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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضني يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال ، أمجعني أعدائهم
 االستنباط مبادئ

 ال اصل موضوعي ينقح مقوِّم ادلاىية وادلفهوم
 .سبق ان زلتمل القيدية اذا كان مغفواًل عنو فال حيمل االطالق عليو ، وان كان ملتَفتاً اليو فالصور ثالثة

، فهل يوجد اصل موضوعي ينقح األمر؟ ومع عدمو ()لكن يبقى الكالم يف ما اذا احتمل كونو مقوِّماً وكانت الشبهة مفهومية
 فهل يوجد اصل حكمي ينقح احلكم؟

 اوال، اال استصحاب العدم ()الظاىر انو ال اصل موضوعي ينقح كون ما حيتمل دخلو يف ادلوضوع ، دخياًل بنحو ادلقومية
 ().النعيت، لكنو مثبت اضافة اىل كونو غري عقالئي

 االصل احلكمي يف صورة الشش يف مقومية امٍر دلاىيةٍ 
لكن الظاىر وجود االصل احلكمي وىو الرباءة فان ادلقام من قبيل الشش يف االقل واالكثر ومها اما استقالليان او ارتباطيان 

 .وكالمها رلرى الرباءة
 الفوارق االربعة بني االستقالليني واالرتباطيني

 ما تعدد فيهما : ان االستقالليني مها : توضيحو 
 .االمتثال- 4 احلكم و-3و-   كذلش – الغرض -2 و – مصداُقو او ِصنفو – ادلالك -1

 .ما كان ادلالك والغرض واحلكم واالمتثال فيهما واحداً : واما االرتباطيان فهما
 ما لو ترددت الفائتة بني الواحدة او االكثر، فان مصداق ادلالك لكل منهما مغاير دلصداق االخر، وكذا الغرض :ومثال االول

ما لو تردد ما بذمتو من دين بني التسعة اوالعشرة دراىم فاَن لكل درىم : والوجوب كما لكل منها امتثال حبالو ، وادلثال االخر
 .(االربعة  )مصداقاً شخصياً خاصاً من 

 ما لو ترددت االجزاء او االركان بني كوهنا تسعة او عشرة ، كالدواء يف ادلركبات احلقيقية وجلسة االسرتاحة يف :ومثال الثاين 
 .ادلركبات االعتبارية

 (االقل واالكثر االرتباطيني  )الشش يف ادلقام من قبيل 
والظاىر ان ادلقام من قبيل االرتباطيني ، اذ الشش ىو يف مقوميو االجتهاد يف ادلبادئ لالجتهاد يف الفقو ، كمقوميو الناطق 

لالنسان ، فان الوجوب التخيريي تعلق باالجتهاد لكن يشش يف مقومّية االجتهاد يف ادلبادئ لو ، ومع انو ال اصل موضوعي ينقح 

                                                             

 على الصحيحي ال االعّمي-  ))
 وكذلش احلال لو شش يف امر انو مقوم او انو جزء غري مقوم او رلرد شرط - ( )
فال يصح استصحاب عدم كون منافيات ادلروة مقومة للعدالة مثالً او عدم كون االجتهاد يف مبادئ االستنباط مقوماً لالجتهاد يف - ( )

- والدهتا - الفقو ، يف االزل قبل وجودمها ال ثبات انو غري مقوم بعد وجودمها ، كاستصحاب عدم كون ادلرأة قرشية قبل وجودىا
 .مقوم ادلاىية غري مرهَتن بالوجود فالحالة سابقة بالعدم فتدبر جيداً : بل نقول . الثبات اهنا االن ليست بقرشية 
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ذلش كما سبق ، اال ان اجملرى رلرى الرباءة عن  الزائد اذ ذىب مشهور ادلتأخرين اىل جريان الرباءتني العقلية والنقلية يف االقل 
 .واالكثراالرتباطيني وخالل صاحب الكفاية يف ااملة فقال باالشتغال عقاًل وباصالة الرباءة نقالً 

واجٌب تعلَّق بالتفقو يف الفقو، وحيث ُشّش يف تقومو باالجتهاد يف ادلبادئ فقد شش بانبساط  (ليتفقهوا)وعلى أي تقدير فان 
 . التخيريي فيكون اجملرى رلرى الرباءة عقاًل وشرعاً او شرعاً فقط()الوجوب على االقل واالكثر وشش يف وجوهبا

 .()وبذلش ايضاً يصحح رجوع ادلقلد اىل ادلتجزئ الطويل
 الشش ، بل عدم ادلدخلية زلرزة: احلق

ىذا كلو يف صورة الشش، لكن سبق احراز ان التفقو يف ادلبادئ غري مقّوم للتفقو يف الفقو اذ ليست للتفقو حقيقة شرعية ، بل 
 باالجتهاد يف اسسو – كالطب او الفقو او اذلندسة –ىو باق على معناه العريف، وال ريب ان العرف ال يرى تقّوم االجتهاد يف علم 

اًو نظائره ىو للعرف وىم ال يبنون على الدقة وان فرض التقوم بلحاظها، بل يرون الصدق باحلمل  (ليحذروا)البعيدة ، واخلطاب يف 
عليو باحلمل الشائع الصناعي  (ادلتفقو يف الدين  )انو ال ريب يف صدق ):  ىذا، وقد سبق()الشائع الصناعي بدون متوىَّم ادلقومية

مثاًل وأنَّ مفادىا النهي او النفي وىل ىو نفي احلكم الضرري او نفي احلكم  (ال ضرر وال ضرار)عرفاً؛ فان من اجتهد يف فقو رواية 
وان كان قد أَخذ وثاقة بعض من وقع يف  (عليو السالم  )بلسان نفي موضوعو او غري ذلش ، ىو متفقة يف الدين ويف كالمهم 

إسناد احلديث ، من النجاشي مثاًل ، بل وان اخذ حجية الظواىر من غريه، خاصة اذا الحظنا بساطة االجتهاد يف ذلش الزمن 
ووضوح عدم تبحُّر الصحابة والتابعني يف مبادئ االستنباط كالبالغة والنحو والصرف وقواعد اارح والتعديل من علم الدراية، وكذا 

 .البالغة ادلنطق وغريىا من ادلبادئ
 .()فراجع تتمتو وتتمة االجوبة ىنالش  (... ان تلش ادلبادئ كانت فطرية لديهم اذ يقال : اليقال 

 .وللحديث صلة بإذن اهلل تعاىل 
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

 

                                                             

 .أي ادلبادئ ، باعتبارىا ىي االكثر -  ))
اجملتهد يف ادلبادئ، واالول - اذ يشش يف ان وجوب التقليد تعلق بتقليد اجملتهد يف الفقو او تعلق باجملموع ادلركب من اجملتهد يف الفقو - ( )

 .ىو القدر ادلتيقن ، وجياب عن االشكاالت مبا ذكره الشيخ وغريه يف مبحث االرتباطيني، فراجع
 .وادلرجع يف ادلفاىيم العرفية ىو العرف -  ))
 . لسماحة السيد االستاذ –مبادئ االستنباط - من سلسلة مباحث االجتهاد والتقليد (96)راجع الدرس - ( )


