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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعٌن، وال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

النقض بادلوضوعات ادلستنبطة العرفية واللغوية : اجلواب الرابع
جاز االعتماد على إخباره إال انو ال من باب التقليد بل دلا ىو الصحيح من حجية خرب الثقة يف ادلوضوعات ) كما يرد على ما ذكره يف التنقيح من :رابعاً 
. النقض مبا التزمو من وجوب الرجوع للمجتهد يف ادلوضوعات ادلستنبطة العرفية واللغوية؛ وذلك لعٌن ما ذكره ىنالك من الدليل للوجوب (اخلارجية

كالصالة والصوم والزكاة وغًنىا شلا وقع الكالم يف أهنا أسام للصحيحة أو األعم، أو ادلوضوعات : التقليد يف ادلوضوعات ادلستنبطة- 3)قال يف التنقيح 
 فإذا بىن اجملتهد على أن السورة ال يعترب يف مسمى الصالة وأهنا إسم لألجزاء والشرائط غًن السورة، أو أن الغناء ىو () وحنوه()العرفية واللغوية كما يف الغناء

الصوت ادلطرب ال ما اشتمل على الرتجيع من غًن طرب، فهل جيب على العاّمي أن يقّلده فيهما، أو أن ادلوضوعات ادلستنبطة من الشرعية والعرفية وغًنمها 
 خارجة عن األحكام الشرعية وال جيري فيها التقليد بوجو؟

الصحيح وجوب التقليد يف ادلوضوعات ادلستنبطة األعم من الشرعية وغًنىا وذلك ألن الشك فيها بعينو الشك يف األحكام، ومن الظاىر أن ادلرجع يف    
 ()(األحكام الشرعية ادلرتتبة على تلك ادلوضوعات ادلستنبطة ىو اجملتهد، فالرجوع فيها إليو عبارة اُخرى عن الرجوع إليو يف األحكام ادلرتتبة عليها

وسوقها مجيعاً بعصى واحدة؛ إذ ادلستنبط الشرعي حيث ان  (ادلستنبطة العرفية واللغوية)بـ (ادلستنبطة الشرعية)عدم صحة خلط -  إضافة إىل أ:أقول يرد عليو
، أما ادلستنبط العريف واللغوي فمقتضى القاعدة ان يقال ان ادلرجع () وطريقو ىو الفقيو اجملتهد،سلرتَِعوُ ىو الشارع وىو اجلاعل وادلعترب فانو ال بد من ان يؤخذ منو

فيو ىو العرف واللغة فال وجو لكون ادلرجع الفقيو إال من جهة كونو من العرف أو اللغويٌن فقد ساوى غًنه على ىذا، فجهة الفقاىة واالجتهاد أجنبية عن 
. () ان يقوم دليل خارجي خاص()مرجعيتو يف ادلستنبط العريف اللغوي، إال

لوضوح ان الشك يف احلكم مباين للشك يف ادلوضوع، غاية األمر  (ألن الشك فيها بعينو الشك يف األحكام)وضوح عدم صحة قولو -  ب : وإضافة إىل
. ()كما عرب بذلك عدد من األعاظم (ألن مآل ومرجع الشك فيها ىو إىل الشك يف األحكام)انو ناشئ من قبلو وواضح ان العلة غًن ادلعلول فالالزم ان يقال 

أو مبآلو )نقضاً ان الشك يف ادلوضوعات العرفية وادلستنبطة، لو وجب فيو الرجوع إىل اجملتهد وتقليده ألن الشك فيها بنفسو :  يرد عليو إضافة إىل ذلك:أقول
ألن الشك فيها بعينو  )ىو الشك يف احلكم، جلرى ذلك يف ادلوضوع الصرف حذو القذة بالقذة، لعٌن ما ذكره من التعليل  (ال فرق بينهما يف جهة البحث– 

الشك يف األحكام ، ومن الظاىر أن ادلرجع يف األحكام الشرعية ادلرتتبة على تلك ادلوضوعات ادلستنبطة ىو اجملتهد ، فالرجوع فيها إليو عبارة اُخرى عن الرجوع 
 (إليو يف األحكام ادلرتتبة عليها

فان العامي ال يرجع يف ادلوضوع ادلستنبط العريف، أو ادلوضوع الصرف للمجتهد إال بلحاظ انو يريد معرفة حكمو وترتيب : والسر إضافة إىل ما ذكره واضح
األثر الشرعي عليو وال يرجع إليو فيها كمطالب مستقلة يف حد ذاهتا، وإال لرجع إىل علماء اجلغرافيا واجليولوجيا والفيزياء والطب والطبيعة واالجتماع يف مثل تلك 

أو حسب مبناه كان ىو ) ال إىل الفقيو، وإمنا يرجع إليو ألنو يريد ترتيب احلكم الشرعي عليو، فعاد الرجوع إليو يف ادلوضوع رجوعاً إليو يف احلكم ()ادلوضوعات
. (بعينو

                                                             

 .وكذا الوطن فاهنما مستنبطان عرفيان ()
. كالصعيد والكعب، فاهنما من ادلوضوعات ادلستنبطة اللغوية ()
. 350 ص1التنقيح يف شرح العروة الوثقى ج( )
إذ من أين لغًن الفقيو ان يعلم حقيقة ما اخرتعو الشارع وأجزاء وشرائط ادلوضوع الذي كانت موضوعيتو باعتباره وجعلو ابتداءاً؟ ( )
. (مقتضى القاعدة)استدراك عن ( )
 أما دعوى العينية فباطلة واما ادلآلية فغًن ناىضة بالوجوب بل حح باجلواز مبا ىو فقيو ال مبا ىو أىل خربة، فتتمل جيداً ( )
 .كادلًنزا النائيين وكالسيد عبد اذلادي الشًنازي وظاىر السيدين الوالد والعم( )
وان ىذا وسواس  (ادلرتبط بالطبيعة والكيمياء)وان ادلياه الزاجية والكربيتية مياه مطلقة أو مضافة  (ادلرتبط بالطب أو العرف)وماء الشعًن الطيب أو ادلسكر  (ادلرتبطة باجلغرافيا)كالقبلة ( )

. (...شلا يرتبط بعلم األعصاب واالجتماع و)وىذه وسوسة أم ال وانو سفيو أموايل أو رلنون أو غًن ذلك 
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 ()ان احليثيات التعليلية ال تعود إىل حيثيات تقييدية: اجلواب اخلامس
بلحاظ جهتو والقول بانو حجة من  (اخلرب احلسي)ان صحة دعواه تتوقف على َعْود اجلهات التعليلية إىل جهات تقييدية وحينئٍذ يصح تفكيك : خامساً 

، واما على القول بعدم عودىا إليها وإن اجلهات التعليلية ىي رلرد دواٍع للحكم وليست ىي ادلوضوع للحكم ()جهة كونو خرب ثقة ال من جهة كونو قول اجملتهد
بذاتو وبنفسو حجة ال لعنوان كونو صادراً عن  (اخلرب)للحكم وال من قيودىا، فال، إذ تكون اجلهة أجنبية عن ادلوضوع فال تكون مكّثرة لو فال يتعّدد، فيكون 

. الثقة أو كونو صادراً عن ادلقلَّد أي ال بقيد كونو خرب ثقة أو قول مرجٍع أو خبًن، أو العكس
 انو وقع اخلالف بٌن مثل احملقق االصفهاين ومثل احملقق العراقي فذىب األول إىل ان اجلهات التعليلية يف األحكام العقلية راجعة إىل احليثيات :توضيحو

. ()التقييدية
إىل ان احليثيات التعليلية يف األحكام العقلية ليست جهات تقييدية للموضوع، لوضوح ان موضوع احلكم مغاير لعلتو أواًل، مث انو لو فرض : وذىب الثاين

.  ثانياً ()صحتو يف األحكام العقلية احملضة فانو ال يصح يف األحكام الشرعية ادلستكشفة بالعقل
فادلغالطة امنا نشتت من خلط احلكم الشرعي ادلستكشف من حكم عقلي باحلكم العقلي الثابت لشيء )وقد ذكر السيد اخلوئي ىذا الوجو األخًن فقال 

جلهة تعليلية، ومن الواضح ان كون اجلهات التعليلية يف االحكام العقلية جهات تقييدية اجنيب عن كون اجلهات يف االحكام الشرعية جهات تقييدية ولو كانت 
. ()(مستكشفة من طريق العقل

ومزيد توضيح ذلك يظهر مبالحظة ما يرتبط بادلقام يف مباحث اجتماع األمر والنهي ومبحث النهي يف العبادة مقتضٍي للفساد أم ال؟ ومبحث مقدمة 
. الواجب

مها  (الغصب)و (الصالة)ومن الواضح ان  (كالغصب والصالة)ففي مبحث اجتماع األمر والنهي يبحث عن إمكان اجتماع األمر والنهي مع تعدد العنوان 
مغاير لعلة  (الصالة)وشبو ذلك ومن الواضح ان ادلوضوع  (معراج ادلؤمن)و (قربان كل تقي)ادلوضوع للحكم، واما الداعي واحلكمة أو علة التشريع فهي مثل 

. جهة تقييدية– على ادلبىن الثاين – تشريعة وىي ادلعراجية وادلقرِّبِيَّة فليست اجلهة التعليلية 
اما يف مقدمة الواجب فيبحث عن ان احلرام النفسي كالغصب لو وقع مقدمة لواجب أىم كإنقاذ النفس احملرتمة فلو قيل بإن اجلهة التعليلية، وىي ادلقدمية 

 إذ عنوان الغصب منهي عنو أما عنوان ادلقدمية فليس مبتمور بو بل ىو داع ()يف ادلقام، ال تكون جهة تقييدية، فال يكون ادلقام من قبيل اجتماع األمر والنهي
إلنقاذ الطفل العالق يف السطح والذي لواله لسقط ومات فرضاً، فادلتمور بو ىو نفس نصب السلم ال بعنوان  (ادلغصوب، لو احنصر بو)لألمر بنصب الُسلَّم 

مقدميتو فلم جيتمع األمر والنهي يف شيء ذي عنوانٌن، أي مل يرد كل منهما على عنوان ىو موضوعو إال اهنما احتدا وجوداً؛ إذ مصب النهي ىو الغصب 
. ومصب األمر ىو ذات نصب السلم وليس عنوان ادلقدمية ليقال ان نصب السلم قد اجتمع فيو عنوانان أحدمها زلرِّم وىو الغصب واآلخر زللِّل وىو ادلقدمية

 نعم عنوان () ليس مبحبوب لذاتو وال مطلوب وال مراد وال متمور بو بل ذات ادلقدمة ىي احملبوبة ادلطلوبة ادلرادة ادلتمور هبا() ان عنوان ادلقدمية:واحلاصل
. (وىي نصب السلم أو ادلشي يف األرض ادلغصوبة)ادلقدمية داع لتعلق احلكم بنفس ادلقدمة 

 واهنا مقتضي للفساد أم ال، فانو مل يتعدد العنوان الذي ىو ادلوضوع للحكم، بل ورد النهي على ()واما يف مبحث النهي عن العبادة أو ادلعاملة كعكسو
. الذي ورد بو األمر أو الذي كان مباحاً أو ورد األمر على نفس ادلعنون الذي تعلق بو النهي النفسي- ال العنوان – نفس ادلعنون 
ذات اخلرب ىو الكاشف عن الواقع والذي يرتتب عليو األثر، ال عنوان كونو خرب ثقة أو كونو فتوى رلتهد، كما ان ذات الفتوى ىي ادلتمور : ويف ادلقام

. باتباعها وىي حكم اهلل ال عنوان الفتوائية

                                                             

 .فال يصح التفصيل والتفكيك بان وجو حجية قولو ىو انو خرب ثقة ال انو قول رلتهد كما سيتيت بيانو( )
 .أو العكس يف عكس ذلك( )
 .205-1/204هناية الدراية ( )
 .1/387بدائع األفكار ( )
. 1/233أجود التقريرات ( )
. (احملللة بالذات)أو ادلعاملة  (الواجبة)بل مصداق األمر بالشيء احلرام، عكس النهي عن العبادة ( )
. وىو حيثية تعليلية( )
 .ألن ذات ادلقدمة ىو احلامل للمصلحة أو ادلفسدة ال عنواهنا( )
. األمر باحملرم النفسي( )
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. ىي واسطة يف الثبوت وليست واسطة يف العروض– حسب مبىن العراقي –  احليثيات التعليلية يف أشباه ادلقام :وبعبارة أخرى
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين                وللبحث مزيد توضيح وتتمة ودفع دخل


