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الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها
الصاتّ٘ٔ فٖ االختْبز ٍأسجبثْب:
ٍألخل تؼبظن ذطط الصاتّ٘ٔ ػلى الؼولّ٘ٔ التٖ ٗوبضسْب مبى لعاهبً ػلٌ٘ب
مطف ّصُ الٌقطٔ ثَؾَحٍ ،تحسٗس هٌبثغ ّذصا الرطذطٍ .ثْذصا الػذسز
ٗونٌٌب أى ًصمط األسجبة األضثؼٔ التبل٘ٔ ثَغذهْب أّذنّ الوٌذبثغ لرطذط
الصاتّ٘ٔ:
أ -تجطٗط الَاقغ.
ة -زهح الٌعّ ؾوي إطبض ذبظّ.
ج -تدطٗس السل٘ل الططػٖ هي ظطٍفِ ٍضطٍطِ.
ز -اتّربش هَقف هؼّ٘ي ثػَضٓ هسجقٔ تدبُ الٌعّ.
التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص448 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها
•  :أ -تجطٗط الَاقغ
• إىّ ػولّ٘ٔ تجطٗط الَاقغ ّٖ الوحبٍلٔ التٖ ٌٗسفغ فْ٘ب الووبضس ثقػس أٍ
ثسٍى قػس إلى تطَٗط الٌػَظ ٍفْوْب فْوبً ذبغّبً ٗجطّض الَاقغ الهبسس
الصٕ ٗؼ٘طِ الووبضسٍٗ ،ؼتجطُ ؾطٍضٓ ٍاقؼٔ ال هٌبظ ػٌْبً ،ظ٘ط هذب
قبم ثِ ثؼؽ الوهنّطٗي الوسلو٘ي* هوّي استسذلن للَاقذغ االختوذبػٖ
الصٕ ٗؼ٘طٍِ ،حبٍل أى ٗٔرؿغ الٌعّ للَاقغ ثسلًب ػي التهن٘ط فٖ تغ٘٘ط
الَاقغ ػلى أسبس الٌعّ ،فتأٍّل أزلّٔ حطهٔ الطثب ٍالهبئسٍٓ ،ذطج هذي
شلل ثٌت٘دٔ تَامت الَاقغ الهبسس،

• * الظاهش اًه هَ الذكتَس ػبذ الشصاق السٌهَسي في كتابه هصادسالحك في الفمه االسالهي
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص448 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍّٖ :أىّ اإلسالم ٗسوح ثبلهبئسٓ إشا لن تني أؾؼبفبً هؿذبػهٍٔ ،إًّوذب
ٌْٗى ػٌْب إشا ثلغت هجلغبً فبحطبً ٗتؼسّى الحسٍز الوؼقَلٔ موب فٖ أٗٙ
النطٗؤٓٗ« :ب أ ُّْٗٓب الَّصِٗيَ آهٌَُٓا ال تَأمُلَُا الطِّثٓب أؾْؼٓبفبً هٔؿَذبػٓهًَٔ ٍٓاتَّقُذَا
اللَِّٓ لَؼٓلَّنُنٕ تُهْلِحَٔىَ» «.»1
• ( )1سَضٓ آل ػوطاى130 :
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص448 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍالحسٍز الوؼقَلٔ ّٖ الحسٍز التٖ ألهْب ّصا الوتذأٍّل هذي ٍاقؼذِ فذٖ
ح٘بتِ ٍهدتوؼٍِ .قس هٌؼِ ٍاقؼِ ػي إزضاك غطؼ ّصُ ا ٔٗٙالنطٗؤ
التٖ لن تني تستْسف السوبح ثبلهبئسٓ التٖ ال تؿبػف القطؼٍ ،إًّوذب
مبًت تطٗس لهت ًظط الوطاث٘ي إلى الٌتبئح الهظ٘ؼٔ التٖ قس ٗسذهط ػٌْذب
الطثب؛ إش ٗػجح الوسٗي هثقلًب ثأؾؼبف هب استقطؾِ؛ لتطامن فَائس الطثذب،
ًٍوَّ ضأس الوبل الطثَٕ ًوَّاً ضبشّ اًثبستوطاض َٗامجِ تعاٗس ثؤس الوسٗي
ٍاًْ٘بضُ فٖ الٌْبٗٔ.
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص449 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍلَ أضاز ّصا الوتأٍّل أى ٗؼ٘ص القطآى ذبلػبً ٍثؼ٘ذساً ػذي إٗحذب ا
الَاقغ الوؼبش ٍإغطائِ لقذطأ قَلذِ تؼذبلىٍٓ« :إىْ تُجٕذتُنٕ فَلَنُذنٕ ضٔوٍُسٔ
أهَٕٓالِنُنٕ ال تَظْلِؤذَىَ ٍٓال تُظْلَؤذَىَ» «ٍٗ ،»1هْذن أىّ الوسذألٔ ل٘سذت
هسألٔ حطة هغ ًَع ذبظّ هي الطثب الدبّلٖ الذصٕ ٗؿذبػف الذسٗي
أؾؼبفبً هؿبػهٍٔ ،إًّوب ّٖ هسألٔ هصّت اقتػبزٕ لِ ًظطتِ الربغّذٔ
إلى ضأس الوبل التٖ تحسّز لِ هجطّضا ًوٍَُّ ،تطدت مذلّ ظٗذبزٓ لذِ
هٌهػلٔ ػي تلل الوجطّضا هْوب مبًت ؾئ٘لٔ ،موب ٗقطّضُ إلعام الذسائي
ثبالمتهب ثطأس هبلِ ،ال ٗٓظلن ٍال ٗٔظلن.

• ( )1سَضٓ الجقطٓ279 :
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص449 :

•
•
•
•
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الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها
ة -زهح الٌعّ ؾوي إطبض ذبظّ:
ٍأهّب ػولّ٘ٔ زهح الٌعّ ؾوي إطبض هؼّ٘ي فْٖ زضاسٔ الٌعّ فٖ إطبض فنطٕ
غ٘ط إسالهٍّٖ ،صا اإلطبض قس ٗنَى هٌجثقذبً ػذي الَاقذغ الوؼذبشٍ ،قذس ال
ٗنَى.
ف٘حبٍل الووبضس أى ٗهْن الٌعّ ؾوي شلل اإلطبض الوؼّ٘ي ،فئشا ٍخذسُ ال
ٌٗسدن هغ إطبضُ الهنطٕ أّولِ ٍاختبظُ إلى ًػَظ اذطى تَامت إطبضُ،
أٍ ال تػطسم ثِ ػلى أقلّ تقسٗط.
ٍقس ضأٌٗب سبثقبً م٘ف اّولت ًػَظ تحذسّ هذي سذلطٔ الوبلذلٍ ،تسذوح
أح٘بًبً ثبًتعاع األضؼ هٌٍِ ،فؿّل ػلْ٘ب غ٘طّب لودطّز أىّ تلذل الٌػذَظ
ال تتّهق هغ اإلطبض الهنطٕ الصٕ ٗطغّ ثتقذسٗ الولنّ٘ذٔ الربغّذٔ ثسضخذٔ
ٗدؼلْب فَق سبئط االػتجبضا .
التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص449 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍقس متت فقِ٘ -هؼلّقبً ػلى الٌعّ القبئل ثأىّ األضؼ إشا لن ٗؼوطّب غبحجْب
أذصّب هٌِ ٍلّٖ األهط ٍاستثوطّب لحسبة االهّٔ« :-إىّ األٍلى ػٌسٕ تذطك
الؼول ثْصُ الطٍاٗٔ ،فئًّْب تربلف االغَل ٍاألزلّٔ الؼقلّ٘ٔ» «ٗ ٍَّ .»1ؼٌذٖ
ثبألزلّٔ الؼقلّ٘ٔ :األفنبض التٖ تؤمّس قسسّ٘ٔ الولنّ٘ٔ ،ثذبلطغن هذي أىّ قسسذّ٘ٔ
الولنّ٘ٔ ٍزضخٔ ّصُ القسسّ٘ٔ ٗدت أى تؤذص هي الططٗؼٍٔ ،أهّب ح٘ي تقذطّض
ثطنل هسجق ٍثػَضٓ تت٘ح لْب أى تتحنّن فٖ فْن الٌعّ التططٗؼٖ فْصا َّ
هؼٌى االستٌجبـ فٖ إطبض فنطٕ هستؼبضٍ ،إلّب فإّٔ زل٘ل ػقلٖ ػلى قسسّ٘ٔ
الولنّ٘ٔ ثسضخٔ توٌغ ػي األذص ثذبلٌعّ التطذطٗؼٖ اًٙذف الذصمط ! ٍّذل
الولنّ٘ٔ الربغّٔ إلّبػالقٔ اختوبػّ٘ٔ ث٘ي الهطز ٍالوبل ! ٍالؼالقٔ االختوبػّ٘ذٔ
افتطاؼ ٍاػتجبض ٗططّػِ الودتوغ أٍ إّٔ هططّع آذط لتحق٘ق غطؼ هؼذّ٘ي،
فَْ ال ٗسذل فٖ ًطبق الجحث الؼقلٖ الودطّزٍ ،ال الؼقلٖ التدطٗجٖ.
• ( )1السطائط 477 :1
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص450 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ثبة أحنبم األضؾ٘ي ٍ هب ٗػح التػطف فِ٘ هٌْب ثبلج٘غ ٍ الطذطا ٍ هذب ال
ٗػحّ
• األضؾَى ػلى أضثؼٔ أقسبم :ؾطة هٌْب أسلن أّلْب ػلْ٘ب طَػب ،هي قجذل
ًهَسْن ،هي غ٘ط قتبل ،هثل أضؼ الوسٌٗٔ ،ف٘تذطك فذٖ أٗذسْٗنٗ ٍ .ؤذذص
هٌْن الؼطط ،أٍ ًػف الؼطط ،ثحست سقْ٘ب ّٖ ٍ ،هلذل لْذنٗ ،ػذحّ لْذن
التػطف فْ٘ب ،ثبلج٘غ ٍ الططا ٍ الَقف ٍ ،سذبئط أًذَاع التػذطفب ّ ٍ ،ذصا
حنن أضؾْ٘ن إشا ػوطٍّب ٍ ،قبهَا ثؼوبضتْب ،فئى تطمَّذب ذطاثذب ،أذذصّب
إهبم الوسلو٘ي ٍ ،قجلْب هي ٗؼوطّب ٍ ،أػطى أغذحبثْب طسذقْب ٍ ،أػطذى
الوتقجل حػتِ ٍ ،هب ٗجقى ،فَْ هتطٍك لوػبلح الوسلو٘ي ،فٖ ث٘ت هذبلْن،
ػلى هب ضٍٕ فٖ األذجبض « »1أٍضز شلل ض٘رٌب أثَ خؼهط.
• (  )1الَسبئل :متبة الدْبز ،الجبة  72هي أثَاة خْبز الؼسٍ ٍ هب ٌٗبسجِ
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السشائش الحاٍي لتحشيش الفتاٍى ،ج ،1ص477 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍ األٍلى ػٌسٕ تطك الؼول ثْصُ الطٍاٗذٔ ،فئًّْذب ترذبلف األغذَلٍ ،
األزلٔ الؼقل٘ٔ ٍ ،السوؼ٘ٔ ،فئىّ هلل اإلًسبى ال ٗدَظ ألحذس أذذصٍُ ،
ال التػطّف فِ٘ ثغ٘ط إشًِ ٍ ،اذت٘بضُ ،فذال ًطخذغ ػذي األزلذٔ ثأذجذبض
اٙحبز.

• ٍ الطسق :الَؾ٘ؼٔ تَؾغ ػلى غٌف هي العضع ،لنل خطٗذتّ ٍ ،ذَ
ثبلهبضس٘ٔ تسل َّ ٍ ،مبألخطٓ لإلًسبى ،فْصا حق٘قٔ الطسق.
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السشائش الحاٍي لتحشيش الفتاٍى ،ج ،1ص477 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• « 72 »6ثٓبةٔ أَحٕنَبمِ الْأَضٓؾِ٘ َ
ي
•  »7« -1 -20203هٔحٓوسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػِسٍٓ هِيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕذيِ
هٔحٓوسِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ أَضْ٘ٓنٓ ػٓيْ غٓهَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ أَحٕوٓسٓ
ثٕيِ هٔحٓوسِ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕطٍ خٓوِ٘ؼبً قَبال شَمَطًَْب لَِٔ الْنَُفََٔ ٍٓ هٓب ٍٔؾِذغٓ ػٓلَْٕ٘ٓذب هِذيَ
الْرَطَاجِ ٍٓ -هٓب سٓبضٓ فِْ٘ٓب إَّٔلُ ثٕٓ٘تِِِ -فَقَبلَ هٓيْ أَسٕلَنٓ طََٕػبً تُطِمَتٕ أَضٕؾُذِٔ فِذٖ
ٗٓسُِِ ٍٓ -أُذِصَ هٌِِْٔ الْؼٔطْطُ هِوب سٔقِٖٓ ثِبلسوٓب ِ ٍٓ الْأًَْْٓبضًِِ ٍٓ -ػٕذفٔ الْؼٔطْذطِ هِوذب
مَبىَ ثِبلطِّضَب ِ »1« -فِ٘وٓب ػٓوٓطٍُُٔ هٌِْْٓب ٍٓ هٓب لَنٕ ٗٓؼٕؤطٍُُٔ هٌِْْٓذب -أَذَذصَُٔ الْئِهٓذبمٔ
فَقَجلَِٔ هِويْ ٗٓؼٕؤطُُٔ ٍٓ مَبىَ لِلْؤسٕلِوِ٘يَ ٍٓ -ػٓلَى الْؤتَقَجِّلِ٘يَ فِٖ حِػٓػِذِْنٔ الْؼٔطْذطُ
إٍَٔ ًِػٕفٔ الْؼٔطْطِ ٍٓ -لَٕ٘ ٓ فِٖ أَقَلَّ هِيْ ذَوٕسِٓٔ إٍَٔسٔقٍ ضَٖٕ ٌ هِيَ العَّمَبِٓ-
• ( )1الطضب الحجلٗ ،ؼٌٖ هب سقٖ ثبلَاسطٔ ،أًظط (هدوغ الجحطٗي -ضضب).
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ٍسائل الشيؼة؛ ج ،15ص157 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍٓ هٓب أُذِصَ ثِبلسٕ٘فِ فَصَلِلٓ إِلَى الْئِهٓبمِ ٗٔقَجِّلُِٔ ثِبلَّذصِٕ ٗٓذطَى -مَوٓذب غٓذٌَغٓ
ضٓسَٔلُ اللَِِّ ظ ثِرَٕ٘جٓطَ قَجلَ سَٓٓازّٓٓب ٍٓ ثٓ٘ٓبؾَْٓبٓٗ -ؼٌِٕٖ أَضٕؾَْٓب ٍٓ ًَرْلَْٓذب ٍٓ
الٌَّبسٔ ٗٓقَُلَُىَ -لَب تَػٕلُحٔ قَجٓبلَُٔ الْأَضٕؼِ ٍٓ الٌَّرْلِ ٍٓ قَسٕ قَجلَ ضٓسٔذَلُ اللَّذِِ
ظ ذَٕ٘جٓطَ -قَبلَ ٍٓ ػٓلَى الْؤتَقَجِّلِ٘يَ سَِٓى قَجٓبلَِٔ الْأَضٕؼِ -الْؼٔطْطُ ٍٓ ًِػٕذفٔ
الْؼٔطْطِ فِٖ حِػٓػِِْنٕ -ثُن قَبلَ إِىَّ إَّٔلَ الطَّبئِفِ أَسٕلَؤَا ٍٓ -خٓؼٓلَُا ػٓلَِْٕ٘نٔ
الْؼٔطْطَ ٍٓ ًِػٕفٓ الْؼٔطْطِ ٍٓ -إِىَّ هٓنََّٔ زٓذَلَْٓب ضٓسَٔلُ اللَّذِِ ػٌْٓذًَٓٓ ٍٓ -مَذبًَُا
أُسٓطَا ٓ فِٖ ٗٓسُِِ فَأَػٕتَقَْٔنٕ ٍٓ -قَبلَ اشّْٓجَٔا فَأًَْتُنٔ الطُّلَقَب ٔ.
• هٔحٓوسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوسِ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ ًَحَُٕٓٔ «.»2
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ٍسائل الشيؼة؛ ج ،15ص157 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍمث٘طاً هب ًدس ثؼؽ الووبضس٘ي ٗستسلّ فٖ هثذل ّذصا الودذبل ػلذى
حطهٔ اًتعاع الوبل هي الوبلل :ثأىّ الغػت قج٘ح ػقلًبٍّ ،ذَ اسذتسالل
ػق٘ن؛ ألىّ الغػت َّ اًتعاع الوبل ثسٍى حقٍّ .الططٗؼٔ ّٖ التٖ تحسّز
هب إشا مبى ّصا االًتعاع ثحقّ أم ال ،ف٘دت أى ًأذص هٌْب شلل زٍى أى
ًهطؼ ػلْ٘ب فنطٓ سبثقٔ .فئشا قطّض أىّ االًتعاع ثغ٘ط حقّ مبى غػجبً،
ٍإشا فطؾت لطرع حقّبً فٖ االًتعاع لن ٗني االًتعاع غػجبًٍ ،ثبلتبلٖ
لن ٗني قج٘حبً.
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص450:

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍمتت فقِ٘ آذط ٗستسلّ ػلى تطذطٗغ الولنّ٘ذٔ الربغّذٔ فذٖ األضؼ:
«إًّبلحبخٔ تسػَ إلى شللٍ ،تطتسّ الؿطٍضٓ إلِ٘؛ ألىّ اإلًسذبى لذ٘
مبلجْبئن ،ثل َّ هسًٖ ثبلطجغ ،ال ثسّ لِ هي هسني ٗإٍٔ إلٍِ٘ ،هَؾذغ
ٗرتعّ ثِ ،فلَ لن ٗططّع لعم الحطج الؼظ٘ن ،ثل تنل٘ف هذب ال ٗطذبق»
«.»1

• ( )1ههتبح النطاهٔ 3 :7
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص451-450 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ( )1قَلِ ٍ :الويّت هٌها يولك باإلحياء ثئخوبع االهّٔ إشا ذلذت ػذي
الوَاًغ موب فٖ «الوْصّة الجبضع « ٍ »»1ثئخوبع الوسلو٘ي موذب فذٖ
«التٌق٘ح « ٍ »»2ػلِ٘ ػبهّٔ فقْب األهػبض ٍ إى اذتلهَا فٖ ضطٍطِ.
ٍ األذجبض ثِ مث٘طٓ هي ططٗق الربغّٔ ٍ الؼبهّٔ موب فٖ «التصمطٓ «»»3
ٍ ألىّ الحاجة تذػَ إلى رلك ٍ تشتذّ الضرشٍس إليره ،ألىّ اإلًسراى
ليس كالبهائن بل هَ هذًيّ بالطبغ « »4ال بذّ له هري هسر ي ير ٍي
إليه ٍ هَضغ يختضّ به ،فلَ لن يششع لضم الحشج الؼظين برل ت لير
ها ال يطراق ،فْصُ اإلخوبػب ػلى أًّْب ثبإلح٘ب تولل فٖ الدولٍٔ ،
قس غطّحت ػجبضا أغحبثٌب ٍ إخوبػبتْن ٍ أذجبضّن ب ًّهرا تولرك
باإلحياء إرا كاى بإرى اإلهام موب ستسوغ.
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هفتاح ال شاهة في ششح لَاػذ الؼالهة (ط  -الحذيثة) ،ج ،19ص12 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍملٌّب ًؼتطف طجؼبً ثَخَز الولنّ٘ٔ الربغّٔ فٖ اإلسذالمٍ ،فذٖ األضؼ
ثَخِ ذبظّ أٗؿبًٍ ،لنيّ الطٖ الصٕ ال ًقطُّ َّ :أى ٗسذتوسّ الحنذن
فٖ الططٗؼٔ اإلسالهّ٘ٔ هي الطسَخ التبضٗرٖ لهنطٓ الولنّ٘ٔ ،موب اتّهذق
لْصا الهقِ٘ الصٕ لذن توتذ ّس أثؼذبزُ الهنطّٗذٔ ٍتػذَّضاتِ ػذي الوبؾذٖ
ٍالحبؾط ٍالوسذتقجل ذذبضج ًطذبق التذبضٗد الذصٕ ػبضذتِ الولنّ٘ذٔ
الربغّٔ ،فنبى ٗدس ٍضا ملّ اذتػبظ فٖ تبضٗد ح٘بٓ اإلًسبى ضجح
الولنّ٘ٔ الربغّٔ ٗجطّضُ ٍٗهسّطُ ،حتّى لن ٗؼذس ٗسذتط٘غ أى ٗوّ٘ذع ثذ٘ي
الَاقغ ٍالطجح ،فأذص ٗؼتقس أىّ اإلًسبى هب زام ثحبخٔ إلى االذتػبظ
ثوسني ٗإٍٔ إلِ٘ -ػلى حسّ تؼج٘طُ -فَْ ثحبخٔ إشى إلى أى ٗتولّنِ
هلنّ٘ٔ ذبغّٔ ل٘رتعّ ثِ ٍٗإٍٔ إلِ٘.
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص451 :

الزاتيّة في االجتهاد ٍأسبابها

• ٍلَ استطبع ّصا الووبضس أى ٗوّ٘ع ث٘ي سنٌى اإلًسبى هسنٌبً ذبغّذ ًب
ٍث٘ي تولّنِ لذصلل الوسذني هلنّ٘ذٔ ذبغّذٔ لَوذب ذذسع ثبلتطذبثل
التبضٗرٖ ث٘ي األهطٗيٍ ،ألهنٌِ أى ٗسضك ثَؾَح :أىّ تنل٘ذف هذب ال
ٗطبق إًّوب َّ فٖ هٌغ اإلًسبى هي اتّربش هسني ذبظّ ،ال فذٖ ػذسم
هٌحِ الولنّ٘ٔ الربغّٔ لصلل الوسني .فبلطلّبة فٖ هسٌٗٔ خبهؼّ٘ذٔ أٍ
األفطاز فٖ هدتوغ اضتطامٖ ٗ ..إٍٔ ملّ هٌْن إلى هسني ذذبظّ زٍى
أى ٗتولّنِ هلنّ٘ٔ ذبغّٔ.
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التصادًا(هَسَػة الشهيذ الصذس ج ،)3ص451 :

