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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على زلمد وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبدية 

على أعدائهم أمجعُت، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

 ()مقوِّمات ملكة االجتهاد واستقامة االستنباط
ىنالك مسائل متعددة تتعلق باالجتهاد، حبث بعضها األصوليوف والفقهاء حبثاً مستوعباً فيما أمهل الكثَت منهم البعض 

. اآلخر منها غالباً أو مطلقًا، رغم أمهيتو اما باعتباره مسألة أو باعتباره مبدءاً تصديقياً للفقو أو األصوؿ
 (أي ملكة االجتهاد)شرائط ربقق االجتهاد ادللكي : ومنها
شرائط حصوؿ االجتهاد الفعلي وسالمتو : ومنها

وىذه الشرائط ىي اليت هبا جيوز االعتماد على ما استنبطو اجملتهد بالفعل 
. ()لعلم األصوؿ أو الفقو على ادلبنيُت - ()على اخلالؼ– وىذاف مها من ادلبادئ التصديقية أو ادلسائل 

مطلق شرائط جواز تقليد اجملتهد، وىذه ىي اليت حبثها الفقهاء مفصاًل وذكروا الشروط التسعة يف ادلقلَّد، فتوى أو : ومنها
. احتياااً 

.  كما فصلناه سابقاً ()مث اف ىذه قد تطرح أصولية وقد تطرح فقهية
أي الوصوؿ إذل العلم الكاشف عن الواقع، ال القطع األعم منو ومن اجلهل ادلركب، أو الظن  (اإلصابة)شرائط : ومنها

 وىذا شلا دل يبحث ()األعم منهما وإف كاف معترباً، شلا يتوقف يف اجلملة على التسديد الغييب وأيضاً على عوامل ابيعية أخرى
. عادة

يف – ال باستيعاب – عملي، وىذا مبحوث يف اجلملة – وىو حبث أخالقي – شرائط تأثَت العلم وترتب األثر عليو : ومنها
 ()بعض كتب األخالؽ

شرائط القيادة والزعامة؛ فاف اإلفتاء أمر والقيادة أمر آخر وال تالـز بُت صحة الرجوع إذل اجملتهد يف الفتوى وبُت : ومنها
 فقد تكوف مثل الشجاعة والكـر واحلكمة واحللم ونظائرىا من ()صحة أو جواز تسليم زماـ األمور يف الشؤوف العامة إليو

. شرائط الزعامة والقيادة دوف كوهنا من شرائط صحة الرجوع إليو يف الفتوى

                                                             

 .ارح ىذا البحث، مستقاًل عن ادلباحث السابقة، دبناسبة مولد أمَت ادلؤمنُت عليو صلوات اهلل وسالموجرى ( )
 .(ادلبادئ التصورية والتصديقية للفقو واألصوؿ)ويف مقدمة كتاب  (رسالة يف مبادئ العلـو)كما فصلناه يف كتاب ( )
من اف مبحث االجتهاد والتقليد ىو مبحث أصورل أو فقهي، وقد فصلناه سابقاً فالحظ  ()
 .فقهيةؼ (اجلواز)، فاصولية أو (احلجية)إف كاف مصب البحث على ( )
. (الضوابط الكلية لضماف اإلصابة يف األحكاـ العقلية)وىذا ىو ما حبثناه مفصاًل يف كتاب ( )
 .جامع السعادات للشيخ النراقي والفضيلة اإلسالمية للسيد الوالد: كػ( )
 .(دراسة فقهية أصولية– شورى الفقهاء )حبثنا جوانب من ذلك يف كتاب ( )
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. ولنبدأ ببعض الكالـ عن ادلسألتُت األوليُت على ضوء بعض كلمات أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب االب عليو صلوات ادلصلُت
وموذل ادلوحدين عليو صلوات ادلصلُت، مث على ضوء بعض أعاظم األصوليُت 

 (فضائل العلم)رواية ربف العقوؿ عن 
  ()فقد روى احلراين يف ربف العقوؿ رواية مطولة جاء فيها

َراَءُة ِمَن احلََْسدِ () فَػَرْأُسُو التػََّواُضعُ ()ِإفَّ اْلِعْلَم ُذو َفَضاِئَل َكِثَتَةٍ )) ُنُو اْلبػَ  َو ُأُذُنُو اْلَفْهُم َو ِلَساُنُو الصِّْدُؽ َوِحْفُظُو اْلَفْحُص () َوَعيػْ
يَِّة َوَعْقُلُو َمْعرَِفُة اأْلَْشَياِء َواأْلُُمورِ   () َوَيُدُه الرَّمْحَُة َورِْجُلُو زَِياَرُة اْلُعَلَماِء َومِهَُّتُو السَّاَلَمُة َوِحْكَمُتُو اْلَورَعُ ()اْلَفْحُص َوقَػْلُبُو ُحْسُن النػِّ

َقرُّرُه النََّجاُة َوَقاِئُدُه اْلَعاِفَيُة َوَمرَْكُبُو اْلَوَفاءُ  ُفُو الرَِّضا َوقَػْوُسُو اْلُمَداَراةُ ()َوُمْستػَ  َوَجْيُشُو زُلَاَوَرُة اْلُعَلَماِء َوَماُلُو () َوِساَلُحُو ِلُُت اْلَكِلَمِة َوَسيػْ
ُنوبِ ()َوَماُلُو اأْلََدبُ   ()(( َوَماُؤُه اْلُمَواَدَعُة َوَدلِيُلُو اذْلَُدى َوَرِفيُقُو زَلَبَُّة اأْلَْخَيارِ () َوَزاُدُه اْلَمْعُروؼُ () َوَذِخَتَُتُو اْجِتَناُب الذُّر

كما سيأيت  (دليلو اذلدى)وقولو  (واذنو الفهم) (عليو السالـ  )أقوؿ سنقتصر يف احلديث اآلف على قولو 
شرائط استقامة االستنباط 

استقامة السليقة : أوالً 
وقاؿ احملقق القمي يف القوانُت 

منها عدـ إعوجاج : مث اف ربقق ىذه ادللكة واستقامتها وجواز االعتماد عليها كما ذكره بعض احملققُت، يستدعي أموراً 
 ()(السليقة

                                                             

 .وىذا ادلقطع ورد يف الكايف الشريف أيضاً، وغَته فالحظ( )
. وقد يستدؿ بالربىاف االين من افتقادىا على افتقاد العلم أو افتقاد كمالو أو افتقاد تأثَته أو غَت ذلك شلا سيأيت تفصيلو( )
 التواضع مي الرأس احلواس األربعة بل اخلمسة فال يبصر وال يسمع وال يشم وال يتذوؽ وال يلمس، فكذلك عدميفكما يفتقد عد( )

. اخل.. يفتقد الطريق إذل معرفة احلقائق فال يراىا وال يسمعها
 .فاف ادلبتلى بداء احلسد حيجبو حسده عن مشاىدة احلقائق والوصوؿ إذل ادلطالب، كما سيأيت( )
 .(واألمور: أو)معرفة األسباب باألمور : ويف نسخة( )
 .ياً ال يكوف إال بالورعدفاف احلكمة وضع األشياء مواضعها ووضع العلم موضعو لكي يكوف منجياً ال مر( )
 .بعهد اهلل، والوفاء للناس ()
ربوؿ دوف ذبدد  (ادلداراة)ب احلاّلة وئسالح مقابل ادلصا (الرضا)السيف يُقاَتل بو العدو القريب، والقوس يُرمى بو العدو البعيد و( )

 .ادلصائب والعداوات
. ومآلو األدب أي ما يؤوؿ إليو ويرجع لو: أي رأمسالو الذي يتجر بو، ويف نسخة( )
 .فاهنا ما يدخره اإلنساف آلخرتو( )
 .إذ يتزود بو اآلف يف سفره( )
. 48 ص1الكايف ج( )
. 509 ص4القوانُت احملكمة يف األصوؿ ادلتقنة ج ()
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. ال من شرائط ربقق ادللكة– وىو العنواف الثاين – استقامة السليقة من شرائط استقامة االستنباط : أقوؿ
مث اف استقامة السليقة يف الذىن والفكر ىي كاستقامة ادلزاج يف األعضاء واحلواس، فكما اف سلتل احلواس كاألعشى 

واألحوؿ ومن اختلت حواس مشّو أو ذائقتو، ال يدرؾ األمور على واقعها بل يرى الواحد اثنُت أو حيس بطعم أو رائحة غَت ما 
األشياء عليو، كذلك معوج السليقة، وشلا قد يستدؿ بو على ذلك اف بناء للعقالء على عدـ االعتماد على حدسياتو، ولو شك 

فرضاً يف ثبوت بناء ذلم على االعتماد عليو فانو دليل ليب ال إاالؽ لو، كما اف األدلة اللفظية منصرفة عنو باإلرتكاز البُّت 
 ()واالنس الذىٍت الواضح

اف ربقق ىذه ادللكة وجواز االعتماد عليها يستدعي أموراً تعرض ذلا الوحيد ) ()وقاؿ يف النور السااع يف الفقو النافع
: البهبهاين رمحو اهلل

اف ال يكوف معوّج السليقة والفهم؛ فإف اعوجاج السليقة آفة للحاسة الباانة، كما اف احلاسة الظاىرة ردبا تصَت : األوؿ
واالعوجاج ذايت كما ذكر، وكسيب . مؤوفًة، كما تكوف بالعُت آفة تدرؾ األشياء بغَت ما ىي عليو، أو بالذائقة أو غَتمها كذلك

باعتبار العوارض مثل سبق تقليد أو شبهة أعجبتو، ونظَته نظَت الذائقة اليت تأثرت بادلرارة فكل شيء تذوقو ذبده مرّاً وقس 
 كاف (عليو السالـ  )أف يف زماف الباقر : ويناسب ذكره شاىداً على ذلك ما روي: أقوؿ)مث مثل لو بػ . (عليها سائر احلواس

َلَها ِإالَّ  جُيَْزى َفال ِبالسَّيَِّ ةِ  َجاءَ  َوَمنْ  َأْمَثاذِلَا َعْشرُ  فَػَلوُ  ِباحلََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ ): رجل يسرؽ ويتصدؽ بو زلتجاً بقولو تعاذل . ()(ِمثػْ
 وال (عليو السالـ  )معتقداً أف عشر حسناتو بإزاء سي ة سرقاتو، ويبقى لو تسعة أعشارىا وىي تنفعو، وكاف يكابر مع اإلماـ 

 (ينتهي بقولو وهنيو
. ()يوجب غسل دبره خبروج الريح ومنشأ خيالو ظاىر (عليو السالـ  )وكذا الرجل الذي كاف يف زماف الصادؽ 

ـَ ): وقد بلغ اعوجاج السليقة ببعضهم بدعواه اهارة ادلٍت؛ لقولو تعاذل   ()()(َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت آَد
وحيكى أف بعض القضاة حكم بدفن رجل حي شهد الشهود دبوتو يف زمن غيبتو وثبت عنده موتو وحكم بو زاعماً أنو ميت 

. !شرعاً وادليت جيب دفنو شرعاً 
واريقة معرفة االعوجاج ىو العرض على أفهاـ الفقهاء واجتهاداهتم، فإف وجد فهمو واجتهاده وافق اريق الفقهاء، فليحمد 

إنو ليس دبّر، جيـز بأف ذائقتو : اهلل ويشكره وإف جيد سلالفتها فليّتهم نفسو، كما أف من ذاؽ شي اً فوجده مرّاً فقاؿ لو أىل الذوؽ
. مؤوفة مغشوشة

                                                             

 فتأمل. بل ىو كثرة االستعماؿ ادلوجب لالنس الذىٍت بادلستقيم السليقة ()
 .119-118 ص1النور السااع يف الفقو النافع ج( )
 .160األنعاـ  ()
 .وىو شلاسة الريح للغائط يف داخل األمعاء( )
. 70: اإلسراء( )
 بو آدـ بٍت حياة قواـ ألف ااىر أنو ودعوى بالدـ ينقض فانو الروايات، وحسب ولغة عرفاً  عليو اآلية داللة عدـ وضوح ومع ()

. وغائطو ببولو حىت بل ادلؤمن، دبيت وينقض! آدـ بٍت كّرـ اهلل اف مع صلساً  يكوف فكيف



 (415) ىػ الدرس1435 رجب 13الثالثاء ................................................................. (التقليد يف مبادئ االستنباط)االجتهاد والتقليد 

 

لكن ردبا يلقي الشيطاف يف قلبو أف موافقة الفقهاء تقليد ونقُص فضيلٍة، فال بد من ادلخالفة حىت يصَت اإلنساف رلتهداً 
: فاضاًل، وال يدري أّف ىذا غرور من الشيطاف وأف حالو حين ٍذ حاؿ ذي الذائقة ادلؤوفة حينما قالوا إنو ليس ىاىنا مرارة، فيقوؿ

. انتهى - (أنا أراه مرّاً وال أقّلدكم وتكونوف أفضل مٍت
يف الغسل يراد بو رفع احلاجب الذي على العُت، إذل أعلى حُت  (رفع احلاجب)دبن توىم أف : وقد  ثل لو أيضاً : أقوؿ

، ال رفع احلاجز عن وصوؿ ادلاء للبشرة، ودبن قاؿ باف االستصحاب مأخوذ من السحب لسحبو ادلاضي إذل اآلف مع !الغسل
! وضوح انو من مادة صحب ال سحب

 ،قيقي ال الكنائيحليف اآلية ادلعٌت ا (ادلباشرة) وهبم إذ تومهوا اف ادلراد من ،وبالعامة الذي تومهوا ناقضية دلس ادلرأة، للوضوء
 ()وبغَت ذلك

التورع عن التهور يف الفتوى : ثانياً 
اف ال يكوف جري اً يف الفتوى غاية اجلرأة، وال مفّرااً يف االحتياط، فإّف األّوؿ )ومنها ما ذكره أيضاً احملقق القمي يف القوانُت 

يهدـ ادلذىب والّدين، والثاين ال يهدي إذل سواء الطريق وال يقضي حاجة ادلسلمُت، بل ردّبا يشّوه الدِّين ويشّوش الشرع 
 ()(ادلبُت

اجلرأة غاية اجلرأة على الفتوى، تسلب الوثوؽ النوعي بنظره وفتواه، أال ترى الطبيب ادلتهور ادلتجرأ على تشخيص : أقوؿ
ادلرض والعالج دوف تثبت وترّو، ال يعتمد عليو العقالء؟ وأال ترى كثرة من يقتلو أو يعطبو من ادلرضى؟ 

مث اف من اجلرأة يف الفتوى، سلالفة ادلشهور، دوف تثبت وترّو، فكيف إذا كانت سلالفتو ادلشهور جملرد كسب الشهرة أو جملرد 
! اف يُعرؼ عنو أنو جريء متنوِّر؟

َعْن َرُجَلُْتِ ِمْن َأْصَحاِبَنا  (عليو السالـ  )َسَأْلُت أََبا َعْبِد اللَِّو ))بل ال بد يف سلالفة مشهور الفقهاء من الثبت والًتوي إذ 
َا  ُهَما ُمَناَزَعٌة يف َدْيٍن َأْو ِمَتَاٍث فَػَتَحاَكَما ِإذَل السُّرْلَطاِف َو ِإذَل اْلُقَضاِة َأحيَِلُّر َذِلَك َقاَؿ َمْن رَبَاَكَم ِإَلْيِهْم يف َحقٍّ َأْو َباِاٍل َفِإَّنَّ نػَ بَػيػْ

ُهَما َعَلى اآْلَخِر َقاَؿ فَػَقاَؿ يُػْنَظُر ِإذَل ...رَبَاَكَم ِإذَل الطَّاُغوتِ   َقاَؿ قُػْلُت َفِإنػَُّهَما َعْداَلِف َمْرِضيَّاِف ِعْنَد َأْصَحاِبَنا اَل يُػَفضَُّل َواِحٌد ِمنػْ
َرُؾ الشَّاذُّر الَِّذي َلْيَس  َما َكاَف ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا يف َذِلَك الَِّذي َحَكَما ِبِو اْلُمْجَمُع َعَلْيِو ِمْن َأْصَحاِبَك فَػيُػْؤَخُذ ِبِو ِمْن ُحْكِمَنا َو يُػتػْ

 ()((دبَْشُهوٍر ِعْنَد َأْصَحاِبَك َفِإفَّ اْلُمْجَمَع َعَلْيِو اَل َرْيَب ِفيوِ 
َهَر بَػُْتَ َأْصَحاِبَك َودَِع الشَّاذَّ النَّاِدَر فَػُقْلُت َيا َسيِِّدي ِإنػَُّهَما َمعًا َمْشُهوَراِف َمْرِويَّاِف َمْأُثوَراِف َعْنُكْم فَػَقاَؿ ع ُخْذ ))و ُخْذ دبَا اْشتػَ

ُهَما َمْذَىَب  ِبَقْوِؿ َأْعَدذلَِِما ِعْنَدَؾ َو َأْوَثِقِهَما يف نَػْفِسَك فَػُقْلُت ِإنػَُّهَما َمعًا َعْداَلِف َمْرِضيَّاِف ُمَوثػََّقاِف فَػَقاَؿ ع اْنُظْر َما َواَفَق ِمنػْ
َا َكاَنا َمعًا ُمَواِفَقُْتِ ذَلُْم َأِو سُلَاِلَفُْتِ َفَكْيَف َأْصَنُع فَػَقاَؿ ِإَذْف َفُخْذ دبَا ِفيِو احلَْاِئَطُة ِلِديِنَك  رُْكُو َو ُخْذ دبَا َخاَلَفُهْم قُػْلُت ُردبَّ اْلَعامَِّة َفاتػْ

ُرْؾ َما َخاَلَف ااِلْحِتَياَط فَػُقْلُت ِإنػَُّهَما َمعًا ُمَواِفَقاِف ِلاِلْحِتَياِط َأْو سُلَاِلَفاِف َلُو َفَكْيَف َأْصَنُع فَػَقاَؿ ع ِإَذْف فَػَتَخيػَّْر َأَحَدمهَُا فَػَتْأُخَذ  َو اتػْ

                                                             

 . على تأمل يف انطباؽ بعض األمثلة على ادلقاـ()
 .509 ص3القوانُت احملكمة يف األصوؿ ادلتقنة ج( )
 .67 ص1الكايف الشريف ج ()
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.  نعم لو اامأف حسب األدلة باخلالؼ بعد استفراغ الوسع والفحص الكامل فلو اف يعمل بو()((ِبِو َو َتدََع اأْلَِخَتَ 
! كاشف الغطاء مع احملقق احللي يف عتاب علمائي

 من الداللة على تورع الفقهاء عن اجلرأة يف ()ولنختم بقضة معرّبة عن أستاذ الفقهاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء إذ فيها
الفتوى دوف دليل ودوف فحص كاٍؼ واهنم دل يفتوا إال بعد جهد وجهاد وفحص واحتياط شديد، فكيف يُتجرّأ على ادلخالفة 

! دوف تثبت وتروّ 
 ():(قصص عظماء اإلسالـ)فقد نقل السيد الوالد يف 

أف الشيخ ): (كشف الغطاء)ذكر أستاذنا الشيخ حسن بن الشيخ جعفر صاحب كتاب : قاؿ (اللمعات)ذكر صاحب 
الكبَت بعد نـو افيف يف الليل، كاف يطالع حىت وقت صالة الليل، مث يقـو للصالة والتضرع وادلناجاة حىت الصبح، ويف إحدى 

الليارل مسعنا صراخو وصياحو وىو يضرب على رأسو ووجهو، فاستوحش إخواين من ىذا ادلشهد، فأسرعنا إليو فوجدناه يف حالة 
يف أوؿ الليل : غَت ابيعية، ودموعو تسيل على وجهو حىت ابتلت حليتو، فأخذنا بيده، ودلا سألناه عن السبب يف ذلك؟ قاؿ

 (عليهم السالـ)كانت زبطر على بارل مسألة فقهية وقد بُّت العلماء األعالـ حكمها، وأردت دليلها من أحاديث أىل البيت 
جزى اهلل العلماء خَتاً حكموا بدوف : فأخذت أحبث لساعات يف كتب األخبار فلم أىتد إليها، ودلا بلغ يب التعب أشده قلت

فلما وصلت إذل مكاف خلع  (عليو السالـ  )مث َّنت فرأيت يف عادل الرؤيا كأين أتوجو لزيارة احلـر ادلطهر ألمَت ادلؤمنُت ! دليل
األحذية رأيت أماـ اإليواف مفروشاً ورأيت منرباً عالياً يف صدر اجمللس، وكاف شخص موقر وصاحب وجو نوراين على ادلنرب 

من ىم ىذه اجلماعة؟ ومن يكوف ىذا : مشغواًل بالدرس، وكاف أماـ اإليواف شللوءاً من العلماء األعالـ، فسألت أحدىم
وىذه اجلماعة ىم علماء اإلمامية، فسررت من  (الشرائع)إف ىذا ادلدرس ىو احملقق األوؿ صاحب : ادلدرس؟ فقاؿ يف جوايب

ذلك وغمرين الفرح وتقدمت إذل ادلنرب وسلمت على احملقق، وكنت متوقعاً أف يلتفت إرل ويعتٍت بُت لكنو دل يعر رل اىتمامًا، ودل 
ألسُت من علماء اإلمامية؟ : يكن رد سالمو رل حاراً فتأدلت من ذلك وعتبت عليو وقلت لو

من  (عليهم السالـ)إف علماء اإلمامية قد ربملوا ادلصاعب الكثَتة حىت مجعوا أخبار األئمة األاهار ! أي جعفر: فقاؿ رل
الرواة يف أاراؼ البالد، وكتبوا كل حديث يف زللو مع أمساء الرواة وأحواذلم وتصحيح رواياهتم وتوثيقها وتضعيفها، حىت تكوف 

سهلة ادلناؿ ألمثالكم، وأنت بأربع ساعات ذبلس على الفرش وتالحظ بعض الكتب احلاضرة دوف مجيعها مث تعًتض على 
العلماء بأهنم أفتوا بدوف مستند ودليل؟ مع اف ىذا الرجل احلاضر واجلالس ربت ادلنرب يف عدة مواضع يف كتابو كتب وروى 

حديث ىذا احلكم، وكتابو من ضمن الكتب ادلوجودة عندكم، ومؤلفو ىو ادلال زلسن الفيض، فارتعشت من كالـ احملقق ىذا، 
، مظهراً ندمي على ما بدر مٍت، مث راجعت فوجدت يف الكتاب ادلذكور الرواية اليت أردهتا وللحديث صلة . (وفزعت من النـو

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

. 133 ص 4عوارل الآلرل ج ()
 .إضافة إذل إحرازنا ذلك خارجاً، فالقصة مؤَّيد ودل نتخذىا دليالً ( )
 .195-194قصص عظماء اإلسالـ ص( )


