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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضني يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو حممد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد
 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني،

 االستنباط مبادئ
 ليست مبادئ االستنباط من وظائف الفقيو:اجلواب عن الدليل اخلامس

إن ادلوضوع دلا كان مما دل يعينو الشارع ، كان الفقيو وغريه بالنسبة إليو على حد سواء ، فال يقلد فيو كما ال : "قال السيد الوالد)سبق ان 
 ".تقليد يف سائر ادلوضوعات ادلبينة ، وإمنا الرجوع إليو لو كان ، فهو من باب الرجوع إذل أىل اخلربة 

 من بيده الوضع والرفع، بيده جعل احلجج
وديكن أن نعرب عما ذكره بوجو آخر وىو أن ما كان وضعو ورفعو بيد الشارع فان جعل احلجج عليو ىو أيضا بعهدتو ، وما دل يكن : أقول

 ().(كذلك فال
 : واجلواب 

 ــ موضوعية ادلوضوع صاحلة للرفع والوضع ۱
 ان موضوعات االحكام دبا ىي موضوعات االحكام، وضعها ورفعها بيد الشارع ، فان ادلوضوع وان كان بذاتو امراً تكوينياً او :اوالً 

ذلذا احلكم او احملمول تابع للجاعل او ادلعترِب، ولذا جند الشارع قد تصرف يف ادلوضوعات التكوينية او العرفية دبا  (موضوعيتو)اعتبارياً، اال ان 
الشرعي قد يكون دبا ىو موضوع الحكام الشارع من استحقاقو للزكاة وغريىا ، اوسع او اضيق من الفقري  (الفقري)ىي موضوع حلكمو ، فمثالً 

ان جعل ىذا موضوعاً خبصوصياتو، :  واحلاصل .()وكذلك احليض الشرعي ادلوضوع لالحكام فانو اعم من احليض العريف ()الواقعي او العريف
حلكٍم، مما وضعو ورفعو بيد ادلشرع ، وال ينفيو تبعية االحكام دلصاحل ومفاسد يف ادلتعلقات كما دل تنِف كوَن جعِل نفِس احلكم ورفعو بيده، 

 فتدبر جيداً 
 وكذا كون ادلبدأ مبدأً الستنباط ىذا احلكم

ليست مما يقبل الرفع والوضع  - () كالبالغة والرجال وادلنطق–وكذلك احلال يف مبادئ االستنباط ، فاهنا وان كانت بعناوينها االوليو 
شرعاً ، لكنها دبا ىي مبادئ الستنباط احكام الشرع قابلو الن ترفع وتوضع دبعيٰن ان جيعلها الشارع بقيوٍد حجًة علي ما ادت اليو وعلٰي ما نتج 

 .عن وقوعها مقدمة الستنباط احكامو ، او ال بقيوٍد، او يرفع حجيتها رأساً لتكون كالقياس مثالً 
 وكذلك احلجج

وكذلك احلال يف احلجج على االمور التكوينية فان الزنا مثالً موضوع تكويين خارجي وقد جعل الشارع احلجة عليو خصوص شهادة اربع 
امارة ادللك مع ان احلجج لدٰي العرف اعم او اخص من ذلك ،  (اليد)باخلصوصيات ادلعروفة كما جعل احلجة علٰي السرقة الشاىدين وجعل 

 .فتدبر.فهو اذن قد تصرف يف احلجج علي االمر التكويين لكن دبا ىي كاشفة عن موضوع  حكمو
 صالحية االمر التكويين للرفع والوضع دبا ىو دخيل يف الغرض- ۲

                                                             

 . االستاذ للسيد – االستنباط مبادئ- والتقليد االجتهاد مباحث سلسلة من( 80 )الدرس راجع- ( )
 علي تفصيل ، اما العريف فقد يعدون من ديلك قوت … فان الفقري الشرعي ىو من ال ديلك قوت سنتو قوتاً او فعالً او ملك لكن كان عليو دين حال -()

 .من ال ديلك األمن الوظيفي فقرياً وان كان ديلك قوت سنتو -  يف اعراف اخريٰ –ستة اشهر غنياً ، وقد يعدون 
فان كل ما امكن ان يكون حيضاً فهو حيض فالصفرة بعد العادة وقبل العشرة وما بني العادة والصفرة حيض شرعاً، لكنها عرفاً ليست حبيض بل  -( )

 .وكذلك طبياً ظاىراً 
 أخل.. اي ككوهنا مسألة بالغية او رجالية-  ()
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 وان دل يكن قابالً للرفع او الوضع من قبل الشارع دبا ىو شارع ، بنفسو ، اال انو قابل -ومنو مبادئ االستنباط -  ان االمر التكويين:ثانياً 
 .لذلك دبا ىو ذو مدخلية يف اغراضو

القبلة والوقت أو أول الشهر ونظائرىا ، فاهنا صاحلة الن تؤخذ موضوعاٍت ألحكامو أو شروطاً فيها ، أو الن تـُقَّيد احلجج عليها : فمثالً 
، لكن دبا ىي ذات مدخلية يف اغراضو ، فان معرفة مالو الدخل يف اغراضو ، شطراً او شرطاً ال يعلم اال من قبلو ، كما ان ()بشروط خاصة

احلجج عليها  والكواشف عنها قد ال تكون ىي الكواشف العرفية أو قد تكون بقيد زائد أو بتوسعة زائدة فال بد من اخذ احلجج عليها ايضاً 
 .منو-  تأسيساً أو امضاءاً –

 حجية قول الشارع دبا ىو مرشد وان دل تكن لو ادلولوية- ۳
لكن الشارع دبا ىوعادل حميط ديكن بل يرجح بل ىواالفضل علٰي االطالق، ان يكون مرشداً للحجج االكثر اصابة على .. سلمنا:ثالثاً 

 . اكثرّي االيصال من غريه()موضوعات االحكام أو ما لو ادلدخلية يف الغرض أو ماىو مبدأ
انو وان دل يصح فرضاً ان يتدخل ويتصرف يف ادلوضوعات وادلبادئ ، دبا ىو مورٰل، لكنو لو ان يبني ويكشف دبا ىو مرشد ، واذا : واحلاصل

 كان قول اىل اخلربة حجة فيها فما بالك بسيد اخلرباء؟
وال تالزم بني عدم كون امٍر وظيفة للشارع وبني عدم كون قولو حجة فيو ، بل قد ال  (االرشاد)و (الوظيفة)الفرق بني بني : وبعبارة اخريٰ 

 . ولعلو يأيت مزيد بيان ذلذا باذن اهلل تعاذل .تكون وظيفتو البيان لكنو لو بني فهو حجة
 الربىان اإلين كاشف عن مرجعية الشارع فيها-4 

، وذلك استناداً ارٰل تصّديو لتحديد ادلوضوعات () ان الربىان اإلين كاشف عن مرجعية الشارع يف ادلوضوعات وادلبادئ وغريىا:رابعاً 
التكوينية الصرفة وما حيمل الفوائد الدنيوية أو االخروية ، ولتحديد احلجج عليها او الكشف عنها والدواّل عليها ولتحديد شروط وحدود 

 ( ) وقد دّلت على ذلك االيات والروايات ، فمثالً .مدخلية ادلوضوع يف االغراض الدنيوية وشبو ذلك
 ومنها الصحة والسالمة والربح والغنيمة، ومها موطن الشاىد – لشىت منافع الدنيا واآلخرة ()ذَلُمْ  َمَناِفع لَِيْشَهُدوا ان الظاىر مشول)- 

 َمَناِفع لَِيْشَهُدوا : يقول إين مسعت اهلل:عندما قال (عليو السالم  )فقد سئل اإلمام الصادق- يف ما صرنا اليو من مولوية أمرالسفر وأشباىو 
، فليس  فقد تصدى الشارع لكال النوعني من ادلنفعة وعلَّل هبما بعض احكامو. ()("الكل: "منافع الدنيا أو منافع اآلخرة؟ فقال:  فقيلذَلُمْ 

 مثل ذلك مما ليس من شأنو
 .()("علموا أوالدكم السباحة والرماية " (صلى اهلل عليو وآلو  )ومن األمثلة على ذلك قول رسول اهلل )- 
 . اذل ماىو النافع للصحة وما ىو السبب للغنيمة ()فقد ارشد .()("سافروا تصحوا وتغنموا:"وقال رسول اهلل )- 
الواحد شيطان، واالثنان شيطانان، : ان رسول اهلل هنى أن يسافر الرجل وحده وقال " (عليو السالم  )وعن أمري ادلؤمنني علي...)- 

                                                             

 ككون احلجة على اول الشهر رؤية اذلالل بالعني اجملردة ال العني ادلسلحة وىكذا-  ))
 اي مبدأ من مبادئ االستنباط-  ()
 اي يف ربديدىا وجعل او امضاء احلجج عليها وشبو ذلك-  ))
  فراجع للمزيد من التفصيل ما ىنالك365 – 350ص  (االوامر ادلولوية واالرشادية  )االمثلة االتية مقتبسة من كتاب -  ()
 (.28)االية- سورة احلج- ( )
 . سورة احلج28 ذيل آية 486،ص2ج:الصايف - ( )
 (الفقو الطب) نقالً عن 4، باب تأديب الولد ح47، ص6ج:الكايف - ( )
 .180،ح76ص:الدعوات- ( )
 (االوامر ادلولوية واالرشادية  )ان دل نقل انو مولوي استحبايب كما صرنا اليو يف كتاب -  ))
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 .والنهي يف ىذا ونظائره واالمر يف سابقو ونظائره ، على كال تقديري ادلولوية واالرشادية ، شاىد ودليل. ()("والثالثة نفر
فقد . ( )(" اطعموا ادلرأة يف شهرىا الذي تلد فيو التمر؛ فإن ولدىا يكون حليماً تقياً : " (صلى اهلل عليو وآلو  )وقال الرسول...)- 

 .حدد الشارع ادلقدمة ادلوصلة 
فقد تطرق اذل الكشف عن حقيقة . ()(" دل ينزل داء إال وأنزل لو شفاءتداووا فإن اهلل: " (صلى اهلل عليو وآلو  )وقال النيب...)- 
 (... فان اهلل دل ينزل  )تكوينو 
 ِشَفاءٌ  ِفيوِ  أَْلَوانُوُ  ُ َْتِلفٌ  َشرَابٌ  بُطُوهِنَا ِمنْ  خَيْرُجُ :إذل قولو تعاذل (االستشفاء)و (العالج)و (التدواي)وديكن االستناد يف مطلوبية )- 
للباري  (مطلوبيتو)و (الشفاء) مما يدل على حمبوبية ()لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرمْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَآنِ  ِمنَ  َونـُنَـزِّزلُ ، بل حىت إذل مثل ()لِلنَّاسِ 

جل وعال، فيدل بادلالزمة العرفية على مطلوبية سببو وعلتو ادلعدة، سواء ما كان من قبيل القسم األول ، أم ما كان من قبيل القسم الثاين ادلشار 
 .() (إليهما يف اآليتني الشريفتني

ذبنب  :" (عليو السالم  )، وقال اإلمام موسى بن جعفر()"إمش بدائك ما مشى بك : " (عليو السالم  )ومن ذلك قول اإلمام علي)- 
 (.()"الدواء ما احتمل بدنك الداء

 .()("احتجموا إذا ىاج بكم الدم؛ فإن الدم ردبا تبيغ بصاحبو فيقتلو : " (صلى اهلل عليو وآلو  )وقال الرسول...)- 
، ودبضموهنا "من أكل رمانة على الريق ، أنارت قلبو، وطردت شيطان الوسوسة أربعني صباحاً  :"(عليو السالم  )وقال اإلمام الصادق)- 

وطردت عنو وسوسة الشيطان ومن طردت عنو وسوسة الشيطان، دل يعص اهلل ، ومن :"..وغريمها ومنها  (احملاسن)و (الفروع)أحاديث كثرية يف 
 .()("دل يعص اهلل دخل اجلنة

وسائر ما ذكر يف البحث  (...ان ادلوضوع دلا كان مما دل يعينو الشارع  ) () ومن مالحظة ىذه االمثلة ونظائرىا يظهر عدم صحة ما قيل
 فتأمل .  اذ ظهر انو كثرياً ما عنّي ادلوضوع او العلة او ادلعدَّ او كشف عن امٍر دنيوي او ما اشبو()السابق

 ...وللحديث صلة 
 الطاىرين وآلو حممد على اهلل وصلى

 

                                                             

 .9270، ح209 ، ص8ج:مستدرك الوسائل - ( )
 .58، ح3، ب141، ص63ج:حبار االنوار- ()
 .498ح (عليو السالم  )فصل التدواي برتبة موالنا وسيدنا أيب عبداهلل احلسني180ص:الدعوات - ()
 (.69)سورة النحل، االية - ( )
 (82)سورة االسراء، االية -  ( )
 .ادلبحث السادس- 357ص : االوامر ادلولوية واالرشادية- ( )
 .2489،ح408، ص2ج: وسائل الشيعة- ( )
 .، مكارم االخالق يف معاجلة ادلريض409، ص2ج:وسائل الشيعة - ( )
 14819، ح80، ص13ج: مستدرك الوسائل - ( )
 .179، ص2ج: الفروع- ( )
  فراجعو فان بعض الكالم ىنا ناظر اذل ما ىنالك وان دل يذكر يف صدر ىذا البحث ىنا80اي بالدرس -  ()
 يف بداية البحث-  ()


