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

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

بعض مسائل األصول ال أثر ذلا فال يصح التقليد فيها : ()مناقشة الدليل احلادي عشر
مسائل اصول الفقو ، الن ما كان منها شرعية كاألصول العملية يف الشبهات احلكمية : السادس من االمور اليت ال جيوز التقليد فيها)سبق 

وكحجية خرب الواحد وحنو ذلك فاهنا وان كان يصح للعامي ان يرجع فيها للمفيت اال انو ال اثر لتقليده فيها ؛ لعدم إمكانو العمل هبا لفقده شروط 
. العمل هبا من الفحص عن ادلخصص وادلقيد وادلعارض والناسخ ومتييزه الصحيح عن غريه

وأما ما كان ميكنو العمل هبا واليتوقف العمل هبا على امر غري مقدور لو فيجوز ان يقلد اجملتهد فيها كمسألة البقاء على تقليد ادليت ومسألة 
. العدول عن ادلفيت يف موارد احتياطاتو، لغريه بناًء على كوهنا من مسائل االصول

نعم، لو فرض ان العامي متكن من الفحص كما اذا كان مراىقاً لالجتهاد فال مانع من التقليد فيها كما انو لو فرض ان اجملتهد قد فحص ورفع 
 ()(موانع العمل هبا كان للمجتهد ان يفيت بان ادلورد مورد ىذه االية او ىذا اخلرب او ىذا االصل، والعامي يقلده يف ذلك

واما ما كان يف مسائل االصول ليست بشرعية سواء كانت لغوية كمسألة داللة االمر على الوجوب وحنوىا، أو عقلية كمسألة اجتماع )كما سبق 
 ()(األمر والنهي ، أو غريىا فال جيوز تقليده فيها دلا ذكرناه يف عدم جواز تقليده يف مسائل العلوم

ادلالك يف كون ادلسألة شرعية أو غريىا 
اّن عّد مثل حجية خرب الواحد من ادلسائل الشرعية ومثل داللة األمر على الوجوب من اللغوية ال :  يرد عليو قبل الدخول يف صلب ادلطلب:أقول

اما كون احلاكم هبا - 1 ()الشرعية وكذلك مثل اجتماع األمر والنهي من العقلية ال الشرعية، غري تام وذلك ألن مالك كون ادلسألة شرعية أو غريىا
أو كون مثرهتا شرعية أو ان شئت فقل كون - 3أو كون األدلة عليها شرعية أو غريىا - 2الشارع وانو جاعلها أو جاعل حكمها أو العقل أو غريمها 

. أو كوهنا مما ُيسأل عنو الشارع أو غريه أي كون شأنو سؤالو عنها- 4متعلَّقها حكماً شرعياً أو غريه 
 (احلاكم)ادلالك ىو - 1

؛ ألن احلاكم باألول اما بناء العقالء وسريهتم أو ()فانو ال فرق بني خرب الثقة وبني داللة األمر على الوجوب (احلاكم)اما لو كان ادلالك ىو 
 (). وكذلك احلاكم بالثاين فانو اما بناء العقالء وسريهتم على ان األمر ظاىر يف الوجوب أو الكتاب والسنة()الكتاب والسنة

                                                             

. وقد سبقت مناقشة الدليل العاشر يف طي مناقشة الدليل اخلامس( )
 .88 نقالً عن النور الساطع ص82درس / االجتهاد والتقليد ()
 . نقالً عنو أيياً 84درس / االجتهاد والتقليد  ()
 .أي مالك اتصافها هبذه الصفة، أو إحلاقها هبذا الباب أو ذاك( )
فتأمل إذ البحث تارة صغروي وأخرى كربوي .  ىل األمر حجة على الوجوب؟ أو دعوى عود غري ذلك إليو ألنو الغاية وادلقصد:مع صياغة ادلسألة ىكذا ()

ىل األمر ظاىر يف الوجوب؟ مث ىل ظهوره حجة؟ واألمر مل ينطق بو لشرع وفيو تأمل من وجوه فتأمل : واألول كـ
ُنوا)استناداً إىل مثل ( ) يـَّ صلى . ) الدال على وجوب التبني يف خرب الفاسق وعدم وجوبو وكونو حجة، مبفهوم التعليل، يف خرب العادل (ِإْن َجاءَُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ فَـَتبـَ

 (اهلل عليو وآلو 
ِإنَّ يف أَْيِدي النَّاِس َحّقاً َوبَاِطاًل َوِصْدقاً وََكِذباً َونَاِسخاً َوَمْنُسوخاً َوَعاّماً َوَخاّصاً  (: )عليو السالم ) وقولو  (َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن قَـْوِموِ )لقولو تعاىل ( )

ْلَيَتبـَوَّْأ َمْقَعَدُه (صلى اهلل عليو وآلو  )َوزُلَْكماً َوُمَتَشاهِباً َوِحْفظاً َوَومَهاً َوَقْد ُكِذَب َعَلى َرُسوِل اللَِّو  َعمِّداً فَـ  َعَلى َعْهِدِه َحَّتَّ َقاَم َخِطيباً فَـَقاَل َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتـَ
ُ َواَل يـََتَحرَُّج َيْكِذُب َعَلى َرُسوِل اللَِّو  َتَأمثَّ ْساَلِم اَل يـَ ميَاِن ُمَتَصنٌِّع ِباْْلِ َا أََتاَك ِباحلَِْديِث َأْربـََعُة رَِجاٍل َلْيَس ذَلُْم َخاِمٌس َرُجٌل ُمَناِفٌق ُمْظِهٌر ِلْْلِ صلى اهلل  )ِمَن النَّاِر َوِإَّنَّ

ُهْم َقاُلوا َصاِحُب َرُسوِل اللَِّو (عليو وآلو  ُقوا قَـْوَلُو َوَلِكنـَّ ُلوا ِمْنُو َوملَْ ُيَصدِّ َعمِّداً فَـَلْو َعِلَم النَّاُس أَنَُّو ُمَناِفٌق َكاِذٌب ملَْ يـَْقبـَ َع ِمْنُو (صلى اهلل عليو وآلو  ) ُمتـَ  َرآُه َوَسَِ
َعاِة ِإىَل النَّاِر  ِة اليَّاَلَلِة َوالدُّ َقرَّبُوا ِإىَل أَِئمَّ َرَك َوَوَصَفُهْم مبَا َوَصَفُهْم ِبِو َلَك مثَّ بـَُقوا بـَْعَدُه فَـتـَ َرَك اللَُّو َعِن اْلُمَناِفِقنَي مبَا َأْخبـَ َوَلِقَف َعْنُو فَـَيْأُخُذوَن ِبَقْوِلِو َوَقْد َأْخبـَ
نْـَيا ِإالَّ َمْن َعَصَم اللَُّو فَـَهَذا َأَحُد اأْلَْربـََعِة  َا النَّاُس َمَع اْلُمُلوِك َوالدُّ نْـَيا َوِإَّنَّ اماً َعَلى رَِقاِب النَّاِس َفَأَكُلوا هِبُِم الدُّ ِبالزُّوِر َواْلبُـْهَتاِن فَـَولَّْوُىُم اأْلَْعَماَل َوَجَعُلوُىْم ُحكَّ
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. ير فان داللة األمر على الوجوب وخرب الثقة كالمها من باب واحد فاما كالمها مسألة شرعية أو كالمها مسألة عقلية أو عقالئيةدوعلى كل التقا
ميي لذلك

ُ
. ()وال خيفى انو ال فرق بني القول بان جاعل حجية خرب الثقة وحجية ظهور األمر يف الوجوب ىو الشارع أو انو ادل

ادلالك ىو الدليل - 2
. واما لو كان ادلالك ىو الدليل فكذلك إذ ظهر ان الدليل على كلتا ادلسألتني ىو بناء العقالء والسرية والكتاب والسنة، فمساقهما واحد

ادلتعلق وادلوضوع - 3
وموضوعو ىو خرب الثقة مبا ىو ىو األعم مطلقاً من خرب الرواة الثقات  (حجية خرب الثقة)واما لو كان ادلالك ىو ادلتعلَّق والثمرة فكذلك إذ متعلق 

.  ىو مطلق األمر األعم من أوامر الشارع()كما ان متعلق داللة األمر على الوجوب (عليهم السالم)عن ادلعصومني 
 كانت كلتا ادلسألتني غري شرعية، وان كان ادلالك ما ألجلو عقدت ادلسألتان أي الغاية وىي ()ان كان ادلالك ىو ادلصّب األويل: وحينئٍذ نقول

.  على اهنا مراداتو اجلدية فكلتا ادلسألتني شرعية()وحجية وداللة ظواىر كلمات الشارع (عليهم السالم)حجية خرب الثقات عن ادلعصومني 
كونو من شأن الشارع - 4

. واما لو كان ادلالك ما كان من شأن الشارع ان ُيسأل عنو، فكلتا ادلسألتني مها من ىذا الباب بلحاظ األخص والغاية كما سبق وإال فكلتامها ال
اجلواب عن دعوى انو ال أثر للتقليد يف بعض مسائل األصول 

 (...إال انو ال أثر لتقليده فيها)واما دعواه 
:  فريد عليو

األثر العملي ثابت يف الفيالء - 1
اخل فييم فحصو إىل ما أخذه من غريه .. األثر العملي متحقق يف الفاضل القادر على الفحص عن ادلعارضات وادلخصصات والوارد واحلاكم: أوالً 

من حجية خرب الثقة مثالً فريتب عليو األثر، بل انو متحقق حَّت يف اجملتهد اآلخر الذي مل يكن قادراً أو كان عسراً عليو يف حالة معينة ولو لفقد 
 مث يفحص عن احلاكم أو الوارد أو عن معارض آخر أو ما ()ادلصادر التحقيق يف ادلسألة األصولية كمبحث انقالب النسبة فيأخذ نتيجتها من غريه

. أشبو، مث يرتب األثر على اجملموع من اجتهاده واجتهاد غريه

                                                                                                                                                                                                                                           

ْعُتُو ِمْن َرُسوِل اللَِّو  َعمَّْد َكِذباً فَـُهَو يف َيَدْيِو َويـَْرِويِو َويـَْعَمُل ِبِو َويـَُقوُل أَنَا َسَِ تـَ َع ِمْن َرُسوِل اللَِّو َشْيئاً ملَْ ََيَْفْظُو َعَلى َوْجِهِو فَـَوِىَم ِفيِو َوملَْ يـَ صلى اهلل  )َوَرُجٌل َسَِ
َع ِمْن َرُسوِل اللَِّو (عليو وآلو  ُلوُه ِمْنُو َوَلْو َعِلَم ُىَو أَنَُّو َكَذِلَك َلَرَفَيُو َوَرُجٌل ثَاِلٌث َسَِ  َشْيئاً َيْأُمُر (صلى اهلل عليو وآلو  ) فَـَلْو َعِلَم اْلُمْسِلُموَن أَنَُّو َوِىَم ِفيِو ملَْ يـَْقبـَ

َهى َعْن َشيْ  نـْ َعُو يـَ ٍء مثَّ َأَمَر ِبِو َوُىَو اَل يـَْعَلُم َفَحِفَظ اْلَمْنُسوَخ َوملَْ ََيَْفِظ النَّاِسَخ فَـَلْو َعِلَم أَنَُّو َمْنُسوٌخ َلَرَفَيُو َوَلْو َعِلَم  ِبِو مثَّ ِإنَُّو نـََهى َعْنُو َوُىَو اَل يـَْعَلُم َأْو َسَِ
ُعوُه ِمْنُو أَنَُّو َمْنُسوٌخ َلَرَفُيوُه َوآَخُر َراِبٌع ملَْ َيْكِذْب َعَلى اللَِّو َواَل َعَلى َرُسوِلِو ُمْبِغٌض لِْلَكِذِب َخْوفاً ِمَن اللَِّو َوتَـْعِظيماً ِلَرُسوِل اللَِّو  صلى اهلل  )اْلُمْسِلُموَن ِإْذ َسَِ

ُقْص ِمْنُو فَـُهَو َحِفَظ النَّاِسَخ فَـَعِمَل ِبِو َوَحِفَظ اْلَمْنُسوَخ َفَجنََّب َعْنُو (عليو وآلو  نـْ َع َعَلى َوْجِهِو َفَجاَء ِبِو َعَلى ََسِْعِو ملَْ َيزِْد ِفيِو َوملَْ يـَ  َوملَْ َيِهْم َبْل َحِفَظ َما َسَِ
 اْلَكاَلُم َلُو َوْجَهاِن َفَكاَلٌم َخاصٌّ (صلى اهلل عليو وآلو  )ٍء َمْوِضَعُو َوَقْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َرُسوِل اللَِّو  َوَعَرَ  اخْلَاصَّ َواْلَعامَّ َواْلُمْحَكَم َواْلُمَتَشاِبَو فَـَوَضَع ُكلَّ َشيْ 

ُهُو َعَلى َغرْيِ َمْعرَِفٍة مبَْعَناُه َوَما (صلى اهلل عليو وآلو  )وََكاَلٌم َعامٌّ فَـَيْسَمُعُو َمْن اَل يـَْعِرُ  َما َعََن اللَُّو ُسْبَحاَنُو ِبِو َواَل َما َعََن َرُسوُل اللَِّو  اِمُع َويـَُوجِّ  فَـَيْحِمُلُو السَّ
ْفِهُمُو َحَّتَّ ِإْن َكانُوا َلُيِحبُّوَن َأْن جيَِي(صلى اهلل عليو وآلو  )َقَصَد ِبِو َوَما َخرََج ِمْن َأْجِلِو َوَلْيَس ُكلُّ َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّو  َء اأْلَْعَراِبُّ   َمْن َكاَن َيْسَأُلُو َوَيْستـَ

ٌء ِإالَّ َسَأْلُتُو َعْنُو َوَحِفْظُتُو فَـَهِذِه ُوُجوُه َما َعَلْيِو النَّاُس يف اْخِتاَلِفِهْم َوِعَلِلِهْم يف  َحَّتَّ َيْسَمُعوا وََكاَن اَل مَيُرُّ ِب ِمْن َذِلَك َشيْ  (عليو السالم  )َوالطَّارُِئ فَـَيْسَأَلُو 
 .وغريه مما ظاىره اعتمادىم على نفس القواعد العامة يف الظهورات اليت يعتمدىا العقالء والعر  (ِرَوايَاهِتِمْ 

 .كما ال فرق بني القول بظهور األمر يف الوجوب وبني القول بإميائو لذلك( )
 .ومعقد ادلسألة كما ىو مطروح يف علم األصول ()
 .أو ظهوره وحجيتو فيو ()
 .وىي ادلراد االستعمايل ()
بناءاً على ما سبق من صحة تقليد ذي ادللكة لكن غري ادلستنبط بالفعل، لغريه فيما مل يستنبطو لكونو جاىالً هبا وغريه عامل فلو الرجوع لو حَّت مع عدم  ()

 العسر واحلرج فكيف إذا كان معو؟
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.  ادلدعاة()ان ىذا والحقو يصلح نقياً على تلك السالبة الكلية: واحلاصل
وفيمن قلد اجملتهد يف ادلقتيي وعدم ادلانع معاً - 2
.  كما ان األثر متحقق فيما لو قّلد العاميُّ اجملتهَد يف ادلسألة وقّلده أيياً يف توفر شروطها وانتفاء موانعها، فلو ان يرتب األثر:ثانياً 

.  إىل ىذين األمرين بنحو االستدراكوقد أشار 
وفيمن بّعض يف ادلسألة األصولية - 3
، بان أخذ ادلقتيي وىو حجية خرب الثقة مثالً من رلتهد وأخذ عدم وجود ادلانع ()ان األثر متحقق لو بّعض يف التقليد يف ادلسألة األصولية: ثالثاً 

. وحتقق الشروط من رلتهد آخر
األثر أعم من العلمي والعملي - 4
.  انو ال يشرتط يف صحة التقليد ترتب األثر العملي بل يكفي األثر العلمي فانو مثرة وأية مثرة– وىو إشكال كربوي  - :رابعاً 

  ().وبعبارة أخرى ان جعل احلجية ألمر أو تعبدنا هبا ال بد من ان يكون لغاية عقالئية، وال شك ان الثمرة العلمية من أىم الغايات العقالئية
أال ترى طلبة اجلامعات يكتبون رسائل ادلاجستري أو الدكتوراه وغريىا، والكثري منها جملرد الثمرة العلمية ألجل فهٍم أو متريٍن أو كشف مرتبٍة وكفائة 

 من حتقيقات وكتابات فان كثرياً منها ليست الغاية منها ()ما يقوم بو احملققون يف شَّت العلوم: فتأمل واألوضح منو. أو رلرد كشف حقيقة أو غري ذلك
العمل هبا بل العلم فقط فان العلم يف حد ذاتو كمال، نعم كثرياً ما يأيت علماء آخرون يتصدون حملاولة االستفادة من ذلك عملياً كما ان األوضح منو 
ان طالب ادلدارس يدرسون كثرياً من الدروس وادلسائل مع اهنا ال ترتبط بالعمل أبداً أو ال ترتبط بالعمل الذي سيتفرغون لو أبداً بل القصد منها رلر 

 ()ترفيع ادلستوى ادلعريف والعلمي ذلم؟
. وأال ترى طالب احلوزة يدرسون مثل الرسائل والكفاية وليست الثمرة يف الكثري منهم إال علمية

 ولو بعد سنني؟ ()ىي مقدمة إعدادية للعمل: ال يقال
ذلك تام يف اجلملة، لكن ما أكثر من ال يتخذ ذلك مقدمة للعمل، بل يكتفي يف الدراسة للوصول إىل مرتبة االجتهاد مث التفرع : - إذ يقال

للتبليغ وشبهو فهل يصح القول لو ان ذلك لغو؟ فتدبر وتأمل 
. ان العقل نظري وعملي واألول ناظر إىل ما ينبغي ان يعلم والثاين يبحث عما ينبغي ان يعمل، وكالمها مطلوب للعقالء: واحلاصل

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 (.ال أثر لتقليده فيها)وىي  ()
ادلعهود طرحو ىو التبعيض يف ادلسائل الفقهية، وقد أضفنا عنوان آخر ىو التبعيض يف ادلسائل األصولية، بل التبعيض يف ادلسألة األصولية الواحدة من حيث ( )

 فتدبر. أخذ احلجة على ادلقتيي منها واحد واحلجة على عدم ادلانع من آخر
 .ولذا جندىم يستندون يف ادلباحث العلمية إىل ان اخلبري الفالين قال كذا أو اجملتهد اآلخر ذىب إىل كذا( )
 .كعلم األحياء، والفلك واجلغرافيا، والتاريخ والسرية، يف الكثري من مسائلها( )
 .وان أمكن تصوير فوائد عملية لذلك لكنها يف اجلملة ال باجلملة( )
 .أي لالجتهاد واالستنباط واستخراج األحكام الشرعية( )


