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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضيٌن، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبٌن وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلٌن، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعٌن، أعدائهم
االستنباط  مبادئ

عدم عموم ادلة التقليد للمتجزي طولياً : اجلواب عن الدليل الثالث
 ادلقلد يف بعض مبادئ االستنباط ، استناداً اىل عدم دتامية مقدمات –سبقت دعوى ان ادلة التقليد ال تشمل باطالقها اجملتهد يف الفقو 

من مصاديق  احلكمة فيها اما لعدم احراز كون ادلوىل يف مقام البيان، او لوجود القدر ادلتيقن يف مقام التخاطب او لالنصراف  بناءاً على انو
. القرينة على اخلالف

كما سبقت االجابة عن الوجو االول بان االصل ىو كون ادلوىل يف مقام البيان كلما جعل الكلي الطبيعي موضوعاً حلكمو او مادًة 
. المره

الظاىر مشول االدلة النقلية وغًنىا للمجتهد ادلتجزئ طولياً : اجلواب الثاين 
 ادلقلد يف مبادئ االستنباط؛ وذلك – ىو مشول االدلة النقلية للمجتهد يف الفقو – وليس االصل فقط – ان الظاىر :اجلواب الثاين

عقد االجياب وعقد السلب : بوجهٌن 
 عقد االجياب –أ 

عليو باحلمل الشائع الصناعي عرفًا؛ فان من اجتهد يف فقو رواية  (ادلتفقو يف الدين  )انو ال ريب يف صدق : اما عقد االجياب فنقول 
مثالً وان مفادىا النهي او النفي وىل ىو نفي احلكم الضرري او نفي احلكم بلسان نفي موضوعو او غًن ذلك ، ىو  (ال ضرر وال ضرار)

وان كان قد أَخذ وثاقة بعض من وقع يف إسناد احلديث ، من النجاشي مثالً ، بل وان اخذ  (عليهم السالم  )متفقة يف الدين ويف كالمهم 
حجية الظواىر من غًنه 

خاصة اذا الحظنا بساطة االجتهاد يف ذلك الزمن ووضوح عدم تبحُّر الصحابة والتابعٌن يف مبادئ االستنباط كالبالغة والنحو والصرف 
. وقواعد اجلرح والتعديل من علم الدراية، وكذا البالغة ادلنطق وغًنىا من ادلبادئ

ان تلك ادلبادئ كانت فطرية لديهم : اليقال 
وال القواعد ادلنطقية كشروط انتاج االشكال االربعة اليت يتوقف   ال تصح ىذه الدعوى يف العديد من قواعد علم الدراية:اواًل : اذ يقال 

وال نظائرىا، وان كانت من حيث اجملموع اسهل من ىذا الزمن  عليها االستدالل، وال االصولية
 والنحو الصرف ، ولكن مع ذلك ال تصح يف ىذه الثالثة اال يف العرب  اهنا ان صحت فقد تصح يف خصوص البالغة:ثانياً 
والكثًن جداً جداً من اصحاب االمام امًن ادلؤمنٌن كانوا من غًن  (صلى اهلل عليو وآلو  ) ، ومن ادلعلوم ان كثًناً من اصحاب النيباالقحاح

 العرب
مل يكن خاصاً بالعرب ، ومل يَر احد انو خاص هبم ، وان ادلتفقهٌن كانوا من العرب وغًنىم ومل  (ليتفقهوا  )ومن الواضح ان اخلطاب يف 

                                                             

اي بلحاظ وجهو ومنشأه -  
 .مثل احلكم لدى تعارض اجلرح والتعديل-  
 .كاحلكم عند اجتماع االمر والنهي او الرتتب او تعارض االدلة الثالثة يف مبحث انقالب النسبة وغًن ذلك-  
 .بل يف أوليااا فقط اليف دقائقها ، ويظهر ذلك بوضوح دبراجعة امثال ادلطول بل وسلتصر ادلعاين ايضاً -  
.  ومل تتشوه سليقتهم بادلخالطة  مل خيالطهم عرق آخر بادلصاىرة الذينن من اصل يعرب بن قحطانوىم العرب ادلنحدرو-  
وبعد دخول  (عليو السالم  )صهيب الرومي وبالل احلبشي وسلمان الفارسي وىكذا، واما زمن االمًن (صلى اهلل عليو وآلو  )فمن اصحاب النيب-  

 .الناس يف دين اهلل افواجاً وبعد الفتوحات، فلعل اكثر ادلسلمٌن كانوا من غًن العرب
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. فتأمل. خيص احد احلجية بفقهاء العرب فقط كما ىو واضح 
عقد السلب - ب

فلما بىن عليو مجع من االعالم من ان مبادئ االستنباط كالنحو والصرف والرجال ، ليست من الدين بوجو : واما عقد السلب
الصحيح عدم جريان التقليد يف تلك االمور وذلك الن مشروعية التقليد امنا ثبتت بالسًنة والكتاب والسنة، وال  ))قال يف التنقيح 

يِن  يف  ِلَيتَـَفقَُّهوا َطاِئَفةٌ  ِمنـُْهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّل  ِمنْ  نـََفرَ   فـََلْواَل )أما الكتاب فألن قولو عّز من قائل . يشمل شيء منها للمقام   امنا يدل على  (الدِّل
. مشروعية التقليد يف االحكام الشرعية الراجعة اىل الدين ، ومن الظاىر ان القاعدة االدبية ، او وثاقة راٍو وعدمها ليست من الدين بوجو

واما السنة فألن ادلستفاد من الروايات امنا ىو مشروعية التقليد فيما يرجع اىل احلالل واحلرام أو معامل الدين وحنوىا ، والينطبق شيء من 
  ((.ذلك على القواعد االدبية أو الرجالية لوضوح عدم كوهنا من احلالل واحلرام وال أهنا من ادلعامل كما ال خيفى 

هبا ؟  (التفقو يف الدين  )فاذا مل تكن من الدين ابداً فكيف يتقوم : اقول
لكنها مقدمات يتوقف االجتهاد عليها ؟ : ال يقال 
التقُّوم ادلاىوي مغاير للتوقف الوجودي ، والكالم يف التقوم ادلاىوي وانَّ االجتهاد يف حقيقتة وجوىره وذاتو متقوِّلم باالجتهاد : اذ يقال 

يف الفقو وادلبادئ معاً او ال، وتوقف شيء على شيء وجوداً دليل على مغايرتو لو اذ ال يعقل توقف الشيء وجوداً على نفسو فال يعقل كون 
.   وجود االجتهاد يف الفقو ، جنساً او فصالً او مقوماً ذاتياً لالجتهاد يف الفقو– فرضاً –االجتهاد يف ادلبادئ ادلتوقف عليو 
سواءاً -   اي ادلبادئ – فاول الكالم ومّدعى الدليل عليو، بل الظاىر توقفو على حصول ادلعرفة هبا واما عدم حتققو خارجاً اال بو

 احصلت عن اجتهاد ام تقليد ام االخذ بقول باىل اخلخلة بناء على كونو شقاً ثالثاً 
. العلى خصوص ادلعرفة االجتهادية ان االجتهاد يف الفقو متوقف على اصل ادلعرفة بادلبادئ: واحلاصل 

عقد ) ، لكن الكالم يف مث انو سيأيت مّنا ان ادلبادئ بلحاظ وقوعها طريقاً الستنباط االحكام الشرعية ىي من الدين، وليس كما ذكره
. فتدبر جيداً . ىو بنائٌي الزامي، واما ادلنصور فهو ما ذكر يف عقد االجياب (السلب

االدلة غًن النقلية عامة ايضاً 
اال ترى الناس يرجعون الىل .. واما االدلة غًن النقلية كبناء العقالء فان الظاىر اهنا شاملة للمجتهد ادلتجزئ الطويل ، والعقالء ببابك 

اخلخلة يف كل احلقول ، من طبيب ومهندس وغًنمها ، مع ان من الواضح ان االطباء وادلهندسٌن وعلماء الفيزياء والكيمياء ليسوا رلتهدين يف 
كل مبادئ واصول علومهم بل ىم رلتهدون يف ادلسألة ادلندرجة يف حقل ختصصهم وبعض االصول العامة القريبة ادلبتين عليها ذلك العلم ، 

... وللحديث صلة  دون ادلبادئ البعيدة بل دون مطلق شلا يسمى بادلبادئ التصورية والتصديقية للعلم
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 122اية : سورة التوبة -  
 351التنقيح يف شرح العروة الوثقى ، اجلزء االول صفحة -  
 اي ال خبصوص االجتهاد يف مبادئ االستنباط، وعدم كفاية التقليد فيها او االخذ بقول الغًن فيها-  

كما اوضحناه يف مبحث سابق ضمن االشارة اىل ادلكلَّف اما رلتهد او مقلد او مستعِلم او زلتاط ، مث يف حبث آخر ضمن االشارة لتقسيم -  
 .رباعي آخر فراجع 

اي احكامها ونتائجها واحواذلا -  
رسالة يف ادلبادئ التصورية  )وبتفصيل اكثر يف  (ادلبادئ التصورية والتصديقية للفقو واالصول  )كما فصلنا احلديث عنها يف مقدمة كتاب -  

 .(والتصديقية للعلوم 


