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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال ،مجعني أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

 .ال باهللا العلي العظيمإقوة 
يف العروة لى حسب ما ذكره عيف مسائل االجتهاد والتقليد اآلن ويقع الكالم  ،الكالم يف املقدماتما تيسر من انتهى    

  .الوثقى
  هل التقليد واجب يف املستحبات والعاديات واملعامالت باملعىن األعم؟   
   ).أو حمتاطاً و مقلداًأ ن يكون جمتهداًأته ومعامالته اجيب على كل مكلف يف عباد( :عروة الوثقىوىل من الاملسألة األ  
وكيف يكون  مر كذلكفهل األ ،ةمور الثالثحد األأا جيب فيها أوبادات من العللمستحبات عموم احلكم ظاهر عبارته    

  .املعىن األعم ال األخص وال العام) معامالته(كما أن الظاهر أنه أراد من  ؟الطريق للمستحب واجباً
  املعاين الثالثة للمعامالت  
  :قهالوالد يف الفأشار إليه السيد كما  ن للمعامالت معاين ثالثتوضيح ذلك أ  
من جعلها اجلزء الثاين حيث وعليه جرى احملقق يف الشرائع  واإلجارة، خصوص العقود كالبيعأي خص املعىن األاملعاملة ب )١

  .كتابه
  .عرفاً بل ودقة، كما سيأيت بإذن اهللا تعاىل ليست معاملةتوسعاً، ألا االيقاعات و هاما يشملاملعاملة باملعىن العام أي  )٢
يف املسألة املستظهر إرادته له ههنا كما أنه قال وهذا املعىن هو  ،رثا واألحكام كاإلمما يشملهعىن األعم أي املعاملة بامل )٣

يف ) املعامالت(بناء على إدخال  )جيب التقليد يف الواجبات واحملرمات واملستحبات واملكروهات واملباحات( :من العروة ٢٩
كما أنه قدس سره ترقى  .كشرب املاء )العاديات(حىت ههنا نضيف سام، والبد أن املباحات، وما خرج منها دخل يف سائر اٌألق

  ؟األمر كذلكفهل مما يفيد أنه ال يرى إندراجها يف املباحات فتأمل، ) العاديات(إىل  ٢٩يف املسألة 
  .إذن اهللا تعاىلثه بهذا ما سيأيت حب

ن صاحب العروة له يف احلكم التكليفي مسألتان إذ أ ،ال الوضعي هو احلكم التكليفي هنا ن مراده من الوجوبأ أيضاًوالظاهر   
  .، وسيأيت تفصيل هذا البحث١فتأمل )والثانية والستون ،السابعة(ويف احلكم الوضعي له مسألتان  )وىل، والتاسعة والعشروناأل(
املراد باملعامالت كل ما ال (:ذ قالإاملعىن الثالث  ،يف شرح العروة الوثقىيف مهذب األحكام السبزواري وقد ارتأى السيد   

  ٢.)يشترط فيه قصد القربة كاحليازة والصيد
                                                             

 .تشمل كال الحكمین ٦٢لعل المسألة الـ ١
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واملراد باملعامالت األعم من سائر األحكام، بقرينة املقابلة للعبادات، خصوصاً مبالحظة ما ): (بيان الفقه(وقال السيد العم يف 
  ٣...).العبادات يقال من أن املعامالت تطلق اصطالحاً فقهياً على مجيع األحكام سوى

   :توضيحه ،جمازيانفهما ما االطالق الثاين والثالث أ ،ول حقيقياالطالق األ :نقول   
 ،يف الفعل لمشاركةوموضوع له، وكذا اهليئة، وهيئة املفاعلة قد وضعت لواملادة هلا وضع  ،ن املشتقات هلا مادة وهيئةإ  

تقول ضرب ( يقول الرضي يف شرحه على الشافية ،خر صدور عكسه من الطرف اآل اًفضارب يدل على صدور فعل متضمن
هو منا إو ،لضربمفعول منصوب ليس ألنه  ضارب زيد عمراًعمراً يف منصوب ألنه مفعول لضرب لكن  فعمراً عمراً زيداً

  .يف الضرب أي شارك زيد عمراً ٤)املوضوع له يف باب املفاعلةوهو ( مفعول شارك
 بنحو ااز وكذا القسم )عمالقول باألعلى (فيكون االستعمال فيه  ،غري موجود يف االيقاعات )املشاركة(لضابط وهو وهذا ا   

بالفعل ) قام(ن القسم الثاين االستعمال فيه جمازي رغم وجود طرف أولوية ووجه األ ،ولويةباأل االستعمال فيه جماز فإن  الثالث
فليس كذلك، ففي احليازة شخص ما يف القسم الثالث حدمها يعتق اآلخر أو يطلقها، أفإن أعليه الفعل  )قعو(خر آوطرف 

وشيء يملك ا، ويف الصيد كذلك شخص وشيء، بل حىت يف اإلرث فإنه وارث وشيء يرثه، أما يف العقود واإليقاعات فطرفا 
  . العالقة شخصان، فتأمل

، وثالثني عالقة مصححه لالستعمال اازي اًن هناك ثالثأذكروا  حيث ا جماز لوجود عالقة مصححةمذن االستعمال فيهإ   
 ،ن يكون مبعىن املفاعلةأ لكن ال يستبعدأي قتله اهللا ، )قاتله اهللا(كما ذكروا يف يستعمل مبعىن الفعل ارد قد باب املفاعلة نعم 
  .طاغي يقاتل اهللا باملعصية حسب ظاهر احلال، فتأملوال طاغياهللا يقاتل الألن 
هي مناسبات احلكم قرينة والقرينة  إىلعم فيحتاج األ باملعىن املعامالت) املعامالت(أن يقصد من صاحب العروة لذن إ   

هل جيب على املكلف يف كافة العبادات : للقرينية، وعلى أي حال فإن مصب البحث هو )٢٩( املسألةواملوضوع وقد تصلح 
عىن األعم ويف العاديات واملكروهات واملباحات، أن يكون إما جمتهداً أو مقلداً أو حىت املستحبات منها، ويف املعامالت بامل

   حمتاطاً؟

                                                                                                                                                                                                                           
ً  إذ لیس أي منھما ٢ ً وال إیقاعا  .عقدا

 .١٨، ص١ج: بیان الفقھ، االجتھاد والتقلید ٣

ً كالتكثیر كـ ٤   .لكن الظاھر أن الموضوع لھ ھو المشاركة) والیت الصوم(والمواالة كـ) ضاعفت الشيء(وإن كان باب المفاعلة یأتي لغیر المشاركة أیضا
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وكقوله عم أوالدين  )فليتفقهوا يف الدين( ن هذا الكالم على اطالقه صحيح للعمومات واالطالقات كقوله تعاىلإ :قد يقال   
) ن يقلدوهأفللعوام ( وقوله عليه السالملكل ما هو حمل االبتالء والفتوى عامة ) اجلس يف املسجد وأفت الناس: (عليه السالم

  .حذف املتعلق يفيد العمومألن والتقليد عام 
  تام؟ االستداللفهل هذا 

 .له الطيبني الطاهرينآوصلى اهللا على حممد وبإذن اهللا تعاىل يأيت الكالم فيه 
 


