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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضني يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

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

 
 األصل تقليد االعلم منهما ال اجملتهد ادلطلق: اجلواب الثاين

 سبقت دعوى ان مقتضٰي االصل لدي الدوران بني تعيني تقليد اجملتهد ادلطلق والتخيري بينو وبني ادلتجزي الطورل، ىو التعيني، 
 .كما سبق اجلواب االول

ان االمر لو - وىو جواب صغروي تام حىت على فرض تسليم الكربٰي وافادهتا التعيني إلزاماً الرجحاناً فقط : - اجلواب الثاين
دار بني تقليد اجملتهد ادلطلق أو ادلتجزي لكان االصل الرجوع اذل االعلم منهما ، ال ادلطلق منهما وذلك سواءاً أكان التجزي جتزءاً 

 :أم طولياً وىو مورد الكالم ، فلنتكلم علي كلتا الصورتني مزيداً للفائدة- وىي مسألة مشاهبة للمقام  -عرضياً 
 الدوران بني تقليد اجملتهد ادلطلق أو ادلتجزي العرضي:  الصورة االورلٰ 
 دوران االمر بني تقليد اجملتهد ادلطلق، أي اجملتهد يف كافة ابوب الفقو، وبني ادلتجزي أي اجملتهد يف باب دون :الصورة االورلٰ 

 .باب ، كاجملتهد يف العبادات دون ادلعامالت أو يف الصالة دون الزكاة أو يف البيع دون اإلرث والقضاء
يف ذلك الباب فلو كان ادلتجزي اعلم يف كتاب الصالة من -  ادلطلق وادلتجزي-ومقتضٰي القاعدة ىو حتّري األعلم منهما

ادلطلق تعني تقليده فيو ، وذلك واضح على سلتلف مالكات األعلم ، اذ قد يكون ادلتجزي اكثر حتقيقاً يف كتاب الصالة من 
 وقد يكون اكثر تدقيقاً أو اعرف مبداركها وبقواعدىا ، لتفرغو لتتبع ذلك ، أو يكون االعرف باالشباه والنظائر أو االقرب ادلطلق

 .اذل ذوق العرف يف فهم معاين الفاظها الواردة يف الروايات شلا دل تكن ذلا حقيقة شرعية
 .، تعنيكما ان االمر يف عكسو كذلك ، فلو كان ادلطلق كذلك

 فأيهما كان االعلم يف الباب تعني  (االعلم) إذ ىو طريقي زلض بل ادلرجع واحلاصل ان ادلرجع ليس عنوان االطالق أو وصفو
ادلرجع ىو االقرب لالصابة، وال شك ان اجملتهد يف كتاب القضاء مثاًل اذا كان اعلم فيو واكثر حتقيقاً وتدقيقاً ومعرفًة : أو يقال

، فانو االقرب لالصابة من اجملتهد ادلطلق غري االعلم يف القضاء ألقلِّية … باالشباه والنظائر ومعرفًة مبدارك ادلسألة وقواعدىا و 
 .حتقيقو أو تدقيقو فيو ولغري ذلك 

 الدوران بني تقليد ادلطلق أو ادلتجزي الطورل: الصورة الثانية
اآلخذ عن غريه نتائج حتقيقاهتم يف مبادئ -  دوران االمر بني تقليد اجملتهد ادلطلق وبني تقليد اجملتهد يف الفقو:الصورة الثانية

 .االستنباط مع كون من اخذ عنهم بعض ادلبادئ اعلم قطعاً يف ادلبادئ من اجملتهد ادلطلق
حتقيقاً :  ومفروض الكالم كونو مساوياً مع اجملتهد ادلطلق من حيث العلمية يف الفقو نفسو–ان اجملتهد يف الفقو :  وىنا نقول

                                                             

 .لتوزيع اجملتهد ادلطلق اوقاتو وجهوده علی ابواب كثرية، وتركيز ادلتجزي جهوده وأوقاتو كلها علی باب واحد-  
 اخل.. االدق االكثر حتقيقاً :  اي االعلم -  
 .أأ كونو رلتهداً مطلقاً -  
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اذا اخذ حاصل التحقيقات الرجالية والبالغية وادلنطقية وغريىا شلن ىم اعلم قطعاً من -  اخل..وتدقيقاً و معرفًة بادلدارك والقواعد
 من اجملتهد ادلطلق الذي   مث بيٰن عليها اجتهاده الفقهي فانو يكون اقرب لالصابة…اجملتهد ادلطلق ، يف الرجال وادلنطق والبالغة و

وبناء العقالء يكشف  اجتهد يف الرجال والبالغة وادلنطق وسائر ادلبادئ لكنو كان ىو ادلفضول فيها ، لوضوح ان العقل يكشف
 .عن ان الناتج من ادلركب من رلموع اراء من ىم اعلم ىو اقرب لالصابة من رأي رلتهد واحد مطلق غري اعلم

على ما بنوا عليو من ان النتيجة تتبع اخس ادلقدمتني ، فان بعض ادلقدمات يف اجملتهد ادلطلق حيث كانت ىي : وبعبارة اخريٰ 
 .كان احلكم ادلستنَبط ادلتفرِّع على رلموع ادلقدمات ىو النتيجة االخس واألبعد عن االصابة  االخس

عليو يف ىذا الفرض؛ اال ترٰي ان الدليل يف الصحراء لو اجتهد يف طرقها لكنو اخذ  (االعلم)ال شك يف صدق : وبعبارة ثالثة
 :بعض مبادئ علم النجوم الدالة علٰي الطريق من امثال اخلاجة نصري الدين الطوسي فانو

 اقرب لالصابة من اجملتهد يف الطرق واجملتهد يف علم النجوم ايضاً لكن مع كونو مرجوحاً مفضواًل يف علم النجوم بالنسبة -أ
 .للطوسي فان نظرذلك ادلتجزي اقرب لالصابة

 . كما انو االعلم بالطريق ادلوصلة للنجاة من ادلهالك-ب
 )ىو تقليد اجملتهد ادلطلق وان الراجح يف ىذا الفرض ىو تقليد ادلتجزي الطورل ، كما ظهر ان  (ادلرجوح  )وبذلك يظهر ان 

 التعيني بني االمر دار واذا: )بقول ادلتجزي الطورل اقوى عندئٍذ من االطمئنان بقول ادلطلق فال يصح ماذكر من  (االطمئنان 
 والعذر االطمئنان عن يبحثون فألهنم عقالئياً  وأما ، قبيح ادلرجوح ترجيح فألن عقالً  أما ، وعقالئيا عقال االول تعنّي  ، والتخيري
  (فيهما  فمشكوك قسيماه أما ، الكامل اجملتهد تقليد اال وليس ادلوذل لدى ادلقبول

 .فتدبر . ىذا اضافة اذل ان قبح ترجيح ادلرجوح ىو اعم من احلرمة
 اجلواب عن دعوٰي كون اجللتهد مبا ىو اعلم من ادلقلد مبا ىو

 . اجملتهد اعلم من ادلقلد وان كان ما التزما بو واحداً؛ اذ انو وصل اليو عن اجتهاد وذاك عن تقليد:اليقال
مباشرة من غري ان يعمل َنَظراً وفكراً ىو  (عليهم السالم  ) ال اطالق لذلك ، ولذا صلد ان من اخذ من ادلعصومني :اذ يقال

ان االعلمية قوامها بالكاشفية عن الواقع ، ال بكوهنا عن بذل :  والسر يف ذلك.اعلم بتلك ادلسائل شلن وصل ارل حكمها اجتهاداً 
 … وللحديث صلة .جهد واجتهاد او ال

 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى
 

 

                                                             

 او حيكم-  
 لفرض انو ادلفضول علماً يف بعض مبادئ االستنباط-  
 (79 ) الدرس(الكالم معاريض – االستنباط مبادئ يف التقليد )والتقليد االجتهاد-  
وا يف مسألة رياضية او طبية او فلكية او فلسفية او غريىا بني ان جيتهدوا فيها وتكون نسبة اخلطأ اربيعني يف ادلائة -   ولذا صلد ان العقالء لو ُخريِّ

 ان نسبة اخلطأ فيها مخسة بادلائة مثالً فاهنم الشك يرجحون الثاين – جبهٍة ما –مثالً او ان يأخذوا النتائج من احدى ادلصادر ادلوثوقة اليت احرزوا 
 .دون كالم اال لو اعرضوا عن ادلصاحل وادلفاسد الواقعية واضلصرت مهتهم يف ادلصلحة يف الطريق نفسو 


