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دراسة استدالل الشيخ عبد الكريم الحائري 
اليزدي على عدم الحرمة الشرعية للتجري1

السيد علي طالقاني2

ملخص
تناول الشــيخ عبد الكریم الحائري اليزدي مسئلة التجري ببحث قصير نسبيا في 
كتابه األصولي ُدَرر الفوائد، واستدل على عدم الحرمة الشرعية وعدم القبح األخالقي 
للتجري وكذلك على عدم اســتحقاق المتجري للعقاب، ولم یستند استدالله الفقهي 
على عدم الحرمة الشرعية للتجري على اآلیات والروایات بل كان استدالال شبه عقلي 
-استقرائي، وهو أمر ملفت ومثير لالهتمام،  ومضافا إلى الجانب المنهجي فيه یحمل 
هذا االستدالل أبعاد مهمة من الناحية الفلسفية والسيما من منظور فلسفة العمل، وقد 
حاولنا في دراســتنا هذه بعد مقدمة ليست بالقصيرة حول بيان معنى التجري صياغة 

وتقریر استدالل الشيخ الحائري ومن ثّم نقده وتحليله.
الكلمات المفتاحيــة: التجري، عبد الكریم الحائــري، درر الفوائد، المنهجية، 

فلسفة العمل، الضعف األخالقي. 

1 . تاریخ اإلستالم:1444/01/22هـ ؛ تاریخ القبول:1444/01/30هـ.
2.  استاذ مساعد في جامعة باقر العلوم في قم وعضو الهيئة التدریسية في مركز اآلخوند الخراساني التخصصي بمشهد؛ 

taleqani@bou.ac.ir :البرید اإللكتروني



213

جستارهای 
فقهی و اصولی

سال هشتم، شماره پیاپی 28
پاییز  1401

تحليل نقدي لرأي الشيخ عبد الكريم الحائري 
في مسئلة انقالب النسبة1

بالل شاكري2
محمدتقي فخلعي3

محمدحسن حائري اليزدي4

الملخص
تعتبر نظریة انقالب النسبة عند علماء األصول واحدة من أهم النظریات المطروحة 

في باب تعارض األدلة في علم أصول الفقه.
نظرًا إلى المكانة العلمية للشيخ عبد الكریم الحائري كمؤسس لحوزة قم العلمية 
وضرورة االهتمام بآرائه، یستعرض هذا البحث تحليل كتاب "ُدَرر الفوائد" للشيخ عبد 

الكریم الحائري في بحث انقالب النسبة، توصيفا ونقدًا آلرائه في هذه المسئلة.
تظهــر نتائج البحــث أنه على الرغم من أن الشــيخ الحائري تنــاول هذه النظریة 
باختصار، إال أنه تناول في هذا الموجز جوانب مختلفة من هذه النظریة، منها: شــرح 
النظریة وإبداء الرأي، واإلشــكال األساسي في هذه النظریة وإبداء بعض معایير حل 

1 . تاریخ اإلستالم:1443/07/08هـ ؛ تاریخ القبول:1444/01/30هـ.
2. طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية بجامعة الفردوسي – مشهد المقدسة

b.shakeri@mail.um.ac.ir : البرید اإللكتروني
3. أستاذ قسم الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية بجامعة الفردوسي )المؤلف المشارك(– مشهد المقدسة – إیران 

fakhlaei@um.ac.ir :البرید اإللكتروني
4. أستاذ قسم الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية بجامعة الفردوسي – مشهد المقدسة – إیران 

haeri-m@um.ac.ir :البرید اإللكتروني
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اإلشكال، واالهتمام بالمباني المؤثرة في قبول النظریة أو إنكارها، ومكانة النظریة في 
االستنباط الفقهي.

وذلك مع العلــم أن وجهة نظره حول نظریة انقالب النســبة وحول بعض النقاط 
المطروحة حول هذه النظریة غير كاملة وفيها إشكاالت.

الكلمات المفتاحية: انقالب النسبة، تعارض األدلة المتعددة، الشيخ عبد الكریم 
الحائري.
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معنى االجتهاد التخصصي واقتضاءاته في 
العبادات وغيرها

على ضوء رأي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري1
سعيد ضيائي فر2

الملخص
تهدف هذه المقالة إلى تحقيق فكرة آیة الله الشيخ عبد الكریم الحائري وتعميقها 
حول التخصص في االجتهاد، والسؤال الرئيس هنا هو: ما معنى االجتهاد التخصصي 

وما هي مقتضياته؟
تم دراســة المســئلة بنهج تحليلي – تبييني وأهم نتائجها ما یلي :ضرورة االستفادة 
مــن التاریخ المعتبر ومراعاة المالبســات المحيطة ببيئة إصــدار النص في األحكام 
كثر في خبــر الواحد في األمور المخالفة لالرتكازات  غير العبادیة، الدقة واالهتمام أ
واإلجــراءات العقالئيــة في األحكام غيــر العبادیة، االختالف في نهج االســتدالل 
والرجوع إلى األدلة والمصادر في األحكام العبادیة وغير العبادیة، تقدیم تفسير عقالئي 
للنصــوص في األحكام غير العبادیة، القاعدة األولية العتبار المالكات في اســتنباط 
األحــكام غير العبادیة، القاعدة األولية للجمود على النص وعدم التعدي في األحكام 
العبادیة ومحوریة المرتكزات واالجراءات العقالئية في األحكام غير العبادیة، القاعدة 

1 . تاریخ االستالم: 1443/8/11هـ؛ تاریخ القبول: 23/ 1443/11هـ.
2. أســتاذ مساعد في معهد فلســفة الفقه والحقوق التابع للمعهد العالي للعلوم والثقافة اإلسالمية بقم المقدسة – إیران- 

ziyaei.saeid@isca.ac.ir :البرید اإللكتروني
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األوليــة ثبات التحدید الكمي في األحكام العبادیة ومحوریة االرتكازات واإلجراءات 
العقالئية في األحكام غير العبادیة، تحدید القواعد الفقهية الخاصة باألحكام العبادیة 
وغيــر العبادیة والتفكيك بينها، تحدید الضوابط األصوليــة الخاصة باألحكام العبادیة 
وغير العبادیة والتفكيك بينها، ضرورة التشــاور في معرفة الموضوعات مع متخصصي 

المجاالت غير العبادیة.
 الكلمــات المفتاحيــة: الحائــري اليزدي، االجتهــاد التخصصــي، العبادات، 

المعامالت، اختالف المنهج.
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دراسة جدوى تكوين مدرسة فقهية من فكر 
الشيخ المؤسس1

علي رحماني2

ملخص
أبحاث المدارس الفقهية هي عبارة عن دراسات من الدرجة الثانية وفرع فصلي في 
علم فلسفة الفقه، وتتضمن هذه الدراسات مراجعة وتحليل تيارات فقهية وفق عدد من 
العناصر من قبيل: النظام، واالتجاه، واألســس، والمنهج، والنظریات، بناء على ذلك 
هل یمكن اعتبار اآلراء الفقهية والفكر الفقهي للشــيخ المؤسس بمثابة مدرسة فقهية 

متمایزة؟ 
إّن دراســة تمهيدیة وقائمة على قدرات الفكر الفقهي آلیة الله الشيخ عبد الكریم 
الحائــري بهدف قياس مقدار توفر العناصر المشــار إليها آنفــا وفق المنهج الوصفي 
التفســيري التاریخي تثبت عدم وجود نظام متميز فــي فكره بمعنى التنظيم والترابط 

والترتيب المتمایز والمختلف لمضمون وأجزاء هذا الفكر.
 ولكن یوجد هناك منهج وأســس ونظریات فقهية خاصــة به، وهي تعود لجذور 
زمان وبيئة  تشكل فقه المحقق الحائري في النجف وسامراء، والتي أدت إلى اتصاف 
منهجه باالحتيــاط، والعقالنية، ومحوریة االعتدال، وبنــاء عليه فإن مجموع العوامل 
التالية وهي اهتمام آیة الله البروجردي بهذه اآلراء الفقهية ومرجعية تالمذته المبرزین 

1 . تاریخ اإلستالم:1441/01/25هـ ؛ تاریخ القبول:1444/01/30هـ.
ali.rahmani54@yahoo.com :2. أستاذ مساعد في مركز اآلخوند الخراساني التخصصي بمشهد؛ البرید اإللكتروني
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في المراحل التالية وانتقال هذا التراث إلى األجيال الالحقة مع بروز الثورة اإلســالمية 
في إیران شــكلت األرضية لنضج وانتشار مدرســة في قم المتأخرة؛ وكان فقه الشيخ 

المؤسس بالحد األدنى من أهم عوامل ظهورها ووجودها.
الكلمــات المفتاحية: معرفة المدارس الفقهية، مدرسة قم المتأخرة، عبد الكریم 

الحائري، مدرسة  الشيخ المؤسس الفقهية. 
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نظرية تالزم التكليف االجتماعي مع ثبوت الحق 
عند الشيخ عبد الكريم الحائري1

)حق الطالق للزوجة نموذجا(

هادي مصباح2

ملخص
یمكن وصف اآلراء األصولية والفقهية للمحقق الكبير الشيخ عبد الكریم الحائري 
بأنها ليســت عقلية متشــددة، وليست نصية بال قيد أو شــرط، فهو ذو فكر اجتهادي 
معتــدل، وبناء على ذلك یمكننا أن نســتخلص من فكره االجتهــادي نظریة "تالزم 
التكليف االجتماعي مع ثبوت الحق"، والشــيخ عبد الكریــم الحائري إذ تبّنى هذه 
النظریــة فهو یری اعتبار حق آخر أحيانا في جعل الحكم والتكليف، وبالتالي توجب 
حقا لشــخص آخر. وقد اســنتنتج الباحث هذه النظریة وبرهــن عليها من مصنفات 
الشــيخ، ومن ثّم عرض لنموذج عليها وهو "حق الطــالق للزوجة"وفي هذا النموذج 
یثبت الحق المقصود باالستنتاج من اآلیة الشریفة "إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان" 
ویبرهن على تالزم التكليف االجتماعي مع ثبوت الحق، وهناك حاالت أخری یثبت 
فيها الحق لآلخر وفقــا لهذه النظریة، ومنها "حق الفقراء" في الخمس والزكاة، وحق 

"الُمغَتاب" في تحصيل رضاه.
الكلمــات المفتاحية: تالزم التكليــف االجتماعي مع ثبوت الحق، حق الطالق 

للزوجة، حق الفقراء، حق الُمغَتاب.  

1 . تاریخ اإلستالم:1443/08/04هـ ؛ تاریخ القبول:1443/12/24هـ .
h.mesbaholhoda@gmail.com :2. أستاذ الحوزة والجامعة؛ البرید اإللكتروني
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شمول قاعدة ال تعاد من حيث الصور اإلدراكية 
مع التركيز على رأي المحقق الحائري؟هر؟ 1

محمد رسول آهنغران2
محمدحسين آهنغران3

ملخص
تعّد قاعدة ال تعاد من أهم القواعد الفقهية في موضوع الصالة، وهي قاعدة تستند 
إلى روایات معتبرة، وقد خضعت هذه القاعدة لتمحيص الفقهاء ودراســتهم من عدة 
جوانب، ومنها دراســة شــمول هذه القاعدة بالنظر إلى حــاالت المكلف اإلدراكية 

بالنسبة للحكم؛ وهي العلم والجهل والنسيان.
كان المحقق الحائري أحد الفقهاء الذین درســوا قاعدة ال تعاد من هذه الناحية، 
حيث ذهب إلنكار شــمول القاعدة للصور الثالث المذكورة؛ في حين أّن مشــهور 

الفقهاء ذهبوا بعدم شمول القاعدة للصورتين األولى والثانية فقط. 
بعد دراسة ونقد رأي المحقق الحائري وآراء سائر الفقهاء وصلت الدراسة الحالية  
لنتيجة مفادها أّن المعيار األســاس في شمول وعدم شــمول هذه القاعدة هو صدق 
عنوان العــذر، وباعتبار أّن هذا األمر غير محقق في صورتي العلم والجهل التقصيري 
بالحكم بالتالي تخرج هاتان الصورتان عن شــمول القاعــدة بينما تدخل فيها صورتا 
عد البحث الحالي وفق المنهج الوصفي التحليلي 

ُ
الجهل القصوري بالحكم ونسيانه، أ

استنادا إلى البيانات المكتبية.
الكلمات المفتاحية: ال تعاد، اإلخالل، العلم، الجهل، النسيان، اإلجزاء، شروط 

الصالة.
1 . تاریخ اإلستالم:1444/01/25هـ ؛ تاریخ القبول:1444/01/30هـ.

ahangaran@ut.ac.ir :2. أستاذ بجامعة طهران )المؤلف المشارک(؛ البرید اإللكتروني
3. طالب بجامعة طهران.
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www.Jostar-fiqh.maalem.ir

التعرف على العدالة في مجال الفقه مع نهج 
مبانى مؤسس حوزة قم المحقق الحائرى1

محمد زروندی رحمانی2

ملخص
نشــأ فقه أهل البيت؟مهع؟ من حضن الوحى، وســقي من ینبــوع المعارف النبویة 
والعلویــة، وتغنى بالجهود الدؤوبــة التي بذلها تالميذ اإلمــام الصادق؟ع؟، ومنهم 

المحقق الحائری ؟هر؟.
تمت كتابة هذه المقالة بمناســبة الذكری المئویة لتأســيس حــوزة قم العلمية 
ومؤسســها الشيخ عبدالكریم الحائری؟هر؟، وهو بحث كتب وفق منهج المكتبات 
یتعلق بموضوع العدالة من وجهة نظر الفقه على أساس أنه هل یكون وصّفى الملكة 
والمــرؤة من مقّومات العدالــة أم ال؟ و هل اإلجتناب عن الصغائر دخيل في العدالة 

أم ال؟
فــي هذا الصدد، وبعد تحدید مفهوم العدالة لغة و في االصطالح، نأتى بالمبانى 
كيد على مبانى المحقق الحائری؟هر؟  المختلفة للفقهاء في تعریف العدالة ومن ّثّم التأ
ير في طریق الشرع المستقيم، كما یتم نقد المبانى األخری  في تعریف العدالة وهو السَّ
بما في ذلك تدخل الملكة والمــرؤة فى العدالة تحت عنوان جدید وإبداع البحث، 
وأخيرًا قبل الباحث بتقسيم الذنب والخطيئة إلى الكبيرة والصغيرة و رّتب عليها آثارًا 

فقهية منها زوال العدالة بارتكاب الصغائر.
الكلمــات المفتاحيــة: العدالة في الفقــه، الملكة والعدالة، الذنــوب الكبيرة، 

الذنوب الصغيرة.
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