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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
، واللعنة الدائمة األبدية على األرضيٌن خليفة اهلل يف سيَّمااحلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين 

أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
 مبادئ االستنباط

مرجع ادلبادئ اىل الظهور والعقل، وال رلال للفتوى فيهما : الدليل الثاين 
بأن ىذه ادلسائل ليست شلا يرجع فيو اىل أىل اخلربة ، فاهنا ترجع اىل اثبات الظهور يف  ))سبق ان الدليل الثاين كما ذكره يف الفقو ىو 

( (الكالم يف معىن خاص ، والظهور العريف ال يثبت بفتوى احد
اجلواب عن ادلدعى 

: ادلدعى كالدليل كالمها مورد نقاش: اقول 
: فًند عليو  (بان ىذه ادلسائل ليست شلا يرجع فيو اىل اىل اخلربة  ): اما ادلدعى

عامة الطالب مقلدون يف الظهورات وبعض العقليات - أ
ان عامة الطالب يف سلتلف ادلراحل الدراسيو ويف شىت العلوم االدبيو والبالغية :  اهنا دعوة يكذهبا الوجدان  والشهود ؛ اذ ينقضها:اوال

ىم مقلدون عادة فاهنم ، والصرف و يف النحو بل والعديد من العلوم العقلية كادلنطق، وككل العلوم التجريبيو كالطب واذلندسة والفلك 
. يأخذون بقول اىل اخلربه سواء أكان االستاذ او الكتاب ادلصدري، ويقلدونو فيو

وكذلك الكثًن من اجملتهدين - ب
قال السيد الوالد . بل تنقض بالفقهاء واجملتهدين يف الكثًن من مبادئ االستنباط ؛ فان اكثرىم يف الكثًن منها مقلدون ال رلتهدون :ثانيا

 والذي جيتهد يف ادلسائل – على ما ذكره ابن احلاجب او الرضي او ابن مالك –فان غاية درجة االديب ان يعرف النحو والصرف مثال )
اللهم اال يكون .وىل رأيت شخصا جيتهد يف النحو كما اجتهد ابن مالك وابن ىشام يف ادلغىن وغًنمها؟ ، يُعدُّ من االئمة ال من االدباء 

 (حنويا 
اجلواب عن الدليل 

: فًند عليو ((فاهنا ترجع اىل اثبات الظهور يف الكالم يف معىن خاص ، والظهور العريف ال يثبت بفتوى احد))اما الدليل 
حصول الظهور الريب فيو، ودعوى عدم ثبوتو مصادرة - أ

انو الحيصل واليتحقق، ففيو انو خالف الوجدان اذ ما اكثر من حيصل لو الظهور ويطمئن بو بل  (اليثبت ) انو ان اريد بقولو :اوال
اذ ستجد ان كثًنا من ..والناس ببابك .. او فتوى اجملتهد ، وحيصل لو العلم العادي بل العلم الدقي العقلي مبجرد استماعو لقول اىل اخلربة 

و  (اجلوىر النضيد )و  (احلاشيو) او  يف النحو والصرف (الشافيو )او (الكافيو  )الناس حيصل لو الظهور بل العلم من رلرد مراجعة 
. فال اطالق ، يف ادلنطق اومن مراجعة كتب أو اقوال االطباء احلاذقٌن (ادلنطق)

ففيو انو تكرار  للمدعى نفسو بصورة الدليل ، كما ىو ظاىر اليثبت، اليرجع فيو الحد أيانو ليس حبجو  (اليثبت  )وان اريد بقولو 
 ! (أو ادلفتٌن ةاخلرببان ىذه ادلسائل شلا اليرجع فيها اىل اىل اخلربه واىل ادلفتٌن الهنا اليرجع فيها اىل اىل )فهو كقولو ! مع تغيًن العبارة فقط 

 تفسًن التقليد يف ادلقام يرشد اىل صحتو وزلققيتو للظهور –ب 
ىذا مع ان الظهور يثبت بفتوى اىل اخلربة، مبعىن ان الشخص اذا رجع اىل اىل اخلربة ورآىم ) ما ذكره السيد الوالد يف الفقو من :ثانيا

                                                             

 465االجتهاد والتقليد ص: الفقو-  
.. ان باب االستفعال يعين طلب الفعل وان باب التفاعل يعين مشاركة الطرفٌن يف ادلبدء  : اذ حيصل لو الظهور بل العلم من قول الصريف مثالً -  

وىكذا 
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، يفسرون لفظا مبعىًن إطمئن بالظهور، وىذا ىو معىن التقليد ؛ اذ ليس القصد من التقليد االخذ بقول الغًن يف ادلوارد الىت يشك ادلقلد فيها
بل معناه العمل بقول الغًن من غًن حجة، واي فرق بٌن العامي الذي يأخذ بفتوى اجملتهد وبٌن الفقيو الذي يأخذ بقول اللغوي ؛ فإن 

 (كليهما غالباً يطمئن بقول مرجعو 
 كي يقال بانو ال –كما يف صورة تعارض اقوال اىل اخلربة  - اليراد التقليد االخذ بقول الغًن يف موارد الشك النوعي: وبعبارة اخرى 

 من دون سؤال عن الدليل أي (العمل بقول الغًن من غًن حجة ): بل ادلراد بو، حيصل االطمئنان  بالظهور وال يتحقق الظهور لدى ادلقلد 
سواء يف العلوم االدبيو ام التجريبيو ام ، وال شك انو كثًنا ما حيصل االطمئنان جبواب اخلبًن وان مل يذكر االدلة ، وال فحص عن ادلخالفات 
فتدبر . بعض مسائل العلوم العقليو

قد يكون قول ادلقلَّد اقوى يف احلجية من اجتهاد اجملتهد 
فيما لو فسرت احلجية ، بان حجية قول ادلقلَّد او اىل اخلربة قد تكون آكد واوىل من حجية اجتهاد اجملتهد نفسو : بل قد يقال

.  وذلك فيما لو كان  اىل اخلربة اعلم يف ادلبادئ من ىذا الذي يريد ان جيتهد فيها، بالكاشفية او حىت لزوم االتباع 
: فان يرى امامو طريقٌن  (ادلبدأ)والكالم االن فيما لو مل جيتهد بالفعل يف 

.  ان يقلد يف ادلسائل من يعلم انو اعلم منو يف البالغو او ادلطق او الصرف او الرجال او نظائرىا:االول
.  ان جيتهد فيما رغم علمو بانو مفضول:الثاين

فكيف يقال بتعٌنُّ االجتهاد عليو مع انو مرجوح بنحو ، والشك ان الكاشفيو النوعية عن الوقع لرأي االعلم اقوى وانو االقرب لالصابة 
. فتأمل! ؟ بل الظاىر ارجحية ان ياخذ بقول الغًن ان مل نقل بتعينو  القضية احلقيقيو بل وبنظره ىو ايضاً 

وكان اىل جوارك من تثق انو اعلم بالطب منك او اعلم بطرق ، واعترب من نفسك اذا ضعت يف الصحراء او مرضت مرضا صعبا 
ان مل جتده متعيناً رغم قدرتك على االجتهاد ، فال ريب انك ترجع اليو بل ترجُِّح الرجوع اليو ، منك (او حىت حدساً ، حساً  )الصحراء 

. بل الظاىر انو لو اجتهد فأخطأ فهو ملوم ولو قلد فاخطأ فهو معذور! واستنباط العالج او اكتشاف الطريق بنفسك 
 (اجملتهد غًن اجملتهد يف ادلبادئ  )التسوية بٌن العامي و 

وبٌن ، انو ال فرق بٌن العامي احملض يف صحة رجوعو للمجتهد : مث ان السيد الوالد بعد كالمو السابق االنف الذكر قال ما مضمونو
: وقال. يف صحة رجوعو للمجتهد يف ذالك العلم الذي ىو جاىل فيو، اجملتهد يف الفروع العامي يف البالغة وادلنطق 

وسيأيت تتمو كالمو  (غًن سديد . والفقيو ال جيوز لو االخذ اذا ظن باخلالف، التفريق بان العامي يلزمو االخذ وان ظن باخلالف  )
. ووجهو وفائدتو( االجتهادي –التقليد )كعكسو  ( التقليدي –االجتهاد )وتوضيحو وبعض النقاش فيو كما سيأيت وضعنا مصطلح 

.  وللحديث صلة
 

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .مقوم والزم اذ الشك الشخصي بل والظن الشخصي باخلالف المينع من االخذ بقول الغًن مادام من اىل اخلربة (النوعي )قيد -  
 .لفرض انو يرى الغًن اعلم منو ، وفرض انو مل جيتهد يف ادلسألة بالفعل ليطمئن ببطالن ادلة االعلم وقولو-  


