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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 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، أعدائهم على األبدية
االستنباط  مبادئ

 
 مناقشة الدليل علي عدم جواز التقليد يف ادلوضوعات الصرفة

 الكربيات تطبيق ألن الصرفة، ادلوضوعات يف جواز التقليد عدم يف التوقف ينبغي ال )من  سبق ما ذكره التنقيح
 فيها وادلقّلد واجملتهد حسية أمورٌ  التطبيقات فإن ونظره، رأيو فيها يتبع حىت اجملتهد وظائف عن خارج صغرياهتا على

 . (مثلها  يف اجملتهد يتابع أن ادلقّلد على جيب فال اجملتهد من التطبيقات يف أعرف العامي يكون قد بل سواء،
 : تردعليو رلموعة من ادلناقشات بني صغروية و كربوية : اقول

ــ ليست كل التطبيقات حسية ۱
 : ليست كل التطبيقات حسية ، حيت يف ادلوضوعات الصرفة ؛ وذلك جلهات :اواًل 
من النجاسة بناء علٰي   ان التطبيق قد يُدقُّ عن احلس فال تدركو احلواس لذلك، وذلك مثل مالقاة الذرة:منها 

جناستها كما ىو ادلشهور ، بل نفس الذرة منها ؛ فان النجاسة كالبول والدم من احلقائق احلسية اال ان تطبيقها علٰي 
بعض مصاديقها فقط ىو احلسي ، أما البعض اآلخر كالذرة منها فان تطبيقها عليو ليس حبسي، وكذلك ادلالقاة ذلا 

 من القاء حجر يف البول أو الدم فإإا امر حدسٌي كمن حدس حدساً قطعياً أو مطممناً بو او مظنوناً او زلتمالً 
 .ترشَُّح ذراٍت غري مرئية منو علٰي مالبسو 

كون بعض االلوان مانعاً عن وصول ادلاء للبشرة ، فإنو تطبيق لكنو غري حسي إذ بعض مراتب احلاجب : ومثل 
 .  ال حتس

علٰي ىذا  (ادلاء ادلطلق) ما عاد فيو الشك يف التطبيق ايل الشبهة ادلفهومية ، كما يف تطبيق طبيعي :ومنها 
ادلصداق لكونو من ادلياه الزاجية أو الكربيتية ، فإن ىذا التطبيق أوعدمو ليس حبسي لعودتو إيٰل الشبهة ادلفهومية 

  .للماء سعة وضيقاً 
                                                             

 349ص/ كتاب التقليد / التنقيح -  
  .االستاذ للسيد – االستنباط مبادئ- والتقليد االجتهاد مباحث سلسلة من( 108 )الدرس راجع-  
 .اليت ال ترى -  
 .على اختالفها يف احلجية -  
. ال بالالمسة وال بالباصرة -  
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 . انو من التطبيقات غري احلسية بلحاظ وصف االطالق وان كان بواسطة الشبهة ادلفهومية فتأمل :واحلاصل 
 ــ احلسيات علٰي درجات وضوحاً و خفاءاً ۲

 ان احلسيات علٰي درجات وضوحاً و خفاءاً فليس كل ادلكلفني سواء فيها ، فيصح رجوع بعضهم للبعض :ثانياً 
 .اآلخر فيها وليس ادلراد من التقليد اال ىذا كما سيأيت بيانو ايضاً 

 : وىذه بعض الشواىد علٰي ادلدعيٰ 
 ذىاب احلمرة ادلغربية ؛ فإن كثرياً من الناس ال يدركها عند حصوذلا بل بعده بفًتة، اللهم اال اخلبري ادلمارس -أ 

 .وأىايل الصحراء والقرى 
  ىالل أول الشهر ؛ فإنو قد خيفٰي علٰي االكثر فيما يراه األقل، وأكثر الشهور كذلك-ب 
 .ان مل نعده من امثلة الصورة االويٰل -  كون ىذا اللون مانعاً -ج 
، ال لشبهة مفهومية يف   كون بعض ادلناطق من االذن و االنف و اطراف العني ، من الباطن أو الظاىر-د 

 .معنامها بل للشك يف ادلصداق وانو يعد عرفاً مما ظهر او بطن 
 ــ احلسي قد يبتلٰي مبانع أو خيتلط بآخر۳

 ان احلسيَّ من التطبيقات قد يبتلٰي مبانع فال حَيّس ، أو قد يشتبو احلّسيان ، فال ديِّيز بينهما اال اىل اخلربة :ثالثاً 
 .فيصح الرجوع اليو 

وذلك مثل اشتباه دم احليض بالبكارة يف بعض االحيان ، أو دم احليض باالستحاضة يف بعض الصور او اشتباه 
 .ادلين بالوذي او الودي 

  حدسية–ــ بعض التطبيقات حسية 4
 . حدسية – ان بعض التطبيقات حسية :رابعاً 

وذلك مثل تكرر احلد االوسط يف بعض الصور ؛ فانو حسي لكونو مما يسمع اذ يلفظ أو يرٰي اذ يكتب ، كما 
 انو حدسي اذ باحلدس يعلم عدم تكرره يف موارد عديدة منها ادلشًتك اللفظي

وذلك  والنتيجة خاطمة مع صحة ادلقدمتني (زيد مؤمن وادلؤمن ال يكذب فزيد ال يكذب او اليزين  )وذلك مثل 
 .بعينو فيهما  (ادلؤمن)فلم يتكرر  أو ألخذ قيٍد يف الكربيٰ  اما الن للمؤمن اطالقات

                                                             

 . من ادلستهلِّني للهالل دون غريىم – بل البعض االقل –وذلك واضح من رؤية بعض -  
. يف الوضوء والغسل -  
 (اليزين الزاين وىو مؤمن  )اذ ادلؤمن مبا ىو مؤمن ال يكذب ، كما ورد -  
 اخص و اعم و عام، ففي الصغرٰي اريد االعم أو العام ويف الكربٰي اريد األخص-  

 اي بقيد االديان  (وادلؤمن مبا ىو مؤمن)بان ُقِصد -  
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فاالنسان )فان النتيجة وىي  (االنسان لو مالئكة حتيط بو وادلالئكة احمليطة باالنسان رلردة)وكذلك مثل قولك 
.  خاطمة، وذلك لعدم تكرر احلد االوسط لدٰي الدقة (رلرد

 .فتأمل.  وجداين ، فانو خيتلف فيو الناس –كون ىذا الصوت مطرباً ام ال ؛ فانو حسي : ومثل 
 وبعضها حسٌي طريقو احلدس- 5

 : وبعض التطبيقات حسية لكن طريقها قد يكون احلدس :خامساً 
وذلك مثل ماء الشعري الطيب وغريه فان الطيب ما مل ينّش وغريه ما نّش ، وذلك حسيٌّ يف حينو ، اال انو بعد 

 .ذلك فان الطريق اليو ىو احلدس اذ ال يعرفو اال اخلبري ؛ ولذا جند عامة الناس يسألون عن ذلك 
، ال اطالق القول بان التطبيقات   ان مقتضٰي القاعدة ىي التفصيل حسب ىذه الصور اخلمسة:واحلاصل 

 حسية واجملتهد وادلقلد فيها سواء 
قول اخلبري يف احلسيات ال اجملتهد غري اخلبري، لكنو خالف ظواىر كالمو ايضاً اذ ظاىره  نعم ماسبق ينتج حجية

ظاىره انو يرٰي ان الناس كلهم سواء يف احلسيات لكون احلواس اخلمسة مشًتكة بينهم مجيعاً فال يرجع فيو بعضهم اىل 
 . وللحديث صلة.وسيأيت مزيد توضيح ودفع دخٍل باذن اهلل تعاىل . اآلخر 

 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى
 

                                                             

 !للجدران فمران وللفمران آذان فللجدران آذان : دونو يف الكربٰي، ومثاذلم ادلعروف (لو)اذ االوسط يف الصغرٰي مع  - 
اليت ال خفاء فيها واليت مل تُبتَل بادلانع ومل تشتبو حبسّي آخر  (ال مطلق التطبيقات)التطبيقات احلسية : بأن يقال - 

 حدسية، واليت مل يكن طريقها احلدس ، فبهذه القيود الناس فيها سواء أي اىل –واليت كانت حسية زلضة ال حسية 
 .اخلربة واجملتهد والعامي ، فيها سواء فال يصح التقليد ورجوع بعضهم لبعضهم فيها 

. وسيأيت ان احلجية من باب الفتوى والتقليد ايضاً ال خلصوص كونو خرب الثقة فانتظر -  


