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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 حول وال أمجعني، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضيني، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال
 مبادئ اإلستنباط

 جهة التجزي مغفول عنها عادة: تتمة الوجو االول من الدليل الثالث 
اي جهة ادلتجزي الطويل اي : وسائر االدلة النقلية، بانو ال يعلم بان ادلويل يف مقام البيان من ىذه اجلهة (ليتفقهوا)سبق اإلشكال علي دعوى االطالؽ يف  

  ادلقلد يف مبادئ االستنباط ، وقد سبق جوابان عن ذلك–اجملتهد يف الفقو 
: فالبد من اجلواب عنها(ان ىذه اجلهة مغفول عنها عادًة ، فكيف حيرز انو يف مقام البيان من جهتها): ان تتمة االشكال ىي : و نضيف   

 غفلة الشارع ال تعقل -أ: اجلواب 
عادلاً زليطاً بكل اجلهات، وان اريد غفلة سائر ادلوايل العرفية فانو ال  (عز وجل  )انو ان اريد غفلة الشارع عنها فانو مما ال يعقل  لبداىة كونو تعاىل: واجلواب 
  يرتبط دببحثنا

 وغفلةالعرؼ مع كثرة االبتالءمؤكدة لالطالؽ- ب
صحة  )واما غفلة العرؼ العام عن ىذه اجلهة ، فانو ال يصلح سبباً لعدم انعقاد االطالؽ، بل االمر بالعكس يف ادلقام فان غفلة العرؼ العام عن ىذا القيد  

مع كون ىذه الصورة كثرية االبتالء، ان مل تكن ىي االكثر، تصلح دليال علي ارادة ادلويٰل العموم واالفان (وجواز تقليد اجملتهد بقيد ان يكون رلتهداً يف ادلبادئ ايضاً 
.عدم الشمول ذلا اغراء باجلهل حيث يغفل النوع عنها مع كوهنا كثرية االبتالء   

ان الشارع حيث اطلق ومل يقيد اجملتهد الذي يصح الرجوع اليو ، بكونو رلتهدا يف ادلبادئ ايضًا، و مع العلم بعدم تقوم االجتهاد يف الفقو باالجتهاد : واحلاصل
يف ادلبادئ كما سبق بيانو ، فان الناس سريجعون يف مقام االمتثال ذلذا االمر ايٰل اي رلتهد من غري فرؽ لديهم بني ادلتجزئ الطويل وادلطلق، فلو كان الشارع قد 

. مع كثرة ابتالئهم بو وفهمهم عدم التقييد من اطالقو، لكان مغرياً اياىم باجلهل والتايل باطل فادلقدم مثلو اخذىذا القيد ومل ينبههم عليو
 شواىد على كثرة وجود ادلتجزي الطويل

: واما دعوى كثرة وجود اجملتهد ادلتجزي الطويل ، بل ان مل تكن االكثر، فتظهر دبالحظة الشواىد التالية
 عدم االجتهاد عادة يف متييز ادلشًتكات- أ

، فانو يندر من يكون رلتهدا يف ذلك ، بان راجع طبقات الرجال السابقة والالحقة بنفسو ومَّيَز عن  (علم الرجال  ) متييز ادلشًتكات يف :الشاىد االول
 .دون اجتهادىم بالفعل فيها (مشًتكات الكاظمي (اجتهاٍد ادلشًتكات ، بل الغالب اخذىم لذلك من الكتب ادلتخصصة كػ

 عدم االجتهاد عادة يف قاعدة اللطف وىي ادلبيٰن حلجية الظواىر- ب
 .فان الغالب ليس رلتهدين فيها (حجية الظواىر)اليت تبتين عليها اىم مسئلة اصولية وىي  (علم الكالم  ) قاعدة اللطف من :الشاىد الثاين

 ان اللطف يعين ادلقرَّب للطاعة وادلبعِّد عن ادلعصية ، ولوال ىذه القاعدة ومتاميتها دلا امكن االحتجاج بالظواىر وال امكن القول بعدم جعل الشارع :توضيحو 
اذ ليست احلجية ذاتية ذلا كما ىو واضح، واذا مل جيب عليو اللطف مل جيب عليو جعل  (…من عام و مطلق و امر و هني و)ذلا حجة او بعدم امضائو حلجيتها 

 .الظواىر حجة اذ مل جيب عليو فعل ادلقرِّب للطاعة ومنو جعل حجية الظواىر
َنُتكَ  ِإالَّ  ِىيَ  ِإنْن )و قد يستدل عليو بانو َجَعَل ادلتشاهبات وىي غري مقربة للطاعة، كما انو فَػََتَ عباده و ابتالىم  وىذه   (َيَشاءُ  َمنْن   ُيِضلُّل ) وىو جل امسو (ِفتػْن

                                                             

 ۷۹راجع الدرس   -
 اذ البحث عن االطالؽ فی کالم الشارع االقدس واالدلة الشرعية علی صحة الرجوع للمجتهد  - 
 155آية : سورة االعراؼ  - 

 27آية : سورة الرعد -  
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 ليست مقربات للطاعة بل ىي مبعدات عنها، فكيف يقال اللطف بقول مطلق واجب حىت يستدل بو على احدى صغرياتو وىي جعل الظواىر حجة؟
يف مسألة اللطف واجاب عن ىاتني الشبهتني ونظائرمها فالتزم باطالقها دبا يشمل جعل احلجية للظواىر ، عن  (اجتهد)ان القليل من اجملتهدين : واحلاصل 

؟(الكالم  )اجتهاد كالمي ال عن تقليد ، فكيف يتوىم ان االكثر ، بل الكل ، من اجملتهدين يف الفقو واالصول رلتهدون يف ادلبادئ ومنها   
 عدم استفراغ الوسع يف مالحظة اقوال وادلة القدماء

 ان ادلتأخرين اليرجعون عادة القوال وادلة وردود ادلتقدمني يف االصول ، بل يكتفون بكالم وادلة و مناقشات الشيخ االنصاري ومن حلقو، :الشاىد الثالث
، مع ان وكتب احملقق الرشيت والعالمة احللي (تعليقو على معامل االصول  )ويهملون عادة احباث وادلة ومناقشات امثال صاحب القوانني والسيد على القزويين يف 

الظاىر ان ذلم الكثري من االدلة والردود اليت لو مل اطلع عليها االصويل فلعلو يفصِّل او يعدل عما استظهر  دبراجعو امثال الرسائل والكفاية وفوائد االصول و 
 .نظائرىا فقط

االترى ان من مل يراجع كلمات الشيخ يف ادلكاسب والرسائل والردود عليها اصالً فان الظاىر انو ال يعد مستفرغاً وسعو ؟ كذلك فان الظاىر ان من مل يراجع 
كلمات اولئك فانو اليعد مستفرغاً وسعو ، وال اقل من احتمال ذلك، ومع االحتمال فكيف يفيت وكيف يصح تقليده مع انو مل يستفرغ الوسع بالفعل يف ادلسألة؟ 

.فتأمل. واذا قيل باالكتفاء بذلك االجتهاد الناقص امكن القول بكفاية معرفة ادلبادئ ولو العن اجتهاد  
 اىل اخلربة اليفحصون اجتهاد زلتمل االجتهاد أو االعلمية ، يف ادلبادئ

 ان اىل اخلربة يف مث انو مما يؤكد عدم توقف االعلمية وال االجتهاد يف الفقو واالصول على االعلمية او االجتهاد يف ادلبادئ ، بل يتوقفان على ادلعرفة فقط
شىت البالد عندما يريدون تشخيص االعلم من بني ادلعاصرين او تشخيص اجملتهد ، فاهنم يسألون من دارت بينهم االعلمية مسائل شىت يف الفقو واالصول، 

 فاهنم يكتفون بِصرؼ اطالعهم على ادلسألة و ال يناقشوهنم – وليس –والجندىم يسألوهنم يف البالغة وال علم الكالم وال الصرؼ وال ادلنطق ، ولو سألوىم فرضاً 
.نقاشاً اجتهادياً كما يناقشوهنم يف الفقو واالصول ، مما يدل على ان االرتكاز والسرية على عدم مدخلية االجتهاد يف ادلبادئ، يف االجتهاد يف الفقو  

 القدر ادلتيقن يف مقام التخاطب: الوجو الثاين من الدليل الثالث 
 الطويل اجملتزي تقليد وأما ادلطلق، اجملتهد تقليد ىو ادلتخاطبني أذىان يف عادة يدور ما اذ ، التخاطب مقام يف ادلتيقن القدر -  اذن – فانو : قلت )): سبق
  ((.ادلنصور حسب اإلطالؽ يشملو لذا األذىان يف حاضر األفقي التجزي نعم ، األخص على شاىد وادلتخاِطبني التخاطب فحالة عنو، فمغفول

:ولكن البد من ايضاح ادلقصود بالقدر ادلتيقن يف مقام التخاطب ليتضح االستدالل والرد  
واالول يوافق كون ادلقام مقام التعليم والثاين يوافق كون ادلقام مقام  (القدر ادلتيقن حلكمو  )وقد يقصد بو  (القدر ادلتيقن للحكم  )فانو قد يقصد بو 

. الفتوى والقدر ادلتيقن خيل باالطالؽ اذا كان يف مقام الفتوى ال التعليم 
 ..وللحديث صلة 

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

. فلرياجع (فقو التعاون على الرب والتقوى  )وقد اجبنا عن ىذه الشبهة بالتفصيل يف كتاب -  
. مثل معارج االصول -   
 وادلعرفة اعم من التقليد او االخذ من اىل اخلربة-  
.أي تقليد اجملتهد ادلطلق اجملتهد يف الفقو ويف مبادئ االستنباط-    
  (69او الدرس  ) 376 الدرس(الكالم معاريض – االستنباط مبادئ يف التقليد )والتقليد االجتهاد-  

. أي احلكم دبا ىو كلي لوحظ زلموالً على ادلوضوع دبا ىو كلي طبيعي-  
. اي احلكم دبا ىو مكتنف خبصوصيات خارجية خاصة-  


