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إىل األمِل املوعود.

إىل أمِل السامِء قبل األرض.

إىل أمِل األنبياء قبل الشعوب.

إىل سليِل عيلٍّ وفاطمة.

إىل الطالِب بدماِء كربالء.

إىل اإلمام املهديِّ احلّجِة ابن احلسن )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.

املؤلف





شكر وعرافن

َوالَِديَّ  َوَعَل  َعيَلَّ  َأْنَعْمَت  تِي  الَّ نِْعَمَتَك  َأْشُكَر  َأْن  َأْوِزْعنِي  ﴿َربِّ 
نَي﴾  احِلِ الصَّ ِعَباِدَك  ِف  بَِرمْحَتَِك  َوَأْدِخْلنِي  َتْرَضاُه  َصاحِلًا  َأْعَمَل  َوَأْن 
سورة النمل اآلية 9، وفاًء مني وعرفانًا باجلميل أتقدم بعظيم الشكر وبالغ 

اجلدة(  أمحد  خملص  الشيخ  )الربوفيسور  لسعادة  والتقدير  االحرتام 
الرئيس املؤسس جلامعة احلضارة اإلسالمية املفتوحة الذي أجهدته 
روحًا  فيه  وجدت  إذ  السديدة،  بتوجيهاته  يمدين  يزال  وما  كثريًا، 
عالية، وصدرًا رحبًا، مما أتاح يل فرصة الوصول إىل إكامل اطروحتي.

)جامعة  إىل  االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  أيضًا  وُأتقدم 
احلضارة اإلسالمية املفتوحة( التي أتاحت يل هذه الفرصة.

من  لكل  واالمتنان  الشكر  تقديم  يفوتني  أال  أرجوه  والذي 
أعارين كتابًا، وبذل جهدًا ف سبيل إكامل هذا االطروحة.

سائاًل اهلل العيّل القدير أن يوفق اجلميع خلدمة العلم واملعرفة.

                                              املؤلف








احلمد هلل رب العاملني بارئ اخلالئق أمجعني وباعث األنبياء واملرسلني    
والسالم  الصالة  ثم  وتعاىل،  تبارك  النجوى  فشهد  وقرب  يرى  فال  بعد  الذي 
عل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد املؤيد 
والرسول املسدد املصطفى األجمد املحمود األمحد حبيب إله العاملني أيب القاسم 
حممد صل اهلل عليه وعل أهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني واللعنة الدائمة 

عل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

ا َبْعُد:  َامَّ   

إّن معرفة منهجية االستنباط ومراحله، وبيان مواقع األصول والقواعد ف 
االجتهاد،  مرحلة  إىل  الوصول  يريد  علم  طالب  لكل  مهمة  االستنباط  عملية 
فهي تنظم الذهنية االستنباطية لطالب العلم وهذه املنهجية موجودة ف بطون 
توفِّر عليه  الطالب، إال بعد سنني فلذا هي  الكتب األصولية، لكن ال يدركها 
الوقت الكثري وقد يعرف الطالب األدلة ولكن ال يعرف أين يطبقها، من أين 

يبدأ وإىل أين ينتهي؟ وما هو املقّدم عل اآلخر؟
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املنهجية عل شكل خطوات ف ضمنها تطبيقات فقهية ف  تم ترتيب هذه 
بيان كيفية االستفادة من هذه املنهجية ف االستنباط الفقهي.

وتتضمن هذه االطروحة متهيد وثالثة فصول وخامتة.

تناول التمهيد تفكيك عنوان االطروحة.

مناهج  منها  األول  الفصل  تناول  فقد  االطروحة  من  الثالثة  الفصول  أما 
االستنباط عند اإلمامية.

األحكام  استنباط  ومراحل  منهجية  بيان  تناول  الثاين فقد  الفصل  وأما 
الرشعية، وبيان مواقع األصول والقواعد ف عملية استنباط.

الثالثة )احلكمية،  الثالث: فقد تضمن أمثلة تطبيقية للشبهات  أما الفصل 
املفهومية، املصداقية( وفق منهجية ومراحل استنباط األحكام الرشعية.

 فقد اعتمدت ف هذه االطروحة عل مصادر ومراجع أساسية هي:

أوالً: مصادر أصول الفقه والتي كانت أكثر املصادر أمهية للبحث: 

التذكرة بأصول الفقه للشيخ املفيد. . 1

 الطريق إىل استنباط األحكام الرشعية، للمحقق الكركي.. 2

االستعداد إىل حتصيل ملكة االجتهاد، للسيد القزويني.. 3

األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم.. 4

االجتهاد والتقليد، للشيخ الفضيل.. 5

منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل.. 6
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األستاذ . 7 للسيدنا  االستنباط،  عملية  ف  والقواعد  األصول  مواقع  بيان 

السيد عبد الكريم فضل اهلل.

الشوييل . 8 غانم  عيل  الدكتور  للشيخ  االستنباط،  أصول  ف  دراسات 
)املؤلف(، تقريرًا ألبحاث سيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل.

أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل )املؤلف(.. 9

الدكتور . 10 الدكتور  للشيخ  النظرية،  الفقه وقواعد االستنباط بني  أصول 
عيل غانم الشوييل )املؤلف(.

الدكتورعيل . 11 للشيخ  التعليمي،  الفقه  سلسلة  االستنباط  منهجية  تعليم 
غانم الشوييل )املؤلف(.

االستنباط . 12 منهجية  ف  اعتمدته  ما  عمدة  هي  األخرية  األربعة  وكتبي 
ومراحلها.

ثانيًا: مصادر الرجال والرتاجم:

الطويس . 1 للشيخ  الكّش  برجال  املعروف  الرجال  معرفة  اختيار  كتاب 
)ت460ه(.

كتاب رجال النجايّش للشيخ النجايّش )ت450 ه(.. 2

كتاب رجال الطويّس للشيخ الطويّس )ت460ه(.. 3

كتاب الفهرست للشيخ الطويّس )ت460 ه(.. 4

كتاب معجم رجال احلديث للسيد أيب القاسم اخلوئّي )ت1413ه( .. 5
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كتاب أصول علم الرجال للدكتور عبد اهلادي الفضيّل.. 6

ثالثًا: مصادر احلديث والرواية:

كتاب الكاف للشيخ الكلينّي )ت329 ه(.

كتاب وسائل الشيعة، للحر العاميل )ت1104ه(.

مستدرك الوسائل، للمريزا النوري )ت1320ه(.

خامسًا - مصادر كتب الدراية:

كتاب الرعاية حلال البداية ف علم الدراية للشهيد الثاين )ت965ه(.

كتاب الرواشح الساموية للِمرْيَداَماِد )ت1040ه(.

كتاب مقباس اهلداية للشيخ املامقايّن )ت1351ه(.

يؤدي  وأن  ومفيدًا  نافعًا  الكتاب  هذا  يكون  أن  عزوجل  اهلل  من  وأرجو 
الغرض املنشود وعساه أن يسد فراغًا ف مكتباتنا، وأخريًا أتوجه إىل العيل القدير 
ف أن أكون قد وفقت ف ما كتبه وإذا كان فيه يشء من النقص واخللل والتقصري 
فان ذلك من طبيعة عمل البرش؛ ألنَّ الكامل هلل وحده، وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل ربِّ العاملني. واهلل ويل التوفيق.

املؤلف



U

قبل الدخول ف صميم البحث جتدر بنا اإلشارة إىل أمر مهم أال وهو تفكيك 
عنوان االطروحة.

االطروحة  ملفردات  وتوضيح  بيان  ويتضمن  االطروحة:  عنوان  تفكيك 
وهي:

أوالً: منهجية:
للمنهج إطالقان إطالق لغوي واآلخر اصطالحي.

الطريق  لغة:  ومعناه  مناهج،  ومجعه  واملنهاج،  املنهج  اللغوي:  االطالق 
هبذا  الكريم  القرآن  ف  واستخدم  أوضحه)2)،  األمر:  يل  وهنج  الواضح)1) 
املعنى، قال اهلل تبارك وتعاىل ف حمكم كتابه املجيد: ﴿لكل جعلنا منكم رشعة 
الواضح  الطريق  تعني  الكريمة  اآلية  الواردة ف  منهاج  كلمة  إن  ومنهاجا﴾)3) 
والكلمة االنكليزية الدالة عل املنهاج هي curriculum  وهي كلمة مشتقة 

)1)  العني ، الفراهيدي ، ج 3، ص 392.
)2)  معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، ج 5، ص 361.

)3)  سورة املائدة: اآلية: 48.
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من جذر التيني ومعناها مضامر سباق اخليل وهناك كلمة أخرى تستعمل أحيانًا 
كلمة  باإلنجليزية  الكلمة  هذه  وتقابل  املقرر  كلمة  وهي  منهاج  لكلمة  مرادفة 
syllabus  ويقصد هبذه الكلمة املعرفة التي يطلب من الطالب تعلمها ف كل 

موضوع خالل سنة دراسية.

واملعنى االصطالحي يناسبه؛ ألّن املنهج اصطالحًا هو طريقة البحث. هو 
الكشف عن  إما من أجل  العديدة،  التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار  فن 
حقيقة حني نكون هبا جاهلني، وإما من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون 
اللغوي؛ ألن كليهام  التعريف  هبا عارفني)1)والتعريف االصطالحي قريب من 

يعتمد عل التوضيح واالستبانة للطريق

التي  العاّمة  واألدوات  واألساليب  القواعد  جمموعة  هو  أخرى:  وبعبارة 
تشّكل خارطة الطريق الواجب عل الباحث االلتزام هبا والسري عليها ف دراسته 
للموضوع ومعاجلته للمشكلة البحثية، من أجل التوّصل إىل النتائج واألجوبة 

املطلوبة، وإجياد احللول املناسبة هلا.

ثانيًا: االستنباط:
لالستنباط إطالقان إطالق لغوي واآلخر اصطالحي.

والطاء  والباء  والنون  نبط  من  مأخوذ  فهو  اللغِة  ف  االستنباط  إطالق  أما 
إذا  َنْفُسه  واملاء  استخرجُته،  املاَء:  واستنَبْطُت   يش ء  استخراج  عل  تدلُّ  كلمٌة 

)1) للتوسع ينظر: أزمة البحث العلمي ف العامل العريب، عبد الفتاح خرض، ص 12 .
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وا به الستنباطهم املِياه)1). اسُتخِرَج  َنَبط. ويقال: إنَ  النََّبط ُسمُّ

ُسوِل َو إىِل  ُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم  وُه إىَِل الرَّ قال اهلل تعاىل ف حمكم كتابه: ﴿ َو َلْو َردُّ
ِذينَ  َيْسَتنْبُِطوَنهُ  ِمنُْهْم﴾ )2) أي: يستخرجونه منهم )3). َلَعِلَمُه الَّ

وأما ف االطالق االصطالحي:

فقد قال املاوردي )ت450ه(: )واالستنباط: خمتصٌّ باستخراج املعاين من 
النصوص()4).

وكذلك الرسخيس )ت490ه(: )واالستنباط ليس إال استخراج املعنى من 
املنصوص()5).

ما  استخراج  االستنباط  العلامء:  )قال  )ت676ه(:  النووي  قال  وكذلك 
خفي املراُد به، من اللفظ()6).

بَِفْرِط  النصوص،  من  املعاين  )استخراج  )ت676ه(:  اجلرجاين  وقال 

)1) ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6، مكتب االعالم االسالمي - قم، چاپ: اول، 

1404ق،ج5، ص381، املفردات ف غريب احلديث البن األثري، ج5، ص7.
)2) سورة النساء: اآلية83.

الشامية -  الدار  القلم -  دار  القرآن، 1جلد،  ألفاظ  )3) الراغب األصفهاين، حسني بن حممد، مفردات 

بريوت - دمشق، چاپ: اول، 1412ق، ص788.
)4) أدب القايض،ألمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص، ج1، ص535.

)5) أصول الرسخيس،ألمحد بن أيب سهل الرسخيس، ج2، ص128، ومثله ما نقله الزركش عن بعض 

البحر املحيط،أليب حيان  ينظر:  النصوص.  ألفاظ  املعاين من  أصحاهبم قال: »االستنباط خمتص بإخراج 
الغرناطي، ج5، ص24.

)6) هتذيب األسامء واللغات،حييى بن رشف النووي، ج1، ق2، ص158.
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ِة القرحية()1). هِن، وُقوَّ الذِّ

وقال السيد الشهيد حممد باقر الصدر: )إقامة الدليل عل تعيني املوقف 
العميل ف كّل حدث من أحداث احلياة()2).

مصطلح  ف  االستنباط-  أي  وهو-  صنقور:  حممد  الشيخ  أيضًا  ويقول 
احلكم  إىل  الوصول  لغرض  رشعًا  املعتربة  األدّلة  ف  البحث  يعني  األصوليِّني 
الرشعي، فهو بذلك يساوق معنى االجتهاد الذي هو استفراغ الوسع، والنظر 

ف األدّلة املعتربة رشعًا ِمن أجل استخراج األحكام الرشعّية ِمنها.

فاالستنباط هو العملّية التي يامرسها الفقيه حينام يكون بصدد استكشاف 
احلكم الرشعي ِمن الكتاب والّسنة، فحينام يالحظ الفقيه الروايات مثاًل وجيمع 
بينها ويقف عل مفرداهتا ويالحق القرائن املحيطة هبا ويستفرغ وسعه ف سبيل 
فإّن  العرفّية  اللغوّية واملناسبات  املتحّصل منها وفقًا للضوابط  املعنى  استظهار 
احلكم  استخراج  تنتج  ألهّنا  باالستنباط؛  عنها  يعربَّ  بمجموعها  العملّية  هذه 

الرشعي والوصول إليه)3).

االجتهاد  تعريف  بني  واملقارنة  املصادر  بني  التنقل  خالل  من  يل  ويبدوا 
وعملية االستنباط أهنام مصطلحان مرتادفان.

)1) التعريفات، عيل بن حممد السيد الرشيف اجلرجاين، ص22.

)2) دروس ف علم األصول )احللقة األوىل(، حممد باقرالصدر، دروس ف علم األصول )احللقة األوىل(، 

)إيران: مؤسسة انتشارات دار العلم، لسنة 1383،ط16(، ص17.
)3) ينظر: املعجم األصويل، الشيخ حممد عيل صنقور، )إيران: املطبعة عرتت، لسنة1426ه - 2005م، 

ط2(، ج1، ص242.
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وذكر أندريه الالند ف موسوعته الفلسفية أن االستنباط هو كل عمليَّة ُتْقَبُل 
هبا قضيٌَّة ذات حقيقة غري معروفة مبارشة، بمقتىض ترابطها مع قضايا أخرى 
ُمسلٌَّم بصّحتها من قبُل. يمكن أن يكون هذا الرتابط بحسب ما تكون القضيَّة 
املصطلح  هو  االستنباط  يكون  وعندها  فقط،  معقولة  أو  رضورية  امُلستنبطة 
إلخ،  استقراء...  استنتاج،  استدالل،  مفرداُت  وتكون  األعّم،  املصطلح  هو 
من أحواله اخلاصة. هذا من جانب ومن جانب آخر، ال ُتستعمل هذه الكلمة 
عندما يتعّلُق األمُر بمجّرد تضمني منطقي، ُمستفاد من كل تقرير لصحة القضايا 
بوصفها  مطروحة  قضايا  انتقال  عل  إالَّ  ُيقاُل  ال  وهو  فسادها؛  أو  املتضامنة 
صحيحة أو بوصفها فاسدة، إىل صحة أو فساد القضايا املتعّلقة هبا، إالّ ف حالة 

)االستنباطات املبارشة(، باعتبارها حمض ُصَور منطقية)1).

ويبدو يل من خالل تتبع التعريفات التي تم ذكرها أعاله أن االستنباط ف 
املصطلح األصويل يغاير ويباين االستنباط ف املصطلح الفلسفي واملنطقي؛ ألن 
االستنباط ف املصطلح األصويل هو إقامة الدليل عل تعيني املوقف العميل ف 
كّل حدث من أحداث احلياة. الذي يساوق االجتهاد، أما االستنباط ف املصطلح 

الفلسفي هو االنتقال من الكيل إىل اجلزئي.

ثالثًا: الفقهي:
وأما الفقه:

للفقه إطالقان إطالق ف اللغة وإطالق ف االصطالح.

)1) موسوعة ال الند الفلسفية معجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية،أندريه الالند، تعريب خليل 

أمحد خليل )لبنان: عويدات للنرش والطباعة، لسنة2008م،ط2008(، املجلد2،ص671-670.
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أما اإلطالق اللغوي:

من خالل النظر ف معاجم اللغة يظهر أن للفقه ف اللغة معاٍن ثالثة:

األول: الفقه بمعنى: الفهم)1)، ومنه قوله تعاىل: ﴿ َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه 
َّا َتُقوُل﴾)2).  َكثرًِيا ممِّ

امْلُْؤِمنُوَن لَِينِفُروا  الثاين: الفقه بمعنى: العلم، ومنه قوله تعاىل: ﴿ َوَما َكاَن 
يِن َولُِينِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا  ُهوا ِف الدِّ َيَتَفقَّ نُْهْم َطاِئَفٌة لِّ ًة  َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ َكافَّ

ُهْم حَيَْذُروَن﴾)3). َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ

ُحَذْيَفَة  َأنَّ  األثر  ف  ورد  ما  ومنه  والذكاء،  الفطنة  بمعنى:  الفقه  الثالث: 
فِيِه؟  ُنَصيلِّ  َطاِهٌر  َمَكاٌن  َأَهاُهنَا  َأْعَجِميٍَّة:  اِلْمَرَأٍة  َقاالَ  عنهام،  اهلل  َوَسْلاَمَن ريض 

ا لَِصاِحبِِه: َفِقْهت)4). ْر َقْلَبك َوَصلِّ َحْيُث ِشْئت، َفَقاَل: َأَحُدمُهَ َفَقاَلْت: َطهِّ

وأما ف اإلطالق االصطالحي: 

فالفقه هو جمموع االحكام الرشعية الفرعية والوظائف العملية. 

رابعًا: اإلمامية:
يعتقدون  الذين  هم  اإلمامية  إّن  -413هـ(:  )336هـ  املفيد  الشيخ  يقول 
اإلمام.  ف  العصمة  ووجوب  اإلمام،  عل  النص  ووجوب  اإلمامة،  بوجوب 

)1)ينظر :الصحاح للجوهري واملصباح املنري للفيومي مادة )فقه(.

)2)سورة هود اآلية: 91.

)3)سورة التوبة اآلية: 123.

)4) املصنف، البن أيب شيبة، ج7، ص122.
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فالذين يعتقدون هبذه الرشوط الثالثة فهم اإلمامية. وإتفاقهم ف هذه الرشوط 
الثالثة اليعني أهنم متفقون ف الفروع األخرى)1).

ويرى أبو احلسن األشعري )املتوف324هـ(: أّن اإلمامية من أقسام الشيعة 
خليفة  عني  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  أّن  يقولون  الذين  وهم  الرافضة.  وهم 

.(2(بالنص من قبل النبي

الشيعة،  فرق  من  اإلمامية  إّن  يقول:  الشهرستاين)املتوىف548هـ(  وكذلك 
وهم الذين يعتقدون أّن اخلليفة من بعد النبي هو عيل، وال يوجد يشء ف 

اإلسالم أهم من تعيني اإلمام)3).

)1) الفصول املختارة، للشيخ املفيد، ص .296 املفيد، الفصول املختارة، حتقيق السيد نور الدين جعفريان 

األصبهاين والشيخ يعقوب اجلعفري والشيخ حمسن األمحدي، دار املفيد، بريوت 1414هـ.ق-1993م.
)2) مقاالت اإلسالميني واختالف املصليني، أبو احلسن األشعري ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ، 

ص 87-88 ، مكتبة النهضة القاهرة 1369هـ.ق-1959م.
دار  الشهرستاين،  اجليالين  والنحل، سيد حممد  ،امللل  والنحل، ج 1، ص 162.  امللل  الشهرستاين،   (3(

املعرفة بريوت، بدون تاريخ.
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أوالً: منهجية االستنباط عند الشيخ املفيد)1): )336هـ - 413هـ(
الطرق  بأن  الفقه(:  بأصول  )التذكرة  كتابه  مقّدمة  ف  املفيد  الشيخ  ذكر 
املوصلة إىل علم املرشوع ف هذه األصول ثالثة)2): أحدها: العقل، وهو السبيل 
السبيل  وهو  اللسان،  والثاين:  األخبار)3)؛  ودالئل  القرآن  حّجّية  معرفة  إىل 
أعيان  إثبات  إىل  السبيل  وهي  األخبار،  وثالثها:  الكالم)4)،  بمعاين  املعرفة  إىل 

)1) حممد بن حممد بن النعامن بن عبد السالم البغدادي، أبو عبد اهلل، املفيد )336هـ - 413هـ(: كان أوثق 

أهل زمانه باحلديث واعرفهم بالفقه والكالم وكل من تأخر عنه استفاد منه. كان شيخًا ربعة نحيفًا أسمر، 
ينتهي نسبة إىل يعرب ابن قحطان. ُعِرف بابن املعلم. واشتهر باملفيد، أما ألن اإلمام صاحب الزمان عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف لقبه به كام نص عليه ابن شهر آشوب، أو أن شيخه عيل بن عيسى الّرمايّن لقّبه به 
ملناظرة جرت بينهام. تتلمذ عل عّدة من املشايخ واألساتذة من العامة واخلاصة، منهم: الشيخ الصدوق 
وابن قولويه وابن اجلنيد األسكاف، وابو حفص عمر بن حممد املعروف بابن الزيات، وأبو احلسن عيل بن 
السيد  املعروف باجلعايّب احلافظ. يروي عنه مجاعة كثرية منهم:  النحوي، وأبو بكر حممد بن عمر  مالك 
املرتىض علم اهلدى والرشيف الريض والشيخ الطويس والنجايش الرجايل األقدم، وسالر بن عبد العزيز 
الدين( و)اإليضاح ف  املقنعة( و)األركان ف دعائم  له أكثر من مئتي مصنف، منها: )الرسالة  الديلمي. 
و)املسائل  واملحاسن(  العيون  من  و)الفصول  واملحاسن(  و)العيون  و)اإلرشاد(  و)اإلفصاح(  اإلمامة( 
الصاغانية(و)مسائل النظم( و)النقض عل ابن عباد ف اإلمامة( وغري ذلك، ينظر: روضات اجلنات، حممد 
الشيعة،  تأسيس  البحراين،ص356،  يوسف  الشيخ  البحرين،  لؤلؤة  ص153،  ،ج6،  اخلونساري  باقر 
الكنى  ص311،  ج3،  العلوم،  بحر  مهدي  الرجالية،السيد  الفوائد  ص331،  الصدر،  حسن  السيد 
ج2،ص390،  القمي،  عباس  الشيخ  البحار،  سفينة  ص198،  ج3،  القمي،  عباس  الشيخ  وااللقاب، 

بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، املجلد 104.
املفيد  دار  الشيخ مهدي نجف،  املفيد، حتقيق  الشيخ  املفيد ، ص28،  الشيخ  الفقه،  بأصول  )2) التذكرة 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت: لبنان، طبع بموافقة اللجنة اخلاصة املرشفة عل املؤمتر العاملي أللفية 
الشيخ املفيد، الطبعة: الثانية،1414هـ-1993م.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.
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.(1(األصول من الكتاب والسنّة، وأقوال األئّمة

ثانيًا: منهجية االستنباط عند املحقق احليل)2))602هـ -676هـ(:
األصول(  )معارج  كتابه  مقدمات  من  الثانية  املقدمة  ف  احليّل  ق  املحقِّ ذكر 
قائاًل: إذا عرفت أن أصول الفقه إّنام هي طرق الفقه عل اإلمجال، وكان املستفاد 
من تلك الطرق إّما علم، أو ظن من داللة، أو أمارة بواسطة النظر، مل يكن بّد من 
بيان فائدة كّل واحد من هذه األلفاظ. فالنظر هو ترتيب علوم، أو ظنون، أو علوم 
وظنون، ترتيبًا صحيحًا ليتوّصل به إىل علم أو ظّن. والعلم هو االعتقاد املقتيض 
التعريف  عن  غني  أنه  واألقرب  تناوله،  ما  عل  معتقده  أّن  مع  النفس،  سكون 
لظهوره. والظّن هو تغليب أحد جموزين ظاهرّي التجويز بالقلب. والداللة هي 
ما كان النظر الصحيح فيها يفيض إىل العلم. واألمارة هي ما كان النظر الصحيح 

)1)  التذكرة بأصول الفقه، الشيخ املفيد ، ص28.

)2) جعفر بن احلسن بن حييى بن سعيد احليل، أبو القاسم، نجم الدين، املحقق احليّل: عامل، فاضل، فقيه، 

ثقة، أديب، شاعر، منشء. امللقب باملحقق عل االطالق. يروي عن مجاعة من األجالء أشهرهم الفقيه 
األجل ابن نام احليل، والسيد فّخار بن معد املوسوي ووالده احلسن بن حييى بن سعيد إىل غري ذلك، ومن 
بن  الدين عيل  ريض  الشيخ  وأخوه  احليل  العالمة  الدين  مجال  اخته  ابن  عنه  يروي  ومن  تالميذه  فضالء 
يوسف صاحب)العدد القوية( والسيد عبد الكريم ابن طاووس صاحب )فرحة الغري( وابن داود احليل 
تصانيف  وله  طاووس،  بن  بن عيل  حممد  الدين  والسيد جالل  الدين  غياث  والسيد  )الرجال(  صاحب 
يتم،  مل  املخترص(  رشح  ف  )املعترب  و  الرشائع(  خمترص   ف  و)النافع  اإلسالم(  منها)رشائع  حمققة،  حسنة 
)املعارج  و  الدين(  أصول  ف  املسالك   ( و  الِعّزية(  املسائل  و)  املرصية(  )املسائل  و  العربية(  املسائل  و) 
باقر  حممد  الشيخ  اجلنات،  روضات  ينظر:  النهاية(،  و)نكت  املنطق  ف  )الكهنة(  و  الفقه(  أصول  ف 
لؤلؤة  ج2،ص51،  العاميل،  احلر  احلسن  بن  حممد  الشيخ  اآلمل،  أمل  اخلونساري،ج2،ص182، 
القمي، ج 3، ص 154،  الشيخ عباس  الكنى واأللقاب،  البحراين،ص227،  الشيخ يوسف  البحرين، 

أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني العاميل، ج4، ص89.
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فيها يفيض إىل الظّن)1).

ثالثًا: منهجية االستنباط عند الفاضل املقداد السيوري)2) )... -826هـ(:
نظم الفاضل املقداد السيوري ف مقّدمات كتابه )نضد القواعد الفقهّية عل 
مذهب اإلمامّية(، الذي أّلفه عل أساس كتاب أستاذه الشهيد األول، فتعّرض 
عند  الرابعة  املقدمة  ف  ذكره  ما  منها:  األول،  الشهيد  مباين  من  هاّمة  ألمور 
فذكر  املدارك،  من  االستنباط  احلاكمة عل  والقواعد  األحكام  مدارك  تعريف 

مخسة قواعد عاّمة ترجع إليها عاّمة األحكام، وهي: 

1ـ البناء عل األصل)3).
2ـ العمل بحسب النية.)4)

)1) معارج األصول، املحقق احليل،  ص48، إعداد: حممد حسني الرضوي، مطبعة سيد الشهداء، قم: 

إيرانفس املصدرؤسسة آل البيت للطباعة والنرش، الطبعة: األوىل،1403هـ.
)2) املقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن حممد الُسيوري احِليّل األسدي الغروي، أبو عبد اهلل: عامل، 

فاضل، فقيه، حمقق، مفرس. يروي عن الشيخ حممد بن مكي العاميل. ويروي عنه ابن القطان احليل. له كتب 
منها: )رشح هنج املسرتشدين( ف أصول الدين، و)كنز العرفان( ف فقه القرآن، و)التنقيح الرائع ف رشح 
خمترص الرشائع( و)رشح الباب احلادي عرش( و)رشح مبادئ األصول( و)رشح ألفية الشهيد( و )نضد 
القواعد( رتب فيه قواعد الشهيد، و)رشح فصول اخلواجة نصري الدين( و)اللوامع ف الكالم( إىل غري 
احللة،  قرية من قرى  إىل )سيور( وهي  نسبة  التحتانية  املخففة  الياء  السني مع  ذلك. و)السيوري( بضم 
ينظر: روضات اجلنات، ج7، ص171، أمل اآلمل، للحر العاميل، ج2، ص 325، رحيانة األدب، املريزا 

حممد عيل التربيزي،ج4،ص282، الكنى واأللقاب، ج 3، ص 10، لؤلؤة البحرين، ص 172.
املرعش  اهلل  آية  مكتبة  ص17-13،  اإلمامية،  مذهب  عل  الفقهية  القواعد  نضد  السيوري،  )3) املقداد 

النجفي، قم: إيران، الطبعة، األوىل، 1403هـ .
)4) نفس املصدر.
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3ـ املشّقة سبب للتيسري)1).

4ـ حتكيم العرف والعادة عند فرض انتفاء النّص اللغوّي والرشعّي)2).

5ـ نفي الرضر)3).

رابعًا: منهجّية االستنباط عند املحقِّق الكركي)4) )... – 940هـ(:
ق الثاين الشيخ عيل بن احلسني الكركي)940هـ( رسالة بعنوان  كتب املحقِّ
)رسالة طريق استنباط األحكام( وف هذه الرسالة جعل األدّلة األربعة حمورًا، 
وبنيَّ كيفية عملها، ومراتب الدليل ف كل طريق من الطرق األربعة للوصول 

)1)  املقداد السيوري، نضد القواعد الفقهية عل مذهب اإلمامية، ص17-13.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر. 

)4) عيل بن عبد العايل الكركي العاميل، نور الدين، امللقب تارة بالشيخ العالئي وأخرى باملحقق الثاين: 

وكان  الثاين.  باملحقق  اشتهاره  وكفاك  بحت  وأصويل  رصف  جمتهد  ثقة،  مدقق،  حمقق،  فاضل،  عامل، 
معارصًا للشيخ عيل بن عبد العايل املييس. وكان من علامء الشاه طهامسب الصفوي وجعل أمور اململكة 
بيده وكتب رقاًم إىل مجيع املاملك بامتثال ما يأمر به الشيخ املزبور، وأن أصل امللك إنام هو له؛ ألنه نائب 
اإلمام. يروي عن مجاعة كثرية منها: عيل بن هالل اجلزائري والشيخ شمس الدين حممد بن خاتون 
العاميل. ويروي عنه أيضًا مجاعة كثرية جدًا، منهم: الشيخ زين الدين الفقعايل والشيخ أمحد الشهري بابن 
املقاصد  )جامع  منها:  مشهورة  كثرية  مصنفاته  العباس.  أيب  الدين  مجال  بن  اهلل  نعمة  والشيخ  جامع  أيب 
املقاصد  جامع  عنده  كان  من  اجلواهر  صاحب  قال  النكاح.  من  التفويض  بحث  إىل  القواعد(  رشح  ف 
والوسائل واجلواهر ال حيتاج بعدها إىل كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب عل الفقيه ف آحاد 
املسائل الفرعية، و)اجلعفرية( و)رسالة الرضاع( و)رسالة اخلراج( و) رسالة أقسام األرضني( و)رسالة 
األلفية(  و)رشح  الرشائع(  و)رشح  الالهوت(  )نفحات  ساّمها  ورسالة  واإليقاعات(  العقود  صيغ 
و)حاشية اإلرشاد( و)حاشية املختلف(، ينظر: روضات اجلنات،ج4،ص360، لؤلؤة البحرين، للشيخ 
يوسف البحراين،ص151،أعيان الشيعة،ج8،ص208،أمل اآلمل، للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل

،ج1،ص121، الكنى وااللقاب، ج3، ص161، املستدرك، للمريزا النوري، ج3، ص431.
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بدّقة  الكتاب؛ والسنّة؛ واإلمجاع؛ والعقل، ودرس  يعني:  إىل احلكم الرشعّي، 
ه ف  كيفية االستنباط وسبل اخلوض فيه، والرتخيصات الرشعّية ف مسرية التفقُّ

الدين.

ق الكركي أن املجال احلقيقّي لالستنباط هو عندما يفتقد النّص  ويعتقد املحقِّ
الرشعّي الرصيح من الكتاب والسنّة، ومل يعقد عليه اإلمجاع، ومل يطرقه الفقهاء 
السابقون ف ممارسة فقهّية. مثل ذلك هو املجال للعمل الفقهّي واكتشاف احلكم 
ح هبا ف النصوص ال حتتاج بطبيعة  من باطن الدين؛ وذلك أن األحكام املرصَّ
سائر  الرتتيب  وهبذا  الظاهر.  إىل  استنادًا  استكشافها  ويتّم  استنباط،  إىل  احلال 

املوارد املشتملة عل اإلمجاع، أو املشتملة عل احلكم القطعّي العقيّل.

ومن جهة أخرى فإّن املسائل املستكشفة واملستنبطة من قبل فقهاء سابقني 
وتطويرها  دركها  يمكن  حيث  جديد،  وتفّقه  استنباط  إىل  بالطبع  هلا  حاجة  ال 

باستعراض وبحث بسيط جلهود املاضني.

ق الكركي بتخطيط عاّم حول االستنباط ومراتب األدّلة بنحو تاّم  قام املحقِّ
مل يسبقه أحد، كام تراه ف املخّطط التايل:

1ـ الطرق املوصلة إىل األحكام عندنا أربعة)1):

أـ الكتاب)2):

 ، الكركي ، ص13  العايل  ينظر: طريق استنباط األحكام، للمحقق عيل بن احلسني بن عبد  للمزيد   (1(

حتقيق الدكتور عبد اهلادي الفضيل، النجف األرشف، مطبعة األداب،1391هـ-1972م، ط1. 
)2) طريق استنباط األحكام، ص15.
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األمور الكّلية)1) :

.(2( 1- نصٌّ

2- وظاهٌر)3).

ومها معًا دليالن، وحيتاج ف ذلك إىل:

1ـ معرفة دالالت األلفاظ)4).

2ـ املحكم واملتشابه)5).

3ـ احلقيقة واملجاز)6).

4ـ األمر والنهي)7).

5ـ العاّم واخلاّص)8).

6ـ املطلق واملقيد)9).

7ـ املجمل واملبني)10).

)1) طريق استنباط األحكام، ص15. 

)2)  نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر. 

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.

)9) نفس املصدر.

)10) نفس املصدر.
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8ـ الظاهر واملؤّول)1).

9ـ الناسخ واملنسوخ)2).

لتلك)3)،  عملت  التي  الثالثة  الكتب  بأحد  فيها  ويكتفى  اجلزئّية:  األمور 
وهي:

1- كتاب الراوندي)4).

2- كتاب الشيخ البارع أمحد بن متوج )منهاج اهلداية()5).

كتاب الشيخ املقداد السيوري )كنز العرفان()6).

ب ـ السنّة)7):

متواترة)8).

آحاد)9). وتنقسم اآلحاد إىل:

مشهور)10).

)1)  طريق استنباط األحكام، ص15. 

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر، ص17.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.

)9) نفس املصدر.

)10) نفس املصدر.
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وغري مشهور)1).

وينقسم غري املشهور)2) إىل:

)1(صحيح)3).

)2( حسن)4).

)3(موّثق)5).

)4(ضعيف)6).

وال  يعمل أصحابنا من املراسيل إالّ بام عرف أّن مرِسَله ال يرسل إالّ عن 
ثقة)7).

وبعده  فاحلسن،  يكن  مل  فإذا  الصحيح،  م  قدِّ األخبار  هذه  تعارضت  فإذا 
املوثَّق، وال يعمل بالضعيف)8).

ج ـ اإلمجاع: وأّما معرفة وقوعه عل األحكام أو عدم وقوعه فإّن ذلك البّد 
منه)9).

)1) طريق استنباط األحكام، ص18-17.

)2) نفس املصدر،ص18.

)3) نفس املصدر. 

)4) نفس املصدر. 

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر. 

)7) نفس املصدر. 

)8) نفس املصدر، ص19.

)9) ينظر: نفس املصدر ، ص23، بترصف.
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والذي سمعناه باملشافهة االكتفاء ف معرفته إما بالبحث والتفتيش، 
طريق  هذا  وكذلك  املشهورين،  العلامء  بعض  رواية  عل  بالوقوف  أو 
به  قال  ممّا  مثاًل  احلكم  وكون  والفتاوى،  الروايات  من  املشهور  معرفة 

حات ف باب أحوال الرتجيح)1). األكثر، فإنه أيضًا من مجلة املرجِّ

د ـ أدّلة العقل)2):

أّما أدلة املنطوق، ثمَّ تتبعها داللة مفهوم املوافقة، وبعدها مفهوم املخالفة 
عل القول بالعمل بدليل اخلطاب)3).

األدلة  من  عنها  ينقل  ما  جيد  مل  ما  عليها  يعتمد  األصلّية،  الرباءة  ومنها: 
السمعية)4).

فإّنه  بالرباءة،  ك  والتمسُّ ــ  بحّجيته  القول  عل  ــ  االستصحاب  ومنها: 
يستصحب احلال األول ما مل جيد من األدلة ما حتيل عنه.

املسألتني، وهو فرع من فروع االستصحاب خيالفه ف  ومنها: احتاد طريق 
ر ف األصول. بعض األحكام، كام هو مقرَّ

ومنها: تعدية احلكم من املنطوق إىل املسكوت، الذي هو القياس. وقد وقع 
رون عملوا بام نّص  مو أصحابنا ال يعملون بش ء منه؛ واملتأخِّ فيه اخلالف؛ فمتقدِّ

)1) ينظر: طريق استنباط األحكام ، ص23، بترصف. 

)2) نفس املصدر، ص24.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر،، ص23، بترصف. 
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ر ف األصول)1). عل عّلة حكم األصل، إما بنّص، أو إيامء، عل ما تقرَّ

من املعلوم الواضح أن ما ذكره األعالم ف كتبهم ال يبني ماهية االجتهاد 
ومنهجيته املتكاملة، لكنها تعد النواة وأساس فكرة االنطالق للبحث عن ماهية 

االجتهاد ومنهجية االستنباط ومراحله.

خامسًا: منهجّية االستنباط عند املحقِّق القزويني)2))1300هـ-1883م(: 

)1)  ينظر: طريق استنباط األحكام ، ص23، بترصف. 

الشهري  احلسيني،  أمحد  السيد  بن  حسن  السيد  مهدي بن  حممد  الدين، السيد  معز  جعفر،  أبو   (2(

أشهر  وأحد  أعالم النجف واحللة،  من  احليل،  النجفي  ثم  القزويني،  احلسيني  مهدي  بالسيد 
األنصاري.  الشيخ مرتىض  وفاة  بعد  عرش،  الثالث  القرن  أواخر  مراجع الفقه عند الشيعة ف العراق ف 
ولد ف النجف عام )1222هـ( من أرسة هاشمية عريقة تعود جذورها لألرشاف من ساللة النبي حممد 
الشيخ عيل بن  بزيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب. أساتذته:  بن عبد اهلل( ص(، يتصل نسبه 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ حسن بن الشيخ جعفر 
مؤمن  حممد  بن  تقي  حممد  لسيد  القزويني،  عيل  السيد  عمه  القزويني،  باقر  السيد  عمه  الغطاء،  كاشف 
القزويني. تالمذته: الشيخ حسني النوري، صاحب مستدرك الوسائل، ابنه السيد حممد القزويني صاحب 
جعفر  املرزا  ابنه  طويريج،  عزاء  صاحب  القزويني  صالح  املرزا  ابنه  اإلمالء،  وسطور  اإلنشاء  طروس 
القزويني صاحب التلوحيات الغروية، بنه السيد حسني القزويني، املريزا جعفر بن عيل نقي الطباطبائي، 
املريزا حممد بن عبد الوهاب اهلمداين الكاظمي، املعروف بخادم احلرمني، الشيخ حممد بن الشيخ عبد اهلل 
الدين، لشيخ حممد حسني الشهرستاين، الشيخ حممد بن الشيخ عيل اجلزائري، الشيخ حممد كاظم  حرز 
اخلراساين، صاحب الكفاية املعروف باآلخوند ، لشيخ حممد عيل اخلوانساري، الشيخ فتح اهلل بن حممد 
جواد األصفهاين ”املعروف بشيخ الرشيعة” ، السيد حممد تقي الطالقاين. مصنفاته: ابتدأ بالتصنيف مبكرًا، 
فبعد أن خترج من مدرسة النجف وأعالمها بدأ ف الكتابة والتأليف، ويقال كان ابن عرش سنوات أو قبل 
أن يبلغ العرشين من عمره )البابليات، اليعقويب، 2: 134(. ومل يزل حتى بعد كرب سنه وشيخوخته مكبا 
عل البحث والتدريس واملذاكرة والتأليف وقد ذكروا ف ترمجته أنه كان مع ذلك ف مجيع حاالته حمافظ عل 
أوراده وعباداته ف لياليه وخلواته مدئبا نفسه ف مرضاة ربه وما يقر به إىل الفوز بجواره وقربه ال يفرت عن 
اجابة املؤمنني ف دعواهتم وقضاء حقوقهم وحاجاهتم وفصل خصوماهتم ف منازعاهتم حتى انه ف حال 
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يعد كتاب االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد للسيد مهدي القزويني ثاين 

أهم مصنّف مستقّل ف بيان منهجية االستنباط .

سعى السيد القزويني ف كتابه )االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد( جلمع 
والرشوط  القواعد  عن  للكشف  الدين،  ف  التفقه  بظاهرة  املتعلِّقة  النصوص 

احلاكمة عل االجتهاد ف منظومة الفكر الفقهّي اإلمامي.

اشتغاله ف التأليف ليوف اجلليس حقه والسائل مسألته والطالب دعوته ويسمع من املتخاصمني ويقيض 
املتعلمني  تبرصة  رشح  ف  املجتهدين  بصائر  مصنفاته:  مجلة  ومن  الطرفني  كالم  عل  الوقوف  بعد  بينهم 
للعالمة احليل، كبري جدا بحجم اجلواهر، مواهب اإلفهام ف رشح رشائع اإلسالم، سبع جملدات، أساس 
اإلجياد ف علم االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد . طبع بعنوان علم االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد 
عام 2005م بتحقيق الدكتور جودت القزويني، رشح شعر السيد بحر العلوم ، البحر الزاخر ف أصول 
وسيلة  القزويني،  جودت  الدكتور  حتقيق  األصول  آيات  2006بعنوان  عام  طبع  واألواخر،  األوائل 
املقلدين إىل أحكام الدين، اللمعات البغدادية ف األحكام الرضاعية، أسامء القبائل وأنساهبم . طبع عدة 
مرات بتحقيقات خمتلفة، رسالة تشتمل عل بيان أحوال اإلنسان ف عوامله، الفرائد، كتاب معارج النفس 
إىل حمل القدس، رسالة ف أجوبة املسائل البحرانية، كتاب قوانني احلساب ، ف علم احلساب، فلك النجاة 
ف أحكام اهلداة ، السبائك املذهبة ، منظومة ف علم األصول ، تقرب من ألفي ومائة بيت، مشارق األنوار 
السالم،  الصادق عليه  املروي عن اإلمام  ابن طاب  ف حل مشكالت األخبار ، رسالة ف رشح حديث 
مضامري االمتحان ف علمي الكالم وامليزان، آيات املتوسمني ف أصول الدين ، أو ” آيات املتوسمني ف 
احلكمة اإلهلية” ، قالئد اخلرائد ف أصول العقائد ، رسالة املناسك ف أحكام احلج، رسائل ف تفسري سورة 
الفاحتة و سورة القدر وسورة اإلخالص. توف ف اليوم الثاين عرش وقيل الثالث عرش من شهر ربيع األول 
من عام 1300هـ )1879م( وهو ف طريق عودته من احلج ، وقد محل جثامنه إىل مدينة النجف ، ودفن 
ف مقربة أرسته ، بجوار مرقد عمه السيد باقر بن السيد أمحد القزويني النجفي، للتوسع ينظر: خريالدين 
الزركيل: األعالم - دار العلم للماليني – بريوت، عيل اخلاقاين: شعراء احللة )جـ 5( - املطبعة احليدرية – 
النجف، حمسن األمني: أعيان الشيعة )حتقيق حسن األمني( - دار التعارف للمطبوعات – بريوت، حممد 
عيل اليعقويب: البابليات )جـ 2( - املطبعة العلمية – النجف، حممد هادي األميني: معجم رجال الفكر 

واألدب ف النجف خالل ألف عام - مطبعة اآلداب – النجف، موسوعة الوكيبيديا املوسوعة احلرة.
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العلم،  هذا  غايات  ودراسة  االجتهاد)1)،  لتعريف  كتابه  ف  تصّدى  فقد 
ومراتبه، كام بحث املحاور األربعة:

األول: االستعداد)2).

الثاين: املستعد)3).

الثالث: املستعد له)4).

الرابع: ف بيان كيفية االستدالل بواسطة امللكة)5).

وقد خّطط املصنف األمور األساسّية املرتبطة باالستنباط، ونظمها ف نظام 
عاّم يشمل جوانب هذا املوضوع بنحو تاّم، كام ييل:

1ـ االجتهاد موضوعه وغايته:

أـ االستعداد لغة واصطالحًا.

ب ـ اختالف مراتب االستعداد)6).

2ـ ف االستعداد:

أـ ارتباط تصفية النفس ف حصول االستعداد.

جودت  الدكتور  ،حتقيق  ص64   ، القزويني  مهدي  للسيد  االجتهاد،  ملكة  لتحصيل  )1) االستعداد 

القزويني.
)2) نفس املصدر، ص67.

)3)نفس املصدر ، ص167.

)4) نفس املصدر ،ص217.

)5) نفس املصدر ، ص251.

)6) نفس املصدر، ص74-64.
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ب ـ رشوط االستعداد)1).

3ـ ف املستعّد:

أـ رشوط املستعّد.

ب ـ ف امللكة.

ج ـ اختالف مراتب العلامء)2).

4ـ ف املستعّد له:

أـ ف جواز جتّزؤ امللكة وعدمه.

ب ـ موهبّية امللكة )التسديد اإلهلّي(.

ج ـ من الرشائط الراجعة إىل االستعداد واملستعّد.

د ـ تعّلق االجتهاد ف مقام التكليف.

هـ ـ احلّق والباطل، وأهيام ينقدح أوالً؟)3).

5ـ ف بيان كيفية االستدالل بواسطة امللكات:

أـ تكامل علم الفقه وتزايده بتزايد األفكار.

ب ـ معرفة حصول امللكة.

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص87-65.

)2) نفس املصدر ، ص214-167.

)3)  نفس املصدر ،ص247-217.
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ج ـ االلتباس ف دعوى حصول امللكة)1).

االجتهاد:
تعريفه: هو العلم بالقواعد املمّهدة لتحصيل مراتب استعداد املواد اإلنسانّية 
املوجبة حلصول ملكة النفسانية ف استنباط األحكام الرشعّية الفرعّية من أدّلتها 

التفصيلية)2).

حتصيل  إىل  الكامل  ف  الناطقة  النفس  قابلية  وهو  االستعداد.  موضوعه: 
العلوم من ملكات األحوال)3).

غايته: حتصيل االجتهاد املوجب للوصول إىل املراد)4).

االستعداد:
تتفاوت  التي  االستعدادية  الكيفيات  من  االستعداد  االستعداد:  حقيقة 
حقائقها بحسب احلال اختالفًا حقيقّيًا، ال تشكيكيًا، ف الشّدة والضعف فقط)5).

اختالف مراتب االستعداد:
ال إشكال ف اختالف مراتب القابليات، وإال الحّتدت احلقائق واملاهيات 

ف الذاتّيات والعرضيات)6).

)1)  االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص251- 280  . 

)2) نفس املصدر، ص64.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر، ص64.

)5) نفس املصدر ، ص72. 

)6) نفس املصدر. 
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أقل مراتب االستعداد:
االسم،  معه  ما يصدق  االجتهاد  درجة  االستعداد ف حتصيل  مراتب  أقل 

ويرتتب عليه احلكم)1).

ارتباط تصفية النفس يف حصول االستعداد:
وال إشكال ف أن لقّوة النفس الناطقة وتصفيتها وختّلقها باألخالق اجلميلة، 

دخاًل ف حصول االستعداد وحتصيله)2).

وجود األسباب:
بالكّلية أو استعامل  الدنيوّية  العالئق  األول: اعتداله: وهو راجٌع إىل قطع 

حالة الزهد عل القصد)3).

الثاين: األسباب املرتّتب عليها حتصيل العلم من الكتب العلمّية و...)4).

الثالث: األسباب املوجبة للكفاية ف طلب املعيشة)5).

معتدل  الطريقة،  سليم  نّقاد،  مدّقق،  حمّقق  ماهر  أستاٍذ  اختيار  الرابع: 
السليقة، غري مّتبع لألهواء، وال متعّصب لآلراء، جيد اإلنصاف، غري مرتكب 

لطريق االعتساف، وال حمّب للخالف)6).

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص77.

)2) نفس املصدر ، ص83.

)3) نفس املصدر ،ص86.

)4) نفس املصدر، ص89.

)5) نفس املصدر، ص90.

)6) نفس املصدر ، ص96.
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القرناء  من  العلم  أرباب  مع  املباحثة  وكثرة  العلامء،  مناظرة  اخلامس: 
واألساتذة والفضالء)1).

رشوطه:
مللكة  االستعداد  لتحصيل  املوجبة  العلوم  ف  والبحث  التدريس  األول: 

االجتهاد، من العلوم الفقهّية ومقّدماته من العلوم)2).

املسائل  من  العلمّية  املطالب  ف  التثبت  حلصول  العلوم  ف  الكتابة  الثاين: 
اجلزئّية والكّلية)3).

الثالث: العلم بجملة من العلوم اإلهلّية)4)ومنها:

أـ علم اللغة:

1ـ علم اللغة الترشيعّية اجلارية عل ألسن العرب املنزل عل لغتهم القرآن)5).

الرشعّية)6)، و… واملجازات  الرشعّية؛  احلقائق  الرشعّية:  اللغة  معرفة  2ـ 
إلخ.

ب ـ علم النحو)7).

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص104.

)2) نفس املصدر، ص108.

)3) نفس املصدر ،ص110.

)4) نفس املصدر، ص114.

)5) نفس املصدر ، ص114.

)6) نفس املصدر .

)7) نفس املصدر، ص115.
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ج ـ علم الرصف)1).

د ـ علام املعاين والبيان)2).

هـ ـ علم امليزان )املنطق()3).

و ـ علم الكالم)4).

ز ـ أصول الفقه: ومعرفته أهّم األشياء بالنسبة للفقيه)5).

ح ـ علم الرجال)6).

ط ـ علم التفسري: وخصوصًا ف ما يتعلَّق من اآليات باألحكام الرشعّية)7).

الرشعّية  باألحكام  املتعّلقة  األحاديث  وخصوصًا  احلديث:  علم  ـ  ي 
والفروع الفقهّية)8).

ك ـ علم الفقه)9).

4ـ اإلحاطة بالقواعد الفقهّية واألصول الرشعّية الثانوّية)10).

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص115..

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص116.

)4) نفس املصدر ، ص118. 

)5) نفس املصدر، ص119.

)6)نفس املصدر ، ص120.

)7) نفس املصدر، ص122.

)8) نفس املصدر، ص123.

)9) نفس املصدر، ص124.

)10) نفس املصدر، ص125.
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5ـ معرفة مجلة من العلوم الرياضّية والطبيعّية؛ حلصول الربط له ف مجلة من 
املطالب الفقهّية)1) ومنها:

أـ علم اهليئة)2).

ب ـ علم الطب)3).

ج ـ علم اهلندسة)4).

اسم  عن  خرج  وما  واملعادن  األحجار  ملعرفة  وذلك  الصناعة:  معرفة  ـ  د 
األرضّية)5).

6ـ معرفة رضوريات األديان واملذاهب)6) ومنها:

أـ رضوريات اإلسالم)7).

ب ـ رضوريات املذاهب)8).

ج ـ معرفة موارد اإلمجاع واستقرار اخلالف)9).

7ـ معرفة العرفّيات:

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص139.

)2) نفس املصدر، ص139.

)3) نفس املصدر، ص140.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر، ص142.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر ،ص142.

)9) نفس املصدر ، ص143.
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أـ معرفة املوضوعات العرفّية)1).

عرف  أو  العاّم؛  العرف  إىل:  يرجع  ما  فمنها  العرفّية،  األلفاظ  معرفة  ـ  ب 
املتعاقدين؛ أو ما يصدق عليه االسم)2).

عة  8ـ اإلحاطة بسرية املسلمني وسرية اإلمامّية من أرباب الرشيعة واملترشِّ
بالنظر إىل األحكام الترشيعّية، وما عليه الغالب من العقالء واملتدّينني وسريهتم 

ف األفعال واألقوال)3).

والعقود واإليقاعات واألحكام  العبادات  بمعرفة مشرتكات  9ـ اإلحاطة 
واإلحاطة  واللوازم،  واألحكام  واملوانع  واألجزاء  واألسباب  الرشائط  من 
بنظائر األحكام وأشباهها، وأدّلتها، وفحوى دالالت بعضها عل بعض؛ ألجل 
حصول االستئناس للفقيه باملناسبات والتقريبات واملؤّيدات لألدّلة املوصلة إىل 

مراد الشارع)4).

10ـ معرفة طبع الفقاهة ومذاقها: وهو معرفة مذاق الشارع ف مرشوعية 
األحكام البتناء مرشوعية األحكام عند الشارع عل أساسات هي العّلة العظمى 

ف مرشوعيتها)5).

بأنواع  11ـ اإلحاطة بإشارات رموز أدّلة الرشع، وفحوى داللتها، وحلنه 

)1)  االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص144.

)2) نفس املصدر، ص147.

)3) نفس املصدر، ص152. 

)4) نفس املصدر ، ص155.

)5) نفس املصدر، ص159.
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اخلطابات واقتضائها وتنبيهاهتا)1).

وف  دليله،  ف  والنظر  بخصوصه،  حكم  كّل  أدّلة  جزئّيات  حتصيل  12ـ 
صحته وفساده، وصحة إنتاجه صورة وماّدة)2).

يف رشائط املستعّد:
1ـ صفاء الذهن: ليتيرس له العمل بموجب االستعداد، ويتوصل إىل معرفة 

االجتهاد، ويدرك حقائق املراد)3).

منها  بالدخول  املأمور  وأدلتها  الفرعية،  الرشعّية  األحكام  ف  النظر  2ـ 
إليها: العقلّية؛ والنقلية، ومجيع ما يتوّقف عليه فهم مداليلها من مجيع مقّدماهتا 
فإن  منه؛  دليله واستنباطه  إىل  املوضوعّية واحلكمّية، ونتائجها، ورّد كل حكم 
جمرد حصول االستعداد القوّي وحصول امللكة ال جيدي من دون النظر ف أدّلة 
جزئّيات األحكام، وحصول القرار منها والثبات؛ ألن االستعداد الكيّلّ والقوّي 
إّنام يوجب الظّن بموجب كّليات األدلة، واملطلوب اجلزم والقطع باملكلَّف به 
بالقطع بحصول األمارات الظنّية املعتربة  وإْن كان مظنونًا، وهو ال حيصل إالّ 
من الشارع عل ذلك احلكم أو موضوعه. وهلذا نقول: إن املفتي إّنام يعمل بعلمه 

احلاصل له من مقّدمتني علمّيتني)4) وهي:

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص162.

)2) نفس املصدر ، ص165. 

)3) نفس املصدر، ص169.

)4) نفس املصدر ، ص172-171.
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األوىل: هذا ما أدى إليه ظنّي، وهي وجدانّية)1).

إليه ظنّي فهو حكم اهلل ف حّقي وحّق مقلِّدي، وهذه  الثانية: كّل ما أدى 
قطعّيٌة، كتابًا وسنّة وإمجاعًا)2).

3ـ أن يكون فقيهًا)3).

4ـ حسن االختيار: واملراد منه إذا تعارضت األدلة وتواترت عليه الوجوه 
واالحتامالت كان ذهنه أقرب إىل الصواب، وأعرف بمداخل الرتجيح)4).

5ـ االستقامة)5) وجيمعها أمور:

ال  ما  يفهم  بحيث  واإلدراك،  والفهم  السليقة  معوّج  يكون  ال  أن  األول: 
يفيد الدليل، ويزعم أنه مدلول)6).

الثاين: أن ال يكون جلوجًا عنودًا)7).

الثالث: أن ال يكون ف حال قصوره مستبّدًا برأيه)8).

الرابع: أن ال يكون بّحاثًا، ف قلبه حمبة البحث واالعرتاض)9).

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص172.

)2) نفس املصدر، ص172. 

)3) نفس املصدر ، ص174.  

)4) نفس املصدر، ص179.

)5) نفس املصدر، ص181.

)6) نفس املصدر، ص182.

)7) نفس املصدر، ص183.

)8) نفس املصدر.

)9)  نفس املصدر. 



46.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

اخلامس: أن تكون له حّدة فهم متجاوزة إىل حّد اإلفراط)1).

السادس: أن ال يكون بليدًا ال يتفطَّن للمشكالت والدقائق)2).

السابع: أن ال يكون جّزامًا قّطاعًا بكّل يشء)3).

اًل بالعلوم الكالمّية واحلكمّية والرياضّية  الثامن: أن ال يكون مّدة عمره متوغِّ
والطبيعّية وغري ذلك)4).

ف  االحتامالت  وتكثري  والتأويل  بالتوجيه  أنس  له  يكون  ال  أن  التاسع: 
اآليات والروايات إىل حّد تصري عنده املؤّوالت كالظواهر)5).

العارش: أن ال يكون كثري الشّك والتشكيك بكّل حكم أو دليل)6).

احلادي عرش: أن ال يكون جرّيًا عل الفتوى ف الغاية، معّوالً عل كّل ظّن 
ف البداية)7).

الثاين عرش: أن ال يكون مفرطًا ف االحتياط ف مقام العمل لنفسه، وال ف 
مقام الفتوى لغريه)8).

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص184. 

)2) نفس املصدر،ص 184.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص185.

)5)  نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر، ص186.
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بًا لآلراء)1). الثالث عرش: أن ال يكون متعصِّ

الرابع عرش: أن ال يكون رسيع اإلنكار إىل ما ال يصل إليه فهمه أو يدركه 
عقله، فيحكم بكذبه إْن كان رواية، وببطالنه إْن كان قوالً أو دراية)2).

اخلامس عرش: أن ال يكون رسيع الوثوق بكّل أحد)3).

السادس عرش: أن ال يكون مسبوقًا بشبهة تقليد دليل أو موضوع أو حكم 
أو قاعدة، فإنه ال يعي إىل الصواب)4).

ل عل كّل  اًل ف علم احلديث، بحيث يعوِّ السابع عرش: أن ال يكون متوغِّ
رواية مسطورة ولو كانت شاّذة سندًا وعماًل، ويقترص عل مواردها)5) و…إلخ.

إىل  ينظر  ال  بحيث  األصول،  علم  ف  اًل  متوغِّ يكون  ال  أن  عرش:  الثامن 
أحاديث األئّمة املعّول عليها ف رّد كّل شبهة)6).

6ـ النظر إىل ما قيل ال إىل َمْن قال؛ فإن احلّق حقيٌق بأن يتََّبع، والتعويل عل 
كّل أحٍد محاقة)7).

7ـ عدم امليل إىل احلكم قبل الدليل)8).

)1) نفس املصدر االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص186.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص189.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر ، ص191.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر، ص192. 

)8) نفس املصدر، ص194.
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8ـ عدم الرغبة ف الشء جللب االعتبار)1).

9ـ عدم األخذ باألقوال الشاّذة واملذاهب النادرة)2).

10ـ عدم االستئناس بدليل أو قاعدة، بحيث إنه كلام رأى فرعًا مندرجًا حتت 
تلك القاعدة و… جزم به، وحكم بموجبه، من غري التفات إىل خصوصيات 

املقام)3).

11ـ عدم االستئناس باحلكم لسبق التقليد)4).

12ـ أن يقول احلّق ويفتي به، وإن ثقل التكليف به عل نفسه أو عل غريه)5).

13ـ االستئناس باحلّق وإن استوحش منه اخللق)6).

عي العلم بغري  14ـ االستيحاش من اجلهل وممَّْن يتكلَّم بغري علم ومن مدَّ
استعداد وال وصول إىل مرتبة االجتهاد)7).

15ـ أن ال يكون مضيِّعًا جلوهرة عمره ف العلوم األخر)8).

16ـ وجوب أن يروي كّل ما خطر لديه من حكم أو فرع أو قاعدة أو دليل 

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص195.

)2) نفس املصدر ، ص196.

)3) نفس املصدر، ص197. 

)4) نفس املصدر، ص198.

)5) نفس املصدر، ص200.

)6) نفس املصدر، ص202.

)7) نفس املصدر ، ص204. 

)8) نفس املصدر، ص207.
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كيّلّ أو جزئّي إىل األئّمة اهلداة؛ ألن ف اإليامن رشائط ثالثة)1) وهي:

أـ حتكيم األئّمة ف كّل مقام قام النزاع فيه بني األمم)2).

ب ـ أن ال يكون ف النفس من الرّد إليهم حرٌج ممّا قضوا عليه، من مشقة 
أو ثقل أو إرادة غريه، وامليل إليه، ومنه الظّن بخالف أدّلة األحكام املعتربة)3).

ج ـ التسليم هلم)4).

17ـ كامل العقل،لتوّقف صحة متييزه بصفاء ذهنه وحسن اختياره لألحكام 
الرشعّية وفرقه بني احلق والباطل)5).

ف املستعّد له

1ـ ف امللكة)6):

أـ ما هي؟:

موجود  فكل  املوجودات،  من  األعدام  قابل  ما  هبا  ويراد  تطلق  قد  وهي 
ملكة بالنسبة إىل نقيضه، وهي أعّم مما تطلق عليه من صفات األعراض؛ وتطلق 
من  احلاصلة  الراسخة  النفسانية  الكيفية  هبا  ويراد  عنه  املبحوث  حمّل  هي  كام 
ممارسة األشياء أو األعامل، كالعلم، ويقابلها من هذه الصفات األحوال القابلة 

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص210.

)2) نفس املصدر ، ص211. 

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص214.

)6) نفس املصدر ، ص219.



50.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

للزوال)1).

ب ـ هل امللكة لدنية أو كسبية؟ :

رصيح األكثر، ومنهم الشهيد والعالمة البهبهاين واملحّدث البحراين، أهنا 
لدنية وقّوة قدسّية؛ وظاهر مجاعة منهم ورصيح آخرين أهنا كسبية)2).

وال إشكال أّن اللدين والوهبي هو ما ال يتوقَّف عل حتصيل سبب علمّي 
وال عميّل، وال ننكر أن يكون للتوفيقات اإلهلّية مدخل ف حتصيل العلم بالنسبة 
إىل أهل األنفس القدسّية، ولكن ليس كل َمْن اكتسب علاًم كان من أهل هذه 
الرتبة؛ ألن العلم بالوجدان يعطى للعدل والفاسق، وللمؤمن واملخالف، وإْن 
كان يعّد بالنسبة إىل األخري شيطنة؛ ألن العلم ما ترتَّب عليه العمل. وهلذا إن َمْن 
اّدعى كون امللكات موهبية قال: إن للِجّد ف العلوم والتكسب مدخاًل عظياًم ف 

حتصيل امللكات، كام رصح به الشهيد ف الروضة ومجاعة)3).

ج ـ تفاوت امللكات:

1ـ االختالف باعتبار املورد؛ لقصور ف املحّل؛ أو لتقصري باعتبار األسباب 
واملقتضيات والرشائط املوجبة لالستعداد)4).

2ـ االختالف باعتبار املتعلَّق؛ من جهة التقصري أو القصور احلاصلني من 

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص219.

)2) نفس املصدر، ص224.

)3) نفس املصدر، ص231.

)4) نفس املصدر، ص232.
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جهة املورد؛ أو من جهة املوانع الذاتّية أو العرضّية)1).

واملعترب ف اجلميع صدق اسم حصول امللكة، ومعه يصدق اسم االجتهاد، 
وترتتب عليه الثمرات.

قابلية االستعداد واجتامع  اعتبار  به  العلامء: وقد جاز  اختالف مراتب  ـ  د 
رشائطها وفقد موانعها؛ وجاز باعتبار امللكات؛ وجاز ترّتب األحكام عل مجيع 

مراتب العلم من العلامء؛ لصدق االسم عل اجلميع)2).

هـ ـ هل األفضل األقوى ملكة ف الفقه أو األكثر اطالعًا؟:

كثرة  نعم،  الفقه.  ف  واستعدادًا  ملكة  أقوى  كان  َمْن  األفضل  األقوى 
االطالع من رشائط االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ال حصول القّوة التي 

ختتلف حسب مراتب القابليات ف االستعداد)3).

و ـ ف جواز جتّزؤ امللكة وعدمه:

اختلف العلامء ف جواز جتّزؤ امللكات وعدمه عل قولني)4) مها:

1ـ حترير حمّل النزاع)5) ف أمور:

وال  قسمة  يقتيض  والكيف ال  الكيفيات،  من  العلمّية  امللكات  إن  األول: 

)1)  االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص234.

)2)نفس املصدر، ص234.

)3) نفس املصدر ، ص231، بترصف. 

)4) نفس املصدر، ص242.

)5) نفس املصدر.



52.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

نسبة ف حد ذاته، وإّنام ينقسم باعتبار املحل واختالف قابليته)1).

الثاين: امللكة يمكن أن يصدر منها بعض اآلثار، ويمتنع تأثري مقتضاها ف 
الباقي عل وجهني)2) ومها:

عن  واآلخر  اآلثار،  إىل  بالنسبة  املقتيض  قابلية  لرفع  االمتناع  إن  أحدمها: 
االقتضاء)3).

ثانيهام: لوجود املانع من تأثريه. وهذا يتصّور عل وجهني)4) مها:

األول: باعتبار املانع الذايّت)5).

الثاين: من جهة املانع العريّض)6).

الثالث: إّن امللكات هل هي قابلة للتجّزؤ باعتبار االجتهاد الفعيل، بعنى أنه 
هل للمجتهد االجتهاد ف بعض األحكام دون بعض، أم ال؟

ظنه  فهل  بعض  دون  األحكام  بعض  ف  االجتهاد  تقدير  عل  إنه  الرابع: 
بالنسبة إىل ما اجتهد فيه حّجة لنفسه أم ال)7)؟

)1)االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص 242.

)2) نفس املصدر،ص242.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص243.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.
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اخلامس: عل تقدير كونه حّجة لنفسه هل هو حّجة لغريه أم ال)1)؟

2ـ البحث:

أّما النزاع ف املعنى الثالث والرابع واخلامس ال يتعلق لنا غرض فيه ف هذا 
الفّن، وإّنام يتعلق به غرض األصويّل والفقيه)2).

الذي  باملعنى  للتجّزؤ  قابلة  امللكات  أّن  يظهر  فالذي  األّول  النزاع  وأّما 
ذكرناه)3).

العريض  أن  مبنّي عل  فهو  األّول  الوجه  باعتبار  الثاين  باملعنى  النزاع  وأّما 
إْن قلنا باألول جاز القول  الضعيف هل ياميز القوي بفصل من سنخه أم ال؟ 
بالتجّزؤ عل هذا الوجه؛ وإن قلنا بالثاين فامللكات من األمور البسيطة التي ال 

تقبل التجّزؤ)4).

الثاين باعتبار الوجه الثاين بمعنَيْيه فالذي يظهر وقوعه  النزاع باملعنى  وأّما 
مجيع  إىل  الوصول  بفعلية  اإلطالق  اشرتاط  لعدم  املطلق؛  املجتهد  إىل  بالنسبة 
األحكام، فإن مجلة من الفروع اخلفية واألحكام الدقيقة يقرص أكثر املجتهدين 

عن الوصول إىل إدراكه)5).

ز ـ موهبية امللكة )التسديد اإلهلّي(: إّنا وإن قلنا بأّن ملكة االجتهاد حصوهلا 

)1)  االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد،ص243.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر، ص243-244، بترصف.

)5) نفس املصدر، ص244.
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كسبّي فيه وف سائر العلوم، إال أن موهبيتها وكوهنا من عطاء اهلل تعاىل ال تنكر)1).

اخلامتة:
1ـ من الرشائط الراجعة إىل االستعداد واملستعّد: وقد أرشنا إىل تفاصيل ما 

فيها ف األبواب املتقّدمة، وبقي الكالم ف أمور ذكرها:

أـ ذكر من مجلة الرشائط احلكمة)2).

ب ـ ذكر من مجلة الرشائط العمل الصالح)3).

ج ـ ذكر من مجلة الرشائط التقوى)4).

وهتذيب  النفس  بتزكية  يشتغل  أن  واملستعّد  االستعداد  لطالب  ينبغي  ـ  د 
األخالق)5).

من  االجتهاد  يتعلَّق  ال  أّنه  اعلم  التكليف:  مقام  ف  االجتهاد  تعّلق  ـ  هـ 
صاحب امللكة إالّ ف مقام التكليف. إّنام الكالم واإلشكال ف ما يعرف به حّد 

الوسع، ويقطع بسببه ف براءة ذمته من وجوب الطلب:

هل القطع بعدم دليل آخر واجب؛ أو يكفي الظن بالعدم)6)؟

فيه وجهان:

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص247.

)2)  نفس املصدر ، ص253. 

)3)  نفس املصدر ، ص254. 

)4) نفس املصدر، ص255.

)5) نفس املصدر، ص256.

)6) نفس املصدر ، ص264.
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1ـ حيتمل األّول؛ ليقني الشغل بالتكليف)1)…إلخ.

ن من التكليف ما وصل إليه من األدّلة، واحتامل  2ـ حيتمل األخري؛ ألّن املتيقَّ
وجود غريه منفيٌّ باألصل، فاألصل براءة الذّمة منه؛ ألنه شك ف التكليف، ال 

املكلف به)2).

إّن القطع باحلكم ال حيصل إالّ ف قليل من األحكام، عل أنه يلزم من ذلك 
أن يكون التكليف باألحكام الواقعّية، عل أن يكون املراد من الواقع ما هو ف 
نفس األمر، وليس كذلك… بل املراد من الواقع واقع الدليل. وال إشكال أّننا 

مكلَّفون بواقع ما وصل إلينا ف األدلة)3).

أّن االستفراغ خيتلف بحسب األحكام الرشعّية واالستعداد واملستعّد  إال 
والقدرة عل التحصيل حسب اختالف األزمان والتمّكن من اآليات والكتب 

االستداللّية وما حيتاج إليه من املقّدمات املتوّقف عليها االستدالل)4).

و ـ احلّق والباطل أهيام ينقدح أّوالً؟: اعلم أنه بعد النظر ف احلكم، والنظر 
ف الدليل، والفهم من الدليل، هل الذي ينقدح أّوالً ف بادئ الرأي والنظر من 

األحكام هو احلّق، والذي ينقدح أخريًا هو الباطل، أو بالعكس)5) ؟!

البتناء  حات  املرجِّ أحد  يكون  أن  يمكن  الوجهني  أحد  عل  البناء  نعم 

)1)االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، ص265-264.

)2) نفس املصدر، ص265. 

)3) نفس املصدر، بترصف.

)4)  نفس املصدر، ص266.

)5) نفس املصدر ، ص267.
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األدلة،  بخالف  فيها،  الظّن  باب  لفتح  مطلقًا؛  الظنية  األمارات  عل  الرتجيح 
وإالّ فالتعويل عل أحد القولني ف إصابة احلّق حمل إشكال، بل خمالف للضوابط 
أنه  حّتى  بأحدمها،  القطع  يوجب  ما  الطرفني  أدّلة  ف  وليس  الفقهاء.  ولسرية 
ح بدليل ظنّي مل يقم عل حّجيته  يوجب العمل بموجبه فهو إثبات أصل أو مرجِّ
قاطع. نعم، القول بفتح باب الظنون ف األحكام أو ف األدلة ربام أن جيعل أحد 

الوجهني موجبًا حلصول الظّن، فيعترب وال إشكال ف فساده)1).

ـ تكامل علم الفقه وتزايده بتزايد األفكار: إن علم الفقه كسائر العلوم  ز 
األفكار،  بتزايد  يتزايد  امللكات،  لقّوة  يزل؛  مل  والنقلّية،  العقلّية  من  النظرّية 

ويتكامل ف األدّلة واألحكام بتكامل األنظار)2).

ح ـ معرفة حصول ملكة االجتهاد، وذلك من خالل:

1ـ عرض فهمه عل أفهام العلامء من املتقّدمني واملتأّخرين.

2ـ إقرار أهل الفضل واملعرفة من العلامء املمّيزين لتحصيل امللكات.

3ـ إجازة العلامء املعلومني االجتهاد من ذوي الفضل والعدالة والسداد له 
بالفتوى واحلكومة)3).

ط ـ االلتباس ف دعوى حصول ملكة االجتهاد)4).

من هذا التخطيط يبدو أن املحاور األساسّية ف البحث عند السّيد القزويني 

)1) االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ، ص271. 

)2) نفس املصدر، ص272.

)3) نفس املصدر ، ص278، بترصف.

)4) نفس املصدر، ص280.
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قياسًا إىل بحث املحّقق الكركي كام ييل:

التي  اهلامة  األمور  من  وهذا  االستنباط:  ملقّدمات  الكامل  التبيني  1ـ 
اإلمام  الشمول. وقد درس  قبل هبذا  ذلك من  يتبني  ومل  االستنباط،  تؤثر عل 
الفقيه ف االستنباط، وكيفية حصوله. ويمكن عّد هذا  إليه  القزويني ما حيتاج 
من املحاور األساسّية لتطّور البحث عن املناهج بني الكركي والقزويني، وفيه 
بدائع هاّمة ذكرناها ف التخطيط. وهو بحٌث شامل حول املستعّد وَمْن فيه قابلية 
لالستنباط، وقد بحث فيه كل شؤون املستنبط وَمْن تصّدى لالستنباط، ولكنّه 

أكثر ممّا حيتاجه الباحث ف البحث عن االجتهاد، وف تبيني املنهجّية.

ماهية  لتبيني  القزويني  تصّدى  االجتهاد:  ماهية  حول  الواضح  التبيني  2ـ 
وتشخيص  أقسامها،  بتعيني  وقام  مفهومًا،  ودرسها  »امللكة،  بعنوان  االجتهاد 
مراتبها، والفارق بني املراتب، كام قدمناه ف التخطيط. وهذا األمر من املباحث 

اهلاّمة والدقيقة ف هذا الكتاب.

عل الرغم من أن الكتاب قد بحث بتفصيل هذه املوضوعات، ولكّن اهتاممه 
باحلوايش ف بعض البحوث والتوّسع الزائد عن احلاجة وقف سّدًا دون أن ينال 
موقعًا حمورّيًا وأساسّيًا ف مسرية تطوير االهتامم بامهية االجتهاد والكشف عن 

مباين االستنباط وأنظمته.

واحلقيقة أن الدقائق والظرائف العلمّية املطروحة ف هذا الكتاب ذات قيمة 
عالية، وتسرتعي االنتباه، كام أن تطّور املباحث قياسًا إىل رسالة املحّقق الكركي 
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يعّد أمرًا واضحًا ال تنكره العني)1).

سادسًا: منهجّية االستنباط عند الشيخ األعظم األنصاري)2):

حسن  حممد  والتطور،للسيد  النشأة  اإلمامية  الفقهية  املدرسة  ف  االستنباط  منهجية  ينظر:  للتوسع   (1(

احلكيم تقريرًا لدرس السيد منذر احلكيم،ص18.
)2) مرتىض بن حممد أمني بن مرتىض بن شمس الدين بن حممد رشيف األنصاري الدزفويل )1214 هـ - 

1281 هـ( املعروف بالشيخ األنصاري من كبار علامء الشيعة ف القرن الثالث عرش. استلم املرجعية العامة 
بعد حممد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكالم ف رشح رشائع اإلسالم لقب الشيخ األنصاري 
بـ«خاتم الفقهاء واملجتهدين«، و ايضا ُيعرف األنصاري ف األوساط الشيعية بلقب الشيخ األعظم،وهو 
ممن قل له نظري وشبيه ف دقته وبعد نظره، كام أن جتديده لبعض نواحي التفريعات ف علم األصول أّدى 
إىل تطور ف علم الفقه، وُيعترب كتاباه: الرسائل واملكاسب من الكتب األساسية ف دراسة طالب العلوم 
احلوزوية. والفقهاء الذين أتوا بعده تالمذته ومطّورون ملنهجه، وألمهية آثاره؛ تم إضافة حواش وتعليقات 
عليها و كان يرضب به املثل ف الزهد والتقوى. توف سنة 1281 ق، ودفن ف النجف األرشف. دراسته: 
درس ف بداية أمره عند عمه الشيخ حسني من وجوه علامء مدينته، ثم سافر مع والده إىل العراق وهو ف 
العرشين من عمره، وكان حينئذ رئاسة العلمية لكل من السيد حممد املجاهد ورشيف العلامء، وإثر نبوغه 
وقابليته طلب السيد جماهد من والده أن يرتكه ف كربالء للتحصيل، فبقي آخذا عن األستاذين املشار إليهام 
أربع سنوات، ثم حورصت كربالء بجنود داود باشا، فرتكها العلامء والطالب وبعض املجاورين وهو ف 
اجلملة إىل مشهد الكاظميني، وعاد منها إىل وطنه، فبقي هناك ما يقرب من سنتني و كان لدى الشيخ 
الرغبة الشديدة لتكميل دراسته وأن يطوف ف البالد للقاء العلامء واألئمة لعل أحدهم حيقق قصده؛ إذ 
إىل  خرج  ثم  العلامء،  رشيف  إىل  خيتلف  سنة  فيها  وأقام  فعاد  أحد،  عينيه  مأل  أو  اختاره  من  أعجبه  قلام 
النجف، فأخذ عن الشيخ موسى اجلعفري سنتني إىل أن خرج عنه عازمًا عل زيادة مشهدخراسان مارًا 
ف طريقه عل كاشان حيث فاز بلقاء أستاذه النراقي صاحب املناهج؛ مما دعاه إىل اإلقامة فيها نحو ثالث 
سنني مضطلعًا بالدرس والتأليف حتى كان النراقي ال يمل من مذكراته ومباحثته. وحكى عنه: أّنه قال: 
لقيت مخسني جمتهدًا مل يكن أحدهم مثل الشيخ مرتىض، ثم خرج إىل خراسان حيث أقام عدة شهور، ثم 
عاد إىل بالده مارًا بأصفهان أيام رياسة صاحبي املطالع واإلشارات، وأرّص األول عليه باإلقامة، فامتنع 
وخرج إىل وطنه دزفول، فوردها سنة 1244، فأقام مخس سنوات، ثم خرج إىل العراق، وورد النجف 
سنة 1249 أيام رئاسة الشيخ عيل ابن الشيخ جعفر وصاحب اجلواهر، واألول أوجههام، فاختلف إىل 
مدرسته عدة أشهر، ثم انفرد، واستقل بالتدريس والتأليف، واختلف إليه الطالب ووضع أساس علم 
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جمال  ف  وفكرية  علمّية  هنضة  من  األنصاري  الشيخ  أحدثه  ما  خفي  غري 
س منهجًا فكرّيًا ما زال حاكاًم عل املنهج االستنباطّي  الفكر األصويّل حيث أسَّ

لفقهائنا حّتى املرحلة احلارضة.

حيث تفّرد بمنهجّيته العلمّية الراقية، والتي امتازت بعمقها العلمي، بحيث 
يعترب الشيخ األنصاري خامتة الفقهاء املجتهدين، كام قيل عنه بأّنه: )أنسى َمْن 

قبَله، وأتعب َمْن بعَده(.

األصول احلديث عند الشيعة وطريقته الشهرية املعروفة إىل أن انتهت إليه رئاسة اإلمامية العامة ف رشق 
يبق أحد مل  العلم مل  السابقني، وصار عل كتبه ودراستها معّول أهل  الشيخني  األرض وغرهبا بعد وفاة 
يستفد منها، وإليها يعود الفضل ف تكوين النهضة العلمية األخرية ف النجف األرشف. كان يميل دروسه 
ف الفقه واألصول صباح كل يوم وأصيله ف اجلامع اهلندي حيث يغص فضاؤه بام ينيف عل األربعامئة 
من العلامء الطالب، أساتذته: عل يد عدد من األساتذة؛ كان منهم :حممد حسن النجفي املعروف بلقب 
»الشيخ اجلواهري«، وموسى وعيل ابني جعفر كاشف الغطاء، وحممد بن حسن املازندراين املعروف بلقب 
منهم :حممد  كان  الدين  رجال  من  كبري  عدد  يده  عل  تتلمذ  تالمذته:  النراقي.  العلامء«، وأمحد  »رشيف 
نجف،  طه  اخلراساين(، وحممد  )اآلخوند  بلقب  اخلراساين املعروف  كاظم  الشريازي، وحممد  حسن 
اهلل  املامقاين، وحبيب  حسن  الطربيس، وحممد  النوري  الشهرستاين، وحسني  حممدحسني  و السيد 
الرشتي،وأمحد آل طعان. استلم األنصاري زعامة املرجعية الشيعية عام  1266هـ بعد وفاة أستاذه حممد 
املرجع من بعدي( استمّر األنصاري  النجفي الذي أوىص قبل وفاته وقال عن األنصاري: )هذا  حسن 
عل  وصل  اآلخرة 1281 هـ بالنجف،  مجادى  من  عرش  ف الثامن  توف  حتى  املرجعي  دوره  ممارسة  ف 
عديله  قرب  جوار  ف  القبلة  بباب  املتصلة  احلجرة  ف  احليدري  الصحن  ف  وُدفن  الشوشرتي،  عيل  جثامنه 
حسني نجف. مؤلفاته: املكاسب املحرمة، فرائد األصول .ُتسمى أيضًا بالرسائل، إثبات التسامح ف أدلة 
السنن، تقليد امليت واألعلم، االجتهاد والتقليد، قاعدة ال رضر، صالة اجلامعة، أصول الفقه، الرضاعية، 
عل  األصول .حاشية  قوانني  عل  احلاشية  التقية،  العدالة،  الصوم،  الصالة،  الزكاة،  اخلمس،  الغصب، 
كتاب قوانني األصول أليب القاسم القمي، حلاشية عل عوائد النراقي .حاشية عل كتاب عوائد األيام ف 
مهامت أدلة األحكام ألستاذه أمحد النراقي، احلاشية عل نجاة العباد، رسالة ف اخللل، ينظر: أعيان الشيعة، 

األمني، ج10، ص118-117.
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األصولّية  لألبحاث  جديد  ترتيب  من  أبتكره  فيام  واضحًا  ذلك  جتّل  وقد 
القطع والظّن والشّك، والتي  املكلَّف، من  عل أساس تصينفها بحسب حالة 
عل ضوئها يرتتَّب تنظيم األدّلة الرشعّية التي كان يتعامل معها الفقهاء الذين 

سبقوه.

كام جتّل ذلك واضحًا ف توغله وتتبعه للحاالت التفصيلية ف كلٍّ من هذه 
األقسام الثالثة.

وانسجمت وتالمحت بحوثه األصولّية عل هذا األساس حتى أّننا نلمس 
تأثري هذا اإلبداع عل بحوثه ف تعارض األدّلة، حيث ُعرف عنه بأّنه هو مبدع 

مصطلَحْي: احلكومة؛ والورود)1).

منهج  جتديد  عالج  قد   األعظم الشيخ  )بأن  احلكيم:  منذر  السيد  وذكر 
كّل  عل  هبا  تفّرد  التي  منهجّيته  انعكست  حتى  العلمّي،  ثقله  بكّل  االجتهاد 
الفقهاء من  بعده  ثانيًا، وارتضاها من  الفقهّية  أّوالً، وكتاباته  كتاباته األصولّية 

تالمذته وتالمذة تالمذته ثالثًا()2).

ويقول أيضًا: )لقد اجّته الشيخ األعظم إىل التنظري الفقهّي بعد انسجام فكره 
األصويّل، وجتّلت سمة االنسجام الفكرّي لديه ف عاّمة بحوثه الفقهّية، بالرغم 
ممّا ُعرف عنه بالكّر والفّر ف البحوث الفقهّية، كام يالحظه الدارس لرتاثه الفقهّي 

)1) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص18-19، بترصف.
)2) نفس املصدر.
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ألّول مّرة، وقبل أن يتعّمق ف بحوثه()1).

احلكيم)2)  تقي  حممد  السّيد  العاّلمة  عند  االستنباط  منهجّية  سابعًا: 
)1339هـ -1423هـ(:

تطّور البحث عن حقيقية االجتهاد ونظامه العاّم تطّورًا شاماًل عند السيد 
حممد تقي احلكيم ف كتابه )األصول العاّمة للفقه املقارن()3). 

وقد بحث عن نظام االستنباط ف كتابه بعنوان )خامتة املطاف ف االجتهاد(، 
كام رسمها السيد منذر احلكيم ف مقالته ف جملة االجتهاد )منهجية االستنباط ف 

املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور( ف املخطط التايل:

1ـ حتديد املنهج رضورة ألمور التالية:

)1)ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص18-19، بترصف.
)2) حممد تقي احلكيم هو عامل ومفكر وأديب وخطيب وعميد كلية الفقه بجامعة الكوفة وكان حيرض ف 

املؤمترات اإلسالمية والعلمية وينوب عن املرجع األعل حمسن احلكيم، والدته: ولد حممد تقي احلكيم 
البحث  إىل  وصل  حتى  مراتبها  ف  وتدّرج  النجف  ف  درس  دراسته:  بمدينة النجف،  هـ   1339 عام 
هذا  وينقل  متواضعة  علمية  شخصّية  فكانت  شخصيته  ف  هذا  وأثر  عرصه  أعالم  عند  فدرس  اخلارج 
نقلوا  الذين  الصغرى(وغريهم  )النجف  القطيف  النجف كطلبة  الذين كانوا ف  الطلبة  العلم والتواضع 
الكوفة من  بجامعة  الفقه  ف كلية  أصبح  العلم  ف  متّكنه  ومن  عيل.  اإلمام  حرم  ف  وجلوسه  تواضعة  لنا 
أول األساتذة والعاملقة احلوزوييني فيها فكان بجانب الشيخ حممد رضا املظفر، مؤلفاته: األصول العامة 
املذاهب،شاعر  بني  التقريب  اإلسالم،فكرة  ف  التملك  اإلسالمي،حرية  الترشيع  تاريخ  املقارن،  للفقه 
العقيدة،وغريها كثري اليسعنا االختصار لذكرها وبعضها خمطوط،توّف ف السادس عرش من صفر 1423 

هـ، ودفن باملسجد اهلندي ف النجف ،ينظر: موسوعة الويكبيديا احلرة.
)3) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص19.
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أـ تشخيص األصول واستنباطها من مصادرها)1).

ب ـ وضع هيكلها العاّم من حيث التبويب وتقديم بعضها عل بعض)2).

جـ  طريقة دراستها وتقييمها، واألسس التي ترتكز عليها ف جمال التقييم)3).

2ـ املناهج لتشخيص األصول هي:

ز عل أساس اعتبار الفروع الفقهّية إلمام املذهب)4). أـ منهج األحناف: ركَّ

بـ  منهج املتكلِّمني: جتريد قواعد األصول عن الفقه، وامليل إىل االستدالل 
العقيّل ما أمكن، فام أيَّدته العقول واحلجج أثبتوه، وإالّ فال، دون اعتبار ملوافقة 
ضابطة  للفقه،  دعامة  لتكون  القواعد  ضبط  فهدفهم  الفقهّية،  للفروع  ذلك 

للفروع، من غري اعتبار مذهبّي)5).

الوجهة  من  األخرى  عن  الطريقتني  بإحدى  يستغني  أن  للمقارن  وليس 
املنهجّية)6).

3ـ مراحل البحث لدى املجتهد:

ودليل  واالمجاع؛  والسنّة؛  الكتاب؛  ف  الواقعّي  احلكم  عن  البحث  أـ 

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص77. 

)2)  نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر ، ص78.

)5) نفس املصدر.

)6) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص19-18.
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العقل)1).

واألصول التي يرجع إليها، هي: القياس؛ االستحسان؛ املصالح املرسلة؛ 
سّد الذرائع؛ العرف؛ مذهب من قبلنا؛ مذهب الصحايّب.

ب ـ البحث عن احلكم الواقعّي التنزييل، وأمّهها: االستصحاب)2).

وأصوله: أصالة الصّحة؛ قاعدتا التجاوز والفراغ)3).

ج ـ البحث عن الوظيفة الرشعّية:

1ـ الرباءة الرشعّية، وأصوهلا: االحتياط الرشعّي؛ والتخيري الرشعّي.

دـ  البحث عن الوظيفة العقلّية: وأصوهلا: الرباءة العقلّية؛ االحتياط العقيّل؛ 
التخيري العقيّل)4).

الوظيفة  أو  احلكم  أدّلة  العثور عل  من  التمكن  املشكلة، وعدم  تعقد  ـ  هـ 
دليلها  متامية  بعد  القرعة،  هي  عادًة  إليها  يرجع  التي  واألصول  بأقسامها: 

وداللتها)5).

4ـ املقياس ف اجلمع بني األدّلة:

أـ التخصيص: وهو إخراج من احلكم مع دخول املخرج موضوعًا)6).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص80.

)2)  نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص81.

)6) نفس املصدر.
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ص: وهو اخلروج املوضوعّي الوجدايّن)1). ب ـ التخصُّ

عًا  ج ـ احلكومة: وهي أن يكون أحد الدليلني ناظرًا إىل الدليل اآلخر، موسِّ
أو مضيِّقًا له)2).

ط تعبُّد رشعّي)3). د ـ الورود: الدليل الناف للموضوع وجدانًا، ولكن بتوسُّ

5ـ رضورة التعرف عل القضايا األّولّية للمقارنة، وهي:

أـ مبدأ العلية واملعلولية، بام فيها من امتناع تقدم املعلول عل العلة، وتأّخرها 
التامة  العلة  توجد  فحيثام  عنها،  امتناع ختلفه  ثم  الرتبة،  له ف  أو مساواهتا  عنه 

يوجد املعلول حتاًم)4).

االحتاد  رشائط  توفُّر  مع  وارتفاعًا،  اجتامعًا  التناقض  استحالة  مبدأ  ـ  ب 
واالختالف فيه)5).

جـ  مبدأ استحالة اجتامع امللكة وعدمها وارتفاعهام، مع توّفر قابلية املحّل)6).

د ـ مبدأ امتناع اجتامع الضدين)7).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص81.

)2)  نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر،ص19.

)5) نفس املصدر،ص20-19.

)6)نفس املصدر، ص20.

)7) نفس املصدر،ص20.
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هـ ـ مبدأ استحالة الدور)1).

و ـ مبدأ استحالة اخللف)2).

ز ـ مبدأ استحالة التسلسل ف العلل واملعلوالت)3).

6ـ رضورة تبيني مفهوم احلّجة)4):

هلا  القصد  ألن  تقصد؛  أي  حتّج  ألهّنا  حّجة  هي  اللغوّيني:  عند  احلّجة  أـ 
وإليها. ومن لوازمها املعّذرية واملنّجزية)5).

ب ـ احلّجة عند املناطقة: الوسط الذي به حيتّج لثبوت األكرب لألصغر من 
نحو علقة وربط ثبويت بنحو العلية واملعلولية أو التالزم)6).

ج ـ احلّجة عند األصولّيني: هي األدلة الرشعّية من الطرق واألمارات التي 
بينها  تقع وسطًا إلثبات متعلقاهتا بحسب اجلعل الرشعّي، من دون أن يكون 

وبني املتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه)7).

7ـ أقسام احلّجة:

)1) نفس املصدر . األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص20.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر.

)4) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص20.
)5) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص21.

)6) هناية األفكار، تقريرات آغا ضياء الدين العراقي،ج3، ص20.

)7) فوائد األصول، للمريزا النائيني، ج3، ص4.
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أـ احلّجة الذاتّية: وهي التي ال حتتاج إىل جعل جاعٍل، وختتّص بخصوص 
القطع)1).

ب ـ احلّجة املجعولة: وهي التي ال تنهض بنفسها ف مقام االحتجاج، 
بل حتتاج إىل َمْن يسندها من شارع أو عقل)2).

م للحّجّية، والشّك ف احلّجّية كاٍف للقطع بعدمها)3). والعلم مقوِّ

االجتهاد:
1ـ تعريف االجتهاد لغًة واصطالحًا:

أـ ف اللغة: مأخوذ من اجلهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وال يكون 
إال ف األشياء التي فيها ثقل، فيقال: اجتهد فالن ف رفع حجر ثقيل، وال يقال: 

اجتهد ف محل ورقة مثاًل)4).

ب ـ ف االصطالح: وهو ف االصطالح خمتلف ف حتديده، والذي يبدو أّن 
هلم فيه اصطالحني خمتلفني، أحدمها أعّم من اآلخر)5).

االجتهاد بمفهومه العاّم:

1ـ أخذ الظّن ف تعريفه ومناقشته: استفراغ الوسع ف طلب الظّن بشء من 

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص25.

)2) نفس املصدر،ص28.

)3) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص21.
)4) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص543.

)5) نفس املصدر.
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األحكام الرشعّية عل وجه حيّس من النفس العجز عن املزيد عليه)1).

العلم  طلب  ف  وسعه  الفقيه  بذل  التعريف:  ومناقشة  فيه  العلم  أخذ  2ـ 
بأحكام الرشيعة)2).

االجتهاد بمفهومه اخلاّص: بذل اجلهد للتوصل إىل احلكم ف واقعة ال نّص 
فيها؛ بالتفكري واستخدام الوسائل التي هدى الرشع إليها لالستنباط هبا ف ما 

ال نّص فيه)3).

2ـ أقسامه ومعّداته:

بلحاظ طبيعة حججه:

 أـ االجتهاد البياين)4).

 ب ـ االجتهاد القيايس)5).

 ج ـ االجتهاد االستصالحّي)6).

مناقشتها:

1ـ إنه غري جامع لرشائط القسمة املنطقّية؛ لعدم استيعابه ألقسام املقسم)7).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص543.

)2)نفس املصدر، ص544.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص549.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.
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2ـ إن القياس ليس ف مجيع أقسامه قسياًم لالجتهاد البياين)1).

3ـ تفرقته بني طريقة االجتهاد البياين والطريقتني األخريني باعتباره األوىل 
بيانًا لألحكام والثانية والثالثة وضعًا هلا)2).

بلحاظ احلّجّية ينقسم االجتهاد:

أـ االجتهاد العقيّل: وهو ما كانت الطريقية أو احلّجّية الثابتة ملصادره عقلّية 
حمضة غري قابلة للجعل الرشعّي)3).

كاملستقاّلت  بمدلوله،  الوجدايّن  العلم  أفاد  ما  كّل  القسم  هذا  ف  وينتظم 
يستدعي  اليقيني  الذمة  وشغل  املحتمل؛  الرضر  دفع  لزوم  وقواعد  العقلّية؛ 

فراغًا يقينيًا؛ وقبح العقاب بال بيان؛ و…

ومعدات االجتهاد العقيّل هي: املنطق؛ والفلسفة.

ب ـ االجتهاد الرشعّي: وهو كّل ما احتاج إىل جعل أو إمضاء لطريقيته 
أو حجيته من احلجج السابقة)4).

واالستصالح؛  والقياس؛  اإلمجاع؛  القسم:  هذا  ضمن  ويدخل 
واالستحسان؛ والعرف؛ واالستصحاب وغريها من مباحث احلجج واألصول 
الشارع  الوظيفة املجعولة من قبل  أو  العملّية، ممّا يكشف عن احلكم الرشعّي 

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم، ص550

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص551

)4) نفس املصدر.
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عند عدم اكتشافه)1).

ومعدات االجتهاد الرشعّي هي:

أـ ما يّتصل منها بنسبة النّص لقائله:

وتبويبها،  النصوص  هبذه  يرتبط  ما  كّل  بفهرست  علم  عل  يكون  أن  1ـ 
واملوسوعات  واملسانيد؛  الصحاح؛  أمثال:  اخلاّصة،  كتبها  ف  مظاهنا  ومعرفة 

الفقهّية)2).

2ـ أن تكون له خربة بتحقيق النصوص، والتأكد من سالمتها من اخلطأ 
أو التحريف)3).

من  الثقات  إىل  بالرجوع  النقل،  ف  ووثوقهم  رواهتا  سالمة  من  التأكد  3ـ 
أرباب اجلرح والتعديل)4).

التي  اآلحاد  أخبار  من  باعتبارها  الشارع،  قبل  من  هلا  احلّجّية  التامس  4ـ 
توجب قطعًا بمضموهنا)5).

عند  أمضاها  أو  الشارع  جعلها  التي  حات  باملرجِّ خربة  لنا  تكون  أن  5ـ 
التعارض بينها)6).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ،ص551.

)2)   نفس املصدر ،ص552.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص553.

)5) ، نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.
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ب ـ ما يّتصل منها بمجاالت االستفادة:

خ هلا عل  لنا ألن نفهم مواد الكلامت ونؤرِّ 1ـ أن تكون لنا خربة لغوّية تؤهِّ
ونفهمها عل  هلا،  الطبيعّية  مواضعها  ف  نضعها  أن  من  لنتمكن  زمنّي،  أساس 

وفق ما كانوا يفهمون من معانيها ف زمنها)1).

اخلاّصة، كهيئات  والصيغ  اهليئات  نكون عل علم بوضع قسم من  أن  2ـ 
واإلطالق،  واخلصوص،  والعموم،  والنواهي،  األوامر،  وصيغ  املشتقات، 

والتقييد، واهليئات الداّلة عل بعض املفاهيم، وما إليها من اهليئات)2).

لنا لتمييز  3ـ أن نحيط معرفة بمسائل النحو والترصيف، باملقدار الذي يؤهِّ
حركات اإلعراب، وما تكشف عنه من اختالف املعاين)3).

بالغّية  وجهة  من  العرب  أساليب  فهم  ف  عالية  درجة  عل  نكون  أن  4ـ 
وتقييمها وإدراك مجلة خصائصها)4).

5ـ أن تكون لنا إحاطة تارخيّية باألزمان التي رافقت تكّون السنّة وما وقع 
فيها من أحداث، لنستطيع أن نضع النصوص الترشيعّية ف موضعها الزمنّي، 

وف أجوائها ومالبساهتا اخلاّصة)5).

6ـ ان تكون لنا خربة بأساليب اجلمع بني النصوص، كتقديم الناسخ عل 

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص553.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص554.

)4) نفس املصدر.

)5)نفس املصدر.
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ف عل موارد حكومة  املنسوخ، واخلاّص عل العاّم، واملطلق عل املقيد، وكالتعرُّ

بعض األدّلة عل بعض، أو ورودها عليها)1).

7ـ أن نكون عل ثقة ـ بعد اجتياز املرحلة السابقة وحتصيل ظهور النّص ـ 
بحّجّية مثل هذا الظهور)2).

جتّزؤ االجتهاد وعدمه:
إّنام  لنا ممّا تقدم أن ملكة االجتهاد  تبنّي  1ـ ملكة االجتهاد ومنشؤها: وقد 
تنشأ من اإلحاطة بكّل ما يرتكز عليه قياس االستنباط، سواء ما وقع منه موقع 
الصغرى لقياس االستنباط، كالوسائل التي يتوقَّف عليها حتقيق النّص وفهمه، 
ال  االجتهاد  طريق  وسالك  العملّية.  واألصول  احلجج  كمباحث  كرباه،  أو 
عل  أقدم  لو  فيام  حّجة  عل  ليكون  مجيعًا،  هبا  يمّر  حّتى  مرتبته  يبلغ  أن  يمكن 

إعامل هذه امللكة)3).

من  الفعلية  األحكام  استنباط  عل  به  يقتدر  ما  وهو  املطلق:  االجتهاد  2ـ 
أمارة معتربة أو أصل معترب عقاًل أو نقاًل ف املوارد التي يظفر فيها هبا)4).

3ـ االجتهاد املتجزئ: وهو ما يقتدر به عل استنباط بعض األحكام)5).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم، ص556.

)2)  نفس املصدر.

)3) نفس املصدر ،ص559.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص560.
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4ـ اخلالف ف جتّزؤ االجتهاد وعدمه)1):

أـ استحالة االجتهاد املطلق: وكأّن وجهة نظر هؤالء ما يالحظونه من قصور 
البرش، بام له من طاقات متعارفة، عن استيعاب مجيع األحكام املجعولة ألفعال 
االستيعاب  منها، ومثل هذا  املستجّدة  مواضعها، حّتى  اختالف  املكلَّفني عل 

ممتنع عادة عل البرش)2).

ب ـ إمكان االجتهاد املطلق: إّنه من قبيل امللكة، التي توّفر له القدرة عل 
استنباط األحكام، وهي غري ممتنعة عادة)3).

القول  ــ هو  العلامء  يبدو من  ــ ف ما  التجّزؤ ووقوعه: فاألكثر  ـ إمكان  ج 
بإمكانه ووقوعه)4).

بلزوم  بالقول  ـ  نعلم  ما  ـ ف  الكفاية  تفّرد صاحب  التجّزؤ: وقد  لزوم  ـ  د 
التجّزؤ، فضاًل عن إمكانه ووقوعه)5).

إمكان  بعدم  القائلني  نظر  وجهة  ولعل  وسببه:  اإلمكان  بعدم  القول  ـ  هـ 
التجّزؤ هو أخذهم امللكة أو االستنباط ف تعريفه، والتزامهم ببساطتهام وعدم 

إمكان التجزئة فيهام)6).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم، ص561.

)2) نفس املصدر، ص562.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص563.

)6) نفس املصدر .
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وعدم  امللكة  بساطة  من  ذكروه  ملا  ال  اإلمكان:  بعدم  القول  أقربّية  ـ  و 
التوفُّر  االجتهاد هو  أن حقيقة  البحث من  قلناه ف مدخل  ملا  بل  بساطتها…، 
عل معرفة تلكم اخلربات أو التجارب عل اختالفها، فمع توفرها مجيعًا توجد 
امللكة، ومع فقد بعضها تنعدم، ال أهنا توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها)1).

وخالصة ما انتهينا إليه من رأي هي أّن التوّفر عل معدات االجتهاد مجيعًا 
هو الذي يكّون االجتهاد كملكة، ومع فقد بعضها والتقليد ف البعض اآلخر 
فإن صاحبها ال خيرج عن كونه مقلِّدًا؛ التباع النتائج أخّس املقدمات بالرضورة. 

فملكة االجتهاد إذًا إما أن توجد مطلقة؛ أو ال توجد أصاًل)2).

مراتب املجتهدين:

1ـ االجتهاد ومراتب املجتهدين)3):
أـ االجتهاد املطلق: وهو أن جيتهد الفقيه ف استخراج منهاج له ف اجتهاده 
عل نحو يكون مستقالًّ ف منهاجه، وف استخراج األحكام عل وفق هذا املنهاج، 

أو هو ـ كام يعربِّ العلامء ـ جمتهد ف األصول وف الفروع)4).

ب ـ االجتهاد ف املذهب: ويريدون به أن جيتهد الفقيه املنتسب إىل مذهب 
رها إمام ذلك املذهب… وقد  معني ف الوقائع عل وفق أصول االجتهاد التي قرَّ

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم،ص564.

)2) نفس املصدر، ص567.

)3) نفس املصدر، ص571.

)4) نفس املصدر .
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أطلق األستاذ أبو زهرة عل الفقيه من هذا القسم اسم )املجتهد املنتسب()1).

ج ـ االجتهاد ف املسائل التي ال رواية فيها عن إمام املذهب وفق األصول 
كاخلصاف  الفروع،  من  فيها  اجتهد  ما  عل  وبالقياس  قبله،  من  املجعولة 
من  رشيد  وابن  العريب  وابن  واللخمي  احلنفية،  من  والكرخي  والطحاوي 

املالكية، والغزايل واإلسفراييني من الشافعية)2).

د ـ اجتهاد أهل التخريج: وهو االجتهاد الذي ال يتجاوز تفسري قول جممل 
املرجع  فإليهم  وجهني،  حيتمل  حلكم  معني  وجه  تعيني  أو  أئمتهم  أقوال  من 
وأحكامهم،  األئّمة  أقوال  بعض  ف  يوجد  الذي  والغموض  اخلفاء  إزالة  ف 

كاجلصاص وأرضابه من علامء احلنفية)3).

من  أئمتهم  عن  روي  ما  بني  املوازنة  به  ويراد  الرتجيح:  أهل  اجتهاد  ـ  هـ 
جهة  من  أو  الرواية  جهة  من  بعض  عل  بعضها  وترجيح  املختلفة،  الروايات 

الدراية)4).

2ـ مناقشة هذا التقسيم))):
1ـ خروجه عل أصول القسمة املنطقّية؛ خللطه بني قسم من األقسام وبني 
إىل  ـ  منطقّية  وجهة  من  ـ  توزيعها  واألنسب  ملقسمها،  قسياًم  بجعلها  مقسمها 

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص571.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص572. 

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.
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قسمني: مطلق ومقّيد، واملقّيد إىل األقسام األربعة األخرى؛ لوجود قدر جامع 

بينهام، وهو االجتهاد ضمن إطار مذهب معني)1).

2ـ إن تسمية هذه األقسام األربعة باالجتهاد، وجعلها قساًم منه ف مقابل 
االجتهاد املطلق، ال يلتئم مع الواقع الذي سبق أن ذكرناه من أن االجتهاد ملكة 

ال توجد لصاحبها إالّ بعد حصوله عل تلكم اخلربات والتجارب…إلخ)2).

3ـ إن مجيع ما ذكروه لالجتهاد من تعاريف ال ينطبق عل أّي قسم من أقسام 
املقيد؛ ألخذهم العلم أو الظّن باحلكم الرشعّي أو احلّجة عليه عل اختالف ف 

وجهة النظر ف مفهومه…إلخ)3).

3ـ اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب)4):
رأى أبو زهرة أّن اجتهاد الشيعة ليس من قبيل االجتهاد املطلق، وإّنام هو 

من قبيل االجتهاد املنتسب)5).

وَيِرُد عل هذا الرأي أن األستاذ أبا زهرة كان يرى ف أئّمة أهل البيت أهنم 
جمتهدون ف كّل ما يأتون به من أحكام، وحساهبم حساب بقية أئّمة املذاهب، 
مع أن الشيعة ال يرون ف أئمتهم ذلك، وإّنام يروهنم مصادر ترشيع يرجع إليها 
الستقاء األحكام من منابعها األصيلة، ولذلك اعتربوا ما يأتون به من السنّة… 

)1)األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص572.

)2) نفس املصدر،ص573-572.

)3) نفس املصدر، ص573. 

)4) نفس املصدر، ص574.

)5) نفس املصدر.
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ف  جمتهدون  وهم  لدهيم،  الترشيع  مصادر  من  مصدٌر  إذًا  البيت  أهل  فأقوال 
حّجيتها، كسائر املصادر واألصول)1).

عل أن أدلة الشيعة عل احلجج ـ عل اختالفها ـ مل تقترص عل أحاديث أهل 
النبوّية،  العزيز، والسنّة  الكتاب  إىل  ـ، بل جتاوزهتا  الكتاب  ـ وهم عدل  البيت 
والسرية القطعّية، وبناء العقالء، وحكم العقل، وغريها، عل اختالف ف صالح 

بعضها لالستقالل بالدليلّية، أو االنتظام ضمن غريه من األصول)2).

االجتهاد بني االنسداد واالنفتاح)3):
أبوابه  غلق  تّم  أن  بعد  االجتهاد  حرص  به  وأرادوا  االجتهاد:  باب  سّد  1ـ 
إىل خصوص  الرجوع  املكلَّفني، وحرص  ـ عل مجيع  السلطات  يد بعض  ـ عل 

املذاهب األربعة)4).

2ـ بواعثه وعوامله)5):

1ـ انقسام الدولة اإلسالمّية إىل عّدة ممالك)6).

الترشيعّية  مدرسته  حزب  لكل  أحزاب،  إىل  املجتهدين  انقسام  2ـ 
وتالمذهتا)7).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم، ص574.

)2)  نفس املصدر، ص575.

)3) نفس املصدر، ص577.

)4) نفس املصدر، ص579.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7)  نفس املصدر.
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لني عل الفتوى والقضاء، وعدم وجود ضوابط هلم)1). 3ـ انتشار املتطفِّ

4ـ شيوع األمراض اخللقّية بني العلامء والتحاسد واألنانّية)2).

5ـ عند الشيعة اإلمامّية، وباخلصوص ف القرن اخلامس اهلجري، صهرت 
وأنستهم  واقعها،  ف  تالمذته  شخصيته،  وقّوة  الطويس،  الشيخ  مكانة  عظمة 
أو كادت شخصّياهتم العلمّية، فام كان أحد منهم ليجرؤ عل التفكري ف صحة 

رأي ألستاذه الطويس أو مناقشته)3).

3ـ أدّلة حّجّيته)4):

قني، ال  أـ االستدالل باإلمجاع: وقد نسب ابن الصالح هذا اإلمجاع إىل املحقِّ
إىل املجتهدين، وهذا طبيعيٌّ الفرتاضه قيام اإلمجاع بعد انسداد باب االجتهاد)5).

وقد ناقش الشيخ املراغي )وهو من دعاة حّرّية الفكر( هذا اإلمجاع:

ك ف إمكان حتصيل هذا اإلمجاع)6). من وجهة صغروية: فقد شكَّ

هذا  مثل  حّجّية  عل  الدليل  إنكار  عل  انصّبت  فقد  كربوية:  وجهة  ومن 
اإلمجاع)7).

)1) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص579.

)2) نفس املصدر، ص580.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص581.

)5)  نفس املصدر.

)6) نفس املصدر ، ص582-581. 

)7) نفس املصدر، ص582.
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اإلمجاع(  )مبحث  ف  سبق  ما  ف  استقرأنا  قد  أّنا  ذلك  ف  الرأي  وخالصة 
أدلة العلامء عل حّجّية اإلمجاع فلم نجد فيها ما يشري إىل حّجّية إمجاع املحّققني. 
فاالستدالل إذًا باإلمجاع ف غري موضعه؛ لعدم قيام الدليل عل حّجّية مثله، عل 

أن الشّك ف احلّجّية كاٍف للقطع بعدمها)1).

بـ  انضباط املذاهب وكثرة األتباع: وهاتان العّلتانـ  سواء أراد هبام التعليل 
ألصل احلكم أم لإلمجاع ـ غريبتان عن األدلة جّدًا)2).

فتح  هو  ـ  الشيعة  إليه  ذهب  كام  ـ  فاحلق  االجتهاد:  باب  وفتح  الشيعة  4ـ 
باب االجتهاد املطلق، وهو الذي تقتضيه مجيع األدلة التي ذكروها عل وجوب 
التي ذكروها لعدم احلّجّية ال تصلح  املعرفة، عقلّية ونقلية. وهذه االعتبارات 

إليقاف تلكم األدلة ونسخها)3).

باملقارنة  يتم  الذي  النحو  عل  األمور  يطرح  احلكيم  السيد  فإّن  ترى  وكام 
هذا  ف  البحث  وتطّور  لالستنباط.  األسايّس  املقوم  باعتباره  احلّجة،  والتامس 

الكتاب بالنسبة مَلْن سبقه واضح ومشهود)4).

كام يمكن اإلشارة إىل مميزاته األساسّية بالنحو التايل)5):

)1)  األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم ، ص583-582.

)2) نفس املصدر، ص583.

)3)نفس املصدر،ص584.

)4) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص27.
)5) نفس املصدر.
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1ـ ارتقاء منهجّية البحث الشاملة)1).

2ـ تبيني رضورة البحث عن املناهج، وتبيني مراحل البحث عند املجتهد)2).

3ـ مقياس اجلمع بني األدلة وتبيينها)3).

4ـ االّتكاء عل القضايا األساسّية واألّولّيات)4).

5ـ حمورّية بحث احلّجة)5).

6ـ التعريف بأقسام االجتهاد وتبيني معداته)6).

7ـ بيان مراتب املجتهدين)7).

املحتوى  ف  أو  الصياغة،  أو  املحتوى،  ف  حداثة  فيها  املحاور  هذه  وأكثر 
والصياغة معًا)8).

)1) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص27.
)2)نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) ينظر: نفس املصدر، ص28.
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الفضيل)1)  اهلادي  عبد  الدكتور  الشيخ  عند  االستنباط  منهجّية  ثامنًا: 
)4)13هـ -1434هـ(:

الفقهية  املدرسة  ف  االستنباط  منهجية  مقالته  ف  احلكيم  منذر  السيد  ذكر 
النصوص  فهم  قواعد  )الوسيط ف  قائاًل: وأما كتاب  والتطور  النشأة  اإلمامية 

)1) هو الشيخ الدكتور عبد اهلادي بن الشيخ مريزا حمسن بن الشيخ سلطان بن حممد بن عبد اهلل بن عباد 

بن فضل  بن عمران  أمحد  بن  العزيز  عبد  بن  بن عيل  ريشان  بن  بن حسن  أمحد  بن  بن حسن  بن حسني 
والدكتور  الفضيل  بالعالمة  واشتهر  النجفي  األحسائي  البرصي  ربيعة  بن  فضل  بن  عقبة  بن  حديثة  بن 
الفضيل، رجل دين وأكاديمي سعودي، والدته: ولد ف ليلة العارش من شهر رمضان املبارك سنة 1354هـ 
املوافق للسادس من كانون األول سنة 1935م بقرية )صبخة العرب( إحدى القرى القريبة من البرصة 
بالعراق. ونشأ ف البرصة نشأة علمية دينية عالية برعاية والده آية اهلل املريزا حمسن الفضيل، مجع الدكتور 
الفضيل بني الدراسة التقليدية احلوزوية والدراسة األكاديمية املنظمة فكان مستحقا للقب آية اهلل والذي 
كلية  من  بكالوريوس  عل  حصل  بعدها  العلمية  احلوزات  عرف  ف  العلمية  الدرجات  أعل  من  يعترب 
عل املاجستري ف  حصل  ثم   ،1962 عام  ف  وذلك  اإلسالمية  العربية والعلوم  ف النجف ف اللغة  الفقه 
امللك عبد  قبل جامعة  ابتعث من  ثم  العربية.  اللغة  بغداد وذلك ف عام 1971 ف  كلية اآلداب بجامعة 
العزيز بجدة إىل كلية اآلداب بجامعة القاهرة وخترج منها وذلك ف عام 1976 بدرجة الدكتوراه ف اللغة 
العربية، وأما دراسته احلوزوية: بعد أن ختم القرآن الكريم لدى كّتاب البرصة التحق باملدرسة االبتدائية وف 
نفس الفرتة أيضًا بدأ الدراسة احلوزوية، فقرأ عل والده بعض كتب النحو والرصف واملنطق والبالغة، كام 
قرأ عل الشيخ جاسم بن حممد مجيل البصري البرصي،وف سنة 1368هـ هاجر إىل النجف األرشف إلكامل 
دراسته وله من العمر )14( عامًا وأكمل هناك دروس املقدمات والسطوح لدى عدد من األعالم،وبعد 
ف  بالنجف،أساتذته:  العلم  وجهابذة  األساتذة  كبار  لدى  اخلارج  أبحاث  حرض  الدروس  هذه  إتقان 
حممد  املظفر،  السيد  رضا  رايض،الشيخ حممد  آل  طاهر  اخلوئي،الشيخ حممد  القاسم  السيد أبو  األصول 
تقي احلكيم، وأما أساتذته ف الفقه فهم: السيد حمسن احلكيم،أبو القاسم اخلوئي،السيد حممد باقر الصدر، 
مؤلفاته:خالصة املنطق، مبادئ أصول الفقه، مبادئ علم الفقه، دروس ف أصول فقه اإلمامية، دروس 
ف فقه اإلمامية،الوسيط ف قواعد فهم النصوص الرشعية، وفاته: توف الشيخ عبد اهلادي الفضيل ف يوم 

اإلثنني  8 أبريل2013 ،ينظر: أعالم هجر للسيد هاشم حممد الشخص،موسوعةالويكيبيديا احلرة.
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ق عبد اهلادي الفضيل، فهو كتاٌب ممّيز ف بابه)1). الرشعّية(، للعالمة املحقِّ

لكن بعد التتبع والتحقيق أن مجيع ما ذكره من مواضيع ف منهجية االستنباط 
عند الشيخ الدكتور الفضيل ليست موجودة ف  كتاب )الوسيط ف قواعد فهم 
النصوص الرشعّية( كام ذكر، وإنام هي موجود ف كتاب )التقليد و االجتهاد( 

للشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضيل ولعله من باب االشتباه والسهو. 

منهجّية  حول  متمّيزة  أطروحة  الفضيل  اهلادي  عبد  الدكتور  الشيخ  رسم 
االجتهاد ومراتب البحث ف جمال االستنباط، وهي كام ييل:

1ـ أمّهّية االجتهاد)2).

2ـ تعريف االجتهاد:

ف اللغة: بذل الوسع والطاقة)3).

ف الفقه واألصول: البحث ف النّص الرشعّي الستنباط احلكم منه)4).

3ـ مرشوعية االجتهاد: ال قول عند أصحابنا اإلمامّية بحرمة االجتهاد)5).

 وما نسب إىل اإلسرتآبادي خالف ف هنج االجتهاد)6).

)1) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم،ص28.
)2) التقليد واالجتهاد، للشيخ الفضيل، ص175.

)3) نفس املصدر، ص181.

)4) نفس املصدر، ص183.

)5) نفس املصدر، ص187.

)6) نفس املصدر ، ص187.



82.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

4ـ أهداف االجتهاد)1):

أـ معرفة األحكام)2).

ب ـ استمرارية الدين اإلسالمّي مع هذه احلياة إىل هنايتها)3).

5ـ تاريخ االجتهاد)4).

6ـ تقسيم االجتهاد)5):

أـ املشهور: املطلق؛ املتجزئ)6).

املذهبّي؛  اخلالف؛  املقارن؛  االجتهاد:  تطبيقات  واقع  من  يستفاد  ما  ـ  ب 
التخصييّص)7).

ج ـ تقسيامت أخرى: فردّي؛ مجاعّي)8).

7ـ وسائل االجتهاد)9):

أـ دراسة مناهج البحث)10).

)1) التقليد واالجتهاد، للشيخ الفضيل ، ص195. 

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص197.

)5) نفس املصدر، ص209.

)6) نفس املصدر، ص210-209.

)7) نفس املصدر، ص213-212.

)8) نفس املصدر، ص213.

)9) نفس املصدر ، ص227. 

)10) نفس املصدر ، ص243.
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ب ـ معرفة مصادر البحث)1).

ج ـ دراسة علوم اللغة العربّية التي هلا مدخلية ف فهم النّص)2).

د ـ دراسة علم املنطق)3).

هـ ـ دراسة علوم القرآن)4).

و ـ دراسة علوم احلديث)5).

ز ـ دراسة علم أصول الفقه)6).

ح ـ دراسة القواعد الفقهّية)7).

ط ـ دراسة التاريخ االجتامعّي لعصور الترشيع اإلسالمّي)8).

ك ـ االطالع عل احلياة االجتامعّية املعارصة)9).

ل ـ دراسة مبادئ علم الفقه )متن فقهّي()10).

)1) لتقليد واالجتهاد، للشيخ الفضيل ، ص243.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص244.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.

)9) نفس املصدر.

)10) نفس املصدر.
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م ـ دراسة تطّور الفكر الفقهّي)1).

س ـ دراسة تطّور الفكر األصويّل)2).

ع ـ دراسة مبادئ العلوم اإلنسانّية)3).

ف ـ دراسة مبادئ العلوم الطبيعّية)4).

ص ـ دراسة مبادئ علم الرياضّيات)5).

8ـ جمال االجتهاد)6):

أـ األحكام اليقينية)7).

ب ـ األحكام الظنية)8).

ج ـ املوضوعات الرشعّية املستنبطة)9).

د ـ املوضوعات العرفّية اللغوّية)10).

)1) التقليد واالجتهاد، للشيخ الفضيل ، ص244.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر ، ص247.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر، ص248.

)9) نفس املصدر.

)10) نفس املصدر.
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هـ ـ املوضوعات املستحدثة)1).

مجيع  فيه  الفضيل  اهلادي  عبد  الدكتور  الشيخ  والحظ  االجتهاد:  مواد  9ـ 
الشؤون الالزمة الستنباط احلكم ولوازمه. وقد جعل البحث عن كيفية التعامل 

مع النّص أساسًا ف املنهج)2).

ومن املحاور اجلديدة لديه ف البحث عن املنهج ف جمال االستنباط يمكن 
وسائل  االجتهاد؛  تاريخ  االجتهاد؛  أهداف  التالية:  املباحث  إىل  اإلشارة 

االجتهاد؛ جمال االجتهاد)3).

)1) التقليد واالجتهاد، للشيخ الفضيل ،ص250.

)2) ينظر: منهجية االستنباط ف املدرسة الفقهية اإلمامية النشأة والتطور، تقرير السيد حممد حسن احلكيم 

ألبحاث السيد منذر احلكيم، ص29.
)3) نفس املصدر.
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تاسعًا: منهجّية االستنباط عند سيدنا األستاذ العالمة السّيد عبد الكريم 
فضل اهلل)1) )6)19 م املوافق )137هـ(:

)1) ولد سامحته ف النجف عام 1956 م. حني كان والده يطلب العلوم الدينية هناك وهو من عائلة علمية 

كريمة يترشف نسبها بوصوله إىل اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب  فوالده القايض املؤرخ سامحة 
العالمة السيد عيل فضل اهلل صاحب مؤلفات عديدة منها: سرية الرسول وخلفائه األخالق اإلسالمية 
ه ألبيه سامحة آية اهلل العالمة السيد حممد حسن فضل اهلل صاحب مؤلفات عديدة  ف ظالل الوحي وجدُّ
الفاضلة السيدة  األديبة  لبنان .ووالدته  ف  األعل  الشيعي  اإلسالمي  املؤسسني للمجلس  أبرز  من  وهو 
عامل وهو  جوّيا ف جبل  وجهاء مدينة  من  وكان  الدين  نور  احلسني  عبد  السيد  الدين ابنة  نور  مريم 
جعفر  بن  السابع موسى  باإلمام  نسبه  يتصل  الذي   الدين نور  مصطفى  السيد  املقدس  العالمة  نجل 
الكاظم، دراسته: درس املقدمات ف النجف عل يد كبار العلامء واملراجع حيث حاز درجة االجتهاد 
إيامنّيًا  توجهه  كان  العلمية ف قم املقدسة  واحلوزة  لبنان  العلمية ف  احلوزة  اخلارج ف  ُيدّرس بحث  وهو 
منذ صغره فقد درس كتاب قطر الندى ف النحو عل والده وهو ابن عرش سنني كام درس كذلك منهاج 
الصاحلني وبعدما أهنى دراسته الثانوية ونجح من امتحان الدخول ف كلية الطب ف اجلامعة اليسوعية ف 
ر التوجه إىل النجف واالنقطاع إىل العلوم الدينية وذلك سنة 1973م،  ورغم كونه المعًا ف عامل  بريوت قرَّ
ر ترك النجف أثناء املحنة القاسية  الدرس والتدريس ف النحو واملنطق والفقه واألصول والبيان فقد قرَّ
ت هبا احلوزة خصوصًا والعراق عمومًا مودعًا مراجعها وعلامئها وأساتذهتا وف قلبه غّصة لذلك،  التي مرَّ
ها التي استمرت بعد االجتياح اإلرسائييل وقّرر  عودته إىل لبنان: وصل إىل لبنان واحلرب األهلية عل أُشدِّ
أن يبقى مع الناس يؤدِّي مهمته التبليغية خصوصًا عل صعيد اجلامعات واملدارس وإنشاء حلقات تعليمية 
رغم القصف املدفعي والصاروخي عل التجمعات السكنية ورغم األوضاع األمنية الصعبة التي كانت 
د النشاط ف مجعية اإلمام احلسني بن عيل اخلريية مع أخيه سامحة العالمة السيد عبد  مترُّ البالد. فقد جدَّ
اهلل حيث أسست مراكز طبيَّة وثقافية وعلمية، وانبثق عنها مجعية تعنى بالبيئة والنظام العام. كام أسس معه 
ومكاسب  اآلخوند  الشيخ  كفاية  إىل  وصوالً  والسطوح  املقدمات  لبنان  ف  س  درَّ العلمية  الثقلني  حوزة 
ورسائل الشيخ األنصاري ومنذ عّدة سنوات يلقي حمارضات ف بحوث اخلارج.  تم تأسيس هيئة أمناء 
بتاريخ 27  العلمية  احلوزات  ميثاق  املؤسسني. وصدر  هيئة  انبثقت عن  التي  لبنان  العلمية ف  احلوزات 
لبنان تساندها  املؤلفة من سبعة من علامء  اهليئة  – 2002 م وهذه   1 – املوافق 7  رجب 1423 هجرية 
هيئة املؤسسني املؤلفة من أحد عرش عضوًا من العلامء ليست جهة رسمية بل جهة حوزوية ُأنيط هبا ضبط 
الوضع احلوزوي وتطويره، مؤلفاته: وسيلة املتفقهني : هو دورة فقهية كاملة من ثالثة أجزاء، صدر منه 
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وقد تصّدى سيدنا األستاذ السّيد عبد الكريم فضل اهلل ملنهجّية االستنباط ف 
كتابه )منهجّية ومراحل االستنباط(. وذكر فيه رضورة تبيني منهجّية االستنباط 
لكّل طالب من طالب االجتهاد، قائاًل: )إن عملّية استنباط األحكام الرشعّية 
ومنهجّيتها وترتيب مراحلها… نجدها كّلها ف كتب األصول، إالّ أين شعرت 

أن تلخيصها رضورة لفهم الطالب هلا()1).

األحكام  من  قلياًل  أن  )نعلم  قائاًل:  األستاذ  أشار سيدنا  الفكر  ولتوضيح 

اجلزء األول ف الطبعة األوىل ف العبادات سنة 1419 هـ / 1998 م، واجلزء الثاين ف كافة العقود من 
األنبوب واالستنساخ :بحث فقهي  اإليقاعات واالحكام، طفل  الثالث فيشمل  أما  النكاح،  البيع حتى 
استداليل ملسألة طفل األنبوب : البحث ف جواز العملية ؟. من هو األب؟. من هي األم؟. وهو بحث 
خمترص لدرس املؤلف حول هذا املوضوع يستعرض فيها كل احلاالت املحتملة والوجوه ف هذه املسألة 
ومناقشتها ثم االستدالل عل املختار، يليه بحث فقهي استداليل أيضا عن االستنساخ، هل جتوز العملية؟ 
من هو االب؟. من هي األم؟ بحث فيها مجيع االحتامالت والوجوه أيضًا، هتمة التحريف بني املسلمني 
الشيعة والسنة :يستعرض املصنف ما يمكن أن يكون دليال عل التحريف عند السنة والشيعة، واجلواب 
عنه وصوال إىل أن التهمة التي يتقاذفها املسلمون خصوصا بعض السنة ضد الشيعة، هتمة باطلة ال يقول 
لو  إال،  ليس  التوحيد وأهنا هتمة  ما خيدم فكرة  كبار علامئهم، وهو  أقوال  املسلمني مستعرضا  هبا عموم 
الضوء عل جانب مهم من أسباب احلركة احلسينية، حيث  يسلَّط  تارخيي حتلييل  بايع احلسني كتاب 
يثبت بالربهان أنه لوال كربالء مل يبق اإلسالم، ال شيعة وال سنة، وأن القرآن كان سيختفي من بني أيدينا، 
ف  وينّظمها  االستنباط  عملّية  يربمج  صغري  اس  كرَّ االستنباط :هو  منهجية  لنسمعه،  نعد  مل  األذان  وأن 
ذهن الطالب، حيث يقًسم الشبهات إىل ثالث : حكمية، ومفهومَية، ومصداقية. وكل الشبهات تعود إىل 
الغرب  الفّن واجلامل بوجهة نظرة  يتناول مفهومي  الفن واجلامل :هو كتاب  الثالث، مطارحات ف  هذه 
طه،  حمّمد  الشيخ  فيه  وبحث  أعّده  واألدعية،  القرآنية  واآليات  األحاديث  تناول  خالل  من  واإلسالم 
نقدية، احلجاب هو هي والرغبة،  أبحاث  املدين وهي مخسة  الزواج  املدين :ف مشاريع  الزواج والطالق 
بيان مواقع االصول والقواعد ف عملية االستنباط، دروس ف منهجية االستنباط، املصطلحات: املعنى 

الفقهي، ينظر: املوقع الرسمي لسامحته، وموسوعة الويكيبيديا احلرة.
)1) منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، ص5.
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معلوٌم عل نحو القطع، ومعظم األحكام تدخل ف دائرة الشك واجلهل، ولذا 
أّن  الفقهاء عل  كان البّد ملعرفتها من استخدام قواعد عاّمة كلية، حيث تسامل 
يبحث عن  الذي  نشأ علٌم آخر هو علم األصول  لكل واقعة حكاًم، ومن هنا 
هذه القواعد… ولكن السؤال األسايّس هو: إذا واجهنا مسألة فقهّية من أين 
نبدأ؟ وإىل أين ننتهي؟… أعتقد أّول خطوة هي أن نعرف أين نضع الشبهة وف 

أية خانة()1).

أقسام  وتعيني  الشبهات  بتحديد  األستاذ  سيدنا  يقوم  األساس  هذا  وعل 
احلكمّية؛  إّما  الثالثة:  هذه  عن  ختلو  ال  االشتباه  أبعاد  )إن  فيقول:  الشبهة، 
أفضل  هو  الثالثي  التقسيم  هذا  أن  وأعتقد  املصداقّية…،  أو  املفهومّية؛  أو 

التقسيامت()2).

وف هذه املنهجّية يرسم سيدنا األستاذ اخلطوط العاّمة ملنهجية االستنباط، 
ويرسم باختصار ما حيتاج إليه الفقيه ف عملية االستنباط للوصول إىل احلكم 
الرشعّي، بمعنى أنه يالحظ الفقيه وما حيتاجه إليه ف عملّية االستنباط للوصول 

إىل احلكم الرشعي، ولكنه بشكل خمترص، كام هو واضح أدناه:

الشبهات ثالث ال رابع هلا: حكمّية؛ مفهومّية؛ مصداقّية.

أوالً: الشبهة احلكمّية: 
هي اشتباه احلكم بام هو)3).

)1) منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل ، ص7-6. 

)2) نفس املصدر، ص7.

)3) نفس املصدر، ص9.
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أسباهبا:
 1ـ فقدان الدليل)1).

 2ـ إمجال الدليل)2).

 3ـ تعارض الدليلني)3).

معاجلتها:
البحث عن علم)4).

 فعلمّي)5).

 فأصل لفظّي من دليل عاّم)6).

 فأصل عميّل)7).

ثانيًا: الشبهة املفهومّية: 
هي اشتباه احلكم بسبب اشتباه مفهوم لفظ املتعلَّق)8).

)1) منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، ص9.

)2) نفس املصدر.

)3)نفس املصدر، ص10. 

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر..

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.
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أسباهبا: 
عدم فهم اللفظ)1).

معاجلتها:
نطرق باب الشارع)2).

فالعرف)3).

فاللغة)4).

فالقدر املتيقن)5).

وإالّ عاد الدليل جمماًل؛ فنبحث عن دليل آخر)6).

ثالثًا: الشبهة املصداقّية: 
هي اشتباه احلكم الشتباه املصداق اخلارجّي)7).

أسباهبا: 
خارجّية ال حتىص)8).

)1)منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، ص11.

)2) نفس املصدر. 

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.
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معاجلتها: 
نبحث عن قطع)1).

فإن مل نجد فأمارة معتربة ف إثبات املوضوعات، مثل: البينة)2).

وإالّ فقواعد عاّمة، مثل: قاعدة اليد)3).

وإال فأصل موضوعّي، كاألصول العدمّية.

 وإالّ عادت الشبهة مصداقية)4).

وف ضمن هذه املنهجّية ينظم الدور األصويّل وما حيتاج إليه الفقيه من املباين 
واألدلة، وهو يقول: »هذه هي اهليكلّية العاّمة لكيفية االستنباط، املراحل والربجمة.

ويمكن أن نقول: إن سيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل قام بتبيني 
األولويات  وتعيني  األدّلة  ترتيب  مرتبة  وهي  املناهج،  عن  البحث  من  مرتبة 
التي هي  املستحدثة  املسائل  أو  الواقعة  الفقهّي عن حكم احلوادث  البحث  ف 
موضع االستنباط ف احلقيقة. وتنظيم هذه املراتب بالدّقة والنظرة اجلزئّية له أثٌر 

كبري ف تعليم االستنباط ويوفِّر عل الطالب وقتًا كثريًا.

كام يمكننا أن نقول: إّن من أهّم وأدّق املباحث ف منهجّية االستنباط التي 
يليق االهتامم هبا واملش عل طريقتها، بعد النقد والتكميل هلا، ما كتبه »السيد 

)1) منهجية ومراحل االستنباط، للسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، ص12.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.



حممد تقي احلكيم؛ ملا فيه من الدقة والشمول ف التوجه ملتطّلبات البحث الفقهّي، 
مع مراعات املتطلبات العرصّية ف بحثه.

ف بحث  ما جاء  وباخلصوص  له،  ومكّماًل  حًا  منقَّ الفضيل  بحث  كام جاء 
سيدنا األستاذ السيد عبدالكريم فضل اهلل ف كتبه.

وإن هذا املرشوع ــ  أي منهجية االستنباط وبيان مراحله ــ مرشوع حّي، قد 
تركزت عليه جهود الفقهاء إىل يومنا هذا، وهو من املباحث الرئيسة الالزمة قبل 

البدء بأّي بحث فقهّي.




اخلطوط العامة ملنهجية االستنباط 

بحسب الرأي املختار
ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: بيان منهجية استنباط األحكام الرشعية ومراحلها

املبحث الثاين: بيان مواقع األصول والقواعد يف عملية استنباط األحكام 
الرشعية

 





املبحث األول
بيان منهجية استنباط األحكام الرشعية ومراحلها

قبل البدء ف هذه املنهجيه ال بّد من إبراز ثالث نقاط:

األوىل. بيان احلاجة إلی هذه املقّدمة وأمهيتها.

الثانية. بيان أّن الشبهات ثالث ال رابع هلا.

الثالثة. بيان اخلطوط العامةوالنقاط الرئيسية التي سيتم التعرض هلا.





النقطة األوىل 
بيان احلاجة إلی هذه املقّدمة وأمهيتها

ف  مراحلها  وترتيب  ومنهجيتها  الرشعية  األحكام  استنباط  عملية  إن 
الشبهات الثالثة، نجدها كلها ف كتب األصول. إال أن فكرة تلخيصها وترتيب 
جمارهيا  أمر رضوري لفهم الطالب هلا، وتوفر عليه الكثري من الوقت واجلهد، 

فربجمتها تكون علی النحو التايل خدمة لطلبة العلوم الدينية 

 هنا نذكر املنهجية املتداولة علی ما هو املعروف واملشهور بني األصوليني. 

وهذه املنهجية موجودة ف بطون الكتب إالّ أهّنا مبعثرة، وغري منظمة، وال 
يدرك الطالب نظامها إالّ بعد عدة سنوات من الدراسة والبحث، وهلذا األمر 
العامة  أثر كبري ف استيعاهبم للمباحث األصولية والفقهية، فإّنه يبنّي اخلطوط 
ملراحل  االستنباط أي كاهليكل األسايس للجسم، الذي تستطيع أن تزيد عليه 

وتنّميه. 

من املعلوم لدى أهل العلم أن قلياًل من األحكام معلوم علی نحو القطع، 
بد ملعرفتها من  الشك واجلهل، ولذا كان ال  دائرة  ومعظم األحكام تدخل ف 
استخدام قواعد عامة كّلية حيث تسامل الفقهاء علی أن لكل واقعة حكم، ومن 

هنا نشأ علم آخر هو »علم األصول« الذي يبحث عن هذه القواعد)1).

إذا واجهت مسألة فقهية مثاًل:

هل التدخني حرام أم ال؟

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص15، بترصف.
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هل جيب تقليد األعلم أم ال؟

هل جتوز سندات اخلزينة أم ال؟

فام الذي ينبغي فعله؟

آراء  إلی  أحتّول  أو  عقل  حكم  أو  إمجاع  أو  سرية  أو  نّص  عن  أبحث  هل 
الفقهاء أو...؟

ما هي مراحل االستنباط؟

من أين نبدأ وأين ننتهي؟

ما هي الطريق التي ينبغي سلوكها للوصول إلی احلكم الرشعي؟

فمثاًل ف تقليد األعلم : 

هل أبدأ باالستدالل بسرية العقالء ف الرجوع إلی األعلم من أهل اخلربة 
ف األمور اخلالفية... ؟

أم بالروايات التي تقول: » اْنُظُروا إىَِل َرُجٍل ِمنُْكْم َيْعَلُم َشْيئًا ِمْن َقَضاَياَنا...«)1) 
ا َمْن َكاَن ِمَن اْلُفَقَهاِء َصاِئنًا لِنَْفِسِه َحافِظًا لِِدينِِه خُمَالِفًا َعَل َهَواُه ُمطِيعًا  أو »...َفَأمَّ
أِلَْمِر َمْواَلُه َفِلْلَعَوامِّ َأْن ُيَقلُِّدوُه...«)2) أو نحوها، فنعمل باإلطالق الذي يشمل 

األعلم وغريه... 

أم أحّكم أصل االحتياط ف وجوب تقليد األعلم...؟

)1) من ال حيرضه الفقيه ، ج3 ، ص2-3 ، ح3216 ، هتذيب األحكام ، ج6 ، ص219 ، ح8 ، وسائل 

الشيعة ، ج27 ، ص 13 ، ح33083 .
)2) االحتجاج ، ج2 ، ص458 ، وسائل الشيعة ، ج27 ، ص131 ، ح33401 .
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أم أحّكم أصل الرباءة ف عدم وجوبه أم... الخ.

علی  م  مقدَّ وأهّيا  أنتهي،  وأين  أبدأ  أين  لكن  جارية،  تامة  صحيحة  وكّلها 
اآلخر.

ومثال آخر عل ذلك: عندما أبحث عن حرمة الغناء، وما هو املحّرم منه؟

هل أبحث معنی الغناء لغة، أو رشعًا...؟ أو أبدأ باآليات الدالة علی ذلك 
...؟ أم الروايات ...؟ أم أبحث عن إمجاع الفقهاء وكلامهتم ف ذلك ...؟

من أين أبدأ وأين أنتهي؟

أم  الشهرة،  اآلخر...؟  علی  املقّدم  وأهّيا  االستنباط...؟  مراحل  هي  ما 
الروايات، أم ...إلخ)1)؟

)1) ينظر: أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص15-16، بترصف.



النقطة الثانية 
بيان أّن الشبهات ثالث ال رابع هلا

الثانية وهي  النقطة  بيان  إلی  ننتقل  املنهجية،  الداعي وأمهية هذه  بيان  بعد 
تقسيم الشبهات إلی ثالث ال رابع هلا.

مفهوم الشبهة:
ملفهوم الشبهة إطالقان إطالق ف اللغة وإطالق ف االصطالح.

اإلطالق اللغوي للشبهة : من الشبه أي التامثل.

ُتَشبَُّه  وقد جاء ف لسان العرب »... و ف حديث حذيفة: و َذَكر فتنًة فقال 
ُ ُمْدبَِرًة... معناه َأن الفتنة إذا َأقبلت َشبََّهْت عل القوم و َأَرهْتُْم َأهنم  ُمْقبَِلًة و َتَبنيَّ
عل احلق حتى يدخلوا فيها و َيْرَكُبوا منها ما ال حيل، فإذا َأدبرت و انقضت باَن 

َأمُرها، فَعِلَم َمْن دخل فيهاَأنه كان عل اخلطأ«)1).

ْبَهُة: االلتباُس)2). و الشُّ

ولذا قالوا إّن الشبهة سّميت شبهة ألهنا تشبه احلق)3).

من  »وامُلْشَتبَِهاُت  اللسان  ف  ذكر  ولذا  املشكل،  معنی  ف  استعملت  نعم 
األمور: امُلْشِكاَلُت«)4).

)1) لسان العرب ، البن منظور،ج13 ، ص503 . 

)2)  الصحاح ، ج6 ، ص2236 ، تاج العروس ، ج19 ، ص51 ، لسان العرب ، ج13 ، ص503 .

)3) جممع البحرين ، ج6 ، ص349 .

)4) الصحاح ، ج6 ، ص2236 .
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ونحن نعلم أّن كتب اللغة ُتعنی باالستعامالت ال باملعنی احلقيقي. 

نعم، لكن كثرة االستعامل قد تؤدي إىل معرفة األوضاع أو نمط االستعامل 
تؤدي بنا إىل معرفة املوضوع له)1).

وأما اإلطالق االصطالحي للشبهة : فاملراد من الشبهة هو ما مل يعلم حكمه 
ف بادئ األمر. أي عندما أواجه املسألة أحتاج إلی البحث ملعرفة احلكم. لذلك 

بعد البحث قد يصل الباحث إىل العلم باحلكم)2). 

ف  الشبهة  بأكملها،  حكمية  شبهات  كلها  الشبهات  أّن  يتبني  هذا،  فعلی 
املفهوم تؤدي إىل شبهة ف احلكم؟ اجلهل ف املفهوم يؤدي إىل شبهة ف احلكم؟ 

اجلهل ف املصداق أيضًا يؤدي إىل شبهة ف احلكم)3) ؟ 

إذًا فعل هذا أن الشبهات كلها شبهات حكمية؛ ألّن الشبهة واالشتباه ف 
املفهوم تؤدي إىل االشتباه ف احلكم، وكذلك االشتباه ف املصداق أيضًا يؤدي إىل 
االشتباه ف احلكم، وألجل رسم الطريق واضحًا إلی معرفة احلكم كان التقسيم 
تقسياًم ثالثيًا إذ بلحاظ كل سبب هناك طريق للمعاجلة، ودرسنا ف علم املنطق 
أن التقسيم ال بد له من ثمرة وليس جمرد تقسيم، فطريقة معاجلة الشبهة احلكمية 
ختتلف عن طريقة معاجلة الشبهة املفهومية التي ختتلف عن طريقة معاجلة الشبهة 

املصداقية؛ وألجل هذا  األمر تم تقسيم الشبهات هلذا التقسيم)4).

)1) ينظر: أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص17.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.
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الشبهات الثالث:
إن أهم يشء ف هذه املنهجية هي أن نعرف أين نضع الشبهة وف أي قسم   
من أقسام الشبهات نضعها، هل نضعها ف قسم الشبهة احلكمية أو املفهومية أو 
املصداقية؛ ألن لكل شبهة طريقة ملعاجلتها، فإن أبعاد االشتباه ال ختلو عن هذه 

الشبه الثالثة.

ومفهومية  حكمية  إلی  الشبهة  تقسيم  يف  الشبهة  من  املراد  هو  ما  إذًا 
ومصداقية ؟

اجلواب:
يشبه  هو  ما  وليس  األمر  بادئ  ف  حكمه  يعلم  مل  ما  هو  الشبهة  من  املراد 
احلقيقة؛ فقد استعمل الشيخ األنصاري عل هذا األساس ف تعريف وبيان 
الشبهة قائاًل: »ما مل يعلم حكمه بادئ األمر« لذلك بعد البحث قد أصل إلی 

العلم باحلكم)1).

تنبيه يف حرص األسباب:
الشبهة احلكمية حرصت أسباهبا من قبل العلامء، الشبهة املفهومية مل يتكلموا 

ف األسباب، وأما الشبهة املصداقية قالوا ال حترص األسباب فيها.

والظاهر أن السبب ف ذلك أن الشبهة احلكمية تعود إىل اخللل ف الدليل 
بينام  – التعارض-،  احلجية  أو من حيث  الوصول  إما من حيث  االجتهادي، 
الشبهة املفهومية تعود إىل وجود خلل ف الدليل االجتهادي بسبب عدم وضوح 

)1)  ينظر: أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص17.



103................................................................
الشبهة  بينام  )الظهور(،  اللفظ  فهم  لعدم  أو  إلمجاله  إما  املفهوم  لفظ  داللة 
املصداقية تعود إىل  املكلف نفسه؛ وألنَّ الشك ف املصاديق إنام حيصل بسبب 
الظروف اخلارجية، والظروف اخلارجية كثرية ال حتىص، ولذا مل حيرصوا أسباب 

الشبهة املصداقية.



النقطة الثالثة
اخلطوط العامة

منهجية ومراحل استنباط األحكام الرشعية)1)
تعريفها،  وماهو  شبهٍة  كل  نذكر  املنهجية:  هلذه  العامة  اخلطوط  ببيان  نبدأ 

وماهي أسباهبا، وماهي طرق معاجلتها .

نقول أن الشبهات ثالثٌة ال رابع هلا: حكمية، ومفهومية، ومصداقية.

األوىل: الشبهة احلكمية: 
هي اشتباه احلكم بام هو هو)2). 

أسباهبا)3):
أوالً: فقدان الدليل االجتهادي)4).

)1) أهُم يشٍء ف هذِه املنهجية أّن املسألة املراد معرفة حكمها ف أي قسم من أقسام الشبهات أضعها ومن 

املنطق  علم  ف  درسنا  فكام  املصداقية؟  أم  املفهومية  أم  احلكمية  الشبهة  أقسام  من  هي  هل  هي،  نوع  أي 
ألن  الشبهة؛  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  املنهجية  هذه  ف  كذلك  املشكل،  نوع  معرفة  املشكل  مواجهة 
تشخيص ومعرفة نوع الشبهة وف أي قسم من أقسام الشبهات هي مهم جدًا؛ ألن كل شبهة من الشبهات 

هلا أسباب وهلا طرق عالج لرفع تلك الشبهة.  
)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص17.

)3) ف هذه املنهجية ذكرنا أن أسباب الشبهة احلكمية هي: فقدان الدليل، وتعارض الدليلني، وأما إمال 

النص والدليل فقد ذكرناه ف أسباب الشبهة املفهومية؛ ألنه شك ف لفظ متعلق احلكم، وبعبارة أخر إذا 
كان الشك ف احلكم فريج إىل الشبهة احلكمية وإذا كان الشك ف نص الدليل الرشعي من حيث إمجال 

النص أو عدم فهم اللفظ فريجع إىل الشبهة املفهومية.
)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص17.
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ثانيًا: تعارض الدليلني)1).

طرق معاجلة السبب األول:
أوالً: البحث عن علم – أي الكاشف)2) التام اخلاص ف نفس الواقعة -)3).

نفس  ف  اخلاص  الناقص  الكاشف  أي   – علمي  عن  ثانيًا:البحث 
الواقعة -)4).

ثالثًا: البحث عن أصٍل لفظي منقح من دليل عام، وهو أيضًا من الكاشف 
الناقص ، إال أنه ليس خاصًا بواقعة معينة، بل أمرًا عامًا ينطبق عل هذه الواقعة 

وغريها، ويعرب عنه بالعمومات الفوقانية)5).

رابعًا: البحث عن األصل العميل املناسب ف املقام)6).

طرق معاجلة السبب الثاين)7): 
وهو فيام لو  تعارض دليالن – أي ف حالة تناف مدلوليهام ف مقام اجلعل- 

فإنه جيمع)8) بينهام بأحد األمور التالية:

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص17.

)2) الكاشفية هنا بلحاظ الدليل ال متعلقه أما متعلق الدليل يكون البحث عنه ف الشبهة املفهومية كام ف 

إمجال النص أوعدم فهم اللفظ.
)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص18.

)4)  نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، بترصف.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) وهو مجع بني الدليلني، إما بشاهد رشعي أو عرف مقابل اجلمع التربعي الذي ال شاهد عليه ال من 
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األول: التخصيص)1).

الثاين: التقييد)2).

الثالث: احلكومة)3).

الرابع: الورود)4).

اخلامس: تقديم النّص عل الظاهر)5).

السادس: تقديم األظهرعل الظاهر)6).

فإن مل يكن بني املتعارضني أحد هذه األمور األربعة استحكم التعارض)7).

وحينئذ فالقاعدة األولية هي التساقط عل املشهور، ولكن تضافرت الروايات 
املعصومية ف عالج املتعارضني،  فكانت القاعدة الثانوية – أي بعد األخذ باألخبار 
العالجية- التخيري مطلقًا- أي سواء وجد املرجح أم ال- عل ما نسب إىل املشهور 
أو الرتجيح بأحد املرجحات املنصوصة أو غري ذلك مما ذكروه ف علم األصول)8). 

الرشع وال من العرف.
)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص18.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

للشيخ  الدراية،  هناية  األصول،ص220،  كفاية  ص19،  ج2،  األنصاري،  للشيخ  األصول،  فرائد   (5(

الكمباين األصفهاين، ج6، ص282.
)6) فرائد األصول، ج1، ص237، كفاية األصول، للشيخ اآلخوند اخلراساين، ص220،هناية الدراية، 

للشيخ الكمباين األصفهاين ،ج6، ص237.
)7) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص18.

)8)نفس املصدر، ص33.
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ثانيًا: الشبهة املفهومية:  
وهي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم أو إمجاله)1).

أسباهبا: 
وجود خلل ف الدليل االجتهادي داللًة – ظهورًا- ، ألسباب منها: 

أوالً: إمجال الدليل)2).

ثانيًا: عدم فهم اللفظ)3).   

طرق معاجلتها: 
األول: أطرق باب الشارع املقدس، فإن مل نجد)4).

النصوص  صدور  عرص  زمان  عرف  -أي  العرف  باب  أطرق  الثاين: 
الرشعية-، فإن مل نجد)5) .

الثالث: أطرق باب اللغة - أي ما قبل عرص البعثة النبوية -، فإن مل نجد)6). 

الرابع: اقترصعل القدر املتيقن، فإن مل أجد عاد الدليل جمماًل فأبحث عن 
دليٍل آخر)7).

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص18ــ 19.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر .

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7)  نفس املصدر.
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ثالثًا: الشبهة املصداقية: 
هي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي)1). 

أسباهبا:
خارجية ال حتىص)2).

طرق معاجلتها: 
األول: البحث عن قطع، فإن مل أجد)3).

الثاين: أبحث عن أمارة معتربة ف إثبات املوضوعات مثل البينة فإن مل أجد)4). 

الثالث: أبحث عن قواعد عامة ف إثبات املوضوعات كقاعدة اليد، فإن مل أجد)5).

كاألصول  املوضوعات  إثبات  ف  موضوعي  أصل  عن  أبحث  الرابع: 
العدمية، فإن مل أجد استحكمت الشبهة ف املصداق فتخرج من حكم العام؛ ألن 
احلكم مرتتب عل املوضوع وجودًا وعدمًا ومل حيرز انطباق العام عل املوضوع)6).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص18ــ 19.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص20.

)6) نفس املصدر.



املبحث الثاين

بيان مواقع األصول والقواعد

 يف عملية استنباط األحكام الرشعية 





الشبهة احلكمية
»مرحلة إثبات احلجية«

البحث يف الشبهة احلكمية يف النقاط الثالث:
األوىل:يف تعريفها.
الثانية: يف أسباهبا. 

الثالثة:يف كيفية معاجلتها.





النقطة األولی 
تعريفها: وهي تعريف الشبهة احلكمية)1)

املراد منها ف هذه املنهجية، هو اجلهل باحلكم بام هو هو وليس بسبب اجلهل 
بمفهوم متعلق احلكم أو ليس بسبب اجلهل باملصداق، وُقيد التعريف بكلمة »بام 
هو هو«؛ ألّن اجلهل باملفهوم يؤدي إلی جهل باحلكم، وكذلك اجلهل باملصداق 

يؤدي أيضًا إلی اجلهل باحلكم)2).

الصحة  بني  أو  واالستحباب  الوجوب  بني  احلكم  اشتبه  لو  كام  وذلك 
والبطالن أو بني احللّية واحلرمة أو بني اإلرشادي واملولوي)3). 

ال  هو  هو  بام  احلكم  ف  الشبهة  تكون  احلكمية  الشبهة  ف  أخری:  وبعبارة 
بسبب االشتباه ف متعلقه وال ف متعلق املتعلق - أي ال ف متعلق احلكم وال ف 

املصداق- وهذا ما نسميه بـ »الشبهة احلكمية«)4) .

وسيتضح ذلك جليًا  عند  ذكر األسباب.

النقطة الثانية: أسباهبا:وهي أسباب الشبهة احلكمية)5).  

الشبهة احلكمية يمكن حرص أسباهبا؛ ألهّنا مجيعًا تعود إلی وجود خلل ف 
الدليل االجتهادي، أي إلی أمر واحد، ولذا أمكن حرص أسباب اخللل، وذلك 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص23، بترصف.

)2) نفس املصدر، بترصف.

)3) نفس املصدر،بترصف.

)4) نفس املصدر، بترصف.

)5)نفس املصدر، بترصف.
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بخالف الشبهة املصداقية فهي تعود إلی املكلَّف وإلی األمور اخلارجية وهي ال 
ُتعدُّ وال حتصی. ولذا مل حترص أسباهبا.

ولتوضيح ذلك نقول:

- الرشع هو املرجع ف األحكام وا املخرتعة الرشعية)1).

- العرف هو  املرجع ف حتديد املفاهيم غري الرشعية)2).

- املكّلف هو املرجع ف حتديد املصاديق)3).

ولذا ُيعدُّ من باب التسامح ماهو شائع بني أهل العلم، عندما يقال ف إثبات 
عنوان علی مصداق مشكوك: هذا يطلق عليه عرفًا كذا.)4)

مثال ذلك:
ما إذا شككنا أّن هذا السائل  األمحر اخلارجي دم أم ال)5)؟

فيقولون: هذا دٌم عرفًا، فيثبتون أنه دم؛ إلثبات أحكامه)6).

ولبيان اخللل يف ذلك:  
نقول أّن املرجع ف حتديد األمور هو من يكون املسؤول ومن بيده الوضع 

)1) دروس ف منهجية االستنباط، لسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، تقرير السيد حممد حسن 

احلكيم، ص116.
)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4)نفس املصدر.

)5) نفس املصدر ، ص117.

)6) نفس املصدر.
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واجلعل)1).

كام  إليه،  نرجع  الصالة  وجوب  ففي  الشارع،  إلی  األحكام  ف  نرجع  لذا 
نرجع ف نفس الصالة عند الشك ف أجزائها ورشائطها إلی الرشع؛ ألهّنا خمرتع 
رشعي أي بناًء علی القول بأهنا حقيقة رشعية. أو علی القول بأن الشارع تدخل 

ف هتذيبها فقط أي ف األجزاء والرشائط. )2)  

وأيضًا نرجع إلی العرف ف معرفة معاين األلفاظ؛ ألنه هو الذي وضعها. 
وال معنی للرجوع إلی الشارع إاّل إذا كان حقيقة رشعية)3).

أّما املصاديق فريجع فيها الی املكّلف نفسه؛ ألّنه هو املوضوع واملسؤول عن إثبات 
العنوان. ولذا لو فرضنا أّن هذا السائل األمحر اخلارجي يعتربه الناس دمًا، واملكّلف 
نفسه فقط ال يعتربه كذلك، فهو يعمل علی طبق ما يراه هو ال عل ما يراه العرف، بل 
إذا كنت أعتقد أّن هذا السائل األمحر اخلارجي دم، وقال يل مرجع التقليد: هو ليس 

بدم، فال جيوز يل أن أصيّل فيه؛ ألن التقليد يكون ف األحكام ال ف املوضوعات)4).

ما هو  أو  العام،  العرفية وليس  األفراد  التكليف هو  متعلق  قد يكون  نعم 
عند الناس وليس عند الفرد، مثل اخلوف النوعي الذي يكون موضوعًا لصالة 

اآليات. فال يلتفت إلی خوف املكّلف نفسه)5).

)1) دروس ف منهجية االستنباط، لسيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل، تقرير السيد حممد حسن 

احلكيم، ص117.
)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر ، ص118.



النقطة الثانية 
 اسباب الشبهة احلكمية

حرصاألسباب:
يمكن حرص أسباب الشبهة احلكمية؛ ألن اخللل يرجع فيه إلی أمر واحد 
وهو وجود خلل ف الدليل االجتهادي: واخللل ف الدليل إما يكون من حيث 

الوصول أو حجّيًة» التعارض«، فهي:

أوالً:  فقدان الدليل االجتهادي.

ثانيًا: تعارض الدليلني. 

أّما السبب األول:  فقدان الدليل االجتهادي)1).
مثال عىل ذلك:

ال يوجد نص ف التدخني، هل هو حرام أم حالل)2) ؟  

ال يوجد نص ف طفل األنبوب، أي التلقيح اإلصطناعي، وذلك بتلقيح    
بويضة املرأة بمني رجل خارج الرحم ثم زرع البويضة امللقحة ف رحم إمرأة 
هو  ومن  أّمه؟  هي  ومن  ال،  أم  حرام  هذا  هل  املرأة.  نفس  رحم  ف  أو  أخری 

أبوه)3)؟ 

ال يوجد نص فی االستنساخ، أي تطوير خلية كاملة لتصبح طفاًل. هل هو 

)1) أصول االستنباط، لشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص23.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.
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حرام أم ال؟ ومن هو أبوه، ومن هي أّمه)1)؟ 

السبب الثاين: وجود دليلني ظاهرين واضحني ولكنهام متعارضان. 
وهو كثري جدًا ف أبواب الفقه.

مثال عىل ذلك:
الة داخل الوقت، فهل جتب  إذا َعِلَم املصيلِّ بالنَّجاسِة بعد الفراغ من الصَّ

عليه اإلعادة مع بقاء الوقت أم ال)2) ؟

اختلف العلامء ف حكم هذه املسألة إىل قولني)3):

األول: عدم وجوب إعادة الصالة وإْن كان الوقت باقيًا)4).

الثاين: وجوب إعادة الصالة داخل الوقت)5).

إنَّ منشأ وسبب اخلالف ف املسألة هو وجود روايات معتربة متعارضة منها 
مايدل عل وجوب اإلعادة ومنها ما اليدل عل وجوب اإلعادة)6).

نذكر من الروايات الدالة عل وجوب اإلعادة: 

)1)  أصول االستنباط، لشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص23.

)2) نفس املصدر.

)3)نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر، ص20. 
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صحيحة وهب بن عبد ربِّه:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابيه »التهذيب واالستبصار«، 
عن سعد)1)، عن حممد بن احلسني، عن ابن أيب عمري، عن وهب بن عبد ربِّه، عن 
أيب عبد اهلل - ِف اجلَنَاَبِة ُتِصيُب الثَّْوَب َواَل َيْعَلُم هِبَا َصاِحُبُه َفُيَصيلِّ فِْيِه، ُثمَّ 

َيْعَلُم َبَعَد َذلَِك – َقاَل: »ُيِعيُد إَذا مَلْ َيُكْن َعِلَم«)2).

وأما الروايات الدالة عل عدم وجوب اإلعادة نذكر منها:

صحيحة العيص بن القاسم:
روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه »الكاف«، عن احلسني بن 
حممد، عن عبد اهلل بن عامر، عن عيل بن مهزيار، عن صفوان)3)، عن العيص بن 
اَمًا، ُثمَّ إنَّ  القاسم؛ قال: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللِ َعْن َرُجٍل َصلَّ ِف َثْوِب َرُجٍل َأيَّ

ُه اَل ُيَصيلِّ فِْيِه؛ َقاَل: »اَل ُيِعيُد َشْيَئًا ِمْن َصاَلتِِه«)4).  ُه َأنَّ َصاِحَب الثَّْوِب َأْخرَبَ

باحلكم،  اإلشتباه  إىل  أدى  التعارض  وهذا  متعارضتان،  الروايتان  فهاتان 
واالشتباه باحلكم هنا ال بسبب فقدان النص، وإنام بسبب تعارض الدليالن – أي 
تناف مدلوهلام ف مقام اجلعل – بحيث لوجعلت كل رواية عل حدى لعمل هبا، 
وبعبارة أخرى أي أّن التعارض هو ف مقام احلجية، لتنافيهام ف مقام الداللة)5).

ي  )1) تبلغ الروايات الواردة هبذا العنوان380 موردًا، وهو سعد بن عبد اهلل بن أيب َخَلف األشعري الُقمِّ

الثقة وثقه الشيخ النجايش والطويس .
)2) هتذيب األحكام، ج2، ص387، االستبصار، ج1، ص182.

)3) َصْفوان: مشرتك بني صفوان بن مهران وصفوان بن حييى وكالمها ثقتان . وقع ف 1640 موردًا.

)4) الكاف، ج3، ص404.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص22.
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مثال آخر:
الروايات املتعارضة ف وجوب أخذ إذن األب لتزويج البنت البكر. 

الرواية األولی:
، َقاَل:  ٍد، َعِن اْبِن حَمُْبوٍب، َعْن َعيِلِّ ْبِن ِرَئاٍب، َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعنَيَ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر َيُقوُل: »اَل َينُْقُض النَِّكاَح إاِلَّ اأْلَُب«)1). 

الرواية الثانية :
، َعْن َأَباِن ْبِن ُعْثاَمَن،  ٍد، َعِن احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ ٍد، َعْن ُمَعلَّ ْبِن حُمَمَّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ
ُج إاِلَّ  تِي هَلَا َأٌب اَلَتَتَزوَّ َعْن َأيِب َمْرَيَم: َعْن َأيِب َعْبِد اهللهِّٰ ، َقاَل: »اجْلَاِرَيُة اْلبِْكُر الَّ

َجْت َمتٰى َشاَءْت«)2). بِإِْذِن َأبِيَها«. َوَقاَل: »إَِذا َكاَنْت َمالَِكًة أِلَْمِرَها، َتَزوَّ

الرواية الثالثة :
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َمْعُروٍف َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن  حُمَمَّ
َرُجٍل َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ  َقاَل »اَل َبْأَس بَِتْزِويِج اْلبِْكِر إَِذا َرِضَيْت ِمْن َغرْيِ إِْذِن 

َأَبَوهْيَا«)3).

وقد عقد باب كامل ف علم األصول حلل التعارض، وعرف بباب تعارض 
األدلة.

)1) الكاف، ج10 ، ص753 ، ح9695 ، هتذيب األحكام، ج7 ، ص379 ، ح8 ، وسائل الشيعة، ج20، 

ص 272 ، ح25609 .
)2) الكاف، ج10 ، ص750 ، ح9689 ، وسائل الشيعة، ج20 ، ص270 ، ح25600 .

)3) هتذيب األحكام، ج7 ، ص254 ، ح20 ،وسائل الشيعة، ج20 ، 285 ، ح25640 .



النقطة الثالثة 
طرق معاجلة الشبهة احلكمية

 وهي كيفية طرق معاجلة الشبهة احلكمية:

طريقة معاجلة السبب األول
من أسباب الشبهة احلكمية)1)

أوالً:البحث عن علم – أي كاشف تام-،فإن مل أجد)2) .

العنوان  خصوص  ف  ناقص-  كاشف  -أي  علمي  عن  أبحث  ثانيًا:  
احلكم،  املشكوك  العنوان  لنفس  الدليل عل حجيته  معتربقام  املشكوك احلكم 

فإن مل أجد)3).

ثالثًا: أبحث عن أصل لفظي منقح من دليٍل عام» ما يسمى بالعام الفوقاين« 
وهو من الكواشف الناقصة إال أنه عام وليس خاصًا ف املوضوع، فإن مل أجد)4).

العميل للمكلف ف مقام رفع  املوقف  رابعًا: أبحث عن أصل عميل حيدد 
احلرية)5).

 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص26.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5)  نفس املصدر.
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بيان املراحل:
املرحلة االولی: 

الكشف  مرحلة  »وهي  اطمئنان  أو  قطع  إلی  الوصول  الفقيه  حياول  أن 
التام«)1)، ومواردها:

الرضورات  من  هذا  يقال  كام  الرضوري)3)  ومنه  أوالً: الوجدانيات)2). 
الفقهية، والبدهيي، والذوق الفقهي)4). 

ثانيًا: القرآن الكريم)5): وحدد مفهوم القرآن بام أنزله اهلل سبحانه تعاىل عل 
 ألفاظًا و معاين و أسلوبًا، و اعتربه قرآنًا دون أن يكون للنبي نبيه حممد

دخل ف انتقاء ألفاظه أو صياغته.

فليس منه ما أنزله اهللّ تعاىل عل نبيه من األحكام وأّداها بأسلوبه اخلاّص، 
كام ليس منه ما ثبت من احلديث القديس، وهو  ما أثر نزوله عل النبي ومل 
الساموية  الكتب  من  نزل  ما  كذلك  و  القرآن،  سلك  ف  قبله  من  نظمه  يثبت 
قرآنا. اعتبارها  لعدم  والزبور،  واإلنجيل  كالتوراة  السابقني  األنبياء   عل 
و تفسري القرآن و ترمجته ليسا من القرآن ف يش ء، فال جتري عليهام أحكام القرآن 

)1) الكاشفية هنا بلحاظ الدليل ال متعلقه أما متعلق الدليل يكون البحث عنه ف الشبهة املفهومية كام ف 

إمجال النص أو عند االشتباه باملفهوم.
)2) وهو العلم الذي ال حيتاج إىل إقامة دليل أو برهان.

)3) وهو األمر البدهيي والواضح الذي ال حيتاج إىل إنعام نظر وتفكري.

)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص26.

)5) نفس املصدر.
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اخلاصة)1).

ذكر سيدنا األستاذ السيد عبد الكريم فضل اهلل ف هذه النقطة قائاًل: »القرآن 
إذا نص عل الداللة«)2). 

ويرد ويالحظ عليه ف ذلك أن األقسام سوف تتداخل فيام بينها؛ ألن من 
قسم  ف  داخل  فيكون  الداللة  ف  ظاهر  هو  وما  الداللة  ف  نص  هو  ما  القرآن 
الكاشف التام والكاشف الناقص، وكذلك اخلرب املتواتر فيه ما هو نص ف الداللة 
وما هو ظاهر أيضًا ف الداللة فيكون داخل ف قسم الكاشف التام والكاشف 
فيه   املعصوم عن  صدوره  يفيد  بام  املقرون  الواحد  اخلرب  وكذلك  الناقص، 
قسم  ف  داخل  فيكون  الداللة  ف  أيضًا  ظاهر  هو  وما  الداللة  ف  نص  هو  ما 
الغري مقرون  الواحد  أيضًا خرب  ، وكذلك   الناقص  والكاشف  التام  الكاشف 
بام يفيد صدوره عن املعصوم ففيه ما هو نص ف الداللة وما هو ظاهر أيضًا 
فيحصل  الناقص  والكاشف  التام  الكاشف  قسم  ف  داخل  فيكون  الداللة  ف 
االستنباط  عملية  ف  للفقيه  واضحة  غري  الرؤيا  فتكون  األقسام  ف  التداخل 

للوصول إىل احلكم الرشعي.

ال  الدليل  بلحاظ  هنا  الكاشفية  أن  نقول  اإلشكال  هذا  من  وللتخلص 
إمجال  املفهومية كام ف  الشبهة  البحث عنه ف  يكون  الدليل  متعلق  أما  متعلقه 

النص أو عند االشتباه بمفهوم متعلق احلكم فيندفع اإلشكال حينئٍذ.

)1) األصول العامة للفقه املقارن، لسيد حممد تقي احلكيم، ص93.

رضوان  والشيخ  غربيس،  حسن  الشيخ  تقرير  االستنباط،  عملية  ف  والقواعد  األصول  مواقع  )2) بيان 

مقداد، والشيخ حممد عساف، ص18.
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احلديث  علم  اصطالح  املتواتر ف  احلديث  ويراد  املتواتر)1):  ثالثًا: اخلرب 
مجيع  ف  الكثرة  من  إىل املعصوم بحدٍّ  رواته  سلسلة  بلغت  يعني احلديث الذي 
عل  احلديث  نسبة  عل الكذب ف  تواطؤهم  عادة  يمتنع  بحيث  الطبقات؛ 
ويقابله خرب  احلديث.  واليقني بصدور  العلم  يوجب  اخلرب  فهذا  املعصوم، 
اآلحاد وهو احلديث الذي مل يصل اىل حد التواتر)2)، وعرفه بعض األعالم أنه 
ما يفيد العلم بنفسه وقيد بنفسه إلخراج اخلرب الواحد املقرون)3). والتواتر عل 

قسمني: 

الفاظ املخربين ف خربهم، وبعبارة  احّتد  اذا  ما  اللفظي)4):  التواتر  األول: 
الكذب  يمتنع إجتامعهم عل  الذين  الناقلني  اتفاق  اللفظي هو  التواتر  أخرى: 
عادة ف نقل ألفاظ اخلرب وعباراته، كتواتر نقلهم لقوله: »إين تارك فيكم الثقلني« 

وقوله: »من كنت مواله فعيل مواله« وقوله: »إنام االعامل بالنيات«)5).

الثاين: التواتر املعنوي)6): وهو اتفاقهم عل نقل مضمون واحد وإن اختلفوا 
ف نقل األلفاظ، سواء كانت داللة ألفاظهم عل املضمون باملطابقة أو بالتضمن 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص27.

للشيخ  الدراية،  علم  ف  الوجيزة  ص 62،  الثاين،  للشهيد  الدراية،  علم  ف  الرعاية  ينظر:  للتوسع   (2(

البهائي، ص 4، بترصف.
)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص27.

)4) م، ن.

)5) ينظر: مقباس اهلداية ف علم الدراية، للشيخ املامقاين،ج1،ص115،أصول احلديث وأحكامه، للشيخ 

جعفر السبحاين،ص131.
)6) ينظر: مقباس اهلداية ف علم الدراية، للشيخ املامقاين،ج1،ص115،أصول احلديث وأحكامه، للشيخ 

جعفر السبحاين،ص131.
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احلاكية  األخبار  فإن   ،املؤمنني أمري  شجاعة  عل  كاالتفاق  بااللتزام،  أو 
إلقدامه ف احلروب ومنازلته األقران ف مغازي الرسول وأيامه وإن مل تكن 
متواترة ف كل قضية بخصوصها إالّ أن املستفاد من جمموعها مطابقًة والتزامًا هو 

القطع برباطة جأشه)1).

غالب  وإّن  اللفظي  بالتواتر  قياسًا  املتواتر  انواع  أكثر  هو  املعنوي  والتواتر 
املعارف الدينية وأجزاء العبادات قد نقلت لنا من خالل هذا النوع من التواتر 

كعدد الركعات ومبطالت الصيام وأركان احلج والزكاة و... إلخ.

هذين  إىل  ترجع  احلقيقية  ف  أهنا  إال  ذلك  من  أكثر  إىل  بعض  وقسمه 
القسمني)2).

عن  صدوره  تفيد  التي  بالقرائن)3)  املحفوف  الواحد  رابعًا: خرب 

)1) دراسات ف علم األصول، للسيد أبو القاسم اخلوئي،ج3، ص184.

)2) أصول االستنباط، للشيخ عيل غانم الشوييل، ص27.

)3) مجٌع مفرده قرينة أي دليل يعتمد عليه ف الوصول إىل النتيجة وهي صدور اخلرب عن املعصوم وهي 

عل قسمني:
القسم األول: علمية: من العلامء أي اتفاق أو اصطالح : وهي املوافقة ألدلة العقل، املوافقة لظاهر القرآن، 
كتب  أحد  ف  اخلرب  وجود  اإلمامية،  إلمجاع  املوافقة  املسلمني،  إلمجاع  املوافقة  القطعية،  للسنة  املوافقة 
أصحاب اإلمجاع، وجود اخلرب ف أحد الكتب التي عرضت عل أحد األئمةونالت استحساهنم مثل: 
كتاب عبيد اهلل احللبي املعروض عل اإلمام الصادق، وكتاب يونس بن عبد الرمحن املعروض عل اإلمام 
العسكري،وجود اخلرب ف أحد الكتب التي اشتهر الوثوق هبا واالعتامد عليها ف عهود األئمةمثل 
كتابه  مقدمة  ف   الطويس الشيخ  ذكرها  التي  القرائن  من  وغريها  السجستاين  اهلل  عبد  بن  حريز  كتاب 
االستبصار. والقسم الثاين: االجتامعية: وهي التي تكون بني أبناء املجتمع يقول صاحب املعامل هي كثرية 
الطريق  إىل  امللك قد توف فخرجت  ابن  بأن  لو أخرب شخص  بأنه  يقول:  امللك  ابن  جدا ومثل هلا بموت 

فوجدت النياحة والسواد والعزاء، فأتأكد حينئذ من صحة اخلرب لوجود القرينة اخلارجية. 
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املعصوم)1): ويراد به اخلرب غري املتواتر، سواء كان مشهورًا أم غري مشهور، 
عل أن حيتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن املعصوم. واملدار ف حجية هذا 
النوع من األخبار هو حصول العلم منه كاخلرب املتواتر، والعلم بنفسه - كام سبق 

بيانه - حجة ذاتية، فال نحتاج بعده إىل التامس أدلة عل احلجية)2).

خامسًا: اإلمجاع املحصل)3): اإلمجاع لغًة: العزم، أو االتفاق أو غري ذلك.

هذا  أوجدوا  الذين  العامة  عند  خاصة  كثري  خالف  فيه  واصطالحًا: 
املصطلح)4).

 ،(5(وعند اإلمامية املراد باإلمجاع اتفاق الفقهاء الكاشف عن قول املعصوم
سواء كثر املتفقون أم قّلوا.

تتبعه  خالل  من  بنفسه  الفقيه  حيصّله  الذي  اإلمجاع  هو  املحّصل:  اإلمجاع 
ألراء الفقهاء وفتاوهيم)6).

اإلمجاع املحّصل: حّجة بال إشكال؛ ألنه يفيد القطع باحلكم املجمع عليه 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص28-27. 

)2) األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم، ص191-190.

)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص26.

)4) قال الشيخ االنصاري : إن اإلمجاع ف مصطلح اخلاصة، بل العامة الذين هم األصل له وهو األصل هلم 

...،ينظر: فرائد األصول، للشيخ األنصاري ج1 ص184، وكذلك قال الشيخ املظفر : أما اإلمامية فقد 
جعلوه أيضا أحد األدلة عل احلكم الرشعي ... جماراة للنهج الدرايس ف أصول الفقه عند السنيني، ينظر: 

أصول الفقه للشيخ املظفر ج 3 ص 103 .
)5) فاحلجية للمنكشف ال للكاشف.

)6) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل،ص44.
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مل  من  إىل  بالنسبة  الظّن  غري  يفيد  وال  بذاته،  حّجة  والقطع  بتحصيله،  قام  ملن 
حيّصله. 

سادسا: سرية املترشعة)1): السرية: لغًة هي استمرار عادة الناس عل فعل 
عمل معني أو تركه.

 .واصطالحًا: هي عمل املتدينني لفعل ما أو تركه من عرص املعصوم

وحجيتها ثابتة لعدم ردع الشارع عنها، وهذه السرية تكشف كشفًا تامًا – 
حجيته  والقطع   ،املعصوم من  حكم  وجود  عن   - والعلم  القطع  تفيد  أي 

ذاتية كام تقدم.

وسيأيت ذكر الفوارق بني سرية املترشعة والسرية العقالئية ف القسم الثاين 
من الكواشف »الكاشف الناقص« عند الكالم عن السرية العقالئية.

والبد من اتصال هذه السرية بعرص املعصوم بام هم مترشعة، أي منطلقة 
إمجاع  ألهنا  علم؛  وهي  خاص،  أو  عام  عرف  هم  بام  ال  الديني،  إلتزامهم  من 

عميل، بينام سنرى أن سرية العقالء من العلمي)2).

وف مبحث حتصيل العلم تأيت مباحث املالزمات العقلية)3).

تنقسم املالزمات العقلية إىل قسمني:

)1) سرية املترشعة: وهي عمل املتدينني لفعل ما أو تركه من عرص املعصوم. وحجيتها ثابتة لعدم ردع 

.الشارع عنها، وهذه السرية تكشف عن وجود حكم من املعصوم
)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص26.

)3) املقصود من املالزمات العقلية هنا، هو حكم العقل باملالزمة بني حكم الرشع وبني أمر آَخَر، سواء كان 

حكاًم عقليًا أو رشعيًا، أو غريمها.
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القسم األول: مستقالت - أي ما يستقل العقل به -.

القسم الثاين: غري املستقالت - أي ما ال يستقّل به -.

حكم  مثاله:  املستقل،  فهو  عقليتني  مقدمتني  من  ُيستفاد  تارة  احلكم  فإّن 
العقل بقبح الظلم، ثم حكمه إن كل ما حكم به العقل حكم به الرشع.  

فالنتيجة أّن الظلم حرام رشعًا)1).

فُيسّمى  ُيستفاد احلكم من مقدمتني إحدامها عقلية دون األُخرى  وُأخرى 
بغري املستقل)2).

 مثاله:

ذهيا.)مقدمة  وجوب  عند  املقدمة  بوجوب  العقل  حكم  األوىل:  املقدمة 
عقلية(.

املقدمة الثانية: قيام الدليل الرشعي عل وجوب ذهيا.) مقدمة رشعية(.

فالنتيجة احلكم بوجوب املقدمة)3).

وكالمنا ف غري املستقالت العقلية وسنقترص عل ذكرها مع االختصار وهي:

أوالً: اإلجزاء:
 وهو سقوط التكليف عند مطابقة املأيت به للمأمور به)4). والنزاع ف اإلجزاء 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل،ص46.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .

)4)نفس املصدر .
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أنه إن أتى املكلف باملأمور به وطابقه فهل يسقط عنه التكليف أم ال ؟

والبحث يف مقامني:
املقام األول: ف األمر االضطراري وهو األمر الثانوي الذي جيب عند تعّذر 
األمر األّويل كالتيمم الواجب عند تعّذر الوضوء. فقد اختلفوا ف حتقق اإلجزاء 

باإلتيان به أم ال)1).

يشمل  ما  هنا  الظاهري  باألمر  ويراد  الظاهري،  األمر  امتثال  الثاين:  املقام 
احلكم الظاهري املستفاد من الدليل الظني املعترب، والوظيفة العملية املستفادة 

باألصل)2).

وحينئٍذ إن تبّينت املوافقة للمأمور به حتقق اإلجزاء بحكم العقل باالتفاق، 
وإن تبّينت املخالفة للمأمور به فقد ذهب املشهور إىل عدم اإلجزاء ومعه البد 

من الرجوع إىل األدلة اخلاصة لو ُوجدت)3).

ثانيًا: مقدمة الواجب:  
يندرج الكالم ف أمرين:

األمر األول: تقسيم املقدمة: تنقسم املقدمة إىل قسمني:

 القسم األول: مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف وجوب الشء عل حصوهلا، 
كاالستطاعة للحج فإهنا رشٌط ف حتقق وجوب احلج فعاًل. وهذه املقدمة دخيلة 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص47.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .
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ف موضوع احلكم)1).

عل  الشء  وجوب  يتوقف  ال  ما  وهي  الواجب:  مقدمة  الثاين:  القسم 
حصوهلا وإن توقف وجوده عليها، كالوضوء للصالة فإن وجودها يتوقف عليه 

وإن مل يتوقف وجوبه عليه)2).

والفرق بني املقدمتني أن األوىل ال جيب حتصيلها، والثانية جيب حتصيلها؛ 
الشتغال الذمة بالواجب بعد فعلية وجوبه)3).

األمر الثاين النزاع ف مقدمة الواجب: 

ال  الواجب  ألّن  عقاًل؛  الواجب  مقدمة  وجوب  عل  بينهم  االتفاق  وقع 
يتحقق إال بوجودها فيحكم العقل بال بّديتها ولزومها)4).

لكن وقع اخلالف ف وجوهبا رشعًا مع وجوهبا عقاًل عل أقوال أمهها:

القول األول: نفي الوجوب الرشعي مطلقًا)5).

املقدمة  وجوب  أّن  وبيانه  مطلقًا.  الرشعي  الوجوب  إثبات  الثاين:  القول 
كوجوب ذهيا أي أّنه ثابت رشعًا، غايته أن وجوب ذهيا نفيس ووجوهبا غريي)6)، 

واستدلوا بأدلة منها:

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص47.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر ، ص48.

)4)نفس املصدر .

)5) نفس املصدر .

)6) نفس املصدر .
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الدليل األول: أن الوجوب ف ذي املقدمة يرتشح إىل املقدمة فتصري واجبة 
بالتبع لذهيا)1).

كالوضوء  املقدمات  لبعض  الرشعية  األوامر  بعض  وجود  الثاين:  الدليل 
حيث دلَّت اآلية عل األمر بالوضوء)2).

وأما النافون فقد استدلوا عل عدم الوجوب الرشعي بأن األوامر الرشعية 
للمقدمة لو مُحلت عل املولوية لكانت لغوًا لوجود حكم العقل املسبق بوجوهبا، 
نعم لو وجدت أوامر رشعية باملقدمة ال بد أن حُتمل عل اإلرشاد إىل أنه مقدمة 

لرفع اللغوية ف كالم املوىل)3).

ثالثًا: الضد)4): 
تعنون هذه املسألة إضافة إىل العنوان املذكور بعدة عناوين منها:

العنوان األول: األمر بشء هل يّدل عل حرمة ضده)5).

العنوان الثاين: اقتضاء األمر بالشء النهي عن ضده أو عدم النهي عن ضده)6).

العنوان الثالث: اقتضاء األمر النهي عن ضده)7).

)1)  أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص48.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .

)4) نفس املصدر .

)5) نفس املصدر ، ص49.

)6)نفس املصدر .

)7) نفس املصدر .



131................................................................
العناوين املذكورة تشتمل عل عدة مصطلحات )الضد، االقتضاء، النهي( 

يتوقف فهم املسألة عل توضيحها)1).

الضد: وهو كل معاند وخمالف ومناٍف)2).

هبا  فاملراد  جمراه  جيري  وما  لفظ  إىل  نسبت  إن  االقتضاء  مادة  االقتضاء: 
الداللة والكشف، وإن نسبت إىل غريه فاملراد هبا حينئٍذ العلية والتأثري، واملراد 

هنا ف مسألتنا املعنى األول – أي الداللة والكشف - )3).

النهي: اإللزام بالرتك)4).

ينقّسم الضّد إىل قسمني: 

القسم األول: الضّد العاّم: وهو عبارة عن ترك املأمور به)5).

القسم الثاين: الضّد اخلاّص: عبارة عن األفعال الوجودية األخرى التي ال 
جتتمع مع املأمور به، مثل: األكل والرشب والنوم والصالة، فإهّنا أضداد خاصة 
للصالة بخالف الرتك فإّنه ضّد عام هلا؛ ألّنه جيتمع مع مجيع األضداد اخلاصة، 
مثل: اجتامع الكيّل بأفراده، فإنه إذا اشتغل املكّلف بفعل مضاّد للصالة - مثل: 
األكل أو الرشب أو املطالعة – فال حمالة  يلزمه ترك الصالة الذي هو ضّد عاّم هلا، 

)1)أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص49..

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .

)4)نفس املصدر .

)5) نفس املصدر .
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فال يمكن حتّقق الضّد اخلاّص بدون الضّد العاّم، كام هو شأن الكيل وأفراده)1).

إن  املتقدمة:  مصطلحاته  بيان  بعد  نقول  أكثر  املوضوع  إيضاح  وألجل 
س أمر بشٍء ال بد  مضمون السؤال املتقدم: هل إّنه إذا صدر من الشارع املقدَّ
أن يتعلق هني منه أيضًا – أي من الشارع – بالضّد العاّم أو الضّد اخلاّص لذلك 

الشء)2) ؟

الضّد العاّم: يذهب األعم األغلب من علامء األصول إىل أن األمر بالشء 
يقتيض النهي عن ضده العاّم هنيًا رشعيًا، إال أهنم اختلفوا ف الدليل عل ذلك)3).

ويذهب بعض العلامء إىل أن األمر بالشء ال يقتيض النهي عن ضده العام 
هنيًا رشعيًا)4). 

الضد  من  املنع  هي:  واحدة  نتيجٍة  إىل  ينتهيان  إليهام  املشار  القولني  وكال 
املستكشف من  الرشعي  النهي  إىل  يستند  األول  القول  املنع عل  أن  إالَّ  العام، 

األمر بالشء، وعل القول الثاين يستند إىل طبيعة األمر بالشء)5).

اخلاص  ضده  عن  النهي  بالشء  األمر  باقتضاء  القول  إن  اخلاّص:  الضّد 
يتفرع عل القول باقتضاء األمر للنهي عن ضده العام)6).  

)1)أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص49.

)2) نفس املصدر ، ص50.

)3) نفس املصدر .

)4) نفس املصدر .

)5) نفس املصدر .

)6) نفس املصدر .
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وقد أوضح العلامء هذا التفرع، واستدلوا له،  وأما املحققون منهم، فرأهيم 
ف الضد اخلاص هو نفس رأهيم ف الضد العام، والدليل هنا هو نفس الدليل 

هناك)1).

رابعًا: اجتامع األمر والنهي: 
بينهم ف جواز اجتامع حكمني  البحث  باجتامع األمر والنهي:  وقع  املراد 
أم غري ذلك، لكن  عل فعل واحد ف زمن واحد سواء كانا وجوبًا مع حرمة 
ُعربِّ باألمر والنهي من باب املساحمة، فمرادهم من األمر الوجوب ومن النهي 
احلرمة، وُخصَّ البحث ف الوجوب واحلرمة؛ ألنه من أهم املصاديق وأبرزها)2).

حترير حمل النزاع: حتى يتبنّي حمل  النزاع ال ُبدَّ من بيان أمرين:

التضاد، فالوجوب ضّد  األمر األول: إن العالقة بني األحكام هي عالقة 
للحرمة وضّد  للكراهة وهكذا، ومن املعلوم أّن العقل يدرك استحالة اجتامع 

الضدين عل فعل واحد  ف زمن واحد)3).

نفس  ف  خارجًا  املكلف  هبا  يأيت  التي  اخلارجية  األفعال  إّن  الثاين:  األمر 
الزمان عل ثالثة أنحاء)4):

النحو األول: أن يأيت بفعلني ذي عنوانني، فيكون لكل فعل عنوانه املستقل، 
مثاله ما لو أّدى الصالة وأثناء تأديته للصالة نظر إىل ما حيرم النظر له، فهنا فعالن 

)1)  أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص50.

)2) نفس املصدر ، ص51.

)3) نفس املصدر .

)4) نفس املصدر .
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ومها الصالة والنظر ولكلٍّ عنوانه املستقل)1).

وف هذا النحو من االجتامع بني الفعلني ال مانع من اجتامع احلكمني؛ ألنَّ 
اآلخر  للفعل  مغاير  بفعل  تعلق  املثال  ف  الوجوب  وهو  األول  احلكم  متعلق 

الذي تعلقت به احلرمة ويسّمى ذلك باالجتامع املوردي)2).

النحو الثاين: أن يأيت بفعل واحد ذي عنوان واحد، كالصالة، فهنا ال إشكال 
ف عدم إمكان اجتامع حكمني عل هذا الفعل؛ ألهّنام ضدان وال يمكن اجتامع 

الضدين عل فعل واحد.

النحو الثالث: أن يأيت بفعل واحد ذي عنوانني، كأن يأيت بالصالة ف مكان 
الصالة  عنوان  عليها  ينطبق  لكن  مصداقًا،  واحدة  األفعال  فهذه  مغصوب، 
جواز  ف  بينهم  اخلالف  حمل  هو  النحو  وهذا  الغصب،  عنوان  عليها  وينطبق 

اجتامع احلكمني وف عدم جوازه)3).

األقوال ف املسألة: وقع اخلالف بني العلامء عل قولني، قول بجواز االجتامع 
وقول بعدم جوازه، والسبب ف ذلك هو االختالف ف مسألة األوامر والنواهي 
بأهّنا متعلقة بالطبيعة والعنوان أم أهّنا متعلقة بالفرد اخلارجي)4) عل ثالثة أقوال:

القول األول: إن األوامر والنواهي تتعلق بالفرد اخلارجي؛ ألن املطلوب 
هو الفرد  ال العنوان، وبناًء عليه يستحيل اجتامع احلكمني؛ ألّن الفرد اخلارجي 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص51.

)2) نفس املصدر .

)3)نفس املصدر .، ص52.

)4) نفس املصدر .
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واحد وال يمكن اجتامع ضدين عل واحد)1).

القول الثاين: إنَّ األوامر والنواهي تتعلق بالعنوان بام هو عنوان، أي بعنوان 
الصالة وعنوان الغصب ال بالفرد اخلارجي؛ ألّن الفرد اخلارجي قبل األمر ال 
أمر ذهني  يكون موجودًا؛ ألّنه  العنوان  بينام  به  تعلقه  فيستحيل  متحققًا  يكون 
فيمكن تعلق األمر به، وبناًء عل هذا القول يمكن اجتامع احلكمني؛ ألّن العنوان 
متعدد فيتعلق الوجوب بالعنوان األول وهو الصالة، وتتعلق احلرمة بالعنوان 

الثاين وهو الغصب)2).

القول الثالث: بأّن األوامر والنواهي تتعلق بالعنوان ال بام هو هو، بل بام هو 
حاٍك عن الفرد ومرآة له؛ وذلك ألّن املطلوب من األمر ليس هو العنوان الذي 
ال وجود له إال ف الذهن بل املراد هو الفرد اخلارجي، ومّلا استحال تعلق األمر 
إال،  ليس  له  مرآة  فيكون  عنه،  احلاكي  بالعنوان  األمر  فتعلق  اخلارجي  بالفرد 

ومعه يكون املقصود من األمر أوالً وبالذات هو الفرد ال العنوان)3).

وبناًء عليه ال يمكن اجتامع احلكمني؛ ألّن تعدد العنوان ال يكفي حيث إن 
املالحظ فيه الفرد، والفرد ذوالعنوانني واحد، فيمتنع تعلق احلكمني به، فاحلكم 
الثاين  واحلكم  الفرد،  هذا  بإجياد  العنوان  إجياد  يستدعي  الوجوب  وهو  األول 
وبه  عقاًل،  ممتنع  وهذا  الفرد،  إجياد  بعدم  العنوان  إفناء  يستدعي  احلرمة  وهو 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص52. 

)2)نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .
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يعرف أنه ال يمكن اجتامع حكمني عل فعل واحد ذي عنوانني)1).

خامسًا: داللة النهي عىل الفساد)2): 
أي إذا تعّلق النهي بعمٍل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل فاسدًا)3).

حترير حمل النزاع: النزاع بينهم فيام إذا تعلق هني وحتريم بالعبادة أو املعاملة، 
بطالهنا،  يستلزم  أّنه ال  أم  املعاملة  أو هذه  العبادة  بطالن هذه  ذلك  فهل الزم 

فتكون صحيحة من جهة وضعية، ويرتتب عليها اإلثم من جهة تكليفية)4)؟

ثم إن املراد من العبادة واملعاملة كام سيأيت بيانه ف مبحث الصحيح واألعم، 
وذكرنا أيضًا معنى الصحة والفساد هناك)5).

وسبب  وفسادها،  بطالهنا  فالزمه  العبادة  ف  النهي  أّما  العبادة:  ف  النهي 
ذلك أّنه يشرتط ف صحتها قصد التقرب إىل املوىل، ومن الواضح أّنه ال يمكن 
التقرب إليه بأمر يبغضه وهو املحّرم، فاملبغوضية تناف التقرب، ولذلك حكم 

الفقهاء ببطالن صوم العيدين وصوم احلائض وصالهتا)6).

الفساد،  عل  املعاملة  ف  النهي  داللة  ف  اخلالف  وقع  املعاملة:  ف  النهي   
يلزم  أي  صحتها  عل  يدل  أنه  إىل  آخرون  وذهب  الفساد  إىل  البعض  فذهب 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص53.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص28.

)3) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص53.

)4) نفس املصدر .

)5) نفس املصدر .

)6) نفس املصدر .
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القول بصحتها عند تعلق التحريم هبا)1).

والصحيح هو عدم داللة النهي عن املعاملة عل فسادها وال عل صحتها؛ 
بني  تناف  وال  وضعي،  حكم  الصحة  أو  والفساد  تكليفي  حكم  التحريم  ألّن 

احلكمني كام أّنه ال تالزم)2).

التحريم فيها فتحتاج لدليل آخر لنرى أهنا صحيحة أم  ومن هنا لو تعلق 
بيع  بينام  صحيح  لكنه  حرام  فإنه  اجلمعة  يوم  النداء  عند  البيع  ف  كام  فاسدة، 

املغصوب حرام وباطل)3).

وبعبارة ُأخرى: ال مالزمة بني احلرمة والفساد، كذلك ال مالزمة بني احلرمة 
والصحة؛ ألّن املالزمة إّما عرفية أو رشعية أو عقلية، وكّلها منتفية؛ ألّن العرف 

ال يرى هذه املالزمة، وال دليل رشعي عليها وكذلك ال تالزم عقيل)4).

إذا مل يتم العلم – أي الكاشف التام - ننتقل إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة 
حتصيل العلمي- أي الكاشف الناقص-، ما يسمى باألمارات املعتربة وهي كل 
ظن قام الدليل عل حجيته من حيث الكشف وتسمى بالعلمي نسبة إىل العلم 
ل وتعامل معاملة العلم ف وجوب العمل به  وهي مرحلة األدلة الظنية أي تنزَّ

وهي مرحلة البحث عن الكواشف الناقصة اخلاصة ف املوضوع)5) وهي: 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص53.

)2) نفس املصدر .

)3) نفس املصدر .

)4) نفس املصدر ، ص54.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص28، بترصف.
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عن  بالصدور  القطع  تفيد  بقرائن  املقرون  غري  الواحد  أوالً: خرب 
 :(1(املعصوم

يقع الكالم ف خرب الواحد ف جهتني:

اجلهة األوىل: املراد من خرب الواحد غري املقرون: املراد به اخلرب الذي مل يبلغ 
حّد التواتر، سواء كان واحدًا حقيقًة أم أكثر من واحد، فالتعبري بخرب الواحد 

صار مصطلحًا بينهم عل ذلك)2).

القطع، بل غاية ما يفيده هو الظن، والظن  القسم من اخلرب ال يفيد  وهذا 
ليس بحجة ما مل يقم عليه الدليل، من هنا كان ال بّد من البحث عن وجود دليل 

معترب عل حجّية اخلرب، فإن وجد فهو وإاّل فال يكون حجة.

وقد وقع اخلالف ف وجود الدليل حتى يكون حّجة، فذهب املشهور إىل 
احلجية واستدلوا عليها بأدلة كثرية)3):

َأن  َفَتَبيَّنُوا  بِنََبأٍ  َفاِسٌق  َجاءُكْم  ﴿إِن  تعاىل:  كقوله  الكتاب  األول:   الدليل 
ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾)4)، فاآلية الكريمة مشتملة 
عل مجلة رشطية هلا منطوق ومفهوم، منطوقها دّل عل وجوب التبنّي إذا كان 
التبنّي إذا مل يكن املخرب فاسقًا  املخرب فاسقًا، ومفهومها يدل عل عدم وجوب 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص28، بترصف.

)2) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص81.

)3) نفس املصدر .

)4) سورة احلجرات: آية 6 .
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وهو املّدعى)1).

وهناك نقاش ف االستدالل هبا ال يسعه املقام. 

الدليل الثاين: األخبار املتواترة بالتواتر املعنوي التي دّلت عل حجّية خرب 
الثقة، والتواتر حّجة فيكون خرب الواحد حّجة، ومن هذه األخبار: قول اإلمام 
الرضا، عندما سئل »ربام أحتاج ولست ألقاك ف كل وقت أفيونس بن عبد 

الرمحن ثقة آخذ عنه معامل ديني؟ قال: نعم«)2). 

رواة  إىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث  »وأّما   :األمر صاحب  وقول 
حديثنا فإهّنم حجتي عليكم وأنا حّجة اهلل«)3).

وغريها من الروايات الكثرية، وال يرض ضعف سند بعضها بعدما عرفت 
أهنا متواترة، وهي رصحية بحجّية خرب الواحد الثقة، بل إن الرواية األوىل دّلت 
 عل أن حجية خرب الواحد الثقة كان أمرًا مسلاًم لذا مل يسأل السائل اإلمام

عن حجية اخلرب سأله عن وثاقة املخرب حتى يمكن األخذ عنه)4).

الدليل الثالث: السرية العقالئية وإليك بياهنا:
ف  عليه  ويعتمدون  الثقة  الواحد  خرب  عل  األثر  يرتبون  العقالء  إّن  أوالً: 

حماوراهتم وأمور معاشهم، وهذا أمر وجداين ال حيتاج لربهان ودليل.

إنَّ  الواحد، حيث  مسألة خرب  العقالء ف  مع  املسلك  متحد  الشارع  ثانيًا: 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص82.

)2) ينظر: اختيار معرفة الرجال، ص784-783 . 
)3) كامل الدين ومتام النعمة، ج2، ص484.

)4) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص82.
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تبليغ األحكام ومعامل الدين عرب اخلرب، والشارع مل يردع عن مسلك العقالء ومل 
يبني مسلكًا آخر له، فيكشف ذلك عن إمضائه ملا هو مّتبع عندهم من األخذ 

باخلرب)1).

املنقول  البحث ف  من  بّد  فال  اخلرب،  ثبتت حجية  إذا  السنّة:  الثانية:  اجلهة 
باخلرب وهو السنّة)2).

لنَِي﴾)3)،  والسنّة لغة الطريقة والسرية، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة األَوَّ
واصطالحًا هي: قول املعصوم وفعله وتقريره، واملراد باملعصوم ما يشمل 

النبي واألئمة والصديقة الطاهرة فإهنم معصومون مطّهرون)4).

أوالً: قول املعصوم: وهو ما يصدر عن املعصوم من ألفاظ كأن يقول 
»كل مسكر حرام« ويلحق به ما يكتبه فإنه بحكم القول وإن مل يكن قد قاله.

ثانيًا: فعل املعصوم: بأن يقوم بفعل يشء أو تركه والتعبري بالفعل من 
باب التغليب، مثاله: الوضوء واحلج)5). 

عن  صادر  ألنه  احلرمة؛  وعدم  اجلواز  هو  الفعل  عليه  يدل  ما  وغاية 
معصوم، لكن ال يدل عل أكثر من ذلك، اللهم إاّل إذا كان ف أمر عبادي 
فيدل عل رجحانه؛ ألّن العبادة ال تقع إاّل مستحبة أو واجبة)6)، وأما الرتك فيدل 

)1)  أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص82.

)2) نفس املصدر، ص83-82.

)3) سورة احلجر: آية: 13 .

)4) نفس املصدر، ص83.

)5)نفس املصدر .

)6) نفس املصدر .
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عل عدم الوجوب وال يدل عل أكثر من ذلك، من هنا نحتاج لقرائن ُأخرى 

لتعيني نوع احلكم سواء كان ف الفعل أم ف الرتك)1).

ثالثًا: التقرير: لغًة: هو الرضا واإلمضاء، واصطالحًا: »هو سكوت املعصوم 
عن فعل الغري أو قوله أو تركه مع إمكان الردع« كرؤية املعصوم أحدًا يمسح 
إّن املعصوم  نكسًا ف الوضوء مع سكوته، فإنه يدل عل رضاه باحلكم، حيث 
أمكن  إن  ردعه  عليه  لكان  خمطئًا  املكّلف  كان  فلو  األحكام،  بتبليغ  مكلف 
فيدل  الفعل  عل  كان  إذا  والتقرير  ونحوها،  تقية  من  املانع  عدم  مع  أي  ذلك 
عل جوازه وإذا كان عل تركه فيدل عل عدم وجوبه، والكالم فيه كالكالم ف 

القسم الثاين)2).

ثانيًا:  الشهرة:  معنى الشهرة: لغًة هي الشيوع أو الوضوح)3).

واصطالحًا: عند أهل احلديث تطلق عل اخلرب الذي نقل من عدة رواة دون 
أن يبلغ حدَّ التواتر، وهذا خارج عن حمل بحثنا)4).

وعند الفقهاء تطلق عل معاٍن:

األول: الشهرة الروائية: وهي اشتهار الرواية بني الرواة واملحّدثني وكتب 
معتربة  غري  الشهرة  هذه  أن  واملعروف  التواتر،  حّد  تبلغ  ال  أن  عل  احلديث، 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص83.

)2)نفس املصدر ، ص85.

)3) لسان العرب، ألبن منظور، ج8، ص153.

)4) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص85.
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إالّ ف باب الرتجيح بني الروايتني املتعارضتني)1): »يا زرارة خذ ما اشتهر بني 
أصحابك، ودع الشاذ النادر«)2). 

الثاين: الشهرة العملية: وهي اشتهار العمل برواية معينة، عل أن ال تبلغ 
الفتوى حّد اإلمجاع، واملشهور أن هذه الشهرة جترب ضعف الرواية، إالّ أن بعض 

 .(3(املتأخرين عل خالف ذلك كالسيد اخلوئي

الثالث: الشهرة الفتوائية: وهي اشتهار الفتوى من دون بلوغ حّد اإلمجاع، 
حّجيتها  عدم  املتأخرين  بني  واألكثر  باملشهور،  االصطالح  ف  تسّمى  ما  وهي 

دون املتقدمني، نعم تصلح أن تكون مؤيدًا)4).

ثالثًا: اإلمجاع املنقول)5): وهو اإلمجاع الذي ُينقل عن الغري، كنقلنا إلمجاع 
الشيخ الطويس عل حجّية اخلرب، فإّنا مل نحصّله، بل نقلناه عنه، والسبب ف 
عدم حجيته ؛ ألن احلجية إّما للقطع أو للظن املعترب، فأّما القطع فهو منتٍف ف 
القطع  يفيد  اتفاقهم ال  املنقول -، فمجرد  –أي اإلمجاع  الكاشف  اإلمجاع غري 

باحلكم وهذا أمر وجداين ال حيتاج إىل إقامة دليٍل أو برهان)6).

فهو ُيفيد الظن ومل يقم دليل معترب عل حجّية هذا الظن فيندرج حتت أدلة 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص85.

)2)  غوايل اللئايل ، ج4، ص 133.

)3) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص85.

)4) نفس املصدر.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، 29.

)6) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص89.
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النهي عن العمل بالظن، وهو رأي مشهور علامء الشيعة)1).

رابعًا: السرية العقالئية:وهي تباين العقالء عل عمل ما أو عل تركه بام هم 
عقالء، مسلمني كانوا أم ال، متدينني كانوا أم ال)2).

وهي حجة برشائط:

الرشط األول: إحراز عمل العقالء)3).

الرشط الثاين: احتاد مسلك الشارع مع مسلك العقالء)4).

 مثاله:
وكذلك  النقل  ف  اخلرب  عل  االعتامد  عل  قائم  تبانيهم  العقالء  فإن  اخلرب 

الشارع ف األحكام وغريها)5).

الرشط الثالث: عدم الردع من الشارع وعدم بيان مسلك آخر، فلو كان له 
مسلك آخر لبّينة، وملَّا مل يبنّي يستكشف امضاؤه ملسلكهم)6).

فلذلك تكون حجة)7).

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص89.

)2) نفس املصدر ، ص87.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر، ص87.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.
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الفوارق بني سرية املترشعة والسرية العقالئية :
األول: إن السرية العقالئية يعترب فيها عمل العقالء ولو مل يكونوا متديننّي 

بخالف املترشعية.

الثاين: اشرتاط احتاد املسلك مع الشارع ف السرية العقالئية دون املترشعية.

الثالث: إّن العقالئية تكشف عن حكم إمضائي كان موجودًا قبل الرشيعة 
فأمضاه الشارع كإمضائه للبيع.

  أما السرية املترشعّية فتكشف عن صدور احلكم من املعصوم وهو 
.حكم تأسييس ال إمضائي ولذا اشرتط اتصاهلا بزمن املعصوم

وهي أمارة وكاشف ناقص ال حتصل علاًم، فهي من العلمي.)1)

العمومات  أي   - عام  دليل  من  منقح  لفظي  الثالثة: أصل  املرحلة 
الفوقانية -)2):

وهي مرحلة البحث عن دليل عام يشمل العنوان املشكوك، وذلك بإعامل 
أصالة  إلی  وترجع  اإلطالق  وأصالة  العموم  أصالة  وهي   اللفظية،  األصول 

الظهور عند مشهور املتأخرين)3).

الثانية. واألصول  وهذه مرحلة مضامني األدلة العامة عند فقدان املرحلة 
املرتبة  ف  تأيت  ألهنا  بالذكر  أفردهتا  ولكني  العلمي،  مضامني  تنقح  اللفظية 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص29، بترصف.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر ، ص30.
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جمال  ال  خاص  عنوان  من  حجة  خرب  وجود  أي مع  العلميات،  من  األخرية 
جلريان األصول اللفظية ف دليل عام. وإفراد األصول هي خطوة أفضل لرتتيب 

جماري األدلة ف ذهن الطالب)1).

واملرحلة الثالثة هي مرحلة تنقيح مضامني األدلة العامة عند فقدان املرحلة 
الثانية؛ ألّن األصول اللفظية تنقح مضامني العلمي، ولكّن أفردت بالذكر؛ ألهنا 
تأيت ف املرتبة األخرية من اإلستدالل بالعلميات، أي مع وجود خرب حجة ف 

العنوان اخلاص ال جمال جلريان األصول اللفظية ف دليل عام. 

الطالب  األدلة ف ذهن  لرتتيب جماري  أفضل  وإفراد األصول هي خطوة 
وهي:

ثانيًا: أصالة العموم: أو أصالة عدم التخصيص : وهي تلغي احتامل إرادة 
اخلاص من العام عند الشّك فيه. فنبقى عل العموم إىل حني جمي ء القرينة)2).

ثالثًا: أصالة اإلطالق: أو أصالة عدم التقييد : وهي تلغي إرادة التقييد عند 
الشّك فيه. وتقوم عل ما يعرف بمقدمات احلكمة)3).

مثال ذلك: صحة بيع الصبي:

نبحث عن علمي ـ وهي املرحلة الثانية ـ فإن مل نجد نبحث عن دليل عام 
ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ...﴾)4) أو ﴿...َوَأَحلَّ  َا الَّ يشمل هذا املورد مثل ﴿ َيا َأهيُّ

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص30، بترصف.

)2) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص63.

)3) نفس املصدر.

)4) سورة املائدة: آية: 1 .
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اهللَُّ اْلَبْيَع...﴾)1) حيث نعمل أصالة العموم ـ وهذه هي املرحلة الثالثة)2).

املرحلة الرابعة: مرحلة األصول العملية)3):
إذا مل جيد املكلف علاًم وال أمارة معتربة ظاهرة غري معارضة ومل جيد أصاًل 
لفظيًا يرجع إليه، يقف حينئٍذ حمتارًا يسائل نفسه ماذا يصنع وماذا يعمل؟ حينئٍذ 

تصل النوبة إلی األصول العملية وهي أربعة)4).

أوالً: االستصحاب)5).

ثانيًا: الرباءة)6).

ثالثًا: االحتياط)7).

رابعًا: التخيري)8).

)1) سورة البقرة: آية: 275 .

)2) أصول االستنباط للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص30.

)3) إذا شككنا ف أصل التكليف ف أي عبادة من العبادات فاألصل الذي جيري هو عدم أصالة التكليف 

– أي الرباءة الرشعية - ، وأما إذا شككنا ف رشٍط أوجزء أو مانع ف أي عبادٍة من العبادات فيكون األصل 
اجلاري ف املسألة هو من تطبيقات دوران األمر بني األقل واألكثر  االرتباطي هذا كله إذا كان الشك ف 
العبادات أو ف رشائطها أو أجزائها أو موانعها، وأما لو كان الشك ف املعامالت فإن كان الشك ف أصل 
املعاملة بعد إحراز الرشوط واإلجزاء وعدم وجود مانع نحكم بصحة املعاملة؛ ألصالة الصحة، وأما إذا 

كان الشك ف رشط أو جزء أو مانع ف معاملة من املعامالت فاألصل الفساد وعدم ترتب األثر. 
)4) أو أكثر عل حسب املباين.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص31.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.
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وهي  العملية،  وظيفته  للمكلف  تبني  ألهنا  عملية؛  أصول  سميت  وإنام 

جواب عن سؤال املكلف املحتار: ماذا أعمل)1)؟

وبإجياز نورد جماري هذه األصول:

أوالً: االستصحاب:
معنى االستصحاب: لغًة هو أخذ الشء مصاحبًا، واصطالحًا هو اإلبقاء 

عل احلالة السابقة والبناء عليها)2).

مثاله:
ما لو علم سابقًا بنجاسة ماء ثم شك ف عروض الطهارة، فيستصحب بقاء 

النجاسة بمعنى أنه يرتب أثار احلالة السابقة.

رشائط االستصحاب: لكي يتحقق االستصحاب ال بّد من حتقق الرشائط 
التالية:

األول: اليقني السابق: فلو مل يكن هناك يقني سابق فال معنى لالستصحاب)3).

الثاين: الشك الالحق: فلو مل حيصل شك وحصل يقني فالعمل عل اليقني 
الثاين؛ ألّنه يؤدي إىل رفع اليقني األول، وإن مل حيصل شك وال يقني فال معنى 

للبحث بعد)4).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص31.

)2) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص99.

)3)نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.
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به  تيقن  الذي  املوضوع  احتاد  هو  بذلك  واملراد  املوضوع:  وحدة  الثالث: 
واملوضوع الذي شك به، فلو اختلفا فال جيري االستصحاب، كام لو تيقن نجاسة 
املاء ثم حتّول إىل بخار وشك ف بقاء النجاسة فإنه ال جيري االستصحاب؛ ألن 
املوضوع الذي تعلق به اليقني مغاير للموضوع الذي تعلق به الشك، لذا جتري 

فيه أصالة الطهارة؛ ألنه شك بدوي)1).

الرابع: تغاير زمان املتعلق: بأن يكون متعلق اليقني سابقًا عل متعلق الشك، 
فيتيقن طهارة املاء هنار اخلميس مثاًل، ويشك ف عروض النجاسة هنار اجلمعة)2).

املاء هنار اخلميس  تيقن نجاسة  لو  الزمن فال استصحاب، كام  احتد  لو  أّما 
ثم شك ف كونه نجسًا ف ذلك الزمان، فإن اليقني ارتفع وتبّدل إىل شك لذا ال 

جيري االستصحاب، بل جيري عليه أحكام الشك البدوي)3).

عل  االستصحاب  حجّية  ف  األصحاب  اختلف  االستصحاب:  حجّية 
أقوال أمهها:

القول األول: للمشهور، حيث ذهبوا إىل حجّية االستصحاب، واستدلوا 
عليه بعدة أخبار كصحيحة زرارة قال: »قلت له الرجل ينام وهو عل وضوء، 
أتوجب اخلفقة واخلفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العني وال ينام 
القلب واألذن فإذا نامت العني واألذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت: فإن 
ُحّرك ف جنبه يشء ومل يعلم به؟ قال: ال، حتى يستيقن أّنه قد نام، حتى جييء من 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص99.

)2)نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص100-99.
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ذلك أمٌر بنّي وإاّل فإّنه عل يقني من وضوئه، وال ينقض اليقني بالشك أبداً  وإنام 

ينقضه بيقني آخر«)1).

وداللة الصحيحة رصحية ف البناء عل اليقني السابق عند الشك الالحق)2).

املدارك  املرتىض وصاحبا  السيد  وإليه ذهب  بأّنه غري حّجة،  الثاين:  القول 
واملعامل وغريهم)3).

لكن الصحيحة املذكورة وغريها من الروايات الصحيحة تبنّي بطالن هذا 
القول)4).

دون  املوضوعية  الشبهات  ف  االستصحاب  جيري  بأنه  الثالث:  القول 
الشبهات احلكمية، مثال األول ما لوشك ف صريورة اخلمر خاًل فإن الشك ف 
املوضوع، ومثال الثاين الشك ف وجوب اجلمعة مع اليقني السابق ف – عرص 

احلضور – بوجوهبا)5).

ومستندهم هو الصحيحة؛ ألن السؤال كان عن اخلفقة هل هي من النوم 
فتبطل الوضوء أم ال، فالشك ف املوضوع)6).

لكنّه باطل؛ ألن الصحيحة مشتملة عل تعليل وهو قوله »ألنه عل يقني« 

)1) هتذيب األحكام، ج1، ص8،ح11.

)2) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص100.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر، ص100.

)5) نفس املصدر، ص101.

)6) نفس املصدر.



150.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

وال شكَّ أن العلة تعمم احلكم، وهي مشتملة عل عموم أيضًا بقوله »أبدًا«)1).

وبه يتبني بطالن التفصيالت األُخرى التي يطول البحث بذكرها.

فموضوع االستصحاب: العلم باحلالة سابقة)2).  

ثانيًا: االحتياط: 
وجمراه عند الشك ف املكّلف به مع العلم بالتكليف، كأن يشك ف نجاسة 

أحد اإلنائني مع علمه بوجوب الوضوء باملاء الطاهر)3).

والشك ف املكلف به الذي هو جمرى االحتياط وهو أن يكون الشك فيه 
قبل الفحص عن الدليل االجتهادي أو كان شكًا مقرونًا بالعلم اإلمجايل)4).

منجزية العلم اإلمجايل:
وقبل بيان منجّزية العلم اإلمجايل البد من بيان أمور:

إن  تركًا  املشكوكة  األطراف  امتثال  وهي  القطعية:  املوافقة  األول:  األمر 
ألنه  بالقطعية؛  وسميت  وجوبية.  شبهة  كانت  إن  وفعاًل  حتريمية  شبهة  كانت 

ُيقطع معها باالمتثال الواقعي)5).

األمر الثاين: املخالفة القطعية: وهي ترك امتثال كل االطراف ف الوجوبية 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص101.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص32-31.

)3) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص102.

)4) نفس املصدر.

)5). نفس املصدر.
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ُيقطع  معها  ألنه  بالقطعية؛  وُسميت  التحريمية،  ف  األطراف  متام  وارتكاب 

بمخالفة الواقع)1).

األمر الثالث: املوافقة االحتاملية: وهي ارتكاب بعض األطراف دون بعض 
فإنه حُيتمل معها حصول االمتثال إن صادف الواقع فتكون املوافقة االحتاملية، 

وحيتمل خمالفة الواقع إن مل يصادفه فتكون املخالفة االحتاملية)2).

األقوال يف املسألة:
القول األول: ذهب البعض إىل عدم منجزية العلم اإلمجايل فال جتب املوافقة 

القطعية أيضًا)3).

حرمة  إىل  املتأخرين  من  ومجاعة  األنصاري  الشيخ  وذهب  الثاين:  القول 
املخالفة القطعية وعدم وجوب املوافقة القطعية فتكفي املوافقة االحتاملية)4).

القول الثالث: وذهب مشهور القدامى إىل حرمة املخالفة القطعية ووجوب 
فيشمل  به  العمل  وجيب  وحجة  منّجز  العلم  أن  ودليلهم:  القطعية.  املوافقة 
اإلمجايل والتفصييل، وملَّا كان احلكم مرددًا بني طرفني فيجب امتثاهلا معًا؛ ألن 
بال مرجح وكالمها ممنوع،  ترجيح  فيه خمالفة قطعية وترك أحدمها  معًا  تركهام 

فيثبت وجوب املوافقة وحرمة املخالفة القطعيتني)5).

)1)  أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص102

)2) نفس املصدر.

)3)نفس املصدر.، ص103-102.

)4) نفس املصدر، ص103.

)5)نفس املصدر.
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انحالل العلم االمجايل:
ينحّل العلم اإلمجايل إذا عرض علم تفصييل عل بعض األطراف فينحل إىل 
علم تفصييل ف هذه األطراف وشك بدوي ف األطراف األُخرى فتجري فيها 

الرباءة)1).

مثاله: 
كام لو علم بنجاسة أحد اإلنائني مع احتامل نجاستهام أيضًا ثم علم تفصياًل 

بنجاسة األول مثاًل)2).

فينحل العلم اإلمجايل إىل علم تفصييل بنجاسة األول وشك بدوي بنجاسة 
الثاين فتجري فيه الرباءة)3).

دوران األمر بني األقل األكثر:
مقدمة: إن الرتديد بني أطراف العلم اإلمجايل عل ثالثة أنحاء:

النحو األول: الرتديد بني املتباينني وقد تقّدم مثاله)4).

النحو الثاين: الرتديد بني األقل واألكثر االستقالليني، وهو أن يدور األمر 
بني أرادة األقل أو األكثر مع عدم ارتباط األقل باألكثر، مثاله: الرتديد ف قضاء 
الصالة بني السنة والسنتني فتجري الرباءة  ف األكثر للعلم التفصييل بوجوب 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص103.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.
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األقل والشك البدوي ف وجوب األكثر)1).

تفصياًل  يعلم  بأن  االرتباطيني،  واألكثر  األقل  بني  الرتديد  الثالث:  النحو 
بوجوب األقل ويشك ف وجوب األكثر لكن مع ارتباط األقل باألكثر)2).

مثاله:
الصالة بني وجوب تسعة أجزاء دون جلسة االسرتاحة  األمر ف   دوران 

وبني وجوب عرشة أجزاء مع اجللسة)3).

للعلم  أجزاء،  العرشة  بإتيان  فيه  االحتياط  وجوب  إىل  البعض  ذهب  فقد 
اإلمجايل بني األقل واألكثر)4).

تفصييل  علم  إىل  ينحّل  اإلمجايل  العلم  ألن  الرباءة؛  جمراه  أّن  والصحيح 
ويكتفي  الرباءة  فيه  فتجري  األكثر  بوجوب  بدوي  وشك  األقل  بوجوب 

باألجزاء التسعة)5).

ثالثًا: التخيري:
وجمراه عند دوران األمر بني املحذورين كالوجوب واحلرمة.

)1)  أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص104.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5)نفس املصدر، ص105.
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مثاله:
كدوران األمر بني وجوب اإلخفات ف صالة اجلمعة ووجوب اجلهر عل 
بدليل األخبار  لزوم األخذ بجانب احلرمة  إىل  البعض  بينهم. وذهب  اخلالف 

اآلمرة بالتوقف عند الشبهات)1).

وذهب الشيخ األنصاري ومجاعة إىل التخيري العقيل؛ ألن املطلوب امتثال 
فيكون  تعّذره  عن  فضاًل  قطعّية  خمالفة  فيه  معًا  وتركهام  متعذر،  وهو  الطرفني 

التخيري عقيل تكويني)2).

رابعًا: الرباءة:
جمراها عند الشك ف أصل التكليف مع عدم العلم باحلالة السابقة)3).

مثاله: 
عليه  االجتهادي  الدليل  عدم  مع  ال  أم  حرام  أّنه  التدخني  فيحكم  الشك 

وعدم احلالة السابقة فاألصل فيه الرباءة)4).

ويبحث يف الرباءة يف مقامني:
املقام األول: يف القاعدة األولية بحكم العقل:

ذهب املشهور إىل أن القاعدة األولية: هي الرباءة حلكم العقل بقبح العقاب 

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص105.

)2)نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص106.

)4) نفس املصدر.
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بال بيان، وبيان ذلك: أّن املوىل عادل حكيم والعقل حاكم بقبح صدور القبيح 
احلكم  التكاليف مشكوكة  تكون  البيان  فمع عدم  ف حقه،  لقبحه  احلكيم  من 

فمقتىض حكم العقل عدم العقاب عل تركه.

وذهب البعض بأّن القاعدة األولية هي االحتياط، كالسيد الشهيد حممد باقر 
الصدر، إال أن املشهور يرى العقل ال ُيدرك وجوب طاعة املوىل ف التكاليف 
املشكوكة كام يدرك وجوهبا ف التكاليف املعلومة، بل يدرك قبح العقاب عل 

تركها)1).

املقام الثاين: القاعدة الثانوية:

التحريمّية  الشبهات  موارد  ف  باالحتياط  احلكم  إىل  االخبارّيون  ذهب 
فاحتط  دينك  »أخوك   :كقوله االحتياط  أخبار  من  بجملة  واستدلوا 

لدينك«)2).

وذهب مشهور األصوليني إىل احلكم بالرباءة مطلقًا أي ف مجيع الشبهات 
الوجوبية والتحريمية)3)، واستدلوا بعدة أدلة وإن ُنوقش ف بعضها كقوله تعاىل: 
بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ﴾)4) ﴿الَ ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسًا إاِلَّ َما آَتاَها﴾)5). ﴿ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ومن الروايات حديث الرفع وحديث السعة وحديث احلل وغريها)6).

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص106.

)2) األمايل ، للشيخ املفيد، ص283.

)3) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص107.

)4) سورة االرساء: آية 15 . 

)5) سورة الطالق: آية 7 .

)6) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص107.
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- ثم إن الشبهة احلكمية تنقسم إىل قسمني:

ملوضوعها،  احلرمة  ثبوت  ف  شك  التي  وهي  التحريمية:  األول:  القسم 
كالشك ف حرمة رشب التتن)1).

القسم الثاين: الشبهة الوجوبية: وهي ماشك ف ثبوت الوجوب ملوضوعها، 
كالشك ف وجوب اإلقامة)2).

)1) أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص107.

)2) نفس املصدر.
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طريقة معاجلة السبب الثاين
من أسباب الشبهة احلكمية:

إنه لو تعارض دليالن ف بادئ األمر - أي تنافی مدلوهلام ف مقام اجلعل-، 
فإن العرف لوسمعهام، فإما أن جيمع بينهام)1) بأحد أمور تسمى بقواعد اجلمع 

العرف الداليل، وإال استحكم التعارض)2).

األمور التي جيمع هبا بني املتعارضني ف حالة التعارض غري املستقر 
املعرب عنها بقواعد اجلمع الداليل العرف)3):

األول: التخصيص:
بأن حيمل العام علی اخلاص إي يكون اخلاص مبّينا للمراد اجلدي من   

العام ولذا فهو يقّدم عليه)4).

...﴿ قال:  ثم   (5(﴾... بِاْلُعُقوِد  َأْوُفوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا   ﴿ ذلك:  ومثال 

)1) وهو مجع بني الدليلني إما بشاهد رشعي وهو املعرب عنه بشاهد اجلمع وإما بشاهد عرف وهو املعرب عنه 

باجلمع الداليل العرف ف مقابل اجلمع التربعي الذي ال شاهد عليه ال من الرشع وال من العرف.
)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص33، بترصف.

)3) الفرق بني اجلمع العريف واجلمع التربعي: يقابل اجلمع العرف اجلمع التربعي، واألول هو أن الناس 

عندما تسمع املتعارضني جتمع بينهام بأحدی الكيفيات األربعة، وأما الثاين، فإن الناس ال جتمع بينهام، بل 
أدلة حجية  بينهام، وال دليل عليه سوی  تقييدًا بحيث يمكن اجلمع  أو  املكلَّف نفسه خيرتع هلام ختصيصًا 
اخلرب والتي تدل بإطالقها علی شمول احلجية هلذين اخلربين، واليمكن األخذ هبام إال بالترصف فيهام أو 

بأحدمها. وهو مردود، إذ ال دليل علی هذا ونمنع شمول أدلة حجية اخلرب هلذا الصنف.
)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص33.

)5) سورة املائدة: آية: 1 .
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َبا...﴾)1) واجلمع بينهام يكون بااللتزام بكل العقود عدا عقد الربا)2). َم الرِّ َوَحرَّ

الثاين: التقييد:
بأن حيمل املطلق علی املقّيد، ومعنی احلمل عليه هو بيان املراد اجلدي منه. 
التقييد وهو غالبًا ما يكون ف املختلفني سلبًا وإجيابًا، أما  وال بد من ظهور ف 
إذا كانا سلبيني إو إجيابيني فإن كان ظهوٌر وإال مُحِل علی أفضل األفراد أو علی 

حمامل أخری)3). 

كام لو قال أعتق رقبة، ثم قال: ال تعتق الكافرة. فاجلمع بينهام يكون بوجوب 
عتق الرقبة املؤمنة)4).

الثالث: احلكومة:
تنقسم احلكومة ف املصطلح األصويل إىل قسمني: 

القسم األول: بأن يكون أحد الدليلني حاكاًم علی اآلخر. وذلك بأن يكون 
أحد الدليلني ناظرًا إلی موضوع الدليل اآلخر توسعة أو تضييقًا، فهو ختصيص 

للموضوع أو توسيع ولكن بعناية التعبد)5).

ومثاله ف التوسعة: الطواف ف البيت صالة، فتثبت أحكام الصالة للطواف 

)1) سورة البقرة: آية: 275 .

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص34-33.

)3)م، ن، ص34.

)4) م، ن.

)5)م، ن.
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إمجاالً)1).

َبا﴾)2) و»ال ربا بني الوالد  َم الرِّ ومثاله ف التضييق:﴿َو َأَحلَّ اهللُ الَبْيَع َو َحرَّ
وولده«)3)، فقد دلَّ األول عل حرمة الربا مطلقًا، والثاين دلَّ عل جواز الربا بني 
الوالد ووالده، والثاين ناظر إىل األول، مفرّس له فيكون حاكاًم عليه ومقيدًا له، 

واملعنى: أن الربا حمّرم إاّل بني الوالد وولده)4).

الثاين:وهو ما يكون فيها أّن أحد الدليليني رافعًا بمدلوله ملوضوع  القسم 
القسم  ف  كام  له  شارحًا  اللفظي  بمدلوله  يكن  مل  وإن  اآلخر  الدليل  ف  احلكم 
االول وهذا كحكومة األمارات عل األصول العملية الرشعية: كاالستصحاب، 

واالحتياط، والتخيري، والرباءة اجلارية ف الشبهة احلكمية واملصداقية)5).

الرابع: الورود:
بأن يكون أحد الدليلني واردًا علی اآلخر، أي خمرجًا  له عن موضوعه    
م هو الدليل  خروجًا حقيقًة بعنايٍة من الشارع فيكون ختصصًا تعبدًا، فيكون املقدَّ

الوارد)6).

)1) وثبوت األحكام عل ثالثة احتامالت:

األول: مجيع األحكام إال ما خرج بالدليل.
الثاين: ثبوت القدر املتيقن دون غريه.

الثالث: ثبوت خصوص ما ينرصف إليه الذهن من أحكام عند إطالق لفظ املحكوم»الصالة« دون غريه.
)2)  سورة البقرة: اآلية 275 .

)3)  ينظر: وسائل الشيعة، ج18 ، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب7، حديث1 .

)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص35.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.
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ومن األمثلة عىل ذلك: 
ورود وتقديم األمارات علی االُصول العملية العقلية، فإن موضوع الرباءة 

العقلية »قبح العقاب بال بيان« هو عدم البيان)1). 

وكل أمارة صاحلة أن تكون بيانًا، ولكن ليس بيانًا حقيقيًا، بل بيان تعبدي 
وعناية من الشارع. فتخرج عن موضوع الرباءة العقلية)2). 

وكذلك أصل االحتياط العقيل أي وجوب دفع الرضر املحتمل موضوعه 
نًا)3). ن، وكل أمارة صاحلة أن تكون مَؤمِّ عدم املَؤمِّ

ح، وكل  املرجِّ الوجوب واحلرمة موضوعه عدم  التخيري بني  وأيضًا أصل 
أمارة صاحلة ألن تكون مرجحًا، ولكن ال بد أن تكون معتربة)4).

مة علی األصول   والكالم نفسه أيضًا ف االُصول العملية الرشعية فهي مقدَّ
العملية العقلية من باب الورود)5).

اخلامس: تقديم النّص عىل الظاهر:
املراد،  ف  نصًا  أحدمها  وكان  الداللة  بحسب  متعارضان  دليالن  ورد  إذا 
واآلخر ظاهرًا، فالنّص يعترب قرينة عرفّية عل الترصف ف الظاهر، فبضم النّص 
فيه من دون مالحظتهام  للظاهرظهورآخر غريما كان ظاهرًا  الظاهرحيصل  إىل 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل ، ص35.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص36.

)4)نفس املصدر.

)5)نفس املصدر.
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بني  التعارض  ويزول  املراد،  استكشاف  ف  متحرّيًا  العرف  يبقى  فال  معا، 

الدليلني)1).

السادس: تقديم األظهر عىل الظاهر:
من  أظهر  أحدمها  كان  ولكن  الداللة  بحسب  متعارضان  دليالن  ورد  إذا 
اآلخر ف املراد فيعترب هذا قرينة عل الترصف ف الظاهر وجيمع بينهام، فرتتفع 
املنافاة التي تكون ف البني، وعليه بناء العقالء ف حماوراهتم وفقآ لنظرية اجلمع 

العرف العامة)2).

التعارض املستقر:
فإن مل يكن بني املتعارضني أحد هذه الستة استحكم التعارض)3).  

تضافرت  لكن  املشهور،  علی  التساقط  هي  االولية  فالقاعدة  وحينئٍذ 
الروايات ف عالج املتعارضني، فكانت القاعدة الثانوية، أي بعد األخذ باألخبار 

العالجية)4). 

والقاعدة الثانوية هي التخييري مطلقًا ــ أي سواء وجد املرجح أم ال ــ علی 
أقرب  أحدمها  كون  من  املرجحات:  بأحد  الرتجيح  أو  املشهور  إلی  نسب  ما 

)1) ينظر: الكفاية ، للشيخ اآلخوند اخلراساين، 438 - 439، درر الفوائد، للشيخ عبد الكريم احلائري، 

; 641، هناية األفكار، للمحقق العراقي، 4 ; 384 - 385. 1299 – الرسائل، للشيخ األنصاري 2 ; 
.20 ،18

; 384 و385 و392.  األفكار4  الكفاية،; 439 - 438 و 450، وهناية   ،26 ;  4 فرائد األصول   (2(

1312 - فوائد األصول 4 ; 727.
)3) نفس املصدر.

)4) وسائل الشيعة، ج27، ص106 ، الباب9 .
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للكتاب)1) حيث ورد عن  موافقًا  أو  أشهر،  أو  تارخيًا،  أحدث  أو  الواقع،  إلی 
:االئّمة

ِمْن  ٌة  ِعدَّ الكليني ف كتابه»الكاف«، عن  الشيخ حممد بن يعقوب  روى 
ِد ْبِن َخالٍِد، َعْن َأبِيِه، َعِن النَّرْضِ ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن حَيَْيى  َأْصَحابِنَا، َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللهِّٰ  َيُقوُل: »ُكلُّ يَشْ ٍء َمْرُدوٌد  ، َعْن َأيُّوَب ْبِن احْلُرِّ احْلََلبِيِّ

نَِّة، َوُكلُّ َحِديٍث اَل ُيَوافُِق ِكَتاَب اهللهِّٰ، َفُهَو ُزْخُرٌف«)2).  إىَِل اْلِكَتاِب َوالسُّ

وأيضًا ما رواه الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه»الكاف«، عن 
ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   ، ُعَمرْيٍ َأيِب  اْبِن  َعِن  َشاَذاَن،  ْبِن  اْلَفْضِل  َعِن  إِْساَمِعيَل،  ْبُن  ٍد  حُمَمَّ
آله  و  عليه  اهلل  صل  النَّبِيُّ  »َخَطَب  َقاَل:   ، اهللهِّٰ  َعْبِد  َأيِب  َعْن  ِه:  َوَغرْيِ احْلََكِم 
َا النَّاُس، َما َجاَءُكْم َعنِّي ُيَوافُِق ِكَتاَب اهللهِّٰ، َفَأَنا ُقْلُتُه، َوَما َجاَءُكْم  بِِمنٰى،َفَقاَل: َأهيُّ

خُيَالُِف ِكَتاَب اهللهِّٰ، َفَلْم َأُقْلُه«)3). 

الطرف  حلّرية  السلطات  مصادرة  ظرف  ف  ـ  السالطني  لفقهاء  خمالفًا  أو   
اآلخر حيث يستكشف من ذلك أن الرواية املوافقة للسلطة قد وردت تقّية - أو 

كون الراوي أفقه أو أورع، أو غري ذلك مما ذكروه ف علم األصول ـ )4).

وبالنتيجة:يوجد اجتاهان لدی العلامء:

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص36.

)2) الكاف، ج1 ، ص173 ، ح205 ، وسائل الشيعة، ج27 ، ص111 ، ح33347.

)3) الكاف، ج1 ، ص173 ، ح207 ، وسائل الشيعة، ج27 ، ص111 ، ح33348.

)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص37.
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إما أن نقول بالتخيري بني األدلة)1). 

أو  االحتياط  فسلوك  وإال  املرجح،  وجود  مع  بالرتجيح  نقول  أن  وإما 
الرجوع الی األصل مع عدمه)2).

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص37.

)2) نفس املصدر.





خمطط توضيحي للشبهة احلكمية





الشبهة املفهومية
»مرحلة تنقيح متن الدليل«

البحث يف الشبهة املفهومية يف النقاط الثالث:
األوىل: يف تعريفها
الثانية: يف أسباهبا

الثالثة: ويف كيفية معاجلتها:
نطرق باب الرشع، فإن مل نجد.

فالعرف، فإن مل نجد.
فاللغة، فإن مل نجد.

يؤخذ بالقدر املتيقن والزائد املشكوك ينفى بأصالة اإلطالق
أو بالرباءة الرشعية كل حسب مبناه، فإن مل نجد.

نرجع إىل أدلة أخرى.





الشبهة املفهومية
»مرحلة تنقيح متن الدليل«

النقطة األوىل: تعريف الشبهة الفهومية
وهي االشتباه  باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم)1).

مثال ذلك: 

الوضوء. فاحلكم واضح، وهو وجوب  املراد مسحهام ف  الكعبني  مفهوم 
مسح القدمني ف الوضوء إىل الكعبني، ولكن ما معنى الكعبني فقد اختلف ف 
مفهوم الكعبني مامها؟ هل مها العظمتان الناتئتان بني مفصل القدم والساق أم 
القدم وهو االرتفاع  الرشاك عل ظهر  يقع عليه عقد  الذي  القدم  أهنام مفصل 

الظاهر فوق القدم املعرب عنه بقبة القدم)2) ؟ 

مثال آخر: 

ثبوت  وهو  واضح،  فاحلكم  اجلامعة.  إمام  ف  املشرتطة  »العدالة«  مفهوم 
اشرتاط العدالة، ولكن ما معنى العدالة، حيث يدور األمر بني أن تكون بمعنى 
خصوص  ترك  بمعنى  أو  املحرمات،  وترك  الواجبات  فعل  أوبمعنى  امللكة، 

الكبائر)3).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص41.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.
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مثال آخر:  

أو  الوضوء  عن  بديلة  كطهارة  به  التيمم  املراد  »الصعيد«  كلمة  مفهوم 
الغسل. فاحلكم واضح وهو وجوب التيمم بالصعيد، ولكن ما معنى الصعيد 
فقد اختلف ف معنى الصعيد ما هو؟ هل هو خصوص الرتاب أم مطلق وجه 

األرض)1) ؟

مثال آخر:  

مفهوم »الغناء حرام« ف حال كون املجهول ليس هو نفس احلكم، بل هو 
متعلقه »أي الغناء« حيث ال أدري ما هو الغناء ؟

هل هو ما يطرب أو ما فيه ترجيع الصوت، أو غري ذلك)2) ؟

النقطة الثانية: أسباب الشبهة املفهومية 
كثرية منها بعد عرص النص، أو اختالف نقل اللغويني، أو كون اللفظ من 

املشرتكات، أو تعدد استعامل اللفظ، أو وجود جماز مشهور...إلخ)3).

كل هذه األسباب وغريها أدت إىل اإلمجال ف النص، أو عدم فهم اللفظ)4).

النقطة الثالثة: طرق معاجلة الشبهة املفهومية  
للتخلص من الشبهة املفهومية نلجأ إىل املراحل التالية:

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص41.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص42.

)4) نفس املصدر.
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أوالً: نطرق باب الشارع إن كان لديه مفهوم خاص ف هذا املورد فنأخذ به، 

وهو ما يسمى ف علم األصول باحلقيقة الرشعية، فإن مل نجد)1).  

آنذاك فنأخذ به؛ ألن الشارع حتدث مع  نطرق باب العرف املوجود  ثانيًا: 
الناس بحسب عرفهم ومفاهيمهم لأللفاظ ، فإن مل نجد)2).

ثالثًا: نطرق باب اللغة التي كانت قبل الرشع كلغة امرئ القيس وغريه، إذ 
مع انعدام احلقيقة الرشعية والعرفية البد من األخذ باحلقيقية اللغوية؛ وذلك 
آخر  معنى  إىل  اللغوي  املعنى  من  اللفظ  نقل  عدم  أي   – النقل  عدم  ألصالة 

رشعي أو عرف – فنأخذ باملعنى اللغوي ، فإن مل نجد)3).

رابعًا: يكون الدليل جمماًل وحينئٍذ إن كان بني املعنيني أو املعاين املردد بينهام 
قدر متيقن أخذنا به والزائد املشكوك ينفى بأصالة اإلطالق أو الرباءة الرشعية 

كل حسب مبناه، فإن مل نجد)4).

خامسًا: تستحكم الشبهة ف املفهوم، فإن كان بينها تباين كيّل نرجع حينئذ 
إىل أدلة أخرى)5).

وأما مواقع القواعد واألصول اجلارية ف الشبهات املفهومية فيكون بياهنا 
عل النحو التايل: 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص43.

)2) نفس املصدر، ص43.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5)نفس املصدر.
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األول: الشك يف الوضع:

يقول الشيخ املظفر: قد يعلم اإلنسان ـ إّما من طريق نّص أهل اللغة أو 
لكونه نفسه من أهل اللغة ـ أّن لفظ كذا موضوع ملعنى كذا ، وال كالم ألحد ف 
ذلك ؛ فإّنه من الواضح أّن استعامل اللفظ ف ذلك املعنى حقيقة وف غريه جماز، 
وقد يشّك ف وضع لفظ خمصوص ملعنى خمصوص ، فال يعلم أّن استعامله فيه 
هل كان عل سبيل احلقيقة فال حيتاج إىل نصب قرينة عليه أو عل سبيل املجاز ، 
فيحتاج إىل نصب القرينة؟ وقد ذكر األصولّيون لتعيني احلقيقة من املجاز ـ أي 
لتعيني أّنه موضوع لذلك املعنى أو غري موضوع ـ طرقا وعالمات كثرية نذكر 

هنا أمّهها)1).

إلثبات الوضع – أي املعنى احلقيقي – ذكروا طرقًا وأصوالً)2).

أما الطرق فهي: 

والسبب  هلا من سبب.  بّد  معنى ال  أّي  لفظ عل  كّل  داللة  التبادر:  أوالً: 
ال خيلو فرضه عن أحد أمور ثالثة : املناسبة الذاتّية ، وقد عرفت بطالهنا ، أو 
العلقة الوضعّية ، أو القرينة احلالّية أو املقالّية. فإذا علم أّن الداللة مستندة إىل 
نفس اللفظ من غري اعتامد عل قرينة فإّنه يثبت أهّنا من جهة العلقة الوضعّية. 
وهذا هو املراد بقوهلم : »التبادر عالمة احلقيقة«. واملقصود من كلمة »التبادر« 
هو انسباق املعنى من نفس اللفظ جمّردا عن كّل قرينة، وقد يعرتض عل ذلك 
بأّن التبادر ال بّد له من سبب ، وليس هو إالّ العلم بالوضع ؛ ألّن من الواضح 

)1) أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص40.

)2)  مع غض النظر عن البحث ف ثبوهتا وعدمها.
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أّن االنسباق ال حيصل من اللفظ إىل معناه ـ ف أّية لغة ــ لغري العامل بتلك اللغة 
العلم  إثبات احلقيقة وحتصيل  العلم بالوضع، فلو أردنا  التبادر عل  ، فيتوّقف 
بالوضع بسبب التبادر ، لزم الدور املحال ، فال يعقلـ  عل هذاـ  أن يكون التبادر 
العلم  من  مستفاد  أّنه  واملفروض   ، بالوضع  العلم  منه  يستفاد  للحقيقة  عالمة 

بالوضع)1).

بّد أن يستعمل األلفاظ  أّمة يعيش معها ال  أّية  أّن كّل فرد من   : واجلواب 
املتداولة عندها تبعا هلا ، وال بّد أن يرتكز ف ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب 
االرتكاز من دون  ، وقد يكون ذلك  اللفظ  املعنى عند سامع  إىل  انسباق ذهنه 
التفات تفصييّل إليه وإىل خصوصّيات املعنى ، فإذا أراد اإلنسان معرفة املعنى 
وتلك اخلصوصّيات وتوّجهت نفسه إليه فإّنه يفّتش عاّم هو مرتكز ف نفسه من 
املعنى ، فينظر إليه مستقاّل عن القرينة ، فريى أّن املتبادر من اللفظ اخلاّص ما هو 

من معناه االرتكازّي ، فيعرف أّنه حقيقة فيه)2).

االلتفات  أي  ـ  التفصيلّية  بخصوصّياته  خاّص  ملعنى  بالوضع  فالعلم 
التفصييّل إىل الوضع والتوّجه إليه ـ يتوّقف عل التبادر ، والتبادر إّنام هو موقوف 

عل العلم االرتكازّي بوضع اللفظ ملعناه غري امللتفت إليه.

واحلاصل أّن هناك علمني: أحدمها يتوّقف عل التبادر وهو العلم التفصييّل، 
واآلخر يتوّقف التبادر عليه وهو العلم اإلمجايّل االرتكازّي)3). 

)1) ينظر: أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص40.

)2) ينظر: نفس املصدر، ص41.

)3) قّيده باالرتكازّي ؛ ألّن العلم اإلمجايّل قد يطلق ويراد به ما كان متعّلقه مرّددا بني أمرين فصاعدًا ، قبال 
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هذا اجلواب بالقياس إىل العامل بالوضع ، وأّما بالقياس إىل غري العامل به فال 
أمارة  التبادر  يكون   ، نعم  باللغة.  جهله  لفرض  ؛  عنده  التبادر  حصول  يعقل 
عل احلقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة ، يعني أّن األمارة عنده تبادر 
غريه من أهل اللغة. مثال إذا شاهد األعجمّي من أصحاب اللغة العربّية انسباق 
أذهاهنم من لفظ »املاء« املجّرد عن القرينة إىل اجلسم السائل البارد بالطبع فال 
بّد أن حيصل له العلم بأّن هذا اللفظ موضوع هلذا املعنى عندهم. وعليه فال دور 

هنا ؛ ألّن علمه يتوّقف عل التبادر ، والتبادر يتوّقف عل علم غريه)1).

ثانيًا: عدم صّحة السلب وصّحته ، وصّحة احلمل وعدمها:

له  وضعه  ف  يشّك  الذي  املعنى  عن  اللفظ  سلب  صّحة  عدم  أّن  ذكروا: 
عالمة أّنه حقيقة فيه ، وأّن صّحة السلب عالمة عل أّنه جماز فيه)2).

وذكروا أيضا : أّن صّحة محل اللفظ عل ما يشّك ف وضعه له عالمة احلقيقة 
، وعدم صّحة احلمل عالمة عل املجاز)3).

وهذا ما حيتاج إىل تفصيل وبيان ، فلتحقيق احلمل وعدمه والسلب وعدمه 
نسلك الطرق اآلتية :

1. نجعل املعنى الذي يشّك ف وضع اللفظ له »موضوعا« ، ونعرّب عنه بأّي 

العلم التفصييّل بأمر معنّي ، وقد يطلق ويراد به ما يكون مرتكزًا ومكنونًا ف خزانة النفس من دون التفات 
تفصييّل إليه ، وهذا هو املراد ف املقام.

)1) أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص42.

)2) نفس املصدر

)3) نفس املصدر.
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لفظ كان يدّل عليه، ثّم نجعل اللفظ املشكوك ف وضعه لذلك املعنى »حمموال« 
بام له من املعنى االرتكازّي، ثّم نجّرب أن نحمل باحلمل األّويل اللفظ بام له من 
املعنى املرتكز ف الذهن عل ذلك اللفظ الداّل عل املعنى املشكوك وضع اللفظ 
إذا  له. واحلمل األّويل مالكه االحّتاد ف املفهوم والتغاير باالعتبار)1) ، وحينئذ 
أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صّحة احلمل وعدم صّحة السلب 
علمنا تفصيال بأّن اللفظ موضوع لذلك املعنى ، وإن وجدنا عدم صّحة احلمل 
وصّحة السلب علمنا أّنه ليس موضوعا لذلك املعنى ، بل يكون استعامله فيه 

جمازًا)2).

باحلمل  املّرة  هذه  نحمله  أن  نجّرب  األّويل  احلمل  عندنا  يصّح  مل  إذا   .2
الشائع الصناعّي)3) الذي مالكه االحّتاد وجودا والتغاير مفهوما ، وحينئذ ، فإن 
صّح احلمل علمنا أّن املعنيني مّتحدان وجودا ، سواء كانت النسبة التساوي أو 
العموم من وجه)4) أو مطلقًا)5) ، وال يتعنّي واحد منها بمجّرد صّحة احلمل ، 

وإن مل يصّح احلمل وصّح السلب علمنا أهّنام متباينان)6).

)1) وقد رشح ذلك الشيخ املظفر احلمل وأقسامه ف اجلزء األّول من املنطق : ص 93 ـ 97.

)2) نفس املصدر.

)3) يسّمى هذا احلمل بالشائع ؛ ألجل شيوعه بني عاّمة الناس ، وبالصناعّي ؛ ألجل استعامله ف صناعات 

العلوم.
)4) يقول الشيخ املظفر : إّنام يفرض العموم من وجه إذا كانت القضّية مهملة، ينظر: أصول املظفر:هامش 

رقم 1، ص43.
)5) نسبة التساوي نحو »اإلنسان ضاحك« ، ونسبة العموم من وجه كقوهلم : »احليوان أبيض« ، ونسبة 

العموم مطلقا كقوهلم : »زيد إنسان«، ينظر: أصول املظفر، هامش رقم2، ص43.
)6) ينظر: أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص42.
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له  اللفظ  املعنى املشكوك وضع  القضية أحد مصاديق  3. نجعل موضوع 
، ال نفس املعنى املذكور ، ثّم نجّرب احلمل ـ وينحرص احلمل ف هذه التجربة 
باحلمل الشائع ـ فإن صّح احلمل ، علم منه حال املصداق من جهة كونه أحد 
املصاديق احلقيقّية ملعنى اللفظ املوضوع له ، سواء كان ذلك املعنى نفس املعنى 
املذكور أو غريه املّتحد معه وجودا ، كام يستعلم منه حال املوضوع له ف اجلملة 
من جهة شموله لذلك املصداق ، بل قد يستعلم منه تعيني املوضوع له ، مثل 
ما إذا كان الشّك ف وضعه ملعنى عاّم أو خاّص ، كلفظ »الصعيد« املرّدد بني أن 
يكون موضوعا ملطلق وجه األرض أو خلصوص الرتاب اخلالص ، فإذا وجدنا 
صّحة احلمل وعدم صّحة السلب بالقياس إىل غري الرتاب اخلالص من مصاديق 
األرض يعلم بالقهر تعيني وضعه لعموم األرض، وإن مل يصّح احلمل وصّح 
أفراد املوضوع له ومصاديقه احلقيقّية ، وإذا كان قد  أّنه ليس من  السلب علم 
يشمله  معنى  ف  أو  رأسا  فيه  إّما  جمازا  يكون  فاالستعامل   ، اللفظ  فيه  استعمل 

ويعّمه)1).

تنبيه:
إّن الدور الذي ذكر ف التبادر يتوّجه إشكاله هنا أيضا. واجلواب عنه نفس 
إّنام مها باعتبار ما لّلفظ من  اجلواب هناك ؛ ألّن صّحة احلمل وصّحة السلب 
املعنى املرتكز إمجاال ، فال تتوّقف العالمة إالّ عل العلم االرتكازّي ، وما يتوّقف 

عل العالمة هو العلم التفصييّل)2).

)1) ينظر: أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص43.

)2) هذا ، والصحيح أّن صّحة احلمل ليست عالمة احلقيقة ؛ ألّن صّحة محل يشء عل يشء عند العرف 
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هذا كّله بالنسبة إىل العارف باللغة. وأّما اجلاهل هبا : فريجع إىل أهلها ف 

صّحة احلمل والسلب وعدمهام كالتبادر)1).

ثالثًا: االّطراد:

وذكروا من مجلة عالمات احلقيقة واملجاز االّطراد وعدمه ؛ فاالّطراد عالمة 
احلقيقة ، وعدمه عالمة املجاز)2).

ومعنى االّطراد : أّن اللفظ ال ختتّص صّحة استعامله ف املعنى املشكوك بمقام 
دون مقام ، وال بصورة دون صورة ، كام ال ختتّص بمصداق دون مصداق)3).

والصحيح أّن االّطراد ليس عالمة احلقيقة ؛ ألّن صحة استعامل اللفظ ف 
معنى بام له من اخلصوصّيات مّرة واحدة تستلزم صّحته دائام ، سواء كان حقيقة 

أم جمازا ، فاالّطراد ال خيتّص باحلقيقة حتى يكون عالمة هلا)4).

رابعًا: كثرة اإلستعامل:

أي أّن كثرة استعامل اللفظ مع عدم ذكر القرينة عالمة عل احلقيقة)5).

إّنام تكشف عن عدم مباينة املوضوع واملحمول ، وأّما االستعامل احلقيقي ، فال يكشف  وأبناء املحاورة 
إالّ بمعونة التبادر. والتبادر أيضا إّنام يكشف عن املعنى احلقيقي بمعونة أصالة عدم النقل وأصالة احّتاد 

العرفني. والتفصيل ف حمّله.
)1) ينظر: أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص44.

)2) ينظر: نفس املصدر.

)3) وال خيفى أّن هذا التعريف لالّطراد مجع بني التعريف الذي ذكره املحّقق العراقّي والتعريف الذي ذكره 

املحّقق األصفهايّن. ينظر: هناية األفكار 1 : 68 ؛ وهناية الدراية 1 : 51.
)4) ينظر: أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص44.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص44.
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العلم  نّصهم  أفاد  فإن   ، املعنى  اللغويون عل  يّص  اللغوي:  قول  خامسًا: 
بالوضع فيكون حينئٍذ عالمة عل احلقيقة)1).

وأما األصول فهي:
أوالً: أصالة عدم النقل: كون اللفظ موضوعًا ملعنى وأشك ف نقله فاألصل 

عدم النقل، وبعبارة أخرى عندنا يقني حايل بوضع اللفظ وشك ف املايض)2).

ثانيًا: أصالة عدم اإلشرتاك: عندما يستعمل اللفظ ف معنيني وأشك هل أن 
اللفظ موضوع هلذا املعنى وكذلك هلذا املعنى أم هو موضوع للمعنى األول وف 
الثاين جماز، فيدور األمر بني املجاز واحلقيقة ف الوضع، فإذا كان موضوعًا لالثنني 
معًا أصبح مشرتكًا لفظيًا، وإذا مل يكن موضوعًا لالثنني أصبح حقيقة وجمازًا، فعند 
الشك ف االشرتاك اللفظي هل األصل عدمه. فأصالة عدم االشرتاك تنفعنا ف 

حتديد املوضوع له، وال تنفعنا عند الشك ف املراد وغري ذلك)3).

مثال عل أصالة عدم االشرتاك: لفظ األمر موضوع للوجوب ويستعمل 
كثريًا ف االستحباب فهل هو موضوع لالستحباب أم ال؟ فأجري أصالة عدم 
واالستحباب،  الوجوب  بني  لفظيًا  مشرتكًا  يكون  ال  أن  األصل  االشرتاك. 
موضوعة  ليست  »األمر«  صيغة  أن  النتيجة  تكون  األصالة  هذه  إجراء  مع 

لالستحباب، فتفيدين ف نفي الوضع  وليس ف إثباته)4).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص44.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.
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فإذًا أصالة عدم االشرتاك موردها إذا دار األمر بني االشرتاك واملجاز، قالوا 
عن  صارفة  مناسبة  قرينة  مؤنة  إىل  حيتاج  املجاز  ألن  املجاز؛  عل  اللفظ  حيمل 
املعنى احلقيقي، أما االشرتاك فيحتاج إىل مؤنة وضع، ومؤنة الوضع أشد من 

مؤونة القرينة)1) وف احلقيقة أن هذا استحسان ال اعتبار له)2).

هذا  وضع  ف  أشك  عندما  أي  الوضع«:  »لنفي  الوضع  عدم  أصالة  ثالثًا: 
اللفظ هلذا املعنى فاألصل عدمه)3).

عن  متأخرًا  املتيقن  فيه  يكون  الذي  وهو  القهقرائي:  اإلستصحاب  رابعًا: 
املشكوك ، فهو عل خالف طبع االستصحاب، حيث يكون فيه متعّلق اليقني 
متقدمًا عل متعّلق الشك ، فأوالً يكون املكّلف متيقنًا بوجود الشء ثم يعرض 
له الشك ف بقائه، أما االستصحاب القهقرائي فهو عل عكس ذلك متامًا ، إذ اّن 
احلالة املتأخرة عند املكّلف ـ ف مورده ـ هي اليقني ويراد منه ارساء حالة اليقني 

الثابتة فعاًل اىل حالة الشك الثابتة ف الزمن السابق)4). 

اّتصافه  يشك ف  اّنه  إالّ  زيد  بعدالة  فعيل  يقني  املكّلف عل  كان  لو   : مثاًل 
بالعدالة قبل شهر، إذ لو كان عدالً قبل شهر لكان الطالق الذي أوقع أمامه ف 
ذلك الوقت صحيحًا. والظاهر اّنه مل خيتلف أحد ف عدم حجية هذا النحو من 

)1)  الفرق بني قرينة املجاز واالشرتاك: إن قرينة املجاز صارفة عن املعنى احلقيقي، وأما قرينة االشرتاك 

فهي معينة للمعنى الذي تنازعه باقي املعاين املشرتكة.
)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص45-44.

)3) نفس املصدر، 45.

)4)نفس املصدر.
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االستصحاب)1).

وقد ُعِقدْت أبواب ف مباحث األلفاظ ف علم األصول إلثبات الوضع- 
األَْمِر  ِة  َمادَّ ِف  له  املوضوع  بحث  ف  األوامر  كمبحث   ،- له  املوضوع  املعنى 
ا بام هو ف حاالٍت خاصة كام ف مبحث  ا  من حيث مطلق اللفظ َوإِمَّ َوِصيَغتِِه إِمَّ
ِة النَّْهِي  داللة األمر بعد احلرض، وكمبحث النواهي ف بحث املوضوع له ِف َمادَّ
التلبس باملبدأ، ومبحث احلقيقية  اِْنَقىَض عنه  َمْن  َوِصيَغتِِه ، ومبحث املشتق ف 
العبادات  ف  األلفاظ  وضع  بحث  ف  واألعم  الصحيح  ومبحث  الرشعية، 

واملعامالت)2). 

الثاين: الشك يف اإلستعامل:
ف  الشك  عند  احلقيقة  أصالة   (3(املرتىض كالسيد  املتقدمون  أجرى 
أن  ذلك  ف  والسبب  جرياهنا  عدم  املتأخرين  عند  املشهور  ولكن  االستعامل، 
الشك ف  املراد ال عند  الشك ف  هذه األصول هي أصول عقالئية جتري عند 
كيفية  ف  ال  املتكلم  مراد  بيان  فهم  ف  هو  العقالء  اهتامم  إن  حيث  اإلستعامل 

استعامله لأللفاظ)4).

الثالث: الشك يف املراد:
أما عند الشك ف املراد فقد ذكروا لعالجه أصوالً نذكر منها:

)1)  املعجم األصويل، ج1، ص164.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص45.

)3)  الذريعة إىل أصول الرشيعة، ج1، ص13.

)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص46.
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أوالً: أصالة احلقيقة: 
وهي عل نوعني: 

أسد  كلمة  كاستعامل  املفرد  ف  املجاز  عدم  بمعنى  احلقيقة  أصالة  األول: 
وإرادة احليوان املفرتس)1).

األلفاظ  أن  بمعنى  اإلسناد  ف  املجاز  عدم  بمعنى  احلقيقة  أصالة  الثاين: 
اليوجد شك ف أهنا مستعملة ف املعنى املوضوع له، ولكن الشك حصل ف أن 

إسناد الفعل هل هو للفاعل حقًا أم لغريه)2) ؟

مثال ذلك: 
أنبت الربيع البقل هنا ال يوجد شك ف املفردات فكل واحد منها مستعمل 
ف املعنى احلقيقي، ولكن الشك ف إسناد اإلنبات»الفعل« إىل الربيع »الفاعل« 
هل هو حقيقي بمعنى أن الربيع هو الذي أنبت أم أنه جمازي وأن الذي أنبت 

البقل هو اهلل سبحانه وتعاىل وكان اإلسناد إىل غري الفاعل احلقيقي)3).

أمثلة أخرى:
ًحا﴾)4). األول: قوله تعاىل : ﴿َيا َهاَماُن اْبِن يِل رَصْ

الثاين: جرى امليزاب)5).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص46.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر، ص47.

)4)سورة غافر: اآلية 37-36.

)5) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص47.
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الثالث: اجلالس ف السفينة متحرك.

ثانيًا: أصالة العموم: 
وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك ف إرادة العموم منه أو اخلصوص أي 
شك ف ختصيصه، فيقال حينئذ »األصل العموم« فيكون حجة ف العموم عل 

املتكلم أو السأمع)1). 

ثالثًا: أصالة اإلطالق: 
وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حاالت وقيود يمكن إرادة بعضها منه 
اإلطالق«  »األصل  فيقال:  القيد،  وجود  الحتامل  البعض  هذ  إرادة  ف  وشك 
فيكون حجة عل السامع واملتكلم كقوله تعاىل: ﴿ َأَحلَّ اهللُّ اْلَبْيَع﴾)2) فلو شك 
- مثال - ف البيع إنه هل يشرتط ف صحته إن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك 
بأصالة إطالق البيع ف اآلية لنفي اعتبار هذا الرشط والتقييد به فنحكم حينئذ 

بجواز البيع باأللفاظ غري العربية)3).

رابعًا: أصالة عدم التقدير: 
وموردها ما إذا احتمل التقدير ف الكالم وليس هناك داللة عل التقدير، 

فاألصل عدمه)4).

)1)  أصول الفقه، ص47.

)2)  سورة البقرة: اآلية: 275.

)3) أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص48-47.

)4)  أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص48.
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خامسًا: أصالة الظهور: 
فيه  النّص  اللفظ ظاهرًا ف معنى خاصٍّ ال عل وجه  إذا كان  وموردها ما 
الذي ال حيتمل معه اخلالف، بل كان حيتمل إرادة خالف الظاهر، فإن األصل 
حينئٍذ أن حيمل الكالم عل الظاهر فيه. وف احلقيقة أن مجيع األصول املتقدمة 
راجعة إىل هذا األصل؛ ألن اللفظ مع احتامل املجاز - مثال - ظاهر ف احلقيقة، 
ومع احتامل التخصيص ظاهر ف العموم، ومع احتامل التقييد ظاهر ف اإلطالق، 

ومع احتامل التقدير ظاهر ف عدمه)1).

الرأي املشهور بني األصوليني هو رجوع كل األصول األخرى إىل أصالة 
الظهور فأصالة العموم، وأصالة اإلطالق...إلخ، هي مصاديق ألصالة الظهور 

وف طوهلا ال ف عرضها)2). 

سادسًا: أصالة التطابق بني املراد اجلدي واإلستعاميل)3).
سابعًا: املفاهيم: 

أوالً: مفهوم الرشط.

ثانيًا: مفهوم اللقب.

 ثالثًا: مفهوم الوصف)4). 

)1)  أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص48. 

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص49-48.

)3) نفس املصدر، ص49

)4)  ثبت ف أبحاث علم األصول أن اجلملة الوصفية ال مفهوم هلا، ولكن استثنى األعالم من ذلك ما لو 

كان الوصف ف اجلملة الوصفية واردًا مورد التحديد؛ ألنه يعترب ف احلد أن يكون جامعا ًومانعًا وإال ملا 
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رابعًا: مفهوم الغاية.

خامسًا: مفهوم العدد  .

وكلها الزمة بّينة باملعنى األخص)1).

ثامنًا: داللة اإلقتضاء: 
يقول الشيخ املظفر : وهي أن تكون الداللة مقصودة للمتكّلم بحسب 
العرف ، ويتوّقف صدق الكالم أو صّحته عقال ، أو رشعا ، أو لغة ، أو عادة 

عليها)2).

مثاهلا: 
قوله : »ال رضر وال رضار ف اإلسالم«)3) ، فإّن صدق الكالم يتوّقف 
عل تقدير األحكام واآلثار الرشعّية لتكون هي املنفّية حقيقة ؛ لوجود الرضر 
والرضار قطعا عند املسلمني ، فيكون النفي للرضر باعتبار نفي آثاره الرشعّية 

كان حدًا وإذا كان جامعًا مانعًا فهو يدل عل احلرص ف مورد الوصف فيثبت املفهوم فهناك فرق بني مجلة 
»أكرم الفقري العادل« فإهنا ال مفهوم هلا لعدم كوهنا واردة مورد التحديد وبني »أكرم كل فقري عادل« فإن 
هذه اجلملة واردة مورد التحديد بـ»كل« الظاهرة ف التحديد عرفًا إذ املتكلم حدد اإلكرام بأنه لكل العدول 

فهذا يعني ثبوت املفهوم وعدم تعدي احلكم إىل غري العدول.
)1) أصول االستنباط، للشيخ عيل غانم الشوييل، ص49.

)2) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص146.

)3) مل أجد ف الروايات املعتربة كلمة »ف اإلسالم« ذيل حديث ال رضر ، بل املوجود فيها : »ال رضر وال 

رضار«. ينظر: وسائل الشيعة،ج 17 ،ص341 ، الباب 12 من أبواب إحياء املوات ، احلديث 3 ؛ والباب 
7 منها ، احلديث 2 ؛ مستدرك الوسائل،ج 17 ،ص 118 ، الباب 9 من كتاب إحياء املوات ، احلديث 1 

و 2.
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وأحكامه. ومثله »رفع عن أّمتي ما ال يعلمون وما اضطّروا إليه ...« )1).

مثال آخر:
 قوله : »ال صالة ملن جاره املسجد إالّ ف املسجد« )2) ؛ فإّن صدق الكالم 
وصّحته تتوّقف عل تقدير كلمة »كاملة« حمذوفة ليكون املنفّي كامل الصالة ، ال 

أصل الصالة)3).

مثال ثالث:
 قوله تعاىل: ﴿َوْسَئِل اْلَقْرَيَة﴾ )4) ، فإّن صّحته عقال تتوّقف عل تقدير لفظ 
»أهل« ، فيكون من باب حذف املضاف ، أو عل تقدير معنى »أهل« ، فيكون 

من باب املجاز ف اإلسناد)5).

مثال رابع:
 قوهلم : »أعتق عبدك عنّي عل ألف« ، فإّن صّحة هذا الكالم رشعا تتوّقف 
عل طلب متليكه أّوال له بألف ؛ ألّنه ال عتق إالّ ف ملك ، فيكون التقدير »مّلكني 

العبد بألف ثّم أعتقه عنّي«.

،ص   16 الشيعة،ج  وسائل   : إىل  فلريجع  الرشيف  احلديث  متن  أراد  ومن  الرفع  حديث  مفاد  هذا   (1(

173 ، الباب 26 من كتاب األيامن ، احلديث 3 ـ 6 ؛ الكاف، ج2 ،ص 463 ؛ الفقيه، ج 1 ،ص: 48 ؛ 
اخلصال،ج 2 ،ص417 : املحاسن ، ص 339 ؛ دعائم اإلسالم،ج 2 ، ص 95.

)2) هذا أيضًا مفاد األحاديث الواردة ف باب كراهة تأّخر جريان املسجد عنه ، وسائل الشيعة،ج 3 ،ص 

478 ، الباب 2 من أبواب أحكام املسجد.
)3) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص146.

)4) يوسف )12( اآلية : 82.

)5) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص146.
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مثال خامس قول الشاعر :
      نحن بمـا عندنا وأنت بمـا                عندك راض والرأي خمتلف

ألّن  ؛  »نحن«  للمبتدا  خربا  »راضون«  تقدير  عل  تتوّقف  لغة  صّحته  فإّن 
»راض« مفرد ال يصّح أن يكون خربًا لنحن)1).

مثال سادس:
 قوهلم : »رأيت أسدا ف احلاّمم« ، فإّن صّحته عادة تتوّقف عل إرادة الرجل 

الشجاع من لفظ »أسد« .

ومجيع الدالالت االلتزامّية عل املعاين املفردة ، ومجيع املجازات ف الكلمة 
أو ف اإلسناد ترجع إىل »داللة االقتضاء«)2).

 ، املطابقّية  الداللة  املجازّي من  اللفظ عل معناه  إّن داللة   : قائل  فإن قال 
فكيف جعلتم املجاز من نوع داللة االقتضاء؟!

نقول له : هذا صحيح ، ومقصودنا من كون الداللة عل املعنى املجازّي من 
نوع داللة االقتضاء هو داللة نفس القرينة املحفوف هبا الكالم عل إرادة املعنى 

املجازّي من اللفظ ، ال داللة نفس اللفظ عليه بتوّسط القرينة)3).

املناط ف داللة االقتضاء شيئان : األّول : أن تكون الداللة  أّن  واخلالصة 
مقصودة. والثاين : أن يكون الكالم ال يصدق أو ال يصّح بدوهنا. وال يفرق فيها 

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص147.

)2) ينظر: نفس املصدر.

)3)  ينظر: نفس املصدر.
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بني أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا ، حقيقّيا أو جمازّيًا)1).

تاسعًا: اإلنرصاف)2):
بعض  أو  معناه  مصاديق  بعض  إىل  اللفظ  من  الذهن  انرصاف  أّن  اشتهر 
أصنافه يمنع من التمّسك باإلطالق وإن متّت مقّدمات احلكمة)3) ، مثل انرصاف 

املسح ف آيتي التيّمم والوضوء)4) إىل املسح باليد وبباطنها خاّصة)5).

واحلّق عند الشيخ املظفر أن يقال: إّن انرصاف الذهن إن كان ناشئا من 
ظهور اللفظ ف املقّيد بمعنى أّن نفس اللفظ ينرصف إىل املقّيد لكثرة استعامله 
فيه وشيوع إرادته منه ، فال شّك ف أّنه حينئذ ال جمال للتمّسك باإلطالق ، ألّن 
هذا الظهور جيعل اللفظ بمنزلة املقّيد بالتقييد اللفظّي ، ومعه ال ينعقد للكالم 
ظهور ف اإلطالق حّتى يتمّسك بأصالة اإلطالق التي هي مرجعها ف احلقيقة 

إىل أصالة الظهور)6).

ويقول :وأّما إذا كان االنرصاف غري ناشئ من اللفظ ، بل كان من سبب 
 ، له  اخلارجّية  املامرسة  تعارف  أو  إليه  املنرصف  الفرد  كغلبة وجود   ، خارجّي 
فيكون مألوفا قريبا إىل الذهن من دون أن يكون لّلفظ تأثري ف هذا االنرصاف ، 
كانرصاف الذهن من لفظ املاء ف العراق ـ مثال ـ إىل ماء دجلة أو الفرات ، فاحلّق 

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص147.

)2)  ينظر: نفس املصدر، ص201.

)3) مطارح األنظار : 219.

)4) النساء  اآلية : 43 ؛ املائدة  اآلية : 7.

)5) أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص201.

)6)نفس املصدر.
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التمّسك  من  يمنع  فال   ، إطالقه  ف  اللفظ  ظهور  ف  االنرصاف  هلذا  أثر  ال  أّنه 
املقّيد  إرادة  بعدم  القطع  مع  قد جيتمع  االنرصاف  هذا  ؛ ألّن  اإلطالق  بأصالة 
بخصوصه من اللفظ. ولذا يسّمى هذا االنرصاف باسم »االنرصاف البدوّي« ؛ 

لزواله عند التأّمل ومراجعة الذهن)1).

وهذا كّله واضح ال ريب فيه. وإّنام الشأن ف تشخيص االنرصاف أّنه من 
أّي النحوين ، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهام لالختالط عل اإلنسان ف منشأ 
هذا االنرصاف. وما أسهل دعوى االنرصاف عل لسان غري املتثّبت ، وقد ال 

يسهل إقامة الدليل عل أّنه من أّي نوع)2).

يتثّبت ف مواضع دعوى االنرصاف ، وهو حيتاج إىل ذوق  الفقيه أن  فعل 
عال وسليقة مستقيمة. وقّلام ختلو آية كريمة أو حديث رشيف ف مسألة فقهّية 
عن انرصافات تّدعى. وهنا تظهر قيمة التضّلع باللغة وفقهها وآداهبا. وهو باب 

يكثر االبتالء به ، وله األثر الكبري ف استنباط األحكام من أدّلتها)3).

أال ترى أّن املسح ف اآليتني ينرصف إىل املسح باليد ، وكون هذا االنرصاف 
مستندا إىل اللفظ ال شّك فيه ، وينرصف أيضا إىل املسح بخصوص باطن اليد. 
أّنه  بعيد  فإّنه غري  ؛  اللفظ  إىل  يشّك ف كون هذا االنرصاف مستندا  قد  ولكن 
اإلنسان ف  مقتىض طبع  ؛ وألّنه  لسهولته  اليد  بباطن  املسح  تعارف  ناشئ من 
املسح  بجواز  أفتوا  الفقهاء  من  مجلة  إّن  ولذا  باللفظ.  عالقة  له  وليس  مسحه 

)1) أصول الفقه، للشيخ املظفر، ص201.

)2)نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.
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بظهر اليد عند تعّذر املسح بباطنها متّسكًا بإطالق اآلية)1) ، وال معنى للتمّسك 
باإلطالق لو كان لّلفظ ظهور ف املقّيد. وأّما عدم جتويزهم للمسح بظاهر اليد 
عند االختيار فلعّله لالحتياط؛ إذ إّن املسح بالباطن هو القدر املتيّقن ، واملفروض 
حصول الشّك ف كون هذا االنرصاف بدوّيًا، فال يطمأّن كّل االطمئنان بالتمّسك 

باإلطالق عند االختيار ، وطريق النجاة هو االحتياط باملسح بالباطن)2).

ما هو الفرق بني التبادر واالنرصاف مع أن كليهام انسباق من اللفظ؟
واجلواب عل ذلك: أّن التبادر هو انسباق الذهن إىل املعنى املوضوع له عند 

إطالق اللفظ. هذا أوالً.

وثانيًا: االنرصاف هو انسباق بعض أفراد املوضوع له عند إطالق اللفظ)3).  

:عارشًا: القدر املتقني يف مقام التخاطب الذي ذكره صاحب الكفاية
 وهو يرجع إىل أصالة اإلطالق؛ ألنه ضمن مقدمات احلكمة: يقول الشيخ 
مقّدمات  إىل  أضاف  رسه  قدس  الكفاية  صاحب  املحّقق  الشيخ  املظفر:أّن 
يكون هناك قدر متيّقن ف مقام  احلكمة مقّدمة أخرى غري ما تقّدم ، وهي أالّ 
التخاطب واملحاورة)4)، وإن كان ال يرّض وجود القدر املتيّقن خارجا ف التمّسك 
باإلطالق)5). ومرجع ذلك إىل أّن وجود القدر املتيّقن ف مقام املحاورة يكون 

)1) ينظر: جواهر الكالم، ج 5 ،ص 183 ، مستمسك العروة،ج 4 ،ص 404.

)2) أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص201.

)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل غانم الشوييل، ص49.

)4) كفاية األصول، للشيخ اآلخوند اخلراساين، ص 287.

)5) واملحّقق العراقّي اعترب انتفاء القدر املتيّقن مطلقًا ولو من اخلارج. هناية األفكار،ج 2 ،ص574-567
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بمنزلة القرينة اللفظّية عل التقييد ، فال ينعقد لّلفظ ظهور ف اإلطالق مع فرض 
وجوده)1).

ولتوضيح البحث نقول : إّن كون املتكّلم ف مقام البيان يتصّور عل نحوين:

1. أن يكون املتكّلم ف صدد بيان متام موضوع حكمه ، بأن يكون غرض 
ما  وأّن   ، املوضوع  متام  ما هو  للمخاطب ويفهمه  يبنّي  أن  يتوّقف عل  املتكّلم 

ذكره هو متام موضوعه ال غريه)2).

2. أن يكون املتكّلم ف صدد بيان متام موضوع احلكم واقعًا، ولو مل يفهم 
املخاطب أّنه متام املوضوع فليس له غرض إالّ بيان ذات موضوع احلكم بتاممه 
املوضوع  تفصيل  املكّلف  يفهم  مل  وإن  ؛  االمتثال  املكّلف  من  حيصل  حتى 

بحدوده)3).

فإن كان املتكّلم ف مقام البيان عل النحو األّول فال شّك ف أّن وجود القدر 
املتيّقن ف مقام املحاورة ال يرّض ف ظهور املطلق ف إطالقه ، فيجوز التمّسك 
باإلطالق ؛ ألّنه لو كان القدر املتيّقن املفروض هو متام املوضوع ، لوجب بيانه ، 
وترك البيان اّتكاالً عل وجود القدر املتيّقن إخالل بالغرض ؛ ألّنه ال يكون جمّرد 

ذلك بيانا لكونه متام املوضوع.

يكتفي  أن  جيوز  فإّنه   ، الثاين  النحو  عل  البيان  مقام  ف  املتكّلم  كان  وإن 
أّنه  دام  ما  واقعًا،  موضوعه  متام  لبيان  التخاطب  مقام  ف  املتيّقن  القدر  بوجود 

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص198.

)2) ينظر: نفس املصدر.

)3) ينظر: نفس املصدر، ص199-198.
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ليس له غرض إالّ أن يفهم املخاطب ذات املوضوع بتاممه ال بوصف التامم ، أي 
التبليغ للمكّلف  الشائع. وبذلك حيصل  أن يفهم ما هو متام املوضوع باحلمل 
ويمتثل ف املوضوع الواقعّي ؛ ألّنه هو املفهوم عنده ف مقام املحاورة. وال جيب 
ف مقام االمتثال أن يفهم أّن الذي فعله هو متام املوضوع أو املوضوع أعّم منه 

ومن غريه)1).

مثاًل: لو قال املوىل : »اشرت اللحم« ، وكان القدر املتيّقن ف مقام املحاورة هو 
حلم الغنم ، وكان هو متام موضوعه واقعا ، فإّن وجود هذا القدر املتيّقن كاف 
النبعاث املكّلف ورشائه للحم الغنم ، فيحصل موضوع حكم املوىل ، فلو أّن 
املوىل ليس له غرض أكثر من حتقيق موضوع حكمه ، فيجوز له االعتامد عل 
القدر املتيّقن لتحقيق غرضه ولبيانه ، وال حيتاج إىل أن يبنّي أّنه متام املوضوع ؛ 
أّما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم املكّلف حتديد املوضوع 
بتاممه فال جيوز له االعتامد عل القدر املتيّقن ، وإالّ لكان خماّل بغرضه ، فإذا مل 
يبنّي وأطلق الكالم استكشف أّن متام موضوعه هو املطلق الشامل للقدر املتيّقن 

وغريه)2).

التقرير فينبغي أن نبحث عاّم ينبغي لآلمر أن يكون بصدد  إذا عرفت هذا 
بيانه ، هل إّنه عل النحو األّول أو الثاين؟

والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية )3) أّنه ال ينبغي من اآلمر أكثر 

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص199-198.

)2) ينظر: نفس املصدر.، ص199.

)3) كفاية األصول، للشيخ اآلخوند اخلراساين، ص 288-287.
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من النحو الثاين ؛ نظرا إىل أّنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه 
متام  أّنه  بيان  ذلك  مع  عليه  جيب  وال  االمتثال.  وهو  مطلوبه  لتحصيل  ذلك 

املوضوع)1).

هو  املوضوع  متام  وكان  املحاورة  مقام  ف  متيّقن  قدر  هناك  كان  إذا   ، نعم 
املطلق ، فقد يظّن املكّلف أّن القدر املتيّقن هو متام املوضوع ، وأّن املوىل أطلق 
أّن  يبنّي  أن  عليه  جيب  الوهم  هلذا  دفعا  املوىل  فإّن  ؛  وجوده  عل  اعتامدًا  كالمه 

املطلق هو متام موضوعه ، وإالّ كان خماّل بغرضه)2).

ويقول:ومن هذا ينتج أّنه إذا كان هناك قدر متيّقن ف مقام املحاورة وأطلق 
املوىل ومل يبنّي أّنه متام املوضوع فإّنه يعرف منه أّن موضوعه هو القدر املتيّقن.

هذا خالصة ما ذهب إليه ف الكفاية مع حتقيقه وتوضيحه ، ولكن شيخنا 
النائينّي ــ عل ما يظهر من التقريرات ــ مل يرتضه ، واألقرب إىل الصّحة ما ف 

الكفاية. وال نطيل بذكر هذه املناقشة واجلواب عنها)3).

الرابع: الشك يف الزم املراد:
جتري داللة التنبيه وداللة اإلشارة.

األوىل: داللة التنبيه:
وتسّمى »داللة اإليامء« أيضًا ، وهي كاألوىل ف اشرتاط القصد عرفًا ، ولكن 

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص199.

)2) ينظر: نفس املصدر.

)3) ينظر: نفس املصدر.
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من غري أن يتوّقف صدق الكالم أو صّحته عليها ، وإّنام سياق الكالم ما يقطع 
معه بإرادة ذلك الالزم أو يستبعد عدم إرادته. وهبذا تفرتق عن داللة االقتضاء؛ 

ألهّنا ــ كام تقّدم ــ يتوّقف صدق الكالم أو صّحته عليها)1).

ولداللة التنبيه موارد كثرية نذكر أمّهها :

1. ما إذا أراد املتكّلم بيان أمر فنّبه عليه بذكر ما يالزمه عقال أو عرفا ، كام 
العارشة  الساعة  تكون  حيث   ، مثاًل  العارشة«  الساعة  »دّقت   : القائل  قال  إذا 
موعدا له مع املخاطب لينّبهه عل حلول املوعد املّتفق عليه. أو قال : »طلعت 
الشمس« خماطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ ، لبيان فوات وقت أداء صالة 

الغداة. أو قال : »إيّن عطشان« للداللة عل طلب املاء)2).

يقول الشيخ املظفرومن هذا الباب ذكر اخلرب لبيان الزم الفائدة، مثل ما 
لو أخرب املخاطب بقوله: »إّنك صائم« لبيان أّنه عامل بصومه، ومن هذا الباب 
أيضا الكنايات إذا كان املراد احلقيقّي مقصودا باإلفادة من اللفظ ، ثّم كنّى به 

عن يشء آخر)3).

2. ما إذا اقرتن الكالم بشء يفيد كونه عّلة للحكم، أو رشطًا، أو مانعًا، 
أو جزًء، أو عدم هذه األمور، فيكون ذكر احلكم تنبيها عل كون ذلك الشء 

عّلة، أو رشطًا، أو مانعًا، أو جزًء، أو عدم كونه كذلك)4).

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص147.

)2) ينظر:  نفس املصدر، ص148.

)3) ينظر: نفس املصدر.

)4) ينظر: نفس املصدر.
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مثاله قول املفتي: »أعد الّصالة« ملن سأله عن الشّك ف أعداد الثنائّية ؛ فإّنه 
يستفاد منه أّن الشّك املذكور عّلة لبطالن الّصالة ؛ وللحكم بوجوب اإلعادة)1).

مثال آخر قوله : »كّفر« ملن قال له : »واقعت أهيل ف هنار شهر رمضان«؛ 
فإّنه يفيد أّن الوقاع ف الصوم الواجب موجب للكّفارة)2).

 ، النهر«  ف  السمك  »بعت   : له  قال  ملن  البيع«  »بطل   : قوله  ثالث  ومثال 
فيفهم منه اشرتاط القدرة عل التسليم ف البيع)3).

ومثال رابع قوله : »ال تعيد« ملن سأل عن الصالة ف احلاّمم ، فيفهم منه عدم 
مانعّية الكون ف احلاّمم للصالة ... وهكذا)4).

3. ما إذا اقرتن الكالم بشء يفيد تعيني بعض متعّلقات الفعل ، كام إذا قال 
القائل : »وصلت إىل النهر ورشبت« ، فيفهم من هذه املقارنة أّن املرشوب هو 
املاء ، وأّنه من النهر. ومثل ما إذا قال : »قمت وخطبت« أي خطبت قائام ... 

وهكذا)5).

الثانية: داللة اإلشارة:
ويشرتط فيها ـ عل عكس الداللتني السابقتني ـ أالّ تكون الداللة مقصودة 
بالقصد االستعاميل بحسب العرف ، ولكن مدلوهلا الزم ملدلول الكالم لزوما 

)1)ينظر:  نفس املصدر، ص148.

)2) ينظر: نفس املصدر.

)3) ينظر: نفس املصدر.

)4) ينظر: نفس املصدر.

)5) ينظر: نفس املصدر. 
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غري بنّي، أو لزومًا بّينا باملعنى األعّم، سواء استنبط املدلول من كالم واحد أم 

من كالمني)1).

مثال ذلك داللة اآليتني عل أقّل احلمل ، ومها آية ﴿َومَحُْلُه َوفِصاُلُه َثالُثوَن 
﴾)3)؛ فإّنه بطرح  َشْهرًا﴾)2) وآية ﴿َواْلوالِداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ

احلولني من ثالثني شهرًا يكون الباقي سّتة أشهر ، فيعرف أّنه أقّل احلمل)4).

الزم  ألّنه  ؛  مقّدمته  وجوب  عل  الشء  وجوب  داللة  الباب  هذا  ومن 
لوجوب ذي املقّدمة باللزوم البنّي باملعنى األعّم. ولذلك جعلوا وجوب املقّدمة 
وجوبًا تبعّيًا ال أصلّيًا؛ ألّنه ليس مدلوالً للكالم بالقصد، وإّنام يفهم بالتبع، أي 

بداللة اإلشارة)5).

)1) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر،ص149.

)2) األحقاف )46( اآلية : 15.

)3) البقرة )2( اآلية 233.

)4) ينظر: أ صول الفقه، للشيخ املظفر، ص149.

)5) ينظر: نفس املصدر.





خمطط توضيحي للشبهة املفهومية





الشبهة املصداقية
»مرحلة تنقيح املصداق«

البحث عن الشبهة املصداقية يقع يف ضمن نقاط ثالثة:
األوىل: يف تعريفها.
الثانية: يف أسباهبا.

الثالثة: يف كيفية طرق معاجلتها:
األول: أبحث عن قطع. فإن مل نجد.

الثاين: أبحث عن أمارة معتربة يف إثبات املوضوعات. فإن مل نجد.
الثالث: أبحث عن قاعدة عامة يف إثبات املوضوعات. فإن مل نجد.

الرابع: أبحث عن أصل موضوعي يف إثبات املوضوعات. فإن مل نجد.
خرجت الشبهة من حكم العام، وحينئٍذ نرجع إىل دليل آخر. 





الشبهة املصداقية

»مرحلة تنقيح املصداق«

النقطة األوىل: تعريف الشبهة املصداقية:
االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق)1). 

مثاهلا: »الدُم نجٌس« . فاحلكم  معلوم وهو النجاسة، ومفهوم متعلق احلكم 
– أي الدم -  واضح، لكن ال نعلم هل أن هذا السائل األمحر الذي أمامي هو دم 
أم ال؟ فاالشتباه بحكم هذا السائل ال بسببه)2) وال بسبب مفهوم متعلق احلكم، 

بل بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي)3).

النقطة الثانية: اسباب الشبهة املصداقية  
اإلشتباه ف الشبهات املصداقية ناشىٌء من أموٍر خارجيٍة ال جمال حلرصها؛ 
ألن األمور اخلارجية كثرية جدًا، والظروف التي تؤدي إىل االشتباه ف األشياء 

متنوعة لذا مل يتكلموا ف ذكر ا األسباب)4).

النقطة الثالثة:طرق معاجلة الشبهة املصداقية
أوالً: البحث عن قطع بأن أحصل عل علم بأن هذا السائل الذي أمامي هو 

دم من طرق تفيد العلم بذلك كإرساله مثاًل إىل املخترب لتحليله.

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص53.

)2)  أي ليس بسبب احلكم.  

)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.

)4)نفس املصدر.
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وأسباب حتصيل القطع كثرية نذكر منها:

التجريبية، كالطب والفلك إذا قطع املكلف بقول الطبيب  األول: العلوم 
والفلكي)1).

الثاين: العرف كام إذا أدى الشياع إىل القطع)2). 

الثالث: التحقيقات القضائية إذا  أدت إىل القطع)3). 

ثانيًا: إذا مل نحصل عل قطع باملصداق، نبحث عن أمارة معتربة ف إثبات 
املوضوعات واملصاديق اخلارجية)4)، ومنها:

أوالً: اإلقرار)5).

ثانيًا: البينة »شاهدي عدل«)6).

ثالثًا: خرب الثقة)7).

رابعًا: الشهرة املعتربة)8).

خامسًا: القرعة بناًء عل أهنا أمارة ال أصل)9) : وقاعدة القرعة من القواعد 

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.

)2) نفس املصدر.

)3) نفس املصدر.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.

)7) نفس املصدر.

)8) نفس املصدر.

)9)نفس املصدر.
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وعدم  املوضوعات،  حال  اشتباه  عند  الفقه،  أبواب  من  كثري  ف  هبا  املعمول 
معرفتها عل ما هي عليه، وهي برغم شّدة ابتالء الفقيه هبا مل تنّقح ف كلامهتم 
هبا تشويٌش  العمل  ف  ُيرى  ولذا  هبا،  وافيًا  بحثًا  عنها  ُيبحث  ومل  التنقيح،  حّق 
هلا  مشاهبة  أخرى  موارد  ف  وُترتك  موارد،  ف  هبا  فُيعَمل  ظاهٌر،  واضطراٌب 
ظاهرًا، من دون أن يبّينوا هلذه التفرقة دلياًل ُيعتمد عليه ولكن لعّل ذلك لعدم 

احلاجة إليه لوجود أدّلة أخرى مثبتة، وألّن القرعة آخر األدّلة)1).

اخلارجية  املوضوعات واملصاديق  إثبات  أمارة ف  مل نحصل عل  إذا  ثالثًا: 
نبحث عن قواعد عامة ف إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية ومنها:

أوالً: قاعدة اليد: مفاد القاعدة هو أمارية اليد عل إثبات امللكّية بواسطة 
االستيالء ووضع اليد عل يشء معنّي بحيث يعّد ذلك الشء من توابع صاحب 
اّلتي يعتمدها الفقيه ف املعامالت، والقضاء  اليد. هذه القاعدة من القواعد 
للحكم من خالهلا بامللكّية، فمن كان له االستيالء عل يشء جيوز رشاؤه منه 
عل أّنه املالك، وجيوز للحاكم القضاء بكونه مالكًا، وقد أمجع املسلمون، بل 
كاّفة العقالء من أرباب املذاهب وغريهم عل حجّية اليد، وداللتها عل امللك 
 ف اجلملة، وهذا احلكم عل إمجاله من رضورّيات الدين. واملراد من القاعدة
االستيالء  هو  اليد  من  واملقصود  اليد،  وضع  بوساطة  امللكّية  إثبات  هو 
والتسّلط عل املال، والتعبري باليد من باب تسمية العاّم باسم اخلاّص، فكّل 
من له استيالء عل يشء معنّي، بحيث كان ذلك الشء واقعًا ف حوزته ومن 
له  كان  فمن  له.  ملكّيته  أمارة عل  ذلك  يكون  عليه،  االستيالء  وله  توابعه، 

)1) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص، 191، بترصف.
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سّيارة أو دار أو كتاب وأشباه ذلك، ويترّصف فيه ترّصف املاّلك فهو بنفسه 
أمارة عل ملكّيته لذلك الشء، إاّل أن تقوم بّينة ونحوها عل اخلالف فتسقط 

أمارّية اليد عن االعتبار آنذاك)1).

ثانيًا: قاعدة سوق املسلمني: مفاد القاعدة هو أمارّية سوق املسلمني للحكم 
بالطهارة والذكاة فيام ُيشّك فيه من اللحوم واجللود وغريمها)2)،وهي من مجلة 
قائامن  والرشاء  البيع  وحركة  السوق  انتظام  أّن  الفقهاء  اعترب  اّلتي  القواعد 
اّلذي جاء  احلياة  نظام  املسلمني اختالل  إّن الزم عدم حجّية سوق  بل  عليها، 
اإلسالم للحفاظ عليه وتشييده واملراد من القاعدة أمارية السوق عل التذكية، 
وإذا شّك ف  الصالة ف جلده،  تناول حلمه وال  مل جيز  يذكَّ  مل  إذا  احليوان  فإّن 
تذكيته حكم عليه بعدمه متّسكًا باستصحاب عدمها، فإّن احليوان حالة حياته مل 
يكن مذّكى، فإذا شّك ف حصوهلا له عند زهاق روحه استصحب ذلك العدم، 
هو  تذكيتها،  وعدم  وجلودها  احليوانات  حلوم  تذكية  ف  الشّك  عند  فاألصل 
احلكم بعدم التذكية استصحابًا، حيث يرتّتب عل االستصحاب األثر الرشعّي 
من احلرمة، والنجاسة وغريمها فمعنى القاعدة هو أمارّية سوق املسلمني للطهارة 
والذكاة عند الشّك فيهام بالنسبة إىل البضائع اّلتي توجد ف أسواق املسلمينفس 
يكفي  املسلمني  سوق  ف  كوهنا  نفس  فإن  وغريها،  واجللود  اللحوم  املصدرن 
احلال، وال جمال ألصالة عدم  يعرضها جمهول  من  كان  وإن  واحلّلّية،  للطهارة 
التذكية حلكومة القاعدة عليها وعل االستصحاب، وبعبارة أخرى: أّن األصل 

)1) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص318، بترصف.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.
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عند الشّك ف التذكية وغريها العدم، وف قاعدة السوق يراد إثبات اخلروج هبا 
وغريها،  الطهارة  ف  ظاهرها  عل  املسلمني  أسواق  وإمضاء  األصل،  هذا  عن 
وعدم لزوم الفحص عن حال البائعني. وال يراد من خالل قاعدة السوق إثبات 
خصوص تذكية احليوان، وطهارته، بل إمضاء السوق كام هي، فمن ابتاع رقيقًا 
ومن  البّينة،  تقوم  أن  إاّل  دعواه،  تسمع  مل  احلّرّية  فاّدعى  املسلمني،  سوق  من 
اشرتى من أسواقهم جلدًا بنى عل طهارته، وحلاًم بنى عل تذكيته. وهبذا تكون 
بأصالة  املّعرب عنه  التذكية  املسلمني حاكمة عل استصحاب عدم  قاعدة سوق 

عدم التذكية)1). 

الطهارة)2).  أمارة عل  املسلم  يد  بأن  القاعدة  مفاد  املسلم:  يد  قاعدة  ثالثًا: 
وهي من القواعد االمتنانية املجعولة من الشارع املقدس تسهياًل عل املكلفني 
و يمكن ترتيب جمموعة من األحكام عليها، ويقصد منها احلكم برتتيب مجيع 
والتعامل  وحلوم،  جلود  من  يده  حتت  يكون  ما  عل  املقصودة  الرشعية  اآلثار 

معها معاملة الطاهر واحلالل فتصح الصالة فيها، وحيل تناوهلا.

موارد جرياهنا:

خيتص جريان القاعدة املذكورة حال وجود الشك وعدم العلم بأن املوجود 
حتت يد املسلم مستوفيا للرشوط املطلوبة، فلو وجدنا حتت يده حلام وشككنا 
حيكم  فإنه  كذلك،  يذبح  مل  أنه  أم  أكله،  ليحل  الرشعية  الطريقة  عل  ذبحه  ف 
عليه بتوفر الرشوط املعتربة وبالتايل حلية أكله. وكذا لو وجدنا حتت يده جلدا 

)1) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص143، بترصف.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.
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وشككنا ف كونه طاهرا ألخذه من املذكى أم ال، فإنه حيكم عليه بالطهارة.

رشوط تطبيق القاعدة:

ويعترب ف تطبيق القاعدة توفر رشوط وهي:

أحدها: أال يكون اللحم أو اجللد املوجود حتت يده مصدره كافر، وعليه 
لو كان مصدر اللحم هو الكافر مثاًل، مل تنفع يد املسلم لرتتيب آثار احللية ف 

اللحم، والطهارة ف اجللد.

ثانيها: أن يتعامل املسلم مع ما حتت يده من حلم أو جلد معاملة املذكى، 
فيتناول اللحم، ويصيل ف اجللد، أما لو مل يرتب عليه ذلك، بأن كان يلقي اللحم 
للحيوانات املفرتسة، أو يستخدمه للتسميد، وكان ال يصيل ف اجللد، مل يرتب 

عل ما حتت يده اآلثار املذكورة.

هلا،  ويبايل  الرشعية  األحكام  بمراعاة  يعتني  ممن  املسلم  يكون  أن  ثالثها: 
فيعتني بالطهارة والنجاسة مثاًل، كام يعتني بحلية اللحم وهكذا. فال يرتب األثر 

عل املسلم الذي ال يعتني باألحكام الرشعية وال يبايل هبا.

ووفقًا لألمر الثالث، هل يلزم املكلف الفحص عن حال املسلم من حيث 
التدين، وعدمه، فلو مل حيرز كونه متدينا مل يعول عليه؟

عل  األثر  وترتيب  ظاهره،  مالحظة  يكفي  بل  ذلك،  يعترب  ال  أنه  الظاهر 
ذلك. نعم لو انكشف حاله من حيث عدم االلتزام، فإنه ال يرتب آثار التذكية 
عل ما ف يده، فتدبر، وخيتص ما ذكرناه من ترتيب لآلثار عل ما إذا أحرز أن 
البائع مثاًل مسلم، أما لو كان جمهول احلال من حيث اإلسالم وعدمه، بحيث ال 
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يعلم أنه مسلم أم ال، فإنه ال يرتب آثار التذكية ليحكم بطهارة وحلية املأخوذ 

من يده)1).

بني  مشتبهًا  كان  إذا  يشء  كّل  أّن  هو  القاعدة  معنى  احللّية:  قاعدة  رابعًا: 
احلالل واحلرام حيمل عل احلّلّية ما مل يقم دليل يتبنّي به املشكوك فيه)2) .

خامسًا: قاعدة احليلولة: احليلولة متخذة من حتقق احلائل بني زمان الشك 
وزمان املشكوك، كالشك ف صالة الظهر بعد حلول وقت املغرب، وعندئذ ال 
يرتتب األثر عل هذا الشك فالقاعدة تقتيض عدم االعتناء بالشك بعد خروج 
الوقت. قال السيد اليزدي رمحه اهلل: إذا شك ف أنه هل صل أم ال؟ فإن كان 
قاعدة  االستاذ:  سيدنا  وقال  صل.  أنه  عل  وبنى  يلتفت  مل  الوقت  ميض  بعد 
احليلولة مفادها عدم االعتناء بالشك بعد خروج الوقت. والقاعدة حاكمة عل 
اإلعتناء  عدم  ومدركا)3).مفادها  موردا  الصالة  بباب  وختتص  االستصحاب 

بالشك بعد خروج الوقت، والقاعدة حاكمة عل االستصحاب)4).

ف  يشك  الذي  العمل  بصحة  احلكم  هو  مفادها  الفراغ:  قاعدة  سادسًا: 
صحته ومتاميته بعد الفراغ منه وحملها الشك ف صحة العمل بعد الفراغ منه)5). 
واملراد من القاعدة هو احلكم بصّحة العمل املرّكب اّلذي ُشّك ف صّحته بعد 
صّحة  ف  كالشّك  وهنايته(،  املرّكب  الفعل  متامية  بعد  الشّك  )أي  منه  الفراغ 

)1) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص126، بترصف.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.

)3) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص126، بترصف.

)4) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص54.

)5) نفس املصدر.
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الصالة )الحتامل اخللل(، فُيحَكم بصّحة الصالة ومتامّيتها، وال يرتّتب األثر عل 
الشّك، وهلذا يفتي الفقهاء بأّن املكّلف إذا فرغ من عمل عبادّي معنّي كالوضوء 
بشّكه.  يعتني  الصّحة، وال  يبني عل  فإّنه  ثمَّ شكَّ ف صّحته،  مثاًل،  أوالصالة 
وقيل إّن قاعدة الفراع ال ختتص بالشك ف صحة الكّل، بل تعّم الشّك ف صّحة 
اجلزء أيضًا، فمن شّك ف صّحة الفاحتة بعد الفراغ منها يبني عل الصّحة، ومن 

شكَّ ف صّحة تكبرية اإلحرام بعد الفراغ منها يبني عل الصّحة، وهكذا)1).

الذي  العبادة  من  جزء  بتحقق  احلكم  هو  مفادها  التجاوز:  قاعدة  سابعًا: 
يشك ف حتققه وإجياده بعد جتاوز موضع الشك وحملها الشك ف أصل وجود 
بوجود  فهي  احلكم  غريه)2).  ف  والدخول  املقرر  حمله  من  اخلروج  بعد  الشء 
عمل ُشكَّ ف وجوده بعد التجاوز عن  حمّله والدخول ف غريه، أو بعد ما خرج 
وقته )علاًم بأّن الشّك ف أجزاء املرّكب هنا يعني الشك ف أثناء الفعل(. فاملصيّل 
بشّكه،  يعتن  مل  حمّله  جتاوز  أن  بعد  الصالة  أجزاء  من  جزء  وجود  ف  شّك  إذا 
قاعدة  فهي  صالته.  صّحة  عل  وبنى  موجود،  كأّنه  املشكوك  اجلزء  واعترب 
اخلروج عن حمّله  بعد  التاّمة،  كان  بمفاد  الشء  الشّك  ف وجود  جمعولة حلكم 
والدخول  ف غريه، وهوالبناء عل وجود املشكوك فيه، وحكمه عدم  االعتناء 
بالشّك، وصّحة العمل. قال السيد اخلوئي: »مالك قاعدة التجاوز هو الشّك 
ف وجود الشء بعد التجاوز عن حمّله« واشرتط املحّقق النائيني »الدخول ف 

اجلزء اآلخر«)3).

)1) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص187، بترصف.

)2) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص55.

)3) ينظر: مائة قاعدة فقهية، للسيد حممد كاظم املصطفوي، ص84، بترصف.
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وغالبًا ما تكون القواعد العامة ف إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية 

هي قواعد فقهية.

واملصاديق  املوضوعات  إثبات  ف  عامة  قواعد  عل  نحصل  مل  إذا  رابعًا: 
اخلارجية  واملصاديق  املوضوعات  تثبت  التي  األصول  عن  نبحث  اخلارجية 

ومنها:

أوالً: االستصحاب املوضوعي)1): كاستصحاب حياة زيد وكرية املاء)2).

ثانيًا: األصول العدمية)3).

ثالثًا: القرعة بناًء عل أهنا أصل ال أمارة)4).

رابعًا: أصالة الفساد)5). 

واملصاديق  املوضوعات  تثبت  التي  األصول  عل  نحصل  مل  إذا  خامسًا: 
احلكم  العام؛ ألن  املصداق وخترج من حكم  الشبهة ف  استحكمت  اخلارجية 

مرتتب عل املوضوع ومل حيرز انطباق العام عل املوضوع)6). 

مثاله:
أم  دم  هو  هل  أمامي  الذي  األمحر  السائل  هذا  أن  وأشك  نجس«  »الدم   

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص55.

)2) اصطالحات األصول ، للشيخ عيل املشكيني، ص34.

)3) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص55.

)4) نفس املصدر.

)5) نفس املصدر.

)6) نفس املصدر.
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ال؟ فال أحكم بنجاسته؛ ألن عنوان العام وهو»الدم« مل يثبت انطباقه عل هذا 
السائل، والبد من إحراز انطباق العنوان؛ ألن األحكام تابعٌة لعناوينها)1). 

فُتطبق العمومات الفوقانية واألصول املوضوعية)2).

)1) أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص55.

)2) نفس املصدر.



خمطط توضيحي للشبهة املصداقية






دراسة تطبيقية ملنهجية االستنباط الفقهي

ويشتمل عىل مبحثني:

املفهومية،  )احلكمية،  الثالثة  للشبهات  تطبيقية  أمثلة  األول:  املبحث 
املصداقية(

التوصلية  الطهارة  االستنباط  ملنهجية  تطبيقية  أبحاث  الثاين:  املبحث 
انموذجًا 





املبحث األول

أمثلة تطبيقية للشبهات الثالثة

)احلكمية، املفهومية، املصداقية(





أوالً: الشبهة احلكمية

حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم 

يف الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا

إّن أهَم يشٍء ف منهجية االستنباط املسألة املراد معرفة حكمها ف أي قسم 
أم  املفهومية  أم  احلكمية  الشبهة  أقسام  من  هي  هل  هي،  الشبهات  أقسام  من 

املصداقية؟  

فكذلك  املشكل،  نوع  معرفة  املشكل  مواجهة  املنطق  علم  ف  درسنا  فكام 
الشبهة؛  نوع  الشبهة، معرفة وتشخيص  الكالم ف منهجية االستنباط مواجهة 
ألن تشخيص ومعرفة نوع الشبهة وف أي قسم من أقسام الشبهات هو أمٌر مهم 
جدًا؛ ألن لكل شبهٍة من الشبهات أسباب وهلا طرق عالج لرفع تلك الشبهة)1).

ملعرفة حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم ف الركعتني األخريتني إذا كان 
مسبوقًا علينا اتباع ما ييل:   

أوالً: تشخيص نوع الشبهة: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة 
معرفة نوع الشبهة – أي تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية؛ وذلك لوضوح 
املفاهيم واملصاديق ف املسألة، أما األمر املشتبه والغري واضح هنا هو احلكم فام 
هو حكم حتمل اإلمام عن املأموم القراءة ف الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا 

فهل يتحمل القراءة أم ال؟

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل،  ص11.
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ثانيًا: تشخيص األصل املؤمن – الوظيفة العملية - اجلاري ف املسألة.

ثانيًا: األصل املؤمن يف املسألة:
جيري  الذي  فاألصل  – العبادات-  ف  التكليف  أصل  ف  الشك  كان  إذا 
إذا شككنا ف رشٍط  وأما  الرشعية -،  الرباءة  أي  التكليف -  أصالة عدم  هو 
أو جزء أو مانع ف أي عبادٍة من العبادات فاألصل اجلاري ف املسألة غالبًا ما 
يكون من تطبيقات دوران األمر بني األقل واألكثر االرتباطي هذا كله إذا كان 
الشك ف العبادات أوف رشائطها أو أجزائها أو موانعها، وأما لو كان الشك 
الرشوط واألجزاء  بعد إحراز  املعاملة  الشك ف أصل  فإن كان  املعامالت  ف 
وعدم وجود مانع نحكم بصحة املعاملة؛ ألصالة الصحة، وأما إذا كان الشك 
ف رشط أو جزء أو مانع ف معاملة من املعامالت فاألصل اجلاري ف املسألة 

أصالة الفساد وعدم ترتب األثر. 

ال شك وال ريب بأن األصل املؤمن اجلاري ف هذه املسألة هو دوران األمر 
بني األقل واألكثر االرتباطي؛ ألن الشك ف هذه املسألة شك ف جزء عبادي.

الذي يرتتب عليه االقتصار عل القدر املتيقن وهو عدم حتمل اإلمام القراءة 
عن املأموم إذا كان مسبوقًا؛ ألّن حتمل اإلمام القراءة عن املأموم حيتاج إىل مؤونة 
زائدة وهي البيان – النص الرشعي سواء كان آية أو رواية -، فإن وجد النص 

الرشعي نرفع اليد عن األصل املؤمن ف املسألة؛ لوجود الكاشف.

ثالثًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أبحث 
عن كاشف تام »علم« فإن مل أجد أبحث عن كاشف ناقص »علمي« فإن مل أجد 
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أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام فإن مل أجد أبحث عن أصل عميل.

فأبحث بعد ذلك عن كواشف كآية قرآنية أو رواية كنص خاص ف املوضوع 
عل حتمل اإلمام القراءة عن املأموم ف الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا؛ ألن 

عدم التحمل ف يدي.

فأجد رواية تدل عل حتمل اإلمام القراءة عن املأموم ف الركعتني األخريتني 
إذا كان مسبوقًا وهي: 

صحيحة زرارة بن أعني:
 روى الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي املعروف بالصدوق
ف كتابه »من ال حيرضه الفقيه« بإسناده عن زرارة عن أيب جعفر قال: » إن 
شيئًا  تقرأن  وال  لقرائته  وانصت  األولتني  ف  شيئًا  تقرأن  فال  إمام  خلف  كنت 
اْلُقْرآُن - يعني ف  ُقِرَئ  ف األخريتني فإن اهلل عزوجل يقول للمؤمنني: ﴿َوإَِذا 
ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾ فاألخريتان تبعًا  الفريضة خلف اإلمام -َ اْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَّ

لألولتني«)1).

)1)  وسائل الشيعة، ج8، ص355، الباب31 من أبواب صالة اجلامعة، حديث3.
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تقويم)1) الرواية من حيث السند:
ذكر الشيخ حممد بن عيل بن احلسني  بن بابويه القمي املعروف بالصدوقف 
مشيخة الفقيه: »وما كان فيه عن زرارة بن أعني فقد رويته عن أيب عن عبد 
اهلل بن جعفر احلمريي عن حممد بن عيسى بن عبيد واحلسن بن ظريف وعيل 
بن إسامعيل بن عيسى كلهم عن محاد بن عيسى عن حريز بن عبد اهلل عن زرارة 

بن أعني«)2). 

:)ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق )االبن األول: الشيخ حُمَمَّ

قال النجايش: شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة)3).

حافظًا  جلياًل  كان  جعفر،  أبا  يكنّى  القدر،  جليل   :الطويس الشيخ  وقال 
لألحاديث، بصريًا بالرجال، ناقدًا لألخبار، مل ُير ف القميني مثله ف حفظه وكثرة علمه)4).

)1) يرى الدكتور الفضيلv أن األصح استخدام كلمة تقييم بدل كلمة تقويم؛ ألن التقييم بيان وتقدير 

قيمة الشء بخالف كلمة تقويم التي تدل عل تعديل املعوّج، إال أن الصحيح هو استخدام كلمة تقويم 
أمري  موالنا  قول  ذلك  عل  والشاهد   vالفضيل الدكتور  يراه  ما  بخالف  الشء  قيمة  وتقدير  بيان  ف 
املؤمنني عيل بن أيب طالب فيام رواه الشيخ حممد ابن يعقوب ف كتاب الكاف عن  َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم 
ُكويِنِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ  َأنَّ َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي  ُسِئَل َعْن ُسْفَرٍة ُوِجَدْت  ِف  َعْن َأبِيِه َعِن النَّْوَفيِلِّ َعِن السَّ
ُم َما فِيَها  نٌي َفَقاَل َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي  ُيَقوَّ الطَِّريِق َمْطُروَحًة َكثرِيحَلُْمَها َو ُخْبُزَها َو َبْيُضَها َو ُجُبنَُّها َوفِيَها ِسكِّ
ُه َيْفُسُد َو َلْيَس َلُه َبَقاٌء َفإِْن َجاَء َطالُِبَها َغِرُموا َلُه الثََّمَن ِقيَل َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي اَل ُيْدَرى ُسْفَرُة  ُثمَّ ُيْؤَكُل أِلَنَّ
َيْعَلُموا،ينظر: الكاف،ج6، ص297، الرواية من حيث  َفَقاَل ُهْم ِف َسَعٍة َحتَّى  َأْو ُسْفَرُة جَمُويِسٍّ  ُمْسِلٍم 

ُم َما فِيَها«. السند معتربة وبمصطلح علم الدراية »موثقة«، وحمل الشاهد من الرواية قوله : » ُيَقوَّ
)2) من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص9 من مشيخة الفقيه.

)3) رجال النجايش، ص389 .

)4) الفهرست، ص442 .
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الصدوق  القمي  بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  ْبِن  عيل  الشيخ  الثاين: 

:)األب(

قال النجايش: شيخ القمّيني ف عرصه، ومتقدمهم، وفقيهه، وثقتهم)1).

وقال الطويس: كان فقيهًا جلياًل، ثقة)2).

وقال أيضًا ف رجاله: يكنّى أبا احلسن، ثقة)3).

القميني  »شيخ   :النجايش قال  احلمريي:  جعفر  بن  اهلل  عبد  الثالث: 
ووجههم«)4).

الرابع: أ. حممد بن عيسى بن عبيد:

الرواية،  كثري  عني   ، ثقة  أصحابنا،  ف  جليل  جعفر،  النجايش:أبو  قال 
حسن التصانيف.

من  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  استثناه  ضعيف،   :الطويس قال 
رجال نوادر احلكمة.

وذكره أيضًا ف رجاله ف رجال الرضا واهلادي والعسكري ومن مل يرو 
عنهم، وقال ضعيف.

وذهب السيد اخلوئي ف معجمه إىل أن تضعيف الشيخ الطويس مبني 

 )1)رجال النجايش، ص261.

)2) الفهرست للطويس، ص273.

 )3)رجال الطويس، ص432.

)4) رجال النجايش، ص219.
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عل استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رجال نوادر احلكمة، والظاهر أّن 
نقاشهام ف رواياته عن خصوص يونس، وأهّنام مل يضعفا حممد بن عيسى نفسه، 

وهذا أوجب اشتباه األمر عل الشيخ الطويس فضّعفه)1).

وقد أجاد بام أفاد.

وقع هبذا االسم ف 163 موردًا.

ب. احلسن بن ظريف:

قال النجايش: كوف، يكنى أبا حممد، ثقة)2).

ج. عيل بن إسامعيل بن عيسى:

منرجال كتاب )كامل الزيارات(.

ويكفي وثاقة أحد الثالثة لعدم اشرتاط التعدد.

اخلامس: محاد بن عيسى: اجلهني

قال النجايش: وكان ثقة ف حديثه صدوقًا)3).

وقال الشيخ الطويس: غريق اجلحفة، ثقة)4).

السادس: حريز بن عبد اهلل: السجستاين

 )1)للمزيد ينظر: معجم رجال احلديث، ج17، ص116-117، بترصف.

 )2)رجال النجايش، ص61.

 )3)رجال النجايش ، ص142.

 )4)الفهرست للطويس، ص156.



223...............................................................
قال الطويس: ثقة كوف.

وقع ف 1451 موردًا هبذا االسم.

السابع: زرارة بن أعني:

فقيهًا  قارئًا  وكان  ومتقدمهم،  زمانه  ف  أصحابنا  شيخ   :النجايش قال 
متكلاًم شاعرًا أديبًا، قد اجتمعت فيه خالل الفضل والدين صادقًا فيام يرويه)1).

ف  ووثقه   الصادق الباقر  اإلمام  رجال  ف   الطويس الشيخ  وذكره 
رجال اإلمام الكاظم: ثقة)2).

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 
نص  عليهم  يوجد  عدول  إمامية  رواهتا  مجيع  ألن  السند؛  صحيحة  الرواية  أن 

بالوثاقة.

االستدالل بالرواية عىل املطلوب:
الرواية من حيث الداللة تامة ف حتمل اإلمام القراءة عن املأموم ف الركعتني 
األخريتني كام يتحمل عنه ف األولتني بقرينة الصدر والذيل فصدر الرواية يذكر 
َمنْهنُي عن  أن اإلمام ف الركعتني األولتني يتحمل عن املأموم القراءة واملأموم 
َذَكر  قد  الرواية  ذيل  الركعتني األخريتني؛ ألن  فيهام فكذلك احلكم ف  القراءة 
َذلك حيث قال: » فاألخريتان تبعًا لألولتني« وهذه التبعية إنام هي ناظرٌة إىل 

 )1)رجال النجايش، ص175.

 )2)رجال الطويس، ص337.
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حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم وأما قوله: »وانصت لقرائته« ال تعني  
االنصات    اإلمام  كرر  ملا  وإال  والتحمل  السقوط  تعني  هي  بل  االستامع، 
للمؤمنني:﴿َوإَِذا  يقول  عزوجل  اهلل  »فإن   : قال  ،حيث  االستامع  ذكر  بعد 
َلَعلَُّكْم  َوَأنِصُتوْا  َلُه  َاْسَتِمُعوْا  اإلمام-  خلف  الفريضة  ف  يعني  اْلُقْرآُن-  ُقِرَئ 

ُتْرمَحُوَن﴾فاألخريتان تبعًا لألولتني«)1). 

الرأي املختار يف املسألة بحسب ما تقتضيه الصناعة العلمية :
حتمل اإلمام القراءة عن  املأموم ف الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا.

الرسائر)2)  كتابه  ف  احليل  إدريس  كابن   املحققني أكابر  خمتار  هو  كام 
األلفية  كتابه  ف  األول  والشهيد  الفقهاء)3)  تذكرة  كتابه  ف  احليل  والعالمة 
كتبه ككتاب  آل عصفور ف بعض  الشيخ حممد  بن  والنفلية)4) والشيخ حسني 

سداد العباد، وكتاب املسائل الدهلكية ف املسألة السادسة عرش)5).

ف  املأموم  عن  القراءة  اإلمام  حتمل  حكم  ف  بيان  ف  الكالم  متام  هو  هذا 
الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا.

)1)  وسائل الشيعة، ج8، ص355، الباب31 من أبواب صالة اجلامعة، حديث3.

)2)  الرسائر، ج1، ص286.

)3)  تذكرة الفقهاء، ج4، ص323.

)4)  األلفية والنفلية، ص 141.

)5) سداد العباد، ص141-229، املسائل الدهلكية، ص13.
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مثال آخر للشبهة احلكمية:
حكم أكل الطاووس يف الرشيعة اإلسالمية: 

االستنباط  منهجية  ف  يشٍء  أهَم  أّن  االستنباط«  »أصول  كتايب  ف  ذكرت 
املسألة املراد معرفة حكمها ف أي قسم من أقسام الشبهات هي، هل هي من 

أقسام الشبهة احلكمية أم املفهومية أم املصداقية؟  

فكذلك  املشكل،  نوع  معرفة  املشكل  مواجهة  املنطق  علم  ف  درسنا  فكام 
الشبهة؛  نوع  الشبهة، معرفة وتشخيص  الكالم ف منهجية االستنباط مواجهة 
ألن تشخيص ومعرفة نوع الشبهة وف أي قسم من أقسام الشبهات هي أمٌر مهم 
جدًا؛ ألن لكل شبهٍة من الشبهات أسباب وهلا طرق عالج لرفع تلك الشبهة)1).

ملعرفة حكم أكل الطاووس علينا اتباع ما ييل:

أوالً: تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
ومصداق  مفهوم  لوضوح  وذلك  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 
الطاووس، أما األمر املشتبه والغري واضح هنا هو احلكم فام هو حكم الطاووس 

هل جيوز أكله أم ال؟.

ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
تام »علم« فإن مل أجد  كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أبحث عن كاشف 

)1)  أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل، ص11.
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فأبحث عن كاشف ناقص »علمي« فإن مل أجد أبحث عن أصل لفظي منقح من 
دليل عام فإن مل أجد أبحث عن أصل عميل.

األصل املؤمن يف املسألة:
ال شك وال ريب بأن األصل املؤمن ف هذه املسألة هو أصالة احللية وجواز 

أكل الطاووس؛ وذلك للشك ف التحريم إال أن يدل دليل عل احلرمة. 

أصالة احللية:
أوالً: قوله سبحانه وتعاىل ف حمكم كتابه املجيد: ﴿ُقْل اَل َأِجُد ِف َما ُأوِحَي 
ُه  ًما َعَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ إيَِلَّ حُمَرَّ

ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه﴾)1).

ثانيًا: رواية عبد اهلل بن سنان:

 ف كتابه »من ال حيرضه الفقيه« بِإِْسنَاِدِه  ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ روى حُمَمَّ
ٍء  َعِن احْلََسِن ْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِسنَاٍن َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ  َقاَل: »ُكلُّ يَشْ

فِيِه َحاَلٌل َو َحَراٌم َفُهَو َلَك َحاَلٌل َأَبدًا َحتَّى َتْعِرَف احْلََراَم ِمنُْه بَِعْينِِه َفَتَدَعُه«)2).

)1)  سورة األنعام: آية145.

)2)  من ال حيرضه الفقيه، ج3، ص431، ح4208.
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البحث يف تقويم)1) رجال السند:
بن  احلسن  عن  فيه  كان  »وما  الفقيه:  مشيخة  ف   الصدوق الشيخ  ذكر 
حمبوب فقد رويته عن حممد بن موسى املتوكل عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي 

وسعد ابن عبد اهلل عن أمحد بن حممد بن عيسى عن احلسن بن حمبوب«)2).

مل  من  الطويسف  الشيخ  ذكره  املتوكل:  موسى  بن  حممد  األول: 
ابن  عنه  روى  احلمريي،  جعفر  بن  اهلل  عبد  عن  »روى  وقال:   يروعنهم
بابويه«)3)، أكثر الشيخ الصدوق الرواية عنه، واّدعى السيد ابن طاووس ف 

»فالح السائل« االتفاق عل وثاقته)4).

ويرى السيد اخلوئي بأن دعوى السيد ابن طاووس تكشف عل األقل 
ثبوت  ف  يكفي  وذلك  الشخص،  ذلك  بوثاقة  القدماء  من  واحد  شهادة  عن 

)1)  يرى الدكتور الفضيلv أن األصح استخدام كلمة تقييم بدل كلمة تقويم؛ ألن التقييم بيان وتقدير 

قيمة الشء بخالف كلمة تقويم التي تدل عل تعديل املعوّج، إال أن الصحيح هو استخدام كلمة تقويم ف 
بيان وتقدير قيمة الشء بخالف ما يراه الدكتور الفضيلv والشاهد عل ذلك قول موالنا أمري املؤمنني 
عيل بن أيب طالب فيام رواه الشيخ حممد بن يعقوب ف كتاب الكاف عن  َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن 
ُكويِنِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ  َأنَّ َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي  ُسِئَل َعْن ُسْفَرٍة ُوِجَدْت  ِف الطَِّريِق َمْطُروَحًة  النَّْوَفيِلِّ َعِن السَّ
ُه َيْفُسُد  ُم َما فِيَها ُثمَّ ُيْؤَكُل أِلَنَّ نٌي َفَقاَل َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي  ُيَقوَّ َكثرِيحَلُْمَها َو ُخْبُزَها َو َبْيُضَها َو ُجُبنَُّها َوفِيَها ِسكِّ
َو َلْيَس َلُه َبَقاٌء َفإِْن َجاَء َطالُِبَها َغِرُموا َلُه الثََّمَن ِقيَل َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي اَل ُيْدَرى ُسْفَرُة ُمْسِلٍم َأْو ُسْفَرُة جَمُويِسٍّ 
َيْعَلُموا،ينظر: الكاف،ج6، ص297، الرواية من حيث السند معتربة وبمصطلح  َفَقاَل ُهْم ِف َسَعٍة َحتَّى 

ُم َما فِيَها«. علم الدراية »موثقة«، وحمل الشاهد من الرواية قوله : » ُيَقوَّ
)2)  من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص49 من مشيخة الفقيه.

)3)  رجال الطويس، ص437.

)4)  ينظر: فالح السائل، الفصل 19 ف فضل صالة الظهر.
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التوثيق)1).  

القميني  »شيخ    :النجايش قال  احلمريي:  جعفر  بن  اهلل  عبد  أ.  الثاين: 
ووجههم«)2).

ب. سعد بن عبد اهلل: قال النجايش:» شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها«)3).

التصنيف،  كثري  األخبار،  واسع  القدر،  الطويس:»جليل  الشيخ  وقال 
ثقة«)4). وقع هبذا العنوان ف 1142 موردًا.

الثالث: أمحد بن حممد بن عيسى: ثقة قال النجايش :»أبو جعفر، شيخ 
القميني ووجههم وفقيههم، غري مدافع... له كتب«)5).

   وذكره الشيخ الطويسف رجاله :»ثقة«)6) وقع ف 2290 موردًا بعنوان 
أمحد بن حممد بن عيسى.

الرابع: احلسن بن حمبوب:  عّده الكش من الفقهاء الذين أمجع أصحابنا 
عل تصحيح ما يصّح عنهم قائاًل: »أمجع أصحابنا عل تصحيح ما يصّح عن 
السّتة  دون  ُأخر  نفر  سّتة  وهم  والعلم:  بالفقه  هلم  وأقّروا  وتصديقهم،  هؤالء 
نفر الذين ذكرناهم ف أصحاب أيب عبد اهلل: منهم يونس بن عبد الرمحن، 

)1)  ينظر: معجم رجال احلديث، ج1، ص46، بترصف.

)2)  رجال النجايش، ص219.

)3)  رجال النجايش، ص177.

)4)  رجال الطويس، ص215.

)5)  رجال النجايش، ص82.

)6)  رجال الطويس، ص351 .
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املغرية،  بن  اهلل  وعبد  عمري،  أيب  بن  وحمّمد  السابري،  بياع  حييى  بن  وصفوان 

واحلسن بن حمبوب، وأمحد بن حمّمد بن أيب نرص)1). 

قال الطويس : »كوف ثقة... وكان جليل القدر، يعّد ف األركان األربعة 
ف عرصه«)2). ووّثقه ف رجال اإلمام الكاظم أيضًا قائاًل :»ثقة«)3).

اخلامس: عبد اهلل بن سنان: قال النجايش:»ثقة من أصحابنا، جليل، ال 
يطعن عليه ف يشٍء... له كتاب الصالة وغريها، روى هذه الكتب عنه مجاعات 

من أصحابنا لعظمه ف الطائفة وثقته وجاللته«)4).

وقال الشيخ الطويس: »ثقة، له كتاب رواه مجاعة«)5).

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 
نص  عليهم  يوجد  عدول  إمامية  رواهتا  مجيع  ألن  السند؛  صحيحة  الرواية  أن 

بالوثاقة.

توجيه االستدالل بالرواية عىل املطلوب:
الرواية من حيث السند تامة ومن حيث الداللة تدّل عل أّن كلَّ يْشٍء كان 

مشتبهًا به بني احلّلّية واحلرمة حيمل عل احلّلّية فالداللة تامة أيضًا.

)1)  رجال الكش،ص459.

)2)  الفهرست، ص122.

)3)  رجال الطويس، ص334 .

)4)  رجال النجايش، ص214.

)5)  الفهرست، ص291.
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إذًا بعد ثبوت األصل املؤمن وهو حّلّية كل ما ف األرض، كان التحريم هو 
الذي حيتاج إىل دليل.  

أكل  حتريم  عل  خاص  كنص  رواية  أو  قرآنية  كآية  كواشف  عن  فأبحث 
الطاووس؛ ألن اجلواز ف يدي.

فأجد روايات تدل عل التحريم منها:

أوالً:  خرب سليامن بن جعفر 

ٍة ِمْن  روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني  ف كتابه »الكاف«، َعْن ِعدَّ
ِد ْبِن َخالٍِد َعْن َبْكِر ْبِن َصالٍِح َعْن ُسَلْياَمَن اجْلَْعَفِريِّ  َأْصَحابِنَا  َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ

َضا  َقاَل: »الطَّاُوُس اَل حَيِلُّ َأْكُلُه َواَل َبْيُضُه«)1). َعْن َأيِب احْلََسِن الرِّ

البحث يف تقويم رجال السند:
 :األول: حممد بن يعقوب الكليني

بالّري،  وقته  ف  أصحابنا  شيخ  »الرجال«)2):  كتابه  النجايشف  قال 
ووجههم، وكان أوثق النّاس ف احلديث وأثبتهم)3).

وقال الشيخ الطويس: » ثقة، عارف باألخبار «)4).

)1)  الكاف، ج6، ص245، ح9.

بـ»رجال  وطبع   العلمية  األواسط  ف  أشتهر  أنه  إال  الشيعة«  مصنفي  أسامء  »فهرس  اسمه  الكتاب    (2(

النجايش«.
)3)  رجال النجايش، ص377 .

)4)  الفهرست، ص393 .
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عامل  القدر،  جليل   :عنهم يرو  مل  من  باب  ف  رجاله  ف  أيضا  وذكره 
باألخبار)1).

الثاين: عدة من أصحابنا:

يقول الشيخ الكليني: كل ما ذكرته ف كتايب املشار إليه: عدة من أصحابنا 
عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي فهم:

ـ عيل بن إبراهيم.

ـ عيل بن حممد بن عبد اهلل بن أذينة.

ـ أمحد بن عبد اهلل بن أمية.

ـ عيل بن احلسن)2).

ويكفي وثاقة أحد رجال العدة ولنأخذ »عيل بن إبراهيم«:

عيل بن إبراهيم:

صحيح  معتمد،  ثبت،  احلديث،  ف  ثقة  رجاله:  ف   النجايش قال 
املذهب)3).

الثالث: أمحد بن حممد بن خالد = الربقي:

قال النجايش والطويس: كان ثقة ف نفسه)4).

)1)  رجال الطويس،ص439.

)2)  خالصة األقوال، ص430، الفائدة الثالثة.

)3)  رجال النجايش، ص260 .

)4)  رجال النجايش، ص76 ، الفهرست، ص51 .
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الرابع: بكر بن صالح = الرازي:

قال النجايش: ضعيف.

روى عنه عيل بن إبراهيم ف تفسريه.

اخلامس: سليامن اجلعفري = سليامن بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري:

قال النجايش: روى أبوه عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن وكانا ثقتني.

وقال الشيخ الطويس: ثقة له كتاب.

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 
أن الرواية ضعيفة السند؛ لوقوع بكر بن صالح ف السند وقد ضعف من قبل 

.الشيخ النجايش

ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق ف كتابه »من ال حيرضه الفقيه«  ثانيًا: روى حُمَمَّ
َوابِّ َو اْلبَِغاِل  ٍد ْبُن ُمْسِلٍم أنه َسَأَل َأَبا َجْعَفٍر  َعْن حُلُوِم اخْلَْيِل َوالدَّ بِإِْسنَاِدِه َعِن حُمَمَّ
اَم هَنَى َرُسوُل اهللَِّ َعْن َأْكِل حُلُوِم  َو احْلَِمرِي َفَقاَل: »َحاَلٌل َوَلِكنَّ النَّاَس َيَعاُفوهَنَا َو إِنَّ
ِريٍم َواَل َبْأَس  ْنِسيَِّة بَِخْيرَبَ لَِئالَّ َتْفنَى ُظُهوُرَها َوَكاَن َذلَِك هَنَْي َكَراَهٍة اَل هَنَْي حَتْ احْلُُمِر اإْلِ
بَِأْلَباِن  َبْأَس  اَل  َو  اْلَيَحاِمرُي  ُهَو  َو  اآْلِمِص  بَِأْكِل  َبْأَس  اَل  َو  اْلَوْحِشيَِّة  احْلُُمِر  حُلُوِم  بَِأْكِل 
نِْزيُر  اخْلِ َو  اْلِقَرَدُة  ِهَي  َو  امْلُُسوِخ  ِمَن  ٍء  َأْكُل يَشْ جَيُوُز  اَل  َو  ِمنَْها  امْلُتََّخِذ  رَياِز  الشِّ َو  اأْلُُتِن 
ْعُموُص  بُّ َوالطَّاُوُس َوالنََّعاَمُة َوالدُّ ْئُب َواْلَفْأَرُة َواأْلَْرَنُب َوالضَّ َواْلَكْلُب َو اْلِفيُل َوالذِّ
ُبوُع َواْلُقنُْفُذ  بُّ َواْلرَيْ َلْحَفاُة َواْلَوْطَواُط َواْلَبْقَعاُء َوالثَّْعَلُب َوالدُّ َطاُن َوالسُّ َ يُّ َوالرسَّ رِّ َواجْلِ
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ُمُسوٌخ اَل جَيُوُز َأْكُلَها«)1). 

البحث يف تقويم رجال السند:
ذكر الشيخ الصدوق ف مشيخة ف كتابه »من ال حيرضه الفقيه«: ما كان 
فيه عن حممد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن 
أيب عبد اهلل عن أبيه عن جده أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي عن أبيه حممد بن خالد 

عن العال بن رزين عن حممد بن مسلم)2).

:ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق األول: الشيخ حُمَمَّ

قال النجايش: شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة)3).

حافظًا  جلياًل  كان  جعفر،  أبا  يكنّى  القدر،  جليل   :الطويس الشيخ  وقال 
لألحاديث، بصريًا بالرجال، ناقدًا لألخبار، مل ُير ف القميني مثله ف حفظه وكثرة علمه)4).

الثاين: عيل بن أمحد بن عبد اهلل ابن أمحد بن أيب عبد اهلل:

من مشايخ الشيخ الصدوق روى عنه ف الفقيه والعيون والتوحيد.

الثالث: عن أبيه:  أمحد بن عبد اهلل ابن أمحد بن أيب عبد اهلل:

الصدوق ف  الشيخ  الربقي، ذكره  روى عن جده أمحد بن أيب عبد اهلل 
املشيخة.

)1)  من ال حيرضه الفقيه، ج3، ص845، ح4197.

)2)  من ال حيرضه الفقيه، ج4، مشيخة التهذيب، ص7-6.

)3)  رجال النجايش، ص389 .

)4)  الفهرست، ص442 .
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خالد  بن  حممد  بن  أمحد  الربقي=  اهلل  عبد  أيب  بن  أمحد  جده:   عن  الرابع: 
الربقي: قال الشيخ النجايش والطويس: كان ثقة ف نفسه)1).

اخلامس: عن أبيه: حممد بن خالد= حممد بن خالد بن عبد الرمحن:

املعرفة  حسن  أديبًا،  وكان  احلديث،  ف  ضعيفًا  حمّمد  وكان  النجايش:  قال 
باألخبار وعلوم العرب)2).

ابن  ذكره  ما  هو  ملحمد  النجايش  الشيخ  تضعيف  سبب  أن  وأعتقد 
الغضائري: بأن يروي عن الضعفاء كثريًا، ويعتمد املراسيل)3).

احلسن  أيب  أصحاب  من  ثقة...  رجاله:  ف   الطويس الشيخ  وثقه  وقد 
.(4( موسى

السادس: العال بن رزين = الَقالء:

قال النجايش: وكان ثقة، وجهًا)5).

وقال الطويس: ثقة جليل القدر)6).

السابع: حممد بن مسلم = حممد بن مسلم بن رباح الثقفي:

جعفر  أبا  صحب  ورع،  فقيه  بالكوفة،  أصحابنا  »وجه   :النجايش قال 

)1)  رجال النجايش، ص76 ، الفهرست، ص51 . 

)2)  رجال النجايش، ص335 .

)3)  رجال ابن الغضائري، ص93 .

)4)  رجال الطويس، ص363 .

)5)  رجال النجايش، ص 298.

)6)  الفهرست، ص322 .
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وأبا عبداهلل، وكان من أوثق الناس«)1). 

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 

أن الرواية ضعيفة السند؛ الشتامل السند عل بعض الرواة املجاهيل.

ثالثًا: ما ورد ف خرب اجلعفري أنه من املسوخ:

ٍة ِمْن  روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه »الكاف«، َعْن ِعدَّ
ِد ْبِن َخالٍِد َعْن َبْكِر ْبِن َصالٍِح َعْن ُسَلْياَمَن اجْلَْعَفِريِّ  َأْصَحابِنَا  َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
اْمَرَأَة  َفَكاَبَر  مَجِياًل  َرُجاًل  َكاَن  َمْسٌخ  »الطَّاُوُس  َقاَل:   َضا الرِّ احْلََسِن  َأيِب  َعْن 
َرُجٍل ُمْؤِمٍن حُتِبُُّه َفَوَقَع هِبَا ُثمَّ َراَسَلْتُه َبْعُد َفَمَسَخُهاَم اهللَُّ َطاُوَسنْيِ ُأْنَثى َو َذَكرًا َفاَل 

َتْأُكْل حَلَْمُه َو اَل َبْيَضُه«)2).

البحث يف تقويم رجال السند:
الرواية األوىل؛ ألهنا  الرواية ف  تقدم الكالم حول تقويم رجال سند هذه 
الرواية؛  بضعف  القول  هو  السند،  تقويم  نتيجة  وكانت  االسناد  بنفس  مروية 

.لوقوع بكر بن صالح ف السند وقد ضعف من قبل الشيخ النجايش

رابعًا: حتريم املسوخ: وقد جاء ذلك يف عدة روايات منها:
َسنْيِ ْبِن َخالٍِد: رواية احْلُ

)1)  رجال النجايش، ص324-323 . 

)2)  الكاف، ج6، ص247، ح16.
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عيل  َعْن  »الكاف«،  كتابه  ف   الكليني يعقوب  بن  حممد  الشيخ  روى 
ُقْلُت أِليَِب  َقاَل:  ْبِن َخالٍِد  احْلَُسنْيِ  ُعْثاَمَن َعِن  ْبِن  َأبِيِه َعْن َعْمِرو  بن إبراهيم َعْن 
َم اهللَُّ  ُه َمُثَلٌة َو َقْد َحرَّ احْلََسِن َأحَيِلُّ َأْكُل حَلِْم اْلِفيِل َفَقاَل: »اَل َفُقْلُت مِلَ َقاَل أِلَنَّ

حُلُوَم اأْلَْمَساِخ َو حَلَْم َما ُمثَِّل بِِه ِف ُصَوِرَها«)1).

البحث يف تقويم رجال السند:
األول: حممد بن يعقوب الكليني:

تقدم تقويمه ف سند الرواية األوىل وكانت النتيجة: إمامي ثقة جليل.

الثاين: عيل بن إبراهيم:

تقدم أيضًا تقويمه ف سند الرواية األوىل وكانت النتيجة: إمامي ثقة جليل.

الثالث: إبراهيم بن هاشم:

حديث  نرش  من  أّول  كتب،  له  الُقمي،  إسحاق  »أبو   :النجايش قال 
الكوفيني بقم«)2).

وقال الشيخ الطويس: »ذكروا أنه لقي الرضا، وله كتب«)3)، ووثقه 
أيضًا السيد ابن طاووس، بل ادعى اال ّتفاق بني األصحاب عل وثاقته.

أّن السيد اخلوئي يرى بأن دعوى السيد ابن طاووس  وذكرنا فيام سبق 
تكشف عل األقل عن شهادة واحد من القدماء بوثاقة ذلك الشخص، وذلك 

)1)  الكاف 6، ص 245، ح 4.

)2)  رجال النجايش، ص16.

)3)  الفهرست، ص36.
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يكفي ف ثبوت التوثيق)1).  

وتوجد ف املقام عدة قرائن تساعد عل القول بوثاقته منها:

أكثر   القمي إبراهيم  بن  الشيخ عيل  ابنه  أوالً: شيخوخة اإلجازة؛ ألن 
الرواية عنه، بل أكثر روايته عنه.

ثانيًا: وقوع اسمه ف أسانيد كتاب تفسري القمي.

ثالثًا: وقوع اسمه أيضًا ف أسانيد كتاب كامل الزيارة.

رابعًا: أول من نقل حديث الكوفيني إىل مدينة قم املعروفة بتشددها، وأهنا 
أخرجت بعض الرواة الثقات كالربقي؛ ألنه يروي الروايات املرسلة واألخبار 

الضعيفة.

خامسًا: كونه من املعاريف، ومل يرد ف حقه تضعيف.

سادسًا: تبلغ رواياته 6414 رواية، وال يوجد ف الرواة مثله ف كثرة الرواية.

النتيجة:
ثقة  القول بوثاقته وكونه إمامي  قد اتضح من جمموع ما ذكرناه من قرائن 

جليل.

الرابع: عمر بن عثامن : وقع اسمه ف أسانيد كتاب تفسري القمي.

اخلامس: احلسني بن خالد:  وقع اسمه ف أسانيد كتاب تفسري القمي. 

)1)  ينظر: معجم رجال احلديث، ج1، ص46، بترصف.
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نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 

أن الرواية صحيحة السند بناًء عل التحقيق.

رواية َساَمَعَة ْبِن ِمْهَراَن: 

َعْن عيل بن  ف كتابه »الكاف«،  الكليني  الشيخ حممد بن يعقوب  روى 
ِف   َعْبِد اهلل َأيِب  َعْن  ِمْهَراَن  ْبِن  َساَمَعَة  َعْن  حَمُْبوٍب  اْبِن  َعِن  َأبِيِه  َعْن  إبراهيم 

َم اهللَُّ َو َرُسوُلُه امْلُُسوَخ مَجِيعًا«)1). َحِديٍث َقاَل: »َوَحرَّ

البحث يف تقويم رجال السند:
األول: حممد بن يعقوب الكليني:

تقدم تقويمه ف سند الرواية األوىل وكانت النتيجة: إمامي ثقة جليل.

الثاين: عيل بن إبراهيم:

تقدم أيضًا تقويمه ف سند الرواية األوىل وكانت النتيجة: إمامي ثقة جليل.

الثالث: إبراهيم بن هاشم:

تقدم تقويمه ف سند الرواية السابقة وكانت النتيجة: إمامي ثقة جليل بناًء 
عل التحقيق.

الرابع: احلسن بن حمبوب:

تقدم تقويمه ف صحيحة عبد اهلل بن سنان الدالة عل أصالة احللية وكانت 

)1)  الكاف، ص147، ح1.
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النتيجة: إمامي ثقة جليل.

اخلامس: سامعة بن مهران: 

إليه غري صحيح، وقع ف  الوقف  ثقة«)1)، ونسبة  »ثقة   :النجايش قال: 
222 موردًا.

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 

أن الرواية صحيحة السند بناًء عل التحقيق.

مقتىض التحقيق يف املسألة:
والذي يقتضيه التحقيق ف املقام للحكم والبت ف هذه املسألة متوقف عل 

ذكر عدة مقدمات للوصول إىل النتيجة وهي:

املقدمة األوىل: الوثوق واالطمئنان.
املقدمة الثانية: الوثاقة.    

املقدمة الثالثة: كربى اجلابرية - انجبار ضعف اخلرب بالشهرة العملية -.
املقدمة األوىل: الوثوق واالطمئنان: بمعنى أن األخبار تكون حجة من باب 
الوثاقة ـأي  القرائن    وأحد هذه  التي تفيد صدورها عن املعصوم  القرائن 

اعتبار السند ـ وتنقسم هذه القرائن إىل قسمني:

 األول: القرائن العلمية: من العلامء أي اتفاق أو اصطالح: 

)1)  رجال النجايش، ص193 .



240.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

ـ املوافقة ألدلة العقل.

ـ املوافقة لظاهر القرآن.

ـ املوافقة للسنة القطعية.

ـ  املوافقة إلمجاع املسلمني.

ـ املوافقة إلمجاع اإلمامية.

ـ وجود اخلرب ف أحد األصول األربعامئة.

ـ وجود اخلرب ف أحد كتب أصحاب اإلمجاع.

ونالت   األئمة أحد  عل  عرضت  التي  الكتب  أحد  ف  اخلرب  وجود  ـ 
اإلمام  عل  املعروض  احللبي  اهلل  عبيد  كتاب  مثل:  واستحساهنم  رضاهم 
.وكتاب يونس بن عبد الرمحن املعروض عل اإلمام العسكري ،الصادق

ف  عليها  واالعتامد  هبا  الوثوق  اشتهر  التي  الكتب  أحد  ف  اخلرب  وجود  ـ 
القرائن  عهود األئمةمثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين وغريها من 

التي ذكرها الشيخ الطويس ف مقدمة كتابه االستبصار)1). 

قال  حيث  املجتمع  أبناء  بني  تكون  التي  وهي  االجتامعية:  القرائن  الثاين: 
كام  امللك:  ابن  بموت  هلا  ومثل  هلا  جدًا ال حرص  كثرية  بأهنا   املعامل صاحب 
لو اخرب شخص بأن ابن امللك قد توف فخرجت إىل الطريق فوجدت النياحة 

والسواد والعزاء، فأتأكد حينئذ من صحة اخلرب لوجود القرينة اخلارجية. 

)1)  ينظر: االستبصار، ص3، بترصف.
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باب  من  حجة  تكون  األخبار  أن  اإلمامية   الشيعة  علامء  عند  واملشهور 
الوثوق واالطمئنان املتولد من القرائن وأحد هذه القرائن أن يكون اخلرب خرب 

ثقة.

املقدمة الثانية: الوثاقة:  بمعنى أن األخبار تكون حجة من باب اعتبار السند 
أي أن يكون السند إما صحيحًا أو موثقًا أو حسنًا، وأما إذا كان السند ضعيفًا، 

فإنه يسقط عن احلجية واالعتبار.   

مقتىض التحقيق:
كانت  وإن  األخبار  هذه  أن  املقام  ف  والتحقيق  البحث  يقتضيه  الذي  إن 
ضعيفة من حيث السند، إال أهّنا مقرونٌة وحمفوفٌة بام يفيد االطمئناُن بِصُدوِرَها 

عن املعصوم، فتكون حجة. 

العملية-:  بالشهرة  اخلرب  ضعف  انجبار   - اجلابرية  كربى  الثالثة:  املقدمة 
بمعنى أن اخلرب إذا كان ضعيفًا من حيث السند وقد عمل مشهور الفقهاء عل 
طبق مضمونه فهل يعد عملهم -الشهرة العملية- جابرة لذلك الضعف أم ال؟ 

يرتفع  فسوف  الكربى  هذا  بتاممية  القول  عل  فبناًء  جدًا،  مهمة  واملسألة 
مستوى الكثري من الروايات الضعاف إىل مستوى االعتبار واحلجية.

الشهرة:  لغًة: هي الشيوع أو الوضوح.

واصطالحًا: عند أهل احلديث تطلق عل اخلرب الذي نقل من عدة رواة دون 
أن يبلغ حدَّ التواتر، وهذا خارج عن حمل بحثنا.
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وعند الفقهاء تطلق عىل عدِة معاٍن:
األول: الشهرة الروائية: وهي اشتهار الرواية بني الرواة واملحّدثني وكتب 
احلديث، عل أن ال تبلغ حّد التواتر، واملعروف أن هذه الشهرة غري معتربة إالّ ف 
باب الرتجيح بني الروايتني املتعارضتني: »يا زرارة خذ ما اشتهر بني أصحابك، 

ودع الشاذ النادر«)1). 

الثاين: الشهرة العملية: وهي اشتهار العمل برواية معينة بني األصحاب، 
واملشهور أن هذه الشهرة جترب ضعف الرواية، إالّ أّن بعض املتأخرين عل خالف 

 .ذلك كالسيد اخلوئي

الثالث: الشهرة الفتوائية: وهي اشتهار الفتوى من دون بلوغ حّد اإلمجاع، 
حّجيتها  عدم  املتأخرين  بني  واألكثر  باملشهور،  االصطالح  ف  تسّمى  ما  وهي 

دون املتقدمني، نعم تصلح أن تكون مؤيدًا. 

إذا املتحصل من ذلك أّن الشهرة التي ينجرب هبا ضعف اخلرب هي الشهرة 
اهلل  األيرواين )حفظه  الشيخ  إليه  والفتوائية ال كام ذهب  الروائية  العملية دون 
تعاىل( ف كتابه »دروس متهيدية ف القواعد الرجالية« بقسميه األول والثاين بأن 
الشهرة التي جترب اخلرب هي الشهرة الفتوائية دون الروائية والعملية)2)؛ ولعل ما 

ذكره )حفظه اهلل تعاىل( من سهو القلم واالشتباه. 

وكذلك اشتبه أيضًا الشيخ عيل أكرب السيفي املازندراين )حفظه اهلل تعاىل( 

)1)  عوايل الآليل ، ج4، ص 133. 

)2)  دروس متهيدية ف القواعد الرجالية، القسم األول،ص51، القسم الثاين، ص209.
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بالشهرة  اخلرب  ضعف  انجبار  بقوله:»  الدراية  علم  ف  الرواية  مقياس  كتابه  ف 

الفتوائية«)1).

الدليل عىل جابرية الشهرة العملية لضعف السند:
العملية - ملضمون اخلرب  الشهرة  الفقهاء-  موافقة عمل مشهور  إن  أوالً: 
ف احلقيقة يكون قرينة وأمارة عل صدقه وهو مما يكفي ف ثبوت احلجية لذلك 
ِذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا  َا الَّ اخلرب؛ ألن قوله سبحانه وتعاىل:﴿ َيا َأهيُّ
َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾)2)، املفهوم منه أنه مع 
حجة  حينئٍذ  اخلرب  يكون  صدقه  وانكشاف  الفاسق  خرب  من  والتحقق  التبني 

وجيب العمل  عل طبقه.

ثانيًا: إن عمل املشهور- الشهرة العملية - بمضمون خرب كاشف عن وجود 
.قرائن توجب االطمئنان بصدور تلك الرواية عن املعصوم

عن  كاشف  خرب  بمضمون   - العملية  الشهرة  املشهور-  عمل  إن  ثالثًا: 
توثيقهم لرواة ذلك اخلرب فيكون حينئٍذ حجة. 

مقتىض التحقيق:
إن الذي يقتضيه البحث والتحقيق ف املقام هو متامية كربى اجلابرية الذي 
يرتتب عليها انجبار هذه األخبار الضعيفة بعمل مشهور القدماء من األصحاب  

الذين استندوا إليها ف فتواهم . 

)1)  مقياس الرواية ف علم الدراية، ص125.

)2)  سورة احلجرات: اآلية:6.
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النتيجة:
احلكم بحرمة أكل الطاووس.

القول باحلرمة ومن قال به من العلامء بحسب ما توفر لدي من مصادر:
.(1(األول: املحقق احليل

.(2(الثاين: حييى بن سعيد احليل

.(3(الثالث: الفاضل اآليب

.(4(الرابع: العالمة احليل

.(5(اخلامس: الشهيد األول

.(6(السادس: ابن فهد احليل

.(7(السابع: الشهيد الثاين

.(8(الثامن: املحقق األردبييل

)1)  رشائع اإلسالم،ج4، ص751.

)2)  اجلامع للرشائع، ص379.

)3)  كشف الرموز، ج2، ص366.

)4)  تبرصة املتعلمني، ص212، حترير االحكام،ج4، ص634، قواعد األحكام، ج3، ص327.

)5)  اللمعة الدمشقية، ص218.

)6)  املهذب البارع، ج4، ص210.

)7)  الروضة البهية ف رشح اللمعة الدمشقية، ج7، ص281، مسالك األفهام،ج12، ص42.

)8)  جممع الفائدة، ج11، ص173.
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.(1(التاسع: املحقق السبزواري

.(2(العارش: الفاضل اهلندي

.(3(احلادي عرش: السيد عيل الطباطبائي

.(4(الثاين عرش: املحقق النراقي

.(5(الثالث عرش: السيد اخلوئي

القول باحللية ومن قال به من العلامء بحسب ما توفر لدي من مصادر:

.(6(السيد السيستاين

العاملني  الطاووس واحلمد هلل رب  بيان حكم أكل  الكالم ف  هذا هو متام 
والصالة والسالم عل نبينا الطاهر األمني حممٍد وآله األئمة املعصومني.

مثال آخر للشبهة احلكمية: حكم حلق اللحية:
ملعرفة حكم حلق اللحية نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

أوالً: تشخيص نوع الشبهة:
– أي   كام ذكرنا ف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة معرفة نوع الشبهة 

)1)  كفاية األحكام، ج2، ص 601.

)2)  كشف اللثام، ج9، ص259.

)3)  رياض املسائل،ج12، ص166.

)4)  مستند الشيعة، ج15، ص75، 76، 82، 101.

)5)  منهاج الصاحلينفس املصدرسألة 1690 من كتاب األطعمة واألرشبة.

)6)  منهاج الصاحلني، ج2 من املعامالت، مسألة 883 من كتاب األطعمة واألرشبة- الطيور.



246.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية؛ ألن مفهوم ومصداق اللحية واضح 
واملراد معرفته هنا هو حكم حلق اللحية.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 

الرشعي فنجد منها:

من الكواشف التي استدلوا هبا عل حرمة حلق اللحية:

الدليل األول :من الكواشف:
 القرآن الكريم: 

ان هذا  فليغرّيّن خلق اهلل ﴾)1)وذلك  اآلية االوىل: قوله تعاىل ﴿وآلمرهّنم 
الكالم ينقله القران الكريم عن ابليس ف سياق بيانه خلطواته االنحرافية التي 
تسوق بني آدم اليها . وقد عدت اآلية الكريمة من ضمن ذالك تغري خلق اهلل 
الشيطان  خطوات  من  سيكون  اهلل  خللق  تغري  اي  ان  معناه  وهذا  خملوقاته  اي 
فيكون حرامًا وهذا ماذكره الفيض الكاشاين ف كتابه  )الواف()2) وتغري الفطرة 
من التوحيد اىل الرشك  ومن االستقامة إىل االنحراف خصوصا اذا ربطناها بأية 
الناس عليها ال  التي فطر  اخرى بقوله﴿فاقم وجهك للدين حنيفًا ُفطرت اهلل 
تبديل  خللق اهلل ذلك الدين القيم﴾)3) ويؤيد ذلك ما ورد ف تفسري العيايش)4) 

)1) سورة النساء: اآلية: 119.

)2) الواف ج6 ص 658.

)3) سورة الروم: اآلية:30.

)4) تفسري العيايش، للعيايش، ج1 ، ص 302.
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عن أيب جعفرمن تفسري قوله: ﴿خلق اهلل﴾ بدين اهلل.

اآلية الثانية :قوله تعاىل: ﴿ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من املرشكني﴾)1) وذلك بالقول بان ترك حلق اللحية من احلنيفية ومستند ذلك 
مانقله الطربيس ف جممع البيان عن االمام ايب جعفر أنه قال : ثم أنزل احلنيفية 
وهي الطهارة وهي عرشة اشياء: مخسة منها ف الرأس ،ومخسة منها ف البدن ، 
فأما التي ف الرأس فاخذ الشارب واعفاء اللحى وطم الشعر والسواك واخلالل 
واما التي ف البدن فحلق الشعر من البدن واخلتان وقلم االظافر والغسل اجلنابة 
الظاهرة(  )احلنيفية  الطاهرة  احلنيفية  وهو  البدن  ف  مخسة  فهذه  باملاء  والطهور 
التي جاء هبا ابراهيم ، فلم تنسخ اىل يوم القيامة وهو قوله تعاىل: ﴿واتبع ملة 

ابراهيم﴾)2). 

الدليل الثاين من الكواشف: 
السنة الرشيفة:

الرواية األوىل:رواية عيل بن غراب:
عن عيل بن غراب قال حدثني خري اجلعافر جعفر بن حممد عن أبيه عن جده 
عن أبيه قال: قال رسول اهلل  : »حفوا الشوارب واعفوا اللحى وال تتشبهوا 

باملجوس«)3).

)1) سورة النحل: اآلية: 123.

)2) الوسائل ج2 ص 117، جممع البيان ج1 ص 373.

)3) معاين االخبار، للشيخ الصدوق، ص221.
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الرواية الثانية: رواية الشيخ الصدوق:
رسول  قال  الفقيه(  حيرضه  ال  )من  كتاب  ف   الصدوق الشيخ  رواه  ما 

اهلل: »حفوا الشوارب واعفوا اللحى وال تتشبهوا باليهود«)1).

الرواية الثالثة: 
قال رسول اهلل : »ان املجوس جزوا حلاهم ووفروا شوارهبم وانا نجز 

الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة«)2).

وقوله: »وهي الفطرة« تأويل وتفسري لآليات السابقة التي تم االستدالل 
هبا عل حرمة حلق اللحية.

الرواية الرابعة:
ما رواه النوري ف املستدرك عن )اجلعفريات( أخربنا عبد اهلل أخربنا حممد 
حدثني موسى حدثنا أيب عن أبيه عن جده جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عيل 
بن احلسني عن أبيه عن عيل بن أيب طالب قال رسول اهلل: »حلق اللحية 

من املثلة ومن مثل فعليه لعنة اهلل«)3).

واللعن دليل واضح ورصيح عل احلرمة وإال إذا مل يكن حلق اللحية من 
األفعال املحرمة ملا لعن النبي األكرم حالقها.

)1) من ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق، ج1 ص.130.

)2) الوسائل، للحر العاميل، ج2 ص116.

)3) اجلعفريات، إلسامعيل بن موسى بن جعفر ، ص157.
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االستدالل باآليات والروايات عىل املطلوب:
من خالل تتبع اآليات والروايات يتضح، بأن حكم حلق اللحية حرام.

العاملني  رب  هلل  واحلمد  اللحية  حلق  حكم  بيان  ف  الكالم  متام  هو  هذا 
والصالة والسالم عل نبينا الطاهر األمني حممٍد وآله األئمة املعصومني.



ثانيًا: الشبهة املفهومية

حتديد الكر وبيان أحكامه 

الكر هو  لغًة هو مكيال خمتلف ف حتديده، واصطالحًا  الكّر  الُكّر:  حتديد 
دته  املقدار الذي إذا بلغه املاء أصبح معتصاًم وُيسمى ماًء كثريًا حينئذ، وقد حدَّ

النصوص الرشعية تارة بحسب احلجم وأخرى بحسب الوزن.

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مفهومية؛ ألن لفظة الكر جاءت ف النصوص 
الرشعية ونريد معرفة معنى الكّر وقد ذكرنا سابقًا أن االشتباه باأللفاظ يرجع 

إىل الشبهة املفهومية.

ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة املفهومية: 
كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أطرق باب الشارع املقدس فإن مل أجد أطرق 
باب العرف فإن مل أجد أطرق باب أهل اللغة فإن مل أجد فإن مل أجد أقترص عل 

القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل جمماًل فأبحث عن دليل آخر.

نأيت اآلن لنطبق ما ذكرناه فأطرق باب الرشع املقدس للبحث عن نصوص 
رشعية ترفع عني الشبهة – أي ما ال يعلم حكمه ف بادئ األمر – فيفتح الرشع 

بابه عن روايات حتّدد الكر من حيث احلجم والوزن:

أما من حيث احلجم فنستدل له:



بصحيحة إسامعيل بن جابر:
ُد ْبُن احْلََسِن الطويس ف كتابه» التهذيب« بِإِْسنَاِدِه َعْن  روى الشيخ حُمَمَّ
َجابٍِر  ْبِن  إِْساَمِعيَل  َعْن  َصْفَواَن  َعْن  ُنوٍح  ْبِن  َأيُّوَب  َعْن  حَيَْيى  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ُسُه يَشْ ٌء َقاَل: »ِذَراَعاِن ُعْمُقُه ِف  ِذي اَل ُينَجِّ َقاَل: ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اهللَِّ  امْلَاُء الَّ

ِذَراٍع َو ِشرْبٍ َسَعُتُه«)1).

توجيه االستدالل بالرواية عىل املطلوب: 
ومن حيث داللة الرواية نستظهر بأن الشكل اهلنديس للكر هو االسطواين؛ 
وذلك استنادًا  لقول اإلمام بأن سعة الكر ذراع وشرب أي أنه سالم اهلل تعاىل 
الشكل  هو  للقاعدة  الدائري  والشكل  واحدًا  بعدًا  القاعدة  ملساحة  ذكر  عليه 

اهلنديس الوحيد الذي له بعدًا واحدًا دون باقي األشكال األخرى.

وبام أن حجم الشكل االسطواين=مساحة القاعدة × االرتفاع)العمق(

                      = )نصف القطر(π ×2 )النسبة الثابتة(× االرتفاع)العمق(

                     = )15)2×314×4=2826شربًا مكعبًا عل وجه الدقة

الشكل االسطواين

 ، ج1  الشيعة،  وسائل  ح12،  ص10،  ج1،  االستبصار،  ح114،  ج41،  ج1،  األحكام،  هتذيب    (1(

ص164-165، كتاب الطهارة، أبواب املاء املطلق، الباب10، احلديث1 .
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أما من حيث الوزن فنستدل له:

بمرسلة حممد بن أيب عمري: 
ُد ْبُن احْلََسِن الطويس ف كتابيه »التهذيب واالستبصار«  روى الشيخ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن  بِإِْسنَاِدِه َعْن حُمَمَّ
ُسُه يَشْ ٌء  ُينَجِّ ِذي اَل  امْلَاِء الَّ َبْعِض َأْصَحابِنَا َعْن َأيِب َعْبِد اهلل َقاَل: »اْلُكرُّ ِمَن 

َأْلٌف َو ِماَئَتا ِرْطٍل«.

توجيه االستدالل بالروايِة عىل املطلوب: 
الرواية من حيث السند معتربة، ومن حيث الداللة إهنا نص ف حتديد   
كمية الكر من حيث الوزن  إال إهنا ساكتٌة من جهة بيان مفهوم كلمة)الِرطل( 

فإهنا مشرتك لفظي له ثالث معان:

األول: الِرطل العراقي، وهو ما يساوي130 درمهًا رشعيًا.

الثاين: الِرطل املدين، وهو ما يساوي195 درمهًا رشعيًا.

الثالث: الِرطل املكي، وهو مايساوي260 درمهًا رشعيًا. 

ومقصود  مراد  الثالثة  املعاين  هذه  من  معنى  كل  يكون  ذلك  عل  وبناًء 
للمتكلم. 

وبعبارة أخرى: إن كلمة )الِرطل( ف الرواية تدل عل معنى واحد من هذه 
املعاين الثالثة عل نحو البدلية.

واملقصود  املراد  املعنى  تعني  قرينة  حتصيل  من  البد  ذلك  أساس  وعل 
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للمتكلم من هذه املعاين الثالثة.

وهذا  يتم بحمل )الِرطل( ف مرسلة ابن أيب عمري عل العراقي دون غريه 
َحاَلٌل  َفَقاَل  النَّبِيِذ  َعِن   اهلل َعْبِد  َأَبا  َسَأَل  ُه  »أنَّ النسابة:  الكلبي  رواية  بقرينة 
ا َننْبُِذُه َفنَْطَرُح فِيِه اْلَعَكَر َو َما ِسَوى َذلَِك َفَقاَل َشْه َشْه  تِْلَك اخْلَْمَرُة امْلُنْتِنَُة  َفَقاَل إِنَّ
 ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َفَأيَّ َنبِيٍذ َتْعنِي َفَقاَل إِنَّ َأْهَل امْلَِدينَِة َشَكْوا إىَِل َرُسوِل اهلل
ُجُل َيْأُمُر َخاِدَمُه َأْن َينْبَِذ َلُه  َ امْلَاِء َو َفَساَد َطَباِئِعِهْم َفَأَمَرُهْم َأْن َينْبُِذوا َفَكاَن الرَّ َتَغريُّ
ُبُه َو ِمنُْه َطُهوُرُه َفُقْلُت َو َكْم  نِّ َفِمنُْه رُشْ َفَيْعِمُد إىَِل َكفٍّ ِمْن مَتٍْر َفَيْقِذُف بِِه ِف الشَّ
ِذي ِف اْلَكفِّ َفَقاَل َما مَحََل اْلَكفُّ َفُقْلُت َواِحَدًة َأِو اْثنََتنْيِ َفَقاَل  َكاَن َعَدُد التَّْمِر الَّ
نُّ َماًء َفَقاَل َما َبنْيَ  اَم َكاَنِت اْثنََتنْيِ َفُقْلُت َو َكْم َكاَن َيَسُع لشَّ اَم َكاَنْت َواِحَدًة َو ُربَّ ُربَّ
ِمْكَياِل  َأْرَطاِل  َفَقاَل  اأْلَْرَطاِل  بَِأيِّ  َفُقْلُت  َذلَِك  َفْوَق  َما  إىَِل  الثَّاَمننَِي  إىَِل  اأْلَْرَبِعنَي 

اْلِعَراِق«)1).

غريه  دون  العراقي  الرطل  الرواية  ف  بالرطل  املراد  أن   : الثانية  والقرينة 
هو تطابق )1200( ألف ومائتا رطل عراقي مع 28 شرب مكعب واألصل ف 

الروايات تطابق املعنى.

برواية  بالعراقي  تقديره  ف  رطل  لكل   اإلمام كالم  عموم  واستظهر 
 الكلبي من دون اختصاصها؛ ألن االستفهام كان من السائل وكأن اإلمام

أرسلها إرسال من اعتاد استعامهلا ف الرطل العراقي.

والقرينة الثالثة: إن ابن أيب عمري كان عراقيًا. 

)1)   الكاف، ج1 ، ص350 ، وسائل الشيعة، ج1 ، ص203 ، ح521 .
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بل ربام يظهر منها أن الشائع ف استعامالت العرب هو الرطل العراقي حتى 
ف غري العراق من غري أن يتوقف ذلك عل نصب قرينة عليه.

والقرينة الرابعة: صحيحة حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهلل قال: قلت له: 
الغدير فيه ماء جمتمع تبول فيه الدواّب، وتلغ فيه الكالب، ويغتسل فيه اجلنب 
قال: »إذا كان قدر ُكّر مل ينّجسه يشء، والكّر ستامئة رطل«)1) املحمولة عل املكي 
دون غريه بقرينة املرسلة؛ ألنه » لو محلت املرسلة عل غري الرطل العراقي كانت 
الصحيحة منافية هلا عل أي معنى محل الرطل فيها، فيتعني محل الرطل فيها عل 
العراقي. وكذا القول ف الصحيحة فإهنا لو محلت عل غري املكي لنافتها املرسلة 

عل أي معنى محل الرطل فيها، فيتعني محل الرطل فيها عل املكي«)2). 

وهذا يدلنا داللة واضحة عل أن املراد واملقصود من ألف ومائتي رطل  ف 
املرسلة هي األرطال العراقية دون غريها حتى ال يزيد الكر عن ستامئة كام هو 

رصيح وواضح ف الصحيحة

النتيجة:
يساوي  ما  هو  الوزن  حيث  من  الكر  أن  ذكرناه  ما  جمموع  من  اتضح  قد 
ألف ومائتا رطل باألرطال العراقية، والكّر وحدة قياسية هلا قياس واحد وزنًا 

وحجاًم، وليس هلا قياسان، واحلكم باعتصام الكّر ناشئ من مصلحة واحدة.

هذا هو متام الكالم ف بيان ف حتديد الكر.

)1) وسائل الشيعة ، ج1،  ص203 ، الباب 9  ، احلديث5.

)2) ينظر: مستمسك العروة الوثقى، ج1 ، ص150 .
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مثال آخر للشبهة املفهومية: حتديد بداية الشهر القمري: 
اهلالل  فيه  يظهر  الذي  اليوم  القمري ف  الشهر  يبدأ  القمري:  الشهر  بداية 
اليوم الذي يسبق اهلالل الذي يليه طول الشهر القمري 29 أو30  وينتهي ف 
ويمكن حتديد عدد أيامه مسبقًا عن طريق ما يسمى باحلسابات الفلكية فالقمر 
يدور حول األرض ف فرتة زمنية مقدارها 27 يومًا و7 ساعات و43دقيقة و1187 
حوايل  ليلة  كل  ويقطع  االستدارة  إىل  يكون  ما  أقرب  بيضاوي  مدار  ف  ثانية 

)13درجة( وهذه الفرتة الزمنية تعرف بالشهر القمري النجمي.

تعريف الشهر القمري:
ثم  )االقرتان(  بعد  شهر  كل  متكرر  دقيق  بنظام  حيدث  القمري  الشهر  إن 
للبرش ف حصوهلا، وإنام يمكنكم  ثابتة  ال تدخل  )اإلهالل(، وفق سنة كونية 
مراقبة أشكال القمر املختلفة ومعرفتها وحساهبا والتفريق بينها. كام أّن تقسيم 
السنة القمرية الثني عرش شهرًا  هو تقسيم طبيعي ناتٌج عن اكتامل )12( دورة 
للقمر. وطول الشهر القمري ال يزيد عن )30( يومًا، وال يقل عن )29( فلكيًا 

ورشعيًا)1).

من  باهلالل  وينتهي  باهلالل   - رمضان  شهر  ومنه   - القمري  الشهر  يبدأ 
الشهر التايل، وهذا إمجااًل ال شك فيه، إاّل أن ف التفصيل أربعة أوجه:

فهل مبدأ الشهر هو خروج القمر من املحاق، وهو ما يسّمی بالتولّد الفلكي، 
بالعني  الفعلية  اهلالل  رؤية  هو  املجردة،أو  بالعني  الفعلية  اهلالل  رؤية  هو  أو 

)1) ينظر: موسوعة الويكيبيديا احلرة.
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املسلحة، أو هو رؤيته اإلمكانية، بمعنی أنه أصبح ف وضع يمكن أن ُيری وإن مل 
يَر فعاًل؟ وهذه األوجه ترجع إلی اإلختالف ف اإلستظهار من النصوص. ففي 
حني ُيستظهر الثاين من قوله ف الرواية: حممد بن احلسن الطويس بإسناده عن 
حممد بن احلسن الصفار عن عيل بن حممد القاساين قال: »كتبت إليه.... فكتب: 
تعالی:   قوله  ومن  للرؤية«)1)،  وافطر  للرؤية  صم  الشك،  فيه  يدخل  ال  اليقني 
الثالث  ﴾)2)، ويستظهر  َواحْلَجِّ لِلنَّاِس  َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  ِة  األَِهلَّ َعْن  ﴿َيْسَأُلوَنَك 
الرابع من روايات ثبوت اهلالل إن  الرؤية للرؤية املسلحة، ويستظهر  بشمول 

منع الرؤية غيم ورؤي ف بلد قريب.

   وما يمكن أن يكون مؤيدا لألول نفس اآلية حيث إن املواقيت هي لتنظيم 
أمور الناس، والتنظيم ف أيامنا هذه ال يتحقق إال بمعرفة أيام الشهر قبل حلوهلا 
وذلك كاالرتباطات املالية والرحالت اجلوية وغري ذلك. كذلك من املؤيدات 
بالظن حيث  العمل  تنهى عن  والتي  القمري  الشهر  أول  الواردة ف  الروايات 
الرؤية  إن  حيث  للرؤية«،  وأفطر  للرؤية  »صم  والتظني«،  »وإياك   :يقول
عل  االستنباط  منهجية  نطبق  ذلك  وملعرفة  الشهر.  أول  إلثبات  يقينية  وسيلة 

هذه املسألة.

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
النصوص  الشهر جاء ف  تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مفهومية؛ ألن لفظة 

)1) وسائل الشيعة، ج7، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان\، ح 13، ص 184.   

)2) سورة البقرة: اآلية 189.
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باأللفاظ  االشتباه  أن  سابقًا  ذكرنا  وقد  القمري  معنى  معرفة  ونريد  الرشعية 

يرجع إىل الشبهة املفهومية.

ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة املفهومية: 
كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أطرق باب الشارع املقدس فإن مل أجد أطرق 
باب العرف فإن مل أجد أطرق باب أهل اللغة فإن مل أجد فإن مل أجد أقترص عل 

القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل جمماًل فأبحث عن دليل آخر.

نأيت اآلن لنطبق ما ذكرناه فأطرق باب الرشع املقدس للبحث عن نصوص 
رشعية ترفع عني الشبهة – أي ما ال يعلم حكمه ف بادئ األمر – فيفتح الرشع 

بابه عن روايات حتّدد لنا بداية الشهر القمري وهي:

لِلنَّاِس  َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  ِة  األَِهلَّ َعْن  ﴿َيْسَأُلوَنَك  تعالی:  قوله  أوالً: 
.(1(﴾ َواحْلَجِّ

ثانيًا: حممد بن احلسن الطويس بإسناده عن حممد بن احلسن الصفار عن عيل 
بن حممد القاساين قال: »كتبت إليه.... فكتب: اليقني ال يدخل فيه الشك، صم 

للرؤية وافطر للرؤية«)2).

النتيجة:
 نعرف أن بداية الشهر هي رؤيا اهلالل.

)1) سورة البقرة: اآلية 189.

)2) وسائل الشيعة، ج7، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13، ص 184.   



ثالثًا: الشبهة املصداقية

إثبات النجاسة والطهارة للموضوعات اخلارجية

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 

تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مصداقية.

ثانيًا: طرق املعاجلة: 
تثبت الطهارة والنجاسة ف األشياء بأمور:

األول: بالعلم الوجداين،وحّجية العلم ذاتية أي غري مستمدة من يشء أخر.

الثاين:  بشاهدين عدلني، وقد استدل عليه ببعض الروايات منها: 

موثقة مسعدة بن صدقة:

بن  عيل  عن  »الكاف«،  كتابه  ف   الكليني يعقوب  بن  حممد  الشيخ  روى 
اهللقال:  عبد  أيب  عن  صدقة  بن  مسعدة  عن  مسلم  بن  هارون  عن  ابراهيم 
»سمعته يقول: كل يشء هو لك حالل حتی تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل 
نفسك. وذلك مثل الثوب يكونعليك قد اشرتيته وهو رسقة، واململوك عندك لعّله 
حّر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرًا، أو امرأة حتتك وهي أختك، أو رضيعتك، 

واألشياء كلها علی هذا حتييستبني لك غري ذلك، أو تقوم البّينة«)1). 

قوله:  الرواية  ف  والشاهد  العدلني.  الشاهدين  هي  اصطالحًا  والبّينة: 

)1) وسائل الشيعة، ج 12، ب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4، ص 60.
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»واألشياء كلها علی هذا ... «.

قول  بدليل  القضاء  باب  ف  املوضوعات  تثبت  البّينة  بأن  أيضًا  واستدل 
النبي«: » إنام أقيض بينكم باأليامن والبّينات«)1).

ثالثًا: إخبار العادل الواحد، أو كفاية الثقة: وهو املشهود له بعدم الكذب، 
بمسألة حّجية خرب  مرتبطة  واملسألة أصولية  يكن عادالً، وفيه خالف.  مل  وإن 

الواحد وهل تشمل املوضوعات؟

حّجية خرب العادل أو الثقة يف املوضوعات:
  استدل علی حجية خرب الواحد العادل أو الثقة ف املوضوعات، مثل أن 

هذا السائل اخلارجي دم أو نجس أو غري ذلك بأمور:

األول: إن من استدل عليحجية اخلرب بسرية العقالء يذهب إىل حجيته ف 
املوضوعات، ألن العقالء يعملون باخلرب سواء كان مضمونه حكاًم أم موضوعًا، 

وهو دليل عل كفاية خرب الثقة.

الثاين: إن من استدل بالنصوص، فإهنا كذلك مطلقة، فإن آية »النبأ« مثاًل 
توجب التبنّي عند سامع اخلرب سواء كان متعلقه حكاًم أم موضوعًا، وهو دليل 

علی كفاية خرب الثقة.

الثالث: استنتاج قاعدة عامة كلية ف حجية اخلرب من أخبار جواز التعويل 
علی أذان الثقة املروي ف املعترب)2): حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن عيل 

)1) وسائل الشيعة، ج 18، ب 2 من أبواب كيفية احلكم والدعاوی ف كتاب القضاء.

)2) وسائل الشيعة، ج 4، ب 3 من أبواب األذان واإلقامة، ح 2، ص 618.
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بن حمبوب عن حممد بن احلسني عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة عن عيسى بن 
عبد اهلل اهلاشمي عن أبيه عن جده عن عيل: » املؤذن مؤمتن واالمام ضامن«، 
وثبوت عزل الوكيل بخرب الثقة املروي ف الصحيح)1) : الصدوق بإسناده عن ابن 
أيب عمري عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل: »... والوكالة ثابتة حتی يبلغه 
العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ...« كذلك ثبوت الوصية بخرب املسلم الصادق)2). 

وقد أشكل علی هذه االستدالالت بأن حجية خرب الثقة ف الدليل األخري 
االستدالل  وأما  ملواردها-  خاصة  فتبقی  كلية،  عامة  قاعدة  منها  يستفاد  ال 
بإطالق األدلة وسرية العقالء فإن رواية مسعدة بن صدقة التي مّر ذكرها قريبًا 
مة عليهام؛ ألن الرواية حترص إثبات املوضوعات بالتبنّي والبيَّنة - أي العلم  مقدَّ

والشاهدين العدلني- .

معارض  صدقة  بن  مسعدة  رواية  ف  احلرص  بأن  ذلك  علی  الرّد  ويمكن 
باألدلة التي أثبتت حجية خرب الثقة ف موضوعات كثرية من مثل عزل الوكيل 
املخرب  كان  إذا  وطئها  عدم  أو  األمة  استرباء  وثبوت  والزوال  الوصية  وإثبات 
من  العلم  إرادة  توهن  هذه  ذكرها، كل  اآليت  العامة  القواعد  وكذا  البائع،  هو 
تعبدًا،  ولو  املوضوع  ثبوت  علی  دّل  ما  مطلق  التبنّي  من  املراد  ويكون   ، التبنيَّ

وهبذا يكون املرجع هو إطالق األدلة وسرية العقالء.

نعم، إذا مل تثبت أدلة حجية خرب الواحد ف املوضوعات فاألصل عدمها.

)1) وسائل الشيعة، ج 13، ب 2 من أبواب الوكالة، ح1، ص 286.

)2) وسائل الشيعة، ج 13، ب 97 من أحكام الوصايا.
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  رابعًا: بالقواعد العامة: نذكر منها:
أصالة الطهارة: 

ف املوثق)1): حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى عن أمحد بن 
 احلسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عامر عن أيب عبد اهلل
قذر،  فقد  علمت  فإذا  قذر،  أنه  تعلم  حتی  نظيف  يشء  »كل  قال:  حديث  ف 
وأمثاهلا ظاهرة ف شموهلا لألحكام  الرواية  فليس عليك«. وهذه  تعلم  مل  وما 

واملوضوعات.

يد املسلم أمارة علی الطهارة:
األمارة لغة بمعنی العالمة، واصطالحًا بمعنی الدليل إلی احلكم الرشعي.

جرت سرية املترشعة عليها، وحّجية سرية املترشعة مسألة أصولية، ولكن 
ال بأس باإلشارة إليها، فاملترشعة:

.إن جروا عليها كمترشعة فهي حجة، ألهنا تكشف عن رأي املعصوم -  

  - وإن جروا عليها كعقالء، فهي ترجع اىل سرية العقالء، وهي حتتاج إىل 
تقرير املعصوم، إما سكوتًا أو إمضاًء. وفرق بني سرية العقالء وبني حكمهم، 
فإن املفروض أن السرية مسلك وعمل، واحلكم هو إنشاء وجعل، ومثال سرية 

العقالء هو عملهم بخرب الواحد، ومثال حكمهم هو حسن العدل.

 - وإن جروا عليها كأناس عاديني هلم عاداهتم ف زمنهم، ويكونون من 

)1) وسائل الشيعة، ج 2، ب 37 من أبواب النجاسات، ح 4، ص 1054.
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مجلة أهل ذلك الزمان، فليست حّجة لعدم الدليل علی وجوب متابعة األعراف 
اخلاصة.

كام استدل علی كون اليد دلياًل علی الطهارة بعدة روايات نذكر منها ما ف 
الصحيح)1): حممد بن احلسن عن أمحد بن حممد بن حييى عن العمركي عن عيّل 
بن جعفر عن أخيه موسی ف حديث قال: »سألته عن رجل اشرتی ثوبًا من 
السوق للبس ال يدري ملن كان، هل تصلح الصالة فيه؟ قال: إن كان اشرتاه من 

مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشرتی من نرصاين فال يصّل فيه  حتى يغسله«.

سوق املسلمني:
 ف الصحيح)2): الطويس بإسناده عن حممد بن عيل بن حمبوب عن أمحد بن 
حممد عن أمحد بن حممد بن ايب نرص قال: »سألته عن الرجل يأيت السوق فيشرتي 
جبة فراء ال يدري أذكية هي أم غري ذكية. أيصيل فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم 
املسألة، إّن أبا جعفركان يقول: إن اخلوارج ضّيقوا علی أنفسهم بجهالتهم، 
إّن الدين أوسع من ذلك«. كذلك ما ورد ف الصحيح)3) : حممد بن يعقوب عن 
عيل بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمري عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة وحممد 
بن مسلم أهنم سألوا أبا جعفر  عن رشاء اللحوم من األسواق وال يدري ما 

صنع القّصابون فقال: »كل إذا كان ذلك ف سوق املسلمني وال تسأل عنه«)4). 

)1)وسائل الشيعة، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 1، ص 490.

)2)وسائل الشيعة، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات،ح3، ص 1072.

)3)وسائل الشيعة، ج 16، ب 29 من أبواب الذبائح، ح1، ص 294.

)4) وسائل الشيعة، ج 17، ب 61 من أبواب األطعمة املباحة.
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أرض املسلمني:
عن  النوفيل  عن  أبيه  عن  ابراهيم  بن  عيل  عن  يعقوب  بن  حممد  روى)1):   
وجدت  سفرة  عن  سئل   املؤمنني أمري  »أن   اهلل عبد  أيب  عن  السكوين 
أمري  فقال  سكني؟  وفيها  وبيضها  وخبزها  حلمها  كثري  مطروحة،  الطريق،  ف 
م ما فيها ثم يؤكل؛ ألنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا  املؤمنني: يقوَّ
له الثمن. وقيل له: يا أمري املؤمنني ال يدري سفرة مسلم أو سفرة جمويس؟ فقال: 

هم ف سعة حتى يعلموا(.

خامسًا: األصول املوضوعية ومنها:
 االستصحاب:

 وهو إبقاء احلالة السابقة عند الشك ف بقائها. مثاًل، إذا كانت يدي طاهرة 
وشككت ف تنجسها بعد ذلك، أبني علی الطهارة.

قاعدة: متى جيب الفحص عن الطهارة والنجاسة؟
فإذا شككت ف  املوضوعات، وجيب ف األحكام،  الفحص ف     ال جيب 
أن هذا الشء اخلارجي ) املصاديق ( تنجس أم ال، مل جيب الفحص، وتكون 
الشبهة حينئٍذ موضوعية، أّما إذا شككت ف حكم كيل الدم، مثاًل، أنه نجس أم 

ال وجب الفحص، وتسّمى الشبهة حينئٍذ حكمية.

   وهذه القاعدة عامة للطهارة والنجاسة وغريها.

)1)وسائل الشيعة، ج 2، ب 38 من أبواب النجاسات، ح2، ص 307.
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   األدلة: استدل لعدم وجوب الفحص ف الشبهة املوضوعية )املصداقية( 
بعمومات احللّية مثل: )كل يشء لك حالل حتی تعرف أنه حرام بعينه فتدعه(. 
بن  أمحد  عن  حييى  بن  أمحد  بن  حممد  عن  احلديث  ف  كام:  الطهارة  وعمومات 
 :احلسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عامر عن أيب عبد اهلل
»كل يشء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما مل تعلم فليس 
عليك«)1). وهذه العمومات هي أصول لفظية، ولو شككنا هبا تصل النوبة إلی 

األصول العملية، واألصل حينئٍذ الرباءة؛ ألن الشك ف التكليف.

   واستدل لوجوب الفحص ف األحكام بأدلة منها: أدلة وجوب التفقه، 
فإن  نفحص،  مل  إذا  الدين  عن  اخلروج  لزوم  ومنها:  اجلاهل.  تعليم  ووجوب 
معظم األحكام غري يقينية، فإذا أجرينا أصالة الرباءة من التكليف، ومل نفحص، 

ال يبقى بني أيدينا إالّ نزر يسري من األحكام.

   نعم، إذا فحصنا ومل نصل إىل احلكم، نجري أصالة الرباءة من التكليف      
ــ إذا مل يمنع من جرياهنا مانع ــ .

مثال آخر للشبهة املصداقية: اثبات رؤية اهلالل
وطرق اثبات رؤية اهلالل متعددة:

أوالً: الرؤية الشخصية: ففي املوثق: حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني، 
عن فضالة عن سيف بن عمرية عن إسحاق بن عامر عن ايب عبد اهللأنه قال: 
ف كتاب عيّل: »صم لرؤيته وافطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن خفي 

)1)  وسائل الشيعة، ج 2، ب 37 من أبواب النجاسات، ح 4، ص 1054.
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عليكم فأمتّوا الشهر األول ثالثني«)1).

ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾)2) فاملفرسون علی أن  وأما قوله تعالی: ﴿َفَمْن َشِهَد ِمنُْكْم الشَّ
الشهادة بمعنی احلضور، ال بمعنی الرؤية.

ثانيًا: اإلطمئنان الناشئ من الشياع، أو من إخبار أشخاص حمفوف بالقرائن 
التي تؤدي إلی اإلطمئنان.

ثالثًا: إخبار شاهدين عدلني رجلني)3)، وقيل يكتفی بالواحد. ومنشأ اخلالف 
ف كفاية الواحد أن اهلالل من املوضوعات. وهل يكفي خرب الثقة أو العدل الواحد 

ف إثبات املوضوعات أم ال بّد من اثنني؟ 

رابعًا: إمتام ثالثني يومًا ف حال عدم إثباته بالطرق األخری.

خامسًا: تطويق اهلالل: 

اآلخر  بالطرف  يتصل  الضوء  من  خيط  اهلالل  رأس  من  خيرج  أن  وهو 
فتكتمل الدائرة، وهو حمل خالف، وفيه روايات متعارضة)4).   

سادسًا: ثبوت اهلالل ف بلد آخر قريب. والبلدان القريبة هي التي مل ختتلف 
مطالعها كبغداد والكوفة، كام عن املسالك - مسالك األفهام ف رشح رشائع 
اإلسالم، هو كتاب فقهي لزين الدين اجلبعي العاميل امللّقب بالشهيد الثاين-. 

)1) وسائل الشيعة، ج 7، ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح11، ص 184.

)2) سورة البقرة: اآلية 185.

)3) وسائل الشيعة، ج 7، ب 11 من أبواب أحكام شهر الصوم.
)4)   وسائل الشيعة، ج 7، ب 9 من أبواب أحكام شهر الصوم.
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روي ف احلديث)1): حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد عن القاسم 
عن أبان عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال: »سألت أبا عبد اهلل  عن هالل 
تراه،  أن  إالّ  تصم  ال  فقال:  شعبان؟  من  وعرشين  تسع  ف  علينا  يغّم  رمضان 
فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه«، وذلك بدعوی انرصاف »أهل بلد آخر« إلی 

خصوص القريب. والقاسم بن حممد اجلوهري واقفي وثقه ابن داوود.  

املسألة  هذه  تسّمی  خالف،  حمل  وهو  بعيد:  بلد  ف  اهلالل  ثبوت  سابعًا: 
بوحدة وتعدد األفق.

استدل علی الثبوت بإطالق الروايات كالرواية التي مل متّيز بني البلد القريب 
يقال أن  أن  املتقاربة. ويمكن  للبلدان  الروايات  بانرصاف  والبعيد)2)، وأجيب 
إذا قلنا بكون مبدأ الشهر هو  أنه  املسألة مبنية علی مسألة مبدأ الشهر، بمعنی 
خروج القمر من املحاق، فإن خروجه من شعاع الشمس هو بالنسبة لألرض 
إلی كون األفق ف كل  الذهاب  بّد من  دفعة واحدة وف زمن واحد، وهبذا ال 

األرض واحدًا، فإذا ثبت ف مكان ثبت ف مجيع األمكنة.

أم  إمكانية  أم  فعلية  كانت  سواء  الرؤية  هو  الشهر  مبدأ  بكون  قلنا  وإذا 
مسلَّحة، فإن اإلرض حينئٍذ ذات آفاق متعددة ألنه إذا رؤي اهلالل ف طرف من 
األرض ال يعني إمكان رؤيته ف الطرف اآلخر، وهبذا إذا ثبت ف مكان ال يعني 

ثبوته ف مكان آخر.

إذا  الرؤية،  هو  الشهر  أول  بأّن  القول  علی  حتی  أنه  يقال  أن  يمكن  نعم 

)1)  وسائل الشيعة، ج 7، ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح2، ص 212.

)2)   وسائل الشيعة، ج 7 ، ب 5، وب 12من أبواب أحكام شهر الصوم. 
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ثبت ف مكان ثبت ف مجيع األمكنة، نظرًا لعدة روايات ظاهرة ف ذلك، منها 
ما ف الصحيح )1): حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن محاد عن 
الذي يقضی  اليوم  »أنه سئل عن   :  شعيب، عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل
من شهر رمضان؟ فقال: ال تقضه إالّ أن يثبت شاهدان عدالن من مجيع أهل 
الصالة متی كان رأس الشهر. وقال: ال تصم ذلک اليوم الذي يقضی إالّ أن 
يقيض أهل األمصار، فإن فعلوا فصمه«، فقوله: »مجيع أهل الصالة« ظاهر 
ف املسلمني ف أنحاء األرض، وعليه مجعًا بني األدلة يكون أول الشهر هو زمان 

رؤية اهلالل ف أي مكان من األرض.

نعم إذا ثبت ف بالد رشق بالدك ال شك ف ثبوته غرهبا.

يفيد  به حيث ال  اتفق علی عدم األخذ  الفلكي واملنجم: وقد  ثامنًا: قول 
العلم، حيث ورد ف احلديث أن اهلالل ال يثبت بالرأي وال بالتظني.

تاسعًا: حكم احلاكم: وهو حمل خالف، واحلاكم هو املجتهد العادل. منشأ 
اخلالف أنه هل جيب اّتباع احلاكم عند حكمه ف املوضوعات مثل ثبوت اهلالل، 
وأّن هذا الشء مغصوب مثاًل، أم يقترص علی املخاصامت والفتاوی، وسيأيت 

ف باب القضاء.

علی  ينصب  احلكم  أن  هو  بينهام  الفرق  وفتواه:  احلاكم  حكم  بني  الفرق 
املوضوعات اخلارجية كحكمه بأن هذا غصب. والفتوی تنصب علی األحكام 

الكلية كحكمه بأن الغصب حرام. وهذا اإلصطالح متداول بينهم.

)1) وسائل الشيعة، ج 7، ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 212.





املبحث الثاين
أبحاث تطبيقية ملنهجية االستنباط 

الطهارة التوصلية انموذجًا 





كتاب الطهارة
للطهارة هلا إطالقان إطالق ف اللغة وإطالق ف االصطالح.

أما اإلطالق اللغوي: فهو بمعنى النظافة والنزاهة.

وأما اإلطالق االصطالحي:

اختلف الفقهاء ف تعريف الطهارة عل طوائف ثالث، هي:

األوىل: تلك التعاريف الشاملة للطهارة بقسميها احلدثية واخلبثية.

وذهب إليه من فقهاء اإلمامية الشيخ أبو عيل الطويس، فقد نقل ف اجلواهر 
أنه عرفها ف رشح النهاية: بـ»أهنا التطهري من النجاسات ورفع األحداث«.

الثانية: وهي التعريفات التي قرصت مفهوم الطهارة عل الطهارة التعبدية 
اللمعة  ف  األول  الشهيد  كتعريف  املبيح،  وغري  منها  املبيح  بني  نفرق  أن  دون 

الدمشقية: »ورشعًا: استعامل طهور مرشوط بالنية«.

الثالثة: التعريفات التي ضيقت مفهوم الطهارة بقرصه عل الطهارة التعبدية 
املبيحة للدخول ف الصالة، نحو تعريف الشيخ الطويس ف النهاية:»الطهارة ف 
الرشيعة: اسم ملا يستباح به الدخول ف الصالة«، وتعريف املحقق ف الرشائع: 
استباحة  ف  تأثري  له  وجه  عل  التيمم  أو  الغسل  أو  للوضوء  اسم  »الطهارة: 

الصالة«.
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فصل يف املياه:
  بحسب استعامل لفظ املاء نستطيع تقسيم املاء إلی قسمني:

القسم األول: املاء مطلق.
القسم الثاين: املاء مضاف.

  القسم األول: املاء املطلق: ُمْطلق: لغًة: هو املحرر وغري املقيد.

واصطالحًا: هو املاء الذي يصح إطالق لفظ املاء عليه من دون إضافة لفظة 
أخرى عليه.

حكم املاء املطلق: 

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة 
معرفة نوع الشبهة – أي تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية.

ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أبحث 
مل  فإن  ناقص »علمي«  فأبحث عن كاشف  فإن مل أجد  تام »علم«  عن كاشف 
أجد أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام فإن مل أجد أبحث عن أصل 

عميل.

املطلق  املاء  حكم  يل  يبني  خاص  كنص  قرآنية  كآية  كواشف  عن  فأبحث 
َرُكْم بِِه﴾)1). امِء ماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ فأجد قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوُينَزِّ

)1) سورة الفرقان: اآلية: 51.
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اَمِء َماًء َطُهوًرا ﴾)1). وكذلك قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ

ويمكن أن يناقش ف داللة اآليتني بأهنام  أقىص ما تدالن عليه طهورية ماء 
السامء فقط ال مجيع أفراد املاء املطلق ، فيكون حينئٍذ الدليل الذي تم االستدالل 

به أخص من املدعى الذي ادعيناه وهو طهارة مجيع أفراد املاء املطلق.

ويمكن أن جياب عل ذلك  بأن املستفاد من اآليات القرآنية الكريمة أن املاء 
أصله كله من السامء ، وبذلك رصح الشيخ الصدوق ف أول كتابه »من ال 

حيرضه الفقيه«)2). 

امِء  ومن اآليات القرآنية الدالة عل ما ذكرنا قوله سبحانه : ﴿َوَأْنَزْلنا ِمَن السَّ
ماًء بَِقَدٍر َفَأسَكنّاُه ِف اأْلَْرِض ، َوإِّنا َعل َذهاٍب بِِه َلقاِدُروَن﴾)3) 

وروى الشيخ القمي ف تفسريه عن اإلمام حممد بن عيل الباقر ف تفسري 
هذه اآلية الكريمة أنه قال : »هي األهنار والعيون واآلبار«)4).

َينابِيَع ِف  َفَسَلَكُه  امِء ماًء  َأْنَزَل ِمَن السَّ َتَر َأنَّ اهللَ  وقوله سبحانه تعاىل : ﴿َأمَلْ 
ِرُج بِِه َزْرعًا خُمَْتِلفًا َأْلواُنُه ...﴾)5). اأْلَْرِض ُثمَّ خُيْ

امِء ماًء َلُكْم ِمنُْه رَشاٌب  ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ وكذلك قوله سبحانه تعاىل : ﴿ُهَو الَّ

)1) سورة الفرقان: اآلية: 48.

)2) من ال حيرضه الفقيه، ج 1 ، ص 6.

)3) سورة املؤمنون: اآلية:  19.

)4) تفسري القمي، ج 2 ، ص .91

)5) سورة الزمر: اآلية :23.
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ْرَع﴾)1). َوِمنُْه َشَجٌر﴾ اىل قوله تعاىل: )ُينْبُِت َلُكْم بِِه الزَّ

فهذه اآليات الكريمة دالة عل أن أصل ماء األرض كله من السامء فيندفع 
بذلك االشكال.

فأبحث عن كواشف أخرى – إما من العلم أو من العلميات- كالروايات 
كنص خاص يبني يل حكم املاء املطلق فأجد روايات منها:

أوالً: صحيحة داود بن فرقد:
األحكام«  »هتذيب  كتابه  ف    الطُّويِسّ احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الشيخ  روى 
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن  بِإِْسنَاِدِه َعْن حُمَمَّ
َأَحَدُهْم  َأَصاَب  إَِذا  اِئيَل  إرِْسَ َبنُو  َقاَل: »َكاَن    َعْبِد اهللَِّ  َأيِب  َفْرَقٍد َعْن  ْبِن  َداُوَد 
اَمِء  َع اهللَُّ َعَلْيُكْم بَِأْوَسِع َما َبنْيَ السَّ َقْطَرُة َبْوٍل َقَرُضوا حُلُوَمُهْم بِامْلََقاِريِض َو َقْد َوسَّ

َو اأْلَْرِض َو َجَعَل َلُكُم امْلَاَء َطُهورًا َفاْنُظُروا َكْيَف َتُكوُنوَن«)2).

اٍج: َراَن َو مَجِيِل ْبِن َدرَّ ِد ْبِن ُحْ ثانيًا: صحيحة حُمَمَّ
ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َباَبَوْيِه الصدوق  ف كتابه »من  روى الشيخ حُمَمَّ
اٍج َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ  ِد ْبِن مُحَْراَن َو مَجِيِل ْبِن َدرَّ ال حيرضه الفقيه« بَِأَسانِيِدِه َعْن حُمَمَّ

اَب َطُهورًا َكاَم َجَعَل امْلَاَء َطُهورًا«)3). َ  ِف َحِديٍث َقاَل: »إِنَّ اهللََّ َجَعَل الرتُّ

)1) سورة النحل: اآلية: 11 - 12.

)2) وسائل الشيعة، ج1، ص133، أبواب املاء املطلق، الباب األول، احلديث 4.

)3)وسائل الشيعة، ج3، ص386، أبواب التيمم، الباب24،احلديث2.
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اِد ْبِن ُعْثاَمَن: ثالثًا: صحيحة َحَّ
األحكام«   »هتذيب  كتابه  ف    الطُّويِسّ احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الشيخ  روى 
ِد ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب اخْلَطَّاِب َعْن َأيِب َداُوَد  بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ َعْن حُمَمَّ
ٍد َعْن ُيوُنَس َعْن مَحَّاِد ْبِن ُعْثاَمَن َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ  َقاَل:  امْلُنِْشِد َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

ُه َقِذٌر«)1). ُه َطاِهٌر َحتَّى ُيْعَلَم َأنَّ »امْلَاُء ُكلُّ

النتيجة:
نفسه،  ف  طاهٌر  أقسامه  بجميِع  املطلَق  املاَء  أّن  يستفاد  أدلة  من  تقدم  ومما 

ومطهٌر له ولغريه. 

واملراد بمطّهرّية املاء املطلق أّنه ما يرفع به احلدث وما يزال به اخلبث. 

أوجده.  أو  ابتدعه  الشء  أحدث  ولغًة:  َحَدَثًا،  حُيِْدث  َأْحَدَث  واحلََدث: 
قسامن:  وهو  الغسل،  أو  للوضوء  املوجبة  املعنوية  النجاسة  هو  واصطالحًا: 

أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وأكرب وهو ما أو جب الغسل.

واخلََبث: لغًة: هو النََجس – بفتح اجليم -، واجلمع أخباث.

واصطالحًا: هو النجاسة املادية الطارئة عل اجلسم ونحوه، وسببها إحدى 
النجاسات املعروفة من دم أو غائط أو بول ونحو ذلك.

ومها أمران رشعيان تعبديان راجعان إىل النصوص الرشعية.

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص134، أبواب املاء املطلق، الباب1، احلديث5.
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تقسيم املاء املطلق:
أبحث ف القرآن الكريم عن تقسيم املاء فلم أجد فتصل النوبة إىل املصدر 

الثاين من مصادر الترشيع وهو السنة فأجد:

صحيحة حممد بن إسامعيل:
بِإِْسنَاِدِه  »االستبصار«  كتابه  ف   الطويس احلسن  بن  حممد  الشيخ  روى 
َضا َقاَل: »َماُء اْلبِْئِر َواِسٌع اَل  ِد ْبِن إِْساَمِعيَل َعْن الرِّ ٍد َعْن حُمَمَّ َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
يُح َو َيطِيَب َطْعُمُه  َ ِرحُيُه َأْو َطْعُمُه َفُينَْزُح َحتَّى َيْذَهَب الرِّ ُيْفِسُدُه يَشْ ٌء إاِلَّ َأْن َيَتَغريَّ

ًة«)1). أِلَنَّ َلُه َمادَّ

م املاء املطلق إلی  قسمني: من التعليل املذكور ف الرواية نستطيع أن نقسِّ

ة.  القسم األول: ما له مادَّ

القسم الثاين: ما ليس له ماّدة. 

وامَلْاَدة: هي ما تكون مدادًا لغريها، كاحلرب مادة للقلم، واصطالحًا: امَلْاَدة ف 
املياه: املاء البالغة مقدار كر أو أي ماء معتصم. 

ة: ينقسم إىل:   القسم األول: ما له مادَّ
أوالً: اجلَْاِري: َجَرى جْيِري َجْريًا فهو جاري، ولغًة هو السري، ويقال. جرى 

له الشء جريًا أي دام، وجرى فالُن جمرى فالن أي كانت حاله كحاله.

 ،14 الباب  املطلق،  املاء  أبواب  ص172،  ج1،  الشيعة،  وسائل  ص87/33،  ج1،  االستبصار،   (1(

احلديث6.
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واصطالحًا: املاء اجلاري هو املاء الذي جيري ويندفع مع اتصاله بامدة من 

نبع ونحوه. ومثال اجلاري األهنار والبحار والينابيع والعيون اجلارية.

وجه  عل  تسيل  وال  تنبع  التي  الواقفة  كالعيون  جريان:  بغري  النابع  ثانيًا: 
األرض.

املاء  وهذا  املاء،  منها  يستخرج  التي  احلفرة  وهي  آبار  مجعها  البِْئر:  ثالثًا: 
معتصم ال ينفعل بالنجاسة التصاله بامدة. 

الكّر  دون  يكون  الذي  الواقف  وهو  بكثري:  املتصل  الراكد  القليل  رابعًا: 
املتداولة ف  األنابيب  بئر، كامء  أو  أو عني  بنبع  يسمى عرفًا  بكّر، وال  ومتصاًل 

املنازل، وماء احلامم، والكثري ما كان كّرًا فام فوق.

حكم ما له مادة: 
بعد وضوح املفهوم واملصداق جلميع أفراد ما له مادة نريد أن نعرفه حكمه 

بحسب ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

ذكرنا ف تعريف علم األصول هو علم يبحث فيه عن كواشف للوصول 
إىل احلكم الرشعي ف عملية استنباط األحكام الرشعية فإن مل نجد فبحث عن 

وظائف.

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 

تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية.
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ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أبحث عن كاشف تام – علم- فإن مل أجد 
فأبحث عن كاشف ناقص – علمي-  فإن مل أجد أبحث عن أصل لفظي منقح 

من دليل عام فإن مل أجد أبحث عن أصل عميل.

فأبحث عن كواشف كآية قرآنية أو رواية كنص خاص يبني يل حكم املاء 
الذي له مادة فأجد صحيحة حممد بن إسامعيل: روى الشيخ حممد بن احلسن 
ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  بِإِْسنَاِدِه  »االستبصار  كتابه  ف   الطويس
َ ِرحُيُه  َضا  َقاَل: »َماُء اْلبِْئِر َواِسٌع اَل ُيْفِسُدُه يَشْ ٌء إاِلَّ َأْن َيَتَغريَّ إِْساَمِعيَل َعْن الرِّ

ًة«)1). يُح َو َيطِيَب َطْعُمُه أِلَنَّ َلُه َمادَّ َأْو َطْعُمُه َفُينَْزُح َحتَّى َيْذَهَب الرِّ

ة أنه معتصم ، أي هو طاهر ال ينجس إالّ إذا تغرّيت  فيكون حكم ما له مادَّ
النجاسة.  مالقاة  بسبب  والرائحة،  والطعم  اللون  وهي:  الثالثة  أوصافه  أحد 

فإنه يتنجس حينئٍذ .

ة: ينقسم إىل:   القسم الثاين: ما ليس له مادَّ
األول: الراكد القليل: كامء املستنقعات واملخزون إذا كانا أقل من الكّر.

حكم املاء الراكد القليل:
 ملعرفة حكم املاء الراكد القليل نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

الباب14،  املطلق،  املاء  أبواب  ص172،  ج1،  الشيعة،  وسائل  ص87/33،  ج1،  االستبصار،   (1(

احلديث6.
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أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
الراكد  املاء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

القليل واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط نبحث 
عن كواشف للوصول إىل احلكم الرشعي فنجد روايات منها:

صحيحة حممد بن مسلم:
 ف كتابه »التهذيب« بِإِْسنَاِدِه َعِن  ُد ْبُن احْلََسِن الطُّويِسُّ روى الشيخ حُمَمَّ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأيِب َعْبِد  احْلَُسنْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن َأيِب َأيُّوَب َعْن حُمَمَّ
َوابُّ َو َتَلُغ فِيِه اْلِكاَلُب َو َيْغَتِسُل فِيِه اجْلُنُُب  اهللَِّ  َو ُسِئَل َعِن امْلَاِء َتُبوُل فِيِه الدَّ

ْسُه يَشْ ٌء «)1). َقاَل:» إَِذا َكاَن امْلَاُء َقْدَر ُكرٍّ مَلْ ُينَجِّ

ْسُه يَشْ ٌء«. هو إذا مل  ُينَجِّ مَلْ  امْلَاُء َقْدَر ُكرٍّ  فإن املفهوم من قوله:»إَِذا َكاَن 
يكن كّرًا تنجس.

وصحيحة عيل بن جعفر:
 ف كتابيه »التهذيب واالستبصار«  ُد ْبُن احْلََسِن الطُّويِسُّ روى الشيخ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعِن اْلَعْمَرِكيِّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِخيِه  بِإِْسنَاِدِه َعْن حُمَمَّ
َتَطُأ  َأْشَباِهِهاَم  َو  احْلَاَمَمِة  َو  َجاَجِة  الدَّ َعِن  َسَأْلُتُه  َقاَل:    َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى 
اَلِة َقاَل: »اَل إاِلَّ َأْن َيُكوَن امْلَاُء َكثرِيًا  ُأ ِمنُْه لِلصَّ اْلَعِذَرَة ُثمَّ َتْدُخُل ِف امْلَاِء ُيَتَوضَّ

)1) التهذيب،ج1: 107/39، الوسائل، ج1: 158، أبواب املاء املطلق، ب9 ح1.
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َقْدَر ُكرٍّ ِمْن َماٍء«)1).

وصحيحة عيل بن جعفر األخرى:
ِد ْبِن  ُد ْبُن َيْعُقوَب الكليني ف كتابه »الكاف«، َعْن حُمَمَّ روى الشيخ حُمَمَّ
حَيَْيى َعِن اْلَعْمَرِكيِّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِخيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َسَأْلُتُه 
ِم َقْطرًا  ِصَغارًا َفَأَصاَب إَِناَءُه َهْل  َعْن َرُجٍل َرَعَف َفاْمَتَخَط َفَصاَر َبْعُض َذلَِك الدَّ
َيْصُلُح َلُه اْلُوُضوُء ِمنُْه َفَقاَل إِْن مَلْ َيُكْن َشْيئًا َيْسَتبنُِي ِف امْلَاِء َفاَل َبْأَس َو إِْن َكاَن َشْيئًا 
ُأ َفَتْقُطُر َقْطَرٌة ِف إَِناِئِه  ْأ ِمنُْه َقاَل َو َسَأْلُتُه َعْن َرُجٍل َرَعَف َو ُهَو َيَتَوضَّ َبيِّنًا َفاَل َتَتَوضَّ

َهْل َيْصُلُح اْلُوُضوُء ِمنُْه َقاَل:» اَل «)2).

: اَباطِيِّ ٍر السَّ وموثقة َعامَّ
 ف كتابه »التهذيب « بِإِْسنَاِدِه َعْن  ُد ْبُن احْلََسِن الطُّويِسُّ روى الشيخ حُمَمَّ
ِق ْبِن  اٍل َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَصدِّ ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن َفضَّ َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
اَباطِيِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهلل ِف َحِديٍث َقاَل: ُسِئَل َعْن َرُجٍل  ٍر السَّ َصَدَقَة َعْن َعامَّ
ُاَم ُهَو؟ َو َلْيَس َيْقِدُر َعَل َماٍء  ا َقَذٌر اَل َيْدِري َأهيُّ َمَعُه إَِناَءاِن فِيِهاَم َماٌء َوَقَع ِف َأَحِدمِهَ

ُم«)3). ا َقاَل:» هُيَِريُقُهاَم مَجِيعًا َو َيَتَيمَّ مِهَ َغرْيِ

ج1،  الوسائل،  احلديث49،  ص21،  ج1،  االستبصار،  احلديث1326،  ص419،  التهذيب،ج1،   (1(

ص159، أبواب املاء املطلق، الباب 9، احلديث4.
)2) وسائل الشيعة، ج 1، ص 151،  8 باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بمالقاة النجاسة له إذا 

وردت عليه و إن مل يتغري .
الباب12،  املطلق،  املاء  أبواب  ص169،  ج1،  الوسائل،  احلديث622،  ص229،  ج1،  التهذيب،   (3(

احلديث1.
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االستدالل بالروايات عىل املطلوب:
إن حكم املاء الراكد القليل هو طاهر ف نفسه، ولكنه ليس معتصاًم. بمعنی 

أنه يتنجس بمجرد مالقاة النجاسة.

ثانيًا: الراكد الكثري: كامء املستنقعات واملخزون إذا كانا كّرًا فام زاد.

حكمه: ملعرفة حكم املاء الراكد الكثري نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
الراكد  املاء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

الكثري واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 

الرشعي فنجد روايات منها:

معتربة حممد بن مسلم:
ُعَمرْيٍ  َأيِب  اْبِن  َعِن  ْبِن َسِعيٍد  احْلَُسنْيِ  َعِن  بِإِْسنَاِدِه  احْلََسِن الطُّويِسُّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأيِب َعْبِد اهلل َو ُسِئَل َعِن امْلَاِء َتُبوُل فِيِه  َعْن َأيِب َأيُّوَب َعْن حُمَمَّ
مَلْ  ُكرٍّ  َقْدَر  امْلَاُء  َكاَن  َقاَل:»إَِذا  اجْلُنُُب  فِيِه  َيْغَتِسُل  َو  اْلِكاَلُب  فِيِه  َتَلُغ  َو  َوابُّ  الدَّ

ْسُه يَشْ ٌء«)1). ُينَجِّ

)1) التهذيب، ج1، ص39، احلديث107، الوسائل، ج1، ص158، أبواب املاء املطلق، الباب9، احلديث2.
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ورواية شهاب بن عبد ربه:
ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َرَجاِت«،  الدَّ »َبَصاِئِر  ِف كتابه  اُر  فَّ الصَّ احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ روى 
ِه َقاَل: َأَتْيُت َأَبا  َمِكيَّ َعْن َعيِلِّ ْبِن احْلََكِم َعْن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد َربِّ إِْساَمِعيَل َيْعنِي اْلرَبْ
َناَك  َعْبِد اهللَِّ  َأْسَأُلُه َفاْبَتَدَأيِن َفَقاَل إِْن ِشْئَت َفَسْل َيا ِشَهاُب- َو إِْن ِشْئَت َأْخرَبْ
يَفُة  اجْلِ َجانِبِِه  ِف  َيُكوُن  اْلَغِديِر  َعِن  َتْسَأُلنِي  ِجْئَت  َقاَل  يِن  َأْخرِبْ ُقْلُت  َلُه  ِجْئَت  باَِم 
يُح  ْأ ِمَن اجْلَانِِب اآْلَخِر إاِلَّ َأْن َيْغِلَب )امْلَاَء الرِّ ُأ ِمنُْه َأْو اَل َقاَل َنَعْم َقاَل َتَوضَّ َأَتَوضَّ
ٌ َأْو ِريٌح َغالَِبٌة  اِكِد )ِمَن اْلُكرِّ مِمَّا مَلْ َيُكْن فِيِه َتَغريُّ َفُينْتَِن( َو ِجْئَت َتْسَأُل َعِن امْلَاِء الرَّ
َفُهَو  امْلَاِء  َكْثَرُة  ]َعَلْيِه[  َغَلَب  َما  ُكلُّ  َو  ِمنُْه  ْأ  َفَتَوضَّ ْفَرُة  الصُّ َقاَل   ) ُ التََّغريُّ َفاَم  ُقْلُت 

َطاِهٌر)1).

االستدالل بالروايات عىل املطلوب:
بمالقاة  يتنجس  ال  أنه  بمعنی  معتصم.  هو  الكثري  الراكد  املاء  حكم  إن 

النجاسة إالّ بالتغري.

ثالثًا: امَلَطُر: لغًة : 
النازلة  القطرات  السحاب، واصطالحًا: ما يطلق عل  النازل من  املاء  هو 
من السحاب، وعل املجتمع منها حتت املطر حال تقاطره، وعل املجتمع املتصل 

بام يتقاطر عليه املطر.

)1) وسائل الشيعة، ج1، ص119، أبواب املاء املطلق، الباب9، احلديث11.
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حكم ماء املطر:
 ملعرفة حكم ماء املطر نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط .

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية؛ ألن مفهوم ومصداق ماء املطر واضح 

واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 

الرشعي فنجد:

من اآليات:
َرُكْم بِِه﴾)1). امِء ماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوُينَزِّ

اَمِء َماًء َطُهوًرا ﴾)2). وكذلك قوله سبحانه وتعاىل:﴿ َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ

وأما الروايات:
صحيحة عيل بن جعفر:

ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوقف كتابه »من ال حيرضه  روى الشيخ حُمَمَّ
الفقيه« بِإِْسنَاِدِه َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِخيِه ُموَسى  َقاَل: َسَأْلُتُه َعِن اْلَبْيِت 

)1) سورة األنفال: اآلية: 11.

)2) سورة الفرقان: اآلية: 48.
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ُأ بِِه  ُيَباُل َعَل َظْهِرِه َو ُيْغَتَسُل ِمَن اجْلَنَاَبِة ُثمَّ ُيِصيُبُه امْلََطُر َأُيْؤَخُذ ِمْن َماِئِه َفُيَتَوضَّ
ُجِل َيُمرُّ ِف َماِء امْلََطِر  اَلِة َفَقاَل إَِذا َجَرى َفاَل َبْأَس بِِه َقاَل:» َو َسَأْلُتُه َعِن الرَّ لِلصَّ
َو َقْد ُصبَّ فِيِه مَخٌْر َفَأَصاَب َثْوَبُه َهْل ُيَصيلِّ فِيِه َقْبَل َأْن َيْغِسَلُه َفَقاَل اَل َيْغِسُل 

َثْوَبُه َو اَل ِرْجَلُه َو ُيَصيلِّ فِيِه َو اَل َبْأَس بِِه«)1).

رواية هشام بن سامل:
ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق ف كتابه »من ال حيرضه  روى الشيخ حُمَمَّ
ْطِح ُيَباُل َعَلْيِه  ُه َسَأَل َأَبا َعْبِد اهللَِّ   َعِن السَّ الفقيه« بِإِْسنَاِدِه َعْن ِهَشاِم ْبِن َسامِلٍ َأنَّ
اَمُء َفَيِكُف  َفُيِصيُب الثَّْوَب َفَقاَل:»اَل َبْأَس بِِه َما َأَصاَبُه ِمَن امْلَاِء َأْكَثُر  َفُتِصيُبُه السَّ

ِمنُْه«)2).

ورواية الكاهيل:
ٍة ِمْن  روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني  ف كتابه » الكاف «، َعْن ِعدَّ
ٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن احْلََكِم َعِن اْلَكاِهيِلِّ َعْن َرُجٍل َعْن َأيِب َعْبِد  َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
َ َو َأَرى فِيِه آَثاَر  اهللَِّ  ِف َحِديٍث َقاَل: ُقْلُت َيِسيُل َعيَلَّ ِمْن َماِء امْلََطِر َأَرى فِيِه التََّغريُّ
ُأ َعَل َسْطِحِه َفَيِكُف  اْلَقَذِر َفَتْقُطُر اْلَقَطَراُت َعيَلَّ َو َينَْتِضُح  َعيَلَّ ِمنُْه َو اْلَبْيُت ُيَتَوضَّ

َعَل ثَِيابِنَا َقاَل:» َما بَِذا َبْأٌس اَل َتْغِسْلُه ُكلُّ يَشْ ٍء َيَراُه َماُء امْلََطِر َفَقْد َطُهَر«)3) .

املطلق،  املاء  أبواب  الشيعة، ج1، ص145،من  الفقيه،ج1، ص، احلديث 6، وسائل  )1) من ال حيرضه 

الباب9، احلديث1.
)2) من ال حيرضه الفقيه، ج1، ص7، احلديث4، وسائل الشيعة، ج1، ص145،من أبواب املاء املطلق، 

الباب6، احلديث1.
الباب6،  املطلق،  املاء  أبواب  من  ص146،  الشيعة،ج1،  وسائل  احلديث3،  ص13،  ج3،  الكاف،   (3(

احلديث5.
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وكذلك روى أيضًا الشيخ حممد بن يعقوب الكليني  ف كتابه » الكاف «، 
ِد ْبِن إِْساَمِعيَل َعْن َبْعِض َأْصَحابِنَا  ٍد َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ
اٍم  ُه قال:» اَل َبْأَس بِِه َأْن ُيِصيَب الثَّْوَب َثاَلَثَة َأيَّ َعْن َأيِب احْلََسِن  ِف طِنِي امْلََطِر َأنَّ
اٍم َفاْغِسْلُه َو إِْن  َسُه يَشْ ٌء َبْعَد امْلََطِر َفإِْن َأَصاَبُه َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّ ُه َقْد َنجَّ إاِلَّ َأْن َتْعَلَم َأنَّ

َكاَن الطَِّريُق َنظِيفًا مَلْ َتْغِسْلُه«)1).

االستدالل باآليات والروايات عىل املطلوب:
إن حكم ماء املطر هو معتصم. 

القسم الثاين: املاء املضاف: 
ُمَضْاف: أَضْاَف ُيِضْيف إضافًة، فهو ُمَضاف »اسم مفعول« ، ولغًة: أضاف 

الشء: ضَمه، وف النحو املضاف هو ما كان له مضاف إليه.

واصطالحًا: هو املاء الذي ال يصح إطالق لفظ املاء عليه إاّل بإضافة لفظة 
أخرى، ولذا سمي مضافًا، كامء الليمون، فال يصح أن نقول له ماءًا، بل نقول 

هو ماء ليمون.

حكم املاء املضاف:
 ملعرفة حكم املاء املضاف نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

)1) الكاف، ج3، ص13، احلديث4، وسائل الشيعة،ج1، ص522، من أبواب املاء املطلق، الباب75، 

احلديث1.
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أوالً: تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
املضاف  املاء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 

الرشعي فنجد:

من اآليات:
ْرَضٰ َأْو َعَلٰ َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد ّمنُْكْم ّمن   قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوإِْن ُكنُتم مَّ
ُموْا َصِعيدًا َطّيبًا َف * ْمَسُحوْا  * ْلَغاِئِط َأْو َلـَٰمْسُتُم * لنَّساء َفَلْم جَتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ

بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم إِنَّ * هللََّ َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا﴾)1).

َأَحٌد  َأْو َجاء  َأْو َعَلٰ َسَفٍر  ْرَض  وكذلك قوله سبحانه تعاىل: ﴿َوإِن ُكنُتم مَّ
ُموْا َصِعيدًا َطّيبًا َف *  ّمنُْكم ّمَن * ْلَغاِئِط َأْو َلـَٰمْسُتُم * لنَّساء َفَلْم جَتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ

ْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ّمنُْه﴾)2). 

)1) سورة النساء: اآلية:43 .

)2) سورة املائدة: اآلية:6.
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ومن الروايات:
رواية أيب بصري:

ُد ْبُن احْلََسِن الطويسف كتابيه »التهذيب واالستبصار«،   روى الشيخ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأمْحََد  ِد ْبِن حَيَْيى َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن احْلََسِن َعْن حُمَمَّ ُدوِق َعْن حُمَمَّ َعِن امْلُِفيِد َعِن الصَّ
يِر َعْن َحِريٍز َعْن َأيِب َبِصرٍي َعْن َأيِب  ِ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َياِسنَي الرضَّ ْبِن حَيَْيى َعْن حُمَمَّ
اَم ُهَو امْلَاُء  اَلِة َقاَل:» اَل إِنَّ ُأ ِمنُْه لِلصَّ َبُن َأَيَتَوضَّ ُجِل َيُكوُن َمَعُه اللَّ َعْبِد اهلل َعِن الرَّ

ِعيُد«)1). َو الصَّ

رواية السكوين:
بإسناده  »االستبصار«  كتابه  الطويسف  احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الشيخ  روى 
ُكويِنِّ َعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه َأنَّ َعِلّيًا  َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعِن النَّْوَفيِلِّ َعِن السَّ
ُيْغَسُل  َو  َمَرُقَها  هُيََراُق  َقاَل:»  َفْأَرٌة  اْلِقْدِر  ِف  إَِذا  َو  ُطبَِخْت  ِقْدٍر  َعْن  ُسِئَل   

اللَّْحُم َو ُيْؤَكُل«)2). 

االستدالل باآليات والروايات عىل املطلوب:
إن حكم املاء املضاف طاهر ف نفسه ال يرفع حدثًا وال يزيل خبثًا كام أنه غري 

معتصم، بل يتنجس بمجرد مالقاة النجاسة، قل أم كثر، جرى أم مل جيِر. 

)1) التهذيب، ج1، ص188، احلديث540، االستبصار، ج1، ص14، احلديث26،  وسائل الشيعة،ج1، 

ص201، أبواب املاء املضاف، الباب1، حديث1.
)2) االستبصار،ج1، ص25، احلديث62، وسائل الشيعة،ج1، ص206،أبواب املاء املضاف، الباب5، 

احلديث3.
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تذنيب: يف أحكام بعض أصناف املياه:
األسآر: 

مجع مفرده سؤر: السؤر هو البقية من كل يشء، والسائر الباقي، وتسأر املاء 
الذي  السائل  بقية  هو  قال  فبعضهم  الفقهاء،  بني  خالف  وهناك  بقيته،  رشب 
يرشبه والبعض قال ما يبارشه اجلسم، وغري ذلك مما يؤدي إىل عدم وضوح لفظة 
السؤر األمر الذي يسبب يل االشتباه ولرفع االشتباه نأيت عل ما ذكرناه وبيناه ف 

منهجية االستنباط.

أوالً: تشخيص نوع الشبهة:
– أي   كام ذكرنا ف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة معرفة نوع الشبهة 
تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مفهومية؛ ألن لفظة السؤر غري واضحة ونريد 
الشبهة  إىل  يرجع  باأللفاظ  االشتباه  أن  سابقًا  ذكرنا  وقد  السؤر  معنى  معرفة 

املفهومية.

ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة املفهومية: 
كام ذكرنا ف منهجية االستنباط أطرق باب الشارع املقدس فإن مل أجد أطرق 
باب العرف فإن مل أجد أطرق باب أهل اللغة فإن مل أجد فإن مل أجد  أقترص عل 

القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل جمماًل فأبحث عن دليل آخر.

نأيت اآلن لنطبق ما ذكرناه فأطرق باب الرشع املقدس للبحث عن نصوص 
رشعية ترفع عني الشبهة – أي ما ال يعلم حكمه ف بادئ األمر – فيفتح الرشع 

بابه عن روايات حتّدد معنى السؤر منها:
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رواية معاوية بن رشيح:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابيه » التهذيب واالستبصار« 
ٍد َعْن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح َعْن َصْفَواَن ْبِن حَيَْيى َعْن  بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْعٍد َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
نَّْوِر َو  ْيٍح َقاَل: َسَأَل ُعَذافٌِر َأَبا َعْبِد اهلل َو َأَنا ِعنَْدُه َعْن ُسْؤِر السِّ ُمَعاِوَيَة ْبِن رُشَ
ُأ  ُب ِمنُْه َأْو ُيَتَوضَّ َباِع ُيرْشَ اَمِر َو اْلَفَرِس َو اْلَبْغِل َو السِّ اِة َو اْلَبَقَرِة َو اْلَبِعرِي َو احْلِ الشَّ
ْأ َقاَل ُقْلُت: َلُه اْلَكْلُب َقاَل اَل ُقْلُت َأ َلْيَس ُهَو  ْب ِمنُْه َو َتَوضَّ ِمنُْه َفَقاَل:» َنَعِم ارْشَ

ُه َنَجٌس«)1). ُه َنَجٌس اَل َو اهللَِّ إِنَّ َسُبٌع َقاَل اَل َو اهللَِّ إِنَّ

رواية عامر بن موسى الساباطي:
روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه » الكاف «، َعْن َأمْحََد ْبِن 
ِد ْبِن َأمْحََد َعْن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن  ِد ْبِن حَيَْيى مَجِيعًا َعْن حُمَمَّ إِْدِريَس َو حُمَمَّ
ِر ْبِن ُموَسى َعْن َأيِب  ِق ْبِن َصَدَقَة َعْن َعامَّ اٍل َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَصدِّ َفضَّ
ْأ ِمْن  ُب ِمنُْه احْلَاَمَمُة َفَقاَل ُكلُّ َما ُأِكَل حَلُْمُه َفَتَوضَّ َعْبِد اهللَِّ  َقاَل: »ُسِئَل َعامَّ َترْشَ
َب ِمنُْه َباٌز َأْو َصْقٌر َأْو ُعَقاٌب َفَقاَل ُكلُّ يَشْ ٍء ِمَن  ْب َو َعْن َماٍء رَشِ ُسْؤِرِه َو ارْشَ
ُب ِمنُْه إاِلَّ َأْن َتَرى ِف ِمنَْقاِرِه َدمًا َفإِْن َرَأْيَت ِف ِمنَْقاِرِه َدمًا َفاَل  ُأ مِمَّا َيرْشَ رْيِ ُيَتَوضَّ الطَّ

ْب«)2). ْأ ِمنُْه َو اَل َترْشَ َتَوضَّ

االستدالل بالروايات عىل املطلوب:
من خالل الروايات املذكورة أعاله يتضح أن السؤر هو ما يتبقى من رشاب 

التهذيب، ج1، ص225، احلديث 647، االستبصار، ج1، ص19، احلديث،41، وسائل الشيعة،   (1(

ج1، ص227، من أبواب األسآر، الباب1،احلديث1.
)2) الكاف، ج3، ص9، احلديث5، وسائل الشيعة، ج1، ص230، من أبواب األسآر، احلديث2.
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والقّلة  كلب،  رشبة  من  تبقى  ما  املصدرثل  حيوانفس  أو  إنسان  منه  رشب  قد 
العرفية مأخوذة ف مفهوم السؤر، فال يسّمى ماء النهر سؤرًا إذا رشب منه كلب.

حكم السؤر: 
ملعرفة حكم السؤر نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط .

أوالً:  تشخيص نوع الشبهة:
– أي   كام ذكرنا ف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة معرفة نوع الشبهة 
املضاف  املاء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 

الرشعي فنجد روايات منها:

رواية عيل بن جعفر:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب« بِإِْسنَاِدِه َعْن 
ِد ْبِن حَيَْيى َعِن اْلَعْمَرِكيِّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن ُموَسى  ِد ْبِن َيْعُقوَب َعْن حُمَمَّ حُمَمَّ
َب ِمْن إَِناٍء َكْيَف ُيْصنَُع بِِه  ْبِن َجْعَفٍر ِف َحِديٍث َقاَل: َو َسَأْلُتُه َعْن ِخنِْزيٍر رَشِ

اٍت«)1). َقاَل: »ُيْغَسُل َسْبَع َمرَّ

)1) التهذيب، ج1، ص261، احلديث760،  وسائل الشيعة، ج1، ص226، من أبواب األسآر، الباب1، 

احلديث2.
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رواية سعيد األعرج:
ُد ْبُن َيْعُقوَب الكليني  ف كتابه » الكاف«،  َعْن َعيِلِّ ْبِن  روى الشيخ حُمَمَّ
إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن امْلُِغرَيِة َعْن َسِعيٍد اأْلَْعَرِج َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ 

ايِنِّ َفَقاَل: » اَل «)1). َعْن ُسْؤِر اْلَيُهوِديِّ َو النَّرْصَ

رواية معاوية بن عامر:
ُد ْبُن احْلََسِن الطويس ف كتابه » التهذيب« بِإِْسنَاِدِه َعِن  روى الشيخ حُمَمَّ
ٍر َعْن َأيِب َعْبِد اهلل ِف  احْلَُسنْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعامَّ

ُأ ِمْن ُسْؤِرَها)2).  َا ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت َو ُيَتَوضَّ ِة َأهنَّ رَّ اهْلِ

رواية معاوية بن رشيح:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابيه » التهذيب واالستبصار« 
ٍد َعْن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح َعْن َصْفَواَن ْبِن حَيَْيى  بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْعٍد َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
ُسْؤِر  َعْن  ِعنَْدُه  َأَنا  َو   َعْبِد اهلل َأَبا  ُعَذافٌِر  َسَأَل  َقاَل:  ْيٍح  رُشَ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن 
ُب ِمنُْه  َباِع ُيرْشَ اَمِر َواْلَفَرِس َو اْلَبْغِل َو السِّ اِة َو اْلَبَقَرِة َو اْلَبِعرِي َو احْلِ نَّْوِر َو الشَّ السِّ
ْأ َقاَل ُقْلُت: َلُه اْلَكْلُب َقاَل اَل ُقْلُت  ْب ِمنُْه َو َتَوضَّ ُأ ِمنُْه َفَقاَل:» َنَعِم ارْشَ َأْو ُيَتَوضَّ

ُه َنَجٌس«)3). ُه َنَجٌس اَل َو اهللَِّ إِنَّ َأ َلْيَس ُهَو َسُبٌع َقاَل اَل َواهلل إِنَّ

)1) الكاف، ج3، ص11، احلديث5،  وسائل الشيعة، ج1، ص229، من أبواب األسآر، الباب3،احلديث1.

)2) التهذيب، ج1، ص226، احلديث652، وسائل الشيعة،ج1، ص228، من أبواب األسآر، الباب2، 

احلديث1.
التهذيب، ج1، ص225، احلديث 647، االستبصار، ج1، ص19، احلديث،41، وسائل الشيعة،   (3(

ج1، ص227، من أبواب األسآر، الباب1،احلديث1.
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رواية عامر بن موسى الساباطي:
روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه » الكاف «، َعْن َأمْحََد ْبِن 
ِد ْبِن َأمْحََد َعْن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن  ِد ْبِن حَيَْيى مَجِيعًا َعْن حُمَمَّ إِْدِريَس َو حُمَمَّ
ِر ْبِن ُموَسى َعْن َأيِب  ِق ْبِن َصَدَقَة َعْن َعامَّ اٍل َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَصدِّ َفضَّ
ْأ ِمْن  ُب ِمنُْه احْلَاَمَمُة َفَقاَل ُكلُّ َما ُأِكَل حَلُْمُه َفَتَوضَّ َعْبِد اهلل َقاَل: »ُسِئَل َعامَّ َترْشَ
َب ِمنُْه َباٌز َأْو َصْقٌر َأْو ُعَقاٌب َفَقاَل ُكلُّ يَشْ ٍء ِمَن  ْب َو َعْن َماٍء رَشِ ُسْؤِرِه َو ارْشَ
ُب ِمنُْه إاِلَّ َأْن َتَرى ِف ِمنَْقاِرِه َدمًا َفإِْن َرَأْيَت ِف ِمنَْقاِرِه َدمًا َفاَل  ُأ مِمَّا َيرْشَ رْيِ ُيَتَوضَّ الطَّ

ْب«)1). ْأ ِمنُْه َو اَل َترْشَ َتَوضَّ

رواية الوشاء:
روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ف كتابه » الكاف «،َعْن َأمْحََد ْبِن 
ْن َذَكَرُه َعْن َأيِب َعْبِد  اِء َعمَّ ِد ْبِن َأمْحََد َعْن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح َعِن اْلَوشَّ إِْدِريَس َعْن حُمَمَّ

ٍء اَل ُيْؤَكُل حَلُْمُه)2).  ُه َكاَن َيْكَرُه ُسْؤَر ُكلِّ يَشْ اهللَِّ  َأنَّ

رواية عيل بن جعفر:
روى َعيِلُّ ْبُن َجْعَفٍر ِف ِكَتابِِه َعْن َأِخيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر × َقاَل: َسَأْلُتُه َعِن 

ُأ ِمنُْه«)3).  ُب  ِمْن ُسْؤِرَها َو اَل َتَتَوضَّ احْلَاِئِض َقاَل: » َترْشَ

)1) الكاف، ج3، ص9، احلديث5، وسائل الشيعة، ج1، ص230، من أبواب األسآر، الباب4، احلديث2.

الباب5،  األسآر،  أبواب  من  ص232،  ج1،  الشيعة،  وسائل  احلديث7،  ص10،  ج3،  الكاف،   (2(

احلديث2.
)3) مسائل عيل بن جعفر، ص142، احلديث 166، وسائل الشيعة، ج1، ص237، من أبواب األسآر، 

الباب 8، احلديث4.
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رواية عيل بن يقطني:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابيه » التهذيب واالستبصار« 
ِد ْبِن َأيِب مَحَْزَة  اٍل َعْن َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح َعْن حُمَمَّ بِإِْسنَاِدِه َعْن َعيِلِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َفضَّ
ُأ بَِفْضِل احْلَاِئِض َقاَل: »إَِذا  ُجِل َيَتَوضَّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َيْقطِنٍي َعْن َأيِب احْلََسِن ِف الرَّ

َكاَنْت َمْأُموَنًة َفاَل َبْأَس«)1). 

رواية عبد اهلل بن سنان:
ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق ِف كتابه» َثَواِب اأْلَْعاَمِل«  روى الشيخ حُمَمَّ
اِء َعْن  ِد ْبِن ِعيَسى َعِن احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ اْلَوشَّ َعْن َأبِيِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ َعْن حُمَمَّ
َسْبِعنَي  ِمْن  ِشَفاٌء  امْلُْؤِمِن  ِف ُسْؤِر  َعْبِد اهللَِّ  َقاَل: »َأُبو  َقاَل:  ْبِن ِسنَاٍن  َعْبِد اهللَِّ 

َداًء«)2). 

االستدالل بالروايات عىل املطلوب:
من خالل تتبع الروايات املذكورة أعاله يتضح أن حكم مجيع األسآر طاهرة 

إالّ سؤر الكلب واخلنزير والكافر.

ماء الوضوء:
هو املاء املستعمل ف رفع احلدث األصغر.

الوسائل،  احلديث30،  ص16،  ج1،  االستبصار،   ،632 احلديث  ص221،  ج1،  ج1،  التهذيب،   (1(

ج1، ص237، من أبواب األسآر، الباب8، احلديث5.
الباب18،  األسآر،  أبواب  من  ص264،  ج17،  الوسائل،  األعامل،ص181،احلديث2،،  ثواب   (2(

احلديث1.



294.......................... منهجية االستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلمامية

حكم ماء الوضوء: 
ملعرفة حكم ماء الوضوء نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط.

أوالً: تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
الوضوء  ماء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: كام ذكرنا ف منهجية االستنباط نبحث 
عن كواشف للوصول إىل احلكم الرشعي فنجد روايات منها:

رواية زرارة بن أعني:
ِد  روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «، َعْن حُمَمَّ
ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َعْن َأبِيِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ  ِد ْبِن النُّْعاَمِن َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ْبِن حُمَمَّ
ِد ْبِن َأيِب َنرْصٍ َعْن َأَباِن ْبِن  َعِن احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ َعْن َأمْحََد ْبِن ِهاَلٍل َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
َأ ُأِخَذ َما َيْسُقُط ِمْن   إَِذا َتَوضَّ ا َقاَل: »َكاَن النَّبِيُّ ُعْثاَمَن َعْن ُزَراَرَة َعْن َأَحِدمِهَ

ُئوَن بِِه«)1) . ُوُضوِئِه َفَيَتَوضَّ

رواية عبد اهلل سنان:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابيه » التهذيب واالستبصار«، 
ِد ْبِن ُقوَلَوْيِه َعْن َأبِيِه َعْن َسْعِد ْبِن  ِد ْبِن النُّْعاَمِن َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ

املضاف  املاء  أبواب  من  ص210،  ج1،  الشيعة،  وسائل  احلديث631،  ص221،  ج1،  التهذيب،   (1(

واملستعمل، الباب 8، احلديث1.
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َعْبِد اهلل َعِن احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ َعْن َأمْحََد ْبِن ِهاَلٍل َعِن احْلََسِن ْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعْبِد اهلل 
ُجُل بِِه  ُأ الرَّ ِذي َيَتَوضَّ ا امْلَاُء الَّ ْبِن ِسنَاٍن َعْن َأيِب َعْبِد اهلل ِف َحِديٍث َقاَل: »َو َأمَّ
َأ بِِه«)1). ُه َو َيَتَوضَّ َفَيْغِسُل بِِه َوْجَهُه َو َيَدُه ِف يَشْ ٍء َنظِيٍف َفاَل َبْأَس َأْن َيْأُخَذُه َغرْيُ

ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق ِف كتابه» من ال  مَّ وكذلك روى الشيخ حُمَ
ُأ ِمْن َفْضِل َوُضوِء مَجَاَعِة امْلُْسِلِمنَي-  حيرضه الفقيه« َقاَل: ُسِئَل َعيِلٌّ  َأ ُيَتَوضَّ
مَجَاَعِة  َفْضِل َوُضوِء  ِمْن  َبْل  اَل  َقاَل  ٍر  خُمَمَّ َأْبَيَض  َرْكٍو  ِمْن  ُأ  ُيَتَوضَّ َأْو  إَِلْيَك  َأَحبُّ 

ْهَلُة)2). ْمَحُة السَّ امْلُْسِلِمنَي- َفإِنَّ َأَحبَّ ِدينُِكْم إىَِل اهللَِّ احْلَنِيِفيَُّة السَّ

رواية حاتم بن إسامعيل:
اْبِن  َعِن   » امْلََحاِسِن   « كتابه  ِف    ِقيُّ اْلرَبْ َخالٍِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  روى 
اْلَعْرَزِميِّ َعْن َحاتِِم ْبِن إِْساَمِعيَل َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ َعْن َأبِيِه  َأنَّ َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي 
 ََب ِمْن َفْضِل َوُضوِئِه َقاِئاًم َفاْلَتَفَت إىَِل احْلََسِن ُب َو ُهَو َقاِئٌم ُثمَّ رَشِ  َكاَن َيرْشَ

َك َرُسوَل اهلل َصنََع َهَكَذا«)3) . َقاَل:»َيا ُبنَيَّ إيِنِّ َرَأْيُت َجدَّ

االستدالل بالروايات عىل املطلوب:
من خالل تتبع الروايات املذكورة أعاله يتضح أن حكم ماء الوضوء طاهر 

)1) التهذيب،ج1،ص221، احلديث630، االستبصار،ج1، ص27، احلديث71، وسائل الشيعة، ج1، 

ص210، من أبواب املاء املضاف واملستعمل، الباب 8، احلديث2.
املاء  أبواب  من  ص210،  ج1،  الشيعة،  وسائل  احلديث16،  ص12،  الفقيه،ج1،  حيرضه  ال  من   (2(

املضاف واملستعمل، الباب 8، احلديث3.
)3) املحاسن، ص580، احلديث50، ، وسائل الشيعة، ج1، ص210، من أبواب املاء املضاف واملستعمل، 

الباب 8، احلديث4.
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ومطهر من احلدث واخلبث.

ماء الغسل:
هو املاء املستعمل ف رفع احلدث األكرب.

حكم ماء الغسل: 
ملعرفة حكم ماء الغسل نتبع ما ذكرناه ف منهجية االستنباط .

أوالً: تشخيص نوع الشبهة: 
– أي  الشبهة  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة  االستنباط  منهجية  ذكرنا ف  كام 
الغسل  ماء  ومصداق  مفهوم  ألن  حكمية؛  شبهة  هنا  والشبهة   - تشخيصها 

واضح واملراد معرفته هنا هو حكمه.

 ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: 
احلكم  إىل  للوصول  كواشف  عن  نبحث  االستنباط  منهجية  ف  ذكرنا  كام 
بامء  احلدث  رفع  تدل عل جواز  منها  متعارضة طائفة  روايات  فنجد  الرشعي 
الغسل، وطائفة أخرى من الروايات تدل عل عدم رفعه للحدث وهي كالتايل:

الروايات التي استدل هبا عىل جواز رفع احلدث بامء الغسل:
صحيحة عيل بن جعفر:

روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعْن 
ٍد َعْن ُموَسى ْبِن اْلَقاِسِم َو َأيِب َقَتاَدَة َعْن َعيِلِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأيِب احْلََسِن  َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
ُجِل ُيِصيُب امْلَاَء ِف َساِقَيٍة َأْو ُمْسَتنَْقٍع َأ َيْغَتِسُل ِمنُْه  ِل  َقاَل: َسَأْلُتُه َعِن الرَّ اأْلَوَّ
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ُه َو امْلَاُء اَل َيْبُلُغ َصاعًا لِْلَجنَاَبِة  اَلِة إَِذا َكاَن اَل جَيُِد َغرْيَ ُأ ِمنُْه لِلصَّ لِْلَجنَاَبِة َأْو َيَتَوضَّ
َباُع َقْد  ُف َأْن َتُكوَن السِّ ٌق َفَكْيَف َيْصنَُع َو ُهَو َيَتَخوَّ َو اَل ُمّدًا لِْلُوُضوِء َو ُهَو ُمَتَفرِّ
َبْت ِمنُْه َفَقاَل:» إِْن َكاَنْت َيُدُه َنظِيَفًة َفْلَيْأُخْذ َكّفًا ِمَن امْلَاِء بَِيٍد َواِحَدٍة َفْلَينِْضْحُه  رَشِ
َخْلَفُه َو َكّفًا َأَماَمُه َو َكّفًا َعْن َيِمينِِه َو َكّفًا َعْن ِشاَملِِه َفإِْن َخِشَ َأْن اَل َيْكِفَيُه َغَسَل 
ِزيِه َو إِْن َكاَن اْلُوُضوُء َغَسَل  اٍت ُثمَّ َمَسَح ِجْلَدُه بَِيِدِه َفإِنَّ َذلَِك جُيْ َرْأَسُه َثاَلَث َمرَّ
قًا َفَقَدَر َأْن  َوْجَهُه َو َمَسَح َيَدُه َعَل ِذَراَعْيِه َو َرْأِسِه َو ِرْجَلْيِه َو إِْن َكاَن امْلَاُء ُمَتَفرِّ
َمَعُه َو إاِلَّ اْغَتَسَل ِمْن َهَذا َو ِمْن َهَذا َو إِْن َكاَن ِف َمَكاٍن َواِحٍد َو ُهَو َقِليٌل اَل  جَيْ

ِزيِه«)1). َيْكِفيِه لُِغْسِلِه َفاَل َعَلْيِه َأْن َيْغَتِسَل َو َيْرِجَع امْلَاَء فِيِه َفإِنَّ َذلَِك جُيْ

صحيحة الفضيل بن يسار:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعِن 
احْلَُسنْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعِن اْبِن ُأَذْينََة َعِن اْلُفَضْيِل َقاَل: ُسِئَل َأُبو َعْبِد 
َناِء َفَقاَل: »اَل َبْأَس َهَذا مِمَّا  اهللَِّ َعِن اجْلُنُِب َيْغَتِسُل َفَينَْتِضُح ِمَن اأْلَْرِض ِف اإْلِ

يِن ِمْن َحَرٍج«)2).  َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ

صحيحة حممد بن مسلم:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعِن 
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: ُقْلُت  احْلَُسنْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن َأيِب َأيُّوَب َعْن حُمَمَّ

)1) التهذيب،ج1، ص416، احلديث،1315، وسائل الشيعة،ج1، ص216، أبواب املاء املطلق، الباب 

10،احلديث1.
)2) التهذيب،ج1، ص86، احلديث225، وسائل الشيعة،ج1، ص211،أبواب املاء املضاف واملستعمل، 

الباب9، احلديث1.
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ُه َأْغَتِسُل ِمْن َماِئِه َقاَل:» َنَعْم اَل  ُم َيْغَتِسُل فِيِه اجْلُنُُب َو َغرْيُ أِليَِب َعْبِد اهلل احْلَامَّ
َما  َو  ِرْجيَلَّ  َفَغَسْلُت  ِجْئُت  ُثمَّ  فِيِه  اْغَتَسْلُت  َلَقِد  َو  اجْلُنُُب  ِمنُْه  َيْغَتِسَل  َأْن  َبْأَس 

اِب«)1). َ َغَسْلُتُهاَم إاِلَّ مِمَّا َلِزَق هِبِاَم ِمَن الرتُّ

روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعْن 
ٍد َعْن َأيِب حَيَْيى اْلَواِسطِيِّ َعْن َبْعِض َأْصَحابِِه َعْن َأيِب احْلََسِن اهْلَاِشِميِّ  َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
ِمَن  اْلَيُهوِديَّ  َأْعِرُف  اَل  ِم  احْلَامَّ ِف  احْلَْوِض  َعَل  َيُقوُموَن  َجاِل  الرِّ َعِن  ُسِئَل  َقاَل: 
َتْغَتِسُل ِمْن َماٍء آَخَر  ِمنُْه َو اَل  َتْغَتِسُل  ايِنِّ َو اَل اجْلُنَُب ِمْن َغرْيِ اجْلُنُِب َقاَل  النَّرْصَ

ُه َطُهوٌر)2).  َفإِنَّ

الروايات التي استدل هبا عىل عدم رفع احلدث بامء الغسل:
صحيحة حممد بن مسلم:

روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعِن 
اَقاَل:  ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأَحِدمِهَ احْلَُسنْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َصْفَواَن َعِن اْلَعاَلِء َعْن حُمَمَّ
ِم َفَقاَل: »اْدُخْلُه بِإَِزاٍر َو اَل َتْغَتِسْل ِمْن َماٍء آَخَر إاِلَّ َأْن َيُكوَن  َسَأْلُتُه َعْن َماِء احْلَامَّ

فِيِهْم ُجنٌُب َأْو َيْكُثَر َأْهُلُه َفاَل ُيْدَرى فِيِهْم ُجنٌُب َأْم اَل«)3). 

)1) التهذيب،ج1، ص378، احلديث1172، وسائل الشيعة،ج1، ص148، أبواب املاء املطلق، الباب 

7،احلديث2.
)2) التهذيب،ج1، ص378، احلديث1171، وسائل الشيعة، ج1، ص149، أبواب املاء املطلق، الباب 

7،احلديث6.
)3) التهذيب،ج1، ص378، احلديث1175، وسائل الشيعة، ج1، ص149، أبواب املاء املطلق، الباب 

7،احلديث5.
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رواية حزة بن أحد:
روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس ف كتابه » التهذيب «بِإِْسنَاِدِه َعْن 
َعْن  احْلَِميِد  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َأْصَحابِنَا  ِمْن  ٍة  ِعدَّ َعْن  حَمُْبوٍب  ْبِن  َعيِلِّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ِم  احْلَامَّ َعِن  ي  َغرْيِ َسَأَلُه  َأْو  َسَأْلُتُه  َقاَل:   ِل اأْلَوَّ احْلََسِن  َأيِب  َعْن  َأمْحََد  ْبِن  مَحَْزَة 
َماُء  فِيَها  َتِمُع  جَيْ تِي  الَّ اْلبِْئِر  ِمَن  َتْغَتِسْل  اَل  َو  َك  َبرَصَ ُغضَّ  َو  بِِمْئَزٍر  َقاَل:»اْدُخْلُه 
َنا َو النَّاِصُب َلنَا َأْهَل اْلَبْيِت  ُه َيِسيُل فِيَها َما َيْغَتِسُل بِِه اجْلُنُُب َو َوَلُد الزِّ ِم َفإِنَّ احْلَامَّ

ُهْم«)1).  َو ُهَو رَشُّ

تعارض الروايات:
بعد متامية السند فإن روايات جواز رفع احلدث تعارض روايات عدم رفع 
احلدث. وحينئٍذ، إن أمكن التخلص من التعارض بأحد األمور التي تم ذكرها 
باب  أحكام  وحّكمنا  استحكم،  وإالّ  التعارض،  ارتفع  االستنباط  منهجية  ف 

التعارض، وفيه ثالثة اجتاهات كام ذكرنا ف منهجية االستنباط:

االجتاه األول: البقاء علی التساقط.

االجتاه الثاين: التخيري.

االجتاه الثالث: الرتجيح. 

كلٌّ بحسب مبناه.

الرتجيح  فنختار  مستحكم  التعارض  أن  نرى  السند  متامية  بعد  وهنا 

املضاف  املاء  ص219،أبواب  الشيعة،ج1،  وسائل  احلديث1143،  ص373،  التهذيب،ج1،   (1(

واملستعمل، الباب11، احلديث1.
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سبحانه  هلل  لكتاب  موافقة  الرفع  أحاديث  أن  فنالحظ  املنصوصة  باملرجحات 
احلدث  رفع  إلثبات  املقتيض  وهو  َطُهورًا﴾  ﴿َماًء  تعالی  قوله  ف  كام  وتعاىل 
للمشهور  اجلنابة موافق  بامء غسل  أن عدم رفع احلدث  مرارًا وتكرارًا. كام  به 

األغلب من فقهاء العاّمة)1). 

النتيجة:
يكون حكم ماء الغسل طاهر ومطهر من احلدث واخلبث.

  

)1) املحل، البن حزم، حتقيق أمحد شاكر، ج1، ص185.



النتائج
مناهج  عن  فيها  حتدثت  الذي  الكتاب  هذا  فصول  غامر  ف  اخلوض  بعد 
بحسب  خاص  بشكل  وكذلك  عام  بشكل  اإلمامية  الشيعة  عند  االستنباط 
الثانوية  املراجع  آراء  األولية ومطالعة  املصادر  متابعة  وبعد  فيها  املختار  الرأي 
التي تناولت موضوع االطروحة توصل الباحث إىل مجلة من النتائج التي خرج 

هبا من خالل رحلته ف كتابة فصول االطروحة ومنها ماييل:

-إن هذه املنهجية تدرب الطالب عل كيفية االستنباط ومراحله، من أين 
ينتظم  بحيث  بعض،  عل  بعضها  األدلة  ألولويِّات  مبينًا  ينتهي،  أين  وإىل  يبدأ 
ينضج  الذي ال  الطالب،  الكثري من عمر  الوقت  الطالب، وف ذلكتوفري  ذهن 

عنده بدوهنا إال بعد عدة سنوات من دراسته.

- بيان كيفية توظيف القواعد األصولية ف عملية االستنباط وبيان مواقعها 
فيها.

- إن هذه املنهجية تربمج ذهنية الطالب وتنظمها، حيث تم تقسيم الشبهات 
إىل ثالث: 

األوىل: الشبهة احلكمية.

الثانية : الشبهة املفهومية.

الثالثة: الشبهة املصداقية.

عالج  طرق  شبهة  ولكل  أسباب  شبهة  لكل  أن  املنهجية  هذه  توضح   -
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خاصة هبا مما جيعل الرؤيا واضحة عند املستنبط.

أمتنى أن أكون قد وفقت ف دراستي هذه إن شاء اهلل تعاىل وأن تكون دراسة 
مكتباتنا  ف  فراغًا  تسد  أن  وعساها  املنشود  الغرض  تؤدي  وأن  ومفيدة  نافعة 

العلمية. واهلل ويل التوفيق.

املؤلف 









املصادر واملراجع
إن خري ما ابتدئ به »القرآن الكريم«.. 1

اختيار معرفة الرجال، للشيخ الطويس.. 2

األلفية والنفلية، للشهيد األول.. 3

أعيان الشيعة ، للسيد حمسن األمني.. 4

أجود التقريرات، للسيد اخلوئي تقريرًا ألبحاث املريزا النائيني.. 5

أمل اآلمل، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل.. 6

أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني العاميل. 7

أصول الرسخيس، ألمحد بن أيب سهل الرسخيس.. 8

االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد، للسيد مهدي القزويني.. 9

االستبصار، الشيخ الطويس.. 10

االحتجاج ، ألمحد ابن عيل بن أيب طالب الطربيس.. 11

أصول الفقه، للشيخ املظفر.. 12

األعالم، خري الدين الزركيل.. 13

األصول العامة للفقه املقارن، للسيد حممد تقي احلكيم.. 14

أصول احلديث وأحكامه، للشيخ جعفر السبحاين.. 15
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أصول االستنباط، للشيخ الدكتور عيل الشوييل)املؤلف(.. 16

أصول الفقه وقواعد االستنباط بني النظرية والتطبيق، للشيخ الدكتور . 17
عيل الشوييل )املؤلف(. 

أعالم هجر للسيد هاشم حممد الشخص.. 18

بحار األنوار، الشيخ حممد باقر املجليس.. 19

البحر املحيط، أليب حيان الغرناطي.. 20

البابليات، حممد عيل اليعقويب.. 21

بيان مواقع األصول والقواعد ف عملية االستنباط، تقرير الشيخ حسن . 22
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