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 الحفظي وتطبيقاته في األحكام الوالئيةالتزاحم 

Conservation overcrowding and its applications in state 

judgments 

  Musawi -Dr. Dargham Karim Al (1)أ.م.د ضرغام كريم الموسوي

 The Zhraa of Ibrahim Khan (2)زهرة إبراهيم خان

 ملخصال

وهلا أمهية كبرية يف الشريعة  ،بدع فيها السيد الصدرالتزاحم احلفظي من النظرايت األصولية اليت أ
ابلنحو  ،والرتابط فيما بينها ترابطاً وثيقاً  ،ألهّنا أثبتت اإلنسجام التام بني كافة املنظومة التشريعية ؛اإلسالمية

 ،الذي جيعل من كل تشريع مكماًل لآلخر، ومن خالل البحث يتبنّي اإلنسجام بني التشريعات الوالئية
 ،وكيفية ربطها ابلتشريعات املتضمنة لنظام العقوابت ،وطبيعة العالقة بينها وبني التشريعات الواقعية

هذه التشريعات كانت نتيجةً حتمية ألن أغلب  ؛وإنسجامها مع التشريعات األخرى داخل املنظومة الواحدة
ّن املصاحل أل ،لوقوع التزاحم احلفظي بني األغراض الواقعية األولية وبني مقتضى حفظ الغرض األهم منها

ختتلف من زمن اىل آخر ومن مكان اىل آخر، حبيث ال ميكن إرتباطها بتشريع حمدد حبفظها ما دامت 
وابلتايل يؤدي اىل حتمية  ،ختالف املكان والزمانية حتقيقها ابمتعرضة للتبّدل والتغرّي، وكذلك خيتلف كيف

واليت نشأة األحكام  ،وقوع التزاحم يف بعض األحيان بني املصاحل العامة وبني مصاحل املرتبطة ابألفراد كأفراد
ألن مقتضى التزاحم احلفظي هو ترجيح الغرض األهم وإن أدى اىل خسارة بعض  ؛الواقعية األولية منها

فال خالف يف أّن املصلحة العامة أهم من املصلحة اخلاصة وعلى هذا يقضي تشريع  ،غراض الواقعيةاأل
بل  ،وهذه املصلحة ال تكون خارجة عن دائرة الشريعة ،معني يهدف من ورائه حفظ املصلحة العامة

 .مستفادة من هدي التشريعات اإلهلية
 ئية، الفقهاء، ويل االمر.الكلمات املفتاحية: التزاحم احلفظي، األحكام الوال

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية -1
 .جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية -2
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Abstract  
The contradiction between the tolerance and compensation, and the 

interdependence away from everything related to the covenant, the 

interdependence, and the nature of the relationship between the factors of 

the crisis, the muscles, the complex, the muscles and the muscles. And the 

sensitivity of the preservation of the most important purpose of it, it starts 

from its history so far, can be the inevitable, the wing independence of the 

year that you do, and this requires a specific legislation aimed at preserving 

the public interest, and this interest is not outside the circle of Sharia, From 

the guidance of divine legislation. 

 المقدمة

من أهم املسائل اليت أبدع فيها السيد الصدر يف الدراسة األصولية حيث توصل اىل نظرية جديدة مل 
يتوصل إليه غريه من األصوليني وهي نظرية التزاحم احلفظي، فإنه متكن من خالل هذه النظرية تفسري حقيقة 
األحكام الظاهرية، وكيفية اجلمع بني احلكم الظاهري واحلكم الواقعي وبني إمكان جعلها وأمهيتها يف علم 

ومشكلة البحث هو بيان عالقة التزاحم احلفظي يف تفسري األحكام  الفقه وخصوصاً يف األحكام الوالئية،
مباحث، األول خصص  ةوألجل ذلك عقد البحث على ثالث الوالئية، وكذلك بيان آراء الفقهاء فيها،

يف ، وأما الثالث خصص وجماهلااألحكام الوالئية  معىنوخصص الثاين يف  ،هوم التزاحم احلفظيلشرح مف
املصادر  ونتائج البحث مث، فاخلامتة وعالقة التزاحم احلفظي هبا ألحكام الوالئيةيع اآراء الفقهاء بتشر 

 ..واملراجع
 مفهوم التزاحم الحفظي :المبحث األول

 أواًل: معنى التزاحم لغًة وإصطالحًا

 :. التزاحم يف اللغة1
يزمحوهنم زمحًا وزحاًما: و زحم القوم بعضهم بعًضا قد )ز ح م (، و الفعل  لغًة مأخوذ  مناللفظ )التزاحم( يف 

. وهذا يدل على (3)أي ضايقوهم. وازدمحوا وزامحوا: أي تضايقوا، واألمواج تزدحم وتتزاحم: أي تلتطم
عبارة عن وجود التضايق  ه: إنّ ميكن تعريف التزاحماملعىن اللغوي  ومن، (4)ِشّدةالذي يصطحبه االنضمام 

 زمان واحد.ويكون ذلك يف احد، بني أمريني على مورد و 

                                                        
 مكتبة ،هارون حممد السالم عبد :حتقيق ،اللغة مقاييس معجم ،(هـ395: ت) زكراي بن فار  بن أمحد احلسني أبو: فار  ابن -3

 .زحم مادة -49 :3 ،هـ1404 ،اإلسالمي اإلعالم
 -62: 12 ،هـ1405 ،قم احلوزة أدب نشر ،العرب لسان ،(هـ711:ت) مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو ،منظور ابن -4

 .بريوت ،اجلبل دار :وتوزيع وطبع نشر ،هـ2،1424 ط ،189 ،معجم األصول ،هالل هيثم زحم، مادة
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 :صطالحالتزاحم يف اإل .2 
صدرا من الشرع قد التنايف بني حكمني  أبنه (5)ورد تعريفه عند بعض األصولينيأما يف اإلصطالح فقد 

وهذا معناه، متثال اتفاقاً جيمع بينهم يف مقام اإل عدم قدرة املكلف على أن  يكون السبب يف ذلك احلنيف و 
ف آخر، وهذا التنايف ف دون مكلّ مكلّ أنه ابلنسبة إىل ضافة إىل ابإليف مورد دون آخر، وهذا يكون ه أنّ 

طاعة متثال واإلف على اجلمع بني األمرين يف مرحلة اإلاملكلّ  من قدرةالبسبب عدم تكون نشأته والتضاد 
مل  هه دون اآلخر، ولكنعلى فعل كل واحد من هذين الفعليني يف نفس قادراً قبل ذلك تفاقاً، وقد كان إ

ميتثل بكليهما معاً، وقد  أن   وال تنفع يقدر أن جيمع بينهما يف اخلارج قدرًا وهذه القدرة الواحدة ال تفي
 .ال دائماً  حصلت هذه املضادة يف هذا املورد

صدور حكمني من الشارع املقد  وتنافيهما  ةماميصطالح اإلإهو يف ) :رفه صاحب املعجم األصويلوعّ 
ما لقيام الدليل إلعدم القدرة على اجلمع بينهما كما هو الغالب يف هذا الباب و  ماإ تفاقاً إمتثال مقام اإليف 

 .(6)(رادة اجلمع بينهماإمن اخلارج على عدم 
ف بسبب قيام دليل من اخلارج على عدم إرادة املكلّ  ذلك يكون وقد أضاف بعض األصوليني أن)

أهنا إذ قال: على هذه اإلضافة  هـ( قد أورد إشكاالً 1413السيد اخلوئي )ت:  ، ولكن(7)(اجلمع بينهم
 .(8) من ابب التعارض هي م وإمناحليست من ابب التزا

 ثانيًا: معنى الحفظ لغًة وإصطالحًا 

 :. احلفظ يف اللغة1
 وكل ،إن احلفظ مستفاد من مادة حفظ وهو أصل صحيح يدل على تعاهد الشيء مع عدم الغفلة عنه

 .ما يشتق من معان فهو منه إذ إّن أصل وضعه يدل على تعاهد مقرون بعدم الغفلة
 وقّلة الت عاهدُ  وهو النِّسيان، نقيض: احلِف ظمصدر من قوهلم حفظ حيفظ ومادهتا )ح ف ظ( هي 

لة، ُو ك ل: واحل فيظ الغ ف 
 من آد م بين أعمال حُيُصون الذين وهم احلافظ، مجع واحل ف ظ ةُ . حيف ظ ه ابلشيء امل

ف ظ ُته لنفسي، به إحتفظت: تقول احلفظ، ُخُصوص: واإلحتفاظ. املالئكة  أن   سألته: أي كذا،  وإست ح 
، ويسمى الغضب وهي تدل على مراعاة الشيء، ولذلك يقال حفظت الّشيء حفظاً  (9)عليك حيف ظه

الّشيء، والّتحّفظ: هو قّلة الغفلة، واحلفاظ: احلفيظة، والسبب أّن تلك احلال من الغضب تدعو إىل مراعاة 
 .(10)معناه احملافظة على األمور

                                                        
 -االسالمي النشر مؤسسة ،(هـ1413: ت) اخلوئي السيد حبث تقرير ،الفقه أصول يف حماضرات إسحاق، حممد الفياض، -5

 1ط أمري، منشورات ،-- الصادق اإلمام مدرسة ،األصول زبدة ،صادق حممد السيد :والروحاين ،216 :3 هـ،1419 ،1ط قم،
 .74 :2 ،(هـ1412)

 .اجلبل،بريوت دار:وتوزيع وطبع ه،نشر1424،2 ،ط189.:هالل هيثم،األصول معجم -6
 .364 ،م1979 ،2ط ،--مؤسسة آل البيت ،األصول العامة للفقه املقارن ،حممد تقي ،احلكيم -7
 .346 :3 ،حماضرات يف أصول الفقه ،حممد إسحاق ،الفياض -8
 .198 :3 ،دار آل هالل ،العني ،هـ(170الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البصري )ت -9

 .87 :2 ،اللغة مقاييس معجم ،فار  بن أمحد حسني أبو ،فار  إبن -10
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 :. احلفظ يف االصطالح2
، ولكن من األمهية حمدد للحفظاصطالحي على مصطلح  عثريفلم  ،أما عن معىن احلفظ يف االصطالح

وقد  ،النسيان الذي هو ضد احلفظمن التعرض ملعىن ( التزاحم اللفظي)ظاهرة هذه الد لفهم ه ال بّ مبكان أنّ 
 :(11)بنّي الفيومي يف املصباح املنري أّن النسيان مشرتك بني معنيني

 .خالف الذكر لهيكون الشيء على ذهول وغفلة، وهذا يرتك  أن األول:
الرتك تتعمدوا ال  أيّ  (12) كم  ين  ب   ل  ض  سوا الف  ن  ال تـ  و  وعليه قوله تعاىلوقصد تعمد  عن لرتكا: والثاين

 .يتعدى ابهلمز والتضعيف قد هذا الفعل إنّ  :قائالً  الفيومي وقد أضاف .واإلمهال
إما : تنوع إىل نوعنيقد النسيان هو ضد احلفظ، وهذا الضد أي النسيان  أنّ  الذي يظهر من ذلكو 

ا ومبا إّن معىن التزاحم احلفظي هو حفظ املوىل ،عمدتوإما عن قصد و  ،عن ذهول وغفلةيكون 
 
 سبحانه مل

هو  ،فاملقصود من احلفظ يف عنوان الرسالة ،هو أهم األغراض من التشريعات الواقعية عند حصول التزاحم
 ويكون املراد هو حفظ التشريعات من اإلضاعة. ،املعىن الذي يقابل اإلضاعة

 .ثالثًا: معنى التزاحم الحفظي كمصطلح
يف علم  لتزاحمحد معاين اأ والذي عّده السيد الصدر من إبداعات هو مصطلحو  :ظيالتزاحم احلف

بني مالكات دائمًا وقد عىن به التزاحم الذي حيدث  ،متثايلصول بعد التزاحم املالكي والتزاحم اإلاأل
 مكان احلفاظ عليها مجيعاً يف مقام احلفاظ على تلك املالكات عندما ال يعود ابإل ويكون ،حكام الواقعيةاأل

والذي يؤدي حتمًا اىل خسارة املوىل  ،حكام لدى املكلفاأل ختالط بني تلكإلشتباه واحصول اإل عند
 .(13)حد التشريعنيوابلتايل خسارته أل ،حد الغرضنيأل

شتباه حكام الواقعية يف مقام احلفظ التشريعي يف طول اإلهو التزاحم بني األ :فاملراد من التزاحم احلفظي
 نّ إن للموىل مالكات تقتضي التحرمي كما إف ،التشريعي ظاألولية يف حتقيق ذلك احلفوعجز اخلطاابت 

شتبهت إذا فرض ان هذه األمور إابحة اخرى و إشياء و أابحة ومن هنا حكم حبرمة لديه مالكات تقتضي اإل
غرضه برفع شك  املوىل يتعلق نّ أه يفرض اترة ه مل مييز املباح منها عن احلرام فأنّ نّ إف ،ف خارجالّ على املك

ه نّ أو أخرى تعذر هذا البيان أيفرض اترة  ،ف وبيان حالته املشتبه فيكون هذا البيان للحكم الواقعياملكلّ 
ف وعند ذلك ينشأ تزاحم جديد بني املالكات احلرمة ليس حاله موجب حبيث يستحكم الشك عند املكلّ 

مالكات  مبعىن أنّ  ،ام حفظ تلك املالكات تشريعاً وهنا يقع تزاحم يف مق ،الواقعية ومالكات االابحة الواقعية
لكي يضمن احتساب  ،حيكم بتحرمي كل ما حيتمل حرمته ن  أاحلرمة تقضي من املوىل للتحفظ على نفسها 

ابحة كل حيكم املوىل إب نّ أعليها  ابحة فأهنا تقتضي حتفظاً وعلى العكس منها مالكات اإل ،كل احملرمات
وعند ذلك  ،طالق العنان الذي هو حمط املصلحة يف كل مباحات الواقعيةإابحته لكي يضمن إما حيتمل 

 ،لزاميةيقع التزاحم يف مقام احلفظ التشريعي يف مثل ذلك يوازن املوىل بني مالكاته الرتخيصية ومالكاته اإل
                                                        

 ،1ط ،قم ،مؤسسة دار اهلجرة ،املصباح املنري ،ه( 770ت )أبو العبا  أمحد بن حممد بن علي الفيومي  ،احلموياملقرئ  -11
 .201 ،ه، مادة نسي1405
 .237البقرة /  -12
 .16 ،م2010 ،1ط،قم والنشر، للطباعة مدين ،احلفظي التزاحم نظرية ،أايد ،املنصوري -13
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ن ابحة يف موارد الشبهات بلسان مابإل فسوف جيعل حكماً  ،همأالرتخيصية كانت  املالكات نّ أفان فرض  
حتياط فسوف جيعل حكمه بوجوب اإلأهم لزامية كانت املالكات اإل نّ أفرض  ن  إلسنة احلكم الظاهري و أ

 .(14)لسنة احلكم الظاهريأيف موارد الشبهات بلسان من 
 ومجالهافي األحكام الوالئية  المبحث الثاني:

 أواًل: معنى األحكام الوالئية
 ،األحكام اليت يصدرها من له الوالية مبقتضى واليته الشرعية: )هي عبارة عن (15)األحكام الوالئية 

ملصلحة اجملتمع  أمر املسلمني حتقيقاً  أو هي القرارات اليت يتخذها ويلّ  ،ويطلق عليها األحكام احلكومية
 املسلم(.

: )وهي األحكام املتعلقة بسلطان احلاكم على رعيته واحلقوق (16)أو تسمى ابألحكام السلطانية 
 بلة(.املتقا

ويطلق عليها األحكام  ،وهو هبذا التعريف يقابل األحكام اليت يستنبطها الفقيه بوصفه جمتهد ومرجع
 الفتوائية أو الشرعية.

الفتوى عبارة عن احلكم  أنّ ) :(17)وقد فرق التربيزي يف كتابه صراط النجاة بني احلكمني حيث قال 
ئي فهو ملن كانت له الوالية على األمر والنهي يف األمور وأما احلكم الوال ،الكلي الفرعي املستنبط من أدلته

 املباحة(.
طاعة األوامر الوالئية إجيب على كل مسلم  ،للفقه الشيعي )طبقاً  :(18)ولذا ذكر السيد اخلامنئي 

فكيف  ،حىت على سائر الفقهاء العظام ،الشرعية الصادرة من ويل أمر املسلمني والتسليم ألمره وهنيه
 .(-- سالم وبوالية املعصومنيلتزام ابإلللفصل عن اإل وال ترى االلتزام بوالية الفقيه قابالً  ؟مبقلديهم

للدولة وخمالفة  الفقيه حاكماً  ن ويلّ كوّ ل ؛فوجوب الطاعة وعدم املعصية على هذا النحو من األحكام
كان خمالفته خيتلف عن خمالفة   ن  إو  ،مالك هذه األحكام هي خمالفة النظامو  ،لقوانني الدولة ةً أحكامه خمالف

احلكم  ةثابمباألحكام الصادرة من الفقيه الذي يعترب  عتبار أنّ املالكني خمتلفان إب احلكم الشرعي؛ ألنّ 
حكماً شرعياً  دتعاألحكام الوالئية ف ،معصية ألّن مالكه خمالفة احلكم الشرعي اإلهلي تُعدُّ وخمالفته الشرعي 

 من هذه الناحية.

                                                        
 :8 ،إيران ،قم ،ستارة :املطبعة ،هـ1423 ،1ط الصدر، السيد أحباث تقرير،األصول علم يف حبوث ،عبد حسن ،الساتر ،ظ -14

388 -389. 
الناشر: دار اهلادي للطباعة  ،م2005 ،1ط ،513 ،دراسات يف فلسفة أصول الفقه والشريعة نظرية املقاصد ،علي ،حب هللا -15

 .والنشر والتوزيع
 .33:2 ،رايض املسائل ،السيد علي ،الطباطبائي -16
 ،ه1416مجادي األول  ،1ط ،موسى مفيد الدين عاصي العاملي :حتقيق ،426 :3 ،صراط النجاة ،املريزا جواد ،التربيزي -17
 .الناشر: دفرت نشر بركزيده ،سلمان الفارسي :املطبعة

 .دار النبأ للنشر والتوزيع :الناشر ،م1995-ه1415 ،1ط ،23 :1 ،أجوبة االستفتاءات ،السيد علي ،اخلامنئي -18



  

 األحكام الوالئيةالتزاحم احلفظي وتطبيقاته يف  

531 

من  ا تكتسب الصفة الشرعية ووجوب التنفيذ شرعاً ألهنّ ): (19)السيد الصدر حيث ذكرر ذلك وبرّ 
 قتضتها(.إاألحكام الشرعية اليت 

األحكام  نّ إورغم ذلك ف ،وعليه أصبح ال فرق بني احلكمني يف وجوب الطاعة واملخالفة به معصية
 ،التشريع حق هللا سبحانه وحده ألنّ  ؛الفقيها أحكام يشرعها وهذا ال يعين أهنّ  ،الوالئية تنسب اىل الفقيه

يشخص موضوع تلك  فقط دور الفقيه هو أن   ،ولكن هي يف األسا  أحكام شرعها هللا سبحانه
هناك تشريعات خاصة بلحاظ  ألنّ  ؛أو يشخص املالك األقوى واألهم عند حصول التزاحم ،التشريعات
وعلى هذا فهو خيتلف من مكان اىل مكان ومن  ،وتشريعات عامة جمعولة بعنوان كلي أو عام ،كل مورد

 فيتأثر ابملتغريات. رومن ظرف اىل آخ ،زمان اىل زمان آخر
سالمي يف التشريع اإل نّ إ) :(20)ذكر احملقق األردبيلي يف مقدمة كتاب جممع الفائدة حيث قال لذاو 
 اةطه ابجلوانب املتغرية من حيرتباإل ؛سالم فيه بتشريع تفصيلي اثبتمل يتعرض اإل متصوراً  متغرياً  جانباً 

 وهو ما يسمى مبنطقة الفراغ(. ،بل جاء فيه بتشريعات عامة وترك لويل األمر مسؤولية تفاصيله ،االنسان
ا تستنبط من أحكام الشريعة على منّ إو  ،)فاألحكام الوالئية مل ترد يف الشريعة مباشرة وبنصوص حمددة

 .(21)(دلري والتبّ ضوء الظروف واألحوال اليت هي عرضة للتغّ 
ونصت على اهلدف  ذا شرعت حكماً إسالم من الكتاب والسنة مصادر اإل نّ إ: )و (22) وعليه ذكروا

 بصيغ تشريعية تضمن حتققه(. ،كان اهلدف عالمة هادية مللء اجلانب املتحرك واملتغري حبسب الظروف  ،منه
ن والزمان وغري ذلك فعنوان )الصالة( فاألحكام الشرعية )الفتوائية( هي عناوين حمددة ال تتأثر ابملكا

 أو )الصوم( ال يتأثر وال يتغري مبرور الزمان واملكان.
عليه الدليل  ويدخل يف األحكام الشرعية كل حكم دلّ ): (23)وقد ذكر السيد الصدر هبذا الصدد 

نكر، ن املكحكم وجوب الصالة والزكاة واخلمس واحلج واألمر ابملعروف والنهي ع  ،الشرعي بصفته املعينة
 وكافة التفاصيل احملددة اليت جاءت يف الشريعة(.

تلك اليت ترتبط بواقع االنسان ) ،وأراد ابلثابتة ،ا اثبتة ومتغريةهنّ أعلى  :لى قسمنيعم األحكام وعليه قسّ 
 أو متحضراً  ،نسان بدوايً ذا كان اإلإبصرف النظر عما  ،نساينعتبار ابلتكوين اإلوأتخذ بنظر اإل ،الطبيعي

)األحكام  :وأرادوا ابملتغرية ،(24)تعىن بزمان أو مكان معينني  ودون أن   ،أو ضعيفاً  قوايً  ،بيضاً أأو  ،أسوداً 
 .(25)ختالف املصاحل واألزمنة واألمكنة( إالقابلة للتغري حبسب 

                                                        
جتديد  ،شبلي ،مالط ،املنشور ضمن كتاب ،م1998 ،1ط ،45 ،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،حممد ابقر ،الصدر -19

 .بريوت ،دار النهار للنشر ،ترمجة غسان غصن ،الفقه االسالمي
حتقيق: احلاج أقا جمتىب العراقي واحلاج شيع علي بناء اإلشتهاري  ،10 :1 ،مقدمة كتاب جممع الفائدة ،أمحد احملقق ،األردبيلي -20

 .ه1403 ،قم املقدسة ،الناشر: مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،روي واحلاج أقا حسني اليزدي اإلصفهاين
 .44،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،الصدر، حممد ابقر -21
 .1999 ،7العدد ،جملة قضااي اسالمية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،ابقر ،بري -22
 .45 ،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،حممد ابقر ،الصدر -23
الناشر:  ،جواد علي كسار :ترمجة ،ه1418 ،2ط ،109 ،مقاالت أتسيسية يف الفكر االسالمي ،حممد حسني ،الطباطبائي -24

 مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر.
 .107 ،ن ،م -25
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ألوالد اعلى األحكام الوالئية ليست كأحكام اليت يصدرها األب اىل أوالده وجيب  نّ إ من ذلك ويتبنّي  
وسوف يتضح ذلك .ا هي تطبيق التشريع على موضوعه الذي هو يف اخلارج وقد أحرزه الفقيهمنّ إو  ،طاعتهإ

ق به غرض الشارع ومل حفظ النظام ومراعاة املصلحة العامة تعلّ  نّ إذا علم الفقيه إ :من خالل املثال اآليت
للتشريع  وذلك تطبيقاً  ،وعليه يصدر احلكم املناسبال تشخيص املورد إفما على الفقيه  ،بفواهتا يرض  

والذي يتغري ويتأثر ابلزمان واملكان والظروف والتطور احلاصل يف حياة  ،املتعلق حبفظ النظام العام للمجتمع
 للتطور أن   وأعطى جماالً  ،سالم مل يتطرق اىل تطور حياة االنسانهم البعض أبن اإلوهنا قد يتوّ  ،املسلمني

عريضة اثبتة وال جيب تغريها  سالم أعطى خطوطاً اإل ألنّ  ؛هم غري صحيحولكن هذا التوّ  ،ندهيشرع من ع
نسان االسالم قد سكت عن اجلوانب املتطورة يف حياة اإل )أنّ  :(26)ولذا قال السيد الصدر  ،وتبديلها

وانب اخلطوط العريضة سالم أعطى يف تلك اجلاإل ا معناه أنّ منّ إو  ،دهنيشرع هلا من ع وفسح اجملال للتطور أن  
ا تؤثر يف القوانني اليت منّ إو  ،نسان ال توجب تغري هذه اخلطوط وتبدهلاالتطورات املدنية لإل الثابتة حبيث أنّ 

 تباشر تنظيم احلياة يف ظروف تقصر أو تطول(.
 ثانيًا: مجال األحكام الوالئية 

وحفظ النظام العام ضمن  ،سالماملصاحل العامة لإلما جمال األحكام الوالئية هو يف كل ما يرتبط برعاية أ
وجيب عليه مراعاة ذلك )وال يوجد أي شك يف لزوم مراعاة املصلحة  ،دائرة الدولة اليت حيكمها ويل الفقيه

الفقيه وفق املصاحل  يكون حكم ويلّ  ، على أن  (27)صداره األحكام احلكومية( إمن قبل الويل الفقيه عند 
وذلك من  هلية الكلية،وهي غري خارجة عن دائرة التشريعات اإل ،رة وابحلرمة اترة أخرىابلوجوب ات ،العامة

 .ابب تطبيق احلكم على موضوعه
جرائية إاألحكام الوالئية أحكام  : )أنّ (28)وقد أشار الشيخ مكارم الشريازي اىل ذلك حيث قال 

 ع اىل تشخيص الصغرايت واملوضوعات(.ترج ئماً اا دوأهنّ  ،ا مقتضى طبيعة مسألة الواليةألهنّ  ؛وتنفيذية
 -طار األحكام الوالئية تكون أمرين:إصالحية ويل األمر يف  نّ أ من ذلك ويتبنّي 

 .(29)يكون األمر الوالئي مما أقتضته املصلحة العامة  األول: أن  
 .(30)سالمية مع سائر أحكام الشريعة اإل يكون ذلك احلكم منسجماً  الثاين: أن  

وهذا القدر املتيقن ملن آمن  ،األحكام الوالئية جارية يف مساحة املباحات األولية أبنّ شكال إفال 
فيكون  ،لزامية أيضاً شكال واخلالف يف توسيع الدائرة لتشمل األحكام اإلا وقع اإلمنّ إو  ،ابألحكام الوالئية

ذا إكتعطيل احلج   ،لشارعوكذلك يكون له ذلك فيما أوجبه ا ،جياب يف املباحاتلويل الفقيه التحرمي أو اإل
 .اقتضت املصلحة لذلك

                                                        
 .45 ،الطباطبائي حممد حسني مقاالت أتسيسية يف الفكر االسالمي -26
جمموعة آاثر كنكرة مباين فقيه حضرت امام  ،353 :7 ،مباين أحكام حكوميت أز ديدكاه امام مخيين ،سيف هللا ،صرامي -27

 .(نقش زمان ومكان در اجتهاد) ،مخيين
الناشر: مدرسة اإلمام  ،قم-العلمية  :املطبعة ،ه1411 ،1ط ،551 :1 ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،انصر مكارم ،الشريازي -28

 .--أمري املؤمنني 
 .بريوت ،النيل :املطبعة ،ه1399 ،1ط ،77 ،أسا  احلكومة االسالمية ،السيد كاظم ،احلائري ،ظ -29
 .الناشر: جممع الفكر اإلسالمي ،سلمان الفارسي :املطبعة ،ه1409 ،1ط ،171 ،والية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر ،ظ -30
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المبحث الثالث: آراء الفقهاء بتشريع األحكام الوالئية وعالقتها بالتزاحم 

 الحفظي

  رأي تخصيص األحكام الوالئية يف نطاق املباحات األوليةأواّل: 
صوص نطاق املباحات، األمر يف خ هذا الرأي يلتزم يف جمال األحكام الوالئية اليت يتحرك فيها ويلّ  نّ إ

أو األمر بفعل حرام ومن أنصار  ،وليس له املنع من فعل واجب ،مينع فعل مباح أو أيمر به فيحق له أن  
ل على د نص تشريعي يدّ فأي نشاط وعمل مل يرّ ) :(31)بل على رأسهم السيد الصدر حيث قال ،هذا الرأي

مام عن فعل فاذا منع اإل ،أو األمر به ،اثنوية ابملنع عنهعطائه صفة األمر إب أو وجوبه يسمح لويلّ  ،حرمته
حترميها بشكل عام  وأما األفعال اليت ثبت تشريعاً  ،واذا أمر به أصبح واجباً  ،مباح بطبيعته أصبح حراماً 

نفاق الزوج إكما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ك  ،األمر اآلمر هبا فليس من حق ويلّ  ،اب مثالكالرّ 
طاعة أويل األمر مفروضة يف احلدود اليت ال تتعارض مع  ألنّ  ؛األمر املنع عنه وجته ال ميكن لويلّ على ز 

 .(طاعة هللا وأحكامه العامة
ِر ِمنُكم   :ودليلهم قوله تعاىل  .(59. )النساء /اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اَّلل   و أ ِطيُعوا الر ُسول  و أُويل األ  م 

 ،لصريح ما أمر هللا تعاىل أو األمر ابحلرام يكون خمالفاً  ،املنع من الواجب لى ضوء هذه اآلية يرون أن  ع
ال  راألم تكون طاعة ويلّ  ولذا جيب أن   ،طاعة األوامر والنواهيوذلك إب ،وهو وجوب طاعة هللا ورسوله
 .األمر يف مساحة املباحات فقط طاعة ويلّ إخيالف طاعتهما وعليه تكون 

 .رأي شمول دائرة األحكام الوالئية لساحة االلزامات :ثانيًا
الفقيه وأحكامه الوالئية ال تنحصر بدائرة  سلطة ويلّ  نّ إمام اخلميين حيث يرى اإل ههذا الرأي يلتزم

هلية الفرعية األحكام اإل م على مجيعحكم الويل الفقيه يقدّ  نّ إو  ،لزاماتبل تشمل دائرة اإل ،املباحات فقط
على  م حكم الفقيه الويلّ بل يتقدّ  ،ال تنحصر والية الفقيه ابألحكام األولية والثانية وحسب)حيث قال: 

ذا إ هلية املهمة مؤقتاً فاحلكومة قادرة على منع احلج الذي هو من الفرائض اإل ،هلية الفرعيةمجيع األحكام اإل
 .(32)(سالميكان يف ذلك صالح البلد اإل

 نّ إ) :وأتثرها ابلزمان واملكان وصرح أيضا بقوله ،وسبب ذلك تغري ماهية موضوعات األحكام الشرعية
 فاملسألة اليت كان هلا يف القدمي حكم يف الظاهر ميكن أن   ،جتهادالزمان واملكان عنصران فاعالن يف اإل

 ،يكون هلا حكم جديد من خالل العالقات احلاكمة على السياسة واجملتمع واالقتصاد يف نظام من األنظمة
الذي هو -جتعل املوضوع احلايل  ،جتماعية والسياسيةقتصادية واإلاملعرفة الدقيقة للعالقات اإل مبعىن أنّ 

 (جديداً  حكماً  و يستدعي تلقائياً وه ،واقعاً  موضوعا جديداً -حبسب الظاهر ال خيتلف عن املوضوع األول 
(33). 

                                                        
 .م1979 ،11ط ،دار التعارف للمطبوعات ،726 ،اقتصادان ،حممد ابقر ،الصدر -31
 ،4ط ،مؤسسة تنظيم ونشر آاثر امام مخيين ،171- 170: 20 ،جمموعة آاثر امام مخيين ،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -32
 ه ش. 1385
 .98 :21 ،جمموعة آاثر امام مخيين،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -33
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اليت  -األحكام الوالئية-د من الوقوف على حقيقة هذه األحكام ال بّ  ،وملعرفة أي الرأيني هو األصح 
فهل هي تثبت له مبقتضى تلك الوالية  ،حىت يشرع هذه األحكام ،األمر حسب السلطة يصدرها ويلّ 

وحتديد األهم عند حصول التزاحم بني  ،وضوعات العامةأم هي سلطة لتشخيص امل ،رع تلك األحكامفيشّ 
 ؟.املصاحل العامة واخلاصة للمجتمع االسالمي

سلطة  ألنّ  ؛أي حيق لويل األمر التشريع مبقتضى الوالية فقط يف ساحة املباحات :على الرأي األول
 ؛للزم منه األمر ابلنقيضني لكانت شاملة للواجبات واحملرمات إلوا التشريع لألحكام ال ميكن أن تتعدى ذلك

طاعة ويل األمر أيمران إب هويف الوقت نفس ،يف أوامره ونواهيه همن ابب أيمران بوجوب طاعة هللا ورسول ألنّ 
طاعة ويل أيمران إب هويف الوقت نفس ،طاعة أوامره ونواهيهأيمران إب وال ميكن أن   ،عليه صريح اآلية الذي دلّ 

أي له احلق يف تشخيص املوضوعات العامة  :وأما على الرأي الثاين ذا أمر وهنى مبا خيالف ملا أمر بهإاألمر 
بل هو من ابب التطبيق أي تطبيق احلكم  ،فهذا ليس من التشريع بشيء وحتديدها عند حصول التزاحم

ام ك لألحدل والتغرّي للتبّ  فيكون بنفسه موجباً  ،ي على موضوعه ومبا أن ماهيات املوضوعات تتبدل وتتغريالكل
الشيء  فكما أنّ  ،وعليه ال معىن حلصر سلطة األحكام الوالئية حبدود املباحات ،اليت كانت اثبتة ملوضوعاهتا

يء احلرام أو الواجب بعنوان ال شلك الوكذ ،املباح بعنوان كذلك ال ينايف حرمته أو وجوبه بعناوين أخرى
 .لزامات األولية واملباحات األوليةوعليه ال وجه للتفصيل بني اإل ،ابحته بعناوين أخرىإينايف املنع منه أو 

 ما يثبت للويل الفقيه مبقتضى ما يثبت له من الوالية ألنّ  ؛والصحيح من هذين الرأيني هو الرأي الثاين
وال ميكن  ،مثل هذه الوالية منحصرة به وحده نّ إف ،تشريع الثابتة هلل سبحانه وتعاىلمل يكن من سنخ والية ال

برازها إالفقيه هو الكشف عن تلك التشريعات و  رويكون دو  ،يشاركه فيها وال يعقل فيها التفويض لغريه أن  
ومن أغراضه التشريعية  ،هليةدراكه للمصاحل العامة املستفادة من هدي التشريعات اإلإظهارها عن طريق إو 
(34). 

 ،لتغري تلك املالكات فان تلك املصاحل اليت تتأثر ابلظروف واملتغريات اليت توجب تغيري األحكام تبعاً 
يكون  فجاز أن   ،ختالف املكلفنيوختتلف إب واملصاحل تتغري بتغري األوقات األحكام منوطة ابملصاحل نّ إف)

 .(35)أو مفسدة لقوم يف زمان آخر فينهى عنه(  ،ر بهاحلكم املعني مصلحة لقوم يف زمان فيؤم
 ،طار تشريعي حمددإيضعها يف  ال ميكن للشارع أن   ،ريدل والتغيّ املصاحل واملفاسد عرضة للتبّ  نّ إومبا 

األحكام  نّ أوتبني من ذلك  ،يف مقابل األحكام الثابتة ،وعليه أطلق على هذه األحكام ابألحكام املتغرية
 وال يوجد أي فرق بينهما من هذه اجلهة. ،هلية كغريهاإأو متغرية فهي أحكام  سواء كانت اثبتة

هم قد يتوّ  ،هليةمقدم على مجيع األحكام اإل -الفقيه-أحكام ويل األمر نّ أوأما ما ذكر االمام اخلميين 
ه صرح ألنّ  ؛ولكن مقصوده غري ذلك ،هليةاألمر من أحكام هي ختتلف عن األحكام اإل ان ما يصدره ويلّ 

 .(36))والية الفقيه واألحكام الوالئية من األحكام األولية(  :كال احلكمني من سنخ واحد فقال  أبنّ 

                                                        
 .45-41االسالم يقود احلياة  ،حممد ابقر ،ظ،الصدر -34
 ،ش1373 ،4ط ،السيد إبراهيم املوسوي الزجناين :حتقيق،385 ،كشف املراد  ،أبو املنصور احلسن بن يوسف بن املطهر ،احللي -35
 .قم ،قم، الناشر: إنتشارات شكوري -إمساعيليان :املطبعة

 .74: 20جمموعة آاثر االمام اخلميين، ،صحيفة تور ،روح هللا ،اخلميين -36
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ة وشاملة بل هي عام ،طار املباحات األوليةه ال يوجد وجه للتخصيص دائرة األحكام الوالئية إبويتبني أنّ 
 لعدم لزوم حمذور. ؛لكل األحكام االهلية

وهو نفس تعلق غرض الشارع  ،سالمياألحكام الوالئية أساسها املصاحل العامة للمجتمع اإل نّ أوكذلك 
دل بتبدل هذه املصاحل تتأثر وتتبّ  ومبا أنّ  ،واليت تكون حاكمة على املصاحل اخلاصة املرتبطة آبحاد املكلفني

 املكان والزمان ال ان   ،بدل وتتغري حسب تغري ماهيات املوضوعاتاألحكام الوالئية تتّ  نّ إفالزمان واملكان، 
آلة الشطرنج كان  :فمثال ،ل احلكم الشرعي وفقهولذا فأي تبدل وتغري ابملوضوع يقتضي تبدّ  ،يوجبان ذلك

 أصبح موضوعا جديداً ل اىل آلة تنشيط الفكر فهنا ذا تبدّ إف ،موضوعا للحرمة بلحاظ كونه آلة قمار وهلو
حمذور يف تعلق حكم  فان مع تغري املوضوع مل يبق   ،اً كان العنوان واحد  وان   ،غري الذي تعلق به احلرمة أوالً 

 وهو واضح. خمالف ملا تعلق به أوالً 
 التزاحم الحفظي يف تفسري األحكام الوالئيةثالثًا: 

كيف نوجه تلك   نذإ ،األحكام الوالئية تعمل بدائرة املصاحل العامة وحفظ النظام مما تقدم عرفنا أنّ 
بعض األحكام الوالئية قد تؤدي يف دائرة  ، ألنّ األحكام حبيث تكون منسجمة مع األحكام األخرى متاماً 

ابحة ما امات إبلز ويف دائرة اإل ،أو يوجبه أو حتليل احلرام أو حيرم ما هو مباح ،املباحات اىل حترمي احلالل
أو حترمي ما هو واجب حسب ما يراه الفقيه الويل رعاية  ،جياب ما هو حمرمإأو  ،هو واجب أو حرام

يكمن يف التزاحم  فاحللّ  ،والذي يؤدي اىل فوات الغرض اليت شرع به تلك التشريعات ،للمصلحة العامة
وترجيح األهم من  ،يف مقام احلفظ ووقع التزاحم بينهما ،هي تفرتض وجود غرضني شرعيني ألنّ  ؛احلفظي

األحكام الوالئية تكون  ألنّ  ؛بني األحكام الواقعية والوالئية ه ال تناف  ويتضح من ذلك أنّ  ،تلك األغراض
 ؛فسوف يقدم املصاحل العامة ،وعند تزامحها يف مقام احلفظ مع املصاحل الفردية ،على وفق املصاحل العامة

 .(37)ها ا أهم بنظر الشارع من غري ألهنّ 
وهذا ما قال به الشيخ مكارم  ،الفقيه هو فقط يعمل بقاعدة األهم واملهم عند التزاحم فعمل الويلّ 

. فهذا التفسري ينسجم مع كال (38) (فوالية الفقيه ترجع ابملآل اىل مراعاة األهم فاألهم شرعاً )الشريازي: 
 .الرأيني املتقدمني يف حتديد دائرة األحكام الوالئية

فاذا  ،اً الزامي اً حفظ الغرض األهم يتطلب حكم نّ إ :-حتديد الدائرة يف املباحات  -فعلى الرأي األول 
 .لزام هبذه احلالةقتضائية اذا ال يوجد ما حيول دون احلكم ابإلإكانت تلك املباحات من قبل املباحات الال

أحدمها متعلق ،الغرضنيفسوف يقع التزاحم يف مقام احلفظ بني  ،كانت مباحات اقتضائية  وان  
واذا مل  ،وال شك يف احلالة يكون الرتجيح للغرض األهم ،واآلخر متعلق حبفظ املصلحة العامة ،ابملباحات

 .جعل األحكام الوالئية مشروطة مبراعاة املصاحل العامة ألن   ؛يكن كذلك فال مربر جلعل احلكم الوالئي
فيكون جعل احلكم الوالئي أيضا  :-لزامية األحكام اإلسعة الدائرة لتشمل موارد  -وعلى الرأي الثاين 

نتيجة التزاحم احلفظي بني األغراض اللزومية لألحكام الشرعية األولية وبني الغرض اللزومي اآلخر اليت جعل 

                                                        
 .342 -341 ،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصوري ،ظ -37
 .74: 20 ،عة آاثر االمام اخلميينجممو  ،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -38
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ال ملا كانت إو  ،فيقدم يف مقام احلفظ املصلحة العامة -ي املصلحة العامة ه -على وفقه احلكم الوالئي  
 .احلكم الوالئيموجبة جلعل 

وهذا  ،وال يشك أحد برتجيح غرض املصاحل العامة على األغراض اللزومية املرتبطة آبحاد املكلفني
من دون حاجة اىل  ،واملالكات املقتضية هلا ،وبيان طبيعتها ،التفسري األصح لتربير جعل األحكام الوالئية

 ن  إ ،تبدل املوضوع ال يقتضي من زوال احلكم األويل ألنّ  ؛ف بتبدل ماهية املوضوعاتدعوى فيها تكلّ 
فهو مرتبط  ،وأما اثبات حكم آخر للموضوع اجلديد ،ال يقتضي أكثر من نفي احلرمة ،انقالب اخلمر خال

بل هو من شأن  ،وهذا ال عالقة له ابألحكام الوالئية ،مبدى دخوله حتت عنوان آخر ثبت له حكم معني
 .(39)لألمر  مل يكن ولياً  ن  إو  ،أي فقيه مبا هو فقيه

 هو وقوع تزاحم يف مقام احلفظ بني غرضني واقعيني ميثل :فان أسا  الذي يقوم عليه األحكام الوالئية
ومن روح الشريعة  ،املصلحة العامة للمجتمع االسالمي املستفاد من جمموع التشريعات االهلية :أحدمها

أو ذاك املرتبط آبحاد املكلفني  ،مة هبذا احلكم الشرعيأو املفسدة القائ ،املصلحة :نفسها وميثل اآلخر
ذا كان املعصوم الذي يعلم الغيب ويعلم ما يريده هللا إه من أنّ ) :وعلى هذا يندفع ما يقال ،وابألفراد كأفراد

.. فكيف .ال ميلك الصالحية املدعاة يف سعة والية الفقيه من التقدم على سائر األحكام ،وما ال يريده
وكيف ميكن لألحكام أن تعطي الفقيه ليعطل أحكام هللا اذا اقتضت املصلحة  ؟تكون والية الفقيه مقدمة

 ؟(ملسلمنيسالم واوكيف يكون يف تعطيل احلكم الشرعي مصلحة لإل ؟املفروضة غري مصلحة تطبيق الشريعة
ا هي جمرد تقدم ألهنّ  ؛نه ال حمذور من جعل األحكام الوالئيةأت نظرية التزاحم احلفظي فسرّ ف.ولذا (40)

بل هو مقتضى احلفاظ  ،الغرض األهم على غريه عند حصول التزاحم وليس فيه تعطيل ألي حكم شرعي
ه ألنّ  ؛احل العامة يف نظر الشارع أهماملص شكال أنّ إوال  ،على األحكام الشرعية واألغراض اجملعولة بلحاظها

وال ينفك عن املصلحة العامة  ،لوحظ فيها مقدار مسامهتها يف حتقيق الغرض العام من الشريعة بكاملها
 للمجتمع.

)فيحق للحاكم أن يفرض املصلحة االسالمية من الضرائب  :وأشار اىل ذلك الشيخ اآلصفي حيث قال
أو الدخول  ،سالمين يدعوهم اىل اجلهاد أو الدفاع عن حرمي الوطن اإلكما حيق له أ  ،على أموال املسلمني

وان  ،جتماعيةأو أي شيء آخر تتطلبه املصلحة اإل ،يف سلك األعمال العسكرية للتدريب والتهيؤ للحرب
أو مصادرة حرايهتم يف بعض القضااي  ،كان ذلك يؤدي أحياان اىل التضييق على بعض األفراد بصورة فردية

 كما أنّ   ،جتماعية األولوية على حق الفرد يف احلريةللمصلحة اإل نّ إف ،جتماعيةتعلق ابملصلحة اإلاليت ت
 .(41) (ذا ما تعارضت مع املصلحة الفرديةإجتماعية األولوية للمصلحة اإل

 الخاتمة واهم النتائج 

 :نتائج أمههاالمن خالل البحث استطعت أن أخرج ببعض 
 :يف بيان حقيقة األحكام الظاهرية اً كبري   اً أن لنظرية التزاحم احلفظي دور  :أوالً 

                                                        
 .344-343،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصوري -39
 بريوت لبنان. ،الناشر: دار األضواء للطباعة والنشر ،ه1425 ،1، ط256 ،والية الفقيه ،مفيد ،الفقيه -40
 .م2007 ،موقع دار الوالية للثقافة واالعالم ،حممد مهدي ،اآلصفي -41
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بسبب عدم وصول  ،وهو التزاحم بني األغراض الواقعية يف مقام احلفظ:من جهة سبب جعلها -1
 .مما أدى اىل اإلختالط فيما بينهما عنده ،التشريعات اإلهلية اىل املكلف

 .لغرض الواقعي األهموهو حفظ ا :من جهة اهلدف من جعلها-2
 .وهو تعيني وكشف عن الغرض األهم :من جهة الدور اليت تقوم به-3
 .هانفس فهي مبادئ األحكام الواقعية :من جهة املبادئ-4

 ويف حالة حصول التزاحم يف املقام فخسارة بعض األغراض ال مفر منه.
فنجد أن بعض األحكام الوالئية تلزم  ،يةيف تفسري األحكام الوالئ اً مهم اً اثنياً: أن للتزاحم احلفظي دور 

 -على مبىن من قال بتحديد دائرته بساحة املباحات -بفعل من األفعال أو يلزم برتكه يف مورد املباحات
 ،خصوصاً إذا كانت املباحات إقتضائية فيؤدي اىل إجتماع الضدين ،قد خيلق نوعاً من التنايف بني احلكمني

فيخلق  -على مبىن من قال بتوسيع دائرته لتشمل اإللزام -م الشارع بوجوبهأو يلزم منه املنع من فعل حك
فنظرية  ،هذا حيصل نتيجة عدم فهم طبيعة األحكام الوالئية ،تنافيا بني احلكمني فيلزم إجتماع الضدين

ألن طبيعة هذه النظرية وما تقوم عليه من إفرتاض وقوع تزاحم  ؛التزاحم احلفظي هي حتل الشبهات كلها
فإن خلو أي شريعة من مثل هذه األحكام يعد خلالً  ،بني األغراض الواقعية للتشريع اإلهلي يتضح له ذلك

ويعد  ،فوجود هذه األحكام يعد أمرا ضروراي يقتضيه التشريع اإلهلي ،يف الشريعة ال أن وجودها خلل   ،فيها
ا تقوم على أسا  وجود غرضيني واقعيني وقع التزاحم ألهنّ  ؛من عناصر تكاملها وإستمرارها اً عنصر أيضا 

األويل والثاين الغرض الذي إقتضى جعل احلكم  الغرض األول املتمثل ابحلكم ،بينهما يف مقام احلفظ
صلحة العامة ه شرع من أجل حفظ الغرض األهم وهو املألنّ  ؛وهو الغرض األهم حسب الفرض ،الوالئي

واملصلحة اخلاصة مرتبطة ابلفرد ولزوم مراعاة املصلحة العامة على  ،وألن املصلحة العامة مرتبطة ابجملتمع
 .اخلاصة

 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكرمي
عبد  :حتقيق ،معجم مقاييس اللغة ،هــــــــــــــ(395ابن فار : أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكراي )ت:  .1

 .هـ1404 ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،السالم حممد هارون
أليب الفضــــــل مجال الدين حممد بن مكرم بن علّي بن أمحد بن أىب القاســــــم بن حبقة بن  ،إبن منظور .2

الناشــر: دار صــادر، بريوت، الطبعة  ،لســان العرب ،(ه711تمنظور األنصــاري األفريقي املصــري )
 .م 1997ااُلوىل، 

احلاج أقا جمتىب العراقي واحلاج شيع علي بناء األشتهار  :حتقيق ،جممع الفائدة ،أمحد احملقق ،األردبيلي .3
 ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة :الناشر ،روي واحلاج أقا حسني اليزدي االصفهاين

 .هـ1403
ــــــــــ1409 ،الطبعة األوىل ،والية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر .4 جممع  :الناشر ،سلمان الفارسي :بعةاملط ،هـ

 .الفكر االسالمي
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دفرت نشــر  الناشــر: ،موســى مفيد الدين عاصــي العاملي :حتقيق ،صــراط النجاة ،املريزا جواد ،التربيزي .5 
 .هـ1416مجادي األول  ،الطبعة األوىل ،سلمان الفارسي :املطبعة ،بركزيده

 .بريوت -النيل  :املطبعة ،هـ1399بعة األوىل الط ،أسا  احلكومة االسالمية ،السيد كاظم ،احلائري .6
الناشــــــر: دار اهلادي  ،دراســــــات يف فلســــــفة أصــــــول الفقه والشــــــريعة نظرية املقاصــــــد ،علي ،حب هللا .7

 .م2005 ،الطبعة األوىل ،للطباعة والنشر والتوزيع
السـيد  :حتقيق ،كشـف املراد  ،هـــــــــــــــــ(726العالمة أبو املنصـور احلسـن بن يوسـف بن املطهر)ت،احللي .8

انتشـــــــــارات  :الناشـــــــــر ،قم ،امساعيليان :املطبعة ،ش1373 ،الطبعة الرابعة ،ابراهيم املوســـــــــوي الزجناين
 .قم ،شكوري

ـــــــــــ 1415 ،الطبعة األوىل ،أجوبة االستفتاءات ،السيد علي ،اخلامنئي .9 دار النبأ  :الناشر ،م1995-هـ
 .للنشر والتوزيع

مؤســـــســـــة تنظيم ونشـــــر آاثر امام  :الناشـــــر ،مام مخيينجمموعة آاثر ا ،صـــــحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين .10
 .هـ ش 1385 ،الطبعة الرابعة ،مخيين

ــــــــــــ1423 ،الطبعة األوىل تقرير أحباث السيد الصدر،،حبوث يف علم األصول ،حسن عبد ،الساتر .11  ،هـ
 .إيران ،قم ،ستارة :املطبعة

 -العلمية  :املطبعة ،هــــــــــــــــ1411 ،الطبعة األوىل ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،انصر مكارم ،الشريازي .12
 .--مدرسة االمام أمري املؤمنني  :الناشر ،قم

 ،مالط ،املنشـــور ضـــمن كتاب ،45ص ،8أســـا   ،أصـــول الدســـتور االســـالمي ،حممد ابقر ،الصـــدر .13
 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار النهار للنشـــــــر ،ترمجة غســـــــان غصـــــــن ،جتديد الفقه االســـــــالمي ،شـــــــبلي
 .م1998

 .م1979 ،الطبعة احلادي عشر ،دار التعارف للمطبوعات :الناشر ،اقتصادان ،حممد ابقر ،الصدر .14
جمموعة آاثر كنكرة مباين فقيه  ،مباين أحكام حكوميت أز ديدكاه إمام مخيين ،ســـــــــــيف هللا ،صـــــــــــرامي .15

 )نقش زمان ومكان در اجتهاد(. ،حضرت إمام مخيين
 ،للطباعة والنشـــــر --مؤســـــســـــة آل البيت  :الناشـــــر ،رايض املســـــائل ،الســـــيد علي ،الطباطبائي .16

 .هـ1404الطبعة احلجرية  ،ايران -قم -الشهيد  :املطبعة
الطبعة  ،جواد علي كســار :ترمجة ،مقاالت أتســيســية يف الفكر االســالمي ،حممد حســني ،الطباطبائي .17

 .مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر :الناشر ،هـ1418 ،الثانية
 .دار آل هالل ،العني ،هـ(170اهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البصري )تالفر  .18
ـــــــــــ(413مفيد )ت ،الفقيه .19 ـــــــــــ1425 ،الطبعة األوىل ،والية الفقيه ،هـ  ،دار األضواء للطباعة والنشر ،هـ

 .لبنان ،بريوت
مؤسسة  ،حماضرات يف أصول الفقه، تقرير ألحباث السيد أبو القاسم اخلوئي ،حممد إسحاق ،الفياض .20

 .هـ1419 ،الطبعة األوىل ،النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة
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مؤســســة دار  ،املصــباح املنري ،(770تأبو العبا  أمحد بن حممد بن علي الفيومي ) ،املقرئ احلموي .21
 ه.1405 ،الطبعة األوىل ،قم ،اهلجرة

 ،الناشــر: مؤســســة دار مدين للنشــر والطباعة ،الطبعة األوىل ،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصــوري .22
 .م2010-هـ 1431 ،مطبعة سرور

 .مراجعة،شروحات لكتب األصول،تعريفات لغويه،معجم مصطلح األصول ،هيثم ،هالل .23
 .دار اجلبل :نشر وتوزيعطبع و  ،م 2003-هـ 1424،الطبعة األوىل وتوثيق حممد النوخبيت، .24

  :املجالت واملواقع األلكرتونية
 م.2007 ،موقع دار الوالية للثقافة واالعالم ،حممد مهدي ،اآلصفي.1
 ،7العدد ،جملة قضااي اسالمية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،ابقر ،بري.2

 .م1999
 


