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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضيٌن، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبٌن وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلٌن، رب هلل احلمد
 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعٌن، أعدائهم

االستنباط  مبادئ
 : باخلالفاستدالل الفقو علی وجوب عمل الفقيو برأي اىل اخلربه فی بعض ادلبادئ وان ظن

 ۔ غًن سديد۔والتفريق بٔان العامی يلزمو األخذ وان ظن باخلالف، والفيو ال جیوز لو األخذ اذا ظن باخلالف) وقال السيد الوالد فی الفقو
اذ الفقيو اذا راٰی اىل اخلربة من اللغويٌن يفسرون لفظاً مبعنٰی ومل يكن لو حجة علی خالفو مل جیز لو بناء احلكم الشرعی علی خالف ٔارائهم 

 وقد تقرر فی ۔وان ظن باخلالف،لوضوح عدم معذورية الشخص اذا اعتذر فی سلالفة األمر بٔانو مل يفهم من األمر ما يفهمو اللغو والعرف
. (زللو ٔان الظواىر حجة وال تشرتط بالظن بالوفاق ٔاو اخلالف

:  قد يورد عليو : اقول 
 (فهم اىل اللغة او فهم احدىم  )الدليل اخص من ادلدعى - 1فيو 
بٔانو مل ... لوضوح عدم معذورية)ىو  (ال جیری التقليد فی مبادئ االستنباط والدليل  )ان دليلو اخص من ادلدعٰی اذا ادلدعی ىو  : ٔاوالً 

 (يفهم من األمر ما يفهمو اللغة والعرف
وفهم اللغة والعرف، ىو احد الصور فان ظاىر ذلك ىو فهم مشهور اللغويٌن ٔاو فهمهم بٔامجعهم وكذلك العرف فان ظاىره ان العرف 
العام يفهمو كذلك، وقد يقول الفقيو بلزوم اتباع رائ مشهور اللغويٌن والعرف، ما مل يقم لديو حجة علٰی اخلالف وان ظن ظناً شخصياً 

 .باخلالف، وال يقول جبريان وصحة تقليد اللغوی ٔاو الصرفی الواحد فال يصح االستدالل هبذا على ذاك
:  واحلاصل ىهنا صورتان

 -وىذه احدی الصور ان مل نقل بٔان منصرف البحث اليها- ٔان يفهم احد اللغويٌن و بعض العرف، امراً فهل جیوز تقليده؟ : األولیٰ 
 ٔان يفهم اىل اللغة والعرف امراً،  :الثانية

وعدم ادلعذورية فی سلالفة فهمهم ال يستلزم عدمها فی سلالفة خصوص فهم احدىم، بل قد يقال حبجية فهم ادلشهور دون فهم 
 .الواحد
سبق اننا نرٰی ان بناء العقال علٰی األعم وان العامی فی مبادئ االستنباط، كغًنىا، وان كان رلتهداً فی الفقو واألصول، فان قول .. نعم

 . فی حقو ٔاىل اخلربة حجة ختيًنية
 (مل يفهم ٔاو فهم العدم)انو اخص من ادلدعٰی من جهة ُاخرٰی - ۲

 انو ٔاخص من ادلدعٰی من جهة اخرٰی ايضاً فان دليلو خاص بصورة ما لو مل يفهم من األمر ما يفهمو العرف واللغة، مع ان مورد :ثانياً 
مل )الكالم اعم منو ومن ما لو فهم خالف ما فهمو العرف واللغة، وال تالزم؛ اذ قد يقال بٔانو غًن معذور لو خالف اىل اللغة والعرف اذا 

وان كان بالظن الشخصی وىذا كلو من حيث ما يفهم من ظاىر دليلو وبيانو ( فهم خالف كالمهم)لكنو معذور لو  (يفهم خالف كالمهم
 .ىنا

بٔانو مل يفهم ... لوضوح عدم معذورية )ؤاما علی مسلكنا فان صياغة الدليل ىي اخص شلا كان ينبغی ٔان يكون عليو، واحلق ٔان يقال 

                                                             

أي ظناً شخصياً باخلالف كما ىو واضح من رلمل عبارتو فالحظ -  
 465الفقو االجتهاد والتقليد ص-  
 464كما ىو نص معقد ادلسألة ص-  
 (ختيًنية  )الحظ قيد -  
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 (ٔاو فهم اخلالف بظن شخصی 
 .ال تالزم بٌن حرمة ادلخالفة ولزوم ادلوافقة - ۳

... مع انو ال تالزم بٌن حرمة ادلخالفة ووجوب األخذ وادلوافقو (بعدم ادلعذورية لو خالف) بـ (وجوب االخذ)انو استدل علٰی  :ثالثاً 
 :ان الصور اربعة: توضيحو

 :الصور األربعة جلواز وحرمة ادلخالفة وادلوافقة 
 .حرمة ادلخالفة وحرمة ادلوافقة - ۱
 .جواززا معاً - ۲
 .ادلوافقة -بادلعنی األعم- حرمة ادلخالفة وجواز -۳
 .ادلخالفة  –بادلعنی األعم –حرمة ادلوافقة وجواز - 4

فككافة احلجج واالمارات قبل الفحص، كما لو وصل خرُب واحٍد عن حكٍم وال يُعلم ان رجالو ثقاة ام ال، فانو قبل الفحص  :ٔاما األول
ال جیوز االخذ مبضمونو وادلوافقو كما الجیوز طرحو وادلخالفو بل البد من الفحص اوالً مث ادلوافقة او ادلخالفة، وكذا لو شهد عنده شاىدان 
علی رٔوية ىالل شهر رمضان فانو قبل الفحص عن عدالتهما الجیوز لو البناءعلی انو من شهر رمضان وال البناء علی انو من شعبان ، بل 

البد من الفحص ، ولذا لو انو مل يفحص فبىن على انو احدزا وكان واقعاً سلالفاً فانو غًن معذور وآمث لو مل يصم وكان من شهر رمضان، ٔاو 
 . ومل يكن منوصام بنية شهر رمضان

فكاحلجتٌن ادلتعارضتٌن مطلقاً علی ادلنصور، وكخصوص اخلربين ادلتعارضٌن، علی ادلشهور، فانو سلًنر بينهما وكالزا حجة  :ؤاما الثانی
 .ختيًنية جیجی االخذ بٔاحدزا علی سبيل البدل فكالزا جائز بل واججی وجوباً ختيًنياً 

 ۔فككل احلجج الواصلة، كخرب الثقة من غًن معارض :ٔاما الثالث
 . فككل ما ثبت عدم حجيتو، كالقياس واالستحسان واالستقراءالناقص غًن ادلعلل:ٔاما الرابع

 كان إذا : قال))واحلاصل انو اذا حرم اخلالف فانو قد ال جیجی الوفاق، وذلك فی كل موارد وجوب التوقف شلا اشارت اليو روايات 
 فال جیجی الوفاق اذا مل تتم عليو احلجة، وحیرم ((اذللكات يف االقتحام من خًن الشبهات عند فان الوقوف ، امامك تلقى حىت فارجو ذلك

 اذ لعلو منهم صدر، فليس لو ٔان يطرحو فرتة الرتبص والتوقف، نعم لو فحص ومل يصل فلو العمل بانياً علی عدم وجوده من غًن اخلالف
  ان ينفی صدوره بثبوتو وان كان لو ان ينفی حجيتو فتدبر

. فتأمل. واخذه ورده (قدس سره  )اللهم اال ان جیاب عن االشكال الثالث بالتالزم يف مرحلة العمل ، وان ىذا ىو مورد كالمو
 .صلة وللحديث

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين
 

                                                             

فالحظ   (قدس سره  )كما ورد يف صدر كالمو-  
فتأمل . شلا فورت صوماً وججی عليو باالستيجارٔاو النذر، مع التقييد فی النية او مطلقاً -  
  67 ص 1 ج للكليين الكايف / 52 : حديث ، واالحكام القضايا يف الزيادات باب ، 6 ج ، التهذيجی-  
. النظري بنفي الصدور ثبوتاً ، ال العملي اذ لو العمل وكأنو مل يصدر اذ الفرض عدم متامية احلجة: ادلراد من اخلالف -  

 التی عليها ان  مع بٌن تروك احلائض واعمال ادلستحاضة، فال حیق ذلا الوفاق مطلقاً وال اخلالف مطلقاً  (ادلسرتابو  )ويقرب ذلك للذىن  - 


