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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على زلمد وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبدية 

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

العلم اإلمجايل باالختالف واخلالف : مناقشة الدليل الثاين عشر
العلم االمجايل باخلالف واالختالف، ذلك انه يوجد علم إمجايل باختالف اهل اخلربة يف : الدليل الثاين عشر)سبق 

مبادئ االستنباط، وأدلة حجية النظر والفتوى ال تشمل ادلتعارضُت إقتضاءاً، وان قيل بشموذلا ذلما اقتضاءا تساقطاً فعاًل، واما 
.  امنا هو لألدلة اخلاصة()اخلربان ادلتعارضان فادلصَت اىل التخيَت بينهما

هذا فيما إذا علم بتعارض النظرين او االنظار يف ادلسألة الرجالية او االدبية او غَتها من مبادئ االستنباط، وأما لو مل 
يعلم فيبقى ان سائر ادلسائل، اال ما علم خروجه ، يف دائرة العلم االمجايل ، وحيث انه من قبيل شبهة الكثَت يف الكثَت فهو 
منجز، وذلك لكثرة ادلسائل ادلختلف فيها بُت علماء البالغة والنحو والصرف والرجال ونظائرها، واما غَتها فهي عادة قطعية 

. ()انتهى - (فتأمل. رلمع عليها او واضحة ال حتتاج اىل اعمال نظر
النقض بفتاوى اجملتهد يف الفقه - 1

أواًل النقض بفتاوى اجملتهدين يف الفقه، فهل يلتزم بذلك؟ : واجلواب
واحلاصل انه ال فرق بُت االختالف يف ادلبادئ واالختالف يف األحكام الشرعية فإن منع االختالُف التقليَد منعه فيهما 

. وإال فال، ومثل ذلك جارٍر يف اختالف األألباء وغَتهم أيضاً 
العلم اإلمجايل منحل بالفحص - 2

العلم اإلمجايل منحل بالفحص، وعليه فالالزم القول بالتفصيل وهو حجية رأي اخلبَت يف مسائل ادلبادئ اليت مل : ثانياً 
. تتعارض فيها األقوال دون اليت تعارضض، وهذذ هي األقل، وحاذلا  حال مسائل الفقه دتاماً 

العلم اإلمجايل غَت منجز لعدم إحراز  ون أألرافه مورد االبتالء - 3
 بوجود االختالف يف موارد ()العلم اإلمجايل غَت منجز ألنه وإن  ان من قبيل شبهة الكثَت يف الكثَت لكنه ال يعلم: ثالثاً 

االبتالء وهي ادلسائل اليت أُبتلي هبا واليت تتوقف على مبدأ سلتَلف فيه من مبادئ االستنباط، نعم من علم ذلك تنجز يف 
. حقه
األصل التخيَت لدى التعارض - 4

التخيَت بُت ادلتعارضُت حىت يف موارد العلم التفصيلي باخلالف، – أي القاعدة – ان األصل : وهو جواب مبنائي: رابعاً 

                                                             

 .على ما بٌت عليه الشيخ يف الرسائل ()
 .85الدرس / االجتهاد والتقليد  ()
 .أي ال يعلم  ل مكلف مكلف شلن يريد الرجوع إىل رلتهد يف بعض مبادئ االستنباط، سواء  ان ادلكلف من الفضالء أم من غَتهم( )
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. () وغَت ذلك شلا فصلنا حبثه يف زلله() ال التساقط، وذلك لبناء العقالء()مطلقاً أي يف  ل ادلتعارضات
واما العلم اإلمجايل باخلالف اي بأن اجملتهد يف ادلبادئ ليس بادلصيب دائماً، ففيه 

. باجملتهد يف الفقه فانه  ذلك: أواًل النقض
 على أغلبية اإلصابة ال على دوامها، وعلى ذلك بٌت العقالء احلجية ()بان مبٌت حجية غَت ما ذاتّيه احلجية: وثانياً باحلل

اخل .. يف الظواهر وقول اخلبَت يف احلدسيات وخرب الثقة يف احلسيات
االستصحاب : مناقشة الدليل الثالث عشر

استصحاب عدم صحة التقليد يف ادلبادئ فإنه قد يقال باستصحاب عدم صحة التقليد : الدليل الثالث عشر) ما سبق 
فبعد وقوعها يف ألريق االستنباط ، فانه قبل وقوعها يف ألريق استنباط احلكم الشرعي مل تكن شلا يصح التقليد فيه، يف ادلبادئ

.  يشك يف صحة التقليد فيها فيستصحب العدم
مصطلح شارعي أي ان له حقيقة شرعية فانه غَت  (التقليد)فألن ، أما اهنا قبل وقوعها مل تكن ما يصح التقليد فيه 

وال يعلم ، اخل.. الذ ورة واحلرية والعدالة، الرجوع اىل اهل اخلربة ويدُّلك على ذلك انه يشًتط فيه ما ال يشًتط يف اهل اخلربة
. مشول التقليد دبا اصطلح عليه الشارع للمبادئ دبا هي هي بل ادلعلوم عدمه اذ اهنا دبا هي هي الربط ذلا بالشارع  دبا هو هو

 هل يكفي لشمول ادلة التقليد له ام ال ()فألنه اليعلم ان وقوع الشيء علة ُمِعّدة بعيدة لالستنباط، واما انه يشك بعدها
. ()(؟ ويؤ د الشك اختالف انظار الفقهاء يف ذلك

ال شك لُيستصحب العدم : اجلواب
ما سبق مفصاًل من انه يصح التقليد يف ادلبادئ قبل وقوعها ألريقاً لالستنباط وبعدذ، وذلك لألدلة العقلية : واجلواب

. والنقلية ادلتعددة، وقد فصلناها سابقاً فراجع
انه ال شك ليستصحب العدم : واحلاصل
منقواًل يف لسان الشرع  (التقليد)ليس 

فألن التقليد مصطلح شارعي أي ان له حقيقة شرعية فانه غَت الرجوع اىل اهل اخلربة ويدلك على ذلك )واما القول بـ
وال يعلم مشول التقليد دبا اصطلح عليه الشارع للمبادئ ، اخل..  الذ ورة واحلرية والعدالة، اشًتاط ما ال يشًتط يف اهل اخلربة

: فَتد عليه (دبا هي هي بل ادلعلوم عدمه اذ اهنا دبا هي هي ال ربط ذلا بالشارع  دبا هو هو
وهي هنا قالدة )باق دبعناذ اللغوي وهو قَـْفو األثر وإتبّاع الغَت من دون مطالبة بالدليل، أو إلقاء القالدة  (التقليد)أّن 

                                                             

.  االماراتمسواء األخبار أم غَتها، سواء األدلة أ  ()
وقد يدعى ان بناءهم على التخيَت إمنا هو بعد عدم القدرة على االحتياط لدى التعارض يف ادلتساويُت  ما هو ظاهر السيد الوالد يف آخر  ()

 فتأمل -  تاب األصول
 .(دراسة فقهية أصولية– شورى الفقهاء )يُراجع خادتة  تاب ( )
. وهو العلم فقط ()
الذي هو العلة االخَتة ادلعدة لالستنباط  ( االصول)عكس  ()
 .85درس / االجتهاد والتقليد ( )
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. يف عنق الغَت، وال حقيقة شرعية ذلا وال اصطالح جديد للشارع فيها (ادلسؤولية
قد تصرف الشارع فيه بالتضييق والتقييد  ما مضى يف الدليل؟ : إن قلض
ليس مطلق ما تصرف فيه الشارع بالتوسعة أو التضييق حقيقة شرعية وال التصرف دليل دبا هو على الوضع اجلديد : قلض
 .والنقل

الفارق العام بُت تغيَت الوضع وبُت التضييق يف ادلستعمل فيه 
، بوضع تعييٍت أو تعيٍت، فهذذ هي احلقيقة ()ان الشارع تارة يضع اللفظ دلاهية جديدة، سلًتعة أو دلفهوم جديد :توضيحه

اخل ..  وذلك مثل الصالة إذ وضعض للماهية ادلخًتعة ادلر بة من دعاء وقول ومقولِة وضعٍر ومقولة فعل()الشرعية أو النقل
وتارة ال يضعه دلاهيةٍر جديدة وال ينقله دلعٌت جديد، بل يستعمله يف نفسه ما استعمله فيه العرف غاية األمر انه يضيف 

وذلك مثل النكاح والطالق فاهنما - الذي هو نفس ادلفهوم العريف – دلوضوع حكمه : قيوداً للمستعمل فيه أو فقل
مستعمالن يف نفس ادلفهوم العريف ذلما وقد أضاف الشارع شروألاً لصحتهما لكي يكونا منشأ األثر، يف األلفاظ أو يف ادلتعلَّق 

. ()و ذلك مطلق ألفاظ العقود واإليقاعات بل حىت بعض العبادات  اجلهاد واألمر بادلعروف
 (ادلقلَّد)والتقليد من هذا القبيل فانه مستعمل يف نفس ادلعٌت ادلوضوع له اللغوي والعريف إال ان الشارع أضاف قيوداً يف 

.  العدالة واحلرية وغَتها
مث ان من فوارق النوعُت ان ادلرجع لدى الشك يف األجزاء والشروط وادلوانع وغَتها هو الشارع على األول إذ هي ماهية 

.  إال ما عرّفه الشارع ذلم()سلًتعة له ال يعلم العرف عنها شيياً 
. وادلرجع هو العرف على الثاين

التقليد يف ادلبادئ إغراء باجلهل : مناقشة الدليل الرابع عشر
اغراء للمقلد باجلهل  ، التقليد يف ادلبادئ : الدليل الرابع عشر) ما سبق 

ان قلد فيها فانه ال يصح تقليدذ فيما فرّع عليه - أي اجملتهد - فانه ال يصح التقليد يف مبادئ االستنباط من حيث انه 
.  ()من ادلسائل اذ النتيجة تتبع اخس ادلقدمتُت

اغراء له ، للمقلد - أي الفتوى - مث ان التقليد يف ادلبادئ مث االجتهاد يف احلكم الفرعي ادلًتتب عليها مث اعطاء النتيجه 
قد قلدذ هو فانه حيث افىت – وقد يكون فاسقا او سلالفاً او امرأة – باجلهل اذ ادلقلد امنا يريد تقليدذ ال تقليد شخص اخر 

.  ()(ادلصدر للفتوى فعليه استند وبكالمه اعتمد– أي ادلرجع – هو رائ ادلقلِّد انه 
                                                             

 .وإن مل يكن سلًتعاً ( )
 .من وجه فتدبرهي والنقل أعم مطلقاً من احلقيقة الشرعية أو النسبة .  والنشر مرتبواللفّ ( )
 .فال حقيقة شرعية ذلا، بل وال نقل بل هو من قبيل استعمال العام يف اخلاص( )
اما ادلنقول فحسب ما نقل إليه فان  ان مفهوماً عرفياً غَّت الشارع امسه فقط فادلرجع العرف وإن  ان ماهية سلًتعة أو أمراً رلهوالً فادلرجع ( )

. الشارع
. قد سبق اجلواب عن هذا الشق بالتفصيل فال نكررذ هنا( )
 .85الدرس / االجتهاد والتقليد ( )
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: اجلواب
النقض بسائر مستندات الفقيه - 1
النقض دبستندات الفقيه األخرى، فلو  ان أصولياً ال يرى حجية مراسيل الثقات أو حىت حجية مراسيل الكايف و ان : اوالً 

مقلدذ يتوهم أنه يرى حجيتها لكونه سابقاً مقلداً دلن يرى حجيتها أو لغَت ذلك، فبٌت على ان مرجعه اجلديد يرى ذلك، أو 
العكس، فهل يطلق عليه انه أغراذ باجلهل لو أفتاذ دبا وصل إليه نظرذ وإن  ان مبنياً على تلك ادلسألة الدرائية أو الرجالية؟ 
وهل على الفقيه ان يبُت مدارك ادلسألة ومستنداهتا للعوام  ي ال يكون إغراءاً باجلهل مطلقاً أو يف صورة اختالف مباين 

اجملتهدين؟ 
احلل بان اإلغراء لو أومهه ال فيما لو توهم هو - 2

احلل بان اإلغراء باجلهل إمنا يصدق لو أومهه الفقيه انه بٌت على مبٌت لكنه  ان قد بٌت على نقيضه أو ضدذ، وال : ثانياً 
إغراء باجلهل دون ما لو توهم القابل  (الفقيه)يصدق فيما لو توهم ادلقلد ذلك، واحلاصل ان اإليهام خبالف الواقع من الفاعل 

. ذلك (ادلقلد)
ليس من شأن الفقيه وال أي خبَت آخر بيان أدلة فتواذ ورأيه للعامي الذي يرجع إليه وال ذلك من تكاليفه : وبعبارة أخرى
. عقاًل وال شرعاً 

االستناد إمنا هو للفقيه ال دلن أخذ منه - 3
ان ادلقلد إمنا قّلد اجملتهد يف ادلسألة ال َمن أخذ منه اجملتهد ادلبٌت وادلبدأ، فانه قلد مرجعه باحلمل الشائع الصناعي ال : ثالثاً 

. ان األمينان مرجعه والتزامه بالرأي ادلبنائي هو احلجة لديه ال قول ذلك اخلبَت الذي أخذ منه الفقيه: غَت، واحلاصل
ان الفقيه ألََبع ادلبدأ وادلبٌت بطابعه وختم عليه خبادته والتزم صحته لذا يقلدذ العامي، ال ألن فالنا اللغوي : بعبارة أخرى

. انه إذا ختالف رأي مرجعه مع رأي من أخذ منه ادلرجع، رجع ادلقلد دلرجعه: قال  ذا، ويشهد له (الفاسق او ادلرأة أو العبد)
.  قالدة ادلسؤولية ال يف عنق ادلأخوذ عنه؛ ولذا اعتربت الشروط فيه ال يف ادلأخوذ عنه()انه يضع يف عنقه: واحلاصل

. وبذلك  له ظهر صحة التقليد يف مبادئ االستنباط،  ما ظهر صحة تقليد َمن قلد يف ادلبادئ واجتهد يف الفقه
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العادلُت وصلى اهلل على زلمد وآله الطاهرين 

                                                             

 .اي عنق مرجعه( )


