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

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

  ادلساواة ال تستلزم عدم احلجية اوالنفوذ  -6
. ان تساوي اجملتهد وادلقلد يف امر، كاحلسيات ، اعم من عدم حجيتو او عدم نفوذه :سادساً   
، ان اهنما حيث كانا سواء فيها فال جيوز رجوع احدمها لآلخر: ادلستبطن لــ  (واجملتهد وادلقلد فيها سواء)انو يرد علٰي قولو : توضيحو

كوهنما ، ونظائرمها ، سواء يف امرىو اعم من عدم احلجية او عدم النفوذ؛ اذ قد يكون شخصان متساويُت يف جهٍة او أمر ومع ذلك يكون 
 .قول احدمها او فعلو حجة علي اآلخر او نافذاً 

  خرب الثقو حجة علي ادلخربر رغم تساوي ادلخربر وادلخربر يف احلّس –أ
 خرب الثقو فانو حسي سواء أكان عن إبصار او مساع او عن غَتمها من احلواس ، ومع ذلك فهو حجة علي ادلخربر رغم :فمن االول

كوهنما سيان يف احلواس واحلسيات ، فال يصح االستدالل علي عدم جواز التقليد يف ادلوضوعات الصرفة بكوهنا تطبيقات والتطبيقات 
 .امور حسية واالمور احلسية اجملتهد وادلقلد فيها سواء 

  والعكس نفوذ حكم احلاكم علي نظَته ، واألب علي اجلد–ب 
نفوذ حكم الفقيو اجلامع للشرائط علي الفقيو اآلخر ادلساوي لو ، فمع اهنما سيان اال ان حكم احدمها نافذ علٰي اآلخر : ومن الثاين

.بل حيٰت لو كان اآلخر اعلم ، اللهم اال لو علم خطأه او خطأ مستنده   
األب واجلد بناء علٰي القول باستقالل  كل منهما بالوالية علٰي البكر مبعٍٰت ان لكل منهما الوالية استقالاًل وعلٰي سبيل البدل : ومنو

فان الفقيو اذا أخرب كان حجة علٰي اآلخر الذي ال : فاهنما رغم مساواهتما فان اياً منهما سبق اىل تزوجيها نفذ فعلو او قولو ، وادلقام كذلك
 .يعلم 

 انو لو صح االستدالل بكون شخصُت سيان يف امٍر او جهة علٰي عدم حجيةر او نفوذ فعٍل او خربر احدمها علٰي اآلخر :واحلاصل
لصح االستدالل بكوهنما سيان علٰي عدم نفوذ حكم احدمها علٰي اآلخر ، او على ثالث وحيلولة فعلو من امتداد صالحية اآلخر إلرعمال 

 .واليتو 
 احلل بالرجوع لالدلة العامة لكوهنا  ا بيد ادلعتربر 

 ان كل تلك ادلصاديق امور إعتبارية امرىا بيد ادلعترب فالبد من البحث عن الدليل علٰي احلجية او النفوذ ونفيو ، ال االكتفاء :واحلل
رف كوهنما سيان اال ان يتَّخرذر ذلك طريقاً ايٰل النفي وىو كما ترٰي ، او يقال حيث تساوياً فالبد من الدليل فنقول الدليل موجود وتام : برصر

                                                             

  .(حىت يتبع فيها رأيو ونظره  ): اذ سبق قولو -  
 .او يكون من وظيفتو بيانو او احلكم بو -  
 .مبعٌت انو ليس لو نقضة -  
 .وكذا العكس اذ الظاىر صحة رجوع كل منهما اذا جهل لآلخر اذ علم -  
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دلا كفٰي يف حجيتو او نفوذه بل احتاج للدليل  (كالظن)وسيأيت علٰي ، انو ال ختتص مطالبة الدليل بصورة ادلساواة بل لو كان احدمها ارجح 
 .، وعلٰي أٍي فال خصوصية للمساواة فتدبر 

 وانو العارف بادلوضوع او ال ، واجلواب علي كلتا الصورتُت  (اجملتهد)حتقيق ادلراد بـ 
  فانو سواء مع العامي ، فال جيوز لو اتباعو ؟اجملتهد غَت العارف بادلوضوع : (اجملتهد وادلقلد فيها سواء) ان ادلقصود من :اليقال

 رد احتمال ان ادلراد ىو اجملتهد اجلاىل بادلوضوع
رفة :اذ يقال  ليس ادلقصود ذلك بل ال يعقل ارادتو ؛ اذ من البديهي ان من يقول بصحة رجوع العامي ايٰل اجملتهد يف ادلوضوعات الصر
 اجملتهد اجلاىل بادلوضوع الصرف وانو يصح ان يرجع اليو فيو لرصرف انو رلتهد يف – بل ال رلال ألن يتوىم انو يقصد –ال يقصد 
 االحكام

انو ليس مورد النزاع ذلك ، بل خصوص صوره ما لو علم اجملتهد بادلوضوع عن حس وانو ىل يصح للعامي الرجوع فيو اليو : واحلاصل
 كما يصح لو الرجوع فيو اليو فيما لو اجتهد يف احلكم ؟

 اجملتهد ان ادلايع ادلعُت مخر مثاًل أو أنو  ا أصابتو جناسة، اذا رأيٰ ): اضافة ايٰل ان علم اجملتهد بادلوضوع ىو مفروض كالمو اذ قال
فهل جيب على من قلده متابعتو يف ذلك ويعامل مع ادلائع ادلعُت معاملة اخلمر أو مالقي النجاسة ؟ ال ينبغي التوقف يف عدم جواز التقليد 

 (...يف ادلوضوعات الصرفة ألن تطبيق الكربيات
:اضافة ايٰل ان مساق كل نظائرىذا ادلبحث علي ذلك فالحظ قولو مثاًل يف العنوان التايل   

 : التقليد يف ادلوضوعات ادلستنبطة- ۳) 
كالصالة والصوم والزكاة  ا وقع الكالم يف أهنا أسام للصحيحة أو األعم، أو ادلوضوعات العرفية واللغوية كما يف الغناء وحنوه فإذا بٌت 
اجملتهد على أن السورة ال تعترب يف مسمى الصالة وأهنا إسم لؤلجزاء والشرائط غَت السورة، أو أن الغناء ىو الصوت ادلطرب ال ما اشتمل 

على الًتجيع من غَت طرب ، فهل جيب على العاّمي أن يقّلده فيهما ، أو أن ادلوضوعات ادلستنبطة من الشرعية والعرفية وغَتمها خارجة عن 
  (األحكام الشرعية وال جيري فيها التقليد بوجو؟ 

 ، اذ ال يتوىم صحة الرجوع اجملتهد ايٰل حتقيق حال ادلوضوع ادلستنبط وعلمو بو او ما ىو مبنزلتو (وصول)فان مبٍٰت الكالم ىو صورة 
.اليو بالفعل فيما لو كان جاىاًل بالفعل بادلوضوع ادلستنبط و صحة االخذ بكالمو رغم عدم حتقيقو وجهلو فكذلك ادلوضوع الصرف   

 :التقليد يف مبادئ االستنباط - 4 )والحظ قولو ايضاً 
 وىي العلوم األدبية واللغة وعلم الرجال ، وىل جيوز للمجتهد أن يقّلد عادلاً من علماء األدب أو الرجال يف شئ من القواعد االدبية أو 

يف تفسَت كلمة أو فيما يرجع إىل الرجال ، حىت يرّتب على ذلك حكماً من األحكام الشرعية عند التصدي الستنباطها عن مداركها؟ 

                                                             

 وان شئت فقل غَت اخلبَت ، علٰي ان األدق حيسبهم العارف اذ اخلبَت ال يطلق اال يف احلدسيات-  
.اذ اجلامع انو علم بادلوضوع . يراد بو حس او عن حدس  (رأى  )سواء أقلنا بان -    
 349، ص67، م1ج–شرح العروة -  
 350، ص67، م1ج–شرح العروة -  
 .وىو الظن ادلعترب -  
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) 
 مناقشة احتمال ان ادلراد ىو اجملتهد العارف بادلوضوع

فَتد عليو انو ليس وادلقلد اجلاىل بو سواء بالبداىة ايضاً ؛ لبداىة عدم مساواة اجلاىل  (اجملتهد العارف بادلوضوع  )واما ان كان مراده 
بالعامل وان كان اجلاىل باجلاىل ديتلك ما بو خيرج عن اجلهل ايٰل العلم، وما بو خيرج عنو اليو تارة يكون ىو احلّس بإعمالو وتارة يكون ىو 

 .ادللكة باحلصول عليها 
 . صح ذلك واال فال  ال الفعليو ، نعم ان كانا سواء يف الفعلية–  كاصل ملكة االجتهاد – مها سواء يف القدرة: واحلاصل
يراد بو  (االحكام  )اخلبَت هبا اي العارف ، ويف  (ادلوضوعات  )يف : الذي يرجع اليو العامي يراد بو  (اجملتهد  )فان : وبكلمة 

ادلستنبط بالفعل ذلا عن ادلتها ، ال اجملتهد غَت العارف اخلبَت او غَت ادلستنبط ، لوضوح ان غَته اليعقل احتمالو فكيف القول بو، والن 
  . والعرفيةسياق حبثو ىو اجملتهد العارف نظَت ادلوضوعات ادلستنبطة اللغوية

اما ان يراد اجملتهد العارف بادلوضوع فليس بالفعل سواء مع العامي اجلاىل بو ، او يراد اجلاىل بو فعدم صحة الرجوع : وبعبارة اخرى 
. ، كغَته من االحكام ومبادئ االستنباط ، وال حاجة فيو لالستدالل كما انو مل يّدعو احد اليو بديهي  

 ..وللحديث صلة 
 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى

 
 

                                                             

 .نفس ادلصدر السابق -  
 .على استعمال احلاسة -  
 .لكنو خارج عن ادلفروض -  
 .كالصعيد -  
 .كالغناء -  
 .النو رجوع جاىل اىل جاىل -  


