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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصبلة والسبلـ على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 مات االستنباط ومبادئه وشروطهمقو   

تػػات االجتهػػا  وأر،ااػػه، ادلبػػا ي التصػػورية والتصػػديقية لبلجتهػػا  و االجتهػػا ، حقيقتػػه وتاهيتػػه، تق: تعريػػ  هػػيوعنػػاوين ادلباحػػ  
وللفقػػه واأللػػوؿ، أقسػػاـ االجتهػػا  وتناهةػػه، ،يفيػػة االجتهػػا  واالسػػتنباط،  ػػروط االجتهػػا  وتػػا يتوقػػ  عليػػه ألػػله أو اسػػتقاتته أو  

 ادلباين اجلديدة يف االستنباط وهكذا.و  ،ماله.
 :لغة   تجتاادتعريف اال

بػػذؿ )وهػػو لغػػة:  ،لبلسػػتيعاب والتفصػػي فقػػإ إل لػػيب البعػػ  تعقػػو او  إ ػػارةو  لغػػةو والػػطبلحاو  االجتهػػا  بتعريػػ وال بػػد تػػن البػػدأ 
أو مبعػ  )جههػد( اظػا )اجتػذب( مبعػ  )جػذب( أو مبعػ  ادلبالغػة يف اجلهػد (واستفراغ الوسػ  داجله

اظػا )ا،تسػ ( مبعػ  ابلػ  يف  (1)
أو )حتمػ  ادلقػقة( ،مػا ل،ػر  يف  فسػر  بػه يف  ػرح الع ػدمل وادلعػام )حتّمػ  اجلهػد( ،مػامبعػ  وليب  ،يأيت حتقيق للكوس –الكس  

 )الكفاية(، ،ما ااه ليب مبع  الطل  اظا )ا،تّد فبلف( أمل طل  إليه الكّد.
والتفقػػػه  (2) ػػػائه، ،ػػػالبي  والسػػػوؽتوضػػػوعاو الحكػػػاـ القػػػارع أو إلت وقعػػػ : ااػػػه ال بػػػد عنػػػد تواجهػػػة األلفػػػاظ الػػػ  وحتقيػػػق للػػػك

 واالستنباط وغاها، تن: 
 .(3)أوالو: تراجعة ،ت  اللغة

 واثاياو: تراجعة ادلعاين ادلذ،ورة يف ،ت  الصرؼ للتعاري  ادلختلفة وتعاايها إف ،اا  الكلمة تنها.
 .–إف ،اا   –واثلثاو: الرجوع للمباين واأل لة عليها، يف تعري  الكلمة ال  وقع  توضوعاو للعكم 

 مراتجعة كتب اللغة
أتا ادلراجعة أله  اللغة فؤلهنم أه  خربة واختصاص ال ابالسػتعماؿ فقػإ بػ  ابلوضػ  أي ػاو، ،مػا فصػلنا  يف بعػ، ادلباحػ ،  -أ

ااو ر س ااول  )وألهنػػم تػػرآة للعػػرؼ، اعػػم لػػو وقػػ  اخلػػبلؼ بيػػنهم وبػػني العػػرؼ ،ػػاف ادلرجػػ  عػػرؼ  تػػن القػػارع إل  إ ال  ب ل َسااا    َوَمااا َرَرَسااَلَنا م 
 وعرفنا ترآة لعرفهم. (4)(قَاَوم ه  

وقػػد ،ػػاف ادلقػػهور سػػابقاو، ،مػػا لػػرح بػػه ادلػػا ا النػػائي  حةيػػة قػػوؿ اللغػػومل، وعليػػه بنػػاش العقػػبلش يف ،ػػ  ادللػػ  والنعػػ  ويقػػهد لػػه 
 اعتما هم على اخلرباش يف الرتمجة، ومها تن واٍ  واحد.

لفقيه على توار  االستعماؿ فاف وجدها تطر ة أو تتبا رة تن حػاؽ اللفػأ أو أحػر  عػدـ سلمنا لكن ادلراجعة ضرورية ،ي يطّل  ا
لعة السل  أحر  الوض  بذلك، وقد يصلح قوؿ اللغومل تؤيداو ب  قد تتةم  لديه القرائن فتفيد  االطمئناف، هذا إلا م اػدرج قولػه 

                                                           

 إف م اق  بت منه يف األوؿ، فتدبر. (1)
 سوؽ ادلسلمني. (2)
 تث  رلم  البعرين، تعةم تقاييب اللغة، تفر ات الراغ  بتعليقات العاتلي، وأي او: لساف العرب )إلا أر مت التفصي (. (3)
 .4سورة إبراهيم: آية  (4)
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فااه إلا ا رج يف خرب الثقة ،اف حةة تن غا  ؛ رجنا  يف قوؿ اخلبايف القها ة وإال ،اا  بقروطها وإلا م ادرجه يف خرب الثقة ب  أ
 حاجة إلعماؿ اظر، وللك ،له على القوؿ ابالافتاح وإال فاف الظنوف ادلطلقة تكوف حةة حينئٍذ.

واػه تػن اف الفقيػه ال بػد تػن اف يػنقح أوالو تبنػا  يف حةيػة قػوؿ اللغػومل وعػدتها، وعلػى تقػدير احلةيػة فهػ  وجههػا: ، واحلاصل:
ةأ أو تػن الفتػو أ أو إلا ولػ  إر  رجػة االطمئنػاف فقػإأ أو يف ادلقابػ : نػقوؿ أهػ  اخلػربةأ أو تػن خػرب الثقػةأ أو تػن القػها ة والبي
 احلةية تن ابب االاسدا  على فرض القوؿ به يف اللغة.

اش يف رلمػ  البعػرين تػثبلو: )االجتهػا : وعند تراجعتنا لبع، ،ت  اللغة جندهم ل،روا غا تػا ل،ػر  لػاح  الكفايػة وادلعػام إل جػ
 ادلبالغة يف اجلهد(.

 مراتجعة كتب الصرف
واتػػا ادلراجعػػة لكتػػ  الصػػرؼ فلمعرفػػة ادلعػػ  ادلوضػػوع لػػه هػػذا التصػػري  اخلػػاص وادلعػػاين األخػػر  ادلسػػتعم  فيهػػا، والتػػدبر يف  -ب

 .وجو  قرينة، تن تناسبات احلكم وادلوضوع،  الة على إرا ة غا ادلوضوع له
 معاين ابب االفتعال )االتجتااد(

 وعند تراجعة تعاين ابب االفتعاؿ جند اهنا ،التايل:
ادلبالغػػة: ،ػػػ: ا،تسػػ   يػػد، وهػػذا هػػو ادلعػػ  الظػػاهر تػػن هػػذا البػػاب، فػػاف ادلػػرا  تػػن ا،تسػػ   يػػد العلػػم أو التقػػو  أو ادلػػاؿ أو  -أ

ل  فيه ال ااه قد ،س  العلم أو ادلاؿ فقإ وإال لقي  ،س  ادلاؿ أو األخبلؽ الفاضلة، ااه بذؿ جهداو يف ،س  ادلاؿ أو العلم وااه اب
 العلم ال ا،تسبه.

 ادلطاوعة: ،ػ: مجعته فاجتم . -ب
 التفاع : ،ػ: اختصم  يد وعمرو. -ج
 الطل : ،ػ: ا،تّد  يد أمل طل  إليه الكّد. - 
 اجملر : أمل ااه قد أييت مبع  اجملر  ،ػ: اجتذب أمل جذب. -هػ
لفع  تػن االسػم: ،ػػ: اختبػ  أمل اختػذ اخلبػ ، فػاف الفعػ  يتخػذ تػن ادلصػدر ،ػػ: أ،ػ  تػن األ،ػ ، وال يؤخػذ تػن األ ػاش اختال ا -و

 واجلواهر ،اخلب  واحلائإ، وحينئٍذ يرج  إر ليغة ابب االفتعاؿ أحياانو، ألج  للك أمل إل خاؿ االسم يف  ائرة الفع  بوجٍه.
 ال ينطبق على  يش تنها. تبا ر عرفاو تن )االجتها ( هو أوذلا، ،ما جند اف تفسا الكفايةوعند التدبر يف هذ  ادلعاين جند اف ادل

 تعريف )االتجتااد( اصطالحا  
 واتا الطبلحاو فقد عّرفه العبلتة احللي واحلاجيب بػ)استفراغ الفقيه وسعه يف حتصي  الظن ابحلكم القرعي(.

بػ)ادللكة ال  يقتدر هبا علػى اسػتنباط احلكػم القػرعي الفرعػي عػن األلػ  فعػبلو أو  وعّرفه القيخ البهائي وتبعه الكثا تن ادلتأخرين
 قوة قريبة(.

وقد ي اؼ إليها )أو على  ،وعّرفه يف الكفاية بػ)استفراغ الفقيه وسعه يف حتصي  احلةة على احلكم القرعي( بتبدي  الظن ابحلةة
 الوظيفة القرعية(.

 قواعد الستخراج األحكاـ(.وعّرفه احملقق العراقي بػ)إعماؿ ال
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فمػػثبلو أ ػػك  يف )النػػور  ،لكػػم ،بعػػ  دتػػري  تػػرتوؾوالكػػبلـ عػػن تقيػػيم هػػذ  التعػػاري  وغاهػػا وتػػا قػػد يػػور  عليهػػا أو  ػػاب بػػه، 
 وأتت  (1)الساط ( على التعري  األوؿ خبمسة عقر إ كاالو وانقش بع ها فراج 

 فيهاآلخوند: التعريف جمرد شرح االسم فال حاتجة للنقاش 
 وارأت  اآلخواد اف التعري   رح االسم وليب ابحلد وال ابلرسم.

قاؿ يف الكفاية: )وال خيفى أف اختبلؼ عباراهتم يف بياف تعنا  الطبلحاو، ليب تن جهة االختبلؼ يف حقيقته وتاهيته، لوضوح 
ة إليػػه بلفػػأ آخػػر وأّف م يكػػن تسػػاو و لػػه  سػػ  إهّنػػم ليسػػوا يف تقػػاـ بيػػاف حػػّد  أو ر ػػه، بػػ  إّاػػا ،ػػااوا يف تقػػاـ  ػػرح ا ػػه واإل  ػػار 

واسػتدؿ عليػه بػػ:)وتن هنػا  (2)تفهوته، ،اللغومل يف بياف تعاين األلفاظ بتبدي  لفأ بلفأ آخر، ولو ،ػاف أخػّ  تنػه تفهوتػاو أو أعػّم(
األ ػياش لػوال الكػّ ، ضػرورة عػدـ ااقدح إاّه ال وق  لئليرا  علػى تعريفاتػه بعػدـ االاعكػا  أو االطػرا  ، ،مػا هػو احلػاؿ يف تعريػ  جػ  

 .(3)اإلحاطة هبا بكنهها، أو خبوالها ادلوجبة التتيا ها عما عداها، لغا عبلـ الغيوب، فافهم(
 مناقشة الوالد لآلخوند بوتجاني:

 وقد أور  السيد الوالد قد  سر ( عليه )قد  سر ( بوجهني: 
ـ االطرا  أو االاعكا  مث اجلواب عنه أو االستدراؾ بقيد أو قيو ،  لي  األوؿ: اف ظاهر ا اع األعبلـ يف التعاري  واإل كاؿ بعد

 على اهنم يروف التعري  حقيقياو.
الثاين: إف عدـ قدرتنا على تعري  احلقائق اخلارجية ابحلد أو الرسم او اخلالة ال يستلـ  عدـ إحاطتنا ابدلفاهيم ادلخرتعػة. قػاؿ يف 

ترا  العلمػاش بيػاف احلػد و الرسػم ال  ػرح االسػم، و لػذا اػر  بع ػهم يستقػك  علػى بعػ، بعػدـ الولوؿ )"فافهم" لعله ا ارة ار اف 
االطرا  و االاعكا  و يفروف تن التعري  السابق الاه سلدوش ار تعريػ  جديػد، ت ػافا ار اف عػدـ االحاطػة ابحلقػائق اخلارجيػة ال 

 .(4)ينايف االحاطة ابدلفاهيم ادلخرتعة(
،لما لدؽ احلد » الولوؿ )بعدـ االاعكا  أو االطرا ( أمل ليب جاتعا أو تااعا، و هذا تأخول تن قوذلم فائدة: قاؿ الوالد يف

فراجػ   -و لػذا  ػي ااعكاسػا واطػرا ا، ألف احػد  الكليتػني عكػب االخػر « لدؽ احملدو  و ،لما م يصدؽ احلد م يصدؽ احملػدو 
 ف يقاؿ اّطر  النهر أمل جر .واالّطرا  تن اجلر  (5)القمسية يف ادلنطق و غاها(

أقوؿ: ويؤّ،د  اف الن اع يف التعاري  واطرا ها أو ااعكاسها وقيو ها وغاها، يبتػ  علػى تبػاين األعػبلـ يف توضػوع تلػك ادلسػألة أو 
 حقيقة للك االعتبار واف التعري  ترآة عن ادلختار وتقا إليه وزلّد  له، وبه يتنقح توضوع الن اع وحيرر.

 تعريف )احلكومة(التمثيل ب
وقػد ل،ػران يف   بػ  لقػد اختلػ  القػيخ يف تعريفػه للعكوتػة، ولن رب لذلك تثاالو لطيفاو وهو اف القـو اختلفوا يف تعري  احلكوتػة

                                                           

 .78- 72ص 1النور الساط  ج (1)
 .463ص 1قم، ج –واد القيخ دمحم ،اظم اخلراساين، ،فاية األلوؿ، تؤسسة آؿ البي  )عليهم السبلـ( إلحياش الرتاث اآلخ (2)
 افب ادلصدر. (3)
 .389ص 5السيد دمحم احلسي  القاا مل، الولوؿ إر ،فاية األلوؿ،  ار احلكمة، ج (4)
 .388افب ادلصدر: ص (5)
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 تعريفا الشيخ للحكومة) ،تاب )احلكوتة والورو (:
وؿ أمش  تن الثػاين تػن جهػات عديػدة عّرؼ القيخ احلكوتة بتعريفني سلتلفني يف جهات عديدة وجاتعها هو اف التعري  األ لقد

 والثاين أخ  تن احلكوتة ابلتعري  األوؿ يف تناحي سلتلفة.
: أف حيكػم القػارع -على تا سيةيش يف ابب التعا ؿ والرتاجػيح  -فقد عّرفه يف آخر تباح  االستصعاب بػ: )وتع  احلكوتة 

ا الدلي  احلا،م، أو بوجوب العم  يف تورٍ   كم ال يقت يه  ليلػه بوجوب رف  اليد عما يقت يه الدلي  اآلخر لوال هذ يف ضمن  لي ٍ 
 .(1)لوال الدلي  احلا،م، وسيةئ توضيعه(

وعّرفه يف أوؿ ،تاب التعا ؿ والرتجيح بػ: )وضابإ احلكوتػة: أف يكػوف أحػد الػدليلني مبدلولػه اللفظػي تتعرضػا حلػاؿ الػدلي  اآلخػر 
 عليه. (2)، أفرا  توضوعه، فيكوف تبينا دلقدار تدلوله، تسوقا لبياف حاله، تتفرعاورافعا للعكم الثاب  ابلدلي  اآلخر عن بع

وتي اف للك: أف يكوف  ي  لو فرض عدـ ورو  للك الدلي  لكاف هذا الدلي  لغوا خاليا عن ادلور . اظا الدلي  الداؿ على أاه 
أتـو أو بعد الفراغ تن العم ، فإاه حا،م على األ لة ادلتكفلة ال حكم للقك يف النافلة، أو ت  ،ثرة القك أو ت  حفأ اإلتاـ أو ادل
م يكػػن تػػور  لؤل لػػة النافيػػة حلكػػم  -ال عموتػػا وال خصولػػا  -ألحكػػاـ القػػكوؾ، فلػػو فػػرض أاػػه م يػػر  تػػن القػػارع حكػػم القػػكوؾ 

 (4).(3)القك يف هذ  الصور(
َلبَاَيا   َصااَلة  ))ػ ن يليػة توسػعةو أو ت ػييقاو ،ػاختصػ  احلكوتػة ابحلكوتػة التو بهه فإلا قيدان بػ)تدلوله اللفظي(  أو  (5)((الط اَواف  اب 

  ر اب  ِ ََ بَاانَيَ الر تج ال  َوَولَاد  أو )ال  ػػك تػ  حفػأ اإلتػاـ أو ادلػأتور أو تػ  ،ثػػرة القػك( وخرجػ  أ لػة العنػاوين الثااويػة ،ػػػ)ال  (6)((لَاَي
انظريتهػػا بلفظهػػا إليهػػا ،مػػا هػػو واضػػح و،ػػذا إلا قيػػدان بػػػ)تبيناو دلقػػدار  ضػػرر وال حػػرج( عػػن ،وهنػػا حا،مػػة علػػى العنػػاوين األوليػػة لعػػدـ

 فتدبر.لظهور  يف البياف اللفظي ال العقلي تدلوله( 
، وقػػد فصػػلنا يف ،تػػاب )احلكوتػػة والػػورو (  والتقييػػد بػػػ)النظر( توضػػ  خػػبلؼ تبػػ  علػػى النكتػػة يف وجػػه تقػػدـ احلػػا،م علػػى احملكػػـو

وتنهػا: )توقػ  تعقػ   ،وتنهػا: ،ػوف اللسػاف لسػاف ادلسػادلة ،وتنهػا: التصػرؼ ،نهػا الناظريػة وتنهػا االظهريػةت :ادلباين يف للك واهنا ستة
)تعػد  وتنهػا:  (8))تعػرض الػدلي  دلػا ال يتعػرض لػه الػدلي  اآلخػر(وتنهػا:  (7)الدلي  على تعقػ   ليػ  آخػر ينافيػه تػن غػا اف يػنعكب(

 وللبع  للة. (9)ادلوضوع( أو  به للك
  للى  دمح ولله الطارريووصلى هللا

                                                           

 .314ص 3فرائد األلوؿ: ج (1)
 اسخة )تتعّرضاو(.ويف  (2)
 .14 -13ص 4فرائد األلوؿ: ج (3)
 .119تباح  التعارض الدر   (4)
 .167ص 2هػ، ج1445قم،  -ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد القهداش )عليه السبلـ(   (5)
 .147ص 5طهراف، ج –ثقة اإلسبلـ الكلي ، الكايف،  ار الكت  اإلسبلتية  (6)
 تن ،تاب التعارض. 121  راج  الدر  (7)
 تن ،تاب التعارض. 126راج  الدر   (8)
 تن ،تاب التعارض. 131راج  الدر   (9)


