
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عادل حممد زيادة)كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي)كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين)كلية اخلليج/ سلطنة عامن(
أ.د. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء
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اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني
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املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة
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املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية
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املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



 نظرّية انقالب النسبة 
بني املحّقق النراقي والشيخ األنصاري

“Inqilab Al-Nisba”(Inversion of Ascription) 
 Theory between Al-Muhaqiq 

 Al-Naraqi and Al-Sheikh Al-Ansari

الشيخ عبد الحليم عوض الحلي
احلوزة العلمية / مشهد املقدسة

Sheikh Abdul-Haleem A’wadh Al-Hilli
Scientific Hawza / Holy Mashhad
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امللّخص
ال ينكــر دور املدن املقّدســة واملدارس التــي فيها يف نرش العلــم والفضيلة، وبني 
الني واآلخر تربز مدرســة، فتكون حمّطة أنظار طاّلب العلم، فربزت مدرســة مّكة 
واملدينــة وطوس وقم والّلة وكربــالء والنجف وبغداد، فضاًل عــن مدارس العلم 

االُخرى.
ومــن أهّم حمّطات الدراســة العلمّية يف العلوم الدينية مدرســة كربالء املقّدســة، 
فقد بزغت شــمس مدرســتها، وقد رحــل إليها طالب العلم والفضيلــة، وبرز منها 
جيــل من العلمء واملحققني، ومــن مجلتهم املحقق الفاضل النراقي صاحب مســتند 
الشــيعة وعوائد األّيام، وقد كان بارًعا يف علمي األصول والفقه، وكانت له نظريات 
فيهم، ففي مبحث تعارض داللة أكثر من دليلني- بعد تســليم صحة أسنادها- حّرر 
القول بنظرّية انقالب النســبة، ومجع بني األدّلة مجًعا داللًيا عرفًيا بنظره، فهو حســب 
ما نعلم أّول من ســّلط الضوء عل هذه النظرية، وكّل من جاء بعده من زمان الشــيخ 
األنصاري إىل عصنا الايل عيال عليه، فال يمكن الُصويل أن يتكّلم يف هذه النظرية 
نفًيــا أو إثباًتــا إاّل ويذكر الدور الذي لعبــه هذا العامل الفقيــه يف تنقيحها وتطبيقها يف 
االســتنباط الفقهي، والسابر غور كتب الفقه وأصوله يرى الدور الواسع الذي لعبته 

هذه النظرّية يف عالج األدّلة املختلفة مضموًنا.
والبحــث املاثل بني يــدي القارئ الكريم يبــني هذه النظريــة االُصولية كم نقلها 
الشــيخ مرتىض األنصــاري عن الفاضل النراقــي، وقد تابعه عل ذلــك كّل من جاء 
بعــده إىل عصنا هذا يف رشحها ونقدها، كذلك قد نقلنا فيه عباراته يف عوائد األيام، 
وبّينا ما يمكن أن يســتفاد من ذلك، وأّما موارد تطبيق النظرية يف الفقه الرشيف فقد 
ذكرنا أكثر من ثالثني مورًدا يف كتاب نظرية انقالب النســبة وموارد تطبيقها الذي قد 

نرشته دار الفرات يف الّلة.
الكلمات المفتاحية: النراقي، إنقالب النسبة، تعارض األدّلة، علم أصول الفقه.
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Abstract
It is quite known that holy cities and their Islamic schools have an im-

portant role in Islamic sciences and knowledge for students and researches. 

From time to another، some schools are highly distinctive than others، such 

as those of Makkah، Madinah، Tus، Qum، Hilla، Karbala، Najaf، Baghdad، 

etc. Karbala school has attracted many researchers، scholars، and investiga-

tors including: Al-Muhaqaq Al-Naraqi، the author of “Mustanad Al-Shi›a” 

and “Awa›id Al-Aiyyam”. This scholar is remarkably skilled and proficient 

at jurisprudence and Usul، with some theories of his own. Specifically، 

with regard to “Evidence Incongruity”، he investigated this issue due to 

“Inversion of Ascription Theory” and collected all indices semantically and 

conventionally. He is considered the first one who spotlighted this theory، 

which is followed and adopted by all scholars coming after him، from the 

time of Al-Sheikh Al-Ansari till now. That is، any Usul investigator who 

negatively or positively attempts to speak in or write in or about this theory 

must necessarily come across the role of Al-Muhaqaq Al-Naraqi in its edit-

ing، application in jurisprudence deduction and reasoning، and in dealing 

with different stocks of evidence.

The present research focuses on this theory as transferred by Al-Sheikh 

Murtadha Al-Ansari on behalf of Al-Muhaqiq Al-Naraqi، exploiting the 

latter›s views in “Awa›id Al-Aiyyam”، the benefits from the theory، and ap-

plication in jurisprudence in more than thirty situations detailed in the book 

entitled “Inqilab Al-Nisba”(Inversion of Ascription) Theory، published by 

Dar Al-Furat، Hilla.

Key words: Al-Naraqi، “Inqilab Al-Nisba”(Inversion of Ascription) Theory.



159

الشيخ عبد احلليم عوض احليل
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

مقّدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المد هلل رب العاملني فاطر الســموات واألرضني والصالة والسالم عل أرشف 
املرسلني حمّمد وآله الطاهرين.

أّما بعد: 

فإّنــه ال شــّك أّن املســلمني - أتباع مذهب أهــل البيت - كانــوا يأخذون 
مسائلهم الرشعية من الرسول الكريم واألئمة املعصومني أو ممن نصبوه لإلفتاء 
مــن الصحابة بنّص خــاص مثل يونس بن عبــد الرحن وحممد بن مســلم وغريمها، 
 واســتمّرت الالة تلك إىل رشوع زمن الغيبة الكربى، إذ كان األمر من املعصوم
بنّص عام بلزوم الرجوع إىل الرواة الفقهاء األُمناء عل الشـريعة، فضاًل عن الشـرائط 
املذكورة يف الروايات، وهبذا العمل توّســعت الاجة إىل اســتنباط األحكام الرشعية 

وأخذ الرواة طرًقا عديدة للوصول إىل بيان الكم الرشعي.

وبذلك برزت األمهّية إىل تنقيح طرق املعاملة مع األدلة الرشعية التي ظاهر بعضها 
التعارض البدوي وإن كان ينقل عن السّيد املرتضـــى علم اهلدى)ت: 436هجرية( 
أّنــه ال يرى وجود تعارض بني األخبار، وعل أي حال فقد ظهرت مســائل أصولية 

عديدة افرتضتها حالة التوّسع يف املسائل الرشعية.

وإّن جّل املســائل االُصولية املعتمد عليها يف عملية اســتنباط األحكام الشـــرعية 
كانــت موجودة عند العلمء بعد زمــان الغيبة حارضة عندهم، وكانوا يعملون هبا من 
دون أن حيّرروهــا يف بحــث ُاصويلٍّ مســتقل، وهذه الدعوى ترى وجــه صّحتها من 

خالل مطالعتك للمسرية التارخيية للفقه االستداليل الرشيف.
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لكن بعدما اســتقّل علم االُصول عن علم الفقه االستداليل أخذت هذه املباحث 
االُصولية ســبيلها إىل عامل التحرير وحصلت فيها املناقشــة والنقــض واإلبرام، وقد 
كان هلذا االســتقالل بني علم االُصول وعلم الفقه أثــٌر كبرٌي يف تطّور علم االُصول، 
وألجــل هذا ترى أّن املباحث االُصولية أخذت طور التجّدد والتوّســع تبًعا للتجّدد 

الاصل يف مسائل الفقه.

وأنــت تعلم أّن املباحــث االُصولية تبنّي وتيئ األدوات واآلالت التي يســتعني 
هبــا الفقيه يف اســتنباط األحــكام الرشعية، ومــن أهم املباحث يف علــم أصول الفقه 
مسألة تعارض األدلة الرشعية وطرق عالج ذلك والنتيجة االُصولية املأخوذة جتعلنا 
نســلك طريقا معّينًا يف اإلفتاء، فالالزم علينا تنقيح املســألة تنقيًحا جيًدا للوصول إىل 
نتائــج تقّربنا من طريق الوصول للحكام الرشعية، مع العلم أّن عدم تنقيح املســألة 

االُصولية أو عدم اختيار املبنى يوقعنا يف تناقضات وختّبطات يف بحر علم الفقه.

ومن مجلة املســائل االُصولية التي هلا دور عظيم يف الفقه االســتداليل الشـــريف 
والتــي أخــذت حمّلها يف الكتب االُصوليــة عند املتأّخرين من علمئنا مســألة انقالب 
النسبة، فإّن علمءنا األعاظم قد فّصلوا القول فيها وبحثوها بحًثا دقيًقا، وصاروا عل 
فــرق أمامها، فمنهم من قال هبا والتزم بالعمل عليها، ومنهم من أنكرها، ومنهم من 

فّصل القول يف مواردها، ومنهم من مل ير أثًرا يف اخلوض فيها.

وأول من عرض هذه املســألة عل بساط البحث بصورة رصحية الفاضل النراقي 
رحه اهلل)ت: 1245هجرية( صاحب كتاب مســتند الشــيعة يف كتاب عوائد األيام، 
وبعد ذلك أخذت هذه املســألة طابع اجلّدية أكثر وأكثر وال سّيم عندما تناوهلا الشيخ 
األنصــاري رحــه اهلل)ت: 1281هجرية( بالنقد وتابعه عل ذلــك من جاء بعده إىل 

عصنا الارض.
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متهيد: ترمجة صاحب النظرية الفاضل النراقي
هو املوىل الشــيخ أحد ابن املوىل مهدي بن أب ذر النراقي الكاشــاين، ولد يف قرية 
نراق من قرى كاشــان، يف 14 من مجادى اآلخرة ســنة 1185هـــ . ق، املوافق لســنة 

1150هـ . ش، وقيل: سنة 1186هـ . ق.

أخذ مقدمات دروســه من النحو والصـــرف وغريمها يف بلــده، ثم درس املنطق 
والرياضيات والفلك عل أســاتذة الفّن حتى برع فيها وبلغ درجة عالية غبطه عليها 
زمالؤه. ثم قرأ الفقه واالُصول والكمة والكالم والفلســفة عند والده املوىل مهدي 
النراقي كثرًيا، وقد امتاز من أوائل عمره الرشيف بحّدة الذهن النقاد والذكاء الوّقاد.

ألقى دروسه يف »املعامل« و»املطول«، مّرات عديدة، وكان جيمع مستعّدي الطاّلب 
ويف ضمــن التدريــس هلــم يلتقط مــن ملتقطاتم مــا رام، ويأخذ مــن أفواههم ما مل 

يقصدوا فيه األفهام إىل أن بلغ من العلم ما أراد وفاق كّل أستاذ ماهر.

رحــل إىل العراق ســنة 1205ه  لغرض الزيارة ومواصلة الدراســة والتلّمذ عل 
فقهاء الطائفة وزعمء األُّمة، فحرض يف النجف جملس درس الســّيد حمّمد مهدي بحر 
العلوم والشــيخ جعفر كاشف الغطاء والفتوين، وكان حضوره حضور املجّد املثابر، 
حتى ارتوى من نمري منهلهم العذب بقدر ما أراد. ثم قصد كربالء لغرض االستفادة 
واالستزادة من نور العلم أكثر فأكثر، فحرض دروس السّيد عل الطباطبائي صاحب 

الرياض والسّيد مريزا حممد مهدي الشهرستاين.

عاد إىل كاشــان فانتهت إليه الرئاسة بعد وفاة والده سنة 1209هـــ ، وحصلت له 
املرجعية، وكثر إقبال الناس عليه وصار من أجّلة العلمء ومشاهري الفقهاء.

وأقــوى دليل وأســطع برهــان عل مكانتــه العلمية وشــهرته الطائلة أّن الشــيخ 
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األعظم مرتضـــى األنصاري رحل إليه للحضور عليه واإلفادة منه. وغادر بلده مّرة 
أخرى قاصًدا العراق، وذلك سنة 1211هـ  لغرض الزيارة واالّتصال بالشخصيات 

العلمية هناك.

ويستفاد من كتبه آراء ُاصولية خاصة به: 

منها: انقالب النسبة فيم إذا كان التعارض بني أكثر من دليلني.

ومنها: أّن الشهرة الفتوائية جابرة وكارسة لسند الرواية.

ومنها: أّن قاعدة التسامح تفيد االستحباب وجتري حتى يف فتوى الفقيه.

ومنها: أّن األمر بالشئ يقتيض النهي عن ضده اخلاّص.

ومنها: أّن اجلملة اخلربية ال تفيد الوجوب والتحريم.

ومنها: عدم اجتمع األمر والنهي.

ومنهــا: أّن مقتىض القاعدة يف تعارض اخلربيــن بعد فقدان املرّجح هو التخيري ال 
التساقط.

ومنها: عدم جريان االستصحاب يف الكم الكل)1(.
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املبحث األّول: يف تعارض األدّلة
التعــارض يف اصطالح علمء ُاصول الفقه يعني تنايف دليلني أو أكثر بحيث يتحرّي 
العرف يف كيفية العمل هبم وكيفية اجلمع بينهم، والتنايف بينهم إّما أن يكون عل وجه 
التناقــض أو عل وجه التضاّد)2(، ونظرية انقالب النســبة داخلة يف هذا املبحث لّل 
 ،التعــارض بــني أكثر من دليلني بعد تســليم صّحــة صدور األدّلة مــن املعصوم

وبسط الكالم يف التعارض يكون يف مطالب: 

املطلب األوّل: أنواع التعارض

قد قّســم علمؤنا االُصوليون أنواع التعارض بني األدّلة إىل قســمني مستقّر وغري 
مســتقّر)3(، واملقصود من التعارض غري املســتقّر أي التعارض الذي ال يستحكم وال 

يسـري إىل دليل الجية لوجود أحد مالكات اجلمع العريف بني األدّلة.

وهذه املوارد من التعارض الغري املســتقّر يمكن حّلهــا بالتخصيص أو التقييد أو 
الكومــة أو الورود أو تقديم النّص عل الظاهــر أو األظهر عل الظاهر، وغري ذلك 

من وجوه اجلمع العريف.

بيان ذلك: أّن كيفية اجلمع العريف يف النســب املختلفة بني الدليلني، كحمل العاّم 
عل اخلاّص واملطلق عل املقّيد وتنزيل األمر عل االستحباب ألجل دليل الرتخيص 
وغري ذلك، ال تبتني عل خصوصية النســب بأنفسها، بل عل حتكيم أحد الظهورين 

عل اآلخر ألقوائّيته وصلوحه للقرينية عليه عرًفا.

ومجيــع ذلك راجــع إىل حتكيم العرف يف فهــم األدّلة بمجموعهــا، كم يكون هو 
املحّكم يف فهم كّل دليل بنفسه مع قطع النظر عن غريه، هذا بالنسبة للتعارض الغري 

املستقر)4(.
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وبعبارة ُاخرى أّن كّل كالمني منفصلني لو فرضنامها مّتصلني بحيث كان أحدمها 
مّتصاًل باآلخر فمتى مل ير العرف بينهم تافًتا وكان يفســـر أحدمها بقرينة اآلخر ففي 
حالة انفصاهلم وجميء أحدمها منفصاًل عن اآلخر يلزم اجلمع بينهم بالشــكل الثابت 

لو فرضنامها مّتصلني، يف مثل ذلك يكون املورد من موارد اجلمع العريف.

فمثــاًل لو قيل: أكرم كّل عامل ثّم قيل بعد فــرتة: ال تكرم العامل الكويف، فإّن هذين 
الدليلــني منفصــالن، ولكن لــو فرضنامها مّتصلني بــأن صدر مــن املتكّلم يف وقت 
واحد كال الكالمني بشــكل مّتصل أي قال: أكرم كّل عــامل وال تكرم العامل الكويف مل 
يــر العــرف يف مثل ذلك تافًتا بل يقول: إن املقصود مــن قوله: أكرم كّل عامل هو غري 
العامل الكويف بقرينة كالمه الثاين، ويف مثل ذلك يلزم يف حالة انفصاهلم اجلمع بالنحو 

املذكور)التخصيص( ويكون املورد من موارد اجلمع العريف.

واألمــر كذلــك فيم لو قال: الربا حرام ثم قال بعد فــرتة: ال ربا بني الوالد وولده 
فإّن هذا من مصاديق اجلمع العريف ألّنه لو فرض اّتصاهلم مل ير العرف تنافًيا يبنهم.

هذا بالنســبة إىل التعارض غري املســتقّر، أّما إذا فرض أهّنم متهافتان لو فرضنامها 
مّتصلــني وال يفــّس العرف أحدمها عــل ضوء اآلخر فمثل ذلك يكــون خارًجا عن 
مــوارد اجلمع العريف، كم لو قال: ثمن العذرة ســحت ثم بعد فرتة قال: ال بأس ببيع 
العــذرة وثمنها حالل، فإّن مثل هذا ال يكون مصداًقــا للجمع العريف، إذ عل تقدير 
فــرض اّتصاهلم يالحظ أّن التهافــت بعد باق وال حيمل أحدمها عل عذرة اإلنســان 
واآلخــر عل عذرة حملــل األكل، والعــرف يف حالة اّتصاهلم ال يفعــل ذلك بل يرى 
التنــايف باقًيا عل حاله ويلزم عل أســاس ذلك خروج هــذا املورد عن اجلمع العريف، 

وهو التعارض املستقّر.
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املطلب الثاني: التعارض بني أكثر من دليلني

اختلــف العلمء فيم إذا كان التعارض بني أكثر من دليلني وســلكوا طرًقا متلفة، 
فبعضهــم حــّل هذا التعــارض عن طريق التأويــل أو الطرح الســندي أو غري ذلك، 
وبعــض حّلــه عن طريق جعل أحــد األدّلة قرينة عــل الدليل اآلخــر، وهو انقالب 

النسبة الذي عقدنا هذا البحث له يف هذه الرسالة.

وموضوع انقالب النسبة االختالف يف حكم مسألة رشعية ألجل ورود أكثر من 
دليلني كم لــو ورد دليالن متعارضان تعارًضا بالتباين وجاء مّصص ألحدمها، فهل 
نعامــل العامنّي بعضهم مع بعــض مع غّض النظر عن التخصيــص أو بعد مالحظة 

التخصيص؟

فــإن قلنا بلزوم كــون املعاملة بينهم بعد إجراء ختصيــص أحدمها بمخّصصه فهنا 
ينقلب التعارض من العاّمني املتباينني إىل العاّم واخلاّص مطلًقا، وهو انقالب النسبة.

قال الســّيد حمّمد سعيد الكيم يف املحكم يف ُاصول الفقه: »وموضوعه التعارض 
بــني الدليلني ال بلحاظ أنفســهم، بل بلحــاظ دليل ثالث ومرجعــه إىل أّن اجلمع بني 
الدليلــني هل يبتني عل مالحظة نســبة كّل منهم لآلخر يف نفســه وبمالحظة مدلوله 
الظاهر فيه، من دون أن تنقلب النسبة بينهم بمالحظة الثالث، أو بعد مالحظة النسبة 
بينه وبني الثالث، بأن تلحظ النســبة بني الدليلني بلحاظ ما يكون كّل منهم حّجة فيه 
من مدلوله بسبب اجلمع بينه وبني الثالث، ال يف مدلوله الظاهر فيه يف نفسه، فتنقلب 

النسبة بينهم بسبب الثالث«)5(.

وحيث كان مبنى الكالم يف انقالب النســبة عل نحو من اجلمع العريف بني األدّلة 
املتعارضة بدًوا الستكشــاف مراد املتكّلم منها، فهــو ال خيتّص بالعاّم واخلاّص، وإن 

كانت أمثلتهم تدور عليهم، بل جيري يف غريمها من الظهورات املتعارضة.
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املبحث الثاين: عالج تعارض أكثر من دليلني
إّن فقهاءنــا الكرام مــن أول زمان رشوع عملية االســتنباط الفقهي قد كانت هلم 
أوجه عديدة للجمع بني أكثر من دليل فيم إذا اختلفت مضامينها، وقد سموه باجلمع 
العــريف، ومرادهم من ذلك اجلمع الذي جيري عليه عــرف الناس ويقبلونه من دون 

استهجان أو استغراب.

وأوضــح مثــال عل ذلــك كتــاب االســتبصار فيم اختلــف من األخبــار حيث 
هنج الشــيخ الطــويس)ت: 460هجرية( ســبيل اجلمع بــني األخبار التــي ظاهرها 
االختالف)6(، واملعروف بني االُصوليني أّن الشــيخ أحد النراقي نّقح ســبياًل للجمع 
بــني األدّلة املختلفة مرتكــًزا عل معاجلة أحدها مع الثاين ثّم معاجلة الناتج مع الدليل 
الثالث، وهو املســّمى بنظرية انقالب النسبة)7(، وهذه النظرية أخذت تتوّسع وتزداد 

صورها، وبسط الكالم فيها يكون يف مطالب.

املطلب األول: تصوير الشيخ األنصاري لنظرية النراقي

وصلــت نظريــة الفاضل النراقي يف معاجلــة تعارض أكثر مــن دليلني عن طريق 
الشــيخ األنصاري، وكّل من جاء بعــده من رّشاح الفرائد والكفايــة قد أخذها منه، 
والســؤال يأيت هنا عن تصوير الشــيخ األنصاري هلذه النظرية، فم هي املســاحة التي 

يقول الشيخ النراقي فيها بانقالب النسبة بني األدلة؟

نقول يف اجلواب: نقل إلينا الشــيخ األنصاري رحه اهلل مورًدا واحًدا من الفاضل 
النراقي يقول فيه بانقالب النسبة، وهو فيم إذا كان عندنا دليل عاّم يقابله مّصصان، 
وكان أحــد املخّصصــني لّبًيــا)8( واآلخر لفظًيا، إذ قــال: »يلزم معاملــة الدليل اللّبي 
مــع ذلك الدليل العــاّم والناتج من املعاملة يعامل مع ذلــك الدليل اخلاّص اللفظي، 
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فالدليل العاّم قد كانت له نســبة معينة مع اخلاّص اللفظي املقابل له لكن بعد معاملة 
ذلــك الدليل العاّم مــع الدليل اللّبي انقلبت النســبة بينهم مــن العموم واخلصوص 

املطلق إىل العموم واخلصوص من وجه«)9(.

وعــل هذا فال حيّق لنا أن ننســب القول بانقالب النســبة عل إطالقه إىل الشــيخ 
الفاضل النراقي يف تعارض العمومات فيم بعضها، بل ال بّد أن نخّصصه فيم إذا كان 

أحد الدليلني اخلاّصني املقابلني للعام لّبًيا.

بيــان أكثر: إذا جاءنا عــام وكان يف مقابله خاّصان لفظّيان فإّن الالزم أن خيّصص 
العــاّم بكال اخلاّصني اللفظيــني ما مل يلزم من ذلك التخصيص بقــاء العاّم بال مورد، 
وأّمــا إذا جاءنا عام وخاّصــان وكان أحد الدليلني اخلاّصني لّبًيــا كأن يكون قد ثبت 
بدليــل اإلمجاع أو بدليل عقــل وكان اخلاّص اآلخر لفظيًّا، فــإّن الفاضل النراقي قد 
التــزم يف هــذا املورد بلزوم معاملة ذلك الدليل العاّم مع ذلــك اخلاّص اللّبي أّواًل ثّم 
بعــد ذلك نعامل اخلاّص اآلخر مــع ذلك الناتج اجلديد، وكأنه قــد التزم بذلك ألّن 

الدليل اللّبي بمنزلة املخّصص املّتصل.

مثــال ذلــك: إذا ورد دليل عام يقــول: أكرم العلمء وجاء دليــل لّبٌي مثل اإلمجاع 
يقول بعدم وجوب إكرام فّســاق العلمء وجاء دليل لفظّي يقول: ال تكرم النحويني، 
فإّن طريقة الفاضل النراقي أن نخرج الفّســاق من العلــمء أّواًل وتصري النتيجة أكرم 
العلمء العدول ثّم بعد ذلك نعامل هذا الدليل اجلديد مع املخّصص اآلخر القائل ال 

تكرم النحوّيني.

وأنــت تعلم أّن النســبة بني دليل أكرم العلمء ودليــل ال تكرم النحوّيني قد كانت 
العمــوم واخلصوص املطلق، لكن بعد إخراج الفّســاق من دليــل أكرم العلمء بربكة 
الدليــل اللّبي وصريورة الناتج أكرم عدول العلمء فإّن النســبة ســتكون هي العموم 
واخلصوص من وجه، وكأّن املوىل قال: أكرم عدول العلمء وال تكرم النحوّيني ومادة 



168

نظرّية انقالب النسبة بني املحّقق النراقي والشيخ األنصاري 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

االفــرتاق من جانب أكرم العلمء العدول هو العامل العادل غري النحوي ومن جهة ال 
تكرم النحوّيني هو النحوّي الفاســق فيجتمعــان يف النحوّي العادل فإّنه جيب إكرامه 

من باب أّنه عامل، وحيرم إكرامه من باب أّنه نحوي فيتعارضان يف مادة االجتمع.

وأّما عبارة الشــيخ األعظم األنصاري يف رســائله التي يســتظهر منها نسبة نظرية 
انقالب النســبة فيم إذا كان املخصص لّبًيا للفاضــل النراقي، حيث قال: )وقد توّهم 
بعض مــن عارصناه، فالحظ العــاّم بعد ختصيصه ببعض األفــراد بإمجاع ونحوه)10( 
مــع اخلاّص املطلق اآلخر، فــإذا ورد » أكرم العلمء«، ودّل من اخلارج دليل عل عدم 
وجوب إكرام فســاق العلمء، وورد أيًضا »ال تكرم النحويني« كانت النسبة عل هذا 

بينه وبني العاّم بعد إخراج الفساق عموًما من وجه()11(.

وقد رّصح الكثري من رشاح كتاب الرســائل والكفاية بــأّن املراد من هذا البعض 
املعارص الفاضل النراقي صاحب عوائد األيام ومستند الشيعة.

ثم قال الشيخ األنصاري: »وال أظّن يلتزم بذلك بعض من عارصناه فيم إذا كان 
اخلاّصان دليلني لفظيني، إذ ال وجه لسبق مالحظة العاّم مع أحدمها عل مالحظته مع 

اآلخر، وإّنم يتوّهم ذلك يف العاّم املخّصص باإلمجاع أو العقل«)12(.

ثــم بنّي الشــيخ األنصــاري دليل النراقي عــل هــذا التفصيل بقولــه: »لزعم أّن 
املخّصص املذكور أي املخصص اللّبي يكون كاملّتصل، فكأّن العاّم استعمل فيم عدا 
ذلك الفرد املخرج، والتعارض إّنم يالحظ بني ما استعمل فيه لفظ كّل من الدليلني، 
ال بــني ما وضــع له اللفظ وإن علم عدم اســتعمله فيه، فكأّن املــراد بالعلمء يف املثال 

املذكور عدوهلم، والنسبة بينه وبني النحويني عموم من وجه«)13(.

واملتحّصل من هذا الكالم أّنه قد نســب للفاضل النراقي القول بانقالب النســبة 
فيــم إذا كان يقابــل العاّم مّصصان أحدمهــا لفظي واآلخر لّبي، وأمــا إذا كان يقابل 
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العــاّم مّصصان لفظيان فال جمال لالنقالب بل يعامالن مع العاّم معاملة واحدة عل 
السوية.

املطلب الثاني: توضيح إشكال الشيخ األنصاري على النراقي

الشــيخ األنصــاري بعدما صّور لنا نظريــة اجلمع بني األدّلــة املختلفة يف مفادها، 
وهي نظرية انقالب النسبة بدأ باإلشكال عليها مصـــّرًحا بعدم انثالم الظهور، سواء 
أقبــل مالحظة األدّلة بعضها مع بعض أم بعدها، ومن غري فرق بني أن يكون أحدها 

لبيًّا أو لفظًيا.

 بيــان ذلك: إّن مركز النســبة بني الدليلني أو األدلة هــو الظهور العريف الثابت هلم 
أو هلــا عند أبناء املحاورة، وظهور كّل دليل ينســب إىل مثله مــن دون انثالمه بظهور 
دليل آخر، فالظهورات حمفوظــة وباقية قبل مالحظة بعضها مع اآلخر وبعدها، وال 
تنثلــم الظهــورات بالقرائن املنفصلــة وإن كانت قطعية، ألهّنــا ال تصادم الظهورات 
الناشــئة من استعمل األلفاظ يف معانيها بل تصادم حّجيتها، نعم القرائن املتصلة متنع 

من انعقاد الظهور.

وعــل هــذا البيان فــال يرتفع ظهور العــاّم يف العمــوم باملخّصــص املنفصل، بل 
خيّصــص بكّل واحد من املخّصصــات من دون انقالب ما كان بينها قبل التخصيص 
من النســبة، ألّن وجه تقديم كّل خاّص عل عاّمه - وهو األظهرية يف مورد تصادق 
العنوانــني - متحّقق يف كّل واحد من اخلصوصات، فــال وجه لتقديم أحد اخلاّصني 
يف ختصيص العــاّم به ثم مالحظة العاّم املخّصص مع اخلاّص الثاين؛ ألّن تقديم أحد 
اخلاّصني وانقالب نســبة العاّم مع اخلاّص اآلخر إّما ترّجح بال مرّجح، يعني معلول 

بال عّلة أو ترجيح بال مرّجح.

مثال ذلك: إذا قال املوىل: أكرم الشعراء وقال: وال تكرم فّساقهم ثم قال: ال تكرم 
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الشعراء الكوفيني، فإّنه حيكم هنا بوجوب إكرام الشاعر العادل غري الكويف ألّنه يبقى 
حتت عموم وجوب إكرام الشعراء بعد خروج فّساقهم وكوفييهم.

وهذا خيالف انقالب النسبة الذي ذهب إليه الفاضل النراقي، فإّن الشاعر العادل 
الكــويف الــذي هو مورد االجتــمع يتعارض فيه أكرم الشــعراء املخّصــص بال تكرم 
فّساقهم الذي انقلبت نسبة األخّصية املطلقة مع ال تكرم الشعراء الكوفيني إىل عموم 

من وجه)14(.

املطلب الثالث: اإليراد على الشيخ األنصاري

إّن روح تصوير الشــيخ األنصاري لنظرية الفاضل النراقي مرتكز عل التفريق يف 
معاملة األدّلة املتعارض بعضها مع بعض بني الدليل اللّبي واللفظي.

ولنا يف نسبة هذه النظرية وهبذه الكيفية للفاضل النراقي كالم، فإّن املدّقق يف ذيل 
عبارته املوجودة يف آخر العائدة األربعني يرى التصـــريح بعدم الفرق بني املخّصص 
املنفصل واملخّصــص املّتصل وبني املخّصص اللّبي وغريه يف لزوم انقالب النســبة، 
حيــث قال: »وال خيفــى أيًضا أّنه ال يتفاوت الال فيم إذا كان أحد املتعارضني قطعيًّا 
كاإلمجاع واآلخر غري قطعي بعد ثبوت حجيته، ألّن بعد ثبوت الجية يكون حكمه 

حكم القطعي«)15(.

وقد توّجه إىل االشــتباه الذي وقع فيه الشــيخ األنصاري ومتابعوه يف النســبة إىل 
الفاضل النراقي الســّيد جعفر املروج يف منتهــى الدراية حيث قال: )هذه الكلمة أي 
التفصيــل بني املخّصص اللّبــي واملخّصص اللفظي املنفصل غــري موجودة يف عبارة 
الفاضــل النراقي، بل رّصح الفاضل بعدم الفرق بني كون املخّصص إمجاًعا أو إمارة 

اعتربها الشارع()16(.

ثم إّن الســّيد املرّوج حاول تصحيح نسبة الشــيخ األنصاري إىل الفاضل النراقي 
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يف التفريــق بــني املخّصص اللّبــي واملخّصص املنفصــل حيث قال: »ولعل الشــيخ 
األنصاري اســتفادها مــن قوله يف املناهج: فقد يكون اخلربان متعارضني بالتســاوي 
مثاًل وبمالحظة ختصيص أحدمها بمخّصص آخر من إمجاع أو غريه يرجع التعارض 

إىل العموم واخلصوص املطلقني أو من وجه أو املتباينني«)17(.

ثم أشكل السّيد املروج عل هذه االستفادة وقال: »ولكّن كلمة: »غريه« ال ظهور 
هلا يف كّل ما يكون قطعًيا ولو ســّلم فذيل عبارة العوائد املتقّدمة كافية لنفي التفصيل 

بني اإلمجاع وغريه«)18(.

وعل أي حال فإّن مذهب الشيخ النراقي القول بانقالب النسبة من غري تفريق بني 
أن يكون املخّصص لّبًيا أو ظنًيا، وما نســبه إليه الشيخ األعظم ومتابعوه يف غري حمّله.

الشيخ األنصاري يستدّل للنراقي

وخالصة كالم الشــيخ األنصاري يف بيان الدليــل للفاضل النراقي أّن املخّصص 
اللّبي يكــون هادًما لظهور الدليل العاّم، وحاله حال الدليل املّتصل، فالظهور يكون 
قد انعقد يف العاّم بعد التخصيص، أي بعد إخراج املجموعة التي دّل عليها املخّصص 

اللّبي، وهذا الظهور اجلديد هو الذي جيب أن نعامله مع الدليل اآلخر.

وال خيفى عليك أّن الشــيخ األنصاري اســتدّل هبذا الدليــل للفاضل النراقي بناًء 
عــل ما فهمه من كالمه يف التفريــق بينهم فيم إذا كان املقابل للعام دليلني أحدمها لّبًيا 

فتنقلب النسبة وبينم إذا كان املقابل للعاّم دليلني لفظيني فال تنقلب النسبة.

وقــد ذكرنــا أّن الشــيخ األنصــاري مل يكن مصيًبا يف نســبة هذا الــكالم – وهبذه 
الكيفيــة-إىل الفاضــل النراقي، بــل إّن كالم الفاضل النراقي رصيــح يف عدم وجود 
الفــرق بني األدّلة ســواء كان أحداملخصصــني لّبًيا أو مل يكن كذلــك، فيقّدم أحدمها 

ويعامله مع العاّم ثّم يعامل الناتج مع اخلاّص اآلخر، هذا أواًل.
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وثانًيا: يرد عل الشيخ األنصاري أّن املخصص اللّبي وإن كان كاملخصص املّتصل 
نًصــا يف املخّصصية ال بّد من التخصيص بــه، إال أّنه ال يمنع عن انعقاد ظهور بدوي 
للعاّم يف العموم، بخالف املخّصص املّتصل، فإّنه يمنع عن انعقاد الظهور يف العموم 

ويوجب انعقاد ظهور بدوي للعام الباقي.

وبعبــارة ُاخرى: إّن العاّم ظاهر يف العموم بمقتضـــى وضعه أو القرينة وشــامل 
جلميع أفــراده وحيث إّن املخّصــص القطعي اللّبي أو الظنّي منفصــل عنه فال ينثلم 
أصل ظهور العاّم يف االســتغراق لعدم انقالب الشـــيء عّم وقــع عليه، وإّن اخلاّص 
مزاحــم لجّيــة العــاّم يف مقدار داللتــه، فريجــع إىل الدليل العاّم يف غــري ما أخرجه 
اخلاّص، وال تنقلب النسبة بني العاّم بعد التخصيص وبني اخلاّص اآلخر لبقاء ظهور 

العاّم عل حاله وإن مل يكن حّجة يف مدلول اخلاّص األول)19(.

أقول: إىل هنا اتضح أّن اإلشكاالت الواردة عل الشيخ األنصاري هي: 

1-أّن الشــيخ النراقــي مل يكن ملتزًما بنظرية انقالب النســبة كم صّورها الشــيخ 
األنصاري.

2- أّن اســتدالل الشــيخ األنصاري للنظريــة املتصّورة مشــكل؛ ألّن الظهور ال 
ينهدم من غري فرق بني كون املخّصص املنفصل لّبًيا أو لفظًيا.
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املبحث الثالث: نّص كالم النراقي
ال بــأس أن نورد متام كالم الفاضل النراقي املحرر يف هذه املســألة يف عوائده كي 
يرى الباحث الكريم ما تتحّمله عبارته، وأّنه هل يمكن أن ننســب إليه التفصيل بني 
املخّصص اللّبي واملخّصص اللفظي كم نســبه إليه الشــيخ األنصاري ومن تابعه عل 

ذلك أم ال؟

قال النراقي يف العائدة)40(: )اعلم أّنه قد حّقق يف االُصول أّنه إذا تعارض العاّم 
واخلاّص املطلقني خيّصص العــاّم باخلاّص. وإذا تعارض العاّمان من وجه يرجع إىل 
الرتجيــح إن كان، وإاّل فيحكــم بالتخيري إن أمكن، وإاّل فريجع إىل األصل الســابق 

عليهم.

وهــذا كّله ظاهر إذا كان التعارض بني عــاّم وخاّص مطلقني أو من وجه، وكثرًيا 
ما يتعّدد أحدمها أو كالمها، ال بمعنى أن يتعّدد دليل أحد الكمني، بأن يّتحد موضع 
املتعّددين، ألّنه يف حكم الواحد، بل مع تعّدد املوضوع العاّم أو اخلاّص املطلق أو من 
وجه، كــم إذا قال: أكرم العلمء وأكرم الفقهاء، وال تكرم العامل الفاســق، فهناك عاّم 
مطلق وخــاّص مطلق متخالفان، وخاّص مطلق من العــاّم، ومن وجه من اخلاّص، 

والتعارض يف الفقيه الفاسق.

أو قال: أكرم العلمء، وأكرم اخلياطني، وال تكرم الفاســق، فهناك ثالثة عمومات 
من وجه، والتعارض بني الثالثة يف العامل اخلياط الفاسق، ويف العامل الفاسق واخلياط 

الفاسق بني كّل اثنني.

ومن هذا القبيل: ما ورد يف االلتفات عن القبلة حيث ورد حديث: »أّن االلتفات 
يقطــع الصالة «)20( وآخر: »أّن االلتفات ال يقطــع «)21( وثالث: » أّن االلتفات بكّل 
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البدن يقطع«)22( ورابع: »أّن االلتفات باالستدبار يقطع«)23( وخامس بأّن » االلتفات 
املوجب لرؤية اخللف يقطع «)24(.

ولــو لوحظــت املفاهيم أيًضا تــزداد املعارضات، ففي ســادس: » االلتفات بغري 
الفاحش ال يقطع«)25(، ويف سابع: » االلتفات ال بكّل البدن ال يقطع «)26(، ويف ثامن: 

» االلتفات الغري املوجب لرؤية اخللف ال يقطع«)27()28(.

أقول: إىل هنا قد رأيت عرض الشيخ النراقي لثالث صور من صور تعارض أكثر 
من دليلني: 

الصورة األوىل: إذا كان هناك ثالثة أدّلة مثل: 

أ- أكرم العلمء.

ب- أكرم الفقهاء.

ج- ال تكرم العامل الفاسق.

فإّن »أ« مــع »ج« متعارضان بالعموم واخلصوص املطلــق ومتخالفان كم أّن بني 
»ب« و»أ« عموم وخصوص مطلــق، وبني »ب« و»ج« عموم وخصوص من وجه، 

وحمّل التعارض الفقيه الفاسق.

الصورة الثانية: إذا كان هناك ثالثة أدّلة مثل: 

أ- أكرم العلمء.

ب- أكرم اخلياطني.

ج- ال تكرم الفاسق.

فإّن هنا ثالثة عمومات من وجه، وهي: 
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1- بني العلمء واخلياطني.

2- بني العلمء والفّساق.

3- بني اخلياطني والفّساق.

وحمــّل التعــارض بني الثالثــة يف العامل اخلياط الفاســق، وحمّل التعــارض بني »أ« 
و»ب« يف العــامل اخلياط وبني »أ« و»ج« يف العامل الفاســق وبني »ب« و»ج« يف اخلياط 

الفاسق، وقد رأيت أّن هنا ثالثة عمومات من وجه.

الصورة الثالثة: إذا كان هناك عّدة أدّلة من قبيل: 

أ- االلتفات عن القبلة يقطع الصالة.

ب- االلتفات عن القبلة ال يقطع الصالة.

ج- االلتفات بكّل البدن عن القبلة يقطع الصالة.

د- االلتفات باالستدبار عن القبلة يقطع الصالة.

ه- االلتفات املوجب لرؤية اخللف يقطع الصالة.

وهذه كّلها منطوق أدّلة، وأّما بالنسبة للمفاهيم فاملعارضات تزداد، فيصري عندنا: 

و- االلتفات غري الفاحش ال يقطع الصالة.

ز- االلتفات ال بكّل البدن ال يقطع الصالة.

ح- االلتفات غري املوجب لرؤية اخللف ال يقطع الصالة.

ثّم قال الشــيخ النراقي بعد عرض صور تعارض أكثر من دليلني ما نّصه: )ثم إّن 
إجراء ما قــّرر يف االُصول من أحكام املتعارضني بني كّل متعارضني من هذه األمور 

املتعّددة يف صورة التعّدد حيتمل أحد الوجوه الثالثة: 
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األول: إجراؤه بني كّل اثنني من املتعارضني، مع قطع النظر عن مجيع املعارضات 
لــكّل منهم من هذه األمور، فيلغــى التعارض بني كّل متعارضني منها مع قطع النظر 
عن البواقي، وحيكم بمقتضــاه، ثّم جتمع املقتضيات، ويعمل فيه مثل ذلك. كم يقال 
يف املثــال األول: يعارض ال تكرم العامل الفاســق، مع أكرم العلــمء بالعموم املطلق، 
فيخّصص الثاين، ثم يعارض األول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فال حيكم يف 
الفقيه الفاسق بشـــيء، أو حيكم بالتخيري، وال تعارض بني الثاين والثالث، وإذا قال: 
ال تكــرم العلمء، وأكرم الفقهاء، وأكرم العــدول، ال تعارض بني الثانيني، ويعارض 
كّل منهــم مع األول بالعموم املطلق، فيخّصــص األول بغري العدول، وغري الفقهاء، 

وخيتّص عدم اإلكرام بالفساق من غري الفقهاء()29(.

وحمّصــل الوجه األول: التعامل املســتقّل بني كّل متعارضــني وتؤخذ مقتضيات 
تعامل كّل اثنني وجتمع وتعامل مثل السابق، فيقال مثاًل: 

أ- أكرم العلمء.

ب- أكرم الفقهاء.

ج- ال تكرم العامل الفاسق.

فإّنــه يعارض »ج« مع »أ« بالعموم واخلصوص املطلق، وحيمل املطلق عل املقّيد، 
وتكــون النتيجة أكرم العامل العادل، ثّم يعارض أكرم العــامل العادل مع أكرم الفقهاء 

بالعموم من وجه، وحمّل التعارض الفقيه الفاسق وموقفنا منه إّما: 

1- أن يكون هو التساقط والرجوع للصل.

2- أو يكون هو التخيري.

وال تعارض بني »ب« و»ج«.
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ثّم عرض مثااًل آخر لّل التعارض عل الوجه األّول، كم إذا قال: 

أ- ال تكرم العلمء.

ب- أكرم الفقهاء.

ج- أكرم العدول.

فإّنــه ال تعارض بني »ب« و»ج« ألهّنــم مثبتان، ويعارض »ب« مع »أ« وكذا »ج« 
مع »أ« بالعمــوم واخلصوص املطلق، فيخّصص األّول بغــري العدول وغري الفقهاء، 

والنتيجة تكون ال تكرم الفّساق من غري الفقهاء.

وإيــراد املحّقق النراقي عل هذا الوجه أّن الدليل أخــّص من املّدعى، فإّن الوجه 
األّول ال حيّل التعارض، بل بعد إجراء حّل التعارض بني كّل اثنني مع قطع النظر عن 

مجيع املعارضات يبقى التعارض يف بعض املوارد.

ثــّم قال مبّينًا ثاين الوجوه املقرتحة للتعامل مــع تعارض أكثر من دليلني ما نّصه: 
)الثــاين: إجــراؤه بــني كّل اثنني منها بعــد إلقاء التعــارض بني كّل منهم وبني ســائر 
معارضاتــه، والكم بمقتضــاه، فيؤخذ كّل خرب مع كّل مــن معارضاته، ويعمل فيه 
بمقتىض التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر، ففي املثال السابق خيّصص ال تكرم 
العلــمء أواًل بأكرم الفقهاء، لكوّنه أخص منه مطلًقــا، ثم يعارض مع أكرم العدول، 

ويكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه()30(.

وحمّصل كالمه يظهر من خالل هذا املثال: أ- ال تكرم العلمء.

ب- أكرم الفقهاء.

ج- أكرم العدول.حيث خيّصص »أ« بـ »ب« والنتيجة ال تكرم العلمء إاّل الفقهاء، 
فإّن الفقهــاء أخّص من العلمء بنحو العموم واخلصــوص املطلق، وهذه النتيجة: ال 
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تكرم العلمء إاّل الفقهاء تعارض أكرم العدول بنحو العموم واخلصوص من وجه.

وإيــراد املحّقق النراقــي عل هذا الطريــق أّن الروايات املختلفــة املتعارضة كّلها 
بحكم كالم واحد، واملطلوب العمل بمقتضـــى اجلميع ال بمقتضـــى كّل اثنني منها 
عل حدة بعد إلقاء التعارض بني كّل منهم وبني سائر معارضاته، فإّن العمل عل هذا 

الوجه يلزم منه الدور أو التسلسل.

ثــّم قال مبينًا ثالث الوجوه املقرتحة للتعامل مع تعارض أكثر من دليلني ما نّصه: 
)والثالــث: أن يعارض كّل عام أو خاص مع واحد من معارضاته، مع مالحظة ماله 
من ســائر املعارضات، فيعمل فيه بمقتىض ما يقتضيــه التعارض، بمعنى أن يالحظه 

كونه ذا معارض كذائي من غري أن يعمل بمقتىض تعارضهم أواًل()31(.

أقول: وتوضيحه بذكر مثال كم إذا كان هناك عّدة أدّلة من قبيل: 

أ- االلتفات عن القبلة يقطع الصالة.

ب- االلتفات عن القبلة ال يقطع الصالة.

ج- االلتفات بكّل البدن عن القبلة يقطع الصالة.

د- االلتفات باالستدبار عن القبلة يقطع الصالة.

وهنا: »أ« يعارض »ب« بالتباين.

و »أ« يعارض »د« بالعموم واخلصوص املطلق

و»أ« ال يعارض »ج«

و »ب« يعارض »ج« بالعموم واخلصوص املطلق

و »ب« ال يعارض »د«
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و »ج« يعارض »د« بالعموم واخلصوص من وجه

هذا كّله عل فرض عدم وجود ختيري يف املسألة.

بيــان أكثــر: »د« أخــّص مطلًقا مــن »أ« لكن »د« معــارض مــع »ج«، وهنا علينا 
ختصيــص »أ« بـــ »د« هذا يف غري مورد تعارضهم إذا مل يثبت مــن أدّلة ختصيص العاّم 

باخلاص أّن اخلاّص خيّصص العاّم مع وجود املعارض.

والنتيجــة تكون متقاربة يف حّل تعارضات املثــال املذكور اخلاّص بااللتفات عن 
القبلــة غالًبــا، ولكن لو أتينــا بمثال آخر تــرى أّن النتيجة ختتلف لــو أجرينا الوجوه 

الثالثة.

أ- االلتفات عن القبلة يقطع الصالة.

ب- االلتفات عن القبلة ال يقطع الصالة.

ج- االلتفات عن القبلة بكّل البدن يقطع الصالة.

د- االلتفات عن القبلة إىل اخللف يقطع الصالة.

وهنا عامان مطلقان متخالفان ومها »أ« و»ب« وعندنا خاّصان مطلقان متوافقان 
ومهــا »ج« و»د«، وهنا خيّصص »ب« بـ »ج« و»د« فتكون النتيجة: االلتفات ال يقطع 

إاّل بااللتفات بكّل البدن أو إىل اخللف.

هذا عل الوجه الثالث، وعل الوجه األّول والثاين خيّصص »ب« بأحد األخريين 
»ج« »د« ألهّنــم خاّصــان، فيكون العاّم مّصًصــا بـ »ج« فقط والنتيجــة االلتفات ال 
يقطــع الصــالة إاّل بااللتفات بكّل البــدن فقط، هذا يف ختصيــص »ب« بـ »ج«، وإذا 

أخذنا الناتج فمعاملته مع »د« تكون من قبيل العموم من وجه فيتفاوت الكم.

ثــّم قال املحقق النراقي: )وحمصل الوجوه الثالثة أّنه إّما أن جترى القاعدة املقّررة 
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للمتعارضني بني كّل اثنني من هذه األمور من غري مالحظة وجود ســائر املعارضات 
لكّل منهم، ومن دون إجراء القواعد املقّررة بينه وبني كّل منهم، وهو الوجه األول.

أو أن جترى القاعدة بني كّل اثنني منها بعد مالحظة وجود سائر املعارضات لكّل 
منهم، وإجراء القواعد املقّررة بينه وبني كّل منها، وهو الوجه الثاين.

أو أن جترى القاعدة بني كّل اثنني، مع مالحظة وجود سائر املعارضات لكّل منهم 
مــن دون إجراء حكمه، فيقال: هذا اخلرب مع وجود هــذا املعارض خيّصص ذلك أو 
ال خيصصه. ثم نقول: إّنه ال شّك أّن األول باطل، ألّن بعد وجود املعارض واحتمل 

اختالف الكم معه ال وجه لإلغمض وقطع النظر عنه.

وكذا الثاين، تقديم إجراء قواعد بعض املعارضات حتّكم بحت فاسد، ألّن الكّل 
قــد ورد علينــا دفعة واحدة، بمعنــى أّن املجموع يف حكم كالم واحد بالنســبة إلينا، 
فيجــب العمل فيه بمقتىض اجلميع، وإجراء الكّل يــؤّدي غالًبا إىل الدور الباطل، أو 

التسلسل.

فتعني الثالث، وهو املوافق للتحقيق، كم ال خيفى عل املحقق الدقيق.

ثــم توضيح ذلك باملثــال: أّنه إذا ورد خرب: أّن االلتفات عن القبلة يقطع الصالة، 
وآخــر: أّن االلتفات ال يقطعها، وثالث: أّن االلتفات بكّل البدن يقطعها، ورابع: أّن 
االلتفات إىل غري اخللف ال يقطعها. فاألول يعارض الثاين بالتباين، والرابع بالعموم 
املطلــق، وال يعارض الثالث، والثاين يعارض الثالــث بالعموم املطلق، وال يعارض 
الرابــع، والثالــث يعارض الرابع بالعمــوم من وجه، واملفروض اإلمجــاع عل انتفاء 

التخيري يف املسألة.

فعــل الوجــه األول حيكــم لتعــارض األولني بالرجــوع إىل األصــل، وهو عدم 
القطــع، ثم حيكم لتعــارض األول والرابع بعدم القطع يف غــري اخللف، ثّم لتعارض 
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الثــاين والثالث بالقطع مع االلتفات بالكّل، ثم لتعارض الثالث والرابع بالرجوع إىل 
األصــل يف االلتفات بالكل إىل غري اخللف، وبعدم القطع يف االلتفات بغري الكل إىل 

غري اخللف، وبالقطع يف االلتفات بالكل إىل اخللف.

وهبذا يتم إجراء القواعد يف هذه األربعة، ومع ذلك يبقى حاصل تعارض األول 
والرابع معارًضا لاصل تعارض الثاين والثالث بالعموم من وجه، وذلك أيًضا حيتاج 
إىل إعــمل القواعد، وحمّصله بعينه حمّصل تعارض الثالث والرابع، فيحكم بالقطع يف 
االلتفــات بالكّل إىل اخللف، وبعدمه يف االلتفــات بغري الكّل إىل غري اخللف ويرجع 

يف البواقي إىل األصل.

وعل الوجه الثاين: ال بّد من ختصيص األول بالرابع أواًل، ثّم معارضته مع الثاين 
بعــد ختصيص الثاين بالثالث أيًضا، وكّل ذلك بعد مالحظة تعارض الثالث والرابع، 
وإجــراء القاعدة فيهم، وال بّد مــن إجراء القاعدة فيهم أيًضــا بعد مالحظة تعارض 
كّل منهم)مــع األولني برشط أن يكون مالحظــة تعارض األولني أيًضا بعد مالحظة 

تعارض كّل منهم معه( وهكذا، بل ال يقف عل حّد.

وعــل الوجــه الثالث يقال: إّن الرابــع أخّص مطلًقا مــن األول، ولكنّه معارض 
مــع الثالث، فيخّصــص األول بالرابع يف غري موضع تعارضهــم، إذ مل يثبت من أدّلة 
ختصيــص العاّم باخلاص أّنه خيصصه مع وجود املعــارض أيًضا. وال خيفى أّن األكثر 

عدم تفاوت املحّصل عل أي وجه كان العمل.

نعم يتفاوت يف بعض الصور، كم إذا كان هناك عامان مطلقان متخالفان وخاّصان 
منهم متوافقان، كم لو قال: االلتفات يقطع، وااللتفات ال يقطع، وبالكّل يقطع، 
وإىل اخللــف يقطع، فعــل الوجه الثالــث خيّصص العــاّم الثاين باخلاصــني، لكوهنم 
أخصني مطلًقا منه، وعل األولني االختصاص الثاين بأحد األخريين، يكون تعارضه 

مع اآلخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الكم(.
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ثّم ختم كالمه مبينّا عدم الفرق بني كون أحد املخصصني لفظًيا أو لبًيا حيث قال: 
)وال خيفــى أيًضا أّنه ال يتفاوت الال فيم إذا كان أحــد املتعارضني قطعًيا كاإلمجاع، 
واآلخــر غري قطعي بعد ثبوت حّجيتــه، ألّن بعد ثبوت الّجيــة يكون حكمه حكم 
القطعــي، فإّنــه لــو كان بــدل قولــه: وإىل اخللف يقطع اإلمجــاع عل القطــع، حينئذ 
نقــول: إّنه كم أّن اإلمجاع خيّصص العاّم املطلق كذلك اخلرب اخلاّص، ألّنه أيًضا حّجة 

كاإلمجاع، فافهم واضبط، فإّنه من املسائل املهمة املشكلة()32(.
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املبحث الرابع: نظرية الشيخ األنصاري
هل إن الشيخ األنصاري من القائلني بانقالب النسبة أم ال؟

وهــل أّنه وافق الشــيخ النراقي ولــو بنحو املوجبة اجلزئيــة أم ال؟ وقبل أن نرجع 
لعبارة فرائد االُصول نرى أّن السّيد اخلوئي رحه اهلل يف مصباح االُصول قد نسب إىل 
الشيخ األنصاري القول بعدم انقالب النسبة مطلًقا فيم إذا تعارض أكثر من دليلني، 
وأّن الــالزم مالحظة الظهــورات األولية، وال موجب وال داعــي ملالحظة اثنني من 
األدلــة وعالج التعــارض بينهم ثّم مالحظة النســبة بني النتيجــة والثالث من األدلة 
حيــث قال بعد أن حرر حمل النزاع: )اختار الشــيخ وصاحــب الكفاية عدم انقالب 
النســبة وأّنه يالحظ التعارض باعتبار الظهورات األولية بدعوى أّنه ال وجه لســبق 

مالحظة أحد الدليلني مع اآلخر عل الثالث()33(.

هذا وقد نســب مجع من العلمء القول بانقالب النســبة إىل الشــيخ األنصاري يف 
مورد واحد فيكون من القائلني هبا ولو بنحو املوجبة اجلزئية.

ويمكــن الدفاع عن الســّيد اخلوئي رحه اهلل ونجعل نســبة القــول بعدم انقالب 
النســبة إىل الشيخ صاحب الكفاية فقط بأن نحذف الواو فتكون عبارة السّيد اخلوئي 
رحه اهلل بعد التصحيح: اختار الشــيخ صاحب الكفاية عدم انقالب النســبة فيكون 
مقصــوده بيــان نظرية الشــيخ صاحب الكفايــة وال يكون يف كالمه تعــرض لنظرية 

الشيخ األنصاري.

ولكــن هــذا بعيد من الســّيد اخلوئي رحــه اهلل فإّنــه ال يعقل منه التعــرض لبيان 
نظرية اآلخوند وترك نظرية الشــيخ األعظم خصوًصا وأّنه الذي فتح باب النقد عل 

الفاضل النراقي.
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الترتيب في العالج في قول الشيخ األعظم

نعــم يمكن الدفاع عن الســّيد اخلوئي رحه اهلل بصورة ُاخــرى بأن نقول: إّنه كان 
حمًقا يف نســبة عدم انقالب النسبة إىل الشيخ األنصاري وأّن الشيخ منع من ذلك مثل 
اآلخوند اخلراســاين وذلك أّن الشــيخ األنصاري ذهب إىل الرتتيــب يف العالج دفًعا 

ملحذور إلغاء النص أو طرح الظاهر املنايف له رأًسا)34(.

ومل يذهــب إىل الرتتيــب يف العــالج بــني األدّلــة مــن باب انقــالب النســبة بعد 
التخصيص، وكأننا نقول: إّن انقالب النســبة غري الرتتيب يف العالج، وما ذهب إليه 

الشيخ األنصاري هو الرتتيب يف العالج ال القول بانقالب النسبة.

وقــد حدث هــذا األمر للســيد صــادق الروحاين فإّنــه وإن مل يكن مــن القائلني 
بانقالب النســبة بل أنكرها مطلًقا يف ُاصوله، وأّكد ذلك مراًرا يف كتابه فقه الصادق، 
لكــن نجد يف كلمتــه أّنه يقبل الرتتيب يف العالج كم هو الــال يف الصورة الثالثة من 
النوع األول، وهي فيم إذا كان عندنا دليل عام ويقابله خاصان وبني اخلاصني العموم 
واخلصــوص املطلق، فإّن العلمء القائلني بانقالب النســبة مل يقبلوا هبا يف هذا املورد، 
والــال أّنه جرى عــل عملية الرتتيب يف العالج، وهي يف النتيجة ال تســاوق القول 

بانقالب النسبة.

وأما الســّيد املــرّوج رحه اهلل يف منتهــى الدراية فقد جعل الشــيخ األنصاري من 
القائلني بانقالب النســبة يف بعض املوارد)35( وكالمه مصيب واضح ملن راجع عبارة 

فرائد االُصول)36(.

وأّمــا الســّيد حممد الروحاين فقد نســب للشــيخ األنصاري التفصيــل بني صور 
التعارض فحكم يف بعضها بانقالب النســبة وحكم يف البعض اآلخر بعدم انقالهبا، 
وإليــك نــّص عبارته حيث قــال: )وقد فّصل الشــيخ األعظم قــدس رسه بني صور 
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التعارض فحكم يف بعضها بعدم صّحة الرتتيب يف العالج، وهي صورة ما إذا كانت 
نسبة املتعارضات إىل الدليل نسبة واحدة كم لو كانت نسبتها نسبة اخلاّص إىل العاّم، 
نظــري ما لو ورد: أكرم العلمء ثــم ورد: ال تكرم النحويني وورد: ال تكرم الصفيني، 
وحكم يف البعض اآلخر بمالحظة الرتتيب يف العالج، وهي صورة ما إذا كانت نسبة 
املتعارضات متلفة كم لو ورد عام ثم ورد عام آخر نسبته مع األول نسبة العموم من 
وجه ثم ورد مصص ألحدمها نظري: أكرم العلمء وال تكرم فســاق العلمء ويستحب 
إكــرام العــدول، فإّنه حكم بتخصيص أكــرم العلمء بدليل ال تكرم فســاقهم فتكون 
النتيجة أكرم العلمء العدول فتنقلب نســبته مع دليل يستحب إكرام العدول إىل نسبة 
األخــص مطلًقا فيخصص به وتكــون النتيجة حرمة إكرام فســاق العلمء ووجوب 

إكرام عدوهلم واستحباب إكرام العدول من غري العلمء)37(.

وكالم الســّيد الروحاين يتوافق مع عبارة الشــيخ يف الفرائد فهو من مجلة القائلني 
بانقــالب النســبة فيم إذا كان عندنــا عامان من وجه وجاء خاص ملــادة االفرتاق من 
أحدمهــا، فإّنه هنا يقّدم اخلــاّص عل عامه ويعامل املنتوج مــن التخصيص مع العاّم 

اآلخر مافة إلغاء النّص أو طرح الظاهر املنايف له رأًسا، وكالمها باطل.



186

نظرّية انقالب النسبة بني املحّقق النراقي والشيخ األنصاري 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

خامتة
واملتحصل من هذا البحث نتائج منها: 

1_ انقالب النســبة داخل يف التعارضات املشكوك يف أهّنا من التعارض املستقّر، 
ال غري املستقّر.

3_ الضابط العاّم ملوارد اجلمع العريف بني األدلة املنفصلة هو فرضها أدلة مّتصلة.

4_ موضوع انقالب النسبة يكون يف تعارض أكثر من دليلني.

5_ أول من رصح هبا الشــيخ النراقي يف العاّم يقابله خاصان مطلًقا من غري فرق 
بني اخلاّص اللفظي واللبي، وقد نســب إليه الشــيخ األنصــاري التفريق بني اخلاّص 

اللّبي واللفظي، وأجبنا عن ذلك بجواب صاحب منتهى الدراية.

6_ تابع املتأخرون عن الشــيخ األنصاري قوله يف النســبة للشيخ النراقي والال 
أّنه ال صّحة لتلك النسبة.

7_ الشــيخ األنصــاري من القائلني بانقالب النســبة وما نســب إليه مــن أّنه من 
املنكرين هلا ال صّحة له.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم

الســّيد اخلوئــي، ت  بقلــم  النائينــي  الشــيخ  تقريــرات  ــرات :  التقري أجــود   .1
1411هـجرية ، نرش مصطفوي يف قم.

2. االســتبصار فيمــا اختلف مــن األخبار: للشــيخ حمّمد بن الســن الطويس، ت 
460هـجرية، نرش دار الكتب اإلسالمية يف طهران.

3. أوثق الوســائل في شــرح الرســائل: للمحّقق موســٰى بن جعفــر التربيزي، نرش 
املطبعة الرشدّية يف طهران.

ــي شــرح الفرائد: للمريزا حممد حســن اآلشــتياين املتوىف ســنة  4. بحــر الفوائــد ف
1319هجرية، الطبعة الجرية.

5. بحوث في علم االُصول: للســيد حممد باقر الصدر الشــهيد سنة 1400هجرية 
بقلم السّيد حممود اهلاشمي املعارص.

6. بدائع األفكار: للمريزا حبيب اهلل الرشتي، ت 1312هـجرية، الطبعة الجرية، 
نرش مؤّسسة آل البيت يف قم.

ــي أُصول الفقــه : تقرير بحــث الربوجردي لإلرشــتهاردي ، نرش  ــرات ف 7. تقري
مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدّرسني يف قم.

8. تقريرات المجّدد الشيرازي: للموىٰل عل الروزدري، ت 1290هـجرية تقريًبا، 
نرش مؤّسسة آل البيت 4 إلحياء الرتاث يف قم.

9. تنقيــح االُصــول : تقريــر بحــث آقــا ضيــاء الديــن العراقــي، املتــوىّفٰ ســنة 
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1361هـجرية ، بقلم السّيد حمّمد رضا الطباطبائي، نرش املطبعة اليدرية يف النجف 
األرشف.

10. تهذيــب األحــكام: للشــيخ الطــويس، ت 460هـــجرية، نــرش دار الكتــب 
اإلسالمية يف طهران.

11. تهذيب االُصول : تقرير بحث الســّيد اخلميني، املتوىّفٰ 1410هـــجرية، بقلم 
الشيخ السبحاين املعارص، نرش دار الفكر يف قم.

12. حاشية الكفاية: للمريزا عل املشكيني، الطبعة الجرية القديمة، نرش املكتبة 
اإلسالمية يف طهران.

13. حقائــق االُصول : للســّيد حمســن الكيــم ، ت 1390هـــجرية ، نرش مكتبة 
بصرييت يف قم.

14. الذريعة إلى أُصول الشريعة : للرشيف املرتىٰض عل بن السني املوسوي ، ت 
436هـجرية ، حتقيق أبو القاسم گر جي ، نرش مطبعة دانشگاه طهران.

15. زبدة االُصول : للشيخ هباء الدين العامل ، ت 1031هـــجرية ، حتقيق فارس 
حسون كريم ، نرش مرصاد.

16. شرح الرسائل: للشيخ مصطفى االعتمدي املعارص، الطبعة الجرية.

17. فرائــد االُصــول : للشــيخ مرتىٰض األنصــاري ، ت 1281هـــجرية ، حتقيق 
مؤّسسة إحياء تراث الشيخ األعظم ، نرش جممع الفكر اإلسالمي يف قم .

ــي االُصــول الفقهية: للشــيخ حمّمد حســني الائري، ت  18. الفصــول الغرويــة ف
1250هـــجرية، نــرش دار إحيــاء العلوم اإلســالمية يف قم ايران، تاريخ النرش ســنة 

1404هـجرية.
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19. قرب اإلسناد: لعبد اهلل بن جعفر المريي ت 304هـــجرية، نرش مؤسسة آل 
البيت يف قم.

20. قوانين االُصول: للمريزا القّمي، ت 1231هـجرية، الطبعة الجرية القديمة.

21. الكافــي: للشــيخ الكلينــي، ت 328 / 329هـــجرية، نــرش دار الكتــب 
اإلسالمية يف طهران.

22. كفايــة االُصول)مع حاشــية المشــكيني(: للمريزا أب الســن املشــكيني، ت 
1358هـــجرية، الطبعة الجرية القديمة واملحّققة بتحقيق الشيخ سامي اخلفاجي، 

نرش دار الكم يف قم.

23. كفاية االُصول : للشيخ اآلخوند حمّمد كاظم اخلراساين ، ت 1329هـجرية ، 
نرش وحتقيق مؤسســة آل البيت 4 إلحيــاء الرتاث يف قم، واســتفدنا من الطبعة التي 
نرشتــا مؤّسســة النرش اإلســالمي التابعــة جلمعة املدّرســني، وكذلك مــن الطبعة 

الجرية القديمة.

د الخوئي( : تقرير بحث الســّيد  24. محاضــرات في أُصول الفقه)موســوعة الســّي
اخلوئــي، ت 1413هـــجرية، للشــيخ الفّيــاض، نــرش مؤّسســة إحياء آثــار اإلمام 

اخلوئيH يف قم.

25. المحكم في ُاصول الفقه: للســيد حممد ســعيد الكيم املعارص، نرش مؤسسة 
املنار يف قم

26. مســتدرك الوسائل : للمريزا حسني النوري الطربيس ، ت 1320هـــجرية ، 
نرش وحتقيق مؤّسسة آل البيت 4 إلحياء الرتاث يف قم.

27. مصباح االُصول: للسيد أبو القاسم اخلوئي املتوىف سنة 1410هـــجرية، نرش 
مكتبة الداوري يف قم.
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28. مطــارح األنظــار: ألب القاســم الكالنــرتي، الطبعة الجريــة القديمة ، نرش 
مؤّسسة آل البيت يف قم املقّدسة.

29. معالم االُصول: للسّيد عل القزويني، ت 1298هـجرية، نرش مؤّسسة النرش 
اإلسالمي يف قم املقّدسة.

30. معالــم الديــن ومالذ المجتهديــن: البن الشــهيد الثاين، الشــيخ مجال الدين 
الســن العامل، ت 1011هـــجرية، نرش مؤّسســة النرش اإلســالمي التابعة جلمعة 

املدّرسني يف قم.

31. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: للســّيد أبو القاســم املوســوي 
اخلوئي، ت 1410هـجرية، نرش قم املقّدسة.

32. مفاتيح االُصول: للشيخ ضياء الدين العراقي، ت 1361هـجرية، نرش جممع 
الفكر اإلسالمي يف قم املقّدسة.

33. منتقــى االُصول: للســيد حممد الروحاين املعارص بقلم الســّيد عبد الصاحب 
الكيم، نرش اهلادي يف قم.

34. َمْن ال يحضره الفقيه: للشــيخ الصدوق، أب جعفر حممد بن عل بن الســني 
بــن بابويه القّمي، ت 381هـــجرية، نرش مؤّسســة النرش اإلســالمي التابعة جلمعة 

املدّرسني يف قم.

35. موسوعة مؤلفي اإلمامية: تأليف ونرش جممع الفكر اإلسالمي يف قم املقّدسة، 
سنة 1420هـجرية.

36. الناصريات)=مسائل الناصريات(: للسّيد الرشيف املرتىٰض، ت 436هـجرية، 
نرش رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية يف ايران.
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37. نهايــة االُصول : تقرير بحث الربوجردي، ت1383هـــجرية، بقلم الشــيخ 
املنتظري املعارص ، نرش مطبعة القدس يف قم.

38. نهاية األفكار : تقريرات بحث آقا ضياء الدين العراقي، ت 1361هـــجرية، 
بقلم الربوجردي ، نرشمؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدّرسني يف قم.

39. نهايــة الدراية في شــرح الكفاية: للشــيخ حمّمد حســني الغــروي االصفهاين، 
املتوىّفٰ سنة 1361هـجرية، نرش انتشارات سّيد الشهداء u يف قم.

40. نهاية الدراية : للســّيد حســن الصدر ، املتوىّفٰ ســنة 1351هـــجرية ، حتقيق 
ماجد الغرباوي ، نرش دار املشعر يف قم.

41. نهــج البالغة: وهو جمموع مــا اختاره الرشيف الريض من كالم أمري املؤمنني 
u، رشح حمّمد عبده، نرش دار املعرفة للطباعة والنرش يف بريوت.

42. هداية المسترشــدين : للشــيخ حمّمــد تقي الرازي النجفــي اإلصفهاين ، ت 
1248هـجرية ، نرش مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدّرسني يف قم

43. الوافية في أُصول الفقه : للموىٰل عبد اهلل بن حمّمد البرشوي اخلرساين املعروف 
بالفاضل التوين ، ت 1071هـجرية ، حتقيق السّيد حمّمد حسني الرضوي، نرش جممع 

الفكر اإلسالمي يف قم.

ٰى تحصيل مسائل الشريعة: ملحّمد بن السن الّر العامل،  44. وســائل الشيعة إل
ت 1104هـجرية، نرش مؤّسسة آل البيت 4 إلحياء الرتاث يف قم.


