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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضيُت، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبُت وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلُت، رب هلل احلمد

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

: من مثرات ىذا ادلبحث
:  ان الثمار اليت تًتتب على القول جبريان التقليد يف مبادئ االستنباط، عديدة 

انو اذا جرى فيها صح ان يبحث يف مرتبة الحقة عن جواز وصحة تقليد من اجتهد يف الفقو وقّلد يف بعض ادلبادئ اليت تتوقف : ومنها 
عليها ادلسألة الفقهية 

: القسيمان الرابع واخلامس للمجتهد وادلقلد واحملتاط
: وجود القسيم الرابع واخلامس ، للمجتهد وادلقلد واحملتاط ، توضيحو: ومنها

ان ادلشهور ذكروا ان ادلكلف اما رلتهد او مقلد او زلتاط ، وظاىرىم ان احلصر حقيقي بنحو ادلنفصلة احلقيقية يف كل مسألة مسألة ، لكن 
 اجملتهد؛ فانو تكويناً كذلك كما يشهد بو الوجدان ويدل عليو الوقوع ويسوق اليو – ادلقلِّد، وادلقلِّد –اجملتهد : احلق وجود قسمُت آخرين ومها

الربىان 
: انو توجد مرتبتان متوسطتان بُت االجتهاد والتقليد: وموجز القول يف ذلك 

:  مها االجتهاد التقليدي والتقليد االجتهادي 
 التقليدي وصنفان لو –االجتهاد - 1

طويل والثاين عرضي : االول :  ادلقلِّد لو نوعان –مث ان االجتهاد التقليدي على صنفُت؛ ذلك ان اجملتهد 
 فكاجملتهد يف الفقو ادلقلد يف احدى ادلسائل البالغية او الرجالية اليت ابتنت عليها ادلسألة، فهو متجزء طويل  :اما االول
 فكاجملتهد يف احدى ادلقدمتُت العرضيتُت اللتُت ابتنت عليهما ادلسألة الفقهية ، كما لو اجتهد يف توثيق احد الراويُت وقّلد :واما الثاين

 النجاشي او غَته يف توثيق الرواي اآلخر
وكما لو اجتهد يف حجية خرب الثقة او الظواىر وقّلد يف مسألة انقالب النسبة ، فيما لو توقف االستنباط على اجملموع  

واما يف ادلوضوعات، فكما لو شهد شاىدان هبالل شهر رمضان فاجتهد يف معرفة عدالة اوذلما وبٌت على قول غَته من الثقاة يف توثيق 
. وتعديل اآلخر

. وبُت اجلهل والتقليد ادلطلق (طولياً وعرضياً  )ومن البديهي ان ىذه مرتبة وسطى بُت االجتهاد ادلطلق 
: شهادة النظائر واالشباه

: ومما يقرب وجود ادلرتبة الوسطى، اىل الذىن، مالحظة النظائر
العلم االمجايل - أ

العلم االمجايل ، فانو ليس بعلم تفصيلي والجبهل تفصيلي ، بل ىو امر بينهما اذ ىو علم باجلامع وجهل بالتفاصيل : فمنها
 وقد يكون اجتهاداً – كاحدى ادلبادئ –وتقليد يف جهة اخرى -  كادلسألة الفرعية –التقليدي فانو اجتهاد يف جهة - وكذلك االجتهاد 

. يف اجلامع وتقليداً يف التفصيل او الفصل
 ادلوضوعي –القطع الطريقي - ب

                                                             

اما لضيق الوقت ، او لكون الراوي الذي اجتهد فيو مما كان يستدعي ذلك نظراً دلالحظتو تضارب االقوال حولو ، اما الثاين فاكتفى بقول النجاشي فيو لسهولة -  
 ، وقد يعكس بان جيتهد يف االسهل ويقلد يف االصعب-  ان قلنا حبجية قولو –امره وحصول االطمئنان بو او حىت دون ذلك 
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مبا ىو موضوع  )والقطع ادلوضوعي  (مبا ىو كاشف صرفاً  ) الطريقي ، فانو امر متوسط بُت القطع الطريقي –القطع ادلوضوعي : ومنها 
 (للحكم مع قطع النظر عن مرآتيو وكاشفيتو 

ما كان موضوعاً للحكم لكن مبا ىو مرآة فتدبر :  الطريقي–وادلوضوعي 
ادلصلحة السلوكية -ج

. ، فاهنا أمر متوسط بُت ادلصلحة يف الواقع وادلصلحة يف األمر نفسوادلصلحة السلوكية: ومنها
 النقلي –احلكم العقلي -د

النقلي، فهو أمر متوسط بُت ادلمحَّض يف أحدىا، ولعل العبادات من ىذا القبيل فالصالة مثال فطرية عقليةيف اصلها - ومنها احلكم العقلي 
. لكنها تعبديةيف الكثَت من كيفياهتا وشروطها وموانعها (وىو اصل وجوب اخلضوع للخالق ادلنعم وتعظيمو وشكره )

 النقلية –االدلة العقلية - ىـ 
 النقلية،وذلك كما يف الدليل ادلبٍت عل نص قرآين أوروائي ، أو االدلة ادلركبة من مقدمات بعضها عقلية وبعضها – االدلة العقلية :ومنها

. نقلية 
 ادلوضوعية –االدلة الطريقية - و

غيبة ادلسلم ، فان اماريتها على تطهَته : سوق ادلسلمُت يف اجلملة كما سبق بيانو ، ومثل: ادلوضوعية، وذلك مثل –ومنها االدلة الطريقية 
بدنو أو ثيابو أو فراشو، طريقية موضوعية ، أما الطريقية فألشًتاط شروط تفصح عنها ككون غيبتو بقدر حيتمل فيو وجود رلال للتطهَت،وكعلمو 

بان الدم جنس مثال وان الطهارة منو مشًتطة يف الصالة ، ورؤيتو يتعامل معو تعامل الطاىر كما لو رؤي مصليا : بادلوضوع وأنو تنجس وباحلكم 
. فيو 

على الطهارة حىت للكثَت من ادلسلمُت الالمبالُت ، ككثَت من أىل القرى واالرياف والبدو بل وحىت  (الغيبة  )واما ادلوضوعي فلتعميم امارية 
 . فتأمل.احلضر ، مما لو عرض حاذلم على العرف مل يروا الكاشفية النوعية لغيبتو كونو قد طهره من النجاسة 

التقليدي يف اصول الدين  -االجتهاد-ز
مقلدون ، اذ ىم رلتهدون يف اصل ادلسألة -  االجتهاد يف اصول الدين ،فان الظاىر ان اكثر اجملتهدين يف اصول الدين ، رلتهدون:ومنها

ويف بعض ادلتها ويف اجلواب على العديد من الشبهات حوذلا ، لكنهم مقلدون يف االجابة على الشبهات الفلسفية الدقيقة ، فان اكثرىم عاجز 
عن اجلواب عنها، والظاىر انو حىت ادلشهور الذين قالوا بوجوب االجتهاد يف اصول الدين ، يكتفون هبذه ادلرتبة من االجتهاد واليت ىي يف واقعها 

. ؛ لكون النتيجة تتبع اخس واخص ادلقدمتُت، على ما قالواتقليدي- اجتهاد
بان النتيحة تتبع اخس ادلقدمتُت : االشكال

ادلقلد يف بعض مبادئ االستنباط ، ىو ان -  التقليدي وعلى جواز تقليد اجملتهد يف الفقو –مث ان اىم ما يستشكل بو على االجتهاد 
ادلقلد؟ - النتيجة تتبع اخس ادلقدمتُت فكما ال جيوز تقليد ادلقلِّد ال جيوز تقليد اجملتهد

ىذه القاعدة غَت جارية يف االعتباريات  : اجلواب اوالً 
 ان ىذه القاعدة غَت جارية يف االعتباريات ، اذ االعتبار امره بيد ادلعترب ، وتدل عليو الكثَت من القواعد وادلسائل الفقهية -1: واجلواب 

                                                             

 كادلصلحة يف سلوك طريق االمارات واحلجج وان كانت على خالف الواقع-  
كاالوامر االمتحانية -  
 (بل لو علم من حالو انو ال يبايل بالنجاسة وان الطاىر والنجس عنده سواء، يشكل احلكم بطهارتو)قال يف العروة . اذ ادلسألة خالفية ولو يف بعض صورىا -  

وكذلك قال السيد احلكيم والسيد عبد اذلادي الشَتازي وقال  (بل الظاىر احلكم بالطهارة فيو ايضاً  )لكن علق السيد الوالد . وسكت عنو مجع من االعاظم 
 ( حاشية 44راجع العروة ذات الـ )وكذلك اجلواىري وكاشف الغطاء يف حاشية سابقة  (ال اشكال فيها مع احتمال التطهَت  )السيد امحد اخلونساري 

وقد فصلنا البحث عن ذلك يف مباحث االجتهاد والتقليد يف العام ادلاضي فالحظ -  
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، وما سبق من تبعية الولد لألب يف السيادة دون األم وان ان الولد يتبع اشرف االبوين يف االسالم و الكفر، ويف كونو ولد شبهة ال زنا:مثل 
. كانت علوية واشرف

وغَت مّطردة يف التكوينيات : ثانيا 
 انو ال اطالق ذلا حىت يف التكوينيات ، اذ قد تنتج ادلقدمتان االقوى امراً اضعف ، بينها تنتج مقدمة قوية واخرى ضعيفة ، أمرا قويا كما -2

 فراجع، وقد ميثل لو ايضا بأن اجتماع رأسُت يوجب الفوضى والفساد عكس (ادلمكن وادلمتنع.. نسبية النصوص وادلعرفة)فصلنا ذلك يف كتاب 
:  بيد الزوج وحده اذ أن قوام احلياة السعيدة بوجود طرفُت ما لو كان احدمها رأسا واالخر تابعا، وذلك ىو من ِحَكم جعل السلطة والوالية

. حاكم اقوى وزلكوم اضعف فينتج االفضل واالشرف، ولو كان كالمها قوياً حاكما النتج االردأ االسوأ االخس والفساد
وىي خاصة باألشكال األربعة : ثالثاً 
 ان ىذه القاعدة خاصة باالشكال االربعة، وىي مورد كالم ادلنطقيُت، وال اطالق ذلا يف غَتىا، وادلقام من غَتىا، وسيأيت بيانو باذن اهلل -3
. تعاىل

  وللحديث صلة
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

. اذا كان االب مثال مسلما واالم كافرة فان الولد يتبع االشرف وكذا لو كان وطؤه شبهة وكانت عادلة بأنو زنا فان الولد ولد شبهة-  
 فصاعداً  - 162ص (نقد اذلرمنيوطيقيا  ) وكتاب 105 ص– 96ص-  
. كوالية الطالق ، واحلاكمية يف الدخول واخلروج واالستفراش-  


