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�ص البحث ملخَّ

إنَّ م��ن أعظم األحكام الرشعيَّة هي تلك التي تتعلَّق بحفظ الضوريَّات اخلمس، 
ع اهلل تعاىل اجلهاد  ��ف عليها حفظ النفس والبالد والعباد واألموال، وقد رشَّ والتي يتوقَّ
ل عن ه��ذا احلكم الرشعّي العظيم،  كحافٍظ هل��ذه الكليَّات، وال مناص عادًة من التنصُّ
ق من خالله صالح الدين والدنيا. لكنَّ هذا احلكم الرشعّي العظيم املتمثِّل  والذي يتحقَّ
باجلهاد يف سبيل اهلل يرافقه البذل يف األنفس واألموال والتضحيات اجِلسام؛ لذا يتطلَّب 
ا، كم يتطلَّب بي��ان علَّته وتوضيحها، واحلكمة منه،  هذا الترشيع التهيئة له نفس��يًّا وماديًّ
ودوره يف دفع املفاس��د وجلب املصال��ح، فكان النصُّ الدينّي، املتمثِّ��ل بالقرآن الكريم 
ق املصلحة،  وقول املعصوم، متالزًما عىل األغلب بتوضيح العلَّة من احلكم، ومدى حتقُّ

وقبلها مدى الفائدة واحلكمة من دفع املفسدة.

ا يف موضوع املصالح  وقد تن��اول البحث علَّة اجله��اد وحكمته، ومكانه اهلاّم ج��دًّ
، والذي يعدُّ من أهمِّ فقهاء اإلماميَّة من حيث اآلراء الفقهيَّة  ّ مة احِللِّ واملفاسد عند العالَّ
��ع يف املواضيع، والذين تناولوا موضوع اجلهاد بالتفصيل، وقد يكون أبرز فقيٍه  والتوسُّ
إمام��يٍّ أملح بش��كٍل جلٍّ إىل العلَّة يف احلك��م الرشعّي، ومدى ارتباط��ه العقّل باملصالح 
واملفاسد، ومدى دور اجلهاد حتديًدا يف احلفاظ عىل الضوريَّات اخلمس، والتي ُعرفت 
ٌم وناضٌج من  ز مقولة: إنَّ الفقه اإلمامّي فقٌه متقدِّ يف الوس��ط السنِّّي ب�)املقاصد(، ممَّا يعزِّ
ة  ة واحلكم��ة من الترشيع، تبًعا للمقولة العقديَّ حيث التأس��يس والتكوين والربط باألدلَّ

التي انفرد هبا اإلماميَّة بكون احلسن والقبح عقّل ال رشعّي.
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Abstract

One of the greatest jurisprudential rulings are those that 

relate to the preservation of the five necessities, upon which 

the preservation of the soul, the country, the people, and the 

money depends. God Almighty has legalized jihad as a guardian 

of these matters, and it is usually inevitable to disavow this 

great legal ruling, through which the righteousness of religion 

and the world are achieved. However, this great jurisprudential 

ruling represented by jihad for the sake of God is accompanied 

by expense of souls, money, and massive sacrifices. Therefore, 

this legislation requires a preparation for it psychologically and 

financially, as well as an explanation and clarification of its reason 

and wisdom of it, and its role in warding off evil and bringing 

interests. The religious text represented by the Holy Qur’an and 

the saying of the infallible was most likely linked to clarifying 

the reason for the ruling, the extent to which the benefit was 

achieved, and before it the extent of the benefit and wisdom of 

eliminating corruption.
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The research studied the cause and wisdom of jihad, and 

its very important place in the topic of interests and corruption 

of Allama Al-Hili, who is considered one of the most important 

Imami jurists in terms of jurisprudential opinions and expansion 

of topics, and who dealt with the topic of jihad in detail, and 

may be the most prominent Imami jurist who clearly alluded 

to the reason for the legal ruling And the extent of his mental 

association with interests and evils, And the extent of the role of 

jihad in particular in preserving the five necessities, which were 

known in the Sunni community as (Al- Maqasid), which reinforces 

the statement that Imami jurisprudence is an advanced and 

mature jurisprudence in terms of foundation, formation, and 

linking to evidence and the wisdom of legislation according to 

the doctrinal saying that the Imamate was unique to the fact 

that the good and ugliness was rational.
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مة مقدِّ

د وآله الطاهرين. احلمد هللِ ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل حممَّ

وبعُد..

تع��دُّ ظاهرة التعلي��ل من مباحث )ظاهر الن��ّص( التي ارتبطت م��ع مباحث الفقه 
وأصوله، إذ ُدرست العلَّة يف مباحث القياس، وجاءت العلَّة أيًضا يف بيان سبب ترشيع 
األح��كام الرشعيَّ��ة، وهي الت��ي ُعرفت ب�)عل��ل الرشائع(. كم ارتبط��ت بمباحث علم 
ًة يف مبحث احلس��ن والقبح، ومن حيثيَّة كوهنا ذاتيَّ��ة وباعثة للحكم أم  ال��كالم، وخاصَّ

ال. وهنا تكمن أمهيَّة البحث.

ويرى خالد زهري: إنَّ العلَّة ختتلف من علم آلخر بحسب العلم الذي ُتدرس فيه، 
فقد تكون علَّة القياس من جهة، وقد تكون بمعنى الغاية والثمرة املرتِّبة عىل األحكام، 
أو الغ��رض واحلكم��ة واملصلحة والفائدة املقص��ودة من جهة ثاني��ة، فاجلهة األوىل من 

مباحث القياس، واجلهة الثانية من مباحث مقاصد الرشيعة)1(.

والعالق��ة قائمة بني اجلهَتني؛ إذ أح��كام الرشيعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل 
واملقاصد القريبة والغالبة)2(.

وا ع��ىل أنَّ احلجيَّة للعلَّة  ��ة، ونصُّ ّ العلَّ م��ة احِللِّ وق��د تن��اول اإلماميَّة، ومنهم العالَّ
، ومن َث��مَّ فإنَّ التعلي��ل »منطٌق  املنصوص��ة، وهي هن��ا تابعة للصيغ��ة اخلطابيَّة للن��صِّ
د ع��ّل أيازّي: »وإضافًة إىل اآليات  للترشي��ع والتأصيل«)3( للحكم الرشعّي. يقول حممَّ
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ة عىل غائيَّة اخلطابات الترشيعيَّة، هناك الكثري من األخبار والروايات- عىل  القرآنيَّة الدالَّ
حت بتبعيَّة األحكام للمصالح واملفاسد«)4(.  األقلِّ يف املعامالت وليس العبادات- رصَّ
ا عن��د اجلمهور فه��ي تابعة   وهن��ا ي��رى اإلماميَّ��ة العلَّة تابع��ة للمصلحة واملفس��دة، أمَّ

للمقاصد.

اأهميَّة البحث

تكم��ن أمهيَّ��ة البحث يف كون العلَّة س��يقت ألغراٍض تبنيِّ املصلحة واملفس��دة من 
ّ هتدف إىل كش��ف ما مل يس��تطع العقل البرشّي كش��فه،  حكٍم ما، وهي هبذا الفعل النيصِّ
فالعق��ل البرشّي مهم بلغ من توقُّد ال يمكنه الكش��ف عن كلِّ مصالح احلكم الرشعّي، 
بة من اجلهاد يف سبيل  ولو ُترك العقل باس��تقالله ملا أدرك- بصورة كليَّة- املصلحة املرتِّ

اهلل، أو قد يميل العقل للسلم والتفاوض والتنازل حتَّى حني حُيفُّ باملخاطر.

منهجيَّة البحث

ز  اعتمد البحث عىل منهجيٍَّة اس��تقرائيٍَّة لتعليل أحكام الرشيعة عند الفريَقني، وركَّ
؛ لكونه موضوع البحث، كم أش��ار إىل أقوال  ّ مة احِللِّ ع��ىل تعضيدها بأقوال وآراء العالَّ
مة،  ة التي تأثَّر هبا العالَّ مة بوصفها متثِّل القبليَّ��ات الفكريَّ علمء اإلماميَّة الس��ابقني للعالَّ
كم متثِّل بواكري بيان العلل والغايات من األحكام، وربطها باملصلحة واملفسدة. ومن هنا 
يمكن القول: إنَّ منهجيَّة البحث تعتمد عىل املنهج االس��تقرائّي، واملنهج املقارن داخل 

ط البحث بروح النقد والردِّ واملفاتشة. املذهب وخارجه. كم مل يفرِّ

ة البحث خطَّ

نت خطَّة البحث من األمور اآلتية: تكوَّ
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م��ات املتعارف��ة يف الرس��ائل  مــة: وأراد الباح��ث أن تك��ون خمتلف��ة ع��ن املقدِّ مقديِّ
مة بياٍن وإيضاٍح  مة رشوٍع، ومقدِّ واألطاري��ح األكاديميَّة؛ إذ كان يبغي هبا أن تكون مقدِّ

ملوضوع البحث وفحواه.

ن��ات البحث يف االصط��الح، مع بيان  متهيــد: وفيه تعريف��اٌت منطقيَّ��ٌة ألهمِّ مكوِّ
ني يف املوضوع، واملعجمت   أص��ل الكلمت يف اللغة، كم جاءت بذل��ك مؤلَّفات املختصِّ

ة. اللغويَّ

ل: ج��اء بعن��وان تعلي��ل األحكام الرشعيَّ��ة يف الفكر اإلمام��ّي، وفيه  املطلــب األوَّ
تأصيل الفكرة عن��د علمء الطائفة، وعالقة التعليل باملصالح واملفاس��د، ومدارك العلَّة 
بالنصِّ أو العقل، ويف املطلب بيان الفرق بني استقاء العلَّة من النصِّ كم ذهب اإلماميَّة، 
أو م��ن العقل كم ذهبت بعض مذاهب اجلمهور كاحلنفيَّة ممَّن أفرطوا بالقياس. وكذلك 
ّ ومدى تأثُّره بمقوالت أش��ياخه رضوان اهلل تعاىل  مة احِللِّ ة للعالَّ ملعرفة القبليَّات الفكريَّ

عليهم.

، وهو مطلٌب  ّ مة احِللِّ املطلــب الثاين: جاء بعنوان تعليل وجوب اجلهاد عن��د العالَّ
يتن��اول احلكم الرشعّي وعلَّته التي وجب بس��ببها، مع بي��ان كيفيَّة هذا الوجوب وعلل 
تلك الكيفّيات، وس��بب س��قوط الوجوب عن بع��ض اإلفراد والعلَّة م��ن ذلك أيًضا، 

ورشط من جيب عليهم اجلهاد مع العلَّة.

املطلــب الثالــث: وجاء بعن��وان حيثيَّات اجله��اد ولوزمها وتعليله��ا ومقاصدها، 
وُيقص��د هبا حيثيَّ��ات الزمان واملكان وم��ا يلحق هبم من لوازم، ويف ه��ذا املطلب يظهر 
بوض��وح مفه��وم املقاصد، م��ع ظهور التعلي��ل القائم ع��ىل املصلحة واملفس��دة بحيث 

يتقارب مفهوم العلَّة واملقصد بشكٍل كبري.
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الت��ي ج��اء هب��ا البح��ث، والت��ي تع��دُّ خالص��ًة  النق��اط   اخلامتــة: وفيه��ا أه��ّم 
للبحث.

د وآله الطيِّبني الطاهرين. وآخر دعوانا أن احلمد هلل والصالة عىل حممَّ
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متهيد

نات العنوان تعريفاٌت مبكوِّ

ُه، واكتن��اُز اليشء)5(. ويف )الفروق(: الفرق بني  املقاصــد يف اللغة: إتيان اليشء وأمُّ
القص��د واإلرادة إنَّ قصد القاصد خمتصٌّ بفعله دون فعل غ��ريه... والقصُد أيًضا إرادة 
الفعل يف حال إجياده فقط، وإذا تقدمته بأوقات مل يس��مَّ قصًدا، فال يصحُّ قول: قصدُت 

أن أزوَرَك غًدا)6(.

ٌه إىل عم��ٍل وإقداٌم يف  ة: هو توجُّ ًق��ا: »األصل الواحد يف امل��ادَّ ق��ال املصطفوّي حمقِّ
عمٍل، فهو مرحلٌة أخريٌة من اإلرادة قريبٌة من العمل«)7(.

وذكر د. طه عبدالرمحن أنَّ لفظ املقاصد مشرٌك بني معاٍن ثالث: ضّد الفعل )لغا(، 
ل فائدًة، أو  وضّد الفعل )سها(، وضّد الفعل )هلا(، فيكون الفعل )قصد( بمعنى: حصَّ

ل غرًضا)8(. ل نيًَّة، أو بمعنى: حصَّ بمعنى: حصَّ

املقاصــد يف االصطالح: »ه��ي الغايات واألهداف والنتائ��ج واملعاين التي أتت هبا 
اء، وأثبتتها األحكام الرشعيَّة، وس��عت إىل حتقيقه��ا وإجيادها والوصول  الرشيعة الغ��رَّ
ف��ات املقصودة لذاهتا،  إليه��ا يف كلِّ زم��اٍن ومكان«)9(. وهي كذل��ك: »األعمل والترُّ
والتي تس��عى النفوس إىل حتصيلها بمساٍع ش��تَّى أو حتمل عىل السعي إليها امتثااًل«)10(. 
وه��ي باختصار ووضوح: »الغاية منها، واألرسار التي وضعها الش��ارع عند كلِّ حكٍم 

من أحكامها«)11(.
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م باعتبار شموهلا املجاالت الترشيعيَّة عىل: وتقسَّ

ة: وهي املعاين واحِلَكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع . 1 املقاصد العامَّ
أو معظمه��ا، أو يف أنواع كثرية منها. ويش��رط فيها أن تك��ون ثابتة، وظاهرة، 

ومنضبطة، ومطَّردة)12(.

ة: وه��ي املعاين واحِلَكم امللحوظة للش��ارع يف باٍب من أبواب . 2 املقاصــد اخلاصَّ
الترشي��ع، أو يف مجل��ة أب��واٍب متجانس��ٍة ومتقارب��ٍة، مثل مقاصد الش��ارع يف 
العقوب��ات أو يف املعام��الت املاليَّ��ة، أو يف العب��ادات املاليَّ��ة، أو يف إقامة نظام 

األرسة وغريها)13(.

املقاصد اجلزئيَّة: وهي احلكم واألرسار التي راعاها الشارع عند كلِّ حكم من . 3
أحكامه املتعلِّقة باجلزئيَّات)14(.

ة عىل: م باعتبار آثارها يف املجتمع واألمَّ وتقسَّ

ة بمجموعها وآحادها يف رضورة إىل . 1 ة: وهي »التي تكون األمَّ مقاصد ضوريَّ
حتصيلها«)15(، بحيث خيتلُّ نظام احلياة مع اختالهلا، ويرتَّب عىل خرقها فساٌد 
عظيٌم يف الدنيا واآلخرة. والفس��اد يف الدنيا ينتج عن خرق كليَّات هي: حفظ 
النفوس والعقول واألموال واألنساب )النسل(، والفساد األخروّي ينتج عن 

خرق كليَّة حفظ الدين)16(.

ة إليه القتناء مصاحلها وانتظام أمورها عىل . 2 مقاصد حاجيَّة: »وهو ما حتتاج األمَّ
وجٍه حسٍن«)17(.

ة أو مجاعتها أو أفرادها عىل: م باعتبار تعلُّقها بعموم األمَّ وتقسَّ
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ة ع��وًدا متمثاًل، أو عىل . 1 املقاصــد الكليَّــة: وهي م��ا كان عائًدا عىل عم��وم األمَّ
ة باجلهاد الذي حيفظ  مجاعة أو ُقْطٍر. وقد مثَّل ابن عاشور عىل ما يعود عىل األمَّ

بيضة اإلسالم)18(.

املقاصد اجلزئيَّة: وهي املقاصد التي تعود عىل آحاد األفراد أو عىل املجموعات . 2
عت أحكام املعامالت حلفظها. الصغرية منهم، وهي التي رشَّ

ٌر أو تكرير، واآلخر: عائٌق  ــة يف اللغة: هلا ثالثة أصول صحيحة، أحده��ا: تكرُّ العلَّ
يعوق، والثال��ث: ضعٌف يف اليشء)19(. واملعنى اللغوّي بعي��د عن املعنى االصطالحّي 

. كم سيتبنيَّ

ف للحكم. أو هي: ما يدور  ــة يف االصطالح: »الوصف الظاه��ر املنضبط املعرِّ العلَّ
ة حالة يكون احلكم فيها ثابًتا مع انتفاء  احلكم مدارها وجوًدا وعدًما بحيث ال تكون ثمَّ

العلَّة أو تكون فيها ثابتة مع انتفاء احلكم«)20(. وتثبت بالنصِّ ال بالقياس)21(.

وتشرك العلَّة واملقاصد بأمور منها:

كالمها قد يكون بيِّنًا ظاهًرا منصوًصا عليه، وقد يكونا غامَضني.. 1

ا املقاصد . 2 كالمها باٌب من أبواب الترشيع غري أنَّ العلَّة معلومٌة بعد البحث، أمَّ
دة وغري معلومة يف بعض األحيان. عة ومتعدِّ فمتنوِّ

كالمه��ا متالزمان، فكثرٌي من األحكام الرشعيَّة ُربِ��َط تعليُلها باملقاصد، فمتى . 3
نها العلَّة هي ذاهتا  ُعرف��ت العلَّة ُعرف املقصد، فاملصلحة التي ال ب��دَّ أن تتضمَّ

املقصد.

ق وجود املقصد . 4 املقاصد مس��لًكا من املس��الك التي ُتعرف هبا العلَّة، فمتى حتقَّ
ثبتت العلَّة، فالعلَّة هي طريق املقصد، وليست هي املقصد نفسه)22(.
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ويف ضوء نقاط االش��راك، ف��إنَّ االختالف يكون بيِّنًا؛ إذ إنَّ العلَّة س��ابقة للحكم 
الرشع��ّي باعث��ة له، بينم املقصد الح��ٌق للحكم، فاملقصد غرٌض يري��د احلكم حتقيقه يف 
ُق  ��ة الباعث القب��ّل، واملقصد ه��و امُلَحقَّ  ض��وء صيغت��ه اخلطابيَّ��ة. ومن هنا تك��ون العلَّ

البعدّي.

بقيْت مس��ألة، وهي مسألة العلَّة الغائيَّة لألحكام، فذهب املعتزلة إىل تعريف العلَّة 
��ا: الباعثة ع��ىل احلكم واملؤثِّرة في��ه واملوجبة له. وهذا األمر يرجع إىل مبدأ احلس��ن  بأهنَّ
��رة بذاهتا، فهي هنا  ا مؤثِّ ، أي إهنَّ ��ة وصٌف ذايتٌّ والقب��ح، وال��ذي يرون يف ضوئه أنَّ العلَّ
فرٌع من احلس��ن والقبح العقليَّني)23(، بينم ذهب األش��اعرة إىل استحالة أن تكون العلَّة 
اًل وإحس��اًنا منه تعاىل، وليست  ذاًتا قائمًة بنفس��ها، بل إنَّ األحكام معلَّلة باملصالح تفضُّ

باعثة)24(.
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مة احِللِّّي درا�سة يف اأ�سل الت�سريع وامل�سالح واملفا�سد علل اجلهاد وحكمته عند العالَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

املطلب الأوَّل

تعليل الأحكام ال�سرعّية يف الفكر الإمامّي

��م يرون أنَّ  إنَّ اإلماميَّ��ة ع��ىل الرغ��م من قوهلم باحلس��ن والقب��ح العقليَّني، إالَّ أهنَّ
األص��ل يف النص��وص ه��و التعبُّد وع��دم التعليل إىل قي��ام الدليل، وعنده��م أنَّ النصَّ 
، وبالنصِّ عىل العلَّة ينتقل  ا ليس��ت مدلواًل للنصِّ موجٌب للحكم بصيغته ال بعلَّته؛ ألهنَّ
احلك��م م��ن الصيغة إليه��ا. ويرون أنَّ منه��ج القرآن والس��نَّة هو التعليل ب��أيِّ نحٍو من 
أنحائ��ه، كذك��ر الوصف وترتيب احلكم عليه أو الس��بب، أو إفادته بحروف التعليل أو 
مة  بيان املصالح واملفاس��د املرتِّبة عىل بعض األحكام)25(، وعىل هذا األساس نرى العالَّ
، لذا يقول: »انح��ر طريق التعليل  يعلِّ��ل األحكام - كم س��يتبنيَّ يف البح��ث- بالنصِّ
«)26(، وق��ال يف موض��ٍع آخ��ر: »إنَّ احلكم املنص��وص عىل علَّته متع��دٍّ إىل كلِّ   يف الن��صِّ
ّ بأنَّ  مة احِللِّ م��ا ُعلم ثب��وت تلك العلَّة فيه، بالن��صِّ ال بالقياس«)27(، وعليه ي��رى العالَّ
ة دون املستنبطة التي أبطلها بأقسامها الستَّة)28(، كم أنَّ النصَّ  العلَّة املنصوصة هي احلجَّ
��ا تكون داللت��ه قطعيَّة عىل التعليل، مثل: )لعلَّة كذا( أو )لس��بب كذا( أو )ملؤثِّر كذا(  إمَّ
م )لكذا( والباء  ا يكون ظاهًرا، وهو ثالثة: الالَّ أو )ملوجب كذا( أو )من أجل كذا(. وإمَّ
ا باإليمء،  )بكذا( وإنَّ )إنَّه كذا(. وتزداد قوة التعليل مع االجتمع، مثل: )لعلَّة كذا(. وإمَّ
مة برأيه قائ��اًل: »واألقوى عندي أنَّ العلَّة  ح العالَّ ك��م إذا وقع جواًبا لس��ؤال)29(. ويرِّ
ة، كقوله ل�مَّ ُس��ئل عن بيع  إذا كان��ت منصوصة، وُعلم وجودها يف الفرع، كان حجَّ
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؟ قيل: نعم، قال: فال إذن«)30(، وكذا قياس  الرطب بالتمر، ق��ال: »أينقص إذا جفَّ
ا يف غري هذي��ن فال جيوز التعبُّد به؛ لقوله تعاىل:  حتري��م الضب عىل حتريم التأفيف. وأمَّ
ِه َما اَل َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 169[،  ــوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَّ َما َيْأُمُرُكْم بِالسُّ ﴿إِنَّ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل﴾  ﴿َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إنَّ السَّ
ــُه بَِها ِمْن  ْيُتُموَها َأْنُتــْم َوَآَباُؤُكــْم َما َأْنَزَل اللَّ ]اإلرساء: 36[، ﴿إِْن ِهــَي إاِلَّ َأْســَماٌء َســمَّ
ِهُم اْلُهَدى﴾ ]النجم:  ُسْلَطاٍن إنَّ َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اأْلَْنُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َربيِّ
تي عىل بضٍع وسبعني فرقة، أعظمهم فتنًة قوٌم يقيسون  23[... وقوله: »ســتفرتق أمَّ
ّ أنَّ  مة احِللِّ مون احلالل، ويليِّلون احلرام«)31( )32(. وهبذا يرى العالَّ األمور برأيم، فيحريِّ
مة  ة، وه��ذا ما قصده العالَّ ا بالعلَّة أو باألولويَّ ��ة جيب أنَّ يكون منصوًصا عليه��ا إمَّ العلَّ
بمثاَل���ّي الرط��ب وحتري��م رضب األبَوين. ومنص��وص العلَّة يؤخذ م��ن املنطوق، بينم 
ة تؤخذ من املس��كوت عنه. قال: »إحلاق املسكوت عنه باملنطوق قد يكون جليًّا   األولويَّ

كتحريم الضب املستفاد من حتريم التأفيف، وذلك ليس من باب القياس«)33(.

ة املس��كوت عنها ليس��ت من ب��اب القياس وإن  وعليه فالعلَّة املنصوصة واألولويَّ
مة يف باب القياس. تناوهلا العالَّ

مة ومن تاله من علمء اإلماميَّة. يقول الغريفّي:  ة هلا عند العالَّ ا املستنبطة فال حجَّ أمَّ
ى تلك العلَّة باملس��تنبطة قبال العلَّة املنصوصة يف الدليل، واألوىل هي التي أنكر  »وتس��مَّ
��ة من أهل البيت بناء األحكام عليها، وأقاموا الش��واهد عىل بطالهنا؛ لقصور  األئمَّ
العق��ل عن إدراك عل��ل األحكام، فال يص��حُّ بناؤها عىل تلك التخمينات واملناس��بات 

ة...«)34(. والظنون التي مل تثبت حجيَّتها يف الرشع، بل ثبت عدمها باألدلَّ

وبالرجوع إىل بواكري الفكر اإلمامّي األصوّل نرى أنَّ الرشيف املرتىض )ت436ه�( 



230

مة احِللِّّي درا�سة يف اأ�سل الت�سريع وامل�سالح واملفا�سد علل اجلهاد وحكمته عند العالَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ق بني العلَّة العقليَّة والعلَّة الس��معيَّة، فريى حجيَّة األوىل وعدم حجيَّة الثانية، قال:  يف��رِّ
»وممَّ��ا جيب علمه أنَّ حقيقة القياس يف العقل والرشع ال ختتلف، وإنَّم خيتلفان يف أحكاٍم 
ترجع إىل العلَّة؛ ألنَّ العلَّة العقليَّة موجبة ومؤثِّرة تأثري اإلجياب، والسمعيَّة ليست كذلك 
عند من أثبت قياًسا رشعيًّا؛ بل هي تابعة للدواعي واملصالح املتعلِّقة باالختيار. والعلَّة يف 
القياس العقّل ال تكون إالَّ معلومة، ويف السمعّي تكون مظنونة، ومتى ُعلمت يف العقل 
تعلُُّق احلكم هبا مل حيتج تعليقه عليها إىل دليل مس��تأنف، وليس كذلك علَّة الس��معّي... 
وأيًضا فعلَّة الس��معّي قد تكون جمموعة أش��ياء، وقد تكون مرشوطة يف كوهنا علَّة، وقد 
��ة يف وقت دون وق��ت، وعنٍي دون ع��ني والوقت واحد... وق��د تكون العلَّة  تك��ون علَّ
 الواح��دة علَّة ألح��كام كثرية، وكلُّ هذا يفارق فيه علَّة العق��ل لعلَّة الرشع. وإنَّم افرقنا 

ملا ذكرناه من أنَّ العقليَّة موِجبة، والسمعيَّة راجعة إىل الدواعي واملصالح«)35(.

ه: »والذي نذهب إليه، وهو الذي  ووافقه الش��يخ الطويّس )460ه�(، فقال ما نصُّ
اخت��اره املرتىض يف كتابه يف إبطال القياس: »أنَّ القياس حمظوٌر اس��تعمله يف الرشيعة؛ 
ة استعمله يف الرشع  ألنَّ العبادة مل تأِت به، وهو ممَّا لو كان جائًزا يف العقل مفتقٌر يف صحَّ

إىل السمع القاطع للعذر«)36(«)37(.

��ا مقتضية للحكم بذاهتا ال بوضع،  ّ فإنَّه ُيثبت العلَّة العقليَّة؛ ألهنَّ مة احِللِّ ��ا العالَّ أمَّ
مة املرتىض والطويّس  فات والبواعث)38(، لذا وافق العالَّ بينم العلَّة الرشعيَّة فهي من املعرَّ
ة، وجعلهم من  يف نف��ي التعبُّد بالقياس، غري أنَّه أجاز التعبُّد بمنص��وص العلَّة واألولويَّ

م- إذ يكون التعليل: باب النصِّ ال القياس- كم تقدَّ

ة، مثل: لعلَّة كذا، أو بس��بب كذا، أو . 1 قطعيًّــا، وه��و ما يكون رصحًي��ا يف املؤثِّريَّ
ا من الكتاب أو السنَّة. ملؤثِّر كذا، أو ملوجب كذا، أو من أجل كذا، إمَّ
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م، . 2 ظاهــًرا غــر قطعّي، وهو م��ا ورد في��ه حرٌف من ح��روف التعلي��ل، كالالَّ
نَس  م كقوله تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقــُت اْلـِجنَّ َواإْلِ ، والب��اء. فالالَّ وك��ي، ومن، وإنَّ
ا )كي( فكقوله تع��اىل: ﴿َكي اَل َيُكوَن  إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾ ]الذاري��ات: 56[. وأمَّ
( فكقوله يف قتىل ُأحد:  ��ا )إنَّ ُدوَلــًة َبنَي اأْلَْغنَِيــِٓء ِمنُْكم﴾ ]احلرش: 7[. وأمَّ
م ُيرشون يوم القيامة وأوداجهم تشــخب  لوهــم بكلومهــم ودمائهم فإنَّ »زميِّ
ا )الب��اء( فكقوله تعاىل:   دًمــا، اللون لــون الدم، والريح ريح املســك«)39(. وأمَّ

وْا اهللََ﴾ ]األنفال/13[)40(. ُم َشٓقُّ لَِك بَِأنَّ ﴿َذٰ

 وس��يرشع البح��ث يف بي��ان عل��ل اجله��اد بع��د التعري��ف ب��ه، وبي��ان مقاص��ده 
اته. ورضوريَّ
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مة احِللِّّي تعليل وجوب اجلهاد عند العالَّ

ة،  اجلهاد يف اللغة: مش��تقٌّ من الفعل الرباعّي )جاهد(، وأصله من اجلَْهِد: أي املشقَّ
واجلُْهد: الطاقة. وحقيقة اجلهاد: اس��تفراغ الوس��ع واجلهد يف م��ا ال يرتىض، وهو ثالثة 
 أرضب: جماه��دة الع��دّو الظاهر، والش��يطان، والنفس، وتدخل ثالثته��ا يف قوله تعاىل: 
لُِكْم َوَأنُفِســُكْم يِف َســبِيِل  ﴿َوَجـِٰهُدوْا يِف اهللِ َحقَّ ِجَهاِدِه﴾ ]احلج: 78[. ﴿َوَجـِٰهُدوْا بَِأْمَوٰ

اهللِ﴾ ]التوبة: 41[)41(.

اجلهاد يف االصطــالح: ونقصد باالصطالح هو االصطالح الرشعّي؛ إذ إنَّ اجلهاد 
ل، وجهاد النفس،  دة من قبيل جهاد املرأة حسن التبعُّ يف االصطالح يش��مل أنواًعا متعدِّ
والذي يش��رك باملعنى اللغوّي. لذا فالتعريف س��ينصّب عىل اجله��اد باملعنى الرشعّي. 
قال الكاس��ايّن )ت587ه�(: »ويف ُعرف الرشع يستعمل يف بذل الوسع والطاقة بالقتال 
يف س��بيل اهلل بالنفس واملال واللِّس��ان أو غ��ري ذلك، أو املبالغة يف ذل��ك«)42(. وقال 
ار لنرة اإلسالم وإعالء  القس��طاليّن )ت923ه�( يف رشحه عىل البخارّي: »قتال الكفَّ
كلمة اهلل«)43(. وهذا املعنى هو الذي ُيطلق دون قرينة، فينرف إىل جهاد العدوِّ وحماربته، 
ففي كالم أمري املؤمنني حيثُّ الناس عىل احلرب واجلهاد، قال: »أفٍّ لكم لقد سئمُت 
 عتابكــم، َأَرِضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوًضا، وبالذليِّ مــن العزيِّ خلًفا، إذا دعوتكم 

كم دارت أعينكم، كأنَّكم من املوت يف غمرة...«)44(. وهذا املعنى يف كالم  إىل جهاد عدويِّ
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اإلمام دالٌّ عىل احلرب بمعناه الفقهّي الرشعّي. كم نجد ذلك واضًحا يف خطبته التي 
ة أوليائه... أال وإينيِّ قد  قال فيها: »أّما بعد فإّن اجلهاد باٌب من أبواب اجلنّة فتحه اهلل خلاصَّ

دعوتكم إىل قتال هؤالء القوم..«)45(. وهذا املعنى هو املقصود يف البحث.

دة، ومن زاوي��ة أصل الترشيع،  مة وجوب اجله��اد بأركانه املتعدِّ وق��د تن��اول العالَّ
ون��وع احلكم، وم��ن ُفرض عليهم، ومن جي��ب جهادهم. ويف كلِّ ذل��ك علٌل ومقاصد 

مة بريح القول أو ضمنًا وإضمًرا. تناوهلا العالَّ

ة  ّ كتبه الفقهيَّة بسِد األدلَّ م��ة احِللِّ 1. حكــم الوجوب يف اجلهاد وعلله: رشع العالَّ
النقليَّ��ة بوجوب اجلهاد، واحلثِّ عليه، والثواب اجلزيل الذي يناله املجاهد واملستش��ِهد 
مة لتأكيد وجوب فريضة اجلهاد.  يف س��بيل اهلل، وهي بمثابة األسباب التي يسوقها العالَّ
ة، فلمَّ هاجر النبّي أمره اهلل تعاىل بالقتال؛ والعلَّة يف  فينصُّ عىل أنَّ اجلهاد مل يؤَذن بمكَّ
ذلك؛ ألنَّه قويت ش��وكة املس��لمني وكثروا؛ وألنَّ اجلهاد له مقاصد كربى، فبه يتمُّ نظام 

العامل، وحُتفظ الرشائع واألديان)46(.

مة  ة الش��وكة؛ لذا ُفرض يف املدين��ة، ويبدو أنَّ العالَّ وهب��ذا تكون علَّة اجلهاد هو قوَّ
، ويأيت  اس��تفاد العلَّة من سرية النبّي وهي تابعة للسنَّة العمليَّة وبدورها تابعة للنصِّ
ُْم ُظلُِموْا﴾ ]احلّج: 39[.  ِذيــَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَّ م��ة بنصٍّ معلَّل هو قوله تعاىل: ﴿ُأِذَن لِلَّ العالَّ

( كم مّر سابًقا. وهنا العلَّة منصوصة من خالل حرف )أنَّ

��ات مقاصد  ��ا مقاص��د وجوب��ه، فتدخ��ل يف الضوريات اخلم��س من رضوريَّ أمَّ
الرشيعة، وبصورٍة أدّق يف حفظ الدين بصورة أقوى، ومن ثمَّ حفظ النفس واملال.

مة يس��وق نصوًصا كثريًة دالة عىل وجوب اجلهاد ومن الفريَقني،  ونالحظ أنَّ العالَّ
الة  ة، قال ابن مسعود: »سألت النبّي: أيُّ األعمل أفضل؟ قال: الصَّ فمن طريق العامَّ
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؟ قال: اجلهاد يف ســبيل اهلل«)47(.  ؟ قال: برُّ الوالدين، قلت: ثمَّ أيُّ لوقتهــا، قلت: ثمَّ أيُّ
ة: قول الباقر: »إنَّ النبي قال: فوق كليِّ ذي برٍّ برٌّ حتَّى ُيقتل يف  ومن طريق اخلاصَّ
، وفوق كليِّ ذي عقوٍق عقوٌق حتَّى ُيقتل  ســبيل اهلل، فإذا ُقتل يف ســبيل اهلل فليس فوقه برٌّ

أحد والَديه ]فإذا ُقتل أحد والديه[ فليس فوقه عقوق«)48(.

2. كيفيَّــة وجوبــه وعللها: اختلف العل��مء يف كيفيَّة اجلهاد من كون��ه واجًبا كفائيًّا 
أم عينيًّ��ا، فذه��ب بعضهم إىل الوج��وب الكفائّي- وهو املش��هور- وبعضهم ذهب إىل 
ق  ل اجله��اد عينيًّا، ثمَّ يص��ري كفائيًّا عند حتقُّ الوج��وب العين��ّي، وبعٌض ذه��ب إىل أنَّ أوَّ
مة: »وهو ف��رٌض عىل الكفاية إذا قام به البعض س��قط عن  الغ��رض وال��ردع. قال العالَّ
مة عن  الباق��ني، وه��و يف االبتداء كف��رض األعيان جيب ع��ىل اجلميع«)49(. ونق��ل العالَّ
 سعيد بن املسيَّب قوله: »اجلهاد واجٌب عىل األعيان«)50(. لكنَّه يعلِّق قائاًل: »قوله تعاىل: 
ِر َواْلـُمَجاِهُدوَن يِف َســبِيِل اهللِ  َ ﴿اَل َيْســَتِوي الَقاِعــُدوَن ِمــَن اْلـُمْؤِمننَِي َغــْرُ ُأْوِل الــضَّ
ــَل اهللُ اْلـُمَجاِهِديَن بَِأْمَوالِـِهْم َوَأنُفِســِهْم َعــىَل الَقاِعِديَن َدَرَجًة  بَِأْمَوالِـِهْم َوَأنُفِســِهْم َفضَّ
َوُكالًّ َوَعَد اهللُ اْلـُحْســنَى﴾ ]النس��اء: 95[، وهو يدلُّ عىل انتف��اء اإلثم عن القاعد، ولو 
كان واجًبا عليه مع جهاد غريه الس��تحقَّ اإلثم؛ وألنَّ رس��ول اهلل كان يبعث رساياه 

إىل الغزو، ويقيم هو وأصحابه«)51(.

ّ يرى يف اآلية تعلي��اًل ضمنيًّا للوج��وب الكفائّي  مة احِل��لِّ واملالح��ظ هن��ا أنَّ العالَّ
م( ويف قوله: »الس��تحقَّ اإلثم« كم اس��تعان بالتعليل بالس��نَّة الفعليَّة للمعصوم.  ب�)الالَّ
ًة َفَلْواَل  كم أنَّه اس��تدلَّ ب���)الم التعليل( يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن اْلـُمْؤِمنُــوَن لَِينِفُروْا َكٓفَّ
ُهْم  يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعٓوْا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوْا يِف الديِّ نُْهْم َطٓئَِفٌة ليَِّيَتَفقَّ َنَفــَر ِمن ُكليِّ فِْرَقٍة ميِّ
ــَذُروَن﴾ ]التوب��ة: 122[)52(. فاجله��اد عىل الكفاية، فإذا قام به م��ن فيه كفاية وغنى،  َيْ
س��قط عن الباق��ني، وال جيب عىل غريه��م إالَّ أن يعيِّنه اإلمام، واملقص��د من ذلك- كم 
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مة- القتض��اء املصلحة أو قص��ور القائمني عن الدفع بحي��ث ال حيصل إالَّ  ي��رى العالَّ
باالجتمع)53(.

مة من الواجب الكفائّي مقصًدا، ه��و الدفع، وهو حفظ النفس  وهبذا جيع��ل العالَّ
والنسل، ومها من الضوريات اخلمس.

واجلهاد نوعان: فقد يكون للدعاء لإلس��الم، وقد يكون للدفع بأن يدهم املسلمني 
ل إذن اإلمام العادل أو من يأمره اإلمام، والثاين  مة يف النوع األوَّ العدّو. وقد اشرط العالَّ
ل »أنَّ الداعي جيب أنَّ يكون برشائط اإلمامة  ا العلَّة التي يذكرها للنوع األوَّ جيب مطلًقا. أمَّ
أو منصوًب��ا من ِقَبله؛ ألنَّه العارف برشائط اإلس��الم وله الوالية املطلقة«)54(. وهذه علَّة 
مة هذه العلَّة يس��وق حديًث��ا ُفِهَم منه العلَّة، وهو ما رواه أبو عمرو  ضمنيَّة، وليبنيِّ العالَّ
الزبي��دّي، عن أيب عبد اهلل قال: »قلت له: أخ��ربين عن الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف 
س��بيله، أهو لقوٍم ال حي��لُّ إالَّ هلم، وال يقوم به إالَّ من كان منه��م؟ أو هو مباٌح لكلِّ من 
��د اهلل تعاىل وآمن برس��وله... فقال: ذلك لقوٍم ال يلُّ إالَّ هلــم، وال يقوم بذلك  وحَّ
 ، إالَّ مــن كان منهــم... وال يكون داعًيا إىل اهلل تعاىل من أمــر بدعاء مثله إىل التوبة واحلقيِّ
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يأمر باملعروف من قد أمر أنَّ يؤمر به، وال ينهى 
 عــن املنكر من قد أمــر أن ينهى عنه، فمن كان قد ثبت فيه شائط اهلل التي قد وصف 

با أهلها من أصحاب النبّي، وهو مظلوم، فهو مأذون له يف اجلهاد...«)55(.

وم��ا رواه بش��ري، قال: قلت للصادق: »رأيت يف املن��ام إينِّ قلت لك: إنَّ القتال 
م��ع غري اإلم��ام املفروض طاعته حراٌم مثل امليتة والدم وحل��م اخلنزير، فقلت: نعم، هو 
كذلك، فقال الصادق: هو كذلك، هو كذلك«)56(. والعلَّة يف كون اجلهاد مع اإلمام 
ًة منصوصة  املنص��وص عليه هو ضمنيَّة األحاديث ملعنى الوالي��ة املطلقة، والتي تعدُّ علَّ

قطعيَّة.
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3. سقوط الوجوب وعلله: يسقط الوجوب عىل اجلهاد عن جمموعة من األشخاص 
ّ )676ه�( علل سقوط الوجوب يف  ق احِللِّ ألسباب وعلٍل متباينة نوًعا، فقد أمجل املحقِّ
ِمُن كاملقعد، وامل��رض املانع من الركوب والعْدو،  اجله��اد االبتدائّي وهي »العمى، والزَّ

والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سالحه«)57(.

مة إمجال شيخه مع ذكر العلَّة، وعىل التفصيل اآليت: ل العالَّ ويفصِّ

نه . 1 ته عن احلرب، وهو ما تضمَّ يس��قط عن الش��يخ الكبري؛ لعجزه وضعف قوَّ
َعَفِٓء َواَل َعىَل اْلـَمــْرَضٰ َواَل َعىَل الَِّذيَن اَل َيُِدوَن   قول��ه تعاىل: ﴿َلْيــَس َعىَل الضُّ

َما ُينِفُقوَن َحَرٌج﴾ ]التوبة: 91[.

ٌر عليه، وقوله تعاىل: . 2 يسقط فرض اجلهاد عن األعمى إمجاًعا؛ ألنَّ اجلهاد متعذَّ
﴿َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمٰى َحَرج﴾ ]الفتح: 17[.

ويس��قط فرض اجله��اد بالع��رج إذا كان يمنع من امليش أو الرك��وب كالزِمن؛ . 3
لقوله تعاىل: ﴿َواَل َعىَل اأْلَْعَرِج َحَرْج َواَل َعىَل اْلـَمِريِض َحَرْج﴾

ن قوله تع��اىل: ﴿َواَل َعىَل اْلـَمِريِض . 4 املرض الش��ديد املانع لعلَّة العجز، وتضمَّ
َحَرْج﴾ علَّة العجز واحلرج عند اجلهاد.

النفق��ة: فلو عجز عن النفقة س��قط عنه اجله��اد، والنفقة هي ال��زاد والراحلة . 5
يف املس��افات الطويل��ة، ونفق��ة العي��ال ح��ال الغيب��ة. ويف هذه األم��ور العلَّة 
نه��ا قول��ه تع��اىل: ﴿َواَل َعىَل الَِّذيــَن إَِذا َمٓ َأَتــْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلــَت آَل َأِجُد   تضمَّ
ْمــِع َحَزًنا َأالَّ َيُِدوْا َما ُينِفُقوَن﴾  َأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ َمــٓ َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّوْا وَّ
]التوبة: 92[، ففي الن��صِّ أدوات التعليل اللفظيَّة واملعنويَّة)58(. وهذا اجلهاد 
ا اجلهاد الدفاعّي  مة حفظ الدي��ن. أمَّ االبتدائ��ّي أو الدعوّي مقصده عند العالَّ
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ف��إنَّ النفور جي��ب مطلًقا؛ ألنَّ الضر ال حيص��ل إالَّ به، وعىل نح��و العينيَّة أو 
اإلجارة؛ ألنَّ العلَّة يف ذلك هو معونة املس��لمني، وحفظ الضوريَّات اخلمس 
 م��ن املقاص��د، وال يت��مُّ إالَّ أنَّ يب��ارش الرجل اجلهاد بنفس��ه، أو يس��تأجر من 

ينوب عنه)59(.

ّ بعبارة موجزة عىل أنَّ اجلهاد  ق احِللِّ 4. شط مــن يب عليهم والعلَّة: ينصُّ املحقِّ
. ف��ال جيب عىل الصبّي، وال عىل املجنون،  ، ذكٍر، غري همٍّ »ف��رٌض عىل: كلِّ مكلٍَّف، حرٍّ
وال ع��ىل املرأة، وال عىل الش��يخ اهِلّم، وال عىل اململوك«)60(. وب��دون أنَّ يذكر العلَّة من 
ّ يعلِّل هذه األمور، ويضيف بعض العلل العقليَّة،  مة احِللِّ ذلك أو تفصيله. بيد أنَّ العالَّ
ا ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخورها.  فالعلَّة يف عدم فرض اجلهاد عىل النساء؛ ألهنَّ
ا س��قوطه عن الصبّي؛ ألنَّه غري مكلَّف، وألنَّه ضعيف البنية)61(، إالَّ أنَّه يوجب جهاد  أمَّ
من س��قط عنه يف ح��االت الضورة، فقال: »ولو أحوج احلال إىل االس��تعانة بالنس��اء، 
ار وعلم أنَّه ُيقتل، وجب عليه املدافعة عن نفس��ه  وج��ب... فمن وقف عليه كافٌر أو كفَّ
بق��در ما يمكنه، س��واٌء الذكر واألنثى، واحلرُّ والعبد، الس��ليم واألعم��ى واألعرج... 
ت األي��دي إىل املرأة، وج��ب عليها الدف��ع وإن ُقتلت؛ ألنَّ املك��ره عىل الزنا   ول��و امت��دَّ

ال حتلُّ له املطاوعة«)62(.

مة ذه��ب إىل املصلحة يف تعليل األح��كام بدون النصِّ عىل  ونالح��ظ هنا أنَّ العالَّ
��ة، ب��ل ذه��ب إىل حك��م العقل يف وج��وب حفظ النف��س وحفظ بيضة اإلس��الم،  العلَّ
 وهذا مذهبه يف العقيدة يف كون »التكليف حس��ن... ووجه حس��نه اشتمله عىل مصلحة 
ت األيادي إىل املرأة، بأنَّه ذهب  مة يف حالة امتدَّ ال حتصل بدونه«)63(. كم نالحظ أنَّ العالَّ
إىل قي��اس حالته��ا بحالة املكرهة عىل الزن��ا، بأنَّه ال حتلُّ هلا املطاوع��ة والرضا، بل جيب 

عليها الدفاع عن نفسها وإن كانت ضعيفة، وهو هنا )قياس أولويَّة(.
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ق مل يش��رطا اإلس��الم؛ والعلَّة يف ذلك أنَّ  مة وقبله املحقِّ ونالح��ظ أيًض��ا أنَّ العالَّ
النصوص مل تستثنهم، فهم خماطبون بفروع العبادات)64(.

مة أس��قط جهاد العب��د، والعلَّة يف ذلك منصوصة، وه��ي ما جاء من  ك��م أنَّ العالَّ
أفع��ال املعص��وم »ألّن النبّي كان يبايع احلّر عىل اإلس��الم واجلهاد، ويبايع العبد 
م��ة إىل القياس منص��وص العلَّة بكون  عىل اإلس��الم دون اجله��اد«)65(. كم ذهب العالَّ

اجلهاد عبادة يتعّلق هبا قطع مسافة، فال جتب عىل العبد كاحلّج)66(.

5. من يب جماهدتم والعلَّة يف ذلك: ذهب متقّدمو فقهاء اإلمامّية إىل أنَّ من جيب 
أنَّ يقاتله املسلمون هم أصناٌف ثالثة:

األّول: البغاة عىل إمام املسلمني من أهل اإلسالم )اخلوارج(.

ة: وهم اليهود والنصارى واملجوس إذا أخلُّوا برشائط الذّمة. الثاين: أهل الذمَّ

ار)67(. الثالث: ممَّ عدا هؤالء من أصناف الكفَّ

مة يف كتابه )خمتلف الشيعة( أخرج املجوس من أهل الكتاب، وبأّن هلم  غري أنَّ العالَّ
ش��بهة كتاب، فهم ملحقون باليهود والنصارى للعّلة املنصوصة الظاهرة )الم التعليل( 
يف ق��ول أم��ري املؤمنني فيه��م: »املجوس إّن��م ُأحلق��وا باليهود والنص��ارى يف اجلزية 
مة الصابئة لعّلة أهّنم  والدّيات؛ ألّنه قد كان هلم فيم مىض كتاب«)68( )69(. كم أخرج العالَّ
كنَِي َحْيُث  ليس��وا أهل كتاب، فيعاملون معاملة الكّفار يف قوله تع��اىل: ﴿َفاْقُتُلوا اْلـُمرْشِ
َقاِب﴾  َب الريِّ ُوُهــم﴾ ]التوبة: 5[، وقوله تعاىل: ﴿َفــإَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفــُروْا َفَضْ َوَجدمتُّ

]حممد: 4[، فهم مشمولون بوصف الرشك والكفر.

ق أفتيا بأنَّ اجلهاد عىل هذه األصناف  ّ تبًعا لش��يخه املحقِّ مة احِللِّ والعجيب أنَّ العالَّ
ق: »وكلُّ من جيب جهاده، فالواجب  ة جهاًدا ابتدائيًّا! يقول املحقِّ إنَّم جيب يف كلِّ عاٍم مرَّ



239

وي م�سكور البدرّي م.م. م�ساري عالَّ

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

ا لنقلهم إىل اإلس��الم، فإن بدأوا فالواجب  هم، وإمَّ ا لكفِّ عىل املس��لمني النفور إليهم، إمَّ
ق مل  ة«)70(، إالَّ أنَّ املحقِّ ��ه يف كلِّ عاٍم مرَّ وا وجب بحس��ب املكنة، وأقلُّ حماربتهم، وإن كفُّ
مة، بعد نقله كالم شيخه نفسه، فإنَّه يذكر العلَّة قائاًل:  ا العالَّ ة، أمَّ يعلِّل اجلهاد يف السنة مرَّ
ة يف كلِّ عام، وهي بدٌل عن النرة، فكذلك مبدهلا وهو  »ألنَّ اجلزية جتب عىل أهل الذمَّ
ة؛ وألنَّ تركهم أكثر من ذلك يوج��ب تقويتهم وظهور  اجله��اد، فيج��ب يف كلِّ عاٍم م��رَّ
تني ومراًرا بحس��ب املصلحة«)71(. ونالحظ  ش��وكتهم... فكذا جيوز فعله يف الس��نة مرَّ
مة هنا أنَّه مل يس��تند إىل علَّة منصوصة، كم أقرَّ عىل نفس��ه، بل هي علَّة مستنبطة  عىل العالَّ
مة بذلك فأحلَق قوله بمقتضيات  مة عن االعتبار، وربَّم أحسَّ العالَّ سبق وأسقطها العالَّ

املصلحة من عدم تقويتهم وظهور شوكتهم.

ة، فقال ابن قدامة املقديّس )ت620ه�(:  ونرى هذا التعليل املستنبط يف مصادر العامَّ
ة يف كلِّ عام، وهي بدٌل  ًة يف كلِّ ع��ام؛ ألنَّ اجلزية جتب عىل أهل الذمَّ »وأق��لُّ ما يفعل مرَّ

ة...«)72(. عن النرة، فكذلك مبدهلا وهو اجلهاد فيجب يف كلِّ عاٍم مرَّ

، فقال: »فإن عجز اإلمام  ا املاوردّي الش��افعّي )ت450ه�( فيس��تنبط من النصِّ أمَّ
عن أربع غزوات يف كلِّ عام، اقتر منها عىل ما قدر عليه، وأقلُّ ما عليه أنَّ يغزو يف كلِّ 
ُْم ُيْفَتنُوَن يِف  ة، وال جيوز أنَّ يركها إالَّ م��ن رضورٍة؛ لقوله تعاىل: ﴿َأَواَل َيَرْوَن َأنَّ ع��اٍم مرَّ

﴾ ]التوبة: 126[. َتنْيِ ًة َأْو َمرَّ رَّ ُكليِّ َعاٍم مَّ

ٌة يف الس��نة كإحياء  وأض��اف اخلطي��ب الرشبين��ّي )ت977ه�(: »أق��لُّ اجلهاد م��رَّ
 ،﴾ َتــنْيِ ًة َأْو َمرَّ ــرَّ ُــْم ُيْفَتنُــوَن يِف ُكليِّ َعــاٍم مَّ الكعب��ة، ولقول��ه تع��اىل: ﴿َأَواَل َيــَرْوَن َأنَّ
ق��ال جماه��د: نزل��ت يف اجله��اد. ولفعل��ه من��ذ ُأم��ر ب��ه؛ وألنَّ اجلزي��ة جت��ب ب��داًل 
ر، وأقلُّ م��ا وجب  عن��ه وه��ي واجب��ٌة يف كلِّ س��نٍة، فك��ذا بدهل��ا؛ وألنَّه ف��رٌض يتك��رَّ
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ة فه��و أفض��ل، وحيص��ل  ر يف كلِّ س��نٍة كال��زكاة والص��وم، ف��إن زاد ع��ىل م��رَّ  املتك��رِّ

فرض«)73(.

، منهم من اس��تنبط  ة يف العام عىل األقلِّ واملالَح��ظ أنَّ من أفتوا بوجوب اجلهاد مرَّ
يف فتواه إىل النصوص غري الظاهرة، ومنهم اس��تنبط من قياس الشبه يف تكرار الفرائض 
ل كلَّ عام، مع ع��دم وجود علَّة  كالصوم والصالة، والتش��بيه بكس��وة الكعبة الت��ي تبدَّ

مشركة، كم أنَّ سياق اآلية ال يدلُّ عىل اجلهاد.

م��ة ذهب إىل قياس الش��به، وال��ذي هو: »الوصف املس��تلزم  والعجي��ب أنَّ العالَّ
للمناسب، وليس فيه مناسبة«)74(، وهو غري دالٍّ عىل العليَّة؛ ألنَّ املناسبة ال تصلح دلياًل 

عىل العليَّة، فالشبه أوىل باملنع؛ وألنَّ الصحابة مل يعملوا بالوصف الشبهّي)75(.

م خلطوا بني العلَّة الباعثة للحكم، واملقاصد التالية للحكم، فنراهم  ويب��دو هنا أهنَّ
ة شوكة الكافرين، ومن ثمَّ  يعلِّلون بم س��ينتج من االستجابة حلكم اجلهاد، وهو عدم قوَّ

يتمُّ حفظ الدين والنفس واملال والنسل.
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املطلب الثالث

حيثيَّات)76( اجلهاد ولوازمها وتعليلها ومقا�سدها

من أهمِّ حيثيَّ��ات اجلهاد هي حيثيَّة الزمان، وحيثيَّة امل��كان؛ لكون هاَتني احليثيََّتني 
ًفا. تؤثِّران يف اجلهاد تأثرًيا مبارًشا يف احلكم الرشعّي إمضاًء أو توقُّ

اًل: زمان ومكان اجلهاد وعللهَ أوَّ

ّ ع��ىل حرمة اجله��اد االبتدائّي يف  ق احِللِّ أ. الزمــان )األشــهر احلرم(: ين��صُّ املحقِّ
األشهر احلرم، فقال: »وحيُرُم الغزو يف األشهر احلرم، إالَّ أنَّ يبدأ اخلصم، أو يكونوا من 
ق العلَّة، غري أنَّ ش��ارحي )رشائع اإلسالم(  ال يرى لألش��هر حرمة«)77(. ومل يذكر املحقِّ
يرون أنَّ العلَّة ُأخذت من النصِّ الظاهر، فقال صاحب )جواهر الكالم(: »لقوله تعاىل: 
﴾ ]البقرة: 217[. أي: ذنب  ــْهِر اْلـَحَراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبِْرٌ ﴿َيْســَأُلوَنَك َعِن الشَّ
كِــنَي﴾ ]التوبة: 5[.  كب��ري، وقوله تعاىل: ﴿َفإَِذا اْنَســَلَخ األَْشــُهُر اْلـُحــُرُم َفاْقُتُلوْا اْلـُمرْشِ
ْهِر اْلـَحَراِم َواْلـُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم  ــْهُر اْلـَحَراُم بِالشَّ وقوله تعاىل: ﴿الشَّ
َفاْعَتــُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َمــا اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم﴾ ]البقرة: 194[. الذي قيل يف س��بب نزوله إنَّه 
ة قد منعوا النبّي عام احلديبيَّة س��نة س��تٍّ يف ذي القعدة، وهتكوا الشهر  كان أهل مكَّ
احلرام؛ فأجاز اهلل تعاىل للنبّي وأصحابه أنَّ يدخلوا يف سنة تسع يف ذي القعدة لعمرة 
ل. ثمَّ ق��ال: ﴿َواْلـُحُرَماُت ِقَصــاٌص﴾ أي: جيوز  القض��اء مقاباًل ملنعه��م يف الع��ام األوَّ
م احلكم فقال: ﴿َفَمِن اْعَتَدٰى  القصاص يف كلِّ يشء حتَّى يف هتك حرمة الش��هر، ثمَّ عمَّ
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َق بأنَّ اجلهاد  مُة املحقِّ َعَلْيُكــْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكــْم﴾«)78(. ووافق العالَّ
جائٌز يف مجيع الس��نة إالَّ األشهر احلرم؛ لقوله تعاىل: ﴿َفإَِذا اْنَسَلَخ األَْشُهُر اْلـُحُرُم َفاْقُتُلوْا 
كنَِي﴾، وأنَّ هذا احلكم مل ُينس��خ-كم ذهب اجلمهور- يف حقِّ من يرى لألش��هر  اْلـُمرْشِ

ا من ال يرى هلذه األشهر حرمة، فإنَّه جيوز قتاله فيها)79(. احلرم حرمة، وأمَّ

مة- ع��ىل اآلخر من حيث  وبذل��ك تك��ون العلَّة يف هذا احلك��م متوقِّفة-عند العالَّ
ا مقصد حفظ الدين والنس��ل والنفس مل يغب عن  إيمنه بحرمة األش��هر احلرم أم ال. أمَّ
مة.  مة يف بح��ث اجلهاد، وخاصة اجلهاد االبتدائّي ال��ذي يقول به العالَّ رات العالَّ تص��وُّ
��ح ذلك الفقيه املعارص الس��يِّد عبد األعىل الس��بزوارّي بقوله: »ال ريب يف جواز  ويوضِّ
اجلهاد اخلاصِّ يف كلِّ زماٍن ومكان. حيُرُم الغزو يف اجلهاد االبتدائّي للدعوة إىل اإلسالم 
ي، أو كان ممَّن ال يرى  يف األش��هر احلرم... نعم، جيوز ذل��ك فيها لو بدأ اخلصم بالتع��دِّ

ألشهر احلرم حرمة«)80(.

ة  ب. املــكان )احلرم(: جُيوز الفريق��ان القتال يف أيِّ مكاٍن إالَّ احل��رم، ففقهاء العامَّ
ال خالف بينهم يف أنَّ من دخل احلرم مقاتاًل وهو مس��لم، وبدأ القتال فيه ُيقاتل؛ لقوله 
تعاىل: ﴿َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلـَمْســِجِد اْلـَحَراِم َحتَّٰى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم 
��ار والبغاة فقد اختلفوا فيه، فذهب  ا قتال صنف الكفَّ لَِك َجــَزآُء اْلَكتِفِريَن﴾)81(. أمَّ َكَذٰ
 احلنفيَّ��ة وبعض الش��افعيَّة وبع��ض املالكيَّة وبع��ض احلنابل إىل حرمة قتاهل��م، ولكنَّهم 
 ال ُيطعمون وال يس��قون وال يؤوون وال يبايعون حتَّ��ى خيرجوا من احلرم؛ لقوله تعاىل: 
لَِك  ﴿َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلـَمْسِجِد اْلـَحَراِم َحتَّٰى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذٰ

ا مشهور الشافعيَّة، فإنَّه جيوز قتاهلم)83(. َجَزآُء اْلَكتِفِريَن﴾)82(، أمَّ

ة إذا بغوا عىل اإلمام)84(. وهو  وأجاز مالك- بم حكاه عنه احلطَّاب- قتال أهل مكَّ
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ق��ول احلنابلة أيًضا، فقد جاء يف )حتفة الراكع والس��اجد(: »فإن بغ��وا عىل أهل العدل، 
قاتلهم عىل بغيهم إذا مل يكن ردُّهم عن البغي إالَّ القتال«)85(.

��ة عىل الرغم من ع��دم قوهلم بالعلَّة، إالَّ أنَّ الظرف الس��يايّس كان  ويب��دو أنَّ العامَّ
حاك��ًم عىل الفتيا، فملك بن أن��س فقيه املنصور العبَّايّس، واحلنابل��ة مل خيرجوا عن ربقة 
 السلطان وهواه. ويبدو أنَّ اعتصام ابن الزبري باحلرم له األثر األكرب يف الفقه والفتيا. فكان 

مة!. ة املكرَّ اعتصام ابن الزبري علَّة باطنة لفتاوى قتال البغاة، وخصوًصا بغاة مكَّ

ّ فإنَّه يق��ول: »وجيوز القتال يف  ق احِللِّ م��ون وحتديًدا املحقِّ ��ا فقهاء اإلماميَّة املتقدِّ أمَّ
ّ بقوله:  مة احِللِّ ًما فنُس��خ«)86(. وهي عبارة جمملة تابع��ه عليها العالَّ احلرم، وقد كان حمرَّ
��ا املكان: فإنِّ اجلهاد كان س��ائًغا يف مجيع البقاع إالَّ احلَرم، ف��إنَّ االبتداء بالقتال فيه  »وأمَّ
ا  ًما؛ لقوله تعاىل: ﴿َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلـَمْسِجِد اْلـَحَراِم َحتَّٰى ُيَقاتُِلوُكْم...﴾. أمَّ كان حمرَّ
ق الناسخ،  مة وقبله املحقِّ حتريم القتال يف املسجد احلرام فإنَّه منسوخ«)87(. ومل يبنيِّ لنا العالَّ
مة يف كتابه )تذكرة الفقهاء( نسب القول بالنسخ  والعلَّة من ذلك، عىل الرغم من أنَّ العالَّ
ة: إنَّ ذلك منس��وٌخ بج��واز القتال يف كلِّ  ��ة، فق��ال: »وقال بعض الناس من العامَّ للعامَّ
 ُوُهْم﴾، وبعث النبّي كنَِي َحْيُث َوَجدمتُّ وقٍت ومكان؛ لقوله تعاىل: ﴿َفاْقُتُلــوْا اْلـُمرْشِ
خال��د بن الولي��د إىل الطائف يف ذي القعدة. وأصحابنا قال��وا: إنَّ حكم ذلك باٍق فيمن 
يرى هلذه األشهر وللحرم حرمة، والعامُّ قد خُيصُّ بغريه«)88(، إالَّ أنَّه يف )منتهى املطلب( 
ق، وهذا ما يبيِّنه صاحب اجلواهر ش��ارًحا  أثبت نس��خ آيات املوادعة تبًعا لش��يخه املحقِّ
ا حتريم القتال يف املسجد احلرام فإنَّه منسوٌخ، أي بقوله تعاىل: ﴿َفاْقُتُلوْا  ق: »أمَّ  قول املحقِّ
ُوُهْم﴾، ومن ذلك ُيعلم الوجه يف قول املصنِّف: »وجيوز القتال  كنَِي َحْيُث َوَجدمتُّ اْلـُمرْشِ
ًما فنُس��خ« باآلية املزب��ورة، بل وبقوله تع��اىل: ﴿َواْقُتُلوُهْم َحْيُث  يف احلَ��رم وقد كان حمرَّ
ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشــدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد  َثِقْفُتُموُهــْم َوَأْخِرُجوُهم ميِّ
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لَِك َجَزآُء اْلَكتِفِريَن﴾  اْلـَمْســِجِد اْلـَحَراِم َحتَّٰى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكــْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذٰ
]البقرة: 191[. قال يف الكنز: »وهذه اآلية ناس��خة لكلِّ آية فيها أمٌر باملوادعة أو الكفِّ 
ع��ن القتال، كقوله تعاىل: ﴿َوَدْع َأَذاُهْم﴾ ]األحزاب: 48[، وقوله تعاىل: ﴿َلُكْم ِدينُُكْم 
َولِـــَي ِديِن﴾ ]الكافرون: 6[ وأمثاله؛ ألنَّ حي��ث للمكان، أي يف أيِّ مكان أدركتموهم 
ًما ثمَّ ُنس��خ هبذه اآلي��ة وأمثاهلا، فصدرها  م��ن ح��لٍّ أو حرم، وكان القت��ال يف احلرم حمرَّ
ناس��ٌخ لعجزها«)89(«)90(. وأضاف السيِّد السبزوارّي بعد أنَّ ذكر كالم املقداد السيورّي 

اآلنف: »إلطالق دليل الناسخ، ومنه ُيعلم اجلواز يف احلرم النبوّي أيًضا«)91(.

- بمدرس��ة  ًرا- كم ُيظنُّ ّ أفرط يف القول بالنس��خ، متأثِّ مة احِللِّ واملالَح��ظ أنَّ العالَّ
مة نسخ التالوة دون احلكم)92( ونسخ القرآن بخرب اآلحاد)93(،  اجلمهور، فقد أثبت العالَّ
مة النس��خ باملقاصد واملصال��ح، فقال: »األح��كام منوط��ٌة باملصالح،   وق��د علَّ��ل العالَّ

وال امتناع يف كون الوجوب مثاًل مصلحًة يف وقت، ومفسدًة يف آخر. فلو ُكلِّف به دائًم، 
لزم التكليف باملفسدة، فيجب رفعه يف وقت كونه مفسدة، وهو املطلوب«)94(. ونالحظ 
أنَّه خلط بني املقاصد والعلل، كم أنَّه خلط بني التخصيص والنسخ، كم خلط السابقون 
من علمء الفريَقني، ووافقهم بعض املحدثني كصاحب اجلواهر والس��يِّد الس��بزوارّي. 
بين��م نالحظ أنَّ الس��يِّد اخلوئّي مل يثبت عنده إالَّ نس��خ آية النجوى؛ ل��ذا يرى بأنَّه »حيُرم 
ار بالقتال فيه، فعندئٍذ جيوز قتاهلم فيه، ويدلُّ عليه  ار يف احلرم إالَّ أنَّ يبدأ الكفَّ قت��ال الكفَّ
قول��ه تع��اىل: ﴿َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلـَمْســِجِد اْلـَحَراِم َحتَّــٰى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفــإِن َقاَتُلوُكْم 
َفاْقُتُلوُهــْم﴾«)95(، ويرى أنَّ »اآلية حمكمة وليس��ت منس��وخة، فإنَّ ناس��خ اآلية إن كان 
ـُموُهْم﴾، فهذا الق��ول ظاهر البطالن؛  كنَِي َحْيــُث َوَجدتُّ قول��ه تعاىل: ﴿َفاْقُتُلــوْا اْلـُمرْشِ
مه  ة، واخلاصُّ يكون قرينة عىل بيان املراد من العام وإن ُعلم تقدُّ ألنَّ اآلي��ة األوىل خاصَّ
عليه يف الورود، فكيف إذا مل ُيعلم ذلك؟ وعىل هذا فيختصُّ قتال املرشكني بغري احلرم، 
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إاّل أنَّ يكونوا هم املبتدئني، فيجوز قتاهلم فيه حينئٍذ«)96(. ويردُّ عىل املفرطني يف النس��خ 
ة  بقوله: »فال وجه للقول بنس��خ اآلية إالَّ املتابعة لفتاوى مجاعة من الفقهاء، واآلية حجَّ

عليهم«)97(.

ثانًيا: لوازم الزمان واملكان وعللها

مني  أ. لوازم الزمان )ابتداء القتال والدعوة(: س��بق وب��نيَّ البحث أنَّ الفقهاء املتقدِّ
��ة يف ذلك أنَّ  ري��ن من الفريَق��ني يرون بوجوب اجله��اد االبتدائّي؛ والعلَّ وبع��ض املتأخِّ
يكون الدين كلُّه اإلسالم الناسخ لكلِّ ديٍن قبله. ومن أبى جاز قتاله بعد أنَّ ُتعرض عليه 
: »وال ُيبدؤون إالَّ بعد الدعاء إىل حماسن اإلسالم،  ّ ق احِللِّ حماس��ن اإلسالم. يقول املحقِّ

به، ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها«)98(. ويكون الداعي اإلمام أو من نصَّ

مة عىل تفصيل الشيخ الطويّس يف )املبسوط( إذ قال: »وال جيوز قتال  وقد أثنى العالَّ
ار الذين مل تبلغهم الدعوة إالَّ بعد دعائهم إىل اإلسالم، وإظهار الشهادَتني،  أحد من الكفَّ
واإلقرار بالتوحيد والعدل، والتزام مجيع رشائع اإلسالم، فمتى ُدعوا إىل ذلك ومل جييبوا 
ح��لَّ قتاهل��م إالَّ أنَّ يقبلوا اجلزية وكان��وا من أهلها، ومتى مل ُيدع��وا مل جيز قتاهلم... وإن 
ار قد بلغتهم دعوة النبّي وعلموا أنَّه يدعو إىل اإليمن واإلقرار به، وإنَّ من  كان الكفَّ
مل يقب��ل قاتله، وم��ن قبل منه آمنه، فهؤالء حرٌب للمس��لمني... فلإلمام أنَّ يبعث اجلند 
مة:  إىل هؤالء من غري أنَّ يراس��لهم ويدعوهم؛ ألنَّ ما بلغهم ق��د أجزأ«)99(. فقال العالَّ

»وهذا التفصيل أجود«)100(.

ّ ممَّن يرى ب��أنَّ علَّة اجلهاد ه��ي الدعوة  مة احِل��لِّ وع��ىل هذا األس��اس يك��ون العالَّ
لإلس��الم يف اجلهاد االبتدائّي الدعوّي، ويس��تلزم اللِّني ملن ال يعرف الدعوة، ومقاصد 

ة والغلظة ملن عرف الدعوة. اجلهاد هي حفظ الدين، وتستلزم الشدَّ



246

مة احِللِّّي درا�سة يف اأ�سل الت�سريع وامل�سالح واملفا�سد علل اجلهاد وحكمته عند العالَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مة أنَّ العلَّة اس��تفيدت م��ن قول النبّي لعّل: »ي��ا عّل ال تقاتل  وي��رى العالَّ
ا معلوم��ٌة عندهم؛ وألنَّ  ا يف الذي��ن يعرفون الدع��وة فإهنَّ أح��ًدا حتَّى تدع��وه«)101(. أمَّ
ون آمنون وإبلهم ُتس��قى عىل امل��اء)102(،  النب��ّي أغ��ار عىل بن��ي املصطلق وهم غ��ارُّ
مة- من أج��ل حتقيق مقاصد  فالعل��ل مس��تفادة من النصوص الرحية- بحس��ب العالَّ
ك��ربى أمّهه��ا حف��ظ الدي��ن، وأه��مُّ طريقة حلف��ظ الدين انتش��اره والتبش��ري ب��ه باللِّني 
، وأنَّه ال ينحر  مة له مقاصد بعيدة منها توس��عة احل��قِّ ة، وأنَّ اجله��اد عند العالَّ والق��وَّ
بحف��ظ امل��ال والنف��س كم يف اجله��اد الدفاع��ّي، بل ل��ه مقاصد علي��ا تتمثَّ��ل باحلقوق 
م��ون ع��ىل الن��اس بإبقائه��م عىل الكف��ر وال��رشك متجاوزن  ��ة، فاملتحكِّ اإلهليَّ��ة العامَّ
، فبذل��ك يمكن  ع��ىل احلق��وق األصيل��ة هلل تع��اىل، وهي مطل��ق العب��ادة بالدي��ن احلقِّ
ى اجله��اد االبتدائ��ّي بالدفاع��ّي؛ نظ��ًرا لس��عة مفه��وم الدفاع، وس��عة مفهوم   أنَّ يس��مَّ

.)103( احلقِّ

ب. لــوازم املــكان )اهلجــرة(: ب��م أنَّ اجله��اد ُأذن به إلع��الء كلم��ة اهلل وهو احلقُّ 
الع��امُّ هلل تعاىل، وله مقاصد أوس��ع م��ن الضوريَّات اخلمس؛ لذا ن��رى كتب الفقه قد 
��مت األرض إىل: دار اإلس��الم، ودار احل��رب. ف��دار اإلس��الم: »كلُّ بقع��ٍة تكون  قسَّ
فيه��ا أحكام اإلس��الم ظاه��رة«)104(. ودار احلرب: »كلُّ بقعٍة تكون فيه��ا أحكام الكفر 
ظاه��رة«)105(. وزاد بعضه��م دار الع��د ودار البغ��ي)106(. وع��ىل ه��ذا التقس��يم ذه��ب 
 فقه��اء الفريَقني إىل ط��رح مصطلح )اهلج��رة(: ويعني االنتقال م��ن دار احلرب إىل دار 

اإلسالم)107(.

ة قبله، فقال: »وجتب  ة واخلاصَّ ّ إىل ما ذهب إلي��ه فقهاء العامَّ ق احِللِّ ويذه��ب املحقِّ
املهاجرة عن بلد الرشك عىل من يضعف عن إظهار رشائع اإلسالم، مع املكنة، واهلجرة 
��ة عنده ظاه��رة، وهي إظهار رشائع اإلس��الم،  باقي��ٌة م��ا دام الكف��ر باقًي��ا«)108(، والعلَّ
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حه��ا صاحب )جواه��ر ال��كالم( بقوله: »م��ن األذان والص��الة والصوم   والت��ي يوضِّ
وغريها«)109(.

مة اهلجرة مع ذلك النصوص التي يرى فيها العلَّة عىل كلِّ قس��ٍم من  ل العالَّ ويفصِّ
أقسام اهلجرة الثالث، وهي:

ل/مــن ِتــُب عليــه: وهو من أس��لم يف ب��الد ال��رشك وكان مس��تضَعًفا فيهم   األوَّ
اُهــُم اْلَماَلئَِكــُة َظالِِمي َأْنُفِســِهْم  ال يمكن��ه إظه��ار دينه؛ لقوله تع��اىل: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َتَوفَّ
ــِه  ـا ُمْســَتْضَعِفيَن فِــي اأْلَْرِض َقاُلــوا َأَلــْم َتُكــْن َأْرُض اللَّ َقاُلــوا فِيــَم ُكنُْتــْم َقاُلــوا ُكنَـّ
َواِســَعًة َفُتَهاِجــُروا فِيَهــا َفُأوَلئِــَك َمْأَواُهــْم َجَهنَّــُم َوَســاَءْت َمِصيًرا﴾ ]النس��اء: 97[. 
��ة منص��وٌص عليه��ا باآلي��ة الكريم��ة ب��ال م��ا ال يقب��ل  م��ة أنَّ العلَّ  وهن��ا ي��رى العالَّ

التأويل.

الثاين/مــن ِتــُب عليه لكن ُتســتحبُّ له املهاجــرة: وهو من أس��لم بني املرشكني، 
وله عش��ريٌة حتميه من املرشك��ني، ويمكنه إظهار دينه، ويكون آمنًا عىل نفس��ه مع مقامه 
مة اس��تنبط هذا احلكم من  ب��ني ظهرايّن املرشكني، كالعبَّاس وعثمن. ويبدو هنا أنَّ العالَّ
ة، واإلقرار  ان هلم بالبق��اء يف مكَّ إق��رار النبّي للعبَّاس ب��ن عبداملطَّلب وعثمن بن عفَّ
من الس��نَّة )النّص(، والعلَّة هي كوهنم يمكنهم إظهار رشائع اإلس��الم، وال خوَف عىل 

النفس واملال كمقاصد.

الثالث/مــن ال تب عليه وال ُتســتحّب: وهو ما كان له ع��ذٌر يمنعه من املهاجرة؛ 
َجاِل َوالنيَِّســاِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْســَتطِيُعوَن ِحيَلًة   لقول��ه تعاىل: ﴿إاِلَّ اْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمــَن الريِّ
مة هنا أنَّ العلَّة منصوٌص عليها هنا،  َواَل َيْهَتُدوَن َســبِياًل﴾ ]النس��اء/98[. ويرى العالَّ
��ة اهلجرة هي إظهار رشائع اإلس��الم وش��عائره،  وه��ي الضع��ف)110(. وهبذا تكون علَّ
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واملقص��د منها- كم ه��و واضٌح- هو حفظ الدين بدرجة أعىل، ث��مَّ حفظ النفس واملال 
والنسل والعرض.

مة أنَّ اهلج��رة باقية ما دامت املقاصد باقي��ة، والعلَّة موجودة، ويروي  وي��رى العالَّ
ة ع��ن النب��ّي: »ال تنقطع اهلج��رة حتَّى تنقط��ع التوبة،   احلدي��ث ال��ذي تروي��ه العامَّ

وال تنقطع التوبة حتَّى تطلع الشمس من مغرهبا«)111(.
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اخلامتة

ّ كان لزاًما عىل البحث  مة احِللِّ بعد ه��ذا العرض ملباحث العلَّة واملقاصد عند العالَّ
ل إليها، وهي النقاط اآلتية: أنَّ يورد أهمَّ النتائج واخلالصات التي توصَّ

ّ بتعليل األحكام الرشعيَّة وبيان . 1 مة احِللِّ اعتنى علمء اإلماميَّة وخصوًصا العالَّ
مقاصدها؛ نظًرا لكونه من مدرس��ة تؤمن باحلس��ن والقب��ح العقليَّني، وتبعيَّة 

األحكام للمصالح واملفاسد.

��ة الباعث للحكم الرشع��ّي؛ إذ إنَّ األحكام الرشعيَّة جاءت لرس��م . 2 تع��دُّ العلَّ
ن��وع عالقة وارتباط وتنظي��م بني العبد وربِّه من جهة، وب��ني العبد وأخيه من 
جهة أخ��رى، وعليه كانت األح��كام الرشعيَّة ذات علل باعث��ة هلا، ومقاصد 

تريد حتقيقها.

ّ قياس منصوص العلَّة ال��ذي يؤخذ من املنطوق، وقياس . 3 مة احِللِّ أثب��ت العالَّ
مني  ��ة الذي يؤخذ من املس��كوت عن��ه، وخالًفا لعل��مء اإلماميَّة املتقدِّ األولويَّ

األصوليِّني واألخباريِّني عىل حدٍّ سواء.

ّ أنَّ للجه��اد علاًل باعث��ة ترتبط ارتباًطا وثيًق��ا مع مقاصد . 4 م��ة احِللِّ ي��رى العالَّ
الرشيعة اإلس��الميَّة يف حفظ الدين والنسل واملال والعرض والعقل؛ لذا كان 

مة كثري التعليل ألحكام اجلهاد ومقاصده. العالَّ

مة تأثُّره يف بعض األحيان بمدارس أخرى غري مدرس��ة . 5 ممَّ��ا ُيالَحظ عىل العالَّ
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 ّ ق احِللِّ ��ة يف أبواب اجلهاد والنس��خ، كم ال خيفى أث��ر املحقِّ اإلماميَّ��ة، وخاصَّ
ة، وقد  مة يذكر علاًل ذكرها فقه��اء العامَّ مة- عليه، فن��رى العالَّ - ش��يخ العالَّ

يشرك معهم يف املقاصد نفسها أيًضا.

ة، من . 6 مة استعمله للقياس غري منصوص العلَّة أو األولويَّ ممَّا ُيالَحظ عىل العالَّ
ا يف كتبه  مة نظريًّ ه العالَّ قبيل قياس املناس��بة التابع للعلَّة املس��تنبطة، وهو ممَّا ردَّ

ة. األصوليَّة، واستعمله عمليًّا، وبتكرار ما عملته مدرسة العامَّ

ل القول يف علل األح��كام ومقاصدها . 7 ل م��ن فصَّ ّ أوَّ م��ة احِللِّ ق��د يكون العالَّ
مة أكثر بياًنا وش��مواًل  مني الذين اكتفوا باإلمجال، فقد كان العالَّ خالًفا للمتقدِّ
مة بنحٍو  واس��تيعاًبا ملطالب الفقه، وخصوًصا مطلب اجلهاد الذي تناوله العالَّ

من الشمول والسعة.



251

وي م�سكور البدرّي م.م. م�ساري عالَّ

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

الهوام�ص

)1( ُينظ��ر: تعلي��ل الرشيع��ة ب��ني الس��نَّة والش��يعة، خال��د زه��ري: 16، ط1، دار اهل��ادي، بريوت، 
1424ه�/2003م.

)2( ُينظ��ر: مقاصد الرشيعة اإلس��الميَّة، الطاهر بن عاش��ور: 113-115، ط1، مكتبة االس��تقامة، 
تونس، 1366ه�.

)3( حمن��ة العقل- النصُّ والقياس م��ن اختالف التفريع إىل ائتالف التأصي��ل، بثينة اجلاليّص: 117، 
ط1، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، 2015م.

د عّل أيازّي، تعريب: ع��ّل عبَّاس الوردّي: 248/1- )4( مقاص��د األح��كام الرشعيَّة وغاياهتا، حممَّ
249، ط1، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، بريوت، 2009.

)5( معج��م مقاييس اللغ��ة، ابن فارس: 95/5 ]مادة قصد[، حتقيق عبدالس��الم ه��ارون، دار الفكر 
للطباعة والنرش والتوزيع، 1399ه�/1979م.

د إبراهيم سليم: 126، دار العلم والثقافة  )6( ُينظر: الفروق اللغوية، أبو هالل العسكرّي، حتقيق حممَّ
للنرش والتوزيع، القاهرة

مة  )7( التحقي��ق يف كل��مت القرآن الكريم، حس��ن املصطفوّي: 298/9، ط1، مركز ن��رش آثار العالَّ
املصطفوّي، طهران، إيران، 1385ه�.

)8( جتدي��د املنهج يف تقوي��م الراث، طه عبدالرمحن: 98، ط1، املركز الثق��ايّف العريّب، الدار البيضاء، 
1994م.

، وهب��ة الزحي��ّل: 61، ط1، املكتبة العبَّاس��يَّة، دمش��ق،  ��ة لوح��دة الدي��ن احل��قِّ  )9( األص��ول العامَّ
1972م.

)10( مقاصد الرشيعة اإلس��الميَّة، حممد الطاهر بن عاشور: 146، الرشكة التونسّية للتوزيع، تونس، 
1978م.

ل الفايّس: 7، ط5، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت،  )11( مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة ومكارمها، عالَّ
1993م.

)12( ُينظر: مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة، ابن عاشور: 172-171.



252

مة احِللِّّي درا�سة يف اأ�سل الت�سريع وامل�سالح واملفا�سد علل اجلهاد وحكمته عند العالَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

)13( ُينظ��ر: طرق الكش��ف ع��ن مقاصد الش��ارع، نعمن جغي��م: 27، ط1، دار النفائ��س، األردن، 
1435ه�/2014م.

ل الفايّس: 7. )14(مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة ومكارمها، عالَّ
)15( مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة، ابن عاشور: 210.

)16( طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمن جغيم: 28.
)17( مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة، ابن عاشور: 210.

)18( ُينظر: املصدر نفسه.
)19( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 20/3-221 ]مادة علل[.

د صنقور: 341/2، ط3، منشورات الطيَّار، إيران، 1428ه�/2007م. )20( املعجم األصوّل، حممَّ
ال:  د عّل البقَّ ، حتقيق عبد احلس��ني حممَّ ّ مة احِللِّ )21( ُينظ��ر: مب��ادئ الوصول إىل علم األصول، العالَّ

218، ط2، دار األضواء، بريوت، 1406ه�/1986م.
)22( ُينظر: جملَّة دراس��ات، عالقة مقاصد الرشيعة بالعلَّة واملناس��بة واحلكمة دراسة تأصيليَّة فقهيَّة، 
أسامة عدنان الغنيمني وبسمه عّل ربابعة، جملد)42(، العدد)3(، سنة2015، ص1215. وينظر: 
علم املقاصد الرشعيَّة، نور الدين اخلادمّي: 20/1، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض- الس��عودّية، 

1421ه�/2001م.
د محيد اهلل: 704-705، ط1،  )23( ُينظر: املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلس��ني الب��رّي، حتقيق حممَّ

املعهد العلمّي الفرنّي للدراسات العربيَّة، دمشق، 1965م.
)24( ُينظ��ر: البحر املحيط يف أصول الفقه، بدر الدي��ن الزركيّش: 126/5-128، ط2، دار الصفوة 

للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1413ه�/1992م.
ة املقاصد، عّل حّب اهلل: 279، ط1، دار  )25( ُينظر: دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظريَّ

اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، 1426ه�/2005م.
د حس��ني الرضوّي الكش��مريّي: 252-251،  )26( هتذي��ب الوص��ول إىل علم األصول، حتقيق حممَّ

سة اإلمام عل، لندن، 1421ه�/2001م. ط1، مؤسَّ
)27( مبادئ الوصول إىل علم األصول: 218.

)28( ُينظر: مبادئ الوصول إىل علم األصول: 227-219.
)29( ُينظر: هتذيب الوصول إىل علم األصول: 252.

سة آل البيت إلحياء  )30( مس��تدرك الوس��ائل، حس��ني النوري الطربيّس: 342/13، ط2، مؤسَّ
حيَحني،  الراث، بريوت، 1408ه�/1988م. وروي بس��نٍد عن النبّي يف املس��تدرك عىل الصَّ



253

وي م�سكور البدرّي م.م. م�ساري عالَّ

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

احلاكم النيس��ابورّي، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا: 44/2، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 
1411ه�/1990م.

حيَحني: 632/4 )31( مستدرك الوسائل: 257/17. املستدرك عىل الصَّ
)32( هتذيب الوصول إىل علم األصول: 248.
)33( مبادئ الوصول إىل علم األصول: 217.

)34( قواع��د احلدي��ث، حمي��ي الدي��ن املوس��وّي الغريف��ّي: 238، ط2، دار األض��واء، ب��ريوت، 
1406ه�/19986م.

 ،462-461 :سة اإلمام الصادق )35( الذريعة إىل أصول الرشيعة، حتقيق اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
سة، إيران، د.ت. سة اإلمام الصادق، قم املقدَّ مؤسَّ

)36( املصدر نفسه: 464.
��ّي: 652، ط1،  د رض��ا األنصارّي القمِّ ة يف أص��ول الفقه، الش��يخ الط��ويّس، حتقيق حممَّ )37( الع��دَّ

سة- إيران، 1417ه�. سة البعثة، قم املقدَّ مؤسَّ
سة اإلمام  )38( ُينظر: هناية الوصول إىل علم األصول، حتقيق إبراهيم البهادرّي: 534/3، ط1، مؤسَّ

سة- إيران، 1425ه�. الصادق، قم املقدَّ
)39( مستدرك الوسائل، مريزا حسني النورّي: 180/2.

)40( ُينظر: هناية الوصول إىل علم األصول: 640-622/3.
)41( ُينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 486/1-487، مادة: جهد. لسان العرب، ابن منظور 
األفريق��ّي: 708/9-710، دار املع��ارف، القاهرة- مر. املفردات يف غري��ب القرآن، الراغب 
اظ  د س��يِّد كي��اليّن: 101، دار املعرفة، بريوت- لبن��ان، د.ت. عمدة احلفَّ األصفه��ايّن، حتقيق حممَّ
د باس��ل عيون السود: 351/1، ط1، دار  يف تفس��ري أرشف األلفاظ، الس��مني احللبّي، حتقيق حممَّ

الكتب العلميَّة، بريوت- لبنان، 1417ه�/1996م.
)42( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر الكاسايّن احلنفّي: 97/7، ط2، دار الكتب العلمّية، 

بريوت- لبنان، 1406ه�/1986م.
ة، مر،  )43( إرش��اد الس��اري ل��رشح صحي��ح البخ��ارّي: 31/5، ط7، املطبع��ة الك��ربى األمرييَّ

1323ه�.
سة،  )44( هنج البالغة، حتقيق هاش��م املياليّن: 96-97، خطبة رقم )34(، ط2، العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

كربالء- العراق، 1437ه�/2016م.
)45( املصدر نفسه: 84، خطبة رقم)27(.



254

مة احِللِّّي درا�سة يف اأ�سل الت�سريع وامل�سالح واملفا�سد علل اجلهاد وحكمته عند العالَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

)46( ُينظر: منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، حتقيق قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالميَّة: 11/14، 
سة- إيران، 1429ه�. ط2، جممع البحوث اإلسالميَّة، مشهد املقدَّ

)47( صحيح البخارّي: 212/8. صحيح مسلم: 63/1.
)48( ال��كايف، الكلينّي، حتقيق عّل أك��رب الغفارّي: 349/2، ط3، دار الكتب اإلس��الميَّة، طهران-
إي��ران، 1367ه���.ش. هتذي��ب األحكام، الش��يخ الطويّس، حتقيق حس��ن املوس��وّي اخلرس��ان: 

122/6، ط4، دار الكتب اإلسالمّية، طهران- إيران، 1365ه�.ش.
)49( منتهى املطلب: 15/14.

ال الش��ايّش، حتقيق ياس��ني أمحد إبراهي��م: 645/7، ط1، مكتبة الرس��الة  )50( حلي��ة العل��مء، القفَّ
د عبد الرمحن  احلديث��ة، ع��ّمن- األردن، 1988م. اجلامع ألح��كام القرآن، القرطبّي، حتقي��ق حممَّ
ة، 1423ه�/2003م. النكت والعيون  املرعش��ّل: 38/3، دار عامل الكتب، الرياض- الس��عوديَّ
)تفسري املاوردّي(، املاوردّي، حتقيق السيِّد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم: 273/1، دار الكتب 

العلمية، بريوت- لبنان، د.ت.
)51( منتهى املطلب: 15/14.

)52( ينظر: املصدر نفسه: 17-16/14.
)53( ُينظر: املصدر نفسه: 25.
)54( املصدر نفسه والصفحة.

)55( هتذيب األحكام، الشيخ الطويّس: 122/6. وسائل الشيعة، احلرُّ العامّل: 39/15.
)56( الكايف، الكلينّي: 23/5.

: 241/1-242، ط11، دار القارئ،  ّ ق احِللِّ )57( رشائع اإلس��الم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقِّ
بريوت- لبنان، 1425ه�/2004م.

)58( ُينظر: منتهى املطلب: 26-24.
)59( ُينظر: املصدر نفسه: 30-28.

)60( رشائع اإلسالم: 241/1.
)61( ُينظر: منتهى املطلب: 22-21/14.

 سة آل البيت سة آل البيت إلحياء الراث: 17/9، ط1، مؤسَّ )62( تذكرة الفقهاء، حتقيق مؤسَّ
سة- إيران، 1416ه�. إلحياء الراث، قم املقدَّ

، حتقيق إبراهيم املوس��وّي الزنجايّن: 345،  ّ مة احِللِّ )63( كش��ف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، العالَّ
سة- إيران، 1373ه�.ش. ط4، انتشارات شكوري، قم املقدَّ
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)64( ُينظر: منتهى املطلب: 22.
)65( املصدر نفسه.

)66( ُينظر: املصدر نفسه.
مة  )67( رشائع اإلسالم: 243/1. منتهى املطلب: 53/14. إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، العالَّ
س��ة النرش اإلس��المّي التابعة جلمعة  ��ون: 342/1-343، ط1، مؤسَّ ، حتقي��ق فارس احلسُّ ّ احِل��لِّ

فة، 1410ه�. سني بقم املرشَّ املدرِّ
)68( وسائل الشيعة، احلرُّ العامّل: 128/15.

سة:  س��ني بقم املقدَّ س��ة النرش اإلس��المّي التابعة جلمعة املدرِّ )69( ُينظر: خمتلف الش��يعة، حتقيق مؤسَّ
433/4، ط3، 1433ه�.

)70( رشائ��ع اإلس��الم: 144/1. منته��ى املطل��ب: 57/14. حترير األح��كام الرشعيَّة عىل مذهب 
 ،س��ة اإلمام الصادق ، حتقيق إبراهيم البهادرّي: 137/2، ط1، مؤسَّ ّ م��ة احِللِّ اإلماميَّة، العالَّ

قم املقدسة-إيران، 1420ه�.
)71( منتهى املطلب: 57/14. وتذكرة الفقهاء: 13/9.

)72( املغني: 368/10، دار الكتاب العريّب للنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، د.ت.
)73( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 8/6، ط1، دار الكتب العلميَّة، 1414ه�/194م.

.222 : ّ مة احِللِّ )74( مبادئ الوصول إىل علم األصول، العالَّ
)75( ينظر: هناية الوصول: 143/4. مبادئ الوصول: 223.

)76( احليثيَّ��ة تعني: تناول جانٍب خاصٍّ مع غضِّ النظر عن س��ائر اجلوان��ب، وأبرز حيثيَّة هي حيثيَّة 
الزمان وحيثيَّ��ة املكان. ]ُينظر: املعجم الش��امل للمصطلحات العلميَّة والدينيَّة، إبراهيم حس��ني 

رسور: 548-549، ط1، دار اهلادي، بريوت- لبنان، 1429ه�/2008م[.
)77( رشائع اإلسالم: 242/1.

د حسني النجفّي: 32/21، ط7، دار إحياء الراث  )78( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممَّ
العريّب، بريوت- لبنان، 1981م.

)79( ُينظر: منتهى املطلب: 18-17/14.
س��ة- س��ة املنار، قم املقدَّ )80( مه��ّذب األحكام يف بي��ان احلالل واحلرام: 96/15-97، ط4، مؤسَّ

إيران، 1413ه�.
)81( ُينظ��ر: املوس��وعة الفقهيَّ��ة الكويتيَّة: 189/17، ط2، وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��الميَّة، 

الكويت، 1404ه�/1983م.
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)82( املصدر نفسه: 190/17.
د نجي��ب املطيعّي: 15/7، دار  ب للش��ريازّي، النووّي، حتقيق حممَّ )83( ُينظ��ر: املجم��وع رشح املهذَّ

الفكر، بريوت- لبنان.
لبن��ان،  ب��ريوت-  الفك��ر،  دار  ط3،   ،204/3 خلي��ل:  رشح  يف  اجللي��ل  مواه��ب  ُينظ��ر:   )84(

1412ه�/1992م.
)85( حتفة الراكع والساجد بأحكام املساجد، الصاحلّي احلنبّل: 209، ط1، وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالميَّة، الكويت، 1425ه�/2004م.
)86( رشائع اإلسالم: 242/1.

)87( منتهى املطلب: 18-17/14.
)88( تذكرة الفقهاء: 10/9.

د باقر البهب��ودّي: 355/1، املكتبة  )89( كن��ز العرف��ان يف فقه القرآن، املقداد الس��يورّي، حتقي��ق حممَّ
ة، طهران- إيران، 1343ه�. الرضويَّ

)90( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: 34/21.
)91( مهّذب األحكام: 98/15.

)92( ُينظر: هناية الوصول إىل علم األصول: 77-76/3.
)93( املصدر نفسه: 87.

)94( مبادئ الوصول إىل علم األصول: 176.
س��ة آل البي��ت إلحياء الراث، ب��ريوت- لبنان،  )95( منه��اج الصاحل��ني: 369/1، ط28، مؤسَّ

1410ه�.
)96( البيان يف تفسري القرآن: 303، ط8، أنوار اهلدى، إيران، 1401ه�/1981م.

)97( املصدر نفسه: 304.
)98( رشائع اإلسالم: 244/1.

ة  د تقّي الكاشفّي: 13/2، املكتبة املرتضويَّ )99( املبسوط يف فقه اإلماميَّة، الشيخ الطويّس، حتقيق حممَّ
ة، إيران، د.ت. إلحياء آثار اجلعفريَّ

)100( خمتلف الشيعة: 393/4.

)101( الكايف، الكلينّي: 36/5.
)102( ُينظر: منتهى املطلب: 61-6/14.

)103( اإلره��اب والعنف يف ضوء القرآن والس��نَّة والتاريخ والفقه املقارن، حمس��ن احليدرّي: 104، 
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ط1، دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، 1431ه�/2010م.
)104( بدائع الصنائع، الكاسايّن: 130/7.

)105( املصدر نفسه.
)106( ُينظر: األحكام السلطانيَّة، املاوردّي، حتقيق أمحد مبارك البغدادّي: 175 وما بعدها، ط1، دار 

ابن قتيبة، الكويت، 1409ه�/1989م.
يق املنش��اوّي: 214، دار الفضيلة،  د صدِّ )107( ينظ��ر: التعريف��ات، الرشيف اجلرجايّن، حتقي��ق حممَّ
القاهرة- مر، د.ت. وُينظر: نيل األوطار رشح منتقى األخبار، الشوكايّن: 1550، بيت األفكار 

الدوليَّة، بريوت- لبنان، 2004م.
)108( رشائع اإلسالم: 242/1.
)109( جواهر الكالم: 34/21.

)110( ُينظر: منتهى املطلب: 20-19/14.
)111( مس��ند أمح��د، أمح��د بن حنب��ل: 99/4، دار صادر، ب��ريوت- لبنان، د.ت. س��نن أيب داوود، 
د اللَّحام: 555/1، ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان،  حتقيق س��عيد حممَّ

1410ه�/1990م.
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امل�سادر واملراجع

د البرّي البغدادّي املاوردّي )ت450ه�(، حتقيق . 1 األحكام الس��لطانيَّة، أبو احلس��ن عّل بن حممَّ
أمحد مبارك البغدادّي، ط1، دار ابن قتيبة، الكويت، 1409ه�/1989م.

)ت726ه�(، . 2 ّ مة احِللِّ ر العالَّ إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، احلسن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ
فة،  س��ني بقم املرشَّ س��ة النرش اإلس��المّي التابع��ة جلمعة املدرِّ ��ون، ط1، مؤسَّ حتقيق فارس احلسُّ

1410ه�.
د القس��طاليّن . 3 إرش��اد الس��اري لرشح صحيح البخارّي، أبو العبَّاس ش��هاب الدين أمحد بن حممَّ

ة، مر، 1323ه�. القتيبّي املرّي )ت923ه�(، ط7، املطبعة الكربى األمرييَّ
اإلره��اب والعنف يف ضوء القرآن والس��نَّة والتاريخ والفقه املقارن، حمس��ن احليدرّي، ط1، دار . 4

الوالء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، 1431ه�/2010م.
، وهبة الزحيّل، ط1، املكتبة العبَّاسيَّة، دمشق، 1972م.. 5 ة لوحدة الدين احلقِّ األصول العامَّ
د بن هبادر الزركيّش الش��افعّي)ت794ه�(، ط2، . 6 البح��ر املحيط يف أصول الفقه، بدر الدين حممَّ

دار الصفوة للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1413ه�/1992م.
بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب الرشائع، أبو بك��ر عالء الدين أبو بكر بن مس��عود الكاس��ايّن احلنفّي . 7

)ت587ه�(، ط2، دار الكتب العلميَّة، بريوت-لبنان، 1406ه�/1986م.
البيان يف تفس��ري القرآن، أبو القاس��م املوس��وّي اخلوئ��ّي )1413ه�(، ط8، أن��وار اهلدى، إيران، . 8

1401ه�/1981م.
جتدي��د املنه��ج يف تقويم الراث، ط��ه عبد الرمح��ن، ط1، املركز الثق��ايّف العريّب، ال��دار البيضاء، . 9

1994م.
10 . ّ مة احِللِّ ر العالَّ حترير األحكام الرشعيَّة عىل مذهب اإلماميَّة، احلس��ن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ

س��ة-إيران،  س��ة اإلمام الصادق، قم املقدَّ )ت726ه�(، حتقيق إبراهيم البهادرّي، ط1، مؤسَّ
1420ه�.

حتفة الراكع والس��اجد بأحكام املساجد، أبو بكر بن زيد اجلُراعّي الصاحلّي احلنبّل )ت883ه�(، . 11
ط1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، الكويت، 1425ه�/2004م.
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مة املصطفوّي، . 12 التحقيق يف كلمت القرآن الكريم، حس��ن املصطفوّي، ط1، مركز نرش آثار العالَّ
طهران-إيران، 1385ه�.

سة . 13 )ت726ه�(، حتقيق مؤسَّ ّ مة احِللِّ ر العالَّ  تذكرة الفقهاء، احلس��ن بن يوس��ف بن عّل بن املطهَّ
سة-إيران، 1416ه�. آل البيت إلحياء الراث، ط1، قم املقدَّ

يق املنشاوّي، . 14 د صدِّ د الس��يِّد الرشيف اجلرجايّن )ت816ه�(، حتقيق حممَّ التعريفات، عّل بن حممَّ
دار الفضيلة، القاهرة-مر، د.ت.

تعليل الرشيعة بني السنَّة والشيعة، خالد زهري، ط1، دار اهلادي، بريوت، 1424ه�/2003م.. 15
د بن احلس��ن الطويّس )ت460ه�(، حتقيق حس��ن املوس��وّي . 16 هتذي��ب األح��كام، أبو جعف��ر حممَّ

اخلرسان، ط4، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران-إيران، 1365ه�.ش.
17 . ّ م��ة احِللِّ ��ر العالَّ هتذي��ب الوص��ول إىل عل��م األص��ول، احلس��ن بن يوس��ف ب��ن عّل ب��ن املطهَّ

س��ة اإلمام عّل، لندن،  د حس��ني الرضوّي الكش��مريّي، ط1، مؤسَّ )ت726ه�(، حتقيق حممَّ
1421ه�/2001م.

د بن أمحد ب��ن أيب بكر األنص��ارّي اخلزرجّي األندلّي . 18 اجلام��ع ألح��كام القرآن، أب��و عبداهلل حممَّ
ة،  د عبد الرمحن املرعش��ّل، دار عامل الكتب، الرياض-السعوديَّ القرطبّي )ت671ه�(، حتقيق حممَّ

1423ه�/2003م.
د حس��ني النجفّي )ت1266ه���(، ط7، دار إحياء . 19 جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلس��الم، حممَّ

الراث العريّب، بريوت-لبنان، 1981م.
ال الكبري )ت365ه�(، . 20 د بن عّل بن إس��معيل الش��ايّش الش��افعّي القفَّ حلية العلمء، أبو بكر حممَّ

ن-األردن، 1988م. حتقيق ياسني أمحد إبراهيم، ط1، مكتبة الرسالة احلديثة، عمَّ
ة املقاص��د، عّل ح��ّب اهلل، ط1، دار اهلادي . 21 دراس��ات يف فلس��فة أصول الفقه والرشيع��ة ونظريَّ

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، 1426ه�/2005م.
الذريعة إىل أصول الرشيعة، عّل بن احلس��ني بن موسى املوسوّي الرشيف املرتىض)ت436ه�(، . 22

سة،  س��ة اإلمام الصادق، قم املقدَّ س��ة اإلمام الصادق، مؤسَّ حتقيق اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
إيران، د.ت.

سنن أيب داوود، سليمن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدّي السجستايّن املشهور بأيب داوود . 23
ام، ط1، دار الفكر للطباع��ة والنرش والتوزيع، بريوت- ��د اللَّحَّ )ت275ه�(، حتقيق س��عيد حممَّ

لبنان، 1410ه�/1990م.
24 . ّ رشائع اإلس��الم يف مس��ائل احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييی بن سعيد احِللِّ

ّ )ت676ه�(، ط11، دار القارئ، بريوت-لبنان، 1425ه�/2004م. املشهور باملحّقق احِللِّ
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د بن إسمعيل البخارّي )ت256ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، . 25 صحيح البخارّي، حممَّ
بريوت-لبنان، 1401ه�/1981م.

اج القشريي النيسابورّي )ت261ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش . 26 صحيح مسلم، مسلم بن احلجَّ
والتوزيع، بريوت-لبنان.

طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمن جغيم، ط1، دار النفائس، األردن، 1435ه�/2014م.. 27
د رضا . 28 د بن احلس��ن الط��ويّس )ت460ه�(، حتقي��ق حممَّ ة يف أص��ول الفقه، أب��و جعفر حممَّ الع��دَّ

سة-إيران، 1417ه�. سة البعثة، قم املقدَّ ّي، ط1، مؤسَّ األنصارّي القمِّ
ة، . 29 عل��م املقاص��د الرشعيَّ��ة، نور الدي��ن اخلادم��ّي، ط1، مكتب��ة العبي��كان، الرياض-الس��عوديَّ

1421ه�/2001م.
��اظ يف تفس��ري أرشف األلفاظ، أمحد بن يوس��ف بن عب��د الدايم املعروف بالس��مني . 30 عم��دة احلفَّ

د باس��ل عيون السود، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت-لبنان،  احللبّي )ت756ه�(، حتقيق حممَّ
1417ه�/1996م.

ة، احلسن بن عبد اهلل العسكرّي املشهور بأيب هالل العسكرّي )ت395ه�(، حتقيق . 31 الفروق اللغويَّ
د إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة حممَّ

قواعد احلديث، حميي الدين املوسوّي الغريفّي، ط2، دار األضواء، بريوت، 1406ه�/19986م.. 32
د بن يعقوب بن إس��حاق الكلين��ّي )ت329ه�(، حتقيق عّل أكرب الغفارّي، ط3، دار . 33 الكايف، حممَّ

الكتب اإلسالميَّة، طهران-إيران، 1367ه�.ش.
34 . ّ م��ة احِللِّ ��ر العالَّ كش��ف امل��راد يف رشح جتري��د االعتقاد، احلس��ن بن يوس��ف بن ع��ّل بن املطهَّ

سة-إيران،  )ت726ه�(، حتقيق إبراهيم املوس��وّي الزنجايّن، ط4، انتشارات شكوري، قم املقدَّ
1373ه�.ش.

د السيورّي . 35 د بن احلسني بن حممَّ كنز العرفان يف فقه القرآن، أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ
د باقر البهب��ودّي، املكتبة  ّ األس��دي املع��روف باملقداد الس��يورّي )ت826ه�(، حتقي��ق حممَّ احِللِّ

ة، طهران-إيران، 1343ه�. الرضويَّ
د بن مكرم بن عّل ابن منظ��ور األنصارّي الرويفعّي . 36 لس��ان العرب، أبو الفضل مجال الدي��ن حممَّ

األفريقّي )ت711ه�(، دار املعارف، القاهرة-مر.
ّ )ت726ه�(، . 37 مة احِللِّ ر العالَّ مبادئ الوصول إىل علم األصول، احلسن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ

ال، ط2، دار األضواء، بريوت، 1406ه�/1986م. د عّل البقَّ حتقيق عبداحلسني حممَّ
د تقي . 38 د بن احلس��ن الطويّس )ت460ه���(، حتقيق حممَّ املبس��وط يف فق��ه اإلماميَّة، أب��و جعفر حممَّ

الكاشفّي، املكتبة املرتضوّية إلحياء آثار اجلعفرّية، إيران، د.ت.
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جملَّة دراس��ات، عالقة مقاصد الرشيعة بالعلَّة واملناس��بة واحلكمة دراس��ة تأصيليَّة فقهيَّة، أسامة . 39
عدنان الغنيمني وبسمه عّل ربابعة، جملَّد)42(، العدد)3(، سنة2015.

��ا حيي��ى ب��ن رشف احلزام��ّي النووّي الش��افعّي . 40 ب للش��ريازّي، أب��و زكريَّ املجم��وع رشح امله��ذَّ
د نجيب املطيعّي، دار الفكر، بريوت-لبنان. )ت676ه�(، حتقيق حممَّ

حمن��ة العقل النصِّ والقياس من اختالف التفريع إىل ائتالف التأصيل، بثينة اجلاليّص، ط1، رؤية . 41
للنرش والتوزيع، القاهرة، 2015م.

سة . 42 ّ )ت726ه�(، حتقيق مؤسَّ مة احِللِّ خمتلف الش��يعة، احلسن بن يوس��ف بن عّل بن املطّهر العالَّ
سة، ط3، 1433ه�. سني بقم املقدَّ النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ

س��ة . 43 د تق��ي الن��ورّي الط��ربيّس )ت1320ه�(، ط2، مؤسَّ  مس��تدرك الوس��ائل، حس��ني بن حممَّ
آل البيت إلحياء الراث، بريوت، 1408ه�/1988م.

د بن عبد اهلل احلاكم النيسابورّي )ت405ه�(، حتقيق . 44 املستدرك عىل الصحيَحني، أبو عبد اهلل حممَّ
مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1411ه�/1990م.

د بن حنبل الش��يبايّن الذه��ّل )ت241ه���(، دار صادر، . 45 مس��ند أمح��د، أبو عب��د اهلل أمحد ب��ن حممَّ
بريوت-لبنان، د.ت.

��م املعت��زّل البرّي . 46 ��د ب��ن ع��ّل ب��ن الطيِّب أب��و احلس��ني املتكلِّ املعتم��د يف أص��ول الفق��ه، حممَّ
د محيد اهلل، ط1، املعهد العلمّي الفرنّي للدراس��ات العربيَّة، دمش��ق،   )ت436ه���(، حتقيق حممَّ

1965م.
د صنقور، ط3، منشورات الطيَّار، إيران، 1428ه�/2007م.. 47 املعجم األصوّل، حممَّ
املعج��م الش��امل للمصطلح��ات العلميَّة والدينيَّ��ة، إبراهي��م حس��ني رسور، ط1، دار اهلادي، . 48

بريوت-لبنان، 1429ه�/2008م.
ا القزوينّي الرازّي )ت395ه�(، حتقيق . 49 معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريَّ

عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1399ه�/1979م.
د بن أمح��د اخلطيب الرشبينّي . 50 مغن��ي املحت��اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ش��مس الدين، حممَّ

الشافعّي )ت977ه�(، ط1، دار الكتب العلميَّة، 1414ه�/194م.
��د بن قدامة املق��ديّس )ت620ه�(، دار . 51 د موفَّق الدين عب��د اهلل بن أمحد بن حممَّ املغن��ي، أب��و حممَّ

الكتاب العريّب للنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، د.ت.
��د املع��روف بالراغ��ب األصفهايّن . 52 املف��ردات يف غري��ب الق��رآن، أبو القاس��م احلس��ني ب��ن حممَّ

د سيِّد كياليّن، دار املعرفة، بريوت-لبنان، د.ت. )ت502ه�(، حتقيق حممَّ
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د عّل أيازّي، تعريب عّل عبَّ��اس الوردّي، ط1، مركز . 53 مقاص��د األحكام الرشعيَّ��ة وغاياهتا، حممَّ
احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، بريوت، 2009.

ل الف��ايّس، ط5، دار الغرب اإلس��المّي، بريوت، . 54 مقاص��د الرشيعة اإلس��الميَّة ومكارمها، عالَّ
1993م.

د الطاهر بن عاشور، الرشكة التونسيَّة للتوزيع، تونس، 1978م.. 55 مقاصد الرشيعة اإلسالميَّة، حممَّ
ّ )ت726ه�(، . 56 مة احِللِّ ر العالَّ منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، احلسن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ

سة- حتقيق قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالميَّة، ط2، جممع البحوث اإلسالميَّة، مشهد املقدَّ
إيران، 1429ه�.

سة آل البيت إلحياء . 57 منهاج الصاحلني، أبو القاسم املوسوّي اخلوئّي )1413ه�(، ط28، مؤسَّ
الراث، بريوت-لبنان، 1410ه�.

ب األحكام يف بيان احلالل واحلرام، عبداألعىل املوس��وّي السبزوارّي )ت1414ه�(، ط4، . 58 مهذِّ
سة-إيران، 1413ه�. سة املنار، قم املقدَّ مؤسَّ

د بن عبد الرمح��ن الطرابلّي . 59 ��د بن حممَّ مواه��ب اجللي��ل يف رشح خمتر خلي��ل، أبو عبد اهلل حممَّ
عين��ّي املالك��ّي )ت954ه���(، ط3، دار الفك��ر، بريوت-لبنان،  املغ��ريّب املع��روف باحلطَّاب الرُّ

1412ه�/1992م.
املوس��وعة الفقهيَّة الكويتيَّة، ط2، وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��الميَّة، الكويت، 1404ه�/ . 60

1983م.
د الب��رّي البغ��دادّي املاوردّي . 61 النك��ت والعي��ون )تفس��ري املاوردّي(، أبو احلس��ن ع��ّل بن حممَّ

)ت450ه�(، حتقيق السيِّد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلميَّة، بريوت-لبنان، 
د.ت.

ّ )ت726ه�(، . 62 مة احِللِّ ر العالَّ هناية الوصول إىل علم األصول، احلسن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ
سة-إيران، 1425ه�. سة اإلمام الصادق، قم املقدَّ حتقيق إبراهيم البهادرّي، ط1، مؤسَّ

سة، . 63 هنج البالغة: املختار من كالم أمري املؤمنني، حتقيق هاش��م املياليّن، ط2، العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
كربالء-العراق، 1437ه�/2016م.

د الشوكايّن )ت1255ه�(، بيت األفكار . 64 د بن عّل بن حممَّ نيل األوطار رشح منتقى األخبار، حممَّ
الدوليَّة، بريوت-لبنان، 2004م.


