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 تهذيُب االستنباط في مباني تكملة المنهاج

 )قدس سره الشريف(في المنهج النقدي عند اإلمام الخوئي  استقرائية دراسة

 

 

 

 غالب الناصر  الشيخ:

 األشرافكلية الشيخ الطوسي الجامعة_ النجف 

 

 تمهيد :

 

 

العملية مجمل ونهضةةةةوية تتناو   تحليلية، مع مقدمة دراسةةةةة اسةةةةتقرائية             

دس ي ) قئالقاسةةةل الخو للسةةةيد   ي االسةةةتنباطية في كتا  ) مباني تكملة المنهاج( ،

: الشهادات   وا  القضاء وتوا عه من موضوع سةره الشةريف( و و كتا  فقهي في

- ج5931والقصةةاو والحدود والديات، كتبه السةةيد  قلمه الشةةريف في ادود عام

األخرى التي  ي عبارة  الفقهية االسةةةةةةتداللية و ذلك فهو يختلف عن كتبه  م5391

 .إثناء البحث الخارج أل حاثه التي كتبت من قبل العلماء من تالمذته عن  تقرير  

 علىالنقدي و سلو ه اإلشكالي  اث  ذه الدراسةة تتناو  منهج اإلمام الخوئي  ح      

 ا  القضةةاء  في مسةةائل سةةا قة ما ذ ب إليه الفقهاء اآلخرون من اسةةتدالالت فقهية

لل يكن يرى  نها نا ضةةة  اكتشةةاف الحكل الشةةرعي  و تحديد الو يفة  وتوا عه، التي

 االسةةةةةةتنباطات و دلتها  التخط ةالعمليةة، وكةان سةةةةةةمااته في الوقت الذي يرد  تلكل 

يتي ا ت،ومن  ن ، يقدم البديل االسةةةتداللي الذي يرتضةةةيه للمسةةةيلة الشةةةرعية العلمية

من خال  رصةةةد  السةةةليمة ترسةةةيخ الممارسةةةة االسةةةتنباطية  مية  ذه الدراسةةةة في 

مزالق االسةةةةةتدال  الفقهي واألخطاء التي تعتور اسةةةةةتنباطات العلماء  حسةةةةةب منهج 

. و  مية الدراسةةةة تكمن في  نها تضةةةع الممارسةةةة السةةةيد الخوئي وإشةةةكاالته عليهل

األسةةةةةةتباطية عند السةةةةةةيد الخوئي في إطار اضةةةةةةاري نهضةةةةةةوي ، ي من  التجديد 

السةةةةيد الخوئي وتجر ته  إمكاناتوالنهوض  الفقه وتحديثه من خال  االسةةةةتفادة من 

رجة د إلىقد ترتقي   اكام  نتجتفي تقويض جملة من الطرائق في االسةةةةتدال  التي 

اسةةتنباطية ال يمكن المسةةاعدة   سةةاليب إلىشةةهور فيما  ي في الواقع قد اسةةتندت الم

والسةةةةةةيمةا في مجةا  القضةةةةةةاء وما يرتبا  ه من قانون العقو ات ، إذ تتهل  ، عليهةا

األاكام اإلسالمية في  ذا البا   الظرفية واإلنية والتاريخية،وإمضاء العرف العر ي 

صةةةة و نا تتبلور فر .واألزمنةوانين لكل األجيا  ، وال تتمتع  التعالي فوق الزمان كق

ثمينة لدى الفقهاء للنهج على وفق األسةةلو  الذي ي سةة  له اإلمام الخوئي ورفض 

جملة من األاكام لي  من خال  التصةةريا المباشةةر في إنكار ا  و التهريج اإلعالمي 

علمي  عةةدم صةةةةةةالايةةة  ةةذه األاكةةام في  زمنةةة الحةةداثةةة، ولكن من خال  التقوض ال

واالسةتداللي ، سةواء قلنا  ان  الاكل تشرع على نحو المعذرية والمنجزية  م قلنا  ن 

والقرائن،  م قلنةةا  ةةين من خال  تراكل األدلةةة  عن الحكل الواقعي ، األاكةةام تكتشةةةةةةف
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األاكام تشةةرع من  ا  المصةةلحة السةةلوكية في ضةةوء األمارة المعتبرة عند الشةةارع 

الخوئي في  ا  الجمع  ين األاكام الواقعية غير الواصلة لقد اختار السةيد .  المقدس

و ين األاكةام الظةا ريةة التي دلةت عليهةا األمةارة عنةد المجتهد في مقام االسةةةةةةتنباط 

،اختار  ن مصةةةةةلحة الحكل الظا ري، قائمة في نف  جعله وإنشةةةةةائه، دون  ن نقو  

المولى ، مغايراً الذي ر ما يكون اكمه عند ،و و الفعل  ،: ن المصةةةةةةلحة في متعلقه

إن  ةةةذا المنهج  لتفكيكي  ين مقةةةام الجعةةةل ومقةةةام المجعو ،  في الواقع الحق ،

وافتراض اةدوث المصةةةةةةلحةة في نف  الجعةل، وإن كةان األمر غير ذلك عند المولى 

واقعةاً، يوجةه ضةةةةةةر ةة كبيرة لمن يتهل الفقهةاء  الوثوقية ،واليقينية،  و السةةةةةةذاجة 

رعي، كما ذكر ذلك عبد الكريل سةةةةرو  في معرض والنفسةةةةية في إنتاج الحكل الشةةةة

 .5رده على األس  المنطقية لالستقراء عند السيد الشهيد الصدر

الخوئي عن مبنةاه في تفسةةةةةةير العمةل  هذه اإلمارات  السةةةةةةيةدلقةد تحةدث               

ها تعبر ، و نالشةرعية التي تكون منشةي خصباً النتزاع األاكام،وللتشريعات القانونية

األمة في التشريع القانوني واالجتهاد في األاكام، واالعتماد العقلي  ذه  الة عن  صة

 ا تطوير ، التي  مضةةا ا الشةةارع، ومن ثلالقضةةائية سةةوا قها العرفيةالرصةةين على 

،  عيداً عن السةةةةةةلفية وصةةةةةةيرورتها مةا يتنةاسةةةةةةب وااجات المجتمع وتطور الحياة 

المسةةةةتوردة لما  و غير مناسةةةةب لواقع اا    و السةةةةلفية الغر ية المتحجرة التراثية

 :األصو في مصباح  ، وقا المجتمع اإلسالمي

ه يترك  ن ين :  األمر عد فرض عدم تمكن المكلف من الوصو   إلى الواقع ، يدور  )

المولى وعقلةةه المسةةةةةةتقةةل في الترخي  ، و يجعةةل لةةه 

 ن الواقع غالباً، ال ينبغي الشةةةك في  إلىطريقا يوصةةةله 

مما   اياناللواقع  اإلمارة و المتعين، ومخةالفةة الثةاني 

ال محةةذور فيةةه،  عةةد عةةدم تنجز الواقع على المكلف ، 

وكونه مرخصةاً في الفعل والتر   مقتضى اكل العقل ، 

 إلىفال يسةةتند فوات المصةةلحة  و الوقوع في المفسةةدة 

الب األمارات غ  ن إلى ذا مضةةةةافا  ...... األمارةالتعبد 

الئية ال تيسيسية من قبل الشارع ، عق ل جميعها طرق 

ردع العقالء عما اسةةتقر  نام ل عليه   نومن الواضةةا 

 إذامصةةةةلحة ملزمة، كما  إلىمعاشةةةةهل يحتاج   مورفي 

كةان الطريق ، غةالب المخالفة للواقع ، كالقياس ، ولذا 

لو لل تكن مصةةةةةةلحةةة  و مةةاورد النهي عن العمةةل  ةةه، 

                                                 
ط  -هج1221 -مركز أا يا العأاسيي ا الد    –األسييا الرقية ا اتسييءةرا   –السيي ع ار أ و ر أف    انظر: - 1

)الرؤل  الى حق في قرله ون  ، والءي ج   ف ه  قرله للصيييييعأ :11ص – 1

سيييلركه ف ر مقيةي و كا ك نن هق س يسييير ا مق سييي ا له فهر ن.سيييي        م  

الراضيييي  ون هلا السييييلرس ال.سر  يءق سييييال يق سيييي   ك مر م  الرقهج ال.سر  

لعلر   وصير  ال.ةه، ح   ي ثورن ويءثعورن في ك  مس ن ا  الةي  الق.سي 

  أحس م هللا(
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قع اللو األمارةفةة كةانةت مخةال إذاملزمةة في الردع كمةا 

 2 صال(في جنب مصلحة التسهيل فال وجه للردع  قليلة

 منشةةةةةيومن الواضةةةةةا  ن  ذا االختيار يصةةةةةحا الكثير من األاكام التي لها            

من  ، و العموميات والمطلقات ،في  ا  القضةةةاء ولو في إطار القواعد العامة انتزاع

قبيل: إن الحدود تدر   الشةةةةةبهات ،  و عدم اضةةةةةور اإلمام المعصةةةةةوم الذي ال يعطل 

 و اصةةةةةةو  التعةةارض في األدلةةة،  و اللجوء إلى العنةةاوين  اكةام   تبةةار  وتعةةالى،

والتصةةةرف  التالي في ضةةةوء  الثانوية،  و األدراج في  ا  األشةةةباه والنظائر الفقهية

كقاعدة الضةةةرر وال ضةةةرار، وقواعد  لثا تة:اعد االمصةةةالا العامة وما تقتضةةةيه القو

 ةا  الصةةةةةةلا الةذي  و عقةد قائل  ذاته، من  جل فض النزاعات  ين المتخاصةةةةةةمين 

في الشةةةةريعة    القضةةةةاء وتوا عه ا وجود من األسةةةةمىوإاال  العدالة التي الهدف 

       .اإلسالمية السمحاء والمتجددة  بركة العلماء من  مثا  اإلمام الراال السيد الخوئي

 المراجعةةة المسةةةةةةتمرة   ميةةةعلى   ةةذا التمهيةةدفي  ال ةةد  ن ن كةةد                      

ف عن والكش في توجيه البحث الفقهيأل ميتها الكبرى لمباني األصةولية والرجالية ل

موقع السةةةةيد الخوئي و منهجه على   مية  ، وم  و تحديد الو ائف الشةةةةرعيةاألاكا

و ثره في تقةةدم الممةةارسةةةةةةة الفقهيةةة في مةةدرسةةةةةةة النجف الحةةديثةةة وتعميق الةةدرس 

ت، البي   لالجيل الحالي من كبار علماء مدرسة   ستاذفهو  األصولي والفقهي فيها،

  ميةة كتةا  المباني في تكملة المنهاج  اعتبار  نه تمت كتا ته في  وج  وكةذلةك على

ألاكام ا ومعالجته للمدار  في اكتشةةةةاف ميتافيزيقيا النضةةةةج الفكري للسةةةةيد الخوئي

، كياكام  ا رية لها منشةةةةةةي انتزاع في كلمات  ليهاالشةةةةةةرعية وطرائق الوصةةةةةةو  إ

اني تكملة المنهاج وما اشةةةتمل فكتا  مب . ليناالشةةةارع المقدس والروايات الواصةةةلة 

عليةةه من إمكةةانةةات اسةةةةةةتةةدالليةةة وتةةيويلةةه، ال يمكن إال  ن يةةدرج في خةةانةةة اإلنتةةاج 

،االجتهادي، النوعي ، والذي يمكن االسةةةةةةتفادة منه في تقرير   عاد جديدة للنهوض 

الحضةةةةةةاري والتغيير الجةذري ، والسةةةةةةيمةا في  ةا  التةيويةل عنةد قراءة الن   غية 

   لشرعي ،  و مالاظة الواقع من  جل ضبا الو يفة العملية.اكتشاف الحكل ا

 البعد  التيويلي:     

من المسةةةةةةةائةةل المطرواةةة في  ةةذه المرالةةة  قوة، مسةةةةةةةيلةةة التةةيويةةل وتعةةدد          

القراءات و ثر ةا في األ حةاث الدينية الحديثة،و منها مجا  البحث الفقهي و سةةةةةةباط 

األاكام الشرعية، نالاظ في كتا  مباني تكملة المنهاج ،  كثر من فقرة  حثية تعتمد 

ادة قراءة المسةةةةيلة  شةةةةكل يغاير القراءات  شةةةةكل  سةةةةاسةةةةي على البعد التيويلي وإع

يلة الدليل المقدم في المسالسا قة ، ومثا  ذلك في المسائل التي  ثبت السيد فيها،  ن 

لل يقرا  الشةكل الصحيا ، و ن القراءة الدقيقة والواقعية ، تثبت  نه يفيد  العك  مما 

عند عرض فهل منه  من قبل المسةةةةةةتد ، وسةةةةةةنقف على  ذا المطلب  شةةةةةةكل موجز 

، الواردة في الجزء األو  549، 521، 39  حاث  ذه الدراسةةةةة ، على المسةةةةةائل :

عن المقام ، والتي يحاو  المستد    األجنبيةوكذلك ،  النسةبة للروايات   من الكتا  ،

 13، 2،1ر طها  المسةةةيلة، كما  و الحا  في المسةةةائل :  التيويليةمن خال  المنهج 

 ، من الجزء األو . 224، 583، 599، 519، 515، 39، 92،

                                                 
 122-111ص  – 2ج   -يةرير :  الس ع مثرع سروأ الرااظ الثس قي  –مص  ح األصر   – سم  الررسر  الخرئي الس ع و ر الة  - 2
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 في كمةةا ، وتكثر وكةةذلةةك  ةةالنسةةةةةةبةةة لددلةةة التي تتعةةدد فيهةةا  اتمالت المعنى        

ال يمكن  ، ومع تعةةدد ااتمةةاالت الةةداللةةة، األو من الجزء  ، 295،  51المسةةةةةةائةةل : 

 مية  ، يبطل االسةةتدال  ، و كذا تتيكد  في المعنى االسةةتدال   ها إذ مع تعدد االاتما 

م تشةةةكله اتى  ذه اللحظة في إطار من د، وع ذا الموضةةةوع في الدراسةةةات الحديثة

يقو  المفكر اإلسةةةةةةالمي .المعطيةات األصةةةةةةوليةة والفقهيةةة ، كمنهج  معرفي متكةامةل

 إدري   اني في كتا ه اإلسالم والحداثة:

) إن التيويل الذي نحن يصةةةدده  و منهج األنبياء  نفسةةةهل            

ية األشةةياء ونحن  نا  صةةدد اكتشةةاف  و محاولة ووسةةيلتهل في رم

اكتشةةةاف منهج مفقود وإعادة  ناء معطياته على مسةةةوغات خاصةةةة 

وعةامةة تجعةل من التةيويةل نفسةةةةةةه مسةةةةةةالةة شةةةةةةاملةة لدنطولوجي 

 9واال ستيمولوجي(

لقد اشةتغل  ذا البحث على ثالثة  ضةالع في االسةتنباط الفقهي: األو : في ضوء      

 فيالعمةل  ةاألدلةة اللفظية. والثاني: في ضةةةةةةوء العمل  األصةةةةةةو  العملية. والثالث: 

 في غيا  الدليلين اللفظي والعملي. الشرعية، تحديد الو يفةمحاوالت 
                   

 

 

 

  

 االستدال   األدلة اللفظية.قد ن البحث األو :         

 المطالب اآلتية:      تل التطرق إلى يوفي  ذا البحث                       

  اإلسناد والصدور.النقد في مجالي: :األو المطلب                  

 : مرين من الوقوف على   نا ال د     

 النقد في مجا  اإلسناد. األمر األو :    

                             

والت امحةةكةةذلةةك  والمراسةةةةةةيةةل ، و الضةةةةةةعيفةةة دلةةةاالستناد إلى األ -5

ومن شةةةوا د  .المسةةتدلين، جبر األدلة الضةةةعيفة  السةةيرة  و الفتوى

 511، 13:  4في المسةةةةائل لالسةةةةتدال   األدلة الضةةةةعيفةذلك نقده 

،511 ،519 ،591 ،541  ،548 ،533 ،214 ،259 ،294 

،  ما األدلة المرسةةلة فهي في المسةةائل  233، 248، 245، 299،

:13 ،81 ،515 ،512 ،552  ،551 ،558  ،515 ،591 

،591 ،599  ،592 ،599 ،583 ،219 ،299 ،231 .  

 515، 511: ،اعتماد األدلة النادرة والمهجورة والتي ال عامل  ها -2

 ،511 ،515 ،514 ،518 ،212 ،259 ،231 . 

 المعتبرة. األدلة،  و  جر  اشةةةةتبا ا المعتبرة  الضةةةةعف األدلةرمي   -9

 599،  555،599، 81، 44،  58وكما اصةةةةةةل في المسةةةةةةائل : 

،591 ،589، 

                                                 
 302ص  – 1ط -م 2002  -  روا  – اأ اله     –اإلسرم والثعاوا  –  أيا ه ني   - 3
 –الي عا الو ن ا - 1711 – غعا   –عا      مي  -الة سم الررسر  الخرئي و رمرج  الرسلر   زا م الثرز  العلر ا الس ع  – يأل   - 2

 جر   الشراهع هي م  مس ئ  الدز  األو    -الدز  األو   
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 . 592، 34الدليل الضعيف المجبور  السيرة:  -4

 534العمل  الدليل الضعيف المجبور الفتوى : -1

 : النقد في مجا  الصدور.األمر الثاني    

،من المعصوم عن غير االستناد إلى ما صدر-5              

ااالت اإلدراج واختالط كالم  وكذالك 292المسةةةةةةالة :،صةةةةةةحةا ي  و غيره

 . األو الجزء  255وكما في المسالة:  .الراوي  كالم المعصوم 

 

االسةةةتناد إلى دليل ، تظهر -2

الةةةدقيقةةةات  نةةةه ال وجود لةةةه في فقةةةه   ةةةل 

 البيت)ع(، وال  ثر له في الروايات.

 

               

 :ثانًي: اإلشكاالت على مادة الدليلالمطلب ال                 

والمضةةةةةةمون في مادته، و ي  يلاو  القضةةةةةةايا المتعلقة  محتوى خطا  الدلنتوفيه ن             

  مور كثيرة، منها:

 

 .في متن الحديث الذي يراد االستدال   ه  من وجود  مور مقطوعة البطالن -5

 ، 292، 295، 599، 518،591،  11، 49، 45كما في المسائل : 

التي قدم الراوي  اضةةةةةةطرا  في اللغة في الةدليةل المةذكور في المسةةةةةةيلةة،  -2

، ومضةةةةطر  العبارات ، ع الكلماتفهو مقط   ،مضةةةةمون الحديث من خاللها

جما  داللي وانعدام إ ي  ن الةدليل فيه : ال معنى لةه وال محتوى، و ةالتةالي 

 214، 219، 515، 31كمةةا في المسةةةةةةةائةةل : للمعنى ، المحةةدد للظهور

،255 ،253 ،294 ،231 ، 

  ما  ،لبض الكلمات لالنصةةةةةةراف إلى  كثر من معنى قا ليةتوجد  في الدليل   -9

،  51كما في المسةةةةةةائل :  .التااتمالويالت وايقبةل تعةدد التييجعةل الةدليةل 

295 . 

في الةدليةل مةا يوافق العةامةة ، و ما يكفي لحصةةةةةةو  الوثوق من  ن الدليل   -4

 39، 35كما في المسةةةائل :  صةةةدر عن تقية ولي  لبيان الحكل المنشةةةود.

،31 ،519 ،598  ،515  ،514  ،518 ،583 ،212 ،594  ،

 وكذلك مسةةةةيلة مقدار المسةةةةروق الذي يجب فيه الحد ، 293، 259،298

 . 5ج 299و 

ع( ، ومةا  و مذكور فيه إنما  و 1قضةةةةةةايةا تخت   علل االمةام في الةدليةل  -1

كما في المسةةائل قضةةية في واقعة تاريخية عالجها اإلمام  طريقته الخاصةةة.

:211. 

 ،294عدم اكتما  الن  :  -9

 . 299، 25عدم الداللة التامة : -9

 . 253وجود زيادة محتملة في الدليل :  -8

 

 المسيلة المطرواة ومدى    ثالًث: اإلشةكاالت على صلة الدليل المطلب ال  

 التطا ق  ينهما.
                  ل،الفقهي غير السلي ستدال  نماطاً من اال تل البحث في كيف رصد السيد الخوئييو نا             

مفاد ا،   ي يقع المسةةةتد  في خطي انتقاء األدلة واختيار ا ونسةةةبتها للموضةةةوع الذي  و خارج



 1 

 فمع  نها  دلة  تامة السةند  واضحة الداللة إال  نها ال يمكن تو يفها في المطلب من جهة العالقة

 وذلك من خال  العمل إما :

 1،  2:  ، صةةةةالً  وال صةةةةلة له  الموضةةةةوع  دليل  جنبي عن المقام -5

،13 ،92 ،39 ،515 ،519  ،599 ،581 ،224 ، 

  ال مسوغ. و التعدي  الدليل من مورد إلى آخر  -2

 :التعارضالتقا ل في األدلة و التارا ًع: اإلشكاالت في االمطلب ال    

  :األدلة: تقا ل األو  األمر        
 .298، 32: إليه المستد االستدال   العام مع وجود المخص  الذي لل يلتفت -5                 

مع وجود المقيد الذي ينبغي  في ال المسةةةةيلة المطلقالدليل سةةةةتفادة من  و اال -2                 

 ، 249، ،242، 585، 599، 544، 598، 19، 51،  58، 1:. الرجوع إليه

وقد يحدث العك  فيستد   المقيد الذي  التيمل نكتشف  نه غير  -9     

 284، 223، 534، 519، 14، 1:  شةامل للموضةوع والمقام و كذا

. 

 19،  53العمل  الدليل المخصةةةة  مع انه ال يشةةةةمل المقام :  -4      

  ، 232، و  292،  245،242،  289،و 224،

 العمل  الدليل المجمل مع وجود المبين في المقام.-4                 

اللغوي   ةالوضةةةةةةع ألنةهالعمةل  ةالةدليةل المطلق مع وجود العةام الةذي  و ا هر  -1                 

 ، التي تفيد الشةةمولية  يسةةلو  عقلي ولي   المباشةةرة اللغويةولي   مقدمات الحكمة المباشةةر،

 . 211،  534،  531،  515:  الوضعية

 

 .:األدلةاألمر الثاني: تعارض            
كمةةا تنةةاولنةةا في  ةةذا المطلةةب قضةةةةةةةايةةا الترجيا  غير  -5

والجمع التبرعي  ، 5ج 225في المسةةةةةةيلةةة:  مرجا،

 التي   طلها السيد.

عدم تقديل الدليل الموافق للكتا  العزيز عن التعارض  -2

مسةةةةالة مقدار المسةةةةروق و ، 241، 212،  28: 

 .5ج 239

مع انه يلزم الرجوع  آخرالعمل  الدليل المتعارض مع  -9

،  212،  19في مقام االسةةةتدال  :  مطلق  وعام  إلى

 231،،5ج 282 ومسالة  الحد في سرقة الصبي و

 . 

           

 

 

 

 

 (:شكاالت االستدال   األدلة العملية ) األصو  العمليةالبحث الثاني:إ 

 

 

الذي وقع  في اسةةةتنباطات الفقهاء  وفي  ذا البحث تل اسةةةتقراء  نماطاً من الخلل                      

 خطاء :األ ذه  صو  العملية ومنعند  الرجوع إلى األ



 1 

، وال تصةةةةةةةل صةةةةةةل العملي مع وجود الةةدليةةل اللفظيأللى اإجوع رال -5

 . 552، 555، 33كما في المسائل : النو ة إليه اين ذ  .

ومنها التمسةةةك  األصةةةل  اعتقاد وجود تعارض وتسةةةاقا في األدلة   -2

 . ، مع  نه تعارض  ا ري اللفظية الواردة في المقام

ع ومنه التعارض م ومنها التمسك  األصل المتعارض مع  صل آخر. -9

 .85، 92: تينالمثبت ، كما في المسال األصل

 التمسك  األصل ) االستصحا  ( مع تبد  الموضوع.  -4

 التمسك  األصل في األاكام الكلية.  -1

  التمسك  األصل مع  ن الصحيا  و العك  فيه -9

وكل  ذه  خطاء ومزالق وقع فيها الفقهاء السةةةا قون  حسةةةب البحث االسةةةتداللي للسةةةيد           

وى في لفتلتقديل  التقويل  و لبحث لي  في مقاماألن  الخوئي، ونحن لل نعلق عليها  خذا  و رداً 

 دال  و الموازنة  ين األقوا ،  قدر ما  و  حث اسةةةتقرائي وتحليلي لمسةةةار االسةةةت  ذه المجاالت

 .في المسيلة
      

 

   :االستدال  في غيا  الدليلين: اللفظي والعملي : نقدالبحث الثالث 

 

 إلى:وفي  ذا البحث تل التطرق                  

 599، 511، 83، 39،  15 :القيةاس المنهي عنه شةةةةةةرعاً  من اةاالت -5

،541  ،511  ،218 ، 

، وقد يكون المسةةةةةةتد  غير عالل  ااالت االجتهاد في مقا ل وجود الن   -2

 .، 539،  541 وجوده، ومن شوا ده: 

من االسةةةةةةتةدال   ةاإلجمةاع غير التةام،  و العك   مخالفة اإلجماع اةاالت  -9

،  552، 34، 39،  83، 21: .واإلفتةةاء على خالفةةه المسةةةةةةلل  ةةهالتةةام 

551 ،558 ،521 ،541 ،548 ،519 ،585 ،291  ،292 ،

299،284 ، 

 515، 38، 15: .لالسةةةةتحسةةةةان،  و   الر ي  ال دليلااالت من إرسةةةةا  -4

،521   ،515 ،533 ،219 ،221 ،244 ،241  ،299،289 ،911 

.             

 

 

 

         

 

جية النقدية خاتمة : من خال  اسةةتقراء  ذه المطالب ، ومراجعة الشةةوا د وتدقيقها يتبين اجل المسةةا مة المنه 

القاسةةةل الخوئي في مجا  زازاة وتجاوز لي  اآلراء المشةةةهورة فحسةةةب  ل كذلك كيف  التي قدمها السةةةيد ا و

جملة من اإلمكانات  في تطوير العملية االسةةةةتداللية ، والسةةةةيما في  ا  القراءة التيويلية وإعادة  ماط اللثام عن 

 قراءة ذات الدليل من  جل اكتشاف ما لل يكن متضحاً في الفهل السا ق للمستدلين.

 

   

 


