
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األثر العقدي عند السيد محمد تقي الحكيم في كتابه 

 )األصول العامة للفقه المقارن(

The ideological effect in the book "The General 

principles in the comparative" of Mohammed Taqi Al-

Hakeem 
                                Dr.Hussien Khadim Aziz (1)حسين كاظم عزيز د.   

 المقدمة:

ال ي يبدو ل  عالد تشب  لرهج ة الكشاب يرى أن المصرابف قد اسشثمر دائار  االساشرباط لإلحكاام    

ال اارع ة الكل ااة الفرع ااة فااي توظ ااف ل ط اتااه األصااول ة لشكااون للاادلات لرشااائو   تراااود عباار    

و تهم ال تحكي ع  دل ب لؤصب لماا دف ات   وقد تكون انحرافات أ ،عطوطها حب ول الجة ل كال ات

الس د المصرف أن يش   لساا اته المش ادد  المساشويات لساش دلًا للكاناتاه ال لم اة فاي أن يج اب         

ال لب المسلم في أقب تلدير أن يلف عردها لشاب ًا لاا ات ا ه  لا  البحا  ال لماي الادق ق واألدلاة        

 الواضحة المؤصلة.

 أي لد سة الرجاف ال لم اة فاي لساألة وقاف عرادها طاوياًل         فلد تاب  المد سة األصول ة وب  

ولا  ثام كارب  الجاناب الشلريباي ح ا  وظباف كفاحاه بالشلرياب با              وهي عصامة  د الب ات   

الم اهب وتاب  أسفا ه في تحل ق نشائو لثمره بغ ة هدفه اإلساللي في تض  ق  له ال الك با    

 المسلم   وتطوير الد اسات الفله ة وج ب الشلا ب يشفاعب في جال ة لسالل ة عالم ة.

لاى اللطا  وال لا   فاي كاب لساائلها وقاد ج اب الكل اات          وب اب  بأن ال ل د  اإلسالل ة قائمة ع

األصول ة الملا نة فاعلاة فاي ها ا المضاما  ولام ي شلاف عل اه المشلادلون وال المشاأعرون بحرلاة           

 ثارت تو يا  الموضاوع علاى     و ،"تسرب الظ  قاد ت الى:  َأففي اللَّاهف َ اكأ َفااطفرف السَّاَماَواتف َواْلاَأْ ضف     

  ه: عصره ولجاله الشلريبي لو بعا على لطالب اهشمت ب أن ه  المبح .لبحث  : األود: تراولت ف
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والثاني: تراولرا ف ه األثر ال لدي في األصود ال الة للفله الملاا ن بمطالاب با ب  الباحا  ف هاا      

 لرادات المصربف ال لدية ل  عالد تو ي  لفردات لرهجه.

 لدعا  البح :

مصرابف )األصود ال الة للفله الملا ن( يبدو لم ت طف  أغلب الد اسات الشي تراولت كشاب الس د ال

ولا جهدنا في ه ا البح  لال لحاولة لضاف ة أضا ها لزيااد     ،حق الموضوع ة في لثبات األثر ال لدي

 الب ان في ليضاح األثر ال لدي.

Introduction: 

Which seems by tracking methodology writers felt that it had invested 

circle elicitation sealing legitimate college sub in the recruitment of the 

givens of fundamentalism to be introductions to the results of eating 

through the lines to solve and handle problems، and may be deviations or 

charges do not tell about the guide Masal which prompted Mr. seeded to 

take the tracks multilevel using scientific potential that makes the Muslim 

mind in the least that stopped at following up on what has taken careful 

research and clear evidence of deep-rooted. 

It has continued the school fundamentalism and between opinion 

School Najaf scientific issue stop then consuming an infallibility of Al al-

Bayt (AS) and then devoted the side away from each other in terms hired 

struggle roughly between sects and continued his travels in achieving 

fruitful results in order to aim the Islamic narrow the rift between Muslims 

and the development of studies of jurisprudence and make convergence 

reacts in a global Islamic University. 

And between the Islamic faith that is based on cutting and certainty in 

all its issues has made the comparison colleges fundamentalism effective 

in this regard and did not differ by applicants nor the sanctity of the later 

leak likely he says: " A God in doubt Creator of the heavens and the earth،" 

 المبحث األول: عصره وجهوده التقريبية 

 املطلب األول: سماته ومكانته:

 أ: في سماته ال  ص ة:

ن أته ال لم ة ب   أحضان والده الس د س  د الحك م )ت  ،ن أ الس د المصرف في لديرة الرجف

م( ولعالم أسرته األجاالء فلاد حضار د و  البحا  ال اا ج فاي األصاود والفلاه         2916 -ها 2795
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 ،والسا د أباو اللاسام ال اوئي     ،والفلسفة على أيادي أساات   عظاام ألثااد: السا د لحسا  الحكا م       

 والس د ل ر ا حس  البجرو دي ) حمهم اهلل(. ،وال  ا حس   الحلي

د   علااوم المد سااة الم شلفااة باعشصاصاااتها ود بسااها لسااروات طويلااة ال ت لااو لاا  لشاعااب   

 .ولنجا ات سواء كانت في الشأس س والشأل ف

 و ا ك عددًا ل  لعالم ال لم واألدب في الرجف. ،اسشوى على لكانشه ال لم ة في  ي ان  بابه

أجده ل اصار  يمطار علجااتي ألاناًا وهادوءًا       ،ال أنساه لفكرًا وعالمًا ح   يشسرى لرصة الد  

   أ اء وب   االنفشااح علاى دفاة الملا ناة با      ،ب   ثمر  المحاولة ال لم ة األصول ة ،تحت  اية ال لم

وكرت لم  ناد  رك علمه  أل ب  سروات  ،الم اهب وب ان جهة ال الك بمرطق البح  ال لمي الرزيه

م كانت لحبشه لوفو   لدى جم   ال لماء والباحث   ل ست للشصر  على لا هب  2930 -2944ل  

 ل   .

 ،كااديمي وضم  لحاوالته الشلريب ة والمرهج ة كان هادئًا ال يرتف  صاوته لا  حادود الصاف األ    

لل ك في طباعه وسماته األعالق ة هادفًا أن يرلب األلة اإلسالل ة للاى لساشوى الشطب اق الصاح ح     

لب راًا أن   اءه برلشهاا    ،بروح لوضوع ة يشجلى بها الصبر المطمئ  والفهام ال االي والفكار الثاقاب    

  أن يكاون   وها ه لاائز  كانات تظهار فاي كشاباتاه لا         ،تس ى للى االنفشاح وتض  ق  لة ال االك 

الملا ن له ئًا ل  وجهة نفسا ة للشحلاب لا  تاأث ر  واسابه وال ضاوع لماا تادعوا لل اه الحجاة عراد            

. بم راى أن يكاون الملاا ن    (1)الملا نة سواء وافق لا تدعوا لل ه لا يملكه لا  لسابلات أم عالفهاا    

يادعم ف اه عدالاة     به ا المسشوى وباللد   ال ال ة على الشحكم ب واطفه حشاى ياوبفر لرفساه لجااالً    

 فكر  واسشدالالته ضم  ترل ح لا يراله ل  الكبريات لحج ة الظهو .

 ب: لكانشه ال لم ة    

 ،كانت ت كب لباد اته ولنجا اته ال لم ة حركة علم ة واضحة في اإلصالح والشأس س والشاأل ف 

هم في ن اط م( وسا2967فلد أسس ل  عدد ل  المفكري    المجم  الثلافي لمرشدى الر ر )عام 

ود   فاي الكل اة علاوم أصاود الفلاه الملاا ن واللواعاد         ،المجم  )لحاضراته ولواسمه الثلاف ة(

وهاا ا يك ااف لوسااوعش ه   ،الفله ااة وفلااه اللغااة والشااا يا اإلساااللي وعلمااي االجشماااع والاارفس   

 .(7)الم رف ة

ربويااة تحولاات كل ااة الفلااه علااى لاادى نصااف قاارن حاضاارشه لثن ااطة الفكريااة واألدب ااة والش   

واالجشماع ة لششوج بس  ها المرظم الطالح للى ل اصر  لوصولة بأصولها وذاكرتها وس ط عصري 

 ب   الحو   الشلل دية والجال ة ب روطها الم رف ة والشرظ م ة.

انش ب عم دًا لكل اة   2945وفي عام  ،(6)م لرحشه جال ة بغداد د جة األسشاذية2946وفي عام  

وانش ب عضوًا عالاًل في لجال  عمل ة سواء  ،ديد ل  األطا يح والرسائبح   أ رك على ال  ،الفله

                                                        
 .  24لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -1
 .  21ن به ل  ال لماء والباحث   : الس د لحمد تلي الحك م وحركشه اإلسالل ة،  -7
 . 27المصد  نفسه،  -6
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فلد بلاغ لا  ال افاف ة والشواضا  حادبًا أناه كاان         ،كانت في ال راق أو في الدود ال رب ة واإلسالل ة

 ال يرزد لل هم بب يرف هم لل ه بأنا  وحرص ود بة على الشرب ة ال لم ة. ،يلشبس بشالل  ه

وظهارت لحااوالت اإلباداع فاي      ،م ة بم اروعه الشلريباي و ساالشه الملا ناة    تم زت لكانشه ال ل

فلاد تاأثر الكث ار لا  البااحث         ،المباح  اللغوية عرد األصول    في كشابه )ل  تجا ب األصاول   ( 

بإبداعااه وك اافه ال لمااي لاارهم الاادكشو  تمااام حسااان فااي لصاار والاادكشو  عماار عبااد ال زيااز فااي  

والمرحوم الدكشو  لصطفى جماد الدي   ،د األصول    والرحوي  (أطروحشه )لباح  الش ص ي عر

فكانت  ،والدكشو  عبد الهادي الفضلي والدكشو  صالح الظالمي ،في   البح  الرحوي عرد األصول    

 .(5) سالة الس د المصرف باكو   عمب لالسات ه في د اساتهم

 املطلب الثاني: عصرح وجهودح العلمية 

 عصره: - أ

توصف فشر  األ ب  رات ل  ه ا اللرن فشار  الشطلا  الفكاري ل طاوط ل رف اه تشمثاب       كادت أن 

ح ا  األلاة والل ااد      ،ووصافت تلاك الفشار  بالحااد  اللاسا ة      ،بحركة المباادا فاي لد ساة الرجاف    

اإلسالل ة بما ف ها الدير ة يكشرفها ال صف بكب أ كاله المغ ا  بغ ة الوقوك ألاام الفكار وال ل اد     

 .(4)كشراث ل رفي وديري لثلة ،اإلسالل ة

كان الس د الحك م أحد  وافادها الم رف اة المسااهمة فاي تحرياك المبااني الفكرياة والثلاف اة         

فلد لثلت  ائدت ه أحد لصاديق االلشداد الحضا ي لفكر المد ساة الا ي أ ااد  كائزهاا      ،(3)للمد سة

 .(8)ها(640ال  ا الطوسي )ت 

ي ل   ثا  تداع ات االحشالد البريطاني علاى ب ئشهاا س اسا ًا    في عصره كانت لديرة الرجف ت ان

وفي للشبب ح اته ال لم ة  اهد الس د الرجف وهي تمثاب ثلااًل لساالل ًا حاضار  فاي       ،(9)واجشماع ًا 

األحداث المص رية الشي لرت بها األلة ولا عانت  ل  االسشبداد ل  اآلالم والمصاعب لها  ثا ها على 

رف ح ا  سااج  فااي  نزاناات الملبااو  وقضااى أواعار سااروات عمااره باإلقالااة    المديراة وعلااى المصاا 

فك ف ل  يلمس عراده حراكاًا س اسا ًا سا موت حشماًا       ،ه ا لا ناله ال الم الجل ب المسشلب ،الجبرية

و غم كب ذلك فالمديرة لها ب دها الشاا ي ي   ،هو وأفراد أسرته ول  يسم هم باللربى والمصاهر 

 .(20)ل لم ة ح   تضيء ف ها األ قام الالل ة ل  ال ظماء وال لماءوال لف ة الحضا ية وا

م( عا  عمار نااهز أثرا       1007كان قضاؤه باالرجف فاي)   ،وب د عراء المرض والشحمب اللسري

 وثمان   عالًا.

                                                        
 .  19عبد األل ر  اهد في الشرظ م المرهجي عرد الس د لحمد تلي الحك م،  -5
 . 19عالء الجوادي،  دود الحركة االجشماع ة،  -4
 لرها لسهالاته وحضو ه ال لمي.  -3
 .  28 -23الس د علي الس شاني ) كشابة لر ر ال ببا (، الرافد في أصود الفله:  -8
 .  2958، ظ: تا يا الرجف الس اسي، 32لفكرية في الرجف، لحمد باقر البهادلي، الح ا  ا -9
 .  () أعداد لكشبة الروضة الح د ية 9ال  ا احمد الوائلي، الشروع الحضا ي لمديرة الرجف: -20
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 جهوده ال لم ة: -ب

وفكار  الشلرياب با       ،  ص شة  نشاجات علم ة لرها لا كاان لطبوعاًا كاألصاود ال الاة     أثمرت 

 ،ولالاك األ اشر   ،ولرااهو البحا  الشاا ي ي    ،وتاا يا الش اري  اإلسااللي    ،والزواج المؤقات  ،الم اهب

 ،ول كلة األدياب الرجفاي   ،ولديه ل  الم طوطات لرها:   ا   ب  أع   ،(22)و اعر ال ل د  وغ رها

 ،رات ال  ا حس   الحليلنطباعاتي ع  لحاض ،وت ل له على كفاية األصود ،وأبو فرا  الحمداني

 وت ل له على كشاب   لسشمسك ال رو  الوثلى .

كما قدبم لل ديد لا  الكشاب وسااهم فاي ن ار لوضاوعاته اإلساالل ة والرلدياة فاي كث ار لا             

والب ان وال ربي وال رفان  ،اإليمان، واألضواء ،الهاتف ،الرجف ،المجالت ال راق ة وال رب ة لثب الب   

     .(21)وغ رها  

 ملطلب الثالث: اهتمامه وخدماته يف علم أصول الفقه املقارن.ا

 اهشماله: -أ

وه ا يرجا    ،الحافز عرد الس د الحك م هو ال الفات بمؤسساتها الرظرية واطالقاتها الشرظ رية 

ولنمااا ال ااالك  ،كالكشاااب والساارة لرطلااة األدلااة المشفااق عل هااا بااال عااالك  ،برااا للااى لراااطق األدلااة

ويرى الجادد حاود    ،واالعشالك في لراطق أعرى لرها لرطلة األدلة األعرى كاإلجماع وال لب الل ي 

لا  ا اشراط فاي حج اة اإلجمااع أن يكاون كا افًا عا   أي          ، ل ة  وصادق ة لطابلاة ال لاب لل ارع    

ب ك فه ع   أي وت بديشه ألج ،لما ج ب أكثر الم اصري  ال ي شبرونه دل اًل ب اته ، الم صوم 

ويض ف السَرة لرطلة ال الك المشحرك ب   الم اهب األ ب ة عاصة ف ما ي اود   ،(27) الم صوم 

لما يلزم الفلهاء لرهج ًا  ،للى الل ا  واالسشحسان واالسشصالح والمصالح المرسلة وسَرة الصحابة

وتشكاون لرهاا    ،باطبالشدق ق في حل لة االعاشالك با   المبااني الشاي تشحارك عل هاا عمل اة االساشر        

 المرظولة ال الف ة.

وهراك لراطق عالف ة أعرى كأصود ال لائد وه ه المرطلة لشأثر  ل  ال الك في علام الكاالم   

 وهرا ت شلف لبرائ ة الفل ه ل  ل هب آلعر.  ،الشلل دي للى حد كب ر

ود ال الاة  وا تأي الشرب ه للى ألر لهم ذكره ال اللة الس د لحمد تلي الحكا م فاي كشاباه األصا    

للفله الملا ن قائاًل: أن لجشهدي ال   ة ال يسوغون نسبة أي  أي يكون ول د االجشهاد للى الم هب 

ن ام   ،بب يشحمب كب لجشهد لسؤول ة  أيه ال ااص  ،سواء كان في الفله  األصود أم الحدي  ،ككب

 .(26)لا كان ل  ضرو يات الم هب يصح نسبشه لل ه

ول  ه ه المفا قات وغ رها ج لت ل  الس د الحكا م أن يلاشحم ل ادان ال االك با   الما اهب       

بموضوع ة عال ة المرهو ل  طي ثمراته  في تض  ق  الة ال االك لساشثمرًا اهشمالاتاه اإلبداع اة      

                                                        
 . 25 -4لحمد تلي الحك م، الش    في ندوات اللاهر ،  -22
 . 22الش    في ندوات اللاهر   / ص -21
 . 269المسائب في  رح الرسائب :ل ر ا لوسى تبريزي : أوثق  -27
 .  594لحمد تلي الحك م : األصود ال الة للفله الملا ن،  -26
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لماا دعات باه الحاجاة      ،بلسطها الوافر في تف  ب لجاالته ال لم ة واالجشماع ة والثلاف اة والدير اة  

 ف ًا أن يب ب  الفا ق ب   أصود الفله وأصود الفله الملاا ن وبأحسا  صاو   أصاول ة لوضاحًا      وظ

 .(25)لهمات كب لرهما

ويحدد المصربف الغاية ل  أصود الفله الملا ن هي الفصب ب   أ اء المجشهدي  بشلديم ألثلها 

ألن  ،الباحا  فاي األصاود   و بما كانت  تبة األصولي الملا ن لشأعر  ع   تبة  ،وأقربها للى الدل ل ة

الفصب ب   اآل اء ال يكون لال ب د تحص ب اللد   على ل رفة األلثاب لا  األدلاة وهاي ال تكاون لال      

 .(24)للمجشهدي  عاد  في األصود

وألهم ة د اسشه عرد المصربف أهشم بشحديد لوضوع أصود الفله بلوله:  ويراد بالموضوع هرا 

ولنما وسب را ت ريف الموضاوع ولام نلصاره     ،ذات ة وغريبة لا يبح  ع  عوا ضه على اعشالفها ل 

ولام نأعا  بوجهاة نظار صااحب الكفاياة لا          ،كماا صار  اللادلاء    ،على عصوص عوا ضاه ال ات اة  

ل لمرا أن ه ا الشطب ق على الشلديري   ل ًا  ،(23)ت م مه ال اتي للى لا لم تك  ف ه واسطة عروض ة

وال يساالم لاا  ا ااكاالت عاادم االطااراد   ،لاا  ال لااوم ال يفااي بواقاا  لوضااوعات المسااائب ألي علاام 

 .(28)واالن كا  

ويحدد المصرف لبراه في تحديد لوضوع الفله الملا ن بلولاه:   وهاو الا ي يجما  لوضاوعات      

لسائله هو     اء المجشهدي  فاي المساائب الفله اة لا  ح ا  تل  مهاا والموا ناة ب رهماا وتارج ح          

نما ق دنا الموضوع بآ اء المجشهادي  لرب اد لا  طريلراا   اء     ب ضها على ب ض  ويشاب  تحديده   ول

وتلشصاار فااي بحوثرااا علااى ذوي  ،المللااد  الاا ي  ال ي لمااون سااوى الصاادى لمااراج هم فااي الشلل ااد

 .(29)األصالة في الرأي ل  المراج  أنفسهم سواء كانوا أئمة ل اهب أم غ رهم ل  األعالم

لا ناة كركاائز يشاوافر علاى أعادادها وتمثلهاا       ولم يكشفف المصاربف با لك فلاد وضا  أصاود الم      

 الباح  الملا ن ل صح له اقشحام ه ه المجاالت وعوض لباحثها وأهمها:

وال ضوع لماا   ،الموضوع ة:أن يكون الملا ن له أ ل  وجهة نظر نفسه للشحلب ل   واسبه -2

 ت أم عالفها.تدعوا لل ه الحجة عرد الملا نة سواء وافق لا تدعوا لل ه لا يملكه ل  لسبلا

 ل رفشه بأسباب اعشالك الفلهاء. -1

والشفات المصاربف للاى أصاود االحشجااج       ،(10)أن يكون على د جة ل  ال بر  بأصود االحشجاج -7

 وع ب  أهمها:

 لبدأ ال ل ة والم لول ة. -أ

 لبدأ اسشحالة الشراقض. -ب

 المحب.لبدأ اسشحالة اجشماع الملكة وعدلها وا تفاعهما ل  توفر قابل ة  -ج

                                                        
 .  25المصد  نفسه، -25
 .  64المصد  نفسه:  -24
 .  1/ 2لحمد كاظم ال راساني، كفاية األصود،  -23
 .  25لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -28
    .25المصد  نفسه،  -29
 . 653أب  علدون، الملدلة،  -10
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 لبدأ اسشحالة اجشماع الضدي . -ء

 لبدأ اسشحالة الدو . -ها 

 لبدأ اسشحالة ال لف. -و

 .(12)لبدأ اسشحالة الشسلسب في ال لب والم لود - 

عل راا أن   ،وأ ا  المصربف ) حمه اهلل( للى لدى احش اجرا أذا أ دنا ألنفسرا الموضوع ة كملا ن  

نبح  األصود  والمباني ال الة الشي يرتكز عل ها المجشهدون باسشرباطه لثحكاام علاى أساا  لا      

باب ال تكاون  لال لا      ،فم رفة تلك األسس والمباني ضارو   تلشضا ها طب  اة الملا ناة     ،الملا نة

 .(11)عالد لا يرشهي لل ه الملا ن كما لرب  نفًا

 أبر   وافده الفكرية:

هدفاه ترظا م الادفاع الاديري لماا       ،م 2967الم روع الثلافي لمرشدى الر ار عاام   تأس س  -2

 حمله ال صر الجديد ل  تلوى تطويرات واندفاعات لضطربة.

الرجف سكونها جال ة لسالل ة انصبت جهود السا د الحكا م لرعاياة الرهضاة الفكرياة ف هاا        -1

 .(17)بشأس س جال ة لسالل ة عالم ة في الرجف

 .(16)الشلريب ب   الم اهب اإلسالل ة تبري فكر  -7

 وعاصة الد اسات األصول ة الملا نه. ،الشجديد في لراهو المد سة ال لم ة في الرجف -6

 .(15)س  ه في وض  لرهج ة تا ي  ة تش الب ل  الفهم الشا ي ي الصح ح -5

الم اة  تطوير الد اسات الملا نة في لوضاوعات ال لائاد والفلاه واألصاود بإن ااء  ابطاة ع       -4

 .(14)للجال ات ت ري بشلك المراهو

بغ ة تطوير الم رفة اإلساالل ة واالنفشااح    ،فشح باب الد اسات ال ل ا في الجال ات اإلسالل ة -3

 .(13)على الثلافات ال الم ة برؤية لسالل ة علم ة 

 فكب ندواته ول ا كاته الشلريب ة تصبب في  وافده الفكرية وال لم ة. 

 صود الفله الملا ن:   عدلاته في علم أ -ب

تشمثاب ف ماا    ،يبدو ل  كشابات المصربف أ اد أن يلدم جملة لا  ال ادلات فاي لجااد ها ا ال لام      

 يأتي:

                                                        
 .  16لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -12
 .  10المصد  نفسه،  -11
 .24لحمد كاظم لكي، ل  ثمرات  الرجف، ص  -17
 م.  2946ن سان 8و 3ها، لجلة اإليمان ال دد 2781، 1/ ال دد  7لجلة األضواء السرة  -16
 . 179،ظ، لحاضر  الس د لحمد تلي الحك م   ل  ثمرات  الرجف ، 2958عام الموسم الثلافي لمرشدى الر ر  -15
 .  2948، تمو  عام 4، ال دد/ 1لجلة الرجف السرة  -14
 .  179لحمد كاظم لكي، المصد  السابق،   -13
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أ اد أن يج ب حشى الش ب ر فاعاًل في ساحة الحق ال رعي للفكار دون لاسِّ باأي ل شلاد ألي      -2

وه ا لا  هده ل روعه الفكري في لجاد الملا نة ولوا نة اآل اء وتل  مها وترج ح األدلاة   ،ل هب

 بالشما  أدقها ترج حًا.

ال مااب أن يهاائ لرهج ااة لثماار  ولشوا نااة ضاام  لراعااا  ال ماار الزلرااي وال للااي للباااحث    -1

 والد اس  .

 ،األصولي وعاصة الملا ن حاود جادًا أن يض  في ل اي ر لرهج شه لسشويات الشطوير للفكر -7

ل ا جاءت ثمرات ه كلة كشابة الموسوم )األصود ال الة للفله الملا ن( تلشلي ل  لسشويات د اس ة 

أع ت ل  الكشااب لرهجاًا د اسا ًا ولرب اًا فكرياًا ثاربًا يلشلاي فاي          ،لش دد  المرهج ات و ل شلفة اآل اء

  افده ل  كلبها.

أو لمادا     ،تل ا م اآل اء ساواء علاى المد ساة الواحاد      طبق نظرية الملا نة في لوا نة و -6

وه ا واضح ل  عالد لبادئه في جملة اللضايا المسالبمة فاي    ،لش دد  الجوانب الفكرية وال لائدية

 .(18)كب عمل ة احشجاج

أ اد الك ااف فااي باا د وساا ه فااي أن يبرااي اجشهااادًا صااح حًا ناتجااًا لاا  ساالوك ات صااح حة    -5

وها ه حل لاة برب هاا اللار ن الكاريم       ،ألن لر أ ال طأ لا  احشمااد الظا     ،ي ضدبها الدل ب السل م

 .(19)وأ ا  لل ها المصربف في عد  لواض 

تب   عمق اإلنشاج ة للس د المصربف في  فد المد سة البحث ة ه كل ة في لعراج الكشاب لا    -4

 عالد:

 تو ي  الرصوص.  -أ
 في ترت ب الموضوعات  - ب
 في الشبويب وتو ي  األدلة. - ت

 املطلب الرابع: كفاحه التقريبي     
لما أنشجشه قراءاترا أن لمصطلح الشلريب أهم شُه الكب ر  كونه الوس لة  للشلرياب با   األصاود    

 ل  جهش  :

لا ا أصابحت لسااحة     ،بما أن المصطلحات لدى كب ل هب ت كب في الحل لة عالئم لاه  األولى:

 المصطلح عرضة لالتهام لوجود الش صب الم هبي.

المصطلحات األصول ة لها حساس شها ال ديد  لذ أن أدنى تغ  ر ف هاا ياؤثر علاى عمل اة      ن ة:الثا

 .(70)وسر ذلك كونها اللرا  الشي يمربعبرها تأث ر األصود على الفله ،االسشرباط

 وأكثر لواط  االعشالك ب   الم اهب يكم  في لبادا ثالثة.

 االجشهاد.لبدأ لزوم عدم الشسالح في عمل ة  -األود:

                                                        
 .  16 -17لحمد تلي الحك م، األصود ال الة،  -18
 .... 772، 116، 77لحمد تلي الحك م، األصود ال الة، -19
 . 41 -21لحمد باقر الصد ، بحوث في علم األصود،  -70
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 لبدأ لزوم الشسالح ل  اجشهاد الغ ر. -الثاني:

 لبدأ لزوم االجشهاد في لواط  الشسالح. -الثال :

 ف ؤدي للى تلل ب  لة ال الك ولعطاء ل دان ة واس ة للشلريب. -ألا األود:

 ف ؤدي للى الم رفة ود اسة اجشهادات اآلعري  بصو   لوضوع ة. -ألا الثاني:

لشساالح والمروناة الشاي ال ت لاوا أحكاام اإلساالم لرهاا فاي كث ار لا  المجااالت            أن ا -ألا الثال :

 . (72)الفردية واالجشماع ة

ويبدو أن جب ال الك ب   المسلم   حدث بسبب: أن كث رًا ل  علماء المسلم   يشسالحون فاي  

ال ب لاق  ال يكاون ل  ،فإ الة أسباب الشرااحر  ،لواط  عدم الشسالح وال يشسالحون في لواط  الشسالح

وك لك تسل ط الضوء على األسس واألدلة الشي  ،تفاهم عم ق لمباني كب لد سة فله ة أو كالل ة

 .(71)يسشرد لل ها كب فريق ف ما ي هب لل ه

فالدعو  للى الشلريب ب   الما اهب كانات برظار السا د المصاربف بحاجاة لوضا  برناالو واضاح          

ويشطلب أيضًا  ،والشفس ر والحدي  ،ه وال لائدوعملي يشمثب بطرح لوضوعاته: األصود ال الة للفل

 .(77)ال ود  للى المفاه م اإلسالل ة الصح حة وتطه ر األفكا  والرفو  لما علق بها ل  انحراك

للد كانت أطروحة األصود ال الة للفله الملا ن أنموذجًا  ائادًا فاي حلاب الد اساات اإلساالل ة      

شلرياب با   الما اهب اإلساالل ة بلولاه:  فجهاد       بب هي ل اروع تأس ساي يهادك للاى ال     ،الملا نة

. وتطاوير الد اساات   (76)وحصر المساائب األصاول ة وتبويبهاا    ،المحاولة هو تأس س أصود للملا نة

الفله ة ل ز ًا قوله باالسشفاد  ل  نشائو الشسالح الفكري في أوس  نطاق أو   تلريب  لة ال الك 

رفه الشي كان ل  أهمها كما يرى الس د الحك م جهاب  ب   المسلم   والحد ل  تأث ر ال والب المرح

 .(75)علماء ب ض الم اهب بأسس و كائز الب ض األعر 

ساواء فاي عارض الموضاوعات أو لراق اشها       ،(74)للد اعشمد الس د ال اللاة عطاة عمل اة دق لاة    

 بأسلوب تم ز بالشرك ز والرصانة ونلمس ل  لرهجه الحلائق اآلت ة:

 والشما  ك ف ة داللشها عردهم. ،أدلشها عرد جم   األطراك اسشلراء األصود وتشب  -2

وقااد لهااد لاا لك بالك ااف عاا  طاارق    ،تلااويم هاا ه األدلااة ولقاارا  لااا   ه للزلااًا بالحج ااة    -1

 .(73)االحشجاج

 الشزام الموضوع ة بالم رى ال ي تحدبد في عرض الرأي. -7

وعدم الرجاوع للاى المصااد     اعشماد المصاد  األصل ة عرد أصحاب كب اتجاه أو ل هب فلهي  -6

 غ ر الم شمد  عرد أصحاب الم هب أو المصاد  الثانوية.

                                                        
 .  1لحمد المبلغي، الشلريب ب   المصطلحات األصول ة في ال ري ة اإلسالل ة،  -72
 ها.  2626، ل  للاد الدكشو  عبد الجبا   را ه/ 6 سالة الشلريب، ال دد  -71
 .  27ترجمة  ذ  (،  )المطبهري، أح اء الفكر في اإلسالم،  -77
    .3حمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن، للدلة المؤلف، ل -76
 . 26المصد  نفسه،  -75
 . 84المصد  نفسه،  -74
   77المصد  نفسه،  -73
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فكانت أسفا ه وجهوده تمثب كفاحه الشلريبي الشي انحصرت قوته في  حاب األ هار الا ي ضام    

وصفهم الس د في للاءاته أنهام لا  أكاابر ال لمااء الا ي  تضا ف أحااطشهم         ،لجموعة ل  ال لماء

أقدم  جال اة لساالل ة لا      -ا لما دعاه بالشأسي عاصة في  يا   لكشبة األ هربم هب األلال ة وه 

 .(78)وأن ه ه المكشبة ال تحشوي أيًا ل  المراج  ال لم ة للم هب األلالي –الرجف األ رك 

الشلريب كرظرية ا شغب المسلمون عل ها برغبشهم المسلمة في لجشم  لسلم سل م  ل  عال ًا 

فأنه واحد ال  ا بز تجم هم وحد  اإلسالم ال ي أنزد على الربي الموحى ل  ل  المضا بات والشر

:  صلبوا كما . وكلوله (79)يش دد قوله ت الى:   َوَلا  َتاُكُم الرَُّسوُد َفُ ُ وُه َوَلا َنَهاُكْم َعْرُه َفاْنَشُهوا 

و الفهاام لكاا  الم شلااف ف ااه هاا  ،فالكااب لشفلااون علااى لسااالم لراازبد واحااد  ،(60) أيشمااوني أصاالبي 

أي أن الم هب اة الشاي    ،وه ا حصب فاي عصار لاا ب اد الرساود       ،والمصداق والشمث ب ال ا جي

 ترتبط في  ل ه لفرداته ت   صًا وتأوياًل وتفس رًا. ن أت ب د عصره 

فالشلريب باالم رى الا ي جاهاد ف اه السا د       ،فالكث ر ل  الرصوص داع ة للى الوحد  اإلسالل ة

 .(62)كشاب الكريم قوله ت الى: َواْعَشصفُموا بفَحْببف اللَّهف َجمف  ًا َوال َتَفرَُّقوا الحك م أحد لصاديق ال

 قوله ت الى: َوَأطف ُ وا اللََّه َوَ ُساوَلُه َوال َتَرااَ ُعوا َفَشْفَ اُلوا َوَتاْ َهَب  فيُحُكاْم َواْصابفُروا لفنَّ اللَّاَه َلا َ        

 .(61)الصَّابفرفي  

 .(67)لرَّاُ  اتَُّلوا َ بَُّكُم الَّ في َعَلَلُكْم لفْ  َنْفٍس َواحفَدٍ  قوله ت الى: َيا َأيمَها ا

واألئمة الشلريب واالتحاد أولوية كبرى قواًل وعمااًل وهاو اللائاب:  لا  فاا ق       وأعطى الربي 

 .(66)جماعة المسلم   فلد عل   بلة اإلسالم ل  عرله 

الحااديثي وأعاا ًا بماارهو أهااب ال لاام بهاا ا الشوجااه طرحشااه المرظولااة اإلله ااة ولرظولااة الااري 

 ،سا  الس د الحك م لحاواًل أن يركز على جانب الش ادد ال لمي ال ي ل زه فكرًا وتحل لااً  ،الحضو ي

. لحاولاة  (65)ت شبار أطروحشاه  األصاود ال الاة للفلاه الملاا ن       و، لرفشحًا على أ اء الم اهب األعرى

قشااداء فااي لثااب هكاا ا لحاااوالت فكريااة  تلريبااه فكريااة أعطاات لل صاار الاا ي عااا  ف ااه دعااو  اال 

لحاواًل ب ان أهدافه في أهم ة الفله اإلساللي  ،واجشماع ة قب نظ رها به ه المرهج ة والموضوع ة

 في دعو  الشلريب لرها:

 لحاولة البلوغ للى واق  الفله اإلساللي. -2

 ال مب على تطوير الد اسات الفله ة واألصول ة. -1

 الموضوع ة ب   الباحث   ولحاولة اللضاء على ل شلف الرزعات ال اطف ة.ل اعة الروح  -7

                                                        
 .  17الحك م، الش    في ندوات اللاهر ، تلي لحمد  -78
 .  3ل  سو   الح ر، اآلية  -79
 .  139/ 81المجلسي، بحا  األنوا ،  -60
 .  207ل  سو    د عمران، اآلية،  -62
   .64ل  سو   األنفاد، اآلية :  -61
 .  2ل  سو   الرساء، اآلية،  -67
 .  605 -/2::الكافيال  ا الكل ري  -66
 .  26لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -65
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تلريب  لة ال الك ب   المسلم   بالحد ل  تأث ر ال والاب المفربقاة الشاي كاان لا  أهمهاا        -6

 .(64)وأقواها جهب ب ض علماء الم اهب بأسس و كائز الب ض األعر

ب والمساولة عل ها وال ي ري تبديب ل هب فالشلريب عرد الس د الحك م ال يراد به لدغام الم اه

بم هب أو أحداث ل هب جديد في اإلسالم وال ي ري االكشفاء بالم شركات و فاض لاوا د االعاشالك    

فكانت لبادئه ترفض الفروض والصو  المحشملة ألنهاا ل سات عمل اة ولنماا      ،واإلعراض عرها تمالًا

باعشبا ها األصود األساس ة لإلساالم وكونهاا   وال ري ة  ،الشأك د على الم شركات في حلب ال ل د 

 ل  ا ًا لثعو  اإلسالل ة ووحد  األلة.

وحاود الس د الحك م في لحاو اته ولسفا ه الثلاف ة أن ي  ب  سبب الشلريب في لجاالتها ويحدد 

مجااد  ك، تلك المجاالت ل  عالد لجان لش صصة أعدت له ا الغارض ولاديها اللراعاة والموضاوع ة    

الشفس ر و الروايات و الرجاد و الكالم و الفله واالجشهاد و أهب الب ت و الصحابة والشاب    و اللران و

واسشمرت تلك الحوا ات والردوات الشلريب ة أكثر ل  علادي  لا  الازل  وال  الات      ،الثلاف ة والشراث

ألثالاه   لها ج و ها ولبان هاا لكا  ل سات بشلاك اللاو  الشاي ف َلهاا السا د الحكا م والمصالح   لا            

 ول  ثمرات الشلريب: ،(63) حمهم اهلل وأطاد عمر الباق   لرهم

ج ب أسلوب الموا نة والملا نة الملشزلة وت ود ثمرته للاى تفهام لبراى  الفل اه ولساشرده       -2

 ال رعي ف ما ي هب لل ه.

وحارص   ،أنه وض  أسسًا سل مة لالحشجاج والمراق ة الموضوع ة واسشب اد األسلوب الجدلي -1

 جهة أعرى ل  الك ف ع  الحج ة للرأي اآلعر.ل  

للد جاهاد علاى نلاب الد اساة الفله اة لا  لرحلاة الشلل اد ولطاا  علام ال االك للاى لحاب               -7

 الد اسة الفله ة الملا نة وفق المرهو ال لمي الحدي .

فلد  ،وع  لدى ق مشها ال لم ة ،ك ف ع  أصالة الكث ر ل  اآل اء لم شلف المدا   الفله ة -6

دد الكث ار لا  الاشهم والش اك كات واالفشاراءات ب اد عرضاها ل  بصاًا عادم اساشرادها للاى الكشاب             ب

 الم شبر  لدى ذلك الم هب.

نببه للاى حل لاة لهماة باأن الفلهااء المسالم   يشفلاون أكثار لماا ي شلفاون وأنهام جم  اًا              -5

ويرف هم للى لواصلة الجهاد الادؤوب    ،، وفي ذلك لا ي ح  في المصلح   الهمم(68) ير دون الحق

واألعاار قاد ي طااىء   ،غايشهااا أن ب ضاهم بجهااد ويجاد لمسااكًا بالادل ب    ،(69) نحاو الشلريااب وااللشلااء  

وكما نبه لمسألة أعرى هي: أن تبري فل ه ل  فلهاء األلال اة لارأي ال ي راي أن ذلاك  أي      ،الطريق

وال يلازم اآلعاري  باه     ،د الفل ه ذلك لا  جهاة  ألن االجشهاد ي وب ،وال يوجب للزالهم به ،(50)األلال ة

فمثاب   ،وبالشالي هو وحاده سا كون لساؤواًل عا   أياه      ،بب قد ي الف لا عل ه األكثر ،ل  جهة أعرى

                                                        
 . 24المصد  نفسه،  -64
   ل  للاد لل  ا لحمد واعظ  اد  ) األل   ال ام( للجم  ال المي للشلريب ب   الم اهب اإلسالل ة. -63
 .  28لحمد حس   كا ف الغطاء، أصب ال   ة وأصولها،  -68
 . 28المصد  نفسه، -69
 .  549لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -50
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ه ه األطروحة الشي قدلها الس د الحك م هي دعو  لكب البااحث   فاي ترسبام ل راى الملا ناة فاي       

 المرهو ثمراته.لسائب الفله اإلساللي ولوا نشها لما ي طي ه ا 

 املطلب الخامس: معطيات منهجه يف إيضاح األبعاد الحضارية للمة اإلسالمية:
الس د الحك م أ ا  في لرهجه أن األلة اإلسالل ة بمفهولها حق لها أن يرضى لها اإلسالم ديراًا  

لل هاا كارهو   وبها تم زت األلة اإلسالل ة بإضافة اإلسالم  ،(52)و ري ة قوله ت الى:  ال وم أكملت... 

فوهبها  لجموعة ل  األنساق الحضا ية الشي ت كب أب ادًا للحضا    ،اسشرات جي في الدن ا واآلعر 

 اإلسالل ة وللفكر اإلساللي لرها:

الب د ال لائدي: يكون الشوح د في االعشلاد وال باد  أحد لضال ره الشاي ت اكب قاو  اإلنساان      -أ

 .(51)المسلم عز  وتحريرًا 

فكري والمرهجي: ف كوبن المفهوم لثلة اإلساالل ة هاو الا ي يحادَد للمسالم أصاود       الب د ال -ب

 فكره ولرهجه ونسله الم رفي.

أي عدواًل  ،(57)الوسط ة: وه ه ل زه أعطاها اإلسالم لثلة بلوله ت الى:  وك لك ج لراكم...  -ح

وتشمثب جدتها في أنهاا تجما  وتؤلاف لاا يمكا  جم اه وتأل فاه كرساق غ ار لشراافر وال            ،(56)وع ا ًا 

 .(55)ويصفها ب ض الم اصري  بأنها وسط ة جال ة ،لغلق

ات   المصربف ل  الفكر األصولي الملا ن عاصة دعماًا كب ارًا لشطاوير الثلافاة اإلساالل ة الشاي       

لسرة الربوية ال ريفة فاي لجااد تحدياد الموقاف     عَدها تصو ًا يسشرد للى األدلة كالكشاب الكريم وا

 ل  الوجود والشا يا واإلنسان في ل شلداته وعواطفه وسلوكه الفردي واالجشماعي.

 فكان يد ك ج دًا البد ل  تحديد لرتكزات تلك الثلافة ل  عالد ل روعه الفكري ول  أهمها:

ل ة الرئ ساة الشاي فاي أولوياتهاا     ولرها تحديد ل الم المصااد  اإلساال   ،الشبويب الدق ق لثدلة -أ

 الكشاب الكريم والسرة الربوية والوقوك على ب انات علولها ب كب كاك ودق ق. 

ت اا  ي  ل ااة ال مااب فااي لجاااالت االسااشرباط لوضااحًا االقشاادا  الف لااي علااى االسااشرباط     -ب

 ح ح. المطلوب وااللشزام بالمالكات والضوابط الشي تلبلها ال ري ة ل مل ة االجشهاد الص

اللد   على الشرظ ر المطلوب ال ي يرلاب المجشهاد والباحا  لا  عادم االقشصاا  علاى فهام          -ج

باب يشجااو ه للاى تحدياد الموقاف الرظاري لا  لجموعاة          ،الموقف ل  ه ا السالوك الفاردي أو ذاك  

السلوك ات المشراسلة حشى يب د الش الاب غ ار الملشاد  ساواًء علاى لساشوى الشرظ ار أو االساشرباط         

 جشهادي وال ي يصد  ال وم ل  أنا  ال يملكون ه ه المسشويات. اال

                                                        
 .  7ل  سو   المائد ، اآلية،  -52
 .  218بد الحم د بوسل مان، أ لة ال لب المسلم، ع -51
 .  267ل  سو   البلر ، اآلية/  -57
 .  2037/ 1لجم  اللغة ال رب ة، الم جم الوس ط،  -56
 .  38لحمد عما  ، ل الم المرهو اإلساللي،  -55
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املطلب السادس: العوامل التي دفعت باملصنف بناء هيكلية كتا  "األصول العامة للفقده  
 املقارن" بخصاهص الفكر العقدي.    

لماا سابب ذلاك انحرافاًا فكرياًا فاي        ،الشرا ع الم هبي لا  عاالد االنشمااء ال لادي المشطارك      -2

  ل د  اإلسالل ة.ال

ولرج  اة ذلاك     ،ل  عالد  صد المصربف لكث ار لا  الظاواهر اللللاة فاي ح اا  المسالم          -1

األلر ال ي ج لهم يبش ادون عا  ال ا و  ال م اق      ،ض ف  وح اإلسالم في نفو  ب ض المسلم  

 باألسس الروح ة والفكرية وال  و ية الشي توحدهم وت لف في داعلهم اإلحسا  ب ماق الوحاد   

ولما و ثه الشا يا لا  ال الفاات الم هب اة تحات لحااو  وعرااوي  عاد  لرهاا لاا يش لاق            ،المص رية

 ب ؤون ال الفة واإللالة والفله وال ري ة وبلضايا الفلسفة والكالم.

 أى أن ال الك لم يشوقف عرد حدود الش ددية الم رف ة بب انشلب ل  ح از الثلافاة للاى ح از      -7

 ،ول  ذلك الش صب الا ي كاان يأعا  با   لاواطري البلاد الواحاد        ،(54)لشم هب ةال القات االجشماع ة ا

 .(53)ويرلب الشا يا الكث ر ل  الم ا ك ول اقة الدلاء سببها الش صب األعمى

 ثر أن يوس  لساحة االجشهاد أي نلله لا  لسااحة الما هب الاى الفضااء المرهجاي وال ماب         -6

لما يلزم الفلهاء لرهج ًا بالشدق ق في حل لة االعشالك ب   المبااني   ،الم شرك ب   جم   الم اهب

فكان تأل ف   األصود ال الاة   ،الشي تشحرك عل ها عمل ة االسشرباط وتشكون لرها المرظولة ال الف ة

للفله الملا ن  أحد ه ه الشجا ب البحث ة المهمة والا ي حااود ف اه أن يج اب ال الفاات  اكل ة ولاا        

 ويمك  اسش  ابه وتجاو ه. ،ي حدود الطب  ييشبلى لرها ف

و أى لزالًا أيضاح الش ل ب على ذلك لما ذكره ال اللة لحمد تلاي الحكا م قاائاًل   أن لجشهادي     

ال   ة ال يسوبغون نسبة أي  أي يكون ول د االجشهااد للاى الما هب ككاب ساواء كاان فاي الفلاه أو         

ن ام لاا كاان لا  ضارو يات       ،أياه ال ااص  باب يشحماب كاب لجشهاد لساؤول ة        -األصود أو الحدي 

 فحاود ب د الوس   في توض ح الرأي االجشهادي. ،(58)الم هب يصح نسبشه 

وعاصة ل   ،وجد الس د المصربف برو  لرهج ات لش دد  هدفها علق أ لة في ال لب المسلم -5

فج لاوه   ،لهاي تثلف بالثلافات الغرب ة ح ا  اساشفادوا لا  اإلثاا  السالب ة الشاي ولبادها ال االك الف        

فأهاب  المؤلاف    ،لرطللًا لل الك ال لائدي لحاول   ترك ز الروح الطائف ة على لسشوياتها المش دد 

بروَّاد الحركة الفكرية اإلسالل ة  ال ي ج ب ل  نفسه أن يكون ل ر ًا في صدب  تلاك الهجماات الشاي    

 لرادها طمس ل ا ك تلك الحضا   وتراثها الديري. 

                                                        
 .  61عبد األل ر  اهد، الشرظ ر المرهجي عرد الس د لحمد تلي الحك م،  -54
ظ، للالة المؤلف في تثم   عطو  ال ا ا البااقو ي ) األ هار/ لصار(، بطبا  كشااب ) الم شصار الرااف  للمحلاق           -53

 . 250الحلي(، الملالة لر و   في كشاب ) ل  ثمرات الرجف(، ص 
 .  594لحمد تلي الحك م، األصود ال الة للفله الملا ن،  -58
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ألثر العقدي في بنية القواعد األصولية عند السيد محمـد تقـي الحكـيم فـي كتابـه      المبحث الثاني:ا

 )األصول العامة للفقه المقارن(

للد اسشثمر الس د الحك م المبرى الكاللي اسشثما ًا ألثب في اللواعاد األصاول ة لشكاون حاكماة     

مباادا ال لائدياة الشاي    على عمب الفل ه في تحديد المواقف ال مل ة لش الاًل بفكره األصولي لا  ال 

توجببت عرده اسشرباط أحكالها ضم  تلك اللواعد بشو ي  أدلشه الشو يا  الادق ق الا ي ساجبب لباداعًا      

 في لرهج شه:

 األدلة المشفق عل ها.
 األدلة الم شلف ف ها. 

أعطى ب انًا ع  الحجة ل ربفًا لياها لغة واصطالحًا سواء على ص  د أهاب الم ازان    يف التمهيد:

وأن ال ي لاط المحاشو فاي اساشثما  عمل اة       ،عرد األصول    حشى يض  الم  ا  الدق ق لالساشدالد أو 

 االسشرباط إلصدا  حكمه بدل ب غ ر لسشوٍك لما ي كب حالة ل  ال رت في الرأي.

فإنماا نرياد بهاا     ،وبه ا يلود المصربف:   ولنرا لذ نسش مب حكماة الحجاة ف ماا ياأتي لا  بحاوث      

ألنه هو ال ي يشصب بصام م بحوثراا اللادلاة لاا لام ناريب علاى         ،ل راها اللغوي بما له ل  الس ة

وبه ا سشكون كلمة الحجة  اللة لل لم و اإللاا   وغ رهاا بماا يصاح      ،تل  دها بإحدى المصطلحات

و  أو الشسلسب. وب ب  في ول ا ب ب  أن للولات لبح  الحجة علل ة حشى ال يلزم الد ،(59)االحشجاج به  

باب )الشمه د( الحكم ال رعي وأقساله هادفًا أن يرسام المصاربف عطاًا للمرهج اة ال لم اة الدق لاة       

والموضوع ة فب ب  تلس مات الم شلد اإللالي للحكم ال رعي  الشكل في والوض ي  ولم يشرك  أي 

 .(40)الم اهب األعرى في الشلس م

 بي أن وظ فاة لارهو األحرااك أقارب الاى الوظ فاة الشا ي  اة        و  ،فلد حدبد لراهو األصول   

وحد في قباله وظ فة لرهو المشكلما   بشجرياد قواعاد األصاود والم اب       ،لرها الى الوظ فة ال لل ة

 .(42)وقالت جبب كشب ال   ة على قواعد ه ا المرهو ،الى االسشدالد ال للي

وظ فشراا هاي أعا  واعشمااد الطاريلش        فاإن   –كملاا ن     –ووضبح المصربف بلوله:   للاا نحا    

وقد أنهى  اروحاته بأصاود االحشجااج فاي تحدياد اللواعاد اللاط اة لمرهج شاه )دل اب           ،(41)ل ًا...   

وعل ه تلوم عمل ات الموا نة والشل  م للاري ولصادا  الحكام     ،الحجة( ال ي هو أسا  جم   األدلة

 شرشو أن الس د كانت له ل زاته:والمششب  لبراء لرهج شه يس ،(47)اعشمادًا على الدل ب

 قد ته في تحديد المفاه م االصطالح ة. - أ
 .(46)لراق ة األدلة بروح علم ة ولوضوع ة يلحظ ف ها الدقة في الش   ي وال رض - ب
 .(45)تسلطه على الم اصم بالدل ب اللهري )الحجة اللاط ة( - ت

                                                        
 .19ن: لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا  -59
 . 58المصد  نفسه:  -40
 .2/20المحلق الكركي: جال  الملاصد:  -42
 .86لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا ن:  -41
 .   84 - 74لحمد تلي الحك م: المصد  نفسه:  -47
 .  682، 49، 54المصد  نفسه:  -46
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 املطلب األول: األثر العقدي يف أدلة التشريع الرهيسة واملتفق عليها:

 أواًل: الكشاب الكريم:

ُي دب المصد  األسا  السشلاء ال ل د  ال ي ي شبر حاكمًا على اللاعد  األصول ة وقاد الزهري:   

وأود لا نلمس علائديًا في ه ا المصاد    (44)وعل را الشسل م   ،ل  اهلل الرسالة وعلى الرسود البالغ

 ،(43)د ليماانهم بثباوت تاواتره ولعجاا ه    هو حج شه. فهي اكبر ل  ان يشحدث عرها ب   المسالم   ب ا  

لضافة الى اسشحالة لجا اته ولعباا ه بالمغ باات الدق لاة المطابلاة وا تفاعاه عا  لساشوى عصاره         

 .(48)بدقة ت ري اته

 ،(49)ول  جملة لا اسشدد على ذلك قولاه ت االى: )َتْرزفياُب اْلكفَشاابف ال َ ْياَب فف اهف لفاْ  َ بِّ اْلَ ااَلمف َ (        

ال ي شريه الشبديب والشغ  ر والشحريف ول  ادعاى غ ار    ،ترا ف ه ل  كونه حجة للزلهبم رى أن عل د

فهاو بها ا اإلثباات قط اي الصادو  وال ل اكاد وال  ياب فاي          ،ذلك فهو ل شرق أو لغاالط أو ل اشبه  

 .(30)ووجوب تصديله واحشراله وت ظ مه قواًل وعماًل ،حج شه

لحدي  ف ها لا دام الب ر في جم   لغاته قد جارى  فال تحشاج لطالة ا ،ألا ظواهر اللر ن وحج شها

طريلشهم في ل( فاللط  بإقرا  الربي)  ،على األع  بظواهر الكالم وترت ب  ثا ها ولوا لها عل ها

ول ا نجد أن ل  المظاهر ال لدية الشي أثربت فاي برااءات    ،(32)الشفاهم كاٍك في لثبات حج ة الظواهر

 ،اللاعد  األصول ة هو فهم ال طابات ال رع ة في اللر ن الكريم بما يثبات بأناه جاائز لكاب الب ار     

 ول س ب اص كما ق ب.

فلو أ دنا الوقوك على لسألة ل  لسائب الادي  وال اري ة ساواء كانات علائدياة أو أعالق اة أو       

فااال طريااق لرااا بحسااب الرلااب لال نصااوص اللاار ن الكااريم واألحادياا  الااوا د  عاا    ،عمل ااة فله ااة

 .(31) وأهب الب ت  الرسود

الس د المصربف أ ا  الى تلاك المادعوالت ال لدياة بلولاه:   وعل ادتي أن أعوانراا المحادث   ال        

اإلساالم  فال الك ب رهم وب   أعوانهم لا  األصاول    وغ ارهم لا  علمااء       ،يريدون أكثر ل  ه ا

ولنماا يمر اون عراه لذا لام يلشارن       ،فهم ال يمر ون ل  ال مب بظواهر الكشاب لطللًا ،عالك  كلي

 .(37)بالفحي ع  ل صصه أو ناس ه أو لل ده 

يبدو أن الس د المصربف أ اد أن ي فف ل  حد  الش ك ك ال ي تصاعد أوجاابه فاي اللارن الحاادي     

 ع ر والثاني ع ر الهجري  .

                                                                                                                                            
 .263، 275، 207المصد  نفسه:  -45
 .209ل  الصحاح السشة: لحمد ح ا  االنصا ي: المرش ب  -44
 .  202لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -43
 .200المصد  نفسه:  -48
 .1ل  سو   السجد : اآلية / -49
 .59لحمد  ضا المظفر: علائد االلال ة:  -30
 .206لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا ن:  -32
 .  22كماد الح د ي: الظ :  -31
 .206األصود ال الة للفله الملا ن:  لحمد تلي الحك م: -37
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ولال لما احشااج الاى االساشدالد عل اه بآياة )لفنَّاا        ،شحريف لم يثبت أنه دي  بالضرو  فاللود ب د ال

فاال   ،ولاا يحشااج الاى االساشدالد ال يكاون لا  الضارو يات        ،(36)َنْحُ  َنزَّْلَرا الا ِّْكَر َولفنَّاا َلاُه َلَحااففُظوَن(    

اله علاى لحاسابة لا     ولم تجرؤ ذاته وألث ،يسشوجب لثب ه ا سهولة الشكف ر عرد أبي  هر  وغ ره

 ،فأ ادوا لعضاعها الى ساحة اإل كال ات ،وه ه لسائب تش لق بصم م ال ل د  ،ير ر أعبا  الشحريف

وبكونها أعبا   حاد ال ترهض للوقوك الام الشواتر الموجب لللط  بان ه ا اللاران هاو اللاران الا ي     

 .(35)دون ان يزاد او يرلي  نزد على الربي 

 الربوية: وف ه الم شلف ف ها علائديًا:ثان ًا: السرة 

 الش ك ك في ق مة السرة الربوية: -أ

قواًل وف اًل  ألن لا صد  ع  الربي  ،ق مة السرة تكم  في دو ها لصد ًا للش ري  اإلساللي

ولماا ألكا  أن    ،  لذ لوالها لما اتضاحت ل االم اإلساالم ولش طاب ال ماب بااللر ن      ،وتلريرًا فهو حجة

ألن أحكام اللر ن لم يرد أكثرها لب ان جم    ،كم واحد بكب لا له ل   رائط ولوان نسشربط لره ح

فااللود باالكشفااء    ،(34)ولنماا هاي وا د  فاي ب اان أصاب الش اري          ،عصوص ات لاا يشصاب باالحكم   

ول  تلك المحاوالت ألثاد لاا حادبث باه     ،بالكشاب هدم ألهم ل الم الفكر اإلساللي و كائزه ال لم ة

بأن  ،عبد اهلل ب  عمر عردلا نهشه قريش ع  كشابة السرة وقد  دبها ال اف ي بأبلغ  د الرسود 

وف ه الكث ر لما يحشاج الى ب ان لا  ناح اة أعارى ساواء كاان ذلاك فاي         ،  اللر ن لم يأت بكب  يء

 ،(33)  ثم يلود:   لو  ددنا السرة كلبها لصرنا الى ألر عظ م ال يمك  قبولاه  ،ال بادات أو الم الالت  

يلود ال وكاني:   لن ثبوت حج ة السرة المطهبر  واسشلاللها بش ري  األحكام ضارو   دير اة    وبه ا

فكانت السرة  لزااًل في حلب الادي  وال ل اد  ف صافت     ،(39)ويشب ه في قوله ب ض المشأعري  (38) 

فلااد أبااادت الرسااوم  ،وفااي جانااب ال ااادات والشلال ااد واألعااالق ،(80)بال اارك وأثبشاات سااب ب الشوح ااد

فأصابحت كون اة اإلنساان فاردًا لوضاوع ًا  افضاًا لماا ي االف الفطار            ،الجاهل ة وذهبات بأعرافهاا  

ولا أحدثشه في الح ا  اإلنسان ة ل   ،وال لب والشدت هزبتها في لجاد ال لم والم رفة ب الم الوجود

 ت ري  أسس ونظم في حلب الشكال ف والحلوق.

ولشاى كانات حج شهاا     ،ل لة أني ال أكاد أفهم ل رى اإلسالم بدون السرةوي لب المصربف:   والح

 .(82)فإن لقالة البرهان عل ها ال ل رى له  ،به ه الد جة ل  الوضوح

                                                        
 .9ل  سو   الحجر: اآلية /  -36
 .226لحمد تلي الحك م: المصد  السابق :  -35
 .216لحمد تلي الحك م: المصد  نفسه:  -34
 .707، 24/ 3ال اف ي )لحمد ب  اد يس(: كشاب االم :  -33
 .77ال وكاني: ا  اد الفحود/  -38
 .776لحمد ال ضري: اصود الفله:  -39
   2قطب الدي  الك د ي: اصباح ال   ة بمصباح ال ري ة:  -80
 . 214لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -82
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 :في عصمة الربي  -ب

أوضحرا في ثبات السرة وحج شها قود المصربف ب د اسشلرائه لجملة ل  أقواد كباا  األصاول      

  شها به ه الد جة ال تحشاج الى االسشدالد.واتضحت بأن حج ،ل  الم اهب

والشرااع صادو  الغفلاة والا نب وال طاأ       ،ودل ب ال لب ل  أوضح األدلة على عصامة الرباي   

 ،يمك  اللط  بكون لا يصد  عره ل  أقواد وأف اد و تلريرات هي ل  قب ب الش ري  ،والسهو لره

ولاا يشصاب بهاا لا  لقارا  لوافلاة        ،لف ل اة لذ ل  ال صمة ال بد أن تكون جملة تصرفاته اللول ة وا

 .(81)ال ري ة وه ا هو ل رى حج شها

فم  المسلمات ال ل ر ة أن اهلل ب ا  األنب ااء للشب ا ر واإلنا ا  ولنازاد الكشااب )الاوحي( ل ب براوا         

وبها ا يكاون كاب     ،(87)وقوله ت الى: )... ال َيضفابم َ بِّاي َوال َيْرَساى(    ،للرا  الحق في االعشلاد وال مب

وقوله ت الى: )َوَلا َأْ َسْلَرا لفْ  َ ُسوٍد لفلَّا لفُ َطااَع   ،نبي لصونًا ل  ال طأ في تللي الوحي وفي تبل غه

)قاواًل   وه ا يسشدعي بالمال لة الب برة بش لق ل ادته بكب لا يطاع ف ه الرسود  ،(86)بفإفْذنف اللَّهف...(

 ،(85)ُلَب ِّرفيَ  َوُلْر ف فيَ  لفَئال َيُكوَن لفلرَّا ف َعَلى اللَّهف ُحجٌَّة َبْ َد الرمُسابف...( وقوله ت الى: )ُ ُساًل  ،أو ف اًل(

 وه ا لا أ اده اهلل ل  قط  ع   الرا  ف ما ف ه الم الفة أو الم ص ة.

تلاك األدلاة وألثالهاا و دت     ،(84)والكث ر ل  أدلة ال صمة الشي أو دها كبا  األصاول    كاالغزالي  

ولا تلك لال وقائ  لها أحكام  ،  الطريق على المشلول   باالجشهاد في الم الالت الدن وية عاصةللط

 .(83)ل  قبب اهلل ت الى ب برها على لسان  سوله  الكريم 

وب اصة لذا  لرا باسشحالة  ،ولثلما تثبت نبوته باألدلة ال لل ة تثبت عصمشه حشمًا للشال م ب رهما

اهلل ت االى علاى ياد لا  يمكا  أن يادعي الرباو  كا بًا للاعاد  الشحسا             لصدا  الم جاز  لا  قباب    

 .(88)والشلب ح ال لل   

والشألب يك ف ف ما  ، أي المصربف كان واضحًا ف ما عرضه ل  عصوص ات األدلة على ال صمة

والرش جاة المرطل اة لكاب ها ه المراق اات هاو ليماان اإللال اة بش ما م           ،(89)ن شلد وجه الحاق ف هاا  

ال صمة الى ل شلف المجاالت هو الا ي يرساجم لا  الواقا  الا ي يبشراي عل اه حكام ال لاب          لفهوم 

وال يحصب ال ل   في   ي ياراه   ،والغرض لرها تحص ب ال ل   بكب لا يأتي به ،بلزوم ال صمة

 .(90)لجشم ه عرضة للوقوع في ألثاد تلك المفا قات

                                                        
 .218المصد  نفسه:  -81
 .51ل  سو   طه: اآلية / -87
 .46ل  سو   الرساء: اآلية / -86
 .  245ل  سو   الرساء: اآلية / -85
 .248الغزالي: المسشصفى:  -84
 .2/185ث في الفله الم اصر: حس  الجواهري: بحو -83
 .26لحمد تلي الحك م: السرة في ال ري ة االسالل ة:  -88
 .219لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا ن:   -89
 .  45 – 40لحمد تلي الحك م: الش    في ندوات اللاهر : ص  -90



 
 

246 

 ع ر ساب ال ال دد

 

 سرة الصحابة: -جا 

الشي تراولت لثب ه ه الموضوعات عرضت  أي اإللال ة كرأي  –على قد  اطالعي  –أغلب الكشب 

 وسط ثم تد جت في عرض   اء الم اهب األعرى.

الس د المصربف تاب  لرهج شه في االساشدالد واحكام عملاه لا  كاان قولاه حجاة فال ااطبي )ت         

ربف وقاد ناق اها السا د المصا     ،(92)سرة ي مب عل ها ويرجا  لل هاا     ،ها( بلوله:   سرة الصحابة390

ل با ب  األثار ال لادي وال الفاي الا ي ن اأ ثام با ب  عادود ال ااطبي            (91)ب كب علماي ولوضاوعي  

ولن لجرد ال دالة للصحابة ال يوجب كون كب لا يصد  عرهم لا  السارة ولال ل هادنا     ،(97)باسشدالله

ة لاا  وألا لطابل ،لو ود الحكم على ال روان ،الحكم الى كب عادد سواء كان صحاب ًا أو غ ر صحابي

 .(96)فه ا أجربي غ ر لفهوم ال دالة تمالًا ،يصد  عرهم لثحكام الواق  ة ل كون سرة

وناقش الس د المصربف علديًا الحدي  ل  األلار  باتبااعهم  وحادي   تفشارق الشاي...  وحادي        

 .(95)...  اصحابي كالرجوم

أن ي بادنا ال اا ع    الروايات اآللر  باالقشداء: اسشحالة صدو  لضمونها ل  الم صوم الساشحالة  .2

 وتراقض س رتهم ل  أوضح األلو  لم  قرأ تا ي هم. ،بالمشراقض  
فأبى الشل د بها ولم يلبب  ،ل  س ر  ال      يوم ال و ى ولما عرضت على اإللام علي  .1

والسلوك ات االجشهادية دلت على  ،(94)وعرج عل ها بإجماع المؤ ع   ،ال الفة ل لك وقبلها غ ره

 ذلك.
ولا أحس  لا  ،وهب يلبب الواق  الواحد حكم   لشراقض   ،تكون سرة حاك ة ع  الواق فك ف  .7

ها( ل  تلك الروايات وألثالها باألدلة ال لل ة بلولاه:   فإناه لا  يجاو      505ناق ه الغزالي )ت 

 .(93)ولم تثبت عصمشه فال حجة في قوله...  ،عل ه الغلط والسهو
الس د المصربف بمراق اته اب د ال صمة ع  سارة الصاحابة وعادالشهم لضاافة الاى أدلاة الحصار              

 وال ل   الشي تراولها المصربف تفص اًل.

وسرشهم: ال صمة في المصطلح ال لدي   لطف يف له اهلل في المكلف  عصمة أهب الب ت  .6

 لماء اإللال ة يارون عادم   ف، (98)بح   تمر  ل  وقوع الم ص ة وترك الطاعة ل  قد ته عل ها 

وي لب ذلك ال اللة الحلي بأنه   لو جا  عل ه السهو وال طأ  جوا  السهو وال طأ على الربي 

 .(99)لجا  ذلك في أقواله وأف اله لما ي دم الوثوق بإعبا ه ع  اهلل   

                                                        
 . 6/36ال اطبي: الموافلات:  -92
 )االطالع على المراق ات(. 274 – 275للفله الملا ن: لحمد تلي الحك م: األصود ال الة  -91
 .  6/35ال اطبي: المصد  السابق:  -97
 .273لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا ن:  -96
 .  6/35ال اطبي: المصد  السابق:  -95
 .278لحمد تلي الحك م: المصد  السابق:  -94
 .248الغزالي: المسشصفى:  -93
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داد الس و ي والمل ،(200)وال اللة المجلسي: ذهب الى عصمة األنب اء وأئمة أهب الب ت والمالئكة

 ف كون األئمة ل  أهب الب ات   (202)قاد:   وأصحابرا حكموا ب صمشهم لطللًا   ألدلشهم اللاط ة

وقاالوا:   أن الحجاة ال تلاوم هلل علاى عللاه لال       عرد اإللال ة حجو اهلل على ال باد وب اد الرباي   

 .(201)بإلام ي رك  

وهي لا  الظهاو ات اللفظ اة الشاي      ،ف صمشهم تكون ل  األولوية اللط  ة الشي ال يجهلها أحد

 .(207)كما جرى على أهب اللسان في لحاو اتهم وب ان لراداتهم ،جرى عل ها اللر ن

بأدلة كث ر  نا كر لرهاا  ياة الشطه ار      وي  ر المصربف أن اعشلادنا ب صمة أئمة أهب الب ت 

وحادي    ،206)) )َس َأْهاَب اْلَبْ اتف َوُيَطهِّاَرُكْم َتْطهف اراً    قوله ت الى: )... لفنََّما ُيرفيُد اللَُّه لفُ ْ هفَب َعْرُكُم الرِّْج

لذن ال يكاون هرااك    ،:   لا لن تمسكشم بهما ل  تضالوا ب ادي كشااب اهلل وعشرتاي    الثلل   قوله 

قوله ت الى: )َأَفال َيَشَدبَُّروَن اْلُلْر َن َأْم َعَلى ُقُلوٍب  لصداق ألولي األلر في اللر ن غ ر أهب الب ت 

تك ف اآلياة   ،(204)وقوله ت الى: )... َأطف ُ وا اللََّه َوَأطف ُ وا الرَُّسوَد َوُأولفي اْلَأْلرف لفْرُكْم...( ،(205)َفاُلَها(َأْق

واآلياات الشاي قبلهاا ال     ،أن الد جة المفروضة ل  الطاعاة للرساود لوجاود  أيضاًا ألولاي األلار      

ر ن الكريم ل  أن ال صمة ألهب الب ات  يشصو  أن يوجد عالك ب   اإلنسان المرصف بما عرضه الل

 ل س لغ رهم. 

وحصر الس د  ،ويسشدد الس د المصربف علائديًا هي   لنما   في  ية الشطه ر أقوى أدوات الحصر

في ت اري    نفي اإل اد  بروع ها فهي ال ترتبط باإل اد  الش ري  ة لذ ال عصوص ة ألهب الب ت 

اد  الشكوير ة ألن لش للها األحكام الوا د  على أف الهم وأن ها ا  وال ترتبط أيضًا باإل  ،األحكام لهم

لماا اضاطر السا د بالادفاع عا  عل دتاه أن يطارق نظرياة الجبار           ،يجر على االلشزام برظرية الجبر

واالعش ا  عرد ال   ة؛ ل ا دعت المؤلف الى تل  م   اء كاب لرهماا ول رفاة البواعا  الرفسا ة الشاي       

 ى اسش ماد طرفي الرظرية.دف ت ب ض المرحرف   عل

وال لم ة المطللة تساشلزم   ،ل  غ رهم ول  هرا يثبت الس د المصربف بأعلم ة أهب الب ت 

ف كون المطلوب كب الصحابة لألو ي  بالرجوع الى أهب  ،واألفضل ة لسشلزلة لثلانة ،أفضل شهم

ولا نشو ذلك لال بإسلاط كب ال به الواه ة بأدلة الاري بطريلاي الكشااب الكاريم      ،(203) الب ت 

 غايشه لثبات المر أ ال لدي ال ي بدأه اللر ن الكريم. ،والحدي  الربوي ال ريف

                                                        
 .22/89ال اللة المجلسي: بحا  األنوا :  -200
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كما ويحدد الس د المصربف س اقاته الدق لة بلوله:   لن ال يء الطب  ي أن ال يفرض أي لصد  

أو يكاون هرااك لساؤود عراه يكاون هاو        ،ك  ل روفًا ولحدد المفاه مت ري ي على األلة لا لم ي

 .(208)المرج  ف ه  

 - ويض ف الس د لسارادًا للولاه:   ولاا دلراا ن لام أن السارة لام تادون علاى عهاد الرساود            

فاال باد أن نفشارض     ،لرزبه عا  الشفاريط برساالشه    وأن الربي  –ألسباب يحكم ف ها السلطويون 

وق ماة ل جااع    ،وبها ا تشضاح أهم اة حادي  الثللا        ،السرابة بكب عصائصهاج ب لرج  تحدد لديه 

كما تشضح أسرا  تأك ده على اإلقشداء بهام وج لهام    ،ألع  األحكام عرهم األلة الى أهب الب ت 

 .(209)سف  الرجا ... 

ول  عالد الششب  لمراق اات السا د المصاربف لام يشارك لجاااًل كانات اساشحلاقاته ب اان الموقاف           

كالل اًا لا  عاالد     دي هادفًا أن يرسم ل الم المد سة اإللال ة بما عطه لرهو أهب الب ات  ال ل

 االحشجاج المرهجي والموضوعي.

 معايير إثبات السنة:

ولك  ب دنا ع   لا  الم صاول      ،لو كرا في عهد الم صول   ال نحشاج الى المؤهالت الب ان ة

ولابد لرا بحوثًا ال بد ل  اعشمادها  ك ز  ل   كائز االساشرباط األساسا ة لثمرتهاا المشوعاا  فاي       

وب ضاها فاي ك ف اة     ،ويل  ب ض ه ه البحاوث فاي الطارق الموصالة الاى السارة       ،البح  والد اسة

 وتلسم الطرق الى: ،االسشفاد  لرها ولدى نسبشها الى الكشاب

 قط  ة. .2
 غ ر قط  ة. .1

اإلجماع الكا ف ع   أي  -جا  ،ال بر المحفوك باللرائ  -ب ،ال بر المشواتر -أ طعية:الطرق الق -1

س ر  المش رعة الكا فة عا    -ها  ،براء ال لالء الكا ف ع   أي الم صوم  -ء ،الم صوم 

 .(220)ا تكا  المش رعة -و ، أي الم صوم 

 ال بر الواحد. الطرق غير القطعية: -2

السا د المصاربف:    ،(222)فاي الفشاوى(   ،في اإلسراد ،بأقسالها )في الرواية ثم تراود ل  ا  ال هر 

 دعاًا   ،ب ب  تلك الم اي ر لشكون سب اًل ضالرًا للم رى الدق ق ال ي هو طريق االطمئران الى الارفس 

حجة في الردع ع  لثله لا دام لم يثبت لرا الدل ب لا ي صي الرواياة أو يحكام    ،ع  ال مب بالظ 

 .(221)عل ها ل دم تمال شه وصلوحه إلثبات لا أ يد له

                                                        
 .237لحمد تلي الحك م: األصود ال الة للفله الملا ن:   -208
د لصااد ها لد جاة فاي كشااب المراج اات      انظر الشأك دات على حدي  الثلل   ل  كشب الما اهب األعارى، وتجا    -209

 ولا ب دها. 17لإللام  رك الدي : ص 
 .  296لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -220
 .105المصد  نفسه:  -222
 ولا ب دها. 110المصد  نفسه:  -221
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ن الشاا يا لام يساجب حادثاة     ل ،وأ ا  الس د المصارابف ب د االسشدالد غلى عصمشهم واعلم شهم

 .(227)  دعوى ال صمة واألعلم ة االثري ع ر تشرافى ل واحد  على أحد ل  أئمة أهب الب ت 

وبه ا يكون البح  فاي حادي  الثللا   كماا أعطااه السا د سامة البحا  الم اشرك با   الجاناب            

و كزنا هرا ل الجاته للموضوعات االعشلادية الحساسة بروح علم ة  ،الحديثي واالعشلادي واألصولي

 ر  أهب الف .اتسمت بالمرهج ة الموضوع ة الملا نة وقو  االسشدالد المرصف ب ب

 الدل ب الثال : اإلجماع:

 .(226)ولن اتفلوا على داللشه في )االتفاق(   ،اعشلف األصول ون في تحديد المصطلح )اإلجماع(

الس د المصربف يولي أهم ة البح  في ه ا الدل ب ع  اعشبا ه أصاًل لا  األصاود أو حكاياة عا      

 ويركز على المر أ ال لدي ف ه ل  عالد عرض أقواد األصول    ل  المسلم  . ،أصب

ألا اآللدي ول  تب ه في الرأي ف لود:  ،(225)فال ضري يلود:   ال ير لد اإلجماع لال ل  لسشرد  

بب يجاو  صادو ه عا  توف اق باأن ياوفلهم اهلل ت االى العش اا  الصاواب           ،  لنه ال ي شرط المسشرد

 (224). 

يركز عل ه الس د الحك م ب ان األثر ال لدي ال ي يشضمره اإلجماع المشوافاق لا  لضاال      ال ي 

فااالمشكلمون والفلهاااء وعلااى اعااشالك  ،ال ااري ة المحمديااة الاا ي  ااغبلشه  ل ااات المسااشرد ال اارعي 

 ،(223)وذهب الجمهو  أناه حجاة لا  جهاة السام       ،ل اهبهم فمرهم ل  قاد أنه حجة ل  جهة ال لب

أي أن حل لاة   ،واإللال اة يا هبون الاى لرااط الحج اة وهاو الم صاوم        ،(228)حج شه ولرهم ل  نفى

وه ا ال يجو  ل  دون لساشرد   ،اإلجماع أن يشفق المجم ون على  أي واحد في لسراد الحكم الى اهلل

 وفي لرحلة سابلة على تحلق اإلجماع. ، رعي بالرسبة الى المجم    أنفسهم

ولنماا هاو    ،ل اًل  رع ًا قبااد الكشااب الكاريم والسارة الربوياة     ويلحظ الحك م بأن اإلجماع ل س د

 ،فمرااط حج شاه هاو دعاود الم صاوم      ،أصب حاٍك يك ف ع  وجود ناي لفلاود لا  السارة دائمااً     

 .(229)ولا ثبت في ال ري ة قط ًا  ،ف كون اإلجماع الكا ف ع   أيه ل  علائد اإللال ة

لحك م لبر ًا لم  يا هب الاى تكف ار لركرياه     ألا ل  ح   حكم لركري اإلجماع فال يرى الس د ا

وذلااك  باادعوى:   لن لنكااا ه لشضاام  لنكااا  دل ااب قاااط  وهااو يشضاام  لنكااا  صاادق الرسااود    

والس د المصربف أظهر جل ًا الحس ال لدي في اإلجماع بلوله:   والحق أن يحصب اإلجماع  ،(210)كفر 

وأكثاار لرااه ت اا  ًا اإلجماااع  ،ل لل ااةبمفهولااه الواساا  ألاار لش اا   ف مااا عاادا الضاارو ات الدير ااة وا 

السكوتي ل دم ك فه ع  الموافلة على الحكم أو بلوغه ل  طرياق الرلاب فهاو للاا لشاواتر ي لام       

                                                        
 .104اب  حجر: الصواعق المحرقة:  -227
 .155لحمد تلي الحك م: المصد  السابق:  -226
 .  181 – 182ه: ال ضري: أصود الفل -225
 .2/142اآللدي: األحكام:  -224
 .1/401ال  ا الطوسي: ال د  في أصود الفله )ظ.ج(:  -223
 .153لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -228
 .103المصد  نفسه:  -229
 .182ال ضري: أصود الفله:  -210
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وللا بإعبا  اآلحاد فاال ياشم لال ب اد ل رفاة الراقاب       ،بدعود الم صوم ضمرهم ف ف د اللط  بمدلوله

ي المبراى. ولا  عادم الشاوفر علاى ها ه       لإلجماع في لر أ حج شه بمالحظة لوافلة المرلود لل ه فا 

 .(212)األلو  ال يمك  اإليمان باإلجماع المرلود

وبلي أن نلود أن ق مة اإلجماع عرد اإللال ة تكم  في للدا  ك فه عا  الواقا  ولال فاال عبار      

 وه ا  لراد المصربف. ،به

 الدل ب الراب : دل ب ال لب:

واتضح لا  كاالم    ،الشحس   والشلب ح ال لل    ال الك وق  في عصوص المسشلالت ال لل ة   

 الس د بأن ال لب لد ك ول س بحاكم.

فهما يشوالادان عراد الشكاال ف الواصالة قولاه       ،فمسألة الحس  واللبح يشحدد بها ال لاب و الثواب

لا  أول اات ال لاب    فشكاون   ،فال تشم الحجاة لال باه   ،(211) ت الى:... َوَلا ُكرَّا ُلَ  ِّبف َ  َحشَّى َنْبَ َ  َ ُسواًل

 يكون قد أد كرا قط ًا حكم ال ا ع في تلك المسألة. ،تلب حه لل لاب قبب وصود الب ان

 أحكاله ال لدية قولاه:    ،الس د المصربف  تابب على كب ال بهات ولا أث ر ل  نلا  حود األدلة

 ،ض الفاروع فهو المرج  الوح د في أصاود الادي  وفاي ب ا     ،أن ال لب لصد  الحجو ولل ه ترشهي -أ

ولاا و د لا     ،فلزوم أوالر الطاعة لل ا ع الملد  يفشرض ف ها أن تكاون علل اة بلازوم االنب ااث    

قابل شاه   -بال أنهاا أوالار تأسسا ة.     ،األوالر ال رع ة باإلطاعة فإنما هو ل  اد وتأك د لحكم ال لب

االلشازام   -جاا   لل   . إلد اك األحكام الكل ة ال رع ة الفرع ة بشوسط نظرية الشحس   والشلب ح ال

به ه المسألة ال يرهي الى لنكا  ال رائ  بب االحش اج قائم علاى أتام صاو ه لل هاا لشادا ك لاا ي جاز        

 .(217)ال لب ع  الولوج لل ه وهو أكثر االحكام 

فهو  ،فاألثر ال لدي في دو  ال لب يشركز في فهم نصوص الوحي ولا ا شملت عل ه ل  أحكام

ولغ ي الفطر  بالم اني اإليمان ة وه ا ناتو ل  المال لاة ب راه وبا       ،نسانلراط الشكل ف لدى اإل

ح اا  يرحصاار  ،وبهاا ا يكااون لااراد الساا د المصااربف بداللااة ال لااب علااى األحكااام ال اارع ة  ،ال اارع

اسش ماد الدل ب ال لب في الفله عراد اإللال اة فاي المجشهاد الا ي للكشاه لحاب اساشرباط األحكاام          

ولجدتاه األحاديا     (215). وقد لجبده اللر ن الكريم بكث ر ل   ياتاه (216)الفرع ة ل  أدلشها الشفص ل ة

 ،(213)ب لا  عاا ج    وال ارع علا   ،:   ال لب  رع ل  داعبولرها لا قاله اإللام علي  ،(214)الربوية

 فال لب عماد اإلسالم و ك زته األساس ة في ال لائد واألعالق والسلوك.

                                                        
  .135لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -212
 .25ل  سو   اإلسراء: اآلية / -211
 .700لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -217
 ).( 39حس  الكركي اللمي: ال لب والبلوغ )عرد اإللال ة(:  -216
 . 16، الروم/6، الرعد/23، الحديد/43، غافر/21، الرحب/246، 247ل  سو   البلر : اآلية/ -215
 .113، ظ: غر  الحكم: 33/235المجلسي: بحا  األنوا :  -214
 .1/2169لجم  البحري : ف ر الدي  الطريحي:  -213
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 المبحث الثالث: األدلة المختلف فيها:

 القياس: -1
ل دعب الوقاياة ال لدياة واألصاول ة لا  الوقاوع       ،الس د المصربف عرض  ا حًا الل ا  وأ كانه

هدفاه تحدياد    ،سش راض حديثه عا  ال لاة لفصاالً   ولما دعاه في ا ،ف ما أسموه بالل اسات الفاسد 

وتحدث ع  حج ة الل ا  ح   وقف ل اء اعشالك اآل اء الموقف ال ي  ال ي لو ل  الصبر  ،لصطلحها

المصربف اعشمد ف ه على أصب  ،واألنا  بغ ة تحص ب ثما ه في لجاالت اسشرباط األحكام نف ًا وايجابًا

الغزالاي وب اض    ،علدي في نف ه وهو الش بد بالروايات و بطها بمسألة أود لا  قاا  هاو ابلا س    

ونساب الملدساي ذلاك الاى أهاب       ،(218)الم شزلة نسبوا الى االلال ة باسشحالة الش بد بالل ا  علاالً 

وقاد أئمة الم اهب  ،(270)وجبوه علاًلولم ي ،وال اف  ة أوجبوا الش بد به  رعًا ،(219)الظاهر والرظابام

 .(271)كما في فحوى أدلشهم (272)األ ب ة ب كب عام بالجوا  ال للي أو وقوع الش بد به  رعًا 

ال ي بلي في عاطر المصاربف أنهام نسابوا األصاالة ال لل اة الاى ال ا  ة لا  عاالد  بماا أحاد            

األعطااء المشكار   علاى ألسارة     وقد ن ى المصربف الحك م لثب ه ه  ،ولكب لجشهد  أيه ،المجشهدي 

 كث ر ل  الباحث  .

ولنما ي شلفان في أحكام ترجا  الاى    ،ولو  ج را الى حل لة الل ا  في ال لب وال رع ال ت شلف

لسش هدًا لا قاله الس د المرتضى  وهو لا ذهب لل ه اإللال ة ولرهم ال  ا الطوسي  ،(277)ال لة

وهو لما كاان جاائزًا فاي     ، ري ة ألن ال باد  لم تأت بهبلوله:   لن الل ا  لحظو  اسش ماله في ال

فاالحكم الا ي ي ادبى     ،(276)لفشلر في صحة اسش ماله في ال رع الى السم  اللااط  لل ا       ،ال لب

ال الثابات بالل اا  ألناه ي اشرط فاي الل اا  أن يكاون حكام          ،بالل ا  هو الحكم الثابات باالري  

 األصب ثابشًا بالكشاب والسرة.

 د الحك م لرحااه ال لائادي فاي بحا  الل اا  بلولاه:   لن تماام  أيراا فاي الل اا            ويؤكد الس

ولا كان غ ر قط اي ال دل اب علاى     ،فما كان لسلكه قط  ًا أع  به ،ي شلف باعشالك لسالكه وطرقه

فاال   ،فمل ا  الحج ة ال ي قط  عل ه الرأي يغري ع  الش رض لبل ة تلسا ماته و ارائطه   ،حج شه

وعادب الحكا م بحثاه ولراق ااته      ،(275)ألنها ل س لها ثمر  عمل ة تشرتب على ذلاك جدوى ل  عرضها 

واسشدالالته كان كاف ًا في ل  اد الباحث   وأهب ال بار  لا  الوقاوك علاى أحكاام كاللاه ال لائادي        

 واألصولي ب كب للر  ولسدبد.

                                                        
 .187الغزالي : المسشصفى:  -218
 .263اب  قدالة:  وضة الراظر:  -219
 .261المصد  نفسه:  -270
 .7/46اآللدي: األحكام:  -272
 ولا ب دها. 771لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -271
 .  1/430الس د المرتضى: ال  ي ة )اصود الفله(:  -277
 .1/451اصود الفله )ط.ج(: ال  ا الطوسي: ال د  في  -276
 . 758 – 253لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -275



 
 

230 

 ع ر ساب ال ال دد

 

 االستحسان: -2
فهاو أحاد ناوعي الل اا       ،وقد اعشباروه دلا اًل عالسااً    ،(274)أكثر ت ريفاته أب د ع  ف  الش ريف

وعاده ال ااف  ة والظاهرياة     ،أقره المالك ة والحرابلة وا اشهر باه الحرف اة    ،وي رك بالل ا  ال في

 .(273)واعشبر االعشماد عل ه ت ري ًا ولشاب ة للهوى ،بدعة في الدي  )ل  اسشحس  فلد  رع(

ويل ااي الساا د  ،(278)يشااب هم الظاهرياة فااي ذلاك  ولاا عاارك عا  ال اا  ة فهام لاا  الرفااا  لاه     

المصربف بلوله:   لن كان المراد ل  االسشحسان هو عصوص األع  بأقوى الادل ل   فهاو حسا  وال    

لال أن عده أصاًل في للاباب األدلاة    ،(279)لان  ل  األع  به لوجود المرجحات ل  الشزاحم أو الش ا ض

ب لا يل  في الوهم ل  اسشلباح ال يء أو اسشحساانه  وق  ،كالكشاب والسرة ودل ب ال لب ال وجه له

وعلى الوجه ال ام  ،(260)فهو لحظو  واللود به غ ر سائغ   ،ل  غ ر حجة دلت عل ه ل  أصب ونظ ر

ألن لرج  شه عرد األغلب الى الرأي ال  صي واألصاب ال ارعي الا ي     ،فهو ي لو ل  اآلثا  ال لدية

لى: )...َوَلْ  َلْم َيْحُكْم بفَما َأْنَزَد اللَّاُه َفُأوَلئفاَك ُهاُم اْلَكااففُروَن     اعشمده الس د الحك م في  أيه قوله ت ا

ُه َفُأوَلئفاَك ُهاُم   ()...َوَلْ  َلْم َيْحُكْم بفَما َأْنَزَد اللَُّه َفُأوَلئفَك ُهُم الظَّالفُموَن()...َوَلْ  َلْم َيْحُكْم بفَما َأْنَزَد اللَّ

 .(262)اْلَفاسفُلوَن(

 ح املرسلة:املصال -3
وع ر لا يرشف  به فلد قسموا أحكالها بلحاظ المصالح  ،اعشلف األصول ون في تحديد المصطلح

 الى أقسام ثالثة:

 (261)الماد(. ،الرسب ،ال لب ،لرفسا، الضرو ي: حفظ للصود ل  الملاصد ال مس )الدي  .2
 .(267)الحاجي: لا يل  لوق  الحاجة لش ري  أحكام لثب الب   واإلجا   .1
 كالح  على األعالق. ،الشحس ري: لا يل  ضم  نطاق األلو  ال وق ة .7

الس د المصربف تاب  تلك المفاه م تمه دًا ألحكاله وب ان  ثا ها ألن لثب ه ا الشلس م أعااله ال  

 ي لو ل  ثمراث الشرت ب حسب األهم ة.

يلولون بالمصاالح   وب ب  المصربف  أيه بلوله:   وبه ا يشضح أن ال   ة ال ،واعشلفوا في حج شه

وال اعشباا  لهاا    ،(266)ولا عاداه فلا س بحجاة      ،المرسلة لال لا  ج  لرها الى ال لب على سب ب الجزم

ول لك ال يمك  أن تكون دل اًل على حكم اهلل ت الى. وذلك ألن تحديد ول رفة د جاات األهم اة فاي    

  ب رها ال س ما بحسب اعاشالك  المالكات الحكم ة ولوا نشها ب ضها ل  الب ض ولوا نة د جة الشداف

                                                        
 .792لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -274
 .3/737ال اف ي: األم:  -273
 .198ها م ل روك الحسري: المبادا ال الة للفله الج فري:   -278
 .730 – 746لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:   -279
 .162  اد الفحود: ال وكاني: ا -260
 .63، 65، 66ل  سو   المائد : اآلية /  -262
 . 124ال وكاني: ا  اد الفحود:  -261
 .124المصد  نفسه:  -267
 .606لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -266
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أفراد لوضوعات كب لرها ال يش سر لال للم صوم وألا غ ره فلا س لاه حاظ لا  ذلاك لال فاي لاوا د        

بم رى أن علب الش ري  اإللهي ال تح ط ال لود المحدود  فك ف بمالكاتها ود جاتها وألجب  ،لحدود 

واالحشمال ة ب روان ت ا  ي المصالحة    ذلك ب   اهلل الرسب، كما ولن فشح الباب للموا نات الظر ة

سوك يؤدي الى تغ  ر ل الم األحكام ال رع ة الى ل الم األحكام الوض  ة الب رية وه ا لا يرافي 

 فكان  أي الس د المصربف واضحًا في ه ا الملام. ،(265)أحكام المرظولة اإلله ة

 فتح الذراهع وسدها: -4
لن ال  ي ة الشي  كبز عل ها الباحثون هي ال  ي ة المفضا ة الاى    ،يبدو ل  كالم الس د المصربف

لال أن الفلهاااء فااي واق هاام جم  ااًا  ،(264)وكمااا اعشلفااوا فااي ل راهااا اعشلفااوا فااي حكمهااا ،المفسااد 

 .(263)يأع ون بأصب ال  ائ  ل  اعشالك في للدا  األع  به وتباي  في طريلة الوصود الى الحكم

الم )اب  الل م( ف ها ب د أن عربفها األع ر بأنها وس لة وطريلًا الى وي لابق الس د الحك م على ك

بش ريف ا تأى الس د األنسب لها بأنها:   الوس لة المفض ة الاى األحكاام ال مساة   ل  امب      ،ال يء

 كب لا يشصب بال  ي ة وأحكالها ل  أبحاث.

اعد  المال لة بم رى أن الس د الحك م يرى أن اكش اك حكم الملدلة لنما يسشفاد ل  ال لب بل

فإذا علمراا أن ال اا ع قاد     ،ال لب يحكم بوجود لال لة ب   الحكم على  يء والحكم على للدلشه

حكم على ذي الملدلة فلد علمرا بحكمه على الملدلاة كا لك وعرادها تكاون لا  صاغريات حكام        

 .(268)ال لب ول ست أصاًل برأسه

 ، ها الباحثون هي ال  ي ة المفض ة الى المفسد يظهر ل  كالم الس د أن ال  ي ة الشي  كبز عل

وبه ا يكون اب  الل م قد اعشبار  ال  ي اة أصااًل للاباب بل اة األصاود لا  لنهاا ال ت ادو كونهاا لا             

 صغريات السرة وال لب واألدلة الشي ساقها سم  ة ال أكثر ل  أن تكون ل  ادية لحكم ال لب.

 العرف: -5
فالمدا  في حج شه هو  ،لائدي وه ه أيضًا  ؤية الس د الحك ميبدو لي لم يوجد ف ه أي لرحى ع

ولثااب هاا ا اإللضاااء لنمااا قااام علااى أحكااام عرف ااة عاصااة ال علااى أصااب ال اارك   ،لقاارا  ال ااا ع لااه

 ،كاالسشمراع او علد الفضولي لثاًل وهما حكمان عرف ان ولم يمض جم   لا لدى ال رك ل  أحكاام 

 ض ل كون أصاًل في للابب السرة ل دم الدل ب علاى ها ه   بب لم يمض أصب ال رك كما يشوهم الب

 .(269)الشوس ة

                                                        
 .144لحمد السرد: أسس الرظام الس اسي عرد اإللال ة:  -265
 . 609لحمد تلي الحك م: األصود ال الة:  -264
 . 130كو : لدعب للفله االساللي: ص سالم لد -263
 . 625لحمد تلي الحك م: المصد  السابق:  -268
 .  616لحمد تلي الحك م: األصود ال الة  -269
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 شرع من قبلنا: -6
لطرو الشحريف على أطراك ال لم االجماالي لشلاك ال ارائ  الساابلة لماا يادد علاى أنهاا ل سات          

وبالشالي يمر  ل  داللة تلك األلفااظ علاى    ،وعردها يمر  ل  األع  بظواهرها ،بكالب عصوص اتها

 كب عام.حج شها ب 

ول  وجهة عاصة ال يمر  بما اسشدد عل ها ل  اقرا  أصب تلكم ال رائ  ويوضح الس د المصربف 

بلوله:   ولك  لقرا  أصب ال رائ  ال يرف را في لجاالترا ال اصة ألن أصالها لا س لوضا ًا البشالئراا     

، وعلى ه ا فهي عال ة ل  االثار ال لادي النهاا تجاري لجارى      (250)ال وم العشفاء ل المها األساس ة  

 . (252)الشوا يا المرلولة 

 مذهب الصحابي: -7
والش بااد بهااا يلاازم الش بااد  ،(251)الش بااد بااأقوالهم لاا س لااه وجااه لضاا ف أسااان د لرويااات األدلااة 

 .(257)بالمشراقضات

وفي  ،األدلة ال لل ةلرلضه ل  قبلهم ب ،في األصود الموهولة (255)واآللدي (256)ف دبها الغزالي

وفي  أي الس د المصربف لما ابطلات   ،(254) أي الغزالي أن جم   األقواد الشي ق لت في حج شه باطلة

 فهب بلي له أثر علدي. ،حج شه ل  أدلشهم وأقوالهم

 االستصحا : -8
 ب ب   أي الس د المصربف ل  عالد قوله:   لن االسشصحاب لما لم يك  ل  سرا االلا ات الكا فة

فإن عل را أن نش بد في حدود لا عبدنا به ال ا ع  ،ع  الواق  وأع نا به لنما ل  قب ب الش بد المحض

 .(253)أي أن نثبت به عصوص اآلثا  ال رع ة الشي عبدنا بها ،لما يرج  ج له لل ه

فكااب لااا و د فااي   ،يباادو لاا  كااالم الساا د الحكاا م ان االسشصااحاب ي لااو لاا  اآلثااا  ال لديااة   

 عصوص ات االسشصحاب ال تش دى كونها أحكام فله ة.

 الخاتمة:

، ؤلفاتاه ل، ب ب  البح  السمات ال  ص ة والمكانة ال لم ة للمصربف ل  عالد جهوده المشروعاة  .2

 هوده الشلريب ة.ج، سفا هأ
دلااة جل لااة بفر ااة  ع( قاادبم لاا  عااالد لرهج شااه فااي كشابااه )األصااود ال الااة للفلااه الملااا ن    .1

 تلك أضافت للى أهب الف  تلر ة في الشصم م المرهجي وال لمي.و، االسش راض المرهجي

                                                        
 . 670المصد  نفسه:   -250
 . 670ال وكاني: ا  اد الفحود: -252
 . 662لحمد تلي الحك م  :المصد السابق:  -251
 . 662المصد  نفسه:  -257
 . 245الغزالي: المسشصفى:  -256
 . 7/274اآللدي: األحكام:  -255
 .  248الغزالي: المصد  السابق:  -254
 . 645لحمد تلي الحك م: االصود ال الة:  -253
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ماا حاربك   ل، ت ربض للى السربة الربوية وال صمة بكونها لرطلة ال الك المشحرك ب   الما اهب  .7

واق  الفلهااء لرهج اا بالشادق ق فاي حل لاة االعاشالك با   المبااني الشاي تلاوم عل هاا عمل اة             

 االسشرباط.
ساشثمرا المارهو   ل، الباح  لا أ اده المصربف في تحديد الغاية لا  أصاود الفلاه الملاا ن     وضبح .6

 تلديم ألثلها وأقربها للى الدل ل ة.و، ل  طي ثمراته ال لم ة في تل  م اآل اء ولوا نشها
وفبرب المصبرف فهما كاف اا فاي ل اروع أطروحشاه الثلاافي لراهجاه الشطو ياة برؤياة لساالل ة           .5

  ط ات لرهجه في ليضاح األب اد الحضا ية لثلة االسالل ة.علم ة جاعال ل
اسشثمر المصربف المبرى الكاللي في بر ة اللواعد األصول ة ل  عالد حاكم ة عملها في تحديد  .4

 المواقف ال لم ة لش الال بفكره األصولي ل  المبادا ال لائدية.
ل ااب واسااش رض الباحاا   أي تراااود األدلااة المشفااق عل هااا والم شلااف ف هااا لراق ااا أدلااة كااب د  .3

ؤكدا على األثر ال لدي الا ي وفباره المصاربف فاي بحثاه األصاولي لا         ل، المصربف في كب لرها

كاان المصاربف دق لاا فاي     ف، نها لرطلة ال االك أل، تفص الته على دل ب السربة الربوية بما ف ها

 لرهجه ال لمي والموضوعي.

 :روافد البحث

 اللر ن الكريم .2

هااا(، بحااوث فااي الفلااه الم اصاار، ن اار لجماا  الاا عائر    2144)ت الجااواهري: حساا ،  .1

 ها.2611قم،  2االسالل ة، ط
حل ق:لحمااود ت ،لرسااالة الساا دية ا، هااا( 314الحلااي: الحساا  باا  يوسااف باا  المطهاار، )ت     .7

 قم. ،ها2،2620ط ، ل ق  لحمد علي بلادت ،المرع ي

تحل اق ون ار لؤسساة  د     ها(،  كفاية االصاود،   2719ال راساني: لحمد كاظم اآلعوند، )ت  .6

 ها. 2609، قم، 2إلح اء الشراث، ط الب ت

هاا(،  االعشصاام  تحل اق:     390ال اطبي:  ابراه م ب  لوسى الل مي الغرناطي الماالكي: )ت   .5

 هاني الحاج، المكشبة الشوف ل ة، )د. ط( )ب.ت( اللاهر ، لصر.

، ب روت، 1ن ر: دا  الفكر، ط ها(، كشاب األم  106ال اف ي: عبداهلل ب  لحمد ب  اد يس، )ت  .4

 ها.2607

ها(،  اللاود المف اد تحل اق: عباد      2155ال وكاني: لحمد ب  عليب ب  لحمد ب  عبد اهلل، )ت  .3

 ها. 2794، الكويت، 2الرحم  عبد ال الق، دا  الللم، ط

ها(،  بحوث في علم االصاود )لل ا ا حسا   عبدالساشا ( الادا        2600الصد : لحمد باقر، )ت  .8

 م 1001ا  ها 2617، ب روت، 2االسالل ة، ط

هاا(، لجما  البحاري ، تحل اق: احماد       2085الطريحي: ف ر الدي  ب  لحمد عليب الرجفاي، )ت   .9

 ها. 2608، ايران، 1الحس ري، ن ر: لكشب ن ر الثلافة االسالل ة، ط
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: هاا(،  ال اد  فاي اصاود الفلاه )ط.ج( تحل اق       640الطوسي: أبو ج فر لحمد ب  الحس ، )ت  .20

 ها. 2623، قم، 2لحمد  ضا االنصا ي اللمي، المطب ة: سشا  ، ط

ها(، المسشصفى في علام االصاود، دا     505الغزالي: أبو حالد لحمد ب  لحمد ب  لحمد، )ت  .22

 ها. 2623الكشب ال لم ة، تصح ح: لحمد عبد السالم عبد ال افي، ب روت، 

ي  رح اللواعاد،  تحل اق: لؤسساة    ها(، جال  الملاصد ف 960الكركي: عليب ب  الحس  ، )ت  .21

 ها. 2608الح اء الشراث ن ر المؤسسة قم،   د الب ت

هاا(، الكاافي، تحل اق: علايب      719الكل ري: أبو ج فر لحمد ب  ي لوب ب  اساحاق الارا ي، )ت    .27

 ها. 2747، طهران، 5اكبر غفا ي، دا  الكشب االسالل ة، ط

 ارح اصااود الكااافي، تحل اق: الم اار ا أبااو   هااا(،   2082الما ناد اني: لااولى لحماد صااالح )ت    .26

 ،2الحس  ال  راني وتصح ح الس د عليب عا و ، دا  اح اء الشراث ال ربي للطباعة والر ار ط 

 ها.2612ب روت 

 ،ها(،  بحا  االنوا ، ن ر: اح اء الشراث ال رباي  2222المجلسي: لحمد باقر ب  لحمد تلي، )ت  .25

 . ها 2607لبران،  ا  لؤسسة الوفاء، ب روت

هاا(،  ال  ي اة للاى     674المرتضى:  علم الهدى أبو اللاسام علايب با  الحسا   الموساوي، )ت       .24

  . 2764اصود ال ري ة، تصح ح: أبو اللاسم كرجي، المطب ة: دان كاه، طهران، 

 ،2ها(،  علائاد االلال اة،  لطب اة ساشا  ط     2787المظفر:  لحمد  ضا ب  لحمد ب  احمد، )ت  .23

 م.2999قم، 

حل ق: ضااا ت، هااا(:الركت االعشلاديااة 627د باا  لحمااد باا  الر مااان ال كبااري، )ت المف د)لحماا .28

 قم ، ر دا  المف دن ،الم شا ي

هاا(، الصاواعق المحرقاة علاى اهاب الارفض        851اب  حجر )أحمد با  علايب ال سالالني(، )ت     .29

لؤسساة   ،2والضالد والزندقة،  تحل ق: عبد الارحم  با  عباد اهلل الشركاي وكالاب لحماد، ط      

 ها.2933لة، ب روت، الرسا

هاا(، الملدلاة، دا  الكشاب     808اب  علدون )عبادالرحم  لا  با  لحماد الشونساي الماالكي ت        .10

 م. 1007، ب روت، 8ال لم ة، ط

 ها.2601 ،1ط ،حس  الراضي ،ها(: المراج ات: تحل ق2733عبد الحس    رك الدي  )ت  .12

،  وضاة الرااظر وجراة    هاا(  410اب  قدالاة: عباد الارحم  با  لحماد با  احماد الملدساي، )ت         .11

 ها. 2799، 1المراظر، تحل ق: عبد ال زيز عبد الرحم  الس  د، جال ة اب  س ود، الرياض، ط

براه م البهاد ي، ن ر: ا، (، تحل ق4قطب الدي  الب هلي: لصباح ال   ة بمصباح ال ري ة )ق .17

 قم ،ها2624، 2ط ،لؤسسة الصادق

حل اق ج فار  د علاي    ت، ال ا  ة واصاولها  صاب  ا، ها( 2737كا ف الغطاء: لحمد حس  ، )ت   .16

 ها.2625 2ط، ون ر لؤسسة االلام علي
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هاا(:أوثق المساائب فاي  ارح الرساائب، ن ار لحماد علاي الشبريازي          2703لوسى تبريازي )ت  .15

 الغروي

 


