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 المقدمة

 

ة، كدان أهمهدا وأكبرهدا وأشدملها صول الفقه مدارس عددّ أشهد تاريخ علم  

لسنية والمدرسة الشيعية، فقد سدعت هاتدان المدرسدتان ليكدون لهمدا المدرسة ا

صول أو في المجاالت ذات التأثير الدوافر علدى ر مجاالت علم األرأي في أكث

منهمدا، حيدث اتّخدذت   عة عدن كدّل  المدارس المتفرّ   اأقل تقدير، عكس ما عليه

قده عمالهدا فدي الفال ما لتبني عليده صدروحها، وسدعت إلة في مجرؤية خاصّ 

حسب نطاق تأثيره. ونحن في العصر الحاضر نشدهد تبلدور مدرسدة سدميناها 

صول الفقه. فما هي تلك المدرسة؟ ومدا معالمهدا؟ ومدا أالمدرسة التقريبية في  

 أهدافها ودوافعها؟

 بوادر المدرسة ومعالمها

صدول ض الدراسدات والبحدوث المقارندة فدي أخير بعددّونت في العهد األ

ت، وعلى مستوى كتدب، االت متناثرة في بعض المجالّ الفقه، على مستوى مق

د تقدي الحكديم، و)القيداس صول العامة للفقه المقارن( للسيد محمدّ من قبيل )األ

صول الفقه المقدارن فيمدا ال أيته( للسيد مصطفى جمال الدين، و )حقيقته وحجّ 

صدول الفقده( و أية هللا جعفر السدبحاني و )دراسدات مقارندة فدي  فيه( آل  نصّ 

)قيدداس وفقدده( وصددول الفقدده المقددارن( لمعددّد هددذا الكتدداب، أعجددم مفددردات )م

صول الفقه المقارن( التي أبالفارسية للدكتور علي دوست، وآخرها )موسوعة 

بدل مدن المزمدع نشدرها مدن ققدين، واشترك في إعددادها مجموعدة مدن المحقّ 
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 سالمية( في مدينة قم قريبا . )مجمع التقريب بين المذاهب اإل

ه يمكن القول بأنّها تشدّكل بمجملهدا لى بعضها فإنّ منا هذه البحوث إإذا ضم

 صول الفقه تحمل المعالم التالية:أبوادر لمدرسة في 

كونها ال تتنافى مع باقي المدارس، شأنها شدأن بداقي المددارس التدي   –  1

ولدم تبلدم مسدتوى الشدموليةد لعددم   من المدرستين الكبدريين،  عت عن كّل  تفرّ 

دة عدن علمداء وأتبداع الطدائفتين صولية الوارى مجمل البحوث األإحتوائها عل

تباعها ال يشدكلون تيدارا  موحددا  ذا آراء أ  نّ أخرى، فإسالميتين. ومن ناحية  اإل

جتهاد الجماعي، يختلفون كثيرا ، فقد يذهب بعضهم إلى القول باإلمتّفقة، بل قد  

ا طبيعي ويعدّد مدن كما هو رأي الشيخ التسخيري، وقد ال يوافقه آخرون. وهذ 

 شؤون أي مدرسة علمية.

ناقشت صلب الموضوعات المطروحة والمختلف فيها بدين المدذاهب   –  2

عدادة وج في البحوث غيدر المختلدف فيهدا وإال بين مذهب واحد، وتجنّبت الول

صدوليين مدن كدال المدرسدتين، بنحو آخر غير النحدو الدوارد عدن األدراستها  

 المذهب الواحد. تباعأ ن ما فيه اختالف بينوسعت كذلك لتتجنب قدر االمكا

عليهددا، وحصددر سددعت للتنبيدده علددى مشددتركات المددذاهب والتأكيددد  – 3

تّخاذ آراء ومواقدف مختلفدة ن. وهذا ال يعني إطار معيّ مجاالت اإلختالف في إ

ي ته باقي المذاهب، بل قد توافقها وقدد تخالفهدا، ولديس بالضدرورة تبندّ عّما تبنّ 

 الف لمبدأ كل ّ من المذاهب ليكون مذهبا  جديدا .رأي مشترك أو مخ

ي خال عن التعص ب، والنظدر طار علمسعت إلى طرح القضايا في إ  –  4

 لى القضايا نظرة موضوعية.إ

ي عدددم تسددرية الخالفددات العلميددة إ – 5 لددى المجدداالت العقائديددة، وتلقددّ

فدا  ختالبسعة صدر كبيرة، وعدم رفض رأي لإلختالف مع صاحبه إالخالفات  

 عقائديا .

بالطبع وباعتبار أّن المدرسدة حديثدة العهدد فدال يمكدن جمدع كدل شدمائلها 
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 مدن خدالل دراسدة شداملة لمجمدل األعمدال الّ المها، فهذا أمدر ال يتسدنّى إومع

 طار.واآلثار التي تدخل في هذا اإل

 دوافع تبلور المدرسة

من ّل ى بها كظّن هناك الكثير من االفكار التي تحفإاددوافع ادعلمية،   –  ۱

المدرستين قد حرم أتباعهما من النهل منهما بسبب عدم طرحهدا علدى طاولدة 

 البحث.

ّن البحددوث البدائيددة الصددول الفقدده التددي وردت فددي تددراث أهددل السددنة إ

االصولي، جديرة بالنظر والدقة والدراسة، وقد تفتقد الشيعة بعضها، ما يعندي 

 وجود حاجة للرجوع اليها.

حيث توقّف التطور في اصدول فقده د  التي طوّرها الشيعة    كما أّن البحوث 

تستدعيه المواكبة والتطور العلمي مّما  تعد  بحوثا  جديرة باالهتمام    د  أهل السنة

 في هذا المجال.

هناك عالقة متبادلة وحاجة متقاربة بدين المدرسدتين تسدتدعي   نّ وعليه، فإ

 االشتراك. التواصل العلمي لنقاش نقاط االختالف ومعرفة نقاط

وذلك باعتبار حاجدة المجتمدع االسدالمي للوحددة سياسية،  اددوافع  اد  –  ۲

 وضرورة معرفة مواضع االشتراك واالختالف بين الفرق االسالمية.

لمددداء هدددذه المدرسدددة الددددوافع السياسدددية ال تعندددي ارتبددداط أتبددداع وع نّ إ

لعمل ضرورة ا نّ إن بعضهم ال صلة له بالحكومات، ويرون بالحكومات، بل إ

اجتماعيدة دينيدة و  الجل الوحدة ليس حكرا  على الحكومات، بل هدي ضدرورة

 واخالقية قبل أن تكون سياسية.

 أصالة المدرسة

ليست المدرسدة مدن مبتددعات علمداء العصدر، بدل تبددو هدي مدن أوائدل 

المدارس في تدوين اصول الفقه لدى الشيعة، وما وصلنا من مصادر في هدذا 
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 المجال يكشف عن هذا.

ذا الحظنا )العدة فدي اصدول الفقده( للشديخ الطوسدي و )الذريعدة( للسديد إ

ن في اصول الفقه الشيعي، نجدهما قدد دّوندا المرتضى، وهما من أوائل ما دوّ 

نوقشدت، فدرفض بعضدها بنحو مقدارن، وورد فيهمدا آراء المددارس السدنية و

 خر.وقبل بعضها اآل

ى العالمدة والمحقدق وبرغم استمرار تدوين اصول الفقه بنحو مقدارن حتدّ 

الحليين لكن صبغة المقارنة بدأت تضعف شيئا  فشيئا ، حتى انعدمت تقريبا  في 

هدم فقدط، وقدد يعدود ءالقرنين االخيرين، وأصبح اصولييو الشيعة يددّونون آرا

 لى أمرين:إذلك 

ما اقتصدروا نّ إنوا مناهج كاملة في اصول الفقه، ونّهم لم يدوّ إمر االوف:  األ

هم على تدوين بحوث خاصة والتعمق فيها، مدن قبيدل التددوين فدي كتب  في جلّ 

 االستصحاب.

رت، حيث أبدعوا أفكارا  جديدة لم يعهدها ّن بحوثهم قد تطوّ إمر ادثاني:  األ

ة، لم نجدهم قد صول الفقه لدى أهل السنّ أر  صول الفقه، وباعتبار توقّف تطوّ أ

صوليو الشيعة. أي أالتي طرحها    فكار الحديثةنا  لأليذكر قريا   أبدوا رأيا  خاصّ 

فيه بحوث أهدل  في واد غير ما كانت تصب   أّن بحوث الشيعة أصبحت تصب  

 السنة. 

ّن المدرسة التقريبية في اصول الفقه هي في العدالم الشديعي بمثابدة عدود إ

عدادة إلى مدرسة الشيخ الطوسدي والسديد المرتضدى، وإالى بدء، فهي رجوع  

جدل ذلدك يمكدن وصدف ث والتحقيدق والتددوين. وألفدي البحد  حياة مناهجهمدا

لدى وجودهدا فدي أزمدان ماضدية إشدارة  ة التقريبية الحالية بالحديثة لإلالمدرس

 لى عراقتها منذ أمد بعيد.إو

كما أنّا ال ننفي حركة التدوين على المنهج المقارن لدى أهل السنة، فكثيرا  
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أو عدن  2يخ الطوسديأو عدن الشد  1ما نجدهم ينقلون آراء عن السيد المرتضى

احياندا   4، وعلى سبيل المثال، ينقل الزركشي3الشيعة عموما  دون تحديد القائل

 .يالدين الحمص سديد لآراء  عن كتاب )المصادر( 

 ؟ المدرسة التقريبية بديل أم عديل

صول الفقه البديل عن المدرسة الحالية أقد ال تصبح المدرسة التقريبية في 

مية، وذلك باعتبار عددم مواكبدة األصدول لمراكز العلالدارجة في الحوزات وا

أصدوليي صول الشيعي في كثير من أفكاره الحديثة التي وردت عن  السني لأل

رين، ما يعني خلو البحوث عن البحدوث العديلدة مدن يخالشيعة في القرنين األ

لى أمد غير قصير، أي أنّهدا ال إالمدرسة السنية، مّما يسلب موضوع المقارنة  

حتوائها على مجمدل البحدوث الدواردة فدي إتعّد فرعيةد لعدم شموليتها و  زالت 

 صول الطائفتين.أ

لكن من المسلّم به أنّها مدرسة بدأت تأخذ مكانها شيئا  فشيئا ، وقد كتب لهدا 

النجاح مؤخرا  من خالل تددريس البحدوث االصدولية المقارندة فدي الحدوزات 

ر في العالم السني، صل هذا التطوّ والجامعات في العالم الشيعي، ونأمل أن يح

 ن يدخل هذا المنهج ضمن برامجه التعليمية بنحو واسع.أو

المدرسة حاليا  عدل جزئي للمددارس الدارجدة وتأخدذ دورهدا فدي مختلدف 

رهدا ع نطاقها وتطوّ صول الفقه، ما يعني توسّ أالعلوم الدينية، وال تقتصر على 

 ن.حتى اآل لى ما دّون في هذا المجالقتصارها عإوعدم 

 هذا الكتاب

 
 .۳0۱و  ۱9، ص۲، واالحكام دالمدي، ج۳5۱و  45، ص۲انظر: ادمحلوف، ج   (۱)

 .۳84و  ۳5۳، ص4انظر: ادمحلوف، ج   ( ۲)

 .۱۲4و  ۱0۱ص ،4ج انظر: ادمحلوف،   ( ۳)

 .۳8۱، ص ۲، ج ادبحر ادمحيط   ( 4)
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صول الفقه طرحها سماحة آية هللا الشديخ محمدد أنّه مجموعة مقاالت في  إ

 ت علماء من الشيعة والسنة.سالمية ضمّ إعلي التسخيري في مؤتمرات 

صوليا  دّون بالنحو التقليدي، وال يراد منه ذلكد باعتبار أنّه أنّه ليس كتابا   إ

ختلفدة ذات موضدوعات شدتّى، بدل مجموعة مقاالت طرحت فدي مدؤتمرات م

إحددى أحيانا  يضم تقريرا  لقرارات أحد المؤتمرات التي انعقدت لغرض نقاش 

صولية، وهي مسألة المصالح المرسلة، وقدد أوردناهدا هندا لكونهدا المسائل األ

 تقريبية في هذا المضمار. تعكس ولو جزئيا  رؤى  

صدولية وأفكدار ألا  فوقانيدة لدبعض البحدوث واآلليدات عن رؤى    فهو يعبّر

 خرى.أذات صلة باصول الفقه من جهة والتقريب بين المذاهب من جهة 

علماء األصول  عنكما أنّه ال يضم بحوثا  تحمل ذات العمق الذي شهدناه  

نّده يعبّدر عدن أفكدار أتبداع هدذه المدرسدة أن بدل  منذ تاريخ تدوينده وحتدى اآل

كمدا تعكدس تطلعداتهم لبنداء المتبلورة مؤخرا ، وعدن الدرؤى التدي يحملونهدا،  

 أعمدة هذه المدرسة.

ة بل هي حلقة من يكما أنّها ال تعبّر عن مجمل أفكار أتباع المدرسة التقريب

حلقات تكامل هذه المدرسة، وتكاملها بحاجة الى مساع أكبر. ويبدو أّن الجيدل 

 حق هو الذي يتحّمل أعباء تطّورها ومواكبة شؤونها.الالّ 

 صاحب الكتاب

د علدي التسدخيري، مدن علمداء الشديعة، احة آيدة هللا الشديخ محمدّ وهو سم

سالمية، من جميدع التقريب بين المذاهب والشعوب اإل  قضى وطرا  طويال  في

الطوائف، وقلّما شهدنا عالما  سعى لهذا الغرض مثلما شدهدناه فدي هدذا الشديخ 

خيدرة تقريب بين المذاهب في السدنوات األالجليل. وقد تّوجت مساعيه الجل ال

سدالمية، ففدي مانة العامة لمجمع التقريب بدين المدذاهب اإليه األمن خالل تولّ 

ظل هذه المسؤولية الكبيرة تضاعفت خدماته ومساعيه في هذا المجدال، وهدي 
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 مساع ال زالت مستمرة رغم تقّدم السن وضعف البدن.

أخدرى، وقدد نّه شخصية عرفت بالتقريب أكثر مّما عرفدت فدي مجداالت إ

صولية من خالل هذه المجموعة من المقاالت التي اختّصت ا أفكاره األاقتنصن

فكار التي بدأت تبلور المدرسة ونراها أفكارا  تُضم الى زمرة األفي هذا العلم،  

 صول الفقه فحسب بل في جميع مجاالت العلوم االسالمية.أالتقريبية ال في 

ريدب بدين المسدلمين نسأل هللا الموفقية له ولجميدع العداملين فدي سدبيل التق

 وجمع شملهم.

 

 تحسين ادبدري 

 ۱4۲9شواف  
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 ماذا نعني بالثقافة االسالمية ؟ 
 

د لهدا مسداحة يشيع بين المسدلمين الكثيدر مدن المصدطلحات التدي ال تحدد  

إلدى اخدتالف عميدق واسدتعماالت متهافتدة، وتعطدي   ا يؤدي أحياندا  معينة، ممّ 

 وسيلة للتمّسك بها، فيصدق هنا قول الشاعر:  قضين أحيانا  الطرفين المتنا

 لهم بذاكا وليلى ال تقر             بليلى   وكل يّدعي وصال  

ن، التطددوير ر، الحضددارة والتمدددّ م والتددأخّ وهددي كثيددرة مددن قبيددل: )التقدددّ 

ة، التعّصب والتسامح، المرونة ليّ صالة والحداثة، الطائفية والشمووالجمود، األ

 ة، الموسوعيّة والتخّصص (. والميوع

ومن هذا القبيل: مفهوم الثقافة نفسها، إلى الحد الدذي قدد يفدّرق فيهدا بدين 

المثقف المسلم والعالم المسلم وكأنهما متميزان عن بعضهما والدى الحدد الدذي 

د إلى القصص،  تضيع فيه معالم الثقافة اإلسالمية وتبهت ضفافها، فتمتّد د مثال  

ر الشددعبي، وحتددى بعددض الخرافددات المتداولددة بددين بعددض ومظدداهر الفولكلددو

عدن   ا  المسلمين في حين يقتصر البعض على مجرد النصوص المنقولة، مبعدد 

والحقوقي، حتى ولو  مجالها كل اإلنتاج العلمي اإلسالمي الفلسفي واالجتماعي

كان يستند إلى األصول األولى، إال أن الذي يبدو للنظر هو: تحديدها كمفهدوم 

 الشكل التالي:على 

 الثقافة اإلسالمية

هي كل تصور يستند إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفة في مجدال تحديدد 
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الموقف من الوجود والتاريخ واإلنسان في معتقداته وعواطفه وسلوكه الفردي 

 واالجتماعّي. 

فكل عمل في هذا السبيل هدو عمدل ثقدافي إسدالمي، وكدل متخصدص أو 

م وعلدى هدذا األسداس وبمالحظدة طبيعدة اإلسدالم متبحر فيه هدو مثقدف مسدل

جددنا نوأسلوب فهمه بشكل مشروع، ولكي نضمن دقة التطبيدق لهدذا المفهدوم 

 بحاجة ماسة إلى العناصر التالية: 

د تحديددد معددالم المصددادر اإلسددالمية الرئيسددة، وفددي طليعتهددا: الكتدداب  1

 والسنة والتوفر على علومهما بشكل كاف. 

االسددتنباط منهددا، بددل وامددتالك االقتدددار االسددتنباطي  د تحديددد أسدداليب  2

 المطلوب، وااللتزام بالمالكات والضوابط التي تقبلها الشريعة لعملية االجتهاد.

د امددتالك القدددرة علددى تحقيددق التنظيددر المطلددوبد ذلددك أن المددراد ال  3

يقتصر على فهم الموقف من هذا السلوك الفردي أو ذاك فحسب، بل يتجداوزه 

حديد الموقف النظري من مجموعة السلوكات المتناسقة، بدل مدن مجمدل إلى ت

السلوكات في أحدد المجداالت: االقتصدادية والحقوقيدة واالجتماعيدة والعباديدة 

ى األمر ذلك إلى محاولة تكوين موقدف نظدري إجمدالي وغير ذلك،وربما تعدّ 

 من مجمل الحياة أو التأريخ أو اإلنسان.

أينا تتجداوز حتدى قددرة االسدتنباط االجتهدادي فالقدرة على التنظير في ر

عدن االجتهداد الترجيحدي، فكيدف بندا ونحدن نواجده   المتعارف األصيل فضال  

 ممارسات ثقافية من أناس  ال يملكون حتى هذه المستويات ؟ 

ذلدك انسدجاما  مدع خلدود ور علدى عناصدر المروندة المطلوبدةد  د التوفّ   4

لي للمسيرة االجتماعيدة إلدى يدوم الددين، اإلسالم، وأنه متكفل للتخطيط اإلجما

وحل مشاكلها وتعقيداتها باستمرار، وهو ما أثبته خالل هدذه القدرون الممتددة، 

متتابعدة علدى مدر العصدور، ومدا صداحبها مدن   عقبدات رغم مدا واجهده مدن  

 تعقيدات ومشاكل.



 بوادر المدرسة التقريبية  ................................................................................................... 18

إن اإلسالم نفسه يحمل كل عناصر المرونة، ومن هذه العناصر ما أوكدل 

، وتركت منطقته فارغة ليمألهدا علدى الحاكم  هم االجتماعي للمجتهد تحقيقه للف

ضوء األنوار الكاشفة التي تركها لده اإلسالم والمصالح التي تتجدد باستمرار، 

فتترك آثارها في تغيير الموضوعات، وبتغيدر المواضديع تتغيدر األحكدام بدال 

دور ريب وهدذا يعندي بطبيعدة الحدال: ضدرورة معرفدة عناصدر المروندة، و

 الزمان والمكان في تنقيح المواضيع أو تغييرها. 

، يجددب ضددمان تددوفر نظددرة موسددوعية لإلسددالم ككددل وذلددك د وأخيددرا   5

باعتبار التخطيط المترابط في اإلسالم فال يكاد ينعزل جزء أو حكم أو مفهدوم 

عن هدذا التخطديط العدامد لدذلك فدال يدتم فهدم كامدل لدده إال فدي اإلطدار العدام 

 فهم اإلطار العام يتطلب الموسوعية التي أشرنا إليها.المذكور، و

ث عدن هذه هي متطلبات تحقيق ثقافة إسالمية أصيلة ذكرناها، ولدم نتحددّ 

أساليب نشرها وتعميمها، فهي ال تدخل في صميم الموضوع وإن كانت تملدك 

 من منحها الصبغة العمليّة المطلوبة. كبيرا   دورا  

ز عليهدا، ونجدد مددى ألصوليد لنركّ وهنا نتعرف على خصائص الفكر ا

 قدرتها على إشباع هذه الحاجة الفكرية الثقافية. 

 خصائص الفكر األصولي

وقبل أن نحاول التعرف على هذه الخصائص يجب أن نالحظ أننا نتحدث 

أو فدي إطدار مدذهب  عن الفكر األصولي الحي الممارس المستقل، إمدا مطلقدا  

ه د علدى أي أند   لخصائص بشدكل معمدق إال  معين فهذا وإن لم يكن يحمل تلك ا

يمثل مرحلة ما مدن مراحدل الفكدر األصدولي شدريطة أن يتمتدع بقددرة د  حال  

ر علددى برمجددة مسدديرته جيدددة قددد تشددكل ملكددة يددرجح بهددا األقددوال، ويقددد 

 .االستداللية

فإذا ضممنا االنطالقة المنطقية الحرة للفرد األصولي فإنّنا سنشهد الكثيدر 

فقبل كل شيء يتميز المفكر األصولي بالموسدوعيةد   .ناسبةمن الخصائص الم
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ألن البحث في علم األصول يتوقف على معرفدة واسدعة فدي مختلدف العلدومد 

 ذلك أنّه أساس االجتهاد.

وقد ذكر كثير مدن العلمداء: أن عمليدة االجتهداد تتطلدب الخبدرة بالقواعدد 

كدل مدا ه، والعلدم بآن الكدريم وعلومدالفلسفية والمنطقية، واالطالع علدى القدر

يرتبط بالنصدوص وتحقيقهدا، وسدالمة الدرواة، ومعرفدة المرجحدات، وكدذلك 

الخبرة في علوم اللغة وهيئات المشتقات، وأساليب العرب البالغيدة باإلضدافة 

إلى خبرة تاريخية بالظرف الذي وردت فيه النصوص، والقرائن التي تصحب 

 (1)النصوص وغير ذلك.

يتميدز أيضدا  بميدزة العمدقد ألنده يددرس مسدألة ثم إّن المفكدر األصدولي  

حساسة جدا  تترك أثرها على مجمل الفقه، مما ال يقددر معده إالّ علدى التعمدق 

 وسبر أغوار البحث.

صددفة أخددرى طبيعيددة للمفكددر األصددوليد ألندده مهمددا  أيضددا   وادشوومودية

: اختلفت تعاريف علم األصول فإنها تنتهي تقريبا  إلى التركيز علدى أنده يعندي

 (2)العلم بالقواعد الممهدة الستنباط الحكم الشرعي.

وبهذا يكون موضوعه هو: األدلة المشتركة في االستدالل الفقهي، ومعنى 

وفي مختلدف األبدواب الفقهيدة هدي   االستداللذلك: أن العناصر المشتركة في  

التي تقع موقع البحث وحينئذ يغوص المفكدر األصدولي فدي مختلدف األبدواب 

ذه العناصددر المشدتركة، ممددا يمنحده نظددرة شدمولية لمجمددل آراء الكتشداف هد

 اإلسالم وأحكامه في مختلف الحقول. 

هذا، وأن للمفكر األصدولي بطبيعدة األمدر قددرة علدى معرفدة التطبيقدات 

المتفاوتة للقاعدة األصولية، وربما راح يطرح افتراضدات فكريدة تطبيقيدة لدم 

تعبّدر عدن مروندة تسداعده فدي   تتحقّق بعدد فدي صدقع الوجدود، وهدذه القددرة

 
 .576 - 57۱ص  ،ادمقارن دلسيد ادحكيم االلوف ادعامة دل/قهراجع   ( ۱)

 .)ادحلقة ادثادثة( 9ص  ،۱ج  ،دروس في علم االلوف دلمرحوم ادلدر  ( ۲)
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 استيعاب الظروف المختلفة.

 الفكر األصولي يشكل أهم ركيزة للثقافة اإلسالمية، موفّرا    وبهذا نجد: أنّ 

 حّرا   إذا كان فكرا    لها كّل ما تحتاجه من عناصر الحيوية واإلبداع، وخصوصا  

 بكّل ما تتطلّبه العملية االجتهادية الحرة من ركائز.  ملتزما  

 صداقان من الماضي والحاضرم

مددع الواقددع التدداريخي والحاضددر فمددن  ولكددي يكددون مددا ذكرندداه منسددجما  

المناسب التحّدث عن بعض النماذج األصولية والتي قّدمت أروع ثراء للثقافدة 

 اإلسالمية، وقد اخترنا منها نموذجين: 

 اإلمام الغزالّي من الماضي.المرحوم أحدهما: نموذج 

د بداقر الصددر مدن واآلخر: نمدوذج ال مرحدوم اإلمدام الشدهيد السديّد محمدّ

الحاضرد لنكتشف من خاللهما مدى تأثير العمق األصولي علدى سدير الثقافدة 

 اإلسالمية. 

 ي فكره األصولي وآثاره الثقافيةاإلمام الغزالّي ف

خدامس في أواخر القرن ال  السني  يمثّل اإلمام الغزالّي قمة الفكر األصولي

مدام إقرانه مدن الخراسدانيين كأ، وقد لعب هو ولقرن السادسالهجري وأوائل ا

  حيائه.إالحرمين الجويني في خدمة الفكر السني و

كما يمثل كتابه )المستصفى( أروع الثمار األصولية خالل قدرون عديددة، 

وتتجلى فيه كل الخصائص التي ذكرناها للفكر األصولي بشدكل جيدد، ويكفدي 

 الكتاب ليثبت لنا ذلك. أن نمّر بسرعة على محاور هذا 

: ادحكوم، فهو يبدأ ذاكرا : أّن علم األصول يدور حول أقطداب أربعدة هدي

ويقدّدم لألمدر  (1)ومنبعه، وسبف االسوتثمار واالسوتدالف، وادمسوتدف ادمسوتنبط

بذكر مقدمة يحصر فيها مدارك العلوم النظريّة بالحّد والبرهدان، ثدّم يدذكر مدا 

 
 .807، ص ۱ج  ،ادمستل/ى  ( ۱)
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د لينتقل إلى القطب األّول لعلم األصول، وهو: يشتمل عليه كّل منهما من فنون

 الحكم، ليتحّدث عن حقيقته، وأقسامه، وأركانه، وفيما يظهر به الحكم. 

ادكتواب أّما القطب الثاني وهو األدلّة: فيتعدّرض فيهدا لألصدول األربعدة:  

ا  بعدد ذلدك كدل األدلّدة األخدرى  وادسنّة واإلجماع وادعقف، واالستلحاب، نافيا

 داللتها. التي ادعي

 وفي القطب الثالث: يتحّدث بإسهاب عن كيفية استثمار األحكام. 

أّما القطب الرابع: فيتحّدث فيه عدن االجتهداد والتقليدد والتدرجيح. وهكدذا 

نجد: أنه يسير بتسلسل منطقي عميقد ليقّدم لنا صورة منسجمة ومتكاملة عدن 

 هذا العلم اإلسالمّي األصيل. 

بدأّن   لتخطيط، وإنّما نريد القولم معه في مثل هذا اولسنا نقول: إنّنا ننسج

هذا التخطيط يكشف عن منطقية وشمول وعمق بشكل واضح وقدد كدان لهدذه 

الروح األصولية دورها الكبير في تمّكنه من طبع الثقافة اإلسالميّة آنذاك، بدل 

 بطابع أصولي أصيل. ،وحتّى إلى قرون بعده

بدع دعدائم فإنّندا نجدده يقديم الددين علم األصول وأقامده علدى أربني    وكما

وإحياءه في كتابه )إحياء علوم الدين( على أربعة شعب هدي: ربدع العبدادات، 

وربع العادات، وربع المهلكات،وربع المنجيات وهكذا يسير بشكل منطقي في 

فدي اإلشدارة إلدى الصدورة   العالقات فيمدا بينهدا، مبددعا    هذه األرباع، مكتشفا  

 طها الدين للحياة، وهو يقول في هذا الصدد: المتكاملة التي يخط

وإنّما حملني على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران: أحددهما »

هدذا الترتيدب فدي التحقيدق والدتفّهم كالضدرورةد  أنّ  :وهو الباعث األصدلي د-

ه بدده إلددى اآلخددرة ينقسددم إلددى: علددم المعاملددة وعلددم  ذي يتوجددّ ّّ العلددم الددّ ألّن

ّم إّن علم المعاملة ينقسم إلى: علدم ظداهر، أعندي: العلدم بأعمدال ث  .المكاشفة..

 الجوارح، والى علم باطن، أعني: العلم بأعمال القلوب. 
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 (1).«والجاري على الجوارح: إّما عادة، وإّما عبادة....

وقد بلم هذا الكتاب شأوا  من العمدق والحكمدة، بهدر بده النفدوس،حتّى أّن 

عارفه عنه بأنّه: )مصوغ فدي قالدب مدن الحكمدة فريد وجدي يقول في دائرة م

 (2).واه(العالية، ال يدانيه فيه كتاب س

وقال عنه اإلمام محّمد بن يحيى: )الغزالدّي هدو الشدافعّي الثداني (. وقدال 

 أسعد الميهنّي: 

م أو كاد يبلدم الكمدال ال يصل إلى معرفة علم الغزالّي وفضله إالّ من بل»

 .(3)«في عقله

ّّ تدرك أكبدر األثدر فدي والّذي أعتقد  ه: أّن ما تمتّدع بده مدن فكدر أصدولّي

 إنتاجه الثر الّذي طبع الثقافة اإلسالميّة عبر قرون. 

 اإلمام الشهيد الصدر مثال حاضر

وبهددذا المثددال نطددوي القددرون، حتدّدى نصددل إلددى القددرنين: الرابددع عشددر 

والخامس عشر، ونرّكز بالتحديدد علدى مدرسدة النجدف األشدرف األصدوليّةد 

ق  لنجددد جهابددذة فددي الفكددر األصددولّي مددن أمثددال: الميددرزا النددائينّي، والمحقددّ

األصفهانّي، والمحقّق العراقّي، والمحقّق الخدوئّي، واإلمدام الخميندّي، واإلمدام 

د بداقر الصددر رحمدده هللا، وكدّل مدنهم يكداد يشدّكل بنفسدده  الشدهيد السديّد محمدّ

ة بشدكل  مدرسدة أصدوليّة واسدعة تركدت أثرهدا علدى الثقافدة ا إلسدالمية العامدّ

 واسع. 

طدالب الثقافدة لوقد كدان مدا تركده المرحدوم الشدهيد الصددر وخصوصدا  

ة   اإلسددالمية ّ  جددّدا ، فقددد قددّدم للمثقددف المسددلم أّول نظريددّ اقتصدداديّة  د غزيددرا 

، وأّول نظري إسالمية حدول البندك الالربدوي، وأول نظريدة منطقيدة   ةمتكاملة 

 
 .۱ص  ،۱ج ،إحياء علوم اددين  ( ۱)

 . 66ص  ،7ج  ،دائرة ادمعارف االسالمية  ( ۲)

 .مقدمة كتاب إحياء علوم اددين  ( ۳)
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، وأول أطروحة للمرجعية الدينيدة الرشديدة وأول حديثة حول مباني االستقراء

كتابة مدرسية لعلم األصول، وأول وأقوى مناقشدة للفكدر المدادي والماركسدي 

منه بالخصوص، وأول أطروحة للدستور اإلسالمي للدولة اإلسدالمية، وغيدر 

 . (1)ذلك الكثير من العطاء الثر والواسع

ذكدر النقداط التاليدة فدي وأحاول هنا أن اُلّخص خصائص هذا الفكر عبدر 

 فكره الحي وهي: 

 د التنظير  1

إسالميا  يقّل نظيره في الزمان، ومدرسة  فكريّة    را  فلقد كان رحمه هللا منظّ 

مجّددة  في مختلف الحقدول، لهدا خصائصدها وصدفاتها الفريددة، والتدي يمكدن 

 اختصارها في النقاط التالية: 

  د الشموليّة والكلّيّة في النظرةأ 

ي خصوصيّة يالحظها كل من يتعدّرف علدى مؤلّفدات األسدتاذ الشدهيد هو

فدي إطارهدا   وألول مّرة ...، فيجده ال ينظر لكل قضية وفي أي حقل كانت إالّ 

رات فدي صدياغة الموقدف العام، ومن خالل متابعة صالتها وجذورها والمدؤثّ 

 حولها. 

نسدانيّة الكبدرى فإذا عالج قضيّة )اإلمامة(د تاريخيا  د ربطهدا بالمسديرة اإل

 والهدف الكبير. 

 جتماعّي الرفيع. سفة نفذ إليها من خالل موقعها االوإذا درس الفل

ستقراء د نفذ من خاللها إلدى أعظدم حقيقدة عالج قضية منطقية  د كاإلوإذا  

 
كتب ادشهيد ادلدر )اقتلادنا( في االقتلاد و)ادبنك ادالربوي فوي االسوالم( فوي ادعمليوات    (  ۱)

ادملرفية، و )فلس/تنا( في اد/لس/ة، و )االسس ادمنطقية دالستقراء( في ادمنطق و )دروس 

الخور  طبعوت حتوى ا ن في علم االلوف( في علم الوف اد/قه، وكثير من ادكتب وادبحوث ا

 .عدة مرات
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 في الكون. 

وإذا تعرض لنظام العبادات درس دوره في نفي أكبدر أعدراض المدرض 

 في المسيرة الحضارية. 

 درس الماركسية ناقش من خاللها نظريات العامل الواحد.  وإذا

ز على الواقعة الفقهية انتقل لدراسة كدل القواعدد الفقهيدة األوسدع وإذا ركّ 

 فاألوسع. 

نظر إليه من جميع الجهدات، وربمدا تطدرق   أصوليا    وإذا عالج موضوعا  

ّم فدي إلى نظريات عالمية لم يعهد طرحها في مثل المجاالت األصولية كمدا تد

 بحث )الوضع(. 

جتهاد وكيفيّته درسه من خالل حركته والمدؤثّرات الخارجيّدة وإذا ذكر اإل

 فيه، أو من خالل نقاط الخطر النفسيّة والتاريخيّة العاملة على انحرافه. 

وإذا درس قضيّة  معاصرة   د كقضيّة البنوك د فإنّه يضدعها فدي ظروفهدا، 

 كاملة  قابلة  للتطبيق.  ويسّد كّل ثغورها، ويقّدمها أطروحة

وإذا درس الموقددع اإلنسددانّي سددار بدده منددذ بدددء مسدديرته وعبددر بدده كددّل 

 المراحل االجتماعيّة. 

وإذا طالع القرآن الكريم انتقلت روحه العظيمة في آفاقه ورجعت بتفسدير  

موضوعّي  اجتماعي رائع. وحتّى عندما كان يكتب رسالته العمليّة لمقلّديه كان 

جديدا  للرسالة العمليّة، يبدأ بالعبادات ويمّر بالمعامالت، ويصل   جا  يطرح نموذ 

 إلى السلوك الخاّص، وينتهي بالسلوك العاّم. 

ط للمرجعيّدة الموضدوعيّة التدي تقدود الجامعدات  وهكذا نجده عندما يخطدّ

 العلميّة دون تأثّر  بالذاتيّات والعالئق الشخصيّة. 

ى فددي كتابدده الرائددع وأروع مددا نجددده مددن تخطدديط  وتنظيددر   هددو: مددا تجلددّ

 )اقتصادنا(، فهو أفضل نموذج  لبيان هذه الخصوصيّة. 

 ب د العمق
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ق حدين  وهي خصوصيّة يشهد لها كّل من هو بمستوى فهم البحدث المعمدّ

كدّل كتداب  مدن كتبده، وكدّل حدديث  مدن فدي  يطالع كتبده الرائعدة. إنّده يتجلّدى  

 أحاديثه، وكّل درس  من دروسه القيّمة. 

دارسدا   ،نّه يتتبّع الفكرة، مناقشا  إيّاهدا بكدّل منطقيدة  وموضدوعية  وإبدداع  إ

وربما حاكم الفكرة على أساس  مّما تقوله هي، وهو   ،الصلة بينها وبين أسسها

 ما صنعه حين ناقش )الماّديّة الديالكتيكيّة( على ضوئها هي. 

عبّدرت عدن وأروع ما يتجلّى العمدق فدي كتبده الفقهيّدة واألصدولية التدي 

مرحلة  جديدة  في هذا المجال، كما يتجلّى بوضوح  فدي كتابده الرائدع )األسدس 

بما لدو قدرأه المدادي آلمدن بدا   أقام فيه البراهينيّة لالستقراء(، والذي المنطق

في وجه الكافر باب الخضوع  عا ، أو كفر بهما معا ، وأغلقوبالعلوم الطبيعية م

  (1).وهو ما أّكده بشكل مكرر نهاللعلم والتمّرد على هللا سبح

 ج د الموسوعيّة

ف فددي مختلددف المجدداالت اإلسددالمية: االجتماعيددة، واالقتصددادية، فقددد ألددّ 

ة، والتاريخيدددة، و ة واألصدددولية، والفقهيدددّ الحضددداريّة، والفلسدددفية، والماليدددّ

والعقائديّة وغيرها، وجاء في كل هذه المجاالت بالجديد  ةوالتفسيرية، والحديثي

 فة األخرى وهي: ، وهو ما يقودنا إلى الصّ العميق

 د د األصالة

ال غير، يسدلك الطريدق الوسدطى، رافضدا    السنةفهو يستقي من القرآن و

كّل السبل األخرى، غير متأثر  بأية فكرة  ال تأتيده مدن منبدع الدوحي وإن كدان 

 موضوعيّ يستوعبها بحثا  ونظرا ، وال يقف منها موقف الرفض الالّ 

 
، ادكلموة االخيورة، اد/تواو  ادواضوحة، ص 578انظر: االسس ادمنطقيوة دالسوتقراء، ص     (  ۱)

49. 
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لفكدر الماركسدي المدادي بدأروع مناقشدة، كمدا ينداقش الفكدر إنه ينداقش ا

نتهى من نفيهما عاد إلى منبع الوحي، يسدتقي منده إالرأسمالي بكل عمق، فإذا  

 المذهب االقتصادي اإلسالمي األصيل. 

منطقية المنحرفة بكل منطقية وبرهنة، ثم يختار وكذلك يناقش األفكار الالّ 

 الة في كل ما كتب وخطب. الرأي األصيل. وأنت تجد هذه األص

 هد البعد االجتماعي

سددم بهددا تنظيددره ة إلددى جنددب الصدفات األخددرى التددي يتّ فة هامددّ وهدي صددّ 

ى اإلنسان موجدودا  يتكامدل فدي اإلطدار االجتمداعي ال غيدر، أه رالفريد... إنّ 

ووعى اإلسالم دينا ، يركز على المسيرة اإلنسدانية االجتماعيدة المتكاملدة وإن 

 رد أصالته الذاتية. كان يمنح الف

ب بل في كدل مدا كتدب، ت في أغلهذه النظرة االجتماعية الواسعة قد تجلّ 

النظرية الفلسفية اإلسالمية من خالل مقدمة اجتماعيدة. وإذا   حى تجده يطرحتّ 

ض لحركة االجتهداد طرحهدا بهدذا المنظدار. وإذا درس فكدرة اإلمامدة أو تعرّ 

شكل رائدع، كدل هدذه كاندت مالمدح للشدهيد ى هذا البعد بالخالفة اإلنسانية تجلّ 

لها صورتها ونظرتها الكونية )وأيديولوجيتها(   العظيم، منظرا  لالمة ومخططا  

 السلوكية العامة. 

 د التربية 2

ضدخما  مدن أبعداد شخصدية الشدهيد الصددر   ل بعددا  ق أن تشكّ وهي تستحّ 

النداهض يصنع الجيدل    العظيمة، ولقد قضى كل عمره الشريف المبارك مربيا  

 الواعي من خالل: 

أ د تربيته للعديد من العلماء الواعين الذين انتشدروا يبثدون أندوار التربيدة 

 اإلسالمية في جسم األمة المسلمة. 

ة التي كانت تترك أكبدر اآلثدار فدي نفدوس الشدباب ب د محاضراته العامّ 
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 ع. اإلسالمي والعراقي المتطلّ 

فدة، كمدا تخاطدب العقدل، فتتدرك فاته التي تخاطدب القلدب والعاطج د مؤلّ 

ه : إندّ أثرها المتوازن على شخصية الجيل اإلسالمي، مما أمكننا أن نقول بحقّ 

 ستعمارية. ضد كل الهجمات اإللحادية واإل نهوحصّ  ى جيال  كامال ،ربّ 

ع فيربيده د د سلوكه المناقبي الرائع، الذي كان يجذب إليده كدل واع متطلدّ 

 التربية المثلى. 

 والفناء في اإلسالم والعمل به  اإللهيّ  د الحبّ  3

لتطبيقده ال  ا  فلقد كان رحمه هللا شعلة حدب   وتفدان فدي اإلسدالم، وشدوق

 يوازيه شوق...، عاش معه ومات من أجله. 

عندددما بدددأ بددالتخطيط لكتابددة  ط للحكددم اإلسددالمي نظريددا  لقددد كددان يخطددّ 

 )فلسفتنا(، و)اقتصادنا(، و)مجتمعنا(. 

س السبب إلى إيجاد ظاهرة التنظيم اإلسدالمي فدي المجتمدع، جه لنفكما اتّ 

 بعد أن واجه هجمة شرسة من قبل الشيوعية والعلمانية. 

وقاد عملية توعية فكرية ضخمة في هذا المجال، ثم قام بدور أساسي فدي 

إنشاء جماعة العلماء، وراح يدعو للتحديد الواعي ألسلوب المرجعية ثم عمدل 

عتقدال مدرات ض للتضييق واإلف، مما جعله يتعرّ منحرّ على مقارعة الحكم ال

 عديدة. 

 

 وفي خاتمة هذا الحديث: 

هدم رين، وكل أولئدك الدذين يهمّ رين والمنظّ يحسن لنا أن نوصي كل المفكّ 

أن تنعم جماهيرنا اإلسالمية بفكدر قدوي ومعنويدات يددعمها الفكدر اإلسدالمي 

واء فدي إطدار االجتهداد األصيل، نوصيهم بالعنايدة بالدراسدات األصدولية، سد

نتفدت كدل عوامدل الجمدود والحصدر ، بعد أن االحّر وهو األمر المطلوب حقا  
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مددع اإليمددان  جتهدداد الترجيحددي، خصوصددا  ى فددي إطددار اإلنغددالق، أو حتددّ واإل

عة لدى المذاهب، بما يشبه عملية التلفيق بين بانفتاح معقول على اآلراء المتنوّ 

تلفيق بين اآلراء األصولية يقوم على أساس فذلكدة التلفيق هنا    أنّ   الفتاوى، إالّ 

 للدليل وترجيح للمستندات. 

لننبذ من حياتنا الفكرية تلك اآلراء المطروحة على أساس استحسان ينقدح 

ه، ال يملدك صداحبه في الذهن ال يعلم مستنده !! أو قياس ضعيف الشبه أو خفيّ 

ة الفدرع، أو ة األصل وعلّ لّ ن عيما ركنت إليه نفسه من وجه الشبه ب  شرحا  إالّ 

عليهدا حكدم اإلسدالم  ىفيبن ى مصلحة سياسية أو اقتصادية نتصورها فرديا  حتّ 

 ونظرته للحياة. 

ى يمكنده أن يحمدل حتّ   ر المسلم،ها مزالُق حقيقية يجب أن يتجنبها المفكّ إنّ 

 . العظيم متنا المنطلقة إليهاد لتصنع غدها القرآنيّ نور الثقافة اإلسالمية إلى اُ 
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 ب التفاهم حول اصول الفقه سبيل للتقري 

 

ن أسدالمية بعدد  عن ضرورة الوحددة اإل  ربما كان من نافلة القول الحديث 

ذا إهدا تفقدد هويتهدا  ى لكأنّ سدالمية حتدّ ة اإلمدّ كانت من الخصائص القرآنيدة لأل

فرادها. أى الوالية بين قت عرفساد إذا تمزّ فقدت وحدتها، وتغرق في الفتنة وال

ء بعو  إال ت/علووه تكون فتنوة فوي )وادذين ك/روا بعضوهم أوديوا  :يقول تعالى

 .(1)ر  وفساد كبير(األ

بكدل   سدالمامجها التدي رسدمها اإلسالمية سبلها ومحققاتها وبروللوحدة اإل

 الكبير.األمر  تحقيق هذاإلى  إحكام وشمول تنتهي بالتالي

تجاهددات فكددار واإلعمليددة التقريبددب بددين األالتمهيديددة مددن سددبلها  ولعددلّ 

مة بعد تجد األقة حيث  ة وتتسع الشّ لك تزداد الهوّ والمذاهب المختلفة، إذ بدون ذ 

قة متهاوية متنازعة، فقددت تمسدكها واسدتواءها، وراحدت فدي ذلك نفسها ممزّ 

 الريح العاتية. مهبّ 

بهدا وليس التقريب عملية قسدرية وال مصدطنعة وال حركدة سياسدية يدراد 

خر بل كي تتم عملية تمويه على الطرف اآلستر جانب من الضعف والنقص ل

 صيلة تقتضيها مجموعة أمور واقعية، من أهمها:أهي عملية 

 
 .7۳: ( االن/اف۱)
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 ، وخصوصددا  ا  مددر متوقددع تمامددأسددتنباطي الخددالف الفكددري واإل نّ إ الا:أوّ 

األمدر   ،ستنباط كامل للحياة من نصوص وتقريرات ونماذج عليدا  إعندما يراد  

نا ستنتاج بشكل طبيعدي ويشدتد ذلدك عنددما تفصدلي يقع فيه اختالف في اإلالذ 

كضدياع جملدة )  فات كثيدرة  عبمضا  ىعن عصر النص عصور وقرون ونبتل

ساليب التعبير وقدرائن التفهديم أسانيد، وتغير  حاديث ولزوم تمحيص األمن األ

فدي فتدراء  واإل  والمالبسات التي تكتنف الكالم، ودخول شيء كثير مدن الددسّ 

ب عنايدة بالغدة فدي التمحديص والتددقيق. الذي يتطلدّ األمر    ،مجاميع الروايات 

تطور الحياة يفدرض عدددا  كثيدرا  مدن الوقدائع والحدوادث   نّ أإلى    ضافةإ  ،هذا

ستنباط حكمها على ضوء القواعدد إمن    خاص، فالبدّ   فيها نصّ   الجديدة لم يردّ 

 .(1)العامة(

المرونددة  بيعددي وضددروري لتحقيددقجتهدداد أمددر طفددتح بدداب اإل نّ إ ثانيوواا:

إلددى  يالددذي يددؤدّ األمددر  سددالمية لتطددورات الحيدداة،التشددريعية والمسددايرة اإل

سالم بمقتضى واقعيتده. ختالفات قبلها اإلإجتهاد، وهي  ختالفات كثيرة في اإلإ

مدا نّ إا النصوص الناهية عن مثل ذلك فال تنصب على االختالف الفكدري، ومّ أ

إلدى   ذا سرت إو  (2){تنازعوا فت/شلوا وتذهب ريحكم  وال}على النزاع العملي:  

ليده إق ز على الجانب المعصوم منه والدذي ال يتطدرّ ما تركّ نّ إالجانب الفكري ف

جتهاد الفقهي، وهدو مدا عبدر ختالف واإلالذي ال يبقي مجاال  لإلاألمر    الخطأ،

ة يعالشريفة، بنصوصها القط ةفالقرآن المصون حبل هللا، والسن  عنه بحبل هللا،

 سندا  وداللة حبل هللا، وال مجال للنزاع في ذلك.

نطالقددا  مددن واقددع الفكددر إه بددمددا سددمح جتهددادي إنّ خددتالف اإلاإل نّ إ ثادثوواا:

 
 .5ص ،ادسيد محمد باقر ادلدر  ية هللا ( اد/تاو  ادواضحة،۱)

 .46 :( االن/اف۲)
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ثراء العلمي من جهة أخرى وهذا لقاصر من جهة وتحقيقا  لعملية اإلنساني ااإل

 مدة وتراثهدا التشدريعي والقدانونين يسير باتجداه مصدلحة األأه يجب  نّ إيعني  

ضداعة شخصديتها المتميدزة وال يدتم ضدمان إوالتنظيمي، ال باتجاه تمزيقهدا و

ذا نفيت كل العناصر التحريفية للمسيرة والتي تعمدل علدى إ  الّ إالسير الطبيعي  

ق تمزّ إلى  ق، يبدأ قليال  وينتهياتجاه تخريبي ممزّ إلى   تحويل وجهتها الطبيعية

 وهذه العناصر كثيرة: ،يعظف

قدوا ام ليحقّ ر بعض الفقهاء، لصدالح الحكدّ سياسية التي تسخّ هواء المنها: األ

بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددض 

 هداف الضيقة.األ 

 طراف بمباني الطرف اآلخر وحدود فتاواهم.ومنها: د جهل طرف من األ

مسداحات إلدى    ومنها: عمليات الخدروج عدن مقتضديات الخدالف الفكدري

عامل لى إ مر عن ظروفه وتحويلهعالقة لها، نتيجة عملية تجريد لألعملية ال  

 نزاع عقائدي، وغير ذلك.

 وعليه:

فالتقريدب عمليددة تفداهم وتقددارب ونفدي لكددل العناصدر التحريفيددة ووضددع 

 الطبيعي المثري ال غير. للمسيرة على الخطّ 

ال  بمدا يخرجده عدن وربما كدان مفصدّ   –  ومن الضروري في هذا المدخل

 :ز على توضيح الموقف في النقاط التاليةأن نركّ   -كونه مدخال  
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 النقطة االولى:
 

 في مجال التقريب  ن فقهيااتجاهان 
 

ضمن سياق التوصيات االجتماعية بها،   ما يتمّ   طرح فكرة الوحدة غالبا    نّ إ

ذا هد نّ أجندب مخداطر التفرقدة. لكنّده يالحدظ التوعية وتإلى  وفي قالب الدعوة

ن إعطداء متالكه المفردات الحيّدة الغنيّدة مدإتجاه التقريبي وإن تمّكن بسبب  اإل

صددورة توضدديحية تعددّرف مقولددة التقريددب، وتثبددت ضددرورته فددي المجتمددع، 

الضدمانات التدي   –فدي واقعندا المعداش    –ه يفتقدد  ندّ أوحاجة الناس إليه، غير  

ما بدين الصدفوة مدن وسداط المجتمدع، سديّ أتتكفّل بحضوره ودوامه الفاعل في  

رح فكرة الوحدة في شكالية ينبغي أن نطهذه اإل  أبناء المذاهب المختلفة. ولحلّ 

 ميدان الفقه.

تجداهين إكت في  ها تحرّ نّ أفكرة التقريب لدى الفقهاء نجد  إلى    فعندما ننظر

ين وهما: اتجاه الفقه التقريبي واتجاه التقريب الفقهي. وهذان المشدروعان مهمّ 

التقريدب   الصلة القائمة بين الفقده والتقريدبد غيدر أنّ إلى    يشتركان في النظر

أو   موقعها في منظومة الفقهإلى    قضية التقريب من زاوية النظر  الفقهي يعالج

 فلنعبّر رأي الفقه في التقريب، بينما الفقه التقريبي يعالجهدا مدن زاويدة النظدر

 فلنعبر بالفقه المقارن بهدف التقريب.أو  موقعها في منظومة التقريب إلى 

 اتجاه الفقه التقريبي

نتيجددة للتقليددد فددة صدددرت متطرّ  المددذهبي بجملدة آراءزخددر التدداريخ وقدد 

لصعود الكثير من البحدوث الهامشدية فدي   ب المذهبيين، فصارت سببا  والتعصّ 

حد كبير فدي تكدوين الذهنيدة الطائفيدة إلى    موقع الصدارة، وساهمت إلى    الفقه

من مظاهر الهوية المذهبية. وفي ظل هذه األخطداء   الفقهية، ثم اتخذت مظهرا  

ختالفددات الجزئيددة والهامشددية الموجددودة بددين لددت اإلالمتكددررة فددي الفقدده تحوّ 
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خطوط حمراء ساخنة، اليمكن تجاوزها وغدّض النظدر إلى    المذاهب المختلفة

 عنها.

ن الذي يمكنه أن يقابل الفقه المذهبي، ويكدون أوطبيعي في مثل هذا الجّو  

ال للمنظور الفقهي لشتى المذاهب هو الفقه التقريبي فهذا السنخ من الفقه    عونا  

المشددتركة بددراز المجدداالت إإلددى  خددل الحدددود المذهبيددة بددل يسددعىينحصددر دا

ة والمصديريّة التدي براز تلدك البحدوث المهمدّ إما  سيّ الوالحيوية بين المذاهب،  

 نظير.أو  تحظى بموقع خاص في الفقه ال يملؤه  بديل

تجاه قبدل أن تكدون ناشدئة صحاب هذا اإلأفالمواقف التقريبية التي يتخذها  

دراك ضرورة فقهية معيّندة للتحليدل الموضدوعي، تحصدل علدى مسدرح من إ

 الواقع على أساس إدراك لضرورة التقريب ال غير.

التقريب بدين المدذاهب عبدارة عدن   هذه الفئة ترى أنّ   نّ إخرى:  أوبعبارة   

محاولة أساسية واجتماعية البد منها ضمن مجاالتهدا المتاحدة لهدا، ومدن بدين 

 جال الفقهي بوضوح أكثر.هذه المجاالت يبرز الم

 اتجاه التقريب الفقهي

عنددى بالمشدداكل التددي يواجههددا تجدداه يبحددث مددن زاويددة فقهيددة، تُ وهددذا اإل

مدن  المصلحون التقريبيون في سبيل تحقيق واقع تقريبي. ولو آمنّدا بدأّن قسدما  

بهامدات ال إإلدى    ق تحقيق الوحددة تعدود أساسدا  المشاكل التي تواجهنا في طري

وضدح أمكنندا أن نحصدل علدى صدورة أفي المجدال الفقهدي    الّ إ  لّ جد لها حيو

 تجاه األول.اإلإلى  تجاه بالقياسلمقدار موفّقية ونجاح هذا اإل

تجاه جعلوا نقطة ابتداء وانطالق الحركدة صحاب هذا اإلأ  نّ أوبذلك ندرك  

بهامدات الفقهيدة المالبسات الموضدوعية واإلإلى    التقريبية واساسها هو النظر

رفع القناع عن تلك إلى   د تواجهها هذه الحركة. ثم درسوا سبل الوصولالتي ق

 المالبسات الفقهية.

فمن هذه النقطة والنظرة ينشدأ الددافع لددى هدذه الفئدة مدن أصدحاب فكدرة 
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خدرى أالتقريب نحو قبولها، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيقها. وبعبارة 

ق الفقه ولبّه. ويشدكل نتيجدة للرؤيدة الدافع لهم نحو التقريب ينبعث من حا  نّ إف

 نّ أصحاب هذه الفكرة، باعتبار  أدة لديهم، مما يعزز دور أبحاث  ولّ الفقهية المت

بحاث الناشئة من مثدل هدذه الددافع تكدون ذات نفدع كبيدر فدي تحقيدق فكدرة اإل

 أذهان أصحابها منذ زمن ليس بالقريب. –وماتزال  –التقريب التي راودت 

نهدا مدن بوتقدة التجدارب ذه األبحاث والدراسدات تأخدذ كياوبما أّن نتائج ه

ّن هدذه إّن المادة الخام لهدذه الفكدرة هدي فقهيدة بحتدة فدي الواقدع، فدأالفقهية، و

أوسداط مجتمدع المتددينين بصدورة ذاتيدة إلدى    الفكرة تسدتطيع بددورها النفدوذ 

د تشددوبها بعددض نددة قددمحدداورات جانبيددة معيّ إلددى  وطبيعيددة، دون الحاجددة

نّها تصبح جزءا  ال يتجّزأ من المعايشة الفقهيدة فدي ذهدن إات، وكذلك فالمالبس

 المكلّفين.

 تجاه جملة نقاط:والذي يفرض علينا تبّني هذا اإل

طار موضوعي فقهي، فعلينا أن إالتعامل مع الوحدة ضمن   ا لم يتمّ ذ إ  :الا وّ أ

لتقليددي بمظاهر الفقده الرسدمي ا  يعود فيه العمل االجتماعي مفعما    ننتظر جوا  

 لتزام العملي بالوحدة كما هو واضح.المذهبي، ومعه ال يفسح المجال لالّ 

ا   شعلت في بعدض األحيدان لهيدب نيرانهداأبات المذهبية قد التعصّ   نّ أ  :ثانيا

خطدورة النتدائج  نّ أداء والعناد بين المدذاهب. والشدك ب ظهور العحد سبّ إلى  

و لبسا لباس الفقه، وأصبحا بسدبب السلبية لمثل هذا العداء والعناد تزداد فيما ل

التبّدري مدن اصدحاب   نّ أهوية الفقهية، كأن تدرى كدل طائفدة  من ال  ذلك جزءا  

 مة عليها.المذهب اآلخر وظيفة فقهية محتّ 

ا  ه يجدب ندّ إمدة وهادفدة، فمجموعدة منظّ باعتبداره  الفقه  إلى    إذا نظرنا  :ثادثا

دة فددي هددذه ه الوحددن مدداهو الدددور الددذي يمكددن أن تلعبددعلينددا ابتددداء أن نعدديّ 

بسدبب   ا  ن نتركهدا جانبدأعليندا  األحكدام    ي ندوع مدنأالمجموعة المتشدابكة، و

 م عليها.التزامنا بمبدأ الوحدة المقدّ 
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 .تجاهبعض سمات هذا اإلإلى  وال بأس في اإلشارة

التقريددب ال ينددادون بتوحيددد إلددى  ّن أصددحاب هددذه النظددرة الفقهيددةأ ادووف.

تبيدين مكاندة إلى    لبعض اآلخر، بل يسعونالمذاهب بحيث يذوب بعضها في ا

واضدح، التقريب فدي منظومدة الفقده االجتمداعي، ويصدوغونها بقالدب فقهدي  

 فكدرة التقريدب إلدى    هدةبهامدات الفقهيدة المتوجّ ويرفعون تلدك المالبسدات واإل

 تزام بلوازمه في المجتمع المسلم.لباألجوبة الشافية والكافية، واإل

استنباط حكدم التقريدب وتنقديح موضدوعه،   خرى: يحاول هؤالءأوبعبارة  

 فهم بدل أن يتدّخلوا في بعض المسائل الجزئية بين هذا المذهب وذاك، يسعون

 تنقيح المباني الكالمية للتقريب، وإعداد األدلة الفقهية الالزمة لها.إلى 

فكدار فقهي للوحددة، وطرحده فدي منظومدة األب. أّن مجّرد تبيين الحكم ال

ذا ي رفدع الغمددوض الدذي يكتنددف الناحيدة الفقهيددة المتعلّقدة بهددالفقهيدة، ال يعندد

عدالوة علدى السدعي فدي هدذا   –ما ينبغي  نّ إالموضوع االجتماعي الحّساس، و

األحكدام  البحُث في النسبة بدين األّدلدة الفقهيدة للوحددة وأدلدة سدائر  –الطريق  

فقهاء، وفدي ع حركة البحوث والتحقيقات التي يقوم بها العلماء والالفقهية، وتتبّ 

ظّل مطالعة  من هذا القبيل يمكننا تشخيص الموارد والظروف التي نعتبر فيها 

 .خرى بشكل أساساألاألحكام  مة علىالوحدة حاك نّ أ

من أهّم المسائل التي تواجه أصحاب هذا االتجاه التقريبي هي كيفية   ولعلّ 

بدين وضع الحلول العلمية لبعض المشكالت التدي تعتدرض الطريدق الواصدل  

 االجتماعية األخرى.أو  الفرديةاألحكام  أدلّة الوحدة وأدلّة سائر

 عندما يصل الفقيه من خالل اسدتنباطه  .كثار من رفع شعار الوحدةج د اإل

وجوب الوحدة فسوف يكون له فدي شدعار الوحددة طعدم خداص ومتميدز. إلى  

ية بأهمّ  امه يوجد شعور عبة ألنّ محبّ  ،بة والخطيرةدة من الشعارات المحبّ فالوح

نقطة الضدعف فدي مدواقفهم  المسلمين قاطبة يشعرون أنّ   قضية الوحدة، إذ أنّ 

ر د أّي فكدر ت والفرقة المستشرية فيهم. وكونه خطيرا  فألّن الفكّ ما هو التشتّ إنّ 
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د لو كان تجريديا  محضا ، ال يعنى بواقع الناس وال يعيش همدومهم يندزوي ال 

ر في حياة الناس ويتفاعل معهم فإنّه كان يؤثّ محالة ولو بعد حين، بعكس ما لو  

 د.ل منعطفا  تاريخيا  فيخلّ سيشكّ 

ة وخطيدرة حيثمدا يوجدد واقدع يشدغله سالمية قضية مهمّ فقضية الوحدة اإل

مسلمون، ويكفي أن يلقي المرء نظرة على خارطة العالم، ومقددار مدا يشدغله 

 ة موقفهم الحضاري.هميأمواقع استراتيجية، ليدرك جيدا   المسلمون منها من

التقريدب إلدى    أصدحاب النظدرة الفقهيدة  إنّ   ،د د السعي لدرفض الخرافدات 

 .خرافات من آثار سلبية في المجتمعيدركون قبل اآلخرين ما تتركه ال

 تجاهين يتكامالن في خدمة قضية التقريب.ويمكن القول بأن اإل

 التقريب ومنهجه االجتهادي

تجداه مكنا  من العمل في ميدان هدذا اإلتجتهاد مليس كل منهج بسيط في اإل

ما هو بالعمدل علدى اسدتيحاء روح جتهاد في هذا المجال إنفاإل  ،العظيم الفقهي

ة، وال موجب للوقوف علدى دقدائق نصوصده سالم من خالل مفاهيمه العامّ اإل

 .للبحث عن أدلّة الوحدة

نبيداء الفقه المعاصدر امتددادا  لحركدة األتجاه يرى في حركة ومثل هذا اإل 

ة، ة والخاصّ نسانية، العامّ ( الشاملة لكل شؤون الحياة اإلعليهم السالمواألئمة )

 هتمام الشارع بكدّل حدوادث الحيداة البشدرية، والعمدل علدىإلتي ترّكز على  وا

 تصحيح مسارها الخاطئ.

تجاه ضرورة تقنين الحركة التقريبية وفق الشريعة السمحاء، فيرى هذا اإل

هدة نظدر الشدارع نتشداره، وبيدان وجّ إحة لتطدوير وسدائل يجاد السبل الصالإو

جوبة لكافدة ماله، ووضع الحلول واألعأالمقّدس في مقرراته وأهدافه وبرنامج 

 ه الواقع الوحدوي.المسائل والمشكالت التي تواجّ 

جتهاد فدي هدذا الطريدق، لمواجهدة الحداالت ك اإلإننا نعتقد بضرورة تحرّ 

لتدي يزخدر بهدا الواقدع، علدى أسداس شدريعة هللا المستحدثة والوقائع الكثيرة ا
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تعالى النازلة على لسان نبيّنا محمد )ص( وما تسالم عليه المسلمون مدن أدلّدة 

رة  وأحكددام واسددتدالالت شددرعية وعقليددة بمددا يوافددق الكتدداب والسددنّة المطهددّ

الصددحيحة. دون الخضددوع للضددغوط المختلفددة، وتجدداوز العراقيددل النفسددية 

إلدى  صدغاءى تكدريس اآلراء السدابقة، وعددم اإلي تعمل علواالجتماعية، والت

 البعض الذي ذهب بعيدا  عن واقع التقريب.

جتهدداد الفقهددي المطلددوب اتخاذهددا لمعالجددة مشددكلة )تقنددين( إّن حركددة اإل

التقريب على أساس الشريعة الغدّراء، يجدب أن تدنهض بالمسدتوى المطلدوب، 

السدداحة بحلددول عميقددة وذلددك مددن خددالل مواجهددة الحاجددات المطروحددة فددي 

ومناسددبة فددي هددذا العصددر، لكددي يشددعر اإلنسددان المسددلم بوجددود أجوبددة لكددل 

عدالم معروفدون بدالورع أتساؤالته العملية من هذه الناحيدة، قدد هيّأهدا فقهداء  

إشدكال قدد ينقددح أو    تده مدن كدل إيهداما نفسه، وتبدرأ ذمّ والنزاهة، فتطمئن له

سدلم د علدى غيدر مذهبده د فدي ه المبذهنه، فال يحّس بالحرج وهدو يرافدق أخدا

أو   الحدجأو    الجهداد أو    الصديامأو    متثاالت، كدأن يكدون فدي الصدالةبعض اإل

 الزكاة …

ستفادة من المباني لعناصر الفاعلة في هذا المنهج اإلمن أهم ا  نّ أوال يخفى  

ع المسدائل ودراسدتها طرح المباني الكالميدة شديء مهدم فدي تتبدّ   الكالمية فإنّ 

حدة مدا كاندت مسدائلنا الكالميدة منقّ كاندت الدراسدة مقارندة وكلّ   وخصوصا  إذا

 نطالقدا  مدن هدذاإصدولية. وطاتنا وازدادت وارتقدت أفكارندا األنت استنباتحسّ 

يحاول الفقهاء التقريبيون تنقيح المباني الكالمية للتقريب، وإعداد األدلّدة األمر  

 الفقهية الالزمة لها في ضوء تلك المباني.

 ف الكالمي آثاره الواضحة في علم أصول الفقه.وقد ترك الخال

نظريدة تكشدف عمدا هدو كدائن، إلى    تقسيم مدركات العقل  -مثال     –  ذ يتمّ إ

ما يسدتقل إلى  وعملية تعين ما ينبغي أن يكون، وتقسيم مصاديق الحكم العقلي

 العقل فيه بالحكم، وما يعتمد فيه على مقدمات غير عقلية.
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المالزمدة بدين حكدم العقدل وحكدم الشدرع،  وتأتي هندا بحدوث عدن قاعددة

حكدم  قبدل مجديء وبحوث عن ثبوت الحسن والقبح لألفعال وهل يمكن أن يتمّ 

أو  فعال بحسب ذاتها حسن وقبح كما يقول المعتزلدةالشرع أي يكون هناك لأل

وبحدوث عدن معداني شداعرة، لدى مجديء الشدرع كمدا يقدول األيتوقف ذلك ع

حسن والقبح هل همدا مدن )اآلراء المحمدودة( ال  الحسن والقبح وأخرى عن أنّ 

هما أو    فتكون مدركات بعدية للعقل العملي حين يدخل عالم النظام االجتماعي

من المدركات القبلية له قبل ذلك وهمدا موجدودان فدي عدالم القدوانين و )لدوح 

 الواقع(.

لة في التطبيقات يترك الخالف الكالمي أثره الواضدح ثم تأتي بحوث مفصّ 

 فيها.

التدي األحكدام    ةتجاه الفقهي في التقريب ينبغي أن ينطوي على كافّ فهذا اإل

 ويجيدب تمّس اإلنسان المسلم فدي أي مكدان مدن أطدراف األرض المعمدورة،  

 على المسائل التي هي محّل ابتالئه، وترفع عنه حرجه، وتيّسر له األمور.

 لذا فإنّه ينبغي أن يشتمل مشروع التقنين التقريبي على:

 نسان المسلم.ع تساؤالت اإلياألجوبة الشافية لجم د 1

د النظددرة الشدداملة لجميددع أطددراف الواقددع الوحدددوي، والتددي تضددع فددي 2

 سالمي.يين: اإلنسان المسلم والمجتمع اإلحسابها عنصرين أساس

د مباحددث فقهيددة تعنددى بشددؤون المسددائل التقريبيددة والواقددع الوحدددوي 3

ى هدذا الصدعيد، وصدياغتها بصدورة المنشود، وتقديم خالصدة الدراسدات علد

 .. على أن تشمل ما يلي:.ةأحكام فقهية مستقلّ 

 هة.أ د األدب الفقهي الخاّص بالتقريب، واللغة الفقهية د التقريبية الموجّ 

 ستدالالت الفقهية المشتركة.ب د اإل

ج د بيان أدلّة الوحددة فقهيدا  د مدن الكتداب والسدنّة الصدحيحة د وبراهينهدا 

 لعقلية.النقلية وا

 د د الشواهد التاريخية من األخبار واآلثار.
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 هد د آراء علماء السلف وأقوالهم في هذا الجانب.

 و د بيان فلسفة الوحدة وأخالقيات التقريب.

 سالمية وسبل معالجتها على مستوى األمة.ز د تصوير تحديات الوحدة اإل

وتوجيده سدبل قتراحات القيّمة على هدذا الصدعيد،  ح د تعزيز المباحث باإل

 تطبيقها.

سدالم فحدوال  كدانوا بمثابدة مندارات تنيدر وال غرو في ذلك، فقد انجدب اإل

نطلقوا ببُعد إسالمية، أعمدة تقام عليها خيمة الوحدة اإلدرب التقريب الوعر، و

نظرهم ورجحان عقولهم باتّجاه التصّدي لتحقيق الواقع الوحدوي الدذي تنشدده 

 أجيال المسلمين.

 

 

 

 

 

 

 ة:نيالثا النقطة
 

 ة الترتيب بين األدلّ 

 

أمر ة  دلّ ومالحظة الترتيب المنطقي بين األ  ستداللالتحديد في منهج اإل  نّ إ

ذا رّكزندا علدى إنندا  أعنا في الخلط الكبيدر. وال أعتقدد  لوق  الّ إ، وضروري جدا  

نوع الدليل والحظنا ظروفه الخاصة، سوف نختلدف فدي الترتيدب المطلدوب، 

إلى   ال  ثم يلجأوّ أستصحاب  باإل  ، فهذا يستدلّ واسعا    ا  ابوبدون ذلك نشهد اضطر

جمداع، وهكدذا نقدع فدي باحة ثدم يلجدأ لإلصل اإلأ، وذاك يذكر مقتضى  النصّ 

، وهدي بتداء  إعدم التصفية المنهجية    هو  يعة. وسّر هذا الوقوعظدوامة فقهية ف
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 ستدالل فقهي متين.إشرط كل 

مالكدات تقدديم أي دليدل علدى عة حدول  ب دراسدة موسدّ يتطلّ األمر    هذا  نّ إ

ن إالماميدة واصولية  ضت لها بالتفصيل المدرسة األت تعرّ آخر. وهذه المالكا

 (1)رة جدا .في مرحلة متأخّ  ستيعاب قد تمّ كان اإل

 المالكات هي: نّ أ وقد ذكر

إلددى  جمددالص، والحكومددة والددورود. ونشددير باإلصددّ التخصدديص، والتخ

 معانيها:

 .اج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا  خراإلالتخصيص: والمراد به 

 ص: والمراد به الخروج الموضوعي والوجداني.التخصّ 

 وهذان معروفان.

الدددليل اآلخددر إلددى  حددد الددليلين ندداظرا  أن يكددون أالحكومدة: والمددراد بهددا 

استصدغره   الفقاع خمر)  نّ أل ما ورد من  وّ له، فمن القسم األ  مضيقا  أو    عا  موسّ 

)ص(: )ال ضرر الثاني قوله موضوع حرمة الخمر، ومنع من  إذ يوسّ   (الناس

 مددا ال يشددملإلددى  وليددةدلددة األوضددوع األوال ضددرار( الددذي يقددوم بتضددييق م

 الضررية.األحكام 

د ، ولكدن بواسدطة تعبدّ الورود: والمراد به الدليل النافي للموضوع وجددانا  

العملي   صلل )حجية خبر الواحد( على دليل األ، كتقديم دليم عليهفيقدّ   شرعي

د. ة التعبدّ الذي موضوعه الشدك حيدث يرتفدع الشدك وجددانا  بمعوند)كالبراءة(  

المجتهدد  نّ أ، ذلدك نندا سدنختلف بعدد ذلدك كثيدرا  أ  ظنأوعبر هذه المالكات ال  

 
ا خور هوو موا ورد فوي الووف فقوه من ضمن ادبحوث في مجاف تقوديم األددّوة بعضوها علوى (  ۱)

مون مبتكورات ادشوي   ادشيعة تحت عنوان )ادحكومة وادوورود( وقود عوّدهما ادعالموة ادمظ/ور

( ۱90، ص ۳هو  )انظر الوف اد/قوه، ج ۱۲8۱نلاري ادكبير )رحمه هللا( ادمتوفى سنة  األ

ادحكيم في ادحلي ادى طبقة أسبق منه، كما ذكر ادسيد   ادشي  حسين  رجعها ادمرحومأفي حين  

 .87( صااللوف ادعامة دل/قه)
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ذا لم يجد شيئا  راح يبحث إيبحث د عن واقع الحكم الشرعي، ف  ول ماأيبحث د  

لي ء فعليه البحث عن موقفه العمذا لم يعثر على شيإل بمنزلة الواقع فعما نزّ 

الّ لجأ للموقف العملي كما يحدده العقل، وعندد إكما تحدده الوظيفة الشرعية، و

 يلجأ عادة للقرعة طبق تحديداتها.األمر  د تعقّ 

 وهذا الترتيب قائم على قوانين الحكومة والورود.

غيرها، اع وجما عن الواقع كالكتاب والسنّة واإلفاألدلّة التي تكشف بلسانه

هو بمنزلة  ة التي تكشف عن الواقع التنزيلي )أي مادلّ مة بال ريب على األمقدّ 

الة فدي الصدّ حة، وقاعدة التجاوز والفدراغ  صالة الصّ أستصحاب والواقع( كاإل

دا  فدي يلدة لموضدوعها تعبدّ ولى حاكمة على الثانية ومزاأل  نّ وأمثالها. وذلك أل

دلدة الوظيفدة الشدرعية أ ىمة بددورها علددّ لواقع التنزيلي مقة ادلّ أ  نّ أحين نجد  

خذ في موضوعها أة ن هذه االدلّ أل  دحتياطالبراءة، والتخيير، واإلالعملية كأدلة 

 فقدان الواقع بجميع مراتبه، حتى التنزيلي.

 دلعقليدةدلدة الوظيفدة العمليدة اأمة على  ظيفة العملية الشرعية مقدّ ة الووأدلّ 

وهدذه األخيدرة ة الشدرعية بكدل مراتبهدا.  دلّ ها أخذ في موضوعها فقدان األألنّ 

 (1)دلة القرعة لما ذكرناه.أمة على مقدّ 

إلدى  سدتدالل راجدعتالفات في منداهج اإلخالكثير من اإل  نّ أه هو:  وما أظنّ 

 ختالف الكثير.ال فال مجال لإلإتركيز على مالكات التقديم هذه، وعدم ال

بنفسدها تلعدب دورهدا  هذه المالكدات   نّ أه هنا على  ن ننبّ أومن الضروري  

حكدام )نفدي أة وحكدام الضدررية والحرجيدّ ويدة كاألالثاناألحكام    ةفي تقديم أدلّ 

األوليدة كالوضدوء والصدوم األحكام  ةالسبيل على المؤمنين( وأمثالها على أدلّ 

 وغيرها. والحجّ 

 
( ص االلوف ادعاموة دل/قوه ادمقوارنو)  ۱95و    ۱9۲ص  ،۳ج  ،( راجع )الوف اد/قه( دلمظ/ر۱)

 آيوة هللا  . وباقي ادكتب االلودية من قبيف )دروس في علم الوف اد/قوه( دلمرحووم9۲و    85

 ادلدر.
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في منطقدة األمر    الوالئية التي يصدرها ولياألحكام    ةوكذلك في تقديم أدلّ 

ة الواليدة أدلدّ   نّ أباحدة هندا، باعتبدار  ة اإلعلدى أدلدّ   وليدةناوينها األالمباحات بع

 ن تتمّ أمة عليها. وهو باب واسع من الضروري ولية ومقدّ ة األدلّ األإلى  ناظرة

 ل العميق فيه.دراسته والتأمّ 

 .مبادئ البد من االتفاق عليها أوال  هناك  نضيف أنّ  ودزيادة ادتوضيح

تفداق علدى بعدض مدن اإل  رتيدب المنطقدي البددّ تفداق علدى التاإل  لكي يدتمّ ف

 ها ما يلي:المبادئ لما لذلك من أثر في نوعية الترتيب المذكور، ومن أهمّ 

 الواقع.إلى  ة ونظرهاد األدلّ  1

 األولية والثانوية.األحكام  د 2

 ة على البعض اآلخر.د العناصر الموجبة لتقديم بعض األدلّ  3

مدور بقددر مدا نحدن ل حول هذه األصّ دخول في البحث المفولسنا بصدد ال

 ستداللي المنطقي المطلوب.توضيحها لنبني عليها الترتيب اإل بصدد 

 الواقعإلى  ة ونظرهادلّ د األ 1

بذاتده، وبغدض النظدر عدن علمندا بده  قائمدا    للشريعة واقعا    نّ أال ريب في  

نسدانية لهدي كامدل لتربيدة اإلإهدا تعبدر عدن تخطديط  نّ أبمالحظة  وذلك واضح  

 ايتها لتحقيق هدف خلقتها.وهد 

جتهاديدة( التدي ة اإل)األدلّ إلى    ننا نلجأإعندما نحاول اكتشاف هذا الواقع فو

 الواقع.إلى  تشير

ة منها ما يوجب القطع والعلم بالواقع. والقطدع حجيتده ذاتيدة ال وهذه األدلّ 

 صددطالحا  إى لظددن بددالواقع ويسددمّ سددلب. ومنهددا مددا يوجددب اكتسددب وال تُ تُ 

الدذي تنتجده   الظنّ   نّ أد على  ذا قام على اعتبارها دليل قطعي يؤكّ إ  مارة(بد)األ

كون هذا الكشف غيدر   رغموعن الواقع،    يعتبره الشارع ويعّده كاشفا    هو ظنّ 

 .ا  د م كشفه تعب  يتمّ  الدليل القطعي نّ أ ال  إتام في نفسه 

من قبيل النصوص  وهي الواقع الشرعيإلى  يها تؤدّ نّ أذن تعلن  إمارة  فاأل
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 .ا حكم شرعيالتي يظهر منه

ل مؤّداهدا يدنزتد على مؤّداها هو الواقع، ولكن تؤّك    نّ أة ال تعلن  وهناك أدلّ 

مدن  ،ستصحاب الذي يقول ببقاء اليقين في حالة الشك وذلكمنزلة الواقع، كاإل

 . (1)حيث الجري العملي

صول ى بدد)األالواقدع بكدل مراتبده وتسدمّ إلدى    ة أخرى ال تنظروهناك أدلّ 

لن ندخل فدي حتياط وأصل التخيير وية( من قبيل أصل البراءة وأصل اإلعملال

 ما نكتفي بهذه االشارة.نّ إتفاصيل هذا الموضوع و

 لية والثانويةوّ األاألحكام  د 2

تقسيم يرتبط بموضدوعنا إلى    ننا نشير هناأ  الّ إدة،  ولألحكام تقسيمات متعدّ 

 وية.األولية والثاناألحكام إلى  هذا، وهو تقسيمها

ولي هو الحكم المجعول للشيء أوال  وبالذات، بغض النظر عدن فالحكم األ

الواقعيدة التكليفيدة كحرمدة األحكدام  العوارض التي تعرض عليه، وهدي أكثدر

ما الحكم الثانوي، فهدو مدا أالوضعية كبطالن العقد الربوي.  أو    شرب الخمر،

ولدي حكمده األ  عنوان خاص يقتضي تغييدر  يجعل للشيء من أحكام بعد طرّو  

 الحرمدة مدثال .إلى  كطرّو الضرر على الصوم، مما يحّول حكمه من الوجوب 

 سالمية. ر عن مرونة عامة في الشريعة اإلوهي حالة تعبّ 

التي األحكام  وهناك اصطالح آخر للحكم هو الحكم الوالئي، ويقصدون به

  ما يغيرهافي مجال ملء المنطقة المباحة في التشريعات ماألمر    يصدرها وليّ 

 هدو مدناألمدر  حكام وليأإطاعة    وجوب   أحكام إلزامية، وال ريب في أنّ إلى  

أحكاما  ثانوية   صفة كونها  وامر تكتسب ت هذه األولية، ولكن متعلقااألاألحكام  

دارتده للمجتمدع. إفدي عمليدة األمر    التي يراها ولي  تقوم على أساس المصالح

وذ أوامر الولي، فلها مجالها الواسدع وهنا أيضا  ال نريد الدخول في مجاالت نف
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 من البحث.

 ة على غيرهاعنصر في تقديم األدلّ  د أهمّ  3

ل علدى آخدر هدو عنصدر أهم عنصدر يوجدب تقدديم دليد  ويمكن القول بأنّ 

م عليده ه يتقددّ نّ إقرينة على المراد من دليل آخر ف  ل دليل ماذا شكّ إ)القرينية(، ف

 ا الدليل اآلخر.باعتباره يكشف عن المراد الجدي من هذ 

قتدرن بقريندة ذا اإر المراد مدن لفدظ واحدد ن تغيّ أوهذه القرينة كما يمكنها  

حددد أن تصددرف المدراد فدي أهدا سددد الضداحك( د يمكنصدارفة، د كمدا فدي )األ

 ليه الدليل اآلخر لو شكّل هذا قرينة له.إي ما يؤدّ إلى  الدليلين

 ر للقرينة موارد منها:وقد نتصوّ 

خددراج مددن الحكددم مددع بقدداء المددورد اإل ، حيددث يددتمّ أ د حالددة التخصدديص 

 موضوعا .

 الخروج الموضوعي الوجداني. ص، حيث يتمّ ب د حالة التخص  

دا . كمدا فدي تعبدّ  عا  اآلخدر موسدّ إلى  حد الدليلينأج د الحكومة، حيث ينظر  

ما في )ال ربا ك مضيقا  أو   ع موضوع حرمة الخمرالذي يوسّ   الفقاع خمر(  نّ أ)

 ق موضوع حرمة الربا.الذي يضيّ  – والده(بين الولد و

، ولكددن د د الددورود، حيددث يددأتي دليددل شددرعي ينفددي الموضددوع وجدددانا  

صدل دليدل األإلدى  د شرعي، كما في نسبة دليل حجية خبر الواحد بواسطة تعبّ 

د الوارد مدن دليدل ك يرتفع بمعونة التعبّ الشّ   نّ إالعملي الذي موضوعه الشك، ف

 صل العملي.مجال للتمسك بدليل األفال يبقى  حجية الخبر.

 

 

 الترتيب المنطقي

ح الترتيدب المنطقدي علدى النحدو ن نوضّ أذا عرفنا األمور السابقة أمكننا  إ

 التالي:
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جتهاديدة ة اإلأوال  د مرحلة البحث عن الحكم الشرعي الدواقعي عبدر األدلدّ 

 .والعقل جماعكالكتاب والسنة واإل

الواقدع، فدي مثدل شرعي المندّزل منزلدة  ثانيا  د مرحلة البحث عن الحكم ال

 صالة الصحة وقاعدة التجاوز.إستصحاب ودليل اإل

ثالثا  د مرحلة البحث عن الموقف العملدي والوظيفدة الشدرعية عندد غيداب 

 حتياط الشرعي.ة البراءة الشرعية، واإلالواقع بكل مراتبه، كأدلّ 

لبدراءة ل، كأدلّة اده العقرابعا  د مرحلة البحث عن الموقف العملي كما يحدّ 

 حتياط. اإلأو  التخييرأو  العقلية د لو قلنا بها د

فعندما يوجد دليدل ،  ما يقوم على قوانين الحكومة والورود نّ إوهذا الترتيب  

ستصدحاب دليدل اإلإلدى    يكشف عن الواقع بنفسه فليس هنداك مجدال للرجدوع

ه غائب وليس بغائب نّ أ  اه بمنزلة الواقع الذي يفترض ل مؤدّ ما ينزّ مثال ، وهو إنّ 

 هنا.

 ةم أدلددّ فدي التقددديم هدي التددي تقددّ هدذه المناطددات  نّ أيضددا  أومدن المالحدظ 

وليدة، األاألحكدام  ةالثانوية من قبيل )ال ضرر( و)ال حرج( علدى أدلدّ األحكام  

باحدة ة اإللدّ الوالئيدة علدى أد األحكام    ة، كما تقدم أدلّ الة والحجّ كالوضوء والصّ 

 وقرينة عليها. ليهاإباعتبارها ناظرة 

لمندداهج التددي ة فددي كثيددر مددن ان نكتشددف عدددم الدقددّ أوعلددى هددذا نسددتطيع 

العمليددة األصددول  سددتدالل والتددي بدددأت مباشددرة بددبعض طرحددت لعمليددة اإل

 ل العقلية من قبيدل بعدض مدن اسدتدلصوباأل ما بدأت مطلقا  لشرعية، بل وربّ ا

 عقليدة هدي:  اعددةي من يجدوز تقليدده بقعلمية فالعتبار شرط األ  من اإلمامية

ا ، ولمدّ (1)  بين التعيين والتخييدر فالمددار علدى التعيدين(األمر    ه متى ما دارنّ أ)

علم والتخيير بينه وبين العدالم فدالمتعيّن هدو هنا يدور بين تعيين األاألمر   كان

كل هذا مع  لزوم تقليد األعلم لحصول اليقين فيه بالخروج عن عهدة التكاليف.

 في البين. ة اجتهاديةوجود أدلّ 
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 نّ أإلدى    شدارةنقدها بقدر ما نريد اإلأو    ولسنا هنا بصدد شرح هذه القاعدة

جتهادية التي تطرح، هذا المورد هو مناقشة األدلة اإل المسلك الطبيعي في مثل

د ّدعاء جريان السيرة القطعية لدى المسلمين جميعدا  علدى عددم التقيدّ إمن قبيل  

ين ، رغدم وجدود علدم إجمدالي بالتخدالف بدسدتفتاءاألعلم عند اإلإلى   بالرجوع

دعاء فال مجال للدليل ، فإذا ثبت هذا اإلستنباطالصحابة والعلماء في نوعية اإل

 .العقلي

سددير  نّ أسددالمي الدددولي شددات مجمددع الفقدده اإلوقددد الحظددت أثندداء مناق

 ةأقوال األئمدّ إلى    ستناد ثير من موارده يعتمد إّما على اإلستدالل هناك في كاإل

ة مختلفددة أدلددّ إلددى  سددتناد اإلأو  المجتهدددين فددي إطددار المددذاهب،إلددى  ىحتددأو 

المحدرزة للواقدع قبدل األصدول    بعدض إلدى    ستدالل، كاالستناد المراتب في اإل

عليده فدي   طالمدا اعترضدتُ األمدر    جتهاديدة. وهدذاة اإلفي االدلدّ األمر    تحقيق

ة الحرة يجدب جتهاديالعملية اإل  نّ أعلى    حيث أّكدتُ   ،جلسات المجمع المتتابعة

هدا مدا يسدتأنس بة والعلمداء إنّ أقدوال األئمدّ  ن تسلك السدير الطبيعدي. علدى أنّ أ

 نّ إفد  لت إجماعدا  إذا شدكّ   إالّ   النتدائج المسدتنبطة ال أكثدر، اللهدمّ إلدى    طمئنانلإل

 المجال سيختلف.

ي كتدب العلمداء متحّدثدة عدن هناك بعض النصوص التي جداءت فد  نّ أ  ثمّ 

 كن مناقشتها فدي ضدوء البحدث السدابق، ومنهدا الدنصّ ما أمستدالل ربّ سبل اإل

سالم الغزالي فدي كتابده )المستصدفى مدن علدم االصدول( ة اإلالوارد عن حجّ 

حيث يقول في الفن الثالث من القطب الرابدع وهدو يتحددث عدن بيدان ترتيدب 

ي األصدل الدنصّ إلى  نظره ن يردّ أويجب على المجتهد في كل مسألة : »ةاألدلّ 

فينظر أول شيء في رة، السمعية المغيّ  :ةدلّ يبحث عن األ  ع، ثمّ قبل ورود الشر

ا مدهنّ إرك النظدر فدي الكتداب والسدنة فن وجد في المسألة إجماعا  تدإجماع فاإل

جماع على خالف ما فدي الكتداب والسدنة جماع ال يقبله، فاإلن النسخ واإليقبال

فدي الكتداب  ة علدى الخطدأ، ثدم ينظدردليل قاطع على النسخ إذ ال تجتمع األمدّ 

كل واحد يفيد العلم القداطع. وال   نّ أل  دوالسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة

، فمدا بدأن يكدون أحددهما ناسدخا   ر التعارض في القطعيدات السدمعية إالّ يتصوّ 
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عمومات إلى  سنّة متواترة أخذ به. وينظر بعد ذلكأو    من كتاب   وجد فيه نصا  

مدن أخبدار اآلحداد ومدن   ات العمدومينظر فدي مخّصصد  الكتاب وظواهره، ثمّ 

فقد ذكرندا مدا يجدب  خبر واحد عموما  أو  ،ن عارض قياس عموما  إالقياسات ف

ن إقياس النصوص، فدإلى    ن لم يجد لفظا  نصا  وال ظاهرا  نظرإا، فتقديمه منه

ف ن تساويا عنده توقّ إعمومان طلب الترجيح، فأو    خبرانأو    تعارض قياسان

 .(1) «ي آخرر على رأعلى رأي وتخيّ 

 على النحو التالي: فالترتيب لديه يتمّ 

 د مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع. 1

 صل في هذا المورد بخصوصه.ة المخالفة لهذا األد األدلّ  2

 الّ تّم الرجوع ثانيدا  إجماع، فإن وجد كفى األمر، واإلإلى    وهنا يرجع أوال  

كتاب في نصوصه، والسدنة المتدواترة النصوص المتواترة لفظا  وسندا  كالإلى  

الظدواهر والعمومدات، إلى    في نصوصها التي ال تقبل الخالف. ثم يرجع ثالثا  

قياسية، وبعدد ذلدك يرجدع لألقيسدة أو    وما يطرأ عليها من مخصصات خبرية

 التخيير.أو  ففالتوقّ  ح األقوى وإالّ ن تعارضت رجّ إف

إلى  هذا المنهج، ولكنّا نشيرولسنا بصدد المناقشة المستفيضة لهذا النص و

 النقاط التالية:

ستصدحاب عددم الجعدل قبدل إي  ه يقصدد مدن النفدي األصدلندّ أد الظاهر    1

ف حدال المكلدّ   ستصدحاب عددم الحكدم المجعدول فدي حدقّ إأو    سالم،مجيء اإل

المدراد هدل هدو استصدحاب   نّ أ، باعتبار  نوقش أصوليا  الصغر، وهذا المعنى  

ق لعددم وجدود حالدة ذاك، فهدذا ال يتحقدّ أو    الفرد   عدم ثبوت التشريع بحّق هذا

حالة الحقة بالنسبة لهما، أم هو استصحاب عدم الجعل الكلي، والذي أو    سابقة

 عدم وجود حكم لنا فدي هدذا العصدر، فهدو استصدحاب مثبدت ال  يالزمه عقال  

ه قد يشكل على مسألة استصحاب عدم الحكم نّ أقيمة له وال يثبت لوازمه، كما  
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مددورد مددن مددوارد تبدددل ال مددا بعددد البلددوغ، بددأنّ إلددى  ل حددال الصددغرالمجعددو

جمدالي إاستصحاب عدم الجعل هدذا ال يجدري لوجدود علدم    نّ أ  الموضوع. ثمّ 

ستصدحاب مدع وجدود ن الموارد المشكوكة، وال يجدري اإلبالجعل في كثير م

 علم إجمالّي في اطرافه.

جأ لرة، وال يبة المتأخّ الرتّ إلى  البراءة يعني اللجوءإلى  اللجوء أوال   نّ إد    2

اه ل مدؤدّ الدليل المندزّ أو  الواقعإلى  جتهادي الناظرالّ عند فقدان الدليل اإلإإليه  

 منزلة الواقع.

ر إجماع على خالف الكتاب والسنة؟ ومدى د ال ندري كيف يمكن تصوّ   3

ر ر حصوله، لم يكدن هنداك مجدال لتصدوّ ذا لم يمكن تصوّ إحصوله وكيفيته، ف

ية في ذاتده، جماع حجّ ر لإلننا ال نتصوّ أن خالله للكتاب والسنة، على  سخ مالن

 ولكن بمقدار ما يكشف عنه من حكم شرعي.

جمداع دون إالفقيده علدى مدا بددا لده مدن    ن يعتمددّ أوال ندري كيف يمكدن  

 الكتاب والسنة؟إلى  الرجوع

ف الكتاب صإلى  بذاته د يقف قائما   جماع نفسه د لو اعتبرناه دليال  اإل  إنّ   ثمّ 

ه ال ندّ أة عليهما بحجّ  ن نعّده مقدما  أفي الكشف عن الواقع، فكيف يمكن   والسنة

 يقبل النسخ وهما يقبالنه؟

عمومدات السدنة إلدى  د لم يشدر عندد ذكدر عمومدات الكتداب وظدواهره  4

 حالها في التخصيص والتقييد كحالها في الكتاب. نّ إوظواهرها، ف

مقتضى القاعدة هو وم التعارض، يستحكّ  د وعندما يتساوى الدليالن لديه  5

 التخيير.أو  فالتساقط، وال مجال للتوقّ 

حتيداط، وهدو خدالف ن يريدد بده اإلأ الّ إف ضح لدينا معنى التوقدّ لم يتّ د    6

 المصطلح.

األصددول إلددى  هجتهددادي، يجددب التوجددّ ه بعددد فقدددان الدددليل اإلنددّ إد ثددّم  7

العمليدة األصدول  إلدى    مباشدرةستصدحاب د ال العبدور  حرازية للواقع د كاإلاإل

 األخرى.

م ومدا هدو األخرى، منها مدا هدو شدرعي فيتقددّ األصول    هذه  نّ أد على    8
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 ر رتبة.عقلي فيتأخّ 

هناك الكثير من التساؤالت التي قد تبقى بال جواب في هدذا   نّ أوهكذا نجد  

 المنهج.

 رأي اإلمام الجويني في ترتيب أصول الفقه

علم أصول الفقه يقوم على أسدس منطقيدة   نّ أ  إلى  ن أشيرأوال يفوتني هنا  

واقع الشريعة، وعدن السدبل الكاشدفة لر الدقيق  من التصوّ   متينة، تنطلق أساسا  

ة مكدانتهم، وهدو مرغم عظ   حابةسيرة الصّ من عنه وليس علما  سمعيا  مأخوذا  

ه نظم ما صول الفقه إنّ أام الحرمين الجويني، اذ يقول عن  مإالرأي الذي ذكره  

من سير الصحابة األكرمين، وضّم ما بلغنا من عبرهم، ولو كانوا عكسوا   جاء

الترتيب ألتبعناهم، ويضيف: )نعم، ما كان يعتني الكثيدر مدنهم بجمدع مدا بلدم 

الكافّة من أخبار رسول هللا )ص( بل كانت الواقعة تقع فيبحث عن كتداب هللا، 

ن إيبحثون عن األخبار فآن ثم كانوا بحفظ القر  حابة ال يستقلّ وكان معظم الصّ 

 .(1)لم يجدوها اعتبروا ونظروا وقاسوا(

 منها: وهناك مواقع للنظر في هذا النصّ 

علددم أصددول الفقدده قددائم علددى أسددس  نّ أد مددا قلندداه قبددل قليددل، مددن  أوالا 

المجتهددون  سدتنباط قدام بدهن مدن اإلالسدلوب معديّ  موضوعية، ولديس تددوينا  

مدام الشدافعي علدى رأي ح مدذهب اإليرجّ   ه نفسه كاننّ أوائل، ومن الغريب  األ

 ة المنهج فيه.بعض الصحابة باعتبار دقّ 

ا  ن اآليات كلهدا واألخبدار كلهدا حابة ما كانوا يتحروّ الصّ   نّ أد لم يثبت    ثانيا

 مكان.اإلقدر 

ا   جتهاد آنذاك لدم يكدن بالمسدتوى مدن التعقيدد اإل نّ أر  ن نقرّ أيع  د نستطثادثا

العهد، ووضوح القرآن، وكثرة الشهود، ووضوح كما نراه اليوم، نتيجة لقرب 

 المقصود، وحضور القرائن، ونقاء النصوص النبوية، وسالمتها من التحريف

 ن نعتمدد نحدنأسدتنباط. وهدذا ال يعندي  الذي كان يسدهل اإلاألمر    ،الوضعأو  

 
 .۱8۲، ص587مام ادجويني، ادبند غياث األمم في ادتياث ادظلم، اإل (۱)
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 سلوب على ما فيه من سهولة بعد تغيّر األحوال.نفس األ

ا  سدتنباط مدن القدرآن والسدنة ل والدقّة في اإلد االعتبار والنظر والتأمّ   رابعا

ه مصطلح نّ أذا الحظنا إخر العبارة شيء آخر، ليه في آإشيء والقياس المشار  

ن نسدند لهدم بكدل وضدوح قيدامهم أيمكننا متأّخر له شروطه وقوانينه، ولذا ال 

الرسدول الكدريم)ص( إلدى  حيانا  أليهم بل وإياسية، وغالب ما نسب  بالعملية الق

مدا هدو فدي الواقدع، تنقديح لصدغريات وتطبيدق ما ينطق عن الهدوى( إنّ وهو )

، هدالكبريات وعمومات على مواردها، وهذه أمور ينبغدي توضديحها فدي محلّ 

 .م توضيحا  أكثر في الفصل الخامسولكننا سنقدّ 

ا  ستصدحاب والبدراءة هم )رض(، كانوا يعملدون باإلنّ أد ال ريب في    خامسا

 نّ أ  عدد ورود النصدوص الشدريفة فدي ذلدك، إالّ حتياط، كدل فدي مدوارده بواإل

 قد تجاوز كل ذلك. النصّ 
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 :ةثالثالالنقطة 

 الخالف وتنقيحه   ضرورة التركيز على محلّ 

 

رندا غنى عنهدا لدو حرّ بحوث طويلة نحن في إلى  عدم التركيز قد يجر  ن  إ

 قة.حنا نقطة الخالف بدّ قّ النزاع ون محلّ 

خدالف إلدى  حياندا  دأل فيها الندزاع د تحوّ وارد كثيرة يالمرء ليظفر بم  ن  إو

 وهذه أمثلة لذلك: -عند تنقيح محل النزاع  – لفظي ال أكثر

 جتهاد أ د اإل

ن ندزاع ث المرحوم الصدر في كتابه )دروس فدي علدم االصدول( عديتحدّ 

جتهداد( وعدمده وكدل طدرف نفسهم حول جواز )اإلأمامية  بين علماء اإل  ممتدّ 

يختلدف عمدا  مدا يعارضده هدذا الطدرف ن  أالحقيقة هي    ن  أ  ال  إته  دلّ أإلى    يستند 

 يؤمن به الطرف اآلخر.

سدتنباط حكدم إراد  أذا  إالفقيده    ن  أرونه بمعنى  عارضون له كانوا يتصوّ فالم

 ستحسانه بدال  إجتهاده وإإلى  ا  من الكتاب والسنة رجعشرعي ولم يجد فيه نصّ 

والعلماء   )ع(البيت ئمة أهل  أ  تجاه لقي معارضة كبيرة منوهذا اإل  .عن النصّ 

هدذا المصدطلح   ن  أ  ال  إعلدى مددى عصدور    رستهم وبقي مرفوضا  التابعين لمد 

 سدتخراجإد فدي  معنى آخر هو المعدروف اليدوم، وهدو )بدذل الجهدإلى    رتطوّ 

إلدى   مدن مصددر للحكدم الشدرعي  جتهداد اإل  لالشدرعية( وهكدذا تحدوّ األحكام  

خلت في هدذه العمليدة كدل طريقدة من مصادرها. ود األحكام    ستنباطسلوب إلإ

قف العملدي تجداه الشدريعة. يستخدمها الفقيه لتحديد الحكم الشرعي وحتى المو

ح جتهاد مرادفا  لالستنباط وهذا االختالف بين المعنيدين عنددما يتوضدّ وعاد اإل

 .(1)لن يعود هناك مجال للنزاع

 
 .64و  5۳ص  األودى،( دروس في علم االلوف، ادحلقة ۱)
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 ب د القياس 

 الّ إالفقهاء وحتى اليوم    ذهانأالنزاع حوله منذ والدته كأصل في    وقد امتدّ 

كثير مدن الندزاع إلى  ىدّ أة خلطا  بين تعاريف القياس والعلّ هناك   نّ أننا نعتقد  أ

 غ له أحيانا .الذي ال مسوّ 

ة ستواء بين الفرع واألصل في العلّ عريف الذي اختاره اآلمدي هو: )اإلفالت

 (1)المستنبطة من حكم األصل(.

ة حكم شرعي له ال محل آلخر في علّ  وتعريف ابن الهمام له هو: )مساواة

 سلم التعاريف.أوهما من  .(2)د فهم اللغة(تدرك بمجرّ 

وهددو: )التمدداس العلددل  ،وهندداك تعريددف آخددر شدداع قددديما  وانتفددى تقريبددا  

صول الفقده أمن طريق العقل( وعبر عنه صاحب )  حكام الشرعيةالواقعية لأل

 (3)لسنتهم(.أن يهجر على أالمقارن( بأنه )كاد 

ذا فرضددنا القطددع إيرفضدده فدد فقيهددا   نّ أر ول فددال أتصددوّ ا المعنددى األمددّ أ

تيجدة التدي ننقدل معهدا ة المستنبطة، فأين الشك فدي النستواء، والقطع بالعلّ باإل

 الفرع؟إلى  صلالحكم من األ

ن تكدون )وصدفا  ظداهرا  منضدبطا ( أة ذكروا لها أوصافا  هدي: هذه العلّ   ثمّ 

ضافوا لها شدرطا  آخدر أثم    (4)مع مناسبته له(  جعله الشارع عالمة على الحكم

اب ستاذ عبد الوهّ قد رأى األن ال يكون الوصف قاصرا  على االصل( وأهو: )

فرقوا بينها وبدين السدبب،   . ثمّ (5)ن يكون موضعا  لخالفأنه ال ينبغي  أخالف  

 والحكمة والشرط.

كدم معهدا ة فهدل يبقدى شدك فدي دوران الحت كل هذه االمدور فدي العلدّ ذا تمّ إو

 ؟ وعدما   وجودا  

 
 .4ص ،۳( االحكام، ج۱)

 .۳04ص  ،، عن األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن۲74ص ،م ادولوف( سلّ ۲)

 .۳07ص لوف ادعامة دل/قه ادمقارن، األ( ۳)

 .۳08ادعامة دل/قه ادمقارن، ص لوف أل( ا4)

 .۳09، عن األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص 78ص ،( علم الوف اد/قه5)
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دي، وهدذا ثبوتها بدليل تعبّ أو    لكالم في حصول القطع الوجداني،نعم يقع ا

 بع الموارد المختلفة.مر يتّ أ

مامية ما يرفض مثل هذا القياس بدل ال وليس في النصوص الثابتة عند اإل

 النفي.أو  ثبات ع الذاتية التي ال تقبل اإليمكن رفضه لحجية القط

 توضيح في الفصل الخامس. وسيأتي مزيد 

 ستحسان ج د اإل

رة بشكل غريب وقد قوال المتضاربة والتعريفات المتكثّ يضا  نجد األأوهنا  

 (1)ع(.مام الشافعي قال: )من استحسن فقد شرّ اإل نّ أنقل 

 .(2) عشار العلم(أستحسان تسعة مام مالك قال: )اإلاإل نّ أكما ذكر 

صدولية هذا البون الشاسدع والثقافدة األ  تمّ وهذا أمر يدعو للتساؤل، فكيف ي

 ؟واحدة

التعاريف المختارة نجد بعضها في الواقدع تشدريعا  إلى    ولكننا عندما نعود 

ن يقددال فددي أوهددو مددن قبيددل  ،مددام الشددافعيول اإلمحرمددا  فيصدددق عليهددا قدد

و أ (3)ه )دليل ينقدح في نفس المجتهد ال يقدر على التعبير عنده(.نّ أستحسان  اإل

خدذ بمدا هدو أوفدق ه: )ترك القياس واألو أنّ أ  فقهي ال تدرك أبعاده(  ه: )ذوقأنّ 

نقدداحات النفسدية ذواق واإللدأل هدا تجعدل الددين تابعدا  نّ إف  ،ذلكإلى    للناس( وما

ه عنه الفقهاء، في حين ن يتنزّ أب  والظنون التي ال يعلم مصدرها، وهذا ما يج

لعمل بداقوى الددليلين( د كمدا ه )انّ أر عنه بعندما يعبّ   ه يعود عملية مهمة جدا  نّ أ

)العدددول بحكددم المسددألة عددن نظائرهددا لدددليل أو  ،قددال الشدداطبي مددن المالكيددة

العدول عدن أو    ،شرعي خاص( كما ذكر الطوفي من الحنابلة في )مختصره(

قوى منه كمدا أهو تخصيص قياس بدليل  أو    قوى منهأقياس  إلى    موجب قياس

 
 .۲74ص ،۱ج ،ادمستل/ى :وانظر  ،۱74ص اإلسالمي،فلس/ة ادتشريع  (۱)

 .757، ص 6االحكام )ابن حزم( ج (۲)

 .۲57 سالمي،اإلدى اد/قه إادمدخف  (۳)
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 .(1)ذكره البزودي من الحنفية

ع الددليل تبداإن يعارضه فقيه فهو في الواقدع يعندي أعنى ال يمكن  وهذا الم

بل هل يمكدن هم عند التزاحم وهل في هذا اختالف قوى عند التعارض واألاأل

 مام مالك.ذن تسعة أعشار العلم كما يقول اإلإليس هذا أن يستغني عنه فقيه؟ أ

غيرهم، أو    نواين كاماميّ إى ال يختلف فيه الفقهاء  ستحسان بهذا المعناإل  نّ إ

خدذ بدأقوى ستحسان هدو خصدوص األن كان المراد باإلإيقول السيد الحكيم: )

 وسيأتي تفصيل البحث. (2)خذ به(الدليلين فهو حسن وال مانع من األ

 الح المرسلةالمص - د 

معروف الددواليبي ستاذ  فها األن كانت كما يعرّ إال خالف فيها    يضا  أوهي  

علددى  يالمبندد ه هددو نددوع مددن الحكددم بددالرأيفددي حقيقتدد حالصددستإلقددائال : )وا

ها في عليها، ولم يكن ل في الشريعة نصّ  مسألة لم يردّ   المصالح، وذلك في كلّ 

لشريعة من قواعد ما بني الحكم فيها على ما في انّ إالشريعة أمثال تقاس بها، و

مسألة خرجدت عدن المصدلحة ليسدت مدن الشدريعة   ن كلّ أعامة برهنت على  

حسدان(، هللا يدأمر بالعددل واإل  نّ إعد هي مثل قولده تعدالى: )بشيء وتلك القوا

المورد   نّ أذا قطعنا بإف  (3)،وقوله عليه الصالة والسالم: )ال ضرر وال ضرار(

مر كبرى )ال ضرر وال ضرار( وكذلك األمورد ضرري طبقنا عليه القاعدة ال

 من هذه الناحية؟ حسان وهل في هذا الموضوع شكّ في مورد العدل واإل

 ن  أننا نعتقد أ ال  إح واسعا  جدا . ستصالن نشاهد الخالف حول اإلأالغريب  و

فدال يبقدى مجدال  الّ إو واقعيدا   مورد واحد ليكون خالفا    على  الخالف ال ينصبّ 

ذا تدوافرت امدور ثالثدة كشدفت عدن إه  ذا آمنّا كالغزالي بأند  إية  الحجّ للشك في  

 وجود الحكم وهي:

 
 .58ص ،ملادر ادتشريعانظر: ( ۱)

 .۳77ص ،ل/قه ادمقارند االلوف( ۲)

 .۲84ص ،ادمدخف ادى الوف اد/قه (۳)
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 .(1)قطعية، وكونها كلية كون المصلحة ضرورية وكونها

  مور.ه في كيفية تحصيل هذه األالكالم كلّ  نّ أال إ

الحكومية األحكام    هواألحكام    من  هناك نوعا    نّ أإلى    ن نشير هناأوينبغي  

دراك فيهدا اإل طدراك الحداكم للمصدالح وال يشدترإس  تقدوم علدى أسدا  الوالئية

الحداكم الشدرعي   القطعي، ولكنها على أي حال تنحصر في دائرة صدالحيات 

 ه. وسوف نعدود د إن شداء هللا دوللحديث في هذا المجال تفصيل يذكر في محلّ 

 هذا الموضوع.إلى 

 
 .۲96ص ،۱ادمستل/ى ج (۱)
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 :ةرابعالالنقطة 

 

 ضرورة اخراج بعض ما ادعي كونه من االصول من دائرتها 

 

ا لعدددم توفرهددا علددى مددّ إهددا لكنّ  ،صددول التددي ادعيددت ثيددر مددن األهندداك الك

ل تعبيدرا  مدا تشدكّ نّ إبرأسها، و صوال  أها صات كونّ مشخّ  دّ ها تفقلكونّ أو    ية،الحجّ 

مثلتها كثيدرة، ومنهدا مدا أصول، وخرى يجب حذفها من قائمة األأصول  أعن  

ستحسان بتعريفه المرفوض بدل وحتدى ليه من قبل عند الحديث عن اإلإشرنا  أ

ذلدك يعندي العمدل بالددليل   نّ ول وهدو: )تقدديم أقدوى الددليلين( ألبتعريفه المقب

ستحسان عن كونه يخرج اإلقياسا  وهذا  أو    جماعا  إأو    سنةأو    قوى كتابا  كاناأل

 صال  برأسه.أدليال  و

ذا اسدتفيدت إالمصدالح    نّ إث المصلحة المرسلة. فوكذلك ما نشاهده في بح

ذا إا مدّ أو،  لحدق بالسدنةيف  ان العمدل بالمصدلحة عمدال  بدالنصّ من النصوص كد

ا  تددخل تحدت يضدأهدا  نّ إالعقل القطعي فدراك المصالح بإ  ساسألوحظت على  

 .صال  برأسهأل صل العقل وال تشكّ أ

مجاالته تنحصر في   نّ إف  ،وهذه النقطة نفسها نلمحها في موضوع العرف 

 أمور أربعة هي:

 ستصحاب.صول الفقه كاإلأصل من أد ما يكتشف منه حجية  1

 ستصناع.فيه كعقد اإل د ما يكتشف منه حكم شرعي فيما ال نصّ  2

 ناء، والصعيد، والقرء.فيه لتشخيص بعض المفاهيم كلفظ اإلد ما يرجع  3

 لتزامية.ف مرادات المتكلمين كالدالالت اإلستكشاد ما يرجع فيه إل 4

أحددد إلددى  صددال  برأسدده بددل يرجددعأل ه ال يشددكّ نددّ أومددن الواضددح مددع هددذا 

 .ستحسانفي بحث اإل وهذا ما سنفصله أيضا   .(1)خرىصول األاأل

 
 .4۲۳، 40۳، ۳6۳ االلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص( راجع ۱)
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 :ةخامسالالنقطة 

 

 ر الموضوعات دور الزمان والمكان في تغيّ 

 

سدددتنباط وإصددددار الحكدددم علدددى تنقددديح ف عمليدددة اإلال ريدددب فدددي توقدددّ 

نقيضه  إلى    ما ينقلب ر الموضوع وربّ الموضوعات وتحديدها فالحكم يتغير بتغيّ 

فحالل محمدد )ص(   ،حكامهذا مسألة ثبات األ  الحرمة. وال يمسّ أو    في الحلية

 يوم القيامة.إلى  القيامة، وحرامه حراميوم إلى  حالل

إلدى  ر اللحدم الدنجسر تارة  يكون في الموضوعات من داخلها كتغيدّ والتغيّ 

التغيّدر مدن الخدارج الطهارة، وأخرى يكون إلى    ر حكمهتراب ورماد مما يغيّ 

ر هدذا التغييدر بحيدث الزمان والمكدان، فهدل يمكدن تصدوّ   ّي  ر عنصرأي بتغيّ 

 ر الحكم؟يترك أثره على تغيّ 

ن متطددرفين ازاء هددذا الموضددوع، تجدداهين خطيددريإهندداك  نّ أالمالحددظ 

ول يرفض أي دخل لهذا العنصر في الموضوعات ويجمدد عليهدا، تجاه األفاإل

بل وينكر التغيير في الزمان نفسه فيفترض بقداء الظدروف الزمانيدة علدى مدا 

ل هدذا هي عليه، والشروط االجتماعية على ما هي عليه مدن بسداطة رغدم كد

  .التعقيد االجتماعي الملحوظ

دائمدا    حد الميوعة فيفترض لهذا العامل دخدال  إلى    وهناك اتجاه آخر ينفتح

هواء، وهو حكام وفق األل األفناء الشريعة وتبدّ إلى    مرا يؤّدي في نهاية األممّ 

دليل الحكدم إلى    اتجاه خطير بدوره. وما نراه من موقف صحيح، هو الرجوع

مدر دونمدا يطلدق األن كدان إره للموضدوع، فدة التحديد الذي يقرّ ولسانه لمعرف

تحديد فليس لنا الخروج عن الدائرة التي يرسمها، وإن كان يسمح حسب الفهم 

ن من التدخل للزمان، سرنا معده والحظندا هدذه المروندة العرفي بمستوى معيّ 
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التي يفتحها  ل من امتداد وال نقعد عن ارتياد اآلفاقما ال يتحمّ  فال نحّمل النصّ 

 حتياط.ة اإلبحجّ 

رة وندرى مدع الحقيقدة الشدرعية المقدرّ  هذا هو المنهج الذي ندراه منسدجما  

 العدول عنه خطيرا  جدا .

بددا وتحددريم الخمددر، والسددماح بددالزواج وإقامددة موضددوع تحددريم الرّ  إن  

المجتمع علدى أسداس عدائلي، مدن المواضديع التدي ال تتددخل فيهدا التغيّدرات 

يبددو ذلدك مدن أدلّتهدا. فدي حدين ال نجدد فدي مواضديع مدن قبيدل الزمنية كما  

الشورى وتنظيم النسل، والمباحات العامة ومنداطق الفدراغ المتروكدة للحداكم 

الزمدان والمكدان فدي  الشرعي، ال نجد فيها تحديدات تمنع من تدخل عنصرّي  

 صياغة نوع الحكم فيها.

إلدى   ي الوصدولرفدض مطلقدا  أن ننسدى وظيفدة المجتهدد فدأأقول هدذا، و

 ليه.إية الوسيلة الموصلة بحجّ أو  الحّجة الشرعية عن طريق القطع إّما بالحكم
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 :ةدسساالالنقطة 

 

 لية هي الحالة الطبيعية وّ األحكام األ 

 

 هناك أحكاما  أّولية ذكرتها الشريعة لألشياء فدي حدّد ذاتهدا وبغدضّ   قلنا إن  

نوية، تنتجهدا الظدروف القداهرة ثا  هناك أحكاما    ن  أالنظر عن عوارضها. كما  

شياء فتبدّدل ر والحرج. فهي أمور تطرأ على األكراه والضرضطرار واإلكاإل

مر وفق ما يدراه مدن أحكاما  والئيّة يصدرها ولّي األ من أحكامها، ثّم إّن هناك

وليدة، فهدي بها أحكام الكثير من المباحات األر ة الحكم ويغيّ مصلحة لتسيير دفّ 

م طارئة، وإن كانت إطاعة ولي األمر الشرعي نفسها من األحكابالتالي أحكام 

 ولية.األ

مر، بقدر مدا حات التي تنفذ فيها أوامر ولي األولسنا هنا بصدد بيان المسا

مدا هدو صدل فدي الحيداة الطبيعيدة إنّ األ  نّ أهذه الحقيقة، وهي    نحن بصدد بيان

، سالمية طبعدا  ورة اإلصالإلى    ليها قربت إكام األولية، وكلما قربت الحياة  األح

الشريعة نفسها فسحت المجدال لدولّي األمدر بالتددّخل وأعطتده   ن  أمع مالحظة  

الضوابط العامة واألضواء الكاشفة التي تسداعده علدى ممارسدة هدذه العمليدة. 

ليه الحياة متدى سدمحت الظدروف إقى الحكم األولي هو األصل، تعود  ولكن يب

 وارتفعت الطوارئ.

د الشارع الكريم إباحتها د ولو هناك مباحات أكّ   ن  أإلى    رن نشيأوال ننسى  

فمدن الصدعب جددا  حتدى  بالمعنى العام الشامل للمكدروه والمسدتحب د وحينئدذ 

باحدة الدزواج إفي الظدروف القداهرة جددا  ف  إال    منها، اللهمّ   ن يحدّ ألولي األمر  

التركيدز ي تختلف في لسان الشارع عن إباحة المشي وأمثاله، وهذه أمور ينبغ

 حتياط في مجالها للدين.عليها والتدقيق فيها واإل
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 الفصل الثالث 

 
 

 

 

 أسباب اإلختالف
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 صفحه سفيد 
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 ختالف سباب اإل أ

 

لتحقيق التقريب وضدروري   مر مفيد جدا  أختالف الفقهي  سباب اإلأمعرفة  

 (1)لبحثنا هذا فما هي هذه االسباب؟

 ت فديالتدي انعقدد   ،ورقة العمل التي قدمتها اللجنة المنظمة لندوة التقريدب 

 ربعة هي:أسباب أسباب إلى أرجعت هذه األ ،المغرب 

 الثابت. ختالف في داللة النصّ اإلأ د 

 ق بالحكم.المتعلّ  ختالف في صّحة النصّ ب د اإل

 ة عند تعارضها.جتهاد في ترجيح االدلّ ج د تباين اإل

 .(2)صريح جتهاد فيما لم يرد فيه نصّ ختالف اإلإد د 

تابدده )بدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصددد( مددة كوأوجزهددا ابددن رشددد فددي مقدّ 

 وحصرها في ستة أمور:

 
هوذا ادمجواف،  كتب ادكثير من ادمحققين من ادمتقدمين وادمتأخرين وبخالة أهف ادسونة فوي  (  ۱)

وهو بحث يحظى بأهميته ادخالة  باعتباره يووفر األرضوية دمعادجوة اإلخوتالف معادجوة فوي 

ر بمنطقيوة دمعادجوة ادتنوّوع فوي ادموذاهب. وقود بحثهوا  مرحلة االسباب وادعلف، كموا أنوه ينظوّ

ادبع  واقتلر ادبع  ا خر على أمور تبودو سوطحية مثوف االد/واظ وادبحووث ذات ادلولة، 

حوواف فهنووه علووم جوودير باإلهتمووام موون قبووف ادموودارس وادمجوواميع، ويمكوون مراجعووة  وعلوى أي

ادملادر ادتادية في هذا ادمجاف: أسوباب اخوتالف اد/قهواء دعلوي ادخ/يوف، أثور اإلخوتالف فوي 

ادقواعد األلودية دلدكتور ملط/ى ادخن، مراعاة ادخالف دعبدادرحمن بن معمور ادسنوسوي، 

 .دكي دلدكتور محمد األمينمراعاة ادخالف في ادمذهب ادما

سالمية وادمقدمة ادى ندوة ادتقريوب فوي ادمبورب و عمف ندوة ادتقريب بين ادمذاهب اإل( ورقة  ۲)

 .۱5هو، ص ۱4۱۲ربيع االوف  9و7ادرباط، 
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ربدع، أعندي بدين أن يكدون اللفدظ د األلفاظ بين هذه الطدرق األحدها: تردّ أ

الخاص، أو خاصا  يراد به العام، أو خاصا  يراد بده الخداص، أو عاما  يراد به  

 ال يكون.يكون له دليل الخطاب، أو 

ا فدي اللفدظ المفدرد كلفدظ لفداظ، وذلدك إمدّ شتراك الدذي فدي األوالثاني: اإل

مر( هل يحمل الطهر وعلى الحيض، وكذلك لفظ )األ)القرء( الذي يطلق على  

فددظ )النهددي( هددل يحمددل علددى التحددريم أو علددى الندددب، ولأو  علددى الوجددوب 

ه ندّ إف (1){إال ادوذين توابوا}  ب مثدل قولده تعدالىا فدي اللفدظ المركدّ الكراهة، وإمّ 

ن يعود على الفاسق والشاهد فتكون أالفاسق فقط ويحتمل  ن يعود على  أيحتمل  

 التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.

 عراب.ختالف اإلإالث: والث

ردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على ندوع مدن أندواع والرابع: ت

ا تدردد علدى مدّ إا التدأخير، وا الزيدادة، وإمدّ ، وإمدّ ا الحدذفالمجاز التي هي إمدّ 

 ستعارة.اإلأو  حقيقةال

قبدة فدي طدالق الرإخرى، مثدل أطالق اللفظ تارة وتقييده تارة  إوالخامس:  

 يمان تارة.العتق تارة، وتقييدها باإل

لفداظ التدي يتلقدى صدناف األأدس: التعارض في الشيئين فدي جميدع  والسا 

أتي فدي بعضدها مدع بعدض، وكدذلك التعدارض الدذي يداألحكدام    منها الشدرع

أو التعددارض الددذي  تعددارض القياسددات نفسددها،قددرارات أو اإل فعددال أو فددياأل

قدرار أو للفعل، أو لإل  صناف الثالثة، أعني معارضة القولب من هذه األيتركّ 

 .(2)قرار للقياسللقياس، ومعارضة اإلأو  قرار،للقياس، ومعارضة الفعل لإل

التدي سدباب ز علدى األه ركّ نّ أذ  إعتراض،  التقسيم وقع موقع اإل  هذا  نّ أ  الّ إ

 
 .5 :( ادنور۱)

 .8، ص۱ج( بداية ادمجتهد ونهاية ادمقتلد، ۲)
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يدة القيداس فدي ية الظهدور أو حجّ في تنقيح الصغريات لحجّ ختالف  تتصل باإل

سدداس لهددذا اعتبارهددا المنشددأ األخددتالف فددي الكبريددات نفسددها باإل نّ أحددين 

ين ختالف، مما ال يمكن تجاهله. ولذا اتجهوا للتركيدز علدى منبعدين رئيسديّ اإل

 هما:

سددتنباط فددي اإلوالمبدداني العامددة المعتمدددة األصددول  د الخددالف فددي 1

 ستصحاب.اإلية القياس أو العقل أو جتهادي، كالخالف في حجّ اإل

 د الخالف في تعيين مصاديق تلك الكبريات وموارد انطباقها. 2

)وفي هذا القسم تنتظم جميع تلكم المناشئ التي ذكرها ابن رشد ونظائرها 

ومدا ض لهدا كمباحدث المفداهيم، والمشدتقات، ومعداني الحدروف، مما لم يتعرّ 

مقدمدة كية العقل، كباب المالزمات بما فيه مدن بحدوث يشخص صغريات حجّ 

عن   يء األمر بالشيء النهجزاء، واقتضاوالنهي واإلاألمر    الواجب، واجتماع

 .(1)ضده، وغيرها من المباحث المهمة(

علدى الواقدع مدن   كثدر انطباقدا  أخيدر، بدال ريدب، أوفدى ووهذا التقسديم األ

ي سداس فدصول الفقه هدو األأاالختالف في    نّ أذا يعني  ابقين وهالتقسيمين الس

ب جهددا  واسدعا  ولقداءات علميدة الذي يتطلّ ختالفات في الفتاوى، األمر جّل اإل

مسداحات مشدتركة د إلى  ة، والوصولمستمرة لتحقيق تفهم أكبر لآلراء واألدلّ 

للخدالف مدن جهدة وتفهمدا  أكثدر لوجهدة  ر وذلك تقليال  وهي واسعة كما أتصوّ 

الدذي يمندع مدن انسدحاب هدذا الفقهية المخالفة مدن جهدة أخدرى األمدر  النظر  

 ليها.إلمحنا أعي إلى المجاالت التحريفية التي الخالف الطبي

تالف فدي النتدائج الفقهيدة، وهدو خد هناك منشأ آخدر لإلره أنّ والذي أتصوّ 

طة ة، وهو ما سنعرفه في النقختالف في مراعاة الترتيب الطبيعي بين األدلّ اإل

 التالية.

 
 .۱9االلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص ( ۱)
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 ختالفي ألسباب اإلقنموذج تطبي 

 

 مد  تأثير دديف ن/ي ادبرر في لحة ادمعامالت

نظرية نفي الغرر في المعامالت تمتلدك بعددا  واسدعا  فدي البحدوث الفقهيدة 

المعاملية لدى علماء المسلمين، وتمتّد إلى مختلف األبواب، ويُسدتند إليهدا فدي 

 ل مستمر.شتّى الفروع المعاملية وبشك

ت المعددامالت نفددي الغددرر هددو مددن إحدددى ميددزا وربمددا أمكددن القددول بددأنّ 

سالمية المشروعة، بعد أن اعترفت القوانين الوضعية صريحا  بعقود الغرر اإل

 قل منها.ي بعد هذا تعترف بدرجات الغرر األكالرهان والقمار، وه

فعدل أنندا ومما زاد من أهمية دراسة )الغرر( أّن مدوارده مشدتبهة كثيدرا  ب

مهما فسدرناه فإنندا نجدد لده درجدات مختلفدة، توجدد الدرجدة األدندى أو حتدى 

المتوسطة منها في معامالت كثيرة مقبولة شرعا ، فيجب إذن التمييز بدين كدل 

 الموارد.

ضافة إلى أّن هناك عقدودا  يسدّميها الفقده الوضدعي بعقدود الغدرر، هذا باإل

، فقبلها الكثيدر مدن الفقهداء، ووقدف ولكنها وجدت طريقها إلى الفقه اإلسالمي

باعتبدار مدا فيهدا مدن <غدرر  وهدو مدا حددث   منها اآلخرون موقف الحذرد

بالفعل بالنسبة لعقد التأمين، أو ما طرح قبل قرون لدى فقهاء أهل السنّة حول 
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سترداد عندد رّد الدثمن، إذا اعتبدروا هدذا لة بيع الوفاء، أي البيع بشرط اإلمسأ

عة قتضى أو أّن فيه غررا . وعلى أّي حال، فإّن دراسدة موسدّ الشرط مخالفا  لم

 حول مسألة الغرر نتناول فيها بالتحليل األمور التالية فيه: يجب أن تُجرى

 أوال : تعريف الغرر تعريفا  عرفيا  بعيدا  عن التصنّع.

حظة المقصود منه اصطالحا  فقهيا ، إن كان هنا: مصطلح فقهدي الثانيا : م

 خاص. 

 : مالحظة الدرجات المقبولة واألخرى المردودة منه.ثالثا  

يقاعدات المعروفدة، أي ا : مالحظة آثار ذلك على مجموع العقدود واإلرابع

مالحظة أسباب النهي المتعلّقة بدالغرر فدي العقدود، ومنهدا مدثال : بيدع الثمدار، 

ع اللدبن ضربة الغائص، ضربة القانص، بيع السنين، بيع السمك في الماء، بيد

 بيع الصاع من صبرة، وأمثالها. جزاء،الضرع، بيع متساوي األ في

مسدتحدثة كعقدد التدأمين، لا العقدود  خامسا : مالحظة آثار ذلدك علدى بعدض 

شارة لة نكتفي منها باإلوإعادة التأمين، واليانصيب وغيرها، وهي بحوث مفصّ 

ء الموجزة كما نشير إلى رأي اإلمام الخميني )قدس سره( وبعض كبار الفقهدا

راء السنّية الحديثة، سائلين المولى جّل وعال الشيعة، مع مقارنة لها ببعض اآل

 أن يوفّقنا لتوسعة هذه الدراسة في المستقبل.

 الغرر في اللغة والفقه

ل ننقدل منده المقداطع جاء في لسان العرب فدي مدادة )غدرر( بحدث مفصدّ 

 التالية:

وأطعمده   خدعده  وغريدر:  غّره يغدّره غدّرا  وغدرورا  وغدّرة فهدو مغدرور

 بالباطل.

 س بذي نُكر، فهو ينخدع إلنقيادهوفي الحديث: <المؤمن غّر كريم  أي لي

ص يعقدوب بده  ولينه، والغرور ما غّرك من إنسدان وشديطان وغيرهمدا، وخد 

 الشيطان.
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قال الفّراء: يريد به زينة األشياء  {وال يبرنكم باهلل ادبرور...}قوله تعالى: 

 غريرك من فالن أي اُحذركه. في الدنيا، ويقال: وأنا

 وقيل: بيع الغرور، ما كان له ظاهر يغّر المشتري وباطن مجهول.

ره  إنّ  (الموسددوعة الفقهيددة الكويتيددة)هددذا وقددد ذكددرت  كتددب اللغددة تفسددّ

للشديخ األعظدم األنصداري حيدث   (المكاسب )وجاء هذا التفسير في    ،1بالخطر

ما ال يؤمن معه مدن الضدرر، نقل رواية عن اإلمام علي)ع( تفسره بأنّه عمل 

ثم ذكر أّن الصحاح تفّسر الغرة بالغفلة، واغتر  بالشيء أي خدع بده، والغدرر 

ه  ره بأند  الخطر، كما ذكر أن ه جاء فدي <القداموس  مدا ملخدص تفسديره: غدر 

ر بنفسه تغريرا    هخدع ة عرضها وأطعمه في الباطل... إلى أن قال: غر  أو تغر 

الغدار: الغافدل، واغتدّر غفدل، غدرر محّركدة،إلى أن قدال: وسدم: الللهلكة، واإل

ّ  سم: الم  واإل  ّ  ّ  ّ ة بالكسر.ّ   ر 

ة بالكسرالنهاية)وعن   ه نُهي عدن بيدع الغدرر، بالغفلة أنّ   ( بعد تفسيره الغر 

وهو ما كان له ظاهر يغّر المشتري وبداطن مجهدول، وقدال: األزهدري: بيدع 

ل فيه البيوع التي ال يحيط بكنهها الغرر ما كان على غير عهدة وال ثقة، ويدخ

 المتبايعان من كل مجهول.

أخدذ الجهالدة  ب الشيخ األعظم على ذلك بقوله: <والكل متّفقون علدىويعقّ 

في معنى الغرر سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده أو بحصوله في يد من انتقل 

 .2إليه، أم بصفاته كما  وكيفا  

ضبطه وتحصديله بالمقددار، أو ال ويقول ابن حمزة: <الغرر: ما ال يمكن  

فيه التلف قبل التسليم. ويدخل الغرر في بيع األعيان المرئية وبيع خيار   يؤمن

 .3الرؤية وبيع السلف 

 إالّ أن  اإلمام الخميني )قدس سره( يقول:

 
  .۱86، ص9اد/قهية، جادموسوعة ( ۱)

  .۱78، ص4كتاب ادمكاسب، ج( ۲)

  .۲45ادوسيلة، ص( ۳)
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<وليس في شيء من الكتب اللغوية تفسيره بالجهالة، ضرورة أن  العناوين 

نوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها ثم تعميمها إلى المذكورة حتى الغفلة غير ع

 مما ال تساعده اللغة وال العرف . ،الجهالة في الحصول

د وضدرورته ثم راح يناقش في مسألة إرجاع كل المعاني إلى معندى واحد

شتراك اللفظي بتوّهم أنه خالف الحكمة فدي بأن ه <لعّل منشأه اإلحتراز عن اإل

وضع لغدات مشدتركة ومترادفدة كدان فدي   م تخيّل أنّ هّ اللغات، ومنشأ هذا التو

المظندون د لدو لدم   محيط واحد من شخص واحد،مع أّن األمر ليس كذلك. فإنّ 

ه المقطدوع بدده د أنّ  أو البددراري  الطوائدف المختلفدة فددي الدبالد النائيدة نقدل أند 

ا اختلطدت الطوائدف ة بهدم، فلمدّ ة البعيددة كدان لكدّل  منهدا لغدات خاصدّ تتّ المتش

ختلطت اللغات، فربّما بقي بعضها وصار لغدة للجميدع، وربّمدا نسديت لغدات ا

األصل، كما حصل في اختالط العرب بدالفرس، ومنشدأ التدرادف واالشدتراك 

 .1ذلك، ال ما تُوهم من التفن ن في الوضع 

 من التأّمل في شروح اللغويين: والظاهر

لفة، ولكنه لديس أنّها ترجع إلى معنى واحد وإن كانت له مصاديق مخت  هو

وهدو الجهالدة   (المكاسدب )المعنى الذي استفاده المرحوم الشيخ األنصاري في  

ندا  مدن بل هو <الخديعة  ولكنها لما اُضيفت إلى البيدع فقدد حملدت معندى  معيّ 

 الخداع يمكن تلخيصه بأنه:

<مددا كددان لدده ظدداهر يغددر وبدداطن مجهددول يجعلدده فددي معددرض الخطددر 

ذلدك بشدكل ال يمكدن مدع تعيدين الموقدف عندد   المعاملي، وهو االختالف بعدد 

 له . النزاع فيحصل الضرر والهلكة والخطر كالزم غالب 

قا  على ما االصفهاني الكمباني معلّ المرحوم المحقّق وفي هذا المجال يقول  

ذكره الشيخ في المكاسب ما نصه: ما ذكره أهل اللغة في تفسير الغرر راجدع 

من الضدرر، ومدا كدان  هعمل ما ال يؤمن معإلى: الغفلة والخديعة والخطر، و

 
  .۲98، ص۳كتاب ادبيع، ج( ۱)
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 نّ أعلى غير عهدة وثقة، وماله ظاهر محبوب وباطن مكروه والمظنون قويدا   

هذه التفاسير ليست كلها بيانا  لمعناه الحقيقي، بل بعضها بيان مفهومه وبعضها 

اآلخر بيان الزمه الدائمي وبعضها بيان الزمه الغالبي وبعضها بيان لمورده. 

كما تساعده موارد استعماالته ما يقرب من الخديعة والزمها الدائمي   والظاهر

هو الغفلة والزمها غالبا  هو الخطر والوقوع في الضرر، والمنخددع ال يكدون 

على عهدة وثقة، وإالّ لما كان منخدعا  كما أن مورد الخدعة ما كان له ظداهر 

ريدره غعدن ت محبوب وباطن مكروه، فالنهي عن الغرر بمعندى الخديعدة نهدي

 .1بنفسه في المعاملة التي ال تكاد تصدر إالّ من الغافل المغرور

 ي لذلك.بهام المؤدّ إلوهذا يشمل المتبايعين معا  فيجب أن يرتفع ا

ولما كان الجهل بمحّط العقد أو بأهّم الصفات فيده مؤديّدا  لدذلك، فقدد رأيندا 

لروايدات فدي تطبيقاتهدا من يرجع المعاني كلّها إلى الجهالة، وقد أيّدته بعض ا

 أو في تعليالتها.

 ها ما يلي:ا الروايات فأهمّ أمّ 

بأسدانيد ذكرهدا فدي   (خبداراألعيون  )االُولى: ما رواه الشيخ الصدوق في  

في إسباغ الوضوء عن الرضا عن أبائه عن علي )علديهم السدالم(   (الوسائل)

 قال: <يأتي على الناس زمان عضدوض يعدّض كدل امدرئ علدى مدا فدي يدده

ثدم ينبدري فدي ذلدك  {وال تنسووا اد/ضوف بيونكم}وينسى الفضل، وقد قدال هللا: 

الزمان أقوام يبدايعون المضدطّرين اُولئدك هدم شدّر النداس، وقدد نهدى رسدول 

 .2( عن بيع المضطّر وعن بيع الغرر صلي هللا عليه وآلههللا)

الثانيددة: عددن <صددحيفة الرضددا  بإسددناده عددن الحسددين بددن علي)عليهمددا 

 قال:السالم( 

 
  .۲78و  ۲77، ص۳ادحاشية على ادمكاسب، ج( ۱)

  .۳۳0، ص6وسائف ادشيعة، ج( ۲)
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سديأتي <خطبنا أمير المؤمنين)عليه السالم( على المنبدر إلدى أن قدال: <و

 ىبداع المضدطّر وقدد نهدشدرار وليسدوا بأخيدار، ويعلى الناس زمان يُقدد م األ

هللا عليه وآله( عن بيع المضطّر وعن بيع الغرر، وعن بيدع   )صلىرسول هللا

 .1الثمار حتى تدرك 

عدن أبدي هريدرة قدال: <نهدى رسدول في صدحيحة    الثالثة: ما رواه مسلم

 .2هللا عليه وآله( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  هللا)صلى

هللا عليه وآله(  ى النبي)صلىأنه <نهالرابعة: ما جاء في سنن البيهقي من  

 .3عن بيع الغرر 

 .4النبي عن الغرر  رواية المرسلة التي جاء فيها <نهىالخامسة: ال

سمك في الماء في حديث ابن مسعود)رضي هللا السادسة: ما ورد في بيع ال

ه عنه( أن  النبي)صلى هللا عليه وآله( قال: <ال تشدتروا السدمك فدي المداء فإندّ 

 .5غرر 

أنه عن أمير المؤمنين)عليه السالم(  (سالم)دعائم اإلالسابعة: ما في كتاب 

ر الغدنم جام واللبن في الضرع والصوف في ظهدوسئل عن بيع السمك في اآل

 .6ويكثر وهو غرر  ه مجهول غير معروف يقلّ نّ ل: <هذا كله ال يجوز ألقا

وهذه الروايات كمدا يبددو مدن عبدارات فقهائندا لدم تمتلدك أسدانيد موثوقدة 

 اشتهار الخبر بين السنّة والشيعة يجبر إرساله لديهم. لديهم، إالّ أنّ 

 
  .۱من أبواب آداب ادتجارة، ادحديث  ۳۳، ادباب ۲8۳، ص۱۳مستدرك ادوسائف ج( ۱)

  .۳، ص5لحيح مسلم ج( ۲)

  .۳40، ص5سنن ادبيهقي ج( ۳)

، وقد تمّسك بها ادشي  ادطوسي في ادخالف فوي كتواب ادضومان مسوأدة ۳۳9، ص۳ادبيع ج(  4)

  وكذا ابن زهرة في ادشركة. 6وفي كتاب ادشركة مسأدة  ۱۳

طبعة ادميمنية، ولّوب ادودارقطني وادخطيوب وق/وه )ادتلخويص   ۳88، ص۱أخرجه أحمد ج(  5)

 .۲0۱، ص9ط. شركة ادطباعة اد/نية( نقالا عن ادموسوعة اد/قهية ج 7، ص۳البن حجر ج

 .۱من أبواب عقد ادبيع ادحديث  7مستدرك ادوسائف ادباب ( 6)



 73 .......................................................................................... ف   أسباب االختال الفصل الثالث: 

ة والعا ة يقول المرحوم الشيخ األنصاري: <واشتهار الخبر بدين الخاصدّ مدّ

 .1يجبر إرساله 

ويقول اإلمام الخميني )قدس سره( وهو فدي معدرض الحدديث عدن أصدل 

 : <وقد استند الفريقان د علدىعتبار القدرة على التسليم في العوضين ما نّصهإ

ما حكي د إلى النبوي المعروف، وهو محكي مسندا  فدي الوسدائل والمسدتدرك 

 .2ليه ستناد إة اإلبأسانيد عديدة وال إشكال في صحّ 

: فالخبر مشدهور شدهرة عظيمدة بحيدث ال يمكدن التشدكيك فيده وهو الحقّ 

 بعدها.

مكدان إوالمالحظ أن  الروايات تنقل النهدي بدالمعنى، وهدو قدد يعندي عددم  

جديدا  إضافيا  على الظاهر ال تريد أن تعطي معنى    ك باإلطالق، كما أن هاالتمسّ 

دناه مدن كتدب غدوي منده د ومدا اسدتفالفهم العرفدي الل ما تعتمد علىللغرر، وإنّ 

الظاهر د بل لو استعرضنا كدل مدا ذكدره الفقهداء مدن   اللغة منسجم معها على

ة مع ما ذكرناه من الخداع المعداملي، وذلدك يحصدل ممنسج  اتطبيقات لرأيناه

فدي معدرض الخطدر   في مورد يكون لده ظداهر يغدّر وبداطن مجهدول يجعلده

ل ال يمكدن معده تعيدين الموقدف عندد ختالف بعد ذلدك بشدكالمعاملي، وهو اإل

 النزاع فيحصل الضرر والخطر.

ستفادة منهدا، ومدا المقصدود بدذلك، إالّ أّن البحث األساس وقع في نوع اإل

في نتائجه؟ وهدل تعدّم البيدع وغيدره مدن العقدود؟   تىهل تشمل إبهام البيع حو

 وغير ذلك من البحوث.

 ن الغررحديث المنع م هلمدى اإلبهام الممنوع الذي يشم

العقدد: الدثمن، والمدثمن،   بهدام يجدب أن ال يندال مصدبّ  اإلال ريب في أنّ 

 
  .۱76، ص4كتاب ادمكاسب، ج( ۱)

  .۲95، ص۳كتاب ادبيع ج( ۲)
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 ، وذلدك بمقتضدىأي إبهام في ذلدك يشدمله حدديث الغدرر  نتقالهما فإنّ وكيفية إ

 الفهم العرفي اللغوي اآلنف، وهو ما فهمه كل الفقهاء من ذلك.

ة للعقدود، كمدا ه ال ريب في كونه ال يشمل النتائج المستقبلية المبهمدكما أنّ 

ا، فهدي عقدود مشدروعة في المزارعة والمساقاة والمضاربة والشركة وأمثالهد

 أساس النسب المئوية. يقصد منها اإلبهام في النتائج، ولذا قدّرت على

 ماوقع البحث في اُمور اُخرى من قبيل:وإنّ 

هذا  يشترط في هذه المعاملة القدرة على التسليم للعوضين بمقتضىأ د هل 

 يث؟الحد 

وصاف الكيفية أو يقتصر األمر ب د هل يمكن أن يكون هناك إبهام في األ

 االُمور الكمية؟ على

 ج د هل يجري الغرر في الشروط؟

بيان بعدض   نستطيع هنا استيعابها، فنقتصر علىوأمثال ذلك من فروع ال  

 ة ضمن المسائل التالية:اآلراء المهمّ 

بيدع الغدرر الثبدات شدرط   عدن  سدتناد للمندعهل يمكن اإل  ادمسأدة االودى:

 التسليم؟ القدرة على

استند الشيخ األعظم األنصاري )رحمه هللا( لدذلك قدائال  د بعدد اسدتعراض 

<وبالجملة فالكل متّفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر،   :آراء أهل اللغة د

ق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته سواء تعلّ 

ا  أو كيفا . وربما يقال: إّن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر مدن حيدث كمّ 

الجهددل بصددفات المبيددع ومقددداره ال مطلددق الخطددر الشددامل لتسددليمه وعدمدده، 

ضرورة حصوله في بيع كل غائب، خصوصا  إذا كان فدي بحدر ونحدوه، بدل 

هو أوضح شديء فدي بيدع الثمدار والدزرع ونحوهمدا، والحاصدل عددم لدزوم 

خاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسدلّم وعدمده، خصوصدا  بعدد الم

 جبره بالخيار لو تعذّر.

أن  الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل   :وفيه
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بصفاته مع العلدم بحصدوله، فدال وجده لتقييدد كدالم أهدل للغدة خصوصدا  بعدد 

المدداء والطيددر فددي الهددواء(.  تمثدديلهم بالمثددالين المددذكورين )بيددع السددمك فددي

واحتمال إرادة ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع ال الجهل بحصوله فدي يدده. 

شتهار التمثيل بهما في كلمدات الفقهداء للعجدز عدن التسدليم ال إيدفعه مالحظة  

سدتدالل الفدريقين مدن العامدة والخاصدة إمضدافا  إلدى    ،للجهالة بالصفات. هذا

 .تبار القدرة على التسليم... عإبالنبوي المذكور على 

نحصدار إالبعد كبير بين هذه الدعوى < أي دعدوى  ثم ذكر)رحمه هللا( أنّ 

المبيع فقط  وما نقل عدن قواعدد الشدهيد )رحمده هللا(   الخطر بالجهل بصفات 

حيث فّسر  الغرر بما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه قال بعضهم: ومنه 

ا  هدو جهدل الحصدول. أمدا مجهدول الصدفة قوله تعالى )متاع الغرور( وشرع

فليس غررا ، وبينهما عموم وخصوص من وجه لوجدود الغدرر بددون الجهدل 

إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف اآلن، ووجدود الجهدل في العبد اآلبق  

بدون الغرر في المكيدل والمدوزون والمعددود إذا لدم يعتبدر، وقدد يتوغدل فدي 

فضة أم نحاس أم صخر، وقدد يوجددان معدا    الجهالة كحجر ال يدري أذهب أم

ق الغدرر والجهدل تدارة بدالوجود كالعبدد اآلبدق فة ويتعلدّ في العبدد اآلبدق الصدّ 

علدوم الوجدود، وبدالجنس المجهول الوجود، وتارة بالحصول كالعبدد اآلبدق الم

مدا هدو، وسدلعة مدن سدلع مختلفدة، وبدالنوع كعبدد مدن عبيدد،   كحب ال يدرى

قدره، والبيدع إلدى مبلدم السدهم، وبدالعين كثدوب مدن   وبالقدرة ككيل ال يعرف

ثوبين مختلفين، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدّو الصالح عند بعدض االصدحاب، 

ولو اشترط أن يبدو الصالح ال محالة كدان غدررا  عندد الكدل، كمدا لدو شدرط 

صيرورة الزرع سنبال . والغرر قد يكون بمالده مددخل ظداهر فدي العوضدين، 

جماعا  د وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته، كاُّس الجدار وهدو إوهو ممتنع د  

هدو محدل معفو عنه إجماعا ، ونحوه اشتراط الحمل، وقد يكون مرددا  بينهما و

جدارة والمضداربة والثمدرة قبدل بددّو الصدالح الخالف كالجزاف فدي مدال اإل
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 واآلبق لغير ضميمة.

رشاد( حيث ذكدر أّن سه في)اإللشيخ إلى كالم الشهيد نفثم انتقل المرحوم ا

حتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركده وبّدخ عليده. وقدد ذكدر إالغرر  

با  على هذين الكالمين للمرحوم الشهيد بأّن مقتضاه أنّده لدو اشدترى الشيخ معقّ 

اآلبق والضال المرجّو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا د ألّن العقالء يقدمون 

اء للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهدول المدرّدد بدين على الضرر القليل رج

ق الغدرر بالجهدل الذهب والنحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف مدن تحقدّ 

بالصفة، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه. فإّن ذلك كلده مرغدوب 

 فيه عند العقالء بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا  بكونه خطرا .

فاألولى أّن هذا النهي من الشارع لسدّد بداب لك كله بقوله: <ب على ذ وعقّ 

المخاطرة المفضدية إلدى التندازع فدي المعدامالت، ولديس منوطدا  بدالنهي مدن 

 .1العقالء ليختص  مورده بالسفهاء، أوالمتسفّهة 

وممددا ينبغددي مالحظتدده هنددا أّن مددا ذكددره المرحددوم الشددهيد األول فددي 

الشديخ، فدالغرر المنهدي عنده هدو   اسدتنتجه)االرشاد( هو نفدس المعندى الدذي  

بهام المؤّدي للمخاطرة والنزاع المعاملي، أّما إذا لم يحتمل فيه ذلك كما فدي اإل

ر الغدرر الموارد المذكورة كشراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه فال يتصوّ 

 المؤّدي للمخاطرة.

ة على التسدليم وحينئذ فال معنى للتمسك بهذا الحديث النبوي العتبار القدر

ن أنّده ال إشدكال فدي مدكشرط في العوضين، خالفا  لما ذكره المرحوم الشديخ  

 صحة هذا التمسك.

ه يُشكل على هذا االستدالل، فيستعرض أما اإلمام الخميني )قدس سره( فإنّ 
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أقوال اللغويين، ويُشكل على إرجاع الشديخ األعظدم لهدا إلدى قدول جدامع هدو 

 ن الضروري أن ترجع إلى معنى  جامع فيقول:الجهالة، ويقرر أنّه ليس م

كثيدرة ال يناسدب كثيدر منهدا للمقدام،   في معدان    <وبالجملة الغرر مستعمل

والمناسب منها هو الخدعة، والنهي عنهدا د كدالنهي عدن الغدش د أجنبدي عدن 

مسألتنا هذه، فإرجاع المعاني إلى معنى واحد أجنبي عن معانيه ثّم التعميم لما 

شتراط القدرة على التسليم( مما ال يمكن المساعدة عليه، إالّ أن إنحن فيه )أي  

ة على ذلك، وهدو يتمّسك بفهم األصحاب، وهو كما ترى، أو تكشف قرينة دالّ 

ة  أيضا  ال يخلو من بعد، ولكن مع ذلك تخطئة الكدل مشدكلة، والتقليدد بدال حجدّ

 . كذلك

 د أو إلدى معدان  واحد ه هللا( يتردد في الوصول إلى معندىهكذا نجده )رحم

شددكل علددى متعددددة، ثددم يسددتعرض بعددض الروايددات الددواردة فددي الغددرر ويُ 

الحكدم )شدرط القددرة علدى   نصداف أنّ ادة منها فيقول في النهاية: <واإلستفاإل

 .1التسليم( ثابت وإن كان المستند مخدوشا  

بهام في القدرة علدى التسدليم هدو فاإلمام )قدس سره( ال يرى أّن اإلوعليه  

 لغرر. وهو بهذا يؤيد المعنى الذي استفدناه من قبل.من ا

وقد قلنا: إّن الظاهر أننا لو الحظنا المحّصل من كالم الشيخ األعظم وهدو 

)أّن هددذا النهددي إنّمددا هددو لسددّد بدداب المخدداطرة المفضددية إلددى التنددازع فددي 

المعامالت( أمكننا أن ندرك بسدهولة أّن مسدألة القددرة علدى التسدليم مدن هدذه 

ة ليست مما يفضي إلى التنازع المسدتحكم، خصوصدا  مدع فدرض وجدود الجه

ه ال يمكدن اإلالخيدار، فد سدتناد إلدى هددذا الحدديث لتقريدر هدذا الشدرط رغدم أنددّ

ستناد إلى قاعدة الغرر في كثير من األمر لو تّم ألمكن رفض اإلصحيح. وهذا  
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 الموارد غير المنسجمة مع هذا المعنى.

 بهام في الصفات الكيفية؟لمنع من الغرر اإل: هل يشمل االمسألة الثانية

عنوان <ضرورة وجدود اإلختبدار بالنسدبة وقد طرحت هذه المسألة تحت  

 وصاف التي تختلف القيمة باختالفها .لأل

ه <ال فرق في توقّف رفع الغرر ذكر الشيخ األنصاري )رحمه هللا( أنّ وقد 

الدوزن والعدّد، يدل والعلم بين هذه األوصاف وبدين تقددير العوضدين بالك  على

ختبار فيما ينضبط من األوصداف دون مدا ال ينضدبط، ويغني الوصف عن اإل

 كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها .

نعم لو يرد من اختبار األوصاف إالّ استعالم الصحة والفساد جاز شراؤها 

طالق كلمات األصحاب في جواز شدراء مدا إبوصف الصحة وعلى هذا حمل 

 مه ورائحته بالوصف.يراد طع

 وبعد أن نقل كلماتهم وما يستفاد منها لخص موقفه قائال :

نصاف أّن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فالبدّد  اإلولكنّ <

ا في رفع الغرر من   ا بالوصدف وإمدّ ا باإلختبدار وإمدّ إحدراز السدالمة عنده إمدّ

ا ألصدالة قيامه مقام الوصف، إّما ألجدل اإل  طالق إذا فرض باإل نصدراف وإمدّ

 .1السالمة من غير تفرقة بين العيوب أصال  

خدرى يدة واالُ في حين طرح اإلمام إمكان إبداء الفرق بين األوصداف الكمّ 

ية دون الكيفية، وذلك بالقول بدأّن بهام في الكمّ الكيفية بدعوى شمول الغرر لإل

قدع المبادلدة الظاهر من النهي عن بيع الغرر هو ما كان الغرر فدي نفدس مدا ت

عليه، أي ذات الثمن وذات المبيع، أي ما يقع بإزائه الثمن <فاالوصداف التدي 

هي من قبيل الكيفيات لّما لم تكن دخيلة في التبادل خرجت عن ماهية المبيع د 

يات، فإّن الزيدادة الكمّ   بما هو مبيع د وعن ماهية البيع،بخالف ما هي من قبيل
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ة فدي ذات المبيدع، ولهدذا يبطدل  البيدع فدي صدوالنقيصة توجب الزيدادة والنقي

ف فددي الكددمّ  وال يبطددل بددالتخلّف فددي الكيددف، بددل يثبددت الخيددار  مقدددار التخلددّ

 .1أحيانا  

 ولتوضيح الحال في هذا األمريشقق الموضوع إلى االُمور التالية:

أ د الجهل بذات المبيع مع العلم بصفاته وقيمتده، ولكنهدا يمكدن أن تنطبدق 

 .على فرس أو يغل

 ب د الجهل بالكمية المتصلة أو المنفصلة.

 ج د الجهل بالكيفية كالطعم والرائحة واللون مع وحدة القيمة.

 ب عليه.د د الجهل باألثر المترتّ 

 ل بالقيمة مع العلم بسائر الجهات.هد د الجه

ثم يقول: إّن النهي عن الغرر إن كان ينصدب  علدى ذات )الدثمن والمبيدع( 

ول والثاني، وإن عّممنداه فدال وجده للتفصديل بدين األوصداف فال يشمل إالّ األ

اسدتنباط األمدر مدن   ىالكيفية التي تختلدف القيمدة بهدا وعددمها. ثدم يعمدل علد

 الروايات.

فهل النهي هو عن بيع فيه الغرر، أو عن بيع فدي مبيعده الغدرر؟ وحينئدذ 

قده، يكون المعنى: النهي عن بيع المجهول، أو عن بيع يكدون الغدرر فدي متعلّ 

 بحيث يكون المراد به نفس األعيان التي وقعت مورد البيع؟

فات صددر علددى الجهددل بالددذات والصددّ تحتمددالين األول والثدداني يقفعلددى اإل

 ية، وعلى الثالث تدخل كل الفروض السابقة.الكمّ 

حتمددال ه إلددى التقدددير ويليدده اإلحتياجددإحتمددال األول لعدددم ثددم يسددتظهر اإل

 الثاني.

ة من الروايات التي يمكن أن يسدتأنس بهدا لدبطالن ثم راح يستعرض جمل
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البيع مع الجهل باألوصاف التي هي مدورد رغبدة العقدالء، وإن لدم تكدن مدن 

يات، دون أن يعثر منها على ما يُشفي الغليل، لينتهي إلدى النتيجدة التاليدة الكمّ 

 قائال :

<واالنصاف أّن اعتبار العلم في غير ذات البيع واألوصداف التدي ترجدع 

إليها ال دليل د معتّد به د عليه، غاية األمر إلحاق األوصداف التدي هدي دخيلدة 

في معظم المالية كالريح والطعم واللون فيما يراد منه ذلدك بهدا، دون مراتدب 

الكمال والصحة والعيب، إذ لم يذهب بمعظمه، نعم ال اشكال في لزوم إحدراز 

ق البيددع بعددد تقّومدده عدددم الفسدداد المددذهب للماليددة ال للغددرر، بددل الحددراز  تحقددّ

 .1بالمالية 

 بهام أيضا  ال يضّر في البيع عنده.وعليه فإّن هذا المقدار من اإل

 والواقع: أّن هنا حالتين قد يختلف الحكم باختالفهما:

حة والفساد، وحينئذ يمكدن اإلعتمداد ما  للصّ األولى: أن يكون الوصف مقوّ 

 لرافع للنزاع والخطر.ن ثبت الخيار اطالق، فإذا تبيّ فيه على اإل

ا يزيدد علدى مراتدب  الثانية: أن يكون الوصف مقصودا  لذاتده، ثدم أنّده ممدّ

الصدحة والفسداد، فهدو مدن المدوارد التددي قدد يدؤّدي الجهدل فيهدا إلدى النددزاع 

فددالغرر  ر أو الوصددف الدددقيق إذا أمكددن، وإالّ المعدداملي، فيجددب فيهددا االختبددا

 ق.متحقّ 

ختبدار مفسددا  للعدين ذّر الوصف الدقيق وكان اإلإذا تع وقد ذكر الفقهاء أنّه

 جاز ابتياعه دون اختبار.

 والظاهر: لزوم وصف الحالة إلى الحد الممكدن الرافدع للندزاع بعدد ذلدك،

يات فال خالف فدي لدزوم تعيّنهدا لمدا دّل علدى هذا في األوصاف، أّما في الكمّ 
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 ة اللفظية.ذلك من األدلّ 

 لغرر يشمل كل العقود أو يختص بالبيع؟ل النهي عن اه المسألة الثالثة:

علدى أّن حكدم الغدرر يشدمل كدل  يكاد أهل السدنّة يجمعدون د فيمدا نعلدم د 

على في حين أّن علماء اإلمامية يختلفون في هذا األمدر بدين مقتصدر  ،1العقود 

والسّر في ذلك أّن ما ثبت لديهم هو النهي عن   .2البيع،ومعّمم على العقود كلّها

 هم يرفضون القياس فال يعّممون عن طريقه.بيع الغرر، و

نجبدار إاللهّم إالّ أن يقول أحد بإلغاء الخصوصية البيعيدة قطعدا ، أو يدّدعي 

حتمدال غرر بعمل الفقهاء، دون أن يأبده إلالمرسلة النبوية الناهية عن مطلق ال

أّن النهي هنا إنّما هو عن مطلق الخديعة، فهو نهي مولوي عنها،وال عالقة له 

 المعامالت الغررية. بطالبإ

ائفددة الطوسددي د فددي كتدداب الضددمان طوعلددى أي حددال فقددد اسددتند شدديخ ال

وابددن زهددرة فددي كتدداب  4(6وفددي كتدداب الشددركة المسددألة ) 3(13المسددألة )

كمدا أنّده ورد فدي نجبدار.  لمرسلة المطلقدة، فديمكن اّدعداء اإلد بهذه ا  5الشركة

ه مجهدول غيدر معدروف يقدل سدالم  التعليدل القائدل: <ألندّ رواية <دعائم اإل

 .6ويكثر وهو غرر 

سدتفادة سدندا  وداللدة، إالّ أّن الفقهداء عمومدا  وقد أشكل اإلمام على هذه اإل

<التزموا باعتبار المعلومية في جميع الجهات المتعلّقة بالعقود خصوصا  فيمدا 
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 .1هو الراجع إلى األركان 

ية البيدع وتعميمده ث علدى االطمئندان بإلغداء خصوصدعهذا التسالم ربّما ب

 على كل العقود، خصوصا  مع مالحظة كثدرة تطبيقاتده فدي األحاديدث النبويدة

 ال باللفظ. بالمعنى

وقد ذكر الشيخ األعظم األنصداري )رحمده هللا(: <إّن الددائر علدى ألسدنة 

أنّهدم يسدتدلّون بده فدي   الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى  األصحاب نفي

جددارة والمزارعددة فضددال  عددن المعاوضددات كاإلالوكالددة، غيددر المعاوضددات ك

بي )صلي هللا عليده وآلده( والمساقاة والجعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن الن

 .2عن الغرر  أنّه نهى

والددذي يبدددو مددن كلمدداتهم )رحمهددم هللا( ويظهددر مددن مالحظددة عمومددات 

ع هدو أّن الغدرر ال يجدري فدي عقدد الصدلح، الصلح وما علم فيها مدن التوسدّ 

ر حدوثده بدالمعنى الدذي لبناء فيه على تجداوز الغدرر، ثدم أنّده قدد ال يتصدوّ فا

 ألن الصلح ال يستتبعه بطبيعته نزاع معاملي. داستفدناه

 رأي أهل السنّة في الغرر

ذكرت <الموسوعة الفقهية  بعض تعاريف المذاهب علدى النحدو التدالي: 

 :ه في اصطالح الفقهاء تعريفات شتّى<ول

 : ما ُطوي عنك علمه.فهو عند الحنفية

وعند بعض المالكية: الترّدد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على 

 خالفه.

أمدرين أغلبهمدا بدين  وعند الشفاعية: ما انطوت عنا عاقبتده، أو مدا تدردد  

 أخوفهما.
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ويرى بعض المالكية: أّن الغرر والخطر لفظدان مترادفدان بمعندى واحدد، 

 ققون منهم أنّهما متباينان.وهو ما جهلت عينه ويرى المح

 الخطر ما لم يتيقن بوجوده كما لو قال: بعني فرسك بما أربح غدا .ف

والغرر: ما يتيقن وجوده ويشّك في تمامه، كبيع الثمار قبل بدو صدالحها. 

 ثم ذكرت الموسوعة أّن الغرر نوعان:

<أحدهما ما يرجع إلى أصل المعقدود عليده أو ملكيدة البدائع لده أو قدرتده 

وجدب بطدالن البيدع، واآلخدر مدا يرجدع إلدى وصدف فدي يعلى تسليمه، فهذا  

عقود عليه أو مقداره، أو يورث فيه وفدي الدثمن أو فدي األجدل جهالدة فهدذا مال

 .1محل خالف 

:  وقد ذكر االستاذ مصطفى الزرقاء وهو من أكابر الفقهاء المعاصرين أنّه 

  من البيوع تطبيقا  لما نهىوآله(   هللا عليه  <بالنظر لما نهى عنه النبي )صلى

من الغرر، كالنهي عن بيع المضامين )أوالد فحول اإلبل( والمالقيح   ه عن

)أوالد إناث اإلبل( وضربة القانص )أي ما تخرجه شبكة الصياد( وضربة  

الغائص )ما يخرجه الغّواص من لؤلؤ( وبيع الثمار على األشجار قبل بدو   

اشتراط القدرة على التسليم رغم عدم   صالحها، وكذلك ما قّرره الفقهاء من 

وجود الجهالة عند العقد، وهي كلّها تطبيق للنهي عن الغرر وتدّل على نوع  

مخاطرة قلّما تخلو منه أعمال  المقصود، وبمالحظة أّن عنصر المغامرة وال

 فاق المذاهب.ت نسان وتصّرفاته بااإل

حش متجداوز وبالنظر لكل ذلك قدّرر أّن الغدرر المنهدي عنده هدو ندوع فدا

للحدود الطبيعية، بحيدث يجعدل العقدد كالقمدار المحدض، اعتمدادا  علدى الحدظ 

 
، وشورح ۱۳6، ص6نقوالا عون فوتح ادقودير، ج  ۱86، ص9ادموسوعة اد/قهية ادكويتية، ج(  ۱)

، ۳، وحاشووية اددسوووقي علووى شوورح ادكبيوور، ج۱۳7و ۱۳6، ص6ادعنايووة علووى ادهدايووة، ج

 وغيرها. 55ص
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 آخر دون مقابل.وربح المجّرد في خسارة واحد 

أما بالنسبة للجهالة فقد رّكز على رأي الحنفية، إذ أنّهم ال يحكمون ببطالن 

، بدل سدواهم  العقد أو فساده متى داخلته الجهالة مطلقا  دون تمييدز، كمدا يفعدل

لة ال تأثير لها فدي يميّزون بين جهالة تؤدي إلى مشكلة تمنع تنفيذ العقد، وجها

ولى: كما لو قال أحد: <بعتك شيئا   وكذا لو باع شداة غيدر معيندة التنفيذ، فاأل

فهدذا كلّده وأمثالده ال يصدحد ألّن هدذه الجهالدة   من قطيع، ألنه متفاوت أحاده،

 تتساوى معها حّجة الفريقين.

ة ية: كما لو صالح شخص على جميع الحقوق التدي لده أو عليده كافدّ والثان

)وال يعرفان مقدارها وأنواعها( لقداء بددل معدين، فدإّن الصدلح يصدّح وتسدقط 

ألّن الحقوق في سقوطها ال تحتداج   دالحقوق، ذلك ألّن الجهالة فيها غير مانعة

 .1ة خالفا  للشافعية إلى تنفيذ وعليها بنوا صحة الوكالة العامّ 

 شيء من المقارنة

وهنا علينا أن نسترجع ما استنتجناه من البحث اللغوي ونستذكر مدا ذكدره 

الشيخ األعظم األنصاري من أّن المحّصل هو أن هذا النهي من الشدارع لسدّد 

في المعامالت، وما ذكره السيد اإلمام من باب المخاطرة المفضية إلى التنازع 

 ية.ات الثمن والبيع وصفاتهما الكمّ أّن النهي يختّص بمصّب العقد أي ذ 

فإذا شئنا التوّسع فالشروط التي هي محّط النظر من العقد، فسنجد أّن هناك 

 تقاربا  بين الرأيين رغم وجود فوارق بينهما.

ستاذ الزرقداء يفتيدان بصدّحة ا كال  من اإلمام )رحمه هللا(واألومن هنا رأين

مدن المسدائل   10اإلمام في المسدألة    عادة التأمين كما يقولإعقد التأمين، بل و

 .2المستحدثة

 
  .5۲و  5۱نظام ادتأمين، ص( ۱)

  .6۱۱، ص۲ر ادوسيلة،جتحري( ۲)
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ومن الواضح أّن عقد التدأمين فيده مخداطرة واحتمداالت كثيدرة، لكدن لمدا 

 نة فال مجال للغرر المبطل وهي:كانت كل األمور التي ذكرها اإلمام معيّ 

ن لده،  ن عليه، وطرفي العقد، والمبلم المدفوع من قبدل المدؤم  تعيين المؤم 

. وال يجدب تعيدين مبلدم المسدتقلّة   ونوع الخطر، وزمان التأمين ابتداء  وانتهاء 

يقداع بنحدو وقال بإمكان اإلوإن أمكن تخريجه على أساس الضمان بالعوض،  

 .1الصلح والهبة المعوضة

 وكذلك نجد الزرقاء يقبل عقد التأمين للسبب نفسه فيقول:

ير المدانع، كمدا <إّن الجهالة فيها )أي في أقساط التأمين( هي من النوع غ

يدة هو واضحد ألّن مبلم كل قسط عند حلول ميعاده هدو مبلدم معلدوم، أمدا كمّ 

مجموع األقساط فهي التي فيها الجهالة، وهي ال تمنع التنفيذ ما دام المؤّمن قد  

ن له إلى اُسرته مثال    تعّهد بأنّه يدفع التعويض المتّفق على دفعه عند وفاة المؤم 

وفاة ضمن المدّدة المحدّددة فدي العقدد، ومهمدا بلدم عددد في أّي وقت حصلت ال

 األقساط قلّة وكثرة .

 مقتضى القواعد األصولية

قيقة هي أن موردنا يرتبط تمام الح  إذا احتدم الخالف في مفهوم الغرر فإنّ 

سألة األصدولية المعروفدة بدد )جدواز التمسدك بالعدام فدي الشدبهة اإل رتباط بالم 

 صل عند الدوران بين األقل واألكثر(.ص المنفالمفهومية للمخّص  

 الخالصة فيه

 ة عامة من قبيل:أنّه قد ترد أدلّ 

كرم كل عالم( ثم جاء دليل منفصدل يقدول: )ال تكدرم أما لو قال: )المولى  

الفاسددق مددن العلمدداء( وترددنددا فددي مفهددوم الفاسددق بددين )خصددوص مرتكددب 

 
  .609ن/س ادملدر، ص( ۱)
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دوران هنا بين األقدل الكبيرة( أو )ما يعّمه ويشمل مرتكب الصغيرة أيضا ( فال

واألكثر وقد ذكر العلماء هنا أنّه يصح التمسدك بالعدام الدخدال مدا عددا األقدل 

 )المتيقن( في حكم العام.

يقول المرحوم الميرزا الندائيني د وهدو مدن أعداظم األصدوليين د فدي هدذا 

ص المنفصل بدين األقدل واألكثدر: فبالنسدبة وأما لو دار أمر المخّص  <الصدد:  

يته، وأصالة العموم جارية فيده، وإنّمدا سدقطت ثر، العام باق على حجّ إلى األك

ية العام في خصوص األقل المتيقن التخصيصد ألنّده بالنسدبة إلدى األكثدر حجّ 

يكون شكا  في التخصيص والمرجع حينئذ هو أصالة العموم وعدم التخصيص 

تكدرم فسداق كدرم العلمداء( ثدم ورد: )ال  أبعد ما انعقد ظهور للعام، فلو قال: )

العلماء( وتردد الفاسق بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة، أو األعدم منده 

يدة، ومن مرتكب الصغيرة، فبالنسبة إلى مرتكب الكبيرة العام سدقط عدن الحجّ 

ا بالنسددبة لمرتكددب الصددغيرة فيشددك فددي  للعلددم بخروجدده علددى كددّل حددال وأمددّ

 خروجه، ومقتضى أصالة العموم عدم خروجه.

الخارج هو عنوان الفاسق ال خصوص مرتكب الكبيرة، والعام وتوهم: أّن 

ليس كبرى كلية بالنسبة إلى عنوان الفاسق للعلم بخروج هذا العنوان عن العام 

فال مجال للتمسك بأصالة العموم بالنسبة إلى من شك في دخوله تحدت عندوان 

م يعلدم بل واقع الفاسد، وحيث ل الفاسق، فاسدد ألن الخارج ليس مفهوم الفاسق

أّن مرتكب الصغيرة مندرج في الفاسق الواقعي يشك ال محالة فدي تخصديص 

العددام واقعددا  بالنسددبة إلددى مرتكددب الصددغيرة، والمرجددع حينئددذ هددو أصددالة 

 .1العموم 

 مة المظفر:ويقول المرحوم العالّ 

 
  .5۲4، ص۲فوائد األلوف، ج( ۱)
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ّن الحدق إ<في الدوران بين )األقل واألكثر( إذا كان المخصص منفصال  فد

خاص )الشدبهة المفهوميدة فيده( ال يسدري إلدى العدام، أي أنّده إجمال ال  فيه أنّ 

ة فيده التمسك بأصالة العموم إلدخال ما عدا األقل في حكم العام. والحجّ   يصحّ 

ينعقدد لده ظهدور فدي   ص بالمنفصدلبناء على ما تقدم... من أّن العام المخصد  

إذا كدان تدين، فدالعموم، وإذا كان يقدم عليه الخاص من باب تقديم أقدوى الحجّ 

 دة فدي الزائدد الخاص مجمال  في الزائد على القدر المتيقن منه، فال يكون حجدّ 

يته فدي القددر النه د حسب الفرض د مجمل ال ظهور له فيه وإنّما تنحصر حجّ 

المتيقن وهو األقل، فكيدف يدزاحم العدام المنعقدد ظهدوره فدي الشدمول لجميدع 

نها القدر الزائد المشكوك دخوله أفراده التي منها القدر المتيقن من الخاص، وم

ة أقوى من العام يبقى القدر الزائد ال في الخاص، فإذا خرج القدر المتيقن بحجّ 

 .1مزاحم لحجية العام وظهوره فيه 

ا إذا كددان  مفهددوم مددن الخدداص الهددذا فيمددا إذا كانددت الشددبهة مفهوميددة. أمددّ

ه وقع الخالف في موردنا المبحوث عنه فإنّ  ق مصداقهواضحا  وشككنا في تحقّ 

في جواز التمسك بالعام في المورد المشدكوك، فقدال الدبعض بصدحة التمسدك 

ي( ويشدك فدي يدد بالعام كما في دليل قاعدة اليد )على اليد ما أخذت حتى تدؤدّ 

مستولية على مال هل هدي يدد عاديدة أو يدد أماندة، فإنّده تمسدك بالعدام فدأفتى 

لمظفر يحكم بعدم الجواز ويقول: بالضمان في اليد المشكوكة. ولكن المرحوم ا

ص لما كان حّجة أقدوى مدن العدام فإنّده موجدب <ودليلنا على ذلك أّن المخّص  

يدة العدام فدي بعدض مدلولده. لقصر حكم العام على باقي افدراده، ورافعدا  لحجّ 

ه، وبين خروجه عنه، ة فيوالفرد المشكوك مردد في دخوله فيما كان العام حجّ 

بال  العام حّجة فيه لى دخوله فيما هو حّجة فيه، فال يكونمع عدم داللة العام ع

 
وغيره من  8۱، ص۲وكذدك راجع: ادمحكم في ألوف اد/قه، ج ۱۳0، ص۱ألوف اد/قه، ج(  ۱)

  كتب األلوف.
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، فلديس هدو مزاحم د كما قيل في دليلهم د ولئن كان انطباق العام عليه معلومدا  

 ة.معلوم االنطباق عليه بما هو حجّ 

حدداهما: إتدين معلدومتين حسدب الفدرضد  والحاصل، أّن هناك عنددنا حجّ 

ة فدي ص. وهدو حجدّ تهمدا: المخصدّ  ة فيمدا عددا الخداص، وثانيالعام وهو حجدّ 

وهنداك  1ة ة أو هدذه الحجدّ مدلوله، والمشتبه مردد بين دخوله فدي تلدك الحجدّ 

 ها.تفصيالت تراجع في مظانّ 

 ق هذا عدنا إلى بحث الغرر وقلنا:فإذا تحق  

ة عامة دلت بوضوح علدى صدحة العقدود العرفيدةد مدن قبيدل هناك أدلّ   إنّ 

ه للعدرف، فكدل من الوضح أّن الخطداب موجدّ و  2{اوفوا بادعقود}قوله تعالى:  

 تعامل رآه العرف عقدا  يدخل تحت هذا الخطاب.

صات منفصلة تخرج من تحت هدذا العمدوم هدي العقدود وقد جاءت مخّص  

الربوية، والعقود الغرريدة والعقدود الصدورية والعقدود التدي فيهدا أكدل للمدال 

 بالباطل وغير ذلك.

وم واضحا  فال مشكل في البين كمدا فدي وإزاء هذه الحاالت فإن كان المفه

موضوع الربا بعد أن اتّفقوا على كون المراد منه )كل قرض جر نفعدا (، فدإذا 

حدث تشكيك فإنّه شّك في المصداق، أي أنّه شبهة مصدداقية وحينئدذ ال يمكدن 

التمسك بالعام في مثل هذا المورد، ومثله مورد العقود الصورية د مثال  د فإنّده 

 المفهوم. ال شك في

إذا كان الشك فدي المفهدوم وكدان مدرددا  بدين األقدل واألكثدر د ال بدين   أّما

المتباينين د فإنّه يمكدن التمسدك بالعدام فيمدا عددا القددر المتديقن، وهدذه الحالدة 

 
  .۱۳۲ن.م: ص( ۱)

  .۱سورة ادمائدة: ( ۲)
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ختالف الكبير في مفهومهد أهو لغرر( بعد أن رأينا اإلة في مورد )اتنطبق بدقّ 

هدو األعدم منهدا ليشدمل كدل جهالدة، أو كدل   مثال  الجهالة المفضية للندزاع، أم

 جهالة معها خداع، وأمثال ذلك كما ذكرنا من قبل؟

عدنا إلى عقدد التدأمين مدثال ، فدال شدك فدي وجدود جهالدة فدي بعدض   وإذا

للتعويضددات،  تواريددة، وتعيددين حددّد أعلددىة الحسددابات االكأطرافددهد ولكددن دقددّ 

طة، باإلضافة إلى عدم وشروط دقيقة للحاالت بحيث تجعلها جهالة شبه منضب

أدائها إلى التنازع قطعا . ثم أن طبيعدة عقدد التدأمين د وإن كدان تجاريدا  د هدي 

 ، طبعا  بعد أن نفترض تطهيره من الربا.ةطبيعة تعاوني

وللتأّكد من ذلك لنقم بمقارنة إجمالية بين مجتمعين يتمتدع أحددهما بشديوع 

التدان إلدى بعضدها مدن حيدث التأمين فيه، وآخر ال تدأمين فيده فهدل تقداس الح

التعاون؟! ونحن نعلم أّن الغرر نفسه مسموح به في العقود التعاونيدة كالهبدات 

 والتكافل.

كل هذا يبين لنا أّن الجهالة في عقد التأمين مثال  ليسدت مدن القددر المتديقن 

 الذي يخّصص العام قطعا .

بعدد أن أمكدن   تهثم أّن الفقهاء الذين أجازوا التأمين لهم أدلّدتهم علدى صدح

أو الصلح أو حتى على  1أساس )هبة الجزاء أو الهبة المعوضة(  ىتخريجه عل

أساس المبادلة بين األقساط وعنصر األمدان، وهدو أمدر مطلدوب عرفدا ، ولده 

 م.نظائر من قبيل عقد الحراسة، وهللا اعل

 
على هذا األسواس، فلوم ال نطبقوه علوى وادبريب أّن كف ادبدائف االسالمية دعقد ادتأمين تعتمد  (  ۱)

 ادتأمين ادتجاري ن/سه؟
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 صفحه سفيد 
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 المستجدات   جتهاد الجماعي في معالجةواإل  دور المجامع الفقهية

 من الناحية الشرعية، وسبل تطويرها

 

 جتهاد المجمعي يعبر عن حالة جديدة صحية نظرا  لما يلي: اإل

سدتنباط، مدن ت العلمية التدي تتطلبهدا عمليدة اإلتساع دائرة المقدماإ:  أوالا 

طالع، علدى اآلراء المختلفدة فدي المسدألة، ومناقشدتها ومناقشدة يث لزوم اإلح

رات التددي تركتهددا الفاصددلة الزمنيددة علددى المصددطلح التغيددّ  تهددا، ومالحظددةأدلّ 

 وظروفه وقرائنه اللفظية والحالية. 

ا  نطراح الكثير من الموضوعات المسدتجدة، وتعقددها مدن قبيدل مدا إ:  ثانيا

نجدددده مدددن عقدددود مركبدددة غامضدددة فدددي موضدددوع )األسدددواق الماليدددة( و 

ب يتطلددّ ممددا ذلددك، إلددى  )الموضددوعات الطبيددة( و )الددنظم االجتماعيددة( ومددا

 ثناء مناقشة الموضوع. حضورا  للخبراء المتنوعين أ

ا  ع أساليب التحايدل، واخدتالف الظدروف السياسدية واالجتماعيدة : تنوّ ثادثا

 ستنباط. إلعلى عملية ا –ايجابا  أو  سلبا   –التي قد تترك آثارها 

ا  التسداؤالت التدي   ع الحلول المطروحة، وكثرة: تعدد المذاهب، وتنوّ رابعا

 جتهاد الفردي. تنطرح أمام اإلال

ا  نفعاالت وردود فعل إ: حساسية الفتوى من حيث ما تثيره اليوم من خامسا

 محلية نتيجة سعة وسائل اإلعالم. أو  قليميةأو إ عالمية

ا  ي مجدال عدة فد: اآلثار السلبية الكبرى التي تتركهدا الفتداوى المتنوّ سادسا

كبيدر   حددّ إلى    ن ينتفي الخالفستجابات، في حياضطراب االفراد وتفاوت اإل

 جتهاد مجمعية. إعند قيام عملية 
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ا   نّ إأو عالميا  فد  قليميا  أو إ  : وحينما يراد الحكم في قضية عامة وطنيا  سابعا

كثريدة( حتدى يمكدن شبه إجمداع )مدن خدالل رأي األأو    ب إجماعا  مر يتطلّ األ

 طمئنان لعملية التنفيذ. اإل

 معي جتهاد المجإتباع اإلة يّ مدى حجّ 

ذا طابقدت بالمنجزية والمعذرية: المنجزيدة إ  ية ما يعبر عنهونقصد بالحجّ 

 ذا لم تطابق وعمل بها المكلف. الواقع في علم هللا، والمعذرية إ الفتوى

 ر في مجالين: ها تتصوّ وواضح أنّ 

جتهداد  لده اإل تقليد المجتهد لغيره مدن المجتهددين فدي المسدائل التدي لدم يتسدنّ   -  1

 فيها.  

 قليد غير المجتهد للمجتهد. ت -2

إلدى   مدا تسدتند عملية التقليدد المنجدزة والمعدذرة إنّ   من الواضح أنّ   كما أنّ 

العدالم المتخصدص. وهدو مدا إلى    حالة إنسانية طبيعية تقضي برجوع الجاهل

، وهو سيرة (1){فاسأدوا أهف ادذكر إن كنتم التعلمون}ترشد إليه اآلية الشريفة  

 قبل الشارع بالريب.  عقالئية عامة ممضاة من

لجنددة إلددى  هددذه السدديرة نفسددها تددرى أن الرجددوع ذلددك قلنددا: إنّ  واذا تددمّ 

الفرد حتدى لدو كدان إلى  ان على الرجوعمتخصصة يرجح في كثير من األحي

متخصصا ، ومن هنا نجد هذا التأكيد على تشكيل لجان متخصصة في حداالت 

 . السياسةأو  الجتماعاأو  العالج الطبي

 جتهاد المجمعي ملية اإلتطوير ع

ي هذه العملية دورها المطلوب خير أداء، يجب أن تدتم األمدور ولكي تؤدّ 

 التالية: 

 
 .4۳ :سورة ادنحف( ۱)
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صددددار الفتدددوى فيددده، إدراسدددة الموضدددوع المدددراد  : يجدددب أن تدددتم  اوالا 

فددي ندددوات  –وخصوصددا  إذا كددان اجتماعيددا  يتددرك أثددره علددى نطدداق واسددع 

 ا تقرير يبدين مختلدف االتجاهدات متخصصة تشبعه بحثا ، وترفع النتيجة ومعه

 المجمع األوسع ليقرر الموقف. إلى 

ا  : يجددب أن يسددبق عمليددة اسددتنباط الحكددم الشددرعي، توضدديح دقيددق ثانيووا

للموضوع من قبل خبراء متخصصين وتعريف بكل أبعاده وصوره، وذلك أن 

جزئي أو  التصديق والحكم فرع لهذه المعرفة وربما كان إهمال عنصر فرعي

تغييدر الموقدف الشدرعي. وحبدذا لدو كدان هدذا التعريدف بحضدور لى  إ  ييؤدّ 

 الفقهاء، وتمت اإلجابة على تساؤالتهم الدقيقة. 

ا  تفداق إستنباط ثقافدة أصدولية واسدعة، بدل وأن تسبق عملية اإل: يجب  ثادثا

رة تمامدا  سدتنباط، والمدؤثّ خيلة في عملية اإلمسبق على العناصر المشتركة الد 

 ستدالل. تفاق على منهج اإلن هذا األمر اإلومفي تغيير النتائج. 

والحقيقددة: هددي أننددا نشددهد ضددعفا  فددي الدراسددات األصددولية فددي بعددض 

ق فيها، فدي حدين نشدهد جتهاد الحر الخالّ المدارس نتيجة عدم فسح المجال لإل

الدذي يجعدل هدذه  الحددّ إلدى  في هدذه الدراسدات لددى مددارس أخدرى  تضخما  

ر بدالعلوم األخدرى كالفلسدفة والمنطدق والدراسدات ثّ ر تمدام التدأالدراسات تتأثّ 

ر المفرط يبعدها عن حالة الفهم اللغوية واألدبية والنفسية، وربما كان هذا التأثّ 

 العرفي المطلوب. 

ا  جتهاديددة ة أن تالحددظ العمليددة اإلسددتنباطية اإل: ومددن األمددور المهمددّ رابعووا

نقلبت على إ ب، وإال  المقاصد الشرعية وتضعها في إطارها االجتماعي المطلو

 أهدافها. 

ة رعايدة المقاصدد وقد رأينا محاوالت إلنكار بعض األحكام الثابتدة بحجدّ 

زمان ر األر األحكام بتغيّ قاعدة تغيّ   نّ أوبالمناسبة فإنني أكرر ما قلته:    .والعدل

نتقدال الموضدوع وتبددل المصدالح إغير صدحيحة فتبددل الموضدوعات يعندي 
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ة أتي لتبددل األدلدّ األحكام السدلطانية وتبددل الفتداوى يد  ي لتبدلاالجتماعية يؤدّ 

حكام الثانوية محلهدا إستثنائية يعني حلول األبتدائية لظروف  إلوتبدل األحكام ا

 .تبدل الفتوى ن يقال:أ فاألولى

ع سالم أحكاما  فردية فيتوسّ ر اإلهناك فرقا  شاسعا  بين مجتهد يتصوّ   ثم إنّ 

ى مجال للعمل االجتماعي، ومجتهد ينظر إليه حتياطات حتى اليبقفي مجال اإل

م حياتها ويستوعب تناقضاتها ويشبع كل الجواندب نظاما  لإلنسانية جمعاء ينظّ 

 فيها. 

ا  سددتنباط يددة لهددا أثرهددا الكبيددر فددي عمليددة اإل: هندداك قواعددد فقهخامسووا

التقارب أو    تفاقصادية. ولذلك يجب اإلوخصوصا  في المجاالت المالية واالقت

سدتنتاج فمدثال  إختصدار الطريدق ودقدة اإلحولها لما لذلك من أثر فدي    الفكري

 ينبغي اإلجابة على تساؤالت كثيرة من قبيل: 

ماهو الموقف من العقود المستجدة؟ وهدل تشدملها عمومدات تصدحيح   -1

العقد ولزوم الوفاء به أم أنها تقتصر على العقود التي كانت جارية في عصدر 

 المعصوم؟

لده   –مثال     –يق بين الغايات والوسائل، فالعمل المصرفي  مسألة التفر  -2

بتعداد عدن متعددة تجب دراستها وتمحيصها واإلغاياته، ولهذه الغايات وسائل  

علينا عدم القيام بدذلك   ختراع بدائل لها تفي بالغرض. أم أنّ إأو    م منها،المحرّ 

 مات دون أن ندري. نقع في المحرّ  لئالّ 

ر ولدي األمدر؟ أهدي فدي خصدوص المباحدات هي حدود نفوذ أم  ما  –  3

إلى   الشارع على إباحتها أم في مطلق المباحات أم يمكن أن تنفذ   التي لم يصرّ 

المكروهة، وهل لها أن تدخل حريم المسداحة التكليفيدة؟ أو    المساحة المستحبة

ختيدار مدا يدراه األوفدق مدع إ؟ وهل يمكنه  يتم ذلكوإذا كان ذلك فمن أي باب  

غير إلى   عليه العمل بفتواه هو؟  ع من الفتاوى المطروحة أم أنّ مصلحة المجتم

 ذلك من األسئلة. 

 تشخيصها؟ وماهي ضوابط العمل بالمصالح المرسلة؟ وكيف يتمّ  -4
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هناك حدود ومعايير يجب أن التتخطاها العقود المسدتجدة فيجدب التددقيق 

 ، وهي:فهو مهم لتقرير الموقف ،فيها

مل الربددا المعكددوس )أي مددا يعددرف بضددع الربددا: فمدداهو؟ وهددل يشدد –أ 

وهل يشمل كل إضافة في قبال مهلة زمنية؟ وهدل يشدمل العقوبدات   ؟وتعجل(

مدا يدفعده أو    قربداء؟وهدل يشدمل مدا يدفعده األ  ؟المالية على التأخير في الدفع

 . من أسئلة ما هنالكإلى  الكفار؟

ايير أكل المدال بالباطدل: فهدل هدو معيدار برأسده أم هدو تدابع للمعد  –ب  

 األخرى؟

؟ هل هو بيع الدين بالدين؟ ءبالكالى ءماذا يعني المنع عن بيع الكالى –ج  

وهل يشمل ما يسمى بتعمير الذمتين حيث ينشدىء العقدد نفسده )كمدا فدي عقدد 

 التوريد( ذمتين متقابلتين. 

خصدوص الجهالدة أو    هدل هدو الجهالدة مطلقدا ؟  ،ماذا يعني )الغرر(  –د  

ية للنزاع؟ وما أكثر العقود التي تم التنازع الة المؤدّ خصوص الجهأو   الكثيرة؟

ة التي يجوز فيها الغرر؟ وهل كل ثم ماهي العقود التعاوني  –ة الغرر فيها بحجّ 

 غررا  حتى لو كان منضبطا ؟ ر يعدّ جرة فيها عنصر متغيّ أ

وهل هي ممنوعة تماما  خصوصدا    ،انمسألة أخذ األجرة على الضم  -هد  

الضمان عاد  نّ أت، وأخذ األجرة حتى على الواجبات قد حلّ ة مسأل في حين أنّ 

 توريد؟أو  شرطا  أساسيا  لكل معاملة تصدير

وهناك مسألة )الضرر( فما المراد منه؟ وهل يقتصدر علدى الضدرر   –و  

الضرر االجتماعي؟ كأن ينشئ أحددهم أو    الشخصي أم يشمل الضرر النوعي

 يع الصغيرة.صحاب المشارأمشروعا  كبيرا  فيقضي على 

ا   سددتنباط، والحقيقددة أنّ يجددب تحديددد دور العددرف فددي عمليددة اإل: سادسووا

 : العرف قسمان: عام وخاصّ 

ه »بناء ما يصطلح عليإلى    أما العام فيشترك فيه غالبية الناس ولذا يقرب 

 ستصحاب«. العقالء« ومن أمثلته» اإل
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 كانيدةمأو    ا الخاص فهو يصدر عن فئة خاصة تجمعهم وحدة زمانيدةوأمّ 

 السلوك عند مختلف األمم. أنواع  مهنية ويشملأو 

ا   المنظمات الدوليةأن تتعهد    –: يجب لكي نقرب من المجال العملي  سابعا

بالعمددل بددالفتوى المجمعيدة، وتبتعددد عددن  –مهمددا أمكدن  –عضدداء والددول األ

ق األمة. طبعا  هناك مجال مفتوح تمزّ إلى    يفتاوى فردية، قد تؤدّ إلى    مخالفتها

فهدي   –لدو وجددت    –لمالحظة الظروف التي التنسجم مع الفتدوى المجمعيدة  

 تؤخذ بعين االعتبار. 

ا  المفروض أن تقوم كل مجدامع اإلفتداء بعمليدة تنسديق فيمدا   : كما أنّ ثامنا

 م لحيثيات الفتاوى، وتفاهم حول آثارها.الحد الممكن، عبر عملية تفهّ إلى    بينها
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-2 - 
 علمية  والتلفيق  األ

 

 ،ّن الحالة الشعبية العاّمة ال تتحّمل مطلقا  قيادتين فعليّتين ووليّدين فعليّدينإ

ن يدركوا ذلك ويعملوا ما أمكنهم على أمة  فينبغي على المخلصين لمصالح األ

 تحقيق أحد أمرين:

ن تحدتفظ بمدا تملكده أتوحيد المرجعية والقيادة إذا أريد للمرجعية  و    وفاأل

 اليوم من خصائص.

فتائي، مدع ى وظيفتها الحقيقية في المجال اإلن تعود المرجعية إلأو  ادثاني  

قي المجتهددين إلدى نضمام بداإفتائي العام، من خالل لسعي لتوحيد الموقف اإلا

ة عدن الوقدوع فدي مدّ المنتخب بطريقة واقعيدة تُبعدد األ  على،حوزة المرجع األ

ائي. أو أن نطرح فكرة العاّم للناس ليتوّحد الموقف اإلفت  فتاءالهلكات، وعدم اإل

نسدجام، مدع كدّل ة تمدام اإلمر، وهي فكرة منسجم)شورى اإلفتاء( من أول األ

 االدلّة التي تطرح التقليد كنظام شرعي مقبول.

 مسألة األعلمية 

علمية نفسها، ولكدن أن تُناقش الفكرة التي تحتفظ باألمن الطبيعي د أوال  د  

لنقداش بمالحظدة عددم ورود تعريدف تناقش في مفهومها، ولها الحّق في هذا ا

دى العلماء علمية لهوم واضح عن األخاّص لها من الشريعة. بل عدم وجود مف

 . هد1281ى عام المتوفّ  «رحمه هللا»نصاريالذين سبقوا الشيخ األ

ذن د مسألة عرفيّة عقالئية في مفهومها بال ريب، وبالرجوع الدى إفهي د  

ّن أة ما تعتمد على البناء العقالئي، حيث ذكدر دلّتها نجدها د أيضا  د تعتمد غايأ
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 الشريعة أوكلت األمر إلى هذا البناء والسيرة العقالئية وصّدقتها.

ّن السيرة ال تنسجم مع هذه الفكدرة بالشدكل المطدروح، أوسنرى فيما بعد  

مر الخطيدر الدذي أن تترك هذا األننا نعتقد جازمين بأّن الشريعة ال يمكن  أبل  

ّل فددرد د وفددي جميددع سددلوكيّاته د إلددى مسددألة بندداء العقددالء، يددالزم حيدداة كدد

وخصوصا  في جّو  تسود فيه سيرة مخالفة لدى عموم المسلمين بدالرجوع إلدى 

علمية، وهدذا مدا سديبدو لمّطلعين دونما مالحظة لمسألة األأّي من المجتهدين ا

 ن شاء هللا تعالى.أفي القسم التالي من هذه الدراسة 

 قليد ومعرفة التشريعجتهاد والتاإل 

حكام الشرعية سع إلستنباط األستفراغ الوإذا فّسرناه بعملية إجتهاد، ّن اإلإ

أنّده عمليدة أو الوظائف العملية )شرعية أو عقليدة( مدن أدلّتهدا التفصديلية، أو  

صول المعتمدة شرعا ، أو مدا يقدرب مدن هدذه المعداني، إرجاع الفروع إلى األ

عنى العمل باآلراء الظنيّة غير المعتبرة، إذا فّسرناه دونما نظر إلى االجتهاد بم

ال  عدن لزومده د باسدتمرار د بعدد بذلك فإنّ  ا ال نجدنا بحاجة الى الحدديث مفصدّ

 نسجاما  مع خلودها.إوضوح قيام الشريعة بوضعه 

د بددال ريددب د حفاظددا  علددى أحكددام اإلسددالم مددن جتهدداد واجددب كفددائّي واإل

الشدريعة علددى تحصيددل العلددوم الشرعيددة، ندراس والضياع، حيث حثّت  اإل

ن/وور موون كووّف فرقووة منهووم طائ/ووة ديت/قهووا فوي ادودين   الولوف}قال تعالدى:  

 .(1{ودينذروا قومهم اذا رجعوا اديهم دعلهم يحذرون

جتهاد، دون العيني منه د وهدو مدا آلية واضحة في الوجوب الكفائي لإلوا

في الواجب العيني من عسدر عظديم،  نسب إلى علماء حلب د باالضافة إلى ما

 صحاب والرواة.األ وكذلك قيام السيرة في الرجوع إلى فتوى

بديهدة، حتدى عبّدر صداحب  أّما التقليد فجوازه لغير المجتهدين يكاد يكون

 
 .۱۲۲ :سورة ادتوبة ( ۱)
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. وقد قامت عليه السيرة العقالئية. (1)نّها حالة فطرية جبلّيةإصول«  »كفاية األ

مضداء الشدرعي اإلسالم، ممدا يحقّدق اإلهذه هي حالة المجتمعات في صدر  و

 لهذه الحالة، وهناك أدلّة من النصوص القرآنية والنبوية على ذلك.

 عدم جواز رجوع المجتهد إلى رأي غيره

جتهاد، لم يجدز لده الرجدوع إلدى غيدره، وإذا حصل الباحث على رتبة اإل

لتقليدد، ي االجتهاد واوذلك لما أفاده الشيخ االنصاري في رسالته الموضوعة ف

لدى جدواز طالقات الدالّة عمن دعوى اإلتفاق على عدم الجواز، إلنصراف اإل

 جتهاد واختصاصها بمن ال يتمكن من تحصيلها.التقليد عّمن له ملكة اإل

وقد فّصل المحقق القمدي صداحب »القدوانين«، بدين القدادر علدى إعمدال 

ليل المانع )للمجتهدد ن يقلّد غيره فقال: »ود أالملكة وغير القادر، فأجاز للثاني  

من التقليد مطلقا ( وجوب العمل بظنّه إذا كان لده طريدق إليده إجماعدا ، خدرج 

جماع فيما نحن فيه، ومنع التمّكن من الدليل وبقي الباقي، وفيه منع اإلالعامي ب

قوى الجدواز مدع التضدييق، واختصداص أّن األالظن مع ضيق الوقت، فظهر  

معلّقدا  علدى كدالم المرحدوم   «هللا  رحمده»وئي. ويقول السديد الخ(2)الحكم به«

هو الصحيح، وذلدك  «قدس سره»: »وما أفاده  «قدس سره»الشيخ االنصاري

عية قد تنجّزت على من له ملكة اإلجتهاد بالعلم اإلجمالي، أو حكام الواقألّن األ

مدارات عليهدا فدي محلّهدا، وهدو يدتمكن مدن تحصديلها بتلدك بقيام الحجج واأل

زة فدي حقّده، وال ذا  الإالطرق،   بّد له من الخدروج مدن عهددة التكداليف المتنجدّ

 .(3)متثال«غير، إذ ال يترتب عليه الجزم باإليكفي في ذلك ان يقلّد ال

ة ّن بناء العقالء في مجال رجوع الجاهل إلى العدالم يشدمل حالدأوالظاهر  

ا ستنباط، كضيق الوقدت وغيدره. ويتجلّدى هدذ المجتهد الذي يمنعه مانع من اإل

 
 .47۲( ك/اية االلوف دلمحقق ادخراساني، ص  ۱)

 .۱6۳، ص۲ج ،ادقوانين ادمحكمة ( ۲)

 .۳0 ( صادتنقيح في شرح ادعروة ادوثقى )االجتهاد وادتقليد  ( ۳)
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بشكل أكثر وضوحا  فيما لو افترضنا وجود مساحة كبرى لم يستطع استنباطها 

 بعد.

 علمية في الُمقل د إعتبار األ 

أقوى ملكة من غيره في مجاالت  ن يكون صاحبهاأوالمراد باألعلمية هو 

ستنباط أو قلّته، وربما توّسع الدبعض فدي ، وليس المعيار كثرة اإل(1)ستنباطاإل

ة  ل كدد  سددالمي مددن كددّل اإل فقددوسددتنباط المإفجعلهددا تعنددي القدددرة علددى هددذه الم 

ماء الشيعة وخصوصا  فدي القضايا الحياتية، وهذا الشرط هو المشهور بين عل

ل مدن أصدحاب . وهدو مدذهب أحمدد وابدن سدريج والقفّدا(2)خيدرةالعصور األ

، كما نُقل عدن محمدد (3)صوليين، وقد اختاره الغزاليالشافعي وجماعة من األ

 
. ۱7۳، ص۳، جعن احكام االحكام دآلمدي  ، نقالا 659ص    ،ل/قه ادمقارنلوف ادعامة د(  األ  ۱)

ا ويقوف ادشي  األنلاري  في مطارح االنظار: )األ  علم مون كوان أقوو  ملكوة واشود اسوتنباطا

وهوذا موا اكوده ادمرجوع ابوو  .تقريرات ادكالنتر ادطهراني( ۳07ص ،بحسب ادقواعد ادمقررة

ادمراد من االعلوم مون )قوف لاحب ادعروة ادوثقى:  ادحسن االل/هاني وادمحقق ادعراقي، وي

ا  ا أخبوار، و دنظائرهوا ودأيكون اعرف بادقواعود وادمودارك دلمسوأدة واكثور اطالعوا  جوود فهموا

ا أن يكون  أخبار، وادحالف  دأ نه أ(. وادذي يبدو ۱7. )ادعروة ادوثقى، ادمسأدة (جود استنباطا

علم، وهذا ما لرح به ادسويد ري تعريف دأن اد/قهاء، ادذين سبقوا ادشي  األنلادم يظهر م

طبوع مسسسوة آف  6۳۲لووف: ستاذ ادشي  األنلاري فوي كتابوه )م/واتيح األمحمد ادمجاهد ا  

علوم، ثوم جواء ز مبنوى تقليود األقدم من ركوّ أنلاري هو  قم(. ويبدو أن ادشي  األ  –ادبيت)ع(  

زوا هووذا االسووالم، فركووّ تالمذتووه موون قبيووف: ادميوورزا ادرشووتي وادسوويد اد/شوواركي وادسوويد ثقووة 

علم فوي ادمدينوة، أما بادنسبة دمن سبقوا ادشي  األنلاري فادسوائد هوو ادقووف بواألادم/هوم،  

أو علوى األفضوف فوي ادودفاع عون حووزة ز علوى ذدوك  كان يركّ   فادمرحوم كاشف ادبطاء، مثالا 

 .سالم اإل

»وإن كوان بعضوهم :  ۲46ص  ادودين،  ابن ادشوهيد ادثواني فوي معوادم  لاحب ادمعادم  يقوف   (  ۲)

لوحاب ادوذين ولوف إدينوا   تعيّن عليه تقليده، وهو قوف األأرجح في ادعلم وادعدادة من بع

علم أقرب وأوكد، وي حكوى عون بعو  ادنواس ادقووف ، وحّجتهم عليه أن ادثقة بقوف األكالمهم

 بادتخيير«.

 .۱۲5 ، ص۲ ، جادمستل/ى  ( ۳)
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ماميدة ممدن تدأّخر عدن الشدهيد ، وقد ذهب جماعة مدن علمداء اإل(1)لحسنبن ا

شدارة إلدى بعدض وليس لنا في هذا المجال إالّ اإل  .(2)شتراطي الى عدم اإلالثان

 ل إلى محلّه.األدلّة الواردة في المقام، ويترك البحث المفصّ 

ف علم حتى في حالة العلم بدالخالإشتراط الرجوع إلى األوقد استدّل لعدم  

 بينه وبين غيره، بوجوه:

ة الددواردة فددي جددواز الرجددوع إلددى الفقيدده،  ك بدداطالق األدلددّ منهددا: التمسددّ

 ّن الغالدب فديإكاطالق آيات النفر والسؤال والكتمان والروايات، بل قد يقال;  

من كان الناس يرجعون إليهم عدم األعلمية مدع العلدم بداختالف الفتداوى، بدل 

سالم لددى المسدلمين جميعدا ، ون، منذ صدر اإليرة عامة عبر القرشّكل هذا س

. وتشدهد أن تعتبدر دلديال  مسدتقال  وليس هناك نهي عن هذه السيرة التي يمكدن  

مشدددهورة ابدددن خديجدددة علدددى جدددواز الرجدددوع إلدددى مدددن يعلدددم شددديئا  مدددن 

إلرجدداع كثيددرة رغددم اخددتالفهم فددي . وروايددات ا(3)«عليهم السددالم»قضدداياهم

 علمية.األ

عنا فدي تفسدير األعلدم، فجعلنداه هذا اال  نّ أ:  ومنها مر متعّسر جدا  اذا توسدّ

يشددمل األعلددم بكددّل التصددّورات االسددالمية واالحكددام وموضددوعاتها فددي كددّل 

 القضايا الحياتية.

مر، ولذا انتقلت الحدوزات الدى األصدلح أثبتت العصور عسر هذا األوقد  

 تقريبا .

 هم األعلمية.شتراطإ: بناء العقالء على الرجوع للعالم وعدم ومنها

 
 .54 ، صعمدة ادتحقيق  ( ۱)

 .۲6 ، ص۱ج  ،عروة ادوثقىمستمسك اد  ( ۲)

 ۲، ص  ۳، ج ادحديث ادخامس، وكذدك من اليحضره اد/قيه 4، ص ۱8ج  وسائف ادشيعة،  (  ۳)

 .ادحديث االوف
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 : تطابق الصحابة وإجماعهم على ذلك.ومنها

 ة:دلّ األ وقد نوقش في هذه

ول: فألّن محّل الكالم هو ما لو علم بالمخالفة بدين العدالم واألعلدم، أما األ

»محمولة على صدورة   نصاري درجاع مثال  د كما يقول الشيخ األفروايات اإل

 . (1)تفاق«إعتقاد اإلختالف بل عدم العلم باإل

ي ونحن ال نعلم أّن الرجوع كان في هذه الصورة لتكون الروايات نّصا  فد

ألّن شموله لهما  دطالق ال يشمل المتعارضينذلك، فال يبقى إالّ اإلطالق، واإل

ّن أيستلزم الجمع بين الضّدين أو النقيضين. وال مجال للقول بالتخيير، باعتبار 

أولى من رفدع اليدد عدن أصدليهما،   طالق الدليليدن المتعارضينإرفع اليد عن  

د لديس لهمدا   «قدس سدره»ّن الدليلين هندا د كما يقددول السيددد الخوئدديأوذلك  

طددالق، فددال مندداص مددن الحكددم  ظدداهر، بددل داللتهمددا بددالظهور واإلنددصّ 

 .(2)ن لم يمكن الجمع العرفي بينهماأبتساقطهما، بعد 

  وقد نوقشت األدلّة الباقيدة بإنكارها.

 لى األعلمإوجوب الرجوع على ستدالل اإل

 :نورد بعضها هناة وجوب الرجوع إلى األعلم بأدلّ على وقد استدّل 

نّمددا تددّم إثباتهددا بالكتدداب والسددنّة أو إّن مشددروعية التقليددد إ وف:ادوودديف األ

ذ إبالسيرة. أما المطلقات الشرعية فهي ال تشمل المتعارضين )وهدو موردندا، 

 علم(.لتنافي بين فتوى العالم وفتوى األاذا علمنا بإنتحدث في حالة ما 

لدى األعلدم عندد العلدم إوأّما السيرة العقالئية فهدي تجدري علدى الرجدوع  

ن يدة تعديّ علدم عدن الحجّ هي ممضاة، وإذا سدقطت فتدوى غيدر األبالمخالفة، و

 ألنّده غيدر ميسدور.  دحتياطأن علمنا بعدم وجوب اإلالرجوع إلى االعلم، بعد  

 
 . ۳99 ، صمنتهى ادولوف  ( ۱)

 . ۱۳9 -۱۳8ادتنقيح )االجتهاد وادتقليد(، ص  ( ۲)
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وقد اعتمد المرحوم السيد الخوئي هذا الوجه وحده على وهذه السيرة ممضاة،  

 الظاهر.

يض، ستدالل بما سنذكره عند طدرح مسدألة التبعداقش في هذا اإلوربما ين

نّندا ال أطالقدات للفتدويين المتعارضدتين. علدى من أندّه يمكن تصّور شمول اإل

 نعلم بوجود سديرة عقالئيدة ممضداة فدي هدذا المجدال، بعدد أن وجددنا العقدالء

يرجعون إلى المتخّصصين، خصوصدا  المتقداربين مدنهم، مدع علمهدم إجمداال  

ت منهددا عتبددارا مددنهم تخصصددا ، إلشدددّ أبوجددود تخددالف بيددنهم وبددين مددن هددم 

ن كدانوا إحتمدال العقالئدي بمطابقدة الواقدع، وموضوع التسهيل مدن جهدة واإل

 .حون ذلكيرجّ 

ع إلدى األعلدم مدع لزام العقالئي بدالرجووبتعبير آخر، ليس هناك علم باإل

. ونحدن نتحددث فدي مجدال (1)كون الطرف اآلخدر حدائزا  للشدروط المطلوبدة

جتهاد هدو طريدق شدرعي مقبدول، وهدو متدوافر فدي اإلتشريعي، علم فيه أّن  

ّدد الفدردي بدين كليهما حسب الفرض، فال معنى لتشبيه المورد بمجداالت التدر

أنّنا كتابات العلماء. على  مور الخطيرة، كما نراه عادة في  المتخّصصين في األ

مضاء الشدرعي، وخصوصدا  إذا الحظندا هدذه السديرة المتشدّرعية ال نعلم باإل

العامة في الرجوع إلى الصحابة أّي  منهم، أو الرجوع الى العلمداء مدن أتبداع 

، دونما نكير ودونما منع معتبر من مثدل هدذه الظداهرة «عليهم السالم»األئمة

عون  «عليهم السالم»، بل كان األئمة(2)طولهالمتّسعة في عرض الزمان و يُرج 

 
 .۱4۲ (، صاالجتهاد وادتقليد)ادتنقيح،   ( ۱)

هذه اد/كورة فيقووف: »ثوم   550  ، ص۲، ج  لوف(يني كما في )تهذيب األمام ادخميطرح اإل  (  ۲)

علم بادمخاد/ة إجماالا أو ت/ليالا، هوف هوو عن بناء ادعقالء في تقديم رأي األإنه ينببي ادبحث  

لموالك حتياط؟ ال يبعود ادثواني، دكوون ادورأيين واجودين دعلى نحو ادلزوم أو من باب حسن اإل

أمر ادشرع عظويم ال   ودكنه يعود فيناقش ما طرحه، باعتبار أنّ   مارية«.وشرائط ادحّجية واأل

 يتسامح فيه.
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 .(1)شتراط لألعلميةإإلى العلماء دونما 

إفتدراض مدع  بعد يوم، خصوصا   مسألة العسر تبدو صحتها يوما   نّ أعلى  

مدور  كبير، واإلسالم ينظدر لأللى حدّ إسالمية وتكاثر العلماء  سعة المساحة اإل

ذي ذا الحظندا التصدوير الدإصدوص  بنظرته العامة الشاملة. وذلك يتضح بالخ

اهدا تشدمل كدل المواقدف علميدة. أو جعلننقلناه عدن صداحب العدروة حدول األ

 سالمية من الحياة.اإل

ن ننقل ما ذكره العالّمة الكبير الشيخ محمد حسدن النجفدي أومن المناسب  

في هذا الصدد، إذ يقول: »إنّما الكالم في نواب الغيبة، بالنسدبة إلدى المرافعدة 

 دالمفضول مدنهم وتقليدده، مدع العلدم بدالخالف وعدمده، والظداهر الجدوازإلى  

ع النداس، وللسديرة ة النصدب المقتضدي حّجيدة الجميدع علدى جميدإلطالق أدلدّ 

سددتفتاء مددنهم، مددع تفدداوتهم فددي الفضدديلة ودعددوى المسددتمرة فددي اإلفتدداء واإل

جبدر فدراد المنها مع إمكان منعها في كثير مدن األالرجحان بظّن األفضل يدفع

زمنة السدابقة وبغيرهدا فضول فيها في زمانه بالموافقة لألفضل في األنظر الم

نّه ال دليل عقال  ونقال  في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة، أ

ن كان الظن فدي إإذ لعل الرجحان في أصل شرعيّة الرجوع إلى المفضول، و

 
مام)عليه ادسالم(إدى: محمد بن مسلم ادثق/ي وأبي دذدك روايات كثيرة ي رجع فيها اإلوتشهد    (  ۱)

ذا ادشورط، وال بلير، ويونس بن عبدادرحمن، ومعاذ بن مسلم وأمثادهم، دونما مالحظوة دهو

مووام كووان يعلووم أنهووم ال يختل/ووون فووي اد/تووو ، بووف يمكوون اّدعوواء اديقووين معنووى دلقوووف بووأن اإل

ا على طبيعة ادحاف. ، ۱جاف دلسيد ادخوئي، ج وكمثاف دذدك ننقف عن معجم ادر  باختالفهم جريا

عن ادمرحوم ادكشي في بواب فضوف ادروايوة وادحوديث، ادروايوة ادتاديوة: »عون   نقالا   96ص  

ادحسون  بواأاتم عون ماهويوة قواف: كتبوت اديوه )يعنوي جع/ر بن وهب قاف: حدثني احمد بن حو

ا أن آخوذ معوادم دينوي؟ وكتوب  ده عمو  أادثادث)ع(( أس  ديهموا: »فهموت إبوذدك فكتوب   خووه ايضوا

نهم كافوكموا همرنوا فوأما ذكرتما، فاعتمدا في دينكما على كبير في حبنا، وكف كثير ادتقدم في  

 ن شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواء إ

 هللا تعادى«.
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 ن.خصوص المسالة بفتوى الفاضل أقوى نحو شهادة العدلي

طالق أدلّدة النصدب إومع فرض عدم المانع في تقليد المفضول د عقال  د فد

نّده أبحاله، ونفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجيّة ظنه في كليهما، و

 والقسط والعدل وما أنزل هللا، فيجوز الرجوع إليه تقليدا  أيضا . من الحقّ 

وواليته مجرى  بل لعّل تأهّل المفضول وكونه منصوبا  يجري على قبضه

قبض األفضل، من القطعيّات، التي ال ينبغدي الوسوسدة فيهدا، خصوصدا  بعدد 

مالحظة نصوص النصب الظاهرة في نصدب الجميدع الموصدوفين بالوصدف 

المزبور، ال األفضل منهم، وإالّ وجب القدول: انظدروا إلدى األفضدل مدنكم ال 

 »رجل منكم« كما هو واضح بأدنى تأّمل.

ّن نصوص الترجيح أجنبية عّما نحدن فيده مدن المرافعدة أومن ذلك يُعلم،  

إعتمدداد بتددداء  أو التقليددد لددذلك مددع العلددم بددالخالف وعدمدده، ومددن الغريددب إ

ّن بعضا  مدنهم جعدل مقتضداها أصحاب عليها في إثبات هذا المطلب، حتى  األ

جماع على تقديمه حينئذ ال م بالخالف الذي عن جماعة دعوى اإلذلك، مع العل

 فجنح إلى التفصيل في المسألة بذلك. مطلقا ،

جماع المحكي عن المرتضى فدي ظداهر وأغرب من ذلك اإلستناد إلى اإل

ق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع، على وجوب الذريعة، والمحقّ 

ّن المفضدول ال أبتداء  إلى األفضل وتقليده، بل ربما ظهر من بعضهم إالترافع  

األفضل ضرورة عددم إجمداع ندافع فدي أمثدال هدذه   والية له أصال  مع وجود 

مددع وجدودهم كددانوا  «عليهم السدالم»المسدائل، بددل لعلّده العكددس، فدإّن األئمددة

يأمرون الناس بالرجوع الدى أصدحابهم، مدن زرارة ومحمدد بدن مسدلم وأبدي 

القضداء فدي بعدض   «صلى هللا عليه وآلده»بصير وغيرهم، وجعل رسول هللا

ضاهم. قدال فدي الذي هو أق «عليه السالم»ؤمنينأصحابه مع حضور أمير الم

م  إليده فلده رّد الحكدم إلدى غيدره الدروس: »لو حضر اإل وك  مام في بقعدة وتحدُ

 إجماعا .
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ق الثاني، وإجماع المرتضدى مبندّي جماع عن المحقّ أنّه لم نتحقّق اإلعلى  

 .«على مسألة تقليد المفضول اإلمامة العظمى مع وجود األفضل

»فيجددوز حينئددذ نصددبه والترافددع إليدده وتقليددده مددع العلددم  وأخيددرا  يقددول:

 .(1)بالخالف وعدمه«

فدي معدرض رّده علدى  -وهدو أخبداري    -ويقول المرحوم الحر العداملي  

يستلزم وجوب معرفة المقلّ د، بأن الذي   -أي القول بالتقليد    -نّه  إصوليين: »األ

يلدزم تكليفده بمدا ال يقلده مجتهٌد مطلق وال سبيل له إلدى ذلدك كمدا ال يخفدى، ف

 .(2)يطيق، وكذلك تكليفه بمعرفة األعلم بين المجتهدين مع التعدد«

ن أعتبدار )لألعلميدة(  والية الفقيه: »وللقائل بعددم اإل  يقول صاحب كتاب 

عليهم »واألئمدة «صلى هللا عليه وآله»يستدل باستقرار السيرة في زمان النبيّ 

لصحابة من غيدر لحداظ األعلميدة على الرجوع واإلرجاع إلى آحاد ا  «السالم

 .(3)مع وضوح اختالفهم في الفضيلة«

هدد فدي الوافيدة: 1021ى سدنة  المتدوفّ   «رحمه هللا»ويقول الفاضل التوني

ة وال دل(4)»التقليد، وهو قبول قول من يجدوز عليده الخطدأ يدل، مدن غيدر حجدّ

و منده د بعدد الشدرائط المدذكورة د علدى النحد ويعتبر في المفتي الدذي يسدتفتى

 .(5)علميةض مطلقا  لشرط األولم يتعرّ   ن يكون مؤمنا  ثقةأالمذكور 

يده لإويقول العالّمة في القواعد: »ولو كدان أحددهم أفضدل ت عدي ن الترافدع  

 
 .46، ص 40(  جواهر ادكالم، ج  ۱)

 .4۱۱ ، صاد/وائد ادطوسية دلشي  ادحر ادعاملي  ( ۲)

 أن   ورغووم أنووه يتحوودث فووي بوواب ادقضوواء إالّ ، ۱79، ص۲ج  ،واليووة اد/قووه:دراسووات فووي   ( ۳)

ا أعبارته، كعبارة لاحب ادجواهر، تشمف باب اد/تو    ن كانت عبارة لاحب ادجوواهر إو  يضا

ا أد على حادة ادعلم بادخالف لرح، وهي تسكّ أ  .يضا

، ۲ ج ، عليووه ادبزادووي فووي ادمستلوو/ىخووراج ادمعلوووم، وهووذا ادتعريووف هووو مووا نووصّ (  إل 4)

 .۳87ص

 .۳99 ، صادوافية  ( 5)
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قرب جدواز العددول... فاأل  «عليه السالم»مامحال الغيبة، وأما حال ظهور اإل

 وهكذا حكم التقليد«.

وجدوب الرجدوع إلدى األعلدم دليدل   ى: ممدا اسدتدلّوا بده علداددديف ادثواني

بده ستدالل باطل على أّي نحو فّسرنا االجماع، فسواء أردنا اإلجماع، وهذا اإل

تفاق الكاشف عن رأي المعصوم، فإنده هندا غيدر إتفاق اآلراء، أو أردنا به اإل

تفاق على عدمه فدي ق اآلراء فيه، بل ربّما يّدعى اإلتفاإتام، بعد وضوح عدم  

 .(1)ذلك وضوح عدم كشفه عن رأي المعصومبعض العصور وك

 : بعض الروايات:اددديف ادثادث

، الدالّدة علدى تقدديم حكدم األفقده، ولكنّهدا (2)منها: مقبولة عمر بن حنظلدة

 واردة في مقام القضاء ال الفتوى.

»اختور لمالك األشدتر:   «عليه السالم»مام عليومنها: ما جاء في عهد اإل

 وهي أيضا  في باب القضاء. (3)ك«دلحكم بين ادناس أفضف رعيت

»إّن  :] )صلى هللا عليه وآلده( [ختصاص من قولهومنها: ما في كتاب اإل

دى ن/سه وفيهم مون هوو أعلوم إادرئاسة ال تللح إالّ ألهلها، فمن دعا ادناس  

 .(4)منه دم ينظر هللا إديه يوم ادقيامة«

 
ر جماعوة ممون توأخّ  نّ أجماع منها، فقد ذكرنا إكتشاف اإلع  راء ادعلماء اليستطيع  وادمتتبّ    (  ۱)

ديوه ادقووف إى ادوذي نسوب  علميوة حتوى ادسويد ادمرتضوشوتراط األإنكوروا  أعن ادشهيد ادثاني  

 علمية في ادبلد في حين النجود ذكوراا د على األعلمية نجده يسكّ إشتراط األباجماع ادشيعة على 

وف، كما مة ادحلي وادشهيد األق ادحلي وادعالّ جماع دد  ادشي  ادطوسي وابن زهرة وادمحقّ دإل

جمواع كادشوهيد مثف هوذا اإل  إلجماع، دم ينقلواق ادثاني، ادذي نقف اادذين جاسوا بعد ادمحقّ   نّ أ

ادمازنوودراني، ولوواحب ادمعووادم، وادشووي  ادبهووائي وادميرداموواد  ادثوواني فووي ادمسووادك وادمووالّ 

ن عومجلوة »ادحووزة« ادلوادرة  يوغيرهم، راجع ادمقاف ادجيد ادذي كتبه ادشي  ادوذاكري فو

 .(57و  56ن )يادحوزة ادعلمية بقم ادعدد

 .اب ل/ات ادقاضيمن أبو 9وسائف ادشيعة، ادباب   ( ۲)

 .طبعة بيروت ۳0ع4نهج ادبالغة:   ( ۳)

 .۱۱0، ص۲ ، جنوار(  بحار األ 4)
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 ية والحكومة.نّها تتحدث عن مجال الوالأضافة إلى ولكنها مرسلة، باإل

مدن قولده  «عليه السدالم»مام محمد بن علي الجواد ما جاء عن اإل  :ومنها

»يا عم، أنّه دعظيم عند هللا أن تقف غداا بين يديه، فيقوف دك: ِدَم ت/توي لعّمه:  

. وهي مرسلة، ال يحدتّج (1)عبادي بما دم تعلم وفي األّمة من هو أعلم منك؟«

 م علم المفتي.ضافة إلى تركيزها على عد بها، باإل

فال منداص مدن األخدذ  ،إلى الواقع اّن فتوى األعلم أقرب  :واددديف ادرابوع

بدأّن األقربيدة إن أريدد عن هذا الددليل  «هقدس سر»بها. وأجاب السيد الخوئي

ّن مدن شدأن فتداواه أن أّن فتواه بالفعل أقرب فهدذا ال نسدلّمه، وإن أريدد  أمنها  

 عية لم تجعل مالكا  للتقليد وال لوجوبه.تكون أقرب قلنا إّن األقربية الطبي

هو الرجوع إلى األصل العقلي فدي مسدألة دوران األمدر   :اددديف ادخامس

ولكددن بعددد أن تددّم لدددينا الدددليل بددين التعيددين والتخييددر د بددين األعلددم وغيددره د 

جتهادي )السيرة(، فإنّه ليس هناك مجال للرجدوع إلدى األصدل العقلدي فدي اإل

رة. ر بين التعيين والتخيير، باعتبدار مدا لده مدن رتبدة متدأخّ مسألة دوران األم

رة  وقبدل مناقشدة أي مدن والغريب أّن البعض مدن العلمداء رجعدوا إليده مباشد

ّن في كون إنتداج هدذا األصدل هدو التعيدين د أجتهادية المّدعاة، على  األدلة اإل

 (2)للتفصيل فيه. لألعلم مثال  د كالما  ال مجال

 فيقحكم التبعيض والتل

ونقصد بالتلفيق: عدم التقيّد بفتوى مجتهد واحد، والرجوع في مقام العمل 

ب اإلإلى فتوى أكثر من واحد، س رتبداطي، أو واء كان ذلك فدي العمدل المركدّ

 ة عن بعضها. عمال المستقلّ في األ

تيان بكيفية ال يقول بها مجتهد وذلك بأن لباني بأنه: »هو اإلوقد عّرفه األ

 
 ،.۱47 )اإلجتهاد وادتقليد(، ص ادتنقيح ( ۱)

، لوف( ادحلقوة ادثادثوةد ادلدر في كتاب )دروس في علم األتراجع بحوث ادمرحوم ادشهي   (  ۲)

 .۱87-۱85، ص۱ج
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بة ال يقدول بهدا د منها حقيقة مركّ واحدة بين قولين أو أكثر تتولّ يلفّق في قضية 

عد الوضوء مام الشافعي، وببعض شعر رأسه مقلّدا  لإل  أحد، كمن توضأ فمسح

بة وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركّ   مام أبي حنيفة، فإنّ مّس أجنبية مقلّدا  لإل

 . (1)مامين«لم يقل بها كل من اإل

لمثدال دون أن يكدون ث عن عمل واحدد فدي هدذا اومن الواضح أنه يتحد 

رتباطية، وإنما قلّد فردا  فدي جدزء الوضدوء وآخدر فدي جزاء اإلالتلفيق في األ

القائدل بجدواز التلفيدق فدي عمدل   أنّ عدم ناقضية مس االجنبية، ومن الطبيعي  

 ة. ولى د في أعمال مستقلّ رتباطي يقول به د من باب األإمرّكب 

مامي بالتبعيض، وهو ما لتلفيق هذه في كتب الفقه اإللية اوقد عبّر عن عم

 أرّجحه باعتبار ما في مصطلح التلفيق من إيحاءات سلبية. 

 يقول المرحوم اليزدي في »العروة الوثقى«: 

: »إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّدد تقليدد 33مسألة  

  .(2)أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل«

ر بدين تقليدد : »في صورة تساوي المجتهدين يتخيدّ 65قول في المسألة  وي

نده لدو أأيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتدى 

اسدتحباب التثليدث فدي سدتراحة وثال  د فتوى أحدهما وجدوب جلسدة اإلكان د م

اسدتحباب   ول فديخر بالعكس، يجوز أن يقلّد األربع، وفتوى األالتسبيحات األ

  .(3)التثليث والثاني في استحباب الجلسة«

»إذا كددان المجتهدددان متسدداويين فددي  :مددام الخميني)رحمدده هللا(ويقدول اإل

ر العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، العلم يتخيّ 

 . (4)خر«خذ بعضها من أحدهما وبعضها من اآليأ

 
 .9۲-9۱ ، صعمدة ادتحقيق  ( ۱)

 . ۱9، ص ۱ادعروة ادوثقى، ج  ( ۲)

 . 55، ص ۱ادعروة ادوثقى، ج  ( ۳)

 .6، ص ۱(  تحرير ادوسيلة، ج  4)
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زوم تقليددد األعلددم يعنددي التسدداوي بددين القددول بعدددم لدد نّ أومددن الواضددح 

 المجتهدين الجامعين لشرائط التقليد.

 راء في المسألة وتاريخهااآل

د علدى أنّ ستعراض جملة مدن اآلإلباني  حاول الشيخ األ التلفيدق   راء، فأكدّ

وإن لم يكن في عصره)صلى هللا عليه وآله( باعتباره مدن العدوارض التدي ال 

تشريع، ولكنه كان سداريا  فدي عصدر الصدحابة يمكن وجودها حين التبليم وال

والتابعين رضي هللا عنهم، فقد كان المرء يستفتي بعضهم في مسألة ثم يستفتي 

هب غيره في غيرها، ولم ينقل عن أحد منهم قوله بوجوب مراعداة أحكدام مدذ 

ربعة وغيرهم مدن المجتهددين، بدل نقدل ئمة األر ذلك عن اإلمن قلّده، ولم يؤثّ 

 ر إلى خالف ذلك. عنهم ما يشي

أخذ المستفتي في عهد السلف بقدول   ويستطرد فيقول: »فظهر من هذا أنّ 

أحد علماء الصحابة في مسألة، وأخذه بقول غيره من الصحابة أو التابعين في 

ى إلى ترّكب حقيقة لم يقدل بهدا المفتيدان، مسألة ثانية ال يقال له تلفيق، ولو أدّ 

تين بعضدها فدي بعدض تدداخال  طبيعيدا  غيدر بل هو من قبيل تداخل أقوال المف

 . (1)ملحوظ وال مقصود، وكتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب«

وهكذا اعتبر طرح مسألة التلفيق بهدذا النحدو أمدرا  مسدتحدثا ، ونقدل عدن 

نكدار علدى منكدري جدواز التلفيدق لكواكبي في كتابه »اُم القرى« اإلالعالّمة ا

يسموه التلفيق إالّ عين التقليد« وأضاف: »وكل مقلّدد   بقوله: »والحال ليس ما

عاجز طبعا  عن الترجيح بين مراتب المجتهدين، فبناء  عليه يجوز لده أن يقلّدد 

أبدا حنيفدة   م مسدلم أنّ في كل مسألة دينية مجتهدا  ما«. ويضيف: »وهل يتدوهّ 

نوا أجدّل كان يمتنع أن يأتّم بمالك أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفدر؟ كدالّ، بدل كدا

 
 .94 ، صعمدة ادتحقيق  ( ۱)
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 . (1)قدرا  من أن يخطر لهم هذا التعّصب على بال«

ثم إنه استند الى ما هو الشائع من أنه ال يجب التزام مذهب معين، وهكذا 

 قوال. تأييد هذا المنحى بنقل مختلف األ استمّر في

فدواتح )نصداري فدي ننقل هنا نصا  للشديخ عبددالعلي األومن المناسب أن  

إذ يقول: »وقيل: ال يجب  (الثبوت، البن عبدالشكور  الرحموت في شرح مسل م

يؤمن به ويعتقد به،  نتقال، وهذا هو الحق الذي ينبغي أنّ ستمرار ويصّح اإلاإل

ي حدرام قطعدا  فدي التمدذهب  لكن ال ينبغي أن يكون االنتقال للتلّهي، فإنّ  التلهدّ

، ولدم يوجدب كان أو في غيره، إذ ال واجب إالّ ما أوجبه هللا تعالى والحكم لده

على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من االئمة، فإيجابده تشدريع جديدد ولدك أن 

 . (2)مة بالنص وترفيه في حق الخلق«تستدل عليه بأن اختالف العلماء رح

مامية: فرغم أننا نقلنا عن إمام كبيدر مدن فقهدائهم جدواز التبعديض أما اإل

  لديهم باعتبارين: ، إالّ أنه لم يكن معروفا  ا  وهو منقول عن غيره أيض

 علم شهرة عظيمة. فتوى ضرورة تقليد األ شهرةول: األ

الثاني: قلّة الموارد التي يتّم فيها التساوي في المرتبة العلمية حتى ينطرح 

 مثل هذا الموضوع. 

جتهداد لدى أدلّدة اإلإمدر والرجدوع هو االستدالل لأل وعلى أي حال فالمهمّ 

يستأنس بها إذا لم تصدل إلدى ما قوال فإنّ ، أما األفي البين والتقليد لمعرفة الحقّ 

 جماع الكاشف عن نظر الشارع. حد اإل

 السيد الحكيم)ره( رأي

من مسائل »العروة  33في مستمسكه في ذيل المسألة   مام الحكيميقول اإل

خدتالف المجتهددين فدي الفتدوى تسدقط إالوثقى« ما يلي: »قد عرفت أنده مدع  

 
 .95عمدة ادتحقيق، ص  ( ۱)

 . 406، ص۲فواتح ادرحموت ادمطبوع في ذيف ادمستل/ى، ج  ( ۲)
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جماع، فمشدروعية المرجعية، وينحصر المرجع باإلعن    طالقات أدلّة الحجيّةإ

لصدورة التبعديض، جماع على التخيير بينهمدا  قف على عموم اإلالتبعيض تتو

جماع، ولم أقف عداجال  علدى مدن اّدعداه، بدل يظهدر مدن ولم يتضح عموم اإل

بعض أدلّة المانعين عن العدول في غير المسألة التي قدد قلّدد فيهدا المندع عدن 

 ع كلماتهم، ومثلها دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين،التبعيض، فراج

 .فالتبعيض إذا  ال يخلو من إشكال

مجتهد معدين ال مدانع لتزام بالعمل بقول لى كون التقليد هو اإلنعم بناء  ع 

 . (1)طالق أدلّة الحّجية«من التبعيض إل

التقليدد هدو العمدل   ح هذا في موضع آخدر فقدال مدا ملخصده: إنّ وقد وضّ 

تمددادا  علددى رأي الغيددر، فددإن اتفددق المجتهدددون أمكددن تقليدددهم جميعددا ، وال عإ

ة للتكداذب الموجدب  يشترط التعيين، وإن اختلفوا امتنع أن يكدون الجميدع حجدّ

جمداع ه خدالف اإلندّ ه بال مرّجح، وال التسداقط ألنّ ن ألللتناقض، وال واحد معيّ 

 مقدمة للتقليد ال عينه.  لتزاملتزام، فاإللسيرة، فالحّجة ما يختاره وهو اإلوا

إنه قد يشكل في العمدل   من »العروة الوثقى«:  65وذكر في ذيل المسألة  

رتباطي الذي تّم العمل فيه بفتويين، فهو أمدر تخالفده الفتويدان معدا ، الواحد اإل

 وأجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب: إننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

على حددة فدي غيدر بعد البناء على جواز التبعيض ال تقدح مخالفة كل مجتهد  

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورد 

 . د لهمالتقلي

 وأضاف:

ما يفتي بذلك ستراحة إنّ »فإن قلت: المجتهد المفتي بعدم وجوب جلسة اإل 

قتصدار علدى المفتدي باإل  في الصالة المشتملة على التسبيحات الثالث، كما أنّ 

ستراحة، فترك جلسدة فتي بذلك فيما اشتمل على جلسة اإلما يتسبيحة واحدة إنّ 

بفتدوى المجتهددين ولدو   دة ليس عمدال  قتصار على تسبيحة واحستراحة واإلاإل

 
 .6۲، ص ۱، جمستمسك ادعروة ادوثقى  ( ۱)
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 نضمام. على نحو اإل

رتباط بينهما ء في الثبوت والسقوط ال يالزم اإلجزاتباط بين األرقلت: اإل

  .(1)في الفتوى«

شدكال فدي نظدره هدو يم ال يجد هذا إشكاال ، وإنما اإلفالمرحوم السيد الحك

ين المتساويين، وال دلّة عن شمول الفتويين المتعارضتين من المجتهد سقوط األ

إجماع أو سيرة تشملهما فتمنحهما الحجيّة وهذا المعنى يمكن إسراؤه الى حالة 

 علمية في التقليد وتعارضت فتويا العالمين. بعدم اشتراط األما لو أفتينا 

بالعمدل، لتدزام في أن التقليد هو العمل وليس اإل إالّ أننا حتى لو قبلنا مبناه

دلّدة لحدالتي التعدارض بدين الفتدويين، مدن بداب مدا األأمكننا أن نقول بشمول  

أشرنا إليه من السديرة الجاريدة فدي كدل العصدور االُولدى علدى الرجدوع الدى 

ّم مع العلم بالمخالفة بينهم، ذلك كان يت المجتهدين واالرجاع إليهم، وطبيعي أنّ 

 مر الذي يقرر الشمول لهذا المورد أيضا . األ

 )ره(رأي السيد الخوئي

ستناد الدى رأي الغيدر فدي مقدام العمدل، أن التقليد هو اإل  السيد )ره(  يرى

 . (2)خبارما يتبادر من األمستندا  في ذلك إلى أنه الذي تؤّكده اللغة و

وعندددما يعالج)رحمدده هللا( مسددألة المجتهدددين المتسدداويين المختلفددين فددي 

تخيير بينهما د ال الفتوى، وموضوع شمول أدلّة الحجية لكلتا الفتويين، يؤّكد أنّ 

رغم أنه المعروف بين االصحاب د مرفوض. فاالطالقات ال يمكنها أن تشمل 

يدر ثابتدة، بدل المتعارضين، والسيرة العقالئية الجارية على التخييدر بينهمدا غ

ز كونهدا متصدلة بزمدان حتياط وسيرة المتشّرعة لدم يحدرالعقالء يعتمدون اإل

عتمداد عليده مدن جهدة، ال يمكننا اإلنقول بخبر الواحد، وجماع مالشارع، واإل

 
 . ۱0۲، ص ۱وثقى، ج مستمسك ادعروة اد ( ۱)

 .8۱-77ص ،(االجتهاد وادتقليد)ادتنقيح    ( ۲)
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 ها مسألة مستحدثة لم يتعّرض لها الفقهاء في كلماتهم. ومن جهة اُخرى فإنّ 

ّدعاء السيرة المتشرعيّة، بل القطع بهدا لمدن يالحدظ إهذا وقد قلنا بإمكان  

سالم. على كل العصور وخصوصا  في عصر صدر اإلهذه الحالة الشائعة في  

ر شمول أدلّة الحجيّدة للفتدويين المتعارضدين، ال مدن أنه من الممكن أن نتصوّ 

عتبار المكلّف عالما  بمضمون الفتويين معا  ليلزم منه الجمع بين الضّدين إباب  

أو النقيضين، بل من باب الجدامع بدين الفتدويين، وال مدانع مدن تعلّدق الشدوق 

ل مصدلحة التسدهي ق كل منهمدا غرضده، أو يقدال إنّ المولوي بأحد فردين يحقّ 

لى المجتهددين د رغدم العلدم بداختالفهم د تولّدد شدوقا  إعلى المكلّفين بإرجاعهم  

إجماليا  لعمل المكلّفين بأحد الفتاوى التي تمت من خالل عملية مشدروعة، وال 

 . ينجد في هذا ضيرا  ومخالفة الي أمر عقل

 وامدر، وهدي تعلدم أنّ األ إلصددارالدولدة مدثال  مراكدز متنوعدة   د فقد توج

دات هذه المراكدز قدد تختلدف فدي تفسديرها للقدوانين واكتشداف مدرادات جتهاإ

الحاكم، إالّ أنها تتغاضى عن ما يحدث نتيجة ذلك من مخالفات غير مقصدودة 

أقصدى حدد ممكدن. ولكدي تحقيقا  للمصلحة العليا، وهدي تطبيدق قوانينهدا الدى  

مدا مر، لنالحظ إمكدان أن يصدّرح الحداكم بهدذا الموضدوع دونيتوضح هذا األ

 إحساس بأي نقص أو مشكلة في تقبّل ذلك. 

يدة حدوال القانوند لهدا مجداال  فدي كثيدر مدن األأما لغة االحتياط فقد ال نج

 مر على الصعيد البشري العام. العامة، خصوصا  إذا الحظنا األ

وقد أشار السيد الخوئي)رحمه هللا( في نهايدة بحثده إلدى أنندا قدد نتصدّور 

خذ بها، وهو أمر معقدول ثبوتدا ، إالّ أنده شروطا  باألل الحّجية لكل منهما مجع

لفتدوى الفقيده دون تقييدد بعنصدر دلّدة جعلدت الحّجيدة  بدأن األناقش فيده إثباتدا   

 لتزام بها. اإل

لتزام فددي عي أحدد بأندده رغدم عددم التقييدد بداإلوهندا نقدول بإمكدان أن يددّ 

يواجدده حالددة  الفهددم العرفددي الددذي أنّ  ىالمددوارد العاديددة، فقددد يمكددن أن يددّدع

 لى هذا التقييد. إالتخالف بين الموردين يلجأ 
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خبدار الدالّدة علدى العرفي عندما نالحظ ما جاء في األويتوّضح هذا الفهم  

المكلف لده أن يأخدذ بأيّهمدا شداء مدن   التوسعة في الخبرين المتعارضين، وأنّ 

غيددر بدداب التسددليم طبعددا ، إذا تغاضددينا عددن مددا فددي سددندها، وعّممنددا داللتهددا ل

ها تكشف عن الروايتين المتعارضتين، بل حتى لو لم نعّمم، ولم تتم أسنادها فإنّ 

 حالة عرفية في الفهم. 

لتددزام ال التقليددد هددو اإل بكددونالقددائلين  نّ أبدد فقددد يقددال: وعلددى أي حددال،

يواجهددون هددذه المشددكلة، وفدديهم مددن أمثددال صدداحب الكفايددة رحمددة هللا عليدده 

ن قليد هو االلتزام بالعمدل بقدول مجتهدد معديّ وصاحب العروة حيث يقول: »الت

 وإن لم يعمل بعد«. 

إالّ أنه قد يقال هنا: إّن الملحوظ في البدين هدو الطريقيدة حتدى علدى رأي 

هددؤالء، ولدديس المددراد أخددذ اإللتددزام بنفسدده موضددوعا  حتددى يمكددن أن تشددمله 

 اإلطالقات.

صديرورة إلدى ربعة ال بّد من اله على رأي غالب علماء المذاهب األثم إن

علميدة مدن جهدة، وبعدد أن و التبعيض، بعد أن لم يشدترطوا األجواز التلفيق أ

ة قويدة للقدائلين اعتبروا أنها جميعا  موصدلة الدى الحدقّ  ، ولدم نعثدر علدى حجدّ

 برفض التبعيض. 

السيد الخوئي)رحمه هللا( في ذيل هذا البحث فّرق بين حالتين: حالة   ثم إنّ 

ختالف في مجال العمل بهما فدي يين، وحالة العلم باإلختالف الفتوعدم العلم با

رتباطي، فأجازها في االُولى، ولم يجزها في الثانية، حتى إعمل مرّكب واحد  

رتباطيدة إرتباطية  دليل، باعتبار أن صحة االجزاء اإلعلى تقدير التعميم في ال

ى ا أتدى بده واقعدا ، وأتدأيضا ، فإذا أتى بجزء طبق فتدوى، واحتمدل بطدالن مد

خددر واحتمددل الددبطالن، فهددو يشددك فددي صددّحة خددر طبددق فتددوى اآلبددالجزء اآل

ة معتبددرة لديدده فددي صددّحتها، وال يفتددي أي مددن ا لمجتهدددين صددالته، وال حجددّ

 عادة وهو معنى البطالن. بصّحتها، فال بّد من اإل

ما قاله المرحوم السيد الحكيم أمتن في البين، ولم نسدتطع أن   والظاهر أنّ 
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 ن الحالتين بالنسبة لهذا المورد. نتبين الفرق بي

 ع الرخص تتب  

هذه المسألة فرع لمسألة التلفيق، فدإذا تدّم مدا قيدل فدي جدوازه   قلنا: إنّ لقد  

كان هناك مجال للحديث عن موضدوع تتبّدع الدرخص. يقدول صداحب فدواتح 

ستمرار علدى مدذهب منه، أي مما ذكر، أنه ال يجب اإل  الرحموت: »ويتخّرج

مدا نتقدال إنّ في فتح القدير: لعّل المدانعين لإلص المذاهب. قال  ز اتّباعه رخجوّ 

: وال يمنع منه منعوا لئالّ يتتبّع أحد رخص المذاهب. وقال هو رحمه هللا تعالى

خدّف عليده إذا كدان إليده سدبيل، بدأن لدم نسان أن يسلك األمانع شرعي، إذ لإل

  (1)يظهر من الشرع المنع والتحريم«.

ي إ»لكن ال بد أن ال يكون وأضاف صاحب الفواتح:   تّبداع الدرخص للتلهدّ

كعمل حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصدا  إلى اللهدو، وكشدافعي شدرب 

ي حدرام بالنصدوص ا  نّ جمداع ألي بده، ولعدّل هدذا حدرام باإلالمثلّث للتلهّ  لتلهدّ

 . (2)القاطعة«

 ما يمكن أن يذكر من دواعي الرفض هو: 

نسان ميّدال لتخفيدف أعبداء ي إلى التحلّل، فاإلذا الباب يؤدّ فتح ه  إنّ   أوالا:

 صفة المؤمن الملتزم.  د  ق  التكاليف، فإذا ما تتبّع الرخص ف  

ثانيا : إنه يدؤّدي إلدى التحايدل علدى الشدرع، وفدتح منافدذ لتطبيدق الحدرام 

 بالتركيب بين ترخيصين مثال . 

 إنه يؤّدي إلى مخالفة حكم الحاكم الشرعي.  ثادثاا:

 يؤّدي إلى المضّرة والمفسدة.  إنه رابعاا:

 إنه يؤّدي إجماال  إلى حالة مقطوع بفسادها وحرمتها.  خامساا:

 
 .406، ص ۲فواتح ادرحموت، ادمطبوع في ذيف ادمستل/ى، ج   ( ۱)

 . 406، ص ۲فواتح ادرحموت، ادمطبوع في ذيف ادمستل/ى، ج  ( ۲)
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جمدال فدي بعدض توجدد بنحدو اإلوالذي أعتقده أن هذه الدوافع المدذكورة  

مر الذي دفع العلماء إلدى تحدريم أصدل هدذا التتبّدع مدن بداب سدّد الحاالت، األ

بعض هذه الدواعي والموانع يشّكل دليال    نّ أالذرائع وتحريم مقّدمة الحرام، بل  

د لو تحقّق د على رّد كدل المدوارد، وهدو مدا ذكدر فدي الدداعي الثالدث، حيدث 

 يتشّكل علم إجمالي يمنع من العمل بأطرافه. 

هو أننا ال نستطيع أن نغلق بابا  ينسجم مع القواعدد الشدرعية د لدو   الحقّ و

أو قد يؤّدي إلدى المفسددة أو مخالفدة تّمت د لمجّرد أنه أمر يسهل فيه التحايل،  

 ستثنائي. إالحاكم الشرعي إالّ إذا غلبت هذه االُمور عليه وبشكل 

ي، ودعندا  والحقيقة هي أنه يقّل من يتتبّع الرخص شخصديا  وبقصدد التلهدّ

 من حديث الشعراء وقصص القاّصين، فالباب بنفسه مفتوح. 

 ستفادة من الرخص نفتاح باب التبعيض واإلإ

 نفتاحه يمكن تصويره بما يلي: يمكن أن يذكر هنا من فوائد إلوما 

 ليس لنا أن نغلق بابا  للتسهيل تفتحه القواعد الشدرعية، فلمداذا نمندع  أوالا:

ستفادة من رخصدة مدذهب يعتدرف بشدرعيته إجمداال ، وربمدا فردا  يستطيع اإل

ر الدزواج كانت هناك حاالت تؤثّر فيها هذه الرخصة أثرا  كثيرا  كمدا فدي اُمدو

 والطالق مثال . 

د لتنظديم شدؤون جاندب   ثانياا: قد يتطلّب التخطيط لبرندامج إسدالمي موحدّ

حياتي اللجوء الى فتوى معينة د وال نصّر على كونها ترخيصية د تنسدجم مدع 

المصلحة العامة، وتشّكل مع غيرها مجموعة متكاملة، وهو مدا يسدمى أحياندا  

، وهذا ما يمكن أن يطرح مثال  في مسألة توحيد بالدافع الذاتي في انتقاء الفتوى

 عتبار بطالق الغضبان وغيرها. الشهور القمرية، أو مسألة عدم اإلأوائل 

ا  حياتيدا  كالمدذهب ربّمدا يجدد الباحدث المسدلم د لكدي يكتشدف مدذهب  ثادثاا:

سالمي، أو المذهب االجتمداعي د فتداوى منسدجمة مدع بعضدها االقتصادي اإل

ه يسدتطيع أن دين، لكنهدا تشدّكل وجهدا  واحددا  لخدط عدام، فإندّ لدى مفتين متعدّ 
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 يطرح ذلك الخط كصورة اجتهادية عن المذهب المذكور. 

وهذا ما فعله المرحوم الشهيد الصددر د وهدو مدن كبدار المجتهددين د فدي 

كتشاف المذهب االقتصادي يتّم خدالل إكتابه اقتصادنا، وقال مبررا  ذلك: »إن 

راد إهم النصوص وتنسيقها والتوفيق بين مددلوالتها فدي  جتهاد في فإعملية   طدّ

ختالف المجتهدين في طريقة ع تبعا  إلجتهاد يختلف ويتنوّ اإل  واحد، وعرفنا أنّ 

لتدي قدد تبددو بدين بعضدها والدبعض فهمهم للنصوص، وعالجهم للتناقضات ا

عرفندا خر، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونها، كمدا اآل

جتهاد يتمتّع بصفة شرعية وطابع اسالمي ما دام يمارس وظيفته، اإل  أيضا  أنّ 

ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضدمن إطدار الكتداب والسدنّة ووفقدا  للشدروط 

 جتيازها. إالعاّمة التي ال يجوز 

سدالمي، لدى االقتصداد اإلإزديداد ذخيرتندا بالنسدبة  إوينتج عدن ذلدك كلّده  

كلّها شرعي وكلّهدا إسدالمي، ومدن الممكدن حينئدذ أن   ووجود صور عديدة له

نتخيّر في كل مجال أقوى العناصر التدي نجددها فدي تلدك الصدورة، وأقددرها 

سدالم، وهدذا مجدال يداة، وتحقيدق االهدداف العليدا لإلعلى معالجدة مشداكل الح

 ختيار ذاتي يملك الباحث فيه حّريته ورأيه«. ويضيف: إ

ختيدار ضدمن تي ومنح الممارس حقا  فدي اإلالذا  ممارسة هذا المجال  »إنّ 

يا  من الناحية جتهاد في الشريعة قد يكون أحيانا  شرطا  ضرورطار العام لإلاإل

 كتشاف«. الفنية لعملية اإل

 يضيف متسائال : ثم 

جتهاد كل واحد مدن المجتهددين د بمدا إ»هل من الضروري أن يعكس لنا  

مال  واُسسا  موحددة منسدجمة مدع بنداء يتضّمن من أحكام د مذهبا  اقتصاديا  متكا

 تلك االحكام وطبيعتها؟ 

جتهداد الدذي يقدوم علدى أساسده إلا  نّ ونجيب عن هدذا السدؤال بدالنفي، أل

ض للخطأ وما دام كذلك فمن الجائز أن يضّم  ستنتاج تلك األإ جتهاد إحكام معر 
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فصدل يجدب أن نسدالم... ولهدذا  را  تشريعيا  غريبا  على واقع اإلالمجتهد عنص

سدالمي كمدا جداء بده النبي)صدلى هللا عليده وآلده( وبدين بين واقع التشريع اإل

 . (1)ن«هادية كما يرسمها مجتهد معيّ الصورة االجت

ع الدرخص د ولكدن تبداإوهكذا نقول بأن فتح بداب التبعديض وحتدى بداب 

 بتذال د أمر مرغوب فيه.بشكل يبعده عن اإل

 
 .۳97ص  ،اقتلادنا  ( ۱)
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-3  - 
 يا إسالمية( جابات على تساؤالت مجلة )قضاإ

 

جتهداد« فهدل ي إلى »أثر الزمان والمكان في اإلمام الخمينأشار اإل  :۱س

سدتتبعه تالتحول في نمط العالقات االجتماعية واالقتصدادية    ذلك كناية عن أنّ 

تحوالت في مصاديق موضوعات األحكام، ممدا يسدتدعي بالتدالي تحدوال  فدي 

 األحكام؟

را  مهمدا فدي مجدال معرفدة الحكدم للزمان والمكان أث  ال ريب في أنّ   :۱ج

يددة مددن خددالل النقدداط التاليددة الشددرعي للحددوادث ويمكددن مالحظددة هددذه األهمّ 

 وغيرها.

، وتختلف مصداديقها مدن ةالشريعة قد تعطى بشكل مفاهيم كلي نّ إ:  األودوى

زمان ومكان آخر من قبيل )حرمة اإلسدراف، لدزوم تدوفير زمان ومكان إلى  

 توفير القوة، و...(. فراد، ضرورةمستوى الغنى لأل

مقتضيات الزمان والمكان قد تتطلب تعطيل حكم ما أو نظام ما   نّ إ:  ادثانية

نة، نظرا  للتزاحم القائم بين ضرورة التطبيق واآلثار السيئة التدي قدد لفترة معيّ 

حياندا  أ، وهي آثار يرفضدها الشدرع لعدم مالءمة الظروف  ينتجها هذا التطبيق

ل بالنظام العدام، فضدال  عدن مسدألة التفدريط بالنظدام ، كمسألة اإلخالةبكل شد 

 ة في البين(.ل وشروط هامّ اإلسالمي مثال .)طبعا  هناك حديث مفصّ 

: إذا الحظنا وجود منطقة نفوذ حكم الحداكم الشدرعي د وخصوصدا  ادثادثة

في منطقدة المباحدات الشدرعية د نعدرف أن للزمدان والمكدان دورا  مهمدا  فدي 

 الئية وهي أوامر شرعية، كاألوامر األخرى تماما .صدور األوامر الو

: قددد تددربط الشددريعة أحكامهددا بشددروط وظددروف، وهددي بالتددالي ادرابعووة
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.  تربطها بالزمان والمكان ابتداء 

أدت نظرة الفقيه الفردية نحدو الشدريعة إلدى )قيدام اتجداه عدام فدي   :۲س  

ريدق تبريدر الواقدع الذهنية الفقهية يحاول دائما  حل مشكلة الفرد المسلم عن ط

ى )ترسدخ النظدرة الفرديدة وتطبيق الشريعة عليه بشكل من األشكال( كذلك أدّ 

للشريعة إلى طريقة فهم النص الشدرعي أيضدا ، فمدن ناحيدة أهملدت فدي فهدم 

النصوص شخصية النبي أو االمام كحاكم ورئيس للدولة... ومن ناحية أخرى 

واتخاذ قاعدة منه، ولهذا سّوغ  د لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع

الكثير ألنفسهم أن يجزئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكدام مختلفدة لده كمدا 

 قال آية هللا العظمى الشهيد الصدر.

ماهي آثدار النظدرة الفرديدة للشدريعة فدي الفقده السياسدي واالجتمداعي؟   -

 ية للشريعة؟الفرد  ةوماهي السبل الالزمة لتحرير الذهنية الفقهية من النظر

مام الصدر على مثل هدذا السدؤال فدي أجاب المرحوم الشهيد اإللقد    :۲ج  

الفقيه يريد أن يسدتنبط قانوندا  للحيداة الفرديدة واالجتماعيدة،   نّ أ  ،بعض كتاباته

 فيجب أن يلحظ: 

ن القانون ال يقبل الترديدد، وال يقبدل التطبيدق فدي فدراغ، كمدا ينبغدي أن إ

ذه األمور لهدا دورهدا فدي نوعيدة ن المكلفين، وكل هيلحظ الفروق الواقعية بي

ستنباطد وفرق بين فقيه يستنبط حكم األفراد، وآخر يستنبط حكما  يلحظ فيده اإل

جتهداد الحقيقدي  مدن شدروط اإلحركة العالم علدى أساسدهد ومدن هندا قلندا: إنّ 

جتهداد والدوليدة، وبددونها فتصدور حصدول اإلمتالك النظرة االجتماعية بدل  إ

 أمر وهمي حتما . المطلق

ماذا يقصد السديد الشدهيد الصددر بدد )منطقدة الفدراغ فدي التشدريع  :۳س  

كمدا يفهدم   –  نقصدا  فدي الشدريعة؟ وهل يعني وجود هدذه المنطقدة  (اإلسالمي

أم أنها تعبير عن مرونة الشريعة وحيويتها وقدرتها على اإلستجابة   –البعض  

 لمقتضيات الزمان والمكان المتجددة؟
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قة الفراغ هي تلك التي ذكرتها في جواب السؤال األول، وهدي منط  :۳ج  

ر عن مرونة الشريعة في مواجهة العناصدر المتطدورة نقطة قوة بالريب، تعبّ 

العمدى الطدائفي حدرك بعدض   نّ أفي الحياة الفرديدة واالجتماعيدة. والغريدب،  

يحكم  ر اإلسالمالفارغين علميا  للكتابة ضد هذه المنطقة، وهل يمكننا أن نتصوّ 

م الحاكميددة حكدداأر دورا  لالحكددام الوالئيددة )الحيدداة باسددتمرار دون أن نتصددوّ 

 لهذه المنطقة؟ ملءٌ  حكام إالّ الشرعية(؟ وهل هذه األ

سدتنباط وتكدون لده آثدار ا يتسرب خطر العنصر الذاتي في اإلربم  :4س  

سلبية فدي فهدم الفقيده للنصدوص )ويشدتد الخطدر ويتفداقم عنددما تفصدل بدين 

لممارس والنصوص التي يمارسها فواصل تاريخية وواقعية كبيرة، الشخص ا

وحين تكون تلك النصوص بصدد عالج قضايا يعيش الممارس واقعدا  مخالفدا  

كل المخالفة لطريقة النصوص في عالج تلك القضايا، كالنصوص التشدريعية 

يد والمفهومية المرتبطة بالجوانب االجتماعية من حياة اإلنسان( كما أكدد الشده

 الصدر.

نات تجدرد الفقيده مدن الدذاتي فدي ماهي منابع هذا الخطدر؟ ومداهي ضدما

 ستنباط؟اإل

ر إلدى أهدم المرحوم الشهيد الصدر أشا  إلى أنّ   –من جديد    –شير  اُ   :4ج  

العناصر الذاتيدة إلدى   جتهاد وأدخلها تحت عنوان نفوذ العقبات بوجه عملية اإل

ع، ونسديان ظدروف صددور الحكدم، جتهادية من قبيل: تبريدر الواقدالعملية اإل

 وأمثالها.

 خرى من قبيل:ويمكننا أن نضيف إليها عناصر اُ 

ضددياع بعددض النصددوص، تددأثير النصددوص الموضددوعة، عدددم مالحظددة 

ختالف فدي أصدول الفقده ة في عملية اإلستدالل، اإلالترتيب المنطقي بين األدلّ 

يملكها الفقيه تجاه بعض سية التي يوعدم تنقيحها تنقيحا  جيدا ، نوع النظرة التقد 

، وهي ةرها بديهيات فقهية وجاءت لتأييدها إجماعات منقولالقضايا التي يتصوّ 
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هدذه النقدائص ال   نّ أنتذكر    أننا يجب أنّ   قابلة للنقاش في نفسها وغير ذلك. إالّ 

جتهادية، باعتبارها الطريق الوحيد الذي نملكه ية العملية اإلتقلل مطلقا  من أهمّ 

جتهاد ال يمكنه التخلص من العامل الدذاتي، واإل  الجهة الشرعية.  للوصول إلى

حتياطات كثيرة للتقليل من تأثيره، كالتركيز على العدالة إلكن الشريعة اتخذت  

لتدزام  ال فدي قبالده واإلطدار الدنصّ إجتهاد فدي   واإلوالموضوعية ومراقبة هللا

 التام بالقواعد الشرعية.

لمتواصل معطيات متنوعدة تظهدر آثارهدا ر العلمي والتقني اللتطوّ   :5س  

باستمرار في نمدط العالقدات االجتماعيدة وبنيدة المجتمعدات المعاصدرة، ممدا 

في منظومات القيم والتقاليد   ي إلى تعاظم وتيرة التغيير االجتماعي، وتداع  يؤدّ 

 واألعراف الموروثة، وظهور أنساق جديدة في الحياة االجتماعية.

 رات؟تنباط الفقهي الراهنة على مواكبة هذه المتغيّ سما مدى قدرة عملية اإل

أعتقد أن الشريعة د بمالحظة الجوانب الثابتدة فدي الحيداة اإلنسدانية   :5ج  

ر أعطددت نظمددا  وأحكامددا  ثابتددة، ويشددمل هددذا تلددك القددوانين الثابتددة التددي تتغيددّ 

باإلعدداد للقدوة، وموضدوع ف، كموضدوع األمدر  ومصاديقها باختالف الظدر

شتراط العدالة والكفاءة فدي الحداكم، وأمثدال ذلدك إسراف وموضوع تحريم اإل

في حين منحت الحاكم الشرعي سلطة ملء منطقة الفدراغ أو المباحدات   .كثير

ق المصلحة اإلسالمية العليا، كما أعطته أضوية وكواشف يهتددي بهدا بما يحقّ 

دولة بين ل، من قبيل التأكيد على أهداف األحكام، )لكي ال يكون في هذا المجا

أو الطبيعة التي يتطلبها الشارع منها، مدن قبيدل )التأكيدد علدى   (غنياء منكماأل

 الطبيعة االقتصادية للتبادل(، وأمثال ذلك.

د األمر، ممدا يتطلدب طروحدا  وعات، وقد تعقّ ضرات: قد تبدل الموفالمتغيّ 

 لنضدرب لدذلك مثداال   .بديلة، ولكنها كلهدا تددخل فدي القدانون اإلسدالمي العدام

فهو يعطي شدروط الحداكم )الفقده والعدالدة مدثال (   ،بالنظام السياسي اإلسالمي

ق ( ويحقدّ مانة مدثال  واأل  ويعطي شروط الموظف في الدولة اإلسالمية )الكفاءة
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الظروف المناسبة لقيدام الحكدم اإلسدالمي بددوره، )عنصدر الطاعدة والرقابدة 

األفضدل للظدروف نفسدها،   مة مثال (، ويتدرك الصديمالمتبادلة بين الحاكم واالُ 

 وولي األمر نفسه.

بولوجيدا وشهدت العلوم اإلنسدانية كعلدم الدنفس واالجتمداع واالنثر  :6س  

وعلددم اللغددة طفددرات وتحددوالت خطيددرة متواليددة فددي الغددرب فددي القددرنين 

 األخيرين.

ات هذه العلدوم فدي تجديدد مكانية اإلفادة من توظيف بعض معطيإما مدى  

 ي وتحديث أصول الفقه؟ستدالل الفقهأدوات اإل

ورا  فددي تجديددد كيفيددة أداء هددذه للنتددائج العلميددة د  الريددب فددي أنّ  :6ج 

 دوات.األ

بعدض  وقد رأينا العلماء يسدتندون إلدى نظريدات نفسدية وفلسدفية فدي حدلّ 

موضوع تحليدل العلقدة الوضدعية بدين اللفدظ   صوليةد )خذ مثال  المعضالت االُ 

وع اإلسدتفادة مدن نظريدات حسداب لدى الشهيد الصدر( وخدذ موضد  والمعنى

النقطة المهمدة هدي   نّ أ  الّ إحتمال في موضوع )سيرة العقالء(، وغير ذلك.  اإل

ي ذلك إلى قلدق يؤدّ   مالحظة قلق هذه النظريات وعدم استقرارها العلمي، لئالّ 

 حتما . قطعيةفي النتيجة التي يفترض أنها 

تعليمدي فدي الحدوزة تشتد يوما  بعد يوم الددعوة إلصدالح النظدام ال  :7س  

العلمية، بما يشتمل عليه من )كتب متعارفة للدراسة، ومراحل دراسية ورتدب 

 علمية، وطرق تدريس(.

تمع ماهي مرتكزات ومالمح النظام التعليمي الصالح للوفاء بمتطلبات المج

 والدولة اإلسالمية المعاصرة؟ ىسماأل

 لكي أكون موجزا ، أذكر المالحظات التالية: :7ج 

الحاجة الماسة إلى التجديد الكبير في المادة الدراسية من خالل تجديدد   –  أ

 الهدف الدراسي لكل مرحلة من مراحل الدراسة.
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الحاجددة الماسددة إلددى التجديددد الكبيددر فددي كيفيددة العددرض، ومالحظددة  -ب 

يدة العلميدة للطالدب،والربط بدين عناصر التدرج الطبيعي، والوضدوح، والترب

 المصطلحات، والمقارنة وغير ذلك. صطالح الماضي وتحولاإل

الفقهيدة،   الحاجة أيضا لتوسيع أفق الطالب، ليتعامل مدع مجمدل اآلراء  -ج

رحدب، لمعرفدة آراء المدذاهب إلدى األفدق األ  رتفداعفي إطار المدذهب، ثدم اإل

 األخرى، وبالتالي بناء شخصية مقارنة.

 ف.ختصارا  غير مخل بالهد إختصار الطريق إضا  إلى يالحاجة أ -د 

هندداك ضددرورة ملحددة إلدخددال تغييددرات فددي مجدداالت التخصددص  -هددد

 وتجزئتها بدال  من التراكم العلمي الذي يفقد حدوده.

العلمية، الخراجها من حداالت: اإلنفدالت،   يجب تنظيم أمور الحوزات   -و

، يجب أن تتطهر منها ةنزواء، وكلها أمراض عرضيواإلدعاء والضياع، واإل

 ر بشتى أبعاده.ع متطلبات الواقع المتغيّ حوزاتنا، فتنسجم بها م

 

منددذ نشددأة علددم أصددول الفقدده تغلغلددت فيدده مصددطلحات وقواعددد  :8س 

المتكلمين والفالسفة، وبلم تمازج هذه المصطلحات والقواعد ذروته في القرن 

األخير، مثلما نرى في »نهاية الدراية في شرح الكفاية« للشيخ محمدد حسدين 

نحددراف هددذا العلددم عددن وظيفتدده إلددك بالتدددريج األصددفهاني. وقددد نجددم عددن ذ 

 ستدالل الفقهي.تحليلية معمقة ال تتصل بعملية اإلواستغراقه في بحوث عقلية 

مدا هدي الوسدائل المطلوبدة لتنقيدة أصدول الفقده مدن أدوات ومصددطلحات 

، ووصدل مدا افتدرق منده عدن الفالسفة وتحريره من أثرهدا التعطيلدي المعدين

 من جديد؟ستنباط الفقهي عملية اإل

علم أصول الفقه قد انحرف عن مساره، بل أرى أنه قد   ال اعتقد أنّ   :8ج  

التدأثيرات السدلبية لدبعض   نغفدل عدنعليندا أن    ق، ولكن ذلدك ال يعندي أنّ تعمّ 

 العلوم على هذا العلم األساسي.
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للعددرف دورا  عظيمددا  فددي فهددم: المددداليل،  ر تمامددا : أنّ علينددا أن نتصددوّ 

لعقالئيدة والمتشدرعية، اومدى الدعم الشدرعي للسديرة والظروف، والشروط،  

 وأمثال ذلك.

الشريعة لم تعط لفالسفة يسرحون بخياالتهم في   ندرك أنّ   كما أن علينا أنّ 

أعطيت ألنداس يريددون أن يقيمدوا شدرع هللا فدي   وإنماقضايا الفراغ الذهني،  

 لحاتهاغراق في الفلسفة وطرح مصدطولكن اإلاألرض، ويتعاملوا مع الواقع.  

والخلط بينها، قد يغرق البحث فدي متاهدات هدو فدي غندى عنهدا، وقدد يطدول 

 البحث كثيرا ، ثم يكتشف الجميع أن النزاع لفظي!!

عالم، ويجب أن نقف أعاظم األالمرحوم االصفهاني علم من    فإنّ   ،خيرا  أو

 مامه إجالال  لبحوثه القيمة.أ
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المنهج المقاصدي ومدى 
 ته يّ حجّ 
  

 )منهج الشهيد الصدر نموذجا ( 
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صفحه سفيد 
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 عيةعلم المقاصد الشرتعريف 

الوقدوف علدى المعداني »  ،همة الشيخ بدن عاشدور بأندّ فه المرحوم العالّ عرّ 

وتددخل فدي  ،أو معظمهدا حوال التشدريعأوالحكم الملحوظة للشارع في جميع  

وصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعداني التدي ال يخلدو التشدريع مدن أذلك  

 ة  فدي سدائرمالحظتها، وكذلك ما يكون من معان  من الحكدم لدم تكدن ملحوظد

 .(1)«كثيرة منهاأنواع  حكام، ولكنها ملحوظة فياألأنواع 

غاياتده الملحوظدة أو    فهو علم يرتبط بالتشريع ويتحدث عن غاياته العامدة

 .حكامأنواع كثيرة من األ فيأو  ما عموما  إ

 هداف العلمأ

 كله:أو  ربما كان الهدف من البحث فيه بعض ما يلي

متوازندة سالم باعتباره شريعة  ين مكونات اإلوجه الترابط بأكتشاف  إ  –  1

نه ينطلدق مدن أل  دوهو بدوره سلوك مترابط  ،نسانيمترابطة تعالج السلوك اإل

نسدانية نية وهي حقيقة قائمة فدي الدنفس اإلنساوهو الفطرة اإل  ،منطلق مترابط

ومودعة في الخميرة التكوينية له، وبالتالي فهدي تدربط كدل سدلوكه مدن جهدة 

حيث يكون كل شيء فيه موزوندا ولده   ،لكون المتوازن المترابطوتنسجم مع ا

 -  يوضدح  وقدره الخاص به كما يوضح ذلك القرآن الكدريم فدي آيدات عديددة  

نسجام بين التدوازن التكدويني والتدوازن التشدريعي كمدا فدي قولده اإل    -يضا   أ

 
 .۱65ادمقالد ادشرعية، ص  (۱)

 



 131 ....................................................................... المنهج المقاصدي ومدى حّجيّته: الخامس الفصل 

 قيموواأو * تطبووا فوي ادميوزان الّ أ * وادسماء رفعها ووضع ادميزان}  :تعالى

 واالسالم بذلك هو دين الفطرة. 1{ادوزن بادقسط وال تخسروا ادميزان

سدالم لتمييدزه عدن غيدره مدن المددارس كتشاف الخصائص العامة لإلإ  -2

 حكام الفرعية.التمييز قد اليتم باأل ألن   دشتراكية والرأسماليةكاإل الحياتية

 د يالحدظ أنّ نه قإستنباط فمقاصد العامة لتساعد في عملية اإلكتشاف الإ  -3

أو  كمسدألة حفدظ الدنفس ،سدالمهدداف العامدة لإلما غير منسدجم مدع األ  حكما  

غير منسجم مع الحكم العام في بابه الخداص األمدر الدذي أو    ،النسب أو    المال

وربما كدان هدذا الهددف ستنباط.  عادة النظر من جديد في عملية اإلإ  إلى  يدعو

ابدن القديم فدي كتابده )اعدالم   د عليدهوهدو مدا يؤكدّ   صدلي للعلدم.هو الهدف األ

 .(2) الموقعين(

كمدا   ،مري تعيين السياسة الشرعية لولي األثره الكبير فأه يترك  كما أن    -4

 مر عند عرضنا لمثال تطبيقي للمقاصد الخاصة.سيتوضح هذا األ

وربما كانت دراسة المقاصد الشرعية تعين على معرفدة حكدم المسدائل   -5

 المستحدثة.

 ين علم االصولالفرق بينه وب

العلدم بالقواعدد »ه نّ أف بصول الذي عرّ في مجال الفصل بينه وبين علم األ

ه العلدم بالكبريدات التدي نّ إ»أو    «الفقه على وجه التحقيقإلى    التي يتوصل بها

، فدي «منطدق الفقده»ه  ندّ إأو    «ستنباط الحكم الشرعي مباشرةإتقع في طريق  

علددم  ه يختلددف عندده وأنّ نددّ أشددور مددة بددن عاالعالّ هددذا المجددال يددرى المرحددوم 

مدا أة ولوجود مبدأ التعليل وغيدر ذلدك  حوال العارضصول ظني لوجود األاأل

 
  .8، 7، 6. ادرحمن: 1

 .5ص  ،۳ج  ،اجع مثالا ر( ۲)
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 .(1)علم المقاصد فهو علم قطعي

صددول ولكددن ال مددن حيددث القطعيددة يختلددف عددن علددم األه أنددّ  ونحددن نددرى

 . ثملم يعد علما   الّ إإلى القطع و يا  ن يكون مؤدّ أفالعلم مهما كان يجب   ،وعدمها

جدراء إول إلى القطدع بدالحكم الشدرعي عبدر  نما يراد للوصإصول  علم األ  نّ أ

 ية.عملية استنباط مقطوعة الحجّ 

رد فدي كدل سدتنباط تطدّ اإل في عمليدة ىل كبره اليشكّ أنّ ولكنه يختلف عنه ب

 ستصدحاب.بواب كمسدألة اإلفي نوع األأو  ية خبر الواحد األبواب كمسألة حجّ 

 –أحيانددا   –سددتنباط ه يدددخل كبددرى فددي عمليددة اإلنددّ عى أه يمكددن أن يدددّ أنددّ  إالّ 

 ف من مباحث علم األصول.فيستحق أن يصنّ 

 عالقته بعلم الفقه

سدتنباط إالفقده يبحدث عدن ) أن    إال    علم الفقهإلى    قرب أ  –بما قدمنا    –وهو  

تهددا الشددرعية( واليسددتهدف المقاصددد والعلددل دلّ أحكددام الفرعيددة الكليددة مددن األ

مباحث ما يسمى إلى    قرب أالخاصة وبالتالي يكون هذا العلم  أو    والحكم العامة

ن ضرورة البحث في هذا العلم أفقه( ومن هنا يذكر بعض الباحثين  بد)فلسفة ال

 ي الى:تؤدّ 

 دائه.أتقييم الحركة العامة للفقه و -1

 تعيين حدود علم الفقه. -2

 زالة التعارض في مجاالت التشريع والتنفيذ.إ -3

 السند عن طريق النص.تقييم ونقد  -4

 .وتأكيد عمومها نظمة القواعد الفقهيةأبلوغ  -5

 (1)حكام والمسائل الشرعية في مجموعة منسجمة ومنطقية.تصنيف األ -6

 
 .)محمدادطاهر بن عاشور وكتابه: مقالد ادشريعة(( يراجع كتاب ادشي  ادحبيب بن ادخوجه ۱)
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ز على علوم العقيدة فدي حدين يركّ أنه    ا عالقته بعلم الكالم فمن الواضحمّ أ 

 هدافها.أيركز علم المقاصد على الشريعة و

 وضرورته ن تاريخ هذا العلمم

ول مدا بددأ بكتدب العلدل التدي صددرت فدي القدرنين أهذا العلم بدأ    ذكر أنّ 

دوق الثالث والرابع الهجريين ومنها كتاب )علل الشرائع واالحكام( للشيخ الص

ل( للحكيم الترمذي )عاش في القرن لثبات العإهد( وكتاب )381ى سنة  )المتوفّ 

فطرح الموضوع في كتابده   يوينمام الحرمين الجإثم جاء    (2)  الثالث الهجري(

هدد( بده فدي 505هدد( واهدتم الغزالدي )474صول الفقه( )عدام  أ)البرهان في  

هد( في كتابه )االحكام في 631ي )واآلمد   و )شفاء الغليل(  )المستصفى(  يهكتاب

والعز بن عبدالسالم في كتابه )احكام االحكام ( و القرافي في  صول االحكام(أ

ابن ثم وابن القيم في )اعالم الموقعين( هد(  728تيمية )ثم ابن    كتاب )االحكام(

سدنة   ىول محمدد بدن مكدي العداملي )المتدوفّ هدد( ثدم الشدهيد األ771السبكي )

هدو   متسدقا    علميا    عطاه بعدا  أه )القواعد والفوائد( ولكن الذي  في كتاب  (هد786

  .صول الشريعة(أهد( في كتاب )الموافقات في 790الشاطبي )

لقدرن وائدل اففدي أ ،خيدرحتدى العصدر األ  كثيدرا    العلدم اهتمامدا  لم يلق هذا  

صدالحية فدي تدونس مثدل )السدالم بوحاجدب( و العشرين قام قدادة النهضدة اإل

قددام الشدديخ الطدداهر بددن عاشددور التونسددي  خيددرا  أ)محمددد الخضددر حسددين( و

 .(3)خرى في الموضوعأتأليفات  ظهرت فق فيه بالتعم  

 
 .48رسادة ادتقريب ادعدد  –( ادشي  مهدي مهريزي في مقاده )مقالد ادشريعة( ۱)

نة فوي كتابوه )تعليوف ادشوريعة بوين ادسو ( وقد قارن بينهما اددكتور خادود زهوري مون ادمبورب۲)

 وادشيعة(.

 .مقاف دلشي  مهدي مهريزي ۱۲9ص  ،48(  راجع رسادة ادتقريب ادعدد ۳)
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مدام محمدد عبدده فدي تونس واطلع عليه اإل  لموافقات( فيوقد طبع كتاب )ا

د التقيدّ   نّ أج له في مصدر وكأنده رأى  هد وراح يروّ 1884زيارته لتونس سنة  

هدذا   نّ أ  والواقدع  (1)الفكر الدديني التجديدديإلى    بالنص اللفظي اليفي للوصول

جاندب إلى    المنحى لم يحصل بعد على هيئة متكاملة ترشحه كعلم مستقل يقوم

 اليقل أهمية عنها. -سلفنا أكما  -دوره  نّ أسالمية رغم باقي العلوم اال

 
 .5ص  ،۲00مجلة )بكاه( ادلادرة في قم ادعدد  ( ۱)
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 1ي الشاطب  المقاصد لدى  ةتأّمالت وتساؤالت حول نظري
 

حدّد إلدى   لبحدث المقاصدد   ىكبدر  قدّدم خدمدة  ال ريب أّن المرحوم الشاطبي

يمكننا د معها د أن نسميه بأكبر رّواد هذا البحث. وكان بحثده ملهمدا  لكدل مدن 

ولكنه لم يستطع أن يسّد كل المنافذ، ويجيب  ،ىهتّم بهذا المنحتأّخر عنه مّمن ا

 كل األسئلة التي توّجهت إليه من قبيل: ىعل

 أصولية تدخل في عملية االستنباط؟قاعدة هل يمكن أن تشكل المقاصد 

 ية القطعية لها؟وإذا أمكن فمن أين لنا أن نحّصل الحجّ 

إلدى  ومراعاتهدا للوصدولإتباعهدا  ييدؤدّ  وما هدي الضدوابط الدقيقدة التدي

 طمئنان بالنتائج؟اإل

 أصول الفقه؟إلى  فلسفة الفقه منهاإلى  ثم أليست هذه البحوث أقرب 

ة، راإلجابدة، بدل بقيدت حدائ  ىوغير ذلك من التساؤالت التي لم تحصل عل

 يتها د في مباحث هذا العلم.ومنعت من دخول هذه النظرية د رغم أهمّ 

مدن كتابده   ما كتبه فدي الجدزء الثداني  ىعل  احصةونحن قمنا بإلقاء نظرة ف

 ىمسدتو  إلدى  ىمطالب جيدة ولكنها ال ترق  اه يحويفرأين  2الشهير )الموافقات(

الدراسات األصولية، فضال  عدن أن تعدّد دراسدات متقدمدة عليهدا، كمدا يقدول 

 .3الشيخ الفاضل بن عاشور

 
ادموافقات، ودذدك نجد فيه بع  اإلختالف دعدم درج ادموتن، على    هذا ادمقاف تحشية وتعليقة(  ۱)

ا فوي وسعينا قدر اإلمكان إيضاح ادمراد دون ادرجوع إد ى ادمتن، دكن هوذا قود ال يكوون ناجحوا

 جميع ادمقاف.

 م، ادجزء ادثاني.۲005ادطبعة ادسابعة، دار ادكتب ادعلمية و بيروت و سنة  ىوقد اعتمدنا عل(  ۲)

 .۲۲كتاب )محمد ادطاهر بن عاشور وكتابه: مقالد ادشريعة( ص( ۳)
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، ىخدرألالعشدرات مدن التسداؤالت العديددة اكما أّن مطالعتنا أوجدت لدينا  

  :يه

الخدالف بدين الشديعة والمعتزلدة فدي    يلم يتم استقصاء البحث الكالم  أوالا:

ه يشددكّ  1واألشدداعرة حددول )تعليددل األحكددام( ل بحثددا  مبنائيددا  لبحددث رغددم أنددّ

نطالق فيه من زاوية الحكمة اإللهية، والعدالة اإللهية قبل اإل  )المقاصد( ويمكن

 سلوك طريق النصوص كما فعله.

ح كيفيدة باإل  هستداللإرغم  ب  ثانياا: ستقراء في هدذا المجدال إالّ أنّده لدم يوضدّ

 القاعدة العامة.إلى  ستقراء الناقص نطالق من اإلاإل

المبندى   مدن هدذا  ية القياس الظنيإمكان إثبات حجّ مدى    لم يتّضح لنا  ثادثاا:

 .لو افترضنا ثبوتهحتى 

وحاجية وتحسينية ة يضرورإلى  يمكن أن يقال: إّن تقسيمه المقاصد   رابعاا:

غيدر ات، ويدالزمدة وتشدمل التكليفإلدى    تقسيم غير حاصر، ثم ألديس تقسديمها

 لمولىمحبوبة لإلى    األعم وهذه تنقسم بدورها  الزمة فتشمل المباحات بالمعنى

)المستحبات(، ومكروهة، وخالية من هاتين الصفتين )المباحات(، أليس   يوه

 من تقسيمه؟ ىأول هذا التقسيم المعروف

ّن حصدر الضدروريات بالخمسدة المعروفدة فيده كدالمد أال يمكدن إ  امساا:خ

 إليها مثال : يما يلإضافة 

 أ د تحريم الرهبنة من باب حفظ المجتمع.

 السلم من باب حفظ الحضارة اإلنسانيةإلى  ب د الدعوة

 ج د وجوب تكريم اإلنسان من باب حفظ حقوق اإلنسان.

 .حفظ البيئة وغير ذلكضرار بالبيئة من باب د د تحريم اإل

 
  .5و  4، ص۲ادموافقات، ج( ۱)
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الضروريات، مع أن الكثير منها يبيح   يإدعاء أّن الملل كلها تراع  سادساا:

هذه في    الكثير من المحرمات الخطيرة، إدعاء يناقضه الواقع. ويبدو أنه شكك

 مجهولين )قالوا(.إلى  المقولة فنسبها

لحدر عتبار الحكم بحرمدة بيدع النجاسدات، ومندع قتدل اإكيف يمكن    سابعاا:

قتل النساء فدي الحدروب مدن التحسدينيات؟ فالبدّد أنّده أخطدأ فدي   عبالعبد، ومن

 التطبيقات.

عتبار منع الربا وإظهار شعائر الدين د مثال  من التتمات إال نستطيع    ثامناا:

 .1والتكميليات 

عتبار الصالة خلف والة السوء مكملة ألصل صالة الجماعدة أمدر إ  تاسعاا:

 .2غريب 

 لة الرابعة.المسأ عاشراا:

األهمية يختلدف تبعدا  ألهميدة المصدلحة فقدد تكدون في    قد يقال: إّن المعيار

العاقلدة أهدم مدن مصدلحة تنداول   ىالمصلحة في بعدض الحاجيدات كالديدة علد

 المأكوالت والمسكونات.

أهميدة الحكدم   ىات والمدار علدالحاجي  ىفال عمومية لتقدم الضروريات عل

 .3المهم عند التزاحم ىا يقّدم األهم علتدّل عليها النصوص، وبه يوالت

هددو المطلددوب واألصددل  يال صددحة لقولدده: إّن الضددرور عشوور: يحوواد

 وبعض التحسينيات مطلوبات شرعية أيضا . يلألخريين، فالحاج

 
 .۱0، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۱۲، ص۲دموافقات، جا( ۲)

 .۱۳، ص۲ادموافقات، ج( ۳)
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أوردهدا، فقدد ال التدي    هناك إمكان لمناقشدة المطالدب الخمسدة  عشر:  يثان

اجيدات والتحسدينيات ، وقدد ال تختدل كدل الحيأصدال  للحداج  ييكون الضرور

باختالل بعض الضروريات، وقدد يلدزم مدن اخدتالل الحاجيدات والتحسدينيات 

اخدتالل كبيدر فدي إلدى    عدم تضمين الصناع  ىاختالل الضروريات كما لو أدّ 

 تسليمهم ما يصنعونه وسّد هذا الباب.

علدددى  وقدددد ال يكدددون العمدددل بالحاجيدددات والتحسدددينيات مقّدمدددة للحفددداظ

 كن التصديق بالقواعد الخمس بنحو الموجبة الجزئية.الضروريات، نعم يم

إمكدان الجدزاء، وهكدذا مدا ذكدر هي  ليست حكمة وجود الدين  ثادث عشر:

من ترتبات، ولذا ال يصح قوله: إّن الحاجيات تكمل الضروريات دائما  وكذلك 

 .1التحسينيات وتكميلها للحاجيات إلى  بالنسبة

بقاء حكم منهدا كدالقراءة فقدط أو ر سقوط الصالة ويمكن تصوّ  رابع عشر:

التكبير أو استقبال القبلة فدي وقتهدا، فدال مالزمدة بدين السدقوطين، ومدا ذكدره 

 .2بعبارة: <ال يقال  يمكن أن ال يلزم منه سقوط جزء منها

ّن عدم الغصب ليس صفة كمالية في الصدالة بدل الغصدب إ خامس عشور:

 .3الذبح بسكين مغصوبةعلى  مبطل لها وال تقاس

 الحاجيات على  الضروريات بعدالتجرؤعلى  اليقاس التجرؤ  ادس عشر:س

 .4األخفعلى  األثقل بعد التجرؤعلى  التجرؤعلى 

 
  .۱4، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۱5، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۱6، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۱9، ۱8، ۱7، ص۲ادموافقات، ج( 4)
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مدا هدو فدرض فدي علدى  يال يصح قوله: <لو اقتصر المصل  سابع عشر:

دعداء إاللعب أقرب  وهدو إلى    الصالة لم يكن في صالته ما يستحسن وكانت 

 بال دليل.

مدا هدو آكدد منهدا إلدى    له: <إّن كل درجة بالنسدبةال يصح قو  ثامن عشر:

بالنسدبة ألصدل الصدالةد   كالنفل بالنسبة لما هو فرض ويمثّل له بستر العدورة

 .1عتبارات غير الثابتةفهو من اإل

تل باختالل مكمالته  أمدر غيدر خقد ي  يقوله: <إن الضرور  تاسع عشر:

ندة ال يظهدر صحيح خصوصا  وهو يقدول: وألنده إذا كاندت <المكمدالت  زي

 حسنه إالّ بها.

التعبير عن الضروريات بأصول الدين خالف المصطلح والواقع   عشرون:

 أيضا .

ه ال توجدد مصددلحة مطلقددة وال مفسدددة علددى  ال دليدل واحود وعشوورون: أنددّ

 .2مطلقة في الدنيا

ة تامدة للحسدن. ألنده علدّ   دفيمكن القول مثال : إّن العدل في مصدلحة مطلقدة

ة تامة للقبح. ال يقال: إنّهما ال يرجعان للدنيا، ألنه علّ   دمطلقةوالظلم فيه مفسدة 

 فإنّه يقال: إّن الدنيا مجالهما بال ريب.

ء، وقد قال يبش يق األمر والنههناك بحث عن إمكان تعلّ  وعشرون: ثاني

باإلمكان بعض العلماء إذا افترضنا تعلقهما بالعنوانين وافترضنا أّن العنوان ال 

 .3،4ون وال يسري إليهفي المعن ىيفن

 
 .۱8، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۲0، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

 .۲۳، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

و  85، ص۱، انظر: موسوعة ألوف اد/قه ادمقارن، جيوادنهدلمزيد في بحث اجتماع األمر ( 4)

96. 
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 النحو الذي على   الظاهر أّن البحث في المصالح األخروية  ثادث وعشرون:

 .1بحثه ال ربط له ببحث المقاصد الشرعية

، هدو األصدح، بعدد الظداهر أّن مدا قدرره الفخدر الدرازي  رابع وعشرون:

وهو ما سار عليه في المسألة الخامسدة  المصالح والمفاسد على   إبتناء الشريعة

 ما يظهر.ك

خطاب الشارعد ألّن المفروض أنّها نفس إلى   وال ترجع المصالح والمفاسد 

 .2األمرية وتسبق مرحلة الخطاب 

قولده: فدإذا كاندت المندافع ال تخلدو مدن مضدار فكيدف   خامس وعشورون:

ألّن المددذكور هددو )األصددل( ولكددن  د. فددي غيددر محلددهييجتمددع األمددر والنهدد

 .3وعليه، فال يصح جوابه يصدر بعد الكسر واالنكسار. الخطاب 

سار في هذا المجال وفق سيرنا في مسائل الحّجة. ولذا   سادس وعشرون:

 .4ستحسان والمصالح المرسلةالقياس واإلعلى  عليه ما نشكل به فقد يرد 

 يستقراء وقلنا: إنّه ال يؤدّ ة يستدل باإلبعد أن يبطل األدلّ   سابع وعشرون:

 .5لإليمان بقاعدة أعم منه

يمكدن االسدتدالل إذا كانت الكليدات قابلدة للتخلّدف فكيدف    رون:ثامن وعش

ناس بها، فتؤثّر في المذاق الفقهي ولها أيضا  دور ما فدي ستئبها؟ نعم يمكن اإل

عارضدة أو تقويدة بعدض تدرجيح بعدض الروايدات المت  وفدي  سدتنباطعملية اإل

 .6فيها ضعف الروايات التي

 
  .۲7و  ۲5، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۳۱، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۳۲، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۳8، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .۳9، ص۲ادموافقات، ج( 5)

  .40، ص۲ادموافقات، ج( 6)
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قدول علدى    مصالح إنّمدا يصدحّ بأّن القول بال  قول القرافي  تاسع وعشرون:

علدى   ملدة أو منسدجم مدع التصدويب المعتزلديالج  صحيح فيقول    ،1المخطئة

األحكددام فددي  المصددالحعلددى  بدالسددالم بددالتركيزاألقددل، وجددواب العددز بددن ع

فدي  الخطدأإلدى  خطأ المجتهدد بصدرفهفي    جماعية، أو تأويل حديث الحاكماإل

ا الجدواب غيدر صدحيح وجدواب األسباب دون الواقع، يعّد خالف الظاهر، هذ 

 .2المصنف خطأ أيضا  

القائلدة بأنّده )لدو جداز الشدبهة علدى  قاابدن إسدح يجدواب القاضد  ثالثون:

م السددابقة فلددم ال يجددوز عندددما مددع وجددود أحاديددث الحددذو مدداألفددي  التحريددف

مدم مع أن كثيدرا  مدن األمدور حصدلت لأل  حذوهم؟( غير تامد لضعف الحديث 

 .ىأخرولوازم ومحاذير  تنامالالسابقة ولم تحدث 

ي عشرة صدحيح، كمدا قدال السديد الخدوئ  ولكن أصل مطلب المسألة الثانية

 .3،4هللا()رحمه

لتدزام بهدا، يمكدن اإل  ال  13  القاعدة المدذكورة فدي المسدألة  ثون:واحد وثال

 هذه القاعدة نتمسك بها فيعلى  نعم إذا جاء دليل عام .ة المذكورة ال تتمّ واألدلّ 

ا لدو دار األمدر بدين مالشبهات المفهومية فيفي    صات، اللهّم إالّ ما عدا المخص

 
، ويقابله ادملوبة ادذين يبته حكم هللا ادواقعأي ادذين يرون إمكانية خطأ ادمجتهد وعدم الا(  ۱)

إديوه إسوتنباطات ادمجتهود، وأن حكوم هللا هوو موا اسوتنبطه   ىيرون حكم هللا فوي كوف موا انتهو

إديه  ىادمجتهد. ويختلف األشاعرة عن ادمعتزدة في أن االشاعرة ين/ون حكماا هلل غير ما انته

علووى  يحوودث ملوولحة أو م/سوودة غادبووةادمجتهوود بينمووا يووذهب ادمعتزدووة أن اجتهوواد ادمجتهوود 

 ادمللحة أو ادم/سدة ادواقعيين.

  .4۳و  4۲، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۲۲۲و  ۲۲0ادبيان في ت/سير ادقرآن، ص( ۳)

  .4۳، ص۲ادموافقات، ج( 4)
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ة في األقل فقط فيخرجده مدن تحدت األقل واألكثر، فإّن الدليل الخاص هنا حجّ 

 .1العام، أما لو دار األمر بين المتباينين فال يمكن التمسك بالعام فيهما معا  

 يالدرأعلدى  فيهدامكن التمسدك بالعدام وكذا إذا كانت الشبهة مصداقية فال ي

 .2األصح

ه كلمدة أعجميدة بعدد للقدول بدأّن القدرآن لديس فيد  معندى  ال  وثالثوون:  يثان

يدز( أثبتت وجودها، فكلمات )أباريق مفردها إبريق أصدلها آبرالتي    التحقيقات 

 .3الكتاب العزيزفي  و)استبرق( وأمثالها موجودة

اللغة العربية تختص بها   أنواع الخطاب )العام والخاص( ال  ثادث وثالثون:

 .4كل اللغات ظاهرا  في  هي وإنما

لتزاميدة أمدر ال تخدتص بده ر أّن وجود الددالالت التابعدة واإلوكذلك الظاه

 اللغة العربية، وإنما تختلف الدوال ال الدالالت.

اللغدات إلى  الظاهر أنّه يقول باستحالة ترجمة اللغة العربية  رابع وثالثون:

 ىيه كل الذين قاموا بالترجمة. وهو الواقع، منته، وهو أمر لم يوافقه فخرىاأل

اللغتدين عارفدا  بالقواعدد فدي    المتدرجم أن يكدون قدديرا  علدى    جدب األمر أنّده ي

عددم إمكدان ترجمدة الكثيدر مدن فدي  معدهوالدالالت. أّما القرآن الكريم فدنحن 

فضدال  عدن إمكدان الترجمدة   الكثيدرة  دات من قبيل )مثابة ( ذات المعدانيالمفر

نفسها )وهو ما أشار إليه عندد الحدديث في    يقة للتعبيرات المركبة المعجزةالدق

القرآن ال   العلماء اليوم للقول بترجمة معانيعن الجهة الثانية( ومن هنا صار  

 
  .47، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

، 5، محاضورات فووي ألووف اد/قووه، ج۲59و  ۲5۱، ص5انظور: تحريورات فووي االلووف، ج( ۲)

 .۲0۲و  ۱6۳ص

 .۲ادمسأدة  49، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .5۱و  50، ص ۲ادموافقات، ج( 4)
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 ترجمة القرآن.

 ىويجب أن يتّم توضيح القرائن السياقية بل وحتي القرائن اللحنية )موسديق

 معندى  حيث تتعداون صدعوبة النطدق مدع  {ماثاقلت}:  ىاللفظ( كما في قوله تعال

 :ىمثل قوله تعال  الجهاد، وفىإلى    فقين عندما يدعونالثقل في تبيين حالة المنا

دم أوت كتابيه...  هاسم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني مالق حسابيه... ياديتني}

{ حيث تتكرر هاء السكت لتعبّر عن صدعوبة خذوه فبلوه ثم ادجحيم للّوه...

المؤمنين والكافرين، كما تعبّر الواو والهاء عن جو الرهبة على    يامةموقف الق

 .1يفي الخطاب اإلله

حتدى ثاني  الإلى    يجب ضم هذا الثالث   يكما يقول المحش  خامس وثالثون:

 يكمل دليال .

نظريدة المصدالح أال يصدح أن على    داللة كون األمة أميةفي    ولكن الكالم

 ، رأىمنهدا كمدا يقددول األشدعرية؟ نعددم تكدون المصدلحة كامنددة فيمدا يفهموندده

 .2األشعرية في نفسه ال يتم

أما محاسن األخالق فتكاد تعدرف بدالفطرة ويصدح قدول   سادس وثالثون:

المؤلف: <فصححت الشريعة منها ما هوصحيح  ولكن علومهم كانت بدائيدة 

 .3يةرات القرآن الكونبه في قبال تصوّ   ها وال تبلم مطلقا  مقدارا  يعتنيال قيمة ل

قوله: <وإذا ثبت هدذا وضدح أّن الشدريعة لدم تخدرج عمدا   سابع وثالثون:

 .4ألفته العرب  باطل وال يستنتج مّما قيل

بهدا فدي المسدألة الرابعدة ال يمكدن بعض األمدور التدي يرتّ   ثامن وثالثون:

 
  . 5۲، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .54، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .54، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .60،ص۲ادموافقات، ج( 4)
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يمكدن أن تسدتنتج مدن القدرآن علدوم كثيدرة لدم يكدن فإنّه  استنتاجها مّما سبق،  

 يعهدها العرب.

اسع وثالثون: ال مالزمة بين عدم فهم الصحابة وكالمهم وبين إمكدان أن ت

 .1ل فيها من قبل من هم أكثر تعّمقا  يقصد القرآن تفهيم أمور تحصل بالتأمّ 

سدراء فدال يمكدن أن يقدال مدثال : إّن اإل  الهدامشفدي    هدذاإلدى    وربما أشدير

 والمعراج من معهودات العرب.

أم خلقووا } :أساس من قوله تعالىعلى    فلسفيا    ثم أال يمكن أن تتفتّح األفكار

دوو كوان فيهموا آدهوة إال هللا :}وقولده تعدالى  2{ء أم هم ادخوادقونمن غير شى

 وأمثال ذلك. 3{د/سدتا

إلدى  كل ما يضاف علمدهعلى    قتصار من فهمهقوله: <ويجب اإل  اربعون:

 .4العرب  غريب جدا  وإغالق لباب واسع من المعارف القرآنية

بددين كددل القددراءات  المعنددى خددتالف فدديإّدعدداء عدددم اإل ربعووون:واحوود وا

رن( وبدد ين )العقددود( مجازفددة كبيددرة. أال يوجددد فددرق بددين )يطهددرن( و)يطهددّ

 ستفادة الفقهية مختلفة؟و)العهود( مع أّن اإل

أّن العددرب كددانوا علددى  مثددال أو مثددالين ال يشددّكل دلدديال  إلددى  سددتنادهإو

 .5ال يفرقون به بين البؤس واليبس يالذ  هذا الحدّ إلى  األلفاظفي  يتسامحون

القدرآن والسدنة فدي    أّن المتكلم ال يسعه أن يتكلّدفستنتاج  إ  واربعون:  ثاني

محكومدا  فوق ما يسعه عرف العرب غيدر صدحيحد إذ يجعدل الكدالم المعجدز 

ق بمدا يخدرج اللفدظ عدن ظهدوره نعدم التعمدّ  يالتسدامح  يلكالم العدرب العفدو

 
  .6۱، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

 .۳5ادطور: ( ۲)

  .۲۲األنبياء: ( ۳)

  .6۲، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .6۳، ص۲ادموافقات، ج( 5)
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 .1تماما  غير صحيح العرفي

سدبعة  ىعلد  )ندزول القدرآنمعندى    بحدث إلى    يحتاج األمر  ثادث واربعون:

أساس صحيح فالبدد مدن على  هذا ال يبتني أنّ  أحرف( وقد ذكر السيد الخوئى

 .2،3طرح الروايات التي ذكرته وخصوصا  بعد أن كذبتها روايات الصادقين

 فهدمء الما قاله: <فالحاصل أن الواجب في هذا المقام اجرا  رابع واربعون:

يتسدع   ييسدع األميدين كمدا الجمهدور  يوزان اإلشتراك الدذ على    الشريعةفي  

 حقة.غير صحيح، كما سيتضح في النقاط الالّ  4غيرهم 

سدتنتاجات ق؟ واإل)وأبّا( من التعمّ معنى    كيف يعتبر فهم  خامس واربعون:

ن عدم ال يصح فاآلية تتحّدث ع  هنا باطلة وتأييد القول بآية )ليس البر...( تأييد 

 نشغال بأمور شكلية عن األمور العظيمة.اإل

ي القدرآن العميقدة بدالفهم كيدف يمكنندا أن نحصدر معدان  سادس واربعوون:

فيده أّن   يس يكفالتكليف بما ال يطاق؟ أليإلى    هذايؤّدي    الساذج؟ وهل  العربي

 .هم فال يكلّف الجميع بأدق المعانيالف ىمستو التكليف يتوّجه حسب 

عدم فهم الصحابة وعدم خوضهم في األمور اإللهية  يعدّ ال سابع واربعون:

منعندا مدن ذلدك، ثدم ألديس حدل مشدكلة )مدن خلدق هللا( يسداهم فدي على    دليال  

 .5توضيح األمور؟

 .6،7وجوابه غير مجد  يإشكال )فإن قيل( جد  ثامن واربعون:

 
  .64، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۱9۳ادبيان في ت/سير ادقرآن، ص( ۲)

  .65، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .66، ص۲ادموافقات، ج( 4)

 .68، ص۲ادموافقات، ج( 5)

  .69، ص۲ادموافقات، ج( 6)

وهو ادذ  ي/وّرق   األمور واألحكام ومظان ادشبهات،  في    نقف عن ادلحابة وادعلماء ادتدقيق(  7)

' 
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ق( مع ما ذكره سابقا  مدن مندع )التعمدّ   ىجوابه األول يتناف  تاسع واربعون:

 .1( و)الثالث(ق إليه وكذلك )الثانيأشار المعلّ  وقد 

المسألة الخامسة الصحيح هو طرح المسألة من حيث كونهدا في   خمسوون:

 ر وتصدرفية الظهور أم ال؟ والظاهر أّن القدرائن تحقّدق الظهدومصداقا  لحجّ 

 .2الوجهينعلى  ستدالل القابل للنقاشلإل يوال داع يالجانب التبعإلى المعنى 

شدرعي حكدم  على    <ال داللة لها  هناك تناقض بين قوله:  ون:واحد وخمس

 .3زائد ألبتة  وقوله بعد سطور: <يشكل القول بالمنع مطلقا  

الحتمال أن تكون القدرة سببا  للتكليف، ثم أنّده ال معنى    ال  وخمسون:ثاني  

 .4يجوز عقال  تكليف العاجز

وك، ال لددئالّ يصدديب قددول طلحددة: <ال يصدديبوك  بمعنددى ثادووث وخمسووون:

 .5عالقة له بالموضوع

تحسين ما قبح   المسألة الثانية: األوصاف الطبيعية وكذلك  رابع وخمسون:

الوقت الحاضر من المقدور عليه وليس من تكليف ما في  من الجسم خصوصا  

 ال يطاق.

الثالدث بنفسده فدي  ألة الثالثدة: الظداهر أن مدا ذكدرالمس  خامس وخمسون:

 مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

 
 موا يشومف عمووم ادنواس ومواإدوى    ادعلماء عن غيرهم، كما أن مجمف تعاديم ادشوريعة تنقسوم

مووارد إدهيوة فوي  عون هوذا اإلشوكاف بوأن هوذا خواص  ييختص بوه ادعلمواء. واجابوه ادشواطب

  جوابه.في  ادقرآن، وفّلففي  محدودة، وكالمنا عن مجمف ادتعاديم وادم/اهيم ادواردة

  .70، ص۲فقات، جادموا( ۱)

  .7۲، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .78، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .ىادمسأدة األود 8۲، ص۲دموافقات، جا( 4)

  .8۳، ص۲ادموافقات، ج( 5)
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 غيرها. وكدذلك مدا جداء فدي )فصدل(. والغريدب أن عليه كالحب والغضب و 

 .1المسألة الرابعةفي  غير مقدور. وربما يتبعه ما جاءيعتبر تحصيل العلم 

ال مدانع مدن تعلّدق الثدواب والعقداب بالصدفات نفسدهاد   سادس وخمسون:

يصح الثواب والعقاب بغض  صبح التكليف بها ممكنا ، وبالتالييألنّها مقدورة ف

عال والتروك، وهو الظداهر مدن النصدوص: <ال تحاسددوا، ال النظر عن األف

حديثده خلددط بدين صددفات هللا  الحلدم والحددب. وفدىإلددى  ودعدت  ،2تباغضدوا 

 .3وصفات المخلوق

غيدر المقددور  علدى    الثدواب والعقداب   قوله: <قد يكون  سابع وخمسون:

التكليدف وال ثدواب   باطل، وتمثيله بالمصائب غير صحيح، وقوله: <قد يكون

 عقداب  كددذلك وتمثيلدده بعددم قبددول صددالة شدارب الخمددر غيددر صددحيح، وال

 .4شكاالت إبحثه هنا  يلمقصود هو عدم قبولها كاملة. وعلى أي حال فففا

 .5التكليف بما ال يطاق مشقة ىال يسمّ  ثامن وخمسون:

ال مانع مدن قصدد المشدقة لمدا فيهدا مدن تهدذيب )أفضدل   تاسع وخمسون:

 وأجوبته غيدر تامدة كمدا 7)فإن قيل(في  ما جاء  عليهويدل    6األعمال أحمزها(

 
  .84، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

 . 9۲، ص6، ج ادسنن ادكبر( ۲)

 .88، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .89، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  ادمسأدة ادخامسة. ،9۱، ص۲ادموافقات، ج( 5)

  .۲۲9، ص79بحار األنوار، ج( 6)

هذه ادشبهة طرح ما ورد من رواية عن بع  ادلحابة ادوذين كانوت بيووتهم نائيوة عون في    (7)

دكوم   ادمسجد، فنهاهم ادرسوف عن ادبيع وقواف دهوم: نإنإدى    ادمسجد فأرادوا بيعها دإلقتراب

قلد على  ه بأنها أخبار أحاد، وأنّها ال تدفهذا ادخبر وأمثاد  بكف خطوة درجة<. فرد ادشاطبي

  ادرسوف ادذين أرادوا ادتشديد بادتبتف. ىادمشقة، ومعارضة بروايات نه
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نقطداع عدن النداس  هؤالء قصدوا الرهبانية واإلألنّ   د1وخصوصا  الثالث ترى  

 .2والتنّطع

 .3األعمال المباحة مشقة غير معتادة؟في  كيف يقال ستون:

ة يقرأ فيها القرآن؟! المرء ركعة واحد  يكيف يمكن أن يصل واحد وستون:

ألديس حرامدا د أيضدا     يالعمدحتى    ة غير المعتادة؟ والبكاءالمشقهي    ثم أليست 

 .4التهلكة والضرر العظيم؟في  ألنه إلقاء للنفس

علددى  تجيددز البقدداءالتددي  كيددف نتصددّور صددحة األحاديددث  وسووتون:ثوواني 

 المدرض أوإلدى    المرض وعدم التداوي، مع أّن الشارع يحرم العبادة إذا أّدت 

 .5إطالة مدته؟ حتى

الجملدة، فدي  م يشدرع فيده التخفيدف بالجملدة بدلمدرض لدال  ثادث وستون:

 .6العمل يجب عليه القيام بهعلى  فالمريض القادر

 دالل بآيدة مدنيدةتسدا ذكره في الحاشية من عدم صدحة اإلم  رابع وستون:

ب مراجعددة تددواريخ النددزول ليصددّح بدددء التدددّرج صددحيح، ثددم أندده يجددعلددى 

كاندت التضدييقات تفدرض نتيجدة ستدالل، ثم أال يرد إشكال آخر، وهدو إذا  اإل

يدوم إلدى    البشدريةعلدى    امأفعال تقوم بها قلدة مدن النداس فكيدف تفدرض أحكد

الكددون والموقددف مندده وارتباطهددا إلددى  ن الوسددطية فددي الرؤيددةإثددم  القيامددة؟

 ظمها أمر واسع أشرت إليه في كتابيبالوسطية كظاهرة عامة في الشريعة ون

 
  ادرسوف عن ادتشديد بادتبتيف. ىروايات نه يأ( ۱)

  .98، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۱0۲، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۱09وص ۱0۳، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .۱۱5ص ،۲ادموافقات، ج( 5)

 .۱۲۲، ص۲ادموافقات، ج( 6)
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 .2فليراجع ذلك 1م د الوسطية(المتواضع )الظواهر العامة في اإلسال

النوع الرابدع: لدم يتبديّن الفدرق بدين هدذا الندوع وعنوانده   خامس وستون:

ألول الدذي )قصد الشارع في دخول المكلف تحدت أحكدام الشدريعة( والندوع ا

وضع الشريعة( فإن البحوث مشتركة تقريبا . إال أن في    عنوانه: )قصد الشارع

جانب تحقيق مصالحه، إلى   بنفسه مقصد مستقل  يقال: إّن تعبيد اإلنسان   هو

 .3ولكن أليس التعبيد هو من أكبر المصالح الدنيوية واألخروية؟

هددل يمكددن التصددديق بالثالددث )وهددو مددا علددم بالتجددارب  سووادس وسووتون:

تباع إسترسال في  الدينية والدنيوية ال تحصل مع اإلمصالح  الوالعادات من أن  

يوم وتقديم إرادة الفرد بشرط عددم تزاحمهدا مدع ( مع وجود الليبرالية الىالهو

 .4ظهر من أن يستدل عليه ؟أإرادة الفرد اآلخر. فكيف يقال: <وهو 

ال حّظ التي  ريف المقاصد األصلية <بأنّهاتععلى    قد يشكل  سابع وستون:

تحقّدق  ولو كاندت تحقّدق مصدالح عامدة فهدى بالتدالىحتى  فيها للمكلّف  فهى

 .5،6{ن/ سك م وإن أَسأت م فَلَهاالإن أحَسنت م أحَسنت م }ف نفسه مصالح المكلّ 

 .7الواجبات مختلف فيهاعلى  مسألةأخذ األجرة ثامن وستون:

يؤيّدد  8أن يقومدوا لده بدذلك  العامدةعلدى  وجدب <وقوله:  تاسع وسوتون:

 ألنه متفرغ لألمر. ديإمكان أخذ األجرة وهو طبيع

عليهددا اسددم هللا د ولكددن كيددف يعتبددر ذبددح جزائددر يددذكر أدري  ال سووبعون:

 
  ادظواهر. ( ۱)

  .۱۲4، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۱۲8، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۱۳0، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .7اإلسراء: ( 5)

 .۱۳4، ص۲ادموافقات، ج( 6)

 .۱۳6، ص۲ادموافقات، ج( 7)

  .۱4۱، ص۲ادموافقات، ج( 8)
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ا   ذبدح الحيدوان فدي    أهدل بده لغيدر هللا؟ وكدذلك األمدربمناسبة حفر عين د ممدّ

إالّ هدي    ناسدبات واألربعدين والندوروز ومدااستبشارا  بحضدور الرؤسداء والم

 .1ألعمال الخير؟

قوله: <بل لو عذب أهل السماوات واألرض لكان له ذلدك   واحد وسبعون:

علدى   2}قل   الحجة البالغدة{معروف وال داللة لد  يبحق الملك  مسلك أشعر

 .3ذلك

متناندا ، وقدد إمتثال األمر مع كونه  إال يتنافي وجوب قصد    وسبعون:ثاني  

 .4متنانا  إرأينا القرآن يعد  الهداية لإليمان 

العاديدات الجاريدة أوال ، وتصدح النيابدة فدي  الحج ال يدخل  ثادث وسبعون:

علدى   بشدرط عددم القددرة  خدرىالعبدادات األ  فيه ثانيدا ، بدل تصدح فدي بعدض 

سدتدالل رث األكبر فتصح النيابدة فيهدا واإلالولد الواعلى    تجب   يإلتيان، كالتا

 .يالمّدععلى  ال ينهض  5ةباألدلّ 

األعمدال القلبيدة فدال تعقدل فدي    وال مالزمة بين إمكان اإلسدتنابة والصدحة

 .6اإليمان واإلخالص وأمثالهمافي  اإلستنابة

ما أكثر العمومات المكية التي خصصت بعد ذلدك كدأوامر   عون:رابع وسب

 .7ص أن المكيات محكمات ال تخص  إلى  الصالة والزكاة بينما يذهب 

 
  .۱59، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۱49: األنعام( ۲)

  .۱64، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۱69، ص۲ادموافقات، ج( 4)

، وباعتبوارات مون  {  وآيوات أخور رأيه بمثف ا ية }وال تزر وازرة وزر أخورعلى    استدفّ (  5)

ادعبادات في  مع هذا، وأنها دو لحت  بادة ادخضوع هلل، وادنيابة تتنافىقبيف: ادمقلود من ادع

  .يلبية كاإليمان، وهو من/األعماف ادقفي  ادبدنية دلحت

  .۱74، ص۲ادموافقات، ج( 6)

  .۱76، ص۲ادموافقات، ج( 7)
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ا لكنهد  أجوبتده ناقصدة، فالصددقة تصدرف مدالي  بعدض   خامس وسوبعون:

لدو لدم حتدى    الجهاد تنقل األجر للمنوب عنهفي    عبادة في نفس الوقت والنيابة

 ة.يقصد النائب القرب

 .1،2د أّن أحاديث أهل البيت عليهم السالم تصحح النيابةونؤكّ 

 ة عدم صحة النيابة غير تامة.وقد رأيت أن أدلّ 

قوله: <ال يختص بالخطاب بحكدم مدن أحكامهدا الطلبيدة   سادس وسبعون:

ختصدداص الحكددم بموضددوع دون آخددر إبعددض دون بعددض...  ال مددانع مددن 

يدأس المعديّن، والممجتهددين بالواليدة كالهاشميين بالخمس والهاشميات بسّن ال

شددتراك، فددال تصددح اسددتدالالته جميعددا  ذلددك قاعدددة اإل ىوال يندداف وغيددر ذلددك

 .3خصوصا  الرابع منها

 ستدالل بهذا األصل )عمدوم الشدريعة للمكلفدين(غريب اإل  سابع وسبعون:

 عليدده ثددم يجعلدده دلدديال  جتهاديةإنفسدده بعددد أن ذكددر أدلددة صحةالقياسعلددى 

 .4القياسصحة على

 :فى لنبيتشترك مع اثامن وسبعون: غريب أن يجعل األمة 

 أ د غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

 ىخر، وكأّن األمم األيجزء من الوح  ىالرؤيا وه  ىتر  ها، ألنّ ىب د الوح

 ؟يالرؤيا، وأين الرؤيا من الوحترى  ال

 :ىج د نزول القرآن وفق المراد. ويذكر لذلك أمثلة ه

، ومدراد المظداهرة والمجادلدة وعائشدة ثدم يقدول وهدذا خداص مراد عمدر

 .يبزمان الوح

 
 .۲۳و  8، األبواب ۱۳7و  ۱۱5 ، ص8انظر: وسائف ادشيعة، ج( ۱)

  .۱80، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

 .۱8۳، ص ۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۱88، ص۲ادموافقات، ج( 4)
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 د د المعجزات.

 هد د ومناجاة المالئكة.

أجوور غيوور  مفلهووسددتدالل باآليددة: }ة والغريددب اإلو د العطدداء مددن غيددر منددّ 

 مع أّن المراد غير مقطوع. 1{ممنون

 ر د العصمة.

 .2يس لألمةعليه السالم ول يللمهد  ز د اإلمامة لألنبياء، وهى

فدي   ال أصدل لهداالتي    القاعدة المذكورة )بطالن الخوارق  وسبعون:تاسع  

تصددر عدن غيدر الرسدول وقدد التدي    المعجزات( ويريد بها قبدول الكرامدات 

أوال  ال يشدكل دلديال  بدل هدو فدي    صدرت عنه مسبقا  ال دليل عليهدا ومدا ذكدر

شدتراك، قاعددة اإل ىه الرسول ونقبله بمقتضدأحد نفس ما فعل يغريب أن يّدع

خبدر )يدا فدي    شدكاالت كمداإوعمل الصحابة ليس حّجة خصوصا  ما فيه مدن  

ال قيمدة  5ومدا ذكدره مدن شدرط ،4قتتال الشمس والنهارإوخبر   3الجبل(  سارية

 له، بعد أن لم يثبت األصل في نفسه إالّ بقياس باطل ألشخاص ال عصمة لهدم

 .6المعصومعلى 

 ىل الحداكم بعلمده، وكيدف ال وهدو يدرمسألة عمدفي    هناك نزاع  ثمانون:

عددم جدواز إلدى  ف الواقع؟ بينمدا يدذهب الشداطبيالواقع فكيف يحكم بما يخال

 
  .60سورة ادتين: ( ۱)

  .۱90، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

ورد هذا ادخبر أّن عمر وقع في خلده وهو يخطب تنبأ بهزيمة أو انتلار ادمسولمين، فت/ّووه (  ۳)

  ادذئب ظلم. ىادمنبر بعبارة ياسارية ادجبف من استرععلى  وهو

بكر رسياه باقتتاف ادشمس وادقمر، فسأده مع من كنت   أبيعلى    هذه ادرواية قّص شخصفي    (4)

  مع ا ية ادممحّوة. فقاف: مع ادقمر، فقاف: كنت

ا.( 5) ا شرعيا   ادشرط هو أن ال تحزم هذه ادكرامات حكما

  .۲00، ص۲ادموافقات، ج( 6)
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 .1عمل الحاكم بعلمه عند تعارضه مع شهادة عدول

بداب شدرع مدن قبلندا وقصدة في    إدخال خرافات الصوفية  ثمانون:واحد و

ن أبهكدذا بحدث إسرائيل، والخضر أمر غير مقبول، فدإن المفدروض بني  بقرة

 .2العقل والمنطق يعتمد 

( دليل عليل، أمدا قولده: )احددهما( فالقيداس الثانيوقوله )و  ثمانون:وثاني  

 .3هنا باطل بال ريب 

ثم من غير الصحيح أن تطبّق هنا قصة الخضر أو يطبّدق بعضدها كخدرق 

 السفينة دون قتل الغالم.

 ايات؟ وهل يصدحلهذه الحك  يشرعما هو السند الأدري    ال  وثمانون:  دثثا

 ؟4خبر حزاز القلوب أو خبر )استفت قلبك(إلى  ستناد اإل 

الناس اعتبروا ذلك  نهاية الصفحة بالصحيح حين قال أنّ في    وقد أجاب هو

 .5من الشيطان

ال قيمددة لدده بعددد  6كددره مددن شددروط صددحة المكاشددفات ما ذ   رابع وثمانون:

 .7بطالن أصله الذي استند إليه

 .8امات يّدعيها، ليته تنّزه عن ذكرهايذكر كر خامس وثمانون:

 
 .۲04، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۲05، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۲05، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

 هذا ما ورد في بع  ملادر ادسنة ف/يها: ناست/ت قلبك واست/ت ن/سك ثوالث مورات، ادبورّ (  4)

  .۲۲8، ص4ما اطمأنت إديه ادن/س< مسند أحمد، ج

  .۲06، ص۲ادموافقات، ج( 5)

أمر مبواح، وأن يكوون ادعموف عليهوا د/ائودة، وأن يكوون فيهوا تحوذير أو في    : أن تكونيوه(  6)

  تبشير.

  .۲08، ص۲ادموافقات، ج( 7)

  .۲09، ص۲ادموافقات، ج( 8)
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 .2الخوارق ال دليل عليهافي  1قاعدته سادس وثمانون:

 اخددتالف الموضددوعات  إن كددان يقصددد مددن )أحدددها( أنّ  سووابع وثمووانون:

( أنده ال تطدور ىختالف األحكام فذلك أمر ال ضير فيه ومن )الثانإإلى  يؤّدي  

هو باطل، وال ربط لها بسنة هللا والعالقات االجتماعية ف   في المنافع واألحوال

هدذه المسدألة في    بل سنة هللا تكمن في التطور، وهكذا يستمر النقاش فيما جاء

فدي  أّن األحكدام تختلدف بداختالف الموضدوعات كمدا يقدول هدوهي    والحقيقة

 .143المسألة:  217ص 

 ة بل وسدخيفة ال تسدتحقّ القصص المذكورة كلها غير حجّ   ثامن وثمانون:

 وجيهاته غير تامة.الذكر، وت

 .4)ص( إشكاليسهو النبفي  تاسع وثمانون:

 مدا وافقدت مدة لعدادات العدرب وإنّ لم يثبت أّن الشريعة جاءت متمّ   تسعون:

 .5بعضها، وأسست بعضا  آخرعلى 

قوله  وجوابه مطروحان تماما  في موضدوع   نّ إقوله: <ف  واحد وتسعون:

ال كما يبدو وارد وال ينفع كذلك، واإلشفي    المصالح المرسلة( فيجب التدقيق)

األصوليين مما يجدوزون كدون العلدة خدالف مدا   نّ إالجواب قوله: <ففي    معه

 يتعددّ فدي    ظهر لهم... لكن غلبة الظن بأّن مدا ظهدر مسدتقل بالعليدة... كداف

ة فيجدب العلدم بدأمور: كدون المصدلحة   الحكم  ذلك أّن غلبة الظن ليست حجدّ

لحة تمنع منهدا وتخالفهدا، والمفدروض موجودة مقتضية تامة للحكم وعدم مص

 
 امة فال يلح رّدها وال قبودهوا إالّ بعود عرضوهايوم ادقيإدى    وهى كف خارقة حدثت أو تحدث(  ۱)

  موضعها وإالّ دم تقبف.في  لحيحة مقبودة يأحكام ادشريعة، فهن ساغت هناك فهعلى 

  .۲۱۲، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۲۱۳، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

  .۲۳0، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .۲۳۳، ص۲ادموافقات، ج( 5)
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 .1أنّه لم يتحقق ذلك فالعمل بالظن باطل

قولده: )والخدامس( يبطدل نظريدة المصدالح والمفاسدد مدن   وتسعون:ثاني  

 .2أصلها خصوصا  عندما يقول: <فقد صار كل تكليف حقا    

 .3،4فساد العمل مطلقا   يالنه إيجاب في  هناك خالف ثادث وتسعون:

واضددح أّن هندداك مسددائل ذكددرت فددي القسددم األول يمكددن  ن:رابووع وتسووعو

 .5فما بعدها 6و 5و 4ارجاعها إلى هذا القسم كالمسائل 

ال يعّد النظر في وجود الصانع من األعمال، المرادة في   خامس وتسعون:

 .6يالحديث، مع أنه يعّده من األعمال، ثم أّن وجوبه عقل

 .7جماال  إ( فهو دقيق 5يراجع الهامش ) سادس وتسعون:

فدي الشدريعة مدا لدم   ابتغدي  نمدا  مدّ أيمكن نقض قوله: <و  سابع وتسعون:

ستدالل د بأنّه في التوصدليات د اإل  ىله فهو مناقض لها  د وهي صغرتوضع  

من قبيل تطهير المتنجس د ال تعتبر فيه النية بل المقصود وقدوع نفدس العمدل 

. وال يلزم منه ما ذكره ما يخالف مقصود الشارع ىلو ابتغحتى    بأيّة نية كانت 

ا فدي سدتهزاء بآيدات هللا وغيرهداة السدتة كمشداقة الرسدول واإلفي االدلّ  . وأمدّ

متثال بنفسده مبطدل لهدا، فدال داعدي لكدل هدذه المسدألة العبادات فعدم قصد اإل

 .8جماال  تحقيق هدف الشارعإالثالثة، نعم األدب يقتضي أن يقصد المكلف 

 
  .۲۳7، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

  .۲40، ص۲موافقات، جاد( ۲)

، ۲، ألوووف اد/قووه )ادمظ/وور(، ج۳95و  ۳8۳، ص۱دلتوسووع انظوور: مقوواالت األلوووف، ج( ۳)

  .4۲0و  4۱0ص

  .۲4۲، ص۲ادموافقات، ج( 4)

  .۲46، ص۲ادموافقات، ج( 5)

  .۲48، ص۲ادموافقات، ج( 6)

  .۲5۲، ص۲ادموافقات، ج( 7)

  .۲5۳، ص۲ادموافقات، ج( 8)
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مثلة منقوض بمثل نكاح المحلّدل والسدلف وما ذكره من األ  ثامن وتسعون:

 .1ليجّربه نفعا ، فهي فاقدة لشروط صحة العمل

 .2يد تكرار للمّدععتراض هو مجرّ اإلعلى  جوابه تاسع وتسعون:

دع المسلّمة حسنا  كالتجيمع في رمضدان )التدراويح( اعتبر بعض الب  مائة:

جمداع اإلتدّم  ىلم يتعّرض لده لوضدوح البدعدة فيده. ثدم متد 259ص وهو في  

 عليه؟

ع المسدائل، فاألفضدل تحويلهدا إلدى مسدائل التشدقيقات الكثيدرة تضديّ   نّ إ  ثم

 .3ة وبيان صورة كل منهامستقلّ 

 نتركها للتفاصيل. ىشكاالت ومالحظات أخرإوهناك 

ؤالت، اسدتالعلى  وخالصة الحال ما ذكرناه من كون هذه النظرية لم تجب 

نددراج فدي بحدوث علدوم أصدول اإلل الثغرات مّما أفقدها صالحية  ولم تسد ك

 الفقه أو علوم الفقه.

 لمقاصد عامة وخاصةا

والعقدل والنسدل   ،فسا العامة فقدد ذكدر الغزالدي منهدا حفدظ الددين، والدنمّ أ

ب المصالح مراتدب ثدالث هدي الضدروريات والحاجيدات ن رتّ أوبعد    ،والمال

 يواضدداف السددبك (4)والتحسددينيات جعددل المقاصددد الخمسددة فددي الضددروريات 

  (5) مسألة )المحافظة على الكرامة(.

 
  . ۲54، ص۲ادموافقات، ج( ۱)

 .۲55، ص۲ادموافقات، ج( ۲)

  .۲58، ص۲ادموافقات، ج( ۳)

ادمراتوب   أقو ي»وهذه األلوف ادخمسة ح/ظها واقع في رتبة ادضرورات فه  :قاف ادبزادي(  4)

 .۲86ص ،۱ج ،ىادمستل/ «في ادملادح

 .۲8۲ص  ،4ج  ،يدلباج يق( ادمنت5)
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نسدان العامدة ندواع حقدوق اإلأل وهناك مجال مفتوح للبحث واالضافة تبعدا  

 .(1) سالم )كالحرية والمساواة(رها اإلكما يتصوّ 

نسدان هدي )محدور مقاصدد  قضدية حقدوق اإلنّ أوقد اعتبر بعض الباحثين  

حتدرام إسان تكمدن فدي  نفي حقوق اإل  ىأن القيمة الكبرزا  على  الشريعة( مركّ 

 (2) شد من قتل الجسد.أرادة )عقله المميز( فقتل اإلرادته الحرة( وإ)

 ،نسدان نظدرة مقلوبدة الغرب ينظدر لحقدوق اإلنّ أد البعض اآلخر على واكّ 

نسان وواجباته تجاه خالقه إهمال لجوهر اإلنسان مع ز على حقوق اإلفهو يركّ 

 (3)ومجتمعه ونفسه وتكاملها.

نسدان حقوقده أعلمتده ذ وفدرت لإلالشريعة إ  نّ إف  ،صحيح تماما  الرأي    وهذا

عالن الواجبات لتحقيق سيره نئذ تتكامل عملية توفير الحقوق وإبواجباته، وحي

 هدف خلقته.إلى  الطبيعي المتوازن على خط التكامل والتوازن للوصول

ز فدي )رسدالة مام علي بن الحسين زين العابددين)ع( يركدّ اإل ومن هنا نجد 

متددزاج إه علددى حقددوق( و )الصددحيفة السددجادية( اللتددين نقلهمددا التدداريخ عنددال

سلوب. وقد وصفه المرحوم الشهيد أسمى أروع صورة والحقوق والواجبات بأ

وتدي مدام العظديم بمدا اُ »استطاع هذا اإل  :آية هللا السيد محمدباقر الصدر بقوله

مدن ذهنيدة ربانيدة ساليب التعبير العربدي وأمن بالغة فريدة وقدرة فائقة على  

نسان بربه ووجده بخالقده أدقها في تصوير صلة اإلروع المعاني وأتتفتق عن  

وتعلقدده بمبدئدده ومعدداده وتجسدديد مددا يعبددر عددن ذلددك مددن قدديم خلقيددة وحقددوق 

 (4). وواجبات 

 
سوالمي دحقووق ، اإلعوالن اإل۱۳0-۱۲۳ محمد ادطاهر بن عاشوور وكتابوه ...، ص  :(  راجع۱)

 اددودي. يسالماإلنسان، وقد وافق عليه مجمع اد/قه اإل

 .۱8ص  ،ستاذ عمر عبيد حسنةسان محور مقالد ادشريعة: مقاف األنحقوق اإل(  ۲)

 .40ص  ،ستاذ ادريسونيادسابق مقاف األ ادملدر(  ۳)

 .۱9ص (اديةراجع كتاب )االبعاد االنسانية وادحضارية في ادلحي/ة ادسج(  4)
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طار المقاصدد العامدة ولكنهدا تخدتص إما المقاصد الخاصة فهي تدخل في أ

 بابواب خاصة فهناك:

 عبادي.مقاصد النظام ال

 ومقاصد النظام التربوي.

 .يد النظام االجتماعصومقا

 ومقاصد النظام االقتصادي.

 وغير ذلك.

 للمقاصددد الخاصددة فددي الحقددل االقتصددادي ونحددن فيمددا يلددي نقدددم نموذجددا  

اطهدا بواقعندا وارتب  ،هميدة هدذه البحدوث أد من  ل فيه بعض الشيء لنتأكّ ونفصّ 

سدتاذنا لى البحوث النظريدة الرائددة ألال عوسنعتمد في هذا المث  .رتباطشد اإلأ

مكن اعتباره وربما أ  الشهيد الكبير السيد محمد باقر الصدر )رحمه هللا تعالى(.

ادية كتشداف النظريدة االقتصدإخصوصا  عندما حداول    مجتهدا  مقاصديا  عميقا  

حكددام الفرعيددة ودراسددة المفدداهيم العامددة اإلسددالمية مددن خددالل تصددنيف األ

 ط المقاصدية العامة.الخطوإلى  للوصول

سدتنباط اإل  تجاه المقاصدي في عمليدةتفيد من هذا اإلحيانا  يسولكننا  نجده أ

 الفقهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

سداس أفمثال  حين يدرس موضوع )تكييف خصدم الكمبيالدة علدى   -يضا  أ  -  

ن المدورد ماميدة يدرى أء اإلالبيع( ويقصد به )بيدع الددين( المقبدول عندد فقهدا

د وهدذا يعندي أن البندك ، ار ورود روايات خاصة فيهاليقبل هذا التكييف باعتب

علدى   اليسدتحقّ د  ذا فسرنا عملية الخصدم لديده بأنهدا شدراء للددين بأقدل منده  إ

بمقدار ما دفع ويعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصدالح المددين دائمدا    إالّ   المدين

 ن قصد الدائن ذلك.إال لصالح المشتري و

 :عن اإلمام محمد بن علي الباقر)ع( قال  فمن تلك الروايات خبر أبي حمزة

سألته عن الرجل كان لده علدى رجدل ديدن فجداءه فاشدتراه منده بعدوض ثدم <
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الذي عليه الدين فقال اعطني ما لفالن عليك فاني قدد اشدتريته منده إلى    انطلق

مام: يدرد الرجدل الدذي عليده الددين مالده كيف يكون القضاء في ذلك، فقال اإل

 .(1)«لرجل الذي له الدينالذي اشترى به من ا

بن موسى الرضا: رجل اشترى  يقلت لعل<وخبر محمد بن الفضيل، قال:  

ما لفالن عليك فقد إلى   دفعإصاحب الدين فقال له  إلى    على رجل ثم ذهب   دينا  

صداحب الددين وبدريء إلدى   ليه قيمة ما دفعإمام: يدفع  ... قال اإلاشتريت منه

 .(2)«عليهالذي عليه المال من جميع ما بقي 

 وهنا يقول الشهيد:

ني شخصيا  إستدالل بهاتين الروايتين فت في اإلوبالرغم من بعض الثغرا<

ال أنسددجم نفسدديا  والفقهيددا  مددع األخددذ بددالرأي المعدداكس، وال أجددد فددي نفسددي 

وحدسي الفقهي مدا يبدرر لدي بوضدوح تدرك هداتين الدروايتين واألخدذ بدرأي 

 يناقضهما.

كان البنك الالربدوي أن يمدارس عمليدة خصدم وعلى هذا الضوء فليس بإم

ألن بيع  دالكمبيالة على أساس شراء الدين بأقل منه ثم يستأثر المخصوم لنفسه

الدين بأقل منه ينتج دائما  بموجب الروايدات المتقدمدة سدقوط الزائدد مدن ذمدة 

 (3) . المدين وبراءتها منه

ج المقاصددي فدي وفي هذا الصدد نطرح البحث التالي وكيفية تطبيق المنه

 عملية االستنباط ثم ندخل في بعض البحوث النظرية له.

 
 . ۱00 - 99، ص ۱۳وسائف ادشيعة، ج  (۱)

 . ۱00، ص ۱۳وسائف ادشيعة، ج   (۲)

 . ۱6۱ص  ،ادبنك ادالربوي في االسالم( ۳)
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 المقصد؟أو  المهم في العقود المالية هل هو الشكل

 جابة على هذا السؤال:تجاهين في الفقه لإلإالواضح وجود من 

فدي حدين يعتبدر  ،هم ما فيه اللفظ المستعملأول على شكل العقد وز األيركّ 

 العمل.أو   ريد بيانه بهذا اللفظمهم المقصد والمحتوى الذي اُ ال  نّ أ  تجاه الثانياإل

ضدوع عندد دراسدتهم للقواعدد الفقهيدة، وعندد موض الفقهاء لهذا الوقد تعرّ 

عند حداالت أو    بحث العقود الصادرة سهوا  أو    تعرضهم لبحث الحيل الربوية،

 ذهاب العقل والوعي وأمثال ذلك.

تجاه الثداني حيدث عبر العصور هو اإل  الغالب للفقهاءتجاه  اإل  نّ أوالمالحظ  

 تشيع بينهم التعابير التالية:

 (1)العبرة للمعنى دون الصورة.

 (2)العبرة في العقود لمعانيها ال لصور األلفاظ.

 (3)العقود تابعة للقصود.

 (4)العبرة للمعاني دون الصورة.

 (5)العقود ال تعتبر باللفظ وإنما تعتبر بالمعنى.

 (6)مراعاة القصود.العقود مبنية على 

 (7)المقاصد معتبرة.

 

 
 .898( شرح ادزيادات دقاضي خان، ورقة ۱)

 .6۲، ص 6، ج ۳4، ص 4ج  ،( بدائع ادلنائع۲)

 .۳۳5، ص۲۳ج ،وجواهر ادكالم 5۲ ، ص( عوائد األيام۳)

 .۱، ص5ج ،ن ادحقائق( تبيي4)

 .۲8۲ ، ص4( ادمنتقى دلباجي، ج5)

 .۱۱، ص۲ج ،( قواعد األحكام6)

 .۱5۲، ص۳0 ، ج( فتاو  شي  اإلسالم7)
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 (1)األحكام تتعلق بمعاني األلفاظ دون قوالبها.

 وهكذا تتعدد التعابير

إنمدا األعمدال بالنيدات وإنمدا »  :قولده )ص(إلى    وربما استندت في الغالب 

 وهو حديث مشهور وارد في مختلف الكتب الحديثية. (2)«لكل امرئ ما نوى

 يختص بباب العبادات بل يعم المعامالت. الأنه  وقد رأى الفقهاء

 وفي شرح كل هذه التعابير يقال:

 المراد من ذلك: أنّ 

شتراط كدون إإلى  شارةإبالقصد فتكون  إالّ  ققد يكون هو أن العقد ال يتحقّ  

العاقد قاصدا  في مقامات العقود كلها ويكون معندى التبعيدة: عددم تحقدق العقدد 

 (3)بدون القصد.

موجدب إلدى  ن العقد شديء يحتداجوأالعقد تابع للقصد   نّ أى  وقد يكون بمعن

ال يقع ما أنه    وقابل وعوض ومعوض وهو في هذه األمور تابع للقصد بمعنى

 (4)لم يقصد.

ن العبرة مالحظة ما يفهمده العدرف مدن مقصدود العاقدد أوقد يكون بمعنى  

ال  عبر مالحظة ما يترتب عليه من آثدار فهدو المعتبدر حتدى لدو كدان التعبيدر

 يناسب ذلك.

فربما يستدل لهدذه القاعددة تدارة بدذكر الروايدات الشدريفة ،  وعلى أي حال

 نّ أبعدد أن اتفقدوا علدى    (5)الضرورة الفقهيةإلى    كالرواية اآلنفة وأخرى يستند 

 (6)جماع.. وربما عبر عن هذا باإليثر شرعأإلى  ياللفظ بمجرده اليؤدّ 

نماط السدلوك أإلى العبادات و  فويناقش في داللة الرواية باعتبارها تنصر

 
 .709، ص۲( ادقبس ألبي بكر بن ادعربي ج۱)

 . ۱۱۱، ص 64بحار االنوار، ج  (۲)

 .585، ص۳ج ،( ادقواعد دد  اإلمامية۳)

 .۱06، ص۲ج ،ملباح اد/قاهة دلسيد ادخوئي 49و  48 ، ص۲ج اد/قهية، ( ادعناوين4)

 .۲66، ص۲۲ج ،( جواهر ادكالم5)

 .46۲، ص۱( تذكرة اد/قهاء، ج6)
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نه غير تدام بعدد مخالفدة أجماع بأنه ال يشكل دليال  مستقال  واألخالقية، وفي اإل

 وغيرهم. (1)الشافعية

ولدي: فإنده صل األليه هنا هو األإستناد  هم ما يمكن اإلأ  نّ أأتصوره  والذي  

يعبدر  لتزام د كمدانوع اإلأو  يقتضي أن يكون اللفظ مجرد تعبير عن المقصود 

بعدد   إالّ   ب اآلثار المجعولدة للعقدود عنه الفقه الوضعي د، كما يقتضي عدم ترتّ 

التركيدز كلده  نّ أوهدذا يعندي  ،د القابدلد الموجب بتعه  د وارتباط تعه  تمام التعه  

دون اللفدظ والشدكل وان اشدترط اللفدظ للكشدف عدن   ىيقع على القصد والمعن

 (2)المعنى.

حتدى   ىأخدرإلى    لعرفي قد يحول العقد من حالةبل يمكن القول بأن الفهم ا

ن الشدارع قدد ألقدى أقصد اآلني من الفاعدل. ونحدن نعلدم  لو تصورنا وقوع ال

فهو الذي يشخص المصاديق والموضوعات وهدو الدذي   ،العرفإلى    خطاباته

عندد ذكدر في البحدث التدالي  يفهم دالالت خطابات الشارع وهذا ما سنالحظه  

 .من بحوث الشهيد الصدر بعض التطبيقات 

 

 بعض التطبيقات المرتبطة بالعقود المالية

 :عمليين وثالث نظري وسنكتفي بتطبيقين

 ول:التطبيق األ

 منح الربا وجها  مشروعا  محاوالت فقهية ل

ض لهدا الشدهيد السديد تعرّ   لمنح الربا وجها  مشروعا  هناك محاوالت فقهية  

 تعرضها بسرعة مع بيان مناقشاتها.الصدر في كتابه )البنك الالربوي( فلنس

ا المددال ن يقددال أندده يوجددد فددي القددرض عنصددران همددأ ودووى:ادمحاودووة األ

 
 .5۱9، ص ۱، ج( موسوعة ادقواعد وادضوابط اد/قهية دلدكتور ادندوي۱)

 .50، ص ۲ج دل/قهية،  ( ادعناوين۲)
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ن الربا وضع مال بازاء العنصدر ولما كا  ،قراض المقترض،  ونفس عملية اإل

يمكن   ن كان عمال  أوضع مال بازاء العنصر الثاني المانع منه بعد    نّ إول فاأل

المقدرض )الددائن( الزيدادة الماليدة  ذ يسدتحقّ إة، مكافأته من خالل عقد الجعالد

ستحقاق رغم ذا انكشف بطالن الجعالة انتفى اإلإبعقد الجعالة البعقد القرض، ف

 –. وهذا نظير من يجعل جعالة لمدن يبيعده بيتده نافذا    كون عقد القرض سليما  

ة، ولهذا زاء الدار المبيعإفالجعل فيها لقاء عملية البيع ال ب  –  ن يعطيه درهما  أب

 اليسري على الدرهم حكم العوضين.

 خرى بلحاظ الكبرى.أث عنه تارة بلحاظ الصغرى وب يتحدّ وهذا التقري

الفائددة هندا   ن  أيدرى    –بارتكدازه    –العرف    ن  إ  :ما بلحاظ الصغرى فيقالأ

قراض. وحينئدذ لمال المقترض الفي قبال عملية اإلجعلت في الواقع في قبال ا

 الجعالة تكون على عمل المال. نّ ى مال، أللفال معنى لجعل ع

لدى جعدل زا في الواقع عالمتعاملين قد ركّ   نّ أما بلحاظ الكبرى بافتراض  أو

ستحقاق الجعدل إمالك    نّ إقراض حقيقة وحينئذ يقال:  الفائدة في قبال عملية اإل

ي هدو ضدمان أهو بمالك ضمان عمل الغير بأمره به ال علدى وجده التبدرع، 

ل علدى غدرار ضدمان الغرامدة فدي المدال، وحينئدذ فالجعالدة غرامة فدي العمد

 جرة المثل في نفسه.على عمل له اُ  إالّ  رالتتصوّ 

نمدا إقدراض نما مالية اإلإقراض فال مالية له في نظر العرف وا عمل اإلمّ أ

ر هدي ماليدة المدال المقتدرض فقدط وهدي ماليدة مضدمونة بدالقرض فاليتصددوّ 

 ضمان آخر للعمل.

 تحويف ادقر  إدى شيء آخر.  ة:ادمحاودة ادثاني

يتصل بالبنك   زيدا    نّ أمدين لخالد بعشرة دنانير، و  ا  زيد   ن  أكما لو افترضنا  

مره أن يدفع عشرة دنانير لخالد، فتشتغل ذمة زيد بعشرة للبنك نتيجة  أويأمره  

مدر أنمدا وقدع  إفلدم يقدع هندا قدرض و  ،لفافهو يضمن التد  ،للبنك باتالف ماله

لتدزام زيدد بضدمان إالمدانع مدن  ه  ندّ إ  :لضمان وحينئذ يقالباتالف على وجه ا
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مدر نمدا هدو ضدمان بسدبب األإو  قرضديا    كثر من العشدرة فلديس هدو ضدمانا  أ

 تالف.باإل

دليل حرمة الربا يشمل المورد بالغداء الخصوصدية.   نّ أيناقش ب  يضا  أوهنا  

 ن اليلزم المدين بالزيادة.أفالدين بأي سبب حاصل يجب 

أو   ن يكدون وجدود عقدد للقدرض أا  مدّ إه ما الملزم للزيدادة؟ فد  يناقش بأنكما  

 فتسديد البنك ليس عمدال  عتراض السابق.  ون بنحو الجعالة، وحينئذ يأتي اإليك

 ضافية على مالية المال المسدد، وهو مضمون.إله مالية 

 تحويف ادقر  إدى ادبيع.  ادمحاودة ادثادثة:

مدادام النقدد  عن كونه ربويا  بيع فيخرج إلى  وقد يعمل على تحويل القرض 

أو  والفضددة والتدددخل فددي المكيددل وراق النقديددة التددي التمثددل ذهبددا  مددن األ

إلى شدهرين، والدثمن   الموزون. فيقوم طرف ببيع ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة

 ن زاد على المثمن مع وحدة الجنس ولكنه ليس من الربا المحرم في البيع.إو

رط في عقد البيع هذا، يقول بلزوم دفع درهم هم يزيدون عليه بجعل شنّ أثم  

 لزام بعقد البيع ال القرض.إر لمدة معينة، وهو ي تأخّ ألقاء 

المعاملدة هندا قدرض ربدوي  ن  أالعدرف يدرى  نّ أه يأتي ما قلنداه مدن أن    الّ إ

 ن  أأو    المتعاملين يقصدان القرضية حقيقدة،  نّ ألبس ثوب البيع باعتبار  محرم اُ 

ه بيع حقيقة. وقد د  دائرة الربا لتشمل مثل هذا البيع لو قبلنا بأنع من  العرف يوسّ 

 .األوراق النقدية تقوم مقام الذهب  نّ أيقال ب

 ،قدراض ك نفسه وكيال  عن المودعين فدي اإلن يعتبر البنأ  ادمحاودة ادرابعة:

يقدال فدي ه أندّ   إالّ   ضدافة لنفسده،من اموالهم لآلخرين ويشدترط اإلفهو يقرض  

 ي شيء في عملية القرض.أشتراط إد عدم الروايات تؤكّ  نّ أقبال ذلك 

اكثدر  تعبير )ويشرط أن يردّ أو    مثلها(.  إالّ   فقد جاء فيها تعبير )فال يشترط
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 (1) فهذا هو الحرام( ،خذهأا ممّ 

مايسمى ببيع العينة. كأن تبداع السدلعة بدثمن مؤجدل ثدم   ادمحاودة ادخامسة:

مما باع بده، وذكدرت لده صدور   أقليشتريها البائع من المشتري بثمن معجل  

 .ىخراُ 

حيلدة لربدا ه  أندّ   باعتبدار  ،حمدد أوقد قال بحرمة هذا البيع  اإلمامان مالدك و

 النسيئة.

 مستور بالبيع. وهو في الحقيقة ربا  

 ر على ثالثة انواع:وهويتصوّ 

 ن يشترط البيع الثاني في البيع االول.أد 1

 أن يتبانيا على ذلك. -2

 تفاق.إدون ن يقعا صدفة وأ -3

ا مدّ إمستور ال غير فدي نظدر العدرف   ربا    نهأل  دول: فهو باطل قطعا  ما األأ

 كما مر. ىا بلحاظ الكبرمّ إرى وبلحاظ الصغ

 خرى.وقد اعترض عليه العلماء باعتراضات عديدة اُ 

ا  فاسددا  ومفسددا  للعقدد فبيدع شدتراط فيعدود شدرطمنها: لزوم الدور في اإل 

 ول.على تمامية البيع األي، والبيع الثاني متوقف ول مشروط ببيع المشتراأل

 ستدالل بالنقض في موارد.وقد نوقش هذا اإل

 نتفاء القصد.إمنها: 

ومنها: وجود نص في المورد وهو صدحيحة علدي بدن جعفدر عدن اإلمدام 

موسى بن جعفر الكاظم)ع( قال: سألته عن رجل باع ثوبدا  بعشدرة دراهدم ثدم 

 (2).«ذا لم يشترطا ورضيا فال بأسإ»قال: يحّل؟ أاشتراه بخمسة دراهم 

 وهناك روايات مؤيدة لهذه الرواية.

 
 .454، ص۱۲ج  ادشيعة، ( وسائف۱)

 .۳70 ص ،۱۲ج  ادشيعة، ( وسائف۲)
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ي عبدهللا )ع( يجيئندي الرجدل برواية الحسين بن المنذر قال: قلت أل  :منها

بيعده بمئدة أشتري المتاع بمئة وأي  ألعينة فاشتري له المتاع مرابحة )فيطلب ا

ن شاء بداع، وإن شداء إيار  ذا كان بالخإ»شتريه منه مكاني قال:  أوعشرة( ثم  

 ،«نت بالخيار إن شئت اشدتريت وإن شدئت لدم تشدتر فالبدأسألم يبع، وكنت  

هذا فاسد، ويقولون إن جاء بده بعدد أشدهر   فقلت: إّن أهل المسجد يزعمون أنّ 

الحسدين بدن المندذر  نّ أ إالّ   .(1)«نما هذا تقديم وتأخير فدال بدأسإ»قال:    .صلح

 ة.هذا لم يوثق رغم شهرة الرواي

 شتراط.فيان اإلالروايتين تن نّ أوواضح 

ارتكازيا عادت للصورة األولى،   ن كان البناء األولي شرطا  إوأما الثاني: ف

 ن كانت مجرد وعد غير ملزم لم يبطل البيع.إو

 ألنه صحيح حسب القواعد. دوأما الثالث: فال مانع منه

مها مما هذه بعض المحاوالت في البين. وهناك محاوالت اخرى يعرف حك

 سبق.

 التطبيق الثاني

 تكييف ودائع الحساب الجاري

ودائدع الحسداب الجداري هدي   نّ أسالميين  قتصاديين اإلتبر بعض االقد اعل

 ودائع كاملة بالمعنى الشرعي.

 مين: يقول الدكتور األ

واذا كانددت الوديعددة النقديددة تحددت الطلددب هددي مبلددم يوضددع لدددى البنددك »

ذلك كل ما يطلب في الوديعة   نّ إره المودع فويسحب منه في الوقت الذي يختا

 –فيهدا    فذا كدان البندك قدد اعتداد أن يتصدرّ إالحقيقية وال توجد أية شدائبة. فد

ن أ  ن هذا التصرف المنفرد من جانب البنك اليمكدنإف  –بحسب مجرى العادة  

 
 .۳70 ص ،۱۲ج  ادشيعة، وسائف (۱)
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تجداه مدن ه فيفسدرها علدى هدذا اإلرادتدإيحسب على المدودع وينسدحب علدى  

يدداع  في هدذا الندوع مدن اإلبدا  أرادة المودع لم تتجه  إض. فقراإلى اإل  يداعاإل

أنده  نهدا قدرض بددليلأ ىالبنك لم يتسلّم هذه الوديعدة علد نّ أنحو القرض. كما 

جدل، لوديعة عند الطلب بعكدس الوديعدة ألجرة )عمولة( على حفظ ايتقاضى اُ 

ة وبدليل الحذر الشدديد مدن اسدتعمالها والتصدرف فيهدا مدن جانبده ثدم المبدادر

مدا نّ إالبندك حينمدا يتصدرف فيهدا    ن  أالفورية بردها عند الطلب مما يدل علدى  

 مركز قانوني كمركز المقرض.إلى  نتهازي ال يستند إيفعل ذلك من موقف 

جدازة الضددمنية ننددا حتدى لددو الحظندا مسددألة اإلألددى ذلدك بإضدافة إويؤكدد 

ال يغير   هذا  نّ إوالعرفية للمودع بتصرف المصرف باموال الحساب الجاري ف

ثدر عدن المالكيدة مدن تجدويز أختيداره هدذا بمدا  إرادته في الوديعة ويؤيد  إمن  

ن أن اعتبددروا ذلددك مكروهددا  بددل إالتصددرف بالمثليددات للقددادر علددى ردهددا و

 (.1))أشهب( لم يقل حتى بهذه الكراهة

موال الحساب الجاري ودائع بمفهومها الشرعي تماما  أيعتبر  ه  أنّ   والمالحظ

 مستدال :

 فالمودعون لم يقصدوا القرض. ،بقصد المودع :والا أ

ا:   كما في البنوك السودانية. ،باخذ البنك العمولة على حفظهاثانيا

ا:   نتهازي كما يعبر.إالبنك من استعمالها فموقفه موقف حذر ثادثا

ن أمن خصائص الوديعة  نّ أ. ذلك المورد مورد قرض  كونالظاهر  نّ أ  الّ إ

 –بمدا يفدوت ذاتهدا   ف فيهدا خصوصدا  يمكدن التصدرتبقى كما هي بعينها وال  

مدا ينقلده عدن المالكيدة حيدث اعتبدروا ذلدك  إالّ  –سدالمية  جماع المذاهب اإلإب

ي من النقود. هدذا أ  ،ت الوديعة من الدنانير والدراهمذا كانإوخاصة  مكروها ،  

ن يقوم البنك بالتصرف المطلق في أمدوال أي حين نجد البناء منذ البدء على  ف

 
 .۲08-۲07ص  ،ادترجمة اد/ارسية –( ادودائع ادنقدية دلدكتور حسن عبدهللا االمين ۱)
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نما هو امر طبيعدي جددا  وال إاستثناء، وأو  اب الجاري تماما  دونما حرجالحس

مدا احتياطده فدي التصدرف فدي أ –كمدا يعبدر   –نتهازية  إيتخذ البنك فيه حالة  

وم تدوفر سديولة نقديدة موال الحساب الجاري فهو تابع لطبيعتها الجارية ولدزأ

ضت سمعة البنك تعر  الّ إستجابة الحتماالت السحب في كل آن وفي كل آن لإل

للخطر ال بل امكنت المطالبة القانونية له. فحتى على مذهب المالكية ال يمكدن 

 ما تجدب الصديرورةنّ إها وديعة ونّ أساس  أتكييف وديعة الحساب الجاري على  

 ستثنائيا .إالتصرف ليس  نّ ها قرض كامل ألنّ أإلى 

 ملين:يداع( فهي في الحقيقة ناشئة من عاما مسألة النية )نية اإلأ

 كونها كذلك في البنوك الربوية. وف:األ

مكان استيفائها كاملدة فدي كدل آن، إنها تقرب من الوديعة باعتبار  أادثاني:  

نفدس النتيجدة التدي إلدى    وبما يصاحب ذلك من الحفدظ والصديانة فهدي تدؤدي

عنددما يدراد   –هذه النيدة ال تنسدجم مطلقدا     نّ أ  . إالّ ستيداع تماما  ليها اإلإي  يؤدّ 

ن هذه العين الماليدة بمجدرد تسدليمها أمع علم الطرفين ب  –العقد شرعا     يفتكي

مددا ينسددجم مددع القددرض ال سددوف تقددع تحددت التصددرف الكامددل للبنددك وهددذا انّ 

يداعات الثابتة التي ذلك نظير اإلو   يداعيداع، حتى لو وضع عليه عنوان اإلاإل

مدت تحدت عندوان إلى القدرض حتدى لدو ت إالّ  ال سبيل فيها في البنوك الربوية

 يداع.اإل

 لفاظ والمباني.ود للقصود والمعاني ال لألفالعبرة في العق

يقددوم بدده التصددرف الددذي  نّ إ :ن نقددولأهددا ودائددع كددان علينددا نّ أولددو قبلنددا 

ن يبقدى مجدرد تصدرف فدي مدال أا  مدّ إيكون نداقال  بذمتده، ون  أا  مّ إالمصرف  

ض، وهدذا ينسدحب علدى سدتقراا كان ناقال  بذمتده فمعندى ذلدك اإلذ إالموّدع، ف

حسددابات مددوال الأباعتبدداره يتصددرف فددي  األولدالعقددد  مجمددل الوديعددة مددن

نما تقدم على فتح الحسابات الجارية إالمصارف   ن  إبل   –الجارية كمالك كامل  

ويعتبر ما تتقاضداه   -جرا  عادة  أوهي ال تتقاضى على ذلك    –وتقديم خدماتها  
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ما تقدم على ذلدك لتسدتفيد مدن ن  إد     نوك عالمة على ضعفها بال ريب بعض الب

 السيولة النقدية التي توفرها الحسابات الجارية.

وحتى لو كانت هدذه البندوك ال ربويدة فهدي تقدوم بالمسداهمة فدي عمليدات 

وال  أا تأخذه من رأسدمالها المشروعة مم  ي من العقود أأو    المضاربات الكبرى

ه عبدر الحسدابات الجاريدة، وما تدخله في المضاربات وغيرها مما استقرضدت

سداحة إلدى  ربداح علدى مدا دفعتدهلتالي تنال حصتها المشروعة من األوهي با

 سهم.أالمضاربة من 

هذه األمدوال يجدب   نّ أه فهذا يعني  ذمتإلى    أما إذا لم يقصد المصرف نقلها

ألنده مالدك األصدل د   دالمدودعإلى    (رباحها )المشروعة طبعا  أأن ترجع هي و

ات فدي الملكيدة د يقدول الكيدذري د وهدو مدن فقهداء اإلماميدة حسب قاعدة الثب

جدددر بمدددال الوديعدددة فدددالربح لصددداحبها والخسدددران علدددى )إذا اتّ   :القددددامى د

 (1)المودع(.

يقول اإلمام الخميني بهذا الصدد في المسألة السادسة من )أعمال البنوك( د 

يأذن بالتصرف فيها البنك بعنوان الوديعة واألمانة فإن لم إلى    لو كان ما يدفعه

ال يجوز للبنك ذلك، ولو تصرف كان ضامنا ، ولو أذن جاز، وكذا لدو رضدي 

أن يرجددع اإلذن فددي  إال   ليدده حددالل علددى الصددورتينإبدده ومددا يدفعدده البنددك 

الزيدادة المدأخوذة مدع قدرار النفدع   التملك بالضدمان، فدإّن  إلى    التصرف الناقل

الودائع في البنك من هذا القبيل،  ّن  أحرام وإن كان القرض صحيحا ، والظاهر 

 (2)فما يسمى وديعة وامانة قرض واقعا  ومع قرار النفع تحرم الفائدة.

 
 .۱۳۲، ص ۱7( ادينابيع اد/قهية، ج۱)

 . 6۱7 – 6۱6ص ، ۲ج( تحرير ادوسيلة، ۲)
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ي الوديعددة العينيددة أجندداس الوديعددة أوالظدداهر أندده ينظددر لكددال النددوعين مددن 

والوديعددة النقديددة، ويجيددز ان يتصددرف البنددك بالوديعددة العينيددة بددإذن المالددك لقدداء 

التصرف في الوديعة إلى التملك د كما فدي النقدود د فقدد عداد   عوض د أما إذا رجع

الودائدع المصدرفية بكدال   جوز أخذ الفائددة فيده وبالتدالي يفتدي بدأنّ ياستقراضا  وال  

 نوعيها الجارية والثابتة هي قرض واقعا .

تقريدر لددرس اإلمدام أنده  ويعلق مؤلف مسدتند تحريدر الوسديلة )والظداهر

 قوله:نفسه( على هذه العبارة ب

وضع النقود في البنك على ما هو المتداول في الخارج، مقارن   )وذلك ألنّ 

مع الرضا بالتصرف فيه بأنحداء التصدرفات حتدى التصدرفات الناقلدة، وهدذه 

مدوال أنك ال تكون بعنوان المبادلدة علدى التصرفات الناقلة التي تصدر عن الب

إلدى   التجدارات يعدود ربدح    ن  أولو كان كذلك كان الزمده    دالنقود صاحب هذه  

 العوض يدخل في ملك من خرج منه المعوض مع أن    صاحب هذه النقود، ألن  

مع التمليك  إال   صاحب البنك يأخذ األرباح لنفسه فال يكون ذلك صحيحا  شرعا  

مانة أبالضمان،  لكن إذا تصرف البنك فيه بالتصرفات الناقلة يخرج عن كونه 

ه يكدون فدي بدايدة ا ألنّ مّ إفتسمية ذلك بالوديعة  ووديعة، ويصير قرضا  واقعا ،  

البنك ليس لمصلحة المستقرض وهدو البندك إلى  التسليم األمر كذلك، وأما ألنّ 

ك يحددافظ بهددذا البندد يضددا  د ألنّ أبددل يكددون لمصددلحة المقددرض المددودع د فقددط 

يدداعا  وأن إة والتلف، وألجل هدذه الجهدة يسدمى  يداع على المال من السرقاإل

 (1)دائما  واقعا (.أو  ضا  غالبا  يكون قر

 أما السيد الشهيد الصدر )قدس سره( فيقول:

)فليست المبالم التي توضع في البنوك الربوية ودائع ال تامة د كما يقال في 

 
 قسم ادمسائف ادمستحدثة. ۱۱6( مستند تحرير ادوسيلة، ص ۱)
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نما هي قروض إكما يقال في الودائع الثابتة د والحساب الجاري د وال ناقصة د 

ملكية العميل تزول نهائيا  عن المبلدم  ألنّ  دألجل محدد أو  مستحقة الوفاء دائما  

.. .الذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملدة علدى التصدرف فيده

طلق اسم الودائدع علدى تلدك المبدالم أنما إا ما ال يتفق مع طبيعة الوديعة ووهذ 

تطددورت خددالل هدا تاريخيددا  بدددأت بشدكل ودائددع وألن   دالتدي تتقاضدداها البنددوك

الناحيدة اللفظيدة قروض فظلت تحتفظ من  إلى    عمالهاأتساع  تجارب البنوك وا

ن فقددت المضدمون الفقهدي لهدذا المصدطلح. وموقدف البندك إباسم الودائدع، و

سداس التمييدز ألدى  الالربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم ع

يقبلهدا تحركدة بين الودائع المتحركة، والودائع الثابتة د كما سبق د فدالودائع الم

ن يدفع فيها فائدة والودائع الثابتة يقبلها كودائع بالمعنى أبوصفها قروضا  دون  

البنك الستنابته في حفظها إلى    الفقهي للكلمة ولكنها ليست مجرد ودائع مسلمة

المدودع للبندك فدي التصدرف جاندب االيدداع توكيدل مدن إلى    فحسب بل هناك

 جراء عقد المضاربة عليه.إبالمال ب

يختلف لددى البندك الالربدوي المحتدوى الفقهدي لقبولده الودائدع مدن وهكذا  

 عمالئه باختالف حركتها وثباتها.

الحساب  ن  أأو السحب عليه وتكييفه فيرى  ستيفاء هذا القرض ما بالنسبة إلأ

فالودائع تمثل رصيد العميل  ،الجاري لدى البنوك قائمة تعبر عن ديون متقابلة

ميل الرصيد المدين ويعتبر الحسداب الجداري د مدن الدائن ويمثل ما يسحبه الع

وجهة النظدر الغربيدة معبدرا  عدن عقدد قدائم بذاتده تفقدد الحقدوق النقديدة معده 

رصيد عناصر حسابية ينتج عنها في النهاية إلى    خصائصها الفردية وتستحيل

المقاصدة بدين  نّ أالفقده الغربدي مدازال يدرى  نّ دائن مسدتحق األداء. وذلدك أل

الفقدده  نّ أقددرار متفددق عليدده فددي حددين إلددى  الدددائن والمدددين تحتدداجالحسددابين 
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المي يرى قهريدة المقاصدة )علدى رأي اإلماميدة والحنفيدة( بدل ال يمكدن ساإل

ن تفسر عمليدة السدحب أسقاط، ويمكن  ها ليست حقا  قابال  لإلألن    دالتنازل عنها

نشداء إك يعني ه فإن تم على المكشوف فذلستيفاء للدين وهو الذي يرجحإها  بأن  

 (1)دين جديد للبنك على العميل.

في مثل هذه الظروف قرضا  تجاه جعل الوديعة إي أتجاه د هذا اإل نّ أويبدو  

 تجاه السائد لدى الفقهاء في شتى المذاهب.د هو اإل

الوديعدة  ن  أناع المؤلف على المدذهب الحنبلدي ف القافقد جاء في كتاب كش

 (2)ونة.ستعمال عارية مضممع اإلذن باإل

البن قدامة لو استعار الرجل الدراهم والددنانير لينفقهدا   يكما جاء في المغن

 (3)فهذا قرض.

 إال    نتفداع بدهال يمكدن اإل  ومن الفقه الحنفي نجد السمرقندي يقول: )كل مدا

 (4)باستهالكه فهو قرض حقيقة ولكن يسمى عارية مجازا (.

دنانير اريدة الددراهم والدع  وكذلك نجد شمس األئمة السرخسدي يقدول: )إن  

 إال   نتفداع بدالنقود نتفاع، وال يتدأتى اإلذن في اإلإعارة اإل  ن  أل  دوالفلوس قرض 

 (5)باستهالكها عينا  فيصير مأذونا  في ذلك(.

 ...هذا

 بتطور في مسألة الودائع هذه. الفقه الوضعي نفسه مر   ن  أوالذي يبدو 

رغدم تغليبده فكدرة تفسدير ه  أند    سديستاذ )ريبر( الفقيه الفرنفقد نقل عن االُ 

ه ألند   در نظدريمجدرد تصدوّ   هدذا  ن  أالوديعة بأنها أمانة محفوظدة لكنده يدرى  

 
 .88و  84سالم، ص ( ادبنك ادالربوي في اإل۱)

 .۲04، ص 4ج  ،( ادبهوتي۲)

 .۲08و  ۲07، ص 5ج ،( ادمبني۳)

 .۱78 – ۱77ص ، ۳ج ،( تح/ة اد/قهاء4)

 .۱۱4، ص۱۱ادمبسوط، ج( 5)
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 فكدرة القدول بدأن  إلدى    ولذلك اتجده  ،مكان تصرف البنك بالنقود إيتعارض مع  

عطاء عقد إشاذة، بينما اقترح البعض  أو    الوديعة المصرفية هي وديعة ناقصة

 ن  أرى  يدحيدث    (1)سدتاذ علدي البداروديوهو ما يؤيده االُ الوديعة صفة جديدة،  

مواله ولكنه ال يحرم البنك مدن اسدتعمال أيداع لحفظ  ما يقدم على اإلن  إالمودع  

 تلك األموال.

هذا الحل إلى  اللجوء سامي حمود يرد عليه بأن    المرحوم  وهنا نجد األستاذ 

راض وهذا التفسير د كما قمكان تفسيره بحل آخر وهو اإلإما يكون بعد عدم  نّ إ

يقول األستاذ علي جمال الدين د يسدتهوي غالبيدة الفقده الفرنسدي مراعداة منده 

للوضع الغالب من العمل وهو ما أخذ به القانون المصري حيث نصت المدادة 

 منه على ما يأتي: 726

سدتعمال ا يهلدك باإلأي شيء آخر ممّ أو    )إذا كانت الوديعة مبلغا  من النقود 

 (2)ستعماله اعتبر العقد قرضا (.إمودع عنده مأذونا  له في وكان ال

إذن فوجود عنصر الضمان للمال المدفوع، وتصرف البنك فيه بكل حريدة 

العقدد   نّ أة قاطعدة علدى  دلدّ أالبندك  إلى    كما يتصرف المالكون، ورجوع النماء

ا مدن جاء التعبير بالوديعدة. وهدذا إالمقصود هو هذه اآلثار و ألن    دعقد قرض 

 سالمي في دورته التاسعة اذ جاء فيه:استقر عليه رأي مجمع الفقه اإل

 :)الودائع المصرفية( حسابات المصارف بشأن 9 د  /90/3قرار رقم: 

جاريدة( سدواء أكاندت لددى البندوك الودائع تحت الطلب )الحسابات ال  أوالا:

مصرف ال ن  إة هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث  البنوك الربويأو    سالميةاإل

المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا  بالرد عند الطلدب. وال 

 يؤثر على حكم القرض كون البنك )المقترض( مليئا .

 
 .۲88ص  ،ادقانون ادتجاري ادلبناني( ۱)

حمود أسوالمية دلودكتور سوامي حسون  ف ادملرفية بما يت/ق وادشوريعة اإل( راجع تطور األعما۲)

 .۲64 ص ،محمود



 بوادر المدرسة التقريبية  ................................................................................................. 174

ا: نددوعين بحسددب واقددع التعامددل إلددى  الودائددع المصددرفية تنقسددم ن  إ ثانيووا

 المصرفي:

ربويدة، هدي أ د الودائع التي تدفع لها فوائد، كمدا هدو الحدال فدي البندوك ال

قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحدت الطلدب )الحسدابات 

 م حسابات التوفير.أم الودائع بإشعار، أ ،الجارية(، أم الودائع ألجل

ب د الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا  بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد 

، تطبق عليهدا أحكدام استثماري على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة

سددالمي التددي منهددا عدددم جددواز ضددمان المضدداربة )القددراض( فددي الفقدده اإل

 المضارب )البنك( لرأس مال المضاربة.

ا: الضمان في الودائع تحت الطلدب )الحسدابات الجاريدة( هدو علدى   ن  إ  ثادثا

المقترضين لها )المساهمين في البنوك( ماداموا ينفردون باألرباح المتولدة من 

لمودعون في حسابات تثمارها. وال يشترك في شأن تلك الحسابات الجارية ااس

 ستحقاق ارباحها.إهم لم يشاركوا في اقتراضها وال ألن   دستثماراإل

ا: رهددن الودائددع جددائز، سددواء أكانددت مددن الودائددع تحددت الطلددب  ن  إ رابعووا

 إالّ   لغهداستثمارية، وال يدتم الدرهن علدى مبام الودائع اإلأجارية(  )الحسابات ال

بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيده طيلدة مددة الدرهن. وإذا كدان 

حسداب إلدى  البنك الذي لديه الحساب الجداري هدو المدرتهن لدزم نقدل المبدالم

القراض )المضاربة( إلى    استثماري، حيث ينتفي الضمان للتحول من القرض 

 دائن( بنماء الرهن.نتفاع المرتهن )الرباح الحساب صاحبه تجنبا  إلأيستحق و

ا:  يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا  عليه بين البنك والعميل. خامسا

ا: األصدل فدي مشدروعية التعامدل األماندة والصددق باإلفصداح عدن   سادسا

اإلبهام وتطدابق الواقدع وتنسدجم مدع المنظدور أو   البيانات بصورة تدفع اللبس

تصدال تجاه ما لدديها مدن حسدابات إل إلى البنوكالشرعي. ويتأكد ذلك بالنسبة 

 عمله باألمانة.
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 :نظري يمثال تطبيق

 واجبات الدولة في مجال الدخل الفردي

 سياسة الدولة ووظيفتها في مجال الدخل الفردي تتلخصان في ما يلي: ن  إ

حماية الملكية الخاصة، والدفاع ومجابهة كّل اعتداء علدى هدذا القطداع.   -أ

 مثالهما.أام الغصب والسرقة ووتدخل في هذا الباب أحك

مراقبددة قيامهددا بواجبهددا االجتمدداعي، مددن حيددث اعتبارهددا حقددا  معدده  –ب 

سبيل تضديع إلى    ذا انجرت الملكية الخاصةإمسؤولية، الحقا  مطلقا . ومن هنا  

عنصر مخل بها، أوقف الحاكم هذا األمر. إلى    تحولت أو    فيه حقوق المجتمع،

أو   ة، وأحكدام معروفدة، فدي مجدال الحجدر،وهذا ما يستفاد من نصوص كثير

، ومنها على سبيل المثدال «ال ضرر وال ضرار»أحاديث  أو    الكسب المحّرم،

، إذ نسب هذه األموال )التدي هدي (1)(وال تستوا ادس/هاء أموادكمقوله تعالى: )

المجتمدع، وعديّن واجباتهدا لتقدويم إلدى   مملوكة ملكية خاصة لهؤالء السدفهاء(

ع بالتالي من فسح المجال لهدؤالء السدفهاء أن يتالعبدوا بدالثروة المجتمع، ليمن

 االجتماعية كيفما يشاؤون.

دقة في تعيين حدوده، وبالتدالي إلى   مفهوم السفاهة يحتاج  نّ أومن الواضح  

متالك التدوازن والدوعي والرشدد المطلدوب إذا فسرنا السفه بعدم  إمصاديقه. ف

هددذا  نّ إطراب فددي التعددرف، فددضددجيدده األمددوال الوجهددة الصددحيحة، واإللتو

المفهددوم سدديفتح مجدداال  واسددعا  لسدديطرة المجتمددع علددى كثيددر مددن التصددرفات 

 نواع البذل غير المتزنة.أالمضطربة، و

ا أحاديث ال ضرر وال ضرار فهي تشكل أساسا  لقاعدة كبرى في مجدال أمّ 

لكيدة ندع الماألحكام الثانوية، وتفسح المجال لتدخل الدولة لحمايدة الحقدوق، وم

 
 . 5 :( ادنساء۱)
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ضدرار بالمصدلحة عدن اإلفراد من اآلخرين، فضال   ضرار بمصالح األمن اإل

زدياد إر تدخال  كامال  للدولة، للمنع من ن نتصوّ أاالجتماعية العليا. ويمكننا هنا 

م لتوزيع الثروة، كمدا فدي مجدال خالل بالتوازن العاإإلى    ثروة ما، عبر أدائها

ي مجدال آخدر أأو    التجدارة الواسدعة،أو    الصدناعية،أو    قطاعيات الزراعيةاإل

ثره التكاثري المضر على الوضع االجتمداعي أسيترك  ه  أن    يرى خبراء الدولة

نتداج نمداط اإلأر تددخال  للدولدة لمندع بعدض  ن نتصدوّ أالمتوازن. بدل ويمكنندا  

 الكبرى لصالح حماية ذوي الدخل المتوسط من الضرر.

د دفدع الضدرائب الماليدة ؤكدّ هذه االمور، النصدوص التدي تإلى    فاذا أضفنا

الل حدق سدتغإاالسالم سد األبواب أمام    ن  أالمستحقة لصالح المجتمع، نستنتج  

 مور التالية:الملكية الخاصة لتحقيق األ

التبادل الالمعقول، عبدر الحجدر علدى السدفيه والمدريض أو    ستهالكد اإل1

 مرض الموت والمدين وغير ذلك.

خالقيدددة ينسدددجم مدددع القددديم األال بمددداالتبدددادل الالمشدددروع للملكيدددة،  -2

 حاديث منع الكسب الحرام.أسالم عبر بها اإل واالقتصادية التي يؤمن

 يقول الشهيد الكبير الصدر:

ضددرار بدداآلخرين علددى اإلإلددى  يتصددرف المالددك فددي مالدده بشددكل يددؤدّ »

 نوعين:

ف الذي يضر شخصا  آخر ضررا  ماليدا  مباشدرا ، بانقداص حدهما: التصرّ أ

نهددام دار إإلدى    يرض لدك حفيدرة تدؤدّ أذا حفدرت فدي  إمواله كما  أشيء من  

 مجاورة لفرد آخر.

سدوء حدال إلدى    يالتصرف المضر بشكل غير مباشر والذي يؤدّ   واآلخر:

اآلخددرين دون أن يددنقص فعددال  شدديئا  مددن أمددوالهم، كاألسدداليب التددي يتبعهددا 

سداليب هذه األ  ن  إالمشروع الرأسمالي الكبير في تدمير  المشاريع الصغيرة، ف

ما قد نّ إال تفقد صاحب المشروع الصغير شيئا  من بضاعته التي يملكها فعال ، و
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نسحاب من الميدان، والعجز عن واإلثمان،  تصريفها بأرخص األإلى    تضطره

 مواصلة العمل.

سالمية )ال ضدرر وال ضدرار( األول، فهو يندرج في القاعدة اإل  ا النوعأمّ 

 ه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف.فيمنع المالك وفقا  لهذ 

وأما النوع الثاني، فاندراجه في تلك القاعددة العامدة يدرتبط بتحديدد مفهدوم 

أو  ذا كدان الضدرر يعندي الدنقص المباشدر فدي المدالإالقاعدة عن الضدرر، فد

ه ألندّ  دفال يندرج هذا النوع فدي القاعددة  –كما يرى كثير من الفقهاء    –النفس  

كما جاء في  –ذا كان الضرر بمعنى سوء الحال إ بهذا المعنى. وضرارا  إليس  

وعلى هدذا  ،وسع من النقص المالي المباشر، ويمكنأفهو مفهوم    –كتب اللغة  

دراج النوع الثاني في هدذا المفهدوم، والقدول بتحديدد سدلطة المالدك إاألساس،  

 دالمضرةعلى ماله، ومنعه من ممارسة كال النوعين المتقدمين من التصرفات 

الدنقص إلدى  سدوء حالدة اآلخدرين، ومدرد سدوء الحدالإلى  يها جميعا  تؤدّ ن  أل

 .(1)«صولية، ودللنا على شمول القاعدة لهيضا ، كما اوضحناه في بحوثنا األأ

كمدا هدو   –العُرف، وهدو بددوره  إلى    تفسير الضرر يرجع فيه  نّ أوالواقع  

وي الحرف الصغيرة يطلق حقيقة عنوان الضرر على االضرار  بذ   –واضح  

 في المال المذكور.

لددولي األمددر  ننددا نجدد أنّ إسددتدالل، فم يدتم اإلي حددال، فحتدى لددو لددأوعلدى 

الصددالحية الالزمددة للتحديددد، تحقيقددا  للمصددلحة االجتماعيددة العليددا، والسددير 

 المتوازن للمجتمع.

ندع االعتداء على حقوق األفراد اآلخرين، وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديدث م  -3

 الضرر.

الفددرار مددن أداء الوظددائف االجتماعيددة الكبددرى عبددر النصددوص التددي  -4

 
 .565، ص ۲ج  ،( اقتلادنا۱)



 بوادر المدرسة التقريبية  ................................................................................................. 178

متنداع عنهدا، وبالتدالي، لضرائب الماليدة االُخدرى وتحدرم اإلتفرض الزكاة وا

اكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصدة هدي حمايتهدا   نستطيع القول بأنّ 

 خرى.ن جهة اُ من جهة، والسيطرة عليها لتقوم بواجبها االجتماعي م

 واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة

 –فدي الواقدع  –هدا نّ إعندما تقوم الدولة علدى الصدعيد الفدردي بواجباتهدا ف

سدميناه: أتضمن قسطا  كبيرا  من قيامها بالواجب على الصعيد العام، وهدو مدا  

لددوب للنسددبة بددين مجددال )ضددمان الحددد المطأو  مجددال )مسددتوى المعيشددة(،

 فراد في المجال االقتصادي(.يشة األمستويات مع

يسدين تقدوم عليهدا سياسدة هناك أساسدين رئ  أن نقول: إنّ   –هنا    –ويمكننا  

 سالمية االقتصادية، هما )التكافل والتعادل(.الدولة اإل

 ول: التكافلساس األاأل

 ر في مجالين أيضا ، هما التكافل الفردي والتكافل االجتماعي.ويتصوّ 

 يالتكافل الفرد 

سدالمي ضدامنا  ن يكون كدل فدرد فدي المجتمدع اإلأي بالتكافل الفردي،  نعن

 ألمرين باعتبارهما واجبا  ال تخلف فيه، وهما:

فوريدة لكدل فدرد فدي عدرض المجتمدع الحاجات األساس الضدرورية ال   -أ

 سالمي.اإل

سالمي والتي ال يمكن ألساس الضرورية لمجمل المجتمع اإلالحاجات ا -ب 

 ا.أن يتم قوامه بدونه

 يالتكافل االجتماع

نعني  بالتكافل االجتماعي، أن تكون الدولة ضدامنة )نيابدة عدن المجتمدع( 

 لتحقيق األمرين التالين:
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 مستوى الغنى.إلى  توفير الحاجات العرفية لألفراد حتى يصلوا -أ

االجتماعيدة. وال نجددنا بحاجدة   فضل الحاالت الممكنة للحيداةأتأمين    –ب  

ن يكونددا مددن أذ همددا يكددادان إالنمطددين مددن التكافددل، سددتدالل علددى هددذين لإل

 نالحظ النصوص التالية: –لزيادة التأكد  –المسلّمات الفقهية، ولكن 

 .(1)«تعطيه من الزكاة حتى تغنيه»بي عبدهللا الصادق)ع( قال: أد عن 1

 .(2) «اذا أعطيت فأغنه» :وقال أبو جعفر الباقر )ع( -2

مدن أشدد مدا افتدرض هللا علدى   إن  »ال:  عن أبي عبدهللا الصادق)ع( قد  -3

بمدا  إال   خلقه ثالثا : انصاف المؤمن من نفسه حتى ال يرضى ألخيه مدن نفسده

 .(3)«يرضى لنفسه منه، ومواساة األخ في المال…

عن أبي عبدهللا الصادق)ع( قال: في معرض حديثه عدن حدق المدؤمن   -4

فدرأى مدا دخلندي، إلدى    . ثم نظر«تقاسمه شطر مالك  ،يا أبان»على المؤمن:  

ثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلدت مؤهللا قد ذكر ال  فقال: يا أبان أما تعلم  أنّ 

ذا إما أنت وهو سواء إنما تؤثر ذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد، إن  إ»فداك، فقال:  

 .(4)«أنت أعطيته من النصف اآلخر

إلدى   ا شكاهاممؤمن فكأنّ إلى    من شكا الحاجة»عن أمير المؤمنين)ع(:    -5

 .(5)«هللا

يأتي على الناس زمان من سدأل النداس عداش، »عن الصادق)ع( قال:    -6

تعيدنهم بمدا »ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قدال:  

 
 .۱78، ص 6ج  ،( وسائف ادشيعة۱)

 .۲98، ص 6ج  ،( وسائف ادشيعة۲)

 .۳۱۲، ص 6ج  ،( وسائف ادشيعة۳)

 .۲98، ص 6وسائف ادشيعة، ج ( 4)

 .۳۱۲، ص 6وسائف ادشيعة، ج ( 5)
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 .(1)«عندك، فإن لم تجد، فبجاهك

ليه وهو إأيما مؤمن منع مؤمنا  شيئا  مما يحتاج »عن الصادق)ع( قال:    -7

مدن عندد غيدره أقامده هللا يدوم القيامدة مسدودا  وجهده، أو  ن عنددهيقدر عليه م

عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان هللا ورسوله، إلى   مزرقة عيناه، مغلولة يداه

 .(2)«النارإلى  ثم يؤمر به

والحاجدة فدي هدذا »مام الصدر على هذا الحديث، فيقول:  ويعلق الشهيد اإل

 .(3) «صود منها هو الحاجة الشديدةن جاءت مطلقة، ولكن المقإالحديث و

 : التعادليساس الثاناأل

وهذا هو الركن الثاني المهم من واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة، 

 وبه تتكامل السياسة االقتصادية للدولة، وبدونه لن تتحقق هذه السياسة.

والمقصددود بالتعددادل، لدديس التعددادل الحدددي، والتسدداوي بددين مسددتويات 

ما المراد به هدو التقدارب الطبيعدي بدين هدذه المسدتويات. ولكدي نّ إ، والمعيشة

لمسددتويات  –فقهيددا   –يتوضددح هددذا األمددر، نقددول:  هندداك حددّدان مسددلّم بهمددا 

ى والغندى كحدد سراف كحد أعلردية، ال يمكن تجاوزهما، وهما اإلالمعيشة الف

الوسدط بتعداد الزائدد عدن الحدد الطبيعدي  سدراف: هدو اإلأدنى. والمقصود باإل

ن متالك هذا الحدد الطبيعدي الدذي يمكدّ  إالمقصود بالغنى: هو    نّ أللمعيشة. كما  

 الفرد من معيشة متوسطة عرفا .

سدتدالل علدى هدذين الحددين بمالحظدة وضدوح ذلدك، ولسنا نجد حاجة لإل

أدنى  ن  أن كنا نجد إذا الحظنا الروايات التي مرت بنا قبل قليل، وإوخصوصا   

 الحد   ن  أاف الدولة االسالمية االقتصادية يكفي للداللة على  تأمل في طبيعة اهد 

 
 .۳۲5، ص 6وسائف ادشيعة، ج  (۱)

 .599، ص ۱۱وسائف ادشيعة، ج  (۲)

 .66۳اقتلادنا، ص  (۳)
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الحدد األعلدى هدو حدد  ن  أسالم هو الغندى المدذكور، واألدنى الذي يرتضيه اإل

الدولدة عليهدا أن  ومن هنا نسدتطيع أن نقدول بدأن    –كما مر    –سراف  عدم اإل

وي، فدي سدبيل مكاناتها المادية والتشريعية القانونية، ونفوذها المعندإتبذل كل  

االرتفداع بمسدتوى الطبقدات المحرومدة فدي المجتمدع، وتدوفير كدل الظددروف 

عليهددا أن تبددذل كددل طاقاتهددا  المالئمددة لتحقيددق حددد الغنددى المطلددوب، كمددا أن  

إلدى   للضغط بشدة على الطبقات المترفة المتجاوزة للحد الطبيعي حتدى تصدل

راف عليده. وبهدذا سدفيه العرف العام صدق صفة عددم اإل  الحد الذي يرتضي

ق التعادل المطلوب إسالميا  في المجتمع، وينمحي التفاوت غير الطبيعدي يتحقّ 

ق بدين رزوال المجتمع الطبقدي ال يعندي زوال الفدوا  ن  أ  إال    بكل آثاره السلبية.

الفدوارق سدوف تبقدى ولكدن علدى   ن  أمستويات المعيشة كلية. كال، بدل يعندي  

ال علدى مسدتوى   –ر الشهيد الكبير الصددر  كما يعبّ   –مستوى فوارق الدرجة  

ذا الحظنا إنقطة قوة  –حتما    –الطبقة. وليس هذا التفاوت عيبا ، بل هو يشكل  

 األمرين التاليين:

وت فددراد، وبالتددالي تفددامكانددات الذهنيددة والعضددلية لألالتفدداوت فددي اإل -أ

 نتاج الجيد.األعمال من حيث القدرة على اإل

التفاوت في ملكيات إلى  يأ أساس الملكية، مما يؤدّ سالم بمبد قبول اإل  –ب  

فدراد ذا ما فسدحنا المجدال لألإفضل. فأفراد وقدراتهم على تحقيق مستويات األ

نتاجي القوي، ولم نمدت حسدن مستوياتهم، فقد وفرنا الدافع اإل للعمل على رفع

دم تجداوز ما هو مقيدد بعدنّ إذلك لن يبقى مطلقا ، و  نّ أ  إال    االبداع والسعي فيهم،

 الحد األعلى للمجتمع المتوازن العادل.

الكسل إلى  يدنى من قبل الدولة يؤدّ توفير الحد األ نّ أر ن ال نتصوّ أويجب  

التدوفير الكامدل لهدذا إلدى    الدولدة لدن تلجدأ  ألن    در باطلوالتواكل، فذلك تصوّ 

ُ ساليب االُ ذا انعدمت األإ  إال    المستوى، تداج نسدلوب تدوفير وسدائل اإلخدرى، كا

ساميل صدغيرة، توفير السيولة النقدية الممكنة لبناء رأو    للقادرين على العمل،
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 ن  إفراد على بناء حياتهم المعيشية المتوسطة، وغير ذلك. ومن هندا فدتعين األ

ذا كاندت سياسدة إذ سيكتسدب االنتداج عناصدر جديددة،  إالعكس هدو الصدحيح  

 هذا الهدف بكل متابعة وجد.إلى  الدولة تتجه

مدا ن  إهذين الحدين ال يمكن تعيينهما بشدكل جداد، و  ن نذكر بأن  أا يجب  وهن

نتداج، وتدوفر المعدادن، وكثافدة رة، كمسدتوى اإلهما يتبعدان الظدروف المتغيدّ 

زمددات االقتصددادية، والمندداخ الجغرافددي، والظددروف نعدددام األإالسددكان، و

يتدابع   السياسية، واالجتماعية، وغير ذلك. ومن هنا يجب تدوفير جهداز خبيدر

 هوية هذين الحدين على ضوئها. –بالتالي  –رات ليكتشف هذه المتغيّ 

التعادل الذي ذكرناه ال يتناول المستوى   بأن    –بعد هذا    –كما يجب التذكير  

ذ ليسددت هندداك عالقددة حتميددة بددين مسددتوى الدددخل إالفددردي بشددكل مباشددر، 

لطبيعية، ولكنهدا ن كانت هذه العالقة قائمة في الحاالت اإومستوى المعيشة، و

لعامل قانوني، كما في أو    قد تنفصم، مثال  لعامل أخالقي، كما في حالة الزهد،

لددخل ال ألي عامدل آخدر. وعليده، فاأو    حالة المندع القدانوني مدن اإلسدراف،

هدا ال تسدتطيع سدالمية كمبددأ ولكدن هدذا ال يعندي أن  محدودية له في الدولدة اإل

ذلك النمو األهوج  نّ أذا رأت إ، فشكل أهوج  السيطرة على نمو الدخل الفردي ب

، لها صدفاتها غيدر الطبيعيدة، تداول الثروة لدى فئة قليلة جدا  إلى    يسوف يؤدّ 

أو   نتاج والتبادل من الجمداهير،القدرة االقتصادية في مجاالت  اإلمما يسحب  

داري أن سدوف يجعدل مدن الصدعب علدى الجهداز اإلرأت هذا النمو المتكاثر  

ها تسدتطيع التحديدد مدن الددخل عبدر نّ إوازن المطلوب، وأمثال ذلك فق التيحقّ 

المنددع مددن الدددخول فددي بعددض المجدداالت االقتصددادية، ومددنح تلددك المجدداالت 

 لآلخدرين،أو    فدراد،لألأو    للشركات المسداهمة،أو    لرؤوس األموال التعاونية،

عدال  لهدف. وال مجال فاتستطيع أن تفرض الضرائب التوازنية لتحقيق هذا  أو  

القددرة القانونيدة، التدي إلدى    للبحث عن االُسس التشريعية لدذلك، ولكنّدا نشدير

 يملكها ولّي األمر المفترض الطاعة بنص القدرآن الكدريم، فهدي قددرة واسدعة
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 هداف االقتصادية المرسومة.لتحقيق المصلحة االجتماعية، واأل

 سالميإكتشاف المذهب االقتصادي  اإلمنهج اإلمام الشهيد في 

 ويمكن تلخيص هذا المنهج بالخطوات التالية:

سداس أد عمل على التفريق بين البحوث العلمية والبحوث المذهبية على    1

ن يكدون، أز على ما ينبغي المذهب يرّك    ن  أو  ،يعني بما هو كائن  ،العلم  نّ أمن  

ر المذهب يعني بموضوع )العدالة االجتماعية اما العلم فهدو يفسدّ   ن  إومن هنا ف

 (1)اقع بصورة منفصلة عنها(.الو

ذهب  مجموعددة مددن ق بددين المددذهب والقددانون، باعتبددار المددد كمددا فددر   2

ز ساسددية التددي تعددالج مشدداكل الحيداة االقتصددادية فددي حددين يركددّ  النظريدات األ

فددراد وحقددوقهم صدديالت العالقددات  الماليددة  بددين األالقددانون المدددني علددى تف

م الباحدث اإلسدالمي ن يقدّ أمن الخطأ  وألجل ذلك يكون )  .الشخصية  والعينية

المددني حسدب  ونحكدام اإلسدالم د التدي هدي فدي مسدتوى القدانأمجموعة من 

للنصوص التشريعية  والفقهية د بوصفها مذهبا    مفهومه اليوم د ويعرضها طبقا  

ثندين اب المسدلمين، ولكدن تشدد اإلسدالميا ، كمدا يصدنع بعدض الكتدّ إاقتصاديا   

وعليه   (2) ب عضوي نظري واحد(ا مندمجين في مركّ روابط قوية باعتبارهم

 يكون القانون بناء  علويا  للمذهب.

العمليدة التدي يقدوم بهدا الباحدث اإلسدالمي ليسدت عمليدة   ن  أد علدى  ك  أد    3

مدا هدي عمليدة وانّ   ،ر الوضدعيتكوينية لمذهب ما كما هو حال المنظدّ    ةايجادي

)تم وضدعه وهدو مددعو لتمييدزه   مام اقتصاد منجزأه  أنّ   اكتشاف لمذهب. ذلك

 وتحديده بهيكله العام(، ومن هنا اختلفت خصائص العمليتين. يبوجهه الحقيق

 
 .۳6۲ص  ،اقتلادنا (۱)

 .۳66و  ۳65ص  ،ن.م  (۲)
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ات العامددة مددن معرفددة الواقددع القددائم لوضددع النظريدد وال  أن ينطلددق فددالمكوّ 

ما المكتشف فهدو أبنية  العلوية من القوانين التفصيلية،  للمذهب لتقوم عليها األ

عماقها النظرية، وقدد يمكدن أكتشاف ن الطوابق العلوية إليبدأ بعملية النزول م

مدن النصدوص فحسدب بدل حتدى  ةللمكتشف ال ان يعثر على الخطوط النظري

لمذهبيدة )مدن قبيدل اكتشداف على الواقع العلمدي الدذي قامدت عليده النظريدة ا

 سالم من نظرية )مالتوس( العلمية(.موقف اإل

حكدام يجددينا عدرض مفدردات األ  كتشاف المدذهب الإلكي يتم  أنه    د ك  أد    4

من   وجانبا    ا من كلّ ن ندرس كل فرد باعتباره جزء  أم علينا  التفصيلية بل يتحتّ 

اكتشاف القاعدة العامة التي تشدع مدن خدالل إلى    صيغة عامة مترابطة لننتهي

 (1) الكل.

في  يضا  أالمفاهيم تشترك   ن  إكتشاف فد وكما تساهم األحكام في عملية اإل  5

أو   اجتماعيدا  أو    كونيدا    ر واقعدا  سالمي يفسدّ إر  نقصد بالمفهوم: كل تصوّ ذلك و

 تشريعيا .

 عتقاد بصلة الكون با  تعالى هو مفهوم معين عن الكون.فاإل

إلدى   المجمدوع البشدري مدّر بمرحلدة الفطدرة قبدل الوصدول  ن  أعتقاد بواإل

 مرحلة العقل هو مفهوم اسالمي عن التاريخ والمجتمع.

نسدان إسدتخالف لإلنما هي عملية إالملكية ليست حقا  ذاتيا   و  نّ أب  عتقاد واإل

 ل مفهوما  عن الملكية.على مال هو   تعالى يشكّ 

 كتشاف المذهب.إن تساعدنا في أوهذه المفاهيم يمكنها 

كتشداف طقدة الفدراغ عندد القيدام بعمليدة اإلمنإلدى    ن نلتفت أد ويلزم هنا    6

حدهما مملوء بشكل أتصادي يشتمل على جانبين: النظام االق  ن  أذلك   0المذهبي

 
 .۳76ص  ،ن.م  (۱)
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ق الرسدول سدالمية، ومدن هندا فقدد طبدّ أمره للدولدة اإلمنجز، واآلخر متروك  

كرم )ص( الجانب األول، ومأل الجانب الثاني باعتباره، ولي األمر، ورغم األ

 حكدام ثابتدةأر عن مر  ال تعبّ أساس من والية األوامر التي تصدر على  األ  ن  أ

وامر الرسول العظيم)ص(  في مجال  ملء منطقة الفراغ( تلقى أي  أها )نّ أ  إال  

هدداف  ذه  المنطقة بما ينسدجم وتحقيدق األساليب الملء لهأضواء  كاشفة على  أ

 (1) االقتصادية العليا.

حكام والمفداهيم لمدا كاندت هدي البداب األ  ن  أد وقد ذكر المرحوم الشهيد    7

ينية في الغالب ال ا كانت النصوص الد مّ دبية ولالخطوط المذهإلى  الذي نلج فيه

د لمعالجة جتهاد معقّ إإلى  حكام والمفاهيم بشكل مباشر بل تحتاجتعطينا هذه األ

 تلك النصوص واكتشاف مضامينها.

ا كاندت م  دهدا عدن المدذهب االقتصدادي، لدن)الصدورة التدي نكوّ   نّ إوعليه فد

ومدا دامدت...  .ن..هداد معديّ نعكداس الجتإحكام والمفاهيم فهدي  متوقفة على األ

الخطدأ فددي  ن  أل دن تكددون هدي الصدورة الواقعيددةأجتهاديدة فلديس مددن الحدتم إ

ن أسدالميين مختلفدين  إجتهاد ممكن. وألجل  ذلك كان من الممكن لمفكرين  اإل

جتهاداتهم، وتعتبدر إختالف تلفة للمذهب االقتصادي، تبعا   إلمخ  يقدموا صورا  

ر عدن ممارسدة ها تعبّ ن  أل دة للمذهب االقتصاديسالميإ  كل تلك الصور صورا  

إسدالمية  قّرها وهكذا تكدون الصدورة  أسالم وعملية اإلجتهاد التي سمح بها اإل

 (2)جتهاد جائز  شرعا (.ما دامت نتيجة إل

 جتهاد يتم في مرحلتين:اإل ن  أونالحظ هنا 

 المفهوم من النصوص.أو  كتشاف الحكمإمرحلة  :ودىاأل

حكدام و لخدط المدذهبي مدن مجموعدة مدن األستنباط اإمرحلة    في  وادثانية:

 
 .۳80ص  ،ن.م (۱)

 .۳8۳ص  ،ن.م (۲)
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 المفاهيم المنسجمة في نظر المكتشف  في مجال الكشف عن  ذلك الخط.

كتشداف كمدا بالذات نقطة الضعف فدي عمليدة اإل   وقد اعتبرت هذه النقطة

 ن شاء هللا تعالى.أنوضح 

جتهداد اإل عدن االخطدار التدي تحدف  بعمليدة  مام الشدهيد ث اإلد وقد تحد    8

بالجواندب االجتماعيدة مدن حيداة   حكدام التدي تدرتبط حدول تلدك األوخصوصا  

إكتشدداف االقتصدداد نسددان )وال جددل هددذا كددان خطددر الذاتيددة علددى عمليددة اإل

 (1)حكام فردية(.أجتهاد في أشد من خطرها على عملية اإلسالمي اإل

 مور التالية:وذكر من  األخطار األ

 .أ د تبرير الواقع

 .الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه ب د تجريد 

 .(2)ن بصورة مسبقة تجاه النص تخاذ موقف معيّ إج د 

خطر  مراحل هذا المنهج الموضوع الدذي عالجده المرحدوم أمن    د ويعد    9

جتهدداد فددي اإل ن  أحياندا (  فهددو يددذكر أالشدهيد تحددت عنددوان )ضددرورة الذاتيددة 

سالمي  مدا دام يمدارس إكتشاف الحكم التفصيلي يتمتع بصفة شرعية وطابع  إ

 ا  وظيفتدده، ويرسددم الصددورة ويحدددد معالمهددا فددي إطددار الكتدداب والسددنة ووفقدد

 للشروط العامة التي ال يجوز اجتيازها.

ن مرحلدة تكدوين الفكدرة العامدة عدإلدى    جتهداد هدذهبعمليدة اإل  ولكنه يمتددّ 

حكددام والمفدداهيم ل األسددالمي(، حيددث تشددكّ االقتصدداد اإلسددالمي  )المددذهب اإل

سددالمي ويمكددن لهددذه ذخيددرة بالنسددبة لالقتصدداد اإلكلهددا  جتهاديددا  إسددتنبطة الم

ن أسدالمية ويمكنندا  إكلهدا شدرعية وكلهدا    ،عديددة  ن تعطيندا صدورا  أالذخيرة  

قدددرها علددى حددل مشددكالت الحيدداة أقددوى العناصددر، وأر فددي كددل مجددال نتخيددّ 

 
 .۳84ص  ،ن.م (۱)

 . ۳86ص  ،ن. م (۲)
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بدين   ختيدار ذاتديإاالهداف العليا لإلسدالم، فالمكتشدف يمتلدك مجدال    قولتحقي

 جتهادات المختلفة.كن في نطاق اإلالمعطيات، فهو حر ول

د بفتاوى هذا المكتشف )والمؤلف هنا مكتشف( ال يتقيّ   ن  أذلك  إلى    ويضيف

 المطلوب.إلى  د هو بفتاواه لكي يصلن بل ال يتقيّ مجتهد معيّ 

السدبيل الوحيدد فدي بعدض   مدر هدوهدذا األ  ن  أولتبرير هدذه الحريدة يدذكر  

سددالمية والقواعددد المذهبيددة فددي االقتصدداد، شدداف النظريددة اإلالحدداالت إلكت

 ولتوضيح ذلك يذكر ما يلي:

حكددام بددين المسددلمين بحيددث اليددزال يحددتفظ المتفددق  عليدده مددن األ ن  إأ د 

 حكام.من مجموع األ %5قد ال يتجاوز الد بموضوعه وصفته القطعية

ومهمدا كاندت   ،دة تواجه الشكوك من كل جانب جتهاد عملية معقّ اإل  ن  إب د  

نتيجته راجحة في نظر المجتهد فهو ال يجزم بصحتها في الواقع. ورغدم ذلدك 

ن يعتمدد فيده أسالم قد سمح بها وحدد للمجتهدد المددى الدذي يجدوز لده  اإلنّ إف

 صول الفقه.على  الظن  ضمن قواعد تذكر في علم اُ 

طداء ختوجدد لددى كدل مجتهدد مجموعدة مدن األ  نأذن فمن المعقدول  إج د  

 فيها. ن كان معذورا  إسالمي ومخالفات لواقع التشريع اإلوال

سددالمي موزعددا  هنددا أن يكددون واقددع التشددريع اإل يضددا  أد د ومددن المعقددول 

يختلددف واقددع الشددريعة عددن وهندداك بنسددب متفاوتددة فددي آراء المجتهدددين )و

 جتهادية التي يرسمها المجتهد(.الصورة اإل

جتهدداد  كددل واحددد مددن إن يعكددس لنددا أذن مددن الضددروري إهددد. د فلدديس 

سسددا  موحدددة حكددام د مددذهبا  اقتصدداديا  كددامال  واُ أالمجتهدددين د بمددا يضددم مددن 

 منسجمة   مع بناء تلك االحكام وطبيعتها.

كتشداف المدذهب االقتصدادي  عنده حدين إلود قد يختلف موقف الممدارس  

كتشاف الحكم الشدرعي التفصديلي د فموقفده كمجتهدد يكتشدف  الحكدم إيحاول  

حكدام مدن حيدث مدع غيرهدا مدن األنتيجة ال تنسجم  إلى    ي بهقد يؤدّ الشرعي  
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إختيدار م عن الخط المذهبي العام مما يفرض عليه  كفقيه نظريدة كشفها المنظّ 

ليده إى د  أحكدام ممدا مجموعة متسقة من األحكام وحتى لو كان بعدض تلدك األ

 ج المتنافرةجتهاد غيره من المجتهدين فهو يعمل حريته وذاتيته  لحذف  النتائإ

أو  ياها  بعناصرإ خرى مستبدال  العناصر التي ال تنسجم مع المجموعات االُ أو  

 .كثر انسجاما  أحكام أ

ها صدورة مدن الممكدن قل ما يقال في تلك المجموعة: »انّ أ  ن  أد هنا  زد يؤكّ 

، ولديس يسدالمالصددق فدي تصدوير واقدع التشدريع اإل  ن تكون صدادقة كدلأ

التي  خرى من الصور الكثيرةي صورة اُ أكان صدق  بعد من امأمكان صدقها  إ

 دوهي بعد ذلك تحمل مبرراتها الشرعية ،جتهادييزخر بها الصعيد الفقهي اإل

ر كلها في فلك الكتاب والسنة، سالمية مشروعة تدوإجتهادات  إر عن  ها تعبّ ن  أل

ن يختارها في مجال التطبيدق أسالمي وألجل ذلك يصبح باإلمكان للمجتمع اإل

ن يختار واحددة أجتهادية الكثيرة للشريعة، التي يجب عليه  ر اإلبين الصوّ   من

 (1)منها«.

 نّ أد ويحذر في النهاية مما يسميه بد )خداع الواقع التطبيقي( ويعني به   10

سالم دخدل الحيدز التطبيقدي خدالل عشدرات السدنين ولدذا فقدد تدتم محاولدة اإل

الكاشدف النظدري   ن  أد  كنه يؤكّ كتشاف المذهب  االقتصادي من هذا الواقع ولإ

الواقع التطبيقي قد اليعكس المضمون الضخم لدنص   نّ أل  دقدر على التصويرأ

نظري، وقد يخدع التطبيق الشخصي المر ما، قد يخدع المكتشف فيدوحي لده 

سدالم د عناصدر رأسدمالية مدن خدالل كدون األفدراد فدي صددر اإلمثال  بوجدو

معدنيددة ولددن ندددخل فددي تفاصدديل هددذا سددتفادة مددن الثددروة الأحددرارا   فددي اإل

 الموضوع.

سالمي قمنا إكتشاف المذهب االقتصادي اإلمام الشهيد في  ا هو منهج اإلهذ 

 بعرضه د بامانة د من خالل نقاط عشر.
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ثيددر حددول هددذه العمليددة مددن أولنحداول فيمددا يلددي اإلجابددة علددى بعددض مدا 

 شكالين:إشكاالت ونختار منها إ

 ةول: حول جدوى هذه العملياأل

 الثاني: حول مشروعيتها

 جدوى هذه العملية :ولاإلشكال األ

دمندا قدد مضيعة للوقدت والجهدد فمدا    ةهذه العملي  ن  أر البعض  تصوّ   وربّما

سالمي في مختلف الموارد االقتصادية فما الدداعي لممارسدة اكتشفنا الحكم اإل

مدع بدل تكداليف الفدرد والمجتإلدى    وهي ال تضديف جديددا    ،هذه العملية الثانية

الشدريعة نفسدها  ن  أوالمفدروض  ،حكدامسدس النظريدة لهدذه األعدن االُ   ث تتحد 

نسددان قتصددادي وحقددائق العددالم وعالقددات اإللددت معرفددة مجمددل الواقددع االتكفّ 

نسان د من حيث واقعها د ثم الحظت الصورة المذهبية وما أخيه اإلبالطبيعة وب

ذا شدئنا إليندا تطبيقهدا حكام ضمن نظم عأعطتنا هذه األينبغي له من سلوك ثم  

ذا هدذا التحقيدق المتعدب هداف الشريعة. فلمداأنسجام مع معتقداتنا وتحقيق   اإل

 سس النظرية التي اتبعتها؟لمعرفة األ

 شكال.هذا هو مجمل اإل

 جابة نقول:وفي مجال اإل

العملية في المجال النظري ل في النتائج  الضخمة التي تركتها هذه التأمّ   ن  إ

سددتقبال الواسددع لهددذه الدراسددة الرائعددة والمبتكددرة مالحظددة اإلعلددى األقددل و

نحداء العدالم، والبيدوت أسالمية فدي شدتى  والرائدة حتى عادت  الجامعات  اإل

سالمية ال تستطيع ومختلف التحقيقات االقتصادية اإل  االقتصادية المتخصصة،

طدرح ن تستغني عنها د بل راحت تدرس هذا الكتاب القيم، )أي اقتصادنا( وتأ

 مقوالته على مائدة البحث العلمي الرصين.

لغاتهددا لتددنعم بالحصدديلة الفكريددة إلددى  مددم تعمددل علددى ترجمتددهوراحددت االُ 
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 ليها.إالضخمة التي حواها وتوصل 

ل فيهدا إلكتشداف المعدالم العامدة كما عمل المفكرون الغربيدون علدى التأمدّ 

 شكال.ذا اإللالسالم األصيل. كل ذلك يدعونا إلكتشاف نقاط الخلل في ه

هناك نتائج ضخمة  يمكدن الحصدول عليهدا مدن خدالل   نّ أره  والذي نتصوّ 

ة لعلم المقاصد هذه العملية تماما  كما الحظناه عندما استعرضنا الفوائد المرجوّ 

 الشرعية:

خرى لتحقيق الوضوح سالم وسائر المذاهب االُ إمكان المقارنة بين اإلد    1

 المطلوب 

هب ال تتم من خالل التركيز على الخطوط التفصيلية المقارنة بين المذا  نّ إف

عندما تتم المقارنة بين الخطدوط المذهبيدة   إالّ   النوعية واليبدو الفرق بوضوح

اخدتالف ظداهري إلدى    اجتهادات التطبيق قد تدؤدي  ن  أمنها، ذلك     العامة لكلّ 

ا ذلدك اإلمدام الشدهيد نفسده عنددمإلدى  شار  أكما    صل المذهبي واحدا  األويبقى  

مدوض غإلى    ي حتما  ث عن )العالقة بين المذهب والقانون( وهذا مما يؤدّ تحد  

لتلفيدق بدين ندوع مدن اإلدى    يفهام بل وقد يؤدّ الحدود في التطبيق، وضياع األ

لدى الكثير من المفكدرين الدذين   مر الذي شهدناه تماما  المذاهب المتعارضة األ

فكدرة )اإلسدالم الرأسدمالي( العمدل بهدا، مدن قبيدل إلدى    ودعوا  فكارا  أطرحوا  

ر عدم التناقض حد تصوّ إلى   مر ببعضهمتى بلم األسالمية( حو)االشتراكية اإل

ثمرة الجهل بالمعالم هذا  الخلط العجيب كان   ن  أسالم( و)الشيوعية(!!  بين )اإل

سدالمي له بال ريب. وقد عانى العالم اإل  سالم والنظريات المذهبيةالرئيسية لإل

مددن عمليددة )التهجددين( و)التلفيددق( و)التركيددب المتندداقض(  ومددازال  يعدداني

 لتقاط(.و)اإل

لذلك جاءت محاوالت الشهيد لعرض الواقع وتعيين الحددود العامدة وفدرز 

مواصدلة هدذه الطريقدة إلدى    نندا بحاجدةأالمواقف كأروع ما تكون، وما نظنه  
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ي تحصينه سالمي وبالتالخرى وتغذية الجيل اإلسالمية االُ إلكتشاف المعالم اإل

من الوقوع في عمليات الخلط الفكري ال في المجال االقتصادي فحسب بل في 

ن ال ننسدى الدورالدذي تلعبده أكما يجدب  األخرى.  مختلف المجاالت الحياتية   

سددالمي علددى المددذاهب ت فددي مجددال بيددان التفددوق النظددري اإلهددذه الدراسددا

 خرى.االُ 

 فرعيةستنباط لألحكام الد التأثير على عملية اإل 2

حتددى علددى عمليددة ر ن تددؤثّ أمثددل هددذه العمليددة يمكنهددا  ن  أر ونحددن نتصددوّ 

 ستنباط المعروفة بشكل واقعي من خالل ما يلي:اإل

قناعدة خاصدة بالقاعددة التدي يسدتنبطها بهدذه إلدى    ل المجتهدد  أ د قد يتوص  

حكدام التدي تكشدف عنهدا إطالقها من خالل كثدرة األالطريقة ويؤمن بها على  

الشدارع المقددس اعتمدد القاعددة حدين   ن  أقناعة خاصة فدي نفسده بد  مما يوجد 

ر هددذه القناعددة علددى مجددرى حكددام الفرعيددة الكثيددرة وحينئددذ تددؤثّ إصددداره لأل

استنباطه، وتبددو آثارهدا فدي مختلدف المجداالت التدي قدد يتوقدف فيهدا نتيجدة 

 ضعف الدولة الخاصة.

سدتنباط ن عمليدات اإلر مواقفه حتدى مدب د وقد توجد لديه ذوقا  خاصا  يغيّ 

ه ند  إ ستحسان المرفدوض شدرعا .اإلالذوق الفقهي شيء غير    نّ أالمألوفة وذلك  

إلدى   داللة لم تكن لتتحقق لوال مثل هذا الذوق المستند   ىقد يقوى سندا  وقد يقو

 ية مقبولة.عصول شراُ 

من روايتي محمد  -اآلنف ذكره  -ولعل موقف الشهيد الصدر )قدس سره( 

ين( سمية على المد لدين بأقل منه والعود بالقيمة اإلحول )منع بيع ابن الفضيل 

ستدالل بهاتين الروايتين من بعض الثغرات ومنها  والقبول بهما رغم ما في اإل

 نسدجم نفسديا  أي شخصديا ال  نّ إيقول: »فده  أن    إال    جهالة )محمد بن الفضيل( هذا

نفسدي وحدسدي الفقهدي مدا جد فدي  أخذ بالرأي المعاكس، وال   مع األوال فقهيا  
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نداجم مدن   .خذ برأي يناقضهما«بوضوح ترك هاتين الروايتين  واأل  يبرر لي

 (1)هذا الذوق المذهبي.

نسددجام النفسددي قددد يكددون ناجمددا  د كمددا نعتقددد د مددن تددأثير الخطددوط  اإلنّ إ

 نتاج.في مجال توزيع ما بعد اإل توّصلنا إليهاالمذهبية التي 

الخطدوط المذهبيدة إلى    لثر التوصّ أن ننكر  أن  مر فال يمكأومهما يكن من  

يكون له دوره في نتدائج   العامة في تكوين ذوق فقهي شخصي لدى المجتهدين

 ستنباط.عملية اإل

 سالميةفي عملية تطبيق الشريعة اإل ةد المساهمة الضخم 3

وهذه الخاصية تبدو بوضوح عندما ندرك الدور الذي تلعبه النظريدات فدي 

 ن  إة فدمدر بالمهمدّ إسدالمية ويدنهض ولدي األفعندما تقوم دولدة  عملية التطبيق  

سدالمية التدي تعدالج دعي رصيدا  ضخما  مدن النظريدات اإلعملية التطبيق تست

مالحظددة الخطددوط األساسددية للرؤيددة اإلسددالمية، وهددم المشدداكل الحياتيددة أ

سالمية العليا لألمة مستوعبة لمختلف الددوافع والعقبدات مطبقدة والمصلحة اإل

 سالمي المتحرك.اإلتحقيق خصائص المجتمع إلى  المجتمع وصوال   ىذلك عل

فدي هدذه   ضدخما    فراغدا    النظرية المذهبية االقتصادية تسدد    نّ أوالريب في  

 .ىالمسيرة وتهديها نحو الحالة المثل

شداء هللا د عدن هدذه النقطدة عندد ن  إوسوف نتحدث بمزيد من التوضديح د  

 .شكال التالياإلجابة على اإل

شكال لم يعد لهدم وجدود المعترضين بهذا اإل أن  الى  وينبغي ان نشير هنا:

رغم كثرتهم عند انطراح هذه الدراسات وهي حالدة ربمدا تكدون طبيعيدة بعدد 

نتداج إن بعيددا  د مدع األسدف د عدن  يألفها ومدازال لحدد اآللم    انطالقها في جوّ 

 اجة الحميمة.ر الدوافع العملية الضخمة، ورغم الحمثالها رغم توفّ أ

 
 .۱60ص  ،في االسالم ادبنك ادال ربوي  (۱)
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ن أمام الشهيد نفسه يعتبر عمله مجرد صدورة يمكدن وقد رأينا المرحوم اإل

 حكام.تنبطة من فهم آخر للتناسق بين األخرى مسجانبها صور اُ إلى  تقوم

خرى ونسدأل هللا ن من ينهض بتقديم هذه الصورة االُ نا لم نجد لحد اآلنّ أ  الّ إ

 يددعم  هذه الدراسدات منبعدا  فياضدا  مل لتكون  أن يحقّق لنا هذا اآل)جل وعال(  

 فدي غدد الحكدم ق لندا األمدل المرجدوّ سدالمية ويحقدّ مسيرة  تطبيق االحكام اإل

 سالمي الشامل.اإل

 شكال الثاني: مشروعية هذه العمليةاإل 

 ،شكال يبدو للذهن عند مالحظدة هدذه العمليدة المبتكدرةإاهم    ولعل هذا يعد  

 جتهاد في مراحل هذه العملية.تطبيقين لإلإلى  شرنا من قبلأوقد 

مددن مظانهددا حكددام الفرعيددة ويددتم فددي مجددال اسددتنباط األ  ادتطبيووق االوف:

جتهداد إصدول الفقده د وهدو  ساس مدن علدم اُ أصلية )الكتاب والسنة( وعلى  األ

ى مع احتمدال  حجية النتيجة  المستنبطة حتإلى    يمشروع ال غبار  عليه ويؤدّ 

يدة بعدد حصدول الظدن المعتبدر المندتج للحجّ   سدالمي وذلدكمخالفتها للواقع اإل

عي د تمامدا  كمدا تعندي ي للمعذرية د عند مخالفة النتيجة للواقع الشروالتي تؤدّ 

 حكام على المكلف.التنجيز لأل

حكددام ال اسددتنباط الخطددوط النظريددة مددن األويددتم فددي مجدد ادتطبيووق ادثوواني:

نهدا ال تندتج أيقدال  جتهداد هدذه  فوالمفاهيم. وهنا يكمن اإلشكال فدي عمليدة اإل

حكدام مسدتنبطة مدن قبدل المجتهدد ية القطعيدة حتدى ولدو كاندت  هدذه األالحجّ 

حكدام   بعض هذه األنّ أة والحال  ، فكيف بها تكون حجّ الممارس للعمليتين معا  

هدا نّ أل  دنما اختارها من مجتهدين آخدرينإالكاشفة اليقبلها هذا المجتهد  نفسه و

 ن تعبر عن خط نظري عام.أم التي أريد لها حكااكثر انسجاما  مع باقي األ

إلدى   اسدتنباط  الخدط النظدري يعندي الوصدول  ن  إ  مر يقدال:ولتوضيح األ

حكام د وهو  الخدط النظدري العدام د. ومدن عقال   لهذه األأو  الالزم العام عرفا  
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مدن خدالل تطبيدق ليهدا  إالتوصدل    حكدام قدد تدم  الكثير مدن تلدك األ  ن  أالمعلوم  

بعدد فقددان حتياط(  لتخيير، واإلستصحاب، والعملية( من قبيل: )اإل)االُصول ا

ة د كمدا صول ليست بحجّ لوازم االُ   ن  أم به  جتهادي عليها، ومن المسلّ الدليل اإل

م الكاشفة قدد اسدتنبطت حكاتلك األ  نّ أصوليون د بل حتى لو افترضنا  د االُ يؤكّ 

فدي كدون   ا  حقيقيد  هنداك شدكا    ن  إة( فلوازمها حجّ   مارات )التي تعد  كلها من األ

ر العرفدي يتهدا فدي التصدوّ مور المعترف بحجّ الزم الجمع بين الحكمين من االُ 

يدة الدالزم، )وهدو الممضى من قبل الشارع، وتكون النتيجة هي الشك في حجّ 

للقطع بعدمها د كمدا هدو   ية كاف  هنا الخط المذهبي المستنبط( والشك في الحجّ 

 .يضا  أصوليين تعبير االُ 

 كيف الخالص؟ف

حكدام العمليدة حتدى لدو كاندت كدل األ   شدكال يدرد علدىهذا اإل  ن  إوقد قلنا  

مستنبطة  من قبل الممارس لعملية استنباط الخطوط المذهبية فكيدف بده وهدو 

 خرين.إليها اجتهادات اآلت أدّ ما إنّ و ،يؤمن بها هوال حكام التياأل ذاتيا   يينتق

ة هددا وصددحّ تمعددذريتها ومنجزييتهددا فقدددت حجّ ذا فقدددت هددذه الخطددوط إو

 سالمية(؟!أن نطلق عليها صفة )النظرية اإلسالم فكيف يمكن اإلإلى  انتسابها

 والجواب على هذا اإلشكال: يتلخص فيما يلي:

دليل   ن  أصول العملية ال تثبت لوازمها، كما نؤمن  االُ   ن  أب  ا  يضأنحن نؤمن  

ية الشك في الحجّ  ن  أب يضا  أن مارتين، ونؤميثبت لوازم الجمع بين األية الالحجّ 

إلدى  ا فدي  مدورد النظريدات ال نحتداجنندّ إ  :للقطع بعددمها، ولكنندا نقدول  كاف  

مدا نّ إحكدام العمليدة الفرعيدة، وية المطلوب بكل دقة في مجدال األعنصر الحجّ 

وهدذا مدا نختلدف فيده مدع صداحب  اإلسدالم،إلدى  نتسداب يكفي فيها صدحة اإل

 ز عليه االمام الشهيد حينما صرح بما يلي:شكال، وهذا بالضبط ما ركّ اإل
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 ان يقدموا صورا  أسالميين مختلفين إ)والجل ذلك كان من الممكن لمفكرين  

ر ختالف اجتهاداتهم، وتعتبر كل تلك الصوّ ختلفة للمذهب  االقتصادي تبعا  إلم

 مور:ه يريد التاكيد على اُ سالمية للمذهب االقتصادي( وكأنّ إ صورا  

سالمي( فهو إبسماح  جتهاد )ما دام قد تم  الناتج عن عملية اإل  كل  نّ أاألول:  

 سالمي.إشرعي وهو 

 سالمي موزع هنا وهناك بنسب متفاوتة.المجموع اإل ن  إالثاني: 

حكدام لصورة المستنبطة مدن مجموعدة مدن األقل ما يقال عن اأ  نّ إالثالث:  

ي تصدوير الصددق فددقة كدل  ان تكون صدأها صورة من الممكن  ن  أالمنسجمة  

ي أمكدان صددق إمكدان صددقها أبعدد مدن إسدالمي، ولديس  واقع التشدريع  اإل

تددي  يزخددر بهددا الصددعيد  الفقهددي  خددرى مددن الصددور الكثيددرة الصددورة اُ 

ر عن اجتهادات ها تعبّ ن  أل  دلك تحمل مبرراتها الشرعيةذ جتهادي، وهي بعد  اإل

 سالمية مشروعة تدور كلها في فلك الكتاب والسنة.إ

 ق لنا انتسابا  سالمي يحقّ هذا المقدار من اإلتصال  بالواقع اإل  ن  إ  والحاصل:

في هدذه النسدبة  عنهدا نن نأسالم، واليمكننا  والحال هذه  اإلإلى    عرفيا  مقبوال  

ية صدورة أسالمي بمستوى احتمال  كان احتمال تعبيرها عن الواقع اإلن  أبعد  

 خرى عنه.اُ 

 نّ أ (قددس سدره)ما ذكره الشهيد الصدر  هذه النتيجة  إلى    ذا ضممناإا  نن  إثم  

إلددى  هددذه الوسدديلة هددي الوسدديلة الوحيدددة التددي يمكننددا مددن خاللهددا الوصددول

سالم وهي ما نحتاجه  لتنظيم حياتنا االجتماعية وتحقيق ما المبادىء العامة لإل

ذا إذكرناه من ضرورات وفوائد عندد الحدديث عدن جددوى هدذه المحداوالت،  

ولديكن  ،نتسداب لقبول الشرعي بهذا المقددار مدن اإلا دركنا عقال  أضممنا  ذلك 

 نسداد(  الذي نقبل به في مثل هذه الموارد.)مقدمات دليل اإلذلك من خالل 

سالمية لهذه العمليدة نا قبلنا النسبة اإلن  أ: لنفترض  ولكن يبقى التساؤل  قائما  
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إلدى  تدذارعوبة( وهي غايتنا، وبها نسدتطيع اإلية المطلين نكتسب )الحجّ أفمن  

و المطلوب  -في علم هللا    -سالمي  إذا خالفت هذه الصورة الواقع اإلهللا تعالى  

لددزام ب هددذه الصدديغة عنصددر )التنجيددز( واإلمنددا تطبيقدده ؟ بددل كيددف تكتسدد

 وهو المطلوب هنا؟ ،الشرعي

والمسدديرة  الخلددط تددم هنددا بددين الحكددم العملددي الفددردي، ن  إوهنددا نقددول: 

إلدى   ولدى  كنا نحتاج في مجدال اجتهداد المرحلدة االُ   ذااالجتماعية الحكومية فإ

يدة محصدول الظدن المعتبدر، بحجّ أو    ية المالزمة للقطع بالحكم المستنبطالحجّ 

يمدنح هدذه الخطدوط الدذي    ن  أيدة هندا. ذلدك  نا لسنا بحاجدة لمثدل هدذه الحجّ ن  إف

ة مر بها وجعلها سياسة عامهو حكم ولي األ  ،لزام  والتعذيرالمذهبية صفة اإل

تمشي  البالد على ضوئها، والحكم الوالئي ملزم ومعذر بدال ريدب  بمقتضدى 

 .(1) {اطيعوا هللا واطيعو ادرسوف وأودي االمر منكم}قوله تعالى: 

بعنصدر )الشدورى(   هلزامدإمر وعلدى ضدوء مدن  ولي األ  ن  أومن المعلوم  

مها الشددرع الشددريف لدده، وكددذلك ضددوية الكاشددفة( التددي قدددّ ومالحظتدده )لأل

أوامددره باعتمدداد الخطددوط  ن يصدددر أمددة العليددا يمكندده حظتدده لمصددالح االُ مال

 ل هدو شخصديا  فضل لتحقيق  تلك المصدلحة حتدى  لدو لدم يتوصدّ سية األسااأل

مدة بحكدم شدرعي مسدتنبط ن يلدزم االُ أحكام الكاشفة بل يستطيع  ية كل األلحجّ 

ها بالعمدل مة كلن يلزم االُ أيستطيع  ه  أن    على اساس شرعي من قبل غيره، كما

حكددام حكوميددة وعلددى بدداقي المجتهدددين العمددل أإلددى  بفتدداواه بعددد تحويلهددا

عية وعمدال  بمقتضديات طاعدة االجتماعي وفقها تحقيقا  لوحدة المسيرة االجتما

 مر.ولي األ

 
 .59ادنساء:  (۱)
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وامدره، باعتمادهدا أصدر أوحينئذ فإذا رأى هذا الولي العمل بهذه الخطوط 

 ب.ية الالزمة وتحقق المطلوومنحها الحجّ 

حكدام هللا تعدالى فدي أن يوفقندا لتطبيدق  أوفي الختام نسأل هللا )جل وعدال(  

مدام الشددهيد، ويقدر عيوندده سددتاذنا اإلرض واسدتدامة الطريدق الددذي سدلكه اُ األ

 هدافه العليا.أبتحقيق 

 خالصة البحث:

 ادنتائج ادتادية:إدى  انتهينا في ادبحث

هدافده، ودرسدنا عالقتده أ ابعد أن عرفنا علدم مقاصدد الشدريعة، وبيندّ   :والا أ

إلى  قرب أن يكون أسالمية، وعرفنا شيئا  من تاريخ تطوره، رجحنا بالعلوم اإل

 علم الفقه.أو  صولعلم االُ إلى  مجال فلسفة الفقه منه

ا: مدا قدد نّ إن التنحصر المقاصدد العامدة بالخمسدة المعروفدة، وأرجحنا    ثانيا

مدام علدي لها اإلسالم وقد فصّ إلتتسع لكل حقوق اإلنسان الطبيعية التي يقرها ا

 بن الحسين)ع(.

ا: علم مقاصد الشدريعة قدد يتدرك أثدره علدى عمليدة اسدتنباط   ن  أذكرنا    ثادثا

تجاه خداص لددى المسدتنبط المجتهدد، وذكرندا إالحكم الشرعي العملي بتكوين  

 مام السيد محمدباقر الصدر هي:أمثلة من بحوث الشهيد اإللذلك 

 كمبيالة على اساس بيع الدين.بحثه عن تكييف خصم ال  -1

 وجه مشروع.إلى  بحثه عن مسألة الفرار من ربا القرض وتحويله  -2

 بحثه عن تكييف ودائع الحساب الجاري. -3

 .هذا التأثير طبيعي ومعترف به شرعا   ن  أوعرفنا 

ا: مثلدة فدي اسدتنباط النظريدات االقتصدادية مدن ثم عرضدنا بعدض األ  رابعا

هدذا  ن  أيم منسدجمة فدي رأي المجتهدد، ورأيندا حكام وفتاوى ومفداهأمجموعة  
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يددة التددي تعنددي ويمكددن أن يكتسددب الحجّ  ،ومشددروع ثانيددا   ،وال  أالعمددل مفيددد 

)التنجيدز والتعدذير( ثالثدا  مدن خدالل أمددر ولدي االمدر الشدرعي بتطبيدق هددذه 

 القواعد النظرية في منطقة المباحات.



 199 ................................................................ الفصل السادس : دور استكشاف العلّة في حّجيّة القياس 

 

 
 سادس الفصل ال 

 

 

 

 

 دور استكشاف العلّة 

 في حّجيّة القياس

 

 

 

 



 بوادر المدرسة التقريبية  ................................................................................................. 200

 

 سفيد 
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 تمهيد 

هو <مساواة فرع   د  1س( د كما ذكر أستاذنا الحكيمسلم تعاريف )القياألعل  

 ألصله في علة حكمه الشرعي .

ية لمة هذه، فعليها تقوم ععتقد أّن أهم ما يجب بحثه هو الحديث عن العلّ أو

 شروطا  هي: 2ستاذ خالفستداللد وقد ذكر لها االُ اإل

 سكار.، أي مدركا  حسا  كاإلد أن تكون وصفا  ظاهرا   1

صفا  منضبطا ، أي محددا  ليمكن التحقق بأن األصل والفرع د أن تكون و  2

 ة فيهما.متساويان في تحقيق العلّ 

د أن تكددون وصددفا  مناسددبا ، أي أن يكددون مظنددة لتحقيددق حكمددة الحكددم،  3

 فيرتبط الحكم به وجودا  وعدما .

 األصل. ىد أن تكون وصفا  متعديا  ال يقتصر عل 4

كدن يجدب ذه الشروط شروط منطقيدة ولمن المناسب أن نقول: إّن ه  ولعلّ 

 ر تحقيقها للمقصود وهو:يمكن تصوّ  ىأن يضاف إليها أمر آخر حت

أن تكون علّة تامة ال جزء العلّدة، فقدد تحقّدق العلّدة شدروطها السدابقة د    5

ولكن تبقى محتاجة إلنضمام أجزاء اُخرى لتكتمل علّيتها فيتحقق المعلول وهو 

 هنا )الحكم(.

 
  .۲9۱ص األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن،( ۱)

  .6۱علم ألوف اد/قه، ص( ۲)
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 ة تمنع من تأثيرها وتضادها في الفرع.تكون هناك علّ ومن ذلك أن ال 

اضية وقطعنا بها فإنّه ال مجدال ننا لو جزمنا باألمور الخمسة الموعندئذ فإ

 القياس في هذا المجال من أي أحد، وال قيمة لرأي المنكرين. يةنكار حجّ إل

ة بأي مسدلك تدّم حصدوله، ة بأوصافها المذكورة حجّ ثم أن هذا الجزم بالعلّ 

ي سواء بتنقيح المناط وهو )أن يتم حذف األوصاف المقترندة بهدذا الوصدف أ

عبر مناسبات الحكم والموضوع ليتم التعميم( أو بتحقيق المناط ومعرفتده مدن 

ة التامددة مددن ا نددص أو أولويددة أو إجمدداع، أو بتخددريج المندداط باسددتنباط العلددّ 

ة فددالقطع حجددّ  لمناسددبات والسددياقات واألحكددام األخددرى وبالتددالي القطددع بهددا،

بنفسه، وال يمكن فصله عنها الستلزامه التناقض. والحقيقة هدي أّن استكشداف 

ة ويحولهدا إلدى العلة هذا يخرج المسألة عن كونها دليال  مستقال  في قبال األدلدّ 

مصداديقه فهدي تدارة فدي  ن الشدريعة تتعددد مدلقطع بكبرى أو بأمر عام وارد  

 في الفرع وهكذا. األصل وأخرى

الكالم كله يأتي في حاالت   ة ولكنّ في حاالت التحقق والجزم بالعلّ   كل هذا

ة مع تلك األوصاف، ونحن نعلم أّن الظن ال يغني مدن عدم القطع والظن بالعلّ 

ية ذاتية له، فكشفه عن الواقع كشف ناقص ال يعتمدد عليده، جّ حالحق شيئا ، وال

ع د لمصلحة مدا د عليده عتماد الشارإة قطعية من الشارع تثبت  أتي أدلّ تإالّ أن  

 شفه الناقص هذا.كوتتميمه ل

غيددر  د 1ومددن هنددا نعلددم أّن تسددمية هددذا األمددر بالشددبهة د مددن قبددل خددالف

ا األحكدام العمليدة  صحيحة ودفعها بأّن الظن في  العقيدة هو المنهي عنه، وأمدّ

ز تها ظنية غير صحيحد ذلك ألّن نسبة الحكم إلى هللا تحتاج إلى مجوّ فأكثر أدلّ 

ن  ل ُكم  أ  قُل  } فيجب القطع بصحة أي شديء إلدى هللا،   2{م  ع ل ى ّللّا  ت ف ت ُرون  آّلّلُ أ ذ 

 
 .5۲علم ألوف اد/قه، ص( ۱)

  .59يونس: ( ۲)
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وإنما يحصل القطدع إذا قدام دليدل قطعدي علدى الحكدم أو علدى صدحة سدلوك 

 طريق غير قطعي إليه.

تباعه هو عمدل بدالرأي إصحة  ىع الظن غير المدعم بدليل قطعي علتّباإف

 ي إلى ضياع الدين.نساني يؤدّ اإل تماما ، والعمل بالرأي

 أدلة القائلين بالقياس

ة ةعلي صحة العمل بالظن بالعلّ نا راح مؤيدو القياس يذكرون األدلّ هومن  

 النحو التالي: ىعل

 و ا يات ادقرآنية ۱

 وهي من قبيل اآليات اآلتية:

 .1{ن تنازعتم في شيء فردوه إدى هللا وادرسوفهف}أ د قوله تعالى: 

ل الكددالم، وأّن هللا والرسددول هددو أو  اعتبددار القيدداس رّدا  إلددىواضددح أنّ و

القياس ال يرفع خالفا ، ثم أّن اآلية واردة في مورد التنازع ال في   الرجوع إلى

وقد اعتبر البعض أّن اآلية ترفض القياس بأمرهدا بدالرجوع إلدى  2باب اإلفتاء

 .3الكتاب السنّة

وداللدة   4{األبصدارأولدى    تبروا يدافاع}عتبار كما في  ب د أمره تعالى باإل

 العمل بالقياس أول الكالم وخصوصا  للعمل بالظن فيه.على  عتباراإل

قاف من يحيي ادعظام وهي رميم قف يحييها ادذي انشأها }ج د قوله تعالى:  

 .5{أوف مرة وهو بكف خلق عليم

 
  .59ادنساء: ( ۱)

  .۳۱8األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص( ۲)

  .56، ص۱ادمحلى البن حزم، ج( ۳)

  .۲ادحشر: ( 4)

 .79و  78يس: ( 5)
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الحجيدة للقيداس األصدولي، وال   وواضح أّن اآلية ليست فدي مقدام إعطداء

إالّ بالقيداس، وهدو أول  1عدالم التشدريع  لنقلها من عالم المحسوسات إلىمعنى  

 الكالم.

مدا تددل  نّ إستدالل بباقي اآليات التدي إن دلدت فعلى اإل  شكالوهكذا يرد اإل

 .2على صحة القياس المقطوع به

  ة ادنبوية ادشري/ةستدالف بادسنو اإل ۲

قضدية إرسدال  وقد استدل بأحاديث كثيرة كحديث الحارث بدن عمدرو فدي

اللته وكونه فدي بداب القضداء ال ، وقد نوقش بضعف سنده ود 3معاذ إلى اليمن

 فتاء.اإل

لمعاذ وأبي موسى الدذي يصدرح بدالرجوع للقيداس،   ’وكذلك استدل بقوله  

أيضا  بضعف السند والداللة، فحتدى لدو تمدت الداللدة علدى القيداس   وقد نوقش

 فهي ألصل القياس ال لمسالكه المظنونة.

للقياس، وألفت في ذلك كتب   ’كروا كذلك أحاديث تشعر باستعمال النبي  وذ 

يدة القيداس الظندي، ولكن المتتبع لها يجدها تفقد قدرة الداللة على حجّ   4لةمفصّ 

ية أصل القياس مّما كان ألّن بعضها يدل على حجّ   دة مظنونةأي القائم على علّ 

جتهداد منده د مكان صددور اإلأيضا  على القول با  وهو يقوم  ’ة لديه  معلوم العلّ 

م الددوحي د وبعددض هددذه الروايددات تطبيددق  وهددو مددا ال نقددول بدده بددل هددو يبلددّ

نّده لدم يقدم دليدل للعمومات على مواردها، إلى ما هنالك مدن مناقشدات تثبدت أ

 
 .۳۲۲األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص( ۱)

من سورة ادمائودة وا يوة  95من سورة ادنحف وا ية  90بمثف ا ية   استدف في هذا ادمجاف(  ۲)

 من سورة ص. ۲8من سورة ادجاثية وا ية  ۲۱من سورة محمد، وا ية  ۱0

  ، وملادر أخر .۱6۲، ص۲سنن أبي داود، ج( ۳)

 راجع مثالا كتاب أقيسة ادملط/ى محمد )ص( البن ادحنبلي وغيره.( 4)
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 ، فنبقى مع أصل عدم الحجية.قطعي على المّدعى

 جماعتدالف باإلو االس ۳

لقول بدأن القيداس كدان معموال بده من خالل اباإلجماع  القياس    ىعلاستدل  

 .1نكاره من قبل اآلخرينإمن قبل الصحابة والتابعين، وعدم 

جماع صغرى وكبرى بل ادعدي ق هذا اإلستدالل بانكار تحقّ وقد نوقش اإل

ستدالل فهو يثبت أصل القياس ال المظندون ومتى ما تّم اإل 2خالفه  ىاجماع عل

 .3القدر المتيقن ىفيقتصر عل دليل لبي ال إطالق فيهجماع ة، واإلالعلّ 

 ة ادعقليةددّ و  اإلستدالف ببع  األ 4

 ة العقلية الواردة هنا من قبيل:واألدلّ 

ما قاله الشيخ خالف من أنه إذا ساوت الواقعة المسكوت عنهدا الواقعدة   أ د

ة الحكدم التدي هدي مظندة المصدلحة قضدت الحكمدة المنصوص عليها فدي علدّ 

 .والعدالة تساويهما في الحكم

عتبدار االجتهداد إع ال متناهيدة فديعلم قطعدا   ئاقب د النصوص متناهية والو

 والقياس.

 .4ج د القياس تؤيده الفطرة

ية الظدن مطلقدا  ومنده الظدن ي إلى حجّ دعاء انسداد باب العلم مما يؤدّ إد د  

محمدد تقدي الحكديم وقدال بامكدان   دليل افتراضي افترضه السديد القياسي. وهو

 .5القياس وإن لم يطرحه أحد من القائلين بهستدالل به على اإل

 
، 4، واالحكوووام دآلمووودي، ج979، ص7حكوووام البووون حوووزم، ج، اال54، ص5ادمحلووووف، ج( ۱)

 .4۱ص

  .59، ص۱ادمحلى، ج( ۲)

  .۳۲5األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص( ۳)

  .5۳و  5۲علم ألوف اد/قه )خالف(، ص( 4)

  .۳55و  ۳54األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص( 5)
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االستداللد ألّن بعضها لو تّم لدّل علدى   وكل هذه األساليب ال تنهض على

ا الرابدع   ته كاألول والثالث، وبعضها غير تدامّ القياس المقطوع بعلّ  كالثداني أمدّ

 .نسداد منتف كما ذكر العلماء أصل دليل اإلفهو افتراضي، مع أنّ 

 انتمالحظتان مهمّ 

ال ريب أّن أئمة أهدل البيدت علديهم السدالم رفضدوا القيداس، وقدد   األودى:

وردت روايات كثيرة وصريحة في رده كقدول اإلمدام الصدادق عليده السدالم: 

 .1<والسنة إذا قيست محق الدين 

 إلى أنواع. 2مها بعض العلماءوقد قسّ 

م إمكدان ر عدد ما يؤكد على أّن منشأ القول بالقياس هو تصوّ   ادنوع األوف:

استفادة كل األحكام من القرآن والسدنّة، وعددم االعتقداد بمرجعيدة أهدل البيدت 

 عليه السالم.

من قبيل رواية سماعة بن مهران عن الكاظم عليه السالم وفيهدا: <مدالكم 

رسول هللا  وللقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس فقلت: أصلحك هللا أتى

هده؟ قال: نعم وبمدا يحتداجون إليده إلدى يدوم يكتفون به في ع ا)ص( الناس بم

 .3 أهلهالقيامة، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: ال، هو عند 

وتشبهها رواية أبي المغراء عن الكداظم عليده السدالم إذ جداء فيهدا: <إنده 

 .4ليس بشيء إالّ وقد جاء في الكتاب والسنّة 

هو كونه ظنيا : من أّن سبب النهي عن القياس    ىما يؤكد عل  ادنوع ادثاني:

 
  .۳۲۳، ص۲ادكافي، ج( ۱)

وايات ادقياس مجلة )فقه( اد/ارسية ادلادرة في مدينة مقادة حوف ضرورة إعادة ادنظر في ر(  ۲)

  .۳9، ص57قم و ادعدد 

  .۲۳، ص۱8وسائف ادشيعة، ج( ۳)

 .۳04، ص۲بحار األنوار، ج( 4)
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الناس برأيه  فتىقبيل الرواية عن اإلمام الباقر عليه السالم إذ جاء فيها: <من أ

فقد دان هللا بما ال يعلم ومن دان هللا بما ال يعلم فقد ضاّد هللا حيث أحّل وحدّرم 

 .1فيما ال يعلم 

 )ع(: <إّن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم  هوكذلك قول

 .2المقاييس من الحق إالّ بعدا  

وبكدل معانيده حتدى مدا الروايات التي ترفض القياس مطلقا    ادنوع ادثادث:

)التماس العلل الواقعية لألحكام عن طريق العقل( من قبيل مدا   كان منه بمعنى

جاء عن اإلمام الباقر )ع(: <يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين فدإنهم 

 .3وا به وتكلّفوا ما قد كفوه تركوا علم ما وّكل

الروايات التي تنفدي القيداس الفقهدي بالخصدوصد كمدا فدي   ادنوع ادرابع:

<ربما ورد علينا رجل قد ابتلدي   :رواية محمد بن حكيم عن اإلمام الكاظم)ع(

بالشيء الصغير الذي ليس عندنا فيه شيء بعينه وعندنا ما هدو مثلده وشدبهه، 

 . 4ومالكم في القياس نفتيه هلك من هلك أفنفتيه بما يشبهه فقال: ال 

ومثل هذه المواقف تتكرر فينهاهم األئمة)ع( بل يضدربون بعدض األمثلدة 

التي تثبت بطالن القياس فيها كما في رواية أبدان فدي موضدوع قطدع أصدابع 

وروايات قبول شاهدين في القتل وأربعة فدي الزندا، وقضداء الصدوم   ،5المرأة

 ، وغيرها.6ض دون الصالة من قبل الحائ

 
  .۲5، ص۱8وسائف ادشيعة، ج( ۱)

 .۲7ن.م، ص( ۲)

 ن.م.( ۳)

 .۳5ن.م ص( 4)

  .۲99، ص7ادكافي ج( 5)

  .۱۱5، ص۲االحتجاج ج( 6)
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مدا  وهي الروايات التي تنهى عن تنزيل النصدوص علدى ادنوع ادخامس:

تراه العقول من مناطات من قبيل ما رواه محمد بن أبي عمدارة عدن الصدادق 

أمر هللا تعالى ذكره ال يحمدل علدى المقداييس، ومدن حمدل   من قوله)ع(: <إنّ 

 .1س هلك وأهلك يالمقاي أمر هللا على

نّص فيه على المنع من القياس الفقهي والتفسير العقلي   ما  ادنوع ادسادس:

 للنصوص معا . ورغم وجود بعض النقاش في هذا التقسيم إالّ أنّه جيد وجامع.

يدة ة حجّ وما نقصده هنا أنّه ال تعارض بين روايات النهي عن القياس وأدلّ 

 ة في األحكام المنصدوص علدىبظاهر عموم العلّ   ذ الظواهر التي تقتضي األخ

ره بعدض جوع إلى إجراء أحكام التعدارض د كمدا تصدوّ رتها حتى نحتاج للعلّ 

العمدل   ه ال توجد رواية معارضة والحقيقة هي مدا قلنداه مدن أنّ فإنّ   د  2ساتذتناأ

ة المنصوصة والتي استظهرنا عمومها هدو عمدل بالعدام، وكدأّن الشدارع بالعلّ 

 قال: ال تشرب كل مسكر وليس عمال  بالقياس.

فتاء ، ومن هنا إذا سئلنا عن إمكان اإلالقياس الظني  فينصب على  ا النهيأمّ 

 بما يشبه أو يماثل أجبنا بالنفي.

 تجاه القياسي بددأ دون ضدوابط حتدىر أّن اإلنّنا نتصوّ إ  ادمالحظة ادثانية:

ذهابه إلى فتح الباب وعصر الصحابة الميامين)رض( رأينا من يّدعي بدأه في  

ي إلى نتائج ي عملية التشريع بأدنى مناسبة، مّما يؤدّ لآلراء اإلنسانية للتدّخل ف

 خطيرةد نظرا  للقصور اإلنساني.

 تجاه. ولعلّ فون موقفا  صلبا  جدا  من هذا اإلومن هنا رأينا أهل البيت)ع( يق

 ضه من قبل بعض المذاهب، ولكنه علىهذا الموقف الصلب هو الذي دفع لرف

 
 .۲8، ص۱8جوسائف ادشيعة ( ۱)

  .405انظر ادقياس: حقيقته وحجيته ص( ۲)



 209 ................................................................ الفصل السادس : دور استكشاف العلّة في حّجيّة القياس 

في مطلع البحث د قّربته كثيرا  مدن  لوضع ضوابط كثيرة د كما رأينا  حال أّدى

ة موقف مذهب أهل البيت)ع( وهو ضرورة التأّكد التدام والجدزم بتماميّدة العلدّ 

جراء العملية القياسية، والتي قلندا عنهدا أنّهدا إيمكن    وعموميتها )تعديها( حتى

 في الواقع عمل بالعام وتطبيق له على مصاديقه.
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 ستحسان اإل

 

 ن نوضح منهجنا في هذا البحث.أكل شيء نود قبل 

 منهج البحث 

، ثدم تمييدزه مدن مالبسداته، ثدم وال  أنحاول فيما يلي، تعريف اإلستحسدان  

النتيجدة إلدى    صدوليين فيده، ثدم تحريدر الندزاع، ثدم الوصدولبيان مدذاهب االُ 

 بين منهجين: سلوب البحث، فربما كان خليطا  ما اُ أة من هذا البحث، المرجوّ 

 ولألالمنهج ا

دراسدة الفدروع إلدى    وهدم يعمددون  ،تباع التاريخيين لمدرسة مدامنهج األ

سدها، ثدم اسدتنباط القاعددة  التدي الثابتة في تلك المدرسة  التدي آمدن بهدا مؤّس  

 . ويدعى منهجهم منهج الفقهاء.عت منها تلك الفروعتفر  

 مثال:أفي كتب الكثير من المؤلفين  ونحن نجد هذا النهج متداوال  

 هد(. 370ى سنة )حمد بن علي الجصاص المتوفّ أبكر بوأ

  ( هد(.834ى سنة )ئمة المتوفّ شمس األ والسرخسي

 هد(. 430ى سنة )ابو زيد القاضي الدبوسي المتوفّ 

 .هد(730سنة ) ىسالم البزودي المتوفّ وفخر اإل

ومن المتدأخرين: عبددهللا بدن احمدد المعدروف بدد )حدافظ الددين النسدفي( 

 (هد.790المتوفى سنة )
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 المنهج الثاني

صول بكل حريدة ويدرسدونها دون المبادىء واالُ إلى    منهج الذين يعمدون

الددليل علدى  ن تدم  إئذ فدنعدمها. وحيأو  مة فرعية مسبقة  النظر لموافقتها لمسلّ 

ويددعى مدنهجهم مدنهج  وه  وراحدوا يعيددون النظدر فدي مسدلماتهم.لالمبدأ، قب

 المتكلمين.

 مثال:أقة مؤلفون من لف على هذه الطريأوقد 

( في هد463ى سنة )زلي المتوفّ تأبي الحسين محمد بن علي البصري المع

 كتابه )المعتمد(.

ى سدنة المتدوفّ   مدام الحدرمينإوأبي المعالي عبدالملك بن عبدهللا الجدويني  

 في كتابه )البرهان(. هد(478)

لدم في  كتابه )المستصدفى مدن ع  هد(505ى سنة )المتوفّ   ة الغزاليوالحجّ 

 صول(.االُ 

منهج يجمع بين هذين المنهجين فهو من جهدة إلى    ومن الطبيعي ان نعمد 

يتبددع المددنهج االول ليكتشددف رأي أي مددذهب، ولكندده يسددلك المددنهج الثدداني 

مدارس التي  لم يغلق بع في النتائج موضوعية، وهو المنهج المتّ إلى    للوصول

 جتهاد.فيها باب اإل

 ستحسانتعريف اإل

فقددد تكدداثرت  صددطالحا  إا مددّ أ، ه حسددنا  عددد   :ستحسددن الشدديءلغددة يقددال:  ا

المتعدارف. فلكدل مدذهب تعداريف،   تعاريف القدوم وراحدت تربدو علدى الحددّ 

وحتى تعاريف المذهب الواحد مختلفة المبنى، خاصة وعامة ومتباينة. وهناك 

 تعاريف تعتمد السجع و تبعد حتى عن التعريف اللفظي.

خذ بمدا هدو أنه ترك القياس واأل  التعريف:  هذامام السرخسي  ذكر اإلوقد  

أو   طلب السهولة في االحكدام فيمدا يبتلدي بده الخداص والعدام،أو    وفق للناسأ
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 (1)خذ بالسماحة، وانتقاء ما فيه الراحة.األأو  خذ بالسعة وابتغاء الدعةاأل

 هي: وهتمام بها الحكيم التعاريف التي  ينبغي اإل ستاذنا السيد ذكر اُ  كما

 نه:أره الشاطبي من المالكية من ( ماذك1

هو تخصيص قياس  أو  قوى منه،أقياس إلى  »العدول عن موجب قياس،  

 بدليل أقوى منه«.

 ه:ن  أ( ما ذكره الشاطبي من المالكية من 2

 »العمل باقوى الدليلين«

 ه:( ما ذكره الطوفي من الحنابلة في مختصره من أن  3

 ليل شرعي خاص«.»العدول بحكم المسألة عن نظائرها لد 

 وقد ذكر له ابن قدامة معاني ثالثة:

أو   »العدول بحكم المسألة عن نظائرها لددليل خداص مدن كتداب   :حدهماأ

 سنة«.

 »ما يستحسنه المجتهد  بعقله«. :ثانيها

 (2)ثالثها: دليل ينقدح في نفس المجتهد ال يقدر على التعبير عنه«.

النسدفي د مدن الحنفيدة د   خرى، كتعريفليها تعاريف اُ إن نضيف  أويمكن  

وهدو دليدل يعدارض القيداس منده قدوى أقيداس  إلدى    ه: العدول عن قياسن  أله ب

 الجلي.

ر  ترك مقتضى الدليل على يثاإه: »ن  أفه ابن العربي د من المالكية د بويعرّ 

سددتثناء والتددرخيص لمعارضددة مددا يعددارض بدده بعددض فددي بعددض طريددق اإل

 مقتضياته«.

غلو فدي الحكدم  إلى  يه: »طرح القياس  الذي يؤدّ ن  إويقول ابن رشد عنه  

 ن يستثنى من ذلك القياس«.أحكم آخر في موضع يقتضي إلى  ومبالغة فيه

، الجمع بين التعاريف، ورفض بعضها وجمعها فدي بعض هذا وقد حاول  

 
 . ۱45، ص۱0ادمبسوط )ادسرخسي(، ج( ۱)

 .۳47اال لوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص ( ۲)
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 ،(ا  عتعريف جامع هو )ترجيح دليل على دليدل يعارضده بمدرجح معتبدر شدر

قدد  خص مثال  وجه فقد يكون صاحب التعريف األها  ولكنها محاولة ال يتضح ل

 .(1) ة عليهه وخرج بما قامت لديه الحجّ د استوفى االدلة عن

 انواع االستحسان

 لى:إية فيقسم  االستحسان من حيث السند لدى الحن

 ستحسان سنده القياس الحنفي:إ(  1

على سؤر سدباع   ر سباع الطير فالقياس يقتضي نجاسته حمال  ؤس  هومثال 

منهمددا نجددس  اللحددم  د عندددهم د ن السددؤر معتبددر بدداللحم وكددل د ألهددائمالب

القياس قد ضعف مؤثره وهو مخالطة اللعاب النجس   ن  أل  دخالفه  ستحسانواإل

نما تشرب بمناقيرها إها نّ د ألللماء في سؤر البهائم وليس كذلك في سباع الطير

 مي.د  كسؤر اآلة النجاسة فكان طاهرا  وهي عظم طاهر فانتفت علّ 

 ستحسان سنده النص:إ( 2

 كالنهي عن بيع المعدوم ثم يأتي النص القائل بجواز بيع السلم.

 ستحسان سنده الضرورة:إ(  3

ة الحياض واغتفار  الغبن اليسير. وتشدمل هندا الضدروري ركما في طها

وهو »المتضمن لحفدظ مقصدود مدن المقاصدد الخمسدة التدي لدم تختلدف فيهدا 

 حفظها«. الشرائع بل هي مطبقة على

 والمقاصد  الخمسة هي: حفظ النفوس والعقول والدين والمال و العرض.

حكام أويشمل الحاجي وهو »ما يقع في محل الحاجة الالضرورة كتشريع 

 البيع وغير ذلك«.

مددن عددم أستحسددان الددذي سددنده الضددرورة،  مددا هددو إذن باإلفددالمراد د 

 لى:إعند المالكية  ستحسان من حيث السند الضرورة والمصلحة. وينقسم اإل

 
الووف  ،80  -79، علم الوف اد/قه، ص  ۳۱  –  ۲4دلمزيد راجع: نظرية االستحسان، ص    (۱)

 .۲۳6 - ۲۳4اد/قه )ادخضري بك(، ص
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 ستحسان سنده المصلحة:إ( 1

علدى  جير المشترك اليضمن المال الهالك في يدده بمقتضدى القيداس<فاأل

وعدل عن ذلك د كما هو مذهب الخلفاء د  للمحافظة  على حقوق   باقي األمناء

 الناس«.

 .(1)ستحسان سنده رفع الحرج كاغتفار الغبن اليسيرإ( 2

 ستحساناآلراء في اإل

 ه دليدل شدرعي تثبدت بدهند  أإلى    ب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلةذه

في حين  (2)العلم«  عشارأستحسان تسعة  : »اإلحكام حتى روي عن مالك أنّ األ

 (3) .«عمن استحسن فقد شرّ »نه أإلى  ذهب الشافعي

صدحاب أوهدو مدن الحنفيدة، كمدا حمدل    ،ستحسدانوقد نفى الطحداوي اإل

ستحسددان واإلابددن حددزم علددى كددل مددن القيدداس  المددذهب  الظدداهري ومددنهم

هذه السبل   نّ أوالمعروف هنا    ،والمصالح المرسلة وغير ذلك من وجوه الرأي

كلها تنبع من عنصر )الرأي( وقد نشط في المائة الثانية للهجدرة وقدوي حتدى 

وا فيه حتى قددموه غجماع( وبالصول الثالثةد )الكتاب والسنة واإلعاد رابع االُ 

تراجع فليات  ولت به اآلأأو    حاديث ، بل ردت به بعض األحيانا  أع  على االجما

 بطال القياس البن حزم.إمقدمة 

، وجاءت شتى ةا مدرسة اهل البيت)ع(  فقد قاومت العمل بالرأي  بشد مّ أ

 فدي مدؤثرا   ما امكن اعتبار هذه المقاومدة سدببا  العمل به، ورب    حاديث تناقشاأل

 مرين:أ

 نكار الرأي بكل سبله.إفي  تجاه الظاهريةإول: األ

 
 .۲۳6 -۲۳4ام محمد ابو زهرة، ص انظر: الوف اد/قه دإلم (۱)

 .۲57ص  اإلسالمي،ادمدخف ادى اد/قه ( ۲)

 .  ۱74ص  اإلسالمي،فلس/ة ادتشريع  (۳)
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 ن تسددّ أيدود التدي كدادت  قوال  د وضدع الحددوإلى    هل الرأيأتجاه  إ  :الثاني

ة، تقربه مما يعرف بد)تنقيح المنداط( واسدتظهار عمدوم العلدّ أو    د  حيانا  أمنافذه  

 ق بين المدرستين )السنية والشيعية(.ن يوفّ أمما كاد 

يدود ق، ثم تاتي القد يبدأ واقعيا    نماط الخالفأهناك الكثير من    ن  أوالواقع،  

خدتالف إساس  أيقوم على    حيانا  أ  يعود لفظيا  أو    والتعديالت العملية حتى تنفيه،

 نّ إف، ستحسان بشكل دقيقزوايا النظر، وهذا ما نراه في اإلختالف  إأو    التعبير

إن عشار العلم« يعندي مدا يقدول، أستحسان تسعة  حين يقول: »اإلمام مالك  اإل

كمدا هدو واضدح مدن عدرض   نقدوى الددليليأستحسان تقديم  من اإل  كان يقصد 

بواب التزاحم والتعارض والحكومة والورود أننا نراه يشمل  أذ  إتباعه،  أقوال  أ

ذا كدان تسدعة إصول فالغرو  والتخصيص وغير ذلك، مما يشكل قوام علم االُ 

 عشار العلم.أ

د مدا  يضدا  أ ع« يعني دواإلمام الشافعي حين يقول: »من استحسن فقد شرّ 

ن كان يقصد منه )ما ينقددح فدي نفدس المجتهدد واليعدرف مأتداه علدى إيقول،  

الوهم والهوى. إلى كما  يبدو للمتتبع حين يراه ينسبه  التحقيق( وهو ما يقصده

 (1)وهذا ما انتبه اليه بعض العلماء.

ستحسدان د ماعددا اإلأندواع    ن ينفدي كدلأا ابن حزم، فمن الطبيعدي لده  مّ أ

قدوى الددليلين بدل هدي سدنة العقالء.وقبدل كدل شديء، البدد مدن أقدديم  مسألة ت

صدول في مقابل االُ   صال  أل  مثّ نه اليإستحسان فاإلفسرنا    مهماننا  أإلى    االشارة

 .نقداح النفسي( وهو معنى باطل قطعا  إذا فسر بمعنى  )اإل ال  إخرى األ

 يتها ستحسان وحجّ معاني اإل

مادام يتفاوت بدين التعريفدات   جماال  إ  ستحسانية اإلاليمكن البحث في حجّ 

إلدى  رجاعهداإستاذ الحكيم مدن نما الطبيعي هو ما صنعه السيد االُ إالمختلفة، و

 
 . ۳6۳ص  ،ستاذ ادحكيمواال   7۳ص  ،لودهستاذ خالف في ا  كاال  ( ۱)
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وسدوف نتبدع هدذا المدنهج (1)  ومناقشدته  قامة الدليلإمعان رئيسية محدودة، ثم  

 في هذه المسألة. الحقّ إلى  للوصول

 قوى الدليلين المتنافيينأستحسان بمعنى تقديم اإل

مختلفدين أو  غير لفظيين،أو  قد يكونان لفظيين، الدليلين  نّ أومن الطبيعي  

 ة اللفظية فقط.ختالف في االدلّ وما نود توضيحه هو اإل

همهدددا »التدددزاحم، والدددورود أمناشدددىء إلدددى  يرجدددع فخدددتالوهدددذا اإل

 والتعارض«، ولتوضيح الفرق بينها نقول:

 يرتبط ببحثنا وهي: نذكرمنها ما هناك في الدليل مراحل متصورة ن  إ

عتبددار المددولى للحكددم الشددرعي وهددذا الجعددل يثبددت إي أ مرحلووة ادجعووف:

 تشريع المولى. د بمجر

لهي، وهذا المجعول اإل أي نفس الحكم الناتج عن الجعل  مرحلة ادمجعوف:

 يود.قق  الموضوع واللتحقّ  تبعا   فرد آلخر من يختلف

ديوه إبيوت مون اسوتطاع وهلل علوى ادنواس حوج اد}  :له تعالىومدلول ق  نّ إف

ق الوجددوب ا تحقددّ مددّ أهددو جعددل وجددوب الحددج علددى المسددتطيع،   (2) {سووبيالا 

 ستطاعة في الشخص.الموضوع  وقيوده كاإلفهو يتبع توفر لالمجعو

حيث يستجيب المكلف لما كلف به وينفذه، والتنافي بدين   متثاف:مرحلة اإل

للتعدارض   مدوردا    ذا كان في مرحلدة الجعدل والتشدريع كدان المدورد إالدليلين  

صوليين، وذلك كجعل وجوب شيء على المكلف وحرمتده المصطلح  لدى االُ 

المرحلة  ا اذا كان في مرحلة المجعول فقط دون التنافي فيمّ أ  ،وقت في نفس ال

 هو مورد ما يسمى بد )الورود(. المورد  نّ إالسابقة ف

 
 . ۳50ص  االلوف ادعامة دل/قه ادمقارن،( ۱)

 . 97:آف عمران( ۲)
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ي موضدوع المجعدول فدينفدي    ن المجعول في هذا الدليل مدثال  أوملخصه  

 له. جديدا   يوجد فردا  أو  خرالدليل اآل

 ة«.فتاء بحجّ له ما لوجاء دليل يقول: »يجوز اإلومثا

مدن   ق فدردا  خيدر يحقدّ  هدذا األنّ إة« فدودليل آخر يقول »خبر الواحد حجّ 

 موضوع الدليل السابق.

بدد)التزاحم( )كمدا لدو   ى اصدطالحا  متثدال فيسدمّ ا التنافي في مرحلدة اإلمّ أ

 حدهما(.أنقاذ إعلى  الّ إالغرق ولم يقدر المكلف  شرف مؤمنان علىأ

 نماط باختصار:فلنالحظ هذه األ

 أد التزاحم

مقدام  والقاعدة فدي بداب التدزاحم بدين حكمدين مدن الشدارع  المقددس فدي

هم على المهم، كتقديم الحكم المضيق علدى الحكدم اإلمتثال صدفة هي تقديم األ

ن علدى دل، وتقدديم الواجدب المعديّ الموسع، وتقديم ما ليس له بدل على ماله بد

بالقددرة   بالقدرة العقلية على ما كان مشروطا    ر، وتقديم ما كان مشروطا  المخيّ 

 .متثالهما معا  إذا لم يمكن إمر بالحج  كتقدم االمر بوفاء الدين على األ  الشرعية،

علدى   هم على المهم حرصدا  يم األد سلفنا، هو تقأوالجامع في كل ذلك كما  

 رع.هداف الشاأ

 المجدالهدل البيدت)ع( بحدوث قيمدةونظريات رائعدة فدي هدذا  أولمدرسة  

نما هو إهم  تقديم  األ  ن  أإلى    ليها، ولكننا نشيرإض  التعرّ   اليسعنا في هذاالبحث 

ن أل ن لم يعقأمين المتزاحمين بعد كة الفعلية من بين الحين للحجّ يفي الواقع تع

 .همّ يح المهم على األكما ال يعقل ترج تينيتين فعلحجّ  معا   يكونا  

 الجهات في االهميدة لدم يكدن بدد   ذا تساويا من جميعإ  نهماأومن الطبيعي  

 من التخيير.

 هنا بعض البحوث: وقد جاءت 
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هميدة، فهدل ذا ترك كال المتزاحمين المتسداويين فدي األإالمكلف    منها: أن  

ه ن  قابين أليستحق عأو  ،باعتباره اليقدر على تنفيذهما معا   واحدا   يستحق عقابا  

 استخف باالمرين؟

خدر يتده هدل يعندي سدقوط الواجدب اآلهمأحد الواجبين ألتقديم    ن  أومنها:  

 بعددم منوطدا   خدر وجوبدا  إنمدا يبقدى اآلو  ،ال  وأكما في حالة التعدارض     رأسا  

ذا اشتغل المكلف إومثاله ما  بي.هم وهذا ما يسمى بالوجود الترتّ شتغال  باألاإل

بدذلك مدا يحكدم بده التدزاحم كاندت صدالته   غريدق مخالفدا    نقاذ إبصالة تزاحم  

إلدى  لهدي المتوجدهاإلمتثدال لألمدر  اإل  مكان قصد إل  بها فهي صحيحة  مأمورا  

 .ن كان عاصيا  إالصالة و

 ومنها: ما جاء في ما يسمى بد )مسألة الضد(.

 بداع.إيما أعت فيها عقول الفقهاء د بأوكلها بحوث ضخمة المضمون، 

 ب د التعارض 

ن أك  ،ما يتصور في مورد حصول تناف بين الجعليننّ إالتعارض    ن  إ  :لناق

( واآل :حدهماأيقول   في مورد ما. : )ال تصّل(خر)صّل 

ي التدي أ ةلدة المحدرزد بين ما يسدمى بدد اال ال  إوهذا التعارض  اليتصور  

صول العمليدة( مدا تلدك المسدماة بدد)االُ أتكشف عن الواقع التشريعي وتحرزه.  

التنافي بينها في الواقع   ن  إن مجرد الوظيفة الشرعية، فرزة والتي تعيّ غيرالمح

وال معندى لتصدور التعدارض بدين )دليدل محدرز(   ،تهدادلّ أتندافي  إلدى    يرجع  

 ختالف الرتبة بينهما.أصل عملي( إلو)

ر بعدض كالمده المدولى يفسدّ  ن  أإلدى  وللجمع العرفي قواعد ترجع جميعدا  

 خر.قرينة مفسرة ومقدمة على كالمه اآل ، حيث يكون بعض كالمهبعضا  

تي فدي أن ينصبها بنفسه، فتسمى بالقرينة الخاصدة )وتدأما  إوهذه القرينة  

 ،ذا ورد دلديالن احددهما يقدول )الربدا حدرام(إما يسمى ببحث الحكومة( كمدا  

ول هدذا يحكدم علدى الددليل األ  ن  إربا بين الوالدد وولدده(، فد  خر يقول: )الواآل
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 ه ينظر اليه.ن  أل دويقدم عليه

وقد تكون القرينة من قبل العدرف الدذي  يجدري وفقده المدتكلم، وهدذا مدا 

 )المطلق والمقيد(.أو  يسمى ببحث )الخاص والعام(

بددعت أق حتدى ق وتتعمدّ راحت مدرسة االجتهاد المفتوح تتعمّ   وهنا أيضا  

دون   نعرضدهان  أذا حاولندا  إهدا  غمطهدا حقّ نروع النظريات في البين، ونحن  أ

 ه المجال له هنا.ن  أ الّ إتوضيح 

التعارض المستقر، وهنا يتحدث تارة عن مقتضدى القاعددة إلى    ذنإفلنعد  

خدرى عدن وبقطع النظرعن الروايات الخاصة التي عالجت هذا التعارض، واُ 

 هذه الروايات.

ولى: فالقاعدة هي تساقط الدليلين. وهناك بحوث هامدة ما في المرحلة االُ أ

 لمجال.افي هذا 

 حات الخاصة سواء في السند،مرجّ الما في المرحلة الثانية: فيبحث عن  أو

 في المضمون.أو 

 ج د الورود 

لنا لذلك الجعل كما مثّ  ويأتي عند التنافي  في المجعول مع عدم التنافي في

 مظانه.إلى  من قبل، والتفصيل فيه متروك

 ستحسان والعرفاإل

 ستاذ خالف هو:العرف عند االُ 

ويتحقدق   (1)تدرك«،أو    فعدلأو    الناس وساروا عليه من قول  »ما تعارفه

 ذا كدان ممدا اعتداده النداس وتعدارفوا عليده مخالفدا  إاالستحسان بدالعرف فيمدا  

 لقاعدة مقررة.أو  لقياس

 
 . 79ص  ،حديث و في ادقاهرةعلم الوف اد/قه و طبعة داراد( ۱)
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 والعرف، قسمان عام و خاص:

بندداء إلددى  ( العددرف العددام: ويشددترك فيدده غالبيددة الندداس فيكددون اقددرب 1

 صحاب(.ستالعقالء، ومن أمثلته )اإل

أو  (  العرف الخاص: ويصدر عن فئة خاصة تجمعهم وحدة في زمان2 

 مم.السلوك عند  مختلف االُ أنواع  فن ينتظمأو  مهنةأو  مكان

 والعرف صحيح وفاسد:

حكامه الثابتدة التدي ال أة الشرع ودلّ ألم يخالف في حكمه   الصحيح: هو ما

 ر البيئات والعادات، كالبيع والرهن.ر بتغيّ تتغيّ 

 والفاسد: كمثل شرب الخمور.

 مجاالت العرف

( منها ما يستكشف منه حكدم شدرعي فيمدا الندص فيده، مدن مثدل عقدد 1

 االستصناع.

( ومنها ما يرجع لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع معرفتها 2 

 اليه، كلفظ الصعيد.

 ( ما يرجع فيه الستكشاف مرادات المتكلمين عند اطالق اللفظ.3

 ية المضمون  العرفي هذا فيقال فيه:ث عن حجّ ما الحديأ

ن يكشف عدن الحكدم أمكن للبناء العرفي أ ول، فحجيته تتم لوأما القسم األ

وسدكوته   ،عصر المعصوم فسدكت عندهإلى    ذا امتد  إ  ال  إالشرعي، وهو ال يتم  

 امضاء له.

 استكشاف الصغرى والموضوع. الّ إما القسم الثاني، فليس يعني أو

يددة لددث، فهددو يعنددي معرفددة  الظهددور التصددديقي الددذي يتبددع حجّ مددا الثاأو

 الظهور.

 فيما يأتي. وهذا ما سنزيده توضيحا  

 إدى ادعرفستحسان ادمستند على اإل ةأمثل
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 مثلة، نذكر منها ما يلي:ذكرت لذلك بعض األ

 : عقد االستصناعوالا أ

نظيدر مبلدم   ن يصدنع لده شديئا  أن يتعاقد  شخص مع صانع علدى  أ)وهو  

 هنا تقتضدي  ن بشروط مخصوصة مبينة في كتب الفقه(. فالقاعدة المقررةمعيّ 

المعقددود عليدده معدددوم وقددت العقددد، والعقددد علددى المعدددوم  ن  أل دعدددم جددوازه

 لجري العرف عليه. اليجوز، ولكنه جاز استحسانا  

 ن نلحظ هنا:أويجب 

 ال  إمنده المعددوم لدم يمندع  ن  أ :مر اليتبع العرف فقط، فقدد يقدالاأل  ن  أ(  1

مكدن أالعلدم إلدى  كدان ممدا يدؤولأو   ذا علدمإمدا  أه مجهول فيحصل الغرر  ن  أل

 صحة العقد فيه.

 ( وربما كان من باب بيع نتيجة العمل، وفيه ما يصححه دون الرجدوع2

 العرف.إلى 

 خرى في البين.( وهناك مصححات اُ 3

د مدن العرف كمدا قلندا  يختلدف مدن حيدث العمدل. وهندا البد  نّ إ  :وقد قلنا

عصر المعصوم وسدكوته عنده، واليبعدد ذلدك بدل هدو إلى      دهاستكشاف امتدا

 م، بل قد ينصرف عنه النهي عن بيع المعدوم لو تم هذا النهي في نفسه.مسلّ 

ا   : القاعدة المقررة في الوقف.ثانيا

ه معدرض ن  أل د، فعليه اليجوز وقف المنقول استقالال  ن يكون مؤبدا  أوهي  

جاز وقف مدا جدرى بده العدرف أمام الشيباني  اإلبيد، ولكنّ اتلهالك فال يقبل ال

 .حسانا  تمنها كالكتب اس

 المستند قد يكون: نّ إ :وهنا  نقول

 من غيرالمنقول. المنقول قد يكون اطول عمرا   نّ أو، التابيد عرفي هنا نّ إ

ا   ه ال يحنث لذلك.نّ إف فاكل سمكا   ن ال يأكل لحما  أ: لو حلف ثادثا

لحدم إلدى    سداس انصدراف اللحدمأه يقوم علدى  ن  إلوصح ذلك فه  ن  أوالواقع  



 بوادر المدرسة التقريبية  ................................................................................................. 224

 بالظهور ولديس شديئا    اع االنصراف يعني عمال  بالسمك. وات  الغنم والبقر دون

 وراء ذلك.

 ي حال:أوعلى 

خدذ أنمدا هدو  إصدول، وفي قبدال االُ   صال  أستحسان العرفي، ليس   اإل  ن  إف

 ة.نبتقرير الشارع وعمل بالس

 ستحسان والمصلحةاإل

قون هنا بين االستحسدان والمصدلحة، صوليين يفرّ ما نجد بعض االُ   ثيرا  ك

مثلة كدل مدن القسدمين والشدرح أإلى    واالستحسان والضرورة، وعند الرجوع

ية المصالح المرسلة، حجّ إلى  نهما من سنخ واحد، فهي ترجعأالمرفق لها نجد  

 ل.وسيأتي الحديث  عنها بشكل مفصّ 

يد ودون د تضائها للحكم في مورد مادون ترن قطع بالمصلحة واقإوالعقل  

ة ذاتيدة وجود ما يعارضها تم لده قطدع بدالحكم الشدرعي وفقهدا، والقطدع حجدّ 

ع بدل ذ ليست مدن مختصداته كمشدرّ إاثباتها من قبل الشارع،    وأاليمكن نفيها  

، ية تشدريعا  ن يبقيه ثم ينفي عنه الحجّ أن يزيل القطع، ال  أ  ذ يستطيعإن،  كمكوّ 

يقطددع  فددال يمكددن االسددتناد لشدديء غيرقطعددي، والخددروج بدده عددن ذا لددم إمددا أ

 مقتضى قاعدة شرعية ثابتة.

يتحدددث عددن وهددو  بيالمرسددلة: يقددول الشدداط مصددلحةلاالستحسددان وا

 خذ بالمصلحة:االستحسان بمعنى األ

روا هددم صددوّ نّ أ ال  إن قيددل هددذا مددن بدداب المصدالح المرسددلة، قلنددا نعددم، إفد

فيهدا   ن  أل  دالقواعد بخالف المصالح المرسلة  االستحسان تصوير االستثناء من

 نة.وليست استثناء من قاعدة معيّ  وفق المصلحة ابتدائيا   تشريعا  

واقعة االستحسان   ن  أحين يرى    فويكاد يقاربه في التفريق، الدكتور خال

مصددالح ال وواقعددة ،قواهمدداأإلددى  واقعددة تعددارض فددي حكمهددا دلدديالن، عدددل
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 (1)فيها مصلحة فشرع لها حكم«. المرسلة: »واقعة بكر وجدت 

وال  ياس والذي  ال يوجد في واقعته نصّ قالإلى رجعهما بعد ذلك   أولكنه    

 جماع فتلحق بما فيها ذلك.إ

مدع هدذا  يرجعهمدا إلدى القيداسه كيدف  ندّ أسدتاذ خدالف بوربما ندوقش االُ 

ا سنده نص، فهل  يعتبر هذ   االستحسان قد يكون عدوال    ن  أالتفرق بينهما، كما  

 ؟قياسا  

 ستحسان وما ينقدح في النفساإل

د مجدرّ إلدى    الحنفية ال تقدول باالستحسدان المسدتند   ن  أستاذ خالف  ذكر االُ 

 نقداح في النفس  ال يعرف مأتاه على التحقيق.إ

أي المعنى د االستحسان بهذا  ن  أوقال زكي الدين شعبان ما نصه: والشك 

مام من إعن  خذ به فضال  أن يأحد غ ألالمشار اليه د باطل باتفاق الجميع اليسو

 الحنفيةاليقولون به. ن  أوبالتالي فهو يستنتج  .(2)ائمة المسلمين

 قسدما    نّ أد  ننا نجد اآلمدي في )االحكام في اصول االحكام( يؤكّ أفي حين  

 (3) فه بانه )دليل ينقدح...(.بي حنيفة عرّ أصحاب االمام أمن 

هدا ن  أ ية االستحسدان، يسدتطيع التاكيدد مدنة التي سيقت لحجّ ع لالدلّ والمتتبّ 

لالسدتدالل بمدا   ي داع  أهنداك    لدم يكدن  ال  إغلدب، والمعندى فدي األتقصد  هدذا  

ة مقنعة كأن يستندوا د فدي مجدال تقدديم القيداس األقدوى دلّ أ  سنذكره بعد وجود 

ة الفعليدة( الدذي دليدل )تعيدين الحجدّ إلدى    عند التعارض مع القياس األضعف د

 قبل.ذكرناه من 

 
 .74، 70ص  ،علم الوف اد/قه (۱)

 .74، 70ص  ،علم الوف اد/قه (۲)

 .طبعة دار ادلميعي ،۱9۳، ص 4ج ،االحكام في الوف االحكام( ۳)
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ن انقددح فدي نفسده هدذا إالمجتهدد  ن  أاالمددي يدرى    نّ إي حال، فأوعلى  

 ر  على حالتين:ه يتصوّ ن  إن يعبر عنه فأالمعنى، ولم يستطع 

م من الوهم. فال يمكن والحدال هدذه أالشرع    نه من  أن يتردد فيه  أولى:  االُ 

 ية ذلك.حد بحجّ أن يقول أ

ه ندّ إف ،ن لدم يسدتطع  التعبيدر عندهنه من الشدرع ولكدكوه تحقق  نّ أالثانية:  

 (1) يته.النزاع في حجّ 

مدر اليتندازع فدي أولدى  الحالة االُ   نّ أوتعليقنا على هذا الكالم يتلخص في  

 بطالنها اثنان، فال تدخل مجال النزاع.

 ،مسدرب شدرعي اليعلمده  نليه مإنها تسربت  أد  ي تاكّ أ  ،ما الحالة الثانيةأ

ه اليحددده واليددري مددى   مدا ند  أل  دإليهيركن  ن  أه اليستطيع والحالة هذه  ن  إف

 م ال؟أة المعارضة مام االدلّ أمد صيعترضه من عقبات وهل ي

ةعليده، مدر شخصدي وحجّ أالقطدع، فهدي إلدى   ذا بلغت به هذه الحالةإنعم  

بددع ن كددان يتّ أبعددد  صددال  أستحسددان أن نعتبددر اإلولكننددا ال نسددتطيع حينئددذ 

 الحالةالشخصية للمستحسن.

هدذه الحالدة تقدرب مدن  نّ أ( العامدة للفقده المقدارنصول  الُ في )اوقد ذكر  

ن لم إوالمسمى بد)الذوق الفقهي(  وهي مما ال اعتبار به    حيانا  أالمعنى الشائع  

 شددددددددددددددددددددددددددددددديء إلدددددددددددددددددددددددددددددددى  يرجدددددددددددددددددددددددددددددددع

 (2)معتد به.

 ستحسانإثبات اإلة أدلّ 

 جماع والعقل:ة من الكتاب والسنة واإلستدل المثبتون بأدلّ ا

 
 .۱9۲ص  ،ن. م( ۱)

 . ۳58ص ( ۲)
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 الكتاب من ة دلّ أ

 .(1) {حسنهأادذين يستمعون ادقوف فيتبعون }وله تعالى: ( ق1

 .(2) {ديكم من ربكمإ نزفحسن ما ا  أواتبعوا }(  قوله تعالى: 2 

 ية، والواقع:المدح عالمة الحجّ  ن  أبحجة 

 ر.حسنية هنا، ال عالقة لها باالصطالح المتأخّ األ ن  إ( 1

ع علددى حسددنية حكددم علددى حكددم، يسددتلزم االطددالأن المجددال فددي إ( 2

ذلدك ووقدع تدزاحم   ن الشارع نفسدهذا بيّ إذلك، فإلى    والسبيل للعقل  المالكات،

 م على المهم، وهذا ال نزاع فيه.همنا  األفي البين، قدّ 

 حتدى لمسدألة تقدديم ية الثانية، اليبقدي  مجداال  ل في سياق اآلمّ أالت  ن  إ(   3

ما هي اسدتعملت ن  إو  ،هم على المهم، فليست تتعرض لمورد  من هذا القبيلاأل

م هذه الصفة على كل ما انزل من الرب، لفظ التفضيل د كما هو الظاهر د لتعّم  

 نابدةمباشدرة وسدبق ذلدك بالددفع  نحدو اإل  لتحبذ التوبة بقرينة ذكر العقاب    وأ

 سالم.واإل

 للحجداج واالسدتدالل،  منطقيا    ها تعطي تعليما  نّ أولى، فالظاهر  اآلية االُ أّما  

 حتمل فيها ذلك، ومع االحتمال  اليبقى مجال لالستدالل.قل يأو على األ

قلندا اتبداع أحسدن <على هذا االستدالل:   الغزالي  ردا  سالم  ة اإليقول حجّ 

ليندا، فضدال  عدن أن إة، فبينوا لنا أن هذا مما أنزل اع األدلّ بما أنزل الينا هو ات

ال تثبدت  إّن  القضدية)وهو بهذا يتحددث عدن قاعددة تقدول:   (3)   يكون أحسنه

ممدا لدم أو    مما أنزل  نفسهستحسان  اإل  أن    نفاآلية ال يمكن أن تعيّ   (موضوعها

 ينزل. 

 
 . 55ادزمر: ( ۱)

 . 55 :ادزمر( ۲)

 . ۲77، ص ۱ج ،ادمستل/ى( ۳)
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 الغزالي أجاب بجواب آخر قائال: نّ أ ثم

ن يلزم من ظاهر هذا اتبداع استحسدان العدامي والطفدل أالجواب الثاني  »

ن ستحسانات وهو استحسداإن قلتم: المراد به بعض اإلوالمعتوه لعموم اللفظ. ف

ة الشدرع دلدّ أمن هو اهل النظر، فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عدن 

 .«ة مع االستغناء عن النظرهل النظر في االدلّ أفاي وجه العتبار  الّ إو

 ه يقال في قباله:ن  أل دةوفي ردهم قوّ  في كالم الغزالي ضعفا   نّ أولعمري 

لديهم اللفدظ بدال إف  هدل النظدر ينصدرأوهدم    متيقنا    هنا في المقام قدرا    ن  إ

قرينة تستوجب الصرف غير وجود نفس  هذاالقدر المتيقن. ومعه كيف يمكن 

اطالقه، ومقدمات الحكمة في البين د كما حقق في أو   التعويل على عموم اللفظ

 .المتيقنبعد العلم بعدم وجود مثل هذا القدر  الّ إمحله د ال تكمل 

ل رفدي واضدح، ولدذا فهدو يشدكّ هل النظدر عأقيد  نّ أأو يقال بتعبير آخر: 

 طالق هنا.قرينة ارتكازية لإل

 جواب الغزالي هنا. فال يتمّ 

 من السنة ةأدلّ 

، فهدو مدا رآه المسدلمون حسدنا  »ه قدال: ندّ أد روى عبدهللا بن مسعود    وال  أ

 .(1)«عندهللا حسن

 صول مختلفة.وقد استدل بهذه الرواية الُ 

ُ ويناقش هذا االستدالل ب  :مورا

عدن   ا  لده ال حدديث  ها موقوفة على ابن مسعود، وربما كانت كالمدا  نّ إ:  أوال  

 .لالستدالل بها أو تدليلالنبي)ص( ومعه ال تصلح 

 .صول د كما يقول الغزالي دها خبر واحد ال تثبت به االُ نّ إ: ثانيا  

يعرف ان لفظة )حسن( يدراد بهدا االستحسدان المصدطلح وهدو   ى: انثالثا  

نده أو ي المعاني هو المراد؟ خصوصا  أمختلفة. ف هناك معاني  نّ أمتأخر، على  

 ليس بينها قدر جامع.

 
 .۳86ص  ۲دشمس اددين ادمقدسي عن عدة ملادر، راجع: ج خّرجه محقق ألوف اد/قه (۱)
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 االحتماالت في هذه الرواية اكثر من واحد: نّ أثم  

وهدو الظداهر، ويعندي  ،ن يراد بهدا العدرف  الشدائع  بدين المسدلمينأ(  1

معيار دليليته فدي حدديثنا عدن إلى  شرناأعرف  المتشرعة، وقد إلى    الرجوع  

 العرف.

يراد بها بيان قاعدة المالزمة بين حكم العقل وحكم الشدرع وذلدك ن  أ(   2

فيما اذا كدان المدراد بالمسدلمين  هندا حيثيدة كدونهم عقدالء د كمدا يدراه السديد 

 .-د وهو بعيد عن الظاهر  (1)الحكيم

أخدذ جماع بعد حملهدا علدى العمدوم المجمدوعي ون يراد بها بيان اإلأ(  3

 سالم في المسلمين.خصوصية اإل

ي استحسان كل فرد فدرد، أ  ،يقن يراد بها العموم االستغراأواليمكن    (4

فوضدى ال تحمدد إلدى    لدى اعتبدار )استحسدان العدامي( وهدو مدؤد إ  ه ينتيدهن  إف

كثريدة دون المطالبدة األأو    هل النظدر،أباها، بل حتى لو اعتبرنا استحسان  قع

 نه مسلك خطير.إبسند شرعي ف

عدن   ىالخصوص، فقد نهإلى    ن العمومثبت عدول الشارع ع  :د قيل  ثانيا  

ستحسدان ز اإليبيع المعدوم ثم عدل فرخص فدي بيدع السدلم. وهدذا يعندي تجدو

 .والعدول

 والرد على مثل هذا االستدالل سهل: 

ة العددول، وهددو علدى علدّ  ه كيدف يعتبدر مدا سدمي هندا بالعددول، داال  ند  إف

الشدارع، وهدي  يهداسدنة جدرى عل ال  إهذا الدليل ال يعدرض   ن  إ..  .ستحساناإل

العمدوم لدم يكدن   ن  أص يكشف عن  بيان بعض العمومات، ثم المجيء  بمخّص  

وايدن هدو مدن  ؟صدةة  المخصّ نالعمدل بالسد  ال  إمن قبل على سعته. وهل هدذا  

 في قبال االصول؟  صال  أستحسان جعل اإل

 جماعاإل

دخدول  :ستحسدانات مدن قبيدلمدة علدى بعدض اإلجماع االُ إويقصدون به  

 
 . ۳6۱االلوف ادعامة دل/قه ادمقارن، ص ( ۱)
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ر لزمان المكث وتقددير يدي السقائين من غير تقديأ،  وشرب الماء من  الحمام

 جرة.الماء  واأل

عى ما يقوم على هدذا  الحكدم ال علدى منشدئه المدد  ن  إجماع لو تم فوهذا اإل

 ستحسان.وهو اإل

 ،عصرالمعصدوم وتقريدره لهداإلى    السيرة الممتدة    الّ إوماهو في الواقع   

 كما عن اآلمدي.

ذا أتلدف إشرب الماء بتسدليم السدقاء مبداح، و  ن  إة الغزالي:  وقد قال الحجّ 

 الغالب، وبتسدلم السدقاء للمدال يدتمّ  ماءه فعليه  ثمن المثل، وهو المبذول له في

 القبول. وبهذا االسلوب يعلل مسألة الدخول للحمام.

ما هو يجدري ن  إليه من قبل العرف، وإوربما كان هذا المعنى غير ملتفت  

 طبيعية في نظره.عقد معاوضة 

 إلى العقلما يرجع 

 وما يمكن صياغته في هذا المجال وامثاله مدعيان:

أو   حكام قد وضعت لمصالح ومفاسد فدي متعلقاتهدااأل  ن  إ: أن يقال:  وفاأل

 مصلحة في المتعلق.إلى  ولم يرجع - ن صح ذلكإفي نفس جعلها د 

ة، اقتضى د مفسولما كان فتح باب العدول  للمجتهد، يحقق مصلحة ويدفع 

 العقل بحكم العدل والسماح والرحمة فتح هذا الباب له.

ستحسان، قد اليقبل مسألة التعليل بالمصالح القائل باإل  ن  أومع الغض عن  

 نّ أ ثبددات إ، فكيددف يمكددن ىعالمدددّ مددن خددص أالدددليل  نّ إ :والمفاسددد. يقددال

العددول، ى تجدويز لدا  جمداال  إنه يدؤدي  أة به، وغايته  ستحسان بوجوهه حجّ اإل

إلدى   قوى وال نحتاج فيهأقياس بدليل وسند  أو    وليكن العدول من قاعدة مقررة

المجتهد؟  هية ما يستحسندليل من هذا القبيل، وأين هذا من االستدالل على حجّ 

وادرك  طعدا  قن المجتهد لدو ادرك بعقلده مصدلحة  تامدة كوهنا    :ه يقالن  أعلى  

 ىنّ ألذلك ولكن  تبعا   ك حكم الشارع قطعا  ادر دائها للحكم قطعا  أ منمانع العدم 
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 قاصرة عن ادراك مالكات االحكام؟ لله ذلك والعقو

 (1)نسداد : دليل اإلادثاني 

ية كل ظن، ن يستدل به، العلى االستحسان  فحسب، بل على حجّ أويمكن  

خمس ونتيجة، إلى صول انتهى بها صاحب كفايةاالُ   ،ب من مقدمات وهو يتركّ 

 :هوملخص

 بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة. اجماليا   هناك علما   ن  أ( 1

طعيدة قة الباب العلم التفصيلي، وكدذا بداب مدا قامدت عليده الحجدّ   ن  أ(  2 

 )ويسمى بالعلمي( مسدودان علينا.

 .صال  أحكام وعدم التعرض المتثالها نا نقطع بعدم جواز اهمال األنّ أ( 3

تيدان بكدل مدا نحتملده للدزوم لم بعدم وجوب االحتياط التدام باإل( كما نع4

إن دار ى الختالل النظام، بل قدد اليمكدن االحتيداط دّ أذا إالعسر بل يحرم ذلك  

 مر بين المحذورين.األ

احتياط، غيدر  أو    براءةأو    تخييرأو    صل من استصحاب األإلى    والرجوع

 ضى العلم.ته يتنافى ومقن  أل دصحيح

 االخر. تلو كل المنافذ واحدا   وهكذا تسد  

 ، فال يمكن ترجيح الوهمترجيح الراجح على المرجوح، قبيح عقال    نّ أ(  5

 الشك على الظن.أو 

 الظن المنهي عن اتباعه. ية الظن، أي ظن كان إالّ والنتيجة، حجّ 

وقد قام العلماء في مدرسة اهل البيت)عليهم السالم( بمناقشدة هدذا الددليل 

ما ال مجدال للتعدرض اليده، مناقشة دقيقة وابطلوه بشتى االعتراضات عليه، م

يدة ة القطعية علدى حجّ دلّ الن المقدمة الثانية بعد قيام األبطإلى    شيرنويكفي ان  

مفتدوح بدال  (بداب )العلمدي ن  أوهذا يعندي  ،بعض الطرق الظنية كخبر الواحد 

 
هذا االستدالف افتراضوي  ألنوه ورد عون ادشويعة ادوذين ال يقودوون باالستحسوان، وادقوائلون   (۱)

 .باالستحسان من أهف ادسنة دم يرد عنهم دديف االنسداد
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 ريب.

 ة النفاةأدلّ 

 :وقد صدر اعتراضه باشكال (1)مام الشافعيوأبرزهم اإل

أو   ن وجدد فيده نصدا  إفد  ،لى المسلم اتباع حكم هللاوجب عأالشرع    ن  أد    1

ف حسدب تصدرّ   ال  إما الحكم االستحساني فما هو   أ  ،فقد اتبعه  قياسا  أو    اجماعا  

 الهوى والميل.

ا مد  إالحكدم  إلدى    والطريق  ا ،  في كل واقعة حكم  ن  أمن المعلوم    ن  أد     2

 القياس و الطريق غيره.أو  ن يكون هو النص أ

 تتعددد ه يجدوز لغيدره ذلدك وهكدذا ند  إن يستحسدن فأجاز للمجتهد  ن  إد     3

 (2)الفتاوى

 وهذه االستدالالت قابلة للمناقشة:

ذ التركيز فدي الندزاع، إ، ىول والثاني: فهما في الواقع ترديد للمدعأما األ

وال مانع من   ،طريق آخر غير النص والقياسأو عدم وجود  يدور حول وجود  

ز ورود  ا نجوّ ن  أآخر. وهنا يقول الغزالي: »ال شك  ال  ستحسان سبيأن يكون اإل

أو  وهدامكمأإلدى  مدا سدبق ن  أبد ،الشدرعمدن د رو بدل لدو ،د باتباعه عقال  التعبّ 

 ،فهدو حكدم هللا علديكم ،وهدام العدوام مدثال  أإلدى    سدبقأو    استحسنتموه بعقولكم

 .(3)لجوزناه«

فلديس االخدتالف فدي   غلدق بداب االجتهداد،ما التقرير الثالث: فلو تم الُ أ  

د يليده السدإه  ستحسان، ولكن الظاهر د كما تنبد  للرد على اإل   الفتيا يصلح دليال  

خير، وهو ما ينقدح في النفس د وال ريب في القسم األإلى    يرشه ين  أد   (4)الحكيم

 
ه ين/ي االستحسان نّ أل  ابرزهم هو ابن حزم  نّ أد/قه االسالمي(  ذكر مسدف كتاب )ادرأي  في ا(  ۱)

 .بع  كالمه قبوف بع  االقسام منبكف  اقسامه، اما ادشافعي فقد استنتج 

 .بعدها وما ۱74ص  اإلسالمي،فلس/ة ادتشريع ( ۲)

 .۲75 -۲74، ص ۱ادمستل/ى، ج  (۳)

 . ۳6۳ص  ،ادمقارنادعامة دل/قه لوف اال( 4)
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ه له الشافعي  د وهو بهذا مرفوض الفوضى د كما تنب  إلى    يهذا  القسم يؤدّ   ن  أ

 سالم.ي للتالعب  باإلل يؤدّ ، بسالميا  إ

 ستحسان بمسلكين:إنه يرد اإلما الغزالي  فأ

م للشدرع حتدى لدو ، ونحدن نسدلّ ية عقدال  ستحسان جائز الحجّ إن اإل  وف:األ

 خدالف وضدرورة العقدل؟ وهد وهدأ وهام العوام،ولكن ما الدليل عليه؟أدنا بعبّ 

 الحقيقة.

ن أبدالغير يجدب  مدا نّ أل دن يكون هنداك سدمع متدواتر قطعديأ  اذ  إجب  يف

أخبدار ة لده حتدى  يّ مر. بل لم تنقل الحجّ لتسلسل  األ  ال  إما بالذات، وإلى    ينتهي

جعدل  ن  أة صل اليثبت د عندده د بخبدر الواحدد، بحجدّ ألا  نّ إحاد، ولو نقلت فاآل

جماع واإل حكام هللا تعالى بمنزلة الكتاب والسنةأمن مدارك  ستحسان مدركا  اإل

وجب النفي. أ يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل،  صول، المن االُ   صال  أو

يدة الشدك فدي الحجّ   نّ أصدوليين مدن  ن الغزالي يريد بهذا ما شاع  لددى االُ أوك

 للقطع بعدمها. كاف  

ثبدات عداء عددم كفايدة خبدر  الواحدد إلادّ   ن  أ  الّ إوهذا الدليل تام في نفسده  

ية خبدر حجّ   لدليل القطعي علىا ال وجه له بعد القبول بقيام اصل ممّ ية  األحجّ 

 ليه.إه يقطع التسلسل المشار نّ أ ذلك ،الواحد 

ن يحكدم أالعالم ليس له   كونجمعت على  أمة  االُ   ن  أب  ا نعلم قطعا  ن  أ:  ادثاني

ستحسددان مصددداق للهددوى أن يددأتوهم بهددذا األصددل، واإلبهددواه، وذلددك قبددل 

 .ىتكرار للمدع يضا  أوالشهوة. ولكن هذا الدليل 

 لبحث ختام ا

نده، ظدواهر  لفظيدة تعيّ إلدى  ه ال يسدتند ند  أستحسدان، ورأيندا  سرنا مدع اإل

 .لن ناقشنا دليل العقأ بعد  ،مالزمة عقليةإلى  يته والن حجّ وتعيّ 

 ن نقول:أ الّ إفل يبق لدينا 

وهدو تقدديم   ،له مدن قبدل جماعدة  ىعستحسان المعنى المد  ريد من اإلن اُ إ

في مقابدل   صال  أته! ولكنه مع ذلك ال يعود  حجّ متن  أمتنه وأالدليلين، فما    قوىأ
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 صول الباقية.االُ 

يدة كداف خرى فال دليل عليها، والشدك فدي الحجّ ريدت المعاني االُ ما لو اُ أ

 للقطع بعدمها.

حد أل ، يشكّ ستحسان بالمعنى غيرالمقبول آنفا  اإل ن  أ ىعن يد  أهذا، ويمكن  

 ظهر مصاديق  الظن المرفوض بقوله تعالى:أ

وال تقوف موا وكذلك قوله تعدالى »  .(1)«الحق شيئا    الظن ال يغني من  نّ إ»

 ذلك من النصوص الناهية عن العمل بالظن. وما إلى .(2)«ديس دك به علم

ستحسددان، بهددذه  المعدداني  الفضفاضددة أن نسددتثني مندده اإلذا شددئنا إا مددّ أ

يبقدى يات، فحق  الذكر مما تنطبق عليه هذه اآلوأمثالها لم يبق هناك شيء يست

د ومدن الطبيعدي   (3)ظن بال موضوع د كما يقول المرحوم المظفرلالنهي عن ا

 للعام. موضوعا   يعن التخصيص الذي اليبق كثر فضال  األ أن يقبح تخصيص 

 وهنا نقول:

إلدى  خدر دأن يفهدم كدل مندا اآلحوجنا د ونحن نعيش فترة تتطلدب أه ما  نّ إ

يحصل  التفاعل ومن بعد  على معطيات معينة، د بحوث  مقارنة تنفي اي جمو

ماعشناه من التمزق د في الغالدب   ن  أفكار برهة، ثم لنشهد  المرجو، لتختمر األ

إلى مور م االُ يحصيلة عدم  التالقي  والتفاهم والتحليل العلمي وتسل  ال  إد لم يك  

كثرة كاثرة  من المواضيع التي قام عليهدا   نّ أهلها المتخصصين بها. وسنجد  أ

اختالف إلى    ن مذهب ومذهب بل حتى بين المذاهب  كلها، يعود الخالف ال بي

 ستحسان.المواضيع اإلفي الجهة، ومن هذه أو  في المصطلح

 
 .۳6يونس:  (۱)

 .۳6االسراء:  (۲)

 . ۱78ص ،۳الوف اد/قه، ج( ۳)
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عشدار العلدم، فدي أه تسدعة  ، وآخدرون عددوّ ه بدعة وتشريعا  عدّ   فمنهم من

 .البحث يطوي هذه المسافة الشاسعة بين الرأيين، ويعود النزاع لفظيا   نّ أحين 

، وسددع، ندددعو كددل  البدداحثين المسددلمين  عمومددا  الفكددري األفددالى  اللقدداء 

عليده خطدط االسدتكبار  تمدر   قدة التدي تشدكل جسدرا  ولننف كل العوامدل الممزّ 

ولئددك الددذين يبنددون عروشددهم علددى ركددام العددالمي البغدديض، ولنددرفض كددل اُ 

لدزوم إلى    ،سالمهمإهم وقرآنهم والخالف بين  المسلمين، في حين يدعوهم رب  

 يددعوهموض للتآمر الكدافر ضدده،  على شخصيتهم ووجودهم  المتعرّ الحفاظ  

ه رحمدة، وعددم ند  ألى الخالف الفكري علدى  إ  االعتصام والتالحم والنظرإلى  

 نقمة وعذاب.إلى  تحويله
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 صفحه سفيد
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 سد الذرائع 

  

 التعريف 

 .الموانع: إغالق الخلل، والفتح: رفع الوسيلة، والسدّ  يد ه الذريعة د لغة  

حسدم مدادة وسدائل »ه  ندّ أصطالح ذكدر فدي تعريدف سدد الذريعدة  وفي اإل

 .(1)«مفسدةإلى  إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة الفساد دفعا  

 .(2)«مصالح البشرإلى  تيسير السبل»اما فتح الذرائع فهو 

الوسديلة »هدا:  نّ أتعريدف جدامع للذريعدة بإلدى    في حين دعا السديد الحكديم

 فهي تارة تسد وأخرى تفتح باعتبار المقصد.   (3)«األحكام الخمسةإلى   يةالمفض

 واألصح التفريق بين العمليتين واستعمال اللغة الفقهية فيهما فيقال: 

 فعل محظور.إلى  يةسد الذرائع هو: تحريم الوسيلة المؤدّ 

 يجاب الوسيلة التي يتوقف عليها فعل واجب. إوفتح الذرائع هو: 

 ختالف ما في نوعية البحث في الموردين. إق نافع لوجود وهذا التفري

 أقسام الذريعة  

 أقسام أربعة: إلى  قسمها ابن القيم 

المفسددة كالزندا المفضدي الخدتالط إلدى    د الوسائل الموضوعة لإلفضاء  1

 
 .۲76ص  ،۲4ج  ،ادموسوعة ادكويتية (۱)

 .۲8۱ص  ،ن.م (۲)

 .۳94ص  ،ادمقارن ادعامة دل/قهلوف اال   (۳)
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   األنساب.

إلددى  د الوسددائل الموضددوعة لألمددور المباحددة ويقصددد الفاعددل التوسددل 2

 بيع ويقصد الربا كحيلة شرعية. المفسدة كمن يعقد ال

هدا د الوسائل الموضوعة لألمور المباحة ولم يتم قصد الفساد منها إالّ أن    3

آلهدة المشدركين   كسدبّ   ،ومفسدتها أرجح من مصلحتها  ،ي في الغالب إليهتؤدّ 

 وا هللا عدوا . بين ظهرانيهم فيسبّ 

مصدلحتها   أن    المفسددة إالّ إلدى    د الوسائل الموضوعة للمباح وقد تفضي  4

 المخطوبة. إلى  كالنظر ،أرجح من مفسدتها

 .(1)مة إالّ الرابعها كلها محرّ ويرى أنّ 

 وهناك تقسيم آخر متداول عند علماء اإلمامية وهو تقسيمها )أي الذريعدة(

يعبدر مدا  أو    ما كانت من قبيل العلة التامة وما كانت من قبيل جدزء العلدةإلى  

  .عنها بما ينفك وماال ينفك

 نفكاك وعدمه يالحظ فيه التالزم العرفي ال العقلي. واإل

 هناك تقسيمات أخرى ربما كان لها أثر في نوع الحكم عليها. كما أنّ 

 موقف المذاهب 

سّد الذرائع من أدلّدة الفقده مركدزين علدى   أن  إلى    ذهب المالكيّة والحنابلة 

األقسدام كلّهدا مدا   أن  في حين ذكر ابن القيم    ،القسم الثاني من األقسام الماضية

 ة الفقه. وأنكر الحنفية والشافعية كونها من أدلّ  ،عدا القسم الرابع محّرمة

ن لم يعندون بهدذا إهذا الموضوع و  وأّما اإلمامية فقد ذكر السيد الحكيم أنّ 

العنوان لديهم لكنه يبحدث عنده فدي بحدث )الوجدوب الغيدري للمقدمدة( وأنهدم 

جماعدة مدن  قدمة في حكمها لذي المقدمة إالّ أن  يكادون يطبقون على تبعية الم

 
 .۱47ص  ،۳ج ،اعالم ادموقعين (۱)
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 (1) رين منهم أنكروا تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها.كبار المتأخّ 

هناك فرقا  بين بحوثهم وهذا البحث وعلى األقدل فدي   وسنرى فيما يلي أن  

 سّد الذرائع. 

 ة القائلين بسّد الذرائع ومناقشتهاأدلّ 

 ة الفقهية واستدلوا سد الذرائع هي من األدلّ  أن  إلى   ذهب المالكية والحنابلة 

 بما يلي:

 ستقراء.د دليل اإل 1

 حتياط. د أحاديث اإل 2

 د الدليل العقلي.  3

 ستقراءدليل اإل أّوال : 

 هدا مدن بداب سددّ استعرض علماؤهم الكثير من موارد التحريم فوجدوا أن   

المرأة، وتحريم الخلوة إلى  الحرام من قبيل تحريم النظر المقصود إلى   الذرائع

أو   بها، وتحريم إظهارها للزينة الخفية وتحريم سفرها وحدها بعيدا  ولدو لحدج

إلدى  العدورات، ووجدوب االسدتئذان عندد الددخولإلدى    عمرة، وتحريم النظدر

 الزنا. إلى  الطرق ها حرمت لكي يتم سدّ ا يعلم أنّ البيوت وغير ذلك ممّ 

ّ  بطريقدة   وحينئذ  فلو كان هناك طريق لم ينصّ  على حكمه تم منعه عمال 

 الشارع. 

 المناقشة 

 قبل الدخول في المناقشة يجب التنبيه على أمر مهم وهو:  

الحديث ينصدّب علدى المقددمات التدي ال تسدتلزم بشدكل قطعدي تحقدق   ن  إ

 
 ،وأجوود ادتقريورات  ،۲4۱ص  ۱ج  ،وحقوائق األلووف  ۲۱۲ص    ،۱ج  ،راجع نهاية اددرايوة  (۱)

 .۱74ص ،۱ج
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 ن  إنفكداك د ولدو بشدكل عرفدي د فدإذا افترضنا االستلزام وعدم اإلا  أمّ   ،الحرام

ال ريب في حرمته العقلية )علدى األقدل( فإلقداء المصدحف فعل هذه المقدمات  

قطعدا  )بدل يعتبرهدا   عقال    مةوهي محرّ   ،في النار مثال  يستلزم إحراقه وإهانته

رندا عدن الحرمدة عبّ    . وإنّمدا(1)التقي السبكي خارجدة عدن بداب سدّد الدذرائع(

مقدمدة بالحرمة العقلية على األقل لنستوعب رأي القائلين بعدم تبعيدة حرمدة ال

دون على وجدود لحرمة ذي المقدمة من باب التحريم المولوي، وإن كانوا يؤكّ 

كالحكم العقلي بوجوب المقدمة لتحقيدق ذي المقدمدة كمدا   ،حكم عقلي بالحرمة

إلدى  فاق على حرمة كّل ما ينتهي بشكل طبيعي وعرفدييمكن القول بوجود اتّ 

 ا إذا لم يدؤد أمّ   ،لمين أيضا  ذلك كحفر اآلبار في طرق المسإلى    ىالحرام إذا أدّ 

ال كدالم فدي قبحده الفداعلي باعتبدار الحدافر    الحرام فنقول فيه أيضدا  أنّدهإلى  

فإذا قلنا باستحقاق المتجري للعقداب   ،متجرئا  على الحرام وعامال  على تحقيقه

 استحقه بذلك )وهنا بحث خاص بالموضوع(. 

المفسددة إلدى    كدان أداؤهبحق د هو مدا    (2)د القرافيفمصب البحث د كما أكّ 

 كثيرا  لكنه ليس غالبا . 

يجدري فدي غيدر مدا ورد فدي الكتداب    الخالف إنّمدا  وغني عن التنبيه أنّ 

 والسنّة، 

من موارد سد الدذرائع فدال خدالف فيده كمدا فدي   آخر  أما ما قام عليه دليل

 . عدوا   مسألة النهي عن سب آلهة المشركين لئال  يسبوا هللا تعالى

اءل عدن المقصدود بسدّد الذريعدة وحرمدة كدّل وسديلة يمكدن أن وهنا نتسد

إلدى   يالحرام وإن كانت بنفسها مباحة كالمشي في طريق قدد يدؤدّ إلى    تفضي

 ي إليده ويحتمدل فيهدا ذلدك أم أنّ الحرام فهل يراد سّد كّل وسيلة يمكن أن تدؤدّ 

ى إلد عرفدا  د بأدائهداأو  المراد هو سّد خصوص الوسدائل التدي نقطدع د حقيقدة

 
 .۱48ص  ،۳ج  ،البن ادقيم ،راجع إعالم ادموقعين (۱)

 .۳۲ص  ،۲ج  ،اد/روق دلقرافي (۲)
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 الحرام؟ 

ن كان الكدالم فدي إفإن كان الثاني فال خالف في ذلك من حيث الحرمة، و

وشرعيتها باعتبارها حكما  شرعيا  غيريا  مترشحا  من الحكم الشدرعي عقليتها  

قائما . والحقيقة هي قيام تزاحم بين الحكم األولي لذات المقدمة والقدائم   للمقدمة

ولددي لددذي المقدمددة )إذا كددان التددزاحم علددى المددالك المتددوفر فيهددا والحكددم األ

وهدو  ،يوحكدم ذي المقدمدة تكليفد  ،متصّورا  بين حكم اإلباحة وحكم الحرمدة(

مقدم في الغالب على الحكدم غيدر التكليفدي، وربمدا كدان مدالك اإلباحدة أكثدر 

 أهمية من مالكات بعض األحكام التكليفية. 

 أما إذا كان المراد هو األول فهو أمر غريب !

أن الشارع قد يشتد اهتمامه بحذف مفسددة مهمدة فيصدب اهتمامده صحيح  

وحينئدذ يقدوم مباشدرة   ،على سدّد كدّل الطدرق التدي تدؤدي إليهدا ولدو احتمداال  

حيدث عمدل   ،بالتحريم كما في موضوع الزنا واختالط المياه وضياع األنساب 

وقدد   .الشارع على سّد كثيدر مدن الطدرق المفضدية إليده علدى نحدو االحتمدال

 ،هكّل طريق يؤدي إليه بنفس المستوى يجب سد    يد البعض من أسلوبه أنّ يستف

ولكن هذا األمر ال يمكن أن يشكل قاعدة عامة في كدّل مدوارد المفسددة لنقدول 

يقدوم أو  هذا المعندىإلى    صل عام إالّ أن يرشدنا الشارعأالذرائع كدليل و  بسد  

الشدديخ  أنّ إلددى  نشدديروكمثددال لددذلك  ،الحددرامإلددى  الددذرائع المفضددية هدو بسدددّ 

وهددو فددي صدددد تقريددر حرمددة التشددبيب بددالمرأة  -يقددول ألعظددم األنصدداري ا

ويمكددن أن يسددتدل عليدده بمددا سدديجيء مددن »: -المعروفددة المؤمنددة المحترمددة

ومنافاتده للعفداف   ،على حرمة الفحشاء  عمومات حرمة اللهو والباطل وما دلّ 

وجب د ولدو بعيددا  د تهديج على حرمة ما ي  وفحوى ما دلّ   ،المأخوذ في العدالة

ه ألنّ   دعلى المنع عن النظر  مثل ما دلّ   ،غير الحليلةإلى    القوة الشهوية بالنسبة

ثالثهمدا الشديطان   ألنّ   دوالمندع عدن الخلدوة باألجنبيدة  ،سهم مدن سدهام إبلديس

أن التسدتر   رجح، ويدوكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتّى يبرد المكان

والتسدتر عدن الصدبي المميدز   ،هن يصفن ألزواجهدنن  أل  دعن نساء أهل الذمة
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والنهدي فدي الكتداب العزيدز عدن أن يخضدعن بدالقول  ،الذي يصدف مدا يدرى

فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن أن يضربن بأرجلهن لديعلم مدا يخفدين مدن 

غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمدة ذكدر إلى    زينتهن

 .(1)«ة بما يهيج الشهوةالمرأة المعينة المحترم

 يقول أستاذنا الحكيم:  

على أنا ال نمنع أن يتخذ الشارع احتياطات لبعض مالكات أحكامه التي » 

يحرص أن ال يفوتها المكلف بحال فيأمر وينهى عدن بعدض مدا يفضدي إليهدا 

خذ طابع القاعدة العامة ولعدل الكثيدر مدن ذلك ال يتّ   تحقيقا  لهذا الغرض إالّ أنّ 

لة التي ذكرها )يعني ابن القيم حيث ذكر ما يقارب المائة بين آية وحديث األمث

 وجد فيها اتحاد الحكم بين الوسائل وما تفضي إليه( منصبة على هذا النوع. 

ويكفينا أن ال يكون في هذه األمثلة مدن التعلديالت مدا يصدلح ألن يتمسدك 

ق المحرمدات، إطالقه لتحريم جميع المقددمات التدي تقدع فدي طريدأو    بعمومه

د بخصوص هدذه المواقدع التدي ثبدت ا إالّ أن نتقيّ نمهما كان نوعها، وليس علي

 .(2)«فيها التحريم

نعم يمكن ألحد أن يدّدعي حصدول اطمئندان لده بطريقدة الشدارع فدي كدّل 

 .(3)ي غاية الصعوبةإثبات ذلك ف الموارد إالّ أنّ 

لحنفية في رد هذه بعض ما قاله الشافعية وا  الكويتية  وقد ذكرت الموسوعة

وهدي مضدطربة مدن   ،الذرائع هدي الوسدائل  الكلّية المّدعاة باعتبار أن    القاعدة

حيث األحكام، ومختلفة مع المقاصد من حيث قوة المصالح والمفاسد وأضافت 

الشرع مبني على الحكدم بالظداهر كمدا قدد   إنّ  :وقالوا»الموسوعة المذكورة:  

اإلسالم ويبطنون الكفر ولدم يجعدل لده أن أطلع هللا رسوله على قوم يظهرون  

 
 .۱79، ص ۱ج ،ادمكاسب دلشي  األنلاريكتاب  (۱)

 .4۱۱ص  ،ادمقارن االلوف ادعامة دل/قه (۲)

ا ما يعد ضوءاا ك  (۳) ا )على حود تعبيور أسوتاذنا ادلودر( اوقد يست/اد من طريقة ادشارع احيانا ش/ا

 منه ادحاكم ادشرعي دتنظيم شسون ادبالد. يست/يد
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مع   يحكم عليهم في الدنيا بخالف ما أظهروا، وحكم في المتالعنين بدرء الحدّ 

 المرأة أتت بالولد على الوصف المكروه.  وجود عالمة الزنى، وهو أن  

قال الشافعي: وهذا يبطل حكم الداللة التي هي أقوى من الذرائع، فإذا بطل 

 . (1)«أبطل األضعف من الذرائع كلهاالئل األقوى من الد 

ن هدذه الوسديلة يظهدر كدوه صحيح  الشافعي أراد أن يقول بأن    اإلمام  ولعلّ 

إلدى   رر التحدريم مدا لدم يصدلها مقدمة للحرام ولكن هذا الظاهر لن يبّ منها أنّ 

 مستوى القطع العرفي على األقل. 

 حتياط ما يمكن تسميته بدليل اإل :ثانيا  

 حتيداطة التي تذكر في باب وجوب اإلاألدلّ إلى    بسّد الذرائعائلون  ستند القإ

 .(2)«ماال يريبكإلى  دع ما يريبك»حسنه من قبيل قوله )ص(: أو 

ن وبينهما مشبهات ال يعلمهدا كثيدر ن والحرام بيّ الحالل بيّ »وقوله )ص(:  

قى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فدي الشدبهات من الناس فمن اتّ 

ال ألكدل ملدك حمدى،  ان كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أال وإن  ك

 .(3)«وان حمى هللا في أرضه محارمه

 المناقشة  

يدراد    دليل األصل العملي فدي حدين أنّدهإلى    ستناد إ   وأهم ما يقال فيه أنّه

هنددا االسددتدالل بدده علددى أصددل مددن أصددول الفقدده وهددو مددا يسددمى باألصددل 

 االجتهادي.

 
قبيف باب  ،۲70ص  ،7ج  ،نقالا عن االمام ادشافعي ،۲78ص  ۳4ج    ،ادموسوعة ادكويتية  (۱)

 ابطاف االستحسان.

من حديث االموام ادحسون بون علوي)ع( وقواف عنوه  ، 77ص، 4ج، ورد في لحيح ادترمذي  (۲)

 حديث لحيح.

 ه ادملادر ادشيعية فهو من ادمسلمات اإلسالمية.وأوردت ،۱۱9ص، ۱ج  فتح ادباري، (۳)
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يرجع إليها لرفع الحيرة والشك عند   األصول العملية إنّما  علوم أنّ ومن الم

ة االجتهادية هنا قائمة على إباحة األدلّ  فقدان الدليل االجتهادي، والمفروض أنّ 

الذريعدة باعتبارهددا هددي، وال معندى لتقددديم مقتضددى أصدل عملددي علددى دليددل 

 لموضوعه. م عليه رتبة ورافع األصل االجتهادي مقد   ألن   داجتهادي

سددتناد لمددا ذكددر وأشددباهه لدديس تامددا  فددي إثبددات أصددل عملددي اإل علددى أن  

باالحتيدداط وتحددريم كددّل شددبهة تحريميددة )كمددا يقددول بددذلك األخبدداريون مددن 

مجمله على النحو إلى    نا نشيراإلمامية( والحديث في هذا المجال مفصل إالّ إن  

 التالي: 

حتياط في كدّل مدورد مشدتبه اإلبستند القائلون بوجود أصل شرعي يحكم  إ

 كثير من النصوص الشريفة نذكر منها ما يلي: إلى  فيه شبهة تحريمأو  مطلقا  

 .(1) (ادتهلكةإدى  وال تلقوا بأيديكمد قوله تعالى: ) 1

 –  كاندت تحدوي نهيدا  إرشداديا    ماإنّ ها  وقد نوقشت داللة اآلية على ذلك بأنّ 

في المقطدع السدابق علدى اآليدة الشدريفة،   اإلنفاق المذكور  أن  إلى      -المولويا   

وهو   ،الهالكإلى    الذي يوجب اإلفالس والتعرض    الحدّ إلى    يجب أن ال يكون

نفداق فدي لدزوم اإلإلدى    ها ترشدد أنّ أو    (2)الصدرستاذ  االُ ه المرحوم  احتمال قرب  

تعرضت البالد للفناء كما جاء في بعض التفاسير من قبيدل تفسدير   الجهاد وإال  

 حتمال.اإلستدالل يبطل مع هذا اإل ومن الواضح أنّ  (3)م الرازياإلما

العمل بهذه الذريعدة فيده هلكدة فيكدون المدورد مدن  ننا هنا نشك في أن  إثم  

النهدي لدو أريدد بده   أن    كمداوهو باطدل.    ،التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

 
 .۱95 :سورة ادبقرة  (۱)

 .8۳ص  ،۲ج  ،بحوث في علم االلوف (۲)

 .۱49 - ۱48ص  ،5ج  ،ادت/سير ادكبير دل/خر ادرازي (۳)
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ه ألند   دهدي إرشداديهدو ن النهي عن التهلكة األخروية لم يعد نهيا  مولويا  وإنّما

 .(1) وهي ال تقبل جعال  شرعيا   ،من شؤون الطاعة والعصيان يعد  

 .(2) (هللا وادرسوفإدى  وإن تنازعتم في شيء فردوه)د قولده تعالى:  2

هللا إلددى  الشددبهة وتددأمر بددالرد  اقتحدداماآليددة الشددريفة تنهددى عددن  ن  إفيقددال 

مدوارد الندزاع ال الشدك فدي إلدى    تشدير   اهدن  أمدن المحتمدل    والرسول. إالّ أن  

باعتبار ورودها بعد  دالحكم، وربما كانت تركز على النزاع في األمور العامة

هللا يعني تحكيم شريعة هللا إلى  ( ثم أن الردّ أطيعوا هللا وادرسووفقوله تعالى: )

 ستداللي. وهو أجنبي عن موردنا اإل ،األهواءإلى  ال الرجوع

حتياط من قبيل ما ذكر ة على حسن اإليات الدالّ ستدالل ببعض الرواد اإل  3

 في الدليل وهناك روايات كثيرة غيرها مثل الروايات التالية: 

 .(3)تقى الشبهات فقد استبرأ لدينهأ د من ا

 ستبراء.ولم تبين الرواية ماهية هذا اإل

 .(4)ب د أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت 

 ستحباب.د اإلوقرينة )بما شئت( تؤكّ 

 .(5)الشبهة د ورع الناس من وقف عنأ ج د

 وال داللة فيها على الوجوب. 

 .(1)د د من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه

 
 .469ص  االلوف ادعامة دل/قه ادمقارن،راجع  (۱)

 .59ادنساء:  (۲)

 .۲8 ح ،بواب ادمقدماتادباب ادثامن من ا ،جامع احاديث ادشيعة (۳)

 .۳0ح ادملدر ن/سه  (4)

 .۳۳ح ادملدر ن/سه  (5)
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 .والحديث إرشاد لعلم عقالئي 

وتركدك حدديثا  لدم <  ،قتحام فدي الهلكدةهد الوقوف عند الشبهة خير من اإل

 .(2) تروه خير من روايتك حديثا  لم تحصه

ة اإلباحدة دلة البراءة الشرعية د كما قلنا د ناهيك عن أدلّ أ  ومن الواضح أن  

قتحاما  بال دليل، فليس هنا هلكة إرتكاب هنا الجتهادية في الذرائع ال تجعل اإلا

 رتكابها كذلك. إحتّى يعتبر 

 كونها إرشادا  لحكم العقل. إلى  هذا باإلضافة

ه فاجتنبده، ن لدك غيد  بعده وأمدر بديّ  ن لك رشده فاتّ أمر بيّ    :و د األمور ثالثة

 .(3)هللاإلى  وآخر اختلف فيه فرده

العملية كالبراءة قامت على كدون أو    ة االجتهاديةاألدلّ   ولكن المفروض أن  

ن شك في حرمتها هنا لوقوعها أحيانا  طريقدا  إهذه الذريعة حالال  في األصل و

 للفساد.

 ول فيهما: ستدالل لنقالحديثين المذكورين في اإلإلى  وأخيرا  فلنعد 

ث عن ه يتحدّ ن  أ( فمن الواضح ...أما الحديث األول )حديث دع ماال يريبك

وفدي اآلخدر   ،ر اإلنسان بين سدبيلين الشدك فدي أحددهمافإذا خيّ    ،مبدأ عقالئي

 
 .۳۳ح  ،ادملدر ن/سه ادباب ادسابع (۱)

 .40، ادملدر ن/سه ادباب ادثامن من ابواب ادمقدمات (۲)

وهناك أحاديث تشابهه معنىا من قبيف ما جواء فوي مقبودوة عمور بون   45ح    ،ادملدر ن/سه  (۳)

نما إوقد جاء فيها » (۱۱4ص  ،۱8ج  ،االمامية )وسائف ادشيعةحنظلة كما عنونت في كتب  

فمون تورك   ،أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بويّن غيوه فيجتنوب، وشوبهات بوين ذدوك  ،األمور ثالثة

ادشبهات نجا من ادمحرمات ومن أخذ بادشبهات وقع في ادمحرمات وهلك من حيوث اليعلوم« 

( وبحثت 498، ص  ادمقارن  لوف ادعامة دل/قهاالبها ادسيد ادحكيم من ادتواتر ادمعنوي )وقرّ 

ص  ،۲، جائود االلووف دلشوي  االنلوارير)راجوع ف مامية األلوودية بشوكف واف  في كتب اإل

67.) 
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حتياط عموما  فال يمكن اإلستدالل به على أصل اإل  .ريبة وخوف اختار األول

 الحكم المذكور. إلى  هو إرشاد   وإنّما

  .( فنقدول فيده: إنّ .ن.ن، وحدرام بديّ  ا الحديث الثاني )حديث حالل بديّ  أمّ و 

هذا المضمون العقلدي. ثدم أندا إلى  هناك وضوحا  في لحن الرواية في اإلرشاد 

مدا أمكدن أوامر الطاعدة والعصديان ليسدت مولويدة ورب    أن  إلى    أشرنا من قبل

مختلددف الددذرائع ضددرورة التددورع عددن سددلوك إلددى  الروايددة تشددير القددول أن  

رتفداع نسدبة احتمدال الوقدوع فيده ممدا الحدرام إلإلدى    يوالطرق التي قد تدؤدّ 

ممدا يجعلهدا مدن حيدث المجمدوع  يجعلها من حيث المجموع طريقا  طبيعيا  له

إلدى  ي بشدكل طبيعديالذرائع التي تدؤدّ إلى    الحديث قد يشير  محرمة. على أن  

ه مالزمدا  عرفدا  للحدرام د وهدذا باعتبدار  دالحرام وهذا مدا اتفقندا علدى حرمتده

المعنددى قددد يسددتفاد مددن الحددوم حددول الحمددى بحيددث يوشددك أن يواقعدده بشددكل 

 طبيعي. 

 الدليل العقلي ثالثا :

نقض للتحريم إلى  الشيء المحرم مفضيةإلى   باحة الوسائلإ  ن  إ  :هوملخصّ 

 .(1)وحكمة الشارع وعلمه تأبى ذلك  واغراء للنفوس به

 المناقشة

كانت تلك التي تسدتلزم الوقدوع فدي الحدرام    راد بهذه الوسائل إنالم   إنّ  

ال دليل على كونهدا ذات حرمدة    ا يمنع العقل منها إالّ أنّهها ممّ فال ريب في أنّ 

الحرمة د كما هو معلوم د تتبع توفر المالك في نفس العمل   ألنّ   دشرعية دائما  

اك معنى للحكم المولوي صل الذريعة مالك الحرمة لم يكن هنأفإذا لم يكن في 

بالحرمددة بددل يعتمددد الشددارع علددى تحريمهددا العقلددي باعتبارهددا مقدمددة الزمددة 

 
 .۱48ص ،۳ج  ،اعالم ادموقعين البن ادقيم  (۱)
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 للحرام. 

تلدك المدوارد التدي قدد   وموضع النزاع ه  كونالمناقشة المهمة هي    إالّ أنّ 

متنداع عنهدا، ولديس جد فيها حتّى اإللدزام العقلدي باإلالحرام وال يوإلى    يتؤدّ 

غراء للنفوس وما لم يصلنا من الشارع تحدريم فهدي إفيها أي نقض للتحريم و

   باقية على حكمها األصلي.

ما يبحث عند علماء اإلمامية تحت عنوان مقدمدة   ومن هنا فنحن نعتقد أنّ 

المقددمات، ال إلدى  ح الوجدوب والحرمدةمقدمة الحرام ومدى ترشدّ أو    الواجب 

ر ربعدة د كمدا تصدوّ الذرائع المختلف فيه بين المدذاهب األ  عالقة له ببحث سدّ 

فمصب النزاع ليس هو المقدمات التدي ثبدت تحريمهدا   (1)ذلك بعض أساتذتنا د

ز المتنازعون على تلك التي قد يركّ    بنفسها وال تلك التي تستلزم الحرام وإنّما

 .(2) د القرافي(الحرام )كما يؤكّ إلى  يتؤدّ 

  وهذا المورد ليس محال  للنزاع عند علماء اإلمامية أيضا .

مدا ال  :قسدمينإلدى    يقول اإلمام الشهيد الصدر بعد تقسيمه مقدمات الحرام

صف بالحرمدة فالقسم األول من المقدمات يتّ »ينفك عن الحرام وما ينفك عنه: 

وهدو  ،المطلدوب فدي المحرمدات تدرك الحدرام  ألن    دالغيرية دون القسم الثاني

ى تددرك القسددم يتوقدف علددى تددرك القسدم األول مددن المقدددمات وال يتوقدف علدد

 .(3)«الثاني

 مالحظات:   

الفقهدداء جميعددا  يأخددذون بأصددل  الواقددع أن  » :: ذكددر األسددتاذ سددالماألودووى

 
 .4۱0ص ، ادمقارن ادعامة دل/قهلوف الا (۱)

 .۳۲ص  ،۳ج  ،اد/روق (۲)

 .۳76ص  ،۱ج  ،ة ادثادثةادحلق ،دروس في علم االلوف (۳)
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إلدى   الذرائع مع اختالف فدي مقددار األخدذ بده و تبداين فدي طريقدة الوصدول

اكثدر الفقهداء يعطدي الوسديلة د أي   المشاهد في أحكدام الفدروع أن     الحكم. إنّ 

ن طريقا  لها ا إذا لم تتعيّ نت الوسيلة لهذه الغاية، أمّ ية إذا تعيّ الذريعة د حكم الغا

ها تعتبدر أصدال  لألحكدام، ويقدرب منده فدي ذلدك فالمشهور عن اإلمام مالك أنّ 

 .(1)«اإلمام أحمد وتبعهما ابن تيمية وابن القيم

ن الوسيلة للغاية ال يكسبها حكم الغاية دائمدا  تعيّ  كونوالذي ينبغي أن يقال 

طريقا  ما كان هو الطريدق   ة عن الوسيلة، فلو أن  إذا كانت الغاية غير منفكّ   إالّ 

بيت فيه مفسدة لم يحرم السير فيه ألغدراض أخدرى. ثدم إلى    الوحيد للوصول

المفسددة ولدو كدان األداء غيدر إلدى    ينا ال ندري كيف يحرم كّل طريق يؤدّ ن  إ

 غالبي فضال  عن كونه في قليل من األحيان. 

 ي حال فالنص غير دقيق وتقسيم القرافي أدق منه. وعلى أ

حمدد وابدن تيميدة وابدن أ: الحظ األستاذ الحكيم على ما قاله مالدك وادثانية

اكتشداف حكدم  هذه المسألة من أصدول األحكدام وعلّدق عليده بدأن    القيم من أنّ 

 ا أن يتم من خالل الحكم العقلي بقاعدة المالزمة بين الحكم الشرعيمّ إالمقدمة  

مسدألة فدي مباحدث والحكم الشرعي في المقدمة وحينئدذ تددخل ال  ،ذي المقدمة

ا أن تستفاد هذه المالزمة من خدالل الداللدة اللفظيدة مّ إو  صغريات حكم العقل،

ة األحكددام د كمددا بنددى عليدده الددبعض د وحينئددذ يكددون وجددوب االلتزاميددة ألدلددّ 

 .(2)المقدمات مدلوال  للسنة وال تشكل المسألة أصال  برأسه

 شكال واردا . ولو كان هؤالء العلماء يقصدون ذلك لكان اإل

ل قاعدة عامة تسدتنبط منهدا المسألة تشّك   يريدون أنّ   كونهمالمحتمل    إالّ أنّ 

 
 .۲70ص  ،ادمدخف ادى اد/قه اإلسالمي (۱)

 .4۱5ص  ،ادمقارن االلوف ادعامة دل/قه (۲)
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 األحكام حتّى وان كانت تطبيقا  ألصول أخرى سابقة عليها. 

ن لم تكن مستلزمة إ: قد ينطبق عنوان محرم على بعض المقدمات وادثادثة

مدن  مة فتحرم ولكن ال من باب هذا األصدل وإنّمداعرفي للنتيجة المحرّ بشكل  

)اإلعاندة علدى اإلثدم( المنهدي   مدن قبيدلم عليها...  نطباق العنوان المحرّ إباب  

 .عنها في القرآن الكريم

 نطباق. وقد يقع اإلختالف في موارد اإل

الصددنم، وبيددع آالت اللهددو أو  فبيددع هياكددل العبددادة المبتدعددة كالصددليب 

مدة بدال ريدب المخصصة للحرام وكذلك آالت القمار هدي مدن المدوارد المحرّ 

 ة الواردة فيها. صّ ة الخا ثم باإلضافة لألدلعلى اإل  ةعانإباعتبارها  

وبيع العنب على أن يعمل خمرا  والخشب علدى أن يعمدل صدنما  و إجدارة 

يهدا المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، وبيع محالت السينما على أن تعرض ف

كدّل ذلدك وأمثالده   ،األفالم الخليعة، وإجارة األماكن ليتم تعذيب المؤمنين فيهدا

ه أكدل للمدال ند  أمما ينطبق عليه حتما  عندوان اإلعاندة علدى اإلثدم فضدال  عدن 

 تلك المنافع ساقطة في نظر الشارع.  باعتبار أن   دبالباطل

الخمدر ولكنده   ختالف في بيع العنب مثال  دون تقييدد بصدنعوربما وقع اإل

في بيع شيء لو انضم إليه شيء آخر في عقدد آخدر أو    يفعل ذلك،   يحتمل أنّه

يتعامدل مدع العددو    بيدع سدالح ممدن يظدن أنّدهأو    لكان مقدمة حتمية للحرام،

تمرير بضاعة من خدالل بعدض الددوائر التابعدة للظدالمين ممدا أو    المحارب،

  أن يقصد هذه التقويدة وإنّمداي ألخذهم ضرائب عليها وتقوية كيانهم دون يؤدّ 

 يقصد التصدير لبالد أخرى. 

ه مددة أخددرى علددى بعددض إذا صدددقت عندداوين محرّ   وخالصددة األمددر أنددّ

مة لذلك ولكننا نبحث عن المقدمية نفسها وهدل تسدتوجب المقدمات كانت محرّ 

 ؟الحرمة إذا لم تكن مالزمة أم ال
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 الذرائع والحيل الشرعية  سدّ  

العقد الذي يملك صورة ظاهرية مباحة ويراد منه   نّ ربما اعتبر البعض أ 

 الذرائع.  الغرض الحرام يجب تحريمه وضعيا  من باب سدّ 

يعقدد البيدع أو    وقد حّرم ابن القيم فعل من يعقد النكداح قاصددا  بده التحليدل

 .(1)قاصدا  الربا

شهر بعشرة دراهدم ثدم إلى    م المالكية بيوع اآلجال كمن باع سلعةكما حرّ 

ه أخرج مدن يدده خمسدة فمالك يقول: إن    ،نقدا  بخمسة قبل آخر الشهر   اهااشتر

أجل توسدال  إلى  اآلن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة

 بإظهار صورة البيع لذلك. 

فهدو ال   ،ظداهر العقدد إلدى    دا  على النظدروقد خالف الشافعي في ذلك مؤّك  

 تأخر عنه.أو  يفسد بشيء تقدمه

ألدف مسدألة اخدتص بهدا إلدى    هناك بيوعا  تصل  د ذكرت الموسوعة أن  وق

 فما هو الموقف في هذا المجال؟ (2)فيها الشافعي همالك وخالف

الذرائع وفق المقياس الذي  هذا الباب ال يدخل في بحثنا عن سدّ   الظاهر أنّ 

ى أدّ ق الهددف وإن  بشكل غالبي تحقّ أو    ه ال يستلزم تماما  ألن    دطرحناه من قبل

 إليه أحيانا .

بيع الشرط )أو ما يسمى ببيع الوفاء( مثال  قد يكدون حقيقدة بيعدا  يبيدع   فإن  

 فيه شخص بيتا  آلخر مشترطا  عليه إعادته عند إعادة الثمن في الوقت المحدد. 

إلدى  يفلنقدل قدد يدؤدّ  وتحايل على الربا بهدذه الطريقدة اإلى    يكما قد يؤدّ 

 ولكن هل تحرم نتيجة الربا مثل حرمة الربا؟   ،الربانفس النتائج المقصودة من  

وهل من الممكن وضع ضابط للتمييز بين النوعين على أساس القصد مثال  

 
 .۱48ص  ،۳ج ،اعالم ادموقعين (۱)

 .۲79ص  ،۲4ج  ،ادموسوعة ادكويتية (۲)
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 الذرائع؟  والعمل بعد ذلك بمبدأ سدّ 

باعتبدار إمكدان  دشكال يبقى قائما  من جهدة أخدرىاإل  نّ إوعلى أي حال، ف

ثيددر مددن أنمدداط الفسدداد وهددو المسددرب الطبيعددي لك ،التحايددل لتحقيددق الربددا

االجتماعي واالقتصادي، واألزمات القائمة التي نشاهدها في الدنظم المتعاملدة 

به فكيف ينسجم هذا مع طرح مسألة التحايل والفرار من الربا حتّى في بعض 

اإلسالم يفتح بنفسه الباب لجريدان الربدا فدي   النصوص الشرعية مما يوهم أن  

ى أساليب النهي، ولكدن تحدت عنداوين أخدرى المجتمع، وهو ما نهى عنه بشت  

بحيددل ووسددائل وأسدداليب التفافيددة تقددوم بالدددور المفسددد نفسدده دون أن تمتلددك 

 الحرمة الشديدة نفسها. 

وهدذه »شدكال بقولده: م الخميندي )رحمده هللا( عدن هدذا اإلر اإلمداوقد عبدّ 

شدكال مدن غيدر منتحلدي إعويصة بل عقدة في قلدوب كثيدر مدن المتفكدرين و

د فددي مثددل هددذه ث بالتعبددّ سددالم علددى هددذا الحكددم، والبددد مددن حلهددا، والتشددبّ اإل

المسددألة، التددي أدركددت العقددول مفاسددد تجويزهددا ومصددالح منعهددا، بعيددد عددن 

 .(1) «الصواب 

الروايات الواردة في مجدال الفدرار   دا  أنّ ب بالتالي على ذلك مؤكّ وهو يعقّ 

لجداري فدي النقدود وفدي في معظمها على الربا المعاوضدي ا  من الربا تنصب  

إخدراج المعاملدة إلدى  ي الضميمة من غير الجنسالمكيل والموزون حيث تؤدّ 

ال بدأس بدألف درهدم »من كونها تعامال  بالمثلين وذلك كما في روايدة الحلبدي 

أكثدر فدال بدأس أو  أقدلأو  ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها دينداران

 
 . 408ص  ،۲ج ،ادبيع دإلمام ادخميني (۱)
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 .(1)«به

 ها في الربا المعاوضي قائال : شكاال  في تجويزإوال يرى 

وال   ،شدكال فيده أصدال  إوأما تجويزها في القسدم األول )المعاوضدي( فدال  

ة قددد ترتفددع وقددد المثليددات كسددائر األمتعددة لهددا قيمدد ألن   دعقدددة وال عويصددة

بأمندان مدن الشدعير كاشدتراء أو    الحنطة الجيددة بمندين  تنخفض، واشتراء منّ 

درهم له قيمة سدوقية تسداوي أو  ، واشتراء دينارسائر األمتعة بقيمتها السوقية

شددكال وال عويصددة إدرهمددين كددذلك لدديس فيدده أو  دينددارين مددن غيددر صددنفه

تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها إالّ مثال  بمثدل   سرّ   )عرفية( رأسا . بل لعلّ 

 .شدكال فيهداإد، فالحيلة في هذا القسم ال هو تعبّ    خارج عن فهم العقالء، وإنّما

ا مدّ إوهدي  ،ص منه إالّ بعض الروايات ا ربا القرض فلم ترد في مجال التخل  مّ أ

راءة سددبيل إأن تكددون بصدددد أو  أن تكددون ضددعيفة مددن حيددث السددند والداللددة

عقدود صدحيحة أخدرى تترتدب إلدى    ق الغرض بتحويل هذا العقدد صحيح يحقّ 

الخانقدة قدد   عليها أحكامها الطبيعية وال تنتج عنها المفاسد الربوية، واألزمات 

 ال تترتب على هذه السبل التي طرحت هنا. 

 عى د سدليمة السدند والداللدة  وحتى لو افترضنا وجود روايات ما د كما يددّ 

دة م مخالفة لمقتضدى الكتداب والسدنة القطعيدة المؤكدّ  بالنظر العرفي المسلّ   هيف

ولدذلك توضدع   ،على كونه من الظلم والفساد و إعالن الحرب ضدد هللا تعدالى

 ستفهام. عليها عالمات اإل

 هذا وهناك بعض الروايات التي تمنع من التحايل على الربا. 

  :فقد ورد في رواية يونس الشيباني

)الصادق(: الرجدل يبيدع البيدع، والبدائع    قلت ألبي عبدهللا د عليه السالم د

 
 .4ح ،ادربا اببوأادباب ادسادس من  ،وسائف ادشيعة (۱)
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ع فيده سيرج   ال يسوى إالّ أنّه يعلم أنّه   ال يسوى والمشتري يعلم أنّه   يعلم أنّه

رسول هللا د صلى هللا عليه وآله د قال   ن  إيا يونس،  »قال: فقال:    ،فيشتريه منه

 ؟«إذا ظهر الجور وأورثتم الذل! لجابر بن عبدهللا: كيف أنت 

ذلك الزمان ومتدى يكدون ذلدك بدأبي أندت إلى  قال: فقال له جابر: ال بقيت 

 «؟تشتره رده عليدك ن لمإإذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا ف»وأمي ؟ قال:  

 .(1)«فال تقربنه، فال تقربنه»قال: قلت: نعم قال: 

مدورد البحدث هدو اشدتراط البيدع األول  في هذا الحدديث أن    حومن الواض

الربدا دون أن إلدى    ي بشدكل واضدحد عملية تحايل تؤدّ ا يعني مجرّ بالثاني ممّ 

 ية نتائج أخرى.أتترتب 

 معيار التشخيص  

ن نبحث عن معيار لتشخيص الموضدوع المحدرم ومن هنا فمن الطبيعي أ

 المتحايل به عن غيره والمعيار الذي يطرح هنا هو العرف. 

 يرجع إليه في ثالثة مجاالت:   إنّما -كما قلنا  – والعرف

حتّى األصل العام وذلدك أو    : ما يكتشف منه الحكم الشرعي الفرعياألوف

أو  لفضددولي مددثال  جددراء عقددد اإلددو ثبتددت هندداك سدديرة عرفيددة عامددة علددى 

ق التقرير ا يحقّ عصر المعصوم ممّ إلى    ستصحاب وكانت هذه السيرة ممتدةاإل

 . بمقتضى عدم صدور الردع المناسب عنهواإلمضاء له 

: تشخيص المفاهيم التي أوكلت إليه من قبل الشارع من قبيل معرفة ادثاني

 المفاهيم، التالية، وبالتالي مدى انطباقها على مصاديقها: 

 اإلناء، الصعيد، الفقير، المسكين، الغني، اإلسراف، التبذير...(.)

 
 .408ص ،۲ج  ،ويراجع دلتوسع كتاب ادبيع ،۳7۱ص  ،۱۲ج  ،وسائف ادشيعة (۱)
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: ما يرجع إليه لمعرفة مرادات المتكلمين عنددما يسدتعملون األلفداظ ادثادث

غيدره ويرجدع إليده مدا هدو مدن قبيدل الددالالت أو    سواء كان المتكلم الشدارع

بطهدارة الخمدر  االلتزامية إذا كان منشأ الداللة عرفيا ، ويمثل له بحكم الشارع

خل المالزم عرفا  لطهارة اإلناء، وكذلك البحدث عدن القدرائن إلى    الذي انقلب 

العرفية، وأنواع الجمع العرفي بين الدليلين المتندافيين، ويددخل هندا تشدخيص 

 مراد غير الشارع كما في أبواب اإلقرارات والوصايا. 

بنفسه لتشخيص  يتدخل فيها نعم هناك بعض المفاهيم التي يرى الشارع أنّ 

إلدى  تجداه العدرفإلخشديته مدن أو  بعض مصداديقها لغموضدها علدى العدرف

 الربا المعاوضي. أو  مصاديق أخرى، كما في الفقاع مثال  

د عرفدي مدن الالزم الحصول على تأكد    موضوعنا لرأينا أن  إلى    ولو عدنا

ن مدا ورد مدا يستدعي رفض الحاالت المشتبهة بمالحظة  عدم صدق الربا ممّ 

دت علدى هذا مع مراعاة أصول أخرى أكّ   .قتراب منهتأكيد شديد على عدم اإل

مبدأ السماح والتيسير والمنن اإللهية التي ال ينبغي ردها، والتشدد مخالف لهذه 

 المضامين كما في مسألة )التقصير في السفر(.

والعدرف ال يدرى الفدرق بدين  ،تبداع النظدر العرفدي الددقيقإوحينئذ يجب 

العقدين إذا لم يتمتع أحدهما بشروط وظروف تختلف عن األخرى. أو    العملين

ر اللفظي المجرد ال يخرج العقد من مصاديق الربا وصغرياته في نظدر فالتغي  

العرف يوسع من مفهوم الربا القرضي متجاوزا  به عقد   أن يقال أن  أو    العرف

والنتدائج فيده القرض نفسه ليشمل كّل مورد مشابه له إذا لدم تختلدف الشدروط 

 فتكون التوسعة في )الكبرى(. 

 من تطويل المسافة وتعقيد األمر فقط:  فمحاوالت من قبيل ما يلي تعد  

 أ د وضع مال بازاء عملية اإلقراض نفسها ال في مقابل المال المقترض. 
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 ب د بيع ثمانية دنانير مثال  بعشرة مؤجلة. 

 ي البيع األول. نة مع اشتراط البيع الثاني فج د بيع العيّ  

  وقد جاء في الرواية عن علي بن جعفر عن اإلمام الكاظم د عليه السالم د

سألته عن رجل باع ثوبا  بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ »قال:  

  .(1)«قال: إذا لم يشترطا ورضيا فال بأس

وهناك محاوالت كثيرة أخرى ال يرى العدرف خروجهدا عدن الربدا رغدم 

 المسافة.  تطويل

الشرائط والظروف فيهدا تختلدف مدن   بيوع الوفاء فإنّ أو    ا بيوع اآلجالأمّ 

حيث الملكية والتلف والنمداء وأمثدال ذلدك ممدا يضدع عالمدات تغييريدة أمدام 

 العرف تمنع من الصدق العرفي للربا عليها. 

ها قد تكون عقودا  مقصودة في نفسها دونما أي قصد للربا فال يمكننا كما أنّ 

الدذرائع  سددّ إلدى   أبطالها بالمعيار العرفي وال نسدتطيع بعدد هدذا أن نسدتند   إذا  

قدد تسدتخدم أو  نفدس النتيجدةإلدى  يهدا قدد تدؤدّ د أنّ بطالها بمجدرّ إأو    لتحريمها

  الحرام. إلى  غالبيأو  ي بشكل قطعيغطاء لعملية ربوية، ما دامت ال تؤدّ 

 فتح الذرائع 

مصدالح إلدى    مراد بده هدو )تيسدير السدبلال  أن  ذكرت الموسوعة الكويتية  

ها يجدب فتحهدا، البشر( وقال القرافي المالكي: اعلم أن الذريعة كما يجدب سددّ 

م محرمدة وسيلة المحرّ   فكما أنّ   ،الذريعة هي الوسيلة  وتكره وتندب وتباح فإنّ 

افضددل إلددى  الجمعددة والحددج والوسدديلةإلددى  فوسدديلة الواجددب واجبددة كالسددعي

قبح الوسدائل، والدى مدا يتوسدط أقبح المقاصد  ألى  إئل، وفضل الوساأالمقاصد  

 متوسطة. 

 
 .۳7۱، ص ۱۲وسائف ادشيعة، ج  (۱)
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هم ال ذدووك بووأنّ ا يدددل علددى حسددن الوسددائل الحسددنة قددول هللا تعددالى: )وممددّ 

ا يبويظ  يليبهم ظمأ وال نلوب وال مخملوة فوي سوبيف هللا واليطوأون موطئوا

لدة . ثم ذكدر أمث(1)(ادك/ار وال ينادون من عدو نيال إالّ كتب دهم به عمف لادح

فداء اسارى المسلمين بددفع المدال للكفدار الدذي هدو إلى    من ذلك منها التوسل

نتفاع به بناءا  على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عند المالكية م عليهم اإلمحرّ 

وعنددد اإلماميددة أيضددا  ومنهددا دفددع المددال لرجددل يأكلدده حرامددا  حتدّدى ال يزنددي 

 .(2)بامرأة

تعريف األفضل هو: إيجاب الوسيلة التدي ال  وقد ذكرنا في مطلع البحث أن  

و إالّ فدالتعريف المدذكور هندا يشدمل حتّدى األفعدال  ،يتوقف عليها فعل واجب 

الخارجيددة ويددأتي هنددا بحددث )مقدمددة الواجددب( و)التددزاحم( المطددروح بشددكل 

 مامية وملخصه: ل في كتب اإلمفصّ 

جدب المقدمدة بدال ريدب سدوف ت توقف واجب على مقدمة مدا، فدإن    لو أنّه

وقع   . وإنّما.تيان بمقدماته.نفس وجوب ذي المقدمة يحرك نحو اإل  ألن    دعقال  

الخالف في وجود وجوب شرعي )مولوي( للمقدمة باإلضافة للوجوب العقلي 

فدي فيقال بوجود مالزمة بين الحكم الشرعي في ذي المقدمة والحكم الشرعي  

 ما وجب لغيره.)الوجوب الغيري( أي ع عليه القول بدالمقدمة ويتفرّ 

كّل واجدب تنظدر فيده المصدلحة فديمكن أن يكدون واجبدا    والحقيقة هي أن  

الجعدل الشدرعي علدى شديء ثدم   المراد هنا هو أن يكون مصدبّ   لغيره إالّ أنّ 

 مقدماته. إلى  يترشح الوجوب الشرعي

 وهذا الوجوب الغيري للمقدمات له خصائص منها: 

 
 .۱۲0 :سورة ادتوبة  (۱)

ماميوة اليطبقوون علوى حكوم تكليوف أن اإلويالحظ هنا    ۲8۲-۲8۱ص  ،  ۲4ج    ،ادموسوعة  (۲)

حيوث نجود االمووام  ۱۱۱ص  ،5ج  ،ادك/وار بواد/روع، فليراجوع كتواب مسووتند ادعوروة ادووثقى

ا دلاحب ادمدارك.  ادخوئي ينكر ذدك تبعا
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بشدكل مسدتقل عدن التحريدك نحدو ذي ه ال يحرك نحو فعدل المقدمدة ن  أأ د  

 المقدمة.

 ه ال يستتبع ثوابا  )إالّ باعتباره شروعا  في امتثال ذي المقدمة(.ب د وأن  

ستحقاق العقاب إضافة للعقداب مخالفته ليست موضوعا  مستقال  إل  ج د وأن  

المالك الذي تم تفويته هو مالك ذي المقدمة، ولدذلك ال   ألن    دعلى ذي المقدمة

 صل الواجب. أعلى المقدمات باإلضافة لتفويت  عقاب 

مالكده المقدميدة  ،فهو واجب مقددمي ،ه ال يتوقف على قصد القربةد د وأن  

 ال غير إالّ أن يكون قصد القربة جزءا  من المقدمة نفسها.

ذين فصدد   والمالحددظ أن   روا فددي لوا كثيددرا  فددي هددذا المددورد تحيدد  العلمدداء الددّ

 من القول بالوجوب الغيري للمقدمة وعدمه.  الثمرةالعملية الناتجة

أفضل ما يمكدن أن يقدال فدي المدورد   وقد ذكر الشهيد الصدر )رحمه هللا تعالى( أن  

 هو أمران:  

: إذا أصبح واجب علة تامة لحرام )أي ذريعة ال تنفدك عدن النتيجدة األوف

م وجدود ندا إذا قلندا بعدد مة( وكدان الواجدب أهدم مالكدا  مدن الحدرام، فإن  المحرّ 

مالزمة )بين الحكميين الشرعيين في المقدمة وذيها( يصبح األمر من حداالت 

والعمدل هندا علدى  ،ى لديهم بالتزاحم بين تدرك الحدرام وفعدل الواجدب ما يسم  

 تقديم األهم مالكا .

إلدى  هناك حرمة مولوية تترشح  أما إذا قلنا بوجود المالزمة فهذا يعني أن  

مددورد واحددد هددو )الحرمددة الغيريددة المولويددة الواجددب فينصددب حكمددان علددى 

دليلدي الوجدوب والحرمدة يتكاذبدان ويددخل   والوجوب النفسي( وهذا يعني أن  

 .(1)ا يتطلب تطبيق قواعده ال قواعد باب التزاحمالمورد في باب التعارض ممّ 

 
 ،۲ج  ،لوودهق به ادمرحوم ادشي  ادمظ/ر فوي )ا  ن يناقش في هذا االستنتاج بما فرّ أويمكن    (۱)

ادعنوان ادمأخوذ  د أنّ مر وادنهي حيث أكّ واب ادتزاحم وادتعار  واجتماع األبأ( بين  ۱۱6ص

ادعمووم ادبوددي بنحو اد/ناء في مطلق ادوجود )كموا فوي  في ادخطاب ادشرعي إذا كان مأخوذاا 

' 
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: إذا كدان األمدر علدى العكدس فتوقدف فعدل الواجدب كإنقداذ غريدق ادثاني

حرمة الغصب هندا   ام كتصرف بأرض مغصوبة فإن  رتكاب حرإمحترم على  

 ذ تسقط لتزاحمها مع الواجب األهم وحينئدذ فدإن ارتكدب الغصدب دون أن ينقد

الوجدوب   الغريق، فإن لم نقل بالمالزمة فقد ارتكب حراما  أما إذا قلنا بها فدإن  

 (1)الغيري يمنع من اتصاف هذه الحركة بالحرمة.

الوجوب الغيري كحكم شرعي للمقدمات  وقد اختار المرحوم الصدر إنكار

م بوجود شوق وحب غيري ناشئ من الدتالزم بدين حدب شديء وحدب ن سل  إو

 مقدماته.

رين من علماء اإلمامية كالمرحوم اإلمام السيد محسن الحكيم ومبنى المتأخّ 

والمرحوم اإلمام الخدوئي وغيدرهم إنكدار هدذه التبعيدة أيضدا  د وهدو المدذهب 

 الحق.

ندوع إلدى  األمر يتحول  إنكار وجود حكم شرعي للمقدمة فإن  وعليه، ومع  

 
نه هستبراقي حيث يسع ادعنوان جميع ملاديقه( ودم تكن هناك مندوحة، ففي قباف ادعموم اإل

نشواء معارضة بين اددديلين فوي مقوام اإلنه التزاحم بين ادتكلي/ين اد/عليين )أليدخف في باب اد

ا أبعد   ادموأخوذ فيوه  نّ أل  وموا نحون فيوه مون هوذا ادقبيوف دملواديقه( ن دم يكن ادخطاب متسعا

ون هناك تكاذب في مقوام فال يك ،فراد بن/سهادعنوان ودم تلحظ فيه ادكثرات واألمطلق وجود ا

ه نوّ أ( ادبيوري ادوذي افترضونا ادن/سوي وخطواب )التلوفِّ  –( نشاء بين خطاب )لفِّ ادجعف واإل

موين ادمودوويين بوين حكوم ادمقدموة ترشح من خطاب )التبلب( بمقتضى ادمالزمة بوين ادحك

 وحكم ذيها.

ا   ن  أد ما قاده ادشهيد ادلدر بينه قد يسِّ أ  ال  إ والتبلوب(  بين ادتنافي في خطابي )التلوفِّ   هناك فرقا

 هما متنافيان باد/عف وادترك، والمجاف دلتزاحم هنا.ن  والتلف( أل وادتنافي في خطاب )لفِّ 

ا أهموا  ر ادتوزاحم بيننا نتلووّ ن  أوادجواب   الخوتالف ادموالك فيهموا فهوذا يتبوع ادموالك ادن/سوي   يضوا

ادثمورة  ن  أدلمقدمة وهذا يتبع ادمالك ادمقدمي دها فيقودم األهوم علوى ادمهوم. وعليوه فادظواهر 

ا هو مقام ادتزاحم الغير. ألن    ادعملية التظهر في هذا ادمثاف  ادمقام دائما

 .۳78 - ۳77ص  ،۱ج  ،دروس في علم االلوف ادحلقة ادثادثة (۱)
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من التزاحم بين تنفيذ حكدم المقدمدة فدي نفسدها وحكدم ذي المقدمدة بعدد أن لدم 

 يمكن تنفيذهما معا .

يكون في مورد يصددر فيده حكمدان مدن    والتزاحم د كما هو معلوم د إنّما

ا لعدم القدرة على الجمدع مّ إمتثال  قدس ولكنهما يتنافيان في مقام اإلالشارع الم

لقيدام الددليل الثالدث علدى عددم إرادة الجمدع أو  بينهما كما فدي المثدال السدابق

 بينهما. 

 مرجحات باب التزاحم. إلى  وفي هذا المجال يرجع

 هم معيار هو األهمية المستقاة من الشريعة. أو

كدم الح  إنّ  :وهنا تأتي بحوث في بيدان عالمدات ومعدايير األهميدة. فيقدال

)كما لو تزاحم أداء الدين المستحق مدع  المضيق مثال  مقدم على الحكم الموسع

ما ليس له البددل مقددم علدى مالده البددل:   ن  أحكم الصالة في وقتها الموسع( و

معيندا    ما كان أمدره  وأنّ مر بالوضوء مع إنقاذ نفس ظامية(،)كما لو تزاحم األ

 ن  أو فإنه يقدم على الكفارة المخيرة(، )كالوفاء بالنذريقدم على ما كان مخيرا . 

الشدرعية:  ما كان مشروطا  بالقدرة العقلية مقدم على ما كان مشروطا  بالقددرة

 وهكذا.  الوفاء بالدين على الحج(، )كتقديم

البحدث عدن التدزاحم إلدى  الذرائع يعود  البحث عن سدّ  ومن هنا نعرف أن  

احم مدثال بدين وجدوب فدداء أسدرى ففي األمثلة التي ذكرها القرافدي يدتم التدز

بددين حرمددة أو  المسدلمين وحرمددة إعانددة الكفدار فددي االنتفدداع بمدال المسددلمين

حيدث يقددم األهدم   ،اإلعانة على أكل المال بالباطل وحرمة الزنا وأمثدال ذلدك

بدين وجدوب ذي المقدمدة وإباحدة   هدو  التدزاحم  ن  أعلى المهم بل يمكن القول ب

 الجمعة فيقدم األهم وهو الوجوب.  إلى المقدمة في مورد السعي

ها تدخل في زيادة الثواب كما في اآلية سن الذي ذكره للوسائل وأنّ ا الحُ أمّ  
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.( فهو في الواقع ناتج من ارتفاع صعوبة .الكريمة )ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأ.

 بال ريب.  «افضل األعمال احمزها»الجهاد نفسه و 

 الخالصة:

 األمور التالية: من خالل ما تقدم نستخلص  

هناك اختالفا  حقيقيا  بين العلماء من مختلف المدذاهب حدول مدورد   د أنّ   1

 النزاع وهو الذرائع التي ال تستلزم ولو بشكل عرفي تحقق الحرام. 

كّل الطرق   قد يشتد اهتمام الشارع بنفي مفسدة ما فيعمل على سدّ    د أنّه  2

 ذلك ال يشكل دائما  قاعدة عامة.  التي تؤدي إليها ولو احتماال  إالّ أن  

م بعددض لي األمددر فددي ظددل الظددروف التددي يشخصددها أن يحددرّ لددو د أن   3

قدام على الحرام ومن أمثلة ذلدك تحدريم الوسائل المباحة باعتبار استغاللها لإل

 استقبال البث الخارجي للتلفزة الغربية المعادية لألخالق. 

الدذرائع وأهمهدا دليدل االسدتقراء   بسدّد  األدلة التي ذكرها القائلون    أن     د  4

الدذرائع لدورود  ة االحتياط والدليل العقلي ال يمكنها أن تنهض بقضية سددّ وأدلّ 

 مناقشات جادة عليها.

سد الذرائع حتّى لو تمت أدلتده لديس أصدال  مدن أصدول الفقده وإن  د أن    5

 مهمة عامة.فقهية ل قاعدة أمكن أن يشّك  

م مدن قبيدل عندوان بعض المقددمات عندوان محدرّ قد ينطبق على     د أنّه  6

 الحرام.إلى    )اإلعانة على اإلثم( فتحرم لذلك ال لكونها ذريعة محتملة اإليصال

المعيار في التفريدق بدين الحيدل الشدرعية المرفوضدة ومحداوالت   د أن    7

ص الحقيقي من الحرام هدو العدرف الدذي أوكدل الشدارع إليده تشدخيص التخل  

 المفاهيم. 

عندد الحددديث عددن فددتح الددذرائع هندداك مجددال لبحددث وجددوب المقدمددة د  8
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م متثال وحينئذ يقد  عندما يتزاحم واجبان في مقام اإل  وبحوث التزاحم الذي يأتي

 األهم على المهم. 
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 تعريفه

 ذكروا للعرف تعريفات نذكر منها: 

ت النفدوس عليده مدا اسدتقر  »ه  الجرجاني في )التعريفات( من أند    ما ذكره

 .«بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول

األمدر الدذي يتقدرر »ه  فه األستاذ علي حيددر فدي شدرح المجلدة بأند  وعرّ 

 .«عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة بالنفوس ويكون مقبوال  

 ها تعاريف مبتالة ببعض اإلشكاالت.أن   وغيرها إال  

قرب التعاريف ما ذكره األستاذ عبد الوهاب خدالف مدن أنده »مدا أولعل  

 .(1)ترك ثم قال ويسمى العادة«أو  تعارفه الناس وساروا عليه من قول

 ها تعاريف لفظية.ألن   دوال داعي للدخول في النقض واإلبرام

تفاق السائد، بينما يكفي اإلجماع يعني اإل  ويفترق العرف عن اإلجماع بأن  

 سلوك األكثرية وسيرة المجتمع. في العرف:

 تقسيماته

 العرف العام والعرف الخاص.إلى  م تارة: قسّ أوالا 

فيراد منه مدا يشدترك فيده غالبيدة البشدر دون مالحظدة   ،ا العرف العاممّ أ

 مستوى، ويقرب ذلك من )بناء العقالء(.أو  ثقافةأو  مكانأو  زمان

 
 .79علم الوف اد/قه، ص  (۱)

 



 267 ................................................................................................... الفصل التاسع: العرف  

 ويمكننا أن نمثل له باألمثلة التالية:

 هم على رجوع الجاهل للعالم.أد بناؤ

 بناؤهم على عدم نقض اليقين بالشك. –ب 

الحدد الدذي يقددم هدذه العدادة علدى إلدى    شيوع بعدض األلفداظ بيدنهم  -جد  

د ذلددك أيضددا  الشدديخ ويؤكددّ  (۱)المعنددى الحقيقددي للفددظ د كمددا يقددول ابددن عابدددين

 .(۲)الطوسي

الجتماعيدة ويرى مؤلف كتاب )نظرية العرف( أن كثيدرا  مدن الظدواهر ا

 .(۳)المنتشرة في العالم تنتظم في هذا القسم

أو   مكانيدةأو    وهو العدرف المخصدوص بحددود زمانيدة،  العرف الخاص 

ندة وتددخل هندا بعدض المعدامالت المتداولدة فدي بعدض األعدراف، ثقافية معيّ 

 وكذلك األلفاظ الخاصة بالبلدان، والعادات المحلية.

ا:  قسموه  .دعرف ادعمليادعرف ادقودي واإدى  ثانيا

معاني خاصة كإطالق لفظ   فهو ما يطلقه العرف من الفاظ علىا القولي  أمّ 

 .الولد عند بعضهم على خصوص الذكر

ل لده فدي )األصدول وقدد مثد    ،ا العملي فهو ما يمارسونه بشكل عرفيوأمّ 

 .(4)العامة( بشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات 

 واد/اسد. ادلحيحإدى  ثادثاا: قسموا ادعرف

والمدوازين الشدرعية، كتعدارفهم علدى تقدديم   ينسجما الصحيح: فهو ما  مّ أ

 بعض المهر.

 
 . ۱۱۳ص  ،مجموعة رسائف ابن عابدين (۱)

 .۱70ص  ،۱ج  ،عدة االلوف (۲)

 .۳۳ص  ،نظرية ادعرف (۳)

 .۱4۲ص  دل/قه ادمقارن،االلوف ادعامة  (4)
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ا الفاسددد: فهددو خددالف ذلددك، كتعددارفهم علددى لعددب القمددار وشددرب مددّ أو

 المسكرات وشيوع القوانين الوضعية.

 مجاالت العرف

 ذكروا دلعرف مجاالت أربعة هي:

مثددل عقددد  ،فيدده ص  : مددا يستكشددف مندده حكددم شددرعي فيمددا ال نددأوالا 

زمددان إلددى  متددداد بهددذا العددرفاف مددن خددالل اإلاالستكشدد ويددتم   ،ستصددناعاإل

ويصبح بذلك سنة عبر هذا   ،المعصوم عليه السالم وإثبات إقراره لهذا العرف

 اإلقرار.

ا  ل الشدارع تحديددها : ما يرجع فيه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكثانيا

 في لسان األدلة. خذ موضوعا  أ)القرء( مما ناء( و)الصعيد( وللعرف كلفظ )اإل

مدثال نجدد يكشف عن جانب من المرونة في اإلسالم ف  وهذا باب مهم جدا  

سراف( و)التبذير( ترتبت عليها أحكام ولكنها تختلدف أن مفاهيم )الغنى( و)اإل

باختالف األزمنة واألمكنة مما يجعلهدا مالئمدة لتطدورات المجتمدع وتعقيداتده 

 وإمكاناته.

كذا بالنسبة لمفاهيم أخرى كمفهوم )في سبيل هللا( في مجال مصداريف وه

 الزكاة و)القوة( وغير ذلك.

ا  ستكشاف مرادات المتكلمدين عنددما يطلقدون : ما يرجع فيه للعرف إلثادثا

زامية إذا كان منشأ الداللة تاأللفاظ ويدخل في هذا القسم ما يرجع للدالالت اإلل

خددل إلددى  رع مددثال  بطهددارة الخمددر إذا انقلددب كحكددم الشددا العددرف،لتزاميددة اإل

 المالزم عرفا  للحكم بطهارة جميع أطراف إنائه.

ا  وهدو بنداء العدرف العدام   ،حتجداج بدها يمكن اإلمّ : ما يستكشف به مرابعا

ة الحجددّ  ،أي مددا يستكشددف بدده ،خددذ بقددول الثقددةاألأو  علددى األخددذ بددالظواهر



 269 ................................................................................................... الفصل التاسع: العرف  

 األصولية.

األصدول إلدى  هدذا يشدير األول بدأن  ويختلف هذا القسم الرابع عن القسدم 

ز األول على الفروع الفقهية ويمكن جمعها تحدت عندوان المستكشفة بينما يرّك  

 الحكم الفرعي.أو  ةواحد فيقال ما يستكشف به الحجّ 

 هل العرف أصل قائم برأسه؟

قائمدا    ه ال يشدكل أصدال  إذا استعرضنا مجاالت العرف الماضية وجدنا أند  

 األصول الفقهية األخرى.برأسه في قبال 

السنة عبر اعتمادهما على اإلقدرار إلى    فالمجاالن األول والرابع يرجعان

ة والحكم( ولدم واإلمضاء الشرعي، والسنة قامت على معقد العرف )أي الحجّ 

ا المجاالن ية كل ماقام العرف عليه، وأم  تقم على العرف نفسه حتى نقول بحجّ 

 السنة. ت اآلخران فهما يشخصان صغريا

 برأسه. مستقال   ولكن يبدو من البعض اعتبار العرف دليال  

إليه في مسدائل   جععتبار العادة والعرف يُرإ  واعلم أن  »دين:  بقال ابن عا

فقالوا في األصول في باب ما تترك به الحقيقة،   كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصال  

سدالم. انتهدى كدالم تترك الحقيقة بداللة االستعمال والعادة، هكذا ذكر فخدر اإل

االشباه، وفي شرح اإلشباه الحيري، قال في المشرع: الثابت في العرف ثابت 

 .(۱) بدليل شرعي. وفي المبسوط: الثابت بالعرف كالثابت بالنص 

في الكشدف عدن واقدع   مستقال    أصال  وال يمكن الشك في عدم صحة كونه  

الكثيددر مددن  العددرف يخطددئ بددال شددك، وال يعددرف ألن   دالتشددريع اإلسددالمي

مدا هدو د كمدا مدر د المصالح والمفاسد الواقعية، فلديس لده حجيدة مسدتقلة، وإن  

 
 .۱۱۳، ص ۲ج  ،رسائف ابن عابدينمجموعة  (۱)
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بتعبير آخر ، وعصر المعصوم ولم يتم ردع عنهإلى   متد  ايكشف عن السنة إذا 

أن يتم تتميم كشفه وسد نقصه بددليل   ناقصا  إال    وكاشفا    يبقى العرف دليال  ظنيا  

 آخر.

ح )األصل( يستعمل استعماالت متنوعدة، وربمدا مصطل  ن  أعتقده  أوالذي  

الحكدم ال إلدى    يحتاج إليه للوصول  العرف قد يكون مرجعا    كان المراد هنا أن  

في قبال أصول الفقه األخرى. والشداهد علدى ذلدك مدا   أن يراد به كونه أصال  

وهدم بدذلك   (1)  )تتدرك الحقيقدة بداللدة االسدتعمال والعدادة(  :روا عنه بقولهمعبّ 

 مجال استكشاف مراد المتكلمين.إلى  رونيشي

 ة العرفيّ األدلة على حجّ 

 بذاته وهي متعددة: ة على اعتباره أصال  والمقصود بها األدلّ 

دين د من قوله سبحانه بمنها: ما استدل به بعض العلماء د كما ذكر ابن عا

باعتبدار أن المدراد بدالعرف هدو عدادات   (2)  (خذ ادع/و وأمر بادعرفوتعالى )

 ناس وممارساتهم.ال

مددا ارتكددزت عليدده النفددوس إلددى  هدذه اآليددة كمددا هددو ظدداهر تشدير أن   إال  

 ،لددى الجميدع بالحسدن  والعقول من تصورات عن العدالة، ومدا عداد معروفدا  

بمسدألة  لتصداقا  إوهو بعيد عن مسائل األعراف حتدى لدو كاندت عامدة وأكثدر 

سدتدالل، حتمال، فيبطدل اإل، وال أقل من اإلالفطرة المرتكزة في جميع النفوس

وربما يؤيد هذا االحتمال برواية صحيح البخاري عن عبد هللا بدن الزبيدر فدي 

فدي أخدالق  ما أندزل هللا هدذه اآليدة إال  »  :( قالخذ ادع/و وأمر بادعرف)  :قوله

 
 .۱90، ص ۱الوف ادسرخسي، ج  (۱)

 .۱99االعراف:  (۲)
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 .(1)«الناس

فهدو عندد هللا   مدا رآه المسدلمون حسدنا  »ومنها: رواية عبدهللا بن مسدعود  

وقد أشكل على  .استدل بها السرخسي في المبسوط وابن الهماموقد  .(2)«حسن

البددن مسدعود ال روايدة عددن  الروايدة بأنهدا مقطوعدة يحتمددل أن تكدون كالمدا  

النبي)ص( )وهذا ما أكده ابن عابدين( حين نقل قول العدالء إذ قدال: لدم أجدده 

وال بسند ضعيف بعدد طدول البحدث  في شيء من كتب الحديث أصال    مرفوعا  

بن مسعود رضي هللا عنده اوإنما هو من قول عبدهللا    ،رة الكشف والسؤالوكث

 .(۳)حمد في مسندهأعليه أخرجه اإلمام  موقوفا  

عى، فما أكثر األعراف غير المعللة ستدالل هنا أضيق من المد  اإل  على أن  

 صغريات حكم العقل واإلجماع.إلى  بالحسن، ومع ذلك، فالحديث يشير

الشدارع راعدى الكثيدر مدن أعدراف العدرب، واعتبدر   إن    :: قدولهمومنها

 عند عدم النص. شرعيا   ودليال   كافيا   اإلمام مالك عمل أهل المدينة إجماعا  

ذلك لتوافق تلك األعراف مع تعاليم الشارع وكشفها عنهدا ال   ن  أوالحقيقة  

 ها مراجع أصلية يرجع إليها باعتبارها مقررة للحكم الشرعي.ال ألنّ  ،غير

 دلة قوية أخرى يعتمد عليها في البين.أم أجد ول

 وخالصة البحث:

العددرف لدديس أصددال  مددن أصددول الفقدده وإنمددا يرجددع إليدده فددي بعددض  ن  إ

 تشخيص المرادات.أو  المجاالت للكشف عن السنة

 

 
 .۱98، ص 5لحيح ادبخاري، ج  (۱)

 .تقدم ادكالم عنه وعن تخريجه في بحث االستحسان (۲)

 . ۱۱۳ص  ،۲ج  ،رسائف ابن عابدين (۳)
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 المصالح المرسلة 
 

لفقده طرح هذا الموضوع في الدورة الخامسة عشدر مدن دورات مجمدع ا

م أن يقددّد   سددماحة آيددة هللا التسددخيريوطلددب مددن  (۱)االسددالمي الدددولي بمسددقط

 حصيلة المقاالت فكان البحث التالي:

 في موضوع المصالح المرسلة بحوث لألساتذة: ت قدم

 الدكتور النجيمي من السعودية. -

 الدكتور باجو من ُعمان. -

 الدكتور العبادي من األردن. -

 ن من المغرب.الدكتور ماء العيني -

 الدكتور قطب سانو من غينيا. -

 الدكتور بن بيه من موريتانيا. -

مده هندا زت في مقالي على بحث آخر للدكتور الزحيلي كان قد قد  وقد رك  

 ندوة عقدت لهذا الغرض.إلى  في مسقط

الزمدان الحدديث عدن )المصدلحة(  من المعروف بين الفقهاء على مرّ   فإن  

 فة األحكام الشرعية.ودورها في عملية معر

المصدالح والمفاسددد باعتبددار قيددام إلددى  ولسدنا نقصددد فددي حدديثنا التطددرق

 
 .ويمكن مراجعة مجلة ادمجمع ادتي تتحدث عن هذه اددورة (۱)
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األحكام الشرعية على أساسها فهو أمر مفروغ عنه، كما ذكر الدكتور العبادي 

والدكتور النجيمي، ويرتبط ببحوث عقائدية وكالمية تدور حول مسألة )العدل 

(. وقد دار حولهدا خدالف بدين األشداعرة اإللهي( و)التحسين والتقبيح العقليين

االستقراء يحسم الخالف. ولكننا ال ندخل فيه فال تتوقف عليه   أن    والعدلية، إال  

 مسألتنا.

قيدا  لمتعلق األحكام الشرعية  كما ال نقصد الحديث عن المصلحة التي تعد  

مدع عقدد )األمدان( جدائز   حيث تقيد بعض المتعلقات بوجودهدا كدأن يقدال: إن  

م أن يرهن مدال الصدغير إذا رأى أن للقيّ  أو  وجب تركه. وجود المصلحة وإالّ 

 ادواري أن يطلق زوجتده إذ للولي على المجنون اإل  أنّ أو    ،(1)مصلحة في ذلك

ذلك ممدا يدذكر إلى    بيع الوقف عند المصلحة جائز وما  أنّ أو    رأى المصلحة،

مددن قبيددل قولدده تعددالى:  اآليددات الكريمددةإلددى  سددتنادا  إكثيددرا  فددي كددل الكتددب 

وال تقربووا ، وقولده تعدالى: )(2)  (ويسأدونك عن اديتامى ق ف إلالح دهم خيور)

، وبعدض الروايدات الشدريفة واإلجماعدات (3)  (ماف اديتيم إال بادّتي هي أحسن

 .(4)ات الحكم والموضوع فإن فيها بحوثا  مفصلةبومناس

نباط الحكدم الشدرعي فدي ستعلى المصلحة باعتبارها دليال  إل  زوإنما نرّك  

بوجدود مصدلحة لدم يقدم   ما هناك ظنّ فيها وال قياس، وإن    الموارد التي ال نص  

 ها وال على اعتبارها كما صرح الكثير من العلماء.دليل على ردّ 

يدة المصدالح المرسدلة حيدث ذهدب اإلمامدان واالختالف معروف في حجّ 

من علماء الحنابلة، مخالفدا  ية وغالى فيها الطوفي، وهو الحجّ إلى    مالك وأحمد 

مدن   إجماع العلمداء كمدا يقدول الددكتور بداجو، وعارضده الشدافعي فدرأى أن  

 
 .۳50، ص ۳( جامع ادمدارك دلمحقق ادخوانساري، ج ۱)

 .۲۲0بقرة: اد (۲)

 .۱5۲األنعام:  (۳)

 .۱۱9، اددكتور رهبر، ص ۱7ة دجامعة اإلمام ادلادق، ادعدد ( راجع مجلة ادبحوث اد/لليّ 4)
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. وقد حاولت بعدض البحدوث كبحدث (1)فقد شّرع  –كمن استحسن    –استصلح  

 د، كمدا رفضدها الظاهريدةيقول بهدا أيضدا    هاألستاذ ماء العينين التأكيد على أن  

صددوص الشددارع ال تعلددل كمددا ذكددر الدددكتور ن أسدداس الفقدده عندددهم أن   ألن  

وإن حاول اإلمام السالمي إيجاد نوع من القبول اإلباضدي لهدا، كمدا   ،النجيمي

 –ذكر األستاذ باجو. أمدا الغزالدي الدذي أشدارت إليده البحدوث جميعدا  فيدرى  

ه إن كانت المصلحة ضرورية وقطعية وكليدة كشدفت عدن وجدود أن    –إجماال   

إذا  ما الشيعة فيرفضون العمل بها إال  أاألحناف. إلى  لنسبة، واختلفت ا(2)الحكم

يتها بمعنى ضدرورة الطاعدة بقيدام كانت قطعية، فإن كانت ظنية اختصت حجّ 

الحاكم الشرعي باألمر بها في خصوص الموضوعات الخارجية، وذلدك عندد 

من يقدول مدنهم بواليدة الفقيده. وقدد ال أوافدق األخ الددكتور بداجو علدى كدون 

 ف هنا لفظيا ، وسنستعرض األمر بإيجاز:الخال

المقصود بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشارع )الحفاظ علدى الددين 

 يالسبب المؤدّ »أو    ،(3)فها الغزاليوالنفس، والعقل، والنسل، والمال( كما يعرّ 

وهو ما يقصده »عادة أو  «وهو ما يقصده لحقه» «مقصود الشارع عبادةإلى  

 .(4)«لنفع العباد 

يدراد بده مدا يددخل تحدت أو   ا اإلرسال فقد يراد بده مدا يكتشدفه العقدل،أمّ 

، وهو مدا اختداره الددكتور (5)النصوص العامة دون االعتماد على نص خاص 

ستحسددان وأشددار الدددكتور . وأردف بعضددهم بددين االستصددالح واإلالعبددادي

مصدالح الحنفية يؤمنون بمبددأ ال  ا يؤكد أن  ستحسان الضرورة ممّ إإلى    العبادي

هدا المرسلة، وهو ما أشار إليه الدكتور النجيمدي. وعرفهدا الشديخ الزحيلدي بأن  

 
 .8۱ – ۳7 ، ص( ملادر ادتشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه دعبد ادوهاب خالف۱)

 . ۱4۱، ص ۱( ادمستل/ى، ج ۲)

 ( ادملدر ادسابق.۳)

 .9۳( ملادر ادتشريع، ص 4)

 .۳8۳ص  ،( األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن5)
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األوصاف التي تالئم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل من »

دفدع أو    اإللغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحةأو    الشرع باالعتبار

 .(1) «مفسدة عن الناس

مدا رأى أن ز على تعريدف معدين، وإنّ يم فلم يرّك  أما السيد محمد تقي الحك

إثباتدا  علدى أو  ض األحكام وتحاكم على أساس ما ينتظمها من األدلدة نفيدا  تعرّ 

 .(2)أساس من تعدد المفاهيم

 خالصة أدلة المثبتين ومناقشتها

األحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد، وهدي أمدور يددرك   نّ إد  1

ما أشار إليده الددكتور بداجو، بباب المعامالت، ورب  العقل حسنها وهي تختص  

 باب العبادات.إلى  كما عممه الدكتور قطب سانو

هذا يبتني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أوال ، والقول  ن  وضح أأو

بدإمكان إدراك العقل لوجدود الحسدن الدذاتي فدي هدذا الفعدل قطعدا ، وال يكفدي 

حسددن دون إدراك وجددود الشددرائط وانتفدداء مجددرد إدراك وجددود مقتضددى ال

الموانع. نعم لو ربدط الشدارع حكمدا  بعلدة  ع ملندا بدذلك ولكنده لديس مدن بداب 

 المصلحة المرسلة وال القياس، بل هو عمل بالعام في مصاديقه.

د الحوادث مستمر، فيجب فدتح بداب التشدريع حدوث الوقائع وتجد    ن  إ  -2

وهو ما استدل به   ولم تعد مرنة وال خالدة،  لضاقت الشريعة  باالستصالح وإال  

 ستحسان أيضا .على القياس واإل

اعتبار جنس المصدالح   فما ذكره الشيخ الزحيلي عند تقرير هذا الدليل أن  

 ألن   دفي جملة األحكام يوجب اعتبار ظن هذه المصلحة في تعليل هذه األحكام

اعتبار الظن دليل قطعي، وال   إذا قام على  العمل بالظن واجب، ال أراه يتم إال  

 
 هو ۱408(  بحث مقدم إدى ندوة اد/قه اإلسالمي بمسقط، شهر شعبان عام ۱)

 .۳8۳ص  ،(  األلوف ادعامة دل/قه ادمقارن۲)
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 قطع في البين.

مرونة الشريعة ال تتوقف على ذلدك بعدد ورود األحكدام   والحقيقة هي أن  

الكلية التي تتطور مصاديقها، وهو ما أشار إليه الدكتور العبادي، وبعد وجدود 

سدتثنائية والحكوميدة د كمدا ام فيهدا كمدا بالنسدبة للعنداوين اإلمراتب من األحك

 د.سيأتي 

ا يشكل سيرة تكشف عدن رضدا الشدرع ستدالل بفعل األصحاب ممّ اإل  -3

ندا ال هذا الدليل كاألستاذ باجو( والحقيقة هدي أن  إلى    بها. )وقد أشارت البحوث 

 مأ  ستحسدانه فدي تصدرفاتهم، أهدو القيداس أم اإلنعلم الوجه الذي انطلقدوا مند

الصدحيح; وأتصدور   هم عملوا بالنصوص العامة، وهوأن    مأ  المصالح المرسلة

 هذا الموضوع.إلى  الدكتور العبادي يشير أن  

، وقدد (1)  ستدالل بحديث )ال ضدرر وال ضدرار( الثابدت عنده)ص(اإل  -4

ز عليه الطوفي واعتبره مخصصا  لكل األدلة األوليدة، كمدا ذكدره الددكتور رك  

 باجو دليال .

 وقد ناقشه السيد الحكيم بأمرين:

ص لو كانت نسبته أخدص مطلقدا  )أكدرم ما يخّص  نّ إص  المخّص    ن  إاألول:  

أدلدة األحكدام هدي إلدى    العلماء، ال تكرم زيدا ( ولكن نسبة حدديث )ال ضدرر(

علددى أدلددة حيددث )ال ضددرر(  العمددوم والخصددوص مددن وجدده، مددع ذلددك يقدددم

 م على ذي القرينة.ر لها، والقرينة تقد  ه ناظر ومفّس  األحكام األولية من باب أن  

مدا همددا النسدبة بددين الضدرر والمصدلحة ليسددت التنداقض، وإن   نّ أالثداني: 

 ضدان ال ثالث لهما، فانتفاء الضرر ال يستلزم ثبوت المصلحة.

 ع، فهدو ال يتعدرض )إن حديث ال ضرر رافع للتكليف ال مشدّر    :ويضيف

ثبات أحكام أخر إرتفاع األحكام الضررية عن موضوعاتها; أما إأكثر من إلى 

 
 ( رواه مسلم وادنسائي وجاء في ادملادر اإلمامية. ۱)
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أدلتها األخرى(، ثم يناقش غلو الطوفي إلى    ما المرجع فيهنّ فال يتعرض لها وإ

في المصالح المرسلة مقدما  إياها حتى على النصوص واإلجمداع، نداقال  نصدا  

طويال  عنه يتحدث فيه عما حدث من التشاجر بسدبب النصدوص وعلدق عليده 

االخدتالف   ومع الغض عن مدا فدي نصده مدن خطابيدة وتطويدل فدإن  »  :بقوله

وهددو ال يسددتدعي الصددراع والخصددام  ، يمكددن دفعهددا عددن البشددرضددرورة ال

 .(1)«المذهبي مادام أصحابه يسيرون ضمن نطاق االجتهاد بموضوعية تامة

ال يتصور تصادم بين »ه  . بأن  (2)ويعلق الشيخ الزحيلي على الشيخ الطوفي

 .«المصلحة هي محل الخالف والتنازع النصوص والمصالح وأن  

الطوفي جانب الحقيقدة فدي غلدوه ومخالفتده لإلجمداع كمدا   والذي أراه أن  

شددكال السدديد الحكدديم وارد عليدده والغلددو ينحددرف إ يقددول الدددكتور بدداجو وأن  

فمدا معندى أن يتدرك   عدن جدادة الصدواب وإال    –حتى العالم منده    –باإلنسان  

ه يددرى المصددلحة الظنيددة ندد  أنصوصددا  ثابتددة واضددحة لمجددرد أو  المسدلم نصددا  

 تخالفها؟

 خالصة أدلة النفاة

ه مدن بداب ند  أة المصدلحة، والحقيقدة  األخذ بها إتباع للهدوى بحجدّ   ن  إد   1

هدذه المصدلحة   ي; وهذا أمر صحيح حتى ولدو تصدورنا ظندا  أن  ذ والتشهّ التلذ  

الظن ال يغني  ألنّ  دالقائل بها من أهل االجتهاد   تنسجم مع مقاصد الشرع، وأنّ 

يتده حجّ   ية، بخالف القطع فدإنّ ال يملك بنفسه الحجّ الظن    من الحق شيئا ، وألن  

ذاتية ال يمكن سدلبها، نعدم إذا قدام علدى اعتبدار الظدن دليدل قطعدي أخدذنا بده 

 
 . ۳98، ص دل/قه ادمقارن ( األلوف ادعامة۱)

ا البن رجب مع أنّ ۲) من علماء ادحنابلة في ادقرن ادثامن )راجع   ه(  ويعتبره من غالة ادشيعة تبعا

( وادرسادة جاءت تتحدث عن ألوف ادمادكية ودم يذكره ادشيعة في 80ص    ،ملادر ادتشريع

ادقسوم ادثواني( ثوم أن  ،فهارسهم )راجع موسوعة طبقات ادشيعة دلشي  ادسوبحاني، ادمقدموة

 دشي  بن بيه حنبليته.د ان/س إيمانه بادملادح ادمرسلة يكشف عن عدم تشيعه. وقد أك  
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بمعنى ما ينقددح فدي   –ستحسان  ه لم يقم، فالعمل به كالعمل باإلوالمفروض أن  

 هو إتباع للهوى. –ذهن المجتهد 

ناس وهو سبحانه قال مستنكرا : الشريعة كاملة ومستوفية لحوائج ال  ن  إ  -2

 .(1) {أيحسب اإلنسان أن يترك سد }

العقول التي تكشدف عدن  ولكن يستطيع أنصار االستصالح أن يقولوا بأن  

 المصالح هي أيضا  من لطف هللا تعالى ويمكن أن تعتمد عليها الشريعة.

أن المصلحة المرسدلة تعدرف مدن خدالل »  :ماقاله اإلمام الغزالي من  -3

 .«تاب والسنة واإلجماع فال تشكل أصال  مستقال  الك

هددا قددد تستكشددف بالعقددل فتشددكل أصددال  القددائلين يفترضددون أنّ  وجوابدده أن  

ية مدركات العقل. ويوجد هنا بحث مستقل فلنقل تدخل في إطار حجّ أو    مستقال  

 ية مدركات العقل.يأتي في مدى حجّ 

رددة بدين مدا عهدد مدن المصالح المرسلة م» :ما ذكره اآلمدي من أن    -4

 .«لحاقه بأحدهما أولى من اآلخرإالشارع اعتباره وما عهد منه الغاؤه وليس 

اشدتمال الوصدف علدى مصدلحة راجحدة » :نّ أويجيب الشديخ الزحيلدي بد

الشدارع رأى مبددأ  ألن   دومفسدة مرجوحة يجعدل اعتبداره أرجدح  مدن إلغائده

عتبدار المناسدب المرسدل ا يغلب علدى الظدن االمصالح في تشريع األحكام ممّ 

المصدالح التدي ألغاهدا  ألن العمل بالظن واجب، وأيضدا  فدإن    دفيجب العمل به

 ،الشارع قليلة بالنسبة للمصدالح التدي اعتبرهدا فيلحدق الحكدم بداألعم األغلدب 

كشفا  ناقصا  عن الحقيقدة   الظن د كما قلنا د ال يملك إال    فإن    ،والجواب قد ال يتم

ن الظان، فيجب أن يقوم دليل شدرعي قطعدي يعتبدره ويدتمم على األقل في ذه

علدى مبندى   ال  »إالعمدل بدالظن واجدب    كشفه اعتبدارا ، فدال معندى للقدول بدأن  

نفتداح الطدرق امدا  بالشدريعة وهدو مبندى  مرفدوض إلالقائلين بانسدداد العلدم تم

 
 .۳6ادقيامة:  (۱)
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 .«العلمية

تى مع فدرض دليل، وحإلى  القول بقلة المصالح الملغاة نفسه يحتاج  ثم إن  

الشدك  ألنّ  ديدةمجرد احتمال أن تكون هذه المصلحة منها يلغي الحجّ  قلتها فإنّ 

 ية كاف  للقطع بعدمها.في الحجّ 

ستصددالح يددّدعون أن القددائلين باإل نعددم مددا ذكددره السدديد الحكدديم مددن أن  

قل فليست مرددة بين االعتبار  المصلحة معتبرة شرعا  عند اكتشافها بطريق الع

 يصلح جوابا  على هذا الدليل; ولكن الكالم كله في دليل االعتبار.لغاء، واإل

إلدى  ياألخدذ بالمصدالح المرسدلة يدؤّد    ماذكره الشيخ الزحيلي مدن أن    -5

النيل من وحدة التشريع وعمومه فتختلف األحكام باختالف األزمان واألحوال 

 واألشخاص.

علدى   ث ال ندص  مجال العمل بالمصلحة المرسلة هو حيد  وأجاب عنه بأن  

إلغائها، فال يتندافى مدع وحددة التشدريع وعمومده بدل هدو أو    اعتبار المصلحة

ينسجم مع خلود الشريعة والمصدلحة العامدة. ولكدن الخدوف كلده مدن الغدالين 

 المتدّبعين لألهواء.أو  المفرطين

 تعليقات توضح الموقف النهائي

يدة( بلوازمهدا الحجّ ز عليه في بحوث أصول الفقده هدو )ما نركّ   ن  إ:   أوالا 

 وهي:

ويراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتدذار اإلنسدان إذا عمدل   ،ةد المعذريّ 1

 ة الملزمة وأخطأ الواقع.على وفق الحجّ 

 ة مدن األمدور الموصدلةويراد بها اعتبار ما تقوم به الحجدّ   ،ةالمنجزيّ   -2

مع تخلف  الواقع بحيث يسوغ للمشرع أن يعاقب إذا قدر لها إصابة الواقعإلى  

 المكلف.

ة ونسدبته لمدن صددرت صحة اإلخبار عن مؤدى ماقامت عليه الحجدّ   -3

 عنه وهو د هنا د المشرع الحقيقي )هللا تعالى(.
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فيجب أن يقوم على اعتبار األصل دليل قطعي من الشارع، والقطدع كمدا 

أن يقدوم عليده دليدل   ة إال  يتده ذاتيدة ال تتخلدف. أمدا الظدن فلديس بحجدّ مر حجّ 

 اتدّباع الظن واجب على إطالقه ال يصح. ، فالقول بأن  قطعي

ومن هنا فإن استفدنا المصلحة من النصدوص والقواعدد العامدة المعتبدرة 

 فهو أمر مقبول لكن تأثيرها بتوفر شروطها وانتفاء موانعها.

إلحاقهددا أو  أمددا اإلدراك الندداقص والظنددي د كاحتمددال وجددود مددزاحم لهددا

ومدن هندا جداء مندع الشدافعية عدن   يدة. يدوفر الحجّ باألعم األغلدب د  فدذلك ال

 حتجاج بما أسموه بالمصالح الموهومة كما ينقل الشيخ النجيمي.اإل

ا  ، عددن الفددروق بددين األحكددام الشددرعية (1): تحدددثنا فددي بحددث سددابقثانيووا

الفتوائية واألوامر الوالئية التي يصدرها ولي األمر الشرعي ولخصناها فيمدا 

 يلي:

كشفها من  م األولية الشرعية هي أحكام للشارع المقدس، يتم  األحكا  ن  إد  1

 قبل الفقيه أما األوامر الوالئية فهي تصدر من الولي بمقتضى صالحياته.

قة على موضوعاتها الخارجية في األحكام الشرعية كلية غير مطب    ن  إ  -2

 ر عن تطبيق حكم كلي على مصاديقه.حين أن األوامر الوالئية تعبّ 

األحكددام الشددرعية تقددوم علددى أسدداس مصددالح ومفاسددد فددي ذوات  ن  إ -3

ا األوامر الوالئيدة ظها الشارع )جل جالله( ويصدر حكمه فيها، أم  حاألشياء يل

 فهي تتبع المصالح التي يدركها الحاكم الشرعي.

األوامر الوالئية تعبر عدن مقتضديات المصدلحة التدي يراهدا ولدي ن   إ  -4

ا األحكام الشرعية األولية فهي حكم األشياء الدائم ة، أمّ األمر، فهي أوامر مؤقت

 في رأي اإلسالم.

الحاكم الشرعي الذي يراد له إدارة األمور وملء   ونضيف هنا فنقول: إنّ 

 
 ( قدمناه إدى اددورة ادعاشرة من مجمع اد/قه اإلسالمي تحت عنوان )ادعمف ادحكومي(.۱)
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منطقة المباحدات بالشدكل المناسدب ال يشدترط لده إصددار أوامدره بعدد القطدع 

كم المصدلحة فدي ما يكفي الظن العرفي. وحينئدذ فدإذا رأى الحدابالمصلحة وإنّ 

ذلددك مددن انسددجامها مددع مقاصددد الشددرع االجتماعيددة  ن مسددتمدا  قددانون معدديّ 

ي  ال }  :والمؤشرات التطبيقية التي أعطاه إياها اإلسالم من قبيل قولده تعدالى كوَ

نِيَاِء ِمن ك مأليَك وَن د ودَةا بَي َن ا منها في مدا أشدرنا   وهي كثيرة ذكرنا بعضا  (1)  {غ 

منده  تار الحاكم فتوى شرعية ويقدمها على غيرهدا ظندا  إليه من بحث، وقد يخ

قدد  للمصدلحة االجتماعيدة حتدى لدو لدم يكدن هدو شخصديا    ها األكثر تحقيقدا  بأنّ 

ألمدره تعدالى   سدتنادا  إتبداع  ها تكون واجبدة اإلل بالبحث العلمي إليها، فإنّ توصّ 

 بإطاعة ولي األمر الشرعي.

ا  ا لم نخرج  فإننّ   ،وبناء على هذا ة، ه مدن لدزوم تحصديل الحجدّ رسدمناعمدّ

 دولكننا على صعيد الفتوى نلتزم بلزوم تحصيل القطع إلصدار الحكم الشرعي

ا ما يصدره ولي األمر فهدو أمدر ما يصل إليه الفقيه حكم شرعي دائم، أم    ألن  

والئي يأتي بمقتضى صالحياته الشرعية فهدو مؤقدت مادامدت المصدلحة فدي 

 نظره قائمة.

رة التوقدف فدي مجدال الفتيدا عدن إصددار الفتداوى ومن هنا نقول بضدرو

إذا   القائمة على أساس المصالح المرسلة كمدا احتاطدت لدذلك كدل البحدوث إال  

أدرك الفقيه المصلحة القطعية وأدرك تحقيق شدروطها وانتفداء مدا يزاحمهدا د 

ضرورة عددم وجدود المصدلحة المزاحمدة، وهدو إلى    وقد أشار الدكتور باجو

ل; واحتاط الشيخ النجيمي بدالتركيز علدى الفقهداء العددول ذوي أمر بعيد المنا

يفترضون في أنفسهم ذلك د ثم يوكدل أمدر العمدل  الكلّ   البصيرة،  والحقيقة أنّ 

بالمصالح المرسلة وبالخصوص فدي المسدائل العامدة للحداكم الشدرعي ليقدوم 

 بدإصدار أوامره على أساس منها وذلك ألمرين:

 
 .7ر: ش( ادح۱)
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يلزم في المجال االجتماعي اإلداري تحقق القطع بل ه ال  : ألن  ولاألمر األ

 يكفي الظن العرفي المقبول كأساس إلصدار األوامر الوالئية.

ولي األمر يملك المعلومدات األوسدع والخبدراء األكثدر   : ألن  األمر الثاني

 المصلحة ويعرف جوانبها.إلى  لكي يصل

ا  صدلحة، وهدذا األمدر ال مؤقتا  مادامدت الم ما يصدره يبقى أمرا   : ألنّ ثادثا

اإلسالم مباشرة بل هو أمر ينسجم مع التعداليم اإلسدالمية فدي رأي إلى    ينسب 

 الحاكم الشرعي.

ه يقدوم أساسدا  ند  أومن هنا أيضا  وجدنا الدستور اإلسالمي اإليراندي رغدم 

تشكيل مجلس يسميه  112على الفقه اإلمامي ويلتزم به، يطرح في مادته رقم 

ر الموقف في مجال اخدتالف )مجلدس ة النظام( ويقرّ )مجلس تشخيص مصلح

الشورى اإلسالمي( مع )مجلس صيانة الدستور( حول موضوع ما، كما يشير 

على القائد مقترحا  السياسات العامة للبالد حسب تصدوره للمقاصدد اإلسدالمية 

 االجتماعية.

وبهذا نفسه نستطيع أن نتحدث عن الجوانب التطبيقية للمصدالح المرسدلة 

سدواء فدي المجدال االقتصدادي   ،ى المجداالت مدن القضدايا المسدتحدثةي شدت  ف

فددي المجددال االجتمدداعي أو  كاسددتحداث الوسددائل الجماعيددة لتنميددة األمددوال،

مالك األمدر فيهدا   كاستحداث أنظمة االنتخابات وباقي المجاالت األخرى، فإن  

 واحد.

ا  ه يجدب ة فإند  الفرديدّ ا كان األمر خطيرا  علدى مسدتوى الفتدوى م  د: ولرابعا

د الفقيه من وجود المصلحة المرسلة وتحقق شروطها التأثيرية وعدم وجود تأك  

م عليها، وهو أمر صعب مستصعب. وحتى مصالح مزاحمة تتقد  أو    موانع لها

ها أقل تعرضا  ألخطار الغفلة يجب أن تتأكدد يقيندا  مدن المجامع الفقهية رغم أن  

فتواهددا  ا نعتقددد أن  فددي إصدددار فتاواهددا. وإن كنددّ  تلددك األمددور، وأن ال تسددارع

 فراغا  في المناطق التدي ال تملدك حاكمدا  شدرعيا  مدؤهال  لسددّ   تستطيع أن تسد  
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الفراغ. وإيكال هذه الوظيفة في تلك المناطق لهذه المجدامع أمدر نضدطر إليده 

 الفدرد حتدى لدو كدانإلدى  احتياطا  من إيكالها  ولكنه على أي حال أفضل وأشدّ 

 فقيها  ورعا .

ا  : وهناك أمر خطير آخر وهو لزوم مراعاة مصلحة األمدة جمعداء خامسا

اإلقليميددة.وهو أمددر بددديهي أو  القطريددةأو  وتقددديمها علددى المصددلحة الفرديددة

المعيدار فيهدا هدو تقدديم األهدم   ن  إتحكمه قوانين التزاحم المقبولة شرعا  حيث  

ستحسددان( بعددد أن قبلنددا . وقددد تحدددثنا عنهددا تحددت عنددوان )اإلعلددى المهددم

 ستحسان بمعنى هذا التقديم.اإل

 األمددر قددد يشددتبه فددال تلحددظ هددذه المصددلحة العليددا مددع أن   ه هنددا أن  وننبددّ  

ز على المجموع اإلسالمي العام ومصدالحه وحددوده النصوص اإلسالمية ترّك  

وتوازنه وتكافله واالستفادة من كل موارد األمدة وطاقاتهدا لصدالح المجمدوع. 

شتراط المالكية ذلدك، وهدذا مدا إإلى    مي مثال (يد أشار بعض الباحثين )النجوق

 د عليه المرحوم خالف أيضا  واألستاذ سانو.أك  

ا  رت الموارد التي تدذكر لالستصدالح ولكنندا بعدد التأمدل فيهدا : تكث  سادسا

ألمدر المفاهيم العامة التي جداء اأو    نجدها أحيانا  تطبيقا  للقواعد الفقهية الكلية،

تطبيقدا  ألحكدام ثانويدة كالضدرر والحدرج والتدزاحم أو    إجراء لقياس،أو    بها،

قسطا  كبيرا  مما يضرب مدن   وسّد الذرائع وأمثال ذلك، بحيث يمكن القول بأن  

ستصالح بل هو جمع بين قواعد كلية وأوامر حكومية من باب اإل  أمثلة ال يعد  

السماد والدم وتضمين الصناع، وذلك من قبيل: ضرب السكة وبيع النجاسات ك

وعدم قسدمة أرض السدواد، واشدتراط تسدجيل العقدود فدي السدجل وهدذا أمدر 

حكومي، وقد ذكر كل الباحثين فروعا  حول مسؤولية الحاكم فدي مندع المنكدر 

واألمر بالمعروف وأخرى في المجال االقتصادي كما فدي الشدركات الحديثدة 

بوي والقضائي وكلها تدخل تحت بداب وكذا المجال االجتماعي والمهني والتر

هي تطبيق لكليات شرعية تم الفراغ منها. وهو باب واسدع أو  األمر الحكومي
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نددافع خصوصددا  فددي العصددر الحاضددر ولكددن ال عالقددة لدده ببحددث المصددالح 

باعتبارهددا أصددال  مسددتقال  مددن أصددول الفقدده، فمددثال  ينقددل الدددكتور  دالمرسددلة

إلدى  عود ما ييكون حاصل المصلحة المرسلة إنّ  المالكية تشترط أن النجيمي أن  

رفع حرج في الددين فتكدون مدن بداب مداال يدتم أو    حفظ أمر ضروري شرعا  

أدلدة أو  أدلدة رفدع الحدرج اللفظيدةإلدى  به. وهذا يعني أننا استندنا  الواجب إالّ 

وجوب المقدمة لوجوب ذيها وهي عقلية. واإلمام الشدافعي كدان يعتبرهدا مدن 

ه مطلق االجتهداد وفدق أدلدة الشدريعة ومقاصددها )كمدا ينقدل ن  أ  القياس بمعنى

كل من قالوا باألخذ بها إذا كانت مالئمة ألصل   الدكتور النجيمي( والحقيقة أن  

جزئي )بل ال يمكن أن تكون غير ذلك كما يقول األستاذ سانو( ينبغدي أو    كلي

ألصدول أخدرى. أن ال يعتبروها أصال  من أصول الفقه مستقال  بل هي تطبيق 

 حد القتل.إلى  د األستاذ ماء العينين على نفي نسبة غلو اإلمام مالك فيهاوقد أك  

بحثه هو البحث الوحيد الذي أوضح تاريخ البدء بالعمل بالمصلحة   كما أن  

لدم ينطدرح هدذا المصدطلح آندذاك، وقدد أفدرد   ن  إالمرسلة من قبل الصدحابة و

 ه التداخل بين المصالح المرسلة وغيرها.ح فيالشيخ بن بيه بحثا  جيدا  وض  

تفاق واإلجماع على القرار اإل الختام، وبعد بحث مستفيض ومطول تم  في 

 .التالي ويتضمن الموافقة على ما اقترحناه تماما  
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 بسم هللا ادرحمن ادرحيم 

الحمد   رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمدد خداتم النبيدين 

 به أجمعين.وعلى آله وصح

 ( 7/15) 141قرار رقم 

 بشأن

 المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

سدالمي الددولي المنبثدق عدن منظمدة المدؤتمر س مجمدع الفقده اإلمجل  ن  إ

 14االسالمي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسدقط )سدلطنة عمدان( مدن 

العه طّ م، بعد ا2004آذار)مارس(  11-6هد، الموافق 1425المحرم   19إلى  

المجمدع بخصدوص موضدوع المصدالح المرسدلة، إلدى    على البحوث الدواردة

 المناقشات التي دارت حوله:إلى  وبعد استماعه

 قرر ما يأتي:

ة علدى أسداس جلدب األحكدام الشدرعية مبنيدّ   د أجمع المسلمون علدى أن  1

 المصالح ودرء المفاسد.

فدداظ علددى المددراد بالمصددلحة: المحافظددة علددى مقصددود الشددارع )الح -2

 الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(.

نوعهدا، أو    والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشدارع عليهدا بعينهدا

 وإن كانت داخلة تحت المقاصد الكلية.

ا أن تكدون داخلدة عتبار واإللغداء، فإمد  التوجد مصلحة مترّددة بين اإل  -3

 هي ملغاة شرعا .أو  عتبار العام،تحت اإل

 يجب أن يتأكد الفقيه من كون المصلحة: -4

 حقيقية، ال وهمية. •

 كلية، ال جزئية. •
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 عامة، ال خاصة. •

 مساوية لها.أو  ال تعارضها مصلحة أخرى أولى منها •

 مالئمة لمقاصد الشريعة. •

المصدالح، والتدرجيح أندواع    وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييدز بدين

الح. فقسموها مدن حيدث تعلددّقها بحيداة بينها على أساس بيان متعل ق هذه المص

 ثالثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه األقسام هي:إلى  الناس

 .الضروريات  •

 الحاجيات. •

 التحسينيات. •

تصددّرف ولددّي األمددر علددى الرعيددة منددوط  فقهددا  أنّ  مددن المسددتقّر   -5

طاعتده  بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بدإدارة شدؤونها. وعلدى األمدة

 في ذلك.

للمصددلحة المرسددلة تطبيقددات واسددعة فددي شددؤون المجتمددع، وفددي  -6

 المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية واإلدارية والقضائية وغيرها.

ا وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات اإلنسدانية ممدّ 

 وهللا الموفق  تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة.
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 فهرس المصادر

بعدداد اإلنسددانية والحضددارية فددي الصددحيفة السددجادية الشددهيد محمددد، بدداقر د األ

 الصدر.

مدام تحقيدق: مؤسسدة تنظديم ونشدر آثدار اإلمام الخميندي، د االجتهاد والتقليد، اإل

  .هد1418،  1ط  ،الخميني

وئي، للسديد ابدو القاسدم الخد ،د أجود التقريرات، تقريرات بحث المحقق الندائيني

 ش. .هد1368، مطبعة الغدير، قم،  2ط

حتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسدي، تعليدق: السديد د اإل

 م.1966  ،هد 1386محمد باقر الخرسان، منشورات دار النعمان، النجف،  

ندلسدي، مطبعدة العاصدمة، القداهرة، زم األد االحكام في أصول االحكام، ابن حد

 يوسف.الناشر: زكريا علي 

مدددي، مؤسسددة طبعددة دار م فددي اصددول االحكددام، سدديف الدددين اآلد االحكددا

 الضميعي.

 بو حامد الغزالي، نشر: دار المعرفة، بيروت.أد إحياء علوم الدين،  

، 1بددو بكددر السرخسددي، دار الكتددب العلميددة، بيددروت طأصددول السرخسددي، أد 

 م.1993  ،هد1414

هدل ، المجمدع العدالمي أل1ي الحكديم، ط  تقد   صول العامة للفقه المقارن، السيد محمد األد  

 البيت.

صول الفقه، شمس الدين المقدسي الحنبلي، تحقيق: فهد بدن محمدد السددحان، أد  

 م.1999  -هد 1420، 1مكتبة العبيكان، ط 

 م.1997بو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة  أصول الفقه، محمد  أد  

هددد 1358تقامة، مصددر ، االسدد2صددول الفقدده، الشدديخ، محمددد الخضددري، ط أد 

 م.1928/

صددول الفقدده، محمدرضددا، المظفددر المطبعددة العلميددة، النجددف االشددرف، أ_ 

 م.1959هد/1378

صددول الفقدده اإلسددالمي،  الدددكتور زكددي الدددين شددعبان، دار التدداليف، مصددر أد 

1965. 

 عتصام،  ابراهيم بن موسى الشاطبي، مطبعة السعادة، مصر.د اإل
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ج آياته: محمدد به وخرّ لعالمين، ابن قيم الجوزية، رتّ د اعالم الموقعين عن رّب ا

 م.1991، 1عبدالسالم ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت ط

د اقتصادنا، الشهيد محمدد بداقر الصددر، مكتدب اإلعدالم اإلسدالمي، خراسدان، 

 .ش .هد1382وبوستان كتاب قم  

، 2نددان، ط د بحددار االنددوار، العالمددة محمددد بدداقر المجلسددي، مؤسسددة الوفددا لب

 م.1983  ،هد1403

وقدداف والشددؤون اإلسددالمية يط، بدددر الدددين الزركشددي، وزارة األد البحددر المحدد

 م.1992  ،هد1413، 2بالكويت، ط 

صول، تقريرات بحوث الشدهيد محمدد بداقر الصددر، السديد د بحوث في علم األ

 محمود الهاشمي.

بة الحبيبيدة، باكسدتان، مام عالء الدين الكاساني الحنفي، مكتد بدائع الصنائع، اإل

 م.1989 ،هد1409،  1ط 

ندلسدي )الحفيدد( تنقديح قتصدد، ابدن رشدد القرطبدي األد بداية المجتهد ونهاية الم

هدد، 1415وتصحيح: خالد العطار، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكدر، بيدروت  

 م.1995

د البنددك الالربددوي فددي اإلسددالم، الشددهيد محمددد بدداقر الصدددر، دار التعددارف، 

 بيروت.

د البيان في تفسدير القدرآن، السديد أبدو القاسدم الخدوئي، دار الزهدراء، بيدروت، 

 م.1975هد د 1395،  4ط

 .هد1390شرف،  د تحرير الوسيلة، اإلمام الخميني، مطبعة النجف األ

 .2د تحفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية بيروت، ط 

خميني، مؤسسة نشدر وتنظديم آثدار اإلمدام د تحريرات في األصول، مصطفى ال

 .1418،  1الخميني، ط

حياء التدراث ي، من منشورات المكتبة الرضوية إلد تذكرة الفقهاء، العالمة الحل

 الجعفري.

عمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية، د. سامي حسن أحمدد د تطور األ

 محمود.

لترمددذي وابددن بابويدده القمددي د تعليددل الشددريعة بددين السددنة والشدديعة الحكدديم ا

 م.2003  -هد 1424، 1نموذجين، خالد زهري، دار الهادي بيروت، ط 

 .3د التفسير الكبير، الفخر الرازي، ط 
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د التنقيح فدي شدرح العدروة الدوثقى )واالجتهداد والتقليدد(، تقريدر بحدث آيدة هللا 

 قم. 1410،  3ط    ،العظمى الخوئي، الميرزا علي الغروي، دار الهادي للمطبوعات

مدام الخميندي، الشديخ جعفدر السدبحاني، ، تقريدرات بحدوث اإلصولد تهذيب األ

 .3انتشارات دار الفكر، قم، ط 

قدم  ،شراف: السيد حسين البروجردي، المطبعة العلميةإد جامع أحاديث الشيعة، 

 هد.1399

اإلمددام أبددو الحسددين مسددلم بددن الحجدداج  د الجددامع الصددحيح )صددحيح مسددلم(

 دار الفكر، بيروت.النيسابوري،  

ق عليده: علدي اكبدر الغفداري، حمدد الخوانسداري، علدّ أد جامع المدارك، السديد  

 هد 1405،  2نشر: مكتبة الصدوق، طهران، ط 

، 3د جددواهر الكددالم، الشدديخ محمددد حسددن النجفددي، دار الكتددب اإلسددالمية، ط

 ش.1367انتشارات خورشيد  

اني، تحقيق: الشديخ عبداس المكاسب، الشيخ محمد حسين االصفهكتاب  د حاشية  

 هد ق.1419، 1ل سباع، الناشر: المحقق، المطبعة العلمية، طآمحمد 

 صول، السيد محسن الحكيم، مكتبة بصيرتي، قم.د حقائق األ

د دراسددات فددي واليددة الفقيدده، الشدديخ محمددد علددي المنتظددري، المركددز العددالمي 

 .هد1409،  2للدراسات اإلسالمية، قم، ط 

 م.1940هد/1358، مصر 1م الشافعي، ط ماد الرسالة، اإل

حمدد بدن قدامدة المقدسدي، المطبعدة أد روضة الناظر وجنة المناظر، عبدهللا بن 

 .هد1378السلفية، القاهرة  

شعث السجستاني، تحقيق: سعيد محمدد اللحدام، دار د سنن أبي داود، داود بن األ

 م.1990هد ق،  1410، 1الفكر، ط

، 2حمن محمد عثمدان، دار الفكدر، بيدروت، ط  د سنن الترمذي، تحقيق: عبدالر

 م.1983هد 1403

 د السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الفكر.

 د شرح الزيادات، القاضي خان.

 ،هددد1401د صددحيح البخدداري، دار الفكددر، دار الطباعددة العددامرة باسددتانبول، 

 م.  1981

محمد مهددي نجدف، طبدع مؤسسدة آل صول، الشيخ الطوسي، تحقيق:  د عدة األ

 البيت الحياء التراث.
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د العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبدائي، مؤسسدة النشدر التابعدة 

 لجماعة المدرسين في الحوزة بقم المشرفة.

 صول الفقه، عبدالوهاب خالف، دار الحديث، القاهرة.أد علم  

محمددد سددعيد البدداني، المكتددب  د عمدددة التحقيددق فددي التقليددد والتلفيددق، الشدديخ

 هد.1401االسالمي، دمشق وبيروت،  

د العناوين الفقهية، الحسيني المراغي، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعدة لجماعدة 

 .هد1418،  1المدرسين بقم، ط 

د عوائد األيام، المحقق المولى أحمد النراقي، نشدر: مكتدب اإلعدالم اإلسدالمي، 

 هد.1417،  1قم، ط

مدام الجدويني، وضدع حواشديه: خليدل ياث امم في التيداث الظلدم، اإلثي غد الغيا

 م.1997  -هد 1417،  1المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  

داب فددي لشددهيد محمددد بدداقر الصدددر، مطبعددة اآلمددام اد الفتدداوى الواضددحة، اإل

 النجف األشرف.

 .2د فتح الباري، ابن حجر العسقالني، دار المعرفة، بيروت، ط 

نصاري، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشديخ االعظدم، رائد األصول، الشيخ األد ف

 ، مجمع الفكر اإلسالمي، قم.1ط

يب الفدروق والقواعدد د الفروق، شدهاب الددين القرافدي، وبهامشده الكتدابين تهدذ

 سرار الفقهية، عالم الكتب، بيروت.السنية في األ

ني )تقريدرات الميدرزا د فوائد األصول، الشديخ محمدد علدي الكداظمي الخراسدا

 هد ق. 1404النائيني( مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم،  

د الفوائد الطوسية، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المطبعة العلميدة، قدم، 

 .هد1403

 د القانون التجاري اللبناني.

بددين  ماميددة، لجنددة، نشددر: مجمددع التقريددبد القواعداألصددولية والفقهيددة لدددى اإل

 م.2004هد 1425،  1المذاهب، طهران، ط 

 د القوانين المحكمة، الميرزا القمي، نسخة حجرية قديمة.

 يته، السيد مصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان، النجف.د القياس حقيقته وحجّ 

د كتاب البيع، السيد روح هللا الخميني، تحقيق ونشر مؤسسة تنظديم ونشدر آثدار 

 .1421،  1ره( طاإلمام الخميني )قدس س

عداد: لجندة تحقيدق تدراث الشديخ إنصاري،  د كتاب المكاسب، الشيخ األعظم األ
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 .هد1420، 3االعظم، ط 

د كشاف القناع، شيخ منصور البهوتي الحنبلي، قدم لده: األسدتاذ الددكتور كمدال 

سماعيل الشافعي منشورات محمد بيضدون، إبو عبد هللا  أعبدالعظيم العناني، تحقيق:  

 م.1997 ،هد1418،  1تب العلمية بيروت، ط دار الك

حيداء الخراساني،طبع مؤسسدة آل البيدت إل ة محمد كاظم صول، الحجّ د كفاية األ

 .هد1409التراث،  

 م.1986 -هد 1406د المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت  

حيداء التدراث إمدين أفنددي، دار  أد مجموعة رسائل ابدن عابددين، السديد محمدد  

 لعربي، بيروت.ا

د محاضدرات فددي أصدول الفقدده، تقريدر بحددث السديد الخددوئي، محمدد الفيدداض، 

 هد.1419،  1مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم، ط

د المحكم في أصدول الفقده، محمدد سدعيد الطباطبدائي الحكديم، مؤسسدة المندار، 

 .م 1994، هد ق1414،  1ط

يعة، العالمدة ابدن الخوجدة، دار د محمد طاهر بن عاشور وكتابه: مقاصد الشدر

 م.2005  ،7الكتب العلمية، بيروت، ط

رسدي، د مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، الحاج ميرزا حسدين الندوري الطب

 م، بيروت.1988هد ق، 1408، 2حياء التراث، طتحقيق: مؤسسة آل البيت)ع( إل

 بددو حامددد الغزالددي، ومعدده كتدداب فددواتحأصددول، د المستصددفى مددن علددم األ

 الرحموت، دار الفكر للطباعة والنشر.

د مستمسددك العددروة الددوثقى، السدديد محسددن الحكدديم، مطبعددة اآلداب، النجددف 

 هد.1391،  4األشرف، ط 

خميندي، مؤسسدة نشدر وتنظديم آثدار د مستند تحرير الوسيلة، السديد مصدطفى ال

 .هد1418،  1مام الخميني، ط اإل

   .ب خالفد مصادر التشريع في ماال نص فيه، عبد الوها

صول، تقرير بحث آية هللا العظمدى الخدوئي، السديد محمدد سدرور د مصباح األ

 هد1417،  5الواعظ الحسيني البهسودي، منشورات مكتبة الداوري، قم، ط 

بددو القاسددم الخددوئي، محمددد علددي أد مصددباح الفقاهددة، تقريددرات بحددث السدديد 

 .1التوحيدي، المطبعة العلمية، قم، ط 

 نصاري.لطهراني، تقريرات الشيخ مرتضى األلكالنتري انظار، اد مطارح األ

صددول، آيددة هللا الشددهيد الصدددر، مطبعددة النعمددان، النجددف د المعددالم الجديدددة لأل
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 هد.1385

صدول الفقده، الشديخ زيدن الددين العداملي، أد معالم الدين ومالذ المجتهددين فدي  

 .النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة تحقيق: لجنة ةمؤسس

ليكيدة بو الحسين البصري المعتزلي، المطبعة الكاثوأصول الفقه،  أد المعتمد في  

 م.1964ول / تشرين األ 30د بيروت،  

 بو محمد بن قدامة، دار الكتاب العربي.أد المغني،  

سيد المجاهد( ط مؤسسدة آل البيدت صول، السيد علي الطباطبائي )الد مفاتيح األ

 حياء التراث.إل

ل، الشيخ ضياء الدين العراقي، تحقيق: الشيخ محسدن العراقدي د مقاالت األصو

 هد ق. 1414 ،1سالمي، قم، طحكيم، مجمع الفكر اإلوالسيد منذر ال

ستحسددان والتقليددد والتعليددل، ابددن حددزم، د ملخددص ابطددال القيدداس والددرأي  واإل

 م.1960هد/1379دمشق  

ع البحددوث د منتهددى المطلددب، العالمددة الحلددي، تحقيددق: قسددم الفقدده فددي مجمدد

 .هد1412،  1اإلسالمية، ط 

حيداء ميدراث إد منتهى الوصول، الحسن بدن يوسدف )العالمدة الحلدي(، مركدز 

 هد.1333سالمي،  إ

كبدر الغفداري، أبدو جعفدر الصددوق، تصدحيح: علدي أد من ال يحضدره الفقيده،  

 .2منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، ط  

 م.1965بي د المطبعة الرحمانية، مصر سحاق الشاطإبو أد الموافقات،  

د موسوعة أصول الفقه المقارن، إعداد ونشر مركز الدراسدات العلميدة لمجمدع 

 م.2009هد ق،  1430قم،  ،  1طالتقريب،  

د الموسوعة الفقهية )الموسوعة الكويتية(، وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 .1الكويت مطابع دار الصفوة، ط 

 .والضوابط الفقهية، الدكتور الندوي  د موسوعة القواعد

 ، مؤسسة الرسالة، عّمان.ارقزستاذ مصطفى الد نظام التأمين، األ

د نهاية الدرايدة فدي شدرح الكفايدة، الشديخ محمدد حسدين الغدروي االصدفهاني، 

 مطبعة امير، قم.  ،ش .هد1374،  1تحقيق: مهدي أحدي امير كالئي، ط 

 حمد عبده، دار المعرفة بيروت.د نهج البالغة، الشريف الرضي، شرح م

د الوافية، الفاضل محمد التوني، تحقيق: السيد محمدد حسدين الرضدوي، مجمدع 

 .هد1412،  1الفكر اإلسالمي، قم، ط 
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د الودائع النقدية، د. حسن عبدهللا األمين، ترجمة: رخشدنده، طبعدة أميدر كبيدر، 

 هد،ش.1367طهران،  

لحددر العدداملي، عنددي بتصددحيحه: د وسددائل الشدديعة، الشدديخ محمددد بددن الحسددن ا

 حياء التراث العربي، لبنان.إعبدالرحيم الرباني الشيرازي، دار  

محمدد بدن علدي الطوسدي )ابدن حمدزة(،   جعفدر  د الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أبو

يددة هللا آشددراف: السدديد محمددود المرعشددي، نشددر: مكتبددة إتحقيددق: محمددد الحسددون، 

 هد ق.1408، 1العظمى المرعشي النجفي، قم، ط

، 1الددار اإلسدالمية، ط    ،صدغر مرواريدد، دار التدراثأد الينابيع الفقهية، علي  

 م.1990/هد1410

 


