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الكلمات التعريفية

ُيوِري(. )قواعد ، أصول ، التفسري ، كنز العرفان ، السُّ

�ض امللخَّ

هذه دراس��ة قامت عىل قراءة قواعد أصول التفسري يف )كنز العرفان يف فقه القرآن( 
ّ )ت 826ه�( ، وتبنيَّ من هذه الدراس��ة أنَّ القواعد األصولية يف الكنز  ��ُيوِرّي احللِّ للسُّ
ب عند  ��ُيوِري بعد ذكره : أنَّه قاعدة أصولية ، والثاين مل يعقِّ ب السُّ صنفان ، أحدمها : عقَّ
ذكره ، إما ألنَّه وردت االش��ارة إليه عند ذكره للمرة األوىل ، وإما ألنَّه مشهور فاستغنى 
ة– حسبم نظنُّ واهلل  ل مرَّ به بالذكر عند وروده أوَّ بشهرته عن ذكر ذلك ، وإما ظنَّ أنَّ عقَّ
أعل��م– ألنَّ الكت��اب وردت فيه قواع��د أصولية كثرية وغطت معظ��م أبواب الفقه من 
يَّات ، بل غطت أقس��ام الفقه أربعته��ا: )العبادات، العقود، اإليقاعات،  الطهارة إىل الدِّ
ل��ت إىل حتقي��ق ما هتدف إليه وه��و بيان الصلة الوثيق��ة بني )أصول  واألح��كام( وتوصَّ
الفقه(، و)التفس��ري( بل نكاد نجزم أنَّه ال غنى للمفسِّ عن القواعد األصولية ، الس��يم 
التفس��ري الفقهي )املقارن(؛ ألنَّ القواعد األصولية أداة من أدوات املفس والفقيه مًعا يف 
البح��ث املق��ارن كل منهم يلجأ إليها؛ ليؤيد رأيا يتبناه ، أو يرد هبا رأًيا يرى عدم صحته. 
وهبذا تكون )مدرس��ة احللَّة الفقهي��ة( قد برعت يف املزج بني أصول الفقه والتفس��ري يف 
التفسري الفقهي يف ميدان البحث املقارن وجتىلَّ هذا األمر عىل يد فقيه بارز من فقهائها هو 
ّ يف تفسريه الفقهي، والدراسة برمتها تكشف النقاب عن مدى التطور يف  السيورّي احللِّ



34

ق�اعد اأ�ص�ل التف�صري

هذه املدرسة يف ميادين البحث يف العلوم اآلتية: )أصول الفقه، التفسري، والفقه املقارن(، 
ّ هبا. وهي تفرق بني األصول العامة، نحو : الكتاب ،  وتبني مدى براعة الس��يوري احللِّ
والس��نَّة ، والعقل واللغة. وبني القواعد املندرجة بني حتت أصل من تلك األصول؛ لذا 
ي البحث ب�)قواعد أصول التفس��ري(، أي: أنَّ الباحثني دقق��ا يف القواعد التي يلجأ  س��مِّ
إليها املفس يف بحث التفس��ري بعامة ، ويف بحث التفس��ري الفقه��ي بخاصة الذي يرتكز 
بطبيع��ة احلال عىل ركيزتني: إحدامها: علم التفس��ري، والثاني��ة: علم الفقه، ونتاجهم هو 
فقه ملن أراد الفقه، وتفس��ري فقهي ملن أراد تفسريا فقهيا، فوجد جمموعة– من القواعد– 
ليس��ت بقليلة حتكم عملية التفس��ري الفقهي، وتضبط عملية استنباط احلكم الفقهي من 
داخ��ل النص القرآين الذي يقع ضمن دائرة احلكم، وهذه القواعد بلحاظ ما تتفرع عنه 
يمكن أن تقسم عىل جماميع كل جمموعة يمكن أن تندرج حتت أصل عام ، وهذا األصل 
ق��د يكون رشعيًّا يدخل ضمن اإلطار القرآين )الكتاب(، أو اإلطار الروائي )الس��نة( ، 
ا )اللغة( تندرج  وقد يك��ون عقليًّا )العقل( تندرج حتته القواعد العقلية  وقد يكون لغويًّ
حتت��ه جمموعة م��ن القواعد اللغوية التي هي قواعد لغوي��ة تتحكم يف ضبط داللة النص 
اللغ��وي ، اس��تقاها األصولي��ون– علمء علم أص��ول الفقه– من اللغويني وس��خروها 
الستخراج احلكم من النص القرآين، ثم أخذها املفسون عن األصوليني وتعاطوا معها 

يف التفسري بعامة ، والتفسري الفقهي بخاصة ، وهي يف األخري– أي : الفقهي أظهر.
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Abstract

Such a study finds existence in explicating the interpretation 

rules of Kanz Al-Arfan for Al-Sewri Al-Hilli (Died in 826 H), then 

it extrapolates these rudiments as stratified into two types: 

Al-Sewri elucidates as he mentions in the first and he never 

elucidates as he does in the second; it is either there is a mention 

of it or he is up to par enough or he thinks that he elucidates 

as there is a mention, Allah ordain, as there are many a rule 

found in the book encompassing all the chapters of theology 

from chastity to tributes, or rather it does encompass the 

four chapters of theology: rituals, bonds, social dealings and 

regulations) and reaches what it really targets; it is to manifest 

the nexus between  theology origin and interpretation, that 

is why it is quite convenient to say that no interpreter could 

do without the traditional rules, in specificity the theological 

interpretation, the comparative one. The traditional rules are 
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considered as a device the interpreter and the theologian 

exploit in the contrastive research; each reverts into it to solidify 

or to refute a viewpoint he is not thoroughly satisfied. However, 

the Theological Hilla School exerts itself to have an amalgam 

of the theology principles and the theological interpretation in 

the terrain of the contrastive research. Such rises to the surface 

at the hand of a paramount theologian, Al-Sewri Al-Hilli in his 

theological interpretation. the entire study exposes the scope 

of development the school maintains in the fields of sciences; 

the principles of theology, interpretation and the contrastive 

theology, it is to depict the expertise of Al-Sewri AL-Hilli in such 

a field as there is a line of demarcation between the general 

principles , grammar, books, traditions, mind, language and the 

rules that emanate from a principle , that is why the research 

paper is entitled as “Rules of Interpretation Principles”, that is to 

say, the researchers scrutinize the rules an interpreter resorts into 

in general, yet in the research of the theological  interpretation , in 

particular, he depends mainly upon two monoliths : the science 

of interpretation and theology whose product is theology for 

those who target such a locus and the theological interpretation 

is for those who target the same one. Moreover, it is found that 
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there is a set of rules dominating the theological interpretation 

and adjusting the process of the theological induction from 

the Quranic text itself that falls in the decision orbit; these rules 

ramify into groups, each one ensconces under the wing of a 

general origin, such an origin could be legal in the Quranic orbit 

or narrative, the traditions, or it could be of mind to be ramified 

under the mental rules ,or it could be of linguistics under which 

there should be linguistic rules that stern the semantics of 

the text the traditionalists imbibe from the grammarians and 

exploit it to induct the decision from the Quranic text, then 

the interpreters borrow it from the traditionalists and respond 

to it in light of general interpretation and the theological 

interpretation in particular. Ultimately it is the theological to run 

into manifestation.
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املقدمة

اأهمية البحث

ُيوِرّي إىل القواعد األصوليَّة يف كنز العرفان يف فقه القرآن؛ لبيان معنى النص  جلأ السُّ
وإزالة اللبس عن فهمه، ودفع الش��بهات التي تثار يف إطار الفهم، فهو وس��يلة إلسقاط 
دليل اخلصم، أو تقليص دائرة بيان دليله، فهو أداة ترجيح بني اآلراء، لذا أكثر ما يستعني 
هبا املفسِّ يف التفسري الفقهي، ويف جمال املقارنة التي تتطلَّب عرض اآلراء، والنظر يف دليل 
ُيورّي حني يعمد إىل درج القاعدة األصوليَّة  كلِّ رأي، وبيان الرأي الراجح من بينها. والسُّ
ر عبارة: )كم تبنيَّ يف األصول(، أو  يشري- غالًبا- إىل كوهنا قاعدة أصوليَّة؛ لذا نجده يكرِّ
��ُيورّي،  ر يف علم األصول(. وقد تأملنا يف كنز العرفان يف فقه القرآن للسُّ عبارة: )ملا تقرَّ
عة عىل اجلزأين  فوجدناه قد استعان بالقاعدة األصوليَّة يف أكثر من مخسني موضًعا، موزَّ
ا القواعد التي مل ُيرْش إليها فقد متكنَّا من تش��خيصها؛ ألنَّ  م��ن كتابه مناصفًة تقريًبا، وأمَّ
صني  ين واملتخصِّ ��ا متعارفة عند املفسِّ بع��ض تلك القواعد، وإن كانت أصوليَّة، إاِلَّ أهنَّ
ُص امَل��وِرد(، و)َما ِمْن َع��امٍّ إاِلَّ َوَقْد  ��َبِب اَل خُيَصِّ بعل��وم القرآن، نح��و: )ُخصوُص السَّ
ص  ة األصوليني يف تداوهلم- الي��وم- ب�)امَلْوِرد اَل خُيَصِّ (، وه��ي متعارفة عند عامَّ  ُخصَّ
الَواِرد( واملؤدَّى واح��د وإن اختلفت الصياغات اللفظيَّة للقاعدة. والقواعد األصوليَّة 
��ة، أي: أصل وجودها عن��د علمء اللغ��ة، ثم أخذها عل��مء األصول  ت��ارًة تك��ون لغويَّ
روها يف خدمة االس��تنباط الفقهّي، كاملطلق واملقيَّد- مث��اًل- فأهل اللغة عندهم  وس��خَّ
ا مطلقة، وإن جاءت مقيَّدة بقيد  دة منها قالوا: إهنَّ مقّي��دات كثرية للفظة، فإن جاءت جمرَّ
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من تل��ك املقيِّدات، قالوا: إهنا لفظة مقيَّدة، نحو قوهلم: رج��ٌل لفٌظ مطلٌق، ورجٌل عاملٌ 
ُمقيٌَّد بالوصف وهو العلم. وبمثل هذا املثال متاًما- ولكن يف دائرة االستنباط الفقهّي- 
��ارة مطلقة، في حي��ن أنَّها ف��ي قوله تعالى   قال��وا: قول��ه تع��اىل ﴿َفَتْحِرْيُر َرَقَبــٍة﴾ الكفَّ
بة  ﴿َفَتْحِرْيُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة﴾ الكفارة مقيدة باإليمان. وتارًة عقليَّة، وتارًة رشعيَّة، وتارًة مركَّ
ب��وا علّيها أحكاًما،  م��ن أمري��ن، إاِلَّ أنَّ علمء األصول أقام��وا الدليل عىل حجيَّتها، ورتَّ
قوا بينها وبني القواع��د الفقهيَّة من حيث مورد  نوه��ا يف مصنَّفاهت��م األصوليَّة، وفرَّ ودوَّ
جرياهن��ا، ف��األوىل- األصوليَّة- جت��ري يف األبواب كلها، واألخرى ختت��صُّ بباٍب دون 
��ة تتمثَّل بالقواعد اللفظيَّة التي تندرج حتت  األب��واب الفقهيَّة األخرى، فالقواعد اللغويَّ
 حجيَّة الظهور، والرشعيَّة، نحو: قاعدة االستصحاب التي مستندها رشعي: )ال تنقض 
��ك(، والعقليَّة نحو: )خرب الواحد ال ينس��خ الق��رآن(، واملزجيَّة من قبيل:   اليق��ني بالشَّ

)ما من عام إاِلَّ وقد خص(، فقد تناقله األصحاب ويؤيده العقل؛ لتدرج األحكام.

صني دقيقني، مها: أصول  وم��ن هنا تظهر أمهية البحث بوصفه بحًثا مجع ب��ني ختصُّ
الفقه والتفس��ري، مبيِّنًا مدى الصلة بينهم، وكاش��ًفا عن إفادة التفس��ري من أصول الفقه، 
وإفادة أصول الفقه من التفسري بوصفه ميداًنا لتطبيق قواعده النظرية يف إطارها التطبيقي 
يناه ب�)قواعد أصول التفسري؛ قراءة  العمل؛ لذا اخرناه؛ ليكون عنواًنا لبحثنا، وقد س��مَّ

ّ )ت 826ه�(. يف كنز العرفان للسيورّي احللِّ

اأ�صباب اختياره

��ُيورّي قراءًة  ا قرأنا )كنز العرفان( للسُّ وق��د اخرنا هذا املوضوع ألس��باب منها: إِنَّ
ا قواعد أصوليَّة اس��تعان  د أهنَّ ي��ًة فوجدناه حيتجُّ بقواعد، ويذكر عقيب ذكرها ما يؤيِّ متأنِّ
هبا يف تفس��ريه كن��ز العرفان. وهذا األم��ر دفعنا إىل تتبُّع تلك القواعد بحس��ب ورودها 
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يف الكن��ز، ونذكر مقولته الت��ي تؤيِّد أصوليَّة تلك القواعد؛ وهب��ذا نبنيِّ مدى الصلة بني 
أصول الفقه والتفس��ري من جهة، وبيان أنَّ القواعد األصوليَّة أداة من أدوات املفسِّ من 
ٌن بالتفسري، فقد  ٌن بأصول الفقه مثلم هو ُمَتَمكِّ ُيورّي ُمَتَمكِّ جهة ثانية، وهبذا نبنيِّ أنَّ السُّ
َر القواعد األصوليَّة يف خدمة التفسري، ويف هذا بيان ألمرين أحدمها: تطور أصول  َس��خَّ
عت أصول الفقه  الفقه عند مدرس��ة احللَّة الفقهيَّة، والثاين: إنَّ مدرسة احللَّة الفقهيَّة طوَّ

خلدمة التفسري، والسيم التفسري الفقهي.

اأهداف البحث

اًل: بي��ان مدى اللُّحمة ب��ني أصول الفقه  ٍة منها: أوَّ هي��دف البحث إىل أهداف ِع��دَّ
والتفس��ري. ثانًيا: إثب��ات أنَّه ال غنى للمفسِّ عن أصول الفقه، والس��يم حقل التفس��ري 
الفقه��ي. ثالًثا: تس��ليط الضوء عىل براعة الس��يورّي يف ميداين أصول الفقه والتفس��ري. 
ر الذي الح يف األفق عند مدرس��ة احللَّة الفقهيَّة عىل  رابًعا: إعطاء فكرة وافية عن التطوُّ
م يف بحثني  مس��توى البحث األص��ويل، والبحث القرآين الفقهي يف بح��ث واحد، ال أهنَّ
منفصلني، وممَّا يؤيد ذلك أنَّنا وجدنا القاعدة األصوليَّة حارضة يف التفسري الفقهي )كنز 

ُيوِرّي من بدايته إىل هنايته. العرفان( للسُّ

م�صكلة البحث

صني يف عل��وم القرآن والتفس��ري حياولون إبعاد  هن��اك بعض الباحث��ني من املتخصِّ
ة، فجاء هذا البحث ليعالج  )أصول الفقه( من س��احة علوم القرآن والس��احة التفس��رييَّ
هذه املش��كلة، ويثبت أنَّه ال غنى للمفسِّ عن أصول الفقه، وأنَّ القواعد األصوليَّة أداة 

. من أدوات املفسِّ
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ة البحث خطَّ

مة، ومتهيد، وأربع��ة مباحث، ثمَّ ُختم ب�اخلامتة ونتائج البحث  ق��ام البحث عىل مقدِّ
ا التمهيد فقد كان بعنوان: حتديد مفهوم القواعد األصوليَّة،  وثبت املصادر واملراجع. أمَّ
��ن: القاعدة يف اللغة، والقاعدة يف االس��تعمل الق��رآين، والقاعدة يف االصطالح  وتضمَّ
ن  ُيوِرّي، مصنَّفاته، وتفسريه، وتضمَّ ل فقد كان بعنوان: السُّ ا املبحث األوَّ األصويل، وأمَّ
ن ثالثة فروع،  ، وتضمَّ ّ ل، فقد كان بعنوان: السيورّي احللِّ ا املطلب األوَّ ثالثة مطالب، أمَّ
ل: اس��مه وش��هرته، والفرع الثاين: ش��يوخه وتالمذته، والفرع الثالث:  هي: الفرع األوَّ
ن فرعني:  ا املطلب الثاين فقد كان بعنوان: املصنَّفات العلميَّة، وتضمَّ مكانته العلميَّة. وأمَّ
ا املطلب  ة، وأمَّ ��ة، والفرع الثاين: املصنَّفات التفس��رييَّ ل: املصنَّفات العقائديَّ الف��رع األوَّ
ل: نمط  ن ثالثة فروع، هي: الفرع األوَّ الثالث، فقد كان بعنوان: تفس��ريه الكنز، وتضمَّ
الكنز، والفرع الثاين: لون التفس��ري، والفرع الثالث: منهج التفس��ري، وأما املبحث الثاين 
ن مطلبني: أما املطلب  مة كنز العرفان، وتضمَّ فقد كان بعنوان: القواعد األصوليَّة يف مقدِّ
ل: اجلانب النظري،  ل فهو: قواعد داللة األلفاظ عىل املعاين، وتضمن فرعني: األوَّ األوَّ
ا املطلب الثاين، فق��د كان بعنوان: قواعد البيان لأللفاظ  والث��اين: اجلانب التطبيقي، وأمَّ
ل: قواع��د تضييق دائرة البي��ان، والثاين: قواعد  ن فرعني: األوَّ ضيًق��ا واتِّس��اًعا، وتضمَّ
اتِّس��اع دائ��رة البيان، وأما املبحث الثال��ث فقد كان بعنوان: القواعد األصوليَّة املس��ندة 
ل: قواعد األم��ر، والثاين: قواعد النهي،  ن ثمنية مطالب: األوَّ إىل أص��ول الفقه، وتضمَّ
والثال��ث: قواعد اللف��ظ الواحد، والرابع: قواعد اللفظت��ني، واخلامس: قواعد العموم 
والس��ادس: قواعد التخصيص، والس��ابع: قواعد املع��اين، والثامن: قواع��د املفاهيم، 
ا املبحث الراب��ع، فقد كان بعنوان: القواعد  والتاس��ع: قواعد التعارض والرجيح، وأمَّ
ل: قواعد املش��تق،  ن س��تَّة مطالب: األوَّ األصوليَّة غري املس��ندة إىل أصول الفقه، وتضمَّ
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والثاين: قواعد العام، والثال��ث: قواعد التخصيص، والرابع: قواعد األصول اللفظيَّة، 
واخلامس: قواعد املفاهيم، والسادس: قواعد األصول العملية.

منهجيَّة البحث

ق��ام منهج البحث ع��ىل جمموعة من املناه��ج، فقد مجع بني املنه��ج اإلحصائي؛ إذ 
��ُيوِرّي نفسه عن كوهنا قواعد  أحصينا القواعد األصوليَّة يف كنز العرفان التي أفصح السُّ
أصوليَّ��ة، والقواع��د األصوليَّة التي أورده��ا، إاِلَّ أنَّه مل يرْش إىل كوهن��ا أصوليَّة، واملنهج 
ن��ا عمدن��ا إىل ذك��ر اآلراء الفقهي��ة يف كل مس��ألة عرض هل��ا البحث، فقد  املق��ارن؛ ألنَّ
أوردنا رأي اإلماميَّة، ورأي املذاهب اإلس��الميَّة، وهي )احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، 
واحلنابل��ة( التي تؤيدها القاعدة األصوليَّ��ة، أو تعارضها، واملنهج الفقهي؛ ألنَّه حرص 
ع��ىل عرض القواعد األصوليَّة يف معاجلتها للنصوص عىل وفق الرتيب الفقهي بدًء من 

ة والتطبيق. الطهارة، وانتهاًء بالديَّات، واملنهج التكامل؛ ألنَّه مجع بني النظريَّ

فر�صيَّة البحث

انطل��ق البحث من فرضيَّة ك��ربى مفادها: هل القواعد األصوليَّ��ة أداة من أدوات 
املفسِّ أو ال؟ وعىل الفرض الثاين، فم هي القواعد األصوليَّة؟ وكيف أفاد منها املفسِّ يف 

ة؟ ة والتفسري الفقهي بخاصَّ التفسري بعامَّ

حدود البحث

إنَّ حدود البحث هي القاعدة األصوليَّة ومتعلقها النص القرآين الوارد يف التفسري 
��ُيوِرّي، وال��رأي الفقهي القائ��م عىل النص  الفقه��ي )كن��ز العرف��ان يف فقه القرآن( للسُّ

القرآين، الذي قد يكون مؤيًدا بالقاعدة األصوليَّة، وقد يكون مرفوًضا هبا.
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جمال الإفادة منه

ٍة، منها: أصول الفقه، والتفس��ري،  يمك��ن اإلف��ادة من هذا البح��ث يف جماالت ِع��دَّ
والفق��ه، وامل��دارس الفقهيَّ��ة، وعلوم الق��رآن، والتفس��ري الفقي، والقواع��د، والداللة 
ة، والصلة بني علوم  القرآنيَّ��ة، ومباحث األلفاظ، ومباحث التعادل والرجيح بني األدلَّ

ة. ة، والبحث الفقهي القائم عىل األصل القرآين بخاصَّ الرشيعة، والبحث القرآين بعامَّ

الدرا�صات ال�صابقة

مل نج��د يف ح��دود تتبُّعن��ا بحًثا تن��اول قواع��د أصول يف التفس��ري يف كن��ز العرفان 
دة،  للس��يورّي، عىل الرغم من الدراس��ات الكثرية التي تناولت الكنز من حيثيَّات متعدِّ

لذا فهي دراسة بِكر يف هذا الباب، مل يسبقنا إليها أحد بحسب تتبُّعنا.

م�صادر البحث ومراجعه

 ، ّ هلا كنز العرفان يف فقه القرآن للس��يورّي احللِّ ق��ام البحث عىل مصادر عديدة، أوَّ
واملص��ادر األصوليَّ��ة؛ لتوثيق القواعد األصوليَّة التي اس��تعان هبا الس��يورّي، والكتب 
الفقهي��ة لتوثيق اآلراء الفقهيَّة م��ن الفقه اإلمامّي، وفقه املذاهب اإلس��الميَّة األخرى: 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة.

خامتة البحث ونتائجه

ة خلَّصها الباحثان يف اخلامتة. وقد توصل البحث إىل نتائج مهمَّ
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 التمهيد
حتديد مفه�م الق�اعد الأ�ص�ليَّة

القاعدة يف اللغة

ق��ال الفراهيدّي: أب��و عبد الرمحن، اخلليل ب��ن أمحد )ت 175ه���(: الَقواِعد: مَجٌْع 
ْمِل: َما اْرَتَك��َن َبْعُضُه َفْوَق َبْعٍض  مف��رده: َقاِعَدة والَقواِعد: َأَس��اُس الَبْيِت، وَقَواِعُد الرَّ
)1(. وقال  َب اهْلَ��ْوَدِج فِيِهنَّ َضاٌت يف أْس��َفِلِه َقْد ُركِّ وَقَواِعُد اهْلَْوَدِج: َخَش��َباٌت َأْرَبٌع ُمْعَرِ
ا )ت 395ه�(: َقواِعد البيت: َأَساُسُه،  ابن فارس: أبو احلس��ني، أمحد بن فارس بن زكريَّ
َضاٌت يف أْس��َفِلِه)2(. وقال الراغب األصفهايّن: أبو  وَقَواِعُد اهْلَْوَدِج: َخَش��َباٌت َأْرَبٌع ُمْعَرِ
ل )ت 503ه�(: َقَواِع��ُد البِنَاِء: َأَساُس��ُه، وَقواِعُد  د ب��ن امُلَفضَّ القاس��م، احلس��ني بن حممَّ
د بن  اهلَ��ْوَدِج: َخَش��َباُتُه اجلَاِرَي��ُة جَمَْرى َقواِعِد البِنَ��اِء)3(. وقال الرازي: زي��ن الدين، حممَّ
أيب بك��ر بن عبد القادر )ت 666ه���(: قواِعُد الَبْيِت: أساُس��ُه)4(. وقال ابن منظور: أبو 
د بن مك��رم )ت 711ه�(: القاعدة: أْص��ُل األس والقواعد:  الفض��ل، مج��ال الدين حممَّ
م اهلروّي   األس��اس، وقواع��د البيت: أساس��ه، ونقل ق��ول أيب ُعَبْيد، القاس��م بن س��الَّ
��َحاِب: أُصوهُلُا املعرضة يف آفاق السمء ُشبَِّهْت بَقواِعد البِنَاِء،  )ت 224ه�(: َقواِعُد السَّ
د بن السّي البغدادّي )ت 311ه�(:  اج : أيب إس��حاق، إبراهيم بن حممَّ جَّ ونقل قول الزَّ
َضاٌت يف  القواِع��ُد: أَس��اطِنُي البِنَاِء الت��ي تعمده، َوَقواِعُد اهلَوَدِج: َخَش��َباٌت َأْرَب��ٌع ُمْعَرِ
ُب ِعيَداُن اهلَوَدِج فِيَها، ونقل قول ابن األثري: أيب السعادات جمد الدين املبارك  أْسَفِلِه ُتَركَّ
َض منها وَسُفَل َتْشبِيًها بَقواِعِد البِنَاِء)5(. وقال  د )ت 606ه�(: الَقواِعُد: ما اعَرَ ابن حممَّ
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د بن عّلّ )ت 770ه�(: َقواِعُد الَبْيِت)6(: أساُس��ُه،  الَفيُّوِم��ّي: أبو العب��اس، أمحد بن حممَّ
د ب��ن يعقوب )ت 817ه���(: قواعد  وق��ال الف��ريوز آبادّي: أب��و طاهر جم��د الدين حممَّ

.)7( َب فِيِهنَّ َتُه ُركِّ اهلَْوَدج: َخَشباٌت أْرَبٌع حَتْ

ل��دى تتبُّعنا أقوال اللغويني بدًء م��ن الفراهيدّي، وانتهاًء بالفريوز آبادّي وجدنا أنَّ 
اللغوي��ني يتَّفقون عىل معنًى واحد، هو )قواعد( عىل وزن )فواعل( مجٌع مفردُه )قاعدة( 
عىل وزن )فاعلة( والقاعدة: أصل األس، والقواعد: األساس وأساطني البناء، وقواعد 
البيت: أساس��ه، واملعنى اللغ��وي ل�)القواعد( ناظر إىل اجلانب احل���ِّ )املادِّي(، نحو: 
)قواعد البيت، قواعد الرمل قواعد اهلودج، وقواعد الس��حاب تش��بيها بقواعد البناء( 

وهم عيال عىل الفراهيدّي فيم ذكروا من معنًى للقواعد.

القاعدة يف ال�صتعمال القراآين

ل،  ا املوض��ع األوَّ  اس��تعمل الق��رآن الكري��م لفظ��ة القواع��د يف ثالثة مواض��ع، أمَّ
فقد استعملها فيه بمعنى: ال�ُمسنَّات من النساء الاليت قعدن عن التزويج)8(، قال تعاىل: 
ِت اَل َيْرُجوَن نَِكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح َأن َيَضْعَن ثَِياَبُنَّ َغْرَ  ﴿َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ
نَّ َواهللُ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)9(، وهذا املعنى خارج مدار  َجاٍت بِِزينٍَة َوَأن َيْســَتْعِفْفَن َخْرٌ هلَُّ ُمَتَبِّ
ا املوضعان الثاين والثالث، فقد اس��تعملها فيهم بمعنى: األساس واألصل  البحث، وأمَّ
نَا َتَقبَّْل ِمنَّا  ِعيُل َربَّ ََ ملا فوق��ه)10(، قال تعاىل: ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْســ
ــِميُع اْلَعلِيــُم﴾)11(، والقواعد هنا مجع قاعدة وهي الس��افات؛ لذا مجعها،  ــَك َأنَت السَّ إِنَّ
فكلُّ س��اف قاعدة ملا فوقه وبناًء ملا حتته، ومعنى )يرفع( أي: يثبِّت ويبني، فإنَّ كل ساف 
إذا ف��رغ منه يتَّصف بالثبوت، ورف��ع البناء أمر الزم لثبوته)12(، وق��ال تعاىل: ﴿َقْد َمَكَر 
ــْقُف ِمــْن َفْوِقِهْم َوَأَتاُهُم  الَِّذيــَن ِمْن َقْبلِِهــْم َفَأَتى اهللُ ُبنَْياَنُْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ
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اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن﴾)13(، أي: األساس)14(، وهذا املعنى هو مدار البحث.

القاعدة يف ال�صطالح الأ�ص�يل

د بن عّلّ )ت 770ه�( قائاًل: »الَقاِعَدة  فها الَفيُّوِمّي: أبو العباس، أمحد بن حممَّ وعرَّ
ُّ امُلنَْطبُِق َع��ىَل مَجِي��ِع ُجْزِئيَّاتِِه«)15(،  ابِ��ُط، وهي األمُر ال��ُكلِّ يف االصط��الح بمعنى: الضَّ
ا، إاِلَّ أنَّه يف الوقت نفسه كان يعنى بإيراد التعريفات  والفيومّي وإن كان مصنَّفه معجًم لغويًّ
ُح  االصطالحيَّة؛ ألنَّه فقيه من فقهاء الشافعيَّة، وحني يورد التعريف االصطالحّي ُيَرِّ

بذلك؛ لذا أوردنا تعريفه هنا.

 ّ ر احللِّ د بن احلس��ن بن يوس��ف ب��ن املطهَّ قني: أبو طالب، حممَّ ف فخر املحقِّ  وع��رَّ
: أبو منصور، مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف بن عّلّ  ّ مة احللِّ )ت 771ه���(، ابن العالَّ
��ة الفقهية- القاعدة  ّ )ت 726ه�(- من أعالم مدرس��ة احللَّ د بن املطهر احل��لِّ اب��ن حممَّ
ِه ِمنُْه، َفُهَو  ُه، َوُيْس��َتَفاُد ُحْكُم َغرْيِ ا: »َأْمٌر ُكلِّ ُيْبنَى َعَلْيِه َغرْيُ يف االصط��الح األصويل بأهنَّ

َكاْلُكلِّ جِلُْزِئيَّاتِِه َواأْلَْصُل لُِفُروِعِه«)16(.

فه��ا الرشي��ف اجلرج��ايّن )ت 816ه�( قائ��اًل: »قضية كليَّ��ة منطبقة عىل مجيع  وعرَّ
جزئيَّاهتا«)17(.
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ل املبحث الأوَّ

َفاُتُه، َتْف�ِصرُيُه نَّ ُي�ِري، ُم�صَ ال�صُّ

ُي�ِري احِلّلي ل: ال�صُّ املطلب الأوَّ

ل: اسمه وشهرته الفرع األوَّ

أم��ا لقب��ه، فهو مجال الدين، وأم��ا كنيته، فهي أبو عبد اهلل، وأما اس��مه، فهو املقداد 
يورّي، أو املقداد السيورّي، وأما نسبه فهو  ابن عبد اهلل، وأما ش��هرته، فهي الفاضل السُّ
ّ واألس��دّي)18(، أما السيورّي فهو نس��بة إىل القرية التي ولد فيها، وهي  الس��يورّي احللِّ
)ُس��ُيور( إحدى القرى التابعة للحلَّة، و)ُس��ُيور(- بضمِّ الس��ني والياء- يف اللغة: مجع 
مف��ردة: )َس��رْي(: الذي ُيَق��دُّ من اجِلْلِد)19(. ويب��دو يل: أنَّ هذه القرية كانت تش��تهر ببيع 
يت هبذا االسم  ا تشتهر بصناعة األحزمة؛ لذا سمِّ اجللود التي تصنَّع منها األحزمة، أو أهنَّ
ّ فهو نس��بة إىل احللَّة مدينته، وأما األس��دّي فهو نس��بة إىل قبيلته بني  ا احللِّ واهلل أعلم. أمَّ

أسد.

وفات��ه: تويفِّ يف النجف األرشف س��نة )826ه���(، أي: بعد مائ��ة عام مضت عىل 
ّ )ت 726ه�()20(، ودفن يف مقربة السالم. مة احللِّ رحيل العالَّ

الفرع الثاين: شيوخه وتالمذته

د بن مك��ي العامّل  ل: حممَّ  أب��رز ش��يوخه الذي��ن تتلمذ ع��ىل أيدهي��م الش��هيد األوَّ
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ل ش��يخه، فقد نقل  ح الس��يورّي يف كنز العرفان أنَّ الش��هيد األوَّ )ت 786ه�( وقد رصَّ
، إذا ُس��لَِّم عليَّه، فلو أخلَّ هل  دِّ عىل املصلِّ عن��ه بعض أقواله، ففي مس��ألة: وجوب الرَّ
ق الكنز  تبطل صالته، إذ قال: »قال بعض ش��يوخنا املعارصي��ن: ال«)21(، وقد أثبت حمقِّ
ج قوله م��ن كتابه البيان)23(،  ل)22(، وخرَّ ��د القايض أنَّ هذا الش��يخ هو الش��هيد األوَّ حممَّ
��د بن احلس��ن )ت 771ه�(، نجل  قني: حممَّ ل تتلم��ذ عىل يد فخ��ر املحقِّ والش��هيد األوَّ
ر  : احلس��ن ب��ن املطهَّ ّ مة احللِّ قني تتلمذ عىل ي��د أبيه العالَّ ، وفخ��ر املحقِّ ّ م��ة احل��لِّ  العالَّ
خ  )25(، وه��و الذي أرَّ ّ )ت 726ه���()24(، واملش��هورون م��ن تالمذته: ابن راش��د احل��لِّ
 ّ ّ )ح��ي يف832ه���()27(، وابن فه��د احللِّ  وف��اة أس��تاذه الس��يورّي)26(، والقطَّ��ان احللِّ
)ت 841ه�(، وابن العالال، أو ابن العاللة، أجازه الس��يورّي س��نة )822ه�()28(، أي: 

قبل وفاته بأربع سنني.

الفرع الثالث: مكانته العلمية

ثقافته موس��وعيَّة، فهو مفسِّ مميَّز، وفقيه بارع، وأصويل ُيشار إليه بالبنان، ومتكلِّم 
ة، آلت إليه الزعامة الفقهية يف الرب��ع األخري من القرن الثامن اهلجرّي، فهو  ق��وي احلجَّ
عت بني  ل، إاِلَّ أنَّ حياته العلمية توزَّ زعيم مدرس��ة احللَّة الفقهية بعد وفاة الش��هيد األوَّ
أن مها: مدرسة احللَّة الفقهية ومدرسة النجف األرشف  مدرس��تني فقهيَّتني عظيمَتي الشَّ
الفقهيَّة، فهو تتلمذ يف احللَّة وصار زعيًم ملدرس��تها الفقهيَّة، أما يف النجف األرشف فلم 
يكن إاِلَّ زعيًم ملدرستها الفقهيَّة، بعد أن هاجر إليها من احللَّة يف الَعْقد األخري من القرن 
ح)29(، فقد بنى مدرس��ة دينيَّة  الثام��ن اهلجرّي، أي بعد س��نة )790ه���( عىل ما هو ُمَرجَّ
ل مدرسة  ُعِرفت باس��مه )مدرس��ة املقداد الس��يورّي(- يف حملَّة املرشاق اليوم- وهي أوَّ
دينيَّ��ة ُتبن��ى يف النج��ف األرشف)30(، وقب��ل الس��يورّي كان الدرس الفقه��ي ُيعطى يف 

اإليوانات التابعة للصحن العلوّي الرشيف.
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ونفهم من هذا ش��هرة السيورّي وانتشار صيت درسه يف اآلفاق، َفُأِخَذت ُتشدُّ إليه 
به  حال، ول�مَّ ضاق اإليوان بعدد الطلبة اضطر الس��يورّي إىل بناء مدرسة علميَّة لطالَّ الرِّ

به واهلل أعلم. خارج الصحن احليدرّي؛ لكي تسَع طالَّ

املطلب الثاين: م�صنَّفاته العلميَّة

زا ع��ىل املطبوع منه��ا، وما له صلة  مصنَّف��ات الس��يورّي كثر، بي��د أنَّ الباِحَثني ركَّ
��د الباحثان بحثهم  بالتفس��ري من غري املطبوع؛ ألنَّ حدود البحث دائرة التفس��ري، وعضَّ
بالدراسات املعارصة التي هلا صلة باملطبوع عىل مستوى البحوث واألطاريح والرسائل 
ة؛ ألنَّ العقائد  ة عىل املصنَّفات التفس��رييَّ م الباحثان املصنَّفات العقائديَّ اجلامعيَّة، وقد قدَّ
أصل لعلوم الرشيعة، وما عداها من علوم الرشيعة، كالتفس��ري ونحوه، ُيبنى عليها)31(، 

ا أصل )واألصل تتبعه الفروع(. مت؛ ألهنَّ ا ُقدِّ أي: إهنَّ

ة ل: املصنَّفات العقائديَّ الفرع األوَّ

��ة التي وصلت إلينا وهي مطبوع��ة: النافع يوم احلرش يف رشح  املصنَّف��ات العقائديَّ
ّ )ت 726ه�( املوس��وم: الباب  مة احللِّ الب��اب احلادي عرش، فهو رشح ع��ىل متن للعالَّ
ّ اختر كتاب )مصباح  مة احللِّ احلادي عرش، وسبب تسمية املتن هبذا االسم؛ ألَنَّ العالَّ
ه: منهاج الصالح  املتهجد( للش��يخ للطويّس )ت 460ه�(، ورتَّبه يف عرشة أبواب وسمَّ
يف خمت��ر املصباح، ول���مَّ كانت تلك األبواب قائمة عىل العب��ادات واألدعية، أي: فقه 
ا،  وأخالق، ويعوزها مبحث عقائدي، فأراد أن يس��دَّ ذلك النقص، فألَّف مبحًثا عقائديًّ
ه: الباب احلادي عرش)32(، والسيورّي قد فصل املتن  وأحلقه بتلك األبواب العرشة وسمَّ
ح بع��د ِذكر املتن يف كلِّ  ه: الباب احل��ادي عرش، ثمَّ رشحه دارًجا الرشَّ العقائدي: وس��مَّ
ى: النافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش، وقد كتبت عنه رس��الة  مطلب، املس��مَّ
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ماجس��تري للدكتور حس��ني عّل احلس��ينّي بعنوان: بيان النافع يوم احلرش يف رشح الباب 
احلادي عرش.

ة الفرع الثاين: املصنَّفات التفسريَّ

* َكنُْز اْلِعرَفاِن يِف فِْقِه اْلُقْرآِن
د القايض، ونرشه  قه السيد حممَّ ق حقَّ وهو كتاب مشهور مطبوع يقع يف جزأين، حمقَّ
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب؛ وألمهيَّته وش��هرته كتبت عنه دراس��ات ورسائل 
جامعيَّة، فقد كتب األس��تاذ الدكتور عبد األمري كاظم زاهد أس��تاذ الدراسات العليا يف 
كلية الفقه بجامعة الكوفة بحًثا بعنوان: منهج املقداد الس��يورّي يف كنز العرفان، ونرشته 
ه أحد تالمذته  جملَّة فقه أهل البيت يف العدد الس��ادس والعرشين لسنة 2005م، ثمَّ وجَّ
ار، فكتب عنه رسالة ماجستري  بدراسة السيورّي، وهو زميلنا الدكتور عدي جواد احلجَّ
م��ت إىل كلية الفقه/ ة يف كنز العرفان، قدِّ بعنوان: املقداد الس��يورّي وجهوده التفس��رييَّ
ص فرع عنه بعنوان: النشاط يف ميدان التفسري  جامعة الكوفة، س��نة 2006م، وقد خصَّ
الفقه��ي يف أطروح��ة الدكتوراه املوس��ومة ب���: التأصي��ل والتجديد عند مدرس��ة احللَّة 
مت إىل كلية الفقه/جامعة الكوفة سنة 2012م)33(، ونلحق  الفقهية، دراسة حتليلية، قدِّ
بتلك الدراس��ات هذه الدراسة املوسومة ب�: القواعد األصوليَّة يف التفسري؛ قراءة يف كنز 

ّ )ت 826ه�(. ُيوِرّي احللِّ العرفان للسُّ

* َتْفِسر ُمْغَمَضاِت اْلُقْرآِن
وهو تفس��ري خمتر، حدوده ما كان غامًضا من األلفاظ يف النص القرآيّن، وقد كتبه 
الس��يورّي عىل هامش القرآن، وهو كتاب- عىل م��ا يبدو لنا- مرَّ بمرحلتني، أما املرحلة 
ىل، فقد فسَّ فيها األلفاظ الغامضة التي حتتاج إىل بيان قباهلا عىل هامش الورقة، وأما  األوَّ
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ه: تفسري مغمضات  ا يف كتاب مستقل سمَّ املرحلة الثانية، فقد مجع تلك اهلوامش، ودوهنَّ
د رضا )ت 1389ه�(  د حمسن بن عّل بن حممَّ ح آقا بزرك الطهرايّن: حممَّ القرآن، وقد رصَّ
سة)34(، والكتاب مل يصل إلينا ومل  أنَّه رآه يف مكتبة مدرسة البادكويب الدينية بكربالء املقدَّ
نطَّل��ع عليه، لذا يبقى قولن��ا يف دائرة االحتمالت، وإنَّم قلنا الغم��وض يف األلفاظ؛ ألنَّ 
الق��رآن ال غموض يف معانيه؛ ألنَّ القرآن ُأحكمت آياته ث��مَّ فصلت؛ وألنَّه كتاب بيان، 
والبي��ان يتعارض مع الغموض، وينايف الغ��رض من نزوله، وحيتمل أن يكون الغموض 
ل، ويرتفع الغموض بضمِّ النص  يف املعاين، إاِلَّ أنَّ هذا الغموض يزول عند النظر والتأمُّ
إىل ن��ص قرآين آخر يف الدراس��ات املوضوعية، أو بالوقوف عىل البي��ان النبوّي أو البيان 
ي، أي:  ة أهل البيت، وربَّم يكون الغموض بلحاظ املتلقِّ اإلمام��ّي الصادر عن أئمَّ
ا لدى شيخه، فهو ليس بغامض، وربَّم اصطالح، وال مشاحة  إنَّه غامض لدى الطالب، أمَّ

يف االصطالح، مثله مثل الكتب التي كتبت يف غريب القرآن، وال غرابة يف القرآن.

املطلب الثالث: تف�صريه الكنز

ل: نمط الكنز الفرع األوَّ

إنَّ نمط تفس��ري كنز العرفان- أس��لوب كتابته- التفس��ري املوضوعّي، فهو قد مجع 
اآلي��ات القرآنيَّة التي تناولت موضوع الطهارة حتت كت��اب واحد هو الطهارة، وتناول 
اآليات التي تناولت موضوع الصالة حتت كتاب واحد هو كتاب الصالة، وهكذا حتى 
انته��ى إىل الديَّات، فقد مجع اآليات القرآنية التي تناول��ت موضوع الديَّات حتت كتاب 
ل تفسري فقهي عىل  ، فهو أوَّ ّ اًل يف هذا الباب يف الفكر احللِّ ُيورّي مؤصِّ الديَّات، وُيعدُّ السُّ
هذا النمط عند مدرس��ة احللَّة الفقهيَّة بلحاظ القيمة العلمية، أما بلحاظ الس��بق الزمني 
فهو ثاين تفس��ري موضوعي حلِّ عىل فرض ثبوت نس��بة )منهاج اهلداية يف رشح مخسمئة 



53 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

ا�ض الفتلّي //اأ.م.د. �صكينة عزيز عبَّ ار كاظم املالَّ اأ.م.د. جبَّ

ق  ّ )األب( )ت 820ه�(؛ ألنَّ يف نس��بته إشكال )وما تطرَّ ج البحرين احللِّ آية( البن املتوَّ
إليه االحتمل بُطل به االس��تدالل( عند األصوليني، وعىل فرض أَّن مكتوب عىل النمط 
��ن الباحثان من االطِّالع علي��ه، إألَّا أنَّ كتب الراجم  املوضوع��ي؛ ألنَّة خمطوط مل يتمكَّ
أش��ارت اىل وجوده )خمطوًطا( يف إحدى مكتبات مدن اجلمهورية اإلسالميَّة اإليرانيَّة، 
��ه عىل النمط املوضوعي و)العهدة عىل القائل(، )فم راٍء َكمْن َس��ِمعا(. أما يف الفكر  وأنَّ
ة، فهو ثاين تفس��ري بلحاظ األمهيَّة بعد تفس��ري )فق��ه القرآن( لقطب الدين  اإلمامّي بعامَّ
الراون��دّي )ت 573ه���(، أما بلحاظ الس��بق الزمني عىل وفق ما أش��ارت إليه املصادر 
��ائب الكلب��ّي )ت 146ه�(،  التارخييَّ��ة، فقد أش��ارت إىل وجود كتاب تفس��ري البن السَّ
ويقينً��ا أنَّ نمطه موضوعّي؛ ألنَّ كتابات القرن الثاين اهلجرّي كانت تتناول قضيَّة جزئيَّة 
وتكتب فيها)35(، وهو أسبق من تفسري )أحكام القرآن( للبيهقّي )ت 458ه�( وإن كان 

مكتوًبا عىل وفق النمط املوضوعّي.

الفرع الثاين: لون الكنز

أم��ا إذا أغفلنا النمط فهو ثاين تفس��ري فقهي عندهم؛ ألنَّ أول تفس��ري فقهّي وصل 
إلينا، هو فقه القرآن لقطب الدين الراوندّي، إاِلَّ أنَّه تفسري تسلسّل.

لون تفس��ري كنز العرفان تفس��ري فقهي مقارن؛ ألنَّه يعرض فيه آراء الفقهاء ال آراء 
املفسين، فهو يعرض رأي فقهاء اإلمامية، واملفسِّ إن كان فقيًها يرجع إىل كتابه الفقهّي 
ال كتابه التفسريّي، فمثاًل حني يذكر رأي الشيخ الطويّس )ت 460ه�( يرجع إىل كتاب 
اخل��الف- وه��و كتاب فقهي مق��ارن- وال يرجع إىل كتاب التبيان؛ ألنَّه كتاب تفس��ري، 
 ويرج��ع أيًض��ا إىل فقهاء املذاهب اإلس��الميَّة األخ��رى، فيذك��ر رأي أيب حنيفة النعمن 
)ت 150ه�(، ورأي مالك بن أنس )ت 179ه�(، ورأي الشافعّي )ت 204ه�(، ورأي 
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ة،  أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، ويعرض دليل كل فقيه من الفقهاء، ثمَّ يناقش تلك األدلَّ
ح ما يراه راجًحا؛ مستنًدا يف ذلك إىل الدليل، ومن مجلة  ويرد ما يراه ليس براجح، ويرجِّ

ما مرجحاته القواعد األصوليَّة)36(.

الفرع الثالث: منهج الكنز

به بحس��ب األبواب الفقهيَّة، فقد بدأ بكتاب  إنَّ منهج كنز العرفان منهج فقهّي، رتَّ
��َمه قس��مة فقهيَّة ثالثيَّة: عب��ادات، ومعامالت،  الطه��ارة وانتهى بكتاب الديَّات، وقسَّ

وأحكام)37(.
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املبحث الثاين

الق�اعد الأ�ص�ليَّة يف مقدمة كنز العرفان

مة، وذكر ما يؤيد كوهنا قواعد  ��ُيوِرّي يف املقدِّ والقواعد األصوليَّة التي أوردها السُّ
أصوليَّة هي: قاعدة )العام واخلاص(، وبنيَّ ألفاظ العموم، وقال عقب ذكرها: »وحتقيقه 
يف األصول«)38(، وقاعدة )املجمل واملبني(، ثمَّ أورد قائاًل: »وحتقيق ذلك كّله يف أصول 
��ُيوِرّي  ة األصوليَّة للسُّ الفقه«)39(. والبحث عرض القواعد األصوليَّة التي مثَّلت النظريَّ
مة ينطلق منها الفقيه واملفسِّ مًعا  ا متثِّ��ل مقدِّ ّ بدقة وتفصيل، ملا هلا من أمهيَّة؛ وألهنَّ احل��لِّ

يف كيفيَّة التعامل مع النصِّ القرآيّن يف اجلانب الّتطبيقّي.

ل: ق�اعد دللة الألفاظ على املعاين املطلب الأوَّ

ل: اجلانب النظري الفرع األوَّ

��ُيوِرّي النص القرآين املنتِ��ج للحكم الفقهّي- آيات  ل���مَّ كان مدار البحث عند السُّ
مة تفس��ريه كنز العرفان داللة األلفاظ ع��ىل املعاين عىل وفق  األح��كام- فقد بنيِّ يف مقدِّ
ة األصوليَّ��ة، وقرها عىل األص��ل االجتهادي  املنه��ج األص��ويل، حني ع��رض النظريَّ
ح ما له عالقة بداللة ألفاظ هذا األصل عىل املعنى؛ ألنَّ احلكم  ل )الكتاب(، ووضَّ األوَّ
��م داللة اللفظ ع��ىل املعنى عىل النحو  ه��و مدار املعنى ال��ذي يدلُّ عليه اللفظ، وقد قسَّ

اآليت:
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: ه��و لف��ظ مفي��د- وضًع��ا- مل حيتم��ل غ��ري م��ا فه��م من��ه بالنظ��ر . 1  النَّ��صُّ
إليه)40(.

بالنظ��ر . 2 الراج��ح  وه��و  من��ه،  فه��م  م��ا  غ��ري  حيتم��ل  لف��ظ  ه��و   الظَّاه��ر: 

إليه)41(.

املجمل: هو لفظ حيتمل معنيني، وقد تساوى االحتمالن بالنظر إليه)42(.. 3

املؤول: هو لفظ حيتمل غري ما فهم منه، وهو غري الراجح بالنظر إليه)43(.. 4

��ُيوِرّي هو االحتمل وعدمه، أي: احتمل اللفظ ملعنًى ثاٍن  ومعيار التقس��يم عند السُّ
غ��ري املعن��ى الذي فهم من اللف��ظ بالنظر إليه، أو ع��دم احتمل اللفظ ملعن��ًى ثاٍن، فإن مل 
حيتم��ل فهو )النص(، وإن احتمل معنًى ثانًيا، فالراج��ح منهم هو )الظاهر(، واملرجوح 
منه��م بالنظر إليه هو )املؤول(، وال يلجأ إلي��ه إاِلَّ إذا تعارض املعنى الظاهر- الراجح- 
م��ع العق��ل؛ بحيث ال يمكن مح��ل اللفظ عليه، وإن تس��اوى االحت��مالن كالمها، فهو 
ا  ا يكون من القرآن نفس��ه، وإمَّ )املجمل(، ويتوقَّف تعيني أحدمها عىل البيان، والبيان إمَّ
يك��ون من خارج القرآن، والبي��ان اخلارجي ينحر يف البيان النَّب��وّي الوارد عن النبّي 
ة أهل البيت. وبعد أن عرض  د، والبيان اإلمامي ال��وارد عن أئمَّ األك��رم حممَّ
ج عىل اجلانب التطبيقي، وهو هبذا  اجلانب النظري لقواعد داللة األلفاظ عىل املعاين، عرَّ

ة والتطبيق يف آٍن واحد. يكون قد مجع بني النظريَّ

الفرع الثاين: اجلانب التطبيقي

نموذج )1(: نموذج )النص(

 ق��ال تعاىل: ﴿ُقْل ُهــَو اهللُ َأَحٌد﴾)44(، فاللفظ )َأَحٌد( نص يف داللته عىل املعنى؛ ألنَّه 
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ا، إاِلَّ أنَّه يف دائرة العقائد، ولو كان  ال حيتمل غري الوحدانيَّة)45(. وهذا املثال س��ليم ج��دًّ
املثال يف الفقه لكان أكثر انس��جاًما مع )فقه القرآن( الذي عنون به تفسريه: كنز العرفان 
يف فق��ه القرآن، إالَّ أنَّ الس��يورّي- يقينًا- له مربراته يف اختيار املث��ال من دائرة العقائد، 
وبعب��ارة أخرى: إنَّ الس��يورّي ما اخت��ار إالَّ حلكمة، ولعدم معرفتن��ا بحكمة االختيار، 

صدر عنَّا هذا التساؤل.

نموذج )2(: نموذج )الظاهر(

.)47( )46(﴾... قال تعاىل: ﴿... َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِل اْلَكْعَبنْيِ

نموذج )3(: نموذج )املجمل(

ْيِل إَِذا َعْســَعَس﴾)48(، عسعس: لفظ جممل؛ ألنَّه يدلُّ عىل معنيني  قال تعاىل: ﴿َواللَّ
مه��ا: )أقبل( و)أدبر( بالنظر إليه)49(، وما قيل ع��ن لفظة )َأَحٌد( يقال هنا، فاملثال مل يكن 
يف دائ��رة الفقه، وإنَّم هو يف الظواهر الكونيَّة التي تثبت وجود اإلله، وتندرج حتت دائرة 

العقائد.

نموذج )4(: نموذج )املؤول(

ق��ال تعاىل: ﴿... َيــُد اهللِ َفْوَق َأْيِدهيِــْم...﴾)50(، لفظة )َيد(: ت��دل عىل معنيني مها: 
)اجلارح��ة( و)القدرة()51(، واملعنى الظاهر هو اجلارحة، إاِلَّ أنَّه يتعارض مع العقل؛ لذا 

ال ُبدَّ من اللجوء إىل املعنى املرجوح، وهو القدرة، وهو ينسجم مع العقل.

ّ )ت 726ه�(، أي: إنَّ من جاء  مة احللِّ وهذا التقس��يم نفس��ه قد وجدناه عند العالَّ
 ّ مة احللِّ بع��ده قد ح��ذا حذوه يف هذا الب��اب، أي: إنَّ الس��يورّي تأثَّر بم ورد ع��ن العالَّ
واقتف��ى أثره ِمن جهة، وإنَّ ه��ذه القواعد- يف إطارها العام- متداولة اليوم، فنجدها يف 
( مع التريح أنَّ املبنيَّ يش��مل )النص الظاهر( تارًة)52(، ونجدها  ب��اب )املجمل واملبنيَّ
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حت��ت داللة الظهور، والس��يم )النص، الظاه��ر، واملجمل( تارًة ثاني��ة)53(، ونجدها كم 
ّ متاًما تارًة ثالثة)54(. مة احللِّ أوردها العالَّ

�صاًعا املطلب الثاين: ق�اعد البيان لالألفاظ �صيًقا واتِّ

ل: قواعد تضييق دائرة البيان الفرع األوَّ

العام واخلاص

الع��ام: اللف��ظ الدال ع��ىل املاهيَّة بقي��د الكث��رة الش��املة، أي: بألف��اظ موضوعة 
ف بالالم، واجلمع   للعم��وم، وهي )كل، مجيع، متى، من، م��ا، حيثم، َأنَّى، اجلمع املع��رَّ

املضاف()55(.

ى هذا  اخلاص: لفظ يرد عىل العام خيرج بعض ما يصح أن يتناوله لفظ العام، ويسمَّ
ى اللفظ العام خمصوًصا)56(. ًصا، ويسمَّ اللفظ اخلاص خمصَّ

فاخلاص لفظ يضيق دائرة بيان العام، فاحلكم يسي عىل ما أبقاه اخلاص من أفراد 
العام، أما ما خرجه اخلاص من أفراد العام، فاحلكم ليس بشامل له.

املطلق واملقيَّد

املطلق: اللفظ الدال عىل املاهيَّة من حيث هي من دون قيد وحدة أو كثرة)57(. ومن 
فوا املطلق بتعريف خيتلف ع��ن هذا التعريف، إذ قالوا:  اجلدي��ر بالذكر أنَّ املتأخرين عرَّ

)املطلق هو ما دلَّ عىل معنى شائع يف جنسه(.

ى ه��ذا اللفظ مقيًَّدا،  املقيَّ��د: لف��ظ يرد عىل املطلق قي��د املاهيَّة بصفة زائدة، ويس��مَّ
ى املطلق مقيًَّدا)58(. ويسمَّ
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فاملقيَّ��د لفظ يضيِّ��ق دائرة بيان املطلق، فاحلكم يسي عىل م��ا أبقاه القيد من ماهيَّة 
جه القيد من ماهيَّة املطلق، فاحلكم ليس بشامل له. املطلق، أما ما خرَّ

فالع��ام واملطلق: يش��ركان يف أنَّ كالًّ منهم ع��ام، ويرد عليه ما يضيِّ��ق دائرة بيانه، 
ويفرقان يف الداللة عىل العام، فالعام: لفظ يدلُّ عىل املاهيَّة يفيد الكثرة الشاملة، يف حني 

أنَّ املطلق لفظ يدلُّ عىل املاهيَّة من حيث هي، ال بقيد وحدة أو كثرة.

الفرع الثاين: قواعد اتساع دائرة البيان

املجمل واملبني

املجمل: هو لفظ حيتمل معنيني، وقد تساوى االحتمالن بالنظر إليه)59(.

ى هذا اللفظ مبينًا،  املبني: لفظ يرد عىل املجمل يعنيِّ أحد معنييه املحتملني، ويس��مَّ
ى املجمل مبينًا)60(. ويسمَّ

ك املجمل من دائرة غري الواضح إىل دائرة  ��ُع دائرة البيان؛ ألنَّه حيرِّ فاملبني لفظ ُيَوسِّ
��ع دائرة  الواض��ح، ومن دائرة التوقُّف يف احلكم إىل دائرة وجوب العمل به، فاملبني وسَّ
��ُه أضاف املجمل بعد بيانه إىل )النص، الظاهر املؤول( وهذا توس��عة  البي��ان الكليَّة؛ ألنَّ

لدائرة البيان الكليَّة، بل الكشف عن أنَّ دائرة الفقه دائرة بيان كلها.
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املبحث الثالث

الق�اعد الأ�ص�ليَّة امل�صندة اإىل اأ�ص�ل الفقه

��ُيوِري، وذكر م��ا يؤيد كوهنا قواعد أصولية،  والقواعد األصوليَّة التي أوردها السُّ
هي:

ل: ق�اعد الأمر املطلب الأوَّ

قاعدة: األمر حقيقة للوجوب

ويف كت��اب الطه��ارة ذك��ر قول��ه تع��اىل: ﴿... َفاْغِســُلوا ُوُجوَهُكــْم َوَأْيِدَيُكــْم إَِل 
اْلـَمَرافِــِق...﴾)61(، وب��نيَّ أنَّ األمر حقيقة للوجوب عىل ق��ول األكثرين، أي: يدلُّ عىل 

الوجوب، فقال: »وحتقيقه يف األصول«)62(.

ه قاعدة: األمر باليشء يستلزم النهي عن ضدِّ

ه، مثل: األمر  ء يس��تلزم النَّهي ع��ن ضدِّ يف النيَّ��ة يف العبادات أورد أنَّ األمر بالشَّ
ْين﴾)63(. واألمر في هذه  بالنيَّة يف قوله تعاىل ﴿َوَما ُأِمُرْوا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَه ُمْخلِِصْيَن َلُه اْلدِّ
اآلي��ة منحصر بالعبادة المخلصة بحس��ب منطوق اآلية، فيك��ون كل ما ليس بمخلٍص 
د، تس��خين الماء...( في النيَّ��ة)64(، وعقبه قال: »ملا  منهيًّ��ا عنه، نحو: ضّم )الرياء، التبرُّ

ر يف األصول«)65(. تقرَّ
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ه،  ويف كتاب املطاعم واملش��ارب أورد قاعدة: األمر بالشء يستلزم النهي عن ضدِّ
ر يف األصول«)66(. ا قاعدة أصولية، بقوله: »كم قرَّ وأوضح أهنَّ

قاعدة: األمر بالكل أمر بكل واحد من أجزائه

وألنَّ األم��ر بإقام��ة الصالة ال يس��تلزم األمر بالركوع؛ اس��تناًدا إىل القاعدة: األمر 
بالكل أمر بكل واحد من أجزائه)67(.

قاعدة: األمر الوارد عقيب احلظر لإلباحة

يف الصل��وات الواجب��ة غ��ري اليوميَّة، يف ص��الة اجلمعة ذك��ر قاعدة األم��ر الوارد 
��ا  عقي��ب احلظ��ر لإلباح��ة، أي: )األم��ر بع��د احلظ��ر ي��دل ع��ىل اإلباح��ة(، وب��نيَّ أهنَّ
قاع��دة أصولي��ة حم��ل خ��الف عن��د األصولي��ني؛ إذ ق��ال: »اختل��ف األصوليُّ��ون يف 
األم��ر ال��وارد عقي��ب احلظ��ر، هل ه��و للوج��وب، أو لإلباح��ة الرافعة للحظ��ر«)68(، 
وب��نيَّ أنَّ ممَّ��ا احت��جَّ به القائل��ون: أنَّ األمر ال��وارد عقي��ب احلظر لإلباح��ة قوله تعاىل: 
عقي��ب  ورد  فاالنتش��ار  اأْلَْرِض...﴾)69(،  يِف  وا  َفانَتــِشُ ــاَلُة  الصَّ ُقِضَيــِت   ﴿َفــإَِذا 
ُمَعِة َفاْســَعْوا إَِل ِذْكِر اهلل َوَذُروا  اَلِة ِمن َيْوِم اجْلُ احلظ��ر يف قوله تعاىل: ﴿... إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ
مه من املعاملة، واالنتشار ليس بواجب  اْلَبْيَع...﴾)70(، فاألمر باالنتشار أطلق هلم ما حرَّ
اتِّفاًقا)71(، وقوله تعاىل: ﴿... َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء يِف امْلَِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّٰى َيْطُهْرَن َفإَِذا 
ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللُ...﴾)72(، وذهب السيورّي إىل أنَّ األمر يف آية االعتزال  َتَطهَّ
﴾ ملطلق الرجحان فهو للوجوب، كم لو كان قد اعتزهلا أربعة أش��هر، آخرها  ﴿َفْأُتوُهنَّ
ة الربُّص يف اإليالء  ل زمان االنقطاع والغسل، وهو قول نادر، وكذا لو وافق انقضاء مدَّ أوَّ
ح أنَّ األمر باالصطياد يف قوله   والظهار، وهو للندب كم يف اقتضاء احلال ذلك)73(، إاِلَّ أنَّه رصَّ
 تع��اىل: ﴿... َوإَِذا َحَلْلُتــْم َفاْصَطــاُدوا...﴾)74( ال��وارد عقي��ب احلظ��ر لإلباحة واحلظر
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ْيَد  - التحري��م- كان مطلًقا يش��مل صيد الربِّ والبحر يف قوله تع��اىل: ﴿... اَل َتْقُتُلوا الصَّ
م يف قوله تع��اىل: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم  َوَأنُتــْم ُحــُرٌم...﴾)75(، ثمَّ قيَّد التحريم بصي��د الربِّ للمحرَّ
َم َعَلْيُكْم َصْيــُد اْلَبِّ َما ُدْمُتــْم ُحُرًما  ــيَّاَرِة َوُحــرِّ َصْيــُد اْلَبْحــِر َوَطَعاُمــُه َمَتاًعا لَُّكــْم َولِلسَّ

 

َم َعَلْيُكْم َصْيــَد اْلَبِّ َما ُدْمُتْم  ــيَّاَرِة ُوُحرِّ ُأِحــلَّ َلُكــْم َصْيَد اْلَبْحِر َوَطَعاُمــُه َمَتاًعا لَُّكْم َولِلسَّ
ُحُرًما...﴾)76(، ثمَّ انتهى إىل أنَّ قوله ﴿َفاْصَطاُدوا﴾ أمر إباحة بعد أن كان الصيد حراًما 
يف حاِل اإلحرام)77(، وواضح أنَّ قاعدة األمر الوارد عقيب احلظر هي من نتاج التفسري 
املوضوع��ّي، وال ريب يف ذل��ك، ألنَّ الفقه ولِد يف احضان احلدي��ث، واحلديث ولِد يف 

احضان التفسري.

املطلب الثاين: ق�اعد النهي

قاعدة: النَّهي يف العبادة يقتيض الفساد

وُهــنَّ َوَأنُتــْم َعاكُِفوَن يِف  يف كت��اب الص��وم، يف بيان قول��ه تع��اىل: ﴿... َواَل ُتَبارِشُ
اْلـَمَســاِجِد...﴾)78(، بنيَّ أنَّ املب��ارشة ُتبطل االعتكاف؛ اس��تناًدا إىل القاعدة األصوليَّة: 
النه��ي يف العبادة يقتيض الفس��اد، وتقري��ر ذلك: أنَّ املبارشة منه��يٌّ عنها يف االعتكاف، 
ا قاعدة  ��د أهنَّ ف��إن ُأيِتَ هب��ا فهي ُمبطل��ة للعمل العب��ادّي االعتكاف، وبع��د أن ذكرها أكَّ
ر يف األصول«)80(. والنهي يف العبادة إنَّم اقتىض الفس��اد؛  أصوليَّ��ة)79(، إذ ق��ال: »كم تقرَّ

ألنَّه لو تعلَّق بالعمل العبادي، أو بجزٍء منه، أو بالزٍم من لوازمه، فإنَّه يفسد)81(.

قاعدة: النهي يف املعاملة ال يقتيض الفساد

يف مس��ألة: ه��ل يقتيض النه��ي عن البيع فس��اده أم ال؟ ذهب إىل الثاين اس��تناًدا إىل 
ا قاعدة أصولية بقوله: »وهو  ب أهنَّ القاعدة: النهي يف املعاملة ال يدلُّ عىل الفس��اد؛ وعقَّ
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ُمَعِة َفاْسَعْوا إَِل  اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلُ ر يف األصول«)82(، قال تعاىل: ﴿إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ احلق ملا تقرَّ
ِذْكِر اهللِ َوَذُروا اْلَبْيَع...﴾)83(.

ذه��ب مال��ك )ت 179ه�()84(، وأمحد ب��ن حنبل )ت 241ه�()85( إىل فس��اد البيع 
 املنه��ي عن��ه؛ اس��تناًدا إىل أنَّ النهي يف املعاملة يقتيض الفس��اد، وبه قال الش��يخ الطويّس 

)ت 460ه�( يف املبسوط)86(.

��ة البيع)87(، اس��تناًدا إىل أنَّ النهي يف املعاملة   يف ح��ني ذهب أكثر اجلمهور إىل صحَّ
ال يقتيض الفس��اد، وبه قال الش��يخ الط��ويّس )ت 460ه�( يف اخلالف)88(، والس��يورّي 
ر يف األصول«)89(، وذكر القاعدة األصوليَّة:  ح الرأي الثاين قائاًل: »وهو احلق ملا تقرَّ رجَّ
النه��ي يف املعاملة ال يقتيض الفس��اد، وبنيَّ صح��ة القاعدة ببيان أنَّ النه��ي يتعلَّق بإيقاع 
��ه ال مان��ع م��ن أن يق��ول: حّرمت علي��ك البي��ع، ولو بعت   الفع��ل، ال ذات��ه، وب��نيَّ أنَّ

انعقد)90(.

املطلب الثالث: ق�اعد اللفظ ال�احد

قواعد احلقيقة

ها قاعدة: ثبوت احلقيقة الشعية لوجود خواصِّ

 يف كتاب الصالة يف بيان قوله تعاىل: ﴿... َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلـُهْم...﴾)91(، 
ا  ها(، ثمَّ بنيَّ أهنَّ محل اللفظ عىل املعنى الرشعي؛ ل�)ثبوت احلقيقة الرشعيَّة لوجود خواصِّ

ر ذلك يف األصول«)92(. رة يف األصول؛ إذ قال: »وقد قرِّ مقرَّ
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قاعدة: وجوب محل اللفظ عىل احلقيقة

ا قاعدة  ويف أس��باب التحريم ذكر قاعدة: وجوب محل اللفظ عىل احلقيقة، وبنيَّ أهنَّ
ر يف األصول«)93(. أصوليَّة، إذ قال: »ملا تقرَّ

قواعد االشرتاك

قاعدة: ال جيوز استعَل املشرتك يف معنييه

ُروا...﴾)94(، بنيَّ بطالن استعمل  هَّ وعند ايراد قوله تعاىل: ﴿... َوإِن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّ
ر يف األصول«)95(. املشرك يف معنييه، وقال: »وهو باطل ملا تقرَّ

ويف املندوب��ات ذك��ر أنَّ اس��تعمل )قوموا( للوج��وب يف قيام الصالة، واس��تعمهلا 
للندب يف القنوت ال جيوز؛ اس��تناًدا إىل القاعدة: ال جيوز اس��تعمل املش��رك يف معنييه، 

ر يف األصول«)96(. ا قاعدة أصولية إذ قال: »كم تقرَّ وبنيَّ أهنَّ

املطلب الرابع: ق�اعد اللفظني

قواعد الرتادف

قاعدة: جيوز إقامة املرتادفني مقام اآلخر

يف الصلوات ع��ىل أهل البيت يف بيان قوله تعاىل: ﴿ُأوَلٰئِــَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت 
ٌة...﴾)97( اس��تند إىل قاعدة: جيوز إقامة املرادفني مقام اآلخر، وأش��ار إىل  ِْم َوَرمْحَ بِّ ن رَّ مِّ

ر يف األصول«)98(. كوهنا قاعدة أصوليَّة، إذ قال: »ملا تقرَّ
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املطلب اخلام�ض: ق�اعد العم�م

ُص العام قاعدة: خصوص السبب ال خيصِّ

ُه اَل ُيِبُّ  ُفوا إِنَّ ُبــوا َواَل ُتْسِ يف مقدم��ات الص��الة، يف قوله تعاىل: ﴿... َوُكُلوا َوارْشَ
فنَِي...﴾)99(. اْلـُمْسِ

هم ال يأكلون الطعام  م كان��وا يف أيام حجِّ إنَّ س��بب نزوهلا نزلت يف بني عامر؛ ألهنَّ
تهم؛  ة هبم، وإنَّم هي يف املس��لمني عامَّ ا ليس��ت خاصَّ إاِلَّ قوًتا، وال يأكلون دس��ًم، إاِلَّ أهنَّ
اس��تناًدا إىل القاعدة األصوليَّة: خصوص السبب ال خيصص العام، وهي قاعدة )املورد 
ال خيص��ص ال��وارد( ذاهتا، إالَّ أهن��ا تكررت بألف��اظ أخرى، أما املضم��ون فهو واحد، 

َ يف األصول«)100(. ا قاعدة أصولية؛ إذ قال: »كم ُبنيِّ ح أهنَّ ورصَّ

يف بي��ان س��بب نزوهل��ا، هل نزل��ت يف الروم أم نزل��ت يف املرشكني ع��ام احلديبية؟ 
َح أنَّ حكمها عام، مس��تنًدا يف ذلك إىل قاعدة )االعتبار بعموم اللفظ(، أي: العربة  وضَّ
��بب، أو قاعدة )خصوص السبب ال خيصص العام(- أي:   بعموم اللفظ ال بخوص السَّ
ال خيص��ص مورد العام- وقبل أن حيت��جَّ بالقاعدتني قال: »قد بنيِّ يف األصول«)101(، ثم 

ذكر مها.

ْم َصَدَقــًة...﴾)102( نزلت يف  يف قب��ض الزكاة ب��نيَّ أنَّ قوله تعاىل: ﴿ُخْذ ِمــْن َأْمَواهِلِ
ة، اس��تناًدا إىل  ا غري مقترة عليهم، بل هي عامَّ ش��أن من ختلَّف عن النب��ّي، إاِلَّ أهنَّ
ا قاع��دة أصوليَّة، بقوله: »قد  القاع��دة: خصوص الس��بب ال خيصص الع��ام، ثمَّ بنيَّ أهنَّ

ر يف أصول الفقه«، ثمَّ أوردها)103(. تقرَّ

ويف كت��اب النكاح نفس��ه ذكر قاعدة: خصوص الس��بب ال خيص��ص العام، وأكد 
ر يف األصول«)104(. تقريرها عند األصوليني، قائاًل: »وقد تقرَّ
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قاعدة: اجلمع املعرف للعموم

نََع َمَساِجَد  َّن مَّ يف مقدمات الصالة، بنيَّ أنَّ مساجد اهلل يف قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِم
ة يف كلِّ مسجد؛ استناًدا إىل قاعدة: )اجلمع املعّرف  اهلل َأن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه...﴾)105( عامَّ

َ يف أصول الفقه«)106(. للعموم(، وأسند هذه القاعدة إىل األصوليني بقوله: »كم ُبنيِّ

املطلب ال�صاد�ض: ق�اعد التخ�صي�ض

قاعدة: العادة ال ختصص

يف ختصيص الصل��وات بالنَّبّي دون أهل بيته، نفى التخصيص اس��تناًدا إىل قاعدة: 
ا قاعدة أصوليَّة، إذ قال: »إن قلت: عادة الس��لف قره عىل  العادة ال ختصص، وبنيَّ أهنَّ

ر يف األصول«)107(. األنبياء، قلت: العادة ال ختصص؛ ملا تقرَّ

قاعدة: رفع املركب ال يستلزم رفع مجيع أجزائه

ويف الوصيَّة ذكر قاعدة: رفع املركب ال يس��تلزم رفع مجيع أجزائه، نحو: لو سلَّمنا 
عي غري اإلمامية- لكان النسخ رافًعا للوجوب،  أنَّ الوصية منسوخة بآية اإلرث- كم يدَّ

ر يف األصول«)109(. ال للجواز)108(، ثمَّ أسند القاعدة إىل األصوليني بقوله: »ملا تقرَّ

قاعدة: التخصيص خر من النسخ

يف الوصيَّ��ة ذك��ر قاعدة: التخصيص خري من النس��خ، نحو: لو س��لَّمنا أنَّ الوصية 
عي غري اإلمامية- لكان النس��خ حممواًل  منس��وخة بحديث )ال وصيَّة ل��وارث(- كم يدَّ
ر يف  ع��ىل م��ا زاد عىل الثل��ث)110(، ثمَّ أس��ند القاع��دة إىل األصولي��ني، إذ قال: »مل��ا تقرَّ

األصول«)111(.
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ى ما ذهب إليه بقاعدة أصولية:  ويف أس��باب التحريم ذكر قاعدة أصوليَّة أيًضا، قوَّ
ر يف  التخصيص خري من النس��خ، وأش��ار إىل تقريره��ا عند األصوليني، بقول��ه: »ملا تقرَّ

األصول«)112(.

قاعدة: التخصيص أول من النقل

ويف الط��الق ذكر قاعدة: التخصيص أوىل م��ن النقل، نحو: تعريف الطالق رشًعا 
ب�)إزال��ة قي��د النكاح(، وه��و مأخوذ من املعن��ى اللغ��وي، إالَّ أنَّه خص��ص إزالة القيد 
بالن��كاح. وهذا القول خري من أن نق��ول إنَّ الطالق منقول من املعنى اللغوي إىل املعنى 

ر يف األصول«)114(. ا قاعدة أصوليَّة، بقوله: »ملا تقرَّ الرشعي)113(، وبنيَّ أهنَّ

قاعدة: الزيادة عىل النص ليس نسًخا

ويف كت��اب القضاء والش��هادات ذكر قاع��دة: الزيادة عىل النص ليس نس��ًخا عىل 
األصح، نحو: حكم )داود وسليمن( يف مسألة )احلرث والغنم(، فظاهر الكالم أن 
احلكمني صوابان وال منافاة بينهم- وإن كان حكم سليمن أصوب؛ ألنَّه راعى مصلحة 
 اجلانبني- وعىل هذا ال يكون حكم س��ليمن ناس��ًخا حلك��م داود، إذ ال منافاة 
بينهم، والنسخ رشطه املنافاة، بل يكون بيان رشع زائد. وهبذا ُيردُّ عىل من قال إنَّ القول 
ا قاعدة أصوليَّة، إذ قال: »وقد  م يف وقت واحد)115(، وب��نيَّ أهنَّ بالنس��خ يلزم البداء؛ ألهنَّ

ر يف األصول«)116(. تقرَّ

املطلب ال�صابع: ق�اعد املعاين

قاعدة: التأسيس أول من التأكيد

ز مح��ل )اركعوا( عىل  اكِِعنَي﴾)117(، مل جيوِّ ويف قول��ه تع��اىل: ﴿... َواْرَكُعوا َمــَع الرَّ
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��ا قاعدة أصوليَّة، إذ  الص��الة؛ اس��تناًدا إىل القاعدة: التأس��يس أوىل من التأكيد، وبنيَّ أهنَّ
ر يف أصول الفقه«)118(. قال: »ملا تقرَّ

املطلب الثامن: ق�اعد املفاهيم

قاعدة: مفهوم املخالفة

؛ لتعلي��ق األمر بقضائها؛  كر ال ينقطع بانقض��اء احلجِّ ويف أفع��ال احلجِّ ب��نيَّ أنَّ الذِّ
ا قاعدة أصوليَّة، إذ قال: »كم  استناًدا إىل القاعدة: داللة مفهوم املخالفة باطلة، ثمَّ بنيَّ أهنَّ

ر يف األصول«)119(. تقرَّ

املطلب التا�صع: ق�اعد التعار�ض والرتجيح

قاعدة: بناء العام عىل اخلاص مع التنايف

ه عىل  ويف كت��اب اجلناي��ات أورد قاع��دة: بناء العام ع��ىل اخلاص مع التن��ايف يف ردِّ
﴾)120(، وهو خاص منس��وخ بقول��ه تعاىل  ع��ى أنَّ قول��ه تع��اىل ﴿اْلُحــرُّ بِاْلُحــرِّ  م��ن ادَّ
ر يف  ا قاعدة أصوليَّة، إذ قال: »وقد تقرَّ ﴿اْلنَّْفــُس بِاْلنَّْفِس﴾)121(، وهو عام)122(، وبني أهنَّ

األصول«)123(.

قاعدة: محل املطلق عىل املقيَّد مع املعارضة

ويف كت��اب الن��كاح أيًض��ا أورد قاع��دة: املطلق حيمل ع��ىل املقيَّد م��ع املعارضة يف 
ه ع��ىل ق��ول الراوندّي )ت 573ه���(، إذ قال يف قوله تع��اىل ﴿َوأَلََمٍة ُمْؤِمنَــٍة َخْيٌر ِمْن  ردِّ
ُمْشــِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكم﴾)124( داللة على جواز نكاح األََمة مطلًقا من غير ش��رط الطول 
وخش��ية العنت، قال الس��يورّي: وهو قوٌل فيه نظر؛ ألنَّ المطلق ُيحمل على المقيد مع 
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ر يف األصول«)126(. رها األصوليُّون، إذ قال: »كم تقرَّ ا قاعدة قرَّ المعارضة)125(، وبنيَّ أهنَّ

قاعدة: تقديم الُعرف عىل اللغة

ويف كتاب املطاعم واملشارب نفسه ذكر قاعدة: تقديم الُعرف عىل اللغة؛ لكونه طارًئا 
ه عىل قول بعض الفقهاء، إذ قال: إذا حلف شخص ال يأكل حلًم،  ناس��ًخا حلكمها يف ردِّ
حينث بالسمك؛ ألنَّ السمك حلٌم استناًدا إىل قوله تعاىل ﴿َوَما َيْسَتِوي الَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب 
ا﴾)127(، فقال السيورّي:  ُفَراٌت َسائٌِغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّ
 وهو ليس بشء؛ ألنَّه حلٌم لغًة ال ُعرًفا؛ واأليمن مبنيَّة عىل احلقيقة العرفيَّة ال اللغويَّة)128(،

ر يف األصول«)129(. ا قاعدة أصوليَّة، قائاًل: »ملا تقرَّ وبنيَّ أهنَّ
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املبحث الرابع

الق�اعد الأ�ص�ليَّة غري امل�صندة اإىل اأ�ص�ل الفقه

ا قواعد أصوليَّة، هي: ُيوِرّي، ومل يذكر أهنَّ والقواعد األصوليَّة التي أوردها السُّ

ل: ق�اعد امل�صتق املطلب الأوَّ

قاعدة: تعليق احلكم عىل املشتق يدلُّ عىل انَّ املشتق علَّة يف احلكم

ُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا اْلـَمْســِجَد اْلـَحــَراَم َبْعَد َعاِمِهْم  ََ اْلـُمْشِ  ق��ال تعاىل: ﴿... إِنَّ
َهـَٰذا...﴾)130(.

ذهب اإلماميَّة إىل انَّ نجاسة املرشك نجاسة عينيَّة، فلو غسلوا أبداهنم سبعني غسلة 
مل يزيدوا إاِلَّ نجاس��ة؛ اس��تناًدا إىل قاعدة أصولية: قاعدة تعلّيق احلكم عىل املش��تق يدل 
عىل انَّ املشتق علَّة يف احلكم، فقوله: ﴿َفاَل َيْقَرُبوا اْلـَمْسِجَد اْلـَحَراَم﴾، أي: لنجاستهم، 
كقوهل��م: أكرم العلمء، أي: لعلمه��م، وأهن اجلهال، أي: جلهله��م)131(. يف حني ذهب 
فقهاء املذاهب اإلس��الميَّة إىل أنَّ نجاس��ة املرشك نجاسة عينية ال حكمية؛ ألنَّ النجاسة 
عندهم بمعنى ال يغتس��لون من اجلناب��ة، وال يتجنَّبون النجاس��ات، أو كناية عن خبث 

اعتقادهم)132(.
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املطلب الثاين: ق�اعد العام

قاعدة: النهي عن املجموع ال يستلزم النهي عن كل واحد من أجزائه

اَت َأَبًدا...﴾)133(. نُْهم مَّ قال تعاىل: ﴿َواَل ُتَصلِّ َعىَلٰ َأَحٍد مِّ

��ق باملجموع من حيث هو جمموع، ال ب��كلِّ واحٍد من أجزائه،  ( هني تعلَّ )اَل ُتَص��لِّ
 إاِلَّ الدع��اء للكاف��ر امليِّ��ت، ف��إنَّ الكافر غري مغف��ور له، فالدع��اء له عبث؛ اس��تناًدا إىل 

 القاع��دة األصوليَّ��ة: قاع��دة النهي ع��ن املجموع ال يس��تلزم النهي ع��ن كلِّ واحد من 
أجزائه.

قاعدة: النهي عن العام يستلزم النهي عن اخلاص

ــْن َعَمِل  ََ اْلـَخْمــُر َواْلـَمْيــِسُ َواأْلَنَصــاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ ــ ق��ال تعاىل: ﴿... إِنَّ
ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه...﴾)134(. الشَّ

ًجا عىل ثالث مراحل، عىل التفصيل اآليت:  َم متدرِّ ون يقولون: إنَّ اخلمر ُحرِّ املفسِّ
مها ع��ن طريق بيان إثمها، إذ قال تعاىل: ﴿َيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلـَخْمِر  ىل: حرَّ املرحل��ة األوَّ
ْفِعِهَ...﴾)135(، واملرحلة  ََ َأْكَبُ ِمن نَّ ـاِس َوإِْثُمُه ََ إِْثٌم َكبٌِر َوَمنَافُِع لِلنَـّ َواْلـَمْيــِسِ ُقْل فِيِه
اَلَة َوَأنُتْم  م اقراب الصالة عىل الس��كران، إذ ق��ال تعاىل: ﴿... اَل َتْقَرُبوا الصَّ الثانية: حرَّ
ُســَكاَرٰى َحتَّــٰى َتْعَلُموا َما َتُقوُلــوَن...﴾)136(، واملرحلة الثالثة واألخ��رية: أمر باجتناهبا 
ْن َعَمِل  ََ اْلـَخْمُر َواْلـَمْيِسُ َواأْلَنَصــاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ مطلًق��ا، إذ قال تعاىل: ﴿... إِنَّ
ة، من أمهها: ض��مُّ اخلمر إىل  ��د التحري��م بأم��ور عدَّ ــْيَطاِن َفاْجَتنُِبــوُه...﴾)137(. وأكَّ الشَّ
ها رجًس��ا، جعلها من عمل الش��يطان والشيطان ال يأيت  مة، س��مَّ األصنام واألصنام حمرَّ

.)138( ِّ منه إاِلَّ الرشَّ
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م(، قال  واألصوليِّ��ون يقولون إنَّ حكم احلرم��ة يثبت بالصيغ اآلتي��ة: )صيغة حرِّ
نِزيــِر...﴾)139(، و)صيغة ال حيّل(، قال  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكــُم اْلـَمْيَتُة َوالدَّ تع��اىل: ﴿ُحرِّ
تعاىل: ﴿... اَل َيِلُّ َلُكْم َأن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًها...﴾)140(، و)صيغة النهي عن االقراب(، 
اَلَة َوَأنُتْم ُســَكاَرٰى َحتَّٰى َتْعَلُموا َمــا َتُقوُلوَن...﴾)141(،  ق��ال تعاىل: ﴿... اَل َتْقَرُبــوا الصَّ
ََ اْلـَخْمُر َواْلـَمْيِسُ َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم  و)صيغة األمر باالجتناب( ق��ال تعاىل: ﴿... إِنَّ
عي أنَّ أمر االجتناب يتعلَّق  ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه...﴾)142(، ولدفع من يدَّ ْن َعَمِل الشَّ ِرْجٌس مِّ
بعمل الش��يطان أو الرجس ال باخلمر، يلجأ الفقيه إىل القاعدة األصوليَّة القائلة: )النهي 
ع��ن العام يس��تلزم النهي عن اخل��اص(، وتقرير ذل��ك إنَّم يتمُّ عىل النح��و اآليت: عمل 
الش��يطان عام والرجس عام، واخلمر خاص، والضمري يف )فاجتنبوه( يعود إىل الرجس 
أو إىل عم��ل الش��يطان، ول�مَّ كان الرجس أو عمل الش��يطان منِهيًّا عن��ه؛ لذا فإنَّ اخلمر 
منهيٌّ عنه؛ استناًدا إىل القاعدة األصوليَّة: )النهي عن العام يستلزم النهي عن اخلاص(، 
وم��ا قيل عن اخلمر ُيقال ع��ن امليس، فهم وظَّفوا القاعدة األصوليَّ��ة: )النهي عن العام 

يستلزم النهي عن اخلاص(، يف تأكيد حكم حتريم اخلمر.

قاعدة: احلكم املطلق عىل جمموع ال يتحقَّق إاِلَّ بتحقُّق املجموع

وُهْم  ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ كنَِي َحْيُث َوَجدتُّ ويف قوله تعاىل: ﴿... َفاْقُتُلوا اْلـُمْشِ
َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم...﴾)143(،  اَلَة َوآَتُوا الزَّ ْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ َواْقُعُدوا هَلُ
اس��تدلَّ هب��ذه اآلية عىل أنَّ ت��ارك الصالة ُمْس��َتَحلٌّ مرتدٌّ جيب قتله؛ اس��تناًدا إىل قاعدة: 
��ق املجموع، ويكف��ي يف حصول نقيضه  ق إاِلَّ بتحقُّ احلك��م املطلق عىل جمم��وع ال يتحقَّ

فوات واحد من املجموع)144(.
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املطلب الثالث: ق�اعد التخ�صي�ض

قاعدة: َما ِمْن َعاٍم إاِلَّ َوَقْد ُخصَّ

ا َتبُِعوا ِقْبَلَتَك  يف القبل��ة يف قوله تعاىل: ﴿َوَلئِْن َأَتْيَت الَِّذيــَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب بُِكلِّ آَيٍة مَّ
ة يف املعاندين من أهل الكتاب، ال يف  ا خاصَّ  َوَما َأنَت بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم...﴾)145(، ذهب إىل أهنَّ

(، وقد  أه��ل الكتاب عامتهم اس��تناًدا إىل القاعدة األصوليَّة: )ما م��ن عام إاِلَّ وقد خصَّ
َص النص القرآين باحلديث املروّي عن ابن عبَّاس )ت 69ه�()146(. ُخصِّ

َســُه  ٍء َفَأنَّ هلل ُخُ ن َشْ ََ َغنِْمُتم مِّ يف كت��اب اخلُم��س يف بيان قوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموا َأنَّ
ــبِيِل...﴾)147(، ذهب اإلماميَّة  ُســوِل َولِِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلـَمَســاكنِِي َواْبِن السَّ َولِلرَّ
ة يف  إىل َأنَّ ذي القرب��ى لإلمام القائم مقام النَّب��ّي، واألصناف الثالثة األخرية خاصَّ
ُيورّي قائاًل: وقوهلم  اليتامى واملساكني وابن السبيل من بني عبد املطَّلب)148(، وعلَّق السُّ
َص،  ، ثمَّ أضاف: إن قلت: إنَّ لفظ اآلية عام، قلت: م��ا من عام إاِلَّ وقد خصِّ ه��و احل��قُّ

.)149(ة أهل البيت َص بم رِوَي عن أئمَّ أي: إنَّ العام خصِّ

قاعدة: رفع املركب ال يستلزم رفع مجيع أجزائه

ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن  قال تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم اْلـَمْوُت إِن َتَرَك َخْرً
َواأْلَْقَربنَِي بِاْلـَمْعُروِف...﴾)150(.

ي��ن من اإلماميَّة يقولون: إنَّ الوصي��ة ُمطلقة، فلو وصَّ املويص بمله كلِّه  إنَّ املفسِّ
 :اَباطِي عن اإلمام الصادق ا ُقيِّدت ب�)الثلث(، يف موثَّقة عمر السَّ جلاز له ذلك، إاِلَّ أهنَّ
»امليِّــت أحــقُّ بَله مــا دام الروح فيه َيبِــنُي، فإن قال بعــدي، فليس لــه إاِلَّ الثلث«)151(، 
والتخصيص ب�)الثلث( ورد عن طريق غري اإلماميَّة، فقد رِوَي عن سعد بن أيب وقاص، 
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أنَّه قال: »مرضت، فجاء رسول اهلل يعودين، فقلت: يا رسول اهلل ُأويص بميل كّله؟ 
فقال: ال. قلت: النِّصف؟ قال: ال. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثر...«)152(، وهي 
ين  رواي��ة متَّفق عليها عندهم، وهي توافق رواية أه��ل البيت. وأدعى جلُّ املفسِّ
ا بآية املرياث، قال تعاىل: ﴿ُيوِصيُكــُم اهللُ يِف َأْواَلِدُكْم  ا منس��وخة إمَّ م��ن غري اإلماميَّة أهنَّ
...﴾)153(، أو برواية تروى ع��ن النَّبّي األكرم: »ال وصية  َكــِر ِمْثُل َحــظِّ اأْلُنَثَينْيِ لِلذَّ

 

ين  ه��ا بع��ض املفسِّ لــوارث«)154(، والبخ��ارّي ومس��لم مل يرَضي��ا ه��ذه الرواي��ة، وردَّ
��ا خرب آح��اد ال يتمُّ هب��ا النس��خ، مس��تنًدا يف ذلك إىل  ه��ا ال��رازّي؛ ألهنَّ منه��م، فق��د ردَّ
 القاع��دة األصوليَّ��ة: »خ��رب اآلح��اد ال ينس��خ الق��رآن«)155(، وضعَّف صاح��ب املنار 
س��ندها)156( )157(، والراجح أنَّ الوصيَّة حمكمة غري منس��وخة، وإنَّم هي مقيَّدة بالثلث، 
عىل وف��ق رواية أهل البيت ورواية النَّبّي عن غريه��م، ومها يعارضان رواية 
ثني من غري اإلماميَّة أمثال الفخر  ين واملحدِّ )ال وصيَّ��ة(، وهي مردودة من بعض املفسِّ
الرازي ورشيد رضا والبخارّي ومسلم. والقواعد األصوليَّة يف دفع النسخ أو توجيهه، 

عىل النحو اآليت:

يف توجي��ه نس��خ الوصية بآي��ة )اإلرث(، لو س��لَّمنا جواز نس��خ آي��ة الوصيَّة بآية 
)اإلرث(، ألمكن محل النَّس��خ عىل رفع الوجوب ال اجلواز، أي: إنَّ حكم الوجوب هو 
ا اجلواز فهو باٍق استناًدا إىل القاعدة األصوليَّة: )رفع املركب ال يستلزم رفع  املنسوخ، أمَّ
مجيع أجزائه�()158(. ويؤيد هذا التوجيه إذا محلت النَّس��خ يف احلديث عىل تقدير ُمضمر، 

أي: ال وصيَّة واجبة لوارث)159(.

قاعدة: التخصيص خٌر من النَّسخ

وظَّف األصوليُّون قاعدة: )التخصيص خرٌي من النَّس��خ( يف توجيه نس��خ الوصيَّة 
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ا منس��وخة باحلديث الرشيف، فقالوا: لو س��لَّمنا جواز  ا عىل من ادَّعى أهنَّ باحلدي��ث ردًّ
نس��خ آية الوصيَّة بحديث: »اَل َوِصيََّة«)160(، ألمكن محل النَّس��خ عىل التخصيص بم زاد 
ع��ىل الثلث، أي: ال وصيَّ��ة لوارث بم زاد عىل الثلث؛ اس��تناًدا إىل القاع��دة األصوليَّة: 

)التخصيص خري من النَّسخ()161(.

املطلب الرابع: ق�اعد الأ�ص�ل اللفظيَّة

قاعدة: أصالة عدم الوجوب عىل الكلِّ

اذ املس��اجد ع��ىل الكفاية إىل قاعدة:  م��ات الصالة، أس��ند حكم وجوب اختِّ يف مقدِّ
)162(. ويف معنى النيَّة يف االصطالح: اإلرادة اس��تند إىل  أصال��ة عدم الوجوب عىل الكلِّ

قاعدة: عدم النَّقل)163(.

املطلب اخلام�ض: ق�اعد املفاهيم

قاعدة: مفهوم املخالفة

اَلِة َفاْغِسُلوا  ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ َ يف كتاب الطهارة، يف بيان قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
 ،)164(﴾...  ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِل اْلـَمَرافِِق َواْمَســُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِل اْلَكْعَبنْيِ
ار،  َ أنَّ م��ن ذهب إىل اختصاص وج��وب الوضوء عىل املؤمنني فال جي��ب عىل الكفَّ َب��نيَّ
كر ي��دلُّ عىل نفي ما عداه  قد اس��تند إىل قاعدة )مفه��وم املخالفة(؛ ألنَّ التخصيص بالذِّ
��ة عند اإلماميَّة؛ ألنَّ  بمقت��ىض هذه القاعدة عند من يقول بحجيَّتها، وهي ليس��ت بحجَّ
كر ال يدلُّ عىل نفي ما عداه عنده��م، ووجه التخصيص بالذين آمنوا؛  التخصي��ص بالذِّ

م املتهيِّؤون لالمتثال، املنتفعون باألعمل)165(. ألهنَّ

ْرَضٰ َأْو  ويف كتاب الطهارة، يف مس��ألة التيمم، يف بيان قوله تعاىل ﴿... َوإِن ُكنُتم مَّ
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ُموا َصِعيًدا  َن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ نُكم مِّ َعىَلٰ َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مِّ
َطيًِّبا...﴾)166(.

ذهب اإلمامية إىل إباحة التيمم ملن مل جيد املاء، مسافًرا كان أو حارًضا- مقيًم- ألنَّ 
ص السفر  ة عندهم، فالنص عام يشمل املسافر واملقيم، وقد خصِّ مفهوم املخالفة ليس بحجَّ
ة به من دون احلرض)167(، وبه قال مالك)168(،  بإباحة التيمم لألغلبيَّة، ال أنَّ اإلباحة خمتصَّ
 وهو أحد قويل أيب حنيفة النعمن )ت 150ه�()169(، وقول الش��افعي )ت 204ه�()170(، 
��م قاال: ُيعيد املقيم صالته إن وجد امل��اء، يف حني ذهب أبو حنيفة النعمن يف أحد  إاِلَّ أهنَّ
ة عندمها،  قولي��ه إىل أنَّ املقي��م ال جيوز له التيمم؛ اس��تناًدا إىل مفهوم املخالف��ة؛ ألنَّه حجَّ
 فالتيمم مباح للمسافر، وغري مباح له إن مل يكن مسافًرا، أي: إن كان مقيًم )حارًضا()171(، 

وبه قال زفر بن اهلذيل )ت 158ه�()172(.

اَلَة َكاَنــْت َعىَل اْلـُمْؤِمننَِي كَِتاًبا  يف كت��اب الصالة، يف بيان قوله تعاىل: ﴿... إِنَّ الصَّ
َ أنَّ من ذه��ب إىل اختصاص وجوب الصالة عىل املؤمنني، فال جتب  ْوُقوًتــا﴾)173(، َبنيَّ مَّ
كر يدلُّ عىل  ع��ىل الكفار قد اس��تند إىل قاعدة )مفه��وم املخالفة(؛ ألنَّ التخصي��ص بالذِّ
نف��ي ما عداه بمقتىض هذه القاع��دة عند من يقول بحجيَّتها، وتقري��ر ذلك عندهم: أنَّ 
ت املؤمنني بالوجوب، وهذه التخصيص ينف��ي الوجوب عن غريهم، وهم  اآلي��ة خصَّ
الكف��ار)174(، وهو مذهب أيب حنيفة النعمن )ت 150ه�()175(، يف حني أنَّ من ذهب إىل 
ا ال تقبل منهم؛  ار؛ إاِلَّ أهنَّ عدم اختصاص وجوب الصالة عىل املؤمنني، فتجب عىل الكفَّ
كر ال يدلُّ عىل نفي م��ا عداه؛ ألنَّ مفهوم  م ليس��وا بمس��لمني؛ ألنَّ التخصيص بالذِّ ألهَنَّ
ة عندهم)176(، وه��و مذهب اإلماميَّة)177(، ومذه��ب املالكيَّة)178(،  املخالفة لي��س بحجَّ
ومذهب الشافعّي)179(، وممَّا يؤيِّد رأي االماميَّة ومن وافقهم من املذاهب اإلسالميَّة أنَّ 
ار معاقبون عىل ترك الصالة، فلو مل تكن  ح أنَّ الكفَّ الكافر مكلَّف بالفروع، والقرآن رصَّ



77 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

ا�ض الفتلّي //اأ.م.د. �صكينة عزيز عبَّ ار كاظم املالَّ اأ.م.د. جبَّ

م معاقبون عىل تركها)180(، إذ قال تعاىل: ﴿َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر* َقاُلوا  واجبة عليهم ملا بنيَّ أهنَّ
ح بوجوب الزكاة عىل الكافر؛ ألنَّه ال يصحُّ منه أداؤها  مَلْ َنُك ِمَن اْلـُمَصلِّنَي﴾)181(، ورصَّ
كنَِي* الَِّذيَن اَل ُيْؤُتوَن   ح��ال كفره؛ لعدم إخالصه)182(، إذ قال تعاىل: ﴿... َوَوْيٌل لِّْلُمْشِ
ْم  َكاَة َوُهم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن﴾)183(، وقال تعاىل: ﴿َوَما َمنََعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاُتُ الزَّ
نَّ اهللَ إِنَّ اهللَ  ُــْم َكَفُروا باهلل َوبَِرُســولِِه...﴾)184(، ويف قوله تعاىل: ﴿... َواْســَتْغِفْر هَلُ إاِلَّ َأنَّ
ِحيٌم﴾)185( داللة عىل أنَّ الكافر يعاقب عىل ترك الفروع، وأنَّ اإلس��الم ُيس��قط  َغُفوٌر رَّ

اإلثم عنه)186(.

املطلب ال�صاد�ض: ق�اعد الأ�ص�ل العمليَّة

قاعدة: أصالة الباءة

ِجيِم﴾)187(، بنيَّ  ــْيَطاِن الرَّ ويف قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْســَتِعْذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ
أنَّ األمر )َفاْسَتِعْذ( لالستحباب ال للوجوب؛ استناًدا إىل قاعدة: أصالة الرباءة)188(.

وَها...﴾)189( بنيَّ أنَّ  ويف قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَســَن ِمنَْها َأْو ُردُّ
رد السالم واجب عىل الكفاية؛ استناًدا إىل قاعدة: أصالة الرباءة)190(.
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اخلامتة ونتائج البحث

وما خلصنا إليه من دراستنا نوجزه بم يأيت:

بنيَّ البحث الصلة الوثيقة بني )أصول الفقه( و)التفسري(.. 1

ح جلوء املفسِّ إىل القواعد األصوليَّة يف إثبات أمر، أو نفي آخر.. 2 وضَّ

س��لَّط الضوء عىل براعة الس��يورّي يف اس��تعمل القواعد األصوليَّة يف حس��م . 3
القضايا التي حتتاج إىل حسم يف تفسريه كنز العرفان يف فقه القرآن،

ب��نيَّ أنَّه ال غن��ى للمفسِّ ع��ن القواعد األصوليَّة، والس��يم يف جمال التفس��ري . 4
الفقهّي.

ر أصول الفقه عند مدرسة احللَّة الفقهيَّة.. 5 بنيَّ تطوُّ

عت أصول الفقه؛ خلدمة التفسري، والسيم . 6 اتَّضح أنَّ مدرسة احللَّة الفقهيَّة طوَّ
التفسري الفقهّي.

م يف البحث األصويّل، واإلفادة منه يف التفس��ري الفقهّي لدى . 7 اتَّضح مدى التقدُّ
. ّ مدرسة احللَّة الفقهيَّة، وقد اقرن هذا األمر باسم السيورّي احللِّ

، مثل��م أنَّ التفس��ري أداة من أدوات . 8 إنَّ أص��ول الفق��ه أداة م��ن أدوات املف��سِّ
األصويّل.

ن قواعد . 9 ��ة والتطبيق، فهو تضمَّ إنَّ كن��ز العرف��ان يف فقه القرآن مجع بني النظريَّ
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أصوليَّة كثرية، وهي مأخوذة من النظرية األصوليَّة، واالفادة منها يف التفسري، 
والسيم التفسري الفقهي مثَّلت اجلانب التطبيقي هلا.

إنَّ القواع��د األصوليَّة يف كن��ز العرفان صنفان: أحدمها عقب الس��يوري بعد . 10
��ه قاع��دة أصولية، والث��اين: مل يعقب الس��يوري بعد ذك��ره أنَّه قاعدة  ذك��ره أنَّ

أصولية.

ل، إاِلَّ أنَّه مل . 11 إنَّ الصن��ف الثاين من القواع��د األصوليَّة أغلبه من الصن��ف األوَّ
ي��رش إىل أنَّه قاعدة أصولية؛ ألنَّه ذكره عن��د وروده أول مرة، ومل يرش إىل ذلك 

عند تكراره.

وام��ا التوصي��ات فقد أوصين��ا ب� )اإلف��ادة من القواع��د األصوليَّة يف الدراس��ات 
التفسريية املعارصة( والسيم طلبة الدراسات العلّيا.
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ه�ام�ض البحث

)1( الفراهيدي، كتاب العني: 3، مادة )قعد(.

)2( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )قعد(.

)3( معجم مفردات ألفاظ القرآن: مادة )قعد(.

)4( الرازي، خمتار الصحاح: مادة )قعد(.

)5( ابن منظور:لسان العرب:مادة )قعد(.

)6( الفيومي، املصباح املنري:مادة )قعد(.

)7( الفريوز آبادي، القاموس املحيط: مادة )قعد(.

)8( الطربيس، جممع البيان: 462/6.

)9( النور: 60.

)10( الزخمرشي، الكشاف: 185/1.

)11( البقرة: 127.

)12( السيوري، كنز العرفان: 478/1.

)13( النحل: 26.

)14( الزخمرشي، الكشاف: 127/2.

)15( املصباح املنري: مادة )قعد(.

)16( فخر املحققني، ايضاح الفوائد: 8/1، د. جبار كاظم املال، التأصيل والتجديد عند مدرسة احللَّة 
الفقهية ]أطروحة دكتوراه غري منشورة[: 144.

)17( التعريفات: 149.
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ُيوِري، كنز العرفان: 15/1. )18( السُّ

)19( الرازي، خمتار الصحاح: مادة )سري(.

د واعظ زاده اخلراساين، جولة يف آيات األحكام: 11/1. )20( حممَّ

)21( السيوري، كنز العرفان: 226/1.

)22( املصدر نفسه: 226/1 )ظ: اهلامش الذي كتبه املحقق(.

ل، البيان يف الفقه: 99. )23( الشهيد األوَّ

)24( د. جبار كاظم املال، التأصل والتجديد عند مدرسة احللَّة الفقهية: 88.

)25( احلر العامل، أمل اآلمل: 50/2، السيوري، كنز العرفان: 19/1، د. جبار كاظم املال، التأصيل 
والتجديد عند مدرسة احللَّة الفقهية: 93.

)26( السيوري،كنز العرفان: 20/1.

)27( عبد اهلل بن عيسى أفندي، رياض العلمء: 216/5، السيوري، كنز العرفان: 19/1.

)28( السيوري، كنز العرفان: 19/1.

)29( د. جبار كاظم املال، التأصل والتجديد عند مدرسة احللَّة الفقهية: 90-89.

د هادي األميني، معجم رجال الفكر واألدب يف النجف: 698/2. )30( د. حممَّ

)31( ظ: د. حسني عّل احلسيني، بيان النافع يوم احلرش: 42.

)32( ظ: املصدر نفسه: 29.

)33( ظ: د. جبار كاظم املال، التأصيل والتجديد عند مدرسة احللَّة الفقهية: 148-147.

د القايض، مقدمة كنز العرفان  )34( آقا بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: 315/4، حممَّ
.24/1 : ّ للسيوري احللِّ

.11/1 : ّ د القايض، مقدمة كنز العرفان للسيوري احللِّ )35( حممَّ

)36( املصدر نفسه: 11/1.

)37( املصدر نفسه: 11/1.
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)38( السيوري، كنز العرفان: 48/1.

)39( املصدر نفسه: 49/1.

)40( املصدر نفسه: 47/1.

)41( املصدر نفسه: 47/1.

)42( املصدر نفسه: 47/1.

)43( املصدر نفسه: 47/1.

)44( اإلخالص: 1.

)45( السيوري، كنز العرفان: 47/1.

)46( املائدة: 6.

)47( السيورين كنز العرفان: 47/1.

)48( التكوير: 17.

)49( السيوري، كنز العرفان: 48-47/1.

)50( الفتح: 10.

)51( السيوري، كنز العرفان: 47/1.

)52( ظ: الشيخ حممد رضا املظفر، أصول الفقه: 169/1.

)53( ظ: الشيخ فاضل الصفار، أصول الفقه وقواعد االستنباط: 322/1.

)54( ظ: د. عبد اهلادي الفضل، دروس يف أصول فقه اإلماميَّة: 323/1.

)55( السيوري، كنز العرفان: 48/1.

)56( املصدر نفسه: 48/1.

)57( املصدر نفسه: 48/1.

)58( املصدر نفسه: 48/1.

)59( املصدر نفسه: 47/1.
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)60( املصدر نفسه: 49-48/1.

)61( املائدة: 6.

)62( السيوري، كنز العرفان: 54/1.

)63( البيِّنة: 5.

)64( السيوري، كنز العرفان: 75/1.

)65( املصدر نفسه: 75/1.

)66( املصدر نفسه: 401/2.

)67( املصدر نفسه: 277/1.

)68( املصدر نفسه: 250/1.

)69( اجلمعة: 10.

)70( اجلمعة: 9.

ُيوِري، كنز العرفان: 250/1. )71( السُّ

)72( البقرة: 222.

ُيوِري، كنز العرفان: 89/1. )73( السُّ

)74( املائدة: 2.

)75( املائدة: 95.

)76( املائدة: 96.

ُيوِري، كنز العرفان: 470/1. )77( السُّ

)78( البقرة: 187.

)79( الطويِس، عدة األصول: 260/1.

ُيوِري، كنز العرفان: 309-308/1. )80( السُّ

)81( املصدر نفسه: 248/1.
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)82( املصدر نفسه: 248/1.

)83( اجلمعة: 19.

)84( مالك، املدونة الكربى: 154/1.

)85( النووي، املجموع: 501/4.

)86( الطويس، املبسوط: 150/1.

)87( الش��افعي، األم: 195/1، الن��ووي، املجم��وع: 500/4-502، الرشبين��ي، مغن��ي املحتاج: 
.295/1

)88( الطويس، اخلالف: 631/1.

ُيوِري، كنز العرفان: 248/2. )89( السُّ

)90( املصدر نفسه: 248/2.

)91( التوبة: 103.

ُيوِري، كنز العرفان: 101/1. )92( السُّ

)93( املصدر نفسه: 226/2.

)94( املائدة: 6.

)95( السيوري، كنز العرفان: 64/1.

)96( املصدر نفسه: 204/1.

)97( البقرة: 157.

ُيوِري، كنز العرفان: 197/1. )98( السُّ

)99( األعراف: 31.

ُيوِري، كنز العرفان: 155/1. )100( السُّ

)101( املصدر نفسه: 162/1.

)102( التوبة: 103.
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ُيوِري، كنز العرفان: 331/1. )103( السُّ

)104( املصدر نفسه: 256/2.

)105( البقرة: 114.

ُيوِري، كنز العرفان: 162/1. )106( السُّ

)107( املصدر نفسه: 197/1.

)108( املصدر نفسه: 118/2.

)109( املصدر نفسه: 118/2.

)110( املصدر نفسه: 118/2.

)111( املصدر نفسه: 118/2.

)112( املصدر نفسه: 247/2.

)113( املصدر نفسه: 329/2.

)114( املصدر نفسه: 329/2.

)115( املصدر نفسه: 524/2.

)116( املصدر نفسه: 524/2.

)117( البقرة: 43.

ُيوِري، كنز العرفان: 277/1. )118( السُّ

)119( املصدر نفسه: 431/1.

)120( البقرة: 178.

)121( املائدة: 121.

ُيوِري، كنز العرفان: 490/2 )122( السُّ

)123( املصدر نفسه: 490/2.

)124( البقرة: 221.
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ُيوِري، كنز العرفان: 249/2. )125( السُّ

)126( املصدر نفسه: 249/2.

)127( فاطر: 12. 

ُيوِري، كنز العرفان: 412/2. )128( السُّ

)129( املصدر نفسه: 412/2.

)130( التوبة: 28.

ُيوِري، كنز العرفان: 91/1. )131( السُّ

)132( السخ�، املبسوط: 47/1.

)133( التوبة: 84.

)134( املائدة: 90.

)135( البقرة: 219.

)136( النساء: 43.

)137( املائدة: 90.

)138( السيوري، كنز العرفان: 20/2.

)139( املائدة: 3.

)140( النساء: 19.

)141( النساء: 43.

)142( املائدة: 90.

)143( التوبة: 5.

ُيوِري، كنز العرفان: 239/1. )144( السُّ

)145( البقرة: 145.

ُيوِري، كنز العرفان: 140/1. )146( السُّ
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)147( األنفال: 41.

، تذكرة الفقهاء: 432/5. ّ مة احللِّ )148( الطويس، اخلالف: 209/4، العالَّ

ُيوِري، كنز العرفان: 396/1. )149( السُّ

)150( البقرة: 180.

)151( احلر العامل، الوسائل: 367/3.

)152( ابن ماجه، سنن ابن ماجه: 904/2.

)153( النساء: 11.

)154( ابن ماجه، سنن ابن ماجه: 906/2.

)155( الفخر الرازي، املحصول: 349/3.

د رشيد رضا، تفسري املنار: 138/2. )156( حممَّ

)157( صحيح البخاري: 188/3، صحيح مسلم: 150/1.

)158( السيوري، كنز العرفان: 118/2.

)159( املصدر نفسه: 119-118/2.

)160( ابن ماجه، سنن ابن ماجه: 906/2.

)161( السيوري، كنز العرفان: 118/2.

)162( املصدر نفسه: 163/1.

)163( املصدر نفسه: 163/1.

)164( املائدة: 6.

ُيوِري، كنز العرفان: 52/1. )165( السُّ

)166( النساء: 44.

ُيوِري، كنز العرفان: 65-64/1. )167( السُّ

)168( مالك، املدونة الكربى: 1-44، ابن رشد القرطبي، بداية املجتهد: 66/1.
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)169( السخ�، املبسوط: 123/1، ابن حزم الظاهري، املحىل: 139/2.

)170( النووي، املجموع: 304/2.

)171( السخ�، املبسوط: 123/1، ابن حزم الظاهري، املحىل: 139/2.

)172( الكاساين، بدائع الصنائع: 50/1.

)173( النساء: 103.

ُيوِري، كنز العرفان: 104/1. )174( االسُّ

)175( السخ�، أصول السخ�: 74/1.

ُيوِري، كنز العرفان: 104/1. )176( السُّ

، تذكرة الفقهاء: 85/4. ّ )177( العالمة احللِّ

)178( ابن عريب، أحكام القرآن: 248/1.

)179( النووي، املجموع: 4/3، الشوكاين، فتح القدير: 95/3.

ُيوِري، كنز العرفان: 104/1. )180( السُّ

)181( املدثر:43-42.

ُيوِري، كنز العرفان: 319/1. )182( السُّ

)183( فصلت: 7-6.

)184( التوبة: 54.

)185( املمتحنة: 12.

ُيوِري، كنز العرفان: 558/1. )186( السُّ

)187( النحل: 98.

ُيوِري، كنز العرفان: 213/1. )188( السُّ

)189( النساء: 86.

ُيوِري، كنز العرفان: 224/1. )190( السُّ



89 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

ا�ض الفتلّي //اأ.م.د. �صكينة عزيز عبَّ ار كاظم املالَّ اأ.م.د. جبَّ

ثبت امل�صادر واملراجع

* القرآن الكريم.

امل�صادر القدمية
• آقا بزرك الطهراين )ت 1390ه�(.	

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، دار األضواء، بريوت، 1411ه�.. 1

• د، عّل بن أمحد )ت 456ه�(.	 ابن حزم الظاهري: أبو حممَّ

املحىل، تح: جلنة إحياء الراث العريب، ط1، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 1380ه�.. 2

• ر )ت 726ه�(.	 ّ )العالمة(: أبو منصور، احلسن بن يوسف بن املطهَّ احللِّ

تذكرة الفقهاء، تح: مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قم، 1414ه�.. 3

• د بن أيب بكر بن عبد القادر )ت 666ه�(.	 الرازي: زين الدين، حممَّ

خمتار الصحاح، ط1، دار الفكر العريب، بريوت، 1997م.. 4

• د )ت 503ه�(	 الراغب األصفهاين: أبو القاسم، احلسني بن حممَّ

معج��م مف��ردات ألفاظ الق��رآن، تح: إبراهيم ش��مس الدي��ن، ط3، دار الكت��ب العلمية، . 5
بريوت، 1429ه�.

• د بن أمحد )ت 595ه�(.	 ابن رشد القرطبي: أبو الوليد، حممَّ

بداية املجتهد وهناية املقتصد، ط1، دار السالم، القاهرة، 1416ه�.. 6

• الزخمرشي: أبو القاسم، حممود بن عمر )ت 538ه�(.	

د عب��د الس��الم ش��اهني، ط4، دار الكتب العلمي��ة، بريوت، . 7 تفس��ري الكش��اف، ت��ح: حممَّ
1427ه�.
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• د بن أيب سهل )ت؟(	 السخ�: شمس الدين، حممَّ

د رايض النجفي، ط3، دار املعرفة، بريوت، 1398ه�.. 8 املبسوط، تح: حممَّ

• ُيوري: أبو عبد اهلل، املقداد بن عبد اهلل )ت 826ه�(.	 السُّ

د القايض، ط1، دار اهلدى، منشورات: املجمع العاملي . 9 كنز العرفان يف فقه القرآن، تح: حممَّ
للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة، قم، 1419ه�.

• د )من أعالم القرن العارش اهلجري(.	 الرشبيني: حممَّ

مغني املحتاج، ط1، مصطفى البايب احللبي وأوالده، القاهرة، 1377ه�.. 10

• د بن عّل )ت 1250ه�(.	 الشوكاين: حممَّ

فتح القدير، ط1، دار املعرفة، بريوت، د. ت.. 11

• الطربيس: أبو عّل، الفضل بن احلسن )ت 548ه�(.	

جممع البيان يف تفسري القرآن، تح: هاشم الرسويل املحاليت، ط1، دار إحياء الراث العريب، . 12
بريوت، 1406ه�.

• د بن احلسن )ت 460ه�(.	 الطويس: أبو جعفر، حممَّ

د مهدي نجف، ط1، مؤسسة النرش . 13 اخلالف، تح: عّل اخلراساين، جواد الشهرستاين، وحممَّ
اإلسالمي، قم، 1409ه�.

د تقي الكش��في، ط1، املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، مشهد، . 14 املبس��وط، تح: حممَّ
1401ه�.

• د بن احلسن بن عّل )ت 1104ه�(.	 العامل )احلر(: حممَّ

أمل اآلمل، تح: أمحد احلسيني، ط1، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، 1983م.. 15

• ابن عريب: أبو بكر، أمحد بن عّل )ت 370ه�(.	

د عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1412ه�.. 16 أحكام القرآن، تح: حممَّ

• ( )ت 771ه�(.	 ّ مة احللِّ د بن احلسن )ابن العالَّ فخر املحققني: أبو طالب، حممَّ

ايضاح الفوائد يف رشح اش��كاالت القواعد، تح: حس��ني جالل الدين املوسوي الكرماين . 17
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عّل االشتهاري، وعبد الرحيم الربوجردي، ط1، قم، 1430ه�.

• ابن فارس: أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا )ت 395ه�(.	

معج��م مقاييس اللغة، تح: إبراهيم ش��مس الدي��ن، ط1، رشكة األعلم��ي للمطبوعات، . 18
بريوت، 1433ه�.

• الفراهيدي: أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد )ت 175ه�(.	

كت��اب العني )مرتًبا عىل ح��روف املعجم(، تح: د. عبداحلميد هن��داوي، ط1، دار الكتب . 19
العلمية، بريوت، 1424ه�.

• د بن يعقوب )ت 817ه�(.	 الفريوز آبادي: أبو طاهر، جمد الدين حممَّ

د عبد الرمحن املرَعشل، ط2، دار إحياء الراث العريب، بريوت، . 20 القاموس املحيط، تح: حممَّ
1424ه�.

• د بن عّل )ت 770ه�(.	 الفيُّوِمي: أبو العباس، أمحد بن حممَّ

املصباح املنري، تح: عزت زينهم عبد الواحد، ط1، مكتبة اإليمن، املنصورة، د.ت.. 21

• الكاساين: أبو بكر، ابن مسعود احلنفي )ت 587ه�(.	

بدائع الصنائع، ط1، دار الكتاب العريب، بريوت، 1402ه�.. 22

• د بن يزيد القزويني )ت 275ه�(.	 ابن ماجه: أبو عبد اهلل، حممَّ

د فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، د. ط، بريوت، د. ت.. 23 سنن ابن ماجه، تح: حممَّ

• مالك: أبو عبد اهلل، مالك بن انس األصبحي )ت 179ه�(.	

املدونة الكربى، ط1، مطبعة السعادة، القاهرة، 1390ه�.. 24

• د بن مكرم )ت 711ه�(.	 ابن منظور: أبو الفضل، مجال الدين، حممَّ

لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت، 1414ه�.. 25

• النووي: حمي الدين بن رشف )ت 676ه�(.	

املجموع، ط1، دار الفكر، بريوت، 1297ه�.. 26
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املراجع احلديثة
• عبد اهلل بن عيسى أفندي األصفهاين.	

رياض العلمء وحياض الفضالء، ط1، مطبعة اخليام، قم، 1428ه�.. 27

• د هادي األميني )الدكتور(.	 حممَّ

معجم رجال الفكر واألدب يف النجف، ط1، دار األضواء، النجف األرشف، 1400ه�. 28

الرسائل واألطاريح اجلامعية
• جبار كاظم املال )الدكتور(.	

التأصيل والتجديد عند مدرس��ة احللَّة الفقهية، أطروحة دكتوراه غري منش��ورة، مقدمة إىل . 29
جملس كلية الفقه، جامعة الكوفة، 1434ه�.

• حسني عّل احلسيني )الدكتور(.	

بيان النافع يوم احلرش، رس��الة ماجس��تري منشورة، ط1، مؤسس��ة األعلمي للمطبوعات، . 30
بريوت، 1428ه�.

مقدمات الكتب
• د القايض )السيد(.	 حممَّ

، ط1، دار اهلدى، منش��ورات: . 31 ّ مقدمة كتاب )كنز العرفان يف فقه القرآن( للس��يوري احللِّ
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة، قم، 1419ه�.


