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كلمة املركز

احلمُد هلل ربِّ العاملني، ثمَّ الصاة والسللام عىل خرية خلقه وسادة رسله وعىل آله 
الطيِّبني الطاهرين.

للة الفيحاء- التي تعدُّ مهًدا للعلم  لللل�َّ كانِت البحوث والكتُب التي ُكتبْت عن احِللَّ
والعل�ء- كثللرية ومتناثرة هنا وهناك، وبعضها ُكتب عىل طريقة مل تؤلِِف اجلمع للرتاث 

، أو تراث عل�ء احِللَّة وحوزهتا، هلذا ترى أنَّ كتاًبا ُكتب هنا، أو بحًثا ُكتب هناك. احِللِّ

للس هلذا اهلدف، أن  ته ذلك، بل ُأسِّ فللكان لزاًما عللىل مركز تراث احِللَّة الللذي مهمَّ
ّ ويربزه بعد حتقيقه، أو تأليفه، أو كتابته بشكٍل علميٍّ رصني. جيمع الرتاث احِللِّ

يَّة  ونحللن يف طيَّات العمللل العلمّي وإرهاصاتلله، جاءْت فكرُة مجع البحللوث احِللِّ
ت العلميَّة، كمجلَّة فقه أهل البيت، وجملَّة تراثنا، فكانت البذرة  املتناثرة يف املجاَّ
، فعمل عىل هذا املشلروع العلمّي  ّ ق أمحد عّل احِللِّ األّوىل التي بذرها األخ املفضال املحقِّ

الذي يصبح مسامًها يف حفظ الرتاث العلمّي املكتوب واملتناثر هلذه املدينة املعطاء.

فقللام الفريق صاحب العمل الدؤوب املهنّي بجمع هذه البحوث ومقابلتها مقابلًة 
ا، ومتابعة صغائر األمور التي ُتعدُّ ِهنات علميَّة لو ُتِركت، أي  علميًَّة دقيقًة ورصينًة جدًّ

مقابلة النّص- ك� هو معروف- احلافر عىل احلافر.

وكذلك بحمد اهلل تعاىل قام الفريق بتقويم كلِّ خلٍل علميٍّ حاصل، وتصحيح عىل 
املتن من دون اإلشللارة إىل ما هو موجود يف املتن املبارك مللع بعض الّتعليقات الطفيفة، 
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للة العلميَّة  مللع اإلجللازة هبذا العمللل، وهلل احلمللد أن اختارنا سللبحانه وتعاىل هلذه املهمَّ
التللي عاها يشء مللن اجلهد البديّن الذي حصللل من خال زيارتنا إىل إيللران، ومتابعة 
ّ جزاه اهلل عنَّا وعن  ق أمحد عّل احِللللِّ هللذا العمل املبارك ومراجعته مللن قبل األخ املحقِّ
تني  ة اإلساميَّة يف إيران مرَّ العاملني خرًيا، إذ كان له القدح املعىلَّ يف ذهابه إىل اجلمهوريَّ

ملتابعة هذا العمل وأع�ل تراثّية أخرى.

وكذلللك ال أنسللى ما قام به األخ املحرتم السلليِّد الدكتور عللّل األعرجّي من جهٍد 
علمّي يف خصوص القراءة الدقيقة والتعديل والتعليقات التي مل يرْش له يف اهلامش.

وملللا نعتقد ونقللول إنَّ اهلل ربط األسللباب باملسللبِّبات، كلُّ عمٍل علمللّي يكون فيه 
اإلخللاص هلل تعاىل يكون نصيبه عامل النور، لكن برشيطة أن جتتمع األسللباب الطبيعيَّة 
م لك شخص يد العون، وذا يقرأ، وأنت ترشف، وهذا من منن املوىل  األخرى، كأن يقدِّ
 عزَّ وجّل، وال أنسى الشيخ املتعاون يف إخراج هذا املرشوع إىل عامل النور، أال وهو الشيخ 

ه( رئيس التحرير ملجلَّة فقه أهل البيت، فجزاه اهلل خري اجلزاء. خالد الغفورّي )دام عزُّ

وإذا كان للشللكر كللل�ت، فبعللض األحيان كثللري من املقاصد تعجللز األلفاظ عن 
إيصاهلا، وأقصد بذلك أين أوّجه كل�ت الشللكر لس�حة املتويل الرشعّي للعتبة العبَّاسيَّة 

ه(. سة السيِّد أمحد الصايف )دام عزُّ املقدَّ

والشللكر ممتدٌّ إىل الشلليخ الفاضل، واملتابع الناضل عن مركزنللا مركز تراث احِللَّة، 
ه اهلل(، نسللأل اهلل للله التوفيق والسللداد، إنَّه نعللم املوىل ونعم   الشلليخ علل�ر اهلايّل )أعزَّ

النصري.

�صادق اخلويلدّي
مدير مركز تراث احِللَّة

13 رجب الأ�صب 1438هـ



املقّدمة

َذ ُمعينًا ِحنَي َبرَأ  �واِت واألرَض، وال اتَّ احلمُد هلل الِذي ملْ ُيشهْد أحًدا ِحنَي َفطَر السَّ
النَّسلل�ِت، وملْ ُيشاَرْك يِف اإلهليَّة، وملْ ُيظاَهْر يِف الَوحدانيَِّة، َكلَِّت األلسُن عْن َغايِة ِصَفتِه، 
واْنَحَسِت الُعُقوُل عْن ُكنِْه مْعِرَفتِه، وَتواَضعِت اجلَبابرُة هِليبتِِه، وعنِت الوجوُه ِلشلليتِه، 
وانقاَد ُكلُّ عظيٍم لَعظمتِِه، َفلَك احلَْمُد ُمتواتًرا ُمتَّسللًقا وُمتوالًِيا ُمستوِسًقا، وصلواُته َعىَل 

رسولِه أبًدا، وَساُمه َداِئً� رْسمًدا، َوعىَل آلِِه الطَّيبنَي الطَّاِهريَن...

وبعُد...

فمللن نِعم اهلل املتواترة علينا أن جعلنا نعَي ما يمكن اسللتكناهه من معارف وعلوم 
ر بموضوعيَّة  متناثرة هنا وهناك، والنعمة األكرب- وكّل نِعم اهلل كبرية- أنَّ هناك من يفكِّ
وتقدميَّة خدمة للحركة اإلساميَّة والعلميَّة؛ ومن هذه األفكار البنّاءة فكرة مجع ما تناثر 
ى واحد، وحتللت رباط جامع، وهللذه املوضوعات املتناثرة  من موضوعات حتت مسللمًّ
للٍة رائدة وهي جملَّة )فقلله أهل البيت(، وهي تللّص حقبة من حقب   كانللت يف جملَّ

نللت فيها مدرسللة احِللَّة  ة التي تكوَّ ل البهيللج، زمللن التأسلليس، وهي املللدَّ الزمللن األوَّ
 واستوت عىل سللوقها؛ ِعْلً�، وتدريًسا، وتأليًفا وتصنيًفا؛ لذلك جاءت الفكرة من أحد 

للة فقه أهل  ّ يف جملَّ أقطللاب مركزنللا جلمللع هللذا املتناثللر، فللكان الرباط )الللرتاث احِللللِّ
.)البيت
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واملاَحظ يف هذه البحوث هو اهلدوء التام يف الطرح، وإنَّ بعضها كتبه عل�ء ُيشللار 
هلم بالبنان.

ة، من آراء جديدة  وأيًضللا ياَحظ فيها إبراز حركيَّة العقل االجتهللادّي يف تلك املدَّ
ة. وخمالفة للمشهور، وتأسيس لنظريَّات فذَّ

***

ومللع ما جيء مللن بعضهم من الطّم والرّم، إالَّ أنَّ مركزنللا متيَّز بالتدقيق والتحقيق 
ومراجعللة مصادر الدراسللة؛ فكان لوحللدة التحقيق كلمللٌة هي الفصللل يف تنقيح هذه 

البحوث والرجوع إىل مضاّنا، ليكتمل العمل، وتثبت الفكرة.

***

عملنا يف هذا الكتاب
يَّة يف جملة فقه أهل البيت عىل عرش مقاالت ُكتبت  لقد اسللتوت البحوث احِللِّ
يف حقللٍب متباينة ومن العدد 10، السللنة الثالثة، 1419هللل/1998م، إىل العددين 75 

و76، السنة التاسعة عرشة، 1435هل/2014م.

ومل خيضع ترتيب البحللوث اىل الرتتيب الزمنّي لنرش املقاالت؛ وإن� رتبنا البحوث 
بحسب الرتتيب الزمني للمصنفني، وسنّي وفياهتم. 

وكان عملنا يف هذا الكتاب هو مجع ما تناثر هنا وهناك، ومللمنا الشذرات، وحبَّات 
اللؤلؤ التي قد تفوت من يقرأ كتاًبا بعينه، وكان العمل عىل النحو اآليت:

للة، أو عن كتاب قللد ُكتب من أحد . 1 مجللع البحوث التللي ُكتبت عن أعام احِللَّ
أعامها.
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املقّدمة

بعد اجلمع قمنا بتنضيد البحوث.. 2

د؛ ليتطابق األصل مع . 3 قامللت جلنة التحقيق واجلمع بمقارنة املطبللوع مع املنضَّ
 املطبللوع، وهنللا ال بّد من كلمة شللكر وعرفان لإلخوة الدكتللور إدريس محد، 
د  د سللامي، وم.م حيدر حممَّ للد مناضللل، و م.م عّياد محللزة، وم.م حممَّ م.م حممَّ

عبيد.

ل يف هذه البحوث إالَّ يف القضايا احلتميَّة، وهي طفيفة.. 4 مل نتدخَّ

بنا األخطاء املطبعيَّة، وال بحَث خيلو منها.. 5 صوَّ

بنا بعض سنّي الوفيات ملن نعلم أنَّ سنة وفاته قطعيَّة عندنا.. 6 صوَّ

ة، مع احلفاظ عىل املعنى ووحدة املوضوع، مراعاًة مُلراد . 7 بنا األخطاء النحويَّ صوَّ
املؤلِّف.

مراعللاة عامللات الرتقيللم من )فللارزة، وفللارزة منقوطة، وعامة الدهشللة، . 8
واالستفهام(.

قللام قسللم الفهرسللة بفهرسللة الكتاب هللذا، مللن آيللات قرآنيَّللة، وأحاديث . 9
للات  أهللل البيللت، وأعللام، ومناطللق، وغريهللا ممَّللا يعللدُّ مللن مكمِّ
 التحقيللق والكتابللة، ومن قام هبذا العمل يسللتحّق الثنللاء والتقدير ومها األخ 
عللّل خضري والسلليِّد رأفت ليث املرعبّي؛ وال ننسللى مهندس العمل، املخرج 
الفنّّي أمحد عبد العايل الكعبّي؛ إذ كان يعمل باجتهاد وال يكّل وال يمّل، جزى 

اهلل العاملني مجيًعا خرًيا.

ويف خضللّم هللذا العمل ال يسللعنا إالَّ أن ندي هللذا اجلهد العلمّي إىل من لبسللوا 
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القلوب عىل الّدروع، وتركوا اآلبللاء واألّمهات، وضّحوا بالنّفس والنّفيس، ولّبوا نداء 
املرجعّيللة الُعظمى ممثَّلًة بالسلليِّد اإلمام السيسللتايّن؛ الشللهداء الغيارى من احلشللد 

الشعبّي املقّدس. 

 وأخللرًيا نرجللو ممَّن جيللُد اللللل والزلل أن يصفللح عنَّا؛ فهو من ِشلليم اإلنسللان، 

رهم تطهرًيا. خا أهل البيت، فهم قد أذهب اهلل عنهم الر جس وطهَّ

د  وآخللر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، والصاة والسللام عىل سلليِّد اللق حممَّ
وآله الطيِّبني الطاهرين.

جلنة التحقيق
مركز ُتراث احِللَّة

4 رم�صان اخلري 1438هـ
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د جواد اجلاليّل ال�صيِّد حممَّ

جملَّة فقه اأهل البيت، العددان 11 و12، ال�صنة الثالثة، 1419هـ/1999م





17

�صروح ال�صرائع

ا ضخً� وحتقيقللاٍت علميًَّة عماقًة إلبراز  لقد قّدمت املدرسللة الشلليعّية عطاًء فكريًّ
الصورة الواضحة واحلقيقّية لإلسام.

د بالعقل والنقل من دون   ومن مجلة عطاءات هذه املدرسة الفقه الغنّي باألدّلة واملؤيَّ
حاجة إىل قياس أو مراعاة مصالح مرسلة أو استحسان يف معرفة حكم اهلل تعاىل.

وقد أّلف الفقهاء كتًبا يف هذا املجال كثرية، من أبرزها كتاب: )رشائع اإلسللام يف 
 الذي يعدُّ من أمتن املؤّلفات الفقهيَّة وأوسعها  ّ مسائل احلال واحلرام( للمحّقق احِللِّ
 انتشللاًرا وتفريًعا، حتَّى صارت املسللائل التي ذكرها املحّقق حموًرا للدراسة يف احلوزات 

العلميَّة منذ عرص تأليفه وحتَّى عرصنا احلارض ملا امتاز به من مّيزات فريدة.

ومللن هذه امليزات: التبويب الفريد الذي قّسللم فيه املحّقللق الكتاب إىل أربعة 
أقسللام: فذكر ما يتعّلق بالعبادات أّواًل، ثّم العقللود، ثّم االيقاعات، ثّم األحكام. وذكر 
يف وجه احلرص هبذه األقسللام األربعللة: أّن املبحوث عنه يف الفقه إّمللا أن يتعّلق باألُمور 

ة، أو باألُمور الدنيويَّة. األُخرويَّ

فللاألُوىل: العبللادات، والثانية: إّمللا أن تفتقر إىل عبارة أو ال، فللإن مل تفتقر إىل عبارة 
خاّصللة، فهي األحكام، وإن افتقرت إىل عبللارة فإّما أن تكون من الطرَفني أو من طرف 

واحد، فاألّول: العقود، والثاين: االيقاعات.

 بعد أن قّسللم الكتاب عىل هذه األقسللام األربعة، درج يف  ّ ثّم إّن املحّقق احِللِّ
كّل قسللم جمموعة من الكتب، ثّم قّسللم كّل كتاب إىل أركان وفصول وأطراف وأنظار، 

وجعل- عند اللزوم- لبعض الكتب مقّدمة أو خامتة.

ثّم قّسللم األركان والفصول واألطراف واألنظللار إىل فقرات موّزعة عىل بحوث، 
يتناول كّل بحث منها جزًءا من املوضوع املعّد له الكتاب.
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وسلك يف رسد األحكام قاعدة كّلية بّينها يف )املعترب يف رشح املخترص(، عند تعّرضه 
لبيللان وجه تأخري كراهة حضور اجلنب واحلائض عند املحتللر بقوله: »إّن� أّخرنا هذا 
احلكللم، وهو متقّدم يف الرتتيللب، ملا وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة يف كّل قسللم 
بالواجب وإتباعلله بالندب وتأخري املكروه، فاقتىض ذلك تأخللري هذا احلكم«)1(، وهذا 
النظللم والرتتيب يف الكتاب بصورة عاّمة ويف بيان األحللكام بصورة خاّصة، إضافة إىل 
وجود املباين القوية واالستدالالت الرصينة إىل جانب ساسة ُأسلوب العرض، جعلْته 
ممتللاًزا من بني سللائر الكتب الفقهيَّة، وتنللاول الفقهاء هذا الكتللاب بالرشح والتوضيح 
والتحقيللق والتدقيق منذ عللرص تصنيفه وحتَّى عرصنللا احلارض، إذ يمللّر عليه أكثر من 
سللبعة قرون، وال يزال من الكتب الدراسلليَّة املعتمدة يف احلللوزات العلميَّة، وحموًرا يف 
تصنيف املوسللوعات الفقهيَّة كجواهر الكام ومدارك األحكام ومسالك األفهام. وقد 
ضاعف يف أمهّية الكتاب ومكانته باإلضافة إىل الرشوح والتعليقات التي يقرب عددها 
ح بمستويات خمتلفة وعىل أنحاء متعّددة من مزج وتعليق وحتشية  من املائتني، أّنه قد رُشِ

وتوضيح.

وهي مستمّرة حتَّى الوقت احلارض.

وأّول مللن رشحه بعد أن اخترصه هو املحّقق نفسلله بكتاب سللّ�ه )املعترب يف رشح 
املختللرص(، واملختللرص هو املختللرص النافع يف فقلله اإلماميَّة الذي هللو اختصار لكتاب 

رشائع اإلسام.

ونحللن يف حماولة خاطفة للتعريف بأمّهية الكتاب عمدنا إىل مجع ما ُكتب حوله من 
رشوح وتعليقات وحواش ٍوغري ذلك، ومن ثّم عرضه يف جمالني اثنني:

)1( املعترب يف رشح املخترص: 263/1.
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�صروح ال�صرائع

 ِذكر الرشوح التي وقفنا عليها من خال كتب املعاجم واملوسوعات التي صنّفت . 1

مؤّلفات الشلليعة، يليها تعريف موجز باحلوايش وترمجات الكتاب إىل اللغات 
احلّية.

التعريف بأهّم الرشوح.. 2

هللذا، وسللنرمز لكتاب )مقّدمه بر فقه شلليعه( بالفارسللية باحلللرف )م(، ولكتاب 
الذريعة للشيخ آقا بزرك الطهرايّن باحلرف )ذ(.

البطاقة ال�صخ�صّية ملوؤّلف الكتاب
. ّ اسمه: جعفر بن احلسن، بن أيب زكريا حييى، بن احلسن بن سعيد اهلذيل احِللِّ

، املحّقق األّول. ّ ألقابه: نجم الدين، املحّقق احِللِّ

والدته: ولد سنة 602هل.

نشــأته: نشللأ يف ُأرسة علمّية ُجّل أفرادها عل�ء فضاء أتقياء، وهو ابن عّم حييى بن 
، وُأستاذمها. ّ مة احِللِّ ّ وخال العاَّ سعيد احِللِّ

مشــاخيه: قرأ عىل والده احلسن بن حييى، والسّيد فخار بن معد، والفقيه هبة اهلل بن 
ن�، والسّيد عبد اهلل بن عّل بن زهرة، وغريهم.

مؤّلفاته:

يف الفقه: املسلللك يف ُأصول الدين، ورشائع اإلسللام، واملختللرص النافع، واملعترب 
يف رشح املختللرص، ورشح نكللت النهاية، وخمترص املراسللم لسللّار، واملسللائل العزّية، 

واملسائل املرصيَّة.
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ويف األُصول: معارج األُصول، ونج الوصول إىل علم األُصول.

ويف املنطق: كتاب النكهة)1(.

وله رسائل أدبية دارت بينه وبني والده املقّدس، وصديقه الشيخ حمفوظ.

وفاته: يف ربيع الثاين سنة 676هل.

�صروح ال�صرائع
ّ )أوائل . 1 )إيضــاح ترّددات الرشائــع( لنجم الدين جعفللر ابن الزهدرّي احِللللِّ

القرن الثامن اهلجرّي(، مطبوع)2(. ]م: 89[.

)غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم( للشيخ مفلح ابن الشيخ حسن الصيمرّي . 2
)ت حدود 900هل(. ]ذ: 329/13، م: 89[.

)رشح الرشائع( للشيخ حسني بن مفلح الصيمرّي )ت 933هل(. ]م: 90[.. 3

)رشح الرشائع( ولعّله )فوائد الرشائع( املذكور يف ]م: 89[ للشيخ نور الدين . 4
عّل بن عبد العايل الشللهري باملحّقق الثاين الكركّي )ت 940هل(. وله حاشللية 

عىل الرشائع باسم )نكت الرشائع()3(. ]ذ: 326/13[.

)مســالك األفهام يف رشح رشائع اإلســالم( للشللهيد الثاين )املستشللهد سللنة . 5
965هل(. ]م: 90، ذ: 322/13[.

م للضيللف قبل الطعللام. الذريعة:  )1( كللذا، والصللواب )اللُّهنللة يف املنطللق(، واللُّهنة هو مللا يقدَّ
168/18، 189، 389. مركز تراث احِللَّة.

)2( نسخته بتاريخ 754هل.ق يف م: املرعّش، برقم 5177.
)3( نسخته يف م: املرعّش، باألرقام 1155 و1280 و2059 و3352 و5402 و6584.
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�صروح ال�صرائع

)رشح آخر للرشائع( للشهيد الثاين أيًضا. ]م: 90[.. 6

د احلسللينّي الشللهري . 7 د بن حممَّ )رشح الرشائع( للسللّيد عّل بن احلسللني بن حممَّ
 بالصائللغ العامللّل، تلميذ الشللهيد الثللاين وُأسللتاذ صاحَبي املعللامل واملدارك. 

]ذ: 325/13[.

)رشح الرشائع( للسللّيد حسني املجتهد املفتي ابن السلليِّد حسن بن أيب جعفر . 8
للد املوسللوّي العامللّل الكركللّي، ابللن ُأخت املحّقللق الكركللّي وصاحب  حممَّ
 )دفللع املنللاورات()1( )ت 1001هللل(، والللذي فللرغ منلله سللنة 959هل.ق. 

]ذ: 331/13[.

للد بللن عللّل بللن احلسللن املوسللوّي العامّل . 9  )مــدارك األحــكام( للسللّيد حممَّ
)ت 1009هل(، وله ناية املرام يف رشح خمترص رشائع اإلسللام. ]م: 90، ذ: 

.]328/13

د تقي بن حسللن احلسللينّي االسرتآبادّي )أواسط . 10 )رشح خطبة الرشائع( ملحمَّ
(. ]م: 95[. القرن احلادي عرش اهلجرّيّ

)حاوي مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم( ملهدّي القومشهّي األصفهايّن . 11
)ت حدود 1080هل()2(. ]م: 95، ذ: 317/13[.

)حــاوي املرام يف رشح رشائع اإلســالم( جمهللول املؤّلللف)3(، ولعّله مّتحد مع . 12
سابقه. ]ذ: 317/13و 329[.

)1( كذا، والصواب )املناواة عن التفضيل واملساواة(. مركز تراث احِللَّة.
)2( كذا، والصواب )1281هل(. مركز تراث احِللَّة.

د باقر  للد بللن عللللّي أصغللر اجلرفاداقللايّن )ق 13(، كلل� يف دنللا: 322/11، أو ملحمَّ )3( هللو ملحمَّ
الگلپايگايّن )ق13(، ك� يف دنا: 976/11، فهو عنوان مشرتك. مركز تراث احِللَّة.
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)رشح الرشائع( للشلليخ حسام الدين ابن الشيخ مجال الدين الطرحيّي النجفّي . 13
)جماز من عّمه الشيخ فخر الدين املتوّف 1087هل(. ]ذ: 319/13[.

د بن احلسللن )ت 1098هل(، . 14 )رشح الرشائــع( للمدّقق الشللريوايّن املريزا حممَّ
]م: 95، ذ: 327/13[.

د )أواخر القرن . 15 د صادق بن حممَّ )معتمد األنام يف رشح رشائع اإلســالم( ملحمَّ
احلادي عرش اهلجرّي(. ]م: 90[.

د العامّل )ت 1103هل( ]م: 90[.. 16 )رشح الرشائع( لعّل بن حممَّ

)رشح الرشائع( للشلليخ لطف اهلل بن عطللاء اهلل احلويزّي )املعارص للمحّدث . 17
البحرايّن(، )ت 1104هل(. ]ذ: 327/13[.

 )رشح الرشائــع( جلللواد بن عّل بن عبد العللايل املييّس )كان حيًّللا 1117هل(. . 18
]م: 91[.

للد صالللح االسللرتآبادّي )أوائللل القللرن الثللاين عرش . 19 )رشح الرشائــع( ملحمَّ
(. ]م: 91[. اهلجرّيّ

 )رشح الرشائــع( للمحللّدث الفقيه يعقللوب بن إبراهيم البختيللارّي احلويزّي . 20
)ت حدود 1150هل(. ]ذ: 332/13[.

)غاية املرام يف رشح رشائع اإلســالم( للعّامة السلليِّد حسني ابن السيِّد حسن . 21
مري حكيم احلسينّي الطالقايّن النجفّي )ت 1162هل(. ]ذ: 321/13[.

د صللادق الاتون آبادّي )القللرن الثاين عرش- الثالث . 22 )احلقائــق( لعّل بن حممَّ
(. ]م: 96[. عرش اهلجرّيّ
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�صروح ال�صرائع

)رشح الرشائع( للسللّيد صللادق بن عّل األعرجّي احلسللينّي الفّحام النجفّي، . 23
)ت 1205هل(. ]ذ: 324/13[.

)معارج األحكام يف رشح مسالك األفهام ورشائع اإلسالم(، وهو كبري ضخم . 24
د حسللني ابللن املري إبراهيم احلسللينّي  ة جمّلدات ملؤّلفه السلليِّد حممَّ يقللع يف عللدَّ

القزوينّي )ت 1208هل(. ]م: 91، ذ: 320/13[.

د بن عبداحلسللني ابن الشلليخ مظفر . 25 )رشح الرشائــع( للشلليخ إبراهيم بن حممَّ
 اجلزائللرّي )املعللارص للسللّيد مهللدّي بحللر العلللوم(، املتللوّف )1212هللل(. 

]ذ: 316/13[.

)مناهج األحكام( أو)مناهج الكالم( لعبد العّل بن ُأميد عّل الرشتّي اجليايّن . 26
)كان حيًّا 1225هل(. ]م: 92، ذ: 325/13[.

د تقي بن أمحد احلسللينّي الطالقايّن )كان حيًّا 1226هل(. . 27 )رشح الرشائع( ملحمَّ
]م: 92[.

د بن فصيح املراغّي )نسخ سنة 1229هل()1(.. 28 )حاشية الرشائع( للشيخ حممَّ

د بللن عّل احلسللينّي )ت حللدود 1231هل(. . 29  )جممــع األحكام( لعللّل بن حممَّ
]م: 97[.

د عّل احلائرّي )كان حيًّا 1232هل(. . 30 )معتمد األحكام( للف بن حسني بن حممَّ
]م: 92[.

د جواد بن حسني بن . 31 )الربهان الســاطع لألنام يف رشح رشائع اإلســالم( ملحمَّ
حيدر العامّل )كان حيًّا 1236هل(. ]م: 92[.

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 4977.
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د عّل األعسللم . 32 )إيضــاح األحــكام يف رشح رشائع اإلســالم( حلسللني بن حممَّ
النجفللّي )ت 1237هل(، لعّله مّتحد مع ما سلليأيت حتللت الرقم 39. ]م: 92، 

ذ: 321/13[.

)حاشية الرشائع( جمهول املؤّلف، عليها وقف بتاريخ )1237هل()1(.. 33

)كشــف الظالم يف رشح رشائع اإلسالم( ملحسن بن مرتىض األعسم النجفّي، . 34
)ت 1238هل(. ]م: 92[.

)رشح الرشائع( ملهدّي بن حسني الاليّص )ت 1243هل(. ]م: 98[.. 35

للد إبراهيللم بللن هبللرام خلللج الرقللايّن )كان حيًّا . 36 )مصبــاح االجتهــاد( ملحمَّ
1243هل(. ]م: 92[. 

)رشح الرشائــع( للسللّيد رضللا ابن السلليِّد مهللدّي بحللر العلللوم الطباطبائّي . 37
النجفّي، يوجد بخّطه عند السيِّد حسن بن جعفر من أحفاد السيِّد املجاهد يف 
د  كرباء، وهو جمّلدات صغار عىل بعضها إجازات مشللاخيه له مثل السيِّد حممَّ

الرضوّي، وتارخيها سنة 1245هل. ]ذ: 322/13[.

)رشح الرشائع( للشلليخ خلف بن عسكر احلائرّي، تلميذ السيِّد عل صاحب . 38
الرياض، )ت 1246هل(. ]ذ: 322/13[.

د عللّل األعسللم النجفّي . 39  )الذرائــع يف رشح الرشائــع( لعبللد احلسللني بن حممَّ
)ت 1247هل(، )راجع الرقم 32(. ]م: 92[.

للد صالح القزوينّي )ت 1250هل(. . 40 )خصائــص األعالم( لعبد الرمحن بن حممَّ
]م: 92[.

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 9371.
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�صروح ال�صرائع

 )جامع اجلوامع( للسّيد حسن ابن السيِّد حمسن األعرجّي الكاظمّي )ت حدود . 41
1250هل(. ]م: 95، ذ: 47/5 و320/13[.

د الوئّي )كان حيًّا 1252هل(.. 42 )رشح الرشائع( ملصطفى بن حممَّ

)جامــع اجلوامــع يف رشح الرشائــع( حلسللن بن حمسللن األعرجللّي الكاظمّي . 43
)أواسط القرن الثالث عرش اهلجرّي(. ]م: 95[)1(.

د كاظللم اهلمدايّن )كان حيًّللا 1252هل(. . 44  )كشــف القناع عــن األحكام( ملحمَّ
]م: 93[.

)رشح الرشائــع( لعّل بن جعفر النجفّي آل كاشللف الغطللاء )ت 1253هل(. . 45
]م: 93[.

د مهدّي بن عّل الگيايّن )كان حيًّا 1254هل(. ]م: 93[.. 46 )املرغوب( ملحمَّ

)رشح الرشائــع( للمللريزا عبللد اجلللواد بللن سلللي�ن النيسللابورّي النجفللّي، . 47
 .)  مللن طبقة تاميذ كاشللف الغطاء، )أواسللط القللرن الثالث عللرش اهلجرّيّ

]ذ: 325/13[.

)ذخرية البضائع( لنعمة اهلل بن عبد اهلل )كان حيًّا 1255هل(. ]م: 93[.. 48

د هادي احلسينّي التنكابنّي الگيايّن . 49 )رشح الرشائع( للسّيد أيب احلسن بن حممَّ
)تويّف بعد 1255هل(. ]ذ: 316/13، م: 93[.

د عل اليزدّي املدّرس )كان حيًّا 1256هل(. . 50 )شوارع الرشائع( للحسن بن حممَّ
]م: 93[.

ر مع الرقم )41(، وسلليأيت من الكاتب يف املقالللة األخرى أنَّة من رشوح كتاب )املخترص  )1( مكرَّ
النافع(، ويف دنا: 180/11، ُنسللب لوالده السلليِّد حمسن األعرجّي )ت 1227هل(. مركز تراث 

احِللَّة.
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)الفوائد( إلبراهيم الاهيجّي )كان حيًّا 1256هل(. ]م: 93[.. 51

د كاظم القزوينّي )نسللخ سللنة . 52 )رشح الرشائــع( للشلليخ عبللد املطلب بن حممَّ
1257هل.ق()1(.

د باقر األصفهايّن، املشللهور بحّجة اإلسام، ابن . 53 )مطالع األنوار( للسللّيد حممَّ
د تقي اجليايّن الشفتّي، )ت 1260هل(. ]ذ: 331/13، م: 93[. السيِّد حممَّ

)رشح الرشائع( للسّيد أسد اهلل، )نسخ سنة 1269هل()2(.. 54

)دالئل األحكام( للسّيد إبراهيم بن باقر املوسوّي القزوينّي احلائرّي صاحب . 55
الضوابط )ت 1262هل(. ]ذ: 239/8 و316/13، م: 93[.

د الربغايّن القزوينّي، املعروف بالشللهيد . 56 د تقي بللن حممَّ )رشح الرشائــع( ملحمَّ
الثالث )املستشللهد 1263هل()3(، وله رشح آخر بالفارسلليَّة. ]ذ: 317/13، 

م: 94[.

)رشح الرشائع( للشلليخ عيسللى بن حسللني زاهللد النجفللّي، تلميذ صاحب . 57
 اجلواهللر، واملجللاز منلله لكنّلله تللويّف قبللل شلليخه، )كان حيًّللا 1263هللل(.

]ذ: 327/13[.

د عّل بللن مقصود املازندرايّن )ت حللدود 1266هل(، . 58 )كشــف اإلهبام( ملحمَّ
طبع يف عرشين جزًءا. ]ذ: 6/17 7 و326/13، م: 94[.

د املوسللوّي األصفهايّن، . 59 )رشح الرشائــع( للسللّيد عبد احلميد ابن السلليِّد حممَّ

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 5612.

)2( نسخته يف م: املرعّش، برقم 5889.
ًدا، انظر النسخة رقم 2332. )3( يف فهرس مكتبة املرعّش أنّا يف أربعة وعرشين جملَّ
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)القللرن الثالللث عللرش اهلجرّي(، وهللو من تامللذة صاحب اجلواهللر، وهو 
 جللّد الزعيم احلّجة الشللهري السلليِّد أبو احلسللن األصفهللايّن )ت 1365هل(. 

]ذ: 325/13[.

للد طاهللر رانكوئللّي احلائللرّي )كان حيًّللا 1265هللل(. . 60  )رشح الرشائــع( ملحمَّ
]م: 95[.

د حسن . 61 )جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلســالم( للعّامة الفقيه الشلليخ حممَّ
ابن الشلليخ باقر النجفّي، املشهور بصاحب اجلواهر )ت 1266هل(، وهو من 

أجّل الرشوح. ]ذ: 319/13، م: 95[.

د ابن الشيخ طعمة الزريقّي )كان حيًّا 1266هل(. . 62 )رشح الرشائع( للشيخ حممَّ
]ذ: 327/13[.

د باقر گلپايللگاين )كان حيًّا . 63 )حــاوي املــرام يف رشح رشائع اإلســالم()1( ملحمَّ
1268هل(. ]م: 95[.

د حسن ابن الشيخ موسى الرشوقّي النجفّي، تلميذ . 64 )رشح الرشائع( للشيخ حممَّ
صاحب اجلواهر وصهره، )فرغ من تأليفه سنة 1269هل(. ]ذ: 320/13[.

)رشح الرشائع( للشلليخ رضا ابن الشلليخ زين العابدين ابن الشيخ هباء الدين . 65
د األسدّي العامّل )ت 1269هل(. ]ذ: 322/13[. حممَّ

)رشح الرشائع( لعّل الوانسارّي اهلمدايّن )كان حيًّا1270هل(. ]م: 95[.. 66

)نفحات اإلهلام يف رشح رشائع اإلســالم( للشيخ عبد احلسني القزوينّي )كان . 67
حيًّا 1270هل(. ]م: 95[.

)1( مرَّ بالرقم )12(. مركز تراث احِللَّة.
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للد صالح بن خمتللار رودبارّي )كان حيًّللا 1270هل(. . 68  )ســفينة األحكام( ملحمَّ
]م: 95[.

للد باقللر بللن جعفللر املراغللّي )كان حيًّللا 1274هللل(. . 69  )رشح الرشائــع( ملحمَّ
]م: 95[.

1275هللل(. . 70 حللدود  )ت  القزوينللّي  مصطفللى  للمللوىل  الرشائــع(   )رشح 
]ذ: 329/13[.

د صالح الكرمانشللاهّي )كان حيًّا 1280هل(. . 71 )رشح الرشائــع( هلادي بن حممَّ
]م: 95[.

للد مهللدي ابللن املللوىل حمسللن ابللن املوىل سللميع . 72 )رشح الرشائــع( لآلقللا حممَّ
الكرمانشاهّي )ت حدود 1280هل(، يف جمّلدين. ]ذ: 331/13[.

د رضا املوسوّي )تاريخ النسخ 1281هل()1(.. 73 )رشح الرشائع( للسّيد حممَّ

 )رشح الرشائع( للمريزا هداية اهلل األورسلليجّي الشاهرودّي )ت 1281هل(. . 74
]ذ: 331/13[.

د أمللني األنصارّي )ت 1281هل()2(. . 75 )رشح الرشائع( للشلليخ مرتىض بن حممَّ
]م: 97[.

)رشح الرشائع( ليعقوب بن مقيم البارفرويّش املازندرايّن )من تامذة الشلليخ . 76
األنصارّي()3(.

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 6548.
)2( املوجود للشيخ األنصارّي من رشح الرشائع هو رشح قسم من أّول الطهارة إىل أحكام اجلنابة، 

ورشح قسم من الوصايا. وقد ُطبعا ضمن تراث الشيخ األعظم يف املجّلدات: 1 و2 و21.
)3( نسخته يف م: املرعّش، برقم 2106، )ت 1290هل.ق(، يف تسع جمّلدات.
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د باقر الشفتّي )ت 1282هل(. ]م: 95[.. 77 د عّل بن حممَّ )جامع الغرر( ملحمَّ

)كشــف األرسار( للموىل حسللني عّل التويللسكايّن )ت 1286هل(، يف أحد . 78
عرش جمّلًدا. ]ذ: 322/13 و18/18[.

)رشح الرشائع( للشلليخ جعفر ابن الشيخ حمسللن بن مرتىض األعسم النجفّي . 79
)ت 1287هل(. ]ذ: 318/13[.

)رشح الرشائع( لعّل بن عبد الغفار )كان حيًّا 1288هل(. ]م: 95[.. 80

ة( لعّل نقّي بن حسن الطباطبائّي )ت 1289هل( ]م: 96[.. 81 )الدّرة احلائريَّ

د صادق ابن املريزا زين العابدين املوسوّي . 82 )رشح الرشائع( للسللّيد املريزا حممَّ
األصفهايّن الچهارسوقّي )ت 1289هل(. ]ذ: 324/13[.

 )كنز األحكام يف رشح رشائع اإلســالم( للشيخ قاسم النجفّي )ت 1290هل( . 83
يف تسع جمّلدات. ]ذ: 327/13[.

د باقر املوسللوّي الشللفتّي )ت 1290هل(. . 84  )رشح الرشائع( ألسللد اهلل بن حممَّ
]م: 96[.

د حسن الرضوّي الطويّس )كان حيًّا 1291هل(.. 85 د بن حممَّ )رشح الرشائع( ملحمَّ
]م: 96[.

)رشح الرشائــع( للسللّيد مللريزا جعفللر احلسللينّي السللبزوارّي )ت حللدود . 86
1292هل(. ]ذ: 318/13، م: 96[.

1292هللل(. . 87 )ت  املشللهدّي  الكرمللايّن  نجللف  للد  ملحمَّ الرشائــع(   )رشح 
]ذ: 331/13[.
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د مهدّي كجورّي )ت 1293هل(. ]م: 96[.. 88 )رشح الرشائع( ملحمَّ

للد صللادق املوسللوّي الوانسللارّي )كان حيًّللا . 89 )رشح الرشائــع( للسللّيد حممَّ
1294هل(. ]ذ: 323/13[.

)رشح الرشائع( ملوسللى بن فضل اهلل احلسينّي اهلمدايّن )كان حيًّا 1295هل(. . 90
]م: 96[.

)رشح الرشائع( لعّل بن خليل الطهرايّنّ )ت 1296هل(. ]م: 96[.. 91

)رشح الرشائــع( للعّامللة عللّل ابللن املريزا خليللل الطهللرايّنّ النجفّي )سللنة . 92
1297هل(، يف أربعة آالف بيت. ]ذ: 326/13[.

 )رشح الرشائــع( للشلليخ حسللن ابللن الشلليخ أسللد اهلل الدزفللويّل الكاظمّي . 93
)ت 1298هل(. ]ذ: 319/13[.

 )اللوامــع يف رشح الرشائــع( للسللّيد عللّل بللن إسلل�عيل احلسللينّي القزوينّي . 94
)ت 1298هل()1(.

ــة( لرضا التربيللزّي )أواخر القرن الثالللث عرش اهلجرّي(. . 95  )الرســالة الرضويَّ
]م: 96[.

د كاظم بن عللّل نقّي لنگرودّي )أواخللر القرن الثالث . 96 )رشح الرشائــع( ملحمَّ
عرش اهلجرّي(. ]م: 96[.

د بن عاشللور الكرمانشاهّي )أواخر القرن الثالث عرش . 97 )رشح الرشائع( ملحمَّ
اهلجرّي(. ]م: 96[.

)1( كللذا يف م: املرعللّش، برقم 5905، وعرفه املدرسلللّي يف املقّدمة: 97 باسللم )لوامع النكات(، 
وانظر: رشح امليثمّي املتوّف 1308هل.
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)رشح الرشائــع( لداود بن أسللد اهلل الربوجردّي )أواخللر القرن الثالث عرش . 98
اهلجرّي(. ]م: 93[.

د عل بن . 99 )رشح الرشائع( للشلليخ حسللني ابن الشلليخ عّبللاس ابن احلللاّج حممَّ
سللامل الاقللايّن النجفللّي )املعارص للسللّيد مهللدّي القزوينللّي، ت 1300هل(. 

 
]ذ: 321/13[.

د باقر بن زين العابدين اليزدّي )ت حدود 1300هل(. . 100 )خمازن األحكام( ملحمَّ
]م: 96[.

للد مهللدّي بللن حسللن القزوينللّي )ت 1300هللل(. . 101  )مواهــب األفهــام( ملحمَّ
]م: 96[.

 )رشح الرشائــع( للعّامة الشلليخ نوح ابن الشلليخ قاسللم اجلعفللرّي النجفّي . 102
)ت 1300هل(. ]ذ: 331/13[.

د بن سلللي�ن التنكابنللّي )ت 1302هللل(. ]ذ: 60/3 . 103 )بدائــع األحــكام( حممَّ
و327/13[.

د بن حسللن األعرجللّي الكاظمللّي )ت 1303هل(. . 104  )جامــع األحــكام( ملحمَّ
]م: 97[.

)رشح الرشائع( للشلليخ عبللد الرضا الطفيّل النجفّي )حللّرر يف 1305هل( يف . 105
أحد عرش جمّلًدا. ]ذ: 325/13[.

للد حسللني اجلّصللايّن الكاظمللّي . 106 بللن حممَّ  )رشح الرشائــع( للشلليخ عّبللاس 
)ت 1306هل( يف ثاثة عرش جمّلًدا. ]ذ: 325/13، م: 97[.
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 )رشح الرشائع( لعّل بن زين العابدين )حّرر قبل 1307هل(. ]م: 97[.. 107

د ابن السلليِّد هاشللم النجفللّي )ت 1307هل(، يف . 108 )رشح الرشائع( للسللّيد حممَّ
سبعة جمّلدات. ]ذ: 328/13[.

)لوامــع النــكات يف رشح الرشائع( للشلليخ حممود بن جعفر بللن باقر امليثمّي . 109
العراقّي )ت 1308هل(، يف أربعة جمّلدات. ]ذ: 328/13[.

د حسللني بن هاشللم الكاظمّي )ت 1308هل(، مطبوع يف . 110 )هداية األنام( ملحمَّ
النجف 1331هل. ]م: 97[.

د إبراهيم . 111 )معارج األحكام يف رشح رشائع اإلســالم( للسللّيد حسللني بللن حممَّ
القزوينّي )ت 1308هل()1(.

د الربوجردّي )ت 1309هل(. ]م: 97[.. 112 د رحيم بن حممَّ )كشف القناع( ملحمَّ

)ذرائع األنام( آخوند مّا أمحد املايرّي )حّرر سنة 1310هل(. ]م: 98[.. 113

د حسني عرب داماد )كان حيًّا 1310هل(. ]م: 98[.. 114 )رشح الرشائع( ملحمَّ

د عّل ابن السلليِّد صادق املدّرس الرضوّي . 115 )رشح الرشائع( للسللّيد مريزا حممَّ
املشهدّي )ت 1311هل(، يف عّدة جمّلدات. ]ذ: 326/13، م: 98[.

د عل الرشتّي النجفّي . 116 )رشح الرشائع( للعّامة املريزا حبيب اهلل ابن املريزا حممَّ
)ت 1312هل(، يف مخسة عرش جمّلًدا. ]ذ: 319/13[.

 )معــارف األحكام( ملهللدّي بن صالللح الطباطبائّي احلكيللم )ت 1312هل(. . 117
]م: 98[.

د عّل بن حيدر ابن الشيخ خليفة املجرياوّي . 118 )رشح الرشائع( للشيخ عّل بن حممَّ

)1( نسخته يف م: املرعّش، باألرقام 1916 و2410، وقد يسّمى بل)مسالك األفهام(.



33

�صروح ال�صرائع

النجفّي )ت 1314هل(، يف عّدة جمّلدات. ]ذ: 326/13[.

)موارد األنام( للشلليخ عّباس ابن الشيخ عّل ابن الشيخ األكرب جعفر كاشف . 119
الغطاء النجفّي )ت 1315هل(. ]ذ: 324/13[.

د بللن مهللدّي األرشيّف البارفللرويّش املازندرايّن . 120  )شــعائر اإلســالم( للعامل حممَّ
)ت 1315هل(. ]ذ: 328/13 و191/14[.

د عّل الشهرسللتايّن )ت 1315هل(. . 121 د حسللني بن حممَّ )شــوارع األعالم( ملحمَّ
]م: 98[.

د الشللهري . 122 )رشح الرشائــع( للشلليخ عّبللاس ابن الشلليخ أمحد ابن الشلليخ حممَّ
باملشهدّي )ت بعد 1315هل(. ]ذ: 324/13[.

)رشح الرشائــع(، صغري خمترص من سللابقه الكبري، للشلليخ عّباس املشللهدّي . 123
)فرغ منه 1315هل(. ]ذ: 324/13[.

)حاشية الرشائع( للمريزا عّل بن لطف عّل املغايّن التربيزّي )ت 1318هل()1(.. 124

د رضللا الگيللايّن )كان حيًّللا 1321هل(. . 125  )رشح الرشائــع( ليوسللف بللن حممَّ
]م: 98[.

ر النجفللّي )ت 1321هل(. . 126 للد بن عبللد اهلل املظفَّ  )رشح الرشائــع( للشلليخ حممَّ
]ذ: 327/13[.

)اللمع يف رشح الرشائع( للسلليِّد عّل ابن السلليِّد أمحد آل ك�ل الدين احلسينّي . 127
ّ )ت 1322هل( يف سّتة عرش جمّلًدا، وقد غرّي ابنه اسم الكتاب إىل )الضياء  احِللِّ

الامع يف رشح الرشائع(. ]ذ: 325/13 و128/15[.

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 6060.
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 )مصبــاح الفقيــه( للفقيه الشلليخ آقا رضا اهلمللدايّن )ت 1322هللل( مطبوع. . 128
]ذ: 322/13، م: 98[.

1323هللل(. . 129 )ت  النجفللّي  اهلنللدّي  للد  حممَّ للسللّيد  األعــالم(   )شــوارع 
]ذ: 328/13[.

للد حسللن املامقايّن . 130  )ذرائــع األحــالم يف رشح رشائــع اإلســالم( للشلليخ حممَّ
)ت 1323هللل(، وهو كبري برز منه أربعة عرش جمّلللًدا. ]م: 98، تنقيح املقال: 

.]105/3

)رشح الرشائــع( للسللّيد مهللدّي ابن السلليِّد أمحد ابن السلليِّد حيدر احلسللنّي . 131
 الكاظمللّي )ت 1336هللل.ق(، يف أربعللة عرش جمّلللًدا يف الطهللارة والصاة. 

]ذ: 330/13[.

د صالح كبَّة . 132 د حسللن ابن احلاج حممَّ )رشح الرشائع( للشلليخ الفقيه احلاج حممَّ
البغدادّي )ت 1336هل.ق(، خرج منه صاة املسللافر يف أكثر من عرشة آالف 

بيت. ]ذ: 320/13[.

)رشح الرشائع( للموىل مهدّي القمشللهّي األصفهللايّن، يف عّدة جمّلدات كبار، . 133
د حسني بن  وهو أبسط من )اجلواهر( بكثري، وقد أوىص املؤّلف إىل املوىل حممَّ

د قاسم القمشهّي الكبري )ت 1336هل(. ]ذ: 329/13[. حممَّ

د احلارييّص العامّل )ت حدود . 134 )رشح الرشائع( للشيخ يوسف بن عّل بن حممَّ
1337هل(. ]ذ: 332/13[.

د صللادق املدّرس ابن . 135 )معتمــد األنام يف رشح رشائع اإلســالم( لآلقا مري حممَّ
د، املعروف بكتاب فروش )ت 1338هل.ق(. ]ذ: 324/13[. السيِّد حممَّ
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الكاشللايّن )ت 1342هللل(. . 136 بللن أمحللد احلسللينّي  الرشائــع( حلسللن   )رشح 
]م: 98[.

)رشح الرشائع( للشيخ جعفر ابن الشيخ أيب جعفر احلويزّي احلايّف )ت قبل . 137
1364هل(، يف عّدة جمّلدات. ]ذ: 318/13[.

د حسللن املامقايّن )ت 1351هل(، طبع . 138 )منتهى مقاصد األنام( لعبد اهلل بن حممَّ
يف النجف 1349هل. ]م: 98[.

 )رشح الرشائع( للشلليخ سللل�ن ابن الشلليخ كاظم بن أمحد اهلللدايّب الفاجّي . 139
)ت 1352هل(. ]ذ: 322/13[.

د . 140 )حتقيــق دالئل األحــكام يف رشح رشائع الرشائع( للشلليخ مشللكور بن حممَّ
جواد بن مشكور احلوالوّي النجفّي )ت 1353هل(. ]ذ: 328/13[.

د األنكجّي احلسللينّي التربيزّي . 141 )رشح الرشائع( للسلليِّد مريزا أيب احلسللن حممَّ
)ت 1357هل(. ]ذ: 317/13[.

د هاشللم بن املري عبد اهلل املوسوّي الطسوجّي . 142 )مفتاح الكالم( للسللّيد املري حممَّ
الوئّي )ت 1358هل(، ُطبع يف تربيز 1345هل. ]ذ: 331/13، م: 98[.

)رشح الرشائع( للشلليخ حسن ابن الشيخ عيسى الفرطويّس النجفّي )معارص . 143
للشيخ آقا بزرك(، ويقع يف جمّلدات تسعة. ]ذ: 320/13[.

د مهللدّي األبطحللّي األصفهايّن . 144 للد عل بللن حممَّ  )رشح الرشائــع( للسللّيد حممَّ
)ت 1370هل()1(.

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 2112 و2113. 
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د حسني بن هبة اهلل الرضوّي الكاشايّن )ت 1385هل(. . 145 )رشح الرشائع( ملحمَّ
]م: 98[.

رشح وتعليق السلليِّد عبد الزهراء احلسللينّي الطيب )املعارص(، ُطبع يف ث�نية . 146
أجزاء يف بريوت أخرًيا.

د رضا الطهرايّن املعارص، . 147 )حقائق الفقه يف رشح رشائع اإلســالم( للشيخ حممَّ
يف أكثر من مئة جمّلد.

)خالصة احلقائق يف رشح رشائع اإلسالم( للمؤّلف نفسه يف أجزاء متعّددة.. 148

وهناك رشوح مل نقف عىل تواريخ وفيات مؤّلفيها نوردها هنا تباًعا:

د ابن . 149 )رشح الرشائع( كبري)1(، للشلليخ عّباس ابن الشلليخ أمحد ابن الشيخ حممَّ
الشلليخ إبراهيم، الشللهري باملشللهدّي ابن الشلليخ عّل بن عبد املوىل بن رايض 

الربيعّي النجفّي. ]ذ: 324/13[.

)بحر احلقائق( لعبد الصمد اهلمدايّن)2(. ]م: 92[.. 150

)ودائع األحكام يف رشح رشائع اإلسالم( لزين العابدين بن حسني الطباطبائّي. . 151
]م: 92[.

)املواهب الغروّية( لعبد الباقي بن عّل املوسوّي. ]م: 97[.. 152

)رشح الرشائع( لعبد الوّهاب بن أمحد املحّايّت. ]م: 97[.. 153

)حاشية الرشائع( جل�ل الدين بن عّل املوسوّي. ]م: 96[.. 154

)1( مرَّ ذكره بالرقم )123(. مركز تراث احِللَّة.
)2( هو رشح لكتاب )املخترص النافع(، وسيأيت يف رشوح املخترص. مركز تراث احِللَّة.
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)رشح الرشائع( لآلخوند مّا عّل دوزدرّي. ]م: 97[.. 155

للد النجفللّي. . 156  )كاشــف اإلهبــام يف رشح رشائــع اإلســالم( لقاسللم بللن حممَّ
]م: 97[.

د عّل بن حسني الرشتّي. ]م: 98[.. 157 )حاشية الرشائع( ملظّفر بن حممَّ

)رشح الرشائع( لرضا الشريازّي. ]م: 98[.. 158

)رشح الرشائع( للداماد. ]م: 90[.. 159

د بن حسن اللنگرودّي. ]م: 97[.. 160 )رشح الرشائع( ملحمَّ

)املبــاين اجلعفرّيــة( للشلليخ جعفر ابن الشلليخ عبد احلسللن آل الشلليخ رايض . 161
النجفّي. ]ذ: 318/13[.

د جعفر رشيعتمدار . 162 د حسللن ابن الشلليخ حممَّ )أســاس األحكام( للشلليخ حممَّ
االسرتآبادّي. ]ذ: 4/2 و320/13[.

)خصائص األعالم يف رشح رشائع اإلســالم( لرضوان الدين عبد الوهاب بن . 163
د صالح الربغايّن القزوينّي)1(. حممَّ

د جواد بن حسن . 164 )الربهان الساطع لألنام يف رشح رشائع اإلسالم( للشيخ حممَّ
ابن حيدر بن عبد اهلل احلارثّي اهلمدايّن العامّل. ]ذ: 95/3 و319/13[.

د حسني الطالقايّن. ]ذ: 321/13[.. 165 )نتائج البدائع( للشيخ حممَّ

د عّل بن حسني التسرتّي. ]ذ: 366/4 و325/13[.. 166 )تقرير املرام( ملحمَّ

د عّل الطبيب الطهرايّن. ]م: 97[.. 167 د حسني بن حممَّ )دالئل األحكام( ملحمَّ

)1( نسخته يف م: املرعّش، برقم 5249.
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)ودائع النبّوة( هلادي الطهرايّن. ]م: 98[.. 168

 )رشح الرشائــع( للسللّيد إبراهيم بللن عّل احلسللينّي األرمللوّي اآلذرباجيايّن. . 169
]ذ: 316/13[.

د هاشم بن عبد اهلل الوئّي . 170 د جعفر ابن السيِّد حممَّ )رشح الرشائع( للسللّيد حممَّ
)كان معارًصا للشيخ آقا بزرك(. ]ذ: 319/13[.

د بن حسني الرضوّي. ]م: 95[.. 171 )رشح الرشائع( ملحمَّ

د عّل بن زين الدين الوانسارّي)1(.. 172 )رشح الرشائع( للشيخ حممَّ

)حاشية الرشائع( للمريزا سّيد عّل املوسوّي)2(.. 173

د أمني األهرّي املشكينّي. ]م: 97[.. 174 )رشح الرشائع( ملحمَّ

د شفيع بيدآبادي األصفهايّن)3(.. 175 )رشح الرشائع( للمريزا حييى بن حممَّ

د باقر اليزدّي احلائرّي، من تقرير بحث أسللتاذه . 176 )رشح الرشائــع( للمللوىل حممَّ
د حسني األردكايّن. ]ذ: 317/13[. الفاضل املوىل حممَّ

حسللني . 177 السلليِّد  درس  تقريللر  مللن  املؤّلللف  جمهللول  الرشائــع(   )رشح 
الكوهكمرّي)4(.

وهنللاك عللّدة رشوح عثرنا عىل أسلل�ئها يف طّي الرتاجللم، ومل نعثر عللىل مؤّلفيها، 
نعرضها ك� وردت:

)1( نسخته يف م: املرعّش، ضمن املجموعة رقم 5379.

)2( نسخته يف م: املرعّش، ضمن املجموعة رقم 2928.
)3( نسخته يف م: املرعّش، برقم 6478.
)4( نسخته يف م: املرعّش، برقم 5379.
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)النور الساطع( وهو يف مخسة جمّلدات. ]ذ: 331/13، م: 93[.. 178

)فوائد املرام( )حّرر سنة 1107هل(. ]م: 91[.. 179

)دقائق األفهام(. ]م: 97[.. 180

 )كنــز األحــكام()1( ذكره الشلليخ القبيلليّس يف مقّدمة حتقيقه للمسللالك: 30، . 181
ط/بريوت.

مللن )183-204( هناك اثنللان وعرشون رشًحا جمهولللة املؤّلف وناقصة من . 182
األّول أو اآلخر، ذكرها السلليِّد حسللني املدّريّس يف )مقّدمه اى بر فقه شلليعه: 

.)99

أّمللا احلللوايش عىل الرشائللع فهي عدة أيًضللا ذكرنا بعًضللا منها، وقد أورد الشلليخ 
صاحب الذريعة يف كتابه )106/6-108( اسللم اثني عرش شخًصا من فطاحل العل�ء 
ممّن عّلقوا عىل رشائع اإلسام أّوهلم في� يبدو املحّقق الثاين نور الدين عّل بن احلسني بن 
عبد العايل الكركّي )ت 940هل(، وال زال العل�ء يعّلقون عىل هذا الكتاب بتعاليق مفيدة 
أخذت بعضها يف اآلونة األخرية طريقها إىل دور النرش، ونظًرا للشللمولّية التي يمتاز هبا 
هللذا الكتاب يف فقلله اإلماميَّة فقد انربى عدد من الفضاء لرتمجته إىل بعض لغات العامل 
ة  احلّية، عّرف السيِّد املدريّس بأربعة عرش ترمجة هلذا الكتاب باللغات الفارسيَّة واألردويَّ
ة يف مقّدمته: )88-95(، ك� أشللار السلليِّد احلكيم يف مقّدمته للطبعة احلديثة إىل  واهلنديَّ

ترمجة هذا الكتاب باللغات الرتكيَّة والروسيَّة والفرنسيَّة.

)1( مرَّ ذكره سابًقا بالرقم )83(. مركز تراث احِللَّة.
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البطاقة ال�صخ�صّية ملوؤّلف الكتاب
هو: زين الدين بن نور الدين عّل بن أمحد اجلبعّي العامّل.

لقبه: الشهيد الثاين.

والدته: ولد يف جبع بجبل عامل سنة )911هل.ق(.

أســفاره: سللافر إىل عللّدة بللاد لطلب العلللم ونللرشه، واالّتصال بباقللي املذاهب 
اإلساميَّة.

فضلــه وعلمه: كان واسللع االّطللاع يف العلللوم العقلّيللة والنقلّية،حميًطا باملذاهب 
اإلساميَّة فقًها وحديًثا واعتقاًدا، حتَّى تصّدى للتدريس عىل وفقها.

مؤلفاتــه: له ما يربو عىل سللبعني مؤّلًفا يف خمتلف العلوم والفنللون، وأمّهها يف علم 
الفقه كتاب )الروضة البهّية(، و)مسالك األفهام يف رشح رشائع اإلسام(.

شــهادته: استشللهد يف طريق إسللامبول أثر الوشللاية به من قبل بعض املتعّصبني 
وذلك سنة 965هل، عن عمر ناهز الرابعة والمسني عاًما.

التعريف باأهم ال�صروح

: م�صالك الأفهام يف �صرح �صرائع الإ�صالم اأّولاً
ويعللّد من أجللود الللرشوح والتعليقات عىل كتاب رشائع اإلسللام، وهو كسللائر 

مؤّلفات الشهيد إن�ز بدّقة النظر وعمق املعاين وساسة التعبري.

وقد كان الشهيد قد عّلق عىل الرشائع تعليًقا خمترًصا حّتى كُمل منه جمّلد واحد. 
وكان كثرًيا ّما يقول: نريد أن نضيف إليه تكملة السللتدراك ما فات، فأخذ يف التفصيل 
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واالسللتدراك واإلطناب حّتى صار حسللب تعبري ابن العودّي)1( بحًرا يسلك فيه سفن 
ُأويل األلباب، فكُمل يف سبعة جمّلدات ضخمة، وقد عرّب الشهيد نفسه عن هذا الكتاب، 

بأّنه أهّم ما جرى به قلمه الرشيف من املصنّفات)2(.

وكان غرضلله من التعليللق هو تقييد العبللارات املطلقة التي ال بللدَّ من تقييدها 
وتبسلليط العبللارات املغلقة التللي حتتاج إىل توضيللح وبيان. وقد لّص يف هللذا التعليق 
فوائد كثرية وأشار إىل نكات علمّية وفنّية دقيقة منها ما اشتهر عنه من أّن »جرب الضعف 

بالشهرة ضعيف جمبور بالشهرة«)3( وأمثال ذلك.

وقللد بيَّلللن يف مقدمته هلللذا الكتاب أّنه وضعلله بالت�س مجاعة مللن املحّصلني 
األعللام، لرشح عبارات )الرشائللع()4(، وتقييد مطلقها وفتللح مغلقها، وتبيني جمملها، 
وتسللهيل معضلها، تغني املشللتغل بالكتاب عن أسللفار كبار وتطلعلله عىل دقائق تذعن 
هلللا قلللوب األخيار، جمللّردة غالًبا من دليللل أو تعليل مقترصة عىل قصري مللن طويل)5(. 
وقد نّبه عىل أّنه قد كتب حاشللية عىل الرشائع يف جمّلدين غري هذا الرشح الكبري)6(. 
وقللد تنّبه حمّققو الكتللاب يف طبعته اجلديدة أثناء اشللتغاهلم بتحقيقلله إىل أّنه قد أدِرجت 
عبارات احلاشللية يف الرشح الكبري، ورّب� جعل النّسللاخ لعبللارة واحدة رشحني مفّصًا 
وخمترًصا)7(. وقد وّفقت مؤّسسللة املعارف اإلسللاميَّة يف قّم أخللرًيا للقيام بمهّمة حتقيق 

)1( الدّر املنثور: 185/2.
)2( املسالك: 46/1 )مقّدمة التحقيق(.

)3( املصدر نفسه: 156/6.
)4( املصدر نفسه: 46/1 )مقّدمة التحقيق(.

)5( املصدر نفسه: 5 )املقّدمة(.
)6( املصدر نفسه: 46 )مقّدمة التحقيق(.

)7( املصدر نفسه.
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الكتللاب وأصللدرت إىل اآلن ثاثة عللرش جزًءا من هللذا الكتاب وهي املحاولللة الثانية 
د القبييّس العامّل فقام بمفرده  مة الشيخ حسن حممَّ لتحقيق الكتاب وقد سبقها إليه العاَّ
بتحقيق وتصحيللح الكتاب، وأصدر منه ثاثة جمّلدات إىل آخر كتاب االعتكاف، وّفقه 

اهلل إلمتامه.

وجديللر بالذكللر أّن العللل�ء األعللام قد تناولللوا هللذا الكتاب بالتعليللق والرشح 
مللة الطهللرايّن يف الذريعة   والتحشللية فكتبللوا عليلله عللّدة رشوح وتعليقات ذكللر العاَّ

)199/6-200( بعضها ك� يل:

حاشية للشهيد نفسه.. 1

د بن احلسن )ت 1098هل(.. 2 حاشية للمدّقق الشريوايّن املريزا حممَّ

حاشية للمريزا إبراهيم القزوينّي )ت 1149هل(.. 3

حاشية للسّيد عبد اهلل اجلزائرّي التسرتّي )ت 1173هل(.. 4

للد أكمللل . 5 للد باقللر بللن حممَّ  حاشللية لألسللتاذ الوحيللد البهبهللايّن اآلقللا حممَّ
)ت 1206هل(.

د مهدّي احلائرّي )ت 1298هل(.. 6 حاشية للشيخ صالح ابن الشيخ حممَّ

البطاقة ال�صخ�صّية ملوؤّلف الكتاب
د بن عّل بن احلسني بن أيب احلسن املوسوّي العامّل. اسمه: السيِّد حممَّ

والدته: ولد يف سنة )946هل(.

 مشاخيه: والده السيِّد نورالدين عّل، والشيخ حسني بن عبدالصمد، والشيخ أمحد بن 
حسن النباطّي العامّل، والسّيد عّل الصائغ، واملوىل عبد اهلل اليزدّي، وغريهم.
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مؤّلفاتــه: مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسللام، ونايللة املرام يف رشح خمترص 
رشائع اإلسللام، وحواٍش عللىل التهذيب واالسللتبصار، والاصة للعّامللة واأللفيَّة 

والروضة البهيَّة.

وفاته: انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف ليلة العارش من ربيع األّول سللنة )1009هل( عن 
عمر ناهز الثانية والسّتني يف قرية )جبع( من قرى لبنان.

ا: مدارك الأحكام يف �صرح �صرائع الإ�صالم ثانياً
مللن الكتب االسللتداللّية الرصينة املعتمدة لدى العل�ء والفقهللاء منذ عرص تأليفه 

حّتى الوقت احلارض.

فرغ مؤّلفه من تأليفه سللنة )998هل(، وإن�ز باسللتقصاء األقوال الواردة يف املسائل 
وتتّبعها ونقلها بدّقة متناهية ونصوص مضبوطة يمكن التعويل عليها.

ولعللّل السللبب يف تدوين هذا الكتللاب هو أّن السلليِّد صاحب املللدارك الحظ أّن 
مة الشللهيد الثاين )قّدس اهلل نفسلله( سلللك يف أوائل رشحه للرشائع مسلللك  جّده العاَّ
االختصار، فبقيت رموز تلك املحال مسللتورة عىل حاهلا وخمفيات كنوزها مل يظفر ناظر 
بمحاهّلا فعزم عىل اسللتدراك ما أمجله جّده يف رشح العبادات يف ضمن حتريره للمسللائل 
الرشعيَّللة واسللتخراجها مللن أدّلتها التفصيليللة معرًضا عللن تطويل املقال بلل� يرد عىل 
العبارات من القيل والقال، ك� ذكر ذلك يف مقّدمته للكتاب، فخرج هذا الكتاب الذي 
صار حمللوًرا للبحوث الفقهيَّة ومنهًا عذًبا للعل�ء والفضاء. ويظهر ذلك من الرشوح 
والتعليقللات التللي تناولت هللذا الكتاب بعللد تأليفه، وقللد وقفنا عللىل رشوح الكتاب 

وحواشيه يف )الذريعة 196/6-198( ك� يل:
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د بن احلسن بن زين الدين )ت 1030هل(.. 1 حاشية الشيخ حممَّ

د رشيف االسرتآبادّي )ت 1036هل(.. 2 د أمني بن حممَّ حاشية املوىل حممَّ

د التويّن صاحب الوافية )ت 1071هل(.. 3 حاشية املوىل عبد اهلل بن حممَّ

د تقّي املجليّس )ت 1074هل(.. 4 حاشية املوىل عزيز اهلل ابن املوىل حممَّ

 حاشللية السلليِّد مللريزا إبراهيللم ابللن سلللطان العللل�ء عللاء الديللن حسللني . 5
)ت 1098هل(.

د بن عبد الفّتاح التنكابنّي )ت 1124هل(.. 6 حاشية املوىل حممَّ

حاشللية املللريزا إبراهيللم ابللن سلللطان العللل�ء املرعّش اآلمّل )ُنسللخ سللنة . 7
1125هل.ق(.

حاشية السيِّد عّل بن عزيز اهلل بن عبد املّطلب اجلزائرّي )ت 1149هل(.. 8

حاشية املريزا إبراهيم بن معصوم احلسينّي القزوينّي )ت 1149هل(.. 9

حاشية السيِّد عبد اهلل بن نورالدين اجلزائرّي )ت 1173هل(.. 10

 حاشللية للشلليخ يوسللف البحرايّن صاحب احلدائق باسللم )تدارك املدارك(، . 11
)ت 1186هل(.

د أكمل البهبهايّن )ت 1206هل(.. 12 د باقر بن حممَّ حاشية لألستاذ األكرباآلقا حممَّ

د جعفر بن صفر عّل خان جمذوب اهلمدايّن الكبودرآهنگّي، . 13 حاشية املوىل حممَّ
)ُنسخ سنة 1208هل(.

د عّل ابن اآلقا باقر البهبهايّن )ت 1216هل(.. 14 حاشية اآلقا حممَّ
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د جواد العامّل، صاحب مفتاح الكرامة )ت 1226هل(.. 15 حاشية السيِّد حممَّ

للد عّل بن أيب املعللايل الطباطبائللّي، صاحب . 16 حاشللية السلليِّد عللّل ابن املري حممَّ
الرياض )ت 1231هل.ق(.

 حاشللية احلللاج عللل أكللرب ابللن اآلقللا عللّل ابللن اآلقللا إسلل�عيل الراسللايّن . 17
)ت 1263هل(.

للد جعفللر بللن سلليف الديللن رشيعتمللدار االسللرتآبادّي . 18  حاشللية املللوىل حممَّ
)ت 1263هل(.

د حسن كّبة )ت 1336هل(.. 19 حاشية املوىل الفقيه الشيخ حممَّ

حاشية الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد عّل بن طاهر احلچامّي )ت 1357هل(.. 20

البطاقة ال�صخ�صّية ل�صاحب اجلواهر
د حسن ابن الشيخ باقر ابن عبد الرحيم. اسمه: حممَّ

والدته: ولد يف سنة )1200هل(، وقيل قبل ذلك.

شــيوخه: تلمذ يف بداية أمره عىل يد الشيخ حسن حمي الدين آل أيب جامع العامّل، 
د جواد العامّل  ثّم عىل الشلليخ جعفر كاشللف الغطاء وابنه الشيخ موسى، والسللّيد حممَّ

وغريهم.

عــرصه: متّيز عرصه باألحداث السياسلليَّة التي عصفت باألّمة اإلسللاميَّة يف زمن 
ة والشلليخيَّة التي انشللّقت في� بعد إىل ركنيَّة،  الدولة العث�نيَّة وظهور احلركات اإلخباريَّ

وكشفيَّة، وبابيَّة، وبالتايل إىل )البهائيَّة(.
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مؤّلفاته: خّلف جمموعة من الرسائل منها رسالته العمليَّة التي كتبها للمقّلدين سّ�ها 
 )نجاة العباد يف يوم املعاد(، وجمموعة من األسللئلة واألجوبة، ورسللالة يف اقتضاء النهي

 عن الفساد، وجواهر الكام، ومقاالت أصوليَّة، ورسائل شّتى، وإجازات كثرية.

وفاته ومدفنه: انتقل إىل رمحة اهلل يف يوم األربعاء غّرة شللعبان سللنة 1266هل، وقد 
جتاوز العقد السابع من عمره الرشيف، وُدفن يف داره يف حملَّة الع�رة بالنجف.

ا:جواهر الكالم ثالثاً
مللن أعمق الللرشوح عىل الرشائع وأشللهرها عىل اإلطاق يف األوسللاط العلميَّة، بدأ 
املؤّلف يف تدوين هذا الرشح وهو يف الامسة والعرشين من عمره الرشيف يف حياة أستاذه 
الشلليخ جعفر كاشللف الغطللاء )ت 1227هل(، وفللرغ من رشح مبحث الُمس يف سللنة 
)1231هل(، واستمّر يف التدوين حّتى عام )1257هل.ق(، إذ فرغ من رشحه لكتاب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهو آخر ما رشحه من كتاب الرشائع ك� عن خّطه الرشيف.

اعتمد يف تأليف هذا الرشح عىل املسالك واملدارك ومفتاح الكرامة وجامع املقاصد 
بالدرجة األّوىل وعىل كتب فقهيَّة أخرى.

واشللتهر هذا الكتللاب من بني رشوح الرشائع واحتّل مكانللة مرموقة حتَّى ُوِصف 
بأّنه مل يصنّف يف اإلسام مثله)1(، وأّنه يف كتب الفقه كالبحار يف كتب األخبار.

وقال عنه املؤّلف نفسلله: »من كان عنده جامع املقاصد والوسائل واجلواهر كان يف 
غنى عن سللائر الكتب للخروج عن عهدة الفحص الواجب عىل الفقيه يف آحاد املسائل 

الفرعّية«)2(.

ة: 442. )1( الفوائد الرضويَّ
)2( املصدر نفسه: 453.
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ومن أهّم ممّيزات هذا الرشح:

اسللقتصاء األقوال واآلراء الفقهيَّة التي ذكرها املتقّدمللون يف الفروع الفقهيَّة، . 1
ومن املعلوم أّن يف اسللتعراض أقواهلم واالّطاع عللىل نظرّياهتم الفقهيَّة األثر 
الكبري يف عملية االسللتنباط لقرهبم من عرص األئّمة، وممارستهم لعمليَّة 
االسللتنباط معتمدين عىل نصوص الكتاب والسللنّة، ومعرفتهم بدقائق البيان 

الوارد فيه�.

تتّبع موارد اإلمجاع والشللهرة يف املسللائل الفرعّية باعتبارمها من أدّلة األحكام . 2
الرشعيَّة في� ال نّص عليه من الكتاب والسنّة.

التطبيق العمّل للقواعد املمّهدة السللتنباط األحكام خال ِذكر األدّلة ومترين . 3
املتعّلم عللىل تطبيق القواعد األصولّية يف االسللتدالل عىل األحللكام الرشعّية 
مللن اجلمع العريف وتقديللم األدّلة عىل األصول واالعتلل�د عىل اجلمع الداليل 

والسندي.

احتللواء الكتللاب عىل الفروع النللادرة التي قّل التعّرض هلللا يف الكتب الفقهيَّة . 4
األخرى إىل جانب الفروع املتداولة.

ذكللر املباحث الرورية األخرى مللن رجالّية وحديثّية وأدبّيللة وتارخيّية عند . 5
البحث عن بعض املسللائل الفقهيَّة، وهي معلومات ال يمكن أن يستغني عنها 

الفقيه يف استنباط احلكم الرشعّي.

وهلذه املمّيزات وغريها تناول املتأّخرون عن صاحب اجلواهر هذا الكتاب بالبحث 
والتعليق والرشح والتحشية.

وممّا وقفنا عليه من حوايش ورشوح اجلواهر:
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د التنكابنّي )ت 1302هل(.. 1 احلاشية عليه للمريزا حممَّ

احلاشية عليه لتلميذ املؤّلف املوىل عّل الكنّي )ت 1303هل(.. 2

د باقر الربوجنّي )املتوّف يف أوائل القرن الرابع عرش . 3 بحر اجلواهر لعّل بن حممَّ
اهلجرّي(، يف أربعة جمّلدات)1(.

د طه . 4 اإلنصاف يف حتقيق مسائل الاف من كتاب جواهر الكام، للشيخ حممَّ
نجف التربيزّي )ت 1323هل(.

احلاشية عىل كتاب الُمس منه، للسّيد أيب تراب الوانسارّي )ت 1346هل()2(.. 5

)1( الذريعة: 58/6. مقّدمه اى بر فقه شيعه: 343.
)2( فهرست مكتبة املسجد األعظم: 41.



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)2(

شــروح املختصــر النافــع

اإعداد
د جواد اجلاليّل ال�صيِّد حممَّ

جملَّة فقه اأهل البيت، العدد 13، ال�صنة الرابعة، 1420هـ/1999م
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حتّدثنا يف عدد سابق عن جهود العل�ء األعام يف إثراء الفقه اإلسامّي وإن�ئه من 
ّ وكتابه )رشائع  خال ما كتبوه يف تبيني األحكام، وخّصصنا املقال السابق باملحّقق احِللِّ
اإلسللام( وذكر الللرشوح والتعليقات عليه، وذكرنا بعض اجلوانللب التي ترتبط به من 

ناحية املادة والتبويب البديع لألحكام.

ويف هذا العدد سللنتحّدث عللن مؤلَّف آخر للفقيه املتقللّدم، وعرض رسيع لكتاب 
عمللد فيه إىل اختصللار كتابه رشائع اإلسللام، والذي نال من االهت�م مللا ناله األصل، 
ولعّل الّس يف ذلك هو نفس التبويب الذي سار عليه املحّقق يف عرض األحكام، إضافة 

إىل التلخيص الذي مّيزه من األصل.

فالتبويللب الذي ابتدعه املؤّلف كان فيه مجع شللتات املسللائل ومتفّرقاهتا يف أبواب 
 وفصول معّينة، األمر الذي جعلها أسهل تناواًل للفقيه والعاّمّي يف احلصول عىل ما يبتغي 

معرفته من األحكام الرشعّية.

ا يف عرض املسللائل  وكان كّل مللن سللبقه من أعللام األّمة قللد انتهج نًجللا خاصًّ
الرشعّيللة، فمثًا الفقيه املتقّدم أبو الصاح احللبّي )ت 447هل( يف كتابه الكايف يف الفقه 
قّسللم العبادات إىل عرشة أقسللام هي: الصلوات، وحقوق األموال، والصيام، واحلّج، 
والوفاء بالنذور والعهود والوعود، وبّر األي�ن، وتأدية األمانات، والروج من احلقوق 

والوصايا، وأحكام اجلنائز، وما يعبد اهلل سبحانه بفعل احلسن والقبيح.

وأّما سّار )ت 463هل( يف املراسم العلوّية فحرص العبادات يف سّتة هي: الطهارة، 
والصاة، والصوم، واحلّج، واالعتكاف، والزكاة.

وابللن محزة )كان حيًّا سللنة 560هل( يف الوسلليلة قّسللم العبادات إىل عللرشة أيًضا، 
لكنّلله أخرج بعض األحكام وأدخل ُأخللَر، فذكرها ك� يل: الصاة، والزكاة، والصوم، 

واحلّج، واجلهاد، وغسل اجلنابة، والُمس، واالعتكاف، والعمرة، والرباط.
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وأّمللا ابللن سللعيد )ت 689هللل( يف اجلامع للرشائللع فقد حرصها يف مخسللة، هي: 
الصاة، والزكاة، والصوم، واحلّج، واجلهاد.

هللذا، ولكللن املحّقق نج يف كتبه نًجا أكثر انسللجاًما مع مصادر الترشيع ومسللار 
عمللل املكّلللف يف احليللاة، ففي جمال العبللادات نرى أّنلله رّتبها يف: الطهللارة، والصاة، 

والزكاة، والُمس، والصوم، واالعتكاف، واحلّج، واجلهاد.

وبالتأّمل يف كّل واحد من هذه الفروع نرى ارتباطه ب� قبله وما بعده، وأّنه مبحوث 
يف مكانه األليق بني نظائره.

فالطهللارة رشٌط للصللاة، والصاة عمود الديللن، وتليها الللزكاة، إذ ُقرنت هبا يف 
الكتللاب العزيز مراًرا، والُمللس كالزكاة إالَّ أّنه أخّص منها مللورًدا، فلزم تأّخره عنها، 
والصوم من الواجبات التي تتكّرر كّل سللنة يف شهر رمضان، ويناسبه االعتكاف الذي 
ُيشللرَتط فيه الصللوم، ثّم احلّج الذي جيللب يف العمر مّرة عىل املسللتطيع، وآخرها اجلهاد 

الذي قد تدعو إليه الرورة.

وهللذا الرتتيللب الفريد كان مللن األُمور التي جلبللت انتباه َمن تأّخللر عن املحّقق، 
ليحذو حذوه يف عرض املسائل واألدّلة حتَّى وقتنا احلارض.

ال�صبب الداعي اإىل تلخي�س ال�صرائع
إّن معرفة األحكام الرشعّية واستيعاهبا من ِقبل عاّمة املكّلفني أمر رضوري، ولذلك 
فقد سللهر عل�ء اإلسللام عىل تدوينها وتبيينها وإيداعها الكتب، وكان من الازم أيًضا 
عرض الكتب عىل مسللتويات خمتلفة عىل غرار املستويات التي هتّمهم أحكام اإلسام، 
وكان أصللل الكتللاب وهو الرشائع كبللرًيا يف حجمه، غزيًرا يف ماّدتلله، كثرًيا يف تفريعاته 
وتشّعب مسللائله، وعميًقا يف أسلوبه، ولعّل هذا هو الذي دعا املحّقق إىل تلخيصه 
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بكتللاب املخترص مع احلفاظ عىل األصل يف مبانيه وأصوله ومنهجه، ومراعًيا فيه الكثري 
ممّا بنى عليه الكتاب الكبري، األمر الذي جعل هذا الكتاب صورة مبّسطة عنه.

ولّوح إىل بعض دواعي هذا التلخيص يف مقّدمة املخترص، إذ قال:

»أّما بعد، فإيّن ُموِرد لك يف هذا املخترص:

خاصة املذهب املعترب.. 1

بألفاظ حمرّبة.. 2

وعبارات حمّررة تظفرك بنخبه وتوصلك إىل شعبه.. 3

مقترًصا عىل ما باَن يل سبيله ووضح يل دليله.. 4

فإْن أحللت فطنتك يف مغانيه وأجلت روّيتك)1( يف معانيه كنت حقيًقا أن تفوز . 5
بالطلب.

وتعّد يف حامل املذهب«)2(.. 6

ا�صم الكتاب
مل يرّصح املحّقق باسللم خاّص هبذا الكتاب ك� يظهر من مقّدمته التي نقلناها آنًفا، 
لله يف كتللاب املعترب- وهو رشح للمؤّلللف عىل هذا الكتاب- عّرفلله بأّنه »اختصار  إالَّ أنَّ

كتاب الرشائع باملخترص النافع«)3(.

)1( الفطنة: الفهم. واملغاين: مجع مغني، وهو املكان العامر. والروّية: الفكر.
)2( مقّدمة املخترص: 39.

)3( املعترب: املقّدمة.
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ونقل عن تلميذه ابن داود، أنَّه عّرف الكتاب باسم )النافع يف خمترص الرشائع()1(.

وإّن تلميللذه اآلخللر الفاضللل اآليّب )ت بعللد 672هللل( عّرفلله بكتللاب )النافع يف 
الرشائع()2(، ويف موضع آخر بأّنه: )كتاب خمترص الرشائع()3(.

ّ )ت 841هل( فقد عرّب عنلله بل)الكتاب النافللع(، قال: )أعني  وأّمللا ابللن فهد احِللللِّ
خمترص الرشائع()4(.

ومن هنا يمكن احلدس بأنَّ االسللم املعللروف هلذا الكتاب عند تامذة املحّقق كان 
)النافع يف خمترص الرشائع()5(.

الهتمام بالكتاب يف الأو�صاط العلميَّة
يمكللن ملس اهتلل�م العل�ء األعللام هبذا الكتاب مللن خال إجازاهتللم يف الرواية 
مة املجللليّس يف جمّلدات إجازات البحار،  والدرايللة، ونكتفي بإيراد بعض ما ذكره العاَّ

. ّ إذ خّص هذا الكتاب باإلجازة، إّما لوحده أو يف ضمن إجازة كتب املحّقق احِللِّ

فمن ذلك:

ما ورد يف إجازة الشللهيد األّول البن نجدة يف إجازته املؤّرخة سنة )770هل(، . 1

د تقّي دانش پژوه يف مقّدمته للمخترص )بالفارسية(: 26. )1( نقله: حممَّ
)2( كشف الرموز: 38/1، إذ قال: »فل� فرغت من بحث كتابه النافع ومنتخبه النافع يف الرشائع... 

إلخ«.
)3( كشف الرموز: 39/1، فقال: »إن أكشف قناع اإلشكال عن رموزات كتاب النافع أعني كتاب 

خمترص الرشائع«.
)4( املهّذب البارع: 63/1.

)5( ك� أشار إىل ذلك العّامة الطهرانلّي يف الذريعة: 57/14، وقال: »ولذا سّمى القطيفّي رشحه 
بإيضاح النافع«.
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إذ ذكر هذا الكتاب وأّنه قرأه عليه وهو يسمع)1(.

مللا ورد يف إجازة الشلليخ عّل بن يونللس البيايّض لنارص بللن إبراهيم البوهيّي . 2
احلساوّي املؤّرخة سنة )852هل()2(.

مللا ورد يف إجازة املحّقق الكركّي للقايض صفّي الدين عيسللى املؤّرخة سللنة . 3
)937هل()3(.

د . 4 د بن احلسن احلّر العامّل يف إجازته إىل الشيخ حممَّ ما ورد يف إجازة الشيخ حممَّ
الفاضل املشهدّي املؤّرخة سنة )1085هل()4(.

مللة املجليّس إىل املللريزا عبد اهلل األصفهللايّن صاحب . 5 مللا ورد يف إجللازة العاَّ
رياض العل�ء)5(.

إجللازات أخللرى تضّمنت ذكر )النافللع( بالصوص أو الللرشوح املتعّلقة به، . 6
ّ بصورة عاّمة)6(. وكتب املحّقق احِللِّ

طبعات املخت�صر
ُطبِللع هذا الكتاب طبعات عديدة، أقدمها- في� وقفنا عليه- طبعة حجرّية يف سللنة 
د زمان الطهرايّن، وطبعة  د باقر ابن احلاّج حممَّ )1322هللل( يف 253 صفحة، برعاية حممَّ

أخرى يف سنة )1376هل( باهلند.

)1( بحار األنوار: 194/107.
)2( املصدر نفسه: 222.

)3( املصدر نفسه: 79/108.
)4( املصدر نفسه: 110/109 و111 و112.

)5( املصدر نفسه: 165.
)6( املصدر نفسه: 101/26، 166/110 و169 وغريها.
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وُطبِللع الكتاب يف مرص ألّول مّرة يف سللنة )1376هل( برعايللة مجاعة التقريب بني 
املذاهب اإلساميَّة، وتبنّت وزارة األوقاف املرصّية برئاسة الوزير أمحد حسن الباقورّي 

طبعه ونرشه.

تلت هذه الطبعة طبعات عديدة، وأصبح هذا الكتاب من مجلة الكتب التي ُتدّرس 
يف األزهر إىل جانب كتب املذاهب األربعة األخرى، وُأدخل مدارس مرص رسميًّا بأمر 

وزير األوقاف آنذاك)1(، ونال الكتاب إعجاب العل�ء من الفريقني)2(.

 ومللا زالت طبعللات الكتاب تتللواىل يف القاهرة، وبللريوت، والعللراق، وإيران، إذ 
ال يمكن حرصها وعّدها.

�صروح وتعليقـات املخت�صر
ّ هذا الكتاب بالقبول والرضا، وصار  تناول العل�ء األعام الذين تلوا املحّقق احِللِّ
كأصله من املحاور التي اسللتندت إليها الدراسللة يف احلوزات العلميَّة، ولتقريب أنظار 
املحّقللق املطروحللة وتوضيح بعض اإلشللارات التي انتقلت مللع التلخيص من األصل 
تدارسلله العل�ء بالتعليق والرشح والتوضيح، وأّول من تنّبه إىل هذه احلاجة هو املحّقق 
نفسلله، إذ بللدأ بتصنيف كتاب ثالللث يتكّفل توضيح املراد من هللذا املخترص، وقال عن 

سبب ذلك يف مقّدمة كتابه الذي سّ�ه )املعترب يف رشح املخترص( ما لفظه:

»ومّلللا كانت الكتابة منللاط الفهم، ورباط العلللم، ورصاط العصمة من الوهم، ك� 
للد: »اكتبوا فإّنكم ال حتفظون حتَّى تكتبــوا«)3(، وقال للمفّضل:  قللال جعفر بن حممَّ

)1( انظر: الذريعة: 61-57/14.
)2( مقّدمة املخترص )بالفارسّية(: 33.

)3( الكايف: 66/1، ح9.
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»اكتــب وبّث كتبــك يف إخوانك، فإّنه يأيت عىل الناس زمان ال يأنســون إالَّ بالكتب«)1(، 
أحببت أن أكتب دستوًرا جيمع ُأصول املسائل وأوائل الدالئل، أذكر فيه خاف األعيان 
مللن فقهائنا... حتَّللى اّتفق لنا اختصار كتللاب الرشائع باملخترص النافللع، فُدّق كثري من 
معانيه لشللّدة اختصاره، واشتبهت مقاصده لبعد أغواره، فحّركني ذلك لرشح مشتمل 
عىل حترير مسائله وتقرير دالئله، هذا واملوانع حاجزة واألسباب عاجزة، حتَّى ورد أمر 
الصاحب )شمس الدين اجلوينّي( أن أميض عىل ذلك شارًحا مسائله، موّضًحا ُمشِكله، 

كاشًفا وجوهه وعلله...«)2(.

 ،وقد تضّمن هذا الرشح املباحث الفقهيَّة االستدالليَّة طبًقا ملذهب أهل البيت
 وحللوى آراء عللل�ء العاّمة، فأصبللح فقًها مقارًنا غنيًّللا يف حمتواه موجللًزا يف ألفاظه. ولكنّه
- مع األسف- مل يصدر من قلمه الرشيف إالَّ رشح مقّدمات احلّج، فتوىّل تلميذه ابن داود 
تكميل ما وقف عنده املحّقق بكتاب آخر سّ�ه )تكملة املعترب( الذي ذكر أنَّه مل يتّمه أيًضا)3(.

تللا ذلك رشح تلميذ املحّقق احلسللن بن أيب طالب اليوسللفّي املعللروف بالفاضل 
اآليّب، إذ رشحه بكتاب سللّ�ه »كشللف الرموز يف رشح املخترص النافللع« الذي فرغ من 

تأليفه سنة )672هل(، وهو أّول رشح للكتاب بعد رشح املؤّلف.

ثللّم توالللت الللرشوح والتعليقات واحلللوايش عىل املختللرص، وقد تتّبعنللا املصادر 
وخَرجنا بمجموعة كبرية من الرشوح نعرضها تباًعا يف حقلني:

ذكر أس�ء الرشوح والتعليقات.. 1

التعريف بأهّم رشوح املخترص.. 2

)1( الكايف: 67/1، ح11.
)2( املعترب: 20-19/1.

)3( ذكر ذلك املحّقق دانش پژوه يف تقديمه للمعترب )بالفارسّية(: 27.
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ال�صروح والتعليقات
املعتــرب يف رشح املخترص، للمؤّلف نفسلله، لكنّه مل يتّم. ُطبللع يف جمّلدين يف قّم . 1

سنة )1364هل(.

كشــف الرموز، لزين الدين احلسن بن أيب طالب اليوسفّي املعروف بالفاضل . 2
اآليّب، فرغ من تأليفه سللنة )672هل(، وهو ثاين رشوحه بعد رشح املحّقق له، 

ذ: 57/14.

رشح املخترص النافع، للسللّيد مجال الدين بن عّل املوسللوّي يف )القرن السابع . 3
اهلجرّي(. ونسخته يف م: املرعّش، ضمن املجموعة رقم )2928(.

، تقي الدين احلسللن بن عللّل )647-حيًّا . 4 ّ حتصيــل املنافــع، البللن داود احللللِّ
707هل(. ويظهر من مقّدمة املخترص بالفارسّية أنَّ ما كتبه ابن داود هو تكملة 

لكتاب املعترب، ولكنّه مل يتّمه أيًضا)1(. م: 101.

ّ )ت 726هل(، كلل� يف مقّدمة املخترص، ُطبِع يف . 5 مة احِللِّ رشح املختــرص، للعاَّ
مرص)2(.

ّ )ت 726هل(. . 6 مة احللِّ رشح املخترص النافع، للمللوىل فضل اهلل املعارص للعاَّ
ذ: 571/14.

مة الطهرايّن: »مل أعرف منه شيًئا، ولعّله املوجود يف مكتبة كاشف  قال عنه العاَّ
الغطاء ضمللن املجموعة رقم )15( من الطهارة إىل آخر صاة اآليات، أّوله: 
هللذه فوائللد عّلقتها عللىل كتاب النافللع خمترص الرشائللع لبيان مللا ُيعتَمد عليه 

)1( انظر: املقّدمة )بالفارسّية(: 27.
)2( انظر: املقنعة: 28.
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 يف الفتللوى ممّللا تللرّدد فيلله صاحب الكتللاب أو أفتى فيلله بخاف مللا يقتضيه 
الدليل«)1(.

رشح جمهول املؤّلف، ُحّرر قبل سللنة )790هل(، ونسللخته يف م: املرعش برقم . 7
)2245(، ك� يف الفهرست: 230/6-231، م: 101.

التنقيــح الرائع من املخترص النافع الذي هو اختصار الرشائع، للفاضل املقداد . 8
السلليورّي )ت 826هللل(. أّلفه سللنة )818هللل(، وُطبع يف أربعة أجزاء سللنة 

)1404هل( يف قّم. ذ: 463/4-464، و14: 61، م: 101.

املهّذب البارع يف رشح املخترص النافع، للشلليخ مجللال الدين أيب العّباس أمحد . 9
ّ األسللدّي )757-841هل(. كتبه بالتلل�س تاميذه.  د بن فهللد احِللِّ  ابللن حممَّ

ذ: 58/14 و61 و292/23-293، م: 101.

ّ أيًضا، وهو خمتللرص وتلخيص . 10 املقتــرص مــن رشح املختــرص، البن فهد احِللللِّ
للمهّذب البارع، زاد فيه بعض املسللائل النادرة، وأحال فيه عىل األصل كثرًيا. 

ُطبع يف مشهد سنة )1410هل(. ذ: 19-18/22.

إيضــاح املنافع يف رشح النافع يف خمترص الرشائع، للشلليخ إبراهيم بن سلللي�ن . 11
القطيفّي املعارص للمحّقق الكركّي )ت940هل(، أّلفه سنة )945هل(.

مة األنصارّي يف املكاسللب يف مبحثي: بيع الوقف، واشللرتاط  نقل عنلله العاَّ
القدرة عىل التسليم، مرّصًحا باسمه يف األخري. ذ: 502/2 و57/14.

رشح املختــرص النافــع، للشلليخ حممللود اجلابلقللّي من كبللار تاميللذ املحّقق . 12
الكركّي، ويروي السلليِّد حسللني بن حيدر الكركّي، عن السلليِّد شجاع الدين 

)1( انظر: الذريعة: 60/14.
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حممود املازندرايّن جّد سلللطان العل�ء، عن الشلليخ حممللود اجلابلقّي هذا، عن 
املحّقق الشيخ عّل الكركّي. ذ: 61/14.

رشح تــرّددات النافــع يف خمترص الرشائع، للشلليخ عّل بن إبراهيم بن سلللي�ن . 13
القطيفّي من أعام القرن العارش اهلجرّي، نسللخته بخّط تلميذ املؤّلف السيِّد 
د العريلليّض، فرغ منها سللنة )995هللل(، وهي  للد عّل ابللن السلللطان حممَّ حممَّ
 ضمن جمموعة يف م: الشلليخ الس�وّي يف النجف، ك� يف الذريعة: 145/13. 

.)1(
ذ: 60/14، م: 102 

د بن عّل بن احلسللني العامّل صاحب . 14 غايــة املــرام، أو هناية املرام، للسللّيد حممَّ
مة الطهرايّن نسللخة منه باسللم )هدية  املللدارك )946-1009هل(. رأى العاَّ
الطالبني( بطهران عنللد التقوّي، ورأى أحد جمّلداته من كتاب النكاح إىل آخر 
النذر بخّط بعض تامذته يف مكتبة السيِّد حسن الصدر، مؤّرخة يف 20 رجب 

1007هل. ذ: 61/14، م: 102.

كنــز املنافــع يف رشح املخترص النافــع، لألمري رشف الدين عللّل ابن حّجة اهلل . 15
مة املجليّس، فرغ منه سللنة )1060هل(، وقد يسللّمى  الشولسللتايّن شلليخ العاَّ

بل)كنز العّ�ل( أيًضا، تويّف بعد سنة )1063هل()2(. ذ: 59/14.

غرر اجلامع يف رشح املخترص النافع، للسّيد نور الدين عّل بن احلسني املوسوّي . 16
)أخي صاحب املدارك( )ت 1068هل(. مبسوط يف البحث واالستدالل لكنّه 

غري تاّم. ذ: 61/14، م: 102.

)1( واليوم هي يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف األرشف. مركز تراث احِللَّة.
)2( بحار األنوار: 110/110، يف اهلامش.
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د بن أمحد بن طريح النجفّي )979-. 17 الضياء الالمع، للشيخ فخر الدين بن حممَّ
مة الطهللرايّن يف الذريعللة:128/15. ذ: 60/14،   1087هللل(، وصفه العاَّ

م: 102.

د عّل بن مؤمن، كان حيًّا سنة )1201هل(. نسخته . 18 رشح املخترص النافع، ملحمَّ
يف مكتبة فرهاد معتمد برقم )147(. م: 103.

رشح املختــرص النافع، للوحيللد البهبهايّن )ت 1205هل( نسللخته يف م: ملك . 19
برقم )97/4(. م: 103.

رشح املختــرص النافــع، للموىل عبللد الصمد اهلمدايّن احلائرّي الشللهيد سللنة . 20
مللة الطهللرايّن قطعة منلله من اللقطللة إىل املواريث يف  )1216هللل(، رأى العاَّ
 م: الرسللان يف النجللف، وقال: هو أبسللط من الرياض بكثللري. ذ: 59/14، 

.)1(
م: 103 

جوامــع اجلامع يف رشح املخترص النافع، للسللّيد حسللن بن حمسللن األعرجّي . 21
الكاظمّي )ت 1227هل(. نسخته يف م: املرعّش برقم )2123( و)5267(.

الضيــاء الالمــع يف رشح خمتــرص الرشائــع، للسللّيد عبدالعظيم بللن عّل رضا . 22
احلسللينّي اللنجللايّن األصفهللايّن، ذكللر مؤّلفلله أّنه عرضلله عىل املللريزا القّمّي 

د املجاهد )ت 1242هل( فاستحسللناه. ذ: 15/   )ت 1221هل( والسللّيد حممَّ
.128

د . 23 رياض املســائل يف بيــان أحكام الرشع بالدالئل، للسللّيد عّل بن السلليِّد حممَّ

)1( والنسخة موجودة اآلن يف خزانة احلرم العلوّي، وعنوانه )بحر احلقائق( بالرقم )130(. مركز 
تراث احِللَّة.
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الطباطبائللّي )1161-1231هللل(، وهللو مللن أدّق الرشوح، وسللنبحث عنه 
بالتفصيل.

هداية املؤمنني، أو حديقة املؤمنني، للسّيد عّل الطباطبائي- صاحب الرياض- . 24
وُيعرف بالرشح الصغري، يف قبال الرياض الذي هو رشح كبري بالنسبة إليه.

اختللرصه من األّول، سلللك فيلله يف العبادات مسلللك االحتيللاط، ليعّم نفعه 
العللامِل والعامللّي، واملبتللدئ واملنتهللي، والفقيلله واملقّلد، له ولغللريه، يف حياته 
 وبعد وفاته)1(. نسللخته يف م: املرعش برقم )3391( و)7826(. ذ: 60/4، 

م: 103.

د أمني، من أّوله إىل ناية كتاب الصوم، جمّلد . 25 رشح املخترص النافع، للموىل حممَّ
كبري بخّط املؤّلف، أّوله: »احلمد هلل الذي بعث نبّيه عىل حني فرتة من الرسللل 
لتبليللغ األحللكام«، وآخره: »انتهللى رشح كتاب الصوم عىل يللد مؤّلفه الفقري 

د أمني يف شهر ربيع الثاين سنة )1239هل(«. القليل البضاعة حممَّ

للد اجلزائللرّي«.  مللة الطهللرايّن: »رأيللت النسللخة عنللد السلليِّد حممَّ  قللال العاَّ
ذ: 58/14.

رشح املخترص النافع، جل�ل الدين بن عّل املوسللوّي )من عل�ء القرن الثالث . 26
 عللرش اهلجرّي(، نسللخته يف م: املرعّش، ك� يف فهرسللت املكتبللة: 120/8. 

.)2(
م: 104 

د الربغايّن )أواسللط القرن الثالث عرش اهلجرّي(. . 27 جممع املســائل، لعّل بن حممَّ
نسخته يف م: الروضايّت، أصفهان. م: 103.

)1( انظر: مقّدمة الرياض: 113.
ر مع الرقم )3(. مركز تراث احِللَّة. )2( لعلَّة مكرَّ
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د عل الكرمانشللاهّي املتوّف . 28 د جعفر بللن حممَّ رشح املختــرص النافــع، آلقا حممَّ
حللدود نيف و1250هل، ذكللره أخوه يف مرآة األحوال، قللال: لكنّه مل يتّم، بل 
خّرج منه قرب سّتة آالف بيت إىل بحث األغسال، كتبه يف قّم يف نيف وعرشة 

بعد املئتني واأللف. ذ: 58/14.

د سعيد الطهرايّن )ت 1263هل(. . 29 رشح املخترص النافع، للموىل مسيح بن حممَّ
نسخته يف م: مسجد جامع برقم )161(، ك� يف الفهرست: 327.

د حسللني الرضوّي )ت 1266هل(، نسخته . 30 رشح املخترص النافع، للموىل حممَّ
يف م: آستان قدس برقم )6741(، ك� يف الفهرست: 459/5. م: 103.

د تقللي قاجار، كان حيًّا سللنة . 31 مشــارق األنــوار، الورنگ زيب مللريزا بن حممَّ
)1269هل(. نسخته يف م: املرعّش. ذ: 33/21. م: 103

د عّل الكاشللايّن )ت 1269هل(. نسللخته يف م: مدينة . 32 د بللن حممَّ املنافــع، ملحمَّ
العلم، ك� يف الفهرست: 124077-125. م: 103.

كنز املسائل، للشيخ عبد اهلل بن عّباس السرتّي البحرايّن )ت حدود 1270هل( . 33
عن عمر يقارب الث�نني. ذ: 59/14.

رشح املخترص النافع، لألمري السلليِّد حسللن ابن األمري السلليِّد عّل ابن األمري . 34
د باقر ابن األمري إس�عيل الواعظ األصفهايّن الشهري باألمري السيِّد  السلليِّد حممَّ
 حسن املدّرس، كان تلميذ رشيف العل�ء، وصاحب اجلواهر )ت 1266هل(، 
د إبراهيم الكلبايّس، واحلكيللم املوىل عّل النورّي وغريهم، وكان  واحلللاج حممَّ
معللارًصا للعّامللة األنصارّي )ت 1281هللل(، بل كان يرّجحلله عليه تلميذه 
د هاشللم الچهارسللوقّي، ومن مجلة تاميذه السلليِّد املجّدد  مة املريزا حممَّ العاَّ

الشريازّي )ت 1312هل(، رشح مبسوط، إالَّ أّنه مل يتّم. ذ: 59/14.
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د تقي بن عبد الرضا الشتّي . 35 طوالع اللوامع يف رشح املخترص النافع، للسّيد حممَّ
)ت 1275هل(، فرغ منه عام )1270هل(. ذ: 58/14، و181/15، م: 103.

د كاظم بن عّل نقّي الرشتّي اللنگرودّي، كان حيًّا . 36 رشح املخترص النافع، ملحمَّ
سنة )1281هل(. م: 103.

د مهدّي قشاقّي . 37 د إبراهيم بن حممَّ البحر الالمع يف رشح املخترص النافع، ملحمَّ
ساوجباغّي )ت 1288هل(. م: 104-103.

د عّل الكاشايّن )ت 1294هل(، . 38 د ابن السيِّد حممَّ  تكميل األحكام، للسّيد املري حممَّ
ذكره تلميذه املوىل حبيب اهلل الكاشايّن يف لباب األلقاب: 79. ذ: 60/14.

د رضا ابن السيِّد . 39 الربهان القاطع ألحكام خمترص الرشائع، للسللّيد عّل بن حممَّ
مهدّي بحر العلوم )1224-1298هل(. ُطبع يف طهران يف ثاثة جمّلدات سنة 

)1291هل(. ذ: 99/3، و60/14. م: 104.

جامــع اجلوامع، جمهللول املؤّلف، يرجع تارخيلله إىل أواخر القللرن الثاين عرش . 40
وأوائللل القللرن الثالللث عرش اهلجللرّي. قلللت: لعّللله املتقّدم باسللم )جوامع 

اجلامع(. م: 103.

د رضا بن إس�عيل بن إبراهيم املوسوّي الشريازّي . 41 األنوار الرضوّية، للسّيد حممَّ
 )ت حللدود 1302هللل(، ُطبع منه جمّلد كبري سللنة )1288هللل(. ذ: 427/2، 

و59/14. م: 104.

د الغراوّي )ت 1306هل(، قال . 42 رشح املخترص النافع، للشلليخ إبراهيم بن حممَّ
د رضا شمس الدين،  مة الطهرايّن: »رأيت جمّلد العتق منه عند الشيخ حممَّ العاَّ

فرغ منه )1300هل(«. ذ: 58/14.
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د رحيللم الربوجردّي، املجاور للمشللهد . 43 رشح املختــرص النافــع، للشلليخ حممَّ
الرضللوّي، واملتللوّف هبللا يف نيف وثاثمئة وألللف للهجرة، ذكللره الفاضل يف 

مطلع الشمس. ذ: 59/14.

د بن هاشللم اهلنللدّي النجفّي . 44  الــرصاط املســتقيم واملنهج القويم، للسللّيد حممَّ
)ت 1323هل(. ذ: 61/14.

منتقد املنافع يف رشح املخترص النافع، للشيخ مّا حبيب اهلل الرشيف الكاشايّن . 45
)1262-1340هل(، ُطبع يف عّدة جمّلدات كبار بخّط املؤّلف، فرغ من املجّلد 

األّول يف 7 شعبان 1283هل. م: 104.

د ابن السيِّد حسن ابن السيِّد حمسن املقّدس . 46 رشح املخترص النافع، للسللّيد حممَّ
األعرجللّي الكاظمللّي، صاحللب املحصول، والللذي تويّف سللنة )1299هل(، 

ورشحه انتهى فيه إىل آخر العبادات، موجود عند أحفاده. ذ: 61/14.

 رشح املختــرص النافــع، آليللة اهلل السلليِّد حمسللن احلكيللم )ت 1391هللل(. . 47
ذ: 60/14.

جامع املدارك يف رشح املخترص النافع، آلية اهلل السلليِّد أمحد الوانسارّي، فرغ . 48
منه سنة )1401هل(، وُطبع يف سبعة أجزاء سنة )1405هل(.

�صروح اأخرى جمهولة التاريخ
للد الرضللوّي. كلل� يف فهرسللت م: رضوي: . 49 مناهــج األحــكام، للمللريزا حممَّ

.)1(
459/5، ش727 

)1( مقّدمة املخترص )بالفارسيَّة(: 31.
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د بن عّل البحرايّن، ذكره الشلليخ . 50 رشح املخترص النافع، للشلليخ أمحد بللن حممَّ
سلللي�ن املاحوزّي يف رسللالته يف عل�ء البحرين، وقال: إّن أكثر مشاخينا كانوا 
مة أّنه أجاد يف رشحه هذا لكنّه ما متّمه.  من تامذته، وحكى عن شلليخه العاَّ

ذ: 58/14.

د حسللن البريجندّي . 51 رشح املختــرص النافع، للموىل عللّل أصغر ابن املوىل حممَّ
د باقر البريجندّي، ذكره يف بغية الطالب،  مة الشيخ حممَّ شيخ رواية املوىل العاَّ

ذ: 60/14

مة الطهرايّن: . 52 د رضا الكاشللايّن، قللال العاَّ رشح املخترص النافع، للشلليخ حممَّ
»رأيته بخّط بعض املّطلعني عليه«. ذ: 59/14.

رشح تــرّددات املخترص النافع، للشلليخ عّل بن إبراهيم بن سلللي�ن القطيفّي، . 53
نسخته يف م: املرعّش ضمن املجموعة رقم )5657()1(.

د عّل الكرمانشللاهّي. ذ: 14/. 54  رشح املختــرص النافع، لآلقا أمحللد ابن آقا حممَّ
.)2(

 58

أربــع نســخ مــن رشح املخترص، جمهولللة املؤّلللف، ذكرها السلليِّد املدريّس يف . 55
كتابه)3(، وهي:

أ. نسخة من رشح املخترص يف م: املجلس برقم )5059/1(.

ب. نسخة من رشح املخترص يف م: املجلس برقم )90679(.

)1( مرَّ ذكره يف الرقم )13(. مركز تراث احِللَّة.
)2( نسخته موجودة يف مكتبة اإلمام الوئّي بالرقم )37(. مركز تراث احِللَّة.

)3( انظر: مقّدمه اى بر فقه شيعه: 104.
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ج. نسخة من رشح املخترص يف م: آستانة برقم )6386(.

د. نسخة من رشح املخترص يف م: آستانة برقم )6331(.

احلوا�صي على املخت�صر
مللة يف الذريعللة )6: 193-194( أسلل�ء تسللع حواٍش عللىل املخترص،  أورد العاَّ

ووصفها عىل النحو اآليت:

احلاشللية عليه، للشيخ إبراهيم بن سلللي�ن القطيفّي النجفّي املتوّف بعد تأليفه . 1
للنفحات يف )945هل(، ك� ُحكي عن صاحب )الرياض(. ذ: 193/6.

د بن احلسللن احلّر العامّل، ذكرها يف )أمل اآلمل(. . 2 احلاشللية عليه، للشيخ حممَّ
ذ: 193/6.

احلاشللية عليه، للشلليخ السللعيد زين الدين الشللهيد يف )965هللل(، أّوهلا بعد . 3
 احلمللد: »فهذه تعليقللات عّلقها من جعله اهلل للشلليعة عينًللا وللرشيعة زينًا«، 

ذ: 139/6. م: 102.

 احلاشللية عليلله، للشلليخ عبد العايل ابللن املحّقق عللّل بن عبد العللايل الكركّي . 4
)ت 993هللل(، أّوهلا: »قوله: صغرت. الصغر كعنب والصغار بالفتح خاف 
العظللم، إذ األّول يف اجلرم والثانية يف القدر«، رأيت نسللخة منها عند الشلليخ 
عبللد اهلل املامقللايّن، وهي من أّوللله إىل أواخر كتاب الوقللف يقرب من ثاثني 

ألف بيت. ذ: 193/6.

احلاشللية عليه، للشلليخ عبد النبّي بن سللعد اجلزائرّي )ت 1021هل(. قال يف . 5
الرياض: »إّنا أبسط من حاشيته عىل اإلرشاد«. ذ: 193/6.
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احلاشية عليه، للشلليخ عّل بن سلي�ن بن درويش بن حاتم القدمّي، املعروف . 6
بل:)أّم احلديث(، وأّول من نرشه بباد البحرين )ت 1064هل(. ذكرها الشيخ 
سلللي�ن املاحللوزّي يف )تاريخ عل�ء البحريللن(، وقللال: »إنَّ أكثرها موجودة 

عندي«. ذ: 193/6.

 احلاشللية عليلله- عللىل الفرائللض منهللا خاّصة- للشلليخ نللور الدين عللّل بن . 7
حسللني بن عبد العايل الكركّي )ت 940هل(، أّوهلا: »احلمد هلل املنعم بسللوابغ 
اإلنعام«، كتبها ألجل األمري السيِّد ع�د الدين. رأيت نسخة منها ضمن جمموعة 
د رضللا ابن املريزا يوسللف الطباطبائّي التربيللزّي يف النجف.   عند السلليِّد حممَّ

ذ: 194-193/6.

احلاشللية عليه، للشلليخ عّل بن احلسللني بن عبد العايل الكركّي )ت 940هل(، . 8
توجد نسللختان منها يف )الرضوّية( ك� يف فهرسللها )52/2(، أكمله� املنتهي 
إىل أواسط صاة اجلمعة بخّط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل الربهيّي امللدّي 

.)1(
يف )957هل(. ذ: 194/6 

د سبط الشللهيد، وصاحب )الدّر . 9 احلاشللية عليه، للشلليخ عّل ابن الشلليخ حممَّ
املنثللور( )ت 1104هل(. قيل: إّن نسللخة منهللا يف )الرضوّيللة(، لكنّي مل أجد 

ذكرها يف فهرسها، ولعّلها فاتت عن مؤّلف الفهرست. ذ: 194/6.

ترجمات املخت�صر
ترمجة جمهولة املؤّلف، نسللختها تعود إىل أواخر القرن السابع اهلجرّي، ُطبعت . 1

يف طهران سنة )1344هل(. م: 100.

رة مع السابق. مركز تراث احِللَّة. )1( لعلَّها مكرَّ
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د تقي دانش پژوه، وهو أقدم ترمجة  وُطبعت ثانية سللنة )1362هل( برعاية حممَّ
له ك� يظهر)1(.

ترمجللة جمهولللة املؤّلف، نسللختها تعود إىل القللرن الثامن أو التاسللع اهلجرّي، . 2
 نسللختها يف م: إهلّيللات مشللهد، برقللم )190(، كلل� يف الفهرسللت: 43/1. 

م: 101.

د تقّي، نسللختها يف م: آسللتان قللدس، برقم . 3 للد باقر بن حممَّ ترمجللة للموىل حممَّ
)2716(، ك� يف الفهرست: 384/5. م: 101.

د تقي دانش  ذكللر هذه الرتاجم الثاث بخصوصّياهتا ونسللخها الدكتللور حممَّ
پژوه يف مقّدمته الفارسية لطبعة املخترص: 43-35.

للد القّمّي، مللن عل�ء القللرن احلادي عرش . 4 ترمجللة للموىل عللاء الدين بن حممَّ
اهلجرّي، نسختها يف م: گوهر شاد، برقم )1525(. م: 101.

د صالح بن سلللطان عّل الفراهايّن، نسللختها يف أصفهان، املكتبة . 5 ترمجللة ملحمَّ
العاّمة، برقم )3061(، ك� يف الفهرست: 66/1. م: 101.

ترمجة جمهولة املؤّلف، نسللختها يف م: دانشللگاه، ك� يف فهرست ميكروفيلمها . 6
209/2. م: 101.

وهناك ترمجة فارسيَّة توجد نسختها يف م: ملك، برقم )2632(، ذكرها السيِّد . 7
املدريّس يف م: 104.

)1( مقّدمة املخترص )بالفارسيَّة(: 35.
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ريا�س امل�صائل يف بيان الأحكام بالدلئل
هللو من أوسللع رشوح املخترص التاّمة احلاوية لرشح مجيللع أبواب وكتب املخترص 
النافع من الطهارة إىل الدّيات بصورة مستدّلة بذكر مجيع ما وصل إىل مؤّلفه من األقوال 

واألدّلة.

د الطباطبائّي )1161-1231هل(، وهو رشح  أّلفه السلليِّد مري عّل ابن السلليِّد حممَّ
مة الطهرايّن.  مزجلليٌّ عىل املخترص، دقيق، متني، متداول بللني الفضاء، ك� وصفه العاَّ

ذ: 336/11.

 ذكللر صاحب روضات اجلنّات أّن اسللم الكتللاب مقتبس ممّا أّلفه الشلليخ أمحد بن 

للد بن يوسللف الّطّي البحللرايّن)1( )ت 1102هللل( يف الفقه، والذي سللّ�ه )رياض  حممَّ
الدالئل وحياض املسائل()2(.

ّ والشهيد  والرشح عميق ودقيق وحاٍو لنظر أعام الفقه واحلديث، كابن فهد احِللِّ
والفاضل اهلندّي والوحيد البهبهايّن وصاحب احلدائق.

ولعّل اسللتيعابه لنظرّيات هؤالء األعام هو الذي صار منشللًأ للقول إّنه: ملّخص 
من املهّذب البارع ورشح اللمعة أو كشف اللثام واحلدائق ورشح املفاتيح)3(.

واملؤّلللف كثللرًيا مللا كان يقللول: »إيّن ما أردت للله النرش والتدوين بل املشللق 

)1( هو أستاذ الشيخ سلي�ن املاحوزّي صاحب البلغة، وتلميذ العّامة املجليّس )ت 1110هل( ك� 
يف الذريعة: 324/11.

)2( روضات اجلنّات: 87/1.
)3( الذريعة: 336/11.
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والتمرين، فرفعه اهلل تعاىل إىل ما رفع، ونفع به أحسن ما به ُينتَفع«)1(.

وهللذا يّتضللح بمراجعة أّول الكتاب، إذ بدأ بقوله: »بسللم اهلل الرمحن الرحيم، وبه 
د وآللله الطاهرين.  نسللتعني، واحلمللد هلل رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل سللّيدنا ونبّينا حممَّ

كتاب الطهارة: وأركانه أربعة... إلخ«)2(.

ولللو كان غرضلله غري ذلك لتوّسللع يف املقّدمة بأكثللر من هذا، وهذا إّنلل� يدّل عىل 
إخاصه يف حترير هذا الكتاب.

البطاقة ال�صخ�صيَّة ل�صاحب الريا�س
د بن عّل الطباطبائّي. اسمه: هو الفقيه األصويّل املاهر السيِّد عّل بن حممَّ

مولده: ُولد يف الكاظمّية بتاريخ: 12 ربيع األّول 1161هل.

د عّل ابن  مللة الوحيد البهبهايّن )السللّيد حممَّ مشــاخيه: تلمذ عىل ولد األسللتاذ العاَّ
د باقر()3(، وعىل خاله العّامة الوحيد البهبهايّن، وقيل: إّنه تلمذ عىل صاحب  السيِّد حممَّ

احلدائق أيًضا.

مؤّلفاته:

رشح عىل مفاتيح الرشائع.. 1

رشح عىل املخترص )وهو رياض املسائل(.. 2

)1( روضات اجلنّات: 229/4.
)2( انظر: مفتتح الرياض: 130/1، ط/ مجاعة املدرسني.

)3( كللذا ذكره أبو عّل احلائرّي يف )منتهى املقال(، ولعلَّه من سللهو القلم، فمقتىض احلال أنَّه يكون 
د باقر )الوحيد البهبهايّن( )ت 1216هل(. مركز تراث احِللَّة. د عّل ابن الشيخ حممَّ الشيخ حممَّ
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رشح ثاٍن عىل املخترص اخترصه من األّول)1(.. 3

رسللالة يف تثليث التسللبيحات األربع يف األخريتني وكيفّيللة ترتيب الصلوات . 4
املقضية عن األموات.

رسالة يف األصول المسة االعتقادّية.. 5

رسالة يف اإلمجاع واالستصحاب.. 6

رسالة يف جواز االكتفاء بربة واحدة يف التيّمم.. 7

رسائل أصولّية أو فقهّية يف موضوعات خمتلفة.. 8

حواٍش عىل احلدائق واملدارك واملعامل وغريها.. 9

وفاته:

مة الوحيد  تللويّف يف حدود سللنة )1231هل( يف كرباء، وُدفِن قريًبا مللن خاله العاَّ
البهبهايّن.

 وصللار كتابه هللذا مللورًدا للعللل�ء ومنهللًا للفضللاء، فزّينوه بللرشوح وحواٍش 
عديدة.

مللة الطهرايّن جمموعة منها يف الذريعللة )99/6-102(، وعدًدا آخر يف  أورد العاَّ
أجزاء أخرى، والسّيد حسني املدريّس يف كتابه بالفارسّية مقّدمه اى بر فقه شيعه: )320 

323(، وهي عىل النحو التايل:

د بن إسلل�عيل . 1 زهر الرياض املسللتخرج من الرياض بالفارسللّية للشلليخ حممَّ
احلائرّي تلميذ الوحيد وصاحب الرياض )ت 1216هل(. ذ: 71/12.

)1( اسمه )حديقة املؤمنني(. مركز تراث احِللَّة.
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احلاشللية عىل الرياض، للموىل عبد الكريم اإليروايّن القزوينّي، كان حيًّا سللنة . 2
)1260هل(. م: 320.

أوثق الوسائل، للموىل لطف عّل بن أمحد التربيزّي )ت 1262هل(. م: 320.. 3

احلاشللية عىل الرياض، للموىل عبد الوهاب شلليخ اإلسام باملشهد الرضوّي . 4
)ت 1262هل(. ذ: 100/6.

د جعفللر االسللرتآبادّي )ت 1263هل(. . 5  احلاشللية عللىل الرياض، للمللوىل حممَّ
م: 321.

رشح الرياض، جمهول املؤّلف، حمّرر قبل سللنة )1268هل( يف م: آستان قدس . 6
برقم )2473(. م: 320.

أنوار الرياض، جمهول املؤّلف، إالَّ أّنه ُحّرر سنة )1269هل(. م: 322.. 7

د تقي ابن األمري مؤمن احلسينّي القزوينّي . 8 احلاشللية عىل الرياض، للسللّيد حممَّ
)ت 1270هل(. ذ: 100/6.

احلاشللية عىل الرياض، للسّيد حسني ابن السلليِّد دلدار عّل النقوّي اللكنهوّي . 9
)ت 1273هل(، ذ: 100/6.

د جواد بن أمحد النراقّي )ت 1278هل(. م: 322.. 10 احلاشية عىل الرياض، ملحمَّ

احلاشللية عللىل الريللاض، للسللّيد شللفيع ابللن السلليِّد عللّل أكللرب اجلابلقللّي . 11
 

)ت 1280هل(. ذ: 100/6.

د بن عبدالصمد الشهشهايّن )ت 1287هل(. . 12  أنوار الرياض يف ث�ن جمّلدات ملحمَّ
ذ: 427/2، م: 321.
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د ابن أيب القاسم . 13 احلاشللية عىل الرياض، للمريزا عبد الواسللع ابن السلليِّد حممَّ
الزنجايّن )1235-1291هل(. ذ: 100/6.

احلاشللية عىل الرياض، للمريزا نرص اهلل الفللاريّس، املدّرس باحلرة الرضوّية . 14
)ت 1291هل(. ذ: 100/6.

مفتاح الرياض، إلس�عيل بن نجف احلسينّي املرندّي )ت 1318هل(. م: 322.. 15

احلاشية عىل الرياض، للشيخ عبداحلسللني بن نعمة الطرحيّي )ت 1295هل(. . 16
ذ: 101/6.

د بللن سلللي�ن التنكابنّي، كان حيًّا سللنة . 17 احلاشللية عللىل الريللاض، للمريزا حممَّ
)1296هل(. ذ: 99/6.

للد تقي بن حسللني عّل بن رضللا اهلروّي . 18 احلاشللية عللىل الريللاض، للموىل حممَّ
األصفهايّن )ت 1299هل(. ذ: 99/6.

د حسللن الطهرايّن . 19 للد صالح ابن األمري حممَّ زهللر الرياض، لسللبط املؤّلف حممَّ
امللّقب بالداماد )ت 1303هل(. ذ: 70/12، م: 322.

ر . 20 كاشف املرام عن أرسار رياض األحكام، للشيخ عّل القزوينّي احلائرّي، ُحرِّ
سنة )1304هل(، نسخته يف م: املرعش برقم )7406(.

التأّملّيللات، وهي حاشللية عللىل الرياض مع بيللان وجوه تأّماتلله، للموىل آقا . 21
الوينّي القزوينّي )1247-1307هل(. ذ: 301/3.

د عّل بن أمحد القراجه داغّي )ت 1310هل(. . 22 احلاشية عىل الرياض، للموىل حممَّ
ذ: 101/6.
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احلاشللية عىل الرياض، للمريزا هاشللم ابن املريزا زين العابدين الوانسللارّي . 23
الچهارسوقّي )ت 1318هل(. ذ: 101/6.

وثيقة الوسائل، ألمحد بن عّل احلسينّي الرشتّي، ُطبِع يف حياته سنة )1320هل(. . 24
م: 322.

احلاشللية عىل الرياض، للسّيد مصطفى ابن السيِّد هادي ابن السيِّد مهدّي ابن . 25
السيِّد دلدار عّل اللكنهوّي )ت 1323هل(. ذ: 102/6.

 طرائق الرياض، لغام حسني بن عّل أصغر الدربندّي )ت 1323هل(. ذ: 6/. 26
101، م: 322.

احلاشية عىل الرياض، للشيخ إس�عيل الزنجايّن )ت 1332هل(. ذ: 99/6.. 27

د تقي القزوينّي املعروف بالسّيد آقا القزوينّي . 28 احلاشية عىل الرياض، للسّيد حممَّ
)ت 1334هل(. ذ: 75/4 و99/6.

د نصللري املدّرس . 29 د عللّل ابن املللوىل حممَّ احلاشللية عللىل الرياض، للمللريزا حممَّ
الچهاردهّي )ت 1334هل(. ذ: 102/6.

احلاشللية عىل الرياض، للسللّيد مصطفى ابن السيِّد حسللني احلسينّي الكاشايّن . 30
)ت 1336هل(. ذ: 102/6.

احلاشللية عىل الرياض، لشمس الدين حممود بن عّل املرعّش )ت 1338هل(. . 31
نسخته يف م: املرعّش برقم )2623(.

رشح الرياض، للسّيد آقا أمحد القّمّي )ت 1349هل(. مقّدمة املخترص: 29.. 32

د حسللن القايينّي . 33 د باقللر ابن املللوىل حممَّ احلاشللية عللىل الرياض، للشلليخ حممَّ
البريجندّي )1276-1352هل(. ذ: 99/6.
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د احلسينّي األنگجّي . 34 احلاشللية عىل الرياض، للسللّيد املريزا أيب احلسللن بن حممَّ
)1282-1357هل(. ذ: 99/6.

احلاشية عىل الرياض، للسّيد حمسن احلكيم )1306-1391هل(. ذ: 101/6، . 35
م: 323.

وهناك رشوح وتعليقات جمهولة التاريخ نوردها تباًعا:

إيضاح الرياض، حلبيب اهلل بن مدد عّل الكاشايّن. م: 323.. 36

رشح لعبد الكريم اإليروايّن القزوينّي. م: 321.. 37

رشح لعّل أكرب القزوينّي. م: 322.. 38

د الوئّي. م: 322.. 39 رشح ملحمود بن حممَّ

رشح لفخر الدين النراقّي. م: 322.. 40

املصباح املنري، جمهول املؤّلف، نسخته يف م: املرعش. م: 321. 41

نسخة يف م: آستان قدس، برقم )8268(.. 42

نسخة يف م: الفيضّية، برقم )800/2(.. 43

نسخة يف م: ملك، برقم )5782/3(.. 44



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)3(

اجلامــع للشرائــع)))

بقلم
ال�صيخ طه الطرزّي

ـة فقه اأهل البيت، العدد 64، ال�صــنة ال�صاد�صــة ع�صــرة، 1432هـ/  جملَـّ
2011م

قني، بإرشاف الشيخ  )1( احِللِّلّي، حييى بن سللعيد، اجلامع للرشائع، تصحيح وحتقيق: مجع من املحقِّ
سة سيِّد الشهداء العلميَّة، قّم، ط1، 1405هل، يقع يف )648( صفحة من  جعفر السبحايّن، مؤسَّ

القطع الوزيرّي.
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املوؤّلف يف �صطور
 هللو أبللو زكريللا حييى )األصغللر( بن أمحللد بن حييللى )األكللرب()1( بن احلسللن ابن 
)2(، املشهور بل)حييى بن سللعيد(، وامللقب بل)نجيب الدين( أو )حمّب  ّ سللعيد اهلذيّل احِللِّ

الدين()3(.

ولد بالكوفة)4( سنة 601هل، وتويّف باحلّلة سنة 689هل)5(، وقيل 690هل)6(.

لّي)8(. )7(، وسبط ابن إدريس احِللِّ ّ وهو ابن عّم املحّقق احِللِّ

ّ يف الكتب الفقهيَّة بل)ابني سعيد( واملستعمل األّول هلذا  يعرّب عنه وعن املحّقق احِللِّ
التعبري هو الشهيد األّول)9(، وما قبل كتاب )كشف اللثام( إذا أطلق )ابن سعيد( فاملراد 

)1( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، مؤسسة إس�عيليان واملكتبة اإلساميَّة، قّم 
وطهران، 1408هل: 125/24.

)2( التسرتّي، نور اهلل، جمالس املؤمنني، املكتبة اإلساميَّة، طهران، ط3، 1365ش: 569/1.
د، فرائد السللمطني يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني  )3( اجلوينّي الراسللانلّي، إبراهيم بن حممَّ
د باقر املحمودّي، مؤسسللة املحمودّي للطباعة والنرش،  للة من ذرّيتهم، حتقيق: حممَّ واألئمَّ

بريوت، ط1، 1400هل: 276/2.
)4( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 61/5.

)5( املصدر نفسه.
لللّي، تقي الدين احلسللن بن عّل بللن داود، الرجال، منشللورات جامعة طهران،  )6( ابللن داود احِللِّ

1383هل: 371.
د بن احلسن، أمل اآلمل يف تراجم عل�ء جبل عامل، مكتبة األندلس، بغداد،  )7( احلّر العامّل، حممَّ

1385هل: 347/2.
للد بن مجال الديللن مّكّي العامّل، ذكرى الشلليعة يف أحكام الرشيعة، حتقيق  )8( الشللهيد األّول، حممَّ
وتصحيللح: مجللع من حمّققللي مؤسسللة آل البيللت، مؤسسللة آل البيت، قللّم، ط1، 

1419هل: 422/3
)9( الشللهيد األّول، حمّمد بن مجال الدين مّكّي العامّل، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد، حتقيق= 
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، وأكثر من اسللتفاد ذلك العميدّي )ت 754 هل.ق( صاحب كتاب كنز  ّ به املحّقق احِللِّ
الفوائد)1(.

أّمللا إذا ُأطلللق »احِللِّّيون األربعة«)2( فاملللراد هبم: املؤّلف، وابللن إدريس، واملحّقق 
. ّ مة احِللِّ ، والعاَّ ّ احِللِّ

وإّن هناك تعبرًيا متعارًفا ُيراد به املؤّلف، وهو »صاحب اجلامع«)3(، اجلامع للرشائع.

احلياة العلمّية
ّ عىل كبار عل�ء عرصه وأفاضلهم، منهم: تلمذ حييى بن سعيد احِللِّ

د بن عبد اهلل بللن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي . 1 حميللي الديللن أبو حامللد، حممَّ
)املولود بعد 564هللل، واملتوّف حدود 638هل()4(، ابن أخ أيب املكارم محزة بن 

زهرة، صاحب )غنية النزوع(.

=وتصحيللح: رضا املختارّي، مكتب اإلعام اإلسللامّي يف احلوزة العلمّيللة، قّم املرّشفة، ط1، 
ّ قد ولد يف سللنة 602هل، وتويف يف سللنة 676هل،  1414هللل: 151/1. نظًرا إىل أّن املحقق احِللِّ
بين� ابن سعيد ابن عّمه أكرب منه بسنة تقريًبا. باإلضافة إىل قول بعضهم: وإّن الشيخ نجيب الدين 
حييللي بللن أمحد الذي هو ابن عّم املحّقق من غري واسللطة لو مل يكن يف زمانه بأشللهر منه يف الفقه 
د باقر، روضات اجلنّات  والتقّدم لدى الفضاء ملا كان بأنقص منه. املوسللوّي الوانسارّي، حممَّ

يف أحوال العل�ء والسادات، دار الكتب العلميَّة، قم، 1390هل: 189/2.
د األعرج احلسللينّي، كنز الفوائد يف حّل مشللكات القواعد،  )1( العميللدّي، عميد الديللن بن حممَّ
حتقيق وتصحيح: حميي الدين الواعظّي واحلاج ك�ل الكاتب وجال األسللدّي، مؤسسللة النرش 
اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسللني يف احلللوزة العلمّية، قّم، ط1، 1416هللل: 175/1، 176، 

187، 247، 282 و...، 69/2، 72، 320 و... 364/3، 446 و...
د بن مجال الدين مكّي العامّل، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 367/3. )2( الشهيد األّول، حممَّ
 )3( كنموذج انظر: األمني، حمسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1406هل: 6/3، 
د بن مجال الدين مكّي العامّل، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 446/1. الشهيد األّول، حممَّ

)4( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 388/9.
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د بن أيب الربكات بن إبراهيم الي�يّن الصنعايّن)1(، وقد أشار املؤّلف يف ناية . 2 حممَّ
الكتاب ضمن حتقيقه لسللند كتاب الدّيات لظريف بن ناصح- بناًء عىل طلب 
شللخص غري معروف- أشللار إىل اثنني من مشللاخيه، ومها: ابن زهرة احللبّي، 

د بن أيب الربكات)2(. وحممَّ

السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي )ت 630هل(، إذ عرّفه البعض بأّنه . 3
من أساتذة ابن سعيد)3(.

ابن األخر، انفرد بنقل ذلك جال الدين السيوطّي، إذ قال: »سمع من ابن . 4
األخر«)4(.

د بن  كذلك من ضمن العل�ء الكبار الذين أخذ عنهم ابن سعيد: نجيب الدين حممَّ
ّ الَربِعّي، ووالده أمحد بن حييى)5(. جعفر بن أيب البقاء، وهبة اهلل بن ن� احِللِّ

وهنللاك ماحظللة قابلللة للتأّمللل، وهللي: أّنلله مل يكللن هنللاك أّي أثللر يف مصللدر 
 ُمعتللرب ُيشللري إىل أّنلله أخللذ عللن نجللم الديللن جعفللر بللن احلسللن املعللروف باملحّقللق 

. ّ احِللِّ

تالمذته
 ّ مللة احِللِّ  تلمللّذ عللىل يديه وروى عنلله الكثري مللن العل�ء واألفاضللل منهم: العاَّ

)1( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 229/1.
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 606-605.

د صادق بحر  )3( البحلرايّن، يوسف بلن أمحد، للؤلؤة البحرين يف اإلجازة لقريّن العني، حتقيق: حممَّ
العلوم، مؤسسة آل البيت، قم، ط2: 281.

)4( السيوطلّي، جال الدين عبد الرمحن، بغية اللوعاة فلي طبقلات اللغويني والنحاة: 331/2.
)5( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع، مقدمه: جعفر السبحانلّي: 12.
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)ت 726هل()1(، والسيِّد عبد الكريم بن طاوس )ت 693هل()2(، والشيخ جال الدين، 
ّ )كان حيًّا 752هل()3(، والسلليِّد عّز الدين، احلسللن بن  د، احلسللن بللن ن� احللللِّ  أبو حممَّ
د بن عّل، املعروف بل)ابن أبزر احلسللينّي، كان حيًّا سنة 655هل()4(، والسيِّد  عّل بن حممَّ
د الطربّي )حيًّا سللنة 677هل()5(،  نجم الدين أبو عبد اهلل، واحلسللني بن أردشللري بن حممَّ
والشيخ ك�ل الدين، عّل بن مّحاد الليثّي الواسطّي )حيًّا سنة 756هل()6(، والشيخ عمرو بن 

 
احلسللن بن خاقان )حيًّا سللنة 674 هل()7(، وأمحد بن عبد الكريم )حيًّا سنة 681هل()8(، 
د بن أمحد بن صالح السيبّي القسينّي )حيًّا سنة 635هل()9(، واحلسن  وشمس الدين حممَّ
ابللن عّل بللن داود )الرجايل املشللهور( )بعد 707هل()10(، ويوسللف بللن حاتم بن فوز 

د بن احلسللن، أمل اآلمل يف تراجم  )1( األمني، حمسللن، أعيان الشلليعة: 89/4، احلّر العامّل، حممَّ
عل�ء جبل عامل: 347/2.

)2( األفنللدّي األصفهانلللّي، مريزا عبد اهلل، تعليقللة أمل اآلمل، مكتبة آية اهلل املرعللّش العاّمة، قّم، 
1410هل: 335، األفندّي األصفهايّن، مريزا عبد اهلل، رياض العل�ء وحياض الفضاء، حتقيق: 

أمحد احلسينّي، خيام، 1401هل: 337/5.
)3( األفندّي األصفهايّن، مريزا عبد اهلل، تعليقة أمل اآلمل: 335.

)4( الطهرايّن، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشلليعة: 1، األَنوار السللاطعة: 41، األمني، حمسن، 
أعيان الشيعة: 263-451/5.

)5( الطهرايّن، آقلا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 263/1، األفنلدّي األصفهايّن، مريزا عبد 
اهلل، رياض العل�ء وحياض الفضاء: 338/5، األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 212/5.

)6( الطهرايّن، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 203/1.
)7( املصدر نفسه: 264/1. 

 )8( الطهرانلللّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشلليعة: 55/6، األمني، حمسللن، أعيان الشلليعة: 
.6/3

)9( األَنوار الساطعة: 109.
لّي، تقي الدين  )10( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 247/20، ابن داود احِللِّ

احلسن بن عّل بن داود، الرجال: 371.
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د بن أمحد، رشف الدين أبو القاسم بن   العامّل )حيًّا قبل 676هل()1(، والوزير عّل بن حممَّ
د بن عّل بن طاوس  الوزير مؤّيد الدين ابن العلقمي)2(، والعامل الزاهد جال الدين حممَّ
د بن حييى بن سللعيد)4(، والسلليِّد شللمس الدين   )680هللل()3(، وولده صفي الدين حممَّ
د ابن املؤّيد  د بن أيب املعايل )769هل()5(، وأبو إسللحاق، إبراهيم بن سعد الدين حممَّ حممَّ

د اجلوينّي )ت 722هل()6(. أيب بكر ابن أيب عبد اهلل بن محويه بن حممَّ

اآثاره وتاأليفاته
ا من التأليفللات يف خمتلف العلللوم من الفقه  تللرك ابللن سللعيد وراءُه تراًثا قّيلللً� ثريًّ

واألصول وعلوم القرآن، منها:

نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر)7(.. 1

املدخل يف أصول الفقه)8(.. 2

كشف االلتباس عن نجاسة األرجاس)9(.. 3

)1( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 319/10.
)2( املصدر نفسه.
)3( املصدر نفسه.

)4( السبحانلّي، جعفر، تذكرة األعيان، مؤّسسة اإلمام الصادق، قم: 236.
سة الوفاء، بريوت،  ة األطهار، مؤسَّ د باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ )5( املجليّس، حممَّ

1404هل: 114/107.
د، فرائد السمطني  )6( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 219/2، اجلوينّي الراسايّن، إبراهيم بن حممَّ

ة من ذريَّتهم: 276/2 و277. يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني واألئمَّ
)7( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 191/5.

لّي، تقي الدين احلسن بن عّل بن داود، الرجال: 371. )8( ابن داود احِللِّ
)9( الطهرايّن، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 21/18.
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كتاب السفر)1(.. 4

معامل الدين يف الفقه)2(.. 5

مسألة يف نجاسة املرشكني)3(.. 6

قضاء الفوائت)4(.. 7

الفحص والبيان يف أرسار القرآن)5( )6(.. 8

اجلامع للرشائع )الكتاب حمّل البحث(.. 9

وممّللا يبعث عىل األسللف أّن متام هذه اآلثار القّيمة مفقودة، سللوى )نزهة الناظر(، 
و)اجلامع للرشائع(.

التعريف بالكتاب
أّما تسمية الكتاب، فقد جاء يف بعض املصادر باسم )اجلامع يف الرشائع(، أو)جامع 

د بن مجال  )1( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشلليعة: 184/12. الشهيد األّول، حممَّ
الدين مّكّي العامّل، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 291/4.
)2( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إيل تصانيف الشيعة: 199/21.

)3( املصدر نفسه: 397/20.
ا ما يف الكتاب يثبت له  )4( ك� يعتقد صاحب أعيان الشلليعة »نسللبه إليه الشللهيد يف غاية املراد«. أمَّ
كتاًبللا أو رسللالة يف قضاء الفوائت وال يثبت له تأليًفا هبذا اإلسللم املعنّي. انظر: األمني، حمسللن، 
أعيان الشيعة: 287/10، الشهيد األّول، حمّمد بن مجال الدين مّكّي العامّل، غاية املراد يف رشح 

نكت اإلرشاد: 100/1.
)5( النباطللّي البيايّض، عّل بن يونس، الرصاط املسللتقيم إىل مسللتحقي التقديللم، مكتبة احليدرّية، 

النجف، 1384هل: 23/1.
لّي. مركز تراث احِللَّة. )6( كذا، وهو البن القطَّان احِللِّ
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الرشائع()1(، إاّل أّن املؤّلف سّ�ه يف مقّدمة الكتاب بل)اجلامع للرشائع()2(.

ورّب� ُعرّب عنه بل)اجلامع( اختصاًرا، ومنه أخذ عنوان )صاحب اجلامع()3(.

أّما عن تاريخ تأليف الكتاب فلم حيرنا يشء دقيق يف ذلك، ولكن بااللتفات إىل 
مللا ذكره املؤّلف يف باب اللعان يف معرض كامه حول املسللجد واملنرب النبوّي، إذ قال: 
»ويف هذه السنة، وهي سنة أربع ومخسني وست�ئة يف شهر رمضان احرتق املنرب وسقوف 
املسللجد، ثّم عمل بدل املنرب«)4(، وكذلك إجازته ألحد طّابه أمحد بن عبد الكريم سنة 
)681هل( التي أجازه بواسطتها نقل كتاب اجلامع للرشائع)5(، يستفاد ويستنتج: أّنه كان 

مشغواًل بتأليفه سنة 654هل، وأّنه قد انتهى من تأليفه قبل سنة 681هل.

أّمللا عن هدف الكتاب فقد قللال املؤّلف يف خطبة الكتللاب: »فقد عزمت عىل مجع 
كتللاب يف جمللّرد الفقه، حاٍو لألصللول، جامع لألبللواب والفصول، وسللّميته )الكتاب 

اجلامع للرشائع(«)6(.

وجمللّرد الفقه اصطاح اعتاد إطاقلله كبار العل�ء والفقهاء أمثال الشلليخ الطويّس 
وابللن إدريس، إلخراج ما يرتبط باألدعية واالعتقادات من البحوث يف املوضوع، مثال 

د باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار  )1( األمني، حمسللن، أعيان الشيعة: 92/4، املجليّس، حممَّ
د بن احلسن، كشف اللثام واإلهبام عن قواعد  ة األطهار: 171/81، الفاضل اهلندّي، حممَّ األئمَّ
األحكام، حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤّسسة النرش اإلسامّي، مؤّسسة النرش اإلسامّي 

التابعة جل�عة املدّرسني يف احلوزة العلمّية، قّم، ط1، 1416هل: 157/10.
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 17.

د بن احلسن، أمل اآلمل يف تراجم عل�ء جبل عامل: 345/2. )3( احلّر العامّل، حممَّ
)4( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 481.

)5( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 6/3.
)6( احِللِّلّي، حييى بن سللعيد، اجلامع للرشائع: 17. »فقد عزمت عىل مجع كتاب يف جمّرد الفقه، حاٍو 

لألصول، جامع لألبواب والفصول، وسّميته الكتاب اجلامع للرشائع«.
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ذلك ما ذكره الشلليخ الطويّس يف مقدمة املبسوط: »واقترصت عىل جمّرد الفقه دون 
األدعيللة واآلداب«، وابللن إدريس يف السائللر: »واالقتصار في� أورده عللىل جمّرد الفقه 

والفتوى دون التطويل بذكر األدعية والتسبيح«)1(.

فهر�صة املطالب
يتكللّون اجلامللع للرشائع من سللبعَة عرَش باًبللا )كتاًبا( أساسلليًّا، باإلضافة إىل ذلك 
تضّمللن الكتاب ثاثللة مباحث أخرى، وهبذا يعللدُّ األقل من حيث الكمية بالنسللبة إىل 

سوابقه من اآلثار.

أّما الكتب من حيث الرتتيب، فهي:

الطهارة، الصاة، الزكاة، الصوم، احلّج والعمرة، اجلهاد، البيع، املباحات، العتق، 
األي�ن والكفارات، النكاح، الوصية، املرياث، القضاء، الشهادات، احلدود، اجلنايات، 

الدّيات.

أّما املباحث الثاثة التي تضّمنها الكتاب، فهي:

رواية ظريف بن ناصح، وفصل يف بعض احلقوق الواجبة واملستحبة، ووصّية أمري 
.د بن احلنفّية املؤمنني عّل لولده حممَّ

هنللاك بعض األبللواب الفقهيَّة جللاءت يف الواقع بعنوان ملحقللات لبعض الكتب 
األصلّيللة، أكثر ما وجد من هذه امللحقات هللو يف باب البيع، وهبذا يكون خاًفا ملا ورد 

د الكشفّي،  د بن احلسللن، املبسللوط يف فقه اإلماميَّة، حتقيق وتصحيح: السيِّد حممَّ )1( الطويّس، حممَّ
، ابن إدريس،  ّ املكتبللة املرتضوّية إلحيللاء اآلثار اجلعفرّية، طهران، ط3، 1387هللل: 3/1، احِللِّ
السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، مؤّسسللة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسللني يف احلوزة 

العلميَّة، قّم، ط2، 1410هل: 54/1.
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مللن ترتيب لبعض اآلثار السللابقة هلللذا التأليف، فقد أتى بمباحث: الشللفعة، القرض، 
الديللن، الرهن، اإلجللارة، املزارعللة، املسللاقاة، الضلل�ن والكفالة واحلوالللة، الصلح، 
الرشكللة، املضاربللة، الوكالة، اجلعالللة، الوديعللة، العارية، السللبق والرمايللة، اإلقرار، 
الغصب، اللقطة والّضاّلة واملنبوذ، احلجر، املفلس، اهلبة والصدقة، والسكنى والعمرى 
والرقبللى واحلبيس، الوقف وإحياء املوات، ملحقًة بكتللاب البيع وإدامًة له، ال بعناوين 

متّثل كتب مستقّلة. 

وذكر الطاق بعنوان باب ملحق بكتاب النكاح)1(.

وكتللاب اجلامع من حيللث هذا النظم هو كثري الشللبه بكتاب )غنيللة النزوع( البن 
زهرة، إالَّ أّن يف الغنية أدخل املباحث اإلحلاقّية هنا بعنوان فصول ال ملحقات.

وهكللذا نحللو من الرتتيب رّب� جاء بنللاًء عىل نظره الفقهي لبعللض البحوث، مثال 
ذلللك: الُمس، فهو يف نظره يقوم مقام الزكاة بالنسللبة للهاشللمّيني)2(، ومن هنا أتى به 

بعنوان باب مربوط بالزكاة، ومل يأِت به بعنوان كتاب مستقل.

وقللد جاء ترتيللب الكتب العبادّيللة مطابًقا إىل حدٍّ مللا ملا هو متعللاَرف يف املؤّلفات 
 السللابقة للجامللع للرشائع، إذ اشللتمل عىل: الطهللارة، الصاة، الللزكاة، الصوم، احلّج 
واجلهللاد، إالَّ أّن املحّقللق يف كتبلله والفاضللل اآليّب كذلللك ومن قبلهم ابللن محزة ذكروا 
االعتكاف بعنوان كتاب مسللتقل وقبللل احلّج)3(، يف حني عّده املصنّللف بعنوان باًبا من 

لّي حلاٍو لسبٍع من األبواب الفقهيَّة، وهو رشح ناقص لكتابه اآلخر  )1( كتلاب املعترب للمحّقق احِللِّ
)املخترص النافع( الذي يشتمل عىل 45 باًبا فقهيًّا
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 150.

د احلّسللون،  د بن عّل بن محزة، الوسلليلة إىل نيل الفضيلة، حتقيق وتصحيح: حممَّ )3( الطللويّس، حممَّ
مكتبللة آيللة اهلل املرعّش العاّمة، قّم، ط1، 1408هل: 152، اآليّب، حسللن بن أيب طالب، كشللف 
الرمللوز يف رشح خمترص النافع، حتقيق وتصحيح: عّل پناه اإلشللتهاردّي وآقا حسللني اليزدّي،= 
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كتاب الصوم)1(.

أّمللا ترتيللب املطالب األخرى فهو خمتلللف كثرًيا عّ� يف عداه من اآلثللار واملؤّلفات 
السابقة.

ويعّد الكتاب فتوائيًّا، ناحظ أّن املؤّلف يف أكثر الكتب يبدأ بتقسي�ت أحكام ذلك 
الكتللاب، والوحيللد من تلك الكتب األصلّيللة الذي بدأه بالتعريف هللو كتاب الصوم، 

ومن ثّم استمّر يف بيان أحكامه.

هنللاك بعللض العناوين مثللل )الكتاب احلّج والعمللرة()2( كثر اسللتع�له وراج بعد 
اجلامع)3(، وإّن )باب اللقيط والّضاّلة واملنبوذ( يعّد من ابتكارات املصنِّف)4(.

=مؤّسسللة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسللني يف احلوزة العلميَّة، قللّم، ط3، 1417هل: 
، نجم الدين جعفر بن احلسللن، رشائع اإلسللام يف مسللائل احلللال واحلرام،  ّ  315/1، احِللللِّ
د عّل البّقال، مؤّسسللة إسلل�عيليان، قللّم، ط2، 1408هل:  حتقيللق وتصحيح: عبد احلسللني حممَّ
، نجللم الديللن جعفللر بن احلسللن، املختللرص النافع يف فقلله اإلماميَّة، مؤسسللة  ّ 192/1، احِللللِّ
، نجم الدين جعفر بن احلسللن،  املعترب  املطبوعللات الدينّية، قّم، ط6، 1418هللل: 73/1. احِلّلّ
د عّل احليدرّي والسلليِّد مهدّي شللمس الدين والسلليِّد  يف رشح املخترص، حتقيق وتصحيح: حممَّ
د املرتضوّي والسلليِّد عّل املوسللوّي، مؤّسسللة سيِّد الشللهداء، قّم، ط1، 1407هل:  أبو حممَّ

.725/2
)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 165.

)2( املصدر نفسه: 168.
)3( كنموذج انظر: احلسللن بن يوسف بن املطّهر األسللدّي، تذكرة الفقهاء، حتقيق وتصحيح: جلنة 
د بن  ، حممَّ ّ التحقيق يف مؤّسسللة آل البيت، مؤّسسة آل البيت، قّم، ط1: 5/7. احِللِّ
احلسن، الرسالة الفخرّية يف معرفة النّية، حتقيق وتصحيح: صفاء الدين البرصّي، جممع البحوث 

اإلساميَّة، مشهد، ط1، 1411هل: 71.
)4( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 352.
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مقارنة بني اجلامع ونزهة الناظر
ذكللر املؤّلف يف مقّدمللة اجلامع أّنه عازم بعد االنتهاء مللن اجلامع عىل تأليف كتاب 

تها)1(. يتضّمن مسائل االّتفاق واالختاف ووجوه األقوال وأدلَّ

وهللذا املضمون يّتفق مع حمتوى كتاب نزهللة الناظر- الكتاب الوحيد الذي وصل 
إلينا مع اجلامع بناًء عىل صحة نسللبته إليلله)2(- وال يّتفق مع مضمون باقي كتبه لوضوح 

ا تناولت مواضيع خاّصة. أنَّ

ونزهة الناظر مع كونه ليس كباقي الدورات الفقهيَّة االسللتداللّية، إالَّ أّنه مع ذلك 
يمكن مشللاهدة االسللتدالل عىل بعض الفروع يف حماور خمتلفة مللن الكتاب ونقل آراء 

الفقهاء فيه مشاهدًة واضحة.

ا أن يكون هو ذلك الكتللاب املقصود يف املقّدمة،  لكللن مع ذلك فمن املسللتبعد جدًّ
والللذي عزم الكاتب عىل تأليفه، وذلك ملا يظهر من عبللارة الكاتب بأّنه كان عازًما عىل 
تأليللف كتاب أكثللر تفصيًا مللن اجلامع من جهة كثرة املسللائل، وكذلللك نقل األقوال 
واألدّلللة، واحلللال أّن مللا هو موجللود يف نزهة الناظر ليس سللوى بيان مسللائل خاّصة، 

باإلضافة إىل أّنه مل يتطّرق إىل األدّلة واألقوال بالتفصيل.

وعىل كّل حال، فإن كان الكتاب الذي وعد به املؤّلف هو نزهة الناظر، أو كان هو 
كتاب آخر ومل يقع يف أيدينا، أو مل يتمّكن الكاتب لسبٍب ما من الوفاء بوعده، فإّن إجراء 
مقارنللة بني هذين األثرين )اجلامع والنزهة(، وبيان مدى تغرّي وحتّول آراء الكاتب فيه� 

يستحّق االهت�م.

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 17
د بن عبد اهلل. انظر:  )2( يعتقلللد البعللض أّن مؤّلف نلزهة الناظر هلو مهّذب اللدين احلسللني بن حممَّ

الطهرايّن، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 125/24.
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فمن املوارد التي اختلفت فيها فتاوى الكاتب يف الكتابني، هي:

ذهللب يف اجلامللع للرشائللع إىل حرمللة التكّلللم يف أثنللاء خطبة صللاة اجلمعة . 1
ووجوب االست�ع للخطبة)1(.

أّما يف نزهة الناظر فقد ذهب إىل كراهة التكّلم مستدالًّ بعدم عثوره عىل ما يقتيض 
احلرمة، ذكر ذلك عندما نقل رأي الشيخ الطويّس يف ذلك وهو احلرمة)2(.

أجاز لبس احلرير للنساء مطلًقا يف اجلامع)3(، بين� أجازه يف النزهة عىل الكراهة . 2
يف حال االختيار)4(.

تللرّدد يف بحللث الرضللاع يف اجلامللع يف كللون الرضاعللة املوجبللة للحرمة بني . 3
الرضاعللة ملللّدة يوم أو عرش رضعللات أو مخس عرشة رضعللة)5(، بين� قطع يف 

النزهة من كونا مخس عرشة رضعة)6(.

ذهللب يف اجلامللع إىل أّن تّلقي الركبللان)7( حللراٌم)8(، أّما يف النزهللة فقد اختار . 4
الكراهة)9(.

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 95.
)2( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر، حتقيق: أمحد احلسينّي، نور 

الدين الواعظّي، منشورات الريّض، قّم، 1386هل: 44.
)3( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، اجلامع للرشائع: 395.

)4( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر: 23.
)5( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، اجلامع للرشائع: 435.

)6( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر: 93.
)7( اسللتقبال أهللايل البلد القافلة ألجل البيع عليهم أو الشلللراء منهم قبللل وصوهلم إىل البلد بقيمة 

أرخص أو أغىل.
)8( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 257.

)9( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر: 79.
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اأدلَّة ال�صتنباط

1. القرآن الكريم:

أثناء بيانه لبحث كيفية االستحاف أشار ابن سعيد إىل معنى االجتهاد الذي ينبغي 
أن يكللون عليه القايض، وعّرفلله بأّنه االّطاع واملعرفة الكافية عىل فقه القرآن والسللنّة، 

باإلضافة إىل اإلملام بمسائل اإلمجاع واللغة العربّية)1(.

أّمللا كيفّية إفادتلله من القللرآن الكريم، فقد اّتللذت أبعاًدا وأشللكااًل خمتلفة يمكن 
حرصها باجلملة يف مقام إفتائه، وما يرتبط به بمجالني:

ل: وهللي األكثر اسللتفادة مللن ِقبل املؤّلف- االسللتفادة من ظواهللر اآليات،  األوَّ
واالعت�د عليها يف بيان الفتاوى.

يبتدأ أحياًنا بذكر اآلية الرشيفة، ثّم يعطف عليها ببيان البحث واملطلب.

ــَ�ِء َماًء  مللن باب املثللال، ففي كتاب املياه يقللول: »قال اهلل تعللاىل ﴿َوَأنَزْلنَا ِمْن السَّ
َطُهوًرا﴾ وال جتوز إزالة النجاسة، ورفع احلدث إالَّ باملاء املطلق«)2(، فهو باستفادته هذه 

حكم بطهارة املاء الذاتّية، باإلضافة إىل مطهرّيته لغريه.

ويف بعض األحيان، وبعد بيان الفتوى، يأيت بشللاهد قرآيّن عىل ذلك، من قبيل بيانه 
لفتللوى جواز نظر الشللخص إىل وجه ويد ورأس وصدر وسللاق وعضللد َمن كانت له 
﴾ كشللاهد  حمرًما، إذ يسللتتبع فتواه هذه باآلية القرآنية ﴿َوالَ ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ

عىل ما ذكر)3(.

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 529.
)2( املصدر نفسه: 18.

)3( املصدر نفسه: 396.
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باإلضافة إىل االسللتفادة من ظواهر اآليات، فهو يسللتعني كذلك بنصوص القرآن 
وعموم اآليات)1(.

الثاين: االستشللهاد بالقرآن الكريم يف جمال األدب واللغة وما يرتبط هب�. من قبيل: 
إذا قال شخص يف مقام اإلقرار:»له عّل عرشة إالَّ درمهني إالَّ درمًها، فاألّول نفي والثاين 
إثبات«)2(، لذا يكون معنى العبارة: له عّل عرشة دراهم إاّل درمًها بمعنى تسللعة دراهم، 

وُهْم َأْجَِعنَي * إاِلَّ اْمَرَأَتُه﴾)3(. ا َلـُمنَجُّ وهذا كقوله تعاىل ﴿إاِلَّ آَل ُلوٍط... إِنَّ

وممّا جيللدر االلتفات إليه أّن مجيع االسللتفادات القرآنّيللة يف اجلامع للرشائع هي يف 
روايات أهل البيت ومأخوذة منها.

2. السنّة:
مع أّن الكتاب اّتذ منحًى فتوائيًّا، وهو بمثابة رسالة عملّية، إالَّ أّنه مل خيُل يف بعض 

املوارد من االستدالل.

هذا، وقد أخذت الروايات املقدار األوفر من اسللتدالالت اجلامع، عىل أّن البعض 
مللن تلك الروايات ليس للله ذكر يف أيِّ مصدر روائي آخر، ومن هنا أشللار الفقهاء بعد 
ابن سللعيد إىل أّن مصدرها هو اجلامع للرشائع ال غريه من املصادر احلديثّية املعتربة من 

هذه الروايات:

أ. »ويف كتاب املشلليخة البن حمبوب روى صالح عللن عامر بن عبد اهلل بن جذاعة 
عللن أيب عبد اهلل الصادق يف رجٍل خرج معتمًرا فاعتّل يف بعض الطريق وهو حمرم، 
قال: فقال: »)ينحر بدنة، وحيلق رأسه، ويرجع إىل رحله، وال يقرب النساء، فإن مل يقدر 

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 134 و540.
)2( املصدر نفسه: 341.

)3( احلجر: 59 و60.
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صام ث�نية عرش يوًما، فإذا برء من وجعه اعتمر إن كان مل يشرتط عىل رّبه يف إحرامه، وإن 
كان قد اشرتط فليس عليه أن يعتمر إالَّ أن يشاء فيعتمر(«)1(.

هذه الرواية وردت يف كشف اللثام وجواهر الكام منقولًة عن اجلامع للرشائع)2(.

ب. »وال حيّل لبس احلرير املحض للرجال إالَّ حال احلرب، وحيّل للنسللاء، وروي 
ر والعلم«)3(. أّنه ال بأس بالتدّثر به واالّتكاء عليه للرجال وبالزِّ

أّمللا بقية الفقهاء فقد ذهبللوا- لعموم النهي عن لبس احلرير بالنسللبة للرجال- إىل 
حرمة التدّثر باحلرير)4(.

ويف بعللض األحيللان يعرّب الكاتب بل»عللىل رواية)5(، أو لفعل املعصللوم)6(، دون أن 
يذكر الرواية مورد االستدالل، ويف أحياٍن أخرى يأيت بالرواية«)7(.

نعللم، هنللاك بعللض الروايات الللواردة يف اجلامع تتلللف ع�َّ هي يف بقّيللة املصادر 
الروائّية، من هذه الروايات:

1. عن اإلمام الرضا سللئَل عن جمتمع املاء يف احلّ�م من غسللالة الناس يصيب 

د بن احلسللن، كشللف اللثام واإلهبللام عن قواعد األحللكام: 313/5،  )1( الفاضللل اهلنللدّي، حممَّ
للد حسللن، جواهللر الللكام يف رشح رشائع اإلسللام، حتقيق وتصحيللح: عّباس  النجفللّي، حممَّ

القوچانّى وعّل اآلخوندّي، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ط7: 124/20.
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 395.

ة السلف، حتقيق وتصحيح:  )3( الطربيّس، أمني اإلسام فضل بن احلسن، املؤتلف من املختلف  بني أئمَّ
كاظم مدير شللانه چي وواعللظ زاده والزاهدّي والدكتور مصطفوّي والدكتللور فاطمّي والدكتور 

موحد والسيِّد مهدّي الرجائّي، جممع البحوث اإلساميَّة، مشهد، ط1، 1410هل: 228/1.
)4( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 444، 480، 499، 543، 584 و597.

)5( املصدر نفسه: 106، 120، 204، 206 و...
)6( املصدر نفسه: 20، 28، 32، 36، 40، 50، 52، 60، 63، 88 و...

)7( املصدر نفسه: 29.
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الثوب، قال: »ال بأس«)1(.

الرواية يف املصادر الروائيَّة هكذا: »عن أيب احلسن املايض«)2(، بمعنى أّنا مروّية عن 
اإلمام موسى بن جعفر، وكنيته )أبو احلسن( اذا وردت بصورة مطلقة فهي تتعّلق بأربعة 
 ،اإلمام الرضا ،اإلمام موسى الكاظم ،أمري املؤمنني عّل ة من األئمَّ
واإلمللام اهلادي، إالَّ أّنا غالًبا ما يراد هبا اإلمام الكاظم)3(، ومن هنا إذا وردت 
الروايللة عن أيب احلسللن بدون ذكر )املللايض(، فاملراد منه اإلمللام الكاظم ال اإلمام 

.الرضا

2. يف مسللألة ترجيح اإلقامة عىل األذان، البعض اسللتفاد ذلك الرتجيح من توارد 
احلّث عليها، إذ عّده دليل األرجحّية)4(، وعّد بعضهم شللّدة تأكيد الطهارة واالسللتقبال 

والقيام وترك الكام وغري ذلك يف اإلقامة مؤّيًدا عىل أفضلية اإلقامة عىل األذان)5(.

أّما املؤّلف فقد استفاد ذلك الرجحان من فعل اإلمام الصادق، فقد قال- بعد 
أن ذكر أفضلّيتها-: فقد كان أبو عبد اهلل ُيقيم ويؤذن غريه)6(.

ة يف ذلك خمتلفة، فبعض  يف حني أّن املستفاد من املصادر الروائّية يف سري األئمَّ

د بن عّل بن بابويه، من ال حيره الفقيه، مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة  )1( الصدوق، حممَّ
د بن احلسللن، هتذيب  املدّرسللني يف احلوزة العلميَّة، قّم، ط2، 1413هل: 12/1، الطويّس، حممَّ

األحكام، دار الكتب اإلساميَّة، طهران، ط4، 1407هل: 379/1.
)2( البللرصّي، أمحد بن عبد الرضا، فائق املقال يف احلديث والرجال، حتقيق: غام حسللني قيرصّيه 

ها، دار احلديث، قّم، ط1، 1422هل: 44.
لّي، نجم الدين جعفر بن احلسن،  املعترب يف رشح املخترص: 131/2. )3( احِللِّ

)4( احِللِّلّي، حييي بن سعيد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر، حتقيق: أمحد احلسينّي، نور 
الدين الواعظّي، منشورات الريّض، قم، 1386هل: 44.

)5( احلسن بن يوسف ابن املطّهر األسدي، تذكرة الفقهاء: 41/3.
)6( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 72.
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ة قّدم األذان، بين� قّدم بعضهم اآلخر قّدم اإلقامة)1(. األئمَّ

3. ُيسللتحب الغسل يف أّول وآخر ليلة الثالث والعرشين من شهر رمضان املبارك، 
ذهللب إىل ذلك املصنّف مّلللا روي عن اإلمام الصللادق أّنه كان يغتسللل ليلة ثاث 

وعرشين أّوهلا وآخرها)2(.

 والرواية يف بعض املصادر خالية من )كان( والتي يستفاد منها مداومة املعصوم
.)3(هلذا العمل وتكراره منه

الكاتب بعض األحيان يذكر أسلل�ء الرواة لسبب معني)4(، من ذاك حتقيق ودراسة 
روايللات )ابن حمبوب(، و)ظريللف بن ناصح( والذي له أمهّية خاّصة سللنتعرض هلا يف 

ناية البحث.

يف بعللض احلللاالت نفللس طريقة عللرض السللند حاكيللة ومعّلقة عىل نللوع، وعدِّ 
السللند ك� يف قوله: »وجيوز قطعه ]السللعي[ للحاجة، وقضاء احلّق، والصاة وغريها، 
واجللوس خاله للراحة، ويبني عىل ما سبق بكل حال، وإمتامه أفضل من قطعه لقضاء 
حاجة أخيه، رواه عّل بن النع�ن، وصفوان بن حييى األزرق، عن أيب احلسللن)5(، وهذه 

د بن يعقوب، الكايف، حتقيق وتصحيح: عّل أكرب الغفارّي، دار الكتب اإلساميَّة،  )1( الكلينّي، حممَّ
طهران، ط4، 1407هل: 306/3: »عن إسلل�عيل بن جابر أّن أبا عبد اهلل كان يؤّذن ويقيم 
د بللن عّل بن بابويه، من ال حيره   غللريه، وقللال كان يقيم وقد أّذن غريه«. أيًضا: الصدوق، حممَّ

د بن احلسن، هتذيب األحكام: 281/2. الفقيه: 291/1، الطويّس، حممَّ
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 32.

د بن احلسن، هتذيب األحكام: 331/4. » عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل  )3( الطويّس، حممَّ
يف ليلة ثاث وعرشين مّرتني مّرة من أّول الّليل، ومّرة من آخر الّليل«.

)4( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 28، 36، 40، 52، 63، 90، 103 و...
)5( املصدر نفسه: 202.
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الرواية بشكل معّلق)1( نقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطويس)2(.

هذا، ويف بعض املسللائل ُيشللري املؤّلف إىل اختاف الفقهاء فيهللا؛ لوجود روايات 
متعللّددة من دون أن يشللري إىل نظره يف املسللألة، ومن دون أن يرّجللح قول عىل آخر، ك� 
يف مرصف الُمس، إذ يقول: »وأّما ما يسللتحقونه يف الُمس وغريه، فاختلف أصحابنا 
فيلله: فمنهم مللن رأى إباحته ملا تللرادف يف ذلك من الرخص عنهللم، ومنهم من 
احتللاط بحفظلله، والوصاة به من ثقة إىل ثقة إىل ظهوره فُيسللّلم إليه، ومنهم من رأى 
دفنه، ملا روي أّن األرض ُترج كنوزها عند قيامه، ومنهم من رأى تفريقه عليهم، ملا 
روي أّن اإلمام إذا حر قّسمه فيهم، فإن أعوز فعليه إمتامه، وهو اآلن معوز، فيفعل 

فيه ك� لو كان لفعل، إعانة.

ومنهم من رأى حفظ نصفه، ألّنه لغائب مل يرسم فيه رسً�، والنصف اآلخر يقّسم 
عىل املستحقني حلضورهم، ك� يقّسم الزكاة عىل مستحقها، وإن كان ويّل تفريقها غائًبا، 
ومنهللم من رأى رصفه إىل صلحاء فقراء شلليعته، ملا روي أّنه يقسللم الزكاة عليهم، فإن 

أعوزهم فعليه إمتامه، واهلل أعلم«)3(.

والللذي يظهر أّن ذلك كان منه ملللا عليه القدماء من مبنى تصحيللح األحاديث)4(، 

د، نخبة  )1( املعّلللق: وهللو ما يكون احلذف من مبتدأ السللند. اهلروّي القارّي، عّل بن سلللطان حممَّ
د نزار متيم وهيثللم نزار متيم، رشكة دار األرقم بن  الفكللر يف مصطلحات أهل األثر، حتقيق: حممَّ

أيب األرقم، بريوت: 391.
د بن احلسللن،  د بن عّل بن بابويه، من ال حيره الفقيه: 417/2، الطويّس، حممَّ )2( الصدوق، حممَّ

هتذيب األحكام: 472/5.
)3( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 151.

د بن احلسللن، تفصيل وسللائل الشلليعة إىل حتصيل مسللائل الرشيعة،  )4( انظللر: احلللّر العامّل، حممَّ
حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤّسسللة آل البيت، مؤسسة آل البيت، قّم، ط1، 

1409هل: 241/30.
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فالكثري منها يكون لدى املؤّلف صحيًحا إالَّ ما رّصح هو بضعفها)1(.

وهنللاك توظيف آخر للسللنّة يف اجلامع، وذلك من خال االسللتفادة من الروايات 
األخاقية وفضائل األع�ل إىل درجة قد يستغرق ذكر بعضها صفحة كاملة من الكتاب، 

وأكثر ما تشاهد هذه االستفادة يف )كتاب احلج والعمرة()2(.

أصالن مؤكّدان:

يبللدو أّن املؤّلف كان عنده أصل احلسللن بن حمبللوب)3(، وذلك ألّنه يف املوارد . 1
المسللة املتعّلقة باحلسن بن حمبوب يذكر السند بشللكل كامل أّواًل، ثّم حيذفه 
إىل ابن حمبوب ثانًيا يف متام املوارد، وفتوى املؤّلف هي عني مفاد الرواية إىل حدٍّ 

تكون طريقة التأليف قريبة من الفقه الروائّي)4(.

يف نايللة الكتللاب أجاب عّمن سللأله إثبات كتاب الدّيللات لظريف بن ناصح . 2
بإسناده بذكر اإلسناد كامًا مروًرا بمشاخيه)5(.

وظريف بن ناصح الكويّف البغدادّي من كبار القرن الثالث أكثر ما اشتهر به روايته 

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 106، 373 و483.
)2( املصدر نفسه: 103، 146، 168 و172.

)3( أبللو عّل احلسللن بن حمبللوب الّساد أو الزّراد الكللويّف )من أواخر سللنة 224هل(، هو صاحب 
األصل ومن األركان األربعة يف زمانه، وعّده النجايّش من أصحاب اإلمجاع الذين أمجع أصحابنا 
د بن  عىل تصحيح ما يصحُّ عن هؤالء. األمني، حمسللن، أعيان الشلليعة: 374/4. الطويّس، حممَّ
د صادق آل بحر العلللوم،  املكتبة الرضوّية،  احلسللن، الفهرسللت، حتقيق وتصحيح: السلليِّد حممَّ
، حتقيق وتصحيح:  د بن عمر بن عبللد العزيز، رجال الكللّشّ ، حممَّ النجللف، ط1: 46، الكللّشّ

الدكتور حسن املصطفوّي، مؤسسة النرش يف جامعة مشهد، مشهد، 1490هل: 556.
)4( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 69، 407، 478، 545 و566.

)5( املصدر نفسه: 605. 
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لكتاب الدّيللات، وهذا الكتاب معدود عند األصحاب مللن األصول، وقد ُعرض عىل 
ة مّرات متعّددة. األئمَّ

والفقهللاء يف كتاب الدّيات بّينوا دّية كّل عضو من األعضاء بواسللطة رواياته التي 
.نقلها عن أمري املؤمنني عّل

وهللذه الروايات موجودة بالكامللل أو بعضها يف كتب املشللايخ الثاثة )الكلينّي، 
والصدوق، والطويّس()1(.

3. اإلجاع

ك� اّتضح ممّا سللبق كان اعتقاد املؤّلف بأّن معرفة مسللائل اإلمجاع من مجلة رشائط 
القايض، وباألخص يف األقسللام غري العبادّية، حتَّى ال خيالللف بذلك حكم اإلمجاع)2(، 

فنراه قد استند إىل اإلمجاع أكثر ممّا استند إليه يف غريها.

هذا وقد أشار إىل اإلمجاعات املختارة باستخدام لفظ )اإلمجاع(، و)با خاف()3(، 
ويف هللذا املجال موردان فقط اكتفى بنقله� عن الشلليخ الطللويّس)4(، ويف بعض املوارد 
األخللرى مللع ما هلا من الشللبه الكبللري بدعوى اإلمجاع يف الاف أو املبسللوط للشلليخ 

الطويّس، إالَّ أّن اّدعاء نقلها ُمشِكل.

اّتفللق الكاتب مع أكثللر دعاوى اإلمجاعات، ويمكن ماحظللة خمالفته هلا يف بعض 
املللوارد: »والتسللليم الواجب الذي خيرج به من الصاة: السللام علينللا وعىل عباد اهلل 

الصاحلني«)5(.

)1( الطهرانلّي، آقا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 161/2.
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 529.

)3( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 43، 135، 507، 524 و...
)4( املصدر نفسه: 478 و 528.

)5( املصدر نفسه: 84.
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وعّد الشهيد األّول ذلك خروًجا عن اإلمجاع من حيث ال يشعر قائله)1(.

4. العقل

مللع أّن حكللم العقللل ُياَحظ ضمللن عبارات من قبيللل »واجب عقللل«، و»قبيح 
عقّل«، وفقط يف مباحث األمر باملعروف والنهي عن املنكر)2(، إاّل أّنه يكشف عن أمهّية 
هللذا الدليل لدى املؤّلف. ومن جانب آخر يعّد القيللاس واالجتهاد بالرأي عمًا عقليًّا 
ناقًصللا، فهو يرى بطان العمل هب� فيقول: »وأمجع أصحابنا عىل ُبطان القول بالقياس 

واالستحسان واالجتهاد«)3(.

والفتوى ببطان ومذّمة االجتهاد جاءت إىل جانب الفتوى بذلك للقياس الحت�ل 
ما يراه البعض من اجلمهور بأّن� واحد)4(.

هذا ويمكللن ماحظة ثاثة موارد فقط لاحتياط العقل- الذي هو حمسللوب من 
مجلة نتائج االلتزام باحلسن والقبح العقل- يف فروع الكتاب)5(.

باإلضافة إىل ما ذكر من اسللتدالالته املبارشة من القرآن والسنة واإلمجاع والعقل، 
فقد استفاد أيًضا من أدوات االستنباط املأخوذة منها أيًضا مثل:

أ. أصل الرباءة)6(.

د بن مجال الدين مّكّي العامّل، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة: 432/3. )1( الشهيد األّول، حممَّ
)2( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 243.

)3( املصدر نفسه: 529.
)4( الشللريازّي، أبو إسللحاق، اللمع يف أصول الفقه، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1405هل: 

.96
)5( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 254، 264 و559.

)6( املصدر نفسه: 256.
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ب. االستصحاب)1(.

جـ. القواعد الفقهيَّة: وأمثلتها يف الكتاب: »األقرب يمنع األبعد«)2(، و»رفع التكليف 
عن املكره«)3(، و»حجّية البّينة«)4(.

الفقهاء يف اجلامع لل�صرائع
مع أّن عرص ما بعد الشيخ الطويّس كان قد ُأطلق عليه عرص املقّلدة للشيخ، واستمر 
ذلللك إىل زمان ابن إدريس، إالَّ أّن الفقهاء يف هللذه العرص كان هلم نظرهم الاص اجتاه 
آراء الشلليخ سللواء كانوا مّتفقني معه أم ال، الفارق الوحيد مع عرص ما بعد ابن إدريس 

هو االختاف بطريقة النقد التي يمكن ماحظتها يف بعض املؤّلفات.

فاجلامع للرشائع ال يمكن عّده متأّثًرا ب� قبله من التأليفات بالكامل، ولكن نراه يف 
بعض املوارد ينقل آراء اآلخرين، وإّنه يف بعضهم اآلخر من املوارد يطابقها بالفتوى.

ا عىل الشيخ املفيد، والشيخ الطويّس  وقد استعمل املؤّلف اصطاح )شيخنا( حرصيًّ
متللى ما أورده)5(، يف حني نراه يعللرّب بل)أصحابنا(، أو )قيل( حال تعّرضه ملا يرتبط بغريه 

ف أو بيان الرأي املخالف أو خمتارهم. من الفقهاء، سواء عىل وجه النقل الرصِّ

مللن باب املثال: ما أورده يف بيللان حقيقة الصوم، إذ قال: »وإن غّمت أهّلة السللنة 
كّلهللا، فعند بعض أصحابنا ُيعمل بالرواية)6(، ألّن الشللهور ال تكللون كّلها تامة، وقال 

)1( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 39 و75.
)2( املصدر نفسه: 518.
)3( املصدر نفسه: 243.
)4( املصدر نفسه: 564.
)5( املصدر نفسه: 564. 

)6( املصدر نفسه: 134 و528.
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آخرون)1(: يعّدها ثاثني ثاثني«)2(.

فمراد املؤّلف من أصحابنا أشخاص كصاحب إصباح الشيعة، وبآخرين مراده هنا 
 الشيخ الطويّس، ويف باب إحياء املوات يقول: »وإذا باع داًرا فيها بئر مل يدخل املاء يف البيع 

إالَّ أن يشرتطه وقيل يدخل بيًعا كاللبن يف الّرع يف بيع الّلبون وهو قوي«)3(.

فهذا الفرع قد ورد يف )املبسوط( مع القول بدخول املاء يف بيع البيت كدخول الّلبن 
الذي يف الّرع يف بيع اللبون منسوًبا إىل قوم)4(.

والنكتة املهّمة أّن املؤّلف مهتم بآراء الشيخ الطويّس املطروحة يف كتبه، وبالصوص 
ًفا آخر مثله يف مطابقة فروعه لفروع   كتاب املبسوط، إىل درجة بحيث ال يمكن مشاهدة مؤلَّ

ا)5(. الكتاب، ويف بعض املوارد نقل نفس عبارات املبسوط باختاف بسيط جدًّ

الُبعد الفقهي ليحيى بن �صعيد
آراء حييللى بن سللعيد كانت مورد اهت�م الفقهاء الذين جللاؤوا من بعده، بل وحتَّى 

املعارصين له)6(.

د بن احلسللني، إصباح الشلليعة بمصبللاح الرشيعة، حتقيق وتصحيللح: إبراهيم  )1( الكيللدرّي، حممَّ
البهادرّي املراغّي، مؤّسسة اإلمام الصادق، قّم، ط1، 1416هل: 134.

د بن احلسن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 268/1. )2( الطويّس، حممَّ
)3( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 154.

)4( املصدر نفسه: 377. 
د بن احلسن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 283/3. )5( الطويّس، حممَّ

د بن احلسللن،  لللّي، حييى بن سللعيد، اجلامع للرشائللع: 102 مع الطويّس، حممَّ )6( قللارن بللني: احِللِّ
، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 347، مع الطويّس،  ّ املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 160/1. احِللِّ
، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 47  ّ د بن احلسللن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 73/3. احِللِّ حممَّ
، حييى بن سعيد، اجلامع=  ّ د بن احلسن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 32/1. احِللِّ مع الطويّس، حممَّ
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الشهيد األّول )ت 786هل( يعّد الشخص األّول الذي اهتّم بآراء ابن سعيد وأوردها 
يف كتبه، خصوًصا يف )ذكرى الشيعة(، و)غاية املراد(، إذ رّصح هبا وبشكل وسيع)1(.

هللذا، مع أّن كتللاب الذكرى كتاب ناقص، وقد اشللتمل فقط عللىل بحث الطهارة 
والصللاة، إالَّ أننللا ناحظ فيها التأّثر الكبري بآراء ابن سللعيد، وهذا حللاٍك عن االهت�م 

الكبري للشهيد األّول بآراء ابن سعيد.

ويف )غاية املراد( اهتم الشهيد األّول وفقهاء آخرون وباألخص الفاضل اهلندّي يف 
ّ وحييى بن سعيد )ابنا  )كشللف اللثام( اهتموا بتحقيق ودراسللة آراء كل من املحّقق احِللِّ

سعيد()2(.

ومللن املاحظ أّن الشللهيد األّول يف بعض املسللائل يكثللر البحللث والتتّبع يف آثار 
ّ وحييى بن سعيد من أجل احلصول عىل آراء الفقهاء)3(، وهذا االهت�م هبذا  املحقق احِللِّ

. ّ الشكل حاٍك عن عّد الشهيد األّول ليحيى بن سعيد يف مصاف املحّقق احِللِّ

 ، ّ د بن احلسللن، املبسللوط يف فقه اإلماميَّللة: 225/1. احِللِّ =للرشائللع: 128، مع الطويّس، حممَّ
د بن احلسن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة:  حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 237، مع الطويّس، حممَّ
د بن احلسن، املبسوط  ، حييى بن سللعيد، اجلامع للرشائع: 301، مع الطويّس، حممَّ ّ 19/2. احِللِّ
د بن  ، حييى بن سللعيد، اجلامع للرشائع: 334، مع الطويّس، حممَّ ّ يف فقلله اإلماميَّة: 35/3. احِللِّ

احلسن، املبسوط يف فقه اإلماميَّة: 58/3.
)1( األمني، حمسن، أعيان الشيعة: 92/4.

د بن مجللال الدين مّكّي العامّل، ذكرى الشلليعة يف أحكام  )2( كنمللوذج انظر: الشللهيد األّول، حممَّ
الرشيعة: 311/1، 449، 456 و21/2، 447 و422/3 و291/4، 334 و459، الشللهيد 
د بن مجال الدين مّكّي العامّل، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشللاد: 100/1، 274،  األّول، حممَّ

284 و46/3، 543، 578 و135/4، 297، 299، 358، 408، 420 و556.
د بن مجال الدين مّكّي العامّل، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد: 151/1،  )3( الشهيد األّول، حممَّ
د بن احلسللن، كشف اللثام واإلهبام عن  170، 274 و79/2، 369 و...، الفاضل اهلندّي، حممَّ

قواعد األحكام: 170/1، 521 و247/3 و116/4، 232 و...
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وأيًضللا، من املاحظ أّن الفاصلة الزمانّية بني حييى بن سللعيد والشللهيد األّول قد 
، إالَّ أننا مل نعثر له عىل نقل قول له بشللكل مبارش  ّ مة احِللِّ عللاش فيها عل�ء كبللار كالعاَّ

عن املؤّلف.

مة بآراء ابن سللعيد، أو رب�- وك� هو  ولعّل السللبب يف ذلك هو عللدم اهت�م العاَّ
املألللوف يف عرصنا أيًضا- عدم نقل العل�ء املعارصين بعضهم لقول بعضهم اآلخر، أو 
مة مل يكن من حّضار درس الفقه البن سللعيد وليس  رّب� يكون السللبب يف ذلك أّن العاَّ

لديه كتاب اجلامع للفقه، مع أّن ابن سعيد من مشاخيه يف الرواية.

وممّا يؤّيد هذا أّن الشللهيد األّول قد توافرت لديلله كتب من القدماء مل تكن متوّفرة 
مللة ليس لديه كتاب  مللة واملحّقق. ومن هنا فليللس من البعيد أن يكون العاَّ لللدى العاَّ

اجلامع للرشائع)1(.

اآراوؤه النادرة واملخالفة للم�صهور
مللع أّن حييللى ابن سللعيد مل يكن يف عداد الفقهللاء املجّددين يف تلك الفللرتة، إالَّ أّن 
ابداعاتلله يف بعللض الفللروع، وكذلللك خمالفتلله يف بعللض املوارد للمشللهور أمللٌر قابل 

للماحظة.

 مللن تلللك الفللروع اجلديللدة التللي مل يطرحهللا أحللد قبللله، أو مل ُيعرف هلللا قائل، 
هي:

للد بللن مجللال الدين مّكللّي العامللّل، غاية املللراد يف رشح نكت اإلرشللاد:  )1( الشللهيد األّول، حممَّ
ا، فإيّن مل أقف عليه يف كتب أحد  379/4: »التقييد يف سللّن الصبّي بالعود قبل السللنة غريب جدًّ
من األصحاب مع كثرة تصّفحي هلا، ككتب الشيخني وابن الرّباج وابن محزة وابن إدريس وابني 

سعيد وغريهم من القائلني باألرش مع العود«.
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• إّن صاحب اجلواهر عّد التنجيز يف عقد النّكاح مّتفق عليه)1(، ولكن بمراجعة 	
أقللوال الفقهاء بذلللك مل نجد أحًدا َقْبل حييى بن سللعيد قد عللّد ذلك ورّصح 

بطرحه)2(.

• كذلك يف حديث حيّدد دّية جناية ثقب األنف بثلث الدّية)3(، نشاهد أّن الوحيد 	
الذي أفتى طبقه هو حييى بن سعيد)4(.

واملاحظللة القابلللة للتأّمللل أّن مجلللة الفتللاوى التللي ُيعللّد فيهللا ابللن سللعيد 
 جمللّدًدا)5(، وأخذها بعضهم كذلك، ورّصح هبا)6(، كانت مسللتندة إىل روايات 

ضعيفة)7(.

والذي يظهر يف سللبب ذلك أّن ذلك يعود إىل اختاف القدماء واملتأّخرين يف 
مباين تصحيح األحاديث.

هللذا، مع ما أّن ابن سللعيد مّتفق مع الكثري من آراء املشللهور، لكنّه خالفها يف 
بعض املوارد مشرًيا إىل ذلك يف ذيلها، منها:

)1( يف »مجع پريشان« الدفرت الثاين: 290، نقًا عن: املحّقق املعارص آية اهلل الشبريّي الزنجايّن الذي 
مة. ّ والعاَّ يقول: كان آثار القدماء عند الشهيد األّول أكثر من املحقق احِللِّ

د حسن، جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام: 142/29. )2( النجفّي، حممَّ
)3( انظر: كتاب النكاح )الزنجانّى(: 66-32/9.

د بن احلسن، هتذيب األحكام: 256/10. )4( الطويّس، حممَّ
)5( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 598.

)6( املصدر نفسه: 61، 549، 562، 568، 576، 594 و....
للد باقر، ماذ األخيار يف فهللم هتذيب األخبار، حتقيق وتصحيح: السلليِّد مهدّي  )7( املجللليّس، حممَّ

الرجائّي، مكتبة آية اهلل املرعّش العاّمة، قّم، ط1، 1406هل: 538/16.
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• إّن املشهور حّدد أن أكثر مّدة احلمل تسعة أشهر)1(، يف حني نرى أّن ابن سعيد 	
حّدده بسنة واحدة)2(.

• كذلك عّد املشهور أّن الصاء غري موجٌب للخيار إذا كان بعد العقد)3(،أّما يف 	
اجلامع فقد عّده موجًبا للخيار مطلًقا حال االّطاع يف أي زمان، وعدم الرضا 

أو التأخري بدون عذٍر)4(.

نتائج البحث
- هو من أبرز . 1 ّ - عللىل الرغم من وجود املحّقق احِللللِّ ّ إّن حييى بن سللعيد احِللِّ

الفقهللاء يف عرصه وكتابه )اجلامع للرشائع( الذي أّلفلله يف جمّرد الفقه من أهم 
املنابع الفقهيَّة.

إّن الكتاب دّون عىل مسللتويني: عرض الفتوى واالسللتدالل، وإن غلب عليه . 2
 ذكر الفتوى. ويف جمال االستدالل قد استفاد من الروايات أكثر من سائر األدّلة، 

وأّن بعض الروايات املعتمدة ال توجد يف أّي مصدر روائي ُمعترب.

هنللاك تقللارب بللني آراء حييى ابن سللعيد والشلليخ الطويّس، ولكللن ال بنحو . 3
 التبعّية البحتة، خصوًصا مع كتاب املبسللوط )للشلليخ(، إذ إّن هناك تقارًبا بني 

الكتابني.

د بن احلسن، هتذيب  د بن يعقوب، الكايف: 190/7، 262 و303، الطويّس، حممَّ )1( الكلينّي، حممَّ
األحكام: 319/6 و...

د مهدّي، رسائل ومسائل، مؤمتر الفاضلني النراقّيني، قّم، ط1، 1422هل:  )2( النراقّي، أمحد بن حممَّ
1 القسم الل13/2.

)3( احِللِّلّي، حييى بن سعيد، اجلامع للرشائع: 461.
)4( الصاء: هو سّل الصيتني، يعّد من عيوب النكاح.
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ال يمكن غّض النظر عن خمالفات املؤّلف للمشهور وإبداعه يف بعض الفروع، . 4
ومع هذا مل ُيعّد من الفقهاء املجّددين.

 حُيتمل وصول أصلني إىل حييى بن سعيد: أصل حسن بن حمبوب، وكتاب الدّيات . 5
لظريف بن الناصح، والذي ذكر سنده إليه يف كتابه اجلامع للرشائع.



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)4(

 املهــّذب البــارع فــي شــرح 

املختصــر النافــع
للشيخ أمحد ابن فهد احِللِّّي )ت )84هـ)

بقلم
ال�صيخ اأّيوب ال�صلطايّن

ترجمة
ال�صيخ عبد الر�صول املهاجر

جملَّة فقه اأهل البيت، العدد 69، ال�صنة الثامنة ع�صرة، 1434هـ/2013م
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تشللتمل هذه الدراسة عىل سللبعة حماور: التعريف بمؤّلف كتاب )املهّذب البارع( 
وسللريته الذاتية، التعريف بالكتاب ابتداًء ببيان اسم الكتاب، ورشوحه، وكيفية تبويبه، 
وتنظيم بحوثه، وأسلللوبه، ثّم بيان مدى تأّثره بالكتب املتقّدمة كاملعترب وخمتلف الشيعة، 
وبيان طبيعة االستدالل واألدّلة التي اعتمدها: السنّة، الكتاب، اإلمجاع، العقل. وخامتة 

البحث اختّصت بتبيني مكانة املهّذب يف نظر الفقهاء.
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كتاب )املهللّذب البارع()1( دورة كاملللة من األبواب الفقهيَّة، مللن تأليف ابن فهد 
، وهو رشح اسللتداليّل لكتاب )املخترص النافللع( الذي هو من تأليف املحّقق  ّ احِللِّ

. ّ احِللِّ

املحور الأّول: التعريف باملوؤّلف
ّ األسللدي،  د بن فهد احِللِّ هو: مجال الدين أبو العباس أمحد بن شللمس الدين حممَّ
املعللروف بل)ابللن فهد(، من كبار فقهللاء القرنني الثامن والتاسللع، ُولِد يف احللَّة)2( سللنة 
 )757هل()3(، وتويّف يف كرباء املقّدسة سنة )841هل( يف الرابع والث�نني من عمره- عىل 

القول املشهور- وُدفِن فيها)4(، وكان أبوه وجّده-أيًضا- من العل�ء)5(.

ّ من  وقد عّد السلليِّد عّل الطباطبائّي- صاحب رياض املسائل- ابن فهد احِللِّ
أقطاب الفقه واحلديث، ومن رّواد احلركة العلمّية يف كرباء املقّدسة)6(.

للد، املهّذب البارع يف رشح  ، مجال الدين أبو العباس أمحد بن شللمس الدين حممَّ )1( ابللن فهللد احِللِّّ
املختللرص النافع، حتقيق: جمتبى العراقّي، مؤّسسللة النرش اإلسللامّي، قللّم، ط1، 1407هل، يف 5 

جمّلدات: 586، 592، 592، 600، 704 صفحة.
)2( إحدى حمافظات العراق الواقعة عىل مقربة من النجف األرشف.

)3( ترّدد صاحب األعيان يف سنة والدته بني 756 و757هل. أعيان الشيعة: 147/3.
)4( األعام: 227/1، الفوائد الرجالّية: 111/2، الكنى واأللقاب: 369/1.

)5( أعيان الشيعة: 266/8.
)6( رياض املسائل: 94/1.
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، ورشح ابللن فهللد التحقيقللّي بعرضلله  ّ  وال شللكَّ أّن أمهّيللة متللن املحّقللق احِللللِّ

 غالللب اآلراء الفقهيَّللة املوجللودة وترتيبها، مللع بيان األدّلللة الروائّية والفللروع الازمة 
املناسللبة يف حمّلها، واجلواب عن بعض اإلشللكاالت من أسللباب هذا التحّول واحلركة 

العلمّية.

بني ابن فهد احِللِّّي وابن فهد الأح�صائّي
د بن إدريس  إّن أبللرز عامل معارص البن فهد هو شللهاب الدين أمحد بن فهد بن حممَّ
ّ صاحب  األحسللائّي، لقد دفع التشابه يف االسم والنسللب واألثر بني أمحد بن فهد احِللِّ
د بن إدريس األحسللائّي أحللد العل�ء املعارصين  املهللّذب البللارع وأمحد بن فهد بن حممَّ

البن فهد وصاحب خاصة التنقيح، دفع البعض إىل الظّن بأّن� شخص واحد.

فقد نقل احلّر العامّل صاحب كتاب )أمل اآلمل( عن ابن أيب مجهور األحسائّي
 

مة أمحد بن فهد بن  - بعّدة وسللائط- عن الشللهيد األّول بأّن الشلليخ النحرير العاَّ
ّ نفسه، وحيتمل أن يكونا شخصني)1(. إدريس املرّي األحسائّي هو ابن فهد احِللِّ

يف حللني رفللض بعض آخر هذا الللرأي، إالَّ أّنه اشللتبه يف مقام بيان وجوه التشللابه 
والت�يز بينه�، إذ عّد وجه التشللابه متايًزا أو بالعكس، فنرى الوانسللارّي يف )روضات 
اجلنّات( يقول: إّن )فهد( هو اسللم جّد صاحب املهّذب البارع، وهو اسم أب صاحب 
خاصة التنقيح)2(، ولكن األكثر أّن� ُذِكرا باسم )أمحد بن فهد(، و)فهد( يف كليه� جّد، 
ويمكن أن يكون إطاق )ابن فهد( للتغليب أو التخفيف، ويف هذه احلالة يكون )فهد( 
وجه تشابه ال وجه متايز، ألّن االسم والنسب الكامل البن فهد األحسائّي- عىل ما نقله 

)1( أمل اآلمل: 21/2.
)2( روضات اجلنّات: 75/1.
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د بن إدريس بن  د بن احلسن بن حممَّ أصحاب الرتاجم- هو: شللهاب الدين أمحد بن حممَّ
فهد املقرّي املرّي األحسائّي القارّي)1(.

والرواية عن ابن املتّوج البحرايّن ُعّد– أيًضا- من وجوه التشابه، وهو حمّل تأمل.

ويللرى البعللض: أّن ابن املتللّوج البحرايّن– أيًضا- اسللم ونسللب مشللرتك لعاملني 
معارصين.

ويف الواقع إّن ابني فهٍد كليه� نقا عن ابني املتّوج، فبناًء عىل هذا املّدعى، إّن توافق 
هذين يف نقل الرواية يرجع إىل تشابه املنقول منه� يف االسم ال إىل وحدة املصداق، قال 
مللة الطهرايّن يف الذريعة: »ابن املتّوج اسللم لشللخصني، أحدمها: مجال الدين  العاَّ
د بن عّل بن احلسللن بن املتّوج البحللرايّن، واآلخر: فخر الدين  أمحللد بن عبد اهلل بن حممَّ

أمحد بن عبد اهلل بن سعيد بن املتّوج البحرايّن«)2(.

 ويف هللذا البللني، وعللىل الرغم مللن بيانلله للمطلب املذكللور، زعللم صاحب أدب 
الطّف- يف ترمجة نارص بن أمحد املتّوج-: »أّن ابني فهد كليه� من تاميذه، وهذه املعلومة 
مل ترد يف مكان آخر«)3(. وتارة أخرى يذكر- نقًا عن )الكنى واأللقاب(- أّن فخر الدين 
)4(، والقول املقابل هو  ّ أمحد ابن عبد اهلل بن سللعيد املتّوج هو من مشللايخ ابن فهد احِللللِّ
ّ األسدّي هو من تاميذ مجال الدين   أّنه من مشللايخ ابن فهد األحسائّي، وابن فهد احِللِّ

أمحد بن املتّوج البحراين)5(.

مة– أيًضا- من مجلة املشرتكات)6(. وذكر بعضهم أّن رشح )إرشاد( العاَّ

)1( طبقات أعام الشيعة: 2/9.
)2( الذريعة: 246/4.

)3( أدب الطف: 315/7.
)4( املصدر نفسه: 267/4.

)5( أعيان الشيعة: 66/3-67، طبقات أعام الشيعة: 2/9.
)6( أعيان الشيعة: 66/3-67، أدب الطف: 315/7.



113

املهّذب البارع يف �صرح املخت�صر النافع

وزعللم السلليِّد الطباطبائي صاحللب الريللاض أّن هذا الرشح هللو )املقترص( 
نفسلله)1(، ويرى العّامة الطهرانلّي صاحب الذريعللة أّن قول صاحب الرياض هذا هو 

منشأ توّهم بعٍض، ويقول: يظهر أّن ابن فهد ال رشح له عىل اإلرشاد)2(.

وإذا كان مللراد القائلني بوجللود الرشح هو هذا املقترص الللذي هو يف الواقع رشح 
خمتللرص للمخترص النافللع، وتلخيص للمهللّذب البارع مل يكن مقبواًل، وكان اسللتظهار 

الذريعة صائًبا.

مضاًفللا إىل أّن )عّدة الداعي( عنوان كتاب يف موضوع الدعاء جاء يف سلسلللة آثار 
ابن فهد، وذكر بعض أصحاب الرتاجم البن فهد األحسللائّي )عّدة الداعي( بعنوان أّنه 
أثر خمتلف ومت�يز)3(، ويف حالة صحة هذا االسللتناد سللوف تكون نقطة مشرتكة أخرى 

بني هذين العاملني املتعارصين.

ويف النتيجة يمكن أن نقول: إّن تعارصمها واشرتاكه� يف االسم أوجدا بعض هذه 
األمور، إىل حدٍّ بحيث إّن هذه املشللرتكات ألقت غبار اإلهبام حتَّى عىل املدفن واملرقد، 

وُنسب قرب أحدمها إىل اآلخر)4(.

اأ�صاتذته
ّ والشهيد األّول،  مة احِللِّ تلمذ ابن فهد يف مدرسللة احِلّلة التي أرسى قواعدها العاَّ
يف حمر مجع من أساتذهتا، ونال إجازة الرواية من بعض مشاخيها، وكان مشايخ إجازة 

)1( رياض العل�ء: 64/1.
)2( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 18/23.

)3( موسوعة عظ�ء الشيعة: 342/1.
)4( أعام هجر: 343/1، مراقد املعارف: 80/1، موسوعة عظ�ء الشيعة: 342/1.
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وأساتذة ابن فهد من تاميذ فخر املحّققني والشهيد األّول، وفي� يل نشري إليهم:

د بن عبد احلميد احلائرّي املعروف بالنيّل)1(، . 1 د عّل بن حممَّ نظام الدين أبو حممَّ
مللن فقهللاء القللرن الثامللن)2( )ت حللدود 800 هل(، وهللو مللن تاميذ فخر 
املحّققني)3(، ُعرف بل)الفاضل الصالح الفقيه()4(، وكان من مشايخ إجازة ابن 

فهد، كتب له إجازة الرواية يف 10 مجادى اآلخر 791هل)5(.

السلليِّد مرتىض هبللاء الدين أبو احلسللني عّل بن عبللد الكريم بللن عبد احلميد . 2
احلسللينّي النيللّل النّسللابة)6( النجفّي)7(، وهللو معارص للشللهيد األّول وتلميذ 
مة فخر املحّققللني)8(، ويف الذريعة: »وهو صاحللب كتاب )األنوار  ابللن العاَّ
املضيئللة يف احلكمللة الرشعّية اإلهلّيللة()9(، وكتاب )الرجللال(، وأتّم األخري يف 
حياته تلميذه السلليِّد مجال الديللن، وذكر فيه ترمجة ومصنّفات السلليِّد مرتىض 
هبللاء الدين وكذلللك ترمجة تلميذه )ابللن فهد(، وقد وصللف صاحب رياض 

)1( ُعلِرف عدد ملن أسلللاتلذة ومشللايخ ابلن فهد بل)النيّل( املنسللوب إىل )النيلللل(، وهلي- النيل- 
مدينة صغرية عىل جانب الفرات بني بغداد والكوفة. األنساب، للسمعايّن: 50/5.

)2( أعيان الشيعة: 177/1.
)3( أمل اآلمل: 146/2، رياض العل�ء: 76/4، 209، الكشكول، للبحرايّن: 188/2.

)4( املصدر نفسه.
)5( بحار األنوار: 215/104.

)6( يف رياض العل�ء: 76/4، عّرفه بل)النقيب احلسيب النّسابة الكامل(.
)7( أعيان الشيعة: 177/1.

)8( رياض العل�ء: 124/4، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 443/2.
)9( رياض العل�ء: 124/4، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 443/2. وعلرّب السيِّد بحلر العلوم عن 
هذا الكتاب باسللم )األنوار اإلهلّية(، وأعيان الشيعة باسللم )األنوار املضيئة(، ويف مقّدمة حتقيق 
كتاب عّدة الداعي باسللم )األنوار(. انظر: رجال السلليِّد بحر العلوم: 107/2، أعيان الشلليعة: 

107/32، عّدة الداعي: 4.
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العل�ء أسللتاذ ابن فهللد هذا بالفقيه الشللاعر املاهر، وصاحللب املقامات 
والكرامات العظيم)1(، وقد نال ابن فهد من أسللتاذه هذا إجازة الرواية يف 20 

مجادى اآلخر 791هل«)2(.

د بن الازن، املعروف بل)ابن . 3 د حسن بن حممَّ زين الدين أبو احلسن عّل بن حممَّ
الللازن(، وهو من فقهاء القرن الثامن، ومن تاميذ الشللهيد األّول املعروفني 
البارزين، وأسللتاذ ابن فهللد)3(، وصفه صاحب أمل اآلمللل بل)الفاضل العابد 

الصالح()4(، وهو أيًضا من مشايخ إجازة ابن فهد.

د بللن مكّي العامّل: ابن الشللهيد األّول . 4 ضيللاء الدين أبو القاسللم عّل بن حممَّ
وتلميذه، وممّا وصفه به احلّر العامّل يف أمل اآلمل: الفاضل املحّقق)5( والشيخ 
ضياء الدين أيًضا من مشايخ إجازة ابن فهد، ك� جاء يف أعيان الشيعة، ورّصح 
ابن فهد بنقل الرواية عنه)6(، وتاريخ اإلجازة 24 حمّرم احلرام سنة 824هل)7(.

�صيوخ الإجازة
كان ابللن فهد من رّواد علم احلديث إىل جانب نيله ملرتبة رفيعة يف الفقاهة، فعاوة 

)1( رياض العل�ء: 124/4.
)2( الفوائد الرجالّية: 107/2.

)3( أعيان الشيعة: 147/3، الفوائد الرضوّية: 35/1، رياض العل�ء: 76/4.
)4( أمل اآلمل: 186/2.
)5( أمل اآلمل: 186/2.

)6( أعيان الشلليعة: 148/3، وُوِجلد عىل ظهر بعض نسللخ األربعني للشهيد منقواًل علن ابن فهد 
ما صورته: )حّدثني هبذه األحاديث الشلليخ الفقيه ضياء الدين أبو احلسن عّل ابن الشيخ اإلمام 

د بن مّكّي(. الشهيد أيب عبد اهلل شمس الدين حممَّ
)7( الكشكول: 304/1.
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عىل أسللاتذته املذكورين نال إجازة الرواية ونقل احلديث عند مشايخ آخرين من تاميذ 
فخر املحّققني والشهيد األّول، ومن مجلتهم:

مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن سعيد ابن املتّوج البحرايّن.. 1

ظهري الدين عّل بن يوسف بن عبد اجلليل النيّل.. 2

جال الدين عبد اهلل بن رشفشاه.. 3

ويللروي هؤالء املحّدثللون الثاثة مع اثنني آخرين من أسللاتذة ابن فهد- أي: 
الشيخ هباء الدين والسيد نظام الدين- عن فخر املحّققني)1(.

الفاضل املقداد السيورّي: ويروي هو وابن الازن أيًضا عن الشهيد األّول)2(.. 4

تالميذه
ثون، وكانوا منشأ آثار، ومن مجلتهم: ترّبى يف مدرسة ابن فهد عل�ء وحمدِّ

د بن هللال اجلزائرّي: املعللروف بل )ابن . 1 زيللن الدين أبو احلسللن عّل بللن حممَّ
هال( من املرّبزين يف حوزة ابن فهد الفقهيَّة والروائّية)3(.

وبدليل اشللتهاره بل)عّل بن هال( عىل مللا نقله صاحب الذريعة عن صاحب 
د(، وحيتمل أن ال يكون كذلك، وإّن� ُنسللب  الرياض حيتمل زيادة اسللم )حممَّ
إىل جّده لاختصار)4(، فإّن نسللبة األفراد إىل اجلّد أمر شائع، وياحظ وجوده 

عادًة، ك� يف ابن فهد، وهذا الشياع يضعف احت�ل الزيادة.

)1( طبقات أعام الشيعة: 9.
)2( أعيان الشيعة: 147/3.

)3( لؤلؤة البحرين: 157، روضات اجلنّات: 73/1، الفوائد الرجالّية: 109/2.
)4( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 69/8.
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وابن هال من أجّل أسللاتذة ومشللايخ الرواية)1( للمحّقللق الكركّي وابن أيب 
مجهور األحسللائّي)2(، فقد وصف الكركّي أستاذه هذا بل)شيخنا األعظم()3(، 

وإليه ُينسب كتاب )الدّر الفريد يف علم التوحيد(.

د الطائّي ابن طي العامّل الفقعايّن)4( . 2 زين الدين أبو القاسم عّل بن عّل بن حممَّ
املعروف بل)ابن طي(، و)أبو القاسللم ابن طي(، وقد كان عامًلا فقهًيا شاعًرا)5(، 

وصفه صاحب الرياض بل)اإلمام، والعامل، والفاضل()6(.

من أشللهر كتب ابن طي كتاب )مسائل يف الفقه( املعروف بل)مسائل بن طي(، 
وقد كان هذا األثر حيتوي عىل فوائد ومسللائل فقهّية له ولسللائر العل�ء، مجعها 
عىل حسب ترتيب األبواب الفقهيَّة، أّلفه سنة 824هل، ووفاته 7 مجادى األّوىل 
سللنة 855 هجرّيللة)7(، وبناًء عللىل هذا تكون وفللاة ابن طي بعد وفاة أسللتاذه 

بل)14( سنة.

أشللاد ابن طي بكتللاب )املهّذب( البن فهد، وانشللأ قصيدة يف مللدح ابن فهد 
وكتابه قبل أن يوّفق ملرافقته)8(.

: وهللو من تاميذ ابن فهللد املرّبزين، . 3 ّ عبد السللميع بن فياض األسللدّي احِللِّ

)1( تاريخ صدور هذه اإلجازة يف سنة 902هل. انظر: الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 69/8.
)2( أمل اآلمل: 21/2.

)3( الراجّيات: 91.
)4( منسللوب إىل الفقعّية )بالفاء املفتوحة والقاف السللاكنة والعني املفتوحة والياء الساكنة( قرية يف 

ساحل صور من جبل عامل. انظر: األنساب: 6.
)5( رياض العل�ء: 159-158/4.

)6( املصدر نفسه: 159.
)7( املصدر نفسه.

)8( انظر: جمالس املؤمنني: 580/1.
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إىل جانللب الفقاهة كان عامًلا يف الكام، أّلف كتللاب )حتفة الطالبني يف أصول 
الدين(، و)الفرائد الباهرة()1(.

: ولتلميذ ابن فهد هذا كتاب )األدعية واألوراد . 4 ّ عّل بن الفضل بن هيكل احِللِّ
والتوم(، وتأليف آخر يف فضيلة صاة اجل�عة)2(.

مفلللح بن حسللن الصيمللرّي: ذكللره )أمل اآلمل( باسللم )مفلح بن احلسللني . 5
الصيمرّي()3(، ويرى صاحب )أعيان الشلليعة( اشللتباه )أمل اآلمل( يف ذلك، 
وأّن اسللم والد الشيخ مفلح )حسن()4(، وجاء يف طبقات أعام الشيعة باسم 
)مفلح بن احلسن الرشيد )راشد( بن صاح الصيمرّي()5(، هذا ونقل صاحب 
أعيان الشيعة عن رسالة الشيخ سل�ن البحرايّن بأّن آراء وفتاوى الشيخ مفلح 

مذكورة ومشهورة يف كتب الفقهاء)6(.

ريّض الدين احلسللينّي القطيفّي: اشتهر بل)ابن راشد القطيفّي(، ونقل صاحب . 6
طبقللات أعام الشلليعة أّن صاحب )عللوايل الآليل( وصفه بل)الشلليخ العّام، 
والبحللر القمقللام()7(، والبللن القطيفّي تلميذ معللروف بل)ابللن أيب القطيفّي( 

واسمه- عىل ما نقله صاحب الطبقات- كريم الدين يوسف)8(.

)1( روضات اجلنّات: 73/1، رياض العل�ء: 121/3.
)2( أعيان الشيعة: 300/8، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 393/1.

)3( أمل اآلمل: 324/2.
)4( أعيان الشيعة: 133/10.

)5( طبقات أعام الشيعة: 137/6.
)6( أعيان الشيعة: 133/10.

)7( طبقات أعام الشيعة: 50.
)8( املصدر نفسه.
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د نوربخش: عّده صاحب أعيان الشيعة- نقًا عن جمالس املؤمنني- . 7 السيِّد حممَّ
من مجلة تاميذ ابن فهد، ومن أعام الصوفّية)1(.

ِعّز الدين أبو عّل حسن بن عّل بن أمحد بن يوسف الكروايّن العامّل: املشهور . 8
بل)ابللن العللرشة(، كان من عللل�ء جبل عامللل، ويروي- أيًضا- عن الشللهيد 
األّول)2(، وصفه صاحب روضات اجلنّات بل)الشيخ اإلمام والعامل الفقيه()3(، 
ث  ومللن مجلللة ألقللاب ابن عللرشة التي منحهللا ابن فهد- عللىل ما نقللله املحدِّ

مة()4(. البحرايّن- يف إجازته الروائّية له هو)الفقيه العاَّ

د بن فاح املوسللوّي احلويللزّي: امللّقللب بل)املهدّي( عللىل ما نقله . 9 السلليِّد حممَّ
األفندّي صاحب رياض العل�ء، واملشتهر بالعلوم الغريبة التي أخذها من ابن 
فهد)5(، وعن أعيان الشلليعة: أّنه أّول حاكم من سلسلللة املشعشعّية يف حمافظة 

خوزستان)6(.

)1( أعيلان الشلليعة: 148/3. امليل إىل التصّوف والصوفّية ُنسللب إىل ابلللن فهد أيًضا، بعد أن نقل 
السلليِّد حمسللن األمني هذه النسللبة من ِقبل صاحب لؤلؤة البحرين اعتربها أمًرا عجيًبا، وقال يف 
مقام الدفاع: إّن حقيقة التصّوف املنسللوب إىل أعام من أمثال ابن فهد ليسللت إالَّ االنقطاع عن 
اللق واالتصال بالالق والزهد يف الدنيا والفناء يف حّب اهلل وأمثاهلا، وهذا التصّوف ممدوح يف 
غاية املدح، وهذا متباين مع التصّوف الذي فيه فساد يف العقيدة، مثل االعتقاد باحللول، أو فساد 
يف العمللل، مثل العمل ب� خيالللف األحكام الرشعّية، والبحث يف ماهيَّللة تصّوف تلميذ ابن فهد 

حيتاج إىل جمال آخر.
)2( أمل اآلمل: 75/2، لؤلؤة البحرين: 169.

)3( روضات اجلنّات: 73/1. 
)4( لؤلؤة البحرين: 169.

)5( رياض العل�ء: 80/4.
)6( أعيان الشيعة: 148/3.
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اآثاره العلميَّة
كان ابن فهد- عىل ما رّصح به أهل التحقيق- جامًعا للمعقول واملنقول، وصاحب 
رأي يف األصللول والفللروع، ومللا يقرب من مخسللني أثًرا منسللوًبا إليلله، أكثرها يف جمال 
 الفقلله، ك� يظهر من عناوينها، وأكثللر مؤّلفاته الفقهيَّة يف العبادات، ويف الصاة خاّصة، 

وما يقرب من ثلث مؤّلفاته رسائل، وبعضها فتاوى وأجوبه مسائل.

ومن أهم آثاره الفقهيَّة التي أوردها أصحاب الرتاجم)1(:

احلاوي لتحرير الفتاوي.. 1

اللل يف الصاة.. 2

الدّر النضيد يف فقه الصاة.. 3

رسالة يف حتّمل العبادة عن الغري من الصاة والصيام واحلّج وغريها.. 4

رسالة يف السهو يف الصاة.. 5

رسالة يف كثري الشّك.. 6

رسالة يف نّيات احلّج.. 7

رسالة يف واجبات الصاة.. 8

رشح األلفية للشهيد.. 9

)1( الذريعللة إللى تصانيللف الشلليعلة: 393/1، 21/2، 47، 148/3، 214، 398، 113/4، 
 ،266  ،242  ،9/16  ،266  ،242/12  ،140  ،108/11  ،80  ،68/8  ،247/7  ،475
 ،18/22 ،117/21 ،352 ،338 ،332 ،200 ،148/20 ،358 ،350/18 ،283/17
 ،66-65/1 العللل�ء:  ريللاض   ،148/3 الشلليعة:  أعيللان   ،164  ،2/25  ،248/23  ،35

روضات اجلنّات: 72/1-73، أمل اآلمل: 66-65/2.



121

املهّذب البارع يف �صرح املخت�صر النافع

املحّرر يف فقه االثني عرش.. 10

مسائل ابن فهد.. 11

املصباح يف واجبات الصاة ومندوباهتا.. 12

املقترص من رشح املخترص.. 13

املوجز احلاوي.. 14

اهلداية يف فقه الصاة.. 15

املهللّذب البارع يف رشح املخترص النافع، وهللذا الكتاب هو حمّط نظرنا يف هذه . 16
الدراسة.

املحور الثاين: الكتاب وخ�صائ�صه العاّمة
سّمى ابن فهد كتابه )املهّذب البارع يف رشح املخترص النافع(، ووضع له اسً� آخر وهو 
 )جامع الدقائق وكاشف احلقائق()1(، وعّلل ذلك بأّنه أورد مسائله مرفًقا بفتاوى الفقهاء 

مع أدّلتها، وبنّي مواضع االختاف، وكشف احلجاب عن مسائله الصعبة)2(.

يعّد املهّذب البارع أثًرا فقهيًّا مه�ًّ البن فهد، ويعربَّ عنه يف املتون الفقهيَّة بل)البارع(، 
د جللواد العامللّل صاحب مفتللاح الكرامة  ويعللرّب عنلله أيًضا- عىل مللا نقله السلليِّد حممَّ

 
 )ت 1226هللل(- بل)املهللّذب اجلديللد( يف مقابللل املهللّذب البللن الللرّباج الطرابللليّس 

)ت 481هل(، الذي عربِّ عنه بل)املهّذب القديم()3(.

)1( املهّذب البارع: 64/1، 71.
)2( يقلللول ابلللن فهد فلللي بيان صعوبة هلذا الشلللرح: »... لعلمي بأّن دون هذا املللراد خرط القتاد 

واعتياد السهاد عن الرقاد... «. املهّذب البارع: 64/1.
)3( مفتاح الكرامة: 202/2، 364، 392، 439.
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وتاريخ االنتهاء من تأليف الكتاب سللنة 803 هجرّية)1(، بناًء عىل هذا يكون زمان 
تأليف الكتاب يف سّن كهولة املؤّلف، أي يف العقد الامس من عمره، وهو سّن النضوج 

العلمي.

)2( )ت 676هللل( العلمّية، وأمهّية أثللره )املخترص  ّ إّن مقللام ومرتبة املحّقللق احِللللِّ
النافع( كانت يف غاية الرفعة بنظر ابن فهد)3( إىل درجة، إذ رّصح هو نفسه قائًا: »وللّملا 
رأيت الزمان ال يزداد إقباله إدباًرا، وعسللاكر الرفاهّية أبت إالَّ انكساًرا، ورأيت األجل 
يف اقللرتاب، والعمللر يف خراب، مللع إبرام اإلحلللاح والتقايض، واشللتغال الذمة بالنذر 
 املللايض يف ثبت ما سللمحت به القرحية الفاتللرة وإيراد ما وعته الفطنللة القارصة، لتعّذر 

مللا وراء ذلك من اإلمعان ومراعاة التحسللني واالتقان، ملا ذكرنا من تشللويش ]بؤس[ 
الزمان ووصفنا من ترادف األحزان، قصًدا للتخّلص من عهدة النذر الازم«)4(.

وال خيفى أّن كتاب )املخترص النافع( هو خاصة كتاب )رشائع اإلسام يف مسائل 
احلللال واحلرام(، من متون فقلله اإلماميَّة املعتربة، والذي كان مللورد اهت�م الفقهاء، ملِا 

يتمّيز به من الرتتيب اجلّيد وكثرة الفروعات الفقهيَّة.

 وقللد تعّرض ابن فهللد لذكر خصوصّيات أسلللوب تأليللف أثره مسللتهدًفا بذلك 
إظهللار ما يمتاز به من غريه، علً� بأّن هناك رشوح متعّددة أّلفت قبله)5(، ومن مجلة هذه 

الرشوح:

)1( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 293/23.
لّي املعروف باملحّقق  )2( نجم الدين أبلو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احِللِّ

، املتوّلد سنة 602هل واملتوّف سنة 676هل.  ّ احِللِّ
)3( املهّذب البارع: 63/1. 

)4( املصدر نفسه: 65.
)5( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 57/14، 193/6، الكنى واأللقاب: 7/3.



123

املهّذب البارع يف �صرح املخت�صر النافع

املعترب يف رشح املخترص: أّول رشح قام بتأليفه املحّقق نفسلله من بداية الكتاب . 1
إىل أوائللل كتاب احلللّج، فهو يرى يف خطبة الكتللاب أّن الباعث عىل تأليفه هو 

شّدة اختصار املخترص ودّقة معانيه.

كشف الرموز يف رشح املخترص النافع: تأليف الفاضل اآليّب من تاميذ املحّقق . 2
املرّبزين، انتهى من تأليفه سنة 672هل يف زمان حياة املحّقق.

التنقيح الرائع يف خمترص الرشائع: تأليف الفاضل املقداد، املتوّف 826هل.. 3

املقترص يف رشح املخترص: مؤّلفه هو ابن فهد نفسلله، ولكن رّصح بتأليفه بعد . 4
 الللرشح املطّول )املهّذب البللارع()1(، فهو أّلف هذا الكتللاب للمبتدئني الذين 

ال يستطيعون االستفادة من املهّذب البارع، وال يطيقون حجمه.

ويمكللن تلّقي املقترص- إىل حدٍّ ما- خمتللرًصا وعصارة للمهّذب البارع، وقد حّول 
ابن فهد كثرًيا من املوارد التي مل يستوعبها املقترص إىل املهّذب البارع، ولذا يمكن تصوير 

املهّذب كحاشية عىل املقترص)2(.

فقد سللعى يف املقترص لذكللر املوارد الافّيللة بإمجال، وتوضيح مواضع االشللتباه 
والرتديللد، واملتون املختارة من املخترص يف املقتللرص هي نفس املتون املختارة يف املهّذب 
البارع، التي اُنتِخَبت مللن املخترص النافع لعرض اآلراء الافية ورشحها، وأما ترتيب 
اآلراء واألقللوال والتعابللري فمتفاوتللة. ورعايللًة لاختصللار مل تذكللر األدّلة وأسلللوب 

استدالل أصحاب اآلراء.

 وللمقتللرص خصوصّيللات خاّصللة ترجلله عللن كونلله جمللّرد خاصللة للمهّذب 

)1( املقترص: 4.
)2( املصدر نفسه.
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 البللارع، ويظهللر كونه مكّمللًا له، فإحللدى خصوصّياته املهّمللة أّن املقترص هّيللأ ميداًنا 
لطللرح آرائه الرصحيللة، يف حني أّن القول املختار البن فهللد يف املهّذب البارع غري ظاهر 

غالًبا.

وبنّي خمتاره يف املقترص بعد ِذكللر اآلراء بعبارات من قبيل: وهو املعتمد، واملعتمد، 
واحلّق، وعىل األصح، وهو حسن، وهو قوي، وله أحياًنا رأي خاص وليس جمّرد تأييد 

وحتسني قول اآلخرين)1(.

وبنللاًء عىل هللذا يمكن معرفة آراء ابن فهد يف كثري من مواضع املهّذب بالرجوع إىل 
املقترص.

نعللم، إّن رأي املؤّلللف يف املقترص يف بعض املواضع غري مشللهود، وياحظ أحياًنا 
وجود إهبام يف تعبري املهّذب وقد جاء بيان وجهه يف املقترص.

: فيه قوالن، وقال  ّ  مثال ذلك: مسألة )التيمم يف سعة الوقت(، إذ قال املحّقق احِللِّ

ابن فهد يف املهّذب البارع: فيه ثاثة أقوال، فذكر وجه قول املحّقق يف املقترص)2(.

وكذلللك أورد ابللن فهللد يف املقترص مطالللب حتقيقّيللة مفّصلة إىل حدٍّ مللا مل ترد يف 
املهّذب: وما ورد منها باهت، ويبدو أّنه غفل عنها عند تأليف املهّذب البارع، أو مل يكن 

قادًرا عليها، وإالَّ فإّن طبيعة املقترص املخترص ال تقتيض تلك التفاصيل)3(.

)1( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 47/23، 48، 51، 52، 53، 260، 268، 296، 420، 463، 
.466 ،465

)2( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 58.
)3( املصللدر نفسلله: 254، 255، 263، 264، 265، 266، 272، 273، 274، 275، 276، 

.406 ،405 ،404 ،403 ،286 ،285 ،279 ،278 ،277
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�صروح املخت�صر
للمخترص بعد ابللن فهد رشوح كثرية، منها: )الرشح الكبري(، أو)رياض املسللائل 
يف بيان أحكام الرشع بالدالئل( تأليف السلليِّد عللّل الطباطبائّي )ت 1231هل(، وكتب 
رشًحا آخر له بنحو االختصار واملوسوم بل)الرشح الصغري(، وقد أورد صاحب الذريعة 

عنوان مخسة وثاثني رشًحا للمخترص)1(.

ويعتقللد ابن فهد أّن املخترص حيتوي عىل بحوث دقيقة ونظريات عميقة: ولسللبب 
االختصار بقيت أرساره وإشاراته مستورة، وهذا يتطّلب مهارة وحذاقة خاّصة تكشف 

عنها لسّد حاجات العرص املربمة، ورفع حّدة عطش طّاب العلم.

ومن هنا طلب منه مجاعة من املشللتغلني وطائفة من املرتّددين تأليف كتاب يوّضح 
مكنونات أرسار املخترص، ويبنّي خافاته، ويسد دالئل كّل رأي وجوابه، هذا، مضاًفا 
إىل أّنلله أشللاد يف ثنايا املهللّذب ونايته بأثللره، وذكر أّنه حيتوي عللىل فروعات وحتقيقات 

وغرائب ونكات تلو عنها الكتب املفّصلة واملخترصة)2(.

املحور الثالث: ترتيب اأبوابه واأبحاثه
بدأ املؤّلف بالكتاب بأربع مقّدمات قصرية، يف املقّدمة األّوىل عّرف أنواع احلديث: 
املتواتر، اآلحاد، والتي منها املشللهور، والشاذ، والنادر، والصحيح، واحلسن، واملوّثق، 

والضعيف، واملرسل)3(.

ويف املقّدمة الثانية أوضح بعض املصطلحات الفقهيَّة، كاألشبه، األنسب، األظهر، 

)1( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 57/14، 193/6.
)2( املهّذب البارع: 63/1، 64، 384/5، 425.

)3( املصدر نفسه: 67-66.
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األشللهر، األصللح، األحللوط، الللرتدد، األَوىل، عللىل قللول، وأيًضا اسللتخدم مصطلح 
تريج)1(.

وذكر يف املقّدمة الثالثة أسلل�ء الفقهاء واملشللايخ الذين وردت ألقاهبم يف الكتاب، 
فقد عرّب عن الشيخ املفيد )ت 413هل( والشيخ الطويّس )ت 460هل( بالشيخني، وعن 

ابن أيب عقيل الع�يّن وابن ُجنيد اإلسكايّف )ت 381هل( بل)القديَمني()2(.

وبنللاًء عىل نقللل املحّقق الكركّي صاحب جامع املقاصد )ت 940هل( أّن التسللمية 
األخرية هي من إبداعات ابن فهد)3(.

ويف املقّدمة الرابعة ذكر أسلوب التحقيق، واهلدف من التأليف.

ورّصح يف هذه املقدمة أّنه يف كتابه ملتزم بتبيني الاف يف كّل مسللألة، وأّنه سللعى 
بقدر االستطاعة للوصول إىل القول املخالف وقائله)4(.

وبالطبللع فإّن ترتيللب وتبويب أبحللاث املهّذب البللارع تابع ملتن املختللرص النافع 
املنقسللم بإبللداع املحّقق إىل أربعة أقسللام: العبللادات، العقود، اإليقاعللات واألحكام، 

وعناوين أبحاث الكتب الواردة يف جمموع املتن والرشح كالتايل:

العبللادات: الطهللارة، الصاة، الللزكاة، المس، الصوم، االعتللكاف، احلّج، . 1
اجلهاد، وكتاب اجلهاد يشللتمل عىل بحث األمر باملعللروف والنهي عن املنكر 

يف القسم األخري منه.

)1( يقول ابن فهد يف تعريف التخريج: والتخريج: »تعدية احلكم من منطوق به إىل مسللكوت عنه، 
إّما لكون املسكوت عنه أوىل باحلكم أو للنص عىل علّية احلكم، ويسّمى احّتاد طريق املسألتني«. 

املهّذب البارع: 68/1.
)2( املصدر نفسه: 70-68.
)3( جامع املقاصد: 60/1.

)4( املهّذبالبارع: 71-70/1.
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العقللود: الرهللن، احلجللر، الضلل�ن، الصلللح، الرشكللة، املضاربللة، املزارعة . 2
واملساقاة، الوديعة والعارية، اإلجارة، الوكالة، الوقوف والصدقات واهلبات، 

السبق والرماية، النكاح.

اإليقاعات: الطاق، اللع واملباراة، الظهار، اإلياء، اللعان، العتق، التدبري، . 3
اإلقرار، األي�ن، النذور والعهود.

األحكام: الصيد والذباحة، األطعمة، الغصب، الشفعة، إحياء املوات، اللقطة، . 4
املواريث، القضاء، الشهادات، احلدود والتعزيرات، القصاص، الدّيات.

ولكون أبحاث كّل كتاب فقهّي يف متن املخترص بّينت حتت عنوان )املقاصد(، هلذا 
فللاّن املهّذب ليس له فصول مسللتقلة، ولكن له مطالب خللال األبحاث حتت عناوين 
خمتلفة، مثللل: مقّدمة ومقّدمات، فرع، فروع، تفريع، تنبيه، تنبيهات، تذنيب، تذنيبات، 

حتقيق، حتصيل وتوضيح.

وهذه املطالب املطروحة يف ذيل هذه العناوين ليسللت باحلّد الذي يمّيز بعضها عن 
البعللض اآلخر متييًزا كامًا، ويبدو أّن بعض هللذه العناوين يمكن تبديل بعضها ببعض 

من دون أّي تغيري يف املضمون املدرج حتتها.

وعللىل كّل حال، بإجالة النظر يف هذه الفقرة يمكللن القول: إّن كل باب فقهّي يبدأ 
بمقّدمة أو مقّدمات، ولكن أحياًنا يقوم املؤّلف ببيان مقّدمات طويلة- نسللبيًّا- يف بداية 

مقصد من كتاب ما)1(، أو يذكر فرًعا فقهيًّا، بسبب غموض يف املسألة)2(.

ا ضمن مقّدمللة أو مقّدمات، ثّم  بللدأ ابن فهد بتعريف عنوان الكتللاب تعريًفا لغويًّ

)1( املهّذب البارع: 231/3، 479.
)2( املصدر نفسه: 467.
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قام ببيان التعريف الرشعّي املصطلح يف لسللان الفقهاء، ونقل االختاف يف التعريف يف 
حالة وجوده وبنّي رأيه، واستند يف تأييد املعنى اللغوّي والرشعّي إىل اآليات والروايات 
وأحياًنللا إىل الشللعر، ثّم اسللتدّل بالكتاب والسللنّة واإلمجللاع إلثبات احلكللم التكليفّي 
للعنللوان، كوجللوب الطهللارة والصاة والللزكاة والُمللس والصوم واحلللّج واجلهاد، 
وكحرمة الغصب وبعض أقسام املتاجر، وكجواز االعتكاف واإلقرار واحلجر والض�ن 
والرهن والصلح والرشكة والشفعة واملضاربة واإلجارة والطاق واللع واملباراة و... 

عىل الرتتيب.

 ومراده من اإلمجاع غالًبا اتفاق األّمة والسرية الشائعة بني املسلمني، ويعرّب أحياًنا عن 
 الكتللاب والسللنّة بالنللص، واسللتدّل يف كتللاب الغصللب عللىل حرمتلله بحكللم العقل 

أيًضا)1(.

يذكر ابن فهد حتت عنوان )فرع أو فروع( اآلراء والنظرّيات بعد أن يطرح املسللألة 
الفقهيَّة املتفّرعة عىل البحث السابق)2(، ثّم يستمر يف بحثه األصّل.

ويراد من عنوان )تنبيلله وتنبيهات( اإللفات إىل أمور، منها: توضيح املعنى الدقيق 
ملصطلللح ورد يف البحث)3(، أو بيان لزوم تقييد حكم)4(، بيان الفرق بني األقوال وتبيني 

آثارها وثمراهتا )5(، أو بيان أقسام موضوع)6( و...

)1( املهّذب البارع: 264/4.
)2( املصللدر نفسلله: 103/1، 44/3، 69، 100، 137، 139، 140، 315/4، 71/5، 127، 

.406 ،130
)3( املصدر نفسه: 103، 117، 243/2.

)4( املصدر نفسه: 211.
)5( املصدر نفسه.

)6( املصدر نفسه: 149/2.
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وأّمللا )تذنيبات( فتتضّمللن أحياًنا اختللاف اآلراء يف موضوع ُطللرح بعد البحث 
األصللّل)1(، وأخللرى جمّرد بيللان مطلب تكميللًا للبحللث)2(، وثالثة لتوضيح وتفسللري 

مصطلحات ذلك الباب)3(.

وحتت عنوان )حتقيق(، تّم بيان مسألة ُتطرح فروعاهتا أو تبنّي أقسام املوضوع وأفراده، 
أو يتللّم التعّرض ملباين األقوال ووجوه تفاوهتا، وأحياًنا ينّقح موضوع البحث وحُيّرر حمّل 

النزاع، ويعقبه ببحث استداليّل بالنقض واإلبرام، بحثه ضمن فرضّيات خمتلفة.

وباجلملة: فُلّب البحث حتت هذا العنوان هو استداليل.

وعنوان )حتصيل( أيًضا يشللتمل عىل مسألة استداللية منّقحة ومتفّرعة عىل املسائل 
السابقة، وكذلك ُياَحظ وجود مجع أقوال وتفريق موضوعني متجانسني)4(.

 وحتللت عنللوان )توضيللح( تّم التطللّرق لتوضيللح مصطلللح معللنّي وارد يف رواية 
 أو متللن، وهنللاك عناويللن أخللرى مثللل: )زيللادة(، و)تتّمللة(، و)خامتة(، وهللي قليلة 

ا)5(. جدًّ

وأورد ابللن فهد يف موضع من هذا العنوان األخري رواية مفّصلًة نسللبًيا- يف فضيلة 
)النريوز(- عن طريق أستاذه هباء الدين عّل بن عبد احلميد النّسابة بإسناده إىل معىّل بن 

.)6(خنيس عن اإلمام الصادق

)1( املهّذب البارع: 388/1، 32/2، 149.
)2( املصدر نفسه: 145، 221/4، 302، 329، 88/5، 339.

)3( املصدر نفسه: 86/3، 88.
)4( املصللدر نفسلله: 394/1، 522، 374/2، 124/3، 414، 515، 58/4، 156، 314، 

.176 ،142 ،127/5 ،541 ،499 ،391
)5( املصدر نفسه: 194، 273، 342/2، 408، 556، 433/3، 22/4، 102، 445.

)6( املصدر نفسه: 194، 195، 196.
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وجللاءت أيًضا مطالب متعّددة حتت عنللوان )تنبيه()1(، وعنللوان )فائدة(، إذ رسد 
فوائللد وثمرات البحث)2(، وُطرحت هللذه األبحاث بعبارات مثللل )وتظهر الفائدة يف 

مسائل()3(، أو)تظهر الفائدة يف وجوه()4(.

املحور الرابع: اأ�صلوب التدوين
املهللّذب البارع قائم عىل أسللاس نقللل اآلراء الفقهيَّة لفقهاء الشلليعة املعروفني إىل 
عللرص املؤّلللف، وهللي يف الغالب أقوال الشلليخ املفيللد )ت 413هل(، الشلليخ الطويّس 
)ت 460هل(، السلليِّد املرتىض )ت 436هل(، الشلليخ الصللدوق )ت 381هل(، ابن أيب 
عقيللل، ابن اجلُنيد، ابن الرّباج )ت 481هل(، أيب الصاح احللبّي )ت 448هل(، سللّار 
ّ )ت 726هل(، فخر  مة احِللِّ )ت 463هللل(، ابن زهرة، ابن إدريللس )ت 598هل(، العاَّ
املحّققللني )ت 771هل(، ونقل أيًضا يف مواضللع آراء فقهاء آخرين تظهر عىل األكثر من 
أواسط الكتاب، أمثال: الصهرشللتّي)5(، قطب الدين الراوندّي )ت 573هل()6(، قطب 

)1( املهللّذب البللارع: 82، 103، 112، 117، 124، 151، 191، 239، 251، 262، 343، 
 ،820 ،185 ،175 ،155 ،149 ،135 ،56 ،20/2 ،529 ،489 ،485 ،449 ،358 ،346 

.513/3
)2( املصدر نفسه: 385/2.
)3( املصدر نفسه: 355/1.

)4( املصدر نفسه: 271/2، 434/3، 493، 512، 532، 17/4، 22، 70.
)5( نظلام الدين أبلو احلسن سلي�ن بلن احلسن بن سلي�ن الصهرشتّي، من تاميذ الشيخ الطويّس. 

املهّذب: 112/1.
)6( قطب الدين أبو احلسللن سللعيد بن هبة اهلل بن احلسللن الراوندّي )ت 573هل(، صاحب كتاب 
آيات األحكام. مستند الشيعة: 77/8. وعرّب السيِّد العامّل وغريه عن آيات األحكام للرواندّي 
باسللم )فقه الراوندّي(. مفتاح الكرامللة: 299/12، 375، 435، جواهر الكام: 309/38. 

وانظر: املهّذب: 112/1، 238، إذ أورد موارد من آراء الرواندّي.



131

املهّذب البارع يف �صرح املخت�صر النافع

الدين البيهقّي الكيدرّي)1(، الفضل بن شاذان)2(، ع�د الدين القّمّي الطربسلّي)3(، معني 
الدين املرصّي)4(، سديد الدين احلميص)5(.

للمؤّلف يف املهّذب اهت�م واضح بتقسيم األقوال وتبيني أدّلتها، وكذلك ُيعّد بيان 
أقوال وآراء الفقهاء من أبرز معامل الكتاب. إّن هذا التقسلليم والتنظيم واستقصاء اآلراء 
يعكللس يف النظللرة األّوىل املسللار والوجهة التحقيقّيللة للمهّذب، وهو عللادًة ينتخب يف 
ناية البحث أحد األقوال، والزم هذا رّد سللائر األقوال وتضعيف أدّلتها، ويف مواضع 

يضعِّف قواًل للمصنّف أو لغريه أو يضّعف ما استند إليه من الرواية.

ويف كّل مسألة خافّية نرى أّن ابن فهد يذكر الفتاوى وما أستند إليه من الروايات)6( 
عندما يعرّب بل)األصحاب( عن فقهاء الشلليعة، يقّسللم آراءهم الفقهيَّللة، ثّم يردف ذلك 

بأصحاب األقوال)7(.

ومللن معامل الكتاب أّنه ال يقوم برشح وتفصيللل كّل عبارات املخترص، بل ينتخب 
منها، وأهم مبناه يف االنتخاب هو كون املسألة خافّية.

 ويللرّصح ابللن فهللد- أيًضللا- يف املقّدمللة الرابعة من مدخللل كتابلله: أّن منهجه يف 
)1( القطللب الكيللدرّي: تلميذ ابن محزة وصاحب كتللاب اإلصباح، وبناء عىل نقللل منتهى املقال: 
مللة يف املختلف. وإليك مللوارد من آراء  67/3، إّن اقواللله يف الفقلله مشللهورة، وقد نقلها العاَّ
الكيللدرّي يف املهللّذب: 62/3، 302، 319، 373، 385، 388، 398، 408، 19/5، 35، 

.68 ،36
)2( املهّذب البارع: 366/4.

)3( املصدر نفسه: 302/3، 394/4.
)4( املصدر نفسه: 394/4، 395.

)5( املصدر نفسه: 395. 
)6( املصدر نفسه: 70/1.

)7( املصدر نفسه: 79، 84.
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املهّذب البارع هو بيان مواضع الاف- يف كل مسألة- التي أشار إليها املصنّف)1(. من 
هنا فإّن املهّذب البارع رشح يف قالب )قال- أقول( مع انتخاب متن املخترص، وبالرغم 
مللن أّن ماك االنتخاب هو وجود االختاف وتعّدد األقوال يف مسللألٍة ما، إالَّ أّن تبيني 
املسللائل الافّية ال ينحرص يف حدود ما حّدده املخترص، فإذا كان هناك مسألة فرعّية أو 

حاجة إىل التفاصيل تعّرض هلا.

د أحياًنا عدد األقوال بالدّقة)2(، أو يضيف  من معامل أسلوب املهّذب البارع: أّنه حيدِّ
إليهللا قواًل آخر)3(، أو يذكر اسللم القائل مللن دون القول)4(، أو يوضللح مراد ومقصود 
القائل)5(، ويقوم بالتحقيق أحياًنا بحسللب مقتىض احلاجللة)6(، وعند بيان األقوال يقوم 

بتحرير حمّل النزاع)7(، أو يأيت بالرواية املشار إليها مفّصلة)8(.

وال يوجد يف املهّذب من ناحية كمّية املطالب وكيفيتها صعود وهبوط حمسوسللان، 
وسعة أبحاثها وأبواهبا غري متلّونة باإلمجال والتفصيل.

وقللد اعتنى املؤّلف فيه باألبحاث اللغوّية، ولكللن غالب هذه األبحاث وردت يف 
التعريللف اللغللوّي للعناوين الفقهيَّة، ويف عنوان كّل باب، وورد قسللم منها خال نقل 

اآلراء واألدّلة)9(.

)1( املهّذب البارع: 84.
)2( املصدر نفسه: 94، 27/2، 28، 54، 386.

)3( املصدر نفسه: 176، 34/2.
)4( املصدر نفسه: 378، 384.

)5( املصدر نفسه: 71/2.
)6( املصدر نفسه: 186/4، 189، 374.
)7( املصدر نفسه: 479/2، 37/3، 38.

)8( املصدر نفسه: 383.
)9( تللأيت هذه األبحاث أحياًنا حتت عنللوان مقّدمة أو تذنيب. املهّذب: 243/2، 86/3، 148،= 
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وال تللرى يف املهّذب نكتة تارخيّية أو مجلة حتكي واقعللة أو فيها داللة عىل حادثة أو 
إشارة إىل نقل حمادثة شفوّية.

املحور اخلام�س: تاأّثره باملعترب وخمتلف ال�صيعة
ّ نفسه  الرجوع إىل املعترب والنقل عنه وإن كان يبدو طبيعًيا، بعّده رشح املحّقق احِللِّ
للمخترص النافع، وهو أحسللن وسلليلة وأوثقها للوصول إىل مراد املحّقق يف املخترص، 
وقللد نقل ابن فهد عللن املعترب الكثري إىل حدٍّ أخرجه عن كونلله مراجعة عادّية، إذ جعله 
ا، وهللذا األمر دالٌّ عىل أمهّيللة وجامعّية املعترب، ومدى تأّثللر ابن فهد به،   مصللدًرا حموريًّ
ويللأيت أحياًنللا بعني عبللارة املعترب خللال عباراته بللدون وجود قرينة ظاهللرة عىل كونا 

منقولة)1(.

وقد يكون اهت�مه ببعض آراء اجلمهور تأّثًرا بمنهج املعترب هذا.

ونللراه أيًضا يستشللهد يف كّل فرع فقهّي– غالًبا- بمقنع الشلليخ الصدوق، ومقنعة 
.الشيخ املفيد، ومبسوط وناية أو خاف الشيخ الطويّس

مللة يف نقللل آراء السلليِّد املرتىض يف  ويأخللذ بمنهللج معتللرب املحّقللق وخمتلف العاَّ
النارصّيات واالنتصار واملصباح وغريها من آراء الفقهاء)2(.

=5/4، 111 )يف بيللان الفرق بني نعم وبىل(: 184 )يف بيان معاين طيب(: 79/5-80 )بحث 
لغوي يف إسكار ومخر(.

)1( املهّذب: 83/1، 113، 253، 483، 538، و...
)2( انظللر كنمللوذج: املهللّذب: 197/1، خمتلللف الشلليعة: 271/1 )يف كيفية التيمللم(. املهّذب: 
32/2-33، خمتلللف الشلليعة: 281/3 )ما جيب اإلمسللاك عنه(. املهللّذب: 438/1، خمتلف 
الشلليعة: 365/2 )يف السللهو(. املهّذب: 544/1، خمتلف الشلليعة: 160/3-161 )يف زكاة 
الفطللرة(. املهّذب: 21/2، خمتلف الشلليعة: 250/3 )يف حقيقة الصللوم(. املهّذب: 52/2،= 
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مع االلتفات إىل مشللاهبة املهّذب بمختلف الشلليعة يف أسلللوب التدوين )نقل آراء 
الشلليعة الافّية(، يبدو أّن ابن فهد يعتمد عىل املختلف يف نقل اآلراء-وعىل حدِّ قوله: 
)حتصيللل املخالف(- وخاّصللة يف النقل عن القديمني )ابن أيب عقيللل الع�يّن وأمحد بن 

اجلُنيد اإلسكايّف(، ويمكن تتّبع بعض املوارد ممّا يزيد من ميزان اعت�ده:

ترتيب وصّف أسلل�ء الفقهاء املتفقني يف الللرأي: فيأخذ ابن فهد يف هذا بنفس . 1
ترتيب املختلف)1(.

ذكللر مصادر خاّصللة: إذ إّن املختلف ينقللل بعض اآلراء الفقهيَّللة من مصادر . 2
خاّصة، فيعتمد ابن فهد عىل هذا األسلوب نفسه)2(.

ذكر أشللخاص معّينني: يرد يف املهّذب– أحياًنا- أس�ء أشخاص مل يسبق- أو . 3
ندر- ذكرهم، فياحظ ورود ذكرهم يف املختلف أيًضا)3(.

=املختلللف: 328/3-329 )مللن يصّح منه الصللوم(. املهللّذب: 151/2، املختلف: 55/4 
)أنللواع احلّج(. املهللّذب: 156/2، املختلللف: 243/4 )إحللرام احلّج(. املهللّذب: 166/2، 
املختلللف: 81/4 )يف كيفية اإلحللرام(. املهللّذب: 174/2-175. املختلف: 94/4-95 )يف 
تللروك اإلحرام(. املهّذب: 282/2. املختلف: 87/4 )كّفارات اإلحرام(. املهّذب: 290/2. 

املختلف: 165/4 )يف باقي املحظورات(. و...
)1( انظلللر كلنمللوذج: املهللّذب: 384/1، املختللللف: 185/2 )الصلللاة(. املهللّذب: 174/1، 
املختلللف: 380/1 )يف غسللل األموات(. املهللّذب: 162/2، املختلللف: 457/4 )يف نزول 
منى(. املهللّذب: 110/2، املختلف: 579/3 )يف االعتكاف(. املهللّذب: 425/3، املختلف: 

298/7 )يف لواحق النكاح(. املهّذب: 93/5، املختلف: 199/9 )يف حدِّ السقة(.
)2( انظللر كنموذج: املهللّذب: 62/3، املختلف: 285/6 )يف الوقف(. املهّذب: 398/3، 408، 

املختلف: 129/7 )يف الصداق(.
)3( انظر كنموذج: املهّذب: 369/2، املختلف: 5/5 )يف التجارة(. املهّذب: 389/2، املختلف: 
156/5 )يف املرابحللة واملواضعللة(. املهللّذب: 440/2، املختلللف: 195/5 )يف بيللع الث�ر(. 
املهللّذب: 459/2، املختلللف: 298/7 )يف لواحق النكاح(. املهللّذب: 410/2، املختلف:= 
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يف صياغللة العبللارات عند نقل القول: عبارات املهللّذب يف نقل اآلراء الفقهيَّة . 4
تشللابه املختلف، وهذا النقل أحياًنا يف جمال اللغة واإلسناد إىل رأي اللغوّيني، 
ففي بيللان املعنى اللغوي لبعض املصطلحات يسللتند ابن فهد ملصادر اسللتند 

مة يف املختلف أو له عبارات هي نفس عبارات املختلف)1(. إليها العاَّ

عدم تطابق اإلسللناد: ُياَحظ وجود إسنادات )نقل آراء( يف املهّذب ال يطابق . 5
املوجللود يف املصللدر األصل، وهذا األمر ُيشللعر أحياًنا أّن ابللن فهد اعتمد يف 
النقل عىل املختلف فقط، ومل يراجع املصدر مبارشة، فمثًا يف كتاب احلّج يعّد 
ابللُن فهد ابللن إدريس يف زمرة القائلني بعدم رشطّيللة )الرجوع إىل الكفاية( يف 
حتّقق االستطاعة، ولكّن ابن إدريس يف السائر يرّصح بأّن الرجوع إىل الكفاية 
رشط، فناحللظ وجللود هذا الرأي املنسللوب إىل ابن إدريللس يف املختلف)2(، 
ويف مسللألة )انعقاد اإلحرام بغري التلبية( يف حجِّ التمّتع واإلفراد والِقران، عدَّ 
مة يف  ابُن فهللد صاحَب السائر يف ضمللن املانعني، وهذا مطابللق لتلّقي العاَّ

املختلف، واحلال أّن عبارة ابن إدريس مغايرة للمختلف)3(.

=112/5 )يف الغللرر(. املهللّذب: 464/2، املختلللف: 204/5 )يف بيللع احليللوان(. املهّذب: 
482/2، املختلللف: 133/5 )يف الديللون(. املهّذب: 396/2، املختلللف: 201/5 )يف البيع 
احليللوان(. املهللّذب: 395/2، املختلللف: 113/5 )يف املبيع(. املهللّذب: 113/1، املختلف: 
10/1 )يف الطهللارة(. املهللّذب: 131/1، املختلف: 23/1 )يف الوضوء(. املهّذب: 314/2، 
املختلللف: 158/4 )يف أحللكام الغنيمة(. املهّذب: 391/2، املختلللف: 190/5 )يف املرابحة 
واملواضعللة(. املهللّذب: 421/2-422، املختلللف: 176/5 )يف الربللا(. املهللّذب: 424/2، 
املختلف: 175/5 )يف الربا(. املهّذب: 219/3، املختلف: 86/7 )يف النكاح(. و... املهّذب: 

441/2، املختلف: 200/5 )يف معنى العرية(.
)1( املهّذب: 122/2، املختلف: 86/4.

)2( املهّذب: 164/2، املختلف: 95/4، السائر: 529/1 )يف كيفّية اإلحرام(. 
)3( املهّذب: 177/2، السائر: 506/1، املختلف: 98/4 )احلّج(.
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وكذلك يف مسألة )وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عقًا أو سمًعا(، 
نسللب القول بالوجوب عقللًا مطلًقا إىل ابللن إدريس املوافق ملتللن املختلف، 

ولكن عبارة السائر رصحية يف التفصيل)1(.

ويف )الضلل�ن والكفالللة( يأيت ذكر ابللن إدريس بعنوان مستشللكل، وبعد بيان 
اإلشللكال يقول ابن فهد يف مقام الرّد عىل اإلشللكال: إّن هذا اجتهاد يف مقابل 
النللص، وهذا اإلشللكال غللري موجود يف السائللر، ولكن ُياَحللظ وجوده يف 

مة نفسه)2(. املختلف، ويظهر أّن هذا اإلشكال من العاَّ

ويف كتللاب النللكاح يف موضوع )وقللوع املهر مخًرا أو خنزيًرا(– أيًضا- نسللب 
ابن فهد احلكم ببطان العقد إىل مقنعة الشلليخ املفيد، واحلال أّن رصيح عبارة 
مة يف املختلف نسللب احلكم  املقنعة عىل خاف ذلك، واجلدير بالذكر أّن العاَّ

املذكور إىل املقنعة)3(.

ويف بللاب )األطعمة( حتت عنوان )فرع( ينسللب إىل املقنع القول بجواز جعل 
جلد النزير دلًوا ُيسللَتقى به املاء، ولكن الشيخ الصدوق يف املقنع حكم بعدم 

اجلواز، ويف هذا املورد عبارات ابن فهد مطابقة لعبارات املختلف)4(.

ويف كتاب احلدود كذلك نسب احلكم بوجوب إقامة احلّد عىل مستحّل المر 
بعد اإلقرار إىل أيب الصاح احللبّي، وهذه النسبة موجودة يف املختلف، واحلال 

أّن احللبّي يرى أّن هذا يف دائرة اختيارات اإلمام)5(.

)1( املهّذب: 325/2، السائر: 160/1، املختلف: 158/4.
)2( املهّذب: 532/2، السائر: 172/4 )باب الكفاالت(. املختلف: 157/5 )يف الكفالة(.

)3( املهّذب: 389/3، املقنعة: 510. املختلف: 93/7. 
)4( املهّذب: 232/4، املقنع: 302، املختلف: 132/2.

)5( املهّذب: 86/5، الكايف: 413، املختلف: 121/9 )يف احلدود(.
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عللدم وجود الرأي املنسللوب يف املصللدر: ال نعثر أحياًنا عىل الرأي املنسللوب . 6
إىل مصدر سللّ�ه، ولكنه موجود يف املختلف، فمثًا ُنِسللب )اشللرتاط الرجوع 
إىل الكفايللة( إىل مهّذب ابن الللرّباج، ولكن مل ُيعثر عليه يف هذا الكتاب، ونقله 

املختلف)1(.

وكذلك ُنسبت إىل ابن الرّباج حرمة املعاملة عىل كلب الدار والزرع والبستان، 
وهو غري موجود، ويوجد يف املختلف)2(، وَنسللب– أيًضا- القول بتحريم بيع 
 وثمن السباع إىل سّار يف املراسم، وال يوجد فيه، وجاء يف املختلف)3(، وال يوجد 

احلكللم )بعدم جواز بيع العبد اآلبق إالَّ مع الضميمللة( يف مهّذب ابن الرّباج، 
ووردت هذه النسبة يف املختلف)4(.

وال ُيشللاَهد صدق عنللوان االحتللكار يف الزيت يف مقنع الصللدوق، وورد يف 
املختلف)5(.

وكذلللك ال ُيللرى احلكم )بعدم دخللول احلمل يف معاملة احليللوان احلامل إالَّ 
 باشرتاط املشرتي( يف كامل ابن الرّباج. وهو موجود يف املختلف)6(، وال ُيشاَهد 
احلكم بل )رصف املال املوىص به يف الرب يف حالة نسيان وجه الوصية( يف مهّذب 

ابن الرّباج، ولكن نقله املختلف)7(.

)1( املهّذب: 122/2، املختلف: 86/4 )احلج(.
)2( املهّذب: 347/2، املختلف: 63/5 )املتاجر(.

)3( املهّذب: 351/2، املختلف: 162/5.

)4( املهّذب: 363/2، املختلف: 201/8.

)5( املهّذب: 369/2، املختلف: 168/5.

)6( املهّذب: 397/2، املختلف: 201/5.

)7( املهّذب: 131/3، املختلف: 379/6.
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ومل نعثر عىل احلكم بل)عدم وجوب نفقة الصبية املدخول هبا شبهة( يف السائر 
وورد يف املختلللف)1(، ويف كتللاب نللكاح )املهّذب( ُنقل القللول )إّن األم أوىل 
وأحللّق بحضانة الولللد الصغري، برشط عللدم زواجها( عن مقنللع الصدوق، 
ولكنه غري موجود يف املقنع، ونقله يف املختلف)2(، ويف كتاب الطاق– أيًضا- 
نسب احلكم بل)اشرتاط تعيني املطّلقة يف صّحة الطاق( إىل مهّذب ابن الرّباج 

ويوجد يف املختلف)3(.

املحور ال�صاد�س: الأدّلة الفقهيَّة املعتمدة
املهّذب البارع كتاب فقه استداليّل، ويعّد من الكتب املعتربة يف بيان األدلة الفقهيَّة، 

وعّده املحّقق الكركّي من الكتب االستداللّية عند اإلماميَّة)4(.

وعليه فاالسللتدالل باألدّلللة واملصادر الفقهيَّة وخاصة السللنّة الفللت للنظر، وأّن 
الغالب يف االسللتدالل فيه هو بالروايات وإن كان ُياَحظ وجود االسللتدالل بالكتاب 

واإلمجاع والعقل.

االستدالل بالسنّة
ومللا هو جدير بالذكر يف هذا املجللال هو أّنك ال ترى املهّذب متفّرًدا بنقل رواية أو 
إصدار رأي أو فتوى، أي: إنك ال تشللاهد يف املهّذب قواًل تفّرد به أو رواية ال جتدها يف 
املصللادر الروائّية. نعم، يمكن العثور عىل آراء تفللّرد هبا يف غري املهّذب من آثاره، فمثًا 
عىل ما نقله الكركّي يف الرسائل أّن ابن فهد قائل بجواز تقليد امليت يف زمن تعّذر املجتهد 

)1( املهّذب: 213/3، املختلف: 46/7. 
)2( املهّذب: 426/3، املختلف: 26/7 )يف لواحق النكاح(.

)3( املهّذب: 448/3، املختلف: 43/7.
)4( الرسائل )الكركّي(: 48/3.
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 وفقدانلله، وكان هذا سللبب تعجللب الكركّي، ألّن ابن فهد نفسلله يللرى أّن فتوى امليت 
ال اعتبللار هلا، وعند مشللهور اإلماميَّة التقليللد جيب أن يكون للمجتهللد احلي، وفقدان 
املجتهد يف عرص بسللبب تعّس االجتهاد ال يؤّدي إىل انتقال حكم التكليف، ألّنه يرجع 
إىل تقصللري املكّلف، ونسللب املحّقللق الكركي هذا القللول إىل صاحب إيضللاح الفوائد 

أيًضا)1(.

وقد عّد الكركّي ابن فهد من متأّخري اإلماميَّة الذين يعمل بمراسيلهم)2(، ويعتقد 
أّن السللرية العملّية لفقهاء اإلماميَّة قائمة عىل العمل بمراسيل أمحد بن فهد، عىل خاف 
مراسلليل الشللهيد األّول )ت 786هل( التي ال يعتمد عليها، ويعلِّل اعت�ده عىل مراسيل 
ابللن فهللد يف املهّذب بأّنه يرّصح بوصف الللرب، يعني أّن ابن فهد يللأيت بالرب الصحيح 
بوصف الصحيح، وبالرب احلسن واملوّثق بوصف كونه حسنًا وموّثًقا، ويرتك الضعيف 

بدون وصف، فيكون عامة عىل ضعفه)3(.

ح بللأّن من أصول  وبعللد ذكر املحّقللق الكركّي كتاب املهللّذب يف كتب األدّلة يرصِّ
أصحابنا العمل بروايات الكتب األربعة وكتب االستدالل، ومن مجلتها مهّذب الشيخ 

أمحد بن فهد)4(.

وعىل الرغم من كون املهّذب بارًزا يف نقل اآلراء واألدّلة وتفكيكها وتبيني مواضع 
الاف، إالَّ أّنه كان فاقًدا للقول الفصل واحلكم عىل اآلراء وتقييمها املعتّد والواضح، 

)1( الرسائل )الكركّي(: 253/2.
)2( ويذكللر املحقق الكركّي أسلل�ء آخرين، وهم: العاَّمة الشلليخ مجال الدين ابللن فخر املحّققني، 

والشيخ فاضل املقداد صاحب التنقيح. الرسائل )الكركّي(: 46/3.
)3( الرسائل )الكركّي(: 46/3.

)4( الرسللائل )الكركللّي(: 46/3. ومللراده من كتللب األدّلة: خمتلف الشلليعة، وتذكللرة العّامة، 
وإيضاح الفوائد لفخر املحّققني، والتنقيح للفاضل املقداد.
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ومع هذا فقد اهتّم أحياًنا بالنقد والنظر إمجااًل أو تفصيا)1(.

ويف مواضع َنَقد إمجااًل واكتفى بعبارات من قبيل: )وهو ضعيف(، أو)وهو نادر(، 
أو)هذا قياس(، أو)وال خيلو بعضها من دخل(.

ويف النقد والنظر التفصيّل ال يكتفي بعبارة خمترصة إمجالّية، بل يضع األدّلة واحدة 
بعد واحدة يف بوتقة النقد.

واجلديللر بالذكللر أّن ابللن فهد عىل أريكللة النقد وتقييللم اآلراء عباراتلله عارية عن 
التمجيد والثناء أو التوهني.

وخال نقل اآلراء وبيان األدّلة يذكر أحياًنا وجه االسللتدالل بالرواية)2(، أو وجه 
داللة الرواية)3( أو وجه احلكم)4(، أو يأيت بشاهد ومؤيد)5(.

وبناًء عىل هذا، فِقسٌم من حماك�ته لآلراء واقعة يف دائرة الدراية والرواية)6(.

ويف حال كون الدليل قواًل نقليًّا يف طريقه ضعف باإلرسال، أو االنقطاع، أو لكون 
الراوي جمهواًل أو منحرًفا يف املذهب، نراه يشللري إىل ذلك، ويّتضح من تعّدد موارد نقد 

سند الروايات اهت�مه بطريق الرواية)7(.

)1( الرسائل )الكركّي(: 47/3.
)2( املهللّذب: 105/1، 45/2، 132/1، 133، 434، وكذلللك: 114/1، 123/2، 128، 

.536 ،91 ،82/5 ،162 ،114/4 ،536 ،98 ،34/3 ،368 ،286 ،159 ،136
)3( املهّذب: 79/4.

)4( املصدر نفسه: 164/1.
)5( املصدر نفسلله: 181. وجه احلكللم بدفن ميت الذمّي يف مقربة املسلللمني. وكذلك: 105/2، 

.126 ،111
)6( املصدر نفسه: 171، 175.

 )7( ويف عّلة اتيانه بمتن الرواية يف مقام الفتوى، وبيان الفرع الفقهّي، يذكر ابن فهد أربعة أوجه:= 
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 ويف نقل الرواية يلتزم بوصفها من حيث الصّحة والضعف واإلرسال والرفع، فمثًا 
عندما تكون رواية مرسلة متلّقاة بالقبول يبنّي وجه املقبوليَّة)1( أو االستناد إليها.

إّنه يعّد عمل األصحاب ونقل فحوهلم كالشيخ الطويّس وغريه وكذا عدم املعارض 
من وجوه جربان اإلرسال وضعف الطريق.

ويف النهايللة، إذا مل جيد وجًها لاعت�د عىل الرواية املقطوعة أو املرسلللة أو الضعيفة 
يرّصح بكونا ناقصة)2(، وقد يكون– أحياًنا- مدلول الرواية املستدّل هبا قارًصا عنده يف 
باع القول األحسللن-  إثبات املّدعى، فيعرّب عنها بعبارة قصرية)3(، وأخرى- ويف مقام اتِّ

يأيت بجملة قصرية للتأييد)4(.

والبن فهد يف جمال نقل الرواية النزعات األصوليَّة التالّية:

خرب الواحد ليس بحّجة)5(.. 1

عمل األصحاب بالرواية جابر لضعف السند، وإرساله وكونه خرًبا واحًدا)6(.. 2

ا  =أ. قللد ال يكللون مضمون الرواية خمتار الفقيه أحياًنا، فيتوّقف يف مقام اإلفتاء فيأيت بالرواية نصًّ
مع ذكر سندها. ب. قد يكون مضمون الرواية خمالًفا للقواعد واألصول فيكون اإلتيان بالرواية 
ُمشعر ببيان عّلة احلكم. جل. قد ُتنتزع الفتوى من الفحوى، فيكون ذكر الرواية ملفًتا للمخاطب 

إىل أصل احلكم. د. يلفت ذكر الرواية وسندها إىل حجّيتها وعدم حجّيتها. املهّذب: 286/5.
)1( املهّذب: 81/1، 187، 49/2، 134/3، 135.

)2( املهّذب: 95، 151-150، 204، 24/2، 25، 26، 22/4، 146.
)3( عبللارات من قبيل: )هللذه قضية يف واقعة(، )حكم خاص يف واقعللة خاصة(، )واقعة فا جيب 
تعّدهيللا(، )إّنا حكايللة حللال(. املهللّذب: 369/2، 202/5، 283، 286. وقد تللأيت مفّصلة 

أحياًنا. املهّذب: 171/1، 94/5.
)4( عبارات من قبيل: )وهو قوي(، )وهو املعتمد(. املهّذب: 84/5، 92.

)5( املهّذب: 463/1. 
)6( املصدر نفسه: 81، 182، 463، 567، 49/2، 134/3.
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عدم جواز خمالفة املشللهور)1(: يسللتفاد من نقد ابن فهد لبعض االستدالالت . 3
الفقهيَّة عدم جواز خمالفة املشللهور، فمثًا يقللول: هذا القول مردود، ملخالفته 
للمشللهور من جهات ثاث، ومن هنا تراه ينتقد ابللن إدريس أحياًنا ملخالفته 

املشهور)2(.

احلديث غري املتواتر وإن كان صحيًحا ال يصلح لتخصيص )عمومات األدّلة . 4
القطعية(، و)األصول املسّلمة( القائم عليه� اإلمجاع)3(.

جمللّرد خمالفة الرواية الصحيحة لألصول، والعمومات ال جيب أن يكون سللبًبا . 5
إلمهللال تلك الرواية، وما دام إمللكان تأويلها وإعادهتا إىل دائرة مفاد األصول 

قائً�، ملا جاز ترك العمل هبا)4(.

لللزوم التعبد بالنقللل وكون االجتهاد يف مقابل النص خطللأ)5(، ويف هذا املورد . 6
َم ابُن فهد ابَن إدريس باالجتهاد يف مقابل النص)6(. أيًضا اهتَّ

 التمّسللك باحلديث املرسللل أقللوى وأوىل من التمّسللك باحلديللث الضعيف، . 7
وال شّك أّن احلديث الضعيف مردود وال يستدّل به، ولكن استدّل– أحياًنا- 

بكثري من املراسيل، وُيطلق عليها الصحيح)7(.

القيللاس ممنللوع مطلًقا، وباطل من اإلسللاس، ويف نظر ابن فهللد األصل عدم . 8

)1( املهّذب: 498/4.
)2( املصدر نفسه: 498.

)3( املصدر نفسه: 222/1، 233.

)4( املصدر نفسه: 432/2، 433.
)5( املصدر نفسه: 214، 215، 532.

)6( املصدر نفسه: 532.
)7( املصدر نفسه: 146/4. 
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تعللّدي ورساية حكم من املنصوص إىل غري املنصوص، وبناًء عىل هذا فهو من 
املخالفني للقياس، وِكراًرا مل يطق استدالاًل أحسَّ بوجود قياس يف أسلوبه)1(، 

ويمكن اإلشارة إىل املوارد التالية:

أ. احلكللم بكون الصللوم القضائّي الذي ينوي الصائم فيه وسللط النهار جمزًيا 
هللو رصيح الرواية، ولكن تعدية هذا احلكللم بدليل األولوّية)2( إىل الصوم 
املؤقللت املحدود أو املعنّي وقته- وقد نوى الصائم أيًضا وسللط النهار)3(- 
غري جائللز، لورود الرواية يف صللوم القضاء خاّصللة، والتعدية هذه قياس 
باطللل، فللأّول دليل ابن فهللد إلبطال احلكللم باإلجزاء هللو حتّقق مصداق 

القياس)4(.

ب. ذهللب بعضهم إىل أّن الصوم االسللتحبايّب كصوم القضللاء الواجب آخر 
وقت نّيته هو الزوال، ودليلهم أّن هذا صوم مسللتحّب، ووقت نّيته كوقت 
الواجب منه، كاحّتاد وقت نّية الصاة املستحّبة مع الواجبة، فريى ابن فهد 

هذا االستدالل قياًسا باطا)5(.

ج. يف بللاب اللقطة، لللو كان للحيوان الضائع نفع، ذهب الشلليخ الطويّس يف 
النهاية)6( إىل أّن الواجد جيوز له استيفاء منافعه بإزاء ما ينفق عليه، واحتمل 
ابن فهد أن يكون هذا احلكم قياًسا بحكمه يف باب الرهن من جواز ركوب 

)1( املهّذب: 13/2، 16، 428، 140/3، 305/4، 83/5، 199، 402.
)2( ألّن زمن هذا الصوم متعنّي، فاألوىل اإلجزاء.

)3( صوم معنّي وقته، والفرد ينوي الصوم وسط النهار.
)4( املهّذب: 13/2.

)5( املصدر نفسه: 16.
)6( النهاية: 324.
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احليللوان املرهون بإزاء مللا ينفق عليه، وهللذه التعدية عند ابللن فهد قياس 
ممنوع)1(.

د. يف مقللدار دّيللة أعضاء احليوان: ذهب الشلليخ يف الللاف)2( وابن إدريس 
يف السائللر)3( إىل أّنه: )نصف قيمة احليوان يف كّل مللا يف البدن منه اثنان(، 
فيكللون دّية العينللني أو اليدين كامل قيمة احليللوان، وضّعف ابن فهد هذا 
القول، لكونه قياًسللا، ويرى أّن الرواية واردة يف خصوص بدن اإلنسللان، 

والتعدية إىل احليوان خطأ)4(.

هل. يف باب القصاص، يف مسللألة )هل إّن تكرار اإلقرار بالقتل له موضوعّية، 
أم يكفي مرة واحدة؟( ذهللب بعضهم إىل اعتبار التكرار، أّما ابن فهد فهو 

يرى هذا قياًسا بموضوع اإلقرار بالزنا والسقة)5(.

الروايللة الضعيفة واملرسلللة ال يمكنهللا معارضة األصل العمللّل)6(، واألصل . 9
 أيًضللا معتللرب فيلل� إذا كان مأموًنا من معارضللة النص املعترب)7(، بنللاًء عىل هذا 
ال يقللّدر أصل اإلباحة عىل تنحية الرواية املعتربة املشللتملة عللىل النهي جانًبا، 

لداللة النهي طبًعا عىل احلرمة)8(.

)1( املهّذب: 305/4.
)2( الاف: 212/5، م 95.

)3( السائر: 380/3.
)4( املهّذب: 402-401/5.

)5( املصدر نفسه: 199.
)6( املصدر نفسه: 155/1، 464/2.

)7( املصدر نفسه: 214/2، 369، 432. 
)8( املصدر نفسه: 140/1.
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نعللم، قد خيتار ابن فهد السللكوت أحياًنا عند تعارض األصل والنص)1(، ويف 
حالة توافق األصل والنص استدّل أّواًل باألصل، ثّم أتى بالنص)2(.

مل يكن منهج ابن فهد يف املهّذب منهج فقه اجلمهور، ولكن ُياَحظ وجود آراء هلم 
يف بعض املواضع، ومبناه غالًبا يف اهت�مه برأهيم- بتقيّص املوارد- األمور التالية:

يف حالة اهت�م املصدر أو املصادر -التي يرجع إليها ابن فهد- برأي اجلمهور، . 1
مة )التذكرة واملنتهى(،  يقللوم هو أيًضا بنقله، وعمدة هذه املصادر كتللب العاَّ

وباألخص معترب املحّقق)3(.

إذا كان منشللأ موضوع املسللألة هو فقه أهل السنّة، وبطبيعة احلال تّم التعّرض . 2
له، كبحث )التأمني والتكفيف( يف الصاة)4(.

إذا كان املوضوع حمّل اتفاق اإلماميَّة واختاف اجلمهور، فيتّم التعّرض هلا)5(.. 3

املسللألة موضع اتفاق اإلماميَّة واجلمهور، ولكن هناك قول شللاّذ بينهم )بيان . 4
القول الشاذ من اجلمهور()6(.

ياحللظ وجود االسللتدالل باحلديث النبوّي غالًبللا يف تثبيت حكم عنوان كّل . 5
باب فقهّي)7(.

)1( املهّذب: 222/2.
)2( املصدر نفسه: 379/1، 409، 31/2، 131، 169، 205، 289، 411/3، 501.

)3( املصدر نفسه: 28/2، 57.
)4( املصدر نفسه: 367/1، 390.

)5( املصدر نفسه: 187-186، 82/3.
)6( املصدر نفسه: 184-183، 177/5.

)7( املصللدر نفسلله: 77، 78، 9/2، 119، 522، 566، 6/3، 10، 17، 30، 48، 80، 94، 
.597 ،176 ،122 ،6/4 ،521 ،507 ،441 ،440
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وهنالك أمور بصدد إثبات ما يل:

• بيان دليل صاحب الرأي )ما استند إليه الفقهاء()1(.	

• بيان ما استدّل به من أصل أو قاعدة)2(.	

• تأييد دليل الاصة عن طريق اجلمهور)3(.	

• بيان ما استدّل به أهل السنّة)4(.	

الكتاب الكريم

ُياَحظ وجود االسللتدالل بالكتللاب الكريم يف إثبات وجللوب أو حرمة أو أصل 
مرشوعّيللة وجواز ممّا ورد يف األبواب الفقهيَّة، واسللتمر هذا االسللتدالل به يف مواضع 
مللن املتن، نعم، أغلب هذه املواضع هو نقل قول عللن فقهاء آخرين أو عمدة ما جاء يف 

املهّذب من االستدالل بالكتاب هو ما استدّل به غري املؤّلف من الفقهاء)5(.

ويف هللذا املجال اسللتدّل ابن فهد بآيللات نفي العس واحلللرج أو القصص القرآنّية 
إلثبات مرشوعّية بعض األع�ل)6(، واسللتدّل إلثبللات حرمة المر بخمس آيات، وقد 
ــَ� اْلـَخْمُر َواْلـَمْيرِسُ  ا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َ فّصللل البحث يف آيتني منهللا، أي قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

)1( املهّذب: 70/3، 429.
)2( املصدر نفسه: 127/2، 259/3، 234/4، 236.

)3( املصدر نفسه: 124.
)4( املصدر نفسه: 187/1، 367، 201/3، 134/1، 138، 199، 203، 214، 285، 307، 
 ،152 ،151/4 ،201 ،200 ،80/3 ،179/2 ،527 ،526 ،511 ،428 ،408 ،364

.178 ،177 ،41/5 ،424 ،423
)5( املصدر نفسه: 210، 454، 197/2، 29/3.

)6( املصدر نفسه: 9/2، 179، 77-76/5.
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َ� ُيِريُد  ُكْم ُتْفلُِحــوَن * إِنَّ ــْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ َواألَنَصــاُب َواألَْزالَُم ِرْجــٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
ُكْم َعْن ِذْكِر اهلل  ــْيَطاُن َأْن ُيوِقــَع َبْينَُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اْلـَخْمــِر َواْلـَمْيرِسِ َوَيُصدَّ الشَّ
ــاَلِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهــوَن ﴾)1(، ثّم أّنه قّرب االسللتدالل يف ث�نية وجوه)2(، وقد  َوَعــْن الصَّ

ُياَحظ أحياًنا- ويف خال نقل اآلراء واألدّلة- إبداع دليل قرآين من قبل ابن فهد)3(.

اإلجاع

استعمل اإلمجاع يف املهّذب يف معاٍن ومصاديَق متعّددة:

االلتللزام العمل للصحابللة، ونرى ابَن فهد أحياًنا يأخللذ بنظر االعتبار مفهوم . 1
االلتللزام العمّل للصحابة يف معنى اإلمجاع، فمثًا يف موضوع لزوم تعيني مّدة 
عقللد املكاتبة بني العبد واملالللك، قال ببطان املكاتبة العاريللة عن املّدة، لقيام 
سللرية الصحابة والتزامهم العمّل به، وهذا إمجاع منهم عىل تعيني املّدة يف عقد 
املكاتبللة، لعدم وجود ما يدل عىل إجراء عقد مكاتبة عارية عن املدة من عرص 

النبي إىل عرص املؤّلف)4(.

اتفاق آحاد أو عاّمة املسلللمني: رّصح يف املهّذب- ِمراًرا كثرية- بإمجاع يشاهد . 2
يف أّول كّل بللاب فقهللّي، ويف كّل كتللاب فقهللّي، وبعد تعريف العنوان اسللند 
 مرشوعّيته إىل الكتاب والسنّة واإلمجاع، ومراده من لفظ اإلمجاع-عىل ما رّصح 

به- اتفاق املسلمني واملقبولية عند آحاد أهل اإلسام)5(.

)1( املائدة: 91-90.
)2( املهّذب: 78-77/5. 

)3( املصدر نفسه: 237/1.
)4( املصدر نفسه: 88/4.

)5( املصدر نفسه: 78/1، 278، 10/2، 119، 297، 492، 522، 536، 547، 555، 7/3، 
 =،7/4 ،549 ،548 ،522 ،508 ،480 ،441 ،440 ،236 ،151 ،95 ،81 ،30 ،19 ،11



148

اّتفللاق عل�ء اإلسللام: رّصح ابن فهد يف مواضع باّتفاق عل�ء اإلسللام كاّفة . 3
-اإلماميَّللة واجلمهور)1(-، ومن هذه املواضع: اسللتحباب اشللرتاط املعتكف 
عللىل رّبه إن عللرض له عارض أن خيرج مللن االعتكاف، ففللي حالة عروض 
عارض ومانع جيوز للله الروج عن االعتكاف، ويرى ابن فهد أّن هذا احلكم 
هو مورد اّتفاق كاّفة عل�ء اإلسللام، ويستثني مالًكا، فإّنه يرى أّن هذا الرشط 

مناٍف لاعتكاف)2(.

اّتفاق اإلماميَّة عىل عدم وجود خمالف)3(: وقد تكّرر جميء اإلمجاع هبذا املعنى، . 4
أي: عدم وجود من ينكره وخيالفه)4(، وغالب هذا اإلمجاع منقول عن آخرين، 
وتلّقى هذه املوارد بالقبول، ويف موارد اّدعى فيها االتفاق، ودليله عدم وجود 

املخالف)5(.

وبالرغللم من وجود االختاف بني اإلمجاع وعللدم املخالف، ألّن اإلمجاع هو 
حتصيل االّتفاق، وعدم املخالف معناه عدم وجدان الاف، إالَّ أّن تعليل ابن 

فهد يف عبارته ظاهٌر يف احتادمها.

.240 ،216 ،87 ،79 ،65/5 ،507 ،153 ،134 ،110 ،86 ،54 ،19 ،11=
)1( املهّذب: 501، 21/3، 43، 204.

)2( املصدر نفسه: 103/2.
)3( وهذا إمجاع، ألّن أحًدا ال ينكره. املهّذب: 287/5.

)4( املهّذب: 86/1، 117، 153، 183، 222، 223، 237، 264، 289، 301، 367، 472، 
 ،264 ،237 ،210 ،102 ،49/3 ،286 ،272 ،258 ،255 ،215 ،191 ،186/2 ،558
 ،54 ،26 ،15/4 ،558 ،525 ،473 ،434 ،400 ،397 ،350 ،337 ،294 ،276 ،265
 ،357 ،352 ،312 ،238 ،227 ،201 ،168 ،158 ،125 ،114 ،106 ،84 ،72 ،70 ،59
 ،177  ،137/6  ،179/5  ،541  ،498  ،438  ،433  ،424  ،421  ،399  ،378  ،360

.362 ،289 ،287 ،274 ،246 ،222 ،188
)5( املصدر نفسه: 426/3.
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اّتفللاق اإلماميَّللة مع وجللود خمالللف ال ُيعتنى به: يّتفللق أحياًنا وجللود خمالف . 5
لاتفللاق، ويف هذا املجللال نرى عدم اعتناء ابن فهد به مللع علمه به)1(، وعّلته 
- عنده- تقّدم اإلمجاع عليه وتأّخره عنه)2(، ويف تصّوره أّن االعتناء باملخالف 

غري املستحق لاعتناء يؤدي إىل عدم انعقاد اإلمجاع)3(.

ومللن مجلة هؤالء املخالفني الذين ذكرهم ابن فهد)4(، أبو يعىل سللّار بن عبد 
العزيز، وابن أيب عقيل وابن اجلُنيد اإلسللكايّف، وابن إدريس ويف مواضع غري 

قليلة نسب ابن فهد دعوى اإلمجاع إىل عل�ء اإلماميَّة)5(.

 وظاهللر عباراتلله قبوللله لغالللب هذه اإلمجاعللات، عللدا مورٍد، وهللو دعوى 

إمجللاع الفاضللل اآليّب يف كشللف الرمللوز يف قبول شللهادة الصبللي يف اجلروح 
والقصللاص فيلل� إذا بلللغ عرش سللنني)6(، ومنع دعللوى اإلمجاع هنللا، لوجود 

املخالف)7(.

وقد يصدر عنه أحياًنا دعوى اإلمجاع، كدعواه اإلمجاع يف اشرتاك احلضانة بني 
األبوين مدة احلولني وسقوطها بعد البلوغ)8(.

 وظاهللر العبللارات أّن املراد من هللذا اإلمجاع هللو اتفاق العل�ء املشللار إليه في� 

تقّدم.

)1( املهّذب: 545/2، 251/3، 352، 471، 399/4، 179/5، 180.
)2( وقد تقدمها اإلمجاع وتأخر عنه. املهّذب: 545/2.

)3( قال: »ولو كان هذا املقال مؤثًرا يف اإلمجاع مل يوجد اإلمجاع أصًا«. املهّذب: 180/5.
)4( املهّذب: 545/2، 399/4، 180/5.

)5( املصدر نفسه: 558/1، 79/5.
)6( كشف الرموز 515-514/2.

)7( املهّذب: 507/4.
)8( املصدر نفسه: 426/3.
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والنكتللة األخرية يف اإلمجللاع: أّن خرق اإلمجاع املرّكب- عنللد ابن فهد- غري 
جائز)1(.

العقل

اسللتدّل املهّذب بالعقل يف مواضع معدودة. نعم، إّن االستدالل باألصول العملّية 
العقلّية مثل الرباءة، واالحتياط، والتَّخيري من مصاديق االستدالل بالعقل، وهو مشاهد 

أيًضا يف املهّذب)2(.

وإّن ابن فهد يف هذا الكتاب بصدد بيان أدّلة اآلراء، فإّنه ينقل االستدالل باألصل 
العمللّل امُلسللتَدّل به يف كّل رأي، وكل� التجللأ إىل الدليل العقّل ذكللره إىل جانب الدليل 
النقللّل بَِعّده دليًا مللن أدّلة الرشع، ومن مجلة موارد االسللتدالل بحكم العقل املواضع 

التالية:

أفضلّيللة صللاة أّول الوقت)3(: ال يطرح ابللن فهد كيفية االسللتدالل، مراعاًة . 1
لاختصار.

وجللوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر)4(: يسللند القول بالوجوب العقّل . 2
مة، ويذكر  لألمللر باملعروف والنهي عن املنكر إىل الشلليخ وابن إدريس والعاَّ

االستدالل يف قالب )الشكل األّول املنطقي(.

حرمة الغصب)5(: إذ يرى أّن احلكم بحرمة الغصب ببدهية العقل.. 3

)1( املهّذب: 141/1، 287، 288.
)2( املصدر نفسه: 428، 254/2، 21/3، 564.

)3( املصدر نفسه: 299.
)4( املصدر نفسه: 325/2.
)5( املصدر نفسه: 246/4.
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عللدم إرث القاتل خطًأ من الدّية التي تدفعهللا العاقلة)1(: ويف هذا يقول: وإن . 4
قلنا بوجوب الدّية عىل العاقلة ابتداًء... حيتمل ضعيًفا اإلرث )إرث األب من 
دّية ابنه الذي قتله خطًأ(، عمًا بعموم آيات التوريث، واألقوى عند املصنّف 
مللة هو أّن مثل هللذا األب ال يرث، ألّن العاقلللة تتحّمل جنايته )جناية  والعاَّ

األب(، فا ُيعقل دفعها إليه.

املحور ال�صابع: املهّذب البارع يف نظر الفقهاء
اهتمت املتون الفقهيَّة املتأخرة بآراء وأفكار ابن فهد الواردة يف املهّذب البارع.

وُياَحظ وجود هذا االهت�م يف عرص املؤّلف نفسه كذلك يف كتاب )الّدّر املنضود()2( 
البللن طي الفقعايّن )ت 855هللل()3(، نعم، إّن ابن طي قد نقل يف هللذا الكتاب عن ابن 
 فهد من كتابيه )املوجز احلاوي(، و)تبرصة املتعّلمني()4( أيًضا)5(، وأشاد ابن طي بكتاب 

املهّذب البارع)6(، وقد ينقل أحياًنا خاصة من املهّذب، ويراه صحيًحا)7(.

ومن الفقهاء املشللهورين الذين تعّرضوا آلراء مهللّذب ابن فهد يف كتبهم برصاحة 
املحّقللق الكركللّي يف الرسللائل وجامع املقاصللد، وُيشللاِهد آراء ابن فهد- بعللد املحّقق 

)1( املهّذب: 423-422/5.
)2( الدّر املنضود يف معرفة صيغ النّيات واإليقاعات والعقود.

د بن طي العامّل الفقعايّن )ت 855هل(  )3( زيلن الدين أبو القاسم عّل بلن عّل بن مجال الدين حممَّ
نقًا عن: جمالس املؤمنني أّنه من تاميذ ابن فهد. والبن طي قصيدة قاهلا يف ابن فهد، مدحه فيها 

مدًحا بليًغا. جمالس املؤمنني: 580/1.
)4( هذا الكتاب غري )التبرصة( للعّامة.

)5( الدّر املنضود: 5، 15.
)6( رياض العل�ء: 159/4.

)7( الدّر املنضود: 110، 199، 287.



152

الكركللّي- يف الللساج الوّهللاج للفاضللل القطيفللّي)1( )ت 950(، ويف الرسللائل)2(، 
وروض اجلنللان)3(، ومسللالك األفهام)4( للشللهيد الثللاين )ت 966(، فقد نقل الشللهيد 
الثاين يف الروض- مضاًفا إىل نقله عن املهّذب- عن آثار أخرى البن فهد مثل )املحّرر( 
واملوجز)5(، ويف املسللالك يكتفي أحياًنا بنقل رأيه من دون ذكر اسللمه رصاحًة، وأخرى 

يذكر اسم كتابه)6(.

د  ويمكن اإلشللارة إىل فقهاء آخرين اهتموا باملهّذب يف آثارهم، منهم: السلليِّد حممَّ
العامللّل )ت 1009هل()7(، واملحّقق السللبزوارّي )ت 1090هللل()8(، والفاضل اهلندّي 
)ت 1137هللل()9(، والسلليِّد عبد اهلل اجلزائرّي )ت 1180هللل()10(، واملحّدث البحرايّن 

)ت 1186هل()11(.

ومللن  املتأّخريللن،  الفقهللاء  كتللب  يف  املهللّذب  إىل  االسللتناد  وجللود  وُياَحللظ 
للد جللواد العامللللّي )ت 1009هللل(، رياض   مجلتهللا: مفتللاح الكرامللة)12( للسلليِّد حممَّ

)1( الساج الوّهاج: 69.
)2( الرسائل: 197.

)3( روض اجلنان: 389.
)4( مسالك األفهام 14/2، 389.

)5( روض اجلنان: 59، 134، 345.
)6( املسالك: 15/2، 328/15.

)7( مدارك األحكام: 134/1.
)8( ذخرية املعاد: 63/1، 410، كفاية األحكام 297/2.

)9( كشف اللثام: 475/1.
)10( التحفة السنية: 104.

 ،259/20  ،475  ،467  ،409  ،283/19  ،371/16  ،141/5 النللارضة:  احلدائللق   )11(
.217 ،25/22 ،365 ،67/21

)12( مفتاح الكرامة: 117/8، 355/9.
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املسائل)1( للسيِّد عّل الطباطبائّي )ت 1231هل(، وغنائم األّيام)2(، ومناهج األحكام)3( 
للمريزا القّمّي )ت 1231هل(، وعوائد األّيام)4(، ومسللتند الشلليعة)5( للمحّقق النراقّي 

د حسن النجفّي )ت 1266هل(. )ت 1244هل(، وجواهر الكام)6( ملحمَّ

نتائج البحث
إّن املهللّذب البارع الذي هللو من تأليف مجال الديللن أيب العّباس أمحد بن فهد . 1

، وهو رشح استداليّل لكتاب )املخترص النافع(. ّ احِللِّ

ينبغي عدم اللط بني املؤّلف وبني شخصّية أخرى معارصة له، وهو: شهاب . 2
الدين أمحد بن فهد املرّي األحسائّي.

رّكللز الكتاب عىل نقللل األقوال الفقهيَّللة لفقهاء اإلماميَّللة املعروفني إىل عرص . 3
املؤّلف )757-841هل(.

ّ واضًحا يف . 4 ّ وبمختلف الشيعة للعّامة احِللِّ وكان تأّثره باملعترب للمحّقق احِللِّ
الكتاب.

اعتمد األدّلة األربعة يف االستدالل، وهي: الكتاب، السنّة، اإلمجاع، العقل.. 5

وقد ُعني الفقهاء الذين تلوا عرص املؤّلف باملهّذب البارع عناية كبرية.. 6

)1( رياض املسائل: 219/1، 205/13.
)2( غنائم األيام: 260/1، 459، 283/4، 125/5، 176.

)3( مناهج األحكام: 729.
)4( عوائد االيام: 786.

)5( مستند الشيعة: 283/8، 106/10، 474.
)6( جواهللر الللكام: 41/5، 43، 101، 263/6، 287/11، 324، 330/20، 224/24، 

.29/26





يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)5(

املسائــل املقداديَّــة

 ألبي عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل السيورّي احِللِّّي 

)ت 826هـ) وجواباتها للشهيد األوَّل )ت 786هـ)

حتقيق
ورّي ال�صيخ خالد الغفُّ

جملَّة فقه اأهل البيت، العدد 44، ال�صنة احلادية ع�صرة، 1427هـ/2006م
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إّن هذه الرسللالة مشللتملة عىل أسللئلة مطروحة من قبل الفاضل املقداد عىل شيخه 
الشهيد األّول مع أجوبتها التي أجابه هبا عنها.

وكان عدد هذه املسللائل سبًعا وعرشين مسللألة متنّوعة ومن أبواب خمتلفة: أحكام 
املياه، الطهارة، النجاسللات، اآلنية، الصاة ومقّدماهتا، المس، احلّج، البيع، املضاربة، 

الوديعة، الوكالة، أخذ األجرة عىل األذان، االستخارة، الوصية، حكم مال الكافر. 

وقد بذلنا جهوًدا لتصحيحها، وكدنا أن ننرشها لكن شاء اهلل أن نعثر عىل من سبقنا 
لتحقيقها من قبل ونحن مل نكن عىل اّطاع بذلك، إذ نرشت الرسالة يف دورية )تراثنا(، 
العددين الثاين والثالث من السللنة الثانية عام 1407هل بتحقيق الشلليخ عّباس احلسون، 
ولللدى مراجعتي لتحقيق الرسللالة اّتضح يل مللدى اجلهود الكبرية التللي بذهلا جزاه اهلل 
خرًيا، لكون املخطوطة ذات خطٍّ رديء يصعب متييز قراءته، ويبدو أّن الناسللخ مل يكن 

صاحب خربة يف الفقه، لكون املخطوطة مليئة باألغاط العلميَّة واالمائيَّة.

وبللدا يل أن أتراجللع عن نرش الرسللالة التي حققتهللا اكتفاء بالتحقيللق الذي قام به 
الشيخ الفاضل احلسون، لكن بعد أن دّققت النظر اكتشفت بعض النواقص التي فاتت 

املحّقق املوّقر ممّا دعاين إىل العزم عىل نرشها.

وعىل الرغم من إجايل ملا قام به الشلليخ احلّسللون يف حتقيقه إالَّ أّن األمانة العلميَّة 
تفرض عّل أن أشري إىل بعض املوارد التي فاتت س�حته، منها:

هبة البيع ← هبة املبيع. ص366، س8.. 1

وله عليه ← وله عليهم. ص366، س12.. 2

أم عىل تقدير لزوم قسللط ← أم ]ال[؟. ]و[ عىل تقدير لزوم قسطه. ص366، . 3
س20.
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يف الوقللت وعللىل بدنه نجاسللة ← يف الوقت. و]إذا كانت[ عىل بدنه نجاسللة. . 4
ص368،  س1.

إن تغرّي بالوضوء ← ]أي يتعنّي[ الوضوء. ص368، س9.. 5

فحّت أو معك ← فحّكه أو معك. ص368، س14.. 6

ة عىل ذلك. ص369، س9.. 7 للحجيَّة عىل ذلك ← للحجَّ

وأنفق وكيل صاحبها ← وأنَّه وكيل صاحبها. ص371، س13.. 8

إذا مل يرد ← إذ مل يرد. ص372، س12.. 9

وأّمللا املركب واللجام واملركب ← وأّما املركب واللجام والّركاب. ص374، . 10
س18.

إىل غري ذلك من املوارد.

 مضاًفللا إىل بعض املوارد التي وردت فيها عبللارات مومهة حتتاج إىل توضيح، فقد 
وضّحناها يف اهلامش.

هذا وقد رأينا من املناسب تقديم تعريف عاجل بالسائل واملجيب.

ترجمة ال�صهيد الأّول
د بن مجال الدين مّكّي بن شمس الدين  هو الشللهيد السعيد الشلليخ أبو عبد اهلل حممَّ

د بن حامد بن أمحد النبطّي العامّل اجلّزينّي، نسبة إىل جّزين من قرى جبل عامل. حممَّ

للله آثار علميَّــة كثرية، منهللا: 1. اللمعة الدمشللقيَّة، 2. الللدروس الرشعيَّة يف فقه 
 اإلماميَّللة، 3. األلفيَّللة، 4. النفليَّللة، 5. البيان، 6. ذكرى الشلليعة إىل أحللكام الرشيعة، 
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7. غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد، 8. القواعد والفوائد.

قني، وعميللد الدين، وقطب  ومن شــيوخه: والده مجال الدين مّكللّي، وفخر املحقِّ
الدين الرازّي.

ومن تالمذته: أمحد بن القاسللم بن زهرة احلسللينّي، ومجال الدين أمحد بن النّجار، 
ومجال الدين حسللن االبن األّول للشللهيد، ضياء الدين عّل االبن املتوّسللط للشللهيد، 
د أكرب أبناء الشللهيد، الفقيهة فاطمة املدعّوة بسللت املشللايخ، الفاضل  وريض الدين حممَّ

املقداد.

ترجمة الفا�صل املقداد
ّ األسللدّي  هللو الشلليخ مجال الدين أبو عبللد اهلل املقداد بن عبد اهلل السلليورّي احِللِّ
ء  ب بالسلليورّي نسللبة إىل سلليور قريللة من قللرى احِللَّة، وكان مللن أجاَّ الغللروّي، ولقِّ

األصحاب.

ومن آثاره العلميَّة: 1. آداب احلّج، 2. األدعية الثاثون، 3. إرشاد الطالبني إىل نج 
 املسرتشللدين، 4. رشح ألفيَّة الشللهيد، 5. األنوار اجلاليَّة يف رشح الفصول النصريية، 
6. جتويد الرباعة يف رشح جتريد الباغة، 7. التنقيح الرائع، 8. جامع الفوائد يف تلخيص 
 القواعللد، 9. كنللز العرفللان، 10. اللوامع اإلهليَّللة، 11. النافع يوم احلللرش، 12. نضد 
القواعد الفقهيَّة. 13. نج السداد يف رشح واجب االعتقاد. 14. رشح مبادئ األصول، 

15. تفسري مغمضات القرآن.

ومــن تالمذته: أبو احلسللن عّل بن هللال اجلزائرّي مولًدا العراقللّي أصًا وحمتًدا، 
، وريض الدين عبدامللك بن  ّ د بن شللجاع القّطان األنصارّي احِللللِّ وشللمس الدين حممَّ
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د بن فتحان احلافللظ القمّي حمتًدا  د بن حممَّ شللمس الدين اسللحاق بن عبدامللك بللن حممَّ
. ّ القاشايّن مولًدا، وزين الدين عّل بن احلسن بن عالة، وحسن بن راشد احِللِّ

وكان معللارًصا للشلليخ فخر الدين أمحد بن عبداهلل بن سللعيد ابللن املتّوج البحرايّن 
صاحب )النهاية يف تفسري المسمئة آية( وهي آيات أحكام القرآن.
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اللهللمَّ سللّهل يا كريللم، احلمد هلل املحمللود عىل أفضاله)1(، واملشللكور عللىل نواله، 

د وآله. والصاة والسام عىل خري خلقه حممَّ

وبعُد، فإّن هذه املسللائل اجلليلة واألجوبة احلسللنة اجلميلة من مسائل املوىل اجلليل 
العللامل الفاضل املحّقللق املدّقق فريد دهره ووحيد عرصه الشلليخ األعظم واملوىل املعّظم 
رشف املّلة واحلّق والدين أبو عبد اهلل املقداد ابن السعيد املغفور ]له[ جال الدين عبد اهلل 
مة العل�ء، ورئيس الفضاء، وأنموذج املتقّدمني  د بن حسللني السيورّي من عاَّ ابن حممَّ
أفضل املتأّخرين، وعّامة املجتهدين، السعيد الشهيد الشيخ شمس املّلة واحلق والدين 
د ابن السللعيد املرحللوم رشف الدين املّكللّي- قّدس اهلل روحلله، وبأرفع الدرجات  حممَّ

رّسه، ورفع يف املأل األعىل ذكره، وحرشه مع النبّيني، ويف زمرة األئّمة املعصومني-.

وهي سبع)2(، وعرشون مسألة:

األُوىل: ]يف تعّلق اخلمس ب� يتمّلك بعقد اهلبة[

مللا قوله- دام ظّله وفضله- في� ُيتملَّللك بعقد اهلبة)3(، هل جيب فيه المس ك� هو 
رأي أيب الصاح)4( أم ال؟.

)1( يف املخطوطة: الكلمة غري واضحة.
)2( يف املخطوطة: »سبعة«.

)3( يف املخطوطة: »الشبهة« بدل »اهلبة«.
)4( الكايف يف الفقه: 170.
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وعللىل تقديللر عدم الوجوب لللو كان التاجر ال يتمّلك شلليًئا بعقد البيللع، بل بعقد 
اهلبللة)1( يف مجيللع أمواله)2(، أو عىل املعامات من غري عقد أصًا، هل جيب عليه المس 

يف الصورتني أم ال؟.

وعللىل تقديللر متّلكه بعقد البيع لو وهب يف السللنة أو ضّيف أو أهللدى ممّا فيه قصد 
القربللة أو ال، فهللل جيب عليه المس في� هيب، أو يتصّدق به، أو هيدي أو يضّيف به ممّا 

يكون زائًدا عىل مؤونة السنة ]له[ ولعياله أم ال؟.

وعللىل تقدير عدم الوجوب لو وهللب هذا التاجر املتمّلك بعقد البيع ما أفاده رأس 
ماله يف السنة مجيعه هل جيب عليه المس أم ال؟. أفتِنا مأجوًرا.

اجلواب:

قللال دام ظّللله: األصحاب ُمعِرضللون عن هذا القللول مع قيام الدليللل عىل قّوته، 
لدخوله يف مسّمى الغنيمة، واّتباعهم أوىل، متّسًكا باألصل، وما عليه املعظم.

واملللراد بمحّل النزاع: اململوك هببة غري معتللاض عنها، أّما اهلبة املعّوض عنها فهي 
كالبيللع قطًعللا، ولو أّن التاجر فعل ذلك مل يسللقط عنه المللس، واملعامات هنا بحكم 

البيع.

وأّما هبة املبيع)3( يف أثناء السللنة والضيافة غري املعتادة وشللبه ذلك، فهو ]ال[ خيرج 
)4( املعتللرب يف اإلنفاق عدم اإلرساف واإلقتار، فاملسف حيسللب عليه  عللن العهدة، ألنَّ

واملقرت حيسب له، وأّما الضيافة املعتادة فهي تغتفر هنا.

)1( يف املخطوطة: »الشبهة«.

)2( يف املخطوطة: »أحواله«.
)3( يف املخطوطة: »البيع«.
)4( يف املخطوطة: »ألّنه«.
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الثانية: ]يف نفقة العامل يف املضاربة[

ما قوله- دام فضله- يف شللخص بيده مال عىل وجه املضاربة لعّدة أشللخاص، وله 
عليهللم)1( نفقة عىل الوجه املقّرر رشًعللا وعرًفا لو أنفق من أحد األموال املتعّددة عىل نّية 
املحاسللبة واملقاّصة أو من ماله بالنّية املذكورة، هل له املحاسللبة وتوزيع ذلك املخرج يف 

النفقة في� بعد وأخذ القسط من كّل مال عىل حدة أم ال؟.

وهل لو كان بيد العامل مال آخر عىل سبيل البضاعة لشخص غري رّب املضاربة أو 
له ورشط عىل العامل توزيع النفقة عىل جمموع ما بيده، هل يلزم الرشط وتكون النفقة عىل 
 اجلميع ويلزم مال البضاعة قسط؟. أو يلزم الرشط ويكون قسطه عىل العامل؟. أو ال يلزم 

الرشط وتكون النفقة خمتصة ب�ل املضاربة؟.

]و[ لو مل يكن الرشط حاصًا، هل يلزم مال البضاعة قسطه أم]ال[؟.

]و[ عىل تقدير لزوم)2( قسطه هل يكون عىل العامل أو يف املال نفسه؟. أفتِنا مأجوًرا.

اجلواب:

نعم، له اإلنفاق من ماله بنّية الرجوع، وأّما من بعض األموال فا جيوز إالَّ مع تعّذر 
اإلنفاق من املال اآلخر، ولو تعّذر فأنفق بنّية البسط جاز، واحلكم يف ذلك العرف.

وأّمللا البضاعللة فا حظَّ هلا من اإلنفاق إالَّ بإذن املالك، فللإن أذن وّزع، وإالَّ يقبلها 
]تكون[ عىل العامل تنزيًا هلا منزلة ماله)3(، فإّنه لو كان له مال غري مال املضاربة بسللط 
عللىل اجلميع، وال فرق بني اشللرتاط أرباب مللال املضاربة التوزيع وبني السللكوت عن 

ذلك. هذا نفقة العامل.

)1( يف املخطوطة: »عليه«.
)2( يف املخطوطة: زيادة: واو.

)3( يف املخطوطة: »مال«.
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وأّمللا النفقة عىل املللال فاملأخوذ من البضاعة ما خيّصها مللن النفقة عليها رشط عىل 
املالك ذلك أو ال، فمظنّته للعرف.

الثالثة: ]فيمن أّخر الطهارة حتَّى ضاق الوقت[

مللا قوله يف شللخص أّخر الطهللارة)1( يف أّول الوقت متعّمًدا حتَّللى بقي من الوقت 
مقدار الصاة ال غري، هل له استباحتها بالتيّمم لو كان الطهور االختيارّي حارًضا نظًرا 
إىل ضيللق الوقللت، وقد ذكر شلليخنا يف التحرير ما يفيللد هذا املعنللى)2(؟. أم ليس له أن 

يستبيحها إالَّ بالطهور املائّي نظًرا)3( إىل تعّمده اإلخال، وحينئٍذ جيب عليه القضاء؟.

وهل لو كان عىل بدنه نجاسللة واحلال هذه يباح للله التيّمم ]و[ تصحُّ صاته وتربأ 
ذّمته أم ال؟.

وهل لو كان يف البدن قرح أو جرح ال يرقأ أو رقأ و)4( ِخيف من استع�ل املاء وعىل 
املكّلف ُغسٌل، هل جيوز معه التيّمم أم يستعمل اجلبائر ويمسح عليها؟.

ولللو كان البدن كّله نجًسللا وليس هنللاك ماء للتطهري، هل يباح التيّمم مع نجاسللة 
أعضائه أم تسقط الصاة؟.

 ]و[ لللو حصل ما يطّهر البعض بحيث يكفي لغسللل أعضللاء الوضوء وللوضوء 
]فهللل جيللب عليه ذلك[؟. أو خيّفف به النجاسللة عللن باقي البدن ويسللتبيح ]الصاة[ 

بالتيّمم؟.

)1( يف املخطوطة: »بالطهارة«.
)2( التحرير: 141/1، م 427. 

)3( يف املخطوطة: »حظًرا«.
)4( يف املخطوطة: »أو«.
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اجلواب:

إذا بقللي من الوقت قدر الطهارة باملاء وركعة تطّهر باملاء قطًعا، وإن قرص عن ذلك 
وبالتيّمم يبقى ذلك تيّمم وصىّل، فإن كان ذلك التأخري بغري تفريطه فا قضاء عليه، وإن 
فّرط يف ذلك فالذي)1( اختاره الشلليخ ]الفاضل[)2( يف التذكرة)3( أّنه يقيض، ألّنه سللبََّب 
ضياع الصللاة، وحكمه حكم من أراق املاء يف الوقت، و]إذا كانت[ عىل بدنه نجاسللة 

وتعّذر عليه التطهري باملاء وإزالتها، صّح تيّممه وصاته.

وأّما اجلرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه واملسح عليه وجب، وإن تعّذر املسح 
عليه، فاملروّي يف اجلرح أّنه يغسل ما عداه ويرتكه)4(، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان 

حسنًا.

وجيوز التيّمم مع نجاسة البدن وتعّذر اإلزالة إذا كان العضو والرتاب يابسني، ولو 
كان أحدمها رطًبا فهو فاقد للطهور، واألجود فيه القضاء.

وأّما املرتّدد فيه بني الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثّم 
التيّمم فاألقرب ترّجح األّول ]أي يتعنّي[)5( الوضوء والنجاسللة باقية يف املوضعني، أّما 

لو كان املاء يكفي غسل مجيع النجاسة فإّنه يقّدمها قطًعا عىل الوضوء.

الرابعة: ]يف حكم املاء املالقي للدم املعفّو عنه يف الصالة[

مللا قوله يف قطرة الدم لو وضعت عىل سللطح مسللتٍو صلب مل يبلللغ مقدار درهم، 

)1( يف املخطوطة: »والذي «.
)2( يف املخطوطة: »األفضل«.

)3( التذكرة: 162/2، ذيل املسألة: 291.
)4( الوسائل: 463/1، ب 39 من الوضوء، ح2 و3.

)5( يف املخطوطة: »أن يتغّيلر«.
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فوقعت يف مائع وأصاب ذلك املائع البدن بمقدار نيف عىل سعة الدرهم هل يعفى عنه 
ا هبا أو ال؟. يف الصاة أم ال؟. سواء كان متغرّيً

ولللو كان الدم عىل البدن أو الثللوب بحيث ال يبلغ الدرهم، فحّكه أو ُمِعَك بحيث 
زالت العني، هل تصحُّ الصاة واحلال هذه؟. أو خيتّص احلكم هن بشخص الدم؟.

]ولو كان الدم يف حممول[، ككيس أو منديل هل تصحُّ الصاة أم ال؟.

اجلواب:

ال يعفى عن هذا ، ألّنه صار نجًسللا وخرج عن اسللم الدم سللواء تغللرّي أم ال، عىل 
املذهللب األصح مل خيالف فيه إالَّ ابللن أيب عقيل)1(. وأّما حّك)2( الدم فا ترج عن 

العفو قطًعا.

وحكللم املحمول يف العفو حكم الثوب بغري إشللكال، أّما لللو زاد يف املحمول عن 
الدرهللم، فظاهر الرواية)3(- وبه قطللع املحّقق صاحب املعترب نّور اهلل قربه ورفع يف املأل 
األعللىل ذكره)4(- أّنه عفللو، وقطع الفاضل بللأّن العفو إّن� هو عن املابللس)5(، واألّول 

حسن، لشمول الرواية.

اخلامسة: ]يف اجللد املأخوذ من املخالف[

ما قوله يف اجللد املأخوذ من املخالف، هل حيكم بطهارته أم ال؟. مع أّن فقهاءنا قد 

)1( حكاه عنه يف املختلف: 13/1، م1، حيث ذهب إىل أّنه ال ينجس املاء إاّل بتغرّيه بالنجاسة.
)2( يف املخطوطة، الكلمة غري واضحة.

)3( الوسائل: 455/3، ب 31 من النجاسات.
)4( املعترب: 443/1.

)5( املنتهى: 315/3.
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حكموا بنجاسللة ما يؤخذ ممّن يسللتحّل جلد امليتة بالدباغ، والشافعية تقول بطهارته إالَّ 
الكلللب والنزير)1(، واحلنفّية إاّل النزير، واملالكّية بطهارتلله ظاهًرا ال باطنًا، ك� حكى 
ذلك شلليخنا الطويّس يف مسللائل خافه)2(، واحلنابلة وإن مل حيكموا بطهارته لكنّهم قد 

ذكروا أّنم جمتمعون وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه.

 والطوائللف مللن أهللل السللنّة اليللوم حمصللورون يف هللذه األربعللة، فلل� الوجه يف 
احلكللم بطهارته؟. أفتِنا يف ذلللك مبّينًا للوجه عىل ما يظهر ملللوالي ذاكًرا للحّجة)3( عىل 

ذلك.

اجلواب:

الذي ظهر للعبد: احلكم بطهارة اجللد املأخوذ من املسلمني، ومن سوق اإلسام، 
وإن مل يعلللم كون املأخوذ منه مسلللً� إذا مل يعلم أّنه يسللتحّل امليتللة بالدبغ عمًا بالظاهر 
الغالب من وقوع الذكاة وباألخذ باليسري ورفع احلرج املنفي، وينّبه عليه ما رواه الشيخ 
يف التهذيب عن إسللحاق بن عّ�ر عن العبد الصالح... قلت له: فإن كان فيها غري 

أهل اإلسام؟. قال: »إن كان الغالب عليها املسلمني)4( فا بأس«)5(.

وروى الشلليخ البزنطللّي يف جامعلله عن الرضا قال: سللألته عللن الّفاف يأيت 
 السوق فيشرتي الّف ال يدري أذكّي هو أم ال، ما تقول يف الصاة فيه أيصىّل فيه؟. قال: 

)نعم، أنا أشرتي اخلّف من السوق. ويصّح ما صىّل فيه، وليس عليكم املسألة()6(.

)1( يف ]الاف[ إضافة: »وما توّلد بينه�«. 
)2( الاف: 60/1، م9.

)3( يف املخطوطة: »للحجيَّة«.
)4( األَْوىل: املسلمون. ُينظر: الرسائل األمحدّية: 137/2. 

)5( التهذيب: 368/2، ح1532.
)6( التهذيب: 371/2، ح1545. وفيه بدل: »ويصّح ما صّللى فيه«: »ويصنع يل وأصّللي فيه«.
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وعن البزنطّي قال: سألته عن الرجل يأيت السوق فيشرتي جبَّة فرو ال يدري أذكية 
أم ال، أيصىّل فيها ؟. قال: )نعم، ليس عليكم املسألة، إّن أبا جعفر كان يقول: 

إّن اخلوارج ضّيقوا عىل أنفسهم بجهالتهم، إّن الدين أوسع عليهم من ذلك()1(.

وقد بسطت املسألة يف الذكرى)2(.

ومثله رواية الصدوق أيب جعفر بن بابويه يف كتابه الكبري)3(.

وهؤالء أئّمة املذهب.

وأّما إذا علم أّنه يستحّل فإن ُأخرب بكونه ميتة اجتنبت، وإن أخرب بالذكاة، فاألقرب 
القبول عمًا بصحة إخبار املسلللمني، فإّن األغلب الللذكاة، وإن مل خيرب بشء، فالظاهر 
أيًضللا احلمل عىل الذكاة عمللًا باألغلب)4(، وب� تلوناه من األخبار الشللاملة لصورة)5( 

النزاع.

وبإزائهللا أخبار ال تقاومها يف الشللهرة)6(، ويمكن تأويلها باحلمل عىل اسللتحباب 
االجتناب إذا علم االستحال بالدبغ.

ومل نقف عىل من أفتى باملنع من ذلك غري بعض متأّخري األصحاب)7(.

يرد عليه: أّن األربعة جممعون عىل استحال ذبيحة أهل الكتاب وأكثرهم ال يراعي 

)1( التهذيب: 368/2، ح1529، مع اختاف يسري. الوسائل: 491/3، ب50 من النجاسات، 
ح3.

)2( الذكرى: 133/1.
)3( الفقيه: 167/1، ح38.
)4( يف املخطوطة: »بأغلب«.

)5( يف املخطوطة: »التاّمة الصورة«.
)6( انظر: التهذيب: 78/9، ح332، الفقيه: 9/1، ح14، 15، الذكرى: 134/1.

)7( التحرير: 194/1، م617.
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رشائط الذبيحة مع أّن أحًدا منّا مل يوِجب االجتناب ملكان هذا االحت�ل، وهذا أقوى من 
االستحال بالدبغ، ألّنه أكثر وجوًدا.

السادسة: ]في� لو أخذ الظامل رهنًا عىل أموال املضاربة[

دين،  مللا قوللله- دام ظّله- يف رجل بيللده عروض للتجللارة مضاربة ألقللوام متعدِّ
وطلب طالٌب منه مااًل عىل سللبيل القهر واملغالبة، فامتنع العامل من تسللليمه لعدمه يف 
احلللال، فطلللب الظامل منلله رهنًا عىل ذلك وعللنّي الرهن من نوع بعينلله ومل يوجد عنده، 
هل له اسللتعارة الرهللن املطلوب منه، ويكون مضموًنا من صلللب تلك األموال مع أّن 

األصلح ذلك؟. أم يكون مضموًنا عىل العامل؟.

وهللل لو عنّي الظللامل رهنًا، وكان موجوًدا يف بعض تلللك العروض دون بعض ومل 
يقبللل الظامل إالَّ بذلللك الرهن عن اجلميع وأخذه منه، هل يكون مضموًنا عىل اجلميع أم 

ال؟.

وهللل لو طلللب الظامل رهنًا معّينًا وبيد العامل من ذلللك النوع عروض تتزايد قيمة 
بعضها عن بعض، فإن اّتفقت يف النوعية فأخذ العامل األدون قيمة فجعله رهنًا حمافظة 
عللىل املصلحة األعللىل قيمة، هل يكون مضموًنا عىل تلك العللروض يف أموال أرباهبا أم 

ال؟.

اجلواب:

إذا كان العامللل مفّوًضا، فظّن املصلحة فكّل ذلك جائز، وبّعض فكاكه أو قّسللمه 
عىل األمللوال باحلصص، وكذا العدول إىل ما يراه أصلللح، لكونه أدون قيمة، والض�ن 

عىل أرباب األموال إذا كانوا عاملني يف ابتداء املضاربة بحدوث مثل هذه االُمور.
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وباجلملللة مراعاة األصلح يف ذلك، وال ض�ن عليه، إالَّ أن يكون أربابه غري عاملني 
باألحوال)1( النادرة ومل يفّوضوا إليه نظر املصلحة، فهنا جيب مراجعة احلاكم عند فجاءة 
هللذه املصلحة، ولو تعّذر وصانع عن اجلميع بنّية الرجوع فليس ببعيد جوازه ، ألّنه من 

باب التعاون عىل الرّب.

السابعة: ]فيمن بيده عني واّدعى أهّنا وديعة[

ما قوله- - يف شللخص بيده عني، وذكر أّنللا وديعة يبيعها مالكها أو مضاربة 
بيده للبيع وأّنه)2( وكيل صاحبها يف البيع وعلم بشاهد احلال عدم كذبه يف اإلخبار، هل 

يصح الرشاء)3( منه ومتّلك العني فلم تكن مضمونة أم ال؟.

وهل لو مّسللها شللخص أو بعضها أو اسللتند إليهللا، واحلال هذه يكللون ضامنًا هلا 
وجيب تسليمها إىل مالكها أم ال؟.

وكذا العبد الذي ُيرى يف السوق يبيع ويشرتي ويعلم بشاهد احلال أّنه مأذون، هل 
يفتقر يف معاملته إىل البّينة أم يكفي شاهد احلال؟.

اجلواب:

ال ض�ن ظاهًرا يف أمثال ذلك وال إثم فيه، ويقبل قول ذي اليد يف ذلك كّله، ويكفي 
شاهد احلال والشياع يف إذن السيِّد لعبده يف الترّصف، ويباح معاملته بذلك وال ض�ن.

الثامنة: ]يف املصبوغ والطعام املأخوذ من الكافر[

مللا قوللله دام ظّللله في� يوجد يف يد كافر ممّللا ليس ب�ئع من ثوب ممّللا هو مصبوغ أو 

)1( يف املخطوطة: »األموال«.
)2( يف املخطوطة: »وأنفق« بدل »وأّنه«. 

)3( يف املخطوطة: »التربء«.



171

امل�صائل املقداديَّة

الطعام ممّا هو مصنوع حيكم بطهارته أم ال؟.

وهل املراد باآلنية اجلديدة أم حيكم بطهارهتا ولو كانت مستعملة- ك� ذكره الشيخ 
يف القواعد)1(- لكن استع�هلا ال ينفّك عن املبارشة برطوبة غالًبا، فيكون بقول ما مل يعلم 

مبارشهتم هلا برطوبة؟.

وهل الرشط العلم بعدم املاقاة برطوبة أو عدم العلم باملاقاة؟.

اجلواب:

كّل مللا يوجللد يف يد الكافر أو غريه هو طاهر إذا مل يعلم نجاسللته سللواء كان مائًعا 
أو جامًدا، وكذا املصبوغ وغريه إالَّ أن يعلم نجاسللته سللواء كان مائًعا أو جامًدا الكافر 

صبغه، وكذا الطعام املصنوع.

وال فرق بني اإلناء املستعمل وغريه، واملانع علم املاقاة، فيكفي يف االستع�ل عدم 
العلم، وال رشط املستعمل ]العلم بالعدم[)2(.

التاسعة: ]يف الفّقاع[

ما قوله في� أمجع عليه عل�ؤنا من حتريم الفّقاع ونجاسته؟.

وال شللك إّن التصديق مسللبوق بتصّور املحكوم عليه، ف� املللراد بالفّقاع املحكوم 
بتحريملله ونجاسللته، فهل هللو ما يسللّمى فّقاًعا في� بني النللاس؟. وحينئللٍذ يلزم حتريم 
]األقسللمة، وقد[)3( ذكر أّن أجزاءها قريّبة من أجزائه، لكنّلله قد نقل عنكم حّلها، إذ)4( 

)1( القواعد: 197/1.
)2( يف املخطوطة: »عدم العلم«.

)3( يف املخطوطة، الكلمة غري واضحة.
)4( يف املخطوطة: »إذا«.
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مل يللرد التحريم فتكون مباحة، أم هو مرّكب خاص له أجزاء خاصة؟. فينبغي أن يكون 
مضبوًطا ليعلم حتَّى يصح احلكم بتحريمها ونجاستها.

اجلواب:

الظاهر أّن الفّقاع كان قديً� يّتخذ من الشعري غالًبا، ويصنع حتَّى حيصل فيه النشيش 
والَفللَوَران)1(، وكأّنلله اآلن يّتخللذ من الزبيب أيًضللا وحتصل فيه هاتللان الاّصتان أيًضا، 
والفرق بينه وبني املسللّمى باألقسمة إّن� هو بحسللب الزمان، فإّنه يف ابتدائه قبل حصول 

الاّصتني يسّمى أقسً�، فإن استفاد الاّصتني بطول الزمان يسّمى فّقاًعا، واهلل أعلم.

العارشة: ]يف طهارة اخلّف باألرض الرطبة[

مللا قوله في� اجتمللع عليه من طهارة باطللن الّف والقدم بللاألرض، إّنه لو كانت 
األرض رطبة هل تكون مطّهرة أم ال؟.

حيتمل التطهري، للعموم، وحيتمل العدم، ألّنه يف أّول آنات ماقاهتا تنجس باملاقي 
فا يكون له قّوة التطهري لغريها.

وهل القبقاب حكمه حكم الّف أم ال؟.

وهل حاّفات النعل، والّف التي مل تاِق األرض بسللطحها مع زوال العني تكون 
نجسة أم ال؟.

وهل املراد باألرض البسيط الرصف أم يكفي لو كانت مطّبقة أو جمّصصة أو سقًفا 
أو غري ذلك؟.

وهل ظهر احلصري غري املاقي للشمس اليابس هبا أو باطن اجلدار اليابس هبا طاهر 
أم ال؟.

)1( يف املخطوطة: »الفقران«.
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وهل عرق الشارب ماًء نجًسا طاهر أم ال؟.

وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة، ]و[ غلب ظنّنا أو ُتيّقن أّن املنّشف 
هو اهلواء حيكم بالطهارة أم ال؟.

اجلواب:

ال ريب يف تطهري األرض الرطبة كاليابسللة، واإليللراد مندفع لرفع احلرج، وللزوم 
مثله يف املاء املصبوب عىل اإلناء والثوب، مع أّن االّتفاق عىل طهارهت�.

واملسللّمى بالقبقللاب نعل أيًضا، ومللا ال تاقيه األرض من اجلوانللب ال يطهر هبا، 
وال فللرق بللني األرض واملحّجر)1( واآلجّر واجلّص والنللورة وغري ذلك إذا صارت من 

حجرة.

وأّما احلصري والبارية، فالظاهر أّن� ال يطهر إالَّ ما أرشقت عليه الشمس، وسمعنا 
من شيخنا عميد الدين )رفع اهلل مكانه( طهارة الظاهر والباطن، لصدق مسّمى احلصري 

والبارية.

وكذا الكام يف باطن اجلدار، وال عربة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أّن الشمس 
صادفت رطوبة يف آخر األمر فجّففتها.

احلادية عرشة: ]يف احلوض الصغري يف غري احلّ�م وله ماّدة[

 مللا قوللله يف احلوض الصغري يف غري احلّ�م لو كانت للله ماّدة من اجلاري أو الكثري، 
هل يكون طاهًرا مع ماقاة النجاسة غري املغرّية أم احلكم خمتّص باحلّ�م؟.

ثّم لو كانت املاّدة الحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم ال؟.

)1( حيتمل: »واحلجر«. 
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وهل بنفللس ماقاة املاّدة للحوض حيكم بطهارته أو تعتللرب أغلبيتها فيه: وكذا ماء 
الغيث املطّهر، هل له حّد أو أّية قطرة وقعت كفت؟.

اجلواب:

ال فللرق بللني احلّ�م وغريها هنا، وإّنلل� يظهر الفرق لو قلنا بأّن احلّ�م ال يشللرتط يف 
ماّدته الكّرية، أّما عىل القول باالشللرتاط فا فرق البتة، وال فرق بني النابع من أسفله أو 
ا، وأّما األغلبية، فاألحوط اعتبارها فيه ويف الغيث أيًضا. اجلاري من أعاه مع املاّدة كرًّ

الثانية عرشة: ]يف اختاذ امليل للكحل وغريه من الفّضة[

  مللا قوله فيلل� يّتخذ مللن الفّضة ميللًا للكحل وغاًفللا للتعاويذ وحلًقا للّم شللعر 
الرأس وغري ذلك ممّا ال يسللّمى لباًسللا وال آنية، هل هو حرام فتبطل الصاة مع لبسه أم 

ال؟.

كاب مربًكا)1(  وهل حيرم بيع ما يسللتعمل من آالت الركوب كالسج واللجام والرِّ
بالذهب أم ال؟.

اجلواب:

 كّل ذلللك جائللز ال حتريللم فيه، لعللدم مسللّمى اآلنية، ملا صللح أّن النبللّي كان 
للة عرفجللة بللن سللعد  يف قصعتلله حلقللة مللن فّضللة)2(، واّتللذ أيًضللا أنًفللا مللن فضَّ
عليهللا  مللرآة   للكاظللم وكان  النبللّي)4(،  بللإذن  ذهللب  مللن  فاّتللذه   وأنتللن)3( 

)1( أي خملوًطا.
)2( الذكرى: 147-146/1.

)3( يف املخطوطة: »وأرس«. 
)4( الذكرى: 147-146/1.
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ة وفيه حلق  للة)1(، وقال الصادق: )كان نعل ســيف رســول اهلل ]وقائمتــه[ فضَّ  فضَّ
ة...()2(. من فضَّ

ة فجائز، أّمللا الذهب فالظاهر  كاب)3( املحللّاة بالفضَّ وأّمللا املركب واللجام والللرِّ
املنللع، وقللد أوردت خربين يف حلية السلليف واملصاحف بالذهب وأّنلله جائز يف كتاب 

الذكرى)4(.

الثالثة عرشة: ]يف التاجر غري الكتايب[

ما قوله يف غري الكتايب إذا وجدناه تاجًرا يف بلد إسامّي، هل حيّل ماله أم ال؟.

وكذا الكتايب الذي مل يؤّد جزية كالفرنجّي املعلوم أو املظنون حربّيته وتقّلبه يف غري 
بلد االسام، هل حيّل ماله أم ال؟.

وهل أخذ اجلائر اجلزية وأمانه ينّزل منزلة العادل أو ال؟.

ثّم لو جتّرأ متجّرئ عىل كافر معصوم املال أو من يعتقد ما يوجب الكفر آخره وهو 
مسلللم اآلن وأخذ من ماله شلليًئا، هل هو حّق اهلل هو الطالب به يف اآلخرة أو)5( هو حّق 

مأخوذ منه فيوصل إليه عوضه آخرة ما إذا مل يصل إليه دنيا.

الذي يظهر للعبد الثاين، السللتقرار ملللك املأخوذ منه، فهو من قبيل اآلالم ف� عند 
موالي فيه؟.

)1( الكايف: 267/6، ح2، التهذيب: 91/9، ح390.
)2( الكايف: 475/6، ح2، مع اختاف يسري.

)3( يف املخطوطة: »واملركب«.
)4( الذكرى: 147/1.

)5( يف املخطوطة: واو بدل »أو«.
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اجلواب:

ال ريب يف حرمة مال حريّب دخل بأمان إىل بلد اإلسللام وإن كان املؤمن سلللطاًنا 
متقّلًبللا، ألّنه شللبهة، ويثبت يف الذّمة ماله ومللال الذّمي وكّل كافر حللرام املال، ويكون 
ا للخلللود يف النار، وال يزال  املطالللب به يوم القيامة ذلك املأخوذ منه وإن كان مسللتحقًّ

بذلك حّق اهلل تعاىل من تعّدى احلدود.

الرابعة عرشة: ]يف بيع الوكيل املفّوض نسيئة[

مللا قوله يف وكيل مفللّوض يف وكالته يف مجيع أموال املوّكل عموًما، هل يملك البيع 
نسيئة أم ال؟.

وكذا لو ابتاع كذلك أو أودع أو ضارب أو باع من نفسه؟.

اجلواب:

إن حتّقق العموم فله فعل كّل ما فيه صاح.

اخلامسة عرشة: ]يف االستخارة[

مللا قوللله دام فخره يف االسللتخارة باملصحف، هللل رواية احلروف عللن جعفر بن 
د ثابتة أم ال؟. وما كيفّية روايتها؟. وهل يقف موالي عىل كيفية ُاخرى السللتخارة  حممَّ

املصحف أم ال؟.

اجلواب:

مل يقف العبد عىل اسللتنادها في� أحسللبه ولكنّه مشللهور يف املصحللف، وكيفّيته أن 
 يقرأ احلمد ثاًثا واإلخاص ويقول: »اللهّم إيّن توّكلت عليك وتفاءلت بكتابك فأرين 
ما هو املكنون يف رّسك املكنون يف غيبك املخزون«، ولتكن عاقبة ما تسللتخري فيه خرًيا، 
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ويأخذ احلرف األّول من سللابع سطر)1(وال يفرح وال حيزن، ثّم ذكر احلروف عىل ما هو 
مشهور.

وقد روى اليسللع القّمّي قال: قلت أليب عبداهلل: ُاريد الشء فأسللتخري اهلل فيه 
فا يوّفق )2(فيه الرأي، أفعله أو أدعه؟. فقال:» انظر إذا فررت إىل الصاة فإّن الشيطان 
أبعللد ما يكون من اإلنسللان إذا قام إىل الصللاة أّي يشء وقع يف قلبللك فخذ به، وافتح 

املصحف وانظر أّول ورقة ما ترى فخذ به)3( إن شاء اهلل تعاىل«)4(.

والظاهللر أّن� صورتان، وهذا احلديث مسللند، وقد ضّمنه الشلليخ اجلليل نجيب 
الدين حييى بن سعيد يف جامعه)5(.

السادسة عرشة: ]يف الرشاء ممّن تعّلق ب�له مخس أو زكاة[

ما قوله فيمن يقّر أّن يف ماله مُخًسا أو زكاًة، ومل خيرجه� أو علم ذلك منه، هل يصّح 
الللرشاء منه والبيع منلله وأخذ الثمن من ذلك املال ويكون احلللق الواجب مضموًنا عىل 

ذلك الذي وجب عليه الُمس والزكاة أم ال يصّح الرشاء منه حتَّى يضمن؟.

وكذا لو أضاف وأهدى هل يصّح قبوله واألكل من طعامه أم ال؟.

وهل وجوب إخراج الُمس مضّيق؟.

 الللذي يظهللر مللن كام شلليخنا يف القواعد عدملله)6(، أعنللي بذلك حّق اإلنسللان 

)1( يف املخطوطة: »السابع السطر«.
)2( يف املخطوطة: »يوقف«.

)3( يف املخطوطة: »وجد فيه«.
)4( مستدرك الوسائل: 258/6، ب5، ح1.

)5( اجلامع للرشائع: 115.
)6( القواعد: 365/1.
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ال حقه، فللإن ]كان[ احلق ذلك، هل يصح البيع والرشاء واألكل وقبول اهلدية من 
ع أم ال؟. مال من مل خيرج الُمس ولو مل يضمنه بناًء عىل أّنه خيرجه وهو موسَّ

وهل فرق يف كّل ذلك كّله بني من ال يعتقد الوجوب وبني غريه أم ال؟.

اجلواب:

أّمللا الُمللس فا يمنع من مال من مل خيرج الُمس سللواء اعتقد وجوبه أم ال، وقد 
نّص األصحاب أّنه ال مُخس في� ينتقل إىل االنسان ممّن ال خُيّمس ماله.

وأّمللا الزكاة فللإن علم ببذل النصاب وصريورهتا بلله يف الذّمة ال بأس بذلك أيًضا، 
وإن علم بقاء عني النصاب فاجتنابه أوىل.

وأّمللا توسللعة إخللراج المس فكلل� أفاده شلليخنا- آجللره اهلل- ونقللله مجاعة من 
األصحاب، واألّوىل تضّيق مستحق األصناف ال غري.

السابعة عرشة: ]يف القبلة[

مللا قوله في� ذكللره الفقهاء من التعويل عللىل قبلة البلد مع عدم علللم الطأ، وقبلة 
البرصة غربية وجامعها أيًضا كذلك، وال شك أّن البرصة من العراق، ولكن قد ذكر أّن 
علًيا صىّل يف مسللجدها، ومل ينقل إنكار منه يف ذلك، ولو أنكر الشللتهر ذلك ونقله 
النقلة، هذا إذا كان وضع املسجد يف زمانه عىل ما هو اآلن، وإن مل يكن عىل وضعه اآلن 
متللى غللرّي إىل هذا الوضع لكان قد اشللتهر أيًضللا ذلك التغيري وما نقللل، فأحد األمرين 

الزم: إّما اشتهار النكري)1( أو اشتهار تغيريها، ف� قوله يف ذلك؟.

وهل يعمل يف هذه الصورة عىل قبلتها اآلن أم عىل األمارات العراقّية؟.

)1( يف املخطوطة: »التنكري«.
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اجلواب:

ال ريللب أّن قبلة البرصة تتيامن عللن قبلة الكوفة، الختافهلل� يف العرض اختاًفا 
بّينًا، واسللم العراق وإن شللملها لكن هذه العامات)1( عىل سللبيل التقريب والتسهيل، 
ا، فإّن خراسان والكوفة شديد تباعدمها  وفيها إشللارة إىل أّن القبلة هي اجلهة املّتسعة جدًّ
وقللد حكم باحّتاد قبلته�، فاملراد بلله أّن امتداد)2( اجلهة ال يف نفس الّط الذي يقف عليه 

املصّل.

وما أفاده أدام اهلل فوائده وأسللبغ عوائده من السللؤال وأراد: إذا قيل بمسللاواهتا يف 
اجلهة اىل قبلة الكوفة، ويف نفس موقف املصّل والّط الارج منه إىل الكعبة)3( فا، وقد 
مة ركن الدين يف رشح املخترص بيان اجلهة وكيفية توّجه  أحسن اجلّد السعيد ملوالنا العاَّ

املصّل بياًنا حسنًا.

الثامنة عرشة: ]يف الصالة قبل الوقت تقّية[

مللا قوله يف الواحد منا، هل جتوز له الصاة قبل دخللول الوقت تقّية ك� يف املغرب 
ويكون ذلك مربًئا للذّمة وال جيب اإلعادة أم ال؟.

وهل جتوز التقية يف رشب الفّقاع أم ال؟.

فالضابط في� جيوز التقية فيه هل هو ما عدا قتل املسلللم غري املستحّق أم هناك يشء 
آخر ال جتوز التقية فيه؟.

وهل لو صىّل اجلمعة معهم تقية جتزيه عن الظهر أم ال؟.

)1( يف املخطوطة: »املعامات«
)2( العبارة غري مستقيمة، ولعّل األنسب: »فاملراد به االمتداد يف اجلهة«. ونحو ذلك.

)3( العبارة يف املخطوطة فيها اضطراب وتكرار.
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اجلواب:

أّمللا تقّدم)1( الصاة عللىل وقتها تقية فا أعلم به قائًا منّا مللع أنّم جّوزوا اإلفطار 
قبل الوقت تقية.

وأّمللا رشب الفّقللاع فجائللز هلا، وقللد روي ال تقية يف رشب املسللكر واملسللح عىل 
الّفني)2(.

وضابط التقية بحسللب اإلقدام واإلحجام ما تظّن فيه توّجه الرر إالَّ القتل، ويف 
اجلراح قوالن.

وأّما إظهار كام الكفر فيجوز وتركها)3(.

وال ريب يف جواز اّتاذ صورة الصاة تقية بل وجوبه، وال يلزم من ذلك اإلجزاء.

التاسعة عرشة: ]يف أخذ األجرة عىل األذان[

مللا قوله يف أخذ األُجرة عىل األذان يف املشللاهد املرّشفللة مع تعيني األخذ لألذان أو 
مع عدم تعيينه؟.

وهل جيوز إعطاؤه من النذر أم ال؟.

وعىل تقدير جوازه هل جيوز من غري إذن حاكم الرشع أم ال؟.

وكللذا ]هل[ جيوز التناول من مال نذور املشللاهد ملفللٍت، أو مدّرس، أو حمّدث، أو 
قارئ للقرآن بتلك املشاهد أم ال؟.

)1( لعّل األنسب: »تقديم«.
)2( الوسائل: 457/1، ب38 من الوضوء، ح1.

)3( كذا يف املخطوطة.
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وهل جيوز استع�ل آالت املشاهد كحرص وبارية وقنديل يف مدرسة أو رباط قريب 
من املشهد لكنّه خارج عن حدوده، وإن دخل يف سور بلده أم ال؟.

لا من مال  وكللذا هللل جيوز ع�رة ما خيرب من املللدارس والربط هنللاك)1( أو منضمًّ
املشاهد؟.

وكذا هل جيوز إجارة أو إعارة آالته للمقيمني ببلده أم ال؟.

 وكذا هل جيوز لناظر تلك البقعة املشاهدة مع خوفه من ظامل متوّقع من تلك األموال 

شيًئا مداراته وإعطاؤه مع غلبة ظنّه أو تيقنه حلصول رضر ذلك الظامل أم ال؟.

وهللل جواز بذل تلك األموال للزّوار والواردين خمتّص)2( بأوقات الزيارات أو يف 
كّل وقت اّتفق؟.

وهللل ذلك جائز حال الورود أم يف باقي أيام اإلقامة أيًضا؟. فإن كان الثاين فيرشع 
أيًضا للمجاورين، إذ ال تقدير لإلقامة؟.

وهل لو خرج املجاور ثّم عاد بنّية الزيارة جيوز له التناول أم ال؟.

اجلواب:

نللّص األصحللاب عىل حتريم أخللذ األجرة عللىل األذان مطلقني ذلك سللواء وجد 
غريه أم ال، نعم جيوز الرزق من بيت املال ومن أموال املشللاهد مع عدم وجود املتطّوع، 

واحلاكم فيه إّن� هو الفقيه.

وأّمللا قضّية النللذور فيتبع قصد الناذريللن، فإن جهل القصللد رصف يف الع�رة ثّم 
الفرش والتنوير ثّم السدنة، أّما الدفاع عنه فإّنه مقّدم عىل كّل يشء.

)1( يف املخطوطة، الكلمة غري واضحة. ]والسياق يقتيض ظاهًرا: منفرًدا. مركز تراث احِللَّة[.
)2( يف املخطوطة: »املختّص«.
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وأّما رزق املدّرس واملفتي واملحّدث، فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك وإنَّ� يقف 
عىل املشاهد، ألّنه أهم املصالح ملا فيه من إقامة الشعار اإلي�يّن.

وأّما اسللتع�ل اآلالت يف غريها فا جيوز مللع احتياجها إليها، ومع الغنى عنها جيوز 
للواردين للزيارة والفقراء املجاورين وإن مل يكن يف نفس املحدود بل جاء يف مجيع املشهد.

أّمللا من هو مقيم يف املشللهد الرشيف فاألّوىل االمتناع من ذلللك إالَّ مع احلاجة إذا 
كانللت إقامته للمجاورة والتعّبد والزيارة وإن طالت اإلقامة، وكذا جيوز ع�رة احلياض 

من ذلك واملدارس املعروفة باحلرة الرشيفة.

املسألة العرشون: ]يف تطهري األرض الصقيلة[

ما قوله يف األرض الصقيلة كاملبّلطة واملغّرة الالية من الشللقوق، هل تطهريها هنا 
بإيراد القليل عليها أم ال؟.

وما قوله في� يزال به البث هل طاهر مطلًقا ك� قال السّيد)1( أم نجس مطلًقا كرأي 
صاحب القواعد)2(؟.

وقوهلم بل]عدم[ نجاسللته إالَّ بعد االنفصال عن املحّل فهل عن مجلة املحّل أم جزء 
منه؟.

فللإن كان الثاين فا نحكم بطهللارة اآلنية بإفاضة املاء عليها باإلبريللق، إذ املاء كّل� 
انتقل عن جزء نجس آخر، وإن كان األّول، فلو صّب يف اآلنية النجسللة الضّيقة الرأس 
كاإلبريللق مثًا يشء من املاء ثم أدير ذلك فيه بحيث عّم مجيعه ثّم انفصل عنه هل حيكم 

بالطهارة أم ال؟.

)1( حكاه عن السيِّد املرتىض النراقي يف لوامع األحكام: 89 )خمطوط(.
)2( القواعد: 186/1.
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وهللل جيللب تطهري اليد العللارصة للثوب أم ال؟. فللإن كان األّول لللزم التحّكم يف 
طهارة املعصور، وإن كان الثاين لزم التحّكم يف نجاسة املنفصل.

اجلواب:

نعللم، يطهر بذلك ولو كان فيهللا حلول أو فطور إذا علم ورود املاء وانفصاله عنها 
ثللّم وروده ثانًيا، ويظهر من فتاوى املعظم والروايات أّن ماء الغسلللة كمغسللوهلا قبلها، 
فحينئللٍذ إن أوجبنا الثاثة ف�ء الثالثة طاهر أيًضا، ويف الولوغ ما يوجب السللبع عند من 

قال به يطهر ما ورد بعده.

واإلمجاع عىل طهارة اآلنية باإلدارة وإن كان املاء قليًا.

وال جيللب تطهري اليللد إذا كان املاء قد خللرج عليها حال الصللّب املطّهر، بل تطهر 
بطهللارة الثوب، وال يلزم منه طهارة املنفصللل، ألّن املرجع يف ذلك إىل احلكم الرشعي، 

وال امتناع يف احلكم بنجاسة املنفصل وطهارة الباقي واليد، ملكان احلرج.

احلادية والعرشون: ]يف حكم ولد الزنى[

ما قوله يف ولد الزنى، ما األصح عند موالي فيه؟. وهل هو طاهر السللؤر واجلسد 
أم ال؟. وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم ال؟.

وما املراد بقوله: )ولد الزنى ال يكون نجيًبا()1(.

وعىل القول بنجاسللته ]هل[ يصّح نكاحه ويكون ولده ولد حال أم يكون حكُمه 
ُحكَمه؟.

وهل صحيح ما يقال: إّنه ورد اّنه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة 

)1( عوايل الآليل: 534/3.
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اّنه مل يؤمن للموفاة)1(عىل ذلك)2(؟.

وهل املراد بولد الزنى يف ذلك من يكون كذلك يف نفس األمر وإن ُأحلق رشًعا بمن 
ولد عىل فراشلله أو املللراد من حكم عليه بذلك رشًعللا، وإن كان يف نفس األمر حاصًا 

من وطء حال؟.

اجلواب:

ة التناكح. األصّح عند األصحاب أّنه بحكم املؤمنني يف الطهارة وصحَّ

واملللراد باحلديث احلمل عللىل األغلب، إذ املللراد كامل إحلاقه، فللإّن الك�لية منفية 
قطًعللا، ومن روى احلديللث »ال ينجب«)3(، فمعناه ال يلد نجيًبا عند بعضهم وإن سلللم 
عنللد اجلناية)4(عللىل اإلطللاق، فهي عدم صفللة ك�ل ال يلللزم نفي العلم اإليلل�ن)5(، إذ 

مسّ�ه)6(وال الزمته.

واملرتىض ومن آخذه بالغ يف احلكم بكفره، وأّنه إذا أظهر إي�ًنا فإّن باطنه يكون 
خمالًفا له.

واملراد به من كان يف نفس األمر من زنى.

أّما األحكام الرشعّية فإّنا تتبع الظاهر، ال نفس األمر.

)1( كللذا، ولعلَّها مصّحفة عن »املوافاة«. ]يف تراثنا: للنبات، واألصّح ظاهًرا: للبيات، أي إلخفائه 
األمر مركز تراث احِللَّة[.

)2( انظر: املحاسن: 108، ب48 عقاب ولد الزنى، عوايل الآليل: 534/3.
)3( يف املخطوطة: »ال يبحث«.

)4( حيتمل التصحيف يف هذه العبارة، ولعّلها: »سلب عنه النجابة« ونحو ذلك.
)5( حيتمل التصحيف يف هذه العبارة، ولعّلها: »ال يلزم نفيها عدم اإلي�ن«.

)6( العبارة فيها خلل، ولعّل املراد: إذ أنّا ليست مسّ�ه.
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] الثانية والعرشون: ]يف طهارة آنية اخلمر املنقلب خالاًّ

مللا قوللله يف آنية المر املنقلب خللاًّ لو كانت ناقصة، هل يطهللر أعاها الايل من 
املاقي مع أّنه نجس بماقاة المر له أم ال؟.

فللإن كان الثللاين تعّذر االنتفاع بذلك الّل، إذ يتعللّس إخراجه إالَّ بعد ماقاة ذلك 
املحيط النجس.

اجلواب:

بل يطهر اإلناء كّله، ومن الناس من حكم بطهارة موضع الّل وجعل تناوله بثقب 
اآلنية وشبهه، وليس بشء. واهلل املوّفق.

الثالثة والعرشون: ]يف االستطاعة للحّج[

ما قوله يف شخص ملك مااًل يف وقت ال يتمّكن فيه من قطع الطريق إىل احلّج، كمن 
 ملك يف العراق يف ضعف مثًا، ثّم إّنه عقد نكاًحا بمهر ال يفضل ممّا يملكه عن قدر ما يقطع 

ا يف ذّمته واحلال هذه أم ال؟. به املسافة للحّج يف وقته، هل يكون احلّج مستقرًّ

وهللل لو مل يكن عقللد نكاًحا بل وهب ذلللك املال قبل وقت احلللّج تصّح اهلبة ومل 
يستقّر احلّج يف ذّمته أم ال؟.

وهللل لو كان عليه كّفارات ونذور مقّيدة أو مطلقة أو مسللتلزم بعهد أو يمني، هل 
جيب رصف املال فيه أم يف احلّج عىل تقدير أن ال يكفي للجميع؟.

وهل يعترب الزاد والراحلة من مؤونة السنة يف المس أم ال؟.

وهل يصح احلّج مع شغل الذّمة بحّق اهلل كزكاة أو مُخس أو حق آدمّي كمغصوب 
أو مستدان مطالب به أو ال، يعلم به املستحق أم ال؟.
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فإن كان الثاين ف� املراد من قوهلم: »لو حّج ب�ل حرام صّح حّجُه مع سبق الوجوب 
بغريه«)1(.

اجلواب:

ال يستقّر احلّج عىل هذه الصورة، فاملراد بمنع األصحاب من التزويج ملن استطاع، 
وهللو املنع يف أيام سللفر القافلة أو مللا قاربه، وكذا الكام يف اهلبللة وغريها، والكّفارات 
املختّصللة يف املللال والنذور كذلك معتربة من مجلة الديون التي متنع االسللتطاعة إالَّ بعد 

إبقائه والروج منها.

والمللس ال يتعّلق بقدر االسللتطاعة، ألّنا مللن املؤن، نعم لو كانت االسللتطاعة 
تدرجًيا يف سنني متعّددة فإّن المس يتعّلق بالسنني السالفة عىل ك�ل االستطاعة.

واألصحُّ صحللة احلّج ملن عليه حقوق وإن كانت مضّيقللة ، ألّن� واجبان اجتمعا 
فيخرج عن العهدة بفعل أهّي�.

واالحتجللاج بأّن حللّق اآلدمّي مقللّدم عىل حّق اهلل تعللاىل، واألمر بالللشء ني أو 
مستلزم للنهي عن ضّده، وأّن النهي مفسد للعبادة.

ممنوع مقّدماته، لكن متام)2( حتقيقه يف األُصول.

الرابعة والعرشون: ]يف رّد الويّص للوصّية لو مل يعلم هبا[

ما قوله في� قّواه شيخنا يف املختلف من أّنه لو مل يعلم الويّص بالوصّية فله رّدها بعد 
موت املويص)3(، هل يعمل عليه سّيدنا أم ال؟.

)1( السائر: 329/2-331، املختلف: 259/5.
)2( يف املخطوطة: »ث�ر«.

)3( املختلف: 299/6، م82.
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فللإن كان، فلو رّد الللويّص الوصّية هل يكون ضامنًا ملا يتلللف من مال املويص عىل 
تقدير أّنه لو دخل يف الوصية حيفظه أم ال؟.

اجلواب:

الللذي دّل عليه كام األصحاب والرواية)1( أّنلله ال جيوز الرّد، فلو رّد ملا حيفظ كان 
ضامنًا ملا يتلف بسبب إمهال احلفظ، ألّن ذلك عني التفريط.

اخلامسة والعرشون: ]يف ايراد املضارب املال عند الرّصاف[

 مللا قوله فيلل� يتداول التّجللار من أّنم يللوردون أثلل�ن أمتعتهم عند الللرّصاف مع 
غلبللة ظنّهم أّنه أحفظ هلا، ألّنه لو كان بيد شللخص وديعة أو مضاربة أو هو وكيل حتَّى 
أورد عن)2( ذلك عند الرّصاف من غري إشللهاد عليلله، هل يكون مفّرًطا بمجّرد ذلك أم 

ال؟.

وهل فرق بني ما لو كان الرّصاف مسلً� أو كافًرا عداًل أو فاسًقا أم ال؟.

وهل لو أورد ذلك عند الرّصاف، ومل يعلمه أّنه لغريه حتَّى أورد لنفسلله أيًضا شلليًئا 
آخر، يكون بمجّرد ذلك قد مزجه يف ماله أم ال؟.

وهللل جيب عليه واحلالة هللذه اّنه إذا أخذ من الرّصاف شلليًئا أن يقول: اعطني من 
الوجه الفاين الذي يل، أم يكفي قصده إليه من غري إعام الرّصاف؟.

وما)3( قوله إّنه إذا قبل احلوالة بثمن الوديعة عىل الرّصاف من غري قبض يكون ذلك 
بمنزلة القبض ويصح تسليم العني حينئٍذ؟.

)1( الوسائل: 319/19، ب23 من أحكام الوصايا.
)2( كذا، ولعّلها زائدة.

)3( يف املخطوطة: »وأما«.
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ولو كان تسللليم العني سللابًقا عللىل احلوالة أو عىل قبض الثمن كلل� قد جرت عادة 
التّجار به)1( يكون تفريًطا أم ال؟.

اجلواب:

إذا مل يكن مأذوًنا يف االيداع بغري إشللهاد ضمن برتك االشللهاد سواء كان الصرييّف 
عداًل أو ال، وال فرق بني أن جيعله وديعة عنده أو قرًضا عليه.

أّما لللو خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه الصرييّف ب�له ضمن املودع مع عدم 
سبق اإلذن من املالك، وله أيًضا تضمني الصرييف ويرجع مع علمه عىل املودع.

 وأّما القبض، فإن كان مأذوًنا يف االقرتاض ومل يعلم الصرييّف باشرتاك املال بينه وبني 
غريه، فالظاهر أّن نّية القابض كافية، وإن علم فابّد من تعيني الصرييّف املدفوع.

 واحلوالة عىل الصرييّف وقبوله بمناسبة القبض فيجوز تسليم السلعة إىل املحيل، ولو 
 سللّلم العللني قبل ذلللك كان ضامنًللا، هللذا كّللله إذا مل يكن العامللل قد اسللتأذن يف هذا 

كّله.

السادسة والعرشون: ]يف الوديعة[

ما قوله يف شللخص أودع شخًصا آخر وديعة يسللّلمها إىل آخر، ومل يأمره باإلشهاد 
عليه بل عىل املودع أو قال له املستودع: إيّن ال أشهد عليه، فريض بذلك، ثّم اّتفق موت 
املودع قبل تسللليم املستودع الوديعة ومل يعلم بموته ثّم سّلمها إىل ذلك املأمور بتسليمها 
 إليه من غري إشهاد ثّم علم في� بعد موت املودع، هل يكون الودعي األّول ضامنًا هلا لرتكة 

امليت، لعدم إشهاده أو لعدم إذنم يف التسليم أم ال، ويكون إذن امليت كافًيا؟.

)1( يف املخطوطة: »له«.
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اجلواب:

تضمللن ولو دفعها بإشللهاد، ألّن اآلذن بموته انفسللخت الوديعللة، وصارت أمانة 
رشعية ال جيوز إيداعها عند الغري مع إمكان حفظها عىل حال إالَّ بإذن الوارث، واجلهل 
ال بانتقاهلللا إىل الوارث ليس مزيًا للض�ن، لتسللاوي الطأ والعمد يف إتاف األموال، 

نعم، يزيل اإلثم يف الدفع.

السابعة والعرشون: ]في� خيرجه الودعي واملضارب عىل العروض[

ما قوله في� خيرجه الودعي واملضارب والوكيل عىل العروض ممّا مل يسللتحق رشًعا 
كالتمغللاوات ووزن األعراب ومداراهتم، هل يكون الزًما مع عدم إذن املودع واملوّكل 

واملضارب أم ال؟.

وهل بمجّرد طلب الظامل لذلك يباح التسللليم أم يتوّقللف عىل توّعده باإليذاء ولو 
بالشتم مثًا أو كام ال حيتمل مثله؟.

وهل جيوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد يف اإلخراجات املذكورة أم جيب 
املبارشة بنفوسهم؟.

وهل لو كان بيده محول متعّددة ألشخاص متعّددين وكّل)1( محل عىل حدته متمّيز، 
وللله دراهم معّينة لإلخراج عليلله فاّتفق أن أخرج أحد األمللوال عىل مجيع احلمول عىل 
مظلمللة معّينة، وقسللط صاحب املال منها جزء معلوم، ثّم أخللرج مال اآلخر يف مظلمة 
ُاخرى عىل الوجه املذكور، وهل له في� بعد لو دفع ذلك املخرج عىل احلمول وحسللاب 
كّل محل بقسطه ممّا فضل لصاحب الفاضل من مال اآلخر وهكذا، أم ليس له ذلك، بل 

جيب إخراج كّل مال عىل حدته يف وجه املداراة عن صاحبه بقسط منه؟.

)1( يف املخطوطة: »لكّل«.
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فللإن كان الثللاين فلو فرض انتللزاع مال صاحللب احلمل ثّم جللاءت مظلمة ُأخرى 
وليللس للله مال وليس هناك من يبللاع عليه جزء من احلمل وخيرج ثمنلله عنه، هل للذي 

بيده استدانة مال لإلخراج ويكون الزًما لصاحب احلمل أم ال؟.

ولللو فللرض أّن هناك مشللرتًيا لكللن باجلنس األوكس هللل يكون خمللرًيا أم يراعي 
األصلح لو كان الدين بفائدة أيًضا أم يتحّتم البيع؟.

وما قوله فيمن يسللتأجر حلمل مع شللخص ويشللرتط املسللتأجر عىل املؤجر ض�ن 
مجيع املظامل والوزن املتعّلقة به ويزيده عىل ُاجرة املثل زيادة تقارب تلك املظامل، هل يصح 

الرشط ويلزم الض�ن أم ال؟.

وهللل فرق لو فضل عن ُأجرة املثل وعن ما دفع يف وجه املظامل يشء عن الذي عقد 
به يستحّقه املؤجر أم ال؟.

وكذا لو أعوز هل جيب عىل املستأجر الدفع إىل املؤجر ما أعوز أم ال؟.

اجلواب:

إذا كان املللوّكل واملللودع والقللارض يعلم احلال وقد صار هذا مشللهوًرا فا ض�ن 
فيه وال إثم، وال يتوّقف تسللليمه عىل أمر آخر، بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظّن 

باإلرضار عليه وعدم املكنة من دفعه.

وإذا كان جل�عة متعّددة أعطى من مال كّل عن ماله، ولو اقتضت املصلحة املهاياة 
يف األموال عىل ما جرت به العادات كان جائًزا، وال ض�ن.

وجيوز االسللتنابة تبًعا للعادة ممّن عادتلله املبارشة أو االسللتنابة، والظاهر أّن العادة 
جارية يف هذه الرائب إىل األعراب أن يتوالّها من القافلة)1(بعضهم، فاّتباع هذا جائز.

)1( يف املخطوطة: »العاقلة«.
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وله االستدانة عىل صاحب احلمل إذا كان أصلح من البيع تبًعا للعرف.

واالسللتئجار املذكور فيه رشط املظامل باطل للجهالة بوجودها ثّم بقدرها، فلو دفع 
شيًئا بإذنه وكان قد دفع إليه ُأجرة و)1( تقاّصا ورجع صاحب الفضل.

وموالنا أدام اهلل تعاىل إفادته هو صاحب الفضل والفضائل، ومن العل�ء األماثل، 
أطلع اهلل شمس علومه يف اآلفاق، وحال بينه وبني ما يمنع من استك�ل النفس، ونفعنا 
ا نظرها بمحادي)2( عن أنفاسلله، بحّق احلّق وأهله، وصىّل  بربكات دعواته وأنفاسلله مادًّ

د وآله. اهلل عىل حممَّ

)1( الظاهر زيادة الواو.
)2( كذا يف املخطوطة.





يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)6(

 دراسة منهاجيَّة لكتاب

)غنية النزوع يف ِعْلمّي األصول 

والفروع)

بقلم
ال�صيخ خليل الكريوايّن

ترجمة
ورّي ال�صيخ خالد الغفُّ

ـة فقه اأهل البيت، العدد 57، ال�صــنة اخلام�صــة ع�صــرة، 1431هـ/  جملَـّ
2010م
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يعدُّ كتاب )غنية النزوع يف علمي األصول والفروع( للسيِّد ابن زهرة أحد املصادر 
الفقهيَّة القديمة لإلماميَّة، وهذا املقال الذي بني يديك يتناول التعريف بالكتاب واملنهج 

املعتمد فيه من قبل مؤّلفه ودراسة أهّم امتيازاته.
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)غنية النزوع( هو كتاب يف الفقه االسللتداليّل خمترص وشامل لألبواب الفقهيَّة، من 
تأليف السلليِّد عّز الدين، أيب املللكارم محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، املعروف 

بل)ابن زهرة(، و)السيِّد ابن زهرة(.

ا، ويقع يف )496(  يقللع هذا الكتاب يف جمّلدين: فاملجّلللد األّول مل حيمل رقً� خاصًّ
صفحة، واملجّلد الثاين يقع يف )476( صفحة، من القطع املتوّسط )= الوزيرّي()1(.

وتنبغللي اإلشللارة إىل أّن نارش الكتللاب يف هذه الطبعة قد جعللل بحوث علم كام 
وأصول الفقه بعد بحوث قسم الفقه، ومن هنا أورده بعنوان أّنه املجّلد الثاين يف حني أّنه 
بحسب النّص األصل للكتاب أّن بحوث الفقه تشّكل القسم الثاين منه، علً� أّن النارش 

ا. مل ُيعِط لبحوث الفقه رقً� خاصًّ

ثّم إّن احلديث عن هذا الكتاب الفقهّي األصويّل القّيم يقع يف حمورين:

األّول: التعريللف اإلمجايّل باملؤّلللف يف الُبعدين: الُبعد الشللخيّص، والبعد العلمّي 
والفقهّي.

والثــاين: التعريللف بكتابلله القّيم )غنيللة النزوع( باإلشللارة الاطفللة إىل العناوين 
واألبحاث التالية: اسللم الكتاب واهلدف من تأليفه، حمتوى الكتاب وُأسلوب التأليف، 
مستوى تأّثر الكتاب بالكتب الفقهيَّة األخرى وتأثريه عليها، اآلراء والنظرّيات الاّصة 
باملؤّلللف يف املسللائل الفقهيَّة، األدّلة والقواعد التي اسللتند إليهللا املؤّلف، رشح وترمجة 

الكتاب.

)1( ابللن زهرة، محزة بن عل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع، 
حتقيق: إبراهيم البهادرّي، مؤّسسة اإلمام الصادق، قّم، ط1، 1417هل.
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املحور الأّول: املوؤلِّف
ُيعدُّ أبو املكارم ابن زهرة من الفقهاء املعروفني ومن متكّلمي وعل�ء القرن السادس 

اهلجرّي، وكان من أشهر عل�ء املدينة التارخيّية )حلب(.

ولد يف سنة )511هل( يف مدينة حلب، وتويّف يف سنة )585هل( يف حمّل والدته)1(.

وينتهي نسبه إىل اإلمام الصادق من خال إسحاق بن جعفر بث�ين وسائط بناًء 
عىل قوٍل، وكتب صاحب روضات اجلنّات يف وصف أرسة بني زهرة: »فهم بيت جليل 
مللن أجّاء بيوتات األصحاب قّل ما يوجد له نظري، وحسللب اشللتهار أمرهم الرشلليد 
بللني قاطبة أهل اإلسللام بالفضيلة والك�ل والتأييد: أّن صاحللب )القاموس( يقول يف 
ماّدهتم: وبنو زهرة شيعة بحلب، وباجلملة فالسيِّد أبو املكارم املعّظم إليه املصّدر باسمه 
العنوان كان من أجّاء عل�ئنا املشار إىل خافاته يف كل�ت األصحاب. وأكثر أهل ذلك 
البيت املكّرم فقًها، وعلً� وشهرة بني الطائفة وغريها السيِّد ابن زهرة بحيث ال ينرصف 

اإلطاق إالَّ إليه...«)2(.

وُيعربَّ يف الكتب الفقهيَّة عن ابن زهرة وأيب الصاح بل)احللبَيني(، و ُيعربَّ بل)احللبِيني( 
عنه� بإضافة أيب املجد صاحب )إشارة السبق(، وأحياًنا بإضافة القايض ابن الرّباج)3(.

)1( األمللني، حمسللن، أعيان الشلليعة، دار التعللارف للمطبوعات، بللريوت: 265/2، و610/3، 
و249/6.

د باقر، روضللات اجلنّات يف أحوال العل�ء والسللادات،  )2( الوانسللارّي األصبهللايّن، املللريزا حممَّ
حتقيق: أسللد اهلل إسلل�عيليان، بمعونة مكتبة إسلل�عيليان، مهر اسللتوار، قللّم: 375-374/2، 
د عّل، رحيانة األدب يف تراجم املعروفني بالكنية واللقب، مكتبة  وانظر: املللدّرس التربيزّي، حممَّ

الّيام، ط4، 1374ش: 550/7.
للد بن مّكّي العامللّل اجلزينّي،  )3( األمللني، حمسللن، أعيان الشلليعة: 216/6، الشللهيد األّول، حممَّ
 الدروس الرشعّية يف فقه اإلماميَّة، مؤسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني يف احلوزة= 
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وُيعربَّ بل)السّيَدْيِن( عنه، والسيِّد املرتىض)1(.

وإّنه كّل� قيل: )الشامّيان(، فاملقصود هو مع ابن الرّباج )2(، وكّل� قيل: )الشامّيون(، 
فاملراد مها مع إضافة أيب الصاح)3(.

وقللد أكمل ابن زهرة كاّفة املراحل الدراسلليَّة يف كّل من- حمّل مولده- والعراق يف 
خمتلف العلللوم: الفقه واألصول والكام والنحو وعلللوم العربيَّة عىل يد عل�ء عرصه، 
وقد ترك آثاًرا قّيمة، وتنّوع تلك اآلثار يكشللف عن سعة أفقه العلمّي وجامعّيته للعلوم 

املختلفة.

وقللد أفاد أبو املكارم من أسللاتذة متعّددين، منهللم: أبوه عّل، والسللّيد اجلليل أبو 
د حسن النّقاش، واحلسن بن طاهر بن حسني الصورّي. منصور حممَّ

د بن احلسللن الطويّس عىل الفقيلله البارز أيب  وقللد قللرأ كتاب )النهاية( للشلليخ حممَّ
عّل احلسللن بن احلسني املعروف بل)ابن احلاجب احللبّي(، ومن هنا فإّنه ُيعدُّ من تامذة 

د األصفهايّن،  د بن حسن بن حممَّ =العلميَّة بقّم، ط2، 1417هل: 412/1، الفاضل اهلندّي، حممَّ
كشللف اللثللام واإلهبام عن قواعد األحللكام، حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤّسسللة النرش 
اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسللني يف احلوزة العلميَّة بقم، ط2، 1416هل: 351/1، الشللهيد 
د احلّسللون، قّم،  للد بن مّكللّي العامّل اجلزينّي، البيان، حتقيق وتصحيح: الشلليخ حممَّ األّول، حممَّ

ط1، 1412هل: 202.
د حسن، جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام، حتقيق وتصحيح: الشيخ عّباس  )1( النجفّي، حممَّ
د بن حسن  القوچايّن، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ط7: 224/16، الفاضل اهلندّي، حممَّ

د األصفهايّن، كشف اللثام واإلهبام عن قواعد األحكام: 130/1. ابن حممَّ
د بن مّكّي العامّل اجلزينّي، الدروس الرشعّية يف فقه اإلماميَّة: 295/1. )2( الشهيد األّول، حممَّ

للد بن عّل، مدارك األحكام يف رشح عبادات رشائع اإلسللام، حتقيق وتصحيح:  )3( العامللّل، حممَّ
جلنة التحقيق يف مؤسسللة آل البيت، مؤسسللة آل البيت، بللريوت، ط1، 1411هل: 

.478/8
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الشيخ الطويّس بأربعة وسائط، والوسائط هم:

أبو عّل احلسن بن احلسني املعروف بابن احلاجب احللبّي.. 1

أبو عبد اهلل احلسني بن عّل بن أيب سهل الزينوبادّي.. 2

الشيخ رشيد الدين عّل بن زيرك القّمي، باإلضافة إىل السيِّد أيب هاشم املجتبى . 3
ابن محزة بن زيد احلسنّي.

الشيخ عبد اجلبار الرازّي الذي كان تلميذ الشيخ الطويّس)1(.. 4

وأفللاد منه عدد غفللري من الفقهاء والعللل�ء وقد رَووا عنه، يمكللن أن نذكر منهم: 
د بن جعفر  معني الدين سامل بن بدران املرصّي، وشاذان بن جربئيل القّمّي، والشيخ حممَّ
ّ وابن  د بن إدريس احِللِّ املشهدّي- صاحب كتاب )املزار(، ويف َنْقٍل أّن منهم أيًضا: حممَّ

شهرآشوب)2(.

 هذا، وقد تنّظر صاحب الرياض يف رواية ابن إدريس عنه، قال: »ويف رواية شاذان بن 

جربئيل وابن إدريس عنه نظًرا، فاِحظ«)3(.

وأفللاد يف وجه ذلك التأّمل صاحب روضللات اجلنّات حيث قال: »وتأّمل أيًضا يف 
رواية ابن إدريس عنه، وكان النظر منه يف تأّمله هذا ما لعّله وجده يف كتاب املزارعة من 
)السائر( هبذه الصورة: )وقال بعض أصحابنا املتأّخرين يف تصنيف له: كّل من كان البذر 

 )1( انظللر: النورّي، املريزا حسللني، خامتة املسللتدرك، حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤسسللة 
آل البيت، مؤسسة آل البيت، قّم، ط1: 170/3.

)2( األمني، حمسللن، أعيان الشلليعة: 250/6، القّمللّي، عّباس، الكنى واأللقللاب، مكتبة الصدر، 
طهللران: 299/1. أفندي األصفهايّن، املريزا عبد اهلل، رياض العل�ء وحياض الفضاء، مطبعة 

الّيام: 208/2.
)3( أفندي األصفهايّن، املريزا عبداهلل، رياض العل�ء وحياض الفضاء: 208/2.
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 منلله وجب عليه الزكاة(- إىل أن قال-: )والقائل هبذا هو السلليِّد العلوّي أبو املكارم بن 
زهرة احللبّي شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعّرفته ما ذكره من تصنيفه من الطأ، 
فاعتذر بأعذار غري واضحة، وأبان هلا أّنه ثقل عليه...(«)1(، وأضاف صاحب روضات 
اجلنَّللات: »وأنت خبري بأّن هذه الكيفيَّة إن مل تؤّكد عقللدة الرواية بينه� ك� هي من دأب 

السلف الصاحلني ببعض ماقاته القرناء ال تنايف ذلك بوجه من الوجوه«)2(.

املحور الثاين: الكتاب
اسم الكتاب: اسم الكتاب الكامل هو: )غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع(، 
أي: ُمغني كّل من عنده شللوق شللديد إىل علمي األصول والفروع، واسمه املخترص يف 

كل�ت الفقهاء )الغنية(.

واجلديللر بالذكر أّن املؤّلف مل ُيرش إىل اسللم الكتاب ال يف املقّدمة وال يف غريها، إالَّ 
أّن تسللميته هبذا االسللم قد وردت يف كل�ت الفقهاء وكذا أصحاب الرتاجم، وإذ إّنه مل 
ُيشللّكْك أحد يف اسللم الكتاب فالذي ينقدح يف الذهن أّن املؤّلف كان قد أشللار إىل اسم 

الكتاب قبل الرشوع بُخطبة الكتاب.

 ويف املصللادر الفقهيَّللة املتوافللرة إّن أّول من نقللل عن هذا الكتاب هللو ابن إدريس 
)ت 598هللل( يف رسائره بدون ذكر االسللم، وبعده ذكره صاحب إصباح الشلليعة )حيًّا 
 610هللل( مّرتني بعبارة )صاحللب الغنية(، ثّم بعده ذكر كتاب السلليِّد ابن زهرة عّل بن 
للد القّمللّي )ت حدود 700هللل( صاحب كتللاب جامع الللاف والوفللاق بعنوان  حممَّ

د بن منصور بن أمحد، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، مؤّسسللة النرش  ، حممَّ )1( ابن إدريس احِللِّّ
اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني يف احلوزة العلميَّة بقم، ط2، 1410هل: 442/2.

د باقر، روضللات اجلنّات يف أحوال العل�ء والسللادات:  )2( الوانسللارّي األصبهللايّن، املللريزا حممَّ
.376-375/2
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)الغنية(، وقد أّلف كتابه لرشح وتوضيح املسائل التي أمهلها صاحب الغنية)1(.

تاريخ تأليف الكتاب

ليست لدينا أّية معلومات دقيقة عن تاريخ تأليف الكتاب بالضبط، ومل ُيرش لذلك 
يف أّي كتاب باملّرة.

إّن أقدم نسخة خّطية متوافرة للكتاب تعود إىل سنة )614هل( أي بعد وفاة املؤّلف 
بل)29( سنة )2(.

وُيسللتفاد من إجازة معني الدين املازيّن املرصّي للمحّقللق الطويّس أّن كتاب الغنية 
كان ُيدّرس يف احلوزات العلميَّة لفرتات مديدة بعّده من الكتب التدريسّية فيها)3(.

آثار أخرى للمؤّلف

لقللد ترك السلليِّد ابن زهللرة مضاًفا إىل الغنية آثللاًرا فقهّية أخرى، مللن قبيل: )قبس 
األنللوار ف نللرصة العللرتة األخيار(، )رسللالة ف حتريللم الفّقللاع(، )مسللألة يف الرّد عىل 

د بللن منصور بن أمحللد، السائر احلللاوي لتحرير الفتللاوي: 443/2،  ، حممَّ )1( ابللن إدريللس احِللللِّّ
د بن احلسللني، إصباح الشلليعة بمصباح الرشيعللة، حتقيق وتصحيح:  الكيللدرّي، قطب الدين حممَّ
الشيخ إبراهيم البهادرّي املراغّي، ط1، 1416هل، قّم: 99-100، السبزوارّي القّمي، عّل املؤمن، 
جامع الاف والوفاق بني اإلماميَّة وبني أئّمة احلجاز والعراق، حتقيق وتصحيح: الشلليخ حسني 

احلسنّي البريجندّي، مؤّسسة املوّطئني لظهور إمام العرص، قّم، ط1، 1421هل: 14، 610. 
د باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، مؤّسسة الوفاء، بريوت،  )2( املجليّس، حممَّ
ط2، 1403هل=1983م: 31/104، الطباطبائّي املدّريّس، حسني، مقّدمة لفقه الشيعة ]باللغة 
د آصف فكللرت، جممع البحوث اإلسللاميَّة، إيللران، ط1، 1410هل:   الفارسللّية[، ترمجللة: حممَّ

.85-84
)3( انظر: األمني، حسللن، مسللتدركات أعيان الشلليعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط2، 

1418هل=1997م: 230/1.
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املنّجمللني( و)مسللألة يف إباحللة نللكاح املتعة()1(، لكللْن مل حيصل واحد منهللا عىل مكانة 
وشهرة كشهرة كتاب )الُغنية(.

اهلدف من تأليف الكتاب

إّن هللدف املؤّلللف من تدوين )الغنية(- سللّي� مع حلاظ ما أشللار إليلله يف املقّدمة- 
 هللو تأمينلله للحاجة التي كان أحّس هبللا املؤّلف والتي مل تكن الكتللب الفقهيَّة املوجودة 
آنللذاك قادرة عىل سللّدها، فذكللر يف مقّدمة الكتاب مللا يل: »وبعد، فللإيّن مّلا رأيت كتب 
أصحابنا- - يف التكليف عقًا وسللمًعا بني مطّول يشللّق ضبطه عىل من قصد إليه، 
ومقرّص متّس احلاجة إىل الزيادة عليه، أّلفت هذا الكتاب جمنًّبا به عن األمرين، سالًكا فيه 
منزلة بني املنزلتني، جامًعا بني أصول الدين وأصول الفقه وفروعه، مشرًيا يف الفروع إىل 
األدّلة، السللّي� يف األماكن املشللتبهة املهّمة، ليكون للمنتهي معونة وتذكاًرا، وللمبتدي 

هداية واستبصاًرا...«)2(.

ويبللدو أّن مراد املؤّلف مللن كتب األصحللاب املخترصة يف العبللارة املتقّدمة نظري 
الكتللب التالية: )مُجَل العلم والعمل( تأليف السلليِّد املرتللىض )ت436 هل(، )الكايف يف 
الفقه أو الكايف يف أصول الدين وفروعه( تأليف الشلليخ أيب الصاح تقّي الدين احللبّي 
)ت 447هل(، )االقتصاد( تأليف الشلليخ الطللويّس، فإّن هذا النحو من التأليف ال ُيرى 

إالَّ يف هذه الكتب املذكورة مع يشء من التفاوت)3(.

)1( املحّقللق الطهللرايّن، الذريعللة إىل تصانيللف الشلليعة، داراألضللواء، بللريوت، ط2، 1403هل: 
139/11، و387/20، و250/6.

)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.17/2

)3( وهللذا التفاوت راجع إىل التعّرض لبحللوث علم أصول الفقه إىل جانب علَمي الكام والفقه، 
إذ إّن تلك الكتب املزبورة بحسب الظاهر اقترصت عىل مسائل علم الفقه وخلت من األصول= 
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اإطاللة على هذه الكتب الثالثة
وينبغللي اآلن أن نللرى ما النواقللص يف تلك الكتب املتقّدمة التللي دعت إىل تأليف 

الغنية؟. وللكشف عن هذه النقطة البّد من إلقاء نظرة عىل تلك الكتب:

الكتاب األّول: ُجَل العلم والعمل

إّن كتاب )مُجَل العلم والعمل( هو من أشللهر املصنّفات الفقهيَّة والكاميَّة للسلليِّد 
املرتىض، فإّن هذا الكتاب عىل الرغم من اختصاره وإجيازه قد تناول أهّم املسائل الفقهيَّة، 
وأيًضا إّنه من املصادر التي ُتوِقفنا عىل ما كان عليه عل� الكام والفقه يف عرص املؤّلف، 
فللإّن كتاب )مُجَل العلم والعمل(- وبخاف سللائر تأليفات علللم اهلدى األخرى نظري 
)االنتصار(، و)مسللائل النارصيات(- قد حتاشللى ذكر أقوال سائر املذاهب اإلساميَّة، 
وال يكاد ُيرى أّي أثر للفقه املقارن فيه، إّن هذا الكتاب أشبه ما يكون بالرسائل العمليَّة 

املتداولة، وقّل� ُيشاَهد فيه استدالالت فقهيَّة.

فقد بحث قسللم العبادات يف هذا الكتاب باستثناء باب اجلهاد، ومل يطرح فيه قسم 
املعامات الذي يشمل العقود واإليقاعات واألحكام.

الكتاب الثاين: االقتصاد

إّن كتللاب )االقتصللاد فيلل� جيللب عىل العبللاد( هو أحللد املؤّلفللات املهّمة للشلليخ 
الطللويّس، فهو عىل صغر حجملله تضّمن البحوث املهّمة من علَمللي الكام والفقه 

التي ُقّسمت بحوثه� عىل قسمني.

ففي القسم األّول: تّم بحث أصلني ومها: التوحيد، والعدل، وخال بحث مسألة 
العدل تعّرض إىل ثاثة من األصول وهي: النبّوة، واإلمامة، واملعاد.

=باستثناء )الكايف يف الفقه( الذي اشتمل عىل ِكا القسمني.
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ويف القســم الثــاين: طرح العبللادات المس وهللي: الصاة، والصللوم، والزكاة، 
واحلّج، واجلهاد.

ولُيعلم أّن قسللم الفقه من الكتاب قد ُكتب بصورة الفقه املوجز والرسائل العمليَّة 
املتداولللة، وقد سللعى املؤّلف أن ُيبللنّي بمنتهى االختصار- كلل� رّصح بذلك يف املقّدمة 
والامتة- املسللائل األساسلليَّة التي هللي حمّل احلاجة، والتي تشللتمل عللىل: الواجبات، 
واملحّرمات، واملستحّبات، واملكروهات، واملقّدمات، واألجزاء، والرشائط، ومبطات 

كّل من تلك العبادات يف قالب منّظم.

الكتاب الثالث: الكايف يف الفقه

يتأّلف هذا الكتاب من ثاثة أقسام: البحوث العقائدّية )التكاليف العقلّية(، والبحوث 
الفقهيَّة )التكاليف السللمعّية(، والبحوث املرتبطة باملسللائل العقائدّية باسللم )املسللتحق 

بالتكليف(. ويف احلقيقة إّنه يتأّلف من قسمني: قسم الكام والعقائد، وقسم الفقه.

 وهللذا الكتللاب أيًضا ُكتللب بصورة الفقلله املخترص، وهللو كتاب فتوائي، وأشللبه 
ما يكون بالرسائل العملّية املتداولة.

مقارنة اإجمالية بني تلك الكتب والغنية
إّنلله بأدنللى عملّية مقارنة بللني الغنية وبني تلك الكتللب الثاثة يّتضللح أّن ما ذكره 
املؤّلللف يف مقّدمة كتابه مل يكن جزاًفا، بل إّنه كانت هناك حاجة ماّسللة لتأليف مثل هذا 

الكتاب، وذلك:

أّواًل: إّن كتللايَب )اجلَُمل واالقتصللاد(- ك� رّصح مؤّلفامهللا- يّتصفان باالختصار 
الشديد.
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ثانًيا: كون� قد ُكتبا بأسلوب الفقه الفتوائّي.

ثالًثا: عدم اشت�هل� عىل بحوث قسم املعامات.

يف حني أّن )الغنية(- مضاًفا إىل توافرها عىل ما يف كا الكتابني املذكورين- قد ُدّون 
بأسلوب خمترص واستداليّل وحيتوي أيًضا عىل أهّم بحوث املعامات.

رابًعــا: وكذا احلللال لدى مقارنتلله بكتاب )الللكايف( فإّنه حيتوي عللىل بعض نقاط 
الضعللف، من ضمنها يمكن اإلشللارة إىل عدم توافره عىل النظم واالنسللجام املناسللب 

ا. واملنطقّي يف طرحه لبحوث الكتاب واالختصار الشديد جدًّ

بيللد أّنلله عند مراجعة متللن )الغنيللة( يّتضح أّن املؤّلللف قد بذل غاية وسللعه لرفع 
النواقص املوجودة يف هذا النوع من الكتب.

هذا كّله في� يتعّلق بمقارنة )الغنية( بالكتب املخترصة.

وأّمللا بالنسللبة إىل الكتب املفّصلة فبحسللب قول املؤّلف أّن مطالبهللا صعبة املنال، 
ويبدو أّن مراد املؤّلف الكتب التي هي أمثال: )الاف(، و)املبسوط( للشيخ الطويّس، 

و)املهّذب( للقايض ابن الرّباج ونحو ذلك.

نظرة كّلية على كتاب )الغنية(
إّن كتللاب الغنية- حسللب مللا رّصح به املؤّلللف يف املقّدمة- يتنللاول ثاثة جماالت 
معرفيَّللة وهي: علم الكام، وعلم أصول الفقلله، و علم الفقه، ونحن يف هذا املقال نمّر 

عىل قسم األصول مروًرا رسيًعا، لكنّنا سنرّكز عىل بحث ما يف قسم الفقه من أبعاد.

ترتيب بحوث الكتاب

يبللدأ الكتاب بتعريف التكليف وتقسلليمه عىل: عقّل وسللمعّي. ومراد املؤّلف من 
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التكليللف العقللّل: البحللوث العقائدّيللة، ومراده مللن التكليف السللمعّي: بحوث علم 
الفقه)1(.

والللذي يبللدو يف النظر أّن املؤّلف باسللتع�له هلللذا االصطاح كان قللد تبع أثر أيب 
الصاح احللبّي أو السيِّد املرتىض)2(، وإن كان أبو الصاح قد ذكر قسً� ثالًثا حتت عنوان 
)املستحق بالتكليف(، وطرح ضمنه البحوث العقائدّية املتعّلقة باملعاد وعامل اآلخرة)3(، 
يف حني أّن السيِّد ابن زهرة قد أدرج بحوث هذا القسم يف قسم التكليف العقّل من دون 

ذكر العنوان املزبور)4(. 

إّن السلليِّد ابللن زهرة عّد قسللم التكليللف العقّل- بسللبب كونه األصل واملسللتند 
للتكليللف السللمعّي- مقّدًما عللىل التكليف السللمعّي، وتناول فيه بحوًثللا نظري: معرفة 
الالق، والتوحيد، والنبّوة، واإلمامة، واملعاد، وقد خّصص هلا ما يقرب من ربع حجم 

بحوث الكتاب)5(.
ويف القسللم الثاين وقبل الورود بالبحوث املتعّلقة بالتكليف السمعّي- نظًرا لكون 
فهللم الفللروع متوّقًفا عىل أصول أطلللق عليها )أصول الفقه()6(- نللراه يتناول البحوث 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.19/2

)2( احللبللّي، أبللو الصللاح تقللّي الدين بن نجللم الدين، الللكايف يف الفقه، حتقيللق وتصحيح: رضا 
األسللتادّي، ط2، 1403هللل، أصفهان: 35، الرشيللف املرتىض، عّل بن احلسللني، االنتصار يف 
سللة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة  انفرادات اإلماميَّة، حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤسَّ

املدّرسني بقم، ط1، 1415هل: 355.
)3( احللبّي، أبو الصاح تقّي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 456.

)4( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.225/2

)5( املصدر نفسه: 21.
)6( املصدر نفسه: 265. 
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األصولّية التي تشّكل بدورها ربع حجم كّل بحوث الكتاب تقريًبا.

وعليلله فيمكللن القللول: إّن نصللف بحوث كتللاب )الغنيللة( يتأّلف مللن البحوث 
العقائدية وبحوث أصول الفقه والنصف اآلخر خيتّص بالبحوث الفقهيَّة.

قسم األصول من الغنية

ك� مّر القول إّن السلليِّد ابن زهرة، إذ إّنه كان يعتقد بأّن علم األصول ُيعّد األساس 
واملستند للفقه وأّن الفقيه من دون أن حُيكم املباين األصولّية ال يمكنه أن يصدر أّية فتوى 
جازمة)1(، فإّنه قبل الرشوع بقسللم الفقه من الكتاب تناول بحوث علم األصول وبيَّلن 
آراءه يف هذا املجال، فهو يف هذا القسللم يف البدء كان بصدد اجلواب عن سللؤال طرحه 
 البعض من غري الشلليعة: بأّن الشلليعة لكونم ال يعملون بللكام غري املعصومني 

فا حاجة هلم بالبحث عن علم األصول، ولذا يعّد البحث يف علم األصول عبًثا وعديم 
اجلدوى.

وقد قّدم جواَبني عىل هذا التساؤل: أحدمها َحّل، واآلخر نقيض.

ففللي مقام اجلللواب احلَّل أوضح قائللًا: »قد ثبللت عندنا باألدّلللة القاهرة وقوف 
األحللكام الرشعيَّللة عللىل نللّص عللّام الغيللوب سللبحانه، العللامل بمصالح عبللاده فيها 
ومفاسللدهم، ونّصه سللبحانه ال يمكن العلم به إالَّ من جهة الرسول، إّما باملشافهة 

إن كان حارًضا أو بالرب إن كان غائًبا.

والرب املوِجللب للعلم إّما أن يكون خرب معصوم وإن كان واحًدا أو خرًبا متواتًرا، 
وإذا كان كذلك فقول املعصوم الذي عناه السللائل عندنا مللن أحد الطرق التي ُيتوّصل 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.265
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هبللا إىل العلم بنّص القديم سللبحانه، والنّص منه تعاىل ليللس إالَّ بالرب عن اإلجياب، أو 
الرتغيب، أو التحريم، أو ب� معناه معنى الرب كاألمر والنهي.

وإذا كان األمللر عىل ما ذكرنا وأمكننا من جهللة العقل العلم بأحكام خربه تعاىل يف 
العموم والصوص وغريمها، وأحكام أمره يف اإلجياب والندب أو الوقف بينه�، ونيه 
هل يقتيض فسللاد املنهّي عنه أم ال؟. إىل غري ذلك من أحكامه�، ساغ لنا التوّصل بذلك 
إليلله، وكان العقللل كقول املعصوم دليللًا عليه... عىل أّن لنا يف الللكام يف أصول الفقه 
غرًضا آخر سللوى ما ذكرناه، وهو بيان فسللاد كثري من مذاهب خمالفينا فيها، وكثري من 
طرقهم إىل تصحيح ما هو صحيح منها، وأّنه ال يمكنهم تصحيح ذلك هبا، وإخراجهم 
بذلللك عن كونللم عاملني بشء منها، وذلك خيرجهم عن العلللم بشء من فروع الفقه، 
ألّن العلم بالفرع من دون العلم بأصله حمال، وهذا غرض كبري يدعو إىل العناية بأصول 

الفقه، ويبعث عىل االشتغال هبا«.

وأّمللا يف مقللام اجلواب النقيض فكتللب: »إذا كنتللم ال تعملون يف األحللكام الثابتة 
بالنّص عليها عندكم إالَّ عىل قول الرسللول فأّي حاجة بكم إىل تكّلف الكام يف أصول 
الفقه التي يتعّلق هبا، وجيب أن يكون ذلك عبًثا ال فائدة فيه؟! فمه� أجابوا به عن ذلك 

قوبلوا بمثله«)1(.

نظرة خاطفة حول اأهّم البحوث الأ�صوليَّة
لقد حاول املؤّلف أن يطرح يف قسللم أصول الفقه أهّم بحوث هذا العلم- ك� صنع 
يف قسللم الكام والفقه- وقد حتاشللى التعّرض إىل املسللائل قليلة األمّهية، إذ إّنه من جمّرد 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.266-265
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أدنللى مقارنة إمجالية بينه وبني حجم املطالب الواردة يف الكتابللني اللَذين ُاّلفا قبله، ومها: 
)الذريعة( للسيِّد املرتىض، و)العّدة( للشيخ الطويّس يمكن التأّكد من صّحة هذا االّدعاء.

وإّن أهّم البحوث األصولّية املطروحة يف الكتاب عبارة عّ� يل:

البحــوث التمهيدّيــة: إّن املؤّلف يف هذا القسللم- الذي ُيعّد بمثابللة املقّدمة- . 1
تناول بعض البحوث من قبيل: تعريف علم األصول، أقسام الطاب، بعض 

أحكام احلقيقة واملجاز، مراتب الطاب، استع�ل اللفظ يف أكثر من معنى.

الــكالم يف األمــر: ويشللتمل عىل البحللوث التالية: اشللرتاك األمر بللني القول . 2
والفعللل ولكللون اسللتع�له فيه� عىل نحللو احلقيقللة، اعتبار الرتبللة بني اآلمر 
واملأمللور، اشللرتاك صيغة األمللر بني الوجللوب واإلباحة، في� صللار به األمر 
أمللًرا وأّنه ُيشللرتط فيه اإلرادة، يف اشللرتاك األمللر بني اإلجيللاب والندب لغةً  
واختصاصه بالوجللوب رشًعا، حكم األمر الوارد بعللد احلظر، األمر بالشء 
أمللر ب� ال يتللّم الشء إالَّ بلله إن كان سللبًبا ال رشًطا، األمر بالللشء ال يقتيض 
النهي عن ضّده، األمر بالشء عىل وجه التخيري، هل األمر املطلق يقتيض املّرة 
أو التكللرار؟. األمر املعّلق برشط أو صفللة، هل يتكّرر بتكرارمها؟. هل حيتاج 
الفعللل املؤّقت بعد خروج الوقت إىل أمر جديد؟. هل يتكّرر املأمور به بتكّرر 
األمر؟. هل يقتيض األمر اإلجللزاء؟. إفادة األمر للفور أو الرتاخي، الواجب 
املوّسللع، الللرشوط التي معها حيسللن األمر بالفعل، اآلمللر ال يدخل حتت أمر 

نفسه، الكّفار خماطبون بالرشائع.

الكالم يف النهي: ويشتمل عىل البحوث التالية: صّحة دخول التخيري يف النهي، . 3
هل يقتيض النهي فساد املنهّي عنه؟.
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الــكالم يف اخلصوص والعموم: ويشللتمل عللىل البحوث التاليللة: عدم وضع . 4
األلفاظ للعموم واشللرتاكها مع الصوص، الفرق بني التخصيص والنسللخ، 
جللواز الطللاب بالعمللوم وإرادة الصللوص، تصيص العموم باالسللتثناء، 
االسللتثناء املتصللل بُجَمل، هللل يرجع إىل مجيعهللا أو إىل ما يليلله؟، تصيص 
العموم بالرشط، املخّصصات املنفصلة املوِجبة للعلم، الغاية التي جيوز انتهاء 
التخصيللص إليها، تعّلللق الرشط واالسللتثناء ببعض ما دخل حتللت العموم، 
خروج العموم عىل سللبب خاّص ال يوجب قللرصه عليه، دخول التخصيص 

عىل األخبار واألوامر، بناء العام عىل الاّص، حكم تعارض العمومني.

الــكالم يف املجمــل واملبني: ويشللتمل عىل البحللوث التاليللة: تعريف املجمل . 5
واملبني، التخصيص ال يمنع من التعّلق بظاهر العموم، وقوع البيان باألفعال، 
جواز تأخري التبليغ، عدم جواز تأخري البيان عن وقت احلاجة، قبح تأخري بيان 

العموم، جواز س�ع املخاطب العام وإن مل يسمع الاص.

الكالم يف املفاهيم: ويشللتمل عىل ما يل: عدم ثبوت املفهوم للوصف واللقب . 6
والرشط.

الكالم يف النســخ وما يتعّلق به: ويشتمل عىل البحوث التالية: تعريف النسخ، . 7
دخول النسخ يف األخبار، نسخ احلكم دون التاوة ونسخ التاوة دونه، جواز 
نسللخ العبللادة قبل فعلهللا وبعد ميّض وقتهللا، وعدم جواز نسللخها قبل وقت 
فعلها، هل الزيادة عىل النّص نسللًخا؟، هل النقصان يقتيض النسللخ؟، نسللخ 

الكتاب بالكتاب والسنّة بالسنّة، ما ُيعرف به الناسخ واملنسوخ.

الــكالم يف األخبار: ويشللتمل عىل البحللوث التالية: تعريف الرب وأقسللامه، . 8
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األخبللار املتواترة، عدم إفللادة خرب الواحد للعلم، جللواز التعّبد بالعمل بخرب 
الواحد عقًا، عدم جواز التعّبد بخرب الواحد رشًعا.

الكالم يف األفعال وما يتعّلق هبا: ويشللتمل عىل البحوث التالية: أقسام الفعل، . 9
عللدم وجوب اتبللاع النبّي يف أفعاله عقًا، وجوب التللأيّس بالنبّي رشًعا، عدم 
داللة أفعاله عىل الوجوب، الوجوه التي يقع عليها أفعاله، عدم التعارض بني 

أفعاله، تعّبده قبل البعثة برشائع من تقّدمه.

الــكالم يف اإلجــاع: ويشللتمل عللىل البحللوث التالية: أقسللام اإلمجللاع وأدّلة . 10
ة يف كّل يشء؟، اإلمجاع بعد الاف ُيزيل حكم   حّجّيته، هل إّن اإلمجللاع حجَّ

الاف.

الكالم يف القياس: ويشللتمل عىل البحوث التالية: جواز التعّبد عقًا بالقياس، . 11
عدم إثبات القياس من طريق العقل، عدم ورود الرشع بالتعّبد بالقياس.

مسائل متفّرقة: عدم جواز تقليد املستفتي للمفتي، أصل اإلباحة، لزوم الدليل . 12
عىل كّل ناٍف حلكم عقّل أو رشعّي، استصحاب احلال.

د ابن زهرة ة لل�صيِّ الآراء الأ�صوليَّة ال�صاذَّ
إّن تعليللق احلكم عىل صفة ليس بداّل عللىل نفيه عّ� انتفت عنه تلك الصفة إالَّ . 1

بداللللة دليللل آخر، وقد تبع املؤّلف يف ذلك السلليِّد املرتىض الللذي اختار هذا 
القول واستدّل عليه)1(.

)1( احلسللن بن زين الديللن، معامل الدين وماذ املجتهدين، حتقيق: جلنة التحقيق يف مؤّسسللة النرش 
اإلسللامّي التابعة جل�عة املدرسللني بقّم، قسللم األصول: 77. ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة 

احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول والفروع: 336/2.
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جواز تصيص األكثر، وقد اقتفى املؤّلف يف هذه املسللألة أيًضا السيِّد املرتىض . 2
القائل بجوازه)1(.

القول بالوجوب العينّي لاجتهاد وعدم جواز التقليد للمسللتفتي يف املسللائل . 3
 الفرعّية، ويعتقد املؤّلف بأّن التقليد يف املسائل الفرعّية ال يورث العلم وال جيوز 
االّتباع مللن غري علم، وعليه فإّنه جيب عىل املسللتفتي حتصيل العلم باألحكام 

الرشعّية من طريق االجتهاد.

إّن املؤّلللف قللد رّصح هبذا الرأي يف قسللم أصول الفقه وأجاب عن اإلشللكاالت 
املطروحة هبذا الشللأن، فإّنه وإن كان ال ُينكر رجوع املسللتفتي إىل املجتهد إال أّنه يرى أّن 
فائللدة الرجوع إّن� هو ألجل أن حيصل له العلم بإمجاع املجتهدين عىل حكم فرع أو عىل 

عدمه، ال تقليد املجتهد.

وقد حكى الشلليخ الطويّس هذا القول يف )العّدة( عن مجع من عل�ء أهل السللنّة يف 
بغداد، واختار هو القول بجواز التقليد)2(.

خمالفة ابن زهرة بع�س الآراء الأ�صوليَّة لل�صيخ الطو�صّي
 إّنه ك� سلليأيت يف قسللم الفقه إّن خمالفة السلليِّد ابن زهرة بعض آراء الشيخ الطويّس 
ال تنحللرص يف دائرة البحوث الفقهيَّة فحسللب، بل أيًضا يف قسللم أصللول الفقه ُياحظ 

ذلك منه أحياًنا، نشري في� يل إىل موردين:

إّنه- وخاًفا للشيخ الطويّس الذي كان يقول: إّن صيغة األمر داّلة عىل الفور- . 1

)1(  ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.414

للد رضا األنصارّي  د بن احلسللن، العّدة يف أصللول الفقه، حتقيق: حممَّ )2( الطللويّس، أبللو جعفر حممَّ
القّمّي، مطبعة ستارة، قّم، ط1، 1417هل=1376ش: 729/2.
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يقول بعدم داللتها ال عىل الفور وال عىل الرتاخي)1(.

إّن الشلليخ قائللل إّن النهي يقتيض فسللاد املنهللّي عنه، لكن املؤّلللف قائل بعدم . 2
اقتضائه ذلك)2(.

ق�صم الفقه من الغنية
األبــواب الفقهيَّــة: إّن كتاب الغنية- ك� وعللد املؤّلف يف املقّدمللة- قد تعّرض إىل 
أكثللر األبللواب الفقهيَّة)3(، وقد تصّدى يف كّل باب لبيان املطالللب املهّمة باملقدار الازم 

واالستدالل عليها.

وجممللوع الكتللب الفقهيَّة املطروحللة يف الغنية أحد عللرش كتاًبا، وهللي عبارة عن: 
الصاة، الزكاة، الصللوم، احلّج، اجلهاد، البيع، الفرائض، النللكاح، اجلنايات، احلدود، 

القضاء.

وقللد أورد السلليِّد ابن زهللرة بحوث الطهارة بعنللوان املقّدمة لكتللاب الصاة تبًعا 
للشلليخ الطويّس يف )اجلَُمل والعقود( أو القايض ابن الللرّباج يف )املهّذب()4(، وإّنه ذكر 

)1( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 
د بن احلسن، العّدة يف أصول الفقه: 226/1. والفروع: 294/2، الطويّس، أبو جعفر حممَّ

)2( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 
د بن احلسن، العّدة يف أصول الفقه: 260/1. والفروع: 307/2، الطويّس، أبو جعفر حممَّ

)3( إّن بعللض األبواب الفقهيَّة من قبيل )السللبق والرماية( عللىل الرغم من كونا مطروحة يف كتب 
السابقني كاملبسوط واملهّذب: يف باب مستقّل، إالَّ أّنا مل تطرح يف الغنية.

د بن احلسن، اجُلمل والعقود يف العبادات، قّم: 20، ابن الرّباج،  )4( انظر: الطوسلّي، أبو جعفر حممَّ
عبللد العزيز بن نحرير القللايض الطرابليّس، حتقيق وتصحيح: مجاعة مللن املحّققني واملصّححني 
حتت إرشاف الشلليخ جعفر السللبحايّن، مؤّسسة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسني بقّم، 

ط1، 1406هل: 1. 
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بحللث المس ضمن فصل يف آخللر كتاب الزكاة تبًعا هل� أيًضا، وبحث األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يف قسم أصول الدين )= البحوث الكامّية(.

ويشمل كتاب البيع بحوًثا اقتصادّية خمتلفة، نحو: البيع، الشفعة، القرض، الرهن، 
التفليللس، احلجللر، الصلللح، احلوالة، الضلل�ن، الرشكللة، املضاربة، الوكالللة، اإلقرار، 
العاريللة، الغصب، الوديعة، اإلجارة، املزارعة واملسللاقاة، إحياء املوات، الوقف، اهلبة، 

اللقطة، الوصّية.

وهللذه املنهجّيللة هي املنهجّيللة املتعارفة يف بعللض كتب القدماء مللن فقهائنا ككايف 
احللبّي)1(.

وإّن كتللاب النللكاح أيًضللا حيتوي عىل عللّدة أبواب، مللن قبيل: اإليللاء، الظهار، 
الطاق، اللعان، الرّدة، العّدة، أحكام األّوالد، العتق والتدبري واملكاتبة، اليمني والعهد 

والنذر، الصيد والذبائح واألطعمة واألرشبة.

وهللذه املنهجّية أيًضا نجدهللا يف كتاب )الكايف يف الفقلله( أليب الصاح احللبّي مع 
تفاوت يسللري)2(، فقد بحث الكفالللة ضمن كتاب الض�ن، وبحللث الديَّات ذيل كتاب 

اجلنايات، وبحث الشهادات ضمن كتاب القضاء.

ففي بداية البحوث الفقهيَّة رشع املؤّلف بتقسلليم العبادات إىل مخسة أركان، وهي: 
الصاة والزكاة والصوم واحلّج واجلهاد، والذي يبدو أّن صاحب الغنية يف تقسيمه هذا 
قد حذا حذو)اجلَُمل والعقود(، و)االقتصاد(، للشلليخ الطويّس)3(، ومل يتبع )املراسللم( 

)1( احللبّي، أبو الصاح تقي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 322.
)2( املصدر نفسه: 322-292.

د بن  د بن احلسللن، اجلمل والعقللود: 34، الطويّس، أبو جعفللر حممَّ )3( الطللويّس، أبللو جعفللر حممَّ
احلسن، االقتصاد: 239. 
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لسّار، أو)الكايف يف الفقه( أليب الصاح احللبّي، أو )الوسيلة( البن محزة)1(.

وإن مل يرد التعبري بل)األركان( يف كام الشيخ الطويس، وقد حاول ابن زهرة مضاًفا 
إىل تللايف القصور يف تعبري الشلليخ تنبيه املخاطب عىل أّن العبللادات غري منحرصة هبذه 

المسة فقط، بل إّن هذه المسة هي أركانا األساسية.

واملؤّلللف بعد أن ذكر تقسلليم أركان العبللادات راح يبنّي بحللوث كّل واحدة منها 
مفّصًا وحتت عناوين متعّددة، من قبيل: األقسام، الرشوط، الكيفّية، موِجبات الفساد، 

األحكام.

أجل، ثّمة تفاوت بينها، ففي ما عدا الصاة ابتدأ أّواًل ببيان األقسام ثّم تناول سائر 
العناويللن، وأّما يف الصللاة فقد قّدم عنوان الرشوط أّواًل قبل غللريه، وإّن من أهّم تلك 

الرشوط الطهارة، لذا فقد افتتح بحث الصاة بعنوان الطهارة.

وأّما كتاب اجلهاد فيتأّلف من العناوين التالية: 

رشوط وجوبه، كيفية وجوبه، َمن جيب جهاده، كيفية فعله.

إّن هكذا تقسيم ُيشاهد يف كتاب البيع مع تفاوت يسري، فإّن هذه املضامني تنسجم 

)1( لقللد رشع يف كتاب )الكايف يف الفقه( بتقسلليم التكليف السللمعّي إىل ثاثة أقسللام: العبادات، 
واملحّرمللات، واألحكام، وذكر يف املرحلللة الاحقة للعبادات عرشة أقسللام للعبادات. وأّما يف 
كتاب )الوسلليلة( البن محزة فقد تّم تقسلليم العبادات الرشعّية إىل عرشة أقسللام. وأّما يف كتاب 
)املراسللم( لسّار فقد قّسم البحوث الفقهيَّة إىل قسللمني: عبادات ومعامات، وقّسم العبادات 
إىل سللّتة أقسللام. انظر: احللبّي، أبو الصاح تقي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 109-
د ابن عّل بن محزة، الوسلليلة إىل نيللل الفضيلة، حتقيق وتصحيح:  113، ابللن محزة الطويّس، حممَّ
ر، محزة  د احلّسللون، مكتبة آية اهلل املرعللّش النجفّي، قّم، ط1، 1408هل: 45، سللاَّ الشلليخ حممَّ
ابن عبد العزيز الديلمّي، املراسللم العلوّية واألحكام النبوّية يف الفقه اإلمامّي، حتقيق وتصحيح: 

حممود البستايّن، منشورات احلرمني، قّم، ط1، 1404هل: 28.
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مع العناوين الواردة يف البيع، من قبيل: األقسللام، الرشوط، أسباب وُمسقطات اليار، 
األحكام.

وأّما قسللم املعامات فهو في� إذا قيس بقسللم العبادات فإّنه أشّد اختصاًرا، وخيلو 
غالًبللا من التقسللي�ت املتقّدمة عدا كتللايَب )الفرائللض(، و)النكاح(، فبحسللب اقتضاء 

بِع فيه� التقسيم السالف الذكر. بحوثه� فقد اتُّ

منهج التاأليف
ُيعّد كتاب الغنية ذا طابع اسللتداليّل وقد دّونت أكثر بحوثه بأسلللوب الفقه املقارن 
إذ إّنلله عقيللب طرحه للفرع الفقهّي وبيانه لرأيه ينربي للرّد عىل آراء أهل السللنّة بصورة 

خمترصة، وكثرًيا ما يستعمل عبارة »نحتّج عىل املخالف«، ومن دون ذكر اسمه.

واألسلوب الذي اعتمده هو األسلوب الذي جرى عليه السيِّد املرتىض يف )مسائل 
النارصيات(، والشلليخ الطللويّس يف )الاف(، وهو عبارة عن االبتداء يف االسللتدالل 
أّواًل باإلمجاع ثّم باألدّلة الفقهيَّة األخرى بعد إيراده للفروع املختلفة، فإّنه استدّل عليها 

ا باإلمجاع، أو مع إضافة )طريقة االحتياط(. طرًّ

وبناًء عىل ذلك يمكن القول: إّنه مل ُيوِرد أّية مسألة إطاًقا من دون ذكر االستدالل 
عليها.

ثللّم إّنه عىل الرغللم من أّن املؤّلف يف طرحلله للبحوث الفقهيَّة قللد أفاد من الكتب 
الفقهيَّة السللابقة، بيد أّنه حللاول أن يكون جمّدًدا يف هذا املجللال وصاحب منهج خاّص 
به، ويتجىّل هذا األمر من خال مقارنة الغنية مع املتون الفقهيَّة املتقّدمة عليه سللّي� ُكتب 

السيِّد املرتىض والشيخ الطويّس.
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ولعّللله من املمكللن القول إّن املؤّلللف يف تنظيمه لألبللواب)1( بل حّتللى يف انتخابه 
للبحللوث كان متأّثًرا ببعللض الكتب، نحو: )االنتصار( للسلليِّد املرتللىض، و)الكايف يف 
الفقلله( أليب الصللاح احللبللّي، وبعض كتب الشلليخ الطللويّس من قبيللل: )الاف(، 

و)االقتصاد(، و)اجلَُمل والعقود( أكثر من سائر املصادر األخرى.

وإّن أبرز شاهد هلذا التأّثر هو ما نراه من التشابه يف العبارات املستخدمة يف عدٍد من 
املواضع من )الغنية( مع عبارات )الكايف( سللّي� التعبري بالتكليف السللمعّي والعقّل)2(، 
وكللذا يف بداية كتللاب البيع يف بحث رشوط صحللة انعقاد البيللع)3(، وطائفة من املوارد 

األخرى نرى التشابه مع عبارات )االنتصار()4(.

أجل، إىل جانب تأّثر السلليِّد ابن زهرة ببعض الفقهاء السللابقني إالَّ أّن ما هو عليه 
من حالة االنقياد لألدّلة الرشعّية وتفكريه احلّر يف البحوث العلميَّة يشللّكل ظاهرة بارزة 
للعيللان يف كثري مللن املواضع من الغنية، وهللذا ما جعله يمتاز من باقللي الكتب الفقهيَّة 

األخرى املعارصة له.

لقللد تناول املؤّلف بلل� كان يتمّتع به من عمق األقللوال واآلراء الفقهيَّة واألصولّية 
للشلليخ الطويّس بالبحث والتحقيق ويف بعض املوارد تصّدى لرّدها واالسللتدالل عىل 

)1( الذي يبدو يف النظر أّن املؤّلف يف تنظيمه لألبواب غري العبادّية قد انتهج أسلللوبه الاّص الذي 
ابتكره هو، ومل حياِك أحًدا يف ذلك، وأّما يف أبواب العبادات فقد قّسللمها تقسلليً� مخاسلليًّا وهي: 

الصاة والزكاة والصوم واحلّج واجلهاد تبًعا ألكثر املصنّفات الفقهيَّة التي كانت يف عرصه.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

33. احللبّي، أبو الصاح تقّي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 109. 
)3( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

207 214. احللبّي، أبو الصاح تقّي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 353.
)4( كنموذج انظر: الرشيف املرتىض، عّل بن احلسللني، االنتصار يف انفرادات اإلماميَّة: 266. ابن 

زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول والفروع: 337.
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آرائه، نذكر عىل سبيل املثال ما يل:

لقد قللال يف بحث الوضوء: »وجيللوز أن يؤّدي بالوضوء املنللدوب الفرض من . 1
الصاة باإلمجاع املذكور، ومن خالف يف ذلك من أصحابنا غري معتّد بخافه«)1(.

ويف بحث الغصب نراه قد تعّرض هلذه املسألة، وهي: َمن غصب حبًّا فزرعه أو . 2
 بيضة فأحضنها فالزرع احلاصل والفرخ املتوّلد يكونان لصاحبه�، ال للغاصب، 

ثللّم عّقب ذلك بالقللول: »ومن أصحابنا َمللن اختار القللول إّن الزرع والفرخ 
للغاصب وعليه القيمة، ألّن عني الغصب تالفة. واملذهب هو األّول«)2(.

ويف بحللث السقة يف مسللألة ما لو اشللرتك مجاعللة يف رسقة مللال كان بمقدار . 3
النصللاب- أي ربع دينللار- فصاعًدا، فبعد أن اختار أّنللم ُيقَطعون مجيًعا وإن 
مل يبلللغ نصيب كّل واحد نصاًبا أضاف قائًا: »ومن أصحابنا َمن اختار القول 
بأّنلله ال قطع عىل واحللد من اجل�عة حّتللى يبلغ نصيبه املقللدار الذي جيب فيه 

القطع عىل كّل حال. واملذهب هو األّول«)3(.

فإّن مراد املؤّلف من التعبري بل)من أصحابنا( الشيخ الطويّس يف كتايَب )املبسوط()4(، 
و)الللاف()5(، وإّن مثللل هذه التعبللري والرصاحة يف خمالفة شللخصّية ممتازة كالشلليخ 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.54

)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.280

)3( املصدر نفسه: 433.
د  د بن احلسللن، املبسللوط يف فقه اإلماميَّة، حتقيق وتصحيح: السيِّد حممَّ )4( الطويّس، أبو جعفر حممَّ

تقّي الكشفّي، املكتبة املرتضوّية إلحياء اآلثار اجلعفرّية، طهران، ط3، 1387هل: 19/1.
د بن احلسن، الاف، حتقيق وتصحيح: الشيخ عّل الراسايّن- السيِّد=   )5( الطويّس، أبو جعفر حممَّ
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الطويّس ليكشف عن مدى شجاعة السيِّد ابن زهرة يف مقام اإلفتاء.

واجلدير بالذكر أّن خمالفة السيِّد ابن زهرة بعض آراء الشيخ الطويّس ال تنحرص يف 
دائرة البحوث الفقهيَّة، بل ُتاَحظ أيًضا هذه احلالة هنا وهناك يف قسم أصول الفقه، ك� 

تقّدمت اإلشارة لذلك بالقسم املختّص بأصول الفقه.

وكذا احلال بالنسللبة إىل خمالفته يف بعض املوارد مع آراء الشلليخ املفيد)1(، والسلليِّد 
املرتىض)2(، وأيب الصاح احللبّي)3(.

إّن لصاحللب الغنية طريقللة خاّصة بنقل أقوال اآلخريللن اعتمدها يف كّل الكتاب، 
أال وهي عدم ذكر اسللم صاحب القول واالكتفاء بعبارة »و من أصحابنا من قال...«)4( 
التي غالًبا ما ُيشللري هبا إىل الشلليخ املفيد والشيخ الطويّس والسيِّد املرتىض وأحياًنا إىل أيب 

الصاح احللبّي، باستثناء مورد واحد رّصح فيه باسم السيِّد املرتىض)5(.

=جللواد، مؤّسسللة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسللني بقللم، ط1، 1407هل: 420/3، 
و421/5.

)1( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 
د بن النع�ن العكربّي، املقنعة، املؤمتر العاملي أللفّية الشلليخ  د بن حممَّ والفروع: 423، املفيد، حممَّ

املفيد، قّم، ط1، 1413هل: 775.
)2( انظر: ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول والفروع: 
134 و423، الرشيف املرتىض، عّل بن احلسللني، املسللائل النارصّيات، حتقيق وتصحيح: مركز 
الدراسللات والتحقيقات العلميَّة، رابطة الثقافة والعاقات اإلساميَّة، طهران، ط1، 1417هل: 

291، الرشيف املرتىض، عّل بن احلسني، االنتصار يف انفرادات اإلماميَّة: 516.
)3( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 

والفروع: 287، احللبّي، أبو الصاح تقّي الدين بن نجم الدين، الكايف يف الفقه: 348.
)4( إّن جمموع املوارد التي تعّرض فيها لنقل أقوال اآلخرين بالتعبري املذكور )42( مّرة.

)5( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.382
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وفيلل� يتعّلق بأقوال فقهاء أهل السللنّة فكذلك ال ينقل قوهلللم املخالف، بل إّنه بعد 
بيان رأيه يف املسللألة يشللري إليهم بالعبارة التالية: »نحتّج«)1(، أو »حيتّج عىل املخالف«)2( 
ويرّد آراءهم، ومن الواضح أّن مراده من التعبري بل)املخالف( مجيع، أو بعض فقهاء أهل 

السنّة.

أجللل، يف موارد قليلة قد رّصح باسللم صاحللب القول من فقهاء أهل السللنّة كأيب 
حنيفة)3(، والشافعي)4(، ومالك)5(، وأمحد بن حنبل)6(.

ويف مقللام رّد آراء فقهللاء أهل السللنّة غالًبا ما يسللتند إىل الروايللات النبوية املنقولة 
بطرقهللم وكذلللك إىل روايات َمللن ُيعّد قوله حّجللة عندهم، نظري: عثلل�ن وعبد اهلل بن 
عمر)7(، وقّل� يسللتدّل بالروايات املنقولة عن اإلمام عل)8(، وسللائر األدّلة كإمجاع 

الصحابة)9(، وأصل الرباءة )10(.

)1( تكّرر استع�ل هذا التعبري )16( مّرة.
)2( لقد ورد هذا التعبري )99( مّرة.
)3( لقد ورد ذلك يف )11( مورًدا.
)4( لقد ورد ذلك يف )10( موارد.
)5( لقد ورد ذلك يف )11( مورًدا.

)6( لقللد ورد ذلللك يف )14( مورًدا. إّن النقطة اجلديرة بااللتفللات هي إّنه يف مقام نقل أقوال فقهاء 
أهللل السللنّة ال يسللتخدم لفظ )الفقهللاء(، يف حني أّن اسللتع�ل ذلك كان هو الشللائع يف الكتب 

املتقّدمة عىل الغنية كل)االنتصار(، و)النارصّيات(، وأيًضا كتب الشيخ الطويّس.
)7( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 

والفروع: 432.
)8( املصدر نفسه: 27، 60، 432.

)9( املصدر نفسه: 439.
د بن منصور بن أمحد، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 443/2. )10( ابن إدريس احِللِّلّي، حممَّ
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الغنية يف نظر الآخرين
إّن اآلراء الفقهيَّللة املطروحللة يف كتللاب )الغنية( صارت حمّط أنظللار الفقهاء الذين 

جاؤوا من بعد ابن زهرة، فقاموا بعكس بعضها، أو نقد بعضها اآلخر.

وطبًقللا ملا هو املوجود من مصادر فإّن ابن إدريللس )ت 598هل( ُيعّد أّول فقيه قام 
بنقللل آراء صاحب الغنية وتصّدى لنقد بعضها بصورة مشللافهة أو كتابة حسللب� رّصح 
بلله ابن إدريس نفسلله يف السائللر)1(، إذ إّن ابن إدريس يف أحد املواضللع قد ذكر املؤّلف 
بعنوان )السيد العلوي أبو املكارم ابن زهرة( ومصدر كامه بعنوان )تصنيف املؤّلف(، 
وبااللتفللات إىل أّن ما نقله عنه موجود يف كتاب )الغنيللة()2( إًذا فيكون هو مراده ظاهًرا 
مللن التصنيللف، ُيضاف إىل ذلك أّننللا نرى يف بعض املوارد من رسائللره قد نقل عبارات 

الغنية عينها من دون أن ُيشري إىل ابن زهرة وال إىل كتابه)3(.

وُيسللتفاد مللن بعللض تعابري صاحب السائر بشللأن السلليِّد ابللن زهرة أّنلله يّتهمه 
بعللدم الدّقللة يف بعللض املللوارد وخلطلله بني قول الشلليخ الطللويس وبني مللا حيكيه عن 
غللريه، نظري العبللارة التالية: »... وإّن� السلليِّد أبللو املكارم نظر إىل ما ذكره شلليخنا 

د بن منصور بللن أمحد، السائر احلاوي لتحريللر الفتاوي: 443/2،  )1( ابللن إدريللس احِللِّلّي، حممَّ
فإّنه قال: »... والقائل هبذا هو السلليِّد العلوّي أبو املكارم ابن زهرة احللبّي شللاهدته ورأيته 
وكاتبتلله وكاتبني وعّرفته ما ذكللره يف تصنيفه من الطأ، فاعتذر بأعذار غري واضحة، وأبان 

هبا أّنه ثقل عليه الرّد، ولعمري أّن احلق ثقيل كّله«.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.291
)3( ومللن ن�ذج ذلك مللا نجده يف بحث رشوط صّحة الوقف، إذ نقل عني عبارات الغنية ما يقرب 
د بن منصور بن أمحد، السائللر احلاوي لتحرير الفتاوي:  ، حممَّ ّ مللن صفحتني. ابن إدريللس احِللِّ
155/3. ابللن زهرة، محللزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول 

والفروع: 297-296.
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 مللن مذهللب أيب حنيفة يف مبسللوطه، فظللّن أّنه مذهبنللا، فنقله يف كتابه عللىل غري بصرية 
وال حتقيق...«)1(.

ونللرى أّن َمللن تا ابللن إدريس كالكيدرّي وغللريه قد أولوا عنايللة آلراء ابن زهرة 
الغنية، فإّن الكيدرّي قد أفاد يف مواضع عّدة من كتابه )إصباح الشلليعة( من تقسللي�ت 

الغنية، وأورد فيه مطالب وكتًبا وفصواًل بعينها)2(.

ويف هللذا اإلطللار نللرى أّن اإلمجاعللات املنقولة يف الغنيللة قد وقعت حمللاًّ للنقض 
واإلبرام بني املتأّخرين.

واألمر الذي يكشللف عن املكانللة الرفيعة هلذا الكتاب بنظللر العل�ء واملحّققني يف 
املجال الفقهي هو ما أرشنا إليه قبُل من اعت�د الغنية كتاًبا تدريسللًيا يف احلوزات العلميَّة 

سابًقا، وكذا االهت�م برتمجتها وتلخيصها ك� ستأيت اإلشارة إليه الحًقا.

ويعتقللد بعللض املحّققني بأّن أهللّم دور لكتاب الغنية يف تاريللخ الفقه وفقهاء ذلك 
العللرص هو ظاهللرة التفكري احلّر التللي كان يتمّتع هبللا املؤّلف وُبعده عللن تقليد الفقهاء 
اآلخريللن كالشلليخ الطويّس، فإّن الفقه اإلمامّي بعد وفاة الشلليخ الطللويّس قد مّر بفرتة 
من الركود حلقب زمنّية، واحلالة الطاغية عىل اجلّو الفقهّي ما يربو عىل القرن هو اقتصار 
تامذة مدرسللة الشيخ عىل نقل آرائه يف كتبهم، ويندر أن ُيفتي فقيه بخاف نظر الشيخ 
وا بل)املقّلدة(، واسللتمّر األمر هبذا  الطويّس، وهلذا السللبب أّن فقهاء تلك الفرتة قد سللمُّ
احلال حّتى القرن السادس وجميء بعض الفقهاء من أمثال ابن زهرة وابن إدريس الذين 

د بن منصور بن أمحد، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 443/2. )1( ابن إدريس احِللِّلّي، حممَّ
د بن احلسللني، إصباح الشلليعة بمصباح الرشيعة:  )2( كنمللوذج انظللر: الكيدرّي، قطب الدين حممَّ
346، 356، ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول 

والفروع: 238، 298.
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كسوا هذا احلاجز، فمع مراعاهتم ملنزلة الشلليخ الطويّس تصللّدوا ملخالفته ونقد آرائه، 
ومن هنا أطِلق عىل هذه املرحلة بمرحلة النقد)1(.

اآراء الغنية وخمالفة امل�صهور
 إّن مللن آثار حالللة التفكري احلللّر لصاحب الغنية وشللجاعته يف مقام بيللان الفتوى 

ما طرحه من اآلراء املخالفة للمشهور أو الشاّذة، ُنشري إىل بعضها في� يل:

بالنسللبة إىل مسألة الزكاة يف حّصة العامل يف املزارعة واملساقاة، قوله بوجوب . 1
 الللزكاة عللىل َمللن كان البللذر منلله، وعليه فللا جتب الللزكاة عللىل العامل وإن 
بلغللت حّصته حّد النصاب، أجل، لو كان البللذر منه�- أي املالك والعامل- 
 وبلغللت حّصللة كّل منهلل� حللّد النصللاب فتجللب الللزكاة عللىل كّل واحللد 

منه�)2(.

وقد اعللرتض ابن إدريس عليه، فإّنه بعد أن حكى هللذا القول عن ابن زهرة، 
قللال: »...شللاهدته ورأيتلله وكاتبته وكاتبنللي وعّرفته ما ذكللره يف تصنيفه من 
الطأ، فاعتذر بأعذار غري واضحة، وأبان هبا أّنه َثُقل عليه الرّد، ولعمري 

إّن احلّق ثقيل كّله«)3(.

 واعرتض فقهاء آخرون عىل هذه الفتوى من ابن زهرة وعّدوها خمالفًة املشهور)4(، 

)1( الطباطبائّي املدّريّس، حسني، مقّدمة لفقه الشيعة: 51.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.292
د بن منصور بن أمحد، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 443/2. )3( ابن إدريس احِللِّلّي، حممَّ

)4( انظر: البحرايّن، يوسف بن أمحد بن إبراهيم، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، حتقيق 
د تقّي األيروايّن والسلليِّد عبد الرّزاق املقّرم، مؤّسسللة النرش اإلسامّي=  وتصحيح: الشلليخ حممَّ
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بل بحسب رأي بعض آخر أّنا خمالفة لإلمجاع)1(.

القول بعدم جواز الطواف راكًبا حال االختيار واشرتاط املش فيه)2(.. 2

مة يف املختلف إىل املشهور القول بالكراهة)3(. في� نسب العاَّ

القللول بوجوب نصف الدّية يف اجلناية عىل اجلنني يف صورة موته يف بطن أّمه، . 3
وإن ألقته حيًّا ثّم مات فُتلَزم الدّية كاملة)4(.

يف حللني مل يفللّرق سللائر الفقهاء بللني الصورتني وأوجبللوا فيه� الديللة كاملة، 
وقللال صاحللب الرياض- بعللد أن حكى ما تقللّدم عن الغنيللة-: »ومل أعرف 
 مسللتنده سللوى ما اّدعاه يف ظاهر كامه من إمجاع اإلماميَّللة، ووهنه ظاهر، إذ 
ال موافق له أجده عدا احللبّي والع�يّن واإلسكايّف، لكنّه� ذكرا ذلك يف اجلنني 

اململوك خاّصة...«)5(.

=التابعة جل�عة املدّرسني بقّم، ط1، 1405هل: 130/12، و389-391/21.
د، مفتاح الكرامللة يف رشح قواعللد العّامة )الطبعللة احلديثة(، حتقيق  )1( العامللّل، جللواد بللن حممَّ
د باقر الاليّص، مؤّسسللة النرش اإلسللامّي التابعة جل�عة املدّرسني بقّم،  وتصحيح: الشلليخ حممَّ

ط1، 1419هل: 170/11.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.176
لّي، احلسن بن يوسف بن املطّهر األسدّي، خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، حتقيق  )3( العّامة احِللِّ
وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني بقّم، ط2، 1413هل: 

د حسن، جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام: 353/19. 210/4. النجفّي، حممَّ
)4( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.415
د، رياض املسللائل يف حتقيق األحكام بالدالئل  )5( املصللدر نفسلله: 415، الطباطبائّي، عّل بن حممَّ
)الطبعللة احلديثللة(، حتقيق وتصحيللح: مجع من املحّققني، مؤسسللة آل البيللت، قّم، ط1، 

1418هل: 542/16.
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القول بلزوم العّدة عىل املطّلقة اليائسة والصغرية)1(، إاّل أّن القول املشهور هو . 4
عدم لزوم العّدة عليه�.

ويرى أبو الفتح الكراجكّي صاحب كنز الفوائد أّن السيِّد املرتىض وابن زهرة 
قللد خالفا املشللهور)2(، وهذا هو املسللتفاد مللن كام ابن إدريللس أيًضا وإن مل 

ُيرّصح باسم ابن زهرة)3(.

القول بثبوت حّد الزنى واملساحقة بشهادة النساء)4(.. 5

ويرى صاحب كشللف اللثام انحصار القائل بثبوت حّد الزنى بشهادة النساء 
بالصدوَقني وابن زهرة، ويف مسللألة املسللاحقة يرى انحصاره بابن زهرة وابن 

محزة)5(.

القول بتخيري القاتل يف القتل الطأ يف انتخاب أيٍّ شاء من خصال الكّفارة)6(.. 6

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.382

د األعرجّي احلسللينّي، كنللز الفوائد يف حّل  )2( العميللدّي، السلليِّد عميد الدين عبد املّطلب بن حممَّ
مشللكات القواعللد، حتقيللق وتصحيح: حميللي الدين الواعظللّي واحلاج كلل�ل الكاتب وجال 

األسدّي، مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني بقم، ط1، 1416هل: 591/2.
د بللن منصور بن أمحللد، السائر احلللاوي لتحريللر الفتاوي:  )3( انظللر: ابللن إدريللس احِللِّلّي، حممَّ
732/2-733. فهذا مجلة ما يتمسللك به من نرص اختيار املرتللىض، والقول اآلخر أكثر وأظهر 

بني أصحابنا، وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي املفتي.
)4( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.438
للد األصفهايّن، كشللف اللثام واإلهبللام عن قواعد  للد بن حسللن بن حممَّ )5( الفاضللل اهلنللدّي، حممَّ

األحكام: 498/10 و503.
)6( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.408
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إاّل أّن نظللر املشللهور هللو كونا كّفللارة مرّتبة، ويللرى صاحب كشللف اللثام 
ر وابن زهرة)1(. انحصار خمالفة املشهور بساَّ

القول بعللدم كراهة تكفني املّيت بالكّتان، وقد اسللتظهر صاحب اجلواهر من . 7
أقللوال الفقهاء بالكراهة اإلمجاع عليها وحرص املخالف بالصدوق وابن زهرة 
وأيب الصللاح احللبي، مع تفللاوت بينهم، وهو كون الصللدوق يقول باحلرمة 
وإن احتمللل أن يكللون مللراده من التعبري بللل»وال جيوز« الكراهللة، وأّما عبارة 
 ابن زهرة فعللىل النحو التايل: »وأفضله الثياب البيللاض من القطن أو الكّتان، 
 كّل ذلللك بدليللل اإلمجللاع املللايض«)2(، ونحوه عن الللكايف مللن دون دعوى 

اإلمجاع.

وقد ذكر صاحب اجلواهر أّن تتّبع كل�ت األصحاب ُيثبِت خاف هذا القول، ولذا 
تصللّدى لتوجيه تعبري املؤّلللف باإلمجاع، فكتب: »ولعّل ذكره اإلمجاع شللاهد عىل إرادة 
اللللون... وإال فتتّبع كل�ت األصحاب يشللهد بخافه«، أي مراد ابن زهرة اسللتحباب 

اللون األبيض ال كونه كّتاًنا)3(.

الغنية والأدّلة الفقهيَّة
لقد اسللتدّل يف الغنيللة باألدّلة األربعللة املعروفة، وهي: الكتاب والسللنّة واإلمجاع 

والعقل:

للد األصفهايّن، كشللف اللثام واإلهبللام عن قواعد  للد بن حسللن بن حممَّ )1( الفاضللل اهلنللدّي، حممَّ
األحكام: 521/11.

)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.120

د حسن، جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام: 246/4. )3( النجفّي، حممَّ
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أّواًل: الكتاب

إّن من خصائص الغنية البارزة االستدالل الكثري بآيات القرآن الكريم، وإّن تعداد 
موارد ذلك يف األبواب املختلفة ليفوق املئتني)1( وإن كان االستناد يف بعض هذه املوارد 
باآليات من ناحية كونا شاهًدا عىل بعض القواعد العربية، وليس من ناحية داللتها عىل 
احلكم الفقهّي، من قبيل االستناد إىل: قوله تعاىل: ﴿الَ َتْأُكُلوا َأْمَواَلـُهْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾)2(، 
وقوللله تعاىل: ﴿َمْن َأنَصــاِري إىَِل اهلل﴾)3(، إلثبات كون املللراد بل﴿إَِلـى﴾ معنى )مع( يف 

قوله تعاىل: ﴿الَ َتْأُكُلوا َأْمَواَلـُهْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾)4( )5(.

ثانًيا: السنّة

إّن أغلب ما ُذكر يف الغنية من موارد االسللتدالل بالسللنّة إّن� هو يف مقام االحتجاج 
عىل فقهاء أهل السللنّة، وما اسللتدّل به املؤّلف من السنّة هي السنّة املروّية من طرق أهل 
السللنّة التي مل يرد أغلبها يف مصادر اإلماميَّة)6(، وتشللّكل األحاديث النبوّية فيها النسللبة 

)1( وهللذه األبللواب عبللارة عّ� يللل: الصاة )45( مللورًدا، الللزكاة )70(، المللس )2(، الصوم 
واالعتكاف )17(، احلّج )25( اجلهاد )4(، البيع )3(، الشفعة )1(، القرض )2(، الرهن )2(، 
التفليس )1(، احلجر )3(، الصلح )1(، الض�ن )1(، اإلقرار )5(، الغصب )1(، اإلجارة )3(، 
الوقللف )2(، الوصّيللة )2(، اإلرث )11(، النللكاح )38(، اإليللاء )4(، الظهار )1(، الطاق 
)5(، العللّدة )6(، األّوالد )2(، املكاتبللة )1(، اليمللني والعهللد والنللذر )1(، الصيللد والذباحة 

واألطعمة واألرشبة )4(، اجلنايات )8(، احلدود )2(، القضاء والشهادات )8(.
)2( النساء: 2.

)3( الصّف: 14.
)4( املائدة: 6.

)5( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 
والفروع: 55.

)6( من قبيل: الروايتني: 35 و37: »إذا أتى أحدكم الغائط فا يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول= 
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.)2(وقّل� يستدّل بالروايات املنقولة عن اإلمام عل ،)الغالبة)1

وأّمللا االسللتدالل بالروايللات يف غللري مقللام االحتجللاج فقللد ورد بتعبللري »روى 
أصحابنا«)3( أو »الظاهر من روايات أصحابنا«)4(.

ويعتقد ابن زهرة بعدم جواز العمل بخرب الواحد)5(، وعىل هذا األسللاس نجده يف 
كثري من املوارد يتصّدى لرّد استدالل أهل السنّة بالروايات)6(.

ثالًثا: اإلجاع

ُيعّد االسللتدالل باإلمجاع يف الفروع الفقهيَّللة املتعّددة واملوارد الكثرية بيت القصيد 
يف كتاب الغنية، إىل درجة أّن مجلة »كّل ذلك بدليل اإلمجاع املتكّرر«، أو »بدليل اإلمجاع 
املشللار إليه« من أكثر اجلمل اسللتع�اًل وتكراًرا يف هذا الكتاب، والذي يبدو يف النظر أّن 

ابن زهرة كان قد أخذ هذا املنهج من السيِّد املرتىض.

ولُيعلللم أّن السلليِّد ابللن زهللرة يللرى أّن مللاك حّجّية اإلمجللاع اشللت�له عىل قول 
املعصوم، أي اإلمجاع الدخويّل الذي يتبنّاه السيِّد املرتىض، وقد رّصح يف الغنية هبذا 
املبنى يف قسللم األصول وكذلك يف قسم الفقه، ففي قسم األصول قال: »اعلم أّن قولنا 

=وال غائط«، و»العينان وكاء الّسنَة، فمن نام فليتوضأ«.
)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

35، 37، 39، 40 و...
)2( املصدر نفسه: 351 و171.

)3( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.63

)4( املصدر نفسه: 47، 226، 337.
)5( املصدر نفسه: 35، 208، 329، 401.

)6( املصدر نفسه: 76، 307 و 339.
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)إمجللاع( إّمللا أن يكون واقًعا عىل مجيع األّمة أو عىل املؤمنللني منهم أو عىل العل�ء، وعىل 
كّل األقسام البّد من أن يكون قول اإلمام املعصوم- الذي ال جيوز عليه الطأ وال يكون 
ا وحّجة- داخًا فيه. فقد وافقنا يف الفتوى َمن يذهب إىل أّن اإلمجاع حّجة،  قوله إالَّ حقًّ
وإّن� املخالفة يف عّلة كونه كذلك، ويف داللته، فعندنا أّن العّلة يف كونه حّجة أّنه يشللتمل 
عىل قول املعصوم، وعندهم أّن اهلل تعاىل علم أّن هذه األّمة ال جتتمع عىل خطأ وإن جاز 

ذلك عىل آحادها...«)1(.

وقللال يف قسللم الفقه يف كتللاب الرهللن: »إذا تعللنّي املخالف من أصحابنا باسللمه 
ونسللبه مل يؤّثللر خافه يف داللة اإلمجاع، ألّنه إّن� صار حّجللة لدخول قول املعصوم فيه، 
ال ألجل اإلمجاع، وملا ذكرناه ُيستدّل يف املسألة باإلمجاع وإن كان فيها خاف من بعض 

أصحابنا«)2(.

وقللال يف باب الظهللار: »وال يقدُح فيلل� اعتمدناه من اإلمجاع خللاف َمن قال ِمن 
أصحابنللا بوقوع الظهار مع الرشط وبحصللول التحريم وثبوت حكم الظهار مع تعليق 
اللفللظ بغري الظهر وبنفللي وقوعه بغري املدخول هبللا، لتمّيزه من مجلة املجمعني باسللمه 

ونسبه«)3(.

ثللّم إّن اإلمجاعللات املّدعللاة يف الغنية قللد وردت بتعابري خمتلفة، مللن قبيل: »إمجاع 
للد«، و»إمجللاع من األّمللة بأرسها من  الطائفللة«، و»إمجللاع اإلماميَّللة«، و»إمجللاع آل حممَّ
الشلليعة وغريها عىل ذلك و عملهم به من زمن النبّي وما بعده اىل أن حدث خاف بني 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.370/2

)2( املصدر نفسه: 243.

)3( املصدر نفسه: 367.
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 أصحابنا«)1(. مضاًفا إىل ذلك فإّن املؤّلف يعرّب أيًضا بألفاظ أخرى، من قبيل: »ال خاف«، 
و»ال خللاف بني أصحابنا«، ومراده ظاهًرا من لفللظ »ال خاف« املطلق: عدم الاف 

بني املسلمني.

ويشللهد لذلك أّن املؤّلف يّدعي أحياًنا »با خاف إالَّ احلسللن البرصي«، أو »إاّل 
ابن املسّيب«، أو»إاّل من مالك«)2(، مع أّن ثاثتهم من فقهاء أهل السنّة.

والشللاهد اآلخللر ترصيللح سللائر الفقهاء يف هللذه املللوارد بعدم الللاف فيها بني 
املسلمني.

ومن ن�ذج ذلك: أّن املؤّلف يف مقام االستدالل عىل وجوب النّية يف الصاة يقول: 
»بللا خاف«)3(، ونحن نرى أّن صاحب مصابيح الظام يصلّرح يف هذا الفرع نفسلله: 

»با خاف بني عل�ء اإلسام ك� قال يف املنتهى«)4(.

 وال خيفللى أّنلله ُتسللتثنى مللوارد وجود القرينللة عىل كون مللراد املؤّلف مللن التعبري 
بللل»ال خاف« اإلمجاع بللني فقهاء اإلماميَّللة، نظري: دعوى »ال خللاف« يف رشوط إمام 

اجل�عة)5(.

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.131

)2( املصدر نفسه: 180، 200، 224، 241.
)3( املصدر نفسه: 68.

د أكمل، مصابيح الظام، حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق  د باقر بن حممَّ )4( الوحيللد البهبهايّن، حممَّ
مة املجّدد الوحيللد البهبهايّن ، قّم،  مللة املجّدد الوحيد البهبهايّن، مؤسسللة العاَّ يف مؤّسسللة العاَّ

ط1، 1424هل: 129/7.
د أكمل، مصابيح الظام: 129/7. د باقر بن حممَّ )5( الوحيد البهبهايّن، حممَّ



231

درا�صة منهاجيَّة لكتاب غنية النزوع

موقف فقهاء اإلماميَّة جتاه إجاعات الغنية

لقللد اختلفت أنظللار الفقهاء حللول اإلمجاعللات املّدعللاة يف الغنية، فقد اسللتدّلوا 
هبللا يف بعض املللوارد)1(، يف حني اعرتضللوا عليها يف موارد أخرى بسللبب خمالفة األكثر 
 أو البعللض ملفادهللا أو لعدم تعّرض الفقهللاء اآلخرين للفرع الذي اّدعللي املؤّلف عليه 

اإلمجاع)2(.

وسللنتناول في� يل بيان بعض تلك االعرتاضات وبحث االجتاهات والتخرجيات 
الفنّية املذكورة من ِقبل الفقهاء حول إمجاعات الغنية وأمثاهلا:

الشــهيد األّول: إّنه بعد أن أفاد بأّن ثبوت اإلمجاع بخرب الواحد مرشوط بعدم . 1
العلللم بالاف، قللال: »... وقد اشللتمل كتللاب )الللاف(، و)االنتصار(، 
و)السائللر(، و)الغنيللة( عىل أكثر هللذا الباب، مع ظهللور املخالف يف بعضها 

حّتى من الناقل نفسه«.

ثّم بعد أن سللّجل هذا اإلشللكال، وهو كيفية اجلمع بني نقل اإلمجاع يف مسألة 
وبني العلم باختاف نظر الفقهاء يف املسألة ذاهتا، تصّدى لبيان احلّل، وهو أن 

يكون امُلراد باإلمجاع أحد الوجوه التالية عىل سبيل مانعة اللّو:

الوجه األّول: عدم عّد املخالف املعلوم املعنّي.

الوجه الثاين: تسميتهم ملا اشتهر إمجاًعا.

د، مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العّامة: 301/1، الطباطبائّي،  )1( انظللر: العامّل، جواد بن حممَّ
د حسللن،  د، رياض املسللائل يف حتقيق األحللكام بالدالئل: 375/9. النجفّي، حممَّ عللىل بن حممَّ

جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام: 244/1.
د، رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل: 390/9، الوئّي،  )2( انظر: الطباطبائّي، عّل بن حممَّ
السيِّد أبو القاسم، املستند يف رشح العروة الوثقى، املقّرر: الشيخ مرتىض الربوجردّي: 311/1.
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الوجه الثالث: عدم ظفر الناقل حني ادُّعي اإلمجاع باملخالف.

الوجلله الرابع: تأويل الللاف عىل وجه يمكن جمامعتلله لدعوى اإلمجاع وإن 
بُعد، كجعل احلكم من باب التخيري.

الوجلله الامللس: إمجاعهم عللىل روايته، بمعنللى تدوينه يف كتبهم منسللوًبا إىل 
.)1(»األئّمة

الفيض الكاشــايّن: إّنه بعد نقله لكام الشللهيد األّول حللول عدد من الفروع . 2
الفقهيَّللة املختلفة التي ادُّعي عليها اإلمجاع من ِقبل الشلليخ وأمثاله عىل الرغم 
مللن وجود املخالف، قد بنّي وجهة نظره بعّده ذا اجتاه حديثي: إّن الذي يطالع 
كتللاب الغنية البللن زهرة جيللد أّن أكثر األحكام واملسللائل التللي ادُّعي عليها 

اإلمجاع تواجه اإلشكال املذكور.

إّنه يعتقد بأّن السللبب األسللاس البتللاء فقهاء ذلك العرص هبذه املشللكلة هو 
تواجدهم يف الباد السللنّية، فهو يرّصح بأّنم بحكم تعايشللهم مع حالة التقية 
قد أخذوا من العاّمة املسلللك العقّل ومزجللوه بالتدريج مع ما كان لدهيم من 
أحاديث املعصومني ويف سللبيل التوضيح قد استخدموا بعض األفكار 
واألمور األخرى من املتشللاهبات وبعض القوانني والقواعد يف اسللتنباطاهتم 
الظنّيللة التللي كان منشللأ أكثرهللا كتب أهل السللنّة، ومللن هنا اتسللعت دائرة 
االختللاف في� بينهم، ممّللا آل إىل أن يردوا يف بعض املجللاالت التي نى عنها 

الرشع املقّدس، ومنها التمّسك باإلمجاع)2(.

للد بن مجال الدين مّكللّي العامّل اجلزينّي، ذكرى الشلليعة يف أحكام الرشيعة،  )1( الشللهيد األّول، حممَّ
حتقيق: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، 1419هل=1376ش، قّم، ايران: 51/1.

د حمسللن بن شللاه مرتيض، الشللهاب الثاقب يف وجوب صاة اجلمعة=  )2( الفيض الكاشللايّن، حممَّ
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د تقّي املجليّس أيًضا قريبة من رؤية الفيض  واجلدير بالذكر أّن رؤية الشيخ حممَّ
الكاشايّن)1(.

املحّقق الســبزوارّي: إّنلله عىل أثر تتّبعه لكتللب الفقهاء املتأّخرين هبذا الشللأن . 3
اسللتنتج أّن الفقهاء السللابقني كانوا ينظرون حال التأليللف إىل الكتب الفقهيَّة 
املتوافللرة لدهيم فللإذا رأوا اتفاقهم عىل حكم قالوا إّنه إمجاعللي، ثّم إذا اّطلعوا 
عللىل تصنيف آخر خالللف مؤّلفه احلكم املذكور تراجعللوا عن دعوى اإلمجاع 

السابقة.

مة  وبحسللب نظره أّن هللذه احلالللة رست أيًضا إىل الفقهللاء املتأّخريللن كالعاَّ
والشللهيدين. بيد أّنه مل يربز أّي دليل عىل مّدعاه واكتفى بالقول: »ويرشللد إىل 
هذا كثري من القرائن التي ال يناسب املقام تفصيلها، إذ ليس املقام حمّل استقصاء 
هذا الباب، فإّنه متعّلق بفّن األصول، وإّن� الغرض البّينة عىل حقيقة احلال«)2(.

صاحــب اجلواهر: لقد اسللتند صاحللب اجلواهر يف أكثر املللوارد إىل إمجاعات . 4
الغنية وإّنه يرى حّجّيتها، إالَّ أّنه يف الوقت نفسه مل يكن يرى حّجّيتها يف موارد 
ُأخر سللّي� التي أفتى أكثر الفقهاء بخاف مفاد اإلمجاع املنقول يف الغنية، وعّد 

فتوى األكثر سبًبا لوهن مثل هذه اإلمجاعات)3(.

=العينّي، حتقيق وتصحيح: رؤوف مجال الدين، مؤّسسللة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، ط2، 
1401هل: 93-84.

للد تقّي بن مقصود عللّل األصفهايّن، لوامع صاحب قراين املشللتهر برشح الفقيه  )1( املجللليّس، حممَّ
]باللغة الفارسّية[، مؤسسة إس�عيليان، قّم، ط2، 1414هل:  36-35/8.

 للد، ذخرية املعاد يف رشح اإلرشللاد، مؤّسسللة آل البيت للد باقر بن حممَّ )2( السللبزوارّي، حممَّ
إلحياء الرتاث، قّم، ط1، 1247هل: 51/1.

د حسللن، جواهللر الللكام يف رشح رشائع اإلسللام: 211/1، و9/2،  )3( انظللر: النجفللّي، حممَّ
و478/41، و384/13. 
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الشــيخ األنصارّي: إّنه يعتقد بأّن إمجاعللات الغنية أغلبها مأخوذ من إمجاعات . 5
السيِّد املرتىض يف االنتصار)1(.

املحّقــق اخلوئــّي: إّنه يرى أّنه ال عللربة باإلمجاع املنقول سللّي� إمجاعات الغنية، . 6
فهللو يعتقد بأّن صاحب الغنية يّدعي اإلمجللاع اعت�ًدا عىل أصل أو قاعدة يرى 

انطباقه عىل املورد)2(.

الشيخ الســبحايّن: ولقد سللعى جاهًدا يف مقّدمته لكتاب الغنية أن ُيثبت كون . 7
إمجاعات الغنية خارجة عن دائرة اإلمجاع املصطلح، فكتب يف توجيه إمجاعات 
الغنيللة: »... ومراده من اإلمجاع ليس اإلمجاع املصطلللح، وهو اتفاق األّمة أو 
اإلماميَّة عىل احلكم برشائطه الاّصة، بل املصطلح الاّص به يف هذا الكتاب، 

وقبله للشيخ الطويّس يف كتاب )الاف(«.

فهللو يعتقللد أّن املؤّلف قد رّصح هبذا االصطاح لدى بحث اإلمجاع يف قسللم 
أصول الفقه من الكتاب، وحاصله: »إّن املراد منه يف مقام االحتجاج هو قول 
املعصوم، ألّن ماك حّجّية اإلمجاع عند اإلمامّية هو اشللت�له عىل قوله، وليس 

اإلمجاع إالَّ طريًقا إىل كشفه«.

وواصل حديثه مستنتًجا من كام املؤّلف أّنه بناًء عىل ذلك ال يكون اإلشكال 
عللىل املؤّلف وارًدا، قال: »وبذلك ُيعلم أّن ما ُيسللاق إليلله من االعرتاض من 
عللرص صاحب اجلواهر والشلليخ األنصللاري إىل يومنا- من أّنلله كيف يّدعي 
اإلمجللاع يف مسللائل غللري معنونة أو خمتلفة- فهو ناشللئ عن عللدم الرجوع إىل 

د أمني، كتاب املكاسللب، حتقيللق وتصحيح: جلنة التحقيق،  )1( انظللر: األنصارّي، مرتىض بن حممَّ
املؤمتر العاملّي للشيخ األعظم األنصارّي، قّم، ط1، 1415هل: 118/5.

)2( انظر: املستند يف رشح العروة الوثقى: 311/1.
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مصطلحه يف الكتاب«)1(، أي: إّن هذه اإلشللكاالت إّنلل� تكون واردة لو أراد 
باإلمجاع املعنى املصطلح.

مناقشة

إّن الللذي يبللدو يف النظر أّنه ال يمكللن العثور يف كل�ت املؤّلف عللىل أّية قرينة . 1
وشاهد عىل هذه الدعوى املزبورة، بل إّنه لدى ماحظة ترصحياته يف الفقه ويف 
أصللول الفقه من أّن حجّية اإلمجاع من باب اشللت�له عىل قول املعصوم وعدم 
قدح املخالف املعلوم النسب باإلمجاع يمكن القول إّن القرائن والشواهد داّلة 

عىل عكس الدعوى املتقّدمة.

إّن الشلليخ األنصارّي يعتقللد بأّن املللراد بإمجاعات ابن زهرة اإلمجللاع باملعنى . 2
املصطلح وإن مل خيُل هذا اإلطاق أحياًنا من مسللاحمة، لكنّها مسللاحمة وجيهة، 
بسللبب توافرها عللىل ماك حجّيللة اإلمجاع املصطلللح، أال وهللو وجود قول 

املعصوم بني املجمعني)2(.

وأّما السبب يف عدم تعبري الفقهاء عن هذا االتفاق- أي اتفاق فقهاء اإلمامّية- 
بغري لفظ اإلمجاع فبحسب نظر الشيخ األنصارّي إّن� هو حتّفظهم عىل عناوين 

األدّلة املعروفة بني الفريقني.

أقول: حُيتمل أّن كام الشلليخ األنصارّي ناظر إىل البحث األصويل، وليس إىل 
مللا صنعه ابن زهرة يف قسللم الفقه، ويف هذه احلالة ال يمكن اسللتنتاج النتيجة 

املطلوبة منه.

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع، 
املقّدمة آلية اهلل جعفر السبحايّن: 28.

د أمللني، فرائد األصول، إعداد وحتقيق: جلنة حتقيق تراث الشلليخ  )2( األنصللارّي، مرتىض بن حممَّ
األعظم، جممع الفكر اإلسامّي، 1419هل=1377ش: 188-187/1. 
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ومللن أجل حّل إشللكاالت إمجاعللات الغنية من دون احلاجللة إىل التوجيهات . 3
املزبورة يمكن القول إّن الفروع الفقهيَّة التي متّسك هبا صاحب الغنية باإلمجاع 

عىل أنواع:

النللوع األّول: الفروع التي كانت مطروحللة يف ذاك العرص، ومل يكن خمالًفا يف 
املسألة.

النللوع الثاين: الفروع التللي كانت مطروحة يف ذاك العللرص، وكان ثّمة خمالف 
معلوم النسب واحًدا أو أكثر.

النللوع الثالث: الفروع التي ما كانت مطروحة ال يف ذاك العرص وال قبله، وقد 
طرحها ابن زهرة ألّول مّرة وادُّعي عليها اإلمجاع.

النوع الرابللع: الفروع التي كانت مطروحللة يف ذاك العرص، وكان ثّمة خمالف 
غري معروف.

والنوعللان األّوالن آنفللا الذكر منطبقان مع مبنى ابن زهللرة يف اإلمجاع، وال يتوّجه 
عليه أي إشكال كي حيتاج إىل التوجيهات السابقة.

وإّنلل� يتوّجه اإلشللكال عىل النوعني األخريين- أي الثالث والرابع- فحسللب، إذ 
كيف يّدعي اإلمجاع يف هكذا موارد؟!

أّمللا في� يتعّلق بالنوع الثالث فيمكن القللول: من املحتمل أّن هذا النوع من الفروع 
كانللت مطروحة يف الكتب الفقهيَّة يف ذلك العرص إالَّ أّن تلك الكتب مل تصل إىل أيدينا، 
نظري األقوال التي ينقلها الشللهيد األّول من كتب كثللرية مل تصل حّتى إىل الفقهاء الذين 

سبقوه.

وأّمللا في� يتعّلللق بالنوع الرابع فيمكن القول: إّنه عىل الرغللم من أّنه طبًقا ملبنى ابن 
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زهللرة أّن وجود املخالف جمهول النسللب مّر باإلمجللاع إالَّ أّن وجود مثل هكذا فروع 
يف الغنيللة بحاجة إىل إثبات، هذا أّواًل، وثانًيا: إّنلله ال ُيعلم أّن املخالف الذي هو جمهول 

النسب عندنا هو كذلك عند ابن زهرة، فيحتمل أّنه كان معلوم النسب عنده.

ومللع هذا كّله فللإّن األمر اجلديللر بااللتفات أّن الللذي أثار حّساسللية الفقهاء جتاه 
عللي اإلمجاع يف موارد خمتلف فيها أو مل  إمجاعللات الغنية ليس هو النكتة املذكورة وأّنه ادُّ
تكللن مطروحللة أو كان ثّمة خمالف جمهول، بل إّن النكتة األساسللية التي تدفع ذهن كّل 
باحللث للتسللاؤل هي: إّن الفقه اإلمامللّي والذي كان أكثر فروعلله وإىل عرص ابن زهرة 
مسللتندة إىل السللنّة والنصوص حّتى أّن فقيًها نظري الشلليخ الطويّس الذي كان يعيش يف 
حميط حاكمّية الفقه السللنّي وحّكام أهل السللنّة قد اسللتدّل يف كتبه باألخبار والروايات 
الواصلة من أهل البيت إىل جانب االسللتدالل باإلمجاع)1(، فكيف يمكن تفسللري 
هذه الظاهرة يف كتاب الغنية، وهي إّنه ُدفعًة استند يف ُجّل أو كّل الفروع الواردة فيها إىل 

ا؟! اإلمجاع، ومل يستند إىل الروايات باملّرة أو يف موارد قليلة جدًّ

مللن ن�ذج ذلك: كتاب الزكاة، فإّن جمموع ما ُطرح فيه من فروع فقهية من أّوله إىل 
الفصل الثاين يبلغ تقريًبا )35( فرًعا)2(، والدليل األصل املذكور هلا هو اإلمجاع، والفرع 
الوحيد الذي اسللتدّل له- مضاًفللا إىل اإلمجاع- بالروايات ومن جهة كونا شللاهًدا هو 

الفرع املتعّلق بتعداد ما جيب فيه الزكاة)3(.

)1( كنمللوذج عللىل ذلك: إّن الشلليخ الطويّس يف موارد كثرية يسللتخدم مجلة »دليلنللا: إمجاع الفرقة 
وأخبارهم«، وأيًضا نراه يف كثري من املوارد يسللتدّل باألخبار التي أوردها يف كتابيه )التهذيب(، 

و)االستبصار(.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

119-115
)3( املصدر نفسه: 116.
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والسللؤال األسللاس املتقّدم الذي يقّوي من هذا االحت�ل ولللو يف بعض املوارد أّن 
املللراد باإلمجللاع يف كام صاحب الغنية ليس اإلمجللاع املصطلح، بللل كان مراده وجود 
روايات تكشف عن قول املعصوم، لكن- ك� احتمله بعض املعارصين)1(- إّنه إّن� 
فعل ذلك وعرّب باإلمجاع من باب امل�شللاة ويف مقام االحتجاج عىل أهل السنّة الذي هو 

حّجة عندهم.

رابًعا: العقل

ا إذا ما قيللس بغريه من  إّن مللوارد االسللتدالل بالدليل العقللل يف الغنية قليللل جدًّ
سللائر األدّلة، والذي يبدو يف النظر أّن املؤّلف قد حاول جتنّب ذلك، إالَّ أّنه ذكر الدليل 
العقللل بعنوان دليل عىل احلكم الرشعللي عىل الرغم من قّلة تلك املوارد ولكونا موارد 

معدودة)2(.

خامًسا: األصول العملية

باإلضافة إىل األدّلة األربعة املتقّدمة وقع من صاحب الغنية االسللتدالل عىل فتواه 
يف بعللض املوارد باألصللول العملية، مثللل: االحتياط، والرباءة)3(، وأصللل الصحة)4(، 

)1( المينللّي، روح اهلل، هتذيللب األصللول ]تقريللرات أبحللاث السلليِّد اإلمللام المينللّي[ )جعفر 
السبحايّن(، منشورات دار الفكر، قّم، ط3، 1367هل: 167/2.

)2( انظر عىل سللبيل املثال: ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي 
األصول والفروع: 187، 235، 237، 365، 436. 

ويعتقللد ابن إدريس أّن مقصود الفقهاء من األصل دليل العقل، قال: »فإذا فقدنا الثاث الطرق   
د  ، حممَّ ّ فدليللل العقل املفزع إليه فيها، فهللذا معنى قول الفقهاء: داللة األصل«. ابن إدريس احِللِّ

ابن منصور بن أمحد، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 459/1.
)3( استدّل بأصل الرباءة )26( مّرة، )14( مّرة منها وردت بعد االستدالل باإلمجاع.

)4( ورد االسللتدالل بأصللل الصحللة مّرتني يف مجيللع الكتللاب، إحدامها نقل لقول آخللر. انظر: = 
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وأصل اإلباحة)1(.

ومراده من االحتياط والرباءة: االحتياط والرباءة العقليني، ومن هنا نراه يف تفسري 
)االحتياط( يضيف مجلة »واليقني برباءة الذّمة« التي هي مفاد قاعدة االشتغال)2(.

وإّن املؤّلف يف موارد كثرية يستعمل يف مقام االستدالل عبارة: »طريقة االحتياط«)3( 
التي ُياحظ االسللتدالل هبا سللابًقا يف )االنتصار( للسلليِّد املرتىض، و)الاف( للشيخ 

الطويّس.

وأيًضللا نجد املؤّلللف في� يقرب من عرشة مللوارد- وأغلبها يف كتللاب البيع- بعد 
االسللتدالل باإلمجاع، وظاهر القرآن يورد عبارة: »وداللة األصل« بعنوان أّنه دليل ثاٍن 

أو ثالث، واملراد به يف أكثر املوارد أصل اإلباحة)4(، وأحياًنا أصل الصحة)5(.

واجلدير بالذكر أّن هذا األسلللوب من االستدالل ُيشللاهد يف باب البيع من كتاب 
)الاف( للشلليخ الطويّس)6(، فمن املحتمل كللون هذا الكتاب هو النموذج الذي حذا 
املؤّلللف حذوه يف هذا القسللم، نظري املوردين التاليني: قوللله: »يدّل عىل ما قلناه اإلمجاع 

=243، و266.
)1( وقع االسللتدالل بأصل اإلباحة سللّت مللّرات يف مجيع الكتللاب، ويف الغالب بعد االسللتدالل 

باإلمجاع. انظر: 239، و401.
)2( انظللر: ابللن زهللرة، محزة بن عللّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنيللة النّللزوع يف علَمي األصول 

والفروع: 50، وغريها من املوارد.
)3( لقللد تكللّرر هذا التعبري املذكللور يف الغنية )120( مللّرة، ويف بعض املوارد ُيللراد منها االحتياط 

الرشعي.
)4( يف الصفحات التالية: 209، 212، 225، 226، 228.

)5( يف الصفحات التالية: 215، 216، 219.
)6( يف هذا الكتاب وقع االستدالل )52( مّرة هبذا العنوان عىل عّدة فروع فقهيَّة.
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املتكللّرر وداللة األصل وظاهر القرآن«)1(، وقوله: »فأّما إذا مل يكن من جنسلله فا بأس 
ببيعه، إلمجاع الطائفة وظاهر القرآن وداللة األصل«)2(.

سادًسا: القواعد األصوليَّة والفقهيَّة

إّن املؤّلف باإلضافة إىل املوارد السابقة استند يف مقام االستدالل إىل بعض القواعد 
األصولية األخرى)3(، من قبيل:

إّن كام املتكّلللم إذا صدر بسللبٍب ما، فا يصّح قرصه عىل ذلك السللبب، بل . 1
حيمل عىل العموم)4(.

األصل يف االستع�ل احلقيقة)5(.. 2

للة . 3 إّن ألفللاظ القللرآن الكريللم حُتَمللل عللىل املعللاين العرفيللة، ال املعللاين اللغويَّ
 املوضوعللة)6(، فيمكللن أن يكللون مقتللىض العللرف الرشعللّي غللري الوضللع 

اللغوّي)7(.

إّن األمر الرشعّي يقتيض الوجوب إالَّ إذا قام دليل قطعّي عىل خافه)8(.. 4

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.209

)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.225

)3( إّن هذه املوارد متعّلقة بالقسم الفقهي من )الغنية(.
)4( املصدر نفسه: 195.
)5( املصدر نفسه: 323.
)6( املصدر نفسه: 357.
)7( املصدر نفسه: 160.

)8( املصدر نفسه: 80.
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إّن ظواهر القرآن حّجة إالَّ إذا دّل دليل قطعّي عىل خافها، وعىل هذا األساس . 5
فقد متّسللك املؤّلف إلثبات عدم نجاسللة املاء اجلاري والكثللري الراكد الذي مل 
َ�ِء َماًء َطُهوًرا﴾)9(،  يتغرّي لونه ورائحته وطعمه باآلية الرشيفة ﴿َوَأنَزْلنَا ِمْن السَّ
ويعّلللل ذلك بقوله: »ألّن خمالطة النجاسللة لل�ء اجلاري أو الكثري الراكد إذا مل 
يتغرّي أحد أوصافه ال خُيرجه عن اسللتحقاق إطاق هذا االسم والوصف مًعا 

عليه، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر إالَّ بدليل قاطع«)10(.

ص باإلمجاع، ومن هنللا نجد املؤّلف يرّصح هبذه النقطة . 6 إّن ظاهللر القرآن خُيصَّ
يف بحللث مسللتثنيات الربا، فيقللول: »وال ربا عندنا بني الوالد وولده والسلليِّد 
وعبللده والزوج وزوجته واملسلللم واحلللريّب بدليل إمجاع الطائفللة، وبه خيّص 
ظاهللر القللرآن يف حتريم الربا عىل العموم، وإذا اختللّص بجنس دون جنس ف� 

املنكر من اختصاصه بمكّلف دون مكّلف؟!«)11(.

أّما بالنسللبة إىل القواعد الفقهيَّة ب� هلا من عناوين وألفاظ رائجة يف زماننا هذا فلم 
يوردهللا املؤّلف يف كتابه )الغنية(، إالَّ أّنه اسللتدّل بروايات ُتعّد مسللتنًدا لبعض القواعد 
الفقهيَّة، من قبيل: حديث »ال رضر«)12(، وحديث »اإلسام جيّب ما قبله«)13(، وحديث 
»الراج بالض�ن)14(«، وروايات نفي احلرج)15(، وأيًضا اآلية الرشيفة: ﴿َما َجَعَل َعَلْيُكْم 

)9( الفرقان: 48.
)10( ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول والفروع: 46

)11( املصدر نفسه: 226.
)12( املصدر نفسه: 223 و 224.

)13( املصدر نفسه: 202.
)14( املصدر نفسه: 223 و245.

)15( املصدر نفسه: 54 و171.
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يِن ِمْن َحَرٍج﴾)1( )2(، وإّنه متّسك بقاعدة القرعة يف سّتة موارد)3(. يِف الديِّ

سابًعا: قول اللغوّيني

إّن من مجلة خصائص كتاب الغنية استناده إىل املكّرر بقول اللغوّيني والنحوّيني، فمن 
 ذلك ما نراه يف بحث الطهارة حيث استند إىل كام اللغوّيني من أجل إثبات أّن ﴿إىِل﴾ 
يف اآليللة الرشيفة ﴿َوَأْيِدَيُكــْم إىَِل اْلـَمَرافِِق﴾)4( بمعنى )مع(، قال: »وشللواهد ذلك من 
كام العرب أشهر من أن حيتاج اىل التطويل بذكرها« )5(. ويواصل بحثه يف هذا الصدد 
حللول عطف كلمة ﴿َأْرُجٌل﴾ يف اآلية الكريمة عللىل حمّل إعراب كلمة ﴿ُرُؤوس﴾ وأّن 
هذا أنسللب من العطف عىل الل﴿َأْيٍد﴾، فيقول: »وعطفها عىل موضع الرؤوس أْوىل من 
عطفهللا عىل األيللدي، التفاق أهل العربّية عىل أّن إع�ل أقللرب العاملني أوىل من إع�ل 

األبعد«)6(.

وكللذا احلال يف كتاب الوقف يف مسللألة الوقللف عىل العرتة، فمن أجللل إثبات أّن 
املراد بالعرتة ذّرية الشللخص يستشللهد بقللول اثنني من اللغوّيني، ومهللا: )ثعلب، وابن 

األعرايّب()7(.

)1( احلّج: 78. 
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

142، 226 و117.
)3( املصدر نفسه: 289، 304، 331، 361، 389 و443. 

)4( املائدة: 6.
)5( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.55
)6( املصدر نفسه: 57.

)7( املصدر نفسه: 299.
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وال خيفللي أّن املؤّلف يف الوقت الذي يسللتدّل بقول اللغويني نراه أحياًنا يسللتعمل 
األلفاظ يف معانيها الرشعّية، فمن األمثلة عىل ذلك:

ما ورد يف بحث القنوت حول اآلية الكريمة ﴿ُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي﴾)1(، إذ يقول: . 1
»واملفهللوم من لفظة )قنللوت( يف الرشع هو الدعاء، فوجللب محل اآلية عليه، 

دون ما حيتمله يف اللغة من طول القيام وغريه«)2(.

ويف موضع آخر يف مقام رّد كام أهل السنّة- من أّنه ليس يف كام العرب- أّن . 2
اجلدال بمعنى اليمني، وعىل هذا يكون املراد منه قول »ال واهلل«، و »بىل واهلل«، 
يقللول: »ألّنه غري ممتنع أن يقتيض العللرف الرشعّي ما ليس يف الوضع اللغوّي 

ك� يقوله يف لفظة )غائط(...«)3(.

ثامنًا: تكثري األدّلة

من خال إجراء مقارنة إمجالية بني كتاب الغنية وبني الكتب الفقهيَّة السابقة يمكن 
حتصيل النتيجة التالية، وهي:

إّن صاحب الغنية كان يسللعى يف مقام االسللتدالل عىل خمتلللف الفروع الفقهيَّة أن 
ُيكثر من ذكر األدّلة املتعّددة، من أمثلة ذلك:

يف مسللألة حرمة قللول )آمني( بعد قراءة احلمد فقد اسللتدّل ابللن بابويه بدليل . 1
واحد فقط، قال: »ألّن ذلك كان يقوله النصارى«)4(، واسللتدّل السيِّد املرتىض 

)1( البقرة: 238.
)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.87
)3( املصدر نفسه: 160.

د بن عّل بن بابويه القّمّي، من ال حيره الفقيه، مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة=   )4( الصدوق، حممَّ
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يف )االنتصار( بثاثللة أدّلة: إمجاع الطائفة وطريقة االحتياط وعدم الاف يف 
صحة الصاة يف صورة ترك )آمني()1(، وأّما املؤّلف فقد متّسك إلثبات احلرمة 
بأدّلللة عديدة، وهي: إمجاع اإلمامّيللة واالحتياط وكونا مصداق الفعل الكثري 
وخروج عن األع�ل املرشوعة يف الصاة وأّن االشتغال اليقيني يقتيض الرباءة 

اليقينية وبقول )آمني( ال حيصل لنا اليقني برباءة الذّمة)2(.

ويف االسللتدالل عللىل اسللتحباب صوم يوم الشللك بنّية شللعبان يذكللر أربعة . 2
أدّلللة: اإلمجاع وطريقة االحتياط و الكتللاب: ﴿َوَأْن َتُصوُموا َخــرْيٌ َلُكْم﴾)3(، 
واألخبللار)4(، فيلل� نرى السلليِّد املرتللىض يف )االنتصللار( قد اسللتدّل باإلمجاع 
وطريقة االحتياط فقط)5(، ويف )النارصيات( باإلمجاع والكتاب واألخبار)6(، 

واستدّل الشيخ الطويّس يف )الاف( باإلمجاع واألخبار)7(.

الدراية
إّن من الصائص األخرى لكتاب الغنية التعّرض لبحوث الدراية وعلم الرجال، 

=جل�عة املدّرسني بقّم، ط2، 1413هل: 390/1.
)1( الرشيف املرتىض، عّل بن احلسني، االنتصار يف انفرادات اإلماميَّة: 144. 

)2( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.81

)3( البقرة: 184.
)4( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 

.135
)5( الرشيف املرتىض، عّل بن احلسني، االنتصار يف انفرادات اإلماميَّة: 183.

)6( الرشيف املرتىض، عّل بن احلسني، املسائل النارصيات: 293.
)7( الطويّس، أبو جعفر جمّمد بن احلسن، الاف: 171/2.
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فإّن املؤّلف تعّرض لتحقيق أسانيد الروايات التي كانت مستنًدا لفقهاء أهل السنّة، فمن 
ذلك:

يف بحث إرث العصبة قدح يف سند الرواية التي استندوا إليها من طريقني:. 1

أّما الرواية األّوىل التي هي عن ابن عّباس فقد ناقش فيه: »أّن الرب املروي عن 
ابللن عّباس مل يروه أحد من أهللل احلديث إالَّ من طريق ابن طاوس، ومع هذا 

فهو خمتلف اللفظ...واختاف لفظه مع احتاد طريقه دليل ضعفه«.

وأّما الرواية الثانية التي هي عن اهلذيل بن رشحبيل، قال: »اهلذيل بن رشحبيل 
جمهول ضعيف«)1(.

وينبغللي االلتفللات إىل أّن املؤّلللف يف هذا البحث قللد أفاد من بيانات السلليِّد 
املرتىض يف )االنتصار()2(.

وأيًضا قال السيِّد ابن زهرة حول الرواية التي نقلها أهل السنّة عن اإلمام أمري . 2
املؤمنني ومتّسكوا هبا إلثبات الَعول، قال: »... ثّم إّن اعت�دهم يف الرواية 
الثانيللة عن أمري املؤمنني ملا اّدعوه من قوله بالَعول يف الفرائض عىل أخبار 
آحللاد ال ُيعّول عىل مثلهللا يف الرشع، ثّم هللي موقوفة عىل الشللعبّي والنخعّي 
واحلسللن بن ع�رة، والشعبّي ُولِد يف سنة سّت وثاثني، والنخعّي ُولِد يف سنة 
سبع وثاثني، وأمري املؤمنني ُقتل يف سنة أربعني، فا يصّح روايته� عنه، 
واحلسللن بن ع�رة مضّعف عند أصحاب احلديث، ومّلا ُويّل املظامل قال سلي�ن 

ابن مهران األعمش: ظامل ُويّل املظامل«)3(.

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
.321 ،320

)2( الرشيف املرتىض، عّل بن احلسني، االنتصار يف انفرادات اإلماميَّة: 558.
)3( ابن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي، غنية النّزوع يف علَمي األصول والفروع: 317.
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عىل الرغم من أّن املؤّلف يف عّدة موارد يف الفروع التي هي حمّل اختاف بني فقهاء 
اإلماميَّة قد استعمل ملا اختاره من قول بعض األلفاظ التي تكشف عن ترّدده، من قبيل: 
اسللتع�ل لفظ »األحوط« إحدى عرشة مّرة، واستع�ل لفظ »األظهر« أربعة مّرات، إالَّ 
أّنه لو لوحظ حجم الكتاب وكثرة ما تضّمنه من فروع ال ُيعّد مقداًرا مه�ًّ يف مقابل بيانه 

القاطع والرصيح يف انتخاب رأيه ممّا حيكي مدى شجاعته العلميَّة.

من ذلك: نقده آراء اإلماميَّة يف مسألة طهارة غسالة املاء املستعمل يف احلدث األكرب، 
وموافقته للسلليِّد املرتىض يف صورة نجاسللة البدن حيث قال بجواز استع�له يف الوضوء 

والغسل، واستناًدا إىل عّدة أدّلة يتصّدى لرّد رأي الشيخ املفيد والشيخ الطويّس)1(.

وممّا جيدر اإلشللارة إليه أّنه يف نقده آراء اآلخرين يتعامل باحرتام ويتحاشى اإلهانة 
واالستصغار ألصحاب تلك األقوال واآلراء.

�صرح وترجمة الغنية
عللىل الرغم من عدم تدوين كتاب مسللتقّل يف رشح الغنية حلّد اآلن إالَّ أّنه ُيسللتفاد 
ممّللا ذكره مؤّلف كتاب )جامع الللاف والوفاق( يف مقّدمة الكتاب وخامتته أّن الكتاب 
املذكللور قد ُاّلف هبللدف أن يكون رشًحا عىل كتللاب الغنية، حيث سللار املؤّلف يف هذا 
الكتاب عىل أسللاس كتاب الغنية وجماراته، فقللد أورد املؤّلف الفروع املذكورة يف الغنية 
مع إضافات وتوضيحات واستدراكات من سائر الكتب الفقهيَّة سي� كتاب )الاف( 
للشيخ الطويّس، لكن مع يشء من التفاوت إذ إّنه كان يشري إىل آراء أهل السنّة- وخاًفا 

)1( ابللن زهرة، محزة بن عّل بن زهرة احلسللينّي احللبّي، غنية النّللزوع يف علَمي األصول والفروع: 
، خمتلف الشيعة: 233/1. ّ مة احِللِّ 50، العاَّ
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للغنية- مع ذكر أصحاهبا وموارد وفاقهم مع آراء اإلماميَّة)1(.

وأّما بالنسللبة إىل ترمجة وتلخيص الغنية فقد أورد الطهرايّن يف الذريعة كتابني باسم 
)معتقد اإلماميَّة(، و)منتخب غنية النزوع(.

والكتاب األّول باللغة الفارسّية ومؤّلفه غري معروف، ومن املحتمل أّنه ع�د الدين 
احلسن بن عّل الطربّي اآلمّل، وأّما الكتاب اآلخر فمؤّلفه أيًضا غري مشّخص.

والللذي يبللدو يف النظللر أّن هذين الكتابللني يف احلقيقة كتللاب واحد لكللن ُذكر له 
اس�ن)2(.

نتائج البحث
إّن السيِّد ابن زهرة ُيَعّد من الشخصيات العلميَّة البارزة يف فقه اإلماميَّة، ومن . 1

أهللّم كتبه الكامية واألصولية والفقهيَّة هو كتللاب )الغنية( الذي حيتوي عىل 
آخللر آرائه يف هذه املجاالت الثاثللة املزبورة، فإّن الفقهاء عللىل طول التاريخ 
باتوا ينقلون آراءه من هذا الكتاب فحسللب، وقد تصّدوا لبحثها، وقد سللعى 
جاهًدا- يف هذا الكتاب- أن يتخّلص من إشللكالني مهّمني، ومها: االختصار 
الشللديد والتفصيل املطّول، اللَذين ُمنيت هب� الكتب املتقّدمة عليه ممّا ضاعف 

من الرغبة يف تداوله وقراءته.

مللن أهللّم امتيللازات هذا الكتاب هللو تفكريه احلللّر عىل الرغم مللن اهّتامه من . 2
ِقبللل ابن إدريس بتقليد الشلليخ الطويّس، إالَّ أّنه نراه ينتقد بعض آراء الشلليخ 

)1( السللبزوارّي القّمللّي، عللّل املؤمللن، جامع الللاف والوفاق بللني اإلماميَّة وبللني أئّمة احلجاز 
والعراق: 620.

)2( املحّقق الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 211/21، و417/22، و96/16.
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بموضوعيللة تاّمة، يف الوقت الذي مّر الفقه اإلمامّي بفرتة ركود بعد الشلليخ، 
وكان غالًبا ما يكتفي أتباع مدرسة الشيخ بنقل آرائه يف كتبهم، وقّل� نجد فقيًها 

ُيفتي بخاف نظر الشيخ.

من خصائص الكتاب البارزة: الناحية االسللتداللية فيلله، فهو عىل الرغم من . 3
اسللتناد املؤّلف إىل األدّلة األربعة إالَّ أّنه أكثر من استدالله باإلمجاع فوق احلّد 
املتعللارف، وقد اختلفت آراء العل�ء جتاه هذه اإلمجاعللات، وقد تعّرضنا لنقد 
بعضها، وقّسللمنا تلللك اإلمجاعات عىل أربعللة أنواع وحّددنللا موقفنا من كّل 

واحد منها.

إّن القسللم الفقهللّي يف )الغنية( قد ُدّون عللىل نمط الفقه املقارن، وقد اسللتفاد . 4
املؤّلف يف املوارد الافيللة ببعض العبارات من قبيل: »نحتّج عىل املخالف«، 
أو »وحُيتللّج عىل املخالف« وتصّدى لنقد آراء أهل السللنّة من خال التمّسللك 
بالروايللات املنقولللة من طرقهم عن الرسللول األكللرم، وأحياًنا عن أمري 

.املؤمنني



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)7(

 قراءة منهاجيَّة يف كتاب

 )السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي)

البن إدريس احِللِّّي

بقلم
ال�صيخ خليل الكريوايّن

ترجمة
ال�صيخ اإبراهيم اخلزجّي

ـة فقــه اأهــل البيــت، العــددان 75 و76، ال�صــنة التا�صــعة ع�صــرة،  جملَـّ
1435هـ/2014م
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تناولللت هذه الدراسللة التعريللف بابن إدريس وسللريته الذاتّية من حيث النسللب 
والنشللأة واألسللاتذة والتاميذ والتصانيف، وتعّرضت إىل التعريف بكتاب السائر)1(، 
وذكر كيفية تبويب أبحاثه، واملقارنة بينه وبني النهاية واملبسوط... وبيان منهجه الفقهّي 
وموقفه جتاه من سللبقه سّي� الشلليخ الطويّس، وعرض األدّلة املعتمدة عنده وبيان مراده 
مللن دليللل العقل، وكذلللك تأّثره بالفقهللاء وتأثريه عليهم، واإلشللارة إىل آرائه الشللاّذة 

واملخالفة للمشهور، والتنبيه عىل األبحاث غري الفقهيَّة الواردة يف السائر.

لّي الشللهري  د بن أمحد بن منصور احِللِّ )1( وهللو عبللارة عن دورة فقهيَّة اسللتدالليَّة كاملة ملصنِّفه حممَّ
ة ذات املجلَّد الواحد، 2. وُطبع  بل)ابن إدريس(، ُطبع الكتاب ثاث طبعات: 1. الطبعة احلجريَّ
سللة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسللني يف احلوزة العلميَّة يف قّم عام )1410هل(،  يف مؤسَّ
يف ثاثللة جملَّدات، عدد صفحات كّل منها بحسللب الرتتيللب )659(، )750(، )653(، وُطبع 
ة يف سبعة أجزاء، وكان اعت�دنا عىل الطبعة الثانيةملعروفيَّتها وشياعها. أخرًيا يف الروضة احليدريَّ
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امل�صنِّف يف �صطور
 ، ّ د بن أمحد بن إدريس احِللِّ ، وقيل: هو حممَّ ّ د بللن إدريس احِللِّ هللو أبو عبد اهلل حممَّ

د بن منصور بن أمحد بن إدريس، إالَّ أّن ما ذكرناه أّواًل أشهر)1(. وحممَّ

ّ والعجّل، ومها من أشللهر  ُعللِرف ابن إدريللس يف كل�ت الفقهاء بابن إدريس احِللِّ
األلقللاب والعناوين الواردة يف الكتب الفقهيَّة والرتاجم، وقد َعّرف هب� املصنّف نفسلله 
ب يف  يف خامتللة السائللر)2(، ويف بعض اإلجازات لّقب بألقاب ُأخللرى كالَرَبِعي)3(، وُلقِّ
بعض املراجع الفقهيَّة أيًضا باملتأّخر)4(، وأّول من وصفه بالعجّل هو الفاضل املقداد)5(، 
د جللواد العامّل الذي أكثر من تسللميته  ومل يذكللره هبللذا اللقب أحد سللوى السلليِّد حممَّ

بذلك)6(، واملحّقق النجفّي يف بعض املوارد)7(.

( لو ورد يف كل�ت الفقهاء، خصوًصا املتأّخرين  ّ ويرى السيِّد الوانسارّي أّن )احِللِّ

د باقر، روضات اجلنّات: 274/6، نرش مكتبة إس�عيليان، قّم املقّدسة، سنة  )1( الوانسارّي، حممَّ
1390هل. موسوعة طبقات الفقهاء: 249/6.

)2( ابن إدريس، السائر: 653/3.
للد باقللر، بحللار األنللوار: 45/105، 73، ط/مؤّسسللة الوفاء، بريوت، سللنة  )3( املجللليّس، حممَّ

1403هل.
)4( املحّقق احِللِّلّي، جعفر بن احلسن، املعترب: 343/1، 351، ط/مؤّسسة سيِّد الشهداء، قّم 
 املقّدسة، سنة 1364ش، الفاضل اآليّب، احلسن بن أيب طالب، كشف الرموز: 54/1، 67-51، 

ط/مؤّسسة النرش اإلسامّي، قّم املقّدسة، سنة 1408هل.
)5( السلليورّي، مقللداد بن عبللد اهلل، التنقيللح الرائللع: 358/1، 439، 441، ط/مكتبة املرعّش 

النجفّي، قّم املقّدسة، سنة 1404هل.
د جواد، مفتاح الكرامة: 22/1، 130، 193، ط/مؤّسسللة النرش اإلسامّي، قّم  )6( العامّل، حممَّ

املقّدسة، سنة 1419هل.
الللرتاث،  ط/إحيللاء   ،208  ،123  ،90/8 الللكام:  جواهللر  حسللن،  للد  حممَّ النجفللّي،   )7( 

بريوت.
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منهم بشللكل مطلق، فاملراد به صاحب السائللر)1(، وكذا لو ورد يف كل�ت الفقهاء لفظ 
)احِللِّّيون( كان ابن إدريس أحدهم)2(.

ولدته ون�صاأته
ُولِللد ابللن إدريس بناًء عىل املشللهور بني أرباب الرتاجم سللنة )543هللل( يف مدينة 
للة الفيحاء، ويف وفاته كوالدته اختاف وأقوال: منها، أنه تويّف سللنة )568، 578،  احللَّ
597، 598هل(، لكن القرائن والشللواهد املوجودة أثبتت أّن األصح آخرها، أّي: سللنة 

)598هل()3(.

وبناًء عىل نقل بعض املصادر املتأخرة أّن أم ابن إدريس هي بنت الشلليخ الطويّس، 
ولذا عرّب أبو عّل )ابن الشلليخ الطللويّس( عن ابن إدريس بالال)4(، إاّل أّن هذه النسللبة 
ا نظًرا إىل تاريخ وفاة الشلليخ الطويّس سنة )460هل( وسنة والدة ابن إدريس،  بعيدة جدًّ
مضاًفا إىل أّن الشيخ الطويّس لو كان جّد ابن إدريس لكان من املناسب أن يشري إىل ذلك 

يف السائر عندما كان يذكره تكراًرا.

تويّف ابن إدريس يف موطن والدته احللَّة، وُيزار قربه اليوم يف حملَّة تسّمى )اجلامعني( 
من املدينة املذكورة، وتقام عنده الشعائر الدينيَّة.

)1( الوانسارّي، روضات اجلنّات: 289/6.
د بن عّل، مدارك األحكام: 478/8، ط/مؤّسسللة آل البيت، قّم املقّدسة،  )2( العامّل، حممَّ

سنة 1410هل
)3( حياة وآراء ابن إدريس احِللِّلّي: 35-36، بالفارسّية.

د بن احلسللن، أمل اآلمللل: 243/2، ط/مكتبة األندلس، بغللداد، مطبعة  )4( احلللّر العامللّل، حممَّ
اآلداب.
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ابن اإدري�س يف نظر العلماء
ّ بأّنه شيخ فقهاء احللَّة، وأّن تصانيفه كثرية)1(. وصفه ابن داود احِللِّ

ل  ووصفلله املحّدث البحرايّن بالفقيه، واألصويّل البحللت، واملجتهد الرصف، وأوَّ
من فتح باب االنتقاد عىل الشيخ الطويّس)2(.

ويللرى املحّدث النللورّي أنَّ كبار الفقهاء يف إجازاهتم وترامجهم أشللادوا بمقام ابن 
إدريس العلمّي الرفيع، وبمكانته يف التحقيق والفقاهة)3(.

ويللرى الذهبللّي أنَّ ابللن إدريس من زعلل�ء الشلليعة، وأّن له يف مدينة احلّلة شللهرة 
عظيمة)4(.

�صجاعة ابن اإدري�س العلميَّة
ّ هو شللجاعته العلمّية يف كس سنّة  إنَّ أحد أهم ما يمّيز شللخصّية ابن إدريس احِللِّ
التقليد آلراء الشلليخ الطويّس التي ألقت بظاهلا عىل احلوزة العلمّية الشلليعّية ملا يقرب 
من قرن من الزمان، فكان له الباع الطويل يف تنشلليط حركة التجديد يف الفقه اإلمامّي، 

وترغيب الفقهاء يف التحّرر الفكرّي وعدم تقليد اآلخرين.

فقد كان بحوزة ابن إدريس بعض األصول ومصنّفات احلديث للسلللف الشيعّي، 

)1( ابن داود، احلسن بن عّل، رجال ابن داود: 498، ط/املطبعة احليدرّية، النجف األرشف، سنة 
1392هل.

)2( البحرايّن، يوسف، لؤلؤ البحرين: 276، ط/دار األضواء، بريوت.
)3( النللورّي، حسللني الطربيّس، خامتة املسللتدرك: 40/3، ط/مؤّسسللة آل البيللت إلحياء 

الرتاث، قّم املقّدسة، سنة 1415هل.
د بن أمحد، سللري أعام النباء: 332/21، ط/مؤّسسللة الرسللالة، بريوت، سللنة  )4( الذهبّي، حممَّ

1413هلل.
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ويللرى بعضهم أّنلله كان آخر من حصل عىل ذلللك من العل�ء، فأورده يف مسللتطرفات 
رسائره)1(.

ولقللد ذكللر ابن إدريللس يف مقّدمة السائللر أنَّ من شللواخص زمانه البللارزة عدم 
االكرتاث بالعلم، ورفض الفكر املتجّدد، وتقليد املتقدمني من العل�ء)2(. قال يف مسللألة 
تطهري البئر املتنّجس- بعد أن اسللتدّل عىل رأيه-: »وكأيّن بمن يسللمع هذا الكام ينفر 
عنه ويسللتبعده ويقول: َمن قال هذا؟! وَمن سللّطره يف كتابه؟! وَمن أشللار ِمن أهل هذا 

الفن- الذين هم القدوة يف هذا- إليه؟!«)3(.

ويف خامتللة كتللاب السائر انتقللد املصنّف املقّلللدَة، وحّذر من التقليد يف اسللتنباط 
املسائل الرشعّية، ومن تقليد غريه له يف أفكاره وآرائه)4(.

اأ�صاتذته وتالميذه
البن إدريس أساتذة عظام، وفقهاء كبار نشري إليهم، وهم:

د  الفقيلله راشللد بللن إبراهيللم بللن إسللحاق البحرايّن، السلليِّد رشف شللاه بللن حممَّ
د عريب بن مسللافر العبادّي، عبد اهلل بن جعفر الدوريستّي،   احلسللينّي األفطس، أبو حممَّ
حسللني بللن رطبللة السللوراوّي، علل�د الديللن الطللربّي، عللل بللن إبراهيللم العرييّض، 
وعميللد  احللبللّي،  زهللرة  بللن  املللكارم  أبللو  السلليِّد  املازنللدرايّن،  شهرآشللوب   ابللن 

الرؤساء.

)1( دائرة املعارف اإلساميَّة الكربى: 719/2، ط/دار املعرفة، بريوت.
)2( ابن إدريس، السائر: 44/1.

)3( املصدر نفسه: 73.
)4( انظر: ابن إدريس، السائر: 651/3.
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، السيِّد حميي الدين  ّ د بن ن� احِللِّ وأما تامذته فأبرزهم: السيِّد فخار املوسوّي، حممَّ
.)1( ّ ، واحلسن بن حييى احِللِّ ّ احللبّي، جعفر بن أمحد احلائرّي، أمحد بن مسعود احِللِّ

اآثار وت�صانيف ابن اإدري�س احِللِّّي
عللىل الرغم من أنَّ ابن إدريس يف مقّدمة السائر- لدى وصفه للكتاب- يشللري إىل 
غرضه األكيد من كتابة تصانيف عّدة شللعوًرا منه باملسؤولّية يف هذا املجال، وكذا كام 
أربللاب الرتاجم شللاهد عىل كثرة تصانيفلله)2(، إاّل أّننا مع ذلك نجد اليوم نزر يسللري من 

تصانيفه املتوافرة وهي عىل التايل:

الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، مسائل ابن إدريس، وقد أشار إىل بعض مسائله)3(.

جوابــات املســائل، أو: أجوبة املســائل، أو جوابــات ابن إدريس، وهللذا الكتاب 
غللري متوافر، ومل ُيرش املصنّف يف السائر إالَّ ملسللألتني وجوابني منه)4(، ويظهر من كام 

مة الطهرايّن احّتاد هذا الكتاب مع الكتاب السابق)5(. العاَّ

خالصــة االســتدالل، وقد حتّدث املصنّف يف هذه الرسللالة عللن موضوع وجوب 
الفور يف قضاء الصلوات الفائتة، والتي يعرّب عنها يف الفقه باملواسعة واملضايقة.

وقد ورد اسم هذه الرسالة بعنوان: املخترص يف املضايقة، أو: رسالة يف املضايقة)6(، 

)1( الوانسارّي، روضات اجلنّات: 277/6، موسوعة طبقات الفقهاء: 249/6.
)2( ابن داود، رجال ابن داود: 498.

)3( ابن إدريس، السائر: 58/1، 132-138، 257، و259/2، 535-530.
)4( املصدر نفسه: 45-44/2.

)5( الطهللرايّن، آقا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشلليعة: 196/5، و230/20، ط/دار األضواء، 
بريوت، سنة 1403هل.

)6( املصدر نفسه: 175/2، و123/21.
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إالَّ أنَّ اسمها هو ما أورده املصنّف يف السائر)1(، مناسك احلّج)2(

ومللن مصنّفاته غللري الفقهيَّة األخرى، كتللاب: خمترص التبيان، وقللد ذكره املصنّف 
باسللم: املنتخب من تفســري القرآن، والنكت امُلســتخَرجة من كتاب التبيان)3(، هذا وقد 

ُطبعت أخرًيا مجيع مصنّفاته يف موسوعة كبرية تقع يف أربعة عرش جمّلًدا)4(.

ال�صرائر
االسم الكامل للكتاب بحسب ما ذكره ابن إدريس يف مقّدمته هو )السائر احلاوي 
لتحرير الفتاوي()5(، لكنّه ورد يف لسللان الفقهاء اختصاًرا بعنوان: )السائر(، وإنَّ أّول 
ّ )ت 676هل()6(، وبعض تامذته كالفاضل  من نقل عن كتاب السائر هو املحّقق احِللِّ
اآليّب، فإّنه أّول من أطلق عىل الكتاب اسم السائر)7(، ثّم إنَّ عبارة ابن إدريس يف أواخر 
اجلللزء األّول والثاين رصحية يف أّن كتاب السائر وقع يف ثاثة أجزاء، وقد ُطبع الكتاب 
املذكور يف ثاثة جمّلدات طبًقا لألصل، ويسللتفاد من عبارته يف أواخر كتاب املرياث أّن 

الكتاب وقع يف سّتة أجزاء)8(.

فرغ ابن إدريس من السائر من جزئه األّول بحسللب ترصحيه يف شللهر ذي القعدة 

)1( ابن إدريس، السائر: 373/1.
)2( الذهبّي، سري أعام النباء: 332/21.

)3( الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 440/22.
د مهدّي الرسللان، إعداد: الروضة احليدرّيللة الرشيفة، دار نرش )دليل ما(  )4( حتقيق وتقديم: حممَّ

سنة 1429هل.
)5( ابن إدريس، السائر: 54/1.

لّي، املعترب: 335/1، 342.  )6( املحّقق احِللِّ
)7( انظر: الفاضل اآليّب، كشف الرموز: 40/1، 2، 554.

)8( ابن إدريس، السائر: 317/3.
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لسللنة )587هل(، ومن جزئه الثالث يف صفر سللنة )589 هل()1(، إاّل أّننا ال نعلم التاريخ 
الدقيللق لرشوعه يف تصنيفه للكتاب، عللىل الرغم من أّنه ذكر يف كتاب الصلح من اجلزء 
الثللاين، وأيًضللا يف كتاب املرياث من اجلللزء الثالث عىل التوايل تاريخ اشللتغاله بتصنيف 
الكتللاب، وأنَّه كان سللنة )587 و588هللل()2(، األمر الذي يشللري إىل تاريخ رشوعه يف 
تصنيف اجلزء الثاين كان سللنة )587هل(، وأّنه كان مشللغواًل بتأليف اجلزء الثالث سللنة 
)588هل(، فتكون مّدة تصنيفه للجزء الثاين والثالث ستة عرش شهًرا، أي من ذي القعدة 

سنة )587هل( إىل صفر سنة )589هل(.

ونظللًرا إىل تقللارب حجم أجللزاء الكتللاب يمكن احلللدس بأّن ابللن إدريس رشع 
بتصنيللف اجلزء األّول يف بداية عام )587هل(، أو عام )586هللل( كحٍد أدنى، وأنَّه فرغ 

منه في� يقرب من ثاث سنوات.

وبناًء عىل مللا ذكره ابن إدريس يف مقّدمة الكتاب، يمكن أن يكون الداعي واحلافز 
األساس وراء تأليف كتاب السائر أموًرا ثاثة: بقاء وخلود العلم، كس حاجز الركود 

العلمي، التصدي ومواجهة التقليد وعرض أراء جديدة.

لقللد كان كتاب السائر، ومنذ زمللان تصنيفه موضع اهت�م الفقهاء إذ ورد ِذكره يف 
ّ والشللهيد  مة احِللِّ ّ والعاَّ مجيع اآلثار الفقهيَّة املهّمة املتأّخرة عنه أمثال آثار املحّقق احِللِّ

األّول واملحّقق الكركّي، ومن تاهم من الفقهاء رمحهم اهلل.

ويللرى ابن إدريس أنَّ كتللاب السائر هو أهّم ما ُصنِّف يف هللذا الفن، وأنَّ مصنّفه 
أخذ بقصب السبق من مجيع من سبقه يف هذا امليدان)3(.

)1( ابن إدريس، السائر: 659/1، 653/3.
)2( املصدر نفسه: 66/2، 258/3.

)3( املصدر نفسه: 46.
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مللة املجليّس يللرى أيًضا أنَّ الوثللوق واالطمئنان بالسائللر ومصنّفه أمر   وإنَّ العاَّ
ال خيفى عىل ذوي البصائر)1(.

اأبحاث الكتاب واأبوابه
عناوين أبحاث كتاب السائر الفقهيَّة عبارة عّ� يل: الطهارة، الصوم، الزكاة، احلّج، 
اجلهاد، سللرية اإلمام، الديون، الكفاالت والوكاالت، الشهادات، القضايا واألحكام، 
املكاسللب، املتاجر، البيوع، النكاح، الطاق، العتق، التدبللري واملكاتبة، األي�ن، الصيد 
والذباحة، األطعمة واألرشبة، الطب، السبق والرماية، الوقوف والصدقات، الوصايا، 

واملواريث والفرائض، الدّيات واجلنايات واحلدود، وباب الزيادات.

ة األطهار، وهي  ويشمل الباب األخري من الكتاب عىل جمموعة من أخبار األئمَّ
أخبللار خمتارة من كتب وأصول القدماء، أوردها املصنّف حتت عنوان )باب الزيادات(، 
 ورّصح بأنَّ ما أورده يف هذا الباب هو أخبار خمتارة ومستطرفة من كتب املشايخ املصنّفني 

والرواة من أهل التحقيق، ولذا ُعرف واشُتِهر هذا الكتاب بل)املستطرفات( أيًضا.

ومللن الكتب الفقهيَّة الشللاملة التللي تقدمت عىل كتاب السائللر عبارة عن: كتاب 
النهايللة واملبسللوط والاف للشلليخ الطللويّس، والتي كانللت حمّط نظللره ونقده، وعىل 

أساسها بني الفقه النقدّي االستداليّل.

مقارنة بني ال�صرائر وكتابي الطو�صّي )النهاية، واملب�صوط(
بعللد املقارنة بني أبواب وكتللب السائر الفقهيَّة، وكتايب النهاية واملبسللوط، يمكن 
دعللوى أنَّ فصللول وأبللواب السائللر مقتبسللة غالًبا من كتللب وآثار الشلليخ الطويّس، 

)1( املجليّس، بحار األنوار: 33/1.
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خصوًصللا كتاب النهاية، بل ترى يف بعض املوارد التي يللرى فيها نقصان أبواب النهاية 
نجللده يأخذ أبواًبا من املبسللوط، لغرض تتميمها، فمثًا نللرى أّن أبواب وترتيب كتاب 

)املتاجر والبيوع( هي نفس أبواب وترتيب كتاب النهاية)1(.

نعم، أخذ ابن إدريس أبواب )حقيقة البيع وأقسللامه وأحكامه( من كتاب املبسوط 
فقط)2(.

ونظًرا إىل الشبه الكبري بني أبحاث السائر مع املبسوط وبعض أبحاثه األخرى مع غنية 
 النزوع البن زهرة، نجد أنَّ املصنّف أخذ بايب الغصب واإلقرار)3( الّلذين مل ُيبحثا يف النهاية 

من املبسوط والغنية)4(، كذا كتاب السبق والرماية الذي اقتبسه من املبسوط)5(.

هذا، مضاًفا إىل تأّثر ابن إدريس ظاهًرا يف طرح عنوان كتاب )الطب واالستشللفاء 
بالللرب وفعللل الري( بالرّب بكتاب املهّذب البن الرّباج)6(، مللع أنَّ هذا العنوان مل يطرح يف 
الكتب الفقهيَّة املتقّدمة عليه، وإّنه مل يبحثه أحد من الفقهاء بعدمها، عىل الرغم من كونه 

بحًثا فقهًيا.

دّي، قّم املقّدسللة، سللنة  للد بللن احلسللن، النهايللة: 371-443، ط/قدس حممَّ )1( الطللويّس، حممَّ
1400هلل، ابن إدريس، السائر: 480-230/2.

د بن احلسللن، املبسللوط: 4/2، ط/مؤّسسللة النرش اإلسللامّي، قّم املقّدسللة،  )2( الطللويّس، حممَّ
1428هلل، ابن إدريس، السائر:240/2.

)3( املصللدر نفسلله: 472/2، ابن زهللرة، محزة بن عّل، غنيللة النزوع: 278، ط/مؤّسسللة اإلمام 
الصادق، قّم املقّدسة، سنة 1417هل، ابن إدريس، السائر: 480/2.

)4( املصللدر نفسلله: 402/2، ابن زهللرة، غنية النللزوع: 270، ابن إدريس، السائللر: 498/2، 
.503-502

)5( املصدر نفسه: 688/4، ابن إدريس السائر: 145/2.
)6( ابن الرّباج، عبد العزيز، املهّذب: 444/2، ط/مؤّسسللة النرش اإلسللامّي، قّم املقّدسللة، سنة 

1406هل، ابن إدريس، السائر: 138/3.
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ثللم إنَّ ابللن إدريللس تبع الشلليخ الطللويّس يف النهاية يف بحللث عّدة أبللواب فقهّية 
كالرشكللة، واملضاربة، والوديعللة، والرهن، وأواخر كتاب املتاجللر والبيوع، واحلال أنَّ 

كاًّ من هذه العناوين وردت يف املبسوط والاف عنواًنا لكتاب مستقل.

نعم مل يرتِض ابن إدريس يف بعض املوارد ترتيب أبحاث النهاية واملبسللوط، فنهج 
يف السائللر نًجا جديًدا، بل أورد فيه أبواًبا جديدة أخرى، فأورد مثًا يف كتاب الطهارة 
)باب التعزية والسنة يف ذلك(، ويف كتاب احلّج )فصل يف الزيارة( ومها مل يردا يف النهاية.

وعللىل الرغم من الشللبه الكبري بللني عبارات الفصللل املذكور مع عبللارات الكايف 
للحلبللّي، فإنَّ ذلك يشللري إىل أنَّ املصنّف اقتبس الفصل األخري من هللذا الكتاب، وأنَّ 

مراده من قوله: »بعض أصحابنا املصنّفني« يف الفصل املذكور هو احللبّي)1(.

منهجه الفقهي
عىل الرغم من أنَّ ابن إدريس مل يستدّل يف السائر عىل مجيع الفروع الفقهيَّة، إالَّ أّنه 
نظًرا لاستدالالت الكثرية يف هذا الكتاب- خصوًصا في� لو كان لفقيه قول خاص، أو 

كان بني األقوال قول نادر، أو كان له نظر خاص- يمكن عّده كتاًبا استدالليًّا.

 نعللم لقللد بلغللت اسللتدالالت ابللن إدريللس عللىل الفللروع الفقهيَّللة أوجهللا يف 
موردين:

األّول: يف قبال الشيخ الطويّس لعظمته العلمّية، وكذا ألجل اجلّو املهيمن عىل ذلك 
العرص.

واآلخر: يف قبال عل�ء أهل السللنّة، ألجل إثبات رأي الشيعة، ورّد رأي اجلمهور، 

)1( احللبللّي، أبو الصاح، الللكايف يف الفقه: 223، ط/مكتبة اإلمام أمللري املؤمنني، أصفهان، 
سنة 1403هل، ابن إدريس، السائر: 658-654.
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ويف هذا املجال يمكن اإلشللارة إىل نموذجني من مسألتني مها: »الطاق ثاث مرات يف 
جملس واحد«)1(، و»حلّية املتعة«)2(.

وممّللا يؤيد ذلك َنْقل ابللن إدريس ألقوال فقهاء اجلمهور، األمر الذي يدّل عىل ميله 
ورغبته بفتح باب الفقه املقارن، وبشكل عام نقل ابن إدريس أقوال وآراء اجلمهور عرب 

طريقني:

األّول: بشكل غري مبارش وعن طريق نقل كل�ت فقهاء اإلماميَّة، خصوًصا الشيخ 
الطويّس، والسلليِّد املرتىض يف كتابيه� )الاف، واالنتصار(، وحيث إنَّ هذين العَلَمني 

َنَقا عن عل�ء اجلمهور كثرًيا، تّسبت األقوال املذكورة إىل كتاب السائر)3(

الثاين: بشللكل غري مبارش، بمعنى أنَّ ابن إدريس نقل آراء فقهاء اجلمهور بنفسلله، 
وقد رّصح تارة باسللم القائلني هبا، وأخرى مل يرّصح، بللل ذكر عبارات خمتلفة كمقولة: 
»املخالللف«)4(، وبعض املخالفني)5(، و»املخالفللني«)6(، و»خمالفي أهل البيت«)7(، وغري 

ذلك.

ويف املنهج الثاين، عىل الرغم من أنَّ ابن إدريس مل يذكر شيًئا عن هدفه من تصنيف 
السائر، إالَّ أنَّ القرائن والشواهد تدّل عىل أّنه كان هيدف إىل حتقيق أمرين:

األمر األّول: فصل أقوال عل�ء الشلليعة عن أقوال عل�ء اجلمهور، وإثبات ضعف 

)1( ابن إدريس، السائر: 686-678/2.
)2( املصدر نفسه: 620-618.

)3( املصدر نفسه: 115/1، 251/3، 297، 406، 453.
)4( املصدر نفسه: 321/3.

)5( املصدر نفسه: 361/2، 428، 730.
)6( املصدر نفسه: 229/3، 249.

)7( املصدر نفسه: 374.
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مبانيهم كالعمل بالقياس وغريه، فإّن احت�ل خلط آراء الشلليعة مع آراء اجلمهور، وكذا 
ذهاب فقهاء الشيعة إىل هذه األقوال املردودة، كّل ذلك كان يثري حفيظته، فكان حّساًسا 
للغايللة من ذلك، ولذا كان من أجل منع وقوع ذلك يضطر إىل نقل آراء عل�ء اجلمهور، 
فمثًا يقول يف بحث تطهري األشللياء املتنّجسة: »وكل نجاسة جيب إزالة قليلها وكثريها 
إذا حتّقق ذلك، فإن مل يتحّقق ذلك وشّك فيه مل حيكم بنجاسة الثوب إالَّ ما أدرك احلس، 
فمتى مل يدركها فالثللوب عىل أصالة الطهارة، وليس لغلبة الظن هنا حكم، ألنَّه مذهب 
أيب حنيفة، فللإن ُوِجد يف بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا يشء من ذلك، فإّنه حممول عىل 

التقّية«)1(.

األمــر الثاين: اهت�مه الفائق باإلمجاعات واتفاق الفقهللاء، فهو يرى أنَّ اإلمجاع من 
األدّلللة املفيللدة للعلم، وهذا األمللر كان حافًزا له لكي يبنّي املوارد التللي وافق فيها مجيع 

عل�ء اجلمهور أو بعض عل�ء الشيعة ب� فيهم ابن إدريس)2(.

ثّم إنَّ اهت�م ابن إدريس بنقل أقوال الفقهاء واالختاف في� بينهم ُيعّد أحد أهدافه 
الرئيسة، فقد رّصح بذلك يف مقدمة الكتاب قائًا: »فعىل األدّلة املتقّدمة أعمل وهبا آخذ 
 وأفتي وأدين اهلل تعاىل، وال التفت إىل سواد مسطور وقول بعيد عن احلق مهجور، وال أقلد 
إالَّ الدليل الواضح والربهان الائح... وعزمت عىل أنَّه إن مّر يف أثناء األبواب مسللألة 
فيهللا خاف بللني أصحابنا املصنّفني رمحهم اهلل، أومأت إىل ذلللك وذكرت ما عندي فيه 

وما اعتمد عليه، وقادين الدليل إليه«)3(.

)1( ابن إدريس، السائر: 179/1.
)2( املصدر نفسه: 359/2-360، و58/3.

)3( املصدر نفسه: 51.
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ابن اإدري�س وال�صيخ املفيد
لقد أكثر ابن إدريس يف كتاب السائر يف املرتبة الثانية بعد الشيخ الطويّس ويف أكثر 
املسللائل النقللل عن كتاب املقنعة للشلليخ املفيد الذي يرى ابللن إدريس أنَّه من أكرب 
لله جيّل مصنّفه أّي� إجللال، فإّنه قال يف باب  وأهللم الكتب الفقهيَّة للشلليخ املفيد)1(، وإنَّ
المس- بعد أن نقل قواًل عن الشلليخ املفيد-: »وهذا الشيخ املفيد جليل القدر مقتدى 

بأقواله وفتاويه، انتهت رئاسة الشيعة اإلماميَّة يف عرصه وزمانه إليه...«)2(.

وقللال يف موضع آخللر أيًضا: »وما أظن خفي عىل هذين السلليِّدين )الشلليخ املفيد 
والسلليِّد املرتللىض( األوحديللن العاملني مقالة أهللل مذهبه�، بل رّبلل� مل يكن ألصحابنا 
يف املتقّدمللني واملتأّخريللن أقوم منها بمعرفللة املقاالت وحتقيق أصللول املذهب ومعرفة 
د بللن النع�ن، فإّنلله ِخّريُت هذه  للد بن حممَّ  الرجللال، وخصوًصا شلليخنا املفيد حممَّ

الصناعة«)3(.

ومن مصنّفات الشلليخ املفيد األخرى التي نقل عنها ابن إدريس يف السائر ما يل: 
االعللام ورشحلله، األركان، أحكام النسللاء، املقاالت، اإلرشللاد، اإلرشاف، التمهيد، 

خمترص املسائل يف احلّج، رسالة إىل ولده، أصول الفقه.

د املرت�صى ابن اإدري�س وال�صيِّ
كان البن إدريس اهت�م وافر وخاص بالسلليد املرتىض أيًضا، فإنَّ السيِّد املرتىض له 
تقدم قصب السللبق عىل املتقدمني يف معرفة األقوال وحتقيللق أصول املذهب، فطاملا أّيد 

)1( ابن إدريس، السائر: 51.
)2( املصدر نفسه: 503.

)3( املصدر نفسه: 289/3.
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ابللن إدريس كامه بنقل ما سللّطره يراعه)1(، حتَّى إّنه نقل عنلله أحياًنا عّدة صفحات يف 
السائر)2(، ويوّجه كامه فيأيت بشللاهد عليه من سللائر كتبه)3(، وقد يمتعض أحياًنا من 

عدم فهم بعضهم لكام السيِّد املرتىض، فينربي للدفاع عنه)4(.

ومن مجلة ما نقل عنه ابن إدريس من تصانيف السيِّد املرتىض ما يل:

االنتصللار، مجل العلللم والعمل، الذريعة، املصباح )الذي هللو مفقود حالًيا(، غرر 
الفوائد ودرر القائد، مسائل النارصّيات، مسائل املوصلّيات والرسيات.

ابن اإدري�س وال�صيخ الطو�صّي
انربى ابن إدريس لنقل ونقد أقوال وآراء الشلليخ الطويّس قبل أّي فقيه آخر، وكأنَّ 
الغللرض األهّم من تصنيف السائر ذلك، فقد رّكز عىل ثاثة من أهّم تصانيف الشلليخ 
األربعة عرش الفقهيَّة بني كتاب ورسللالة، وهذه الكتب الثاث هي: النهاية، واملبسوط، 

والاف.

ويللرى ابن إدريللس أنَّ كتاب النهاية هو كتاب رواية وخللرب ال كتاب بحث ونظر، 
)وبعبللارة أخرى هو يف الفقلله املأثور ال يف الفقه االسللتداليل(، وحينئٍذ فهو ليس كتاب 
فتوى وعمل، وال ينبغي الظّن بأنَّ كل ما أورده الشيخ الطويّس فيه فهو عىل طبق اعتقاده 
 ومللا يفتي به ويراه صحيًحللا)5(، ولذا نجد ابن إدريس طاملا يكّرر عبللارة: »أورده إيراًدا 
ال اعتقللاًدا«، وكأّن ذلك صار اصطاًحا له يف هذا الكتاب، وهو يريد بذلك أّن الشلليخ 

)1( ابن إدريس، السائر: 244، 259، 297، 407، 440.
)2( املصدر نفسه: 51-47/1.

)3( املصدر نفسه: 133.

)4( املصدر نفسه: 134.
)5( املصدر نفسه: 146، 304، 632، 25/2، 54.
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ال يرتيض هذا احلكم الرشعّي، وإّن� أورده عىل سبيل النقل فقط.

وإّنه يرى أّن النهاية يشتمل عىل أحاديث متواترة وأخبار آحاد، وأّن مجيع ما أورده 
الشيخ الطويّس ممّا ال دليل عىل صّحته هو أخبار آحاد)1(.

ويللرى أّن الشلليخ الطويّس ال يفللّكك يف كتابه النهاية بني أقللوال املخالفني وأقوال 
عل�ء الشيعة)2(.

لقد حللاول ابن إدريس تكراًرا رفع التناقض يف كام الشلليخ الطللويّس بذريعة أنَّ 
النهاية كتاب خرب ال نظر، ومتّسللك لذلك باعرتاف الشلليخ الطويّس يف مقّدمة املبسللوط 

ورجوعه عن آرائه يف النهاية وسائر كتبه الفقهيَّة)3(.

ويرى ابن إدريس أّن كتاب املبسللوط هو آخر كتب الشلليخ الطويّس الفقيه)4(، وقد 
تأّثر املصنّف هبذا الكتاب، وأشللاد به يف عّدة مواضع من السائر، واّدعى أّن أكثر كتاب 
املبسللوط يتأّلف من فللروع املخالفني)5(، وأّنلله يرى أنَّ كتاب الاف للشلليخ الطويّس 

كذلك، حيث يقول فيه: »وهو الكتاب الذي وضعه ملناظرة الصم«)6(.

وأّما سائر كتب الشيخ الطويّس التي نقل عنها ابن إدريس فهي عىل النحو التايل:

هتذيب األحكام، االسللتبصار، التبيان، اجلمل والعقود، املصباح، خمترص املصباح، 
اإلجياز، جواب احللبّيات، املسائل احلائرّيات، االقتصاد، وعّدة األصول.

)1( ابن إدريس، السائر: 54-53/2.
)2( املصدر نفسه: 452/1، 483-482، 336/2، 451.

)3( املصدر نفسه: 93، 279، 161/3، 350/2.
)4( املصدر نفسه: 499.

)5( املصدر نفسه: 426، 365/2، 190/3.
)6( املصدر نفسه: 92.
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موؤاخذات ابن اإدري�س على ال�صيخ الطو�صّي
من مجلة مؤاخذات ابن إدريس عىل الشلليخ الطويّس ما ورد يف بعض املواضع من 
االختللاف والتناقض يف آرائه التي ذكرها يف كتبه، خصوًصا ما ورد يف النهاية بالنسللبة 
لسائر كتبه األخرى، فإّن ابن إدريس يف السائر رّجح آراء الشيخ الطويّس يف سائر كتبه 
عللىل مللا ورد يف نايته، وقد أحىص له يف هذا املجال ما يقرب من مئة ومخسللة ومخسللني 
موضًعا رّصح فيه هبذا املطلب، حّتى أّنه ذكر أحياًنا أّن للشيخ الطويّس يف مسألة يف ثاثة 
مللن تصانيفه ثاثة آراء خمتلفة)1(، وأحياًنا أخرى ذكر أنَّ للشلليخ الطويّس رأيني خمتلفني 
يف كتاب واحد)2(، وقد يشللري يف مواضع من السائر إىل منشللأ هذا الاف، فريى مثًا 
أن منشللأه تارًة كون النهاية كتاب أخبار، وأخرى بنى رأي الشلليخ الطويّس يف ذلك عىل 

التقّية)3(.

ومن مجلة مؤاخذات ابن إدريس عىل الشيخ الطويّس رجوع األخري يف بعض املواضيع 
عن آرائه الفقهيَّة، خصوًصا ما ورد يف النهاية التي بلغت )199( مورًدا تقريًبا، وتبعّيته آراء 

فقهاء غري الشيعة الفقهيَّة كالشافعّي وأيب حنيفة ومالك البالغ عددها املائة مورد.

وأيًضا حاول ابن إدريس توضيح مراد الشيخ الطويّس وتفسري عباراته)4( وبيان أقواله 
 الاّصة به)5(، وذكر مباين آرائه)6(، وأحياًنا إثبات عدم تناسق آرائه مع مبانيه املعتمدة لديه)7(، 

)1( ابن إدريس، السائر: 539.
)2( املصدر نفسه: 583، 625، 214/2، 432/3.

)3( املصدر نفسه: 108/2.
)4( املصدر نفسه: 368/1- 396، 369، 565، 566، 606، 614، 43/2، 146، 170.

)5( املصدر نفسه: 173، 399، 530، 47/2، 186، 254، 300، 403، 470، 482.
)6( املصدر نفسه: 74/2، 672، 9/3، 13، 202.

)7( املصدر نفسه: 467/1، 438، 613، 216/2، 217، 77/3، 105، 492، 404.
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وبيللان األخطاء األدبّيللة واللغوّية، ونقد اإلمجاعات)1(، وكذا إثبات عدول الشلليخ عن 
وعوده التي قطعها عىل نفسه يف مقّدمة آثاره)2(، وتقوية آراء الشيخ الطويّس أحياًنا، ويف 

بعض املواضع قبال غريه من الفقهاء)3(.

لقد استخدم ابن إدريس أساليب عّدة من أجل تضعيف ونقد آراء الشيخ الطويّس، 
من قبيل عرضه عدم موافقة أحد من الفقهاء للشلليخ الطويّس يف قول معني)4(، وعرض 
خمالفة الشلليخ الطويّس لفتواه يف سللائر كتبه)5(، وعرض أدّلة وشللواهد كثرية لتأييد رأيه 
قبال رأي الشيخ الطويّس)6(، وتأييد رأيه لرأي الشيخ الطويّس يف سائر كتبه)7(، وأخيلًرا 

بيان آراء أبرز الفقهاء لغرض تأييد رأيه الشخيّص)8(.

وقد أنكر بعض الفقهاء بشّدة عىل ابن إدريس خافه مع الشيخ الطويّس، كاملحّقق 
، ونشري هنا إىل املوارد التالية يف هذا املجال: ّ مة احِللِّ ، والعاَّ ّ احِللِّ

حكى ابن إدريس عن خاف الشلليخ اسللتحباب تغطية القرب بثوب، ثّم قال: . 1
»ما وقفت ألحد من أصحابنا يف هذه املسللألة عىل مسللطور فأحكيه، فألصل 
براءة الذمة من واجب أو ندب، وهذا مذهب الشافعّي فا حاجة لنا بموافقته 

عىل ما ال دليل عليه«)9(.

)1( ابن إدريس، السائر: 300/2، 313-312، 387/3.
)2( املصدر نفسه: 361/3.

)3( املصدر نفسه: 246/1، 249، 481، 149/2، 299/3.
)4( املصدر نفسه: 159، 173، 399، 48/2، 383/3.

)5( املصدر نفسه: 122/3.
)6( املصدر نفسه: 199-196/1، 431-429.

)7( املصدر نفسه: 221، 297، 523، 52-49/2، 534-532، 15/3، 166-165.
)8( املصدر نفسه: 200، 255/2، 304، 209/3، 244، 259، 283.

)9( املصدر نفسه: 170.
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ّ للشلليخ الطللويّس، وعّلق عىل كام ابللن إدريس املتقّدم  وانترص املحّقق احِللِّ
قائللًا: »وهذا القول من هللذا املتأّخر داّل عىل قّلة تأّمل، وإقدام عىل الشلليخ، 
ونسللبة له إىل متابعي الشللافعّي من غري داللة، وليس األمللر ك� ذكره، بل هذا 
منقللول عن أهللل البيت، ذكللره ابن بابويلله يف )َمن ال حيللره الفقيه(، 

والشيخ يف )هتذيب األحكام(«)1(.

وقال ابن إدريس يف الوقوف بعرفات: »قال شيخنا يف مسائل خافه ومبسوطه: . 2
إّن وقللت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفللة إىل طلوع الفجر يوم العيد، ثّم 
 قللال: والصحيح أنَّ وقتها من الزوال إىل غروب الشللمس من يوم عرفة، ألّنه 

ال خاف يف ذلك، وما ذكره يف الكتابني مذهب بعض املخالفني«)2(.

ّ يف مقام الدفاع عن الشلليخ الطويّس أنَّ النزاع بني الشلليخ  مة احِللِّ ويرى العاَّ
وابن إدريس لفظّي، فقد قال: »فإّن الشيخ قصد الوقوف الشامل لاختيارّي، 
وهللو مللن زوال الشللمس إىل غروهبللا، واالضطللرارّي من الللزوال إىل طلوع 
الفجر، فتوّهم ابن إدريس أنَّ الشلليخ قصللد بذلك الوقت االختيارّي، فأخطأ 
يف اعتقللاده ونسللب إىل الشلليخ تقليد بعللض املخالفني، مع أّن الشلليخ أعظم 
املجتهديللن وكبريهم، وال ريب يف حتريم التقليد للمحّقق من املجتهد، فكيف 
للمخالف الللذي يعتقد املقلد له أّنه خمطئ؟! وهل هذا إالَّ جهالة منه واجرتاء 

عىل الشيخ؟!«)3(

يِن بأقل منه، وعّلق عليه ابن إدريس بقوله:  ذهب الشيخ الطويّس إىل جواز بيع الدَّ

، املعترب: 335/1. )1( املحّقق احِللِّّ

)2( ابن إدريس، السائر: 587/1.
، احلسللن بن يوسللف، خمتلللف الشلليعة: 237/4-238، ط/مكتب اإلعام  )3( العّامللة احِللللِّّ

اإلسامّي، قّم املقّدسة، 1417هل.
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»قوله- وَمن باع الدين بأقل منه ممّا عىل املدين مل يلزم املدين أكثر مما وزن املشللرتي 
من املال- طريف عجيب ُيضحك الثكىل...«)1(

ّ للدفاع عن الشلليخ الطويّس والثناء عليه، وفّصل املسللألة إىل  مة احِللِّ وانربى العاَّ
شّقني، فقال: »األّول: جواز بيع الدين بأقل منه، وال ريب يف جوازه، ونسبة ابن إدريس 
كام الشلليخ فيلله إىل أنه طريف عجيب ُيضحللك الثكىل جهل منه، وقلَّة تأّمل، وسللوء 
فهم، وعدم بصللرية، وانتفاء حتصيل كام العل�ء، وعدم معرفتلله بمدلول أقواهلم، فإّن 
الشلليخ مل حيللرصه هو وال غريه مللن املحّصلني الدين يف النقود، بل جيللوز أن يكون ذهًبا 
 أو فّضًة أو غريمها من األقمشللة واألمتعة، ثّم مل حيرصوا بيع الدين بالنقود، وال أوجبوا 
أن يكللون الثمن من الذهب أو الفضة حتَّى يتعّجب من ذلك، ويظهر للغاية قّلة إدراكه 
وعدم حتصيله، وسوء أدبه، ومواجهته مثل الشيخ املعّظم الذي هو رأس املذهب واملعّلم 

ة بمثل هذه الشنعة والقول الرديء«)2(. له واملستخرج للمعاين من كام األئمَّ

وهناك مجلة من الفقهاء املتأخرين انربوا للدفاع عن ابن إدريس قبال ما شنّه املحّقق 
مة احِللِّّيني من هج�ت عىل ابن إدريس، ونذكر يف املوارد التالية: والعاَّ

ذكر الشلليخ كراهة جلوس صاحب العزاء ثاثة أيام، ورده ابن إدريس وعّده . 1
هللذا الفرع من فروع املخالفني وترجياتلله)3(، وانربى املحّقق احِللِّّ الدفاع عن 
 الشلليخ الطويّس، وذهب إىل الكراهة أيًضا، إالَّ أّن ظاهر كام الشللهيد األّول
- كلل� رّصح به املحّدث البحرايّن- الدفاع عن ابللن إدريس ورّد كام املحّقق 

.)4( ّ احِللِّ

)1( ابن إدريس، السائر: 56/2.
)2( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 372/5.

)3( ابن إدريس، السائر: 173/1.
د بن مّكّي، الذكرى: 44/2- 45، ط/مؤسسللة آل البيت إلحياء=  )4( الشللهيد األّول، حممَّ



271

رائر  قراءة منهاجيَّة لكتاب ال�صَّ

لللو حللّج االبن املؤمللن )الشلليعّي( عن أبيلله الذي هللو بحسللب الفرض من . 2
املخالفني، فقد ذهب الشلليخ الطويّس إىل صّحة حّجه، بين� ذهب ابن إدريس 

إىل عدم الصّحة مّدعًيا عليه اإلمجاع)1(.

ّ فقد أنكر اإلمجاع يف املقللام وانربى للدفاع عن الشلليخ الطويّس  أمللا املحّقق احِللللِّ
قائًا: »قال الشلليخان: ويصللّح عن األب املخالف، وأنكر بعللض املتأّخرين النيابة عنه 
أيًضللا، وزعم أنَّ اإلمجاع عىل املنع مطلًقا، ولسللت أدري اإلمجاع الذي يّدعيه أين هو؟! 
ة، واملنقول عنهم خرب واحد ال غريه مقبول عند اجل�عة،  والتعويل إنَّ� ُنِقل عن األئمَّ
 وهللو يتضّمللن احلكمني مًعللا، فقبول أحدمهللا ورّد اآلخر ودعوى اإلمجللاع عىل ما قبله 

حتّك�ت مرّغب عنها«)2(.

وقد انربى السلليِّد العامّل للدفاع عن ابن إدريس يف املقام بعد ما عّده كام املحّقق 
ّ يف حّقه نوع حيف، فقال: »وهذا الللكام ال خيلو من حيف عىل ابن إدريس، فإّنه  احِللللِّ
مل يسللتند يف املنع غللري األب إىل الرواية حّتللى يكون قد عمل ببعض الللرب ورّد بعضه، 
وإّن� اسللتند يف ذلك إىل ما ذهب إليه من تكفري من خالف احلق، وأّنه ال ينتفع بشء من 
أع�له وغري ذلك من األدّلة. وباجلملة: فقول ابن إدريس جّيد عىل أصله، بل لوال صّحة 

الرواية الواردة باالستثناء لتعنّي املصري إليه«)3(.

الفقهاء الذين نقل عنهم ابن اإدري�س
نقللل ابللن إدريللس- مضاًفا إىل ما ذكرنللاه من الفقهللاء- عن فقهاء آخريللن أيًضا، 

=الرتاث، قّم املقّدسة، سنة 1419هل، البحرايّن، احلدائق النارضة: 158/4، ط/مؤّسسة النرش 
اإلسامّي، قّم املقّدسة.

)1( ابن إدريس، السائر: 632/1.
لّي، املعترب: 766/2. )2( املحّقق احِللِّ

)3( العامّل، مدارك األحكام: 112/7.
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نذكرهم بحسب تاريخ وفاهتم عىل النحو التايل:

عللّل بن بابويلله، قد نقل ابللن إدريس تكراًرا عن رسللالته لتأييللد رأيه وخمتاره . 1
أحياًنللا، وأورده عنلله أحياًنللا أخللرى ورّد قوللله، وثالثللة أورد أقواله لغرض 

توضيحها ودراستها)1(.

ابللن أيب عقيللل العلل�يّن، ويرى ابللن إدريس أّنه مللن كبار الفقهللاء وأصحاب . 2
اإلماميَّللة، ثقة فقيه ومتكّلم، وكتابه املتمسللك بحبل آل الرسللول كتاب 

حسن ونافع)2(.

الشلليخ الصدوق، فقد أثنى عليه ابن إدريس ووصفه بالوثاقة وجالة القدر، . 3
له رأي بعلم احلديث والرجال، وله كتاب من ال حيره الفقيه واملقنع)3(.

ابن اجلُنيد اإلسكايّف، مدحه ابن إدريس، وله كتاب املخترص األمحدّي يف الفقه . 4
دي)4(. املحمَّ

أبو الصاح احللبّي، ونقل ابن إدريس يف موارد عّدة عن كتابه الكايف يف الفقه، . 5
ووصف كتابه باحلسن)5(.

أبللو يعىل سللّار الديلمّي، ذكر ابن إدريس رسللالته )املراسللم( كثللرًيا، ونقل . 6
عنها)6(.

)1( ابن إدريس، السائر: 78/1، 78، 301، 640-639.
)2( املصدر نفسه: 429، 444.

)3( املصدر نفسه: 255/2، 373، 529.
)4( املصدر نفسه: 430/1.

)5( املصدر نفسه: 165، 490، 282/2، 449، 275/3.
)6( املصدر نفسه: 160، 169، 241.
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القللايض ابللن الللرّباج، ذكر ابللن إدريللس تصانيفه المسللة، وهللي: الكامل، . 7
التعريللف، األصول، املهّذب، جواهر الفقه، وقللد اهّتمه ابن إدريس يف موارد 

من السائر بتقليد الشيخ الطويّس)1(.

قطللب الدين الراوندّي، وصفه ابن إدريس بل)بعض أصحابنا األعاجم(، وقد . 8
رّد أقواله يف أغلب املوارد)2(.

أبللو املكارم بن زهللرة احللبللّي، رّصح ابن إدريللس يف موضع واحد باسللمه، . 9
وحتّدث عن رؤيته ومكاتبته بشأن فتواه يف كتاب املزارعة)3(.

حممود احلميّص الرازّي، كان من معارصي ابن إدريس، سأله عن معاين بعض . 10
األخبار املشكلة، ووصفه ابن إدريس باملنصف وقليل نظريه يف األخاق)4(.

الأدلَّة املعتَمدة يف ال�صرائر
يللرى ابن إدريس أنَّ األحللكام الفقهيَّة يمكن حتصيلها عللن أربعة طرق: الكتاب، 
والسنّة املتواترة، واإلمجاع، والعقل، والدليل العقل إنَّ� يكون دليًا في� لو مل يكن للفقيه 

دليل آخر)5(.

1. الكتاب العزيز:

يمتاز االسللتدالل بآيات األحكام يف السائر بمكانة خاصة، فقد أخذ ابن إدريس 

)1( ابن إدريس، السائر: 336/2، 490، 512، 497/3.
)2( املصدر نفسه: 177/1، 731/2.

)3( املصدر نفسه: 443/2.
)4( املصدر نفسه: 191-190، 290/3، 291.

)5( املصدر نفسه: 46، 377، 495، 116/2.
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يف موارد عدة يف مقام اسللتنباط احلكم الرشعي بالقرآن الكريم مسللتعينًا بقواعد األدب 
العريب يف اسللتنباط احلكم، فمثًا اسللتدّل عللىل طهارة املاء القليل املتنّجللس املتّمم باملاء 
الكثري وإن كان نجًسا في� لو بلغ الكر بثاث آيات رشيفة مضاًفا إىل ما استدّل به الفقهاء 

عىل ذلك)1(، وهذا ما مل نشاهد له نظرًيا يف مصنّفات املتقّدمني.

نعم، اسللتدّل السلليِّد املرتىض عىل املسللألة املذكللورة بدليلني آخرين غللري الكتاب 
العزيز)2(.

وقد يصل ابن إدريس إىل نتيجة فقهّية من خال االستدالل ببعض اآليات الرشيفة 
قد توّصل غريه من الفقهاء إىل خافها:

فمثًا اسللتدّل بعض الفقهاء عىل مسللألة البللول والغائط للوضللوء- بناًء عىل نقل 
ابللن إدريللس– بقوله تعاىل: ﴿َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمْن اْلَغائِــِط﴾)3(، إذ قّيد خروج الغائط 

باملوضوع املعتاد، وقال: بأّنه لو خرج من غري املوضع املعتاد مل ُينَقض الوضوء.

وأشكل ابن إدريس عليه بأنَّه ال دليل عىل تقييد اآلية باملوضع املعتاد)4(.

ومن الن�ذج األخرى لدّقته يف االسللتفادة من اآليات الكريمة، يمكن اإلشللارة إىل 
مسللألة الوطء يف الدبر وإجياهبا اجلنابة، فقد اسللتند يف ذلك إىل قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم 
لُِفُروِجِهــْم َحافُِظــوَن﴾)5(، فإّن إطاق الفرج يشللمل آلة الرجل، وأّنلله ال خيتّص بفرج 

)1( األنفال: 11، املائدة: 6، النساء: 43.
 )2( ابن إدريس، السائر: 63/1-66، العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 180/1، البحرايّن، احلدائق 

النارضة: 346-345/1.
)3( املائدة: 6.

)4( ابن إدريس، السائر: 106/1.
)5( املؤمنون: 5-6، ماحظة فقط: 5
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النساء، ثّم خيلص إىل أن الفرج ُيطلق عىل الدبر أيًضا، فيكون اإلدخال فيه موجًبا للجنابة 
والغسل)1(، فإّن مثل االستفادة من اآلية املباركة مل يستفد أحد قبل زمن ابن إدريس.

2. السنّة:

يرى ابن إدريس أّن السنّة املتواترة هي احلّجة فقط، وأنَّ أخبار اآلحاد ال اعتبار هلا، 
وهللذا ما رّصح به يف مواضع عللّدة من السائر، حتَّى أّنه يللرى أنَّ العمل بالرب الواحد 
هيدم اإلسللام)2(، بل يللرى أنَّ إنكار العمل بالرب الواحد أمللر مّتفق عليه بني اإلماميَّة، 
ة أهللل البيللت، وإن كان رواته  لله ليللس بحّجة لللدى أئمَّ  وأنَّ عليلله اإلمجللاع، وأنَّ

ثقاة)3(.

نعللم، يرى ابن إدريس- كغريه من الفقهاء السللابقني عليلله- اعتبار الرب املعتضد 
بأحللد األدّلة الثاثة من كتاب وسللنّة قطعّية وإمجاع، وأّن العمللل به جائز، فمثًا قال يف 
اشللرتاك اجلنايللة- بعد نقل عللّدة روايات واإلشللكال عليها، وأنَّ مجيع تلللك الروايات 
أخبللار آحاد-: »ومجيع هذه الروايات أخبار آحاد، فإن عضدها كتاب أو سللنّة أو إمجاع 

ُعِمل هبا، وإاّل حكم ب� يقتضيه أصول مذهبنا«)4(.

وإّنلله يرى أنَّ الللرب الواحد الذي ذكره عللل�ء اإلماميَّة يف كتبهللم وأمجعوا عليه يف 
فتاواهم معترب وحّجة)5(.

 ،ة املعصومني لقد اسللتدّل ابن إدريس يف مواضع عّدة من كتابه بأخبار األئمَّ

)1( ابن إدريس، السائر: 108/1.
)2( املصدر نفسه:51.

)3( املصدر نفسه: 330، 394، 395.
)4( املصدر نفسه: 375/3.

)5( املصدر نفسه: 78.
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خصوًصا ما ورد عن النبّي يف إثبات األحكام اإللزامّية، وغري اإللزامّية)1(.

ثللم إنَّ ابللن إدريس رّصح غالًبللا بالرب لو كان مّتفًقللا عليه، أو متواتللًرا، أو متّلقى 
بالقبول، أو مستفيًضا يف النقل لدى األصحاب.

وباجلملللة- نظللًرا إىل أمرين- يمكللن دعوى أن ابللن إدريس حتَّللى يف مثل املورد 
املذكور كان ملتزًما ب� قطعه عىل نفسه، ومها:

األّول: إّن املصنّف رّصح يف مقام نقد ودراسللة آراء الشلليخ الطويّس يف النهاية ويف 
عللّدة مواضع من السائر بأّن تلك اآلراء مبنّية عىل الرب الواحد الذي ال اعتبار له لدى 
اإلماميَّة، ولذا متّسللك يف تلك املوارد بوجوه أخرى أفتى فيها بفتاوى تتلف عن فتاوى 

الشيخ الطويّس.

الثاين: إنَّه قد ترّتب عىل منهجه االجتهادّي آثاًرا ونتائَج ال يمكن ترتيبها إالَّ يف حال 
التزامه ب� قطعه عىل نفسه، وهذه اآلثار عىل النحو التايل:

عللدم خلو اجتهاده من شللذوذ، ولكونه رأًيا خاًصا غري معللروف بني الفقهاء . 1
الشلليعة، أو إّن القائل به قّلة من الفقهاء ممّن اشللرتك معه يف املبنى، فمثًا عىل 
الرغم من وجود روايات تدّل عىل بطان الصيام بالقيء ووجوب القضاء)2(، 
فإّن ابن إدريس مل يعتِن بتلك األخبار ظاهًرا ومتّسللك باألصل، ثمَّ أفتى بعدم 
وجوب القضاء)3(. وسلليأيت التعّرض لبعض فتاواه الشاّذة األخرى واملخالِفة 

للمشهور يف بحٍث مستقل.

)1( ابن إدريس، السائر: 64/1، 65، 122، 128، 197، 198، 257، 302.
 د بن احلسللن، وسللائل الشلليعة: 86/10، ط/مؤسسة آل البيت )2( انظر: احلّر العامّل، حممَّ

إلحياء الرتاث، قّم املقدسة، سنة 1410هل.
)3( ابن إدريس، السائر: 378/1.



277

رائر  قراءة منهاجيَّة لكتاب ال�صَّ

ضّيق سعة دائرة األحكام الرشعيَّة نتيجة إنكار الرب الواحد أو حرص األحكام . 2
الرشعيَّة الثابتة رشعّيتها من غري طريق الرب الواحد)1(.

االعت�د الكبري عللىل األخذ باألدّلة كاآليات الرشيفللة واإلمجاعات والقواعد . 3
الفقهيَّة واألمور العرفّية والّلغوّية.

عللدم احلاجة إىل مباحث التعادل والرتاجيح يف نطللاق أخبار اآلحاد، فإنَّ ابن . 4
إدريس يف مسللألة الوكالللة يف الطاق- التي حاول الشلليخ الطويّس فيها حّل 
لل� يكون الزًما  التعللارض بللني األخبار املتعارضة- يللرى أنَّ رفع التعارض إنَّ
ا الرب الواحد الشللاذ فا يكافئ  في� لو كانللت األخبار متواترة ومتكافئة، وأمَّ

األخبار املتواترة لكي حيتاج إىل حّل التعارض)2(.

لقد حاول ابن إدريس مأل الفراغ احلاصل من عدم العمل بالرب الواحد وتعويضه 
بعّدة عنارص:

األصول العملّية، فإّنه متّسك هبا يف املسائل التي ليس عليها دليل من كتاب أو . 1
سنّة متواترة أو إمجاع)3(.

التمّسك بظواهر وعمومّيات الكتاب الكريم والسنّة الرشيفة القطعّية)4(.. 2

التمّسك بأصول املذهب.. 3

أصول املذهب

ال خيتللّص التمّسللك بأصللول املذهللب بابللن إدريس، لتمّسللك غريه مللن الفقهاء 

)1( ابن إدريس، السائر: 642-640، 147، 290، 322.
)2( املصدر نفسه: 96.

)3( املصدر نفسه: 650، 172/2، 278، 436، 607.
)4( املصدر نفسه: 508، 630، 288/22، 317، 292، 689، 675.
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املتقّدمللني بلله أيًضا، إالَّ أّن هلذا العنرص مكانة خاّصة يف منهللج ابن إدريس االجتهادّي، 
بحيللث ُيعّد أحد أهّم بدائل أخبار اآلحاد، حّتى أنَّ ابن إدريس اسللتخدم هذا املصطلح 
وألفاًظا قريبة منه ومرادفة له ب� يقرب من مئتي موضع، األمر الذي يدّل عىل أمهية هذا 

املبنى لدى املصنّف.

مل يرد مصطلح )أصول املذهب( هبذا اللفظ يف الكتب الفقهيَّة املتقّدمة عىل السائر، 
بل ورد بألفللاظ قريبة منه مثل الذي )يقتضيه املذهللب(، و)يقتضيه مذهبنا(، و)يقتيض 
املذهب(، فأّن التعبري األّول ورد وألّول مرة يف النارصّيات، ورسائل السيِّد املرتىض)1(، 
ومن بعده يف كتايب الاف، واملبسللوط للشلليخ الطويّس)2(، نعم ورد التعبري املذكور يف 

كام السيِّد املرتىض مّرتني فقط، لكنّه تكّرر يف كام الشيخ الطويّس كثرًيا.

ومل يذكر ابن إدريس يف موضع من كتابه مراده من أصول املذهب بشللكل رصيح، 
وألجل فهم مراده من ذلك، هناك طريقان:

ل: هناك موارد حمدودة يشري فيها إىل مصاديق هذه األصول يمكن من  الطريق األوَّ
خاهلللا معرفة ماك وضابطة أصللل املذهب، فمثًا يرى ابن إدريللس يف بحث أحكام 
السهو والشّك– بعد نقله لكام بعض الفقهاء الذين يرون أّن ترك الركوع والسجدتني 
إىل حني اإلتيان بالركن اآلخر ال يبطل الصاة- أّن اإلفتاء بذلك ناشئ من التعويل عىل 
لله ألجل أخبار اآلحاد ال يرتك العمللل بأصول املذهب، وأنَّ  أخبللار اآلحاد، ويرّصح أنَّ
أصللل املذهب عبارة عن أنَّ الركن إذا أخّل به عامًدا أو سللاهًيا وذكره بعد انقضاء وقته 

)1( السلليِّد املرتىض، عّل بن احلسني، النارصّيات: 242، ط/مركز البحوث والدراسات الرشيف 
املرتىض: 47/4، ط/مطبعة اإلسام، قّم املقّدسة، سنة 1380هل.

د بن احلسللن، الاف: 140/1، 456، 503، ط/مؤّسسللة النرش اإلسللامّي،  )2( الطويّس، حممَّ
د بن احلسن، املبسوط: 573/1، 575، ط/مؤّسسة  قّم املقّدسللة، سنة 1411هل، الطويّس، حممَّ

النرش اإلسامّي، قّم املقّدسة، سنة 1428هل.
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وحاله، فإّنه جيب عليه إعادة صاته بغري خاٍف)1(.

ين أنه لو اّدعى شخص عىل ميت دينًا وحلف عليه  ويرى ابن إدريس يف مبحث الدَّ
فصّدقلله أحد الورثللة وكان عاداًل، وجب أداء الدين عىل مجيللع الورثة، القتضاء أصول 
املذهللب ذلك، وأصل املذهب عبارة عن أنَّ املعترب يف املال وما هو املقصود من املال هو 

اعتبار وقبول شهادة الشاهد الواحد مع حلف املّدعي)2(.

الطريــق الثــاين: دراسللة املللوارد التي ذكللر فيها هللذا املصطلللح مقروًنللا بالتعليل 
واالسللتدالل، وهذا الطريللق وإن كان يأيت بعد الطريق األّول من حيللث الرتبة، إالَّ أنَّه 
يمكللن معرفة مراده من ذلك بواسللطته واملوارد املذكللورة وردت يف السائر كثرًيا، فإّنه 
يقول مثًا يف مسألة قراءة املأموم يف صاة اجل�عة: »واختلفت الرواية يف القراءة خلف 
اإلمللام املوثوق به، فروي أّنلله ال قراءة عىل املأموم يف مجيع الركعات والصلوات سللواء 
كانللت جهرية أو إخفاتيللة، وهي أظهر الروايات، والتللي يقتضيها أصول املذهب، ألنَّ 

اإلمام ضامن للقراءة با خاٍف بني أصحابنا«)3(.

ونقللل ابن إدريس عن الشلليخ الطويّس قوللله: »إذا عقد الكافللر يف حال كفره عىل 
امللرأة وبنتها يف حالة واحدة أو واحدة بعد أخرى، ثمَّ أسلللم قبل الدخول بواحدة منها 
أمسللك أّيته� شللاء«)4(، ثمَّ عّلق عليه بقوللله: »الذي يقتضيه أصللول مذهبنا أنَّ األم قد 

ا من أّمهات نسائه«)5(. حرمت عليه أبًدا ألنَّ

)1( ابن إدريس، السائر: 249/1.
)2( املصدر نفسه: 46/2.

)3( املصدر نفسه: 284/1.
)4( الطويّس، الاف: 331/4، م 108، إاّل أنَّ املوجود يف النسخ املتوافرة لدينا غري ذلك اللفظ، 
وإن كان املضمللون واحًدا، قال: »إذا مجع بني العقد عىل األم والبنت يف حال الرشك بلفظ واحد 

ثّم أسلم كان له إمساك أّيته� شاء، ويفارق األخرى«.
)5( ابن إدريس، السائر: 547/2.
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هذا كّله في� يتعّلق بأصول املذهب يف الفروع الفقهيَّة مضاًفا إىل متسك ابن إدريس 
يف املسللائل األصولّيللة)1(، واألدبّيللة)2(، والكامّية)3(، واألدّلة األربعللة بأصول املذهب 
أيًضللا، فهو تارة يذكر أنَّ مصللداق أصل املذهب هو أصل الرباءة)4(، وأخرى أنَّه آية من 

آيات الكتاب العزيز)5(، وثالثة أنَّه هو اإلمجاع)6(.

وأّما العاقة بني أصول املذهب واألدّلة األربعة، فإنَّ من دراسة جمموع املوارد التي 
جيللري فيها أصول املذهب واألدّلة األربعة يظهللر أنَّ بني هذين األمرين ثاثة أنواع من 
االرتبللاط: وقوع األدّلة األربعة يف بعللض املوارد تعليًا ملقتىض أصول املذهب، فهي يف 

احلقيقة مباين اعتبار مقتىض أصول املذهب.

 وأطلللق يف بعض املللوارد األخرى عىل األدّلللة األربعة أّنا من أصللل املذهب، أو 
ما يقتضيه أصول املذهب)7(.

بين� اسللتدّل يف بعض املوارد باألدّلة وأصول املذهللب يف عرض بعضه� اآلخر إذ 
جعله� يف رتبة واحدة)8(.

وممّللا تقللدم نخلللص إىل أن مللراد ابن إدريللس من أصللول املذهب هللو الضوابط 
واألمللور الكلّية والعاّمة ممّا للله عاقة بالفقه والعلوم واملعللارف املرتبطة به مثل أصول 

)1( ابن إدريس، السائر: 536/1، 545.
)2( املصدر نفسه: 56/3.

)3( املصدر نفسه: 444.
)4( املصدر نفسه: 431/2، 436، 747.

)5( املصدر نفسه: 121.
)6( املصدر نفسه: 379/3.

)7( املصدر نفسه: 121/2، 747، 379/3.
)8( املصدر نفسه: 542، 686، 94/3، 210، 464، 418.



281

رائر  قراءة منهاجيَّة لكتاب ال�صَّ

 الفقلله والّلغللة والكام، وغريها من املسللل�ت التي اتفق عليها مجيع فقهللاء اإلماميَّة أو 
معظمهم.

ومن التعريف املتقّدم يّتضح عّدة أمور:

األّول: إّن أصول املذهب أمور كّلية وال تشتمل عىل املسائل اجلزئّية.

الثاين: عىل الرغم من أنَّ أصول الفقه تكون غالًبا يف أطار الفقه، وأنَّ أكثر مواردها 
ا ال تتص برأي ابن إدريس بالفقه، بل  ودائرة نفوذها ومعطياهتا يف هذه احلدود، إالَّ أنَّ

تشمل العلوم املقدمّية للفقه والعلوم املتكّفلة بيان أصول موضوع الفقه أيًضا.

وكللذا يّتضح أّن املراد من املذهب اإلمامللّي، وأنَّ مصدر هذه األصول هو مذهب 
أهللل البيت، وأّنا موضع اّتفاق مجيع أو أكثر فقهللاء اإلماميَّة، ومن هنا يمكن أن 
يقللال إّن املراد من أصول املذهب لدى ابن إدريللس ال األصول العقائدّية وال األصول 
العملّيللة وال القواعللد الفقهيَّة وال األدّلللة األربعة، وإن كان بإمللكان كّل منها أن يكون 
مبنًى وأساًسللا ألصول املذهب، وأنَّه عن طريقها ُتسللتنبط أصول املذهب، ومن خال 
دراسة املوارد املؤّثرة والفاعلة ألصول املذهب يف السائر سوف نحصل عىل ثاثة أمور 

مهّمة هلذه األصول:

ل: كونا املرجع يف املسللائل املسللتحدثة، فإّنه يف مثل هذه املسائل وعندما نفقه  األوَّ
األدّلة الثاثة )الكتاب، السللنّة، اإلمجاع( عىل احلكم الرشعّي، سللوف يكون املرجع يف 
ذلك لدى ابن إدريس هذه األصول التي يسللتند إليها الفقيه يف استنباط احلكم الرشعّي 

وبيانه)1(.

وأّمللا كون هذه األصللول ميزاًنا بمعرفة الروايات املعتللربة ومتّيزها من غري املعتربة 

)1( ابن إدريس، السائر: 394.
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فهللذه وظيفة ودور آخر هلذه األصول التي يؤمن هبللا ابن إدريس ويعّول عليها. وعليه، 
فكل رواية توافق هذه األصول فهي معتربة، وإالَّ فا تكون كذلك)1(.

والوظيفــة الثالثة هلذه األصللول كونا ميزاًنا يف مقام نقد ودراسللة آراء الفقهاء من 
 أجللل معرفة الصحيح منها من السللقيم، بمعنى أنَّ كّل قللول يكون خمالًفا هلذه األصول 

ال يكون صحيًحا.

ا الفقاهة  ونظللًرا إىل ما تقّدم يمكللن عّد االجتهللاد والفقاهة لدى ابن إدريللس بأنَّ
القواعدّية والتي يكون االجتناب عن االستثناءات أّول أصوهلا)2(.

وهذه الرؤية تنسللجم مع رأي املصنّف يف عدم حّجّية الللرب الواحد، ومتأل الفراغ 
ة بالنسبة ملصادر ومراجع االجتهاد. الناجم من هذه النظريَّ

فابللن إدريس من خللال رفضه للخرب الواحد- الذي هو دليللل الكثري من الفروع 
اجلزئّية لدى غريه من الفقهاء- يسللتنبط حكم هللذه الفروع من قواعد وأصول املذهب 

املبتنية عىل األخبار املعتربة والقواعد العقلّية.

3. االجاع:

إّن ابللن إدريس- كغريه مللن الفقهاء املتقّدمني عنه– هيتللم اهت�ًما خاًصا باإلمجاع، 
ويللرى أنَّ له يف مقام االسللتنباط مكانًة خاّصًة، وحينئٍذ يمكن دعللوى أنَّ هناك عامَلني 

زادا من اهت�م ابن إدريس وحاجته إليه:

األّول: إنللكاره للخللرب الواحد وعللدم العمل به الذي صار سللبًبا يف عدم متّكنه من 
التمّسللك ببعض السنّة، وهذا السبب وأن كان متوافًرا يف حّق الفقهاء السابقني له أيًضا 

)1( ابن إدريس، السائر: 421/1، 404/3.
)2( املصدر نفسه: 436/3، 99/3.
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 ،كالسلليِّد املرتىض، إالَّ أنَّ أولئك– لقرب عرصهللم من عرص األئّمة املعصومني
ومتكنّهم من احلصول بشكل أكثر عىل القرائن القطعّية يف حتصيل احلكم الرشعي– أقل 

حاجة إىل اإلمجاع قياًسا إىل ابن إدريس.

الثاين: إنَّ مسللرية الفقه الشلليعّي نحو التكامل واالسللتدالل الفقهي منح اإلمجاع، 
بسب كونه دليًا أمهّية خاصة أكثر ممّا سبق.

وهناك شواهد تدّل عىل أمهّية اإلمجاع لدى ابن إدريس منها يرى أّن إمجاع اإلماميَّة من 
 أقوى وأعظم األدّلة)1(، وأّن خمالفته زلل فاحش، وقد ذكر ابن إدريس يف نقد كام القطب 

الراوندّي بأنَّ كامه خطأ كبري وزلل فاحش، لكونه خرًقا إلمجاع األصحاب)2(.

ثّم إّن ابن إدريس عىل فرض وجود األدّلة العديدة عىل مسألة ما يرى يف اإلمجاع يف 
بعض املوارد مقّدًما عىل سللائر األدّلة حّتى الكتاب العزيز)3(، ويرى أيًضا أّنه مع وجود 

اإلمجاع عىل تلك املسألة ال حاجة إىل الرواية)4(.

ويظهر من السائر أنَّ ابن إدريس يرى- كالسيِّد املرتىض- أنَّ طريق كشف اإلمجاع 
عللن قول املعصوم طريق حيّس أو إمجللاع دخويّل، ولذا فهو يرى أنَّ خاف الفقهاء 

املعلومّي النسب ال ير باإلمجاع)5(.

هللذا مضاًفللا عىل أنَّه يللرى أنَّ إحداث قول ثالث يف املسللألة خللرق لإلمجاع وليس 
جائًزا)6(.

)1( ابن إدريس، السائر: 135/2.
)2( املصدر نفسه: 177/1.

)3( املصدر نفسه: 197، 206.
)4( املصدر نفسه: 294/3.

)5( املصدر نفسه: 530-529/2.
)6( املصدر نفسه: 293.
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لله يللرى أنَّ لإلمجللاع معطيللات خمتلفة، منهللا: إثبللات احلكم الرشعللي، وكونه  وأنَّ
ميزاًنللا ملعرفة صحة وسللقم الروايات، وأّنه قرينة عىل معرفة املللراد من اآليات الرشيفة 

والروايات وتصيصها)1(.

ل لو مل يكللن للفقيه دليل سللوى اإلمجاع، فإّنه سللوف   أمللا بالنسللبة إىل األمــر األوَّ
ال يللرتدد يف مقللام بيان احلكم والفتوى اسللتناًدا إىل اإلمجاع واإلفتللاء عىل ضوئه، وكفى 

بذلك دليًا له.

 وأّما األمر الثاين، فإّنه لو كان عىل احلكم الرشعّي رواية خمالفة لإلمجاع فإّنه ال اعتبار 
هلا)2(، وإّنه لو كان عىل مضمون رواية إمجاع فإّنا تكون معتربة وصحيحة)3(.

وأّمللا األمر الثالث، فإنَّ ابن إدريس اسللتدّل يف بعض املللوارد بآية رشيفة، وذكر يف 
تعيللني املللراد منها أكثر من احت�ل وحينئٍذ فهو يف مثل هذه الصورة وبمسللاعدة اإلمجاع 

أسقط بعض االحت�الت، ثمَّ استدّل به بعد أن اّتضح املراد من اآلية الكريمة)4(.

4. العقل:

بعد دراسللة وحتليل آراء الفقهاء السابقني عىل ابن إدريس يمكن الوصول إىل هذه 
النتيجللة، وهللي أنَّ هؤالء الفقهاء كان هلللم إىل حدٍّ ما اهت�م بحكللم العقل بصفته دليًا 
عللىل احلكم الرشعّي، إالَّ أنَّ ذلك أواًل: مل يكللن، وثانًيا: أّنم مل يذكروا الدليل العقّل يف 
منهجهم االجتهادّي بشللكل رسللمّي ورصيح بصفته أحد مصللادر احلكم الرشعّي إىل 

جانب األدّلة الثاثة التي هي الكتاب والسنّة واإلمجاع.

)1( ابن إدريس، السائر: 508/1، 254/2، 175/3.
)2( املصدر نفسه: 96/2.

)3( املصدر نفسه: 200.
)4( املصدر نفسه: 150/1.
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ا ثاثة أمور، وهي: الكتاب العزيز، سللنّة  لقد عّد الشلليخ املفيد أدّلة األحللكام بأنَّ
النبّي، وكام األئّمة املعصومني، ثمَّ ذكر أنَّ طريق حتصيلها ثاثة أمور: أّوهلا 

العقل)1(.

وال عاقللة لكام الشلليخ املفيد بكون العقللل حّجة بصفته أحد مصادر اسللتنباط 
احلكم الرشعّي)2(.

ومل يذكر الشلليخ الطويّس من بعد أسللتاذه الشلليخ املفيد يف كتابه األصويّل )العّدة( 
شلليًئا باسم الدليل العقّل، نعم، ذكر ذلك يف موضع واحد فقط- بعد تقسيم املعلومات 
إىل رضورّية واكتسللابّية، ومن ثّم إىل عقلّية ونقلّية- ورضب مثًا للرورّية وجوب رّد 
األمانة وشكر املنعم وقبح الظلم والكذب، ومن ثّم يقول: »فأّما القتل، فمعلوم بالعقل 

قبحه«)3(.

وكذا يقول بالنسللبة لألدّلة املوجبة للعلم: فأّما املوجبة للعلم، فبالعقل يعلم كونا 
أدّلة، وال مدخل للرشع يف ذلك«)4(.

وحينئللٍذ يمكللن دعوى أنَّ أّول فقيه جعل العقل بشللكل رصيللح إىل جانب األدّلة 
الثاثة األخرى، والذي حتّدث عن الكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل بصفتها من األدّلة 

األربعة، هو ابن إدريس.

د، التذكرة بأصول الفقه: 28، ط/املؤمتر العاملّي للشيخ املفيد، قّم املقّدسة،  د بن حممَّ )1( املفيد، حممَّ
سنة 1414هل.

للد رضا، أصللول الفقلله: 129/3، ط/نرش دانش إسللامي، قّم املقّدسللة، سللنة  )2( املظّفللر، حممَّ
1405هل، ومؤّسسة النرش اإلسامّي، سنة 1370ش.

د بن احلسللن، عّدة األصول: 760/2، ط/مؤّسسللة البعثة، قّم املقّدسللة، سللنة  )3( الطويّس، حممَّ
1417هل.

)4( املصدر نفسه: 762.



286

لقد ذكر ابن إدريس العقل والدليل العقّل بتعابري خمتلفة، فذكره تارة بدليل العقل، 
وهذا هو أكثر اسللتع�الته له، وأخرى بأدّلة العقل قبال: أدّلة السللمع، وثالثة ذكره حتت 
عنللوان: العقللول أو أصول األحكام العقلّيللة، ومع كل هذه التعابري فللإّن ابن إدريس مل 

يرّصح ما مراده من الدليل العقّل؟.

نعللم ُيعلم من بعض املواضع بأّن مراده مللن الدليل العقّل هو األصل العلمّي، ك� 
رّصح يف بحث الُمس بأنَّ الطريق الرشعّي ينحرص بالكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل، 

ومن ثّم يذكر بأّن مقصود الفقهاء من داللة األصل هو الدليل العقّل)1(.

وقللد يعرّب ابللن إدريس أيًضا رصحًيا عن أصل الللرباءة بالدليل العقّل، ك� يف بحث 
كفاية، أو عدم كفاية شللهادة امرأتني مع يمللني املّدعي إلثبات الدعوة املالّية، إذ إّنه يرى 
عدم كفاية الشللهادة وأنَّ األصل براءة الذّمة، وأنَّ إثبات الكفاية حيتاج أدّلة قاهرة، ومن 
ثّم أنكر وجود أدّلة أخرى، وأّن الدليل يف املقام هو الدليل العقّل، أي: إنَّه يرى أنَّ براءة 
الّذمة هو ما يدّل عىل خمتاره يف املسألة، قال: »حيكم بالشاهد واليمني يف األموال عندنا، 
سللواء كان املال َدْينًا أو عينًا وكذلك حيكم بشهادة امرأتني مع يمني املّدعي يف ذلك عند 
بعض أصحابنا، والذي تقتضيه األدّلة وحيكم بصّحة النظر الصحيح: أّنه ال يقبل شهادة 
امرأتني مع يمني املّدعي، وجعله� بمنزلة الرجل يف هذا املوضع حيتاج إىل دليل رشعي، 
واألصل أّنه ال رشع، ومحلها عىل الرجال قياس، وهو عندنا باطل، واإلمجاع فغري منعقد، 
واألخبار غري متواترة، فإْن وجدت فهي نوادر شواذ، واألصل براءة الذمم، فمن أثبت 
لله حيتاج إىل أدّلة قاهللرة، أما إمجاع أو تواتللر أخبار أو قرآن،   بشللهادهت� حكللً� رشعًيا فإنَّ

ومجيع ذلك خاٍل منه، فبقي دليل العقل، وهو ما اخرتناه وحّققناه«)2(.

)1( ابن إدريس، السائر: 495/1.
)2( املصدر نفسه: 116/2.
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ومللن املصاديق األخرى لدليللل العقل لدى ابللن إدريس أيًضا أصللل اإلباحة)1(، 
وأصل بقاء املالك)2( اللذان استند إليه�.

هذا مضاًفا إىل عّد األصول العملّية يف موارد ُأخر وبشللكل غري مبارش دليًا عقليًّا، 
 وذلللك بأّنه من جهة رّصح يف موارد عديدة بلل� ذلك ما ورد يف مقدمة السائر بأنَّ احلق 
ال يعدو أربع طرق: »أما كتاب اهلل سللبحانه، أو سللنّة رسوله املتواترة املّتفق عليها، 
أو اإلمجاع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثاثة فاملعتمد يف املسائل الرشعّية عند املحّققني 

الباحثني عن مأخذ الرشيعة التمّسك بدليل العقل فيها«)3(.

 ومن جهة أخرى أّنه يف مقام التطبيق– ويف موارد عّدة- يتمّسك يف مقام االستدالل- 
بعد فقدان األدّلة الثاثة – بأحد األصول العملّية، خصوًصا أصل الرباءة.

 ومللن الواضللح أّن مراده من األصللل العمّل هو الدليل العقللّل، ومن تلك املوارد 
ما يل:

ذهب يف مسللألة اجلهللر واإلخفات يف صللاة الظهر من يللوم اجلمعة إىل عدم . 1
وجوب اجلهر، وقد متّسك له بأصل براءة الذّمة)4(.

أفتى يف التكبريات بمعنى االستحباب واستدّل لنفي الوجوب بأصل الرباءة)5(.. 2

يرى أنَّ أصل اإلباحة دليل جواز حتليل جارية املوىل عىل العبد)6(.. 3

)1( ابن إدريس، السائر: 536.
)2( املصدر نفسه: 19.

)3( املصدر نفسه: 46/1.
)4( املصدر نفسه: 298.
)5( املصدر نفسه: 611.

)6( املصدر نفسه: 633/2.
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يف مقام نقده لكام الشلليخ- يف مسألة طاق املرأة احلامل ومراجعتها ثّم أراد . 4
طاقها للسنّة، فإّن الشيخ قائل بعدم الصّحة- وإّن ابن إدريس بتمّسكه بأصل 

الصّحة ال يرى أّي وجه للمنع)1(.

وقد متّسك ابن إدريس يف موارد السائر بالدليل العقّل من دون أن يذكر األصل، 
ممّا يعلم بأنَّ دائرة الدليل العقّل يف رأيه أوسللع من دائرة األصول العملّية، وأّنا تشللمل 

الدليل العقّل املستقل من غري األصول العملّية أيًضا.

 ومللن نلل�ذج تقرير الدليللل العقّل لللدى ابن إدريللس، يمكن اإلشللارة إىل الفروع 
التالية:

قال ابن إدريس يف تقسلليم الُمس إّن سهم اإلمام ال جيوز الترّصف فيه بدون . 1
إذنلله، لعدم دليل عليه باجلواز من كتاب أو سللنّة أو إمجاع، ودليل العقل يمنع 
من الترّصف يف مال غريه من دون إذنه، وذلك أّن املسللألة الرشعّية ال نعلمها 
إالَّ من أربع طرق: كتاب اهلل العزيز، وسللنّة رسللوله املتواترة، وإمجاع الشلليعة 
اإلماميَّللة، لدخول قول املعصوم فيه، فإذا فقدنا طرق، فدليل العقل هو املفزع 

إليه فيها)2(.

وقللال يف بحللث عدم بطان عقللد اإلجارة بمللوت املؤجر أو املسللتأجر لدى . 2
تقرير دليل العقل: »ومتى مات املستأجر أو املؤّجر بطلت اإلجارة عند بعض 
أصحابنللا وانقطعت يف احلللال، وقال آخرون من أصحابنللا: إّنا تبطل بموت 
املسللتأجر وال تبطل بمللوت املؤّجر، وقللال األكثرون واملحّصلللون: ال تبطل 
اإلجللارة بموت املؤجر وال تبطل بموت املسللتأجر وهو الذي يقوى يف نفيس 

)1( ابن إدريس، السائر: 689، وانظر: النهاية: 516.
)2( املصدر نفسه: 496/1.
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وأفتللي به، ألنَّه الللذي تقتضيه أصول املذهب واألدّلة القاهرة عقًا وسللمًعا، 
فالعقل: أّن املنفعة حّق من حقوق املستأجر عىل املؤّجر، فا تبطل بموته، وإذا 
ا من حقوق امليت فإّنه يرثه وراثه، لعموم آيات املواريث، ومن أخرج  كانت حقًّ
 شلليًئا منهللا فعليه الدليل، وهو ترصف يف مال غللريه- أعني املنفعة- وال جيوز 

الترّصف يف ذلك إالَّ بإذن صاحب املنفعة«)1(.

وحينئٍذ فمراد ابن إدريس من الدليل العقّل كّل ما كان يف نطاق دائرة حكم العقل، 
وكانللت دائرته أوسللع من األصول العملّية بحيث يشللمل الدليل العقل واالسللتدالل 

العقّل أيًضا.

نعللم، ليس الدليل العقّل من وجهة نظر ابن إدريس بوزن األدّلة األخرى، بل يأيت 
بحسب املرتبة بعد األدّلة الثاثة التي هي الكتاب والسنّة واإلمجاع، وأّنه معترب في� لو مل 

يكن للفقيه آخر غريه.

وبعبارة أخللرى: يرى ابن إدريس أّن الدليل العقل يف طول األدّلة الثاثة األخرى 
ال أّنلله يف عرضهللا، وهللذا ما رّصح بلله يف ثاثة مواضع مللن السائر، بل يللرى أنَّه رأي 

املحّققني يف الرشيعة أيًضا)2(.

القواعد الفقهيَّة
وعللىل الرغم من أّن ابن إدريس مل يبحث القواعد الفقهيَّة املعروفة بشللكل منتظم، 
إالَّ أنَّه يف مطاوي السائر ويف عّدة موارد استفاد من القواعد الفقهيَّة بشكل ضمنّي من 
دون أن يللرّصح هبللا كقاعدة فقهّية، فإّنه بنّي تلك القواعد يف الغالب ضمن إطار اآليات 

)1( ابن إدريس، السائر: 449/2.
)2( املصدر نفسه: 46/1، 495، 377.
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والروايللات، أي عن طريق االسللتدالل باآليات والروايات التللي تتضّمن قاعدة كلّية، 
لكنّه بشكل ضمنّي وغري مبارش يستخدم القواعد الفقهيَّة يف استنباط األحكام الرشعّية، 
 ومن تلك القواعد يمكن اإلشللارة إىل قاعدة نفي السللبيل)1(، اإلحسان)2(، ال رضر)3(، 

التسليط أو السلطنة)4(، درء احلدود)5(، الض�ن عىل اليد)6(، وقاعدة الفراغ)7(.

ر ابن اإدري�س بالفقهاء تاأثُّ
عىل الرغم من التحّرر الفكري البن إدريس، يبدو من عّدة موارد من السائر تأّثره 
بالفقهاء السللابقني، وهم بحسللب الرتتيب الشيخ الطويّس، والسلليِّد املرتىض، والشيخ 
املفيد، فإنَّه بدراسللة السائر ومقارنته بمصنّفات وآثار الشلليخ الطويّس نعثر عىل نوعني 

من تأّثر املصنّف هبذا الفقيه:

األّول: يف املنهجية والطريقة

واآلخر: بآرائه الفقهيَّة، فإّنه تأّثر بالشيخ الطويّس بكيفّية طرح األبحاث، خصوًصا 
تصنيف املطالب وتقسيمها والدخول فيها، إذ إّنه تأّثر بكتابية النهاية واملبسوط ك� أرشنا 

سابًقا لبعض الن�ذج، ونكتفي هنا بذكر بعضها اآلخر:

رشع ابن إدريس يف بحث صاة املسافر بنفس الطريقة التي بدأ الشيخ الطويّس . 1

)1( ابن إدريس، السائر: 87/2، 388، 543.
)2( املصدر نفسه: 37، 348، 193/3، 361، 367، 370.

)3( املصدر نفسه: 289.
)4( املصدر نفسه: 382، 453، 14/3.

)5( املصدر نفسه: 148، 351، 706.
)6( املصدر نفسه: 425، 437، 463، 481، 484.

)7( املصدر نفسه:249/1.
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البحث فيها، حتَّى إّنه ذكر فيه نص عبارة الشيخ يف املبسوط)1(.

تأّثللره ابللن إدريس يف الرشوع يف بحللث التيّمم متاًما بكتاب النهاية سللوى أّنه . 2
ا)2(. أختلف معه يف العبارة بمقدار قليل جدًّ

جيد املتتّبع أّن الفصل األّول من كتاب الوكالة يتضّمن نفس أبحاث املبسللوط . 3
متاًما)3(.

مطابقللة أبحاث كتاب الطاق عدا الصفحات الثللاث األّوىل التي هي نفس . 4
الصفحات الثاثة األّوىل من املبسوط والتي تتطابق مع النهاية أيًضا)4(.

ورد تعريف ابن إدريس للزكاة مطابًقا لتعريف الشلليخ الطويّس، وإنَّ عناوين . 5
بعض الفصول طابقت ما يف املبسوط)5(.

هذا مضاًفا إىل أّن ابن إدريس، ويف مواضع عّدة من السائر، وافق الشلليخ الطويّس يف 
الرأي والدليل حّتى أّنه أحياًنا أختار عبارة الشيخ الطويّس يف املبسوط كفتوى له يف املسألة.

ومللن ن�ذج تأّثر ابن إدريس بالشلليخ الطويّس وذكره نللص الفتوى تعيني املراد من 
مقللدار العمل القليل والكثللري املبطل للصاة)6(، واملاك يف احليللوان املحلل اللحم)7(، 

وبيان املاك يف صدق إحياء األرض املوات)8(.

)1( ابن إدريس، السائر: 327، الطويّس، املبسوط: 197/1.
)2( ابن إدريس، السائر: 135، الطويّس، النهاية: 45.

)3( ابن إدريس، السائر: 81/2، الطويّس، املبسوط: 348/2.
)4( ابن إدريس، السائر: 662، الطويّس، املبسوط: 4/4، النهاية: 508.

)5( ابن إدريس، السائر: 428/1، الطويّس، املبسوط: 271/1.
)6( الطويّس، املبسوط: 173/1، ابن إدريس، السائر: 238/1

)7( الطويّس، املبسوط: 674/4، ابن إدريس، السائر: 118/3.
)8( الطويّس، املبسوط: 85/3، ابن إدريس، السائر: 481/1.
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وتأّثللر ابن إدريس بآراء السلليِّد املرتىض الفقهيَّة واألصولّية أيًضا، الشللرتاك املباين 
بينه�، ولذا تبع ابن إدريس السيِّد املرتىض يف تلك املباين:

قال ابن إدريس يف حكم من أخطأ جهة القبلة وظهر له يف الوقت أو خارجه خطأه: 
»فللإنَّ أخطللأ القبلة وظهر له بعد صاته أعاد يف الوقت بغللري خاٍف، فإْن كان قد خرج 
الوقت فا إعادة عليه عىل الصحيح من املذهب، ألّن اإلعادة فرض ثاٍن حيتاج إىل دليل 
قاطللع للعذر... دليلنا عىل صّحة ما ذهبنا إليه بعد اإلمجاع قوله تعاىل: ﴿َوَحْيُث َما ُكنُْتْم 
َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾)1(، فأوجب التوّجه عىل كّل مصلٍّ إىل شطر البيت، فإذا مل يفعل 
ذلك كان األمر عليه باقًيا فيلزمه اإلعادة... وهذه األدّلة أوردها السيِّد املرتىض عنه 

ا هبا عليهم، ونعم ما أورد ففيه احلّجة وطريق املحّجة«)2(. عىل املخالفني حمتجًّ

وتأثللر ابن إدريس بالسلليِّد املرتىض يف إنكار حجّية الرب الواحد بشللّدة، إذ نقل يف 
مقدمة السائر عن املسللائل املوصلّيات للسلليِّد املرتىض ما يقرب من مخسللة صفحات، 

ووافقه عليها مجيًعا)3(.

وقد تأّثر ابن إدريس أيًضا أشّد التأثر بعد الشيخ الطويّس، والسيِّد املرتىض بالشيخ 
املفيد، ونشري هنا إىل ثاثة موارد من ذلك:

وافق ابن إدريس يف بحث كثري الشللّك وأحكامه رأي الشلليخ املفيد، ثّم قال: . 1
وما أوردناه وقلنا به وصورناه قد أورده الشلليخ املفيد يف رسللالته إىل ولده 

حرًفا بحرف، وهو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا«)4(.

)1( البقرة: 144.
)2( ابن إدريس، السائر: 207/1.

)3( املصدر نفسه: 51-46.
)4( املصدر نفسه: 248.
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أفتى ابن إدريس بجواز نيابة عن املرأة عن املرأة والرجل، سللواء حّجت حّجة . 2
اإلسللام أم ال، فوافق يف ذلك الشيخ املفيد وخالف الشيخ الطويّس، ثّم قال: 
د بن النعلل�ن احلارثّي يف كتابه  للد بن حممَّ »وما أخرتنا مذهب شلليخنا حممَّ
 األركان، فإّنه قال: ومن وجب عليه احلّج فا جيوز له أن حيّج عن غريه، وال بأس 
أنَّ حيّج الرصورة عن الرصورة إذا مل يكن للرصورة مال حيّج به عن نفسه«)1(.

أفتى ابن إدريس يف كتابه الدّيات واجلنايات تبًعا للشلليخ املفيد بأّن من أحدث . 3
شلليًئا يف طريق املسلمني حدًثا ليس له، أو يف ملك لغريه بغري إذنه من حفر بئر 
أو بناء حائط وما أشبه ذلك ممّا ليس له أحداثه وال فعله فوقع فيه يشء أو زلق 
به أو أصابه من يشء من هاك أو تلف أو كس يشء من األعضاء كان ضامنًا 
ملللا يصيبه يف ماله من دون عاقلته، قليًا كان أم كثرًيا دون ما حيدث يف الطريق 

ممّا له إحداثه وفعله، فإّنه حمسن وما عىل املحسنني من سبيل.

د بن النع�ن«)2(. د بن حممَّ ثّم قال: »وما اخرتناه مذهب شيخنا املفيد حممَّ

ة موارد آراء الشيخ املفيد تأييًدا ودعً�  هذا مضاًفا إىل أّن ابن إدريس ذكر يف عدَّ
لرأيه يف مقابل آراء الشيخ الطويّس وغريه من الفقهاء)3(.

تاأثري ابن اإدري�س ب�صائر الفقهاء 
عىل الرغم من الركود الفقهّي احلاكم والسللائد آنذاك عىل أجواء احلوزات العلمّية 
التي تأّثرت بالشلليخ الطويّس وعظمته العلمّية إىل زمان ابن إدريس وأفكاره وآرائه عىل 

)1( ابن إدريس، السائر: 630.
)2( املصدر نفسه: 371-370/3.

)3( املصدر نفسه: 209، 259، 341، 370، 440.
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الفقهاء ممّن تا عرصه دوًرا كبرًيا يف تطّور الفقه الشيعّي وأثره البالغ، ولذا ال بّد من عدِّ 
ابن إدريس وكتابه السائر بداية ملرحلة جديدة من التطور الفقهّي الشيعّي.

إنَّ انتقاد ابن إدريس للحوزات العلمّية يف ذلك الوقت، وعدم وجود اجتهاد حي، 
وكللذا ترغيبه فقهاء عللرصه يف كتابة تصانيللف حتقيقّية ال خيلو قطًعا عن آثار يف ترشلليد 
ّ وتامذته كالفاضل  ودفللع العجلة العلمّيللة والفقهيَّة وتريج عل�ء أمثال املحّقق احِللللِّ

. ّ مة احِللِّ اآليّب والعاَّ

إّن تأثللري ابن إدريس عىل الفقهاء التالني لزمانه وتأّسلليهم به، ال يتخّلص يف اآلراء 
الفقهيَّللة، فحسللب، بل إّنم تأثللروا به يف املنهللج والطريقة االجتهادّية، وكللذا تأثروا به 
يف املنهللج والطريقللة االجتهادّيللة، وكللذا تأثروا به يف االهت�م بسللند احلديللث بداًل عن 
االهت�م بالقرائن، وبذلك يكون ابن إدريس قد أدخل باستدالله اجلامع والواسع الفقه 

االستداليّل مرحلة جديدة.

وكللذا صار ابن إدريس سللبًبا يف اهت�م الفقهاء بسللند احلديث ك� تقللّدم منذ زمان 
ّ بداًل عن االهت�م بالقرائن ك� كانت عليه طريقة الفقهاء، حيث كانوا قبل  املحّقللق احِللِّ
زمان ابن إدريس يستعينون برتجيح األخبار املتعارضة وتقديم حديث عىل آخر بقرائن 
مثل الشللهرة الروائّية وأمثال ذلك، إالَّ أّنه بعد بروز ابن إدريس وما تركه منهجه وآراؤه 
مة احِللِّّيني، ظهر منهج جديد يف دراسللة  ق والعاَّ عىل الفقهاء مللن بعده خصوًصا املحقِّ
احلديث أال وهو االهت�م بسللند احلديث بداًل عن االسللتفادة من القرائن، وأصبح ذلك 

رائًجا بني الفقهاء املتأّخرين في� بعد.

مة احِللِّّيني، وإن انربيا للدفاع  د تقّي التسللرتّي أنَّ املحّقق والعاَّ ويرى الشلليخ حممَّ
عللن الشلليخ الطويّس واهّت� ابن إدريللس بقّلة املعرفة، إالَّ أنَّه مع ذلللك أّثرت كل�ت ابن 
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إدريللس فيه�، فظهللر بذلك منهج جديد للمتأّخرين، وهو أّنللم بداًل عن الرتجيح عىل 
أساس القرائن اكتفوا بالرتجيح عىل أساس السند)1(.

ة واملخالفة للم�صهور  الآراء ال�صاذَّ
لقد كان البن إدريس مباٍن خاّصة وجهد واسع يف كس طوق الركود العلمّي، وإنَّه 
كان يمتللاز بروح التحّرر واجلرأة العلمّية، فكانت له آراء نادرة وخمالفة للمشللهور، إذ مل 

يلتزم يف بعضها فقيه من فقهاء الشيعة.

ونشري هنا إىل ن�ذج من آرائه النادرة، وهي عىل النحو التايل:

إفتاؤه بعدم وجوب صاة امليت إذا كان امليت ولد الزنا)2(.. 1

جواز غسل اليدين من األسفل إىل األعىل)3(.. 2

عدم وجوب القضاء والكفارة عىل الصائم في� لو تعّمد القيء)4(.. 3

عدم اشرتاط الفقر يف يتامى بني هاشم يف أخذ الُمس)5(.. 4

وجوب زكاة الفطرة عىل الضيف مضاًفا إىل وجوهبا عىل املضيف)6(.. 5

وجوب نفقة الزوجة الصغرية عىل الزوج، وإن مل جيْز له مواقعتها)7(.. 6

د تقّي، قاموس الرجال: 63/9، ط/مؤّسسللة النرش اإلسللامّي، قّم املقّدسة،  )1( التسللرتّي، حممَّ
سنة 1419هل.

)2( ابن إدريس، السائر: 357/1.
)3( املصدر نفسه: 99.

)4( املصدر نفسه: 378.

)5( املصدر نفسه: 496.
)6( املصدر نفسه:468.

)7( املصدر نفسه: 655/2.
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وجوب متكني الزوجللة زوجها بعد الدخول هبا، وإن مل يكن الزوج قادًرا عىل . 7
أداء املهر هلا)1(.

جواز نكاح بنت الالة وبنت العّمة حتَّى مع فرض الزنا بالالة والعّمة)2(.. 8

وجوب قتل تارك الصاة بعد ثاث مّرات عمًدا، أو اإلفطار يف شهر رمضان . 9
ثاثة أيام من غري عذٍر، فإّنه جيب قتله بعد أن يعّزر يف املّرة األّوىل والثانية)3(.

وجوب الوقوف يف الصاة عىل من فقد الساتر مومًيا للركوع والسجود سواء . 10
كان هناك من ال يّطلع عليه غريه أو يّطلع غريه)4(.

القول باستحباب قنوت واحد يف صاة اجلمعة)5(.. 11

املباحث غري الفقهيَّة
يف السائللر مضاًفا إىل املباحث الفقهيَّة هنللاك أبحاث أصولّية رجالّية كامّية لغوّية 

تارخيّية وأنساب ومعلومات عاّمة عّدة.

وعىل الرغم من عدم وجود تصنيف أصويّل مستقل البن إدريس، لكنّه يذكر أحياًنا 
 املباين األصولّية لدى اسللتنباطه لبعللض األحكام الرشعّية أيًضا، ومللن آرائه األصولّية 

ما يل:

)1( ابن إدريس، السائر: 591.
)2( املصدر نفسه: 529.

)3( املصدر نفسه: 532/3.
)4( املصدر نفسه: 360/1، العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 100/2.

)5( املصللدر نفسلله: 299، انظر: 299، انظر: الفاضل اآليّب، كشللف الرمللوز: 164/1، العّامة 
، خمتلف الشيعة: 225/2، العامّل، مفتاح الكرامة: 592/7. ّ احِللِّ
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إنَّ االسللتع�ل عامللة احلقيقللة)1(، وإنَّ العدول من املعنللى احلقيقّي إىل املعنى . 1
املجازّي با سبٍب غري جائٍز)2(.

ثبوت احلقيقة غري الرشعّية)3(.. 2

ظهللور صيغللة األمر يف الوجللوب والفورّية، وبنللاء عليه ف� مل يللدّل دليل عىل . 3
االستحباب حُتَمل عىل الوجوب)4(.

عدم تبعية القضاء لألداء واحلاجة يف القضاء إىل أمر جديد)5(.. 4

وجوب مقّدمة الواجب)6(.. 5

إّن النهي يقتيض التحريم والفسللاد)7(، وهو منهي عنه سللواء كان يف العبادات . 6
أم غريها)8(.

لو كان اسم اجلنس نكرة، فإنَّه ال يفيد العموم، بين� إذا كان حمىّل باأللف والام . 7
فإّنه ال يفيد العموم)9(.

نعم، مفاد بعض كل�ته استغراق اسم اجلنس لكونه نكرة ال ينايف ذلك)10(.

)1( ابن إدريس، السائر: 357/3.
)2( املصدر نفسه: 126/2.

)3( املصدر نفسه: 108، 426، 267/2.
)4( املصدر نفسه: 236، 598، 453/3، 472.

)5( املصدر نفسه: 183، 205، 206، 367.
)6( املصدر نفسه: 131-128، 338/2.

)7( املصدر نفسه: 238/2.
)8( املصدر نفسه: 218/1، 272، 384، 580/2.

)9( املصدر نفسه: 74.
)10( املصدر نفسه: 65، 75.
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إّن حسن االسللتفهام يف لفظ دليل عىل االشرتاك واإلطاق، فلو قال شخص . 8
مثًا: بقريب ماء فإّنه يصّح السللؤال: هل هذا املاء طاهر أو نجس؟. أما لو قال 

بجواري ماء الطهارة فإّنه سؤال غري صحيح)1(.

وجوب العمل بالعام قبل حتصيل الاص)2(.. 9

إّن رشط تصيص العام لكون املخّصص قطعًيا وقاطًعا للعذر)3(.. 10

حجّية العام بعد التخصيص لكونه حقيقة بالنسللبة ملللا تبقى من أفراد وصحة . 11
التمّسك به في� تبّقى منها)4(.

حجيَّة ظواهر القرآن الكريم واألخبار)5(.. 12

إّن فعل املعصوم كقوله حّجة)6(.. 13

اجلمع بني األخبار مقّدم عىل طرحها)7(.. 14

ال بّد من الرجوع إىل املرّجحات في� لو اضطّر إىل العمل ببعض وطرح البعض . 15
اآلخللر، واملرّجحات عبارة عللن تأييد األدّلللة)8(، موافقة أصللول املذهب)9(، 

)1( ابن إدريس، السائر: 65.
)2( املصدر نفسه:175.

)3( املصدر نفسه: 252/2.
)4( املصدر نفسه: 354.

)5( املصدر نفسه: 77/1، 256/3.
)6( املصدر نفسه: 591.

)7( املصدر نفسه: 93/2.
)8( املصدر نفسه: 111-110/1.

)9( املصدر نفسه: 284، 561
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األظهرّية)1(، األشهرّية)2(، كثرة األخبار)3(، أعدلّية الرواة)4(.

وعىل الرغم من أنَّ ابن إدريس استفاد بصورة واسعة يف السائر من أصول الفقه، 
لله مع ذلك ال يمكن عّده مؤّسللس املدرسللة األصولّيللة لعرصه، لتأّثللره يف أكثر آرائه  فإنَّ
األصولّيللة بالفقهللاء األصوليني قبله خصوًصا السلليِّد املرتىض، وتبعّية للله يف الذريعة، 
وقبوله تلك املباين واآلراء، كقبوله حقيقة االسللتع�ل، عدم تبعّيته القضاء لألداء، عدم 
حجّية الرب الواحد)5(، وداللة حسن االستفهام عىل االشرتاك، وجه حجّية اإلمجاع)6(، 
عللدم جواز إحداث قللول ثالث فيها، نعم مل يوافق ابن إدريس السلليِّد املرتىض يف بعض 
املللوارد كداللللة األمر عللىل الفورّية وداللة النهي عىل الفسللاد)7(، ووافللق يف ذلك رأي 

الشيخ الطويّس)8(.

إنَّ املنهللج الللذي اّتبعلله ابن إدريس يف علللم الرجال صعب للغايللة، فهو ال يعتمد 
 رواة املذهللب املخالفة األخرى كالسللكويّن، بل أشللكل عىل الشلليخ الطللويّس، إذ أخذ 

بروايته)9(.

وكللذا ال يعتمد ابن إدريس عللىل رواة أمثال حفص بن غياث القايض)10(، واحلكم 

)1( ابن إدريس، السائر: 284، 561.
)2( املصدر نفسه: 356.
)3( املصدر نفسه: 311.
)4( املصدر نفسه: 311.

)5( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 517/2.
)6( املصدر نفسه: 605/1، 642.

)7( املصدر نفسه: 605، 642.
)8( الطويّس، عدّة األصول: 226/1، 227.

)9( ابن إدريس، السائر: 267/1، 520/2.
)10( املصدر نفسه: 300.
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ابن عتبة، وأيب البخرتّي، ووهب بن منبه، هم من رواة املذاهب األخرى)1(.

وإّنه يرى أّن الرواة الفطحّية كع�ر بن موسللى السللاباطّي)2(، وسلل�عة، وزرعة)3(، 
وجعفر بن سلل�عة)4(، ورفاعة واحلسن بن فضال ملعونون، ال اعتقاد هلم باحلّق، بل من 

املعاندين والكّفار، وأّن رواياهتم ال اعتبار هلا)5(.

وأيًضللا ال يعري ابن إدريس اهت�ًما لروايللات الرواة من اإلماميَّة إذا صدر يف حّقهم 
ذّم مللن قبللل األئّمة، ك� فعل ذلك مللع رواية يونس بن عبد الرمحللان، إذ مل يعرها 
أمهّيللة ومل يعمللل هبا، لصللدور ذّم يف حّقلله– بناًء عىل بعللض األخبار– مللن ِقبل اإلمام 

.)6(الرضا

لقللد ذكر ابن إدريس عّدة نللكات ترتبط باحلاالت العارضة عىل احلديث ومتنه، ممّا 
جماله يف علم الدراية، فهو يرى يف جمال احلاالت العارضة عىل احلديث: لكونه مسللنًدا، 
عدالللة الراوي، وعدم خمالفة الللرب ألُصول املذهب، احّتاد طريللق وألفاظ الرب، قبول 
مضمون الرب لدى الراوي، وعدم اعرتاض األصحاب عن الرواية، عدم خمالفته للقرآن 

الكريم واإلمجاع واألخبار املتظافرة واملشهورة، وأيًضا عدم كون الرب من اآلحاد.

ويف جمللال متللن احلديللث أيًضا نجد ابللن إدريس يف مللوارد عّدة يللدرس مضمون 
األخبللار وُيبنّي حمتواها ثّم املللراد منها حتت عنوان )فقه احلديللث(، أو )فقه الرواية()7(، 

)1( ابن إدريس، السائر: 48/2.
)2( املصدر نفسه: 267/1، 520/2.

)3( املصدر نفسه: 675/2.
)4( املصدر نفسه: 95

)5( املصدر نفسه: 126/1، 267، 495.
)6( املصدر نفسه: 304/2.

)7( املصدر نفسه: 130، 187، 191.
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و)حترير الرواية()1(، وهذا يدّل عىل تسللّلطه وتضّلعه يف هذا املجال، حّتى إنَّ شللخصية 
علمّية كبرية مثل الشلليخ حممود احلميّص كان يرجع إليه يف فهم بعض األخبار، فيعجب 

من جواب ابن إدريس اجلامع والواضح)2(.

إنَّه عىل الرغم من وجود نكات كامّية قليلة يف السائر قياًسللا إىل األبحاث األدبّية 
واللغوّيللة، ممّا يدل عىل أّن ابللن إدريس خاًفا للفقهاء من الطراز األّول كالشلليخ املفيد 
والسلليِّد املرتىض قّل� كان يميل إىل الوض يف املباحثات الكامّية، فهو مع ذلك يستدّل 
يف بعللض املوارد عىل الفروع الفقهيَّة بنللاًء عىل بعض املباين الكامّية، ويف بعضها اآلخر 

يشري إىل نكات كامّية، ومن مجلة تلك املوارد:

اشرتاط العقل يف التكليف وتعّلق الطاب بالعاقلني)3(.. 1

استحالة التكليف ب� ال يطاق به)4(.. 2

اهتم ابن إدريس ببحث املصالح واملفاسللد واالستفادة منه يف استنباط احلكم . 3
الرشعي)5(.

بيان أمور ترتبط باألس�ء والصفات اإلهلّية)6(.. 4

بيان االختاف بني النسخ والتخصيص)7(.. 5

6 ..)8(اإلشارة إىل حادثة رّد الشمس ألمري املؤمنني

)1( ابن إدريس، السائر: 412، 742، 100/3.
)2( املصدر نفسه: 191-190.

)3( املصدر نفسه: 409/1، 430.
)4( املصدر نفسه: 311.
)5( املصدر نفسه: 172.

)6( املصدر نفسه: 36-35.
)7( املصدر نفسه: 76/1.

)8( املصدر نفسه: 265.



302

 الصيصللة األخللرى التللي يمتللاز هبللا السائللر فهللم ابللن إدريللس للمباحللث 
اللغوّيللة وتوضيحلله الدقيللق للمصطلحات الفقهيَّللة، وبذلك يكون عللرض تأثري علم 
اللغة واألدب يف عملية اسللتنباط األحكام، فهللو يمتاز يف طرح املباحث اللغوّية بثاث 

خصائص:

االستشهاد ونقل أقوال الّلغوّيني وبيان نقاط الضعف يف آراء بعضهم وترجيح . 1
قللول بعضهم اآلخر، فمثًا يف معنى لفللظ القلس نقل ابن إدريس كاًما البن 
بابويلله والليللل بن أمحللد واليزيدّي وابن فللارس وابن دريد، ثللّم رّجح قول 
اليزيللدّي لقّوتلله يف رأيلله )1(، وقد خيتللار يف بعض األحيان معنللى خيالف قول 

الّلغويني ويرّجحه عىل أقواهلم)2(.

استشللهاد ابن إدريس باألشللعار العربّية يف بيان معنى اللفظ وجذوره، وأيًضا . 2
بيان االصطاحات الفقهيَّة)3(.

نقل في� يقرب من أربعني موضًعا يف السائر عن صحاح الّلغة للجوهرّي، إذ . 3
كان متأّثللًرا به أكثر من غريه من اللغويني، وبعللد اجلوهرّي يمكن أن يقال إنَّه 
تأّثر بأيب سعيد األصمعّي، وابن فارس، وابن دريد، واملربد، والليل بن أمحد 

الفراهيدّي.

وإّنه تأثر يف توضيح معاين املصطلحات بأيب عبيد القاسم بن سام اهلروّي يف كتايب 
غريب احلديث والغريب املصنّف)4(.

)1( ابن إدريس، السائر: 388.
)2( املصدر نفسه: 556.

)3( املصدر نفسه: 161، 205، 314، 384، 530.
)4( املصدر نفسه: 269، 390، و 2: 373، و3: 127، 135



303

رائر  قراءة منهاجيَّة لكتاب ال�صَّ

وقللد اسللتفاد يف توضيح أسلل�ء احليوانللات من كتللاب احليوان للجاحللظ)1(، ويف 
توضيح ألفاظ علم الطب من كتاب منهاج البيان البن جزلة)2(.

هذا، مضاًفا إىل أّنه استفاد من اللغويني املعارصين له، بل يف بعض املوارد أّنه سأهلم 
مبارشة، ويف هذا املجال يمكن اإلشارة إىل ابن عّصار، وابن عّطار)3(.

وقللد كان البن إدريس اهت�م خاص بتوضيح وبيان معاين األلفاظ الفارسللّية التي 
استخدمها الفقهاء، مثل )ستوق()4(، و)بارنامج()5(، و)شاهني()6(، )وجاهق()7(.

لقللد ذكر ابن إدريللس ويف عّدة مواضع مللن السائر العرف والعللادة ومن جمموع 
استع�ل مصطلح العرف ُيعَلم أّنه استخدمها بأنحاء وصيغ خمتلفة سبعة، وهي: 

العللرف)8(، العللرف والعللادة )9(، عللرف الللرشع، أو عللرف الرشيعللة )10(، عرف 
العادة)11(، عرف الّلغة )12(، عرف االستع�ل)13(، عرف الزمان)14(.

)1( ابن إدريس، السائر: 337، 485، 486، 119/3، 130.
)2( املصدر نفسه: 486، 556.
)3( املصدر نفسه: 204، 641.

)4( املصدر نفسه: 270/3.
)5( املصدر نفسه293/2.

)6( املصدر نفسه: 121.
)7( املصدر نفسه: 91/3.

)8( املصدر نفسه: 80/1، 92.
)9( املصدر نفسه: 283، 339، 340، 481.

)10( املصدر نفسه: 56، 84، 132، 421.
)11( املصدر نفسه: 109/2، 583، 52/3، 56.

)12( املصدر نفسه: 524، 526، 583.
)13( املصدر نفسه: 49/3.

)14( املصدر نفسه: 109/2.
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وقد اسللتعمل املصنّف مصطلح )عادة( أيًضا أحياًنا إىل جوار مصطلح )العرف(، 
واسَتعَمل لوحده فقط وأحياًنا أخرى.

ومن جمموع املوارد املسللتعملة يف مصطلحي العرف والعادة يظهر أنَّه يريد من ِكا 
املصطلحني معنًى واحًدا.

وكذا يظهر أنَّ مراده من لفظ )العرف( بدون إضافة، ولفظ )عرف العادة( املضاف 
 إىل العللادة أّنلل� بمعنللى واحللد، إالَّ أّن العرف ملللا يكون قبللال الرشع والّلغللة فإنَّه أكثر 

ما يكون التعبري عنه بعرف العادة.

وكذا املراد من)عرف االسللتع�ل(، و)عرف الزمان( هو عرف العادة ال العرف يف 
 اللغة، ألّنه ذكر )عرف العادة(، و)عرف االستع�ل(، و)عرف الّلغة( تباًعا، واستعمل بعد 

كّل منها حرف )أو()1(، مّما يدّل عىل املغايرة، وأنَّ الواحدة منها غري األخرى.

وإنَّه ُيفَهم من اسللتع�ل )عرف الزمان( يف مللورد واحد إذ عطفه بحرف الواو عىل 
عرف العادة االشرتاك واالحتاد)2(.

هذا، مضاًفا إىل أّنه ذكر يف بحث تقّدم وتأّخر رتبة العرف أّنه عىل ثاثة أقسام:

عرف الرشع، عرف العادة، وعرف الّلغة)3(.

فلو كان عرف الزمان قسً� آخر للزم عليه ذكره أيًضا وبيان مكانته.

وممّا تقدم يعلم العرف يف رأي ابن إدريس عىل ثاثة أقسللام: عرف الرشع، وعرف 
العادة، وعرف الّلغة.

)1( ابن إدريس، السائر: 49/3.
)2( املصدر نفسه: 109/2.

)3( املصدر نفسه: 583.
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ثللّم إّن املراد من عرف الرشع اسللتع�ل لفظ أو عبارة أو هيئة يف لسللان الشللارع يف 
معنللى ومفهللوم خاص، فمثًا هيئة األمر يف عرف الللرشع تقتيض الظهور يف الوجوب، 
وهيللأة النهللي يف نفس العللرف املذكور تقتيض الظهللور يف التحريم. نعللم، أطلق عرف 

الرشع يف مورد واحد عىل خصوص القرآن الكريم)1(.

 ومللراده مللن عرف العللادة هو العللرف العللام واملحللاورات العرفّيللة والعادّية، إذ 
اسللتعمله يف مقابل عرف الرشع والّلغة، واملراد من عرف اللغة استع�ل اللفظ يف املعنى 

املوضوع له.

حينئٍذ، فاملراد من العرف الذي وقع مقّسً� هلذه األقسام ليس العرف االصطاحي 
الذي هو قسيم الرشع والّلغة.

إنَّ دور العللرف يف رأي ابن إدريس يف االسللتنباط هو خصوص دائرة موضوعات 
األحكام التي تسللاعد املجتهد يف تشخيص ومعرفة مصاديق عناوين وخطابات الشارع 
وحدودهللا، وال دور هلللا يف دائللرة األحكام وتغيريهللا، ولذا فإّنه يقللول يف بحث إحياء 
املللوات: »وإذا أذن واحد من األئّمللة لغريه يف إحياء ميت فأحياه فإّنه يملكه، فأّما 
 مللن حيييلله بغري إذنه فإّنه ال يملللك به... وأّما ما بلله يكون اإلحياء فلم يللرد الرشع بيان 
مللا يكللون إحياء دون ما ال يكون، غري أّنه إذا قال النبللّي: )َمن أحيا أرًضا فهي له(، 
ومل يوجد يف الّلغة معنى ذلك، فاملرجع فيه إىل العرف والعادة، ف� عرفه الناس إحياء يف 
العللادة كان إحيللاء وملك به املوات، وإّنه لل�َّ قال: )البّيعان باخليار ما مل يفرتقا(، رجع يف 

ذلك إىل العادة، هذا مذهبنا«)2(.

)1( ابن إدريس، السائر: 49/3.
)2( املصدر نفسه: 382/2.
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وإّن ابللن إدريس يرى أّن تعيني مصللداق املأكول الذي ال جيوز السللجود عليه)1(، 
ومصللداق ارتفللاع وانخفاض مكان اإلمللام واملأموم)2(، ومصداق كلللب الصيد املعلم 

الذي حيّل صيده، هو بيد العرف)3(.

والبحللث اآلخر يف العرف الذي بحثه ابن إدريللس يف السائر يرتبط برتبة العرف 
يف التعللارض، فللإن التعللارض إّن� يظهر في� لللو كان محل عنوان أو خطللاب مطلق عىل 

األعراف املختلفة.

ومللن مجلة ما تقّدم يظهللر أّن تعارض األعراف يف رأي ابللن إدريس يكون دائً� يف 
األلفللاظ والطابات املطلقة، وإنَّ املرجع يف ذلك هو عرف الرشع أواًل، ومن ثّم عرف 
العللادة وعرف اللغة، وعليلله تكون رتبة عرف الرشع مقّدمة عىل عللرف العادة واللغة، 

وإنَّ رتبة العادة مقّدمة عىل رتبة عرف اللغة)4(.

ثّم إّنه مضاًفا إىل األبحاث غري الفقهيَّة املختلفة التي ذكرناها، فإّن السائر يتضّمن 
نكات عىل هامش الكتاب املذكور يف خمتلف العلوم كالتاريخ وعلم األنساب واألمكنة 
وغريهللا، وبلل� يف ذلك األحللداث التارخيّية كواقعة الغديللر)5(، وتاريخ وفللاة عث�ن)6(، 
ونسللب أّم سللّيدنا اإلمام العباس بن عل)7(، وبني هاشللم)8(، وكللذا البحث حول 

)1( ابن إدريس، السائر: 268/1.
)2( املصدر نفسه: 283.

)3( املصدر نفسه: 83/3.
)4( املصدر نفسه: 109/2، 524، 583، 49-48/3، 54، 454.

)5( املصدر نفسه: 418/1.
)6( املصدر نفسه: 418.

)7( املصدر نفسه: 657-656.

)8( املصدر نفسه: 461-460.
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االسللكاف)1(، وبانقياه أو القادسللّية)2(، أو بئر زمزم وبيان وجه تسميته بذلك)3(، ويوم 
النوروز املعروف يف باد فارس)4(.

ويللرى ابن إدريس أّن نجل اإلمام احلسللني األكرب عّل بن احلسللني- خاًفا 
ه هي  للشلليخ املفيد الذي يرى أّنه هو اإلمام السّجاد- هو الشهيد بكرباء، وأّن أمَّ
ليللىل بنت عروة بن مسللعود الثقفّي، وأّنه أول من استشللهد مللن آل أيب طالب يف 

واقعة كرباء املقّدسة)5(.

ويرى ابن إدريس أّن عبيد اهلل بن النهشلللّية أخو اإلمام احلسللني كان يف جيش 
مصعللب بن الزبري ومن مجلة أصحابه، وأّنلله قتله املختار بن أيب عبيد باملذار وقربه هناك 
ظاهللر، والرب بذلك متواتر، وليس ك� ذكر الشلليخ املفيد يف اإلرشللاد أّنه ُقتِل بكرباء 

.)6(املقّدسة مع أخيه اإلمام احلسني

 وإّنه اختار من بني ثاثة أقواٍل قيلت يف موضع َدْفن السيِّدة الزهراء بأّنا ُدفِنت 

يف دارها، لكونا األظهر يف الروايات، وعند املحّصلني من عل�ء الشيعة)7(.

)1( ابن إدريس، السائر: 430.
)2( املصدر نفسه: 479.
)3( املصدر نفسه: 615.
)4( املصدر نفسه: 315.

)5( املصدر نفسه: 657-654.
)6( املصدر نفسه: 657.

)7( املصدر نفسلله: 652. والقوالن اآلخران: أّنا ُدفنت بالبقيع، وروي أنّا دفنت بني القرب واملنرب 
الرشيف.





يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)8(

 دراسة حول منهج كتاب
)كشـف الرمـوز)

بقلم
ال�صيخ خليل الكريوايّن

ترجمة
ال�صيِّد حيدر احل�صينّي

 جملَّة فقه اأهل البيت، العددان 61 و62، ال�صــنة ال�صاد�صــة ع�صرة، 1432هـ/
ا لاً وثانياً 2011م، وُطبعت بق�صمني: اأوَّ
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يف البللدء تعللّرض الكاتب يف هذا القسللم من هذه الدراسللة ملؤلَّف كشللف الرموز 
وسريته الذاتية، بعد ذلك تعّرض لدراسة كتاب )كشف الرموز()1( ضمن عّدة حمّطات: 
خصائص الكتاب ومنهجه، وما تضّمنه من كتب وأبواب فقهية، ونقله ألقوال الفقهاء، 
مللة يف ذلك، وطريقة فهمه  ومللدى دّقته يف النقللل، واالختافات بينه وبني خمتلف العاَّ

لكام الفقهاء وتأّثره هبم.

)1( الفاضل اآليّب، احلسن بن أيب طالب، كشف الرموز يف رشح املخترص النافع، حتقيق: الشيخ عّل 
بناه األشتهاردّي، واحلاج آغا حسني اليزدّي، مؤسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني، 
قللّم املرّشفللة، ط3، 1417هللل، القطع املتوسللط الوزيرّي، عللدد املجّلدات2، عللدد الصفحات 

بالرتتيب )592( و)741(.
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موضللوع بحثنللا يف هذا املقال هللو الكتاب القّيم )كشللف الرمللوز( رشًحا لكتاب 
، تأليف الفقيه الشللهري زين الدين احلسللن بن أيب طالب  ّ املختللرص النافع للُمحّقق احِللِّ

املعروف بل)الفاضل اآليّب(، والكتاب دورة فقهيَّة كاملة عبارة عن متن ورشحه.

ونبدأ البحث بمقّدمة للتعريف بشخصّية املؤّلف وسريته الذاتّية.

الهوّية ال�صخ�صّية
د، احلسللن)2( بن أيب طالب بللن ربيب)3( الدين ابن أيب املجد  زين الدين)1(، أبو حممَّ

)1( ذكللر بعضهللم أّن لقبلله )عللّز الديللن(. راجللع: األمني، حمسللن، أعيللان الشلليعة، دار التعارف 
للمطبوعات بريوت، ط1، 1406هل: 631/4. املوسللوّي البجنللوردّي، كاظم، دائرة املعارف 

اإلساميَّة الكربى، مركز دائرة املعارف، طهران، ط2، 1374ش: 71/1.
د،  )2( ذكر يف جواهر الكام ضمن نقله لقوٍل عن مفتاح الكرامة )العامّل احلسللينّي، جواد بن حممَّ
مة، مكتب النرش اإلسللامّي التابع جل�عة املدّرسللني، قّم  مفتللاح الكرامة يف رشح قواعللد العاَّ
د  د بن أيب الفضللل(. النجفي، حممَّ املرّشفللة، ط1، 1419هل: 157/7( أّن اسللمه )عل بللن حممَّ
حسللن، جواهللر الللكام يف رشح رشائع اإلسللام، حتقيق وتصحيللح: عباس القوچللايّن وعّل 
اآلخونللدّي، دار إحيللاء الللرتاث العللريّب، بللريوت، ط7: 28/10، وهو خطأ، وذكللر يف أعيان 
د بن احلسللن( من  د اليوسللفّي(، ورأى أّن التعبري بل)أبو حممَّ الشلليعة: 429/2 أّن كنيته )أبو حممَّ
خطأ النّسللاخ، ويف رياض العل�ء: األفندّي األصفهايّن، املريزا عبد اهلل، رياض العل�ء وحياض 
الفضللاء، الّيام، 1401هل: 147/2، نقًا عن أحد معارصيه يف حاشلليٍة له عىل رسللالة حتمل 
د بن احلسللن بن زبيب  عنللوان )حرمللان الزوجة من األرضيللني والعقارات( أّنه قللال: »أبو حممَّ
الديللن، أيب طالب بن أيب املجد اليوسللفّي«، ثللّم يضيف قائًا: »يبدو أّن إضافللة كلمة )ابن( بني 

د( ناشئ عن طغيان القلم...«. )احلسن(، و)أبو حممَّ
)3( اختلللف يف ضبطه املؤّرخون، فبعض ضبطه )ربيب(، وبعض آخر )زينب(، واحتمل صاحب 
د بن عبد الغنّي املعروف بابن ربيب. رياض  ريللاض العل�ء أّنه ابن عّم نظام الدين، أمحد بن حممَّ
العل�ء: 147/1، وأيًضا راجع: السللبحايّن، جعفر، موسللوعة طبقات الفقهاء، مؤّسسللة اإلمام 
الصللادق، قّم، ط1، 1418هللل: 62/7 ، أعيللان الشلليعة: 280/2، و429، و631/4، 

و325/10.
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اليوسللفّي، املعروف بل)الفاضل اآليّب(، وُعرف أيًضا بل)كاشف الرموز(، و)اليوسفّي(، 
و)شارح النافع(، و)ابن ربيب( أو)ابن زينب(، و)تلميذ املحّقق()1(.

مولده
ولد يف )آبه(، أو )آوه()2(، وال يتوافر لدينا تاريٌخ دقيٌق لوالدته ووفاته، لكنّنا نعلم 
أنَّه كان حيًّا إىل سللنة )672هل( عىل أقّل تقدير، حيث يوجد يف آخر إحدى نسللخ كشف 

الرموز أّنه فرغ منه يف سنة )672هل(.

درا�صته
بللدأ الفاضل اآليّب دراسللته العلوم الدينّيللة يف موطنه، ثمَّ هاجللر إىل العراق إلمتام 
دراسللته، فقصد احلّلة الفيحاء، ليدرس يف حوزهتا العلميَّة التي كانت مركًزا علميًّا مه�ًّ 
آنذاك، فوفَّقه اهلل لنيل مكانة علميَّة رفيعة اسللتحّق من خاهلا أن يدرج اسللمه بني كبار 

فقهاء الشيعة يف القرن السابع اهلجرّي.

للد مهللدّي، الفوائد الرجالّيللة، مكتبة الصللادق، طهللران، ط1، 1363ش:  )1( بحللر العلللوم، حممَّ
.179/2

 )2( اآليّب أو اآلوّي منسللوب إىل قريللٍة اسللمها )آبلله( أو )آوه( يف أطللراف أصفهللان أو سللاوه، 
وأهلها شيعة من زمان األئّمة، وعّدها السيِّد بحر العلوم قريبة من الرّي، وعّدها صاحب 
الكنللى واأللقللاب من توابع مدينة قللّم، والذي يبدو هو عللدم التنايف بني هذه األقللوال الثاثة، 
حيث يمكن القول بصّحتها مجيًعا بماحظة أّن قرية آوه التي ُتعّد اليوم من نواحي مدينة سللاوه 
بلحللاٍظ، ومن نواحي مدينة قّم بلحاٍظ آخر، تبعد عن كّل من الرّي وأصفهان بمسللافة واحدة، 
 وذكرت بعض املصادر هذه القرية يف رواية عن ليلة معراج النبّي. راجع: مجع من املحّققني، 
 دائللرة معارف التشللّيع، منشللورات الشللهيد السللعيد حميللي، ط3، 1375ش، يف ذيل مصطلح 

)آبه(.
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اأ�صاتذته وتالمذته
ّ )ت 676هل(، وقام برشح كتاب  ُيعللّد الفاضل اآليّب من أبرز تامللذة املحّقق احِللِّ
أسللتاذه )املختللرص النافللع( يف حياته، فاسللتحّق أن يصفه صاحب )الكنللى واأللقاب( 

بقوله: »شهرته دون فضله، وعلمه أكثر من ذكره ونقله«)1(.

تذكللر مقّدمللة الكتاب)2( أّن مدينة احلّلللة الفيحاء كانت حتتضن تلللك األّيام فقهاء 
كبللاًرا، ممّا يبنّي مكانة حوزهتللا العلميَّة الرفيعة ومنزلة فقهائهللا يف تلك احلقبة، وخاّصة 

. ّ عاملها الكبري املحّقق احِللِّ

، وال هي  ّ  مل تتطّرق كتب الرتاجم لذكر أسللاتذة للفاضل اآليّب سللوى املحّقق احِللِّ
ذكللرت أحللًدا مللن تامذتلله أو مؤّلفاته غري )كشللف الرمللوز()3(، وال ُيسللتفاد من غري 
ّ من دون أن  مة احِللللِّ كتللب الرتاجم شلليًئا زائًدا عليها، وعّد بعضهم من أسللاتذته العاَّ
يذكر مصللدًرا ملّدعاه)4(، وهو يف غاية الّبعد بماحظللة أّن العّامة كان تلميًذا للمحّقق، 
 والفاضللل اآليّب أيًضا كان تلميًذا لديه، وعليه ينبغي أن ُيقال إّن� كانا مًعا تلميذين لدى 

املحّقق.

ثللّم إّن املصنّف)5( يذكر يف ناية كتابه أّنه عازم عللىل تأليف رشحني لكتابني- ومها 
حسللب قول بعٍض)6( )رشائع اإلسام(، و)املخترص النافع(- واحتمل بعض)7( أّنه قام 

)1( القّمّي، عّباس، الكنى واأللقاب، مكتبة الصدر، طهران: 4/2.
)2( كشف الرموز: 38/1.

)3( أعيان الشيعة: 631/4.
)4( الفكر السيايّس، للمحّقق احِللِّلّي: 32، وكذلك مقّدمة جامع املقاصد: 39/1.

)5( كشف الرموز: 688/2.
)6( الرياض: 147/1.

)7( أعيان الشيعة: 632/4.
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برشحه�، لكن يبدو أّنه مل يوفَّق إلنجاز ما عزم عليه بماحظة أّن أحًدا مل ينقل عنه قواًل 
من غري هذا الكتاب، وال هو نفسه ذكر شيًئا عنه، ومن هنا ُيمكن عّد أّن آراءه يف كشف 

الرموز هي آخر آرائه الفقهيَّة.

التعريف بالكتاب
املحور األساس الذي ينصبُّ فيه مقالنا هذا هو كشف النقاب عن )كشف الرموز( 

ه األثر الفقهّي الوحيد للفاضل اآليّب، والتعريف به ضمن البحوث التالية: بعدِّ

عنوان الكتاب، وزمان تاأليفه، والهدف منه
رّصح املصنّف يف مقّدمة كتابه)1( بأّن عنوانه هو: )كشللف الرموز(، وهو ما اشللتهر 
به يف كل�ت الفقهاء، ورّب� ُعربِّ عنه بل)الكشللف()2( اختصاًرا، ويبدو أّن )غاية املراد()3( 
للشللهيد األّول )ت 786هللل(، هو أّول مصللدر فقهّي نقل عن كشللف الرموز، غري أّنه 
 مل يذكللر عنوانلله، وأّول من نقل عنه مع ِذكر الكتاب واسللم مؤّلفه هللو الفاضل املقداد 

)ت 826هللل()4( يف )التنقيح الرائع()5(، والذي هو أيًضا من شلللّراح )املخترص النافع(، 
وال ُيشاَهد أّي ذكر للمصنِّف وال لكتابه يف املصنّفات الفقهيَّة قبل ذلك.

)1( كشف الرموز: 41/2.
)2( مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العّامة: 243/2.

للد بن مّكللّي العامّل، غاية املللراد يف رشح نكت اإلرشللاد، مكتب اإلعام  )3( الشللهيد األّول، حممَّ
اإلسامّي، قّم، ط1، 1414هل: 562/3.

)4( الفاضل املقداد السلليورّي، مجال الدين بن عبللد اهلل، التنقيح الرائع للمخترص النافع، مكتبة آية 
اهلل املرعّش النجفّي، قّم، ط1، 1403هل: 32/1.

)5( يصلللّرح مؤّلللف هللذا الكتاب يف نايللة كتاب الوصّيللة والديَّات أّنلله صنّفه بللني عامي )813 
و818هل(.
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وترّصح كتب الرتاجم بأّن )كشف الرموز( هو ثاين رشح لكتاب )املخترص النافع( 
ّ نفسه الذي رشح فيه باب العبادات،  بعد كتاب )املعترب يف رشح املخترص( للمحّقق احِللِّ

وشيًئا من كتاب احلّج)1(.

وال نعلم تارخًيا دقيًقا لبدء تدوين كشف الرموز، لكّن نقله عن )املعترب()2( يكشف 
أّنه مصنٌّف بعده)3(، أّما الفراغ منه فقد وقع سللنة )672هل()4(، اسللتناًدا إىل النسخة التي 
مة املجليّس، ويف الذريعة: »فرغ منه يف شعبان )672هل(«)5(. ومن جهة  عليها خّط العاَّ
ّ بللل»« كّل� ذكره، علً� أّن املحّقق تويّف سللنة  أخللرى يعرّب املصنّف عللن املحّقق احِللِّ

)676هل(، فينبغي أن ُيقال إّنه أّلفه يف حياة أستاذه املحّقق.

ويرى صاحب )الفوائد الرجالّية( أّن )كشللف الرموز( مؤلَّف قبل كتاب )خمتلف 
مة، وأّن بينه� اختاًفا يف نقل أقللوال العل�ء، فيجب الرجوع إىل املصدر  الشلليعة( للعاَّ
املنقللول عنه، لتّتضح حقيقة األمر، وذلك خاٌف للكتللب املتأّخرة عن املختلف، إذ إّن 

غالبها يأخذ عنه)6(.

 ويرى صاحب )الرياض( أّن الفاضل اآليّب بدأ تأليف كتابه يف السفر)7(، لكنّه مل يذكر 
مصدًرا ملّدعاه، ويستند إليه يف أعيان الشيعة، ويعّده شاهًدا عىل علّو مّهة املصنّف)8(.

)1( الطهللرايّن، آغا بزرگ، الذريعة إىل تصانيف الشلليعة، دار األضواء، بللريوت، ط3، 1403هل: 
58/14، أعيان الشيعة: 632/4.

)2( ينقل املصنّف عن املعترب يف ثاثة موارد: 77/1، 106، 114.
)3( كتاب املعترب أيًضا ال نعلم تاريخ تدوينه بالدّقة.

)4( راجع: كشف الرموز: 20/1. 
)5( الذريعة: 35/18.

)6( الفوائد الرجالّية: 185/2.
)7( رياض العل�ء: 179/1. 

)8( أعيان الشيعة: 632/4.
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قللام الفاضل اآليّب بتأليف كتابه نزواًل عند طلب مجع من العل�ء، وُيشللري عنوانه إىل 
أّن املؤّلف كان بصدد كشف رموز وأرسار كتاب )النافع(، وهو)خمترص الرشائع()1(. ويف 
هذا يقول املؤّلف: »فالتمس منّي بعض إخواين يف الدين، ورفقائي يف طلب اليقني، أحسن 
الظّن يب- والظّن خيطئ وُيصيب- أن أكشللف قناع اإلشكال عن رموزات كتاب النافع، 
أعني كتاب )خمترص الرشائع(، إذ هي إشارة إّما إىل أقوال األصحاب وفتاوهيم وأخبارهم 
وأحاديثهللم، وإّمللا إىل مدلللول األصول املسللّلمة واإلطاقات املشللهورة، ويصعب عىل 
املبتدئ، بل عىل املنتهي حفظها، ويشكل ضبطها احتياًجا هلا إىل مطالعة الكتب وممارستها، 

وتكرار األنظار ومداومتها، فوجدت طاعته راحة، وإجابته طاعة، فقمت به...«)2(.

الأبواب الفقهّية
يشللتمل كتاب كشللف الرموز تبًعا لل)املخترص النافع( عىل أقسللام أساسلليَّة أربعة: 

العبادات، والعقود، واإليقاعات، واألحكام.

ويشللتمل قسللم العبادات منه عىل كتب: الطهارة، والصاة، والللزكاة، والُمس، 
والصوم، واالعتكاف، واحلّج، واجلهاد.

)1( كتاب )املخترص النافع( تأليف نجم الدين، جعفر بن احلسللن املعروف باملحّقق احِللِّلّي، خمترص 
كتللاب )رشائع اإلسللام(، ومن هنا ُيقللال له أيًضللا: )النافع يف رشح خمتللرص الرشائع(. راجع: 
الذريعللة: 57/14، حاجللي خليفللة، مصطفى بن عبد اهلل، كشللف الظنون عن أسللامي الكتب 
والفنللون، دار إحياء الللرتاث العريّب، بريوت: 1922/2، وهذا الكتللاب خاصة لدورة يف فقه 
الشلليعة، تشللتمل عىل آراء املؤّلف عىل شللكل فتاوى. وحظي باهت�م العل�ء منذ تصنيفه فعّلقوا 
عليلله ورشحوه، ومللن رشوحه كتاب )كشللف الرمللوز(، و)غاية املللرام(، و)إيضللاح النافع(، 
و)املهّذب البارع(، و)رياض املسللائل(، وسللبق هؤالء كّلهم املصنّف نفسه حيث رشحه بكتاب 

)املعترب يف رشح املخترص(، لكنّه مل يوّفق إلمتامه.
)2( كشف الرموز: 38/1.
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ويشللتمل قسم العقود عىل كتب: التجارة، والرهن، واحلجر، والض�ن، والصلح، 
والرشكة، واملضاربة، واملزارعة، واملسللاقاة، والوديعللة، والعارّية، واإلجارة، والوكالة، 

والوقف، والصدقات، واهلبات، والسبق والرماية، والوصايا، والنكاح.

ويشتمل قسم اإليقاعات عىل كتب: الطاق، والُلع واملباراة، والظهار، واإلياء، 
واللعان، والعتق )التدبري، واملكاتبة، واالستياد(، واإلقرار، واألي�ن، والنذر، والعهد.

ويشللتمل قسللم األحللكام عىل كتللب: الصيللد والذباحللة، واألطعمللة واألرشبة، 
والغصب، والشللفعة، وإحياء املللوات، واللقطللة، واملواريث، والقضاء والشللهادات، 

واحلدود والتعزيرات، والقصاص والدّيات.

املقّدمات الثالث
يذكر املؤّلف مقّدماٍت ثاًثا قبل أن يدخل يف صلب بحوث كتابه، وهي:

املقّدمة األّوىل: يوّضح فيها بعض املصطلحات من قبيل: )األشللهر(، و)األظهر(، 
و)األشللبه(، و... فيقللول: »قللد قّرر املصنّللف- أدام اهلل ظّللله- أّن كّل مللا يف كتابه من 
قوللله: )األشللهر( يعني به مللن الروايات املختلفللة، و)األظهر( يف فتللاوى األصحاب، 
و)األشللبه( ما تللدّل عليه أصول املذهب من العمومللات واإلطاقات أو داللة عقل أو 
متّسللك باألصل، ويف معناه )األنسب واألصّح( من األقوال ممّا ال حيتمل عند املصنّف، 

ويستعمل )األحوط( بمعنى املندوب واألّولوّية«)1(.

ملحوظتان

- امللحوظــة األّوىل: مل يوّضح املؤّلف مراد امُلحّقللق من بعض املصطلحات- التي 

)1( كشف الرموز: 39.
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- من قبيل: )األكثر(، وهو  ّ أوضحهللا الرّشاح من بعده كالفاضل املقداد وابن فهد احِللِّ
ما عليه أكثر األصحاب، و)األّوىل(، وهو ترجيح أحد القولني أو االحت�لني يف املسللألة 
عللىل اآلخر، والل)ترّدد(، ويسللتعمله املحّقللق حين� يرى تعارًضللا يف األدّلة وال ترجيح 
لبعضهللا عىل بعض، و)عىل قوٍل( في� إذا كان القول مشللهوًرا بني الفقهاء لكن املصنّف 
مل يعثللر له عىل دليللل، و)األقرب(، ومل تذكر سللائر الكتب املراد منلله، و)تريج(، وهو 
تسيللة احلكم من املللورد املنطوق به إىل ما هو مسللكوت عنه ألولوّيللة ثبوت احلكم يف 
املسللكوت عنه، من قبيل: اسللتفادة حرمة اإلرضار بالوالدين من حرمة قول )ُأٍف( هل�، 
أو جلهللة وجود النص عىل عّلة احلكم يف املنطوق، ثّم ينطبق احلكم عىل كّل مورد توجد 
فيلله العّلة، واألّول يذكر بل)التنبيه باألدنى عىل األعىل( )1(، والثاين ُيذكر بل)2( مثال )احّتاد 

طريق املسألتني()3(.

وامُلاحظ هو ندرة استع�ل املحّقق للمصطلحات املتقّدمة، من قبيل: )عىل قوٍل(، 
إذ اسللتعمله مّرتني فقط، و)قوٌل مشهور( اسللتعمله مّرة واحدة، و)األكثر( و)األقرب( 

)1( أّول ملللن اسللتعملل هلللذا التعبري هلو العّامة فلللي القلواعد، وعبلّر عنلله يف املختلف: بل)داللة 
، نجم الدين جعفر بن احلسن، امُلعترب يف رشح  ّ التنبيه(، ويف املعترب بل)فحوى الكام(. املحّقق احِللِّ
، احلسن بن  ّ مة احِللِّ  املخترص، مؤّسسللة سيِّد الشللهداء، قّم، ط1، 1407هل: 31/1، العاَّ
يوسللف، قواعللد األحكام يف معرفة احلال واحلللرام، مكتب النرش التابع جل�عة املدّرسللني، قّم 
، خمتلف الشلليعة، مكتللب النرش التابع جل�عة  ّ مة احِللِّ املرّشفللة، ط1، 1413هل: 418/1، العاَّ

املدّرسني، قّم املرّشفة، ط2، 1413هل: 26/3.
)2( أّول من اسللتعمل التعبري املذكور فخر املحّققني يف كتاب إيضاح الفوائد، ثّم ورد بعده يف كام 
الشهيد يف غاية املراد، ثّم يف التنقيح للفاضل املقداد، والظاهر أّن املراد منه هو القياس املنصوص 
د بن احلسللن، إيضاح الفوائد يف رشح مشللكات القواعد، مؤّسسة  العّلة. فخر اللُمحّققني، حممَّ

إس�عيليان، قّم، ط1، 1387هل: 71/3، غاية املراد: 441/3، التنقيح الرائع: 7/1.
د األسللدّي، املهّذب: البارع يف  )3( التنقيح الرائع: 9/1، ابن فهد احِللِّلّي، مجال الدين أمحد بن حممَّ
رشح املخترص النافع، مكتب النرش التابع جل�عة املدّرسني، قّم املرّشفة، ط1، 1407هل: 67/1.
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ذكر كّل منه� مّرتني يف مقام نقل القول، و)األوىل( جاء يف كامه سّت مّرات، ولعّل هذا 
هو سبب عدم توضيح هذه املصطلحات.

أّمللا مصطلللح )تريللج( فقد اسللتعمله ابللن إدريللس عللّدة مللّرات يف السائر)1(، 
وتبعه املحّقق فاسللتعمله يف بعض كتبه، مللن قبيل: )الرشائع()2(، و)نكللت النهاية()3(، 
و)املعترب()4(، ثّم بعد ذلك راج استع�له وخاصة يف كتب العّامة، ويف )املخترص النافع( 

. ورد مّرة واحدة، وعرّب عنه بل)خمّرج()5(، ومل يتّم التعّرض ملعناه قبل ابن فهد احِللِّّ

أّمللا مصطلللح )ترّدد( فقللد ورد يف املخترص النافللع )97( مّرة، فكان املناسللب أن 
يوّضح املؤّلف معناه)6(.

- امللحوظة الثانية: ُيمكن أن ُيستفاد من ترصيح الفاضل اآليّب يف مقّدمة كتابه:»قد 
قّرر املصنّف- أدام اهلل ظّله- أّن كّل ما يف كتابه من قوله...«)7(: أّنه فهم ُمراد املحّقق من 

هذه املصطلحات عن طريق ال نعرفه، وليس األمر جمّرد استنتاج منه.

د بن منصللور، السائر احلاوي لتحرير الفتللاوي، مكتب النرش التابع  )1( ابللن إدريس احِللِّلّي، حممَّ
جل�عة املدّرسني، قّم املرّشفة، ط2، 1410هل: 605/1، و118/2.

لّي، نجم الدين جعفر بن احلسللن، رشائع اإلسام، مؤّسسة إس�عيليان، قّم، ط2،  )2( امُلحّقق احِللِّ
1408هل: 36/3. وقد ورد مصطلح )تريج( يف الرشائع مّرة واحدة، واملخترص النافع خاصة 

له.
لّي، نجم الدين جعفر بن احلسن، نكت النهاية مكتب النرش التابع جل�عة املدّرسني،  )3( امُلحّقق احِللِّ

قّم املرّشفة، ط1، 1412هل: 328/3.
)4( املعترب: 255/1، و515/2.

لللّي، نجللم الديللن جعفر بن احلسللن، املختللرص النافع يف فقلله اإلماميَّة، مؤّسسللة  )5( املحّقللق احِللِّ
املطبوعات الدينّية، قم، ط6، 1418هل: 81/1. »الثالثة: لو نيس اإلحرام حتَّى أكمل مناسللكه 

فاملروي: أّنه ال قضاء. وفيه وجه بالقضاء خمّرج«. 
)6( نعم، أوضح املؤّلف يف رشحه وجه ترّدد املحّقق يف عّدة موارد.

)7( كشف الرموز: 39/1.
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املقّدمــة الثانية: تناول املؤّلف يف هذه املقّدمة بيللان منهجه يف اختيار الروايات التي 
يسللتدّل هبا، إذ يقول: »وقد أودعت يف هذا الكتاب ممّا استدللت به الروايات املستعملة 
غري الشللاّذة والنادرة، واجتهدت يف إيراد األصّح منها، فاألصّح، اللهّم إالَّ أن يكون قد 

استعملها املشايخ يف فتاوهيم فأوردهتا، والنظر إىل عملهم، ال إليها...«)1(.

املقّدمة الثالثة: ُيشللري املؤّلف فيها إىل سبب عدم نقله أقوال بعض الفقهاء من قبيل 
أتباع الشيخ، فقد قال: »قد اقترصت يف ذكر أقوال األصحاب عىل املشايخ األعيان الذين 
د بن احلسن الطويّس،  هم قدوة اإلماميَّة ورؤسللاء الشلليعة: الشيخ اجلليل أبو جعفر حممَّ
د بن  والشلليخ املفيد، واملرتىض علم اهلدى، والفقيلله عّل ابن بابويه، وابنه أبو جعفر حممَّ
عّل، واحلسن ابن أيب عقيل الع�يّن، وأبو الصاح عّل بن تقّي احللبّي، وأبو يعىل سّار، 
. وأخللت بذكر متابعي الشلليخ، إذ به غنية عنهللم، ورّب� ُأفِرد  ّ للد بللن إدريس احِللِّ وحممَّ
بذكر القايض عبد العزيز بن الرّباج، والشلليخ السللعيد قطللب الدين الراوندّي صاحب 
املغنللي والرائع، والشلليخ العميد ع�د الدين الطويّس صاحب الواسللطة والوسلليلة...
وأخللللت بذكللر ابن اجلُنيد إالَّ نادًرا، ملا ذكر الشلليخ أبو جعفر أّنلله كان يقول بالقياس، 

فرتكت تصانيفه«)2(.

ثللّم يوّضللح الرموز التي ُيشللري هبللا اىل الفقهللاء، مّتبًعللا يف ذلك أسللتاذه يف كتاب 
)املعترب()3(، وهذه الرموز عىل النحو التايل:

• ، أستاذ املؤّلف.	 ّ شيخنا: املحّقق احِللِّ

)1( كشف الرموز 1: 39 40.
)2( املصدر نفسه.

)3( ألنَّ أّن املحّقللق ينقل عن كثري من الفقهللاء، فالرموز التي يذكرها أكثر مّما ذكره املؤّلف )راجع: 
املعترب: 33/1(.
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• د بن احلسن الطويّس.	 الشيخ: أبو جعفر حممَّ

• الشيخان: الشيخ الطويّس والشيخ املفيد.	

• الثاثة: الشيخان مع السيِّد املرتىض.	

• املتأّخر: ابن إدريس.	

ويذكر سبب تسللميته ابن إدريس بل)املتأّخر(، وذلك لرجحانه عىل متأّخري زمانه 
بحسن النظر وتدقيقه يف أصل الفقه وتفريعه، لكنّه بعد ذلك ينّبه يف التام أّن ابن إدريس 

أخفى منزلة نفسه بجفائه عىل الشيخ، وإقدامه عىل منع العقل)1(.

نقل اأقوال الفقهاء
ينقل كشللف الرموز أقوال كبللار الفقهاء الذين رّصح بأسلل�ئهم يف املقّدمة الثالثة، 

سعًيا منه لكشف رموز )املخترص النافع(.

ويأيت ابن إدريس عىل رأس من ينقل عنهم كشف الرموز، مقارنة بالشيخ، واملفيد، 
والسيِّد املرتىض، واملحّقق، ثم يأيت بعده الشيخ الطويّس، األمر الذي يكشف عن اهت�م 
املؤّلف بمدرسللته الفقهيَّة، وإّن نقله عن )املعتللرب( للمحّقق- وهو رشح عىل )املخترص 
النافع(- يكشللف عن اهت�مه بمؤّلفات أسللتاذه. وينقل أيًضا يف مللوارد عّدة عن كتاب 
)البللرشى( ملعارصه الفقيه السلليِّد أمحد بن طاوس )ت 673هل(- وهو أخو السلليِّد ابن 

طاوس املعروف- وكانت له معه مباحثات أيًضا)2(، ويذكره باحرتام وإجال)3(.

)1( كشف الرموز: 40/1.
)2( املصدر نفسه: 97/2.

)3( راجللع: املصللدر نفسلله: 223/1، و459. ومللع كّل اجلهد الللذي بذله املؤّلللف يف نقل أقوال 
الفقهاء، إالَّ أّنه يف بعض املوارد مل ُيرش حتَّى إىل أقوال الفقهاء الذين تعّهد بنقل أقواهلم، وذلك= 
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والنقطة اجلديرة باالهت�م يف أسلللوب املؤّلف يف هذا القسم أّنه وخاًفا ألستاذه يف 
)املعترب( نراه يتجنّب نقل آراء فقهاء أهل السللنّة وأدّلتهم إالَّ يف موارد نادرة، وإن نقلها 
أحياًنللا فهو يف مقام نقل قول الشلليخ الطللويّس يف الاف ال غري، ولعّللله أّول فقيه قام 

بتخليص الفقه الشيعّي من آراء أهل السنّة.

ويرى مؤّلف كتاب )مقّدمة عىل فقه الشيعة( أّنه: »حدثت تغيريات أساسّية شكًا 
فا عىل طريقة  ومضموًنا يف الفقه الشلليعّي بعد ظهور كتايَب املبسللوط والاف الّلذين ُالِّ
الفقه السنّي ومبانيه، واختّل نسيجه العاّم، فأصبح مزجًيا بني النظامني، ثّم اتبعت الكتب 
الفقهيَّة االسللتداللّية املوّسعة هذا األسلوب، فنراها تقّدم أّواًل آراء واستدالالت فقهاء 
السنّة، وغالًبا ما تعتمد عىل كتاب الاف يف ذلك، ثّم تنقل بعد ذلك آراء واستدالالت 

فقهاء الشيعة.

 ّ ولعّل من أوائل من اجتنب هذا األسلللوب هو الفاضللل اآليّب تلميذ املحّقق احِللِّ
ومؤّلف كتاب كشللف الرموز، إذ امتنع عن نقل آراء واستدالالت فقهاء السنّة يف كتابه 

املذكور«)1(.

وعللىل الرغم من أّن صاحب كشللف الرموز سللعى إىل إبداء رأيلله يف أكثر الفروع 

=من قبيل: عدم نقله قول سللّار بنجاسللة لعاب املسللوخ. كشللف الرمللوز: 108/3، املهّذب 
البللارع: 228/1. وقول الصدوق والقايض بنجاسللة عرق اجلنب من احلرام. كشللف الرموز: 
108/1، املهّذب البارع: 226/1، وقول الشيخ يف النهاية، والسيد املرتىض يف االنتصار، وابن 
إدريس يف السائر، يف بحث الِقران بني السللورتني يف الصاة. كشف الرموز: 153/1، خمتلف 
، احلسللن بن يوسللف، منتهى املطلللب يف حتقيق املطلب، مركز  ّ مة احِللِّ الشلليعة: 151/2، العاَّ

التحقيق يف الروضة الرضوية، مشهد، ط1، 1412هل: 81/5.
د عاصف فكرت،  )1( املدّريّس الطباطبائّي، السلليِّد حسللني، مقّدمة عىل فقه الشلليعة، املرتجم: حممَّ

نرش: جممع البحوث اإلساميَّة، مشهد، ط1، 1410هل: 54.
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الافّيللة بني الفقهاء، لكنّه أنى البحث يف كثري منهللا مكتفًيا بنقل األقوال وبيان أدّلتها 
دون أن ُيبللدي رأيه أو فتواه فيها، وذلك من قبيل الفروع املتعّرضة للخاف يف نجاسللة 
الثعلللب، واألرنللب، والفللأرة)1(، والِقران بني السللورتني يف الصاة)2(، وتفسللري صوم 
الوصللال)3(، وهناك مللوارد مل ُيفِت فيهللا)4(، لعللدم االطمئنان باحلكم الرشعللّي، فنراه 

يتوّقف يف املسألة.

ينقل الفاضل اآليّب يف عّدة موارد فتوى أحد الفقهاء، ثّم يتصّدى لنقدها، وكنموذج 
لذلك نراه ينقل تبًعا ألسللتاذه يف )املعترب( بعض تشنيعات ابن إدريس-والذي يعرّب عنه 
بل)املتأّخر( تبًعا ألستاذه- عىل الشيخ الطويّس، ويتصّدى لرّدها دفاًعا عن الشيخ، وذلك 
من قبيل: بحث اختاف املالك والقابض يف رهن أو وديعة املال، وكيفية مجع الشيخ بني 
الروايات الواردة يف هذا املجال، فقد قال: »واملتأّخر- يعني ابن إدريس- قد أطال لسان 
الشللنعة يف هذا املوضع عىل الشلليخ، ولو أنصف ألمسللك، فإّن الشيخ أعظم قدًرا 
وأرفللع منلزلة من أن خيفى عليه مثل ما ظهر هلذا املتأّخللر، لكن ديانته منعته من اإلقدام 
عىل الطعن يف الروايات، وصنّف االسللتبصار يف اجلمع بني املختلفات، فإن وافق احلّق 

فهو املبتغى، وإن خالف ف� عليه إالَّ بذل الوسع«)5(.

وقللال يف موضع آخر: » وكثرًيا ما أتعّجب مللن مقالة هذا املتأّخر، كيف وقف عىل 
اعتقادات الشلليخ، وما اجتمع به مشللافهة، وال رّصح الشلليخ بمعتقداتلله فيوقفه عليها 

معه؟!«)6(.
)1( كشف الرموز: 108/1.

)2( املصدر نفسه: 154.

)3( املصدر نفسه: 308.
)4( املصدر نفسه: 335، 247، 284، و132/2، 226.

)5( املصدر نفسه: 550.

)6( املصدر نفسه: 482.
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ولقللد دافع الفاضل اآليّب عن الشلليخ الطويس قبال إسللاءات ابن إدريس، فحظي 
ذلك بقبول حسللن لللدى الفقهاء الذي جللاؤوا بعده، ومن هنا يمتللدح صاحب مفتاح 
الكرامللة)1( كامه الذي دافع به عن املشللايخ قائًا: »وأّما التشللنيع عىل املشللايخ الكبار 

املجمع عىل فضلهم فليس من شأن العامل املنصف«)2(.

ويعللرّب املؤّلف يف عدٍد من املوارد عن ابن إدريس بقوله: »سللوى املتأّخر«، أو »إالَّ 
املتأّخر« يف معرض نقله ألقوال الفقهاء، وشذوذ آراء ابن إدريس عن املشهور وخمالفاته 
هلم، وذلك من قبيل: قوله باسللتحباب قنوت واحد يف صاة اجلمعة خاًفا للمشللهور 
 القائلني باسللتحباب قنوتني)3(، وقوللله بجواز عفو اإلمام عن اجلللاين إذا قتل عمًدا من 
ال وراث له إالَّ اإلمام، بين� ذهب املشهور إىل عدم جواز العفو، والتخيري بني القصاص 
 والدّيللة)4(، وأيًضللا قوللله بوجللوب الللزكاة يف املللال الغائب الللذي ال قللدرة ملالكه عىل 

أخذه)5(.

ومن أبرز ما متّيز به كشف الرموز يف نقل أقوال الفقهاء أّنه ينقل آراءهم عن املحّقق 
ّ مبارشة سللواء يف حلقة درسلله أو غريها)6(، وذلك من قبيل: أّنه ينقل كراهة قول:  احِللِّ
»آمني« بعد احلمد عن املحّقق يف حلقة درسلله عن أيب الصاح احللبّي)7(، وبذلك ُيمكن 
أن يكللون كتابلله مصللدًرا فريًدا يف نقللل آراء املحّقق واألقللوال التي ينقلهللا املحّقق عن 

)1( كشف الرموز: 489.
)2( مفتاح الكرامة: 512/4.

)3( كشف الرموز: 165/1، السائر: 229/1.

)4( كشف الرموز: 430/2، السائر: 336/3.

)5( كشف الرموز: 246/1، السائر: 443/1.
)6( ُيشري املؤّلف يف ثاثة عرش مورًدا إىل بحوث وآراء أستاذه يف حلقة درسه ويف غريها، وذلك من 

قبيل: كشف الرموز: 77/1، 97، 179، 369، 381، 532، و59/2، 124، 286.
)7( كشف الرموز: 156/1.
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اآلخرين إذا مل توجد تلك اآلراء يف سللائر املصادر، واسللتند إليه بعللض الفقهاء يف نقل 
بعض آراء املحّقق)1(.

ومللن ميزاتلله البارزة األخرى هللي نقله أقوال القدمللاء التي توافللرت كتبهم لديه 
وتعتللرب مفقودة اليللوم، وذلك من قبيللل ما ينقله كشللف الرموز عن كتاب )املتمّسللك 
دّي()2(، أو)خمترص  بحبل آل الرسول( البن أيب عقيل، وكتاب )األمحدّي يف الفقه املحمَّ
األمحللدّي(، وهو خاصة )هتذيب الشلليعة ألحللكام الرشيعة()3(، وكامهللا تأليف ابن 

اجلُنيد اإلسكايّف، وهذه املصادر الفقهيَّة مفقودة اليوم.

وكذلك نقله عن كتاب )املصباح()4( للسلليِّد املرتىض، و)الواسللطة()5( لع�د الدين 
الطويّس صاحب )الوسيلة(، و)الرائع()6( لقطب الدين الراوندّي صاحب فقه القرآن، 
وهي مفقودة أيًضا، ويقول يف مسللألة انعقاد عقد النكاح بالعربيَّة: »وما ظفرت بفقيه أو 
تصنيللف يذهب إىل انعقاد هذا العقد بغري العربيَّة إالَّ نسللخة لكتاب الرائع كان فيها أّن 

العقد باأللفاظ العربيَّة مستحب غري واجب«)7(.

وينقللل املؤّلللف أيًضا يف عّدة موارد عن )رشح رسللالة سللّار(، وهللو من الكتب 
ة( لسّار )ت 448هل  املفقودة أيًضا، وال ُيعَرف مؤّلفه)8(، وهو رشح لل)املراسللم العلويَّ

)1( مفتللاح الكرامللة: 533/10، الشللهيد الثاين، زين الدين بللن عّل، مسللالك األفهام: 30/6، 
التنقيح الرائع: 312/2.

)2( كشف الرموز: 462/2.
)3( املصدر نفسه: 98/1، 101، الذريعة: 177/20.

)4( كشف الرموز: 59/1، 66، 67، 79، و...، وينقل عن هذا الكتاب حوايل )24( مّرة.
)5( املصدر نفسه: 272/1، 460، 560، و4/2، 13، 14، 90، و... )ينقل: 18 موردًا(.

)6( املصدر نفسه: 171/1، 172، 469، 485، 513، و... )ينقل: 15 مورًدا(.
)7( املصدر نفسه: 97/2.

)8( املصدر نفسه: 40.



327

درا�صة حول منهج كتاب ك�صف الرموز

أو 463هل(، وُيعرف يف كتب الرتاجم)1( بل)الرسالة( اختصاًرا، وينقل عنه مؤّلف كشف 
الرموز هبذا العنوان)2(.

ومن مصادر كشللف الرموز أيًضا كتاب )األركان يف دعائم الدين( للشلليخ املفيد، 
حيللث نقل املؤّلف عنلله مّرتني، وهذا الكتللاب كان متوفًرا لدى ابللن إدريس والفاضل 
اآليّب، وبقي متوفًرا إىل عرص الشللهيد الثاين، وهو من كتب الشلليخ املفيد املعروفة، لكنّه 

مفقود يف أّيامنا هذه ومع األسف)3(.

ومللن الكتب املفقودة األخرى التللي ينقل عنها املؤّلُف يف كتللاب اإلرث مّرتني)4( 
 كتللاب )التحريللر يف الفقلله(، وهللو من تأليف: سللامل بن بللدران، معني الديللن املرصّي 

)ت قبل 672هل(، وآراؤه معروفة وخاصة يف باب اإلرث)5(.

وينقل املؤّلف أيًضا يف موارد عن كتاب يسللّميه )رشح الرسالة( للسيِّد املرتىض)6(، 
ولعّل املراد منه النارصيَّات، وكتاب )املسائل النارصيَّات( ك� هو واضح من عنوانه هو 
د احلسن بن عّل أطروش  رشح وتصحيح لكتاب )الفقه النارصّي( تأليف السيِّد أيب حممَّ

الديلمّي، امللّقب بالنارص الكبري )ت 302 أو 304هل( جّد السيِّد املرتىض ألّمه)7(.

د باقر، روضات اجلنّات يف أحوال  )1( أعيان الشيعة: 171/7، الونسارّي األصبهايّن، املريزا حممَّ
العل�ء والسادات، مهر استوار، قّم: 372/2.

)2( كشف الرموز: 540/1، 547.
)3( كشف الرموز: 303/1، السائر: 305/1، الشهيد الثاين، زين الدين بن عّل، رسائل الشهيد 

الثاين، مكتب اإلعام اإلسامّي، قم، ط1، 1421هل: 986/2.
)4( كشف الرموز: 448/2، 477.

)5( أعيان الشيعة: 172/7. 
)6( كشف الرموز: 94/1، 101، 105.

)7( الذريعللة: 382/13، و201/15. ينقل املحّقق يف املعترب عن الكتاب املذكور هبذا العنوان يف 
عّدة موارد. راجع: املعترب: 82/1، 372، 395، 400.
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ومن الكتب األخللرى املفقودة التي ينقل عنها املؤّلف )الرسللالة الغرية()1( تأليف 
الشلليخ املفيد، و)التنزيه()2(، و)مسللائل الاف()3( للسلليِّد املرتىض، و)رسللالة عّل بن 

بابويه()4( والد الشيخ الصدوق.

ة يف نقل اآراء الفقهاء مدى الدقَّ
لقد سللعى صاحب كشللف الرموز جاهًدا ومع اإلمللكان إىل أن ال ينقل قواًل دون 
مراجعة كام صاحبه، والشللواهد تؤّيد هذا املّدعى، ومن هنا مل يكتِف يف بعض املوارد 
بمجّرد حكاية أقوال الفقهاء نقًا عن أسللتاذه أو ابن إدريس، بل سللعى إىل التحّقق من 
ً� لديلله فيعّلق قائًا:  صّحللة هذا النقللل، ويف بعض املوارد ال يكون القول املنقول مسلللَّ
»حيرم قول )آمني( آخر احلمد، وقيل: ُيكَره. والقول بالتحريم مذهب الثاثة وأتباعهم، 
وما أعرف فيه خمالًفا، إالَّ ما حكى شيخنا دام ظّله يف الدرس عن أيب الصاح الكراهّية، 

وما وجدته يف مصنّفه«)5(.

وعللىل هذا ُيمكللن أن ُيقللال إّن معظم ما نقله املؤّلللف من أقوال إّنلل� هو بمراجعة 
مصادرها مبارشة، فمنهج املؤّلف هو النقل عن املصادر مبارشة، وبذلك يصبح كشللف 
الرموز مرجًعا يف هذا املض�ر، ومع ذلك أشكل بعض الفقهاء عىل بعض ما نقله املؤّلف 

)1( كشف الرموز: 259/1، 272، 297، و147/2، و... )ينقل: 7 موارد(.
)2( املصدر نفسه: 419/1.

)3( املصدر نفسه: 66، 105.
)4( املصدر نفسلله: 199/1، 280، و176/2، 421. والقول إّن رسللالة ابن بابويه مفقودة مبنّي 

.عىل القول بعدم احّتادها مع كتاب فقه الرضا
)5( راجع: كشللف الرموز: 156/1، يف مسللألة كراهة قول )آمني( عقيب سورة احلمد، نقًا عن: 
أيب الصاح احللبّي، وكذلك: 275/2، يف بحث مسللتحّبات اللعان واسللتحباب جلوس املرأة 

حاله، إذ نقله ابن إدريس عن املبسوط للشيخ.
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 ممّللا يؤّدي إىل التشللكيك يف هللذا املنهج، وهللذا ما يوّضحلله كام بحر العلللوم، إذ قال 
مة يف املختلللف)1(، وإليك الن�ذج  بوجللود اختاف يف نقل األقوال بللني املؤّلف والعاَّ

التالية:

نسللب املؤّلللف القول بقصللاص احلّر إذا اعتاد قتللل العبيد إىل الشلليخ يف التهذيب 
واالسللتبصار، وإىل أتباعه، واىل ابللن إدريس، لكن يبدو أّن هذه النسللبة غري صحيحة، 
ألّن القللايض ابن الللرّباج وابن محزة من أتباع الشلليخ الطويّس قد أفتيللا بتعزيره من قبل 
احلاكللم، ال بالقصاص، ووافقهم عىل ذلللك ابن إدريس، ومن هنا نّبه ابن فهد عىل خطأ 

ا)2(. هذه النسبة وعّدها تومّهً

وبماحظللة كللل�ت الفقهاء يف هذا الفرع)3(، إذ نسللبوا القول بعللدم قصاص احلّر 
بالعبد إىل ابن الرّباج وابن إدريس وابن محزة يبدو أّن إشكال ابن فهد يف حمّله، نعم، هناك 
بحث يف خمتار ابن محزة، ألّن إحدى عبارتيه تدّل عىل عدم القصاص فريد اإلشكال عىل 
املؤّلف وفًقا هلا)4(، لكن لديه عبارة أخرى خاف ذلك)5( ال يرد اإلشكال عليه وفًقا هلا.

)1( راجع: الفوائد الرجالّية: 185/2.
د بن عّل بن محزة، الوسيلة  )2( املهّذب البارع: 162/5، الرشائع: 92/2، ابن محزة الطويّس، حممَّ
إىل نيل الفضيلة، مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي، قّم، ط1، 1404هل: 433، السائر: 354/3، 
ابللن الللرّباج، القايض عبللد العزيز بن نحريللر، املهّذب، مكتللب النرش التابع جل�عة املدّرسللني، 
د بن احلسللن، االسللتبصار في� اختلف  قللّم املرّشفللة، ط1، 1406هللل: 461/2، الطويّس، حممَّ
د بن   مللن األخبللار، دار الكتب اإلسللامّيّة، طهللران، ط1، 1390هل: 273/4، الطللويّس، حممَّ

احلسن، هتذيب األحكام، دار الكتب اإلسامّيّة، طهران، ط4، 1407هل: 192/10.
د، رياض املسللائل يف حتقيللق األحكام بالدالئل، مؤّسسللة   )3( راجللع: الطباطبائللّي، عللّل بللن حممَّ

آل البيت، قم، ط1، 1418هل: 219/16، التنقيح الرائع: 418/4.
)4( إذ قللال: »وإن قتللل عبللًدا مل خيُل: إّما قتل عبد نفسلله، أو عبللد غريه، فإن قتل عبد نفسلله عاقبه 

السلطان، وأخذ منه قيمته« )433(. 
 )5( إذ قال: »وال يقتل الكامل بالناقص، إاّل إذا اعتاد قتل أهل الذمة والعبيد، فُيقاد بعد ما ُيؤخذ= 
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نسللب املؤّلف إىل الشلليخ يف النهاية)1( القول بقبول شللهادة الصبّي الذي أتمَّ عرش 
سللنوات مطلًقا- يف الشللجاج والقصاص وغريه- لكن يبدو عدم صحة هذه النسللبة، 
وهو ما رّصح به الشهيد يف املسالك)2(، ألّن الشيخ إّن� قال بقبول شهادة الصبّي يف الشجاج 

ح الشهيد وآخرون)4(. والقصاص، ال يف غريمها )3(، وال ُيعلم القائل باإلطاق ك� رصَّ

وتصّدى صاحب الرياض للدفاع عن الفاضل يف هذه املسللألة، وأورد إشكااًل عىل 
الشللهيد بأّن كاشللف الرموز مل ينسب القول املذكور إىل الشلليخ، بل قال: »حكاه الشيخ 
يف النهاية«)5(، وهناك اختاف بني نسللبة حكاية القول إىل شللخص، وبني نسللبة الفتوى 
إليلله. وهللذا الدفاع مّتجلله في� لو كانت عبارة كشللف الرموز هي ما نقله الشللهيد، لكّن 
الفاضللل اآليّب يف نسللخة كشللف الرموز املتوفللرة اآلن يرّصح بإفتاء الشلليخ، ال حكايته 
للفتللوى، ومضاًفللا إىل ذلك فإّن النسللخة املوجودة من النهاية ال يوجللد فيها حكاية هذا 
القول أصًا، إالَّ أن ُيقال إّن ما توافر لدى صاحب الرياض والشللهيد من النسخ خيتلف 
عللّ� هو موجود بأيدينللا، ويقّوي هذا القول عبارة الفاضل املقللداد، إذ قال: »وأّما القول 
 املشللار إليه فحكاه الشلليخ يف النهاية« رشًحا لعبارة املحّقق: »وقيل: إذا بلغ عرًشا، وهو 

شاّذ«)6(.

نسللب املؤّلللف إىل ابللن إدريللس يف مسللألة إرث النثى املشللكل القللول بإحصاء 

=من ولّيه فصل ما بني الدّيتني أو الدّية وقيمته« )431(.
)1( كشف الرموز: 514/2.

)2( مسالك األفهام: 158/14.
د بن احلسن، النهاية يف جمّرد الفقه والفتوى، دار الكتاب العريّب، بريوت،  )3( راجع: الطويّس، حممَّ

ط2، 1400هل: 332.
)4( راجع: غاية املراد: 274/4، جواهر الكام: 41/9.

)5( رياض املسائل: 229/15.
)6( التنقيح الرائع: 285/4.
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أضاعه، وينسللب إليه دعوى اإلمجاع عليه، بين� يرّصح املؤّلف نفسلله بوجود الاف 
يف املسللألة، ُمضيًفللا أّن ابن إدريس كان ُيفتي يف برهة مللن الزمن مع مجاعة من معارصيه 

بلزوم القرعة)1(.

ويقول صاحب مفتاح الكرامة بعد أن ينقل هذه النسللبة عن كاشللف الرموز: »إيّن 
تتّبعللت السائر يف نسللخ متعّددة فلم أجد ما ذكره اآليّب«)2(. ثّم ينسللب صاحب مفتاح 

الكرامة القول بإعطائه نصف النصيبني يف برهة من الزمن إىل ابن إدريس)3(.

وقال صاحب اجلواهر أيًضا بعد نقله كام كشللف الرموز: »ولعّله سمع ذلك من 
لسانه، وإالَّ فاملحكّي من السائر خافه« )4(.

ولتوضيللح املطلللب ننقل نللّص عبارة السائللر، فابن إدريس- بعللد أن ينقل كام 
الشلليخ املفيد يف كتاب )اإلعام( والسلليِّد املرتىض يف )االنتصللار( القائَلني بعّد أضاع 
النثى املشللكل لتعيني إرثه، واسللتدالهلم باإلمجاع عليه- خيتار ما ذهبللا إليه، فإّنه قال: 
»... وقللد كان يف بعض أصحابنا املاضني )رمحهم اهلل( يتعاطى معرفة مسللائل الناثى، 
والرب هلا واستخراج سهامهم بغري انكسار، وكنّا ُنجيل يف ذلك سهامنا مع سهامهم، 
مّتبعللني كامهم قبل إع�ل نظرنا يف املسللألة، إِذ األُذن البكر تقبل ما يرد عليها با روّية 
وال نظللر، وهللذا غري حممللود عقًا ورشًعللا، فحيث تأّملنا املسللألة وأعطينللا النظر حّقه 
وسللربنا أقاويل أصحابنا وكتبهم وجدناها بخاف ما كنّا عليه، فكشللفنا قناع صّحتها، 

وأوضحنا غياهب ظلمتها«)5(.

)1( كشف الرموز: 476/2.
)2( مفتاح الكرامة، )ط.ق(: 215/8.

)3( املصدر نفسه: 216.
)4( جواهر الكام: 282/39.

)5( السائللر: 280/3. وينبغللي التنبيه إىل أّن العّامللة يف املختلف: ينقل نّص هللذه العبارة عن= 
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فيظهر من ذلك أّن ابن إدريس كان له سابًقا رأٌي آخر يف هذه املسألة، لكنّنا ال نعلم 
ماهيَّللة ذلللك الرأي، وهل إّنه القرعة أم سللواها، إالَّ أن ُيقال: ألّنه ينتقد وبشللّدة اختيار 
الشيخ القرعة يف هذه املسألة يف كتاب الاف، ومراده من بعض األصحاب هو الشيخ، 
وقد كان يّتبعه يف هذه املسألة، ثّم اّطلع عىل فتوى فقهاء آخرين والحظ استدالهلم فرجع 
عن تبنّي اإلفتاء بالقرعة، لكن هذا ال يعدو جمّرد احت�ل، وعليه فا يمكن أن ُينسب إىل 
ابللن إدريس أّنه كان يف برهة من الزمان يقول بالقرعة، وال يمكن اّدعاء أّنه كان يف برهة 

يقول بإعطاء نصف النصيبني، ك� نسبه إليه صاحب مفتاح الكرامة.

ومللن جهة أخرى فإّن احت�ل سلل�ع كاشللف الرموز من لسللان ابللن إدريس- ك� 
احتمللله صاحب اجلواهر- يف غاية الضعف والُبعد بماحظة سللّن ابن إدريس )مولود 
543، ومتوّف 598هل()1(، وسّن كاشف الرموز )حّي إىل سنة 672هل(، فإذا فرضنا أّن 
كاشللف الرموز تويّف يف سنة )672هل(، وكان عمره عندما أدرك ابن إدريس عىل األقّل 
عرشين عاًما، فعىل أقّل تقدير سيكون عمره حني وفاته )94( عاًما، وهذا بعيد، مضاًفا 
إىل ذلللك أّن أصحاب الرتاجم مل يذكروا املحّقق ضمن تامللذة ابن إدريس، فضًا عن 

كاشف الرموز.

نقل املؤّلف يف باب صاة اجل�عة عن الشيخ قوله بالتفصيل يف اجل�عة بني اجلمعة 
وغريها في� لو أدرك املأموم اإلمام راكًعا، إذ نسللب إليه أّنه ذهب يف الاف واملبسللوط 
إىل أّن املأمللوم يدرك صاة اجلمعللة بإدراك الركوع، وأّنه ذهب يف النهاية واالسللتبصار 
واملبسللوط إىل أّنه ال يدركها يف غري اجلمعة، وبالرجوع إىل كام الشيخ نعلم عدم صّحة 

هذه النسبة، ك� نّبه عليه بعض املتأّخرين)2(.

=السائر. املختلف: 99/9.
)1( دائرة املعارف اإلساميَّة الكربى: 718/2.

)2( كشللف الرموز: 107/1، مفتللاح الكرامة )ط.ق(: 432/8، جواهللر الكام: 149/11،= 
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مة وك�صف الرموز الختالفات بني خمتلف العالَّ
ن قبل خمتلف الشيعة،  تقّدم رأي صاحب الفوائد الرجاليَّة يف أّن كشف الرموز مدوَّ
وبينهلل� اختللاف يف نقل أقللوال العل�ء، ولرفللع االختاف ينبغي الرجللوع إىل املصدر 
املنقللول عنه، واجلديللر بالذكر أّن هذه االختافات أحياًنا تكللون يف كمية نقل األقوال، 
أي: إّن أحدمهللا ُيشللري إىل فروع خافيَّة أكثللر من اآلخر، وينقل األقللوال الواردة فيها، 
ُمشللرًيا بذلك إىل عللدٍد أكرب من أقوال الفقهللاء، وهذا نمط من االختللاف بينه�، لكن 
أحياًنللا يكون االختاف بينه� عىل نمط آخر يؤّدي اىل التضارب يف نقل األقوال بينه�، 

ولنذكر ن�ذج من ذلك في� يل:

1. حكم ماء البئر املالقي للنجاسة:
ُيذَكر يف كشللف الرموز القول بتعّبدية نزح البئر، وال يشللري املختلف إىل ذلك، ويف 
كشف الرموز ُينَسب القول بعدم تنّجس البئر باملاقاة إىل الشيخ يف التهذيب فقط، لكن 
املختلللف ُيضيف إليه ابن أيب عقيل أيًضا، وبذلك يمتاز كشللف الرموز من املختلف يف 
هللذا الفرع ببيان القللول بتعّبدية النزح، إذ مل يتطّرق إليها املختلللف، إاّل أّن فيه نقًصا من 
جهللة أخرى، وهو عدم ذكره رأي ابن أيب عقيللل، وأيًضا يرّصح يف املختلف بقول عدد 
من الفقهاء القائلني بالتنّجس، بين� يكتفي كشللف الرموز بنقل قول الشلليخني والسللّيد 
املرتللىض، ويف هذه املسللألة خيتللار مؤّلف كشللف الرموز قللول األكثر، وينسللب القول 
 اآلخر إىل الشللذوذ يف عللرصه، خاًفا للعّامللة، إذ اختار القول بعللدم التنّجس بمجّرد 

املاقاة)1(.

=وعبارة اجلواهر كالتايل: »وما عن كشللف الرموز- من أّن الشلليخ فللّرق بني اجلمعة واجل�عة، 
فذهللب يف الللاف واملبسللوط إىل أّنه يدرك اجل�عللة بإدراكه راكًعللا، ويف النهاية واالسللتبصار 

واملبسوط يف اجلمعة إىل أّنه ال يدرك- يرّده ماحظة كام الشيخ، فاِحظ وتأّمل«.
)1( خمتلف الشيعة: 178/1، كشف الرموز: 49-48/1.
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2. حكم ماء البئر املالقي للدماء الثالثة:
َنَسب املختلف القول بلزوم نزح مجيع ماء البئر إىل الشيخ وسّار وابن الرّباج وابن 
إدريس، بين� اقترص كشف الرموز عىل نسبته إىل الشيخ الطويّس، ويف املختلف ُيشري إىل 
قول املفيد والصدوقني أيًضا، وكذلك يرّصح بعدم وجود حديث مروّي يدّل عىل قول 

الشيخ، لكنّه يتصّدى بنفسه لذكر الدليل له)1(.

3. تطهري البئر املتنّجس ب� سوى اخلمر من املسكرات:
نسب كاشف الرموز تبًعا للمحّقق القوَل بلزوم نزح مجيع ماء البئر إىل الشيخ املفيد 
والسلليِّد والشيخ الطويّس، وأشار إىل أّن هذه الفتوى مل تكن معروفة قبل هؤالء الثاثة، 
وأّما املختلف فلم يتعّرض هلذا البحث أصًا، لكن صاحب املختلف رّصح هبذا القول 
يف املنتهللى، واّدعللى أواًل عدم وجود رواية تللدّل عليه، لكنّه بعد ذلللك تبنّى هذا الرأي 
مسللتنبًطا حكمه من الروايات التي ذكرها كاشف الرموز ضمن ما ُيمكن االستناد إليه، 

وإن عّدها دليًا إقناعًيا)2(.

4. حكم الطهارة من اخلبث باملاء املضاف:
نسللب كاشف الرموز القوَل بمنع التطهري باملضاف إىل الشيخ فقط، ونسب اجلواز 
إىل املفيد والسلليد املرتىض، وأّما خمتلف الشلليعة فقد عّد الشلليخ املفيد من القائلني باملنع 
أيًضا، مضاًفا إىل سللّار وأيب الصاح وابن الرّباج وابن اجلُنيد وابن إدريس، بل نسللب 

هذا القول إىل مشهور العل�ء)3(.

وكلل� هللو واضح، فإّن اختاف الكتابني يف نقل رأي الشلليخ املفيد أّدى إىل التضاّد 
بينه�، إذ إّن أحدمها ُنِسب إليه القول باجلواز، واآلخر املنع.

)1( خمتلف الشيعة: 197/1، كشف الرموز: 50/1.
)2( كشف الرموز: 49/1، املعترب: 58/1، منتهى املطلب: 70/1.

)3( كشف الرموز: 58/1، خمتلف الشيعة: 222/1.
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مللة فهم عدم اجلللواز من إطاق عبللارة املفيد يف املقنعللة، إذ قال:   ويبللدو أّن العاَّ

»وال جيللوز التطهري بامليللاه املضافة«)1(، فتشللمل الطهارة احلدث والبللث، بين� مل يفهم 
كاشللف الرموز اإلطاق منها، بل فهللم أّن املراد خصوص الطهارة من احلدث هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى استند إىل ما نقله املحّقق عن الشيخ املفيد يف املسائل الافّية من 

القول باجلواز)2(، أو إّنه اّطلع مبارشة عىل هذا القول يف كتاب املسائل الافّية.

5. حكم قراءة السورة يف الصالة:
مة إىل ابن أيب عقيل القول بوجوب السورة يف حالة االختيار، بين� نسب  نسب العاَّ
إليه يف كشللف الرموز عدم الوجوب، ويبدو أّن احلّق مع كاشللف الرموز ك� ذكره بعض 

املتأّخرين، ألّن العبارة املنقولة عن كتاب ابن أيب عقيل تدّل عىل عدم وجوب السورة)3(.

6. فهم خالف الظاهر من كالم الفقهاء:
اّدعللى بعض املتأّخرين أّن املؤّلف فهم يف بعللض املوارد خاف الظاهر من كل�ت 
الفقهللاء، وذلللك من قبيل رأي الشلليخ يف إرث النثى املشللكل، إذ اّدعللى اإلمجاع عىل 
القول بالقرعة يف تعيينه في� لو تساوى انقطاع البول من كا اآللتني)4(، واملؤّلف يوّضح 
رأي الشلليخ قائًا: »واّدعى عليه اإلمجاع- أعني عللىل الرب- ال عىل الفتوى«، فاملؤّلف 
 يفهللم أّن الشلليخ ينقل اإلمجاع عىل خللرب »القرعة لكّل أمر مشللكل«، وليس عىل اإلفتاء 

بالقرعة)5(.

د بن النع�ن، املقنعة، املؤمتر العاملي أللفّية الشيخ املفيد، قم، ط1، 1413هل:  د بن حممَّ )1( املفيد، حممَّ
.64

)2( املعترب: 82/1.
)3( املصدر نفسه: 153، و142/2، مفتاح الكرامة: 60/7.

د بن احلسللن، الاف، مكتب النرش التابع جل�عة املدّرسللني، قّم املرّشفة، ط1،  )4( الطللويّس، حممَّ
1407هل: 106/4، و385.

)5( كشف الرموز: 457/2.
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ولكن صاحب مفتاح الكرامة يرى أّن هذا الفهم من كام الشلليخ خمالف ملا فهمه 
األصحاب، إذ فهموا أّنه نقل اإلمجاع عىل اإلفتاء بالقرعة)1(.

تاأّثره بالفقهاء
مّرت احلركة الفقهيَّة بمرحلة مجود أصابت حركة االجتهاد يف تلك احلقبة، فنهض 
ابن إدريس للتصّدي هلا من خال انتقادها، والسللعي لتشجيع الفقهاء عىل تدوين كتب 
لّي وتامذته من  فقهّية عميقللة)2(، فرتك ذلك أثره يف اجلهاد العلمّي لفقهاء كاملحّقق احِللِّ
، فهؤالء هم الذي محلوا لواء املسللرية التي انطلقت  ّ مللة احِللِّ قبيللل الفاضل اآليّب والعاَّ
ّ الفقهيَّة هي التي  باكورهتا عىل يد ابن إدريس، وعىل الرغم من أّن مدرسللة املحّقق احِللِّ
تركللت أعظم األثر يف كشللف الرمللوز، إالَّ أّنه ال ينبغي جتاهل تأثري فقهللاء من قبيل ابن 
إدريس يف الفكر الفقهّي للمؤّلف، وُيمكن أن ُتعّد املوارد التالية شواهَد عىل هذا املّدعى:

1. االتفاق يف بعض الفتاوى:
يّتفق صاحب كشف الرموز مع املحّقق من جهة يف بعض اآلراء املختارة، وكذلك 

يتفقان مع ابن إدريس من جهة أخرى يف بعض الفروع من قبيل:

أ. اسللتحباب توجيه املحتر إىل القبلة)3(، خاًفا للشيخ املفيد وظاهر كام الشيخ 
الطويّس يف النهاية، إذ قاال بالوجوب.

ب. القللول إّن جهللة الكعبة قبلللٌة للبعيد عن املسللجد احلرام، خاًفا لرأي الشلليخ 
الطويّس، ووفاًقا للسّيد املرتىض)4(.

)1( مفتاح الكرامة )ط. ق(: 215-214/8. 
)2( راجع: مقّدمة السائر.

)3( كشف الرموز: 86/1.
)4( املصدر نفسه: 131.
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جل. لزوم كّفارتني عىل املعتكف الذي جامع يف النهار)1(.

د. عدم كفاية اهلدي الواجب عن عّدة أشخاص، وكفاية اهلدي املستحب عن سبعة 
أشخاص إذا كانوا من أرسة واحدة)2(.

2. االْتباع يف بعض الفتاوى:
أفتللى املؤّلف يف بعض املوارد تبًعا البن إدريللس، وأحياًنا تبًعا للمحّقق، من قبيل: 
فتللواه بحللّل الصيللد املتجه نحو احلللرم، وفتواه بعدم جللواز اجلهر يف صللاة الظهر من 
يللوم اجلمعللة يف صاة الفرادى، فقد تبللع كلٌّ من املؤّلف وأسللتاذه املحّقق ابَن إدريس، 
خاًفا للشلليخ الطويّس، فقاال بعدم احلرمة وعدم لزوم الكفارة يف الفرع األّول، وعدم 
اجلللواز يف الفللرع الثاين)3(، ومن مللوارد اّتباعه املحّقق: فتواه بعدم رشطّية سللداد الرأي 
وعدم السللفاهة يف االبن األكرب املسللتحق للحبوة، خاًفا للشلليخ وابن إدريس، إذ أفتيا 
باالشللرتاط)4(، وفتللواه بكراهة أكل العلبللاء والنخاع وأجزاء أخرى مللن الذبيحة، تبًعا 

للمحّقق، وخاًفا للشيخ وابن إدريس)5(.

)1( كشف الرموز: 321.
)2( املصدر نفسه: 367.

د األسللدّي، املقترص يف رشح  ، مجللال الدين أمحد بللن حممَّ )3( السائللر: 566/1، ابللن فهللد احِللِّّ
املخترص، جممع البحوث اإلسللامّيّة، مشللهد، ط1، 1410هل: 152، كشف الرموز: 405/1، 
د بن احلسللن، املبسللوط يف فقه اإلماميَّة، املكتبللة الرضوّية إلحياء  النهايللة: 228، الطويس، حممَّ
تللراث اجلعفرّية، طهللران، ط3، 1387هللل: 343/1، السائللر: 298/1، املعتللرب: 304/2، 

كشف الرموز: 180/1. 
)4( كشللف الرموز: 451/2، النهاية يف جمللّرد الفقه والفتوى: 624، السائللر: 258/3، املحّقق 
، نجم الدين جعفر بن احلسللن، الرسائل التسللع، مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي، قّم، ط1،  ّ احِللِّ

1413هل: 253.
)5( كشف الرموز: 370/2.
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3. ن�ذج من استدالالت كشف الرموز:
تكشف ن�ذج من استدالالت كشف الرموز عن تأّثر مؤّلفه باملحّقق وابن إدريس، 
فتمّثل شللاهًدا آخر عىل تأّثره هب�، من قبيل تأّثره باملحّقق يف اسللتدالله عىل حرمة قول: 
)آمللني( يف الصاة بلللزوم اللغوّية، فللإّن هذا القللول ورد يف كام املحّقق، واسللتدّل به 
كاشف الرموز)1(، وكذا استدالله باحلديث النبوّي عىل وجوب التسليم يف الصاة مّتبًعا 

فيه املحّقق يف املعترب، ومستنًدا إىل ماحظة أدبّية استفاد منها الوجوب)2(.

وممّا ُيشري إىل تأثُّره بابن إدريس املوارد التالية:

• اسللتدالله عىل عدم جواز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني من غري رضورة، 	
باشللرتاط الرتتيب بللني أع�ل احلللّج)3(، لكنّه خالللف ابن إدريس يف اسللتثناء 
الرورة، إذ ذهب ابن إدريس إىل عدم جواز التقديم مطلًقا، بخاف املؤّلف 
الذي اسللتدّل هبذا الدليل عىل عدم اجلواز يف غللري الرورة، وأقام دليًا آخر 

عىل اجلواز حال الرورة.

• اتفاقه مع ابن إدريس يف تقبل استدالل السيِّد املرتىض باآلية الرشيفة: ﴿َجَعَل 	
اهللُ اْلَكْعَبَة...﴾ )4(، إذ اسللتدّل هبا السلليِّد املرتىض عىل أّن جهة الكعبة قبلٌة ملن 

هو بعيد عنها)5(، وكذلك جوابه عن استدالالت القول املخالف.

• اتفاقه مع ابن إدريس يف طريقة استدالله عىل عدم جواز اجلهر يف صاة الظهر 	

)1( كشف الرموز: 157، املعترب: 186/2.
)2( كشف الرموز: 163/1، املعترب: 233/2.

)3( كشف الرموز: 380/1، السائر: 575/1، و624.
)4( املائدة: 97.

)5( كشف الرموز: 131/1.
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يللوم اجلمعة يف صاة الفرادى)1(، إذ اّتبع أسلللوب ابللن إدريس يف إثبات عدم 
اجلواز، وهو أسلوب عقّل، مرّجًحا إّياه عىل أسلوب املحّقق)2(.

وكللذا ُيمكللن القللول إّن املؤّلف يف قسللم األدّلة التللي عرّب عنها يف كشللف الرموز 
باألصللل املسلللَّم كان متأّثًرا بمنهج أصللول املذهب لدى ابن إدريس الذي اسللتند إليه 
مراًرا، وعىل الرغم من أّن ُمراد ابن إدريس من أصول املذهب خيتلف بحسب املورد)3(، 
لكنّلله يتطابللق أحياًنا مللع ما عرّب عنلله الفاضل اآليّب باألصل املسلللَّم، وذلللك من قبيل 
 القللول: إّن أصل املذهب يقتيض هذا احلكللم، ومراده من أصل املذهب إحدى القواعد 

الفقهيَّة.

وال ريب أيًضا- وك� سيأيت بيانه)4(- أّن املؤّلف تأثَّر يف علم الدراية بأستاذه املحّقق 
، وبمعارصه السيِّد أمحد بن طاوس الرجايّل املعروف. ّ احِللِّ

الأدّلة الفقهيَّة
اسللتند الفاضل اآليّب يف كتابه )كشف الرموز( إىل األدّلة األربعة، وهي: )الكتاب، 
السللنّة، اإلمجاع، العقل(. وسندرس في� يأيت مباين املؤّلف يف هذه األدّلة، وكيفّية تعبريه 

عنها، ومدى استفادته منها.

)1( السائر: 298/1، كشف الرموز: 180/1.
)2( املصدر نفسه، املعترب: 305-304/2.

)3( ينبغللي التنبيه عللىل أّن مبنى )مقتىض أصول املذهللب( ُيعّد أحد املباين الفقهيَّللة املهّمة لدى ابن 
إدريللس، إذ ذكللر هذا االصطللاح وما يقللرب منه أكثر مللن مئتي مّرة، ممّا يكشللف عللن أمهّيته 
 لديلله. وللتعللّرف بنحو أكثر عللىل املوضوع راجع: مّهللت بناري، عّل، حياة وفكللر ابن إدريس: 

.295-276
)4( يف بحوث علم الدراية من هذا الكتاب.
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1. الكتاب الكريم

حين� نسللتقيص املوارد التي اسللتدّل فيها املؤّلف بالقرآن الكريم سواء إلثبات رأيه 
وخمتاره، أم لاستدالل عىل آراء غريه، نفهم ما يل:

أّواًل: إّن املؤّلف يف مقام االستدالل يستفيد من اآليات أقّل من الروايات، وُيمكن 
ّ باملعترب  بسللهولة إثبات هذا املّدعى بإجراء مقارنة إمجالية بني موارد استناد املحّقق احِللِّ
إىل القرآن، واملوارد التي استند هبا كشف الرموز إليه، وعىل الرغم من أّن املعترب يقترص 
عىل رشح قسللم العبادات من املخترص النافع، لكنّه استند إىل القرآن يف هذا القسم فقط 

أكثر من كّل ما استفاده كشف الرموز.

ثانًيــا: يتخللذ املؤّلف عّدة مناهج يف اسللتناده إىل القرآن، فتارة يسللتدّل عىل قوٍل ثّم 
خيتللاره)1(، وأخرى يضعِّف االسللتدالل باألدّلة القرآنية وال يرتلليض القول الذي قامت 
عليه)2(، وثالثة يتعامل معها كمؤّيد ال أكثر)3(، وقد يذكر القول ثّم ُيشري إىل أدّلته، ومنها 

اآليات مكتفًيا بذلك دون توضيح موقفه منها)4(.

ثالًثا: إّن نسللبة االستدالل باألدّلة القرآنّية يف قسم العبادات أقّل منها يف املعامات 
والعقود واإليقاعات واألحكام، ففي قسللم العبادات حوايل سللتني مورًدا يستند هبا إىل 

القرآن، بين� يصل ذلك يف قسم املعامات واألحكام إىل )118( مورًدا.

رابًعا: ال يّتبع املؤّلف طريقة خاصة يف ترتيب األدّلة يف مقام االستدالل، فتارة نراه 
م الدليل القرآيّن ثمَّ ُيتبعه بسائر األدّلة)5(، وأخرى ال يقّدمه)6(. ُيقدِّ

)1( كشف الرموز: 131/1، 164، 165، 219.
)2( املصدر نفسه: 208، 184، 310.

)3( املصدر نفسه: 100، 472.
)4( املصدر نفسه: 362، 391، 433.

)5( املصدر نفسه: 30، 346، 433.
)6( املصدر نفسه: 56، 58، 311.
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2. السنّة

عمدة ما يسللتند إليه املؤّلف يف مقام االسللتدالل هو السللنّة والروايات الواردة عن 
أهللل البيت، لكنّلله ال يعتمد عىل كّل روايللة تقع بني يديه، بل خيتللار الرواية التي 
تتوافللر عىل املعايللري التي يؤمن هبا، وهللذا ما رّصح بلله يف املقّدمة الثانية مللن املقّدمات 

الثاث التي ذكرها يف أّول كتابه، وتقّدمت اإلشارة إليها.

يسللتعمل كشللف الرموز عباراٍت متنّوعًة للتعبري عن السللنّة، فتارة يسّميها: األثر، 
وأخللرى: النقل، وثالثللة: الرب، ويذكر أحياًنللا: الرواية، ويف بعض املللوارد: النّص)1(، 
وهللذا التنّوع متعارف عند القدماء، لكن ليس من الواضح أّن هناك قصًدا خاًصا لدهيم 
)2( ويتبعه كشللف الرموز)3( أّن  ّ وراء كّل تعبري بعينه، ورّب� ُيفهم من كل�ت املحّقق احِللِّ
املراد من »النّص« يف الغالب هو الدليل القرآيّن، و»الرواية« ما ُنقل عن النبّي، وأّما 

.األثر« فُيستعمل غالًبا يف املنقول عن األئّمة«

ّ يف مقّدمة املعترب األدّلة التي ُيستند إليها يف األحكام، ثّم قّسم  وقد ذكر املحّقق احِللِّ
الدليل القرآيّن عىل قسللمني: النّص والظاهر. وعّرف النللّص بأّنه: »ما دّل عىل املراد منه 

من غري احت�ل«)4(.

 وذكر بعض املتأّخرين فروًقا بني األثر واحلديث  وبينه� وبني الرب، من قبيل: أّن األثر 

هو ما ُنقل عن الصحايّب، واحلديث هو ما ُنقل عن النبّي، والرب أعّم منه�)5(.

)1( غالًبا ما يقصد من »النّص« آيات القرآن الكريم.
)2( الرسائل التسع: 124 و129.

)3( كشف الرموز: 57/2 و438.
)4( املعترب: 28/1.

)5( راجع: البهائّي العامّل، مرشق الشمسني وإكسري السعادتني، مكتبة بصرييت، قّم، بدون تاريخ: 
.24-22
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مالحظات:
املالحظة األّوىل: كشف الرموز يسللتند إىل روايات غري موجود يف املصادر الفقهيَّة 

والروائيَّة.

انفرد كشف الرموز يف بعض املوارد بنقل رواياٍت غري موجودة يف املصادر الروائيَّة 
والفقهيَّة املعتربة، من قبيل املوارد التالية:

• يقول املؤّلف يف اسللتدالله عىل حرمة نخع الذبيحة -أي فصل رأس الذبيحة 	
قبللل خللروج روحها-: »ويدّل عىل ذلك ما ذكر يف كتللاب حريز، عن أيب عبد 
اهلل، قللال: قلت: الرجل يذبللح فينخعها، قال: )أســاء(، قلت: أترتك أو 

تؤكل؟. قال: )بل تؤكل()1(.

ثّم يسللتند املؤّلف إىل هللذه الرواية إلثبات حرمة نخع احليللوان، وحّلية أكله، 
والرواية املذكورة -ك� ُتشري حاشية النسخة املحّققة من الكتاب-غري موجودة 
يف املصادر الفقهيَّة أو الروائيَّة املعروفة، ومل هيتّم املتأّخرون عن املؤّلف بنقلها، 
وال يوجد هذا املضمون سوى يف دعائم اإلسام، إذ ورد أّنه: ُسئل عّمن نخع 
الذبيحة من قبل أن متوت -يعني يكس عنقها » فقد أسللاء، فا بأس بأكلها«. 
وحيتمل أن تكون رواية الدعائم مروية باملعنى، فتكون مّتحدة مع ما يف كشف 

الرموز)2(.

• ينقل املؤّلف عن النبّي رواية: »قطع اإلسللام أرحام اجلاهلّية«، ويسللتند 	
إليها إلثبات عدم شمول الوصّية لألقارب قبل اإلسام)3(.

)1( كشف الرموز: 354/2.
د، دعائم اإلسللام وذكر احلللال واحلرام والقضايا واألحكام،  )2( التميمللّي املغريّب، نع�ن بن حممَّ

مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط2، 1385هل: 175/2.
)3( كشف الرموز: 77/2.
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وهذه الرواية غري موجودة يف املصادر الروائيَّة الشلليعيَّة والسللنيَّة، لكن بعض 
الفقهللاء املتأّخريللن عن كاشللف الرموز اسللتند إليها، ويبدو أّنه اّتبع كاشللف 

الرموز)1(.

ثّم إّن الشهيد األّول ناقش االسللتدالل هبذه الرواية فضّعفها سنًدا وداللًة)2(، 
وللشللهيد الثللاين بيان قريللب منه، إذ يقللول: »وداللته� عىل ذلللك ممنوعة مع 

تسليم سند األّول«)3( ُمشرًيا إىل احلديث املذكور.

ونقاش هذين الفقيهني يف صحة سللند الرواية يكشف عن توافر بعض املصادر 
الروائيَّة يف أيدهي� التي تنقل الرواية مسندة، لكنّه� يناقشان يف صحة هذا السند.

املالحظة الثانية: التصحيف يف نقل الروايات.

نقلللت مصادر احلديث عن عّل بن رئاب عللن اإلمام الصادق الرواية التالية: 
يف رجللل اشللرتى داًرا برقيق ومتللاع وبّز وجوهر، فقللال: »ليس ألحد فيها شــفعة«)4(، 
والفاضل اآليّب روى هذه الرواية يف كشف الرموز، لكنّه ذكر فيها »دراهم« بدل »داًرا«، 
ورّصح بذلك بعض الفقهاء كصاحب مفتاح الكرامة والتنقيح الرائع وجواهر الكام، 

)1( إيضاح الفوائد: 489/2.
د بن مجال الدين مّكّي العامّل، الدروس الرشعّية يف فقه اإلماميَّة، مؤّسسة  )2( الشللهيد األّول، حممَّ

النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني، قم، ط2، 1417هل: 309/2.
)3( الشللهيد الثاين، زيللن الدين بن عّل العامللّل، الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشللقّية، مكتبة 

الداورّي، قم، ط1، 1410هل: 29/5.
د بن عّل، من ال حيره الفقيه، مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني،  )4( الصدوق، حممَّ
د بن احلسن، هتذيب األحكام، دار الكتب اإلسامّيّة،  قم، ط2، 1413هل: 80/3، الطويّس، حممَّ
د بن احلسللن، تفصيل وسللائل الشلليعة إىل  طهللران، ط4، 1407هل: 167/7، احلّر العامّل، حممَّ
حتصيل مسائل الرشيعة، مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1409هل: 406/25.
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ومللن هنا يقول الفاضل املقللداد: »ونقل اآليّب الرواية عىل وجٍه آخللر، و هو بدل )داًرا( 
)دراهم(، وجعل وجه سللقوط الشللفعة كون الدراهم هي املبيع، فإْن صّح نقله فهو ك� 

قال، وإاّل فالظاهر أّنه تصحيف«)1(.

ويقللول صاحب اجلواهر: »ومن الغريب ما يف بعض الكتب من املناقشللة يف الرب 
املزبور بأّن اآليّب يف كشف الرموز رواه: )رجل اشرتى دراهم برقيق ومتاع(، إذ هو وإن 
كان كذلك ك� هو عندنا يف نسخة قديمة، لكنّه من الغلط الذي ال يصلح معارًضا ملا يف 

اجلوامع العظام وكتب الفروع«)2(.

وصاحب مفتللاح الكرامة يقول- بعد نقل عبارة كشللف الرمللوز املتضّمنة لكلمة 
)دراهم(-: »وأّما الرب األّول فقد رواه مّرتني كاشللف الرموز )يف رجل اشرتى دراهم 
برقيللق ومتاع... الرب(، بل ظاهره أّنه ال يعرف فيها لفظ الدار فيها أصًا، قال يف رشح 
قوله يف النافع: )وقيل: تسللقط الشللفعة اسللتناًدا إىل رواية فيها احت�ل ما نّصه، قال فيها 
احت�ل، ألّنا مقصورة عىل من اشللرتى دراهم برقيق ومتللاع وبّز وجوهر، فالتعّدي إىل 
غللري ذلك من املحتمللل، وكذا حيتمللل أن تكون الرشكللة يف الدراهم( انتهللى، وكامه 
كالرصيللح يف أّنه ليللس هناك دار، وإالَّ ملللا احتمل هذين االحت�لني، ألّنلله ال مناّص له 
عنهلل�، ألّنلله لئن كان الللرب صحيًحا ليس فيه فيلل� وجده لفظ )دار(، وهللو من العل�ء 
املتقّدمني الكبار ممّن إذا قال يسمع، فا بّد من أن يكون قد تأّمل وتتّبع، فقد حصل وهٌن 

يف الرب من هذه اجلهة«)3(.

)1( التنقيح الرائع: 89/4.
)2( جواهر الكام: 337/37.

)3( مفتاح الكرامة )ط.ق(: 366/6. واملوجود يف النسخة املتوّفرة من كشف الرموز )طبعة مجاعة 
املدّرسني(: 390، كلمة »داًرا«، ويف ص394، يذكر »داًرا« ثّم يذكر )دراهم( بني قوسني كنسخة 
بدل، فيمكن القول بوجود التصحيف يف الرواية، وحُيتمل أّن الطأ من النّسللاخ، خصوًصا يف= 
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املالحظة الثالثة: الدراية.

امتاز كشف الرموز يف جمال علم احلديث بعرض مسائل الرجال والدراية بمستوى 
ُيمكن عّده مصدًرا يف هذين العلمني ُيسللتند إليه وُيسللتفاد منه، وال ريب أّن املؤّلف قد 
، وبمعارصه أمحد بللن طاوس، الرجللايّل املعروف،  ّ تأّثللر يف هللذا املجللال باملحّقق احِللللِّ
واملحّقللق أيًضللا تعّرض كثللرًيا يف املعترب لبحوث علللم الرجال والدراية، واملشللهور أّن 
السلليِّد ابن طاوس)1( هللو أّول من ذكر تقسلليم احلديث عىل أربعة أقسللام: )الصحيح، 
واحلسللن، واملوّثق، والضعيف(، ثّم ُشللوِهد يف كتاب املعترب، ومن بعده كشف الرموز، 

وهو التقسيم املشهور بني العل�ء.

قللال يف أعيان الشلليعة: »ويف رجللال بحر العلوم: ومللن املعتمدين عللىل النجايّش 
مة شلليخاه السلليدان الثقتان: السلليِّد أمحد  واملسللتندين إليه يف أحوال الرجال قبل العاَّ
ابن طاوس، والسلليد عّل بن طاوس، خصوًصا األّول، وممّن أكثر االسللتناد إليه وأظهر 

مة شيخه املحّقق، وكتابه املعترب مشحون بذلك«)2(. االعت�د عليه قبل العاَّ

وُياَحظ هذا االعت�د يف كشف الرموز جليًّا حيث استند املؤّلف إىل قول النجايّش 
يف توثيللق الرواة وتضعيفهم مراًرا، وذلك من قبيل رأيه يف هشللام بن سللامل، إذ قال إّن: 
»الكّشّ روى يف هشام بن سامل حديًثا يشتمل عىل أّنه فاسد العقيدة، والصحيح أّنه ثقة، 

فإّن النجايّش قال: إّنه ثقة ثقة«)3(.

=هذا الكتاب لكثرة نسخه.
)1( البحرايّن، يوسف بن أمحد، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، مؤّسسة النرش اإلسامّي 

التابعة جل�عة املدّرسني، قم، ط1، 1405هل: 15/1.
)2( أعيان الشيعة: 32/3.

)3( كشف الرموز: 169/2.
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 ويقللول يف عبللد الكريم بن عمللرو: »وعبد الكريللم واقفّي، لكّن النجللايّش وّثقه، 
فا بأس به«)1(.

ويتعللّرض املؤّلللف يف موارد كثللرية لبحث أسللانيد الروايات، ويعّد أهّم أسللباب 
ضعللف الرواية أّن أحد رواهتللا: فطحّي)2(، أو وافقللّي)3(، أو جمهللول)4(، أو غاٍل)5(، أو 

عاّمي املذهب)6(، أو مّتهم)7(، وكذلك تضعيفه من قبل أحد الرجاليني)8(.

ويف كثللري من املوارد يعّد الرواية املكاتبللة ضعيفة)9(، إالَّ إذا كانت با معارٍض)10(، 
أو عمل هبا األصحاب)11(، أو مل يعرتض عليها أحد)12(، وأحياًنا يعتمد عىل رواية بعض 

الرواة يف مورد، لكنّه يضّعفه يف مورد آخر)13(.

ويللرى كاشللف الرمللوز أّن هنللاك أمللوًرا جترب ضعللف الروايللة مضاًفللا إىل عمل 
األصحاب، من قبيل:

)1( كشف الرموز: 273/2.
)2( املصدر نفسه: 77/1.

)3( املصدر نفسه: 16/2 و38.
)4( املصدر نفسه: 252/1.
)5( املصدر نفسه: 518/1.

)6( املصدر نفسلله: 549/1. وهو يرى أّن هؤالء الرواة: سللهل بن زياد، السكويّن، طلحة بن زيد، 
عباد بن صهيب، هم من أهل السنّة.

)7( املصدر نفسه: 108/1.

)8( املصدر نفسه: 545/1.
)9( املصدر نفسه: 53/1، 49، 114، 139.

)10( املصدر نفسه: 11/1.
)11( املصدر نفسه: 426/1.
)12( املصدر نفسه: 469/1.

)13( املصدر نفسلله: 167/1، و179، و25/2. ويف هللذه املوارد تارة يضّعف حفص بن غياث، 
وال يعمل بروايته، وأخرى يعمل خاف ذلك.
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كثرة الروايات الداّلة عىل احلكم)1(.. 1

اإلمجاع: جيرب ضعف الرواية إذا قام عىل نفس مفادها)2(.. 2

القرآن: جيرب ضعف الرواية إذا انطبق عليها أحد عموماته)3(.. 3

املالحظة الرابعة: االستناد إىل روايات العاّمة.

يستند املؤّلف يف بعض املوارد إىل رواياٍت انفردت هبا مصادر أهل السنّة- وإن كان 
استناده هلا يف غري خمتاره- وذلك من قبيل:

اسللتدالله عىل عدم وجوب التسليم يف الصاة باحلديث النبوّي: »إّن� صاتنا . 1
هذه تكبري وركوع وسجود«)4(، وهو مروي من طريق أهل السنّة)5(، واملؤّلف 
ينقله باملضمون ال بالنّص، والنّص املوجود يف مصادر السللنّة ينقله الشلليخ يف 
الللاف مّرتني)6(، والنللّص الذي نقله املؤّلف سللبقه إىل نقللله ابن إدريس يف 
السائللر)7( يف هللذا البحث نفسلله ويف مقام املعارضة مع دليل السلليِّد املرتىض 

القائل بوجوب التسليم.

)1( رّصح املؤّلف هبذا األمر مّرة واحدة. كشف الرموز: 199/2.
)2( املصدر نفسه: 439/2.
)3( املصدر نفسه: 520/2.
)4( املصدر نفسه: 163/1.

د بن عّل بللن إبراهيم، عوايل  )5( راجللع: صحيح مسلللم: 70/2، ابن أيب مجهور األحسللائّي، حممَّ
اللئللايل العزيزّيللة يف األحاديث النبوّية، مطبعة سللّيد الشللهداء، قللم، ط1، 1403هل=1983م: 
421/1. وبماحظة تأّخر ابن أيب مجهور عن الفاضل اآليّب وابن إدريس، فا يبعد أن يكون قد 

أخذ هذه الرواية عنه�.
للد بن احلسللن، الاف، مؤّسسللة النللرش التابعة جل�عللة املدّرسللني، قم، ط1،  )6( الطللويّس، حممَّ

1407هل: 316/1 و334.
)7( السائر: 232/1.
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يذكر الشلليخ يف بحث الترصية -وهي ترك حلب الشللاة َأياًمللا ليجتمع اللبن . 2
يف رضعهللا- دليلني عللىل إحلاق البقرة والناقة بالشللاة، ومها: اإلمجاع، ورواية 
عبللد اهلل ابن عمللر عن النبي)1(، وهذه الرواية مل ُترَو إاّل من طرق السللنّة، 
واملصنّف يرتيض رأي الشلليخ، لكنّه يرفض اّدعاءه اإلمجاع، ويستند باإلحلاق 

إىل الرواية)2(.

ويرى الشللهيد يف املسللالك أّن سللبب ترّدد املحّقق هو عدم وجللود النّص)3(، وأّما 
صاحللب مفتللاح الكرامة فإّنه بعد نقل خمتلف اآلراء يف املسللألة، واإلشللارة إىل األخبار 
املروية عن طريق أهل السللنّة يقول: »واألخبار املروية يف اهلداية للحّر عن كتاب )معاين 
األخبللار( عىل الظاهللر، فكان احلكم حمكًيا عليلله اإلمجاع املعتضد بفتللوى األكثر املؤّيد 
باألخبللار املذكورة وبالتعليل فيها بأّنه خداع، مضاًفللا إىل حديث نفي الرر«)4(، وهذا 

يكشف عن وجود أخبار يف هذه املسألة وإن مل تصل إلينا.

ونقللل صاحللب احلدائق احلديث املللروّي يف معاين األخبار ثّم قللال: »والظاهر أّن 
الصللدوق نقل هذا الللرب من طريق اجلمهللور، لعدم وجوده يف كتب األخبار، حسللب� 

اعرتف به شيخنا املتقّدم ذكره«)5(.

3. اإلجاع

بماحظة جمموع املوارد التي استند هبا املؤّلف إىل اإلمجاع ُيمكن استنتاج أّن مراده 

)1( الاف: 316/1 و334.
)2( كشف الرموز: 480-479/1.

)3( الشللهيد الثاين، زين الدين بن عّل العامّل، مسللالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسام، مؤّسسة 
املعارف اإلساميَّة، قم، ط1، 1413هل: 294/3.

)4( مفتاح الكرامة )ط.ق(: 468/4.
)5( احلدائق: 93/19.
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من اإلمجاع هو اتفاق آراء فقهاء الشيعة، ويف حال حتّققه يكون حّجة يستند إليه الفقيه)1(، 
 ،حتَّللى مع عللدم توافر دليل غريه، وحّجية اإلمجاع راجللع إىل دخول رأي املعصوم
وهللذا هو اإلمجللاع الدخويّل)2(، ويرى أيًضللا أّن اإلمجاع جابر لضعف خللرب الواحد)3(، 

وكذلك ُيمكن تصيص القرآن به)4(.

وعىل الرغم من كثرة ما ُيري من موارد اسللتدالل كشللف الرموز باإلمجاع يف كثري 
من الفللروع الفقهيَّة، لكن أغلب تلك املوارد خيتص بنقل أقللوال الفقهاء وأدّلتهم، ويف 
بعضها نرى املؤّلف ينتقد)5( االستدالل باإلمجاع، لوجود املخالف، مّما يؤدي يف رأيه إىل 

عدم حتّققه.

وقّل� اسللتدّل به املؤّلف إلثبات آرائه هو، وعىل هذا ُيمكن اّدعاء قّلة اهت�م كشللف 
الرموز باإلمجاع مقارنة ببعض الفقهاء كالسيِّد املرتىض والشيخ الطويّس وأتباعه�، وك� 
تقّدمت اإلشارة فإّن األدّلة األخرى كالروايات حظيت بمكانة خاّصة يف كشف الرموز.

وهنا ماحظة جديرة بالذكر وهي إّن املؤّلف بين� يناقش يف االستدالل باإلمجاع يف 
بعض املوارد بسللبب وجود املخالف، نراه نفسلله يستند إىل اإلمجاع يف موارد أخرى عىل 
الرغم من وجود املخالف، ويرّد عىل من أشللكل عليه باسللتناده إليه مع وجود املخالف 
بإجابات، من قبيل: أّن القول قول مرتوك)6(، أو القائل به معروف االسللم والنسب)7(، 

)1( كشف الرموز: 439/2.
)2( املصدر نفسه: 529/1.
)3( املصدر نفسه: 439/2.
)4( املصدر نفسه: 487/1.

)5( املصدر نفسه: 82/1، 109، 456.
)6( املصدر نفسه: 318/1.

)7( املصدر نفسه: 58/2.
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أو أّن خمالفللة شللخص واحد ال تللّر بتحصيل اإلمجاع)1(، يف حني نراه يف مسللألة إرث 
النثى املشللكل- بعد أن يشللكل عللىل دعوى ابن إدريس اإلمجاع- جييللب عّمن قال إّن 
 املخالف معروف االسللم والنسللب قائًا: »فإن قيل: املخالف مشللهور باسللمه ونسبه، 

فا يقدح يف اإلمجاع، قلنا: ال نسللّلم، فمللن أين عرفت أّنه ال خمالف غريهم؟. ومن أين 
باقي اإلماميَّة رشًقا وغرًبا، موافقون معك«)2(. ويبدو أّن اإلشكال عينه يرد عىل املؤّلف 

يف بعض املوارد، ك� أشار إليه بعض املتأّخرين)3(.

 ويعرّب املؤّلف عن اإلمجاع غالًبا بألفاظ، من قبيل: اإلمجاع، وإمجاع الطائفة، وال خاف 
فيه، وبا خاف، وال بّد من أن يكون مراده من هذه التعبريات عدم الاف بني فقهاء 

الشيعة، ألّننا نعلم أّنه ال ينقل آراء أهل السنّة وأدّلتهم.

دعوى اإلجاع يف مسائل خالفية

اّدعى املؤّلللف اإلمجاع يف بعض املوارد عىل الرغم من االختاف بني الفقهاء فيها، 
األمر الذي أثار اعرتاض بعض الفقهاء عليه، وذلك من قبيل:

مسألة حكم رجوع الواهب إىل األجنبي بعد القبض والترّصف وبقاء العني؟. ويف 
هذه املسألة ثاثة أقوال:

ل: اجلللواز مطلًقللا، وهللو خمتار املحّقق والشللهيد يف املسللالك، وفقهاء آخرين  األوَّ
كاالسكايف والسيِّد املرتىض وسّار واحللبّي وابن زهرة.

الثــاين: عللدم اجلواز مطلًقا، ذهب إليه الشلليخ املفيد- ك� رّصح بلله املؤّلف-وكذا 

)1( كشف الرموز: 184/2.
)2( املصدر نفسه: 476/2.

)3( املسالك: 33/6.
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الشلليخ الطللويّس وأتباعه�، وآخرون، وهللذان القوالن كان هناك مللن يتبنّامها يف ذلك 
العرص وفاًقا لترصيح املؤّلف.

الثالث: وهو ما نّبه عليه الشهيد يف املسالك من القول بالتفصيل بني فرض الترّصف 
املللؤّدي إىل التغيللري أو زوال ملكية العني، وبللني عدمه، واختاره ابن محزة والشللهيد يف 

الدروس ومجاعة من املتأّخرين.

واملؤّلللف خيتار القول الثاين، ويسللتدّل عليه بعللّدة أدّلة منها اإلمجللاع قائًا: »ومن 
خالف معروًفا باسمه ونسبه، فيكون احلق يف خافه«)1(.

وواجلله هذا االسللتدالل اعرتاض الشللهيد يف املسللالك، إذ كيف يللرّصح بوجود 
االختاف بني الفقهاء يف املسألة ومع ذلك يتمّسك باإلمجاع؟!

وجييب الشللهيد بشللّدة عن معروفّية نسللب املخالللف قائًا: »وأّما التاسللع- وهو 
دعللوى اإلمجاع- فرتك جوابلله أليق، وكيف يتحّقق اإلمجللاع يف موضع الاف العظيم 
واملعركة الكربى واملنازعة العظمى وتعّدد األقوال؟! وعلم عني القائل ونسللبه مشرتك 
اإللزام يف كّل مسألة ممّا ُيّدعى فيها اإلمجاع كذلك فضًا عن هذه، وما هذه الدعوى عند 

أرباب النهى إالَّ من قبيل اهلذيانات، أو التخّيات«)2(.

4. العقل

يسللتند املؤّلللف إىل دليل العقللل مضاًفا إىل الكتاب والسللنّة واإلمجللاع، وُيعرّب عنه 
أحياًنا بل»النظر«، وأخرى بل»االعتبار«، وثالثة بل»األصل«، وسنتعّرض في� يأيت إىل مدى 

استفادته من كّل واحد منها:

)1( كشف الرموز: 58/2.
)2( املصدر نفسه: 58/2، املسالك: 42-33/6.
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أ. النظــر: يضع املؤّلللف )النظر( يف عرشة موارد تقريًبا يف عللداد األدّلة التي ُيقيمها 
عللىل الفروع الفقهيَّة، وُيمكللن فهم أّن مراده منه هو دليل العقل بماحظة بعض 
 التعبللريات، مثللًا: يف بحث جللواز الوصية للذّمّي، يسللتدّل عىل القللول املختار
- وهو عدم جللواز الوصّية للحريب وجوازها للذّمّي- قائللًا: »فنقول: الوصّية 
ترّصف يف املال، فيجوز لل�لك كيف شاء، لقوهلم: الناس مسّلطون عىل أمواهلم، 
تللرك العمل بذلك يف احلللريّب، لقوله تعاىل: ﴿َوالَ َتْرَكنُــوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموا﴾)1(، 
أي: الذيللن كفللروا، وبوجلله آخر معونة الكّفللار حرام غري جائللزة عىل اختاف 
ا  أصنافهم، والوصّية هلم معونة، فا جتوز«)2(، ويف ذيل هذا االستدالل يقول ردًّ
عىل إشللكال شمول الدليل للذّمّي: »إن قيل: هذا الدليل يتناول الذّمّي واحلريّب، 
د بن   قلنا: دليل العقل خيّصص باألخبار، وهي ما رواه يف التهذيب مرفوًعا إىل حممَّ
مسلللم، عن أحدمهللا، يف رجل أوىص ب�له يف سللبيل اهلل، قال: »أعطِه ملن 
َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه  ا أو نرصانيًّا، إّن اهلل تعاىل يقول: ﴿َفَمْن َبدَّ أويص له ولو كان هيوديًّ

ُلوَنُه إِنَّ اهللَ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)3(«)4(. َ� إِْثُمُه َعىَل الَِّذيَن ُيَبديِّ َفإِنَّ

ويف بحللث قللراءة خطبللة اجلمعة قبللل الزوال، جُييللب عن ابن إدريللس- القائل 
بعدم اجلواز إالَّ بعد دخول الوقت مسللتدالًّ بأصللول املذهب، املعتضد بالنظر- 
قائللًا: »وليس للنظللر يف املؤّقتات واملقللّدرات الرشعّية مدخللل، فكيف يكون 

عاضًدا؟!«)5(.

)1( هود: 113.
)2( كشف الرموز: 71/2.

)3( البقرة: 181.
)4( كشف الرموز: 71/2.

)5( املصدر نفسه: 174/1.
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ب. االعتبار: يسللتعمل كاشف الرموز عنوان )االعتبار( يف مقام االستدالل ثاث 
مّرات، ويبدو أّن مراده منه كسللابقه نوع من االسللتدالل العقل)1(، وابن إدريس 

أيًضا يستعمل هذا الدليل كثرًيا كمؤّيد لسائر األدّلة)2(.

ّ لتعريللف االجتهاد، ذكللر أّن تعريفلله يف اصطاح  حينلل� تعللّرض املحّقللق احِللِّ
فقهللاء السللنّة هو: »بللذل اجلهد يف اسللتخراج األحللكام الرشعّية« ثللّم أضاف: 
»وهبذا االعتبار يكون اسللتخراج األحكام من أدّلة الللرشع اجتهاًدا، ألّنا تبتني 
عىل اعتبارات نظرية ليسللت مسللتفادة من ظواهر النصوص يف األكثر، وسللواء 
كان ذلللك الدليل قياًسللا أو غريه، فيكللون القياس عىل هذا التقرير أحد أقسللام 
االجتهاد«. ثّم طرح إشللكااًل حاصله: »إن قيل: يلزم عىل هذا أن يكون اإلماميَّة 
من أهل االجتهاد، قلنا: األمر كذلك، لكن فيه إهيام من جهة أّنّ القياس من مجلة 
االجتهاد، فإذا استثني القياس كنّا من أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق 

ة التي ليس أحدها القياس«)3(. النظريَّ

واعرتض ابن إدريس عىل الشلليخ- بعد نقله لعبارة للشيخ الطويّس يف التهذيب 
املتضّمنة ألقوال األصحاب يف مسألة مرياث املجويّس- ب� يل: »ثّم إّنه حكى يف 
 هتذيب األحكام: أّن أصحابنا عىل مذهبني اثنني فحسللب... ثّم قوله: وما ذكره 
أصحابنللا من خاف ذلك ليس به أثر عنللد الصادقني، وال عليه دليل من 

)1( كشف الرموز: 112/2، 211، 346.
)2( السائللر: 296/1، و185/2، 572. وينبغللي التنبيلله عللىل أّن »االعتبللار« ُفّسلللر بالقياس يف 
اصطللاح األصولينّي من أهل السللنّة. معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهيَّة: 223/1. ومنشللأ 
هذه التسمية هو استدالل القائلني بحجّيته باآلية الرشيفة ﴿َفاْعَتبُِروا َيا ُأولِي اأْلَْبَصاِر﴾ احلرش: 2.
لّي، نجم الدين جعفر بن احلسن، معارج األصول، مؤّسسة آل البيت إلحياء  )3( امُلحّقق احِللِّ

الرتاث، قم، ط1، 1403هل: 180-179.
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ظاهر القرآن، بل إّن� قالوه لرب من االعتبار، وذلك مّطرح باإلمجاع... « قال: 
»ثللّم قوللله )(: )بل إّن� قالوه برب من االعتبللار( إن أراد باالعتبار ها هنا 
القيللاس، فهو ك� قللال: إّنه باطل عندنا، وأّي قياس ها هنا حّتى ُيشللنّعه؟!، وإن 
أراد باالعتبار اسللتخراج األدّلة والنظر فيها وما يقتضيه ُأصول املذهب، فهذا ال 
نأباه نحن، وال هو »«، وأكثر اسللتدالالته يف مسللائله عىل خصومه وغريهم 

قوله: )والذي يقتضيه أصول مذهبنا(...«)1(.

ثّم إّن صاحب مفتاح الكرامة نقل قول الشلليخ واسللتدراك ابن إدريس عليه ثّم 
نض للدفاع عن الشيخ قائًا: »الشيخ طاَب ثراه إّن� أراد الثاين، ومّلا كان املصري 
إليه إّن� يرشع حيث مل يكن نّص عىل عني املسللألة، والنّص عند الشلليخ موجود، 

أنكر عليهم التعّلق بذلك مع وجود النّص«)2(.

وبللنّي املحّقق يف مقّدمة كتاب املعترب األدلة التي ُيسللتند إليها يف احلكم الرشعّي، 
ل: ما يتوّقف فيه  وذكر دليل العقل رابع األدّلة، وقّسمه إىل قسمني: »القسم األوَّ
ل: حلن الطاب، الثاين: فحوى الطاب، الثالث:  عىل الطاب، وهو ثاثة: األوَّ
دليللل الطاب. والقسللم الثاين: ما ينفرد العقل بالداللللة عليه، وهو إّما وجوب 
كرّد الوديعة، أو قبح كالظلم والكذب، أو حسللن كاإلنصاف والصدق، ثّم كّل 

واحد من هذه ك� يكون رضورًيا فقد يكون كسبًيا«)3(.

ويبللدو أّن مراد الفقهاء من االعتبار يف مقام االسللتدالل عىل الفروع الفقهيَّة هو 
نوع من االستدالل العقّل املبنّي عىل املقّدمات الرشعّية، ال القياس.

)1( السائر :294-293/3.
)2( مفتاح الكرامة، )ط. ق(: 257/8.

)3( املعترب: 31/1.
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مالحظة:
ُيشللري املؤّلللف يف مقّدمة كتابه إىل حسللن نظر ابن إدريس ودّقتلله يف الفقه، ثّم يورد 

إشكالني عليه أال ومها: جفاؤه عىل الشيخ، وإقدامه عىل منع العقل)1(.

فإذا كان يقصد أّن ابن إدريس منع االسللتدالل بالعقل مطلًقا، فإشللكاله غري وجيه 
عىل الظاهر، ألّنه:

اًل: إّن ابن إدريس ُيرّصح مراًرا بأّن العقل أحد أدّلة استنباط احلكم الفقهي، ففي  أوَّ
باب المس مثًا يقول: »ما تعرف به املسللألة الرشعّية، أربع طرق: إّما كتاب اهلل تعاىل، 
أو السنّة املتواترة، أو اإلمجاع، أو دليل العقل، فإذا فقدنا الثاث، بقي الرابع، وهو دليل 

العقل«)2(.

إالَّ أن ُيقللال: إّن املقصللود أّن ابللن إدريس منع مللن االسللتناد إىل العقل مع وجود 
األدّلللة األخرى، وهذا االحت�ل ال يبدو بعيللًدا بماحظة عبارة ابن إدريس، ألّنه رّصح 
يف السائللر ثاث مللّرات بأّن منزلة العقل يف طول سللائر األدّلة، ومللع وجود دليل من 
القرآن أو من السللنّة أو اإلمجاع، فا تصللل النوبة إىل دليل العقل، وليس هذا رأيه فقط، 

بل يرى أّن هذا ما تبنّاه املحقّقون الباحثون عن مصادر الرشيعة)3(.

ثانًيــا: إذا ذهبنا إىل أّن األصللول العمليَّة يف رؤية ابن إدريس ُتعّد من مصاديق دليل 
العقل- ك� تؤّيده الشواهد والقرائن- فينبغي أن نقول إّنه مل يلتزم دائً� ويف مجيع املوارد 
التي اسللتدّل هبا باألُصول العمليَّة ب� ألزم به نفسلله، ألّنه كثرًيا ما يسللتدّل بدليل العقل 
يف عللرض سللائر األدّلة، بل وأحياًنللا ُيقّدمه عليها، من قبيل: االسللتدالل بأصل الرباءة 

)1( كشف الرموز: 41/1.
)2( السائر: 377/1 و495.

)3( املصدر نفسه: 46/1 و495.
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يف َعرض االسللتدالل باإلمجللاع واألخبار املتواترة)1(، واالسللتدالل بأصللل الرباءة إىل 
جنللب خصوص األخبار املتواترة)2(، واالسللتدالل بأصل الرباءة مقللّدٌم عىل القرآن)3(، 

واالستدالل بالرباءة مقّدٌم عىل اإلمجاع)4(.

جـ. األصل: ُيعّد االسللتدالل باألصل يف كشف الرموز أصًا مهً�، وتنقسم املوارد 
التي استدّل املؤّلف هبا – باألصل-عىل ثاثة أقسام:

القســم األّول: املللوارد التللي حّدد فيهللا مقصوده مللن األصل، مللن قبيل أصل 
الطهللارة)5(، وأصل الرباءة)6(، وأصل الّصّحة)7(، وقاعدة حرمة الدم املحرتم)8(، 

وقاعدة اإلقرار)9(.

القسم الثاين: املوارد التي متّسك فيها بل »األصل املسّلم«. ولقد أوضح مراده من 
 :األصل املسّلم يف بعض املوارد، من قبيل قوله: »لألصل املسّلم، يعني قوله
»البّينللة عللىل املّدعي، واليمني عللىل من أنكللر«)10(، فيكون مقصللوده قاعدة من 
القواعد الفقهيَّة، أو قوله يف االستدالل عىل لزوم الدية يف الثديني: وجوب الدّية 
يف الثديني، هو عىل األصل املسّلم، أعني قوهلم: )كّل ما يف اجلسد منه اثنان ففيه 

)1( السائر: 239/2.
)2( املصدر نفسه: 773/2، و434/3.

)3( املصدر نفسه: 490/1، 528، 536.
)4( املصدر نفسه: 335/3.
)5( كشف الرموز: 48/1.

)6( املصدر نفسه: 234/1.

)7( املصدر نفسه: 167/1.

)8( املصدر نفسه: 560/2.

)9( املصدر نفسه: 590/2.

)10( املصدر نفسه: 15/2.
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الدّية(«)1(، لكنّه مل يوّضح مقصوده يف بعض املوارد)2(.

القســم الثالث: املوارد التللي مل يذكر فيها عنوان األصل، لكللن ُيفهم بالتأّمل أّن 
مراده األصل، وغالب املوارد من هذا القبيل)3(.

القواعد الفقهيَّة
متّسللك املؤّلللف يف بعض املللوارد باألصللل املسلللَّم، ورّصح يف بعضها بللأّن مراده 
منلله القاعدة الفقهيَّة، وأحياًنا اسللتند إىل بعض القواعد الفقهيَّة. والقواعد التي اسللتند 
 إليهللا يف كشللف الرموز هللي: قاعدة نفي السللبيل)4(، وقاعللدة نفي احلللرج)5(، وقاعدة 
ال رضر)6(، وقاعللدة اإلحسللان)7(، وقاعدة البّينللة واليمني)8(، وقاعللدة درء احلدود)9(، 

وقاعدة اجلَّب)10(، وقاعدة السلطنة)11(، وقاعدة اإلقرار)12(.

)1( كشف الرموز: 60/2.
)2( متّسك املؤّلف باألصل املسّلم يف 12 مورًدا، ومل يذكر مراده يف ث�نية منها.

)3( املصدر نفسه: 87/2 و99. »أقول: تغسيلة امليت ثاث غسات وجوًبا، مذهب أصحابنا، إاّل 
سّار، فإّنه اقترص عىل املّرة فرًضا، والثاين والثالث ندًبا، وهو مقتىض األصل، لكن ترك لوجود 
النص«، و»وقال املفيد وسّار واملتأّخر: باإلعادة، وهو مقتىض األصل«، إذ إّن املراد من األصل 

يف العبارة األّوىل الرباءة، ويف الثانية االشتغال.
)4( املصدر نفسه: 149/2 و406.
)5( املصدر نفسه: 380/1 و115.
)6( املصدر نفسه: 97/1 و55/2.

)7( املصدر نفسه: 612/2.
)8( املصدر نفسه: 26/2 و510.

)9( املصدر نفسه: 542/2 و574.
)10( املصدر نفسه: 421/1.

)11( املصدر نفسه: 465/1 و383/2، 91، 71، 433.
)12( املصدر نفسه: 590/2.
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تكثري الأدّلة
ذكللر املؤّلللف أدّلة عىل خمتلف األقللوال التي نقلهللا يف كتابه، وحللاول جاهًدا قدر 
اإلمكان أن ال ينقل قواًل با دليل، بل نراه ُيقيم الدليل عىل األقوال التي يسللتدّل عليها 
أصحاهبللا، ومضاًفللا إىل هذا فقد بذل جهللًدا كبرًيا لتكثري األدّلللة وتنويعها، األمر الذي 
يكشللف عّ� يتوافللر عليه من ذكاء وفطنة وقللدرة كبرية عىل االسللتنباط، وفي� يل نذكر 

ثاثة ن�ذج لذلك:

األّول: ذهب الشيخ الطويّس يف بحث التعيني يف صوم النذر املعنّي إىل لزوم التعيني 
وعدم كفاية نّية القربة خاًفا للسللّيد املرتىض، واملؤّلف يذكر أّواًل دليل الشيخ ثّم جُييب 
عللن إشللكاٍل أورده ابن إدريس عىل الشلليخ)1(، ثّم يذكر دليًا آخر لقول الشلليخ قائًا: 
»وللشلليخ أن يستدّل بطريق آخر، وهو إّن األصل يف العبادات تعيني النّية، لقوله تعاىل: 
يَن﴾)2(، واإلخاص ال يكون إاّل مع التعيني،  ﴿َوَما ُأِمُروا إالَّ لَِيْعُبُدوا اهللَ خُمْلِِصنَي َلُه الديِّ

فرتك العمل به يف صوم شهر رمضان لإلمجاع، وعمل به يف الباقي«)3(.

الثاين: يف مسللألة تقديم طواف النساء عىل الوقوفني حال الرورة هناك روايتان، 
ويللرى املحّقق أّن رواية اجلواز أشللهر، واملؤّلف بعد أن ينقل كام الشلليخ- إذ مجع بني 
الروايتني بحمل رواية اجلواز عىل الرورة، ورواية املنع عىل غريها- ينتقده، ثّم يقول: 
»والذي ينبغي أن يستدّل به، أن ُيقال: احلّج مرّتب بعضه عىل بعض، فا جيوز التقديم، 
ومللع الرورة املانعة مللن الرجوع إىل مكللة جائز«. ثّم يتمّسللك بالروايللات واآليات 

)1( كشف الرموز: 274/1، السائر: 371/1.
)2( البّينة: 5.

)3( كشف الرموز: 275/1. وينبغي التنبيه عىل أّن هذا الدليل مل يرد يف كام املحّقق يف املعترب، عىل 
الرغم من أّن املؤّلف متأّثر به غالًبا. املعترب: 645/2.
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ويصوغ منه� الربهان التايل قائًا: »أّما األّول ]عدم اجلواز إالَّ حال الرورة[، لئّا خيتّل 
الرتتيب، ولرواية إسللحاق، وملا رواه عّل بن محزة عن أيب احلسللن، قال: )ال جيوز 
 تقديم طواف النســاء عىل منســك(، وأّما الثاين ]جواز التقديم حال الرورة[، فلقوله 

يِن ِمْن َحَرٍج﴾)1(، وللرواية األّوىل لئّا تطرح«)2(. تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الديِّ

واملؤّلف يف القسم األّول من هذا الدليل متأّثر بابن إدريس)3(، من جهة االستدالل 
برشطّية الرتتيب بني أع�ل احلّج، إلثبات عدم جواز التقديم حال عدم االضطرار، لكّن 

القسم الثاين املتكّفل بإثبات جواز التقديم حال االضطرار ناتج عن اجتهاده.

الثالــث: هنللاك خاف يف لللزوم الوصّية ب� زاد عىل الثلث يف فللرض إجازة الورثة 
يف حيللاة املويص، واملحّقق يذهب إىل أّن الرواية تدّل عىل اللزوم. والشلليخ يرى اللزوم 
أيًضا، ويسللتند يف ذلك إىل عللّدة أدّلة، منها اإلمجاع، والروايللات، واملؤّلف- مضاًفا إىل 
تقويته اسللتدالل الشلليخ بروايات أخرى- ُيقيم دليًا نظرًيا آخر يسللتند إليه، وهو أّنه: 
»ُيمكن أن ُيقال: إّن املنع من الزائد عن الثلث إّن� هو ملصلحة الورثة، فمتى أجازوا فقد 

أسقطوا حقوقه«)4(.

الآراء الأ�صوليَّة
يتبنّى املؤّلف نظريَّات أصوليَّة ُيمكن استخراجها من طّيات كتابه، وهي:

عدم شمول خطاب اآلمر للمخاطب املأمور بالقيام بعمل لفريق يكون املأمور . 1

)1( احلّج: 78.
)2( املصدر نفسه: 380/1.

)3( السائر: 575/1.
)4( كشف الرموز: 84-83/2.
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من زمرهتم)1(. وُيمكن العثور يف الفقه عىل فروع متعّددة هلذا البحث، ونوّضح 
هذا البحث باملثال التايل: إذا أمر زيد بكًرا بإبراء غرمائه وكالة عنه، وكان بكٌر 
من الغرماء، فهل يشللمل هذا الطاب بكًرا، وعليه هل ُيمكن أن يكون وكيًا 
يف إبراء ذّمة نفسلله، أم ال؟. وأّول من طرح هذا البحث الشيخ يف املبسوط)2(، 
وانقسللم املتأّخرون عنلله عىل فريقني: فبعللض الفقهاء تبعلله يف ذلك من قبيل 
 املؤّلللف، ومجع آخللر كصاحللب احلدائق عّده مللن التعليات التللي ال ُيمكن 
بناء احلكم الرشعي استناًدا هلا)3(، وثالث ترّدد بينه� فتارة رّده وأجاب عنه)4(، 

وأخرى قبل به بعض وأفتى وفاًقا له)5(.

عللدم تصيللص العللام بضمرٍي متعّقللٍب له راجللع إىل بعض أفللراده. فا جيوز . 2
تصيللص العام بلفللظ وارٍد بعده خمتّص ببعض أفللراده، وذلك من قبيل اآلية 
ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِســائِِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشــُهٍر َفــإِْن َفاُءوا َفإِنَّ اهللَ  الرشيفللة: ﴿لِلَّ
َغُفوٌر َرِحيٌم * َوإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)6(، إذ إّن لفظ )النساء( 
عاّم يشللمل الزوجة الدائمة واملتمّتع هبا. وعليه ينبغي القول بوقوع اإلياء يف 
حق الزوجة غللري الدائمة، لكن بماحظة الضمللري يف ﴿َعَزُموا الطَّاَلَق﴾ من 
جهللة اختصاص الطاق بالزوجة الدائمة سللوف خيتّص ببعللض أفراد العاّم، 

)1( كشف الرموز: 444/1.
)2( املبسوط: 403/2.

)3( احلدائق: 238/18.
، احلسللن بن يوسللف بن املطّهللر، خمتلف الشلليعة يف أحكام الرشيعة، مؤّسسللة   )4( العاَّمللة احِللِّّ
النللرش اإلسللامّي التابعللة جل�عة املدّرسللني، قللّم، ط2، 1413هللل: 234/3-236، السائر: 

.223/2
)5( خمتلف الشيعة: 23/5-24، السائر: 463/1.

)6( البقرة: 227-226.
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والنتيجللة هللي أّن اإلياء خيتللّص بالزوجللة الدائمة. واملؤّلف يرفض متّسللك 
السلليِّد املرتىض)1( هبذه اآلية ملنع وقوع اإلياء يف حّق الزوجة غري الدائمة من 
خال تطبيق هذه املسللألة األصولّية، ويرّجح االسللتدالل بالرواية الواردة يف 

هذه املسألة)2(.

وأّمللا صاحب الرياض فإّنه بعد أن يذكر هذا االسللتدالل واإلشللكال الوارد 
عليه جُييب بأّن اإلشكال: »مدفوع بثبوت ذلك، ك� تقّرر يف حمّله«)3(.

استع�ل العاّم بعد تصيص سائر األفراد، حقيقة وحّجة)4(.. 3

النهي يف العبادات يقتيض الفساد)5(، ويف املعامات ال يقتضيه)6(.. 4

إذا دار األمر بني محل اللفظ عىل املعنى اللغوّي واملعنى الرشعّي، فاملرّجح هو . 5
احلمل عىل املعنى الرشعّي)7(.

التبادر عامة احلقيقة)8(.. 6

)1( نسللب بعٌض القول بوقوع اإلياء يف الزوجة غري الدائمة إىل السلليِّد املرتىض، لكّن عبارة السيِّد 
د مؤمن، كفاية  د باقر بن حممَّ يف االنتصار تدّل عىل خاف هذه النسللبة. املحّقق السبزوارّي، حممَّ
األحكام، منشللورات مهدوّي، إصفهان، ط1: 408/2. املرتىض، عّل بن احلسللني املوسللوّي، 
االنتصللار يف انفرادات اإلماميَّة: حتقيق وتصحيح: جلنة التحقيق يف مؤّسسللة النرش اإلسللامّي، 

مؤّسسة النرش اإلسامّي التابعة جل�عة املدّرسني، قّم، ط1، 1405هل: 277.
)2( كشف الرموز: 252/2.

)3( رياض املسائل: 408/12.
)4( كشف الرموز: 635/2.
)5( املصدر نفسه: 375/1.
)6( املصدر نفسه: 145/2.
)7( املصدر نفسه: 145/1.
)8( املصدر نفسه: 448/2.
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ُيمكن تصيص دليل العقل باألخبار والروايات)1(.. 7

حّجية فعل املعصوم، وظهوره يف الوجوب)2(.. 8

الكثللرة أمارة عىل الرتجيح بني األخبار، ففللي مقام التعارض بينها ترّجح كّفة . 9
األخبار األكثر، عىل معارضها)3(.

األصل املسّلم ال يقبل التخصيص بخرب الواحد)4(.. 10

ال ُيمكن تصيص عمومات القرآن بخرب الواحد وإن كان صحيح السللند)5(، . 11
إالَّ إذا كانت الرواية الصحيحة مستفيضة ومشهورة بني األصحاب)6(.

رأيلله يف خللرب الواحد: »احلّق التللزام الروايات، إن كانللت معدومة املعارض، . 12
مؤّيللدة بالنظر، أو عليها عمل األصحاب، أو بعضهم مع عدم املخالف. ومع 
التعللارض، يعمللل ب� يوافق األصل، وإالَّ ب� عليه األكثللر، ومع خلّو األمرين 

ُيعترب بالرواة، وُيعمل باألصّح سنًدا«)7(.

الُعرف والعادة ودورهما يف ال�صتنباط
يذكللر الفاضل اآليّب يف كشللف الرموز )العللرف، والعادة( يف عّدة مللوارد يف مقام 
االسللتدالل وتعيللني موضوعات األحللكام الرشعّيللة، وُيعلم من خللال حتليل موارد 

)1( كشف الرموز: 71/2.
)2( املصدر نفسه: 174/1.

)3( املصدر نفسه: 209/1 و38/2.
)4( املصدر نفسه: 43/2.

)5( املصدر نفسه: 473/1 و100/2 و117.
)6( املصدر نفسه: 137/2 و72، و301/1.

)7( املصدر نفسه: 344/1 و476 و482 و488 و184/2 و186 و272 و411 و572.
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اسللتع�ل مصطلح العرف أّن املؤّلف استعمله بثاثة أنحاء: العرف)1(، عرف الرشع)2(، 
عرف العادة)3(. ومصطلح العادة غالًبا ما يستعمله مفرًدا، وأحياًنا مع كلمة العرف.

وهنا ُتطرح عّدة أسئلة:

ل: هل ُيريد املؤّلف من العرف والعادة معنى واحًدا أم ال؟. األوَّ

الثاين: ما أقسام العرف لديه؟.

الثالللث: مللا دور العللرف يف اسللتنباط األحكام، وهللل ينحرص اعتبللاره يف حتديد 
املصاديللق الارجّية، فيقترص دوره عىل دائرة موضوعات األحللكام، أم إّنه يلعب دوًرا 

يف تغيري األحكام الرشعّية؟.

أ. احّتاد املراد من الُعرف والعادة:

بتقلليّص موارد اسللتع�ل مصطلحللي العرف والعادة يف كشللف الرمللوز يّتضح أّن 
املؤّلف أراد منه� معنًى واحًدا)4(، ويبدو أيًضا أّنه ال يفّرق بني العرف املضاف إىل العادة 
)عللرف العادة( اسللتعمله مللّرة واحدة وبني العللرف املطلق )العرف(، سللوى أّنه حين� 

يستعمل العرف مقابل اللغة والرشع ُيعرّب عنه بل)عرف العادة()5(.

ب. أقسام العرف عند كاشف الرموز:

ُعلللم ممّا تقللّدم أّن العرف يف رأي املؤّلف ينقسللم عىل ثاثة أقسللام: عرف الرشع، 

)1( كشف الرموز: 117/1 و369.
)2( املصدر نفسه: 507/1.

)3( املصدر نفسه: 77/2.
)4( املصدر نفسه: 203/1.

)5( املصدر نفسه: 77/2.
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وعللرف اللغة، وعللرف العادة. واملراد من عرف الرشع هو اسللتع�ل اللفللظ أو العبارة 
يف لسللان الللرشع يف معنى ومفهوم خاّص. واملللراد من العادة أيًضا نفللس العرف العاّم 
واملحللاورات العرفّيللة والعادّيللة، مقابل عرف الللرشع واللغة، واملراد مللن عرف اللغة 

استع�ل اللفظ يف املعنى املوضوع له)1(.

جـ. دور العرف يف االستنباط:

إذا راجعنللا موارد اسللتع�ل العرف يف كشللف الرموز نعلللم أّن الفاضل اآليّب يرى 
اقتصار دوره يف عملية االسللتنباط عىل دائرة موضوعللات األحكام ال غري، بعّد العرف 
مسللاعد املجتهد يف تشللخيص مصاديق عناوين وخطابات الشارع، وال تأثري له يف جمال 
األحكام وتبديلها، فمثًا اجل�ُع حني الصيام موضوٌع لفساد الصوم، فهل يكون الوطء 
يف الدبللر مللن مصداًقا هلللذا املوضوع أيًضا، ليرتّتللب عليه احلكم بالفسللاد أم ال؟. وهنا 
يسللتند الفاضل إىل العرف، فُيفتي بأّن الوطء يف الدبر ُيفسللد الصوم أيًضا، وكذلك يأيت 
االسللتدالل بالعرف يف وجوب األضحية يف احلّج، إذ إّن موضوع الوجوب هو »واجد 
اهلللدي«، وهنا يقللال: هل من يملك ثمن اهلدي يكون مصداًقللا للموضوع أم ال؟. فإذا 
كان مصادًقا لواجد اهلدي فعليه أن يشللرتيه، وأّمللا إذا كان مصداًقا لفاقد اهلدي فيجب 
عليلله أن يصوم بللدل اهلدي. واملؤّلف ُيفتي مسللتنًدا إىل العرف بأّن هللذا املكّلف واجٌد 

للهدي فيجب عليه)2(.

ومثللال آخللر لذلللك هللو مرجعّية العللرف يف حتديللد مصللداق اجلار، فللإذا وقف 
شللخص شلليًئا عىل جريانه، ف� هو املناط لتحديللد املصاديق؟. يرجللع املؤّلف يف حتديد 
 اجلللريان إىل العللرف، فكّل من يصدق عليه عرًفا أّنه مصللداق للجار يكون من املوقوف 

)1( كشف الرموز: 203/1.
)2( املصدر نفسه: 369/1.
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عليهم)1(، خاًفا ملن قال: إّن اجلار هو من يل داره إىل أربعني ذراًعا.

د. ترتيب أقسام العرف:

يرّصح املؤّلف يف مسللألة العرف بتقديم الرجوع إىل عرف الرشع عىل عرف اللغة، 
وعللرف العللادة، وتقديللم عرف اللغة عىل عللرف العادة، ومللن هنا ُيمكن اسللتنتاج أّنه 
يف صللورة تعارض أقسللام العرف ُيقّدم عرف الرشع عىل سللائر األعللراف، ويف صورة 
تعللارض عرف اللغللة مع عرف العادة يقّدم عللرف اللغة، ويأيت عرف العللادة يف املرتبة 

األخرية، وال يكون مرجًعا إالَّ مع فقدان باقي األقسام)2(.

منع التقليد يف امل�صائل العلمّية
سعى املؤّلف جاهًدا إىل االبتعاد عن التقليد يف االفتاء، ومن هنا نراه ُيشري يف بحث 
اهلبة إىل ما جرى بينه وبني أستاذه من نقاش قائًا: »وباحثت شيخنا يف هذه املسألة 
يف الدرس، واستقصيت يف املنع والتسليم، ف� ظفرت بشء ُيوجب يل الرجوع إىل قوله، 
ولوال وصيته إّياي أن ال أقّلده يف الفتاوى ملا أقدمت عىل خمالفته، فليس ألحد مع احلّق 
خاف«)3(، ويف موضع آخر جُييب عن اإلشللكال القائل: إّن عدم الوقوف عىل الدليل، 
ال يللدّل عىل عدم وجللوده قائًا: »ليس عىل املجتهد إالَّ التعّمق يف حتصيل الدليل، فمتى 
 مل جيده حيكم بعدمه بالنسبة إليه، وال جيوز تقليد الكتب واملصنّفني«)4(، ويف موضع آخر 

حيّث القّراء عىل االبتعاد عن التقليد قائًا: »إياك وتقليد الكتب واملصنّفني«)5(.

)1( كشف الرموز: 51/2.
)2( املصدر نفسه: 203/1.

)3( املصدر نفسه: 59/2.
)4( املصدر نفسه: 97.
)5( املصدر نفسه: 94.
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لكنّلله يف موارد أخرى ورغم اعرتافه بعدم وجود الدليل يف املسللألة أو ضعفه ُيفتي 
تقليًدا لفتوى الفقهاء، واّتباًعا هلم)1(.

ة الفتاوى اخلا�صّ
مل يذكر الفقهاء فتوى اختّص هبا املؤّلف سوى مورد واحد، وهو: قوله بجواز إنفاق 
العامل من أصل رأس املال يف السفر بمقدار التفاوت بينه وبني احلر، وتوضيح ذلك 
- ك� رّصح به بعض-: أّن الفقهاء لدهيم رأيان يف جواز أو عدم جواز إنفاق العامل من 
رأس املال يف السللفر، اجلواز مطلًقا واملنع مطلًقا، وخاًفللا هلذين القولني ذهب املؤّلف 
إىل قول ثالث تقّدمت اإلشللارة إليه، مل يذهب إليه أحد سللواه من الفقهاء)2(، وُيشري إليه 
صاحب اجلواهر بقوله: »نعم، عن آخر أّن له تفاوت ما بني نفقه السللفر واحلر، وهو 

خمالف لظاهر النّص أيًضا«)3(.

خمالفة امل�صهور
أفتى الفاضل اآليّب بعدم وجوب سللجدة التاوة عىل املرأة احلائض، وهذه الفتوى 

خمالفة للمشهور، وتوضيحه: إّن هذه املسألة فيها عّدة أقوال:

ل: التحريللم كلل� رّصح به صاحب كشللف اللثام)4(، واختللاره بعض الفقهاء،  األوَّ

ل، وما أعرف عليه  )1( كشللف الرمللوز: 384 و235 و292/1. قوله: »لكْن األكثرون عللىل األوَّ
ا، بل نتبعهم تقليًدا هلم«، وقوله: »والشيخ محلها عىل التقّية، والعمل عىل  دليًا نقليًّا أو عقليًّا قويًّ
اختيار الشيخ إّما احتياًطا وإّما تقليًدا له« وقوله: »ويف الطريق ابن فضال، ويف التأويل عدول عن 
ظاهر الرواية، فا يصلح مستنًدا، وهلذا قال: )عىل قول مشهور(، وشهرته أّن اتباعه� قائلون به 

من غري خمالف، وكذا نحن نتبعهم تقليًدا«.
)2( املصدر نفسه: 14/2. مفتاح الكرامة )ط.ق(: 474/7.

)3( جواهر الكام: 345/26.
)4( كشف الرموز: 106-105/2.
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من قبيل: الشلليخ املفيد، والسيِّد املرتىض، والشلليخ يف التهذيب والنهاية، والقايض ابن 
الرّباج، وصاحب الوسيلة.

الثــاين: اجلللواز واالسللتحباب، رّصح املؤّلللف بأّنلله خمتللار الشلليخ يف املبسللوط 
واالستبصار.

مة يف أكثر كتبه،  الثالــث: الوجوب، وهو خمتار املحّقق يف الرشائللع واملعترب، والعاَّ
ومجللع من املتأّخرين، ونسللبه صاحب اجلواهر إىل املشللهور)1(، واملؤّلف عىل الرغم من 
اّطاعه عىل رأي أسللتاذه القائللل بالوجوب يف الرشائع)2( واملعتللرب)3(، وقول من ذهب 
إىل التحريم، خيتار االسللتحباب من دون أن ُيشللري إىل القولني املذكورين، ويّدعي عدم 
 الاف يف سقوط الوجوب)4(، فيكشف هذا االّدعاء عن أحد أمرين: فهو إّما مل يّطلع عىل 

القول بالوجوب، أو سها عنه، وهذا شاهد عىل عدم دقته يف نقل بعض األقوال.

وُيفتللي املؤّلف بعللدم إرث الزوجة من األرض وإن كان هلللا ولد من امليت، وهذه 
الفتللوى كانت تعللّد- إىل زمانه- خمالفة للمشللهور ك� حكاه بعللٌض، وكذلك يف بحث 
املواسعة واملضايقة، وهو من البحوث املهّمة يف كتاب الصاة، وحكم صاة اجلمعة يف 
عللرص الغيبة، ذهب املؤّلف إىل القول باملضايقة)5( واحلرمة)6(، بين� صلّرح بعض)7(، بأّن 
القول باملواسللعة كان مشهوًرا بني القدماء، وذهب أسللتاذه املحّقق يف املسألة األوىل إىل 

)1( جواهر الكام: 223/3 و225/10.
)2( كشف الرموز: 80/1.

)3( الرشائع: 77/1.

)4( املعترب: 228/1.
)5( كشف الرموز: 209/1.

)6( الفوائد الرجالّية: 179/2.
)7( مفتاح الكرامة، )ط.ج(: 621/9.
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املواسعة، ويف الثانية قال باالستحباب)1(.

وكذلك ُيمكللن عّد قوله بوجوب العقيقة)2( رأًيا خمالًفا للمشللهور، إذ مل خيرته قبله 
مة باختياره يف املختلف، وإن مل  سللوى السلليِّد املرتىض وابن اجلُنيد، وكذلك رّصح العاَّ

يذكره أحد يف عداد القائلني الوجوب)3(.

نتيجة البحث
بذل الفاضل اآليّب قصارى جهده لتوضيح رموز متن املخترص النافع للمحّقق، . 1

للف يف حياة املاتن، وكان يف  وتبيللني مقصللود املاتن، خاّصًة أّن هذا الرشح مؤلَّ
وسع الشارح الوصول إىل رأيه مبارشة الستيضاح مقصوده، وهذا ممّا ين�ز به 

هذا الرشح عن سائر الرشوح.

يبدو أّن هذا الكتللاب هو األثر الفقهّي الوحيد للمؤّلف، ومن هنا اقترص نقل . 2
الفقهاء آلرائه الفقهيَّة عىل هذا الكتاب.

ممّللا متّيز به كشللف الرمللوز نقله أقوال أسللتاذه املحّقق مبارشة يف حلقة درسلله . 3
وغريها، ولقد استند املتأّخرون إىل هذا النقل.

هناك اختاف يف بعض املوارد بني نقل كشللف الرمللوز ألقوال العل�ء، ونقل . 4
مة يف خمتلف الشيعة، أشار املتأّخرون إليها. العاَّ

اسللتند كشللف الرمللوز إىل الروايللات بالدرجللة األوىل، ثّم القللرآن واإلمجاع . 5
والعقل.

)1( كشف الرموز: 177/1 و209، املعترب: 406/2.
)2( املصدر نفسه: 199-198/2.

)3( جواهر الكام: 226/31، املختلف: 303/7.



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)9(

 منهـج املقـداد السيـورّي فـي

)كنــز العرفــان)

د. عبد الأمري كاظم زاهد

جملَّة فقه اأهل البيت، العدد 36، ال�صنة التا�صعة، 1425هـ/2005م
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مقّدمة البحث

منذ عللرص التنزيل كان اهت�م النبللّي، وأهل بيته وأصحابلله املنتجبني بالقرآن 
الكريللم حفًظا، ومجًعا، ومدارسللًة، ليللس له نظري، بل لقد جاء هللذا االهت�م من حقيقة 
ٍء﴾)1(، فاجّته  مؤّداهللا أنَّ اهلل تعللاىل أودع يف كتابه املجيد ما عرّب عنه بأّنلله ﴿تِْبَياًنا لُِكليِّ َشْ
إليلله املسلللمون كلٌّ يأخذ منه غايته ومبتغللاه، ومنه خرجللت آالف املصنّفات التي منها 

نات أحكام القرآن وفقهه. مدوَّ

ة الفقيه التي ال ُتعللاَرض إالَّ يف وجه الداللة، وعليه  فهو مؤّسللس األحكام، وحجَّ
ق املسلمون بالبحث  ته عىل عمق غوره واتِّساع مراميه، ولذا تعمَّ ُبني الفقه اإلسامّي برمَّ

والنظر يف آياته مذ عرص الرسالة وما تاه من عصور.

وعللىل هذا اجلهد ظهللرت التفاسللري الفقهيَّة التللي ُوِضعت يف ضوء آيللات القرآن 
القوانللني والقواعللد التكليفيَّللة بلل� ُأطِلق عليه علللم الفللروع، أو فقه القللرآن، أو آيات 

األحكام، أو املحتوى الترشيعّي يف القرآن، أو األصول القانونيَّة فيه.

وألنَّه قد توافر هذا العلم عىل كشللف إمجال القللرآن لألحكام، فإنَّ نمط املنهج فيه 
دة، وتركيبّي من جهة  حتليّل، لبيان وجه داللة األلفاظ والرتاكيب عىل موضوعاته املتعدِّ
للنّة الناظرة إىل ذات املوضوعللات، وجتميعّي تراكمّي لرورة عرض  ضمِّ مقوالت السُّ
يللن يف اآليللة الواحللدة، ومعيارّي لللرورة الرتجيح بللني اآلراء،  آراء الفقهللاء واملفسِّ

فمنهجه إًذا حتليّل تركيبّي تراكمّي معيارّي، إذ يمكن وصفه بالتكامّل.

)1( النحل: 89.
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د بن السللائب الكلبللّي )ت 146هل(  ل من كتللب فيه هو حممَّ وقللد ُأشللري إىل أنَّ أوَّ
ل مللن صنَّف فيه اإلمام الشللافعّي   ممَّللا رواه عللن عبد اهلل بن عّبللاس، وقيللل: إنَّ أوَّ

)ت 204هل(، وُرِوي أنَّه القاسم بن أصبغ القرطبّي )ت 340هل(.

للاص )ت 370هل(،  ثللمَّ تواىل العللل�ء يف البحث يف هذا املجللال، فكتب فيه اجلصَّ
والكيللا اهلللّرايّس )ت 504هل(، وابن العريّب )ت 543هل(، ثللمَّ القرطبّي )ت 671هل(، 

ة النجدّي يف القرن الثامن، وشمس الدين بن يوسف يف القرن التاسع. ومن الزيديَّ

ان  ِعي أنَّ تفسللريي الشيخ الطويّس )ت 460هل(، والطربيّس )ت 548هل( يعدَّ وادُّ
من التفاسري الفقهيَّة)1(، وهذا القول حمّل نظر.

ى بل)فقه القرآن(  ويمكللن عّد ُمصنَّف قطللب الدين الراوندّي )ت 573هل( املسللمَّ
ل املصنَّفات يف هذا املجال، ثمَّ جاء دور السيورّي صاحب كنز العرفان )ت 826هل(،  أوَّ
فالسيورّي إًذا يمّثل الدور الثاين يف سلسلة التطور املنهجّي واملعريّف عند الشيعة اإلماميَّة 

يف هذا املجال.

حدود الدرا�صة
دت الدراسة جماهلا يف كتاب )كنز العرفان يف فقه القرآن( حسب، ولذلك تكون  حدَّ
قد اسللتبعدت أصًا ما للمرتجم نفسلله من كتب يف التفسللري والكتب األخرى يف آيات 
اًل عىل  األحكام سللواء من أصحاب السيورّي أو من غريهم من العل�ء، بغية التعّرف أوَّ

منهجه، لُيصار يف حلقة ثانية أو بحث آخر إىل عقد مقارنة مع منهج آخر.

ومل أطَّلع عىل دراسة سابقة للكتاب، إنَّ� هناك ِذكر للمرتجم يف املؤّلفات املعارصة.

)1( مساعد آل مسلم، مناهج املفّسين: 161.
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الف�صل الأّول

املبحث الأّول: �صخ�صّية املقداد ال�صيورّي
د السيورّي  د بن احلسني بن حممَّ هو رشف الدين أبو عبد اهلل مقداد بن عبد اهلل بن حممَّ
د ابن مّكّي )734-786هل(  ّ األسدّي )ت 826هل(، تتلمذ عىل الفقيه الشهيد حممَّ احِللِّ
مة،  س يف حوزة احِللَّة قواعد العاَّ صاحب الّلمعة الدمشقيَّة، ولقد ُعِرف الشهيد بأنَّه درَّ
للة ومعارصي صاحب  وهتذيب الشلليخ الطويّس، وعلل الرشائع)1(، ومن مدرسللة احِللَّ
اللمعة انتهل السلليورّي، فأتقن علوًمللا كثريًة، فكان فقيًها، أصوليًّللا، منطقيًّا)2(، ويظهر 

ذلك من تصانيفه.

للة، وكان أجلَّ تاميذ  للى حتصيله العلمّي يف مدينة احِللَّ يقول الوانسللارّي: إنَّه تلقَّ
ل )ت 786هل(، والسيِّد  ّ )ت 771هل(، وتاميذ الشهيد األوَّ قني احِللِّ الشيخ فخر املحقِّ

ضياء الدين األعرجّي)3(.

ثللمَّ انتقللل إىل النجف فأصبللح عميد مدرسللتها، وزعيم حوزهتا العلميَّللة)4(، وقد 
بنللى يف مدينة النجف مدرسللة علميَّة ُعرفت باسللمه، وقد ورد ذكرهللا عىل ظهر كتاب 

)املصباح( للشيخ الطويّس)5(.

فاته فتبلغ أربعللة عرش كتاًبا يف القرآن، واحلديللث، واألصول، والكام،  للا مؤلَّ وأمَّ
والفقه، والباغة، والدعاء.

)1( مقدمة كتاب اللمعة الدمشقّية: 119/1.
)2( أمل اآلمل، القسم: 325/2.

)3( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 125/1.
)4( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 125/1، الوئّي، معجم رجال احلديث: 194/16.

)5( حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 126/1، بحر العلوم، دليل القضاء الرشعّي: 187/3.
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فاته الفقهيَّة: )التنقيح الرائع يف رشح الرشائع(، و)تنضيد القواعد  ومن أشللهر مؤلَّ
 ،) ّ مة احِللِّ الفقهيَّة عىل مذهللب اإلماميَّة(، ويف األصول: )رشح مبادئ األصللول للعاَّ

ويف القرآن إضافة إىل )كنز العرفان(: )تفسري مغمضات القرآن(.

. ّ ، وابن فهد احِللِّ ّ ومن أشهر تامذته: الفقيه ابن القّطان احِللِّ

املبحث الثاين: كتابه )كنز العرفان(

ل: دواعي التاأليف املطلب الأوَّ
يرى السلليورّي أنَّ من البحوث النافعة يف القرآن علم األحكام الرشعيَّة واملسللائل 
الفقهيَّة فيقول: »فهو أعمُّ نفًعا للعوام والواص، وأجدى عائدة، وأوىل باالختصاص، 

إذ به تنتظم قواعد املعاش يف العاجلة، وتتّم سعادة املعاد يف اآلجلة«.

ل املرجع جلملة من مسللائله، وأحد حجللج الفتاوى وأكرب  ويللرى أنَّ القرآن يشللكِّ
دالئلهللا، ويللرّصح بأنَّه مل يظفر بكتللاب يف تنقيح تلللك اآليات ب� يربد الغليل ويشللفي 
ا مسهبة بذكر األقاويل واألخبار، أو مقرصة باإلجياز واالختصار، قال:  العليل، فهي إمَّ
»فحداين أن أضع كتاًبا يشللتمل عىل فوائد قد خلت عنها أكثر التفاسللري، وفرائد مل يعثر 

عليها إالَّ كّل نحرير«.

ث عللن إضافاته يف الكتاب، فيقللول: »وضممُت إىل ذلللك فروًعا فقهيَّة  ثللمَّ يتحدَّ
تقتضيهللا نصوص تلك اآليات أو ظواهرها، ونكات معاٍن وعجيب غرائب تلمع لدى 
ها املكنون وجوهرهللا الثمني املصون  الفضللاء زواهرها، يظهر بذلك مللن اآليات رسِّ

بحيث يعجب بذلك الناظرون، وما يعقلها إالَّ العاملون«)1(.

)1( فاحتة كتاب كنز العرفان: 12/1.
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ويذكر السلليورّي كيفيَّة ترتيبه للمعلومات يف كتابلله، فيقول: والكتاب مرتَّب عىل 
ح مفهللوم النّص والظاهر  مة فيها فوائللد مباحث الوضع، فيوضِّ مللة وكتللب، واملقدِّ مقدِّ

واملجمل واملؤّول واملحكم، ويمثِّل لكّل منها.

ق إىل العام، والاص، واملطلق، واملقيَّد،  ح داللة اللفظ عىل املاهيَّة، فيتطرَّ ثللمَّ يوضِّ
وألفاظ العموم، واملخّصصات.

ا تقارب )350( آية، فُينَقل أنَّ  ق إىل عدد آيات األحكام، فيتبنَّى ما يرى أنَّ ثمَّ يتطرَّ
ر واملتداخل، وإالَّ فهي ال تبلُغ  املشللهور هو )500( آية، فريّده بأنَّ »ذلك إنَّ� هو باملتكرِّ

ذلك«.

املطلب الثاين: تقرير و�صفّي عن تبويب الكتاب ومباحثه
اعتمد املقداد السلليورّي يف تبويبه للكتاب عىل وفق األبواب الفقهيَّة، وهو إذ ذاك 
يرتك منهجية التفسللري التسلسللّل ك� جاء يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطبّي أو أحكام 
القللرآن للجّصللاص، وهو هنا يمّثل نقلللًة ك� مثَّلت منهجيَّة تصنيللف احلديث عىل وفق 
ته، سللي� وهو يف جمال آيات األحكام،  األبللواب الفقهيَّة نقلة ُتِعني املجتهد يف الت�س أدلَّ
يبللدأ كتابلله ببحث فقهّي كامل عللن الطهارة، ثللمَّ الصاة، فالللزكاة، فالُمس، إىل آخر 

أبواب العبادات، حيث األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

بعدهللا ينتقل السلليورّي إىل بللاب املعامات، حيللث يبدأ احلديث فيلله عن مطلق 
مة، ثمَّ يتناول أنواع املعامات كالبيع والقرض  االكتسللاب مسللتعرًضا املكاسللب املحرَّ

والرهن والض�ن... إلخ.

ة باألحوال الشخصيَّة، مثل النكاح والطاق واللع  بعده يتناول األحكام املختصَّ
والظهار واإلياء واللعان، ليبحث يف ناية كتابه األطعمة واألرشبة واإلرث واجلنايات 

والقضاء.
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املطلب الثالث: مالحظات على التبويب
إنَّ أهّم ما ُياَحظ عىل تبويب الكتاب ما يأيت:

ل للعبللادات، والثاين  ال: إنَّه قّسللم كتابه عىل ثاثة أقسللام، إذ جعل القسللم األوَّ أوَّ
للمعامات، وخصَّ الثالث لألحكام، وهو منهج فقهّي حمض.

وثانيـًا: إنَّ عدد اآليات املبحوثة يف كتابه يف العبادات هو)137(، بين� يف املعامات 
ا األحكام فيرشحها عىل )60( آية،  )86( آية، ويفرد لألحوال الشللخصيَّة )50( آية، أمَّ
ط  للط الذي يتوسَّ وبذلك يكون جمموع آيات الترشيع عنده )350( آية، وهو احلّد املتوسِّ

ا )150()1(. رأي املقلِّني الذين يرون أنَّ

ورأي املكثرين الذين يرون أّنا )500( آية)2(.

ا مخسمئة«)3(، فيفّس ذلك فيقول: »ذلك  يقول السلليورّي: »إنَّه اُشتِهر بني القوم أنَّ
ر واملتداخل، وإالَّ فهي ال تبلغ ذلك«. إنَّ� هو باملتكرِّ

قني قد بذلوا جهوًدا يف استقصاء آيات األحكام عىل وفاق معايري  وُيلحظ أنَّ املحقِّ
ا دون األربعمئة، وقد سبقهم املقداد السيورّي يف القرن الثامن  لوا إىل أنَّ أصوليَّة، فتوصَّ
ة وأصوليَّة وأخاقيَّة  إىل تقرير هذه احلقيقة. إّن إخراج ما دلَّ من اآليات عىل أنَّه اعتقاديَّ

)1( انظر: السيوطّي، اإلتقان: 35/4. وهو مذهب ابن العريّب املالكّي، أحكام القرآن: 8/1.
)2( انظر: املعارصين: خاف، علم أصول الفقه: 35، زيدان، أصول الفقه: 130، مدكور، املدخل 
إىل الفقه اإلسامّي: 16، الشيخ حممود شلتوت، اإلسام عقيدة ورشيعة: 502، العاين، املدخل 
إىل الفقه اإلسللامّي: 280، أستاذنا الدورّي ورشللدي عليان، أصول الدين اإلسامّي: 327، 

جاد احلّق عّل جاد احلّق، الفقه اإلسامّي: 82.
د النجرّي، رشح المسللمئة آية، خمطوط، نسللخة منه مصّورة عىل األصل  )3( انظر: عبد اهلل بن حممَّ

يف املكتبة الظاهرّية، رقم املصّور 2949.
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ح به  ا ضبط املوضللوع عىل وفق ما يرصِّ جيعللل رقم هللذه اآليات يف حدود األربعمئة، أمَّ
لفظ اآلية فهي ال تعدو أكثر من )150( آية.

 لذلك يكشللف العزُّ بن عبد السللام هذه احلقيقة، فيقللول: »واعلم أنَّ من اآليات 
لت به آية واحدة، ومنه ما ال يتمُّ  ح، ومنه ما تكفَّ ح فيه باألحكام، ومنه ما مل يرصِّ مللا رصِّ

إالَّ بضميمة آية أخرى حكً� أو موضوًعا«.

ة أسلوب انتزاع  لكنِّي ال أقرص خاف الفقهاء عىل هذه األسباب فحسب، وإنَّ� ثمَّ
َطِب﴾ آية حكم  اَلَة احْلَ احلكللم، فنرى مثًا أنَّ بعضهم يرى أنَّ قوله تعاىل: ﴿َواْمَرَأُتــُه َحَّ
ه القللرآن زواًجا. إنَّ هللذا املوضوع ومداخلة  يسللتنتج منها أنَّ زواج أهل اجلاهليَّة سللّ�َ
املقداد السلليورّي يف أسلللوب انتزاعه احلكم من النّص، ليسللاهم يف حتديد معيار ضبط 
املعايري التي يف ضوئها يتّم حتديد كون اآلية آية حكم أو ال، ال عىل أساس األداء اللغوّي 
كلل� نجده يف اآلية من ألفاظ احلرمة أو احلليَّة رصاحللة، إنَّ� بأنواع الداللة األخرى التي 
قد تكون غري لفظيَّة، إنَّ� يسللتفاد من مفاهيمها األحكام، ذلك ألنَّ املسلللَّم به أنَّ القرآن 

الكريم كتاب تتداخل فيه اهلداية والترشيع يف نسيج أدائه املت�سك املعجز.

لذلك يرى شلبي: »أنَّ القرآن مل يلتزم يف بيانه لألحكام أسلوًبا واحًدا شأن القوانني 
 أو الكتللب الفقهيَّللة املألوفة، فلللم يعرّب عن كّل مطلللوب طلب مؤكًدا بلل�دة الوجوب، 

وال عن كلِّ ممنوع ب�دة التحريم«)1(.

ضة ملوضوع  وثالثـًا: إنَّ ُأسلللوب السلليورّي املوضوعّي الذي جيمع اآليللات املتعرِّ
لله مل جيمع هذه  ص هلا ينسللجم مع طبيعللة القرآن الكريللم، إذ إنَّ واحللد يف مبحللث خمصَّ
قًة يف سللور  النصللوص يف مللكان واحد وال يف سللورة واحدة، إنَّ� جللاءت أحكامه مفرَّ
القرآن وآياتلله، مبثوثًة يف ثنايا آيات العقائد واألخللاق والوعد والوعيد وأخبار األمم 

د مصطفى شلبي، أصول الفقه اإلسامّي: 102-95. )1( حممَّ
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ة نصللوص يف مواضع عديدة  السللالفة، لذلللك نجد احلكم الواحللد قد وردت فيلله عدَّ
عة)1(. وأساليب متنوِّ

ق سللبًقا عللىل الباحثني باعت�ده هللذه املنهجيَّة  لذلللك ُناحظ أنَّ السلليورّي قد حقَّ
بصورة عمليَّة يف كتابه كنز العرفان.. تطبيقيًّا.

ة للمنهج يف اآيات الأحكام  املطلب الرابع: مداخلة يف املالمح العامَّ
دة يف  يف هذه املداخلة سللنطرح جمموعة من املسللائل رّب� تشللّكل إجاباهتا نظرة حمدَّ

املنهج:

املسألة األّوىل:

ين، فُيناقش يف ضوء تلك املناهج، أم يف  هللل فقه القرآن ممَّا يدخل يف جهللود املفسِّ
؟. جهود األصولينيِّ والفقهاء، فُياحظ يف ضوء مناهج األصولينيِّ

فللإذا كان هللذا النمط من اجلهللد ضمن حلقة التفسللري، فُيناقش يف كونلله ممَّا ينهج 
، بيانًيا كان أم لغوًيا  التفسري باملأثور أو الرأي، أو ُيلحظ جانب التغليب يف طريقة املفسِّ

أم علمًيا، وُياحظ من أخذه اجلانب التسلسّل أم املوضوعّي.

وإذا عَدْدناه جهًدا أصوليًّا فا بدَّ من الكشف عن منحاه الداليّل الذي ُينَتَزع احلكم 
دة، بالشعر اجلاهّل أو أسباب النزول،  به، مثل: الكشف عن اللفظ القرآيّن بأدوات متعدِّ
والكشف عن خلفيَّاته يف تقرير النسخ، ومدى احتجاجاته بالسنَّة أو اإلمجاع أو القياس، 
وُيلحللظ فيلله القواعد األصوليَّللة يف مباحث األلفاظ يف داللة الطلللب عىل الوجوب أو 

الندب.

د مصطفى شلللبي، أصول الفقه اإلسللامّي: 102، املدخل يف التعريف بالفقه اإلسامّي:  )1( حممَّ
د حسني عّل الصغري، املبادئ العاّمة لتفسري القرآن، مقرر درايّس: 114. 84، حممَّ
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ين وجهودهم، أم يف مناهج  وبعبارة أخرى: هل يدخل فقه القرآن يف مناهج املفسِّ
األصولينيِّ والفقهاء يف تقرير احلكم املنَتزع من النّص مع عدِّ مداركه يف االنتزاع؟.

يبدو أنَّ نظرة يف مؤلَّفات آيات األحكام يدعونا إىل القول إنَّ هذا النمط من املعرفة 
ب من: ًقا بني املنهجني، ألّنه ِعلم مركَّ يقتيض مجًعا موفَّ

للة والرتكيبيَّة لبعض آيات القللرآن، وهي وظيفة . 1 الكشللف عن املعللاين اإلفراديَّ
. املفسِّ

تقريللر األحكام كمرحلللة ثانية، وهي وظيفة األصللويّل أو املجتهد، ولكن لل�َّ . 2
كان اهلدف من الدراسللة الكشللف عن أحكام القرآن، فإنَّ الرتكيز عىل الوجه 
ل بوصفه  ق اهلدف، وإن كنَّا ال نسللتغني عن املعنللى األوَّ الثللاين هو الللذي حيقِّ

إحدى الوسائل املوصلة إىل اهلدف.

املسألة الثانية:

هل يوفِّق هذا اجلهد يف الوصول إىل أهدافه بالتفسري املوضوعّي أم التسلسّل؟.

احلللّق، إنَّ ِكا املنهجني قد يوصانه إىل أهدافلله، لكنَّه يف اعت�ده املوضوعّي يكون 
أكثر حتقيًقا هلا، ألنَّ املنهج املوضوعّي:

ل املوضوع . 1 ُيَيسِّ كثرًيا معرفة أجزاء احلكم ورشائطه وموانعه، ويوصل بني أوَّ
دة فيه. وآخره، ويكشف الصور املتعدِّ

وجيمللع الللاّص إىل العللام، واملطلق إىل املقيَّد، والناسللخ إىل املنسللوخ، ويبنيِّ . 2
املجمللل، وال يكتفي بتقييللد وتفصيل القرآن بعض آياته، بل جيعل من السللنَّة 
بوصفها شللارحًة مصدًرا آخر لتحديد نمط احلكللم، إذ إنَّ فقه القرآن بوصفه 
دراسة اجتهادّية فإنَّ املوضوعّي يكشف فيه حيثيَّات اعت�د احلكم باستعراض 
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البيانللات الاّصللة، زيادًة عللىل ما له من بللاٍع طويٍل لتقرير أطروحللات قرآنيَّة 
ة من احللول  بة( التي تتطلَّب منظومة مرتاصَّ دة )املركَّ ملجموعة من املشاكل املعقَّ
املنهجيَّة بنظرة شموليَّة، وحيث ال توقيف رشعّي عىل التفسري التسلسّل، فإنَّ 

اعت�د املنهج املوضوعّي أقرب لتحصيل أهداف البحث يف فقه القرآن.

للة اعت�د التسلسللّل ال تللدّل عىل أكثر مللن إلزام  والروايللات املنقولللة بشللأن أولويَّ
حني للتسلسللّل يعرتفون بجواز النهج  اء بتسلسللل املصحللف، ومع ذلك فإنَّ املرجِّ القرَّ

املوضوعّي.

 يقللول الشللريازّي يف رشح املهللّذب يف ترجيحلله للتسلسللّل: »ألنَّ ترتيبه حلكمة، 
ق السور أو عكسها جاز، لكنَّه ترك األفضل«)1(،  فا يرتكها إالَّ في� ورد فيه الرشع، فلو فرَّ
ح باجلواز مع ترك األّوىل يف قراءة املصحف، ومحل الرواية عىل الدراسللة  وهللو إنَّ� يرصِّ
والتفسللري والبيان حيتاج إىل دليل، ألصالة الرباءة، ولعدم وحدة املوضوع ال نرى قابلية 

القياس لسيان حكم األصل إىل الفرع.

ل ممَّن  إنَّ حكمللة التللدرج القللرآيّن يف النزول إنَّ� جللاءت لتهيئة نفوس القللرن األوَّ
نللزل عليهم النّص، لذلك فإنَّ الوقوف عند التسلسللل إنَّ� هو يف التبليغ والقراءة وليس 
ا يف جانب العرض العلمّي واملدارسللة فحيث ال مانع عقّل وال رشعّي بدليل  مطلًقا، أمَّ
ة  قاطللع يف اعت�د أجزاء من القرآن إليضاح املراد منها، فللإنَّ مجيع حجج من يرى أولويَّ
العرض التسلسّل ال تنظر للجهد من جهة كونه باحًثا للحكم من جهاته العديدة إلبراز 

معانيه وأحكامه عىل وفق نظرة شموليَّة.

ًقا، إذ إنَّه عند عرض  ولقد اعتمد املقداد السلليورّي هذه احليثيَّات مجيًعا اعت�ًدا موفَّ

)1( يراجع: رشح املهّذب، نقًا عن: اإلتقان للسيوطّي: 307/1.



381

منهج املقداد ال�صيورّي يف كنز العرفان

ة  للم بأحكام يعتمد عللرض اللوازم املعنويَّ اآليللة الواحدة ضمن املنهج املوضوعّي املقسَّ
ًحا  د من املعاين مرجِّ للفللظ اآلية، ويعرض ملعانيها املرتبطة بإعراهبا، ويناقش املراد املتعدِّ
ة من القرآن والسللنَّة، وربَّ� يسللتعني يف ذلللك بعلوم كالتاريللخ وعلم الكام  بينهللا بأدلَّ
ة،  َة﴾ يناقش األولويَّ ــِذي بَِبكَّ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَّ واملنطللق، ففي قوله تعللاىل: ﴿إِنَّ َأوَّ
ح معنى ﴿ُهًدى  دة هلا عاقة بتاريخ الكعبة إنشللاًء واسللتمراًرا، وُيوضِّ فُيللورد آراًء متعدِّ
لِْلَعامَلِــنَي﴾، فللإذا انتهى من املعنى العام انتقل إىل ما ُينتزع منه احلكم، مثل: ﴿َوَمْن َدَخَلُه 
َكاَن َآِمنًا﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيال﴾، ويذكر 

تواكيد لألمر باحلّج بسبٍع من الوجوه لغًة وروايًة)1(.

وهكللذا نجد أنَّ املقداد السلليورّي يضع منهجلله يف فقه القرآن معتمللًدا عىل ركائز 
أساسيَّة:

ّ إىل األجزاء.. 1 اعت�ده املنهج املوضوعّي املتولِّدة موضوعاته من الشامل الكلِّ

اًل منهج املفسِّ يف بيان املعنى اللفظّي لآلية إفراًدا وتركيًبا، وعرض . 2 اعتلل�ده أوَّ
ًحا لِلَ� يراه راجًحا. اآلراء يف املراد املعنوّي موازًنا بينها، ومرجِّ

ثللمَّ ينتقل إىل منهجه األصويّل ليبدأ من عرض اللفللظ الداّل إىل تقرير املدلول . 3
مع وجه الداللة.

لله يضيللف إىل ذلك فوائد يف بسللط املراد من بعللض احلقائللق الرشعيَّة التي . 4 إنَّ
ستتَّضح يف املباحث اآلتية.

)1( كنز العرفان: 226/2.
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ا راً الف�صل الثاين: منهجه مف�صِّ

اأ�صلوبه الدليّل ملعرفة معاين القراآن واأدواته البحثيَّة
اتَّضح ممَّا سبق أنَّه للوصول إىل حتديد احلكم من خال النّص هناك مرحلتان:

األوىل: معرفة معاين األلفاظ والرتاكيب، وكشف املراد اللغوّي منها.

والثانية: حتديد احلكم التكليفّي للموضوعات التي حيكمها النّص.

ة أدوات بحثيَّة للوصول  ويف خصوص املرحلة األوىل اعتمد املقداد السلليورّي عدَّ
إىل املراد من معاين األلفاظ إفراًدا وتركيًبا يمكن عرضها عىل وفق النسق اآليت:

أ. اعت�ده تفسري القرآن بالقرآن.

ب. اعت�ده احلديث النبوّي إليضاح اللفظ القرآيّن.

ة آل البيت وسيلًة لبيان املعنى. ج. اعت�ده أقوال أئمَّ

د. اعت�ده آراء الصحابة والتابعني.

ين يف بيان معنى اللفظ، أو الراجح من آرائهم. هل. اعت�ده اتفاقات املفسِّ

و. اعت�ده أسباب النزول لبيان معنى اللفظ.

ز. اعت�ده القراءات الراجحة لديه يف إيضاح املعنى.

ح. اعت�ده الشعر واللغة والنحو.

ط. أخذه باملعاين املستفادة من ظواهر الكتاب من دون العدول إىل معنى آخر.

ونعرض أمثلة عىل هذا النسق البيايّن من كتابه كنز العرفان.
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املبحث الأّول: تف�صريه للقراآن بالقراآن
اعتمد املقداد السلليورّي لكشللف داللة األلفاظ عىل القرآن نفسلله كأداة للوصول 
لله متى حصل عىل إيضاح اللفللظ موضوع البحث من  إىل املللراد، وُياَحللظ يف منهجه أنَّ
للدة لِلَ� أفاده من القرآن،  ا مؤكِّ ا الوسللائل األخرى، فإنَّ  خال آية أخرى اكتفى هبا، وأمَّ
﴾، وألنَّه قطعللّي الدليل فا َغْرَو أن جيعله  غ لِلللَ� ورد ﴿إِنَّ اْلـُهَدى ُهَدى اهللَِّ وهذا مسللوِّ
ين، وهنللاك أمثلة كثرية عىل  ل يف إيضاح بعض ما أشللكلَّ معنللاه عىل املفسِّ امُلِعللني األوَّ

ذلك)1(.

املبحث الثاين: اعتماده احلديث النبوّي ال�صريف يف اإي�صاح املراد من 
معاين الألفاظ

إذ مل تقترص وظائف السللنّة عند السيورّي عىل التخصيص والتقييد وبيان املجمل، 
بل تدخلت السللنّة النبوّية الرشيفة يف إيضاح ُمشكل األلفاظ وبيان معانيها، وقد عرض 

لذلك كثرًيا)2(.

)1( وكأمثلة عىل ذلك نورد بعض املقتبسات:
يف قوله تعاىل: ﴿َوَأْيِدَيُكْم إىَِل اْلـَمَرافِِق﴾ ينقل رأي من يرى أنَّ )إىل( بمعنى )مع(، ويستدّل . 1

بقوله تعاىل: ﴿َمْن َأْنَصاِري إىَِل اهلل﴾، أي مع اهلل.
  ومنهللا مثًا: إنَّه يرى أنَّ املراد بالطيِّبات: اجليِّد من املللال يف قوله تعاىل: ﴿َأْنِفُقوا ِمْن َطييَِّباِت . 2

َّا  َما َكَســْبُتْم﴾، ويسللتدّل السلليورّي عىل ذلك بقوله تعللاىل: ﴿َلْن َتنَاُلــوا اْلرِبَّ َحتَّــى ُتنِْفُقوا مِم
حُتِبُّوَن﴾، إذ اإلنفاق املؤدِّي إىل الرّب هو ما حتبُّونه، وهو قطًعا اجليِّد من املال.

ومن ذلك أنَّه يرى أنَّ املسكني هو األسوء حااًل من الفقري يف احلاجة، مستدّل عىل ذلك بقوله . 3
َبٍة﴾. تعاىل: ﴿َأْو ِمْسكِينًا َذا َمرْتَ

انظللر تقييم هللذا االجتللاه يف: مقّدمة يف أصول التفسللري البن تيميللة، املطبعة السلللفيَّة، القاهرة،   
1370هل.

)2( يمكن اختيار بعض األمثلة تدلُّ عىل ذلك:=
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ة اآل البيت يف اإي�صاح املعنى املبحث الثالث: اعتماده اأقوال اأئمَّ
ة اهلدى َحَفظة لرشع اهلل، فإنَّ أقواهلم  ب أئمَّ إذ يرى السلليورّي أنَّ اهلل تعاىل لل�َّ نصَّ
ُتعللدُّ معجللً� ملعاين القللرآن الكريم، وبناًء عليه فقللد اعتمدها السلليورّي يف بيان املعاين، 

وهناك عدٌد من األمثلة عىل ذلك)1(.

ة( قال: . 1 ٍة...﴾ نقل السيورّي معنى كلمة )قوَّ ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا هَلُ يف قوله تعاىل: ﴿َوَأِعدُّ
.ة: الرمي، رواه عقبة بن عامر عن النبّي قيل: املراد بالقوَّ

ِريَن﴾، يعرض السيورّي يف . 2 ُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهيِّ ُروا َواللَّ يف قوله تعاىل: ﴿فِيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ
 ز الثاين بحديث النبّي الطهارة رأيني: هل هي من الذنوب أم من النجاسللات؟. وقد عزَّ
 :هم. وقوله أّنَّه قال هلم: )ماذا تفعلون يف طهركم؟(، فقالوا: نغسل أثر الغائط باملاء، فأقرَّ

)ال صالة إالَّ بطهور( بوصفه املبيح إلقامة الصاة لتخّلص املكّلف به من النجاسات.
اَلِة اْلُوْسَطى﴾، قيل: املراد بالصاة الوسطى: . 3 َلَواِت َوالصَّ يف قوله تعاىل: ﴿َحافُِظوا َعَلى الصَّ

صللاة العرص، لقوللله: )َمن فاتته صالة العرص فكأنَّ� وتر أهله وماله(، قال السلليورّي: 
)فإن صحَّ ذلك فهو رصيح فيها...(.

)1( ومن أمثلة ذلك:
ـا نزلت ســأل النبّي . 1 ه لـمَّ ــَك َواْنَحْر﴾، قال اإلمللام عل: )إنَّ يف قوللله تعللاىل: ﴿َفَصليِّ لَِربيِّ

جربائيل عن )النحر(، قال له: رفع اليدين مع التكبرية(. كنز العرفان: 113/1.
َقاُت َيَتَربَّْصَن بَِأْنُفِســِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء﴾، قللال عّل: )إنَّ� القرء: . 2 يف قوله تعللاىل: ﴿َواْلُمَطلَّ

الطهر(.
يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقـِل اْلـَعْفَو﴾، ورد عن الصادق: )العفو . 3

هو الوســط من غري إرساف وال إقتار(، وورد عن الباقر: )ما فضَل عن قوِت الّســنة(. 
كنز العرفان: 206/1(.

توّسللع اإلمللام الصللادق نقًا عللن اإلمام الباقللر يف مفهللوم )الللزاد والراحلة( يف . 4
تفسللري )االسللتطاعة(، ب� يمون به عياله ويستغني عن الناس. انظر: الرواية يف كنز العرفان: 

.224/1
يف قوللله تعاىل: ﴿ُثمَّ َأفِيُضــوا ِمْن َحْيُث َأَفــاَض النَّاُس﴾، قال الباقللر: )املراد باإلفاضة . 5

إفاضة عرفات(.
يف قوله تعاىل: ﴿َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت﴾، قال الصادق: )هو ثمرات القلوب(.. 6
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املبحث الرابع: ا�صتناده ونقله لآراء ال�صحابة والتابعني
إذ اسللتند السلليورّي يف كتابلله إىل آراء الصحابة والتابعني يف تفسللري آيللات القرآن 

الكريم)1(.

رين املبحث اخلام�س: اعتماده اتفاقات املف�صِّ
فإنَّه رّب� استعان هبا لتفسري بعض اآليات أيًضا)2(.

املبحث ال�صاد�س: اعتماده �صبب النزول يف بيان معنى اللفظ
فقد اعتمد السلليورّي يف بعض املواضع عىل سللبب نزول اآلية، لفهم معاين ألفاظ 

اآليات)3(.

ة عىل استناد السيورّي إىل آراء الصحابة يف تفسري آيات القرآن الكريم نورد منها: )1( هناك أمثلة عدَّ
ــاَر َواْلُمنَافِِقيَن﴾، قال ابللن عّباس: »جهاد الكّفار بالسلليف، . 1 يف قوللله تعاىل: ﴿َجاِهــِد اْلُكفَّ

ة«، بين� نقل قول احلسللن البللرصّي: »جهاد املنافقني بإقامة  وجهاد املنافقني باللسللان واحلجَّ
احلدود عليهم«.

ا . 2 ُسوِل...﴾، قال ابن عّباس: »إنَّ ويف قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل هلل َوالرَّ
غنيمة بدر«، وذهب سعيد بن املسيَّب إىل أنَّه ال نفل بعده.

يف قوله تعاىل: ﴿َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلاًّى﴾، قال: املراد به ركعتني فيه، وهو املروّي . 3
عن الصادق، وبه قال احلسن وقتادة والسدّي. كنز العرفان: 251/1.

)2( ومن أمثلة ذلك:
َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِســُر...﴾، قال السلليورّي: »امليس هو الق�ر بسائر أنواعه، . 1 يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

قاله جّل املفّسين، وهو املروّي عن أهل البيت«. كنز العرفان: 101/2.
ــاَلِة اتََّخُذوَها ُهــُزًوا َوَلِعًبا﴾، قال السلليورّي: »اتَّفق . 2 يف قوللله تعللاىل: ﴿َوإَِذا َناَدْيُتــْم إَِلى الصَّ

ون عىل أنَّ املراد بالنداء هنا األذان«. كنز العرفان: 92/1. املفسِّ
)3( هناك بعض األمثلة عىل ذلك، منها:

َراَم﴾ النازل يف= . 1 نَي اْلَبْيَت احْلَ َها الَِّذيَن َآَمنُوا اَل ُتِحلُّوا َشَعائَِر اهلل... َواَل َآميِّ يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ



386

املبحث ال�صابع: اعتماده القراءات يف اإي�صاح املعنى
حات لبعض القراءات عىل بعض)1(. ض هلا ثمَّ أعمل بعض املرجِّ فإنَّه ربَّ� تعرَّ

=احلطم بن هند البكرّي الذي غدر باملسلمني وعاد عام قابل، فأراد رسول اهلل أن يبعث 
نَي اْلَبْيَت﴾. السيوطّي، لباب النقول: 83. إليه، فنزلت ﴿َواَل َآميِّ

قوللله تعاىل: ﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيــَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهَما َفــإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى . 2
اه: أّن الناس  د السلليورّي الكشللف عن خطأ شللائع مؤدَّ اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي...﴾، أكَّ
 يسللاوون يف هذه اآلية بني الباغي والعادل، والظامل واملظلوم، والفاسق والورع، حتت تفسري 
﴿َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن﴾ ، إذ ساوامها النّص يف اإلي�ن، لذلك استدّل غري السيورّي هبا عىل 
قتال الُبغاة، قال السيورّي: »وهو خطأ ، ألنَّ الباغي هو َمن خرج عىل اإلمام العادل وحاربه، 
ولذا فهو كافر، فكيف يساوى باملؤمن؟.«. وقال السيورّي: وال يلزم من ذكر لفظ البغي أن 
ة  يكللون املراد مصطلحلله املعهود عند الفقهاء. وقد أشللار إىل أّن الراوندّي مل جيعل اآلية حجَّ
ا نزلت  عللىل قتال الُبغاة. الراوندّي، فقه القرآن: 363/1. وأسللند قوله بلل� ذكره الطربّي أنَّ
يف طائفتني من األنصار وقع بينه� حرب وقتال. الطربّي، جامع البيان: 165/26. وأسللند 
َة  قوللله أيًضا بقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َنَكُثوا َأْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا فِي ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأئِمَّ

اْلُكْفِر﴾. انظر: كنز العرفان: 63/2 و64، التوبة: 13.
يف قوله تعاىل: ﴿َيْســَأُلوَنَك َعــِن اأْلَْنَفاِل﴾، قال: نزلت يف غنائم بللدر الختاٍف وقع بينهم، . 3

فاختصموا إىل النبي، فنزلت. السيوطّي، لباب النقول: 104.
)1( ومن أمثلة ذلك:

قرأ نافع وابن عامر والكسللائّي وحفص قوللله تعاىل: ﴿َوَأْرُجَلُكْم إَِلــى اْلَكْعَبْيِن﴾ بالنصب . 1
عطًفا عىل حملِّ ﴿بُِرُءوِســُكْم﴾، وقرأها الباقون باجلرِّ عطًفا عىل ﴿ُرُءوِســُكْم﴾، والقراءتان 

تان عىل معنًى واحد، وهو وجوب املسح. كنز العرفان: 19/1. دالَّ
يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن﴾، قرأها محزة والكسائّي بالتشديد، وقرأ الباقون . 2

بالتخفيف، ومقتىض القراءة األُوىل: أي يغتسلللن، وقراءة التخفيف: أي ينقني من الدم. كنز 
العرفان: 37/1.

يف قوللله تعاىل: ﴿فِيِه َآَيــاٌت َبييِّنَاٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلــُه َكاَن َآِمنًا﴾، قرأ ابن عباس: »آية . 3
بيِّنة« بصيغة املفرد، واملشهور اجلمع، وعليه التواتر يف القراءات، وهو أحد املعايري يف ترجيح 

إحدى القراءات.
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املبحث الثامن: اعتماده ال�صعر يف بيان املعنى
إذ استعان السيورّي بالشعر يف كثري من املواضع لبيان معاين بعض اآليات)1(.

ا ا وفقهيًّ الف�صل الثالث: منهجه اأ�صوليًّ
ا آليات من القللرآن الكريم، ووَضحت أدواُته  ً بعللد أن وَضح منهجلله البيايّن مفسِّ
ًدا قارئه  البحثيَّة، يكون املنهج عند السلليورّي قد أرسى املعاين، وقطع املرحلة األّوىل مُمهِّ
للمرحلة الثانية، وهي مرحلة االنتزاع )انتزاع احلكم الرشعّي من النّص(، وهلذه املهّمة 
د مامح منهجه يف اسللتنباط احلكم من نّص القرآن، جاعًا من  أدوات بحثيَّة أيًضا حتدِّ

آية احلكم ترتكز عىل دعائم ثاث، هي:

س اآلية هلا حكً�. أ. املوضوع أو القضية أو الواقعة التي تؤسِّ

ب. احلكم: وهو نمط التكليف الذي جيعله الرشع بواسطة النّص جعًا رشعيًّا.

دة. ج. وجه الداللة: بمعنى مدى انطباق احلكم عىل املوضوعات املتعدِّ

وللسيورّي جهد كبري وعميق يف استفادة احلكم من النصوص القرآنيَّة، ويمكن أن 

)1( وهناك أمثلة عديدة عىل ذلك:
يف معنى الصاة: لغًة: الدعاء، لقوله تعاىل: ﴿َوَصليِّ َعَلْيِهْم﴾، أي اْدُع هلم. قال األعشى:. 1

فاغتميض صلَّيت  اللللذي  مثل  مضطجعاعليك  املللللرء  جلللنللب  فللللإّن  نلللوًملللا 
كنز العرفان: 45/1.  

ْمِس﴾، قيل: اإلقامة: املواظبة، قال الشاعر:. 2 اَلَة لُِدُلوِك الشَّ يف قوله تعاىل: ﴿َأِقِم الصَّ
ألهلللللل اللللعلللراقلللني حللللللواًل قللملليللطللاأقللللامللللت غللللزالللللة سلللللوق اللللللراب

يف قوللله تعاىل: ﴿َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشــْطَرُه﴾، قال السلليورّي: »الشللطر بمعنى . 3
اجلهة، ذكره اجلوهرّي، وأنشد: 

أقللليلللملللي زنلللللبلللللاع  ألُّم  صلللللدور الللعلليللس شللطللر بللنللي متلليللم«أقللللللللول 
كنز العرفان: 68/1.  
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س سلل�ت منهجه األصويّل، وتتَّضح لنا كيفّية اسللتدالله بمصادر الترشيع وحجيَّة  نتلمَّ
كّل مصدر، والقواعد املسَتنَتجة من مباحث األلفاظ والقواعد التي استقر عليها البحث 
 األصللويّل أو التللي اختلللف يف مللدى حجيَّته األصولّيللون، من خال ذلللك. إنَّ معرفة 
ل نظرّيته يف االنتزاع،  ما يذهب إليه املقداد السلليورّي من اعت�د املصادر والقواعد تشكِّ

ومنهًجا يف االستفادة الفقهيَّة من النصوص.

للمًة عىل شللكل  وفيلل� يأيت أهّم العنارص املنتزعة من طريقة اسللتفادته احلكم، مقسَّ
مباحث، وموثَّقًة يف اهلامش بالداللة عىل مواضع أمثلة االنتزاع.

ل:ال�صتعانة بالقراآن الكرمي املبحث الأوَّ
ن العنارص اآلتية: ويتضمَّ

ال: وقوفه عند ظواهر الكتاب)1(. أوَّ

ثانًيا: موقف املقداد السيورّي من النْسخ.

ة التفسري  من مشللكات علوم القرآن والتفسللري موضوع النْسخ، وقد ورد عن أئمَّ
ومللن وافقهللم يف ذلللك تصنيف عدد كبللري من اآليللات بني ناسللخة أو منسللوخة. إنَّ 
املقداد السلليورّي كغريه من مفّسي اإلماميَّة يعالج موضوع النْسللخ بمنهج األصولّيني 

 
ق النْسخ رشوًطا كثرية وتفصيلّية، منها: التعارض  ين، إذ يشللرتط لتحقُّ ال بمنهج املفسِّ
التاّم يف حكم املوضوع الواحد، ومنها: تأّخر الناسخ يف زمن النزول، وغريها، ولنلحظ 
ة، لنقف من  م فيه النسللخ بأمثلة عدَّ هللذا املنهج األصويّل عند معاجلة السلليورّي ملا ُيتوهَّ

)1( انظر يف هذا الصدد: كنز العرفان: 17/1، وانظر: اآلمدّي، اإلحكام يف أصول األحكام: 84، 
، مبادئ الوصول إىل علم األصول، حتقيق: عبد  ّ مة احللِّ مطبعة املعللارف، مرص، 1914م، العاَّ
ة للفقه  د تقي احلكيم، األصول العامَّ د عّل، مطبعة اآلداب، النجف، 1970م، حممَّ احلسللني حممَّ

املقارن: 102.
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خاهلا عىل منهجيَّة املقداد السيورّي يف معاجلة أثر القول بالنْسخ يف أحكام القرآن:

َها الَِّذيَن َآَمنُوا اَل ُتِحلُّوا . 1 ين لقول اهلل تعاىل: ﴿َيا َأيُّ ففي سورة املائدة نجد املفسِّ
يَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم﴾ يرون أنَّ مفردات هذه اآلية منسوخة،  َشــَعائَِر اهلل... َواَل َآميِّ
لكن نقل السلليورّي قول من قال: إنَّه مل ُينَسخ من هذه السورة غري هذه اآلية، 
ثللّم نقل رأي احلسللن البللرصّي وغريه أنَّه مل ُينَسللخ منها يشء، وهللو رأي ابن 
جريللج املوافق للمروّي عن الباقر واملوافق ملا ورد عن املائدة أّنه قال 
موا َحَرامها(، كأنَّه يتبنَّى بأسلوب غري مبارش مذهب  فيها: )أِحلُّوا َحالهلا وَحريِّ

املقلِّني من النْسخ.

يرى السلليورّي أنَّ قوله تعاىل: ﴿َواْقُتُلوُهْم َحْيــُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن . 2
َحْيُث َأْخَرُجوُكْم﴾ ناسللخ لللكلِّ آية فيها أمر باملوادعللة أو الكفِّ عن القتال، 
كقوللله تعاىل: ﴿َلُكْم ِدينُُكــْم َوِلَ ِديِن﴾ وأمثاللله، ألنَّ كلمة )حيث( للمكان، 
ًما،  أي: يف أيِّ مللكان أدركتموهم من حلٍّ أو حللرم، وكان القتال يف احلرم حمرَّ

ثمَّ نسخ هبذه اآلية وأمثاهلا)1(.

رين الرافض متاًما ألغلب ما ادُّعي . 3 ال يقف السلليورّي من النَْسخ موقف املتأخِّ
النْسللخ فيه، فهو يقرُّ بعضه القليل، ومثللال ذلك ما نجده في� يراه بقوله تعاىل: 
َف اهللُ َعنُْكْم َوَعلَِم  وَن َصابُِروَن...﴾ إىل قوله: ﴿اآْلََن َخفَّ ﴿إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعرْشُ
﴾، إذ يرى أنَّه من باب  َأنَّ فِيُكْم َضْعًفا َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َصابَِرٌة َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ

النْسخ باألخف)2(.

ا...﴾ . 4 ــْلِم َفاْجنَْح هَلَ يروى عن ابن عّباس أنَّ قول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

)1( كنز العرفان: 22/2.
)2( املصدر نفسه: 28/2.
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منسللوخ بقوله تعاىل: ﴿َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُــوَن بِاهللَِّ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلَِخِر﴾، وهو 
م يرونه منسللوًخا بقوله تعللاىل: ﴿َفاْقُتُلوا  رأي احلسللن وقتللادة وجماهد، إالَّ أنَّ
ا غري منسوخة،  كنَِي َحْيُث َوَجْدُتُوُهْم﴾، يقول السلليورّي: »واحلّق أنَّ اْلـُمرْشِ
دة. ويدّل عىل عدم نسخها  لتعلُّق الصلح برأي اإلمام وبحسب املصالح املتجدِّ
كنَِي...﴾ نزلت يف سنة تسع، وبعث هبا رسول  أنَّ قوله تعاىل:﴿َفاْقُتُلوا اْلـُمرْشِ
للة يف حمللرم، بين� صالللَح أهل نجران يف نفس السللنة عىل ألفي حّلة،  اهلل إىل مكَّ

أْلف يف َصَفر وأْلف يف َرَجب«)1(.

ونجده يف تفسللري قول اهلل تعاىل: ﴿َوَعىَل الَِّذيــَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة﴾، ينقل فيقول: . 5
ا بينه وبني الفدية نصف صاع... ثمَّ نسللخ  ً »قيللل: كان القادر عىل الصوم خمريَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾، وقيل: إنَّه غري منسوخ، بل  بقوله تعاىل: ﴿َفَمْن َشــِهَد ِمنُْكُم الشَّ
املراد بذلك احلامل املقرب واملرضع القليلة اللبن والشلليخ والشيخة... وهذا 
روي عللن الصادق«، والرواية دليل قطعّي يف منهج السلليورّي عىل عدم 

اه بقاعدة أنَّ »التخصيص خري من النسخ«. النسخ، معزًزا إيَّ

اًمــا َمْعُدوَداٍت﴾ ال يقول بنسللخ األّيللام الثاثة  وكذلللك نجده يف تفسللري ﴿َأيَّ
ام املعدودات )شهر رمضان( نفسه،  وعاشوراء بشهر رمضان، إنَّ� يرى أنَّ األيَّ

وحيتّج السيورّي عىل رأيه يف ذلك بأنَّه قول األكثر، قال: »وبه قال األكثر«.

اها أنَّه »مه� أمكللن صيانة احلكم عن  من ذلك وغريه يقنِّن السلليورّي قاعللدة مؤدَّ
النْسللخ فهو أوىل«)2(، ويتابع السيوري حتكيم هذه القاعدة، فنراه مثًا في� يراه السّدّي- 
من أنَّ قوله تعاىل: ﴿َيْســَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َمــا َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي 

)1( كنز العرفان: 55/2.
)2( املصدر نفسه: 164/1.
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بِيِل﴾)1( منسوخ بآية الزكاة- يرّد السيورّي ذلك فيقول:  َواْلَيَتاَمى َواْلـَمَســاكنِِي َواْبِن السَّ
»حيث ال مانع من إجراء حكمها، وال يقني بالنْسخ حتَّى مع حديث )ال وصيَّة لوارث(، 
ة احلديث، وهو آحاد، فهو ال ينسللخ الكتللاب عند األكثر،  نللا حتَّى لو سلللَّمنا بصحَّ ألنَّ

ويمكن محله عىل التخصيص«)2(.

ويللردُّ قول مللن يرى أنَّ قوله تعاىل: ﴿ُكتِــَب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكــُم اْلـَمْوُت إِْن 
عية  ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي بِاْلـَمْعُروِف...﴾ منسللوخ، فينقل األقوال املدَّ َتَرَك َخرْيً
للنْسخ قائًا: »قيل: إنَّ اآلية منسوخة بآية اإلرث، وبقوله: )... ال وصيَّة لوارث(، 
ثللّم يعقللب: »قلنا: األصل عدم النسللخ ، وألنَّ رشطلله املنافاة، وال منافللاة بني الوصيَّة 
واإلرث، إذ هو زيادة يف الصلة، ولو سلللَّم النْسخ فهو رافع للوجوب ال اجلواز، وذلك 

ب ال يستلزم رفع مجيع أجزائه ك� يبنيِّ يف األصول«. ألنَّ رفع املركَّ

ته فهو آحاد ال يصّح  ا احلديث ففي سنده )مقال( عند السيورّي، وعىل فرض صحَّ  أمَّ
أن ينسللخ به الكتاب عند األكثر، ولو سلللِّم جواز النْسخ به لكان لنا  هنا  أن نحمله عىل 

ر يف األصول)3(. التخصيص ب� زاد عن الثلث، والتخصيص خري من النْسخ، ملا تقرَّ

وآخللر ما نمّثل لك بلله ب� يميِّز منهج السلليورّي يف موضوع النْسللخ قضّية الزواج 
﴾ يرى أنَّ الكتابيَّة  َكاِت َحتَّى ُيْؤِمــنَّ بالكتابيَّللة، ففللي قوله تعاىل: ﴿َواَل َتنْكُِحــوا اْلـُمرْشِ
ج  ة، منهللا: قوهلم العزير ابن اهلل، واملسلليح ابن اهلل، لللذا ال جيوز التزوُّ ة أدلَّ مرشكللٌة بعدَّ
منهم، فإذا ُأخرجوا من دائرة الرشك إىل الكفر فإنَّ قول اهلل تعاىل: ﴿َواَل ُتِْســُكوا بِِعَصِم 

اْلَكَوافِِر﴾ نّص يف املوضوع.

)1( البقرة: 215.
)2( كنز العرفان: 168/2.

)3( املصدر نفسه: 168/2.
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ج  والسلليورّي هنللا جيعل هاتني اآليتني ناسللختني لآليللة يف املائدة التي جتيللز التزوُّ
باملحصنة الكتابية، ويلتفت إىل ما تقرر من أنَّ املائدة آخر ما نزل، وقواعده املرعيَّة عنده 
من أنَّ األصل عدم النسخ، فيقرب التخصيص، ألّنه خري من النسخ، ويناقش موضوع 
ح عند  نسللخ آية املائدة بإسللناد القول بالنسللخ إىل زرارة عن اإلمام الباقر، إذ يرصِّ
م ال يسللّلمون أن تكون املائدة آخللر القرآن نزواًل ، لعللدم الداللة القاطعة  بعضهللم بأنَّ
ر املائدة  عليلله، لكنَّه خيتللار من بني هذه اآلراء اإلقرار بأنَّ اآلية جزء مللن املائدة وأنَّ تأخُّ
يف النزول مشللهور، ملا يدّل عليه قرائن أحكام السورة، وإذ إنَّ األصل عدم النْسخ، فإنَّ 

ج بالكتابيَّة حيتاج إىل دليل جديد يعرضه في� بعد)1(. القول بتحريم التزوُّ

من ذلك يتبنيَّ أنَّ منهج املقداد السيورّي يف أهمِّ قضيَّتني يف االستدالل بالنصوص 
القرآنيَّة هو أنَّه حيّكم الظواهر طاملا ال توجد هناك قرائن منفصلة أقوى من املتون ترِصف 
اآلية من الظاهر إىل غريه، وأنَّه قائل بقلَّة النْسخ يف القرآن، لتعامله مع موضوع النْسخ عىل 
وفق منهج األصولينيِّ الذين يشرتطون جمموعة رشوط للتسليم بالنْسخ. إنَّ هذين األصَلني 
 يف منهج السيورّي هل� مقتىض مهم، وهو أنَّه يستفيد من كلِّ آية حكٍم يف القرآن ب� يغطِّي 

الوقائع والسلوك اإلنسايّن بأحكام رشعيَّة واضحة وقاطعة يف الدليل، وربَّ� الداللة.

املبحث الثاين: ال�صنَّة النبويَّة يف املنهج الأ�صويّل عند ال�صيورّي
لقللد أفاض العل�ء يف دور السللنَّة يف إيضللاح املراد الترشيعّي مللن آيات األحكام، 
للة الرشعيَّة)2(، وال نزاع يف حجيَّة السللنَّة  وأفاضوا يف أقسللامها وعدَّ كّل قسللم من األدلَّ

ة عىل ذلك كثرية ومتوافرة)3(. الصادرة عن النبّي، واألدلَّ

)1( كنز العرفان: 53/3.
)2( انظر: األحكام: 241/1، حتفة الفقهاء: 251/2.

 )3( راجع: مسلللم بللرشح النللووّي: 40/10-42، وابن قدامللة، املغني: 63/6، وابللن القّيم،= 
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 والسنَّة يف أغلب مسامهاهتا يف تأسيس احلكم الرشعّي هي ما صدر عن الرسول
بلل� يبنيَّ املجمل أو خيصص العام أو يقيِّد املطلق، وهللو ما ُأطِلق عليه الترشيع العام، يف 

ا من خصوصيَّته. فاته عىل أنَّ قبال الترشيع الاص الذي هو عبارة عن أفعاله وترصُّ

ة يف استخدام السلليورّي للسنَّة بوصفها شارحة آليات األحكام  لكنَّ املسللألة املهمَّ
 هي »طريق وصوهلا إلينا«، فللسيورّي منهجه الاص يف إثبات إسنادها إىل الرسول
سللنًدا صحيًحا، برشوط: الثقة والعدالة والضبط واالتِّصال بالنسبة لرواة احلديث عن 

.ة أهل البيت النبّي، ولرواة احلديث عن أئمَّ

ة أهل البيت، فقد جعلهم فوق معايري السللند،  وإلي�نلله القاطع بعصمللة أئمَّ
ولكنَّه الحظ سلل�ت السند الصحيح يف رواة الرب عن املعصومني، وعند فحص 
منهجلله يف العمل بخرب اآلحاد مل نجد أثًرا للمشللكلة التي تنازع فيها الطويّس ومن تبعه 
ة، وابن إدريس والسيِّد املرتىض ومن وافقه� يف عدم إجزاء العمل  يف آرائه يف كتابه العدَّ
بخللرب الواحللد)1(، إنَّ� حيتّج املقداد السلليورّي بخرب الواحد كاحتجاجلله باملتواتر ضمن 
حدود الكشللف عن املللراد التكليفي، لكنَّه يسللتثنيه من صاحية أن ينسللخ به آية جرًيا 
عىل معياٍر أكثر شللمواًل، وهو أنَّ احلديث عنده معدُّ ابتداًء إذا مل يتعارض مع القرآن، ثّم 
يطبِّق املعايري، وألجل أْن نحدد كيفية استخدام السيورّي للسنَّة يف كتابه، نعرض بعض 
سللني مامح منهجه يف  األمثلة لنخرج منها باسللتنتاجات نجمعها يف آخر املبحث مؤسِّ

فقه القرآن:

ــاَلِة...﴾ يعّم املحدث  هللل القيام إىل الصللاة يف قوله تعللاىل: ﴿إَِذا ُقْمُتــْم إىَِل الصَّ

ة للفقه املقارن: 119. د تقّي احلكيم، األصول العامَّ =الطرق احلكميَّة: 234، وحممَّ
للة، املطبعة  د بن احلسللن الطويّس، عللّدة األصول، طبعة حجريَّ )1( للتفاصيللل راجع: الشلليخ حممَّ

اإلساميَّة، 1917م.
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وغريه؟. يقول السيورّي: هذا باطل، ألنَّه خاف اإلمجاع ، وألنَّ النبي صىلَّ المس 
ته)1(، وهو يدّل  ة بوضوء واحللد، وترصحيه أنَّه فعله عمًدا بياًنللا ألمَّ  يف يللوم فتح مكَّ

عىل ترجيح موقف القيام والوضوء للمحدث باستخدام سنَّة فعليَّة، وقوليَّة مًعا.

ا آخر ما نزل حتديٌد  كذلك نجد أنَّ قوله يف العمل بحال املائدة وحرامها، ألنَّ
ب النسخ إىل أحكام املائدة)2(. توقيفي يف عدم تسَّ

ومللن فِْعللل النبّي أنَّه أدخل املرفقني يف غسللل يديه، حسللم بلله موضوع )إىَِل( 
النتهاء الغاية ال لكيفية الغسللل، قال: »والدخول مسللتفاد من بيللان النبّي... وإالَّ 
لللكان خاف ذلك هو املتعنّي، ألنَّه قللال: )هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إالَّ به(، وكذا 

احلال يف االبتداء باملرفق«.

ومثَّل مسللُحه عىل ناصية رأسلله احتجاًجللا ملوقف احلنفيَّة الذيللن قد رووا أنَّ 
ر موقف اإلماميَّة والشافعيَّة من أنَّه أقل ما يقع عليه اسم  مقدار املسح الربع، لكنَّه ال يربِّ
تهم«، وهو نفسه في� رواه ابن  املسح، إالَّ ب� نصَّ عليه السيورّي بعبارته: »لنّص أئمَّ

عّباس أنَّه مسح عىل قدميه، حسً� للخاف املتأيّت من القراءتني)3(.

وعللن وجوب النيَّة يف الطهارات الذي خالف فيه أبو حنيفة حيث خصَّ الوجوب 
ف بالام داّل  بالرتابّية- اسللتدل بقوللله: )إنَّ� األع�ل بالنيَّــات(، ألنَّ اجلمع املعللرَّ
ة، فهنا ُيوِرد روايللة عن الرضا جرًبا  زه مللا ورد عن األئمَّ عللىل العموم، ويعزِّ
للحديث أعاه، األمر الذي نسللتنتج منه أنَّ السلليورّي يعمللل باحلديث غري الوارد عن 

.إذا وافق منطوقه ما ورد عنهم ة األئمَّ

)1( انظر: كنز العرفان: 17/1.
)2( املصدر نفسه: 17/1.
)3( املصدر نفسه: 19/1.
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ومن األمور التي تلفت االنتباه أنَّ السلليورّي يذهب إىل أنَّ غري الطاهر جيوز له أن 
يقرأ من القرآن ما تيسَّ عىل كراهة، مسللتدالًّ برسللالة النبّي إىل هرقل، وفيها آية من 
القرآن، يقول: »أرسلها إليه وهو كافر جمنب«)1(، واملاَحظ هنا أنَّه ال يلتفت إىل 
ُروَن﴾،  ُه إاِلَّ اْلـُمَطهَّ ة )االسللتثنائيَّة( املعارضة بالعموم القرآيّن ﴿اَل َيَمسُّ احلاالت الاصَّ
ُه   وعنده أنَّ املنع يف سور العزائم ال غري، وقد ثبت بدليل خارجّي غري قوله تعاىل: ﴿اَل َيَمسُّ

ُروَن﴾. إاِلَّ اْلـُمَطهَّ

ونجده مثًا يستدّل بصيغة املبالغة )طهور( يف احلديث: )ال صالة إالَّ بطهور( عىل 
ا بمعنى مطّهر، أو يستدّل هبا يف احلديث: )ُجعَلت ل األرض مسجًدا وتراهبا طهوًرا(  أنَّ
ُروَن﴾ ملاء البحر  ــُه إاِلَّ اْلـُمَطهَّ ليخلللص إىل عدم إرادة الطاهر هبا، وكذا وصفه﴿اَل َيَمسُّ
 )هــو الطهور مــاؤه(، إذ لو مل يرد لكونه مطّهًرا مل يصلح جواًبللا، ألنًّ )فعواًل( للمبالغة، 

ق إالَّ مع إفادة التطهري. وال يتحقَّ

ونجللده حيتجُّ باملرسللل إذا رواه أصحاب الكتب األربعة ومنهم الشلليخ الطويّس، 
اه برواية  ا مل حيمل خبًثا(، معزًزا إيَّ قال: »روى الشلليخ مرسللًا عنه: )إذا بلغ املاء كراًّ

عن اإلمام الصادق قوله: )إذا كان املاء قدر كّر مل ينجسه شء(.

ونجده ينقل عن الباقر حديًثا للرسول: )كلُّ مسكر حرام، وكلُّ مخر مسكر(، 
ب: »ومثله رواية ابن عمر عنه«. وهكذا يستمر السيورّي يف عملية اجلمع بني  ثمَّ يعقِّ
 الطريقني)2(، جرًبا للحديث، ويف ُحْكم الَفّقاع مثًا يرى أنَّ له حكم المر يف النجاسللة 
والتحريللم، ملَِللا ورد من طريقهم عن عمر قللال: الغبرياء التي نللى النبّي عنها هي 
 الَفّقاع، ومن طريقنا عن سليم بن جعفر عن اإلمام الرضا قوله: )هو مخر جمهول(، 

)1( كنز العرافان: 32.
)2( املصدر نفسه: 41، انظر كذلك: رضورة قراءة الفاحتة يف األّوليَّتني: 98.
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.)1(وكذا عن الوشاء عن اإلمام الرضا

ي بل)الترشيع الاص( وجوب السّواك للنبّي بترصحيه  وُيوِرد السيورّي ملا ُسمِّ
بذلك)2(، وكذا نافلة الليل.

ة يف تأسيسلله قاعللدة )محل ألفاظ  ويسللتخدم السلليورّي الروايات عن األئمَّ
َلَواِت...﴾  القرآن عىل التأسلليس خري من التأكيد(، مثل قوله تعاىل: ﴿َحافُِظوا َعىَل الصَّ
ًقا بني املحافظة عىل الفرائللض واملداومة عىل النوافل، قال: »وهو مروي عن  اآليللة، مفرِّ
اإلمامللني الباقر والصادق، كّل ذلك فراًرا مللن الرتادف والتأكيد غري املفيد فائدة 

زائدة عىل التأسيس املفيد«)3(.

لكن يف ما بدا يل كان عليه أن يوفِّق بني روايتني متعارضتني، مثل: ما استدلَّ به عىل 
أنَّ املراد بالوسللطى )صاة العرص(، لقول النبّي: )من فاتته العرص فكأنَّ� وتر أهله 
ا الظهر، خصوًصا وأنَّه قد ُرِوي عنه يف  ة أنَّ ومالــه(، وبني ما روي عللن األئمَّ
يوم األحزاب أنَّه قال: )شــغلونا عن الصالة الوســطى، صالة العرص( ال التشللكيك يف 

ة احلديث، حيث يقول: )فإن صحَّ ذلك فهو رصيح فيها()4(. صحَّ

 ة وقد ال يشللري السيورّي إىل اختاف املتن، ك� يف رواية الث�يّل عن أحد األئمَّ
اها وبلفظ خمتلف يف معرض تفسللريه لآلية  عللن عّل، حيث رواهللا الطربيّس بمؤدَّ

)15( من سورة هود.

نللا لنجده مثًا يف الوقت املوسللع واملشللرتك للصللاة يورد روايللة البن عّباس  وإنَّ

)1( كنز العرفان: 43.
)2( املصدر نفسه: 44 و55.

)3( املصدر نفسه: 48.

)4( املصدر نفسه: 49.
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د بن مسلم عن فعل اإلمام الباقر يف أنَّه  ها ب� رواه حممَّ ة، ويعززِّ عنه بداللة ُمعدَّ
صىلَّ الظهر والعرص مجًعا يف وقت صاة العرص مسرتسًا غري مستعجل)1(.

لقد استخدم السيورّي السنَّة ليس يف حتديد احلكم فحسب، وإنَّ� يف إيضاح حقائق 
َة﴾، ومثل: مسللألة  َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ ة الكعبة: ﴿إِنَّ َأوَّ تارخييَّللة، مثل: أولويَّ
األذان وهبللوط جربائيل به، وقد علَّمه للرسللول الذي علَّمه لعللّل، وعلَّمه عّل لبال، 
ثمَّ يذكر هلذه املسللألة رواية أخرى عن الفضيل بن يسللار عن الصادق أنَّه علَّمه جربائيل 
ب فيقول: و»ال منافاة بني احلديثني، جلواز  حني أرِسي به، ك� ورد يف الوسللائل)2(، وُيعقِّ

حصوله من جربائيل مّرتني«)3(.

لة ملجمل القرآن عندما يعرض  ح اسللتخدام السلليورّي للسللنَّة القوليَّة املفصِّ ويوضِّ
َ ِمَن اْلُقْرَآِن﴾ يقول: »القراءة  للخاف الناشئ من فهم داللة قوله تعاىل: ﴿َفاْقَرُءوا َما َتَيرسَّ
ة، واملراد هبللا الفاحتة، لقوله: )ال صالة   الواجبللة هنا جمملة، ُعِلم بيانا بالسللنّة النبويَّ

إالَّ بفاحتــة الكتــاب(، وقوللله: )كلُّ صالة مل ُيقــرأ فيها فاحتة الكتاب فهــي ِخَداٌج(، 
ًبللا عليلله: »ويدفعلله احلديثللان  للح آراء الفقهللاء، ويعللرض رأي أيب حنيفللة معقِّ ويوضِّ

املذكوران«)4(.

ًحا رأي الشللافعّي وأمحد واإلماميَّة يف وجوب  وحيسللم السيورّي خاًفا فقهيًّا مرجِّ
الصاة عىل النبّي يف الصاة، فمن طرقهم ما رَوْوه عن عائشللة قالت: سللمعت رسللول 
(، وكذا عن أنس. ومن طرقنا ما رواه   اهلل يقول: )ال تقبل صالة إالَّ بطهور وبالصالة َعَلَّ
ة باحلديث يف جواز الصاة عىل  أبو بصري وغريه عن الصادق. ويستدل بداللة ُمعدَّ

)1( كنز العرفان: 58.
)2( وسائل الشيعة: 612/4، ب1 من األذان واإلقامة، احلديث 1 و2.

)3( كنز العرفان: 92/1.
)4( املصدر نفسه: 96.
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ُهمَّ صليِّ عــىل أيب أوىف وآل أيب أوىف(، فجازت عىل أهل  آل البيللت بقللول النبّي: )اللَّ
ة. البيت بطريق أوىل، األمر الذي ُيشِعر أنَّه يرى قياس األّولويَّ

نا من  بللل يروي عن الباقر عن ابن مسللعود رواية يف الصدد ذاتلله، والذي هيمُّ
ذلك ما ُيشعر أّنه يسوغ لإلمام أن يروي عن غري آبائه)1(، قبالة من يرى غري ذلك 

من عل�ء احلديث عند اإلماميَّة.

وحيسللم خاًفا فقهيًّا يف استحباب القنوت يف كلِّ صاة - يف صدد تفسريه لقول اهلل 
تعاىل: ﴿َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي﴾- قال: »كان رسول اهلل ال يصلِّ صاة مكتوبة إالَّ قنت فيها)2(، 

وروي أيضا أّن عليًّا قنت يف املغرب... ومن طرق األصحاب روايات كثرية«.

ويف الصللاة املهللدى ثواهبا إىل ميت قضللاًء أو نفا)3(، يروى عللن النبّي حني 
ُسللِئل: أيصىلَّ عن امليت؟. قال: )نعم...( احلديث، يقول السلليورّي: »إىل غري ذلك متام 
أربعني حديًثا خالية عن معارض«. لكنَّه ويف الصفحة نفسها ينقل رأي اجلمهور باملنع، 
لآلية: ﴿َوَأْن َلْيَس لِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى﴾، ولقول النبّي: )إذا مات ابن آدم...(، ثمَّ 

يقول: »وعىل هذين اعتمد الثورّي«.

ان خمصوصان ب�  ا فساد وجه داللة املانعني فيقول: »إن� عامَّ ً ب مفسِّ لكنَّه هنا يعقِّ
اتَّفللق عىل جوازه كاحلجِّ والصدقة«، ويرى أنَّ حديث )إذ مات ابن آدم... ( ال يدلُّ عىل 
أكثللر مللن انقطاع عمله، وحمّل النزاع مدى ما يصل إليه من عمل غريه. ويف هذا نجد أنَّ 
ته وأدلَّة خصمه حماكمة أصوليَّة رائعة املسللتوى، ليصل إىل  املقداد السلليورّي حياكللم أدلَّ

ترجيح آراء فقهيَّة بمرّجح ُمعّد.

)1( كنز العرفان: 108.
جه البخارّي. )2( رواه الرباء بن عازب، وخرَّ

)3( كنز العرفان: 111/1.
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اٍم  ٌة ِمــْن َأيَّ ومثلهللا يف وجللوب اإلفطار يف السللفر يف تفسللري قول اهلل تعللاىل: ﴿َفِعدَّ
 ،تنا ُأَخــَر﴾، قال: أكثر الصحابة أوجبوا اإلفطار يف السللفر، وهو املللرويُّ عن أئمَّ
 الصائــم يف الســفر كاملفطر يف احلــض(، وروي عللن الصادق( :وعللن النبللّي

ى مجاعة مل يفطروا: )عصاًة(، فقال: )أولئك العصاة، أولئك العصاة(. أنَّه سمَّ

قال: وتكرار املرض والسفر يف اآلية دليل عىل تأكيد األمر باإلفطار بوصفه عزيمة، 
ويؤيده ما روي عن الرسول: )ليس من الربيِّ الصيام يف السفر(.

للة املنفيَّة قد ُيراد هبا النهي، وقد ُيراد به  ويف طرق االسللتدالل يرى أنَّ اجلملة الربيَّ
تها وال خالتها( ، لذا نجد أنَّ  الكراهة أو اشللرتاط اإلذن، كقوله: )ال تنكح املرأة عىل عمَّ

اإلماميَّة تكاد كلمتهم تتَّفق عىل الكراهة ال احلرمة، فالنهي هنا يقتيض الكراهة.

َف هِبِ�﴾، قال:  ويف حتديللد املراد من إمجال قللول اهلل تعاىل: ﴿َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ
السعي واجب وركن، لقوله: )اسعوا، فإنَّ اهلل كتب عليكم السعي()1(، قال: احتجَّ 
املخالف بأنَّ اآلية نّص عام، والعام ال يسللتلزم الاص، ورّد ذلك: أنَّه علم االسللتلزام 

.من بيان النبّي

مات، أّي: إنَّ احلرمة ال ترد عىل فعلها فقط، بل كّل  ب باملحرَّ واحتجَّ بحرمة التكسُّ
مت عليهم الشــحوم  مللا يتقلَّب يف أث�نا، بحديث الرسللول: )لعن اهلل اليهود! حريِّ
فباعوهــا وأكلــوا أث�هنا(، وحديث جابر عنه أنَّ اللعن شللمل غري شللارب المر، 

ا ال َتعدل عند اهلل جناح بعوضة)2(. وجوابه عن أموال بيع المر أنَّ

ويف عدم ثبللوت الربا بني الولد والوالد، احتجَّ بحديللث النبّي: )أنت ومالك 
َبا﴾. َم الريِّ ًصا به عموم قوله تعاىل: ﴿َأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ ألبيك()3(، خمصِّ

)1( كنز العرفان: 253.
)2( املصدر نفسه: 100/2.

)3( املصدر نفسه: 104.
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ويف خيللار املجلللس احتجَّ بحديللث )البيعان باخليار مــا مل يفرتقــا()1(، وكذا نجده 
يسللتدّل عىل عدم إجزاء بيع الفضويل بقوله: )ال تبع ما ليس عندك، وال بيع إالَّ في� 
 يملك(، لكنَّه يرتكه إىل القول باجلواز مستداًل بقضية عروة البارقّي، ويرى أنَّ النبّي
ال يقللرر عىل باطل، والنهي يف املعامات ال يقتلليض البطان، ونفي احلقيقة يراد به نفي 

صفة من صفاهتا، وإالَّ ملا صحَّ بيع الويل والوكيل، إذا مُحل احلديث عىل ظاهره.

 لذا يمكن القول: إنَّ السيورّي يعالج املسألة الفقهيَّة بمنهج أصويّل، وإنَّه ال يقف عند 
اته املنهجيَّة. م يف عدَّ ظواهر احلديث، وإنَّ مناط احلديث ترجًيا، وتنقيًحا هو املقدَّ

ة أسباب النزول)2(، لذا يمكننا القول: إنَّه ال يقف يف  ونجده يروي عن األئمَّ
اه إىل رواية أسباب النزول. مفهوم السنَّة عند االستنباط، بل يتعدَّ

وباحلديث يرفض التسللعري، قال: جيرب املحتكر عىل البيع، وهل يسعر عليه؟. قيل: 
نعللم، وإالَّ النتفت فائدة اجلرب، وقيل: ال، وهو األصّح، لقوله: )الناس مســلَّطون 
عىل أمواهلم(، وقوله أيًضا: )األسعار إىل اهلل(. ثمَّ يستدرك بذوقه الفقهّي الرفيع فيقول: 

ر عليه«)3(. »إالَّ أن يطلب شطًطا فيسعِّ

ُموا اْلـَخبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن﴾ داللة  ومن اسللتنتاجاته أنَّه يرى يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َتَيمَّ
ر بغري  ار ليعلم احلال واحلرام، ويؤيِّده قوله: )من اجتَّ ه قبل االجتِّ عللىل وجوب التفقُّ

فقه فقد ارتطم يف الربا(.

ونجده حيسم خاًفا في� ذهب إليه الشافعّي وأمحد من أنَّه ال يصحُّ ض�ن املجهول، 

)1( كنز العرفان: 108/2.
)2( انظر: املصدر نفسلله: 114/2 حول سللبب نزول آيات الربا عن الباقر، وقارن بني لباب 

النقول )للسيوطّي(، وأسباب النزول )للواحدّي(.
)3( انظر: كنز العرفان: 122/2.



401

منهج املقداد ال�صيورّي يف كنز العرفان

ح الرأي اآلخر الذي ال يشللرتط  وهللو موافق لبعض اإلماميَّة، للزومه الغرر، لكنَّه يرجِّ
العلم بقدر املضمون حالة الض�ن، لعموم قوله: )الزعيم غارم(، وأنَّ الغرر مندفع 

بالبيِّنة ب� يقّوم املضمون.

للدة للكتاب بقوللله تعللاىل: ﴿َوإِِن اْمَرَأٌة  ويللرى أنَّ السللنَّة يف موضللوع الصلح مؤكِّ
ده قوله: )الصلح جائز  ﴾، إذ يؤكِّ ْلُح َخرْيٌ َخاَفْت... َأْن ُيْصلَِحا َبْينَُهــَ� ُصْلًحا َوالصُّ

م حالاًل أو حلَّل حراًما(. من املسلمني إالَّ ما حرَّ

ا الَِّذيَن َآَمنُــوا ُكتَِب َعَلْيُكُم  َ ص عمللوم قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ ومنلله أنَّ النبّي خصَّ
اْلِقَصــاُص يِف اْلَقْتىل...﴾ بجواز قتل اجل�عة بالواحد، ولقوله: )لو اجتمعت ربيعة 
ــة()1(، وهو  ب: )نعم يــرّد عليهم فاضل الديَّ ومــض عــىل قتل مســلم قتلوا به(، ثللمَّ عقَّ

مذهب اإلماميَّة.

يف ض�ن ما أتلفه احليوان عىل صاحبه يف تفسللري قوله تعاىل: ﴿َوَداُووَد َوُســَلْيَ�َن إِْذ 
حَيُْكَ�ِن يِف اْلـَحْرِث...﴾، ينقل ما قاله الشافعّي من أنَّه جيب ض�ن ما تلف ليًا ، إذ املعتاد 
 وجللوب ضبط الدواب ليًا، لقضاء النبّي يف ناقللة الرباء. وعند أيب حنيفة ال ض�ن 

إالَّ أن يكون معه حافظ ، لقوله: )جرح العج�ء ُجبار(.

ق السلليورّي إىل املوازنة والرتجيح بني احلكمللني والدليَلني بمداخلة رائعة،  ويتطرَّ
 إذ يتسللاءل: هللل كان حكمه بوحللي أم اجتهاد؟. يقللول: اجلواب احلللّق عندنا أنَّه 

بوحي.

وينبِّه السيورّي بأنَّ لبعض فضائنا رأًيا يف جواز االجتهاد للنبّي، إذا حرت 
الواقعة، وُفِقد الوحي، وكان تأخري احلكم رضًرا عىل الناس.

)1( كنز العرفان: 50/4.
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لكنَّلله يرّده: بللأنَّ احلكم مع هذه الللرشوط ليس اجتهاًدا ، لداللللة الوحي عىل نفي 
الللرر، فيكللون حكللً� بل»النللصِّ النوعّي«، وهللذا اصطاح مل أجللده إالَّ عنللد املقداد 

السيورّي.

املبحث الثالث: ال�صتدلل بالإجماع والفرق بينه وبني اّتفاق الفقهاء 
عند ال�صيورّي

، بيَد  ة، ويف حجيَّته خاف مبسوط يف كتب األصولينيِّ ف اإلمجاع بتعريفات عدَّ يعرَّ
أنَّ املدخل الذي أراه لتعريف مفهوم اإلمجاع- ك� ينبئ اسللتخدامه عند السيورّي- أنَّه: 
اتفاق آراء من يعّد رأيه عند العقاء عىل يشء في� يعّد رأهيم فيه، والبد لعّده من إضافة 

إىل الرشع ولو بنحو عدم املانع)1(.

ة بالكتاب  فمللدرك احلكم عند السلليورّي الكتاب املفسَّ بالسللنَّة، أو السللنَّة املفسَّ
ة، وبذلك يكون اإلمجاع كاشللًفا عن قول املعصللوم أو فعله أو تقريره،  ومرويللات األئمَّ
والستكشللافه طللرق، منهللا: دخول املعصللوم يف مجلة املجمعللني، لذا فللإنَّ اإلمجاعات 
احلاصلللة من غري اإلمللام ممكنة ذاًتا ممتنعة رشًعا، لذلك يمكللن أن يطلق عليها اتفاقات 

يها السيورّي إمجاًعا عىل سبيل التجّوز. الفقهاء، وقد يسمِّ

لذلللك ينقل عن صاحب اجلواهللر يف صاة القضاء قوله: »الذي يقوى يف ظنِّي أنَّ 
كثرًيا من إمجاعات القدماء بمعنى االتفاق عىل القواعد الكلِّية التي تكون مدرًكا لبعض 

األحكام اجلزئيَّة«)2(.

ون اإلمجاع الذي ال يكشللف عن  للر: إنَّ اإلماميَّة ال يعدُّ مة املظفَّ لذلللك يقول العاَّ

)1( فاضل عبد الواحد، األنموذج يف أصول الفقه: 84، مطبعة جامعة بغداد، 1987م.
)2( جواهر الكام: 80/13.
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ي إمجاًعا باالصطاح، من أجل هذا يعّده اإلماميَّة كاشًفا ولكن  قول املعصوم وإن ُسللمِّ
ة عندهم يف املنكشللف ال يف الكاشللف،  كالللرب املتواتر الذي تثبت به السللنَّة)1(، فاحلجَّ

فيدخل حينئٍذ يف جمال السنَّة، وليس هو دليًا مستقاًّ يف مقابلها.

واإلمجللاع إذا حصل فهللو دليل قطعّي عللىل رأي املعصوم ال عللىل لفظ خاص له، 
بِّي، ألنَّه يثبت به نفس املضمون )املعنى( مقابل اللفظ. ى بالدليل اللُّ ألجل هذا يسمَّ

وعدَّ السيورّي- كبقيَّة اإلماميَّة- اإلمجاع كاشًفا، فإنَّه ال يشرتط فيه اتفاق اجلميع، 
ر: »وعىل هذا فتسمية اتفاق  بل يكفي أّي اتفاق فيهم املعصوم كثروا أم قلُّوا، يقول املظفَّ
مجاعة: )إمجاًعا( فيه مسللاحمة ظاهرة«، لذا فتعبري اإلمجاع عند السلليورّي- في� يبدو يل- 

ا عن دخول اإلمام يف املجمعني. ً جاء أصًا معربِّ

- يف عقيللديت- تطبيقات هلذا  وهنللاك أمثلة السللتخدامات السلليورّي لإلمجاع تعدُّ
التنظري)2(.

)1( املظّفر، أصول الفقه: 98/3، 102.
)2( وهي:

1. يف قوله تعاىل: ﴿َأْو اَلَمْســُتُم النيَِّســاَء﴾ قال: »اللمس واملامسللة كناية عللن اجل�ع، قاله ابن 
عباس واحلسللن وجماهد وقتللادة، واختاره أصحابنا اإلماميَّة. وهللو احلّق، إلمجاع أصحابنا، 
ولقللول الباقر وقد ُسللئل عن معنللى اآلية، قال: )مــا يعني إالَّ املواقعــة(. كنز العرفان: 

.2-24/1
2. يف صاة املسافر، قال: »قرص الصاة جائز إمجاًعا«، وهنا استخدم اإلمجاع بمفهوم اإلماميَّة، 
ووافقلله كلُّ الفقهاء يف اجلواز مطلًقا. وربَّ� يعللربِّ عن اإلمجاع بنفي الاف، فيقول مثًا: »مل 
نسمع خاًفا يف أنَّ القرص يف السفر معلَّق باملسافة«، ويورد رأي اإلماميَّة بل)8( فراسخ، قال: 
دليلنللا بعد اإلمجاع منّا إطاق اآلية ورواية عيص ابن القسللم عللن الصادق: )التقصري 

حّده أربعة وعرشون مياًل يكون ث�نية فراسخ(. كنز العرفان: 148/1.
3. تفسللريه آليللات الربللا، قال: »اعلللم أنَّ اإلمجاع حصل عىل وقللوع الربا يف سللتَّة، نصَّ النبّي 

عليها«. كنز العرفان: 40/1.
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ة املذاهب الإ�صــالميَّة  املبحــث الرابع: اآراء ال�صــحابة والتابعني واأئمَّ
اأداة بحثيَّة مقارنة يف منهج ال�صيورّي

لقللد رجع الصحابللة- يف حالة فقللدان النللص- إىل اجتهادهم وإعلل�ل رأهيم في� 
حيتللاج إىل اجتهللاد وإع�ل نظللر، فوق ما هلم مللن امتاك ناصية اللغللة، ومعرفة عادات 
العرب، وأحوال أهل الكتاب، وأسللباب النزول. وبالرغم من تفاوت قدراهتم يف فهم 
معاين القرآن واختاف آرائهم- وإن كان اختاًفا يسرًيا- فقد جعلهم املقداد السيورّي 
ة أهل البيت أشللار إىل  مصدًرا لتفسللري آيات األحللكام، ف� وافق مللن آرائهم أئمَّ

املوافقة، وما مل يكن كذلك أورده عىل سبيل املقارنة)1(.

دت آراء العل�ء يف مدى وثاقة وحجيَّة األخذ بمرويَّات الصحابة، فمنهم  وقللد تعدَّ
حة  من يراها سنَّة يعمل هبا ويرجع إليها ك� عند الشاطبّي)2(، ومنهم من عدَّ أقواهلم مرجَّ
رأي معللارض عند ترجيح األقوال، وال تسللتند األقوال إالَّ إىل التنصيص عىل عدالتهم 

التي هي ال توجب كون كّل ما يصدر منهم من السنَّة.

وحليثيَّللة اختافهللم، فقد منع ابللن الصاح والغللزايّل اعت�د آرائهللم مطلًقا، إالَّ يف 
مشاهدة الوقائع، وعرض أسباب النزول.

ولسللت معنيًّا بمناقشللة ما اسللتدلَّ عىل آراء عدِّ رأهيم، إالَّ أْن أذكر أنَّ ابن حزم قد 
 عللدَّ حديث أصحايب كالنجوم موضوًعا مكذوًبللا باطًا، وقيَّمه اإلمام أمحد بأنَّه حديث 
ة وقد اتَّفقت الصحابة عىل جواز خمالفة بعضهم، بل أوجبوا  ار، خاصَّ ال يصّح، وكذا البزَّ
عىل كلِّ جمتهد أن يتبع اجتهاد نفسلله، لذلك نجد أنَّ من مامح منهج السلليورّي التزامه 
مع امللتزمني عّد رأهيم يف املنقوالت، وموافقاهتم ملرويَّات أهل البيت، ومقارنته ملا 

)1( الذهبّي، التفسري واملفّسون: 62/1.
)2( انظر: املوافقات: 74/4.
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خالفوهم هبا مقارنة الباحث املوضوعّي، فهو ينقل عن عبد اهلل بن عمر آخًذا بروايته أنَّ 
كّل مسكر حرام)1(، حين� توافق رواية الباقر، وكذلك جواز الصاة عن امليت قضاًء)2(، 
وصاة املسافر قرص عزيمة)3(، وما أدَّيت زكاته ليس بكنز)4(، ورأهيم أنَّ سهم )يف سبيل 
ة، وأنَّ  اهلل( يف مصللارف الزكاة يعمُّ كّل مصلحللة، عمًا بعموم اللفظ)5( وروايات األئمَّ
َهاُت نَِســائُِكْم﴾ أي: الايت دخلتم هبللنَّ ال الايت عقدتم  املقصللود بقوله تعللاىل: ﴿َوُأمَّ

.)6( عليهنَّ

 إنَّ هذا املنهج نجده يف اعت�ده لرواية عن جابر بن عبد اهلل األنصارّي، وعن عمر بن 
ة أداء الصلوات المللس بوضوء واحد ما مل حُيدث)7(.  الّطللاب، فقد ذكر رأيه يف صحَّ
ونقل عنه يف صدد تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهلل﴾ يف آية اجلمعة أنَّه ال يريد 
اإلرساع بللل امليض، ونقل عن ابن مسللعود أنَّه قال: »لو علمت اإلرساع )يف: َفاْسللَعْوا( 
ألرسعللت حتَّى يقع ردائي عن كتفي«، وهو قول عمر وابن عبَّاس، واملوافق لقول عّل 

.)8(»والباقر والصادق

ونقللل رأي عمللر يف أنَّ صللاة املسللافر قللرص عزيمة)9(، ومللا ذهب إليلله ممَّا وافق 
للة أهللل البيت من أنَّه لو صاد املحللل صيًدا حرم عىل املحرم، قال السلليورّي:  أئمَّ

)1( كنز العرفان: 41/1.
)2( املصدر نفسه: 131.
)3( املصدر نفسه: 148.
)4( املصدر نفسه: 185.
)5( املصدر نفسه: 198.

)6( املصدر نفسه: 44/3.

)7( املصدر نفسه: 17/1.
)8( املصدر نفسه: 137.
)9( املصدر نفسه: 149.
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ة أهل   وهللو مذهبنا، وهللو قول ابن عبَّاس وقتادة وعطاء وجماهد وسللعيد بن جبري وأئمَّ
.)1(البيت

ونقل عن الصحابة مشاهداهتم يف النزول وروايته سبًبا، أو زماًنا، أو مكاًنا للنزول، 
َفُث إىَِل نَِسائُِكْم﴾)2(،  َياِم الرَّ فروى عن عمر سبب نزول قوله تعاىل: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصيِّ

.)3(﴾ ْؤَيا بِاْلـَحقيِّ وسبب نزول قوله تعاىل: ﴿َلَقْد َصَدَق اهللُ َرُسوَلُه الرُّ

للق موافقاهتللم واختافاهتم مع  وكللذا احلال عللن التابعني، فقللد روى وقارن وحقَّ
ة أهل البيت عن أكثر التابعني، مثل ابن جريج، وسعيد بن جبري، وابن   الصحابة وأئمَّ

املسيب، والزهرّي، والسّدّي، والشعبّي، وعطاء، وقتادة، وجماهد، بنسب خمتلفة.

ولنأخذ هلذه العينة نقله آراء سعيد بن جبري:

ــَك َقْبَل ُطُلوِع  فقللد روى عنه يف صدد تفسللريه لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَســبيِّْح بَِحْمِد َربيِّ
ــْمِس...﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوَســبيِّْح بَِحْمِد َربيَِّك ِحنَي َتُقوُم﴾ قال: أي: من جملسك ،  الشَّ
« عن  بأن تقول: »سبحانك اللَُّهمَّ وبحمدك، ال إله إالَّ أنت، اغفر يل كلَّ ذنب وُتب علَّ

سعيد بن جبري، ولذلك ورد مرفوًعا أّنه كفارة املجلس)4(.

ورأيلله يف أنَّ املللراد من قوللله تعاىل: ﴿َوَأنَّ اْلـَمَســاِجَد هلل﴾ قال: األعضاء السللبعة 
اج   التللي يسللجد عليها، وهللو رأي اإلمام اجلواد، وبه قال سللعيد بن جبللري والزجَّ

اء)5(. والفرَّ

)1( كنز العرفان: 269.
)2( املصدر نفسه: 171.
)3( املصدر نفسه: 257.

)4( املصدر نفسه: 62.
)5( املصدر نفسه: 100.



407

منهج املقداد ال�صيورّي يف كنز العرفان

وا يِف اأْلَْرِض...﴾ قال:  اَلُة َفاْنَترِشُ ويرى أنَّ املراد يف قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ
االنتشار يوم السبت)1(.

وعن أسللباب النزول روى عن سللعيد بن جبري سللبب نزول قوله تعللاىل: ﴿َيا َبنِي 
َآَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكليِّ َمْســِجٍد﴾ أنَّه قال نقًا عن ابن عبَّاس: كانوا يطوفون بالبيت 
ُل...﴾  ميِّ ا اْلـُمزَّ ة فرض قيام الليل يف قوله تعاىل: ﴿َيــا َأيَُّ عللراة، فنهاهللم اهلل)2(. وكذا مدَّ

ها من النوافل هي عرش سنوات)3(. ة قيامهم إىل أن خفَّف اهلل عنهم فعدَّ قال: إنَّ مدَّ

ة  للة املذاهللب فا يكاد خيلو مبحللث فقهّي مسللتنًدا إىل القرآن مللن ذكر أئمَّ أّمللا أئمَّ
ة رأهيم موافًقا هلم أو خمالًفا،  املذاهب أيب حنيفة والشافعّي ومالك بشكل واسع، مع أدلَّ
ته، لكنه� يتَّفقان يف داللة واحدة  إذ مللع موافقته يبنيِّ دليلهم الذي غالًبا ال يتَّفللق مع أدلَّ
اهم يقول: دليلنا العموم.. اإلمجللاع.. وروايات أهل  عللىل حكم واحد، ومع خمالفتلله إيَّ
البيت.. وإمجاع الطائفة... إلخ. فعدد اآلراء التي نقلها عن مالك يف )ج1(: )60( رأًيا، 
ويف )ج3(: )40(، والتي نقلها عن أيب حنيفة يف )ج1(: )95( رأًيا، ويف )ج2(: )33(، 
ويف )ج3(: )21(، واآلراء التي نقلها عن الشافعّي يف )ج1(: )115( رأًيا، ويف )ج2(: 

)28(، ويف )ج4(: )11(.

ة املذاهب مداخلة هي آراء اإلمام أمحد، ومل يتجاوزها مطلًقا، بل يعرض  إنَّ أقّل أئمَّ
اء وغريمها من فقهاء احلنابلة، ومل ينَس األوزاعّي  آراء إسحاق بن راهويه وأيب يعىل الفرَّ
د بن احلسن الشلليبايّن وغريهم من الطبقة الثانية بعد  وزفر بن اهلذيل وأبا يوسللف وحممَّ

ة املذاهب اإلساميَّة. أئمَّ

)1( كنز العرفان: 140.
)2( املصدر نفسه: 79.

)3( املصدر نفسه: 119.
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ته  رناه يف أسلللوب تناوللله وحماكمته لللآلراء الفقهيَّة وفًقللا ألدلَّ وعللىل وفاق مللا قرَّ
ثني ال من الفقهاء.  األصوليَّة، ففي ظنِّي أنَّ السلليورّي قد عدَّ اإلمام أمحد من طبقة املحدِّ
وسللنطَّلع عىل آراء اإلمام أمحللد )يف كنز العرفان، اجلزء الثالللث( ومدركها من احلديث 
ة مللا افرتضناه من قلَّة عرض آرائه، بسللبب ارتباط واسللتناد  لفًظللا ومعنللًى، لنرى صحَّ

مكونات شخصيَّته الفقهيَّة باحلديث فقط.

ففي تفسري قوله تعاىل: ﴿َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع﴾ يراها اثنتني أو ثاًثا أو أربًعا للرجل 
للا العبد فا جيوز للله أكثر من اثنتللني، لكنَّه ينقل أنَّ بعللض الفقهاء يرونه  يف احلرائللر، أمَّ
)العبللد( كاحلّر، قال: وبلله قال مالك وداود وأبللو ثور، بين� يرى الشللافعّي وأبو حنيفة 

تني كانتا أو َأَمتني)1(. وأصحابه وأمحد أنَّه يباح له اثنتان ال غري، حرَّ

ويف الرضللاع ينقللل رأي اإلماميَّة أنَّه مخس عرشة رضعة، واكتفى الشللافعّي وأمحد 
بخمس ال أقل، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة)2(.

ويف تفسللري قوله تعاىل: ﴿َأْو َيْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيَِّكاِح﴾، قال: قالت اإلماميَّة: 
هو الللويّل اإلجبارّي )األب واجلّد له بالنسللبة إىل الصغرية(، وقال الشللافعّي يف اجلديد 

وأمحد وأصحاب الرأي: إنَّه الزوج، ألنَّه مالك لعقده وحلِّه)3(.

َّا ُذكَِر اْسُم اهلل َعَلْيِه﴾، قال: دلَّت اآلية  ويف داللة قوله تعاىل: ﴿َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا مِم
عىل إباحة ما ذكر اسللم اهلل عليه، وحتريم ما مل يذكر، وهو نّص يف حتريم مرتوك التسللمية 

عمًدا، أو نسياًنا، وإليه ذهب أمحد وداود)4(.

)1( كنز العرفان: 13/3.
)2( املصدر نفسه: 42.
)3( املصدر نفسه: 64.

)4( املصدر نفسه: 188.



409

منهج املقداد ال�صيورّي يف كنز العرفان

إنَّ هللذه اآلراء التي عرضها السلليورّي عن أمحد بن حنبللل وراءها أحاديث رواها 
ق من ذلك يراجع مسنده أو  يف مسللنده، وأفتى هبا عىل وفق منطوق األحاديث، وللتحقُّ
كتاب اإلنصاف للمرداوّي )ت 885هل(، لذلك مل نجد فيها حتقيًقا للمناط أو اسللتنباًطا 
من نصوص يؤدِّي اجلمع بينها إىل حكم فقهّي، لكن السيورّي- ك� أرشنا- مل يغفل آراء 
اء وابن سريين)1( وابن راهويه، وهم من  منظِّري الفقه احلنبّل عندما نراه ينقلها عن الفرَّ

عل�ء احلنابلة.

ة املبحث اخلام�س: القواعد الأ�صوليَّة العامَّ
، ويقرص عنه منهج  م يف املداخلة املنهجيَّة أنَّ فقلله القرآن ال يغطيه منهج املفسِّ تقللدَّ
األصللويّل كّل عىل انفراد. ومن املعلوم أنَّ البحث األصويّل عند اإلماميَّة كانت انطاقته 
ر عند الشلليخ الطويّس يف كتابه  يف القرن الرابع عند املتقدمني عىل الشلليخ املفيد، ثمَّ تطوَّ
ة قواعد  مة استقرَّ البحث األصويّل عىل عدَّ مة، ويف ناية عرص العاَّ ة، ثمَّ تبعه العاَّ العدَّ
ة يف تبني بعض األحكام، السي�  حات وقواعد معياريَّ لت عند املقداد السيورّي مرجَّ شكَّ

م هذه القواعد عىل قسمني: لت أن أقسِّ ترجيحه ملا اختلف فيها، وقد فضَّ

ل: ما خيصُّ بيان املعنى اإلفرادّي، أو الرتكيبّي لآلية. األوَّ

ل يف حسللم خاف فقهّي مرّجحًة وموّجهًة  والثــاين: القواعد األصوليَّة التي تتدخَّ
لت أسللبقيَّات مربهنًا عليها)2( يف منهج املقداد  لدليل وجهة ما، فمن القواعد التي شللكَّ
لت ب� يشبه معايري منهجيَّة سأعرض  السيورّي واملسللتفاد من كونا خربة مرتاكمة تدخَّ

بعًضا منها إشارًة إىل منهجه:

)1( انظر: كنز العرفان: 39/2، 66، 131.
)2( املصدر نفسه: 61/1.
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يف حالة تعارض اسللتع�ل اللفظ بللني إرادة املعنى احلقيقّي واملعنللى املجازّي يرى 
- أنَّ األصل هللو احلقيقة، ألصالة عللدم النقل من  السلليورّي- كغللريه من األصوليللنيِّ
احلقيقللة إىل املجللاز إالَّ بصارٍف ُمعّد)1(، ويسللتفاد مللن القاعدة أنَّه يف حالللة التعارض، 

مة. فالراجح ما دّلت عليه األصالة املتقدِّ

م  ومنهللا ترجيحه عموم املراد من اللفظ أو الرتكيب، إذ العام يشللمل إفراده فيتوهَّ
التعارض.

ع معاين ومرادات اللفظ القرآيّن أو االسللتع�ل املرّكب، وقد تتشللابه  وكثرًيا ما تتفرَّ
أو تتلللف مع بعضها جزئيًّللا، وقد يكون من بينها رأي فيه عموم، ورأي ينظر إىل املعنى 
حه املقداد السلليورّي غالًبا  ة يمكن أن تنللدرج حتت العموم، والللذي يرجِّ برؤيللة خاصَّ
 هللو العموم، ألنَّه أوىل مللن التخصيص )يقصد هنا تصيص اللفللظ عىل مراد معنيَّ مع 

ما يشاركه من معاٍن(.

حة بقوللله: »مه� أمكن  لله املقداد السلليورّي باجتاه تقعيللد وتقنني هذه املرجَّ ويتوجَّ
محللل الكام عىل عمومه فهو أوىل«، ولنللرب مثًا: ففي املراد بقوله تعللاىل: ﴿َوَأْدَباَر 
ــُجوِد﴾، قال: التسللبيح والدعاء بعد الصاة )عن ابن عباس(، وقيل: الركعتان بعد  السُّ
املغللرب )عن عّل(، وعن الصادق أنَّه الوتر آخر الليل، وعن اجلبائّي النوافل، 

وعندي أنَّ محله عىل العموم أوىل.

ص احلكم املورد(:  ويلحُّ املقداد السلليورّي عىل قاعدة )خصوص السللبب ال خيصِّ
إذ ُتسللِهم هذه القاعدة يف توسيع مناط احلكم الرشعّي وموضوعاته، فضًا عن أنَّ يمتد 
 زمللن العمللل باحلكم إىل يللوم القيامة. ونجد ذلللك يف موضوع الُمللس يف قوله تعاىل: 

للد عبللد الغني حسللن، القرآن بني احلقيقللة واملجاز: 97 ومللا بعدها، مؤّسسللة املطبوعات  )1( حممَّ
احلديثة، اإلتقان: 36/2.
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ٍء﴾، فتخصيص الُمس بالغنائم احلربيَّة أمر تعارضه قاعدة  َ� َغنِْمُتْم ِمْن َشْ ﴿اْعَلُموا َأنَّ
خصوص السللبب، ألنَّ عموم اآلية ناظر إىل عموم مفهوم الغنيمة. وهكذا نجد أنَّ هلذه 

القاعدة ناجتني: أحدمها بيايّن، واآلخر أصويّل خيدم أسلوب االستنباط.

قاعدة )التأسيس خري من التأكيد(: وُيلَحظ فيها أنَّ القرآن الكريم يف معانيه وألفاظه 
للس دائً� معنى عىل زيادة اللفظ، ويندر- إن مل نقل ينعدم- فيه تكرار األلفاظ ملعنى  يؤسِّ
اَلَة  حه لنا السلليورّي أنَّ املراد بقوله تعللاىل: ﴿َوَأِقيُموا الصَّ واحللد، ومثللال ذلك ما يوضِّ
اكِِعــنَي﴾، أنَّه »ملا تقرر يف أصول الفقه أنَّ التأسلليس أوىل  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َوَآُتــوا الــزَّ
مللن التأكيد، الشللت�له عىل مزيد فائدة، لذا مل جيز محل قوللله: ﴿َواْرَكُعوا﴾ عىل الصاة، 
أي صلُّوا مع املصلِّني تسللميًة للصاة باسللم بعض أجزائها... فإنَّ األمر بإقامة الصاة 
يسللتلزم األمر بأجزائها، ألنَّ األمر بالكلِّ أمر بكلِّ واحد من األجزاء رضورة، وحينئٍذ 
للا وجوًبا ك� يف اجلمعة  فللاألَوىل محل اآلية عىل األمر بصللاة اجل�عة، فتكون راجحة إمَّ

والعيدين، أو استحباًبا ك� يف باقي الصلوات الواجبة، وهو قول أكثر املسلمني«)1(.

ر عند السيوري أنَّ املشرتك ال يستعمل بِكا معنييه،  ويف مباحث املشرتك، فقد تقرَّ
وأنَّ محللل اللفللظ عىل معنى جمازّي أفضل مللن إع�ل معنييه مًعا، ومثاللله: يقال: النكاح 
هللو العقد، وقيل: الوطء- وعىل هذا ترتتب الكثري من النتائج، لكن حسللم الاف يف 
ة، ويتجىلَّ ذلك يف الفروع- وقيل: حقيقة  ة االنتزاع عامَّ القاعدة يؤدِّي إىل متاسللك نظريَّ

يف الوطء وجماز يف العقد، وهو َأوىل، إذ املجاز خري من االشرتاك عند األكثر)2(.

حة أحياًنا ألحللد طرفيها فهي  هة إىل الداللللة واملرجَّ للا القواعد األصوليَّللة املوجَّ أمَّ
كثرية جًدا، وهي يف البحث األصويل قواعد ُمربَهن عليها، والسلليورّي يف كتابه ليس يف 

)1( كنز العرفان: 157/1.
)2( انظر: املصدر نفسه: 3/3.
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صدد مناقشللة مدركها وحجيَّتها، إنَّ� هو يف املرحلة الثانية، وهي استخدام هذه القواعد 
لضبط داللة النصوص، وأبرز ما يمثل به هلذ املوضوع:

أ. داللة ألفاظ )األمر( عىل الوجوب، أو داللتها عىل ُمطلق اجلواز بأقسامه:

 امُلاَحللظ ممَّللا يطرحلله السلليورّي أنَّ األصل يف داللللة األمر عنده عللىل الوجوب، 
لكنَّهللا داللة عىل وجه االشللرتاك ال عىل وجه القطع ك� يذهب إليلله غريه، ونجد ذلك 

تطبيقًيا:

ففللي قوله تعاىل: ﴿َفاْعَتِزُلوا النيَِّســاَء يِف اْلـَمِحيِض﴾ قللال: دلَّت اآلية عىل وجوب 
ض لقوله تعاىل يف اآلية نفسللها:  اعتزاهلن، إذ األمر حقيقة يف الوجوب، لكنَّه عندما يتعرَّ
﴿َفْأُتوُهــنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلُل﴾ يقول: األمللر هنا ليس للوجوب مطلًقا، بل قد يكون 
ل زمان االنقطاع والغسل، وكذا  للوجوب، ك� لو كان قد اعتزهلا أربعة أشهر آخرها أوَّ
ة الرتبُّللص يف اإلياء والظهللار، وقد يكون للندب كلل� يف اقتضاء  لللو وافللق انقضاء مدَّ

احلال، فهو إًذا ملطلق الرجحان)1(.

ين ملفردة )السللعي( يف اآلية  ويف صاة اجلمعة، فهو يرى أنَّ سللبب اختاف املفسِّ
مرتتِّب عىل كون األمر به للوجوب، ويرى أنَّ األَْوىل محل الوجوب عىل ُمطلق الذهاب، 
ألنَّ قدر الندب منه امليض عىل سكينة يف البدن. لكنَّه يعود إىل أصالة الداللة، فيقول: لل�َّ 
ُأمروا بالسللعي إىل ذكر اهلل استلزم ذلك وجوب ترك كلِّ ما يشغل عنه، لذا أوجب ترك 
البيللع، ولكن القرائن اللفظيَّة واحلاليَّة يف بعض الرتاكيب ترصف مراد اللفظة عن داللة 
وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل  اَلُة َفاْنَترِشُ الوجللوب، مثل قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ
ا فيقول: »اختلف األصولّيون يف األمر الوارد عقيب  ر ذلك نظريًّ اهلل﴾، والسلليورّي يقرِّ

)1( كنز العرفان: 38-37/1.
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النهللي، هل هو للوجوب، أو لإلباحللة الرافعة للحظر؟. احتجَّ أصحللاب الرأي الثاين 
مه عليهم من البيع، واالنتشللار  وا يِف اأْلَْرِض﴾، فإنَّه أطلق هلم ما حرَّ هبذه اآلية ﴿َفاْنَترِشُ

ليس بواجب اتِّفاًقا«)1(.

ْم...﴾ اآلية، قال: فيه داللة عىل وجوب  ويف الزكاة، يف قوله تعاىل: ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
ب يف موضع آخر قائًا: وإذا قلنا بالوجوب  أخللذ اإلمام الصدقة، لصيغة األمر، ثللمَّ عقَّ
عىل النبّي أو االسللتحباب، فهو كذلك ملن يقوم مقاملله، ألنَّ أغلب ما وجب عىل النبي 
وجب عىل متَّبعيه بلحاظ والية األمر أو بلحاظ اإلسام، ويف قوله: ﴿َوَصليِّ َعَلْيِهْم﴾، 
م يرون  هم بل)أكثللر أصحابنا( أنَّ ذكللر أنَّ داللللة الفعل خمتلف فيها، ونقل رأي من سلل�َّ
أنَّ الصللاة منه عللىل املالك واجبة قللال: »وصيغة )افعل( للوجوب، السلليَّ� مع عطفه 
عىل الواجب )خذ(، وتعليل األمر بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ َصاَلَتَك َســَكٌن َلـُهْم﴾، ألنَّ ذلك 

لطف، واللطف واجب، فاملوصل إليه كذلك«)2(.

وهنللا ناحظ أنَّ القرائن عند السلليورّي ال تتّص بللرصف الداللة عن الوجوب، 
وكذلك نجد هذه التنظريات الرفيعة املسللتوى يف داللللة األمر تنترش هنا وهناك، بل قد 
ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾،  ْم﴾، و ﴿َوْلَيطَّوَّ ده، فنلحُظها يف قوله تعاىل: ﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُ تؤكِّ
ُّوا اْلـَحــجَّ َواْلُعْمَرَة...﴾ اآلية، وقوللله تعاىل: ﴿َوَأْوُفــوا بِاْلَعْهِد إِنَّ  وقوللله تعللاىل: ﴿َوَأِت
ل  للت اآلية عىل وجوب الوفاء بالعهللد من وجهني: األوَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُئوال﴾ قال: دلَّ
صيغة األمر وهو للوجوب، والثاين لكون العهد مسللؤواًل، وال يسللأل الباري عن غري 

الواجب)3(.

)1( كنز العرفان: 139.
)2( املصدر نفسه: 188.

)3( املصدر نفسه: 197/2.
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د لنا السيورّي يف منهجه أنَّ داللة األمر مشرتكة والقرائن هي التي حتّددها،  وهنا أكَّ
وهكذا نجد أنَّ منطق املقداد يف قضية خافيَّة، كداللة األمر مت�سللك، إذ حيكم األصل 
ة، والصارفة إىل النللدب أو الوجوب أو  ويعضللده بالقرائن املعللززة لداللة الصيغة مللرَّ
ح ذلك مثًا عند تفسللريه لقوله تعاىل: ﴿َوَأْنكُِحوا اأْلََياَمى  اإلباحللة تارة أخرى. ويتوضَّ

نَي...﴾ اآلية)1(. احِلِ ِمنُْكْم َوالصَّ

ب. االحتجــاج باملطلق والعام ورضورة الفحــص عن املقّيد واملخّصص يف منهج 
السيورّي:

إنَّ الباحللث يلحظ عند املقداد السلليورّي أنَّ املطلق قابللل للتقييد، لذلك ال حجيَّة 
ِة َمَســاكنَِي ِمْن  يف العمللل بلله قبل الفحص عللن املقّيد، ففي كفارة اليمللني ﴿إِْطَعاُم َعرَشَ
اٍم﴾،  ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِــْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ ْم َأْو حَتْ َأْوَســِط َمــا ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْســَوُتُ
ارة  قال السلليورّي: »ُيشللرَتط يف الرقبة اإلي�ن أو حكمه، محًا للمطلللق عىل املقّيد يف كفَّ
القتل«)2(. وكذلك األمر يف العام، فهو عند السلليورّي ظنِّي إالَّ أن يثبت أاّل خمّصص به، 

وعند ذاك يكتسب القطعية يف داللته عىل موضوعه، من ذلك:

ٍء﴾، قللال: قيل: ﴿ِمْن  ــَ� َغنِْمُتْم ِمْن َشْ مللا ورد عنللده يف آية الغنيمللة ﴿َواْعَلُموا َأنَّ
ٍء﴾ دلَّ عللىل وجللوب الُمس يف كلِّ ما يغنم حتَّى اليللط واملخيط، وقولكم- يعني  َشْ
ص هبللذا العام، فكيف  اإلماميَّللة- باشللرتاط النصاب يف الكنللز واملعدن والغوص خمصَّ
ص هنا؟! فيجيب السيورّي: قلت: »اللفظ وإن اقتىض  اسللتدللتم بالعام هناك وباملخصَّ

)1( والسيورّي هنا بعد نضوج علم األصول عند اإلماميَّة بعد عرص العّامة جيعل من كنز العرفان 
ة بالتطبيق الفعّل، وحبَّذا لو سار  ا، ذلك أنَّه يربط القاعدة النظريَّ ميداًنا تطبيقيًّا مدرسيًّا مثمًرا جدًّ

عىل منهجه أساتذتنا الذين سربوا غور القواعد األصوليَّة عىل مستوى التنظري املحض.
)2( كنز العرفان: 205/2.
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صه وحرصه«)1(، لذا فإنَّ ذلك يقتيض القول  ة خصَّ العمللوم، لكن البيان من األئمَّ
صات. إنَّ السيورّي ال حيرص بالقرآن إنَّ� جيعل من السنَّة رحاًبا للمخصَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى﴾، قال السيورّي: »إْن  َســُه َولِلرَّ وكذا يف قوله تعاىل: ﴿َفَأنَّ هلل مُخُ
، فهذا  قلللت: )يف ذوي القربللى(: إنَّ لفللظ اآلية عام، قلت: مللا من عام إالَّ وقللد ُخصَّ
ة اهلللدى«)2(، وإنَّ الفقهاء من غري اإلماميَّة أيًضا ال حيملونه  خمصللوص ب� رويناه عن أئمَّ

.ون به من قريش بني هاشم وبني املطلب، حلديث النبّي عىل عمومه، بل خيصُّ

والسلليورّي ضمللن منهجه االنتزاعللّي ال يدع املخّصللص أو املقّيد )مللن مناطات 
.ة ى يف ذلك القرآن والرواية عن النبّي أو األئمَّ االجتهاد(، بل يتحرَّ

وهكللذا نجد هذه السللمة تنتظللم يف منهجه حتَّى حللني يرى أنَّ العللام ال يدّل عىل 
الاص بنفسه بل بدليل خارجّي، ومثال ذلك يف قوله تعاىل: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف 
اِهلنَِي﴾، نقل السلليورّي أنَّ اآلية تدلُّ عىل أمللور، منها: كراهة معاملة  َوَأْعــِرْض َعِن اجْلَ
األدنني والسللفلة الذين ال يبالون ما قيل هلم وما قيل فيهم، ألنَّ األمر باإلعراض عنهم 
يسللتلزم ترك معاملتهم بسللائر أنواع املعاملة، وردَّ عىل االستفادة فقال: وفيها نظر، ألنَّ 

العام ال داللة له عىل الاص بنفسه بل بدليل من خارج)3(.

ويف باب املضاربة نقل اسللتدالل غريه عىل مرشوعيَّتها باآليات التي تذكر الرب 
ا عىل بعض أفراده، يقول  ل دليًا ُمعدًّ يف األرض، لكن السيورّي يرى أنَّ األعمَّ ال يشكِّ
ف فيها، وهو أعمُّ مللن املتنازع، والعام   السلليورّي: »ألنَّ الللرب يف األرض هو الترصُّ

ال داللة له عىل الاص«)4(.

)1( كنز العرفان: 211/1.
)2( املصدر نفسه: 214.

)3( املصدر نفسه: 120/2.
)4( املصدر نفسه: 152.
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ويف داللة ﴿اَل ُجنَاَح﴾ يف القرآن الكريم، اكتشف السيورّي أنَّ املستفاد منها )حليَّة 
 الفعللل(، أي: اجلللواز العام، وهو أعمُّ من اإلباحة كقسللم من أقسللام احلكم التكليفّي، 
وأعللمُّ مللن الندب ومللن اجلللواز، ألنَّ العام ال يسللتلزم الللاص، ويعمُّ الللاص ببيان 

.)1(النبّي

ونجللد ذلك أيًضا يف داللة هذا اللفظ عىل جواز األكل من بيوت اآلباء واألمهات 
وسائر من ذكرهتم اآلية بعد رفع اجلناح املستلزم لإلباحة بمعناه العام، أي: اجلواز)2(.

ويرتتَّب عىل هذا أنَّ ورود ﴿اَل ُجنَاَح﴾ ال داللة فيه عىل اإلباحة كقسللم من أقسام 
د نوع اجلواز بدًءا من  ة أخللرى حيدِّ التكليف، بل ُيسللتفاد من اللفظ عموم اجلواز، وبأدلَّ

الوجوب وانتهاًء بالكراهة.

ة  ح هبا ما اختلف الفقهللاء فيه-مثًا- أصالة براءة الذمَّ ومللن األصاالت التي يرجِّ
مللن الوجوب حتَّى يقوم دليللل رشعّي عىل اشللتغاهلا، ففي قوله تعللاىل: ﴿َواْرَكُعوا َمَع 
ص بالعيدين واجلمعة، ويردُّ عىل من يرى أنَّ صاة  اكِِعــنَي﴾ يرى أنَّ الوجللوب خمصَّ الرَّ
ده جل�عة تركوها بإحراق بيوهتم، قال:  اجل�عة واجبة، استدالاًل هبذه اآلية، وبتوعُّ
ال يدّل ذلك عىل مطلوبه، الحت�ل اعتقادهم بعدم مرشوعيَّتها، أو لنهيهم عىل إرصارهم 
ة االستحباب الذي  ترك السنن، فإذا ثبت الدليل والداللة فليست أدّل عىل أكثر من شدَّ

ال نزاع فيه، ألصالة الرباءة من الوجوب)3(.

وكذلللك يف قوله تعللاىل: ﴿َوإَِذا ُقــِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْســَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتــوا﴾ فيه مفهوم 
ح الثاين يف حاالت غري الصاة. الراجحيَّة بني الوجوب أو االستحباب، وقد ُرجِّ

)1( كنز العرفان: 252/1.
)2( املصدر نفسه: 103.

)3( املصدر نفسه: 157/1.
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 ويللرى السلليورّي اختصللاص الزكاة باملسللكوكني مللن الذهب والفضللة حرًصا، 
ى الوجوب إىل غري ذلك من النقود، ألصالة الرباءة من الوجوب. وال يعدَّ

َّا يِف اأْلَْرِض...﴾ اآلية، نجده يعارض  ا النَّاُس ُكُلوا مِم َ ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َمن اسللتدلَّ هبا عللىل جواز أكل ثمللرة الطريق، قللال: األَوىل عدم جللواز ذلك، ألصالة 

عصمة مال املسلم إالَّ عن طيب نفسه.

ويف الكاتللب هل جيوز له أخذ األجرة من اآلمر بكتابة الدين؟. قال: جاز، ألصالة 
عدم وجوب بذل املنفعة جمَّاًنا.

قني ال يرون اشرتاطه، ألصالة  ويف الرهن هل ُيشللرَتط فيه القبض؟. قال: إنَّ املحقِّ
عدم االشرتاط عند إطاق صيغ العقود.

وكذا يف مكاتبة العبيد إن َعِلم املالكون فيهم خرًيا، يرى السيورّي أنَّ األمر يف قوله 
تعاىل: ﴿َفَكاتُِبوُهْم﴾ للندب، ألصالة عدم الوجوب.

ونجللده يسللتعني بعدد مللن القواعد األصوليَّللة مرّجحات الاف، مثللل إذا ُعلِّق 
 احلُْكللم عللىل وصف مشللعر بالعليللة ُروعللي الوصللف، وأنَّ لفظي احلل ورفللع اجلناح 
ال يقتضيللان أكثللر من اجلواز، وأنَّ نفي الفعل قد ال يقصللد به نفي حقيقة الفعل بل نفي 

ة، وأنَّ النهي يف املعامات ال يدلُّ عىل البطان. صفة األّولويَّ

وهكذا نجد حشللًدا من القواعد األصوليَّة مرّجحات يف انتزاعاته احلكم الرشعّي 
ا وحسللب، بل أصوليًّا دالليًّللا منتزًعا احلكم  ً مللن النص مسللتفيًدا منها، فهو ليس مفسِّ
لًة  الرشعللّي باسللتخدام أدوات بحثيَّللة جللاءت مللن تراكم الربة يف االسللتدالل مشللكِّ
هللرم القواعللد األصوليَّة التي صارت يف زمنه وما بعده منهًجا واسللًعا لاسللتدالل من 

النصوص.
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ة يف منهجه املبحث ال�صاد�س: مالحظات عامَّ
ربَّ� أفاض الباحث يف الت�س مامح منهج السيورّي يف مصادر الترشيع، ويف داللة 
األلفاظ، وحتكيم القواعد األصوليَّة، وقد يظهر غري هذه املامح ممَّا يمكن إدراجه حتت 

ة يف منهجه(، وأمهها: عنوان )املاحظات العامَّ

ين اتفاًقا معهم واختاًفا.. 1 استفادته من آراء املفسِّ

وجود آيات كثرية يف كتابه ليست بآيات أحكام.. 2

موقفه من القياس.. 3

رفضه للتعصب.. 4

أثر استمرار االجتهاد يف منهجه.. 5

املالحظــة األّوىل: من األمور التللي ُتاَحظ يف منهج املقداد السلليورّي مدى إفادته 
ين، وهناك  ين قبله، ممَّا يدلُّ عىل اطِّاعه عىل الرتاكم العلمي جلهد املفسِّ من آراء املفسِّ

أمثلة تطبيقية لذلك)1(.

ج البحرايّن كتاًبا يف تفسللري آيللات األحكام للضبط  وقد وضللع معارصه ابن املتللوَّ

َها الَِّذيَن َآَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا...﴾. اآلية، قال نقًا عن الطربيّس:  )1( أ. يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
»احلذر: الساح، عن الباقر، وهو األصّح، ألنَّه أوفق بقياس كام العرب، ويكون من باب 
ب عليه السلليورّي: وفيه نظللر، ألنَّه يف غري هذه اآلية  حللذف املضاف، أي آالت حذركم«. وعقَّ
عطف السللاح عللىل احلذر، والعطف يقتيض املغايرة، وتقدير حمللذوٍف خروج عن الظاهر، ولو 
ي الساح حذرا ألنَّه به حيصل احلذر، لكان أصوب. كنز العرفان: 11/2. ب. ويف  قال: إنَّه سمِّ
قوله تعاىل: ﴿ُقْل هلل اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب...﴾ اآلية، قال الزخمرشّي: »املراد باد املرشق واملغرب، 
فيلزملله أالَّ يكون الرباري والربللان منه�. وليس كذلك «. كنز العرفللان: 64/1. ج. قال: إنَّ 
رأي اجلبائللّي يف قوله تعاىل: ﴿َفَوليِّ َوْجَهَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم﴾ أنَّ الشللطر النصف باطل 
ه للجهة ال العني، ألنَّه حرج هلل. ين. كنز العرفان: 65/1. وهنا يرتتَّب عليه التوجُّ باتفاق املفسِّ
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ات مناظرة اختلف  واملناقشللة واملناظرة يف األسلوب واالسللتدالل، فناظره عرشات املرَّ
ة البحث يف املنهج،  معلله يف وجهات نظره كثرًيا، واتَّفق معه قليًا، ولللوال انحصار مهمَّ

ست أسبابه، ومن األمثلة عىل ذلك: الستقصيت ذلك وتلمَّ

•  يف تفسللريه قوله تعللاىل: ﴿َوُقوُمــوا هلل َقانِتنَِي﴾)1(، قللال السلليورّي: »قال املعارص 	
ما هذا لفظه: »يمكن االستدالل هبذه اآلية عىل ندبيَّة القنوت يف الصاة، إذ ال قائل 
ة، وألنَّ صيغة األمر اسللتعملت يف الندب، مثل قوله  بوجوبه، واألصل براءة الذمَّ
تعاىل: ﴿َوَأْشــِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم﴾«، ثمَّ قال السلليورّي: »أقول: يف هذا الكام غلط 

من وجوه:

ل: إنَّ قوله: »ال قائل بوجوب القنوت« يدّل عىل عدم االطِّاع عىل النقل،  األوَّ
فإنَّ ابن بابويه وابن أيب عقيل قائان بالوجوب، ومها يف الفقه بمكاٍن عاٍل)2(.

ة مع عدم الدليل، ال مطلًقا. الثاين: إنَّ أصالة الرباءة إنَّ� تكون حجَّ

الثالــث: إنَّ قوللله: »صيغة األمر اسللتعملت يف الندب« إْن عنللى بصيغة األمر 
هنللا لفظة ﴿ُقوُموا﴾ فتلك للوجوب، واسللتدلَّ هو وغريه هبللا عىل وجوب القيام 
يف الصاة، وإذا كانت للوجوب ال تدّل عىل الندب، إذ ال جيوز اسللتع�ل املشللرتك 
ر يف األصللول، وإْن عنى لفظ ﴿َقانِتِــنَي﴾ فليس بأمر، وهو   يف ِكا معنييلله كلل� تقرَّ

ظاهر.

)1( البقرة: 238.
ًدا بطلت صاته وعليه اإلعادة،  )2( نقل العّامة يف املختلف: أنَّ ابن أيب عقيل يرى أنَّ من تركه متعمِّ
ًدا يف كلِّ صاة فا صاة له، ومشللهور مذهب  وقللال ابن بابويه إنَّه سللنَّة واجبة من تركها متعمِّ
اإلماميَّة أنَّه مسللتحّب، ألصالة الرباءة، وملا ورد يف الصحيح عن الصادق أنَّه ُسللئل عنه قبل 
 الركوع أم بعده؟. قال: )ال قبله وال بعده(، وعن الرضا قال: )إن شــئت فاقنت، وإن شئت 

ا ابن أيب عقيل فاحتجَّ باالحتياط لورود األمر به، واألمر للوجوب. ال تقنت(. أمَّ
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الرابــع: إنَّ متثيله للندب بقوله: ﴿َوَأْشــِهُدوا﴾ سللهو، فإنَّ األمر فيه لإلرشللاد 
ة، بخللاف الندب، فإنَّه إشللارة إىل مصلحة راجحة  للة ال أخرويَّ إىل مصلحللة دنيويَّ

ة، هي نيل الثواب«)1(. أخرويَّ

وهذا النمط من املناقشللة العميقة نجد نظريها كثرًيا، ففي تفسري قول اهلل تعاىل: 
ْيَل إاِلَّ َقلِياًل* نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِيال...﴾ اآلية، نجده  ُل* ُقِم اللَّ ميِّ ا اْلـُمزَّ َ ﴿َيــا َأيُّ
ة عللىل التخيري، ألنَّ  يناقللش البحللرايّن- يف اسللتفادته الندبيَّللة من لفظللة )أو( الدالَّ

م. الواجب ال تيري فيه)2(- بمناقشات عميقة نظري ما تقدَّ

• لكنَّنا نجد قضية ثانية احلق فيها مع معارصه البحرايّن، إالَّ أنَّه يستدرك عليه يف مدرك 	
ج بقول اهلل تعاىل:   ليللس حمّل النزاع، ففي القرض )كتاب الدين( يسللتدّل ابللن املتوَّ

 ﴿َمــْن َذا الَّــِذي ُيْقِرُض اهلل َقْرًضا َحَســنًا﴾، قال: ويف معناها ثللاث آيات أخرى: 
 ﴿إِْن ُتْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم﴾، و﴿َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا...﴾، 
َقــاِت َوَأْقَرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَســنًا﴾، وقد اسللتدلَّ هبا  ديِّ ِقــنَي َواْلـُمصَّ ديِّ و﴿إِنَّ اْلـُمصَّ
ًبا:  البحرايّن- ك� نقل السيورّي- عىل أرجحيَّة القرض للمؤمن، قال السيورّي معقِّ
وعنللدي يف ذلك نظر، ألنَّ القرض مطلًقا قد حيمل عىل اسللتعارة األع�ل الصاحلة 
التللي يفعلها العبد، وحيصللل له العوض يف اآلخرة، وحينئللٍذ ال داللة يف اآلية عىل 
فات  مرشوعيَّة القرض)3(. واملقام يف موضع االستدالل عىل مرشوعيَّة بعض الترصُّ
 املعامليَّللة بمسللتند قرآيّن. ونجللد نظري ذلك يف اسللتفادة البحرايّن مللن قوله تعاىل: 
ُبوَن يِف  وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغــوا ِمْن َفْضــِل اهلل﴾، وقوله: ﴿َوَآَخــُروَن َيْضِ ﴿َفاْنَتــرِشُ

)1( كنز العرفان: 111/1.
)2( انظر: املصدر نفسه: 119.

)3( انظر: املصدر نفسه: 135/2.
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للب  اأْلَْرِض َيْبَتُغــوَن...﴾ عللىل مرشوعيَّللة املضاربللة، لداللتها عىل رجحان التكسُّ
مطلًقللا، قللال السلليورّي: »وعندي يف االسللتدالل هبا نظللر يعلم ممَّا تقللدم يف باب 

القرض«.

ويرى السلليورّي أنَّ هذه اآليات وآيات القرض أعللمُّ من املتنازع، والعام ال داللة 
له عىل الاص، وأيضا تصحُّ املضاربة حًرا أو سللفًرا، فاالسللتدالل هبذه اآليات التي 

حترصها يف السفر تصيص ملوضوعها من غري داٍع)1(.

ونجد السلليورّي يشللري إىل تبيان الشلليخ)2(، وإىل تفسللري الثعلبللّي يف رواية املنهال 
يف سللؤاله اإلمام زيللن العابدين عن يتامى ومسللاكني آية الُمللس)3(، وإىل العّيايّش في� 
ينقله عن اإلمام الصادق، وإىل الشلليخ الطويّس يف التهذيللب)4(، وحّظ الزخمرشّي 
ة، ويف  يف كشللافه ممَّا أشار إليه السلليورّي كثري، فقد أشار إليه يف )ج1( أكثر من )15( مرَّ
ات، ويف )ج4(: )7( إشارات، وأشار  ات، ويف )ج3(: )5( مرَّ )ج2( أكثر من )10( مرَّ
إىل الواحدّي )6( إشللارات، وإىل الراوندّي يف اجلزء الثاين يف سللتَّة مواضع منهلا: إسناد 
فه، قال  مللا ذكره الطللربّي للراوندّي، األمر الذي يعني أنَّ جامع البيان مل يكن حتت ترصُّ
السيورّي: »قال الراوندّي: ذكر الطربّي«)5(، ولعلَّه يعني الطربيّس، إذ املنقول واحد)6(، 
دة. ومنهلا: مللا ردَّ عليه حرًصا آية يف حكللم ما، إذ مال إىل  وقللد حفا منه بمللوارد متعدِّ

عموم الطاب التزاًما منه بأنَّه مه� أمكن محل الكام عىل عمومه فهو َأوىل.

)1( كنز العرفان: 152.
)2( املصدر نفسه: 104/1.

)3( املصدر نفسه: 214
)4( املصدر نفسه: 109.
)5( املصدر نفسه: 114.

)6( املصدر نفسه: 63/2.
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ا﴾، فحّده- عللىل وفق روايللة نقله  لله وافقلله يف تفسللري ﴿إِْن َتــَرَك َخــرْيً ومنهلللا: أنَّ
الراونللدّي- أنَّه فوق سللبعمئة درهم. وأشللار إىل عللّل بن إبراهيم يف تفسللريه)1( يف نقله 

لرواية مفّسة لألنصاب.

ين، وقد  وهكذا نجد السيورّي يكتب بعد أن يستفيد من تراكم من سبقه من املفسِّ
ًظا ،  ظهرت شللخصيَّته وعلمه مع تعامله مع مصنَّفات التفسللري، موافقًة أو خمالفًة أو حتفُّ

أو قبواًل مطلًقا.

املالحظــة الثانية: وممَّا ياحظ عىل منهجه: أنَّه قد حشللد يف كتابه آيات كثرية بدون 
أحكام، أو هي ليست آيات أحكام، وهناك أمثلة لذلك)2(.

إنَّ هذا الوعي عند السيورّي يف فرتة حياته )750-826هل( أي: ما يوافق )1330-

)1( جممع البيان: 10/9: 132.
ِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل فِي  ْنَيــا بِاآلَْ )2( 1. يف قوله تعاىل: ﴿َفْلُيَقاتِْل فِي َســبِيِل اهلل الَِّذيَن َيْشــُروَن اْلَحَياَة الدُّ
َســبِيِل اهلل َفُيْقَتْل َأْو َيْغلِْب َفَســْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما﴾، أظهر السيورّي يف تفسريها أنَّ املراد هو 
احلّث عىل اجلهاد وثوابه، وتكلَّم عن سللبب نزوهلا، وعن اسللتعارات وكنايات آية أخرى ليست 
ا هي األخرى  حمللّل البحللث. انظر: كنز العرفان: 12/2، إذ جعل آية أخرى يف بللاب اجلهاد فإنَّ
ليست حماًّ النتزاع األحكام. 2. ويف قوله تعاىل: ﴿َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأتِي اهللُ بَِقْوٍم 
ض السلليورّي لبيان أحكامها، بل اقترص عىل  ُيِحبُُّهــْم َوُيِحبُّوَنــُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن...﴾، مل يتعرَّ
بيان عموم املصاديق التي تشملها اآلية أو خصوصها، ثمَّ فسَّ معاين اآلية، ويف يقيني: أنَّ أهداًفا 
ة( تقللف كوامن يف أدراج هذه اآلية، ويسللتدلُّ عىل ذلك بربللط مضمونا بقوله  للة )فكريَّ عقائديَّ
َما َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا...﴾ اآلية. كنز العرفان: 69/2، والتي عرض فيها  تعاىل: ﴿إِنَّ
 داللتها عندما وصل إليها عىل إمامة أمري املؤمنني، وأحال عىل كتابه يف العقائد، قال: ذكرنا 
َها  ى )اللوامع اإلهليَّة يف املباحللث الكاميَّة(. 3. ويف قوله تعللاىل: ﴿َيا َأيُّ داللتهللا يف كتابنا املسللمَّ
ُقوا اهللَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِســيَلَة َوَجاِهُدوا فِي َســبِيلِِه...﴾، عللرض معانيها، وناقش  الَِّذيــَن َآَمنُــوا اتَّ
امة  ة الغضبيَّة والشللهوانيَّة، واملحاربة مع النفس اللوَّ كيفيَّة ابتغاء الوسلليلة، وهي عنده بقهر القوَّ
للارة... وهكذا نجد تأثريات علم الكام والتصّوف تظهر عىل الترشيع، عىل الرغم من أنَّه  واألمَّ

هدف الكتاب.
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ا رفيًعا لدى العل�ء املسلللمني. إنَّ تلك الفرتة كانت تعّج  ًما فكريًّ 1406م( يكشللف تقدُّ
بالظام واملقوالت الفاسللدة يف كلِّ أنحاء العامل غري اإلسامّي، والتي تتناف وما وصل 
إليلله اجلهللد العلمّي البرشّي املعارص، ونجللد هذ الوعي العلمّي يف مسللتواه األرفع، إذ 
ا  يت روايس، ألنَّ يللدرك املقداد السلليورّي عندما ينقل عللن أرباب اهليئة أنَّ اجلبال سللمِّ
راسللية، أي: ثابتللة، وُخلقت يف األرض لكي تثبت وال تضطللرب، ألنَّ اجلبال إذا ثبتت 
م زمنًا كثرًيا عىل ظهللور نظرية اجلاذبيَّة وعاقتها  تثبللت األرض بثباهتللا)1(، وهذا ما يتقدَّ
يت اجلبال أوتاًدا عىل جهة االستعارة، فإنَّ  بالتضاريس، يقول السلليورّي: »ولذلك سمِّ
الوتد يوجب ثبات ما يربط به«)2(. لكن هذا اإلنجاز العلمّي الرفيع ال جيعلنا ننسللى أنَّ 

ض لفقه القرآن. الكتاب يف جمال فقه القرآن، وهذه موضوعات مل تتعرَّ

ونجد السلليورّي ناسللًيا باملرة أنَّ اآلية التللي يلزم أن تدخل هللذا املصنَّف جيب أن 
سللة أحكام رشعيَّة ينتزعها هو يف تفسللري قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ  ا مؤسِّ تكللون آية حكم، وأنَّ
ــِميُع اْلَعلِيُم﴾،  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ َيْرَفــُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْســَ�ِعيُل َربَّ
فبعللد عرض معللاين مفردات اآلية لغًة، ثمَّ باغة النص واملحللذوف منه لداللة املذكور 

عليه قال: وهن فوائد، وعدَّ ثاثة منها:

ل مللن بنللى البيت احلللرام، فعرض رأي جماهد واحلسللن  األّوىل: االختللاف يف أوَّ
البرصّي ورّده.

والثانية: إنَّ البيت رفع يف الطوفان.

نَا  والثالثــة: إنَّه اسللتفاد من أنَّ البيت ُبني للعبادة ال للسللكنى من قوللله تعاىل: ﴿َربَّ
َتَقبَّْل ِمنَّا﴾.

)1( انظر: كنز العرفان: 87/2.
)2( انظر: املصدر نفسه: 87/2.
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عللن  منفللك  اإلجللزاء  أنَّ  يف  العامللة  ة  حشللويَّ هم  سلل�َّ ملللن  رأًيللا  ناقللش   ثللمَّ 
القبول)1(. 

وبذلك يندرج يف كتاب السلليورّي أكثر من مبحث عىل هذه الشللاكلة من دون أن 
ة بحًثا يف فقه القرآن. ُيسِهم يف أهدافه املركزيَّ

وكذلللك نجد هللذه املفارقة املنهجيَّة يف تفسللري قول اهلل تعاىل: ﴿َفْلُيَقاتِْل يِف َســبِيِل 
ْنَيا بِاآْلَِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل يِف َســبِيِل اهلل َفُيْقَتْل َأْو َيْغلِْب َفَســْوَف  وَن اْلـَحَياَة الدُّ اهلل الَِّذيَن َيرْشُ
ُنْؤتِيــِه َأْجًرا َعظِي�﴾)2(، فالباحث يتبنّي له أنَّ السلليورّي يف حاالت كهذه يضطّر إىل ضمِّ 
ا للفراغ، فهنا- مثًا- اضطرَّ إىل أن يضمَّ إليها قوله  آية ُأخرى ذات مضمون مشللابه سدًّ
ى ِمَن اْلـُمْؤِمننَِي َأْنُفَســُهْم...﴾)3(، فرتك اآليللة األّوىل وتوافر عىل  تعللاىل: ﴿إِنَّ اهللَ اْشــرَتَ
سللبب نزول اآلية حمّل االستشللهاد، وعرض مللا فيها من حّث، ثللّمَّ معانيها والروايات 

املتعلِّقة هبا واملحشورة حرًشا.

ومثله كذلك ما نجده يف تفسللري قوله تعاىل: ﴿َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه...﴾)4(، عىل 
الرغم من إمكان االستفادة يف انتزاع أحكام املرتد.

ل ظاهرة يف كتللاب املقداد  إنَّ هللذه النلل�ذج القليلللة املنترشة هنللا وهناك، ال تشللكَّ
ر ما حرشه يف مصنَّفه حرًشا بلل� ال يتَّفق مع أهداف مباحثه، ولعلَّه  السلليورّي، لكنها تربِّ
ج البحرايّن وسايره يف اآليات املبحوثة،  - وعسى أن أكون خمطًئا- وضع كتاب ابن املتوَّ
أو اعتمللد كتاًبا آخر أثبت هذه اآليات، فلم يسللتطع تغيللري أو تعديل منهجه، فجعل هلا 

)1( كنز العرفان: 279/1. اآلية 127من سورة البقرة.
)2( املصدر نفسه: 11/2. اآلية 73 من سورة النساء.

)3( التوبة: 112.
)4( كنز العرفان: 70/2.
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مباحللث وإن مل تكللن فقهيَّة، عىل أنَّنا البدَّ أن نشللري إىل أنَّ بعًضا من االسللتطرادات غري 
رة. الفقهيَّة مربَّ

املالحظــة الثالثة: موقفه من القياس، إذ يتَّفق السلليورّي مع عل�ء اإلماميَّة يف عدم 
أخذهم بالقياس، ولذلك نجد أسلللوب اسللتنباطه خيلو من ردِّ بعض املسللائل إليه، بل 
ُكوَن َنَجٌس﴾:  َ� اْلـُمرْشِ ح بذلك فيقول يف معرض تفسريه لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ نجده يرصِّ
إنَّه ال جيوز دخوهلم املسللجد احلرام، وكذا باقي املسللاجد عندنا، لنصوص أهل البيت، 
وبه قال مالك، واقترص الشللافعّي عىل املسجد احلرام، وهو عجيب، فهاَّ قاس ما عداه 

عليه! ألنَّه القائل بالقياس وأنَّ العلَّة هي النجاسة، وهي حاصلة)1(.

م احلكم إىل بقيَّة املساجد بمستند الرواية )السنَّة(، ونعى  والنص يكشف لنا أنَّه عمَّ
ية، األمر  عىل اإلمام الشافعّي عدم تسيته للحكم، لكونه يأخذ بالقياس وأنَّ العلة متعدِّ

الذي يعدُّ ترصحًيا منه أنَّه ال يرى القياس.

ويف صاة اجلمعة وقوله تعاىل: ﴿َوَذُروا اْلَبْيَع﴾ يقول يف تعديته لإلجارة واملزارعة: 
اد طريق  تلله إىل كلِّ معاملة، وليس قياًسللا، بل من بللاب احتِّ قللال بعللض املتأخرين بتعديَّ

املسألتني، وهو الشغل عن ذكر اهلل)2(.

ب مجلًة، ففي معرض الصاة  املالحظة الرابعة: إنَّ املقداد السلليورّي يرفض التعصُّ
 ،ت به شللعاًرا له عللىل النبّي وآله وأصحابه املنتجبني يردُّ من يرى أنَّ الصاة اختصَّ
ب حمللض، وعناد ظاهر«، ورضب لذلك  قللال: »إنَّ قوهلم: إنَّ ذلك يوهم الرفض تعصُّ

ب. أمثلة، ممَّا يدلُّ عىل أنَّ الرجل ذو عقل منفتح، وقلب طاهر من التعصُّ

)1( كنز العرفان: 40/1.
)2( املصدر نفسه: 138.
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ويدلُّ عىل ذلك ترجيحه رأي أيب حنيفة خاًفا منه حتَّى مشللهور اإلماميَّة يف مسألة 
نللكاح اإلماء، ولكونه مرشوًطا بعدم الطَّْوِل وخشللية العنت- عنللد اإلماميَّة- وعرض 
ة أفضل، ونفى حتريم نكاح اإلماء إالَّ بالرشطني، قال  رأي أيب حنيفة أنَّه جعل نكاح احلرَّ
ا برشطيَّة اآليللة ورواية الباقر، واحلق  ل قال بعض أصحابنا حمتجًّ السلليورّي: باألوَّ
نَي...﴾، ألنَّ داللة اآلية  احِلِ الثللاين، لعموم قوله تعاىل: ﴿َوَأْنكُِحوا اأْلََياَمى ِمنُْكــْم َوالصَّ
ة)1(. ويرى أنَّه عىل فرض التسللليم  عىل الرشطني تنعقد بدليل الطاب، وهو ليس بحجَّ

ل فليس أكثر من الكراهة. بمدرك الرأي األوَّ

املالحظة اخلامســة: يظهر أثر اسللتمرار فتح بللاب االجتهاد عنللد اإلماميَّة يف مباين 
وفروع السلليورّي واضًحا، فهو يتَّخذ موقًفا ممَّا اختلللف اإلماميَّة فيه، وهذا ما يدلُّ عىل 

شخصيَّته الفقهيَّة املتميِّزة. ولنرب لذلك أمثلة:

ة الصاة مع اإلمكان مطلًقا، أم مطلًقا بحال العمد؟. . 1 هل السرت رشط يف صحَّ
نقللل رأي الشلليخ الطويّس أنَّه يللراه بحال العمللد، وابن اجلُنيللد عىل اإلمكان 
ح رأي ابللن اجلُنيد قال: وهللو األقللوى، ألنَّ اإلخال بالرشط  مطلًقللا، ورجَّ

الواجب مطلًقا مبطٌل مطلًقا)2(.

يف مصطلللح )ابن السللبيل( قيل: هو املسللافر، ومنع ابن اجلُنيد السللفر املباح، . 2
وذهب السلليورّي إىل أنَّه ال فرق يف السللفر بأنواعه، وعربَّ عن رأي ابن اجلُنيد 

بأنَّه ليس بشء)3(.

مة، واملكروهة، ك� هو . 3 درج الفقهاء عىل تقسلليم املكاسب إىل: املباحة، واملحرَّ

)1( انظر: كنز العرفان: 30/3.
)2( انظر: جواهر الكام: 175/8، كنز العرفان: 79/1.

)3( كنز العرفان: 198/1.
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ع املكاسب )النشاط االقتصادّي للفرد(  احلال يف الّلمعة واملكاسللب، لكنَّه وزَّ
عىل أقسام احلكم التكليفّي من الوجوب إىل احلرمة)1(.

ق؟. قال: . 4 ق ب�ل كثللري، بكم يتصللدَّ قال السلليورّي: لللو نذر شللخص التصدُّ
ق بث�نني، اسللتناًدا إىل رواية عن اإلمام اهلادي باستدالله هلم بقوله  يتصدَّ
 :قال اإلمام ،﴾ ُكــُم اهللُ يِف َمَواطَِن َكثِــرَيٍة َوَيْوَم ُحنَــنْيٍ تعللاىل: ﴿َلَقْد َنرَصَ

دنا تلك املواطن فكانت ث�نني(. )فعدَّ

ق بث�نني مطلًقللا، وقال املفيللد والطويّس: إنَّه  لكن الصللدوق قال: إنَّه يتصللدَّ
لله إن كان ما يتعاملون به الدراهم  ق بث�نني درمًها، ويرى ابن إدريس أنَّ يتصللدَّ
فث�نللون منهللا، وكذا الدنانللري، قال السلليورّي: والتفصيل حسللن، لكن قول 
الشلليخني )املفيللد والطللويّس( أقوى، حلمللل املطلق عللىل املقّيللد، ألنَّ رواية 

احلرمّي عن الصادق قيَّدته بالدراهم)2(.

نتائج البحث
ة يمكن إمجاهلا في� يأيت: ض البحث عن نتائج عدَّ متخَّ

، مها: . 1 ظهللر لدينا أنَّ فقه القرآن يمكن أن يبسللط عىل وفق منهجني أساسللينيَّ
التسلسللل واملوضوعّي، وقد أثبت السيورّي عمليًّا جدوى املنهج املوضوعّي 

يف هذا املجال أنَّه أكثر فائدة.

يتطلَّب هذا املجال املعريّف مزاوجة موفَّقة بني املنهج األصويّل يف انتزاع احلكم . 2
ًسا عىل منهج بياين ملراد النّص القرآيّن. مؤسَّ

)1( كنز العرفان: 94/2.
)2( انظر: املصدر نفسه: 208.
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ظهرت لدينا املعايري الوصفيَّة للسيورّي يف استنباط األحكام من النص القرآيّن، . 3
ويف املوازنة والرتجيح باعت�د القرآن نفسلله والسللنَّة واإلمجاع وآراء الصحابة 
بة يف أهدافها بني إيضاح الداللة  ين يف منهجيَّته املركَّ والتابعني واتفاقات املفسِّ
 واالنتللزاع، إضافللًة ملجموعللة مللن القواعد املربهن عللىل حجيَّتهللا يف أصول 

الفقه.

ة ما يراه الشلليخ الذهبّي عندما وصف كتاب السيورّي . 4 ظهر لدينا عدم دقَّ
ة مت�سكة يف مدرك االستنباط،  بأنَّه ال يسلللم له مستند، فقد ظهرت لديه نظريَّ

ب. امه بالتعصُّ وظهر بطان اهتِّ

ا . 5  ظهر لدينا أنَّ الرأي الوسللط يف آيات األحكام هللو األرجح، والذي يرى أنَّ
ال تزيد عىل )350( آية، وإثبات ذلك بصيغة عملية.

ل عىل ما اتَّفق عليه رواة . 6 ظهر لدينا أنَّه ال يأخذ الرواية من جهة واحدة، إنَّ� يعوِّ
احلديث من املسلمني، برصف النظر عن مدارسهم الفقهيَّة.

7 ..ة آل البيت ل كثرًيا عىل ما اتَّفق من آراء الصحابة والتابعني مع أئمَّ عوَّ

نظر السيورّي إىل القراءات نظرة رشعيَّة، فأخذ منها املضطرد املوافق للعربيَّة، . 8
.ة واملنقول بسند صحيح، أو الذي متتَّع بإقرار األئمَّ

ل عىل ظاهللر اآلي وعموم معانيلله يف إيضاحه . 9 ظهللر لديَّ أنَّ السلليورّي يعللوِّ
للمراد.

وتبنيَّ أنَّ السلليورّي- كغريه مللن عل�ء اإلماميَّة- قد نضجللت لديه معايري يف . 10
معرفة الناسللخ واملنسوخ، األمر الذي يقلِّل كثرًيا من مقولة النسخ يف القرآن ، 

ل كتابه لاستفادة من اآليات مجيًعا. األمر الذي أهَّ
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منهج املقداد ال�صيورّي يف كنز العرفان

ظهر أنَّ االجتاه الذي يغلب عىل تفسللري السيورّي آليات األحكام هو املأثور، . 11
ا القياس واالستحسان  ونادًرا ما يعوزه النص، فيلجأ إىل األصول العمليَّة رادًّ

واملصالح.

ين والفقهاء، فإنَّه . 12 تبنيَّ أنَّ مفهوم اإلمجاع عند السيورّي غري مفهومه عند املفسِّ
يراه الكاشف عن احلكم بدخول املعصوم فيه، وأنَّ اتفاق الفقهاء وإن عربَّ عنه 
باإلمجاع، ففيه تسللامح، لذا ال يمكن عّده عند السلليورّي دليًا، لكنَّه ربَّ� يعدُّ 

ا إن مل يكشف عن رأي املعصوم. معززًّ

لوحظ يف منهج السلليورّي إحاطة موسللوعيَّة بعلم الللاف الفقهّي بدًءا من . 13
الصحابللة وانتهاًء بالطبقللة الثانية من فقهاء املذاهب اإلسللاميَّة، مسللتخدًما 

لذلك الرتاكم يف منهجيَّته.

لوحللظ عىل منهجلله أنَّه قد أدخل يف مصنَّفلله ما ليس بفقه القللرآن، وربَّ� كان . 14
غا بعض األحيان، لكللن مل أجد لبعضه اآلخر  حللرشه هلذه املوضوعات مسللوَّ

عذًرا وجيًها.

لوحللظ عليه أنَّه تناول أحد معارصيه بالنقد الشللديد، وقد كان مصيًبا يف أكثر . 15
ين  ة يف النادر من املناقشات مع املفسِّ املواقف، لكنَّه أخفق يف خصومته الفكريَّ

الذين سبقوه.

اص والقرطبّي، ُيلَحظ أنَّ السيوري أخرص للعبارة، وأكثر يف . 16 باملقارنة مع اجلصَّ
املعاين واألحكام، األمر الذي يدلُّ عىل امتاكه لغة قانونيَّة مت�سكة ومكثَّفة.

ة يف العلوم، والتاريخ، وعلم الكام، سللبق هبا . 17 لوحظ أنَّ لديه إرشاقات فكريَّ
عرصه ومل تكن ضمن االستنتاجات الفقهيَّة.
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يمكن ترتيب خطوات السيورّي يف عرضه لآلية عىل وفق اآليت:. 18

• اجلهللد البيايّن )املعللاين، اإلعراب، القراءات، الشللعر، القرآن، احلديث، 	
ين، آراء الصحابة والتابعني(. اتفاقات املفسِّ

• اجلهد االستنباطّي: إحالة إىل نظرياهتا من القرآن، والتفسري بالسنَّة رشًحا 	
وتصيًصللا وتقييًدا وتفصيًا للمجمل، ثمَّ اإلمجللاع، فآراء املوافقني من 
تهم، ومناقشة  ة املذاهب، وآراء املخالفني فأدلَّ الفقهاء من الصحابة وأئمَّ
حه، باسللتخدام كلِّ  ة الرجحان في� يرجِّ ة وإبطاهلا، وإقامة أدلَّ تلك األدلَّ
تلللك األدوات البحثيَّللة مع جمموعة من القواعللد األصوليَّة املربهن عىل 

حجيَّتها.

لوحظ أنَّه ال يعتني بالسللند وال يذكره وال يعلِّق عليه إالَّ نادًرا، وال يسللتخدم . 19
اجلرح والتعديل، األمر الذي يدلُّ عىل اهت�مه باحلديث متنًا ال سنًدا.

ياَحللظ أنَّه توافر بعمق عىل إيراد املعنى العلمي للمصطلح الرشعّي بعد نقله . 20
من جماله اللغوّي، وأنَّه دقَّق كثرًيا يف املفاهيم والتحديدات، األمر الذي يصلح 
معه عّد كتابه من مصادر دراسة املصطلح القرآيّن للحقائق الرشعيَّة وآليَّة نقل 

الداللة من جماهلا اللغوّي إىل جمال احلقائق الرشعيَّة.

رحللم اهلل املقللداد السلليورّي! وجعل كتابلله صدقًة جاريللًة ُينتفع هبا، فقللد ترك لنا 
ُذخًرا علميًّا نفيًسللا.. وفَّقنا اهلل ملتابعة آثار املخلصني من الباحثني عن احلّق، واهللُ املوفِّق 

داد. للصواب والسَّ



يف رحاب املكتبة الفقهيَّة

)10(

مة احِللِّّي وبذور تكـّون مدرسة  العلَّ

الّسند يف الفكر اإلمامّي

بقلم
ال�صيخ حيدر حّب اهلل

جملَّة فقه اأهل البيت، العدد 39، ال�صنة العا�صرة، 1426هـ/2005م
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مدخل

تنللا التارخييَّة إزاء احلقبللة األّوىل من عرص الغيبللة، أي: منذ املفيد  مهلل� كانللت نظريَّ
- ك� سلليظهر الحًقا  ، ال شللكَّ ّ ق احِللِّ والصللدوق والكلينّي وحتَّى ابن إدريس واملحقِّ
أيًضا- أنَّ طبيعة تقويم السنَّة املحكيَّة كانت له طرائقه التي أخذت باالختاف منذ عرص 
مني  ّ )ت 726هل(، ويبدو أنَّ مجيع األطراف متَّفقللون عىل أنَّ منهج املتقدِّ مللة احِللِّ العاَّ
يف تقويم األحاديث والتعامللل معها كان يقوم بالدرجة األّوىل عىل نظام القرائن، ومه� 
ة لدهيم، وهل كانللت املرجعيَّة فيها هي اليقللني أو األعّم منه ومن  للة العامَّ فهمنللا النظريَّ
االطمئنللان أو الوثوق، أو حتَّى خرب الواحد التعبُّدّي.. فا شللكَّ أنَّ جمال نظام القرائن 
كان مفتوًحللا وعىل نطاٍق واسللع، لقد كانت نظرية اإلمجاع يف أوجهللا، ك� كانت مقولة 
إعراض األصحاب عن الرب أو عملهم به ذات نفوذ كبري، وجدناه رصحًيا-ك� جاء يف 

ق نجم الدين احِللِّلّي )ت 676هل(. دراسة أخرى)1(- مع املحقِّ

وجللاء الللدور إىل أمحد بللن طاوس الذي كانت له مسللامهات تأسيسلليَّة يف تشللييد 
 ّ ر احِللِّ مة احلسللن بن يوسللف ابللن املطهَّ  علللم الرجال بشللكله النقدّي، وبعده إىل العاَّ

اًل يف نظرية السنَّة املحكيَّة. )ت 726هل(، فأحدث حتوُّ

مة يف دراسللاته األصوليَّة حول السنَّة عىل نفس املخطَّط الذي سار عليه  سللار العاَّ
ة، وعالج يف كتبلله األصوليَّة  مللن قبل كلٌّ مللن املرتىض يف الذريعللة، والطويّس يف العللدَّ

)1( حيدر حب اهلل، نظرية السنَّة أو خرب الواحد يف مدرسة األصول الشيعيَّة القديمة، القسم الثاين، 
جملَّة فقه أهل البيت، العدد 35، 2004م.
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- السي� منها: )هتذيب الوصول(، و)ناية الوصول(، و)مبادئ الوصول(- موضوعات 
الرب بنفس اآلليَّات املتَّبعة سابًقا مع مزيٍد من البحث والنقد واملناقشة.

ة الللرب الواحد الظنِّّي رصاحللًة، ونافح عنها  مللة يف كتبه هذه نظريَّ وقللد تبنَّى العاَّ
د  منافحة شللديدة، قال يف )مبادئ الوصول(: »خرب الواحد هو مللا يفيد الظّن، وإن تعدَّ

ٌة يف الرشع، خاًفا للسيِّد املرتىض ومجاعة«)1(. املخرب، وهو حجَّ

ة الرب وكثرية أيًضا، ومن هنا مل نفهم ما ذهب  ّ واضحة يف تبنِّيه نظريَّ ونصوص احِللِّ
د يف خرب الواحد، وإن كان املعروف  مة »تردَّ إليلله بعض الباحثني املعارصين من أنَّ العاَّ
عنه الرفض«)2(، وقد أحالنا هذا الباحث عىل نصوص كتاب )مبادئ الوصول(، والتي 
مة نظرية الرب  تها عىل تبنِّي العاَّ د برمَّ مناه آنًفا، وهي نصوص تؤكِّ منهللا النّص الذي قدَّ
مة رفض  يف الرشعيَّات، وعندما حاول هذا الباحث تدعيم مقولة أنَّ املعروف عن العاَّ
ة الرب اسللتند إىل نصٍّ آخللر يف )مبادئ الوصول( يقول: »خللرب الواحد إذا اقتىض  نظريَّ
ة القاطعة ما يدّل عليه، وجب رّده، ألنَّه اقتىض التكليف بالعلم،  علً�، ومل يوجد يف األدلَّ

وال يفيده، فيلزم تكليف ما ال يطاق«)3(.

مة  لكنَّ هذا النص ال يدلُّ عىل رفض خرب الواحد مطلًقا، بل ُيرشدنا إىل متييز العاَّ
ا يف العقديَّات  بني جمايل الرشعيَّات والعقديَّات، ففي الرشعيَّات خرب الواحد مقبول، أمَّ
مة للله يف العقديَّات مثله يف ذلللك مثل الكثري  فهللو مرفوض، والسللبب يف رفللض العاَّ
مللن عللل�ء اإلماميَّة هو أنَّ خرب الواحد إذا ألزمني العلللم واالعتقاد بشء، ثمَّ بحثت يف 
ق يل حالة العلم يف نفيس، وجب طرح خرب الواحد،  ة فلم أجد دليًا حيقِّ املصادر واألدلَّ

لّي، مبادئ الوصول: 203. )1( العّامة احِللِّ
ة: 242. )2( عل حسني اجلابرّي، الفكر السلفّي عند الشيعة االثنا عرشيَّ

لّي، مبادئ الوصول: 209. )3( العّامة احِللِّ



435

مة احِللِّّي وبذور تكّون مدر�صة ال�صند العالَّ

ال ألنَّه خرب واحد بل ألنَّه طالبني بأن أكون عاللً� بشء ومل أجد دليًا حيّصل عندي هذا 
العلللم، وخرب الواحد بنفسلله ال يفيد العلم، إذن كيف امتثل أوامللر خرب الواحد بالعلم 
وهو مل حيصل عندي؟! إنَّ تكوين العلم يف داخل النفس مع عدم وجود دليل أو عنرص 

ن هلذا العلم هو تكليف ب� ال يطاق. مكوِّ

وهذا الللكام ليس رفًضا مطلًقا ألخبار اآلحاد، بل يف خصوص املسللائل العلميَّة 
ًدا بل متييًزا، وهو متييز معروف بني الرشعيَّات والعقديَّات. من العقديَّات، وإنَّه ليس تردُّ

مة لرب الواحد  ة حال، عىل الرغم من وحدة املسللار واملنهج بني درس العاَّ عىل أيَّ
ن سبقه، مع  مة يف بعض نتائجه واسللتدالالته عمَّ ة، اختلف العاَّ ودرس الذريعة والعدَّ
احتفاظلله بنظريَّة خرب الواحللد، ك� أرشنا، فمع عدم أخذ اجليل األصويّل السللابق بمثل 
مة تكوين  آيللة النبأ دليًا عىل حجيَّة الرب ك� الحظنا مللن املرتىض والطويّس، أعاد العاَّ
ة نقليَّة، فلم يقف كثرًيا عند اإلمجاع الذي كان الع�د  نظرية السنَّة املحكيَّة عىل أساس أدلَّ
اه إىل االستناد إىل بعض النصوص من  األساس الذي شاد عليه الطويّس نظريته، بل تعدَّ
د أنَّ السللمع قد ورد باالعت�د عىل األخبار غري القطعيَّة بالتواتر،  آيات وغريها لكي يؤكِّ

ا بذلك عىل مقولة السيِّد املرتىض بعدم ورود السمع يف ذلك. رادًّ

مة بالنللصِّ القرآيّن يف آيتي النبللأ والنفر)1(، جعلته  للك العاَّ هذه اإلضافة، أي: متسُّ
ُيدخل نظرية الرب الشلليعيَّة يف إطار مقوالت خرب الثقة وخرب العدل وما شللابه، ألنَّ آية 
النبأ قد اشللتملت عىل النهي عن األخذ بخرب الفاسق، فيكون االستدالل هبا عىل أخبار 
ى يف علم أصول الفقه بمفهوم الرشط، أي: إْن مل يأتِكم الفاسق  اآلحاد قائً� عىل ما يسمَّ
، ويمكنكم األخذ به، ولل�َّ كان الطرف املقابل للفاسللق  بالرب، فللا جيب عليكم التبنيُّ
هللو الرجللل العادل، ظهرت فكرة العدالللة يف حجيَّة أخبار اآلحللاد بوضوح أكرب، وقد 

)1( احلجرات: 6، والتوبة: 122.
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ل  الحظنللا أنَّ الشلليخ الطويّس كاد يدخل يف هذا السللياق، بمعنى أن جيعللله املعيار األوَّ
للد عىل أساسلله، ويبني عىل وفقه االسللتثناءات، لوال أنَّه اعتمد عللىل اإلمجاع دليًا  ويقعِّ
ًكا غري  أساًسللا لألخذ بأخبار اآلحاد، رافًضا داللة اآليات، ولل�َّ كان عمل الشيعة متحرِّ
مقتللرص عىل مقللوالت العدل والوثاقة والضبط، لوجود نظللام القرائن، أو ملبدأ اإلمجاع 
ة، شعر الطويّس أنَّه مضطّر لألخذ  الشيعي عىل العمل ببعض الروايات، ك� جاء يف العدَّ
بروايات السنَّة أو الشيعة غري اإلماميَّة أحياًنا، انطاًقا من عمل الطائفة مه� كان العنرص 
الللذي اعتمللدت الطائفة عليه يف أخذها بأصللول ومصنَّفات غري إمامّيللة، لكنَّ احلال مل 
ها دليًا عىل حجيَّة خرب الواحد تش  مة، إذ كانت آية النبأ التي عدَّ يكللن كذلك مع العاَّ

بمعيار الفسق والعدالة.

مة عىل مثل آية النبأ يف )ناية  لها العاَّ وعىل الرغم من بعض املناقشللات التي سللجَّ
الوصول()1(، إالَّ أنَّه أخذ هبا يف )هتذيب الوصول()2( الذي تشللهد سطوره األخرية عىل 
فه بعد )النهاية()3(، ك� أخذ هبا يف )مبادئ الوصول( أيًضا)4(، وهذا يعني أنَّ رأي  لله ألَّ أنَّ

مة قد استقرَّ عىل مرجعيَّة جديدة يف حجيَّة الرب، إضافًة إىل مرجعيَّة اإلمجاع. العاَّ

، يفرتض  ّ مة احِللِّ ل مع العاَّ ث عن حدوث حتوُّ د هنا أنَّنا حين� نتحدَّ وجيب أن نؤكِّ
أن ال ُيفَهللم كامنا بوصفه إيذاًنا بانقاب املواقف الشلليعيَّة من خرب الواحد رأًسللا عىل 
عقب، فليس هذا هو املراد، وإنَّ� حتّول داخل مدرسة خرب الواحد يف إعادة رسم خارطة 
للات يف املعايري التي تقوم عىل أساسللها عملية األخذ بأخبللار اآلحاد، فا مقولة  األّولويَّ
ة، وال مقولة  ة من وعي أيب جعفر الطويّس، بل وجدناها يف العدَّ  العدالة كانت حمذوفة باملرَّ

لّي، ناية الوصول إىل علم األصول: 294. )1( العّامة احِللِّ
)2( العّامة احِللِّلّي، هتذيب الوصول إىل علم األصول: 229.

)3( املصدر نفسه: 299.
لّي، مبادئ الوصول إىل علم األصول: 204. )4( العّامة احِللِّ
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مة- ك� سنرى  القرائن- ومنها عمل األصحاب - كانت مفقودًة يف وعي مدرسللة العاَّ
يل يف هذا الطرف أو  بالتفصيل- وإنَّ� التحّول اجلذرّي الذي حصل هو متركز املعيار األوَّ

ذاك، وهذه نقطة جيب أن نشري إليها دفًعا لالتباسات يف هذ املوضوع.

مة عىل هذا األساس،  سللت نظرية السنَّة املحكيَّة عند العاَّ ة حال، ولل�َّ تأسَّ وعىل أيَّ
ة  انفتح عنده الباب عللىل مرصاعيه، للحديث عن رشوط الراوي، فأخذ فيه رشوًطا عدَّ
زت رشعيَّة األخبار  كالبلوغ والعقل واإلسللام والعدالة والضبللط)1( و...، وهكذا تركَّ
أكثللر فأكثر عىل صفات الللراوي، وتضاعفت أمهيَّة النظر يف األسللانيد وأحوال رجاهلا، 
ا بمخالفته يف ذلك  مة قد نصَّ عىل عدم قبول رواية املجهول حاله، مذكرًّ سيَّ� وأنَّ العاَّ
أبللا حنيفللة النع�ن)2(، ومعنللى ذلك أنَّه مل يعد مسللموًحا االعت�د عىل غللري الوضوح يف 

األسانيد، مع تضاؤل القرائن يوًما بعد يوم.

ض لاسللتدالل  ّ )ت 676هل( قد تعرَّ ق نجم الدين احِللِّ وعىل الرغم من أنَّ املحقِّ
باآليات عىل حجيَّة الرب يف كتابه )معارج األصول(، إالَّ أنَّه هناك مل يبُد لنا أنَّه أخذ بتلك 
للكون بالنقل بوجوه...«)3(، بل  اآليات، ذلك أنَّه قال قبل رسده اآليات: »واحتجَّ املتمسِّ
وجدنللاه بعد اسللتعراضه هلا وملثللل دليل إمجاع الصحابللة... يفنَّد داللتهللا الواحدة تلو 
ة مللن دون تعليق)4(، وهذا معناه  ته الاصَّ األخللرى، ثمَّ ينقل جممللل كام الطويّس وأدلَّ
أنَّ ِذكره بعد ذلك رشوط الراوي ال ُيعلم أنَّه يريد به مفروغيَّة حجيَّة الرب، حتَّى يكون 

لّي، مبادئ الوصول: 206-207، وهتذيب الوصول: 230-233، وناية  )1( راجع: العّامة احِللِّ
الوصول: 300-299.

لّي، مبللادئ الوصول: 206-207، وهتذيب الوصللول: 233، وناية الوصول:  )2( العّامللة احِللِّ
.300

لّي، معارج األصول: 208. )3( نجم الدين احِللِّ
)4( املصدر نفسه: 214-209.
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ّ يف الرتكيز عىل السند ورجاله، إذ من املمكن جًدا- بقرينة كامه  مة احِللِّ قد سللبق العاَّ
يف )املعتللرب( مللن أنَّ خرب اإلمامّي العدل الضابللط إذا مل يطعن فيه ومل يرد معارض له هو 
خللرب يقينّي- أن يكللون مراده من وراء ذكر رشوط رجال السللند من اإليلل�ن والعدالة 
والعقل والبلوغ و...)1( حتقيق صغرى الرب اليقينّي عىل وفق املعيار املشار إليه يف كتاب 
)املعترب(، ال فتح باب النظر يف األسانيد عىل أساس حجيَّة الرب الظنِّّي ك� هو احلال مع 

مة. العاَّ

هللذا عىل أحللد االحت�لني اللَّذين أثرنامها يف موضوع آخللر يف حتليل نظرّية املحّقق 
ق عن رأيه يف كتاب )معارج  ا عىل االحت�ل اآلخر، وهو احت�ل عللدول املحقِّ ، أمَّ ّ احِللللِّ
مة  ق يكون أسبق من العاَّ األصول(، وتبنِّيه مدرسللة اليقني يف كتابه )املعترب(، فإنَّ املحقِّ
يف معاجلة هذا املوضوع من الزاوية األصوليَّة، أي: يف الدراسات األصوليَّة، مع افرتاض 
اندراجلله يف كتاب )معارج األصول( يف سلللك القائلني بأخبللار اآلحاد ك� هو مقتىض 
ق عن الريادة األصوليَّة يف هذ التشللييد  ى املحقِّ م، وما يبدو أنَّه نحَّ االحتلل�ل الثاين املتقدِّ
ة العدالة يف األسللانيد هو عدوله بعد ذلك عنه- بنللاًء عىل االحت�ل الثاين- فكأنَّه  لنظريَّ
أراد الدخول يف هذا السللياق، ثمَّ تراجع يف )املعترب(، لينخرط يف سلللك أنصار مدرسة 

اليقني.

ق  ز- بناًء عىل كللون املحقِّ لل� وجدنا حينئٍذ مللا يعزِّ وإذا أخذنللا باالحتلل�ل الثاين ربَّ
ز عىل أمِر  مللن القائلني بخرب الواحللد الظنِّي- أنَّه مارس ثقافة التقسلليم الرباعللّي أو ركَّ
ر لسببني، مها: اإلرسال،  السند، ففي كتابه )املخترص النافع(، يردُّ روايًة إلسحاق بن ع�َّ
فه قبل )املعترب( ك�  ووقوع احلسللن بن س�عة يف طريقها، وهو واقفّي)2(، و)املخترص( ألَّ

، معارج األصول: 218-215. )1( نجم الدين احِللِّّ
لّي، املخترص النافع: 262. ق احِللِّ )2( املحقِّ
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هللو واضح، ألنَّ )املعترب( رشح لل)املخترص( كلل� يظهر من عنوانه، ومعنى ذلك أنَّ هذا 
ّ عن نظرية حجيَّة الرب الظنِّي، وهكذا وجدنا  ق احِللِّ االسللتخدام جاء قبل عدول املحقِّ

ة األّوىل( روايًة لوجود ابن يونس فيها، وهو واقفّي)1(. ق يطرح يف )املسائل العزيَّ املحقِّ

ّ الرتكيز عىل السللند قليلة جًدا إذا اسللتثنينا كتاب  واملواضللع التي حاول فيها احِللِّ
ّ أو... من  ق اآليّب أو ابن سللعيد احِللِّ )املعترب(، وهلذا مل تكن جتربته تزيد عىل جتربة املحقِّ

 . ّ مة احِللِّ هنا ال تعدُّ حماوالته ذات أمهيَّة قياًسا بالعاَّ

ة بشكل أكرب بكثري، لكن يف كتاب  ق مثل هذه الوقفات الَسللنَديَّ نعم، كانت للمحقِّ
)املعترب( الذي أثبتنا أنَّه كان فيه ملتزًما بنظرية اليقني، فتكون حماوالته هذه مشللاهبة متاًما 
ثنا بلله عن ابن إدريس،  لتجربللة ابللن إدريس، فيدخل يف سللياقه، وجيري عليه ما كنا حتدَّ
ة يف )املعترب( نفسلله، إذ أسللقط الرب الضعيف  ويمكللن مراجعة تلك الوقفات الَسللنَديَّ

ة، إالَّ مع عمل األصحاب به)2(. السند ألسباب عدَّ

ة،  ا لألولويَّات الَسنَديَّ مة يف دراساته األصوليَّة مفتاًحا نظريًّ وهبذا تبقى حماولة العاَّ
ص لبحث أحوال  مة قد شللاد كتابه )خاصة األقوال( املخصَّ سللي� وأنَّنا نعرف أنَّ العاَّ
الرجللال عىل أسللاس تقسلليم ثنائي للمعتمللد عىل روايتلله أو املرتوك واملتوقِّف بشللأنه، 
ّ املعارص له يف تقسلليم كتابه إىل املمدوحللني واملذمومني  شللبَه ما فعله ابللن داوود احِللللِّ
املجروحللني)3(، وإدخال عنارص املدح والذمِّ أو الوثاقة والضعف أو االعت�د وعدمه هلا 
ز أكثر  داللللة يف فرز الرجال، ذلك أنَّ املصنَّفات الرجاليَّة للطويّس والنجايّش كانت تركِّ

لّي، الرسائل التسع: 105. ق احِللِّ )1( املحقِّ
لّي، املعترب: 46/1، 67، 68، 87، 94، 101، 133، 208، 210،  ق احِللِّ )2( انظللر كن�ذج: املحقِّ
227، 245، 261، 275، 281، 289 290، 324، 354، 453...، و34/2، 75، 131، 

310، 399، 589، 667، 770، و..
)3( ابن داود، الرجال: 25.
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عىل جانب املصنَّفات واملؤلَّفات، ك� يظهر بوضوح لدى مراجعتها، بل كان ذلك- أي: 
التدليل عىل حجم مصنَّفات الشيعة- هو الباعث عىل تأليف بعضها كل)فهرست الشيخ 
الطللويّس()1(، في� صار كتاب )الاصة(، ومثله )رجال ابللن داود( معنيني أكثر بنفس 
حالة الراوي الدخيلة يف املوقف منه بوصفه راوًيا من الرواة، وهو مؤرشِّ ليس نائًيا، بل 
ز هذا املرشوع  مة وابن داود هو من ركَّ له نحو داللة ربَّ� عىل أنَّ ابن طاوس شلليخ العاَّ

يف ذهن طالبيه.

مة، نجد موضوع السند حارًضا بالدرجة األّوىل، في�  ومن مقّدمة )الاصة( للعاَّ
مة فهرسللت الطويّس، يقول  كان موضللوع رجال السللند حارًضا بالدرجة الثانية يف مقدِّ
ا بعد، فإنَّ العلم بحال الرواة من أسللاس األحللكام الرشعيَّة، وعليه تبتني  مللة: »أمَّ العاَّ
القواعد السللمعيَّة، جيب عىل كل جمتهد معرفته، وعلمه، وال يسللوغ له تركه وجهله، إذ 
ة، عليهم أفضل  ة املهديَّ ة والروايات عللن األئمَّ أكثر األحكام تسللتفاد من األخبار النبويَّ
الصلوات وأكرم التحيَّات، فا بدَّ من معرفة الطريق إليهم، إذ روى مشاخينا رمحهم اهلل 
عللن الثقة وغريه، ومن ُيعمللل بروايته ومن ال جيوز االعت�د عىل نقللله، فدعانا ذلك إىل 

تصنيف خمترص يف بيان حال ]الل[ لرواة ومن ُيعتمد عليه، ومن ُترتك روايته..«)2(.

ر أمِر السللند مع ابللن طللاووس، ومن ثمَّ  نا عللىل مدى تطللوُّ فللإنَّ هللذا النللص يدلُّ
النظللر إىل الرجللال مللن زاويللة مللدى االعت�د عللىل روايتهم، ال مللن زاويللة مصنَّفاهتم 
ل، وكلل� الحظناه  كلل� كان احلللال مع النجللايّش والطويّس عىل مسللتوى االهتلل�م األوَّ
للًة لفهرس   مللع ابللن شهرآشللوب )ت 588هللل( يف )معللامل العللل�ء( الللذي جعللله تتمَّ

)1( الشلليخ الطويّس، الفهرسللت: 2، وانظر حللول طبيعة املصنَّفات الرجاليَّللة القديمة ومصنَّفات 
مة التسللرتّي، قاموس الرجال: 29-27/1، 37- مللة ب� يؤيِّد ما نريد الوصول إليه، العاَّ العاَّ

.39
)2( العّامة احِللِّلّي، خاصة األقوال يف معرفة الرجال: 43.
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الطللويّس)1(، والشلليخ منتجب الدين الرازّي )ق 6هل( يف فهرسللته، كلل� يلوح أيًضا من 
اسم الكتابني ومقّدمته�)2(، بل ك� الحظناه مع العاَّمة نفسه يف مصنَّفات أخرى له مثل 

كتابه )إيضاح االشتباه()3(.

ته ُولِد التقسيم الرباعّي للحديث، ممَّا بات ُيعرف بتنويع احلديث،  ومن هذا اجلّو برمَّ
أو االصطاح اجلديد أيًضا.

كانت الوالدة الرسللميَّة للمصطلح اجلديد، واإلعان الرسمّي لتقسيم احلديث يف 
، ذلك الكتاب الذي ُيعنى- قبل  ّ مة احِللِّ كتللاب )منتهى املطلب يف حتقيق املذهب( للعاَّ
كلِّ يشء- برصللد االجتاهللات واآلراء الفقهيَّة يف الداخل الشلليعّي، نقللاط االتفاق فيها 
مة  ّ نفسه)4(. قال العاَّمة احِللِّّ يف نصٍّ تارخيي: »املقدِّ ونقاط الاف، ك� يذكر ذلك احِللِّ
د بن  الثامنة: أنَّه قد يأيت يف كتابنا هذا إطاق لفظ الشيخ، ونعني به: اإلمام أبا جعفر حممَّ
احلسن الطويّس... وقد يأيت يف بعض األخبار أنَّه يف الصحيح، ونعني به ما كان رواته ثقاًة 
عدواًل، ويف بعضها احلسن، ونريد به ما كان بعض رواته قد أثنى عليه األصحاب، وإن 
حوا بلفظ التوثيق له، ويف بعضها يف املوّثق، ونعني به: ما كان بعض رواته من غري   مل يرصِّ

اإلمامّية كالفطحّية، والواقفّية، وغريهم، إالَّ أنَّ األصحاب شهدوا بالتوثيق له«)5(.

)1( ابن شهرآشوب، معامل العل�ء يف فهرست كتب الشيعة وأس�ء املصنِّفني منهم قديً� وحديًثا: 2.
)2( منتجب الدين الرازّي، فهرست أس�ء عل�ء الشيعة ومصنِّفيهم: 6-5.

لّي، إيضاح االشتباه: 77. )3( العّامة احِللِّ
)4( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 173/1، ومنتهى املطلب: 4/1.

ز عىل مضمونا  لّي، منتهى املطلب: 9/1 10، وجتدر اإلشللارة، وهي إشارة سريكِّ )5( العّامة احِللِّ
ّ يف الوسللط  العام األخبارّيون الحًقا، أنَّ فكرة تقسلليم احلديث كانت موجودة رصاحًة قبل احِللِّ
السللنِّّي، فانظللر: ابن الصللاح )ت 643هل( يف علللوم احلديث، وانظللر: النللووّي يف التقريب، 
ل  وراجللع: تدريب الراوي للسلليوطّي: 42/1، ويذكر آدم متللز أنَّ الطايّب )ت 388هل( هو أوَّ

.360/1 : م احلديث عند السنَّة، فراجع: احلضارة اإلساميَّة يف القرن الرابع اهلجرّيّ من قسَّ
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 يف هللذا النللّص ُيظهللر التقسلليم الرباعللّي احلديللث مللع أخللذ الضعيللف بعللني 
مللة لوضوحلله، وهللو نللّص مل تعهللده الثقافة الشلليعيَّة من   االعتبللار، إذ مل يذكللره العاَّ

قبل.

مة احِللِّّي ة ال�صند عند العالَّ ميدانيَّات نظريَّ
ّ مللع الروايات، ذاك  مة احِللِّ لكللّن املهم إىل جانب هللذا النّص رصد تعامللل العاَّ
الرصد الذي أوقعني شللخصًيا يف حرية، ما لبثت أن رأيت نفيس أشارك الدكتور حممود 
ج عىل هذه احلرية،  البسللتايّن فيها)1(، وسللوف نرصد آليات التعامللل التطبيقّي، ثمَّ نعللرِّ

ٍر ما. لنخلص إىل تصوُّ

مة ميدانًيا: وسنأخذ عيِّنات، بوصفها مداخل، لرصد عمل العاَّ

مة العديد من الروايات يف كتبه ومصنَّفاته، لوجود رواة من الواقفة  اًل: يردُّ العاَّ أوَّ
فيهللا، ففي تعليقه عللىل بعض الروايللات يقول: »واجلللواب عن احلديَثللني: بالطعن يف 
ر فطحّي، وس�عة واقفّي«)2(، ويف موضٍع آخر يقول: »واجلواب  اًل، فإنَّ ع�َّ سللندمها أوَّ
عن الروايتني: بضعف سللندمها، فإنَّ عباد بن صهيب برتّي، ويف طريق الثاين احلسن بن 

ة أخرى)4(. د بن س�عة وهو واقفّي..«)3(، وهكذا يف مواضع عدَّ حممَّ

مللة العديد من الروايات، لوجود رواة مللن الزيديَّة- ومنهم طائفة  ثانًيــا: يردُّ العاَّ
ا ضعيفة السللند، فإنَّ غياًثا هذا برتّي،  للة- فيهللا، إذ يرفض روايًة منها بالقول: »إنَّ البرتيَّ

مة منتهى املطلب: 68-67/1. )1( حممود البستايّن، مقدِّ
)2( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 249/1.

)3( املصدر نفسه: 405/5.
)4( املصدر نفسلله: 183/1، 257 )وهنا حديث عن الضعللف باإلض�ر(، 260-261، و26/2، 
77، 79، 123، 158، 298 )وهنا ياحظ موضوع اإلض�ر أيًضا(، و42/4، و395/7، 471.
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ج عىل رواية ثانية قائًا: »والرواية ضعيفة السللند، فإنَّ  فللا تعويل عىل روايته«)1(، ويعرِّ
طلحة برتّي«)2(، إىل غريها من الن�ذج)3(.

مة عدًدا من الروايات، لوجود رجال من الفطحيَّة يف سندها، من  ثالًثا: رفض العاَّ
ة السللند، فإنَّ يف طريقه القاسللم بن عروة، وال حيرين اآلن  قبيل قوله: »باملنع من صحَّ
حاللله، وابن بكري وهو فطحّي..«)4(، وقوله: »والرواية ضعيفة السللند، ألنَّ يف طريقها: 

ال وابن بكري، ومها فطحيَّان«)5(، وغري ذلك أيًضا)6(. ابن فضَّ

مة روايات يف طريقها أهل السللنَّة)7(، أو الناووسلليَّة)8(، أو  رابًعــا: وهكذا ردَّ العاَّ
الغاة)9(، إىل غري ذلك من التضعيف بجهالة الراوي، أو اإلرسال، أو اإلض�ر، ملّ� هو 

كثري، أرشنا لبعضه يف اهلوامش.

زة عىل أمر السند،  مة واملركِّ دة للعاَّ خامًسا: عىل الرغم من كلِّ هذه املواقف املتشدِّ
نللا نجللده يتَّخذ مواقف أخللرى، مل يبُد بعضها واضًحللا لنا، فقد َقبِللل الرواية التي  إالَّ أنَّ

لّي، منتهى املطلب: 126/1. )1( العّامة احِللِّ
)2( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 53/3.

لللّي، منتهللى املطلللب: 169/3، و164/4، وخمتلف الشلليعة: 349/5، 405،  )3( العّامللة احِللِّ
و412-411/7.

)4( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 280/1.

لّي، تذكرة الفقهاء: 351/5. )5( العّامة احِللِّ
)6( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 115/2، و29/3، 553، و288/7، 291، ومنتهى املطلب: 
73/1، 77، 135، 164، و71/2، 222، 242، 243، 306 )وهنللا حديللث عن اإلض�ر(، 

378، و63/3، و302/4، 306.
)7( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 553/3، و441/4، و238/5، و288/7.

)8( املصدر نفسه: 371/2.
)9( املصدر نفسه: 237/1، و81/2، وله أيًضا: منتهى املطلب: 120/2.
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ة مع توثيق األصحللاب هلم، فقد قال يف املختلللف: »ال ُيقال: إنَّ   فيهللا رجال مللن البرتيَّ
ا نقول: إنَّ غياًثا، وإن كان  غيللاث بن إبراهيم برتّي، واملتن غري داّل عىل املطلوب... ألنَّ
للا، إالَّ أنَّ أصحابنا وثَّقوه، فيغلب عىل الظنِّ مللا نقله، والظنُّ جيب العمل به...«)1(،  برتيًّ
وهكذا يعلِّق عىل رواية رواها عمرو بن سللعيد بن هللال تعارض صحيحًة رواها عبد 
اهلل بللن سللنان، بالقول: »ألنَّ عمللًرا هذا فطحللّي، واألصحاب مل يعملوا هبللذه الرواية 
 أيًضا«)2(، وهذا معناه أنَّ األصحاب لو عملوا هبا لربَّ� أمكنها معارضة خرب عبد اهلل بن 
مة يعتمد عللىل رواة فطحيَّة أحياًنا  مللة، وهكذا وجدنللا العاَّ سللنان الصحيح عند العاَّ
عندما يوثِّقهم األصحاب)3(، وعىل رواة ناووسلليَّة، الندراجهم يف أصحاب اإلمجاع أو 

تصحيح ما يصحُّ عنهم)4(.

مة أنَّ شللخًصا يعمل بروايته تللارًة لتوثيق األصحاب  لكللنَّ املثري لانتباه عند العاَّ
لل� حصل ذلك يف مواضع متقاربة  للله أو ما شللابه، ويرّدها أخرى لكونه غري إمامّي، وربَّ
ل  ا يف كتاب واحد األمر الذي يثري الدهشللة واالستغراب، فقد ضعَّف يف اجلزء األوَّ جدًّ
مللن املختلف روايللًة لدخول ابن بكري الفطحّي يف سللندها، وعللاد وردَّ روايته يف اجلزء 
ًحا بأنَّه ثقة، مع أنَّه أخذ برواية عمرو بن سللعيد  الثاين من الكتاب نفسلله للفطحيَّة مرصِّ
للة أنَّه ثقة)5(، ويف اجلللزء الثالث يعود  ل من )املختلف( بحجَّ مللع فطحيَّته يف اجلللزء األوَّ
ره يف اجلزء  فيأخللذ برواية البن بكري مع كونه فطحّي لتوثيق املشللايخ له)6(، وهو ما يكرِّ

)1( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 94/5.

لّي، منتهى املطلب: 69/1. )2( العّامة احِللِّ
)3( املصدر نفسه: 59/1، 98، و302/2، 368، 376، وله أيًضا، تذكرة الفقهاء: 106/6.

)4( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 208/2، و143/3، 440.
)5( املصدر نفسه: 194/1، 280، و97/2.

)6( املصدر نفسه: 71/3.
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ًحا بذلللك حتَّى لو كان  السللابع، لكنَّه يف السللابع نفسلله يللردُّ روايته، ألنَّه فطحللّي مرصِّ
 

ثقة)1(.

ل من املختلف يقول: »واجلواب: الطعن يف السند، فإنَّ  وهكذا نجده يف اجلزء األوَّ
� واقفيَّان«)2(، لكنَّه  زرعة، وس�عة، يف طريق هذا احلديث، ومها، وإن كانا ثقتني، إالَّ أنَّ
يف اجلزء نفسه يعود فيقول: »وهذا احلديث، وإن كان يف طريقه احلسني بن املختار، وهو 

واقفّي، إالَّ أنَّ ابن عقدة وثَّقه«)3(.

ومللع هذا، فكيللف يمكن حلُّ هللذا التعللارض واالضطراب وعللدم الوضوح؟. 
هللل نأخذ ب� قيللل من جانب بعض مللا ينقله خللرباء الرتاجم والرجال مللن اضطراب 
اجتهللاده وكثرة اختاف أقواله ك� يذكره املامقايّن يف التنقيح)4(، نقًا عن السلل�هيجّي، 
والوانسللارّي يف )روضات اجلنَّات()5(، والبحرايّن يف )لؤلؤة البحرين()6(، أم نكتشف 
ل اآلراء أمٌر طبيعّي ُمتداَول  سللبيًا مللا يمكنه أن حيلَّ هذه املعارضة، خصوًصا وأنَّ تبللدُّ
بني العل�ء عىل حدِّ قول األمني يف )األعيان()7(، أو ألنَّ املناط يف حال االنسللداد »لباب 
د بن  العلم عىل الظنون وجتديد الرأي حسللن للمجتهد، وإنَّ شلليخ الطائفة الشلليخ حممَّ
مة يف التصنيف والتأليف واختاف األقوال« ك�  احلسللن الطويّس كان عىل طريقة العاَّ

يقول التنكابنّي)8(؟.

)1( العّامة احِللِّلّي، خمتلف الشيعة: 52/7، 100.
)2( املصدر نفسه: 260/1-261، ومثله 379/2، و145/3.

)3( املصدر نفسه: 305-304.
)4( عبد اهلل املامقايّن، تنقيح املقال: 315/1.

د باقر الوانسارّي، روضات اجلنَّات: 276/2. )5( حممَّ
)6( يوسف البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 226 و227.

)7( حمسن األمني، أعيان الشيعة: 403/5.
د بن سلي�ن التنكابنّي، قصص العل�ء: 384. )8( حممَّ
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مللة، ليس اختللاف آرائه، فهذا   ومل أجللد تفسللرًيا هلللذه الظاهرة الافتللة عند العاَّ
ما ال يدخل يف بحثنا هنا، وإنَّ� هذا االضطراب يف كتاب واحد، ويف حقِّ شخٍص واحٍد، 
ممَّا يبعد جًدا أن يكون اختاًفا يف الرأي فحسب، وإنَّ� هو بنظري ارتباك يف بعض مديات 
مة يف إطارها امليدايّن التطبيقّي، وهذا أمٌر الحظناه عند الشيخ الطويّس  ة عند العاَّ النظريَّ
ة من جهة، وتأثرياهتا املربكة  ة(، ك� يف كتبه األخرى، ولعلَّ حداثة النظريَّ أيًضللا يف )العدَّ
مة، ومل أجد من  يف التطبيق من جهة أخرى، مها السبب يف هذا الذي شاهدناه عند العاَّ

م إجابات هلذا املوضوع مقنعة.  قدَّ

ة حال، ولِد التقسلليم اجلديد، وأعلن عنه رسللميًّا، وُطبَّللق ميدانيًّا يف الفقه  وعىل أيَّ
مة يف نظريته بل مرشوعه  والرجللال، واألمر الافت أيًضا يف التأكيد عىل اسللتمرار العاَّ
مة يف كتابلله )خاصة األقللوال()1(، ووردا أيًضا يف قسللم  كتابللان ذكرمهللا لنفسلله العاَّ
اإلجللازات الللذي ذكره املجللليّس يف )بحللار األنوار()2(، ونللصَّ عليه� عللل�ء الرجال 

والرتاجم واملصنَّفات كاألمني)3(، واألفندّي)4(، والطهرانلّي)5(.

حللاح واحِلسللان(،  وهللذان الكتابللان مهللا: )الللدرُّ واملرجللان يف األحاديللث الصِّ
ل منهلل� يقع يف أجزاء  حاح(، وقللد قيل: إنَّ األوَّ للاح يف األحاديث الصِّ و)النهللج الوضَّ
 عللرشة، لكنَّ حمسللن األمللني يف )األعيان( ينللصُّ عىل عللدم وجود عللني وال أثر هلذين 

)1( العّامة احِللِّلّي، خاصة األقوال: 110و113.
للد باقر املجللليّس، بحار األنوار: 53/107، وقد ذكر املجليّس أنَّ كتاب الدّر واملرجان يقع  )2( حممَّ
يف عرشة أجزاء، والظاهر أنَّ سللبب هذا االختاف وجود اختاف بني نسخ )خاصة األقوال( 

نفسه، ك� يقول الطهرايّن يف الذريعة: 87/8.
)3( حمسن األمني، أعيان الشيعة: 406/5.

ا أيًضا عىل أنَّ )الللدرُّ واملرجان( يقع يف عرشة  )4( عبللد اهلل أفنللدّي، رياض العللل�ء: 373/1، ناصًّ
أجزاء.

)5( آغا بزرك الطهرايّن، الذريعة: 87/8 و427/24.
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الكتابللني)1(، لكنَّه� عىل أيِّ حال يداّلن عىل مدى اقتحام نظرية السللند والتقسلليم جمال 
الفعللل واإلنتاج، وإذا غاب هذان الكتابان، فإنَّ الشلليخ حسللن صاحللب )املنتقى( قد 
مة،  حللاول إنتللاج ن�ذج هل� يف )املنتقى( يف إشللارة إىل وحدة املنهج الللذي رشع به العاَّ

واستمرَّ حتَّى الشيخ حسن، ثاثة قرون متوالية.

مني مللا كانللوا يعرفون  للة حال، فقللد الحظنللا يف إطللار سللعينا، أنَّ املتقدِّ  وعللىل أيَّ
مة   فكللرة التقسلليم الرباعللّي، ونقللد السللند باملفهللوم وبالشللكل الللذي جاء مللع العاَّ
للة إذا ُأطِلقللت يف كل�هتللم اتَّصلت باملتللن، وإذا   وابللن طللاوس، حتَّللى قيللل: إنَّ الصحَّ

ريللن ارتبطت بالسللند)2(، لكللن مع ذلك وقعت هذه املسللألة   ُأطلقللت يف كللل�ت املتأخِّ

حملللَّ جللدٍل حمدوٍد نسللبيًّا، إذ ذهب فريللق إىل القللول إنَّ التنويع اجلديد ظاهللرٌة عرفتها 
 

مة بكثري، ونعللرض فعًا عن بحث هللذا املوضوع إىل جمال   الطائفة الشلليعيَّة قبللل العاَّ
آخر.

مة احِللِّّي تطّورات اجتاه نقد ال�صند يف مدر�صة العالَّ

ّ مة احِلليِّ وقوع االنقسام داخل مدرسة العالَّ

ٌة بِنللاًء عىل حجيَّة خللرب الواحد الظنِّي،  وقللَع خللاف يف أيٍّ من هذه األقسللام حجَّ
للع آخرون إىل مطلق الصحيح، وقال بعض  ه بعضهم بالصحيح االعائّي، وتوسَّ فخصَّ
بحجيَّة الصحيح واحلسللن، حتَّى قام الشيخ حسن صاحب املعامل بتأليف كتاب )منتقى 
م  اجللل�ن يف األحاديث الصحاح واحلسللان(، ليضبللط هذا النوع مللن األحاديث، وعمَّ
رين إىل كلِّ خرب غللري الضعيف، وكان  للري املتأخِّ القضيللة آخرون ك� هو مشللهور متأخِّ

)1( حمسن األمني، أعيان الشيعة: 406/5.
)2( عبد النبّي الكاظمّي، تكملة الرجال: 50/1.
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هذا املوضوع مثار جدل واسع بني األطراف كافَّة أدخلت البحث عن حجيَّة الرب نفًقا 
معّقًدا)1(.

ا،  ة جدًّ مة مهمَّ سللة من جانب العاَّ ة الرب املؤسَّ وقد كانت هذه املعركة داخل نظريَّ
إذ دفعت فريًقا من كبار عل�ء الشلليعة إىل تبنِّي مواقف ظهرت في� بعد يف غاية اإلفراط 
أمام مثل التيار اإلخبارّي، وسللوف نرصد هذه املواقف لكي نعي اجلوَّ التارخيّي لظهور 
ة  التيار اإلخبارّي، ملا هلذا التيَّار من دور عظيم يف التأسيس ملرحلة من أهمِّ مراحل نظريَّ

السنَّة يف العقل الشيعّي عموًما.

ّ مة احِلليِّ تنامي الفعل النقدّي لألسانيد بعد العالَّ

ة يف الراوي لألخذ بخربه،  ّ )ت 726هل( ذكر رشوًطا عدَّ مة احِللِّ م معنا أّن العاَّ تقدَّ
ومن هذه الرشوط: البلوغ، والعقل، واإلسام، والعدالة، والضبط)2(.

مة بدأت عملية تنويع احلديللث، وتنامت ظاهرة رشوط الراوي، حيث  ومللع العاَّ
مة، نسللتعرضها لتتَّضح الصورة  ة- نسللبيًّا- داخل مدرسللة العاَّ أدَّت إىل مظاهللر حادَّ

أمامنا أكثر:

الشهيد األّول )ت 786هـ( والتطبيق اهلادئ للتنويع الرباعّي

الحظنا سللابًقا أنَّ عمل الشيعة كان ركنًّا أساًسا يف التعامل مع السنَّة املحكيَّة، ففي 
مة، أي مدرسللة املفيد واملرتىض، كان عمل الشلليعة برواية  املدرسللة السللائدة قبل العاَّ
أو تركهللم هلا من قرائن القطللع بالصدق أو الكذب، وهذا مللا الحظناه يف نصٍّ رصيٍح 

)1( راجع: املامقايّن، مقباس اهلداية: 185/1-199، والبرصّي، فائق املقال.
)2( راجع للعّامة كاًّ من: مبادئ الوصول: 206-207، وناية الوصول: 299-300، وهتذيب 

الوصول: 233-230.
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ا مدرسللة الشلليخ الطويّس فقد الحظنللا اعت�دها عىل  ّ )ت 676هل(، أمَّ للق احِللِّ للمحقِّ
ا، وماحقة مجلة مفرداته ميدانًيا في�  اإلمجاع الشلليعّي لتأسيس الرب الواحد الظنِّّي نظريًّ
ة(، إذ ذكر مجلة أس�ء استعان بعمل  سطَّره الطويّس يف آخر مباحث الرب من كتاب )العدَّ

الطائفة عىل االعت�د عليها، أو جعل مراسيلها كمسانيدها، أو ما شابه ذلك.

مة، إذ وجدت هذه  ة مع مدرسة العاَّ لكنَّ الوضع بدأ يأخذ طابًعا فيه يشء من اجلدَّ
املدرسللة نفسها أمام ظاهرة األسللانيد ورجاهلا، لكنَّها حاولت مع ذلك توظيف العمل 
مت- ولللو يف مراحلها األّوىل-  الشلليعي أو اإلمجللاع الشلليعّي يف األخذ باألخبللار، فقدَّ
ة عند هذه املدرسللة، وعمل األصحاب الذي  مزدوًجا من السللند الذي يملللك األّولويَّ
للا لتخفيف وطأة وحدة املعيار يف السللند، أو للحفاظ عىل  يرجللع إليه يف درجة تالية، إمَّ
التقللارب الفقهّي ب� يؤدِّي إىل عدم خلق نتاج فقهّي غريب عندما ُيعاد تأسلليس رشعيَّة 

السنَّة املحكيَّة عىل أساس السند وحده غالًبا.

ة التي ما تزال  ة اجلللرب أو االنجبار، وتعني هللذه النظريَّ ة نظريَّ نت بقوَّ وبذلللك تكوَّ
سللارية املفعول حتَّى عرصنا احلارض، إالَّ لدى بعض املدارس كمدرسللة السيِّد الوئّي 
ا يمكن جرب ضعفه السللندّي هذا بعمل  )ت 1413هل(. تعني أنَّ الرب الضعيف َسللنَِديًّ
 األصحللاب بلله، مع اإلقللرار ضمنًا بللأنَّ عمللل األصحاب أو قيام الشللهرة عللىل وفقه 

ل حجيَّته، ومعنى ذلك أنَّ الضعف السندّي يبقى عىل حاله حتَّى  ح سنده بل تكمِّ ال تصحِّ
مع عمل األصحاب بالرواية، فا تغدو الرواية صحيحة السند بالعمل وفقها، لكنَّها يف 
م احلجيَّة هذا- عىل الرغم من ضعف السللند الذي ُعدَّ  ة، ومتمِّ الوقت عينه تصبح حجَّ
مة- له تفسرياته األصوليَّة التي الحظنا نشاًطا يف التنظري هلا بعد الوحيد  معياًرا بعد العاَّ
ة، وكأنَّ نظرية اجلرب انطلقت بصورٍة  البهبهللايّن )ت 1205هل(، أي بعد احلقبة اإلخباريَّ
ة يف الوعي األصويّل لعل�ء الشلليعة من دون أن نجد ترصحًيا بمرجعيَّته املعرفيَّة يف  عفويَّ
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ة( هللو املرجعّية إىل جانب  للح أن يكون نّص الطويّس يف )العدَّ  الفرتة السللابقة، هلذا نرجِّ
ة اليقني، التي جتعل القرائللن احلافَّة موجبًة لاعت�د عىل الرب، أي:  يه بقايا نظريَّ ما نسللمِّ
ة اجلرب، وإن مل نجد تفسريات أصوليَّة  إنَّ حجيَّة اإلمجاع ونظام القرائن لعبا دوًرا يف نظريَّ

هلا إالَّ يف املرحلة األخرية.

ليًّا، وظهرت إىل جانبه مقولة  ة األسللانيد معياًرا أوَّ ة حال، فقد ولَّدت نظريَّ وعىل أيَّ
اجلللرب واالنجبار، وهذا مللا ياَحظ من مراجعة مصنَّفات الشللهيد األّول )786هل(، إذ 
كان يرى الرواية ضعيفًة إذا كان يف سللندها َمن هو غري إمامي، إالَّ إذا كان هناك ما جُيرب 

ضعف السند هذا من شهرة أو عمل أصحاب أو...

ة من تطبيقات الشهيد لذلك: وهذه ن�ذج دالَّ

لله يعلِّق عليهللا بالقول:  أ. يف مباحللث غسللل امليت، يواجه الشللهيد روايللًة، إالَّ أنَّ
ة، إالَّ أنَّ الشهرة تؤيِّده«)1(. »والطريق ضعيف برجال الزيديَّ

ة،  ب. يف الباب نفسلله يضعِّف روايًة أخرى بالقول: »والرواية رواها رجال الزيديَّ
فهي ضعيفة«)2(.

ج. يف مباحث السللرت يف الصاة، يعلِّق عىل إحدى الروايات بالقول: »طريق الرب 
فيه موسى بن بكر، وهو واقفّي، مع معارضته بأشهر منه وأصّح طريًقا، وفتوى 

األصحاب«)3(.

د. يف مباحث األذان واإلقامة، يعلِّق عىل إحدى الروايات بالقول: »خرب أيب بصري 
يف طريقه عّل بن أيب محزة، وهو واقفّي، مع إمكان محله عىل الندب«)4(.

ل، ذكرى الشيعة: 328/1. )1( الشهيد األوَّ
)2( املصدر نفسه: 324.

)3( املصدر نفسه: 44/3.
)4( املصدر نفسه: 225/3، وانظر: 25/4.
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ل ومصنَّفاته جعلنا عىل قناعللة بأنَّه وإن ظهر منه  لكللنَّ تتبُّعنا لفقهيَّات الشللهيد األوَّ
ا للتقسيم الرباعّي،  يًّ ظ إزاء الروايات املوثَّقة حسللب االصطاح اجلديد، وتطبيًقا جدِّ حتفُّ
مة يف أمر  ة الشللهيد حتَّى لو كانت عىل وفق مدرسللة العاَّ ا، فنظريَّ إالَّ أنَّه كان حمدوًدا جدًّ
ا مل تلللق واقًعا تطبيقيًّا وميدانيًّا ضاغًطا حتَّللى بحجم ما تركته نتاجات  احلديللث، إالَّ أنَّ
ن  مة نفسلله، ولعلَّ ذلك ألنَّ الشللهيد كان يقف عىل احلدِّ الفاصللل بني بدايات تكوُّ العاَّ
ة نفسللها مللع األردبيّل، وصاحب  ة للنظريَّ ة الللرب مع الطويّس، والتفاعات احلادَّ نظريَّ
املللدارك كلل� سللنرى، إذ أوىل اهت�ًما كبرًيا بالقرائللن احلافَّة وعمل األصحاب والشللهرة 
الداعمة للخرب وأمثال هذه املوازين، عىل خاف مثل صاحب املدارك الذي وإن وجدناه- 
 ك� ُسللناحظ- مهت�ًّ بمسللألة اجلرب والوهن، إالَّ أنَّه ميدانيًّللا كان قليل التطبيق هلا، األمر 

الذي جعل التزامه بالتنويع الرباعّي ورشوط الراوي أكثر ظهوًرا يف ميدان التطبيق.

ل أكثر ناحظ منهاج تعامللله مع أخبار اآلحاد  ولكللي تتَّضح صورة الشللهيد األوَّ
حيث يقللول: »والواحد مقبول برشوطه املشللهورة، ورشط اعتضاده بقطعّي، كفحوى 
ه الشلليخ أبو  الكتاب، أو املتواتر، أو عمومه�، أو دليل العقل، أو كان مقبواًل، حتَّى عدَّ
ز عللن الرواية عن جمروح، وهلذا  جعفللر من املعلوم املخرب، أو كان مرسللله معلوم التحرُّ
قبلت األصحاب مراسيل ابن أيب عمري، وصفوان بن حييى، وأمحد بن أيب نرص البزنطّي، 

م ال يرسلون إالَّ عن ثقة، أو عمل األكثر...«)1(. ألنَّ

وهذا النّص له دالالت أبرزها:

اًل: إنَّ الشللهيد يقبللل بأخبللار اآلحاد الظنيَّة ضمن رشوط السللند، فللإنَّ قوله يف  أوَّ
ة  البداية: »برشوطه املشهورة«، إشارة إىل رشوط السند وأمثاهلا، وهذ معناه أخذه بنظريَّ

الرب الواحد الظنِّّي.

ل، ذكرى الشيعة: 49/1. )1( الشهيد األوَّ
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ثانًيــا: إنَّه يرى قرائن الشلليخ الطويّس ال تفيد العلم حتَّى باملضمون ك� يشللري إليه 
سها الطويّس  ل لقرائن املضمون التي أسَّ كامه، وهذا معناه نقًدا يف مرحلة الشللهيد األوَّ
ضت لنقد  ة، األمر الذي يكشللف عن أنَّ عنللارص القطع باملضمون كانللت تعرَّ يف العللدَّ
ا ال تفيد اليقني بصدق  حون بأنَّ رين يرصِّ أفقدهللا الكثري من قيمتها، حتَّى الحظنا املتأخِّ

املحتوى، فضًا عن صدق الصدور.

ز كثرًيا  ثالًثا: إنَّ الشللهيد- بحسللب ما يظهر من النّص السالف اإلشللارة إليه- يركِّ
ّ قبله  ق احِللِّ عىل مقولة اعتضاد النصوص بسرية العل�ء يف التعامل معها، وقد كان املحقِّ
قد بالغ يف االهت�م هبذا العنرص، حتَّى جعله احلاسم للمواقف يف كثري من املوارد بحيث 
يللؤدِّي إىل اليقني مع عدم معللارض للنص الذي اتَّفق األصحاب عىل العمل به واألخذ 

بمحتواه.

ته يف الرب من الشلليخ الطويّس،  ل قد أخذ جزًءا من نظريَّ وهبذا يكون الشللهيد األوَّ
مة، وهو  ل القائللل بحجيَّة األخبللار، ك� أخذ جللزًءا آخر مللن العاَّ وهللو اجلانللب األوَّ
ة  ق يف االهت�م برصد ردَّ  رشوط الراوي والرتكيز عىل أمر السللند، وجزًءا ثالًثا من املحقِّ
للاه النقدي ملدرسللة الطويّس حتَّى   فعللل األصحللاب إزاء الرب، وجللزًءا رابًعا من االجتِّ
 عللرصه الللذي بللات ال يللرى أنَّ موافقللة املضمللون لفحللوى الكتللاب تفيللد القطع أو 

اليقني به.

ل عىل عاقة باألطللراف كافَّة، وكانللت تطبيقاته  وهبللذا املكللّون كان الشللهيد األوَّ
م أمان قوي حيول من دون إفراط  ة، ما دام هناك ص�َّ مة غري حادَّ لنتاجات مدرسللة العاَّ
هللذه النتاجات يف ميدان التطبيق، َأال وهو عمل األصحاب وإعراضهم، وسللوى ذلك 

من عنارص.
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الشهيد الثاين )ت 965هـ( وفتح آفاق االصطالح اجلديد

نواجه مع الشهيد الثاين زين الدين اجلبعّي العامّل )ت 965هل( تركيًزا أكرب ملدرسة 
ّ يف أمر األحاديث، وذلك يتبنيَّ من جمموع نقاط: مة احِللِّ العاَّ

1. تأسيس أو إعادة بعث علم الدراية:

النقطة األّوىل: املعروف بني الباحثني يف تاريخ العلوم اإلسللاميَّة، أنَّ علم احلديث 
والدرايللة قللد ظهر بشللكل رئيس مللع أيب عمرو الشللهرزورّي املعللروف بابن الصاح 
)ت 643هللل( يف كتابه املعروف الذي غدا متنًا ملجموعة كبرية من الدراسللات احلديثيَّة 

الاحقة التي ُبنَِيت عليه)1(.

نت قبل القرن السللابع اهلجرّي تتعلَّق هبذا العلم،  وال شللكَّ أنَّ هناك دراسللات ُدوِّ
 أو فلنكللن أدّق ببعللض أبوابلله وفروعلله، مثللل كتللاب )اختللاف احلديث ومسللائله( 

ليونس بن عبد الرمحن )ت 208هل(، إالَّ أنَّ تأسلليس علللم احلديث والدراية بصورهت� 
احلالية يعود- في� هو املعروف- إىل ابن الصاح الشهرزورّي.

لكنَّ السلليِّد حسللن الصدر )ت 1354هل( يرى يف كتابه )تأسلليس الشيعة( وغريه 
ل من كتب يف علللوم احلديث، ثمَّ ذهب  أنَّ احلاكللم النيسللابورّي )ت 405هللل( كان أوَّ
ل الشلليعة تأليًفا يف علوم الدراية  إىل أنَّه كان شلليعيًّا، وهبذا يكون احلاكم النيسللابورّي أوَّ

واحلديث.

ة)2( كام يف تشّيع احلاكم النيسابورّي لسنا بصدده فعا)3(، لكنَّ ما قاله الشيخ  وثمَّ

)1( راجع: حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 1163-1161/2.
)2( السلليِّد حسن الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسللام: 294-295، وله أيًضا: الشيعة وفنون 

اإلسام: 55، بل جعل يف األخري احلاكم شيعيًّا باتفاق الفريقني.
ا عىل كون ذلك مشهوًرا، لكنَّه=   )3( يذهب العسقايّن يف لسان امليزان: 263/3 إىل تشيُّع احلاكم ناصًّ
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ل الشلليعة تأليًفا يف احلديث،  جعفر السللبحايّن وجيه، إذ أحجم عن عدِّ النيسللابورّي أوَّ
انطاًقللا من عدم وضللوح حاله ومذهبلله)1(، وال أقلَّ من أنَّ خطللوة احلاكم هذه بقيت 
ته، فلم نجد هلا حضللوًرا يف مصنَّفات املفيد وال املرتىض  منعزلللًة عن املناخ الشلليعّي برمَّ
مللة، األمر الذي يعني أنَّ  ق وال العاَّ وال الطللويّس وال أنصار مدرسللتهم، بل وال املحقِّ
 علللم الدرايللة بوضعه احلايل املعروف مل يظهر يف األفق الشلليعي مع خطللوة احلاكم، بل 

وال مع كتاب ابن الصاح نفسه.

وهكذا نجد السلليِّد الصدر نفسه ينسب يف جمال علم احلديث كتاب )رشح أصول 
درايللة احلديللث( إىل عّل بن عبد احلميد احلسللينّي النجفللّي )ق8هل(، ويللراه راوًيا عن 

مة، ُوينَسب األمر نفسه إىل ابن طاوس)2(. العاَّ

مة يف أمر علم دراية احلديث، ب� أسه�ه من  ومع اعتقادنا بدوٍر البن طاوس والعاَّ
أفكار ومعطيات ال أقلَّ التنويع اجلديد للحديث، ومع إقرارنا بوجود مسللامهات جزئيَّة 
سابقة كان منها كتاب )دراية احلديث( لنور الدين عّل بن حسني بن عبد العايل الكركّي 
ا  )ت 940هللل()3(، إالَّ أنَّ األنظار كّلها تتَّجه إىل الشللهيد الثللاين )ت 965هل( بوصفه إمَّ
للس علم درايللة احلديث ومصطلحه يف الوسللط الشلليعّي، ك� يراه شللهاب الدين  مؤسِّ
الكركّي واحلّر العامّل والباحث املعارص يف علم الدراية الدكتور شللانه چي)4(، أو حميي 

=يرفض أن يكون رافضيًّا، والظاهر أنَّ مراده من تشلليُّعه املعنى العام للكلمة، وقد ذكره حمسللن 
األمني يف أعيان الشلليعة: 391/9، لكنه مل يرّصح داخل الرتمجة بوضوٍح أنَّه شلليعّي، وإن ناقش 

اًل يف تذكرة احلفاظ. الذهبّي مطوَّ
)1( جعفر السبحايّن، أصول احلديث وأحكامه يف علم الدراية: 11.

)2( حسن الصدر، تأسيس الشيعة: 295، وله أيًضا: الشيعة وفنون اإلسام: 56.
مة عىل كتاب )رسللائل يف دراية  )3( انظللر: الذريعللة: 55/8، وأبللو الفضل حافظيان البابللّل، مقدِّ

احلديث(: 15.
)4( الكركّي، هداية األبرار: 104، احلّر العامّل، أمل اآلمل: 86/1، كاظم مدير شانه چي، علم= 
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هذا العلم بعد والدته الجولة يف الوسط نفسه.

ألَّف الشللهيد الثاين يف الدراية ثاثة مصنَّفات أساسلليَّة هي )البداية(، و)الرعاية(، 
د لعلم  ثني(، كان هذ التأسلليس املجدِّ و)غنيللة القاصدين يف معرفة اصطاحللات املحدِّ
ا يف التمركز حول  مللة جللدًّ للة الرب إىل مرحلللة متقدِّ الدرايللة برهاًنللا عىل وصللول نظريَّ
األسانيد، وكان تعبرًيا صارًخا عن أنَّ السند بات هو املعيار األهم يف تقويم األحاديث، 
للس الشهيد الثاين علم الدراية من العدم بعد أن كان سبقه مجع غفري من رجال  فلم يؤسِّ
السللنَّة منذ ابن الصاح و... بل وقبله، لكنه اسللتحر النتاج السنِّي، وحاول تبيئته يف 
ًا يف أصوله النظريَّة عرص الشهيد  املناخ الشلليعّي، وما ذلك إالَّ ألنَّ هذا املناخ بات مؤهَّ

الثاين ملعطيات الدراية واحلديث.

ة السللنَّة تواصل داخل الوسللط الشيعّي، فكتب  هذا املؤرشِّ املهم عىل وضعية نظريَّ
الشلليخ حسللني بن عبد الصمد العامّل )ت 984هل( كتابه )وصول األخيار إىل أصول 
األخبار(، وكتب حسني احلسللينّي اجلعفرّي )ت 987هل( كتابه )منهاج اهلداية إىل علم 
الدراية(، ثمَّ كتب الشلليخ حسللن ولد الشللهيد الثللاين )ت 1011هل( كتابيلله )التحرير 
ًة  الطاويّس(، و)منتقى اجل�ن()1(، ليظهر الشلليخ البهائّي )ت 1031هل( شللخصيًَّة مهمَّ
د بن  عىل هذا الصعيد يف كتابيه )الوجيزة(، و)مرشق الشمسني()2(، ويصنِّف تلميذه حممَّ
ر يف درس الدراية  عّل التبنينّي كتاب )سنن اهلداية يف علم الدراية(، بل لَيُطول هذا التطوُّ
د باقر املريداماد )ت 1041هل( يف كتابه )الرواشللح  شللخصّيات فلسللفيَّة بارزة مثل حممَّ

=احلديث: 167، نعم يقول: بقطع النظر عن النيسابورّي وما فيه من خاف، فإنَّ الشهيد الثاين 
. ل من ألَّف يف مصطلح احلديث مستقاًّ أوَّ

ا منتقى اجل�ن، فإنَّ  )1( التحريللر الطاويّس يف الرجللال، لكنّه يتَّصل بدرجة أو بأخرى بالدرايللة، أمَّ
ة يف علم الدراية أكثر من املضمون. ماته هي املهمَّ مقدِّ
مات مرشق الشمسني هي املهّمة يف أمِر الدراية. )2( مقدِّ
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ة(، وليستمّر النشللاط احلديثّي مع أمحد بن عبد الرضا البرصّي )ت 1085هل(  السلل�ويَّ
ة اسللتمراًرا لتنامي الدرس احلديثي مع  يف كتابلله )فائق املقال(، ثمَّ تشللهد احلقبة املتأخرِّ
ني مها: الشلليخ عبد اهلل املامقايّن )ت 1351هل( يف كتابه الشهري )مقباس  شللخصني مهمَّ

اهلداية(، والسيَّد حسن الصدر )ت 1354هل( يف كتابه املهّم )ناية الدراية()1(.

كانت خطوة الشللهيد الثاين يف الدراية مفتاًحا كبرًيا يف الوسط الشيعّي، تكشف ع�َّ 
ة بحجيَّة  ة السنّة ومتركزها حول السند أكثر فأكثر بعد االعتقاد هذه املرَّ وصلت إليه نظريَّ

الرب الواحد الظنِّّي برشوط، ك� َأملحنا سابًقا.

2. تنامي اجلدل يف تفاصيل التقسيم الرباعّي:

مة  النقطة الثانية: إنَّ أقدم نّص رصيح يف التنويع الرباعّي للحديث وجدناه مع العاَّ
ل يف الذكرى)2(، لكّن نّص الذكرى ك� يكشف عن أنَّ  ّ يف املنتهى، ثمَّ الشللهيد األوَّ احِللِّ
التنويللع كان موجوًدا قبله، يللدلُّ أيًضا عىل أنَّ خاًفا يف بعض التفاصيل كان قد حدث، 
ا نّص الشللهيد الثاين فكان أكثر وضوًحا وشللمولّيًة يف معاجلة هذا املوضوع يف درايته،  أمَّ
ر مقولة التنويع، وحدوث خافات فيها، سللّي� يف األحاديث  األمللر الذي يدلُّ عىل تطوُّ

ة من بينها)3(. احلجَّ

ومن نقاط اجلدل التي شللاهدنا توّسللعها يف مصنَّفات الشللهيد الثللاين إدخال قيود 

)1( انظللر كّشللاف )مصنَّفللات علم الدراية عند الشلليعة( الللذي كتبه الباحث املعللارص أبو الفضل 
حافظيللان البابّل يف كتللاب حتت عنوان: مصنّفات الشلليعة يف علم الدراية، مجللع فيه 224 كتاًبا 
ورسللالًة ومقالًة كتبت حول احلديث ودراية احلديث عند الشيعة، واألغلبية الساحقة منها تعود 
ًرا ضمن جمموعة )رسائل يف  إىل ما بعد عرص الشهيد الثاين، فاِحظ. وقد ُنرش هذا الكتاب مؤخَّ

دراية احلديث(.
ل، الذكرى: 48/1. لّي، منتهى املطلب: 9/1 10، الشهيد األوَّ )2( العّامة احِللِّ

)3( الشهيد الثاين، الرعاية: 71-66.
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)السللامة عن الشذوذ(، وكذلك عن )العلَّة(، يف تعريف الصحيح)1(، وانفتح احلديث 
فيها بشللكل واضح ورصيح عن وجللود درجات يف الروايات جتعللل بعضها أقوى من 
م إىل إعائي وغريه، وهكذا احلديث احلسن و...،  بعضها اآلخر، فاحلديث الصحيح ُقسِّ
 وهللو ما تظهللر آثاره وثمراته يف بعللض موضوعات التعارض، فاألوثقّيللة التي تعدُّ من 

حات عند بعٍض قد يكون هلذا التقسيم دور فيها ميدانًيا)2(، وغري ذلك أيًضا. املرجِّ

3. تفعيل التقسيم الرباعّي يف ميدان التطبيق:

م الشهيد الثاين عىل من سبقه يف تفعيل التنويع الرباعي يف امليدان  النقطة الثالثة: تقدَّ
ا هلذه األنواع، والحظنا أنَّ الشللهيد  التطبيقّي، ويف رصدنا ملصنَّفاته الحظنا حضوًرا قويًّ
ل، غايته أنَّ  الثللاين مل يكن يأخذ باملوّثق إالَّ مع اعتضاده بقرائن عىل طريقة الشللهيد األوَّ

ة: مفردات رفض املوّثق تنامت مع الشهيد الثاين ك� سنرى، وهذه عّينات دالَّ

أ. يواجلله الشللهيد الثاين خرًبا يف رسللالته يف مللاء البئر بالقللول: »إنَّ طريقه ضعيف 
باحلسن بن صالح، فإنَّه زيدّي برتّي«)3(.

ب. يف مباحث احلجِّ يردُّ الشللهيد الثاين روايًة بالقول: »واملستند رواية س�عة، وهو 
واقفّي، لكنَّه ثقة، فهي من املوّثق، وعندي يف العمل به نظر...«)4(.

للات، يعلِّق الشللهيد الثاين عىل روايٍة بالقللول: »ويف طريق كل  ج. ويف مباحللث الديَّ
ّي، وابن  واحدة منه� ضعف... والثانية بج�عة منهم سللهل بللن زياد، وهو عامِّ

شّمون، وهو غاٍل، واألصّم، وهو ضعيف«)5(.

)1( الشهيد الثاين، الرعاية: 68-67.
)2( املصدر نفسه: 72-71.

)3( الشهيد الثاين، رسالة يف ماء البئر، رسائل الشهيد الثاين: 80/1.
)4( الشهيد الثاين، مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسام: 480/2.

)5( املصدر نفسه: 389/15.
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اب،  د. وهكللذا يقول يف موضللٍع آخر: »ويف طريق الرواية ضعللف، ألنَّ صاحلًا كذَّ
ر[ فطحّي...«)1(. وإسحاق ]بن ع�َّ

هل. ويعلِّللق عىل إحدى الروايات بالقول: »ووجه ضعفهللا أنَّ أميَّة املذكور واقفّي، 
والظاهر أنَّ املراد بالشللعريّي إسلل�عيَل بن زياد السكويّن املشللهور، وهو عاّمّي، 
ولكللن ال يلزم من حكم املصنّف بضعف سللندها رّد حكمها، ألنَّه كثرًيا ما جيرب 

الضعف بالشهرة وغريها، واألمر يف هذه كذلك«)2(.

ة  ويعدُّ النص األخري أساًسللا يف حتديد املنهج ك� أرشنا سللابًقا، وهناك نصوص دالَّ
عللىل اعت�ده أيًضا عىل املوّثق يف غري احلكم اإللزامّي مللن دون احلكم اإللزامّي، فراجع 

اهلامش)3(.

وهكذا الحظنا حضوًرا أكرب للتنويع الرباعّي، وكذلك لردِّ الروايات عىل أساسه، 
وكذلك للرتكيز عىل أمر األسللانيد، إذ أخذ تقويم السند مأخذه من كتب الشهيد الثاين، 

. ّ مة احِللِّ قياًسا ب� سبقها من املصنّفات، سّي� قبل العاَّ

املحّقق األردبيّل )ت 993هـ( وتطّور تشييد معامل نقد السند

د األردبيّل )ت 993هل( أحد العل�ء  مة املحّقق املعروف الشلليخ أمحد بن حممَّ العاَّ
الشلليعة الكبار، ومفصل من مفاصل تطّور الفكر الشلليعّي، ُعِرف األردبيّل بخلق رفيع 

)1( الشهيد الثاين، مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسام: 452/15.
)2( املصدر نفسه: 77/14.

)3( راجع املسالك: 300/7، 402، 454، و54/8، 106، و128/9، 369، 471، و13/10، 
283، و389/11، 469، 482، و97/12، 111، 315، و148/13، 268، و13/14، 
306، 372، و418/15، و...، انظللر للله أيًضللا: الروضللة البهيَّة يف رشح اللمعة الدمشللقيَّة: 

233/5، و39/6، و131/8، و174/10، 266و...
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ًسللا من املقّدسللات، وقيل حول شللخصّيته وزهده وكراماته  تسللامى به حتَّى ُجِعل مقدَّ
الكثري، حتَّى صار َمْعَلً� أّثر يف أن�ط تفكري وحياة أجيال من العل�ء الشلليعة، وقد ُعِرف 

عنه إعراضه عن اهلجرة إىل إيران عىل الرغم من إرصار الشاه الصفوّي عىل ذلك)1(.

للف املحّقق األردبيللّل كتاب )جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشللاد األذهان(،  ألَّ
ًدا، وقللد احتوى هذا  وهللو موسللوعة فقهّية كبللرية غري كاملة بلغت المسللة عللرش جملَّ
، جممل نظريات املحّقق األردبيّل،  ّ مة احِللِّ الكتاب الذي كان رشًحا عىل )إرشللاد( العاَّ
إالَّ أّن الكتاب املوجود بني أيدينا اليوم ليس كامًا أو مل يكمله املؤّلف، ويمكننا- إىل حدٍّ 
 ، ّ مة احِللِّ - عّد املحّقق األردبيّل منعطًفا يف تطّور نظرية السللنّة داخل مدرسة العاَّ معنيَّ

وذلك نتيجة عوامل نرشح عربها منهاجه وأفكاره:

1. ثقافة خمالفة املشهور:

ل: انلل�ز األردبيّل يف ممارسللاته االجتهادّية الفقهّية بعللدم إيائه أمهّيًة  العامللل األوَّ
كربى للمشللهور، إىل جانب-ك� قيل)2(- نلزعة التسللامح عنده املتمّثلة باعتقاده القوّي 
بسلل�حة الرشيعة وسللهولتها وُيسها، فقد خللرج يف فقهّياته بعدٍد مللن النتائج املخالفة 
اهات السائدة  ا لاجتِّ للمشهور، وكان سللبب ذلك أّنه كان عىل الدوام ي�رس فعًا نقديًّ
س األردبيّل كثرًيا إلعراض املشهور  يف الفكر يف عرصه)3(، وهلذا السبب عينه مل يأبه املقدَّ

)1( رشح حال حمّقق أردبيّل: 112/7.
)2( عدنان فرحان، حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمامّية: 333.

س  )3( ملزيللد مللن االّطاع يراجللع: اجلابلقّي الربوجللردّي، طرائف املقللال: 402/2، مؤمتر املقدَّ
األردبيّل، املجّلد الثالث، املقاالت العربّية، مقالة آية اهلل الشيخ مصطفى أرشيف الشاهرودّي، حتت 
د عّل  س األردبيّل(: 281-305، املجّلد الثاين، مقالة حممَّ عنللوان )أضواء عىل بعض آراء املقللدَّ
ق األدربيّل(، مقالة مصطفى النورايّن األردبيّل،  برزنوئّي حتت عنوان )بعض اآلراء الاّصة للمحقِّ
ق األردبيللّل: 11-112، عدنان فرحان،=   حتللت عنوان: بعللض اآلراء الفقهيَّة الاّصللة للمحقَِّ



460

ة حتَّى يبني عىل أساسه كثرًيا،  أو عملهم برواية، ألنَّ )املشهور( مل تكن عنده مقولة مهمَّ
وقد رّصح بذلك يف مواضع عّدة)1(.

لكنّه يف مواضع أخرى وجدناه يقّر باملشللهور وجربه، لضعف السللند برشط عدم 
الاف)2(.

مللن هنللا، خللرق األردبيّل– جزئيًّللا- صللّ�م األمان الذي كان يسللري عليلله أمثال 
ا  الشللهيدين األّول والثاين من جرب الضعف باملشللهور أو ما شابه، األمر الذي خلق جوًّ
جديللًدا يف األوسللاط العلميَّة الشلليعيَّة، إذ هبذه الطوة انارت، رّب� آخللر تلك القرائن 
احلاّفة التي يمكن أن تسللاند الرب، ومل يبق أمام الفقيه سوى السند معياًرا نائًيا للرجوع 

إليه.

ال يمكللن لنا التكّهللن بحجم اآلثار التي تركتهللا هذه املنهاجّيللة األردبيليَّة، إالَّ أّن 
رصد جتربة األردبيّل ومن بعده تلميذه صاحب املدارك سللتعطينا وعًيا أكرب بالتطّورات 

التي حصلت.

والشء البالغ احلساسللّية يف مسألة عدم االعتناء- ولو النسبّي- بفكرة املشهور هو 
البعد النفيّس الذي ترتكه هذه الظاهرة، فإّن سقوط هيبة املشهور من أحاسيس العامل أو 
الفقيه سوف يؤّدي بطبيعته إىل حتّطم حواجز نفسّية كانت حتول من دون تبنّي مواقف أو 
رؤى عىل خاٍف مع السائد، ومن َثمَّ فسياسة املحّقق األردبيّل يمكن عّدها لبنًة أساسيًَّة 

يف تغيري واقع بدل تكريسه مه� كان تقويمنا هلا ميدانًيا وعىل مستوى النتائج.

=حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمامّية: 333، مدّريس طباطبائّي، زمني در فقه إسامّي: 68/1.
)1( أمحللد األردبيللّل، جممللع الفائللدة والربهللان: 89/1، و226/2، و65/4، و91/8، 142، 
و93/9، و15/14، نعم لديه مواضع يأخذ فيها بعنرص الشللهرة مثل: 247/1-262، لكنّها 

موارد حمدودة هناك جمال للنقاش يف بعضها.
)2( جممع الفائدة والربهان: 176/1.
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2. اخلربة الرجالّية:

ا للمحّقللق األردبيّل بأمر األسللانيد، وتقديمه   العامللل الثاين: االهت�م البللارز جدًّ
كثرًيا من املعلومات الرجاليَّللة التي مجعها الباحث العراقّي ماجد الغرباوّي حّتى بلغت 
ما يقارب الثاثمئة صفحة )1(، األمر الذي يشللري إىل حجم املسامهات الرجاليَّة الكبرية 
التي قام هبا األردبيّل قياًسا بالفرتة املعارصة له، سّي� وأّن هذا النتاج كان- هبذا احلجم- 

مبثوًثا يف مطاوي الدراسات الفقهّية، وهو مؤرّش داّل ومهّم يف الوقت عينه.

ة  وهللذا التطّور الرجللايّل واألهّم احلضور الرجايّل الفاعل يف امل�رسللات االجتهاديَّ
مللرّده إىل إيلل�ن األردبيللّل- من جهللة- بأخبار اآلحاد، وعللدم أخذه كثللرًيا- من جهة 
 أخللرى- بالعنللارص احلاّفللة وال بالشللهرة الفتوائيَّللة أو... مللع كونلله معتقللًدا بالتنويع 

الرباعّي.

3. مواصلة تنشيط التنويع الرباعّي:

العامل الثالث: اهت�م األردبيّل بأمر األسانيد كثرًيا ب� حيفظ التنويع الرباعّي اجلديد 
للحديث، ومن ن�ذج تعّرضه لذلك نذكر عّينات ونشري يف اهلامش إىل موارد أخرى:

أ. يف مناقشللته روايللًة يف باب الصاة عىل املّيت يقللول: »ويف الثانية طلحة وهو برتّي، 
وقيل: عاّمّي« )2(.

ب. ويف بللاب القصللاص يناقللش روايًة بالقللول: »وال خيفللى أّن األوىل ضعيفة بعّ�ر 
الساباطّي، فإّنم قالوا: إّنه فطحّي، فتأّمل«)3(.

س األردبيللّل، البحوث الرجاليَّة والكاميَّة واألصوليَّللة يف جممع الفائدة والربهان  )1( مؤمتللر املقدَّ
وزبدة البيان: 291/5.

)2( أمحد األردبيّل، جممع الفائدة والربهان: 463/2.
)3( املصدر نفسه: 15/14.
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ج. ويف الباب نفسلله يقللول: »رواها بطريقني: أحدمها ضعيللف بالقول يف معاوية بن 
حكيم بأّنه فطحّي...«)1(.

لكنّنا يف سياق بحثنا وجدناه يأخذ باملوّثق يف العديد من املواضع، ويذره يف العديد 
أيًضا، وتربير ذلك إّما القرائن أو أّنه يأخذ املوّثق، إذ ال يعارضه الصحيح ك� هو حمتمل 

جًدا)2(.

4. تربية جيل مهّم من عل�ء الرجال:

العامللل الرابع: تربيللة األردبيّل جيًا مميَّللًزا من العل�ء كان للله دور مهّم يف منهاج 
التعامللل مللع أسللانيد األخبللار ومسللامهات حديثيَّللة ورجاليَّللة أساسلليَّة، وأبللرز هذه 

الشخصيات:

زكللي الدين عنايللة اهلل القهبائّي )ق11هل(، كانت له مسللامهات رجاليَّة مهّمة . 1
جللًدا أبرزها )جممع الرجال( الذي حوى األصول الرجاليَّة القديمة مع رجال 
ابن الغضائرّي، واحلاشللية عىل نقللد الرجال للتفريّش، وله حاشللية أيًضا عىل 

منهج املقال لاسرتآبادّي، وهذا كّله يف الرجال.

املوىل عبد اهلل التسللرتّي )ت 1021هل(، وقد كانت له حاشللية عىل رجال ابن . 2
داوود.

الشلليخ حسللن صاحب املعللامل )ت 1011هل(، وسلليأيت احلديللث عنه، وقد . 3
 كان للله يف احلديث والرجال كل من )التحرير الطللاويّس(، و)منتقى اجل�ن(، 

و...

)1( أمحد األردبيّل، جممع الفائدة والربهان: 49.
)2( راجللع: املصدر نفسلله: 39/5، 72-100، و62/8، 106، 197، 305، و115/9، 323، 

324، و262/10، 479، و112/12، 500، و323/14، 429.
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د بن عّل العامّل )ت 1009هل(، الذي سيأيت احلديث عنه إن شاء . 4 السلليِّد حممَّ
اهلل تعاىل.

د االسللرتآبادّي )ت 1028هل( الباحث الرجايّل املعروف، صاحب . 5 املريزا حممَّ
الرجال الكبري املسللّمى بل)منهللج املقال يف علم الرجال(، والرجال املتوسللط 
املعللروف بل)تلخيص األقوال يف معرفة الرجللال(، والرجال الصغري املعروف 

بل)الوجيز(، أو)توضيح املقال()1(.

مري فيض اهلل التفريّش )ت 1025هل(، وقد كان له كتاب يف رجال الشيعة.. 6

وناحللظ من خال طبيعة التامذة ومصنّفاهتم أيًضا أّن علم الرجال قد تنامى مع 
ا، األمر الذي يش بدور أفللكار األردبيّل يف تنامي  تامذة األردبيّل بشللكل الفت جللدًّ

الرتكيز عىل رجاالت السند ك� نؤّكده دوًما.

إّن هذه الشللخصّيات- السللّي� منها صاحبي املعامل واملدارك- لعبت دوًرا كبرًيا يف 
ّ إىل أعىل مسللتوى ممكن، إذ شّكلت اجليل األخري هلذه  مة احِللِّ الوصول بمدرسللة العاَّ

ة يف احلياة الشيعيَّة. املدرسة قبل انفجار قنبلة اإلخباريَّ

الشيخ حسن )ت 1011هـ( والرتكيز املضاعف عىل مقولتييِّ اإلي�ن والعدالة

سللاهم الشيخ حسللن ابن الشللهيد الثاين )ت 1011هل( يف معركة تعريف األنواع 

د أمني االسللرتآبادّي إىل أنَّ املريزا هذا كان للله دور يف تكوين  )1( عللىل الرغللم من ذلك، يشللري حممَّ
ا  قناعاتلله األخبارّيللة، فراجللع: الفوائد املدنيَّللة: املقّدمة آلل عصفللور البحرايّن، حيللث ينقل نصًّ
باللغة الفارسيَّة عن كتاب )دانشنامه شاهي( لألمني االسرتآبادّي يرّصح فيه بذلك، لكن الشيخ 
ة  ا أنَّه من املستغرب أن يكون املريزا االسرتآبادّي داعًيا لألخباريَّ السبحايّن يرتّدد يف هذا األمر، عادًّ
التللي تقول بيقينيَّة الكتب األربعة، وهو من أكرب عل�ء الرجال، وخيتم السللبحايّن كامه بالقول: 

ة حال، فالنفس ال تقنع ب� ُنِقل«. انظر له: تاريخ الفقه اإلسامّي وأدواره: 387. »وعىل أيَّ
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األربعللة للحديث، وسللّجل هناك تأكيًدا عىل رشطني أساسللّيني يف الللراوي مها اإلي�ن 
 ّ مة احِللِّ والعدالة، فلم يكتِف الشلليخ حسن بوصف اإلسللام يف الراوي كم فعله العاَّ
ا أّن املشللهور بني األصحاب هو اشللرتاطه)1(،  مللن قبل، بل أضاف وصف اإلي�ن، عادًّ
ومعنللى ذلك أّن أخبار غري الشلليعة سللتكون حمل عامة اسللتفهاٍم كبللرية إالَّ إذا جاء ما 

يسعفها من مثل عمل األصحاب أو ما شابه.

اه إىل املشللهور أيًضا)2(، ومن  وهكذا أضاف الشلليخ حسللن رشط العدالة، ناسًبا إيَّ
هنا أخذ بنفي الواسللطة بني الفسللق والعدالة، األمر الذي جعله يرفض روايات جمهول 
احلال)3(، ويرى الشلليخ حسللن أّن وصف العدالة يكفي عن وصفي اإلسام واإلي�ن، 
ألّن الكافللر وغري اإلمامّي كامها عنده غري عادلني، فالعدالة ال ربط هلا باعتقاد الفاعل 
 حّتللى يقللال: إّنه إذا أقدم عللىل ذنٍب معتقللًدا كونه معصية سللقط عنه وصللف العدالة، 

أما لو ارتكبه مع عدم اعتقاد املعصية فا يكون بذلك هابًطا إىل رتبة الفسق املوجبة لعدم 
قبول خربه بنّص آية النبأ)4(.

م الشلليخ حسللن خطوًة عىل والده الذي استغرب- أي الشيخ حسن-  وهكذا تقدَّ
من ادِّعائه ربط العدالة باالعتقاد باملعنى الذي أسلللفناه)5(، وبذلك فتح صاحب املنتقى 
البللاب عىل مرصاعيه لعمليَّة تطهري واسللع يف األحاديث، إن صللحَّ التعبري، وذلك ألّن 
آية النبأ تنّص عىل عدم األخذ بخرب الفاسللق، وعندما يرى الشلليخ حسن عدم الواسطة 
بني العدالة والفسللق، فمعنى ذلك لزوم إحراز العدالة لألخذ بالرب، وإذ كانت العدالة 

)1( الشيخ حسن، املعامل: 200.
)2( املصدر نفسه.
)3( املصدر نفسه.

)4( الشيخ حسن، منتقى اجل�ن: 5/1.
)5( املصدر نفسه.
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عنده شاملًة ملفهومي اإلسللام واإلي�ن كان معنى ذلك عدم جواز األخذ بالرب املوّثق 
بل احلسن إالَّ مع اعتضاده بقرينة، وال يراها الشيخ حسن قليلة)1(.

صاحب املدارك )ت 1009هـ( وقّمة التشّدد السندّي)2(

د بن السيِّد عّل بن أيب احلسللن بن احلسن العامّل اجلبعّي  السلليد شمس الدين حممَّ
املوسللوّي )ت 1009هل( أحد أسباط الشللهيد الثاين، صاحب الكتاب الشهري )مدارك 
مة األردبيّل   األحللكام يف رشح رشائع اإلسللام(، يعللّد العامّل من فروع مدرسللة العاَّ
)ت 993هل( هو والشلليخ حسللن، وقد كان دقيًقا يف أمر األحاديللث حّتى قيل: إّن من 
ميزاتلله نقله الروايللة بكاملها مع الدّقللة يف نقلها، وألجل ذلك عّد كتابلله )املدارك( من 

الكتب املعتمد عليها يف نقل الروايات)3(.

برز تشللّدد صاحب املدارك يف أمر األسللانيد جليًّا حين� دافع حّتى النهاية عن عدم 
حجّيللة الرب املوّثللق، أي: ذاك الذي يرويه غللري اإلمامّي االثني عللرشّي، حتَّى لو كان 
شلليعيًّا، فقد طّبق العامّل ذلك يف كتابيه )املدارك(، و)ناية املرام(، وكانت هلذا التطبيق 
ة عن الواقفيَّللة والفطحيَّة والغاة  مضاعفللات كبرية، انطاًقا من كثللرة الروايات املرويَّ

وأهل السنَّة.

وأمثلللة ذلللك مللن كتابيلله هذيللن كثللرية جللًدا، ففللي بحثلله حللول مقللدار الكّر، 
يواجلله السلليِّد العامللّل روايللًة عللن أيب بصللري، إالَّ أّنلله رسعللان مللا يقللول: »وهللي 
للد بللن حييللى، فإّنلله جمهللول، وعثلل�ن بللن عيسللى فإّنه   ضعيفللة السللند بأمحللد بللن حممَّ

)1( الشيخ حسن، منتقى اجل�ن: 4/1.
)2( أّخرنا صاحب املدارك عن الشيخ حسن عىل الرغم من أّن وفاته تسبق وفاته، ألجل اشتهار أمره 

يف التشّدد، فأردنا جعله بمثابة قّمة التشّدد قبل ظهور اإلخبارّية، مع فارق بسيط بني الوفاتني.
)3( السيِّد العامّل، مدارك األحكام: 37/1، مقّدمة التحقيق، السيِّد جواد الشهرستايّن.
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واقفللّي.. «)1(، و يللرّد روايللًة يف باب نللزح البئر معتقللًدا بضعفها بعّل بللن أيب محزة ألّنه 
واقفّي)2(، و يطرح روايًة يف مباحث األسللئار لضعف سللندها »باشللت�له عىل مجاعة من 

الفطحيَّة«)3(.

وهكذا أكَثَر صاحب املدارك من ردِّ الروايات التي يف سندها رجال من الواقفيَّة)4(، 
ة)8(، أو أشار إىل وجود حزازٍة فيها يف  والفطحيَّة)5(، وأهل السللنَّة)6(، والغاة)7(، والزيديَّ

ذاهتا...

ولكللي نضع القللارئ الكريم يف حجم الصللورة التي سللترتكها تطبيقات صاحب 
مة والشللهيدين، والتي كانت سللبًبا  املللدارك، بوصفها عصارة ما وصلته مدرسللة العاَّ
يف قلللق اإلخباريني فيلل� بعد، نقّدم هذه األمثلة، فسللهل بن زياد الللذي يصفه صاحب 
 املللدارك بأّنلله »عاّمّي«)9( جللاءت له يف الكتب األربعللة فقط 2304 روايللات)10(، وأّما 

)1( العامّل، مدارك األحكام: 49/1.
)2( املصدر نفسه: 82/1.

)3( املصدر نفسه: 132/1، وانظر: 162.
)4( الحللظ رّده الروايللات لوجللود الواقفيللة يف طريقهللا يف املللدارك: 16/3، 43، 177-176، 
املللرام:  و158/4-159، 484، و107/7، 220-221، و180/8، 248، 425، ونايللة 

113/1، و68/2، 96، 258.
)5( العامللّل، مللدارك األحللكام: 132/1، 243، و17/2، 302، و352/3، 427، و89/4، 
و111/5، 252، 277، و232/6، و306/7، و117/8، 155، 416، 425، وناية املرام: 

345/1، و53/2، 366.
)6( املصدر نفسه: 111/1، و156/4، 389، و424/7، وناية املرام: 102/2، 357.

)7( املصدر نفسه: 265/2.
)8( املصدر نفسه: 85/2، و329/4.

)9( املصدر نفسه: 424/7.
)10( أبو القاسم الوئّي، معجم رجال احلديث:  342-341/8.
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عللّل بن أيب محللزة البطائنّي الذي أسلللفنا أّن صاحب املدارك يراه واقفيًّللا فله يف الكتب 
األربعة 545 رواية)1(، وهكذا كانت للحسللن بن فّضال يف هذه الكتب 321 رواية)2(، 
د بن احلسن بن شّمون 140 رواية)4(، ولداوود  أّما زرعة فكانت له 318 رواية)3(، وحممَّ
الرّقللّي املغللايّل 66 رواية)5(، وأّما املفضللل بن عمر الذي عّده الكثللريون غري إمامّي فله 
 فيهللا 106 روايللات)6(، وهكللذا احلللال يف سلل�عة، إذ كانللت للله 222 روايللة)7(، وأّما 
د بن سللنان فكانت له 797 رواية)8(، وإلسللحاق بن عّ�ر الفطحّي 989 رواية)9(،  حممَّ
ولعللّل بن احلسللن بن فّضال الفطحللّي 510 روايات)10(، ولعبد اهلل بللن بكري الفطحّي 
334 رواية)11(، ولزياد بن املنذر أيب اجلارود الزيدّي 92 رواية)12(، وللسكونلّي العاّمّي 
1067 روايللة)13(، إىل مللا شللاء اهلل من التقديللرات األوليَّة التللي جعلناها يف خصوص 
الكتب األربعة، ف� ظنّك بمجموع املصادر احلديثيَّة ؟!! األمر الذي يدلِّل عىل أّن منهج 
صاحب املدارك سللوف يؤّدي –بالتأكيد- إىل طرح اآلالف الكثرية من النصوص نظًرا 

)1( أبو القاسم الوئّي، معجم رجال احلديث: 227/11.
)2( املصدر نفسه: 79/5، 50.

)3( املصدر نفسه: 258/7، 263.
)4( املصدر نفسه: 224/15.

)5( املصدر نفسه: 135/7.
)6( املصدر نفسه: 290/18.

)7( املصدر نفسه: 301/8.
د بن سللنان ضعيف عند صاحب املدارك ك� جاء يف املدارك:  )8( املصدر نفسلله: 138/16، وحممَّ

.50/1
)9( الوئّي، معجم رجال احلديث: 54/3.

)10( املصدر نفسه: 338/11.

)11( املصدر نفسه: 126/10.
)12( املصدر نفسه: 77/21.

)13( املصدر نفسه: 108/3، و103/23.
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لكثرة الرواة غري اإلماميني، هذا، فضًا عن رّد الكثري من الروايات باإلرسللال أو عدم 
توثيق بعض الرجال وجهالة حاهلم وغري ذلك ممّا هو كثري.

هذا، وقد انتقد املحّدث البحرايّن )ت 1186هل( صاحَب املدارك بأّنه اضطرب يف 
منهجه، فتارًة يرّد الرواية لوجود رجال غري إماميني يف سللندها، وأخرى يأخذ بروايات 

عىل الرغم من أّن فيها رواة غري إمامّيني)1(.

ز عىل األسللباب التي كانللت تدعو صاحب  والللذي يبدو أّن هللذه املاحظة مل تركِّ
املللدارك لألخذ ببعض الروايللات عىل الرغم من وجود رجال غري إمامّيني يف سللندها، 
ومنها وجود عمل املشهور هبا أو عدم وجود خمالف هلا من القواعد الرشعّية أو ما شابه 
ذلك من القرائن املوجبة لقبول الرواية حّتى عند صاحب املدارك نفسه)2(، لكّن مع ذلك 
مة  واجهنا نحن مشللكلة االضطراب يف مصللادر هذا الفريق من الشللهيد الثاين، والعاَّ
ّ ك� تقّدم وحّتى صاحب املدارك، ورّب� يمكن إجياد حّل له، لكنّه يستدعي ماحقة  احِللِّ
تها وهي كثرية جًدا، خيرج استعراضها عن طاقة هذه الدراسة وإطارها العام،  املوارد برمَّ
وإن كان اعتقادنا بأّن بعضها رب� يسللتعيص عن احلّل ك� هو احلال يف بعض الن�ذج التي 

، واهلل العامل. ّ مة احِللِّ ذكرناها سابًقا عن العاَّ

ز- ك� رشحنا سللابًقا- عىل األسللانيد بشكٍل بالغ،  نعم، يبدو أّن هذا اجليل وإن ركَّ
ده تارًة ك� ارتفعت مع  غري أّنه مل يلِغ عنارص أخرى من احلساب، وإن ارتفعت نسبة تشدُّ
صاحب املدارك، أو انخفضت أخرى يف عامل التطبيق، ك� انخفضت مع الشللهيد األّول 
ّ نفسلله، ومن هذه العنارص- حسللب ما ظهر لنا مللن جمموع ما ذكرناه يف  مة احِللِّ والعاَّ

)1( يوسف البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 45.
)2( راجللع: السلليِّد العامللّل، مللدارك األحللكام: 17/2، 85، و277/5-278، ونايللة املللرام: 

139/1، 384، و357/2.
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مة احِللِّّي وبذور تكّون مدر�صة ال�صند العالَّ

اهلوامش- ما يل:

الشهرة املؤّيدة.. 1

وجود إمجاع عىل األخذ برواية شخص مع عدم وجود الاف.. 2

عمل األصحاب برواية مع عدم خاف.. 3

وجود قرائن حاليَّة توجب الوثوق بالرواية.. 4

ورود الرواية يف غري موارد اإللزام.. 5

قة هنللا أو هناك يف كل�ت  إىل غللري ذلك من موارد وجدناها حللارضًة بصورة متفرِّ
هذا اجليل العل�ئّي، وهذا ما حتّدثنا عنه يف دراسللة أخرى عاجلت بعض مقوالت التيار 

اإلخبارّي يف هذا املجال.

ا، احتاج إىل قرابة  وهكذا ظهر هذا الّط السللندي يف الساحة الشلليعيَّة منهاًجا قويًّ
مة )ت 726هل(، وشلليخه ابن طاوس )ت 673هل(، وحّتى  قرون ثاثة منذ زمن العاَّ
زمن الشلليخ حسللن )ت 1011هل(، وصاحب املدارك )ت 1009هل(، ليشلليَّد معاول 
النقد يف األسللانيد، ويفتح طريًقا للتعامل مع السللنَّة املحكيَّة، رسعللان ما وجدنا ردَّات 
الفعل العنيفة عليه مع التيار اإلخبارّي نايات القرن العارش ومطلع القرن احلادي عرش 

اهلجرّي.
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َكاَة ...﴾ اَلَة َوَآُتوا الزَّ 44411البقرة﴿َوَأِقيُموا الصَّ

﴾ ُِذوا ِمْن َمَقاِم إبراهيم ُمَصىلاًّ 125385البقرة﴿ َواختَّ

126384البقرة﴿َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت﴾

127423البقرة﴿َوإِْذ َيْرَفُع إبراهيم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت...﴾

ُق َواْلـَمْغِرُب...﴾ 142418البقرة﴿ُقْل هللِ اْلـَمرْشِ

144418البقرة﴿َفَوليِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلـَمْسِجِد اْلـَحَراِم﴾

144389البقرة﴿َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم...﴾

292، 144287البقرة﴿َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾

َف هِبَِ�﴾ 158399البقرة﴿َفاَل ُجنَاَح علّيِه َأْن َيطَّوَّ

َّا يِف اأْلَْرِض...﴾ ا النَّاُس ُكُلوا مِم َ 168417البقرة﴿ َيا َأيُّ

ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكتَِب علّيُكُم...﴾ َ 178401البقرة﴿ َيا َأيُّ

ا ﴾ 180422البقرة﴿ إِْن َتَرَك َخرْيً

180391البقرة﴿ ُكتَِب علّيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم اْلـَمْوُت...﴾

َ� إِْثُمُه َعىَل...﴾ َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفإِنَّ 181352البقرة﴿َفَمْن َبدَّ
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184244البقرة﴿َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلكم﴾

اٍم ُأَخَر﴾ ٌة ِمْن َأيَّ 184399البقرة﴿َفِعدَّ

184390البقرة﴿َوَعىَل الَِّذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة﴾

ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ 185390البقرة﴿َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

َفُث إىَِل نَِسائُِكْم﴾ َياِم الرَّ 187406البقرة﴿ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصيِّ

جَّ َواْلُعْمَرَة...﴾ ُّوا احْلَ 196413البقرة﴿َوَأِت

199384البقرة﴿ُثمَّ َأفِيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس﴾

﴾.. 215390البقرة﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ

219384البقرة﴿وَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو﴾

﴾ َكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ 221391البقرة﴿َواَل َتنْكُِحوا امْلُرْشِ

222412البقرة﴿َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلل﴾

222412البقرة﴿َفاْعَتِزُلوا النيَِّساَء يِف اْلـَمِحيِض﴾

222485البقرة﴿َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن﴾

ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِسائِِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر..﴾ 226360البقرة﴿لِلَّ

بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروٍء﴾ َقاُت َيرَتَ 228384البقرة﴿َواْلـُمَطلَّ

237408البقرة﴿َأْو َيْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيَِّكاِح﴾

اَلِة اْلُوْسَطى﴾ َلَواِت َوالصَّ 384، 238396البقرة﴿َحافُِظوا َعىَل الصَّ

241، 238،398البقرة﴿َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي﴾
419

245420البقرة﴿َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا﴾
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267383البقرة﴿َأْنِفُقوا ِمْن َطييَِّباِت َما َكَسْبُتْم﴾

ُموا اْلـَخبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن﴾ 267400البقرة﴿َواَل َتَيمَّ

َبا﴾ َم الريِّ 275399البقرة﴿َأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

282419البقرة﴿َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم﴾

اًما َمْعُدوَداٍت﴾ 24390آل عمران﴿َأيَّ

73383آل عمران﴿إِنَّ اْلـُهَدى ُهَدى اهللِ﴾

َّا حُتِبُّوَن﴾ 92383آل عمران﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِم

َة﴾ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ 381، 96397آل عمران﴿إِنَّ َأوَّ

96381آل عمران﴿ُهًدى لِْلَعامَلنَِي﴾

381، 97386آل عمران﴿فِيِه َآَياٌت َبييِّنَاٌت َمَقاُم إبراهيم َوَمْن َدَخَلُه...﴾

97381آل عمران﴿َوهللِ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع...﴾

ْم إىَِل َأْمَوالُِكْم﴾ 2227النساء﴿اَل َتْأُكُلوا َأْمَواهَلُ

3408النساء﴿َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع﴾

َهاُت نَِسائُِكْم﴾ 23405النساء﴿َوُأمَّ

43403النساء﴿َأْو اَلَمْسُتُم النيَِّساَء﴾

وَن...﴾ 422، 74424النساء﴿َفْلُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ الَِّذيَن َيرْشُ

﴾... ْلُح َخرْيٌ 128401النساء﴿َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت... َوالصُّ

َ� اْلـَخْمُر َواْلـَمْيرِس...﴾ 146، 90385املائدة﴿إِنَّ

ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل حُتِلُّوا َشَعائَِر اهلل...﴾ َ 385، 2389املائدة﴿َيا َأيُّ
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اَلِة...﴾ 6393املائدة﴿إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ

6386املائدة﴿بُِرُءوِسُكْم...﴾

﴾ 6386املائدة﴿َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ

383، 6422املائدة﴿َوَأْيِدَيُكْم إىَِل امْلََرافِِق...﴾

ُقوا اهللََّ َواْبَتُغوا...﴾ ا الَِّذيَن َآَمنُوا اتَّ َ 34422املائدة﴿َيا َأيُّ

َ� َولِيُُّكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا...﴾ 54422املائدة﴿إِنَّ

422، 54424املائدة﴿َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَ...﴾

ِة َمَساكنَِي ِمْن َأْوَسِط...﴾ 89414املائدة﴿إِْطَعاُم َعرَشَ

97338املائدة﴿َجَعَل اهللُ الَكْعَبَة...﴾

َّا ُذكَِر اْسُم اهللَِّ علّيِه﴾ 119408األنعام﴿َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا مِم

31407األعراف﴿َيا َبنِي َآَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد...﴾

199415األعراف﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض...﴾

ٍة...﴾ ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا هَلُ 60384األنفال﴿َوَأِعدُّ

1385األنفال﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل هللِ...﴾

ٍء﴾ َ� َغنِْمُتْم ِمْن َشْ 411، 41414األنفال﴿َواْعَلُموا َأنَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى﴾ َسُه َولِلرَّ 41415األنفال﴿َفَأنَّ هللِ مُخُ

ا...﴾ ْلِم َفاْجنَْح هَلَ 62389األنفال﴿َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

َف اهللُ َعنُْكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم...﴾ 65389األنفال﴿اآْلََن َخفَّ

وَن َصابُِروَن...﴾ 65389األنفال﴿إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعرْشُ
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كنَِي َحْيُث َوَجْدُتُوُهْم﴾ 5390التوبة﴿ َفاْقُتُلوا اْلـُمرْشِ

12386التوبة﴿َوإِْن َنَكُثوا َأْيَ�هَنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم...﴾

ُكُم اهللَُّ يِف َمَواطَِن َكثرَِيٍة...﴾ 25427التوبة﴿َلَقْد َنرَصَ

ُكوَن َنَجٌس﴾ َ� اْلـُمرْشِ 28425التوبة﴿إِنَّ

29390التوبة﴿َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ...﴾

103413التوبة﴿إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلـُهْم﴾

ْم...﴾ 103413التوبة﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

387، 103413التوبة﴿َوَصليِّ علّيِهْم﴾

ُروا...﴾ 108384التوبة﴿فِيِه ِرَجاٌل حُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ

ى ِمَن اْلـُمْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم...﴾ 111424التوبة﴿إِنَّ اهللَ اْشرَتَ

113352هود﴿َواَل َتْرَكنُوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموا﴾

وُهْم َأْجَِعنَي...﴾ ا مَلُنَجُّ 5892-59احلجر﴿إاِلَّ َآَل ُلوٍط... إِنَّ

ٍء﴾ 89371النحل﴿تِْبَياًنا لُِكليِّ َشْ

34413اإلرساء﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾

ْمِس﴾ اَلِة  لُِدُلوِك الشَّ 78387اإلرساء﴿َأِقِم  الصَّ

78401األنبياء﴿َوَداُووَد َوُسَلْيَ�َن إِْذ حَيُْكَ�ِن يِف اْلـَحْرِث..﴾

28413احلّج﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع َلـُهْم﴾

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾ 29413احلّج﴿َوْلَيطَّوَّ

﴾ 3191احلّج﴿َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ
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يِن ِمْن َحَرٍج﴾ 241، 78359احلّج﴿َما َجَعَل علّيُكْم يِف الديِّ

نَي...﴾ احِلِ 414، 32426النور﴿َوَأْنكُِحوا اأْلََياَمى ِمنُْكْم َوالصَّ

33417النور﴿َفَكاتُِبوُهْم﴾

ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا...﴾ َ 72418النور﴿َيا َأيُّ

َ�ِء َماًء َطُهوًرا﴾ 91، 48241الفرقان﴿َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

﴾ ْؤَيا بِاْلـَحقَّ 27406الفتح﴿َلَقْد َصَدَق اهللُ َرُسوَلُه الرُّ

9386احلجرات﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا...﴾

ْمِس...﴾ 39406ق﴿َوَسبيِّْح بَِحْمِد َربيَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

ُجوِد﴾ 40410ق﴿َوَأْدَباَر السُّ

48406الطور﴿َوَسبيِّْح بَِحْمِد َربيَِّك ِحنَي َتُقوُم﴾

39398النجم﴿َوَأْن َلْيَس لِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى﴾

ُروَن﴾ ُه إاِلَّ اْلـُمَطهَّ 79395الواقعة﴿اَل َيَمسُّ

َقاِت َوَأْقَرُضوا اهللَ...﴾ ديِّ ِقنَي َواْلـُمصَّ ديِّ 18420احلديد﴿إِنَّ اْلـُمصَّ

وا َيا ُأوِل اأْلَْبَصاِر﴾ 2353احلرش﴿َفاْعَترِبُ

10391املمتحنة﴿َواَل ُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر﴾

227، 14383الصف﴿َمْن َأْنَصاِري إىَِل اهلل...﴾

9405اجلمعة﴿َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهلل﴾

وا يِف اأْلَْرِض... ﴾ اَلُة َفاْنَترِشُ 407، 9412اجلمعة﴿ َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

9425اجلمعة﴿َوَذُروا اْلَبْيَع﴾



479

الصفحة رقم اآليةالسورةاآلية

18420التغابن﴿إِْن ُتْقِرُضوا اهللَ َقْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم﴾

اَر َواْلـُمنَافِِقنَي﴾ 8385التحريم﴿َجاِهِد اْلُكفَّ

18406اجلن﴿َوَأنَّ اْلـَمَساِجَد هللِ﴾

ْيَل إاِلَّ َقلِياًل...﴾ ُل* ُقِم اللَّ ميِّ ا اْلـُمزَّ َ ل﴿َيا َأيُّ 407، 1420-3املزميِّ

ُبوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن...﴾ ل﴿َوَآَخُروَن َيْضِ 20420املزميِّ

َ ِمَن اْلُقْرَآِن﴾ ل﴿َواْقَرُءوا َما َتَيرسَّ 20397املزمَّ

ل﴿َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا...﴾ 20420املزمَّ

َبٍة﴾ 16383البلد﴿َأْو ِمْسكِينًا َذا َمرْتَ

5358البينة﴿وما ُأِمُروا إال لِيْعُبُدوا اهلل...﴾

2384الكوثر﴿َفَصليِّ لَِربيَِّك َواْنَحْر﴾

6389الكافرون﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾

اَلَة اْلـَحَطِب﴾ 4377املسد﴿َواْمَرَأُتُه َحَّ
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)حرف األلف(

موا َحَرامها« د»أِحلُّوا َحالهلا وَحريِّ 389النبي حممَّ

د»إذا كان املاء قدر كّر مل ينجسه شء« 395النبي حممَّ

د»إذا مات ابن آدم...« 398النبي حممَّ

342اإلمام الصادق»أساء«

د»األسعار إىل اهلل« 400النبي حممَّ

د»اسعوا، فإنَّ اهلل كتب عليكم السعي« 399النبي حممَّ

57اإلمام الصادق»اكتب وبّث كتبك يف إخوانك...«

56اإلمام الصادق»اكتبوا فإنَّكم ال حتفظون حّتى تكتبوا«

ر علّيه« د»إالَّ أنَّ يطلب شطًطا فيسعيِّ 400النبي حممَّ

ُهمَّ صليِّ عىل أيب أوىف وآل أيب أوىف« د»اللَّ 398النبي حممَّ

419اإلمام الرضا»إن شئت فاقنت، وإن شئت ال تقنت«

419ابن مسعود»إنَّ علياًّا قنت يف املغرب«

د»أنت ومالك ألبيك« 399النبي حممَّ
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د» إنَّ� األع�ل بالنَّيات« 394النبي حممَّ

384اإلمام عّل»إنَّ� القرء: الطهر«

ه ملَّا نزلت سأل النبّي جربائيل عن )النحر(« 384اإلمام عّل»إنَّ

385ابن عّباس»إهنا غنيمة بدر«

د»أولئك العصاة، اولئك العصاة« 399النبي حممَّ

)حرف الباء(

342اإلمام الصادق»بل تؤكل«

د»البيعان باخليار ما مل يفرتقا« 305، 400النبي حممَّ

)حرف اجليم(

401»جرح العج�ء ُجبار«

د»ُجعلت ل األرض مسجًدا وتراهبا طهوًرا« 395النبي حممَّ

385ابن عّباس» جهاد الكفار بالسيف...«

385احلسن البرصّي»جهاد املنافقني بإقامة احلدود علّيهم«

)حرف الصاد(

د»الصائم يف السفر كاملفطر يف احلض« 399النبي حممَّ

د»الصلح جائز من املسلمني...« 401النبي حممَّ

)حرف العني(

384اإلمام الصادق»العفو هو الوسط من غري إرساف وال إقتار«

)حرف الغني(
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395عمر»الغبرياء التي هنى النبّي عنها هي الَفّقاع«

)حرف الفاء(

427اإلمام اهلادي»فعددنا تلك املواطن فكانت ث�نني«

)حرف الكاف(

398ابن مسعود»كان رسول اهلل ال يصل صالة مكتوبة...«

175اإلمام الصادق»كان نعل سيف رسول اهلل...«

د»كلُّ صالة مل ُيقرأ فيها فاحتة الكتاب فهي ِخداٌج« 397النبي حممَّ

د»كلُّ مسكر حرام، وكلُّ مخر مسكر« 395النبي حممَّ

)حرف الالم(

د»ال تبع ما ليس عندك، وال بيع إالَّ يف ما يملك« 400النبي حممَّ

» 397عائشة»ال تقبل صالة إالَّ بطهور وبالصالة َعَلَّ

تها وال خالتها« د»ال تنكح املرأة عىل عمَّ 399النبي حممَّ

د»ال صالة إاِلَّ بطهور« 395النبي حممَّ

د»ال صالة إالَّ بفاحتة الكتاب« 397النبي حممَّ

419اإلمام الصادق»ال قبله وال بعده«

397اإلمام الصادق»ال منافاة بني احلديثني...«

385سعيد ابن املسيب»ال نفل بعده«

د»ال وصيَّة لوارث« 391النبي حممَّ

359اإلمام عّل»ال جيوز تقديم طواف النساء...«
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مت علّيهم الشحوم ...« د» لعن اهلل اليهود!  حريِّ 399النبي حممَّ

د»لو علمت اإلرساع ألرسعت ...« 405النبي حممَّ

343اإلمام الصادق»ليس ألحد فيها شفعة«

د»ليس من الربَّ الصيام يف السفر« 399النبي حممَّ

)حرف امليم(

384اإلمام الباقر»ما فضل عن قوت السنة«

د»ماذا تفعلون يف طهركم« 384النبي حممَّ

384اإلمام الباقر»املراد باإلفاضة إفاضة عرفات«

ر بغري فقه فقد ارتطم يف الربا« د»من اجتَّ 400النبي حممَّ

د»من أحيا أرًضا فهي له« 305النبي حممَّ

د»من فاتته صالة العرص فكأنَّ� وتر أهله وماله« 384النبي حممَّ

)حرف النون(

د»الناس مسّلطون عىل أمواهلم« 400النبي حممَّ

د»نعم« 398النبي حممَّ

167اإلمام الرضا» نعم، أنا أشرتي  اخلف من السوق...«

168اإلمام الرضا »نعم، ليس علّيكم املسألة...«

هم« 384األصحاب»نغسل الغائط بالماء، فأقرَّ

)حرف اهلاء(

د» هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إاِلَّ به« 394النبي حممَّ
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384اإلمام الصادق»هو ثمرات القلوب«

395اإلمام الرضا»هو مخر جمهول«

)حرف الواو(

د»الزعيم غارم« 401النبي حممَّ

د»ولد الزنى ال يكون نجيًبا« 183النبي حممَّ

)حرف الياء(

92اإلمام الصادق»ينحر بدنة، وحيلق رأسه، ويرجع ...«

د»لو اجتمعت ربيعة ومض...« 401النبي حممَّ

د»نعم يرد علّيهم فاضل الديَّة« 401النبي حممَّ
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د 229، النبّي األكرم حممَّ  ،211  ،208  ،207  ،174  ،147
 ،313  ،305  ،285  ،276  ،272  ،248
 ،384  ،371  ،348  ،342  ،341  ،326
 ،395  ،394  ،393  ،392  ،386  ،385
 ،401  ،400  ،399  ،398  ،397  ،396

447 ،425 ،416 ،415 ،413 ،403

248، اإلمام أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب  ،245  ،228  ،220  ،98  ،94  ،86
 ،397  ،396  ،384  ،359  ،301  ،261

422 ،410 ،405 ،398

307فاطمة الزهراء

307اإلمام احلسني

اد 307، 421اإلمام عّل بن احلسني السجَّ

د بن عّل الباقر 397، اإلمام حممَّ  ،396  ،395  ،392  ،389  ،384
426 ،418 ،405 ،403 ،400 ،398

د الصادق 342، اإلمام جعفر بن حممَّ  ،197  ،175  ،129  ،95  ،94  ،92
 ،396  ،395  ،390  ،385  ،384  ،343
 ،419  ،410  ،405  ،403  ،399  ،397

427 ،421
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94، 95، 174اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

394،395، اإلمام عّل بن موسى الرضا  ،328  ،300  ،167  ،94  ،93
419 ،396

د بن عّل اجلواد 406اإلمام حممَّ

د اهلادي 94، 427اإلمام عّل بن حممَّ

ة املهدّي 96اإلمام احلجَّ
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441 آدم متز  

مللة الطهرايّن=  آقللا بزرگ الطهللرايّن= العاَّ

ق الطهرايّن= صاحب الذريعة      19،  املحقِّ

 ،66  ،64  ،62  ،61  ،60  ،58  ،54  ،42

 ،89  ،84  ،83  ،82  ،81  ،79  ،72  ،70

 ،256  ،247  ،202  ،113  ،112  ،98

446 ،316 ،257

463 آل عصفور البحراينّ  

388 اآلمدّي  

إبراهيم البهادرّي، الشيخ             101، 196، 201

249 إبراهيم الزرجّي  

د اجلوينّي الراسايّن            79، 83 إبراهيم بن حممَّ

81 ابن األخر  

242 ابن االعرايبّ  

ّي= عّل بن احلسني     302،  ابن بابويه القمِّ

419 ،328 ،321

300 ابن البخرتّي  

ابن اجلُنيد اإلسكايّف      130، 134، 149، 

426 ،368 ،334 ،326 ،321 ،272

ابن جريج                               389، 406

303 ابن جزلة  

ابن احلاجب احللبّي                          198، 199

 ابللن حجللر العسللقايّن= صاحللب لسللان 
453 امليزان  

404 ابن حزم  

374 ،159 ،84                         ّ ابن القّطان احللِّ

392 ابن القيم  

= احلسن بن عّل           54، 57،   ابن داود احللَّ
440 ،439 ،256 ،254 ،83 ،82 ،79 ،58

302 ابن دريد  

الديللن  ريض  القطيفللّي،  راشللد   ابللن 
118 احلسينّي  

ابن راهويه                           407، 409

ابن زهرة احلسينّي احللبّي، أبو املكارم  81، 

 ،200 ،198 ،197 ،196 ،195 ،130 ،87 
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 ،211  ،208  ،207  ،206  ،202  ،201

 ،219  ،218  ،217  ،215  ،213  ،212

 ،225  ،224  ،223  ،222  ،221  ،220

 ،232  ،230  ،229  ،228  ،227  ،226

 ،240  ،239  ،238  ،237  ،236  ،235

 ،246  ،245  ،244  ،243  ،242  ،241

350 ،260 ،247

302 ابن سام اهلروّي  

409 ابن سريين  

457 ابن شمون  

ابن شهر آشوب            199، 255، 440، 441

ابن الصاح     404، 441، 453، 454، 455

ابن طاوس= عّل بن طاوس      83، 245، 

469 ،454 ،447 ،440 ،345 ،322

386 ابن عامر  

ابللن عّباس        245، 372، 385، 386، 

 ،406  ،405  ،403  ،396  ،394  ،389

410 ،407

ابن العريبّ                         372، 376

303 ابن عصار   

303 ابن عطار  

445 ابن عقدة  

ابن أيب عقيل     126، 130، 134، 149، 

 ،335  ،333  ،321،326  ،272  ،166

419

451 ابن أيب عمري  

41 ابن العودّي  

302 ابن فارس  

392 ابن قدامة  

ابن مسعود                  398، 405 

54 ابن نجدة  

439 ابن يونس  

أبو بصري                             397، 450، 465

408 أبو ثور  

أبللو حنيفللة    220، 222، 263، 267، 

 ،426  ،408  ،407  ،401  ،397  ،394

437

302 أبو سعيد األصمعّي  

أبو عّل الطويّس= ابن الشيخ الطويّس           253

225 أبو الفتح الكراجكّي  

أبو الفضل حافظيان البابلّ                  454، 456

ق   أبو القاسم الوئّي= اإلمام الوئّي= املحقِّ
الوئللّي     66، 231، 234، 373، 449، 

467 ،466
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أبو القاسم بن الوزير مؤيد الدين العلقمّي          83

197 أبو املجد  

88 د املرتضوّي، السيَّد   أبو حممَّ

199 أبو هاشم املجتبى  

407 اء   أبو يعىل الفرَّ

407 أبو يوسف  

56 أمحد حسن الباقورّي، الوزير  

أمحد بن حسن النباطّي العامّل، الشيخ  42

أمحد احلسينّي                               82، 90، 94

11 أمحد عبد العايل الكعبّي  

أمحد عّل احللَّ                      7، 8

أمحد بن حنبل   220، 409، 397، 400، 

408 ،407 ،404

8 أمحد الصايف، السيَّد  

أمحد بن طاوس   322، 339، 345، 433

أمحد بن عبد الرضا البرصي                 94، 456

أمحد بن عبد اهلل بن املتّوج البحرايّن، الشيخ  

424 ،420 ،418 ،160 ،116 ،112

أمحد بن عبد الكريم                       82، 85

159 أمحد بن القاسم احلسينّي  

أمحد بن فهد األحسائّي                   111، 112، 113

، الشيخ       54، 59، 70،  ّ أمحد بن فهد احللِّ

 ،114  ،113  ،112  ،111  ،110  ،107 

 ،120  ،119  ،118  ،117  ،116  ،115

 ،126  ،125  ،124  ،123  ،122  ،121

 ،134  ،133  ،131  ،129  ،128  ،127

 ،141  ،140  ،139  ،138  ،136  ،135

 ،147  ،146  ،145  ،144  ،143  ،142

 ،319  ،152  ،151  ،150  ،149  ،148

374 ،337 ،329 ،320

د، ابن ربيب              312، 313 أمحد بن حممَّ

س األردبيّل،  د األردبيّل= املقدَّ أمحد بن حممَّ

للق       451، 458، 459،  مللة، املحقِّ العاَّ

465 ،463 ،462 ،461 ،460

105 د مهدّي النراقّي   أمحد بن حممَّ

465 د بن حييى   أمحد بن حممَّ

256   ّ أمحد بن مسعود احللِّ

159 أمحد بن النّجار  

أمحد بن أيب نرص البزنطّي                167، 168، 451

أمحد بن حييى اهلذيلّ                            79، 81

11 إدريس محد، الدكتور  

197 إسحاق بن جعفر  

إسحاق بن عّ�ر                        167، 438، 467

197 أسد اهلل إس�عيليان  
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95 إس�عيل بن جابر  

إسلل�عيل بن زياد  السكويّن     299، 346، 

467 ،458

306   أم العّباس

397 أنس  

407 األوزاعّي  

107 أيوب السلطايّن، الشيخ  

)حرف الباء(

398 البخارّي  

398 الرباء بن عازب  

95 بريد  

404 ار   البزَّ

397 بال  

البهائّي،  الشيخ                    441، 455

131 البيهقّي الكيدرّي  

)حرف التاء(

60 التقوّي  

)حرف الثاء(

242 ثعلب  

421 الثعلبّي  

)حرف اجليم(

جابر بن عبد اهلل األنصارّي                399، 405

459 اجلابلقّي الربوجردّي  

376 جاد احلق عّل جاد احلق  

اجلبائّي                                   410، 418

جربائيل                                   384، 397

اص                                   372، 375، 429 اجلصَّ

256 جعفر بن أمحد  احلائرّي  

 ،18 ،17           ّ جعفر بن احلسن = املحّقق احِللِّ

 ،57  ،56  ،55  ،54  ،53  ،52  ،51  ،19 

 ،102 ،94 ،87،88 ،81 ،80 ،79 ،58

 ،122  ،111  ،110  ،105  ،104  ،103

 ،258  ،257  ،252  ،153  ،133  ،124

 ،312  ،294  ،271  ،270  ،269  ،268

 ،321  ،320  ،319  ،317  ،316  ،314

 ،339  ،337  ،336  ،325  ،323  ،322

 ،368  ،359  ،353  ،345  ،341  ،340

452 ،449 ،439 ،438 ،433

20   ّ جعفر بن الزهدرّي احِللِّ

جعفر السللبحايّن، الشيخ       77، 81، 83، 

 ،454  ،312  ،238  ،235  ،234  ،213

463

300 جعفر بن س�عة  

جعفر كاشللف الغطاء            33، 45، 46
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جال األسدّي                       80، 225
جال الدين السيوطّي                     81، 376، 386
114 مجال الدين، السيَّد  
465 جواد الشهرستايّن، السيِّد  
387  ،302 اجلوهرّي                       

)حرف احلاء(
حريز                                95، 342
119 حسن األمني  
45 حسن آل أيب جامع العاملّ  
احلسللن البللرصّي       230، 385، 389، 

448 ،423
160   ّ حسن بن راشد احللِّ
438 احلسن بن س�عة  
حسللن بن الشهيد الثاين، الشلليخ      445، 

469 ،465 ،464 ،463 ،462
احلسللن ابللن أيب عقيل العلل�يّن           126، 

321 ،272 ،224 ،134
247 احلسن بن عّل الطربّي اآلملّ  
د بللن عللّل، ابن  احلسللن بللن عللّل بللن حممَّ

 
82 أبزر احلسينّي  
245 احلسن بن ع�رة  
احلسن بن حمبوب= ابن حمبوب      92، 95، 

97

احلسللن بن أيب طالللب اليوسللفّي، الفاضل 
للق اآليّب   54، 57، 58، 87،  اآليّب= املحقِّ
 ،296  ،294  ،257  ،252  ،149  ،123
 ،316  ،315  ،314  ،313  ،312  ،311
 ،327  ،325  ،324  ،323  ،320  ،317
 ،344  ،343  ،339  ،336  ،331  ،330

439 ،368 ،366 ،364 ،362 ،347
حسن الصدر                  453، 454، 456
مللة  للد القبيلليّس العامللّل، العاَّ  حسللن حممَّ
42 الشيخ            
حسن املصطفوّي، الدكتور                    93، 97
198 احلسن بن طاهر الصورّي  
احلسن بن فضال= ابن فضال           300، 223
82   ّ احلسن بن ن� احللِّ
256 ،122 ،19                        ّ احلسن بن حييى احللِّ
82 احلسني بن أردشري الطربّي  
حسني احلسنّي البريجندّي، الشيخ                     201
455 حسني احلسينّي اجلعفرّي  
59 حسني بن حيدر الكركّي  
255 حسني بن رطبة السوراوّي  
حسني الطباطبائّي، املدّريّس                    201، 223
حسللني الطربيّس، املحّدث النورّي    199، 

254
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العامللّل،  الصمللد  عبللد  بللن  حسللني 

455  ،42 الشلليخ                        

199 احلسني بن عّل الزينوبادّي  

89 د بن عبد اهلل   احلسني بن حممَّ

445 احلسني بن املختار  

199 حسني املريزا  

حسني اليزدّي، اآلغا                         87، 311

427 احلرمّي  

حفص بن غياث القايض           299، 346

299 احلكم بن عتبة  

462 حكيم  

احلكيم، السيِّد                             39، 65، 76

683 محزة  

309 حيدر احلسينّي، السيِّد  

حيدر حّب اهلل، الشيخ             431، 433

11 د عبيد   حيدر حممَّ

)حرف اخلاء(

الغفللورّي،  خالللد  

193  ،155  ،8 الشيخ  

411 الطايبّ  

203 الليل بن أمحد الفراهيدّي  

خليل الكريوايّن، الشيخ        193، 249، 309

238 المينّي، السيِّد اإلمام  

)حرف الدال(

408 داود  

467 داود الرقّي  

376 الدورّي، األستاذ  

)حرف الذال(

د بن أمحللد      254،  الذهبللّي، الشلليخ حممَّ

454 ،428 ،404 ،257

)حرف الراء(

11 رأفت ليث املرعبّي، السيِّد  

 راشللد بن إبراهيم بللن إسللحاق البحرايّن، 
255 الفقيه  

376 رشدي علّيان  

206 رضا األستادّي  

80 رضا املختارّي  

300 رفاعة  

332 رؤوف مجال الدين  

)حرف الزاي(

93 الزاهدّي  

406 اج   الزجَّ

392 زرارة  

زرعة                             300، 445، 467
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462 زكي الدين  القهبائّي  

الزخمرشّي                                     418، 421

406 الزهرّي  

467 زياد بن املنذر أيب اجلارود  

376 زيدان  

زيللن الدين عّل بللن أمحد اجلبعّي، الشللهيد 

الثللاين              21، 40، 43، 152، 326، 

 ،455  ،454  ،453  ،348  ،343  ،327

468 ،465 ،458 ،457 ،456

)حرف السني(

327  ،199 سامل بن بدران املرصّي  

السبزوارّي القّمّي، عّل املؤمن          201، 247

سللّار الديلمللّي            19، 51، 130، 

 ،321  ،272  ،226  ،215  ،149  ،137

357 ،350 ،334 ،326 ،323

السّدّي                                  385، 390، 406

130 سديد الدين احلميّص   

سعيد ابن املسيَّب                      230، 385، 406

سعيد بن جبري                            406، 407

الديللن قطللب  احلسللن،  بللن   سللعيد 

الراوندّي  130، 273، 321، 326، 372

118 سل�ن البحرايّن، الشيخ  

395 سليم بن جعفر  

سلي�ن املاحوزّي، الشيخ                 66، 68، 70

سلللي�ن بن احلسللن الصهرشتّي            130

245 سلي�ن بن مهران األعمش  

س�عة     300، 438، 442، 445، 457، 

467

544 الس�هيجّي  

سهل بن زياد                             346، 457، 466

)حرف الشني(

199 شاذان بن جربئيل القّمّي  

404 الشاطبّي  

 ،269  ،268  ،267  ،220 الشللافعّي     

 ،407  ،401  ،400  ،397  ،394  ،372

425 ،408

459 الشاه الصفوّي  

104 الشبريّي الزنجايّن، آية اهلل  

د احلسينّي األفطس        255 رشف شاه بن حممَّ

الشعبّي                         245، 406

57 شمس الدين اجلوينّي  

372 شمس الدين  بن يوسف  

454 شهاب الدين الكركّي  

63 د   الشريازّي، املجدِّ
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)حرف الصاد(

197 صاحب القاموس  

8 صادق الويلدّي، الشيخ  

92 صالح  

42 الصائغ علّ  

88 صفاء الدين البرصّي  

صفوان بن حييى األزرق                   95، 451

55 صفي الدين عيسى، القايض  

)حرف الضاد(

د بن مّكّي العامّل=  ضياء الدين عّل بن حممَّ

ل                     115، 159 ابن الشللهيد األوَّ

373 ضياء الدين األعرجّي  

)حرف الطاء(

الطربّي                           386، 421

طلحة بن زيد                       346، 443، 461

77 طه الطرزّي  

ظريف بن ناصح                         81، 86، 95، 97

)حرف العني(

92 عامر بن عبد اهلل بن جذاعة  
397 عائشة  
عّباد بن صهيب                          346، 442
عّباس القّمّي                            199، 314

157 عّباس احلّسون، الشيخ  
 عّباس القوچاينّ                            93، 198، 312
عبد األمري كاظم زاهد، الدكتور                           369
199 عبد اجلبار الرازّي، الشيخ  
د علّ                  88، 388 عبد احلسني حممَّ
223 عبد الرزاق املقّرم، السيِّد  
107 عبد الرسول املهاجر، الشيخ  
117                  ّ عبد السميع بن فياض األسدّي احللِّ
167   العبد الصالح
عبد العزيز بن نحرير الطرابليّس ابن الرّباج 
القللايض             103، 121، 130، 137، 
 ،260  ،213  ،205  ،198  ،197  ،138

367 ،334 ،329 ،273
عبد الكريم بن طاوس، السيِّد  82
346 عبد الكريم بن عمرو  
عبد اهلل أفندي األصبهايّن، املريزا= صاحب 
رياض العل�ء           55، 82، 114، 119، 

446 ،312 ،199
عبد اهلل بن بكللري= ابن بكري   443، 444، 

467

255 عبد اهلل بن جعفر الدوريستّي  

264 عبد اهلل التسرتّي  

152 عبد اهلل اجلزائرّي، السيِّد  
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عبد اهلل بن عّل بن زهرة، السيِّد     19، 80

444 عبد اهلل بن سنان  

63 عبد اهلل بن عّباس، الشيخ  

عبد اهلل بن عمر      220، 348، 395، 405

116 عبد اهلل بن رشفشاه  

 ،445  ،67 الشلليخ    املامقللايّن،  اهلل  عبللد 

456 ،448

376 د النجرّي   عبد اهلل بن حممَّ

307 عبيد اهلل بن النهشلّية  

42 عبد اهلل اليزدّي  

د العميدّي، السيِّد           225 عبد املّطلب بن حممَّ

عبد امللك بن شمس الدين القاشايّن             160

744 عبد النبي الكاظمّي  

عث�ن                                 220، 306

عث�ن بن عيسى                           220، 465

459 عدنان فرحان  

255 عريّب بن مسافر العبادّي  

174 عرفجة بن سعد  

377 العّز بن عبد السام  

406 عطاء  

= احلسللن بللن يوسللف ابن  ّ مللة احللللِّ العاَّ

ر األسللدّي           13، 19، 80، 81،  املطهَّ

 ،224  ،130  ،113  ،103  ،94  ،88

 ،274  ،270  ،269  ،268  ،258  ،246

 ،336  ،323  ،319  ،314  ،269  ،294

 ،436  ،434  ،433  ،431  ،388  ،360

 ،442  ،441  ،440  ،439  ،438  ،437

 ،448  ،447  ،446  ،445  ،444  ،443

 ،464  ،463  ،459  ،458  ،456  ،453

468

مة املجليّس    54، 55، 60، 70، 83،  العاَّ

 ،316  ،259  ،252  ،201  ،104  ،85

446

عّل اآلخوندّي                    93، 312

8 عّل األعرجّي، السيِّد الدكتور  

255 عّل بن إبراهيم العرييّض  

311 عّل بناه األشتهاردّي  

الصللاح  أبللو  احللبللّي=  تقللّي  بللن   عللّل 
احللبللّي    51، 130، 136، 161، 197، 

 ،217  ،215  ،214  ،206  ،202  ،198

 ،325  ،321  ،272  ،261  ،226  ،219

334 ،328

82 عّل بن مّحاد الليثّي الواسطّي  

الكللروايّن  عللّل  بللن  حسللن  عللّل 
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119 العامّل= ابن العرشة  

434 عّل حسني اجلابرّي  

359 عّل بن محزة  

467 عّل بن احلسن بن فضال  

160 عّل بن احلسن بن عالة  

عّل بن احلسللني بللن عبد العللايل الكركّي= 

 ،59  ،55  ،39  ،21 املحّقق الكركّي  

 ،152  ،151  ،139  ،138  ،126  ،68

258

عّل بن احلسللني، الرشيف املرتىض= السيِّد 

املرتللىض          130، 133، 182، 184، 

 ،211  ،209  ،206  ،203  ،202  ،198

 ،228  ،225  ،219  ،217  ،216  ،212

 ،246  ،245  ،244  ،243  ،239  ،234

 ،283  ،278  ،274  ،265  ،264  ،262

 ،322  ،321  ،301  ،299  ،292  ،290

 ،333  ،331  ،328  ،327  ،326  ،323

 ،350  ،349  ،347  ،338  ،336  ،334

 ،433  ،393  ،368  ،367  ،361  ،358

454 ،448 ،435 ،434

عّل بن أيب محزة                       450، 466، 467

11 عل خضرّي  

218 عّل الراسايّن، الشيخ  

343 عّل بن رئاب  

199 عّل بن زيرك القّمّي  

عللّل الطباطبائّي، السلليَّد= صاحب رياض 

املسائل     45، 62، 70، 71، 110، 113، 

329 ،231 ،224 ،153 ،125

عّل بن عبد احلميد، النّسابة              129، 454

للد الطائللّي= ابللن  عللّل بللن عللّل بللن حممَّ
 

151  ،117 طي                  

اهلللروّي  للد،  حممَّ بللن  سلللطان  بللن   عللّل 
96 القارّي  

118           ّ عللّل بللن الفضل بن هيكل احللِّ

ّي، ابن زهللرة        200 للد القمِّ عللّل بن حممَّ

83 د بن أمحد، الوزير   عّل بن حممَّ

48 د باقر الربوجنّي   عّل بن حممَّ

د بن احلائللرّي النيّل          114 عللّل بن حممَّ

د حسن= ابن الازن        115، 116 عّل بن حممَّ

د بن هال اجلزائرّي       116، 159 عّل بن حممَّ

88 عّل املوسوّي، السيَّد  

95 عّل بن النع�ن  

63 عّل النورّي  

116 عّل بن يوسف النيلّ  
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البيللايّض،  النباطللّي  يونللس  بللن  عللّل 
 

84  ،55 الشيخ                   

95 عّل أكرب الغفارّي  

255 ع�د الدين الطربّي  

442 ر   ع�َّ

ر بن موسى الساباطّي                      300، 461 ع�َّ

8 ر اهلايّل، الشيخ   ع�َّ

عمر بن الطاب                        395، 405، 406

عمرو بن احلسن بن خاقان، الشيخ  82

444 عمرو بن سعيد  

للد األعرج احلسللينّي  عميللد الديللن بن حممَّ

العميدّي                        80، 159، 225

11 عيَّاد محزة  

421 العّيايّش  

)حرف الغني(

404 الغزايلّ  

غّياث بن إبراهيم                   442، 444

)حرف الفاء(

157 فاضل احلّسون  

402 فاضل عبد الواحد  

الفاضللل املقداد= املقداد السلليورّي    13، 

 ،157  ،155  ،139  ،123  ،116  ،59

 ،330  ،319  ،315  ،252  ،161  ،159

 ،375  ،374  ،373  ،372  ،369  ،344

 ،383  ،382  ،381  ،378  ،377  ،376

 ،389  ،388  ،387  ،386  ،385  ،384

 ،395  ،394  ،393  ،392  ،391  ،390

 ،403  ،401  ،400  ،398  ،397  ،396

 ،412  ،411  ،410  ،409  ،408  ،404

 ،418  ،417  ،416  ،415  ،414  ،413

 ،424  ،423  ،422  ،421  ،420  ،419

430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425

159 فاطمة سّت املشايخ  

93 فاطمي، الدكتور  

فخار بن معد                     19، 81، 256

أمللني  الطللربيّس=  احلسللن  بللن   فضللل 
اإلسام        93، 372، 396، 418، 421

131 الفضل ابن شاذان  

397 الفضيل بن يسار  

)حرف القاف(

القاسم بن أصبغ القرطبّي       372، 375، 429

قتادة                   385، 390، 403، 406

159 قطب الدين الرازّي  

131 القمي الطربيّس، ع�د الدين  
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)حرف الكاف(

كاظم مدير شانه چي                        93، 454

312 كاظم املوسوّي البجنوردّي  

كريم الدين يوسف= ابن أيب القطيفّي             118

683 الكسائّي  

ك�ل الكاتب                       80، 225

273 الكيا اهلّرايس  

)حرف الالم(

307 ليىل بنت عروة  

)حرف امليم(

461 ماجد الغرباوّي  

مالك            148، 220، 267، 407، 408، 425

302 املرّبد  

جماهد                          390، 403، 406، 423

110 جمتبى العراقّي  

20 حمفوظ، الشيخ  

376 حممود شلتوت، الشيخ  

حمسللن األمللني، السللّيد      80، 82، 83، 

 ،199 ،197 ،119 ،102 ،97 ،85 ،84

454 ،447 ،446 ،445 ،212 ،201

256 حميي الدين احللبّي، السيِّد  

201 د آصف فكرت   حممَّ

82 د بن أمحد القسينّي   حممَّ

159 ل   د أكرب، ابن الشهيد األوَّ حممَّ

63 د إبراهيم الكلبايّس   حممَّ

463 د أمني االسرتآبادّي   حممَّ

د زمان الطهراينّ  55 د باقر بن حممَّ حممَّ

املحّقللق  السللبزوارّي=  باقللر  للد  حممَّ

السبزوارّي                  152، 233، 361

224 د باقر الاليّص، الشيخ   حممَّ

للد باقللر الوانسللارّي          80، 111،  حممَّ

 ،373  ،256  ،253  ،252  ،200  ،197

445

79 د باقر املحمودّي   حممَّ

455 د باقر املريداماد   حممَّ

د باقر، الوحيد البهبهايّن          42، 70،  حممَّ

449 ،230 ،72 ،71

د بن أيب الربكات الي�يّن الصنعاينّ  81 حممَّ

223 د تقّي األيروايّن، الشيخ   حممَّ

مللة  العاَّ التللللسللتلللللرّي=  تقللّي  للد   حمللللمَّ
التسرتّي                          294، 295، 440

د تقّي احلكيم                           388، 393 حممَّ

218 د تقّي الكشفّي، السيَّد   حممَّ

د تقّي بن مقصود املجليّس          44، 233 حممَّ
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للق،  املحقِّ پللژوه،  دانللش  تقللي  للد   حممَّ
الدكتور                      54، 57، 69

62 د اجلزائرّي   حممَّ

د جواد اجلايّل، السّيد                      15، 49 حممَّ

81 د بن جعفر بن أيب البقاء   حممَّ

للد العامّل= جللواد بن  للد جللواد بن حممَّ  حممَّ
د العامّل= صاحب مفتاح الكرامة         45،   حممَّ
 ،252  ،231  ،224  ،152  ،130  ،121

 ،336  ،323  ،331  ،325  ،312  ،296

343، 344ن 348، 354

د حسللن النجفللّي     93، 104، 153،  حممَّ

 ،252  ،233  ،231  ،226  ،224  ،198

312

378 د حسني عّل الصغري   حممَّ

198 د حسن النّقاش   حممَّ

د بن احلسللن، احلّر العامّل      55، 67،  حممَّ

 ،253  ،115  ،111  ،96  ،85  ،82  ،79

454 ،343 ،276

467 د بن احلسن بن شّمون   حممَّ

407 د بن احلسن الشيباينّ   حممَّ

د بن احلسللن الطويّس، الشلليخ      85،  حممَّ

 ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،90  ،87  ،86

 ،126  ،105  ،104  ،102  ،101  ،100

 ،198  ،167  ،143  ،141  ،133  ،130

 ،209  ،205  ،203  ،202  ،201  ،199

 ،217  ،216  ،215  ،214  ،213  ،212

 ،223  ،222  ،221  ،220  ،219  ،218

 ،247  ،246  ،244  ،239  ،237  ،234

 ،261  ،260  ،259  ،254  ،253  ،251

 ،268  ،267  ،266  ،265  ،264  ،262

 ،277  ،276  ،273  ،271  ،270  ،269

 ،292  ،291  ،290  ،285  ،279  ،278

 ،232  ،322  ،321  ،299  ،294  ،293

 ،334  ،330  ،329  ،326  ،325  ،324

 ،349  ،347  ،343  ،337  ،336  ،335

 ،393  ،373  ،372  ،358  ،353  ،351

 ،433  ،427  ،426  ،421  ،409  ،395

 ،445  ،441  ،440  ،437  ،436  ،435

454 ،452 ،451 ،450 ،449 ،446

الفلللاضللل  احلللللللسللن،  بللن  للد   حمللللمَّ
 ،152  ،102  ،93  ،85  ،70 اهلنللدّي    

226 ،225 ،198

أطللروش=  عللّل  بللن  احلسللن  للد  حممَّ

327 النارص الكبري  
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فخللر  يوسللف،  بللن  احلسللن  بللن  للد   حممَّ
 ،130  ،116  ،114  ،88 املحّققللني       

373 ،319 ،159 ،139

د احلسون، الشيخ             87، 198، 215 حممَّ

د بن احلسني الكيدرّي= صاحب إصباح  حممَّ

الشيعة                        101، 201، 222

86 د بن احلنفيَّة   حممَّ

د ابن عّل بن محزة ، ابن محزة الطويّس=  حممَّ

صاحللب الوسلليلة        51، 87، 103، 

 ،351  ،329  ،326  ،225  ،215  ،131

367

55 د الفاضل املشهدّي   حممَّ

86 د الكشفّي   حممَّ

يوسللف  املللريزا  ابللن  رضللا  للد  حممَّ

68 الطباطبائّي  

212 د رضا األنصارّي القّمّي   حممَّ

مة       285، 402، 403 د رضا املظفر، العاَّ حممَّ

64 د رضا شمس الدين   حممَّ

55 د زمان الطهراينّ   حممَّ

372 د بن السائب الكلبّي   حممَّ

11 د سامي   حممَّ

445 د بن سلي�ن التنكابنّي   حممَّ

د صادق بحر العلوم                      81، 97 حممَّ

د بن عبد اهلل بن زهرة احللبّي  80 حممَّ

410 د عبد الغني حسن   حممَّ

467 د بن سنان   حممَّ

للد بن عللّل بللن بابويلله القّمّي، الشلليخ  حممَّ

الصللدوق     94، 95، 96، 168، 243، 

343 ،321 ،269

د بن عّل العامّل اجلبعّي= سبط الشهيد  حممَّ

الثللاين= صاحللب مدارك األحللكام     21، 

 ،463  ،271  ،253  ،198  ،152  ،42

468 ،466 ،465

للد بن عّل بللن إبراهيم، ابللن أيب مجهور  حممَّ

األحسائّي        111، 117، 347

د بن عّل بن احلسني املوسوّي  42 حممَّ

455 د بن عّل التبنينّي   حممَّ

83 د بن عّل بن طاوس   حممَّ

د بن عمرو الكّشّ     97، 345 حممَّ

للد بن فاح احلويزّي املهدّي          119 حممَّ

61 د املجاهد، السيِّد   حممَّ

83 د بن أيب املعايلّ   حممَّ

للد بن مّكللّي العامّل اجلزينّي= الشللهيد  حممَّ

األّول     54، 79، 80، 84، 99، 102، 
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 ،115  ،114  ،113  ،111  ،104  ،103

 ،197  ،158  ،157  ،139  ،119  ،116

 ،270  ،258  ،236  ،232  ،231  ،198

 ،451  ،450  ،448  ،373  ،343  ،315

468 ،457 ،456 ،452

للد، الشلليخ املفيللد      100،  للد بللن حممَّ حممَّ

 ،246  ،219  ،136  ،132  ،130  ،126

 ،301  ،293  ،292  ،290  ،285  ،264

 ،331  ،328  ،327  ،322  ،321  ،307

 ،367  ،357  ،350  ،336  ،335  ،334

454 ،448 ،433 ،427 ،409

د بن مسلم                   352، 397 حممَّ

مرتلليض،  شللاه  بللن  حمسللن  للد  حممَّ

232 الفيض الكاشاينّ  

378  ،377 د مصطفى شلبّي   حممَّ

11 د مناضل   حممَّ

للد بللن منصللور بن أمحللد، ابللن إدريس   حممَّ
 ،103 ،100 ،86 ،85 ،80 ،79       ّ احللِّ

 ،149  ،144  ،142  ،136  ،135  ،130

 ،221  ،220  ،201  ،200  ،199  ،150

 ،251  ،249  ،238  ،225  ،223  ،222

 ،257  ،256  ،255  ،254  ،253  ،252

 ،264  ،263  ،262  ،261  ،260  ،258

 ،270  ،269  ،268  ،267  ،266  ،265

 ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271

 ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277

 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283

 ،294  ،293  ،292  ،291  ،290  ،289

 ،300  ،299  ،298  ،297  ،296  ،295

 ،306  ،305  ،304  ،303  ،302  ،301

 ،324  ،323  ،322  ،321  ،320  ،307

 ،331  ،330  ،329  ،328  ،327  ،325

 ،339  ،338  ،337  ،336  ،334  ،332

 ،355  ،354  ،353  ،352  ،350  ،347

439 ،433 ،427 ،393 ،359 ،358

256   ّ د بن ن� احللِّ حممَّ

د بن حييى بن سعيد اهلذيلّ  83 حممَّ

للد بللن يعقللوب الكلينللّي        95، 98،  حممَّ

433 ،105

د بن يوسف الطّي البحراينّ  70 حممَّ

197 د عّل، املدرس التربيزّي   حممَّ

د العرييّض  60 د عّل ابن السلطان حممَّ حممَّ

88 د عّل احليدرّي   حممَّ

259 د عّل برزنوئّي   حممَّ
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للد مهللدّي بحر العلللوم           23، 24،  حممَّ

373 ،345 ،329 ،313 ،114 ،64

257 د مهدّي الرسان   حممَّ

96 د نزار متيم   حممَّ

293 د بن النع�ن احلارثّي   حممَّ

119 د نوربخش، السيِّد   حممَّ

63 د هاشم الچهارسوقّي   حممَّ

حممود البستاينّ                          215، 442

حممود اجلابلقّي                              59، 60

حممود احلميّص الرازّي            273، 301

60 حممود املازندرايّن، السيِّد  

حميي الدين الواعظّي                          80، 225

307 املختار بن أيب عبيد  

املدّريّس، السيِّد               30، 39، 66، 69

املرتىض، السيِّد= احلسن بن زين الدين           211

231 مرتىض الربوجردي، الشيخ  

مرتىض عّل عبد الكريم احلسينّي النيّل            114

مة الشلليخ  للد أمللني، العاَّ مرتللىض بللن حممَّ

األنصللارّي     28، 59، 63، 234، 235

372 مساعد آل مسلم  

391 املسيح، النبّي  

مصطفى أرشيّف الشاهرودّي، آية اهلل   459

 مصطفى بن عبد هلل، حاجي خليفة               317، 

453

459 مصطفى النورايّن األردبيلّ  

307 مصعب بن الزبري  

462 معاوية بن حكيم  

129 معىّل بن خنيس  

معني الدين املازيّن املرصّي       131، 201، 

327

467 املفضل بن عمر  

118  ،20 مفلح بن حسن الصيمرّي  

الديللن  منتجللب 

441 الرازّي، الشيخ  

421 املنهال  

مهدي الرجائّي، السيِّد            93، 104

88 مهدّي شمس الدين، السيِّد  

93 موحد، الدكتور  

450 موسى بن بكر  

موسى بن رحلة بن فضل الربهيّي  68

68 موسى، الشيخ  

للد  مللللحللمَّ السلليَّللللد  ابللن  عللّل   مللري 
70  ،61 الطباطبائللّي                   

463 مري فيض اهلل التفريّش  
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)حرف النون(

النازل يف احلطم بن هند البكرّي           385

55 نارص بن إبراهيم البوهيّي  

112 نارص بن أمحد املتّوج  

683 نافع  

النجايّش     97، 345، 346، 439، 440

372 النجدّي  

245 النخعّي  

342 د التميمّي   نع�ن بن حممَّ

79 نور اهلل التسرتّي  

60 نورالدين عّل، السيِّد  

نور الدين الواعظّي                          90، 94

النيسللابورّي، احلاكللم            453، 454، 

455

)حرف اهلاء(

هبة اهلل بن ن�                             19، 81

245 اهلذيل بن رشحبيل  

395 هرقل  

345 هشام بن سامل  

96 هيثم نزار متيم  

)حرف الواو(

الواحدّي                                 400، 421

93 واعظ زاده  

396 الوشاء  

300 وهب بن منبه  

)حرف الياء(

حييى بن سعيد اهلذيّل    19، 77، 79، 80، 

 ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،85  ،83  ،81

 ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92

 ،105  ،104  ،103  ،102  ،101  ،100

106

177 اليسع القمّي  

يوسف البحرايّن= املحّدث البحرايّن     44، 

468 ،445 ،270 ،254 ،152 ،119

يوسف بن حاتم بن فوز العاملّ   82

يونس بن عبد الرمحن      300، 453
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)حرف األلف(

307 آل أيب طالب  

 ،85 ،83 ،97 ،74           ة آل البيت أئمَّ

 ،259 ،232 ،201 ،168 ،161 ،98 ،94

 ،300  ،285  ،283  ،275  ،271  ،270

 ،386  ،384  ،382  ،341  ،313  ،305

 ،404  ،402  ،400  ،396  ،394  ،393 

440 ،428 ،415 ،407 ،406 ،405

441 األخبارّيون  

147  ،46 اإلسام                       

386 األنصار  

أهللل السللنَّة     145، 146، 167، 212، 

 ،232  ،230  ،228  ،227  ،220  ،216

 ،248  ،246  ،245  ،243  ،238  ،237

 ،350  ،348  ،347  ،346  ،323  ،216

466 ،465 ،443 ،353

)حرف الباء(

ة                       442، 443، 457، 461 البرتيَّ

415 بنو املطلب   

197 بنو زهرة  

بنو هاشم                    295، 306، 415

)حرف اجليم(

مجاعة التقريب بني املذاهب اإلساميَّة             56

مجاعة املدّرسللني           71، 80، 85، 86، 

 ،206  ،200  ،198  ،197  ،94  ،88

 ،244  ،225  ،224  ،219  ،213  ،211

 ،329  ،320  ،319  ،312  ،311  ،251

 ،360  ،347  ،345  ،344  ،343  ،335

361

)حرف احلاء(

احلريبّ                           241، 352

احلنابلة                      167، 407، 409

احلنفيَّة                           167، 394

)حرف الذال(

الذّمّي                       140، 176، 352
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)حرف الزاء(

407 زفر بن اهلذيل  

ة          372، 442، 450، 466 الزيديَّ

)حرف الشني(

الشافعّية                         167، 394

الشيعة اإلمامّية                  19، 130، 131، 

 ،262  ،261  ،254  ،229  ،207  ،134

 ،295  ،288  ،276  ،266  ،264  ،263

 ،350  ،349  ،323  ،321  ،313  ،307

 ،453  ،449  ،448  ،440  ،436  ،372

464 ،463 ،460 ،459 ،458 ،454

)حرف الصاد(

الصحابللة               147، 220، 382، 

 ،429  ،428  ،406  ،404  ،399  ،385

437 ،340

119 الصوفّية  

)حرف العني(

العاّمّي                                51، 62

423 العل�ء املسلمون  

)حرف الغني(

الغاة                      443، 465، 466

)حرف الفاء(

الفطحّيللة          300، 441، 443، 444، 

467 ،466 ،465

)حرف القاف(

415 قريش بني هاشم  

)حرف الكاف(

الكّفار                300، 337، 352، 385

)حرف الالم(

جلنة التحقيق يف مؤسسللة النرش اإلسللامّي      

361 ،224 ،211 ،206 ،198 ،85

)حرف امليم(

167 املالكيَّة  

املسلللمون         128، 140، 147، 167، 

 ،401  ،386  ،317  ،293  ،230  ،168

428 ،423 ،411

119 املشعشعّية  

املقّلدة                     100، 222، 255

)حرف الواو( 

 ،441  ،439  ،438  ،346 الواقفّيللة     

 ،465  ،458  ،457  ،450  ،445  ،442

466
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)حرف األلف(

313 آبه= آوه  

40 إسامبول   

أصفهان                  62، 69، 206، 261، 

313

69 جامعة إهليات مشهد  

إيران                            8، 56، 201، 459

)حرف الباء(

307 بانقياه )القادسّية(  

307 بئر زمزم  

البرصة                           178، 179

بغداد                 79، 114، 212، 253، 402

307 البقيع  

307 باد فارس  

بريوت          36، 39، 56، 79، 80، 83، 

 ،202 ،201 ،198 ،197 ،99 ،96 ،93

 ،312  ،256  ،255  ،254  ،252  ،233

330 ،317 ،316

)حرف اجليم(

79 جامعة طهران  

97 جامعة مشهد  

43  ،40 جبع                       

جبل عامل      40، 79، 82، 117، 119، 

158

158 جّزين  

)حرف احلاء(

احلجاز                            201، 247

197 حلب  

للة الفيحللاء       7، 79، 110، 159،  احِللَّ

373 ،314 ،313 ،254 ،253

)حرف اخلاء(

179 خراسان  

)حرف الدال(

دار إحيللاء الللرتاث العريّب           93، 198، 

317 ،312

دار األضواء                       254، 256، 316
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دار التعللارف للمطبوعللات        80، 197، 
312 ،201

94 دار احلديث  
307   دار الزهراء
330 دار الكتاب العريبّ  
دار الكتب اإلساميَّة          94، 95، 329، 

343
دار الكتب العلميَّة                     80، 99
255 دار املعرفة  
285 دانش إسامّي  
دائللرة املعارف اإلسللاميَّة الكربى   255، 

332 ،312
257 دليل ما  

)حرف الراء(
الروضة احليدرّية                   251، 257

)حرف السني(
117 ساحل صور  
313 ساوه  
159 سيور  

)حرف الشني(
رشكة دار األرقم بن أيب األرقم  96

)حرف الطاء(
طهللران     60، 64، 68، 79، 86، 94، 

 ،313  ،312  ،219  ،218  ،199  ،95

343 ،337 ،329 ،314

)حرف العني(

سة                3، 8 العتبة العّباسيَّة املقدَّ

العللراق          56، 178، 179، 185، 

313 ،247 ،201 ،198

القاهرة                         56، 207، 383

260 دّي   قدس حممَّ

سللة         41، 58، 59، 63، 77،  قللّم املقدَّ

 ،87  ،86  ،85  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79

 ،105  ،104  ،101  ،96  ،94  ،90  ،88

 ،200  ،199  ،198  ،197  ،196  ،110

 ،215  ،213  ،212  ،211  ،206  ،201

 ،234  ،233  ،230  ،225  ،224  ،219

 ،254  ،253  ،252  ،251  ،244  ،238

 ،285  ،278  ،276  ،271  ،269  ،260

 ،319  ،315  ،313  ،312  ،311  ،295

 ،341  ،337  ،335  ،329  ،327  ،320

 ،353  ،348  ،347  ،345  ،343  ،342

361 ،360

)حرف الكاف(

71 الكاظمّية  
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كرباء                         24، 72، 110، 307

الكعبللة= البيللت احلللرام       179، 336، 

423 ،397 ،389 ،385 ،381 ،338

الكوفة                          79، 114، 179

)حرف الالم(

43 لبنان  

)حرف امليم(

جممللع البحللوث اإلسللامّية      88، 93، 

337 ،323 ،201

235 جممع الفكر اإلسامّي  

119 حمافظة خوزستان  

253 حملَّة اجلامعني  

46 حملَّة الع�رة  

449 مدرسة الشيخ الطويّس  

373 مدرسة املقداد السيورّي  

الرشيللف  والدراسللات  البحللوث   مركللز 

278 املرتىض  

مركز الدراسات والتحقيقات العلميَّة              219

مركز تراث احِللَّة      3، 4، 7، 8، 12، 20، 

 ،62  ،61  ،60  ،39  ،36  ،27  ،25  ،21

184 ،181 ،84 ،72 ،71 ،68 ،66

178 مسجد البرصة  

املسجد احلرام                     336، 418، 425

مشللهد= املشهد الرضوّي     59، 65، 69، 

337 ،323 ،97 ،93 ،88 ،73

مرص                      56، 58، 388

مطبعة اآلداب                     253، 388

278 مطبعة اإلسام  

393 املطبعة اإلساميَّة  

مطبعة الّيام                    199، 312

383 املطبعة السلفيَّة  

388 مطبعة املعارف  

402 مطبعة جامعة بغداد  

212 مطبعة ستارة  

مّكة املكّرمة                    358، 390، 394

مكتب اإلعللام اإلسللامّي     80، 269، 

327 ،315

مكتبة آستان قدس                   63، 69، 73، 76

مكتبة إس�عيليان                     197، 252

79 املكتبة اإلساميَّة  

261         مكتبللة اإلمام أمري املؤمنللني

مكتبة األندلس                   79، 253

املكتبة احليدرية                   84، 254

197 مكتبة الّيام  
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343 مكتبة الداورّي  

ة           337 املكتبة الرضويَّة إلحياء تراث اجلعفريَّ

مكتبللة  الصللدر=  حسللن  السلليَّد   مكتبللة 
الصدر                  60، 199، 314

60 مكتبة الشيخ الس�وّي  

376 ة   املكتبة الظاهريَّ

69 ة   املكتبة العامَّ

76 مكتبة الفيضيَّة  

66 مكتبة املجلس  

اآلثللار  إلحيللاء  للة  املرتضويَّ  املكتبللة 
218  ،86 ة                    اجلعفريَّ

مكتبللة آيللة اهلل املرعّش النجفللّي          20، 

 ،35  ،33  ،32  ،30  ،28  ،26  ،24  ،23

 ،66  ،63  ،62  ،61  ،59  ،58  ،38  ،37

 ،215  ،104  ،87  ،82  ،76  ،75  ،74

337 ،329 ،315 ،252

341 مكتبة بصرييتّ  

58 مكتبة كاشف الغطاء  

69 مكتبة گوهرشاد  

63 مكتبة مسجد جامع  

مكتبة ملك                      69، 76

215 منشورات احلرمني  

منشورات  الريّض                      90، 94

361 منشورات مهدوّي  

مهر استوار                197، 327

 ،88 ،81 ،79      سللة آل البيت مؤسَّ

 ،233  ،232  ،224  ،199  ،198  ،96

 ،343  ،342  ،276  ،270  ،254  ،253

353

سللة إسلل�عيليان     79، 88، 233،  مؤسَّ

320 ،319

سللة األعلمللّي للمطبوعات          233 مؤسَّ

 ،101 ،83      سة اإلمام الصادق مؤسَّ

312 ،260 ،196

258 سة البعثة   مؤسَّ

254 سة الرسالة   مؤسَّ

 ،88 ،77      سللة سلليِّد الشللهداء مؤسَّ

347 ،319 ،252

الوحيللد  د  املجللدِّ مللة  العاَّ سللة   مؤسَّ
230 البهبهاينّ        

410 سة املطبوعات احلديثة   مؤسَّ

سة املطبوعات الدينيَّة                88، 320 مؤسَّ

348 سة املعارف اإلساميَّة   مؤسَّ

سة املوّطئني لظهور إمام العرص               201 مؤسَّ
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سللة النرش اإلسامّي    80، 85، 86،  مؤسَّ

 ،200  ،198  ،197  ،110  ،94  ،88

 ،224  ،223  ،219  ،213  ،211  ،206

 ،271  ،260  ،252  ،251  ،243  ،225

 ،343  ،312  ،311  ،295  ،285  ،278

361 ،360 ،345

سة الوفاء                 83، 201، 252 مؤسَّ

)حرف النون(

 ،60  ،46  ،35  ،32 النجف األرشف  

 ،373  ،254  ،110  ،97  ،84  ،68  ،61

388

114 نر الفرات  

114 النيل  

)حرف اهلاء(

55 اهلند  
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)حرف األلف(

159 آداب احلّج  

 أجوبللة املسللائل= جوابللات ابللن إدريس= 

256 جوابات املسائل  

خمتللرص  للدّي=  املحمَّ الفقلله  يف  األمحللدّي 

األمحدّي                         272، 326

باملختللرص  الرشائللع  كتللاب   اختصللار 

57  ،53 النافع                         

453  اختاف احلديث ومسائله  

459            ّ مة احللِّ إرشاد األذهان= إرشاد العاَّ

إرشاد الطالبني إىل نج املسرتشدين              159

327 األركان يف دعائم الدين  

118 األدعية واألوراد والتوم  

159 األدعية الثاثون  

37 أساس األحكام  

االستبصار        266، 329، 332، 333، 367

إصباح الشلليعة بمصبللاح الرشيعة     101، 

222 ،201 ،200

237 األصول  

331 اإلعام  

أعيللان الشلليعة            115، 118، 119، 

345 ،316

االقتصللاد في� جيب عللىل العبللاد       202، 

266 ،217 ،214 ،204 ،203

158  ،43 األلفّية                      

أمل اآلمل              67، 111، 115، 118

 ،331  ،217  ،203  ،133 االنتصار      

 ،265  ،262  ،245  ،244  ،239  ،234

331

اإلنصاف يف حتقيق مسائل الاف  48

الفصللول  رشح  يف  اجلاليَّللة   األنللوار 
159 النصريّية  

64 األنوار الرضوّية  

73 أنوار الرياض  

83 أوثق الوسائل  

266 اإلجياز  
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رشائللع  رشح  يف  األحللكام   إيضللاح 

24 اإلسام  

441 إيضاح االشتباه  

76 إيضاح الرياض  

 إيضللاح املنافللع يف رشح النافللع يف خمتللرص 

59 الرشائع  

)حرف الباء(

بحار األنوار= البحار                 46، 54، 446

48 بحر اجلواهر  

36 بحر احلقائق  

البحر الامع يف رشح املخترص النافع  64

455  ،451 البداية                   

31 بدائع األحكام  

الربهللان السللاطع لألنللام يف رشح رشائللع 

37  ،23 اإلسام                         

خمتللرص  ألحللكام  القاطللع   الربهللان 

64 الرشائع  

322 البرشى  

158 البيان  

)حرف التاء(

68 تاريخ عل�ء البحرين  

453 تأسيس الشيعة  

التأّمليات= حاشية عىل الرياض  74

151 تبرصة املتعلمني  

266  ،257 التبيان                        

جتويد الرباعة يف رشح جتريد الباغة           159

التحرير الطاويّس                      455، 462

327 التحرير يف الفقه  

58 حتصيل املنافع  

118 حتفة الطالبني يف أصول الدين  

 حتقيللق دالئللل األحللكام يف رشح رشائللع 

35 اإلسام  

145 تذكرة الفقهاء  

69 ترمجة املخترص، فارسيَّة  

 ترمجللة املختللرص، للمللوىل عللاء الدين بن 

69 د القمّي   حممَّ

للد باقللر بن   ترمجللة املختللرص، للمللوىل حممَّ
69 د تقّي   حممَّ

د صالح بن سلطان عّل   ترمجة املخترص، ملحمَّ
69 الفراهاينّ  

273 التعريف  

تفسري مغمضات القرآن          159، 374

37 تقرير املرام  

57 تكملة املعترب  
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64 تكميل األحكام  

تلخيص األقوال يف معرفة الرجال            463

328 التنزيه  

مذهللب  عللىل  الفقهّيللة  القواعللد   تنضيللد 
374 اإلمامّية  

التنقيللح الرائع من املختللرص النافع     59، 

374 ،343 ،315 ،159 ،123

 ،167 التهذيب= هتذيب األحكام  

 ،353  ،352  ،333  ،329  ،269  ،266

421 ،367

هتذيب الوصول              434، 436

هتذيب الشيعة ألحكام الرشيعة                326

463 توضيح املقال  

)حرف اجليم(

31 جامع األحكام  

421 جامع البيان  

جامع اجلوامع                     25، 64

246  ،200 جامع الاف والوفاق  

اجلامللع للرشائللع= اجلامللع يف الرشائللع= 

جامع الرشائع= اجلامع         77، 80، 84، 

 ،93  ،92  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86  ،85

106 ،105 ،103 ،100 ،97

29 جامع الغرر  

جامع الفوائد يف تلخيص القواعد                 159

جامع املدارك يف رشح املخترص النافع  65

جامع املقاصد                  126، 151

مجل العلم والعمل            202، 203، 265

اجلمللل والعقللود= اجلمللل    204، 213، 

266 ،217 ،214

266 جواب احللبّيات  

جوامع اجلامع يف املخترص النافع  61

213 جواهر الفقه  

جواهر الكام     46، 48، 153، 343

جواهر الكام يف رشح رشائع اإلسام          27، 

)حرف احلاء(

حاشية الرشائع       23، 24، 33، 36، 37، 38

باقللر  للد  حممَّ اآلقللا  الرشائللع،   حاشللية 
44 البهبهللايّن        

طاهللر  للشلليخ  الرشائللع،   حاشللية 

45 احلچامللّي      

بللن  للد  حممَّ للشلليخ  الرشائللع،   حاشللية 
44 احلسللن        

د   حاشللية الرشائع، للموىل عبللد اهلل بن حممَّ
44 التوينّ  
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للد أمني بن   حاشللية الرشائللع، للمللوىل حممَّ
44 د          حممَّ
د بن عبد الفّتاح   حاشية الرشائع، للموىل حممَّ
44 التنكابنّي  
للد جعفللر  للمللوىل حممَّ الرشائللع،   حاشللية 
45 رشيعتمدار  
للد جعفللر  للمللوىل حممَّ الرشائللع،   حاشللية 
44 الكبودرآهنگّي  
 حاشللية الرشائع، للمريزا  إبراهيم املرعّش 
44 اآلملّ  
 حاشية الرشائع، للمريزا إبراهيم بن معصوم 
44 القزوينّي  
 حاشللية الرشائللع، للشللهيد عللّل بللن أمحد 
42 اجلبعللّي    
حاشية الرشائع، للمدّقق الشريواينّ  42
د   حاشية الرشائع، للموىل الفقيه الشيخ حممَّ
45 حسن كّبة  

 حاشللية الرشائع، للموىل عزيز اهلل بن املوىل 
44 د تقّي املجليّس   حممَّ
للوحيللد  اإلسللام،  رشائللع   حاشللية 
42 البهبهاينّ  
أكللرب  عللّل  للحللاج  املختللرص،   حاشللية 
45 الراسللايّن   

 حاشية املخترص، للسلليِّد عبد اهلل اجلزائرّي 
42 التسرتّي  

حاشية املخترص، للسيِّد عّل الطباطبائّي     45

حاشية املخترص، للسيِّد عّل اجلزائرّي  44

جللواد  للد  حممَّ للسلليِّد  املختللرص،   حاشللية 
45 العامللّل     

 حاشية املخترص، للسيِّد مريزا  إبراهيم عاء 
44 الدين حسني  

 حاشللية املختللرص، لعبد العايل ابللن املحّقق 

67 الكركّي  

 حاشللية املخترص، لعّل بن احلسللني بن عبد 
68 العايل الكركّي  

 حاشية املخترص، للشيخ إبراهيم بن سلي�ن 

67 القطيفّي  

 حاشية الرشائع، للشلليخ صالح ابن الشيخ 

42 د   حممَّ

النبللّي  عبللد  للشلليخ  املختللرص،   حاشللية 
68 اجلزائللرّي       

 حاشللية املخترص، للشلليخ عّل بن احلسللني 
68 الكركّي  

 حاشللية املخترص، للشلليخ عّل ابن الشلليخ 
68 د   حممَّ
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 حاشللية املخترص، للشلليخ عّل بن حسللني 
67 الكركّي  
 حاشية املخترص، للشيخ عّل بن سلي�ن بن 
68 درويش  
يوسللف  للشلليخ  الرشائللع،   حاشللية 
44 البحراينّ  
إبراهيللم  للمللريزا  الرشائللع،   حاشللية 
42 القزوينّي  
حاشية املخترص، لزين الدين الشهيد  67
 حاشللية املخترص النافع، أمحد بن عّل، احلّر 
67 العاملّ  
شللفيع  للسللّيد  الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
73 اجلابلقّي  
حسللني  للسلليد  الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
73 اللكنهوّي  
د باقر   احلاشللية عىل الريللاض، للشلليخ حممَّ
75 القايينّي  
عبللد  للمللوىل  الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
73 الوهاب  
د جعفر   احلاشللية عىل الرياض،  للموىل حممَّ
73 االسرتآبادّي  
 احلاشية عىل الرياض، لشمس الدين حممود 

75 املرعّش  

 احلاشللية عىل الرياض، للسللّيد أيب احلسللن 
76 األنگجّي  

حمسللن  للسللّيد  الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
76 احلكيللم      

للد تقّي   احلاشللية عىل الرياض، للسللّيد حممَّ
75 القزوينّي  

 احلاشللية عللىل الريللاض، للسللّيد مصطفى 
75 الكاشاينّ  

 احلاشللية عللىل الريللاض، للسللّيد مصطفى 
75 اللكنهوّي  

 احلاشللية عللىل الرياض، للشلليخ إسلل�عيل 

74 الزنجاينّ  

 احلاشللية عىل الرياض، للشيخ عبد احلسني 

74 الطرحيّي  

د تقي   احلاشللية عىل الريللاض، للمللوىل حممَّ
74 اهلروّي األصفهاينّ  

د عّل   احلاشللية عىل الريللاض، للمللوىل حممَّ
74 القراجه داغّي  

 احلاشللية عللىل الريللاض، للمللريزا نرص اهلل 

74 الفاريّس  

 احلاشللية عللىل الريللاض، للمللريزا  هاشللم 

75 الوانسارّي  
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 احلاشللية عىل الرياض، للمريزا عبد الواسع 
74 الزنجاينّ  
للد  حممَّ للمللريزا  الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
74 التنكابنّي  
د عّل   احلاشللية عللىل الرياض، للمللريزا حممَّ
75 الچهاردهّي  
جللواد  للد  ملحمَّ الريللاض،  عللىل   احلاشللية 
73 النراقللّي        
 احلاشللية عللىل جواهر الللكام، املللوىل عّل 
48 الكنللّي    
د   احلاشللية عىل جواهر الكام، للمريزا حممَّ
48 التنكابنّي  
462 حاشية عىل رجال ابن داود  
48 احلاشية عىل كتاب المس  
462 احلاشية عىل منهج املقال  
462 احلاشية عىل نقد الرجال  
حاوي املرام يف رشح رشائع اإلسام               21، 27
120 احلاوي لتحرير الفتاوي  
 حللاوي مللدارك األحللكام يف رشح رشائع 
21 اإلسام  
احلدائللق النللارضة= احلدائللق      44، 70، 

348 ،72 ،71

22 احلقائق  

حقائق الفقه يف رشح رشائع اإلسام  36

حواٍش عىل التهذيب واالستبصار  43

حواٍش عىل احلدائق واملدارك واملعامل       72

)حرف اخلاء(

رشائللع  رشح  يف  األعللام   خصائللص 

37 اإلسام  

خاصة األقوال  43، 439، 440، 446

رشائللع  رشح  يف  احلقائللق   خاصللة 

36 اإلسام    

الاف     98، 144، 205، 216، 217، 

 ،246  ،244  ،239  ،234  ،231  ،218

 ،278  ،266  ،265  ،262  ،261  ،259

347 ،332 ،323

120 اللل يف الصاة  

)حرف الدال(

117 الدّر الفريد يف علم التوحيد  

151 الدّر املنضود  

120 الدّر النضيد يف فقه الصاة  

 الللدّر واملرجللان يف األحاديللث الصحللاح 
446 واحلسان  

454 دراية احلديث  

29 الدّرة احلائرّية  
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الدروس الرشعيَّة يف فقه اإلماميَّة          158
39 دقائق األفهام  
دالئل األحكام                        26، 37

)حرف الذال(
25 ذخرية البضائع  
ذرائع األحام يف رشح رشائع اإلسام  34
32 ذرائع األنام  
24 الذرائع يف رشح الرشائع  
 الذريعة= الذريعة إىل تصانيف الشيعة   19، 
 ،112 ،72 ،67 ،61 ،60 ،43 ،42 ،39

247 ،125 ،116 ،114 ،113
ذكرى الشلليعة= ذكرى الشلليعة إىل أحكام 
الرشيعللة= الذكرى       102، 158، 168، 

456
)حرف الراء(

462 رجال ابن الغضائرّي  
440 رجال ابن داود  
345 رجال بحر العلوم  
68  ،30 الرسالة الرضوّية                 
328 الرسالة الغرية  
328 رسالة عّل بن بابويه  
رسالة يف اإلمجاع واالستصحاب  72
رسالة يف األصول المسة االعتقادّية  72

120 رسالة يف السهو يف الصاة  

رسالة يف تثليث التسبيحات األربع  72

201 رسالة يف حتريم الفقاع  

رسالة يف حتّمل العبادة عن الغري               120

 رسللالة يف جللواز االكتفللاء بربللة واحدة 

72 يف التيّمم  

120 رسالة يف كثري الشّك  

120 رسالة يف نّيات احلّج  

120 رسالة يف واجبات الصاة  

278 رسائل السيَّد املرتىض  

رسائل املحّقق الكركّي        138، 151

455 الرعاية  

الرواشح الس�وّية                 455، 456

152 روض اجلنان  

 ،119  ،111  ،70 اجلنّللات     روضللات 

445 ،200 ،199 ،197

الروضة البهّية                    40، 43

رياض الدالئل وحياض املسائل  70

)حرف الزاي(

زهر الرياض                           72، 74

)حرف السني(

152 الساج الوهاج  
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لتحريللر  احلللاوي  السائللر   السائللر= 

الفتللاوي      13، 86، 135، 136، 138، 

 ،252  ،251  ،231  ،221  ،199  ،144

 ،259  ،258  ،257  ،256  ،255  ،253

 ،266  ،265  ،264  ،262  ،261  ،260

 ،279  ،278  ،276  ،275  ،273  ،267

 ،290  ،289  ،288  ،287  ،283  ،281

 ،301  ،299  ،296  ،294  ،292  ،291

 ،347  ،331  ،320  ،306  ،303  ،302

355

28 سفينة األحكام  

455 سنن اهلداية يف علم الدراية  

)حرف الشني(

رشائع اإلسام= رشائع اإلسام يف مسائل 

احلال واحلرام     17، 18، 19، 20، 39، 

314 ،122 ،51 ،40

الرشائع باملخترص النافع             53، 57

454 رشح أصول دراية احلديث  

رشح الرياض، جمهول املؤّلف  73

رشح الرياض، للسّيد آقا أمحد القّمّي  75

125 الرشح الصغري  

رشح ألفيَّة الشهيد                   120، 159

الرشح الكبري                   41، 125

70 رشح اللمعة  

رشح املخترص النافع     58، 59، 61، 62، 

66 ،65 ،64 ،63

د   رشح املخترص النافع، للشيخ أمحد بن حممَّ
66 البحراينّ  

66 رشح ترددات املخترص النافع  

72 رشح ثاٍن عىل املخترص  

21 رشح خطبة الرشائع  

362 ر   رشح رسالة  ساَّ

رشح عىل الرياض، لعّل أكرب القزوينّي  76

الريللاض،  عللىل  رشح 

76 لفخر الدين النراقّي  

 رشح عىل الريللاض، لعبد الكريم اإليروايّن 
76 القزوينّي  

للد   رشح عللىل الريللاض، ملحمللود بللن حممَّ
76 الوئّي  

71 رشح عىل مفاتيح الرشائع  

رشح مبادئ األصول          159، 374

19 رشح نكت النهاية  

33 شعائر اإلسام  

شوارع األعام                   33، 34
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25 شوارع الرشائع  

)حرف الصاد(

302 صحاح اللغة  

الرصاط املستقيم واملنهج القويم  65

)حرف الضاد(

 الضيللاء اللللامللع فللللللي شللللللرح خمترص 

33 الرشائع      

الديللن  فخللر  للشلليخ  الامللع،   الضيللاء 

61 النجفّي  

)حرف الطاء(

118 طبقات أعام الشيعة  

حسللني  لغللام  الريللاض،   طرائللق 

64 الدربندّي  

 طوالللع اللللوامللع فللللي شللللرح املختللرص 

64 النافع  

)حرف العني(

ة= عللّدة األصللول         209، 212،  العللدَّ

 ،435  ،433  ،409  ،393  ،285  ،266

452 ،450 ،449 ،446 ،436

113 عّدة الداعي  

373 علل الرشائع  

118 عوايل الآليل  

)حرف الغني(

غايللة املللراد= غايللة املللراد يف رشح نكللت 

اإلرشاد                       102، 159، 315

 غايللة املللرام أو نايللة املرام، للسلليِّد عّل بن 
60 حمّمد العاملّ  

 غايللة املللرام ، للشلليخ حسللني بللن مفلللح 

20 الصمللريّي        

 غاية املرام، للسللّيد حسني ابن السّيد حسن 
22 مري حكيم  

غرر اجلامع يف رشح املخترص النافع  60

265 غرر الفوائد ودرر القائد  

302 غريب احلديث  

302 الغريب املصنّف  

153 غنائم األيام  

 غنيللة القاصديللن يف معرفللة إصطاحللات 

455 املحّدثني  

غنية النزوع يف ِعْلمللّي األصول والفروع= 

غنيللة النللزوع= الغنيللة      13، 80، 87، 

 ،203  ،202  ،201  ،200  ،196  ،195

 ،216  ،214  ،213  ،207  ،205  ،204

 ،224  ،223  ،222  ،221  ،219  ،217

 ،232  ،231  ،229  ،228  ،227  ،226
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 ،241  ،238  ،237  ،236  ،234  ،233

 ،248  ،247  ،246  ،244  ،243  ،242

260

)حرف الفاء(

456 فائق املقال  

الفحص والبيان يف أرسار القرآن  84

118 الفرائد الباهرة  

326 فقه القرآن  

440 الفهرست، للشيخ الطويّس  

26 الفوائد  

39 فوائد املرام  

)حرف القاف(

قبس األنوار يف نرصة العرتة األخيار   201

القللرآن الكريللم     91، 92، 99، 160، 

 ،298  ،247  ،241  ،240  ،239  ،227

 ،355  ،354  ،349  ،347  ،340  ،305

 ،374  ،373  ،371  ،368  ،362  ،356

 ،383  ،382  ،381  ،380  ،379  ،377

 ،392  ،389  ،388  ،387  ،385  ،384

 ،409 ،407 ،397 ،396 ،395 ،3939

430 ،428 ،416 ،415 ،411

84 قضاء الفوائت  

القواعد                       171، 177، 182

159 القواعد والفوائد  

)حرف الكاف(

كاشللف املرام عن أرسار رياض األحكام، 

74 للشيخ عّل القزوينّي احلائرّي  

كاشف اإلهبام يف رشح رشائع اإلسام  37

الللكايف يف الفقلله= الكايف يف أصللول الدين 

الللكايف      51، 202، 205،  وفروعلله= 

272 ،261 ،217 ،215

273 الكامل  

303 كتاب احليوان  

317 كتاب النافع  

342 كتاب حريز  

نجللللللاسللة  عللن  االلتلللبللاس   كلللشللف 

83 األرجاس     

كشللف الرمللوز      13، 57، 309، 312، 

 ،322  ،317  ،316  ،315  ،314  ،313

 ،330  ،328  ،327  ،326  ،325  ،323

 ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،331

 ،344  ،343  ،342  ،341  ،340  ،339

 ،363  ،362  ،357  ،356  ،349  ،345

368 ،364
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كشف الظام يف رشح رشائع اإلسام    24
كشف القناع عن األحكام                 25، 32
كشف اللثام       70، 79، 93، 102، 366
كنز األحكام يف رشح رشائع اإلسام   29، 

39
كنللز العرفان يف فقه القللرآن    159، 372، 

408 ،382 ،378 ،374
60 كنز الع�ل  
63 كنز املسائل  
كنز املنافع يف رشح املخترص النافع  60
الكنى واأللقاب                 112، 314

)حرف الالم(
لسان الفقهاء                  128، 257
33 اللمع يف رشح الرشائع  
اللمعة الدمشقيَّة               158، 373
159 اللوامع اإلهليَّة  
 لوامع النكات يف رشح الرشائع، للشيخ حممود 
32 امليثمّي  
 اللوامع يف رشح الرشائع، للسّيد عّل احلسينّي 
30 القزوينّي  
445 لؤلؤة البحرين  

)حرف امليم(
434 مبادئ الوصول  

املباين اجلعفرّية، للشيخ جعفر النجفّي  37

املبسللوط    86، 98، 101، 150، 205، 

 ،265  ،261  ،260  ،259  ،251  ،218

 ،332  ،323  ،291  ،290  ،278  ،266

367 ،360

326 ،272    املتمسك بحبل آل الرسول

157 جملَّة تراثنا  

 ،10 ،9 ،8 ،7     جملَّة فقه أهل البيت

 ،249 ،193 ،155 ،107 ،77 ،49 ،15

431 ،369 ،309

23 جممع األحكام  

462 جممع الرجال  

 جممللع الفائللدة والربهللان يف رشح إرشللاد 

459 األذهان  

62 جممع املسائل  

121 املحّرر يف فقه االثني عرش  

31 خمازن األحكام  

دّي           272 املخترص األمحدّي يف الفقه املحمَّ

تفسللري  مللن  املنتخللب   = التبيللان   خمتللرص 

257 القرآن        

خمترص الرشائع                   54، 317

19 ة   خمترص املراسم العلويَّ
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266 خمترص املصباح  
املختللرص النافللع= املختللرص النافللع يف فقه 
اإلماميللة= املختللرص   13، 18، 19، 53، 
 ،123  ،122  ،110  ،70  ،67  ،58  ،57
 ،316  ،315  ،314  ،312  ،153  ،126

438 ،368 ،340 ،322 ،320 ،317
خمتلف الشلليعة =املختلللف    109، 134، 
 ،153  ،186  ،138  ،137  ،136  ،135
 ،368  ،334  ،333  ،329  ،316  ،224

445 ،444
رشائللع  رشح  يف  األحللكام   مللدارك 
اإلسام                        18، 21، 43، 465
83 املدخل يف أصول الفقه  
63 مرآة األحوال  
للة= املراسللم     51، 137،  املراسللم العلويَّ

326 ،273 ،214
25 املرغوب  
202 مسألة يف إباحة نكاح املتعة  
مسألة يف الرّد عىل املنّجمني          201، 202
84 مسألة يف نجاسة املرشكني  
املسالك= مسللالك األفهام يف رشح رشائع 
اإلسللام      18، 20، 40، 152، 330، 

351 ،350 ،348

46 املسالك  

121 مسائل ابن فهد  

266 املسائل احلائرّيات  

328 مسائل الاف  

املسائل العّزّية                     19، 439

19 املسائل املرصّية  

املسائل املقدادّية                13، 155

املسائل املوصلّيات                265، 292

مسللائل النارصّيات     203، 216، 265، 

327

مسائل يف الفقه= مسائل بن طي                   117

19 املسلك يف ُأصول الدين  

63 مشارق األنوار  

455 مرشق الشمسني  

92 املشيخة  

املصباح      133، 265، 266، 326، 373

24 مصباح االجتهاد  

34 مصباح الفقيه  

76 املصباح املنري، جمهول املؤّلف  

اللصللاة  واجبللات  فللللللي   اللملللصبللاح 

121 ومندوباهتا          

26 مطالع األنوار  
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مسللالك  رشح  يف  األحللكام  معللارج 

32  ،23 األفهام                         

معارج األصول        20، 437، 438

84 معامل الدين يف الفقه  

440 معامل العل�ء  

348 معاين األخبار  

املعتللرب يف رشح املختللرص= املعتللرب     18، 

 ،133  ،123  ،109  ،58  ،56  ،53  ،19

 ،321  ،320  ،316  ،166  ،162  ،153

 ،341  ،340  ،338  ،324  ،323  ،322

439 ،438 ،367 ،354 ،345

247 معتقد األماميَّة  

23 معتمد األحكام  

 معتمللد األنللام فللللللي شلللللللرح شلللللرائع 

34  ،22 اإلسام        

74 مفتاح الرياض  

مفتاح الكرامة                   46، 152

35 مفتاح الكام  

456 مقباس اهلداية  

املقتللرص من رشح املختللرص      59، 121، 

124 ،123

323 مقدمة عىل فقه الشيعة  

املقنللع= مقنللع الشلليخ الصللدوق    133، 

272 ،136

املقنعة= مقنعة الشيخ املفيد     133، 136، 

335 ،264

من ال حيره الفقيه                 269، 272

63 املنافع  

مناهج األحكام                         23، 65، 153

247 منتخب غنية النزوع  

منتقد املنافع يف رشح املخترص النافع  65

الصحللاح  األحاديللث  يف  اجللل�ن  منتقللى 

واحلسللان= منتقللى اجللل�ن     447، 455، 

462

منتهللى املطلب يف حتقيق املذهللب     230، 

456 ،441 ،334

35 منتهى مقاصد األنام  

303 منهاج البيان  

455 منهاج اهلداية إىل علم الدراية  

املهللّذب البللارع يف رشح املختللرص النافع= 

املهللذب اجلديللد     13، 59، 70، 107، 

 ،123  ،121  ،117  ،111  ،110  ،109

 ،131  ،130  ،127  ،126  ،125  ،124

 ،139  ،138  ،135  ،134  ،133  ،132
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 ،152  ،151  ،150  ،147  ،146  ،145

153

 املهّذب البن الرباج= املهذب القديم       121، 

273 ،260 ،213 ،205

33 موارد األنام  

256 املواسعة واملضايقة  

31 مواهب األفهام  

36 ة   املواهب الغرويَّ

املوجز احلاوي                      121، 151

)حرف النون(

الكتللاب  الرشائللع=  خمتللرص  يف   النافللع 

54 النافع         

159 النافع يوم احلرش  

37 نتائج البدائع  

األشللباه  بللني  اجلمللع  يف  الناظللر   نزهللة 

والنظائر                   83، 84، 89، 90

159 نضد القواعد الفقهيَّة  

شللللرائع  شلللللرح  فللللي  اإلهلللام   نفحللات 

27 اإلسام    

158 النفليَّة  

20 نكت الرشائع  

النكت املستخرجة من كتاب التبيان      257

320 نكت النهاية  

النهاية     143، 198، 251، 259، 260، 

 ،290  ،276  ،267  ،266  ،265  ،261

436 ،367 ،336 ،332 ،330 ،291

456 ناية الدراية  

رشائللع  خمتللرص  رشح  يف  املللرام   نايللة 

اإلسام                            21، 43، 465

النهاية يف تفسللري المسللمئة آيللة         160

نج السداد يف رشح واجب االعتقاد               159

نج الوصول إىل علم األصول  20

األحاديللث  فللللللي  الوّضللاح   النلللهللج 
446 الصحاح                

39 النور الساطع  

)حرف اهلاء(

32 هداية األنام  

هداية املؤمنني= حديقة املؤمنني  62

121 اهلداية يف فقه الصاة  

60 هدية الطالبني  

)حرف الواو(

الواسطة                            321، 326

75 وثيقة الوسائل  

455 الوجيزة  
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رشائللع  رشح  يف  األحللكام   ودائللع 

36 اإلسام  

38 ودائع النبّوة  

الوسيلة              51، 215، 321، 326، 367

وصول األخيار إىل أصول األخبار      455
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)حرف األلف(

اإلتقان                        376، 380، 410

376 أحكام القرآن  

338 األحكام يف أصول األحكام  

112 أدب الطّف  

االستبصار                 237، 329، 333

376 اإلسام عقيدة ورشيعة  

إصباح الشيعة بمصباح الرشيعة          101، 

222 ،201

454 أصول احلديث وأحكامه  

376 أصول الدين اإلسامّي  

ة للفقه املقارن     388، 393 األصول العامَّ

أصول الفقه اإلسامّي        337، 378

110 األعام  

113 أعام هجر   

أعيان الشلليعة    80، 82، 83، 84، 85، 97، 

 ،116  ،115  ،114  ،112  ،110  ،102

314 ،312 ،199 ،197 ،120 ،119 ،118

214 االقتصاد  

جبللل  عللل�ء  تراجللم  يف  اآلمللل   أمللل 

 ،114  ،111  ،85  ،82  ،79 عامللل      

 ،253  ،120  ،119  ،118  ،117  ،115

454 ،373

االنتصللار يف انفللرادات اإلمامّيللة     206، 

361 ،245 ،244 ،219 ،217

األنساب للسمعاينّ                     114، 117

402 األنموذج يف أصول الفقه  

األنوار األهلّية = األنوار املضيئة            114

82 األنوار الساطعة  

إيضاح النافع                         54، 317

441 إيضاح االشتباه  

إيضاح الفوائد                    139، 319، 343

)حرف الباء(

بحللار األنللوار         55، 60، 83، 85، 

446 ،259 ،252 ،201 ،114
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 بعللض اآلراء الفقهّيللة الاّصللة للمحّقللق 
459 األردبيلّ  

اللغوّيللني  طبقللات  يف  الوعللاة   بغيللة 
81 والنحاة  

)حرف التاء(

تاريخ الفقه اإلسللامي وأدواره          463

تأسيس الشيعة لعلوم اإلسام        453، 454

التحرير الطاويّس                   164، 168، 455

152 التحفة السنّية  

392 حتفة الفقهاء  

441 تدريب الراوي  

83 تذكرة األعيان  

تذكرة الفقهاء  88، 94، 443، 444

285 التذكرة بأصول الفقه  

82 تعليقة أمل اآلمل  

404 التفسري واملفّسون  

تفصيل وسللائل الشلليعة إىل حتصيل مسائل 

الرشيعة= وسائل الشيعة= الوسائل    96، 

 ،276  ،187  ،180  ،168  ،166  ،165

397 ،343

441 التقريب  

447 تكملة الرجال  

التنقيللح الرائع للمخترص النافللع= التنقيح 

الرائع     252، 315، 319، 326، 329، 

344 ،330

445 تنقيح املقال  

هتذيللب األحللكام= التهذيللب    94، 95، 

 ،237  ،175  ،168  ،167  ،105  ،104

329

أبحللاث  تقريللرات  األصللول=  هتذيللب 

238 السيَّد اإلمام المينّي  

هتذيب الوصول= هتذيب الوصول إىل علم 

األصول                      436، 437، 448

)حرف اجليم(

386 جامع البيان  

جامع الاف والوفاق...         201، 247

جامع املقاصد                         126، 314

اجلامع للرشائع     77، 81، 85، 87، 88، 

 ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90  ،89

 ،104 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97

177 ،105

104 مجع پريشان  

اجلمل والعقود يف العبادات         213، 214

جواهللر الكام يف رشح رشائع اإلسللام= 
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جواهللر الكام     93، 104، 130، 153، 

 ،252  ،233  ،231  ،226  ،224  ،198

 ،368  ،367  ،366  ،334  ،331  ،312

426 ،402

)حرف احلاء(

احلدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة= 

احلدائللق النللارضة      152، 223، 271، 

345

 حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمامّية       459، 
460

الرابللع  القللرن  يف  اإلسللاميَّة   احلضللارة 
441 اهلجرّي    

339 حياة وفكر ابن ادريس  

)حرف اخلاء(

خامتة املستدرك                     199، 254

117 الراجّيات  

الرجللال=  معرفللة  يف  األقللوال  خاصللة 

خاصة األقوال                        440، 446

 ،244  ،218  ،167  ،144 الللاف      

348 ،347 ،335 ،333 ،279 ،278

)حرف الدال(

463 دانشنامه شاهي  

41 الدّر املنثور  

151 الدّر املنضود  

446 الدّر واملرجان  

الللدروس الرشعّية يف فقه اإلمامّية     197، 

343 ،198

دعائللم اإلسللام وذكللر احلللال واحلللرام 

342 والقضايا واألحكام  

373 دليل القضاء الرشعّي  

)حرف الذال(

 ذخللرية املعللاد يف رشح اإلرشللاد    153، 

233

الشلليعة=  تصانيللف  إىل   الذريعللة 

الذريعللة       20، 48، 54، 56، 59، 70، 

 ،112  ،89  ،84  ،83  ،82  ،81  ،79

 ،120  ،118  ،117  ،116  ،114  ،113

 ،256  ،247  ،202  ،125  ،124  ،122

 ،327  ،326  ،317  ،316  ،299  ،257

454 ،446

ذكللرى الشلليعة يف أحكام الشلليعة= ذكرى 

الشيعة= الذكرى       79، 80، 84، 168، 

 ،451  ،450  ،232  ،207  ،175  ،174

456
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)حرف الراء(

الرجللال= رجللال ابللن داود        79، 82، 

439 ،83

97 رجال الكّشّ  

328 رسالة ابن بابويه  

رسللالة يف ماء البئر، للشهيد الثاين        457

الرسالة الفخرّية يف معرفة النّية  88

152 الرسائل  

167 الرسائل األمحدّية  

الرسائل التسع                   337، 341، 439

457 رسائل الشهيد الثاين  

رسائل الكركّي                     138، 139، 140

رسائل يف دراية احلديث           454، 456

105 رسائل ومسائل  

457  ،456 الرعاية                    

152 روض اجلنان  

روضللات اجلنّات       70، 71، 80، 111، 

 ،200  ،197  ،120  ،119  ،118  ،116

445 ،327 ،256 ،253 ،252

اللمعللة  رشح  يف  البهّيللة   الروضللة 
الدمشللقّية                           343، 458

رياض العل�ء وحيللاض الفضاء= رياض 

العللل�ء      82، 113، 114، 115، 117، 

 ،312  ،199  ،151  ،120  ،119  ،118

446 ،316

ريللاض املسللائل           110، 153، 224، 

361 ،330 ،329 ،317 ،231

املعروفللني  تراجللم  يف  األدب  رحيانللة 

197 بالكنية والّلقب  

)حرف الزاي(

460 زمني در فقه إسامّي  

)حرف السني(

152 الساج الوّهاج  

الفتللاوي=  لتحريللر  احلللاوي   السائللر 

السائر       86، 135، 136، 144، 186، 

 ،223  ،222  ،221  ،220  ،201  ،200

 ،257  ،256  ،255  ،252  ،238  ،225

 ،164  ،263  ،262  ،261  ،260  ،258

 ،270  ،269  ،268  ،267  ،266  ،165

 ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271

 ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،277

 ،290  ،289  ،288  ،287  ،286  ،284

 ،297  ،296  ،295  ،293  ،292  ،291

 ،303  ،302  ،301  ،300  ،299  ،298
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 ،323  ،320  ،307  ،306  ،305  ،304

 ،336  ،332  ،331  ،329  ،327  ،325

 ،354  ،353  ،347  ،339  ،338  ،337

360 ،359 ،358 ،356 ،355

سري أعام النباء                 254، 257

)حرف الشني(

الرشائع                         320، 329، 367

376 رشح المسمئة آية  

رشح العروة الوثقى                       231، 234

380 رشح املهّذب  

30 رشح امليثمّي  

459 رشح حال حمّقق أردبيلّ  

 الشللهاب الثاقب يف وجللوب صاة اجلمعة 

232 العينّي  

454  ،453 الشيعة وفنون اإلسام  

)حرف الصاد(

347 صحيح مسلم  

مسللتحّقللي  إللللللى  الللمسللتقيم   الللرصاط 

84 التقديم  

)حرف الطاء(

طبقات أعام الشيعة              112، 116، 118

459 طرائف املقال  

393 الطرق احلكمّية  

)حرف العني(

عّدة األصول               285، 299، 393

114 عّدة الداعي  

العّدة يف أصول الفقه                       212، 213

علم أصول الفقه                  202، 376

441 علوم احلديث  

األحاديللث  يف  للة  العزيزيَّ الللآليل   عللوايل 
ة                           183، 184، 347 النبويَّ

)حرف الغني(

نكللت  رشح  رشح  يف  املللراد   غايللة 

اإلرشللاد    79، 84، 102، 103، 315، 

330 ،319

317 غاية املرام  

153 غنائم اآليام  

غنية النّزوع يف علمللي األصول والفروع= 

الغنية      196، 202، 206، 207، 208، 

 ،219  ،218  ،217  ،213  ،212  ،211

 ،225  ،224  ،223  ،222  ،221  ،220

 ،235  ،230  ،229  ،228  ،227  ،226

 ،242  ،241  ،240  ،239  ،238  ،237

260 ،246 ،245 ،244 ،243
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)حرف الفاء(

فائق املقال يف احلديث والرجال    94، 448

235 فرائد األصول  

فرائد السمطني                    79، 83

317 فقه الشيعة  

386 فقه القرآن  

ة            434 الفكر السلفّي عند الشيعة االثنا عرشيَّ

314 الفكر السيايّس  

فهرست أس�ء عل�ء  الشيعة ومصنِّفيهم             441

فهرست الطويّس                          97، 440

فهرست مكتبة املسجد األعظم  41

الفوائللد الرجالّيللة        110، 115، 116، 

367 ،329 ،316 ،313

الفوائد الرضوّية                       46، 115

463 الفوائد املدنّية  

)حرف القاف(

قاموس الرجال                         295، 440

القرآن الكريم                    341، 385، 341

410 القرآن بني احلقيقة واملجاز  

445 قصص العل�ء  

)حرف الكاف(

الكايف  56، 57، 95، 105، 136، 175

 ،215  ،214  ،206 الفقلله      يف  الللكايف 

261 ،219 ،217

328   كتاب فقه الرضا

كشللف الرمللوز يف رشح املختللرص النافع= 

كشللف الرمللوز            54، 87، 149، 

 ،315  ،314  ،311  ،296  ،257  ،252

 ،322  ،321  ،320  ،318  ،317  ،316

 ،328  ،327  ،326  ،325  ،324  ،323

 ،335  ،334  ،333  ،332  ،331  ،330

 ،341  ،340  ،339  ،338  ،337  ،336

 ،348  ،347  ،346  ،345  ،344  ،342

 ،355  ،353  ،352  ،351  ،350  ،349

 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356

 ،367  ،366  ،365  ،364  ،363  ،362

368

الكتللب  أسللامي  عللن  الظنللون  كشللف 

والفنون                         317، 453

كشف اللثام واإلهبام عن قواعد األحكام= 

كشف اللثام     85، 93، 93، 102، 152، 

226 ،225 ،198

الكشكول                      114، 115

كفاية األحكام                152، 361
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كنللز العرفللان    374، 381، 384، 385، 

 ،391  ،390  ،389  ،388  ،387  ،386

 ،399  ،398  ،397  ،396  ،394  ،392

 ،407  ،406  ،405  ،403  ،401  ،400

 ،414  ،413  ،412  ،411  ،409  ،408

 ،422  ،421  ،420  ،418  ،416  ،415

427 ،426 ،425 ،424 ،423

 كنز الفوائد يف حّل مشكات القواعد              80، 

225

الكنى واأللقاب     110، 122، 199، 314

)حرف الالم(

لباب النقول                    386، 400

453 لسان امليزان  

99 اللمع يف أصول الفقه  

373 اللمعة الدمشقّية  

اللوامع اإلهليَّة يف املباحث الكاميَّة     422

30 لوامع النكات  

لوامع صاحب قراين= رشح الفقيه      233

لؤلؤة البحرين      81، 116، 119، 445، 

468

)حرف امليم(

373 مايض النجف وحارضها  

378 املبادئ العاّمة لتفسري القرآن  

مبادئ الوصللول إىل علم األصول= مبادئ 

األصول      388، 434، 436، 437، 448

املبسللوط يف فقلله اإلماميَّللة     86، 101، 

 ،291  ،278  ،260  ،218  ،213  ،102

360 ،337 ،333 ،328

79 جمالس املؤمنني  

433   جمّلة فقه أهل البيت

422 جممع البيان  

جممع الفائدة والربهان       460، 461، 462

184 املحاسن  

املختللرص النافع يف فقلله اإلماميَّة= املخترص 

النافع       25، 36، 87، 88، 317، 320، 

438

317 خمترص كتاب رشائع اإلسام  

خمتلف الشلليعة يف أحكام الرشيعة= خمتلف 

الشلليعة= املختلف        131، 133، 134، 

 ،166  ،139  ،138  ،137  ،136  ،135

 ،274  ،270  ،269  ،246  ،224  ،186

 ،333  ،332  ،331  ،323  ،319  ،296

 ،442  ،441  ،419  ،368  ،360  ،334

445 ،444 ،443
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مللدارك األحللكام     152، 198، 253، 

468 ،466 ،465 ،271

املدخل يف التعريف بالفقه اإلسامّي            378

املراسم العلوّية واألحكام النبوّية                  215

113 مراقد املعارف  

مسالك األفهام= مسالك األفهام إىل تنقيح 

رشائع اإلسللام= املسالك     152، 326، 

458 ،457 ،351 ،350 ،348 ،330

177 مستدرك الوسائل  

201 مستدركات أعيان الشيعة  

مستند الشيعة                    130، 153

العللروى  رشح  يف  املسللتند 

234  ،231 الوثقى       

392 مسلم برشح النووي  

 مرشق الشمسني وأكسري السعادتني        341، 

455

230 مصابيح الظام  

مصنّفات الشيعة يف علم الدراية                456

معارج األصول                     353، 437

 معامل الدين وماذ املجتهدين= املعامل    211، 

464

441 معامل العل�ء...  

املعتللرب يف رشح املختللرص= املعتللرب     18، 

 ،252  ،166  ،94  ،88  ،87  ،57  ،53

 ،319  ،317  ،316  ،271  ،269  ،257

 ،337  ،335  ،334  ،327  ،321  ،320

 ،367  ،358  ،354  ،341  ،339  ،338

439 ،368

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهّية               353

معجم رجال احلديث             373، 466، 467

392 املغني  

قللواعللد  شللللرح  فلللللي  الكرامللة   مفتللاح 

مللة          121، 130، 152، 224،  العاَّ

 ،325  ،315  ،312  ،296  ،252  ،231

 ،344  ،336  ،335  ،332  ،331  ،326

367 ،366 ،354 ،348

448 مقباس اهلداية  

املقترص من رشح املخترص          123، 337

323 مقدمة عىل فقه الشيعة  

مقدمة يف أصول التفسري البن تيمّية               383

املقنعة                                58، 136، 219، 335

 ماذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار             104، 

211

من ال حيره الفقيه      94، 96، 243، 343
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153 مناهج األحكام  

372 مناهج املفّسين  

منتقى اجل�ن               455، 464، 465

منتهللى املطلللب يف حتقيق املطلللب= منتهى 

 ،442  ،441  ،334  ،323 املطلللب      

456 ،444 ،443

املهللّذب البللارع يف رشح املختللرص النافع= 

املهللّذب البارع     54، 110، 121، 122، 

 ،130  ،129  ،128  ،127  ،126  ،125

329 ،323 ،317 ،132 ،131

املهذب، البن الرّباج                     260، 329

404 املوافقات  

93 املؤتلف من املختلف  

موسللوعة طبقات الفقهاء       252، 256، 

312

113 موسوعة عظ�ء الشيعة  

)حرف النون(

 النارصّيات = املسائل النارصّيات            219، 
278 ،244 ،220

النافللع يف رشح خمتللرص الرشائللع         317

 نخللللبللة الفكللر فللللي مصطلحللات أهللل 

96 األثر  

األشللباه  بللني  اجلمللع  يف  الناظللر   نزهللة 

والنظائر                       89، 90، 94

320 نكت النهاية  

والفتللوى=  الفقلله  جمللّرد  يف   النهايللة 
النهايللة         143، 260، 288، 291، 

337 ،333 ،330 ،323 ،320

ناية املرام                      466، 468

نايللة الوصول إىل علللم األصول      435، 

448 ،437 ،436

)حرف اهلاء(

454 هداية األبرار  

)حرف الواو(

الوسلليلة إىل نيل الفضيلة= الوسلليلة، ألبن 

محزة                          87، 215، 329
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من�صوراُتنا

ترّشَف مركُز تراِث احِلّلة التابع لقســم املعارف اإلســالمّية واإلنســانّية يف العتبة العّباسّية املقّدسة 

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:

ة العلميَّة- دراسة حتليليَّة.. 1 التأصيل والتجديد يف مدرسة احِللَّ

. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم املالَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

خمترص املراسم العلوّية.. 2

، جعفر بن احلسن الـُهَذّل )ت 676هـ(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

. حتقيق: أحد عّل جميد احِلّلّ

مدرسة احِلّلة وتراجم عل�ئها، ِمن النشوء إىل القّمة.. 3

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احلسينّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

معاين أفعال الصالة وأقواهلا.. 4

تأليف: الشيخ أحد ابن فهد احِلّلّ )ت 841هـ(.

حتقيق وتعليق وضبط: مركز تراث احِلّلة.

راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِلّلة.

املنهج التارخيّي يف كتايَب العاّلمة احِلّلّ )ت 726هـ( وابن داود )حياًّا سنة 707هـ( يف علم الرجال.. 5

تأليف: الدكتور سامي حود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.
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6 ..الرتاث احِلّلّ يف جمّلة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث احِللَّة. أعدَّ

ا و�صي�صدُر قريباً
رة.. 7 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعالم. مركز تراِث احِللَّة.

موسوعة اللغويني احلليِّييِّني. 8

تأليف: أ. م. د. هاشم جعفر حسني املوسوّي

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�صبط مركز تراث احِللَّة
إجازات احلديث احلّلّية.. 9

جع وحتقيق: أ. حمّمد كاظم رحتي.

اإلجازة الكبرية.. 10

ّ )ت 726 هـ(. ر العاّلمة احِلليِّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل ابن املـُطهَّ

حتقيق: املرحوم كاظم عبود الفتالوّي.

حتصيل النجاة يف أصول الدين.. 11

ّ )ت771هـ(. ر احِلليِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققني حممَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األحدي.

التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.. 12

ّ )ت850هـ(. د احلبلرودّي احِلليِّ تأليف: الشيخ خض بن حممَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األحدي.

حاشية إرشاد األذهان.. 13

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حياًّا سنة 777هـ(.

Abu-Fatima
Sticky Note
يرفع اسم الشيخ الأحمدي من القائمة
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حتقيق: السّيد حسني املوسوّي الربوجردّي.

درر الكالم ويواقيت النظام.. 14

تأليف: السّيد حسني بن ك�ل الدين بن األبزر احلسينّي احِلّلّ )بعد1063هـ(.

حتقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.

العاّلمة احلّلّ )ت726هـ(.. 15

تأليف: د. حمّمد مفيد آل ياسني.

فقهاء الفيحاء، وتطّور احلركة الفكرّية يف احللَّة.. 16

تأليف: السّيد هادي السّيد حد ك�ل الدين )ت1405هـ(.

حتقيق: د. عّل عّباس األعرجّي.

ّية.. 17 الفوائد احِلليِّ

. تأليف: أحد عّل جميد احلّلّ

كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.. 18

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )كان حياًّا سنة 777هـ(.

كشف اخلفا يف رشح الشفا.. 19

ّ )ت726هـ(. مة احِلليِّ ر، العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

حتقيق: الشيخ جميد هادي زاده.

املختار من حديث املختار.. 20

تأليف: أحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احلّلّ )بعد745 هـ(.

حتقيق: مركز تراث احلّلة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 21

ر، العاّلمة احِلّلّ )ت 726 هـ(. تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل ابن املـُطهَّ

حتقيق: د. الشيخ حمّمد غفوري نژاد.



544

مزارات احلّلة الفيحاء ومراقد عل�ئها.. 22

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.. 23

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حياًّا سنة 777هـ(.

حتقيق: الدكتور حيد عطائي نظري.

منهج القّصاد يف رشح بانت سعاد.. 24

تأليف: أحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احلّلّ )بعد745 هـ(.

حتقيق: د. عّل عّباس األعرجّي.

املوسوعة الرجالّية للعاّلمة احلّلّ )ت726هـ(.. 25

 ،الثاين الشهيد  ِمن:  كلٍّ  حواش  إضافة  مع  األقوال(،  )خالصة  كتاب  حتقيق  وتشتمل: 

االشتباه(،  )إيضاح  كتاب  وحتقيق   ،البهائي والشيخ   ،املعامل صاحب  حسن  والشيخ 

وتأليف كتاب بعنوان: )املباين الرجالّية للعاّلمة احلّلّ يف كتبه األخرى(.

حتقيق: الشيخ حمّمد باقر ملكيان.

موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.. 26

ّ )ت 755هـ(. تأليف: الشيخ نصري الدين عّل بن حمّمد القاش احِلليِّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األحدّي.

مقام . 27 احلّلّ سنة )677هـ( يف  العاّلمة  تلميذ  بالفاكس ميل عىل نسخٍة كتبها  ُيطبع  البالغة،  هنج 

صاحب الزمان يف احِللَّة.

هنج املسرتشدين.. 28

ّ )ت726هـ(. ر احِلليِّ تأليف: العاّلمة احلّلّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األحدّي.

حتقيق: مركز تراث احِللَّة.


