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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضني 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
 االستدالل بالروايات علي اقربية اصابة اجلامع للشرائط من غريه

 :  وديكن ان يستدل علي ىذا ادلدعي بالروايات ، وىي كثرية
يا يونس إن أردت العلم الصحيح، فعندنا أىل البيت، فإنّا ورثنا وأوتينا شرع احلكمة وفصل  :" (عليو السالم  )عن ايب عبداهلل): ومنها

 .( )("اخلطاب
 لكل العلوم ومنها ادلبادئ (العلم الصحيح)من االدلة علي عموم 

االعم من علوم الشريعة وسائر العلوم كالفيزياء والطب والفلك والزراعة والتجارة ، اضافة ايٰل مثل التاريخ  (العلم الصحيح)والظاىر ان ادلراد بـ
 :والرجال وادلنطق والبالغة وغريىا من مبادئ االستنباط ، وذلك

 . الن االصل يف الالم اهنا للجنس ، وكوهنا للعهد الذكري او الذىين او احلضوري خالف االصل:اوالً 
 ان ما عندىم وما صدر عنهم ، مل يكن خاصاً بعلوم الشريعة بل صدر عنهم الكثري من العلوم مما يرتبط باالقتصاد والتجارة والزراعة :ثانياً 

والطب والصحة وغريىا، بل لقد صدر عنهم الكثري مما يرتبط بالفيزياء والكيمياء وغريىا ، ومنها ما رواه جابر بن حيان الكويف عن االمام 
 (حدثين سيدي وموالي جعفر بن زلمد الصادق):يف الكيمياء والفيزياء وغريىا بدأىا بـ ()فقد كتب ثالثة اآلف رسالة (عليو السالم  )الصادق

اهنم بنوا علومهم عليها واخذوا منها ( )وتوجد ادلئات من ىذه الرسائل يف بعض مكتبات وجامعات الدول الغربية حيت قال بعض اىل اخلربة
 .اسسها وجذورىا

 من اللحاظ هبذا فهي االحكام استنباط طريق يف وقوعها بلحاظ الشريعة من االستنباط ىي مبادئ ان من سبق عما النظر قطع مع كلو ىذا
 الرواية يف اليو ادلشار(  الصحيح العلم)

يراد بو كافة العلوم  (…اذا اردت العلم الصحيح فعندنا اىل البيت): (عليو السالم  )ومع ىذه القرينة ادلقامية والربىان اآلين فان الظاىر ان قولو
عليو  ) وقول امريادلؤمنني()( باهبا من فليأهتا احلكمة أراد فمن ، باهبا وعلي العلم مدينة أنا) (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )خاصة مع حلاظ قول رسول اهلل 

 ().(باب ألف كل باب يل فتح ، العلم من باب ألف - رسول اهلل –علمين  : )(السالم 
 عنهم وهوجو اقربية اجتهاد الفقيو لالصابة حيٰت فيما مل ير

او البالغي او من اشبو علٰي قوذلم يف تلك احلقول لو   فيما ورد عنهم صحيح دون ريب فال يقدَّم قول اللغوي او الصريفان ذلك :ال يقال
مل  بالفقيو فيما لو ذلذه الرواية ونظائرىا  دعوٰي ان اخلبري الفقيو اقرب لالصابة من اخلبري غري الفقيو فأي ربطٍط  ويفكان، لكن الكالم يف الفقيو

 يكن ناقاًل عنهم؟
كثرياً ، ومن طالع وتفقو يف اآليات والرويات دوماً ، فانو يكون اقرب دلعرفة القواعد  (عليهم السالم  ) سبق ان ادلمارس لكالمهم:اذ يقال

 (مرشد ارتكازي) الصحيحة، من غريه؛ وذلك النو بكثرة أُنسو بالروايات واآليات وممارستو ذلا يكون لو …الصرفية والبالغية وادلنطقية والدرائية
اليت ابتنت عليها الروايات ، فاهنا تفيدىا اما بالداللة ادلطابقية او التضمنية او االلتزامية او بداللة ... للقواعد البالغية وادلنطقية  والصرفية و

                                                             

 .48، ص18وسائل الشيعة ج- ( )
 .الف رسالة:  وقال ادلقلُّون-( )
 مستشهداً بشواىد وادلة كثرية-  ()
 106 ص 95 اجمللسي ج األنوار للعالمة حبار-  ()
 317 ص 1 ج للطربسي الورى إعالم- ( )
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 ()او التنبيو واالشارة او االدياء واالشارة ( )االقتضاء
 .( ) ويدّلك علٰي ذلك معرفة كل امة بقواعد لغتهم فطرياً وجريهم عليها بنحوٍط صحيح وان مل يتعلموا القواعد يف ادلدارس
كما ان من درس يف  ()كما يدلك علي ذلك ان من درس يف جامعات الغرب فانو ، اال من عصمو اهلل تعايٰل، يتلّون بلوهنم فكرياً او نفسياً 

شعورياً وال - جامعات الشرق يتلّون بلوهنم كذلك ، كذلك من اشتد أُنسو وَكثُرت ممارستو ومطالعتو وتدبره يف اآليات والروايات فانو سيتعرف
 . علي ادلالكات واحِلكم والضوابط والقواعد واالسس وادلسائل ، فيكون اقرب من غريه لالصابة-شعورياً 

  ().("شّرقا وغّربا قال جتدان علماً صحيحاً ااّل شيئاً خرج من عندنا أىل البيت: " (عليو السالم  )عن أيب جعفر): ومنها
شرقاً " وىذه اقوي يف الداللة علي العموم من داللة الرواية السابقة علي االطالق ، الن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم ، وتؤّكد العموم 

 ... "وغّرباً 
ليس عند أحد من الناس حّق وال صواب، وال أحد من الناس يقضى بقضاء حّق إاّل ما خرج : "(عليو السالم  )عن اإلمام الباقر ): ومنها

 ().("مّنا أىل البيت
اضافة ايٰل ان احلق مقابل الباطل والصواب مقابل اخلطأ وظاىراالول ما يرتبط  (احد من الناس  )وىذه اقوٰي من سابقتها كذلك لورود 

 .بالشرع وظاىر الثاين غريه من العلوم او االعم فيكون من عطف ادلباين علي ادلباين او االعم علي االخص
 (عليهم السالم  )من وجوه كون كل ما بيد البشرية من العلوم صادراً منهم 

 ال يصح ،لكثرة العلوم احلديثة وغريىا اليت عند الناس ومل تصدر منهم ؟( ) لكن النفي الكلي:ال يقال
َيانًا):  اجلواب عن ذلك ىو نفس ما جياب بو عن قولو تعاىل:اذ يقال  .فكما ىهنا كذلك ىنالك ()(َشْيءٍط  ِلُكلِّل  تِبـْ

او  ()او مبقدماتو () او باصولو()انو خرج بنفسو او بكلِّليو (إاّل ما خرج مّنا أىل البيت... ليس)واالجوبة متعددة ، ومنها ان ادلراد من 
 ().بالدوالِّل عليو

 اخلبري الفقيو اشد تثبتاً - ب 
اشد تثبتاً من غريه، لعلمو بان ىذه ادلبادئ تقع يف طريق استنباط احلكم  (كاالديان والعدالة) ان اخلبري اجلامع للشرائط :الطريق الثاين 

 .الشرعي ومن اشد احملرمات الفتوى بدون حجة والتكون إاّلبعد التثبت التام 
حافز كونو زلققاً باحثاً وحافز الورع واالحساس بادلسؤولية الشرعية؛ اذ ان كل ما يبتين على ىذا ادلبدأ من : ان لو قرين للتثبت : واحلاصل 

                                                             

 لتوقفها عليها ، صحًة او صدقاً -  ()
سبق ان داللة التنبيو ىي ان يفيد اقًتان شيء بشيء عليتو للحكم او وجهو او اصل حدوثو او مطلباً جديداً مع كونو مقصوداً للمتكلم -  ()

 حبسب ادلتفاىم العريف اما االشارة فان ال تكون مقصودة كذلك
وقد طّور العلم احلديث طرائق التعليم ، فهناك مدارس متطورة جداً تعتمد على ىذا ادلنهج يف تعليم اللغة لالجانب ، وىو ادلنهج الذي يتعلم -  ()

 .بو االطفال اللغة فال يكون ىناك درس ومدّرس وتعليم بل جيري كل شيء بالتعلم العملي نظري الوضع التعيين 
 .من حيث يشعر احياناً ومن حيث ال يشعر احياناً اخررٰ - ( )
 .399، ص1الكايف ج- ( )
 .399، ص1الكايف ج- ( )
 بعدم وجود علم بايدي الناس اال وىو صادر عنهم-  ))
 (89)سورة النحل ، االية - ( )
 .كالقواعد الفقهية فاهنا كليات تنطبق على مصاديقها- ( )
 .كاصول الفقو- ( )
 االعم من ادلقدمات ادلعّدة او ادلوِصلة- ( )
 .من تكوينية أو اعتبارية- ( )
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وذلك عكس . ( )(َمْسُئوُلوَن  ِإنَـُّهمْ   َوِقُفوُىمْ )ادلسائل فانو مسؤول عنو شرعاً والبد ان يُعدَّ لو اجلواب يف القرب ويف يوم احلساب ، وقد قال تعاىل 
 .اخلبري فقط فان لو احلافز االول فقط

 الفقيو ادلؤمن ينظر بنور اهلل- ج 
 ال باجلملة اذ () اضافة اىل ان اخلبري الفقيو ادلؤمن العادل مسدَّد بتسديد غييب مما جيعلو اقرب لالصابة ، وادلقصود يف اجلملة:الطريق الثالث 

 : ال عصمة لو بالبداىة، وذلك بادلة عديدة 
 فان اجلهاد اعم من اجلهاد باالجتهاد والفكر والتدبر والتفقو يف القرآن واحلديث ()(ُسبـَُلَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ): ومنها قولو تعاىل

 ومن اجلهاد بالنفس وادلال وغري ذلك 
جاىدوا :  أي) ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ  ((والظاىر ان ما ذكره ادلفسرون تفسري بادلصداق والدليل على احلصر، ومنها ما ذكره يف رلمع البيان

.  عقابنامنمعناه اجتهدوا يف عبادتنا رغبة يف ثوابنا، ورىبة : وقيل. الكفار ابتغاء مرضاتنا، وطاعة لنا، وجاىدوا أنفسهم يف ىواىا خوفا منا
 :وقيل. لنوفقنهم الزدياد الطاعات، فيزداد ثواهبم: وقيل. لنهدينهم السبل ادلوصلة إىل ثوابنا، عن ابن عباس: أي (لنهدينهم سبلنا)

 (). ((معناه والذين يعملون مبا يعلمون، لنهدينهم إىل ما ال يعلمون: وقيل.  معناه والذين جاىدوا يف إقامة السنة، لنهدينهم سبل اجلنة
وىداية اهلل تتنوع أنواعا  ))بلطف غييب او االعم منو ومن ىدايتهم عرب الطرق الطبيعية وقال يف كنز الدقائق  (لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ )والظاىر ان ادلراد بـ

إفاضة القوى اليت متكن هبا من االىتداء إىل مصاحلو، كالقوى العقلية، واحلواس الباطنية، : االول: ال حيصيها عد، لكنها تنحصر يف أجناس مًتتبة
أن : والرابع. بإرسال الرسل وإنزال الكتب: والثالث. نصب الدالئل الفارقة بني احلق والباطل والصالح والفساد: والثاين. وادلشاعر الظاىرة

وطلب اذلداية .  قلوهبم السرائر، ويريهم االشياء كما ىي بالوحي واالذلام وادلنامات الصادقة، وىذا القسم خيتص بنيلو االنبياء واالولياءعنيكشف 
وغريىا من ادلطالب، قد يكون بلسان القول، وقد يكون بلسان االستعداد، فما يكون بلسان االستعداد ال يتخلف عنو ادلطلوب، وما يكون 

 . على تأمل يف بعض كالمو () .((بلسان القول ووافقو االستعداد استجيب، وإال فال
 وديكن االستدالل على تسديد اخلبري الفقيو ()(اهلل  بنور ينظر - اي ادلؤمن –فإنو  ادلؤمن فراسة اتقوا ): ومنها ما ورد يف روايات عديدة 

العادل اجلامع للشرائط بربىان اللطف ، لكن يف اجلملة ال باجلملة كما ال خيفى نعم حتديد كونو مصداق اللطف وحتديد حدوده موكول اىل داللة 
 .فتأمل.سائر االيات والروايات ومنها ما ذكره 

 ().وتفصيل االستدالل هبذه االية والرواية وغريمها وما قد يورد على االستدالل هبما واالجوبة يوكل حمللو
 االرجح الرجوع للخبري الفقيو حىت مع ادلناقشة يف الوجوه السابقة 

لو دار االمر بني اخلبري الفقيو واخلبريغري الفقيو ىو الرجوع لالول مع فرض تساويهما يف اخلربوية، للجهات االربعة  (االرجح) ان:واحلاصل
 .ادلاضية

وال احراز لكوهنما سواء، فلو دار االمر بينهما َرُجح عقاًل االول وان  (حيتمل رجحان االول  )ولئن نوقش فيها بامجعها فانو على اقل تقدير
 ...وللحديث صلة. مل يتعني

 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى

                                                             

 24اية : سورة الصافات -  ()
 (مصيب  ): ومل نقل  (اقرب لالصابة  )ولذا عرّبنا بـ-  ))
 (69)سورة العنكبوت ، االية - ( )
  41 صفحو  8 : لدمج: الشيخ الطربسي : تفسري رلمع البيان -  ))
 58 ص 1ج: تفسري كنز الدقائق -  ()
 134 ص 25 ج اجمللسي للعالمة األنوار حبار-  ()
 .(الضوابط الكلية لضمان االصابة يف االحكام العقلية)وقد اجبنا عن عدد من االشكاالت على ذلك يف كتاب - ( )
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