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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 حول وال أمجعني، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضيني، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال
االستنباط  مبادئ

 ادلقدمتان تنتجان األخس لكن ال تنفيان األشرف: الوجو السادس
ان تبعية النتيجة للمقدتني يراد بو اهنما مبا مها مها ال تنتجان مبقتضى أشرِف ادلقدمتني واعمهما بل تنتجان مبقتضى اخصهما واخسهما، :  الوجو السادس

 لكن من غري ان تنفيان صحة االشرف االعم ، وعدم انتاج االعم األشرف غري اقتضاء ضدمها
.(بشرط ال)بالنسبة لألكثر وليس  (ال بشرط)واحلاصل اهنما   
مفادمها ومٔودامها ليس اكثر من ذلك ، ال أهنما يفيدان عدم األكثر  : وبعبارة اخرى

:ويوضحو ادلثال التايل من الشكل الثالث  
  (بعض الشبهات احملصورة خطرية  )
(والشبهات احملصورة جيب االجتناب عنها  )  

لكن صحة ىذه النتيجة ال تنفي صحة األشرف األعم  ( جيب االجتناب عنها بعض اخلطرية )  :- حسب قواعد انتاج الشكل الثالث –فالنتيجة ىي 
 علمت من مناسبات احلكم وادلوضوع أو من الدليل اخلارجي، ال من ادلقدمتني بذاهتما (الكلية)غاية األمر ان  (كل اخلطرية جيب االجتناب عنها  ): وىو

اذ : فأمره بيده وليس معلول اجتهاده، ويشهد لو التخلف ، ان جواز تقليد اجملهتد ىو معلول حكم الشارعوشلا يوضح ذلك اكثر، كما يتمم بو الوجو األول
كما لو رأه )قد يكون رلتهداً وال جيوز تقليده كما لو كان فاسقاً أو عبداً أو غري طاىر ادلولد أو ما أشبهو، كما يشهد لو امكان ان يعّبدناالشارع بتقليد ادلقّلد 

من القول بالرأي ومن الظن ولغري ذلك، -  كما قالوا –أو بعدم تقليد اجملتهد، كما ذىب ايل ذلك بعض االخباريني، لكون االجتهاد  (أقرب لالصابة من اجملتهد
 .أو باللجوء لالحتياط بدل تقليد اجملتهد

- فيمكن ان حيكم الشارع جبواز تقليد اجملتهد يف الفقو–اي اجتهاد اجملتهد  –ان جواز التقليد ىو معلول حكم الشارع، وليس معلول االجتهاد : واحلاصل   
 . فمتحققة كما أشرنا اىل ذلك سابقاً برٔويتو اغلبية اصابة اجملتهد يف الفقو ادلقلد لألعلم يف ادلبادئ أو غري ذلك من ادلصاحلادلقلد يف ادلبادئ، واما ادلصلحة

 ادلقدمة االضعف ال بشرط اإلنضمام قد تكون أقوى بشرطو: الوجو السابع
علي  (تتبع أخس ادلقدمتني )من حيث ىي ىي قد تكون األضعف، لكنها بشرط اإلنضمام قد تكون األقوى، فال يصح القول  (ادلقدمة) ان :الوجو السابع

 .بلحاظ كل مقدمة بذاهتا، وبلحاظها حيت منضمة للمقدمة الثانية: اي: اطالقو
 .ان ادلقدمة ال بشرط عن اإلنضمام قد تكون أضعف، وبشرطو قد تكون اقوى: واحلاصل

 تكويين و عريف ذوقي: ولنوضح ذلك مبثالني
اما التكويين فكالغضروف الواصل بني العظام فإنو بضعفو و مرونتة كان السر يف مرونة و سالسة وسهولة حركة ادلفاصل ولو كان الواصل بني عظمني عظماً 

 دلا كان للمجموع ادلرونة و السالسة واالتقان بل كانت كل حركة مقرونة باالالم إلصطكاك العظام بعضها ببعض، فالنتيجة –وىو االقوي يف حد ذاتو - ثالثاً 
مثالً مركبة من ثالثة من العظام االقوى كانت النتيجة ىي  (اليد  )األشرف وىي الراحة والسالسة ومرونة احلركة نتجت من رلموع االقوى واألضعف، ولو كانت 

 .األسوأ
فكاألبنية واأللبسة وغريىا ذات التصاميم اليت جتمع بني الرتاث التقليدي القدمي واإلبداع التجددي ادلعاصر، فإن بعضها ذلي يف غاية الروعة : اما الذوقي

                                                             

 من شبهات وغريىا-  
 عدم متامية القاعدة يف االعتباريات -  
أي ىو من منشآتو  -  
ىذا دفع دخٍل مقدر يستند اىل تبعية االحكام دلصاحل ومفاسد يف ادلتعلقات -  
كالرجال والدراية  )كمصلحة التسهيل أو مصلحة التخصص والتعمق األكثر يف الفقو بدل توزيع الطاقة والقدرة علي االجتهاد يف رلموعة متنوعة من العلوم -  

 (والصرف والبالغة وادلنطق وسائر ادلبادئ اضافة للفقو واالصول 
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 .  لنقض الكربى الكلية العقلية ادلدعاة– بل ولو نادراً –واجلمال مبا ال جتده يف ادلمحض يف التقليد أو ادلمحض يف التجديد، ويكفي حتقق ذلك يف اجلملة 
 عدم كون ادلوىل يف مقام البيان:الدليل الثالث علي عدم صحة التقليد يف ادلبادئ

اما اوذلا فقد سبق : سبق ان الدليل الثالث الذي قد يستدل بو علي عدم صحة التقليد يف مبادئ االستنباط ىو عدم متامية مقدمات احلكمة الثالثة
يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم )كـ–أن ادلو االجتهاد - أ ))  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طَائَِفةٌ لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّ

فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسو، حافظا لدينو، سلالفا على ىواه، مطيعا ألمر مواله، )وأدلة التقليد كـ (فَاْسأَلُوا أَْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ )و (حَيَْذُرونَ 
ليست يف مقام البيان ، أو على االقل ال يعلم أهنا يف مقام البيان ، من ىذه اجلهة أي من جهة الشمول للمقلد يف ادلبادئ اجملتهد يف الفروع  (فللعوام أن يقلدوه

((أي اجملتزي طوليا ، بل ىذه اجلهة مغفول عنها عادة ، فكيف حيرز أنو يف مقام البيان من جهتها ؟  
 االصل كونو يف مقام البيان لو كان الطبيعي متعلََّق حكمو: ادلناقشة
 اْلبَـْيعَ  اللَّوُ   َوَأَحلَّ ) األصل ىو كون ادلوىل يف مقام البيان وذلك كلما َجَعَل الكلي الطبيعي موضوعاً حلكمو أو مادًة ألمره، واالول كقولو تعاىٰل :اوالً : واجلواب

أي  (التفقو يف الدين)مطلقة، ومن الواضح ان البيع بكل افراده وقع متعلقا ألحلَّ وكذا  (ليتفقهوا) فان مادة التفقو يف ضمن ىيئة (  لَِيتَـَفقَُّهوا) والثاين كقولو (
 سواء كان مع التفقو يف ادلبادئ أو مع عدمو 

  اذ ال يستدل باطالقها علي طهارة موضع العض؟(َعَلْيُكْم  أَْمَسْكنَ  شلَّا  َفُكُلوا) الاطالق لذلك، ويدل عليو ان :ال يقال
 االطالق والعموم امنا ىو بلحاظ افراد الكلي الطبيعي الذي كان مصباً لالمر أو النهي أو احلكم الوضعي، البلحاظ حتقق عنوان آخر لو حكم :إذ يقال

يراد بو كل البيوع من نقد ونسيئة و سلم أو ما أشبو، واليعمُّ العناوين ااُلخرى اليت نسبتها معو من وجو أو التباين كالغش  (احّل اسم البيع  )آخر يف ادلورد، فمثالً 
 . أما الطهارة فعنوان آخرما صاده كلب الصيد (حّلية)وكذلك اآلية فان مصب الكالم فيها ىو  والضرر

. لكن قد يقال باإلنصراف: سلمنا
(لو ال الوجهني األولني)لكن لو ال االمجاع، دلا كان وجو لعدم االطالق : سلمنا  

ايضاً أي اجملتهد يف الفروع ادلقلد يف ادلبادئ، فتكون األدلة علي  إن األصل ىو إن ادلوىل يف مقام البيان وإنو ناظرجلهة الشمول للمتجزئ الطويل: واحلاصل
...  وللحديث صلة .صحة التقليد وجوازه وجريانو شاملة لو

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 .النتيجة تتبع أخس ادلقدمتني : وىي-  
 122اية : سورة التوبة -  
 43  اية:النحلسورة  - 
 ٨٨الصفحة  - ٢ج - العالمة اجمللسي - حبار األنوار -  

 (التقليد يف مبادئ االستنباط  ) من مباحث االجتهاد والتقليد 79الدرس -  
 275اية :  سورة البقرة  - 
 122ابة :  سورة التوبة  - 

  4اية : سورة ادلائدة - 
 أي البيع الضرري والغشي-  
 اْسمَ  َواذُْكُروا َعَلْيُكمْ  أَْمَسْكنَ  شلَّا َفُكُلوا اللَّوُ  َعلََّمُكمُ  شلَّا تـَُعلُِّمونـَُهنَّ  ُمَكلِِّبنيَ  اجلََْوارِحِ  ِمنَ  َعلَّْمُتمْ  َوَما الطَّيَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ  ُقلْ  ذَلُمْ  ُأِحلَّ  َماَذا  َيْسأَلُوَنكَ )اذ االية -  

     4اية :  سورة ادلائدة (احلَِْساِب  َسرِيعُ  اللَّوَ  ِإنَّ  اللَّوَ  َواتَـُّقوا َعَلْيوِ  اللَّوِ 
  عن طهارة موضع العض (أَْمَسْكَن  شلَّا  َفُكُلوا)إنصراف -  
وسلمنا عدم االنصراف، فإن ادلانع عن القول بالطهارة االمجاع، واالصرنا اىل الطهارة وان -  وليس كذلك -أي سلمنا مشول االطالق للعناوين ااُلخري-  

 .فتامل. ىذا من ادلستثنيات 


