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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این 
مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

     فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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المقدمه

آله و  المرسلین محّمد و  األنبیاء و  السالم علی أشرف  الصالة و  العالمین و  لله رب  الحمد 

الطاهرین. الطیبین 

و بعد ....

تتشابه  المصطلحات  بعض  کانت  لّما  و  به،  خاّصة  مصطلحات  علم  لکّل  أّن  الواضح  من 

ف کتب تمّیز هذه المصطلحات 
ّ
فیما بینها، بحیث قد تختفی علی الطالب فروقها، یجب أن ُتؤل

المتشابهة. اللغات  بین  الفروق  حول  مختلفة  قوامیس  فت 
ّ
ل
ُ
أ قد  کما  المتشابهة، 

و من العلوم التی توجد فیها کثیر من هذه المصطلحات المتشابهة علمی الفقه و األصول، و 

 حول هذا األمر، لذا قّررت أن 
ً
 و مفیدا

ً
 مختصرا

ً
أنا بعد فحصی و دراستی المستمرة لم أجد کتابا

 للدراسة و 
ً
 واسعا

ً
 فی هذا الصعید کی یستفید منها الطالب األعّزاء، و لیکون هذا بابا

ً
اکتب کتابا

التحقیق بشکل أکثر حول هذا الموضوع.

االسلوب المتبع فی تألیف الکتاب:

فی البدایة کتبت تعریف إثنین أو أکثر من المصطلحات التی أردُت أن أبّین الفرق بینهما، ثم 

ذکرُت الفرق تحت عنوان: )بیان الفرق(.

أخترت هذا األسلوب ألّن مالحظة التعاریف و المقارنة بینها تساعد الطالب أن یفهم الجهات 

الفارقة بین المصطلحات. المشترکة و 

محتویات�الکتاب
یشتمل هذا الکتاب علی ثالثة مقاصد و هی کما یلی:

المقصد األول: فی الفروق األصولیة.

المقصد الثانی: فی الفروق الفقهیة.

المقصد الثالث: فی الفروق التی تتعلق بالقواعد الفقهیة.

و امتاز هذا الجهد المتواضع- مع ما فیه من النقص و القصور- بالنقاط التالیة:

1- حاولت قدر المستطاع أن أذکر عبارات العلماء )قدس سرهم( کما هی، و بدون أّی تغییر مع 
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ذکر مصادرها.

2- بذلت غایة جهدی أن أحید عن اإلطناب و التطویل.

3- أوردت ما تیسر لی ذکره من الفروق بحسب الموضوعات لئال یلزم اجتماع المتفرقات و 

تفریق المجتمعات و لیکون التناول للباحث الفاحص.

وجدیر بالذکر أشیر لی بعض النقاط:

ها 
ّ
1- نالحظ بعض األحیان- مع بناءنا علی اإلختصار- أّن بعض المطالب قد طالت، و ذلک ألن

قد وردت فی کتب متعددة بعبارات مختلفة و کل واحدة منها أرجح من األخری من جهة، و لذا 

نقلنا جمیعها.

2- یمکن أن یکون بین بعض المصطلحات و البعض اآلخر فروق متعددة، و لم یکن قصدنا 

ذکر کّل هذه الفروق الموجودة بل قّررنا أن نذکر الفروق الرئیسة و المهمة.

 
ً
ا أیضا

ّ
 و ألدنی مناسبة فان

ً
3- قد ذکروا بعض االصطالحات فی علمی الفقه و األصول استطردا

 للباب.
ً
سلکنا مسلکهم و ذکرنا فروقها طردا

و فی الختام أرجو من أساتذنی الکرام و أعّزتی و إخوانی تزویدی بمالحظاتهم و نظراتهم البّناءة، 

 المولی عّز اسمه لهم و لنا دوام التوفیق و حسن العاقبة.
ً
 لطفهم و اهتمامهم، وسائال

ً
 لهم سلفا

ً
شاکرا

 بالله علیه توکلت و إلیه أنیب و هو حسبی و نعم الوکیل
ّ

و ما توفیقی إال

موسی رحیمی

قم/ المدرسة الفضیة

17/ ربیع األّول/ 1415 ه.ق
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المقصد االول:الفروق األصولیة

الفرق بین االجبار و االكراه

اإلكراه:

 قال في لسان العرب: أكرهته، حملته على أمٍر هو له كاره - وفي مفردات الّراغب نحوه - 

ه عّز وجّل الكره والكره في غير موضٍع من كتابه العزيز، 
ّ
سان يقول: وذكر الل

ّ
ومضى صاحب الل

تي ضّمها 
ّ
واختلف القّراء في فتح الكاف وضّمها. قال أحمد بن يحيى: وال أعلم بين األحرف ال

ْره 
َ
 في العربّية، وال في سّنٍة تتبع. وفي المصباح المنير:« الك

ً
تي فتحوها فرقا

ّ
هؤالء وبين ال

ة. وأكرهته على 
ّ
ة، وبالّضّم: القهر، وقيل: )بالفتح(: اإلكراه، »وبالّضّم« المشق

ّ
)بالفتح(: المشق

 - وعليه قوله تعالى: 
ً
 »بالفتح« أي إكراها

ً
ْرها

َ
. يقال: فعلته ك

ً
: حملته عليه قهرا

ً
األمر إكراها

{ فجمع بين الّضّدين.
ً
 أو كرها

ً
}طوعا

 و الفقهاء قالوا: اإلكراه هو حمل اإلنسان على ما يكرهه وال يريد مباشرته لوال الحمل عليه 

 فيقدم 
ً
 أو شرعا

ً
ه اإللزام واإلجبار على ما يكرهه اإلنسان طبعا

ّ
بالوعيد ويعّرفه بعض الفقهاء: بأن

عليه مع عدم الّرضا ليدفع عنه ما هو أضّر به. ومن هذا يتبّين أّن اإلكراه ال بّد فيه من الّتهديد 

الّراء - دون رضاه. ولذا كان اإلكراه  والوعيد، وأّن الّتصّرف المطلوب يقوم به المكره - بفتح 

 له، فيبطل الّتصّرف، أو يثبت لمن وقع عليه اإلكراه 
ً

 لالختيار أو مبطال
ً
 للّرضا ومفسدا

ً
معدما

حّق الخيار، أّما اإلكراه في اصطالح الفقهاء فهو: فعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو 

ره 
َ
يفسد به اختياره. أو هو: فعل يوجد من المكِره )بكسر الّراء( فيحدث في المحّل )أي المك

ذي طلب منه. 
ّ
 إلى الفعل ال

ً
بفتح الّراء( معًنى يصير به مدفوعا

اإلجبار: 

، وغلبته فهو مجبر. وفي لغة 
ً
: القهر واإلكراه. يقال: أجبرته على كذا حملته عليه قهرا

ً
لغة
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.
ً
 وجبورا

ً
بني تميم وكثير من أهل الحجاز: جبرته جبرا

بیان الفرق:

 على الفعل، و غير 
ً
 مجبورا

ً
االجبار  هو القهر السالب لالختيار؛ بأن يكون الفاعل مقهورا

قاصد لفعله و ال قادر على تركه، فحقيقة االجبار سلب القدرة و االختيار و قصد الفعل. فليس 

في االجبار تمكن و ال اختيار و ال قصد. و االكراه هو القهر غير السالب لالختيار و القصد؛ 

للفعل ال يكون ألجل رضا  أّن قصده   
ّ

إال  إلتيانه، 
ً
 في فعله و قاصدا

ً
الفاعل مختارا بأن كان 

ما هو بسبب خوفه على نفسه أو ماله أو عرضه ألجل تهديد غيره و 
ّ
قلبه و طيب نفسه، بل إن

حرقنَّ بيتك«، أو »ألقذفّنك بالزنا 
ُ

توعيده إّياه؛ بمثل قوله: »لو لم تفعل كذا ألقتلّنك«، أو »ال

و اللواط في المأل العام«. و قد أجاد السيد الخوئي في بيان حقيقة االكراه بمناسبة التعليل 

لبطالن صوم المكَره على االفطار؛ حيث قال: »فلو تناول المفطر باختياره، و لكن بغير طيب 

 لضرره و توعيده بطل صومه لصدوره عن العمد و االختيار، 
ً
النفس، بل إلكراه الغير و دفعا

فتشمله إطالقات األدلة؛ فاّن االختيار، له معنيان. تارة: يطلق في مقابل عدم االرادة، و اخرى: 

في قبال االكراه؛ أي بمعنى الرضا و طيب النفس و بما أّن الفعل في المقام صادر عن االرادة، 

 للعمد المحكوم بالمفطرية في لسان األدلة. 
ً
فهو اختيارى له بالمعنى األّول، فيكون مصداقا

نعم التحريم مرفوع في ظرف االكراه بمقتضى حديث الرفع. و أما المفطرية، فال يمكن رفعها 

الغروب. و  الفجر إلى  التروك من أول  أّن األمر بالصوم قد تعلق بمجموع  بالحديث؛ ضرورة 

 ألمر استقاللي، بل الجميع تابع لألمر النفسي الوجداني 
ً
ليس كل واحد من هذه التروك متعلقا

 
ً
 و سقوطا

ً
 فال. فان األوامر الضمنية متالزمة ثبوتا

ّ
المتعلق بالمركب؛ إن ثبت، ثبت الكل، و إال

بمقتضى فرض االرتباطية الملحوظة بينها، كما في أجزاء الصالة و غيرها من ساير العبادات. 

المتعلق  النفسي  األمر  رفع  به  األمر  رفع  فمعنى  االجزاء،  تلك  من  بواحد  االكراه  تعلق  فاذا 

بالمجموع المركب؛ لعدم تمكنه حينئٍذ من امتثال األمر باالجتناب عن مجموع هذه االمور. فاذا 
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 به، كي 
ً
ق األمر حينئٍذ بغيره- بحيث يكون الباقي مأمورا

ُّ
سقط ذلك األمر بحديث الرفع، فتعل

تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل-، يحتاج إلى الدليل. و من المعلوم إّن 

ل باثباته؛ فان شأنه الرفع ال الوضع، فهو ال يتكفل لنفي المفطرية عن الفعل 
ّ
الحديث ال يتكف

، كما هو الحال في الصالة. فلو اكره 
ً
 به و مجزيا

ً
الصادر عن اكراه لينتج كون الباقي مأمورا

م. و أما األمر 
ُّ
ه في هذا اآلن غير مأمور باالتيان بالمقيد بعدم التكل

ّ
على التكلم فيها، فمعناه أن

«1 و االضطرار هو البدّية االتيان بفعل ألجل عروض ضرورة من غير ناحية التهديد 
ّ

بالباقي فكال

و التوعيد؛ بأن يعزم الفاعل على الفعل و يأتي به باختياره و إرادته و قصده و رضاه؛ ألجل 

ضرورة طارئة ال بد من رفعها، كعالج مرض نفسه أو والديه أو ولده أو زوجته أو دفع خطر هالك 

عن نفسه أو غيره و نحو ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورات.2

الفرق بین اإلجتهاد و االستنباط 

االجتهاد:

االجتهاد هو بذل الوسع في المدارك المعتبرة لدرك الوظائف الشرعية. و االحتياط هو: إتيان 

الوظيفة بنحو يعلم بدرك الواقع.3

االستنباط:

ة أو الحكم إذا لم يكونا منصوصين، بنوع من االجتهاد
ّ
هو استخراج العل

بعد خفاٍء  أظهر  ما  استخرجه. وكّل  بمعنى   
ً
إنباطا الماء  أنبط  استفعاٌل من   :

ً
لغة االستنباط 

تعالى: }ولو رّدوه  ه 
ّ
الل قال  باجتهاده.  استخرجه  الحكم:  الفقيه  أنبط واستنبط. واستنبط  فقد 

منه  واستنبط  واستنبطه  منهم{  يستنبطونه  ذين 
ّ
ال لعلمه  منهم  األمر  أولي  وإلى  الّرسول  إلى 

1� کتاب الصوم، ج1،ص257.
2� راجع مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة األساسیة، ج 3، ص: 163 

�3-�مهّذب األحکام في بیان الحالل و الحرام ، ج 1، ص: 9 �
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: استخرجه. وهو مجاٌز. ويستخلص من استعمال الفقهاء واألصولّيين تعريف 
ً
 وماال

ً
 وخيرا

ً
علما

 عليهما بنوٍع من 
ً
ة إذا لم يكونا منصوصين وال مجمعا

ّ
ه: استخراج الحكم أو العل

ّ
االستنباط بأن

 ، االجتهاد هو بذل الّطاقة من الفقيه في تحصيل حكٍم شرعيٍّ ظّنيٍّ

بیان الفرق:

ه أعّم من االستنباط، ألّن االجتهاد كما يكون في 
ّ
أن فالفرق بين االجتهاد وبين االستنباط 

الّتعارض و... الّنصوص والّترجيح عند  ة، يكون في دالالت 
ّ
العل أو  استخراج الحكم 

الفرق بین اإلجتهاد و الفقه

االجتهاد:

هو إستفراغ الوسع فی تحصیل الحّجة علی األحکام الشرعّیة، أو تعیین الوظیفة عند عدم 

الوصول الیها1.

الفقه:

اللغة: الفهم. و فی اإلصطالح: هو العلم باألحکام الشرعیة الفرعّیة عن أدلتها  و هو فی 

التفصیلّیة2.

بیان الفرق:

بینهما  یفرق  قد  و  مترادفان  اصطالحان  اإلجتهاد  و  الفقه  األصول3:  إصطالحات  فی  قال 

باستعمال کّل واحد فی معنی یناسب معناه اللغوی، فیقال ان اإلجتهاد تحصیل الحجة و إقامتها 

علی األحکام و الفقه هو العلم بتلک األحکام فی الغالب، فمعناهما متالزمان، و یطلق علی 

�1-�مصباح�األصول،�434/3
�2-�معالم�الدين:�22�

�3-�إصطالحات�األصول:�181
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ة جهده و إستفراغ وسعه فی إقامة الحجة المجتهد، و من جهة حصول العلم له 
ّ
المستنبط لعل

.
ً
فقیها

فعلم اّن األصولی و المجتهد و الفقیه عناوین مترتبة حسب الترتب التکوینی، فاّن الباحث 

 
ً
 داال

ً
، ثم یتفحص و یحصل خبرا

ً
 فیکون أصولیا

ً
 حّجیة خبر العدل مثال

ً
عن األحکام یثبت أّوال

.
ً
 ثم یحصل له العلم بذاک الحکم الشرعی فیکون فقیها

ً
علی وجوب الجمعة فیکون مجتهدا

الفرق بین اإلجماع و الخبر متواتر

اإلجماع: تقدم تعریفه.

الخبر المتواتر:

 یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع من أجل أخبار 
ً
هو ما أفاد سکون النفس سکونا

الکذب1. تواطؤهم علی  یمتنع  جماعة 

بیان الفرق:

القطع عن قول  المتواتر الکاشف بنحو  الفقه2 اإلجماع منزلته منزلة الخبر  قال فی أصول 

 بل هو دلیل 
ً
 علی الحکم الشرعی رأسا

ً
المعصوم، فکما اّن الخبر المتواتر لیس بنفسه دلیال

ه ال یثبت به –فی أّی 
ّ
علی الدلیل قطعی علی نفس رأی المعصوم ال علی لفظ خاص له، ألن

حال- أّن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاّص معّین فی بیانه للحکم. إنتهی موضع الحاجة.

و قال فی علم األصول3 فی مقام بیان الفرق بینهما بما حاصله:

اإلجماع و الخبر المتواتر مشترکان فی طریقة اإلثبات بحساب اإلحتماالت و یعتمد الکشف 

فی کّل منهما علی هذا الحساب، أّی کما أّن تعّدد اإلخبارات الحسّیة فی الخبر المتواتر یؤدی 

�1-�علم�األصول،�273/2
�2-�أصول�الفقه،�105/3
�3-�علم�األصول،�273/2
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 فی التواتر 
ً
بحساب اإلحتماالت إلی نمو إالحتمال الموافق و تضاؤل احتمال المخالفة أسرع حرکة

منه اإلجماع، و ذلک لعّدة أمور یمکن إبرار أهّمها فی النقاط التالیة:

األولی: أّن القیمة الحتمالّیة للمفردات فی اإلجماع أصغر من القیمة الحتمالیة للمفردات فی 

التواتر، ألّن نسبة وقوع الخطأ فی الحدسّیات أکبر من نسبة وقوعه فی الحّسیات.

بینما  واحد،  ذا مرکز  أن یکون  یتعّین  اإلجماع ال  المحتمل فی مفردات   
َ
الخطأ أّن  الثانیة: 

. فحینما یفتی فقهاء عدیدون 
ً
 علی مرکز واحد عادة

ً
 فی األخبار الحّسیة منصّبا

ُ
یکون الخطأ

 
ً
 أحدهم ناشئا

ُ
، قد یکون خطأ

ً
سل الشعر فی غسل الجنابة، و یکونون علی خطأ مثال

َ
بوجوب غ

 من اعتماده علی روایة غیر تاّمة 
ً
 و اآلخر ناشئا

ُ
من إعتماده علی روایة غیر تاّمة السند، و خطأ

المرکز  کان  ما 
ّ
کل و  هکذا.  و  الحتیاط  أصالة  إعتماده علی  من   

ً
ناشئا الثالث   

ُ
خطأ و  الداللة، 

، کان إحتمال تراکم األخطاء علیه أضعف، و العکس 
ً
 أو متقاربا

ً
المحتمل لألخطاء المتعّددة واحدا

صحیح.

الثانی موجود فی مجال األخبار الحدسّیة،  أّن أحتمال تأثیر الخبر األّول فی الخبر  الثالثة: 

و غیر موجود عادة فی مجال األخبار الحّسّیة، و هذا یعنی أّن إحتمال الخطأ فی الخبر األّول 

 للخطإ فی الخبر الثانی، بینما هو فی مجال الحّسّیات 
ً

یتضّمن فی مجال الحدسّیات إحتماال

.
ً
 أو مصیبا

ً
حیادّی تجاه کون الثانی مخطئا

الرابعة: أّن احتمال الخطأ فی قضّیة حّسّیة یقترن عادة بإحراز وجود المقتضی لإلصابة، و 

 من إحتمال وجود المانع عن تأثیر المقضی، و أّما احتمال 
ُ
هو سالمة الحواّس و الفطرة، و ینشأ

 عدم وجود المقتضی لإلصابة، أی احتمال 
ً
الخطأ فی قضّیة نظرّیة حدسّیة، فهو یتضّمن أحیانا

 من القصور ال لعارض من قبیل الذهول أو إرتباک البال.
ً
کون عدم اإلصابة ناشئا

الحدسیة یحتمل نشوؤها من نکتة  األخبار  المحتملة فی مجموعة  األخطاء  أّن  الخامسة: 

مشترکة، و أّما األخطاء المحتملة فی مجموعة األخبار الحسّیة فال یحتمل فیها ذلک عادة، بل 
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 ،
ً
ما کان هناک إحتمال النکتة المشترکة موجودا

ّ
هی ترتبط فی کّل مخبر بظروفه الخاّصة، و کل

کان إحتمال المجموع أقرب من إحتماله فی حالة عدم وجودها.

الفرق بین اإلجماع المركب و عد القول بالفصل

اإلجماع المركب:

 
ً
هو إنقسام الفقهاء إلی رأیین من مجموع ثالثة وجوه أو أکثر، فیعتبر نفی الوجه الثالث ثابتا

باإلجماع المرکب.

إنعقد  و ذلک کالجهر فی ظهر الجمعة، فبعضهم قال بحرمته و بعضهم بإستحبابه فقد 

- خرق لإلجماع المرکب.
ً
اإلجماع المرکب علی أّن الحکم أحدهما الغیر، فالقول بالوجوب – مثال

و یقابله اإلجماع البسیط و هو اإلّتفاق علی رأی معین فی المسألة. کاإلّتفاق علی وجوب 

صالة الصبح، فالقول بعدم الوجوب لإلجماع البسیط1.

عدم القول بالفصل:

هو إّتفاق األّمة علی حکمین أو أکثر فی موضوعین أو أکثر و ذلک کالشک بین اإلثنین 

و الثالث و الشک بین الثالث و األربع، فذهب بعضهم فی الموضعین إلی جواز اإلحتیاط 

 ،
ً
، و ذهب بعضهم فی الموضعین بعدم جوازه و وجوب اإلحتیاط برکعة قائما

ً
برکعتین جالسا

فالقول بجواز الرکعتین فی أحد الموضعین و عدمه فی اآلخر قول بالفصل2.

 و قال فی المعالم3 فی مقام توضیح عدم القول بالفصل و بیان حکمه ما حاصله: أذا لم 

المنع من  األّمة علی  فان نّصت  الحکم،  بأن یکونا مّتحدین فی  بین مسألتین  األّمة  یفصل 

البسیط. ه خرق لإلجماع 
ّ
الفصل فال إشکال فی عدم جوازه ألن

�1-�أنظر:�علم�األصول،�150/3،�و�شتات�الفوائد،�فائدة�رقم:�112
�2-�شتات�الفوائد،�فائدة�رقم:�112

�3-�معالم�الدين/�180
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العمل  بإحدیهما  العمل  یلزم من  المسألتین عالقة بحیث  الّنص، فإن کان بین  إن ُعدم  و 

باألخری لم یجز الفصل بینهما کما فی مسألة مو الزوجة و إنحصار وارثها بزوجها و أبویها، 

و مسألة مموت الزوج و إنحصار وارثه بزوجته و أبویه، ففی المسألة األولی للزوج النصف، و 

ألّمها الثلث و الباقی ألبیها و فی الثانیة للزوجة أو بعده، فمن قال باألّول قال فی الموضعین، و 

ه إن 
ّ
ه فّصل بین المسألتین فقال بأن

ّ
 إبن سیرین فان

ّ
. إال

ً
من قال بالثانی قال فی الموضعین أیضا

ّمه ثلث الباقی بعد سهم الزوجة و إن مات الزوجة فإلّمها ثلث األصل، و العالقة 
ُ
مات الزوج فأل

هما راجعتان إلی علقة الزوجّیة.
ّ
بین المسألتین أن

: بیع الکافر الذّمی مسألة و 
ً
و إن لم یکن بینهما عالقة، قال قوم یجوز الفصل بینهما مثال

 عن قتل الذّمی مسألة أخری و ال رابطة بینهما فمن قال بالجواز قال فیهما 
ً
قبل المسلم قصاصا

- و الذی 
ً
ه یجوز البیع و ال یجوز القتل- مثال

ّ
و من قال بعدمه قال فیهما، و القول الثالث أن

 و الزم ذلک وجوب 
ً
یأتی علی مذهبنا عدم الجواز ألّن اإلمام  مع إحدی الطائفتین قطعا

متابعته فی الجمع بین المسألتین.

بیان الفرق:

قال فی شتات الفوائد1 النسبة بین اإلجماع المرکب و عدم القول بالفصل هو العموم من 

وجه، فقد یتحقق األّول ال الثانی کما فی مسألة الجهر فی ظهر الجمعة،ز فاإلجماع المرکب 

إنعقد علی أّن حکمه ال یتجاوز الحرمة و اإلستحباب، و لکن ال معنی لعدم القول بالفصل إذ 

واحد« الموضوع 

و قد یتحقق الثانی ال األّول کما إذا لم یفصل األّمة بین حکمین لموضوع واحد کخرء الطائر 

ه نجس و یجب اإلجتناب عنه فی الصلوة و بعضهم 
ّ
حم فبعضهم ذهب إلی أن

ّ
الغیر المأکول الل

ه طاهر و ال یجب اإلجتناب، فاألّمة مجتمعة علی أّن وجوب اإلجتناب و عدمه تابعان 
ّ
إلی أن

�1-�شتات�القوائد،�فائدة�رقم:�113
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علی النجاسة و عدمه ولکن لیس هنا إجماع مرکب إذ ال معنی ألن یقال األّمة مجتمعة علی 

أّن حکم الخرء ال یتجاوز عن النجاسة و الطهارة.

 کما فی الشک بین اإلثنین و الثالث، و الثالث و األربع فذهب بعضهم 
ً
و قد یتحققان معا

ین و بعضهم إلی الحرمة فی کلیهما فاألّمة مجتمعة 
ّ
 فی کال الشک

ً
إلی جواز اإلحتیاط جالسا

ین فالقول باستحبابه خرق 
ّ
 لم یفّصلوا بین الشک

ً
إلی حکمه ال یتجاوز الجواز و الحرمة و أیضا

ین و حرمته فی اآلخر قول بالفصل.
ّ
لإلجماع المرکب، و القول بجوازه فی أحد الشک

الفرق بین اإلجماع و الشهرة

اإلجماع:

هو إّتفاق عدد کبیر من أهل النظر و الفتوی فی الحکم بدرجة توجب إحراز الحکم الشرعی1.

الشهرة:

لغة تتضمن معنی ذیوع الشیء و وضوحه و منه قولهم: شهر فالن سفیه، و سیف مشهور.

و فی اإلصطالح علی ثالثة أقسام: شهرة روایتّیة، و شهرة عملّیة، و شهرة فتوائّیة.

أّما الشهرة الروایتّیة: فهی عبارة عن إشتهار الروایة بین الرواة و تدوینها فی کتب األحادیث.

و أّما الشهرة العملّیة؛ فهی عبارة عن عمل المشهور بالروایة و إعتمادهم علیها و إستنادهم 

إلیها.

إذ رّب روایة لم تکن  العموم من وجه،  العملّیة  الشهرة  الروایتّیة و  الشهرة  النسبة بین  و 

مشهورة عند الرواة و أرباب الحدیث و لکن عمل المشهور بها، و رّب روایة لم یعمل المشهور 

بها و لکن کانت مشهورة عند الرواة.

و أّما الشهرة الفتوائّیة: فهی عبارة عن إشتهار الفتوی بمضمون الروایة مع عدم العلم باستناد 

�1-�علم�األصول،�273/2
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