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

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني ،
 االستنباط مبادئ

 دفع دعوٰي وجود القدر ادلتيقن الناشئ من ادلكتِنفات بادلتخاطبني ،بأن ادلكتِنفات تفيد األعم
انو ان اريد بو ذلك فانو : وىنا نقول ()سبق انو قد يراد بالقدر ادلتيقن يف مقام التخاطب ما نشأ من القرائن احلالية ادلكتِنفو بادلتخاطبني

 الدِّدينِ  يف  ِلَيتَـَفقَُّهوا): سيدل علي التعميم ، علي عكس ادلقصود ، وذلك الن القرائن احلالية ادلكتنفة بادلتخاطبني زمن نزول قولو تعايٰل 
لديهم وصعوبة ب  تعذر  (ابتدائية االجتهاد ) ونظائرىا تفيد () (الذِّدْ رِ  َأْى َ   َفاْسَأُلوا) و ()(َ َْذُرونَ  َلَعلَُّهمْ  ِإَلْيِهمْ  َرَجُعوا ِإَذا قـَْوَمُهمْ  َوِليـُْنِذُروا

واحلاجة ايل العم   () و ِقَصر فًتة ادلدينة() وهنم ، اال النادر ب  األندر من النادر، رلتهدين حيٰت يف ادلبادئ ، لكثرة احلروب و الغزوات
، فكيف ()للتعيي ، وللرورة سرعة ارسال ادلبلغني ايل االطراا واال ناا مع تكاثر ادلسلمني اادد وازديادىم باستمرار بصورة  ببة جداً 

يعق  ان يكونوا يف ىذه الفًتة القصبة رلتهدين اضافة ايٰل االجتهاد يف الفقو واالصول ، يف ادلنطق والصرا والنحو والبالغو والدراية 
مبا يتوقف عليو االجتهاد منها ، وقد سبق ان ادلعرفة الزمة لكن الكالم يف اشًتاط  (معرفتهم)والتفسب وفقو احلديث و غبىا؟ غاية االمر 

 . وهنا عن اجتهاد
واحلاص  ان امرىم بالتفقو وامر اآلخرين باحلذرعند انذارىم ذلم ، مع قصر ادلدة و ثرة العوائق وادلوانع ، دلي  علي اهنم مل يكونوا 

 التفقو يف (الدِّدينِ  يف   ِلَيتَـَفقَُّهوا)رلتهدين يف مبادئ االستنباط ب  غاية االمر  وهنم رلتهدين يف الفقو،  ما ىو دلي  علي اهنم َفهموا من 
الفقو ال ادلبادئ واال الحتجوا و اعًتضوا بكونو تكليفاً مبا ال يطاق او تكليفاً َعِسراً شاقاً ايل ابعد احلدود او امتنعوا عن االنذار حيت  ص  

  .فتأم .ذلم االجتهاد ادلطلق الطويل، وألمتنع الناس من قبول انذارىم حىت  رزوا اهنم رلتهدون يف مبادئ االستنباط ايلاً 
 تقتلي مح  ادلطلق علي غبه (ادلتجزي الطويل)الغفلة عن : دعوٰي 
 يف حاضر األفقي التجزي نعم ، األخص على شاىد وادلتخاطبني التخاطب فحالة عنو، فمغفول الطويل اجملتزي تقليد وأما): ال يقال

  ()(ادلنصور حسب اإلطالق يشملو لذا األذىان
  النسبة بني اجملتهد ادلطلق وادلتجزي الطويل ىي ادللكة و عدمها فوزاهنما واحد:ااواب
ان النسبة بني االجتهاد ادلطلق واالجتهاد ادلتجزئ الطويل ىي نسبة ادللكة والعدم اذ االجتهاد التجزيئي يعين عدم : اوالً : اذ يقال

 ()  انا من ادللكة وعدمها()االجتهاد يف ادلبادئ و ادلطلق يعين االجتهاد فيها ، وحيث اشًتط فيهما احمل  القاب 

                                                             

فان الظاىر بلحاظ حاذلما انو يريد الفقهاء واالصوليني والتكلمني ومن أشبو ، ال  (ا رم العامل):  ما لو قال الطالب احلوزوي آلخر ومها يف احلوزة العلمية- ( )
 .العلماء بالفيزياء او االطباء مثالً ، اللهم اال لو  انت البيئة االجتماعية سلتلطة جدا فتكون قرينو علي التعميم 

( 122 ):االية- سورة التوبة- ( )
 (43): االية- سورة النح - ( )
 . حرباً وغزوة خالل عشِر سنني۸۰ا ثر من - ( )
 .اذ  انت حوايل عشر سنوات او ا ثر بقلي - ( )
 اذ بلغوا ربع مليون مسلم خالل فًتة ادلدينة  ما قالو بعض اى  اخلربة-  ))
 . ۲ ص-  ۷۹-الدرس: دروس يف االجتهاد والتقليد-  ( )
 .اذ ال يعق  ان يوصف اادار مثالً بانو رلتهد مطلق أو متجزئ ،  ما ال يوصف بالعمٰي والبصر -( )

 

، لكنو ليس  ذلك اذ االجتهاد التجزيئي ىو عدم االجتهاد يف  (تالزم الغفلة او االلتفات  )ب  لو فرض اهنما ضدان فاالمر  ذلك من حيث النتيجة - ( )
  .ادلبادئ فهو عدمي وليس ضداً وجودياً 
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فاذا  ان احدمها مغفوالً عنو  ان اآلخر  ذلك اذ ال يعق  االلتفات ايل احدمها دون اآلخر، إلستبطان احدمها لآلخر، : وعليو
 .ويوضحو االعمٰي البصب فانو ال يعق  االلتفات دلعيٰن االعمٰي والغفلة عن معيٰن البصب اذ االعمٰي يعين غب البصب ، و  ذلك عكسو

ان ادلتجزي الطويل لو ان مغفوالً عنو لكان ادلطلق الطويل مغفوالً عنو ، واذا  ان ادلطلق ملَتفتاً اليو  ان ادلتجزي ملَتفتاً اليو : واحلاص 
 . ذلك ، فاذا    االطالق احدمها    اآلخر وان مل يشملو مل يشم  اآلخر، فتدبر جيداً 

 اللابط الكلي يف حكم القيود ادلغفول عنها او ادللتفت اليها
ما سيتلح ببيان اللابط الكلي العام يف القيود من حيث الغفلة عنها وااللتفات اليها، واهنا يف اية صورة تُنفٰي باالطالق ويف اي :وثانيا

 : صورة ُتشم  بو، فنقول
القيد قد يكون مغفوالً عنو وقد ال يكون، وما ال يكون مغفوالً عنو اي ما  ان ملَتفتا اليو، ففيو تفصي  بني ما يًت و العرا عادًة وما 

 : يلتزمون ويعملون بو عادًة وما يكونون فيو علي فريقني، فالصور اربعة
 ان يكون القيد مغفواًل عنو ، فال يصح مح  ادلطلق عليو: الصورة االويلٰ 

اذا  انا من قب  ادللكة و عدمها، او ) ان يكون القيد مغفوالً عنو ، وحينئذ فانو ال  م  ادلطلق عليو وال علي قسيمو :الصورة االويلٰ  
اذ مح  ادلطلق علي احدمها وختصيصو بو مع الغفلة عنو اغراء بااه  خاصًة اذا  ان  (اللدين اللذين ال ثالث  ذلما  اللي  والنهار

 . ثباالبتالء
مغفوالً عنو عادة  ( ون العس  مع عكربه)فاذا  ان ىذا القيد  (مع عكربه)جئين بعسٍ  ومل يقيده بـ : فلو قال: ويوضحو ادلثاالن اآلتيان

مع  ونو مغفوالً عنو ، سواءاً أ ان ا ثرّي الوجود او اقلِّديُو، اغراء  (جئين بعسٍ  مع عكربه)لدي عامة الناس ، فان مح  امر ادلويل علي 
 بااه  اذ حيث يغف  العرا عن القيد وحيث مل يصرح بو ادلويٰل فكيف يلزم العبد بو او بلده ؟

 )فان تقييده بكونو متحنِّدكاً أو متختِّدماً باليمني، مع غفلة العرا عادة عن احتمال تقييد ادلوضوع يف  (ا رم ادلؤمن): و ذلك لو قال
 .، بو، غب عقالئي واغراء بااه  (ا رم ادلؤمن 

 التقييد باالجتهاد يف ادلبادئ مغفول عنو
، بكونو رلتهداً يف الصرا والبالغو وادلنطق والدراية وغبىا ، مع  ون ىذا  (إتبع اجملتهد يف الفقو  )وادلقام من ىذا القبي  ، فان تقييد 

، ودونك العرا  (اذ لو  ان قيدا لقيدوا بو)القيد شلا يغف  عنو الناس عادًة اغراءٌ بااه  وغب عقالئي وشلا جرت سبة العقالء علي عكسو 
 فه  خيطر ببال احدىم ان التفقو يف الدين مقيد بالتفقو يف الصرا او ادلنطق او نظائرمها ؟ (…ليتفقهوا)فجرِّدب و ألِق اليهم 
 ..وللحديث صلة

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 
 

 

 

 

 

 

  


