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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعُت، وال 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

تتمة مناقشة الوجو احلادي عشر 
واما ما كان من مسائل االصول ليست بشرعية سواءاً كانت لغوية كمسألة داللة االمر على الوجوب وحنوىا، أم عقلية كمسألة اجتماع األمر )سبق 

 ()(والنهي، أم غَتىا فال جيوز تقليده فيها دلا ذكرناه يف عدم جواز تقليده يف مسائل العلوم
:  ىي() األدلة السابقة اليت ذكرىا يف حبث التقليد يف ادلوضوعات،:أقول

أدلة التقليد مطلقة وال إنصراف 
. وقد سبق اجلواب عنو تفصياًل برىّنا عمومها وإطالقها (لعدم اإلطالق أو التعميم يف أدلة التقليد)- 1

: وىو عدم جريان التقليد يف مسائل أصول الفقو، ما يلي: مستند القول األول)نعم ذكر السيد العم يف بيان الفقو وجهاً آخر وىو 
. إنصراف أدلة التقليد إىل التقليد يف الفروع دون مسائل أصول الفقو- 1

. أّن اإلنصراف غَت زلرز إن مل نقل بإحراز عدمو، كما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل: وفيو أوالً 
بل – اإلنصراف إن مت فإمنا ىو يف األدلة اللفظية دون العقلية والعقالئية ممّا ال لسان ذلا، خصوصاً وأن عمدة أدلة التقليد ىو بناء العقالء : ووانياً 

. ()على رجوع اجلاىل إىل العامل، وال مسرح لإلنصراف يف مثلو– الفطرة كما تقّدم يف أول الكتاب 
 ()(نعم قد خيدش فيو بان بناء العقالء لّّب، وادلتيّقن منو غَت ذلك، فتأمل

. بعد قبول حتقق ادلقتضي– وىو مانع – والفرق بينو وبُت ما سبقو ىو ان األول مشَت إىل عدم ادلقتضي، وما ذكره السيد العم مشَت إىل الصارف 
وقد سبق ان بناء العقالء عام ال شك يف عمومو دلبادئ االستنباط ومنها أصول الفقو لكونو رجوعاً للجاىل إىل العامل وال شكَّ لُيقتَصَر على القدر 

. ادلتيقن
دليل االنسداد جار يف ادلبادئ يف اجلملة 

 (ودليل االنسداد واالرتكاز ال جيري يف ادلوضوعات النفتاح باب العلم فيها)- 2
اما دليل االنسداد فقد يدعى متاميتو يف بعض مبادئ االستنباط، لكن ادلستظهر عدمو، والظاىر التفصيل ومتاميتو يف بعض ادلسائل اخلالفية أو : أقول

وحتقيق ذلك موكول إىل زللو . اليت قّلت أو عدمت فيها القرائن يف اللغة والرجال والتاريخ والسَتة وبعض ادلبادئ األخرى
وعلى أي فلو متت مقدمات اإلنسداد يف بعض ادلبادئ أو يف بعض مسائل ادلبادئ أنتجت حجية الظن ادلطلق مطلقاً من حيث األسباب أي من غَت 

. فرق بُت أسبابو كما سبق ومن أسبابو قول اخلبَت اجملتهد فيها
دليل االرتكاز شامل للمبادئ 

. ، ومرجعو إىل ارتكازية رجوع اجلاىل إىل العامل، وال شك ان مبادئ االستنباط صغرى ىذه الكربى()فان ادلراد بو االرتكاز العقالئي (اإلرتكاز)واما 
ال شك يف ان االرتكاز العقالئي على صحة تقليد اخلبَت اجملتهد يف مبادئ االستنباط حىت مع انفتاح باب العلم فيها، كالفقو متاماً، فان : بعبارة أخرى

.  قائم على التخيَت يف كل العلوم بُت االجتهاد فيها أو الرجوع إىل اجملتهد فيها()ارتكازىم
                                                             

 .88 ص2، نقالً عن النور الساطع ج84درس / االجتهاد والتقليد ( )
 .(ادلوضوعات الصرفة وادلستنبطة) حتت عنوان 73 ص2النور الساطع ج ()
 .واحلاصل ان اإلنصراف مما يوصف بو اللفظ ادلطلق وال توصف بو األدلة العقلية واللبية ()
 .425 ص4بيان الفقو يف شرح العروة الووقى ج( )
. وكذا لو كان ادلراد بو إرتكاز ادلتشرعة( )
. وسَتهتم( )
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 اتضح انو ال فرق بُت مبادئ ()ان مبٌت التفريق ىو عزل عنوان التقليد عن عنوان رجوع اجلاىل إىل العامل وإذ اتضح انو صغراه: وصفوة القول
. االستنباط ومسائل الفقو يف صحة التقليد فيها مجيعاً 

... اجلواب عن دعوى ان ادلسائل اللغوية والعقلية ليست رلعوالت للشارع
: ديكن االستدالل على ذلك بوجوه والوة: اقول)كما سبق 

. وقد سبق تفصيلو– حجة عليها  (فتوى اجملتهد)ان ادلسائل اللغوية او العقلية االصولية ليست رلعوالت للشارع كي جيعل : االول
.  ااا ال اور شرعي ذلا، بل اورىا اما عقلي او عريف، وان كان الزم الالزم شرعياً :الثاين

 ان جعل احلجية للفتوى امنا ىو للحاجة إىل ادلؤمِّن من العقاب او اىل ادلنِّجز للتكاليف، وال شيء من ادلسائل اللغوية او العقلية االصولية مما :الثالث
. ()(عليها عقاب لتحتاج اىل مؤمِّن

ىي رلعوالت للشارع تأسيسًا أو إمضاءاً يف خصوص أحكامو : اجلواب أوالً 
: واجلواب

 لإلمضاء يف خصوص األدلة على ()ان ادلسائل واألحكام اللغوية والعقلية وإن مل تكن مبا ىي ىي رلعوالت للشارع إال انو ال شك يف حاجتها: أوالً 
أن يسلك طريقاً آخر يف حججو على أحكامو ومراداتو بأن جيعل – كغَته من ادلوايل – أحكامو، فان حجيتها ليست ذاتية بل ىي بنحو ادلقتضي فللشارع 

حججاً أخرى ويلغي احلجج العرفية واللغوية عن احلجية والداللة على مراداتو فلو ان يقول بانو يف أوامره مثاًل ال يبٍت على ما بٌت عليو العرف من ظهورىا يف 
. الوجوب بل يقول كلما استخدمت صيغة األمر أردت هبا الندب أو اجلامع وىو مطلق الطلب أو حىت اإلباحة بإرادة التخيَت

كخرب الثقة – بل نقول ان لو ان جيعل احلجية دلا إعتربه العرف حجة، من غَت لزوم حتصيل احلاصل أو اللغوية؛ فان سبق جعل العرف أو العقالء ألمر 
حجة ال يضاد وال يدفع إمكان وصحة جعل الشارع لو حجة يف خصوص ألفاظو وطرقو؛ ألن جعل احلجية اعتبار واالعتبار بيد من بيده – وظهور األمر 

. دلن بيده االعتبار- بل مبدأ ادلبادئ - االعتبار وال شك ان الشارع سيد 
. وذلك كلو واضح جداً بناء على تفسَت احلجية بلزوم االتباع

واما بناءاً على تفسَتىا مبعٌت الكاشفية فحيث ااا ليست ذاتية لغَت العلم، ومنو الظواىر كلها وأخبار الثقات ما مل تتواتر، لذا أمكن إمضاؤىا أو 
الواردة –  (ونظائرىا كمطلق رلعوالتو)–  أو سلبها عنها، واجلعل التأسيسي متصّور دلا فصلناه يف كتاب األوامر من أن األوامر الشرعية ()جعلها ذلا تأسيسياً 

ديكن ان تكون مولوية وال إجلاء إىل القول بكواا إرشادية وذلك نظراً لتعريف ادلولوي بانو ما صدر  (وكل األمور العرفية)الواردة يف مورد ادلستقالت العقلية 
. فلَتاجع ما ىاىنالك وتأمل يف متاميتو يف ادلقام. عن ادلوىل مبا ىو موىل معِمال مقام مولويتو

ااا رلعوالت لو وادلصحح ىو الغاية : وانياً 
 بلحاظ الغاية منها واليت ألجلها حبثت يف ()ان كون الزم الالزم شرعياً يكفي مصححاً للجعل أو اإلمضاء، وادلسائل واألحكام اللغوية والعقلية: وانياً 

 كما ااا هبذا اللحاظ موجبة لتنجز التكاليف فااا حجة عليها ولو بالواسطة طولياً، كما ىي موجبة للمعذرية واألمن ()علم األصول، ىي ذات أور شرعي
. ()من العقاب لو مل ُتصب

                                                             

 .وسيأيت مزيد توضيح لو بإذن اهلل تعاىل( )
 .84درس / االجتهاد والتقليد ( )
 .أي اللغوية اما العقلية فالقطعي منها ال شك يف موافقة الشرع لو( )
– أي بنحو آخر – بإلغاء احتمال اخلالف بل بكون مراداتو بنحٍو تكون احلجج العرفية كواشف عنها وان أمكنو ان جيعلها بنحو آخر ويوضحو انو كذلك ( )

 فتأمل. إذا كان يف مقام التعليم دون الفتوى
 .(األوامر)األحكام العقلية، للشارع ان حيكم على طبقها مولوياً أيضاً وليس إرشادياً فقط كما فصلناه يف كتاب ( )
 .فان هبا يثبت احلكم( )
واحلاصل ان احلكم اللغوي والعقلي بلحاظ وقوعو طريقاً إلوبات احلكم الشرعي مما يًتتب عليو العقاب وإن كان طريقياً ال نفسياً وذلك مصحح جلعلها أو ( )

 .إمضائها شرعاً 
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وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 


