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

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

مناقشة الدليل السابع 
، (كتاب التعارض)االمجاع ادلدعى، فقد نقل عن صاحب العروة انو ادعى االمجاع يف كتابو يف التعادل والًتاجيح : الدليل السابع)سبق 

. ()(على عدم جواز التقليد يف مسائل اصول الفقو
أربعة أجوبة صغروية وكربوية عن دعوى اإلمجاع 

: ويرد عليو
 بان مراده اإلمجاع السكويت إذ ُُيدس من فتوى مجع كبري ، مع ان ىذه ادلسألة مل يطرحها الكثريون، بعد توجيو إدعائو لإلمجاع:أوالً 

: يرد عليوانو باحلرمة مع سكوت الباقني قبوذلم ورضاىم، 
ان السكوت ال يكون كاشفاً عن القبول والرضا والفتوى إال مع توفر شروط ليست حمرزة بأمجعها يف ادلقام، ومن الشروط كون ادلسألة 

عدم وجود مزاحم أىم أو مانع يشغلو أو مينعو عن التصدي لالجتهاد واستنباط :  ومنها()إلتفات الفقيو للمسألة:  ومنها()حمل االبتالء
. تشخيصو لزوم ان يتصدى إلبداء النظر فيها، ومنها إذعانو بان سكوتو يعد تقريراً ورضى: احلكم الشرعي منها، ومنها

: احملقق العراقي إذ يقول:  انو ال إمجاع، بل ىنالك العديد من الفقهاء الذين صرحوا جبواز التقليد يف مسائل أصول الفقو ومنهم:ثانياً 
. (ال فرق يف مرجعية العامل للجاىل باألحكام الشرعية بني الفرعية واألصولية مبقتضى االرتكاز)

. (الفرق بينها وبني الفرعية مشكل): ومنهم السيد حممد رضا الكلبايكاين إذ يقول
. ( وفيما ذكر بعدىا()ال يبعد جريان التقليد فيها): ومنهم السيد الوالد إذ يقول
األظهر جواز التقليد فيها ويف ادلوضوعات ادلستنبطة، عرفّية كانت أم شرعية؛ لرجوعو إىل التقليد يف ): ومنهم السيد الروحاين إذ قال

. (احلكم
 ()كما ذىب العديد منهم إىل التفصيل

                                                             

 .الدرس الواحد والثمانون ()
 .لنفس الفقيو أو دلن يرجع إليو من مقلديو( )
 .أو لفتوى بعض الفقهاء فيها( )
 .أي أصول الفقو ()
  .احملشاةوإليك بعضهم حسب العروة ( )
. (حممد تقي اخلونساري). (الظاىر جواز التقليد يف ادلسألة األصولية يف اجلملة)
. (السيد حمسن احلكيم) (فيو وفيما بعده تفصيل)
. (السيد ادلرعشي). (يف إطالق عدم كوهنا حمل التقليد تأمل)
. (الشيخ اآلملي). (ال شبهة يف صحة التقليد فيما يكون مورداً البتالء العواّم، كمسألة تقليد األعلم)
ال وجو لعدم جواز التقليد يف مجلة من ادلوارد ادلذكورة، وعليو ال بد من التفصيل، ويتفرّع عليو جواز التقليد يف األصول واالجتهاد يف الفروع يف أعمال نفسو، )

( السيد تقي القمي. )(وأّما غريه فال جيوز أن يقّلده؛ إذ ادلفروض أن النتيجة تابعة ألخّس ادلقّدمات
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.  ان ىذا الدليل أخص من ادلدعى إذ ىو خاص بأصول الفقو، فال ينهض دلياًل على حرمة التقليد يف سائر مبادئ االستنباط:ثالثاً 
.  واالمجاع ادلستند أو معلوم االستناد ليس حبجة() ان اإلمجاع حمتمل االستناد بل معلوم االستناد إىل األدلة اليت ذكروىا:رابعاً 

التفصيل بني أنواع اإلمجاع وكونو حجة يف بعضها فقط 
: لكن ادلستظهر ىو التفصيل يف حجية اإلمجاع ادلستند أو حمتمل االستناد، على حسب مبٌت القول حبجية اإلمجاع، وتوضيحو

اإلمجاع الدخويل والتشريف - 1-2
. دخويل وتشريف وحدسي ولطفي وتقريري وكشفي: إن اإلمجاع على أقسام ستة

. اما االوالن فاهنما وإن أمكنا ثبوتاً ولكن ال دليل عليهما إثباتاً، كما مل يدّعو أحد يف ادلقام وال أحتمل يف حقو ذلك
اإلمجاع احلدسي - 3

أو يف  (عليو السالم  )إتفاق كلمة الفقهاء يف زمن ادلعصوم : اما االمجاع احلدسي فغري متحقق صغرى رغم حجيتو لو حتقق، إذ معناه
 على أمر فانو ُيدس منو بادلالزمة العادية قطعاً موافقة رأيهم لقولو عليو السالم؛ إذ ال يعقل توافق كافة الفقهاء على أمر رغم ()كافة األزمنة

ويدل على ذلك انو ال شك يف اكتشاف  (عليو السالم  )، إال لو كان ناشئاً عن رأيو ()اختالفهم الشديد يف االجتهادات واألذواق وادلدارك
رضى السلطان أو ادلرجع بأمٍر وقبولو لو فيما لو وجدنا كافة من ُييط بو من زوجتو وأوالده وأقربائو وكّتابو وحراسو ومستشاريو ومعاونيو 

. وأصدقائو، على قول أو فعل أو ملبس خاص
 (عليهم السالم)لكن اإلمجاع احلدسي وإن كان حجة إلفادتو القطع، لكنو غري متحقق يف ادلقام إذ مل تطرح ىذه ادلسألة زمن ادلعصومني 

أو الفقهاء يف زمنهم، بل اهنا طرحت يف  (عليهم السالم)وال وجدنا أتفاقاً للفقهاء يف زمنهم، بل مل نعهد طرحها على أحد األئمة األطهار 
. األزمنة ادلتأخرة فقط

اإلمجاع اللطفي - 4
 يشًتط فيو اتفاق الفقهاء يف زمن ادلعصوم وال حىت طرح ىذه ادلسألة حىت مرة واحدة يف زمنهم، بل يكفي فيو الفواما االمجاع اللطفي 

.  حىت يف زمن واحد()لو ثبت ىذا االتفاق– اتفاق الفقهاء ولو يف عصر متأخر من العصور 
 وال ريب انو لو قُبلت الكربى دلا كان فرق بني االتفاق زمن األئمة ()وذلك ألن اإلمجاع اللطفي مدركو اللطف ادلستند إىل احلكمة

أو بعدىم، يف اقتضاء احلكمة الربانية ان ال تتفق األمة على الضاللة إذ ان حكمتو اقتضت ان ال يُطمس احلق بادلرة بل ان  (عليهم السالم)
يبقى خط احلق يف مقابل خط الضالل سواء قوياً أو ضعيفاً، واما االبتالء واالمتحان فانو ال خيرج عن دائرة ذلك، مبعٌت ان االبتالء 

واالمتحان يقتضي وجود الباطل والفنت إىل جواز احلق واذلدى فقد يَغلب عليو وقد يُغلب، لكنو ال يقتضي أبداً حمو احلق كاماًل وإفناء نوره 

                                                                                                                                                                                                                                           

. (السيد أمحد اخلونساري). (قد يتفق كما يف مورد تعارض اخلربين وفتوى ادلقلِّد جبواز أخذه بأي اخلربين شاء)
. (السيد السيستاين). (األظهر جواز التقليد فيها يف اجلملة)

 من 67إعداد مؤسسة السبطني العادلية تعليقاً على ادلسألة –  من الفقهاء ي واحد وأربعنيىذه التعليقات كلها نقلناىا من العروة الوثقى احملشاة حبواش: مالحظة
 .كما سنناقش اشًتاط كون ادلسألة مورد ابتالء العوام، الحقاً بإذن اهلل تعاىل. العروة الوثقى

. وىي أكثر الوجوه الستة السابقة اليت ذكرناىا وبعض الوجوه السبعة اآلتية( )
. مبا فيها زمانو( )
 .واختالفهم يف كل ما ميكن ان خيتلف فيو( )
 .وقد ناقشناه ()
 .فراجع( فقو التعاون على الرب والتقوى)فهذه وجوه ثالثة للطف، وقد فصلنا احلديث عنها يف – أو الرمحة أو العدل  ()
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ٌة بـَْعَد الرُّرُسلِ ...))وعدم وجود بصيص منو لو كان ضعيفاً   ()((...لَِئالاَّل َيُكوَن ِللناَّلاِس َعَلى اللاَّلِو ُحجاَّل
وألظهر احلق ولو  (عليو السالم  )وعليو فلو اجتمع الفقهاء على أمر كشف بقاعدة اللطف كونو مطابقاً للواقع وإال لردع عنو اإلمام 

فتامل . على لسان بعضهم
اإلمجاع التقريري - 5

لو، استناداً إىل ان إرشاد  (عليو السالم  )ان اتفاق الفقهاء ولو يف عصر يُكشف منو موافقة ادلعصوم : واما اإلمجاع التقريري فهو ان يقال
 ليبقى طريق احلق ()اجلاىل وتنبيو الغافل واجبان شرعاً فكيف َيًتُك الشارع كل الفقهاء يضلون وال يُظهر الرأي احلق ولو على لسان أحدىم

والباطل كالمها مشرعني وكي ال يتمحض حال الشيعة والفقهاء كلهم يف اخلطأ أو الضالل؟ 
وقد ظهر هبذا البيان فرق اللطفي عن التقريري إذ األول مستنده واحلاكم فيو ىو العقل استناداً إىل احلكمة أو الرمحة أو العدل والثاين 

. مستنده واحلاكم فيو ىو الشرع استناداً إىل حكمو بوجوب إرشاد اجلاىل
. كما ان كليهما من مدركات العقل العملي عكس احلدسي الذي ىو من مدركات العقل النظري

فتأمل . احلاضر بل  ل زمان الغيبة أيضاً  (عليو السالم  )مث ان ىذا الوجو لو مت صغرى، دلا اختص باإلمجاع زمن ادلعصوم 
اإلمجاع الكشفي - 6

. انو يُكشف من اتفاق الفقهاء ولو يف عصر وجوُد دليل معترب: واما االمجاع الكشفي فهو ان يقال
أي الثبوت والواقع واما الكشفي فيكشف منو وجود الدليل  (عليو السالم  )انو من احلدسي يكشف قول اإلمام : وفرقو عن احلدسي

ال خطأ فيو أبداً اما الثاين  (عليو السالم  )على قول اإلمام أي اإلثبات، مث ان األول لو حصل فانو ال ُيتمل فيو اخلطأ إذ قول اإلمام 
. فيحتمل فيو اخلطأ رغم حجيتو إذ األدلة حجج ظنية وإن كانت معتربة فقد ال تطاِبق الواقع وإن كانت غالبة ادلطابقة

 ()فتأمل (عليو السالم  )وىذا الوجو كسابقو غري خاص باإلمجاع يف زمن ادلعصوم 
وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين 

                                                             

. 173 ص8الكايف الشريف ج( )
 .أي وال يرشد حىت أحدىم ()
 إذ ميتنع عادة خفاء الدليل لو كان اإلمجاع يف أزمنتنا واألزمنة ادلقاربة، نعم ُيتمل يف ما سبق أزمنَة إحراِق كتب احلديث أو رميها يف النهر أو ضياعها فتأمل( )


