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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقو  ماتِّاالستنباطِّومبادئهِّوشروطه

 تجهها  أو مقدماهومقوِّمات االاملبحثِّالثاين:ِّ
 ؛ وقد سبق بعضها ونعيده مع إضافات:وىهنا عناوين ومباحث

ِّفِّحقيقةِّالفقهِّعلىِّاالجتهادِّيفِّمبادئِّاالستنباطتوق ِّ
علدددى االتجههددا  يف مبدددا ا االسددهنباك،  علدددم ال ددالم وعلدددم مهوقفددٌة قددد يقدددال ابن ةحقيقددة الفقدددو  األول:ِّ

عليهدا و علدم احلسداب وأ لههدا يما هوقد  ققيدق حدال املسد لة الدراية والرتجال وعلم النحو والصرف والبالغة ف
يف بعددم مسددائر اورث واوقددرار واملضدداربة والاددر ة ونظائرىددا و علددم ابيةددة ملسددائر القبلددة وعلددم الطدد  ملسددائر 

؟ وىر النقاء بني الدمني يف ضمن العارة  1ةشرعاً عرفاً أو خمهلفة  د: ىر امليت سريرايً، وىو ميت طباً، ميت 
وذلك موقوف   2ةوبعم الفقهاء أو ال  ما عليو الط ّ  ،يم  ما ىو املاهور فلها أح ام احلائم حينةذٍ ح

على  عوى احلقيقة الادرعية يف احلديم، وعلدى  عدوى ان امليدت الطدم اخدع مدن العدريف وان أح دام الادار  
احلددديم وشدددبهها أو فقدددد هوقددد  ح دددم املسددد لة علدددى االتجههدددا  يف معرفدددة معددد  امليدددت و  هددددور مددددار األخددد  

 حقيقهها  فه مر
ِّأوِّتوقفِّاالجتهادِّيفِّالفقهِّعلىِّاالجتهادِّفيها

وقد يقال سّلمنا ان ةحقيقة الفقو  أي الفقدو بوتجدو ه الوبدو  ال يهوقد  علدى االتجههدا  يف مبدا ا الثاين:ِّ
لعلدم مدن عدا  فدان ا ؛ةالعلدم  وحقيقهدونفس  عنمه خر رهبة    يف أي علم من العلوماالتجهها ةاالسهنباك فان 

فانددو مددن عددا  اوذبددات إذ انددو إههددد ليصددر إع مسددائر ىددذا العلددم أو ذا ، ل ددن ىددر  الوبددوت وامددا االتجههددا 
علددى االتجههدا  يف مبدا ا االسددهنباك ة علدم ال دالم مددواًل  فقدد يقدال ابن أ ددر   3ةيهوقد  االتجههدا  يف الفقدو

سددهنباك لدديس  فههددد يف الفقددو واأل ددول أ ددالً االتجههددا  يهوقدد  عليددو أي انددو بدددون االتجههددا  يف مبددا ا اال
وان عرف  يفية إرتجا  الفرو  لأل دول وهطبيدق ال ليدات علدى ااتئيدات واالسدهدالل واملناقادة وأح دام ابب 
الهعددارو وغددد  ذلدددك، وقدددد يقدددال ابلعددددم بدددر ه فدددي معرفدددة مبدددا ا االسدددهنباك وإن  اندددت عدددن هقليدددد لي دددون 

 جمههداً يف الفقو واأل ول 
                                                           

 مدار األح ام؟وعلى أيها   1ة
 فإذا انقطع عنها الدم ه ون طاىرة فهصوم وهصلي و    مث إذا رأهو يف ضمن العارة و  ههفاوز فهو حيم ل ن ما بينهما طهر   2ة
 ال الفقو نفسو   3ة
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ِّفِّإطالقِّاالجتهادِّيفِّالفقه،ِّعليهأوِّتوق
غد  مهوقد  علدى االتجههدا  يف املبدا ا ل دن إطالقدو  دلو  أوقد يقال: سّلمنا ان االتجهها  ةأي الثالث:ِّ

أي انو من   ي دن جمههدداً يف املبدا ا فلديس  فههدد مطلدق يف الفقدو واأل دول، وإن  دان قدد ي دون  ،مهوق 
ةعلدى فدرو القبدول بدو  نظد  املهفدتي العرضدي الدذي يعدرف مددار   جمههداً مهفتايً، فهذا ىو الهفتي الطدوي

وقواعدد ومبدداأ وأ لددة ابب الصددالة  ون القضدداء أو البيدع  ون اورث أو الع ددس، لهضددلعو يف مسددائر ومدددار  
 أحد البابني  ون اآلخر 

ِّأوِّتوقفِّاألعلميةِّيفِّالفقه،ِّعليه
 ددول غدد  مهوقددد  يف أ ددلو وال يف إطالقددو، علدددى وقددد يقدددال: سددّلمنا ان االتجههددا  يف الفقدددو واألالرابعع :ِّ

االتجههدددا  يف املبدددا ا، ل دددن األعلميدددة مهوقفدددة،  عددد  ان األعلدددم ىدددو األعلدددم يف الفقدددو واأل دددول ويف مبدددا ا 
االسهنباك أيضاً، فلو   ي ن أعلم يف احدى املبا ا، فليس أبعلم يف الفقو واأل ول؛ إذ النهيفة ههبدع اخدس 

 املقدمات 
: انو بناء على وتجدوب هقليدد األعلدم، فهدوى أو احهياطداً، فاندو ال بدد مدن فيهفر  عليو هبذا املب لو سّلمنا و 

 إحراز أعلميهو يف  افة مبا ا االسهنباك أيضاً 
ِّأوِّتوقفِّكماله،ِّعليه

وقددد يقددال: بعدددم هوقدد  االتجههددا  وال األعلميددة، علددى االتجههددا  يف مبددا ا االسددهنباك، بددر ان  اخلععام :ِّ
   مهوق  عليو، فهي مس لة مجالية  مالية وليست أ لية أساسية تجوىرية  مال االتجهها

ويهفدددر  علدددى ققيدددق ذلدددك  لدددو ال وددد  مدددن الومدددرات ومنهدددا: تجدددواز هقليدددد مدددن   ي دددن جمههدددداً يف مبدددا ا 
االسهنباك أو   ي ن أعلم فيها وعدمو وإن  دان فرضداً أعلدم يف نفدس مسدائر الفقدو واأل دول مدع قطدع النظدر 

  ا الطولية ةال المية واملنطقية والنحوية وغ ىا  لو فرو إم ان ذلكعن أ لهه
ِّمبادئِّاالستنباط
قيددر بهوقدد  االتجههددا  ةأ ددلو، أو إطالقددو أو األعلميددة  عليددو مددن املبددا ا،  إع مددا رِاددإذا عرفددت ذلددك فلنُ 

 وأوبا علم ال الم 
ِّأواًل:ِّعلمِّالكالم

مدا ذ دره  داح  ىدو على االتجههدا  يف علدم ال دالم  والسر يف  عوى هوق  االتجهها  يف الفقو واأل ول
ألّن اجملههددد يبحددث عددن  يفيّددة اله ليدد ، وىددو مسددبو  ابلبحددث عددن  القددوانني بقولددو: ةالرّابددع: علددم ال ددالم،

معرفة نفس اله لي  وامل ّل ، فيفد  معرفدة مدا يهوقّد  عليدو العلدم ابلّادار ، مدن حددوث العدا  وافهقداره اع 
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منددتّه عّمددا ،هنددع، ابعددث لألنبيدداء مصددّدقا إاّيىددم ابملعفددتات،  ددّر ذلددك ابلددّدلير ولددو   دانع مو ددوف  ددا إدد ،
   1ةإمجااًل 
و مهد خر عدن رَ بعبارة أخرى:  يفيدة اله ليد  ةمدن وتجدوب وحرمدة وغ تدا  مهد خر عدن اله ليد  إذ الَعدو 

 ددون جمههددداً يف  يفيددة ااددوىر و التددا مهدد خر عددن امل لِّدد  ألن املعلددول مهدد خر عددن العلددة، ف يدد  يعقددر ان ي
اله ليددد  ةابالسدددهدالل عليدددو مدددن األ لدددة األربعدددة  وال ي دددون جمههدددداً يف نفدددس اله ليددد  مودددر: اندددو ىدددر  دددن 

وىددي  ؟م لفددون أم اننددا هر نددا سدددى؟ وىددي مسدد لة  الميددة، وىددر اله ليدد  الزم علددى املددوع؟ ومددا ىددي حقيقهددو
 تجو  امل لِّ  وح مهو وعدلو وشبو ذلك ، و لها مه خرة عن و أو الهصورية من املبا ا الهصديقية

وأتجاب يف القوانني عن بعم األسةلة السابقة بقولو: ةوالّهحقيق، أّن العلدم املعدارف اسمسدة و اليقدني هبدا 
 ال  خر لو يف حقيقة الفقو 

نعم، ىدو شدرك ادواز العمدر بفقهدو و هقليدده، فدإذا فدرو أّن  دافرا عاملدا اسدهفرد وسدعو يف األ لّدة علدى مدا 
ء علددى فددرو  ددحة ىددذا الددّدين، مثّ آمددن و هب و قطددع أبنّددو   يقّصددر يف  ي عليددو و اسددهقّر رأيددو علددى شدديىدد

 اسهفراد وسعو شيةا، فيفوز العمر  ا فهمو 
وال ريد  أّن ضددم الّهوبددة واو،دان ال إعددر مددا فهمدو فقهددا، بددر  دان مددا فهمددو فقهدا، و ددان اسددهفراد وسددعو 

 على فرو  ّحة املباأ 
الّهحقيددق يف رّ  االحهيدداج اع العلددم ابملعددارف اسمددس، ال أّن ذلددك ال بددهّع ابجملههددد، بددر ىددو  وىددذا ىددو

   2ةوغ ه    شرح الّلمعةةةمن    القضاءةةمارت  بني سائر امل ّلفني،  ما ذ ره الّاهيد الوّاأ يف  هاب 
ال أ ر و بر وال األعلمية بر ان ىذا السنخ من املسائر ال يهوق  عليو الفقو ةقدس سره  هم و وما ذ ره 

 االتجهها  ألنو يف وتجو احلفية وتجههها ال يف منت االسهنباك وذاهو 
نعددم ىنالددك مسددائر أ ددولية ابهنيددت علددى مسددائر  الميددة معينددة، فهددذه ىددي الدد  قددد يصدد  القددول بهوقدد  

 االتجهها  يف الفقو واأل ول أو األعلمية فيها على االتجهها  أو األعلمية فيها 
ِّعليهاِّمسائلِّأصوليةِّالميةِّمبتنية ِّمسائلِّك

 ولنمور لذلك بعد  من أىم املسائر األ ولية ال  ابهنيت على عد  من املسائر ال المية:
ِّقاعدةِّالتحسنيِّوالتقبيحِّالعقليني

نو الاار  والقبي  ما قّبحو حبيث لدو   فمنها: قاعدة الهحسني والهقبي  العقليني، وانو ىر احلسن ما حسّ 
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 صدر نفسو امل  2ة
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بدر حبيدث ان  ؟  أمدراً  دالظلم والعددوان ملدا  دان قبيحداً  العدل واوحسان ملا  ان حسناً ولدو   يقدبِّ   ن أمراً حيسِّ 
لددو ان يع ددس األمددر فيفعددر موددر الظلددم حسددناً وموددر العدددل قبيحدداً وعليددو: فدديم ن ان يدددخر قابيددر وقددارون 

وإن   يفعدر ذلدك وال يفعلدو  :قدال بعضدهموالامر واحلفاج اانة مواًل ويدخر ىابير وسائر الصلحاء الندار ة
ل دددن لدددو ذلدددك واندددو إن فعلدددو   ي دددن قبيحددداً  أو علدددى الع دددس مدددن ذلدددك: ان العقدددر ىدددو احلدددا م يف احلسدددن 

سدن بعدم األفعدال وقدب  بعضدها، واقعداً ذبوهيداً ال يهريد  بهرييد  الادار  فرضداً بر مرتجع ذلك إع ان حلُِ  ،والقب 
مدا  عِ ىو املخطئ، وبعبارة أخرى: العقر  اش  عن واقِد سَ  َ بر وال بهريي  العقر فرضاً بر ي ون العقر لو عَ 

 وما ىو قبي  و ذا الار  وليس بصانع للواقع  ىو حسنٌ 
على انو من املعاأ   1ةوقد ذ ران بما سبعة معاأ فراتجع املوقعنعم يبقى البحث عن مع  احلسن والقب  

الوتجدانية الظاىرة ال  ال قهاج إع هفس ، واملعداأ السدهة األخدرى ال يصدار إليهدا إال ابلقريندة  إرتجدا  القبدي  
يس أي احَلَسددددن ىددددو ذو املصددددلحة والقبددددي  ذو املفسدددددة، فانددددو لدددد ي املفسدددددة واحلسددددن إع ذي املصددددلحةإع ذ

هفس اً ابلذاّ  بر قد يقال ابن النسبة ىي من وتجو فقد ي ون َحسدناً مدن  ون وتجدو  مصدلحة يف مهعلقدو بدر 
ِّفَععا  َْرِّةحددم مددع وتجددو  مفسدددة فيددو  دداألمر االمهحدداأ ة مددا يف قولددو هعدداع:  ََ َعع َُ َِّأْذ َِّأين   ِّاْلَمنَععام  َِّأَرىِّيف  إ ين  

َعْلَِّماِّ ِّافعْ ِّم َنِّالصهاب ر ينَِّماَذاِّتَعَرىِّقَاَلََِّيِّأََبت  ِّإ نَِّشاءِّاَّلله َدين  وال بفى وتجو اله مر يف ىذه   2ة تَعْؤَمَرَِّسَتج 
  3ةالدعوى فه مر 

ومنهددا  وعلددى أي فانددو هبهددق علددى قاعدددة الهحسددني والهقبددي  العقليددني مجلددة مددن أىددم مسددائر علددم األ ددول
يقددال: إّن معرفددة أّن احل دديم ال يفعددر  ولددذا قددال يف القددوانني ةنعددم، ، ددن أن – مددا سددي     –حفيددة الظددواىر 

 القبي ، وال ي ّل   ا ال يطا ، يهوّق  عليو معرفة الفقو، وىو مبنّي يف علم ال الم 
ووتجددو هوقّدد  الفقدددو عليددو أّن اسطددداب  ددا لدددو  دداىر، وإرا ة خالفددو مدددن  ون البيددان قبدددي ، فيفددوز العمدددر 

 ابلّظواىر، ويرتّه  عليو املس لة الفقهّية 
ِّسائلِّاألصوليةِّاملبتنيةِّعلىِّقاعدةِّالتحسنيِّوالتقبيحاملِّبعض

فإذا قلنا: إّن أتخ  البيان عن وقدت احلاتجدة قبدي ، فيرتهّد  عليدو أّن املسد لة الفقهيّدة ىدو مدا اقهضداه  داىر 
   4ةالّلفظ، ف موال ذلك، ىذا ىو املوقوف عليو من علم ال الم 

                                                           

  m-alshirazi.comةمؤسسة الهقى الوقافية:   1ة
  102سورة الصافات: آية   2ة
ر   املددوع أو أمددره ولددو  ددان ال وىنددا  علددر أخددرى منهددا: والصددحي : ان املصددلحة واملفسدددة يف املهعلمددق تددا مددن علددر القددب  واحلسددن،   3ة

 مقام مولويهو ملصلحة أو مفسدة يف املهعلق بر اهة أخرى أو حم جملر  
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ِّحجيةِّال واهرِّ-أ
الظددواىر الادداملة للعمومددات واملطلقددات واألوامددر والنددواىي وشددبهها  : مسدد لة حفيددة 1ةومددن هلددك املسددائر

فانو بنداء علدى قاعددة الهحسدني والهقبدي ، يقدب  مدن املدوع تجدر وعدال ان يريدد منهدا خدالف  اىرىدا بددون ان 
يقددديم قريندددة مهصدددلة أو منفصدددلة علدددى ذلدددك فاندددو إغدددراء اباهدددر خا دددة مدددع فدددرو ان األح دددام هبعدددة ملصدددا  

 وسي   بيان آخر بذا املطل   هعلقات ومفاسد يف امل
ِّقاعدةِّاللُّطفِّوأ واعهِّاألربعةِّ-ب

طدد ، فا ددا مسدد لة  الميددة، وعليهددا يهوقدد  الدددلير الوالددث مددن األ لددة األربعددة الدد  يبهددق قاعدددة الل   ومنهععا:
 عليها الفقو  لو وال  يدور مدارىا األ ول وىو اومجا ، وهوضيحو:

واللطدد  املو ددر إع  ،ب إع الطاعددةواللطدد  املقددرِّ  ،  املم ِّددن مددن الطاعددةان للطدد  أربددع معدداأ: اللطدد
 يء إع الطاعة لفِ مُ دط  الوالل   ،الطاعة
القوى واآلالت ال  أو عها هللا اونسان د  العقر واليد د ال  هبا يقدر على اما اللط  املّم ن فهو ة -1

و الضدرب ابلسدي  تجهدا اً يف سدبير هللا  ،النظدر فإ دا عبدا ةالطاعة والعبا ة جبوا و وتجوارحو  النية والهف در و 
   2ةو احلرث والتر  ليهصد  على الفقراء و الر و  والسفو  وغ ىا 

 دد ن ذخددذ بيددد األعمددى أو اااىددر ويو ددلو إع املقصددد مددن  ون تجدد  وال   وامددا اللطدد  املو ددر فهددو -2
ععْنَِّأْمععَوا   ْمِّةالودداأ للهدايددة، ور ددا يعددد منددو ةاويصددال للمطلددوب وىددو املعدد   :إادداء، واحلا ددر انددو ىددو َخععْ ِّم 

ومور احلدو  والقصاص ومنو األمر ابملعروف والنهي عن املن ر إذا و دلت النوبدة للفدوارح بعدد إذ     َصَدَقةًِّ
   3ةالنهي ابللسان د فه مر  دِ إُ 

الطريددددق وىددددو املعدددد  األول  ب فهددددو ةالوعددددد والوعيددددد والرتغيدددد  والرتىيدددد ، وإرائددددةوامددددا اللطدددد  املقددددرِّ  -3
   4ةومنو أيضاً ةالهعاون على ال  والهقوى  مما ىو من فعر العبد وةإإابو  مما ىو من فعر املوع ، للهداية
 واما اللط  امللفيء فمور ان إ ه على هر  املعصية قسراً ة رت  شرب اسمر   -4

َُِّالنهْجعَدْين ِّة  على وليس الرابع مقهضى احل مة فان الدنيا  ار امهحان فههوق َِّوَمعاِّةو  5ة َوَهعَديْعَنا َو َعْفع  
                                                           

 املبهنية على قاعدة الهحسني والهقبي    1ة
، 1ىدد، ك/1430بد وت،  -السيد مرهضى الا ازي، فقو الهعاون على ال  والهقوى،  ار العلدوم للهحقيدق والطباعدة والنادر والهوزيدع،   2ة

  214ص
 املصدر نفسو   3ة
 املصدر نفسو   4ة
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ِّةو  1ة َسععوهاَهاِّفِّفََْلْ ََمَهععاَِّفَجورََهععاَِّوتَعْقَواَهععا ََ َِّوَمععاَِّكععاَنَِّعطَععاءِّرَب  عع ََ ععْنَِّعطَععاءِّرَب  عع َِّهععَؤالءَِّوَهععَؤالءِّم  َكععالُّنُِِّّ ععدُّ
  2ة ََمْ َورًا

ن ال يقدر على  و  من أنوا  الطاعة،  ومَ ِخلقة، انني اجمل جندولذا هعاع؛  ما ليس األول واتجباً على هللا 
 ااها  ألنو ال قدرة لو وى ذا أو  اسمس والت اة ألنو ال مال لو موالً 
 واما املو ر فحسن وليس بواتج 

ب، وعليدو يبهدق حفيدة اومجدا  اللطفدي ةإذ اخهلد  إمنا اللطد  الواتجد  علدى هللا هعداع ىدو اللطد  املقدرِّ 
االتجهما  وأنواعو إع: اللطد  واحلددس والددخول والهادرف وغ ىدا  فيقدال: اندو حيدث وتجد  يف وتجو حفية 
  ان اومجا  ال ضالة حفة شارعية: ب على هللا هعاع  اللط  املقرِّ 

َعاَِّخَلْقنَعاَكمِّْةوقد قال هعاع:  لوال الل ط  املقرِّب لقةنقم الريرو من اسِ اما ال  ى فللتوم  ِه َتْمَِّأ عبعْ َِّأَفَحس 
َناِّاَلِّتَعْرَجَعونِّ َِّخَلَقَهعمِّْةو  3ة َعبَعثًاَِّوأَ هَكْمِّإ لَيعْ ََ َِّول عَ ل  ََ َمِّرَبُّع أي للرمحدة   4ة َواَلِّيَعَزاَلوَنَُِّمَْتل ف نَيِّفِّإ الهَِّمنِّرهح 

لك سبير السعا ة ويعرف مصاحلو ومفاسده إال إبرشدا  ان يسخلقهم  ما يف الرواية، مع انو ال ، ن للبار 
  ة الطريق وهاريع الارائع وإرسال الرسر وشبو ذلكءفاللط  املقرب للطاعة ىو إبرا منو تجر وعال

ِّابتناءِّحجيةِّاإلمجاعِّعلىِّقاعدةِّاللُّطف
ال يعقددر، علددى ىددذا، ان يددرت  هللا األمددة ب افددة  فانددووتجددو حفيددة اومجددا   وامددا الصددريرى الدد  يسددهفا  منهددا

لعبدددد ان ي هاددد  طريدددق ابددددى مدددع إمجددداعهم علدددى علمائهدددا وفقهائهدددا ىمدددع علدددى الضددداللة إذ  يددد  ، دددن ل
َُِّالنهْجعَدْين ِّةمع قولو هعداع:  ؟ خا ةالضالل عه ِّالرهْ َعةَِّةو  َوَهعَديْعَنا ِّرَبَُّكعْمَِّعلَعىِّ َعْفس  ََ إع غد  ذلدك   5ة َكتَع

 مما فصلناه يف فقو الهعاون فراتجع 
إذ لددو   ي ددن اللطدد  املقددرب فب  ددة  ددحة قاعدددة اللطدد  أسسددنا الدددلير األ ددوي الوالددث وىددو اومجددا  

واتجبدداً عليددو هعدداع لصدد  لددو ان يددرت  األمددة  لهددا يف ضددالل، نعددم مددن   يقبددر،  الميدداً، وتجددوب اللطدد  عليددو، 
 ، نو االسهنا  يف حفية اومجا  إع احلدس وىو مما ال شك فيو، وللبحث  لة إبذن هللا هعاع 

 وصلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلهِّالطاهرين
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