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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبٌن الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعوة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(388) 

 ةفتح ابب جتدد االستنباط يستلزم القول بنسخ الشريعإشكال: 
االسددداوبات أو دا دددد  األنهدددام عوهدددا األ لدددة علدددى االسددداوبات دا دددد  عمليدددة جتدددد  إمكدددان وقدددد يعددد ق علدددى قاعددددة 

)كاحلكومددة والددورو  واالساصددناب الواللددي وواليددة الفاليددي أو  ددورب الفالهددا  أو  ددبي قلدد ) أو دا ددد   طبيالا ددي )ك نددا ة 
ابن ندا  ًد ا  وغدًن قلد  دمدا م)دى )وسدي  ) )1))وَأَحلَّ  اه   الببَليبلعَ )ادلعاطاة للملد  الدال م اسداوا اىل إهن امدا مصدا يي البيد  

يسدالزم هسد  ، دد  اهدي الباب يسالزم أتسيس نالي جديد وان ال يساالر ح ر على ح ر، وقل  ما يالولي دعض احلدداوويٌن
ما الب ))أحكدددام ك دددًنة مدددن ال دددريعة وان ال يكدددون  لللدل َحلللاَلل  َأبَلللدام إاَل يَللللوب  ٍ ما َحلللاَلل  م َ قاَياَملللةا َو َحَرام لللو  َحلللَرام  َأبَلللدام إاَل يَللللوب

 .)2)))البقاَياَمةا 
 اجلواب: إمنا يستلزمو إذا كان بال ضوابط

نَلا ))ومالا)دى  )3)مالا)دى الالاعددة نامام  ال)وادط  اماواجلواب: ان  ل  الالاعدة ددون ضوادط  سالزم ما قكر،  َعَليلب
ُ لولا َو َعلَليبك ا  التل   ُ لوَل َوَعلَليبك اب َأنب ِّل َفر اع لوا))و )4)))فبرايللع  إالبَقلاء  اأب  نَلا َأنب ُل لبقالَإ إالَلليبك ا  اأب  َلا َعَليلب لايَلتَلَفق ه للوا  ا )و )5)))إامن 

َمه اب إاذا رََجع وا إالَيبهااب َلَعل ه اب ََيبَذر ون لَباى و  مالنب كاتَلابا ))و )6)) الد اينا َولايل نبذار وا قَلوب ملا َجَعلََّ )اه ا َعلز  َوَجلَّ   يل عبَرف  َىَذا َوَأشب
 .)7))) (َعَليبك اب  ا الد اينا مانب َحَرجل 

 النص ىو ادلدار دون اخلارج عنو -0الضوابط: 
موهددا والظدداًر) ًددي ادلدددار وعليهددا االعابددار، ناالجاهددا  ادلا ددد  يف إطددار الددو   )9))الددو  )8)ومددن ال)ددوادط: ان الوصددو 

                                                             

 .275سورة البالرة: آية  )1)
 .58  1طهران، ج –والة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكاب اإلسالمية  )2)
 من نا  ابب االجاها . )3)
 .575ًد، 1411قم،  – دن إ ريس احللي، مساطرنات السرائر، مسسسة الو ر اإلسالمي دمحم )4)
 ادلصدر هفسي. )5)
 .122سورة الاودة: آية  )6)
 .33  3طهران، ج –والة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكاب اإلسالمية  )7)
 اساعملواًا ًوا ابدلعىن األعم ادلرا  دي األ لة الواللية. )8)
  موها ًوا ادلعىن األخ  الالسيم للظاًر.أر ان )9)
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والدددداخ  نيدددي كددد  مدددا ع دددد  اسدددادالالىل  ،ارج عودددي ًدددو الاليددداا واالسانسدددان وادلصدددا  ادلرسدددلةًدددو احل دددة،  ون اخلدددارج عودددي، واخلددد
 الدال م كمدا رأيدذ قلد  نيمدا م لودا ددي مدن إندا ة ادلعاطداة ادللد   ،، ابن يكون مساوبطاىل موي مسوداىل إليي مافرعاىل عودي)1)ابلو  عرناىل 

الاليداا عدا الردور يف مالكدات األحكدام  –عدا ةىل  –ريددون واحلدداوويون ي ،وواليدة الفاليدي أو  دورب الفالهدا  أو  دبي قلد  الدال م
 .يروماو عوب ان ادلالك يف االص  ك ا واهي يف الفرع اثدذ ناحلكم عام، وعا االسانسان وادلصا  ادلرسلة حسبما 

 االجتهاد ادلتجدد ابلضرورايت اُطدامعدم  -ب
 أو ادل ًب. ومن ال)وادط: عدم اصطدام االجاها  د)روري من ضرورايت الدين

 وعدم معارضتو لسائر النصوص -ج
ومن ال)وادط: عدم معارضة سائر الوصو ، ندان عارضدها كدان ادلرجد  قواعدد ابب الاعدارق ادلسداالر )إن ن يكدن مدن 

أي)دداىل غدًن ادلسدداالر) مددن رجدوع للمرجنددات )هواعهددا )السددودية وادل)دموهية واجلهويددة والدالليددة) نددان نالددت نرددًن ادلوصوصددة 
علدى ادلبدا   –الاخيدًن ك صد  اثهدوي ندالاوق  أو الاسداقط ك صد  أو  و أو نالددت  ى رأي ال ي  ن ن ن هالد  دديمرج   عل

 يرج  إهن ادلرج   ناددر. ى  دعد   ) نان  أو خمالفاي الكاابكموانالة وقل  كلي دعد نالد ادلرج  ) –
ي اجاهدددا ى ادلا دددد  ن دددر  ان  الددددا مدددا أوصدددلي إليددد وال يصددد ادلرجددد ،  ًدددينم مددد  ضدددوادط ومالددداييس ابب الاعدددارق 

 د يف ه  من  ون مراجعة سائر الوصو .اجاه
 وال يصح مع عدم ِّبدل ادلوضوع -د

احلكدم ككدم ادلوضدوع ادلابددل إليدي دددل حكدم ، أي إن كدان مدن  بددل احلكدم دابددل ادلوضدوعيص  ومن ال)وادط: اهي 
أجدور العدالج  ائدداىل علدى الديدة نيمدا كاهدذ أجدورى أك در ادلوضوع ادلابدل عوي، وإال نال، ومن قلد  مدا م لودا ددي مدن ضدمان 

لودا ددي مدن عدد  قلد  حالداىل عرنداىل يف ًد ى األ مودة، ومودي مدا م   اسداوا اىل إهن  بد ل ادلوضوع قلوا ابن قل  من من الدية جداىل إن 
 .اآلن ذلمقل  حالاىل حرمة   ري  األطفال إن ع د  

 الفرق بني حرمة الشطُرج وحرمة ادللهو بو
)ال دطره() و)آلدة اللهدو) أو )كد  ملهدو ددي) ومهدا يظهر الفدر  ددٌن م دالٌن ال  يدز غدًن اخلبدًن وجدي الفدر  ديوهدا  ود ل 

وقددد قكددر نددان ال ددطره( موصددو  علددى حرماددي دعوواهددي نكدد  أمددر صددد  عليددي عوددوان ال ددطره( ح ددرم وإن ن يكددن نالددامرة، 
الدددامر دددي، وابلعكددس: مدددا  الددومر دددي وإن ن يكدددن آلددة قمددار، ومدددا ال ددي  ان امددرم أهدددواع والوددة: مددا كدددان آلددة قمددار وإن ن يا

 .مجعهما،  ون ما ن يكن نيي أي موها كلعبة اميبس م الىل ددون مالامرة
آلة كسب لألرابح أو ألهي كان يظهر ان ما  ومهي دعض من ان ال طره( كان حمرماىل ألهي كان آلة ذلو وإذلا   ومن قل 

 .الامرة، واما اآلن ناهي خرج عن قل  وصار آلة رايضة نكرية نهو حاللمغًن عالالئي ألهي مالامرة وأية 
                                                             

 سوا   إلافذ إليي ادلاالدمون أم ال. )1)
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و  كرماديوال طره( مصرح  ،الرواايتاآلايت و ان األحكام ال رعية اتدعة دلوضوعاهتا ادلصرح هبا يف  :واجلواب واض  ًو
ولد ا  عليودا ومزامحاهتدا ومواهعهدادعوواهي، والدخول يف مالكات األحكام لديس دمدا أوكلدي ال دارع إليودا خلفدا  ك دًن مدن جهاهتدا 

، هعددم لددو خددرج  ددي  عددن اسددم ال ددطره( كددان مددن  بدددل ادلوضددوع، وقلدد  )اخلددروج) ًددو وجددي ال ددارع الاليدداا  وأدطلدديم حددر  
 إقا  رددًن العوددوان نمدا ام )ملهددواىل ددي) كعوددوان وضددعيأي صدنة اللعددب ندا خددرج عدن كوهددي آلددة اللهدو أي عددن كوهدي ملهددواىل ددي 

يصد  عليي )ادللهو دي) جا  على ما نصلواى يف كااب )أحكدام اللهدو واللعدب واللردو وحددو ًا). وذلد ا  نان نناهي حرام، 
 ً ا. ،البنث  امة ن هاظر

 ىَّ قرارات احلاكا اجلائر ملزمة؟ وىَّ ِّول د احلق؟
د  ًددي )حدي) عرندداىل كدي  ددب  وقدد سد ل دعددض األناضد : عددن قدرارات احلكومددة اجلدائرة وامددا ًد  ًددي واجبدة اإل بدداع ًو

أجوا  البال ) حيث متو  احلكومدات مدرور الطدائرات مد الىل علدى أجدوا  الدبال  إال درخصدة ونبلد  حرا إ باعها، وقل  م   )
 ؟من ادلال مالاد  ك  طائرة  عا األجوا 

 ا ليست ملزمة أبدام اجلواب اهن
ٍ وا ) قطعدي، قدال  عداهن: حمدرم إ باعديواجلواب: ان حكم احلاكم اجلائر غًن واجب اإل باع أدداىل، دد   ي ريلد وَن َأنب يَلَتالاَك

ف ر وا باوا  لا َأُلبلَزَل اه   فَئ ول الَم ى لا  الب )و )1))إاَل الط اغ وتا َوَقدب أ مار وا َأنب َيكب لا )و )2))كلافار ونَ َوَملنب مَب ََيبك لاب اا َوَملنب مَب ََيبك لاب اا
ٍ ونَ  لق ونَ )و )3))َأُلبَزَل اه   فَئ ول اَم ى ا  الظ الا ا َأُلبلَزَل اه   فَئ ول الَم ى لا  البفاسا واألصد  عددم جدوا  إعمدال  )4))َوَمنب مَب ََيبك اب اا

نكي  إبعمال الوالية على عامدة الوداا ونديهم  سهم)أحد والياي على أحد إال إبقهي إق )الواا مسلطون على أمواذلم وأهف
ن حكدام اجلدائر ندا ًدي  الك ًن دمن يرن)ي كواٍل أو يرنض قرارا دي ك حكدام، دد  اهدي  د ن عدام ىلاداج إهن  ليد  خدا  نادددر

 ًي ابطلة غًن انن ة.
 وأجواء البالد وحدودىا، حق عر 

، نكما ان لك  ديذ حر داىل مدن دلدٍ  الد يالال ابما حي عريف لك ) نواحلدو  اجلوية أو البنرية أو  بهها واما )األجوا 
 دو  يف ديومدا العبور نيي دطائر ي ال راعية مد الىل د  حىت الف)ا  نو  السط   احااللأعلى نال  و  إهن مسانة عدة أماار 

ددو أوسدد  مددن حددرا ادلوددا ل، وادلر  مددا يعددد حالدداىل أو ًددو جدد  ار فدداع ألدد  مدد  موهددا مدد الىل، كدد ل  للددبال  حددرا كددري وجددوي ًو
 حر اىل عرناىل، نه ا احلي عريف سادي على قرارات احلكومة اجلائرة غًن مووت هبا.

                                                             

 .66سورة الوسا : آية  )1)
 .44سورة ادلائدة: آية  )2)
 .45سورة ادلائدة: آية  )3)
 .47سورة ادلائدة: آية  )4)
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 وإذا ول د القاُون حقام عرفام كان من ِّبدل ادلوضوع وادلدار احلق ال ادلنشئ
ادلوضددوع عرندداىل نصددار   بدددلألهددي مدن وقلدد   ،حالدداىل عرنيدداىل  ر بدذ عليددي آاثر احلددي هعدم لددو ول ددد الالدداهون الصدا ر مددن جددائرٍ 

 عددد  ، نمد الىل لدو أصددر اجلدائر قداهوانىل نود  ديد  البديض معددو اىل يف دلدد كدان ي  ومصددرى و د ىوال يهدم حيوذدٍ  خصوصدية م   ،حالداىل 
ندد قا صددار مددو وانىل أو مكدديالىل عرندداىل  خدد  يف موضددوع الددراب ننددرم وإقا كددان  ،الودداا دبيعددي مددو وانىل أو مكدديالىل  م  لددز  نيددي معدددو اىل وأ  

مو ددسى، مددن ًدد ى مصدددرى و  نادلدددار صددد  عوددوان ادلوضددوع الالدددا او اجلديددد ولدديس ،خددرج ن ددا مددن قلدد  لعكددس اعلددى 
 .ًو ادلداراجلهة، 

 وجوه جواز ادلرور   اأراضإ ادلغصوبة بني احلرمني
و جعلهدا ومن قل  ما لو ًدم اجلائر ديوت الواا قهراىل أو ا  اًا موهم إكراًاىل ن علها حديالة عامدة أو سداحة عامدة أ

)دددٌن احلددرمٌن) نددان نعلددي وإن كددان حرامدداىل، إال اهددي  ددو ، حسددب ناددوب العديددد مددن الفالهددا  ادلددرور نيهددا ال ألن اجلددائر نعدد   
وخروجهدا عددن كد ا، دد  ألن ًد ى الددار أو األرق خرجدذ عدن عودوان كومددا ملكداىل لزيدد أو عمدرو أو وقفداىل عامداىل أو خاصداىل 

دا  )1)اساوا اىل إهند   ،ألن اجلائر نع  ك ا ادلل  ليس ان أ لدة ادللكيدة قاصدرة عدن إوباهتدا لصداحبها حدىت دعدد اهدراسدها وحمًو
ا كامالىل عرناىل، كما نصلواى  ، ن ن ن يالب  ناليدي قلد  كدان عليدي البندث عدن خمدرج آخدر جلدوا  يف دعض البنوث سادالاىل آباثًر

اممددا  خصدديان ال هوعيددان ني ددب الافصددي   :ونيددي ، عددوب ان ادلودد  عوددي عسددر وحددرج -أمددن  و ددبهها الدد    دددٌن احلددرمٌن
أو  -بة مسددانبة والرصددب حددرام وال يددزاحم الالاقا)ددائي االقا)ددائي، ر حسددب حددال ال ددخ  هفسددي إضددانة إهن ان الددزاي

ان مالا)اى الافصي  ابلانرا على مدن علدم ان ًد ا ًدو الوقد ، ودوجدوب الفند   :ونيي ،الالول ابن ال بهة غًن حمصورة
، أو غدًن قلد . نا مد  أو الالول ابن جوا  ال    إمندا ًدو إلقن الفاليدي ألجد  واليادي علدى م د  قلد  -نا م ، ج على غًنى

 والبنث حول ً ا طوي  ليس ًهوا حملي.
 م  ر  نك  ما صد  عليي اهي ملد  ح د ،ليسذ لي حاليالة  رعية نيي ال ارعوال اًد اهي لو قال أحد ابن ادلل  عريف وان 

مدد  ضددميمة  اليددي حددال الصددررب وإن مددا وقدد  يف أرق أو ، عليددي قلدد  حدد   ن يصددد   وكدد  مددا ،الاصددرع علددى الرددًن نيددي
 .، و فصي  األخ  والر  يف قل  يطلب من مظاهيساحة أو حديالة خارج عن عووان ادلل  عرناىل 

لى هللا على دمحم وآلو الطاىرين  ُو
 

َكاراما اخلباَصالا وَ فَإانب َكاَن اَل ب د  ماَن البَعَصباي ةا فَللب )): عليي السالمأمًن ادلسموٌن قال  ٍَ َعالا َيك نب َِّلَعصُّب ك اب لا َفلب َمَامادا اأب
نا اأب م ورا وَ   ).192م( البالغي، اخلطبة الالاصعة/) ))َمَاسا

                                                             

 إهن قل . قدا سرىأي اساود دعض أولذ  الفالها ، كالسيد الوالد  )1)


