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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(14) 
 في مقام البيان المطلقات ال إحراز لكون

املناقشة ااُلوىل ) :سبق االستدالل على التخيري بني تقليد األعلم واملفضول بإطالقات اآليات والروايات، وسبق اإلشكال
والروايات كّلهاا مساوقة لبياان أجال  اواق التقلياد تون التعاّر  للعاا   لدليل االطالق: إنكار االطالق من رأس، فإّن االيات

واالعلام، بال قيال: إّ اا ليساق يف مقاام بياان شاروأ اًتهااد أجاالن، ولاقوم كاون االطاالق معتمادان علاى اشا اأ كوناه يف مقااام 
  (1)البيان من تلك اجلهة واضح(

 الجواب: الكثير من اآليات والروايات عام
َهَقَهـاَ  : )علياه الساالم(ان الروايات ليساق مجيعاان مطلقاة بال بعضاها عاام كقولاه األول: ) وسبق اجلواب ـاَن َمـَن ال  َمـن  ََ

َر َمو اَلهه فََلل َعَوامِّ َأن  يـهَقلِّدهوه.. اً َعَلى َهَواهه مهَطيعاً أَلَم  َسَه َحاَفظاً َلَديَنَه مهَخالََ  َ والعام ال يتوقف على مقدمات  (2) .َصائَناً لَنـَ
، أي اناه (3)احلكمة اليت احادها إحاراق ان يكاون املاوىل يف مقاام البياان ألن تاللتاه علاى العماوم بالوضاب فمقاام البياان حمارق باه

الاادليل علااى ا اارو  عاان  إال لااو أقاااملكااان ئطًااان  وإالحيااو وضااب للعمااوم تّل اختيااار املااوىل احلكاايم لااه علااى إراتتااه العمااوم 
 .(4)تضى الوضب والقاعدة )كالدليل على تفكيكه بني اإلراتة اجلدية واالستعمالية(مق

التقلياد وحيياة نظار اًتهاد، إن   يكان  –بااملع  األعام  –ان الكثاري مان األتلاة الايت اساتدل ىاا علاى  اواق  ونضيف:
 أكثرها، عام وهذه مناذ  منها: 

َمههم  َإَذا رََجعهوا إَ  آية النفر  فمن اآليات: يَن َولَيهنَذرهوا قـَو  ََقَّههوا َفي الدِّ ٌة لََيتـَ ََ ههم  طَاَئ َََر َمن  َهلِّ َفر َقٍة َمنـ  لَـي َهم  فـََلو ال نـَ
َذرهونَ    (5)َلَعلَّههم  َيح 

ــــار َجعهوا : )عليااااه السااااالم(التوقيااااب الشااااريف وهااااي قولااااه  :ومــــن الروايــــات ــــةه َف ــــا ال َحــــَواَداه ال َواَقَع ــــى رهَواَ  َوَأمَّ ــــا َإَل َفيَه

                                                             

 ..55ص 2بيان الفقه:   (1)
 .131ص 22وسائل الشيعة:   (2)
 بالوضب. (3)
 الدرس السابق. (4)
أم أعلاام، فااان )يتفقهااوا( و)لينااذروا( عااام فاحلااذر الااالقم عنااد انااذارهم عااام أيضااان أي  ااص احلااذر عنااد إنااذار أي شااخ  تفقااه يف الاادين سااوا  كااان عاملااان  (5)

 وو وب احلذر ملقوم احليية أو هو كناية عنها، على ما فصل يف األجول.
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 (1)َحَديَثَنا...
َكاَمَنا: )عليه السالم(وقوله   .(2)َوَعَرَف َأح 

َر َمو اَل : )عليه السالم(قوله سبق و  اً َعَلى َهَواهه مهَطيعاً أَلَم  َسَه َحاَفظاً َلَديَنَه مهَخالََ  َ َهَقَهاَ  َصائَناً لَنـَ اَن َمَن ال  هه فََأمَّا َمن  ََ
 .(3)فََلل َعَوامِّ َأن  يـهَقلِّدهوهه 

 .(4)فَاص َمَدا َفي َديَنكهَما َعَلى َهلِّ مهَسنٍّ َفي حهبـَِّنا: )عليه السالم(وكقوله 
َرائَيل: )عليه السالم(وكقوله  أَن َبَياَ  بََني َإس   . (5)عهَلَما ه أهمََّتي ََ
َن َبَيا : )عليه السالم(وكقوله   .(5)ال عهَلَماَ  َورَثَةه األ 

 . (2)َسَل ال عهَلَماَ  َما َجَهل ت: )عليه السالم(عن أيب عبد اهلل و 
ـاَن َأف َضـَل َمـن  َأن  يهَيـلَِّي أَل ـَف  :وعن روضة الواعظني عن النيب  َمن  تـََعلََّم بَاباً َمَن ال َعل َم َعَمَل َبَه َأو  َلم  يـَع َمـل  ََ

َعٍة َتَطوُّعا  .(8)َرَ 
َمــا َإلَــى  )عليــه الســ م(َســأَل ته أَبَــا َعب ــَد اللَّــَه و ََ نـَههَمــا مهَنازََعــٌة َفــي َدي ــٍن َأو  َميــَراٍا فـََتَحا ــَحابََنا بـَيـ  َعــن  رَجهلَــي َن َمــن  َأص 

َم  ََ نََّمـا َتَحـا َم َإلَي َهم  َفي َحقٍّ َأو  بَاَطـٍل فََِ ََ كهـمه لَـهه َإلَـى الطَـّاوهوَت َوَمـا َيح  السُّل طَاَن َوَإَلى ال قهَضاَ  أََيَحلُّ َذَلَك قَاَل َمن  َتَحا
َم الطَّاوهوَت َوَقد  َأَمَر اللَّهه َأن  يه  اَن َحّقاً ثَابَتاً أَلَنَّهه َأَخَذهه َبحهك  تاً َوَإن  ََ نََّما يَأ خهذه سهح  َر َبَه قَـاَل اللَّـهه تـََعـاَلى يهرَيـدهوَن َأن  فََِ ََ ك 

َهرهوا َبَه قـه  ََمهوا َإَلى الطَّاوهوَت َوَقد  أهَمرهوا َأن  َيك  ـاَن َمـن كهم  َممَّـن  قَـد  َرَو  يـََتحا َعاَن قَاَل يـَن ظهَراَن َإلَـى َمـن  ََ نـَ ل ته َفَكي َف َيي 
َكاَمَنا   (9)َحَديثـََنا َوَنَظَر َفي َحَ لََنا َوَحَراَمَنا َوَعَرَف َأح 

 ورواة أحاتيثنا مجب مضاف يفيد العموم 
فهاي ننقلاة كال، وذلاك هاو املتبااتر عرفاان فاان هااهر قولاه  تفيد العموم إذ الظااهر ان املوجاوالت موضاوعة للعماومو)من( 

وهااهر قولاك مان قارأ فمكرماه: كال مان قارأ و اص إكراماه،  (10): كل من  ا  ىاَمن  جاَ  بَال َحَسَنة...مثالن  –تعاىل 
اَن وكذلك احلال يف  َعٍة َتَطوُّعاَمن  تـََعلََّم بَاباً َمَن ال َعل َم َعَمَل َبَه َأو  َلم  يـَع َمل  ََ  َأف َضَل َمن  َأن  يهَيلَِّي أَل َف َرَ 

                                                             

 .420ص 2االحتيا    (1)
 .412ص 2اإلسالمية(   –الكايف )أ  (2)
 .131ص 22وسائل الشيعة:   (3)
 .151ص 22وسائل الشيعة:   (4)
 .22ص 4عوايل اللًايل:   (5)
 .32ص 1اإلسالمية(   -الكايف )أ (5)
 .122ص 22وسائل الشيعة   (2)
 .12ص 1القدمية(   –روضة الواعظني )أ  (8)
 .52ص 1اإلسالمية(   –الكايف: )أ  (9)
 أي كل  اٍ  ىا. (10)
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 ن  يف العموم. َهلِّ مهَسنٍّ و
 أيضان مجب مضاف. عهَلَما ه أهمََّتيو
 ، وكذا )الفقها (.مجب حملى بمل يفيد العموم ال عهَلَما َ و

 تقوية اإلشكال: إهمال المطلقات في المقام
بعدم إحراق كو ا يف مقام البيان بل بإحراق العدم، وقد أشار إىل ذلاك  –كما سبق  –املطلقات فقد أشكل عليها اما و 

 قال:  يف )النور الساطب(
ر)وأ يص ثالثان: بمن مثل قوله تعاىل:  إمناا ورت يف مقاام  عال طائفاة مان العلماا  مر عاان لليهاال  فاسـألوا أهـل الـَذ

كل واحد منهم حياة مطلقاان أو عناد فقاد أّن  الر وع إىل غريهم. أما فال يدل إال على احنصار احلية يف هذه الطائفة وعدم 
إىل اجلمب ال تفيد إال تعلق احلكم جبنس اجلمب فال يستفات منها إال  (1)اجلمب، فهو نعقل عن ذلك فإن إضافة اسم املعار 

اختلفوا كان املر اب غاريهم   يكان ثبوت احليية جلنس العلما ، حىت لو احتملنا اش اأ اتفاقهم يف أجل املر عية وأ م إذا 
 (2)تفب هذا االحتمال باإلطالق والعموم(

 العموم افرادي واحوالي وازماني
 افراتي واحوايل واقماين: على ثثالثة أنواع:  –أو الشمول  –اجلواب عن ذلك ال بد من اإلشارة إىل ان العموم  وقبل

كحاااالت قيااد ماان   (أحااوال األفاارات)وامااا االحااوايل فمصااّبه  ،كقيااد وعماار وكالعااا  واألعلاام  (االفاارات)امااا االفااراتي فمصااّبه 
 –ويف حالاة اجلهال باذلك  –هاذا ثبوتاان  –جحة ومر  وفقر وغ  وكالعا  يف حالة موافقة رأيه لرأي األعلم وحالاة ئالفتاه 

 .(3)إثباتان 
إال اناه لايس   تقاةن فاناه وإن جاح  وذا احلالة األخارى فارت آخار فرت   وال يتوهم ر وع االحوايل لالفراتي بدعوى ان ذا احلالة  

والفاارق يظهاار  لياان نااا أشاارنا إليااه مان ان مصااص االفااراتي الفاارت واملصااداق  ،ان االحااوايل يف طاول االفااراتي كاذلك عرفااان باال
 كما ان العموم االقماين يف طوهلما.  ،حاالته –بعد الفراغ عن كونه فرتان  –ومصص االحوايل 

 اإلشكال خاص باإلط ق االحوالي دون االفرادي
 املقام ففيه حبثان: واما

  -وهذا مشمول تائرة العموم االفرات  –هل تشمل االطالقات العا  كما تشمل األعلم األول: 
ــاني:  يف جااورة  -باال حااىت األعلاام  –بعااد هلوهلااا لالفاارات، هاال تشاامل حاااالتم، مااثالن هاال تشاامل االطالقااات العااا  الث

                                                             

الظاااهر ان الصااحيح هااو )فااان إضااافة اساام اجلاانس إىل اجلمااب...( ال اساام اجلمااب إىل اجلمااب، وذلااك كقولااك أكاارم كاار  االعااراق فااان كاار  اساام  اانس  (1)
 أضيف إىل اجلمب، أو اح م بليغ الكلمات، أو راقص أهل الدكاكني.

 .510النور الساطب ص (2)
انااه ال إطاالق افااراتي لااه، لكااون القضاية شخصااية كمااا هاو واضااح، لكاان لاه إطااالق احااوايل أي اكرمااه يف ويتضاح الفاارق أكثاار ناا لااو قااال )أكارم قياادان( ف (3)

 حالة غناه وفقره وجحته وسقمه.. اخل.
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 (1)تعارضه مب رأي األعلم )واألعلم يف جورة تعارضه مب رأي العا (؟
هلاول  –ولعلاه اًماب علياه  –خااص بالثااين تون األول فاان املشاهور  ،واإلشكال بعدم إحراق كون املوىل يف مقاام البياان

 ، واملختلف فيه هلوله لكل مصداق يف شىت األحوال.واالفرات العام جلميب املصاتيق
 ةفا اا سايالة  اريا ملطلق الشبهة  ارية يف كال األمرين، بل يف العام علاى التقريار الاذي نقلنااه عان الناور السااطبنعم يف ا
 ، وسيميت  وابه أيضان.يف العمومات

 األجوبة:
اجلااواب عاان تعااوى عاادم اإلطااالق يف هااذه املطلقااات إال بعااد إحااراق كااون املااوىل يف مقااام البيااان، بو ااوه سااتة:  ويمكــن

 عقلي، ولفظي، وعريف، وبلحاظ حال الالفظ، ومقام الشارع، واإلطالق املقامي.
 الوجه العقلي: انطباق الماهية على أفرادها قهري.

إذ اللفاظ موضاوع للمهياة ني ومانهم السايد الوالاد يف األجاول إذ قاال )هو ما ذهاص إلياه مجاب مان األجاولي :الوجه األول
توضايحان لتنظاره )يف قاول اآلخوناد قادس  (2)وهي مو وتة يف كل األفرات فال حا ة إىل تليال علاى الساريان حاىت  تاا  إليهاا(

لطوارئ يكون خار ان عن ما وضاب سره حيو ال تاللة ملثل الر ل إال على املهية املبهمة وضعان وان الشياع والسريان كسائر ا
 (3)له ولذا احتا  إىل املقدمات(

وهاااي املفهااوم نفساااه لكاان يقاااال  –وقااد أوضااحنا ذلاااك سااابقان تفصااايالن ونشااري هناااا إىل انااه حياااو وضااب اللفاااظ للماهيااة 
بلحااظ قققهاا يف ا اار  باذاتا علاى أجاالة الو اوت وننشام انتقاعهاا علاى أجاالة  (املاهياة)بلحاظ الو وت الاذه  و (املفهوم)

فان انطباق املاهية على كل فرت فرت من أفراتها قهري أي طبعي فال  تا  هلوهلا  –املاهية، وهي الكلي الطبيعي بتعبري آخر 
 ان وشبه ذلك. وللحديو جلة.الفراتها إىل أي أمر خار  عن ذاتا، كقرينية كون املتكلم يف مقام البي

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

   )الحكمة(:
َر رََمَضاَن   :)عليه السالم( الصاتقاإلمام قال  َم َمن  َصاَم َثَ ثََة أَيَّاٍم َمن  آَخَر َشع َباَن َوَوَصَلَها َبَشه  َتَب اللَّهه َلهه َصو  ََ

َري َن مهَتَتاَبَعي نَ   (94ص 2من ال  ضره الفقيه:  ) َشه 

                                                             

ار  التعا وقد سبق ان العدياد مان االجاوليني ذهباوا إىل ان أتلاة احليياة ال تشامل املتعارضاني وإىل تسااقطهما، فاالشاكال عاام ل علام أيضاان: واناه لادى (1)
 .-فان رايه ليس حبية إن كان املستند العمومات  واالطالقات 

 .552ص 1األجول   (2)
 .552-551ص 1األجول   (3)


