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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم 

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

مناقشة الدليل السادس 
حجية رأي الفقيو : ال اطالق لبناء العقالء وال لنتيجة دليل االنسداد، ومقتضى دليل بناء العقالء على االنفتاح: الدليل السادس)سبق 

. يف الفقو فقط
ان عمدة االدلة على حجية رأي الفقيو ىو بناء العقالء، لو قلنا باالنفتاح، وبناء العقالء دليل ليب ال اطالق لو ليشمل ُحجية : وقد يقال

ان التقليد ىو امر فطري؛ اذ يف فطرة كل انسان بل كل حيوان ان يتبع اجلاىل العامل، كما انو من : رأيو يف مبادئ االستنباط، بل اقول
ادلستقالت العقلية، مث ان عليو بناء العقالء 

 ()وىذه االدلة الثالثة المعقد اطالق ذلا، فهي لّبية يتمسك فيها بالقدر ادلتيقن وىو حجية رأي الفقيو يف الفقو خاصة فإنو ختصُّصو
واما لو قلنا باالنسداد كما ذىب اليو احملقق القمي، بأن قلنا بأن باب العلم والعلمي كالمها منسّد يف االحكام وبأن الرجوع اىل اصالة 

الرباءة يف الشبهات احلكمية موجب للخروج من الدين، وان الرجوع لالستصحاب كذلك اذ اغلب الواجبات واحملرمات مسبوقة بعدم التشريع 
أو بعدم العلم بو يف شريعتنا او الشرائع السابقة، واما التخيًن فإنو اضافة اىل كونو موجباً للهرج وادلرج فإنو موجب للخروج من الدين غالباً، 
واما االحتياط فإنو مستلزم للعسر واحلرج الشديدين شلا يقطع بعدم ارادة الشارع ذلما، واما القرعة فال دليل عليها إال يف موارد خاصة اضافة 

. ( قبيح()اىل استلزامها اذلرج ايضاً، فلم يبق اال العمل بالظنون ادلطلقة ومنها قول الفقيو، لكونو الراجح على عدم العمل بو وترجيح ادلرجوح
دعوى ان نتيجة دليل االنسداد مهملة من حيث األسباب 

ان نتيجة دليل االنسداد من حيث األسباب مهملة أي اهنا ال تنتج إال حجية الظن احلاصل من بعض : وتوضيحو مع تطويره ان يقال
ال احلاصل من الشهرة  ( حجة من باب الظن ادلطلق ال اخلاص()كونيف)األسباب ال من مجيعها وذلك كحجية الظن احلاصل من خرب الثقة 

يفيد دليل االنسداد حجية الظن احلاصل من قول اجملتهد ادلطلق دون الظن احلاصل من قول ادلتجزي : أو اإلمجاع ادلنقول مثاًل، ويف ادلقام
. ()الطويل

: واجلواب عن ذلك يتضح بذكر مبىن ادلسألة فنقول
توضيح مبىن البحث، ومعىن ووجو احلكومة والكشف 

ان ادلقدمة الثالثة من مقدمات االنسداد ىي إنكار وجوب االحتياط الشامل أي االحتياط يف كل ادلسائل والشبهات بل إنكار حسنو، 
. فتارة على احلكومة وأخرى على الكشف: وىي تقرر على حنوين
ان االحتياط الكلي الشامل مستلزم الختالل النظام أو العسر واحلرج بل قد ال يكون شلكناً، وحيث كان :  فبأن يقالأما على احلكومة

 باالمتثال ()يُلزم العبد حيث تعذر عليو االمتثال العلمي، – ()وىو احلاكم يف باب اإلطاعة أصاًل وكيفيةً -   فان العقل ()ذلك كذلك

                                                             

فلو ختصص فيها فإنو سيكون ادلرجع فيها مبا ىو اىل خربة ، ال مبا ىو فقيو فعنوان كونو فقيهاً اجنيب عن حجية رأيو -  ومنها ادلبادئ– واما سائر العلوم  - ()
يف سائر العلوم 

 .وىو عدم العمل بو ()
 .أي خرب الثقة ()
. أي اجملتهد يف الفقو، ادلقلد يف بعض ادلبادئ( )
إضافة إىل ان الرباءة مستلزمو للخروج من الدين وكذا االستصحاب والتخيًن كما سبق بيانو والقرعة ال دليل عليها إال يف موارد خاصة، كما ال يصح الرجوع ( )

 .رر ان االنسدادي يراه سلططاً فإىل فتوى االنفتاحي ل
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.  ألنو األرجح من األمتثال الشكي والومهي فرتجيحهما عليو ترجيح للمرجوح()الظين
 اللجوء إىل االمتثال اإلمجايل ادلخل بقصد () على قبح()ان االحتياط الكلي غًن مرضي للشارع لإلمجاع:  فبان يقالواما على الكشف

.  يف كل األعمال وإن َحُسن يف اجلملة (()وإن مل نقل بوجوهبما) ()الوجو واجلزم
ان االحتياط يف كل شيء ويف كل الشبهات حيث أحرز عدم رضى الشارع بو فيكشف من ذلك ومن ان الشارع مل يرفع يده : واحلاصل

ان الشارع جعل طريقاً آخر إىل أحكامو وىو الظن أي اعتربه حجة ال زلالة إذ احنصر فيو : عن تكاليفو قطعاً ومن انسداد باب العلم والعلمي
. ، نعم ال شك يف خروج مثل القياس منو()لربىان السرب والتقسيم

نتيجة مقدمات االنسداد مطلقة من حيث األسباب على ادلبنيٌن 
 وادلقام صغراىا، وىي مهملة ()ان نتيجة مقدمات اإلنسداد سواءاً على الكشف أم احلكومة ىي مطلقة من حيث األسباب: وىنا نقول

. من حيث مراتب الظن ودرجاتو كما ىي مهملة من حيث متعلَّقات الظن
ال يرى فرقاً بٌن أسباب الظن ما دامت متساوية يف الدرجة، أي سواء كان سببو الشهرة أم اإلمجاع – على احلكومة – وذلك ألن العقل 

. ادلنقول أم خرب الثقة أم قول اجملتهد ادلطلق أو ادلتجزي الطويل
 فال فرق يف نظره ()جعل الظن طريقاً ألحكامو بعد انغالق باب العلم والعلمي ألنو األقرب إليهما– على الكشف – كما ان الشرع 

من حيث األسباب كذلك، إال لو دّل دليل على الردع كما يف القياس وال دليل على ردع الشارع عن العمل بالظن الناشئ من قول ادلتجزي 
. الطويل

ومهملة من حيث درجات الظن 
واما من حيث ادلراتب فال؛ إذ ادلتيقن من حكم العقل والشرع كون ادلرتبة القوية من الظن حجة بل مادام اهنا تفي مبعظم األحكام فال 

. ، بل الشك يف جعلو حجة كاف يف احلكم بعدم حجيتو()وجو جلعل الظن الضعيف حجة مع كونو مرجوحاً 
لو كان الظن احلاصل من قول اجملتهد ادلطلق أقوى كان احلجة ولو انعكس األمر كما سبق بيانو كان قول ادلتجزي ىو احلجة، : ويف ادلقام

. ولو تساويا فهما حجتان ختيًنيتان
ومن حيث ادلتعلقات مهملة أيضاً 

واما من حيث ادلؤديات فال، كذلك؛ إذ األمور اخلطًنة كالدماء والفروج واألموال اخلطًنة ميكن القول حبكم العقل باالحتياط فيها وإن 
غًنىا وكذلك ميكن ، دون ان زلذور العسر واحلرج ال يلزم مع اإللزام باالحتياط يف خصوص االمور اخلطًن: استلزم العسر واحلرج، أو يقال

. القول بأن االحتياط فيها مرضي للشارع
ان العسر واحلرج موجب حلكم العقل : واما ما عداىا فيقال انو أحرز، لإلمجاع، عدم رضا الشارع باالحتياط الكلي فيها ويقال أيضاً 

                                                                                                                                                                                                                                           

 .، اما األصل فال ميكن الردع عنو للزوم الدور وغًنهإال فيما لو ردع الشارع عن كيفية خاصة( )
 .ادلراد االمتثال بالعلم والعلمي( )
 . مل يستلزم عسراً وحرجاً كما سيأيت من ان نتيجة االنسداد مهملة من حيث ادلوارد وادلتعلقاتفيماأي يف كل ما كان فيو عسر وحرج، وحيكم باالحتياط ( )
 .ادلدعى( )
. بل وحرمة( )
 فتأمل.  وادلتشرعة، بل ادلوجب التالف الوقت يف اجلملة(عليهم السالم) أو ادلوجب للخروج عن الطريقة العقالئية وعن طريقة الرسول وأىل بيتو ()
 .أي يف مورد موردٍد، وإن قلنا باحلرمة لو أخل هبما دائماً ( )
 اخل.. اآلنف الذكر وىو ان الرباءة مستلزمة للخروج عن الدين، والقرعة كذا( )
 .أي أسباب الظن( )
 .ومن مثّ األقرب إىل الواقع واإلصابة( )
 .بالنسبة للظن القوي أو بالنسبة لالحتياط يف موارد فقد الظن القوي( )
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. فيحكم باالمتثال الظين ولزوم إتباع الظن يف خصوص غًن اخلطًنة– أي غًن اخلطًنة – بعدم حسن االحتياط الكلي فيها 
: اجلواب على االنفتاح

ىذا كلو على االنسداد، اما على االنفتاح فقد سبق انو ال شك يف حجية قول ادلتجزي الطويل فال رلال ألن يقال بان بناء العقالء دليل 
ليب ال إطالق لو، إذ قد فصلنا حتقق بناء العقالء وثبوتو على صحة رجوع اجلاىل للعامل مطلقاً أي من غًن فرق بٌن الفقو ومبادئ االستنباط 

فراجع . ومن غًن فرق بٌن اجملتهد ادلطلق أو ادلتجزي الطويل، بل َسَبَق أقربيُة إصابة بعض أفراد ادلتجزي الطويل من اجملتهد ادلطلق
: اجلواب عن دليلٌن آخرين

مقتضى ىذا الدليل حجية رأي الفقيو على العامي يف الفقو، ال يف مبادئ االستنباط  : اقول)كما سبق 
 انو حىت يف ادلنسد منها فإن مقتضى القاعدة حجية الظن الناشئ من رأي اىل اخلربة يف كل :وثانياً  إلنفتاح باب العلم يف بعضها :اوالً 

علم ومبدأ، ال الفقيو مبا ىو فقيو، ولذا وجب على الفقيو الرجوع اىل سائر اخلرباء يف تلك العلوم وادلبادئ لو مل يكن خبًناً، كما ال يصح 
 (للخبًن فيها الرجوع للفقيو غًن اخلبًن فيها

: وقد مضت أجوبة عديدة على ذلك، نوجز بعضها
، لبداىة صحة التقليد رغم انفتاح ()، ففيو ان االنفتاح ينتج احلجية التخيًنية ال احلصر بو(أواًل النفتاح باب العلم يف بعضها)اما قولنا 

للرواه مع انفتاح باب العلم بالنسبة للكثًن  (عليهم السالم)باب االجتهاد والعلم على العامي فانو سلًّن ابتداءاً بٌن الثالثة والرجاع األئمة 
. أورد عليوما  عماوغًن ذلك شلا فصلناه يف زللو وأجبنا  (...إمنا أقضي بينكم باإلميان والبينات)منهم بالرجوع لإلمام مباشرة ولـ

 ():فًند عليو وجوه ستة سبق ذكرىا فنقتصر على اثنتٌن منها مع نوع تطوير (انو حىت يف ادلنسد: ثانياً )واما قولنا 
. ان انضمام حيثية الفقو غًن مضرة بل غاية األمر كوهنا كاحلجر جبنب اإلنسان: أوالً 
مفصِّلة أو ملوِّنة، وإضافة مسألة إىل علم أو آخر وإحلاقها بو مرهتنة مبا ألجلها ُعِقدت أي بالغرر والغاية منها،  (الغاية)ان : ثانياً 

استكشاف احلكم الشرعي كانت من الدِّين، بل تكون من دائرة علم الفقو وإن مل – حسب الفرر – وادلبادئ حيث كانت الغاية منها 
من ان العلوم تتكون من ادلسائل وادلبادئ التصديقية وغًنىا وادلبادئ  (رسالة يف أجزاء العلوم)ينطبق عليها عنوان ادلسألة دلا فصلناه يف 

التصديقية مسائل للعلم السابق ومبادئ دلسائل العلم الوسيط كما قد تكون مبادئ للعلم الالحق كما ان مسائل علمٍد قد تكون مبادئ لعلم 
. الحق

فقيو دون ما لو – ان الرجوع ىو للفقيو مبا ىو خبًن، أو فقل للخبًن مبا ىو فقيو فكان رأيو حجة على العامي مبا ىو خبًن : واحلاصل
        فتدبر جيداً . جترد من أحد الوصفٌن

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 .(العلمي)وإلغاء حجية  (بالعلم)أي حصر احلجية ( )
 .للثاين منها فقط( )


