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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 

مبادئ االستنباط 
مثرتان للقول بأخّسية التقليد مطلقاً 

فيما لو دار األمر بني تقليد اجملتهد الطويل  (أو ىو مرجوح)سبق انو قد يُدَّعى ان التقليد أخس وأردأ من االجتهاد، ويتفرع عليو انو ال يصح 
 الثاين ()تقليد– ادلقلد يف بعض مبادئ االستنباط – ادلطلق أي اجملتهد يف ادلبادئ ويف الفقو، وبني تقليد اجملتهد ادلتجزي طولياً أي اجملتهد يف الفقو 

. فانو مرجوح أو شلنوع
بني ان جيتهد وبني أن يقلد غريه فان التقليد مرجوح مطلقاً وأخس وأردأ، فهو أردأ أقسام - أي ادلكلف بنفسو – كما يتفرع عليو انو لو دار أمره 

. ()الواجب التخيريي
:  اجلواب

  واالشرفية بأكثرية اإلصابةاحلسن ليس ذاتياً لالجتهاد بل بالوجوه واالعتبارات- 1
ذاتياً للتقليد بذايت باب الربىان بل بالوجوه واالعتبار، غاية األمر ان – أو ادلرجوحية – ان احُلسن ليس ذاتياً لالجتهاد وال القبح : ويرد عليو

. االجتهاد مقتضٍض لللسن والتقليد مرجوح اقتتاءاً 
ولو كان احُلسن ذاتياً لو – كاالجتهاد يف مقابل النص، واالجتهاد القياسي – الردع عن بعض أنواع االجتهاد – بل وقوع – ويشهد لذلك إمكان 

: دلا أمكن ان يتخلف وال ان خيتلف إذ
 ذايّت شيء مل يكن معّلال

 

 وكان ما يسبقو تعّقال 
 

 وكان أيتاً بنّي الثبوت لو
 

 وعرضّيو اعرفن مقابلو 
 

برىان أرجلية أنواع من التقليد على أنواع من االجتهاد بللاظ االقربية لإلصابة 
على أرجلية بعض أنواع التقليد من بعض أنواع االجتهاد ان االجتهاد والتقليد ليسا مطلوبني بالذات وبنلو – إثباتاً – مث ان الذي يدل 

ادلوضوعية بل مطلوبيتهما إمنا ىي بنلو الطريقية للوصول إىل الواقع؛ فان حجيتهما يف بناء العقالء ىي من ىذا الباب، والشارع قد أمتى طريقتهم، 
فان  – ()مع ان ذلك احتمال وارد– غاية األمر انو أضاف ذلا شروطاً كالعدالة واحلرية والذكورة فاهنا حىت لو فرض ان ال مدخلية ذلا يف جهة الطريقية 
. جهة مصللتها السلوكية غري نافية لكون األساس الطريقية، فهي تشّكل إضافًة إليها وليست متادة ذلا أو نافية

فادلالك يف االجتهاد والتقليد ىو اإليصال للواقع، فما كان منهما أقرب لإلصابة كان ىو األرجح أن يُعمل بو، وحينئذٍض فلو دار األمر بني أن : أقول
ادلقلد لألعلم يف مبادئ االستنباط وبني ان يقلد اجملتهد يف الفقو واجملتهد يف ادلبادئ أيتاً لكن غري األعلم فيها بل ادلفتول – يقلد اجملتهد يف الفقو 

. فيها واألقل خربوية، فانو ال شك يف أن األول أقرب لإلصابة فيكون تقليده ىو األرجح
والكالم يف صورة – لو دار األمر بني ان جيتهد يف مبادئ االستنباط بالفعل وىو عامل بانو مفتول فيها وبني ان يقلد األعلم منو فيها : بل نقول

فان األرجح إذا كان ادلالك االقربية لإلصابة ىو ان يقلد يف ادلبادئ مث جيتهد يف الفقو بانياً على ما أدى إليو نظر األعلم يف ادلبادئ - إحرازه ألعلميتو 
. كأصل موضوعي

شواىد على أرجلية الرجوع للمجتهد ادلتجزي الطويل من الرجوع للمجتهد ادلطلق ومن االجتهاد 
: ويدل على أرجلية ذلك الرجوع إىل الوجدان وبناء العقالء يف الشواىد التالية

يف الصلراء ودار أمره بني أن يُعمل ملكة اجتهاده فيكتشف الطريق بظنو ادلعترب نوعاً - ادلتوسط اخلربوية – ما لو ضاع اخلبري : الشاىد األول

                                                             

 (ال يصح)خرب  ()
 . يف العام ادلاضيناقشناه وىي االجتهاد والتقليد واالحتياط وقد قيل ان االحتياط خريىا ألنو موصل للواقع قطعاً، وقد ()
 .بان يكون أخذ كل الشروط التسعة يف ادلرجع؛ القربية إصابة جامعها من فاقد بعتها، يف علم اهلل تعاىل( )
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.  فال شك ان الثاين أرجح عقالً ألنو األقرب لإلصابة()وبني ان يرجع إىل من أحرز انو أعلم منو بطرق الصلراء فيطيعو فيما قال
لو دىم البالد عدو خطري، فُأوكلت مهمة الدفاع عنو إىل قائد خبري لكنو علم بوجود سلطط اسرتاتيجي أعلم منو يف شؤون الدفاع : الشاىد الثاين

فال ريب ان عليو ان يرِّجح تقليده – وملكتو أقوى وأشد – أو يرجع إىل ذلك األعلم – وملكتو متوسطة – واذلجوم، ودار األمر بني ان جيتهد ىو 
. لذلك على اجتهاده
فيقلده فيما يقول أو ان جيتهد بنفسو – كابن سينا – لو مرض الطبيب العادي مرضاً خطرياً ودار أمره بني أن يرجع لطبيب أعلم : الشاىد الثالث

. ()فيظن بالعالج، فال ريب يف أرجلية األول
يف ادلبادئ  (عادي)واألمر أوضح فيما لو دار أمر اآلخرين بني ان يقلدوا الطبيب أو القائد العسكري أو اخلبري بطرق الصلراء جملرد انو رلتهد 

أيتًا، وبني ان يرجعوا إىل اجملتهد يف ادلسألة ادلقلد لألعلم منو ومن ذلك اآلخر يف مبادئها، فانو ال شك يف ترجيلهم تقليد األول، وىذا ىو مفروض 
. مسألتنا فتدبر جيداً ىذا أوالً 

 االشرفية بللاظ ادلنشأ وادلصّب والعلم 2-4
ان االشرفية بللاظ ادلنشأ ىي من ادلالكات لالشرفية كما سبق : وثانياً 
االشرفية بللاظ إحراز اليقني مقابل الظن فلو كان التقليد مورِثاً لليقني واالجتهاد مورثاً للظن شلا ال تطمئن بو النفس، كان األول أرجح يف : وثالثاً 

. اجلملة
ال شك يف االشرفية بللاظ ادلصّب وادلتعلَّق فان متعلَّق التقليد قد يكون مسألة فقهية أو اخالقية ويكون متعلق االجتهاد مسألة مبغوضة : ورابعاً 

. عقالً أو شرعاً كمسألة من مسائل السلر أو الشعبذة أو التنجيم احملرم أو الغناء أو ما أشبو
فتأمل . بل حىت لو كان متعلق التقليد مسألة أىم ومتعلق االجتهاد مسألة من دائرة ادلهم

مناقشة دعوى التنقيح كون الظهورات حسية 
ومبادئ االستنباط من ىذا القبيل، الن القواعد االدبية راجعة اىل إثبات الظهور، وىو من االمور احلسية فإذا بىن اللغوي او غريه )وقال يف التنقيح 

على ان اللفظة ادلعينة ظاىرة يف معىن كذا حبدسو واجتهاده ، مل جيز اتباعو فيو ألنو ال دليل على مشروعية التقليد يف ااُلمور احلسية ،ومن ىنا قلنا يف 
زللو إن اللغوي ال دليل على حجية قولو ونظره، وكذلك احلال بالنسبة إىل علم الرجال، ألن العدالة والوثاقة من ااُلمور احملسوسة واالخبار عنها حدساً 

 (ليس  ورد للتقليد ابداً 
: ويرد عليو

 .ان الظهور ال شك انو من احلدسيات وليس من احلسيات لبداىة انو ال يُرى وال حيس بل انو يُدرك فهو حدسي: أوالً 
الظهور من صفات اللفظ بللاظ الداللة، وال شك انو شلا حيدس وال حيس، فان كون اللفظ نصاً أو ظاىراً أو أظهر أو رلمالً : وبعبارة أخرى

.  بل ان مطلق الدالالت من مطابقية وتتمنية والتزامية وداللة اقتتاء أو تنبيو وإدياء أو إشارة، ىي حدسية()ومتشاهباً أو خفي الداللة كلها حدسية
.  ليس حبسياً  الظهور متقوم باللفظ بللاظ إضافتو دلعناه، وادلعىن غري حسي وادلتقوم  ا كان أحد طرفيو حدسي:بعبارة ثالثة

انو لو قيل ان األمر عقيب احلظر ظاىر يف اجلواز، فكيف يعقل القول بان ىذا الظهور حسي؟ أو لو قيل بظهور ادلطلق بربكة مقدمات : ويوضلو
احلكمة يف العموم، فهل يوجد رلال حىت لتوىم كونو حسيًا؟ 

بل وكذا ظهور الكلمات يف معانيها، فإن غاية األمر ان الوضع لو كان بالقول بان قال الواضع وضعت كذا لكذا، حسي دون ظهوره فيو وإن 
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين             ولللديث صلة. كانت علة الظهور حسية

                                                             

.  ان يُطلعو على نتيجة رأيو ونظره لووادلفروض يف كل الصور انو ال يُعِلمو بأدلتو أو ال ديكنو ذلك بل ادلمكن( )
وليس الكالم فيما لو اجتهد بالفعل فظن، ان يرجع لغريه، وإن كنا أوضلنا سابقاً ان التخيري ىنا ثابت أيتاً، بل الكالم يف ما قبل إعمالو ادللكة أي قبل ان يستنبط ( )

 .بالفعل ودار األمر
 .وكون مناشئها حّسية ال يغري من حقيقة كوهنا بانفسها و اىياهتا حدسية( )


