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

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

 :مناقشة الدليل اخلامس
يف التنقيح على عدم جواز تقليد اجملتهد يف ادلوضوعات  (قدس سره  )مضى يف ضمن الدليل اخلامس استدالل السيد اخلوئي

ال ينبغي التوقف يف عدم جوازالتقليد يف ادلوضوعات الصرفة، ألن تطبيق الكربيات على صغرياهتا خارج عن وظائف ): الصِّرفة، قال
اجملتهد حىت يتبع فيها رأيو ونظره، فإن التطبيقات أموٌر حسية واجملتهد وادلقّلد فيها سواء، بل قد يكون العامي أعرف يف التطبيقات من 

.  اجملتهد فال جيب على ادلقّلد أن يتابع اجملتهد يف مثلها
نعم،إذا أخرب اجملتهد عن كون ادلائع ادلعني مخراً، أو عن إصابة النجس لو وكان إخباره إخباراً حسياً، جاز االعتماد على إخباره إاّل 

أنو ال من باب التقليد بل دلا ىو الصحيح من حجية خرب الثقة يف ادلوضوعات اخلاجية، ومن مثة وجب قبول خربه على ادلكّلفني وإن مل 
 ()(يكونوا مقّلدين لو كسائراجملتهدين

موضوع البحث ىو مبادئ االستنباط ، وامنا ذكرنا استداللو على عدم حجية رأي الفقيو يف ادلوضوعات الصرفة ، لكون : اقول 
واجلواب يف ادلوضعني واحد، اضافة اىل موضوعية -  يف ادلبادئ –يذكر ىناك -  يف الصرفة –االدلة ادلشرتكة يف البابني فما يذكر ىنا 

 .     يف حد ذاهتا وشدة االبتالء هبا ()ىذه ادلسألة
 :فريد عليو  (خارج عن وظائف اجملتهد): واما استداللو فمحل تأمل يف عدة جهات ، اما قولو 

 :عدم كون امٍروظيفًة لشخٍص اعم من حرمة اتباعو فيو : اوالً 
.   إن خروج شئ عن كونو وظيفة اجملتهد او غريه أعم من عدم جواز اتباعو لو تصدى لو فال يصح االستدالل بو عليو :اوالً 

. ان الشئ قد يكون خارجاً عن وظائف الشخص، وال جيوز اتباعو اي حيرم: توضيحو
. وقد يكون خارجاً وال جيب اتباعو وان جاز

. فاالستدالل خبروجو عن وظيفتو على حرمة اتباعو استدالل باالعم على االخص
اذ  (كلما خرج الشئ عن وظيفة شخص حرم اتباعو)وميكن التمثيل لذلك بامثلة فقهية عديدة تكون ناقضة لتوىم الكربى الكلية 

.  السالبة اجلزئية نقيض ادلوجبة الكلية
. فان الشئ قد ال يكون وظيفة الشخص لكنو لو تصدى لو فهو على اقسام فانو تارة حيرم اتباعو وتارة اخرى جيب

 كما لو تصدى للقيمومة على القّصر والغّيب مع وجود الويل عليهم أو مع عدم وجوده لكن من غري ان ينصبو احلاكم :فاألول
الشرعي مع امكان تصدِّيو او نصبو ، فان الوالية و القيمومة ليست من وظيفتو ولو تصدى حرم تنفيذ ما امر بو او هنى عنو وحرم 

. اتباعو
 .للتحذير فانو جيب احلذر وادلتابعة  () كما لو تصدى من ليست وظيفتو التحذير من ىجوم العدو:الثاين

                                                             

 349 ،ص1التنقيح يف شرح العروة الوثقى، ج- ( )
 .التقليد يف ادلوضوعات الصرفة- ( )
كما لو عنيَّ احلاكم الشرعي موظفني لرصد حتركات العدو فتطوَّع احدىم لذلك او اكتشف صدفًة خطة العدو دلباغتة اىل البلد فانو لو علم - ( )

 .بان ادلوظفني سيطَّلعون عليها قبل فوات االوان فانو ليست من وظيفتو حينئٍذ التحذير لكنو لو حذَّر وجب احَلَذر
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 وعدم كونو وظيفة أعم من حرمة تصديو ىو بنفسو
فتارة حيرم عليو التصدي واخرى جيوز : ()ىذا بالنسبة حلكم الغري بالنسبة دلن ليست وظيفتو امراً لكنو تصدى لو ، اما حكمو ىو

 : ولذلك امثلة عديدة 
 .ان االمر بادلعروف قد ال يكون وظيفًة للشخص وحينئٍذ تارة حيرم عليو مع ذلك االمر بو وأخرى ال حيرم وان مل جيب 

 كما لو مل يعرف ادلعروف او ادلنكر فيحرم عليو االمر والنهي اذ قد يأمر حينئٍذ بادلنكر وينهى عن ادلعروف ، كما لو كان :فاألول
 .او زامحو مطلق االىم فان االمر بادلعروف والنهي يف الصورتني خارج عن وظيفتو وىو مع ذلك حرام عليو () الضرر كثرياً 
 كما لو مل حيتمل التأثري او احتملو احتماالً ملحقأ بالعدم فليس من وظيفتو حينئٍذ االمر بادلعروف والنهي لكنو ليس دبحرم :والثاين

 .()عليو بل جيوز لو ذلك
 اضطراب العبارة بني احلرمة وِصرف عدم الوجوب اي اجلواز

 (...عدم جواز التقليد يف ادلوضوعات الصرفة الن تطبيق)ىذا كلو حسب ما ىو صريح كالمو من 
فانو تام وىو ادلدعى، وان ورد  (... فال جيب على ادلقلد )عدم الوجوب بقرينة قولو بعد ذلك  (... عدم جواز )واما لو اراد من 

عليو التناقض الظاىري يف التعبري، على ان ارادتو منو بعيدة اذ ال يُتجوَّز بعدم اجلواز عن عدم الوجوب ، اللهم اال ان حيمل على اخلطأ 
فهو يؤكد ان مدار حديثو اجلواز  (... جاز االعتماد على ): ادلطبعي او سبق القلم لكنو يضعفو ما سيأيت منو بعد اسطر اذ يقول

 .فتدبر. وعدمو ال الوجوب وعدم الوجوب
احلجية، فبعيد اذ يبعد التجُّوز باحلكم التكليفي عن الوضعي خاصة مثل احلجية، اضافة اىل ظهور  (اجلواز)واما احتمال ان يريد بـ

 .يف ان حمور حبثو احلكم التكليفي ()(جاز- ال جيب- جواز)تكرر 
لكن قولو لو مل يكن حجة دلا جاز اتباعو فرجع اىل عدم اجلواز، اذ كيف جيوز للعامي ان يتبع يف تشخيص موضوع احكام : سلمنا

 .الشارع من ال حجية لقولو فريتب عليو احكامو ؟ فتأمل
 ..وللحديث صلة 

 الطاىرين وآلو حممد على اهلل وصلى
  

                                                             

 وذكر ىذا دلزيد الفائدة ، وان مل يرد يف كالمو رمحو اهلل ، على ان مقتضى دليلو الشمول ذلذه الصورة ايضاً فلو ارادىا لكان اجلواب اجلواب-  ()
 .كما لو كان يعلم انو لو هنى ىذا الشاب عن الغيبة او النظر للجنبية ذلامجو واعمى عينيو مثالً - ( )
 .كما لو كان شبو يائس من مساع ولده لكالمو وامره اياه بالصالة او هنيو عن بعض ادلنكرات فانو ال حيرم عليو امره وهنيو وان مل جيب عليو -  ))
 وىي عباراتو يف الفقرة اعاله-  ()


