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

أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
معاريض الكالم – مبادئ االستنباط 

عدم عودة اجلهات التعليلية إىل تقييدية مطلقا : تتمة اجلواب اخلامس
سبق ان احملقق االصفهاين ذىب إىل ان اجلهات التعليلية يف األحكام العقلية ترجع إىل اجلهات التقييدية وان الشيخ العراقي وتبعو السيد 

. () أو يف خصوص تعدية ذلك إىل األحكام الشرعية()اخلوئي انكرا ذلك اما مطلقا
الدور زلال ألنو يستلزم : وكذلك قولنا:  ان االصفهاين ارتآى ان قولنا كذا زلال ألنو دور يعود يف واقعو إىل ان الدور زلال، أقول:وتوضيحو

 فقد اجتمع النقيضان، يعود إىل ان اجتماع النقيضني زلال ()توقف الشيء على نفسو، وىذا زلال ألنو يستلزم تقدم الشيء وعدمو يف آن واحد
. فادلوضوع يف الواقع ىو العلة نفسها

 أو  إذا كان للتأديب، يرجع إىل ان تأديب اليتيم جائز أو حسناألحكام الشرعية فان قولنا ضرب اليتيم جائز– حسب كالمو – وكذلك 
. ، واما الضرب فانو بنفسو ال بشرط عن اجلواز واحلسن أو احلرمة و القبححسن

. ضرب اليتيم حرام إذا كان بال سبب أي  لمًا، يعود إىل ان  لم اليتيم حرام فالعلة ىي ادلوضوع واقعاً : وكذلك قولنا: أقول
والتحقيق يف ادلقام ): وانكر ذلك احملقق العراقي، نظراً ألن العلة علة وادلوضوع موضوع ومها متغايران عقالً وعرفًا، وتبعو السيد اخلوئي فقال

 شرعى ال عقلي، نعم احلاكم بادلالزمة بني ()ىو ان ما افيد وان كان صحيحا يف االحكام العقلية اال ان الوجوب ادلبحوث عنو يف ادلقام
الوجوب النفسي والغريي ىو العقل فالعقل بعد استقاللو بادلالزمة ادلزبورة يستكشف وجوبا شرعيا متعلقا بادلقدمة حني تعلق الوجوب النفسي مبا 
يتوقف عليها فعنوان ادلقدمية متمحضة يف كوهنا جهة تعليلية، فادلغالطة امنا نشأت من خلط احلكم الشرعي ادلستكشف من حكم عقلي باحلكم 
العقلي الثابت لشيء جلهٍة تعليليٍة، ومن الواضح ان كون اجلهات التعليلية يف االحكام العقلية جهات تقييدية اجنيب عن كون اجلهات التعليلية 

 ()(يف االحكام الشرعية ولو كانت مستكشفة من طريق العقل جهات تقييدية، وما حنن فيو امنا ىو من قبيل الثاين دون االول
.. فان ذات ادلقدمة ىي احملرمة أو الواجبة، واما عنوان ادلقدمية فهي حيثية تعليلية: وعليو

وعليو فإذا أخرب اجملتهد بان ىذا .  الرجوع إىل اجملتهد يف ادلوضوعات الصرفة()وادلقام من قبيل األحكام الشرعية إذ البحث ىو عن جواز
 ىو جهة تعليلية حلكم شرعي، ()السائل مخر أو ىذا ىو اجتاه القبلة أو ىذا السمك لو فلس، فان كون خربه خرب الثقة أو كون قولو قول رلتهد

ىو الكاشف عن الواقع وحجيتو معناىا الكاشفية عن الواقع حسب ادلنصور بل ان – كقولو ىذا مخر – وادلوضوع ىو نفس اخلرب بذاتو إذ اخلرب 
ادلنجزية ىي تابعة لذلك وكذلك لزوم االتباع فاحلجية أوالً وبالذات مصبُّها الكاشفية ويتفرع عنها لزوم اإلتباع أو ادلنجزية واستحقاق العقاب 

. بادلخالفة
ان ادلوضوع للكاشفية ولزوم االتباع ىو نفس ىذا القول، واما صدوره من رلتهد أو ثقة أي كونو صادراً من ىذا أو ذاك فهو جهة : واحلاصل

                                                             

 .العراقياحملقق وىو رأي ( )
 .وىو رأي السيد اخلوئي( )
 .(بل زماناً أيضاً يف العلل االعدادية) رتبةً ألن ادلتوقَّف عليو متقدم وادلتوقِّف غري متقدم بل ىو متأخر  ()
 .وىو مقدمة الواجب( )
 .233 ص1أجود التقريرات ج( )
. 349ص (ال ينبغي التوقف يف عدم جواز التقليد يف ادلوضوعات الصرفة)سبق قول التنقيح ( )
 .أو صدور اخلرب من ىذا أو ذاك ()
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جهة تقييدية وال موضوعًا، وعليو فال تكون اجلهة واسطة يف العروض  (التنقيح)تعليلية وليست اجلهة التعليلية حسب ادلبىن الثاين الذي ارتضاه 
. ()بل ىي واسطة يف الثبوت

ذات اخلرب ىو ادلوصل للواقع وىو الذي يرتتب عليو األثر ال عنوان سلربية الثقة أو نظرية اجملتهد وفتواه، أي ذات الفتوى ال : بعبارة أخرى
. ()عنوان الفتوائية

دفاعاً عن التنقيح 
:  وقد يورد على ما ذكرناه دفاعاً عن التنقيح

انو وإن مل نقل بَعْود اجلهات التعليلية إىل جهات تقييدية وقلنا بان علة احلكم غري موضوعو، إال ان كون ىذه اجلهة علة دون تلك يؤثر يف 
 اما عّلية كونو فتوى فتنتت اشرتاط الشروط التسعة فتوى ()ِعّليُة كوِنِو خرَب الثقِة تنتت حجيتو مطلقاً : حتديد ادلعلول وحدوده وشروطو، ويف ادلقام

.  جوىري يف حتديد نوع ادلعلول وحدوده()ان ادلعلول تابع لعلتو وخصوصياهتا فتحديد ما ىو العلة: أو احتياطًا، واحلاصل
اجلواب 
بان ذلك ال يصنع فارقاً يف جهة البحث من كون ىذا اخلرب بان ىذا مسك لو فلس مثالً بنفسو حجة وكاشف وجيوز ترتيب : وقد جياب

األثر عليو فيجوز الرجوع إليو وإن صدر من الفقيو إذ الرجوع إمنا ىو إىل اخلرب يف احلقيقة وليست جهة فقاىتو واجتهاده مانعة من حجية اخلرب 
كما ىو ملتَزم – ، وعليو فانو ال مناص إال من الرد ادلبنائي من عود التعليلية إىل تقييدية وإال فبدون ذلك ()بذاتو أو من جواز ترتيب األثر عليو

فتأمل وتدبر جيداً . ال يتم ىذا اجلواب– العراقي واخلوئي 
اجملتهد يف ادلوضوعات - دعوى ارجحية الرجوع للخبري : اجلواب السادس

وقد يقال انو يرجح الرجوع يف ادلوضوعات الصرفة وادلستنبطة اللغوية والعرفية، كمبادئ االستنباط، للمجتهد مطلقًا، وذلك دلا سبق من 
. جهيت االثبتية وادلصلحة والسلوكية، فراجع ما سبق

، من غري فرق بني كونو رلتهداً أو ال فال االجتهاد ()ان احلق مرجعية أىل اخلربة وذي احلس يف ادلوضوعات الصرفة وادلستنبطة: وقد يقال
.  وال ىو ضار هبا اللهم إال على دعوى رلرد الرتجيح بو لالقربية أو ادلصلحة السلوكية()يف األصول والفقو نافع حباذلا

. وعليو فتكون ادلوضوعات الِصرفة وادلستنبطة اللغوية والعرفية، مشمولة لذلك دون ادلستنبطة الشرعية كما سبق
واما مشول أدلة التقليد ذلا كما سبق فانو ينتت اجلواز واحلجية التخيريية ال التعيينية، فتأمل 

                                                             

معروض وعارض وعلة لعروض العارض على ادلعروض، والواسطة يف العروض ما كانت : الواسطة يف الثبوت ما كانت علة يف ثبوت أمر ألمر آخر فهنا أمور ثالثة( )
. ىي ادلعروض حقيقة، فهنا أمران حقيقة العلة وىي نفس ادلعروض، اما ادلعروض الظاىري فليس إال أجنبياً ووصف بالعارض رلاز

. يف ثبوت احلرارة للجسم دون أن تتصف احلركة بنفسها باحلرارة– أي علة – عّلية احلركة حلرارة اجلسم فإن احلركة واسطة : ومثال األول
الفرس )عّلية احلركة لسرعة اجلسم إذ يقال الفرس سريع فان السرعة ىي صفة احلركة بنفسها ووصف الفرس هبا رلاز حبال ادلتعلق وإذ واقع ادلطلب ىو : ومثال الثاين

. فهو كقولك زيد كرمي جاره (سريع جريُو
 .للخرب نفسو (وجواز اإلتباع)واسطة يف ثبوت احلجية – أو اجملتهد – صدور اخلرب من الثقة : ويف ادلقام

 فتأمل. فصدوره من ىذا أو ذاك واالنتساب ذلذا أو ذاك غري مضر حبجية اخلرب فال يصح القول بانو حيث صدر من اجملتهد مل جيز األخذ بقولو ()
 .اخل أم ال... أي سواء اجتمعت فيو سائر الشروط ادلعتربة يف ادلرجع كالعدالة واحلرية والذكورة وطهارة ادلولد( )
. أي جبهة ِعّليتها( )
وال خيفى ان ىذا إمنا ىو فيما إذا اجتمعت اجلهتان، إذ بصرف وجود اجلهة األخرى غري ذات العّلية ال يعقل القول باحلجية لوضوح انو ال يعقل حتقق ادلعلول ( )

 .دون علة
 . والنشر مشوشاللفّ ( )
 .أي ادلوضوعات( )
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وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 


