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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على حممد 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 الثامن 
، فرأي الفقيو ليس (الييين من احلق شيياً )عدم حجية الظن مطلقًا، ورأي الفقيو أمر ظين بطبعو، والظن ليس حبجة فإنو : الدليل الثامن)سبق 

 ()(حبجة وال جيوز التقليد يف مبادئ االستنباط، واما االحكام الفقهية فقد ثبت جواز التقليد فيها بالدليل اخلاص
اجلواب األول، أدلة التقليد أعم وال شّك يف مشوذلا للمتجزي 

: لكن يرد عليو
فان اجملتهد ادلتجزي  (اسألوا أىل الذكر)و (ليتفقهوا) والعرضي، سواء بناء العقالء أم اآليات كـ() ان أدلة التقليد عامة تشمل ادلتجزي الطويل:أوالً 

فانو ثقة فيما نقلو  (ثقيت)و (فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا)متفقو فيما اجتهد فيو باحلمل الشائع الصناعي قطعاً وىو من أىل الذكر فيو، أم الروايات كـ
وقد سبق تفصيلو فلًناجع  .. أو اجتهد فيو

. وذلك كلو إضافة إىل سًنة ادلتشرعة بل والعقالء
ذلك وجتويزىم الرجوع إىل  (عليهم السالم)ان من تتّبع ِسًنر الصحابة والتابعٌن ورجوع بعضهم إىل بعض وتقرير أئمتهم ) ()قال يف القوانٌن

أصحاهبم وتقريرىم على طريقتهم يف فهم مطالبهم واجلمع بٌن أخبارىم ادلختلفة، وأمرىم باجلمع بالقواعد ادللقاة بينهم اليت ال ديكن التفريع عليها 
، وكذلك معرفة األعدل واألفقو الذي ال ينفك عادة ()والعمل هبا إال مع االعتماد بظنوهنم يف فهم موافقة الكتاب وخمالفتو وموافقة ادلشهور وخمالفتو

عن لزوم معرفة العام عن اخلاص وطريق التخصيص، ومعرفة اإلطالق والتقييد واألمر والنهي واجململ وادلبٌّن وادلنطوق وادلفهوم بأقسامها وغًن ذلك من 
مبا يتداولون بينهم من الطريقة، بل ىذه الطريقة يثبت  (عليهم السالم)، فبعد مالحظة ذلك، حيصل لو القطع برضا أئمتهم ()ادلباحث احملتاج إليها

. (حجية ظن ادلتجزي أيضًا، كما أشرنا سابقًا، فكيف بادلطلق
. ()ادلقلد يف ادلبادئ فان أكثر الصحابة والتابعٌن إن مل يكن شبو ادلستوعب منهم كان كذلك– والدليل بعينو جاٍر يف اجملتهد يف الفقو : اقول

. وقد سبق تفصيلو
ان ما نشهده من سًنة ادلراجع والوكالء وأئمة اجلماعة وادلتدينٌن من رجوع بعضهم إىل بعض أي اجلاىل باحلكم إىل العامل بو وصوالً : ونضيف لو

إىل مرجع التقليد وسكوت ادلراجع والعلماء عن ذلك الكاشف عن التقرير والرضا، ذلو بعينو من مصاديق السًنة العقالئية اجلارية يف كل األزمنة يف 
 الدالة على كون () فقط، بل للشواىد والقرائن() احملرزة العامةال لكوهنا السًنة العقالئية (عليهم السالم)كل احلقول، وىو السًنة ادلتبعة زمن األئمة 

. حاذلم ذلك أيضاً 

                                                             

 .81الدرس / االجتهاد والتقليد ( )
 .ادلقلد يف ادلبادئ– اجملتهد يف الفقو : سبق ان ادلراد بو ()
 .341 ص4 -3القوانٌن ج ()
 .موافقة الكتاب، وكذا الشهرة، وفهم ظواىرىا أمر ظين: فان من ادلرجحات بل ادلرجعيات أيضاً  ()
يف القدرة على تشخيص األعلم، إمنا يتم على بعض ادلباين التسعة يف ...  ما ذكره من معرفة اخلاص عن العام وطرق التخصيص وةال خيفى ان مدخلي ()

 .وتدبر يف ادلباين ومدى مدخليتها ( للسيد الوالداألصول)مقياس األعلم، فراجع أخر 
 .أي مقلداً يف ادلبادئ ()
. ال باصالة ثبات السًنة، بل احملرزة بالربىان اللمي إذ يكشف من بنائهم ادلستقر وارتكاز ذلك بل وفطريتو، سًنهتم ()
 .الروائية والتارخيية ()



 (128) ىـ الدرس1435 شعبان 4الثالثاء  .......................................................................(التقليد يف مبادئ االستنباط)االجتهاد والتقليد 

الظن مطلقاً أو أقوى مراتبو حجة على االنسداد : اجلواب الثاين
 عدم حجية الظن إال ما خرج إمنا ىو على االنفتاح، اما على االنسداد كما ذىب إليو صاحب القوانٌن فاألصل ىو ()ان كون األصل: ثانياً 

األصل ىو حجية أقوى مراتب الظن ادلطلق ان وىف مبعظم الفقو وإال فننزل درجًة فدرجًة وىكذا إىل ان يفي، دلا : () أو يقال()حجية الظن ادلطلق
  ()سبق من ان نتيجة مقدمات االنسداد وإن كانت مطلقة من حيث األسباب إال اهنا مهملة من حيث مراتب الظن وموارده فراجع

 حتت ادلنع ()حرمة العمل بالظن، خرج ظّن اجملتهد ادلطلق باإلمجاع والضرورة وبقي ظن ادلتجزي: الثاين) ()ولذلك قال يف القوانٌن
. منع عموم حرمة العمل بالظّن ومشولو دلا  ن فيو، دلا مّر مراراً : واجلواب عنو

غاية األمر إ صار األمر يف : سلمنا، لكنو فيما مل ينسد باب العلم وادلفروض إنسداده، وادلفروض منع رجحان تقليد اجملتهد ادلطلق حىت يقال
. (الظن ومع رجحان أحدمها فهو مقّدم

الفرق بٌن ما يورث القطع أو االطمينان عادة أو غالباً وغًنه 
فالقطع ىو احلجة ، على ادلشهور من حجيتة بذاتو ال الفتوى مبا ىي ىي ، : رأي الفقيو وفتواه قد تفيد القطع؟ اذ يقال: ال يقال)كما سبق 

. ()( او النجوم او الفنجان او خرب غًن الثقة، القطع فإنو احلجة ال تلك بذواهتاواإلسطرالبفيكون كما لو أورث الرمل 
 انو قد يفرق بٌن مثل قول اجملتهد ادلتجزي ونظائره ومثل الرمل واالسطرالب وقراءة الكف والفنجان والتنجيم بالذىاب إىل حجية :واجلواب

وإن كانت ىي السبب، اما - أي األوائل – األوائل دون األواخر وأن أنتجت مجيعها القطع، بدعوى ان القطع احلاصل من األواخر حجة دوهنا 
. األوائل فهي احلجة وإن كان معلوذلا القطع

ما أورث القطع أو االطمينان أحياناً أو ما أورث القطع للجهال ادلوغلٌن يف اجلهل كالرمل - 1: وذلك نظراً ألن العقل يفرق بٌن األمرين
. بل يرى معلوذلا ىو احلجة أي معذرة لو كان عن قصور– أي كاشفة وال منجزة ومعذرة – ال يراىا حجة – أي العقل – والفنجان، فانو 

وما يورث القطع أو االطمينان عادة أو غالباً للعموم أو ألىل اخلربة والعلماء وادلثقفٌن وذوي األفهام كقول اجملتهد ادلطلق أو ادلتجزي أو خرب - 2
أي كاشفاً نوعياً ومنجزاً سواء أورث القطع أو االطمينان أو ال، فإن أورثهما فال تنفي حجية القطع واخيو حجية سببو – الثقة، فان العقل يراه حجة 

– أي مقتضياً تام االقتضاء –  أو كالعلة التامة ()وىو خرب الثقة أو قول اجملتهد مثالً إذ ال مانع من وصف الطوليٌن إذا كان أحدمها علة تامة لآلخر
نُه اخلْراِلِقٌنر )بنفس الصفة؛ ولذا صح وصف بعض الناس أو ادلخلوقٌن باخلالق مع ان اهلل تعاىل ىو اخلالق إذ يقول جل امسو –  فقد  (فـرتربرارر ر اللَّلوُه أرْحسر

أثبت جل امسو صفة اخلالقية ليًنه لكنها حيث مل تكن عرضية بل كانت يف طولو تعاىل وبإذنو صح نسبتها لو تعاىل بالذات وليًنه حقيقة لكن 
فتدبر . باالستناد

وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين 

                                                             

األصل مبعىن القاعدة، فان لؤلصل إطالقات أربعة منها الدليل ومنها القاعدة ومنها اليلبة فاألصل ذلك اي اليالب ذلك ومنها األصل العملي أو ( )
 .خصوص االستصحاب

ْيياً : )مع دعوى ان قولو تعاىل ()  فتأمل. إمنا يراد بو يف حالة االنفتاح دون االنسداد (ِإنَّل الظَّلنَّل ال يُـهْييِن ِمْن احلْرقِّق شر
 .وىو ادلنصور( )
 .كما سبق ان ظن ادلتجزي أي احلاصل لو أو احلاصل من قولو مساٍو للظن ادلطلق بل قد يكون أقوى منو( )
. 340 – 339 ص3القوانٌن ج( )
 .أي يف بعض األبواب، وقد نقلنا كالمو جلريانو يف ادلتجزي الطويل أي يف ادلباين كذلك( األفقي)أي ادلتجزي العرضي  ()
 .81 الدرس/  والتقليداالجتهاد ()
 .وىي ما أمساىا احملقق النائيين باألسباب وادلسببات التوليدية يف مقابل االعدادية( )


