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

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال
 االستنباط مبادئ

 ان يكون القيد ملَتفتاً اليو:الصورة الثانية
 :وىنها حاالت
 .ان يكون القيد شلا يرتكو الناس او اكثرىم ، عادة لو ُخلُّوا وطبعهم : احلالة االوىل
 .ان يكونوا فريقني جتاه االلتزام بالقيد وعدمو: احلالة الثانية
 .ان يكون القيد شلا يعمم بو الناس ويلتزمون بو عادة او  الباً : احلالة الثالثة

 كون القيد شلا يرتكو الناس عادةً : احلالة االوىل 
، فان مقتضى احلكمة ان يذكر ادلوىل القيد لو كان ذا مدخلية يف حكمو ، واال لكان ا راءاً باجلهم ونقضاً للغرض ، فلو مل اما يف احلالة االوىل

 .يذكره دّل ذلل على عدم أخذه قيداً 
 (اتبع العامل)بالعامل الطبيب ومل يذكره مع كون الناس  الباً لو اطلق ذلم -  اي ادلوىل–فانو لو كان مقيداً عنده  (إ تبع العامل)ما لو قال : ومثالو

 .فاهنم ال يتقيدون بكونو طبيباً، دلكان مفوتاً لغرضو مغرياً باجلهم
 .وكذلل االمر يف احلالة الثانية

 كونو شلا يلتزم بو الناس عادة: احلالة الثالثة
اكرم ): ، فقد يقال بان التزام الناس عادة او  الباً بذي القيد يغين عن اخذه لفظاً يف موضوع حكم ادلوىل ، ومثالو ما لو قال واما احلالة الثالثة

اي يوجب محلو  (اكرم العامل) يقيد اطالق  ()يلتزمون باكرام العامل العادل فقد يّدعى بان ذلل( اكرم العامل:)وكان الناس  الباً عندما يقال  (العامل
 ()(إتبع العامل):عليو واوضح منو ما لو قال

ان مثم ىذه السرية لو فرضت، ال جهة ذلا اذ لعم التزامهم بالقيد لرجحانو بنظرىم ال لوجوبو فال يدل على كونو الزما بنظر ادلوىل : اوالً : وفيو 
 .مأخوذاً يف موضوعو بنحو التقييد

ان ىذه السرية امنا تنفع لو كانت مستغرقة تامة عامة ، دون ما لو كانت  البية اذ ىي حينئٍذ حبكم ادلهملة فال يصح التعويم عليها ، : وثانياً 
خاصة اذا ال حظنا ان مالكات احكام الشارع رلهولة لدينا فالبد ان يؤخذ منو ادلوضوع بكافة حدوده وقيوده وشروطو وموانعو وروافعو وقواطعو 

 ().ومزامحاتو، فاذا مل يذكر قيداً دّل على عدم مدخليتو يف حكمو
 :النـتـــــيــــجـــة
، نعم لو كان يف  (التعليم)ان ادلطلق ال حيمم على ذي القيد وان التزم الناس ،عادة ، بو اذا كان ادلوىل يف مقام بيان القضية احلقيقية و: واحلاصم 

 (). باالطالق كما سبق()مقام الفتوى وبيان القضية اخلارجية ، الخم ذلل
                                                             

 .اي العمم و السرية-  ()
وال خيفى ان الكالم يف ما لو كنا وادلطلق وسرية الناس فقط ، دون ما لو وجدت قرينة خاصة كقرينة مناسبة احلكم وادلوضوع، سواءاً افادت ثبوت القيد او - ( )

 (االتباع)تقتضي ثبوت قيد العدالة فيو عرفاً الن  (العامل)و (اتبع)قد يقال فيو بان مناسبو  (اتبع العامل)عدمو ، اذ ىذا خروج عن الفرض ، ففي مثم 
فان علمو قد يراه العرف متام ادلالك لرجحان اكرامو وقد يفصم  (اكرم العامل)مرهتن بالعلم والعدالة واال، لو فقد اي واحد من القيدين،الضلَّهم ،عكس 

 .بني انواع فسقو ومصاديقو
وىو الذي ديكن ان يعرب عنو باالطالق السكويت أو ادلقامي ، على اننا لسنا حباجة اليو، بم ليس ىذا موضعو اذ مورد االطالق ادلقامي مشول احلكم وعدمو - ()

دلوضوع مستقم عن احلكم ادلذكور يف كالم ادلتكلم واما مورد االطالق اللفظي فهو قيود ادلوضوع نفسو اليت باخذىا توجب تضييق دائرتو وبعدمها تتسع 
 فتدبر. ان الظاىر من نفس القاء ادلطلق بدون قيد انو جعلو موضوع حكمو : واحلاصم. دائرتو

 .اي التزام  الناس بذي القيد- ( )
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 الفرق بني احتمال كون امٍر قيداً او مقومِّا
دون ما لو احتمم كونو مقوماً داخالً يف حقيقتو اذ تكون ( )(االجتهاد يف الفقو)قيداً لـ (االجتهاد يف ادلبادئ)لكن ىذا كلو فيما لو احتمم كون 

 .الشبهة حينئٍذ مفهومية وال يوجد اصم منقح ذلا
: انو تارة حيتمم كون امٍر قيداً زائداً قد اخذ يف متعلَّق احلكم او موضوعو، واخرى حيتمم كونو مقوماً دلاىية ادلوضوع وحقيقتو: توضيح ذلل

 . ()ففي الصورة االوىل يُنفى احتمال كونو قيداً ، باالصم بم بالظاىر
اما يف الصورة الثانية فال ؛ اذ ال اصَم حُيرز بو ُكنو الشئ وحقيقتو ، وبعبارة اخرى اذا جعم ادلوىل مفهوماً من ادلفاىيم موضوعاً حلكمو ، ومل يعلم 
انو متقوم بامر ما، فمع عدمو فانو ال يعلم حتقق ادلوضوع فال يصح التمسل باحلكم العام يف الشبهة ادلفهومية دلوضوعو ، اذ ثبوت احلكم فرع ثبوت 

 .ادلوضوع ومع عدم احراز ادلوضوع كيف يدعى ثبوت احلكم لو اذ ىو دعوى ثبوت احلكم دلا اليعلم انو ادلوضوع
 تصوير االحتمالني يف منافيات ادلروة

 فانو تارة يشل يف اخذىا زائداً على العدالة يف مرجع التقليد او القاضي او الشاىد او امام اجلماعة ، وحينئٍذ فان ()(منافيات ادلروه): ويوضحو 
 .االصم عدم االشرتاط

 وحينٍذ فانو ال دليم على جواز تقليد َمن فـََعم ()وتارة يشل يف مقوِّمتيها للعدالة وان العدالة قد ُأخذ يف مفهومها عدم فعم منافيات ادلروة
 .يف انو عادل ام ال فال احراز لعدالتو كي يصار اىل جواز تقليده او قبول شهادتو- منافيات ادلروة- ادلنافيات اذ ُيشل مع فعلها

 .كما انو ال يوجد اصم منقح للموضوع ، واستصحاب العدم االزيل او النعيت مثبت و ري عقالئي كما ال خيفى
 االحتماالن يف االجتهاد يف ادلبادئ

ويف ادلقام لو كان زلَرزا ان االجتهاد يُراد بو يف الفقو، ويشل يف اشرتاط االجتهاد يف ادلبادئ ايضاً يف صحة تقليد اجملتهد، فانو يِصح ان ينفى 
ىم االجتهاد يف الفقو متقوم باالجتهاد يف مبادئ االستنباط ، كادلنطق والبال ة، أو ال، فانو ال : باالصم ، دون ما لو شل يف مفهوم االجتهاد وانو

 ، على ىواه سلالفا ، لدينو حافظا ، لنفسو صائنا الفقهاء من كان من فأما)اصم منقح للموضوع ومع عدم احراز عدم تقومو بو ال يصح التمسل بـ
 اذ ال يعلم كونو من الفقهاء موضوعاً ، وكيف يتمسل بالعام يف الشبهة ادلفهومية او ادلصداقية للموضوع؟ ()(يقلدوه  أن فللعوام ، مواله المر مطيعا

 فهم من سلرج؟
 ..وللحديث صلة

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 .يف حبث القدر ادلتيقن يف مقام التخاطب ، لعلو قبم درسني- ( )
 .أي كونو قيداً جلواز وصحة تقليد اجملتهد يف الفقو-  ))
فتأمم . أي ظاىر حال ادلتكلم-  ()
كلبس العامل مالبس اجلنود يف احلاالت ادلتعارفة، او عبثو بانفو كثرياً خارجاً عن ادلألوف ، او مزاحو اكثر من ادلعهود ادلتعارف ، او ضحكو بصوت عال - ( )

 .باختالف االعراف واحلاالت (الصدق)جداً او ما اشبو ، وال خيفى اختالف 
فالشل يف ُكنو العدالة وحقيقتها، وذلل اذا كان منشأ الشل الشل يف مفهوم العدالة وانو ىم ىو فعم الواجبات وترك احملرمات فقط أو مفهومها متقوم - ( )

برتك منافيات ادلروة ايضاً وان قلنا باهنا مكروىو، ومل يكن دليم ، من عرٍف او  ريه ، على احد الطرفني، دون ما لو كان منشأ الشل احتمال حرمة 
منافيات ادلروة فان ىهنا اصالً سابقاً منقحاً للموضوع وىو عدم حرمتها لو مل يقم الدليم عليو فتدبر وديكن مراجعة تفصيم القولني يف العروة الوثقى 

يف مفهوم العدالة وقيم انو ( اليت تكشف عن الالمباالة بالدين ) فظاىره ومجع من احملشني اخذ عدم منافيات ادلروة  (12)شرائط امام اجلماعة ادلسألة 
 .ادلشهور بم ادعي عليو االمجاع، وصريح بعض احملشني عدم اخذىا فيو اال لو انطبق عليها عنوان من العناوين احملرمة

 131 ص 27 ج العاملي للحر الشيعة وسائم / 86 ص 2 ج األنوار حبار / 508 ص 2 ج للطربسي االحتجاج-  ))


