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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقوِّماتِّاالستنباطِّومبادئوِّوشروطو

ِّ(!)والتقيةِّواملستجداتِّالتعارضِِّّ،والقياسسّرِّعملِّفقهائناِّابالجتهادِّ
)ورغددم كلددل، ولومددوت قدددعالت قدديددة يف الفقدده اإلقدداقي،  رمدد  لل عددار  مقولدده  وقددد الددعض مععددهم علددى علمائنددا 

الدددديد مددني األخبددار، وإقعددان وروت ال قيددة علددى  ددالم ادلعصددوقني، وومددوت حددواتث وقسدد  دات يف وقدد  غيبددة اإلقددام، 
الدددرأي واالم هدددات يف رقهددداا الدددديعة ادل قددددقني  ع أضددداا ابن كلدددل تعددداهم أيعددداً إ  القدددول ظهدددرت أرعدددار  ددددعو إ  

رقددة القيدداس حسددمه رواهمددم لعددنهم حبابلقيدداس، رعددقدم قددد  سددوا يف الفقدده قددا أسسددوهن يف األ ددول أو ألدددم وإن اع قدددوا 
 اضطروا إليه رو لوا إليه اضطراراً وقد و ض أهض السنة إليه اخ ياراً.

معددد معددف رقهائنددا  كهددابوال خيفددى قددا يف اسدد دالله قددن اخللدد  وادلنالطددة إك ا دده يسدد دل ابلعلددض الدد الث علددى :ِّأقووول
 إ  العمض ابالم هات والقياس، ويرت عليه  زقن النيبة الصنرى
ِّعليهمِّالسالماملرجعياتِّلدىِّالتعارضِّحّددىاِّاألئمةِِّّ-ٔاألجوبة:ِّ

قرمعيدددات  علددديهم السدددالم وقدددد وضدددعوا علددديهم السدددالمئمدددة ان ال عدددار  مدددني األخبدددار  دددان حا ددداًل يف زقدددن األأواًل:ِّ
أو واألعددل  دالجمي  ابألخدب مقدول األرقده    2)وقرروعدة زرارة  1)ال عار   ما ماا يف ققبولة عمر من حنظلة زلدتة حلضّ 

                                                           

وَدقُوهِّ))ماا يف ققبولة من حنظلة   1) ُْ وُرِّقَواَلِّاْْلُْكوُمَِّمواَِّحَكوَمِّبِوِوَِّأْعوَدُاَُماَِّوَأفْوَقُهُهَمواَِّوَأ ََ َُُْكوُمِّبِوِوِّاْ  َِّوَأْورَُعُهَمواَِّواَلِّثَوْلَتِتوْإِِّىَمَِّمواِّ ِِ َماِِّفِّاْْلَوِدث
وِرِّقَواَلِّفَوَقواَلِّثوُِّ ََ ُهَماَِّعَلىِّاْ  َحابَِناِّاَلِّثُوَتضَُّلَِّواِحٌدِِّمنوْ ُْ ََلِوَ ِّالَّوِ يِّْنََوُرِِّىَمَِّمواَِّنواَنِِّموْوِِّرَواثَوِتهِّقُوْلُإِّفَِإنوَُّهَماَِّعْداَلِنَِّمْرِضيَّاِنِِّعْنَدَِّأ ْمَِّعنَّواِِّفِّ
ُِّّالَِّ يِّلَْيَسِِّبَْشهِّ َرُكِّالشَّا ُ ِِّبِوِِّمْوُِّحْكِمَناَِّوثُوتوْ ََ َحاِبَ ِّفَويُوْؤ ُْ ِِّفيوِوَِّحَكَماِِّبِوِّاْلُمْجَمُعَِّعَلْيِوِِّمْوَِّأ ََ َحاِبَ ِّفَِإنَِّّاْلُمْجَمَعَِّعَلْيِوِّاَلِّرَْث ُْ وٍرِِّعْنَدَِّأ

َاِّاأْلُُموُرَِّثاَلثَةٌِّ ِّوَِِّّوِىَّنَّ َِّوَأْمٌرُِّمْشِكٌلِّثُوَردُِِّّعْلُمُوِِّىَمِّاَّللَِّ َُ ٌَِّغيُُّوِّفَوُيْجتَوَن ٌُِّرْشُدُهِّفَويُوتوََّبُعَِّوَأْمٌرِّبَوّيِّ َِّأْمٌرِّبَوّيِّ ُلىِّهللاِّعليوِّوالوِِّىَمَِّرُسوِلِوِّقَاَلَِّرُسوُلِّاَّللَِّ
ََِلَ َِّفَمْوِّتَوَرَكِّالشُّبُوَهاِتِّنََِِّّوسلم ِّ ٌَِّوُشبُوَهاٌتِّبَوّْيَ ٌَِّوَحَراٌمِّبَوّيِّ ِّاْلُمَحرََّمواِتَِّوَىلَوَ ِِّموْوَِّحاَلٌلِّبَوّيِّ ََ َ ِّاِبلشُّبُوَهاِتِّاْرَتَك ََ اِِّمَوِّاْلُمَحرََّماِتَِّوَمْوَِّأ

ِّاَلِّثَوْعَلُمِّقُوْلُإِّفَِإْنَِّناَنِّاْْلَبَوَراِنَِّعْنُكَماَِّمْشُهورَْثِوَِّقْدَِّرَواُُهَاِّالثَِّقاُتَِّعْنُكْمِّقَواَلِّثُوْنََو ُِ واَلَ ُِّرَِّفَمواَِّوافَوَ ُِّحْكُموُوُِّحْكوَمِّاْلكَِِّحْي ََ َِّوالسُّونَِّةَِّو ِِ تَوا
َِّوالسُّنَِّةَِّوَواَفَ ِّاْلَعامََّةِّقُوْلُإُِّجِعلِّْ ِِ اَلَ ُِّحْكُمُوُِّحْكَمِّاْلِكَتا ََ َرُكَِّماِّ ُ ِِّبِوَِّوثُوتوْ ََ ُإِِّفوَداَكَِّأِّرَأَثْوَإِِّىْنَِّنواَنِّاْلَتِقيَهواِنَِّعَرفَواُِّحْكَموُوِِّموَوِّاْلَعامََّةِّفَويُوْؤ

َِّوالسُّنَِّةَِّوَوَجدِّ ِِ واَل ِّاْلِكَتا ََ وُ ِّقَواَلَِّمواِّ ََ ِّاْْلَبَووَرْثِوِّثُوْؤ وَرُِّخَاِلتواَِّاُوْمِّيَِيِّ ََ ِّاْلَعامَّوَةَِّفِتيوِوِّالرََّشواُدِّفَوُقْلوُإُِّجِعْلوُإََِّنَِّأَحَدِّاْْلَبَوَرْثِوُِّمَواِفقاِِّلْلَعامَِّةَِّواْ 
ََُرِِّىَمَِّماُِّىمِّْ يعًاِّقَاَلِّثُوْن ِرِّقُوْلُإِّفَِإْنَِّواَفَ ُِّحكَّواُمُهُمِّاْْلَبَووَرْثوِِِّّفَداَكِّفَِإْنَِّوافَوَقُهَماِّاْْلَبَوَراِنَِّجَِ ََ ُ ِّاِبْ  ََ َرُكَِّوثُوْؤ ِِّىلَْيِوَِّأْمَيُلُِّحكَّاُمُهْمَِّوُقَضاتُوُهْمِّفَويُوتوْ

ٌرِِّمَوِّااِلِّ يوْ ََ ِّتَوْلَقىِِّىَماَمَ ِّفَِإنَِّّاْلُوُقوَفِِّعْنَدِّالشُّبُوَهاِتِّ ََِلَ ِّفََأْرِجْوَِّحَّتَّ ََاَِّناَنِّ يعاِّقَاَلِِّى   .67ص 1  )العايف  جَحاِمِِّفِّاْاََلَكاتِّْقتَِِّجَِ
فَوُقْلُإُِّجِعْلُإِِّفَداَكَِّيَِْتَِّعْنُكُمِّاْْلَبَوَراِنَِّأِوِّاْْلَِدثثَاِنِّاْلُمتَوَعاِرَضاِنِِّّعليوِّالسالمَمْرُفوعاِِّىَمُِّزرَارََةِّْبِوَِّأْعَّيَِّقَاَلَِّسأَْلُإِّاْلَباِقَرِّ))ويف قرروعة زرارة   2)

ُ ِّفَوَقاَلِّ َُ َِّّالنَّاِدَرِّفَوُقْلُإََِّيَِّسيِِّديِِّىنوَُّهَماَِّمعاَِّمشِِّّْعليوِّالسالمفَِبأَثِِّهَماِّآ َحاِبَ َِّودَِعِّالشَّا ُْ َِّأ َُْ ِِّبَاِّاْشتَوَهَرِّبَوّْيَ ِنَِّمْأثُورَاِنََِّيُِّزرَارَُةِّ ُهورَاِنَِّمْرِوَيَّ
ْ ِِّبَقْوِلَِّأْعَداَِِماِِّعْنَدَكَِّوَأْوثَِقِهَماِِّفِّنَوْتِسَ ِّفَوُقْلُإِِّّعليوِّالسالمَعْنُكْمِّفَوَقاَلِّ ُهَمواَُِّ َُْرَِّماَِّوافَوَ ِِّمنوْ ِىنوَُّهَماَِّمعاَِّعْداَلِنَِّمْرِضيَّاِنُِّمَوثوََّقاِنِّفَوَقاَلِّاْن
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األ ددددا واألورو، والجمدددي  ابلددددهرة أو كوارقدددة الع ددداب وسلالفدددة العاقدددة ولدددبه كلدددل ع إكا رقددددت ادلرم دددات ردددادلرم  
وعليه  رلم  عن قدعلة غري زللولة حىت يعطر الفقهاا معد قدق  سدنة  ،ال وقف ومصري  ادلقبولة خيري ال ادلرروعة مصري 

 هبا. لف   ابب االم هات وللقول ابلقياس.  1)أو أ  ر قن زقان الصاتقني
أ  در  رواهمدم حدىت عنددهم تطدالإضارة إ  ان ال عار  مني أخبار العاقة أ  ر قدن ال عدار  مدني أخبدار اخلا دة واب

ولددو  دددان ر  ددده حسدددناً  ،، وقددد  كلدددل و يف  ددوا ابب االم هددداتض رلددديً  عارضددها سدددبباً لف  دددهرواه ندددا مددداً  تطدددالقددن اب
 حينئٍب لعان قا رعله الديعة حسناً تون قا رعلوهنض

ِّفتحواِّابِِّاالجتهادِّوأغلقواِّابِِّالقياسِّعليهمِّالسالماألئمةِِّّ-ٕ
لقدوا ابب القيداس، اقدا إغالقهدم ابب القيداس ردمواهت ق دوا رة ان األئمة أب فسدهم ر  دوا ابب االم هدات  مدا أغاثنياً:ِّ

ُُوووِلَِّوَعلَووْيُكُمِّ))  عليدده السددالمواقددا ردد  هم ابب االم هددات رددمواهت   ددرية  قولدده  ،وقددد سددبض مععددها نَوواِِّىْلَقوواُءِّاأْلُ َعَليوْ
قُوْلوُإِّ))عنددقا سدقل عدن حعدم الوضدوا أو ال ديمم دلدن قطعد  ظفدرهن روضد  عليهدا قدرارة  عليده السدالموقولده   2)  التوَّْترِثعُِّ

ِّ وَنُعِّاِبْلُوُضووِءِّقَواَلِّثُوْعوَرُفِِّّعليووِّالسوالمأِلَِبَِّعْبِدِّاَّللَِّ ُْ وَبِعاَِّموَرارًَةَِّفَكْيوَ َِّأ ُْ َعثَووْرُتِّفَوانْوَقَعَعِّفُُتوِريَِّفَجَعْلوُإَِّعلَوىِِّى
َِّوَجلَِّّ َِّعزَّ ِّاَّللَِّ ِِ ثِوِِّمْوَِّحَرجِّ)َىَ اَِّوَأْشَباُىُوِِّمْوِِّنَتا   4)  َعَلْيوِِِّّاْمَسحِِّّْ(ٖ)(ماَِّجَعَلَِّعَلْيُكْمِِّفِّالدِّ

وقواعدددهن  حيددأ أعطددى عليدده السددالم ضددامطاً قرمعيدداً السدد خراج الفددروو قددن الع دداب الع يدد   وألددباهه)رالحددق قولدده 
 .العاقة  قاعدة )ال حرج 

ِّوالتقهاءِّاقتدوا،ِّوالشاَِّالِّثقدحِّ-ٖ
َولَووْوِّ)إك يقددول  قبددضمددض للقددرآن العددر  قددن  علدديهم السددالموقددد ردد   رقهدداوال ابب االم هددات  مددا سددبض  بعدداً لالئمددة اثلثوواً:ِّ

ُهمِّْ ُهْمَِّلَعِلَمووُوِّالَّووِ ثَوَِّثْسووَتنِبُعونَُوِِّموونوْ ُهْمَِّط ئَِتووٌةِّ)و  5) َردُّوُهِِّىَمِّالرَُّسوووِلَِّوِىَمُِّأْوِ ِّاأَلْمووِرِِّموونوْ وونوْ ِِّفْرقَووٍةِّمِّ فَولَووْواَلِّنَوَتووَرِِّموووُِّنوولِّ
ََاِّرََجُعوواِّْ ثِوَِّوِلُينوِ ُروْاِّقَووْوَمُهْمِِّى َُْوَ ُرونِِّّلِّيَوتَوَتقَُّهوْاِِّفِّالودِّ وظداهر ال فقده يف الددين قعرر ده عدن رهدم ال رلدرت   6) ِىلَوْيِهْمَِّلَعلَُّهوْمِّ

                                                                                                                                                                                                                                

َِّفكِّ َِّاُْمَِّأْوُِّخَاِلَتّْيِ َاَِّناََنُِّمَواِفَقّْيِ اَلَتُهْمِّقُوْلُإُِّرِبَّ ََ ْ ِِّبَاِّ َُ ِّاْلَعامَِّةِّفَاتْورُْنُوَِّو ََ ََْنَِّفُذوْ ِِّبَوَمْ َى وَنُعِّفَوَقواَلِِّى ُْ اِِّفيوِوِّاْْلَاِئعَوُةِّلِوِدثِنَ َِّواتْووُرْكَِّمواِّْيَ َِّأ
َنُعِّفَوَقواَلِّ ُْ اَلَ ِّااِلْحِتَياَطِّفَوُقْلُإِِّىنوَُّهَماَِّمعًاُِّمَواِفَقاِنِِّلاِلْحِتَياِطَِّأْوُِّخَاِلَتاِنَِّلُوَِّفَكْيَ َِّأ وُ ِِّّعليووِّالسوالمََ َُ ََْنِّفَوَتَذيوَّوْرِّففَوَتَذيوَّوُرأَِّأَحوَدُُهَاِّفَوَتْأ ِى

رِّ ََ   . 133ص 4يل الآللئ  ج  )عواِبِوَِّوَتدَُعِّاْ 
 هد.381هد و ويف امن اجلنيد 464هد والديخ الطوسي 413 ويف الديخ ادلفيد   1)
 .62ص 27هد، ج1449قم،  –دمحم من احلسن احلر العاقلي، وسائض الديعة، قؤسسة آل البي    2)
 .78سورة احلج  آية   3)
 .33ص 3طهران، ج –ثقة اإلسالم العليين، العايف، تار الع مه اإلسالقية   4)
 .83سورة النساا  آية   5)
 .122سورة ال ومة  آية   6)
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 وقن ال يعرا ومه اجلم  مني العام واخلاص واحلا م واحملعوم وادل عارضني.. اخل رليً ق فقهاً مض رلرت راٍو. ،حفق احلديأ
، وهدض يس ددعض سلالفدة الدداك النداتر مدداً وال يقددح  ،عليهم السدالم  ما ان رقهاؤال أغلقوا ابب القياس  بعاً لؤلئمة

ًَاِِّقْسَمٌةِِّضيَزى)  1)على طائفة هبا األلوا قن العلماا كخالفة واحد أو اثنني قنهم  . 2) تِْلَ ِِّى
ِّوالتقيدِّحمددةِّاملواردِّ-ٗ
أو ثقددات  عليدده السددالم فددً اإلقددام  إال ان قوارتهددا قددد حدددتها علدديهم السددالمان ال قيددة وإن  ا دد  يف زقددنهم رابعوواً:ِّ
ِّالنُّوورَةِِِّّ)) رالحق ق اًل قوذلم للراوي مة الالحقوناألئ أ  امه أو ِِ قُوْلوُإِّأِلَِبِّ)) أي ا ده ا ّقدى قندل   َأْععَاَكِِّمْوِِّجَرا
ِّ ِّاْلِبْنوَإِّالنِّْفوَ َِّوَأْمِسوْ ِِِّّّرَُجٌلَِّماَتَِّوَلُوِِّعْنِديَِّماٌلَِّوَلُوِّابْوَنٌةَِّوَلُوَِّمَواِ ِّفَوَقاَلِِّ َِِّّعليوِّالسالمَعْبِدِّاَّللَِّ ِِ ِّفَوَأْع َْ ََْى ا

ِّالنُّووورَِةِّقَوواَلِّفَوَرَجْعووُإِِّىلَْيووَعووِوِّ ِِ ووَحابَوَناِّفَوَقوواُلواَِّأْععَوواَكِِّمووْوِِّجووَرا ُْ بَوووْرُتِّبِووَ ِلَ َِّأ َْ وواِِّجْ ووُإَِّأ ِوِّفَوُقْلووُإِِّىنَِّّاْلبَوواِقاِّفَوَلمَّ
ِّالنُّووورَِةِّعَِّ ِِ تُووَ ِِّمووْوِِّجووَرا ِّالنُّووورَِةِّقَوواَلِّفَوَقوواَلَِّموواَِّأْععَيوْ ِِ ووَحابَوَناِّقَوواُلواَِّأْععَوواَكِِّمووْوِِّجووَرا ُْ َووَ اَِّأَحووٌدِّقُوْلووُإِّاَلِّقَوواَلَِّأ ِلووَمَِِّ

ِّاْلِبْنوَإِّاْلبَواِقاِّ ِِ ِّفََأْع َْ ََْى ِّالنُّوورَةِِّ))وحي مدض يف )قدا  يف قولده   3)  فَا ِِ تُوَ ِِّموْوِِّجوَرا  وددا قو دولة أي  عدم     َمواَِّأْععَيوْ
اددا قدن األقدور احلسدية إضارة إ  البي أعطي ل  ان قن مراب النورة، وحي مض  ودا الرية ليدّدت اإلقام عليه ابلع مان 

وهدبا غدري  ،وقدا ال ردالغري احمل امة لالم هات إك قا طدامض رأي علمداا السدلطة والسدلطات، رهدو  قيدة قد  قعارضد ه ك لده، 
 االم هات احلدسي  ما ال خيفى.

قيددة هددو احلددار  و يعددن ومددوت رواهت ال  وعليدده  را ددهولددبا يندددر مددداً ان يددد روايددة  هددض رقهدداؤال ادددا ورتت  قيددة أم ال، 
و يقددض أحددد ابن ال قيددة سددبمه لفدد   ابب مددض  ددان حسددناً، ع ا دده علددى ردد   ابب االم هددات، علددى ا دده لددو  ددان دلددا  ددان قعددراً 

ولبلل  رى األلوا قدن ادلسدائض يف رقهندا وهدي قعلوقدًة احلعدم  إقدا معناوينهدا األوليدة  ؛القياس ر دمر يف الفرا مينهما  عرا
   اقا أبتل ها االم هاتية أو أب وذلا العملية.يف الع اب احلعيم أيعاً  الوارتين االضطرار واإل راهن )أو معناوينها ال ا وية 

ألددوا ادلسددائض يف  ددض أمددواب الفقدده إال أرمدد  علددى وقددال معددف ادل  بعددني ا دده ال  ومددد يف لددرائ  اإلسددالم الددبي حي ددوي 
 أحعام قبنية على ال قية ق  وضوح ان احلعم هبا  قية ر دمر

ِّوالكالمِّعوِّاألحكامِّالِّاملوضوعاتِّ-٘
كلددل و الفقيدده  ادلعلددف  فسدده أو ان احلددواتث وادلسدد  دات هددي )ادلوضددوعات العاقددة أو اخلا ددة  وادلرمدد  ريهدداَامسوواً:ِّ

 إك الب أ عن ر   ابب االم هات يف األحعام وعن القياس ريها، ال عن االم هات يف ادلوضوعات..  ؛أمنيب عن الب أ
ات ان  ا ددد  قوضدددوعات ِ دددررة،  عدددون هدددبا ملدددراً أو قددداا، ردددادلرم  ريهدددا ادلعلدددف  فسددده، وإن  احلعدددم يف ادلوضدددوعو 

                                                           

 ق ض امن اجلنيد ق اًل، والبي أتثر أب وله العاقية، لعنه رم  عن القول ابلقياس معد كلل.  1)
 .22سورة الن م  آية   2)
 .333-332ص 9طهران، ج –الديخ الطوسي، ال هبيمه، تار الع مه اإلسالقية   3)
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وإن  ا دد  قسدد نبطة عرريددة،   ،رددادلرم  ريهددا أهددض اخلددمة قددن اللنددويني ،  الصددعيد والععددمه، ا دد  قددن ادلسدد نبطة اللنويددة
،  1)ض ذلداعدم، رادلرم  الدرو أل ه اجلا، وإن  ا   قس نبطة لرعية،  الصالة والصو العام  النناا ولبهه، رادلرم  العرا

اسد ناتاً إ  ان النصدمه يف زقدن النيبدة العدمى   2)واقا ادلوضوعات والدؤون العاقدة ردادلرم  ريهدا الفقيده أو لدورى الفقهداا
ْمنَووواِءَِّعلَوووىَِّحاَللِوووِوََِِّّمَووواِرَيِّاأْلُُمووووِرَِّواأْلَْحَكووواِمَِّعلَوووىِّأَثْوووِديِّاْلُعَلَمووواِءِّاِبَّللَِِّّ))عاقدددة  دددد ابتلدددةعدددام ولددديً خا ددداً مدددض هدددو  اْْلِ

َوَأمَّوواِّاْْلَووَواِدُثِّاْلَواِقَعووُةِّفَوواْرِجُعواِِّفيَهوواِِّىَمُِّرَواِةَِّحووِدثِثَناِّ))واألقددور هددي ادلوضددوعات واألحعددام واضدد ة و ددد  3)  َوَحَراِموووِِّ
ا  ددل علدى ندإض مددالل ها علدى واليدة الفقيده ريدردان أق دال هدبين احلددي ني إن قُ   4)  ِّفَِإنوَُّهْمُِّحجَِِّتَِّعَلْيُكْمَِّوَأََنُِّحجَّوُةِّاَّللَِِّّ

وقدا زعدم قددن  ،قدن غدري قددرم  و ددرمي ٌ  ،عمدوم الواليدة لعددض مداق  للددرائ  ال ألحدددهم رقد  را ده خددالا النصدمه العدام
 ادلرم ات قرتوت ررام   فصيله إن لئ  يف   اب )لورى الفقهاا والقياتات اإلسالقية .

ِّىهتامِّعلمائناِّبشيوعِّالقياسِّبينهم
ألددعض مععدهم مددد)وهبا ال ينفددي أن األ دوليني قددنهم يسدد عملون القيداس مدددعض خفددي، لعدن هددبا االسدد عمال و   مدا

 يعن يوقا ابل صري  أن هبا البي يس خدقو ه هو معينه القياس البي يقول مه أهض السنة، مض يسمو ه الدليض العقلي .
مال القيداس، رهدبا اخلدوئي يومده اماقدا إ  الدديخ ولعله لبلل لاو رقي معف الفقهاا اإلقاقية لبععدهم م همدة اسد ع

قر عى األ صاري أ ه وق  يف القياس تونا يدعر، وكلل يف قسقلة ال ددبيمه ابألمنبيدة ريقدول   س اسد دل ادلصدنف علدى 
هدا حرقة ال دبيمه ابألمنبية مف وى أقور قعروهة   قنها قا ورت يف  راهة اجللدوس يف رللدً ادلدرأة حدىت يدمت ادلعدان، وقن

قا ورت يف رم ان  سج ادلرأة عن  ساا أهض البقدة، وقنهدا قدا ورت يف ال سدج عدن الصديب ادلميد ، إ  غدري كلدل قدن ادلدوارت 
الددىت دددى الدددارو عنهددا  ن يهددا، لعودددا قومبددة ل هدديج الدددهوة ر دددل ابلف ددوى علددى حرقددة ال دددبيمه لعو دده أقددوى يف إ رة 

االسدد دالل، إك ال قعددب إلثبددات احلرقددة دلوضددوو ل بددوت العراهددة دلوضددوو  الدددهوة . ولعنددا ال  عددرا ومهددا  دد ي ا ذلددبا
آخددر، حيددأ مندداا األقددر علددى العمددض ابلقيدداس س  و)ويددرى حسددني مددن لددهاب العر ددي العدداقلي أ دده   س وقدد  للم ددقخرين 

ال يددعرون، غفالت وأغالي ، لو ك رالها لطال العالم، حىت أدم ركدا عملدوا ابلقيداس واالس  سدان والدرأي، قدن حيدأ 
إن أ  ددر اإلحلاقددات الددا ك رهددا ادل ددقخرون   ددرتتوا يف العمددض هبددا  ددبلل،...وركددا طرحددوا األخبددار الصدد ي ة عندددهم، أو 

تاخلددة يف القيدداس، ضلددو قددا روي أن األر   طهددر أسددفض النعددض والقدددم، رددقحلقوا مدده خدددبة األقطدد  وأسددفض العصددا وسددعة 
 ة على هبهن ادلسائض الا  دخض يف القياس قن حيأ ال يدعرون .احلرث وضلوها، ... س، وقد ك ر أق لة   ري 

                                                           

 احلديأ عن أ واو ادلوضوعات ادلس نبطة يف رقه ال عاون على الم وال قوى ررام . رصلنا  1)
 أو عدول ادلؤقنني أو قن اخ ارهن الناس أو غري كلل شلا رّصض يف زلله.  2)
 .237هد، ص1444قم،  –احلسن من لعبة احلراين، حتف العقول، قؤسسة الندر اإلسالقي   3)
 .469ص 2هد، ج1443قدهد،  –سي، االح  اج،  در ادلر عى أمو قنصور أمحد من علي الطم   4)
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 أقول  يرت عليه 
ِّاجلواِ:ِّاملرجعِّالكتاِِّوالسنة،ِّوالتقيوِّليسِِّبعفوم

يف احل دج كعدب   ان ادلرم  يف الص ة والبطالن والوموب واحلرقة هدو الددارو  مدا هدو مدديهي،  مدا ا ده ادلرمدأواًل:ِّ
ى ح يددة أقددر  ددان العددرا أو مععددهم يددراهن ندد، أو أل خددم ال قددة، ح ددة أتسيسدداً أو إقعددااً ا دده لددو ثبدد  ا دده اع ددم لدديئاً،  

َوَموواِّآَكُنووُمِّالرَُّسوووُلِّ)إك  ح ددة،  القيدداس واالس  سددان علددى رددر  ان العددرا  ددان يراوددا ح ددة، رددان الوامددمه إ باعدده
إك عليه إ باو الدارو وإال لعان سلطئداً إن  دان غداراًل ، والفقيه غري قس  ب قن كلل  1) َفُذُ وُهَِّوَماِّنَوَهاُنْمَِّعْنُوِّفَانتَوُهوا

أو عا ياً إن  ان عاقداً ولدبا قدالوا )اه هدد إن أ داب رلده أمدران وإن اخطدق رلده أمدر واحدد ، غايدة األقدر ان الفقيده قدد 
ن علدددى خطدددق حعدددم الددددارو مدددبطال )لدددو ردددر   خيطدددئ أل ددده غدددري قعصدددوم ردددال يصددد  االسددد دالل  طدددق الفقيددده يف ال طبيدددض

رالعمدة تراسة األتلة على حرقة القياس ال االح  اج ابن عدتاً قدن الفقهداا قاسدوا  ،حب ية خم ال قةحعمه القياس أو 
غددري العددام   أو الععددً أو  ددوهم الصدد ي ة ضددعيفةً  الروايددةَ  مَ قددن حيددأ ال يدددعرون؛ أال  ددرى ان الفقيدده لددو اخطددق ر ددوه  

أتلددة ح يدة خددم كلددل كرمعيدة ام  غددري ضدام  وغددري قوثدوا مدده را ده ال خيدض ضدامطاً أو غدري ال قددة ثقدة أو  ددوهم ال قدة العد
 ال قة العام .

مددبطالن القيدداس؛ لؤلتلددة ادل ددوا رة عليدده، رددإكا رددر  ان مععددهم اسدد عمض القيدداس غفلددة را دده  مونٍ وهددؤالا الفقهدداا قسددلِّ 
ى الفقيدده اب دل  يدف حتدّرم العمددض وال ال ددني  علد مدض وال يصد  مده االسد دالل لددرت العدمى ،خطدق  داتر قدن غدري قعصددوم

 ، را ه مدر قد خيطئ وقد يصيمه.ابلقياس ع صلدك قد عمل  مه يف معف ادلواض 
ِّوالنادرِّالعملِّابلقياسِّغتلة،ِّواملعهودِّالتمس ِّابْلطالقات

 ان عمددض الفقهدداا ابلقيدداس، لددو رددر ، رهددو قليددض مددض قليددض مددداً مددض التر رلعلددل ال يددد مددني  ددض ألددف قسددقلةٍ  اثنيوواً:
ريهدا الفقهداا ابلعمدض  اممادلوارت الا    رياً قن، والبي  عيفه هنا  ان  يعبوعمض هبا الفقهاا ابلقياس، واجلوات قد  قسقلةً 

ابلقيدداس و يعددن قددن كلددل أمددداً، مددض  ددان قسدد ندهم أتلددة أخددرى  اإلطالقددات والعموقددات وسددائر األتلددة االم هاتيددة أو 
ادلدالك لل قريدمه لدبهن ادلخدالف أو ابع بدارهن قؤيدداً ال تلدياًل، أو ريمدا إكا قطعدوا مده  اال ول العملية العاقة،  عم ركدا ك دروا

كا يدة  مدا قدالوا  ح ي دهشلا يسدمى م نقدي  ادلندال القطعدي ريعدون ادلرمد  ح يدة القطد  ال ح يدة الظدن القياسدي، والقطد  
غري عقالئي، غاية األقدر ا ده غدري قعدبور على القاط  إ باعه قاتام قاطعاً وإن حصض له القط  قن قندق عقاًل ولبا  مه 

 لو قّصر يف ادلقدقات.
واحلا ددض  ان الفقيدده إكا قطدد  ابدلددالك وأولوي دده يف االحلاقددات وغريهددا رددال ومدده لالعددجا  عليدده اب ددل عملدد  ابلقيدداس 

ي لده رلدرت ،  عم ديعن قناقد ه ل ح حدة قطعده ردان   حد ح ومقدال ابلظن القياسي عمض ابلقط  –ريما يرى  –وكلل أل ه 
                                                           

 .7سورة احلدر  آية   1)
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 احلعم قن األ ض إ  الفرو قطعاً إك  دهن قياساً زلعاً. يقوم م عديةالظن ابدلالك را ه حينئٍب ال 
ولدده )ولددبا لدداو رقددي معددف الفقهدداا اإلقاقيددة لبععددهم م همددة اسدد عمال القيدداس  مويددض غددري قوال أبس أن  عدديف ابن 

ألدعض علدى الدديخ قدن مدني ألدوا ادلسدائض  معالقده، إندا اسد دلتقيدض، إك قدوارت كلدل قليلدة، ولعدض السديد اخلدوئي الدبي 
كسقلة واحدة أو قسقل ني رق ، رهو قن الناتر ال الدائ  مض  رى احملقدض العر دي تقيقداً يف  عبدريهن إك قدال )حدىت اددم ركدا 

قليلددة مددداً  معددد  ددون اإلحلاقدداتال يفيددد الع ددرة عملددوا ابلقيدداس  ورب لل قليددض  مددا هددو واضدد  وقولدده )أ  ددر اإلحلاقددات  
 ران أ  رها أقض قن القليض قن ادلسائض رهي  ظري الدبهة غري احملصورة قن حيأ قلة قوارتها مداً.وعليه  

ق ددال ووددا   لددبين ألددعض هبددا كلددل العدداقيالادل ددالني  مددنفًوقددن العددروري االس دددهات علددى قددا ك ددرالهن قددن اجلددواب 
 رنقول  ، دبيمه مف وى معف ادلعروهاتإحلاا خدبة األقط  وق ال اس دالل الديخ على حرقة ال

ِّىَّناِّىوِّلإلطالقِّالِّللقياسِّحتقي ِّانِّىْلاقَِّشبةِّاالقععِّابْل ِّ
إ  إطدالا الدرواهت، ال إ   نقدي  ادلندال وقيداس خددبة  ا ده  دان قسد نداً رادلسد ظهر  إحلاا خدبة االقط  ولبههاقا 

 األقط  وغريها على اخلف والرمض، و وضي ه  
مععها خاص ابخلف أو الرمض رال  صل  لالس دالل هبا علدى  عمديم احلعدم  ،اتة يف قطهرية األر ان الرواهت الور 

خدددبة االقطدد  إال ابلقيدداس  مددا قيددض، ولعددن ومدده ال عمدديم ليسدد  هددبهن الددرواهت مددض رواهت أخددرى قطلقددة العصددى و إ  
هددا رعددان ادلرمدد  لل عمدديم هددو  دددمض  ددض  لددل ادلل قددات )خدددبة االقطدد ، أسددفض العصددا، سددعة احلددرث وضلوهددا   طالق

 إطالا الرواية ال  نقي  ادلنال والقياس.
عليدده للصدداتا   اقددا الددرواهت اخلا ددة رمنهددا )و دد ي  رعددالة و ددفوان عددن امددن معددري عددن حفدد  مددن أ  عيسددى قددال

َِّشَِّأَرِِّفيوووِوَِّشوووْي اًِّ))  السددالم َِّوِطْ وووُإَِّعوووِ رًَةِِّيُتِّووواَِّوَمَسوووْحُتُوَِّحوووَّتَّ   1)  اَلِّيَْسِِّّ:فَوَقوووالِِّّ؟اَلِةِِّفيووووَِِّمووواِّتَوُقووووُلِِّفِّالفَّوووِّ،ِىّّنِ
ََلِووَ ُِّوُضوووَءُه؟ِّ))يف   عليدده السددالمو صدد ي  زرارة عددن البدداقر  ِّ َُ ُق ََْإِّرِْجلُووُوِِّفيَهووا،ِّأَثَووونوْ َِّعلَووىَِّعووِ رٍَةَِّفَسووا ََ رَُجووٌلَِّوِطوو

َِّأْنِّثَوْقَ َرَىا،َِّوَلِكنَُّوََِّيْسِّ َِّعَلْيِوَِّغْسُلَها؟ِّفَوَقاَل:ِّاَلِّثَوْغِسُلَهاِِّىالَّ َُ ِّأَثَوُرَىاَِّوُثَفلِّاَوَىْلَِّيَِ ََ َِّثْ َى  . 2)  ُحَهاَِّحَّتَّ
 واقا الرواهت العاقة رع رية  ق صر على مععها 

نَونَواَِّوبَووّْيَِّاْلَمْسوِجِدِّزُقَواٌقِّقَوَ رِّ))قدال   عليه السدالم  ي  احلليب عن اإلقام الصاتا  ْلُإِِّّ،نَوَزْلنَواِِّفَِّمَكواٍنِّبَويوْ ََ فَوَد
ِّ َنُكْمَِّوبَوّْيَِّاْلَمْسِجِدِّزُقَاقاِِّّ:فَوَقالِِّّ،نَوَزْلَناِِّفَِّداِرُِّفاَلنِِّّ:فَوُقْلإِِّّ؟َزْلُتمِّْأَْثَوِّنوَِِّّ:فَوَقالِِّّعليوِّالسالمَعَلىَِّأِبَِّعْبِدِّاَّللَِّ ِىنَِّّبَويوْ

نَوَناَِّوبَوّْيَِّاْلَمْسِجِدِّزُقَاقاَِّقَ راًِِّّ:َأْوِّقُوْلَناَِّلوُِِّّ،َقَ راًِّ ُرِّبَوْعُضَهاِّبَوْعضاً...ِّ،اَلِّيَْسِِّّ:فَوَقالِِّّ،ِىنَِّّبَويوْ  . 3)  اأْلَْرُضُِّتَعهِّ

                                                           

 .274ص 1هد، ج1443قدهد،  –أمو قنصور أمحد من علي الطمسي، االح  اج،  در ادلر عى   1)
 .275ص 1ادلصدر  فسه  ج  2)
 .38ص 3طهران، ج –ثقة اإلسالم العليين، العايف، تار الع مه اإلسالقية   3)
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عليدده الب  طددي عددن ادلفعددض مدن عمددر عددن دمحم مددن علددي احللدديب عددن الصدداتا   وادلدروي يف قسدد طررات السددرائر عددن   دداب
ِِّحووَ اٌءِّفوَِّ))قددال   السددالم َوواَِّمووَرْرُتِِّفيووِوَِّوِّلَووْيَسَِّعلَوواَّ يَوْلَفووُ ِّقُوْلووُإِّلَووُوِِّىنََِّّطرِثِقوواِِّىَمِّاْلَمْسووِجِدِِّفِّزُقَوواٍقِّثُوبَوواُلِِّفيووِوِّفَوُرِبَّ

ورِِّبرِْجِلاِِّمْوَِّنَدا ََلِوَ ِِّفَِّأْرٍضََِّيِبَسوٍةِّقُوْلوُإِّبَولَوىِّقَواَلِّفَواَلِّيََْسِِّىنَِّّاأْلَْرَضِّثَُعهِّ بَوْعُضوَهاَِِّّوتِِوِّفَوَقاَلَِّأِّلَْيَسََِّتِْشاِّبَوْعوَدِّ
  1)  بَوْعضاًِّ

َِّعلَوىِّالعَّرِثوِ ِّفَوَيِسو)) عليه السدالموحسن ادلعلى من خنيً سقل الصاتا  يُلِِّمْنوُوَِّعِوِّاْْلِْنزِثِرََِّيُْرُجِِّمَوِّاْلَماِءِّفَوَيُمورُّ
َِّعَلْيووِوَِّحاِفيووًا؟ِّفَوَقوواَل:ِّأَلَووْيَسَِّورَاَءُهَِّشوواِّ ووُرِّبَوْعُضووَهاِِّّاْلَموواُء،َِّأُموورُّ ؟ِّقُوْلووُإ:ِّبَولَووى،ِّقَوواَل:ِّفَوواَلِّيََْسَِِّىنَِّّاأْلَْرَضُِّتَعهِّ ٌءَِّجوواف 

   2)  بَوْعضاًِّ
ُرِّبَوْعُضَهاِّبَوْعضاًِّ))ِّعليوِّالسالموجوِّالتعميمِّقولوِّ ِّ((اأْلَْرَضِّثَُعهِّ

ووُرِّبَوْعُضووَهاِّبَوْعضوواًِّ)) عليدده السددالمراالسدد دالل هددو  طددالا قولدده  وادلددورت ال خيصدد  الددوارت  مددا هددو قددن    اأْلَْرَضِّثَُعهِّ
فَواَلِّيََْسَِِّىنَِّّاأْلَْرَضِّ)) وقدا سدبقه يف حسدن ادلعلدى مدن خنديً عليه السالممديهيات األ ول خا ة ق   راحة  عليله 

ُرِّبَوْعُضَهاِّبَوْعضاًِّ عن الرمض مض أطلض السدؤال  السؤالَ السائُض   احلليب إك و خي  مض وق  إطالا السؤال يف   ي   ُتَعهِّ
عددن قددا لددو  ددان ميددنهم ومددني ادلسدد د زقدداا قددبر وقددن ادلعلددوم ان الو ددول للمسدد د عددم ال قدداا القددبر عددام يدددمض احلددايف 
 وادلن عدددض والالمدددً خفددداً وادلمسدددل معصدددى وغدددري كلدددل ر خصيصددده ابألولدددني مدددال ومددده.. واألقدددوى قدددن كلدددل إطدددالا  لدددل

 الص اح و وضي ه 
ووُرِّبَوْعُضووَهاِّبَوْعضوواًِّ)) عليدده السددالمان قولدده  ردديمن لصددق  مرملدده  ددداوة البددول  مددا يف روايددة ادلسدد طررات أو    اأْلَْرَضُِّثَعهِّ

قددددى حاريددداً علدددى أر   ن سددد  كددداا سدددال قدددن اخلن يدددر  مدددا يف حسدددن ادلعلدددى أو قطلدددض قدددن قدددّر إ  ادلسددد د ومينددده ومدددني 
ووُرِّ))، حي دداج إ  معددف ال دددمر لفهددم قعندداهن ربعددد وضددوح ان ادلددرات قددن ادلسدد د زقدداا قددبر  مددا يف  دد ي  احللدديب اأْلَْرَضُِّثَعهِّ

 طهدري رمدض ادلصدلي قد اًل،  عليه السدالمإك قرات اإلقام   3)ليً ان األر  الن سة  طّهر األر  اهاورة ذلا   بَوْعُضَهاِّبَوْعضاًِّ
 رادلرات أحد أقرين 

علدى األر  الن سدة ع ا ده إكا قددى علدى األر  لددخ  ااألول  ان الرِمض يعلض هبا الجاب الدن ً عنددقا ديددي 
، هاالدن ً الدبي علدض مرِملده ع ان الزم كلدل حبسدمه قدا يفهدم قدن الروايدة وقصدبّ  الطاهرة الدجابَ  رت األر ُ الطاهرة طهّ 

عدن  ردان السدؤال ابألسداس  دان عدن طهدارة الرِمدض أل ده يريدد الصدالة مدض قدد ينفدض مععدهم ؛ان الرِمض  طهدر ابل بد  عرراً،
 الجاب أو النداوة  فسها خا ة ادا يف عاتة سريعاً وديعن إزالة الجاب ابلنفف ولعن  بقى صلاسة الرِمض.

                                                           

 .555هد، ص1411قم،  –دمحم من إتريً احللي، قس طررات السرائر، قؤسسة الندر اإلسالقي   1)
 .39ص 3ادلصدر  فسه  ج  2)
 على ا ه لو عّمه دلا أضّر.  3)



 هٓٗٗٔحمرم9ِِّّٕالثالاثءِّ..............................................................(...ٔٔ)ِّ(ماتِّاالستنباطِّومبادئوِّوشروطومقوِِّّ)

8 
 

ردداجلواب عددام إك الددجاب الال ددض  دددبة االقطدد  والعصددا.. اخل قصددداا  عليدده السددالم رددإكا  ددان هددبا هددو قددرات اإلقددام
األر   طهددر الددجاب الددن ً ويل قدده  طهددري زللدده وهددو  للروايددة ر فيددد الروايددة حعمدداً عاقدداً يدددمض  ددض ادلددوارت إك  صددرح ابن

علدى ان مععدها و يعدن  ،رقين ال خصي  يف الرواية؟ وخصو داً السدؤال ال خيصد  اجلدواب الرمض أو اخلدبة أو غريوا.
 السؤال ريها خا اً  ما سبض.

ووُرِّبَوْعُضووَهاِّبَوْعضوواًِّ))ال دداين  ان ادلددرات قددن   ددن ً ابألر  قددن أول العددالم ومدددون هددو ال طهددري لددنفً ادل   اأْلَْرَضِّثَُعهِّ
ر يطّهدا ده ر الدم أو البول وال يقصد مه ا ده يطهدرهن مدض ادلقصدوت ادلاا يطهِّ ان ال وسي  السامض يف الومه األول، رعما يقال 

وُرِّبَوْعُضوَهاِّبَوْعضواًِّ)) عليه السالمقوضعه )معد إزال ه أي معد إزالة عني الن اسة  رعبلل عندقا يقول  أي    اأْلَْرَضِّثَُعهِّ
 ا  طهر ادلوض  البي أ ام ه الن اسة، وهو  ما  رى عام غري خاص ابلرمض واخلف ولبهها.اد

وقد  رح مبلل يف مدواهر العدالم ردال ي دوهم ا ده اخدجاو قنّدا ل وميده قيداس العلمداا خددبة االقطد  وضلدوهن علدى الرِمدض 
علدى قعدب إزالدة  ؛ادلالقي للنعدض وضلدوهن قال  )إك الظاهر أن ادلرات  طهري معف األر  البعف اآلخر قنها الن ً ،وضلوها
ادلداا قطهدر للبدول والددم، أو  طهدري معدف األر  قدا ال دض مععدا صلسدا آخدر   ا القاهن ابلبعف اآلخر،  ما يقالأثرهن عمّ 

ردال يعدون يف  -قنها شلا  ان عليها قن القدم وضلوهن، وإال راح مال إراتة  طهري معف األر  معف ادل ن سدات  النعدض 
شلا ينبني القط  مفساتهن  ما ال خيفى على العارا أبساليمه العدالم، مدض  -ابلف   عموم أو إطالا ي ناول ادلقام ر ادلطه  

 األول حينئدب، لعدن ريد اإلضمار قنه، ري عنّي عد هبا اهاز مض اس قباحه حىت لو أُ لبُ  ؛ينبني القط  مفسات قا ك رالهن   ياً 
 . 1) سابلن اسة ادلع سبة قن األر  الن سة اً ات قن احلديأ سل صّ عليه يعون احلعم ادلس فسيف ادلعاو أ ه 

)ولعله لبا  ان قن قعقد إمجاو ماق  ادلقا د  ض قا ين عض مه  القبقاب، مض هو األقدوى وراقدا جلماعدة قدنهم   وقال
عليددده قولددده   خصو ددداً ادلسددد فيف قدددن  2)اإلسدددعايف والسددديدان يف ادلنظوقدددة والدددره ؛ إلطدددالا   دددري قدددن األخبدددار السدددامقة

الددبي ال يقدددح يف لددهات ه دلددا ضلددن ريدده  دددرة معددف قددا يددوقى مدده  مددا  ددوّهم؛ « إن األر  يطهددر مععددها مععددا  »السددالم
 ضرورة أن ادلطلض ريه  فً األر .

 عم، لو  ان الدليض   ي  األحول خا ة ألقعن ادلناقدة مبلل، مض قد يقال ابسد فاتة طهدارة خددبة األقطد  قنده 
ما للنعددض أو القدددم، مددض و عددمه عصدداة األعمددى وععدداز الددرق  وضلددو كلددل، إال أن األحددول معددد النددّف عددن تعددوى قسدداوا

 . 3)خالره 
ِّغاثةِّاألمرِّاملالكِّمؤثدِّالِّدليل
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وشلا يؤ د ان الفقهداا لدو اسد ندوا للمدالك رإندا هدو لل قييدد معدد ومدوت ادلطلقدات أو ل قريدمه األقدر إ  كهدن ادلخدالف، 
يف ال طهدري ابألر  علددى زوال العدني قطعداً، وهددض يع دم زوال األثدر أيعدداً  مدا  درّح مدده يف )عّ ادلددار   مداا يف اجلددواهرقدا 

مددداق  ادلقا دددد وقنظوقدددة الطباطبدددائي، أو ال  مدددا يف  ددددف األسددد اك؟ ومهدددان يندددد ن قدددن األ دددض وقدددول أ  معفدددر يف 
إزالدة آ رهدا، علدى أن ادلدرات  وقعرورية  وقف  طهري الن اسات علدى« ديس ها حىت يبهمه أثرها»   ي  زرارة ادل قدم  

ابألثددر هندددا هددو األمددد اا الصددنار الدددا  بقددى قل صدددقة قددن عدددني الن اسددة، ريددددّل علددى ومدددوب إزال هددا حينئدددب قددا تّل علدددى 
 . وموب إزالة أ ض العني

وقن إطالا ابقي النصوص، وقناسب ه لسهولة ادلّلة ومساح ها، مض وحلعمدة أ دض قددروعّية هدبا احلعدم قدن ال خفيدف 
وهن، مض يف ال عليف موموب إزالة كلل قن العسر واحلرج قا ال خيفى، مض ديعن تعوى  عّبرهن عاتًة، مدض ديعدن تعدوى وضل

ظهدور سددائر النصددوص يف كلدل، مددض ديعددن  ن يدض خددم اخلصددم علدى كلددل أيعدداً؛ أبن يدرات قددن األثددر األمد اا الددا ال يع ددات 
ال األثددر ابدلعددب السددامض،  مددا عسدداهن يددوقئ إليدده  دد ي  هددبا  مقاؤهددا، وال يصدددا عرردداً كهدداب  ددام العددني قدد  وموتهددا،

اآلخددر ادل قدددم آ فدداً ادلددد مض علددى حعددم قددا ضلددن ريدده قدد  االسدد ن اا الظدداهر يف قسدداوامما يف  يفيددة  -معيندده  -الددراوي 
  1)ال طهري، وقد عرر  يف كلل الباب عدم وموب إزالة األثر 

را ده، و مدا سدبض،  دبلل رلدو  دان كلدل    ادلالك الظين، وعلى أيّ  عم معف عبارات األ  اب قوهم الس ناتهم إ 
 خطق قن غري ادلعصوم رال حي ج مه مض ادلرم  عموم رواهت مطالن القياس.
ِّحتقي ِّاستداللِّالشيخِّعلىِّحرمةِّالتشبيَِِّبالكِّاملكروىات

 .اإللعال عليه القه، لنرى قدى وروت واقا الديخ اال صاري رمن العروري  قض عبار ه  لها ع  قييم  
و هدو  مدا يف مداق  ادلقا دد  ك در زلاسدنها وإظهدار  - ال ددبيمه ابدلدرأة ادلعروردة ادلؤقندة احملجقدة  )ادلسقلة ال ال دة  قال

 حرام على قا عن ادلبسول ومجاعة،  الفاضلني والدهيدين واحملّقض ال اين. -لّدة حبِّها ابلدعر 
وإيدبائها وإغدراا الفّسداا هبدا، وإتخدال الدنق  عليهدا وعلدى أهلهدا، ولدبا واس دّل عليه مل وم  فعي ها، وه ل حرق هدا، 

 األمّية كوات النرية واحلمّية أن يب ر كا ر عدض معف منامم وأخوامم، مض البعيدات قن قراابمم. ال  رضى النفوس
 ّقددض لدديا قددن واإل صدداا، أّن هددبهن الومددوهن ال  ددنهف إلثبددات ال  ددر ، قدد   و دده أخددّ  قددن ادلدددعى؛ إك قددد ال ي 

 ادلب ورات يف ال دبيمه، مض وأعّم قنه قن ومه؛ رإّن ال دبيمه ابل ومة قد يوممه أ  ر ادلب ورات.
وديعدددن أن يسددد دّل عليددده كدددا سدددي يا قدددن عموقدددات حرقدددة اللهدددو والباطدددض، وقدددا تّل علدددى حرقدددة الف دددداا، وقنارا ددده 

 للعفاا ادلقخوك يف العدالة.
 الدهوية ابلنسبة إ  غري احلليلة، ق ض  مييج القوة -لو معيداً و  -ور وى قا تّل على حرقة قا يوممه 
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 قا تّل على ادلن  عن النظر؛ أل ّه سهم قن سهام إمليً.
 وادلن  عن اخللوة ابألمنبية؛ ألّن  ل هما الديطان.

 و راهة ملوس الرمض يف قعان ادلرأة حىت يمت ادلعان.
 يصفن ألزوامهن. ومرم ان ال سّج عن  ساا أهض البّقة؛ ألّدن

 وال سّج عن الصيب ادلمّي  البي يصف قا يرى.
والنهددي يف الع دداب الع يدد  عددن أن خيعددعن ابلقددول ريطمدد  الددبي يف قلبدده قددر ، وعددن أن يعددرمن أبرملهددن لدديعلم قددا 

 خيفني قن زين هن.
قدددة كدددا يهدددّيج الددددهوة عليهدددا، إ  غدددري كلدددل قدددن احملر قدددات وادلعروهدددات الدددا يعلدددم قنهدددا حرقدددة ك دددر ادلدددرأة ادلعّيندددة احملج 

 . 1)« ُرّب راغمه ريل»خصو اً كات البعض الا و ير  الدارو م عريعها للنعاح مقول  
 وقد سبض  قض إلعال السيد اخلوئي عليه.. وهنا  قول 

 ند قا سبض قن ا ه إكا ثب  ان الديخ أو غريهن يف قورت أو أ  ر )وقيدض ان الدديخ وقد  يف كلدل يف قدورتين  اسد أواًل:
إ  القيدداس و نقددي  ادلنددال الظددين، رهددو قددن اخلطددق الددبي و يندد هن عندده إال ادلعصددوقون  ددلوات هللا علدديهم، وهددو تاو للفقيدده 
، لل ددبر وهددو يف قرحلددة االسدد نبال ابن ال خيددرج عددن القواعددد واأل ددول قددن حيددأ ال يدددري، رددبلل خددرّي قنبدده لنددا وزلددّبر

 ن القياس، ورا   لباب العمض مه يف  ض الفقه؟رعيف ي وهم ابن كلل قسوّغ لرت رواهت مطال
ولعددن قدد  كلددل، رالظدداهر ان الددديخ و ي مسددل م نقددي  ادلنددال الظددين والقيدداس را دده إكا  ددان اسدد ند إ  األقددور  اثنيوواً:

ال الثة رقد  ) راهدة اجللدوس ورم دان ال سدج عدن  سداا أهدض البقدة والصديب ادلميد   لعدان اإللدعال وارتاً، ولعدن الدديخ 
 ند إ  اهمدددوو قدددن حيدددأ اهمدددوو رالحدددق قولددده )وديعدددن أن يسددد دّل عليددده كدددا سدددي يا قدددن عموقدددات حرقدددة اللهدددو اسددد

اإلطالقددات  لديدده الدددليض، سددلمنا لعددن رددان الظدداهر ان هددبا هددو عمدددة قسدد ندهن والباطددض، وقددا تّل علددى حرقددة الف ددداا 
إ  غددري كلددل...  شلدا يظهددر قندده ان اهمددوو )قولدده رلموعددة أقددور وأضداا )قددس سددرهن  معدميمة )ور ددوى...  وقددد ك ددر 

قن حيأ اهموو هو ادلس ند ال خصوص ال الثة.. وقن الواض  ان ادلؤيد الواحد ال يعدد تلدياًل وال ادلؤيددان أو ال الثدة.. 
 القط ؛ أال  رى ان خم ال قدة ال يدورث القطد  ولعدنكلل ولعن ام ماو عدر قؤيدات قد يعد تلياًل عرراً مض قد يورث 

 .ال ابآلحات والبعف االس دالل ابهموو قن حيأ اهمووريعون  ،العدرات قن أخبارهم يفيد القط  ام ماو
)إ  غددري كلدل قدن احملر قددات وادلعروهدات الددا  إك قدال  ويؤ دد قدا قلندداهن ان الدديخ اع دم ان رلمددوو كلدل قددورث للعلدم

ج الدددهوة عليهددا، خصو دداً كات البعددض الددا و يددر  الدددارو م عريعددها يعلددم قنهددا حرقددة ك ددر ادلددرأة ادلعّينددة احملجقددة كددا يهدديّ 
 ا دد  علدداًل ُقعددّدة رقدد ، غايددة األقددور  و لددل  ،إال العلددم رلددم يعددن قسدد ندهن حقيقددةً «  ُرّب راغددمه ريددل»للنعدداح مقددول  
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يعمض مده أمدداً مدض إك الديخ و الظين األقر ان يدعض عليه ابدا ال  ورث العلم، ال ان يدعض عليه اب ل عمل  ابلقياس 
قدن رلموعدة قدن األتلدة ) اإلطالقدات  وادلؤيددات ) القيداس ررضداً  ر ددمر وأتقدض ميدداً. قدد  ولّددعمض ابلعلدم وإن  دان 

لىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلوِّالعاىرثو        ُو


