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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعٌن، 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

: مناقشة الدليل العاشر
  .ثبوت التقليد اّّنا ىو بالسًنة والكتاب والسّنة، وال يشمل شيء منها مبادئ االستنباط: الثالث): سبق يف الدليل العاشر

ينِ ): فمثل قولو تعاىل: اما الكتاب َفقَّقُهوا يف الدِّد   .وحنوه، وليس معرفة القاعدة األدبية أو معرفة حال راٍو أنّو ثقة أم ال، من الدين (لَِيتـَ
 (...فادلستفاد منها جريان التقليد فيما يرجع اىل احلالل واحلرام ومعامل الدين وحنومها وليست القواعد األدبية منها: واما السّنة
: واجلواب

. ما سبق من ان علم الرجال والتفسًن وشبههما ىو من الدين، وختصيصو خبصوص الفقو رلرد اصطالح: أوالً 
العلة الغائية ىي مالك دتايز العلوم وموضوعية ادلوضوع 

 ان العلة الغائية ىي مالك اندراج ادلسألة يف علٍم من العلوم أو عنوان من العناوين، كما اهنا ىي علة موضوعية ادلوضوع، كما اهنا ىي علة دتايز :ثانياً 
. العلوم

، كتمايز علم الطب عن البيطرة بأن موضوع () انو قد وقع اخلالف يف ان دتايز العلوم دباذا؟ فذىب ادلشهور إىل انو بتمايز ادلوضوعات:بيان ذلك
األول بدن اإلنسان وموضوع الثاين بدن احليوان وكتمايز علم اذلندسة عن علم احلساب بان موضوع األول الكم ادلتصل القار والثاين موضوعو الكم 

. ادلنفصل
، كتمايز علم النحو عن الصرف رغم وحدة موضوعهما وىو ()وذىب اآلخوند إىل ان دتايزىا بتمايز الغايات، واالغراض الداعية إىل تدوين ذلك العلم

.  حاالت الكلمة من إعراب وبناء والثاين معرفة حاالهتا من صحة وأعتالل()الكلمة بأن غاية األول معرفة
ان مسألة واحدة : ، وتوّضحها األمثلة السابقة، ومن ذلك()بإن دتايز العلوم احلقيقية بادلوضوعات ودتايز العلوم االعتبارية ىو بالغايات: واحلق التفصيل

تارة تُبحث من حيث حجية رأي اجملتهد ادليت أو األنثى أو  (االجتهاد والتقليد)قد تندرج يف األصول ويف الفقو باعتبارين نظراً للحاظ غايتٌن فمثاًل مسائل 
 وتارة تُبحث من حيث جواز الرجوع إليو ()(احلجة ادلشرتكة القريبة يف الفقو)العبد أو غًن األعلم على العامي فادلسألة أصولية إذ موضوع األصول ىو 

. ففقهية
وبذلك يظهر حال ادلقام أيضاً فان دراسة ادلسألة الرجالية إن كانت لغاية دينية أو فقهية فهي مسألة دينية أو فقهية فإن الغاية تلّون ذيها وتفصلو 

 ().وتنوّعو ودُتسألُُو ودُتوِضُعو
التقليد مصداق العلم 

كما سبقت دعوى عدم جواز وعدم صحة تقليد اجملتهد يف الفقو ادلقلِّدد يف مبادئ االستنباط، بدعوى ان التقليد ليس دبصداق للعلم أو ادلعرفة إذ انو 
يعين اإلتباع من غًن برىان أي بشكل أعمى فكيف جيوز تقليده فيما ابتىن على ما ليس بعلم؟  

.  انو ال فرق بٌن االجتهاد والتقليد من حيث اهنما ان كانا مصيبٌن مطابقٌن للواقع فكالمها علم وإال فكالمها جهل مركب:واجلواب
 ان العلم ىو الصورة احلاصلة من الشيء لدى الذىن، كما قال ادلنطقيون، فإن كانت الصورة احلاصلة ىي من الشيء حقيقة أي كانت :توضيحو

                                                             

 .كما قال قوم بان دتايزىا ىو بتمايز احملموالت. وىو اجلامع بٌن موضوعات ادلسائل ()
 .األمر األول/ ادلقدمة/ الكفاية  ()
 .ىذا ثبوتاً واما إثباتاً فذكروا انو حفظ اللسان عن اخلطأ يف ادلقال من حيث االعراب والبناء للنحو أو الصحة واالعتالل للصرف( )
. ىذا لو كان موضوع العلمٌن واحداً، وإال فبادلوضوعات ()
 .وأجبنا عما قد يورد على ادلدعى (احلجة معانيها ومصاديقها)كما فصلناه يف ( )
 .مصدر جعلى سلرتع من ادلسألة وادلوضوع( )
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. مطابقة لو فهي علم من غًن فرق بٌن كون منششها االجتهاد أو التقليد وإال فجهل من غًن فرق أيضاً 
ومزيد حتقيق ىذا يرجع إىل حتقيق حقيقة العلم وانو من مقولة الكيف النفساين أو اإلضافة ادلقولية أو اإلشراقية أو االنفعال، فانو على كل األقوال ال 

. فرق بٌن كون ما حصل يف ذىنو باجتهاد أو تقليد، يف كونو كيفاً نفسانياً أو انفعااًل عن احلقائق أو إضافة بنوعيها
فبعضو كيفية نفسية 

 

فههنا أحباثو حرية  
 

من تلك ان يف جنسو أقوال 
 

 ()كيٌف، إضافٌة، او انفعال 
 

ال إطالق لكون التقليد أخس وأردأ من االجتهاد 
.  الفرد األردأ فال يصح الرجوع للمقلد يف ادلبادئ وإن اجتهد يف الفقو مع وجود اجملتهد يف كليهماىوكما سبقت دعوى ان التقليد 

:  إضافة إىل ما سبق بالتفصيل من اجلواب بوجوه عن دعوى ان النتيجة تتبع أخس وأخص ادلقدمتٌن:واجلواب
وقد يكون يف ادلنشأ - 3قد يكون يف ذات الشيء - 2 (وىو االجتهاد أو التقليد)قد يكون يف الطريق - 1انو ال إطالق لذلك بل مالك االشرفية كما 

. وقد يكون يف الرباىٌن- 5وقد يكون يف ادلصّب وادلتعلق - 4
الكالم ىو أشرف العلوم ال الفلسفة 

 إىل ان الفلسفة ىي اشرف العلوم الّن موضوعها أشرف ادلوضوعات وغاياهتا أشرف الغايات وبراىينها أشرف () انو ذىب بعض الفالسفة:توضيحو
. الرباىٌن ألهنا يقينية

، اما موضوع علم الكالم فهو ادلبدأ جل ()ان موضوع الفلسفة ىو ادلوجود من حيث ىو موجود مع قطع النظر عن تعيناتو وخصوصياتو: ويرد عليو
. امسو وادلعاد على كالم، وال شك ان اهلل تعاىل اشرف من ادلوجود دبا ىو موجود ادلنطبق على الواجب وادلمكن، وليست األعّمية مالك االشرفية بالبداىة

. واما كون براىينها أوثق الرباىٌن فان أريد اهنا تفيد القطع األعم من اجلهل ادلركب ففيو انو ال شرف يف القطع يف ضمن فرده الثاين وىو اجلهل ادلركب
ففيو بداىة بطالنو لتناقض األقوال الفلسفية على ادلسالك من - وىو ظاىر قوذلم وتعبًنىم بإفادهتا اليقٌن – وإن أريد اهنا تفيد العلم ادلطابق للواقع 

إشراق ومشاء وحكمة متعالية فكيف يدعى بان براىينها كلها تفيد العلم ادلطابق للواقع؟ 
: على ستة أقوال (الوجود الذىين)ويكفي اختالفهم يف 

فانكر الذىين قوم مطلقًا 
 

بعض قيامًا من حصـول فّرقــــــــا  
 

وقيل باألشباح األشيا انطبعـــــت 
وقيل باألنفـس وىـــــي انقلبـــــت     

 

وقيل بالتشبيو وادلســـــازلـــــة 
 

تسمية بالكيف عنهم مفصحة  
 

وكذلك الغايات فان غاية الفلسفة معرفة األحوال العامة للموجود دبا ىو موجود واما غاية الكالم فمعرفة ما يتعلق بادلبدأ جل امسو وىو أشرف دون 
. شك

اما االجتهاد والتقليد فال إطالق لدعوى أشرفية االجتهاد من التقليد نعم ان كان كالمها مصيباً كان االجتهاد أشرف الفردين، ال يف غًن ىذه : أقول
الصورة فان االشرفية  

قد تكون بلحاظ الذات فلو كان التقليد مطابقاً للواقع كان أشرف من االجتهاد ادلخالف لو، فذاُت ىذا أشرف من ذات ذاك بلحاظ اإلصابة - أ
. والكاشفية وعدمها فان مطابقة الواقع ىي ادلطلوب بالذات من االجتهاد أو التقليد أو غًنمها

وقد تكون االشرفية بلحاظ ادلنشأ، فان تقليد ادلعصوم وإتباعو أشرف من االجتهاد وإن جاز، بل وتقليد األعلم أفضل وأشرف من اجتهاد - ب
وللحديث صلة وتتمة . ادلفضول إذا كان ادلطلوب الذايت ىو االقربية يف الوصول للواقع

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .ادلنظومة للسبزواري ()
 .كما يف منظومة السبزواري وغًنه( )
 .اما سائر العلوم فموضوعها ادلوجود بلحاظ إحدى تعيناتو، كتعينو جبسم اإلنسان ادلوضوع لعلم الطب أو تعينو بالكم ادلنفصل ادلوضوع لعلم احلساب وىكذا( )


