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

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

(54) 
 : القيد اما قيد المادة أو الهيئة أو مجملقاعدة في القيود

يف عهىىدمل ملالىىش االمثىىخ    اخىىخ  مضىىى اسىى دالل الىىبعو علىىى ودىىوب م ليىىد األعلىىم ب ىىول أمىى  املىى منني 
 بعو املناقشات. تللحكم بني الناس أفضل رعي ش( ومض

الروايىىة قيىىدا   هىى مل وال بىىد ل ح يىىا احلىىال يف  لىىش مىىن ال طىىرع للضىىابطة العامىىة يف ال يىىو  وأ واعهىىا إ  يودىىد يف 
 و  الفاضىل، و مىن رعي ىش(  الظاهر هبيئ ه يف الودوب، (اخخ ملكا    األفضل( فا ه الوادب اخ يارمل حسب الرواية

 فالوادب اخ يار األفضل من الرعية  و  غ هم، فن ول 
ثبومىىاو وامىا إثبامىاو فيضىاق لىىه قسىم ثالى  وهىىو ا   ، هى اال يىد مىارة يكىو  قيىىد الودىوب وأخىرق يكىو  قيىىد الوادىب

 يكو  جممالو، و لش من صغريات ردوع ال يد إىل اهليئة مارة وإىل املا ة مارة أخرق.
 ا ال مسى   الصىالة  صىل يف السىامر( و صىل يف الوقىت( فىا  السىامر قيىد الوادىب لى مثىل ويظهر الفىرع دليىاو يف 

امىىا الوقىىت فهىو قيىىد الودىوب لىى لش فا ىىه ال ودىوب للصىىالة قبىىل  مىىن الثيىاب، عىن فاقىىدمل فياىب ا  يصىىلي ولىىو جمىر او 
 .الدلوك أو قبل الفار مثالو 

 داللة االرتكاز أو األدلة اللفظية على حال القيد وإال فالمرجع األصول العملية
 اآلمية  إ ا ظهر  لش فلن دبر يف األمثلة الثالثة

 و ظائر  لش.  قلد العامل(ما إ ا قال  
   و ظائرمل.  قلد األعلم( ما إ ا قال 

 ما إ ا قال   قلد العا ل( و ظائرمل.
إ  م ديرمل قلد الردىل العىامل(  (1 م كور فا  الظاهر ا  العامل  أي كو ه عاملاو فا ه وصف غ  مع مد على موصوق

هو قيد الودوب، و لش بداللة االرمكاز ال طعي فا ه ال رينة احلالية احلافة، ول ا ا ا ا  فى كو ه عاملىاو بىا  كىا  دىاهالو 
 عليه االح ياط أو االد ها . جيبفا ه ال يصح م ليدمل بالبداهة إ  كيف ي لد اجلاهل؟ بل 

                                                             

 وهو املسمى مبفهوم الل ب. (1 
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قيد الوادب بداللة االرمكاز ايضاو ول ا فا ه إ ا مل يودد األعلم ودب  الظاهر ا هفا  األعلم يف  قلد األعلم(  اما
 م ليد فاألعلم فاألعلم أو العامل.

 ودىىو إىل االرمكىىاز والع ىىل، كو ىىه قيىىد الودىىوب فين فىىي با  فىىا   مباىىر  االسىى نا امىىا  قلىىد العىىا ل( فا ىىه ال يعلىىم، 
وإ  كىا  فاسى او، فىال بىد مىن الردىوع إىل  اجمل هىد د الوادىب فياىب م ليىدال  ليد رأساو أو هو قي اجمل هد العا ل ودوب  

الوظيفة من برا ة أو األ لة اللفظية يف باب ال  ليد، فا  ف دت، فيه أو يف غ مل كا  املردع األصول العملية اليت حتد  
 االرمكاز واأل لة اللفظية. هامث غال من  و  ا  مكشف عن الواقع كما كشف عن

 أو الواجب؟ ب)األفضل( و)من رعيتك( قيد الوجو هل 
 فىا  كىا  ؟قيىد الوادىبلكوممىا قيىد الودىوب أو  هىو لكوممىا ويف امل ام  فهل ال  ييد بىى األفضل( و مىن رعي ىش(

أو كىا   (1 بىا  كىا وا م سىاويني –ف د األفضىل فرضىاو  اقيد الودوب فال جيب على الوايل اخ يار الفاضل إ   األفضل(
يف أ ىن  ردىات االد هىا  ثيىى  ال يصىدع عليىىه األعلىم واألفضىىل مىن غىى مل إال جمىازاو  ظىىراو للسىالبة با  فىىا  أحىد  ىىريف 

من اخ ارمل للفصل و  كل  فف أمل بل يوكل أمرمل إىل الناس فلهم ا  خاب من مثا وا لل ضا   –ل األفضل ه  أو د  النسبة، 
 .ال حكيم قاضي يف خصوم ه برضا  رفه فيكو  املردع

 وك ا لو كا   من رعي ش( قيد الودوب فلو كا  األفضل من غ  الرعية ملا ودب اخ يارمل 
أو عىن  األفضىل مىن الرعيىة( ين  ىل األمىر إىل الفاضىل  (األفضىل واما لو كا  ال يد قيد الوادىب فعنىد العاىن عىن 

 واألفضل ولو من غ  الرعية.
 في أبواب اإلمامة والتقليد والقضاء (األعلم)فرق قيد 

 ال ريب ا ه مع ف د األعلم ال بد من الردوع للفاضل ملا سبا من ارمكازية  لش؟ال يقال: 
، وموضيحه  ا   األعلىم( ت لىف حالىه يف بىاب بل يكفي اح ماهلا كال؛ و لش خلصوصية باب ال ضا إذ يقال: 

  اإلمامة عن باب الف وق وعن باب ال ضا 
كما جيب األعلم قيد الودوب فا ه جيب االع  ا  بكو  األعلم على اإل الع إماماو كربق  فا  باب اإلمامة  يفاما 

أو دهىىل فىىال جيىىب  (2 فىىا  ف ىىد فرضىىاو  ،يف كىىل زمىىا  باع بىىارمل مصىىداع األعلىىم علىىى اإل ىىالع بإمىىام العصىىراالع  ىىا  
 االع  ا  بالفاضل إماماو  و  مثش بل عليه االك فا  باالع  ا  اإلمجايل بإمامة من هو أعلم ثبوما.

 اما يف باب الف وق فاألعلم قيد الوادب ملا سبا من االرمكاز.
                                                             

 وقيل با صراق األفضل إىل األفضل على اإل الع. (1 
 ختلو من حاة حسب ما اق ض ه حكمة اهلل البالغة.وفرض احملال الوقوعي ليس مبحال، واما ا ه حمال وقوعي فأل  األرض ال  (2 
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البىىىابني،  علىىىم ا ىىه ملحىىىا بىىأي واحىىىد مىىنامىىا يف بىىاب ال ضىىىا  ووظيفىىة الىىىوايل يف معيىىني  األعلىىىم مىىن الرعيىىىة( فىىال ي  
علم( ا ه بالنظر إىل  فس  ليل  اخخ للحكم بني الناس أفضل رعي ش( وأمثباهه ال يعلم  لش، بىل ن  ال ي  وامل صو  م  

 ال بد ل شخيص كو ه قيد الودوب أو الوادب من الردوع لسائر األ لة.
 : نتائج كون القيد للهيئة أو للمادةمن ثمرات البحث

 ديد ومشخيص كو  ال يد قيد الودوب أو الوادب، عديدة  ش  إىل بعضها    ا  الثمرات املخمبة على حت
 الودوب، كاالس طاعة للحج والعلم لل  ليد. با  فائهما سبا من ا  قيد الودوب ين في  فمنها:
عكىىس قيىىد  ،ا  قيىىد الودىىوب ال جيىىب إجيىىا مل وحتصىىيله  كاالسىى طاعة للحىىج(، بىىل ا  حصىىل ودىىب  ومل ومنهــا:

  –اليت هىيو  ظ  الطهارة األعم من الخابية واملائية  ا هو األصل ال ي قد يس ثىن منه الوادب  كالسامر للصالة(، وه
 قيد الودوب حسب املشهور فا  ف دت س   ودوب الصالة ومع  لش فا ه جيب حتصيلها. –كاامع 

ىىا  قيىىد الودىىوب جيىىوز ا  ي   ومنهــا:   اومثاالهىى ،هىىو األصىىل الىى ي قىىد يسىى ثىن منىىه ن املكلىىف  فسىىه عنىىه و لىىشعا 
االسىى طاعة قبىىل أمثىىهر احلىىج فىىا  لىىه أ  يف ىىدها وينيلهىىا واالسىى طاعة بعىىد أمثىىهر احلىىج فىىا  عليىىه ا  يىى حف  عليهىىىا. 

 .(1 ف أمل
 إراقة الماء أو إبطال الوضوء في الوقت أو قبله

املىا  الكىايف للوضىو  أو الغسىل بعىد  خىول الوقىت فا ىه ال جيىوز إراقىة  مطبي ي هام آخىر مبثال  أيضاو ولنمثل ل لش 
 الوادب. مثرط ا  الوضو  مثرط الودوب وليس –الح ه يف و  –والسبب يف  لش  ،إ ا علم بعدم وددا  ما  آخر

 كما ال جيوز ا  يبطل وضو  لو كا  م طهراو إ ا علم بعدم حصوله على املا  إىل آخر الوقت 
ودوبىىىاو املىىىا  الكىىايف للوضىىو  قبىىل الوقىىىت ف ىىد أفىىو املشىىىهور بىىا  األحىىوط  وامىىا إبطىىال الوضىىو  قبىىىل الوقىىت وإراقىىة

، مع ا  ودوب الصالة قبل الوقت غى  ثابىت، و لىش لودىه آخىر هىو الى ي يطىرث يف مباحى  امل دمىة املفومىة، (2 مرك ه
 فرادع.

بلىد  ىا  ال ي ىدر فيىه  ويف امل ام  هل جيب عليه ا  يودد ال درة لنفسىه علىى معرفىة األعلىم لي لىدمل كمىا لىو كىا  يف
 يه االك ساب ليحصل على أموال ليسافر إىل بلد ي مكن فيه من معرفة األعلم؟ على معرفة األعلم فهل جيب عل

                                                             

كمىا ميكىن ال مثيىل مبىىا   ،وميكىن ال مثيىل ثرمىة معايىن املكلىف  فسىىه عىن الطهىارمني قبىل الوقىت فىىا  املشىهور اف ىوا با ىه خىالق األحىىوط الودىوي (1 
قبىل أ  يى مكن مىن املسى  أ  ي صىرق  وز لىهإ ا حصىل عنىدمل م ىدار مىا يكفيىه للحىج جيى ( 22 كرمل يف العروة مثرائ  ودوب احلج من  مسىألة 

االس طاعة، وأما بعد ال مكن منىه فىال جيىوز وإ  كىا  قبىل خىروق الرف ىة، ولىو مصىرق مبىا تردىه عنهىا ب يىت  م ىه مشىغولة بىه(  فيه مبا ترده عن
 . مع مالحظة اخلالق الشديد بني الف ها  يف  لش فرادع حوامثي العروة.283-282ص 4العروة الوث ى ق

 .12رادع حول ه مل املسائل الثالثة العروة الوث ى فصل يف ال يمم مسألة  (2 
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ق عليىه فهىل لىه إف ىا   فسىه ال ىدرة   وكىا  قىا راو علىى ال عىر   –علىى الىودهني ، ق  أو مثىار   –ويف عكسه  لو بلغ 
 للحدي  صلة.و م ليد من ميسر؟ 

 اهلل على محمد وآله الطاهرينوصلى 
 

 )الحكمة(:
ــْن تـَْعرْفُــوا التـ َقــى َحتلــى تـَْعرْفُــوا ْصــَفَة اْلُهــَدى َولَــْن   عىىن اإلمىىام احلسىىن اجمل ىى   َواْعَلُمــوا ْعْلمــاق يَْقينــاق أَنلُكــْم َل

لُـوا اْلْكتَـاَب َحـال ْتاَلَوتْـْه َحتلـى تـَعْ  ُ  َولَـْن تـَتـْ َِ ِْ  نـَبَـ ِْ  َحرلفَـُه فَـْاَذا َتَمسلُكوا ْبْميثَاْق اْلْكَتاْب َحتلى تـَْعرُْفوا الـل رْفُـوا الـل
ُتُم اْلْفْريََة َعَلى الللْه َوالتل  ُتْم َكْيَف يـَْهْو  َمْن يـَْهْو َعَرفْـُتْم َذْلَك َعَرفْـُتُم اْلْبدََع َوالتلَكل َف َورَأَيـْ    ْحرْيَف َورَأَيـْ

يَن اَل يـَْعَلُموَن َواْلَتْمُسوا َذْلَك ْعْنَد َأْهْلْه فَْانـلُهْم َخاصلةق نُوٌر ُيْسَتَضاُء بْ  ِْ ٌة يـُْقَتَدى ْبْهمْ َواَل ُيْجْهَلنلُكُم الل ْبْهْم  ،ْهْم َوأَئْمل
يَن َأْخبـَـرَُكْم ْحْلُمُهـْم َعـْن َجْهْلْهـمْ  َعْيُش اْلْعْلْم َو َمْوُت اْلَجْهلْ  ِْ َوُحْكـُم َمـْنْطْقْهْم َعـْن َصـْمْتْهْم َوَِـاْهُرُهْم  (7)َوُهُم الـل

 َعْن بَاْطْنْهْم اَل ُيَخاْلُفوَن اْلَحال َوال َيْخَتْلُفوَن ْفيْه 
اْكرْيَن َواْعْقلُـوُ  ْإَذا َسـْمْعُتُموُ  َوَقْد َخَلْت َلُهْم ْمَن الللْه ُسنلٌة َوَمَضى ْفـيْهْم ْمـَن الللـْه  ِل ِْْكَرى لْلـ ُحْكـٌم ْإنل ْفـي َذلْـَك لَـ

  عانَعْقَل رَْعايٍَة َواَل تـَْعْقُلوُ  َعْقَل ْرَوايٍَة فَْانل ُرَواَة اْلْكَتاْب َكْثيٌر َورَُعاَتُه قَْليٌل َوالللُه اْلُمْستَ 
 ( عن آل الرسول  حتف الع ول

                                                             

 لعله  عن م ن دهلهم( أو  عن دهل غ هم(. (1 


