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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، 

وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

التحقيق يف اجلواب عن دعوى الفرؽ بني خرب الثقة والتقليد 
اهنما متساوياف من حيث الثمرة ولزـو اإلتباع : وحتقيق ادلقاـ يتم مبقارنة اجملتهد عن حدس يف األحكاـ بادلخرب عن حس يف ادلوضوعات فنقوؿ

. واحلجية التعيينية أو التخيريية وعدمها، يف كل الصور
: اف الصور مخسة: توضيح ذلك

اف يكوف كالمها مع طرفيهما، قادرين عادلني بالفعل - 1
 وكاف اجملتهد () قادراً ()مع طرفيهما (اجملتهد يف فتواه يف دائرة األحكاـ، والثقة يف خربه يف دائرة ادلوضوعات) اف يكوف كالمها :الصورة األوىل

مستنبطا بالفعل وكاف الثقة عادلاً بالفعل عن حس، ومن الواضح انو حينئٍذ ال جيوز لطرفيهما األخذ بقوذلما سواء أكاف ما وصل إليو الطرفاف مضاداً أو 
: شلااالً 

 فكيف ()أما األوؿ فألهنما يرياف ذلك اجملتهد وذلك ادلخرب جاىالً جهالً مركباً ويرياف أنفسهما عادلني أو ظانني بالظن ادلعترب فهما مبنزلة العامل
 ()يصح رجوعهما إليهما؟

. ()فانو لغو بل حتصيل حاصل (ادلماال يف النظر أو اإلحساس)فألف احلجة قائمة لديهما فكيف يعّوالف على الغري : وأما الثاين
اف يكوف كالمها وطرفامها، عاجزين جاىلني - 2

. ، ومن البديهي عدـ صحة رجوع أي منهم للخر حينئذٍ ()غري قادر وال عارؼ (وطرفامها) اف يكوف كالمها :الصورة الثانية
اف يكونا قادرين مع جهلهما بالفعل - 3

قادرين لكن ال يكوف أي منهما مستنبطاً أو عادلاً بالفعل، ومن الواضح أيضاً عدـ صحة الرجوع إىل  (وطرفامها) اف يكوف كالمها :الصورة الثالثة
غري ادلستنبط بالفعل اف يفيت، كما  (ذي ادللكة)أي منهما ألف ادلصحح للرجوع واإلتباع ىو العلم الفعلي ال رلرد القدرة عليو، بل حيـر على القادر 

. غري العامل بادلوضوع بالفعل اف خيرب؛ ألهنما جاىالف باحلمل الشائع الصناعي عقالً وعرفاً دوف ريب (ذي احلس)حيـر على القادر 
اف يكوف ادلخرب قادراً عادلاً واآلخر جاىاًل - 4

:  قادراً عارفاً وحينئذٍ () اف يكوف ادلخرب:الصورة الرابعة
.  أو غري قادر()فاما اف يكوف اآلخر قادراً 

. ()فإف كاف غري قادر فانو جتب عليو متابعة ادلخرب تعيينًا؛ إذ ال طريق آخر
. وإف كاف قادراً فانو سلري بني أف يتّبعو وبني أف يفحح أي انو جتب عليو متابعة ادلخرب ختيرياً 

                                                             

 .أي ادلستفيت أي مطلق الطرؼ اآلخر الذي يريد األخذ بفتواه، وادلستخرب أي مطلق الطرؼ اآلخر الذي يريد ترتيب األار على خربه( )
. أي كاف اجملتهد قادراً على االستنباط باف كاف ذا ملكة، وكاف الثقة قادراً على معرفة احلاؿ عرب احلواس باف كاف واجداً ذلا غري فاقد ال كاألعمى واألصم( )
 .فاف قياـ الدليل العلمي على أمر مبنزلة العلم يف كونو حجة( )
 .وىذا على ادلشهور، اما ادلنصور فقد فصلناه يف موضع آخر ()
. وىذا على ادلشهور، اما ادلنصور فقد فصلناه يف موضع آخر ()
 .أي غري مستنبط بالفعل وال ذو َخرَبٍ بالفعل، وال خيفى انو الـز قهراً لعدـ القدرة( )
 .أي عن ادلوضوع، عن حس( )
 .أي على االستخبار بنفسو والتحسس ()
 .ما عدا االحتياط لو أمكن ()
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فلو أخربه اف ىذا السائل ماء مطلق طاىر وقد احنصر ادلائع بو ومل يكن قادراً على الفحح ولو ألنو مل يكن لو وقت للفحح وإال لفات وقت 
. الصالة، فاف عليو اف يتبعو فيتوضأ بو ويصلي وال جيوز لو أف ينتقل للتيمم

وأما لو أمكنو الفحح فانو سلرّي بني اف يتوضأ بو وإف احتمل اخلالؼ لفرض حجية خرب الثقة وإلغاء احتماؿ اخلالؼ، وبني اف يفحح فإف باَف 
. لو الوفاؽ أو اخلالؼ عمل على طبقو، وال دتنع حجية خرب الثقة عن الفحح ما داـ غري مفّوت للواجب ادلتوقف عليو

اف يكوف اجملتهد قادراً عادلاً واآلخر جاىاًل - 5
.  اف يكوف اجملتهد قادراً على االستنباط مستنبطاً بالفعل وحينئٍذ فاما أف يكوف اآلخر قادراً عليو أو غري قادر:الصورة اخلامسة
. () فانو جتب عليو متابعتو تعييناً كذلك()فإف كاف غري قادر

وإف كاف قادراً فإف كاف فاقداً للملكة قادراً على حتصيلها دوف فوت وقت احلاجة، فانو سلرّي بني اف يتبعو وبني اف حيّصلها، وىذه ىي ادلسألة 
. ادلطروحة يف العروة وغريىا من اف ادلكلف سلري بني االجتهاد والتقليد واالحتياط

وأما لو كاف واجداً للملكة لكنو مل يكن مستنبطاً بالفعل مع قدرتو على االستنباط بالفعل، فإف الظاىر انو سلري أيضاً بني اف يستنبط بنفسو وبني 
. اف يّتبع ذلك اآلخر ادلستنِبط بالفعل

من أدلة جواز تقليد اجملتهد غري ادلستنبط بالفعل، لغريه 
اف الفرض انو رلتهد فكيف يقلد غريه؟ : ال يقاؿ
فجاز لو تقليد غريه، وذلك لشموؿ أدلة التقليد - أي ليس مبستنبط – الفرض انو رلتهد مبعىن انو ذو ادللكة، لكنو ليس مبجتهد بالفعل : إذ يقاؿ

العقلية والنقلية دلثلو؛ فإف عمدة أدلتو ىو رجوع اجلاىل للعامل، وىو فطري ومن ادلستقالت العقلية كما عليو بناء العقالء من كل األمم والنحل، وال 
 فصّح لو الرجوع إليو، وال دليل على مانعية ِصرؼ () ك اف غري ادلستنبط بالفعل يصدؽ عليو انو جاىل بالفعل باحلمل الشائع الصناعي عقالً وعرفاً 

. ِصرؼ امتالؾ ادللكة عن الرجوع إىل الغري، بل الفطرة والعقل على الصحة واإلبراء
يِن َوِلُينِذُروا قَػْوَمُهْم )وكذلك األدلة النقلية؛ فانو يصدؽ عليو انو غري متفقو يف ىذه ادلسألة وأف ذلك اآلخر متفقو فيها فشملتو اآلية  َفقَُّهوا يف الدِّ ِلَيتػَ

  ()(ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروفَ 
.  إىل غري ذلك()((َفَما َأدَّى ِإَلْيَك َعِّنِّ فَػَعِّنِّ يُػَؤدِّي))كما يشملو 

من العناوين االحناللية فينحل إىل عامل هبذه ادلسألة وجاىل بتلك فهو كاألقل واألكثر االستقالليني ال  (الفقيو)و (العامل)والسر اف عنواف 
. كاالرتباطيني، فلكّل حكّمو

 ليس العلم صفة ذاتية مطلقة بل ىو من الصفات ادلتقّومة بادلضاؼ إليو فما حصلت صورتو يف ذىنو فهو عامل بو وإال فجاىل :وبعبارة أخرى
. فصحَّ فيما جهلو اف يرجع للعامل بو ومل يصّح لو فيما َعِلَمُو الرجوع لغريه

ِـّ َأْف يُػَقلُِّدوهُ ))نعم ال يشملو خصوص ما كاف من قبيل  إال انو غري ضار بعد صدؽ سائر األدلة، على انو قد يقاؿ انو عامّي بالفعل ( (َفِلْلَعَوا
وللبحث تتمة . فتأمل. بالنسبة إىل ىذه ادلسألة اليت مل يستفرغ وسعو يف استنباطها

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

ككونو يف سفر وادلصاِدر غري متوفرة أو كونو )سواء مل تكن لو ملكة ومل يكن قادراً على حتصيلها، أو كانت لو ادللكة لكنو مل يكن قادراً عن االستنباط بالفعل دلانع ( )
 .(مريضاً أو سجيناً أو  بو ذلك

 .أي كصورة اإلخبار عن حس يف ادلوضوعات( )
فانو حيث مل يراجع أدلة ادلسألة وال أقواذلا وال يعرؼ بالفعل حكمها فانو جاىل بسيط قطعاً، نعم غاية األمر انو ديلك قُػّوة أف يعرؼ، فإطالؽ العامل عليو هبذا اللحاظ ( )

 .ومن ىذه اجلهة رلاز بادلشارفة أو اأَلْوؿ
. 122التوبة آية ( )
 .329 ص1الكايف ج( )


