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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 

مطلق ووصل الكالم  وجوب االجتهاد والتقليد بقولمن كالم صاحب العروة ما استظهر من دلة على كان الكالم يف األ  
  .السادسللوجه 

  ضياع األحكام بعد األمر املطلق -٦

   بأن  لفرض علمهلزامية حكامه اإلأللزم ضياع  ،فعاليف كل األ ١حد الثالثةأنه لو مل يوجب املوىل أ :سداسللوجه ال بيان ثان
 وحيول دون وجوده ٣، ليدفع بذلك قطعهفيوجب عليه الرجوع للمجتهد مطلقاً ٢ما يقطع خبالف احلكم الشرعي املكلف كثرياً

يأمره ذا مل إف لوازمها الفاسدة يف كثري من األحيان،ويرتب عليها  ،بذلك ، قاطعاًالكثري من العوام يعترب املنامات حجة مثالًف
  .ة كثرياً ماالشرعي املستلزم ملخالفة األحكام على العمل مبقتضى قطعه مطلقاً، لبقي للمجتهدالشارع بالرجوع 

  وجوب االحتياط يف العنوان واحملصل -٧

  .األمر بالعنوان وجب االحتياط يف حمصلهكلما تعلق و ،ن املقام من قبيل العنوان واحملصلإ :الدليل السابع   

  :توضيحه  

  .يفإن االتيان بالفري مسقط للتكلفوحينئذ وداج حلصول احللية تارة يتعلق بالسبب مثل فري األ األمرن إما الكربى فأ  

من شرط  -أي املسبب-ان بكل ما حيتمل مدخليته يف حتقق العنوان تيباإلفهنا جيب االحتياط وتارة يتعلق باملسبب كالتذكية   
  .)ال ما ذكيتمإ(وهو  حرز حتقق العنوانأمل يفعل ملا  مشكوك، فإنه لو ورفع مانع حمتمل 

ذا قلنا إأما فهو حالل، وداج السبب فقد حتقق الفري لألمر قد تعلق باألن أبن قلنا إف ،لو قطعنا األوداج باألستيلومثال ذلك ما 
أم البد (حتقق التذكية باألستيل فعند الشك يف حراز كل ما له مدخلية يف حتققها إالتذكية فالبد من قد علِّق على  ٤احلكمبأن 

                                                             
  .االجتھاد والتقلید واالحتیاط ١

  .أي یقطع بإباحة الواجب أو الحرام، مثالً  ٢

 .في مقابل الرفع ٣

 .أي الحلیة ٤
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الذكاة، ووجه الشك يف حصول  للشك يف حصولحتياط بعدم األكل من ذلك اللحم فهنا البد من اال )ن تكون باحلديدأ
م احلديد أ ؟معدن احلديداملأخوذ يف الرواية حموراً للتذكية، فهل املراد به  املراد باحلديدالذكاة باالستيل أو الزجاج، هو الشك يف 

ذا شك الفقيه يف إ ماأ ،فالزجاج حاد ،ن استظهرنا احلادإليس مبعدن و فالزجاج احلاد ،ذا استظهرنا املعدنإف ،؟ادحلالوصفي أي ا
 األمرتعلق ، وذلك مصداق ما لو م ال؟أن االستيل حمقق للتذكية أنعلم  الفإننا  احللية على التذكية قد علّقتاحملصل للتذكية و

  .فارى االحتياط ،بالعنوان وشك يف حمصله

يف قلد أن هذا العنوان يتحقق لو مل أذا شككنا إف ،وهو عنوان ،مر تعلق بالتقليدأ )ن يقلدوهأللعوام (إن واملقام من هذا القبيل ف  
تفقهوا يف الدين فإنه من (و) ليتفقهوا يف الدين(وكذلك يف األجتهاد  ،فيها دقلأن أضي تحتياط يقفاال املستحبات وحنوها أم ال؟
  .قتضي االجتهاد مطلقاًحتياط يلزاميات فاالفقط يف اإلباالجتهاد متثال ذا شككت هل حتقق االإف، ٥)مل يتفقه منكم فهو أعرايب

ن حمصله هو صرف أذا شككنا يف حمصله وهل إف ،به األمرفهذا عنوان تعلق  )مرهم شورى بينهموأ( قوله تعاىل :خرآومثال   
  .خذ برأي املستشارفهنا جيب االحتياط باالستشارة مع األ ،خذ برأي املستشارم االستشارة مع األأاالستشارة 

  .ال فالإالم العروة تام وفك ،ذا مت هذا الكالمإو  

  املناقشة صغرى وكربى -٧

ن هذه العناوين قد أخذت كمرآة أوحنوها  )ن يقلدوهأللعوام (و )ليتفقهوا(املستظهر من قوله تعاىل إن : أوالً :واجلواب
ذا مل إوجب حتصيل الكاشف و ذا كان ما يكشف عنه واجباًإف ،موضوع للحكم الشرعيكحكام الشرعية ال ألعن اوكواشف 

  .يكن واجب فال جيب حتصيل كاشفه

ففي الواجب واجب غريي ويف املندوب مندوب  فهو يتبع املؤدى ،بالتبع اًطلوباالجتهاد والتقليد مكل من كان واحلاصل أنه إذا 
  .غريي

 ٦ثر االستقاللينيإن املراد بالعنوان، املسبب، ال كل عنوان، وإال للزم القول بوجوب االحتياط حىت يف األقل واألك: وثانياً
فإن الدين عنوان، وملا كان مورد، إال وكان من قبيل العنوان واحملصل وهذا مما مل يقل به أحد ومما ال جمال له ) أد الدين(كـ
   .أصالً

  .آله الطيبني الطاهرينن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوللكالم صلة تأيت   

                                                             
 .بحار وغیرھما، وعنھ الكافي وال١٦٣، ح٢٢٩، ص١ج: المحاسن ٥

ً، كالصالة ٦  .بل ذھب الشیخ واآلخوند والوالد والعم وغیرھم كثیر، إلى جریان البرائتین أو الشرعیة فقط في االرتباطیین أیضا
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  منهجيتنا يف حبث اخلارج

  :ستاذ يف بداية الدرس فائدة تتعلق مبنهج حبث اخلارجر األذك :فائدة

  :سس عديدة منهاأن املنهج الذي نعتمده يف حبث اخلارج يعتمد على إ  

نواعها وذكر االحتماالت رغم أن التحقيق يعين مجع العينات مبختلف أوالفرق بينهما  ،املزيد من التحقيق والتدقيق :ولاأل
التحقيق هو ف ،و شبه تامأ اًدلة والشواهد حىت يكون االستقراء تامال واستقراء الروايات واألقوتعددها وتكثرها وذكر األ

  .حتماالتالقوال وادلة واألمت لألاالستقراء األ

  .عد كيفيي والتدقيق بكم عدبفالتحقيق  ،أو مدركينة من دليل عماق كل عأما التدقيق فهو الغور يف أ  

االستعراض خر الذي يرى من املنهج اآلوأقوى فضل أجتهاد بشكل االملكة  - أو تنمية-ول على احلصهذا املنهج يضمن إن    
لكنه يعاين من عدم قدرته على صقل ملكة االجتهاد من املعلومات  اًمزيدويضخ يعطي  فإنه وإن كانالسريع واملشي السريع 

 ،شباه والنظائرعلى األ كثر اطالعاًدارك واألملعلى ا طالعاًكثر ااأل: أقوال منهاعلم يف تعريف األ جندولذا ،وتقويتها وتطويرها
، وهذه يضمنها املنهج األول بشكل أفضل وغريها جود استنباطاًاألأنه ومنها  ،كثر تدقيقاًاألأنه ومنها  ،كثر حتقيقاًاألأنه ومنها 

  .وأمت وأكمل

   .التحقيق والتدقيق باملزيد منذلك يتحقق تنمية امللكة وومضمار هو موطن إن حبث اخلارج   

املنهج ينمي فإن هذا  حىت يف البحوث املبنائية صولحناء الفقه واألأيف تطبيقية موجزة خذ الطالب يف جولة أ :ساس الثايناأل   
  .صول فيما بينهاواب الفقه واألبأيربط شىت  ، ألنهامللكة

  :هناك ثالثة مناهج للتعامل معهاإن اهلامة، فاملبنائية  أنه عند توقف االستدالل على البحوث :توضيح ذلك

  .صل موضوعيأك ،يف حملهاملبنائي املنقح نتيجة البحث  اعتبار :ولاأل

   .واخلوض فيه وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً تفصيليتناول املبحث املبنائي بشكل  :الثاين

ألهم األدلة وتقدمي واالقتطاف واالنتخاب  مجايلمنهج االستعراض اإل :قرب لتنمية امللكة وللجمع بني احلقنيوهو األ :الثالث
 .، وقد يستغرق يومني أو ثالثة أو أسبوعاًجوبةًأو دلةًأ املبحثعصارة ذلك 


