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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 حول وال أمجعني، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضني يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال
 االستنباط مبادئ

: سبقت دعوى ان ادلوضوعات الصرفة ومنها تطبيق الكربيات على صغرياهتا، خارجة عن وظائف اجملتهد، كما سبق اجلواب االول مع ملحقو، ونضيف 
االقرار والشهادة من االدلة على وجوب االتباع رغم عدم كوهنما وظيفة 

ان شلا يدل على عدم التالزم بني عدم كون الشئ وظيفًة لشخص وعدم جواز اتباعو فيو ، ما صرح بو بعض الفقهاء من ان االقرار على النفس بارتكاب 
وجب اجراء احلد - ليس بواجب وليس من وظيفة الفاعل دلثل ذلك اال التوبة النصوح ، ومع ذلك فانو لو اقّر بالشرائط - والعياذ باهلل - مثل الزنا واللواط 

 .عليو
على حقوق اهلل ، كما لو رأى اربعة شهود شخصاً يزين، فانو ال جتب عليهم التربع بالشهادة ، بل ذىب السيد الوالد اىل كراىة التربع  (الشهادة) وكذلك 

. ، وكذلك احلال يف ادلصاحل العامة بالشهادة يف الزنا
، لكن احللي واالردبيلي وصاحب ادلستند  واما حقوق الناس فهناك خالف ، فقد رأى ادلشهور ان الشهادة التربعية ال تقبل للتهمة ولإلمجاع ادلدعى

 .، فمع اهنا غري واجبة وليست من وظيفة الفرد ، اال اهنا حسب ىذا الرأي تقبل وتبعهم الوالد ذىبوا اىل اهنا تقبل
 اذا مل يكن امر وظيفة مل جيز اتباعو من ىذا احليث وان جاز حبيثية اخرى؟ :اليقال 
 ، وال يصح القول انو حيث   ان غاية ذلك ان حيثية اجتهاده ، يف لزوم اتباعو ، ىي كاحلجر يف جنب االنسان ، فال ىي ضارة وال ىي نافعة:اذ يقال 

كانت ادلوضوعات خارجة عن وظيفتو مل جيز اتباعو ، اال ترى الفرق بني الفسق واالجتهاد ؟ فان الفسق مانع عن جواز تقليد اجملتهد اما اجتهاده فال ريب انو 
اىل احلس ، غري ضار كما ىو غري نافع - أي االجتهاد - وان مل تكن لو مدخلية يف معرفة ادلوضوع بل كان الدخيل مساعو او دلسو او رؤيتو، اال ان ضميمتو 

فتدبر . لكون خربه حجًة او الزم االتباع فغاية االمر انو كاحلجر يف جنب االنسان ال انو مانع عن حجية ما ىو حجة وال انو نافع جلعل ما ليس حبجة حجة
 .جيداً وسيأيت مزيد توضيح لو ودفع دخل عنو ايضاً باذن اهلل

ادلوضوعات والتطبيقات من وظائف الفقيو ختيرياً - كربوياً - ثانياً 
 النقاش يف الكربى ، فان الظاىر ان بيان موضوعات االحكام وتطبيق الكربيات على الصغريات ىي من وظيفة اجملتهد ختيرياً أي اهنا واجب كفائي، :ثانياً 

. فعلى ادلكلف الفحص فان مل يفحص امث وعلى اجملتهد البيان ولو مل يبني امث أي انو لو مل يفحص ىذا ومل يبني ذاك امث اجلميع
 : ويدل على ذلك ادلة عديدة

حتفظاً على اغراض ادلوىل - 1
 ان التحفظ على اغراض ادلوىل ادللزمة واجب عقالً وىو متوقف على رلموع بيان احلكم وادلوضوع ، واالغراض شلا تفوت بامهال كل منهما :الدليل االول 

فكما جيب بيان احلكم جبعل احلجج عليو واجياب الوصول اليو للتحفظ على اغراضو ولصون التشريع عن العبثية كذلك جيب بيان ادلوضوع جبعل احلجج عليو 
فيشربو العبد جهالً منو باحلكم  (ىذا مخر): وبني ان ال يقول (اخلمر حرام): واجياب الوصول اليو ، اال ترى انو ال فرق يف فوت الغرض بني ان ال يقول ادلوىل 

. او بادلوضوع 

                                                             

 .اال ان يعفو احلاكم الشرعي لو اجتمعت مقتضيات العفو-  
نعم ميكن القول بكراىة الشهادة اذا كان االمر شلا يستحب سرته كما ورد من ادلة استحباب السرت يف باب الزنا ، وقد  ))قال يف الفقو كتاب الشهادات -  

 ((كتاب احلدود  )ذكرنا ذلك يف 
التربع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول ، اما يف حقوق اهلل او الشهادة للمصاحل العامة فال مينع ، اذ ال مدعي ذلا وفيو  ))قال يف الشرائع -  

 ( .( انتهى –تردد 
فاحلق ىو القبول ، كما ىو ظاىر احملقق االردبيلي ويظهر من الكفاية : ولذا قال يف ادلستند  )) 176 ص 86قال يف ادلستند على ما نقلو عنو الفقو ج -  

 ((وىو صريح احللي يف السرائر ، اىل آخر كالمو . ادليل اليو 
 .امنا ىو على فرض التنزل  (كاحلجر يف جنب االنسان  )وسيايت اهنا نافعة واهنا مشمولة باالدلة ، وقولنا ىنا -  
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ودعوى حتويل ادلوىل حتقيق ادلوضوع على ادلكلف حصراً مبعىن وجوهبا عليو فقط وعدم وجوهبا على الغري يف صورة جهلو قصوراً بل وتقصرياً لكنو يكون شلن 
.  وىي اليت حتتاج اىل الدليل لو ألفت المتثل، اول الكالم وخالف االصل

 ان ارادة ادلوىل الحراز اغراضو الواقعية حتتم ، بالنظر للحكمة ، وجوب بيان احلكم وادلوضوع ووجوب حتصيلهما وعدم سقوطو عن الفقيو :واحلاصل 
 . بقصور او تقصري ادلكلف يف حتصيل احلكم او موضوعو

لبناء العقالء - 2
.  ان بناء العقالء عام لبيان االثنني وعلى العقوبة على من اخل باحدمها فوقع الطرف يف ادلفسدة او فوَّت ادلصلحة ادللزمة :الدليل الثاين

من واجب العامل هبما وانو لو اكتفى ببيان الكربى وامهل  (ىذه كهرباء  )و  (الكهرباء خطر على احلياة) اال ترى ان العقالء يرون ان كال من بيان 
 الصغرى فامسك هبا اجلاىل فقتلتو، مقّصر مستحق للذم والعقاب ؟

  (َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ) والن- 3
  وقد فصلنا ذلك يف بعض الكتب. فان شأن الوو بيان ادلوضوع ايضاً  (أَْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ) : قولو تعاىل: الدليل الثالث

  (َ َْذُرونَ  ... َولِيُـْنِذُروا... ): وقولو تعاىل- 4
ينِ  يف  لَِيتَـَفقَُّهوا طَائَِفةٌ  ِمنـُْهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّل  ِمنْ  نـََفرَ  فـََلْواَل  ): قولو تعاىل :الدليل الرابع   (َ َْذُرونَ  َلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعوا ِإَذا قـَْوَمُهمْ  َولِيـُْنِذُروا الدِّل

لدفع قتل بعض َمن جهل  (مؤمن- ان ىذا الشخص الذي تومهوه كافراً حربياً لكنو كان مؤمناً وليَّا)و (قتل ادلؤمن حرام)فانو يصدق على كل شلن بنّي ان 
احلكم او ادلوضوع، لو ،انو منذر وانو انذرىم ، وانو لو مل ينذرىم و ذِّلرىم ومل يقل دلن ارادوا قتل ادلؤمن جاىلني انو مؤمن وىو عامل فلم يقل متعلالً بانو ال 
جيب عليو بيان ادلوضوع ، فقتلوه جاىلني قصوراً او تقصرياً، فانو يصدق باحلمل الشائع الصناعي انو مل ينذر ومل  ّذر كما ان العقالء يرون انو آمث مستحق 

. للعقوبة ، وال يُقبل منو التعليل بان االخبار بادلوضوع ليس من وظيفتو
. وعدمو (التحذير)فانو ال شك يف صدق  (االنذار) ولئن ُشّك يف صدق 

.  ذلك دلا ُعِلم من الشرع من امهية حفظ النفس :ال يقال  
 الكالم يف اننا لو خلينا واالية وطبعنا والفهم العريف فانو يستفاد منها الوجوب ، مع قطع النظر عن أي دليل خارجي، نعم يبقى ان الشارع قد :اذ يقال  

 .خفف يف بعض ادلوضوعات فلم يوجب البيان وذلك للدليل اخلارجي ادلؤكد لالصل ادلّدعى 
بالفرق بني احلس واحلدس والفتوى وخرب الثقة : االشكال

ان اجملتهد من حيث كونو سلرباً عن حس فيما لو رأى او مسع فان قولو حجة والزم االتباع، ال من حيث كونو مفتياً فال يصح : نعم غاية ما ميكن ان يقال
. اتباعو من ىذا احليث

 الفرق بني االخبار احلسي واحلدسي وان فتوى اجملتهد ىي من باب احلدس واما إخباراتو لو كانت فهي من باب احلس فتشملها ادلة حجية :واحلاصل
.  العمل هبا من ىذا الباب ال ذاك– بل وجب –خرب الثقة يف ادلوضوعات الصرفة فجاز 

.   وسيأيت مزيد بيان لو واجلواب عنو باذن اهلل تعاىل
 ... وللحديث صلة

 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى

                                                             

 .أي القاعدة العقلية وىي التحفظ على االغراض ادللزمة -  
 وشلا يوضح ذلك ما ذكر مسلك حق الطاعة ، اال انو غريه بل ىو اسبق رتبًة منو اذ ىو من االدلة ال االصول كما يظهر بالتدبر -  
 .نعم ذلك مقيد حبدود العسر واحلرج كما ان بيان االحكام كذلك -  
 (71)االية : سورة التوبة -  

  (مؤسسات اجملتمع ادلدين يف منظومة الفكر االسالمي  )و  (االوامر ادلولوية واالرشادية  )و  (شورى الفقهاء دراسة فقهية اصولية  )يراجع -  
 .للسيد االستاذ 

 (122)االية :  سورة التوبة-  


