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

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

سبق اجلواب عن دعوى ان األخذ بقول اجملتهد فيما لو أخرب عن ادلوضوعات حسياً إمنا ىو من باب حجية خرب الثقة يف ادلوضوعات اخلارجية، ال 
. من باب التقليد

. أوالً بااو من باب التقليدد لصدقو عليو للًة وعرفاً وورعاً : كما سبق اجلواب
 ()ان أدلة التقليد تشملو وإن مل يشملو فرضاً عنوااو: ووااياً 

ينِل ): ااو ال وك يف صدق قولو تعاىل: واضيف يف ادلدينة فسمعوا منو األحكام ( صلى اهلل عليو وآلو ) على من جاءوا إىل النيب  (لِليَيتـَيفَيقَّقهُهوا يفِل الدِّد
لتعليم طوائف النافرين، رغم كون معرفتهم هبا عن حس  (صلى اهلل عليو وآلو  )أو سائر من اصبهم الرسول  (عليو السالم  )مباورًة أو من أمري ادلؤمنني 

كحال مقلدي ادلراجع يف ىذا الزمن يف أخذىم األحكام منهم، بل لعل ذلك كان ىو األغلب بل  وعدم إعماذلم ملكة االجتهاد غالباً، إذ كان حاذلم
اللالب، فكيف يُهدَّقعى عدم صدق التفقو إال باحلدس واالستنباط وإعمال ادللكة؟ 

رِل اللَّقوِل ))كما يصدق قولو عليو السالم  هُهمْل مِلنْل مَيكْل نـْل هُهمْل مِلنْل رَيوْلحِل اللَّقوِل وَي ملَيْل يُـهؤْلمِل  مع ()((الْلفَيقِليوُه كُهلُّل الْلفَيقِليوِل مَينْل ملَيْل يُـهقَينِّد ِل النَّقاسَي مِلنْل رَيمحْلَيةِل اللَّقوِل وَي ملَيْل يُـهؤْليِلسْل
. فتأمل. ()وضوح ان ذلك ال رب  لو جبهة إعمال احلدس واالستنباط، إذ ظاىره ان مقياس الفقاىة احلقيقية ىو ذلك

ا أَيدَّقى إِللَييْلكَي عَي ِّد )ومن أدلتو - ج  (فَيمَي
ا أَيدَّقى إِللَييْلكَي عَي ِّد فـَيعَي ِّد يُـهؤَيدِّدي وَي مَيا قَيالَي لَيكَي عَي ِّد فـَيعَي ِّد ))يف صحيحة أمحد بن إسحاق  (عليو السالم  )كما يصدق قول اإلمام اذلادي  رِليُّل وِلقَيِتِل فَيمَي الْلعَيمْل

أْلمُهونُه  .  ()((يَـيقُهولُه فَيااْلَيعْل لَيوُه وَي أَيطِلعْل فَي ِلاَّقوُه الثـِّدقَيةُه الْلمَي
ا أَيدَّقى إِللَييْلكَي عَي ِّد ))إذ يشمل  بااو اع منو مثالً أن فالااً مرتدٌّ أو واقفيٌّ أو ان السمك الكذائي لو ( عليو السالم ) إخباره احلسي عن اإلمام ( (...فَيمَي

 (وال أقل أكثر وجوداً ووققاً )بان ادلرتد حكمو كذا، بل مشولو إلخباره وأدائو احلسي عن اإلمام أظهر  (عليو السالم  )فَـيلْلس أو ال، كما يشمل إخباره عنو 
. ()(عليو السالم  )من مشولو ألدائو احلدسي عن اإلمام 

 (واما احلوادث الواقعة)ومن أدلتو – د 
رِليُّل )) (عليو السالم  )وكذلك قولو  انَي الْلعَيمْل ا إِلىلَي رُهوَياةِل حَيدِليثِلنَيا فَي ِلاَّـقهُهمْل حُهجَّقِتِل عَيلَييْلكُهمْل وَي أَياَيا حُهجَّقةُه اللَّقوِل وَي أَيمَّقا حمُهَيمَّقدُه بْلنُه عُهثْلمَي عُهوا فِليهَي وَيأَيمَّقا احلْلَيوَيادِلثُه الْلوَياقِلعَيةُه فَيارْلجِل

يَي اللَّقوُه عَينْلوُه وَي عَينْل أَيبِليوِل مِلنْل قـَيبْللُه فَي ِلاَّقوُه وِلقَيِتِل وَي كِلتَيابُهوُه كِلتَيااِل  لكان االستدالل  (ككون العشر رضعات حمرمة) على الوقائع احلكمية () فاهنا لو استدل هبا()((رَيضِل
يف ادلوضوعات عرفاً أو اظهريتها وسبقها منها من غري  (احلوادث)أوىل لظهور  (ككون ىذه قد ارتضعت معو عشر رضعات)هبا على الوقائع ادلوضوعية 

. افي الشمول لألحكام، ووقيقو موكول دلظااو
ومن أدلتو بناء العقالء - ىـ 

على صحة التقليد، دبعىن إتباع اللري دون ادلطالبة بالدليل، للمخرب وادلفِت على حد – وىو عمدة أدلة التقليد - ىذا كلو إضافة إىل ان بناء العقالء 
. دون الرجوع إىل أدلتو وسؤالو عنها والتثبت منها– لو مجع الشرائ  –  أخرب عن حس أم أفىت عن حدس فااو جيوز تقليده أي إتباعو اً سواء، أي سواء

                                                             

 .أي عنوان التقليد( )
. 56 ص2حبار األاوار ج( )
. وال حيتمل ان اطالق الفقيو عليو هبذا اللحاظ، مساحمة وبعناية( )
. 329 ص1الكايف ج( )
 .أي لو حدس اجتهاداً ان حكم اإلمام وقولو كذا فأخرب عنو( )
. 140 ص27وسائل الشيعة ج( )
-  فقهية وورى الفقهاء دراسة)العامة واألحكام وادلوضوعات الشخصية كما فصلناه يف : إذ قد يقال بظهورىا يف الشؤون العامة، لكن لعل األظهر مشوذلا للثالوة( )

( أصولية
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وزان قول ادلفِت كوزان خرب الثقة يف وجوب األخذ حيناً وعدمو حيناً - 3
ً من األخذ خبرب الثقة والعمل برأي اجملتهد أي اجلري على طبقهما وترتيب األور عليهما، واجب ختيريي إذا أمكن ان يستخرب احلال: والثاً   أو ()ان كالا
.  وإال فواجب تعيي  األخذ بو()يتفقاو

ااو لو إاسد الباب على ادلخرب وادلستفِت بان مل ديكنو بنفسو االستخبار من طريق آخر أو الرجوع لثالث، أو االجتهاد واالستنباط : بعبارة أخرى
. بنفسو أو بالرجوع لثالث، فااو جيب عليو تعييناً األخذ خبربه أو فتواه، وال جيوز لو الرجوع إىل األصول العملية

 حال ادلوضوع الذي أخربه عنو () أو أمكنو ان يستخرب بنفسو()واما لو اافتح عليو الباب بان أمكنو أن جيتهد بنفسو يف ادلسألة الِت أفىت هبا غريه
 أو ان جيتهد ويستخرب، فلو أخربه بان ىذا ادلائع ماء مطلق طاىر فلو ان يعمل على طبقو () وخرب الثاين()غريه، فااو خيري حينئٍذ بني ان يأخذ بقول األول

طبقو فيتوضأ بو ولو ان يفحص ف ن وصل إىل ااو مضاف جنس مل يصح لو التوضئ بو، وكذلك لو افىت اجملتهد بان العشر رضعات حمرمة فلو ان جيتهد 
جاىل - حسب مفروض الكالم – ولو ان يستند إليو بان ال يُهعمل ملكتو إذ ااو وإن كان ذا ملكة إال ااو – إن كان قادراً وىوا ادلفروض – ويستنب  

. بالفعل فجاز لو الرجوع إليو لصدق رجوع اجلاىل بالفعل إىل العامل، عليو باحلمل الشائع الصناعي حقيقيةً 
اختالل طريف القياس : اخلالصة

غري متوازاني، فقد جعل ادلوازاة بني خرب الثقة الذي مل يعارضو خرب وقة آخر ومل يكن لو بالفعل حس على – يف كالمو – ان طريف القياس : واحلاصل
– فلم جيب على اآلخر )وبني فتوى اجملتهد الذي كان للمجتهد اآلخر فتوى باخلالف، أو ملكتو  (فوجب قبولو حىت على اجملتهد اآلخر) ()اخلالف
. (قبول فتواه– اجملتهد 

: وبعبارة أخرى
الفرق بينهما كذا والثمرة كذا، دون ما لو لوحظ : ان النسبة بني الطرفني جيب ان تكون مع أخذ القيود والشروط بنفسها يف كل منهما وحينئٍذ يقال

ليس ذلك : ان العنوااني خمتلفان من حيث الثمرة الختالفهما يف الفرضني، إذ يقال: أحدمها مع ورط أو قيد ولوحظ اآلخر بدواو فااو ال يصح أن يقال
أهنما لو اودا يف القيود فالثمرة واحدة، ولو فقداىا فكذلك، ولو وجدىا أحدمها فلو ترتيب األور دون اآلخر والعكس كذلك : أوىل من العكس، ويقال

.  اماً 
خرب الثقة غري ادلعارَيض خبرب آخر وال بعلمو ىو، حجة، أما لو عورض خبرب غريه فليس حبجة فيتساقطان على ادلشهور أو ىو حجة ختيريية : ويف ادلقام

. على ادلنصور، أما لو عورض حبسو فلكواو عادلاً فحسو ىو النافذ حبقو
أو بفتواه ىو، حجة، اما لو عورضت بفتوى آخر فليست حبجة – مكافئ لو ومساٍو – فتوى اجملتهد غري ادلعارضة بفتوى آخر -  اماً – وكذلك 

وللحديث صلة .  فنظره اافذ حبقو ىو ال غري()عادلاً على الثالث بل يتساقطان على ادلشهور ويتخري على ادلنصور، اما لو عورضت بفتواه ىو فلكواو 
. مكمالة

 وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين

                                                             

 .يف الثقة( )
 .يف اجملتهد( )
. أو يرجع لثالث( )
 .أو يرجع لثالث( )
. يف الفتوى( )
 .يف خرب الثقة( )
. أو قدرة على إعمال احلس بأفضل من اآلخر كما لو كان أدق يف احلسيات من ادلخرب واحتمل خطأه عقالئياً ( )
 أو ىو دبنزلتو ()


