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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 (صمى اهلل عميو كآلو  )الحمد هلل رٌب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف محمد الصادؽ األميف 
 .كعمى آلو المياميف كصحبو المنتجبيف 

 ..كبعد 

فييعٌد القرآف الكريـ الدستكر األكمؿ لقيادة البشرية كفؽ المسار الصحيح ، إال إف ما جرل عمى المسمميف 
في ربكع العالـ غٌيب ىذه القدرة اليائمة عندىـ كأفقدىـ العديد مف الحمكؿ الحياتية كالقيادٌية في إدارة الببلد 

 .كالعباد مٌما جعميـ في أفؽ بعيدة عف الكاقع المعاش 

كقد شاءت األقدار أف تككف الدكؿ المسممة أداة بأيدم دكؿ االستكبار العالمي يفعمكف بيـ ما يشاؤكف 
كيقرركف ، حتى أصبح الفرد المسمـ الذم يعيش في ببلده أنو إنساف ببل إرادة كفكر ببل أداة كحياة ببل 

 .نافذة إال مف خبلؿ ىذه الدكؿ 

كمف ىنا ، اشتعمت في نفكس العديد مف رجاؿ األٌمة يقظة الكعي لمخبلص مف ىذا الكاقع المؤلـ أمبلن 
بالخبلص كبحثان عف حياة أفضؿ ، فرجعكا إلى الشريعة باحثيف في نصكصيا كأدكاتيا لمكصكؿ إلى ما 

 .ينقميـ إلى بٌر األماف 

كمف خبلؿ التأمؿ تبٌيف أف الشريعة اشتممت عمى تكاليؼ تخص الفرد بكصفو فردان كتكاليؼ تخص 
المجتمع بما ىك مجتمع فضبلن عف المسائؿ األخرل ، فكضعكا أيدييـ عمى تمؾ التكاليؼ ككجدكا أف 
المجتمع بحاجة إلى نظريتيف فردية كاجتماعية ، كاالجتماعية منيا تساعدىـ في إدارة شؤكنيـ العامة 

 .كالتعامؿ ، فكانت ىذه الدراسة باحثة عف مباني األحكاـ اإلجتماعٌية في الشريعة اإلسبلمية 

 :أىمّية الدراسة 

لدراسة مباني الفقو االجتماعي أىمية كبيرة في معرفة تمؾ األسس التي أعتمدىا الفقياء في تسيير طرؽ 
دارة الماؿ كالعباد ، ككضع اليد عمى ما أىك أصمح كأنفع كرفع اليد عٌما ال خير فيو كال منفعة ،  التعامؿ كا 

 .ككشؼ المستكر مف آليات التعامؿ كالرؤل االجتيادٌية لؤلحكاـ اإلجتماعٌية 
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 :اختيار المكضكع كصعكبتو 

 صعكبة في اختيار مكضكعو الذم يتناكلو بالبحث كالتنقيب كالدراسة ، إال – بشكؿ عاـ –يكاجو الباحث 
إٌف نظرة كاحدة لمكاقع ستجعمو يرل مئات المكضكعات التي ىي بحاجة لمبحث كالدراسة ، كالنظرة نفسيا 

 .جعمت مف ىذا المكضكع محٌؿ اىتماـ الباحث كالغكص في ثناياه 

 (مباني الفقو االجتماعي في الشريعة اإلسبلمية دراسة في األسس كالتطبيؽ  )كتتضح صعكبة المكضكع 
ككف الفقياء لـ يعالجكا المباني بكصؼ االعتبارات بؿ عالجكىا بكصفيا العاـ ، مضافان إلى أف العديد 

 . منيـ كتب في مجاؿ األحكاـ االجتماعية مف غير بياف األسس المبائٌية األصكلية لتمؾ المسائؿ 

إف : كمف ىنا ، فقد ييستفيـ لجدكل المكضكع المبحكث فبل فرؽ فيو عف غيره ؟ كالجكاب عف ذلؾ 
 إٌما عمى –عمى نحك الحصر العقمي - المكضكعات التي تدرس فإنيا تبحث بأحد أمريف ال ثالث ليما 

ٌما عمى نحك الطريقٌية كيكفيني الطريقة في ذلؾ إذا ما تنازلت عف المكضكعٌية   .نحك المكضكعٌية كا 

 الدراسات السابقة

في حدكد بحثي القاصر لـ أجد دراسة عنت بمباني الفقو االجتماعي عمى اختبلؼ المذاىب اإلسبلمية ، 
 .كمف ىنا تتبٌيف جٌدة المكضكع كبادرة أكلى لدراسات أعمؽ في ىذا المجاؿ 

 طبيعة الدراسة 

اعتمد الباحث في كتابتو عمى المنيج التحميمي كالكصفي لممادة العامة كذلؾ مف خبلؿ عرض المباني 
يراد بعض اإلشكاالت   . ثـ اإلشارة إلى تطبيقاتيا الفقيٌية – إف كجدت –العممٌية كأدلتيا كا 

فإنو قد  (الجانب التنظيرم  )كأكد اإلشارة إلى شيء قد يبلحظ في عممية طرح المادة العممٌية أال كىك 
بأف طبيعة : كيجاب عميو . ييشكؿ بسعة ىذا الجانب ، األمر الذم يقمؿ مف القيمة العممية لؤلطركحة 

ف كاف مبحكثان في غيرىا كال سيما  الدراسات الجديدة كغير المطركحة تستكجب بياف ما يتعٌمؽ بيا كا 
ككما . دراستنا كانت حكؿ المباني األصكلية لمفقو اإلجتماعي التي تختمؼ لحاظان كمكضكعان عف غيرىا 
أف الباحث أعتمد كمٌيان عمى مصادر أصكؿ الفقو لبياف مادتو العممية كذلؾ مف أجؿ بياف المكقؼ 

 .األصكلي لممكضكع المبحكث مع االعتماد عمى بقية المصادر في كقت الحاجة 

كالقكاعد الشرعٌية المتعمقة بالفقو  )كعميو ، فمـ يدرس البحث بعض المسائؿ المتعمقة بالمكضكع 
 .ضركرة أف البحث بحثان في المباني ال في طرؽ االستدالؿ لييشكؿ بعدـ إدراجيا  (اإلجتماعي 
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 خّطة البحث 

انتظـ البحث كالدراسة عمى مقٌدمة كمبحث تمييدم كثبلثة فصكؿ ثـ خاتمة بأىـ النتائج مع ذكر أبرز 
 .المصادر كالمراجع المعتمدة كأخيران ترجمة لخبلصة البحث بالمغة اإلنجميزية 

أٌما المقٌدمة فقد اشتممت عمى بياف سبب اختيار المكضكع كأىميتو كما تعٌمؽ بو مف صعكبات كبياف 
 .منيجٌية البحث بشكؿ عاـ 

كأكضح المبحث التمييدم التنظير المنيجي كالمعرفة لعنكاف األطركحة مف خبلؿ بياف مفردات عنكاف 
 .األطركحة كذكر مبلكات األحكاـ كأىـ مميزات كخصائص التشريع اإلسبلمي 

 (المباني المفظية كالداللية كاألماراتية لمفقو االجتماعي كتطبيقاتو  )كدرس الفصؿ األٌكؿ تحت عنكاف 
 .فانتظـ في ثبلثة مباحث رئيسة 

كبحث الفصؿ الثاني المباني غير المفظية كاألصكؿ العممٌية لمفقو االجتماعي في مبحثيف رئيسييف يتعمؽ 
 .كؿ مبحث بجية مبنائٌية 

كأسس التشخيص في - كالقياس كاالستحساف كغيرىما - كأشار الفصؿ الثالث لممباني المختمؼ فييا 
الفقو االجتماعي بيف المذاىب اإلسبلمٌية مكتفيان بأىـ كأبرز المباني المختمؼ فييا كأشيرىا تاركان غيرىا ، 

 .لرجكعيا في المحصمة إلى خبلؼ كاحد كىك كما سيتضح ذلؾ عند المركر بيا 

كفي نياية البحث كانت ىنالؾ مجمكعة مف النتائج التي تكٌصؿ إلييا الباحث كأفرزتيا كسائؿ البحث 
كأخيران أشرتي إلى أىـ المصادر كالمراجع المعتمدة في عممية البحث كالتنقيب المعرفي . العممي الرصيف

 .معقبان ذلؾ بترجمة مٌمخصة لؤلطركحة بالمغة اإلنجميزية 

كال يفكتني أف أتقٌدـ بكافر الشكر كالحمد لمبارم عٌز كجؿ قبؿ كٌؿ شي ، ثـ أتقدـ بشكرم كتقديرم إلى  
األستاذ الدكتكر صاحب محٌمد حسيف نٌصار الذم أجيدتو كثيران ، فأفادني أكثر ، كقد كجدتو أبان كريمان 
ـى األستاذ كًنٍعـ المربي كالسيٌما في أزمتي الصحٌية التي استدعت  كأخان نصكحان كمعممان سديدان ، فكاف ًنٍع

 ـ فأدامو اهلل تعالى 2016 / 8 / 23 – 1: الخضكح لعممية كبرل في مدينة ككلف األلمانية بتاريخ 
ٌف ما في ىذه األطركحة مف ىنات فبتقصير مني دكف عمد أك  لمعمـ كخدمة أىموي إنو سميع مجيب ، كا 
ليو أنيب ، فإنو العالـ بخفايا  ف كاف فييا مف الخير فيك بتكفيؽ اهلل تعالى عميو تككمتي كا  تقصير ، كا 

 .العباد 
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 (االجتماع – الفقو – المباني  )تكضيح مفردات العنكاف : المطمب األكؿ 

مصطمح المباني  : أكالن 

  :ػ المباني لغة 1

حركؼ : ، كلذا ييقاؿ - أيضان –  ، كييراد منو األساس ()جمع مبنى ، كىك ما بيني مف الدكر كغيرىا
.  ، فالمبنى ىك األساس ()مباني لمتي تيٌشكؿ أبنية الكممة

  :ػ المباني اصطالحان 2

في بحكث الفقياء كاألصكلييف يبلحظ ككنيا مف المفردات  (المباني  )عند التتبع الستعماؿ ىذه المفردة 
التي تستخدـ بشكؿ كبير ، بيد إنيا لـ تعٌرؼ بشكؿ خاص ، بؿ اكتفى الفقياء كاألصكليكف بذكر بعض 

: المعاني التي تنسجـ معيا ككما يأتي 

كيريدكف منيا البناء أم الحكـ الذم ييستظير  (المباني  ) يستخدـ الفقياء كاألصكليكف مفردة :أػ البناء 
:  اآلتية  الفقياء كاألصكلييفمف الدليؿ كما في عبارات

أنو مع )) تعقيبان عمى ما يراه بعض األعبلـ  ( ىػ 1186: ت  ) ما ذكره المحقؽ البحراني :األكلى 
اعترافو بككف ذلؾ مف المباني الميٍستنبطة كيؼ يذكر أكال أنو جيد كيعمؿ ذلؾ بالمسامحة في أدلة السنف ؟ 

 .  مف األدلة كتعبيره صريح في إفادة المباني معنى االستظيار كاالستنباط()((

البناء عمى التمسؾ بعمـك العاـ في الشبيات  )):  ما أشار إليو محمد تقي اآلممي بقكلو :الثانية 
، أك البناء عمى التمسؾ بقاعدة المقتضى عند الشؾ  (قده  )المصداقية لمخاص كما نسب إلى المصنؼ 

 إذ أشار عمى حكـ ()((... كحيث اف شيئا مف المباني ال يككف تماما عندنا فالحؽ . في كجكد المانع 
.  مف تقدمو كالذم ىك البناء بالمباني 

                                                           

:  ـ 1998-  ىػ 1418:  ، ت 1بيركت ، ط – دار الكتب العالمية : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ، الناشر : ينظر  ()
  .(مادة بنى  ) 333 / 7
– دار احياء التراث العربي : أحمد عبد العميـ البردكني ، طبع كنشر : الجامع ألحكاـ القرآف ، محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، تح : ينظر  ()

  .67 / 1: بيركت ، بال ط ، بال ت 
  .237 / 7: مؤسسة النشر اإلسالمي ، بال ط ، بال ت : محمد تقي االيركاني ، الناشر : رة ، يكسؼ آؿ عصفكر البحراني ، تح ضالحدائؽ النا ()
  .59 / 1:  ش 1337 - 1377:  ، ت 1فردكسي ، ط :  مصباح اليدل في شرح العركة الكثقى ، محمد تقي اآلممي ، المطبعة ()
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كييراد منيا الدليؿ الشرعي المعتمد في عممية االستنباط ، كىذه  (المباني  ) تستخدـ كممة :ب ػ الدليؿ 
: ذلؾ إلى بعض العبارات التي أشارت 

ينبغي أف يعمـ أٌف طريقة البحث في ىذه المسائؿ المستحدثة كأشباىيا عند الشيعة  ... )): األكلى 
تختمؼ عٌما ىك عميو عند إخكاننا أىؿ السٌنة كذلؾ الختبلؼ المباني األصكلية لكٌؿ مف الفريقيف ، حيث 

- إٌف أصحابنا يتمسككف بالنصكص الخاصة كالعاٌمة كأيضان بالقكاعد الكمٌية المأخكذة مف األدلَّة المعتبرة 
 . ()((- ... الكتاب كالسٌنة كاإلجماع القطعي 

ٌف الفقيو يأخذ الحكـ مف الدليؿ إ )): بقكلو  (معاصر  )كماؿ الحيدرم السٌيد ما أشار إليو : الثانية 
 كالكبلـ كاضح في ()((... كيستنبطو مف المباني الشرعية ، كيستفيد مف الدليؿ في بياف حدكد المكضكع 

. إفادة المباني معنى األدلة المعتمدة في عممية االستنباط 

 مف المعاني التي تؤدييا مفردة المباني ىي اآلراء األصكلية لمفقيو التي يعٌبر عنيا :جػ ػ اآلراء األصكلية 
جماع  : )) ( ىػ 1421: ت  ) محمد الصدر  الشييد، كما في عبارة السيد (المباني األصكلية  )بػ  كا 

ف كاف محرزا فيك ليس بحجة إال عمى بعض المباني األصكلية  المتكسطيف كالمتأخريف غير محرز كا 
 . ()((... غير التامة 

 تطمؽ كممة المباني عمى األسس التي يستمٌد منيا أصكؿ الفقو مسائمو كالمباحث المغكية :د ػ األسس 
 . ()كاألحكاـ البدييٌية كالتحسيف كالتقبيح العقمييف كغيرىا

 تستخدـ مفردة المباني في إفادة معنى المسائؿ كاألمكر التي تيبحث في عمـ :ىػ ػ المباحث األصكلية 
فيذا ما سنح  : )) ( ىػ 1345بعد : ت  )أصكؿ الفقو ، كما جاء ذلؾ في عبارة عمي الغركم االيركاني 

 فالمراد بالمباني ()((... بالخاطر كجادت بو الذاكرة مف المباني األصكلية أباف تدريسيا عمى ما نضدىا 
. ىنا ىي البحكث كالمسائؿ التي تيبحث في أصكؿ الفقو 

                                                           

  .246:  ىػ 1422:  ، ت 1قـ ، ط – نسؿ جكاف : بحكث فقيية ميمة ، ناصر مكاـر الشيرازم ، طبع كنشر  ()
  .165:  ـ 2008-  ىػ 1429:  ، ت 1قـ ، ط – معالـ التجديد الفقيي ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لخميؿ رزؽ ، دار فراقد  ()
  .282 / 3:  ـ 2007-  ىػ 1427:  ، ت 3قمـ ، ط : ما كراء الفقو ، محمد الصدر ، المطبعة  ()
: فمسفة أصكؿ الفقو ، كممة الشيخ جعفر السبحاني في المؤتمر التكريمي لمشيخ محمد حسيف الغركم االصفياني  المنعقد في مدينة قـ : ينظر  ()

http://imamsadeq.com/ar/index/newsView?articleId=5029.  
 . مف مقدمتو 2 / 1:  ىػ 1370: قـ ، بال ط ، ت  – اإلسالميمكتب اإلعالـ : نياية النياية ، عمي الغركم االيركاني ، طبع كنشر  ()

http://imamsadeq.com/ar/index/newsView?articleId=5029
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 يطمؽ مصطمح المباني في آراء الفقياء كاألصكلييف كيراد منو تمؾ القكاعد التي  : األصكليةك ػ القكاعد
 .  ()يستخدميا الفقيو الستنباط األحكاـ كمعرفتيا

: تكضيح كبياف 

ييبلحظ ككف المراد منيا في بحثنا ىك  (المباني  )مف خبلؿ متابعة المعاني التي استخدمت فييا مفردة 
التي يعتمدىا الفقيو في استنباط األحكاـ الشرعية ،  (  األصكليةالقكاعد )االستعماؿ األخير ، أعني 

، كقد عنكف بعض األصكلييف كالفقياء كالتي عٌبر عنيا السيد محمد باقر الصدر بالعناصر المشتركة 
 :كمنيـ  (المباني  )بحكثيـ األصكلية تحت عنكاف 

فقد أٌلؼ كتابو مباني تكممة المنياج لبياف المباني التي  ( ىػ 1413: ت  )ػ السيد أبك القاسـ الخكئي 1
 أف التعرض رأيت المنياج تكممة تأليؼ مف فرغت لٌما ... )): إعتمدىا ، كجاء في مقدمة كتابو ما نٌصو 

  .()... (( فقمت بذلؾ لمراجعتيا بحاجة كىـ كالفضؿ العمـ ألىؿ مفيد أمر لمبانييا

أشار إلى أىـ المباني الخاصة بالحدكد كالتعزيرات عمى  ( ىػ 1427: ت  )ػ الميرزا جكاد التبريزم 2
-  الحدكد كالتعزيرات–تنقيح مباني األحكاـ  )ضكء كتاب شرائع اإلسبلـ لممحقؽ الحمي تحت عنكاف 

)(). 

فقد تناكؿ المباني الخاصة بالرسالة العممية لمسيد الخميني  (معاصر  )ػ الشيخ محمد المؤمف القٌمي 3
 كقكاعده األيصكؿ عمـ إفٌ  ... )): كذكر في مقدمة كتابو ما نٌصو  (مباني تحرير الكسيمة  )تحت عنكاف 

 كحٌجية ، اآلحاد أخبار حٌجية يتفٌرع عمييا ، الفقو أيصكؿ كىك ، األحكاـ استنباط عميو يبتنى السديدة
 بيف الجمع بيا التي المعتبرة القكاعد يتكٌقؼ كعميو ، األخيار أصحابنا ككممات كالسٌنة الكتاب ظكاىر

 مرادات فيـ عمييا يتكٌقؼ التي العمـك مف ذلؾ غير إلى . كمقٌيداتيا كاإلطبلقات كمخٌصصاتيا العمكمات
 يككف أف مف لو محيص ال المتضمَّع  فالفقيو .األحكاـ عمى يستدؿٌ  بو ما حٌجية كثبكت كالسٌنة الكتاب

 كالمذىب اإلسبلمٌية الشريعة في تعالى اهلل أحكاـ كاستنباط التفٌقو مف يتمكَّف حٌتى األركاف بيذه مضطمعان 
  .()((... الجعفرم  اإلماميٌ  الحؽٌ 

                                                           

: ، تحقيؽ كنشر  (معاصر  )، مؤسسة دائرة المعارؼ الفقو اإلسالمي  (عمييـ السالـ  )مكسكعة الفقو اإلسالمي طبقان لمذىب أىؿ البيت : ينظر  ()
  .34 / 3:  ـ 2005-  ىػ 1426:  ، ت 1بيمف ، ط : مؤسسة دائرة المعارؼ ، المطبعة 

  .2 / 1:  ىػ 1396:  ، ت 2قـ ، ط – العممية : مباني تكممة المنياج ، أبك القاسـ الخكئي ، المطبعة  ()
  .13:  ىػ 1429:  ، ت 3قـ ، ط – كفا : ، الميرزا جكاد التبريزم ، المطبعة " الحدكد كالتعزيرات"تنقيح مباني األحكاـ : ينظر  ()
  .9 / 1:  ىػ 1422:  ، ت 1قـ ، ط – العركج : مباني تحرير الكسيمة ، محمد المؤمف القمي ، المطبعة  ()
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فقد بحث القكاعد الفقيية كاألصكلية األساسية التي تدخؿ  (معاصر  )ػ عمي أكبر السيفي المازندراني 4
  .()(مباني الفقو الفعاؿ  )في عممية استنباط األحكاـ الشرعٌية كعنكف كتابو 

فإذا طالعنا ىذه الكتب نجدىا تتعٌرض الى العديد مف المسائؿ األصكلية كالقكاعد العقمية كما يعتمده الفقيو 
 .مف قكاعد لمكصكؿ إلى الحكـ الشرعي 

كقد ييشكؿ عمى ىذا العنكاف بأف الباحث ال يستطيع أف يحكم القكاعد األصكلية برمتيا ليصٌح إطبلؽ 
 المباني بقكؿ مطمؽ ؟

 :كالجكاب عف ذلؾ بأحد أمكر ثبلث 

إف ىذا اإلشكاؿ مف اإلشكاالت السٌيالة التي ترد عمى ما كتبو األصكليكف في بحكثيـ األصكلية : األكؿ 
 .المعنكنة تحت ىذا العنكاف 

عممٌية البحث عف المباني األصكلية المعتمدة في مكضكع معٌيف ترتبط ارتباطان كثيقان : الثاني 
بالمكضكعات الخارجٌية المكجكدة ، فالبحث األصكلي في زمف الشيخ المفيد يختمؼ عٌما عميو اآلف ، 

 .تكٌثر المكضكعات الخارجٌية التي ىي بحاجة إلى بحث كتأسيس كتأصيؿ : كذلؾ ألسباب كثيرة ، منيا 

 أف يؤسس كيينٌظر لمكضكعو بكٌؿ ما أكتي مف قٌكة ، فالمصاديؽ – بشكؿ عاـ –يحاكؿ الباحث : الثالث 
 .كثيرة جدان كقد يتعٌسر إحصاؤىا كالنظر فييا ، كما داـ بحثنا في القكاعد كاألسس العامة فالغرض متحقؽ

 الفقو االجتماعي : ثانيان 

فذلؾ يمـز بياف ما ترٌكب منو كما يرتبط بو  ؛ إذ " الفقو اإلجتماعي"إذا ما أردنا إعطاء صكرة بيانية عف 
: ىك مف المفاىيـ التركيبية التي ىي بحاجة إلى تفكيؾ كدراسة كؿ جزء ككما يأتي 

:  ػ الفقو 1

 ... تىقيكؿي  ًممَّا كىًثيران  نىٍفقىوي  مىا شيعىٍيبي  يىا قىاليكا :  ، كمنو قكلو تعالى ()العمـ بالشيء كالفيـ لو: أػ الفقو لغة 

.  ، فالفقو ىك العمـ ()

                                                           

 ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسالمي : ىية اإلساسية ، عمي أكبر السيفي المازندراني ، طبع كنشر ؽمباني الفقو الفعاؿ في القكاعد الؼ: ينظر  ()
  .2 / 1:  ىػ 1430: 
  .حرؼ الفاء 305 / 10:  لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .91/ ىكد  ()
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: عيٌرؼ الفقو بعدد مف التعريفات ، منيا : ب ػ الفقو اصطبلحان 

 . () ((ةالعمـ باألحكاـ الشرعية الفرعية مستندا إلى األدلة التفصيمي )): التعريؼ األكؿ 

 . ()((العمـ باألحكاـ الشرعية الفرعية عف أدلتيا التفصيمية  )): التعريؼ الثاني 

 . ()((فيـ أحكاـ الديف جميعيا  )): التعريؼ الثالث 

مجمكع األحكاـ الشرعية الفرعية الكمية أك الكظائؼ المجعكلة مف قبؿ الشارع ، أك  )): التعريؼ الرابع 
   . ()((العقؿ عند عدميا 

 كتعريؼ إلى الفقو بمعناه االصطبلحي بيد  كاألصكليكفإلى غير ذلؾ مف التعريفات التي ذكرىا الفقياء
. عف معنى العمـ باألحكاـ الشرعية ضمف الدليؿ الشرعي – ركحان – إنيا ال تخرج 

: ػ االجتماع 2

اجتمعكا مف : كتجمع القـك . كجمعت الشيء المتفرؽ فاجتمع . االجتماع ضد االفتراؽ : أػ اإلجتماع لغة 
  . ()ىنا كمف ىناؾ

 ، فاإلجتماع ()كال يتحقؽ اإلجتماع إال بيف ثبلثة أجزاء فأكثر ؛ ألف أقؿ ما يتككف منو ثبلثة فما فكؽ
. انضماـ شيء إلى شيء 

في مكارد كثيرة ، بيد إنيا ال  (االجتماع  )استعمؿ الفقياء كاألصكليكف مفردة : ب ػ اإلجتماع اصطبلحان 
:  تخرج عف المعنى المغكم ، كىذه بعض النماذج 

 يشترط في صحة انعقاد صبلة الجمعة اجتماع خمسة أشخاص مف ضمنيـ اإلماـ : النمكذج األكؿ 
 . ()، كاجتماع سبعة في رأم آخر مع اإلماـ

                                                           

  .3 / 1:  ىػ 1317:  ، ت 1قـ ، ط – مجمع البحكث االسالمية : ، طبع كنشر   الحمي العالمةمنتيى المطمب ، الحسف بف يكسؼ بف المطير ()
:  ش 1374: ت  ، 2ط قـ ، – مؤسسة النشر اإلسالمي : معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي ، تحقيؽ كطبع كنشر  ()

26 . 
  .11 / 1:  ىػ 1408:  ، ت 1، ط  (عمييـ السالـ)مؤسسة آؿ البيت : جامع المقاصد ، عمي بف الحسيف الكركي ، طبع كنشر  ()
  .40:  ـ 1979:  ، ت 2مؤسسة آؿ البيت ، ط : األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ، طبع كنشر  ()
باب ما أكلو  ) 314 / 4:  ش 1362:  ، ت 2قـ ، ط – جابخانو : مرتضكم ، المطبعة : مجمع البحريف ، فخر الديف الطريحي ، الناشر : ينظر  ()

  .(الجيـ 
  .481:  ىػ 1412:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : الفركؽ المغكية ، أبك ىالؿ العسكرم ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .190:  ىػ 1412:  ، ت 1قـ ، ط – صدر : محمد الحسكف ، المطبعة : ، تح محمد بف مكي العاممي الشييد األكؿ البياف ، : ينظر  ()
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كال ييعتبر  : ))في تحقؽ الجنابة  ( ىػ 965: ت  )م العاممي بعما ذكره زيف الديف الج: النمكذج الثاني 
 . ()((في الحكـ بككنو منٌيان اجتماع األكصاؼ ، بؿ يكفي أحديىا ، لكٌنيا متبلزمةه غالبان 

 كليمةن أك ما ال يقؿ ان أف يككف يـك: يشترط في انتشار الحرمة بالرضاع أمكر ، منيا : النمكذج الثالث 
 . () رضعة مجتمعةةعف خمس عشر

إلى غير ذلؾ مف األمثمة كالمكارد التي تستعمؿ فييا مفردة اإلجتماع بمعناىا المغكم ، كييبلحظ ككف 
الحكـ في بعض األمثمة السابقة منصبان عمى المجمكع بما ىك مجتمع ، فالحكـ منصب عمى مكضكعو 

. بشرطية اإلجتماع 

:  ػ الفقو اإلجتماعي 3

الفقو اإلجتماعي  )بعد اإلطبلع عمى معنى مفردات المركب ، باإلمكاف إعطاء شرحو لبلسـ يكٌضح معنى 
، لكف قبؿ ذلؾ ينبغي اإلشارة إلى مسألة ليا مدخمية في بحثنا ، ذكرىا عمماء األصكؿ في مكرد الكمي  (

: إف الماىية عمى أقساـ ثبلث بمحاظ الشيء الخارج عنيا :  حاصميا ()الطبيعي

كىي الماىية بما ىي ىي التي يقصر فييا النظر عمى ذاتيا كذاتياتيا ، التي تسمى : أػ الماىية ال بشرط 
.  كالقنكت في الصبلة ()بالماىية الميممة

 كالصبلة بشرط عدـ ()الماىية التي لكحظت بشرط أف ال يككف معيا شيء: ب ػ الماىية بشرط ال 
. الضحؾ 

.   ، كالصبلة بشرط كجكد الطيارة ()الماىية التي لكحظت بشرط كجكد شيء: جػ ػ الماىية بشرط شيء 

                                                           

  .37:  ىػ 1422:  ، ت 1قـ ، ط – مركز االبحاث االسالمية : م ، تحقيؽ كطبع كنشر بعحاشية شرائع اإلسالـ ، زيف الديف العاممي الج ()
  .231:  ىػ 1410:  ، ت 1قـ ، ط – سيد الشيداء : ميدم الرجائي ، المطبعة : المقتصر مف شرح المختصر ، ابف فيد الحمي ، تح : ينظر  ()
ككف الكمي الطبيعي ىك الماىية الال بشرط المقسمي ، : عمى أنحاء أربع ، األكؿ  (الكمي الطبيعي  )ف في تفسير م آراء الفالسفة كاألصكلياختمفت ()

أف يككف المراد منو ىك الماىية الال بشرط : الثاني . أم بمحاظ مقسميتيا ألقساميا المجردة كالمطمقة كالمخمكطة كىك ما اختاره الحكيـ السبزكارم 
المراد منو ىك الماىية الميممة التي يككف النظر فييا مقصكران عمى : الثالث . القسمي ، أم ما يقع في جكاب ما ىك ، كىك اختيار المحقؽ النائيني 

المعجـ األصكلي ، : ينظر .  باقر الصدر مف ككف المراد ىك المفيـك المكجكد ضمف أفراده الخارجية  الشييدما اختاره السيد: الرابع . الذات كالذاتيات 
  .422 – 420 / 2:  ـ 2011-  ىػ 1432:  ، ت 1، ط  (لبناف – بيركت  )، مؤسسة التاريخ العربي  (معاصر  )محّمد صنقكر عمي 

 1427:  ، ت 4مكتب اإلعالـ اإلسالمي ، ط : عباس عمي الزارعي السبزكارم ، المطبعة كالنشر : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ، تح : ينظر  ()
  .230 / 1:  ش 1385- ىػ 
  .574 / 1: الحاشية عمى كفاية األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمحجتي ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
  .377:  ش 1379-  ىػ 1421:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة العركج : لمحات األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمخميني ، المطبعة : ينظر  ()
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فالتقسيـ المذككر إنما ىك تقسيـ لحاظي ، أم بمحاظ شيء خارج عف حدكد الماىية كحقيقتيا ، فإذا 
أف المكضكع المراد بحثو ىك مباني تمؾ المكضكعات بكصؼ : اتضح المراد مف ىذا المسألة ، يقاؿ 

 . كبما ليا مف آثار اجتماعية كمصالح عميا لمعباد كالببلد ، االجتماع

العمـ باألحكاـ الشرعية الفرعية عف أدلتيا :  لمفيـك الفقو االجتماعي بأٌنو رسـو كمف ىنا فباإلمكاف إعطاء 
ٍف لـ تكف مجتمعة  . التفصيمية بكصؼ اإلجتماع لمكضكعاتيا أك تحقيؽ المصمحة المجتمعية كا 

مباني  )يمكف إعطاء كصؼو لمصطمح  (الفقو االجتماعي  )ك (المباني  )كمف خبلؿ مبلحظة تعريفي 
ىك العمـ بالقكاعد المميٌدة التي تقع في طريؽ استنباط الحكـ الشرعي : ، فيقاؿ  (الفقو االجتماعي 

. االجتماعي ، أك العمـ بالعناصر المشتركة التي تقع في طريؽ استنباط أحكاـ فقو االجتماع 

ػ استعماؿ المصطمح 4

إاٌل في  (الفقو االجتماعي  )عند متابعة المعاجـ االصطبلحية ييبلحظ عدـ كجكد مفردة تحت عنكاف 
بحدكد – حدكد االستعماؿ كالذكر ، كممف استخدمو مف دكف اإلشارة إلى تعريفو كضكابطو كما يتعٌمؽ بو 

: كؿ مف -  البحث 

أخذت مسألة الزماف كالمكاف دكرىا الفاعؿ في  )): ، فقد ذكر ما نٌصو  (معاصر  )ػ كماؿ الحيدرم  أ
أبحاث الفقياء كالعمماء المعاصريف الذيف حاكلكا تشييد أركاف كأيسس ىذه النظرية في محاكلةو منيـ لدراسة 

 . ()((أثرىا في الفقو االجتماعي كمدل اٌتساع دائرتيا لجميع األبكاب الفقيية 

: لح في مكرديف ط، إذ تناكؿ المص (معاصر  ) ػ محمد السند البحراني ب

فاألمر التكقيفٌي ىك أف ال تتدٌيف كال تدايف بشيء سكاء في العبادات أك في المعامبلت  )): المكرد األكؿ 
بالمعنى األعـٌ ، كسكاء في الفقو الفردٌم أك في الفقو االجتماعٌي مف دكف إيقاؼ مف قبؿ الشارع عمى 

 . ()((ذلؾ التقنيف 

إف إحياء الشعائر مستحب عيني ككاجب كفائي عمى الجميع ، كليس مف كاجبات  )):  المكرد الثاني 
ـٌ يدخؿ في فقو االجتماع كالمسٌمى بفقو الدار  دار "الحككمة فقط أك المرجعية أك شريحة معينة ، كمف ث

 .  ()((" اإلسبلـ كاإليماف
                                                           

  .163:  معالـ التجديد الفقيي ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمشيخ خميؿ رزؽ  ()
:  ىػ 1424–  ـ 2003:  ، ت 1دار الغدير ، ط : رياض المكسكم ، الناشر : الشعائر الحسينية بيف األصالة كالتجديد ، محمد السند ، تقرير  ()

130.  



32 
 

كاالستعماالت المتقدمة لـ تيبٌيف معنى الفقو االجتماعي كما يتعٌمؽ بو مف مكارد الجرياف كالضكابط كاألدلة 
. كالمباني كغيرىا 

 ػ ما يقرب مف المصطمح  5

: ييشار إلى أٌف بعض الفقياء أشار إلى مسألة الفقو االجتماعي تحت عنكانات مختمفة ، منيا

:   التكاليؼ االجتماعية ، كقد استعممو كؿ مف أ ػ

كأما التكاليؼ االجتماعية فيي  )): ، فقد ذكر ما نٌصو  (معاصر  ) حسيف عمي المنتظرم :األكؿ 
ـٌ فييا عاـٌ مجمكعٌي  ففي . الكظائؼ التي خكطب بيا المجتمع بما ىك مجتمع كركعي فييا مصالحو كالعا

 كنحك ذلؾ يككف الخطاب متكجيان ًإلى () ...أىٍيًديىييمىا  فىاٍقطىعيكا كىالسَّاًرقىةي  كىالسَّاًرؽي  - : تعالى - قكلو 
فبل محالة . المجتمع كيككف التكميؼ عمى عاتقو بما ىك مجتمع ، كليس التكميؼ متكجيان ًإلى كٌؿ فرد فرد 
- تعالى - يجب أف يككف المتصٌدم المتثالو قٌيـ المجتمع كمف يتمٌثؿ كيتبمكر فيو المجتمع ًإٌما بجعؿ الٌمو 

.   فالتكاليؼ االجتماعية خطابات إليية متكجية لممجتمع بكصؼ اإلجتماع . ()((أك بانتخاب نفس األٌمة 

 .... كأٌما التعبير بقكلو تعالى  )): ذلؾ بقكلو إلى إذ أشار  (معاصر  ) حسف المصطفكم :الثاني 
اٍركىعيكا مىعى الرَّاًكًعيفى 

 إشارة إلى لزـك االٌتفاؽ كحصكؿ الكحدة بيف المؤمنيف في الظاىر كالباطف ، بأف ()
 كىذا المعنى يشمؿ جميع التكاليؼ ،يككنكا في صٌؼ كاحد كأٌنيـ بنياف مرصكص ، كتحت برنامج كاحد 

كالمستفاد مف ذلؾ ككف  . ()((االجتماعٌية المتكٌجية إلى الجامعة كعمـك المسمميف مف جية العمكمٌية 
التكميؼ االجتماعي خطاب متكٌجو لعمـك المسمميف بكصؼ العمـك ، فبل يتأتى اإلمتثاؿ لك جيء بو 

. بكصؼ اإلنفراد 

:   األحكاـ االجتماعية ، كقد استعممو ب ػ

: ذكره في مكرديف  (معاصر  ) محمد صادؽ الركحاني :األكؿ 

                                                                                                                                                                                                 

  .10:  ـ 2003-  ىػ 1424:  ، ت 1دار الغدير ، ط : جعفر الحكيـ ، الناشر : الشعائر الدينية ، محمد السند ، تقرير  ()
  .38/ المائدة  ()
 / 1:  ىػ1409:  ، ت 2 قـ ، ط –مكتب اإلعالـ اإلسالمي : دراسات في كالية الفقيو كفقو الدكلة اإلسالمّية ، حسيف عمي منتظرم ، المطبعة  ()

570.  
  .43/ البقرة  ()
  .219 / 4:  ىػ 1417:  ، ت 1كزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسالمي ، ط : التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ، حسف المصطفكم ، طبع كنشر  ()
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إنما ىك مف األحكاـ االجتماعية االسبلمية ، فبل محالة يككف " ال ضرر " إٌف حديث  )) :المكرد األكؿ 
 ضرريان بمحاظ النكع يككف مرتفعا ، كأما إذا كاف حكـ نافعا ان الممحكظ فيو عامة المسمميف فإف كاف حكـ

 كضرريان عمى شخص كاحد فبل يرتفع بالحديث ، فإف الفرد مستيمؾ في المجتمع ، كال اإلسبلميةلؤلمة 
 . ()((يبلحظ ضرره في مقابؿ نفع المجتمع 

 ىي أحكاـ مناطة بعمـك المسمميف كليس األفراد منيـ ، كمف تمؾ االجتماعيةأشار إلى أف األحكاـ 
. األحكاـ ىي المترتبة عمى حديث ال ضرر 

 ، كتمؾ األحكاـ اإلسبلميةإف الحكـ المبيف بحديث ال ضرر مف األحكاـ االجتماعية  )) :المكرد الثاني 
 . ()((إنما تككف بمحاظ نكع المسمميف كعامتيـ ، ال بمحاظ األفراد 

.  فالممحكظ بالتكميؼ االجتماعي ىك النكع كليس الشخص ، فالجنبة اإلجتماعية تككف مصٌبان لمحكـ

كأٌما  )): ، إذ جاء في كتابو نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ما نٌصو  (معاصر  ) حسيف عمي منتظرم :الثاني 
 . ()((األحكاـ االجتماعية فبل تنفذ إاٌل بالحككمة الصالحة العادلة ، التي تقدر عمى إجراءىا كتنفيذىا 

 إنما يككف بكجكد حككمة صالحة عادلة ، بيد إٌنو لـ ييبيف االجتماعيةفالمنتظرم يرل أف تطبيؽ األحكاـ 
. لنا ما ىي حقيقة تمؾ األحكاـ 

األحكاـ : تارة أخرل ما تتناكلو اآليات المدنية مثؿ  ... )): ، قكلو  (معاصر  )مكاـر الشيرازم : الثالث 
– آنذاؾ –  كىي إشارة كاضحة إلى تطٌكر المجتمع اإلسبلمي ()((االجتماعية كمسائؿ الجياد كاليجرة 

. مف المكية إلى المدنية فاحتيج إلى أحكاـ اجتماعية تيبيف المكقؼ الشرعي لذلؾ التطكر 

: ذكر ذلؾ في عدد مف المكارد ، منيا  : (معاصر  ) محمد السند :الرابع 

فالعامؿ اآلخر ىك كجكد التزاحـ كالحرج كالكركد كالضرر كقد تطٌبؽ ىذه الضكابط  )): المكرد األكؿ 
عمى صعيد األحكاـ الفردٌية كقد تطٌبؽ عمى صعيد األحكاـ اإلجتماعٌية ، فكما أف " التزاحـ أك الضرر"

الكضكء الحرجي رافع لمكضكء كمعٌيف لمتيٌمـ في الحكـ الفردم ، ىناؾ أيضان في األحكاـ كالكاجبات 
اإلجتماعٌية بسبب الحرج الذم يطرأ عمى عمـك الناس ، فيسٌبب رفع ذلؾ الحكـ المكجكد األٌكلي ، أك 

                                                           

  .259 / 13:  ىػ 1413:  ، ت 3قـ ، ط – دار الكتاب : فركرديف ، الناشر : فقو الصادؽ ، محمد صادؽ الركحاني ، المطبعة  ()
  .402 / 18: المصدر نفسو ( )
  .71:  ش 1380:  ، ت 1طيراف ، ط – ىاشميكف : نظاـ الحكـ في اإلسالـ ، حسيف عمي منتظرم ، المطبعة  ()
  .128 / 1:  ىػ 1431:  ، ت 1قـ ، ط – دار المرتضى : األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ، مكاـر الشيرازم ، طبع كنشر  ()
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الكركد فقد يككف عنكانان كاردان عمى عنكاف آخر أك ضرران لنكع عاٌمة الناس ، فيككف تطبيقيا بمحاظ 
كىذا ؛  كأحكاـ سياسٌية كأحكاـ مجمكعٌية كليست أحكامان فردٌية اجتماعيةاألحكاـ الشرعٌية التي ىي أحكاـ 

 . ()((نكع مف أنكاع التبٌدؿ كالتغٌير كىك تزاحـ األحكاـ 

 ليا كجكه تطبيقية في المباني األصكلية كما ىك الحاؿ في االجتماعيةفبل ينبغي الشؾ في ككف األحكاـ 
. األحكاـ الفردية 

كجكد التزاحـ كالكركد بالعناكيف الثانكية كالعسر كالحرج كالضرر عمى صعيد األحكاـ  )): المكرد الثاني 
 . ()((... االجتماعية كاألمكر العامة 

 االجتماعيةيشير الشيخ محمد السند إلى أف التعارض كالتزاحـ كما يحصؿ في العنكنات األكلية لؤلحكاـ 
. كذلؾ يحصؿ في العنكانات الثانكية 

مالكات األحكاـ : المطمب الثاني 

أف المكلى لك أمر بفعؿ :  ىي تبعية األحكاـ لممصالح كالمفاسد ، بمعنى ()مف األمكر التي بحثيا العدلية
شعار  شيء ما أك نيى عف اإلتياف بشيء آخر فيك تعبير عف كجكد المصمحة بالفعؿ المأمكر بفعمو ، كا 

. بثبكت المفسدة بالفعؿ المنيي عنو 

تبعية األحكاـ لممصالح  )أك  (مبلكات األحكاـ  )كىذا المقدار مف الكبلـ أثبتو األصكليكف تحت عنكاف 
:  كيمكف تكضيحو بما يأتي . أك ما يقرب مف ذلؾ  (كالمفاسد 

المصمحة  : أكالن 

في مكارد كثيرة ، أىميا تبعية األحكاـ لممصالح كالمفاسد ، بيد  (المصمحة  )استخدـ األصكليكف مفردة 
 :إنيـ لـ يسمطكا عمييا الضكء بشكؿ مباشر إال في حدكد االستعماؿ كمكرد الحاجة ، كبيانيا بما يأتي 

 

                                                           

  .139:  ىػ 1426:  ، ت 1قـ ، ط – سركر : محمد حسف الرضكم ، المطبعة : أصكؿ استنباط العقائد كنظرية االعتبار ، محمد السند ، تقرير  ()
 1:  ـ 2006-  ىػ 1427:  ، ت 1قـ ، ط – منشكرات اإلجتياد : محمد عمي بحر العمـك ، طبع كنشر : اإلمامة اإلليية ، محمد السند ، تقرير  ()
 /87.  
مصطمح يطمؽ عمى اإلمامية كالمعتزلة القائميف بالعدؿ اإلليي ، كأّف اهلل تعالى يجازم العباد عمى حسب أفعاليـ في الدنيا فيدخؿ الجّنة أىؿ : العدلية  ()

–  ق 1409:  ، ت 1بيركت ، ط – الدار اإلسالمية : اإللييات ، تقرير بحث السبحاني لممكي ، الناشر : ينظر . الطاعة، كيدخؿ النار أىؿ المعصية 
  .557:  ـ 1989
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: ػ معنى المصمحة 1

: لممصمحة عدد مف االستعماالت عند عمماء األصكؿ ، نبلحظيا كما يأتي 

. ()((عبارة في األصؿ عف جمب منفعة أك دفع مضرة  : )) ( ىػ 505: ت  )أػ محمد أبك حامد الغزالي 

 فيككف الداعي ()((الداعي لجعؿ الشارع المقٌدس  : )) ( ىػ 1281: ت  )ب ػ مرتضى األنصارم 
. بمثابة المكجب لمجعؿ 

 فالمصمحة ىي كقكع ()((فضيمة الفعؿ في أكؿ الفعؿ  : )) ( ىػ 1312: ت  )ج ػ المجدد الشيرازم 
تيانو في أكؿ كقتو دكف غيره  . الفعؿ كا 

، يرل بأف المصمحة إما تككينية أك تصب في مصمحة  ( ىػ 1361: ت  )د ػ محٌمد حسيف األصفياني 
كمبلكو الكاقعي أف إيجاد شئ تارة باعتبار ما فيو مف المصمحة الدخيمة في  ... )): الفرد أك األفراد 

نظاـ الكؿ كنظاـ التككيف ، كأخرل باعتبار ما فيو مف المصمحة العائدة إلى خصكص شخص أك 
 .  ()((... أشخاص 

ىي الباعثة لمفاعؿ عمى : )) ، أشار إلى أف المصمحة  ( ىػ 1403: ت  )ىػ ػ محمد حسيف الطباطبائي 
فعمو ، كىي سبب إتقاف الفعؿ المكجب لعد الفاعؿ حكيما في فعمو ، كلكالىا لكاف الفعؿ لغكان ال أثر لو 

. كاالستعماالت المذككرة لممصمحة ال تخرج عف معنى الغرض كالغاية مف التشريع   . ()((

:  ػ أقساـ المصمحة 2

: يحاكؿ الباحث بياف أقساـ المصمحة مف حيث االعتبار كعدمو ككما يأتي 

كتحريـ القتؿ كشرع القصاص ، الستبقاء األنفس ، كفرض الجياد كقتؿ : فالمعتبرة : أػ معتبرة شرعان 
قامة الحد ، لحفظ األنساب ، كالقطع في السرقة ، لحفظ األمكاؿ  . المرتد ، لحفظ الديف ، كتحريـ الزنا كا 

                                                           

 ، 1بيركت ،  ، ط – دار الكتب العممية : محمد عبد السالـ عبد الشافعي ،  الناشر : المستصفى في عمـ األصكؿ ، محمد بف محمد الغزالي ، تح  ()
  .174:  ـ 1996-  ىػ 1417: ت 
  .23:  ىػ 1428: ت  ،  2ط  ، قـ- مجمع الفكر االسالمي  ،  لمميرزا أبك القاسـ الكالنترممرتضى األنصارمتقرير بحث مطارح األنظار ،  ()
:  ، ت 1قـ ، ط – مير : ، المطبعة  (عمييـ السالـ)مؤسسة آؿ البيت : تقريرات المجدد الشيرازم ، تقرير بحث الشيرازم لمركزدرم ، تحقيؽ كنشر  ()

  .163 / 2:  ىػ 1409
 / 1:  ىػ 1418:  ، ت 1قـ ، ط – العممية : عباس محمد آؿ سباع القطيفي ، المطبعة : حاشية المكاسب ، محمد حسيف األصفياني ، تح  ()

268.  
  .197 / 14: قـ المقدسة ، بال ط ، بال ت – مؤسسة النشر اإلسالمي : تفسير الميزاف ، محمد حسيف الطباطبائي ، طبع كنشر  ()
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كالغنى في كفارة الكطء في نيار شير رمضاف عمدان يصـك شيريف ، الف ذلؾ : ب ػ مصمحة ممغاة 
. يككف أزجر لو عف المعاكدة ، لكف الٌشرع أسقط ىذه المصمحة عف درجة االعتبار

ما عدا القسميف ، كىذه المصمحة اف كاف معيا مفسدة راجحة أك مساكية ، كانت  :جػ ػ مصمحة مرسمة 
فالمصمحة إما معتبرة لمشارع المقٌدس ، أك ال اعتبار  . ()ممغاة ، كاف كانت المصمحة خالية عف المفسدة

. ليا عنده أك مرسمة 

ػ أقساـ التكميؼ بحسب المصمحة 3

بما إف التكميؼ في األحكاـ الشرعية يعتمد عمى المصمحة ، كالمصمحة مختمفة بمحاظ المكمفيف ، 
.  ف فالتكميؼ مختمؼ بيف المكمفي

كمف ىنا نجد أحكامان لمحاضر كأخرل لممسافر ، كأحكامان لممفرد كأحكامان لمجماعة ككما أشار إلى ذلؾ 
ألف الٌشرع مبني عمى مراعاة المصمحة ، كىي : )) ... بقكلو  ( ىػ 1229: ت  )محمد الطباطبائي 

مختمفة بالٌنسبة إلى المكمَّفيف كلذا اختٌص جممة مف المكمفيف بأشياء ليس لغيرىـ فييا مشاركة كالمقيـ 
كبالتالي فإف اختبلؼ األحكاـ  الشرعية  . ()((... كالمسافر كالحاضر كالحائض كالطاىرة كغير ذلؾ 

كتعددىا إنما ىك بمحاظ حاؿ المكمؼ ، فمكضكع الصبلة التاٌمة ىك المكمؼ الحاضر بينما مكضكع صبلة 
. المسافر ىك المكٌمؼ بكصؼ السفر ، فاختبلؼ المكضكع يكجب اختبلؼ الحكـ 

المفسدة  : ثانيان 

مف األمكر التي يبتني عمييا الحكـ الشرعي ىك المفسدة في الفعؿ ، كمنو يحكـ الشارع باالجتناب عف 
: الحكـ لكجكد المفسدة فيو ، كتكضيح ذلؾ بما يأتي 

: ػ معنى المفسدة 1

غالبان ، إذ يبلحظ اإلتياف بكبل  (المصمحة  )بمحاظ مفردة  (المفسدة  )تناكؿ عمماء األصكؿ مفردة 
المفردتيف في آف كاحد ، ككف أحدىما يقابؿ اآلخر ، كلذا لـ يتعٌرض األصكليكف إلى تعريؼ المفسدة 

ـٌ مقابمة المفسدة لممصمحة في التعريؼ  . بقدر ما تعرضكا لبياف المصمحة كمف ث

 
                                                           

قـ – سيد الشيداء : ، المطبعة  (عمييـ السالـ)مؤسسة آؿ البيت : محمد حسيف الرضكم ، الناشر : معارج األصكؿ ، المحقؽ الحمي ، تح : ينظر  ()
  .222:  ىػ 1403:  ، ت 1، ط 

  .280:  مفاتيح األصكؿ ، محمد الطباطبائي ، الطبعة الحجرية ، بال ط ، بال ت ()
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ما قابؿ المصمحة ، كىي كصؼ لمفعؿ يحصؿ  : )) ( ـ 1973: ت  )كقد عٌرفيا الطاىر بف عاشكر 
كبالتالي فكصفية الفساد بحاجة إلى ( )((بو الفساد ، أم الضرر ، دائمان أك غالبان لمجميكر أك اآلحاد 

. مكضكع لتتقٌكـ بو 

: ػ استعماالت المفسدة 2

 :مف خبلؿ متابعة استعماؿ عمماء الفقو كاألصكؿ ليذه المفردة لكحظ عدـ خركجيا عف أحد معنييف

 ، كبذلؾ ()أ ػ يستعمؿ مصطمح المفسدة في المعاممة المشتممة عمى كصؼ غير صحيح كالجيالة مثبلن 
ٍصًفًو  )): عٌرفو بعض فقياء الحنفية بأنو   فتككف المعاممة المشتممة عمى ()((مىا شيًرعى ًبأىٍصًمًو ديكفى كى

المشركع أصبلن ال كصفان يعني يككف  )): كصؼ الفساد فاسدة تبعان لو ، كمنو عيرؼ البيع الفاسد بأنو 
 . ()((صحيحان باعتبار ذاتو فاسدان باعتبار بعض أكصافو الخارجية 

في األمكر غير المشركعة مف األساس كالمبادلة بالدينار - أيضان – ب ػ أيستعمؿ مصطمح الفساد 
لى ىذا المعنى أشار محمد حسيف األصفياني في الحاشية بقكلو  فإف كاف الغش  ... )): المغشكش ، كا 

بما ال مالية لو كما في الدينار المغشكش الكارد في ركاية مكسى بف بكير  فالمعاممة فاسدة ، ال مف حيث 
   .()((الغش ، بؿ مف حيث عدـ المالية 

مخالفة الفعؿ الشَّرع بحيث ال تترتَّب عميو اآلثار ،  )): كالمعنى عينو ما أشار إليو جميكر الفقياء بقكليـ 
. كاالستعماؿ المذككر يساكؽ مصطمح البطبلف حينئذ  . ()((كال يىسقط القضاء في العبادات 

 ، كعدـ ترتب أثر البيع في الشيء ()ػ يطمؽ كيراد مف المفسدة ىك عدـ ترتب األثر عمى المؤثر3
. كبيذا يتضح المبلؾ في األحكاـ الشرعية ، كككنيا تابعة لممصالح كالمفاسد . المغصكب كالمسركؽ 

                                                           

 1424:  ، ت 1قطر ، ط – كزارة األكقاؼ اإلسالمية : محمد الحبيب بف الخكجة ، الناشر : مقاصد الشريعة اإلسالمية ، الطاىر بف عاشكر ، تح  ()
  .279:  ـ  2004– ق 
  .25 / 2:  ىػ 1406: قـ ، بال ط ، ت – العممية : مؤسسة النشر اإلسالمي ، المطبعة : الميذب ، القاضي بف البراج ، الناشر : ينظر  ()
كذكره في  . 337:  ـ 2004:  ، ت 1بيركت ، ط – زكريا عميرات ، دار الفكر : االشباه كالنظائر ، زيف الديف ابف ابراىيـ ابف نجيـ ، تح :  ينظر ()

  .410 ، 1: القاىرة ، بال ط ، بال ت – دار الفضيمة : معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ، محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ، الناشر 
  .124 / 1: النجؼ ، بال ط ، بال ت – المطبعة الحيدرية : تحرير المجمة ، محمد حسيف كاشؼ الغطاء ، الناشر  ()
  .530 / 4: حاشية المكاسب ، محمد حسيف األصفياني  ()
  .117 / 32: المكسكعة الفقيية الككيتية  ()



38 
 

كبيذا يتضح ككف األحكاـ الشرعية تابعة لممصالح كالمفاسد ، كىي تختمؼ بمحاظ حاؿ المكٌمؼ ، 
لى ىذا المعنى أشار عباس  فالمكٌمؼ الذم يضره استعماؿ الماء حكمو التيمـ مع أف كؿ منيما مكٌمؼ ،كا 

ال شٌؾ في تبعٌية األحكاـ لممصالح كالمفاسد ،  )): في تعميقتو بقكلو  (معاصر  )الزارعي السبزكارم 
غاية األمر قد تككف المصالح أك المفاسد في متعٌمقات األحكاـ فتتبع األحكاـ ليا ، مف دكف أف تككف في 

. كقد تككف المصالح أك المفاسد في نفس األحكاـ ال في متعٌمقاتيا ؛ نفس األحكاـ مصمحة أك مفسدة 
؛ " األحكاـ الكاقعٌية: "كعميو فاألحكاـ بعضيا ناشيء عف كجكد المصمحة أك المفسدة في متعٌمقو ، كىي 

ككبلمو  . ()(("  األحكاـ الظاىرٌية: "كبعضيا ناشيء عف كجكد المصمحة أك المفسدة في نفسو كىي 
. كاضح إرادة التبعية المذككرة لؤلحكاـ 

خصائص التشريع اإلسالمي : المطمب الثالث 

متاز التشريع اإلسبلمي بعدد مف المميزات جعمتو مكاكبان لمختمؼ األزمنة كاألمكنة ، إذ ال يكجد مجاؿ إ
مف مجاالت الحياة إال ككاف لمتشريع اإلسبلمي دكر فيو ، كما ذاؾ إال لما امتاز بو مف مميزات نأتي 

: عمى ذكرىا تباعان ككاآلتي 

التدّرج : أكالن 

لـ يكف التكميؼ باألحكاـ الشرعية دفعة كاحدة ، بؿ كاف بالتدٌرج أخذان بالمبدأ التربكم الذم يعالج األمر 
ان مف األيسر كاألسيؿ إلى الكسط ثـ إلى مٌ شيئان فشيئان ، إلعداد النفس عمى تقبؿ األحكاـ ، كاالنتقاؿ تدريج

 . ()األشد األكمؿ

السعة كاالستيعاب : ثانيان 

استطاع التشريع بسعتو استيعاب مختمؼ جكانب الحياة ، االجتماعية منيا كاالقتصادية كالسياسية 
كاألخبلقية كغيرىا ، فقد كاف غنيان بالنظريات المنتجة لمجتمع قائـ عمى االلتزاـ بالمصالح المشتركة ، 

                                                                                                                                                                                                 

 1قـ ، ط – ستاره : محمد عبد الحكيـ المكسكم ، المطبعة : بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر آؿ الشيخ راضي ، تقرير : ينظر  ()
  .235 / 3:  ىػ 1425: ، ت 

  .282 / 2:   ، ت2قـ ، ط – مطبعة الرضا : كفاية األصكؿ ، كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ، طبع كنشر  ()
  .111 / 1:  ـ 2006–  ق 1427:  ، ت 2دمشؽ ، ط – دار الفكر المعاصر : التفسير الكسيط ، كىبة الزحيمي ، الناشر : ينظر  ()
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فما مف صغيرة كال كبيرة في حياة الفرد كالدكلة . كأحكاـ األسرة كالعبلقات الدكلية كالمصالح العميا 
 . ()كالمجتمع إال كتناكليا التشريع اإلسبلمي فنظميا ، كحدد المكقؼ منيا

 

مطابقة الكاقع : ثالثان 

ال يكجد في الدّْيف شيء ال يككف : مف سمات التشريع اإلليي أنو حٌؽ كصدؽ كمطابؽ لمكاقع ، بمعنى 
صادقان ، كال يكجد في الدّْيف شيء غير مطابؽ لمكاقع ، كال يكجد في الدّْيف شيء ال يككف حٌقان ، إٌنما ىك 

 . ()الحٌؽ كٌمو

المركنة كالكماؿ : رابعان 

 عمى الفقيو أأمتاز التشريع بعنصر المركنة الذم ينتج عنو سمة االحتكاء لمختمؼ المشكبلت التي قد تطر
كبصفة الكماؿ إذا ما قيست إلى ما سبقيا مف الشرائع السماكية ، كأٌنيا . فيحتاج إلى استنباط حكميا 

:  عف الحبلؿ كالحراـ ، فقاؿ سألت أبا عبد اهلل :  ، ككرد عف زرارة أٌنو قاؿ ()باقية إلى قياـ الساعة
حبلؿ محمد حبلؿ أبدان إلى يـك القيامة ، كحرامو حراـ أبدان إلى يـك القيامة ، ال يككف غيره كال يجيء  ))

 . ()((غيره 

التكازف : خامسان 

مف السمات التي امتاز بيا التشريع ىي المكازنة بيف المصالح الفردية كالمصالح المجتمعية التي نريد أف 
فعند  . ()نبحث عف مبانييا كاألسس التي يعتمدىا المشٌرع اإلسبلمي في بمكرة الفقو المجتمعي خاصة

. تعارض مصمحة الفرد مع مصمحة المجتمع تقٌدـ مصمحة المجتمع حينئذ 

                                                           

 ىػ 1426:  ، ت 3قـ ، ط – مؤسسة دائرة المعارؼ لمفقو اإلسالمي : بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث الصدر لمشاىركدم ، الناشر : ينظر  ()
  .5 / 1:  ـ 2005- 
 1429:  ، ت 1قـ ، ط – دار فرقد : الثابت كالمتغير في المعرفة الدينية ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمدكتكر عمي العمي ، الناشر : ينظر  ()

  .48:  ـ 2008– ق 
-  ىػ 1428:  ، ت 1قـ ، ط – دار فرقد : ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لعالء سالـ ، الناشر  (شرح الحمقة الثانية  )الدركس : ينظر  ()

  .21 / 1:  ـ 2007
 باب البدع 58 / 1:  ىػ 1363:  ، ت 5 طيراف ، ط –الحيدرم : عمي أكبر الغفارم ، المطبعة : الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني ، تح الكافي ،  ()

  .19كالرأم ح 
مايك 21ىػ 1386نشر في العدد الرابع عشر مف مجمة الكعي اإلسالمي السنة الثانية صفر خصائص التشريع اإلسالمي ، مصطفى الزرقا ، : ينظر  ()

1966.  
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االجتماعية  : سادسان 

 ؛ ألف أحكامو عامة كشاممة لمجميع يتمٌيز التشريع اإلسبلمي بطابع النظرة الجماعية كالتشريع االجتماعي
 ، فالعديد مف مناطات األحكاـ الشرعية ناظرة إلى الجماعة كمصمحتيا بمحاظات فردية كاجتماعية

.  كأىميتيا ، كأحكاـ صبلة الجمعة كالجماعة

 

العقالنية   : سابعان 

قناعو بالحٌجة كالبرىاف كالدليؿ ، كىك يدعك اإلنساف دائمان يقـك  الديف الحنيؼ عمى أساس قناعة العقؿ كا 
إلى التفٌكر كالتأٌمؿ كاستخداـ العقؿ ، كليذا حاكؿ اإلسبلـ أف يحٌرر العقؿ مف الجمكد كالرككد كالخرافة ، 

 . ()كأف يدفعو لممعيشة في دائرة العقمٌية الممتزمة بقيـ اإليماف كاألخبلؽ

: تعقيب كبياف كتكضيح 

ذا ما تأممنا في الخصائص المذككرة نبلحظ إمكانية التشريع في إحتكاء األحكاـ االجتماعية التي نحف  كا 
 .بصدد البحث عف أسسيا كمبانييا األصكلية بغية الكشؼ عنيا كاإلشارة إلييا بشكؿ يكضح المراد منيا 

كمف ىنا أشار بعض الباحثيف إلى أف كجكد عممٌية النسخ في األحكاـ تابعة لحاجة المجتمع كضركرياتو 
ألف حكمة النسخ نفاذ حكـ المنسكخ كحاجة المجتمع إلى حكـ الناسخ إذ الفيـ االجتماعي قد  )): بقكلو 

  .()((... تعامؿ مع الرتبة 

يرتبط بالجانب الفردم كالطيارة كالصبلة : فالنصكص الدينية تشتمؿ عمى نمطيف مف السمكؾ ، أحدىما 
سمكؾ يرتبط بالجانب المجتمعي بحيث يككف مكضكع النص ىك المكمؼ : كالصـك كغيرىا ، كثانييما 

، كال أعني بذلؾ حصر فقو االجتماعي بما كاف مكضكعو االجتماع بؿ يعـ بكصؼ المجتمعٌية ال الفردية 
   .()العديد مف األحكاـ ذات األبعاد كالتأثيرات المجتمعٌية

كيتمثؿ ىذا الجانب مف السمكؾ االجتماعي بمجمكعة مف األحكاـ الشرعية ، كأحكاـ الحٌج كالعقكد كنظاـ 
 كغيرىا التي يككف لمفيـ اإلجتماعي كمنيجو دكر كبير  كالدكلة كالسياسات العامةالحدكد كالٌديات كالقضاء

. في كشؼ المباني كاألسس التي يعتمد عمييا الفقيو في عممٌية استنباطو لؤلحكاـ االجتماعية 
                                                           

  .492 / 4:  ق 1428:  ، ت 1قـ ، ط – ستاره : مكسكعة مف حياة المستبصريف ، مركز األبحاث العقائدية ، المطبعة : ينظر  ()
  .4:  ـ 2014 لسنة 34 العدد –عبد األمير كاظـ زاىد ، مجمة مركز دراسات الككفة . أثر مسالؾ الفيـ االجتماعي في المعرفة الفقيّية ، د: ينظر  ()
  .290 / 1:  ـ 2012-  ىػ 1433:  ، ت 1 بيركت ، ط –خطاب المرحمة ، محمد اليعقكبي ، دار الصادقيف : ينظر  ()
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ل

ّ
انفصم األً

خ نهفقو االجتمبػي
ّ
خ ًاألمبراتي

ّ
خ ًانذالني

ّ
  املجبني انهفظي

 ًتطجيقبتيب

  خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب : املجحث األًل
ّ
 املجبني انهفظي

  خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب: املجحث انثبني
ّ
 املجبني انذالني

  خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب: املجحث انثبنث
ّ
 املجبني األمبراتي
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خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب:  املطهت األًل 
ّ
 مجبني انقٌاػذ انهفظي

 
خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب: املطهت انثبني 

ّ
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ّ
 مجبني األدن
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  لمفقو االجتماعي كتطبيقاتيامباني القكاعد المفظّية: المطمب األكؿ 
تشتمؿ القكاعد المفظية عمى مجمكعة مف المسائؿ التي بحثيا األصكليكف كالتي تشٌكؿ بمجمكعيا قكاعد 

 :لمفيـ كالخطاب في الفقو االجتماعي ، أبحثيا في مقاصد أربعة ككما يأتي 

 األكامر كالنكاىي: المقصد األّكؿ 

؛ ككنو يقع في طريؽ فيـ نكعية الخطاب ، كعمى أم  األصكلٌيةييعتبر ىذا المبحث محكريان في الدراسات 
طريقة كقع ، فالكجكب كالحرمة كاالستحباب كالكراىة مع اإلباحة ، ما ىي إال مدلكالت لذلؾ الخطاب ، 

كمف ىنا كقؼ عمماء األصكؿ كقفة مطكلة عند ىذا المبحث ، مرٌكزيف البحث عف األكامر ، ككنو العمكد 
ـٌ ذلؾ اتجو الكبلـ لمقارنة النيي ببحث األكامر كمبلحظتو فيو ، كسأعرض  األقكل في البحث ، فإذا ت

 :مفرداتيا ككاآلتي 

  :األكامر : أّكالن 

  :اعتاد األصكليكف أف يبحثكا تحت ىذا العنكاف ، صيغة األمر كمادتو كما يرتبط بكٌؿ منيما

 : ػ صيغة األمر 1

 أػ معنى صيغة األمر 

بيد إنيـ لـ يقفكا عمى المعنى المراد منيا بؿ اكتفكا " صيغة األمر "()بحث المتقدمكف مف عمماء األصكؿ
: ت  )بذكر المصاديؽ التي تتأدل بيا الصيغة المذككرة ، كما جاء ذلؾ في عرض الشيخ الطكسي 

ككيؼ كاف فقد يقاؿ في  . ()((افعؿ  دكنو ىك لمف القايؿ قكؿ عف عبارة األمر : ))لممسألة  ( ىػ 460
 ، أك ما ذكره آغا ضياء الديف ()لدكاعو كثيرة كالفاعؿ المبدء بيف النسبة إليقاع ما يضعو الكاضع :بيانيا 

   .()صدؽ مفيكميا كمناط مدلكليا قكاـ بو الذم لمطمب مف أنيا الميٍظير ( ىػ 1362: ت  )العراقي 

 
                                                           

: طيراف ، بال ط ، ت – دانشنگاه : أبك القاسـ گرجي ، المطبعة : ، تح   الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف، (أصكؿ الفقو  )الذريعة : ينظر  ()
 ، ت 1قـ ، ط – ستاره : محمد رضا األنصارم ، المطبعة : العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي  ، تح : كينظر  . 26 / 1:  ش 1346

  .164 / 1:  ىػ 1417: 
  .62 / 2: العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي  ()

: آغا ضياء الديف العراقي ، طبع كنشر : ، تح   الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا: ينظر  ()
  .134:  ىػ 1404: قـ ، بال ط ، ت  – اإلسالميمؤسسة النشر 

 .221 / 1:  ىػ 1414 ، 1قـ ، ط – باقرم : منذر الحكيـ ، المطبعة + محسف العراقي : مقاالت األصكؿ ، آغا ضياء الديف العراقي ، تح : ينظر  ()
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فالصيغة حينئذ نسبة ميعينة يضعيا الكاضع إلفادة شيء معيف ، كككنيا نسبة ال بٌد مف طرفيف أك أكثر 
 .لكي تتحقؽ 

 ب ػ داللة صيغة األمر  

كقع الخبلؼ في داللتيا عمى أقكاؿ كثيرة ، كبسط عمماء األصكؿ البحث عف ذلؾ كأكردكا حججان إلثبات 
: تمؾ المسألة الفكرية بقكلو  ( ىػ 1011: ت  )ما ذىبكه إليو ، كقد أكجز الشيخ حسف بف الشييد الثاني 

نما ، تكرار كال بكحدة فييا إشعار ال ، بمجردىا األمر صيغة إف الحؽ ))  . الماىية طمب تدؿ عمى كا 
 فجعمكىا كآخركف ، " أبدا إفعؿ : " يقاؿ منزلة أف كنىٌزلكىا ، التكرار بإفادتيا : فقالكا قـك ذلؾ في كخالؼ
  .()((ىي  ألييما يدركا فمـ جماعة ذلؾ كتكقؼ في ، عمييا زيادة غير مف لممرة

، كذىب آغا  .()أنيا دالة عمى النسبة اإلنشائية االيقاعٌية ( ىػ 1355: ت  )كيرل محمد حسيف النائيني 
فداللة الصيغة إنما ىك النسبة االرسالٌية أك  . ()ضياء الديف العراقي إلى ككنيا دالة عمى النسبة اإلرسالية

 .النسبة االيقاعٌية أك النسبة الطمبٌية مف دكف إضافة حيثيات أخرل 

 ج ػ أنكاع صيغة األمر  

 :يتأتى األمر بعدد مف الصيغ ، تختمؼ فيما بينيا مف حيث قكة الداللة كاالستعماؿ 

 ، كما في ()مكضكعة لمكجكب في العرؼ الشرعي: كما في معناىا  (إفعؿ  ) صيغة :الصيغة األكلى 
...  ًباٍلعيقيكدً  أىٍكفيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا  يىا: قكلو تعالى 

 األمر صيغ سائر "معناىا  في ما " ب   ، كالمراد()
 األفعاؿ أسماء بو أراد أك ، كليفاعؿ ليفعؿ : نحك الغائب كصيغ األمر ، كتفاعؿ تفعؿ : نحك الحاضر

إلى أف  ( ىػ 1250: ت  ) ، أك كما أشار محمد حسيف الحائرم ()منيما أك األعـ ، كحييؿ صو : نحك
في  (إفعؿ  ) ، فيي تجرم مجرل صيغة ()كؿ ما دٌؿ عمى معنى األمر" ما في معناىا " أف المراد بػ 

 .إفادة الكجكب 

                                                           

 .53: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي   ()
 .88 / 1:  ش 1368:  ، ت 2قـ ، ط – الغدير : أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي ، المطبعة : ينظر  ()

  .177:  ىػ 1405: قـ ، بال ط ، ت – مؤسسة النشر اإلسالمي : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم ، طبع كنشر  ()
  .46: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي : ينظر  ()
  .1/ المائدة  ()
  .596 / 1: قـ ، بالط ، بال ت – مؤسسة النشر اإلسالمي : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .64:  ىػ 1404: قـ ، بال ط ، ت – دار إحياء العمـك اإلسالمية : الفصكؿ الغركية في األصكؿ الفقيية ، محمد حسيف الحائرم ، الناشر : ينظر  ()
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ـي الشٍَّيرى  ... :  الفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر ، كقكلو تعالى :الصيغة الثانية  فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي
ٍموي  ككذلؾ ما مف شأنو إفادة  . () كداللتيا عمى األمر بالمبلزمة ال بالمطابقة كصيغة إفعؿ()  ...فىٍميىصي

كغيرىا في  (يعيد صبلتو  )، كالجممة الفعمية كقكلؾ  (زكاة الفطرة عميؾ  )األمر كالجممة االسمية كقكلؾ 
 . الذم دٌلت عميو صيغة األمر ()إفادة المضمكف

 : ػ مادة األمر 2

 أػ معنى مادة األمر

كقد ذكر  ( الراء – الميـ –األلؼ  )أم " أمر " المراد مف مادة األمر ىك الحركؼ التي تتألؼ منيا كممة 
إلى معنييف  ( ىػ 1383: ت  )األصكليكف ليا عدة معافو ، كأرجعيا العبلمة محمد رضا المظفر 

إف األمر بمعنى الطمب ييشتؽ : ، كعٌمؿ سب االشتراؾ بينيما ىك  (الشيء  )ك  (الطمب  )رئيسييف ىما 
منو بينما الشيء ال يشتؽ منو ، كاألمر بمعنى الطمب ييجمع عمى أكامر بخبلؼ الشيء فإنو يجمع عمى 

  .()أمكر

كقد جعؿ الشيخ  (...  العبلمة – الكثرة – التشاكر –الطمب  )فمادة األمر ترد في معاني متعٌددة منيا 
في جية كظيكرىا في المعاني األخرل في جية ثانية ، كذلؾ مف  (الطمب  )المظفر ظيكرىا في معنى 

، فكانت  (الشيء  )كصياغتو تحت عنكاف  (الطمب  )خبلؿ إيجاد جامع لبقٌية معاني مادة األمر ما عدا 
 .الطمب كالشيء : النتيجة أنو يكجد لمادة األمر معنياف 

 ب ػ داللة األمر بمعنى الطمب 

نما  يظير مف كممات األصكلييف عدـ الخبلؼ في ككف مادة األمر ميفيدة لمعنى الطمب في الجممة ، كا 
الخبلؼ في منشأ ىذه االستفادة مف جية ككف الطمب أحد مصاديؽ األمر أك  إف الطمب مف المعاني 

  . ()التي كضع لفظ األمر لمداللة عمييا ؟

                                                           

  .185/ البقرة  ()
:  ىػ 1405: قـ ، بال ط ، ت – مؤسسة النشر اإلسالمي : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم ، طبع كنشر : ينظر  ()

61 .  
: عبد الحسيف محمد عمي البقاؿ ، طبع كنشر : ، تح   الحمي العالمةمبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()

 . مف كالـ المحقؽ 93:  ىػ 1404 ، 3قـ ، ط – المركز اإلعالمي 
  .106 / 1:  ىػ 1425:  ، ت 13قـ ، ط – اسماعيمياف : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ، الناشر : ينظر  ()
  .328 – 327 / 1: ـ 2011 ىػ ت 1432:  ، ت 1بيركت ، ط – المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي ، مؤسسة التاريخ العربي : ينظر  ()
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ثـ إنو بناء عمى استفادة الطمب مف األمر ، فما المعنى الحقيقي لو ؟ فيؿ ىك الكجكب أـ االستحباب أـ 
 األعـ مف ذلؾ ؟ أك مكضكع عمى نحك االشتراؾ المفظي أك المعنكم ؟

أختار الميرزا محمد حسيف النائيني أف الكجكب كاالستحباب خارجاف عف مفاد األمر ، بيد إف اإلطبلؽ 
  .()يقتضي الكجكب

إلى أنو حقيقة في مطمؽ الطمب الجامع بيف الكجكبي  ( ىػ 1361: ت  )كذىب آغا ضياء الديف العراقي 
  .()كاالستحبابي ، كاإلطبلؽ يقتضي الكجكب

أف مادة األمر ظاىرة في الكجكب كالذم يدٌؿ عميو  ( ىػ 1400: ت  )كيرل السيد محمد باقر الصدر 
  . ()التبادر كبناء العرؼ كالعقبلء

كالذم يبدك لي ىك ظيكر مادة األمر في الكجكب إال ما دٌؿ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ أك قياـ القرينة 
كىذه المسألة إحدل . المخالفة ، كلك سممنا بإفادتيا لمكجكب كاالستحباب لكاف ظيكرىا في الكجكب أقكل 

 .النقاشات المحتدمة بيف عمماء األصكؿ 

 ج ػ اعتبار العمك في األمر

أشار األصكليكف ضمف ىذه المسألة إلى أف األمر ينبغي أف يككف مف العالي إلى الداني ، أم اعتبار 
العمك في اآلمر لكي يتحقؽ األمر ، أما إذا كاف األمر مف الداني إلى العالي أك مف المساكم فبل ييسمى 

 .أمران بؿ طمبان أك التماسان 

كمع أف اعتبار العمك في األمر يكاد يككف مكضع اتفاؽ بيف األصكلييف إال إف بعضيـ حاكؿ االختبلؼ 
 في حقيقة العمك ، فيؿ ىك عمك حقيقي أك اعتبارم ؟

إلى أف العمك أمر اعتبارم لو منشأ عقبلئي يختمؼ بحسب  ( ىػ 1410: ت  )ذىب السٌيد الخميني 
  .()الزماف كالمكاف

 

                                                           

  .128 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيفافادات الميرزا: ينظر  ()
  .160:  نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم: ينظر  ()
قـ ، – دائرة المعارؼ لمفقو اإلسالمي : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي ، طبع كنشر السّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث : ينظر  ()

  .18 / 2:  ـ 2005-  ىػ 1426:  ، ت 3ط 
  .239 / 1:  ىػ 1414:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة العركج : مناىج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، ركح اهلل الخميني ، المطبعة : ينظر  ()
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لـ يرتًض ىذه التكسعة العتبارية العمك ، بؿ اقتصر  (معاصر  )بيد إف الشيخ محمد اسحاؽ الفياض 
  .()عمى اعتبار العمك كاقعان كليس اعتباران 

كالنتيجة مٌما سبؽ إٌف األمر بصيغتو كبمادتو يدٌؿ عمى الطمب ، معتبران فيو العمك بالنسبة لآلمر الحقيقي 
 . فبل آمرية مع االعتبار إال عمى نحك مف التكٌمؼ كالعناية – كما يراه السيد الخميني –دكف االعتبارم 

كبالتالي فإف المكلى العرفي ال يككف أمره حقيقة النتفاء العمك الحقيقي فيو ، نعـ لك جعؿ المكلى الحقيقي 
 . أمكف القكؿ بذلؾ – (عمييـ السبلـ  ) كما جعؿ البارم عٌز كجؿ ذلؾ إلى األئمة –لو العمك حقيقةن 

  النكاىي : ثانيان 

 :  اختمفت آراء األصكلييف في بياف معنى النيي عمى أقكاؿ مختمفة  :ػ معنى النيي 1

 كقد كافقو ()أف معنى النيي ىك طمب الترؾ ( ىػ 1071: ت  )اختار الفاضؿ التكني  : أػ طمب الترؾ
  .()عمى ذلؾ مجمكعة مف األصكلييف

 ككافقو ()( ىػ 726: ت  )اختاره الحسف بف يكسؼ الحمي المعركؼ بالعبٌلمة الحٌمي  : ب ػ طمب الكؼ
كغيرىـ مف األعبلـ إلى أف المراد مف النيي ىك  ( ىػ 1231: ت  ) كالميرزا القمي ()صاحب المعالـ

  .()الكؼ كليس طمب الترؾ

ككف النيي حقيقة في طمب  ( ىػ 1248: ت  )رٌجح محمد تقي الرازم  : ج ػ حقيقة في األمريف معا
  .()الترؾ أك طمب الكؼ معان 

 

                                                           

  .13 / 3:  ىػ 1424–  ش 1382:  ، ت 1قـ ، ط – شريعت : المباحث األصكلية ، محمد اسحاؽ الفياض ، المطبعة : ينظر  ()
مؤسسة اسماعيمياف ، : محمد حسيف الرضكم الكشميرم ، المطبعة : ، تح  الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ، : ينظر  ()

  .89:  ىػ 1412:  ، ت 1قـ ، ط – مجمع الفكر االسالمي : الناشر 
: الفصكؿ الغركية في األصكؿ الفقيية ، محمد حسيف الحائرم : ينظر - : أيضان – كينظر  . 138:  مفاتيح األصكؿ ، محمد الطباطبائي: ينظر  ()

كفاية : كينظر  . 274 / 1: غاية المسؤكؿ في عمـ األصكؿ ، محمد حسيف الحسيني الشيرستاني ، الطبعة الحجرية ، بال ط ، بالت : كينظر  . 120
  .47:  ىػ 1431:  ، ت 2قـ ، ط – مطبعة الرضا : األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ، طبع كنشر 

قـ ، – دار الجكاد : ابراىيـ البياردم ،  طبع كنشر : ، تح   الحمي العالمةنياية األصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
  .87 / 2 : 1428:  ، ت 1ط 
  .56: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي : ينظر  ()
  .137: قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي ، الطبعة الحجرية ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
  .4 / 3: ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم : ينظر  ()
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في تقريرات تمميذه أف النيي عبارة عف  ( ىػ 1355: ت  ) أفاد الميرزا النائيني :د ػ نفس الترؾ كالكؼ 
  .()نفس الترؾ كالكؼ ال شيء آخر

كالذم يبدك لي ككف المراد مف النيي ىك الترؾ ال غير ؛ لمتبادر كاالنسباؽ الذىني ، مضافان إلى أف جعؿ 
 .ال يخمك مف تكٌمؼ " طمب الترؾ"معناه 

 ػ داللة النيي مادة كصيغة عمى التحريـ2

كقع اإلختبلؼ بيف األصكلييف في داللة النيي كما حصؿ في داللة األمر ، فيؿ النيي يدؿ عمى الحرمة 
 ، كتابعو عمى ذلؾ ()أك الكراىة أك االشتراؾ أك التكقؼ ؟  اختار الشيخ الطكسي داللتو عمى التحريـ

كىذا الرأم ىك المشيكر بينيـ ، كالذم يدٌؿ عميو التبادر كأصالة عدـ النقؿ في  . ()مجمكعة مف األعبلـ
 .في المغة 

 ػ داللة النيي عمى الفساد  3

 :لؤلصكلييف في استفادة الفساد أقكاؿ كثيرة 

  .() داللتو عمى فساد المنيي عنو مطمقان ، سكاء أكاف في العبادات أـ المعامبلتأػ

  .()ب ػ عدـ إفادتو فساد المنيي عنو مطمقان 

  .()ج ػ التفصيؿ بيف العبادات كالمعامبلت كالعقكد ، فيدٌؿ عمى الفساد في العبادات دكف غيرىا

د ػ التكٌقؼ ، فبل يمكف استفاد شيء مف الصحة كالفساد منو ، كىك ما اختاره السيد المرتضى عمـ اليدم 
ٌنما ، صٌحة كال فسادا يقتضي ال أىميا كعرؼ المغة حيث مف الٌنيي إفٌ : )) بقكلو  ( ىػ 436: ت  )  كا 

                                                           

  .327 / 1: أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي : ينظر  ()
  .  255 / 1: العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي : ينظر  ()
:  الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ، :  ، كينظر 96: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي : ينظر  ()

  .138: قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي :  ، كينظر 89
:  الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ، :  ، كينظر 263 / 1: العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي : ينظر  ()

101.  

  .125 / 3:  ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم  في ىذا الرأمكرد ()
 بياء الديف محمد بف الحسيف المعركؼ: زبدة األصكؿ : كينظر  . 96: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي : ينظر  ()
  .122:  ىػ 1423:  ، ت 1الزيتكف ، ط : فارس حسكف ، المطبعة : البيائي ، تح ب



49 
 

 فنحف كالنيي ال يمكف استفادة شيء منو ما لـ يكف دليؿ يدؿ ()((منفصؿ  بدليؿ الفساد متعمَّقة في نعمـ
 .عمى أحدىما 

ىذه المسألة بما  ( ىػ 1329: ت  )كقد فٌصؿ بعض المتأخريف كعمى رأسيـ الشيخ اآلخكند الخراساني 
إف النيي في العبادة إذا كاف متعمقان بيا أك بجزئيا أك بكصفيا فيقتضي الفساد ، أما النيي  : ()محصمو

 .في المعاممة فبل يقتضي فسادىا إال إذا كاف النيي فييا ارشادٌيان 

 تطبيقات مبنى األكامر كالنكاىي في الفقو االجتماعي: ثالثان 

 ػ إنمكذج تطبيقي لمفقو االجتماعي عمى مبنى األكامر1

مى كيؿّْ : قاؿ تعالى  : أػ التحية في اإلسبلـ يُّكا ًبأىٍحسىفى ًمٍنيا أىٍك ريدُّكىا ًإفَّ المَّوى كافى عى يّْيتيـٍ ًبتىًحيَّةو فىحى ذا حي  كىاً 
ًسيبان  شىٍيءو حى

().  

يدٌؿ الفعؿ عمى كجكب رٌد التحية عمى الجميع بنحك الكجكب الكفائي ، كبنحك  : (فحٌيكا  )إف داللة الفعؿ 
  . ()الكجكب العيني لمشخص الكاحد

أما إذا كاف . فمكرد الخطاب لآلية الكريمة ىك المكمؼ بقيد االجتماع كيككف حكمو الكجكب الكفائي 
 .المكٌمؼ بقيد الكاحد فالكجكب حينئذ عينٌيان لمدليؿ الخاص عمى ذلؾ 

فإذا قاـ  . ()يعتبر الجياد مف الفرائض التي بيًني عمييا اإلسبلـ ، كىك فرض عمى الكفاية : الجياد: ب 
 .مف بو الكفاية سقط عف اآلخريف 

 ػ إنمكذج تطبيقي لمفقو االجتماعي عمى مبنى النكاىي2

كَّاـً ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا : قكلو تعالى  : أ ػ أكؿ الماؿ بالباطؿ تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي  كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى
ثٍـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى  مٍّْف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً

().  

 
                                                           

  .180 / 1:   الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف، (أصكؿ الفقو  )الذريعة  ()
  .61: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني : ينظر  ()

  .86/ النساء  ()
  .20 / 9:  ىػ 1419:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة آؿ البيت : ، طبع كنشر   الحمي العالمةتذكرة الفقياء ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()

  .199:  ىػ 1408:  ، ت 1قـ ، ط – الخياـ : محمد الحسكف ، المطبعة : الكسيمة ، ابف حمزة الطكسي ، تح : ينظر  ()
  .188/ البقرة  ()
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 ، كالحرمة المذككرة مطمقة سكاء أكانت متعمقة ()ييستدٌؿ بيذه اآلية الكريمة عمى حرمة غصب األمكاؿ
 .بالفرد أك المجتمع طالما تحقؽ عنكاف الغصبية 

مىٍيكيـٍ   حيرّْمىتٍ : قكلو تعالى  : ب ػ حرمة نكاح األـ ... كبىناتيكيـ  أيمَّياتيكيـٍ  عى
 فاآلية صريحة في حرمة ()

 . ؛ لئبل يختمط النسب بيف المجتمع كتشتبؾ األنساب كيعـٌ الفساد ()التزكج مف األـ

 العاـ كالخاص: المقصد الثاني 

كىك كثير في مباحث األدلة المفظية ، فبل يمكف " العاـ كالخاص"مف األبحاث األصكلية الميٌمة ىك بحث 
لمفقيو الجـز بحكـ العاـ ما لـ يستفرغ الكسع في بحثو عف الخاص ؛ لكركده في مجاالت كاسعة حتى 

 .ما مف عاـ إال كقد خص : اشتير بيف األصكلييف 

 معنى العاـ كالخاص : أّكالن 

 ، كذيكر لو في االصطبلح تعريفات كثيرة ال () عيٌرؼ العاـ في المغة بأنو االستيعاب كالشمكؿ:ػ العاـ 1
يخرج بعضيا عف المعنى المغكم ، كاآلخر عف ككنو شرحان لئلسـ ال أكثر مف دكف حاجة لئلطالة في 

 .بياف اإلشكاالت عمييا بعد معرفة ككنيا شركحان لبلسـ 

 كعٌرفو ()عند المتأخريف (العاـ المستغرؽ لجميع ما يصمح  ): كعمى أم حاؿ فقد عيٌرؼ العاـ بأنو 
 ثبكت في عميو انطباؽ عنكانو يصمح ما لجميع بمفيكمو الشامؿ المفظ: بعض متأخرم المتأخريف بأنو 

 .كىك كما تراه ال يخرج ركحان عف المعنى المغكم المتقٌدـ  ()لو الحكـ

 

                                                           

: قـ ، بالط ، بال ت – مؤسسة النشر اإلسالمي :  ، طبع كنشر  الشييد األكؿالدركس الشرعية في فقو اإلمامية ، محمد بف مكي العاممي: ينظر  ()
3 / 105.  
  .23/ النساء  ()
:  ، ت 1، ط  ( لبناف –بيركت  )شركة دار المصطفى : الدرة النجفية مف الممتقطات اليكسفية ، يكسؼ بف أحمد البحراني ، تحقيؽ كنشر : ينظر  ()

  .129 / 2:  ـ 2002-  ىػ 1423

 ، 1مصر ، ط – مكتبة السمفية : الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا ، أحمد بف فارس بف زكريا ، المطبعة : ينظر  ()
  .165:  ىػ 1328-  ىػ 1910: ت 
:  ، ت 1قـ ، ط – سيد الشيداء : محمد حسيف الرضكم ، المطبعة : ، تح  معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف المحقؽ الحمي: ينظر  ()

بياء : زبدة األصكؿ : كينظر  . 120:  الحمي  العالمةمبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: كينظر  . 81:  ىػ 1403
  .123: الديف محمد بف الحسيف المعركؼ بالبيائي 

  .190: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر : ينظر   ()
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 إال يشمؿ ال الذم الحكـ :  ، كفي االصطبلح بأنو()ىك قطع الشركة كالتفٌرد في المغة:  ػ الخاص 2
فالخاص ما ال ينطبؽ عمى كؿ األفراد أك المتعٌمقات بؿ .  ()المكمؼ أك المتعمؽ مكضكعو أك أفراد بعض

 .يختصُّ ببعضيا دكف البعض اآلخر 

 أقساـ العاـ: ثانيان 

سبب ذلؾ  ( ىػ 1329: ت  )قٌسـ األصكليكف العاـ عمى ثبلثة أقساـ ، كأرجع الشيخ اآلخكند الخراساني 
ال فإف العاـ في األقساـ كاحد ال يختمؼ ، غاية األمر إف التعٌمؽ  إلى االختبلؼ في كيفٌية تعٌمؽ الحكـ كا 

تارة يككف عمى كؿ فرد فرد ، كأخرل يككف متعمقان بالمجمكع بما ىك مجمكع ، كثالثة يككف متعمقان بكؿ فرد 
  . ()عمى نحك البدلٌية

 ىػ 1383: ت  )كألىميتيا فقد بحثيا األصكليكف عند بحثيـ العاـ كالخاص كأكجزىا محمد رضا المظفر 
 : في أصكلو بما يأتي  (

 كلكؿ ، لمحكـ مكضكعان  كحده فرد كؿ ، فيككف فرد فرد لكؿ شامبلن  ككف الحكـ : االستغراقي العمـك - 1
 . عالـ كؿ أكـر نحك ، خاص عصياف مف المكضكع بفرد متعمؽ حكـ

 كاحدان  مكضكعان  المجمكع فيككف ، ىك مجمكع بما لممجمكع ثابتا الحكـ يككف أف:  المجمكعي العمـك - 2
 . بالجميع باإليماف إال االمتثاؿ فبل يتحقؽ ، (عمييـ السبلـ  )باألئمة  اإليماف ككجكب ،

 - البدؿ عمى - فقط كاحد فرد فيككف ، عمى البدؿ األفراد مف لكاحد ككف الحكـ:  البدلي العمـك - 3
 رقبة أية اعتؽ": مثؿ  ، التكميؼ عف بقية األفراد سقط فرد كاحد امتثؿ في فإذا ، لمحكـ مكضكعا

 . ()"شئت

فالحكـ في الحقيقة منصب عمى العاـ في األقساـ جميعيا غاية األمر االختبلؼ في متعمؽ الحكـ ، 
محؿ اىتماـ الباحث لككنو يمٌثؿ جانبان كاضحان مف مباني الفقو  (المجمكعي  )كالقسـ الثاني منيا 

 .االجتماعي كمصداقان كاضحان لو 

 

                                                           

  .فصؿ الحاء المعجمة 290 – 89 / 8: لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم : ينظر  ()
  .190: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر : ينظر  ()

  .160: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني : ينظر  ()
  .191 – 190 / 1: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر : ينظر  ()
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 ألفاظ العاـ: ثالثان 

إعتاد األصكليكف أف يذكركا لمعاـ مجمكعة مف األلفاظ التي تدٌؿ عميو ، إتمامان لمبحث كتسييبلن لممتتبع ، 
بير المغة العربية كطرؽ دالالتيا ال يحتاج إلى ذلؾ ؛ لكثرتيا كلكضكحيا عنده  ال فإف مىف خى  .كا 

 لمبلحظة أداة فيي إثباتان  أك نفيان  كاف سكاء األفراد إلى ككيؼ كاف فألفاظ العمـك مكضكعة لتسرية الحكـ
  . ()األفراد لجميع الكبلـ في الحكـ الستيعاب المخاطب

 – أيف – متى – أم – ما –مف  ): كأكرد الشيخ الطكسي في العٌدة عشرة ألفاظ تدٌؿ عمى العمـك ، ىي 
 ()( كؿ – الجمكع المعرفة باأللؼ كالبلـ – األسماء المشتقة – النكرة في سياؽ النفي –أسماء األجناس 

 :، كإلتماـ الفائدة يتطٌمب البحث بيانيا ككما يأتي 

 أـ () قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى  : االستغراقية كقكلو تعالى  (أؿ  )سكاء أكاف تعريفو بػ : ػ الجمع الميعٌرؼ 1
ًدكيـٍ  : كاف تعريفو باإلضافة كقكلو تعالى  ـي المَّوي ًفي أىٍكالى ...  ييكًصيكي

 ) كالجمع المذككر في اآليتيف ()
 .ييفيد العمـك  ( األكالد –المؤمنكف 

ـى ...  : االستغراقية كقكلو تعالى  (أؿ  )سكاء أكاف تعريفو بػ : ػ المفرد المعٌرؼ 2 رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى كىأىحى
بىا  ... الرّْ

اًلفيكفى عىٍف أىٍمًرهً  ... :  أـ كاف بإضافتو إلى الضمير كقكلو تعالى () ...  فىٍميىٍحذىًر الًَّذيفى ييخى
() 


 .مفردتاف كتدالف عمى العمـك ؛ لككنيما معرفاف باالستغراؽ كاإلضافة  ( الربا –البيع  ) فمفظي ()

 أم –جميع  ) ككؿ ما كاف بمعناىا كمفظ ()عمى العمـك بالكضع" كؿ"تدٌؿ لفظة : ػ كؿ كما في معناه 3
تفيد العمـك االستغراقي " كؿ" ، فػ ()عمى اختبلؼ في ما بينيا في بعض الجيات ( تماـ – قاطبة –

                                                           

  .224: قـ ، بال ط ، بال ت – مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث : بدائع األفكار ، ميرزا حبيب اهلل الرشتي ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .274 / 1: العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي : ينظر  ()
  .1/ المؤمنكف  ()
  .10/ النساء  ()
  .275/ البقرة  ()
  .63/ النكر  ()
  .67: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني : ينظر  ()
أمير : مكتب سيد الشيداء ، المطبعة : ميدم أحدم أمير كالئي ، الناشر :  االصفياني ، تح محمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ، : ينظر  ()

  .632 / 1:  ش 1374:  ، ت 1قـ ، ط – 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html
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ًميعه  : تفيد العمـك البدلي كقكلو تعالى " جميع" ك() كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه  : كقكلو تعالى  نَّا لىجى كىاً 
كفى  اًذري   . () حى

 النكرة أفراد لجميع السمب عمـك داللتيا عمى في شؾ فبل : النيي أك النفي سياؽ في النكرة ػ كقكع4
مىىٰى بىشىرو  ... : كضعان كقكلو تعالى  ال ()عقبلن   ... مّْف شىٍيءو  قىاليكا مىا أىنزىؿى المَّوي عى

 :  ، كقكلو تعالى ()
 ٍنييـ مَّاتى أىبىدنا دو مّْ مىىٰى أىحى ؿّْ عى ... كىالى تيصى

كىناؾ بحكث مرٌكزة كمكٌسعة لعمماء األصكؿ في ىذا  . ()
 . في سبيؿ تنقيح المكضكع طردان كعكسان ال تخرج عف اإلطار المذككر آنفان – كما ىي عادتيـ –المكرد 

 أنكاع الُمخصص : رابعان 

 يجعؿ دكف مف األفراد باقي عمى الحكـ كقصر العاـ أفراد بعض عممية التخصيص عبارة عف إخراج
  .( )عدمي أك كجكدم بعنكاف الباقي معنكنان 

، كما نسبو صاحب  (الميتصؿ كالمينفصؿ  )ثـ إف التخصيص الذم يرد عمى العاـ عمى قسميف ، ىما 
 : ، كتكضيحو كاآلتي ()الكفاية إلى المشيكر

أكـر العمماء العدكؿ ، :  أف يقترف المخصص بالعاـ في مقاـ اإللقاء ، كقكلؾ :ػ الُمخّصص الُمّتصؿ 1
مخصص متصؿ الى العاـ الذم ىك  (العدكؿ  ) ، فصفة ()فيسٌمى مخصصان متصبلن التصالو بالعاـ

 " .إكراـ العمماء"

 :كصٌنؼ السيد محمد باقر الصدر التخصيص بالمتصؿ عمى ثبلثة أقساـ 

 ككف الميخصص المتصؿ كاقعان في إطار الطبيعة الداخمة ألداة العمـك ، فيككف المخصص مف تكابع أػ
القضية المدخكلة ألداة العمـك ، فميس ىك كبلـ مستأنؼ كال مف أركاف القضية الدالة عمى العمـك ، 

                                                           

  .38/ المدثر  ()
  .56/ الشعراء  ()
  .192 / 1: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر : ينظر  ()
  .91/ األنعاـ  ()
   .84/ التكبة  ()

 . 642 / 1 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ،  :ينظر  ()
  .69: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني : ينظر  ()
 / 1:  ش 1388-  ىػ 1430:  ، ت 4قـ ، ط  - مؤسسة اإلماـ الصادؽ : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني ، طبع كنشر : ينظر  ()

195.  
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فمكضكع الحكـ ىي طبيعة العاـ المتحٌيثة بالنعت أك التمييز كليس " أكـر كؿ العمماء العدكؿ: "كقكلؾ 
 .الطبيعة عمى سعتيا 

 التخصيص باالستثناء كىك بطبيعتو تكممة لمقضية المثبتة أك المنفية كيقتضي حكمان منافيان لمحكـ ب ػ
الثابت أك المنفي عف المستثنى منو ؛ ككنو يمثؿ إخراجان لبعض أفراد المستثنى منو بحكـ مستقؿ عف 

فمكضكع الحجية في مثمو ىك الداللة النيائية لمكبلـ ؛ إذ ال معنى لمتمسؾ بما . حكـ المستثنى منو 
 .ينقدح بدكان مف الكبلـ قبؿ تمامو 

 التخصيص بجممة مستأنفة إال إنيا متصمة بالجممة األكلى الدالة عمى العمـك ، عمى أف تككف النسبة ج ػ
أكـر كؿ العمماء كال تكـر العالـ  ): بيف الجممتيف ىي العمـك كالخصكص مف كجيو ، كما في قكلؾ 

كاألقساـ  . ()كمكضكع الحجية ىي النسبة بيف مكضكع حكـ العاـ كمكضكع حكـ المخصص (الفاسؽ 
المتصكرة ال تخرج ركحان عف التخصيص المتصؿ إال إف التبايف في شكؿ التخصيص كطريقتو كنسبة 

 .العاـ بمحاظو 

ذا ما . االستثناء كالشرط كالصفة كالغاية كبدؿ البعض : كقد يصٌكر التخصيص المتصؿ بخمسة أنكاع  كا 
ال حظنا الفرؽ بيف التقسيميف يجد الباحث أف التقسيـ األكؿ ناظر إلى حجية العاـ كما تبقى منو بمحاظ 

 .المخصص كنسبتو إليو ، كالتقسيـ الثاني ناظر إلى األدكات التي يحصؿ بيا التخصيص المتصؿ 

 عدـ اقتراف المخصص بكبلـ العاـ نفسو بؿ يرد في كبلـ آخر مستقؿ ، كيتأتى :ػ الُمّخصص الُمنفصؿ 2
 ()( اإلجماع – الدليؿ العرفي – الحٌسي – العقؿ –النص  ): التخصيص المنفصؿ بأمكر خمسة 

 :كتكضيحيا كما يأتي 

سكاء أكاف النص مف القرآف الكريـ أـ السنة الشريفة ، كسكاء أكاف العاـ مف القرآف أـ مف  : أػ النص
 .السنة ، كسكاء أكاف المخصص متصبلن أك منفصبلن 

بٍَّصفى  : كسكؼ يقتصر الباحث عمى إيراد مثاؿو كاحدو لمتخصيص بالنص ، قكلو تعالى  كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
كءو  ثىةى قيري  ... ًبأىنفيًسًيفَّ ثىبلى

عاـ يشمؿ كؿ مطمقة ، غير إف ىذا العاـ خيصص بقكلو " المطمقات" فػ ()

                                                           

  .219 – 216 / 5:  محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي  السّيدبحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث: ينظر  ()
  .243 / 1 :  الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف، (أصكؿ الفقو  )الذريعة :  ينظر ()
  .228/ البقرة  ()



55 
 

ٍممىييفَّ  ... : تعالى  ٍعفى حى ميييفَّ أىف يىضى تي اأٍلىٍحمىاًؿ أىجى  ... كىأيكالى
حجة فيما عدا " المطمقات"  فالعاـ ()

 .الخاص أك ثبت تخصيصو 

اًلؽي كيؿّْ شىٍيءو كىىيكى  ... : ييخٌصص القرآفي الكريـ بالعقؿ كما في قكلو تعالى  : ب ػ العقؿ قيًؿ المَّوي خى
يقتضي أف يككف خالقان لنفسو إال إف العقؿ " الخالقية" فالعاـ الكارد في اآلية الكريمة () اٍلكىاًحدي اٍلقىيَّاري 

 .يخصص ىذا العاـ لشمكؿ مثمو تبارؾ كتعالى 

كالمقصكد بو المخصص الحٌسي الذم يخصص عمـك العاـ عف شمكلو لبعض األفراد ،  : ج ػ الحٌس 
لىيىا عىٍرشه عىًظيـه  ... : كقكلو تعالى   فكؿُّ شيء عاـ كمعمـك بالحٌس إف () كىأيكًتيىٍت ًمف كيؿّْ شىٍيءو كى

 .بعض األشياء لـ تكف عند بمقيس 

قكلي كفعمي ، كقد اتفؽ األصكليكف عمى تخصيص العاـ بالعرؼ : كىك عمى نكعيف  : د ػ الدليؿ العرفي
بىا ... : القكلي إف كاف عامان فقكلو تعالى  ـى الرّْ رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى  مخصص بما كاف () ... كىأىحى

 .منصرفان إلى األذىاف مف معنى البيع كمعنى الربا فبل يشمؿ كؿ بيع ككؿ ربا في المغة 

 كلـ أما العرؼ العممي فبل يخصص العاـ ما لـ ييعرؼ بككنو سيرة متشٌرعة متصمة بزمف المعصـك 
 .يرد نيي عنيا 

ٍمد العبد الزاني خمسكف جمدة ، فيك مخصص لعمـك جمد الحٌر بمائة  : ىػ اإلجماع كاإلجماع عمى أف جى
  .()جمدة

فالميخٌصص المنفصؿ تارةن يككف لفظيان آم مف القرآف الكريـ أك ركاية مف الٌسنة الشريفة ، كتارة أخرل 
 .يككف لبيان مكتفيان بالقدر المتيقف أك معتمدان عمى العرؼ أك العقؿ 

كمف خبلؿ ما تقٌدـ يككف الفرؽ بيف الميخصص المتصؿ كالميخصص المنفصؿ مف ناحية الظيكر ، 
فالميتصؿ ينعقد لو ظيكر إال في الخاص ، كالمنفصؿ ينعقد لو ظيكر في العاـ إال أف ظيكر الخاص 

 .أقكل منو 

                                                           

  .4/ الطالؽ  ()
  .16/ الرعد  ()
  .23/ النمؿ  ()
  .275/ البقرة  ()

 – 297 / 1:  ـ 2002-  ىػ 1423:  ، ت 1بيركت ، ط – مفتاح الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، أحمد كاظـ البيادلي ، دار المؤرخ العربي : ينظر  ()
400.  
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 ُحجّية العاـ قبؿ الفحص عف التخصيص كبعده: خامسان 

معقبان  ( ىػ 1281: ت  )ذكر الشيخ مرتضى األنصارم : ػ حيجية العاـ قبؿ الفحص عف التخصيص 1
 عف الفحص قبؿ بالعاـ األخذ جكاز عدـ المحققكف عميو كما كالحؽُّ  )): عمى ىذه المسألة قائبلن 

... النياية  عف كما اإلجماع عميو ادعي بؿ كاآلمدم الغزالي عف كما فيو الخبلؼ نفي كربما المخٌصص
))().  

كىذا ىك المعركؼ بيف األصكلييف مف عدـ صحة العمؿ بالعاـ قبؿ الفحص عف المخصص ، كالسبب 
كمف درس  . ()في ذلؾ يعكد إلى أف طريقة التشريع اإلسبلمي تعتمد عمى القرائف المنفصمة كالمتصمة

 . نصكص القرآف الكريـ كالسنة الشريفة يبلحظ ذلؾ كثيران في التعبيرات المفظية 

كقع البحث بيف األصكلييف في بقاء العاـ عمى حجيتو بعد دخكؿ : ػ حيجٌية العاـ بعد التخصيص 2
عدـ بقاء الحجية كبقائيا ، بيد إف اإللتزاـ بعدـ بقاء الحجية ينتيي بسقكط : التخصيص عمى قكليف 

عمكمات القرآف الكريـ كالسنة الشريفة عف الحجية مضافان إلى انقبلب األحكاـ الشرعية عما عميو اآلف ؛ 
كألف اإللتزاـ ببقاء حجية العاـ بعد التخصيص مما سار عميو المتقدمكف كالمتأخركف كمتأخرك المتأخريف 

  .()ما خبل ما نسب إلى القرف الحادم عشر مف القكؿ بمجازيتو

فالقكؿ بحجية العاـ بعد دخكؿ المخصص ىك المعتمد ؛ لمكافقتو أصكؿ المحاكرات في المغة العربية 
 .كالسياقات الكبلمية 

 داللُة العاـ بالُمخصص المجمؿ : سادسان 

ما تقٌدـ مف البحث إنما كاف بمحاظ الخاص البٌيف الكاضح غير المجمؿ ، كبقي الخاص المجمؿ إذا كرد 
 :عمى العاـ ، ككيفية الحجة في ذلؾ ؟ كلبياف ذلؾ يتكزع البحث كما يأتي 

فإذا كاف . إما أف يككف اإلجماؿ لفظيان أك لبيان : إذا كرد تخصيص مجمؿ عمى العاـ ، فينا حالتاف 
ذا كاف إجماؿ : إجماؿ الخاص لفظيان فبل يخمك عف ككنو  منفصبلن أك متصبلن عمى النحك المتقٌدـ ، كا 

                                                           

  .197 :  ىػ1428: ت  ،  2ط  ، قـ- مجمع الفكر االسالمي  ،  لمميرزا أبك القاسـ الكالنترممرتضى األنصارمتقرير بحث مطارح األنظار ،  ()
  .209 / 1: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .221 / 5:  ش 1376-  ىػ 1418:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة العركج : تحريرات في األصكؿ ، مصطفى الخميني ، المطبعة : ينظر  ()
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 ، كقد فٌصؿ المتأخركف ذلؾ بطرؽ ()الخاص لبٌيان فبل يخمك عف ككنو بيف األقؿ كاألكثر أك بيف المتباينيف
 :كدالالت مختمفة كبيانو كاآلتي 

ػ أف يككف الميخٌصص منفصبلن ، ككاف دائران بيف األقؿ كاألكثر فإف إجماؿ الخاص حينئذ ال يسرم إلى 1
العاـ ؛ ألف المفاىيـ المجممة ييقتصر فييا عمى القدر المتقيف ، كحيث إف الخاص مردد بيف األقؿ 

 .كاألكثر ، فاألقؿ متيقف دكف األكثر ، فإجمالو ال يسرم إلى العاـ 

ػ الميخٌصص المنفصؿ المجمؿ كالدائر بيف المتباينيف فإجمالو يسرم إلى العاـ فيسقط عف الحجية 2
 .لئلجماؿ المذككر 

ػ الميخٌصص المتصؿ المجمؿ سكاء أكاف بيف األقؿ كاألكثر أك بيف المتباينيف فإجمالو يسرم إلى العاـ 3
 بعد ألنو ، الجدية اإلرادة عف كاشؼ ظيكر لمعمـك فمـ يتـ . ()كال يمكف التمسؾ بعمكمو فبل حجية لو

 عف كشؼ لمعاـ يتـ فبل مجممة القرينة كانت كلما بالقرينة الكبلـ احتؼٌ  قد المجمؿ بالخاص اتصالو
 المتباينيف بيف المردد المنفصؿ بخبلؼ كاشؼ ظيكر لو يتـ لـ األمر أكؿ مف فالعاـ ، بو الجدم المراد
 الكاشؼ الظيكر ذلؾ إتٌباع عف بالتخصيص اإلجمالي العمـ يمنع كاشؼ ظيكر لو كانعقد تـ إف بعد فإنو

 .اإلتٌباع  عف فيسقطو

 ):  مف عمماء األصكؿ بدراسة البحث المذككر ضمف محكريف ىما ()كدأب بعض المعاصريف
كمف ثـ مبلحظة األقساـ الناتجة  ( المخصص المجمؿ مصداقان –المخصص المجمؿ مفيكمان 

 المجمؿ في فيو ثمرة كجكد لئلحتماالت المطركحة بيد إف بعض األصكلييف لـ يرتًض ىذه القسمة ؛ لعدـ
في المفيـك كفي المصدؽ ، كفي كؿ منيما : فإجماؿ المخصص يككف عمى قسميف  . ()المفيـك بحسب

 : كيتفٌرع عمى ىذه األمر مسألتاف . إما أف يككف المخصص متصبلن أك منفصبلن 

 

 

                                                           

  .287 / 3:  محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي  السّيدبحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث: ينظر  ()
قـ ، – ستاره : محمد عبد الحكيـ المكسكم البكاء ، المطبعة : بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر اؿ الشيخ راضي ، تح : ينظر  ()

  .120 – 119 / 4:  ت 2004-  ىػ 1425:  ، ت 1ط 
محاضرات في أصكؿ : كينظر  . 308 ك 289 / 3: محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي السّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث : ينظر  ()

 مف المكسكعة 330 / 46:  ىػ 1422: مؤسسة إحياء اثار اإلماـ الخكئي ، بال ط ، ت : الفقو ، تقرير بحث الخكئي لمفياض ، تحقيؽ كطبع كنشر 
 .الكاممة 

  .117 / 4: بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر اؿ الشيخ راضي : ينظر  ()
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 أػ التمسؾ بالعاـ في الشبية المصداقية 

 أكـر"كرد  لك كما ، المكضكعية الشبية ناحية لو مف شمكلو كعدـ العاـ عف مكرد خركج في شيؾٌ  إذا
 في فيو الخبلؼ كقع فقد ، كعدمو لمكبيرة العاـ زيد ارتكاب في كفرضنا الشؾ "لمكبيرة المرتكب إال العمماء

 إكراـ يحكـ بكجكب المثاؿ كفى ، العاـ بحكـ محكـك فيو المشككؾ الفرد بافٌ  كيحكـ يتمسؾ بالعاـ ىؿ أنو
 ، متصبلن  المخصص كاف إذا فيما بو التمسؾ جكاز عدـ فيو ؟ فالظاىر بالعاـ التمسؾ يجكز ال أـ ، زيد

 كالكصؼ أك بغيرىا أك ، المثاؿ في كما االستثناء بأداة المتصؿ المخصص يككف اف بيف ، ببل فرؽ
  .()"تقي عالـ كؿ أكـر" كقكلنا نحكه

ذا  الشبية في ، بالعاـ التمسؾ جكاز عدـ أما المخيٌصص المنفصؿ فاألظير المصداقية إذا كاف لفظيان ، كا 
كاف لبٌيان فذىب بعض األصكلييف إلى جكاز التمسؾ بالعاـ مطمقان ، كفٌرؽ آخركف بيف األحكاـ الضركرية 

الذم ييشؾ  (أحسف الظف بخالد  )كقكلؾ : كمثاليا  . ()العقمية الكاضحة فبل يجكز كبيف غيرىا فيجكز
 .بككنو خالد بف عمر أك خالد بف زيد 

 ب ػ التمسؾ بالعاـ في الشبية المفيكمية 

 معناه سعة يعمـ ال بحيث مجمبلن  مفيكمو بحسب الخاص ككاف العاـ حكـ خبلؼ عمى الخاص إذا كرد
 دخكلو المشككؾ في كيؤخذ المتيٌقف في الخاص بخطاب يؤخذ منفصبلن  الخاص خطاب ككاف ضيقو أك
بالعاـ فيتمسؾ بالعاـ اذا كاف الميخٌصص منفصبلن عنو ، أما إذا كاف متصبلن فبل يمكف  الخاص عنكاف في

 .()التمسؾ بالعاـ لسراية اإلجماؿ مف الخاص إلى العاـ

 مجمؿ غير أك ميجمبلن  يككف أف إما منيما ككؿ لفظي أك لبي كالنتيجة إف المخصص عمى نكعيف
 الكجكه جميع مف مجمؿ المفيـك كالميجمؿ مفيكمان  مجمبلن  أك مصداقا ميجمبلن  يككف أف إما المفظي كالميجمؿ

 كاألكثر األقؿ بيف كالدائر كاألكثر األقؿ بيف أك المتباينيف بيف دائر بعضيا مف كالمجمؿ بعضيا مف أك
 .كالشؾ في تنجس ىذا الماء المشخص : كمثاليا .  متصؿ أك منفصؿ

 

 

                                                           

  .219 / 2:  ىػ 1412:  ، ت 1قـ ، ط – أمير : زبدة األصكؿ ، محمد صادؽ الركحاني ، المطبعة : ينظر  ()
  .496 / 3:  ـ 2002:  ، ت 2قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسالمي : منتيى الدراية ، محمد جعفر الجزائرم المركج ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .236 / 3:  ش 1387-  ىػ 1429:  ، ت 2قـ ، ط – نگيف : دركس في مسائؿ عمـ األصكؿ ، ميرزا جكاد آممي ، المطبعة : ينظر  ()



59 
 

 تطبيقات مبنى العاـ كالخاص في الفقو اإلجتماعي: سابعان 

   ػ آية التحميؿ1

مىٍيًيمىا أىف  : قكلو تعالى  نىاحى عى ٍيرىهي فىًإف طىمَّقىيىا فىبلى جي ٍكجان غى تَّىى تىنًكحى زى فىًإف طىمَّقىيىا فىبلى تىًحؿُّ لىوي ًمف بىٍعدي حى
ديكدي الٌمًو ييبىيّْنييىا ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى  ًتٍمؾى حي ديكدى الٌمًو كى عىا ًإف ظىنَّا أىف ييًقيمىا حي () يىتىرىاجى

فالعاـ الكارد في اآلية المباركة  
 ، لصحة الرجكع بينيما مٌرة رابعة ، ()مخصص بأف تنكح الزكجة المطمقة ثبلثان زكجان غيره" ال تحؿ"

 .كلكي يشعرا بأىمية المحمة اإلجتماعية بينيما ، كماذا يترتب عمييا كالغرض منيا 

    ػ آية الطبلؽ2

مىؽى المَّوي ًفي  : قكلو تعالى  كءو كىالى يىًحؿُّ لىييفَّ أىف يىٍكتيٍمفى مىا خى ثىةى قيري بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىبلى كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
ا حن ًلؾى ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلى دًّْىفَّ ًفي ذىٰى ؽُّ ًبرى بيعيكلىتيييفَّ أىحى اًمًيفَّ ًإف كيفَّ ييٍؤًمفَّ ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخر كى  ()  ...أىٍرحى

فظاىر العاـ شمكلو لكؿ مطمقة ، بيد إف ىذا العاـ لـ يبؽى عمى عمكمو لكركد التخصيص في أكثر مف 
مىف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىؿ لَّوي ًمٍف  ... : آية ، كلنأخذ قكلو تعالى  ٍممىييفَّ كى ٍعفى حى ميييفَّ أىف يىضى تي اأٍلىٍحمىاًؿ أىجى كىأيكالى

  فالمرأة الحامؿ المطمقة عدتيا أف تضع حمميا سكاء أكانت مقربان أـ مبعدان أـ كاف كضعيا () أىٍمًرًه ييٍسرنا
 ، كتحقيقان لممصالح اإلجتماعية كضكابطو التي ترتبط ()بعد ساعة لحفظ األنساب كتنظيؼ األرحاـ

 .بالطبلؽ

  ػ آية المكاريث3

ـي : قاؿ تعالى  ظّْ  ًمٍثؿي  ًلمذَّكىرً  أىٍكالًدكيـٍ  ًفي المَّوي   ييكًصيكي ... اأٍليٍنثىيىٍيًف  حى
().  

فالتحديد لؤلسيـ عاـ كيشمؿ الجميع ، فكٌؿ مف ييخٌمؼ تركو كلو أكالد مف الذككر كاإلناث فالقسمة تككف 
 .لمذكر مثؿ حظ األنثييف 

                                                           

  .230/ البقرة  ()
:  ، ت 1قـ ، ط – سيد الشيداء : تمخيص الخالؼ كخالصة االختالؼ ، مفمح بف حسف بف رشيد الصيمرم ، تح ميدم الرجائي ، المطبعة :  ينظر ()

  .36 / 3:  ىػ 1408
  .228/ البقرة  ()
  .4/ الطالؽ  ()
  .189 / 1:  لبناف ، بال ط ، بال ت –دار الفكر : محمد عبد القادر عطا ، طبع كنشر : أحكاـ القرآف ، محي الديف ابف عربي ، تح : ينظر  ()
  .11/ النساء  ()
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 ()الُمطمؽ كالُمقّيد: المقصد الثالث 

 معنى المطمؽ كالمقّيد: أكالن 

 :لغة بمعنى التخمية كالحٌؿ كاإلرساؿ كعدـ التقييد ، فيقاؿ " اإلطبلؽ"ييستعمؿ :  ػ معناىما في المغة 1
طٌمؽ الرجؿ زكجتو إذا فؾ :  ، كيقاؿ  اإلطبلؽ حسيييسٌمىك  الدابة إذا فككت قيدىا كسرحتياأطمقت

 . ، فاإلطبلؽ ىك اإلرساؿ سكاء أكاف حسٌيان أـ معنكيان ()معنكماؿطبلؽ اإل ييسٌمى ك ،قيدىا مف االرتباط بو

، جمعو أقياد  حبؿ كنحكه يجعؿ في رجؿ الدابة كغيرىا فيمسكيا:  ، كالقيد مأخكذ مف القيد: كالمقٌيد لغة 
أم حبستو كمنعتو مف :  قيدتو أقيده تقييدنا:  يقاؿ . ، ثـ يستعار في كؿ شيء يحبس كيكبؿ بو كقيكد

 كمنو تقييد األلفاظ بما يمنع االختبلط كيزيؿ االلتباس ، مكضع القيد مف رجؿ الفرس:  كالمقيد ، الحركة
 .فالتقييد ىك الحبس كعدـ اإلرساؿ .  ()، فصار ىك الذم يدؿ عميو القيد

 :  ػ معناىما في االصطبلح 2

 صفة يقع كقد المفظ صفات مف فيك بالفعؿ كسرياف شيكع نحك لو معنى الداؿ عمى المفظ ىك: اإلطبلؽ 
 . لممعنى أيضان 

 لذلؾ قابميتو مع لو بالفعؿ شيكع ال الذم المفظ فيك كالممكة العدـ تقابؿ المطمؽ يقابؿ فيك : الميقٌيد كأٌما
 كالمعنى المذككر لئلطبلؽ كالتقييد مما سار عميو األصكليكف ، فبل تجد معنى خاصان ليما ،  .()بالذات

 .بؿ تجد استعماليما بمعناىما المغكم 

 منشأ استفادة اإلطالؽ: ثانيان 

: يستعرض األصكليكف أثناء بحثيـ لمنشأ استفادة اإلطبلؽ قضية كقع البحث عنيا فييا بينيـ ، حاصميا 
ىؿ إف استفادة اإلطبلؽ مف المطمؽ بالكضع أك بغيره ؟ كالسبب في ذلؾ ما نيسب إلى المشيكر القكؿ بو 

 كالشمكؿ باإلرساؿ لما قيد مكضكعا عندىـ المطمؽ ككف مف ، المشيكر إلى نسب ما صح لك نعـ )): 
                                                           

بيد إف السيد محمد سعيد الحكيـ ال يرل داعيان لمتفرقة بينيما ،  (العاـ كالخاص)عف مسألة  (المطمؽ كالمقّيد)المعركؼ بيف األصكلييف إفراد مسألة  ()
دراجيا ضمنو  : المحكـ في أصكؿ الفقو ، محمد سعيد الحكيـ ، المطبعة : ينظر . كيكفي بحث مسألة اإلطالؽ كالتقيد تحت عنكاف العاـ كالخاص كا 

  .141 / 2:  ىػ 1414:  ، ت 1 قـ ، ط –جاكيد 
 ، 2بيركت ، ط – عبد العظيـ الشناكم ، دار المعارؼ : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ، تح : ينظر  ()

  .(ؽ – ؿ – ط  ) مادة 453 /  2:  ىػ 1426: ت 
 .فصؿ القاؼ  369 : 7: لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم : ينظر  ()
  .246:  ش 1371-  ىػ 1413:  ، ت 5قـ ، ط – اليادم : اصطالحات األصكؿ ، عمي المشكيني ، المطبعة : ينظر  ()



61 
 

 بيد إف الكبلـ مختمؼ عند متأخرم المتأخريف ، إذ لـ يرتضكا استفادة اإلطبلؽ بالكضع ، ()((... البدلي 
  .()بؿ المستفاد مف اإلطبلؽ نفسو ىك معناه كصرؼ الطبيعة ، كاستفادة غير ذلؾ فميس منو

ٌميت كنفسيا ال ييستفاد منيا أكثر مف الطبيعة ، كأما غيرىا فبل يمكف استفادتو منيا  فصيغة اإلطبلؽ لك خي
 .بؿ نحتاج إلى بياف آخر لمعرفة ذلؾ 

 مقدمات الحكمة : ثالثان 

عبارة عف مجمكعة مف العناصر التي متى ما تكفٌرت استطاع الميخاطىب استفادة اإلطبلؽ مف كبلـ 
 )كقد حٌدد األصكليكف مقٌدمات الحكمة أك . الميتكٌمـ ، إذ لك أخٌؿ بأحدىا لـ يمكف استفادة اإلطبلؽ منو 

 :بعنصريف أك ثبلثة عناصر أك أربعة الستفادة اإلطبلؽ ، كبيانيا كتكضيحيا كما يأتي (عناصر الحكمة 

 بو ؛ تعٌمؽ الحكـ عف النظر قطع مع قسميف عمى لبلنقساـ قاببلن  مكضكعو أك الحكـ متعٌمؽ يككف  أفػ1
 كما أمره امتثاؿ بو يقصد ما إلى الكاجب كانقساـ الحكـ عمى سابقة مرتبة في لبلنقساـ قبكلو عدـ مع إذ
 فيو يستحيؿ كما اإلطبلؽ فيو بالحكـ يستحيؿ كالجاىؿ العالـ إلى المكمؼ كانقساـ ذلؾ فيو يقصد ال

 . التقييد

 لكشؼ اإلثبات مقاـ في بإطبلؽ كبلمو التمسؾ نحاكؿ التي الجية مف البياف مقاـ في المتكٌمـ ككف ػ2
 مقاـ في كاف إذا كما-  البياف مقاـ في ككنو مع عدـ ألنو الثبكت ؛ مقاـ في الجية تمؾ مف اإلطبلؽ
مىٍيكيـٍ  أىٍمسىٍكفى  ًممَّا فىكيميكا...   :تعالى  قكلو في كما آخر بياف حكـ مقاـ في كاف أك فقط التشريع   ...عى


 باإلطبلؽ التمسؾ يمكف ال -ميتة  باصطياده الميعٌمـ الكمب ما افترسو ككف عدـ بياف مقاـ في  الكارد()

 .قطعان 

 الجية مف البياف مقاـ في ككنو عمى دليؿ ىناؾ يككف فبل حكـ آخر بياف مقاـ في المتكمـ كاف إذا كأٌما
 كعدـ الكبلـ بإطبلؽ الصيد مف اإلمساؾ مكضع طيارة كإثبات باإلطبلؽ إلثباتيا نتمسؾ اف نريد التي
 .المكضع  ذلؾ األكؿ بغسؿ جكاز تقييد

 أك حكمو متعمؽ في أك عدمية كجكدية خصكصية اعتبار عمى يدؿٌ  ما كبلمو في المتكمـ يأتي ال  أفػ3
 ظيكر ينعقد ال المتصمة اإلتياف بالقرينة مع انو ضركرة عنو منفصبلن  كال بكبلمو متصبلن  ال مكضكعو

                                                           

   .246: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني  ()
  .585 / 1: حاشية عمى كفاية األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمحجتي ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
  .4/ المائدة  ()
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 ينعقد ال المنفصمة بالقرينة كمع اإلتياف شيء بشرط المأخكذة الماىية في إال األمر أكؿ مف لمكبلـ
  .()المتكمـ مراد عف الكاشؼ التصديقي الظيكر

 القدر انتفاء )): كأضاؼ صاحب الكفاية الشيخ الخراساني مقدمة أخرل ، فقد جاء في كبلمو ما نٌصو 
 غير فإنو ، البيف في المقاـ ذاؾ عف الخارج المتيقف بمبلحظة كاف كلك ، التخاطب مقاـ في المتيقف
  . ()((... الفرض  ىك كما ، البياف بصدد كاف لك ، اإلخبلؿ بالغرض رفع في مؤثر

مكاف : كعمى ىذا األساس تككف مقدمات الحكـ أك قرينة الحكمة أربعة  ككف المتكمـ في مقاـ البياف كا 
التقييد كاإلطبلؽ كعدـ نصب قرينة كانتقاء القدر المتيقف في مقاـ التخاطب ، فإذا تٌمت ىذه المقٌدمات 

 .أمكف استفادة اإلطبلؽ منيا 

 أنكاع اإلطالؽ: رابعان 

 ، فالممحكظ ()تماميا ال األفراد أحد بإيجاد المجعكؿ الحكـ امتثاؿ فيو ييكتفى ما:  اإلطبلؽ البدلي  ػ1
 .فيتحقؽ الحكـ بإيجاد أية رقبة  (أعتؽ رقبة  )فيو صرؼ كجكد الطبيعة كما في قكلؾ 

ما كاف الحكـ فيو منصٌبان عمى األفراد جميعان ، كليس عمى صرؼ كجكد :  اإلطبلؽ الشمكلي  ػ2
ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى  :  ، كييمٌثؿ لو بقكلو تعالى ()الطبيعة  ... كىأىحى

 فالحكـ بالحٌمية ميترٌتب عمى كؿ ما ()
 .يصدؽ عميو بيع ، أك كؿ فرد مف أفراده 

نكع مف االستفادة العقمٌية الستكشاؼ اإلطبلؽ مف غير االعتماد عمى مقٌدمات :  اإلطبلؽ المقامي  ػ3
 فبلبٌد مف  –صدقو عرفان  بعد - شرعان  الياتؼ بيع عمى يصدؽ البيع أف في شؾٌ  إذا: الحكمة ، كمثالو 

 ، كآلية الكشؼ تتـٌ مف خبلؿ الكشؼ عف ككف ىذا البيع العرفي أحد مصاديؽ البيع الشرعي ليصحٌ 
 ، قيدان زائدان ألكضحو يعتبر البيع صدؽ في بأف يعتقد كاف لك البيع أحؿ الذم الحكيـ بأف المكلى التمسؾ
  .()شرعان  ىك البيع عرفان  البيع ىك ما أف يكشؼ فيذا التشريع مدة في عنو سكت فطالما

                                                           

  .529 / 1:  أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي: ينظر  ()
  .247: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني  ()

 3:  ـ 2007-  ىػ 1428:  ، ت 1 قـ ، ط –ستاره : ، تقرير بحث كماؿ الحيدرم لعالء سالـ ، المطبعة  (شرح الحمقة الثانية  )الدركس : ينظر  ()
 /151.  
  .468 / 3:  ىػ 1416:  ، ت 2 قـ ، ط –اليادم : منتقى األصكؿ ، تقرير بحث محمد الركحاني لعبد الصاحب الحكيـ ، المطبعة : ينظر  ()
  .275/ البقرة  ()
  .454 / 5 : تحريرات في األصكؿ ، مصطفى الخميني :ينظر  ()
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 عف مجٌردان  ؛ لحكـ عنكانان كمكضكعان  شيئان  أخذ إذا اآلمر بأفٌ  كيكٌضح:  اإلطبلؽ المفظي الحكمي  ػ4
 منو فيستكشؼ لممجٌرد الحكـ ىذا باختياره كقد جعؿ مختار فاعؿ أٌنو فبما ، البياف مقاـ في ككاف ، القيد
 .فالمستفاد منو نفي القيكد عف المكضكع أك متعٌمؽ المكضكع  . ()بقيد مقٌيد غير مراده أفٌ 

 عبارة عف التعبدم الكاجب أف ىك كالتكصمي التعبدم معاني إف أحد: كمٌثؿ األصكليكف لو بالمثاؿ اآلتي 
 بخبلؼ كالتكصمي ، المحـر ال بفعؿ المباح امتثالو يككف كأف ، كاإلرادة المباشرة فيو تعتبر الذم الكاجب

ف ، فيك القسميف مف كاحد أم مف الكجكب بأف فإذا عممنا ، ذلؾ كؿ في ذلؾ  أم أنو مف في شككنا كا 
ىك المباشرة ، كأف صدكره باإلستنابة بحاجة إلى مؤكنة زائدة  المفظي اإلطبلؽ مقتضى فإف ، منيما كاحد

 .إلثبات ذلؾ 

 بعضيا يرد لـ المتكٌمـ أفٌ  الحكمة بقرينة فيثبت متعٌددة أفراد لممعنى يككف أف:  اإلطبلؽ األفرادم  ػ5
ٌنما بعض دكف  .األفراد  كؿٌ  يريد أٌنو أم الشمكلي اإلطبلؽ قبيؿ مف كىك ، جميعان  يريدىا كا 

 دكف حاالن  يرد لـ المتكٌمـ أفٌ  الحكمة بقرينة فيثبت متعٌددة أحكاؿ لممعنى يككف أف:  اإلطبلؽ األحكالي  ػ6
 كجكب اإلكراـ كجكب إطبلؽ فمقتضى ( زيدان  أكـر ) : قيؿ فمك ، زيد مثؿ األعبلـ أسماء في كما ، حاؿ

 ىنا فاإلطبلؽ ، الحاالت مف كغيرىا قاعدان  أك جالسان  ، المسجد أك المدرسة أك البيت في كاف سكاء إكرامو
ٌنما األفراد ليس متعٌمقو  . كاحد  فرد أحكاؿ كا 

 إطبلقاف فينا ( السبلـ يستحبٌ  ) : المكلى قاؿ لك : كيمكف تكضيح اإلطبلؽ األفرادم كاألحكالي بما يأتي
طبلؽ ، األفراد كؿٌ  يشمؿ أم ، أفرادمٌ  إطبلؽ:   أحكالو في زيد عمى السبلـ يستحبٌ  أم . أحكاليٌ  كا 

فالحكـ باستحباب السبلـ عمى األفراد فيك مف باب اإلطبلؽ األفرادم ، كاستحبابو عمى زيد  . ()المتعٌددة
 .في جميع األحكاؿ مف باب اإلطبلؽ األحكالي 

 كركد المطمؽ كالمقّيد: خامسان 

 :إذا ما كرد ميطمؽ عمى مقٌيد فمؤلصكلييف تفرقة بينيما فيما إذا كاف اإلطبلؽ بدلٌيان أك شمكليان ، ككاآلتي 

 : قاؿ لك كما ، بو المأمكر مف الكجكد بصرؼ باإلتياف االمتثاؿ فيو يتحٌقؽ ما كىك:  اإلطبلؽ البدلي  ػ1
 سمبييف يككنا أك إيجابٌييف كبلىما يككف بأفٍ  ، الحكـ في متكافقيف كالمقيَّد المطمؽ يككف فتارةن  ، رقبةن  إعتؽ

                                                           

  .216 / 2:  ش 1379-  ىػ 1421:  ، ت 1 قـ ، ط –العركج : ركدم ، المطبعة گجكاىر األصكؿ ، تقرير بحث الخميني لمف: ينظر  ()
  .35 / 2: ، تقرير بحث كماؿ الحيدرم لعالء سالـ  (شرح الحمقة الثالثة  )الدركس :  ينظر ()
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 . كافرة  رقبةن  تعتؽ كال رقبة أعتؽ : يقكؿ كأفٍ  ، متخالفيف يككناف : كأيخرل ،
 كانا إذا كأٌما، المثاؿ المتقٌدـ  في كما المقٌيد عمى المطمؽ حمؿ في خبلؼ فبل ، متخالفيف كانا فإذا

عتؽ ، رقبةن  إعتؽ : قاؿ لك كما الحكـ بكحدة العمـ مع - متكافقيف  المطمؽ حمؿ ففي - مؤمنة رقبةن  كا 
 .األفراد  أفضؿ عمى القيد يحمؿ بؿ ، ال كقيؿ . األكؿ عمى فالمشيكر ، قكالف المقيَّد عمى

 ، الفاسؽ العالـ تكـر ، كال العالـ أكـر : قاؿ لك كما شمكلٌيان  اإلطبلؽ كاف إذا:  اإلطبلؽ الشمكلي  ػ2
ؿَّ   الشريعة كفي  حمؿ في خبلؼ فبل ، ()( الغرر بيع عف النبي نيى ) ك  () ...اٍلبىٍيعى  الٌموي  كأىحى

 :  األكؿ: فقكالف ، العادؿ العالـ كأكـر العالـ أكـر : قاؿ لك كما مثبتيف كاف لك أٌما. المقيَّد  عمى المطمؽ
  .()الحمؿ :  كالثاني. المشيكر كىك . الحمؿ عدـ

 تطبيقات اإلطالؽ كالتقييد في الفقو اإلجتماعي: سادسان 

  ػ آية المكاتبة  1

ؿو مُّسىمِّى فىاٍكتيبيكهي  : قكلو تعالى  نيكٍا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىٍيفو ًإلىى أىجى فالمكاتبة شاممة لكؿ  ()  ...يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ةه  ديف كقد قيٌيد بآية أخرل  ـٍ تىًجديكا كىاًتبنا فىًرىىافه مٍَّقبيكضى لى مىىٰى سىفىرو كى ف كينتيـٍ عى  لحفظ الحقكؽ ()   ...كىاً 

كبقاء الترابط االجتماعي في العمؿ ، فإف العديد مف فقداف الثقة بيف أبناء المجتمع إنما سببيا الخذالف 
 .كالنصب كاالحتياط كاستغبلؿ الثقة 

الركايات التي تذكر مفطرات الصـك   ػ 2

الطعاـ : ال يضر الصائـ ما صنع إذا اجتنب أربعة خصاؿ  )):  انو قاؿ  ما ركم عف اإلماـ الباقر
كبعضيا أضافت ، كبعضيا أضافت القيء متعمدان ( )((كاالرتماس في الماء ، كالنساء ، كالشراب ، 

 .الكذب 

                                                           

  .275/ البقرة  ()
  .302 / 1:  ـ 2003:  ، ت 3، ط  ( لبناف –بيركت  )مسند أحمد ، اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، دار صادر : ينظر  ()
  .441 / 4:  ىػ 1428:  ، ت 1قـ ، ط – كفا : تحقيؽ األصكؿ ، عمي الميالني ، المطبعة : ينظر  ()
 . 282/ البقرة  ()
  .283/ البقرة  ()
 ىػ 1414:  ، ت 2 ط  قـ ، –مير :  المطبعة مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ ،:  كنشر تحقيؽالحر العاممي ، محمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ((
 . 1 ح  أبكب ما يمسؾ عنو الصائـ 31 / 10: 
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لك حصؿ الشٌؾ في أف الدخاف ىؿ ىك مف مفٌطرات  : ةكتقريب االستدالؿ باإلطبلؽ في ىذه الركام
 المقامي ىك نفي مكضكعية الدخاف لئلفطار كالذم ىك الحكـ اإلطبلؽالصائـ أيضان أك ال ؟ فاف مقتضى 

كمف الكاضح اف الدخاف لك كاف مرادان كمذككران لما اكجب تضييقان في دائر مكضكعات الحكـ األخرل . 
 المقامي ينفي مكضكعان مستقبلن ال يستكجب لك اتفؽ ذكره تقييدا في اإلطبلؽكذلؾ الف ،  ()كاألكؿ

نما ىك مكضكع أضيؼ إلى مكضكعات الحكـ المذككر ، المكضكع اآلخر لمحكـ  .  كا 
 آية الّنفر    ػ3

ـٍ طىاًئفىةه ًليىتىفىقَّييكا ًفي الدّْيًف : قكلو تعالى  كا كىافَّةن فىمىٍكالى نىفىرى ًمٍف كيؿّْ ًفٍرقىةو ًمٍنيي مىا كىافى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليىنًفري  كى
كفى  ـٍ يىٍحذىري ـٍ لىعىمَّيي عيكا ًإلىٍيًي ـٍ ًإذىا رىجى كا قىٍكمىيي ًليينًذري ـٍ كى كا قىٍكمىيي ًليينًذري كى

() . 
إٌف ىذه اآلية في مقاـ بياف كجكب النفر مف كؿ فرقة أك في مقاـ مطمكبية اإلنذار مف المتفقييف بعد 

كلذا لك شؾ في اشتراط كجكب النفر أك اإلنذار بشيء مثؿ ككف النافر أك المنذر ، رجكعيـ إلى قكميـ 
صح التمسؾ باإلطبلؽ المقامي لنفي اشتراطو بو كانو لك كاف ، كيبلن أك ذا ماؿو كثير أك نحك ذلؾ 

لكجكب النفر أك اإلنذار شرط خاص غير الشرائط العامة مف البمكغ كالعقؿ كالعمـ كالقدرة لكاف عميو 
.  ()البياف

فإف السعي لطمب العمـ كتعٌممو مما لو األثر الديني كاإلجتماعي عمى بقية األمة التي نفر منيا أك ينتسب 
 .إلييا ، كييستكشؼ مف ىذا المثاؿ المصمحة اإلجتماعية مف خبلؿ النفر 

 الُمْجمؿ كالُمبّيف: المقصد الرابع 

يعتمد الفقيو في أدلتو المفظية عمى القرآف الكريـ كالسنة الشريفة ، كقد احتكل كؿ منيما عمى طرؽ 
كسياقات في إفادة المعاني المرادة ، كيختمؼ مستكل الداللة في ما بينيا ، كمف تمؾ االختبلفات ىي 

كىك بحاجة إلى بعض األمكر العبلجية لؤلخذ  (مجمبلن  )فبل مشكمة فيو ، ككركده  (مبٌينان  )كركد الدليؿ 
 .بو 

كقد بحث عمماء األصكؿ ىذه الظاىرة في سبيؿ بيانيا كبمكرتيا لمكصكؿ إلى الحكـ الشرعي بشكؿ 
 :يضمف سبلمتو ، كباإلمكاف بيانيا كما يأتي 

 
                                                           

(  . 290 / 1: المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي :  ينظر (
 . 122: سكرة التكبة  ((
  .219 : 3: ىػ 1400: ت ، قـ - قمـ : المطبعة ، مرتضى الحسيني الفيركز آبادم ، عناية األصكؿ في شرح كفاية األصكؿ  : ينظر  ((
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 معنى المجمؿ كالُمبّيف : أّكالن 

ما أفاد شيئان : في تعريؼ المجمؿ كالميبيف اآلتي  ( ىػ 676: ت  )ذكر الشيخ نجـ الديف المحقؽ الحمي 
مف جممة أشياء ، ميعٌيف في نفسو كالمفظ ال يعينو فيك الميجمؿ ، كما ييطمؽ عمى الخطاب المبتدأ 

 .المستغني عف البياف فيك الميبٌيف 

 بنفسو يستقؿ ما ال كؿ إف : فيو كالضابط )): كفي مكرد التفرقة بينيما كضع ضابطة لمعرفة ذلؾ بقكلو 
كفي ضكء ىذه الضابطة فٌرؽ المحقؽ الحمي بيف المجمؿ كالميبٌيف  . ()((فيك مجمؿ  بو المراد معرفة في

، فالميبٌيف يستقؿ بنفسو لمعرفة المراد منو ، بينما الميجمؿ ال يستقؿ بنفسو بؿ يحتاج إلى غيره ، فجعؿ 
 .االستقبلؿ بمعرفة المراد منو ىك الضابطة لبياف الفرؽ بيف المجمؿ كالمبيف 

صمى اهلل  )كصٌرح العبٌلمة الحمي بجكاز كقكع الميٍجمؿ كالميبٌيف في كبلـ اهلل تعالى ككبلـ الرسكؿ األكـر 
  . ()(عمييـ السبلـ  )ككبلـ األئمة المعصكميف  (عميو كآلو 

ذا ما تأممنا ذلؾ في كتاب اهلل تبارؾ كتعالى كالسنة الشريفة نجده كثيران ، فمف البلـز اإلطبلع عميو  كا 
 .كمعرفة طرؽ كقكعو كأساليبو 

 طرؽ كقكع اإلجماؿ كالبياف: ثانيان 

ـي  كىالى  ... : يستفاد البياف مف الكبلـ صراحة كقكلو تعالى : ػ كقكع البياف 1 بُّؾى  يىٍظًم دنا رى  ، أك مف () أىحى
قيؿٍ  تىٍنيىٍرىيمىا كىال أيؼٍّف  لىييمىا تىقيؿٍ  فىبل ... :  كقكلو تعالى ()فحكل الكبلـ كىًريمان  قىٍكالن  لىييمىا كى

().  

  :()يرد اإلجماؿ عمى نحكيف رئيسييف:  ػ كقكع المجمؿ 2

 :  األفراد ، كاإلجماؿ فيو بنحكيف أ ػ

                                                           

  .106 : معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف المحقؽ الحمي ()
  .153 :  الحمي العالمةمبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
  .49/ الكيؼ  ()
  .106 : معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف المحقؽ الحمي:  ينظر ()
  .23/ اإلسراء  ()
 مصر ، –مصطفى البابي الحمبي كأكالده : إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ، المطبعة : ينظر  ()

  .169:  ىػ 1937-  ىػ 1356:  ، ت 1ط 
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ارَّ  ال  ...: صبلحيتو لمفاعؿ كالمفعكؿ كقكلو تعالى : األٌكؿ  لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى لىًدًه  لىوي  مىٍكليكده  كىال ًبكى  ...ًبكى

ارَّ  كىال  ...:  كقكلو تعالى () ... شىًييده  كىال كىاًتبه  ييضى

()  

ما متشابية غير : بأصؿ كضعو : الثاني  كاإلجماؿ فيو إما لتضاد معانيو كالقرء لمطير كالحيض ، كا 
 أٌما المشترؾ فيك خصكصياتيا بحسب كاإلجماؿ باأللفاظ المتشابية فأٌما يتناكؿ معاني كثيرة. متضادة 
 .المتكاطئ  فيك فيو تشترؾ معنى بحسب

 أىكٍ  ... : كقكلو تعالى -  أيضان –كما يقع اإلجماؿ في األفراد فيك كاقع في المركبات :  المركبات ب ػ
فاإلجماؿ كارد عمى اختبلؼ الكبلـ سكاء المفرد منو أـ المرٌكب ال  . () ...النّْكىاًح  عيٍقدىةي  ًبيىًدهً  الًَّذم يىٍعفيكى 

 .فرؽ في كقكعو 

 تأخير البياف: ثالثان 

بحث عمماء األصكؿ مسألة تأٌخر البياف عف كقت حاجتو بمحاظ مبحث المجمؿ كالعاـ كاألكامر كغيرىا ، 
 :كقد صٌنؼ الشريؼ المرتضى األقكاؿ في المسألة ككما يأتي 

 . الخطاب كقت عف كالعمـك كاألمر بياف المجمؿ تأخير ػ إمتناع1

 .  الحاجة كقت إلى كالعمـك المجمؿ بياف جكاز تأخير ػ2

 . مجراه جرل كما العمـك في ذلؾ يجز كلـ ، بياف المجمؿ تأخير أجاز مف ػ3

  . ()األخبار في يجزه كلـ ، األكامر بياف تأخير أجاز ػ مف4

 

 

 

                                                           

  .233/ البقرة  ()
  .282/ البقرة  ()

  .237/ البقرة  ()
  .363 / 1 :  الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف، (أصكؿ الفقو  )الذريعة : ينظر  ()
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 عمى أف تأخير البياف عف كقت الحاجة غير جائز ()كقد نيقؿ اإلجماع مف غير كاحد مف األصكلييف
لـ يرتًض دليؿ  ( ىػ 1186: ت  )بيد إف المحقؽ يكسؼ البحراني . لمزكمو التكميؼ بما ال ييطاؽ 

  .()القائميف بيذه القاعدة مف اإلمامٌية كاتيـ قكليـ باجتياد صرؼ كتعٌصب بحت

 عف الحاجة فضبلن  كقت عف البياف تأخير في ال قبح )): كذىب الميرزا النائيني إلى جكاز ذلؾ بقكلو 
 كقت كؿ في مراده بياف في كالمصمحة الحكمة يراعى كانو المتكٌمـ حكيمان  ككف فرض فإذا الخطاب كقت

  .()((قبيحان  الحاجة كقت عف مراداتو بعض يكف تأخير لـ بخصكصو

فتأخير البياف جائز كال مشكمة فيو ما داـ المتكٌمـ حكيمان سكاء أكاف ذلؾ التأخير في كقت الحاجة أك 
 .بعدىا ، ألف الحكيـ أعرؼ بمكضع الحكمة مف غيره 

 تطبيقات الُمجمؿ كالُمبّيف في الفقو اإلجتماعي: رابعان 

يتاء الزكاة  1  ػ إقامة الصالة كا 

 . () ...الزَّكىاةى  كىآتيكا الصَّبلةى   كىأىًقيميكا : تعالى قكلو

 : (كسمـ عميو كالو اهلل صمى)اهلل  رسكؿ قاؿ . كمكاقيتيا كسننيا الصمكات مف فرض ما عدد رسكلو لساف عمى بٌيف
 فيما ليس) ):  (كسمـ عميو كالو اهلل صمى) بقكلو الزكاة أنصبة بٌيف  كما()((... كالميمة  اليـك في صمكات خمس) )

  كالدكالي يسقى بالرشا منو كاف كما )):   الباقر كقكؿ اإلماـ ، ()( (أكسؽ صدقة خمسة دكف
 فقد أكضحت ()((تاما  العشر ففيو بعبل أك كاف كالسيح السماء سقت كما ، العشر نصؼ ففيو كالنكاضح

 .أكضحت السنة الشريفة المراد مف الزكاة كمقاديرىا 

 

                                                           

  .134 : الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ، : ينظر  ()
:  ، ت 1، ط  ( لبناف –بيركت  )شركة دار المصطفى : الدرة النجفية مف الممتقطات اليكسفية ، يكسؼ بف أحمد البحراني ، تحقيؽ كنشر : ينظر  ()

  .409 / 2:  ـ 2002-  ىػ 1423
  .509 / 1 : أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي ()
  .110/ البقرة  ()
 كتاب 17 / 1:  ـ 1981-  ىػ 1401:  ، ت 1 بيركت ، ط –صحيح البخارم ، اإلماـ محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم ، دار الفكر  ()

 .اإليماف 
  .338 أبكاب الزكاة الغالت كنصابيا ح 121 / 8:  ىػ 1397:  قـ ، بال ط ، ت –مير : جامع أحاديث الشيعة ، حسيف البركجردم ، المطبعة  ()
  .5 أبكاب زكاة الغالت ح 177 / 9 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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 ػ حّد الّسارؽ  2

زىاءن  أىٍيًديىييمىا فىاٍقطىعيكا كىالسَّاًرقىةي   كىالسَّاًرؽي : قكلو تعالى  ًكيـه  عىًزيزه  كىالمَّوي  المَّوً  ًمفى  نىكىاالن  كىسىبىا ًبمىا جى حى
() 

 فاآلية مجممة مف حيث مكضع القطع ، فجاءت الركايات أكضحت ذلؾ بما ركم عف اإلماـ الجكاد 
 فاف ، السنة فيو أخطأكا إنيـ : أقكؿ إني باهلل عمي أقسمت إذ أما ... )): في قصة طكيمة ، فأجاب 

 ) اهلل لقكؿ رسكؿ : قاؿ ؟ لـ : قاؿ ، الكؼ فيترؾ األصابع أصكؿ مفصؿ مف يككف يجب أف القطع
 فإذا ، كالرجميف ، كالركبتيف ، ، كاليديف الكجو : أعضاء سبعة عمى السجكد ( : كآلو عميو اهلل صمى
هلل  المساجد كأف : كتعالى تبارؾ اهلل كقاؿ ، عمييا يسجد يد لو لـ يبؽ المرفؽ أك الكرسكع مف يده قطعت
 .فممقطع أثر اجتماعي كمصمحة لممجتمع في سبيؿ المحافظة عميو ، كلعدـ تكرار السرقة  . ()... ((

  لمفقو اإلجتماعي كتطبيقاتيامباني األدلة المفظية: المطمب الثاني 

ييعٌد القرآف الكريـ كالسنة الشريفة المصادر األساسية لمتشريع اإلسبلمي ، كمف ىنا فقد عني بيما 
األصكليكف عناية كبيرة ، كأٌلفكا في سبيؿ ذلؾ العديد مف الكتب التي تتحدث عف أىمية آيات التشريع 

 .كاألحاديث المرتبطة باألحكاـ الشرعية 

كما داـ القرآف الكريـ كالسنة الشريفة مف األدلة المفظية ، فينبغي دراستيما مف كجية أصكلية تنسجـ مع 
 : البحث المبنائي لعممية االستنباط ، ككما يأتي 

 الكتاب العزيز: المقصد األّكؿ 

القرآف الكريـ ىك المصدر األكؿ لمتشريع اإلسبلمي الذم يعتمده الفقياء ، كالذم يككف المحكر األكؿ في 
كالبحث األصكلي يختمؼ عف غيره في تناكؿ . عممية البحث عف الحكـ الشرعي مف مراحؿ البحث 

حجٌية ظكاىره ،  )الكتاب العزيز ، لذا يككف البحث عنو ضمف المحاكر المرتبطة ببحث مكضكعنا 
مكاف تخصيصو   :فضبلن عف بعض األمكر التي تبلـز البحث  ككما يأتي  (كا 

 

 

                                                           

  .38/ المائدة  ()
  .5 باب حد القطع ككيفتو ح 253 / 28 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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 جريان عمى المتعارؼ في تعريؼ القرآف الكريـ : أكالن 

ال يحتاج المسمـ إلى تعريفو بمعنى القرآف الكريـ لكضكحو كرسكخو في شخصيتو اإلسبلمية ، كمع ذلؾ 
 :فقد ذكر عمماء األصكؿ عدد مف التعريفات لو نختار منيا 

 منو بآية لئلعجاز الميٍنزىؿ الكبلـ ىك: )) عٌرفو بقكلو  ( ىػ 794: ت  ) ػ محمد بف بيادر الزركشي 1
  .()((بتبلكتو  الميتعٌبد

نبيو  عمى أنزلو الذم ، كجؿ عز اهلل كتاب: )) ، ذكر بأنو  ( ىػ 1423: ت  ) ػ محمد تقي الحكيـ 2
 اهلل صمى ) يككف لمنبي أف دكف قرآنا كاعتبره ، كأسمكبا كمعاني ألفاظا ( كآلو عميو اهلل صمى ) محمد
صؿ  )كبالتالي فميس منو ما نزؿ عمى النبي األكـر . ()((صياغتو  أك ألفاظو انتقاء في دخؿ ( كآلو عميو

 . كبٌينو بأسمكبو الخاص ، ككذلؾ الحديث القدسي (اهلل عميو كآلو 

 حجّية القرآف الكريـ : ثانيان 

يستمدُّ القرآف الكريـ حجيتو ككنوي منٌزالن مف اهلل تعالى ، كبيذا يكتسب مشركعٌيةن كشرعٌية االستدالؿ بو ، 
كقد ثبتت صحة نسبتو إلى اهلل تعالى باإلعجاز ؛ إذ تحٌدل العرب أف يجاركه في أسمكبو كلك بسكرة مف 

ٍبًدنىا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًموً : مثمو فعجزكا عف ذلؾ ، قاؿ تعالى  مىى عى ٍلنىا عى ٍيبو ًممَّا نىزَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى   ... كىاً 

().  

فالقرآف الكريـ مف حيث السند كاإلسناد ىك قطعي الصدكر فبل إشكاؿ في حجيتو مف ىذه الناحية ، كأما 
ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه  : مف حيث الداللة فقد اشتمؿ عمى المحكـ كالمتشابو لقكلو تعالى 

 ...  ََيااٌت ُمْ َكَمااٌت ُه َّ أُ ُّم اْلِكَتاِب َوأَُ ُ  ُمَتَ اِاَ ااٌت 
ما يفيـ معناه ، إما لككنو نصه فيو : كالمحكـ  . ()

 .أك لظيكره أك عف طريؽ تأكيمو 

 

                                                           

 ، 1 بيركت ، ط –دار الكتب العممية : محمد محمد تأمر ، المطبعة : البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ، تح  ()
  .356 / 1:  ـ 2000-  ىػ 1421: ت 
  .97:  ىػ 1979:  ، ت 2 قـ ، ط –األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ، مؤسسة آؿ البيت لمطباعة كالنشر  ()
  .23/ البقرة  ()
  .7/ آؿ عمراف  ()
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لى  (اإلحتماؿ المرجكح  )ىك ما ال يفيـ معناه إال برٌده إلى المحكـ ، كينقسـ إلى المكؤؿ : كالمتشابو  كا 
كقد بحث األصكليكف مسألة الظاىر مف محكمات  . ()(الذم ال يبيف معناه المقصكد منو  )المجمؿ 

 .كلـ يبحثكا عف حجٌية المحكـ النٌصي ؛ ألف حجيتو ذاتية  (حجٌية ظكاىر الكتاب  )اآليات تحت عنكاف 

 حجّية ظكاىر الكتاب العزيز: ثالثان 

 عمى ثبكت حجٌية ظكاىره ؛ إذ مف – بعد معرفة ككنو قطعي الصدكر –يتكقؼ االستدالؿ بالقرآف الكريـ 
 .دكف ذلؾ ال يمكف االستدالؿ بالظاىر منو في مجاؿ إثبات األحكاـ الشرعية 

 ًإلىٍيوً  الًَّذم كىىيكى  كىاتَّقيكهي  الصَّبلةى  أىًقيميكا  كىأىفٍ : فمك أراد الفقيو أف يستدٌؿ عمى كجكب الصبلة مف قكلو تعالى 
كفى  تيٍحشىري

: ككف صيغة األمر ظاىرة في الكجكب ، كالثاني :  فإف ذلؾ متكقؼ عمى أمريف ، األكؿ ()
 .إف ظيكر القرآف حجة ، لكي يتـ االستدالؿ بيذه اآلية 

ىك التمٌسؾ بعمكماتو كمطمقاتو بعد الفحص عف القرائف : كعميو ، فالمراد مف حجية ظكاىر الكتاب 
كقد كقع الخبلؼ في حجٌية الظكاىر بيف األصكلييف  . ()العقمية أك المفظية المتصمة أك الحالية المنقكلة

المثبتيف ليا كبيف اإلخبارييف النافييف ليا ، مما يقتضي تحرير محؿ الخبلؼ كاألقكاؿ في ذلؾ كاألدلة 
 :الكاردة كمناقشتيا ، كبياف ذلؾ كاآلتي 

  ػ تحرير محؿ الخالؼ1

يبتني الخبلؼ في قبكؿ حجٌية ظاىر الكتاب العزيز بيف اإلخبارٌية كاألصكلٌية عمى قضيتيف رئيسيتيف تقٌدـ 
 :بيما اإلخبارية في مكرد البحث 

 . في فيـ مراده كما يحتكيوأ ػ إف القرآف الكريـ ظاىره أنيؽ كباطنو عميؽ ، فبل سبيؿ لغير المعصـك 

كعمى ىذا األساس استدؿ . ب ػ يمـز مف األخذ بظاىر الكتاب لكاـز فاسدة كعمى رأسيا األخذ بالرأم 
اإلخبارية لممنع مف حجية ظكاىر الكتاب بعٌدة أدلتو ، تبعتيا األصكلٌية بإجابات كاستدالالت ، كما يتبٌيف 

 .فيما يأتي 
                                                           

 153 / 1:  ـ 2007-  ىػ 1428:  ، ت 1، ط  ( لبناف –بيركت  )دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي ، مركز الغدير : ينظر  ()
– 155.  
  .72/ األنعاـ  ()
  .39 / 2: الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني : ينظر  ()
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  ػ المانعكف كأدلتيـ 2

ذىب اإلخبارية إلى عدـ حجٌية ظكاىر الكتاب ، فقد صٌرح بذلؾ مجمكعة كبيرة مف الفقياء ، كأكردكا 
 :عمى ذلؾ آيات كريمة كركايات شريفة  ، كسنكضحو كاآلتي 

 :اختار بعض األصكلييف عدـ القكؿ بحجية الظاىر ، كسأذكر بعضان منيـ ككما يأتي  : أ ػ المانعكف 

 نعممو ال فيما لنا سبيؿ ال كأٌنو )): فقد ذكر  : ( ىػ 1033: ت  )محمد أميف االسترآبادم : القكؿ األكؿ 
 ال كأٌنو ( . السبلـ عمييـ ) الصادقيف مف السماع إالٌ  فرعية أك أصمية كانت النظرية الشرعية األحكاـ مف

 مف أحكاليما يعمـ لـ ما النبكية السنف ظكاىر مف كال اهلل كتاب ظكاىر النظرية مف األحكاـ استنباط يجكز
 أحكامو نفس في المجتيد كأفٌ  ، فييما كاالحتياط التكٌقؼ يجب بؿ ( السبلـ عمييـ ) أىؿ الذكر جية

ف كافترل تعالى اهلل عمى كذب أخطأ تعالى إف  إالٌ  االفتاء القضاء كال يجكز ال كأٌنو ، يؤجر لـ أصاب كا 
  .()((التكٌقؼ  يجب فقده كمع كيقيف بقطع

 مع الكاردة األحاديث كتمؾ ))جاء في أصكلو  : ( ىػ 1091: ت  )الفيض الكاشاني : القكؿ الثاني 
 صمكات شغميـ النبكية السنة كمف اهلل كتاب مف النظرية األحكاـ أف استنباط في صريحة معنى تكاترىا

 كأكالده ( ع ) المؤمنيف أمير خص اهلل بأمر ( ص ) بأنو معمبلن  الرعية شغؿ ال كسبلمو عمييـ اهلل
اف  كبتعميـ ، منو المراد ىك ما كبتعميـ ، كمنسكخو القرآف ناسخ بتعميـ أجمعيف عمييـ اهلل الطاىريف سبلـ

 مخفي ذلؾ كثيرا مف كبأف ، ظاىرىا عمى تبؽ لـ منو آية كأية ظاىرىا عمى باقية القرآف آيات مف آية أية
ككبلمو صريح في أف استنباط األحكاـ النظرية إنما ىك شغؿ األئمة  . ()((السبلـ  عمييـ عندىـ

 - . كما يقكؿ – ، كليس مف شغؿ الرعية (عمييـ السبلـ  )المعصكميف

 في ... )): كرد في فكائده ما نٌصو  : ( ىػ 1104: ت  )محمد بف الحسف الحر العاممي : القكؿ الثالث 
 مف كالتخصيص لمنسخ القرآف المحتممة ظكاىر مف النظرية األحكاـ استنباط جكاز عدـ عمى االستدالؿ

 بنص كلك االحتماالت تمؾ كانتفاء الٌسبلـ عمييـ األئمة مف تفسيرىا معرفة بعد إال كغيرىا كالتأكيؿ التقييد
 استنباط جكاز عدـ باب) كقد أفرد الشيخ في كسائمو بابان مستقبلن تحت عنكاف ()((ظاىرىا  يكافؽ عنيـ

 السبلـ عمييـ األئمة جية غير عف المركم كآلو عميو اهلل النبي صمى كبلـ ظكاىر مف النظرية األحكاـ
                                                           

مؤسسة النشر : رحمة اهلل الرحمتي األراكي ، طبع كنشر : نكر الديف العاممي ، تح + الفكائد المدنية كالشكاىد المكّية ، محمد أميف االسترآبادم  ()
  .105:  ىػ 1424:  ، ت 1 قـ ، ط –اإلسالمي 

  .35:  ىػ 1390:  ايراف ، بال ط ، ت –اه گ دانشپاچسازماف : األصكؿ األصيمة ، الفيض الكاشاني ، الناشر  ()
 .186:  ىػ 1403:  ، ت 1 قـ ، ط –العممية : محمد دركدم ، المطبعة + ميدم الالزكردم : الفكائد الطكسية ، محمد بف الحسف العاممي ، تح  ()
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فالحر العاممي يقؼ عند ظكاىر الكتاب ما لـ يرد في ذلؾ  . ()(السبلـ  عمييـ منيـ يعمـ تفسيره لـ ما
  .نٌصان عف المعصـك 

إذ اختار في المعاني المشتركة بيف أكثر  : ()( ىػ 1186: ت  )المحقؽ يكسؼ البحراني : القكؿ الرابع 
 .()مف معنييف قكؿ نبي أك إماـ معصـك ، كعٌبر عف ذلؾ بالقكؿ الفصؿ

 (ظكاىر الكتاب  )ىذا ىك المعركؼ عف أئمة اإلخبارية ، كيكجد بيف طيات البحث عف آرائيـ في مسألة 
أنو ال يمكف معرفة أم شيء في القرآف الكريـ : رأم أشد صرامة مف الرأم المتعارؼ عندىـ ، حاصمو 

حادثة تعبر ذلؾ  ( ىػ 1307: ت  ) لو ، فقد نقؿ ميرزا مكسى تبريزم مف دكف تفسير المعصـك 
 ككاف شيراز مف الجامع في المسجد حاضران  كنتي  أٌني رسائمو بعض في الجزائرم الٌسٌيد عف )): بقكلو 
 المسألة ىذه في يتناظراف الكمـ جامع صاحب المحٌدث كالٌشيخ البحراني جعفر الشيخ المجتيد األستاذ
 فيـ في يحتاج فيؿ أحد المَّو ىك قؿ معنى في تقكؿ ما المجتيد الفاضؿ لو قاؿ حٌتى بينيما الكبلـ فانجرٌ 
كبيذا  . ()((بذلؾ  إالَّ  كالكاحد األحد بيف الفرؽ كال األحدٌية معنى نعرؼ ال نعـ فقاؿ الحديث إلى معناه

يككف المكقؼ العاـ لئلخبارييف عدـ جكاز األخذ بظاىر القرآف الكريـ ما لـ يرد في ذلؾ نٌص عف 
  .المعصـك 

 ب ػ أدلة المانعيف 

عمييـ  )استدؿ اإلخباريكف عمى عدـ حجٌية ظاىر القرآف الكريـ إال ما يرد عف طريؽ األئمة المعصكميف 
 :بعدة أدلة ، أمتنيا دليبلف  (السبلـ 

 :األخبار ، فقد أكردكا مجمكعة مف الركايات التي تمنع مف األخذ بذلؾ ، منيا: الدليؿ األكؿ 

  .()((مف فٌسر القرآف برأيو فميتبٌكأ مقعده مف النار  )): ما ركم عف النبي األكـر قكلو : الركاية األكلى 

                                                           

  .152 / 18 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ، : ينظر  ()
  . 32 / 1 : رة ، يكسؼ آؿ عصفكر البحرانيضالحدائؽ النا: ينظر  ()
مف التعبيرات التي تختمؼ بإختالؼ استخداميا ، فيك عند الفقياء بمعنى القكؿ الذم ال يقبؿ التشكيؾ كالنقاش ، كعند األصكلييف : القكؿ الفصؿ  ()

ىك القكؿ الذم يجمع بيف رأييف مختمفيف ، كما لك أفتى بعض الفقياء بحرمة العصير العنبي ، كبعضيـ باإلباحة فالقكؿ الفصؿ بينيما ىك القكؿ 
  .400 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر . بالكراىة إف كجد مف يقكؿ بو 

  .77:  ىػ 1397: أكثؽ الكسائؿ في شرح الرسائؿ ، ميرزا مكسى تبريزم ، بال ط ، ت  ()
 / 4:  ـ 19985-  ىػ 1405:  ، ت 1 قـ ، ط –سيد الشيداء : مجتبى العراقي ، المطبعة : عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ، تح  ()

  .154 باب بالعدؿ قامت السمكات كاألرض ح 104
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كغيرىا مف الركايات الدالة  . ()((مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبٌكأ مقعده مف النار  )): الركاية الثانية 
 .عمى عدـ جكاز تفسير القرآف بالرأم 

العمـ بطركء التقييد كالتخصيص كالتجٌكز في أكثر ظكاىر الكتاب ، كذلؾ مما ييسقط : الدليؿ الثاني 
  .()حجية ظاىر الكتاب عف الظيكر

 ػ المثبتكف كأدلتيـ3

في قباؿ الرأم القائؿ بعدـ حجٌية ظاىر الكتاب ذىب األصكليكف إلى إثبات حجيتيا ، كقد ناقشكا األدلة 
 :التي طيرحت لنفي الحجٌية ، كمف ثـ استدلكا باآليات الكريمة كالركايات الشريفة ، كتكضيحيا كاآلتي 

 مناقشة أدلة النافيف : المحكر األكؿ 

عمى األدلة التي طيرحت لنفي حجٌية الظاىر  ( ىػ 1281: ت  )أجاب الشيخ مرتضى األنصارم 
 :بمناقشتيف 

 في داللة الركايات ، إذ إنيا ال تدٌؿ عمى المنع بالظكاىر بعد الفحص عف نسخيا :المناقشة األكلى 
رادة خبلؼ ظاىرىا ، كال يعٌد ىذا تفسيران مستقبلن ؛ ألنو مف باب حمؿ المفظ عمى معناه   .كتخصيصيا كا 

كلك سٌممنا بككف حمؿ المفظ عمى معناه تفسيران ، فإننا ال نسٌمـ بأف المراد مف الرأم ىك االعتبار العقمي 
الظني الراجع إلى االستحساف الشخصي ، كبالتالي فبل يشمؿ حمؿ ظكاىر الكتاب عمى معانييا المغكية 

 .كالعرفية 

 في سقكط ظكاىر الكتاب عف الحجٌية بسبب طرٌك التقييد كالتخصيص ، كقد أجاب :المناقشة الثانية 
  :(نقضي كحٌمي  )عنو الشيخ األنصارم بجكابيف 

 مما نقطع بطرٌك التقييد كالتخصيص – أيضان –حاصمو إف ظكاىر السنة الشريفة : فالجكاب النقضي 
 .عمييا 

 

                                                           

  .35 باب عدـ جكاز استنباط األحكاـ النظرية ح 189 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
 . كما بعدىا 160:  ىػ 1429:  ، ت 1 العراؽ ، ط –النجؼ األشرؼ : كفقاف خضير الكعبي ، المطبعة . حجية ظكاىر الكتاب العزيز ، د:  ينظر ()
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إف طرٌك التقييد كالتخصيص ال يكجب السقكط عف الحجٌية ، بؿ غايتو كجكب الفحص : كالجكاب الحٌمي 
  .()عٌما يكجب مخالفة الظاىر

 فطرٌك التقييد كارد عمى السنة كما يرد عمى – أيضان –كبالتالي أف ما استدٌؿ بو المانعكف يرد عمييـ 
 .القرآف الكريـ كىك ال يكجب السقكط عف الحجٌية 

 أدلتيـ المفظية عمى حجٌية الظاىر: المحكر الثاني 

 :أستدؿ القائمكف بحجية ظكاىر الكتاب بعدد مف اآليات الكريمة كالركايات الشريفة ، أختار منيا اآلتي 

كفى   أىفىبل: قكلو تعالى : الدليؿ األكؿ  لىكٍ  اٍلقيٍرآفى  يىتىدىبَّري ٍيرً  ًعٍندً  ًمفٍ  كىافى  كى ديكا المَّوً  غى كىًثيران  اٍخًتبلفان  ًفيوً  لىكىجى

 . فالتدٌبر ىك النظر في عكاقب األمكر كمبلحظتيا مف أمر كنيي كما شاكؿ ذلؾ ()

كفى   أىفىبل: قكلو تعالى : الدليؿ الثاني  مىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يىتىدىبَّري أىٍقفىالييىا  قيميكبو  عى
 فالتدٌبر دعكة إلى اإلطبلع ()

 .لما يقتضيو ظاىر الكتاب كاستخبلص األحكاـ كغيرىا 

 إف ما الثقميف فيكـ تارؾ إني  )) :قاؿ أنو  (كآلو اهلل عميو صمى) النبي ركم عف: حديث الثقميف : الدليؿ الثالث 
  .()((الحكض  عمي يردا حتى يفترقا لف كأنيما بيتي أىؿ كعترتي اهلل كتاب: تضمكا  لف بيما تمٌسكتـ

  (كآلو اهلل عميو صمى) إف النبي األكـر: فالتمٌسؾ بالكتاب يعني العمؿ بما فيو مف األحكاـ ، كمضمكف الحديث 
 فستككف – مثبلن –ترؾ الكتاب العزيز عند األمة دستكران أبدٌيان لحياتيا مع العترة ، فمك تيًرؾ األخذ بالكتاب 

  . ()مخالفة صريحة لمفاد الحديث كمفيكمو الداؿ عمى كقكع األمة في الضبلؿ عند تركيا ذلؾ

كمف خبلؿ عرض كبل الرأييف ، فإف األخذ بحجٌية ظكاىر الكتاب العزيز بعد الفحص عف التخصيص 
كمف ىنا . كالتقييد كالنسخ كغيرىا ىك المعتمد ؛ لعدـ استقامة التفاىـ كالخطاب بيف بني البشر مف دكنيا 

 في البشر داـ ما الحديث فييا ييطاؿ أف مف أكضح كىي )): أكرد السيد محمد تقي الحكيـ ما نٌصو 
 يتخمى اف لك أمكف بؿ ، عمييا كلكازميا آثارىا كترتيب الكبلـ بظكاىر األخذ عمى جرل لغاتو قد جميع

                                                           

  .149 – 142 / 1:  ىػ 1431:  ، ت 12 قـ ، ط –شريعت : فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ، المطبعة : ينظر  ()
  .82/ النساء  ()
  .24/ محمد  ()
  .9 باب تحريـ الحكـ بغير الكتاب كالسنة ح 34 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .102 – 101: كفقاف خضير الكعبي . حجية ظكاىر الكتاب العزيز ، د: ينظر  ()
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 أقؿ إال يشكؿ ال كبلمو في ينتظـ مدلكلو مما في نصا كاف ما الف بحاؿ التفاىـ لو استقاـ لما عنيا
  .()((القميؿ 

فالٌشرع مؤسس عمى اعتبار : )) إلى أىمية الظاىر بقكلو  ( ىػ 1041: ت  )كقد أشار المحقؽ الداماد 
  .()((العرؼ كالظاىر 

كالنتيجة مٌما تقٌدـ فإف األخذ بحيجٌية ظكاىر الكتاب العزيز ىك المعتمد في استفادة األحكاـ الشرعٌية 
 .كغيرىا ، الختبلؿ نظاـ التخاطب كالتحاكر كالتفاىـ في بيف بني البشر 

 تطبيقات ُحجّية الظكاىر في الفقو اإلجتماعي: رابعان 

 :لحجٌية ظاىر الكتاب تطبيقات كثيرة ؛ لكجكد العديد مف األحكاـ المعتمدة عمى ثبكتيا 

مىىٰى كيؿّْ  : قكلو تعالى : ػ رد التحٌية  1 يُّكا ًبأىٍحسىفى ًمٍنيىا أىٍك ريدُّكىىا ًإفَّ المَّوى كىافى عى يّْيتـي ًبتىًحيَّةو فىحى ذىا حي  كىاً 
ًسيبنا  شىٍيءو حى

ظيكر :  ، فاالستدالؿ بيذه اآلية المباركة عمى كجكب رد الٌسبلـ متكٌقؼ عمى شيئيف ()
 . صيغة األمر في الكجكب ، كككف ظكاىر الكتاب حٌجة 

كقد كردت ركايات كثيرة تحٌث المسمـ عمى استحباب إفشاء الٌسبلـ أينما حٌؿ كارتحؿ ؛ لما في ذلؾ مف 
نع المحبة كانتشار اإللفة كالتكادد كغيرىا مف الًحكىـ   .صي

زىاء ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن مّْفى الٌمًو كىالٌموي   كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي : قكلو تعالى  :  ػ حكـ السارؽ2 فىاٍقطىعيكٍا أىٍيًديىييمىا جى
ًكيـه   عىًزيزه حى

 كاالستدالؿ بيذه اآلية متكقؼ عمى ثبكت حيجٌية ظكاىر الكتاب العزيز ، فضبلن عف ()
 .ظيكر صيغة األمر في الكجكب 

ٍمدىةو  ًمائىةى  ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿَّ  فىاٍجًمديكا كىالزَّاًني  الزَّاًنيىةي : قكلو تعالى  :  ػ حكـ الزاني3   .() ... جى

فقد دٌلت اآليات الكريمة المتقدمة عمى حكـ القطع لمسارؽ ، كالجمد لمزاني ، مما لو بعض اآلثار 
 .االجتماعية كحفظ المجتمع كردع الجاني كغيرىا 

                                                           

  .102:  األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ()
  .25 / 6: اثنا عشر رسالة ، محمد باقر بف محمد اآلسترابادم المحقؽ الميرداماد ، بال ط ، بال ت  ()
  .86/ النساء  ()
  .38/ المائدة  ()
  .2/ النكر  ()
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 السّنة الشريفة: المقصد الثاني 

تعدُّ الٌسٌنة الشريفة ثاني األدلة األساسية في مجاؿ استنباط األحكاـ الشرعية التي يعتمدىا الفقياء ، كال 
 كفعمو كتقريره حٌجة ، ككذلؾ الخبر الحاكي لمٌسٌنة إذا كاف شؾ في ككف الٌسٌنة بمعنى قكؿ المعصـك 

بيد إف الكبلـ في حجٌية الخبر الحاكي عف الٌسٌنة إذا كاف . خبران متكاتران أك محفكفان بالقرائف المفيدة لمعمـ 
مجردان عف القرينة ككاف الراكم لو ثقة ، فذىب أغمب األصكلييف إلى حجيتو كاستدلكا عميو بعٌدة أدلة ، 

 :كتكضيحو بما يأتي 

 معنى الّسّنة: أّكالن 

الٌسٌنة في المغة ىي الطريقة كالعادة كالٌسيرة ، حميدة كانت أك ذميمة كالجمع سينف ، كسٌف اهلل تعالى أم 
مىٍكا الًَّذيفى  ًفي المَّوً   سينَّةى :  ، كمنو قكلو تعالى ()بٌيف طريقان قكيمان  لىفٍ  قىٍبؿي  ًمفٍ  خى تىٍبًديبلن  المَّوً  ًلسينَّةً  تىًجدى  كى


(). 

كاختمؼ األصكليكف في تحديد معنى السنة سعة كضيقان ، فمنيـ مف اقتصر عمى ككنيا قكؿ النبي األكـر 
 كفعمو كتقريره ، كمنيـ مف جعميا تشمؿ  كفعمو كتقريره ، كمف جعميا قكؿ المعصـك (صمى اهلل عميو كالو  )

 :كيمكف مبلحظة ذلؾ بالتعريفات اآلتية . حتى الصحابة 

  .()((كتقريره  كفعمو كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبي قكؿ )): عٌرفيا : ػ الشككاني 1

فتشمؿ الٌسٌنة عنده ما ثبتت  ()(( أكفعمو أكتقريره قكؿ الحجة  )): ذكر بأنيا : ػ مرتضى األنصارم 2
  .(عمييـ السبلـ )عصمتيـ أعني النبي األكـر كاألئمة المعصكميف اإلثني عشر 

 )عنكف الشاطبي المسألة التاسعة مف الدليؿ الثاني كالذم ىك الٌسٌنة بػ : ػ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي 3
كذكر تحتو عٌدة أمكر ترتبط بتكثيقو  (إلييا  كيرجع عمييا يعمؿ سيٌنة الصحابة رضى اهلل عنيـ سيٌنة

فإف مف بعد الصحابة مف أىؿ السٌُّنة عٌدلكا الصحابة عمى  )): لمصحابة كثبكت عدالتيـ كمٌما ذكره ىك 
اإلطبلؽ كالعمـك فأخذكا عنيـ ركاية كدراية مف غير استثناء كال محاشاة بخبلؼ غيرىـ ، فمـ يعتبركا منيـ 

                                                           

 . فصؿ السيف الميممة 225 / 13 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .62/  األحزاب ()
  .33: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني :  ينظر ()
  .363 / 1:  فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ()
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إال مىف صٌحت إمامتو كثىبيتت عدالتو كذلؾ مصٌدؽ لككنيـ أحؽُّ بذلؾ مف غيرىـ ، فيصٌح أف ييطمؽ عمى 
ذا كاف كذلؾ فقكليـ معتبر كعمميـ  الصحابة أنيـ خير أمة بإطبلؽ ، كأنيـ كسط أم عدكؿ بإطبلؽ ، كا 

  .()((مقتدل بو 

فيذه ثبلثة آراء في تحديد معنى السيٌنة ، كناقش السيد محمد تقي الحكيـ ما أكرده الشاطبي كدليؿ عمى 
 :رأيو ككما يأتي 

 ال ( خير أمة ) كممة في التفضيؿ أفعؿ مفاد ىك كما ، األمـ سائر عمى ليـ األفضمية إثبات  إفأ ػ
 اف معناىا فيككف ، النسبية ألفرادىا االستقامة تكفي بؿ ، حاؿ كؿ عمى منيـ فرد لكؿ االستقامة تستمـز
 .الناحية  ىذه مف خيرىـ فيي التي سبقتيا األمـ مف أقؿ ، أفرادىا مفارقات في مثبل األمة ىذه

 بمحاظ ال ككؿ  المجمكع بمحاظ ىك إنما (... كنتـ خير أمة  )في اآلية الكريمة  الكارد التفضيؿ ب ػ
 . حاؿ كؿ عمى باالستقامة ليـ لنمتـز غيرىا مف فرد كؿ عمى فرد منيا كؿ تفضيؿ

 أقكاؿ كأفعاؿ مف عنيـ يصدر ما لكؿ الحجية جعؿ مقاـ ال التفضيؿ مقاـ في كاردة إف اآلية ج ػ
 يمكف ال ىذه الجية لبياف كاردة ككنيا إحراز عدـ كمع ، الناحية ىذه عف أجنبية ىي ؛ إذ كتقريرات
 . بحاؿ  بيا التمسؾ

 الصحابة كال مف أكسع األمة لككف بكثير المدعى مف أكسع فيك تـ لك الدليؿ الذم ذكره الشاطبي د ػ
  .() كفعمو كتقريرهقكؿ المعصـك : ، كخمص بأف معنى السيٌنة ىك  التعميـ بيذا االلتزاـ يمكف

كفعمو كتقريره حجة عمى خبلؼ مذىب  (نبي أك إماـ  )قكؿ المعصـك : كبذلؾ يككف معنى الٌسٌنة ىي 
 كمذىب التكسعة لتشمؿ سيٌنة الصحابة كما (صمى اهلل عميو كالو  )التضييؽ الذم حصرىا بٌسنة النبي األكـر 

 .اختاره الشاطبي 

 ُحجّية الّسّنة: ثانيان 

ٌجيتيا مكجب إلنكار ضركرة دينٌية ، كلذا أكضح ذلؾ  الحديث عف حجٌية الٌسنة مفركغ عنو ؛ إذ إنكار حي
 : السيد محمد تقي الحكيـ معقٌبان عمى مكرد حجيتيا بقكلو 

                                                           

:  ، ت 1دار ابف عفاف ، ط : مشيكر بف حسف اؿ سمماف ، الناشر : المكافقات في أصكؿ الشريعة ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الشاطبي ، تح  ()
  .434 / 1:  ـ 1997-  ىػ 1417

 . كما بعدىا 17: السُّّنة في الشريعة اإلسالمية ، محمد تقي الحكيـ ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
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نكار الضركريات في مناقشة إنكارىا أك السنة حجية في المناقشة إف ، كالحقيقة ))  كليس ، ليا الدينية كا 
 ()((اإلسبلـ  عف خركجو رسالتنا بحكـ طبيعة عف خارج ألنو ، حساب الديف مف الضركرم منكر مع لنا
 :كال بأس بذكر بعض األدلة عمى حجيتيا بشكؿ عاـ مف قبيؿ اآليات الكريمات . 

مىا  ...: قكلو تعالى  ـي  كى ذيكهي  الرَّسيكؿي  آتىاكي مىا فىخي ٍنوي  نىيىاكيـٍ  كى اٍلًعقىاًب  شىًديدي  المَّوى  ًإفَّ  المَّوى  كىاتَّقيكا فىاٍنتىييكا عى
() ، 

  .() ... ًمٍنكيـٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكا المَّوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا  يىا: كقكلو تعالى 

إال إف ىذا االستدالؿ يكجب محذكر الدكر -  عمى بعض اآلراء –كقد ييستدٌؿ عمييا بالٌسٌنة كاإلجماع 
 .الباطؿ لتكقؼ السنة السنة نفسيا كاإلجماع كذلؾ 

 تطبيقات الّسّنة الشريفة في الفقو اإلجتماعي: ثالثان 

احتكت السنة الشريفة عمى عدد غير قميؿ مف الركايات التي تناكلت مختمؼ الجكانب االجتماعية سكاء 
 :كانت عبادٌية أك معامبلتٌية أك غيرىما 

 فيو يطمب مسجد إلى مشى كمف )) :  (عميو كآلو اهلل صمى)  اهلل رسكؿ ما ركم أنو قاؿ: ػ أىمّية المسجد 1
 عمى كىك مات فاف ، ذلؾ مثؿ الدرجات مف لو كيرفع ، ألؼ حسنة سبعكف خطكة بكؿ لو كاف الجماعة

 حتى لو ، كيستغفركف كحدتو في كيؤنسكنو كيبشركنو قبره في يعكدكنو ممؾ ألؼ بو سبعيف اهلل كٌكؿى  ذلؾ
   .()((يبعث 

فيحتٌؿ المسجد في نظر المشٌرع اإلسبلمي أبعادان متعددة ترتبط بالجانب التشريعي كالجانب االجتماعي 
 .بيف المسمميف 

 الفرد صبلة كؿ عمى تيفٌضؿ جماعة الصبلة في )) :  أنو قاؿ اهلل عبد أبي عف: ػ صالة الجماعة 2
فصبلة الجماعة في نفسيا مستحٌبة كليا آثار  ()((صبلة  خمسة كعشريف تككف درجة كعشريف بأربعة

 .اجتماعٌية مف خبلؿ اجتماع المؤمنيف كمكادتيـ ككحدة الصؼ كغيرىا 

                                                           

  .126:  األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ()
  .7/ الحشر  ()
  .59/ النساء  ()
  .7 باب تأكد استحباب الجماعة ح 287 / 8 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .1 باب تأكد استحباب الجماعة ح 285 / 8:  المصدر نفسو ()
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 ػ أىمّية الجياد3

 الجياد )):  فقاؿ ؟ فريضة أـ ىك أسنة  عف الجياد اهلل عبد أبا سألت : قاؿ عٌياض بف فيضيؿ عف
الفرضيف  أحد فأما ، سنة كجياد ، الفرض مع إال تقاـ ال سنة كجياد ، فجياداف فرض ، أكجو أربعة عمى

 مف يمكنكـ الذيف ، كمجاىدة الجياد أعظـ مف كىك كجؿ عز اهلل معاصي عف نفسو الرجؿ فمجاىدة
 جميع عمى فرض العدك مجاىدة فاف فرض مع يقاـ إال ال سنة ىك الذم الجياد كأما ، فرض الكفار
يأتي  أف كحده اإلماـ عمى سنة كىك ، األمة عذاب مف ىك كىذا العذاب الجياد ألتاىـ ترككا كلك األمة
 كبمكغيا إقامتيا في الرجؿ كجاىد أقاميا سنة فكؿ سنة ىك الذم الجياد كأما ، فيجاىدىـ األمة مع العدك

حيائيا كغيرىا مف الركايات التي  .  ()((سنة  إحياء ، ألنيا األعماؿ أفضؿ مف فييا كالسعي فالعمؿ كا 
 .تشير إلى المصالح االجتماعية كالتكاتؼ كالتعاكف كالتآزر كغيرىا 

  ػ الكقؼ4

 مات إذا )): أنو قاؿ  (كآلو  عميو اهلل صمى النبي )مف القضايا ذات التأثير االجتماعي ىك الكقؼ ، فقد ركم عف 
جارية  كصدقة ، مكتو بعد بو ينتفع كعمـ ، لو صالح يدعك كلد : ثبلثة مف إال عممو انقطع آدـ ابف
))(). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .1 باب أقساـ الجياد ح 24 / 15 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .1 باب الكقؼ ح 260 / 3:  عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ()
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 انثبني
ُ
 املجحث

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب
ّ
 املجبني انذالني

 
ل 

ّ
خ مجىن : املطهت األً

ّ
خ ًاألحكبمي

ّ
خ ًانتصذيقي

ّ
دالنخ املجبدئ انتصٌري

 ًتطجيقبتو

 مجىن املنطٌق ًاملفيٌو ًتطجيقبتو : املطهت انثبني 

  ًتقريره ًتطجيقبتو مجىن فؼم املؼصٌو : املطهت انثبنث 
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 مبنى داللة المبادئ التصكرّية كالتصديقّية كاألحكامّية كتطبيقاتو: المطمب األّكؿ 

إعتاد عمماء األصكؿ أف ييدرجكا في بداية بحكثيـ األصكلية عددان مف األمكر التي ترتبط بالبحث 
ذ إنيا ال تندرج تحت مسٌمى كاحد متخصص ، اضطركا أف يدرجكىا تحت عنكانات مختمفة  األصكلي ، كا 

 )أك ( )(نبذة مف مباحث األلفاظ  ) أك () أك ييجعؿ لكؿ مفردة فصؿ مستقؿ()(المقٌدمات  )كعنكاف 
كسكؼ .  أك ما يقرب مف ىذه التعبيرات ()(المبادئ التصكرية كالتصديقٌية كاألحكامٌية  ) أك ()(المقٌدمة 

 : أبحث تمكـ المكضكعات بما ينسجـ مع العنكانات الرئيسية كالفرعية ككما يأتي 

 الّداللة : المقصد األّكؿ 

مف الطبيعي أف يتعامؿ الفقيو مع األدلة الشرعية ، فمف الطبيعي أف تككف ىنالؾ عبلقة تربط تمؾ األدلة 
فيما بينيا ، كىذه األدلة بنفسيا تحتكم عمى نسب بيف مككناتيا ، كمف جممة مككنات تمؾ األدلة ىي 

كمف ىنا فالبلـز التعٌرؼ عمى طبيعة تمؾ الداللة كالعبلقة بيف المفظ كمدلكلو ، ككذلؾ التعٌرؼ . األلفاظ 
 :عمى أنكاعيا التي تنعكس عنيا ، كىي 

 حقيقة الداللة المفظية : أكالن 

 لمدلكؿ الكممة أك المفظ الذم يسمعو نتيجة االرتباط الحاصؿ بيف – بشكؿ انسيابي –ينتقؿ ذىف السامع 
الداؿ كالمدلكؿ كالمرتكز في ذىنو ، كما ذلؾ إال نتيجة العبلقة بيف المفظ كمعناه المستخدـ فيو ، كىذه 

العبلقة التي جعمت الٌسامع ينتقؿ بذىنو مف الٌداؿ إلى المدلكؿ التي تسٌمى بالداللة المفظية ، كلذا عٌرفيا 
 بكجكده انتقؿ عممت إذا بحالة الشيء ككف: )) بأنيا  ( ىػ 1383: ت  )الشيخ محمد رضا المظفر 

 .فاالنتقاؿ الحاصؿ في الذىف ما ىك إال لذلؾ الرابط كتمؾ العبلقة  . ()((آخر  شيء كجكد إلى ذىنؾ

 

                                                           

  .81 : معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف المحقؽ الحمي: ينظر  ()
 . كما بعدىا 24 :  الحمي العالمةمبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
 . كما بعدىا 41 : معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي: ينظر  ()
 كما 7 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: كينظر .  كما بعدىا 59 : الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ، : ينظر  ()

 .بعدىا 
 . كما بعدىا 9 / 1 : أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي: ينظر  ()
  .40:  ىػ 1424 – ش 1382:  ، ت 3 قـ ، ط –المنطؽ ، محمد رضا المظفر ، دار التفسير  ()
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 أنكاع الّداللة : ثانيان 

ينتج عف العبلقة بيف الٌداؿ كالمدلكؿ مجمكعة مف اآلثار المترٌتبة عمييما نتيجة انتقاؿ الذىف مف الٌداؿ 
إلى مدلكلو ، بيد إف ىذا اإلنتقاؿ ال يتعٌدل عف ككنو تصكران ذىنٌيان تارة ، كتارة أخرل يتعٌدل إلى طمب ما 

 .يترٌتب عميو حسب حاؿ المتكٌمـ 

فالذىف ينتقؿ مباشرة إلى مدلكليا المغكم سكاء أسمعناىا مف  (الحٌؽ منتصر  )فعند سماعنا لجممة 
 (الحؽ  )متحٌدث كاعو أـ مف نائـ ، كحتى لك سمعناىا نتيجة الحتكاؾ حجريف ، فنتصٌكر معنى كممة 

  .(الٌداللة التصٌكرٌية  )كنتصٌكر النسبة بينيما ، كتيسٌمى ىذه الداللة بػ  (منتصر  )كنتصٌكر معنى كممة 

كأٌما إذا سمعنا الجممة نفسيا مف متحٌدث كاعو فبل تقؼ الداللة عند مستكل التصٌكر بؿ تتعٌداه إلى مستكل 
التصديؽ ، فتكشؼ الجممة عف كجكد إرادة جٌدية لممتكٌمـ أال كىي اإلخبار عف ثبكت الخبر لممبتدأ ، 

  .()(الٌداللة التصديقٌية  )كتيسٌمى باإلرادة االستعمالٌية أك الجدٌية أك 

تمؾ التي ال تستتبع حكمان أك اثباتان ، : كعميو ، فباإلمكاف مبلحظة نكعيف مف الداللة ، تصكرٌية 
 .كتصديقٌية التي يرافقيا اإلثبات كالتحٌقؽ 

 سبب الّداللة: ثالثان 

تعٌرفنا عمى أف اإلنتقاؿ الذىني مف الٌداؿ إلى المدلكؿ ما ىك إال نتيجة لكجكد عبلقة بينيما ، كىذه 
 .العبلقة المجعكلة بيف المفظ كالمعنى ، ىي ما أٌدت إلى التناسب بينيما 

كقد اختمؼ عمماء األصكؿ في حقيقة كضع المفظ إلى معناه الٌداؿ عميو ، كسكؼ أتناكؿ أىـ النظريات 
 :ككما يأتي 

 العمقة ىك كاف لما الكضع إفٌ  )):  ( ىػ 1290: ت  )اختار الميرزا الشيرازم : ػ نظرٌية الجعؿ 1
 ، بالحس يدرؾ كمسبب ، أثر لو لكف ، بالحس نفسو يدرؾ مما ليس فيك ، كالمعنى المفظ بيف الحاصمة

  .()((... السمب  صٌحة كعدـ ، بالكضع العالميف المفظ عند مف المعنى تبادر كىك

                                                           

  .92:  ـ 1986-  ىػ 1406:  ، ت 2 بيركت ، ط –دار الكتاب العربي : دركس في عمـ اإلصكؿ ، محمد باقر الصدر ، الناشر : ينظر  ()
مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ ، : تقريريات آية اهلل المجدد الشيرازم ، تقرير بحت الميرزا محمد حسف الشيرازم لعمي الركزدرم ، تحقيؽ كنشر  ()

  .34 / 1:  ىػ 1409:  ، ت 1 قـ ، ط –مير : المطبعة 
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بأف حقيقة الكضع ىك التعٌيد ، فذكر  ( ىػ 1323: ت  )اختار المبل عمي النياكندم : ػ نظرٌية التعٌيد 2
 . ()((قرينة  ببل لمفظ في استعماالتو المفظ مف المعنى بإرادة كالتزامو الكاضع تعيد عف إنو عبارة )): 

 .فالكضع ىك تعٌيد الكاضع بكضع المفظ إلى معناه 

إف حقيقة الكضع ىك  ( ىػ 1329: ت  )اختار محمد كاظـ الخراساني : ػ نظرية االختصاص 3
 ، بالمعنى لمفظ اختصاص نحك ىك الكضع )): اختصاص المفظ بمعناه ، فقد جاء في كفايتو ما نٌصو 

 المعنى كبيذا ، أخرل فيو استعمالو كثرة كمف ، تارة بو تخصيصو ناشيء مف ، بينيما خاص كارتباط
  .()((يخفى  ال كما ، كالتعيني التعييني إلى صح تقسيمو

أف الكضع حقيقتو اعتبار الكاضع  ( ىػ 1361: ت  )ذكر محمد حسيف االصفياني : ػ نظرية االعتبار 4
 التعيني يشترؾ الكضع بؿ بينيما جامع فبل الكاضع اعتبار الكضع حقيقة أف مف ذكرنا كأما عمى ما )): 
  .()((األمر  نتيجة في التعييني مع

أف حقيقة الكضع ىك اتحاد المفظ  ( ىػ 1379: ت  )اختار حسف البجنكردم : ػ نظرية االتحاد كالتنزيؿ 5
 كاالتحاد اليكىكية عف عبارة الكضع أف المقاـ في كالتحقيؽ)): بمعناه في عالـ االعتبار ، إذ ذكر قائبلن 

 عالـ في يكجد أف يمكف كاالتحاد االعتبارم اليكىكية ىذه كمثؿ . االعتبار عالـ في المفظ كالمعنى بيف
 إلى التعييني تقسيمو صح االعتبار كبيذا ( أخرل ) االستعماؿ كبكثرة ( تارة ) كاإلنشاء بالجعؿ االعتبار
  .()((كالتعيني 

 : ػ نظرية القرف األكيد أك االقتراف الشرطي 6

تبنى السيد محمد باقر الصدر في دركسو إف نظرية االعتبار ىي الصحيحة لكف ال بمعناىا المعركؼ 
أف  صح كبذلؾ المعنى بيذا كلكف ، الصحيح ىك االعتبار فمسمؾ )): عند الشيخ االصفياني ، إذ قاؿ 

 إثارة حالة يستتبع أكيد لكي بنحك المعنى كتصكر المفظ تصكر بيف مخصكص قرف الكضع إف يقاؿ
  .()((الذىف  في لآلخر أحدىما

                                                           

  .14 / 1: منتيى األصكؿ ، حسف بف عمي أصغر المكسكم البجنكردم ، بال ط ، بال ت  ()
  .9 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ()
  .24 / 1 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ،  ()
  .15 / 1:  منتيى األصكؿ ، حسف بف عمي أصغر المكسكم البجنكردم ()
  .187:  دركس في عمـ األصكؿ ، محمد باقر الصدر ()
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كساؽ السيد الصدر نظريتو في الكضع تحت عنكاف االقتراف الشرطي في بحكثو االصكلٌية ، إذ ذكر قائبلن 
 مينٌبو بيف اإلشراط ىي بسيطة طبيعية عممية تككف أف تعدك ال الكضع عممية أف مف عرفت لما )): 

 األمر . الذىنية الشرطية االستجابة قانكف لصغرل المحقؽ ، اإلنساف إحساس في المعنى مع المفظي
 عقبلئية اعتبارات أك دقيقية معاف إدراؾ افتراض إلى حاجة ببل الطبيعية حياتو في لديو مألكفا كاف الَّذم

  .()((معقدة 

 التي أشارت ليذه ()فيذه أىـ النظريات التي فٌسرت عبلقة المفظ بالمعنى ، كىنالؾ العديد مف النظريات
 .العبلقة ككيؼ  بٌينت حقيقة الكضع كما يرتبط ، فضبلن عف تقسيميـ لمكضع إلى تعييني كتعٌيني 

 أنحاء تصّكر المفظ كالمعنى: رابعان 

 ىي عممية حكـ المفظ عمى المعنى الٌداؿ عميو ، – التي فيٌسرت بعدد مف النظريات –عممٌية الكضع 
إٌما أف : كيمكف تصٌكر المعنى بنحكيف . فمذلؾ ينبغي تصٌكر المفظ كالمعنى لكي يصٌح ىذا الحكـ 

ٌما أف تحضر عنكانان عامان ينطبؽ عميو ، كال يخمك المعنى  تحضر المعنى نفسو كتضع لو المفظ ، كا 
 :المتصٌكر في الذىف عف ككنو جزئٌيان أك كمٌيان ، كبضٌميما مع أنحاء التصٌكر ينتج لنا صكر أربعة 

بأف يتصٌكر الكاضع معنى عاٌمان ، كيضع لو المعنى الكٌمي ، كتصٌكر : ػ الكضع عاـ كالمكضكع لو عاـ 1
 .معنى اإلنساف لكضع لفظة إنساف لمعنى اإلنساف الكٌمي 

أف يتصٌكر الكاضع معنى جزئٌيان ، كيضع المفظ ليذا المعنى : ػ الكضع خاص كالمكضكع لو خاص 2
 . كيضع المفظ لنفس زيد –كىك جزئي حقيقي - الجزئي ، كتصٌكر معنى زيد 

تصٌكر الكاضع معنى عاٌمان ، فبل يضع ليذا المعنى بؿ يضع لفرد : ػ الكضع عاـ كالمكضكع لو خاص 3
 .مف أفراد ىذا المعنى العاـ كمصداؽ مف مصاديقو ، كييمٌثؿ لو بالحركؼ 

فنتصٌكر معنى زيد كنضعو لئلنساف ، لكنو غير ممكف ؛ ألف : ػ الكضع خاص كالمكضكع لو عاـ 4
  .()الخاص ال يككف عنكانان مشيران إلى العاـ

                                                           

  .86 / 1 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث  ()
  .348 – 347 / 1: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي : ينظر  ()
:  ـ 2007-  ىػ 1427:  ، ت 4 قـ ، ط –سركر :دار مديف ، المطبعة : محاضرات في أصكؿ الفقو ، عبد الجّبار الّرفاعي ، الناشر : ينظر  ()

138 – 140.  
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ف –كتصٌكر لفظ زيد ككضعو لمعنى زيد - كتصٌكر المفظ إف كاف بنفسو   سيمىي الكضع ىنا شخصٌيان ، كا 
 .فالكضع ىنا كمٌيان -  كييئة إسـ الفاعؿ كالمفعكؿ –كاف تصكره بعنكاف عاـ ييشير إليو 

 داللة تشخيص مراد المتكّمـ كما يرتبط بو: المقصد الثاني 

ذكر األصكليكف لتعييف المعنى المكضكع لو المفظ مف غيره مجمكعة مف الطرؽ كالعبلمات ، كسكؼ 
 :يتناكؿ الباحث عدد مف األمكر المرتبطة بالمكضكع ككما يأتي 

 عالمات الحقيقة كالمجاز: أكالن 

؛ فاستعماؿ المفظ في معناه  (الحقيقة كالمجاز  )مف المسائؿ المتفٌرعة عمى عممٌية الكضع ىي مسألة 
 : المكضكع لو حقيقة ، كفي غيره مجازان مع المناسبة ، فيذا ىك المتعارؼ كبيانيا كما يأتي 

إف عممية انسباؽ الذىف لمعنى المفظ ما ىي إال داللة عمى كجكد عبلقة بيف المفظ كمعناه ، :  ػ التبادر 1
كىذه العبلقة ال ييمتفت إلييا ما لـ تكف حقيقية بيف المفظ كمعناه ، كبالتالي فالتبادر مٌما ييعتمد عميو في 

انسباؽ المعنى مف نفس المفظ  )): كعٌرفو الشيخ المظفر بقكلو . معرفة استعماؿ المفظ حقيقة أك مجازان 
 .فالتبادر يعتمد عمى العمـ بكضع ىذا المفظ لذلؾ المعنى  . ()((مجٌردان عف كؿ قرينة 

كمف ىنا ، أيشكؿ عمى اعتماد التبادر بإشكاؿ الدكر الباطؿ ، كقد رٌده العديد مف األصكلييف مف أف 
التبادر يتكقؼ عمى العمـ اإلرتكازم اإلجمالي ، كالعمـ التفصيمي يعتمد عمى التبادر كبالتالي ينتفي كركد 

 .المحذكر الفاسد 

فطالما يصٌح حمؿ  (صحة الحمؿ كعدـ صحة السمب  )كييعٌبر عف ىذه العبلمة بػ :  ػ صحة الحمؿ 2
كذكر الشيخ . المفظ عمى معناه مع عدـ إمكانٌية سمبو عنو فيك دليؿ عمى كضع ىذا المفظ لذلؾ المعنى 

 :محمد رضا المظٌفر في أصكلو بيانان لتكضيح صحة الحمؿ كعدـ صحة السمب ضمف نقاط ثبلثة ىي 

 نجعؿ ثـ. عميو  يدؿٌ  كاف لفظ عنو بأم كنعٌبر ، مكضكعان  لو المفظ كضع في يشؾ الذم المعنى أ ػ جعؿ
 نحمؿ أف نجٌرب ثـ . االرتكازم  المعنى مف لو بما المعنى محمكال لذلؾ كضعو في المشككؾ المفظ

 المشككؾ عمى المعنى الداؿ المفظ ذلؾ عمى الذىف في المرتكز المعنى مف لو بما األكلي المفظ بالحمؿ
 . المعنى لذلؾ مكضكع المفظ بأف عممنا السمب صحة الحمؿ كعدـ صحة كجدنا فإف ، لو المفظ كضع

                                                           

  .26 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ()
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ف كجدنا  يككف بؿ ، لذلؾ المعنى مكضكعان  ليس أف المفظ عممنا السمب كصحة الحمؿ صحة عدـ كا 
 . مجازان  فيو استعمالو

 مبلكو الذم الصناعي الشائع المرة بالحمؿ ىذه نحممو أف نجرب األكلي الحمؿ عندنا يصح لـ ب ػ إذا
 . كجكدان  متحداف المعنييف أف عممنا الحمؿ صح فإف ، مفيكمان كحينئذ كالتغاير كجكدا االتحاد

 . المعنى المذككر نفس ال ، المفظ لو كضع المشككؾ المعنى مصاديؽ أحد القضية مكضكع ج ػ نجعؿ
 حاؿ منو عمـ الحمؿ صح فإف - الشائع بالحمؿ ىذه التجربة في الحمؿ كينحصر - الحمؿ نجرب ثـ

 نفس ذلؾ المعنى كاف سكاء ، لو المكضكع المفظ لمعنى الحقيقية المصاديؽ أحد جية ككنو مف المصداؽ
  .()كجكدا معو المتحد غيره أك المذككر المعنى

سكاء أكانت في  (اإلٌطراد  )مف العبلمات التي ذيكرت لتعييف الحقيقة كالمجاز ىك :  ػ اإلٌطراد 3
االستعماؿ أـ في التطبيؽ ، بيد إف ىذه الضابطة كما تستعمؿ مع الحقيقة تستعمؿ مع المجاز ، فمذا لـ 

  .()تعد مف عبلمات الحقيقة كالمجاز إال بتكٌمؼ

بعد عرض ما تقٌدـ تبيف أف التبادر كصحة الحمؿ كعدـ صحة السمب ىما مف عبلمات الحقيقة كالمجاز 
 .، أما االٌطراد فبل يصمح أف يككف عبلمة لذلؾ 

 األصكؿ المفظّية: ثانيان 

البحث في األصكؿ المفظٌية مف البحكث المتفٌرعة عمى مبحث كضع األلفاظ لمعانييا ، فبعد إف كاف 
 إذا ما كاف الشؾ في – ىنا –البحث السابؽ بالشؾ في كضع المفظ لمعنى مف المعاني ، يككف البحث 

 .المراد مف ذلؾ المفظ بعد فرض العمـ بكضعو 

ىي أصكؿ نافية الحتماؿ إرادة غير المعنى الظاىر ، أك ىي الظيكرات : كمف ىنا ، فاألصكؿ المفظٌية 
  .()االقتضائية التي تككف مرجعان عند الشٌؾ في إرادة المتكٌمـ لغيرىا

 

                                                           

  .29 – 28 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .69 / 1 : زبدة األصكؿ ، محمد صادؽ الركحاني: ينظر  ()
  .276 / 1 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
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بكضعو التركيبي ىك الشيخ عمي بف محمد رضا كاشؼ  (األصكؿ المفظية  )كأكؿ مف استخدـ مصطمح 
كقد حٌدد األصكليكف خمسة مف القكاعد ضمف  . ()بحدكد البحث لممقٌصر ( ىػ 1253: ت  )الغطاء 

 :ىذا العنكاف لمكصكؿ إلى إرادة المتكمـ 

 لـ كمكردىا ما إذا شٌؾ في إرادة المتكمـ لممعنى الحقيقي أك المجازم مف المفظ بأف: ػ أصالة الحقيقة 1
 األصؿ أم ( الحقيقة األصؿ ) : فيقاؿ حينئذ ، كجكدىا احتماؿ مع المجاز إرادة عمى القرينة كجكد يعمـ
 عمى لمسامع فيو كحجة السامع عمى لممتكٌمـ فيو حجة ، فيككف الحقيقي معناه عمى الكبلـ نحمؿ أف

 .المتكٌمـ 

 األصؿ : حينئذ الخصكص فيقاؿ أك منو العمـك إرادة في كشؾ عاـ لفظ كرد إذا:  ػ أصالة العمـك 2
 .الٌسامع  أك المتكٌمـ عمى في العمـك حجة فيككف ، العمـك

 في كشؾ بعضيا منو إرادة يمكف كقيكد حاالت لو مطمؽ لفظ كرد إذا ما : كمكردىا:  ػ أصالة اإلطبلؽ 3
 ، كالمتكمـ السامع عمى فيككف حجة " األصؿ اإلطبلؽ : " فيقاؿ ، القيد كجكد الحتماؿ البعض ىذا إرادة

 ينشأ بألفاظ أف صحتو في يشترط ىؿ أنو البيع في شؾ فمك () ...اهللي البىيعى  كأحؿَّ   كقكلو تعالى
 بجكاز حينئذ فنحكـ ، بو كالتقييد ىذا الشرط اعتبار لنفي اآلية في البيع إطبلؽ بأصالة نتمسؾ فإننا ؟

 .العربية  غير باأللفاظ البيع

 . عدمو فاألصؿ ، عمى التقدير داللة ىناؾ كليس الكبلـ في التقدير احتمؿ إذا : ػ أصالة عدـ التقدير 4
 معنى احتمؿ إذا ما :  كمكردىما.االشتراؾ  عدـ كأصالة النقؿ عدـ أصالة التقدير عدـ بأصالة كيمحؽ

 .المفظ  لو مكضكع ثاف

 معو يحتمؿ ال الذم النص فيو كجو عمى ال خاص معنى في ظاىران  المفظ كاف إذا : ػ أصالة الظيكر 5
 .()فيو الظاىر عمى الكبلـ يحمؿ أف حينئذ األصؿ ، فإف الظاىر خبلؼ إرادة يحتمؿ كاف بؿ ، الخبلؼ

 

 
                                                           

:  ـ 1961-  ىػ 1381:  النجؼ ، بال ط ، ت –اآلداب : النكر الساطع في الفقو النافع ، عمي بف محمد رضا كاشؼ الغطاء ، المطبعة : ينظر  ()
1 / 112.  
  .275/ البقرة  ()
  .33 – 30 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
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ذا ما الحظنا األصكؿ المتقٌدمة نجدىا ترجع إلى أصالة الظيكر ، فإذا شككنا بكضع المفظ لمعنى مف  كا 
ذا شككنا بكجكد كبلـ مقٌدر فاألصؿ  المعاني عمى كجو الحقيقة أك المجاز فيك ظاىر في الحقيقة ، كا 

 .ظيكره بعدـ التقدير كىكذا بقية األصكؿ المذككرة 

 الترادؼ كاالشتراؾ: ثالثان 

؛ إذ استعممت العديد مف األلفاظ بنحك  (الترادؼ كاالشتراؾ  )مف المسائؿ المرتبطة بالدليؿ المفظي ىك 
تعٌدد المعنى أك تعٌدد المفظ ، كصٌرح األصكليكف بكركدىما كثيران في المغة العربية ، كمف الحظ لغة 

أما الكاضع أك االختبلط بيف المغات أك : كقد ذكركا أف سبب كجكد ذلؾ أحد أمكر . العرب كجد ذلؾ 
 :االستعماؿ أك التسامح مٌما أدل إلى ظيكرىما ،كبياف ذلؾ كما يأتي 

  ػ تعريفيما1

 فتخرج ()((كاحد  معنى باعتبار كاحد مسٌمى عمى الٌدالة المفردة األلفاظ تكالي )): عيٌرؼ الٌترادؼ بككنو 
 - .  مثبلن –األلفاظ الٌدالة عمى مسٌمى كاحد باعتبار صفتيف كالصاـر 

كيرل الباحث أنو ال كجكد لمترادؼ في القرآف الكريـ مطمقان ، كما ييتراءل بككنو ترادفان فيك مف قصكر 
فيمنا لمقرآف الكريـ ، كمف يظف أنو مشتمؿ عمى الترادؼ فقد ابتعد عف الصكاب كجانب الحقيقة ، بؿ ىك 

 .شؾ في القدرة اإلليٌية 

كذلؾ  ىما حيث مف أكال كضعان  أكثر أك مختمفتيف لحقيقتيف المكضكعة المفظة )) كعيٌرؼ االشتراؾ بأنو 
 . فبل يشمؿ األلفاظ المتكاطئة كما دٌؿ عمى الشيء بالحقيقة كعمى غيره بالمجاز ( )((

 : يقٌسـ اإلشتراؾ عمى نكعيف : ػ أنكاع اإلشتراؾ 2

 . ()ككف المفظ مكضكعان لمعنى كاحد ، كىذا المعنى معنى جامع لعدة معاف تحتو: أ ػ اإلشتراؾ المعنكم 
كضع اإلنساف لمعنى لمحيكاف الناطؽ ، كىذا المعنى صالح لبلنطباؽ عمى كثيريف ، فاإلشتراؾ : كمثالو 

 .حصؿ في معنى المفظ 

                                                           

  .18:  إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ()
  .18:  المصدر نفسو ()
  .7 / 2 : تحريرات في األصكؿ ، مصطفى الخميني: ينظر  ()
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 ، كذلؾ بأف ييضع ()كاحدة لغة في كاحد لمفظ الحقيقية المعاني تعدد بأنو يكصؼ: ب ػ اإلشتراؾ المفظي 
كىذا النكع ىك محٌؿ البحث عند . المفظ لمعنى ثـ ييضع لمعنى آخر كقد ييضع لمعنى ثالث كرابع كىكذا 

 .األصكلييف 

  ػ الخالؼ في المشترؾ المفظي3

استحالة كقكع االشتراؾ ؛ إلخبللو بالتفييـ ، : كقع الخبلؼ في كقكع اإلشتراؾ عمى أقكاؿ كثيرة ، أىميا 
ككجكب كقكعو ؛ الٌف األلفاظ متناىية كالمعاني غير متناىٌية ، كاختار مشيكر األصكلييف إلى إمكاف 

كأمثمتو كثيرة كالقرء المكضكع لمحيض كالطير ، ككذلؾ كممة رب المكضكعة لئللو كالممؾ  . ()كقكعو
 .كأبي األسرة كغيرىا 

 الحقيقة الشرعية : رابعان 

يتمٌتع كؿ عمـ بمجمكعة مف األلفاظ كالمصطمحات التي تيتىداكؿ بيف أركقتو كأمكر خاصة ، فإف أيطمىئف 
لثبكتيا كلك بمعٌية بعض القرائف فبل إشكاؿ بثكب حقائؽ ىذه األلفاظ بمحاظ تمؾ العمـك ، فيقاؿ حقيقة 

 .نحكية أك حقيقة صرفية كىكذا 

 كالصبلة –كمف تمؾ العمـك ىك العمـ الشرعي الذم كصمت إلينا منو مجمكعة مف األلفاظ المخصكصة 
التي استعممت بمعاني مخصكصة كليست بمعانييا المكضكعة ليا في المغة بؿ منقكلة -كالصـك كالحج 
 .عنيا إلى غيرىا 

كىذا المقدار مف نقؿ تمؾ األلفاظ مف معانييا إلى ىذه المعاني المخصكصة ال شٌؾ فيو ، لكف الشٌؾ يقع 
في أف ىذا النقؿ ىؿ كقع في عصر الشارع المقٌدس فتثبت الحقيقة الشرعية أك أنو كقع في عصر بعده 

كالفائدة تظير في األلفاظ الكاردة في كبلـ . عمى لساف أتباعو المتشٌرعة فتثبت الحقيقة المتشٌرعٌية ؟ 
الشارع مجٌردة عف القرينة ، فعمى القكؿ األكؿ يجب حمميا عمى المعاني الشرعٌية ، كعمى الثاني يجب 

  .()حمميا عمى المعاني المغكية أك يتكقؼ فييا فبل تحمؿ عمييا كال عمى غيرىا

                                                           

  .67: أصكؿ االستنباط في أصكؿ الفقو كتاريخو بأسمكب جديد ، عمي نقي الحيدرم ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
:  ، ت 1 قـ ، ط –مير : مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ ، المطبعة : كقاية األذىاف ، محمد رضا النجفي االصفياني ، طبع كنشر : ينظر  ()

  .84:  ىػ 1413
  .38 – 37 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
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فإستفادة المعاني الشرعٌية متكقؼ عمى ثبكت الحقيقة الشرعٌية ، كأٌما عمى ثبكت الحقيقة المتشرعٌية فقد 
 .تحمؿ عمى المعاني المغكم أك نتكقؼ فييا 

ككقع البحث في اثبات ىذه المسألة أك نفييا بيف األصكلييف ككثر البحث عنيا التي تخمكا مف الثمرة 
 .العممية بعدما ثبتت تمؾ المعاني المخصكصة لبللفاظ المخصكصة ككجكد القرائف الٌدالة عمييا 

 الصحيح كاألعـّ : خامسان 

؛ إذ كقع الخبلؼ بيف  (الصحيح كاألعـٌ  )مف األمكر المتفٌرعة عمى مسألة الحقيقة الشرعٌية ىي 
األصكلييف في ككف ألفاظ العبادات أك المعامبلت مكضكعة لممعاني الصحيحة أك لؤلعـ منيا كمف 

 :الفاسدة ؟ كقبؿ معرفة ذلؾ ييشار إلى بعض األمكر تنقيحان لممكضكع ككما يأتي 

 ؛ بعدميا القكؿ عمى حتى بؿ يجرل ، الشرعية الحقيقة بثبكت كاألعـٌ  الصحيح في البحث يختص  ػ ال1
 فيقع ، المتشٌرعة عند المعاني مف ماليا عمى كالمعامبلت العبادات ألفاظ الشارع إطبلؽ في إشكاؿ ال إذ

 األعـ أك ، الصحيح خصكص ىك كىؿ ، مجازان  أك حقيقةن  عميو أطمؽ المفظ الذم المعنى ذلؾ في الكبلـ
 ؟ كمف الفاسد منو

 الٌشريعة كافؽ بما كالمتكٌممكف ، كعدمو كالقضاء اإلعادة سقكط يكجب بما كالفساد  ػ تيعٌرؼ الٌصحة2
 .كعدمو ، كالظاىر ككنيما مف المعاني العرفية الكاضحة التي ال تحتاج تعريفان 

 األجزاء باعتبار يككف كأخرل ، الخارجية األجزاء باعتبار يككف تارة كالفساد بالصحة الشيء  ػ اتصاؼ3
 كانت كاف األجزاء تماـ عمى اشتماليا باعتبار تككف صحيحة فالٌصبلة ، بالٌشركط عنيا المعٌبر ، الذىنية
 ؛ إذ لؤلجزاء فاقدة كانت كاف الٌشرائط عمى اشتماليا باعتبار صحيحة تككف : ك أخرل ، لمشرائط فاقدة

 .األمكر اإلضافية  مف كالفساد الٌصحة ألف ، أخرل جية مف الفساد تنافى ال جية مف الٌصحة

 ليا - مثبلن  –كالصبلة ، المكٌمفيف باختبلؼ حاالت تختمؼ كطكلٌية عرضٌية أفراد العبادات مف  ػ لكؿٍّف 4
 كالعجز كالقدرة كالمرض كالصحة كالحضر الٌسفر مف المكٌمفيف اختبلؼ حاالت حيث مف تحصى ال أفراد

 ىذه مف لكؿ باالشتراؾ المفظي مكضكعة الصبلة لفظة أف تكىـ ينبغي كال . ذلؾ كغير كاألمف كالخكؼ
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 أنيا في اإلشكاؿ ينبغي ال ككذلؾ . بعيد غايتو ذلؾ فاف ، يخصو كضع فرد لكؿ يككف بحيث ، األفراد
  .()لو الخاص كالمكضكع العاـ الكضع قبيؿ مف ليست

إذا اتضحت األمكر المتقٌدمة ، فبناء عمى ككنيا مكضكعة لؤلعـ ، فباإلمكاف التمٌسؾ بأصالة اإلطبلؽ 
لدفع اعتبارية قيد زائد عمى المسٌمى ، كأما إذا كانت مكضكعة لخصكص الصحيح فبل يمكف التمٌسؾ 

بأصالة اإلطبلؽ ؛ ألنو يككف مف باب التمٌسؾ بالعاـ بالشبية المصداقٌية ، كبالتالي يمـز الرجكع إلى أحد 
 .األصكؿ العممٌية لتشخيص الكظيفة 

 داللة الييئة: المقصد الثالث 

مجمكعة مف األمكر التي كقع الكبلـ  (الييئة  )أك  (الييئات  ) تحت عنكاف – عادة –يبحث األصكليكف 
 :في دالالتيا ، ككما يأتي 

 الُمشتؽ : أكالن 

لكف ال بمعناه النحكم ، بؿ بمعناه  (الميشتؽ  )مف المسائؿ التي بيحثت بيف األصكلييف ىك بحث 
 ، الحاؿ في بالمبدأ تمٌبس ما خصكص في حقيقة المشتؽٌ  أفٌ  ؛ إذ اختمفكا في-  كما سيأتي –األصكلي 

 :االستقباؿ  في بو يتمٌبس فيما مجازا ككنو عمى االٌتفاؽ بعد ، أقكاؿ عمى عنو انقضى كما يعمو فيما أك

 عمى منيا يجرم ما خصكص بؿ ، المشتٌقات مطمؽ ليس بالميشتؽ ىاىنا المراد: ػ معنى الميشتؽ 1
 مف بنحك معو كاتحادىا ، بالمبدأ اٌتصافيا بمبلحظة الذات عف منتزعان  مفيكمو يككف مٌما ، الذكات
 أك ، االنتزاع كالفكقية كالتحتية أك ، الحمكؿ كإتحاد الذات مع البياض كالسكاد بنحك كاف ، االٌتحاد

 كصيغ بؿ ، المشٌبيات كالصفات كالمفعكليف الفاعميف كأسماء ، كاإليجاد كالٌشرب الصدكر كالضرب
 الصفات مف بمعناه كما الفاعؿ باسـ الختصاصو كجو فبل كاآلالت كاألمكنة األزمنة كأسماء ، المبالغة
 . ()بيا يمحؽ كما المشٌبية

فالمشتؽ عند النحكييف ما يقابؿ الجامد ، أما عند األصكلييف ىك ما ييحمؿ عمى الذات تارة كيزكؿ عنيا 
 .تارة أخرل 

                                                           

  .62 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا:  ينظر ()
  .38 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: ينظر  ()
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ال خبلؼ في إف إطبلؽ المشتؽ عمى الٌمتمٌبس بو في الحاؿ حقيقة ، ككذلؾ في : ػ الخبلؼ في المشتٌؽ 2
نما الخبلؼ فيمف انقضى تمٌبسو بالمبدأ ، فيؿ إطبلؽ المشتؽ حقيقة  مجازية مف يمتٌبس بو مستقببلن ، كا 

  . ()أكال

يبدك أف النتيجة مف اختبلؼ المشتؽ تظير في ما إذا كرد دليؿ شرعي مف كتاب أك سٌنة مشتمبلن عمى 
 أحد المشتقات التي انقضى عنيا التمٌبس بالمبدأ ، فيؿ الحكـ يبقى ثابتان أك يرتفع الرتفاع صفة التمٌبس ؟ 

نما : ػ األقكاؿ في المسألة 3 اٌتضح أنو ال خبلؼ في المتمٌبس بالمبدأ ، ككذا فيمف يمتٌبس بو مستقببلن ، كا 
 :الخبلؼ فيمف تمٌبس كزاؿ عنو التمٌبس ، فالمعركؼ قكالف 

 .إف المشتؽ حقيقة في المتمبس كمجاز في غيره : القكؿ األكؿ 

 .المشتؽ حقيقة في األعـ مف المتمٌبس بالمبدأ كالمنقضي عنو التمٌبس :القكؿ الثاني 

مبدأ الحاؿ  )األقكاؿ في المسألة بمحاظ ما كصفو األصكليكف  (معاصر  )كفٌصؿ السيد عمي السيستاني 
 : ككاآلتي  (

؟ فيؿ  لفظ الحاؿ مف يقصدكف فماذا األعـٌ ، في أك الحاؿ في بالمبدأ المتمٌبس في ظاىر إف المشتؽ ىؿ
 حاؿ النطؽ أك حاؿ النسبة أك حاؿ اإلسناد ؟: يقصدكف 

 عمى دالة األكصاؼ لكانت مدلكالن  النطؽ زماف كاف لك: أٌما حاؿ النطؽ فبل ٌيراد قطعان ؛ لسببيف ، األكؿ 
 :مسرع  ، كالثاني  الزماف فيقاؿ أصبلن  عناية بدكف الزماف نفس إلى إسنادىا بدليؿ كليست كذلؾ الزماف
 . حقيقة أنو مع النطؽ حاؿ التمبس ، لعدـ مجازا قائما زيد ككاف أمس قائـ زيد قمنا ككف القكؿ ىذا الـز

 في المدلكؿ بحث ال كاإلسناد التطبيؽ مرحمة في بحث المشتؽ في البحث أف كأٌما حاؿ النسبة فظاىره
 صدقو في نبحث لفظ ىك بما لفظ المشتؽ مف المتبادر المفيـك عف الفراغ بعد أنو أم ، لممشتؽ األفرادم
 النسبة حاؿ بالمبدأ تمبسو المكضكع عمى صدقو يشترط في ىؿ : فنقكؿ ، المكضكع عمى كتطبيقو
ف السابؽ الزماف في بو تمبسو عميو بمجرد صدقو يصحٌ  أـ كاإلسناد ىذا  فعمى ، فعبلن  بو متمبسا يكف لـ كا 
 .كالنسبة  اإلسناد متعٌمؽ بمقاـ بحث ىك بؿ المشتؽ لفظ مدلكؿ حكؿ لغكٌيان  بحثان  البحث يككف ال القكؿ

                                                           

  .178 / 1:  ، بال ت 1 قـ ، ط –شفيؽ : مباحث األصكؿ ، محمد تقي بيجت ، المطبعة : ينظر  ()
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 المدلكؿ ىذا كأف المشتؽ لفظ مدلكؿ حكؿ لغكم المقاـ بحث في البحث إف : كأما حاؿ اإلسناد فمحصمو
 تحقؽ بحيف خاص ضيؽ أك انقضائو كحيف خارجان  المبدأ كجكد لحيف كاسع شامؿ ىك ىؿ ذاتو حد في

سناد جممة ىناؾ كاف فسكاءن  ، اإلسناد عالـ عف النظر المبدأ بغض  في متصكر فإف البحث يكف لـ أـ كا 
  .()االفرادم مدلكلو بمحاظ المشتؽ لفظ

كقد اختار السٌيد السيستاني المعنى األخير ، أم المراد مف الحاؿ ىك حاؿ اإلسناد ، كبالتالي فبل حاجة 
؛  (الحاؿ  )إلضافة قيد الحاؿ في البحث ، أما بناء عمى المعنييف األكلييف فنحتاج إضافة لفظ 

 .الختبلفيا عف معنى التمٌبس 

 ػ تطبيقات الميشتؽ في الفقو االجتماعي4

 أ ػ إمامة الظالـ

يًَّتي قىاؿى الى  : قكلو تعالى  ًمف ذيرّْ اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كى بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي جى ـى رى ًذ اٍبتىمىىٰى ًإٍبرىاًىي كىاً 
 . () يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى 

ـٌ انقضى عنو كزالت صفة  فمف تمٌبس بالظمـ كاقعان ال يمكنو أف يككف إمامان ، بيد إف مف تمٌبس بالظمـ ث
 .الظمـ ، ىؿ يصمح أف يككف إمامان أك ال ؟ فينا تظير ثمرة الخبلؼ المذككر 

كباإلمكاف اإلفادة مف ىذه اآلية المباركة في إمكانٌية أك عدـ إمكانٌية انتخاب مف ظمـ شعبو ، كنيب 
كال حكؿ كال قكة إال باهلل . خيراتو ، كاستبٌد برأيو ، كظمـ بمده مف األحزاب التي تٌدعي بالٌديف كالتدٌيف 

 . العمي العظيـ 

 ب ػ الزكاج ببنت طميقتو

 ابنتيا عميو حرمت المرأة الرجؿ تزكج إذا  )) : قاؿعمٌيان  إف ( السبلـ عمييما ) أبيو عف جعفر عف
ذا يتزكج باالبنة ، أف بأس فبل باألـ يدخؿ لـ فإذا دخؿ باألـ ، إذا  يدخؿ لـ أك فدخؿ بيا باالبنة تزكج كا 
  .()((يكف  لـ أك في الحجر كف حراـ عميكـ الربائب : كقاؿ األـ ، عميو حرمت فقد بيا

                                                           

  .218:  ىػ 1414:  ، ت 1 قـ ، ط –مير : الرافد في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث السيد السيستاني لمنير الخّباز ، المطبعة : ينظر  ()
  .124/ البقرة  ()
  .4 باب مف زّكج امرأة دكامان ح 459 / 20 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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 قضية شرعٌية ميٌمة تنتشر في األكساط اإلسبلمية اإلجتماعٌية ، ييبٌيف اإلماـ عمي بف أبي طالب 
إف حرمة بنت الزكجة ال خبلؼ فييا ، لكف إذا طٌمؽ زكجتو ، فتزكجت مف غيره فكلدت بنتان ، : حاصميا 

 .فيؿ يصدؽ عمى ىذه البنت بنت زكجتو فتحـر عميو أك ال ، فبل تيحـر عميو 

 الجممة كاألفراد: ثانيان 

يندرج تحت عنكاف الييئات في البحث األصكلي عدد مف األمكر التي يبحثيا األصكليكف لمكصكؿ إلى 
 :مفادىا ، ككما يأتي 

 ثابتان  لـ يكف مدلكؿ لممجمكع يككف نحك عمى أكثر أك كممتيف بمجمكع القائمة الييئة: ػ ىيئات الجمؿ 1
 :إنشائية  تامة كجممة خبرية تامة كجممة ناقصة جممة إلى الجممة ، كتنقسـ تفٌرقيا حاؿ في المفردات لتمؾ

 كجممة ، العربية عمماء كما ذكر ، عمييا السككت يصحٌ  ال التي الجمؿ  كىي:أ ػ الجممة الناقصة 
ٌما  كالمضاؼ كالمضاؼ كالمكصكؼ الكصؼ إليو ، كقد فيٌسرت بأنيا إٌما مكضكعة لمتخصيص كا 

 .مكضكعة لمنسب الناقصة 

 عمييا السككت يصحٌ  تامة نسبة التامة بالجممة عمييا  تمؾ الجمؿ المدلكؿ:ب ػ الجممة التامة الخبرية 
 فالفرؽ بيف التاٌمة كالناقصة إف األكلى  .()الحركؼ أك الناقصة بالجممة عمييا المدلكؿ النسبة بخبلؼ

 .تكجب االكتفاء بمدلكليا ، كبالتالي فإف الٌسامع ال يبقى منتظران لشيء آخر عمى خبلؼ الجممة الناقصة 

 : اختمؼ األصكليكف في بياف المراد مف الجممة اإلنشائٌية عمى تفسيريف :ج ػ الجممة التاٌمة اإلنشائية 

 ككف اإلنشائٌية بمعنى إيجاد المعنى االعتبارم بالمفظ في عالـ االعتبار العقبلئي ؛ إذ إف :التفسير األكؿ 
لمعقبلء مجمكعة مف االعتبارات كالمتبنيات نشأت عف مبررات عقبلئية مرتبطة بشؤكنيـ الحياتية سكاء 

 .الفردٌية منيا أك االجتماعية 

 (اشتريتي  )كالمشترم  (ًبعتي  )كدكر الجممة اإلنشائٌية خمؽ فرد حقيقي ليذه االعتبارات ، فقكؿ البائع 
 .ىك إرادتيما لخمؽ شيء معتبر عند العقبلء 

 

                                                           

  .265 / 1 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث : ينظر  ()
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 إف الجممة اإلنشائٌية مكضكعة إلظيار أمر نفساني ال يتصؿ بقصد الحكاية ، كىذا ما :التفسير الثاني 
  .()ييميزىا عف الجممة الخبرية

بناء عمى التفسير األكؿ ، يككف ليا دكر في إيجاد المعاني : كبيذا ، يككف الفرؽ بيف التفسيريف ىك 
 .المعتبرة كالمبٌررة عقبلئٌيان ، كعمى الثاني فميس ليا أم دكر سكل إظيار المكجكدات النفسانٌية 

 ، نسبة تركيبية ضـ إلى تحصمو في يحتاج ال استقبللٌيان  افرادٌياٌ  معنى مفادىا يككف ما: ػ ىيئة المفردات 2
 استقبللٌيان  افرادٌيان  معنى لكؿ منيا فاف ، ذلؾ شابو كما ، كمضركب كضارب المشتقة كاألسماء كذلؾ

 :كقد بحث األصكليكف تحت ىذا العنكاف عٌدة أمكر ككاآلتي .  ()نسبة ضـٌ  ببل ذاتو بيكٌية متحٌصبلن 

اختار الميرزا النائيني أف الفعؿ لو ىيئة ، كىذه الييئة تدؿُّ عمى معنى إخطارم ، كىذا : أ ػ ىيئة الفعؿ 
 ( ىػ 1361: ت  )كاختار ضياء الٌديف العراقي . اإلخطار يدٌؿ عمى نسبة تركيبٌية بيف المبدأ كالفاعؿ 

  . ()ككف ىيئة الفعؿ تدٌؿ عمى إسناد المسند إلى شيء ما مف دكف أف تمحظ الفاعمٌية أك المفعكلٌية

فالميرزا النائيني ذىب إلى إفادة ىيئة الفعؿ نسبة بيف المبدأ كالفاعؿ بينما المحقؽ العراقي لـ يمحظ 
 .الفاعمية أك غيرىا بؿ الممحكظ اإلسنادية مطمقان 

إما إنيا مكضكعة بإزاء نسبة ناقصة بيف الحدث : تيفٌسر ىيئة المصدر بأحد أمريف : ب ػ ىيئة المصدر 
ما إنيا مكضكعة لمتمييز بيف المعنى المصدرم كاسـ المعنى المصدرم   .()كذات مبيمة ، كا 

 اسـ مدلكؿ فاف الثاني دكف النسبة عمى باشتماؿ األكؿ ىك إنما كاسمو المصدر معنى بيف فالفرؽ
  .()النسبة في إال المصدر مدلكؿ عف يفارؽ مدلكلو فبل الصرؼ الحدث ىك المصدر

فأسـ المصدر ما دٌؿ عمى الحدث نفسو ببل نسبة بخبلؼ المصدر الذم يٌدؿ عمى نسبة تقييدٌية بالنسبة 
 .إلى فاعؿ ما 

 

                                                           

  .620 / 1 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
  .52 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا: ينظر  ()
  .110 / 1 : مقاالت األصكؿ ، آغا ضياء الديف العراقي: ينظر  ()
  .316 / 1 :  محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي السّيدبحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث:  ينظر ()
  .327 / 2:  ىػ 1405:  ، ت 2 قـ ، ط –العممية : الفكائد العمّية ، عمي البيبياني ، المطبعة : ينظر  ()
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 المبادئ األحكامّية: المقصد الرابع 

اختمفت آراء األصكلييف في كجكد مبادئ أحكامٌية لعمـ األصكؿ مف عدميا ؛ إلندراجيا تحت المبادئ 
المبادئ األحكامٌية  )التصكرٌية كالتصديقٌية ، كمع عدـ كجكدىا تبقى تمؾ المسائؿ المندرجة تحت عنكاف 

 :تيبحث في المبادئ التصكرٌية كالتصديقٌية ، كبيانيا كاآلتي  (

 معنى المبادئ األحكامّية : أكالن 

 مف : الشرعية األحكاـ معرفة عميو ما يتكٌقؼ )): ذكر الميرزا النائيني أف المبادئ األحكامٌية ىي 
 األحكاـ كككف ، متضادة ككنيا مف : لؤلحكاـ كالعكارض ككذا األحكاؿ ، بأقساميما كالكضعية التكميفية
  .()((الحكـ  حاالت مف ذلؾ كغير ، التكميؼ عف منتزعة أك ، الجعؿ متأصمة في الكضعية

 ؟ شيء أمٌ  حقيقتو كأفٌ  ، الشرعي بياف الحكـ عف كأشار المحٌقؽ أبك الحسف االصفياني إلى أنيا عبارة
 أفٌ  كمسألة الكاجب مقٌدمة كمسألة كلكازمو آثاره كبياف كالكضعي بأقساميما التكميفي الحكـ إلى كتقسيمو
 . ()كاجتماع األمر كالنيي ؟ ضٌده عف النيي يقتضي بالشيء ىؿ األمر

 األحكاـ كتضاد الكضعٌية أك التكميفٌية األحكاـ مف عكارض محمكالتيا تككف التي كبالتالي فيي المسائؿ
 لمنيي بشيء األمر مبلزمة عف فييا يبحث فإنو القبيؿ ىذا مف كمسألة الضد ، لبعض بعضيا كمبلزمة

فتككف المبادئ األحكامٌية تمؾ المسائؿ التي تيبحث مف جية تبلزماتيا كجيات التضاد  . ()ضده عف
 .كاإلختبلؼ كال مانع مف إندراج المسائؿ عينيا تحت عنكاف آخر بجية مختمفة 

 مسائؿ المبادئ األحكامّية: ثانيان 

 : مجمكعة مف المسائؿ سأتناكليا ككما يأتي – بناء عمى التفسير المذككر –تتضمف المبادئ األحكامٌية 

 

 

                                                           

  .27 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا ()
مؤسسة النشر اإلسالمي : كسيمة الكصكؿ إلى حقائؽ األصكؿ ، تقرير بحث أبي الحسف األصفياني لمميرزا حسف السبزكارم ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .291:  ىػ 1419:  ، ت 1 قـ ، ط –
  .5 / 2 : زبدة األصكؿ ، محمد صادؽ الركحاني: ينظر  ()
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 ػ الُحكـ الّشرعي كتقسيمو1

كثيران ما نسمع أك نقرأ بمصطمح الحكـ الشرعي ، كالذم يترٌتب عمى فعمو مبدأ الثكاب كالعقاب في 
 :فمف الميـ اإلطبلع عمى المراد منو كما يرتبط بو ضمف خمسة أمكر ككما يأتي . اإلمتثاؿ كعدمو 

 أ ػ تعريؼ الحكـ الشرعي

الكضع  أك التخيير أك باالقتضاء المكٌمفيف بأفعاؿ المتعٌمؽ المَّو خطاب )): عيٌرؼ الحكـ الٌشرعي بأنو 
 كىك التعريؼ المشيكر لمحكـ كقد أيكرد عميو إشكاالت كثيرة ، منيا ما يتعٌمؽ بطرد القضٌية كمنيا ما ()((

  .()يتعٌمؽ بعكس القضٌية كمنيا ما يتعٌمؽ ببعض الحيثٌيات

 لتنظيـ تعالى اهلل مف الصادر التشريع )): كألجؿ تمكـ اإلشكاالت عٌرفو السيد محمد باقر الصدر بأنو 
 الحكـ كليست ىي ، عنو ككاشفة لمحكـ مبٌرزة كالسنة الكتاب في الشرعٌية اإلنساف كالخطابات حياة

 فإيجاب الصبلة كالصـك ، كحرمة أكؿ لحـ الخنزير كحرمة شرب الخمر كٌميا أمكر ()((نفسو  الشرعي
 .تنظيمٌية لحياة الفرد 

 : تكميفان ككضعان ، ييقسـ الحكـ الشرعي عمى قسميف ب ػ أقساـ الحكـ الشرعي

 الشرعي  ، أك ىك الحكـ()تخييران  أك اقتضاءن  الداعي بجعؿ اإلنشاء  ، كىكالحكـ التكميفي: القسـ األكؿ 
 كالعائمية كالعبادٌية الشخصٌية حياتو جكانب مختمؼ مباشرة في لسمككو كالمكجو اإلنساف بأفعاؿ المتعٌمؽ

الصبلة  ككجكب الخمر شرب كحرمة ، جميعا كنظمتيا الشريعة عالجتيا كالسياسية التي كاالقتصادية
باحة األقارب بعض عمى اإلنفاؽ ككجكب فالتعريؼ األكؿ . الحاكـ  العدؿ عمى ككجكب األرض إحياء كا 

 الحكـ كىك التكميفي الحكـ كيأتي. بناء عمى مسمؾ المشيكر كالثاني ما اختاره السيد محمد باقر الصدر 
 :في خمسة صكر كىي  عمى مباشرة اإلنساف بأفعاؿ المتعٌمؽ

 نحك ، اإللزاـ بو بدرجة تعمؽ الذم الشيء نحك يبعث شرعي حكـ كىك ، الكجكب: الصكرة األكلى 
 . األمر كلي عمى المعكزيف إعالة ككجكب الصبلة كجكب

                                                           

  .50 / 1:  القاىرة ، بال ط ، بال ت –دار الفضيمة : معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيّية ، محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ، الناشر  ()
  .5 : قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي: ينظر  ()
  .52 / 1:  ـ 1986-  ىػ 1406:  ، ت 2 بيركت ، ط –دار الكتاب العربي : دركس في عمـ األصكؿ ، محمد باقر الصدر ، الناشر  ()
 قـ ، –ستاره : محمد عبد الحكيـ المكسكم البكاء ، المطبعة : بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر اؿ الشيخ راضي ، تح : ينظر  ()

  .58 / 8:  ـ 2004-  ىػ 1425:  ، ت 1ط 
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تقسيمو الى الكجكب العيني كالكفائي ، كتقسيمو إلى التعييني : كييقٌسـ الكجكب إلى عٌدة تقسيمات ، منيا 
كالتخييرم ، كتقسيمو إلى النفسي كالغيرم ، كتقسيمو إلى التعٌبدم كالتكصمي ، كتقسيمو إلى المؤقت كغير 

 .المؤقت كغير ذلؾ 

 ، اإللزاـ دكف بدرجة تعمؽ بو الذم الشيء نحك يبعث شرعي حكـ كىك ، االستحباب :الصكرة الثانية 
  الميؿ صبلة كاستحباب ، في مخالفتو الشارع مف رخصة دائمان  صفو إلى تكجد كليذا

 حرمة نحك ، اإللزاـ بو بدرجة تعمؽ الذم الشيء عف يزجر شرعي حكـ كىي ، الحرمة: الصكرة الثالثة 
 . اإلسبلـ  أعداء مف األسمحة كبيع الزنا كحرمة الربا

لى المحٌرـ العارض  كىك : كييقٌسـ المحٌرـ إلى المحٌرـ لذاتو كالٌزنا كقتؿ النفس بغير حٌؽ كأكؿ الميتة ، كا 
 .ما كاف بأصمو مشركعان ، ثـ طرأ عميو ما يكجب التحريـ كالصبلة في األرض المغصكبة 

 ، اإللزاـ دكف بو بدرجة تعمؽ الذم الشيء عف يزجر شرعي حكـ كىي ، الكراىة :الصكرة الرابعة 
 في كالكجكب الزجر مجاؿ في الحرمة أف ، كما البعث مجاؿ في كاالستحباب الزجر مجاؿ في فالكراىة
 . الكعد  المكركه خمؼ كمثاؿ ، البعث مجاؿ

 ، يريده الذم يختار المكقؼ لكي المكمؼ المجاؿ الشارع يفسح أف كىي ، اإلباحة: الصكرة الخامسة 
 . ()يترؾ أف يفعؿ كلو أف فمو بالحرية المكمؼ يتمتع أف ذلؾ كنتيجة

ر قانكف  ، كؿُّ الحكـ الكضعي: القسـ الثاني   حكـ متعٌمؽ في مأخكذ قيد مف منتزع شرعي أك عرفي مقرَّ
 أك شرط أك سبب باعتبار المعامبلت عناكيف مف لمنقؿ الشرعية األسباب في أك ، مكضكعو أك تكميفي
 كال . إمضاءن  أك تأسيسان  ، عميو الشرعية اآلثار كترتيب الحكـ ثبكت في دخؿه  لو مما ذلؾ كنحك ، مانع
ف ، كبالذات أٌكال المكٌمفيف بأفعاؿ يتعٌمؽ كال . الترؾ أك الفعؿ في رخصةن  كال زجران  أك بعثان  بنفسو يفيد  كا 
 كالمانعية كالضمانات كالشرطية ، التكميفية األحكاـ مف يستتبعو ما بكاسطة كبالعرض ثانيان  ذلؾ يفيد

 كالحكـ الكضعي يأتي عمى ثبلثة صكر  .()كنحكىا كالنجاسة كالطيارة كالزكجية كالممكية كالفساد كالصحة
 :مختمفة 

                                                           

  .100:  ـ 1975-  ىػ 1395:  ، ت 2 النجؼ ، ط –النعماف : المعالـ الجديدة لألصكؿ ، محمد باقر الصدر ، المطبعة : ينظر  ()
 ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : مباني الفقو الفعاؿ في القكاعد الفقيية األساسية ، عمي أكبر السيفي المازندراني ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .20 / 3:  ىػ 1430: 
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 كالرافعٌية كالشرطٌية كالمانعٌية كالسببٌية تبعان  كال استقبلالن  ال التشريعي الجعؿ ما ال يقبؿ :الصكرة األكلى 
 أك سببان  ليس ما جعؿ يمكف فبل أيمكر تككينٌية ألٌنيا ، رافعو أك مانعو أك شرطو أك التكميؼ سبب ىك لما

 . المتأخر التكميؼ عف انتزاعيما يمكف كال ، االستقبللي تشريعان بالجعؿ لو شرطان  أك سببان  تككينان  شرطان 

 لما كالقاطعية كالشرطية كالمانعية كالجزئية لمتكميؼ تبعان  إالٌ  التشريعي الجعؿ  ما ال تقبؿ:الصكرة الثانية 
 كجكدٌية أيمكر عمى مشتمؿ بمركبٌ  تعٌمؽ التكميؼ لك إذ ، كقاطعو كمانعو كشرطو بو المكٌمؼ جزء ىك

 كالشرطية ، كقيدان  تقييدان  بو المكٌمؼ في داخمة ىي التي إلى األيمكر بالنسبة الجزئية منو ينتزع كعدمية
عدميا  اعتبر التي األيمكر إلى بالنسبة كالمانعية ، قيدان  ال تقييدان  فيو ىي داخمة األيمكر التي إلى بالنسبة

 يمكف كال ، دخيبل يككف عدميا أف دكف مف مفسدان  كجكدىا يككف التي األيمكر إلى بالنسبة كالقاطعية ، فيو
 إثبات يمكف ال كذلؾ بو يتعٌمؽ لـ كلك ، ىذه األيمكر عف كالقاطعية كالمانعية كالشرطية الجزئية سمب

 . كالمانعية كالقاطعية كالشرطية الجزئية

 كالحٌجية كالكالية منو بانتزاعو لمتكميؼ كتبعان  بإنشائو استقبلالن  الجعؿ فيو يمكف  ما:الصكرة الثالثة 
 - مثبل - كاألمارات شيء جعؿ يصحٌ  حيث إٌنو ، كأمثاليا كالممكية كالرقية كالزكجية كالطيارة كالنجاسة

تباعو بالعمؿ األمر عف النظر قطع مع حٌجة  مع كقاضيان  كاليان  شخص كجعؿ ، مخالفتو عف كالنيي بو كا 
 كالنيي بإتباعو الرعية أمر عف النظر قطع كمع ، أيمكر عف كنييو بأيمكر أمره بالعمؿ عف النظر قطع

ذا ما ال حظنا ىذه .  ()البقية كىكذا مكردىا في التي التكاليؼ مف انتزاعيا يصحٌ  كما عف مخالفتو  كا 
 .الصكر لمحكـ الكضعي نجدىا ال تتعٌمؽ باإلنساف مباشرة بؿ بمعٌية تكسط آخر 

 : ، ييقٌسـ الحكـ بمحاظ ذلؾ عمى قسميف ىما ج ػ أقساـ الحكـ الشرعي كاقعان كظاىران 

 حدٌ  كالبالغة غبٌلتو ، كالمستطيع ، األٌكلية بعناكينيا بالمكضكعات يتعٌمؽ ما كىك الكاقعي: القسـ األٌكؿ 
 .كيقٌسـ الكاقعي إلى الحكـ الكاقعي األكلى كالحكـ الكاقعي الثانكم . النصاب 

 جعميا فيككف - األحكاـ األٌكلية في الشؾٌ  مع أم - الثانكٌية بالعناكيف يتعٌمؽ ما  الظاىرم :القسـ الثاني
 كاف إذا فإٌنو ؛ المصمحة لتمؾ الجعؿ كيككف ، لنفسيا مصمحة تككف أف غير مف ، األٌكلية األحكاـ بمحاظ
 . ظاىرٌيان  ال ، كاقعٌيان  يككف حكمان  بمحاظيا الجعؿ

 

                                                           

  .742: كسيمة الكصكؿ إلى حقائؽ األصكؿ ، تقرير بحث أبي الحسف األصفياني لمميرزا حسف السبزكارم : ينظر  ()
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 الحكـ تعٌمؽ كيككف ، بو لتعٌمؽ الحكـ مكرثة مصمحة لحصكؿ مكجبان  ، بحكـ الشؾٌ  تعٌمؽ كاف لك : مثبلن 
 - الثقة خبر في االٌتباع كجكب فجعؿ ، الكاقعيٌ  عمى الحكـ كحٌجة ظاىرٌيان  حكمان  يككف فبل ، ألجميا بو
 يككف بؿ ، عميو أمارة كال ، الكاقعيٌ  الحكـ عمى حٌجة يصير ال - نفس اٌتباعو في لمصمحة كاف إذا

 .  ()الكاقعٌية األحكاـ سائر عىٍرض في حكمان كاقعٌيان 

 جعؿ أك ، باالحتياط المكلى فمك أمر ، األٌكلية الكاقعٌية األحكاـ لحفظ جعميا يككف ما الظاىرٌية فاألحكاـ
يتنٌجز  الفعميٌ  فالحكـ ، الظاىرمٌ  الحكـ بكاسطة الكاقع منٌجزان  فيصبح ، الكاقعٌيات لحفظ حٌجة الثقة خبر
. الظاىرٌية  األحكاـ بكاسطة ، كيتنجز تارة بو العمـ بتعٌمؽ تارة

 د ػ التضاد بيف األحكاـ التكميفّية

 مف األحكاـ تمؾ مبادئ بيف حقيقة كيككف ، الثبكت مرحمة في يتـٌ  إٌنما التكميفية األحكاـ بيف التضادٌ 
رادة مبلؾ  عف تجريدىا حاؿ في ألٌنيا ؛ األحكاـ بيف تنافر يكجد فبل االعتبار مستكل عمى كأٌما ، كا 

 .  اعتبار مجٌرد تبقى مبادئيا

 االجتماع ىذا مف اتجاىيف تصٌكر كيمكننا ، كاحد فعؿ في تكميفييف حكميف اجتماع إمكانية عدـ كبالتالي
 : كىما 

 كاحد فعؿ في األحكاـ مف نكعيف اجتماع: اإلتجاه األٌكؿ 

 أفٌ  إلى االلتفات مف ىنا بدٌ  كال ، التكميفية األحكاـ بيف كالتنافي التضادٌ  لكجكد ؛ مستحيؿ االجتماع كىذا
 (الحكـ  مبادئ ) أم المكصكؼ متعٌمؽ بمحاظ تعبير ىك إٌنما التكميفية األحكاـ بيف التضادٌ  بكجكد التعبير

الٌ  ،  .  اعتبارات مجٌرد ألٌنيا بينيا فيما تضادٌ  ال االعتبار مستكل عمى األحكاـ فإفٌ  كا 

 المصمحة - الكجكب مبادئ ألفٌ  ؛ كاحد فعؿ في الحرمة مع يجتمع أف يمكف ال - مثبلن  - فالكجكب
 ، - الشديدتيف كالمبغكضية المفسدة - الحرمة مبادئ مع كتتضادٌ  تتنافى - الشديدتيف كاإلرادة

 :العقؿ  ببداىة ؛ كاحد شيء في يجتمعاف ال كالمتضاٌداف

 

 
                                                           

  .413:  ش 1379-  ىػ 1421:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة العركج : لمحات األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمخميني ، المطبعة : ينظر  ()
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 كاحد فعؿ في التكميفٌية األحكاـ مف كاحد نكع مف فرديف اجتماع: اإلتجاه الثاني 

 مبادئ اجتماع إمكانية عدـ ىك المقصكد إذ ؛ األٌكؿ النحك في كسابقو ، أيضان  ممكف غير االجتماع كىذا
 .  ()فقط اعتباراف ىما بما فرديف اجتماع ال ، كاحد فعؿ في األحكاـ مف كاحد نكع مف فرديف

 شديدتيف إرادتيف اجتماع إلى ذلؾ مردٌ  ألفٌ  ، بكجكبيف مٌما ال شٌؾ فيو كاحد شيء اٌتصاؼ فاستحالة
 ألٌنيما ؛ الحكميف مبادئ بيف كالتضادٌ  التنافي بسبب ىنا االستحالة كليست . كاحد مراد عمى مستقٌمتيف
 ، المثميف اجتماع قبيؿ مف ىك االجتماع ىذا مثؿ أفٌ  إلى ذلؾ مردٌ  بؿ ، كاحد نكع مف لحكميف مبادئ

 . عقبلن  محاؿ المثميف كاجتماع

 ىػ ػ تطبيقات مباني الحكـ في الفقو االجتماعي

   استحباب الزكاج: التطبيؽ األكؿ 

ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو  : قاؿ تعالى  ـٍ ًإٍف يىكيكنيكا فيقىرىاءى ييٍغًنًي اًئكي مى ـٍ كىاً  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي كىأىٍنًكحي
ًميـه  فالزكاج مف المسائؿ االجتماعٌية التي حٌث عمييا القرآف الكريـ ، كرتٌب عمييا   . () كىالمَّوي كىاًسعه عى

شباع الغريزة  فحكـ الزكاج باالستحباب حكـ تكميفي كىك متعٌمؽ . مصالح كثيرة كديمكمة الحياة كالنسؿ كا 
 .مباشرة باإلنساف ، كقد يجب لبعض األشخاص لعنكانات خاصة كخكؼ الكقكع في محٌرـ عند تركو 

   الزكجّية: التطبيؽ الثاني 

مف المعتبرات الشرعٌية الكضعية ىك تحقؽ الزكجٌية المترٌشحة مف الحكـ التكميفي كالذم ىك استحباب 
 .فالشارع المقٌدس جعؿ الزكجٌية عند اتفاؽ تحقؽ مكضكعيا خارجان . الزكاج 

   الحجّ : التطبيؽ الثالث 

مىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبىٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن  : قكلو تعالى  ًلمًَّو عى فالحكـ بكجكب الحٌج ىك حكـ  ()  ...كى
 .كاقعي ، كدٌؿ الدليؿ القطعي عميو ، كىي فريضة عبادٌية كاجتماعية ذات أبعاد مختمفة 

 
                                                           

  .77 / 1: ، تقرير بحث كماؿ الحيدرم لعالء سالـ  (شرح الحمقة الثانية  )الدركس : ينظر  ()
  .32/ النكر  ()
  .97/ آؿ عمراف  ()
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   استصحاب حياة الغائب: التطبيؽ الرابع 

يحكـ الفقياء ظاىرٌيان ببقاء حياة الغائب ، كيرتبكف األثر الٌشرعي عمى حياتو الميستصحبة مف قبيؿ 
  .()ديمكمة نفقة الزكجة ، كعدـ تقسيـ أمكالو عمى الكرثة كغيرىا مف اآلثار المترتبة عمى بقاءه

 ػ اجتماع األمر كالنيي2

يبحث األصكليكف مسألة إجتماع األمر كالنيي بشيء كاحد مف حيث الجكاز كعدمو ؛ إذ كقع االختبلؼ 
جكاز االجتماع كقد اختاره أكثر األشاعرة كبعض اإلمامٌية ، كعدـ جكازه كىك : في ذلؾ عمى قكليف 

 :كتكضيح المسألة كما يأتي . مذىب بعض األشاعرة ك كأكثر اإلمامٌية 

 أ ػ تحديد أصؿ المسألة 

 ، كاختار اآلخكند ()ذىب الميرزا القٌمي إلى ككف المسألة كبلمٌية كيتفٌرع عمييا العديد مف المسائؿ الفرعٌية
كأشار الميرزا النائيني في تقريرات بحثو إلى ككف  . ()الخراساني ككنيا أصكلٌية كليا جيات كبلمٌية

 ضركرة التصديقٌية المبادئ مف المسألة إف التحقيؽ كلكف )): المسألة مف المبادئ التصديقٌية بما نٌصو 
 باب في كالحرمة الكجكب دليمي دخكؿ يكجب بو القكؿ بؿ باالمتناع القكؿ العبادة عمى فساد يترتب ال انو

جراء  فالمبلحظ مف ىذه األقكاؿ إف المسألة ()((فرعي  حكـ ذلؾ مف ليستنبط عمييما أحكامو التعارض كا 
ذات جيات مختمفة فبمحاظ ككنيا تقع في طريؽ االستنباط تككف أصكلٌية ، كبمحاظ كقكعيا في طريؽ 

تحقيؽ مكضكعة األصكؿ فيي مف المبادئ التصديقٌية ، كبمحاظ الجية العقمٌية كتضاد األحكاـ فيي مف 
 .المبادئ األحكامٌية كىكذا ، فالمحاظ ىك محٌدد كجية نظر الباحث 

 ب ػ تحديد مكضع البحث  

 يتعدد لـ الذم بالشخص الكاحد كأما الجية تعدد لكف مع بالشخص الكحدة كاف إذا ىك ما البحث مكضع
 بالجنس الكاحد كأٌما. جكازه  عدـ في نزاع ال مما كاحدة فيك جية مف ليما مأمكرا يككف بأف فيو الجية

                                                           

  .659 / 2 : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم: ينظر  ()
  .140 : قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي: ينظر  ()
  .152 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: ينظر  ()
  .334 / 1 : أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي ()
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 كلمشمس تعالى هلل كالسجكد كأفراده إلى أنكاعو بالنسبة فيو االجتماع جكاز في نزاع ال مما أيضا فيك
  .()كالقمر

فمكضع النزاع في االجتماع ىك الكاحد الشخصي بمعٌية تعٌدد الجية ، كمف دكف ذلؾ فبل يجرم النزاع ؛ 
 .لعد حصكؿ التضاد كالتنافر 

 مكرد غير في بو المأمكر عنكاف إيجاد مف المكٌمؼ كتمكف فرصة كمٌتسع كجكد فرض بعد كالنزاع يجرم
ال النيي فمف الطبيعي عند عدـ كجكد  . ()يطاؽ ال بما التكميؼ لقبح الجكاز عدـ الكؿ عند فالمسمـ كا 

المندكحة كالسعة في الكقت ال يتمٌكف المكٌمؼ مف المكافقة لئلجتماع المذككر ، بؿ تككف المسألة مف باب 
 .التكميؼ بالمحاؿ 

 ج ػ النتيجة المتكاخاة مف المسألة

الٌثمرات ال  مف ذيًكر كما عممٌية ثمرة عمييا يترتب كال عممٌية المسألة ذىب بعض األصكليكف إلى ككف
  .()يمكف القبكؿ بو كثمرة عممية

 ػ مقّدمة الكاجب3

أختار الميرزا النائيني عدـ ككف ىذه المسألة مف المبادئ األحكامية ؛ لكقكعيا في طريؽ استنباط األحكاـ 
  . ()الشرعية ، كبالتالي تككف مف المسائؿ األصكلٌية

 بعد فإنو ، منيما كبٌلن  المسألة تناسب حيث )): كذىب المحقؽ العراقي إلى إمكاف بحثيا بمحاظ نسبتيا 
 ككجكب الشئ كجكب بيف المبلزمة ثبكت عف البحث يناسب الكجكب كما عمى الصيغة داللة مف الفراغ
  . ()((األكؿ  ىك األنسب كاف كاف الشيء كجكب لكاـز عف يناسب البحث كذلؾ مقدمتو

 

                                                           

  .140 : قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي: ينظر  ()
:  ، ت 5 قـ ، ط –مؤسسة النشر االسالمي : محمد المؤمف القّمي ، طبع كنشر + الشيخ األراكي : درر الفكائد ، عبد الكريـ الحائرم ، تح : ينظر  ()

  .148 / 1:  ىػ 1427
  .181 / 1 : غاية المسؤكؿ في عمـ األصكؿ ، محمد حسيف الحسيني الشيرستاني: ينظر  ()
  .261 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيفافادات الميرزا: ينظر  ()
  .261 : تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم نياية األفكار ، ()
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كقد استظير الشيخ الخراساني أف المسألة أصكلٌية فناسب بحثيا مف قبؿ األصكلي ، كليس البحث عف 
 أف المسألة عقمٌية كمدخمٌية العقؿ في – أيضان –كجكب المقٌدمة نفسيا فتككف المسألة فرعٌية ، كاستظير 

  .()كشؼ المبلزمة بيف المقٌدمة كذييا ، كبالتالي فميست ىي لفظٌية كما يظير مف بعض األصحاب

الجية األحكامٌية كالجية األصكلٌية ، فتندرج المسألة حسب الجية : فباإلمكاف أف يككف لممسألة جيتاف 
 :المقصكدة ، كتكضيح المسألة كاآلتي 

 أ ػ معنى مقّدمة الكاجب

المقٌدمة بشكؿ عاـ ىي ما يتكٌصؿ بيا إلى شيء آخر عمى كجو لكاله لما أمكف تحصيمو ، كقد قيٌسمت 
لى : المقٌدمة إلى  لى مقٌدمة الكجكد كالٌصحة ، كا  لى عقمٌية كشرعٌية كعادٌية ، كا  داخمٌية كخارجٌية ، كا 

لى السببٌية كالشرطٌية كالمانٌعية  لى المقٌدمة المفٌكتة كغير المفٌكتة ، كا   .العبادٌية كالتكصمٌية ، كا 

القيكد كالشرائط التي أيخذت بنحك يككف الكجكب مترٌتبان عمييا ، أك كٌؿ : كالمقصكد مف المقٌدمة الكجكبٌية 
قيد أيًخذ مفركض الكجكد عمى نيج القضٌية الحقيقٌية كالتي تقتضي أنو لك اتفؽ تحقؽ القيد كالٌشرط خارجان 

كيمٌثؿ ليا بالبمكغ كالعقؿ كالقدرة كاالستطاعة لكجكب الحج  . ()لترٌتب عمى ذلؾ تحقؽ الفعمٌية لمحكـ
 .كغيرىا 

بعد اتضاح المقصكد مف المقٌدمات الكجكبٌية يتبٌيف إنيا خارج عف محؿ البحث ؛ فالبحث ىنا عف 
المبلزمة بيف كجكب الشيء ككجكب مقٌدماتو ، فالبحث عف المبلزمة إنما ىك بعد افتراض تحقؽ الكجكب 

 . ال كجكب لمحج حتى نبحث عف كجكب تحصيؿ االستطاعة– مثبلن –الفعمي لمشيء ، فقبؿ االستطاعة 

 ب ػ كجكب مقّدمة الكاجب

نما اإلشكاؿ بكجكب المقٌدمة بالكجكب الشرعي الغيرم ،  ال إشكاؿ في كجكب مقٌدمة الكاجب عقبلن ، كا 
 :كقد فٌصؿ الشيخ محمد رضا المظٌفر حقيقة معنى التبعٌية لمكجكب الغيرم عمى معافو أربعة 

 في ليس أنو : كمعنى ذلؾ ، بالعرض الكجكب ىك ( التبعي الكجكب ) معنى يككف  أف:المعنى األكؿ 
لى كبالذات أكال المقدمة ذم إلى ينسب- النفسي  الكجكب كىك - حقيقي كاحد كجكب إال الكاقع  المقدمة كا 

                                                           

  . 89 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: ينظر  ()
  .520 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
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 ألف ؛ التبعية ىنا مف المقصكد ىك يككف أف ينبغي ال التبعية مف الكجو ىذا كبالعرض  كلكف ثانيان 
 .النفسي  ذييا كجكب غير يثبت لممقدمة آخر حقيقي كجكب الغيرم الكجكب مف المقصكد

 عمى الغيرم ترتب الكجكب فيككف ، الكجكد في التأخر صرؼ " التبعية " معنى  ككف:المعنى الثاني 
اآلخر ، كىذا المعنى ال يراد ألنو يستمـز ككف  عمى الكجكديف المستقميف أحد ترتب نظير النفسي الكجكب

 .كجكب المقٌدمة نفسٌيان ، كىك ينافي معنى المقٌدمٌية 

 يككف كجو عمى المقدمة لذم الكجكب النفسي مف الغيرم الكجكب ترٌشح التبعية ىي  :المعنى الثالث 
النار ، كىذا المعنى ال يراد  مف الحرارة كانبعاث ، التككيني مؤثره األثر مف انبعاث منو كمنبعثا لو معمكال
 غيرىا دكف تككينية فاعمية عمة إال فرضو يصح فبل الغيرم عمة لمكجكب كاف لك النفسي الكجكب ؛ ألف

 لمكجكب ىك الحقيقٌية الفاعمية العمة أف لكضكح ، جزمان  باطؿ أيضا فاعمية فرضو عٌمة كلكف ، مف العمؿ
 .اآلمر  فعؿ األمر ألف ، اآلمر

 معمكؿ أنو بمعنى ال كلكف ، الكجكب النفسي مف الغيرم الكجكب ترٌشح ىك التبعية معنى :المعنى الرابع 
 نحكىا كالبعث األمر بالمقدمة أف باعتبار النفسي الكاجب ىك لمكجكب الغيرم الباعث أف بمعنى بؿ ، لو

 .ذييا  تحصيؿ إلى كطريقان  كصمةن  كجكبيا ، فيككف كتحصيمو الكاجب ذييا إلى التكصؿ لغاية ىك إنما

 يككف أف كيمزميا . الغيرم في الكجكب المقصكدة التبعية معنى يككف أف ينبغي الذم ىك المعنى كىذا
 كجكب كلكنو ، حقيقي كجكب الغيرم فالكجكب ، كعميو. إطبلقا كاشتراطان  لكجكبيا تابعان  الغيرم الكجكب

 يقصد ال مقدمة ىي المقدمة بما أف فكما ، المقدمة نفس شأف المقدمة كجكب كشأف ، آلي تبعي تكصمي
 ال التي المكصمة كاآللة ، ذييا تحصيؿ إلى ىك لمتكصؿ إنما كجكبيا كذلؾ ذييا إلى التكصؿ إال فاعميا
  .()باألصالة كاالستقبلؿ تقصد

الكجكب العرضي ، كصرؼ التأخر بالكجكد ، كترٌشح  مف الكجكب : كالنتيجة كجكد أربعة معافو لمغيرٌية 
ىك ترشٌحو مف الكجكب النفسي لكف ال بمعنى العمٌية بؿ : النفسي بنحك العٌمة كالمعمكؿ ، كالمعنى الرابع 

 .بمعنى الباعثٌية كالمحركٌية لو 

 

 
                                                           

  .325 / 2: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظّفر : ينظر  ()
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 ج ػ تطبيقات البحث عف مقّدمة الكاجب في الفقو االجتماعي

باإلمكاف ذكر بعض التطبيقات المتصٌيدة مف كممات الفقياء لتكظيؼ بحث مقٌدمة الكاجب كتكضيحيا 
كما في مقدٌمة الحج كالذم ىك مف األفعاؿ العبادية االجتماعٌية ، ككذلؾ تحضير مقٌدمات الزكاج ككنو 
يمثؿ الركف األكضح في األمكر االجتماعية ، عمى الرغـ مف أف االصكلييف ذكركا نتائج عممية كليست 

 :عممية لمقدمة الكاجب كنتائج أنتيكا إلييا كالتي ىي 

 . عبادٌية  كانت المقٌدمة إذا خصكصان  بالمقٌدمة التقرب دائرة في التكسعة: النتيجة األكلى 

 ربما ، بالمبلزمة بيف المقدمة كذييا القكؿ فعمى مقٌدمة لو بفعؿ أمر المكلى لك فيما: النتيجة الثانية 
 نقؿ لـ لك كأما ، أيضا ؛ لدخكليا تحت أمره لذم المقٌدمة المقدمة عمى األجرة المأمكر الفاعؿ يستحؽ

 بأمر يكف لـ ألنو المقٌدمة ال المقدمة ذم عمى األجرة استحقاؽ بالفعؿ إال أمره يقتضي فبل بالمبلزمة
نما الممـز اآلمر فيبلحظ عدـ كجكد ثمرات عممٌية  . ()باآلمر مرتبط غير كذلؾ عقبلن  كجكده البدٌية لو كا 

 .لممسألة ، بيد إنو يكفي ثمراتيا العممٌية شأنيا شأف غيرىا مف األبحاث العقمٌية 

 ػ مسألة الضد  4

 كبأعتبار  (اقتضاء األمر بالشيء النيي عف ضٌده  )مف المسائؿ التي تيبحث عند األصكلييف ىي مسألة 
 حاؿ عف يبحث أف االيصكليٌ  لذا ناسب ، الشرعيٌ  الحكـ عمى الحٌجة ىك االيصكؿ عمـ مكضكع أفٌ 

 ()األحكامٌية المبادئ مف مسألتنا فتككف ، كىكذا الضدٌ  كلمنيي عف لممقٌدمية استمزاميا حيث مف األحكاـ
 :، كتكضيحيا بما يأتي 

 أ ػ المراد مف عنكاف المسألة

، كيبحث األصكليكف المراد مف  (ضٌد ؟  عف النيي يقتضي بالشيء األمر ىؿ )تيعنكف ىذه المسألة بػ 
 :العنكاف المذككر ببياف األمكر المتعٌمقة بو بنقاط ثبلث ككما يأتي 

 

 
                                                           

  .334 / 1 : مقاالت األصكؿ ، آغا ضياء الديف العراقي: ينظر  ()
  .161: لمحات األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمخميني : ينظر  ()
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 منو كمف األعـ بؿ ، ظاىره ىك ما ليس المسألة عنكاف في االقتضاء مف  المراد:النقطة األّكلى 
األقكاؿ جميعان ، سكاء أقمنا بأف معنى األمر بالشيء يقتضي النيي  ليعـٌ  ، كالعينية الجزئية بنحك االقتضاء

مب البحث    .عف ضٌده العاـ أك الخاص أك استمزامو لذلؾ ، فالكٌؿ داخؿ في صي

 كجكديان  أكاف أمران  سكاء ، كينافيو الشيء يعاند ما مطمؽ البحث محؿ في بالضدٌ   المراد:النقطة الثانية 
 عدمٌيان  أمران  كاف أـ ، أيضان  بالضد العاـ الجامع ىذا عف يعٌبر كقد ، بينيا الجامع أك ، الخاصة كاألضداد

 .  ()العاـ بالضد عندىـ المسٌمى ىك الذم كالترؾ

ف الٌشارع مف المكلكم النيي  المراد مف النيي ىك:النقطة الثالثة   الغيرم المقدمة ، ككجكب تبعٌيان  كاف كا 
 ، الترؾ بطمب كفٌسره بعض األصكلييف . بو تعمؽ عما كالردع الزجر ىك المطابقي معناه كالنيي . التبعي
 .بالبلـز  تفسير كىك

 في يككف فالبحث ؟ الخاص أك العاـ بضده المكلى يتعٌمؽ نيي فيؿ بشيء أمر تعٌمؽ إذا : فمعنى الٌنزاع
 خبلؼ فيناؾ ثبكت النيي فرض كبعد ، بالشيء األمر ثبكت فرض بعد الضد عف النيي المكلكم ثبكت
  . ()ذلؾ إثبات كيفية في آخر

 :كاآلراء المذككرة في اقتضاء األمر بالشيء النيي عف ضٌده أربعة كىي كما يأتي 

 . الضد  عف النيي عيف ىك بالشيء األمر :الرأم األكؿ 

  . بالتضمف عميو بداللتو القكؿ :الرأم الثاني 

 . بااللتزاـ  عميو بداللتو القكؿ :الرأم الثالث 

 مثبل كالنـك الصبلة مثؿ الكجكدية األفعاؿ كىك الخاص الضد في الداللة بعدـ التفصيؿ :الرأم الرابع 
كقبؿ األخذ بأحدىا . الترؾ  كىك العاـ الضد في كبالداللة المسجد عف النجاسة بإزالة لؤلمر بالنسبة

 :كترجيحو ينبغي التعٌرض لمضٌد الخاص كالعاـ ككاآلتي 

 

                                                           

 . مف المكسكعة الكاممة 89 / 44 : محاضرات في أصكؿ الفقو ، تقرير بحث الخكئي لمفياض: ينظر  ()
  .257 / 2: أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظّفر :  ينظر ()
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 ب ػ الضدُّ الخاص

 ، ()شرعان  أك عقبلن  بو لممأمكر المضادة الكجكدية األمكر مف كاحد كؿٌ  المراد مف الضد الخاص ىك
 ما: جكاز الكضكء حاؿ اشتغاؿ الذٌمة بالكاجب ، كمنيا المثاؿ المعركؼ : كيمثؿ لو بأمثمة كثيرة ، منيا 

 اإلزالة امتثاؿ بيف الجمع عمى قادر غير ككاف ، فيو نجاسة كرأل الصبلة ألجؿ المسجد المكٌمؼ دخؿ لك
 ، لئلزالة الفكرمٌ  الكجكب خالؼ صٌمى كلك ، الصبلة فاتتو أزاؿ لك بحيث ، مثبلن  لضيؽ الكقت ؛ كالصبلة
 . الخاٌص  بالضدٌ  منيما كؿٌ  كيسٌمى ، بينيما الجمع يمكف كال كجكدٌياف أمراف - إذان  - كالصبلة فاإلزالة

 أك ال ؟  المثاؿ في الصبلة كىك ، الخاٌص  ضٌده عف النيي يقتضي باإلزالة األمر فيؿ

اختار بعض األصكلييف اقتضاء األمر النيي عف ضٌده الخاص ، كيعتمد ىذا القكؿ عمى ثبكت مقدمات 
 : ثبلثة ىي 

 . لآلخر مقٌدمة الضٌديف أحد ترؾ إفٌ  : المقدمة األيكلى

 اآلخر الكاجب لمضدٌ  كالصبلة مقٌدمة الكاجب الضدٌ  كترؾ كاجبة الكاجب مقٌدمة ككف : المقدمة الثانية
 . كاجبان  فيككف كاإلزالة

 الضدٌ  إيجاد كىك نقيضو يستمـز حرمة مثبلن  كالصبلة العبادم الخاٌص  الضدٌ  ترؾ كجكب : المقدمة الثالثة
 يستمـز بشيء األمر ىك باالقتضاء القكؿ بو فيثبت ىذا الكجو تـٌ  فقد جميعان  المقٌدمات تمؾ تٌمت فإذا

 . ضٌده الخاٌص  عف النيي

كقد ناقش الشيخ الفياض تمكـ المقٌدمات ، كخرج بنتيجة عدـ إمكاف ككف ترؾ أحد الضديف مقدمة لمضٌد 
كالنتيجة عدـ  . ()اآلخر ، كال يمكف المساعدة عمى ثبكت ذلؾ سكاء مف طريؽ الكجداف أك البرىاف

 .اقتضاء النيي عف ضٌده الخاص 

 ج ػ الضد العاـ

 : المراد مف الضٌد العاـ ىك ترؾ الفعؿ الذم ثىبيت لو الكجكب ، كاألقكاؿ في ذلؾ ثبلثة 

                                                           

  .271 : بدائع األفكار ، ميرزا حبيب اهلل الرشتي: ينظر  ()
  .228 – 217 / 4 : المباحث األصكلية ، محمد اسحاؽ الفياض:  ينظر ()
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بأنو : الترؾ ، كأجاب السيد الخكئي عنو  كىك العاـ ضٌده عف النيي عيف بالشيء األمر  :األكؿ القكؿ
 في مرحمة ال النيي عيف يككف أف يمكف ال األمر ضركرة إف معقكؿ ؛ غير الصيغة بيذه القكؿ ىذا أفٌ 

 .الفعمية  مرحمة في كال كاالعتبار الجعؿ مرحمة في كال المبادئ

بالتضٌمف ، فمعدـ رجكعو إلى محٌصؿ ، لككف األمر بسيطان كليس بمركب  عميو داللتو  :الثاني القكؿ
 .لينحٌؿ إلى طمب الفعؿ كالمنع مف تركو 

، كىذا القكؿ ىك القكؿ المعركؼ بيف األصكلييف إال إنيـ اختمفكا في  بااللتزاـ عميو داللتو  :الثالث القكؿ
  .()ككف المبلزمة بالمعنى األخص أك األعـ ، كأفاد السيد الخكئي بإمكانيا ثبكتان ، مع استحالتيا كقكعان 

كعميو فاألمر بالشيء يقتضي النيي عف ضده العاـ ال ضده الخاص ، كلك سممنا بإقتضائو لمضد 
 .الخاص فيك في حالة ضيؽ الكقت كانحصاره ال غير 

 د ػ تطبيقات اإلختالؼ في مسألة األمر بالشيء

 عمى كبطبلنيا االقتضاء بعدـ القكؿ عمى اإلزالة ترؾ مع الصبلة صحة ىك الخاص بالضد نتيجة القكؿ
 . بو  القكؿ

 اإلزالة فعؿ فيككف مضيؽ اإلزالة كأمر مكسع أنو غايتو االقتضاء بعدـ القكؿ عمى مكجكد بالصبلة فاألمر
 . بالصبلة  لؤلمر ال الصبلة أفراد لبعض معارضان 

 عصى فإذا مكسع أمره ألف بغيره كاإلتياف تركو يمكف الذم الفرد عمى المضيؽ بتقديـ يحكـ فالعقؿ
 . صحيحة  فتككف بيا مأمكر بصبلة أتى كلكنو عقمو مقتضى خالؼ فقد كصمى يزؿ كلـ المكمؼ

 المكمفيف مف كثير صبلة بفساد الحكـ يمـز بالفساد القكؿ عمى أنو مثبلن  الصبلة بصحة القكؿ ييقٌرب كمما
 لعيالو نفقة أك فيو تسامح أجمو حؿ ديف كأداء الصبلة كقت مضيؽ بكاجب كمفكا ممف أكثرىـ يكف لـ إف
 في الصبلة أحكاـ مف بو يبتمى ما لبعض تعمـ أك منكر عف نيي أك بمعركؼ أمر أك ليا تكسب أك

  .()ذلؾ غير أك أثنائيا

 
                                                           

  .212 / 4 : المباحث األصكلية ، محمد اسحاؽ الفياض:  ينظر ()
  .95: أصكؿ االستنباط في أصكؿ الفقو كتاريخو بأسمكب جديد ، عمي نقي الحيدرم : ينظر  ()
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 مبنى المنطكؽ كالمفيـك كتطبيقاتو: المطمب الثاني 

مجمكعة مف األمكر التي ليا مدخمية في فيـ -  القرآف الكريـ كالسٌنة الشريفة –يتعٌمؽ بالخطاب الشرعي 
 :الخطاب كنكعيتو ، كسنقؼ في ىذه المسألة عمى مسألة منطكؽ الخطاب كمفيكمو 

 المنطكؽ: المقصد األّكؿ 

 معنى المنطكؽ: أكالن 

: تكٌمـ ، كالمنطؽ الكبلـ ، كتناطؽ الرجبلف : مصدر نطؽ الناطؽ ينطؽ نطقان : ػ المنطكؽ في المغة 1
  .()قاكلو: ناطؽ كؿ كاحد منيما صاحبو كتقاكال ، 

 :عيٌرؼ بعدد مف التعريفات ، نختار منيا : ػ المنطكؽ في االصطبلح 2

 .()((ما دٌؿ عميو المفظ في محؿ النطؽ : )) عٌرفو بقكلو  ( ىػ 646: ت  )أ ػ جماؿ الديف ابف الحاجب 

 ما دٌؿ عميو المفظ في محؿ النطؽ ، أم يككف حكما لممذككر ، كحاال مف أحكالو  )):ب ػ الشاطبي 
))(). 

فيذه أشير التعريفات الكاردة  . ()((حكـ دٌؿ عميو المفظ في محؿ النطؽ  ))ج ػ محمد رضا المظفر 
لبياف المنطكؽ ، ككالعادة فقد كقعت ىذه التعريفات لمنقض كاإلبراـ بيف األصكلييف لكف ما ييٌكف الخطب 

 .أف الغالب في التعريفات ىي شركح لفظية ال حقيقية ليقع االختبلؼ في تحديدىا 

 داللة المنطكؽ : ثانيان 

ال فيك  يدٌؿ المفظ عمى المراد منو إما صراحة أك بغير صراحة ، فإف دٌؿ بصريحو فيك المنطكؽ كا 
  .()االقتضاء أك اإلشارة

                                                           

 . فصؿ النكف 188 / 14 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم :ينظر  ()
دار ابف الحـز : نذير حمادك ، المطبعة : مختصر منتيى السؤؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ ، جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف الحاجب ، تح  ()

  .645 / 2:  ىػ 1427:  ، ت 1بيركت ، ط - 
  .218 / 2: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني  ()
  .183 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ()
 101:  ىػ 1432 – ـ 2011: العتبة العمكية المقّدسة ، بال ط ، ت : الجيد األصكلي عند العالمة الحّمي ، بالسـ عزيز شبيب ، الناشر : ينظر  ()
. 
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 أقساـ المنطكؽ : ثالثان 

 :يقٌسـ المنطكؽ عمى قسميف رئيسييف ، ىما 

 .كىك المعنى المطابقي لمخطاب : ػ المنطكؽ الصريح 1

 :كيشمؿ المعنى التضٌمني كااللتزامي ، كأقسامو ثبلثة :  ػ المنطكؽ غير الصريح 2

 عف رفع )):  (كآلو  عميو اهلل صمى ) كىك ما يقتضيو أصؿ الكبلـ أٌما في صدقو كقكلو: أ ػ داللة االقتضاء 
  كاسئؿ:  تعالى عنيا ، كأما في صحتو كقكلو المؤاخذة رفع المراد فإف  ()((... كالنسياف  الخطاء أمتي

... القرية 
 .الكبلـ  صح لما األىؿ لـ يقدر فمك ()

 لـ لك بشيء مقترنان  كاف ، كلكنو عميو كصحتو صدؽ الكبلـ يتكقؼ ال ما: ب ػ داللة التنبيو كاإليماء 
 اهلل صمى ) قكلو مثؿ الشارع لحكـ عٌمة فالمدلكؿ منو التعميؿ ، فيفيـ االقتراف لبعد لو عمة الشيء ذلؾ يكف

 شير في امرأتي أتيت : قاؿ ؟ كما أىمكؾ : فقاؿ ! كأىمكت ىمكت:  األعرابي قكؿ بعد كىفّْر (كآلو  عميو
ماع إف ذلؾ مف  فيعمـ()(( ...صائـ  كأنا رمضاف  . الكفارة لكجكب عٌمة الجي

المحاكرات  في المتعارؼ ظاىر عمى المتكٌمـ بدكف قصد الكبلـ مف يمـز ما: ج ػ داللة اإلشارة 
  .()كالمخاطبات ، كإشارة القرآف الكريـ إلى أف أقؿ مٌدة لمحمؿ ىي ستة أشير

 تطبيقات مبنى المنطكؽ في الفقو االجتماعي: رابعان 

 ػ آية التأفؼ  1

... أيؼٍّف  لىييمىا تىقيؿٍ  فىبل  ...: قكلو تعالى 
 فداللة المنطكؽ كاضحة في إفادة حرمة الضجر مف ()

 .الكالديف ، كىي مف المسائؿ االجتماعية في التعاطي الفقيي 

 

                                                           

  .6 باب جكاز لبس الحرير لمرجاؿ في الحرب ح 273 / 4 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .82/ يكسؼ  ()
  .5 باب إف مف أفطر يكمان مف شير رمضاف عمدان ح 46 / 10 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .168 – 167 :  قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي:ينظر  ()
  .23/ اإلسراء  ()
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  ػ اقؿ مدة الحمؿ  2

ٍمميوي   ...: ييستدٌؿ عمى ثبكت أقؿ مٌدة لمحمؿ مف خبلؿ قكلو تعالى  اليوي  كىحى ًفصى ... شىٍيران  ثىبلثيكفى  كى
() 

اليوي   ...: كقكلو تعالى  ًفصى ٍيًف  ًفي كى ... عىامى
مف المٌدة الكمية  (عاميف  ) فعند طرح مٌدة الفصاؿ ()

 .تككف أقؿ مٌدة لمحمؿ ىي ستة أشير  (ثبلثكف شيران  )لمحمؿ كالفصاؿ 

 المفيـك : المقصد الثاني 

يتعٌمؽ بمنطكؽ :  كمف ضمنو الخطابات الشرعية عمى مدلكليف ، األكؿ – بشكؿ عاـ –يشتمؿ الكبلـ 
 :يتعٌمؽ بمفيـك المفظ ، كىذا المقصد معقكد ألجمو : المفظ كقد بحثتو في المقصد األٌكؿ ، كالثاني 

 معنى المفيكـ: أكالن 

عممو : مصدر فيـ ، كالفيـ معرفتؾ بالشيء بالقمب ، فيمو فىٍيمان ، كفىيىمان كفيامو : ػ المفيـك في المغة 1
  .()فيمو شيئان بعد شيء: كتفٌيـ الكبلـ ، 

ما دٌؿ عميو المفظ ال في محؿ النطؽ ، أك : عيرّْؼ بعدة تعريفات ، منيا :  ػ المفيـك في اإلصطبلح 2
حكـ لغير مذككر ، حكـ لغير مذككر الـز لحكـ مذككر ، أك ككنو قضية غير مذككرة حكمان أك مكضكعان 

  .()الزمة لقضية مذككرة كغيرىا مف التعريفات

ما يساكؽ المدلكؿ كما يقابؿ المصداؽ كما يقابؿ : كأرجع الشيخ المظٌفر ىذه التعريفات إلى معافو ثبلثة 
المنطكؽ ، كلـ يعٌقب عمى التعريفات المذككرة ؛ ككنيا تعريفات لفظية ال يقصد منيا الدقة في 

 . ()التعريؼ

ذا ما ال حظنا التعريفات المذككرة يبلحظ عدـ كجكد فرؽ بينيا ؛ فما ييفيـ مف المفيـك ىك ما ذيكر ال  كا 
ٌجة عمى  غير ، كىك مف المعاني الكاضحة التي ال تحتاج تقعيد كبياف ، كبالتالي فالكبلـ بمفيكمو يككف حي

 .السامع كالمتكٌمـ 

                                                           

  .15/ األحقاؼ  ()
  .14/ لقماف  ()
 . فصؿ الفاء 343 / 10 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .469 – 468 : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم: ينظر  ()
  .155 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
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 أقساـ المفيكـ: ثانيان 

 :ينقسـ المفيـك عمى قسميف رئيسييف بتفريعاتيما ككما يأتي 

.  المراد منو المدلكؿ اإللتزامي المقتضي لثبكت الحكـ نفسو في المدلكؿ المطابقي :ػ مفيـك المكافقة 1
كقد ذكر . كييسٌمى مكافقان لككف الحكـ المستفاد لممفيـك مسانخان لمحكـ الثابت في المنطكؽ أم مكافقان لو 

 :األصكليكف قسميف لمفيـك المكافقة ىما 

أ ػ المفيـك المستفاد بكاسطة األكلكية ، أم إف ثبكت الحكـ لمكضكعو في الدليؿ المطابقي يكشؼ 
 :باألكلكية القطعية عف ثبكت الحكـ نفسو لمكضكع آخر ، كلو مجاالف ىما 

أف ال تحتاج األكلكية ألكثر مف ثبكت الدليؿ المطابقي ، فبمجرد إلقاء الدليؿ المطابقي : المجاؿ األكؿ 
 لىييمىا تىقيؿٍ  فىبل ... : يفيـ العرؼ الحكـ نفسو مف دكف حاجة لتكسط شيء خارجي ، كمثالو قكلو تعالى 

... أيؼٍّف 
 . مضافان لحرمة التأفؼ كالضجر – مثبلن – فالمستفاد منو حرمة الشتـ كالضرب ()

أف يككف ثبكت األكلكية مفتقران لمقٌدمة خارجة عف إطار مدلكؿ الدليؿ ، كمثالو ما لك : المجاؿ الثاني 
 فأجابو (عمييـ السبلـ  ) عف جكاز إحراؽ كتاب زيد المشتمؿ عمى أسماء المعصكميف سأؿ رجؿ اإلماـ 

ما إىانة مقاـ اإلماـ   بالحرمة ، فينا ييحتمؿ أف يككف منشأ الحرمة إما إتبلؼ لماؿ الغير كا 
فمك أحرزنا مف خارج الدليؿ إف منشأ الحرمة ىك اإلىانة ، فباإلمكاف تعدية الحكـ  (عمييـ السبلـ  )المعصكميف 

 . كالعياذ باهلل تعالى –باألكلكية إلى مكرد آخر كحرؽ القرآف الكريـ 

ب ػ المفيـك المستفاد بكاسطة القطع باتحاد المكضكعيف في عٌمة الحكـ ، أم اتحاد المكضكع الثابت لو 
 .الحكـ بالدليؿ مع المكضكع الذم ييراد تعدية الحكـ لو 

فمع القطع بإتحادىما في عٌمة الحكـ يككف ثبكت الحكـ لممكضكع اآلخر مبلزمان لثبكتو لممكضكع الثاني ، 
كالعٌمة الميعٌبرة عف المساكاة تارةن تككف منصكصة كتارةن . كىذا ما ييسٌمى بمفيـك المكافقة بمبلؾ المساكاة 

تككف ميستنبطة
 .كسيأتي ما يرتبط بذلؾ عند بحث دليؿ القياس  . ()

 

                                                           

  .23/ اإلسراء  ()
  .503 – 501 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
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ما كاف الحكـ فيو مخالفان لممنطكؽ في اإليجاب أك :  عيٌرؼ بعٌدة تعريفات ، منيا : ػ مفيـك المخالفة 2
 ، أك ما كاف الحكـ فيو مخالفان في ()السمب ، أك أف يككف المسككت عنو مخالفان لممنطكؽ في الحكـ

 :كينقسـ عمى أقساـ ستة  . () كييسٌمى دليؿ الخطاب()السنخ لمحكـ المكجكد في المنطكؽ

ككقع  ، منطكقيا كىك ، ثبكت الشرط عند الجزاء ثبكت عمى الشرطية  تدٌؿ القضية:أ ػ مفيـك الشرط 
مفيكميا ، كالمعركؼ عند األصكلييف  ىك الذم انتفاء الشرط عند الجزاء انتفاء عمى داللتيا في البحث

 كبدكنو ، لمجزاء منحصرة الشرط عٌمة ككف في ظيكرىا المفيـك عمى الشرطية الجممة داللة في إف المناط
فٍ  ...  :كمثالو قكلو تعالى  . ()عميو ليا داللة ال ٍمؿو  أيكالتً  كيفَّ  كىاً  مىٍيًيفَّ  فىأىٍنًفقيكا حى تَّى عى ٍعفى  حى ٍممىييفَّ  يىضى حى
... ().  

 أف يصمح مما كالتمييز كنحكىما الحاؿ فيشمؿ ، كغيره النعت يعـ ما  المقصكد منو:ب ػ مفيـك الكصؼ 
 كاف إذا ما يشمؿ فبل ، مكصكؼ عمى معتمدا كاف بما إذا يختص أنو كما . التكميؼ لمكضكع قيدا يككف

 مثؿ ىذا فإف () ...أىٍيًديىييمىا  فىاٍقطىعيكا كىالسَّاًرقىةي  كىالسَّاًرؽي   :كقكلو تعالى  لمحكـ نفسو مكضكعا الكصؼ
  المقب مفيـك باب في يدخؿ

 لك ألنو ، كجو مف أك المكصكؼ مطمقا مف أخص يككف أف ىنا عنو المبحكث في - أيضان  - كيعتبر
 عف الحكـ انتفاء فرض يصح حتى المكصكؼ في تضييقان كتقييدان  يكجب ال مطمقا أعـ أك مساكياي  كاف

  . ()، كالمشيكر بيف األصكلييف عدـ حجية مفيـك الكصؼ الكصؼ عند انتفاء المكصكؼ

 الغنـ في الزكاة كجكب عدـ - مفيـك لو كاف لك - مفيكمو  يككف()((الزكاة  السائمة الغنـ في )) :مثالو 
 .المعمكفة  كىي غير السائمة الغنـ

 : كقع الخبلؼ بيف األصكلييف في مفيـك الغاية مف جيتيف : ج ػ مفيـك الغاية 

                                                           

  .455 / 2 : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم: ينظر  ()
  .157 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر:  ينظر ()
  .210:  ـ 1988-  ىػ 1408:  ، ت 2 بيركت ، ط –دار النقائش : معجـ لغة الفقياء ، محمد قمعجي ، الناشر : ينظر  ()
  .317: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()
  .6/ الطالؽ  ()
  .38/ المائدة  ()
  .157 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .50 ح 399 / 1:  عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ()
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ـى  أىًتمُّكا ثيَـّ  ... : دخكؿ الغاية في حكـ المغٌيى مف عدـ دخكليا ، ففي قكلو تعالى : الجية األكلى  يىا  الصّْ
... المٍَّيًؿ  ًإلىى

 أك ال ؟ فالغاية ىي الميؿ – أم الغركب – ىؿ يككف كجكب إتماـ الصـك شامبلن الميؿ ()
 .كالمغٌيى ىك النيار 

إف التقييد بالغاية ىؿ يدؿن عمى انتفاء الحكـ عٌما بعدىا أك ال ؟ ففي اآلية الكريمة السابقة : الجية الثانية 
ىؿ ييستفاد انتفاء كجكب الصـك عما بعد الميؿ أك ال ؟ فإذا اخترنا داللة الغاية عمى انتفاء الحكـ عٌما 

  .()بعدىا فيك القكؿ بفيـك الغاية

ما يخٌص الجية األكلى فإف الغاية غير داخمة في المغٌيى ؛ كفقان لسياقات المغة العربية كككنيا حٌدان 
 .كأما الجية الثانية فالمستفاد ىك انتفاء كجكب الصـك مف الحد الفاصؿ لمميغٌيى . كفاصبلن لمميغٌيى 

ىك تقييد الكبلـ أك الخبر بعدد معٌيف ، فإف كاف لو مفيـك ثبت المتعٌمؽ بمحاظ العدد : د ػ مفيـك العدد 
ال فبل  ز دليؿ عميو مف . كا  اختار الشيخ آغا ضياء الديف العراقي عدـ داللتو عمى المفيـك ما لـ ييٍحرى
 . فمفيـك العدد ال داللتو لو عمى انتفاء المتعٌمؽ عند انتفاء العدد ()الخارج

 : فقد بحثو األصكليكف مف جيتيف :ىػ ػ مفيـك الحصر 

كاختصاص  ، بمكضكع الحكـ حصر كاف إف الجممة مف الثبكت ، كالمستفاد مقاـ في: الجية األكلى 
 إف الكبلـ مف المستفاد كاف ككذلؾ إذا مكضكعو ، غير عف كانتفاؤه الحكـ ارتفاع فبلزمو ، بو المحمكؿ
 .بالضركرة  غيره عف الحكـ نفي الزمو فإف ، بذلؾ الحكـ مخصكص المكضكع

العمماء إال الفٌساؽ منيـ يجب إكراميـ  )في مقاـ اإلثبات ، كقكلؾ في الجممة االستثنائية : الجية الثانية 
  .()فالظاىر ثبكت المفيـك لمحصر بيذه الكيفٌية (

 ، لمحكـ كقع مكضكعان  – جامدان  أـ مشتقان  كاف سكاء - اسـ كؿ : بو  المقصكد:ك ػ مفيـك المقب 
...  كىالٌساًرقية كىالٌسارؽي  :  تعالى قكلو كالسارقة في كالسارؽ

 ال عما الحكـ نفي المقب مفيـك  كمعنى()

                                                           

  .187/ البقرة  ()
 – 243 / 3:  ىػ 1429:  ، ت 1 النجؼ االشرؼ ، ط –كفاية األصكؿ في أسمكبيا الثاني ، باقر اإليركاني ، مؤسسة إحياء التراث : ينظر  ()

246. 
  .503 : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم: ينظر  ()
  .166 / 5 : تحريرات في األصكؿ ، مصطفى الخميني: ينظر  ()
  .38/ المائدة  ()
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 لو أف يككف عف فضبلن  ، عميو الحكـ بتعميؽ يشعر ال بعنكانو الحكـ فمكضكع . االسـ عمـك يتناكلو
  .()االنحصار في ظيكر

 تطبيقات مبنى المفيـك في الفقو االجتماعي: ثالثان 

مىفٍ  ... : ػ دٌية قتؿ مف كاف مف أىؿ الحرب ، قكلو تعالى 1 طىأن  ميٍؤًمنان  قىتىؿى  كى قىبىةو  فىتىٍحًريري  خى ... ميٍؤًمنىةو  رى

 فقد دٌؿ جزاء الشرط عمى االكتفاء بتحرير رقبة مؤمنة فيما لك قتؿ شخصان مف أىؿ الحرب ، كىي ()

 .مسألة ذات أبعاد دينية كاجتماعية 

 رضاع إالَّ  الرضاع مف يحـر ال )): ػ الرضاع الذم ينشر الحرمة ، كما في مركية الشيخ الصدكؽ 2
 عدا بما الفصؿ جكاز يقتضي الكصؼ  فمفيـك()((رضاع  بينيفٌ  ليس كليالييفٌ  يكما عشر خمسة

  .()الٌرضاع ، فمك فصؿ العدد برضعة أك أكثر مف لبف غير المرضعة لـ تنتشر الحرمة

تَّى بىٍعدي  ًمفٍ  لىوي  تىًحؿُّ  فىبل طىمَّقىيىا  فىًإفٍ :  ػ زكاج التحميؿ ، قكلو تعالى 3 ٍكجان  تىٍنًكحى  حى ٍيرىهي  زى ... غى
 فالمرأة ()

فالمرأة التي طمقيا زكجيا ثبلث طمقات صحيحة ال تحٌؿ لو إال بعد أف تتزكج زكاجان كامبلن ، كىي مف 
 .المسائؿ اإلبتبلئية في المجتمع اإلسبلمي كخاصة ىذه األياـ 

نىاتً  يىٍرميكفى   كىالًَّذيفى : ػ حٌد القذؼ ، قكلو تعالى 4 اًنيفى  فىاٍجًمديكىيـٍ  شييىدىاءى  ًبأىٍربىعىةً  يىٍأتيكا لىـٍ  ثيَـّ  اٍلميٍحصى ٍمدىةن  ثىمى جى
 ...

 مف الكبائر التي جعؿ اهلل تعالى ليا حٌدان كمف يقترؼ ذلؾ – ذكران كاف أك أنثى – فقذؼ المؤمف ()
ٍمد ، إذ حرمة المسمـ كبيرة عمى اهلل تعالى كالطعف فييا مٌما لو  كلـ يأًت بالشيكد عمى كبلمو فحكمو الجى

 .آثار اجتماعٌية خطيرة كباألخص في مجتمعاتنا 

 

 

 
                                                           

  .182 / 1 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر:  ينظر ()
  .92/ النساء  ()
  .15 باب ثبكت التحريـ في الرضاع ح 379 / 20 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .163:  ىػ 1411:  ، ت 1 قـ ، ط –قدس : الممعة الدمشقّية ، محمد بف مكي العاممي الشييد األكؿ ، المطبعة : ينظر  ()
  .230/ البقرة  ()
  .4/ النكر  ()
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  كتطبيقاتو كتقريرهفعؿ المعصـك مبنى : المطمب الثالث 

ـٌ البحث عف حجٌية القكؿ في مبحث تشتمؿ السٌنة الشريفة عمى قكؿ المعصـك   كفعمو كتقريره ، كقد ت
 .الدليؿ المفظي ، كبقي أف نبحث عف فعمو كتقريره 

  فعؿ المعصـك : المقصد األكؿ 

 عدد مف المستكيات ، كتختمؼ ىذه المستكيات في ما بينيا في مقاـ الحيجٌية يتضٌمف فعؿ المعصـك 
 :كما تدٌؿ عميو ، كتكضيحيا كما يأتي 

   أنكاع فعؿ المعصكـ: أكالن 

 : مف حيث الطبيعة كالتشريع كاإلختصاص إلى ما يأتي يقٌسـ فعؿ المعصـك 

 .كاألكؿ كالشرب كالنـك كاالستيقاظ ما لـ تمحقو حيثٌية كاعتبار لخصكصٌية أخرل :  ػ األفعاؿ الطبٌيعية 1

 العديد مف التشريعات اإلسبلمية ، التي لـ يتناكليا القرآف تىضٌمف فعؿ المعصـك :  ػ أفعاؿ التشريع 2
 .الكريـ 

 دكف غيره فيي ىنالؾ مجمكعة مف األفعاؿ التي ثبيت اختصاصيا بالمعصـك :  ػ أفعاؿ خاٌصة 3
فككف المعصـك  . ()(صمى اهلل عميو كآلو  )حجة عميو دكف غيره ، كما في كجكب صبلة الميؿ عمى النبي األكـر 

 إنساف كبقية بني البشر فيك يشترؾ معيـ بما تقتضيو الطبيعة اإلنسانية ، كككنو نبٌيان رسكالن فما يقـك 
بو يككف تشريعان ليداية الناس كتنظيـ حياتيـ ، كقد يختٌص ببعض األفعاؿ لمخصكصٌية كالحيثٌية كىك ما 

  .()(مختصات الرسكؿ األكـر  )أك  (مختصات النبي  )يطمؽ عميو 

إلى األفعاؿ المذككرة ما يرجع إلى رئاسة  ( ىػ 1250: ت  )كأضاؼ الشيخ محمد حسيف الحائرم 
 الحقكؽ كالدعاكم كما يقع في كالقضاء الماؿ بيت في كالتصٌرؼ القضاة كنصب  كالجيادالمعصـك 

 . ()يمحقيا كما كالمعامبلت العبادات في الغالب كىك الحاؿ كبياف التعميـ كجو عمى

                                                           

  .490 : قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي: ينظر  ()
  .117: السنة في الشريعة اإلسالمية ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
  .315 : الفصكؿ الغركية في األصكؿ الفقيية ، محمد حسيف الحائرم: ينظر  ()



119 
 

 أبا إف : قالت حيف سفياف أبي امرأة عتبة ليند بنت قاؿ أنو  (كآلو عميو اهلل صمى)  النبي كمثالو ما ركم عف
 يكفيؾ بالمعركؼ ما كلكلدؾ لؾ خذم )) ليا فقاؿ ، يكفيني ما ككلدم يعطيني ، ال شحيح رجؿ سفياف

 بيانان لحكـ يككف كأف الحاكـ إذف بدكف التقاص يجكز فبل القضاء قبيؿ يككف مف أف فيحتمؿ . ()((
 .  بدكنو فيجكز الكاقعة

 حجّية فعؿ المعصـك : ثانيان 

 باختبلؼ طبيعة الفعؿ الصادر منو ، كمف ىنا فقد ذكر األصكليكف تختمؼ حجٌية فعؿ المعصـك 
 :الحجٌية مقابؿ نكعٌية الفعؿ الصادر منو ، ككاآلتي 

في ككنو مباحان لو  إشكاؿ فبل العادٌية الطبيعٌية األفعاؿ مف المعصـك  مف الصادر الفعؿ ػ إذا كاف1
 .كلنا 

كالشرعي ، فقد اختمفت آراء األصكلييف  العادم بيف مترٌددان  مف المعصـك  الصادر الفعؿ ػ إذا كاف2
 .بيف حجيتو أك كتمٌسؾ بعضيـ بأصالة عدـ التشريع لدفعو 

 كصـك كالتيٌجد ، خصائصو مف بككنو العمـ مع شرعٌيان  مف المعصـك  الصادر ػ ككف الفعؿ3
 .ذلؾ فإنو ال كبلـ فيو الختصاصو بو  أشبو كما أربع عمى كالزيادة الكصاؿ

ًمـ أف الفعؿ4  ، كعدمو خصائصو مف ككنو بيف ككاف مرٌددان  شرعٌيان  مف المعصـك  الصادر ػ إذا عي
 . كغيره فاألصؿ يقتضي االشتراؾ بيف المعصـك 

 كعمـ لمجمؿ بيانان  ككنو مع ، مختٌصاتو مف يكف كلـ شرعٌيان  مف المعصـك  الصادر الفعؿ  ػ إذا كاف5
 لقكلو بيانان  ()(( مناسككـ عٌني خذكا )) :  (كسمـ كآلو عميو اهلل صمى)  كقكؿ النبي األكـر تنصيصو أك قصده مف

ًلمَّوً  ...  : تعالى مىى كى  بيانان  ()((ايصٌمي  رأيتمكني كما صٌمكا )) :كقكلو   () ...اٍلبىٍيًت  ًحجُّ  النَّاسً  عى
كفى  ًإلىٍيوً  الًَّذم كىىيكى  كىاتَّقيكهي  الصَّبلةى  أىًقيميكا  كىأىفٍ  : تعالى لقكلو  يقبؿ ال ىذا كضكء )) :كقكلو  ، () تيٍحشىري

                                                           

 / 9:  ـ 1988-  ىػ 1408:  ، ت 2 قـ ، ط –مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث : مستدرؾ الكسائؿ ، ميرزا حسيف النكرم الطبرسي ، طبع كنشر  ()
  .4 باب المكاضع التي تجكز فييا الغيبة ح 129

  .73 فصؿ في أحاديث تتضمف شيئان مف الفقو 215 / 1: عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي  ()
  .97/ آؿ عمراف  ()
 . باب مف سيا فترؾ ركنان 345 / 2:  بيركت ، بال ط ، بال ت –السنف الكبرل ، أحمد بف الحسيف البييقي ، دار الفكر  ()
  .72/ األنعاـ  ()
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 اليديف غسؿ كفي األعمى مف الغسؿ في مبتدأن   (كسمـ كآلو عميو اهلل صمى)  تكٌضأ ما بعد ()((بو  إال الصبلة اهلل
 . سكاء كانت استحبابان أك كاجبان فالمتبع ىك الجية التي بينيا المعصـك .  المرفقيف مف

 كلـ لمجمؿ بيانان  -خصائصو  مف ككنو كعدـ شرعٌيان  ككنو مع-  المعصـك  مف الصادر الفعؿ  ػ6
 المٍَّيؿً  غىسىؽً  ًإلىى الشٍَّمسً  ًلديليكؾً  الصَّبلةى  أىًقـً   : تعالى كقكلو-  أيضان –كجيو ، فالمتبع ىك الجية  يعمـ

قيٍرآفى   ، لمصبلة بيانان  -مثبلن  - بركعتيف  إتيانو فرض  مع() مىٍشييكدان  كىافى  اٍلفىٍجرً  قيٍرآفى  ًإفَّ  اٍلفىٍجرً  كى
ف الصبلة كجو في الشركة عف يكشؼ فإٌنو  كالندب الكجكب بيف لترٌدده ؛ كانت خصكصيتو مجيكلة لنا كا 
 بو المكٌمؼ صفة لتعميـ ىك إٌنما لمبياف التعٌرض ألفٌ  ، كاالستحباب اإليجاب بيف األمر إجماؿ جية مف

 .صفة ككيفية التعٌمـ  لبياف فائدة يكف لـ التكميؼ أصؿ في االشتراؾ فمكال ككيفٌيتو

 بو التأٌسي كجكب فالمشيكر المجمؿ بياف مقاـ غير في مف المعصـك  الصادر الفعؿ  ػ إذا كاف7
 . مف الكجكب كاالستحباب كغيرىما ضمف الجيات التي فعميا المعصـك 

 لترٌدد كالندب المكجب الكجكب بيف المشترؾ الرجحاف كجو عمى المعصـك  مف الفعؿ صدر  ػ لك8
 قبيؿ مف النكع بحسب بككنو أك فيو التقٌرب بقصده الرجحاف عمـ سكاء ، كالمندكب الكاجب بيف الفعؿ
؟  ال أك بفعمو حٌقنا في مثمو كجكب يثبت أك ىنا بو التأٌسي يجب فيؿ ، الرجحاف فييا المأخكذ العبادة

 .فالظاىر ثبكت الندب ال أكثر 

 أك ندبو أك التأٌسي كجكب ففي كالرجحاف الكجو معمـك  غير المعصـك مف الصادر الفعؿ كاف  ػ إذا9
آراء مختمفة  ، فاإلحتياط يقتضي رجحاف العمؿ بو كما عممو المعصـك  كعدمو إباحتو

().  

ف لـ ييعمـ ككاف إف فعؿ المعصـك : كالنتيجة مٌما تقٌدـ  ًمـ عمى أية صفة كقع فيك المتبع ، كا   إذا عي
ـٌ إذا لـ ييعمـ كجية الفعؿ فاالحتياط  مرددان بيف ما ىك مشترؾ كغير مشترؾ فاألصؿ يقتضي اإلشتراؾ ، ث

 .يقتضي عدـ مخالفتو 

 

 
                                                           

  .11 باب إجزاء الغرفة الكاحدة ح 438 / 1 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .78/ اإلسراء  ()

 قـ ، –مؤسسة النشر اإلسالمي : عبد الرحيـ الجزمئي القزكيني ، طبع كنشر : تعميقة عمى معالـ األصكؿ ، عمي المكسكم القزكيني ، تح : ينظر  ()
  .459 – 450 / 5:  ىػ 1423:  ، ت 1ط 
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  في الفقو االجتماعيتطبيقات مبنى فعؿ المعصـك : ثالثان 

 ػ إحياء األرض المكات  1

 فاإلحياء عٌمة ()((لو  فيي أرضان مف المؤمنيف أحيا مف )):   أنو قاؿركم عف اإلماـ الصادؽ 
 .لتمٌمؾ األرض ، كالمسألة ذات آثار اقتصادٌية كاجتماعٌية عمى الشخص نفسو كغيره 

  ػ انعقاد البيع كثبكتو  2

 فمضى قاـ استكجبيا فمما ، العريض ليا يقاؿ أرضان  اشترل أبي إفٌ  )) : قاؿ أٌنو : المَّو عبد أبي عف
 فالركاية تتضمف حكاية فعؿ ()(( البيع يجب أف أردت بنيٌ  يا : فقاؿ ؟ القياـ عىٌجمت أبة يا : لو فقمت ،

 . لما يكجب البيع بيف الطرفيف ، كىذا إشعار بعدـ لزكمو قبؿ ذلؾ المعصـك 

 ػ تقسيـ الخمس  3

 ، بيتو أىؿ بيف الباقي كنصؼ الخمس كمبل الخمس نصؼ كلو ... )) : ما ركم عف اإلماـ الكاظـ 
 في بو يستغنكف ما كالسنة الكتاب عمى يقسـ بينيـ سبيميـ ألبناء كسيـ لمساكينيـ كسيـ ليتاماىـ فسيـ
نصؼ لئلماـ :  الخمس عمى قسميف فقد قٌسـ اإلماـ مكسى بف جعفر الكاظـ  . ()... (( سنتيـ

 .كنصؼ ألىؿ بيتو 

 في قضايا متنكعة سكاء كانت كىنالؾ العديد مف الركايات الشريفة التي أشارت إلى فعؿ المعصـك 
 .إجتماعية بنفسيا أك ذات طابع إجتماعي أك منفعة إجتماعية أكغير ذلؾ 

  كتقريرهسككت المعصـك : المقصد الثاني 

 في حادثة معينة  المعصـك مف المسائؿ التي تيبحث مف حيث الحيجٌية كعدميا ىي مسألة سككت
 :كتقريره ، كلبيانيا كتكضيحيا يتكٌزع البحث كما يأتي 

                                                           

 145 / 4:  ش 1365:  ، ت 4 طيراف ، ط –خكرشيد : حسف المكسكم الخرساف ، المطبعة : تيذيب األحكاـ ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ()
  .26باب الزيادات ح 

:  ، ت 2 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : عمي أكبر الغفارم ، طبع كنشر : مف ال يحضره الفقيو ، محمد بف عمي بف الحسيف الصدكؽ ، تح  ()
  .3768 باب االفتراؽ الذم يجب بو البيع ح 204 / 3:  ىػ 1404

  .4 باب الفيء كاألنفاؿ كتفسير الخمس ح 540 / 1: الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني  ()
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 معنى تقرير المعصـك : أّكالن 

المعصـك  فيسكت ، فعبلن  بمشيده كحضكره شخص ما يفعؿ أف  ىكالمعصـك  تقرير مف المقصكد
 مخطئان مف دكف كجكد  كاف لك الفاعؿ تنبيو يسعو بحالة مع ككنو بفعمو كعممو إليو تكجيو مع عنو

حكؿ  شيء بياف عف أك الفاعؿ ردع  عف المعصـك سككت ما يمنع ذلؾ كالتقية كضيؽ الكقت ، فإف
  .لو  إمضاء أك ، عميو إقرارا أك ، لمفعؿ تقريرا يسمى لتصحيحو المكضكع

يككف  أنو كما . الحرمة محتمؿ كاف إذا فيما جائزان  الفعؿ ككف في يككف ظاىران  شؾ ببل التقرير كىذا
 أك محرمان  الكاقع في كاف ألنو لك ، معاممة أك عبادة كاف إذا فيما صحيحان  مشركعان  الفعؿ ككف في ظاىران 
 باب مف يفعؿ بما عارفا عالما الفاعؿ كاف إذا عنو كردعو نييو المعصـك  عمى لكاف خمؿ فيو كاف

 بالحكـ جاىبل كاف الفاعؿ إذا الفعؿ ككجو الحكـ بياف عميو كلكاف ، المنكر عف كالنيي األمر بالمعركؼ
  .  ()الجاىؿ تعميـ كجكب باب مف

 حاضران كلـ يؾ ما يمنع مف تكجيو الشخص المعني ، فإف ىذا بدكره إذا كاف المعصـك : كالنتيجة 
قراره لفعؿ الشخص ، ككذلؾ ما لك سكت المعصـك   عف شخص يعٌمـ يكشؼ عف رضا المعصـك كا 

 .شخصان آخر في مسألة معٌينة كلـ يعترض عميو 

  عمى اإلمضاءداللة سككت المعصـك : ثانيان 

 عمى كاقعة معينة عمى إمضائو كصحتو ييستكشؼ عف ذكر األصكليكف إف داللة سككت المعصـك 
 :عٌدة أسس 

 لـ لك السمكؾ ىذا إف : فيقاؿ ، مكمفان  المعصـك  كيبتني ىذا األساس عمى ككف:  العقمي ػ األساس1
 كسككتو نييو ، فعدـ الجاىؿ تعميـ لكجكب أك ، المنكر عف النيي لكجكب عنو لكجب النيي مرضيان  يكف
 .  مرضيان  السمكؾ ككف عف عقبلن  يكشؼ عصمتو مع

 إف : فيقاؿ ، كىادفان لمصمحة ميمة مشٌرعان  المعصـك  مف خبلؿ مبلحظة:  ػ األساس الشرعي 2
 كلما ، كجيو في الكقكؼ لتعيف شارع ىك بما غرضو عميو يفٌكت لك كاف المعصـك يكاجيو الذم السمكؾ

 . مستحيؿ  الممتفت العاقؿ مف الغرض كنقض ، لمغرض نقض ألنو صح السككت

                                                           

  .71 / 3 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
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 . المنكر عف النيي شركط كجكب تكفر عمى يتكقؼ األكؿ فالمحاظ ، شركطو لو األساسيف مف ككؿ
 باف فعمي شرعي غرض بتفكيت ييدد مما عنو السمكؾ المسككت يككف أف عمى يتكقؼ الثاني كالمحاظ
 ، في الشرعيات الثقات اآلحاد بأخبار العمؿ عمى القائـ كالسمكؾ ، مباشرة بالمجاؿ الشرعي مرتبطان  يككف

 الشرعي الغرض يتعرض عمى نحك الشرعي المجاؿ إلى االمتداد بطبعيا تقتضي نكتة مف ناشئا أك
 تقتضي بحالة كلكف ، العرفية المجاالت في قائمان  بأخبار اآلحاد العمؿ كاف لك كما ، كالتفكيت لمخطر
 . الحاجة  عند أيضا الشرعيات ذلؾ عمى تطبيؽ بطبعيا

 تبميغ عف العاـ المسؤكؿ بكصفو -المعصـك حاؿ ظاىر أف دعكل عمى فيقـك االستظيارم  ػ األساس3
 كتككف ، حالي ظيكر كىذا ، السمكؾ ذلؾ ارتضاء يكاجيو عف سمكؾ سككتو عند - الزيغ كتقكيـ الشريعة

 . ()األساس العقمي عمييا يتكقؼ التي الشركط مف لجممة تخضع كال استظيارية الداللة حينئذ

 عف كاقعة معينة يكشؼ عف مكافقتو ليا كارتضائو سكاء كانت المكافقة مبنٌية عمى فسككت المعصـك 
 . عف أداء ميامو األساس العقمي أك الشرعي أك االستظيارم ما لـ يكف ىنالؾ ما يمنع المعصـك

  كتقريره في الفقو اإلجتماعيتطبيقات مبنى سككت المعصـك : ثالثان 

 ػ كطء جارية المضاربة  1

 رجبلن  إف أف أسألؾ سألني رجؿ  )) :قمت :  قاؿ الحسف أبي عف ، الكاىمي يحيى بف اهلل عبد عف
 ىي إنما ، كالجارية معؾ جارية تككف اشتر : فقاؿ شيء مف يرل ما لو يشترم مضاربة ماالن  أعطاه

ف فعميو كضيعة فييا كاف إف الماؿ لصاحب نعـ  : قاؿ ، يطأىا أف لممضارب فمو ،  ربح كاف فييا كا 
))() . 

 عمى كالسائؿ المضارب فيمو كما كتحميؿ كطئيا في لو إذف ( معؾ تككف ) قكلو إفٌ  :الداللة  ككجو
 سكاء الكطء جكاز في كاؼ الشراء قبؿ اإلذف أفٌ  عمى دٌلت فتككف.   المعصـك تقرير مع الظاىر

  .()لمقراض أك المالؾ لخصكص الشراء كاف

 
                                                           

  .234 / 1: دركس في عمـ األصكؿ ، محمد باقر الصدر : ينظر  ()
  .11 باب حكـ كطء العامؿ جارية المضاربة ح 27 / 19 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
:  ىػ 1430:  ، ت 3 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : محمد باقر الخالصي ، طبع كنشر : مفتاح الكرامة ، محمد جكاد العاممي ، تح :  ينظر ()

20 / 599.  
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 ػ مف أحكاـ المقطة  2

 )): قاؿ  ؟ فأخذه الحـر في دينارا كجد رجؿ  عف الصالح سألت العبد : قاؿ حمزة أبي بف عمي عف
 فمـ عٌرفو قد فإنو : ، قمت ييعٌرفو : قاؿ ، بذلؾ ابتمي : قمت يأخذه أف لو ينبغي كاف كما ، صنع ما بئس
 لو فيك طالبو جاء فإف ، المسمميف مف بيت أىؿ بو عمى فيتصدؽ بمده إلى يرجع : قاؿ ؟ باغيان  لو يجد

 الحرمة في فيك ظاىر ، ( بذلؾ ابتمي قد ) : قاؿ إذ الراكم فيـ الحرمة كيعضده  فظاىره()((ضامف 
  .()فيمو في  لمراكم المعصـك تقرير -أيضان -  كيعضده

 ييشير إلى مسألة ذات بعد ديني كاجتماعي ، إذ حكـ المقطة التي أيبتمي بيا الرجؿ في الحـر فاإلماـ 
ف عاد صاحبيا كاف  أف يعٌرؼ بيا فإف لـ يجد ليا صاحب تصٌدؽ بيا عمى أىؿ بيت مف المسمميف ، كا 

 .ضامنان لو 

  ػ في بياف الذبائح  3

 الييكدم فييا يرسؿ الغنـ : لو فقاؿ عنده ،  كانأ اهلل عبد أبا رجؿ سأؿ : قاؿ األعشى قتيبة عف
تدخؿ  ال  )) :السبلـ عميو اهلل عبد أبك فقاؿ ؟ ذبيحتو أنأكؿ فيذبح فييا العارضة فتعرض كالنصراني

 اليـك : "تعالى اهلل قاؿ : الرجؿ فقاؿ لو . مسمـ اال عميو يؤمف كال االسـ ىك فإنما تأكميا كال مالؾ ثمنيا
 :  يقكؿ أبي كاف:   اهلل عبد أبك لو فقاؿ  ،"لكـ حؿ أكتكا الكتاب الذيف كطعاـ الطيبات لكـ أحؿ
  .()((كاشبابيا  الحبكب ىك إنما

 ، إٌياه الراكم فيـ حيث مف بو شيادة السياؽ إلى مضافان  ، فيو حقيقة النيي لككف التحريـ في ظاىر كىك
 ، فيمو عمى لو المعصـك  تقرير مع ، لمكراىة المنافية لمحٌمٌية الغير المتضٌمنة باآلية عارضو كلذا

  .()أجابو بما لو كجكابو

 أف ال يدخؿ ثمنيا إلى مالو كال يأكؿ كمف المعمـك أف الذبيحة كقعت مف يد غير مسممة فأمره اإلماـ 
 .منيا ، كبالتالي عدـ صحة ضميا أك إعطاءىا لمسمـ آخر 

 
                                                           

  .3 باب أحكاـ لقطة الحـر ح 260 / 13 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .594:  ىػ 1417:  ، ت 1 قـ ، ط –أمير : حاشية مجمع الفائدة كالبرىاف ، محمد باقر الكحيد البيبياني ، المطبعة : ينظر  ()
  .1 باب تحريـ ذبائح أىؿ الكتاب ح 48 / 24 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .85 / 12:  ىػ 1422:  ، ت 1مؤسسة النشر اإلسالمي ، ط : رياض المسائؿ ، عمي الطباطبائي ، طبع كنشر : ينظر  ()
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 انثبنث
ُ
 املجحث

 

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب
ّ
 املجبني األمبراتي

 
ل 

ّ
 مجىن خرب اآلحبد ، حقيقتو ، حجيتو ، تطجيقبتو: املطهت األً

 مجىن قٌل انهغٌي ، حجيتو  ،تطجيقبتو: املطهت انثبني 

 مجىن انظيٌر انؼريف ، حقيقتو ، حجيتو ، تطجيقبتو: املطهت انثبنث 
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 :تكطئة 

كالتي تعني األدلة الظنٌية " األمارة"مف المصطمحات األصكلٌية التي يستخدميا األصكليكف ىك مصطمح 
 : النكعٌية التي ليا نحك كشؼو عف الكاقع إال إف ىذا الكشؼ ليس تامان ، كيعتبر فييا أمراف 

 يعطيو أف يمكف ال كاشفان بذاتو يككف ماال فاف ، ذاتيا حد في كشؼ جية ليا تككف أف : األمر األٌكؿ
 . الكاشفية  صفة الشارع

 .()لكشفيا اعتبارىا تتميما كاف أم ، كاشفة ككنيا حيث مف اعتبارىا يككف أف : األمر الثاني

 كأٌما بقٌية المسائؿ األخرل – كىي ما سأبحثو –كتشمؿ األمارة خبر اآلحاد كقكؿ المغكم كالظيكر العرفي 
 - . إف شاء اهلل تعالى –كاإلجماع المنقكؿ كالشيرة الفتكائية سأبحثيا في الفصؿ الثاني 

حقيقتو ، حجيتو ، تطبيقاتو  ()خبر اآلحاد: المطمب األّكؿ 

لمخبر الكاحد أىمية كبيرة في مجاؿ التشريع اإلسبلمي ؛ إذ ييعٌد جزءان مف السنة الشريفة التي ىي عدؿ 
القرآف الكريـ ، كمف ىنا بحث األصكليكف خبر الكاحد الرتباطو بعممية استنباط األحكاـ الشرعٌية ، كما 

 .يترٌتب عمييا 

 ، الظيكر كعمى ، الصدكر كجية ، أصؿ الصدكر : عمى الكاحد الخبر مف الشرعي الحكـ كيتكٌقؼ إثبات
رادة رادة الظيكر إلثبات الظيكر ، كالمتكفؿ كا   ، العامة ، كالقرائف المغكية األكضاع ىك الظيكر كا 

 . العقبلئية  كاألصكؿ

 - كنحكىا التقية ألجؿ ال اهلل الكاقعي حكـ لبياف صادران  الخبر ككف مف - الصدكر جية إلثبات كالمعتمد
 لبياف المتكمـ مف الكبلـ صدكر جية يككف أف يقتضى األصؿ العقبلئي فاف ، العقبلئية األصكؿ ىك

 سيرتيـ كاستمرت طريقة العقبلء استقرت ذلؾ كعمى خبلفو ، يثبت أف إال المقصكد ىك مؤداه كأف المراد
 . محاكراتيـ في

 
                                                           

  .602 / 4:  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا :ينظر  ()
دركس في أصكؿ فقو : ينظر . تناكؿ عمماء األصكؿ خبر اآلحاد تحت عنكانات متعددة كخبر الثقة كخبر الكاحد كالكاحد الخبرم كمما يقرب منو  ()

  .275 / 1: اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي 
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ـٌ إف األساس الكاحد فيدخؿ البحث ضمف البحكث  الخبر حجية عمى الدالة األدلة ىك الصدكر ألصؿ ث
كلبياف ذلؾ بصكرة مفصٌمة ينتظـ المطمب عمى ثبلثة  . ()األصكلية الباحثة عف حجٌيتو كما يترتب عميو

 :مقاصد ككما يأتي 

 خبر اآلحاد كداللتو: المقصد األكؿ 

 تعريؼ خبر اآلحاد: أكالن 

  .()اآلحاد جمع أحد بمعنى الكاحد ، كخبر الكاحد ىك ما يركيو شخص كاحد: ػ اآلحاد في المغة 1

 :لخبر الكاحد اصطبلحاف في عمـ األصكؿ كالدراية :  ػ اآلحاد في االصطبلح 2

ما لـ يبمغ حد التكاتر سكاء كثرت ركاتو  )): أ ػ ما لـ يبمغ حٌد التكاتر ، كما عٌرفو صاحب المعالـ بقكلو 
 .()((نعـ قد يفيده بانضماـ القرائف إليو . أـ قمت ، كليس شأنو إفادة العمـ بنفسو 

ب ػ الخبر الضعيؼ الساقط عف االعتبار إما لضعؼ ركاتو مع ككنو غير منجبر بالشيرة أك الشتماؿ 
كعمى ىذا المعنى يككف الخبر المكثؽ قسيمان  .  ()متنو عمى ما يكجب سقكطو عف االعتبار كاإلضطراب

 . لو ككذلؾ المستفيض كالمجبكر بعمؿ المشيكر كسائر أقساـ الخبر

رادة معنى آخر بحاجة إلى قرينو ، فيككف  إال إف الراجح ىك ككف خبر اآلحاد ما لـ يبمغ حٌد التكاتر ، كا 
 .تعريؼ األصكلييف ىك المختار 

 داللة خبر اآلحاد : ثانيان 

تباينت آراء األصكلييف في داللة خبر الكاحد في إفادتو القطع أك الظف عمى أقكاؿ ، أشار إلييا الشيخ 
 :الطكسي ككما يأتي 

 . ػ إفادة العمـ الضركرم إذا أقترف بالسبب ، كالمقصكد مف السبب القرينة التي تكجب العمـ 1
                                                           

  .156 / 3 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيفافادات الميرزا: ينظر  ()
-  ىػ 1414:  بيركت ، بال ط ، ت –دار الفكر : عمي شيرم ، المطبعة : تاج العركس ، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الزبيدم ، تح : ينظر  ()

  .(أحد  ) مادة 329 / 4:  ـ 1994
  .187: معالـ الديف كمالذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي  ()
 / 1:  م 2008-  هـ 1429:  ، ت 5 قم ، ط –ثامن الحجج : محمد رضا الغرٌفً ، المطبعة : قواعد الحدٌث ، محً الدٌن الغرٌفً ، تح : ٌنظر  ()

152.  
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 .ػ إنو يكجب العمـ بحسب الظاىر دكف غيره 2

  .()ػ عدـ داللتو عمى العمـ مطمقان 3

ف كاف مجردان  مف خبلؿ األقكاؿ المذككرة أجد أف خبر اآلحاد إذا كاف مقركنان بالقرينة فالمتبع ىي ، كا 
 .عنيا فيقع فيو البحث في إفادة العمـ أك الظف 

 حجّية خبر اآلحاد: المقصد الثاني 

كقع الخبلؼ في حجٌية الخبر الكاحد عمى رأييف رئيسييف ، فمف األصكلييف مف ذىب إلى القكؿ بحجيتو 
 :كمنيـ مف ذىب إلى القكؿ بعدميا ، ككؿ منيما لو دليمو عمى ذلؾ كبيانو كما يأتي 

 أدلة المثبتيف: أكالن 

 :استدٌؿ المثبتكف عمى حيجٌية خبر اآلحاد باألدلة األربعة ككاآلتي 

 : ػ القرآف الكريـ 1

 :ييستدٌؿ عمى حجٌية خبر اآلحاد بعدد مف اآليات الكريمة نذكر منيا 

اءىكيـٍ  ًإفٍ  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا  يىا: أػ آية التبٌيف ، قكلو تعالى  يىالىةو  قىٍكمان  تيًصيبيكا أىفٍ  فىتىبىيَّنيكا ًبنىبىأو  فىاًسؽه  جى  ًبجى
كا مىى فىتيٍصًبحي نىاًدًميفى  فىعىٍمتيـٍ  مىا عى

 : ككجو االستدالؿ أحد أمريف ()

 )):  كىك ما ذكره المحقؽ الحمي ، إذ استدٌؿ عمى حجيتو بقكلو :األمر األكؿ ، تطبيؽ مفيـك الكصؼ 
ال ، عدمو عند التبيف يحصؿ كجكب ال أف فكجب فاسقا ككنو عند بالٌتبٌيف أمر انو  لتعميؽ كاف لما كا 

  . ()((فائدة  الفسكؽ عمى الٌتبٌيف

ذا لـ يىثبت الفسؽ لـ يجب التبٌيف اعتمادان عمى  فمتى ما ثىبيت كصؼ الفسؽ لمميٍخبر كجب التبٌيف ، كا 
 .مفيـك الكصؼ 

                                                           

  .98 / 1 : العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي: ينظر  ()
  .6/ الحجرات  ()
  .144 : المحقؽ الحمي معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف ()



129 
 

 أنظار يمفت أف اهلل تعالى أراد إف: كما أكضحو الشيخ المظفر :  األمر الثاني ، تطبيؽ مفيـك الشرط 
 أال ينبغي فاسؽ بو جاء إذا بؿ ، كاف مصدر أم مف خبر كؿ أف يعتمدكا ينبغي ال أنو إلى المؤمنيف
نما ترك ببل يؤخذ بو  أف عمى المفيـك بحسب اآلية بجيالة فتدؿ قكما يصيبكا أف يتثبتكا أف فيو يجب كا 

 أنو ذلؾ كالـز . بجيالة قـك إصابة مف كالتثبت الحذر فيو يجب ، فبل الصدؽ منو يتكقع العادؿ خبر
 .حجة 

 أف - الشرط مفيـك بمقتضى - منو يظير الفاسؽ مجيء عمى كالتثبت التبٌيف كجكب اآلية عٌمقت كلٌما
 مف كتصديقو بو األخذ مف سجيتيـ عمى فيو يبقكا أف الناس ليـ بؿ ، الشأف ىذا لو ليس العادؿ خبر
يككف  ال كمف الطبيعي أف . بجيالة قـك إصابة خكؼ جية مف كذبو مف صدقو كتبيف لمعرفة تثبت دكف
 قكؿ حجية عف ذلؾ الصدؽ فيكشؼ منو المترقب ألف ، كحجيتو العادؿ خبر اعتبار جية مف إال ذلؾ

لغاء الشارع عند العادؿ  فمف خبلؿ مفيـك الكصؼ أك مفيـك الشرط باإلمكاف  .()الخبلؼ فيو احتماؿ كا 
 .االستدالؿ عمى حجٌية خبر الكاحد مف خبلؿ آية التبييف 

ا: ب ػ آية النفر ، قكلو تعالى  مى كا اٍلميٍؤًمنيكفى  كىافى   كى  ًليىتىفىقَّييكا طىاًئفىةه  ًمٍنييـٍ  ًفٍرقىةو  كيؿّْ  ًمفٍ  نىفىرى  فىمىٍكال كىافَّةن  ًليىٍنًفري
كا الدّْيفً  ًفي ًلييٍنًذري عيكا ًإذىا قىٍكمىييـٍ  كى كفى  لىعىمَّييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  رىجى يىٍحذىري

().  

 تعميـ عف مسؤكؿ الطائفة مف ىذه كاحد كؿ إف: تدٌؿ اآلية الكريمة عمى حجٌية خبر اآلحاد بالبياف اآلتي 
 جميعان  المعممكف يجتمع أف ذلؾ معنى المجمكع فميس عف تعميـ مسؤكؿ المجمكع كؿٌ  ال المكٌمفيف بعض
 غيره فردان  لتعميـ نفسو يجند أف كاحد كؿ عمى : معناه بؿ ، مف يريد التعٌمـ كاحدة مجمكع دفعة ليعممكا
  . ()أكثر أك كاف

 :  ػ السنة الشريفة 2

 :ما كرد في السنة الشريفة إلثبات حجٌية خبر اآلحاد كثير جدان كسأكتفي بما يأتي 

 النبي عف المتكاتر مثؿ الحديث ، الكذابيف مف كالتحذير عمييـ الكذب ذـ عمى دؿ ما: أػ السنة القكلية 
 المفركغٌية عمى يدؿٌ  مٌما ()(( النار مقعده مف فميتبكأ ، ميتعٌمدان  عميَّ  كذب مف ) : )كآلو عميو اهلل صمى

                                                           

  .79 – 78 / 3 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .122/ التكبة  ()
  .208: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
  .5 باب تحريـ الكذب عمى اهلل كرسكلو ح 249 / 12 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()



130 
 

 كاف لما المتكاتر الخبر خصكص عمى الحجية مجاؿ في كانكا مقتصريف لك إذ ، اآلحاد خبر حجية عف
 .منو  يخشى الكذابيف ألكلئؾ أثر كاف كلما ، لمكذب عمييـ مجاؿ

 إلى كسعاتو كقضاتو كرسمو أمراءه (كآلو  عميو اهلل صمى ) اهلل رسكؿ إنفاذ مف تكاتر ما: ب ػ السنة العممٌية 
،  الٌشرع أحكاـ كتبميغ ، كتقريرىا العيكد ، كحؿ الصدقات لقبض إال يرسميـ كال ، آحاد كىـ ، األطراؼ

 عنيـ باألخذ المسمميف لتكميؼ اإلرساؿ المبلـز ليذا معنى كاف لما بحجة ليس الثقة خبر كاف فمك
لزاميـ  بمطابقتيا لمكاقع القطع يكجب ما القرائف مف يكتنفيا مما ىؤالء أمثاؿ أف أحاديث كدعكل ، بذلؾ كا 

 .كذلؾ  بيا يحدثكف التي كال األحاديث ، المستكل بيذا كميـ ليسكا رسمو الف ، دليؿ عمى تعتمد ال ،

كانكا  إذا اآلحاد بأخبار األخذ عمى العقبلء لبناء بإقرار المعصـك  قائمة كىي: ج ػ السنة التقريرٌية 
كأما دليؿ اإلجماع فبل يمكف  . ( كآلو عميو اهلل صمى ) النبي ما بعد زمف إلى البناء ىذا النقؿ كامتداد في ثقات

اعتماده لجيالة الطريؽ إليو  ، كبالنسبة لمعقؿ فبل يمكف االعتماد عميو إلثبات حجٌية خبر الكاحد الف 
  .()الشارع أعتبر بعض الخصكصيات فيو

 أدّلُة المانعيف: ثانيان 

 :أستدٌؿ المانعكف عمى نفي حجٌية خبر اآلحاد بثبلثة أدلة 

 : ػ القرآف الكريـ 1

 :يستدٌؿ عمى عدـ حجٌية خبر اآلحاد بعدد مف اآليات الكريمة ، منيا 

  .() ...ًعٍمـه  ًبوً  لىؾى  لىٍيسى  مىا تىٍقؼي   كىال: أػ قكلو تعالى 

ا: ب ػ قكلو تعالى  مى ؽّْ  ًمفى  ييٍغًني ال الظَّفَّ  ًإفَّ  ظىٌنان  ًإالَّ  أىٍكثىريىيـٍ  يىتًَّبعي   كى ... شىٍيئان  اٍلحى
().  

. نيت اآليات الكريمة عف العمؿ بالظف أك بغير عمـ كبالتالي عدـ حجٌية خبر اآلحاد فإنو ال يفيد عممان 
 :كأيجيب عف اإلستدالؿ المذككر بأمريف ىما 

                                                           

  .217: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
  .36/ اإلسراء  ()
  .36/ ٌونس  ()
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إف مفاد اآليات الكريمة اإلرشاد إلى حكـ العقؿ بكجكب تحصيؿ العمـ المؤمّْف مف العقاب : األمر األكؿ 
 .، كعدـ اإلكتفاء بالظف بمبلؾ دفع الضرر المحتمؿ 

لك سممنا بأف مفاد اآليات الكريمة ىك حرمة العمؿ بالظف ، فإف أدلة حجٌية خبر اآلحاد : األمر الثاني 
 ()حاكمة عمى تمؾ اآليات ؛ ألف مفادىا الجعؿ لطريقٌية الخبر ، فيككف خبر الثقة عممان بالتعبد الشرعي

 .فبل تدٌؿ عمى عدـ حجية خبر اآلحاد 

  ػ السنة الشريفة  2

 :ييستدٌؿ عمى عدـ حجٌية خبر اآلحاد بعدد مف الركايات الشريفة التي انتظمت بقسميف كىما 

 إال إذا اقترف بقرينة معتبرة أ ػ الركايات الناىية عف العمؿ بالخبر الذم لـ يعمـ صدكره عف المعصـك 
الفارسي  فرقد بف داكد أقرأني : قاؿ عيسى بف مف القرآف الكريـ أك السنة القطعية ، كما في ركاية محمد

 الينا المنقكؿ العمـ نسألؾ عف )) : فقاؿ ، بخطو كجكابو  الثالث عمي اليادم الحسف أبي إلى كتابو
 ، فيو اختمؼ فقد ، إليؾ نرد إذا ؟ اختبلفو عمى بو كيؼ العمؿ ، فيو عمينا اختمفكا قد كأجدادؾ آبائؾ عف

  .()((إلينا  فردكه تعممكا لـ كما ، فألزمكه قكلنا أنو عممتـ ما : كقرأتو فكتب

ب ػ الركايات الناىية عف األخذ بخبر اآلحاد الذم ال يكجد عميو شاىد أك شاىداف مف القرآف الكريـ أك 
 أك ، شاىدان  عميو فكجدتـ حديث عنا إذا جاءكـ  )) : قاؿ جعفر أبي السنة القطعٌية ، كما كرد عف

ال ، فخذكا بو اهلل كتاب مف شاىديف   .()((لكـ  يستبيف حتى ، إلينا ردكه ثـ ، عنده فقفكا كا 

 :كقد صٌنؼ السيد الخكئي تمؾ الركايات إلى طائفتيف 

 عمى اضربكه أك ، زخرؼ أك باطؿ لمكتاب الميخالؼ الخبر أف عمى الدالة ىي األخبار :الطائفة األكلى 
 لمكتاب كالسنة المخالؼ الخبر حجية عدـ عمى الدالة التعبيرات مف ذلؾ غير إلى نقمو لـ الجدار أك
 :يمكف تكضيحو بنحكيف  األخبار ىذه في المخالفة مف ، كالمراد القطعية

 

                                                           

  .293 / 1: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي : ينظر  ()
  .10 باب وجوب الجمع فً األحادٌث المختلفة ح 306 / 17 :  مستدرؾ الكسائؿ ، ميرزا حسيف النكرم الطبرسي()

  .18 باب كجكه الجمع بيف األحاديث المختمفة ح 112 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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 مخالفان  الخبر كاف إذا كما عرفي جمع كالكتاب الخبر يككف بيف ال بنحك المخالفة  أف تككف:النحك األكؿ 
 القطعية السنة أك لمكتاب المخالؼ أم الخبر مف النحك كىذا كجو العمـك مف أك التبايف بنحك لمكتاب
 .خبلؼ  كال إشكاؿ ببل حجة غير ألنو ، الكبلـ محؿ عف خارج كجو مف العمـك التبايف أك بنحك

 ، الطائفة مشمكلة ليذه فميست التقييد أك التخصيص بنحك كالسنة لمكتاب المخالفة األخبار :النحك الثاني 
 في يذكر لـ إذ ،  كثيران (عمييـ السبلـ  )عنيـ  الطبلقاتو كالمقيد الكتاب لعمكمات المخصص بصدكر لمعمـ

كالنتيجة تككف ىذه الطائفة مف الركايات ال دخؿ ليا بمحؿ . اإلجماؿ  بنحك األحكاـ أساس إال الكتاب
 .البحث أعني حجٌية خبر اآلحاد 

 شاىداف أك شاىد عميو يككف الذم ال بالخبر العمؿ عف المنع عمى الدالة األخبار  ىي:الطائفة الثانية 
 إال ، المدعى عمى الداللة كافية كانت كاف الطائفة  كىذه(كآلو  عميو اهلل صمى ) نبيو سنة مف أك اهلل كتاب مف
 ىي بؿ ، كالسنة الكتاب مف ليا شاىد ال التي األخبار بصدكر بظاىرىا لمعمـ األخذ يمكف ال أنو

 ىك كما ، التعارض صكرة عمى ىذه الطائفة حمؿ مف بد فبل الطبلقاتيما كمقيدة مخصصة لعمكماتيما
 .بعضيا  صريح

 الجمع عدـ بعد النتيجة ، كتككف الثقة خبر حجية عمى دؿ بما معارضة الطائفة مضافان إلى أف ىذه
  . ()الثقة خبر إال كالسنة الكتاب مف ليا شاىد ال التي األخبار حجية

فإف ىذه الطائفة مف األخبار دٌلت عمى طرح ما ال يكجد عميو شاىد مف القرآف الكريـ أك السنة : كعميو 
القطعٌية إال إف ىذه القاعدة معارضة بصدكر العديد مف الركايات التي ال شاىد عمييا ، كعمييا فتككف 
القاعدة منحصرة في حالة التعارض بيف ما لو شاىد كما ليس لو شاىد ؼ، كبالتالي ال تنفع في إثبات 

 .دعكل عدـ حجٌية خبر اآلحاد 

 ، بيد إف () أشار الشريؼ المرتضى إلى أف اإلجماع قائـ عمى عدـ حجٌية خبر اآلحاد: ػ اإلجماع 3
 يتحقؽ لـ )): ىذا اإلجماع غير تاـ لكقكع االختبلؼ فيو ، فقد ذكر الشيخ مرتضى األنصارم ما نٌصو 

 دعكل مف : سيجئ بما معارضتو مع ، خبر الكاحد عمى تعكيؿ نقمو عمى كاالعتماد ، اإلجماع ىذا لنا

                                                           

 / 2:  ىػ 1417:  ، ت 5 قـ ، ط –العممية : مصباح األصكؿ ، تقرير بحث السّيد الخكئي لمسّيد محمد سركر البيسكدم ، المطبعة : ينظر  ()
151. 

 1405:  ، ت 1 قـ ، ط –سيد الشيداء : أحمد الحسيني كميدم الرجائي ، المطبعة : رسائؿ الشريؼ المرتضى ، الشريؼ المرتضى ، تح : ينظر  ()
  .21 / 1: ىػ 
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 الشيرة ، كتحقؽ الجممة في الكاحد خبر حجية عمى اإلجماع - أخرل جماعة المعتضدة بدعكل – الشيخ
  .()((كالمتأخريف  القدماء بيف خبلفيا عمى

كمما تقٌدـ يبلحظ أف األدلة التي ذيكرت كدليؿ عمى عدـ حجٌية خبر اآلحاد غير ناىضة عمى المطمكب 
 .مضافان إلى ما كرد مف األدلة المثبتة لحجيتو ، فالراجح ىك حجيتو كاألخذ بو كما ىك مشيكر األصكلييف

 تطبيقات مبنى خبر اآلحاد في الفقو اإلجتماعي: المقصد الثالث 

 إستبراء األمة  : أكالن 

لك أخبر الثقة بأف ىذه األمة استبرأت قبؿ بيعيا كاف ذلؾ كافيان كلـ يحتج مالكيا الجديد إلى إستبراءىا 
 ، فكبلـ الثقة كاؼو في الداللة عمى استبراءىا فبل يحتاج المالؾ الجديد إلى استبراءىا مٌرة ()مرة أخرل

 .أخرل 

 تقكيـ الجزء بمحاظ الكؿ  : ثانيان 

لك أخبر شخص بأنو اشترل بضاعة معينة بثمف معٌيف ، كعند تقكيميا بحسب أجزائيا كانت قيمة كؿ 
 . ، فتقكيـ المشترل ألجزاء السمعة التي تحت يده كاؼ في ذلؾ ، لككنو ثقة ()جزء كذا قيًبؿ تقكيمو

 إخبار الزكج بالطالؽ  : ثالثان 

فإف الحكـ بكقكع الطبلؽ  . ()لك أخبر الزكج بطبلؽ زكجتو عمى الكجو الصحيح حكـ عميو ظاىران 
ال لما أمكف البناء عميو   .صحيحان مبني عمى ككف الزكج ثقة في ذلؾ كا 

ذا تأممنا األمثمة نجد ليا جانباف  التشريعي كقد اتضح ، كاالجتماعي الذم يستند عمى األكؿ كلكاله : كا 
 .لكقعت العديد مف المفاسد داخؿ المجتمع 

                                                           

  .253 / 1:  فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ()
 ، 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : فارس الحسكف ، طبع كنشر :  ، تح  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيرإرشاد األذىاف ، : ينظر  ()

  .366 / 1:  ىػ 1410: ت 
  .227 / 11 :  الحمي العالمةتذكرة الفقياء ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
 –الخياـ : عبد المطيؼ الحسيني الككه كمرم ، المطبعة : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، جماؿ الديف المقداد بف عبد اهلل السيكرم ، تح : ينظر  ()

  .317 / 3:  ىػ 1404:  ، ت 1قـ ، ط 
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تطبيقاتو ، حجيتو ، قكؿ المغكم مبنى : المطمب الثاني 

يرتبط البحث األصكلي بمجمكعة مف األدلة المفظية كغير المفظية ، كتشتمؿ األدلة المفظية عمى ألفاظ 
بعضيا تدٌخؿ الشارع المقٌدس في نقميا كاستعماليا كالصبلة كالصـك كالزكاة كأبقى البعض اآلخر عمى 

كمف ىنا احتاج الفقيو أف يبحث عف أصؿ تمؾ األلفاظ لكي يتمٌكف . كضعو في المغة كالمعاطاة كالكرٌية 
 . مف الكصكؿ إلى حقيقة الحكـ الشرعي المرتبط بيا 

فجية البحث األصكلي ىي صحة االعتماد عمى قكؿ المغكم في المعاني التي يذكرىا أك ال يعتمد ، 
كبالتالي تعٌبد الشارع المقٌدس بحجٌية قكؿ المغكم في المعاني المستعممة في ظرؼ الشٌؾ في المكضكع مف 

 :  كلبياف ذلؾ ينتظـ المطمب عمى ثبلثة مقاصد ككما يأتي  . ()المفظ

 حجّية قكؿ المغكم في تعييف المعنى: المقصد األكؿ 

يتعٌيف المعنى المغكم عف طريؽ الحس بأف نسمع ىذا المعنى مف العرب مباشرة أصحاب المغة األصمييف 
. لكنو غير متحقؽ لبعدنا عنيـ كاختبلؼ المعاني باالستعماؿ كالذم ىك أعـٌ مف الحقيقة كالمجاز 

كاالعتماد عمى قكؿ المغكييف في تعييف المعنى فيك مما كقع الخبلؼ فيو كاعتمده آخركف كاستدلكا عميو 
 :بما يأتي 

مف األدلة عمى حجٌية قكؿ المغكم ىي أدلة خبر الثقة لمتسكية بيف قكؿ المغكم كقكؿ : خبر الثقة : أكالن 
بأف ىذه التسكية غير صحيحة لعدـ شمكؿ أدلة خبر الثقة لممكضكعات : الثقة ، كاعترض عميو 

كىذا االعتراض نكقش بأف السيرة قائمة عمى األخذ بمطمؽ خبر الكاحد سكاء أكاف في . الخارجية 
 .المكضكعات الخارجية أـ الشرعٌية 

يستدٌؿ عمى حجٌية قكؿ المغكم في تعييف المعنى باإلجماع ، كاإلجماع المذككر إما : اإلجماع : ثانيان 
ما  ف تٌمت صغراه لكنو لـ ييعمـ رجكعو إلى الحجة التعبدٌية لكي نتابعو في ذلؾ ، كا  إجماع فعمي فإنو كا 

  .()إجماع قكلي فيك غير متحقؽ كلك كاف لباف

 

                                                           

  .402 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
  .45:  ـ 2012: ىادم الكرعاكم ، بحث منشكر في مجمة دراسات الككفة ، ت .قكؿ المغكم كأثره في االستنباط الفقيي ، د: ينظر  ()
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 األمكر جميع في بيـ الخبرة المكثكؽ أىؿ إلى الرجكع عمى العقبلء جرت سيرة: بناء العقالء : ثالثان 
عماؿ الرأم خبرة إلى معرفتيا في يحتاج التي  المغات كمنيا كالطبية اليندسية كالشؤكف ، كاالجتياد كا 

 السيرة ىذه عف منو الردع يثبت لـ كالشارع الخبرة أىؿ مف معدكد المغكم أف : كمف المعمـك ، كدقائقيا
  .()بيا كرضاه ليـ مكافقتو ذلؾ مف فيستكشؼ ، العممية

 : فاالستدالؿ بسيرة العقبلء كبناءىـ مؤلؼ مف مقدمتيف 

التي ىي جرياف سيرة العقبلء في الرجكع إلى أىؿ الخبرة المكثكؽ بيـ في  (الكبرل  )المقٌدمة األكلى 
 .المكارد التي ييحتاج لمثميـ 

 .عدـ الردع مف الشارع المقٌدس لمثؿ ىذه السيرة ييستكشؼ منو المكافقة ليا  (الصغرل  )المقٌدمة الثانية 

 .عدـ ردع الشارع المقٌدس في الرجكع إلى أىؿ الخبرة في المكارد التي تحتاج إلى تشخيصيـ : كالنتيجة 

بيد إف الشيخ المظفر ناقش في ثبكت المقٌدمة الصغرل بعد مكافقتو لممقدمة الكبرل ، إذ إف مكافقة الشارع 
 :المقٌدس ال تيٍستكشؼ مف عدـ الردع ما لـ تتحقؽ شركط ثبلثة كىي 

ػ عدـ كجكد مانع يمنع مف اتحاد الشارع مع سيرة العقبلء في ىذا البناء ، كما في اتحاده مع العقبلء 1
 .في األخذ بالظاىر كخبر الكاحد 

 السيرة جرياف لدينا يثبت أف العقبلء فبلبدٌ  مع المسمؾ متحد الشارع ككف مف مانع ىناؾ كاف ػ إذا2
سككتو  يككف منو الردع حينئذ يثبت لـ فإذا ، الشارع مف كمسمع الشرعية بمرأل األمكر في حتى العممية

 .العقبلء  لمسمؾ التقرير قبيؿ مف

مضائو الشارع رضا عمى خاص قطعي دليؿ قياـ مف حينئذ فبلبد المتقدماف الشرطاف انتفى ػ إذا3  كا 
  . ()كفي مكرد بحثنا ال يكجد دليؿ خاص عمى إمضائيا لقكؿ المغكم ، العقبلء عند العممية لمسيرة

كعميو فالشركط التي ذكرىا الشيخ المظفر غير متحققة في ثبكت السيرة لقكؿ المغكم ، كبالتالي فصغرل 
 .القياس غير ثابتة فبل تتـ النتيجة 

                                                           

  .148 / 3 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .149 / 3: المصدر نفسو : ينظر  ()
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 عمـك البمكل كانسداد باب العمـ التفصيمي: رابعان 

يستدٌؿ عمى حجٌية قكؿ المغكم في مكارد تعييف المعنى بناءن عمى انسداد باب العمـ التفصيمي في باب 
 لكتب بالمراجعة ليا إال طريؽ ، فبل فييا لمعقؿ مجاؿ ال التي النقمية األمكر مف المغة ال غير ، ألنيا

طرؽ اإليصاؿ ، كرٌد ىذا الدليؿ بأف الميـ ىك باب  أقرب ألنو معرفتيا في المغكييف بقكؿ كاألخذ المغة
  .()العمـ في األحكاـ الشرعية كليس باب العمـ بالمغكم حتى يمكف التمسؾ بدليؿ االنسداد

أخبار حجٌية خبر اآلحاد كقد عرفنا عدـ إمكاف : إف األدلة عمى حيجٌية قكؿ المغكم أربعة كىي : كالنتيجة 
التسكية بينو كبيف قكؿ المغكم فبل يمكف اإلعتماد عمييا ، كما يخص اإلجماع فيك غير متحقؽ ، كلك 
 .سممنا بدليؿ االنسداد فالميـ ىك باب العمـ باألحكاـ الشرعٌية فبل ينيض كدليؿ عمى حجية قكؿ المغكم

الرجكع إلى أىؿ الخبرة المكثكقيف كعدـ : بقي دليؿ بناء العقبلء أك السيرة العقبلئٌية الميؤلَّؼ مف مقٌدمتيف 
الردع عنيا مف قبؿ الشٌارع ككبلىما متحقؽ ، فأما الرجكع إلى أىؿ الخبرة فبل ينكره عاقؿ ، كأما عدـ 

نعـ ، لك قاـ . الردع فمك كاف لباف كلعثرنا عميو ، كبالتالي تثبت حيجٌية قكؿ المغكم في تعييف المعنى 
 . فالمتبع ىك ذلؾ الدليؿ – كما ىك كذلؾ في العبادات خصكصان –دليؿ خاص 

  حجّية قكؿ المغكم في مكرد االستعماؿ: المقصد الثاني 

يعتمد األصكليكف عمى مجمكعة مف القكاعد لتشخيص المراد مف ظاىر المفظ كتتبع مكارد االستعماؿ 
كعبلمات الحقيقة كالمجاز كمراجعة أىؿ المغة في ذلؾ كغيرىا ، كبىٍحثنا في حجٌية الرجكع إلى قكؿ أىؿ 

 : المغة في تشخيص مكارد االستعماؿ ، فالمشيكر ىك القكؿ بحجيتو ، كالدليؿ عمى ذلؾ ما يأتي 

 ككف المغكم مف أىؿ الخبرة: أكالن 

يستدٌؿ عمى حجٌية قكؿ المغكم في مكارد االستعماؿ كتحديدىا ككنو مف أىؿ الخبرة كاالختصاص في ىذا 
المجاؿ ، كمف ىنا أشار الشيخ محمد كاظـ الخراساني إلى أف المغكم يككف مف أىؿ الخبرة في مكارد 

  . ()االستعماؿ

 

                                                           

  .83 / 1: النكر الساطع في الفقو النافع ، عمي بف محمد رضا كاشؼ الغطاء : ينظر  ()
  .287 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ()
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 حكـ العقؿ : ثانيان 

 الحكـ ىذا أف إذ ، - أيضان –كبالتالي حكـ الشارع بذلؾ  ، العالـ إلى الجاىؿ رجكع بكجكب يحكـ العقؿ
كىذا  . ()رئيسيـ بؿ ، منيـ كالشارع ، العقبلء آراء عمييا التي تطابقت " المحمكدة اآلراء " مف العقمي

 .الدليؿ كاؼو في ثبكت الرجكع إلى أىؿ المغة في مكارد استعماؿ المعنى مف باب رجكع الجاىؿ إلى العالـ

 تطبيقات مبنى قكؿ المغكم في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

كفى   كىالًَّذيفى :  كقع االختبلؼ في المراد مف قكلو تعالى :نقض الظيار بالَعْكد : أكالن   ًنسىاًئًيـٍ  ًمفٍ  ييظىاًىري
... قىاليكا  ًلمىا يىعيكديكفى  ثيَـّ 

 فيؿ ىك إرادة الرجكع كنقض الظيار أك ىك السككت عف الطبلؽ إلتماـ ()
 ، ()التحريـ ؟ ذكر المحقؽ الكاظمي أف المشيكر ىك األكؿ اعتمادان عمى قكؿ أىؿ المغة في ىذا المجاؿ

 .كالظيار مف المسائؿ ذات الطابع االجتماعي بيف الزكج كزكجتو 

أكرد الشيخ محمد بف الحسف الطكسي بحرمة كؿ ما صدؽ عميو كصؼ : صفة الخمرية : ثانيان 
 ، المشتد العنب عصير الخمر )): الخمرية اعتمادان عمى كبلـ أىؿ المغة ، فذكر في تفسيره ما نٌصو 

،  العقؿ عمى تيغٌطي بالسكر ألنيا خمرا كتسمى حراـ كالخمر . كقميمو يسكر كثيره الذم العصير كىك
كالخمر مف مف األمكر  . ()((غطيتو  إذا اإلناء خمرت المغة أىؿ قكؿ مف التغطية الباب في كاألصؿ

 .ذات التأثير االجتماعي السمبي في المجتمع بمختمؼ مفاصمو 

الظيكر العرفي ، حقيقتو ، حجيتو ، تطبيقاتو مبنى : المطمب الثالث 

مف المسائؿ التي يتناكليا عمماء األصكؿ في تشخيص الكاقع الخارجي أك بعض إرادة المتكٌمـ ىي مسألة 
الظيكر العرفي ، كقد ايستخدـ ىذا التعبير كثيران في بحكثيـ كآرائيـ ، كلتكضيح ذلؾ ينتظـ المطمب عمى 

 :ثبلثة مقاصد ككما يأتي 

 
                                                           

  .150 / 3 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .3/ المجادلة  ()
 / 4:  ، ت 1 قـ ، ط –باسدار اسالـ : مسالؾ األفياـ إلى تنقيح شرائع اإلسالـ ، زيف الديف بف عمي العاممي الشييد الثاني ، المطبعة : ينظر  ()

99. 
:  ، ت 1 قـ ، ط –مكتب اإلعالـ اإلسالمي : أحمد حبيب قصير العاممي ، طبع كنشر : التبياف في تفسير القرآف ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ()

  .16 / 4:  ىػ 1409
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 معنى الظيكر العرفي: المقصد األكؿ 

لكضكحو كما ييراد " الظيكر العرفي"مف المصطمحات الكاضحة التي لـ يقؼ عمى حٌدىا األصكليكف ىك 
 :منو باألخص عند أىؿ االختصاص ، كمع ذلؾ فبل بأس بالكقكؼ عمى بعض استعماليـ كتكضيحيـ لو

المعنى  ذلؾ عمى عرفان   أشار الشيخ األنصارم إلى أف المراد مف الظيكر العرفي ىك حمؿ الكبلـ:أكالن 
 كجكد بيف كال ، كعدميا الظف بالمراد إفادتو بيف فرؽ فبل ، بالكبلـ المكتنفة المقامية القرائف بكاسطة كلك

 .فالمحاظ فيو ىك الحمؿ العرفي لمفظ عمى معناه  . ()كعدمو خبلفو عمى المعتبر الغير الظف

أف الظيكر العرفي ىك نكع مف أنكاع استعماالت  ( ىػ 1298: ت  ) ذكر السٌيد عمي القزكيني :ثانيان 
  .()العرؼ في معتبرة قرينة بكاسطة إالٌ  غيره إلى عنو يصرؼ كال ، عرفان  عمى المعنى يحمؿ بحيث المفظ

 ككف المفظ مكضكعان لمعنى مف المعاني إال أف لو في االستعماؿ العرفي معنى آخر ىك المشيكر :ثالثان 
بيف الناس دكف غيره ، كفي مقاـ التخاطب ال يريدكف غيره فمف الطبيعي أف يرجح ىذا المعنى المتسالـ 

 :عميو عرفان عند إطبلؽ المفظ بينيـ كيككف المفظ ظاىران فيو ألحد أمكر 

اءى  أىكٍ ...  : ػ كجكد القرائف الحالية عمى إرادة المعنى المجازم مف المفظ دكف الحقيقي كقكلو تعالى 1  جى
ده  ...  اٍلغىاًئًط  ًمفى  ًمٍنكيـٍ  أىحى

 فمفظ الغائط كضع لممكاف المنخفض كالمطمئف مف األرض ، كأريد منو ()
 .في اآلية المباركة ما تسالـ عميو بيف أىؿ العرؼ 

 ػ ككنو مخصصان لمعمـك الذم كضع لو المفظ ، مثؿ تعيف لفظ الكلد لمذكر مما ينجبو اإلنساف دكف 2
ف كاف الكضع لؤلعـ منيما   .األنثى كا 

ػ تقييد اإلطبلؽ الذم يككف عميو المفظ إذا تٌمت مقدمات الحكـ مف قبيؿ إمكاف التقييد كاإلطبلؽ كككف 3
 .المتكٌمـ في مقاـ البياف كعدـ نصب القرينة 

 

 
                                                           

  .169 / 1: فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم :  ينظر ()
  .158 / 5: تعميقة عمى معالـ األصكؿ ، عمي المكسكم القزكيني :  ينظر ()
  .6/  ككذلؾ المائدة 43/ النساء  ()
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مىٍيكيـٍ   حيرّْمىتٍ : ػ تبييف المجمؿ الذم يتكىـ في المفظ ، كقكلو تعالى 4 ـٍ  عى ... أيمَّيىاتيكي
 فإف الحرمة ()

  . ()تشمؿ كؿ تصرؼ مع األـ ال إف المعنى الراجح ىك النكاح

 .فالمتفؽ عميو عرفان ىك مف يحدد طبيعة المعنى المراد مف المفظ بغض النظر عف طبيعة كركد الكبلـ 

 حجّية الظيكر العرفي: المقصد الثاني 

تتأتى حجٌية الظيكر العرفي مف طبيعة التحاكر كالتفاىـ كالتخاطب الذم نمارسو يكميان بحيث ال نجد مف 
كمع ذلؾ ينبغي ذكر ما يصمح أف . يعترض عمى ظيكر الكبلـ إال بعض المكارد التي تحتاج إلى تبييف 

 :يككف دليبلن عمى حجٌية الظيكر العرفي كىي 

 كاف ، إذ  (عمييـ السبلـ)  األئمة كأصحاب مف الصحابة شٌرعة مف سيرة المتفادة االستدالؿ بالسنة المست:أكالن 
  . الشرعية في تعييف مفادىااألدلةعمميـ االستناد إلى ظكاىر 

 االستدالؿ بالسيرة العقبلئية عمى العمؿ بظكاىر الكبلـ كثبكت ىذه السيرة عقبلئيان مما ال شؾ فيو :ثانيان 
 إذ لـ يعيد ليا   (عمييـ السبلـ)   محسكس بالكجداف كيعمـ بعدـ ككنيا سيرة حادثة بعد عصر المعصكميفألنو

 شرعان تككف ىذه السيرة كاإلمضاءبديؿ في مجتمع مف المجتمعات كمع عدـ الردع الكاشؼ عف التقرير 
.  دليبلن عمى حجية الظيكر

 العمؿ بظاىر أفبتقريب ،  بظاىرىما بما دؿن عمى لزـك التمسؾ بالكتاب كالسنة كالعمؿ ستناد اال:ثالثان 
كمرجع ىذا الكجكب إلى    فيككف كاجبان األدلة الحديث مصداؽ عرفان لما ىك المأمكر بو في تمؾ أكاآلية 
.  ()الحجية

فكؿ ما نجده مف التخاطب القرآني ك ما كرد في السنة الشريفة قائـ عمى مبدأ الظيكر العرفي إال ما دٌؿ 
 .الدليؿ خبلؼ ذلؾ أك قامت قرينة خبلؼ الظاىر 

 

 
                                                           

  .23/ النساء  ()

  .30 – 28: كفقاف خضير الكعبي . حجية ظكاىر الكتاب العزيز ، د :  ينظر ()
  .163 – 159 / 5: تعميقة عمى معالـ األصكؿ ، عمي المكسكم القزكيني :  ينظر ()



140 
 

 تطبيقات مبنى الظيكر العرفي في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

 اإلذف في الرىف  : أكالن 

معنى اإلذف في الرىف ىك ترخيص في جعؿ ممكو كثيقة عند الغير فإذا ما تعذر عمى الراىف إرجاع 
المبمغ جاز استرجاعو كلك ببيع ممكو ، لكف ىذا اإلذف كالترخيص بحسب الظيكر العرفي ليس مطمقان بؿ 

  .()في حالة تعذر اإلستيفاء دكف غيره

 أخذ ماؿ الكافر  : ثانيان 

 كجكب دؿ عمى لما إذنو بغير أك اإلماـ بإذف الحرب معيـ كاف سكاء ، الحرب قياـ عند الكفار ماؿ أخذ
  .()العرفي الظيكر بحسب قطعان  األخذ جكاز عمى يدؿ كىك ، فيو الخمس

 أداء ما ضمنتو اليد  : ثالثان 

في كؿ مكرد تككف اليد ضامنة فإف األداء يككف بحسب الظيكر العرفي ، بحيث يصدؽ عميو أنو أدل ما 
  .()عميو

 إثبات حسف الظاىر  : رابعان 

كرد في العديد مف المكارد الفقيية اشتراط ككف الشخص حسف الظاىر ، كاثبات ذلؾ إنما يككف بحسب 
  .()الظيكر العرفي ، فيكفي عرفان أنو كذلؾ

فالمتأمؿ في المسائؿ المذككرة كتطبيقات يجدىا ذات أبعاد اجتماعية ليا تأثيرىا في التعامؿ سكاء مع 
 .المسمـ أك غيره 

 

 
                                                           

 .585 / 14:  ىػ 1416:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : مصباح الفقيو ، آغا رضا بف محمد ىادم اليمداني ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .38:  ىػ 14018:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : محمد حسيف أمر اليي ، طبع كنشر : الخمس ، مرتضى الحائرم ، تح : ينظر  ()
  .501 / 2:  ىػ 1421:  ، ت 1 طيراف ، ط –مؤسسة تنظيـ آثار السيد الخميني : كتاب البيع ، ركح اهلل الخميني ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .327:  ش 1378-  ىػ 1420:  ، ت 1 قـ ، ط –قدس : باقر خسركشاىي ، المطبعة : االجتياد كالتقميد ، رضا الصدر ، تح : ينظر  ()
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 انثبني
ُ
 انفصم

 

خ نهفقو االجتمبػي  
ّ
خ ًاألصٌل انؼمهي

ّ
املجبني غري انهفظي

 ًتطجيقبتيب

 

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب: املجحث األًل 
ّ
 املجبني غري انهفظي

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب: املجحث انثبني 
ّ
 مجبني األصٌل انؼمهي
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 األًل
ُ
 املجحث

 

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب
ّ
 املجبني غري انهفظي

 

ل 
ّ
جيتو ، تطجيقبتواإلمجبعمجىن : املطهت األً

ُ
  ، حقيقتو ، أنٌاػو ، ح

  انفتٌائيخ ، حقيقتيب  ، حجيتيب ، تطجيقبتيبانشيرحمجىن : املطهت انثبني 

جيتو ، تطجيقبتوانؼقممجىن : املطهت انثبنث 
ُ
  ، حقيقتو ، أنٌاػو ، ح
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  ، حقيقتو ، أنكاعو ، ُحجيتو ، تطبيقاتواإلجماعمبنى : المطمب األّكؿ 

ثبات الحكـ الشرعي ، فمذا بحثو األصكليكف ككقع اإلختبلؼ في  ييعٌد اإلجماع ثالث األدلة في بياف كا 
 :حجيتو ، كلبياف ذلؾ ينتظـ المطمب عمى ثبلثة مقاصد ككما يأتي 

 معنى اإلجماع كأنكاعو: المقصد األكؿ 

 معنى اإلجماع: أكالن 

 أىفٍ  كىأىٍجمىعيكا ًبوً  ذىىىبيكا  فىمىٌما: العـز كقكلو تعالى :  ، األكؿ ()يستعمؿ في معنييف: ػ اإلجماع في المغة 1
يابىتً  ًفي يىٍجعىميكهي  ... الجيبّْ  غى

ما...  : االتفاؽ ، كقكلو تعالى :  كالثاني ()  أىٍجمىعيكا ًإذٍ  لىدىٍيًيـٍ  كيٍنتى  كى
كف  كىيـٍ  أىٍمرىىيـٍ  يىٍمكيري

 . أم اتفقكا ()

 :عيٌرؼ اإلجماع باإلصطبلح بعدد مف التعريفات منيا : ػ اإلجماع في االصطبلح 2

 .  (كآلو عميو اهلل صمى)  أمة محمد مف كالعقد الحؿ أىؿ اتفاؽ ىك أػ 

  . المعصـك قكؿ عمى يشتمؿ كجو عمى  (كآلو عميو اهلل صمى)  محمد أمة ب ػ اتفاؽ

  .()األمة مف قكلو يعتبر اتفاؽ مف كىك ، خاص اتفاؽ ج ػ

كتشترؾ التعريفات المذككرة بمحكر اإلتفاؽ ، لكف سيأتي إنو ليس مطمؽ االتفاؽ حجة ، بؿ الحٌجة ىك 
 . أحد المجمعيف االتفاؽ عمى كجو خاص ، أعني ما كاف المعصـك 

 أنكاع اإلجماع: ثانيان 

 :يذكر األصكليكف لئلجماع عدة أنكاع باعتبار الجية كالحيثٌية المبلحظة فيو ككما يأتي 

 .ىك ما يحٌصمو الفقيو بنفسو ، فيجيد نفسو كيتتبع أصكلو : ػ اإلجماع الميحٌصؿ 1

                                                           

 . باب العيف 15 / 3: القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
  .15/ يكسؼ  ()
  .102/ يكسؼ  ()
  .185 / 1 :  فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم:ٌنظر  ()
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  .()ما إذا نقؿ لو ناقؿ بأف اإلجماع تحقؽ عمى كذا أمر: ػ اإلجماع المنقكؿ 2

ىك اإلجماع الذم لو مدرؾ أستند إليو المجمعكف مف آية أك ركاية أك مستند : ػ اإلجماع المدركي 3
 .شرعي 

اإلجماع الذم ليس لو مدرؾ يستند عميو ، بؿ ىك إجماع يكشؼ عف رأم : ػ اإلجماع غير المدركي 4
المعصـك 

() .  

ـٌ بإبداء آراء المتفقيف صراحة بقكؿ أك كتابة مف الجميع ، أك : ػ اإلجماع الصريح 5 ىك اإلتفاؽ الذم ت
 .تصريح بعض كمكافقة اآلخريف صراحة عمى ذلؾ القكؿ 

إذا ما أفتى جماعة مف الفقياء بأمر فيطمع سائر الفقياء عمى تمؾ الفتكل فبل : ػ اإلجماع السككتي 6
 .يعٌمقكف عمييا بالنفي أك اإليجاب ، فإف ذلؾ يعٌبر عف قبكليـ لمضمكنيا 

كىنالؾ أنكاع أخر مف اإلجماع تختمؼ باختبلؼ الحيثية كاإلجماع التشريفي كالحدسي كالدخكلي كالمبي 
 . إال إنيا ال تخرج عف حقيقة اإلجماع إال مف حيث المحاظ ()كالمطفي

 حجّية اإلجماع: المقصد الثاني 

يبحثي األصكلي عف حجٌية اإلجماع لتكسطو كثيران في مجاؿ استنباط األحكاـ الشرعٌية ، كقد كقع 
 اإلختبلؼ في ككنو دليبلن مستقبلن أك ال ، كىؿ ىك حٌجة ليتـٌ اإلستدالؿ بو أك ال ؟ 

 كيبدك مف القائميف بو مف اإلمامٌية أنو ليس دليبلن مستقبلن بؿ ىك كسيمة كاشفة عف قكؿ المعصـك 
كينبغي مبلحظة األدلة التي ذيكرت في مجاؿ . فيما إذا لـ يكف مدركٌيان ، فإنو إف كاف مدركٌيان فميس بحجة 

 :إثبات حجٌية اإلجماع كىي كاآلتي 

 الكتاب العزيز: أكالن 

 :يستدٌؿ عمى حيجٌية اإلجماع مف القرآف الكريـ بعدد مف اآليات الكريمة منيا 

                                                           

  .133 / 4: كفاية األصكؿ في أسمكبيا الثاني ، باقر اإليركاني : ينظر  ()
  .219 – 218 / 1: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي : ينظر  ()
  .53 – 52 / 1 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ٌنظر  ()
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مىفٍ : ػ قكلو تعالى 1 يىتًَّبعٍ  اٍلييدىل لىوي  تىبىيَّفى  مىا بىٍعدً  ًمفٍ  الرَّسيكؿى  ييشىاًقؽً   كى ٍيرى  كى لّْوً  اٍلميٍؤًمًنيفى  سىًبيؿً  غى لَّى مىا نيكى  تىكى
نيٍصًموً  ـى  كى يىنَّ سىاءىتٍ  جى مىًصيرا  كى

().  

 المؤمنيف سبيؿ غير  كبيف إٌتباع(عميو كالو  اهلل صمى ) الرسكؿ مشاٌقة بيف جمع تعالى اهلل إف: كجو االستدالؿ 
لّْوً   : قاؿ تعالى إذ الكعيد في لَّى مىا نيكى نيٍصًموً  تىكى ـى  كى يىنَّ  المؤمنيف سبيؿ غير إتباع يككف أف فيمـز  جى

ذا ، مشاقة الرسكؿ مثؿ ميحٌرمان  ريـ كا   كاسطة ال إذ إتباع سبيميـ ، كجب المؤمنيف سبيؿ غير إتباع حى
ٌجة يككف أف كالبلـز منو ، بينيما  أك الفعؿ أك القكؿ مف يختاره ما ىك الشخص سبيؿ الف اإلجماع حي

  . ()االعتقاد

 :كناقش السيد محمد تقي الحكيـ اإلستدالؿ المذككر بما يأتي 

 سبيؿ غير إتباع إف كالزمو عٌمة التحريـ في اشتراكيما الجزاء ىك كحدة مع الشرط تعدد أػ مقتضى
 .المطمكب  يتـ فبل الحرمة عمى ال يدؿ (صمى اهلل عميو كآلو  )لمرسكؿ  مشاٌقة دكف مف المؤمنيف

لّْوً   اإلجماع لمجرد عبارة إرادة عمى تيحمؿ أف يمكف ال اآلية ب ػ إف لَّى  مىا نيكى  معنى ال إذ () ...تىكى
 عميو كاليا المجمع غير الحكـ مف اتبعو ما نجعؿ األحكاـ مف عميو أجمعكا غير ما يتبع مف بأف : لمقكؿ
  .()القيمة يـك عميو

كىذىًلؾى : ػ قكلو تعالى 2 عىٍمنىاكيـٍ   كى سىطان  أيمَّةن  جى مىى شييىدىاءى  ًلتىكيكنيكا كى  ىك الكسط إف : بتقريب () ...النَّاًس  عى
 .حقان  فميكف الخيار العدكؿ األمة ىذه عف صادر كاإلجماع ، الحؽ إال يصدر عنو ال ، كالعدؿ العدؿ

 في ينفع كالذم ، العصمة ليـ ال العدالة إثبات مف أكثر عمى تزيد ال فيي لآلية تٌمت لك الداللة كىذه
 . الكاقعي الحكـ عف حكايتيا ، ليتـ العدالة ال ليـ العصمة إثبات ىك إنما المقاـ

ٍبؿً   كىاٍعتىًصميكا:  تعالى قكلو  ػ3 ًميعان  المَّوً  ًبحى ... تىفىرَّقيكا كىال جى
()  

                                                           

  .115/ النساء  ()
 وما 253 / 3:  بٌروت ، بال ط ، بال ت –نهاٌة السؤل فً شرح منهاج األصول ، ناصر الدٌن بن عبد هللا بن عمر البٌضاوي ، عالم الكتب : ٌنظر  ()

 .بعدها 

  .115/ النساء  ()
  .258: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
  .143/ البقرة  ()
  .103/ آؿ عمراف  ()
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 مكقكفة اآلية كداللة عنو التفرؽ يجكز كال بو االعتصاـ فيجب اهلل حبؿ اإلجماع إف :كجو االستدالؿ 
  .()ذلؾ بإثبات تتكفؿ ال لمفيـك اإلعتصاـ كىي مصداقان  اإلجماع يككف أف عمى

كالنتيجة إف استفادة حجٌية اإلجماع مف خبلؿ اآليات الكريمة غير ممكف بؿ بعيد جدان ، لعدـ داللتيا 
 .عمى ذلؾ نصان أك ظيكران 

 السّنة الشريفة : ثانيان 

 :ييستدٌؿ عمى حجٌية اإلجماع مف خبلؿ السنة الشريفة بعدد مف الركايات منيا 

 اختبلفان فعميكـ رأيتـ فإذا ضبللة عمى تجتمع ال أمتي إف )) : (صمى اهلل عميو كآلو  )ػ ما ركم عف النبي األكـر1
  .()((األعظـ  بالسكاد

 األعظـ السكاد فاتبعكا الجماعة عمى اهلل يدي  ))- :  أيضان – (صمى اهلل عميو كآلو  )ػ ما ركم عف النبي األكـر2
  . ()((النار  في شذٌ  شذٌ  مف فإنو

كنكقشت بأنيا  . ()إف ىاتيف الركايتيف كغيرىا تشٌكؿ حديثان متكاتران معنكيان يدٌؿ عمى حجٌية اإلجماع
ضعيفة السند تارة ، كقد صٌرح غير كاحد بذلؾ ، كتارة أخرل بككنيا كاردة في األمكر العقائدية ال المسائؿ 

  . ()الفرعٌية فضبلن عف عدـ حصكؿ التكاتر المعنكم

كالنتيجة عدـ إمكاف إثبات حجٌية اإلجماع عف طريؽ السنة الشريفة ، لعدـ كفاية الدليؿ الركائي عمى ذلؾ 
ٌما مف حيث الداللة ، كقد تككف ىذه الركايات كاردة لبياف أىمٌية التآزر كالتكاتؼ   .إٌما مف حيث السند كا 

 دليؿ العقؿ : ثالثان 

 :يستدؿ عمى حجٌية اإلجماع مف خبلؿ العقؿ ، كباإلمكاف تكضيحو بما يأتي 

                                                           

  .260 :األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()

 باب ما يككف مف 1303 / 2:  بيركت ، بال ط ، بال ت –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر : سنف ابف ماجة ، محمد بف يزيد القزكيني ، تح  ()
  .3950الفتف 

 األحاديث الدالة 115 / 1: يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ، بال ط ، بال ت : المستدرؾ عمى الصحيحيف ، أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ، تح  ()
  .2عمى اإلجماع ح 

  .72:  ـ 2010-  ىػ 1431: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي ، دار العربية لمقانكاف ، بال ط ، ت : ينظر  ()
  .43 – 42 / 1 : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني: ينظر  ()
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ػ أطبقت الدساتير في العالـ عمى أف رأم األكثرية في كؿ إجتماع يعقد لصنع قرار بشأف قضية مف 1
قضايا الساعة ممـز يجب العمؿ بمقتضاه كبخبلؼ ذلؾ يعـٌ الفساد النظاـ كتسكد الفكضى في 

 .()المجتمع

عمى أمكر تخالؼ النص  كثرتيـ مع الممؿ أىؿ كسائر كالنصارل الييكد كذلؾ يجتمع: كيرد عميو 
 .كالتشريع ، فيؿ يعٌد ذلؾ إجماعان ممزمان 

 .عندنا أيضان  معتبران  لكاف إلينا كصؿ لك المجمعيف بحيث عند معتبر دليؿ عف يكشؼ اإلجماع ػ إف2

 إذ ، إجماعان  يككف أف يمكف كال ، قياسان  أك عقؿ أك حكـى  سنةن  أك كتابان  يككف أف إما الدليؿ إف :عميو  كيرد
 .  عميو لئلجماع مستندا حكـ عمى اإلجماع لئف يككف معنى ال

 المتكاتر كغير نادر جدان كىك ال يكفي منيا فالمتكاتر السنة بأيدينا ، كأما محدكدة كىي فآياتو الكتاب أما
 صحة االعتماد عمى معيـ نتفؽ ال ما عمى المجمعيف اعتماد الحتماؿ كداللة سندان  عف الحجة يكشؼ ال

 .منيا  الحكـ كيفية استفادة في معيـ اختبلفنا كالحتماؿ عمييا اطمعنا لك ركايتو في عميو

 يمكف ال بؿ لئلجماع مستندا يككف أف يمكف ال العمماء بيف كبير خبلؼ مكضع نفسو كاف لما كالقياس
  .()بو القائميف غير مف ينعقد إجماع أف

كعند استعراض األدلة المذككرة عمى حجٌية اإلجماع نبلحظ عدـ التمٌكف مف اثبات حجٌية اإلجماع مف 
 خبلليا لعدـ داللتيا تارة كلمخالفتيا أصكؿ التشريع تارة أخرل كلعدـ اشتماليا عمى قكؿ المعصـك 

 .الذم ىك ركف اإلجماع 

 

 

 

 

                                                           

  .72: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى إبراىيـ الزلمي : ينظر  ()
  .266: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()
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 تطبيقات مبنى اإلجماع في الفقو اإلجتماعي: المقصد الثالث 

 اإلشياد في الطالؽ  : أكالن 

فاإلشياد في  . ()صحة الطبلؽ في شرط اإلشياد أف عمى ذكر صحاب المسالؾ بأنو أجمع األصحاب
الطبلؽ مف القضايا التي ليا جانب تشريعي كىك صحة الطبلؽ كأثر إجتماعي الذم ىك تكثيؽ الطبلؽ 

 .بيف الناس 

 الزنى بالعّمة أك الخالة  : ثانيان 

ريمت بناتيما عميو إذا كاف الفعؿ قبؿ العقد فثبكت الحرمة في ذلؾ  . ()لك زنى شخص بعمتو أك خالتو حى
 .إف كاف قبؿ العقد ، كأما بعده فبل تثبت الحرمة 

 "  حبست"الكقؼ بصيغة : ثالثان 

فداللتو كاضحة  . ()أفتى الفقياء بجكاز إنشاء الكقؼ بصيغة حبست كسبمت كالدليؿ عمى ذلؾ اإلجماع
 .كحمٌية الكقؼ لممكقكؼ عميو  (حبستي  )عمى صحة الكقؼ بمفظ 

 عدـ الربا بيف المسمـ كالذمي  : رابعان 

فالربا الذم ىك مف  . ()ذكر صاحب مفتاح الكرامة أنو ال ربا بيف المسمـ كالذمي كاإلجماع قائـ عمى ذلؾ
إذا كانت المعاممة بيف : المعامبلت المحٌرمة إال إنو قاـ الدليؿ عمى عدـ تحقؽ الربا في مكارد منيا 

 .المسمـ كالذمي 

كالتطبيقات المذككرة تشتمؿ عمى جيات إجتماعية مف حيث االرتباط في ما بينيا فضبلن عف ما يترٌتب 
 .عمييا مف أحكاـ شرعٌية 

 
                                                           

 1416:  ، ت 1 قـ ، ط –باسدار اسالـ : مسالؾ األفياـ إلى تنقيح شرائع اإلسالـ ، زيف الديف بف عمي العاممي الشييد الثاني ، المطبعة : ينظر  ()
  .112 / 9: ىػ 
  .542: المناىؿ ، محمد بف عمي الطباطبائي ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
  .155 / 3:  ىػ 1410:  ، ت 3 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : السرائر ، ابف ادريس الحمي ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .104 / 14:  مفتاح الكرامة ، محمد جكاد العاممي : ينظر  ()
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  الفتكائية ، حقيقتيا ، حجيتيا ، تطبيقاتياالشيرةمبنى : المطمب الثاني 

يعتمد الفقيو في عممية استنباط األحكاـ الشرعية عمى مجمكعة مف القكاعد كاألدكات كالمرجحات التي 
تسٌيؿ الكصكؿ إلى الحكـ ، كمف بينيا مسألة الشيرة كاإلشتيار فيي مف المسائؿ التي كردت كثيران عمى 
ألسنة الفقياء كاألصكلييف في مقاـ اإلستنباط ، كمحٌؿ البحث منيا ىي الشيرة الفتكائٌية لذا ينبغي بياف 

 :معنى الشيرة بشكؿ عاـ كأنكاعيا ثـ بياف حجية الشيرة الفتكائية كتطبيقاتيا ككما يأتي 

 معنى الشيرة كأنكاعيا: المقصد األكؿ 

 معنى الشيرة: أكالن 

مف لبس  )): ، كفي الحديث  حتى يشيره الناس صكرة كاضحةظيكر الشيء في : ػ الشيرة في المغة 1
غّْرىه بأىفٍ  البدف الثكب يشمؿي  كما بالذؿّْ  يشممو  أم()((ثكب شيرة ألبسو اهلل ثكبا مثمو   العييكف في ييصى

قّْرىه    .() كذكر الجكىرم أف الشيرة كضكح األمر ،()القيمكب في كييحى

تطمؽ الشيرة عند األصكلييف عمى الشيرة الفتكائٌية أك الشيرة في الفتكل كيراد : ػ الشيرة في اإلصطبلح 2
اشتيار الفتكل بحكـ مف األحكاـ دكف أف يككف ثمة مستند ليذه الفتكل كلك كاف ضعيفان إال أنو : منيا 

يحتمؿ أعتمادىـ عميو كحينئذ ال تككف الشيرة فتكائية ، فضابطة الشيرة الفتكائية ىك عدـ كجداف مدرؾ 
فالشيرة الفتكائية ىي اشتيار الفتكل بحكـ معٌيف عند الفقياء كال يكجد  . ()يحتمؿ اعتماد المشيكر عميو

 .دليؿ يدٌؿ عميو 

 أنكاع الشيرة: ثانيان 

الشيرة الفتكائية كقد تقٌدمت كالشيرة الركائية كالشيرة العممية كنكضحيما : تقٌسـ الشيرة عمى ثبلثة أقساـ 
 :بما يأتي 

                                                           

:  ـ 1990-  ىػ 1410:  ، ت 1 بيركت ، ط –دار الفكر : سعيد محمد المحاـ ، الناشر : سنف أبي داكد ، سميماف ابف االشعت السجستاني ، تح  ()
  .4029 باب لبس الصكؼ كالشعر ح 255 / 2
 .فصؿ السيف المعجمة  246 / 1 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
بيركت ، – دار العمـ لممالييف : أحمد عبد الغفكر عطار ، المطبعة : الجكىرم ، تح اسماعيؿ بف حّماد ، تاج المغة كصحاح العربية الصحاح : ينظر  ()

 . فصؿ الشيف 705 / 2:  ىػ 1407:  ، ت 4ط 
  .239 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
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ىي الركاية التي اشتير نقميا بيف المحدثيف ككثرت ركاتيا كاألحاديث الكاردة في نفي : ػ الشيرة الركائية 1
 . كيقابميا النادر (عمييـ السبلـ  )التجسيـ كالتشبيو كنفي الجبر كالتفكيض عف أئمة أىؿ البيت 

كالخبر المشيكر إنما يككف معبران عف الحكـ الشرعي فيما إذا أفتى الفقياء عمى كفقو ، كأما إذا ركاه 
 .المحٌدثكف كأعرض الفقياء عنو فيذه الشيرة ضعيفة كمكىكنة 

ىي الركاية التي عمؿ بيا مشيكر الفقياء كأفتكا عمى ضكئيا ، فيذه الشيرة تكرث : ػ الشيرة العممية 2
 في مقبكلة عمر بف حنظمة التي االطمئناف كتسكف إلييا النفس كىي التي كصفيا اإلماـ الصادؽ 

 الذم ذلؾ في عٌنا ركايتيما مف كاف إلى ما ينظر ... )): كردت في عبلج الخبريف المتعارضيف بقكلو 
عند أصحابؾ  بمشيكر ليس الذم الشاذ كيترؾ حكمنا مف بو فيؤخذ عند أصحابؾ عميو المجمع بو حكما
  .()فالشيرة العممية تككف سببان لتقديـ الخبر المعمكؿ بو عمى المتركؾ الشاٌذ الذم لـ يعمؿ بو . ()... ((

فالشيرة في حقيقتيا كاحدة كىي االشتيار لكنيا تختمؼ بحسب جية اإلضافة فإف كانت في الركاية كانت 
ف كانت في اإلفتاء كانت فتكائية  ف كانت في مقاـ العمؿ كانت عممية كا   .شيرة ركائية كا 

 ُحجّية الشيرة الفتكائية: المقصد الثاني 

كقع الخبلؼ بيف األصكلييف في حجٌية الشيرة مف عدميا ، كالمشيكر عدـ حجيتيا ، كأكرد الشيخ محمد 
 :ثبلثة آراء في المسألة  ( ىػ 1248: ت  )تقي الرازم 

 .عدـ حجٌية الشيرة الفتكائية : الرأم األكؿ 

ـٌ المستند الشرعي كالدليؿ التاـ : الرأم الثاني   .حيجٌية الشيرة الفتكائية إذا ت

 ، كأحاكؿ اآلف تكضيح ()حيجٌية الشيرة الفتكائية إذا لـ تخؿي عف حجة كلك ركاية ضعيفة: الرأم الثالث 
 :كبياف اآلراء الثبلثة كما يأتي 

 

                                                           

  .1 باب كجكه الجمع بيف األحاديث المختمفة ح 106 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .60 – 59 / 2 : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني: ينظر  ()
  .441 / 3 : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم: ينظر  ()
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 عدـ حجّية الشيرة الفتكائية: أكالن 

 :يستدؿُّ عمى عدـ حجٌية الشيرة الفتكائية بعدد مف األمكر منيا 

 كالحكـ إلييا الرجكع صحة عمى كال دليؿ عميو الدليؿ قياـ عمى يتكقؼ الحجية إثبات فإف:  ػ األصؿ1
 عمى دليؿ قياـ عدـ فمع باألخذ بالظنكف المتعمقة النكاىي فضبلن عف عمييا التعكيؿ يجز فمـ بمقتضاىا

 .بيا  األخذ ال يجكز عمييا االعتماد جكاز

 زالكا ال بؿ ، األصحاب بيف شيرتو بمجرد الحكـ بشيء عدـ كحديثان  قديمان  الفقياء حاؿ مف ػ المعمـك2
مبلحظة  مف معمـك أمر كذلؾ ، عمييا دليؿ ينيض حتى الحكـ عف المشيكرات كيتكقفكف بأدلة يطالبكف
 ، إلنكاره مجاؿ بحيث ال طريقتيـ عميو استمرت بؿ ، كاحتجاجاتيـ مناظراتيـ في كالتتبع تصانيفيـ

 كأكضحيا الحجج أبيف مف لكاف حجة عندىـ الشيرة كانت كلك كيؼ ، الكؿ مف إجماعان  ذلؾ فصار
 .عندىـ  بيا االحتجاج كشاع مؤنة ، كأسيميا كأقميا كأكثرىا ، األدلة كأظير

 كجكده مف يمـز كما ، حجية الشيرة عدـ عمى الشيرة لقياـ ، حجة تكف لـ حجة كانت لك ػ إف الشيرة3
  .()باطؿ فيك عدمو

 : فاألمكر المانعة مف األخذ بالشيرة الفتكائية ثبلثة 

 . التمٌسؾ باألصؿ فإف األصؿ عدـ حجيتيا : األمر األكؿ 

 . استقراء آراء األصكلييف الذم ييظير عدـ األخذ بيا : األمر الثاني 

 .المشيكر ىك عدـ األخذ بالشيرة : األمر الثالث 

ـّ المستند الشرعي: ثانيان   حجّية الشيرة الفتكائية إذا ت

  :()ييتمٌسؾ بحجية الشيرة الفتكائية مف خبلؿ أحد أمريف ذكرىما الشيخ اآلخكند

 .ػ أدلة حجية خبر الكاحد فإنيا تدٌؿ باألكلكية عمى حجٌية الشيرة الفتكائية بأعتبارىا أقكل ظنان منو 1

                                                           

  .443 / 3 : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم: ينظر  ()
  .292 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: ينظر  ()
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 أك عنكـ الخبراف يأتي فداؾ جيعمت :  فقمت سألت الباقر : قاؿ أعيف بف ػ التمٌسؾ بمرفكعة زرارة2
النادر  الشاذ كدع ، بيف أصحابؾ اشتير بما خذ زرارة يا )) : فقاؿ ؟ فبأييما آخذ المتعارضاف الحديثاف
ىذا ما يمكف التمٌسؾ بو كدليؿ عمى حجٌية الشيرة الفتكائية ، إال إف الشيخ اآلخكند الخراساني  . ()... ((

 :أجاب عف االستدالؿ المذككر بما يأتي 

ىك عدـ الجـز بككف حجٌية الخبر الكاحد ىي مف جية إفادة الظف بؿ إف ذلؾ : ػ جكاب دليؿ األكلكية 1
 .مجرد ظف ، كمف الكاضح أف الحجة ىك القطع باألكلكية كليس الظف بيا 

إف العقبلء يعممكف بالظف ألجؿ : ثـ لك كانت حجٌية الخبر الكاحد ىي السيرة العقبلئية ، فيمكف أف يقاؿ 
 إال إف ذلؾ اثباتو – أيضان –إفادتو الظف ، كحيثما كانت السيرة الفتكائية تفيد الظف فيمـز أف تككف حجة 

  .()بعيد جدان فبل يتـ ذلؾ

نعـ لك كجد دليؿ يدٌؿ عمى حجيتيا أمكف التمٌسؾ بيا . كنتيجة ما تقٌدـ ىك عدـ حجٌية الشيرة الفتكائية 
 .كاألخذ فييا في مقاـ استفادة األحكاـ الشرعية 

 ُحجّية الشيرة الفتكائية إذا لـ تخُؿ عف حجة كلك ركاية ضعيفة: ثالثان 

يختمؼ القكؿ الثالث عف الثاني بأنو أكسع دائرة كأكثر سعة مف الثاني ، فالقكؿ الثاني يحتاج إلمضاء 
ٌجة  . الشيرة إلى مستند شرعي بينما القكؿ الثالث يكتفي حتى لك كاف المستند ركاية ضعيفة لتككف حي

ف كانت ضعيفة تدٌؿ عمى حجٌية الشيرة   .كالقكؿ الثالث مع سعتو لـ يمكنو إثبات ذلؾ لعدـ إيجاد ركاية كا 

 تطبيقات مبنى الشيرة الفتكائية في الفقو اإلجتماعي: المقصد الثالث 

 إرث الزكجة  : أكالن 

كىي مف المسائؿ االبتبلئية  . ()المشيكر إف الزكجة ترث مف ثمف كقيمة ما ترؾ زكجيا إف كاف ليا كلد
 .االجتماعٌية التي ينبغي التأمؿ فييا 

                                                           

  .229 ح 133 / 4:  عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ()
  .163 – 162 / 4: كفاية األصكؿ في أسمكبيا الثاني ، باقر اإليركاني :  ينظر ()
:  ىػ 1422:  ، ت 1 قـ ، ط –اعتماد : ابراىيـ البيادرم ، المطبعة :  ، تح  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيرتحرير األحكاـ ، : ينظر  ()
5 / 41.  
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 إذا قتؿ مف أسمـ حديثان  : ثانيان 

 إف أنو كالمشيكر مكاؿ لو كليس أسمـ ممف مف الناس نحكه عمى الدية قسمت خطأ قتؿ ثـ الرجؿ أسمـ إذا
ف ، ماؿ لو كاف إف عميو ديتو كانت خطأ قاتبل كاف   .( )اإلماـ عمى الدية كانت ماؿ لو لـ يكف كا 

 دية احمرار كاخضرار الجسـ  : ثالثان 

 فاألحكاـ المتقٌدمة استند الفقياء ()إذا أحٌمر الجسـ أك أخٌضر فديتو نصؼ ما لك أحمر أك أخٌضر الكجو
 .في إثباتيا عمى دليؿ الشيرة كاعتمدكا عميو في إطبلؽ الحكـ عمييا مف دكف لحاظ غيره مف األدلة 

  ، حقيقتو ، أنكاعو ، ُحجيتو ، تطبيقاتوالعقؿمبنى : المطمب الثالث 

يعتبر الدليؿ العقمي رابع األدلة عمى إثبات الحكـ الشرعي لدل أصكليي اإلمامٌية ، كقد كقع البحث بيف 
المذاىب الفقيية اإلسبلمٌية مف جية كبيف اإلمامٌية مف جية أخرل في إعتبارية دليؿ العقؿ كحجيتو كما 

 :ييراد منو ، كبياف ذلؾ كما يأتي 

 معنى العقؿ ، أنكاعو ، مكرد بحثو: المقصد األكؿ 

 معنى العقؿ: أكالن 

 كاإلمساؾالتثٌبت في األمكر :  ، منيا يطمؽ العقؿ في المغة كيراد بو عٌدة معاف: ػ العقؿ في المغة 1
(  بفتح البلـ )عقؿى : ، كيقاؿ ()السير إذا منعت مف ؛  عقمت الناقة: ، يقاؿ كاالمتناع كالشٌد كالحبس

.  العاقؿ الذم يحبس نفسو كيرٌدىا عف ىكاىا:  ، كقيؿ الرجؿ إذا كٌؼ نفسو كشٌدىا عف المعاصي
ىذه ىي  . ()صاحبو عف التكٌرط في الميالؾ- أم يحبس - أٌف العقؿ سيمي عقبلن ألٌنو يعقؿ :  ككرد

جميع - تقريبان - ، كتندرج تحتيا  المعاني المغكية الرئيسية التي تكاد تجمع عمييا كتب المغة حكؿ العقؿ
.   التي ذكرت ليذا المفيـكلالمعاني األخر

                                                           

 9:  ىػ 1418:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي :  ، طبع كنشر  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيرمختمؼ الشيعة ، : ينظر  ()
 /427.  
 / 4:  ىػ 1420:  ، ت 1 قـ ، ط –جعفر الككثراني ، دار اليادم : غاية المراـ في شرح شرائع اإلسالـ ، المفمح الصيمرم البحراني ، تح : ينظر  ()

472 .  
 . باب ما أكلو العيف 426 / 5:  ش 1362:  ، ت 2 طيراف ، ط –جايخانو : مجمع البحريف ، فخر الديف الطريحي ، المطبعة : ينظر  ()
 . فصؿ العيف الميممة 458 / 11 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
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، أم أٌنو بطبيعتو يعقؿ  فالعقؿ قيد يحكؿ دكف انطبلؽ اإلنساف فيما يشينو أك يضٌر بو أك ما ال يميؽ بو
.   الطبعلالنفس عف التصٌرؼ العشكائي الناتج مف مقتض

 : فقد عيرّْؼ بعدد مف التعريفات منيا – أيضان –كيسٌمى بالدليؿ العقمي : ػ العقؿ في اإلصطبلح 2
  .()الشارع المقٌدس حكـ إلى بو الميتكٌصؿ العقمي الحكـ ىك أػ

 حكـ عمى ترتبو دكف مف استقبلالن  العقؿ بو سكاء حكـ ، شرعي حكـ منو ييستنبط عقمي حكـ ب ػ كؿ
الحكـ  ذلؾ عمى يترتب ثـ الٌشرع جية مف كلك آخر حكـ ثبكت عمى بو مترٌتبان  العقؿ حكـ كاف أك ، الٌشرع
 . آخر شرعي حكـ العقمي
 ثابتان  يككف كالثاني أف ، الكاقع نفسو بحسب في لمكضكعو ثابتان  أمران  العقؿ بو حكـ ما يككف أف إما فاألكؿ

ف التكميؼ ظاىر إلى بالنظر لو  : ثبلثة فاألقساـ ، األمر كنفس الكاقع كذلؾ بحسب يكف لـ كا 
 . العقؿ كالٌشرع حكمي بيف كالمبلزمة ، العقمييف كالتقبيح التحسيف مسألة : القسـ األكؿ
 حرمة الشيء كجكب ، كاستمزاـ مقدمتو كجكب الشيء كجكب كاستمزاـ المبلزمات مسائؿ : القسـ الثاني

 . أضداده

  .()الدليؿ قياـ عدـ عند كاإلباحة البراءة أصالة :القسـ الثالث 
 قاعدة إلى يرجع ما إلى ، كينقسـ شرعي حكـ إلى النظر فيو بصحيح التكصؿ يمكف عقمي حكـ ج ػ كؿ
،  كفرانو كحرمة المنعـ شكر بكجكب كحكـ العقؿ كاقعيان  حكمان  يككف كبالتالي قد العقمييف كالتقبيح التحسيف

ليو المفسدة أمارات عف الخالية األشياء تناكؿ بإباحة ظاىريان كحكمو حكمان  يككف كقد  أصؿ يرجع مسألة كا 
لى كجو في االستصحاب مسألة كمثمو البراءة  شيء عمى شيء تعميؽ باستمزاـ كحكمو إلييا ال يرجع ما كا 
  .()الجممة انتفائو في عند انتفاؤه
  .()((شرعي  حكـ إلى بو يتكصؿ عقمي كؿ حكـ ))د ػ 

كغيرىا مف التعريفات التي يراد منيا تعريؼ كتكضيح معنى الدليؿ العقمي ، ككالعادة فيي تعريفات ال 
تخرج عف ككنيا شركحان لبلسـ فمذا ال أقؼ عمى ما يرد عمييا ، كأكتفي بأنيا اشتممت عمى تكسط القضٌية 

 .العقمية في طريؽ استنباط األحكاـ كىذا لكحده كاؼو في سقكطيا عف الحدٌية الحقيقية 

                                                           

  .163 / 2: نياية النياية ، عمي الغركم اإليركاني : ينظر  ()
  .597 / 3 : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم: ينظر  ()
  .316 : الفصكؿ الغركية في األصكؿ الفقيية ، محمد حسيف الحائرم: ينظر  ()
  .294 / 1 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ،  ()
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 أنكاع العقؿ مف حيث المدركات : ثانيان 
 :يقٌسـ العقؿ مف حيث المدركات عمى قسميف ككما يأتي 

فَّ  كالسمكؾ التصرفات مف يعني ، يعمؿ أف ينبغي ما ىك إدراؾ: ػ العقؿ العممي 1  لو العممي العقؿ ، كا 
 حكمو : مثالو ، قبيح ىك فيما كبالتقبيح ، حسف ىك لما بالتحسيف فيحكـ ، األفراد سمكؾ في الحكـ

 .الكذب  عمى كبالقبح الصدؽ عمى بالحسف
لى ، تحتنا كاألرض فكقنا السماء أفَّ  كإدراؾ يعمـ أف ينبغي ما إدراؾ:  ػ العقؿ النظرم 2  مبلييف كا 

  .()كغيرىا الككنية الحقائؽ

 أف ينبغي مما - بالفتح - كاف الميٍدرىؾ فإف ، المدركات بيف باالختبلؼ إال العقميف بيف االختبلؼ كليس
ف عقبلن  إدراكو فيسمى - كقبح الظمـ العدؿ حسف مثؿ - يفعؿ ال أك يفعؿ  مما الميٍدرىؾ كاف عمميان كا 
 عقبل إدراكو فيسمى – بالعمؿ لو عبلقة ال الذم " الجزء مف أعظـ الكؿ : " قكليـ مثؿ - ييعمـ أف ينبغي
  .نظريان 

 بعث إنشاء لمعقؿ كليس . ييٍترؾ أك ييٍفعؿ ينبغي أف مما الشيء أف إدراؾ إال ليس العقؿ حكـ كمعنى
 مف المراد إذان .  لمعمؿ في نفسو اإلرادة لحدكث سببان  يككف أم ، بمعنى إدراؾ العقؿ لمعمؿ إال كزجر

  .()كآراؤه العممي العقؿ مدركات ىي العقمية األحكاـ

 .فالضابطة في ككنو عقبلن عممٌيان أك نظريان ىك اإلدراؾ ، كبإختبلؼ اإلدراؾ يختمؼ الميدرىؾ تبعان لو 

 محؿ البحث مف الدليؿ العقمي في الحكـ الشرعي: ثالثان 

 :إف مكضع البحث مف الدليؿ العقمي ككنو أحد األدلة األربعة في بياف الحكـ الشرعي ىك ما يأتي 

ػ قدرة العقؿ عمى كشؼ المبلزمة بيف الحكـ العقمي أك الحكـ الشرعي كحكـ شرعي آخر كمسألة اإلجزاء 1
جتماع األمر كالنيي كداللة النيي عمى الفساد   .كمقدمة الكاجب كمسألة الضد كا 

 .ػ قدرة العقؿ عمى الكشؼ عف استحالة التكميؼ ببل بياف كالذم يمـز منو حكـ البراءة  2

                                                           

  .41 / 1:  ـ 2007-  ىػ 1427:  ، ت 3 قـ ، ط –قمـ : ما كراء الفقو ، محمد الصدر ، المطبعة : ينظر  ()
  .278 / 2 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
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ػ قدرة العقؿ عمى الكشؼ عف لزـك تقديـ األىـ عمى الميـ في مكرد التزاحـ بيف الحكميف المستنتج منو 3
 .حكـ األىـ 

  .()ػ قدرة العقؿ عمى الكشؼ عف كجكب مطابقة حكـ اهلل لما حكـ بو العقبلء في اآلراء المحمكدة4

 : كباإلمكاف إيجاز ىذه األمكر بمكرديف رئيسييف ىما 

 .أػ حجيٌة حكـ العقؿ بما أنو مف مصاديؽ القطع ، كالذم ىك حجتو ذاتية 

 .ب ػ كجكد المبلزمة بيف حكمي العقؿ كالٌشرع كأنو كؿ ما حكـ بو العقؿ حكـ بو الشرع 

 ُحجّية الدليؿ العقمي: المقصد الثاني 

يبحث األصكليكف عف حيجٌية العقؿ أك الدليؿ العقمي الذم ييشٌكؿ الدليؿ الرابع مف األدلة الشرعية األربعة 
حجية القطع كالمبلزمة بيف حكـ العقؿ كالشرع ، كبيانو : عمى الحكـ الشرعي لدل اإلمامية في مكرديف 

 :كاآلتي 

 القطع: أكالن 

األدلة الميحرزة إذ االستنباط : يعتمد الفقيو في عممية استنباط األحكاـ الشرعٌية عمى نكعيف مف األدلة 
 ، كأدلة غير محرزة الشرعي الحكـ عمى داؿ نص مف المستمد كاالستنباط أساس الدليؿ عمى فييا قائـ

 . أصالة البراءة مف المستمد كاالستنباط العممي األصؿ أساس فييا عمى التي يعتمد االستنباط

ذا ما الحظنا طريقتي اإلستنباط ، أعني القائـ عمى أساس الدليؿ كعمى أساس األصؿ العممي نجد  كا 
 : ، كبيانو كاآلتي()ىنالؾ عنصر مشترؾ بينيما يدخؿ في عممٌية اإلستنباط كىذا ما ييسٌمى بحجٌية القطع

 ػ معنى القطع 1

المراد مف القطع ىك اإلنكشاؼ التاـ كالرؤية الكاضحة لمتعٌمقو التي ال يشكبيا أدنى شؾ كىك تعبير آخر 
عف الجـز كالعمـ كاليقيف ، كليس لبلصكلييف معنى خاص يختمؼ عف المعنى المتعارؼ لمفظ القطع في 

 .المغة كالمتفاىـ العرفي 
                                                           

  .249 – 248 / 1: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي : ينظر  ()
  .57 / 1: دركس في عمـ األصكؿ ، محمد باقر الصدر : ينظر  ()
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كالقطع حاصؿ في العمـ التفصيمي كالعمـ اإلجمالي ، أما حصكلو في العمـ التفصيمي فكاضح لكضكح 
العمـ فيو ، كأما اإلجمالي فؤلف متعٌمقو ىك الجامع كالجامع ليس محبلن لمشؾ كالتردد ، كالذم ىك محؿ 

 .التردد في العمـ اإلجمالي ىك متعٌمؽ العمـ اإلجمالي 

عندما يىعمـ الميكٌمؼ بكقكع النجاسة في أحد اإلناءيف فيك يعمـ تفصيبلن بالجامع كىك كقكع النجاسة : مثالو 
  . ()كالتردد إنما ىك متعٌمؽ الجامع

كالنتيجة إٌف القطع ىك انكشاؼ ال يشكبو أدنى شؾ بحيث يككف المكٌمؼ جازمان بو ، سكاء أكاف متعٌمقو 
العمـ التفصيمي كالعمـ بأف ىذا السائؿ المشٌخص خمر أـ متعٌمقو العمـ اإلجمالي كالعمـ بكجكب صبلةو ما 

 .في ظير يـك الجمعة 

 ػ أنكاع القطع2

 :أكرد األصكليكف أنكاعان لمقطع نأتي عمى بيانيا ككما يأتي 

ىك القطع الذم ينشأ عف مبررات غير عقبلئية ، فمك أطمع العقبلء عمى ىذه : أػ القطع الشخصي 
لكثرة قطكعاتو الناشئة عف مبررات  (قطع القٌطاع  )المبررات لـ تكجب ليـ القطع ، كىذا ما ييسٌمى بػ 

 .غير عقبلئية كما ييقاؿ في كثير الشٌؾ ال يعتنى بشٌكو 

ىك القطع الذم ينشأ عف مبررات عقبلئية ، بمعنى أف العقبلء لك أطمعكا عمى : ب ػ القطع النكعي 
 - . أيضان –مبررات ىذا القطع ألكجبت ليـ القطع 

ىك كاشفية القطع عف متعٌمقو ، فيك كسيمة مف الكسائؿ اإلثباتية التي يككف ليا دكر : ج ػ القطع الطريقي 
 .الكشؼ عف الكاقع الثابت في نفس األمر كما لك قطع المكٌمؼ بأف الخمر حراـ 

ىك القطع الكاقع مكضكعان لحكـ مف األحكاـ بنحك يككف ترٌتب الحكـ منكطان : د ػ القطع المكضكعي 
فالقطع اعتبر ىنا مكضكعان  (إذا قطعت بنجاسة المائع حـر عميؾ بيعو  ): بتحققو خارجان ، كما لك قيؿ 

 : كعميو فالقطع المكضكعي يختمؼ عف الطريقي مف جيتيف . لحرمة البيع 

نما لو دكر الكشؼ عف ثبكت : الجية األكلى  إف الطريقي ليس لو دخؿ في ترتب الحكـ عمى مكضكعو كا 
 .الحكـ لمكضكعو فيك كسيمة اثباتية 

                                                           

  .189 / 2:  ىػ 1417:  ، ت 1 قـ ، ط –ستاره : اليداية في األصكؿ ، تقرير بحث السيد الخكئي لمشيخ حسف الصافي ، المطبعة : ينظر  ()
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القطع الطريقي يككف متأخران عف ثبكت الحكـ لمكضكعو ؛ ألنو كاشؼ عف الثبكت كال : الجية الثانية 
  .()يمكف أف يككف الكاشؼ متقدمان عف منكشفو

كفي الحقيقة اإلختبلؼ كاحد جكىرم ىك أف القطع المكضكعي يككف مكضكعان لترتب الحكـ الشرعي 
كلكاله لما كجد الحكـ مف األساس ، أما مسألة تأخر القطع الطريقي عف ثبكت الحكـ فيي مسألة بدييٌية 

 .ما داـ طريقان لو 

 ػ حجية القطع3

ال شٌؾ في كجكب متابعة القطع كالعمؿ عمى كفقو ما داـ مكجكدان ، ألنو بنفسو طريؽ إلى الكاقع فيجب 
ٌجة أصكلٌية ، كلتكضيح ذلؾ ينبغي مبلحظة المقصكد  ٌجة منطقية أك حي إتباعو ألنو حٌجة عقمية كليس حي

 :مف الحيجج المذككرة كبماذا يفترؽ عنيا ككما يأتي 

ٌجة المنطقٌية  عبارة عف ككف الحد األكسط في القياس المنطقي عٌمة لثبكت الحد األكبر لؤلصغر : أػ الحي
 : أك معمكالن لثبكتو ، مثاؿ 

    (الحد األكبر  )ػػػ العالـ متغٌير 

                  (الحد األكسط : متغٌير  )                       (الحد األصغر  )ػػػ ككؿ متغٌير حادث 

  (النتيجة  )ػػػ فالعالـ حادث 

فالقطع بيذا المعنى ليس حٌجة ، ألنو ليس عٌمة لثبكت الحكـ لممكضكع كال معمكالن لو ألف الحكـ تابع 
 .لمكضكعو ، فالحدكث ثابت لمعالـ سكاء أقطعتي بذلؾ أـ ال ، فميس لمقطع دكر في ثبكت الحدكث لمعالـ

ٌجة األصكلٌية  عبارة عٌما ال يستقٌؿ العقؿ باإلحتجاج بو غير إف الشارع المقٌدس أك المكالي : ب ػ الحي
ٌجة في باب األحكاـ كالمكضكعات لبعض المصالح كمثالو  حجٌية خبر الثقة فإف : العرفييف يعتبركنو حي

 .الشارع المقٌدس ىك مف جعؿ لو الحجٌية 

                                                           

 – 38:  ـ 2006-  ىػ 1427:  ، ت 1:  قـ ، ط –ستاره : تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمشيخ قصير التميمي ، المطبعة :  القطع :ينظر  ()
43.  
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ٌجة العقمٌية  عبارة عٌما يحتج بو المكلى عمى العبد كبالعكس ، أم ما يككف قاطعان لمعذر إذا : ج ػ الحي
ٌجة إذ يستقٌؿ بو العقؿ كيبعث القاطع إلى العمؿ عمى  أصاب كمعٌذران إذا أخطأ ، فالقطع بيذا المعنى حي

  . ()كفقو فيك حجة ذاتية كال يحتاج إلى جعؿ جاعؿ

ٌجة ذاتٌية إال في الحٌجة العقمٌية يككف القطع حٌجة  فيذه ثبلثة أنكاع مف الحجج كال يككف القطع فييا حي
 .معٌذرة كمنٌجزة 

 ػ المكافقة اإللتزامّية كعالقتيا بالقطع4

ٌية القطع مسألة بحثيا األصكليكف تحت عنكاف  كالمقصكد  (المكافقة اإللتزامٌية  )يترتب عمى القكؿ بحجي
إف العمؿ الذم يأتي بو المكٌمؼ عمى طبؽ القطع ، ىؿ يشترط اإللتزاـ بأنو حكـ اهلل قمبان ككجدانان : منيا 

 : ؟ أك يكفي في مكرد ثبكت القطع العمؿ الخارجي ؟ كقد أشار الشيخ اآلخكند إلى ىذه المسألة بقكلو 

 ، التزامان  مكافقتو  يقتضي- عمبلن  مكافقتو يقتضي كما - بالقطع التكميؼ تنجز ىؿ : الخامس األمر ))
 لو كاف بحيث ، االعتقادية كاألمكر األصكؿ الدينية في البلـز ىك كما ؟ كانقيادان  اعتقادان  لو كالتسميـ
 العقكبة فيستحؽ ، باألركاف العمؿ بحسب كاألخرل ، القمب كالجناف بحسب إحداىما ، كطاعتاف امتثاالف

إنما  بؿ ، عميو العقكبة يستحؽ فبل ؟ يقتضي ال أك ، عمبلن  المكافقة مع كلك المكافقة التزامان  عدـ عمى
  .()((العممية  المخالفة عمى يستحقيا

اإللتزاـ كالتسميـ بككنو مف اهلل تعالى ، كاإلتياف : يشير اآلخكند الخراساني إلى كجكد أمريف في كؿ فعؿ 
 بو خارجان ، كبالتالي فيؿ يكفي اإلتياف بالفعؿ خارجان أك يشترط فيو اإللتزاـ بككنو مف اهلل تعالى ؟

 :أختار الشيخ اآلخكند االكتفاء بإتياف الفعؿ خارجان مف دكف حاجة لئللتزاـ بو ككما يأتي 

 .  بذلؾ كالعصياف اإلطاعة باب في الحاكـ الكجداف أػ شيادة

 مسمماٌ  يكف لـ ، كلك العقكبة دكف المثكبة إال سيده ألمر الممتثؿ العبد استحقاؽ بعدـ العقؿ ب ػ استقبلؿ
ف ، بو كممتزماٌ   بو العبد يتصؼ أف يميؽ بما اتصافو لعدـ ، سيده لدل درجتو تنقيص يكجب ذلؾ كاف كا 

                                                           

  .42 – 39:  ـ 2011-  ىػ 1432:  ، ت 1 بيركت ، ط –، مرتضى الشيرازم ، دار العمـك " معانييا كمصاديقيا"الُحّجة  :ينظر  ()
  .268 : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني: ينظر  ()
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 التزامان  أك نييو ألمره مخالفتو عمى العقكبة استحقاؽ غير كىذا ، ليا كاالنقياد مكاله بأحكاـ مف االعتقاد
  . ()عمبلن  مكافقتو مع

ذا أردنا أف نبحث عف نتيجة كفائدة مف القكؿ بالمكافقة اإللتزامية نجد أف مف يمتـز بيا ال يمكنو تطبيؽ  كا 
األصكؿ العممية في مكرد العمـ اإلجمالي بنجاسة أحد اإلنائيف ، ألف تطبيؽ األصؿ العممي يقتضي عدـ 

 - . مثبلن –إيجاد الفعؿ بالخارج قطعان لتطبيقو أصؿ اإلحتياط 

 المالزمة بيف حكـ العقؿ كالّشرع: ثانيان 

القطع كقد تقٌدـ ، كالمبلزمة بيف حكمي العقؿ كالٌشرع كىك ما : بحث األصكليكف حجٌية العقؿ في مكرديف 
 :ييبحث اآلف ككما يأتي 

الدليؿ العقمي باعتباره أحد األدلة األربعة في مجاؿ استنباط األحكاـ الشرعٌية مٌما يعني كجكد مبلزمة بيف 
ال كيؼ يككف دليبلن عمى ثبكت األحكاـ ؟ كلبياف أكجو المبلزمة بيف حكـ العقؿ  حكـ العقؿ كالٌشرع كا 

 :كالٌشرع يتكزع البحث عمى ثبلثة أقساـ ككما يأتي 

 المستقالت العقمية: القسـ األّكؿ 

إذا استقٌؿ العقؿ بحسف فعؿ بما ىك فعؿ صادر عف الفاعؿ المختار أك قبحو كتجٌرد عف كؿ شيء إال 
بأف العقؿ يمكنو : النظر إلى الفعؿ نفسو ، فيؿ يككف العقؿ كاشفان عف حكـ الشرع ؟ أجاب األصكليكف 

ذلؾ ألنو مف األحكاـ البدييٌية لمعقؿ العممي ، فإذا عرض اإلنساف العدؿ كالظمـ عمى كجدانو كعقمو يجد 
 : في نفسو ميبلن إلى العدؿ كنفكران مف الظمـ ، كقد جاء في بحث العبلمة الحمي ما نٌصو 

 يجـز عاقؿ كؿ فإف ، شرع نظر إلى غير مف بعضيا كقبح األشياء بعض حسف بالضركرة نعمـ إنا ))
 كليس الشؾ يقبؿ ال ضركرم حكـ كىذا ، عميو كيذـ اإلساءة كالظمـ كبقبح ، عميو كيمدح اإلحساف بحسف
فإف العقؿ يستقؿ  . ()((بالشرائع  منيـ اعتراؼ غير مف بو كالمبلحدة البراىمة الشرع لحكـ مف مستفادا

 .بنفسو لمعرفة الحكـ ، كحكمو ىذا مكافقان لما حكـ بو الٌشرع 

 
                                                           

  .268: كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني:  ينظر ()
مؤسسة النشر : حسف زاده آممي ، طبع كنشر :  ، تح  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيركشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد ،  ()

  .418:  ىػ 1417:  ، ت 7 قـ ، ط –اإلسالمي 
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 (غير المستقالت العقمّية  )المالزمات : القسـ الثاني 

القسـ الثاني لحكـ العقؿ ىك باب المبلزمات فإذا أدرؾ العقؿ المبلزمة بيف الكجكبيف أك الحرمتيف ككرد 
أحد الكجكبيف في الشرع دكف اآلخر فإف العقؿ يحكـ بكجكب الثاني بناء عمى كجكب المبلزمة بيف 

 :الحكميف ، فاستكشاؼ الحكـ الشرعي متكقؼ عمى ثبكت المبلزمة بيف الحكميف ، كمف أمثمتو ما يأتي 

 .أػ المبلزمة بيف الكجكبيف ككجكب الشيء ككجكب مقدمتو 

 .ب ػ المبلزمة بيف الحرمتيف كحرمة الشيء كحرمة مقدمتو 

 .ج ػ المبلزمة بيف كجكب الشيء كحرمة ضٌده ككجكب المضٌيؽ كحرمة المكٌسع عند التزاحـ 

 .د ػ المبلزمة بيف النيي عف العبادة كفسادىا  

 .ىػ ػ المبلزمة بيف النيي عف المعاممة كفسادىا 

  .()ك ػ المبلزمة بيف كجكد الحكـ عند كجكد الشرط كالكصؼ كاإلنتفاء عند انتفاءىما

 إدراؾ مصالح األفعاؿ كفسادىا : القسـ الثالث 

إف األحكاـ الشرعٌية تابعة لممصالح كالمفاسد ، فبل يجب شيء إال لمصمحة في فعمو ، كال يحـر شيء إال 
لمفسدة في اقترافو ، كالتشريع اإلسبلمي مينٌزه عف التشريع ببل مبلؾ كحكمة

إال إف المصالح كالمفاسد . ()
 .بعضيا يمكف معرفتو كبعضو ال يمكف إال ما يظير مف ككنو حكمةن لمتشريع ال أكثر 

 

 

 

 

                                                           

  .25 – 24 / 2 :  الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني: ينظر ()
  .272 / 2 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ، : ينظر  ()
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 تطبيقات مبنى العقؿ في الفقو اإلجتماعي: المقصد الثالث 

 مقّدمات الحج  : أكالن 

 ، فالحج مف العبادات ذات الطابع االجتماعي ()يجب تحصيؿ ما يتكٌقؼ عميو الحج بعد تحقؽ شركطو
 عمى إيجاد بعض المقٌدمات – أيضان –، كيشترط فيو االستطاعة فإذا تكفٌرت كجب الحج إال إنو يتكقؼ 

 . لتكقؼ الحج عمييا عقبلن – كما في زماننا ىذا –مثؿ االشتراؾ بالقرعة 

 كجكب الطاعة: ثانيان 

 ؛ ألف العقؿ يحكـ بأف ()يمتـز األصكليكف بكجكب الطاعة مطمقان سكاء أكاف ذلؾ حكمان حقيقيان أك ظاىريان 
 .الكاقع ال يخمك مف حكـ شرعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .41 / 11:  ىػ 1417:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة آؿ البيت : مستند الشيعة ، أحمد النراقي ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .74 / 1: غاية المسؤؿ في عمـ األصكؿ ، محمد حسيف الحسيني الشيرستاني  : ينظر  ()
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 انثبني
ُ
 املجحث

 

خ نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب
ّ
 مجبني األصٌل انؼمهي

 

 تٌطئخ 

جيتو ، تطجيقبتواالستصحبة: املطهت األًل 
ُ
   ، مبىيتو ، ح

جيتيب ، تطجيقبتيبانرباءح : املطهت انثبني 
ُ
  ، مبىيتيب ، ح

جيتو ، تطجيقبتو: املطهت انثبنث 
ُ
 االحتيبط ، مبىيتو ، ح

جيتو ، تطجيقبتو: املطهت انراثغ 
ُ
 انتخيري ، مبىيتو ، ح
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 :تكطئة 

يعتمد الفقيو في عممٌية استنباط األحكاـ الٌشرعٌية عمى نكعيف مف األدلة مترٌتبة طكليان في ما بينيا ، األدلة 
كاألدلة غير المحرزة أك ما ييسٌمى باألصكؿ العممٌية التي تشٌخص الكظيفة - كقد بيحثت آنفان - المحرزة 

 . في مقاـ العمؿ 

كقد قٌسـ األصكليكف المكقؼ العممي تجاه كظيفة المكٌمؼ في حالة الشؾ بمحاظ ككف الكظيفة أكلٌية أك 
 :ككنيا ثانكية ككما يأتي 

كالمقصكد بيا تحديد القاعدة األكلية كاألصؿ العممي في الكاقعة بحٌد : ػ الكظيفة األكلٌية في حالة الشؾ 1
 :ذاتيا أم بمحاظ حكـ العقؿ العممي ، كبقطع النظر عف األدلة الشرعٌية ، كلبياف ذلؾ مسمكاف 

 أػ مسمؾ قبح العقاب ببل بياف

يعدُّ ىذا المسمؾ في تحديد األصؿ العممي العقمي الجارم لتحديد الكظيفة العممٌية عند الشؾ في التكميؼ 
الكاقعي ىك مسمؾ المشيكر الذم أعتمده عدد غير قميؿ مف األصكلييف كأختاركا فيو ككف األصؿ ىي 
البراءة العقمية ؛ ألف العقؿ يدرؾ أنو يقبح عمى المكلى أف يعاقب المكٌمؼ عمى شيء لـ يتـ عميو البياف 

  .()كالعمـ

 ب ػ مسمؾ حٌؽ الطاعة  

أختار السيد محمد باقر الصدر مسمكان آخران في تحديد الكظيفة األكلية في حالة الشؾ معتمدان في ذلؾ 
عمى ككف مفيـك الطاعة أكسع ليشمؿ التكاليؼ المشكككة كالمظنكنة فضبلن عف المقطكعة ، كبذلؾ يككف 

  .()األصؿ عنده ىك اإلحتياط كليس البراءة

ىنالؾ مسمكاف أك اتجاىاف في تحديد الكظيفة األكلية في حالة الشؾ ، مسمؾ المشيكر الذم : كالنتيجة 
أعتمد قاعدة قبح العقاب ببل بياف فاألصؿ عندىـ البراءة ، كمسمؾ حؽ الطاعة الذم أختاره السيد محمد 

 .باقر الصدر كاألصؿ عنده اإلحتياط 

                                                           

 2010-  ىػ 1431:  ، ت 1 قـ ، ط –سركر : البياف المفيد في شرح الحمقة الثالثة مف حمقات عمـ األصكؿ ، أياد المنصكرم ، المطبعة : ينظر  ()
  .70 – 69 / 4: ـ 
  .24:  ـ 2014:  ، ت 1 بيركت ، ط –، فارس فضيؿ عطيكم ، دار العارؼ " دراسة تحميمية أصكلّية"مسمؾ حّؽ الطاعة : ينظر  ()
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ثـ إف الشيخ مرتضى األنصارم ذكر في بداية رسائمو مكضحان مكرد جرياف األصكؿ العممٌية األربعة ما 
 : نٌصو 

فإف  . ، فإما أف يحصؿ لو الشؾ فيو أك القطع أك الظف  إلى حكـ شرعيألتفتى عمـ أف المكمؼ إذا  أ))
 باألصكؿ، كتسمى  حصؿ لو الشؾ فالمرجع فيو ىي القكاعد الشرعية الثابتة لمشاؾ في مقاـ العمؿ

،  كعمى الثاني .  الف الشؾ إما أف يبلحظ فيو الحالة السابقة أـ ال ؛كىي منحصرة في أربعة . العممية
  فاألكؿ. ، فإما أف يككف الشؾ في التكميؼ أك في المكمؼ بواألكؿ كعمى  .فإما أف يمكف االحتياط أـ ال

، كالرابع مجرل قاعدة  ةالبراء، كالثالث مجرل أصالة  ، كالثاني مجرل التخيير مجرل االستصحاب
،  ، كالثالث مجرل قاعدة االحتياط  ةالبراء، كالثاني مجرل أصالة االستصحاب  مجرل  فاألكؿ. االحتياط

 :كينتظـ المبحث عمى أربعة مطالب ككما يأتي  . () ((كالرابع مجرل قاعدة التخيير

   ، ماىيتو ، ُحجيتو ، تطبيقاتواالستصحابمبنى : المطمب األكؿ 

أىتـٌ األصكليكف بدراسة األصكؿ العممٌية بشكؿ كبير كباألخص أصؿ االستصحاب ؛ إذ ييبلحظ ذلؾ في 
 . ما كتبكه كما قيٌرر عف بحكثيـ كمحاضراتيـ كما ذلؾ إال ألىميتو كمكانتو 

في كتابو التذكرة الذم يعدُّ أقدـ أثر إمامي في أصكؿ الفقو  ( ىػ 413: ت  )كقد أشار إليو الشيخ المفيد 
 يجكز فمف ثبت كما ، ثابت باليقيف الحاؿ حكـ ألف ، كاجب الحاؿ باستصحاب كالحكـ )): بقكلو 

كمف الكاضح إف طبيعة الدراسة التي تناكلت االستصحاب عند  . ()((الدليؿ  بكاضح إال عنو االنتقاؿ
 :كسأبحثو كما يأتي  . ()المتقٌدميف تختمؼ عٌما كصؿ إليو اآلف البحث األصكلي بشكؿ كبير ككاضح

 حقيقة االستصحاب : المقصد األكؿ 

 تعريؼ االستصحاب : أكالن 

ٍحبة ًإلى دعاه: كمعناه  مف الفعؿ اٍستٍصحبى : ػ االستصحاب في المغة 1  فقد شيئان  الـز ما ككؿ ؛ الصُّ
 قيؿ ىذا كمف ، صحبتي حممتو : كغيره الكتاب  ، كاستصحب الشيء الزمو ، كاستصحب()استصحبو

                                                           

  .25 / 1:  فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ()
  .45:  ـ 1993-  ىػ 1414:  ، ت 3 بيركت ، ط –ميدم نجؼ ، دار المفيد : التذكرة بأصكؿ الفقو ، محمد بف محمد بف النعماف المفيد ، تح  ()
الجيد األصكلي عند العالمة الحّمي ، بالسـ عزيز : ينظر . إف طبيعة البحث األصكلي تطكرت كتكسعت إلى حّد كبير عّما كانت عميو في السابؽ  ()

 . كما بعدىا 45: شبيب ، إذ بحث تمكـ األمكر عند دراستو لممكضكعات األصكلية 
 . فصؿ الصاد الميممة 520 / 1 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
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 ()مفارقة غير مصاحبة الحاؿ تمؾ جعمت كأنؾ ، ثابتا كاف بما تمسكت إذا : الحاؿ استصحب
 .فاإلستصحاب المبلزمة كالمصاحبة 

عيٌرؼ االستحصاب بعدد مف التعريفات أىميا ما ذكره الشيخ :  ػ االستصحاب في اإلصطبلح 2
 . () (( عمى ما كافإبقاء ما كاف ))األنصارم 

:  كأضاؼ عميو الشيخ اآلخكند الخراساني ما يأتي 

إما مف جية بناء العقبلء عمى ذلؾ في : الحكـ ببقاء حكـ أك مكضكع ذم حكـ شؾ في بقائو  ))
ما مف . أحكاميـ العرفية مطمقا ، أك في الجممة تعبدا ، أك لمظف بو الناشئ عف مبلحظة ثبكتو سابقا  كا 

كقد عٌقب السيد الخكئي عمى ما أفاده الشيخ   .()((جية داللة النص أك دعكل االجماع عميو كذلؾ 
: الخراساني بنقطتيف 

. ما أضافو الشيخ الخراساني ىك مجرد شرح ال أكثر : األكلى 

أما ما  ))ككف تعريفات االستصحاب ترجع الى معنى كاحد غير صحيح ، كىذا نص كبلمو : الثانية 
كأما ما ذكره مف . ال غيره  (ره  )مف التعريؼ ، فيك شرح لما ذكره الشيخ  (ره  )ذكره صاحب الكفاية 

 . ()((... ككف التعاريؼ مشيرة إلى معنى كاحد ، فغير صحيح ، الختبلؼ المباني في االستصحاب 

ككف : كمف ىنا فقد رٌجح السيد الخكئي أف يككف البحث في االستصحاب راجع إلى أمريف ، أحدىما 
كعميو ، فإف كاف مف اإلمارات المفيدة لمظف النكعي فالصحيح  .أصؿ : االستصحاب إمارة ، كثانييما 

في تعريفو ما ذكره الشيخ مرتضى األنصارم ، كأما باعتباره مف األصكؿ فالصحيح ما ذكره الشيخ 
. الخراساني 

 أركاف االستصحاب: ثانيان 

 . تعبدان  أك متعٌمقو كجدانان  كاقع انكشاؼ كييراد منو : ػ اليقيف1

                                                           

 . باب ما أكلو الصاد 99 / 2: مجمع البحريف ، فخر الديف الطريحي : ينظر  ()
  .9 / 3:  فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ()
  .384:  كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ()
  .5 / 3:  مصباح األصكؿ ، تقرير بحث السّيد الخكئي لمسّيد محمد سركر البيسكدم ()
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 شؾ فيك بيقيف ليس ما فكؿ - الكجداني كالتعبدم – بمعنييو اليقيف يقابؿ ما بو كيريدكف : ػ الشؾ2
 .  أـ كىمان  معتبر غير ظنان  كاف أـ - الطرفيف تساكم أم - المنطقي شكا بالمعنى كاف سكاء ، عندىـ

 . غيره  ال لمشؾ متعمقان  الذم يككف ىك اليقيف بو يتعمؽ ما إف أم فييما المتعٌمؽ ػ كحدة3

 لعدـ التقديرم اليقيف كال ، بو صدؽ النقض لعدـ التقديرم بالشؾ عبرة فبل فيو كاليقيف الشؾ ػ فعمٌية4
 .  ()بالٌشؾ نقضو صدؽ

 كالمحمكؿ المكضكع يتحد إف ، أم الجيات جميع في المشكككة كالقضية المتيقنة القضية ػ كحدة5
 . كالرتبة  كالحمؿ كالنسبة

 مفاد ىك كما ، آخر يقيف مف بينيما فاصؿ يتخمؿ ال أف بمعنى ، اليقيف بزماف الشؾ زماف ػ اتصاؿ6
 . اليقيف  عمى بالشؾ النقض تسمط

 . ()لو الشؾ نقض صدؽ عدـ ليتـ - رتبيان  السبؽ كاف كلك - الشؾ عمى اليقيف ػ سبؽ7

ذا ما الحظنا ما بحثو األصكليكف خصكصان مف متأخرم المتأخريف لكجدنا العديد مف القضايا العقمية  كا 
 .المبحكثة في إركاف االستصحاب 

 تقسيمات االستصحاب: ثالثان 

قٌسـ األصكليكف أصؿ االستصحاب عمى تقسيمات مختمفة حسب الجية الممحكظة في المقسـ ، كبيانيا 
 :كاآلتي 

 :، كلو عدة مسائؿ ػ باعتبار زماف اليقيف كالشؾ 1

أ ػ أف يككف زماف اليقيف كالمتيقف سابقان كزماف الشٌؾ كالمشككؾ الحقان كىك الغالب في االستصحابات 
 .المتداكلة 

ب ػ ككف زماف حدكث اليقيف كالشٌؾ كاحدان مع ككف زماف المتيقف سابقان كزماف المشككؾ الحقان ، كما إذا 
 .عمـ بأف الماء كاف كٌران في األمس كشٌؾ فعبلن في كريتو 

                                                           

  .565 / 2: درر الفكائد ، عبد الكريـ الحائرم : ينظر  ()
  .454: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
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ج ػ أف يككف زماف حدكث الشٌؾ سابقان كزماف حدكث اليقيف الحقان مع سبؽ زماف المتيقف عمى زماف 
 .الحدكث ، كالشؾ فعبلن في طيارة الماء ثـ حصؿ لو اليقيف بأنو كاف طاىران قبؿ حدكث الشؾ 

 .()د ػ أف يككف زماف المشككؾ سابقان كزماف المتيقف الحقان كىك ما ييسٌمى باإلستصحاب القيقرل

 : كىك عمى صكرتيف ػ باعتبار منشأ الشّؾ ،2

 في بياف المراد مف الشؾ في المقتضي ، كيرجع ذلؾ فاختمفت آراء األصكليي: أ ػ الشؾ في المقتضي 
 :إلى اإلختبلؼ في مفاد المقتضي ، فقد ذكركا لو عدد مف المعاني ىي 

 المعمكؿ منو يترشح ما كىك ، المقتضى مف مركبة إنيا العمة ، إذ أجزاء مف يككف ما: المعنى األٌكؿ 
 عدـ كىك المانع كعدـ ، كالمماسة القابؿ قابمية أك الفاعؿ فاعمية في يككف دخيبلن  ما كىك كالشرط كالنار

 . بالسبب  المقتضى عف يعبر كقد ، الرطكبة كعدـ تأثيره في يزاحـ المقتضى ما

 القيكد الكجكدية كعف ، بالمقتضى المكضكع عف يعبركف قد الفقياء فإف المكضكع :المعنى الثاني 
 بالمكانع العدمية كعف القيكد ، بالسبب الكضعيات باب كفى التكميؼ باب في بالشركط فيو المعتبرة
 . الصبلة مكانع مف كالحيض ، ىك االستطاعة كالشرط ، المكمؼ الحج لكجكب المقتضى أف فيقكلكف

 .  ()كالمفاسد ، فالمقتضي ىك المبلؾ المصالح مف االحكاـ مبلكات :المعنى الثالث 

فيذه ثبلثة معاف لممقتضي إال إف الراجح ىك ككف المقتضي في مكرد البحث ىك إمكانٌية المستصحب 
ىك الشؾ في بقاء : لمبقاء بعد طرك الشٌؾ فيك المقصكد ، فيككف المقصكد مف الشؾ في المقتضي ىك 

 .الحالة التي تيقناىا في السابؽ 

 :يطمؽ معنى الرافع عمى معنييف : ب ػ الشؾ في الرافع 

ما يكجب انتفاء فاعمٌية المقتضي في بقاء مقتضاه أك ما يحكؿ دكف تأثير المقتضي في : المعنى األٌكؿ 
 .بقاء أثره بعد أف أٌثر في إيجاده ، كزكاؿ الممكٌية بالبيع كالزكجية بالطبلؽ 

                                                           

  .482 – 481 / 2: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي : ينظر  ()
  .46 / 4 :  زبدة األصكؿ ، محمد صادؽ الركحاني:ينظر  ()
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عبارة  عف األمر الكجكدم الذم أخذ عدمو شرطان في بقاء تأثير المقتضي لبقاء : المعنى الثاني 
  .()كاستمرار أثره

 .كالفرؽ بيف المعنى األكؿ كالثاني لمرافع ىك أف المعنى الثاني ال يككف إال كجكدٌيان بخبلؼ المعنى األكؿ 

 ػ باعتبار الدليؿ الداؿ عمى المستصحب3

ٌما سنة  يقٌسـ االستصحاب باعتبار الدليؿ عمى المستصحب إلى أربعة أقساـ ، ألف الدليؿ إٌما كتاب كا 
ٌما عقؿ  ٌما إجماع كا   .كا 

   ػ باعتبار حاؿ الُمْستصحب4

 :يقٌسـ االستصحاب بمحاظ حاؿ الميٍستصحب عمى قسميف رئيسييف 

 .كيشمؿ النعتي كالمحمكلي : أ ػ العدمي 

ما حكـ شرعي ، كالحكـ الشرعي يككف أربعة أنكاع : ب ػ الكجكدم  تعميقي : إما مكضكع خارجي كا 
فيذه األقساـ المتصٌكرة  . ()كتنجيزم ككٌمي كجزئي ، كيككف كؿ مف الكٌمي كالجزئي إما تكميفي أك كضعي

 .مف لحاظ حاؿ المستصحب ، كما تتمايز بو 

 حجّيُة اإلستصحاب: المقصد الثاني 

تعددت اآلراء في حجٌية االستصحاب حتى كصمت إلى أحد عشر قكالن ، كقد استعرضيا الشيخ األنصارم 
 : ، كسأعرض أىـ األدلة التي كردت لبلستدالؿ عمى حجيتو ، ككما يأتي ()في رسائمو بشكؿ مكٌسع

 األخبار : أّكالن 

الركايات التي دٌلت عمى مشركعٌية االستصحاب كثيرة أىميا الصحاح الثبلث لزرارة بف أعيف كتمييا 
مكثقة عمار كركايتا محمد بف مسمـ كعبد اهلل بف سناف ثـ مكاتبة القاساني ، كسأكرد صحيحتيف لزرارة 

 :منيا 
                                                           

  .23 / 3: مصباح األصكؿ ، تقرير بحث السّيد الخكئي لمسّيد محمد سركر البيسكدم : ينظر  ()
  .486 / 2: دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي :  ينظر ()
  .19 / 3: فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم : ينظر  ()
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 إلى أثره فعممت ، المني مف شيء أك أك غيره رعاؼ دـ ثكبي أصاب لو قمت : قاؿ (( زرارة ػ صحيحة1
قاؿ  . ذلؾ بعد ذكرت إني ثـ ، كصميت شيئا بثكبي أف كنسيت فحضرت الصبلة ، الماء لو أصيب أف

 كلـ فطمبتو أصابو قد انو مكضعو كعممت رأيت أكف لـ فإف : قمت . كتغسمو الصبلة تعيد : السبلـ عميو
كلـ  أصابو قد أنو ظننت فإف : قمت . كتعيد تغسمو : السبلـ قاؿ عميو ، كجدتو صميت فمما عميو أقدر
 لـ : قمت ، الصبلة تعيد كال  تغسمو: السبلـ عميو قاؿ . فيو فرأيت فصميت شيئا أر فمـ فنظرت ذلؾ أتيقف
اليقيف  تنقض أف لؾ ينبغي فميس فشككت طيارتؾ مف يقيف عمى ألنؾ كنت : السبلـ عميو قاؿ ؟ ذلؾ

 تغسؿ : السبلـ عميو قاؿ ، ىك فأغسمو أيف أدر كلـ أصابو قد أنو عممت قد فإني : قمت . أبدا بالشؾ
 إف عمي فيؿ : قمت . طيارتؾ مف يقيف عمى تككف حتى قد أصابيا أنو ترل التي الناحية ثكبؾ مف

 الشؾ تذىب أف إنما تريد كلكنؾ ، ال : السبلـ عميو قاؿ ؟ فيو أنظر أف شيء أصابو أنو شككت في
 الصبلة تنقض : السبلـ عميو قاؿ ؟ الصبلة في ثكبي كأنا في رأيتو إف : قمت . نفسؾ في كقع الذم
ف ، رأيتو ثـ منو مكضع شككت في إذا كتعيد  بنيت ثـ الصبلة كغسمتو قطعت رطبا رأيتو ثـ تشؾ لـ كا 
  .()(( بالشؾ اليقيف تنقض أف لؾ فميس ينبغي عميؾ أكقع شيء لعمو تدرم ال ألنؾ الصبلة عمى

 :كعٌقب السيد محمد تقي الحكيـ عمى ىذه الركاية بقكلو 

 نظرتو كدقة الراكم عمؽ أثارىا مسائؿ فقيية عدة عمى اشتممت كقد كأصحيا الركايات أىـ مف الركاية ىذه
 اليقيف بالشؾ تنقض اف لؾ ينبغي فميس ) منيا مقاميف  في الحاجة قكلو بمكضع منيا يتصؿ كما ،
 . المقاميف  في مصاديقيا بعض عمى طٌبقيا كمية كبرل كىي( 

 كال ، العتب أك التأنيب مكاقع غير عادة في تقاؿ ال كممة كىي - ينبغي فميس - التعبير مف يبدك كالذم
 أف كما ، لدييما المسممات مف كىي الطرفيف عند عنيا مفركغا ىذه الكبرل تكف لـ لك ىنا ليما مكضع

رسالو ، يقيف عمى كنت ألنؾ التعميؿ فييا  مرتكز بأمر تعميؿ يكحي انو اإلرساؿ مف النحك ىذا عمى كا 
 . ()معركؼ

الرجؿ يناـ كىك عمى كضكء ، أيكجب الخفقة كالخفقتاف عميو الكضكء ؟ : صحيحة زرارة قاؿ ، قمت لو ػ 2
ذا نامت العيف كااليذف فقد كجب الكضكء : قاؿ  : قمت. يا زرارة قد تناـ العيف كال يناـ القمب كاألذف كا 

                                                           

  .1 باب أف كؿ شيء طاىر ح 466 / 3 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .464: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
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ال ، حتى يستيقف أٌنو قد ناـ حتى يجيء مف ذلؾ  : فاف حٌرؾ في جنبو شيءه كىك ال يعمـ ؟ قاؿ 
اٌل فاٌنو عمى يقيف مف كضكئو ، كال ينقض اليقيف بالشؾ أبدان   .()((، كلكٌنو ينقضو بيقيف آخر  أمر بٌيف، كا 

 : كقد اشتممت الركاية عمى فقرتيف
يا  : الرجؿ يناـ كىك عمى كضكء ، أيكجب الخفقة كالخفقتاف عميو الكضكء ؟ قاؿ  ): الفقرة ااُلكلى  

ذا نامت العيف كااليذف فقد كجب الكضكء   . (زرارة قد تناـ العيف كال يناـ القمب كاألذف كا 
:   ، ككجو الشبية أمراف  كالخفقتاف تكجب الكضكء أـ الة، كىي أٌف الخفؽ كىذا سؤاؿ عف شبية حكمية

، بأف يككف الراكم ال يعمـ أٌف النـك ىؿ يشمؿ الخفقة كالخفقتيف  ىك االشتباه المفيكمي في النـك:  األٌكؿ
.   ، فيككف مف قبيؿ الدكراف بيف األقؿ كاألكثر أـ ال
احتماؿ ككف الخفقة كالخفقتيف ناقضان لمكضكء مستقبلن كسائر النكاقض مف  دكف أف يككف داخبلن :  الثاني

:  بعدـ انتقاض الكضكء بالخفقة كالخفقتيف بقكلو  ، كعمى كؿ حاؿ أجابو اإلماـ  في مفيـك النـك
ٌنما جمع بيف نـك العيف كااليذف كترؾ نـك القمب... يا زرارة إلخ ، لمتبلـز بيف نـك القمب كنـك االيذف عمى  كا 

. ، كىذه الفقرة ال دخؿ ليا بالمقاـ  ، فذكر نـك االيذف يكفي عف ذكر نـك القمب ما ذكره بعضيـ
ال ، حتى يستيقف أٌنو قد ناـ حتى  : فاف حٌرؾ في جنبو شيءه كىك ال يعمـ ؟ قاؿ  ): الفقرة الثانية 

اٌل فاٌنو عمى يقيف مف كضكئو ، كال ينقض اليقيف بالشؾ أبدان ، كلكٌنو ينقضو  يجيء مف ذلؾ أمر بٌيف ، كا 
 . (بيقيف آخر  

 حالة ال يرل لئلنسافكىذا سؤاؿ عف شبية مكضكعية مع العمـ بأصؿ الحكـ ، باعتبار أٌنو قد تحصؿ 
، فيشؾ في تحقؽ النـك فييا كال يسمع الشتغاؿ قمبو بشيء ، فأجاب اإلماـ  ، كال سيما قبؿ عركض النـك

  بعدـ كجكب الكضكء مع الشؾ في تحقؽ النـك بقكلو  : (حتى يستيقف أٌنو قد ناـ ال ،)  أم 
. ()ال يجب عميو الكضكء في صكرة الشؾ إلى أف يتيقف

، فاٌف البناء عمى الكضكء مع الشؾ في  كال إشكاؿ في داللة الركاية عمى حجية االستصحاب في مكردىا
. الحدث مما ال إشكاؿ فيو كال خبلؼ 

 
 

                                                           

  .1 أبكاب نكاقض الكضكء ح 245 / 1 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .156 / 2: مصباح األصكؿ ، تقرير بحث السّيد الخكئي لمسّيد محمد سركر البيسكدم :  ينظر ()
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 اإلجماع: ثانيان 

استدٌؿ بعض األصكلييف باإلجماع عمى حجٌية االستصحاب إال أف حصكؿ اإلجماع بيذه المسألة بعيد 
جدان لكقكع اإلختبلؼ الكثير في ذلؾ ، كلك أمكف ذلؾ لما كصمت اآلراء في االستصحاب إلى أكثر مف 

فاإلجماع المذككر لك كاف مكجكدان لما كيجد اإلختبلؼ في حجٌية االستصحاب ، كلما  . ()عشرة أقكاؿ
 .تكٌثرت اآلراء في بياف حيجيتو 

 بناء العقالء : ثالثان 

 :يعتمد االستدالؿ ببناء العقبلء الثبات حجٌية االستصحاب عمى مقٌدمتيف 

 بالمتيقف السابؽ األخذ عمى العممي سمككيـ في كتبانكا عمميـ في سيرتيـ الناس جرت مف العقبلء ػ إف1
 كلما االجتماعي النظاـ الختؿ كلكال ذلؾ ، العباد معايش قامت ذلؾ كعمى ، بقائو في البلحؽ الشؾ عند

 .كتجارة  سكؽ ليـ قامت

 عف طريقتيـ الردع منو يظير لـ فإذا ، معيـ المسمؾ متحد فيك رئيسيـ بؿ مف العقبلء الشارع ػ ككف2
ال ، غير مسمكيـ آخر مسمؾ لو ليس أنو القطع سبيؿ عمى يثبت العممية  . ()الناس كلبٌمغو كباف لظير كا 

 .فإذا ما تٌمت كمتا المقدمتيف باإلمكاف أف نثبت حجٌية االستصحاب كنعمؿ بو مف دكف مشكمة 

 دليؿ العقؿ: رابعان 

 الشيء بثبكت العمـ بيف يذعف بالمبلزمة إذ ، العممي ال ، النظرم العقؿ حكـ ىك ىنا مف العقؿ المقصكد
كناقش الشيخ المظٌفر الدليؿ . ببقائو  الشؾ عند البلحؽ الزماف بقائو في رجحاف كبيف السابؽ الزماف في

 : المذككر بكجييف 

 بالحالة العمـ يحصؿ ما كثيران  أف فنجد ، تكذيبيا الكجداف في فيكفي المدعاة العقمية المبلزمة أصؿ في ػ1
 . سابقان  ثبكتيا لمجرد الشؾ عند ببقائيا يحصؿ الظف كال السابقة

 حكـ بو يثبت ال الظف كىذا ، بالبقاء الظف بيا حصكؿ يثبت ما أقصى فإف لك سٌممنا ىذه المبلزمة ػ2
 حرمة التعبد عمى دؿ مما ليستثنى بالخصكص الظف ىذا حجية عمى يدؿ دليؿ آخر بضميمة إال الشارع

                                                           

  .297 / 4 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .296 / 4: المصدر نفسو : ينظر  ()
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 تقديرىا عمى العقمية ىذه المبلزمة تنيض كبالتالي ال . ()الدليؿ ىذا إثبات في الشأف كؿ كالشأف . بالظف
 .الشرعي  الحكـ عمى بنفسيا دليبل

 تطبيقات مبنى االستصحاب في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

  كفف الزكجة : أكالن 

يرل الشيخ الطكسي أف كفف الزكجة المتكفية يككف عمى زكجيا فيستخرجو مف مالو ال ماليا ؛ 
 فإف النفقة باألساس مف الكاجبات الزكجٌية التي تقع عمى عاتؽ الزكج بمجرد ()الستصحاب كجكب النفقة

 .حصكؿ العقد الشرعي بينيما ، فعندما تتكفى الزكجة تككف كاجباتيا عميو ؛ الستصحاب النفقة 

  المضاربة بدراىـ معينة : ثانيان 

 ، تمؾ الدراىـ السمطاف أسقط ثـٌ  معٌينة دراىـ المضاربة ماؿ رأس كاف أنو لك: ذكر العبلمة الحمي 
فاإلحتماؿ الذم  . ()أسقطيا السمطاف لبلستصحاب التي بعينيا الدراىـ تمؾ الماؿ رأس يككف أف احتمؿ

ذكره العبلمة الحمي إنما ىك بمحاظ استصحابو ألصؿ المضاربة الذم كاف عمى تمؾ الدراىـ المشٌخصة 
كالمثاالف المذككراف مف مكارد التطبيقات االجتماعية لمبنى االستصحاب ، إذ استصحاب الحالة . عندىـ 

 .السابقة ىك سبب جرياف الحكـ المذككر 

 حكـ تغسيؿ المطمقة بائنان لزكجيا الميت: ثالثان 

لك طٌمؽ الرجؿ زكجتو طبلقان بائنان ثـ تكفى ، فيؿ باإلمكاف أف تغسمو أك ال ؟ أختار المحقؽ الحٌمي عدـ 
كمف الكاضح إف الزكجة التي تطٌمؽ طبلقان بائنان ال يمكنيا أف ترجع إلى زكجيا  . ()ذلؾ لبلستصحاب

أثناء العٌدة كالمطمقة الرجعٌية بؿ تحـر عميو ، كمف ىنا استصحب المحقؽ الحمي الحرمة ىذه إلى ما بعد 
 .المكت فحكـ بحرمة تغسيميا لزكجيا المتكفى كالذم طٌمقيا طبلقان بائنان 

 

                                                           

  .298 / 4 : أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر: ينظر  ()
  .708 / 1:  ىػ 1407:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي :  ، طبع كنشر محمد بف الحسف الطكسيالخالؼ ، : ينظر  ()
  .52 / 13 :  الحمي العالمةتذكرة الفقياء ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
  .322 / 1:  ش 1364:  ، ت 1 قـ ، ط –مدرسة أمير المؤمنيف :  ، المطبعة المحقؽ الحمي نجـ الديف جعفر بف الحسفالمعتبر ، : ينظر  ()
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 ، ماىيتيا ، ُحجيتيا ، تطبيقاتياالبراءة مبنى : المطمب الثاني 

كقد بحثيا األصكليكف كمنيـ الشيخ مرتضى األنصارم في فرائده  (أصؿ البراءة  )مف األصكؿ الميٌمة 
كبحثو ضمف ثبلثة مطالب ؛ ألف الشبية إما  (الشؾ في نفس التكميؼ  )في المكضع األكؿ تحت عنكاف 

ما كجكبٌية أك مشتبية بينيما   . ()تحريمٌية كا 

أصالة خمك الذٌمة  )كقد بحث األصكليكف البراءة تحت مسٌميات أخرل كانت تستخدـ عندىـ ، فتيسٌمى بػ 
 فإذا ، الشكاغؿ الشرعية عف الذمة خمك األصؿ أف أعمـ: )) كما صٌرح المحقؽ الحمي ذلؾ بقكلو  (

 ذلؾ كاف لك : فيقكؿ ، األصمية انتفائو بالبراءة في يتمسؾ أف لخصمو جاز ، شرعيان  حكمان  مدع ادعى
  .()((... نفيو  فيجب كذلؾ ليس ، لكف شرعية داللة عميو لكاف ثابتا الحكـ

 النفي أصالة : الثالث القسـ )): كما عٌبر عنيا الفاضؿ التكني بقكلو  (أصالة النفي  )كقد يعٌبر عنيا بػ 
كلبياف حقيقة البراءة كحجيتيا كتطبيقاتيا ينتظـ المطمب عمى ثبلثة مقاصد  . ()((األصمية  البراءة كىك ،

 :ككما يأتي 

 ماىّية البراءة : المقصد األّكؿ 

 معنى البراءة: أكالن 

 : فالبراءة .  القطع: بمعنى ، البرء كاألصؿ ، لو كالمفارقة الشيء مف ىي الخركج: ػ البراءة في المغة 1
 مف كبرئت ، كقطعت أسبابو نفسؾ عف أزلتو إذا : براءة ، كأبرأ الشيء مف برئت : يقاؿ ، العبلقة قطع
مقة  بيننا يبؽ كلـ عٌنى انقطع : الديف  .()عي

في حدكد البحث لـ أجد مف عىرَّؼ البراءة بشكؿ مطمؽ ، بؿ اعتاد  : ػ البراءة في االصطبلح2
األصكليكف عمى تعريؼ أقساميا كما يترٌتب عمييا ، بيد إني الحظتي العبلمة الحمي ييشير إلى معنى 

البراءة األصمٌية ىي عدـ إيجاب الحد الذم ال : البراءة األصمية أثناء بحثو عف حكـ الزيادة ما معناه 

                                                           

 . كما بعدىا 17 / 2: فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم : ينظر  ()
  .212  : المحقؽ الحمي معارج األصكؿ ، نجـ الديف جعفر بف الحسف ()
  .178 :  الفاضؿ التكنيعبد اهلل بف محمد الكافية في أصكؿ الفقو ،  ()

 . فصؿ الباء 34 – 31 / 1 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
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أف  ( ىػ 1186: ت  ) ، كأحتمؿ المحقؽ يكسؼ البحراني ()إشعار فيو مف خبلؿ نفي الزائد كعدـ إثباتو
 :معنى البراءة األصمٌية أحد معنييف 

   الراجح: المعنى األكؿ 

 أنو بمعنى ، الحقيقة اإلطبلؽ في  األصؿ: قكليـ  كمنو ، كنفسو الشيء خمَّي إذا يترٌجح ما : منو كالمراد
 الراجح ألنو ؛ الحقيقيٌ  المعنى عمى يحممو المخاطب فإف صارفة قرينة غير مف كنفسو الكبلـ خمَّي إذا

 . النجاسة  عدـ الماء في األصؿ : أيضا قكليـ كمنو ، المتبادر

   االستصحاب : المعنى الثاني

النزاع ، كرجح أف يككف  كمحؿٌ  االختبلؼ حاؿ قبؿ الشيء عميو كاف الَّتي السابقة الحالة استصحاب أم
  .()المعنى األكؿ ىك المراد مف البراءة األصمية

إذا ما الحظنا المعاني المذككرة نجدىا تعٌبر عف الحالة الفعمٌية لمعنى البراءة ، فيي لـ تتحٌدث عف حقيقة 
البراءة إال ضمف الجرم العممي لمتطبيؽ ، كبالتالي فإف األكلى إرجاع البراءة لمعناىا المغكم ، لعدـ كجكد 

 .معنى خاص ليا عند األصكلييف أكثر مف معنى االنقطاع كقطع االرتباط 

 أقساـ البراءة: ثانيان 

 :العقمية كالشرعية كبيانيما كما يأتي : تقٌسـ البراءة في عمـ األصكؿ عمى قسميف 

 األصؿ ىذا كيراد منيا حكـ العقؿ بعد اإللزاـ ما لـ يصؿ إلى المكٌمؼ كقد اكتسب: ػ البراءة العقمية 1
 ( قده ) البيبياني الكحيد زمف في (بياف  ببل العقاب قبح )بػ  سميت عقمية قاعدة تحت فنية صيغة
  .()المعاصر األصكلي لمتفكير الرئيسية األسس أحد القاعدة ىذه كشكٌمت

 مف كاليأس فيو الشؾ الشرعي عند لمحكـ النافية الشرعية كتعٌرؼ بأنيا الكظيفة:  ػ البراءة الشرعٌية 2
  .()تحصيمو

                                                           

  .186 :  الحمي العالمةمبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير: ينظر  ()
  .156 / 1: يكسؼ بف أحمد البحراني الدرة النجفية مف الممتقطات اليكسفية ، :  ينظر ()
  .23 / 5 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث : ينظر  ()
  .481: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
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كيرد عمى ىذا التعريؼ بأف الكظيفة الشرعٌية النافية لمحكـ الشرعي ال تقتصر عمى خصكص البراءة 
 .الشرعٌية بؿ تعـٌ أيضان إطبلقات األدلة كعمكماتيا فيككف التعريؼ غير مانع 

 حجّية البراءة: المقصد الثاني 

 :يستدٌؿ عمى حجٌية البراءة بحسب األقساـ التي تنقسـ عمييا ككما يأتي 

 حجّية البراءة العقمية : أكالن 

كىك المسمؾ  (قبح العقاب ببل بياف  )أستدؿ األصكليكف عمى ثبكت البراءة العقمية مف خبلؿ قاعدة 
 :المشيكر ، كباإلمكاف صياغة الدليؿ عمى ثبكتيا كما يأتي 

 مخالفة بارتكاب عمى عدـ المؤاخذة العقبلئية المكلكيات باب في كالعقبلئي العرفي ػ قياـ الكجداف1
 منبيا ىذا فيككف . اإللزامي الظاىرم كال الكاقعي بالحكـ العمـ كعدـ الجيؿ مكارد في الكاقعي التكميؼ

 .كعقميتيا  بياف ببل العقاب قبح قاعدة ارتكازية عمى مثبلن 

 ليا درجات ال كاحدان  أمران  كالمكلكية الطاعة حؽ كأشكؿ السيد محمد باقر الصدر عمى الدليؿ المذككر بأف
  .()مراتب كال

بيد إف ما ذكره السيد الصدر ال ييساعد عميو القرآف الكريـ كالسنة الشريفة المذاف احتكيا عمى عشرات 
اآليات كالركايات التي تثبت أف الطاعة مفيـك مشٌكؾ كليس متكاطيء ، كطاعة اهلل تعالى كطاعة 

 ... .الرسكؿ كطاعة فرعكف كالشيطاف ك 

 الفكرة كتكضيح ، لمتحرؾ مكجب ال حيث التحرؾ ترؾ عمى العقاب يقبح أنو إلى القاعدة مرجعيا  ػ إف2
ما ، لمتحرؾ مكجب فيو يكف لـ مكرد في التحرؾ ترؾ عمى العقاب لتسجيؿ معنى ال بأنو كبركيان   كا 

 الكاقعية ال الكاصمة بكجكداتيا محركة تككف إنما التكاليؼ كمنيا الكاقعية األمكر أف فباعتبار الصغرل
 .بو  يعمـ ما ال ال بو يعمـ ما نحك يتحرؾ إنما فالعطشاف

 

 
                                                           

  .26 / 5 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث :  ينظر ()
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تككيني كتشريعي ، كالتككيني : كرٌد السيد محمد باقر الصدر الدليؿ المذككر بأٌف المحٌرؾ عمى قسميف 
خارج عف محؿ الكبلـ ، كالتشريعي يرجع إلى حؽ الطاعة الذم يقتضي االتياف بالتكاليؼ المظنكنة 

  .()كالمشكككة فضبلن عف المقطكعة

فالباحث ييسٌمـ بأف المحرؾ التككيني خارج عف محؿ البحث ، لكف رجكع المحٌرؾ التشريعي إلى حؽ 
الطاعة الذم يقتضي االتياف بالتكاليؼ جميعان ، فيذا غير مسٌمـ مطمقان ألف المحركٌية تابعة إلرادة المحٌرؾ 
رادة المحٌرؾ غير كاصمة إال في ما نقطع بو ، كأٌما اإلتياف بالمحتمبلت كالمشكككات فيكفيني اإلحتماؿ  كا 

 .لعدـ قبكلو كباألخص عدـ إمكاف السيد محٌمد باقر الصدر مف إقامة الدليؿ عمى مسمكو 

 حجّية البراءة الشرعّية: ثانيان 

 :يستدٌؿ عمى حجٌية البراءة الٌشرعٌية مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة الشريفة كالعقؿ ، كسأبحثيا كما يأتي 

  ػ القرآف الكريـ 1

يستدٌؿ عمى حجٌية البراءة الشرعية مف القرآف الكريـ بعدد مف اآليات باإلمكاف إرجاعيا إلى معنييف 
 :رئيسييف ككما يأتي 

 أػ التعذيب فرع البياف

مف المعاني التي تضمنيا بعض اآليات الكريمة ىك أف اهلل سبحانو كتعالى ال يعٌذب قكمان عمى تكميؼ إال 
 :بعد بعث الرسكؿ الذم ىك كناية عف بياف التكميؼ ، كمف ىذه اآليات الكريمة ما يأتي 

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه  : قكلو تعالى : اآلية األكؿ  ؿَّ فىًإنَّمىا يىًضؿُّ عى مىف ضى مًَّف اٍىتىدىلٰى فىًإنَّمىا يىٍيتىًدم ًلنىٍفًسًو كى
تَّىٰى نىٍبعىثى رىسيكالن  مىا كينَّا ميعىذًّْبيفى حى  ًكٍزرى أيٍخرىلٰى كى

().  

مىا  : قكلو تعالى : اآلية الثانية  ـٍ آيىاًتنىا كى مىٍيًي تَّىٰى يىٍبعىثى ًفي أيمّْيىا رىسيكالن يىٍتميك عى بُّؾى ميٍيًمؾى اٍلقيرىلٰى حى مىا كىافى رى كى
 كينَّا ميٍيًمًكي اٍلقيرىلٰى ًإالَّ كىأىٍىمييىا ظىاًلميكفى 

 : كاالستدالؿ باآليتيف مبني عمى أمريف ()

                                                           

  .27 / 5 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث :  ينظر ()
  .15/ اإلسراء  ()
  .59/ قصص اؿ ()
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نفي الشأف كالصبلحٌية : تستعمؿ في إحدل معنييف  (ما كٌنا  )أك  (كما كٌنا  )إف صيغة : األمر األكؿ 
ـٍ ًإفَّ المَّوى ًبالنَّاًس لىرىءيكؼه رًَّحيـه  ... : كقكلو تعالى  انىكي مىا كىافى المَّوي ًلييًضيعى ًإيمى كى

 أك نفي اإلمكاف كقكلو ()
مىا كىافى ًلنىٍفسو أىف تىميكتى ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو ًكتىابنا مُّؤىجَّبلن  : تعالى    ...كى

().  

 .كناية عف إتماـ الحٌجة عمى الناس  (صمى اهلل عميو كآلو  )إف بيعث الرسكؿ : األمر الثاني 

فمك لـ ييبعث الرسكؿ بتاتان أك بيعث كلـ ييبيف األحكاـ أبدان أك بٌيف بعضيا دكف البعض اآلخر : كالنتيجة 
 .لقبح العقاب إال في الكاصؿ مف التكميؼ 

 ب ػ اإلضالؿ فرع البياف

دٌلت العديد مف اآليات الكريمة عمى أف اهلل تعالى ال يضٌؿ عباده إال بعد البياف ، فإذا لـ يصؿ البياف فبل 
 :إضبلؿ ، كمف ىذه اآليات الكريمة ما يأتي 

تَّىٰى ييبىيّْفى لىييـ مَّا يىتَّقيكفى ًإفَّ المَّوى  : قكلو تعالى : اآلية األكلى  ـٍ حى مىا كىافى المَّوي ًلييًضؿَّ قىٍكمنا بىٍعدى ًإٍذ ىىدىاىي كى
ًميـه    .() ًبكيؿّْ شىٍيءو عى

إف التعذيب مف آثار الضبللة كالضبللة معٌمقة عمى البياف في اآلية ، فيككف التعذيب : كجو اإلستدالؿ 
 .معٌمقان عميو 

ـٍ كىالمَّوي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلفىاًسًقيفى ...  : قكلو تعالى : اآلية الثانية  فىمىمَّا زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
().  

عراضيـ كًكٍبرىـ كتكٌلييـ عف الحؽ: كجو اإلستدالؿ    .()إف إضبللو تعالى نتيجة زيغيـ كا 

كمف خبلؿ اآليات الكريمة المتقٌدمة نبلحظ أف اهلل سبحانو تعالى قد عٌمؽ العذاب كاإلضبلؿ عمى كصكؿ 
 )البياف كاليداية إلى الناس ، فإذا لـ يصؿ البياف كال اليداية فإف اهلل ال يعاقبيـ عمى ذلؾ كىذا ىك معنى 

  .(البراءة الشرعٌية 

                                                           

   .143/ البقرة  ()
  .145/ آل عمران  ()

  .115/ التكبة  ()
  .5/ الصف  ()

  .101 - 100 / 2 : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني: ينظر  ()

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya5.html
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  ػ السنة الشريفة2

حديث الرفع كمرسمة : يستدٌؿ عمى حيجٌية البراءة الشرعٌية مف خبلؿ السنة الشريفة بأحاديث كثيرة أىميا 
 :الصدكؽ ، كسكؼ أكتفي بعرض حديثي الرفع كالسعة ككما يأتي 

 أ ػ حديث الرفع 

 الخطأ : تسعة أمتي عف رفع :  (كآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسكؿ قاؿ  ))  :قاؿ اهلل  عبد أبي عف حريز عف
 كالطيرة ، كالحسد ، اضطركا إليو كما ، يطيقكف ال كما ، يعممكف ال كما ، عميو أكرىكا ، كما كالنسياف ،
  .()((ينطؽ بشفة  لـ ما الخمؽ في الكسكسة في كالتفكر ،

 :كجو االستدالؿ 

 يضع أف فبإمكانو بيده ككضعيا رفعيا أمر كاف لما ، سكاء أكانت تكميفية أك كضعٌية الشارع أحكاـ إف
  . عنو يرفعيما اف بكسعو أف كما ، كالجيؿ العمـ حالتي في الحكـ اإللزامي

منافاة  أية ىناؾ كليست ، الشؾ حاؿ في اإللزامي الحكـ الشارع رفع لمتعبير عف جاء الحديث كعميو ،
 العالميف حؽ في ثبكت األحكاـ عمى دؿ ما مقتضى ىك كما كاقعان  كبقائو بو الجيؿ عند الحكـ رفع بيف

المؤاخذة اآلتية في حينيا  أك العقاب رفع ىك الحديث في ىذا الرفع مفاد فيككف السكاء عمى كالجاىميف
 . كلكف عندما تنتفي آثار الرفع يعكد الحكـ عمى حالو تكميفان ككضعان 

 ب ػ حديث السعة

   .()(( ما لـ يعممكا سعة في الناس ) : )(صمى اهلل عميو كآلو  )ما ركم عف النبي األكـر 

كعدـ التنكيف فتككف داللة الحديث بحسب  باإلضافة قرئ كما سعة كممة بتنكيف الحديث ىذا قرئ كقد
 :القراءة ككما يأتي 

 

 
                                                           

  .1 باب جممة مما عفي عنو ح 369 / 15 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .6 باب حكم ما إذا لم توجد حجة ح 326 / 1 :  جامع أحاديث الشيعة ، حسيف البركجردم()
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 سعة في الناس تقديرىا عمى الركاية كيككف مفاد ، زمانية مصدرية ( ما ) تككف  أف:داللة القراءة األكلى 
 الشارع الف ، بو مشغكلة غير فذمتيـ بكجكد التكميؼ يعممكا لـ دامكا أم ما ، بالتكميؼ عمميـ عدـ مدة

 . أمره  مف سعة جعميـ في

 يعممكنو ال الذم الحكـ سعة في مفادىا الناس كيككف ، مكصكلة ( ما ) تككف أف :الثانية  القراءة داللة
  . الرفع حديث مؤدل مؤداه كيككف

 قبح ) العقمية لمقاعدة مضمكنو مؤكدان في يككف القراءة األكلى عمى الحديث إف:  القراءتيف بيف كالفرؽ
نعمـ  ال دمنا ما أم ، الينا كاصؿ غير البياف داـ ما السعة جعؿ لسانو لساف الف ( بياف ببل العقاب

  .()االحتياط ألدلة كىك معارض الرفع حديث مفاد الركاية مفاد يككف الثانية القراءة كعمى .بالتكميؼ 

مكصكلة أقرب إلى  (ما  )ككبل الداللتيف تصمح في تكجيو الحديث إال إف الداللة الثانية أعني ككف 
 .الظيكر العرفي مف ككنيا مصدرية زمانية 

 ػ حكـ العقؿ3

إلى المكٌمؼ بعد ما  (بقبح العقاب ببل بياف كاصؿ  )ييستدٌؿ عمى ثبكت البراءة بدليؿ العقؿ ؛ إذ إنو يحكـ 
فمف خبلؿ  . ()يقـك المكٌمؼ بكظيفتو مف الفحص عف الحكـ ، فإذا لـ يظفر بالحكـ قبح في حقو العقاب

الكتاب العزيز كالسنة الشريفة كالعقؿ أمكف إثبات البراءة الشرعٌية كبالتالي عدـ استحقاؽ العقكبة في 
 .التكميؼ غير الكاصؿ 

 تطبيقات مبنى البراءة في الفقو االجتماعي : المقصد الثالث 

 تقسيـ ماؿ الُمفّمس : أّكالن 

عادتيا تأمؿ ؛ ألصؿ  لك قٌسـ الحاكـ الشرعي ماؿ الميفٌمس ثـ ظير غريـ آخر ففي نقض الحاكـ القسمة كا 
 فالمفٌمس يككف غريمان لمجمكعة مف األشخاص الذيف يطمبكنو مقداران مف الماؿ ، فيقـك الفقيو ()البراءة

 .بقسمة الماؿ عمى الغرماء بالسكية كىك حكـ فيو شيء مف النظر االجتماعي 

                                                           

  .489: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()
  .108 : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني:  ينظر ()
  .77: المناىؿ ، محمد بف عمي الطباطبائي : ينظر  ()
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 ()قيمة تفكيت الُبضع: ثانيان 

ف الشيادة بطمت الحكـ قبؿ رجعا ثـٌ  بالطبلؽ شيد الشاىداف لك  لـ الدخكؿ بعد كاف فإف بعده رجعا ، كا 
 فحكـ ()بالتفكيت ليضمناه لمبضع قيمة كال . بالدخكؿ المير كاستحقاقيا ، البراءة شيئان ألصؿ يضمنا

 .الفاضؿ اليندم بعدـ ضماف الشاىداف لك رجعا عف الشيادة بعد الحكـ بالطبلؽ تمسكان بأصؿ البراءة 

 عدـ حّد المرأة بمجرد الحمؿ: ثالثان 

ف الحمؿ بمجٌرد المرأة تحدٌ  ال  ، بو البٌينة عمييا تقـ أك مٌرات بالزنا أربع تقرٌ  لـ ما بعؿ مف خاليةن  كانت كا 
 ()الزنا كعدـ البراءة ألصؿ ، سؤاليا عمينا كليس كاالستكراه كألف الحدكد تدرء بالشبيات الشبية لجكاز

فجكاز حٌد المرأة الخمٌية متكقؼ عمى إقرارىا بالزنا أك كجكد البينة عمى فعميا الزنا ، ثـ إنو ال يجب سؤاليا 
 .ألف األصؿ في المرأة عدـ ككنيا زانية مضافان إلى حمؿ عمؿ المسمـ عمى الصحة 

 ، ُحجيتو ، تطبيقاتو  ماىيتواالحتياط ، مبنى : المطمب الثالث 

أصؿ  )األصؿ الثالث مف األصكؿ العممٌية التي يعتمدىا الفقيو لتشخيص الكظيفة العممٌية لممكٌمؼ ىك 
كلبياف حقيقة االحتياط كأقسامو كحيجيتو كتطبيقاتو ينتظـ المطمب عمى ثبلثة مقاصد ككما  (االحتياط 

 :يأتي 

 ماىّية االحتياط : المقصد األكؿ 

 معنى اإلحتياط: أكالن 

الماؿ  خمؼ يككف المكاف : مف حاطو حكطان ، كاحتاط أخذ في الحـز ، كالمحاط: ػ االحتياط في المغة 1
 كأحصى ، شيء أقصى بمغ مف ككؿ ، قكامو : األمر كحكاط . كحكطيـ عمييـ استدار ، كأحاط بالقـك

  .()بو أحاط فقد عممو

                                                           

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بف محمد بف عمي : ينظر . مصدر أبضع كالسكر كالكفر كىك كناية عف الفرج كالجماع : الُبضع  ()
  .51 / 1 : الفيكمي

 .382 / 10 : قم ، بال ط ، بال ت –مؤسسة النشر اإلسالمً : كشف اللثام ، بهاء الدٌن محمد بن الحسن الفاضل الهندي ، طبع ونشر : ٌنظر  ()
  .422 / 10: المصدر نفسه : ٌنظر  ()

  .(حكط  ) مادة 355 / 2: القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
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اطى ًبكيؿّْ شىٍيءو ًعٍممنا ... : فاالحتياط ىك االستيعاب كاألخذ باألشد ، كمنو قكلو تعالى   كىأىفَّ المَّوى قىٍد أىحى

().  

مف خبلؿ متابعة آراء األصكلييف في االحتياط لكحظ أنيـ ليس ليـ معنى : ػ االحتياط في االصطبلح 2
يغاير المعنى المغكم أك يختمؼ عنو بؿ المراد مف االحتياط ىك التحٌفظ كالتحٌرز عف الكقكع في مخالفة 

كالمعنى المذككر ال يختمؼ  . ()الكاقع بكاسطة العمؿ بتماـ المحتمبلت الذم ىك أعمى مراتب االحتياط
كثيران عف المعنى المغكم بؿ ىك نتيجة االحتياط ، فإف التحٌفظ كالتحٌرز إنما ىك نتيجة اإلتياف بكؿ عمؿ 

 .حتى المحتمؿ منو 

 –الحكـ بمزـك اإلتياف بجميع محتمبلت التكميؼ فعبلن أك تركان  )): كعٌرفو صاحب مفتاح األصكؿ بقكلو 
 عند الشٌؾ بو كالعجز عف تحصيمو باألدلة المعتبرة ، أك تحصيؿ معرفة المكقؼ العممي –مع اإلمكاف 

  .()((بأحد األصكؿ المقررة 

كالجزء األٌكؿ مستفاد مف  (... أك تحصيؿ  )ك  (... الحكـ  ): التعريؼ المذككر يتكٌكف مف جزءيف 
 .تعريؼ السيد محمد تقي الحكيـ لبلحتياط الشرعي كما سيأتي في بياف أنكاع االحتياط 

أعـ مف االحتياط ، فتحصيؿ المكقؼ بأحد األصكؿ يشمؿ األصكؿ العممية كٌميا فيك : كالجزء الثاني 
كاألكلى االقتصار عمى ما عٌرفو . غير مانع مف دخكؿ األغيار ، فضبلن عف عدـ بيانو لحقيقة االحتياط 

 .المغكيكف كسار عميو األصكليكف ، فميس ثمة معنى جديد عندىـ 

 أقساـ االحتياط: ثانيان 

 :ييقٌسـ االحتياط عمى قسميف رئيسييف كىما 

 اإلتياف بمزـك الشارع حكـ بو كيراد )): كعٌرفو السيد محمد تقي الحكيـ بقكلو : ػ االحتياط الشرعي 1
 بيا اإلتياف إمكاف مع كاقعيا تحصيؿ عف كالعجز ، بيا الشؾ اجتنابيا عند أك التكاليؼ محتمبلت بجميع

  .()((اجتنابيا  جميعان أك

                                                           

  .12/ الطالؽ  ()
  .74 / 1 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
  .293 / 2 : مفتاح الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، أحمد كاظـ البيادلي ()
  .495:  األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ()
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كىذا األصؿ ىك األصؿ العممي الذم بنى عميو اإلخباريكف عمى أنو المرجع في الشبيات الحكمٌية 
 .التحريمٌية كيقابمو مشيكر األصكلييف عمى األخذ بجرياف أصالة البراءة الشرعٌية كالعقمٌية في ىذا المكرد 

ىك أحد األصكؿ العممية العقمية المدركة بكاسطة العقؿ العممي الذم يجرم في كؿ : ػ االحتياط العقمي 2
  .()مكرد تتسع لو حدكد حؽ الطاعة لممكلى

بيد إف األصكلييف اختمفكا في حٌد حؽ الطاعة الذم نشأ عنو اإلختبلؼ في مجرل أصالة االحتياط 
 .العقمي 

 ُحجّية االحتياط: المقصد الثاني 

 :أختمؼ األصكليكف في حجٌية االحتياط الشرعي مف حيث النفي كاإلثبات عمى أقكاؿ ثبلثة 

ػ اختار اإلخباريكف كبعض األصكلييف حجيتو كيجب األخذ بو في الشبيات الحكمٌية التحريمٌية دكف 1
 .الكجكبٌية 

ٌجة مطمقان سكاء أكاف الشبيات مكضكعية أـ حكمٌية بقسمييا ، كىك ما اختاره بعض اإلخبارييف 2 ػ ككنو حي
 .كاالصكلييف 

  .()ػ إنو ليس بحجة مطمقان كقد اختاره أصكليك بعض المذاىب اإلسبلمية كأغمب أصكلي اإلمامٌية3

كبعد أف اتضحت األقكاؿ في المسألة ينبغي أف أبٌيف المقصكد مف الشبيات الحكمٌية كالمكضكعٌية ليتضح 
 :جرياف االحتياط مف عدمو ، ككما يأتي 

المراد منيا ىك ما يككف متعٌمؽ الشؾ كالشبية فييا حكـ مف األحكاـ الشرعٌية : أ ػ الشبيات الحكمٌية 
 .الكمٌية تكميفان أك كضعان ، كمنشأ الشٌؾ في مكردىا ىك فقداف النص أك إجمالو أك تعارضو مع نٌص آخر 

 .لك كقع الشؾ في جعؿ الشارع لكجكب صبلة الجمعة : مثاؿ الشبية في األحكاـ التكميفية 

 .لك كقع الشؾ في طيارة الكتابي : كمثاؿ الشبية في األحكاـ الكضعٌية 

                                                           

  .463 : بدائع األفكار ، ميرزا حبيب اهلل الرشتي :  ينظر()
  .357 356: الجيد األصكلي عند العالمة الحّمي ، بالسـ عزيز شبيب :  ينظر ()
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ما يككف متعٌمؽ الشؾ عبارة عف انطباؽ الحكـ الكمي عمى كاقعة شخصٌية ، : ب ػ الشبية المكضكعٌية 
 . كمنشأ الشؾ في مكردىا ىك اشتباه األمكر الخارجٌية 

ينشأ عف الشؾ في استطاعتو أك عدميا أم -  مثبلن –الشؾ في فعمٌية الكجكب لمحج عمى زيد : كمثاليا 
 .الشؾ في تحقؽ مكضكع الكجكب 

ىي التي يككف متعٌمؽ الٌشؾ فييا ىك الحرمة ، كما لك كقع الشؾ في حرمة : ػ الشبية التحريمٌية 3
 : العصير العنبي ، كىي عمى قسميف 

ما كاف متعٌمؽ الٌشؾ فييا ىك الحرمة الكمٌية ، أم ما كاف : الشبية التحريمٌية الحكمٌية : القسـ األٌكؿ 
 .لك كقع الٌشؾ في جعؿ الحرمة لطبيعة العصير العنبي : الشؾ في أصؿ الجعؿ ، مثاليا 

ما كاف متعٌمؽ الشؾ ىك الحرمة الجزئٌية ، أم ككف الشؾ : الشبية التحريمٌية المكضكعٌية : القسـ الثاني 
لك أحرزنا جعؿ الحرمة عمى طبيعة لحـ األرنب إال : ليس في الجعؿ بؿ في مصداقية الطبيعة ، مثالو 

  .()إننا شككنا في حرمة ىذا المحـ بسبب الشؾ في مصداقيتو لمحـ األرنب

بعد اإلطبلع عمى مجمكعة مف األمكر التي ليا صمة بمكضكع البحث انتقؿ لعرض الحيجج التي يعتمدىا 
 :أصحاب االختبلؼ في حيجٌية االحتياط ككما يأتي 

 حجّية االحتياط الّشرعي: أكالن 

 :باإلمكاف اثبات حجٌية االحتياط الشرعي مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة الشريفة كتكضيحو كاآلتي 

 ػ القرآف الكريـ1

 :ييستدٌؿ عمى حجٌية االحتياط الشرعي بعدد مف اآليات الكريمة ، نستعرض منيا اآلتي 

...  كىالى تىٍقؼي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه   : تعالى أ ػ قكلو
 التحريمية الشبيات في الترخيص أف  باعتبار()

 . عنو  المباركة اآلية نيت كقد عمـ بغير قكؿ

                                                           

  .204 – 196 / 2 : المعجـ األصكلي ، محمد صنقكر عمي: ينظر  ()
  .36/ اإلسراء  ()
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البراءة في ىذا  أدلة قياـ  فييا متكقؼ عمى عدـ العمـ ، كمف الكاضح الترخيص إف : ذلؾ عمى كالجكاب
 . عمييا  البراءة أدلة لحككمة مكضكعان  اآلية عف خارج فاالحتياط المكرد

ؽَّ تيقىاًتوً   : تعالى ب ػ قكلو   ...يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى حى
 اقتحاـ إف : ككجو االستدالؿ   ()

 .كنظائرىا  اآليات ىذه بيا بفحكل أمرنا التي التقكل ينافي التحريمية الشبيات

 البراءة أدلة قياـ كمع ، التقكل بحاؿ ينافي ال الشرعي المؤمف كجكد مع الشبية اقتحاـ إف : كالجكاب
 ؟ عنو ثبكتيا بعد الشارع رخص إتباع محذكر في كأم ، الشارع مف حاصؿ فالمؤمف

  ػ السنة الشريفة 2

يستدٌؿ عمى حجٌية االحتياط الشرعي بعدد كثير مف الركايات باإلمكاف تصنيفيا إلى صنفيف رئيسييف 
 :ككما يأتي 

 الشبية عند الكقكؼ)  )عندىا كما في ركاية اإلماـ الصادؽ  كالكقكؼ الشبية لفظ فييا اخذ ما أػ كىي
يىًردي عمى الدليؿ المذككر أمكر .  ()( (في اليمكة االقتحاـ مف خير  :كى

 حكميا يعرؼ لـ التي أم ، الشبية الميستحكمة في ظاىرة فييا أخذت التي الشبية كممة  اف:األمر األّكؿ 
 جعؿ أك الظاىرم حكميا قياـ مع إذ ، قبمو مف الشارع مؤمنات ليا يجعؿ كلـ ، الظاىرم أك الكاقعي
 .الرشيد  البٌيف األمر مف كتككف ، شبية العتبارىا ال معنى فييا المؤمف

 أكامر ككنيا عمى بعضيا يدؿٌ  في تعميؿ مف عميو اشتممت كما بالتكقؼ األمر لساف  إف:األمر الثاني 
 مكلكية أكامر تتقبؿ ال كالثكاب العقاب كشؤكف ، في العقاب الكقكع مف التحذير بشؤكف التصاليا ارشادية

 .الداللة  كافية األكلى غير المناقشة عف الغض مع حتى فالركايات

كيرد  . ()((لدينؾ بما شئت  فاحتط دينؾ أخكؾ  )):  كقكلو باالحتياط األمر لفظة فييا كرد ب ػ ما
 :عمييا عدة أمكر منيا 

 

                                                           

  .102/ آل عمران  ()

  .9 باب النكادر ح 50 / 1:  الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني ()
  .46 باب كجكب التكقؼ كاالحتياط ح 167 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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 ككف في الشؾ فمع ، إحراز مكضكعو بعد إال يككف ال كىك لمٌديف باالحتياط أمرت  إنيا:األمر األّكؿ 
 .منو  ككنو إثبات ىذه الركايات تتكفؿ ال بديف ليس أك دينان  الشيء

 .()حاؿ كؿ عمى حسف الف االحتياط ، العقؿ حكـ إلى إرشادية  الركايات المذككرة ركايات:األمر الثاني 

بعد ما تقٌدـ مف بياف كأدلة حيجٌية االحتياط مف الكتاب العزيز كالسنة الشريفة فالذم يبدك لي : كالنتيجة 
 : إف االستدالؿ باآليات الكريمة ال يساعد عمى إثبات االحتياط الشرعي لسببيف 

 . حككمة أدلة البراءة في مكرد عدـ العمـ : األكؿ 

 .الثاني كجكد المؤمف القتحاـ الشبية 

أما ما يخص الركايات فيي ارشادٌية لحكـ العقؿ الداعي لبلحتياط عمى كٌؿ حاؿ ، فبل تثبت البراءة مف 
 .خبلليا 

 ُحجّية االحتياط العقمي : ثانيان 

 :ييستدٌؿ عمى حجٌية االحتياط العقمي بعدد مف األدلة نكضحيا كما يأتي 

 . الجكاز  يسبؽ لـ إذا الحظر األشياء في ػ األصؿ1

إال  (عمييـ الٌسبلـ  )كأجاب السٌيد الصدر بأف ىذا االحتياط مكافؽ لما كرد في بعض أحاديث أىؿ البيت 
  .()إنو محكـك ألدٌلة البراءة

منجزان ، كقد حاكؿ المشيكر رد الدليؿ  فيككف الشبيات مجمكع في بالتكاليؼ إجمالي عمـ ػ كجكد2
المذككر مف خبلؿ انحبلؿ العمـ اإلجمالي الحقيقي أك الحكمي بيد إف السيد محمد باقر الصدر أشار إلى 
أف االنحبلؿ ال يكفي لسقكط منجزٌية العمـ اإلجمالي لعدـ رجكع الكبلـ إلى نتيجة ألف العمـ عندىـ عٌمة 

  .()تامة لمتنٌجز

 
                                                           

  .499 : األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ: ٌنظر  ()

  .80 / 5 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث : ينظر  ()
 .المصدر نفسو :  ينظر ()
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كعميو ، فاالحتياط العقمي إف كاف راجعان إلى كجكد العمـ اإلجمالي فبل شٌؾ في انحبللو بسبب كجكد 
ف كاف مستندان إلى شيء آخر فيك بحاجة إلى . األدلة كصيركرة الشٌؾ شٌكان بدكيان التي تجرم فيو البراءة  كا 
 .مؤٌمف كىك مفقكد في المقاـ كبالتالي عدـ ثبكت حجيتو 

 تطبيقات مبنى االحتياط في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

 البحث عف كارث الدائف  : أكالن 

  . ()لك مات الدائف كعمـ بكجكد كارث غير معركؼ كجب االجتياد في طمبو لبلحتياط

ف كاف الكارث غير  إف مقتضى االحتياط ىك أف يبحث المديف عف كارث الدائف تحصيبلن لفراغ ذمتو كا 
 .معركؼ ، كمسألة الٌديف مسألة إجتماعية بيف عٌدة أطراؼ 

 الكقؼ عمى عنكاف انقرضت مصمحتو  : ثانيان 

ألف الكقؼ مف القضايا   . ()يجكز صرؼ الكقؼ الذم انقرضت مصمحتو في كجكه البٌر جميعيا
االجتماعٌية فإذا تغٌير أك انقرض عنكانو جاز صرؼ الكقؼ في كجكه الخير المتعددة تحصيبلن لبلحتياط 

 .كبراءة الذٌمة 

 ، ماىيتو ، ُحجيتو ، تطبيقاتوالّتخيير مبنى : المطمب الرابع 

الذم لـ يبحثو األصكليكف مستقبلن فبحثكا قسمان  (أصؿ التخيير  )األصؿ الرابع مف األصكؿ العممٌية ىك 
 )): منو مع البراءة كآخر مع االحتياط ، كقد عٌمؿ الميرزا النائيني سبب عدـ بحثيا بشكؿ مستقٌؿ بقكلو 

البراءة  خاتمة في عنيا البحث كجعمنا مستقبلن  فصبلن  ليا نعقد لـ التخيير مباحث أصالة قمة كألجؿ
كلتكضيح حقيقة التخيير كأقسامو كحيجيتو كتطبيقاتو يتكزع المطمب عمى ثبلثة  . ()((... المناسبة 

 :مقاصد ككما يأتي 

 

                                                           

  .67 / 2:  ىػ 1417:  قـ ، بال ط ، ت –يف گف: اني ، المطبعة گلبامگىداية العباد ، محمد رضا اؿ: ينظر  ()
  .510: المناىؿ ، محمد بف عمي الطباطبائي : ينظر  ()
  .442 / 3 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا ()
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 ماىّية التخيير : المقصد األكؿ 

 معنى التخيير: أكالن 

  .()لؾ خير ىك ما أىعطاؾ أىم لؾ اهلل االنتقاء كاالصطفاء ، كخارى : ػ التخيير في المغة 1

 بيف تخييره أك كتركو ، شيء فعؿ بيف المكٌمؼ بتخيير الحكـ عف عبارة ىي: ػ التخيير في االصطبلح 2
 لي خر الميـ...   )) :االستخارة  فيدعاء اإلماـ الصادؽ  ، كمنو ()االحتياط إمكاف عدـ فعميف مع

 .فيو  الًخٍيرىة لي كاجعؿ األىمريف أىٍصمىحى  لي اٍختىٍر  أىم ()((... منؾ  يسر في أمكرم جميع في لي كاختر

فالمكٌمؼ في مكرد التخيير يككف أماـ شيئيف ال يمكنو الجمع بينيما بأم نحك مف األنحاء ، كما أنو ال 
 : مكرديف  في مكضكع التخيير كيتحقؽ. يمكنو أف يتركيما معا 

   الكاحد العمؿ : المكرد األكؿ

 المكٌمؼ بعمؿ المتعٌمؽ اإللزاـ أصؿ أعني الكجكب كالتحريـ بيف المشترؾ التكميؼ بجنس عممنا إذا
 كأخرل كالحرمة الكجكب بيف االمر بدكراف تارة عنو كيعبر ؛ بتركو أك ذلؾ العمؿ بإيجاد تعٌمقو في كشككنا
ما كاجبة إما -مثبلن  -الجمعة  صبلة أف عممنا فإذا ، بيف المحذكريف بدكرانو  ترجيح كال محرمة كا 

 . كتركيا  ًفٍعميا بيف بالتخيير العقؿ حكـ اآلخر ألحدىما عمى

  المتعدد العمؿ : المكرد الثاني

 بالتخيير حكـ العقؿ مف دكف تشخيص ، كلكف كحرمة اآلخر أحدىما بكجكب كعممنا فعبلف ىنا كاف إذا
 العمـ يحصؿ األكؿ في ؛ الف تركيما معا كال معا فعميما يجكز كال اآلخر ، كترؾ أحدىما ًفٍعؿ بيف

 . ()ممنكعاف لمكاجب ككبلىما قطعية بمخالفة الثاني كفى لمحراـ قطعية بمخالفة

فالحكـ بالتخيير حيف ال يمكف اإلحتياط كال يكجد ترجيح في المقاـ ، سكاء كاف ذلؾ في الفعؿ الكاحد أك 
 .الفعميف 

                                                           

 . فصؿ الخاء المعجمة 267 / 4 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم:  ينظر ()
  .273:  لمميرزا أبك القاسـ الكالنترم مرتضى األنصارمتقرير بحث مطارح األنظار ، : ينظر  ()
  .3 باب صالة االستخارة ح 471 / 3:  الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني ()
  .50:  ىػ 1413:  ، ت 5 قـ ، ط –اليادم : اصطالحات األصكؿ ، عمي المشكيني ، طبع كنشر : ينظر  ()
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 أقساـ التخيير: ثانيان 

كالمخالفة  المكافقة مف التمكف عدـ ألجؿ االحتياط كال يمكنو اإللزاـ بجنس التخيير ىك أف يعمـ المكٌمؼ
 التعييف ، كبالتالي يككف عمى ال بأحد الشيئيف كاقعان  التكميؼ باإلجماؿ ، لتعٌمؽ المعمـك لمتكميؼ القطعية
  : الشيئيف بيف أحد مخيران  المكٌمؼ

 كجكب بيف األمر دار إذا كما ، خطابي جامع الشيئيف بيف يكف لـ إذا فيما كىك : الشرعي ػ التخيير1
: قريب كمثالو  جنس يجمعيما ال آخر شئ ككجكب أحد الشيئيف كجكب أك اآلخر كحرمة الشيئيف أحد

 .التخيير بيف خصاؿ كفارة اإلفطار المتعٌمد 

 ىذا العالـ إكراـ كجكب بيف األمر دار إذا كما ، خطابي جامع الشيئيف بيف كاف إذا :ػ التخيير العقمي 2
 الفرديف أحد إكراـ في عقبلن  المكٌمؼ مخيران  فيككف ، مبيما العالـ باكراـ التكميؼ يصح فإنو ، العالـ ذلؾ أك
  .()األفراد أك

إلى أف التخيير العقمي ال يخمك مف إحدل حاالت  ( ىػ 1411: ت  )كأشار الشيخ عمي كاشؼ الغطاء 
 :ثبلثة كىي 

 كاحتماؿ بالطبيعة األمر تعمؽ جية مف عقميان  تخييران  فيو المشككؾ التخيير يككف  اف:الحالة األكلى 
 تقييدىا في كشؾ الرقبة عتؽ كجكب ثبت إذا ما مثؿ أصبلن  بكاجب ليس المقٌيد غير يككف بحيث تقييدىا
 . بالمؤمنة

 أحدىما تعييف احتماؿ مع العينييف الكاجبيف تزاحـ جية مف ناشئان  عقميا التخيير يككف أف :الحالة الثانية 
نقاذ ، العالـ إنقاذ بيف كالتخيير  . عميو  العالـ تعييف احتماؿ مع الجاىؿ كا 

 كالحرمة الكجكب بيف حكمو دكراف بكاسطة كتركو الشيء فعؿ بيف عقميان  التخيير يككف أف :الحالة الثالثة 
  .()التزاحـ مف الناشئ الشؾ غير كىذا الشيرة مكافقة مثؿ أحدىما ترجيح احتماؿ مع

 

 
                                                           

  .443 / 3 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا ()
  .439 / 2: النكر الساطع في الفقو النافع ، عمي بف محمد رضا كاشؼ الغطاء :  ينظر ()
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فيو مسامحة كاضحة ؛ ألف التخيير حقيقة كاحدة تارة يتدٌخؿ  (أقساـ التخيير  )كمف ىنا فإطبلؽ عنكاف 
الشارع في تخيير المكٌمؼ كلك لـ يكف ىنالؾ جامع مشترؾ بيف أفراد التخيير ، كتارة يتدٌخؿ العقؿ لكجكد 

 .جامع بيف أفراده 

ف  كالنتيجة فإف الشارع إذا تدخٌؿ في تحديد التخيير سيٌمي التخيير شرعٌيان نسبة إلى الشارع المقٌدس ، كا 
 .استقٌؿ العقؿ في كشفو لمتخيير سيٌمي التخيير عقمٌيان نسبة إليو 

 مكرد بحث التخيير : ثالثان 

التخيير في الكاجب كاآلراء فيو ، التخيير عند تعارض : يبحث  األصكليكف التخيير في ثبلثة مكارد 
 .األدلة كالتخيير في الشبية 

كالمكرد األخير ىك ما يبحث فيو األصكليكف مسألة دكراف األمر بيف كجكب شيء كحرمتو ، كالدكراف تارة 
 :يككف بيف التكصمييف كتارة يككف أحدىما تعٌبدم أك كمييما ، فينا صكرتاف رئيسيتاف 

  : أف يككف كؿ مف المحذكريف مف التكصمٌيات: الصكرة األكلى 

 :كىك عمى نكعيف 

لكف  بأف المكٌمؼ لك عمـ أنو حمؼ كاقعان ،: ػ أف يككف كؿ مف التكصمييف في فعؿ كاحد ، كييمٌثؿ لو 1
فالمكٌمؼ غير قادر  بعينيا ؟ الميمة تمؾ في كطئيا ترؾ عمى أك معينة ليمة في كطئ امرأتو عمى تردد ىؿ

 .االمتثاؿ  مقاـ في كاالحتياط المحتمميف بيف عمى الجمع

فيؿ تقٌدـ اإلباحة لقياـ أدلة البراءة بالنسبة ليما معان ، أك يقٌدـ جانب الحرمة ، ألف دفع المفسدة : كعميو 
 :أكلى مف جمب المصمحة أك يتمٌسؾ باالستصحاب ؟ فينا آراء ثبلثة 

ما :  ، فبل يمكف تطبيقيا ألف المكٌمؼ عالـ باإللزاـ ألحد األمريف اإلباحة: الرأم األّكؿ  إما الفعؿ كا 
 .الترؾ

نحبلؿ العمـ – أيضان – فبل يمكف البراءة ،: الرأم الثاني   إجراءىا سكاء أكانت شرعٌية أك عقمٌية لسقكط كا 
 .اإلجمالي 
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  ال يمكف تطبيقو في ىذا المكرد ، ألنو أصؿ تنزيمي كقد عرفت انتقاض االستصحاب ،: الرأم الثالث 
فيذه ثبلثة أقكاؿ في المسألة كاختار بعض األصكلييف البراءة كعدـ االعتناء بجانب . الحالة السابقة 

 .المفسدة 

 إلى بالنسبة بأنو حمؼ عمـ المكٌمؼ إذا: ػ أف يككف كؿ مف التكصمييف في فعؿ متعٌدد ، كيمٌثؿ لو 2
فبل يمكف أف يأتي بالفعؿ  كطئيا ترؾ عمى مثبلن ، كأما جمعة ليمة كؿ في كطئيا عمى أما المعينة امرأتو

.  حرمتو أك ليمة جمعة كؿ في الكطء كجكب بيف ىك الدكراف اإلجمالي العمـ الف مفاد ، كال تركو
  .()كالتخيير بالمثاؿ ىك تخيير بدكم ال استمرارم فبل يشمؿ بقٌية الجيمع

 :أف يككف كؿ مف المحذكريف أك احدىما مف التعبدٌيات : الصكرة الثانية 

إذا كاف أحد الحكميف أك كبلىما تعبديف كصبلة المرأة في أياـ االستظيار ، فمك كانت حائضان حريمت 
فالمرجع ىك أصالة التخيير إٌما . العبادة حرمة تكصمٌية ، كأٌما إذا كانت طاىران كجبت الصبلة تعبدٌيان 

  .()اإلتياف بالصبلة مع قصد القربة اك تركيا أصبلن 

ف كاف كبلىما أك أحدىما تعبدٌيان : كالنتيجة  إف كاف كؿ مف المحذكريف تكصمٌيان فاألصؿ البراءة ، كا 
 .فالمرجع التخيير 

 حجّية التخيير  : المقصد الثاني 

 :يتنٌكع البحث عف حجٌية التخيير بحسب أنكاعو الشرعي كالعقمي ككما يأتي 

 ُحجّية التخيير الشرعي : أكالن 

 :ييستدٌؿ عمى حيجٌية التخيير الشرعي مف خبلؿ السنة الشريفة أستعرض بعضان منيا 

 عميو فقاؿ ؟ مختمفة عنكـ األحاديث تجيئنا لو قمت  ))  :قمت  الرضا عف بف الجيـ الحسف ػ عف1
ف ، منا فيك يشبييما كاف فاف ، كأحاديثنا اهلل كتاب عمى فقس جاءؾ عنا ما : السبلـ  يكف يشبييما لـ كا 

                                                           

  .240 / 2: منتيى األصكؿ ، حسف بف عمي أصغر المكسكم البجنكردم : ينظر  ()
  .121 – 120 / 2 : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني: ينظر : ينظر  ()
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 فإذا :  قاؿ . الحؽ أييما نعمـ كال ، مختمفيف ثقة بحديثيف ككبلىما الرجبلف قمت يجيئنا . منا فميس ،
  . ()(( أخذت بأييما فمكسع عميؾ تعمـ لـ

كالسنة مضافان  الكتاب عمى بالعرض مقٌيد (قمت لو تجيئنا األحاديث عنكـ مختمفة  )صدر الركاية  فأف
 إما ( الحؽ أييما نعمـ كال ) الجممة فقكلو في كلك الترجيح بعد بؿ ، اإلطبلؽ عمى ليس التخيير إلى أف
  .()معا لمكتاب مكافقتيما عدـ أك ، لمكتاب معا لمكافقتيا

  اختمؼ أبي الحسف الرضا إلى محمد بف اهلل لعبد كتاب في قرأت )) : قاؿ ميزيار بف ػ عمي2
 في صميما : بعضيـ فركل ، السفر في الفجر ركعتي  في اهلل عبد أبي عف ركاياتيـ في أصحابنا
  .()(( عممت بأية عميؾ مكسع:   فكقع ، األرض عمى إال ال تصميما: بعضيـ  كركل ، المحمؿ

 صحيحة الصبلتيف مف الف كبل ، الكمي افراد في التخيير مف أكثر عمى ليا داللة ال الركاية كىذه
 مف كميا كالمطمقات ، فيو محذكر ال شرعيا أـ عقميا سكاء كاف الكمي أفراد بيف كالتخيير لمغرض كمحققة

  .  ()القبيؿ ىذا

 في أمر دينو اىؿ مف رجبلف عميو اختمؼ رجؿ عف سألتو  )) : قاؿ اهلل عبد أبي عف سماعو ػ عف3
 مف يمقى حتى يرجئو:   ؟ قاؿ يصنع كيؼ ، ينياه كاآلخر باألخذ يأمر أحدىما ، يركيو كبلىما ،

  .()(( يمقاه حتى سعة في فيك ، يخبره

 أياـ في كما   لقائو ترقب  كصكرة- عصر كؿ في باألمر القائـ - اإلماـ لقاء مف التمٌكف فمكردىا
  .()أبدان  فيو رخصتو تبلـز ال قميمة مدة في التخيير كالرخصة في ، الغيبة ال في زماف الحضكر

كبسبب قصكر األدلة عف إثبات حجٌية التخيير الشرعي ذىب السيد محمد تقي الحكيـ إلى إبقائو في 
 .مف غير تعديتيا إلى غيرىا  (القدر المتيقف  )مكرد األخبار 

 

                                                           

  .40 باب كجكه الجمع بيف األحاديث المختمفة ح 121 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .294 / 3 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ، : ينظر  ()
  .44باب كجكه الجمع بيف األحاديث المختمفة ح  122 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .508: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ : ينظر  ()
  .5 باب كجكه الجمع بيف األحاديث المختمفة ح 108 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .293 / 3 :  االصفيانيمحمد حسيفنياية الدراية في شرح الكفاية ، : ينظر  ()
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 حجّية التخيير العقمي: ثانيان 

أختار السٌيد محمد تقي الحكيـ حجٌية التخيير العقمي في مكارد الدكراف بيف المحذكريف لعدـ إمكاف إجراء 
البراءة بقسمييا ، كألف  قاعدة دفع المفسدة قاعدة غير مسٌممة فضبلن عف أف القكؿ باإلباحة الشرعٌية 

 . ()متكقؼ عمى شمكليا لمشبيات الحكمٌية مضافان لمشبيات المكضكعٌية غير إف اإلباحة ال تشمميا
 .فالقكؿ بالتخيير العقمي ىك الراجح لعدـ تمامٌية بقٌية اآلراء 

 تطبيقات مبنى التخيير في الفقو اإلجتماعي: المقصد الثالث 

 المير المعيب أك ما يتجدد بو العيب: أّكالن 

 . ()لك باف المير معيبان أك تجدد بو العيب تتخير الزكجة بيف أخذ اإلرش كرٌده ، لكقكع العقد عميو سالمان 
فالزكجة تككف بالخيار بيف أخذ الفرؽ عف المير المعيب أك رٌده عمى الزكج ، ألف ما قيصد لـ يقع أعني 

 .ككف المير سالمان كليس معيبان ، كالمير مف األمكر االجتماعية التي تككف بيف الزكج كالزكجة 

إذا ثبت الغبف لممغبكف تخٌير بيف الرد كاإلمساؾ بالثمف جميعو كال يكجد إرش : خيار الغبف : ثانيان 
 ، إذ مف خيارات البيع ىك خيار الغبف الذم يككف فيو المغبكف بالخيار بيف القبكؿ بالسمعة أك ()فيو

 .إرجاعيا إلى صاحبيا ، كالخيار حؽ يربط المشترم بالبائع ليا آثارىا الشرعٌية كاالجتماعية 

إذا امتنع مف عميو الحؽ فإف الحاكـ يتخٌير بيف حبسو أك يستكفي مف : إمتناع َمف عميو الحّؽ : ثالثان 
 . ، كالحؽ كما إف لو جية شرعٌية كذلؾ ليا جية اجتماعية في حفظ حقكؽ المجتمع ككاجباتو ()مالو

بىٍينىييـ مّْيثىاؽه فىًديىةه  ... : قاؿ تعالى : دية القتؿ مف قـك بينيـ ميثاؽ : رابعان  ـٍ كى ف كىافى ًمف قىٍكـو بىٍينىكي كىاً 
ًميمنا  كىافى المَّوي عى ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف تىٍكبىةن مّْفى المًَّو كى ـي شىٍيرى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا قىبىةو مٍُّؤًمنىةو فىمىف لَّ تىٍحًريري رى مَّمىةه ًإلىىٰى أىٍىًمًو كى مُّسى

ًكيمنا    .() حى

                                                           

  .542: األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()
  .191 : 8: مسالؾ األفياـ إلى تنقيح شرائع اإلسالـ ، زيف الديف بف عمي العاممي الشييد الثاني : ينظر  ()
  .289 / 2 :  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيرتحرير األحكاـ ، : ينظر  ()
 / 2:  ىػ 1416:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : كنز الفكائد في حؿ مشكالت القكاعد ، عميد الديف األعرج ، طبع كنشر : ينظر  ()

332.  
  .92/ النساء  ()
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 انثبنث
ُ
 انفصم

املجبني املختهف فييب ًأسس انتشخيص نهفقو اإلجتمبػي  
 ًتطجيقبتيب

ختهف فييب نهفقو اإلجتمبػي: املجحث األًل 
ُ
  ًتطجيقبتيباملجبني امل

 أسس انتشخيص نهفقو اإلجتمبػي ًتطجيقبتيب: املجحث انثبني 
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ل
ّ
 األً

ُ
 املجحث

 

ختهف فييب نهفقو االجتمبػي ًتطجيقبتيب
ُ
 املجبني امل

 

ل 
ّ
 مجىن انقيبس ، حقيقتو ، حجيتو ، تطجيقبتو: املطهت األً

 ستحسبن ، حقيقتو ، حجيتو ، تطجيقبتواالمجىن : املطهت انثبني 

رف ، حقيقتو ، حجيتو ، تطجيقبتو: املطهت انثبنث 
ُ
 مجىن انؼ

رسهخمجىن : املطهت انراثغ 
ُ
 ، حجيتيب ،   ًأقسبميب، حقيقتيب املصبحل امل

تطجيقبتيب                                       
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 ، حجيتو ، تطبيقاتو حقيقتوالقياس ،  : ّكؿالمطمب األ

ييعٌد القياس مف األسس المبنائٌية التي كقع البحث عنيا بيف المذاىب اإلسبلمٌية المختمفة ، كقد تباينت 
 :اآلراء حكؿ حيجيتو كما يترٌتب عميو ، كلبيانو كتكضيحو يتكٌزع عمى ثبلثة مقاصد ككما يأتي 

 حقيقة القياس: المقصد األّكؿ 

 :إذا ما أردنا بياف حقيقة القياس فإف ذلؾ يتطمب البحث عف تعريفو كأقسامو كشركط جريانو ككاآلتي 

 معنى القياس: أّكالن 

إذا :  كقيَّسو ، قيسان كقياسان كاقتاسو قاس الشيء يقيسو كالقياس مصدر الفعؿ قاس: ػ القياس في المغة 1
فالقياس ىك التدبير كالتقدير  () كساكيتيـت بينيـفقايست بيف شيئيف إذا قار: كيقاؿ ، قدر عمى مثالو

 .كالمساكاة 

 :عيٌرؼ القياس بعدد مف التعريفات ، أكرد بعض منيا ، ككما يأتي : ػ القياس في االصطبلح 2

 أك ليما حكـ إثبات في معمـك عمى حمؿ معمـك : )) ( ىػ 402: ت  )أ ػ القاضي أبك بكر الباقبلني 
  .()((عنيما  نفييما أك صفة أك حكـ إثبات مف جامع بينيما بأمر عنيما نفيو

  .() كالزركشي() كالغزالي()ككافقو عمى التعريؼ المذككر عدد مف األعبلـ كالشككاني

 الفرع الشتباىيما في األصؿ حكـ تحصيؿ: )) عرفو بقكلو  ( ىػ 436: ت  )ب ػ أبك الحسف البصرم 
  .()((المجتيد  عند الحكـ عمة في

 
                                                           

 . باب القاؼ 244 / 2: القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم : ينظر  ()
 ، ت 3 بيركت ، ط –دار الفكر المعاصر : محمد حسيف ىيتك ، المطبعة :  المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ، تح ()
كىك أقدـ مصدر نقؿ تعريؼ القياس عف أبي بكر الباقالني ، كقد سعيُت جاىدان لمحصكؿ عمى الكتاب األـ لمباقالني الذم ذكر فيو  . 422:  ىػ 1419: 

 . تعريؼ القياس في ىذا الشأف فمـ أكفؽ لمعثكر عميو ، كلعّؿ ذلؾ مف تقصير الباحث 
  .198: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني : ٌنظر  ()

  .422: المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي : ينظر  ()
  .6 / 4: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي : ينظر  ()
المعيد العممي :  بيركت ، الناشر –الكاثكليكية : محمد حميد اهلل ، المطبعة :  المعتمد في أصكؿ الفقو ، أبك الحسف البصرم المعتزلي ، تح ()

  .290 / 2:  ـ 1964-  ىػ 1384:  ، ت 1 دمشؽ ، ط –الفرنسي لمدراسات العربية 
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  .()((إثبات مثؿ حكـ المقيس عميو لممقيس : )) عٌرفو بقكلو  ( ىػ 436: ت  )ج ػ السيد المرتضى 

 العٌمة في كاألصؿ الفرع بيف االستكاء: )) ذكر في تعريفو  ( ىػ 631: ت  )د ػ عمي بف محمد اآلمدم 
  .( )((األصؿ  حكـ المستنبطة مف

 لو حكـ عٌمة في آلخر محؿٌ  مساكاة :  ))عٌرفو في التحرير بقكلو  ( ىػ 861: ت  )ىػ ػ ابف ىماـ الٌديف 
 .)*( ()((المغة  فيـ بمجٌرد تدرؾ مف نٌصو شرعي ال

 :تعقيب كمناقشة 

بعد اإلطبلع عمى التعريفات المذككرة لمقياس عند األصكلييف ، أحاكؿ التعقيب عمييا كمناقشتيا ككما 
 :يأتي 

الحقيقي  (الحٌد  ) إف التعريفات المذككرة لـ تتطرؽ إلى حقيقة القياس التي يتكٌفؿ التعريؼ :األمر األكؿ 
 .ببيانيا بؿ بٌينت الصكرة الفنٌية لو 

 أشار األعبلـ في تعريفاتيـ إلى الكيفٌية التي يعتمدكنيا في شكؿ القياس كمادتو التي :األمر الثاني 
 .يتألؼ منيا بحسب معطياتيـ المعرفٌية التي تتأثر بحسب العمـ االرتكازم ليـ 

 ) كٌضح األصكليكف في تعريفاتيـ عمى عٌدة أمكر تعٌبر عف شكؿ القياس األصكلي :األمر الثالث 
 .( تعدية الحكـ –" االشتراؾ" المساكاة –" المقيس" الفرع –" المقيس عميو"األصؿ 

 . ما ذكره األصكليكف عبارة عف شركحات لمعنى القياس كىي ال تخرج عف المعنى المغكم :األمر الرابع 

                                                           

  .669 / 2 :  الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف، (أصكؿ الفقو  )الذريعة  ()
 1402:  ، ت 2 قـ ، ط –المكتب اإلسالمي : عبد الرزاؽ عفيفي ، طبع كنشر : عمي بف محمد اآلمدم ، تح اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، : ينظر  ()

  .186 / 3: ىػ 
ٌّة ، كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً االسكندري ، المطبعة  () ٌّة والشافع البابً : التحرٌر فً أصول الفقه الجامع بٌن اصطالحً الحنف

  .415:  هـ 1351:  ، ت 1 مصر ، ط –الحلبً وأوالده 

 ال تدرؾ شرعي لو حكـ عمة في آلخر محؿ مساكاة ىك )ذكر السيد محمد تقي الحكيـ في أصكؿ الفقو المقارف إف ابف ىماـ عّرؼ القياس بقكلو )*( 
سّمـ  )لـ يرجع إلى كتاب ابف ىماـ مباشرة ، بؿ رجع إلى كتاب  (ره) مّما يعني أنو 274: كأشار في اليامش إلى كتاب سّمـ الكصكؿ  (المغة  فيـ بمجرد

، كالغريب ( مف نّصو ) كاستعاف بو لنقؿ تعريؼ ابف ىماـ ، كعند مراجعة كتاب ابف ىماـ االسكندرم تبّيف ىنالؾ سقط في التعريؼ كىي عبارة  (الكصكؿ 
السّيد محي الديف : أف بعض مّمف كتب في القياس أخذ تعريؼ القياس البف ىماـ مف السيد محّمد تقي الحكيـ كسار عمى االشتباه المذككر ، أمثاؿ 

 كالحاج حسيف الشاكرم في نشكء المذاىب كالفرؽ اإلسالمية كىنالؾ بعض المكاقع الشيعّية كقعت في االشتباه 238 / 1: الغريفي في قكاعد الحديث 
 .نفسو ، كالعصمة ألىميا 
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 أقساـ القياس: ثانيان 

 :ييقٌسـ القياس عمى عدد مف األقساـ بمحاظات مختمفة أكضحيا كما يأتي 

 :ػ مف حيث الحكـ الثابت في الفرع ُيقّسـ عمى أقساـ ثالثة 1

 ابف : الٌصبح سمى كليذا ، خفائو بعد أظيرتو : الشيء كجمكت ، الخفي ىك نقيض: أ ػ القياس الجمي 
 بحيث لؤلصؿ الفرع مكافقة بو تعرؼ الذم ، كىك الميؿ ظمـ مف كيظيرىا األشخاص يجمك ألنو ، جبلء
 المائعات مف السمف في كقعت إذا الميتات مف الفأرة غير كقياس ، يبعد أك افتراقيما احتماؿ ينتفي

 . الٌراكد  الماء في البكؿ عمى الغائط كقياس ، عميو كالجامدات

 الفرع في مكجكدة العمة ككانت ، فكر معاناة غير مف لكف باالستنباط أك ، بالنص عٌمتو تككف ما كىك
 الربا جرياف في القمح عمى األرز كقياس ، عنو تنقص ال مثمو أك األصؿ في كجكدىا مف أكثر بدرجة
قيؿٍ  تىٍنيىٍرىيمىا كىال أيؼٍّف  لىييمىا تىقيؿٍ  فىبل  ...: مثالو مف الشرعٌيات قكلو تعالى . فيو  كىًريمان   قىٍكالن  لىييمىا كى

() 
 .فعؿ أسكء منو   (المقيس  )كالفرع  (المقيس عميو  )فحرمة التأفؼ ىي األصؿ 

 العمة كانت أك ، خفي أمر التعميؿ في كاف أك ، استدالؿ في نظر إلى احتاج  ما: الخفي  ب ػ القياس
 حكـ في الذىب عمى الكرقية النقكد كقياس ، القمح عمى الذرة كقياس ، األصؿ في منيا أضعؼ الفرع في

 . الربا 

 بالذات ال استمزامو ، فإف الكبرل في مكضكعان  صغراه محمكؿ متعمؽ يككف الذم ىك : المساكاة ج ػ قياس
 ب ) ك ، ( ب ) لػ مساكو  ( أ ) : قكلنا في كما االستمزاـ بتحقؽ تصدؽ حيث أجنبية مقدمة بكاسطة بؿ ،
ذ ، الشيء لذلؾ مساكو  لمشيء لممساكم المساكم إذا ( ج ) لػ مساكو  ( أ ) ؼ ( ج ) لػ مساكو  (  ال كا 

 نصؼ ( أ ) يصدؽ فبل ( ج ) لػ نصؼ ( ب ) ك ، ( ب ) لػ نصؼ ( أ : ) قكلنا في يتحقؽ كال يصدؽ
كمثالو مف الشرعيات كقياس الخالة عمى الخاؿ  . ()ربع بؿ بنصؼ ليس النصؼ نصؼ ألف ( ج ) لػ

  .()((كالخاؿ كارث لمف ال كارث لو  ... )):  (صمى اهلل عميو كآلو  )في الميراث مف خبلؿ قكؿ الرسكؿ األكـر 

 
                                                           

  .23/ اإلسراء  ()
  .127 / 3: معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيّية ، محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ : ينظر  ()
 باب ما ال قكد 880 / 2:  بيركت ، بال ط ، بال ت –دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : سنف ابف ماجة ، محمد بف يزيد القزكيني ، تح  ()

  .2634فيو ح 
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 :ػ مف حيث اإلطراد كاإلنعكاس ُيقّسـ عمى قسميف 2

كالمقصكد منو القياس الذم يقع البحث فيو فعبلن أك ما نحاكؿ استنباط حكـ  : (الطراد  )أ ػ قياس الطرد 
 .الفرع مف األصؿ الشتراكيما بعٌمة كاحدة 

 ، الحكـ عٌمة في الفتراقيما ، غيره في ما معمـك حكـ نقيض تحصيؿ عف عبارة: ب ػ قياس العكس 
 صائمان  يعتكؼ أف نذره عند لو كاف شرطاٌ  لما االعتكاؼ في شرطاٌ  الصـك يكف لـ لك : قيؿ لك كما كذلؾ

 ، مصميا يعتكؼ أف نذر إذا شرطو مف تكف لـ في االعتكاؼ شرطان  تكف لـ لما الصبلة فإف كالصبلة ،
في  كالثابت ، االعتكاؼ في شرطان  ليست أنيا الصبلة كحكـ ، الصـك ىك ، كالفرع الصبلة ىك فاألصؿ
 تكف لـ التي ألجميا العٌمة ، الفٌ  العمة في افترقا كقد  االعتكاؼ في شرط أنو كىك ، نقيضو الصـك

 ، الصـك في مكجكدة غير العمة ، كىذه النذر حالة فيو شرطا تكف لـ أنيا االعتكاؼ في شرطاٌ  الصبلة
 .إجماعان  النذر حالة االعتكاؼ في شرط ألنو

كفى  أىفىبل يىٍخميؽي  ال كىمىفٍ  يىٍخميؽي   أىفىمىفٍ  تعالى قكلو تضمنو ما - أيضان  –أمثمتو كمف  اهلل أثبت فقد () تىذىكَّري
 اشتراكان لتنافييما أك استقبلليا لذلؾ مستحقان  غيره يككف أف كأنكر اإللكىية باستحقاؽ التفرد تعالى لنفسو

  .()ذلؾ مف شيء إليو ليس كغيره كحده كاألمر تعالى الخمؽ ، فممو الخمؽ كىك المكجب في

إف قياس الطرد يتٌجو لتسرية الحكـ مف األصؿ إلى فرع سمبان أك : فالفرؽ بيف قياس الطرد كقياس العكس 
 .إيجابان بينما قياس العكس ييثبت عكس حكـ األصؿ لمفرع 

 : ػ مف حيث العّمة ُيقّسـ عمى ثالثة أقساـ 3

 معنى ذلؾ يككف كقد الشرع في الحكـ عمييا عمؽ التي بالبينة األصؿ إلى الفرع يردٌ  أف :أ ػ قياس العٌمة 
القياس الجمي كالقياس : الخمر ، كينقسـ عمى قسميف  في الذم لممجتيد كالفساد فيو الحكمة كجو يظير
  .()الخفي

 بممزـك كاألصؿ الفرع بيف يجمع كأف ، العٌمة بنفس ال العٌمة بدليؿ فيو الجمع يككف أف: ب ػ قياس الداللة 
 المطربة الشدة بجامع كالخمر حراـ النَّبيذ : يقاؿ أف العٌمة بممزـك الجمع فمثاؿ . حكميا أك أثرىا أك العمة

                                                           

  .17/ النحؿ  ()
  .183 / 3 : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، عمي بف محمد اآلمدم: ينظر  ()
  .283:  ىػ 1406 ، 2 بيركت ، ط –عالـ الكتب : اّلُممع في أصكؿ الفقو ، إبراىيـ بف عمي الشيرازم ، الناشر : ينظر  ()
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 القتمى : يقاؿ أف العمة بأثر الجمع كمثاؿ . اإلسكار كجكد مف يمـز أنيا بمعنى ، لئلسكار ممزـك كىي ،
  .()العدكاف العمد لمقتؿ كىي العمة أثر كىك ، اإلثـ يجامع بمحدد كالقتؿ القصاص يكجب بالمثقؿ

المقيس  )بحكـ المنطكؽ  (المقيس  )عبارة عف إلحاؽ المسككت عنو : ج ػ القياس في معنى األصؿ 
 كمثالو ما ركم عف النبي ()(تنقيح المناط ) بنفي الفارؽ بينيما كىك مف القياس الجمي كييسٌمى بػ  (عميو 

شركاءه  فأعطى العدؿ قيمة عميو أقيـ مممككو في لو شركا أعتؽ مف )):  أنو قاؿ (صمى اهلل عميو كآلو  )األكـر 
ال ، العبد عميو كأعتؽ ، حصصيـ  ، إذ تساكم األمةي العبدى بالحكـ إللغاء ()((عتؽ  ما منو عتؽ فقد كا 

 .الفارؽ بينيما 

 أركاف القياس كشركط جريانو: ثالثان 

 :ليباف أركاف القياس كشركط جريانو ينتظـ البحث كاآلتي 

 ػ أركاف القياس1

 :األصؿ كالفرع كالعٌمة كالحكـ كبيانيا كتكضيحيا كما يأتي : ذكر عمماء األصكؿ أف لمقياس أربعة أركاف 

 : كالمقصكد منو المقيس عميو ، كلو شركط سبعة ىي :أ ػ األصؿ 

 إقامة قبؿ بو المجتيد ينتفع لـ عميو المنع تكجيو أمكف فمك ، ثابتان  األصؿ حكـ يككف أف : األكؿ الشرط
 . ثبكتو  عمى الدليؿ

 حكمان  يكف لغكم لـ أك عقمي بطريؽ ثبت ما إذ شرعي ، سمعي بطريؽ ثابتان  الحكـ ككف : الشرط الثاني
 . قياسان  يثبت ال كالعقمي المغكم كالحكـ ، شرعيان 

 شرعي حكـ عمة الكصؼ الف ككف ، عمة األصؿ مف عيرؼ بو الذم الطريؽ يككف أف : الشرط الثالث
 . شرعي  ككضع

                                                           

 / 4:  ـ 1995-  ىػ 1415:  بيركت ، بال ط ، ت –دار الفكر : أضكاء البياف ، محّمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي ، المطبعة : ينظر  ()
178.  

 بيركت ، بال ط ، بال ت –دار الكتب العممية : محمد رشيد رضا ، المطبعة : االعتصاـ ، إبراىيـ بف مكسى المخمي الشاطبي الغرناطي ، تح : ينظر  ()
 :2 / 335.  
  .3940 باب فيمف ركل أنو ال يستسعى ح 237 / 2:  سنف أبي داكد ، سميماف ابف االشعت السجستاني ()
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 إجماع فبل أك بنص فيو الحكـ ثبكت يككف بؿ ، آخر ألصؿ فرعان  األصؿ يككف ال أف : الشرط الرابع
 في كاف مكجكدا إف الجامع الكصؼ الف ، البر عمى األرز قياس ثـ ، األزر عمى الذرة لقياس معنى

 .عبث  الطريؽ فتطكيؿ مثبلن  كالطعـ األكؿ األصؿ

 ، الفرع يعـٌ  ال باألصؿ مخصكصان  األصؿ في العٌمة إثبات دليؿ يككف أف : الشرط الخامس

 . البر عمى قياسان  الربا فيو يجرم مف الطعاـ السفرجؿ قاؿ لك :مثالو 

 .تقبؿ ال حيصرت باألصؿ إذا العٌمة ، ألف بالتعميؿ األصؿ حكـ يتغير ال  أف :الشرط السادس

 عميو ال يقاس القياس عف الخارج فإف ، القياس سنف عف بو معدكالن  األصؿ يككف ال أف : الشرط السابع
 .كيختمؼ عدد شركط األصؿ بحسب كجية نظر األصكلي الذم يبلحظ كيفٌية القياس  . ()غيره

 : كشركطو خمسة :ب ػ الفرع 

 رأم عمى ، القياس اقتضتو عٌمة ما نقيض يقتضي راجح معارض عف خاليان  يككف أف : األكؿ الشرط
 . مفيدان  القياس ليككف ، العمة تخصيص بجكاز القائميف

 شرب تحريـ عينيا كتعميؿ في إما ، األصؿ لعٌمة مشاركة فيو المكجكدة العٌمة تككف أف : الثاني الشرط
 األطراؼ في القصاص كجكب جنسيا كتعميؿ في أك ، الخمر كبيف بينو المشتركة المطربة بالشدة النبيذ
 بكاسطة الفرع إلى األصؿ حكـ تعدية ىك إنما القياس ، الف كالقتؿ القطع بيف المشتركة الجناية بجامع
 .األصؿ  عٌمة

 النفس في ككجكب القصاص ، عينو في األصؿ لحكـ مماثبلن  الفرع في الحكـ يككف أف : الثالث الشرط
 الكالية إثبات عمى قياسا نكاحيا في عمى الصغيرة الكالية كإثبات جنسو أك ، كالمحدد المثقؿ بيف المشترؾ

 .باطبلن  القياس لكاف كذلؾ يكف لـ كلك ، عينيا ال الكالية ىك جنس إنما بينيما المشترؾ فإف ، ماليا في

ال ، عميو منصكصان  الفرع حكـ يككف ال أف : الرابع الشرط  ، المنصكص عمى قياس المنصكص ففيو كا 
 . العكس  مف أكلى اآلخر عمى بالقياس أحدىما كليس

                                                           

 بيركت ، بال –محمد عبد السالـ عبد الشافي ، دار الكتب العممية : المستصفى في عمـ األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ، تح : ينظر  ()
  .325:  ـ 1996-  ىػ 1417: ط ، ت 
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 في التيمـ عمى الكضكء في قياس كما األصؿ حكـ عمى متقدمان  الفرع حكـ يككف ال أف : الخامس الشرط
 قياسو في الجامعة العمة ككف قبؿ ثابتان  الفرع في الحكـ يككف منو أف يمـز ألنو ، النية إلى االفتقار

 .()عٌمة

كالنتيجة مٌما تقٌدـ أنو ييشترط في الفرع عدـ كجكد معارض ينقض العٌمة المشتركة ، كأف تككف العٌمة 
مشاركة لؤلصؿ عينان أك جنسان ، كالتماثؿ بيف حكـ الفرع كحكـ األصؿ ، كعدـ ككف الفرع منصكصان عمى 

 .حكمو كعدـ تقٌدـ حكـ الفرع عمى أصمو 

 ج ػ العٌمة 

تيعٌد العٌمة مف األركاف المنتجة لعممٌية القياس فمف دكنيا ال يمكف أف تتـٌ عممٌية الربط بيف األصؿ كالفرع ، 
 :كلبيانيا كتكضيحيا يتكٌزع البحث عمى ثبلثة أمكر ككما يأتي 

 معنى العّمة: األمر األّكؿ 

:  ، كالعٌمة كاعتٌؿ العميؿ عٌمة صٍعبة ، يؿؿمعٌؿ كع:  ق اهلل بمرضؿٌ المىرىضي كيقاؿ لمف أىع العٌمة في المغة
 . ()لَّةبعؾ بال أصا: ، أم  ق اهللي كال أعٌمؾ اهللؿٌ ، كأع مرض فيك عميؿ: عٌؿ يعٌؿ اعتٌؿ أم  ك، المرض

 .فالعمة ىي المرض 

 : تطمؽ عمى معافو خمسة ، ذكرىا الزركشي في محيطو ، كبيانيا كما يأتي كالعٌمة في االصطبلح

 .المعنى  كجد إف الحكـ عمى عمما جعمت أم لمحكـ المعرؼ ىي: المعنى األٌكؿ 

 .لذاتيا  مكجبة جعميا الشارع أف معنى عمى لمحكـ المكجب: المعنى الثاني 

 .اهلل تعالى  بجعؿ ال بذاتيا لمحكـ المكجبة: المعنى الثالث 

 .بالعادة كاالعتياد كالتعارؼ  المكجبة: المعنى الرابع 

 صالحة مصمحة عمى مشتمبل الكصؼ يككف أف بد ال أنو بمعنى التشريع عمى الباعث: المعنى الخامس 
 .الحكـ  شرع مف لمشارع مقصكدة تككف أف

                                                           

  .251 / 3 : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، عمي بف محمد اآلمدم: ينظر  ()
 . فصؿ العيف الميممة 250 / 9 :لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم : ينظر  ()
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كأختار الزركشي ككف المقصكد األقرب مف معاني العمة ىك المعنى الثاني أم ككنيا المكجبة لمحكـ دكف 
  .()غيرىا

كالمعنى الذم اختاره الزركشي معقكؿ جدان كال نقاش فيو ، بيد إف الخبلؼ في مف ييحٌدد ككف ىذه عٌمة 
 عٌمة – مثبلن –نعـ ، لك أخبر المشٌرع بأف اإلسكار . التشريع أك ال ؟ فالمشٌرع كحده يعمـ العٌمة دكف غيره 

لتحريـ الخمر أستطعنا أف نحكـ بالحرمة أينما كجدت ىذه العٌمة ، كىي ما تيسٌمى بالعٌمة المنصكصة كما 
 .سيأتي بيانيا قريبان 

 أنكاع العّمة: األمر الثاني 

 :تيقٌسـ العٌمة عند األصكلييف عمى قسميف رئيسييف كىما 

 .كىي ما نٌص عمييا المشٌرع اإلسبلمي بشكؿ صريح أك غير صريح :  العٌمة المنصكصة :القسـ األٌكؿ 

ما لـ ينٌص عمييا الشارع المقٌدس بؿ أستنبطيا الفقياء مف خبلؿ :  العٌمة المستنبطة :القسـ الثاني 
فالعٌمة المنصكصة ما نٌص الشارع عمى ككنيا عٌمة لمحكـ الشرعي كىي  . ()قراءتيـ لمنصكص اإلسبلمٌية

حٌجة ببل شؾ ، كالعٌمة المستنبطة مكضع بحث كبير بيف األصكلييف ، إذ العمؿ الحقيقٌية لمتشريع ال 
 .يعمميا إال مف كضع التشريع 

 شركط العّمة: األمر الثالث 

ينبغي أف تتصؼ بعدد مف الشركط  (المقيس  )لكي تككف العٌمة مؤثرة كمنتجة لمحكـ الشرعي في الفرع 
 :كىي كما يأتي 

يككف الكصؼ مقصكران عمى األصؿ ، بمعنى أنو  ، فبل أف تككف العٌمة كصفان متعديان : الشرط األٌكؿ 
يمكف تحقؽ الكصؼ في عدة أفراد ؛ ألف أساس القياس مشاركة الفرع لؤلصؿ في عمة الحكـ فإذا كانت 

  )): قكلو الشنقيطي، كمف ىنا ذكر العمة قاصرة عمى األصؿ لـ يصح القياس النعداـ العمة في الفرع 
 ف عمة الحكـ إذا كانت ال تتعداه إلى غيره أجمع العمماء عمى منع القياس بيا لعدـ تعدييا إلى الفرعإ

                                                           

  .102 / 4: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي : ينظر  ()
  .263 / 4:  ىػ 1405:  ، ت 1عجيؿ جاسـ النشمي ، ط : الفصكؿ في األصكؿ ، أحمد بف عمي الرّازم الجّصاص ، تح : ينظر  ()
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)) ...().  

. أم يككف محسان يدرؾ بحاسة مف الحكاس الظاىرة  ، أف تككف العٌمة كصفان ظاىران جميان : الشرط الثاني 
نما ييعمؽ  )) : إلى ذلؾ بقكلو ابف تيميوكأشار ف كانت العمية خفية ، فبل سبيؿ إلى تعميؽ الحكـ بيا ، كا   كا 
  .() ... ((بسببيا

يشترط في الكصؼ المعٌمؿ سكاء كاف حقيقيان أك لغكيان  ، ؼأف تككف العٌمة كصفان منضبطان : الشرط الثالث 
أك شرعيان أك عرفيان أف يككف منضبطان بأف يككف محددان متميزان يمكف التحقؽ مف كجكدىا في الفرع 

 . ، كاإلسكار في عٌمة تحريـ الخمر بحدىا فبل تختمؼ باختبلؼ األشخاص كاألحكاؿ كاألماكف

 ، أم يصح تعميؽ الحكـ بيا كىك أف يغمب عمى ظف المجتيد أف الحكـ مناسبتيا لمحكـ: الشرط الرابع 
 ، كالمناسبة إما تككف حاصؿ عند ثبكتيا ألجميا ، دكف شيء سكاىا فيي مظنة لتحقيؽ حكمة الحكـ

 .مؤثر أك مبلئـ أك مرسؿ أك ممغي 

أم كٌمما كجدت العٌمة كجد الحكـ دكف أف يعارضيا نقض ، كالنقض ىك أف اإلطراد : الشرط الخامس 
 .تكجد الحكمة كال يكجد معيا حكـ 

فالنص كاإلجماع ال يقاكميما القياس ،  ان  كال إجماعان ال تخالؼ نصؼ العمة سالمة ككف: الشرط السادس 
؛ بؿ ال يككف ليذا الكصؼ اعتبار كال مناسبة لمحكـ إذا خالؼ النص أك اإلجماع كيككف الحكـ باطبلن 

  .()، ألف القياس ال يستعمؿ إال عند عدـ كجكد النص أك اإلجماع فبل يككف رافعان ليما

إمكانٌية التعدم مف األصؿ إلى الفرع ، كككنيا : كالنتيجة مٌما تقٌدـ أف العٌمة ييشترط فييا شركط كىي 
 .كصفان ظاىرٌيان منضبطان سميمان ككجكد المناسبة كاإلطراد 

 د ػ الحكـ

الذم ييراد تعديتو إلى الفرع  (المقيس عميو  )المراد بالحكـ الذم ىك أحد أركاف القياس ىك حكـ األصؿ 
أف يككف ثابتان لؤلصؿ غير : مع ثبكت العٌمة المكجبة لو ، كقد حٌدد األصكليكف بعض الشركط لو منيا 

                                                           

:  ـ 2001:  ، ت 5 المدينة المنّكرة ، ط –مكتبة العمـك كالحكـ : مذّكرة في أصكؿ الفقو ، محّمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي ، الناشر  ()
379.  

  .436:  ـ 1964:  القاىرة ، بال ط ، ت –المدني : المسكّدة في أصكؿ الفقو ، أحمد بف عبد الحميـ ابف تيميو ، المطبعة  ()
  .460: المصدر نفسو : ينظر  ()
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منسكخان كال معدكالن عنو ، كأف يككف مف األمكر العقائدٌية التي يجب الجـز كاالعتقاد بيا ، كأف يككف 
ٌتفىقان عميو شرعٌيان ال عقميان أك لغكٌيان أك غيرىما ، كأف يككف ىذا الحكـ مي
().  

 – العٌمة – الفرع –األصؿ  )فالقياس ال يككف قياسان صحيحان ما لـ يشتمؿ عمى أربعة أركاف كالتي ىي 
كأف تككف ىذه األركاف جامعة لمشركط التي حٌددىا األصكليكف إلمكاف تعدية الحكـ مف األصؿ  (الحكـ 

 .إلى الفرع 

 ُحجّية القياس: المقصد الثاني 

أختمؼ األصكليكف في حجية القياس عمى قسميف ، منيـ مف ذىب إلى القكؿ بحجيتو كمنيـ مف أختار 
 :عدـ حجيتو كبياف ذلؾ كما يأتي 

 أدّلة المثبتيف: أّكالن 

 :يستدٌؿ المثبتكف لحجية القياس شرعان كعقبلن بما يأتي 

  ػ القرآف الكريـ 1

 :أستدٌؿ المثبتكف مف األصكلييف لحجٌية القياس بعدد مف اآليات الكريمة أختار منيا ما يأتي 

كا  ... : أ ػ قكلو تعالى  اًر  أيكًلي يىا فىاٍعتىًبري اأٍلىٍبصى
().  

االعتبار لغة ىك المقايسة بالشيء ، كتمثيؿ الشيء بغيره ، كما داـ االعتبار مطمكب : كجو االستدالؿ 
 . لككنو في معنى االعتبار – أيضان –شرعان فالقياس مطمكب 

ف كاف بمعنى االعتبار لغة إال إف المطمكب ىك المعنى  كيرد عمى االستدالؿ المذككر أف القياس كا 
 .االصطبلحي التنازعي كليس المغكم 

ٍحسىاًف  ًباٍلعىٍدؿً  يىٍأميري  المَّوى   ًإفَّ : ب ػ قكلو تعالى  ... كىاأٍلً
().  

                                                           

  .73 / 4: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي : ينظر  ()
  .2/ الحشر  ()
  .90/ النحؿ  ()
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إف العدؿ ىك التسكية بيف المتماثميف في الحكـ كال شٌؾ في تناكلو لمقياس ، إذ إف معناه : كجو االستدالؿ 
  .()مساكاة الفرع لؤلصؿ بالحكـ

إف التسكية في اآلية الكريمة بمحاظ الحقكؽ كالتعامؿ كليس بمحاظ المعنى االصطبلحي الذم : كيرد عميو 
 .ييعٌد دليبلن أصكلٌيان كمستندان لمحكـ الشرعي 

  ػ السنة الشريفة2

 :ييستدٌؿ عمى حجية القياس مف السنة الشريفة بعدد مف الركايات ، منيا 

أرأيت لك  )):  لعمر بف الخٌطاب حيف سألو عف القيبمة لمصائـ (صمى اهلل عميو كآلو  )أ ػ قكؿ النبي األكـر 
  .()((تمضمضت ؟ 

 قاس القيبمة عمى المضمضة في عدـ اإلفطار بجامع (صمى اهلل عميو كآلو  )إف النبي األكـر : كجو االستدالؿ 
 .بينيما 

أرأيت لك كاف عمى أبيؾ ديف فقضيتو أكاف  )):  إلحدل النساء (صمى اهلل عميو كآلو  )ب ػ قكؿ النبي األكـر 
  .()((ديف اهلل أحٌؽ أف يقضى : نعـ ، قاؿ : ينفعو ؟ قالت 

إلى استعماؿ القياس ، إذ قاس ديف اهلل  أرشد األمة (صمى اهلل عميو كآلو  )إف النبي األكـر : كجو االستدالؿ 
  .()تعالى عمى ديف اآلدمي في كجكب القضاء كنفعو

كيرد عمى االستدالؿ المذككر بأف قياس القيبمة عمى المضمضة ليست تعدية لمحكـ مف األصؿ إلى الفرع 
 .، كاالستدالؿ الثاني إنما ىك مف باب قياس األكلكية كىك خارج عف محؿ الخبلؼ 

 

                                                           

-  ىػ 1417:  ، ت 1دار العاصمة ، ط : إتحاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر ، عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .467 / 6:  ـ 1996

  .21 / 1:  مسند أحمد ، أحمد بف حنبؿ ()
  .118 / 5:  ـ 1930-  ىػ 1348:  ، ت 1 بيركت ، ط –دار الفكر : سنف النسائي ، أحمد بف شعيب النسائي ، الناشر  ()
+ مؤسسة الرياف : شعباف محمد اسماعيؿ ، الناشر : ركضة الناظر كجنة المناظر ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ، تح : ينظر  ()

  .362 / 2:  ـ 1998-  ىػ 1419:  ، ت 1المكتبة المكية ، ط 
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  ػ دليؿ العقؿ3

 :ييستدٌؿ عمى حيجٌية القياس مف خبلؿ دليؿ العقؿ ، كباإلمكاف صياغتو بأحد أمريف 

أ ػ إف تعميـ الحكـ كاجب مف خبلؿ القياس ، فمك لـ ييعٌمـ الحكـ لبقيت العديد مف الحكادث خالية عف 
 .األحكاـ لقٌمة النصكص 

كيرد عميو بأف التعميـ لك كاف مف خبلؿ منصكص العٌمة أك األكلكية فبل مشكمة فيو ، أما إذا كانت 
 .تسرية الحكـ مف خبلؿ استظيار العٌمة فيك محؿ نظر 

كيرد عميو بأف . ب ػ إمكاف العقؿ مف إدراؾ العمؿ الشرعٌية ، كبالتالي تعديتيا مف األصؿ إلى الفرع 
  .()القكؿ بإمكانٌية إدراؾ العقؿ لعمؿ التشريع فيك مما لـ يثبت ، فكيؼ يمكف التمٌسؾ بو إلثبات غيره ؟

  ػ اإلجماع4

 إال إنو يشترط في اإلجماع عند اإلمامٌية ()يستدٌؿ عمى حجٌية القياس بإجماع الصحابة عمى العمؿ بو
ٌجة في إثبات الحكـ الشرعي دخكؿ المعصـك   .  ليككف حي

 أدّلة النافيف: ثانيان 

 :أستدٌؿ النافكف عمى نفي حجٌية القياس شرعان كعقبلن بمجمكعة مف األدٌلة منيا 

  ػ القرآف الكريـ1

 :يستدٌؿ عمى القكؿ بنفي حجٌية القياس بعدد مف اآليات الكريمة منيا 

ًميـه  سىًميعه  المَّوى  ًإفَّ  المَّوى  كىاتَّقيكا كىرىسيكًلوً  المَّوً  يىدىمً  بىٍيفى  تيقىدّْميكا ال آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا  يىا: أ ػ قكلو تعالى  عى
().  

...  المَّوي  أىٍنزىؿى  ًبمىا بىٍينىييـٍ  اٍحكيـٍ   كىأىفً : ب ػ قكلو تعالى 
().  

                                                           

  .153 / 2: ركضة الناظر كجنة المناظر ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي :  ينظر ()
 .المصدر نفسو :  ينظر ()
  .1/ الحجرات  ()
  .49/ المائدة  ()
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عمؿ بالقياس ، كأف الحكـ بغير  (صمى اهلل عميو كآلو  )إف التقديـ بيف يدم اهلل تعالى كرسكلو : ككجو اإلستدالؿ 
 .ما أنزؿ اهلل تعالى عمؿ بو 

  ػ السّنة الشريفة2

صمى اهلل  )ما ييستدٌؿ بو مف السٌنة الشريفة عمى بطبلف العمؿ بالقياس ىك خبراف مركياف عف النبي األكـر 

 :كىما  (عميو كآلو 

 فقد ذلؾ فعمكا فإذا بالقياس بالسنة كبرىة كبرىة بالكتاب برىة األمة ىذه تعمؿ : )) (صمى اهلل عميو كآلو  )أ ػ قكلو 
  .()((ضمكا 

 األمكر يقيسكف قـك فتنة فرقة أعظميـ كسبعيف بضع عمى أمتي تفترؽ )) : (صمى اهلل عميو كآلو  ) ب ػ قكلو
  .()((الحراـ  كيحممكف الحبلؿ فيحرمكف برأييـ

  ػ اإلجماع3

انعقاد  عمى يدؿ كذلؾ الذـٌ ، ذلؾ عمى اإلنكار أحد مف يظير كلـ القياس بذـ كثير التصريح عف نقؿ
  .()القياس فساد عمى اإلجماع

  ػ المعقكؿ 4

 فالعمؿ منييان عنو االختبلؼ كاف لما بو العمؿ جاز ييستدٌؿ عمى عدـ حيجٌية القياس مف المعقكؿ بأف لك
مف اتسع عممو بالنصكص قٌمت حاجتو الى القياس كالكاجد لمماء ال يجزيو : جائز كلما قيؿ  غير بالقياس

نما يحتاج إليو إذا ما كاف الماء قميبلن ، كقد أكرد الزركشي مجمكعة مف الردكد عمى االدٌلة  التيمـ كا 
  .()المذككرة لبطبلف العمؿ بالقياس

كمف خبلؿ عرض األدلة المذككرة لبياف حجية القياس كعدميا ييبلحظ عدـ إمكاف التمٌسؾ بأم منيا 
إلثبات القياس المختمؼ فيو اصطبلحان كالمراد منو تعدية الحكـ مف األصؿ إلى الفرع بكجكد العٌمة 

                                                           

  .18 ح 64 / 4:  عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ()
  .547 / 3:  النيسابكرم الحاكـأبك عبد اهلل المستدرؾ عمى الصحيحيف ،  ()
 . كما بعدىا 52 / 4: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي :  ينظر ()
 .المصدر نفسو :  ينظر ()



209 
 

نعـ ، لك تبٌيف أف المقصكد مف القياس ىك القياس المنطقي أك قياس األكلكٌية أك قياس العٌمة . المشتركة 
 .المنصكصة أمكف اإللتزاـ بو كالعمؿ عمى كفقو إال إنو خارج عف محؿ البحث كاالختبلؼ 

 تطبيقات مبنى القياس في الفقو اإلجتماعي : المقصد الثالث 

 آية التأفؼ :  أّكالن 

فقد دٌلت اآلية الكريمة عمى حرمة التأفؼ .  () ...تىٍنيىٍرىيمىا  كىالى  أيؼٍّف  لَّييمىآ تىقيؿ فىبلى  ...  :قكلو تعالى 
 .لمكالديف ، فكيؼ بما ىك أكثر مف التأفؼ بالشتـ كالضرب ؟ كىك ما يعٌبر عنو بقياس األكلكية 

 أكؿ ماؿ اليتيـ ظممان : ثانيان 

سىيىٍصمىٍكفى  نىاران  بيطيكًنًيـٍ  ًفى يىٍأكيميكفى  ًإنَّمىا ظيٍممان  اٍليىتىامىى أىٍمكىاؿى  يىٍأكيميكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ  : قكلو تعالى   () سىًعيران  كى
غراقو ممحؽ مالو إحراؽ فإف  .عميو  اإلتبلؼ عمـك في ألكمو مساكو  كىك الفارؽ بنفي ، بأكمو كا 

 تسكية المحصف بالمحصنة: ثالثان 

نىاتً  يىٍرميكفى   كىالًَّذيفى : قكلو تعالى  اًنيفى  فىاٍجًمديكىيـٍ  شييىدىاءى  ًبأىٍربىعىةً  يىٍأتيكا لىـٍ  ثيَـّ  اٍلميٍحصى ٍمدىةن  ثىمى  لىييـٍ  تىٍقبىميكا كىال جى
ـي  كىأيكلىًئؾى  أىبىدان  شىيىادىةن  فقد دٌلت اآلية عمى حرمة رمي المحصنات كمف يفعؿ ذلؾ فمو ما  () اٍلفىاًسقيكفى  ىي

فدخؿ في ذلؾ ذيكر في اآلية المباركة ، كيمحؽ بالحكـ المتقٌدـ حرمة قذؼ المحصف لمتسكية بينيما 
  .المحصنيف قطعان 

ذا ما ال حظنا األمثمة المتقٌدمة نجدىا تتحدث عف قضايا كأحكاـ اجتماعية ، فآية التأفؼ تشير إلى  كا 
حكـ تأفؼ الكلد تجاه كالديو ، كأكؿ ماؿ اليتيـ يشير إلى حالة اجتماعية في غاية األىمية أال كىي أكؿ 
ماؿ مف ليس أب بالمعنى الشرعي ، ككذلؾ حكـ تسكية المحصف بالمحصنة إذا ما ريمكا بالزنا إال إف 

 .الحكـ فييا معتمد عمى القياس كتعدية الحكـ مف األصؿ إلى الفرع 

 

                                                           

  .23/ اإلسراء  ()
  .10/ النساء  ()
  .4/ النكر  ()
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االستحساف ، حقيقتو ، حجيتو ، تطبيقاتو مبنى  : ثانيالمطمب اؿ

، كقد كقع  (االستحساف  )مف األسس المبنائٌية التي أيعتمدت في عممٌية استنباط األحكاـ الشرعٌية ىك 
 :االختبلؼ في حجيتو كما يترٌتب عميو ، كلبيانو ينتظـ المطمب عمى ثبلثة مقاصد ككما يأتي 

 حقيقة االستحساف: المقصد األّكؿ 

 معنى االستحساف: أّكالن 

كاف أ حسنان سكاء  الشيء عدٌ  :، أم استحسف:  مأخكذ مف اليحسف كمصدره: ػ االستحساف في المغة 1
ىذا ما استحسنو المسممكف : ، كيقاؿ استحسف الطعاـ:   يقاؿ ، المعنكيةـالشيء مف األمكر الحسية أ

   .()رأكه حسنان : أم

عيٌرؼ بعدد كثير مف التعريفات أمبلن في الكصكؿ إلى حقيقتو كما ييشير : ػ االستحساف في االصطبلح 2
 :عدد منيا  ( ىػ 631: ت  )إليو ، كقد ذكر اآلمدم 

 .عنو  العبارة مساعدة لعدـ إظياره عمى يقدر ال المجتيد نفس في ينقدح أػ دليؿ

 .منو  أقكل قياس إلى قياس مكجب عف العدكؿ عف عبارة ب ػ إنو

 .منو  أقكل ىك بدليؿ قياس تخصيص عف عبارة ج ػ إنو

 .أقكل  ىك لكجو ، خبلفو نظائرىا إلى في بو حكـ ما مثؿ عف مسألة في العدكؿ د ػ ىك

 الطارئ حكـ في كىك ، منو أقكل ىك لكجو ، شمكؿ األلفاظ شامؿ غير االجتياد كجكه مف كجو ىػ ػ ترؾ
  .()األكؿ عمى

ذا ما الحظنا التعريفات المذككرة نجدىا تدكر ضمف أمكر ثبلثة  اإلنقداح ، العدكؿ ، التخصيص ، : كا 
: كىذه األمكر ال تتعٌرض إلى حدٌية االستحساف نفسو ببياف حقيقتو بؿ ىي ناظرة إلى أحد أمريف 

                                                           

  .214 / 4: القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم :  ينظر ()
  .159 / 4: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، عمي بف محمد اآلمدم : ينظر  ()
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كيمكف تكجيو ذلؾ بأف ىذه . االستظيار أك مبلحظة الدليؿ اآلخر ككبلىما ال يتضٌمف بياف حقيقتو 
 .التعريفات ىي بالحقيقة شركحان لئلسـ فقط كليس الغرض منيا بياف الحقيقة الحدٌية لمشيء 

 أقساـ االستحساف  : ثانيان 

 :يقٌسـ االستحساف إلى أقساـ كثيرة ، كأىميا ما يأتي 

 بما لو كمثمكا ، المكرد في لنص خاص القياس أك الدليؿ عف اليد رفع  كىك: بالنص  ػ االستحساف1
 صمى)  الرسكؿ عف نقؿ كقد ، فيو معدـك المبيع ألف ، السمـ عقد صحة عدـ القياس يقتضي أف مف ذكركا

 اليد رفع أنو إال ، أيضان  السمـ يشمؿ مكرد عاـ فالنص ()((عندؾ  ليس ما تبع ال )) : قاؿ أنو  (كآلو عميو اهلل
 .السمـ  بيع فيو نص يرخص لكركد عنو

  ،()باالستصناع لو كييمٌثؿ ، باإلجماع القياس أك الدليؿ عف اليد رفع  ىك:باإلجماع  ػ االستحساف2
 بو التعامؿ قاـ عمى اإلجماع أف إال ، فييا كالخطأ الغمط كقكع المعاممة الحتماؿ ىذه مثؿ يأبى فالقياس

 .ىذا  يكمنا  إلى( كآلو عميو اهلل صمى)  اهلل رسكؿ لدف مف الناس بيف

 ، بأمثمة لو كمثمكا ، ذلؾ الضركرة القياس القتضاء أك بالدليؿ العمؿ ترؾ ىك: بالضركرة  ػ االستحساف3
لحكميا  أكؿ حرمة باعتبار الكحش سباع مثؿ سؤر الطير سباع سؤر نجاسة يقتضي القياس  أف: منيا 

 اليٌرة مف تشبو فيي ، مشقة كفيو صعب منيا التحرز ذلؾ ألف عف اليد رفعكا أنيـ إال ، كمحكميا كلعابيا
. ()مأككلة المحـ غير ككنيا مع سؤرىا استثناء حيث

 عمى التعاقد كمثالو ، العرؼ عميو لما تعكد القياس أك بالدليؿ العمؿ ترؾ ىك: بالعرؼ  ػ االستحساف4
 كدخكؿ الحماـ بو الرضا عمى كتعارفكا تعكدكا عميو قد الناس لكف ، جيالة فيو العقد محؿ شيء يككف

عطاء  في ىذه يصرؼ الذم الماء مقدار كال ، فيو المكث المعمـك مقدار مف ليس أنو مع معينة أجرة كا 
 .المدة 

 
                                                           

 / 3:  ىػ 1431:  ، ت 1بيركت ، ط – أحمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي : سنف الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ، تح  ()
  .1232:  رقـ الحديث 534

. ىك عقد بمكجبو يمتـز الصانع بصنع شيء معّيف بمكاد مف عنده كفؽ أكصاؼ معّينة لممستصنع بثمف معّيف كبمدة زمنّية محددة : االستصناع  ()
  .18:  ـ 2015-  ىػ 1436:  ، ت 1بيركت ، ط – ، فارس فضيؿ عطيكم ، دار العارؼ " دراسة فقيّية مقارنة"عقد االستصناع : ينظر 

  .405 – 403 / 2:  ىػ 1418:  ، ت 1 قـ ، ط –اليادم : المكسكعة الفقيّية الميسرة ، محمد عمي األنصارم ، المطبعة : ينظر  ()
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 أف مع الصناع بتضميف لو كمثمكا ، لمصمحة عامة القياس أك الدليؿ ترؾ ىك: بالمصمحة  ػ االستحساف5
 لك ألنيـ ، العامة لممصمحة مراعاة إال كليس ذلؾ يضمف ال األميف ألف ، تضمينيـ عدـ القياس يقتضي

  .()الناس متاع مف بأيدييـ ما حفظ في يضمنكا لتساىمكا لـ

: إذا ما الحظنا األقساـ المذككرة لبلستحساف نجد أنيا تشترؾ في مضمكف كاحد يسرم عمى الجميع ىك 
ترؾ الدليؿ األٌكلي لسبب ما ، كالسبب إما نٌص أك إجماع أك ضركرة أك عرؼ أك مصمحة تككف حاكمة 

 .عمى الدليؿ األٌكلي 

 ُحجّية االستحساف: المقصد الثاني 

أختمؼ األصكليكف في حجٌية االستحساف عمى قكليف ، فمنيـ مف ذىب إلى القكؿ بحجيتو كمنيـ مف 
 :ذىب إلى عدـ حجيتو ، كلبياف ذلؾ ينتظـ البحث كما يأتي 

 أدلة المثبتيف لحجية االستحساف: أّكالن 

 :يستدؿُّ عمى حجٌية االستحساف كاألخذ بو بالقرآف الكريـ كالسنة الشريفة كاإلجماع ككما يأتي 

 ػ القرآف الكريـ 1

 :يستدٌؿ عمى حجٌية االستحساف بعدد مف اآليات الكريمة أكرد منيا ما يأتي 

... أىٍحسىنىوي  فىيىتًَّبعيكفى  اٍلقىٍكؿى  يىٍستىًمعيكفى   الًَّذيفى : أػ قكلو تعالى 
().  

إف اآلية كردت في سياؽ المدح لمف اتبع أحسف القكؿ ، كالقرآف الكريـ كمو حسف فأمر : كجو االستدالؿ 
 .البارم عٌز كجؿ بإتباع األحسف 

ـٍ  ًمفٍ  ًإلىٍيكيـٍ  أيٍنًزؿى  مىا أىٍحسىفى   كىاتًَّبعيكا: ب ػ قكلو تعالى  بّْكي ... رى
إف اهلل تعالى أمر :  ككجو االستدالؿ ()

تباع بعض لحسنو كىك معنى االستحساف   .()بأتباع أحسف ما أنزؿ ، فدٌؿ عمى ترؾ بعض كا 

                                                           

  .145 – 124:  ـ 2013-  ىػ 1434:  ، ت 5 دمشؽ ، ط –أثر األدلة المختمؼ فييا ، مصطفى ديب الُبغا ، دار القمـ : ينظر  ()
  .18/ الزمر  ()
  .55/ الزمر  ()

  .145 / 10:  ـ 1986-  ىػ 1406:  بيركت ، بال ط ، ت –المبسكط ، محمد بف أحمد بف أبي سييؿ السرخسي ، دار المعرفة : ينظر  ()
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 :كاالستدالؿ المذككر يمكف أف نجيب عميو بأمريف 

بمعناىا المغكم ، كاالختبلؼ ليس في استعماليا بؿ  (أحسف  )إف اآليات الكريمة استعممت لفظة : األٌكؿ 
 .مدركان لمحكـ الشرعي في قباؿ القرآف الكريـ كالسٌنة الشريفة  (االستحساف  )جعؿ 

سياؽ اآليات الكريمة يتحٌدث عف المكرد األفضؿ في اإلتباع كليس في مقاـ جعؿ الحٌجة : الثاني 
 .لبلستحساف ، كبالتالي ال تثبت حيجٌية االستحساف بالمعنى االصطبلحي 

 ػ السنة الشريفة2

) يستدٌؿ عمى حيجٌية االستحساف مف السنة الشريفة بما ركاه عبد اهلل بف مسعكد مرفكعان عف النبي األكـر 

إف اهلل نظر إلى قمكب العباد فاختار لو أصحابان فجعميـ أنصار دينو ككزراء  )): أنو قاؿ  (صمى اهلل عميو كآلو 
  .()((نبيو فما رآه المسممكف حسنان فعند اهلل حسف كما رأكا سيئان فيك عند اهلل سيء 

 عند اهلل تبارؾ – أيضان –دٌؿ الحديث عمى األخذ بما يراه المسممكف حسنان ، لحسنو : كجو االستدالؿ 
 :كأشٌكؿ أبك حامد الغٌزالي عمى الدليؿ المذككر بثبلثة إشكاالت تمنع مف األخذ بو كىي  . ()كتعالى

 .  األصكؿ بو تثبت ال كاحد خبر إنو أػ

 فإف أراد ، آحادىـ أك المسمميف جميع بو يريد أف يخمك ال ألنو ، المسمميف جميع رآه ما بو إف المراد ب ػ
 مراد ، كىك حجة كاإلجماع ، دليؿ عف إال شيء حسف عمى تجتمع ال األمة إذ صحيح فيك الجميع
ف ، الخبر  ينظر ال كاف  إذا: قمنا  لمنظر أىبلن  ليسكا بأنيـ فرؽ فإف ، العكاـ استحساف لـز اآلحاد أراد كا 
 .  النظر ألىمية فائدة فأم األدلة في

 تمٌسككا كقائعيـ كثرة مع ألنيـ ، حجة كال دليؿ بغير الحكـ منع عمى استحساف أجمعكا الصحابة إف ج ػ
 لشددكا ذلؾ قاؿ كلك استحسنتو ، ألني ككذا بكذا حكمتي  : كاحد منيـ قاؿ كما ، بالظكاىر كاالشباه

  .()لنا ؟ شارعا كتككف شرعا استحسانؾ يككف حتى أنت مف : كقالكا اإلنكار عميو

 
                                                           

  .3600 رقـ الحديث 379 / 1: مسند أحمد ، أحمد بف حنبؿ  ()
 1407:  ، ت 2 بٌروت ، ط –أحمد محمد شاكر ، دار الجٌل : اإلحكام فً أصول األحكام ، علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً ، تح : ٌنظر  ()

  .759 / 6:  م 1987- هـ 

  .172: المستصفى في عمـ األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي  : ينظر  ()
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ذا تأممنا األمكر الثبلثة المتقٌدمة نجد أف الغٌزالي ناقش االستدالؿ بالسنة الحاكية بنقاشيف كىما   :كا 

 .كبركم ، إذ إنو شكؾ بأصؿ الدليؿ المساؽ الثبات االستحساف : النقاش األكؿ 

صغركم ، بأف استحساف الصحابة إف كاف صادر عف جميعيـ فيك بحاجة إلى دليؿ : النقاش الثاني 
ف كاف صادر عف بعضيـ دكف بعض فتسقط األىمية حينئذ   .كىك مفقكد في المقاـ ، كا 

 ػ اإلجماع3

إف األمة استحسنت دخكؿ : يستدٌؿ عمى حيجٌية االستحساف مف خبلؿ اإلجماع عميو ، كتقريبو كاآلتي 
الحماـ مف غير تقدير األجرة كعكض الماء كال تقدير مدة السككف كالمبث فيو ، ككذلؾ استحسانيـ شرب 

الماء مف أيدم السقائيف مف غير تقدير العكض كال مبمغ الماء المشركب ، كال سبب لذلؾ إال إف المشاحة 
  .()في مثمو قبيح فاستحسف الناس ذلؾ

 أحد المجمعيف ، كبالتالي فاإلجماع إف اإلجماع عند اإلمامية ال يككف حٌجة ما لـ يكف المعصـك 
 .المذككر ال قيمة عممٌية لو في حيجٌية االستحساف 

 أدلة النافيف لحجّية االستحساف: ثانيان 

عمى نفي حيجٌية االستحساف بأدٌلة كثيرة نذكر منيا ما  ( ىػ 204: ت  )استدٌؿ محمد بف إدريس الشافعي 
 : يأتي 

ػ إف القكؿ باالستحساف يبلـز القكؿ بأف اهلل تعالى ترؾ اإلنساف سدل في حياتو كأكرد الشافعي ما نٌصو 1
 مع المعاني ىذه في االستحساف يدخؿ إذا لـ يستحسف أف يجكز ال أف عمى يدؿ فما قائؿ قاؿ فإف )): 
ٍنسىافي   أىيىٍحسىبي  كجؿ عز اهلل قاؿ قيؿ ؟ ىذا كتابؾ في ذكرت ما  أىؿ يختمؼ فمـ () سيدلن  ييٍترىؾى  أىفٍ  اأٍلً

 أجاز فقد بو يؤمر لـ بما حكـ أك أفتى ينيي كمف كال يؤمر ال الذم السدل أف عممت فيما بالقرآف العمؿ
 كادعى شئت بما أقكؿ قاؿ أف كرأم يتركو سدل لـ أنو اهلل أعممو كقد السدل معاني في يككف أف لنفسو

                                                           

  .332: اّلُممع في أصكؿ الفقو ، إبراىيـ بف عمي الشيرازم : ينظر  ()
  .36/ القيامة  ()
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 مف عنو ركل مف جماعة حكـ كعكاـ فخالؼ منياج النبييف السنف كفي ىذا في بخبلفو القرآف نزؿ ما
  .()((...العالميف 

ػ إف الحكـ الشرعي قكؿ بالكتاب أك الخبر أك اإلجماع أك القياس ، كاالستحساف ليس شيء مف ذلؾ ، 2
 عمـ جية إال مف يقكؿ أف اهلل رسكؿ بعد ألحد اهلل يجعؿ كلـ )): كىذا نص بعض كمماتو في الرسالة 

 إال يقيس عمييا ، كال القياس مف كصفت كما كاإلجماع كاآلثار كالسنة الكتاب بعد العمـ كجية قبمو مضى
 كمنسكخو كعامة كناسخو كأدبو كفرضو اهلل كتاب بأحكاـ العمـ بيا كىي القياس لو التي اآللة جمع مف

رشاده  كخاصة   .()((كا 

ػ لك جاز االستحساف لممجتيد لجاز لغيره مف الناس ، كالمؤخر فاسد فالمقٌدـ مثمو ، كجاء ذلؾ في 3
 عندم ىذا يجكز ال قياس فقمت بغر أستحسف الرجؿ يقكؿ أف أنت تجيز فيؿ ... )): الرسالة ما نٌصو 

نما أعمـ كاهلل  فيو ليس بإتباعو فيما الخبر في يقكلكا ألف غيرىـ دكف يقكلكا أف العمـ ألىؿ كاف ألحد كا 
 فيما يقكلكا أف العمـ غير أىؿ مف العقكؿ ألىؿ جاز القياس تعطيؿ جاز الخبر كلك عمى بالقياس الخبر
  .()((االستحساف  مف يحضرىـ بما خبر فيو ليس

ىذه بعض كممات محمد بف إدريس الشافعي في نفيو لحجٌية االستحساف ، كمف يتابع كمماتو في كتابيو 
األـ كالرسالة يجد كيؼ ىاجـ مف يقكؿ باالستحساف ، غير أف الذم يبدك لي مف خبلؿ ما كتبو إرادة 

 .االستحساف المتضمف لميكل النفسي كالحاالت الذكقٌية 

 المراد باالستحساف كاف إف )): كعٌقب السيد محمد تقي الحكيـ عمى الخبلؼ في حجية االستحساف بقكلو 
مقابؿ  في أصبل عده أف إال ، بو األخذ مف مانع كال حسف فيك بأقكل الدليميف األخذ خصكص ىك ،

  .()((... لو  كجو ال العقؿ كدليؿ كالسنة الكتاب

ف كاف األخذ  فاالستحساف إف كاف راجعان إلى الحاالت النفسٌية كاالجتيادات الشخصٌية فميس بحجة ، كا 
 .بأقكل الدليميف فبل مانع منع بيد إنو ليس دليبلن مستقبلن في قباؿ الكتاب العزيز كالسنة الشريفة 

 

                                                           

  .313 / 7:  م 1983-  هـ 1403:  ، ت 2 بٌروت ، ط –األم ، محمد بن إدرٌس الشافعً ، دار الفكر  ()

  .510:  بيركت ، بال ط ، بال ت –العممية : أحمد محمد شاكر ، المطبعة : الرسالة ، محمد بف إدريس الشافعي ، تح  ()
  .505: المصدر نفسو  ()
  .377:  األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ()
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 تطبيقات مبنى االستحساف في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

 بيع األب لماؿ كلده القاصر: أكالن 

 ، فالحكـ المذككر يتحٌدث عف ()يجكز لؤلب بيع ماؿ كلده القاصر مف نفسو كبيع مالو مف كلده القاصر
 .مسألة ذات طابع شرعي كاجتماعي أال كىك حكـ بيع األب لماؿ كلده القاصر 

 تزكيج الجّد ألحفاده: ثانيان 

 ، فالجد ىك أحد األكلياء ()لمجٌد تزكيج حفيدتو مف حفيده استثناء مف قاعدة اشتراط تعدد العاقد في العقد
 .في التزكيج كبالتالي بإمكانو تزكيج أحفاده في ما بينيـ 

 استيفاء الحؽ: ثالثان 

إذا ظفر اإلنساف بجنس حقو بماؿ مف ظممو فإنو يستقٌؿ بأخذه فيقـك مقاـ القابض كالمقبض لمسيس 
  .()حاجتو

 الشيادة عمى الشيادة: رابعان 

 الحاجة آلف تعالى اهلل مف حقكؽ بالشبية يسقط ال كفيما اآلدمييف حقكؽ في الشيادة عمى الشيادة تجكز
  . ()كالغيبة بالمكت كالمرض األصؿ شيادة تعذر عند ذلؾ إلى تدعك

 شيادة الظنيف: خامسان 

  .()ال تجكز شيادة األب البنو كال شيادة الزكج لزكجتو كال شيادة الزكجة لزكجيا

فعند مبلحظة األمثمة السابقة نجدىا تيشير إلى مسائؿ إجتماعية بحاجة إلى أجكبة كأحكاـ شرعٌية تيبٌيف 
 .المكقؼ الشرعي منيا 

                                                           

  .171: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي : ينظر  ()
 .المصدر نفسو : ينظر  ()
 / 3:  ـ 1995-  ىػ 1415:  بيركت ، بال ط ، ت –الدر المختار شرح تنكير األبصار ، محمد بف عمي بف محمد الحصفكي ، دار الفكر : ينظر  ()

695.  
  .267 / 20:  بيركت ، بال ط ، بال ت –المجمكع شرح الميذب ، يحيى بف شرؼ الديف النككم ، دار الفكر : ينظر  ()
  .155 / 5:  ىػ 1333:  ، ت 1 مصر ، ط –السعادة : المدكنة الكبرل ، مالؾ بف أنس األصبحي ، المطبعة : ينظر  ()
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الُعرؼ ، حقيقتو ، حجيتو ، تطبيقاتو مبنى  : لثالمطمب الثا

تشخيص صغريات : ييعٌد العيرؼ مف المسائؿ الميٌمة التي انعقد البحث عنيا مف جيتيف ، األكلى 
 كىذا المقدار ال خبلؼ فيو بيف – مثبلن –المسائؿ الفقيٌية أك األصكلية كتحديد مير المثؿ أك أجرة المثؿ 

اعتبار العيرؼ أحد المباني في استنباط األحكاـ الشرعٌية الفرعٌية الذم : المذاىب اإلسبلمٌية ، كالثانية 
 :كقع الخبلؼ فيو ، كىك ما سأحاكؿ البحث عنو في ثبلثة مقاصد ككما يأتي 

 حقيقة الُعرؼ: المقصد األّكؿ 

 معنى الُعرؼ: أّكالن 

العيف كالراء كالفاء أصبلف صحيحاف يدؿ أحدىما عمى  (عىرىؼ)ابف فارس   ذكر:ػ العيرؼ في المغة 1
 :  كاآلخر عمى السككف كالطمأنينة، تتابع الشيء متصبلن بعضو ببعض 

أم : جاء القَّطا عرفان عرفان :  عيرؼ الفرس كسيٌمي بذلؾ لتتابع الشَّعر فيو كيقاؿ ( العيرؼ : ) فاألكؿ
 . بعضيا خمؼ بعض

كالعرؼ   ،، كىذا أمر معركؼ عرؼ فبلف فبلنان ًعرفانان كمعرفة:  تقكؿ ( المعرفة كالعرفاف : ) كأما الثاني
  .()سيٌمي بذلؾ لسككف النفكس إليو ( المعركؼ )

تتابع الشيء متصبلن كسككف النفس كطمأنينتيا ، كالمعنى الثاني ىك المراد : فالعيرؼ يأتي عمى معنييف 
منو في مكرد بحثنا ، فما تعارؼ عند الناس بصكرة تسكف إليو النفس يجعؿ منو مكردان الستنباط األحكاـ 

 .الشرعٌية أك ال 

: عيٌرؼ العيرؼ بعدد مف التعريفات أكرد بعضان منيا ككما يأتي :  ػ العيرؼ في االصطبلح 2

ما استقر في النفكس مف جية )) :   بقكلوشرح النافع عٌرفو في كتابو ( ىػ 710: ت  ) النسفي- أػ 
  .() ((العقكؿ كتمقتو الطباع السميمة بالقبكؿ

                                                           

 قـ ، بال ط ، ت –مركز اإلعالـ االسالمي : عبد السالـ محمد ىاركف ، طبع كنشر : معجـ مقاييس المغة ، أحمد بف فارس بف زكريا ، تح : ينظر  ()
  .281 / 4:  ىػ 1404: 
أثر العرؼ في التشريع اإلسالمي : نقالن عف كتاب .  مصر –المستصفى شرح النافع ، عبد اهلل بف أحمد النسفي ، ال زاؿ مخطكط بدار الكتب العربية  ()

  .50:  ىػ 1401:  ، ت 1 القاىرة ، ط –، صالح عكض ، دار الكتاب الجامعي 
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 عميو النفكس استقرت ما العيرؼ )) :  في كتابو التعريفات بقكلو( ىػ 816: ت  ) عٌرفو الجرجانيب ػ 
  .()((بالقبكؿ  الطبائع كتمقتو العقكؿ بشيادة

، فيي بتكررىا  العادة مأخكذة مف المعاكدةإف  )):   بقكلو( ىػ 1252: ت  ) عرَّفو ابف عابديفج ػ 
ف  ماصدؽاؿ ، فالعادة كالعرؼ بمعنى كاحد مف حيث حقيقة عرفية صارت لكمعاكدتيا مرة بعد أخر كا 
  .() ((اختمفا مف حيث المفيـك

  .()((عادة جميكر قـك في قكؿ أك عمؿ : )) عٌرفو بقكلو  ( ىػ 1420: ت  )د ػ مصطفى أحمد الزرقا 

ما تكرر استعمالو مف فعؿ أك قكؿ : )) ذكر في تعريفو  ( ىػ 1437: ت  )ىػ ػ مصطفى ابراىيـ الزلمي 
  .()((حتى اكتسب صفة االستقرار في النفكس كالتقبؿ في العقكؿ كالرعاية في التصرفات 

كعند مبلحظة التعريفات المذككرة نجدىا تحاكؿ كضع ضابطة عاٌمة لبياف معنى العيرؼ كذلؾ مف خبلؿ 
 :أمريف 

 .أف يككف الشيء المتعارؼ متكرران بيف مجمكعة مف الناس : األمر األٌكؿ 

 .أف تألفو النفكس كتتقبمو العقكؿ : األمر الثاني 

كبناء عمى ذلؾ فقد يشترؾ العيرؼ مع غيره مف المكضكعات كالعادة ، فيي أيضان ما اعتاده الناس كتكرر 
عندىـ كتقبمتو النفكس كالعقكؿ ، كمف ىنا فقد ذكر األصكليكف كجكد ثبلث اتجاىات في تحديد طبيعة 

 :العبلقة كبيانيا كما يأتي 

 .إف العيرؼ كالعادة لفظاف مترادفاف فتعريؼ أحدىما تعريؼ لآلخر : االتجاه األٌكؿ 

 .قصر العادة عمى نكع مف العيرؼ كىك العرؼ العممي : االتجاه الثاني 

ككف العادة أعـٌ مف العرؼ مطمقان ، ألف العرؼ يطمؽ عمى العادة الجماعٌية فقط ، : االتجاه الثالث 
  . ()كالعادة تطمؽ عمييا كعمى الفردية ، فالعرؼ أخٌص 

                                                           

  .193:  ىػ 1410:  ، ت 1 بيركت ، ط –التعريفات ، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ، دار الكتب العممية  ()
 بٌروت ، بال ط –عالم الكتب : ، محمد أمٌن ابن عابدٌن ، المطبعة  (نشر العرف فً بناء بعض األحكام على العرف  )مجموعة رسائل ابن عابدٌن  ()

  .114 / 2: ، بال ت 

  .141 / 1:  ـ 2012-  ىػ 1433:  ، ت 3 دمشؽ ، ط –دار القمـ : المدخؿ الفقيي العاـ ، مصطفى أحمد الزرقا ، المطبعة  ()
  .77:  أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي ()
  .510:  ـ 2002-  ىػ 1423:  ، ت 1 مصر ، ط –االستدالؿ عند األصكلييف ، أسعد عبد الغني السّيد الكفراكم ، دار السالـ : ينظر  ()



219 
 

 في تستعمؿ كالعادة ، في األلفاظ يستعمؿ : العرؼ أف ( ىػ 395: ت  )كذكر أبك ىبلؿ العسكرم 
  .()األفعاؿ

فيذه ثبلثة اتجاىات تكٌضح طبيعة العبلقة بينيما ، إال إف التأمؿ في المسألة ييبٌيف اعتماد االتجاىات 
المذككرة عمى االستعماؿ لكؿ منيما ، كمف الكاضح إف االستعماؿ أعـٌ مف الحقيقة كالمجاز فبل يمكف 

 .االعتماد عميو في تشخيص حقيقتيما 

كالذم يبدك لي أف العيرؼ كالعادة ال فرؽ بينيما مف حيث ترٌتب الحكـ الشرعي ، فمـ نجد حكمان كاحدان 
 .ييفٌرؽ في ترتبو عمى العرؼ أك العادة بحدكد بحثي القاصر 

 أنكاع الُعرؼ: ثانيان 

 :يقٌسـ العيرؼ إلى عٌدة تقسيمات باعتبارات مختمفة ، كبيانيا بما يأتي 

 :ػ مف حيث السبب كمتعٌمقو فالعيرؼ ييقٌسـ عمى قسميف 1

 ، كفي غير ما كيضع لو كمفظ الدابة كالغائط أف ييستعمؿ المفظ فيما كيضع لو في المغة: أػ العيرؼ المفظي 
 ، اسـ لذكات األربع مف الحيكاف:  ، كفي العرؼ اسـ لكؿ ما يدٌب عمى كجو األرض:  فالدابة في المغة، 

. لعذرة اإلنساف  اسـ:  ، كفي العرؼ اسـ لممكاف المنخفض:  كالغائط في المغة

معامبلت كمقادير في البيع كالشراء كالتأجير ككىك أف يعتاد الناس عمى عادات : ب ػ العيرؼ العممي 
تعارؼ الناس عمى تقديـ األجرة قبؿ استيفاء المنفعة في إجارة األماكف كاآلالت يكميان أك أسبكعيان غيرىا ؾك

سنكيان كتأخيرىا في بعض الببلد أك استبلـ بعض األجرة كتأخير الباقي إلى استيفاء  أك شيريان أك
.   ()المنفعة

فالعيرؼ المفظي ما تعارؼ كشاع بيف الناس مف حيث المفظ ، كالعرؼ العممي ما شاع كتعارؼ بيف الناس 
 .مف العمؿ 

 - : أيضان –ػ مف حيث الصحة كالفساد ييقٌسـ عمى قسميف 2

 

                                                           

  .345: الفركؽ المغكية ، أبك ىالؿ العسكرم : ينظر  ()
  .79 / 4:  ـ 1995-  ىػ 1415:  ، ت 1 بيركت ، ط –دار الفكر :  ، المطبعة محمد أمٌن ابن عابدٌنحاشية رّد المحتار ، : ينظر  ()
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ما تعارفو الناس كال يخالؼ دليبلن شرعٌيان كال يحٌؿ محرمان كال ييبطؿ كاجبان كتعارؼ : أ ػ العيرؼ الصحيح 
الناس عقد االستصناع كتعارفيـ تقسيـ المير إلى مقٌدـ كمؤخر ، كتعارفيـ أف الزكجة ال تزؼ إلى زكجيا 

 .إال إذا قبضت جزءان مف ميرىا 

ما تعارفو الناس كلكنو يخالؼ الٌشرع أك يحٌؿ المحـر أك يبطؿ الكاجب ، كتعارؼ : ب ػ العيرؼ الفاسد 
  .()الناس كثيران مف المنكرات في المكالد كالمآتـ ، كتعارفيـ أكؿ الربا كعقكد المقامرة

فالعيرؼ الصحيح ما تعارفو الناس ككاف ال يخالؼ أصكؿ التشريع ، كالعرؼ الفاسد ما خالؼ أصكؿ 
 .التشريع اإلسبلمي 

 - : أيضان –ػ مف حيث ما يصدر عنو ، يقٌسـ عمى قسميف 3

 ىك صار ما غمب استعمالو بيف الناس مف دكف اختصاصو بفئة دكف أخرل حتى: أ ػ العيرؼ العاـ 
 مخصكصة دابة عمى أك األربع ذكات عمى الدابة التخاطب كذلؾ كإطبلؽ لفظ حالة الذىف إلى المتبادر

 العرؼ كأىؿ كغيرىا األربع ذكات سكاء دبت ذات لكؿ المغة في الدابة كمفيـك كالحمار كالفرس قـك عند
نما األربع ذكات ىك الذم المعنى ليذا المفظ يضعكا لـ  . الدابة لمفظ استعماليـ غمب كا 

 عمى عمـ ذم كؿ كاصطبلح  ما غمب استعمالو عند فئة مف الناس دكف غيرىـ :الخاص العيرؼ ب ػ
 الفقيو ، كاصطبلح كالعرض الجكىر في المتكٌمـ كاصطبلح المغكم لممفيـك مخالفة بمعاف خصكىا ألفاظ
 كالنصب الرفع في النحكم كاصطبلح كالقمب كالنقض الكسر في الجدلي كاصطبلح كالفرؽ الجمع في

  .()كالجر

فيككف الفارؽ بيف العيرؼ العاـ كالخاص ككف العاـ عند عامة الناس مف دكف لحاظ فئة خاصة كمثالو 
االستصناع في كثير مف الحاجات كالمكاـز ، كالعرؼ الخاص ما تعارؼ عند فئة خاصة كالعيرؼ الشرعي 

 .عند الفقياء كالعيرؼ التجارم عند التٌجار كالعيرؼ الصناعي في الصناعة كىكذا 

 :ػ مف حيث الثبات كالتغٌير ، ينقسـ العرؼ عمى ما يأتي 4

 .ىي األعراؼ التي ال تختمؼ بإختبلؼ الزماف كالمكاف ما دامت الحياة باقية : أ ػ العيرؼ الثابت 

 

                                                           

  .89:  ـ 2002:  ، ت 8 القاىرة ، ط –مكتب الدعكة االسالمية : عمـ أصكؿ الفقو ، عبد الكىاب خاّلؼ ، المطبعة : ينظر  ()
  .393 / 1: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي : ينظر  ()
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  .()ىي تمؾ األعراؼ المبنية عمى مقتضيات زمانية كمكانٌية فتختمؼ بإختبلفيا: ب ػ العيرؼ المتغٌير 

 :تعقيب كمناقشة 

مف خبلؿ ما تقٌدـ مف بياف لؤلقساـ المذككرة لمعيرؼ التي تختمؼ بإختبلؼ الحيثيات أجد أف ىذه 
التقسيمات ال حاجة ضركرية إلييا ، ألف جية المحاظ كثيرة كمتعددة تختمؼ مف شخص إلى آخر فمك 
 :أردنا أف نكجد أقسامان لمعرؼ بيذه الكيفٌية ألكجدنا العشرات منيا ، فمثبلن كعمى سبيؿ المثاؿ ما يأتي 

 .ػ العيرؼ المدني كالعيرؼ العسكرم 1

 .ػ العيرؼ الزراعي كالعيرؼ الصناعي 2

 .ػ العيرؼ المدرسي كالعيرؼ كالمنزلي 3

 .ػ العيرؼ الشرقي كالعيرؼ الغربي 4

 .ػ العيرؼ العراقي كالعيرؼ المصرم 5

إلى غير ىذه التفريعات التي تختمؼ بإختبلؼ الجية كالحيثية المبلحظة فييا طالما يتحقؽ فييا مبلؾ 
  .(الممارسة كالتكاصؿ  )العيرؼ أعني 

 محؿ البحث مف الُعرؼ: ثالثان 

إف سياقات البحث العممي الرصيف تحتـٌ أف أشٌخص مكضع البحث مف العيرؼ قبؿ بياف حجيتو كاآلراء 
مكانية األخذ بو أك ال ، كما المراد منو عند األصكلييف ؟ كبياف ذلؾ يتكٌقؼ عمى تكضيح  في ذلؾ كا 

 :النقاط اآلتية 

إذا كاف العرؼ يكافؽ ما نٌص عميو الشارع المقٌدس كجب األخذ بو كترتيب : ػ مكافقة العيرؼ لمتشريع 1
 يأكؿ ال حمؼ إذا )): االثر الشرعي عميو ، كمف ىنا أشار النككم في مجمكعو إلى ىذه المسألة بقكلو 

 ، البدف عف منفصبلٌ  ببيعو العرؼ جرل ما أنكاعا منيا يتناكؿ عاـ ىنا عميو كالمحمكؼ ، الرؤكس
 كالحماـ الدجاج كرؤكس كاحده يباع كال البدف عف ينفصؿ ال ما  كمنيا :كالبقر كالمعز الضأف كرؤكس

  .()((غيرىا  دكف األنعاـ بييمة كىي لمبيع كتعرض أبدانيا عف تنفصؿ فيما اال يحنث كاألرانب لـ

                                                           

  .80: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي : ينظر  ()
  .62 / 18:  المجمكع شرح الميذب ، يحيى بف شرؼ الديف النككم ()
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إف كاف ما تعارؼ عميو الناس ىك بعينو الحكـ التشريعي ، فالمتبع : ػ مخالفة العيرؼ لمنص الشرعي 2
إذا خالؼ العرؼ الدليؿ الشرعي فإف خالفو مف  ))ىك الحكـ الثابت لو سكاء أكاف إيجابان أـ سمبان ؛ ألنو 

مف الربا :  فبل شٌؾ في رٌده كتعارؼ الناس كثيران مف المحرمات – بأف لـز منو ترؾ النص –كؿ كجو 
  .()((... كشرب الخمر كلبس الحرير كالذىب 

إذا كاف ما يتعارفو الناس ال يخالؼ التشريع اإلسبلمي كال : ػ العيرؼ الذم ال يكافؽ كال يخالؼ التشريع 3
 ()يكافقو كقد جرت العادة عمى األخذ بو بيف الناس عمى نحك متكاصؿ ، فيؿ ييؤخذ بو كيعمؿ أك ال ؟

مف خبلؿ ما تقٌدـ أالحظ أف العرؼ المكافؽ كالمخالؼ ال مشكمة فيو ، إذ الدليؿ قائـ إٌما عمى المكافقة أك 
كأٌما القسـ الثالث الذم ال يكافؽ كال يخالؼ أصكؿ التشريع . المخالفة فالمتبع ىك الدليؿ الشرعي 

اإلسبلمي فيك محٌؿ البحث مف حيث الحيجٌية كعدميا كسيأتي عرض األدلة الخاصة بذلؾ في المقصد 
 .إف شاء اهلل تعالى  (حيجٌية العيرؼ  )الثاني 

 ُحجّية الُعرؼ: المقصد الثاني 

أستدٌؿ مف يرل حيجٌية العرؼ بالقرآف الكريـ كالسنة الشريفة كاإلجماع كدليؿ العقؿ إلثبات ذلؾ ، كبيانو 
 :كما يأتي 

 القرآف الكريـ: أّكالن 

 :ييستدٌؿ عمى حجٌية العيرؼ مف القرآف الكريـ بعدد مف اآليات الكريمة أختار منيا ما يأتي 

ذً : ػ قكلو تعالى 1 اًىًميفى  عىفً  كىأىٍعًرٍض  ًباٍلعيٍرؼً  كىٍأميٍر  اٍلعىٍفكى   خي اٍلجى
().  

 بالعيرؼ كىك ما تعارؼ عميو الناس فيما بينيـ ( آلو اهلل عميو كل صؿ)اهلل عٌز كجؿ أمر نبيو إف : كجو االستدالؿ 
  .() فعميان فتستطيبو نفكسيـ كتقبمو عقكليـأـكاف عرفان قكليان أسكاء 

 

                                                           

  .116 / 2: ، محمد أمٌن ابن عابدٌن  (نشر العرف فً بناء بعض األحكام على العرف  )مجموعة رسائل ابن عابدٌن  ()
  .245: أثر األدلة المختمؼ فييا ، مصطفى ديب الُبغا : ينظر  ()
  .199/ األعراؼ  ()
:  ، ت 1 الرياض ،  ط –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد االسالمية : العرؼ كأثره في الشريعة كالقانكف ، أحمد بف عمي المباركي ، المطبعة : ينظر  ()

  .110:  ـ 1992
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إال إف الدكتكر مصطفى الزرقا لـ يرتض االستدالؿ المذككر ، إذ أف العيرؼ في اآلية الكريمة كاقع عمى 
معناه المغكم كىك األمر المستحسف المألكؼ ال عمى معناه االصطبلحي الفقيي ، كال يبعد أف يككف مكرد 

  .()االستدالؿ باآلية الكريمة مف باب االستئناس كالتعضيد لممعنى االصطبلحي

كيمكف أف نضيؼ عمى ما أفاده الدكتكر الزرقا مف أف االستعماؿ في اآلية الكريمة أعـٌ مف الحقيقة 
 .كالمجاز فبل يمكف استفادة المعنى االصطبلحي الخاص باالحتجاج 

مىى  ...: ػ قكلو تعالى 2 تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  لىوي  اٍلمىٍكليكدً  كىعى ًكٍسكى كؼً  كى ٍسعىيىا ًإالَّ  نىٍفسه  تيكىمَّؼي  ال ًباٍلمىٍعري ارَّ  ال كي  تيضى
لىًدىىا كىاًلدىةه  لىًدهً  لىوي  مىٍكليكده  كىال ًبكى مىى ًبكى االن  أىرىادىا فىًإفٍ  ذىًلؾى  ًمٍثؿي  اٍلكىاًرثً  كىعى تىشىاكيرو  ًمٍنييمىا تىرىاضو  عىفٍ  ًفصى  فىبل كى
نىاحى  مىٍيًيمىا جي فٍ  عى ٍدتيـٍ  كىاً  نىاحى  فىبل أىٍكالدىكيـٍ  تىٍستىٍرًضعيكا أىفٍ  أىرى مىٍيكيـٍ  جي مٍَّمتيـٍ  ًإذىا عى كؼً  آتىٍيتيـٍ  مىا سى  المَّوى  كىاتَّقيكا ًباٍلمىٍعري

بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبمىا المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا
().  

 أصكؿ مف أصؿ عندنا كالعرؼ: )) عمى اآلية الكريمة بقكلو  ( ىػ 543: ت  )كقد عٌقب ابف عربي 
  .()((األصكؿ  مف مكضعو كفي قبؿ ميدناه كقد األدٌلة جممة مف كدليؿ المٌمة

ىك المعنى االصطبلحي  (المعركؼ  )إال إف االستدالؿ باآلية المذككرة متكقؼ عمى أف المراد مف 
االحتجاجي دكف غيره ، كاآلية الكريمة غير متكٌفمة في ذلؾ ، فكيؼ يمكف الجـز بو فضبلن عف إثبات 

 .حجيتو كاالستدالؿ بو ؟ 

 الّسنة الشريفة: ثانيان 

 :ييستدٌؿ عمى حيجٌية العيرؼ مف خبلؿ السٌنة الشريفة بعدد مف الركايات ، أختار منيا ما يأتي

إف اهلل نظر إلى قمكب  )): أنو قاؿ  (صمى اهلل عميو كآلو  )ػ ركاه عبد اهلل بف مسعكد مرفكعان عف النبي األكـر 1
العباد فاختار لو أصحابان فجعميـ أنصار دينو ككزراء نبيو فما رآه المسممكف حسنان فعند اهلل حسف كما رأكا 

  .()((سيئان فيك عند اهلل سيء 

 
                                                           

  .143: المدخؿ الفقيي العاـ ، مصطفى أحمد الزرقا : ينظر  ()
  .233/ البقرة  ()
  .500 / 3:  بيركت ، بال ط ، بال ت –دار الفكر : محمد عبد القادر عطا ، المطبعة : أحكاـ القرآف ، محيي الديف ابف عربي ، تح  ()
  .3600 رقـ الحديث 379 / 1:  مسند أحمد ، أحمد بف حنبؿ ()
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كقد تقٌدـ البحث عف كجو داللة الحديث كأىـ اإلشكاالت الكاردة عمى سند الحديث كمتنو كما يرتبط بو في 
معٌقبان عمى  ( ىػ 606: ت  )كنزيد عمى ذلؾ ما ذكره فخر الديف الرازم . بياف حجية االستحساف 

 . ، فكبلمو صريح في ككف العيرؼ حيجة ()الحديث بأف ما يراه العرؼ كيكجبو كذلؾ ييكجىب بالٌشرع أيضان 

  .()((ككلدؾ بالمعركؼ  يكفيؾ ما خذم )): ليند  (كآلو  عميو اهلل صمى ) النبي األكـر ػ قكؿ2

عمى جكاز األخذ بالعيرؼ ، إذ رٌخص ليا بأف تأخذ منو مقدار  (كآلو  عميو اهلل صمى )ييستدٌؿ بحكـ النبي األكـر 
  .()كفايتيا بالمعركؼ المستقر في العقكؿ

 يكمؼ كال بالمعركؼ ككسكتو لممممكؾ طعامو )): أنو قاؿ  (كآلو  عميو اهلل صمى ) األكـر النبي ػ ما ركم عف3
  .()((يطيؽ  ما اال العمؿ مف

 غير مف أم بالمعركؼ : كمعنى: )) عمى الحديث بقكلو  ( ىػ 954: ت  )كقد عٌقب الحٌطاب الرعيني 
لمخدمة  ىك الذم األسكد الكغد فميس ، أيضان  العبد حاؿ يشبو كما السيد سعة قدر عمى إقتار إسراؼ كال
 سيده لمعبد عمى كيقضى ، سكاء الكسكة مف سيدىما عمى ليما يجب فيما الفاره التاجر كالنبيؿ كالحرث

ككبلمو كاضح في إفادة ما يراه العيرؼ في ذلؾ كما  . ()((بالمعركؼ  عميو لو يجب عما قصر إف
 .يناسبو 

 :كييشكؿ عمى االستدالؿ بالركايات المتقٌدمة ما يأتي 

 .أػ ييحتمؿ أف يككف المعنى المستعمؿ بالمعنى المغكم دكف االصطبلحي 

ب ػ إف ىذه الركايات كاردة في حادثة خاٌصة فبل يمكف تعديتيا إلى غيرىا ، فنكتفي بالقدر المتيقف عمى 
 .أقٌؿ تقدير 

                                                           

– مؤسسة الرسالة : طو جابر فياض العمكاني ، طبع كنشر : المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو ، فخر الديف محمد بف عمر الرازم ، تح : ينظر  ()
  .22 / 3:  ىػ 1412:  ، ت 2بيركت ، ط 

 . باب كـ يجكز الخيار 36 / 3:  صحيح البخارم ، اإلماـ محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم ()
مؤسسة + دار إحياء التراث العربي : نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، شمس الديف أحمد بف أبي العباس الشافعي الصغير ، طبع كنشر : ينظر  ()

  .188 / 7:  ىػ 1413:  ، ت 3 بيركت ، ط –التاريخ العربي 
 .ككسكتو  المممكؾ طعاـ مف المممكؾ مالؾ عمى ما  باب6 : 8:  السنف الكبرل ، أحمد بف الحسيف البييقي ()
:  ـ 1995-  ىػ 1416:  ، ت 1 بيركت ، ط –زكريا عميرات ، دار الكتب العممية : مكاىب الجميؿ ، محمد بف عبد الرحمف الحّطاب الرعيني ، تح  ()
5 / 581.  
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اإلجماع  : ثالثان 

 معٌقبان عمى تعريؼ ( ىػ 1255: ت  ) ييستدٌؿ عمى حيجٌية العيرؼ مف خبلؿ اإلجماع ، فقد ذكر الشككاني
قكلو عمى أمر مف األمكر يتناكؿ الشرعيات   : ))ما نٌصوب (بككنو اتفاؽ عمى أمر مف األمكر  )اإلجماع 

  .فاألمكر العرفية ضمف ما يقع عميو االتفاؽ مف أىؿ االجتياد ()((كالعقميات كالعرفيات كالمغكيات 

 أحد فإنو ليس بحجة ما لـ يكف المعصـك  (الدليؿ  )إال إف اإلشكاؿ مٌتجو إلى اإلجماع المذككر 
 .المعجميف ، فإذا لـ يمكف إثبات الدليؿ فكيؼ يمكف إثبات المدلكؿ ؟ 

 دليؿ العقؿ: رابعان 

ال يخفى أف العيرؼ مبني عمى أساس مف ضركريات كحاجيات كمصالح اإلنساف االجتماعٌية كاالقتصادية 
  .()، كبالتالي فالعقؿ يحكـ بككنو حاجة ممحة الستقامة الحياة

ف كانت تيشٌكؿ مصمحة في جعمو ، لكف ال تيصيره  كيرد عمى االستدالؿ المذككر بأف الحاجة كالضركرة كا 
 .دليبلن قائمان بنفسو ييستفاد منو حكمان شرعٌيان 

كبعد اإلطبلع عمى أدٌلة حيجٌية العيرؼ كمناقشتيا يتضح عدـ إمكانيا اثبات مكقعو مف األسس المبنائٌية 
التي ييستندي عمييا في مقاـ استنباط األحكاـ الشرعية ، كلذا أشار المرحـك عبد الكىاب خبٌلؼ إلى مكقع 

كالعيرؼ عند التحقيؽ ليس دليبلن شرعٌيان مستقبٌلن ، كىك في الغالب مف مراعاة المصمحة  )): العيرؼ بقكلو 
المرسمة ، كىك كما يراعى في تشريع األحكاـ يراعى في تفسير النصكص فيخٌصص بو العاـ كييقٌيد بو 

  .()((... المطمؽ 

كالنتيجة مف ذلؾ إف كاف العيرؼ ينٌقح صغرل الدليؿ الشرعي فبل مشكمة في ذلؾ كما في مير المثؿ 
ف  كأجرة المثؿ كنفقة المثؿ كغيرىا مف األمكر التي ييرجع فييا إلى العيرؼ في تشخيصيا كتحديدىا ، كا 

 .كاف برأسو دليبلن فيذا مٌما ال ييساعد عميو الدليؿ 

 

                                                           

  .71:  إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ()
  .83: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي : ينظر  ()
  .91:  عمـ أصكؿ الفقو ، عبد الكىاب خاّلؼ ()
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 تطبيقات مبنى الُعرؼ في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

 بيع المعاطاة: أّكالن 

 أحؿ اهلل أف كلنا )): يستدٌؿ القائمكف بصحة بيع المعاطاة بدليؿ العرؼ ، فقد جاء في المغني ما نٌصو 
 ، كالتفرؽ القبض كاإلحراز في إليو رجع كما العيرؼ إلى فيو الرجكع فكجب كيفيتو يبيف كلـ البيع

نما ، معمكمان عندىـ بينيـ مكجكدان  كاف البيع كالف ، ذلؾ عمى كبياعاتيـ أسكاقيـ في كالمسممكف  عمنؽ كا 
  .()((كالتحٌكـ  بالرأم تغييره يجكز فبل كاف ما عمى كبقاه أحكامان  عميو الٌشرع

إلى أف القرآف الكريـ أحٌؿ البيع لكنو لـ ييبٌيف الكيفٌية التي  ( ىػ 620: ت  )فأشار عبد اهلل بف قدامو 
 .ينبغي أف يككف عمييا البيع الصحيح ، فعرفنا أنو يجب عمينا أف نرجع إلى العرؼ لكي نعرؼ منو ذلؾ 

 بيع الثمار بعد ظيكر بعضيا: ثانيان 

مف المسائؿ التي اختمؼ فييا فقياء اإلسبلـ ىي بيع الثمرة بعد ظيكر بعضيا ، فأختار بعضيـ عدـ 
جكاز ذلؾ لككنيا مف باب النيي عف الغرر كالجيؿ ، كذىب بعضيـ إلى جكاز ذلؾ لتعارؼ الناس عميو 

 بيذه الكـر ثمار بيع تعاممكا فإنيـ الناس لتعامؿ استحسف فيو )): ، فقد جاء في البحر الرائؽ ما نٌصو 
فعمى الرغـ مف أف ىذا  . ()((... حرج  عاداتيـ عف الناس كفي نزع ظاىرة عادة ذلؾ في كليـ الصفة

 .البيع يتضمف الغرر تارة أك الجيؿ تارة أخرل إال إنو جرل العيرؼ كعادة الناس عمى التعامؿ بو 

 المعيار في أمكاؿ الّربا: ثالثان 

يتحقؽ الٌربا في البيع بأف يككف الشيئاف مف جنس كاحد بشرط الزيادة كأف يككف كؿ منيما مف المكيؿ أك 
نما الخبلؼ في تعييف المعيار في كؿ ماؿ مف أمكاؿ الربا   .المكزكف كىذا ال خبلؼ فيو ، كا 

كاختار جٌؿ المالكٌية بأف ما نٌص عميو الٌشرع فيك المعتبر كما لـ ينٌص عميو فالٌعرؼ ىك المعتبر فيو ، 
 كرد فما "الشرع بمعيار" الربكيات في المطمكبة" المماثمة كاعتبرت ")): فقد جاء في الشرح الكبير ما نٌصو 

 الكزف باعتبار القكؿ يضعؼ مما كىذا بالكزف ال بالكيؿ فيو كالقمح فالمماثمة يكاؿ كاف إنو شيء في عنو

                                                           

  .4 / 4:  ، بال ت 1 بيركت ، ط –دار الكتاب العربي : المغني ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد قدامو ،  طبع كنشر  ()
-  ىػ 1418:  ، ت 1 بيركت ، ط –دار الكتب العممية : زكريا عميرات ، الناشر : البحر الرائؽ ، زيف الديف بف إبراىيـ ابف نجيـ المصرم ، تح  ()

  .503 / 5:  ـ 1997
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 بيع فبل يجكز بالكيؿ ال بالكزف فيو فالمماثمة كالنقد يكزف كاف إنو شيء في عنو كرد كما المسألة قبميا في
ال"  كيبل بنقد نقد كال كزنا بقمح قمح  العامة "فبالعادة" األشياء شئ مف في معيف معيار الشرع عف يرد "كا 

 الببلد باختبلؼ يختمؼ فإنو كالعسؿ كالزيت كالٌسمف كالمبف الخاصة أك بمد كؿ في يكزف فإنو كالمحـ
فما نٌص عميو الشرع أخذنا بو كما لـ ينٌص عميو الشرع أخذنا ما  . ()((... بعادتو  محؿ كؿ في فيعمؿ

 .أخذ بو العرؼ ، كىك كاضح في جعؿ العرؼ معياران في ذلؾ 

 ، حجيتيا ، تطبيقاتيا  كأقساميا، حقيقتيا المصالح الُمرسمةمبنى : المطمب الرابع 

يتفؽ األصكليكف عمى أف األحكاـ الشرعٌية تابعة لممصالح كالمفاسد ، فبل نجدي حكمان كاحدان يخالؼ ىذا 
األصؿ ، إذ تدكر األحكاـ كجكدان كعدمان تبعان ليا كىذا المقدار ال خبلؼ فيو فالكبرل ثابتة كال نقاش فييا 
، إنما البحث كالكبلـ في إمكانٌية الفقيو مف إدراؾ تمؾ المصالح أك المفاسد ليرٌتب الحكـ الشرعي عمييا 

 :كلبيانيا كتكضيحيا يتكٌزع البحث عمى ثبلثة مقاصد ككما يأتي . في ما بعد 

 حقيقة المصمحة كأقساميا : المقصد األّكؿ 

 معنى المصمحة: أّكالن 

،  نقيض االستفساد: كاالستصبلح، مف الصبلح كالمصمحة كاحدة المصالح  :ػ المصمحة في المغة 1
زاؿ عنو :  كصمح صبلحان كصمكحان ع  الصبلح كالنؼ ىي كالمصمحة ،أقامو: كأصمح الشيء بعد فساده

مىحى في عممو: يقاؿؼكاف نافعان أك مناسبان : مء ؛ كصمح الش الفساد   ،()فعأتى بما ىك صالح نا:  أصى
 .فالمصمحة ىي المنفعة 

 مف كمقصكد الشرع ، الشرع مقصكد عمى المحافظة: فقد عيٌرفت بأنيا  : ػ المصمحة في االصطالح2
 يتضمف ما ، فكؿ كماليـ ، كنسميـ ، كعقميـ ، كنفسيـ ، دينيـ عمييـ يحفظ أف : كىك خمسة الخمؽ
 . ()مصمحة كدفعيا فيك مفسدة األصكؿ ىذه يفكت ما ككؿ ، مصمحة فيك الخمسة األصكؿ ىذه حفظ

 .فالمصمحة ىي المحافظة عمى مقاصد الٌشرع الخمسة 

                                                           

 مصر –دار إحياء الكتب العربية : الناشر : الحمبي ، الناشر : الشرح الكبير ، شمس الديف محمد عرفة الدسكقي ، المطبعة حاشية الدسكقي عمى  ()
  .53 / 3: ، بال ط ، بال ت 

 . فصؿ الميـ 516 / 2 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .174: المستصفى في عمـ األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي : ينظر  ()
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 أقساـ المصمحة: ثانيان 

 :تيقٌسـ المصمحة عمى عدد مف التقسيمات كتختمؼ بإختبلؼ المحاظ ليا ككما يأتي 

 :ػ أقساـ المصمحة مف حيث مراتبيا ، إذ تقٌسـ عمى ثبلثة مراتب كىي 1

كىي األعماؿ كالتصرفات التي ال بٌد منيا في قياـ الديف كالدنيا في سبيؿ المحافظة : أ ػ الضركريات 
 .عمى مقاصد الشريعة كحفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ 

نما يحتاج : ب ػ الحاجيات  كىي األعماؿ كالتصرفات التي ال تتكقؼ عمييا صيانة مقاصد الشريعة ، كا 
 .الناس إلييا دفعان لمحرج كالمشقة كقصر الصبلة لممسافر  

كىي األعماؿ التي ال تتحرج الحياة بتركيا ، كلكف مراعاتيا مف مكاـر األخبلؽ كآداب : ج ػ التحسينات 
  .()األكؿ كالشرب كغيرىما

فالضركريات ما يتكقؼ عمييا قياـ الديف كالدنيا ، كالحاجيات ما يتكقؼ عمييا قياـ الدنيا كانتظاميا ، 
 .كالتحسينات ما ال يتكقؼ عمييا الديف كالدنيا 

 : ػ أقساـ المصمحة مف حيث اعتبار الٌشرع ليا ، إذ تنقسـ عمى ثبلثة أقساـ كىي 2

 : تمؾ المصالح التي أعتبرىا الشارع المقٌدس كنٌص عمييا كقكلو تعالى : أ ػ المصالح المعتبرة 
يىٍسأىلكنىؾى  ... اٍلمىًحيًض  ًفي النّْسىاءى  فىاٍعتىًزليكا أىذلن  ىيكى  قيؿٍ  اٍلمىًحيضً  عىفً  كى

().  

تمؾ المصالح التي رٌدىا الشارع المقٌدس كلـ يقبؿ بيا ، كمصمحة التسكية بيف : ب ػ المصالح الممغاة 
ـي : الذكر كاألنثى ، فإف القرآف الكريـ نٌص عمى إلغائيا  ظّْ  ًمٍثؿي  ًلمذَّكىرً  أىٍكالًدكيـٍ  ًفي المَّوي   ييكًصيكي اأٍليٍنثىيىٍيًف  حى

 ...
().  

  .()ما سكت الٌشرع عنيا كلـ ينٌص عمى اعتبارىا كال إلغائيا: ج ػ المصالح المرسمة 

                                                           

  .31 – 29: أثر األدلة المختمؼ فييا ، مصطفى ديب الُبغا : ينظر  ()
  .222/ البقرة  ()
  .11/ النساء  ()
  .281 / 15:  الرياض ، بال ط ، بال ت –دار المؤيد : فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث كاإلفتاء ، أحمد عبد الرزاؽ الدكيش ، الناشر : ينظر  ()
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فيذه ثبلثة أقساـ لممصمحة كقد كقع البحث بيف األصكلييف في حجٌية المصالح المرسمة ، إذ المعتبرة 
 (االستصبلح  )كالممغاة ال كبلـ فييا لتدخؿ الشرع ببيانيا ، كاألخذ بالمصالح المرسمة كاعتبارىا ييسٌمى بػ 

 .كسيأتي في المقصد اآلتي بياف ما يتعٌمؽ بو كبحجيتو 

 اإلستصالح كحجيتو عند األصكلييف: المقصد الثاني 

ييعٌد االستصبلح مف المباني األصكلية المختمؼ فيو بيف المذاىب اإلسبلمية ، إذ ييمٌثؿ محؿ اجتياد 
 :الفقياء كاألصكلييف ، كىك نتيجة إعماؿ المصالح المرسمة كفي ما يأتي بيانو كبياف حجيتو 

 معنى االستصالح: أّكالن 

فاالستصبلح  . ()مف المصمحة أم المنفعة ، كاالستصبلح نفيض االستفساد:  ػ اإلستصبلح في المغة 1
 .ىك طمب الصبلح كاإلصبلح 

ترتيب الحكـ الشرعي عمى المصمحة المرسمة  )): فقد عيٌرؼ بأنو :  ػ االستصبلح في االصطبلح 2
يتضحي مف التعريؼ المذككر بأف االستصبلح ما ىك إال  . ()((بحيث يحققيا عمى الكجو المطمكب 

 .تصحيح العمؿ نظران لكجكد مصمحة مرسمة فيو 

 ُحجّية االستصالح : ثانيان 

 :ييستدٌؿ عمى حجية االستصبلح بعدد مف األدلة كبيانيا كما يأتي 

  ػ القرآف الكريـ 1

: مف القرآف الكريـ بقكلو تعالى  (االستصبلح  )أستدؿ بعض األصكليكف عمى حيجٌية المصالح المرسمة 
...  كا اًر  أيكًلي يىا فىاٍعتىًبري اأٍلىٍبصى

 فاإلعتبار ىك أمر بالمجاكزة لذكم األبصار ، كالمجاكزة ىنا لما فيو ()
 .مف مصمحة فيدخؿ االستصبلح تحت النص القرآني 

 

                                                           

 . فصؿ الصاد 517 / 2 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .352:  ـ 1973-  ىػ 1393:  ، ت 2 دمشؽ ، ط –ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسالمية ، محّمد سعيد رمضاف البكطي ، مؤسسة الرسالة  ()
  .2/ الحشر  ()
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  ػ اإلجماع2

 تحرير في الزماف فقياء يعتبرىا التي الشرائط ىذه قطعان أف عمـ الصحابة مباحثات أحكاؿ تتبع مف إف
المصالح  يراعكف كانكا بؿ إلييا يمتفتكف كانكا ما كالفرع كاألصؿ العٌمة المعتبرة في كالشرائط األقيسة
  .()المصالح رعاية الشرائع مف المقصد بأف لعمميـ

  ػ المعقكؿ3

 بأف قطعنا إذا: يتكقؼ االستدالؿ عمى حجٌية االستصبلح مف خبلؿ المعقكؿ بثكب مقدمتيف ، األكلى 
 الحكـ ىذا أف ظننا عمى غمب :، كالثانية  الشرع عند معتبرة قطعان  المفسدة عمى الغالبة المصمحة
شرعان كالظف  معتبرة المصمحة ىذه أف ظف المقدمتيف ىاتيف مف عمى مفسدتو ، فالنتيجة غالبة مصمحتو

  .()كاجب العمؿ بو شرعان ، فدٌؿ بمجمكع ما ذيكر عمى جكاز التمٌسؾ بالمصالح المرسمة

 :تعقيب كمناقشة 

 :باإلمكاف التعقيب عمييا ككما يأتي  (االستصبلح  )إف األدلة المذككرة عمى حجية المصالح المرسمة 

كا  ...: أ ػ االعتبار الكارد في قكلو تعالى  اًر  أيكًلي يىا فىاٍعتىًبري اأٍلىٍبصى
 )ييحتمؿ فيو أف يككف بمعنى ( )

 .ككركد االحتماؿ كاؼو في سقكط االستدالؿ  (االتعاض 

 أحد المجمعيف ، كىي قضٌية تختمؼ ب ػ اإلجماع ال يككف دليبلن شرعٌيان ما لـ يكف المعصـك 
 .بإختبلؼ مباني المذاىب اإلسبلمٌية 

ج ػ أٌما دليؿ المعقكؿ فيك مبني عمى الظف ، كليس كٌؿ ضفو معتبر شرعان ، نعـ بعض الظنكف جعؿ 
 .الشارع المقٌدس ليا منزلة العمـ كخبر الكاحد المفيد لمظف كليس المكرد المذككر منو 

كفي ضكء ىذه المبلحظات ال يمكف لمباحث أف يتمٌسؾ باالستصبلح كدليؿ عمى ثبكت حكـ شرعي ، 
 .نعـ تبقى المسألة خبلفٌية بيف المذاىب اإلسبلمية األخرل 

                                                           

  .166 – 165 / 6 : المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو ، فخر الديف محمد بف عمر الرازم: ينظر  ()
 .المصدر نفسو : ينظر  ()
  .2/ الحشر  ()
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 تطبيقات مبنى االستصالح في الفقو االجتماعي: المقصد الثالث 

 تضميف الصّناع: أّكالن 

: أشار الفقياء إلى كجكب تضميف الصٌناع حفاظان عمى أمكاؿ الناس ، فقد جاء في اإلعتصاـ ما نٌصو 
ما...  ))  كتتطرؽ االحتراز كيقؿ األمكاؿ فتضيع كالضياع اليبلؾ بدعكاىـ ذلؾ يضمنكا كال يعممكا أف كا 

  .()(( التضميف المصمحة فكانت الخيانة

 تغريب الزانية البكر: ثانيان 

 االستحياء النعداـ الزنا باب فتح التغريب في اختار بعض الفقياء عدـ الحكـ بتغريب الزانية البكر ، كالف
 الحتياجيا  –الزنا كجكه أقبح مف كىك-  مكسبة زناىا تتخذ فربما البغاء مكاد فتح فيو ثـ مف العشيرة

  .()لمطعاـ كالشراب كالسكف كغيرىا فالمصمحة تقتضي ذلؾ إال إذا رأل اإلماـ خبلؼ ذلؾ

 استيالد جارية االبف سببان لممؾ األب: ثالثان 

 معيف أصؿ كجكد كال فيو نص كركد غير مف الممؾ لنقؿ سعيان  االبف جارية األب ذكر الفقياء أف إستيبلد
 ممكو إليو فينقؿ حاجتو مست كقد كلده عمى اإلعفاؼ استحقاؽ فيو المصحح كالقدر الممؾ ، بنقؿ يشيد
  .()مرسمة ال غير مصمحة اتباع كأنو كىذا إليو

 قتؿ الجماعة بالكاحد: رابعان 

فٍ : عدؿ الفقياء عف قكلو تعالى  اقىٍبتيـٍ   كىاً  ا ًبًمٍثؿً  فىعىاًقبيكا عى ... ًبًو  عيكًقٍبتيـٍ  مى
 كالذم يقتضي المماثمة ()

 االشتراؾ عند يجب لـ فمك الدماء لحقف شيٌرع بالقتؿ إلى القكؿ بقتؿ الجماعة بالكاحد ، ألف القصاص
 آمنا صار ألنو ، الدماء لسفؾ ذريعة ذلؾ كاتخذ قتمو عمى بآخر شخصان  يقتؿ أراد أف مف كؿ الستعاف

  .()القصاص فكاف قتؿ الجماعة بالكاحد حفظان لممصمحة كالدـ مف

                                                           

  .357 / 2:  االعتصاـ ، إبراىيـ بف مكسى المخمي الشاطبي الغرناطي ()
  .17 / 5: البحر الرائؽ ، زيف الديف بف إبراىيـ ابف نجيـ المصرم : ينظر  ()
  .195 / 4: البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي : ينظر  ()
  .126/ النحؿ  ()
  .157 / 2: دار المعرفة ، بال ط ، بال ت : اإلقناع في حّؿ ألفاظ أبي شجاع ، محمد بف أحمد الشربيني ، الناشر : ينظر  ()
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 االجتماعي كتطبيقاتيا في الفقو جتيادّية االاالتجاىات : ّكؿالمطمب األ

يعتمد فقياء المذاىب اإلسبلمية عمى مجمكعة مف األسس أك النظريات في تشخيص الحكـ الشرعي 
 :استنادان عمى مناشيء عقمٌية كعقبلئية تستظيرىا رؤل الفقيو إلييا ، كلبيانيا يتكزع البحث كما يأتي 

 نظرّية مقاصد الشريعة: المقصد األّكؿ 

ىك القكؿ بمقاصد التشريع التي  (االستصبلح  )مف المباحث المتفٌرعة عمى مبنى المصالح المرسمة 
 :بيحثت بيف فقياء المذاىب اإلسبلمية ، كبياف حقيقتيا كحجيتيا كبعض تطبيقاتيا كما يأتي 

 حقيقة مقاصد الشريعة: أّكالن 

مف حيث المغة كاالصطبلح  (المقاصد  )ينبغي تعريؼ  (مقاصد الشريعة  )لمعرفة المراد مف مصطمح 
 :كمف ثـٌ جمعيا بمصطمح التشريع كصكالن لمعناه المطمكب ككما يأتي 

دى  )مف الفعؿ :  ػ المقاصد في المغة 1  : اإلستقامة كقكلو تعالى : كتستعمؿ في معافو أربعة  (قىصى
مىى ... السًَّبيًؿ  قىٍصدي  المَّوً  كىعى

ذىا:  ، كالعدؿ كالكسطية كقكلو تعالى ()  المَّوى  دىعىكيا كىالظُّمىؿً  مىٍكجه  غىًشيىييـٍ   كىاً 
اىيـٍ  فىمىمَّا الدّْيفى  لىوي  ميٍخًمًصيفى  ... ميٍقتىًصده  فىًمٍنييـٍ  اٍلبىرّْ  ًإلىى نىجَّ

 ، كاالعتماد كاالعتزاـ كطمب الشيء ()
  .()كالمقصد ىك المنتيى كالغاية

تحت مفيـك خاص لكي  (المقاصد  )لـ يبحث عمماء األصكؿ مسمؾ :  ػ المقاصد في االصطبلح 2
تتضحي معالمو لمباحث كالقارمء ، بؿ بقيت مسألة تتذاكر تحت مسٌميات مختمفة كتكجيات تثبت الفكر 
المقاصدم عند بعض المتقدميف إلى أف جاء بعض المتأخريف ليعٌرفكا المقاصد بتعريفات متعددة أشير 

 :إلى بعض منيا 

ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في  )): عٌرفيا بقكلو  ( ىػ 1284: ت  )أ ػ الطاىر بف عاشكر 
  .() ((جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا

                                                           

  .9/ النحؿ  ()
  .32/ لقماف  ()
 . فصؿ القاؼ 353 / 3 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
  .51 :  ، الطاىر بف عاشكراإلسالميةمقاصد الشريعة  ()
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الكيفٌيات المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس  )):  بقكلو  المقاصدكعٌرفيا في مكضع آخر مف كتابو
كيدخؿ في ذلؾ كؿ حكمة ركعيت في .  ، أك لحفظ مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ الخاصة النافعة

قامة نظاـ المنزؿ كالعائمة في عقدة : تشريع أحكاـ تصرفات الناس، مثؿ قصد التكثؽ في عقدة الرىف، كا 
  .()((، كدفع الضرر المستداـ في مشركعية الطبلؽ  النكاح

، كاألسرار التي كضعيا الشارع عند  الغاية منيا )): بأنيا ذكر  ( ىػ 1394: ت  )ب ػ عبٌلؿ الفاسي 
  .() ((كؿ حكـ مف أحكامو

،  الغايات المصمحية المقصكدة مف األحكاـ )): أشار إلى أنيا  (معاصر  )ج ػ اسماعيؿ الحسني 
  .() ((كالمعاني المقصكدة مف الخطاب

الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا )) : عٌرؼ المقاصد بقكلو  (معاصر  ) د ػ أحمد الريسكني
  .() ((لمصمحة العباد

التعريفات المذككرة تشير بكضكح إلى أف المراد مف مقاصد التشريع ىك رعاية المصالح كالغايات التي مف 
أجميا تنٌزؿ التشريع لديمكمة الحياة كاستمرارىا ، كالتي مف خبلليا يسعى الفقيو إلى رعاية مصالح العباد 

 .العامة كالخاصة كالجزئية كما يرتبط بيا 

مف لـ يتفطف   : )) بأف لمفكر المقاصدم أىمية كبيرة أدل بو إلى القكؿ( ىػ 478: ت  ) كقد الجكيني
، مف  ، كىي قبمة المجتيديف لكقكع المقاصد في األكامر كالنكاىي فميس عمى بصيرة في كضع الشريعة

و إلييا مف أم جية أصاب الحؽ دائمنا فالجكيني يرل أف مف لـ يستطع فيـ مقاصد التشريع  . () ((تكجَّ
 .لـ يكف عمى بصيرة مف التشريع 

بيد إف ىذه القضٌية الكبرل التي يراىا عبد الممؾ الجكيني تحتاج إلى صغرل التطبيؽ لكي تتـ ، إذ العديد 
 .مف القضايا كبراىا صادقة لكف ال كجكد لصغرىا كبالتالي ال تتـ النتيجة 

                                                           

  .154 :  ، الطاىر بف عاشكراإلسالميةمقاصد الشريعة  ()
  .7:  ـ 1993:  ، ت 5مقاصد الشريعة اإلسالمية كمكارميا ، عالؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط  ()
 ، ت 1 الكاليات المتحدة األمريكية ، ط –نظرية المقاصد عند اإلماـ محمد الطاىر بف عاشكر ، إسماعيؿ الحسني ، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي  ()
  .23:  ـ 1995-  ىػ 1416: 
  .8:  ـ 1992-  ىػ 1412:  ، ت 2نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، أحمد الريسكني ، الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي ، ط  ()
:  ، ت 1 قطر ، ط –جامعة قطر : عبد العظيـ الديب ، الناشر : البرىاف في أصكؿ الفقو ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ، تح  ()

  .218 /  1:  ىػ 1399
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 كبالتالي نستطيع تطبيؽ المقاصد كىذه الصغرل التطبيقٌية قد كصؿ بعض منيا عف طريؽ المعصـك 
 ىك مف تصٌدل لبياف غاية التشريع كأىداؼ التشريع ، إال إف ما كصؿ كأكضحكه ، لككف المعصـك 

منيـ بالقياس لمجمكع التشريع يعٌد قميؿ جدان ، كبالتالي يدعكنا ىذا المقدار إلى التكقؼ عند ما أفصحكا 
 .بو مف مقاصد التشريع أم االقتصار عمى القدر المتيقف دكف التعدية إلى غيره 

مف يستطيع تشخيص كتحديد الغايات : كمف ىنا نفترض سؤاالن لكٌؿ مف قبؿ المقاصد بقكؿ مطمؽ 
ف كاف غير المعصـك السماكية التي كضعت مف أجؿ التشريع ؟ فإف كاف المعصـك    قبمنا كا 

فيك غير معصـك مف الخطأ كالزلؿ ، فكيؼ يستطيع مف ييخطأ أف يفيـ غاية مف ال ييخطأ ؟ كعمى أم 
 . حاؿ تبقى المسألة خبلفية بيف المذاىب اإلسبلمية 

 ُحجّية نظرية مقاصد الشريعة: ثانيان 

 كالمبنى األصكلي كاألسس التي ارتكزت عمييا لتككف مستندان مف الميـ أف نتعٌرؼ عمى حيجٌية المقاصد
معرفٌيان الستنباط األحكاـ الشرعٌية ، كمف دكف ذلؾ ال يمكف االستفادة منيا في مجاؿ اإلثبات ، ألف فاقد 

 .الشيء ال يعطيو قطعان 

حيجٌية مقاصد  )كمف خبلؿ مطالعة الدراسات التي بحثت المقاصد لـ أجد مف أفرد بحثان أك فصبلن ليتناكؿ 
كىك ما أثار انتباىي بشكؿ كبير ، إذ تحتٌؿ المقاصد بابان كاسعان فكيؼ ال ييكتب عف حيجيتيا  (التشريع 

نعـ بحث الدارسكف أصؿ الفكر المقاصدم كأىميتو كمكانتو عند عدد مف األصكلييف ! كطرؽ إثباتيا ؟ 
مب المكضكع كباألخص في البحث األصكلي  ٌجة في ذلؾ عمى مف أنو صي  .بيد إنيـ لـ يتناكلكا الحي

ككيؼ كاف ، فالباحث يحاكؿ تسميط الضكء عمى أىـ األدلة كالحجج الثبات حيجٌية المقاصد التي أشار 
 :إلييا الفقياء كلك إشارة بسيطة كعرضيا بشكؿ كاضح ككما يأتي 

  ػ القرآف الكريـ1

اشتمؿ القرآف الكريـ عمى العديد مف اآليات الكريمة التي تتحٌدث عف غاية التشريع كأىدافو كمف تمؾ 
 :اآليات ما يأتي 
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ـي  المَّوي  ييًريدي   ...: أ ػ قكلو تعالى  ـي  ييًريدي  كىال اٍلييٍسرى  ًبكي ًلتيٍكًمميكا اٍلعيٍسرى  ًبكي كا اٍلًعدَّةى  كى ًلتيكىبّْري مىى المَّوى  كى  ىىدىاكيـٍ  مىا عى
لىعىمَّكيـٍ  كفى  كى تىٍشكيري

().   

ـٍ  ًليىٍجعىؿى  المَّوي  ييًريدي  مىا  ...: ب ػ قكلو تعالى  مىٍيكي رىجو  ًمفٍ  عى لىًكفٍ  حى كيـٍ  ييًريدي  كى َـّ  ًلييطىيّْرى ًلييًت تىوي  كى ـٍ  ًنٍعمى مىٍيكي  عى
لىعىمَّكيـٍ 

().  

اًىديكا: ج ػ قكلو تعالى  ؽَّ  المَّوً  ًفي  كىجى مىا اٍجتىبىاكيـٍ  ىيكى  ًجيىاًدهً  حى عىؿى  كى مىٍيكيـٍ  جى رىجو  ًمفٍ  الدّْيفً  ًفي عى ـٍ  ًممَّةى  حى  أًبيكي
ـى  ـي  ىيكى  ًإٍبرىاًىي ...  اٍلميٍسًمًميفى  سىمَّاكي

().  

مىى  لىٍيسى : د ػ قكلو تعالى  عىفىاءً  عى مىى كىال الضُّ مىى كىال اٍلمىٍرضىى عى رىجه  ييٍنًفقيكفى  مىا يىًجديكفى  ال الًَّذيفى  عى  ًإذىا حى
كا حي مىى مىا كىرىسيكًلوً  ًلمَّوً  نىصى رىًحيـه  غىفيكره  كىالمَّوي  سىًبيؿو  ًمفٍ  اٍلميٍحًسًنيفى  عى

().  

ا: ىػ ػ قكلو تعالى  مىى كىافى   مى رىجو  ًمفٍ  النًَّبيّْ  عى مىٍكا الًَّذيفى  ًفي المَّوً  سينَّةى  لىوي  المَّوي  فىرىضى  ًفيمىا حى كىافى  قىٍبؿي  ًمفٍ  خى  كى
ٍقديكران  قىدىران  المَّوً  أىٍمري  مى

().  

فدٌلت اآليات الكريمة عمى أف اهلل تعالى جعؿ التشريع ضمف غايات كأىداؼ محدٌدة ، كبالتالي فإذا 
 .استطاع الفقيو كشؼ تمؾ الغايات كالمحددات استطاع الحكـ في ضكءىا 

  ػ دليؿ العقؿ 2

يستطيع الفقياء اإلستدالؿ عمى حيجٌية المقاصد مف خبلؿ المعقكؿ ، إذ النظر في قكانيف الككف تدؿ عمى 
نما  سعاد البشرية في الداريفإقرارأف خمؽ الكائنات لـ يكف عبثان كال سدل كا     . لعبكدية اهلل تعالى كا 

  ػ اإلستقراء3

يقـك الفقيو بعممية استقراء لمجمكع األدلة الكاردة كاستفادة الغرض الحقيقي مف التشريع ، كمف خبلليا 
 .يتبى الفقيو عممية التعدية لمحكـ لمكارد أخرل تشترؾ في الغرض ذاتو 

                                                           

  .185/ البقرة  ()
  .6/ المائدة  ()
  .78/ الحج  ()
  .91/ التكبة  ()
  .38/ األحزاب  ()
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 :تعقيب كمناقشة 

إف مف يتأمؿ في تمؾ األدلة المذككرة يجد ىنالؾ بكنان شاسعان بيف الدليؿ المذككر كالمطمكب إثباتو ، فإف 
المطمكب ىك إيجاد دليؿ خاص عمى حيجٌية المقاصد كليس قراءات في النص الشرعي كالعقمي 

 .كاالستقرائي 

كعميو ، فنجد أعبلـ الفقياء كاألصكلييف عدـ تمكنيـ مف تقديـ دليؿ كاحد عمى حيجٌية المقاصد ، كىذه 
 :بعض آرائيـ 

 "الرسالة"ذكر الشافعي في  )): ذكر في برىانو ما نٌصو  : ( ىػ 478: ت  )  الجكينيعبد الممؾأ ػ 
فيينظىر أكالن في نصكص : إذا كقعت كاقعة فأيحًكج المجتيد إلى طمب الحكـ فييا:  ترتيبنا حسننا فقاؿ

ف أعكزه انحدر إلى نصكص األخبار المتكاترة الكتاب، فإف كجد مسمكنا داالِّ عمى الحكـ فيك المراد ،  ، كا 
ال انحط إلى أخبار اآلحاد  فإف عيًدـ المطمكب في ىذه الدرجات لـ يخض في القياس بعد...  فإف كجده كا 

  .() ... ((، كلكنو ينظر في كميات الشرع كمصالحيا العامة

ان فمف فيـ حكمة الشارع منيـ كاف ىك الفقيو حؽٌ )) : إذ ذكر ما نٌصو (  ىػ 728 : ت ) ابف تيمية  ػ ب
)) ...().  

الثالث أف يككف لو مف   : )) أشار في اإلبتياج إلى ما نٌصو( ىػ 756: ت  ) ػ تقي الديف السبكي ج
الممارسة كالتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبو قكة يفيـ منيا مراد الشرع مف ذلؾ كما يناسب أف يككف حكمنا 

ف لـ يصرح بو ًمكنا كمارس أحكالو كخبر أمكره لو في ذلؾ المحؿ كا  ، إذا سيئؿ عف  كما أف مف عاشر مى
ف لـ يصرح لو بو، لكف بمعرفتو بأخبلقو، كما :  رأيو في القضية الفبلنية يغمب عمى ظنو ما يقكلو فييا كا 
  .()((... ية يناسبيا مف تمؾ القض

:   إنما تحصؿ درجة االجتياد لمف اتصؼ بكصفيف: )) ذكر ما نٌصو  ( ىػ 790: ت  ) د ػ الشاطبي
 كأما  ...، كالثاني التمكف مف االستنباط بناءن عمى فيمو فييا أحدىما فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا

                                                           

  .874 / 2:  البرىاف في أصكؿ الفقو ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ()
 ، 1 جّدة ، ط –المكتب اإلسالمي : حمدم عبد المجيد السمفي ، الناشر : بياف الدليؿ عمى بطالف التحميؿ ، أحمد بف عبد الحميـ ابف تيميو ، تح  ()

  .355:  ـ 1998-  ىػ 1418: ت 
نكر الديف عبد الجبار صغيرم ، دار + أحمد جماؿ الزمزمي : بياج في شرح المنياج ، عمي بف عبد الكافي السبكي ككلده عبد الكىاب ، تح اإل ()

  .8 / 1:  ـ 2004-  ىػ 1424:  ، ت 1 دبي ، ط –البحكث لمدراسات اإلسالمية 
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نما كاف األكؿ ىك السبب في بمكغ ىذه المرتبة...  الثاني فيك كالخادـ لؤلكؿ ؛ ألنو المقصكد كالثاني  كا 
  .() ... ((كسيمة

 كاهلل الشريعة لمقاصد تابعاف كالحرمة الحؿ إف: )) جاء في محيطو  ( ىػ 794: ت  )ق ػ الزركشي 
 إال نفسا ال يكمؼ أنو غير ذلؾ بدكف كحرميا بشركط أحكاؿ في كاألزكاج كاألمكاؿ اإلبضاع أحؿ تعالى

  .()((... كسعيا 

فيذه آراء كبار الفقياء في خصكص مقاصد الشريعة فمـ ييبٌينكا قيمة المقاصد مف حيث الحيجٌية إال ما 
ييبلحظ مف كبلـ اإلماـ الجكيني ، إذ صٌرح برتبة المقاصد بمحاظ باقي األدلة كترتيبيا ، فبدأ بالقرآف 

عميو ، الكريـ ثـ األخبار المتكاترة ثـ أخبار اآلحاد فإف لـ يجد فبل يقٌدـ القياس بؿ ييقٌدـ مقاصد التشريع 
. كمع ىذه الصراحة فإنو لـ يذكر الحٌجة فيو 

ف ىذا البحث الجاد يفتقد إ:  كالخبلصة )): كىذا المأزؽ العممي دفع بعض الباحثيف إلى القكؿ ما نٌصو 
.  ، كلكنو خطكة عمى الطريؽ عمى أم حاؿ اآلليات الكاضحة الستخداـ المقاصد في العممية االجتيادية

، فما ىي في  كنخمص إلى أف االجتياد المقاصدم بالصكرة التي عرضناىا ال تستحؽ ىذا المصطمح
الحقيقة إال المصمحة المرسمة أك االستصبلح كدليؿ شرعي تكٌمـ فيو األصكليكف منذ القدـ كما عممنا فيو 

  .() ((إال التطكير لما كتبكا كالبناء عميو

فعدـ التمٌكف مف إيجاد الدليؿ عمى حيجٌية المقاصد جعمو ييرجع حيجٌية المقاصد إلى حيجٌية المصالح 
 .المرسمة أك االستصبلح ، كىك تعبير آخر لعدـ كجكد المدرؾ عمى حجٌية مقاصد الشريعة 

 
 
 

 
 

                                                           

  .76 / 2:  المكافقات في أصكؿ الشريعة ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الشاطبي ()
  .205 / 1:  البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ()
  .196:  ـ 2003-  ىػ 1424:  ، ت 2 دمشؽ ، ط –دار الفكر : نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة ، جماؿ الديف عطية ، المطبعة  ()
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 تطبيقات نظرّية مقاصد الّشريعة في الفقو االجتماعي: ثالثان 

  ػ القصاص بالمثقؿ1

 .()، فإف نفيو يخـر قاعدة الزجر (ما ليس لو حد  ) عٌد الشافعي مف ىذا الفف إيجاب القصاص بالمثقؿ 

  ػ العقد بالتميفكف2

 كالزكج الكلي أف إال كشركطو النكاح أركاف تكفرت إذا: كيٌجو سؤاؿ إلى المجنة الدائمة لئلفتاء كىذا نٌصو 
 ؟ ال أك تميفكنيا العقد يجكز فيؿ ، بمد في منيما كؿ

 في بعضا الناس بعض تقميد في كالميارة ، كالخداع التغرير مف األياـ ىذه في كثر ما إلى نظرا/ الجكاب 
حكاـ الكبلـ  الذككر مف جماعة يمثؿ أف عمى يقكل أحدىـ إف حتى األصكات في غيرىـ محاكاة كا 

 أف السامع نفس في تمقي محاكاة المختمفة لغاتيـ كفي أصكاتيـ في كيحاكييـ ، ككبارا صغارا كاإلناث
 الفركج بحفظ اإلسبلمية الشريعة عناية إلى كنظرا ، كاحد شخص إال ىك كما ، أشخاص المتكمميف
 أال ينبغي أنو المجنة رأت - المعامبلت عقكد مف لغيرىا االحتياط مف أكثر لذلؾ كاالحتياط ، كاألعراض

 الشريعة لمقاصد تحقيقا ؛ التميفكنية المحادثات عمى كالتككيؿ كالقبكؿ اإليجاب في النكاح عقكد في يعتمد
 بالغش أنفسيـ تحدثيـ كمف األىكاء أىؿ يعبث ال حتى كاألعراض الفركج حفظ في عناية كمزيد ،

  .()كسمـ كصحبو كآلو محمد نبينا عمى اهلل كصمى ، التكفيؽ كباهلل . كالخداع

  ػ عقد االستصناع3

 مف السعكدية العربية المممكة في بجدة السابع مؤتمره دكرة في فقد أقٌر المجمع العممي اإلسبلمي المنعقد
 البحكث عمى اطبلعو ، بعد ـ 1992 ( مايك ) أيار 14 - 9 المكافؽ ى  1412 القعدة ذم 12 - 7

 ، حكلو دارت التي لممناقشات استماعو ، كبعد االستصناع عقد مكضكع بخصكص المجمع إلى الكاردة
 . ()كالتصرفات بجكاز االستصناع العقكد في الفقيية كالقكاعد العباد مصالح في الشريعة لمقاصد كمراعاة

 

                                                           

  . 631 / 7:  ـ 2008:  ، ت 12 سكريا ، ط –دار الفكر : الفقو اإلسالمي كأدلتو ، كىبو الزحيمي ، الناشر : ينظر  ()
  .91 / 18: فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث كاإلفتاء ، أحمد عبد الرزاؽ الدكيش :  ينظر ()
  .142: قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي ، مجمع الفقو اإلسالمي ، بال ط ، بال ت : ينظر  ()
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 نظرّية كالية األمة: المقصد الثاني 

صبلح الدكلة ىي نظرية  كقد تبنى  (كالية األٌمة  )مف النظريات التي طيرحت لمعالجة الكضع السياسي كا 
ىذه النظرية مجمكعة مف الفقياء مع االختبلؼ في بعض المسائؿ الداخمٌية مٌما جعميا تككف نظرية 

 (بحكـ األٌمة  )مختمفة الطرح كالتكٌجو بحسب الفقيو التي طرحيا مع الحفاظ عمى جكىرىا القاضي 
 : كبيانيا كما يأتي 

رائد ىذه الصناعة الحديثة في قيادة األمة لنفسيا  ( ىػ 1355: ت  )ييعٌد الشيخ محمد حسيف النائيني 
في بادرة كبيرة  (تنبيو األٌمة كتنزيو المٌمة  )بأذف الفقياء الجامعيف لمشرائط كذلؾ في رسالتو المكسكمة 

لتكجيو المسار السياسي الشيعي كالتي تعني قيادة األمة لنفسيا بكجكد المجتيديف الجامعيف لشرائط 
 .الحجٌية 

كالية األمة بإشراؼ  )كذكر بعض الباحثيف إف السٌيد محمد باقر الصدر أشار في آخر حياتو إلى نظرية 
فمبدأ ( كالية األمة عمى نفسيا ) ككذلؾ الشيخ محمد ميدم شمس الديف أشار إلى نظرية  (الفقيو 

كعمى أم حاؿ ينبغي أف أتحدث عف حيجٌية  . ()النظرٌية كاحد أال كىك قيادة األٌمة لكف االشتراط مختمؼ
 :ىذه النظرية بإعتبارم باحثان أصكلٌيان فيك العمدة في المكضكع ككما يأتي 

 مشركعّية كالية األمة بإذف الفقياء: أّكالن 

يستدٌؿ الشيخ النائيني عمى مشركعٌية النظرٌية التي طرحيا بكجييف ، كطبيعي لـ يذكره بشكؿ صريح لكف 
 :مف خبلؿ إشاراتو لذلؾ كىما 

  ػ إطالقات كعمكمات األدلة المفظّية1

طبلقات األدلة المفظية القاضية بالتحرر مف العبكدية  تمٌسؾ الشيخ محمد حسيف النائيني بعمكمات كا 
 :كنبذىا ، النيا ال تتفؽ مع شؤكف الخمؽ التي أرادىا اهلل تبارؾ كتعالى لخمقو ، كمف تمؾ األدٌلة ما يأتي 

ًتٍمؾى : أ ػ قكلو تعالى  مىيَّ  تىمينُّيىا ًنٍعمىةه   كى ًإٍسرائيؿى  بىًني عىبٍَّدتى  أىفٍ  عى
 في إشارة كاضحة عف لساف الكميـ ()

 . لعبكدية فرعكف لبني إسرائيؿ مكسى 

                                                           

  .215:  ـ 2010:  ، ت 1 العراؽ ، ط –الفكر السياسي المعاصر لمشيعة اإلمامية ، محمد عمي الحكيـ ، مؤسسة آفاؽ : ينظر  ()
  .22/ الشعراء  ()
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نَّا  ...: ب ػ   قكلو تعالى  كفى  فىٍكقىييـٍ  كىاً  قىاًىري
 . في إشارة لمعبكدية كاالستعباد ()

 اهلل ماؿ كاف رجبلن  العاص ثبلثيف بنك بمغ إذا )):  أنو قاؿ (صمى اهلل عميو كآلو  )ج ػ ما ركم عف النبي األكـر 
  .()((خكالن  كعباده ، دكالن 

كمفاد الحديث الشريؼ إنو إذا بمغ عدد بني العاص ثبلثيف جعمكا ديف اهلل تعالى دكلة ليـ ، كاتخذكا عباد 
ماءن ليـ   .اهلل تعالى عبيدان كا 

 بيدم أعطيكـ ال كاهلل ال )):  في يـك عاشكراء قكلو د ػ  ما ركم عف سيد الشيداء اإلماـ الحسيف 
 ، ترجمكف أف كربكـ بربي عذتي   ، إني اهلل عباد يا : نادل العبيد ، ثـ إقرار لكـ أقر كال ، الذليؿ إعطاء
 اثنتيف بيف ركز قد الدعي ابف الدعي إف أال... الحساب  بيـك يؤمف ال متكٌبر كؿ مف بربي كربكـ كأعكذي 
 ، طيرت كحجكر ، طابت كجدكد ، كرسكلو ذلؾ اهلل أبى ، الدنية آخذ كىييات ما ، كالذلة القمة بيف

  .()((... الكراـ  مصارع عمى المئاـ مصارع تؤثر ال أبية حمية كنفكس كأنكؼ

فيذه بعض األدلة الفكقانية التي أكردىا الشيخ النائيني لتكضيح فكرة العبكدية التي رفضيا اهلل تبارؾ 
  .(عمييـ السبلـ  ) كاألئمة المعصكمكف (صمى اهلل عميو كآلو  )كتعالي كلـ يقبميا النبي األكـر 

  ػ كجكد الفقياء ضمف األّمة2

دارة شؤكنيا ، كلذا ذكر في رسالتو ما نٌصو  كطبقان ألصكؿ  )): كجكد الفقياء مع األمة في قيادة نفسيا كا 
مذىبنا ، حيث نعتقد أف أمكر األمة كسياستيا منكطة بالنكاب العاميف لعصر الغيبة ، فيكفي لتحقؽ 

المشركعية المطمكبة اشتماؿ الييئة المنتدبة عمى عدة مف المجتيديف العدكؿ ، أك المأذكنيف مف قبميـ ، 
فإف مجٌرد تصحيح اآلراء الصادرة كالمكافقة عمى تنفيذىا كاؼو لتحقيؽ مشركعية نظارة ىيئة المبعكثيف 

))().  

 
                                                           

  .127/ األعراؼ  ()
 / 31:  ـ 1983-  ىػ 1403:  بيركت ، بال ط ، ت –دار الرضا : عبد الزىراء العمكم ، الناشر : بحار األنكار ، محّمد باقر المجمسي ، تح  ()

  .46 ح 31 باب 537
  . باب ما قالو مكالنا اإلماـ الحسيف 9 / 45:  المصدر نفسو ()
عبد المحسف آؿ نجؼ ، دار الكتاب : عبد الكريـ آؿ نجؼ ، ترجمة + الشيماء العقالي : تنبيو األّمة كتنزيو المّمة ، محّمد حسيف النائيني ، تح  ()

  .109:  ـ 2012-  ىػ 1434:  ، ت 1 القاىرة ، ط –المصرم 
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كالنتيجة مٌما تقٌدـ إف الشيخ النائيني يرل كالية األمة بكجكد الفقياء ، كاستدٌؿ عمى ذلؾ بعمكمات األدٌلة 
الناىية عف االستعباد كالعبكدية ككجكد الفقياء ، كمعنى ذلؾ ىك نقؿ الدليؿ عمى ضركرة كجكد المجتيد 
كمشركعٌية الرجكع إليو ، فإذا ثبتى ذلؾ أمكف االستدالؿ عمى نظريتو لكف بكاسطة كليس بشكؿ مباشر 

 .كما ىك كاضح 

 تطبيقات نظرية كالية األمة بكجكد الفقياء في الفقو االجتماعي : ثانيان 

ذكر الشيخ النائيني في رسالتو مجمكعة مف األمثمة عمى تطبيؽ نظرٌيتو في قيادة األٌمة ، كىذا بعض 
 :منيا 

فينبغي التساكم في كافة الحقكؽ بيف األفراد مف دكف تمييز بينيـ كال فرؽ بيف : أ ػ المساكاة في الحقكؽ 
 .السمطاف كالراعي مطمقان 

فيجب أف تككف األحكاـ التي تسرم عمى شخص تسرم عمى غيره سكاء أكاف : ب ػ المساكاة في األحكاـ 
 .السمطاف أـ األمير أـ الراعي 

فإنو مف أسكء األنظمة تمؾ التي تقتٌص مف الضعيؼ كتترؾ : ج ػ المساكاة في القصاص كالعقكبات 
  .()القكم خكفان مف بطشو أك رعاية لو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .123 – 121: تنبيو األّمة كتنزيو المّمة ، محّمد حسيف النائيني : ينظر  ()
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 (المساحة المفتكحة  )نظرية الفراغ التشريعي : المقصد الثالث 

 بثبلثة جيات – فردان أكاف أـ جماعة –عمى كجكد ركابط تربط اإلنساف  (الفراغ التشريعي  )تعتمد فكرة 
 :مختمفة كىي 

 .عبلقة اإلنساف بخالقو تبارؾ كتعالى كىي ثابتة غير قابمة لمتغيير : الجية األكلى 

ثابتة غير قابمة لمتغيير كالبيع كالشراء : عبلقة اإلنساف مع اإلنساف كىي عمى نحكيف : الجية الثانية 
، كمتغٌيرة كىي تمؾ التي يفترض أف تككف متغٌيرة كمتبٌدلة تبعان لمظركؼ ... كاإلجارة كالزكاج كالطبلؽ ك 

 .كالصناعات كاالحتياجات كاألنظمة الحديثة كغيرىا 

 .عبلقة اإلنساف بالطبيعة كما يطرأ عمييا مف تبدالت كتحكالت بحسب العقؿ البشرم : الجية الثالثة 

تكصبلن لفكرة تمؾ  (منطقة الفراغ التشريعي  )كفي ضكء ذلؾ طرح السيد محٌمد باقر الصدر فكرة 
 – أيضان –العبلقات التي يككف أحد طرفييا متغيران تبعان لمصمحة اإلنساف كبذلؾ تككف أحكاميا متغٌيرة 

 .تبعان لتبٌدؿ كتغٌير المكضكع 

 ذكر عمى جئنا  كحيث: االقتصادم  التشريع في الفراغ منطقة )): فقد جاء في اقتصادنا ما نٌصو 
 اكتشاؼ عممية خبلؿ كبيرة أىمية الفراغ ىذا نعطي أف يجب ، االقتصادم التشريع في الفراغ منطقة

 االقتصادم المذىب فاف . اإلسبلـ في االقتصادم المذىب مف جانبان  يمثؿ ألنو ، االقتصادم المذىب
 التغيير تقبؿ ال ، منجزة بصكرة اإلسبلـ قبؿ مف مميء قد : أحدىما : جانبيف عمى يشتمؿ اإلسبلـ في

 كلي ) أك الدكلة إلى ممئيا ميمة اإلسبلـ ترؾ قد المذىب في الفراغ منطقة يشٌكؿ : كاآلخر . كالتبديؿ
 . ()((زماف  كؿ في كمقتضياتيا ، اإلسبلمي لبلقتصاد العامة األىداؼ لمتطمبات كفقان  يممؤىا ( األمر

 ، ثابتة كقد استكعبيا المعصـك : فقد صٌكر السيد محمد باقر الصدر كجكد شكميف مف األحكاـ 
 .كمتغٌيرة بحسب المعطيات الزمانية كالمكانية فتقـك الدكلة أك كلي األمر بممئيا 

يشتمؿ عمى مسامحة كبيرة في التعبير ، ككاف األكلى اختيار  (منطقة الفراغ  )كفي الحقيقة إف التعبير بػ 
 .تعبيران أكثر مبلئمة منو ؛ إذ ييشعر بكجكد النقص في التشريع ألٌكؿ كىمة ، ىذا مف جانب 

                                                           

  .380:  ش 1382-  ىػ 1425:  ، ت 2 قـ ، ط –مكتب اإلعالـ اإلسالمي : اقتصادنا ، محمد باقر الصدر ، طبع كنشر  ()
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ىك مف يتحكـ بمميء ىذا الجانب  (الكلي الفقيو  )كمف جانب آخر فالباحث يتحٌفظ عمى جعؿ كلي األمر 
، ألنو كببساطة ال يمتمؾ جٌؿ ما تفرضو الحياة المتغٌيرة بؿ الكفاءات كالعقكؿ العممية كالعممٌية ىي مف 

تستطيع إيجاد مكضكعات خارجٌية جديدة تحٌؿ محٌؿ المكضكعات التي ىيجرت أك تغٌيرت ، كالدليؿ عمى 
ذلؾ ىك ما تفرضو الصناعات األجنبية كالغربية عمى كاقع الساحة المسممة فيبحث الفقيو عف تخريجات 

 .كتكييفات الستيعابيا 

إلى مصطمحات أكثر انسجامان مع فكرة الفراغ  (منطقة الفراغ  )كيرل الباحث ضركرة تعديؿ مصطمح 
كعمى أم حاؿ ينبغي معرفة حيجٌية العمؿ بمنطقة . التشريعي ألف التعبير المذككر يكحي إلى معنى آخر 

 :الفراغ كتطبيقاتيا الفقيٌية ككما يأتي 

 ُحجّية منطقة الفراغ التشريعي: أّكالن 

صبلحيات مميء منطقة  (الكلي الفقيو  )استدٌؿ السيد محمد باقر الصدر عمى حيجٌية إعطاء كلي األمر 
 :الفراغ التشريع بما يأتي 

 ػ القرآف الكريـ  1

ييستدٌؿ مف القرآف الكريـ عمى حيجية الكلي الفقيو مف أجؿ إعطاءه كافة الصبلحيات مف خبلؿ قكلو تعالى 
 :ًمٍنكيـٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكا المَّوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا  يىا   ...

().  

 أحكاـطاعتيما فيما يبمغاف مف   في اآلية الكريمة ال تعنياألمر كأكليف طاعة النبي إ : االستدالؿككجو 
 كأكليكطاعة النبي األمر ،  كأكليطاعة هلل كليست طاعة لمنبي  فاف ىذه الطاعة ىي. اهلل كشرائعو

الكالية العامة، كفيما يأمراف بو مف الجزء المتغير مف   ىي االنقياد ليما فيما يتكليانو مف شؤكفاألمر
 األحكاـضكء مف  يممؾ أمره الحاكـ، كيقرره حسب ما تقتضيو المصمحة االجتماعية، كفي النظاـ، الذم

ذا  ،الثابتة مف ىذا الديف   مف ناحيةاألمر كأكلي، ككاف كجكب طاعة الرسكؿ   كذلؾاألمر كاف كا 
يككف بصكرة مشركعة، يقتضي   عندمااإلسبلميةكاليتيما عمى المسمميف، فإف تكلي الفقيو لمحككمة 

 . ()نفسو مف دكف تفاكت كجكب طاعتو كاالنقياد لو بالمبلؾ المتقدـ

                                                           

  .59/ النساء  ()
 النجؼ األشرؼ ، بال ط ، بال ت –مؤسسة الصدريف لمدراسات االستراتيجية : صالحيات األحكاـ كسمطاتو ، محمد ميدم اآلصفي ، الناشر : ينظر  ()
 :11.  
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عمييـ السبلـ  )ىـ األئمة المعصكمكف  (كأكلي األمر  )بأف يحتمؿ أف يككف المراد مف قكلو : كيرد عميو 
 .ككرد اإلحتماؿ كاؼو في سقكط االستدالؿ  (

  ػ السنة الشريفة2

 –يستدٌؿ عمى حجٌية الكلي الفقيو مف خبلؿ السنة الشريفة إلعطائو صبلحيات مميء الفراغ التشريعي 
 : بعدد مف الركايات منيا –كما يراه السيد محمد باقر الصدر 

 كفى ثالثة بعد يصبحف فبل منكـ ضٌحى مف )):  أنو قاؿ (كآلو  عميو اهلل صمى )أ ػ ما ركم عف النبي األكـر 
 كأطعمكا قاؿ كمكا الماضي العاـ فعمنا كما نفعؿ اهلل رسكؿ يا قالكا المقبؿ العاـ كاف فمما شيء ، بيتو منو
 فالنيي الكارد عف االدخار ليس حكمان ()((فييا  تعينكا أف فأردت جيد بالناس كاف العاـ ذلؾ فاف كادخركا

نما ىك حكـ تدبيرم اقتضاه ذلؾ العاـ الذم كاف بالمسمميف عكز كفقر   .شرعٌيان نيائيان كا 

 في ىذا المكرد مف األحكاـ التدبيرٌية لكف ال نسٌمـ (كآلو  عميو اهلل صمى )إننا نسٌمـ ككف حكـ النبي : كيرد عميو 
 . إلى غير المعصـك ، إلحتماؿ ككنو حكمان خاصان بيـ بتسرية الحكـ مف المعصـك 

 فإنيـ ، حديثنا ركاة إلى فارجعكا فييا الكاقعة الحكادث كأما )) : ب ػ التكقيع الكارد عف اإلماـ الحجة 
  .()((اهلل  حجة كأنا عميكـ حجتي

إف المقصكد بركاة الحديث ىـ حممة الشريعة المتمثمكف اليـك بالفقياء ، كالتكقيع : ككجو االستدالؿ 
  .()الشريؼ ييشير صراحة إلى مف يمبلن منطقة الفراغ التشريعي في عصر الغيبة

بأف الرجكع إلى ركاة الحديث في الحكادث الكاقعة ال يعني إعطائيـ صبلحيات النبي األكـر : كيرد عميو 
  .(صمكات اهلل عمييـ أجمعيف  )كاألئمة المعصكميف 

 

 

                                                           

 .كتاب األضاحي  239 / 6:  صحيح البخارم ، اإلماـ محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم ()
  .9 باب كجكب الرجكع في القضاء كالفتكل إلى ركاة الحديث ح 140 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
 ـ 2013-  ىػ 1434:  ، ت 1 بيركت ، ط –المساحة المفتكحة في التشريع اإلسالمي ، محمد عبد القادر النجار ، دار المحجة البيضاء : ينظر  ()
 :83 – 84.  
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  ػ دليؿ العقؿ3

إف المعرفة الدقيقة بالعبلقات االقتصادية : يستدؿ عمى إثبات كالية الفقيو مف خبلؿ العقؿ بما يأتي 
كاالجتماعية كالسياسية تجعؿ المكضكع الجديد الحادث ال يختمؼ عف المكضكع القديـ الذم ىيجر 

  .()كبالتالي يستدعي حكمان شرعٌيان جديدان 

برة كاالختصاص كؿّّ في اختصاصو ، فمماذا ىذا : يرد عميو  بأف العقؿ ال يمنع مف الرجكع إلى أىؿ الخي
 .الحصر بالكلي الفقيو ؟ 

الكلي  )إف األدلة المذككرة ال يمكف التمٌسؾ بيا إلثبات حصر األمكر بيد كلي األمر : كالنتيجة مٌما تقٌدـ 
 .، نعـ المسائؿ الفقيٌية كاألحكاـ الشرعٌية ىـ المرجع في ذلؾ  (الفقيو 

 تطبيقات نظرية منطقة الفراغ التشريعي في الفقو االجتماعي: ثانيان 

 عدـ منع فضؿ الماء كالكأل  ػ1

 قضى )) : قاؿ أنو الصادؽ  اإلماـ فعف ، كالكؤل الماء فضؿ منع عف (صمى اهلل عميو كآلو  )نيى النبي 
ال  أنو البادية أىؿ بيف كقضى ، الشيء نفع يمنع ال أنو النخؿ مشارب في المدينة أىؿ بيف اهلل رسكؿ
  .()((... كبلء  فضبل ليمنع ماء فضؿ يمنع

ذا . عرفان  النيي لفظ يقتضيو كما تحريـ نيي النيي كىذا  : القائؿ الفقياء جميكر رأم ذلؾ إلى جمعنا كا 
 ، الشريعة في األصيمة المحرمات مف ليس ، ككبلء ماء مف يممكو ما فضؿ مف غيره اإلنساف منع بأف- 

 عنو صدر (صمى اهلل عميو كآلو  )النبي  مف النيي إف : نستنتج أف أمكننا -الخمر  كشرب نفقتيا الزكجة كمنع
 . األمر  كلي بكصفو

 كاف المدينة مجتمع ألف الظركؼ مقتضيات حسب الفراغ منطقة مؿء في لصبلحياتو ممارسة فيك
 مائيـ مف يفضؿ ما ببذؿ األفراد الدكلة فألزمت ، كالحيكانية الزراعية الثركة إنماء إلى شديدة بحاجة
 فعؿ كالكبلء الماء فضؿ بذؿ أف نرل ، كىكذا كالحيكانية الزراعية لمثركات تشجيعان  ، لآلخريف ككؤلىـ
 . كاجبة  لمصمحة تحقيقان  ، تكميفيان  إلزامان  الدكلة بو ألزمت كقد بطبيعتو مباح

                                                           

  .98 / 2:  ش 1378:  ، ت 2 إيراف ، ط –مؤسسة تنظيـ كنشر آثار اإلماـ الخميني : صحيفة نكر ، ركح اهلل الخميني ، طبع كنشر : ينظر  ()
  .2 باب اذا تشاح أىؿ المدينة ح 420 / 25 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
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  ػ النيي عف بيع الثمرة قبؿ نضجيا2

  أنو الصادؽ عف الحديث ففي ، نضجيا قبؿ الثمرة بيع عف النيي (صمى اهلل عميو كآلو  ) النبي عف كرد 
 قد )) : فقاؿ  ؟ كميا األرض تمؾ ثمرة فتيمؾ ، أرض مف المسماة الثمرة يشترم الرجؿ عف سيئؿ

 ، الخصكمة يدعكف ال رآىـ فمما ذلؾ يذكركف فكانكا (صمى اهلل عميو كآلو  ) اهلل رسكؿ إلى ذلؾ في اختصمكا
 .  ()(( خصكمتيـ أجؿ مف ذلؾ فعؿ كلكنو ، يحٌرمو كلـ ، الثمرة تبمغ حتى البيع ذلؾ عف نياىـ

 يبدك حتى الثمرة تباع ال  )) :فقاؿ . فاختمفكا ذلؾ أحؿ (صمى اهلل عميو كآلو  )اهلل  رسكؿ إف : آخر حديث كفي
 اإلسبلمية الشريعة أباحتيا كقد بطبيعتيا مباحة عممية صبلحيا بدك قبؿ الثمرة  فبيع()(( صبلحيا
 مفاسد مف عنو يسفر لما دفعان  األمر كلي بكصفو البيع ىذا عف نيى النبي كلكف ، عامة بصكرة

 .كتناقضات 

  ػ المحافظة عمى الشيء النافع3

 ألحدنا كانت إذا ، نافعان  لنا كاف أمر عف (صمى اهلل عميو كآلو  ) اهلل رسكؿ نيانا : قاؿ أنو خديج بف رافع عف 
ليزرعيا  أك أخاه فميمنحيا أرض ألحدكـ كانت إذا  )) :كقاؿ ، بدراىـ أك خراجيا ببعض يعطييا أف أرض

))() . 

 بصكرة الشريعة في األرض كراء حرمة عدـ عمى الفقياء كاتفاؽ ، النيي ىذا قصة بيف نجمع حيف كنحف
 نخرج ، األرض إجارة جكاز عمى تدؿ ، الصحابة عف كاردة كثيرة نصكصان  ذلؾ إلى كنضيؼ ، عامة

 كلي بكصفو النبي مف صادران  كاف النيي أف كىك خديج بف رافع خبر في الكارد النص معيف بتفسير
 يمكف ، بطبيعتيا المباحة األعماؿ مف عمبلن  بكصفيا األرض  فإجارة. عامان  شرعيان  حكمان  كليس األمر
 . المكقؼ لمقتضيات كفقان  ، تكميفيان  منعان  األمر كلي باعتباره عنيا المنع لمنبي

  ػ تحديد األسعار4

 قد . العدالة لمقتضيات كفقان  ، األسعار بتحديد مؤكدة أكامر األشتر مالؾ  إلى اإلماـ عيد في جاء
 أف - ذلؾ مع - كاعمؿ ... )) : قائبلن  ذلؾ عقب ثـ ، بيـ ، كأكصاه التجار عف كاليو إلى اإلماـ تحدث

                                                           

  .2 أبكاب بيع الثمار ح 210 / 18 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
  .4 باب بيع الثمار ح 175 / 5:  الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني ()
  .1402 ااب ما ذك  في المزا عة ح 422 / 2 : سنف الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ()
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 مضرة باب كذلؾ . البياعات في كتحكمان  ، لممنافع كاحتكاران  ، قبيحان  كشحان  ، فاحشان  ضيقان  منيـ كثير في
 البيع كليكف . منو  منع (صمى اهلل عميو كآلو  ) اهلل رسكؿ فاف االحتكار مف فامنع . الكالة عمى كعيب ، لمعامة
   .()(( ...كالمبتاع  البائع في بالفريقيف تجحؼ ال كأسعار ، عدؿ بمكازيف سمحان  بيعان 

 بيع عف عامان  منعان  الشريعة تمنع كال ، أحب سعر بأم البيع لو يباح البائع إف : فقييان  الكاضح كمف
 صادر أكبر بثمف البيع عف االتجار كمنع ، السعر بتحديد اإلماـ فأمر . مجحؼ بسعر لمسمعة المالؾ
 العدالة لمقتضيات كفقان  ، الفراغ منطقة مؿء في لصبلحياتو استعماؿ فيك ، األمر كلي بكصفو منو

فإذا ما الحظنا األمثمة المتقٌدمة نجدىا أنيا خضعت إلجراءات  . ()اإلسبلـ يتبناىا التي االجتماعية
 .تختمؼ عف الكضع الطبيعي كلك بقيت لحاليا لكانت بكضع آخر 

 نظرية شكرل الفقياء: المقصد الرابع 

مف قبؿ  (شكرل الفقياء  )ىي نظرية  (كالية الفقيو  )مف القضايا الفكرية التي طيرحت كبديؿ لنظرية 
إال إنيا لـ تتكضح معالميا جيدٌا إال بعد أف كتب عنيا كنقحيا  ( ىػ 1422: ت  )السٌيد محمد الشيرازم 

كال أريد أف أقؼ عند  (شكرل الفقياء دراسة أصكلية فقيٌية  )السيد مرتضى الشيرازم تحت عنكاف 
بقدر ما أريد أف أبحث عنيا بما يرتبط بمكضكع البحث ، -  كردة فعؿ –مبلبسات ظيكر ىذه النظرية 

 :ككما يأتي 

 معنى شكرل الفقياء: أّكالن 

 :لبياف معنى الشكرل ينبغي معرفة مرادىا في المغة كاالصطبلح كمف ثـٌ ضـ المصطمح كبيانو ككما يأتي

 :ترد الشكرل في المغة عمى معنييف كىما :  ػ الشكرل في المغة 1

كفبلف خير شيّْر، أم يصمح - بمعنى - شاكرتو في األمر كاستشرتو :  منو ك ػ استخراج الرأم كتقميبوأ
إذا أكمأ :  ، كأشار الرجؿ يشير إشارة طمب منو المشكرة:  ، كشاكره مشاكرة كشكاران كاستشارة لممشاكرة

  .()بيده

                                                           

  .102 باب ما ينبغي لممكالي العمؿ بو ح 167 / 13:  مستدرؾ الكسائؿ ، ميرزا حسيف النكرم الطبرسي ()
  .692 – 690: اقتصادنا ، محمد باقر الصدر : ينظر  ()
 . حرؼ السيف المعجمة 436 / 4 : لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: ينظر  ()
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شرت العسؿ إذا اتخذتو مف مكضعو :  قكليـؾ  اآلخر ،  إلى البعضق ػ استخراج الرأم بمراجعة بعضب
ظياره  .()أخرجتو:  ، كشرت العسؿ كأشرتو كاستخرجتو منو  . فالمشاكرة ىي تقميب الرأم كا 

لـ يتعٌرض الفقياء لمعنى الشكرل في االصطبلح بأكثر ما عميو في المغة :  ػ الشكرل في االصطبلح 2
 :مع إضافة بعض األمكر التي قد تنفعنا في تنقيح نظرٌية الشكرل ، كبيانو بما يأتي 

يرل بأف المشاكرة ليس في أحكاـ الٌديف كالتشريع بؿ ىي في تدبير  ( ىػ 460: ت  )أ ػ الشيخ الطكسي 
 فييا يشاكر أف لو استحب اجتياد مسألة كانت إف كعندىـ )): الحركب كنحكىا ، فقد جاء في كبلمو 

شىاًكٍرىيـٍ  : تعالى  لقكلو كَّؿٍ  عىزىٍمتى  فىًإذىا اأٍلىٍمرً  ًفي كى مىى فىتىكى  أحكاـ في المشاكرة تعالى يرد  كلـ() المَّوً  عى
نما ، بالشريعة يتعمؽ الديف كما   .()((خبلؼ  ببل كنحكه الحرب بتدبير يتعمؽ ما أراد كا 

فقد كافؽ الشيخ الطكسي في ما ذكره كأضاؼ في صفات المشاكىر  ( ىػ 726: ت  )ب ػ العبٌلمة الحمي 
 فإذا شاكرىـ ، كالقياس العرب كلساف الناس كأقاكيؿ كالسنة بالكتاب عالمان  ثقةن  يشاكر إال كال )): ما يأتي 
ف غيره قكؿ فيو إلى يرجع كال ، فرضو فذاؾ الحكـ ظنو عمى كغمب فييا  كاجتيد  منو أعمـ غيره كاف كا 
 لـ كذلؾ يكف لـ فإف ، االجتياد أىؿ مف ثقة يككف حتى يمي الحاكـ أف يصح ال ألنو ، كعممو يعمـ حتى
  .()((... باطؿ  بو حكـ ما ككؿ ، حكـ لو ينفذ حاكمان كلـ يكف

:  بقكلو – أيضان –أشار إلى ما يقرب مٌما ذكره الشيخ الطكسي  ( ىػ 993: ت  )ج ػ المحقؽ األردبيمي 
شىاًكٍرىيـٍ  "))  كما برأييـ تستعيف أف يجكز ذلؾ مثؿ كفي ، العدك كلقاء كالحرب أمر الدنيا قيؿ "اأٍلىٍمرً  ًفي كى

  .()((... العدك  مع كقتاليـ تستعيف بيدىـ

ف األمر كلفظ: )) ذكر معٌقبان عمى آية المشاكرة بقكلو  ( ىػ 1430: ت  )د ػ الشيخ المنتظرم   كاف كا 
 ، كالدفاع كالثقافة كاالقتصاد السياسة كاالجتماعٌية مف الفردية الشؤكف جميع يعـٌ  كالمفيـك المغة بحسب

                                                           

 1422:  ، ت 2 بيركت ، ط –محمد خميؿ عيتاني ، دار المعرفة : المفردات في غريب القرآف ، الحسيف بف محمد الراغب االصفياني ، تح : ينظر  ()
  .274:  ـ 2001- ىػ 
  .159/ آؿ عمراف  ()
: طيراف ، بال ط ، ت - المكتبة المرتضكية إلحياء تراث الجعفرية : محمد باقر البيبكدم ، الناشر : المبسكط ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ()

  .98 / 8:  ىػ 1351
 / 8:  ىػ 1418:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي :  ، طبع كنشر  الحمي العالمةالحسف بف يكسؼ بف المطيرمختمؼ الشيعة ،  ()

413. 
 –المكتبة المرتضكية إلحياء تراث الجعفرية : محمد باقر البيبكدم ، الناشر : زبدة البياف في أحكاـ القرآف ، أحمد بف محّمد المحقؽ األردبيمي ، تح  ()

  .333: طيراف ، بال ط ، بال ت 
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 ىك كالمتيٌقف منو المتبادر كلكف ، الميمة الفردٌية الشؤكف حتى في ذلؾ جميع في أيضان  المشاكرة كتحسف
  .()((كالدفاع  الحرب مسألة أىٌميا مف بشعبو التي كاإلمارة الحككمة

فمف خبلؿ مبلحظة آراء العمماء المتقٌدمة ييبلحظ كجكد قاسـ مشترؾ أال كىك ككف الشكرل في أمكر 
الدكلة كالحرب كما شاكؿ ذلؾ كلـ يكف ثمة معنى خاص بالفقياء لممشاكرة أكثر مف المعنى المغكم ، كما 

ىي : كعميو فشكرل الفقياء . فعمو الفقياء ىك تحديد مجرل الشكرل بالفرد األكضح كالمصداؽ األجمى 
مراجعة الفقياء كالمجتيديف في األمكر المتعمقة بالدكلة في ما بينيـ كطرحيا لمحكار العممائي كمف ثـٌ 

 .الكصكؿ إلى النتائج المرجٌكة 

 ُحجّية نظرية شكرل الفقياء: ثانيان 

 : ىك ما يأتي – أكضحيا كما عٌبركا –أستدٌؿ أصحاب نظرية شكرل الفقياء بعدد مف األدلة 

 : ييستدٌؿ عمى حيجٌية شكرل الفقياء بعدد مف اآليات الكريمة كأكضحيا قكلو تعالى :  ػ القرآف الكريـ 1
شىاًكٍرىيـٍ ...  كَّؿٍ  عىزىٍمتى  فىًإذىا اأٍلىٍمرً  ًفي كى مىى فىتىكى  إذ اآلية كاردة في تشخيض المكضكعات () ...المًَّو  عى

 .التي ىي دائرة حدكد الشكرل 

 غني عف (صمى اهلل عميو كآلو  )بأف األمر بالمشاكرة ال يدٌؿ عمى الكجكب ، ألف النبي األكـر : كيرد عميو 
 .مشاكرة أصحابو فالمقصكد ىك التأكيد عمى استحباب المشاكرة 

التكقيع ييستدٌؿ مف السنة الشريفة بعدد مف الركايات عمى حيجٌية شكرل الفقياء كمنيا :  ػ السنة الشريفة 2
 حجتي فإنيـ ، حديثنا ركاة إلى فارجعكا فييا الكاقعة الحكادث كأما )) : الكارد عف اإلماـ الحجة 

  .()الداؿ عمى الرجكع إلى الفقياء جميعان مف خبلؿ مشاكرتيـ( )((اهلل  حجة كأنا عميكـ

إف المحتمؿ ككف الحكادث الكاقعة ىي المرتبطة بالٌديف ال مطمقان ، كاالحتماؿ ييدـ االستدالؿ : كيرد عميو 
 .نعـ لك كاف ذلؾ بالعنكاف الثانكم لكاف أفضؿ كأمتف . 

                                                           

 / 2:  ىػ 1409:  ، ت 2 قـ ، ط –مكتب اإلعالـ اإلسالمي : دراسات في كالية الفقيو كفقو الدكلة اإلسالمّية ، حسيف عمي منتظرم ، المطبعة  ()
32.  
  .159/ آؿ عمراف  ()
  .9 باب كجكب الرجكع في القضاء كالفتكل إلى ركاة الحديث ح 140 / 27 : الحر العامميمحمد بف الحسف كسائؿ الشيعة ،  ()
:  ـ 1996:  ، ت 4 بيركت ، ط –مؤسسة الفكر اإلسالمي :  ، مرتضى الحسيني الشيرازم ، الناشر شكرل الفقياء دراسة أصكلية فقيّية: ينظر  ()
1 / 296.  
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 تطبيقات نظرية شكرل الفقياء في الفقو االجتماعي: ثالثان 

 :باإلمكاف مبلحظة بعض التطبيقات التي تندرج تحت نظرية شكرل الفقياء ككما يأتي 

  ػ كتابة الدستكر1

تقـك جماعة شكرل الفقياء بكتابة الدستكر العاـ لمدكلة كمف ثـٌ عرضو عمى الشعب لبلستفتاء العاـ عميو 
 .كالتصكيت 

  ػ رئيس المحكمة األعمى في البالد2

لمجمس شكرل الفقياء تعييف الرئيس األعمى لمسمطة القضائٌية كبما يتناسب كمعطيات مبادئ كثكابت 
 .الدستكر الخاص بالببلد 

  ػ رئيس الدكلة3

يتمنع مجمس شكرل الفقياء بكضع الشركط كالمكاصفات التي ينبغي أف تتكفر في رئيس الدكلة ، كمف ثـ 
 .تتقٌدـ الشخصيات المناسبة كيتـ التصكيت عمييا 

  ػ رئيس البرلماف4

ـٌ  لمجمس الشكرل كضع آليات تحدد كاجية برلماف الدكلة بما يتناسب مع مقررات الدستكر الذم ت
 .التصكيت عميو مسبقان 

  ػ تمثيؿ الدكلة5

يحؽ لمجمس شكرل الفقياء تحديد ممثمي الدكلة في الببلد األخرل كطريقة التكجيو بما يتبلئـ مع كاجية 
  .()الدكلة الخاضعة لشكرل الفقياء

 
 

                                                           

 . كما بعدىا 457:  ، مرتضى الحسيني الشيرازم شكرل الفقياء دراسة أصكلية فقيّية:  ينظر ()
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 الترجيح في مباني الفقو االجتماعي: المطمب الثالث 

مف الميـ أف نتعٌرؼ عمى ضكابط كقكاعد تقديـ بعض المباني عمى البعض اآلخر في مكارد تشخيص 
 :األحكاـ االجتماعٌية كلتكضيح ذلؾ ينتظـ المطمب عمى مقصديف ككما يأتي 

 الترجيح بالتزاحـ الحفظي : المقصد األّكؿ 

كالذم لو العديد   الحفظي باقر الصدر ما ييعرؼ بالتزاحـ محٌمدمف التراكمات المعرفية التي صاغيا السيد
مف اآلثار عمى الفقو االجتماعي ، كلبياف ما يرتبط بالمكضكع المبحكث يتكزع المقصد عمى ثبلثة أقساـ 

 : ككما يأتي

 معنى التزاحـ كأنكاعو: أّكالن 

 :لبياف معنى التزاحـ كأنكاعو يتكٌزع البحث كاآلتي 

  ػ معنى التزاحـ1

تزاحـ القـك إذا زاحـ بعضيـ بعضان ، أم تضايقكا في : مصدر تزاحـ ، يقاؿ : أ ػ التزاحـ في المغة 
  .()المجمس ، أك تدافعكا في المكاف الضٌيؽ

يطمؽ مصطمح التزاحـ في كممات األصكلييف كيراد منو ما يقابؿ التعارض :  ب ػ التزاحـ في االصطبلح 
بمعانيو متعددة كما  ألسنة األصكلييف عمىكقد استعمؿ التزاحـ . المبحكث عنو في آخر مطالب األصكؿ 

 . سيأتي في النقطة اآلتية

  ػ أنكاع التزاحـ 2

 :ييقٌسـ التزاحـ عند األصكلييف عمى ثبلثة أقساـ ككما يأتي 

التزاحـ المبلكي  أ ػ 

ذىب المحقؽ العراقي إلى أف كجكد التضاد في مبلكات األحكاـ ييمـز المكٌمؼ إلى إتباع أقكل المبلكات 
 إالفبل نعنى نحف مف باب التزاحـ  ... )): في مقاـ المحافظة عمييا كىذا ما أشار إليو في نياية األفكار 

                                                           

-  ىػ 1415:  ، ت 1 بيركت ، ط –دار الكتب العممية : أحمد شمس الديف ، الناشر : مختار الصحاح ، محمد بف أبي بكر الرازم ، تح : ينظر  ()
 . باب الزام 146:  ـ 1994
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صكرة الجـز بكجكد المبلكيف كالغرضيف في المكرد مع ضيؽ خناؽ المكلى مف تحصيميما الذم مف 
 . ()((... نتائجو لزـك تقديـ أقكل المبلكيف منيما كاف كاف أضعؼ سندا مف اآلخر 

كعميو ، فالتضاد الحاصؿ بيف األحكاـ إنما ىك في عالـ المبلكات ال أكثر ، كىك ما أشار إليو المحقؽ 
. العراقي 

 التزاحـ االمتثالي ب ػ

 إرجاعوالعراقي مف أف المكجكد حقيقة مف تزاحـ ال يمكف المحقؽ  المحقؽ النائيني عمى ما أفاده ناقش
اف المسألة ال تبتنى عمى المقتضيات كالمبلكات ، : أكالن   )) عالـ المبلكات بؿ ال يمكف تصٌكر ذلؾ إلى

بؿ النزاع في مسألة اجتماع األمر كالنيي أعـ مف ذلؾ ، فاف النزاع جار حتى لك قمنا بمقالة األشاعرة 
. مف عدـ المبلكات 

 الحكميف ال يككف ضابطا لباب التعارض ، ضركرة انو مع العمـ ألحدانو عدـ ثبكت المقتضى : كثانيا 
بعدـ المقتضى ألحدىما يعمـ بكذب أحد الدليميف ، ك معو يككف مف باب اشتباه الحجة بالبلحجة ، كال 

 قكاعد العمـ إعماؿيككف حينئذ مف باب التعارض ، كال يجرل فيو شئ مف احكاـ التعارض ، بؿ البد مف 
.  حينئذ اإلجمالي

 المقتضى كالمبلؾ اال بالدليؿ ، حيث إف كؿ دليؿ كاشؼ عف ثبكت إحرازانو ال طريؽ لنا إلى : كثالثا 
كالدليبلف في باب اجتماع األمر كالنيي كفى . المقتضى ، كليس لنا طريؽ سكل ذلؾ اال بالياـ أك كحى 

باب التعارض مف كجو سياف في الكاشفية ، فمف أيف صار الدليبلف في مثؿ أكـر العالـ كال تكـر الفاسؽ 
حالة   اإلجماع إلى األمرمتعارضيف ؟ كفى مثؿ صؿ كال تغصب مف مسألة اجتماع األمر كالنيي ؟ كا 

. كما ترل ، ألنو ليس في جميع مكارد البابيف اجماع يمكف االعتماد عميو 

ز بيف البابيف إلى المقضيات كالمبلكات مما ال يستقيـ ، بؿ المايز بيف البابيف ىك ئ الماإرجاع: كبالجممة 
ما ذكرنا مف أف اجتماع المتعمقيف في باب االجتماع يككف عمى كجو االنضماـ ، كفى باب التعارض 

كقد عرفت بما ال مزيد عميو اف مسألة اجتماع األمر كالنيي ال تندرج في . يككف عمى كجو االتحاد 
 . ()((صغرل التعارض ، لككف التركيب فييا انضماميان 

 

                                                           

  .413 / 2 : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم:  ينظر ()
  .429 / 2 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا ()
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كمف ىنا ، فقد اختار الميرزا النائيني ككف التزاحـ تزاحمان امتثاليان في قباؿ التزاحـ المبلكي ، كىذا نص 
 يككف بعد الفراغ عف ثبكت حكميا كتشريعو إنما تصحيح العبادة بالمبلؾ إف: كالحاصؿ   )): كبلمو 

مطمقا ، غايتو انو كقع التزاحـ بيف ذلؾ الحكـ كبيف حكـ آخر في مقاـ االمتثاؿ كصرؼ القدرة عند عدـ 
 آخر ، بينيما بكف أمرتمكف المكمؼ مف كبل االمتثاليف ، كالتزاحـ بيف الحكميف أمر ، كبيف المقتضييف 

بعيد ، فاف تزاحـ الحكميف عمى ما عرفت ، إنما يككف في مقاـ الفعمية كتحقؽ المكضكع بعد الفراغ عف 
 . ()((... تشريعيما عمى طبؽ مكضكعاتيما المقدر كجكدىا 

 التزاحـ الحفظي ج ػ

التي مرجعيا إلى ك التزاحـ المبلكي كالتزاحـ االمتثالي فكرة التزاحـ الحفظي مقابؿطرح السيد الصدر في 
المبلكي  )المكلى عند اختبلط كاشتباه التكاليؼ عند العبد ، فيي تختمؼ عٌما تقٌدـ مف أنكاع التزاحـ 

. في ككنيا مف شأنيات المكلى كليس مف شأنيات العبد  (كاالمتثالي 

كذلؾ فيما إذا - التزاحـ الحفظي  )): إلى ىذه الفكرة في أكثر مف مناسبة ، منيا  (قده  )كقد أشار 
فرض عدـ التزاحـ المبلكي لتعدد المكضكع كعدـ التزاحـ االمتثالي إلمكاف الجمع بيف مصب الغرضيف 
نما التزاحـ في مقاـ الحفظ التشريعي مف قبؿ المكلى عند االشتباه كاختبلط  كالفعميف المطمكبيف كاقعان كا 

 كىذا القسـ مف التزاحـ ىك  .()((... مكارد أغراضو اإللزامية كالترخيصية أك الكجكبية كالتحريمية 
 .المقصكد مف البحث الرتباطو بالفقو االجتماعي بصكرة مباشرة 

 منشأ التزاحـ الحفظي كأركانو :ثانيان 

 :مف الطبيعي أف يككف لمكرد التزاحـ الحفظي منشأن قائـ عميو كعدد مف األركاف كبيانيما بما يأتي 

 منشأ التزاحـ الحفظي  ػ1

إف منشأ حصكؿ التزاحـ الحفظي الذم يحصؿ عند المكلى سبحانو كتعالى ىك عبارة عف اختبلط األحكاـ 
 . ()الكاقعية عند المكٌمؼ كعدـ تمييزه فيما بينيا بسبب جيمو بيا كعدـ كصكليا بأجمعيا إليو

 أركاف التزاحـ الحفظي  ػ2

 :  كىيتعتمد النظرية المذككرة عمى مجمكعة مف األركاف
                                                           

  .431 / 2 :  الكاظمي الخراساني محمد عمي النائيني لمشيخ محمد حسيففكائد األصكؿ ، افادات الميرزا ()
  .203 / 4 : محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشميالسّيد بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث  ()
  .184:  ىػ 1432:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي : نظرية التزاحـ الحفظي ، أياد المنصكرم  ، طبع كنشر :   ينظر ()
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. تبعٌية األحكاـ الكاقعية لممبلكات : األكؿ 

. مبلكات األحكاـ الكاقعية ىي المصالح كالمفاسد في متعمقاتيا : الثاني 

. ككف األحكاـ الكاقعية مشتركة بيف العالـ كالجاىؿ : الثالث 

. األغراض الكاقعية الزمة االستيفاء عمى العبد : الرابع 

 . بإيصالياتحقؽ الغرض مف التشريعات منكط : الخامس 

 فيذه األمكر السٌتة أىـ مقكمات كأركاف  .()عدـ الكصكؿ الفعمي لكثير مف التشريعات الكاقعية: السادس 
 .التزاحـ الحفظي عند السٌيد الصدر 

  في الفقو االجتماعي التزاحـ الحفظيتطبيقات نظرّية :ثالثان 

 تكجيو األحكاـ الكالئية ، إذ كقع البحث بيف األصكلييف في كجو تقديـ األحكاـ الكالية عمى األحكاـ  ػ1
األكلية الكاقعية ، فمف خبلؿ فكرة التزاحـ الفظي يمكف تفسير كجو تقدـ الحكـ الكالئي عمى الحكـ األكلي 

. الكاقعي 

 تفسير مشركعية الجياد ، فيقع التزاحـ بيف حياة الفرد كبيف حياة األمة ، فيقتضي حفظ حياة األمة  ػ2
. بتضحية الفرد بحياتو ؛ لتكقؼ حياتيا عمي تضحيتو 

 التكفيؽ بيف األحكاـ األكلية كاألحكاـ الثانكية ، فتكقؼ حياة الفرد عمى األكؿ مف لحـ الخزير ىك في  ػ3
الحقيقة تزاحـ بيف حفظ النفس كارتكاب المحٌرـ ، فنتيجة التزاحـ الحفظي تقتضي تقديـ الحكـ الثانكم 

. عمى الحكـ األكلي 

 تبرير نظاـ العقكبات ، إذ يقع التزاحـ بيف مصمحة المجتمع ، كبيف االضرار بالفرد مف خبلؿ إيقاع  ػ4
كمقتضى حفظ الغرض األىـ . العقكبة عميو ، فيقع التزاحـ بيف ىذه المصمحة الكبرل كاإلضرار بالفرد 

. في ىذه الحالة ىك تشريع العقكبات 

  .() تكجيو عمكمية الخطاب كخصكصية المبلؾ ، مف خبلؿ مبلحظة مقاـ الحفظ ػ5

 
                                                           

  .254 – 184: نظرية التزاحـ الحفظي ، أياد المنصكرم :   ينظر ()
  .345 – 267: المصدر نفسو : ينظر  ()
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 الترجيح باألكلى: المقصد الثاني 

يعتمد الفقيو في عممية تقديـ بعض األحكاـ أك الشأنيات عمى بعض المباني ، إذ يرل مف أكلكيات العمؿ 
 : ، كباإلمكاف اإلشارة إلى ذلؾ ككما يأتي ()أف تقٌدـ عمى غيرىا حفاظان عمى مصمحة المجتمع كتماسكو

 تقديـ األىـ عمى الميـ: أّكالن 

في  (تقديـ األىـ عمى الميـ  )مف المسائؿ التي يتعٌرض ليا الفقياء كاألصكليكف بشكؿ عاـ ىي مسألة 
مختمؼ المكضكعات كاألغراض كيندرج تحتيا مسألة تقديـ مصمحة األىـ عمى مصمحة الميـ ، كلبيانيا 

 :يتكزع البحث كما يأتي 

  ػ معنى تقديـ األىـ عمى الميـ1

مف المسائؿ الكاضحة التي ال تحتاج إلى بياف ىي مسألة تقديـ األىـ عمى الميـ كما ذلؾ إال لكضكحيا 
 .لدل كٌؿ عاقؿ 

 تقديـ )): كلتقريب الفكرة أشير إلى ما ذكره الشيخ عمي كاشؼ الغطاء في مكرد الكتابة كالفتكل بما نٌصو 
ف فإنيا فاألىـ العمـك مف األىـ  فبل معمكما كمقاما مرتبة منيا لكؿ إف إال ببعض بعضيا مرتبطة كانت كا 
 كالسمعيات العقميات في العمماء باختبلؼ كال المقدمات قبؿ بالمقاصد كال المبادم قبؿ بالغايات يشتغؿ

 الترتيب يبلحظ بؿ طمبو عميو كيعسر سعيو كيضيع عقمو كيحير ذىنو فيختؿ االعتقادات إتقاف قبؿ
 كنجح البغية درؾ عميو يسيؿ ذا أبكابيا كعند مف البيكت أتى ممف فيككف حقو حؽ ذم كؿ كيؤت البلئؽ

  .()((األمنية 

ف كانت العمـك مرتبطة في ما بينيا ،  ككبلمو صريح في تقديـ األىـ فاألىـ أم بشكؿ طكلي متسمسؿ كا 
 .كما ذلؾ إال دليؿ عمى حفظ الراجح كأكلكيتو 

 

 
                                                           

جامعة الككفة لنيؿ درجة الدكتكراه في الشريعة كالعمـك اإلسالمية / مباني فقو األكلكيات كتطبيقاتيا ، أطركحة ُقّدمت إلى مجمس كمّية الفقو : ينظر  ()
  .226 – 170:  ـ 2011-  ىػ 1432: لمباحث صالح عبد الحسيف ميدم ، ت 

  .576 / 2:  النكر الساطع في الفقو النافع ، عمي بف محمد رضا كاشؼ الغطاء ()
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  ػ ُحجّية تقديـ األىـ عمى الميـ 2

ذكر األصكليكف مجمكعة مف األدلة إلثبات حيجٌية تقديـ األىـ عمى الميـ مف دكف التفصيؿ بتمؾ األدلة ، 
 .لكضكحيا كبساطتيا 

 تتبع اآلخر عمى المضيقيف مف األىـ تقديـ عمى فالدليؿ )): كقد أشار الشيخ األنصارم إلى ذلؾ بقكلو 
  .()((... المقامات  جميع في السارية االشتغاؿ كقاعدة بذلؾ العقؿ كحكـ الشارع أحكاؿ

طريقة تعامؿ الشارع مع مثؿ ىذه األمكر كحكـ العقؿ : فدليؿ تقديـ األىـ عمى الميـ أحد أمكر ثبلثة 
 .كقاعدة االشتغاؿ 

  ػ تطبيقات تقديـ األىـ عمى الميـ في الفقو االجتماعي3

 حفظ بيضة اإلسبلـ  أ ػ

 مثبلن ككاجب آخر، فبل إشكاؿ في تقديـ األٌكؿ عمى الثاني في مقاـ اإلسبلـإذا دار األمر بيف حفظ بيضة 
.  االمتثاؿ

 حفظ النفس ب ػ

، فبل ينبغي الشؾ في تقديـ األٌكؿ عمى  إذا دار األمر بيف حفظ نفس مؤمف مثبلن كحفظ مالو أك نحكه
 : كقد عٌقب السيد الخكئي عمى ىذه األمثمة كنحكىا بما يأتي  .()الثاني، لككنو أىـ منو

ف كاف متأخران عف الميـ زمانان إ شؾ في ، إاٌل أٌف مبلكو بما أٌنو تاـ في ظرفو كأىـ مف غيره فبل  ٌف األىـ كا 
 العقؿ كما يستقؿ بقبح تفكيت الكاجب الفعمي كذلؾ إذ،   حفظ القدرة عميو في كقتو لئبٌل يفكتكجكب

 بالميـ فعبلن يكجب تفكيت مبلؾ األىـ في فاإلتيافيستقؿ بقبح تفكيت المبلؾ الممـز في ظرفو كعمى ىذا 
ٌجزان لممكمؼ باالضافة إلى فـ ظرفو فبل يجكز، فيككف حكـ العقؿ بكجكب حفظ القدرة عميو في زمانو

.  ()امتثاؿ الميـ بالفعؿ

                                                           

  .115:  لمميرزا أبك القاسـ الكالنترم مرتضى األنصارمتقرير بحث مطارح األنظار ،  ()
 . مف المكسكعة الكاممة 78 / 45 : محاضرات في أصكؿ الفقو ، تقرير بحث الخكئي لمفياض:  ينظر ()
 .المصدر نفسو : ينظر  ()
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 تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة: ثانيان 

يٌتسـ التشريع اإلسبلمي بعدد مف المزايا الميٌمة التي تجعؿ اإلسبلـ ديف الكسطٌية كاالعتداؿ ، كمنيا 
المكازنة بيف المصالح العامة كالخاصة ، كلكف قد يتفؽ تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة بمحاظ بعض 

 .الجيات الداخمية كالخارجٌية لكجكد المبلؾ األقكل في تقديـ العامة 

 المنطقي كمف: )) ... إلى ىذه المسألة بقكلو  ( ىػ 1421: ت  )كمف ىنا ، أشار السيد محمد الصدر 
 تقديـ يكجب دائمان  النفسي كاليكل الخاصة ، المصمحة عمى العامة المصمحة تقديـ الشرائط بكؿ كالقانكني
كعميو ، فينبغي معرفة مبررات ىذا التقديـ كبعض التطبيقات  . ()((العامة  عمى الخاصة المصمحة

 :الخاصة بذلؾ ككما يأتي 

  ػ مبررات تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة1

غمبة المصالح العامة عمى : باإلمكاف إيجاز مبررات تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة بما يأتي 
ف تقديـ الخاصة يكجب تعطيؿ األنظمة كالقكانيف كاختبلؿ النظاـ العاـ  فتقديـ ()الخاصة كمان ككيفان ، كا 

 .المصمحة العامة ىك األىـ ، لبقاء الحياة كديمكتيا كاستمرارىا 

  ػ تطبيقات تقديـ المصمحة العامة عمى الخاصة في الفقو االجتماعي2

 أ ػ النفي في اإلسبلـ

ف فالنفي  يكجب حٌران  البعض ىذا أف بقاء غير ، أنفسيـ عمى كتسمطيـ الناس بعض لحرية منافيان  كاف كا 
 الفرد ،فالعقؿ ىك مف مصمحة عمى العامة ىنا المصمحة فتقدـ ، كحريتو كسبلمتو المجتمع أمف تيديد
 .ممكف  طريؽ بكؿ عنيا الظالميف كالمفسديف شر كدفع ، كأىميا الببلد أمف عمى بالحفاظ يحكـ

 ب ػ التشيير بشاىد الزكر

  .()يذكر الفقياء أف مف األحكاـ عمى شاىد الزكر أف ييشير بو كييطاؼ بو في قبيمتو كمدينتو

                                                           

  .266 / 9:  ما كراء الفقو ، محمد الصدر ()
جامعة الككفة لنيؿ درجة الدكتكراه في الشريعة كالعمـك اإلسالمية / مباني فقو األكلكيات كتطبيقاتيا ، أطركحة ُقّدمت إلى مجمس كمّية الفقو :  ينظر ()

  .199 – 197:  ـ 2011-  ىػ 1432: لمباحث صالح عبد الحسيف ميدم ، ت 
  .20:  ىػ 1416:  ، ت 1 قـ ، ط –مؤسسة اليادم : النفي كالتغريب ، نجـ الديف الطبسي ، المطبعة : ينظر  ()



259 
 

 :الخاتمة كنتائج البحث 

مف الطبيعي أف يككف لكٌؿ بحث كدراسة مجمكعة مف النتائج التي تكٌصؿ إلييا الباحث كأنتجتيا معايير 
 :البحث العممي الرصيف كالتنقيب المعرفي كباإلمكاف تكضيحيا بما يأتي 

 ػ المقصكد مف المباني في دراستنا ىي األسس كالمرتكزات األصكلٌية المعتمدة عند الفقياء في سبيؿ 1
مناىج  )تنقيح الكبرل ، كمف ىنا فالعديد مف القضايا لـ يتعٌرض ليا البحث ككنيا تندرج تحت عنكاف 

 .كذلؾ مف قبيؿ قاعدة القرعة كالسمطنة كالشرط كغيرىا  (االستدالؿ 

ىك المسائؿ كالمكضكعات األصكلٌية التي تعالج الحالة  (مباني الفقو االجتماعي  ) ػ مكضكع 2
 .المجتمعٌية بكصؼ االجتماع أك آثار االجتماع 

 ػ يعٌد البحث في مباني الفقو االجتماعي مف البحكث التي لـ يبحثيا الفقياء إال عمى مستكل المسائؿ 3
 .الشرعٌية كما يرتبط بيا مف دكف بياف تمؾ المباني التي يتعمدىا الفقيو في عممٌية االستنباط 

 ػ إف الدراسات التي قٌدميا بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ ال تعدك عف ككنيا دراسات في نماذج مف 4
 .الفقو االجتماعي كما يرتبط بو في بياف الكضع االجتماعي 

 ػ مف خبلؿ القكاعد كالمسائؿ التي تناكليا البحث ينبغي أف تككف ىنالؾ نظرة شمكلٌية لكاقع األمة مف 5
أجؿ تطبيؽ تمؾ المباني بشكؿ صحيح بعيد عف األىكاء كالمصالح الشخصٌية كالتحٌزب كاالنتماء المذىبي 

 .كالقبمي فضبلن عف غيرىا 

ذا كانت كذلؾ فاألحكاـ تابعة ليا ، كعميو فمف 6  ػ مف الكاضح أف األفعاؿ تابعة لممصالح كالمفاسد ، كا 
 .الميـ أف يتعٌرؼ الفقيو إلييا جيد اإلمكاف بغية الكصكؿ إلى تطبيؽ أفضؿ 

 ػ مباني الفقو االجتماعي مجمكعة مف المرتكزات األصكلية التي تشترؾ فييا المذاىب اإلسبلمية ، فمف 7
 .الميـ أف يجمس فقياء األٌمة لتحديد الدائرة المشتركة لمعمؿ سكية 

 ػ ييعٌد المذىب اإلمامي مف المذاىب التي ليا نظرة كاسعة في القضايا المجتمعٌية إال إف تغييب الحكاـ 8
قصائيـ كتيميشيـ جعميـ منزكيف عف الرؤل العامة لممجتمع  بعادىـ كا   .ليـ كا 
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 ػ المباني األصكلية التي تقٌدمت في الفصؿ األٌكؿ كالفصؿ الثاني مباني أساسية في الفيـ األصكلي ، 9
إال إنو قد يتصٌكر ككنيا تقميدٌية كال حاجة إلى صياغتيا ، إال إف الباحث يرل أىمٌية ذلؾ كلك عمى 

 .مستكل الطريقٌية إذا لـ نقؿ بالمكضكعٌية 

 ػ يحتـر الباحث االختبلفات المبنائية بيف المذاىب اإلسبلمٌية إال إف طبيعة البحث العممي الرصيف 10
 .كالتصريح بو -  إف كجد ذلؾ –تستمـز مخالفة بعضيا 

إال إف أصحابيا لـ  (مقاصد التشريع  ) ػ مف النظريات الميمة لمباني الفقو االجتماعي ىي نظرٌية 11
ٌجة عمييا كالمستند فييا   .يستطيكا تقديـ الحي

لـ تطرح كنظرية إلدارة الدكلة بؿ طيرحت مف أجؿ المناداة  (كالية األٌمة بكجكد الفقياء  ) ػ إف نظرية 12
  .(المشركطة  )بالحرية كالمساكاة كىي ما تعرؼ بػ 

كبركية فيي غير ثابتة كالدليؿ عمييا : تشتمؿ عمى مشكمتيف ، األكلى  (كالية الفقيو  ) ػ نظرية 13
 .مكضع اختبلؼ كال ييصار إليو إال بتكمؼ بعيد جدان 

كبركم كصغركم ، : يرد عمييا إشكاالف  (شكرل الفقياء  ) ػ ما طرح كبديؿ لكالية الفقيو أعني نظرية 14
 .أٌما الكبرل فاألدلة الكاردة ال تكفي إلثباتيا ، كالصغرل فالقدر المتيقف ىك األمكر الدينية ال غيرىا 

 

 كالحمد هلل رٌب العالميف
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  أىـ المصادر كالمراجع المعتمدة

 .خير ما نبتدئ بو القرآف الكريـ 
+ أحمد جماؿ الزمزمي : اإلبياج في شرح المنياج ، عمي بف عبد الكافي السبكي ككلده عبد الكىاب ، تح  ػ 1

 2004-  ىػ 1424:  ، ت 1دبي ، ط – نكر الديف عبد الجبار صغيرم ، دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية 
 .ـ
دار : إتحاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر ، عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة ، طبع كنشر  ػ 2

 .  ـ1996-  ىػ 1417:  ، ت 1العاصمة ، ط 
 . ـ 2013-  ىػ 1434:  ، ت 5دمشؽ ، ط – أثر األدلة المختمؼ فييا ، مصطفى ديب البيغا ، دار القمـ  ػ 3
 1401:  ، ت 1القاىرة ، ط – أثر العرؼ في التشريع اإلسبلمي ، صالح عكض ، دار الكتاب الجامعي  ػ 4
 .ػ ق
 ػ 6عبد األمير كاظـ زاىد ، مجمة مركز دراسات . أثر مسالؾ الفيـ االجتماعي في المعرفة الفقيٌية ، د ػ 5

 .  ـ2014 لسنة 34العدد – الككفة 
 ىػ 1420:  ، ت 1قـ ، ط – قدس : باقر خسركشاىي ، المطبعة : االجتياد كالتقميد ، رضا الصدر ، تح  ػ 7
 .  ش1378- 
 . ش 1368:  ، ت 2قـ ، ط – الغدير : أجكد التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخكئي ، المطبعة  ػ 8
بيركت ، ببل – دار الفكر : محمد عبد القادر عطا ، المطبعة : أحكاـ القرآف ، محيي الديف ابف عربي ، تح  ػ 9

 . ط ، ببل ت
أحمد محمد شاكر ، دار : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي ، تح  ػ 10

 . ـ1987-  ىػ 1407:  ، ت 2بيركت ، ط – الجيؿ 
المكتب : عبد الرزاؽ عفيفي ، طبع كنشر : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، عمي بف محمد اآلمدم ، تح  ػ 11

 .ػ  ق1402:  ، ت 2قـ ، ط – اإلسبلمي 
: فارس الحسكف ، طبع كنشر : إرشاد األذىاف ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، تح  ػ 12

 .ػ  ق1410:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي 
: إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ، المطبعة  ػ 13

 . ىػ 1937-  ىػ 1356:  ، ت 1مصر ، ط – مصطفى البابي الحمبي كأكالده 
 1423:  ، ت 1مصر ، ط – االستدالؿ عند األصكلييف ، أسعد عبد الغني السٌيد الكفراكم ، دار السبلـ  ػ 14
 .  ـ2002- ىػ 
 ، 1بيركت ، ط – زكريا عميرات ، دار الفكر : االشباه كالنظائر ، زيف الديف ابف ابراىيـ ابف نجيـ ، تح  ػ 15
.    ـ2004: ت 
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 . ش1371-  ىػ 1413:  ، ت 5قـ ، ط – اليادم : اصطبلحات األصكؿ ، عمي المشكيني ، المطبعة  ػ 16
سركر : محمد حسف الرضكم ، المطبعة : أصكؿ استنباط العقائد كنظرية االعتبار ، محمد السند ، تقرير  ػ 17
 . ىػ 1426:  ، ت 1قـ ، ط – 
 .أصكؿ االستنباط في أصكؿ الفقو كتاريخو بأسمكب جديد ، عمي نقي الحيدرم ، ببل ط ، ببل ت ػ 18
 1390: ايراف ، ببل ط ، ت – دانشگاه پ اچسازماف : ألصكؿ األصيمة ، الفيض الكاشاني ، الناشر  ػ ا19
 .ىػ

 1979:  ، ت 2مؤسسة آؿ البيت ، ط : األصكؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ، طبع كنشر  ػ 20
 . ـ

عباس عمي الزارعي السبزكارم ، المطبعة : ، تح  ( ىػ 1383: ت  )أصكؿ الفقو ، محمد رضا المظفر  ػ 21
 . ش 1385-  ىػ 1427:  ، ت 4مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي ، ط : كالنشر 

 ىػ 1431: أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ، مصطفى ابراىيـ الزلمي ، دار العربية لمقانكاف ، ببل ط ، ت  ػ 22
 .  ـ2010- 
بيركت ، ببل ط ، ت – دار الفكر : أضكاء البياف ، محٌمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي ، المطبعة  ػ 23
 .  ـ1995-  ىػ 1415: 
دار : محمد رشيد رضا ، المطبعة : االعتصاـ ، إبراىيـ بف مكسى المخمي الشاطبي الغرناطي ، تح  ػ 24

 .بيركت ، ببل ط ، ببل ت– الكتب العممية 
-  ىػ 1425:  ، ت 2قـ ، ط – مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي : اقتصادنا ، محمد باقر الصدر ، طبع كنشر  ػ 25

 .  ش1382
 .دار المعرفة ، ببل ط ، ببل ت: اإلقناع في حٌؿ ألفاظ أبي شجاع ، محمد بف أحمد الشربيني ، الناشر  ػ 26
–  ق 1409:  ، ت 1بيركت ، ط – الدار اإلسبلمية : اإللييات ، تقرير بحث السبحاني لممكي ، الناشر  ػ 27

 .  ـ1989
 .  ـ1983-  ىػ 1403:  ، ت 2بيركت ، ط – األـ ، محمد بف إدريس الشافعي ، دار الفكر  ػ 28
قـ ، – منشكرات اإلجتياد : محمد عمي بحر العمـك ، طبع كنشر : اإلمامة اإلليية ، محمد السند ، تقرير  ػ 29
 .  ـ2006-  ىػ 1427:  ، ت 1ط 
:  ، ت 1قـ ، ط – دار المرتضى : األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ، مكاـر الشيرازم ، طبع كنشر  ػ 30

 .  ىػ1431
 .  ىػ1397: أكثؽ الكسائؿ في شرح الرسائؿ ، ميرزا مكسى تبريزم ، ببل ط ، ت  ػ 31
بيركت ، ببل ط ، – دار الرضا : عبد الزىراء العمكم ، الناشر : بحار األنكار ، محٌمد باقر المجمسي ، تح  ػ 32
 . ـ 1983-  ىػ 1403: ت 
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دار الكتب : زكريا عميرات ، الناشر : البحر الرائؽ ، زيف الديف بف إبراىيـ ابف نجيـ المصرم ، تح  ػ 33
 .  ـ1997-  ىػ 1418:  ، ت 1بيركت ، ط – العممية 

محمد محمد تأمر ، : البحر المحيط في أصكؿ الفقو ، محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ، تح  ػ 34
 .  ـ2000-  ىػ 1421:  ، ت 1بيركت ، ط – دار الكتب العممية : المطبعة 

 . ىػ  1422:  ، ت 1قـ ، ط – نسؿ جكاف : بحكث فقيية ميمة ، ناصر مكاـر الشيرازم ، طبع كنشر  ػ 35
: بحكث في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث السٌيد محمد باقر الصدر لمسيد محمكد الياشمي ، طبع كنشر  ػ 36

 .  ـ2005-  ىػ 1426:  ، ت 3قـ ، ط – دائرة المعارؼ لمفقو اإلسبلمي 
محمد عبد الحكيـ المكسكم : بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر اؿ الشيخ راضي ، تح  ػ 37

 .  ت2004-  ىػ 1425:  ، ت 1قـ ، ط – ستاره : البكاء ، المطبعة 
محمد عبد الحكيـ المكسكم : بداية الكصكؿ في شرح كفاية األصكؿ ، محمد طاىر اؿ الشيخ راضي ، تح  ػ 38

 . ـ2004-  ىػ 1425:  ، ت 1قـ ، ط – ستاره : البكاء ، المطبعة 
قـ ، ببل ط ، – مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث : بدائع األفكار ، ميرزا حبيب اهلل الرشتي ، طبع كنشر  ػ 39

 . ببل ت
: عبد العظيـ الديب ، الناشر : البرىاف في أصكؿ الفقو ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ، تح  ػ 40

 .ػ  ق1399:  ، ت 1قطر ، ط – جامعة قطر 
 ، ت 1قـ ، ط – صدر : محمد الحسكف ، المطبعة : البياف ، محمد بف مكي العاممي الشييد األكؿ ، تح  ػ 41
 .ػ  ق1412: 
حمدم عبد المجيد السمفي ، : بياف الدليؿ عمى بطبلف التحميؿ ، أحمد بف عبد الحميـ ابف تيميو ، تح  ػ 42

 .  ـ1998-  ىػ 1418:  ، ت 1جٌدة ، ط – المكتب اإلسبلمي : الناشر 
قـ ، – سركر : البياف المفيد في شرح الحمقة الثالثة مف حمقات عمـ األصكؿ ، أياد المنصكرم ، المطبعة  ػ 43
 .  ـ2010-  ىػ 1431:  ، ت 1ط 
– دار الفكر : عمي شيرم ، المطبعة : تاج العركس ، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الزبيدم ، تح  ػ 44

 .  ـ1994-  ىػ 1414: بيركت ، ببل ط ، ت 
: أحمد حبيب قصير العاممي ، طبع كنشر : التبياف في تفسير القرآف ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ػ 45

 .  ىػ1409:  ، ت 1قـ ، ط – مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي 
اعتماد : ابراىيـ البيادرم ، المطبعة : تحرير األحكاـ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، تح  ػ 46
 .ػ  ق1422:  ، ت 1قـ ، ط – 
 . النجؼ ، ببل ط ، ببل ت– المطبعة الحيدرية : تحرير المجمة ، محمد حسيف كاشؼ الغطاء ، الناشر  ػ 47
التحرير في أصكؿ الفقو الجامع بيف اصطبلحي الحنفٌية كالشافعٌية ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد  ػ 48

 .ػ  ق1351:  ، ت 1مصر ، ط – البابي الحمبي كأكالده : السيكاسي االسكندرم ، المطبعة 
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-  ىػ 1418:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة العركج : تحريرات في األصكؿ ، مصطفى الخميني ، المطبعة  ػ 49
 . ش1376

 .ػ  ق1428:  ، ت 1قـ ، ط – كفا : تحقيؽ األصكؿ ، عمي الميبلني ، المطبعة  ػ 50
كزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي ، ط : التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ، حسف المصطفكم ، طبع كنشر  ػ 51
 .  ق1417:  ، ت 1

قـ ، ط – مؤسسة آؿ البيت : تذكرة الفقياء ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، طبع كنشر  ػ 52
 .ػ  ق1419:  ، ت 1

بيركت ، ط – ميدم نجؼ ، دار المفيد : التذكرة بأصكؿ الفقو ، محمد بف محمد بف النعماف المفيد ، تح  ػ 53
 .  ـ1993-  ىػ 1414:  ، ت 3

 ىػ 1410:  ، ت 1بيركت ، ط – التعريفات ، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ، دار الكتب العممية  ػ 54
193.  
: عبد الرحيـ الجزمئي القزكيني ، طبع كنشر : تعميقة عمى معالـ األصكؿ ، عمي المكسكم القزكيني ، تح  ػ 55

 .  ىػ1423:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي 
قـ المقدسة ، ببل ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : تفسير الميزاف ، محمد حسيف الطباطبائي ، طبع كنشر  ػ 56

 . ، ببل ت
–  ق 1427:  ، ت 2دمشؽ ، ط – دار الفكر المعاصر : التفسير الكسيط ، كىبة الزحيمي ، الناشر  ػ 57

 .  ـ2006
تقريريات آية اهلل المجدد الشيرازم ، تقرير بحت الميرزا محمد حسف الشيرازم لعمي الركزدرم ، تحقيؽ  ػ 58

 .ػ  ق1409:  ، ت 1قـ ، ط – مير : مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ ، المطبعة : كنشر 
تمخيص الخبلؼ كخبلصة االختبلؼ ، مفمح بف حسف بف رشيد الصيمرم ، تح ميدم الرجائي ، المطبعة  ػ 59
 .ػ  ق1408:  ، ت 1قـ ، ط – سيد الشيداء : 
: عبد الكريـ آؿ نجؼ ، ترجمة + الشيماء العقالي : تنبيو األٌمة كتنزيو المٌمة ، محٌمد حسيف النائيني ، تح  ػ 60

 . ـ2012-  ىػ 1434:  ، ت 1القاىرة ، ط – عبد المحسف آؿ نجؼ ، دار الكتاب المصرم 
عبد المطيؼ الحسيني : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، جماؿ الديف المقداد بف عبد اهلل السيكرم ، تح  ػ 61

 .ػ  ق1404:  ، ت 1قـ ، ط – الخياـ : الككه كمرم ، المطبعة 
:  ، ت 3قـ ، ط – كفا : ، الميرزا جكاد التبريزم ، المطبعة " الحدكد كالتعزيرات"تنقيح مباني األحكاـ  ػ 62

 . ىػ1429
– خكرشيد : حسف المكسكم الخرساف ، المطبعة : تيذيب األحكاـ ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ػ 63

 .  ش1365:  ، ت 4طيراف ، ط 
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دار : الثابت كالمتغير في المعرفة الدينية ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمدكتكر عمي العمي ، الناشر  ػ 64
 .  ـ2008–  ق 1429:  ، ت 1قـ ، ط – فرقد 
 .  ىػ1397: قـ ، ببل ط ، ت – مير : جامع أحاديث الشيعة ، حسيف البركجردم ، المطبعة  ػ 65
:  ، ت 1، ط  (عمييـ السبلـ)مؤسسة آؿ البيت : جامع المقاصد ، عمي بف الحسيف الكركي ، طبع كنشر  ػ 66

 .  ىػ1408
أحمد عبد العميـ البردكني ، طبع كنشر : الجامع ألحكاـ القرآف ، محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، تح  ػ 67
 . بيركت ، ببل ط ، ببل ت– دار احياء التراث العربي : 
العتبة العمكية المقٌدسة ، ببل ط ، ت : الجيد األصكلي عند العبلمة الحٌمي ، ببلسـ عزيز شبيب ، الناشر  ػ 68
 .  ىػ1432–  ـ 2011: 
-  ىػ 1421:  ، ت 1قـ ، ط – العركج : جكاىر األصكؿ ، تقرير بحث الخميني لمنگركدم ، المطبعة  ػ 69

 .  ش1379
: الحمبي ، الناشر : الشرح الكبير ، شمس الديف محمد عرفة الدسكقي ، المطبعة حاشية الدسكقي عمى  ػ 70

 . مصر ، ببل ط ، ببل ت– دار إحياء الكتب العربية : الناشر 
– العممية : عباس محمد آؿ سباع القطيفي ، المطبعة : حاشية المكاسب ، محمد حسيف األصفياني ، تح  ػ 71

 . ىػ 1418:  ، ت 1قـ ، ط 
-  ىػ 1415:  ، ت 1بيركت ، ط – دار الفكر : حاشية رٌد المحتار ، محمد أميف ابف عابديف ، المطبعة  ػ 72

 .  ـ1995
قـ – مركز االبحاث االسبلمية :  ، تحقيؽ كطبع كنشر بعيحاشية شرائع اإلسبلـ ، زيف الديف العاممي الج ػ 73

 .  ىػ1422:  ، ت 1، ط 
 . الحاشية عمى كفاية األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمحجتي ، ببل ط ، ببل ت ػ 74
 1417:  ، ت 1قـ ، ط – أمير : حاشية مجمع الفائدة كالبرىاف ، محمد باقر الكحيد البيبياني ، المطبعة  ػ 75
 .ػ ق
ٌجة  ػ 76 -  ىػ 1432:  ، ت 1بيركت ، ط – ، مرتضى الشيرازم ، دار العمـك " معانييا كمصاديقيا"الحي

 .  ـ2011
 ، 1العراؽ ، ط – النجؼ األشرؼ : كفقاف خضير الكعبي ، المطبعة . حجية ظكاىر الكتاب العزيز ، د ػ 77
 .  ىػ1429: ت 
مؤسسة النشر : محمد تقي االيركاني ، الناشر : الحدائؽ الناظرة ، يكسؼ آؿ عصفكر البحراني ، تح  ػ 78

 . اإلسبلمي ، ببل ط ، ببل ت
نشر في العدد الرابع عشر مف مجمة الكعي اإلسبلمي خصائص التشريع اإلسبلمي ، مصطفى الزرقا ،  ػ 79

  .ـ1966مايك 21ىػ 1386السنة الثانية صفر 
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 . ـ2012-  ىػ 1433:  ، ت 1بيركت ، ط – خطاب المرحمة ، محمد اليعقكبي ، دار الصادقيف  ػ 80
 1407:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : الخبلؼ ، محمد بف الحسف الطكسي ، طبع كنشر  ػ 81
 . ىػ

قـ ، – مؤسسة النشر اإلسبلمي : محمد حسيف أمر اليي ، طبع كنشر : الخمس ، مرتضى الحائرم ، تح  ػ 82
 .  ىػ14018:  ، ت 1ط 
بيركت ، ببل ط ، – الدر المختار شرح تنكير األبصار ، محمد بف عمي بف محمد الحصفكي ، دار الفكر  ػ 83
 .  ـ1995-  ىػ 1415: ت 
مكتب اإلعبلـ : دراسات في كالية الفقيو كفقو الدكلة اإلسبلمٌية ، حسيف عمي منتظرم ، المطبعة  ػ 84

 . ىػ1409:  ، ت 2قـ ، ط – اإلسبلمي 
 )شركة دار المصطفى : الدرة النجفية مف الممتقطات اليكسفية ، يكسؼ بف أحمد البحراني ، تحقيؽ كنشر  ػ 85

 .  ـ2002-  ىػ 1423:  ، ت 1، ط  (لبناف – بيركت 
مؤسسة : محمد المؤمف القٌمي ، طبع كنشر + الشيخ األراكي : درر الفكائد ، عبد الكريـ الحائرم ، تح  ػ 86

.  ىػ 1427: ت  ، 5قـ ، ط – النشر االسبلمي 
قـ ، – دار فرقد : ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لعبلء سالـ ، الناشر  (شرح الحمقة الثانية  )الدركس  ػ 87
 .  ـ2007-  ىػ 1428:  ، ت 1ط 
مؤسسة النشر : الدركس الشرعية في فقو اإلمامية ، محمد بف مكي العاممي الشييد األكؿ ، طبع كنشر  ػ 88

 . قـ ، ببلط ، ببل ت– اإلسبلمي 
:  ، ت 1، ط  (لبناف – بيركت  )دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، عبد اليادم الفضمي ، مركز الغدير  ػ 89

 .  ـ2007-  ىػ 1428
:  ، ت 2بيركت ، ط – دار الكتاب العربي : دركس في عمـ اإلصكؿ ، محمد باقر الصدر ، الناشر  ػ 90

 . ـ1986-  ىػ 1406
-  ىػ 1429:  ، ت 2قـ ، ط – نگيف : دركس في مسائؿ عمـ األصكؿ ، ميرزا جكاد آممي ، المطبعة  ػ 91

 .  ش1387
: أبك القاسـ گرجي ، المطبعة : ، عمي بف الحسيف الشريؼ المرتضى ، تح  (أصكؿ الفقو  )الذريعة  ػ 92

.    ش1346: طيراف ، ببل ط ، ت – دانشنگاه 
:  ، ت 1قـ ، ط – مير : الرافد في عمـ األصكؿ ، تقرير بحث السيد السيستاني لمنير الخٌباز ، المطبعة 

 .  ىػ1414
بيركت ، ببل ط ، – العممية : أحمد محمد شاكر ، المطبعة : الرسالة ، محمد بف إدريس الشافعي ، تح  ػ 93

 . ببل ت
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سيد : أحمد الحسيني كميدم الرجائي ، المطبعة : رسائؿ الشريؼ المرتضى ، الشريؼ المرتضى ، تح  ػ 94
 .  ىػ1405:  ، ت 1قـ ، ط – الشيداء 

شعباف محمد : ركضة الناظر كجنة المناظر ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ، تح  ػ 95
 . ـ 1998-  ىػ 1419:  ، ت 1المكتبة المكية ، ط + مؤسسة الرياف : اسماعيؿ ، الناشر 

 . ىػ  1422:  ، ت 1مؤسسة النشر اإلسبلمي ، ط : رياض المسائؿ ، عمي الطباطبائي ، طبع كنشر  ػ 96
الزيتكف : فارس حسكف ، المطبعة : بياء الديف محمد بف الحسيف المعركؼ بالبيائي ، تح : زبدة األصكؿ  ػ 97

 .  ىػ1423:  ، ت 1، ط 
 .ػ  ق1412:  ، ت 1قـ ، ط – أمير : زبدة األصكؿ ، محمد صادؽ الركحاني ، المطبعة  ػ 98
: محمد باقر البيبكدم ، الناشر : زبدة البياف في أحكاـ القرآف ، أحمد بف محٌمد المحقؽ األردبيمي ، تح  ػ 99

 . طيراف ، ببل ط ، ببل ت– المكتبة المرتضكية إلحياء تراث الجعفرية 
 . ىػ 1410:  ، ت 3قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : السرائر ، ابف ادريس الحمي ، طبع كنشر  ػ 100
 .السٌُّنة في الشريعة اإلسبلمية ، محمد تقي الحكيـ ، ببل ط ، ببل ت ػ 101
بيركت ، – دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : سنف ابف ماجة ، محمد بف يزيد القزكيني ، تح  ػ 102

 . ببل ط ، ببل ت
أحمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي : سنف الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ، تح  ػ 103
 .  ىػ1431:  ، ت 1بيركت ، ط – 

 .بيركت ، ببل ط ، ببل ت – السنف الكبرل ، أحمد بف الحسيف البييقي ، دار الفكر  ػ 104
-  ىػ 1348:  ، ت 1بيركت ، ط – دار الفكر : سنف النسائي ، أحمد بف شعيب النسائي ، الناشر  ػ 105

 . ـ 1930
دار الغدير : رياض المكسكم ، الناشر : الشعائر الحسينية بيف األصالة كالتجديد ، محمد السند ، تقرير  ػ 106
 .  ىػ1424–  ـ 2003:  ، ت 1، ط 
 ىػ 1424:  ، ت 1دار الغدير ، ط : جعفر الحكيـ ، الناشر : الشعائر الدينية ، محمد السند ، تقرير  ػ 107
 .  ـ2003- 

– مؤسسة الفكر اإلسبلمي :  ، مرتضى الحسيني الشيرازم ، الناشر شكرل الفقياء دراسة أصكلية فقيٌية ػ 108
 .  ـ1996:  ، ت 4بيركت ، ط 

الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ، أحمد بف فارس بف زكريا ، المطبعة  ػ 109
 .  ىػ1328-  ىػ 1910:  ، ت 1مصر ، ط – مكتبة السمفية : 

أحمد عبد الغفكر عطار ، : الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ، اسماعيؿ بف حٌماد الجكىرم ، تح  ػ 110
 .  ىػ1407:  ، ت 4بيركت ، ط – دار العمـ لممبلييف : المطبعة 
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:  ، ت 1بيركت ، ط – صحيح البخارم ، اإلماـ محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم ، دار الفكر  ػ 111
 .  ـ1981-  ىػ 1401
 2إيراف ، ط – مؤسسة تنظيـ كنشر آثار اإلماـ الخميني : صحيفة نكر ، ركح اهلل الخميني ، طبع كنشر  ػ 112
 .  ش1378: ، ت 
مؤسسة الصدريف لمدراسات االستراتيجية : صبلحيات األحكاـ كسمطاتو ، محمد ميدم اآلصفي ، الناشر  ػ 113
 . النجؼ األشرؼ ، ببل ط ، ببل ت– 

دمشؽ ، ط – ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية ، محٌمد سعيد رمضاف البكطي ، مؤسسة الرسالة  ػ 114
 .  ـ1973-  ىػ 1393:  ، ت 2

– ستاره : محمد رضا األنصارم ، المطبعة : العدة في أصكؿ الفقو ، محمد بف الحسف الطكسي  ، تح  ػ 115
 . ىػ1417:  ، ت 1قـ ، ط 
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد : العرؼ كأثره في الشريعة كالقانكف ، أحمد بف عمي المباركي ، المطبعة  ػ 116

 . ـ1992:  ، ت 1الرياض ،  ط – االسبلمية 
:  ، ت 1بيركت ، ط – ، فارس فضيؿ عطيكم ، دار العارؼ " دراسة فقيٌية مقارنة"عقد االستصناع  ػ 117

 .  ـ2015-  ىػ 1436
:  ، ت 8القاىرة ، ط – مكتب الدعكة االسبلمية : عمـ أصكؿ الفقو ، عبد الكىاب خبٌلؼ ، المطبعة  ػ 118

 .  ـ2002
: ت ، قـ - قمـ : المطبعة ، مرتضى الحسيني الفيركز آبادم ، عناية األصكؿ في شرح كفاية األصكؿ   ػ 119

. ىػ 1400
قـ ، ط – سيد الشيداء : مجتبى العراقي ، المطبعة : عكالي المئالي ، ابف أبي جميكر االحسائي ، تح  ػ 120

 . ـ 19985-  ىػ 1405:  ، ت 1
– جعفر الككثراني ، دار اليادم : غاية المراـ في شرح شرائع اإلسبلـ ، المفمح الصيمرم البحراني ، تح  ػ 121

 . ػ  ق1420:  ، ت 1قـ ، ط 
 غاية المسؤكؿ في عمـ األصكؿ ، محمد حسيف الحسيني الشيرستاني ، الطبعة الحجرية ، ببل ط ، ببل ػ 122
.   ت

الرياض ، ببل – دار المؤيد : فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث كاإلفتاء ، أحمد عبد الرزاؽ الدكيش ، الناشر  ػ 123
 .ط ، ببل ت

 .  ىػ1431:  ، ت 12قـ ، ط – شريعت : فرائد األصكؿ ، مرتضى األنصارم ، المطبعة  ػ 124
:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : الفركؽ المغكية ، أبك ىبلؿ العسكرم ، طبع كنشر  ػ 125

 .  ىػ1412
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– دار إحياء العمـك اإلسبلمية : الفصكؿ الغركية في األصكؿ الفقيية ، محمد حسيف الحائرم ، الناشر  ػ 126
.   ىػ1404: قـ ، ببل ط ، ت 

:  ، ت 1عجيؿ جاسـ النشمي ، ط : الفصكؿ في األصكؿ ، أحمد بف عمي الٌرازم الجٌصاص ، تح  ػ 127
 .  ىػ1405
 . ـ 2008:  ، ت 12سكريا ، ط – دار الفكر : الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىبو الزحيمي ، الناشر  ػ 128
:  ، ت 3قـ ، ط – دار الكتاب : فركرديف ، الناشر : فقو الصادؽ ، محمد صادؽ الركحاني ، المطبعة  ػ 129

 .  ىػ1413
:  ، ت 1العراؽ ، ط – الفكر السياسي المعاصر لمشيعة اإلمامية ، محمد عمي الحكيـ ، مؤسسة آفاؽ  ػ 130

 .  ـ2010
آغا : فكائد األصكؿ ، افادات الميرزا محمد حسيف النائيني لمشيخ محمد عمي الكاظمي الخراساني ، تح  ػ 131

 .  ىػ1404: قـ ، ببل ط ، ت – مؤسسة النشر االسبلمي : ضياء الديف العراقي ، طبع كنشر 
 .  ىػ1405:  ، ت 2قـ ، ط – العممية : الفكائد العمٌية ، عمي البيبياني ، المطبعة  ػ 132
رحمة اهلل الرحمتي : نكر الديف العاممي ، تح + الفكائد المدنية كالشكاىد المكٌية ، محمد أميف االسترآبادم  ػ 133

 .  ىػ1424:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : األراكي ، طبع كنشر 
 .القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ، ببل ط ، ببل ت ػ 134
 . قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي ، مجمع الفقو اإلسبلمي ، ببل ط ، ببل ت ػ 135
 ، ت 1: قـ ، ط – ستاره :  تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمشيخ قصير التميمي ، المطبعة ،القطع  ػ 136

 . ـ2006-  ىػ 1427: 
 5قـ ، ط – ثامف الحجج : محمد رضا الغريفي ، المطبعة : قكاعد الحديث ، محي الديف الغريفي ، تح  ػ 137
 . ـ2008-  ىػ 1429: ، ت 
. قكانيف األصكؿ ، الميرزا أبك القاسـ القمي ، الطبعة الحجرية ، ببل ط ، ببل ت ػ 138
ىادم الكرعاكم ، بحث منشكر في مجمة دراسات الككفة ، ت .قكؿ المغكم كأثره في االستنباط الفقيي ، د ػ 139

 .  ـ2012: 
 ، 5طيراف ، ط – الحيدرم : عمي أكبر الغفارم ، المطبعة : الكافي ، محمد بف يعقكب الكميني ، تح  ػ 140
 .  ىػ1363: ت 

 ، ت 1طيراف ، ط – مؤسسة تنظيـ آثار السيد الخميني : كتاب البيع ، ركح اهلل الخميني ، طبع كنشر  ػ 141
 .ػ  ق1421: 

قـ – مؤسسة النشر اإلسبلمي : كشؼ المثاـ ، بياء الديف محمد بف الحسف الفاضؿ اليندم ، طبع كنشر  ػ 142
 . ، ببل ط ، ببل ت
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حسف زاده : كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، تح  ػ 143
 .  ىػ1417:  ، ت 7قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : آممي ، طبع كنشر 

 .  ىػ1431:  ، ت 2قـ ، ط – مطبعة الرضا : كفاية األصكؿ ، محمد كاظـ الخراساني ، طبع كنشر  ػ 144
 ، 1النجؼ االشرؼ ، ط – كفاية األصكؿ في أسمكبيا الثاني ، باقر اإليركاني ، مؤسسة إحياء التراث  ػ 145
 . ىػ 1429: ت 

قـ – مؤسسة النشر اإلسبلمي : كنز الفكائد في حؿ مشكبلت القكاعد ، عميد الديف األعرج ، طبع كنشر  ػ 146
 .ػ  ق1416:  ، ت 1، ط 
دار الكتب : ، الناشر  ( ىػ 711: ت  )لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم  ػ 147

 .  ـ1998-  ىػ 1418:  ، ت 1بيركت ، ط – العالمية 
: محمد دركدم ، المطبعة + ميدم البلزكردم : لفكائد الطكسية ، محمد بف الحسف العاممي ، تح  ػ 148

 .ػ  ق1403:  ، ت 1قـ ، ط – العممية 
:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة العركج : لمحات األصكؿ ، تقرير بحث البركجردم لمخميني ، المطبعة  ػ 149

 .  ش1379-  ىػ 1421
  ىػ1406 ، 2بيركت ، ط – عالـ الكتب : اٌلميمع في أصكؿ الفقو ، إبراىيـ بف عمي الشيرازم ، الناشر  ػ 150

. 
 1411:  ، ت 1قـ ، ط – قدس : الممعة الدمشقٌية ، محمد بف مكي العاممي الشييد األكؿ ، المطبعة  ػ 151
 .ىػ 

 .  ـ2007-  ىػ 1427:  ، ت 3قـ ، ط – قمـ : ما كراء الفقو ، محمد الصدر ، المطبعة  ػ 152
 .  ، ببل ت1قـ ، ط – شفيؽ : مباحث األصكؿ ، محمد تقي بيجت ، المطبعة  ػ 153
–  ش 1382:  ، ت 1قـ ، ط – شريعت : المباحث األصكلية ، محمد اسحاؽ الفياض ، المطبعة  ػ 154

 .  ىػ1424
عبد الحسيف : مبادئ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، تح  ػ 155

 .  ىػ1404 ، 3قـ ، ط – المركز اإلعبلمي : محمد عمي البقاؿ ، طبع كنشر 
مؤسسة : مباني الفقو الفعاؿ في القكاعد الفقيية األساسية ، عمي أكبر السيفي المازندراني ، طبع كنشر  ػ 156

 . ىػ 1430:  ، ت 1قـ ، ط – النشر اإلسبلمي 
 . ىػ1422:  ، ت 1قـ ، ط – العركج : مباني تحرير الكسيمة ، محمد المؤمف القمي ، المطبعة  ػ 157
 . ىػ 1396:  ، ت 2قـ ، ط – العممية : مباني تكممة المنياج ، أبك القاسـ الخكئي ، المطبعة  ػ 158
جامعة الككفة لنيؿ درجة / مباني فقو األكلكيات كتطبيقاتيا ، أطركحة قيٌدمت إلى مجمس كمٌية الفقو  ػ 159

 .  ـ2011  :الدكتكراه في الشريعة كالعمـك اإلسبلمية لمباحث صبلح عبد الحسيف ميدم ، ت
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 ىػ 1406: بيركت ، ببل ط ، ت – المبسكط ، محمد بف أحمد بف أبي سييؿ السرخسي ، دار المعرفة  ػ 160
 .  ـ1986- 

المكتبة المرتضكية إلحياء : محمد باقر البيبكدم ، الناشر : المبسكط ، محمد بف الحسف الطكسي ، تح  ػ 161
 . ىػ 1351: طيراف ، ببل ط ، ت - تراث الجعفرية 

 . ش1362:  ، ت 2طيراف ، ط – جايخانو : مجمع البحريف ، فخر الديف الطريحي ، المطبعة  ػ 162
 . بيركت ، ببل ط ، ببل ت–  النككم ، دار الفكر يحيى بف شرؼ الديفالمجمكع شرح الميذب ،  ػ 163
، محمد أميف ابف  (نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى العرؼ  )مجمكعة رسائؿ ابف عابديف  ػ 164

 . بيركت ، ببل ط ، ببل ت– عالـ الكتب : عابديف ، المطبعة 
مؤسسة إحياء اثار : محاضرات في أصكؿ الفقو ، تقرير بحث الخكئي لمفياض ، تحقيؽ كطبع كنشر  ػ 165

 .  ىػ1422: اإلماـ الخكئي ، ببل ط ، ت 
 4قـ ، ط – سركر :دار مديف ، المطبعة : محاضرات في أصكؿ الفقو ، عبد الجٌبار الٌرفاعي ، الناشر  ػ 166
 .  ـ2007-  ىػ 1427: ، ت 
طو جابر فياض العمكاني ، : المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو ، فخر الديف محمد بف عمر الرازم ، تح  ػ 167

 . ىػ1412:  ، ت 2بيركت ، ط – مؤسسة الرسالة : طبع كنشر 
 . ىػ1414:  ، ت 1قـ ، ط – جاكيد : المحكـ في أصكؿ الفقو ، محمد سعيد الحكيـ ، المطبعة  ػ 168
– دار الكتب العممية : أحمد شمس الديف ، الناشر : مختار الصحاح ، محمد بف أبي بكر الرازم ، تح  ػ 169

 .  ـ1994-  ىػ 1415:  ، ت 1بيركت ، ط 
مختصر منتيى السؤؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ ، جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف الحاجب ،  ػ 170
 .  ق1427:  ، ت 1بيركت ، ط - دار ابف الحـز : نذير حمادك ، المطبعة : تح 
مؤسسة النشر اإلسبلمي : مختمؼ الشيعة ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، طبع كنشر  ػ 171
 .  ىػ1418:  ، ت 1قـ ، ط – 

-  ىػ 1433:  ، ت 3دمشؽ ، ط – دار القمـ : المدخؿ الفقيي العاـ ، مصطفى أحمد الزرقا ، المطبعة  ػ 172
 .  ـ2012
 .  ىػ1333:  ، ت 1مصر ، ط – السعادة : المدكنة الكبرل ، مالؾ بف أنس األصبحي ، المطبعة  ػ 173
– مكتبة العمـك كالحكـ : مذٌكرة في أصكؿ الفقو ، محٌمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي ، الناشر  ػ 174

 .  ـ2001:  ، ت 5المدينة المنٌكرة ، ط 
بيركت ، – المساحة المفتكحة في التشريع اإلسبلمي ، محمد عبد القادر النجار ، دار المحجة البيضاء  ػ 175
 .  ـ2013-  ىػ 1434:  ، ت 1ط 

: ، المطبعة  (الشييد الثاني  )مسالؾ األفياـ إلى تنقيح شرائع اإلسبلـ ، زيف الديف بف عمي العاممي  ػ 176
 .  ىػ1416:  ، ت 1قـ ، ط – باسدار اسبلـ 
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قـ ، – مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث : مستدرؾ الكسائؿ ، ميرزا حسيف النكرم الطبرسي ، طبع كنشر  ػ 177
 .  ـ1988-  ىػ 1408:  ، ت 2ط 

يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ، ببل : المستدرؾ عمى الصحيحيف ، أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ، تح  ػ 178
 . ط ، ببل ت

محمد عبد السبلـ عبد الشافي ، : المستصفى في عمـ األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ، تح  ػ 179
.   ـ1996-  ىػ 1417: بيركت ، ببل ط ، ت – دار الكتب العممية 

 . ىػ 1417:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة آؿ البيت : مستند الشيعة ، أحمد النراقي ، طبع كنشر  ػ 180
:  ، ت 1بيركت ، ط – ، فارس فضيؿ عطيكم ، دار العارؼ " دراسة تحميمية أصكلٌية"مسمؾ حٌؽ الطاعة 

 .  ـ2014
 .  ـ2003:  ، ت 3، ط  (لبناف – بيركت  )مسند أحمد ، اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، دار صادر  ػ 181

 1964: القاىرة ، ببل ط ، ت – المدني : المسكٌدة في أصكؿ الفقو ، أحمد بف عبد الحميـ ابف تيميو ، المطبعة 
 . ـ

قـ ، – العممية : مصباح األصكؿ ، تقرير بحث السٌيد الخكئي لمسٌيد محمد سركر البيسكدم ، المطبعة  ػ 182
  ىػ 1417:  ، ت 5ط 

قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : مصباح الفقيو ، آغا رضا بف محمد ىادم اليمداني ، طبع كنشر  ػ 183
 . ىػ 1416:  ، ت 1

عبد العظيـ الشناكم : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ، تح  ػ 184
 .  ىػ1426:  ، ت 2بيركت ، ط – ، دار المعارؼ 

 1377:  ، ت 1فردكسي ، ط : مصباح اليدل في شرح العركة الكثقى ، محمد تقي اآلممي ، المطبعة  ػ 185
 .  ش1337- 

مطارح األنظار ، تقرير بحث مرتضى األنصارم لمميرزا أبك القاسـ الكبلنترم ، مجمع الفكر االسبلمي  ػ 186
 . ىػ1428:   ، ت 2قـ ، ط - 

عمييـ )مؤسسة آؿ البيت : محمد حسيف الرضكم ، الناشر : معارج األصكؿ ، المحقؽ الحمي ، تح  ػ 187
 .ػ  ق1403:  ، ت 1قـ ، ط – سيد الشيداء : ، المطبعة  (السبلـ
دار فراقد ، : معالـ التجديد الفقيي ، تقرير بحث السيد كماؿ الحيدرم لمشيخ خميؿ رزؽ ، الناشر  ػ 188

 .  ـ2008 - ىػ 1429 : ، ت 1قـ ،  ط – كفا : المطبعة 
 ىػ 1395:  ، ت 2النجؼ ، ط – النعماف : المعالـ الجديدة لؤلصكؿ ، محمد باقر الصدر ، المطبعة  ػ 189
 .  ـ1975- 

مؤسسة النشر : معالـ الديف كمبلذ المجتيديف ، حسف بف زيف الديف العاممي ، تحقيؽ كطبع كنشر  ػ 190
 . ش 1374:  ، ت 2قـ ، ط – اإلسبلمي 
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 ، 1قـ ، ط – مدرسة أمير المؤمنيف : المعتبر ، نجـ الديف جعفر بف الحسف المحقؽ الحمي ، المطبعة  ػ 191
 .ش 1364: ت 

الكاثكليكية : محمد حميد اهلل ، المطبعة : المعتمد في أصكؿ الفقو ، أبك الحسف البصرم المعتزلي ، تح  ػ 192
 . ـ1964-  ىػ 1384:  ، ت 1دمشؽ ، ط – المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية : بيركت ، الناشر – 

 1، ط  (لبناف – بيركت  )، مؤسسة التاريخ العربي  (معاصر  )المعجـ األصكلي ، محٌمد صنقكر عمي  ػ 193
 . ـ2011-  ىػ 1432: ، ت 
القاىرة – دار الفضيمة : معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيٌية ، محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ، الناشر  ػ 194

 .، ببل ط ، ببل ت
 1988-  ىػ 1408:  ، ت 2بيركت ، ط – دار النقائش : معجـ لغة الفقياء ، محمد قمعجي ، الناشر  ػ 195

 . ـ
مركز : عبد السبلـ محمد ىاركف ، طبع كنشر : معجـ مقاييس المغة ، أحمد بف فارس بف زكريا ، تح  ػ 196

 .  ىػ1404: قـ ، ببل ط ، ت – اإلعبلـ االسبلمي 
 ، ببل 1بيركت ، ط – دار الكتاب العربي : المغني ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد قدامو ،  طبع كنشر  ػ 197
 . ت

.  مفاتيح األصكؿ ، محمد الطباطبائي ، الطبعة الحجرية ، ببل ط ، ببل ت ػ 198
مؤسسة النشر : محمد باقر الخالصي ، طبع كنشر : مفتاح الكرامة ، محمد جكاد العاممي ، تح  ػ 199

 . ىػ1430:  ، ت 3قـ ، ط – اإلسبلمي 
:  ، ت 1بيركت ، ط – مفتاح الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، أحمد كاظـ البيادلي ، دار المؤرخ العربي  ػ 200

 . ـ 2002-  ىػ 1423
محمد خميؿ عيتاني ، دار : ، تح  (الراغب االصفياني  )المفردات في غريب القرآف ، الحسيف بف محمد  ػ 201

 .  ـ2001-  ىػ 1422:  ، ت 2بيركت ، ط – المعرفة 
كزارة : محمد الحبيب بف الخكجة ، الناشر : مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، الطاىر بف عاشكر ، تح  ػ 202

 . ـ  2004–  ق 1424:  ، ت 1قطر ، ط – األكقاؼ اإلسبلمية 
   . ـ1993:  ، ت 5مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا ، عبلؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسبلمي ، ط  ػ 203
– باقرم : منذر الحكيـ ، المطبعة + محسف العراقي : مقاالت األصكؿ ، آغا ضياء الديف العراقي ، تح  ػ 204

 .  ىػ1414 ، 1قـ ، ط 
قـ ، – سيد الشيداء : ميدم الرجائي ، المطبعة : المقتصر مف شرح المختصر ، ابف فيد الحمي ، تح  ػ 205
 .ػ  ق1410:  ، ت 1ط 

: عمي أكبر الغفارم ، طبع كنشر : مف ال يحضره الفقيو ، محمد بف عمي بف الحسيف الصدكؽ ، تح  ػ 206
 .  ىػ1404:  ، ت 2قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي 
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:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة العركج : مناىج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، ركح اهلل الخميني ، المطبعة  ػ 207
 .ػ  ق1414
 . المناىؿ ، محمد بف عمي الطباطبائي ، ببل ط ، ببل ت ػ 208
 ، 2قـ ، ط – اليادم : منتقى األصكؿ ، تقرير بحث محمد الركحاني لعبد الصاحب الحكيـ ، المطبعة  ػ 209
 . ىػ1416: ت 

 .منتيى األصكؿ ، حسف بف عمي أصغر المكسكم البجنكردم ، ببل ط ، ببل ت ػ 210
 ، ت 2قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : منتيى الدراية ، محمد جعفر الجزائرم المركج ، طبع كنشر  ػ 211

 .  ـ2002: 
مجمع البحكث االسبلمية : منتيى المطمب ، الحسف بف يكسؼ بف المطير العبلمة الحمي ، طبع كنشر  ػ 212
 .  ىػ1317:  ، ت 1قـ ، ط – 

محمد حسيف ىيتك ، المطبعة : المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ، تح  ػ 213
 . ىػ 1419:  ، ت 3بيركت ، ط – دار الفكر المعاصر : 

.   ىػ1424–  ش 1382:  ، ت 3قـ ، ط – المنطؽ ، محمد رضا المظفر ، دار التفسير  ػ 214
قـ ، ببل ط ، – العممية : مؤسسة النشر اإلسبلمي ، المطبعة : الميذب ، القاضي بف البراج ، الناشر  ػ 215
 .ػ  ق1406: ت 

مشيكر بف حسف اؿ سمماف : المكافقات في أصكؿ الشريعة ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الشاطبي ، تح  ػ 216
 .  ـ1997-  ىػ 1417:  ، ت 1دار ابف عفاف ، ط : ، الناشر 

– زكريا عميرات ، دار الكتب العممية : مكاىب الجميؿ ، محمد بف عبد الرحمف الحٌطاب الرعيني ، تح  ػ 217
.  ـ1995-  ىػ 1416:  ، ت 1بيركت ، ط 

، مؤسسة دائرة المعارؼ الفقو  (عمييـ السبلـ  )مكسكعة الفقو اإلسبلمي طبقان لمذىب أىؿ البيت  ػ 218
-  ىػ 1426:  ، ت 1بيمف ، ط : مؤسسة دائرة المعارؼ ، المطبعة : ، تحقيؽ كنشر  (معاصر  )اإلسبلمي 

 .  ـ2005
 . ىػ1418:  ، ت 1قـ ، ط – اليادم : المكسكعة الفقيٌية الميسرة ، محمد عمي األنصارم ، المطبعة  ػ 219
:  ، ت 1قـ ، ط – ستاره : مكسكعة مف حياة المستبصريف ، مركز األبحاث العقائدية ، المطبعة  ػ 220

 .  ق1428
 1424:  ، ت 2دمشؽ ، ط – دار الفكر : نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة ، جماؿ الديف عطية ، المطبعة  ػ 221
 .  ـ2003- ىػ 

 1380:  ، ت 1طيراف ، ط – ىاشميكف : نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ، حسيف عمي منتظرم ، المطبعة  ػ 222
 . ش



275 
 

:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : نظرية التزاحـ الحفظي ، أياد المنصكرم  ، طبع كنشر  ػ 223
 .ػ  ق1432
:  ، ت 2نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، أحمد الريسكني ، الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي ، ط  ػ 224

 . ـ1992-  ىػ 1412
نظرية المقاصد عند اإلماـ محمد الطاىر بف عاشكر ، إسماعيؿ الحسني ، المعيد العالمي لمفكر  ػ 225

 . ـ1995-  ىػ 1416:  ، ت 1الكاليات المتحدة األمريكية ، ط – اإلسبلمي 
 . ىػ1416:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة اليادم : النفي كالتغريب ، نجـ الديف الطبسي ، المطبعة  ػ 226
ابراىيـ البياردم : العبلمة الحمي ، تح  نياية األصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، الحسف بف يكسؼ بف المطير ػ 227

 . ىػ 1428:  ، ت 1قـ ، ط – دار الجكاد : ،  طبع كنشر 
مؤسسة النشر اإلسبلمي : نياية األفكار ، تقرير بحث أغا ضياء الديف العراقي لمبركجردم ، طبع كنشر  ػ 228
 .  ىػ1405: قـ ، ببل ط ، ت – 

: ميدم أحدم أمير كبلئي ، الناشر : نياية الدراية في شرح الكفاية ، محمد حسيف االصفياني ، تح  ػ 229
 .  ش1374:  ، ت 1قـ ، ط – أمير : مكتب سيد الشيداء ، المطبعة 

– نياية السؤؿ في شرح منياج األصكؿ ، ناصر الديف بف عبد اهلل بف عمر البيضاكم ، عالـ الكتب  ػ 230
 . بيركت ، ببل ط ، ببل ت

: نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، شمس الديف أحمد بف أبي العباس الشافعي الصغير ، طبع كنشر  ػ 231
 . ىػ1413:  ، ت 3بيركت ، ط – مؤسسة التاريخ العربي + دار إحياء التراث العربي 

: قـ ، ببل ط ، ت – مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي : نياية النياية ، عمي الغركم االيركاني ، طبع كنشر  ػ 232
 .  ىػ1370
النجؼ ، ببل – اآلداب : النكر الساطع في الفقو النافع ، عمي بف محمد رضا كاشؼ الغطاء ، المطبعة  ػ 233

 .  ـ1961-  ىػ 1381: ط ، ت 
 .  ىػ1417: قـ ، ببل ط ، ت – نگيف : ىداية العباد ، محمد رضا الگمبايگاني ، المطبعة  ػ 234
 .قـ ، ببلط ، ببل ت  – مؤسسة النشر اإلسبلمي : ىداية المسترشديف ، محمد تقي الرازم ، طبع كنشر  ػ 235
 ، 1قـ ، ط – ستاره : اليداية في األصكؿ ، تقرير بحث السيد الخكئي لمشيخ حسف الصافي ، المطبعة  ػ 236
 .  ىػ1417: ت 

محمد حسيف الرضكم الكشميرم : ، تح  (الفاضؿ التكني  )الكافية في أصكؿ الفقو ، عبد اهلل بف محمد  ػ 237
 .  ىػ1412:  ، ت 1قـ ، ط – مجمع الفكر االسبلمي : مؤسسة اسماعيمياف ، الناشر : ، المطبعة 

مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ ، : كسائؿ الشيعة ، محمد بف الحسف الحر العاممي ، تحقيؽ كنشر  ػ 238
.   ىػ1414:  ، ت 2قـ ،  ط – مير : المطبعة 
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 ، 4قـ ، ط  - مؤسسة اإلماـ الصادؽ : الكسيط في أصكؿ الفقو ، جعفر السبحاني ، طبع كنشر  ػ 239
 .  ش1388-  ىػ 1430: ت 

 .  ىػ1408:  ، ت 1قـ ، ط – الخياـ : محمد الحسكف ، المطبعة : الكسيمة ، ابف حمزة الطكسي ، تح  ػ 240
كسيمة الكصكؿ إلى حقائؽ األصكؿ ، تقرير بحث أبي الحسف األصفياني لمميرزا حسف السبزكارم ، طبع  ػ 241
.   ىػ1419:  ، ت 1قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسبلمي : كنشر 
مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ ، : كقاية األذىاف ، محمد رضا النجفي االصفياني ، طبع كنشر  ػ 242

 .  ىػ1413:  ، ت 1قـ ، ط – مير : المطبعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


