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 بسمم

، واللعنة الدائمة  ، والصاة والسام على د وآله الطيب الطاهرين سيما خليفة ه ي اأرض مد ه رب العا ا
، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم ع  على أعدائهم أ

ِوشروط باطِومبادئ ِمقوِّماتِااست
ِلتبعيتهاِمصاحِومفاسدِامتعلقاتمدارِاأحكامِعلىِاماكاتِ

اكات؟ تعلقات، فمدار اأحكام على ا صاح ومفاسد ي ا  ا يقال: ا شك، لدى العدلية، ان اأحكام ابعة 
اِاماكات واب:ِذلكِصحيح،ِلكنِاِعلمِل ِا

 صلى ه عليه واله وسلمالرسول لدى لكنه ي عام الثبوت وي علم ه تعا وقد أودعه  ذلك وإن صحّ ان إذ يقال: 
ُِ علاايهم السااااموسااائر الراساا  ي العلاام وهااام اأئمااة اأ هااار وفا ماااة ال هاارا    نااا الراااار ُ طْ ، امااا ي عااام ات باااات فلاام 
ات أو شرائط ا من موانع أو م ا قتضيات والعلل الناق ،اأقدس ماكاته التامة أي ما  صة، بل غاية اأمر انه ذكر لنا ا

اااخ،  فلاايل لنااا، علااى ذلااك، ان نقاايل صااإ مسااتندين إ دعااوى ت اا ا اااخ أو ان  مسااتندين إ دعااوى كراا  ا
تواترة. القياس قد وردت ي بطانخاصة وانه  ه الرواات ا ر  وذمه و

اكات بت  اأزمان واأمكنة( والرابعة )أ  ال مان  اصل: ان الدعوى الثانية )ت  ا كانوا غالباً إن م يكان  – وا
دد ماكات م تكن( هي ي جوهرها القياس بعيناه وااخاتاي ي  ةي النظر  –دائماً  ااجتهادية للمسائل( والسادسة )
كاان  التسمية اه إ اسام آخار معاصار كاا)تعدد القارا ات( أو )تطاور القارا ات( و)أ ا ال ماان وا فحسب حيث ابادلوا ا

 .(ي ااستنباط نفسه -جدد ماكات أو ي  -بكات اأحكام أو ت  ما  -أي 
ِأدلةِحرمِالقياسِتفيدِعدمِمداريةِاماكات

اارق القياااس وبطانااه، أكاا  شاااهد علااى ان جااوهر معظاام إن م يكاان كاال مااا ذكاار ماان وجااو  أ اا  ومراجعااة رواات 
كان ي ماكات اأحكام أو ي ت  نظارة الفقياه  اردو  عناه بعيناه، وان هاو  الوجاو  ال مان وا ساائل، هاو القيااس ا إ ا

كان ما هي  وكورة لتأ  ال مان وا  :إا اجتهاداً ي مقابل النإ –غالباً  –ا
ِ)َماَِلُكْمَِواْلِقَياَس(!

ااد باان د عاان عثمااان باان عيسااى قااال : ي روايااة صااحيحة السااند:فقااد روى الكلياا  )عاان عاادنة ماان أصااحابنا عاان أ
سااان موساااى  ِ))عااان القيااااس فقاااال:  علياااه الساااامساااألا أا ا َْ َِأَحااا  ِوََكْيااا َْ َِكْيااا َاُِيْياااَأُل َمااااَِلُكاااْمَِواْلِقيَااااَسِِ ن ِاس َِ

  .((ٔ)((َحر مَِ
                                                           

، الكاي، دار الكتب اتسامية  (ٔ)  .ٚ٘ص ٔ هران، ج – قة اتسام الكلي
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ِلتعبدِدونِاماكات ىِا رجاعِالقرآنِالكرمِ
كاان علاى حويدل على مفاد الرواية وعلى أصل رّد اا اكاات وعلاى تجاج بتاأ  ال ماان وا النظارة ااجتهادياة ت يا ا

: با عمهم لا وم القاول با يساتل م  اا( قولاه تعاا قااُلواِ)تحليال ماا حارم ساابقاً )كالراطرنك الفكاري والارا التضا مي وغ
ُِاْلبَاْيَعَِوَحر َمِالارِّا َاِاْلبَاْيُعِِمْثُ ِالرِّاَِوَأَح  ِاس   َ م تعاا ياة الراريفة اناه الادقي  ي اآ –وال رياب  (ٔ)(ِ  أجااب علاى إشاكا

َاِاْلبَاْيُعِِمْثُ ِالرِّا)  َ امااً  (قاُلواِِ  :  – كماا سايأي  –الوي يبدو منطقيااً  َااِاْلبَاْياُعِِمثْاُ ِ)التعباد اضاف فقاال تعاا  َ قااُلواِِ 
ُِاْلبَاْيَعَِوَِحر َمِالرِّا ه فقد أوصد  (الرِّاَِوَأَح  ِاس  اله انه  ،التعبد ،هوا النحو من ااستدال ابجل ا الك وانه وإ ا

ااال  والاارازن وانااه العااام صاااح اضاايط ماكااات اأحكااام فاا ذا حاارّ  (ٕ)ا م شاايًاً وأحاال آخاار فلعلمااه اضاايط بكافااة جهااات ا
اهاال شقااائ  اأمااور ان يرااكل ان )البيااع م وانااع فااا يصااح ماان العبااد ا ااات وا فاسااد وا ا ثاال الاارا( الااوي يعاا انااه وا

اكات وأحرز مساواه دخل هات فأشكل انه ِمَ حرم هوا وأبيح ذاخ.ي عام ا  ا من كل ا
امناون الرسااول  طااب م يكاان ا  –ينب ااي ، فكااان (ٖ)بال الكااافرون باه صالى ه عليااه والاه وساالمواللطيا  ان  ااري ا

م بدليل مِ  –على القاعدة  يب إشكا اواب التعباديسابحانه َعادَ ي لكان ه اكي عقلان  إشاارة إ ان ذلاك  ،ل إ ا
ااِيَاْفَعاُ ...)) السابقةكما ي الرواية   سأل كي  أحل وكي  حرم(فعل ه )ان ه ا يُ  َاُِيْياَأُلَِعا  وهاو  (ٗ)((َوَلِكان ِاس َِ

ُْمُِيْيأَُلونَِ) اآية صريح ُِاْلبَاْيَعَِوَِحر َمِالرِّا)دوله واضح ي ظاهر من قوله وع (٘)(َاُِيْيَأُلَِعا اِيَاْفَعُ َِو ماع  (َوَأَح  ِاس 
م لعادم إذعاانم اناه  وان هاوا كاام ه؟ فكيا   (ٙ)رساول ه صالى ه علياه والاه وسالمان كونه كام ه هاو أول إشاكا

 ذلك؟
نصاّب علاى إ باات ان هاوا كاام ه وان هاوا ن يب اواضح فانه إيعاز ان البحث أواً والوات ذلك الوجه ي ان 
َوى)وانه  رسوله ْْ ِْطُقَِعِنِا َوْحٌيِيُوحىَِِوماِيَا َُوِِ اِ  ، فيجب تنقيح ذلك أوًا، فان  باا، ال هاان العقلاي أو (ٚ)(*ِِ ْنِ

عج ة، انه رسول ه وانه اقل لكام ه اض  معصوم ي نقله من غ خطأ ا أبداً مع العلم انه تعا عاام فا وجه لاع
دود.  يط حكيم رحيم وان البرر قاصر جاهل 

اااه أواً والاااوات ساااّد  اكاااات، ومااان منافعاااه اناااه وعلياااه: أراد جااال ا إذا عجااا  الفقياااه أو اب ااحتجااااج علاااى ه ا
ابه، وم يستطع ان يرد الر ليله أو إ رق أمر شرعاً أو  ه العامي عن بيان فلسفة  وردة على ماكاته ووجو  مصاا بهة ا

                                                           

 .ٕ٘ٚسورة البقرة: آية  (ٔ)
 مسلك ح  الطاعة فراجع. وهو  جهات وأدلة  ا ة وليسا واحدة، وقد فصلناها ي مبحث (ٕ)
ان فتأمل. (ٖ)  أو يعّم ضعاي ات
، الكاي، دار الكتب اتسامية  (ٗ)  .ٜ٘ٔص ٗ هران، ج – قة اتسام الكلي

 .ٖٕسورة اأنبيا : آية  ()
امش. () ان ي قلوهم وضعفه، بنا  على التعميم الساب  ي ا  أو لعدم استقرار ات
 .ٗ-ٖسورة النجم: آية  (ٚ)
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اااِيَاْفَعاا ُِ)ومفاساد ، فااان عليااه ان يتساالح التعباد و كاام  ا (ٔ)(اُِيْيااَأُلَِعا  اكااي ويلتاا م بت اا ا ان يستساالم لكشاكال ا
اخ أو ت  . دد ا  بدعوى 
ِ)ِ ن ِالُي َةَِاِتُاَقاُس(

اا عاان عبااد )عاان دالروايااة الصااحيحة التاليااة: أيضاااً ت وورد اعياال عاان الفضاال باان شاااذان عاان صاافوان باان   باان إ
جاااج عاان أان باان ت لااب عاان أ  عبااد ه  ن باان ا َاِتَاااَرىَِأن ِاْمااَرَأًةِ))قااال:  عليااه السااامالاار ِ ن ِالُياا َةَِاِتُاَقاااُسِأَِ
َِأَاُنِِ ن ِالُي َةِ ِِ ََ ينُِتَاْقِضيَِصْوَمَهاَِوَِاِتَاْقِضيَِصَاتَاَهاِ َُُِقِالدِّ  .(ٕ)((َذاِِقيَيْتِ

ينُِ))فاحااق قولااه  ااَقِالاادِّ ُُِ اااخ فيتعاادى عاان مااورد الاانإ إ  ((ِ ن ِالُياا َةِِ َذاِِقيَيااْتِ ااا يتصااّيد ا مااع ان القااائل إ
.  غ ، به، وا يرا  خارجاً عن الدين بل يرا  من صميمه إذ يصرح انه  ري  للوصول إ أحكامه تعا

توكال عاان علاي باان إباراهيم عان أبيااه عان الااران بان الصالا عاان علاي باان  كماا وردت عتاا ة التالياة: عاان ابان ا الرواياة ا
امن  جال : قال ه صلى ه عليه واله وسلمقال: قال رسول ه  عليه السامموسى الرضا عن أبيه عن آائه عن أم ا

ِِ)): جالااة  ااَرِِهَرْأيِاا َِمااْنَِ ي  َِمااِنِاْسااتَاْعَاَ ِاْلِقيَاااَسِِ َِِِماااِآَمااَنَِِ ِْ َْلِقاايَِوَماااَِعلَااىِِدياا َِِ ِْ َِمااْنَِشاابا َه ِْ َكَاِماايَِوَماااَِعااَرَ 
ِ  .(ٖ)((ِديِْ

َاٍس( َرُِِ ِاْلِتَباٍسِوارِِْ ْ ِْيَاَزْلَِد ََ (ِ
عت ة التالية:  حدن  جعفر عان عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: ووردت الرواية ا

ِْ))قال:  عليه السامأّن علياً  عليه السامأبيه  ََ ِالار ْأِيِ اَرُِِ ِاْلِتبَااٍسَِوَماْنَِداَنِاس َِ ْ ِْيَاَزْلَِد ََ ُِلِْلِقَياِسِ َمْنَِنَصَبِنَاْفَي
َاٍسِقَاَلَِوقَاَلِأَهُوَِجْعَفٍرِ َرُِِ ِارِِْ ْ ِالياميَاَزْلَِد ِالِعلي ََ ِاَااَِاِيَاْعلَاُمَِوَماْنَِداَنِاس ََِمْنَِأ اْ ِِ َاَقاْدَِداَنِاس َِ  ااَسِِهَرْأيِا

َحْيُثَِأَح  َِوَحر َمِِ يَااَِاِيَاْعَلمُِ  .(ٗ)((ِاَاَِاِيَاْعَلُمِ َاَقْدَِضاد ِاس َِ
اااَرُِِ ِاْلِتبَااااسٍِ)): علياااه السااااماحااق قولاااه ف ْ ِْيَااااَزْلَِد ااا  ا ((ََ عاااري  ،غاياااة اأمااار ،لبا ااال إذ اناااهإذ يلتاابل علياااه ا

اخ ا العلة التامة ليت قتضي وهو ا كمة( وا  دى إ خارج دائرة النإ.ع)ا
َاسٍِ)) عليه السامواحق قوله  َرُِِ ِارِِْ ْ ِْيَاَزْلَِد نقِّ  ((ََ ل القائل ا اساً.إذ ير  ح للمناط ي البا ل ار

.سيأي الكام عن رواات أخرى وعن ولعله  ديث فيها إذن ه تعا  بعف فقه ا

                                                           

 .ٖٕسورة اأنبيا : آية  (ٔ)
، الكاي، دار الكتب اتسامية  (ٕ)  .ٚ٘ص ٔ هران، ج – قة اتسام الكلي

كتبة اتسامية  (ٖ) ، ا  .ٙها، صٗٓٗٔقم،  –الريخ الصدون، اأما
، الكاي، دار الكتب اتسامية  (ٗ)  .ٛ٘ص ٔ هران، ج – قة اتسام الكلي
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اااادال ااااتك علااااى ماااان ا يعتقااااد اه  ،نعاااام، لنااااا ماااان اب ا أو ا يعتقااااد فرضاااااً بعصاااامته ي تبلياااا  تعااااا ورسااااوله ان 
اكات ال أشارت إليها الرواات أو ال وصل إليها عقلنا، اخ الوي يساتدل باه  اأحكام، ببعف ا يب عن ا أو ان 

كم مدارها وجوداً وعدمها اخ آخر معاكل له مثًا.الطري، م :  ؛لكن من غ ان ندير ا  ا سب  من الوجه
اكات  ،غاية اأمراننا، أوًا:  قتضي من ا  العلة التامة. دوننكتر  ا

اخ. ل  ا  انياً: ان التحرق والتحليل قد يكون لسّن القانون رغم 
اطِالقطعي قيحِام ِكلاةِعنِت

ناط القطعي؟ا   يقال: فما الكم تقولون بصحة تنقيح ا
كافة ماا لاه أي معرفة  سبيل لنا إ معرفة العلل التامة : ا إذ يقال: أوًا: ذلك قليل جداً إن م يكن ادراً إذ كما سب 

رق  دخلية ي  قتضي ه تعا شيًاً ا ليله، غاية اأمر معرفة ا  .أو 
ي ِوسلمِرواَتِالتفويضِلل ِوال اِتفيدِصلىِهِعلي ِانِاماكاتِلييتِأيدي

ِقَااَلَِدَلْلاُتِ))ويدلك على ذلك أيضاً ان ه تعا فوض إ نبيه دينه كما ورد ي الرواية  ِِ ْسَحاَقِال ْحاِويِّ َعْنِأََِ
ِ َِعْبِدِاسِ  ِاليامَعَلىِأََِ َعزِ ِعلي ُِيَاُقوُلِِ ن ِاس َِ ِِ َاَقاَلَِِ َيِاْعُت ََُب ِت َُِعَلىِ ايمٍَِِِوِ ن َكَِلَعلاى)َوَج  َِأد َبِنَِبي  ِِ ِ(ُللُاٍقَِع

َِوَج  ِ ِِ َاَقاَلَِعز  ُِ َانْاتَاُهوا)ُُِ  َاو َضِِ لَْي اُكْمَِعْ ََ َِوَجا  ِِ(َوماِآاُكُمِالر ُسوُلَِ ُخُذوَُِوماِ َماْنُِيِطاِعِالر ُساوَلِ)َوقَاَلَِعز 
ِلَُِِ(َأطاَعِاس َِ َاَقْدِ َُِ َيل ْاُتْمَِوَجَحَدِال اُسِ َاَواسِ  َِوائْاَتَاَ ِ َاو َضِِ َىَِعِليٍّ قَاَلَِوِ ن َِنِي ِاسِ   ُُِ ِحُبُكْمَِأْنِتَاُقولُاواِِ َذاِقَاَلِ

َِاس ِِ ْْ َُكْمَِوهَا َاَِوََُْنِِ يَااِهَاياْ ُِِأََحٍدَِلْااًِِ ِِلَاِ َِأْمِراَِقُاْلَاَِوَأْنَِتْصُاُتواِِ َذاَِصَاتاْ َِوَج  َِماَِجَعَ ِاس    (ٔ)((َِعز 
ِ))و ْعاُتَِأَاَِعْباِدِاسِ  َِِ ِالياامَعْنُِ َضْيِ ِْهِنَِيَيااٍرِقَااَلِ ِِعليا َعاز  يَاُقاوُلِلِابَاْعِضَِأْصاَحاِبِقَااْيٍلِاْلَااِصاِرِِ ن ِاس َِ

ُِ ََأحِْ ُِاْأََدَبِقَاَل:َِوَج  َِأد َبِنَِبي  ُِ َاَلا اَِأْكَاَ َِل ايمٍِِِِ ن اَكَِلَعلاى)َيَنَِأَدَه ِِ يِنَِواْأُم اِةِِ(ُللُاٍقَِع َِِأْماَرِالادِّ ُُِ  َااو َضِِ لَْيا
َِوَج  ِ ُِ َاَقاَلَِعز  ُِ َانْاتَاُهوا)لَِيُيوَسِِعَباَد اُكْمَِعْ ََ   (ٕ)((...(ماِآاُكُمِالر ُسوُلَِ ُخُذوَُِوماِ

ه دينهوم يفوض  اهاا  جل ا إلينا، ووجه هاوا وذاخ اناه تعاا أعطاى النال العلام اضايط ماكاات اأحكاام كلهاا وت ا
سااتقبلية، فكااان ماان الطبيعااي ان يفااوض  اضاارة وا وموانعهااا وشاارائطها، الفرديااة منهااا وااجتماعيااة، الر صااية والعائليااة، ا

أعطااا  صلى ه علياه والاه وسالم؟ أو ترى النل صلى ه عليه واله وسلم لوم النلع ان تعا أعطاافهل ترى أدينه إليه، 
َااُةِاْلِعْلااِمَِوَعِلااُيَِاهُاَهااا))كمااا اعطاهااا لوصاايه علااي   كافااة علومااه اارِّ   (ٖ)((َأَاَِمِدي اكااات و لِّااكااي نتاادخل ي عااام ا ل م و

دّ استناداً إ دعوى ت ّ  اخ أو    النظرة ااجتهادية أو غ ذلك؟اخ أو ت ّ د ذلك ا هوا ا
                                                           

(ٔ) ،  .ٕ٘ٙص ٔ هران، ج –الكاي، دار الكتب اتسامية   قة اتسام الكلي

صدر نفسه: ص (ٕ)  .ٕٙٙا
ر العاملي، وسائل الريعة، ماسسة آل البيا  (ٖ) سن ا  .ٖٗص ٕٚها، جٜٓٗٔقم،  –د بن ا
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ِذاتية،ِولييتِاماكاتِحجةِنوعية ِالقطعِحجيت
فاناه  ؛ان اأمر لاو وصال إ القطاع، فاناه حجاة ذاتياة علاى ماا قاالوا )واأصاح ان العلام حجيتاه ذاتياة، ا القطاع انياً:

ركااب هاال ا جااة؟ احااد فردمااع ان فكياا  تكااون حجيتااه ذاتيااة  ،مقساام للعلاام وا فصاالنا ذلااك ي كتاااب وقااد يااة نقاايف ا
ها جة معانيها ومصاديقها( وغ ان  حاصااً  هُ ُعاطْ ف ذا وصل اأمر إ القطع انقطع ااحتجاج ح لو كاان قَ  ()ا مان  ا

ي اب، فليل انقطاا  ااحتجااج قادمات  علاى القاا ع ماا هاو قاا ع ال راب وجران ا الا أوصالته إ دلاياً علاى صاحة ا
ريكاه وهاو قاا ع  ما كن خطاب القا ع خااي مقتضاى قطعاه؛ إذ ا يعقال  علاى خااي قطعاه اعتقد به، بل أنه ا 

ااع الرااار  للفهااو عبااث وصااورة خطاااب ا واقعااة، كمااا يسااتل م  كلاا    نقيضاا فيمااا ياارى ماان حكاام الرااار ان ياارى ا
 ي ذلك الكتاب(. ،)وإن كنا اقرنا ي ذلك الطرف

كن مع القا ع إا السعي ل ح حة قطعه وإزاحته عنه، البحث معاه عان مقادمات قطعاه، فا ذا كاناا مقدماة  نعم ا 
اا قطعاه ااساتناد لت اّ  اكاات التاماة إ ادد  اقرانا  ماا مضاى مان ان ا ااخ أو  صالى ه علياه علمهاا للرساول  فاّوض ا

اايط هااا كلهااا فكياا  يقطااع وا يعقاال انوآلااه الراساا  ي العلاام  والااه وساالم اااخ التااام ياادعي فقيااه انااه  ؟ ولااو فعاال وم ا
اكات  صحة ااستناد إكن زح حة قطعه م يكن ذاخ دلياً على  تعدية اأحكام ل  موارد النإ، بل غاية اأمار لا

اا معااووراً فيااه، قطعااه حجااة علااى نفسااهيكااون ان  كنااه الااو م يقصِّ قاادمات، لكنااه ا  علااى احتجاااج بااه علااى غاا  ر ي ا
طلا  وساائر  اًا لاحتجااج علاى ال ا لكوناا ضاوابط نوعياة ا ش صاية، كالعاام وا جك النوعياة، الا تصالح  عكل ا

 الظواهر.
ااتكّ هااو : ان الفاارن وبعبااارة أخاارى جااك النوعيااة  أبااداً، بااه علااى ال اا ي العلااوم ان القطااع عاماال ذاي فااا  فهااي امااا ا
ًا لاحتجاج ومرجعيةً عامل موضوعي   ح لطري اللجاج بررط اتنصاي وترخ ااعتساي. تصلح 

يُن( َُُِقِالدِّ ِ)الُي ُةِِ َذاِِقيَيْتِ
اعيل عن الفضل بان  (ٔ)أيضاً  ذكرا ويدل على ما  الرواية الصحيحة اآتية ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه ود بن إ

يعاً عن ابن أ  عم عن جاج عن أان بن ت لب قاال قلاا أ  عباد ه  شاذان  ن بن ا َمااِ)) علياه الساامعبد الر
َِكاْمِِ يَهاا ِِِ؟تَاُقوُلِِ ِرَُجٍ َِقَطَعِِ ْصَبعاًِِمْنَِأَصاِهِعِاْلَااْرَأِة ْْ َاا هِاِ ِقُاْلاُتَِقطَاَعِايْا اٌرِِماَنِاْبِ ْْ اُروَنِقُاْلاُتِِ؟قَااَلَِع ْْ قَااَلِِع

ُرونَِِ؟يُوَنِقُاْلُتَِقَطَعَِأْرهَعاًِقَاَلَِيَاِِ؟َقَطَعَِيَااًِ ْْ ِِ!قَاَلِِع
اُرونَِ ْْ ِِِع َِِيَايُوَنَِويَاْقَطُعَِأْرهَعاًِ َاَيُكوُنَِعَلْي ِيَاْقَطُعَِيَااًِ َاَيُكوُنَِعَلْي َااَِوََْاُنِِِِ نَِِ؟قُاْلُتُِسْبَحاَنِاسِ  ُلُن َِكااَنِيَاباْ اَذا َ

                                                           

اخ( وعدم صحة التعويل على كرفنا، ب عمنا، للما  (ٔ)  كات.من عدم مرجعية القطع، وعدم حجيته )مع كاشفيته عن ا
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ُِوَِ َرأُِِِ ْنِقَاَل َاباْ َِِشْيطَانٌِِاْلِعَراِقِ َا ِِ!نَاُقوُلِال ِذيَِجاَءِِه
ِِ: َاَقالَِ ََكَذاَِحَكَمَِرُسوُلِاسِ  َِأَاُنِ ََ ِوسلمَمْهًاِ ِوال يَِةِ َِإَذاِِصلىِهِعلي ِ ن ِاْلَاْرَأَةِتُاَقاِهُ ِالر ُجَ ِِ َىِيُاُلِثِالدِّ

َِأَاُنِِ ن َكِ ََ ِ ِْ ينُِهَاَلَنِتِالثُاُلَثِرََجَعْتِِ َىِالِّْص َُُِقِالدِّ ِِاْلِقَياِسَِوالُي ُةِِ َذاِِقيَيْتِ ِْ   (ٔ)((َأَلْذَت
ناااط القطعااي  مااع انااك تاارى ان أان، باال وكاالّ  كاام وانااه كااان ماان تنقاايح ا كاام، كااان قا عاااً باابطان ا ماان يساامع ا

ََكَذاَِحَكاَمَِرُساوُلِ)) عليه السامبنظر ، ومع ذلك قال اتمام  َِأَاُنِ ََ َِمْهًاِ ِوسالماسِ  ِوالا ِ ن ِاْلَااْرَأَةِِصالىِهِعليا
ِ ِْ َِأَاُنِِ ن َكَِأَلْذَت ََ ِ ِْ يَِةِ َِإَذاِهَاَلَنِتِالثُاُلَثِرََجَعْتِِ َىِالِّْص ِِاْلِقيَااِسَِوالُيا ُةِِ َذاِِقيَياْتِتُاَقاِهُ ِالر ُجَ ِِ َىِيُاُلِثِالدِّ

ينُِ  .((َُُِقِالدِّ
با ِطِاأحكامموقعِالعق ِ ِاست
 ا يقال: فأين موقع العقل؟

ستقات العقلية كحسن العدل واتحسان وقبح الظلم والعادوان، دون ماكاات اأحكاام الرارعية،  إذ يقال: موقعه ا
راهور  –بل موقعه  ااكم ي الكلياات دون   –على ا ولاوا ا يصا ى إ مان  ،ا ئياةالقضااا كلياهاا دون ج ئياهاا فاناه ا
راااّو مااان الظلااام خلااا  ه تعاااا للمعااون و  ياادعي ان ااااد الااا ازل والعواصااا  واأعاصاا الااا تقضاااي علاااى الطفااال  ا أو إ

ستبد. اكم ا تهتك وا تعبد كما تقضي على الراب ا  ال ي  والريخ ا
يط موضوعات أحكاماه الكلياة )كالعادل حسان( واماا كاون هاوا عاداً أو ظلمااً فاا اصل: ان العقل  ا اناه ذ إ ؛وا

فرداتا ئي حااتيط بكافة  صادي  وا اات  امن خصوصيات وماٍض وحاضٍر ومستقبل وما  اما  ات وا مان م ا
 .(ٕ)وموانع، وقد فصلنا ذلك ي شث آخر

الااه ا ئيااات أيضاااً )مااع ان الصااحيح ان العلاام  هااو الااوي  – صااائباً لااو كااان  –وعلااى أي فحاا لااو قبلنااا ان العقاال 
ارداً عان  –ر  حال ا ئيات يكت اتاه( فاناه ا شاك ان غا معقو ا يادرخ وناور  العلام  ساّلما العقل ماا هاو هاو فاناه 

ااته إا لو منحه ه العلم اضيط  .الرامل ماكات اأحكام ليسا من 
صوص(ِاِ)اماكات( ِامدارِ)ال

كم وخصوصه ومو  دار ي عموم ا وردٍ وعليه: وكما سب  فان ا اكاات )من عدمه هو )النصاوص الرارعية( ا  له  ا
ستنبطة ِِ))النصوص الررعية( حيث كانا بلسان القوم  م ان، (ا هِِلياِنِقَاْوِم اِِمْنَِرُسوٍلِِ اِ  رجع   (ٖ)(َوماَِأْرَسْل كان ا

                                                           

، دار الكتب اتسامية  (ٔ)  .ٖٓٓص ٚ هران، ج – قة اتسام الكلي

 د  ي موقع ماسسة التقى الثقافية فراجعه. (ٕ)
 .ٗسورة إبراهيم: آية  (ٖ)
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اص كما بينا  ي موضع آخار ،العري العامهو ي )فهمها(  جاة ي التعمايم أو فماا يفهام مان اللفاق ع ،دون ا رفااً هاو ا
كم أو غ  فمما ا نعرفه أي ما هو علة امة مستجمعة لكافة الررائط وساادّ ، أالت صيإ مياع ما ماكات ذلك ا ة 

 ، أبداً.العدمأبواب 
ِ رقِمفهومِاموا قةِعنِاماك

وافقة واأولوية؟  ا يقال: فماذا تقولون ي مفهوم ا
:  ،ولويااة تفهاام ماان اللفااق عرفاااً كانااا حجااة وإا فاااإذ يقااال: كاال مااا كانااا اأ ُااااِ)وذلااك كقولااه تعااا َْ  َاااِتَاُقااْ ِ

فهااوم قااائم  (ٔ)(ُأ ٍِّ اااخ( إذ ا فهااوم( غاا )ا اااخ فااان )ا فهااوم منااه عرفاااً ا تضاارهما اأولويااة، لكاان هااوا غاا ا فااان ا
ل النط ( كما عرّ  اخ فأ ،فه به بعفاللفق )ي غ  وضو  نفسهما ا ببياان آخار و  – فاان والفارن واضاح باِّ  ،قائم ا

اااوا م ياااد بياااان  – ا قاااائم الوجاااود اللفظاااي وعاااام ات باااات واآخااار قاااائم الوجاااود العيااا وعاااام الثباااوت. ولعلاااه  ي  أحاااد
 وتفصيل فانتظر.

ِكلاةِعنِ)الرا(
ااواب عاان اتشااكال ان فااارن التضاا م ي اأ إوا أس اتشااارة  ل قيمااة العملااة، هااو الوجااه ي سااعار وفااارن تناا ّ ا

كمة ي الرا ولوا حرّ   . مهوي  الرا عقًا، وان الرر ، كما زعم بعف أعدا  اتسام، م يفهم ا
واب: من وجو  عديدة نقتصر اآن على أحاد تلا  الاباد الارا القرضاي وجاه ها وهاو: اناه لايل اوا اراب ي  عناد ا

ال هو لفارن التض م دةٍ  أو التن ل، بل هو جرد إقراضه ا ل ، والدليل: انه لو كان لفاارن التضا م أو التنا ّ وتسليطه عليه 
 :لوجب

ال أبداً أوًا: تناسب الرا مع نسبة التض م والتن ّ  % أو ٓ٘إذ قد تتض م البضاائع ويا داد ال اا   ؛ل وليل كولك ا
 % فقط.ٓٔ% والرا نسبته ٓٓٔ فف النقد % مثاً وقد ينٓٔنسبته  والرا% أو أكثر ٓٓٔ

قرضاون أباداً، إذ قاد تارخإ البضاائع بنسابة  اا ا يلتا م باه ا % ٓ٘وانياً: وجب العكل لو حدث العكال، وذلاك 
جع نصاا  مليااون علااى% فوجااب ٓٓٔأو  قاارض ل اا  مليااون دينااار عراقااي مااثاً ان يساا % ٓٓٔإذا كااان الاارخإ  (ٕ)ا

ليون واآن يستطيع ان ير   عرر شيا أنه كان قادراً على شرا  بنص  الثمن أي خمسمائة أل ، ف ذا كاان  يهامثاً ا
جع مان النقاد مقادار قوتاه الرارائية الساابق اددة فارن الارا أجال فاارن ال اا  والارخإ لوجاب ان يسا ة ماع زادة ربوياة 

 قارض ملياواً أي ااقتصادات القوياة( فعلياه إذا دث وكولك لو ارتفع سعر العملة )كما  ،ا أكثر أو أقل % مثًا،ٓٔبا

                                                           

 .ٖٕسورة إسرا : آية  (ٔ)
 % مثًا.ٓٔزائداً  (ٕ)



ِوشروطمقوِِّ) باطِومبادئ جةذو61ِِالثااءِ.................................................(.......8)ِ(ماتِااست  ه6419ِا

 

 

جع  طر ببال مقرٍض ٕٓإذا قويا العملة بنسبة  (ٔ)أل  ٓٓٛان يس ا   ان يفعل ذلك أو ما سبقه.أبداً % وليل 
يعاً من اآخ قرض  اصل: ان ارتكاز ا بل  ووا نين للرا هو ان نفل إقراضهم ا ا اناه  ،راالهو  يقع ي مقابله 

 أجل فارن ال ا  والرخإ أو فارن ضع  العملة وقوها.
ليقال ان الرا حّرم لثبات قيمة البضاائع  صلى ه عليه واله وسلمي زمن النل  يكوال م وا يتوهم ان التض م والتن ّ 

اوقيمة العملة ) صالى ه علياه والاه ن النال النقدان حيناواخ( لبداهاة وجاود ال اا  والارخإ ي كال ااعصاار ومنهاا زما و
أ ااا ااحتكاااار علاااى ال اااا ، وكاااان  ومااان أوضاااح أمثلتاااهلكثااارة العااارض وقلتاااه وكثااارة الطلاااب وقلتاااه،  انابعااا مااااأن وسااالم

لكنااه م يسااّعر علااى التجااار،  صاالى ه عليااه والااه وساالملااوا منعااه  صاالى ه عليااه والااه وساالمزماان الناال موجااوداً ااحتكااار 
 ا كان يرفع اأسعار إ درجة موهلة. ي كل اأزمنة واأمكنة اجاعات والقحطإضافة إ حدوث 

ة ومتنوعة.  إضافة إ الرواات ال ورد فيها لفق )ال ا ( وهي كث
ِرِللايائ ِ(2)تتاة:ِأمثلةِألرىِلتأياما ِ ِكيفيةِال

عاادن ) ر ٕوقااال عاان ا عاادن ا لااك ا ااا دون أّي قيااد أو شاارط، وكااان . أفاا القاادما  أّن اِانسااان  كااوز ي أرضااه تبعاااً 
ست دمة لولك، وم يكان مقادور اِانساان اانتفاا  إاّ مقادار ماا يعاّد  الداعي من ورا  تلك الفتوى هو بسا ة الوسائل ا

اا يُعاد تبعااً أ سات دمة لاسات راج، اساتطا  أن يتساّلط علاى أوساع  رضاه، فعلاى تبعاً أرضه، ولكن مع تقدم الوسائل ا
اا،  ادد ماا يعاد تبعااً  ركاوز تبعااً أرضاه باا قياد أو شارط، بال  عادن ا لاك ا ال لكفتا  أّن صاحب اَارض  ضوئه ا 
ّلكهاااا علاااى إجاااازة اِاماااام. وليساااا هاااو  النظااارة  باحاااات الااا يتوقااا   اااارج عنهاااا فهاااو إّماااا مااان ااَنفاااال أو مااان ا وأّماااا ا

تصة الفقه ب  ل تعم أكثر العلوم(.الرمولية 
ا ذكر  من ت ّ كيفية نظرة اجتهد مثال آخرين:  ولنمثل 

نفعة، وعليه كان الفقها  سابقاً يرون توق  صحته على   بيل اأصل وتسبيل ا ما: وق  النقد؛ فان الوق  هو  أو
فانه أمر اعتباري فقط ولوا تسقط قيمته إل ا  من كونه عيناً أي جوهراً ا عرضاً وا اعتباراً وا منفعًة، واما النقد الورقي 

ا يبقى وليل ذا فائادة الية ا توق  والورن ليل بواته  فماا  (ٖ)بيد  ااعتبار، اعتبار  له، فكي  يوق ؟ بعبارة أخرى: ا
 الوي يوق ؟ 

اليااااة، فااااولك  عاصاااارين صااااّحح وقاااا  النقااااد كمااااا صااااّحح وقاااا  ا ااااد –إذاً  –لكاااان بعااااف الفقهااااا  ا د النظاااارة ماااان 
.  ااجتهادية، فهل هوا صحيح؟ سيأي إذن ه تعا

                                                           

 % مثاً.ٓٔمع إضافة ربوية قدرها  (ٔ)

كان. (ٕ)  ال مان وا
 ظر عن اعتبار ماليته.مع قطع الن (ٖ)
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طااي أو ا هاوا  ارام، إذ أجااز  العدياد مان الفقهاا  برارط اتصاال ا ساجد ا انيهاا: الطاواي ي الطوابا  العلياا مان ا
قااام اارام بعااد ا سااجد ا طاااي، فماان أجاااز  مااع، أو الراارط، باال والطااواي علااى أرض ا ااا هااو حاا مااع عاادم اتصااال ا   ف 

. لتطور ااجتهاد وت ّ النظرة.  وللبحث صلة إذن ه تعا
رين ِالطا  وصلىِهِعلىِدِوآل


