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كلمة املركز
ثم الصالة والس�لام عىل خرية خلقه وسادة رسله وعىل آله
احلمدُ هلل ِّ
رب العاملنيَّ ،

الط ِّيبني الطاهرين.
ُتبت عن ِ
لـ�َّم� ِ
احل َّل��ة الفيحاء -التي تعدُّ مهدً ا للعلم
كانت البحوث
والكتب التي ك ْ
ُ
اَّ
والعلامء -كث�يرة ومتناثرة هنا وهناك ،وبعضها كُتب عىل طريقة مل تؤلِ ِ
ف اجلمع للرتاث

احل يِّل ،أو تراث علامء ِ
ِ
احل َّلة وحوزهتا ،هلذا ترى َّ
أن كتا ًبا كُتب هنا ،أو بح ًثا كُتب هناك.
ِ
مهمته ذلك ،بل ُأ ِّس��س هلذا اهلدف ،أن
ف��كان لزا ًما ع�لى مركز تراث احل َّلة ال��ذي َّ
جيمع الرتاث ِ
ٍ
علمي رصني.
بشكل
احل يِّ ّل ويربزه بعد حتقيقه ،أو تأليفه ،أو كتابته
ٍّ
جاءت فكر ُة مجع البح��وث ِ
احل ِّل َّية
العلمي وإرهاصات��ه،
ونح��ن يف ط َّيات العم��ل
ْ
ّ

املتناثرة يف املجلاَّ ت العلم َّية ،كمج َّلة فقه أهل البيت ،وجم َّلة تراثنا ،فكانت البذرة
األوىل التي بذرها األخ املفضال املح ِّقق أمحد عيل ِ
العلمي
احل يِّ ّل ،فعمل عىل هذا املشـروع
ّ
ّ
ّ
العلمي املكتوب واملتناثر هلذه املدينة املعطاء.
مها يف حفظ الرتاث
ّ
الذي يصبح مسا ً
املهني بجمع هذه البحوث ومقابلتها مقابل ًة
فق��ام الفريق صاحب العمل الدؤوب
ّ
علم َّي ًة دقيق ًة ورصين ًة جدًّ ا ،ومتابعة صغائر األمور التي تُعدُّ ِهنات علم َّية لو ت ُِركت ،أي

النص -كام هو معروف -احلافر عىل احلافر.
مقابلة ّ

كل ٍ
وكذلك بحمد اهلل تعاىل قام الفريق بتقويم ِّ
علمي حاصل ،وتصحيح عىل
خلل
ٍّ

املتن من دون اإلش��ارة إىل ما هو موجود يف املتن املبارك م��ع بعض التّعليقات الطفيفة،
7

املهم��ة العلم َّية
م��ع اإلج��ازة هبذا العم��ل ،وهلل احلم��د أن اختارنا س��بحانه وتعاىل هلذه َّ

البدين الذي حص��ل من خالل زيارتنا إىل إي��ران ،ومتابعة
الت��ي عالها يشء م��ن اجلهد
ّ
ه��ذا العمل املبارك ومراجعته م��ن قبل األخ املح ِّقق أمحد عيل ِ
احل�ِّل�يِّ ّ جزاه اهلل عنَّا وعن
ّ
مرتني
خريا ،إذ كان له القدح املعلىَّ يف ذهابه إىل اجلمهور َّية اإلسالم َّية يف إيران َّ
العاملني ً
ملتابعة هذا العمل وأعامل تراث ّية أخرى.

وكذل��ك ال أنس��ى ما قام به األخ املحرتم الس��يد الدكتور ع�لي األعرجي من ٍ
جهد
ِّ
ّ
ّ

يرش له يف اهلامش.
ّ
علمي يف خصوص القراءة الدقيقة والتعديل والتعليقات التي مل ْ

كل ٍ
إن اهلل ربط األس��باب باملس�� ِّبباتُّ ،
ومل��ا نعتقد ونق��ول َّ
علم��ي يكون فيه
عمل
ّ

اإلخ�لاص هلل تعاىل يكون نصيبه عامل النور ،لكن برشيطة أن جتتمع األس��باب الطبيع َّية
األخرى ،كأن يقدِّ م لك شخص يد العون ،وذا يقرأ ،وأنت ترشف ،وهذا من منن املوىل

عز ّ
وجل ،وال أنسى الشيخ املتعاون يف إخراج هذا املرشوع إىل عامل النور ،أال وهو الشيخ
َّ
عزه) رئيس التحرير ملج َّلة فقه أهل البيت ،فجزاه اهلل خري اجلزاء.
خالد
الغفوري (دام ُّ
ّ

وإذا كان للش��كر كل�مات ،فبع��ض األحيان كث�ير من املقاصد تعج��ز األلفاظ عن

الرشعي للعتبة الع َّباس َّية
أوجه كلامت الش��كر لسامحة املتويل
إيصاهلا ،وأقصد بذلك أين ّ
ّ
عزه).
املقدَّ سة الس ِّيد أمحد الصايف (دام ُّ

والش��كر ممتدٌّ إىل الش��يخ الفاضل ،واملتابع الناضل عن مركزن��ا مركز تراث ِ
احل َّلة،

(أعزه اهلل) ،نس��أل اهلل ل��ه التوفيق والس��داد ،إنَّه نع��م املوىل ونعم
الش��يخ ع�مار اهلال ّيل َّ

النصري.

اخلويلدي
�صادق
ّ
حللَّة
مدير مركز تراث ا ِ
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املقدمة
ّ
ِ
احلمدُ هلل ِ
ني َبر َأ
اموات
الس
واألرض ،وال خَّات َذ ُمعينًا ِح َ
َ
الذي مل ْ ُيشهدْ أحدً ا ِح َ
طر َّ
ني َف َ
ت األلسن عن َغ ِ
َّس�مات ،ومل يشار ْك فيِ اإلهلية ،ومل يظاهر فيِ الوحداني ِةَ ،ك َّل ِ
ِ
اية ِص َف ِته،
الن
ُ ْ
َّ
َ
َّ
ُْ َ ْ
ُْ َ
ِ
ول عن ُكن ِْه مع ِر َف ِته ،وت َ ِ
ِ
وعنت الوجو ُه خِلش��يتِه،
جلبابر ُة لهِ يبتِ ِه،
ْ
وان َْح رَست ال ُع ُق ُ ْ
َواضعت ا َ
ِ
وانقا َد ك ُُّل عظي ٍم ل َعظمتِ ِهَ ،ف َ
ستوس ًقا ،وصلواتُه َعلىَ
تواترا ُمتَّس�� ًقا و ُمتوالِ ًيا ُم
حل ْمدُ ُم ً
لك ا َ
ِ
ِ
يبني ال َّط ِ
اهري َن...
رسمدً اَ ،وعلىَ آلِ ِه ال َّط َ
رسوله أبدً اَ ،
وسال ُمه َدائماً ْ
وبعدُ ...

ِ
نعي ما يمكن اس��تكناهه من معارف وعلوم
فم��ن نعم اهلل املتواترة علينا أن جعلنا َ
متناثرة هنا وهناك ،والنعمة األكربّ -
وكل نِعم اهلل كبريةَّ -
أن هناك من يفكِّر بموضوع َّية
وتقدم َّية خدمة للحركة اإلسالم َّية والعلم َّية؛ ومن هذه األفكار البنّاءة فكرة مجع ما تناثر

مس��مى واحد ،وحت��ت رباط جامع ،وه��ذه املوضوعات املتناثرة
من موضوعات حتت
ًّ
كان��ت يف جم َّل ٍ
خت��ص حقبة من حقب
��ة رائدة وهي جم َّلة (فق��ه أهل البيت ،)وهي
ّ
الزم��ن األول البهي��ج ،زم��ن التأس��يس ،وهي امل��دَّ ة التي تكون��ت فيها مدرس��ة ِ
احل َّلة
َّ
َّ
وتدريسا ،وتألي ًفا وتصني ًفا؛ لذلك جاءت الفكرة من أحد
واستوت عىل س��وقها؛ ِع ْلماً ،
ً
أقط��اب مركزن��ا جلم��ع ه��ذا املتناث��ر ،ف��كان الرباط (ال�تراث ِ
احل�ِّل�يِّ ّ يف جم َّل��ة فقه أهل
البيت.)

واملالحظ يف هذه البحوث هو اهلدوء التام يف الطرحَّ ،
وإن بعضها كتبه علامء ُيش��ار
َ

هلم بالبنان.

االجته��ادي يف تلك املدَّ ة ،من آراء جديدة
يالحظ فيها إبراز حرك َّية العقل
ً
ّ
وأيض��ا َ

وخمالفة للمشهور ،وتأسيس لنظر َّيات َّ
فذة.

***
الطم والر ّم ،إلاَّ َّ
أن مركزن��ا مت َّيز بالتدقيق والتحقيق
وم��ع ما جيء م��ن بعضهم من ّ
ومراجع��ة مصادر الدراس��ة؛ فكان لوح��دة التحقيق كلم�� ٌة هي الفص��ل يف تنقيح هذه
مضانا ،ليكتمل العمل ،وتثبت الفكرة.
البحوث والرجوع إىل
هّ
***

عملنا يف هذا الكتاب
لقد اس��توت البحوث ِ
احل ِّل َّية يف جملة فقه أهل البيت عىل عرش مقاالت كُتبت

ٍ
حق��ب متباينة ومن العدد  ،10الس��نة الثالثة1419 ،ه��ـ1998/م ،إىل العددين 75
يف

و ،76السنة التاسعة عرشة1435 ،هـ2014/م.

الزمني لنرش املقاالت؛ وإنام رتبنا البحوث
ومل خيضع ترتيب البح��وث اىل الرتتيب
ّ

وسني وفياهتم.
بحسب الرتتيب الزمني للمصنفني،
ّ

وكان عملنا يف هذا الكتاب هو مجع ما تناثر هنا وهناك ،ومللمنا الشذرات ،وح َّبات

اللؤلؤ التي قد تفوت من يقرأ كتا ًبا بعينه ،وكان العمل عىل النحو اآليت:

1.1مج��ع البحوث الت��ي كُتبت عن أعالم ِ
احل َّل��ة ،أو عن كتاب ق��د كُتب من أحد
أعالمها.
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املقدمة
ّ
2.2بعد اجلمع قمنا بتنضيد البحوث.
املنضد؛ ليتطابق األصل مع
3.3قام��ت جلنة التحقيق واجلمع بمقارنة املطب��وع مع َّ
املطب��وع ،وهن��ا ال بدّ من كلمة ش��كر وعرفان لإلخوة الدكت��ور إدريس محد،
حممد
حممد س��امي ،وم.م حيدر َّ
حمم��د مناض��ل ،و م.م ع ّياد مح��زة ،وم.م َّ
م.م َّ
عبيد.

4.4مل َّ
نتدخل يف هذه البحوث إلاَّ يف القضايا احلتم َّية ،وهي طفيفة.
صوبنا األخطاء املطبع َّية ،وال َ
بحث خيلو منها.
َّ 5.5
سني الوفيات ملن نعلم َّ
أن سنة وفاته قطع َّية عندنا.
َّ 6.6
صوبنا بعض ّ

صوبنا األخطاء النحو َّية ،مع احلفاظ عىل املعنى ووحدة املوضوع ،مراعا ًة ُملراد
َّ 7.7
املؤ ِّلف.

8.8مراع��اة عالم��ات الرتقي��م من (ف��ارزة ،وف��ارزة منقوطة ،وعالمة الدهش��ة،
واالستفهام).

9.9ق��ام قس��م الفهرس��ة بفهرس��ة الكتاب ه��ذا ،م��ن آي��ات قرآن َّي��ة ،وأحاديث
مكم�لات
أه��ل البي��ت ،وأع�لام ،ومناط��ق ،وغريه��ا ممَّ��ا يع��دُّ م��ن ِّ

يس��تحق الثن��اء والتقدير ومها األخ
التحقي��ق والكتاب��ة ،ومن قام هبذا العمل
ّ
املرعبي؛ وال ننس��ى مهندس العمل ،املخرج
ع�لي خضري والس�� ِّيد رأفت ليث
ّ
ّ
يكل وال ّ
الكعبي؛ إذ كان يعمل باجتهاد وال ّ
يمل ،جزى
الفن ّّي أمحد عبد العايل
ّ

خريا.
اهلل العاملني مجي ًعا ً

العلمي إىل من لبس��وا
خض��م ه��ذا العمل ال يس��عنا إلاَّ أن هندي ه��ذا اجلهد
ويف
ّ
ّ
11

وضحوا بالنّفس والنّفيس ،ول ّبوا نداء
القلوب عىل الدّ روع ،وتركوا اآلب��اء واأل ّمهات،
ّ
املرجع ّي��ة ال ُعظمى مم َّثل ًة بالس�� ِّيد اإلمام
السيس��تاين؛ الش��هداء الغيارى من احلش��د
ّ

الشعبي املقدّ س.
ّ

وأخ�يرا نرج��و ممَّن جي��دُ اخلل��ل والزلل أن يصف��ح عنَّا؛ فهو من ِش��يم اإلنس��ان،
ً

تطهريا.
وطهرهم
خال أهل البيت ،فهم قد أذهب اهلل عنهم الر جس َّ
ً

حممد
وآخ��ر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل س�� ِّيد اخللق َّ

وآله الط ِّيبني الطاهرين.

جلنة التحقيق
حللَّة
مركز ُتراث ا ِ
 4رم�ضان اخلري 1438هـ
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فهر�س املحتويات
كلمة املركز
املقدّ مة

7
9

عملنا يف هذا الكتاب

10

( )1رشوح الرشائع

15

فهرس املحتويات

( )2رشوح املخترص النافع
( )3اجلامع للرشائع

13
49
77

(ّ )4
املهذب البارع يف رشح املخترص النافع

107

ِ
لمي األصول والفروع)
( )6دراسة منهاج َّية لكتاب (غنية النزوع يف ع َ

193

( )8دراسة حول منهج كتاب (كشـف الرمـوز)

309

( )5املسائل املقداد َّية

( )7قراءة منهاج َّية يف كتاب (الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي)

السيوري فـي (كنز العرفان)
( )9منهج املقداد
ّ
ِ
اإلمامي
السند يف الفكر
( )10العلاَّ مة احل يِّ ّل وبذور ّ
ّ
تكـون مدرسة ّ

الفهارس الفن َّية

155
249
369
431
471

يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()1

شــروح الشرائــع
�إعداد
ال�س ِّيد حم َّمد جواد اجلال ّ
يل

جملَّة فقه �أهل البيت ،العددان  11و ،12ال�سنة الثالثة1419 ،هـ1999/م

�شروح ال�شرائع
ٍ
وحتقيق��ات علم َّي ًة عمالق ًة إلبراز
لقد قدّ مت املدرس��ة الش��يع ّية عطا ًء فكر ًّيا ضخماً

الصورة الواضحة واحلقيق ّية لإلسالم.

الغني باألد ّلة واملؤ َّيد بالعقل والنقل من دون
ومن مجلة عطاءات هذه املدرسة الفقه
ّ

حاجة إىل قياس أو مراعاة مصالح مرسلة أو استحسان يف معرفة حكم اهلل تعاىل.

وقد أ ّلف الفقهاء كت ًبا يف هذا املجال كثرية ،من أبرزها كتاب( :رشائع اإلس�لام يف
مسائل احلالل واحلرام) للمح ّقق ِ
احل يِّ ّل الذي يعدُّ من أمتن املؤ ّلفات الفقه َّية وأوسعها
حمورا للدراسة يف احلوزات
انتش��ارا وتفري ًعا ،حتَّى صارت املس��ائل التي ذكرها املح ّقق ً
ً
العلم َّية منذ عرص تأليفه وحتَّى عرصنا احلارض ملا امتاز به من م ّيزات فريدة.

قس��م فيه املح ّق��ق الكتاب إىل أربعة
وم��ن هذه امليزات :التبويب الفريد الذي ّ

ثم األحكام .وذكر
ثم االيقاعاتّ ،
ثم العق��ودّ ،
أقس��ام :فذكر ما يتع ّلق بالعبادات ّأولاً ّ ،

يف وجه احلرص هبذه األقس��ام األربع��ةّ :
أن املبحوث عنه يف الفقه إ ّم��ا أن يتع ّلق باألُمور
األُخرو َّية ،أو باألُمور الدنيو َّية.

ف��األُوىل :العب��ادات ،والثانية :إ ّم��ا أن تفتقر إىل عبارة أو ال ،ف��إن مل تفتقر إىل عبارة

خاص��ة ،فهي األحكام ،وإن افتقرت إىل عب��ارة فإ ّما أن تكون من الطر َفني أو من طرف
ّ
فاألول :العقود ،والثاين :االيقاعات.
واحد،
ّ

ِ
ثم ّ
قس��م الكتاب عىل هذه األقس��ام األربعة ،درج يف
ّ
إن املح ّقق احل يِّ ّل بعد أن ّ

قس��م ّ
ّ
كل كتاب إىل أركان وفصول وأطراف وأنظار،
ثم ّ
كل قس��م جمموعة من الكتبّ ،
وجعل -عند اللزوم -لبعض الكتب مقدّ مة أو خامتة.

موزعة عىل بحوث،
قس��م األركان والفصول واألطراف واألنظ��ار إىل فقرات ّ
ثم ّ
ّ

يتناول ّ
كل بحث منها جز ًءا من املوضوع املعدّ له الكتاب.
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تعرضه
وسلك يف رسد األحكام قاعدة ك ّلية ب ّينها يف (املعترب يف رشح املخترص) ،عند ّ

لبي��ان وجه تأخري كراهة حضور اجلنب واحلائض عند املحت�ضر بقوله« :إنّام ّ
أخرنا هذا
احلك��م ،وهو متقدّ م يف الرتتي��ب ،ملا وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة يف ّ
كل قس��م

بالواجب وإتباع��ه بالندب وتأخري املكروه ،فاقتىض ذلك تأخ�ير هذا احلكم»((( ،وهذا

خاصة ،إضافة إىل
النظ��م والرتتيب يف الكتاب بصورة عا ّمة ويف بيان األح��كام بصورة ّ
وجود املباين القوية واالستدالالت الرصينة إىل جانب سالسة ُأسلوب العرض ،جعلتْه

ممت��ازا من بني س��ائر الكتب الفقه َّية ،وتن��اول الفقهاء هذا الكت��اب بالرشح والتوضيح
ً
يم��ر عليه أكثر من
والتحقي��ق والتدقيق منذ ع�صر تصنيفه وحتَّى عرصن��ا احلارض ،إذ ّ

وحمورا يف
س��بعة قرون ،وال يزال من الكتب الدراس�� َّية املعتمدة يف احل��وزات العلم َّية،
ً
تصنيف املوس��وعات الفقه َّية كجواهر الكالم ومدارك األحكام ومسالك األفهام .وقد

ضاعف يف أمه ّية الكتاب ومكانته باإلضافة إىل الرشوح والتعليقات التي يقرب عددها

من املائتني ،أنّه قد شرُ ِ ح بمستويات خمتلفة وعىل أنحاء متعدّ دة من مزج وتعليق وحتشية
وتوضيح.

مستمرة حتَّى الوقت احلارض.
وهي
ّ

س�ّم�ه (املعترب يف رشح
ّ
وأول م��ن رشحه بعد أن اخترصه هو املح ّقق نفس��ه بكتاب اّ

املخت�صر) ،واملخت�صر هو املخت�صر النافع يف فق��ه اإلمام َّية الذي ه��و اختصار لكتاب

رشائع اإلسالم.

مهية الكتاب عمدنا إىل مجع ما كُتب حوله من
ونح��ن يف حماولة خاطفة للتعريف بأ ّ

ثم عرضه يف جمالني اثنني:
رشوح وتعليقات وحواش ٍوغري ذلك ،ومن ّ
((( املعترب يف رشح املخترص.263/1 :
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�شروح ال�شرائع
ِ 1.1ذكر الرشوح التي وقفنا عليها من خالل كتب املعاجم واملوسوعات التي صنّفت
مؤ ّلفات الش��يعة ،يليها تعريف موجز باحلوايش وترمجات الكتاب إىل اللغات
احل ّية.

بأهم الرشوح.
2.2التعريف ّ
ه��ذا ،وس��نرمز لكتاب (مقدّ مه بر فقه ش��يعه) بالفارس��ية باحل��رف (م) ،ولكتاب

الطهراين باحلرف (ذ).
الذريعة للشيخ آقا بزرك
ّ

البطاقة ال�شخ�ص ّية مل�ؤ ّلف الكتاب

اسمه :جعفر بن احلسن ،بن أيب زكريا حييى ،بن احلسن بن سعيد اهلذيل ِ
احل يِّ ّل.

ِ
األول.
ألقابه :نجم الدين ،املح ّقق احل يِّ ّل ،املح ّقق ّ
والدته :ولد سنة 602هـ.

عم حييى بن
نش��أته :نش��أ يف ُأرسة علم ّية ُج ّل أفرادها علامء فضالء أتقياء ،وهو ابن ّ
احل يِّل وخال العلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل ،و ُأستاذمها.
سعيد ّ
مش��اخيه :قرأ عىل والده احلسن بن حييى ،والس ّيد فخار بن معد ،والفقيه هبة اهلل بن

عيل بن زهرة ،وغريهم.
نام ،والس ّيد عبد اهلل بن ّ
مؤ ّلفاته:

يف الفقه :املس��لك يف ُأصول الدين ،ورشائع اإلس�لام ،واملخت�صر النافع ،واملعترب

يف رشح املخت�صر ،ورشح نك��ت النهاية ،وخمترص املراس��م لس�ّل�اّ ر ،واملس��ائل العز ّية،
واملسائل املرص َّية.
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ويف األُصول :معارج األُصول ،وهنج الوصول إىل علم األُصول.
ويف املنطق :كتاب النكهة(((.
وله رسائل أدبية دارت بينه وبني والده املقدّ س ،وصديقه الشيخ حمفوظ.
وفاته :يف ربيع الثاين سنة 676هـ.

�شروح ال�شرائع
(1.1إيض��اح ترددات الرشائ��ع) لنجم الدين جعف��ر ابن الزهدري ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (أوائل
ّ
ّ
اهلجري) ،مطبوع((([ .م.]89 :
القرن الثامن
ّ

الصيمري
(2.2غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم) للشيخ مفلح ابن الشيخ حسن
ّ
(ت حدود 900هـ)[ .ذ ،329/13 :م.]89 :

الصيمري (ت 933هـ)[ .م.]90 :
(3.3رشح الرشائع) للشيخ حسني بن مفلح
ّ

(4.4رشح الرشائع) ولع ّله (فوائد الرشائع) املذكور يف [م ]89 :للشيخ نور الدين
الكركي (ت 940هـ) .وله حاش��ية
عيل بن عبد العايل الش��هري باملح ّقق الثاين
ّ
ّ

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

(5.5مس��الك األفهام يف رشح رشائع اإلس�لام) للش��هيد الثاين (املستش��هد س��نة
965هـ)[ .م ،90 :ذ.]322/13 :

((( ك��ذا ،والص��واب (ال ُّلهن��ة يف املنط��ق) ،وال ُّلهنة هو م��ا يقدَّ م للضي��ف قبل الطع��ام .الذريعة:
 .389 ،189 ،168/18مركز تراث ِ
احل َّلة.
املرعش ،برقم .5177
((( نسخته بتاريخ 754هـ.ق يف م:
يّ
املرعش ،باألرقام  1155و 1280و 2059و 3352و 5402و.6584
((( نسخته يف م:
يّ
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�شروح ال�شرائع
أيضا[ .م.]90 :
(6.6رشح آخر للرشائع) للشهيد الثاين ً
احلس��يني الش��هري
حممد
ّ
حممد بن َّ
عيل بن احلس�ين بن َّ
(7.7رشح الرشائع) للس�� ّيد ّ
العام�لي ،تلميذ الش��هيد الث��اين و ُأس��تاذ صاح َبي املع��امل واملدارك.
بالصائ��غ
ّ
[ذ.]325/13 :

(8.8رشح الرشائع) للس�� ّيد حسني املجتهد املفتي ابن الس�� ِّيد حسن بن أيب جعفر
الكرك��ي وصاحب
الكرك��ي ،اب��ن ُأخت املح ّق��ق
العام�لي
املوس��وي
حمم��د
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
(دف��ع املن��اورات)((( (ت 1001ه��ـ) ،وال��ذي ف��رغ من��ه س��نة 959هـ.ق.
[ذ.]331/13 :

العاميل
املوس��وي
ع�لي ب��ن احلس��ن
ّ
(9.9م��دارك األح��كام) للس�� ّيد َّ
ّ
حمم��د ب��ن ّ
(ت 1009هـ) ،وله هناية املرام يف رشح خمترص رشائع اإلس�لام[ .م ،90 :ذ:
.]328/13

االسرتآبادي (أواسط
احلس��يني
ملحمد تقي بن حس��ن
ّ
ّ
(1010رشح خطبة الرشائع) َّ
اهلجري)[ .م.]95 :
القرن احلادي عرش
ّ

األصفهاين
القومشهي
ملهدي
(1111حاوي مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم)
ّ
ّ
ّ
(ت حدود 1080هـ)((([ .م ،95 :ذ.]317/13 :
(1212ح��اوي املرام يف رشح رشائع اإلس�لام) جمه��ول املؤ ّل��ف((( ،ولع ّله متّحد مع
سابقه[ .ذ317/13 :و .]329

((( كذا ،والصواب (املناواة عن التفضيل واملساواة) .مركز تراث ِ
احل َّلة.
((( كذا ،والصواب (1281هـ) .مركز تراث ِ
احل َّلة.
ملحمد باقر
ملحم��د ب��ن
علـ��ي أصغ��ر اجلرفاداق��انيّ (ق  ،)13ك�ما يف دن��ا ،322/11 :أو َّ
ّ
((( ه��و َّ
الگلپايگاين (ق ،)13كام يف دنا ،976/11 :فهو عنوان مشرتك .مركز تراث ِ
احل َّلة.
ّ
21

النجفي
الطرحيي
(1313رشح الرشائع) للش��يخ حسام الدين ابن الشيخ مجال الدين
ّ
ّ
ىّ
املتوف 1087هـ)[ .ذ.]319/13 :
عمه الشيخ فخر الدين
(جماز من ّ
حممد بن احلس��ن (ت 1098هـ)،
(1414رشح الرشائ��ع) للمد ّقق
الش�يرواين املريزا َّ
ّ
[م ،95 :ذ.]327/13 :

حممد (أواخر القرن
ملحمد صادق بن َّ
(1515معتمد األنام يف رشح رشائع اإلس�لام) َّ
اهلجري)[ .م.]90 :
احلادي عرش
ّ

العاميل (ت 1103هـ) [م.]90 :
حممد
لعيل بن َّ
ّ
(1616رشح الرشائع) ّ

احلويزي (املعارص للمحدّ ث
(1717رشح الرشائع) للش��يخ لطف اهلل بن عط��اء اهلل
ّ
البحراين)( ،ت 1104هـ)[ .ذ.]327/13 :
ّ

املييس (كان ح ًّي��ا 1117هـ).
عيل بن عبد الع��ايل
ّ
(1818رشح الرشائ��ع) جل��واد بن ّ
[م.]91 :

االس�ترآبادي (أوائ��ل الق��رن الث��اين عرش
ملحم��د صال��ح
ّ
(1919رشح الرشائ��ع) َّ
اهلجري)[ .م.]91 :
ّ

احلويزي
البختي��اري
(2020رشح الرشائ��ع) للمح��دّ ث الفقيه يعق��وب بن إبراهيم
ّ
ّ
(ت حدود 1150هـ)[ .ذ.]332/13 :

(2121غاية املرام يف رشح رشائع اإلس�لام) للعلاّ مة الس�� ِّيد حسني ابن الس ِّيد حسن
النجفي (ت 1162هـ)[ .ذ.]321/13 :
الطالقاين
احلسيني
مري حكيم
ّ
ّ
ّ

آبادي (الق��رن الثاين عرش -الثالث
حممد ص��ادق اخلاتون
ّ
لعيل بن َّ
(2222احلقائ��ق) ّ
اهلجري)[ .م.]96 :
عرش
ّ
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�شروح ال�شرائع
النجفي،
الفحام
األعرجي
عيل
احلس��يني ّ
ّ
ّ
ّ
(2323رشح الرشائع) للس�� ّيد ص��ادق بن ّ
(ت 1205هـ)[ .ذ.]324/13 :

(2424معارج األحكام يف رشح مسالك األفهام ورشائع اإلسالم) ،وهو كبري ضخم
احلس��يني
حممد حس�ين اب��ن املري إبراهيم
ّ
يق��ع يف ع��دَّ ة جم ّلدات ملؤ ّلفه الس�� ِّيد َّ
القزويني (ت 1208هـ)[ .م ،91 :ذ.]320/13 :
ّ

حممد بن عبداحلس�ين ابن الش��يخ مظفر
(2525رشح الرشائ��ع) للش��يخ إبراهيم بن َّ
ىّ
املت��وف (1212ه��ـ).
مه��دي بح��ر العل��وم)،
اجلزائ��ري (املع��ارص للس�� ّيد
ّ
ّ

[ذ.]316/13 :

اجليالين
الرشتي
عيل
ّ
ّ
العيل بن ُأميد ّ
(2626مناهج األحكام) أو(مناهج الكالم) لعبد ّ
(كان ح ًّيا 1225هـ)[ .م ،92 :ذ.]325/13 :
الطالقاين (كان ح ًّيا 1226هـ).
احلس��يني
ملحمد تقي بن أمحد
ّ
(2727رشح الرشائع) َّ
ّ
[م.]92 :

املراغي (نسخ سنة 1229هـ)(((.
حممد بن فصيح
ّ
(2828حاشية الرشائع) للشيخ َّ

احلس��يني (ت ح��دود 1231هـ).
عيل
(2929جمم��ع األحكام)
ّ
لع�لي بن َّ
حممد ب��ن ّ
ّ
[م.]97 :

احلائري (كان ح ًّيا 1232هـ).
عيل
ّ
(3030معتمد األحكام) خللف بن حسني بن َّ
حممد ّ
[م.]92 :

ملحمد جواد بن حسني بن
(3131الربهان الس��اطع لألنام يف رشح رشائع اإلس�لام) َّ
العاميل (كان ح ًّيا 1236هـ)[ .م.]92 :
حيدر
ّ

املرعش ،برقم .4977
((( نسخته يف م:
يّ
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عيل األعس��م
(3232إيض��اح األح��كام يف رشح رشائع اإلس�لام) حلس�ين بن َّ
حممد ّ
النجف��ي (ت 1237هـ) ،لع ّله متّحد مع ما س��يأيت حت��ت الرقم [ .39م،92 :
ّ

ذ.]321/13 :

(3333حاشية الرشائع) جمهول املؤ ّلف ،عليها وقف بتاريخ (1237هـ)(((.
النجفي،
(3434كش��ف الظالم يف رشح رشائع اإلسالم) ملحسن بن مرتىض األعسم
ّ
(ت 1238هـ)[ .م.]92 :

اخلاليص (ت 1243هـ)[ .م.]98 :
ملهدي بن حسني
(3535رشح الرشائع)
ّ
ّ

اخلرق��اين (كان ح ًّيا
ملحم��د إبراهي��م ب��ن هب��رام خل��ج
(3636مصب��اح االجته��اد) َّ
ّ
1243هـ)[ .م.]92 :

الطباطبائي
مه��دي بح��ر العل��وم
(3737رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد رض��ا ابن الس�� ِّيد
ّ
ّ
النجفي ،يوجد بخ ّطه عند الس ِّيد حسن بن جعفر من أحفاد الس ِّيد املجاهد يف
ّ
حممد
كربالء ،وهو جم ّلدات صغار عىل بعضها إجازات مش��اخيه له مثل الس ِّيد َّ
الرضوي ،وتارخيها سنة 1245هـ[ .ذ.]322/13 :
ّ

احلائري ،تلميذ الس ِّيد عيل صاحب
(3838رشح الرشائع) للش��يخ خلف بن عسكر
ّ
الرياض( ،ت 1246هـ)[ .ذ.]322/13 :

النجفي
ع�لي األعس��م
ّ
(3939الذرائ��ع يف رشح الرشائ��ع) لعب��د احلس�ين بن َّ
حممد ّ
(ت 1247هـ)( ،راجع الرقم [ .)32م.]92 :

القزويني (ت 1250هـ).
حمم��د صالح
ّ
(4040خصائ��ص األعالم) لعبد الرمحن بن َّ
[م.]92 :

املرعش ،برقم .9371
((( نسخته يف م:
يّ
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الكاظمي (ت حدود
األعرجي
(4141جامع اجلوامع) للس ّيد حسن ابن الس ِّيد حمسن
ّ
ّ
1250هـ)[ .م ،95 :ذ 47/5 :و.]320/13

اخلوئي (كان ح ًّيا 1252هـ).
حممد
ّ
(4242رشح الرشائع) ملصطفى بن َّ

الكاظمي
األعرج��ي
(4343جام��ع اجلوام��ع يف رشح الرشائ��ع) حلس��ن بن حمس��ن
ّ
ّ
اهلجري)[ .م.(((]95 :
(أواسط القرن الثالث عرش
ّ

اهلمداين (كان ح ًّي��ا 1252هـ).
ملحمد كاظ��م
(4444كش��ف القناع ع��ن األحكام) َّ
ّ
[م.]93 :

النجفي آل كاش��ف الغطــاء (ت 1253هـ).
لعيل بن جعفر
ّ
(4545رشح الرشائ��ع) ّ
[م.]93 :

الگيالين (كان ح ًّيا 1254هـ)[ .م.]93 :
عيل
ملحمد
ّ
(4646املرغوب) َّ
ّ
مهدي بن ّ

النجف��ي،
النيس��ابوري
(4747رشح الرشائ��ع) للم�يرزا عب��د اجل��واد ب��ن س��ليامن
ّ
ّ
اهلجري).
م��ن طبقة تالميذ كاش��ف الغطاء( ،أواس��ط الق��رن الثالث ع�شر
ّ

[ذ.]325/13 :

(4848ذخرية البضائع) لنعمة اهلل بن عبد اهلل (كان ح ًّيا 1255هـ)[ .م.]93 :

الگيالين
التنكابني
احلسيني
حممد هادي
ّ
ّ
(4949رشح الرشائع) للس ّيد أيب احلسن بن َّ
ّ
(توفيّ بعد 1255هـ)[ .ذ ،316/13 :م.]93 :
املدرس (كان ح ًّيا 1256هـ).
حممد عيل
ّ
اليزدي ّ
(5050شوارع الرشائع) للحسن بن َّ
[م.]93 :

مكرر مع الرقم ( ،)41وس��يأيت من الكاتب يف املقال��ة األخرى أنَّة من رشوح كتاب (املخترص
((( َّ
األعرجي (ت 1227هـ) .مركز تراث
النافع) ،ويف دنا ،180/11 :نُس��ب لوالده الس�� ِّيد حمسن
ّ
ِ
احل َّلة.
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الالهيجي (كان ح ًّيا 1256هـ)[ .م.]93 :
(5151الفوائد) إلبراهيم
ّ
القزويني (نس��خ س��نة
حممد كاظم
ّ
(5252رشح الرشائ��ع) للش��يخ عب��د املطلب بن َّ
1257هـ.ق)(((.

بحجة اإلسالم ،ابن
حممد باقر
األصفهاين ،املش��هور ّ
(5353مطالع األنوار) للس�� ّيد َّ
ّ
الشفتي( ،ت 1260هـ)[ .ذ ،331/13 :م.]93 :
اجليالين
حممد تقي
ّ
الس ِّيد َّ
ّ

(5454رشح الرشائع) للس ّيد أسد اهلل( ،نسخ سنة 1269هـ)(((.

احلائري صاحب
القزويني
املوسوي
(5555دالئل األحكام) للس ّيد إبراهيم بن باقر
ّ
ّ
ّ
الضوابط (ت 1262هـ)[ .ذ 239/8 :و ،316/13م.]93 :

القزويني ،املعروف بالش��هيد
الربغاين
حممد
ّ
ملحمد تقي ب��ن َّ
(5656رشح الرشائ��ع) َّ
ّ
الثالث (املستش��هد 1263هـ)((( ،وله رشح آخر بالفارس�� َّية[ .ذ،317/13 :

م.]94 :

النجف��ي ،تلميذ صاحب
(5757رشح الرشائع) للش��يخ عيس��ى بن حس�ين زاه��د
ّ

اجلواه��ر ،واملج��از من��ه لكنّ��ه ت��وفيّ قب��ل ش��يخه( ،كان ح ًّي��ا 1263ه��ـ).

[ذ.]327/13 :

املازندراين (ت ح��دود 1266هـ)،
عيل ب��ن مقصود
(5858كش��ف اإلهبام) َّ
ّ
ملحمد ّ
طبع يف عرشين جز ًءا[ .ذ 7 6/17 :و ،326/13م.]94 :

األصفهاين،
املوس��وي
حممد
ّ
(5959رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد عبد احلميد ابن الس�� ِّيد َّ
ّ
املرعش ،برقم .5612
((( نسخته يف م:
يّ
املرعش ،برقم .5889
((( نسخته يف م:
يّ
املرعش أنهّا يف أربعة وعرشين جم َّلدً ا ،انظر النسخة رقم .2332
((( يف فهرس مكتبة
يّ
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اهلجري) ،وه��و من تالم��ذة صاحب اجلواه��ر ،وهو
(الق��رن الثال��ث ع�شر
ّ
األصفه��اين (ت 1365هـ).
احلجة الش��هري الس�� ِّيد أبو احلس��ن
ج��دّ الزعيم ّ
ّ
[ذ.]325/13 :

احلائ��ري (كان ح ًّي��ا 1265ه��ـ).
رانكوئ��ي
ملحم��د طاه��ر
ّ
ّ
(6060رشح الرشائ��ع) َّ
[م.]95 :

حممد حسن
(6161جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلس�لام) للعلاّ مة الفقيه الش��يخ َّ
النجفي ،املشهور بصاحب اجلواهر (ت 1266هـ) ،وهو من
ابن الش��يخ باقر
ّ

ّ
أجل الرشوح[ .ذ ،319/13 :م.]95 :

الزريقي (كان ح ًّيا 1266هـ).
حممد ابن الشيخ طعمة
ّ
(6262رشح الرشائع) للشيخ َّ
[ذ.]327/13 :

(((
ملحمد باقر گلپاي��گاين (كان ح ًّيا
(6363ح��اوي امل��رام يف رشح رشائع اإلس�لام)
َّ

1268هـ)[ .م.]95 :

النجفي ،تلميذ
الرشوقي
حممد حسن ابن الشيخ موسى
ّ
ّ
(6464رشح الرشائع) للشيخ َّ
صاحب اجلواهر وصهره( ،فرغ من تأليفه سنة 1269هـ)[ .ذ.]320/13 :

(6565رشح الرشائع) للش��يخ رضا ابن الش��يخ زين العابدين ابن الشيخ هباء الدين
العاميل (ت 1269هـ)[ .ذ.]322/13 :
األسدي
حممد
ّ
َّ
ّ

اهلمداين (كان ح ًّيا1270هـ)[ .م.]95 :
اخلوانساري
لعيل
ّ
ّ
(6666رشح الرشائع) ّ

القزويني (كان
(6767نفحات اإلهلام يف رشح رشائع اإلس�لام) للشيخ عبد احلسني
ّ
ح ًّيا 1270هـ)[ .م.]95 :

((( مر بالرقم ( .)12مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
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رودباري (كان ح ًّي��ا 1270هـ).
ملحم��د صالح بن خمت��ار
ّ
(6868س��فينة األحكام) َّ
[م.]95 :

املراغ��ي (كان ح ًّي��ا 1274ه��ـ).
ملحم��د باق��ر ب��ن جعف��ر
ّ
(6969رشح الرشائ��ع) َّ
[م.]95 :

القزوين��ي (ت ح��دود 1275ه��ـ).
(7070رشح الرشائ��ع) للم��وىل مصطف��ى
ّ
[ذ.]329/13 :

الكرمانش��اهي (كان ح ًّيا 1280هـ).
حممد صالح
ّ
(7171رشح الرشائ��ع) هلادي بن َّ
[م.]95 :

حمم��د مه��دي اب��ن امل��وىل حمس��ن اب��ن املوىل س��ميع
(7272رشح الرشائ��ع) لآلق��ا َّ
الكرمانشاهي (ت حدود 1280هـ) ،يف جم ّلدين[ .ذ.]331/13 :
ّ

املوسوي (تاريخ النسخ 1281هـ)(((.
حممد رضا
ّ
(7373رشح الرشائع) للس ّيد َّ

الشاهرودي (ت 1281هـ).
األورس��يجي
(7474رشح الرشائع) للمريزا هداية اهلل
ّ
ّ
[ذ.]331/13 :

األنصاري (ت 1281هـ)(((.
حممد أم�ين
ّ
(7575رشح الرشائع) للش��يخ مرتىض بن َّ
[م.]97 :

املازندراين (من تالمذة الش��يخ
البارفرويش
(7676رشح الرشائع) ليعقوب بن مقيم
ّ
ّ
األنصاري)(((.
ّ

املرعش ،برقم .6548
((( نسخته يف م:
يّ
األنصاري من رشح الرشائع هو رشح قسم من ّأول الطهارة إىل أحكام اجلنابة،
((( املوجود للشيخ
ّ
ورشح قسم من الوصايا .وقد ُطبعا ضمن تراث الشيخ األعظم يف املج ّلدات 1 :و 2و.21
املرعش ،برقم ( ،2106ت 1290هـ.ق) ،يف تسع جم ّلدات.
((( نسخته يف م:
يّ
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الشفتي (ت 1282هـ)[ .م.]95 :
حممد باقر
ّ
عيل بن َّ
(7777جامع الغرر) َّ
ملحمد ّ

التوي�سركاين (ت 1286هـ) ،يف أحد
عيل
ّ
(7878كش��ف األرسار) للموىل حس�ين ّ
عرش جم ّلدً ا[ .ذ 322/13 :و.]18/18

النجفي
(7979رشح الرشائع) للش��يخ جعفر ابن الشيخ حمس��ن بن مرتىض األعسم
ّ
(ت 1287هـ)[ .ذ.]318/13 :
لعيل بن عبد الغفار (كان ح ًّيا 1288هـ)[ .م.]95 :
(8080رشح الرشائع) ّ

الطباطبائي (ت 1289هـ) [م.]96 :
نقي بن حسن
ّ
لعيل ّ
ّ 8181
(الدرة احلائر َّية) ّ

املوسوي
حممد صادق ابن املريزا زين العابدين
ّ
(8282رشح الرشائع) للس�� ّيد املريزا َّ
الچهارسوقي (ت 1289هـ)[ .ذ.]324/13 :
األصفهاين
ّ
ّ

النجفي (ت 1290هـ)
(8383كنز األحكام يف رشح رشائع اإلس�لام) للشيخ قاسم
ّ
يف تسع جم ّلدات[ .ذ.]327/13 :

الش��فتي (ت 1290هـ).
املوس��وي
حممد باقر
ّ
ّ
(8484رشح الرشائع) ألس��د اهلل بن َّ
[م.]96 :

الطويس (كان ح ًّيا 1291هـ).
الرضوي
حممد حسن
ّ
ملحمد بن َّ
(8585رشح الرشائع) َّ
ّ
[م.]96 :

الس��بزواري (ت ح��دود
احلس��يني
(8686رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد م�يرزا جعف��ر
ّ
ّ
1292هـ)[ .ذ ،318/13 :م.]96 :

املش��هدي (ت 1292ه��ـ).
الكرم��اين
ملحم��د نج��ف
(8787رشح الرشائ��ع)
ّ
َّ
ّ
[ذ.]331/13 :
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كجوري (ت 1293هـ)[ .م.]96 :
مهدي
ملحمد
ّ
ّ
(8888رشح الرشائع) َّ
اخلوانس��اري (كان ح ًّي��ا
املوس��وي
حمم��د ص��ادق
ّ
ّ
(8989رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد َّ
1294هـ)[ .ذ.]323/13 :

اهلمداين (كان ح ًّيا 1295هـ).
احلسيني
(9090رشح الرشائع) ملوس��ى بن فضل اهلل
ّ
ّ
[م.]96 :

الطهراين (ت 1296هـ)[ .م.]96 :
لعيل بن خليل
ّ
(9191رشح الرشائع) ّ

النجفي (س��نة
الطه��راين
ع�لي اب��ن املريزا خلي��ل
ّ
ّ
(9292رشح الرشائ��ع) للعلاّ م��ة ّ
1297هـ) ،يف أربعة آالف بيت[ .ذ.]326/13 :

الكاظمي
(9393رشح الرشائ��ع) للش��يخ حس��ن اب��ن الش��يخ أس��د اهلل الدزف��و ّيل
ّ
(ت 1298هـ)[ .ذ.]319/13 :

القزويني
احلس��يني
ع�لي ب��ن إس�ماعيل
ّ
ّ
(9494اللوام��ع يف رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد ّ
(ت 1298هـ)(((.

اهلجري).
التربي��زي (أواخر القرن الثال��ث عرش
(9595الرس��الة الرضو َّي��ة) لرضا
ّ
ّ
[م.]96 :

لنگرودي (أواخ��ر القرن الثالث
نقي
ّ
ع�لي ّ
(9696رشح الرشائ��ع) َّ
ملحمد كاظم بن ّ
اهلجري)[ .م.]96 :
عرش
ّ

الكرمانشاهي (أواخر القرن الثالث عرش
ملحمد بن عاش��ور
ّ
(9797رشح الرشائع) َّ
اهلجري)[ .م.]96 :
ّ

املدرس��ـي يف املقدّ مة 97 :باس��م (لوامع النكات)،
((( ك��ذا يف م :املرع�ّش�يّ  ،برقم  ،5905وعرفه
ّ
ىّ
املتوف 1308هـ.
امليثمي
وانظر :رشح
ّ
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الربوجردي (أواخ��ر القرن الثالث عرش
(9898رشح الرشائ��ع) لداود بن أس��د اهلل
ّ
اهلجري)[ .م.]93 :
ّ

حممد عيل بن
(9999رشح الرشائع) للش��يخ حس�ين ابن الش��يخ ع ّب��اس ابن
ّ
احل��اج َّ
القزوين��ي ،ت 1300هـ).
مه��دي
النجف��ي (املعارص للس�� ّيد
اخلاق��اين
س��امل
ّ
ّ
ّ
ّ

[ذ.]321/13 :

اليزدي (ت حدود 1300هـ).
ملحمد باقر بن زين العابدين
ّ
(10100خمازن األحكام) َّ
[م.]96 :

القزوين��ي (ت 1300ه��ـ).
مه��دي ب��ن حس��ن
ملحم��د
ّ
ّ
(10101مواه��ب األفه��ام) َّ
[م.]96 :

النجفي
اجلعف��ري
(10102رشح الرشائ��ع) للعلاّ مة الش��يخ نوح ابن الش��يخ قاس��م
ّ
ّ
(ت 1300هـ)[ .ذ.]331/13 :

التنكابن��ي (ت 1302ه��ـ)[ .ذ60/3 :
حممد بن س��ليامن
ّ
(10103بدائ��ع األح��كام) َّ
و.]327/13

الكاظم��ي (ت 1303هـ).
األعرج��ي
ملحمد بن حس��ن
ّ
ّ
(10104جام��ع األح��كام) َّ
[م.]97 :

(ح��رر يف 1305هـ) يف
النجفي
الطفييل
(10105رشح الرشائع) للش��يخ عب��د الرضا
ّ
ّ
ّ
أحد عرش جم ّلدً ا[ .ذ.]325/13 :

الكاظم��ي
��اين
حمم��د حس�ين ّ
ّ
(10106رشح الرشائ��ع) للش��يخ ع ّب��اس ب��ن َّ
اجلص ّ
(ت 1306هـ) يف ثالثة عرش جم ّلدً ا[ .ذ ،325/13 :م.]97 :
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(حرر قبل 1307هـ)[ .م.]97 :
لعيل بن زين العابدين ّ
( 10107رشح الرشائع) ّ

النجف��ي (ت 1307هـ) ،يف
حممد ابن الس�� ِّيد هاش��م
ّ
(10108رشح الرشائع) للس�� ّيد َّ
سبعة جم ّلدات[ .ذ.]328/13 :

امليثمي
(10109لوام��ع الن��كات يف رشح الرشائع) للش��يخ حممود بن جعفر ب��ن باقر
ّ
العراقي (ت 1308هـ) ،يف أربعة جم ّلدات[ .ذ.]328/13 :
ّ
الكاظمي (ت 1308هـ) ،مطبوع يف
ملحمد حس�ين بن هاش��م
ّ
(11110هداية األنام) َّ
النجف 1331هـ[ .م.]97 :

حممد إبراهيم
(11111معارج األحكام يف رشح رشائع اإلس�لام) للس�� ّيد حس�ين ب��ن َّ
القزويني (ت 1308هـ)(((.
ّ

الربوجردي (ت 1309هـ)[ .م.]97 :
حممد
ّ
ملحمد رحيم بن َّ
(11112كشف القناع) َّ
(حرر سنة 1310هـ)[ .م.]98 :
(11113ذرائع األنام) آخوند ملاّ أمحد
ّ
املاليري ّ

ملحمد حسني عرب داماد (كان ح ًّيا 1310هـ)[ .م.]98 :
(11114رشح الرشائع) َّ

الرضوي
املدرس
ّ
عيل ابن الس�� ِّيد صادق ّ
(11115رشح الرشائع) للس�� ّيد مريزا َّ
حممد ّ
املشهدي (ت 1311هـ) ،يف عدّ ة جم ّلدات[ .ذ ،326/13 :م.]98 :
ّ
النجفي
الرشتي
حممد عيل
ّ
ّ
(11116رشح الرشائع) للعلاّ مة املريزا حبيب اهلل ابن املريزا َّ
(ت 1312هـ) ،يف مخسة عرش جم ّلدً ا[ .ذ.]319/13 :
الطباطبائي احلكي��م (ت 1312هـ).
مله��دي بن صال��ح
(11117مع��ارف األحكام)
ّ
ّ
[م.]98 :

املجرياوي
عيل بن حيدر ابن الشيخ خليفة
ّ
عيل بن َّ
حممد ّ
(11118رشح الرشائع) للشيخ ّ

يسمى بـ(مسالك األفهام).
((( نسخته يف م:
املرعش ،باألرقام  1916و ،2410وقد ّ
يّ
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النجفي (ت 1314هـ) ،يف عدّ ة جم ّلدات[ .ذ.]326/13 :
ّ

عيل ابن الشيخ األكرب جعفر كاشف
(11119موارد األنام) للش��يخ ع ّباس ابن الشيخ ّ
النجفي (ت 1315هـ)[ .ذ.]324/13 :
الغطاء
ّ

املازندراين
البارف��رويش
األرشيف
مه��دي
حممد ب��ن
ّ
ّ
(12120ش��عائر اإلس�لام) للعامل َّ
ّ
ّ
(ت 1315هـ)[ .ذ 328/13 :و.]191/14
الشهرس��تاين (ت 1315هـ).
عيل
ملحمد حس�ين بن َّ
(12121ش��وارع األعالم) َّ
ّ
حممد ّ
[م.]98 :

حممد الش��هري
(12122رشح الرشائ��ع) للش��يخ ع ّب��اس ابن الش��يخ أمحد ابن الش��يخ َّ
باملشهدي (ت بعد 1315هـ)[ .ذ.]324/13 :
ّ

املش��هدي
(12123رشح الرشائ��ع) ،صغري خمترص من س��ابقه الكبري ،للش��يخ ع ّباس
ّ
(فرغ منه 1315هـ)[ .ذ.]324/13 :

التربيزي (ت 1318هـ)(((.
املغاين
عيل
ّ
ّ
عيل بن لطف ّ
(12124حاشية الرشائع) للمريزا ّ
الگي�لاين (كان ح ًّي��ا 1321هـ).
حممد رض��ا
(12125رشح الرشائ��ع) ليوس��ف ب��ن َّ
ّ
[م.]98 :

النجف��ي (ت 1321هـ).
حمم��د بن عب��د اهلل املظ َّفر
ّ
(12126رشح الرشائ��ع) للش��يخ َّ
[ذ.]327/13 :

احلسيني
عيل ابن الس�� ِّيد أمحد آل كامل الدين
ّ
(12127اللمع يف رشح الرشائع) للس�� ِّيد ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 1322هـ) يف ستّة عرش جم ّلدً ا ،وقد غيرّ ابنه اسم الكتاب إىل (الضياء
الالمع يف رشح الرشائع)[ .ذ 325/13 :و.]128/15

املرعش ،برقم .6060
((( نسخته يف م:
يّ
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اهلم��داين (ت 1322ه��ـ) مطبوع.
(12128مصب��اح الفقي��ه) للفقيه الش��يخ آقا رضا
ّ
[ذ ،322/13 :م.]98 :

النجف��ي (ت 1323ه��ـ).
اهلن��دي
حمم��د
ّ
ّ
(12129ش��وارع األع�لام) للس�� ّيد َّ
[ذ.]328/13 :
املامقاين
حمم��د حس��ن
(13130ذرائ��ع األح�لام يف رشح رشائ��ع اإلس�لام) للش��يخ َّ
ّ
(ت 1323ه��ـ) ،وهو كبري برز منه أربعة عرش جم ّل��دً ا[ .م ،98 :تنقيح املقال:
.]105/3

احلس��ني
مه��دي ابن الس�� ِّيد أمحد ابن الس�� ِّيد حيدر
(13131رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد
ّ
ّ
الكاظم��ي (ت 1336ه��ـ.ق) ،يف أربع��ة عرش جم ّل��دً ا يف الطه��ارة والصالة.
ّ
[ذ.]330/13 :

حممد صالح ك َّبة
حممد حس��ن ابن احلاج َّ
(13132رشح الرشائع) للش��يخ الفقيه احلاج َّ
البغدادي (ت 1336هـ.ق) ،خرج منه صالة املس��افر يف أكثر من عرشة آالف
ّ

بيت[ .ذ.]320/13 :

األصفه��اين ،يف عدّ ة جم ّلدات كبار،
القمش��هي
مهدي
(13133رشح الرشائع) للموىل
ّ
ّ
ّ
حممد حسني بن
وهو أبسط من (اجلواهر) بكثري ،وقد أوىص املؤ ّلف إىل املوىل َّ
القمشهي الكبري (ت 1336هـ)[ .ذ.]329/13 :
حممد قاسم
ّ
َّ

العاميل (ت حدود
احلارييص
حممد
عيل بن َّ
ّ
ّ
(13134رشح الرشائع) للشيخ يوسف بن ّ
1337هـ)[ .ذ.]332/13 :

املدرس ابن
حممد ص��ادق ّ
(13135معتم��د األنام يف رشح رشائع اإلس�لام) لآلقا مري َّ
حممد ،املعروف بكتاب فروش (ت 1338هـ.ق)[ .ذ.]324/13 :
الس ِّيد َّ
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الكاش��اين (ت 1342ه��ـ).
احلس��يني
(13136رشح الرشائ��ع) حلس��ن ب��ن أمح��د
ّ
ّ
[م.]98 :

احلاليف (ت قبل
احلويزي
(13137رشح الرشائع) للشيخ جعفر ابن الشيخ أيب جعفر
ّ
ّ
1364هـ) ،يف عدّ ة جم ّلدات[ .ذ.]318/13 :

املامقاين (ت 1351هـ) ،طبع
حممد حس��ن
(13138منتهى مقاصد األنام) لعبد اهلل بن َّ
ّ
يف النجف 1349هـ[ .م.]98 :

اخلفاجي
يب
(13139رشح الرشائع) للش��يخ س��لامن ابن الش��يخ كاظم بن أمحد اهل��دا ّ
ّ
(ت 1352هـ)[ .ذ.]322/13 :

حممد
(14140حتقي��ق دالئل األح��كام يف رشح رشائع الرشائع) للش��يخ مش��كور بن َّ
النجفي (ت 1353هـ)[ .ذ.]328/13 :
احلوالوي
جواد بن مشكور
ّ
ّ

التربيزي
احلس��يني
األنكجي
حممد
ّ
ّ
ّ
(14141رشح الرشائع) للس�� ِّيد مريزا أيب احلس��ن َّ
(ت 1357هـ)[ .ذ.]317/13 :

الطسوجي
املوسوي
حممد هاش��م بن املري عبد اهلل
ّ
ّ
(14142مفتاح الكالم) للس�� ّيد املري َّ
اخلوئي (ت 1358هـ)ُ ،طبع يف تربيز 1345هـ[ .ذ ،331/13 :م.]98 :
ّ
النجفي (معارص
الفرطويس
(14143رشح الرشائع) للش��يخ حسن ابن الشيخ عيسى
ّ
ّ
للشيخ آقا بزرك) ،ويقع يف جم ّلدات تسعة[ .ذ.]320/13 :

األصفهاين
األبطح��ي
مه��دي
حممد
ّ
ّ
حمم��د عيل ب��ن َّ
(14144رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد َّ
ّ
(ت 1370هـ)(((.
املرعش ،برقم  2112و.2113
((( نسخته يف م:
يّ
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الكاشاين (ت 1385هـ).
الرضوي
ملحمد حسني بن هبة اهلل
ّ
(14145رشح الرشائع) َّ
ّ
[م.]98 :

احلس��يني اخلطيب (املعارص)ُ ،طبع يف ثامنية
14146رشح وتعليق الس�� ِّيد عبد الزهراء
ّ
أخريا.
أجزاء يف بريوت ً

الطهراين املعارص،
حممد رضا
(14147حقائق الفقه يف رشح رشائع اإلس�لام) للشيخ َّ
ّ
يف أكثر من مئة جم ّلد.

(14148خالصة احلقائق يف رشح رشائع اإلسالم) للمؤ ّلف نفسه يف أجزاء متعدّ دة.
وهناك رشوح مل نقف عىل تواريخ وفيات مؤ ّلفيها نوردها هنا تبا ًعا:
(((
حممد ابن
(14149رشح الرشائع) كبري  ،للش��يخ ع ّباس ابن الش��يخ أمحد ابن الشيخ َّ

عيل بن عبد املوىل بن رايض
الش��يخ إبراهيم ،الش��هري
ّ
باملش��هدي ابن الش��يخ ّ

النجفي[ .ذ.]324/13 :
الربيعي
ّ
ّ

اهلمداين((([ .م.]92 :
(15150بحر احلقائق) لعبد الصمد
ّ

الطباطبائي.
(15151ودائع األحكام يف رشح رشائع اإلسالم) لزين العابدين بن حسني
ّ
[م.]92 :

املوسوي[ .م.]97 :
عيل
ّ
(15152املواهب الغرو ّية) لعبد الباقي بن ّ
يت[ .م.]97 :
(15153رشح الرشائع) لعبد ّ
الوهاب بن أمحد املحلاّ ّ

املوسوي[ .م.]96 :
عيل
ّ
(15154حاشية الرشائع) جلامل الدين بن ّ
((( مر ذكره بالرقم ( .)123مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
ِ
((( هو رشح لكتاب (املخترص النافع) ،وسيأيت يف رشوح املخترص .مركز تراث احل َّلة.
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دوزدري[ .م.]97 :
عيل
ّ
(15155رشح الرشائع) لآلخوند ملاّ ّ

النجف��ي.
حمم��د
ّ
(15156كاش��ف اإلهب��ام يف رشح رشائ��ع اإلس�لام) لقاس��م ب��ن َّ
[م.]97 :

الرشتي[ .م.]98 :
عيل بن حسني
ّ
(15157حاشية الرشائع) ملظ ّفر بن َّ
حممد ّ

الشريازي[ .م.]98 :
(15158رشح الرشائع) لرضا
ّ
(15159رشح الرشائع) للداماد[ .م.]90 :

اللنگرودي[ .م.]97 :
ملحمد بن حسن
ّ
(16160رشح الرشائع) َّ

(16161املب��اين اجلعفر ّي��ة) للش��يخ جعفر ابن الش��يخ عبد احلس��ن آل الش��يخ رايض
النجفي[ .ذ.]318/13 :
ّ

حممد جعفر رشيعتمدار
حممد حس��ن ابن الش��يخ َّ
(16162أس��اس األحكام) للش��يخ َّ
االسرتآبادي[ .ذ 4/2 :و.]320/13
ّ

(16163خصائص األعالم يف رشح رشائع اإلس�لام) لرضوان الدين عبد الوهاب بن
الربغاين
حممد صالح
القزويني(((.
ّ
َّ
ّ

حممد جواد بن حسن
(16164الربهان الساطع لألنام يف رشح رشائع اإلسالم) للشيخ َّ
العاميل[ .ذ 95/3 :و.]319/13
اهلمداين
احلارثي
ابن حيدر بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ

الطالقاين[ .ذ.]321/13 :
حممد حسني
(16165نتائج البدائع) للشيخ َّ
ّ

التسرتي[ .ذ 366/4 :و.]325/13
عيل بن حسني
ّ
(16166تقرير املرام) َّ
ملحمد ّ

الطهراين[ .م.]97 :
عيل الطبيب
ملحمد حسني بن َّ
(16167دالئل األحكام) َّ
ّ
حممد ّ
املرعش ،برقم .5249
((( نسخته يف م:
يّ
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الطهراين[ .م.]98 :
النبوة) هلادي
(16168ودائع ّ
ّ

اآلذرباجياين.
األرم��وي
احلس��يني
عيل
ّ
ّ
ّ
(16169رشح الرشائ��ع) للس�� ّيد إبراهيم ب��ن ّ
[ذ.]316/13 :

اخلوئي
حممد هاشم بن عبد اهلل
ّ
حممد جعفر ابن الس ِّيد َّ
(17170رشح الرشائع) للس�� ّيد َّ
معارصا للشيخ آقا بزرك)[ .ذ.]319/13 :
(كان
ً

الرضوي[ .م.]95 :
ملحمد بن حسني
ّ
(17171رشح الرشائع) َّ
عيل بن زين الدين
اخلوانساري(((.
ّ
(17172رشح الرشائع) للشيخ َّ
حممد ّ
عيل
املوسوي(((.
ّ
(17173حاشية الرشائع) للمريزا س ّيد ّ

املشكيني[ .م.]97 :
األهري
ملحمد أمني
ّ
ّ
(17174رشح الرشائع) َّ
األصفهاين(((.
حممد شفيع بيدآبادي
(17175رشح الرشائع) للمريزا حييى بن َّ
ّ

احلائري ،من تقرير بحث أس��تاذه
اليزدي
حممد باقر
ّ
ّ
(17176رشح الرشائ��ع) للم��وىل َّ
األردكاين[ .ذ.]317/13 :
حممد حسني
الفاضل املوىل َّ
ّ

(17177رشح الرشائ��ع) جمه��ول املؤ ّل��ف م��ن تقري��ر درس الس�� ِّيد حس�ين
الكوهكمري(((.
ّ

طي الرتاج��م ،ومل نعثر ع�لى مؤ ّلفيها،
وهن��اك ع��دّ ة رشوح عثرنا عىل أس�مائها يف ّ

نعرضها كام وردت:

املرعش ،ضمن املجموعة رقم .5379
((( نسخته يف م:
يّ
املرعش ،ضمن املجموعة رقم .2928
((( نسخته يف م:
يّ
املرعش ،برقم .6478
((( نسخته يف م:
يّ
املرعش ،برقم .5379
((( نسخته يف م:
يّ
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(17178النور الساطع) وهو يف مخسة جم ّلدات[ .ذ ،331/13 :م.]93 :
(حرر سنة 1107هـ)[ .م.]91 :
(17179فوائد املرام) ّ
(18180دقائق األفهام)[ .م.]97 :
(18181كن��ز األح��كام)((( ذكره الش��يخ القبي�ّس�يّ يف مقدّ مة حتقيقه للمس��الك،30 :
ط/بريوت.
رشحا جمهول��ة املؤ ّلف وناقصة من
18182م��ن ( )204-183هناك اثن��ان وعرشون ً
يس يف (مقدّ مه اى بر فقه ش��يعه:
ّ
األول أو اآلخر ،ذكرها الس�� ِّيد حس�ين ّ
املدر ّ
.)99

بعض��ا منها ،وقد أورد الش��يخ
أيض��ا ذكرنا ً
أ ّم��ا احل��وايش عىل الرشائ��ع فهي عدة ً

شخصا من فطاحل العلامء
صاحب الذريعة يف كتابه ( )108-106/6اس��م اثني عرش
ً

عيل بن احلسني بن
ممّن ع ّلقوا عىل رشائع اإلسالم ّأوهلم فيام يبدو املح ّقق الثاين نور الدين ّ
الكركي (ت 940هـ) ،وال زال العلامء يع ّلقون عىل هذا الكتاب بتعاليق مفيدة
عبد العايل
ّ

ونظرا للش��مول ّية التي يمتاز هبا
أخذت بعضها يف اآلونة األخرية طريقها إىل دور النرشً ،
ه��ذا الكتاب يف فق��ه اإلمام َّية فقد انربى عدد من الفضالء لرتمجته إىل بعض لغات العامل

املدريس بأربعة عرش ترمجة هلذا الكتاب باللغات الفارس َّية واألردو َّية
عرف الس ِّيد
احل ّيةّ ،
ّ
واهلند َّية يف مقدّ مته ،)95-88( :كام أش��ار الس�� ِّيد احلكيم يف مقدّ مته للطبعة احلديثة إىل

ترمجة هذا الكتاب باللغات الرتك َّية والروس َّية والفرنس َّية.

((( مر ذكره ساب ًقا بالرقم ( .)83مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
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البطاقة ال�شخ�ص ّية مل�ؤ ّلف الكتاب
العاميل.
اجلبعي
عيل بن أمحد
ّ
ّ
هو :زين الدين بن نور الدين ّ

لقبه :الشهيد الثاين.

والدته :ولد يف جبع بجبل عامل سنة (911هـ.ق).
أس��فاره :س��افر إىل ع��دّ ة ب�لاد لطلب العل��م ون�شره ،واالتّصال بباق��ي املذاهب

اإلسالم َّية.

فضل��ه وعلمه :كان واس��ع اال ّط�لاع يف العل��وم العقل ّي��ة والنقل ّية،حمي ًطا باملذاهب

فقها وحدي ًثا واعتقا ًدا ،حتَّى تصدّ ى للتدريس عىل وفقها.
اإلسالم َّية ً

مهها يف علم
مؤلفات��ه :له ما يربو عىل س��بعني مؤ ّل ًفا يف خمتلف العلوم والفن��ون ،وأ ّ

الفقه كتاب (الروضة البه ّية) ،و(مسالك األفهام يف رشح رشائع اإلسالم).

املتعصبني
ش��هادته :استش��هد يف طريق إس�لامبول أثر الوش��اية به من قبل بعض
ّ

وذلك سنة 965هـ ،عن عمر ناهز الرابعة واخلمسني عا ًما.

التعريف ب�أهم ال�شروح
�أ ّو اًل :م�سالك الأفهام يف �شرح �شرائع الإ�سالم
ويع��دّ من أج��ود ال�شروح والتعليقات عىل كتاب رشائع اإلس�لام ،وهو كس��ائر

مؤ ّلفات الشهيد إنامز بد ّقة النظر وعمق املعاين وسالسة التعبري.

كمل منه جم ّلد واحد.
وقد كان الشهيد قد ع ّلق عىل الرشائع تعلي ًقا
خمترصا حتّى ُ
ً

كثريا ّما يقول :نريد أن نضيف إليه تكملة الس��تدراك ما فات ،فأخذ يف التفصيل
وكان ً
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(((
العودي
واالس��تدراك واإلطناب حتّى صار حس��ب تعبري ابن
بحرا يسلك فيه سفن
ّ
ً

فكمل يف سبعة جم ّلدات ضخمة ،وقد عبرّ الشهيد نفسه عن هذا الكتاب،
ُأويل األلبابُ ،
أهم ما جرى به قلمه الرشيف من املصنّفات(((.
بأنّه ّ

وكان غرض��ه من التعلي��ق هو تقييد العب��ارات املطلقة التي ال ب��دَّ من تقييدها

وتبس��يط العب��ارات املغلقة الت��ي حتتاج إىل توضي��ح وبيان .وقد خلّص يف ه��ذا التعليق

فوائد كثرية وأشار إىل نكات علم ّية وفنّية دقيقة منها ما اشتهر عنه من ّ
أن «جرب الضعف

بالشهرة ضعيف جمبور بالشهرة»((( وأمثال ذلك.

املحصلني
وق��د ب َّيـ��ن يف مقدمته هل��ذا الكتاب أنّه وضع��ه بالتامس مجاعة م��ن
ّ

األع�لام ،لرشح عبارات (الرشائ��ع)((( ،وتقييد مطلقها وفت��ح مغلقها ،وتبيني جمملها،

وتس��هيل معضلها ،تغني املش��تغل بالكتاب عن أس��فار كبار وتطلع��ه عىل دقائق تذعن

جم��ردة غال ًبا من دلي��ل أو تعليل مقترصة عىل قصري م��ن طويل(((.
هل��ا قل��وب األخيارّ ،
وقد ن ّبه عىل أنّه قد كتب حاش��ية عىل الرشائع يف جم ّلدين غري هذا الرشح الكبري(((.
وق��د تن ّبه حم ّققو الكت��اب يف طبعته اجلديدة أثناء اش��تغاهلم بتحقيق��ه إىل أنّه قد ِ
أدرجت
مفصلاً
النس��اخ لعب��ارة واحدة رشحني ّ
عبارات احلاش��ية يف الرشح الكبري ،ور ّبام جعل ّ

(((
بمهمة حتقيق
أخ�يرا للقيام
ّ
قم ً
مؤسس��ة املعارف اإلس�لام َّية يف ّ
وخمترصا  .وقد و ّفقت ّ
ً

الدر املنثور.185/2 :
((( ّ
((( املسالك( 46/1 :مقدّ مة التحقيق).
((( املصدر نفسه.156/6 :

((( املصدر نفسه( 46/1 :مقدّ مة التحقيق).
((( املصدر نفسه( 5 :املقدّ مة).
((( املصدر نفسه( 46 :مقدّ مة التحقيق).
((( املصدر نفسه.
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الكت��اب وأص��درت إىل اآلن ثالثة ع�شر جز ًءا من ه��ذا الكتاب وهي املحاول��ة الثانية
العاميل فقام بمفرده
القبييس
حممد
لتحقيق الكتاب وقد سبقها إليه العلاَّ مة الشيخ حسن َّ
ّ
ّ
بتحقيق وتصحي��ح الكتاب ،وأصدر منه ثالثة جم ّلدات إىل آخر كتاب االعتكاف ،و ّفقه

اهلل إلمتامه.

وجدي��ر بالذك��ر ّ
أن العل�ماء األع�لام قد تناول��وا ه��ذا الكتاب بالتعلي��ق والرشح

الطه��راين يف الذريعة
والتحش��ية فكتب��وا علي��ه ع��دّ ة رشوح وتعليقات ذك��ر العلاَّ م��ة
ّ

( )200-199/6بعضها كام ييل:
1.1حاشية للشهيد نفسه.

حممد بن احلسن (ت 1098هـ).
2.2حاشية للمد ّقق
الشريواين املريزا َّ
ّ
القزويني (ت 1149هـ).
3.3حاشية للمريزا إبراهيم
ّ

التسرتي (ت 1173هـ).
اجلزائري
4.4حاشية للس ّيد عبد اهلل
ّ
ّ

حمم��د أكم��ل
5.5حاش��ية لألس��تاذ الوحي��د
حمم��د باق��ر ب��ن َّ
البهبه��اين اآلق��ا َّ
ّ
(ت 1206هـ).

احلائري (ت 1298هـ).
مهدي
حممد
ّ
ّ
6.6حاشية للشيخ صالح ابن الشيخ َّ

البطاقة ال�شخ�ص ّية مل�ؤ ّلف الكتاب
العاميل.
املوسوي
عيل بن احلسني بن أيب احلسن
ّ
اسمه :الس ِّيد َّ
ّ
حممد بن ّ

والدته :ولد يف سنة (946هـ).

عيل ،والشيخ حسني بن عبدالصمد ،والشيخ أمحد بن
مشاخيه :والده الس ِّيد نورالدين ّ

اليزدي ،وغريهم.
عيل الصائغ ،واملوىل عبد اهلل
النباطي
حسن
ّ
ّ
العاميل ،والس ّيد ّ
ّ
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�شروح ال�شرائع
مؤ ّلفات��ه :مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلس�لام ،وهناي��ة املرام يف رشح خمترص

ٍ
وحواش ع�لى التهذيب واالس��تبصار ،واخلالصة للعلاّ م��ة واأللف َّية
رشائع اإلس�لام،
والروضة البه َّية.

األول س��نة (1009هـ) عن
وفاته :انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف ليلة العارش من ربيع ّ

عمر ناهز الثانية والستّني يف قرية (جبع) من قرى لبنان.

ثان ًيا :مدارك الأحكام يف �شرح �شرائع الإ�سالم
م��ن الكتب االس��تدالل ّية الرصينة املعتمدة لدى العلامء والفقه��اء منذ عرص تأليفه

حتّى الوقت احلارض.

فرغ مؤ ّلفه من تأليفه س��نة (998هـ) ،وإنامز باس��تقصاء األقوال الواردة يف املسائل

وتت ّبعها ونقلها بد ّقة متناهية ونصوص مضبوطة يمكن التعويل عليها.

ّ
أن الس�� ِّيد صاحب امل��دارك الحظ ّ
ولع��ل الس��بب يف تدوين هذا الكت��اب هو ّ
أن

جدّ ه العلاَّ مة الش��هيد الثاين (قدّ س اهلل نفس��ه) س��لك يف أوائل رشحه للرشائع مس��لك
االختصار ،فبقيت رموز تلك املحال مس��تورة عىل حاهلا وخمفيات كنوزها مل يظفر ناظر

بمحالهّ ا فعزم عىل اس��تدراك ما أمجله جدّ ه يف رشح العبادات يف ضمن حتريره للمس��ائل
معرضا ع��ن تطويل املقال ب�ما يرد عىل
الرشع َّي��ة واس��تخراجها م��ن أد ّلتها التفصيلي��ة
ً
العبارات من القيل والقال ،كام ذكر ذلك يف مقدّ مته للكتاب ،فخرج هذا الكتاب الذي

حم��ورا للبحوث الفقه َّية ومنهلاً عذ ًبا للعلامء والفضالء .ويظهر ذلك من الرشوح
صار
ً
والتعليق��ات الت��ي تناولت ه��ذا الكتاب بع��د تأليفه ،وق��د وقفنا ع�لى رشوح الكتاب

وحواشيه يف (الذريعة  )198-196/6كام ييل:
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حممد بن احلسن بن زين الدين (ت 1030هـ).
1.1حاشية الشيخ َّ

االسرتآبادي (ت 1036هـ).
حممد رشيف
ّ
حممد أمني بن َّ
2.2حاشية املوىل َّ
التوين صاحب الوافية (ت 1071هـ).
حممد
3.3حاشية املوىل عبد اهلل بن َّ
ّ
املجليس (ت 1074هـ).
تقي
حممد ّ
4.4حاشية املوىل عزيز اهلل ابن املوىل َّ
ّ

5.5حاش��ية الس�� ِّيد م�يرزا إبراهي��م اب��ن س��لطان العل�ماء ع�لاء الدي��ن حس�ين
(ت 1098هـ).

التنكابني (ت 1124هـ).
حممد بن عبد الفتّاح
ّ
6.6حاشية املوىل َّ

اآلميل (نُس��خ س��نة
املرعيش
7.7حاش��ية امل�يرزا إبراهي��م اب��ن س��لطان العل�ماء
ّ
ّ
1125هـ.ق).

اجلزائري (ت 1149هـ).
عيل بن عزيز اهلل بن عبد امل ّطلب
ّ
8.8حاشية الس ِّيد ّ
القزويني (ت 1149هـ).
احلسيني
9.9حاشية املريزا إبراهيم بن معصوم
ّ
ّ

اجلزائري (ت 1173هـ).
1010حاشية الس ِّيد عبد اهلل بن نورالدين
ّ

البحراين صاحب احلدائق باس��م (تدارك املدارك)،
1111حاش��ية للش��يخ يوس��ف
ّ
(ت 1186هـ).

البهبهاين (ت 1206هـ).
حممد أكمل
حممد باقر بن َّ
1212حاشية لألستاذ األكرباآلقا َّ
ّ
الكبودرآهنگي،
اهلمداين
عيل خان جمذوب
ّ
1313حاشية املوىل َّ
ّ
حممد جعفر بن صفر ّ
(نُسخ سنة 1208هـ).

البهبهاين (ت 1216هـ).
عيل ابن اآلقا باقر
1414حاشية اآلقا َّ
ّ
حممد ّ
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�شروح ال�شرائع
العاميل ،صاحب مفتاح الكرامة (ت 1226هـ).
حممد جواد
1515حاشية الس ِّيد َّ
ّ

الطباطبائ��ي ،صاحب
عيل بن أيب املع��ايل
ّ
ع�لي ابن املري َّ
حمم��د ّ
1616حاش��ية الس�� ِّيد ّ
الرياض (ت 1231هـ.ق).

اخلراس��اين
ع�لي اب��ن اآلق��ا إس�ماعيل
ّ
1717حاش��ية احل��اج ع�لي أك�بر اب��ن اآلق��ا ّ
(ت 1263هـ).
االس�ترآبادي
حمم��د جعف��ر ب��ن س��يف الدي��ن رشيعتم��دار
ّ
1818حاش��ية امل��وىل َّ
(ت 1263هـ).

حممد حسن ك ّبة (ت 1336هـ).
1919حاشية املوىل الفقيه الشيخ َّ

احلچامي (ت 1357هـ).
عيل بن طاهر
ّ
2020حاشية الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد ّ

البطاقة ال�شخ�ص ّية ل�صاحب اجلواهر
حممد حسن ابن الشيخ باقر ابن عبد الرحيم.
اسمهَّ :
والدته :ولد يف سنة (1200هـ) ،وقيل قبل ذلك.
العاميل،
ش��يوخه :تلمذ يف بداية أمره عىل يد الشيخ حسن حمي الدين آل أيب جامع
ّ

العاميل
حممد جواد
ثم عىل الش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء وابنه الشيخ موسى ،والس�� ّيد َّ
ّ
ّ
وغريهم.
ع�صره :مت ّيز عرصه باألحداث السياس�� َّية التي عصفت باأل ّمة اإلس�لام َّية يف زمن

الدولة العثامن َّية وظهور احلركات اإلخبار َّية والش��يخ َّية التي انش�� ّقت فيام بعد إىل ركن َّية،
وكشف َّية ،وباب َّية ،وبالتايل إىل (البهائ َّية).
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مؤ ّلفاته :خ ّلف جمموعة من الرسائل منها رسالته العمل َّية التي كتبها للمق ّلدين سماّ ها

(نجاة العباد يف يوم املعاد) ،وجمموعة من األس��ئلة واألجوبة ،ورس��الة يف اقتضاء النهي
عن الفساد ،وجواهر الكالم ،ومقاالت أصول َّية ،ورسائل شتّى ،وإجازات كثرية.

غرة ش��عبان س��نة 1266هـ ،وقد
وفاته ومدفنه :انتقل إىل رمحة اهلل يف يوم األربعاء ّ

جتاوز العقد السابع من عمره الرشيف ،و ُدفن يف داره يف حم َّلة العامرة بالنجف.

ثال ًثا:جواهر الكالم
م��ن أعمق ال�شروح عىل الرشائع وأش��هرها عىل اإلطالق يف األوس��اط العلم َّية ،بدأ

املؤ ّلف يف تدوين هذا الرشح وهو يف اخلامسة والعرشين من عمره الرشيف يف حياة أستاذه
الش��يخ جعفر كاش��ف الغط��اء (ت 1227هـ) ،وف��رغ من رشح مبحث اخلُمس يف س��نة

واستمر يف التدوين حتّى عام (1257هـ.ق) ،إذ فرغ من رشحه لكتاب األمر
(1231هـ)،
ّ
باملعروف والنهي عن املنكر ،وهو آخر ما رشحه من كتاب الرشائع كام عن خ ّطه الرشيف.

اعتمد يف تأليف هذا الرشح عىل املسالك واملدارك ومفتاح الكرامة وجامع املقاصد

األوىل وعىل كتب فقه َّية أخرى.
بالدرجة ّ

ّ
واحتل مكان��ة مرموقة حتَّى ُو ِصف
واش��تهر هذا الكت��اب من بني رشوح الرشائع

بأنّه مل يصنّف يف اإلسالم مثله((( ،وأنّه يف كتب الفقه كالبحار يف كتب األخبار.

وقال عنه املؤ ّلف نفس��ه« :من كان عنده جامع املقاصد والوسائل واجلواهر كان يف

غنى عن س��ائر الكتب للخروج عن عهدة الفحص الواجب عىل الفقيه يف آحاد املسائل

الفرع ّية»(((.

((( الفوائد الرضو َّية.442 :
((( املصدر نفسه.453 :
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�شروح ال�شرائع
أهم مم ّيزات هذا الرشح:
ومن ّ
1.1اس��قتصاء األقوال واآلراء الفقه َّية التي ذكرها املتقدّ م��ون يف الفروع الفقه َّية،
ومن املعلوم ّ
أن يف اس��تعراض أقواهلم واال ّطالع ع�لى نظر ّياهتم الفقه َّية األثر
األئمة ،وممارستهم لعمل َّية
الكبري يف عملية االس��تنباط لقرهبم من عرص ّ

االس��تنباط معتمدين عىل نصوص الكتاب والس��نّة ،ومعرفتهم بدقائق البيان

الوارد فيهام.

2.2تت ّبع موارد اإلمجاع والش��هرة يف املس��ائل الفرع ّية باعتبارمها من أد ّلة األحكام
نص عليه من الكتاب والسنّة.
الرشع َّية فيام ال ّ

املمهدة الس��تنباط األحكام خالل ِذكر األد ّلة ومترين
3.3التطبيق
العميل للقواعد ّ
ّ
املتع ّلم ع�لى تطبيق القواعد األصول ّية يف االس��تدالل عىل األح��كام الرشع ّية

م��ن اجلمع العريف وتقدي��م األد ّلة عىل األصول واالعت�ماد عىل اجلمع الداليل
والسندي.

4.4احت��واء الكت��اب عىل الفروع الن��ادرة التي ّ
التعرض هل��ا يف الكتب الفقه َّية
قل ّ
األخرى إىل جانب الفروع املتداولة.

5.5ذك��ر املباحث الرضورية األخرى م��ن رجال ّية وحديث ّية وأدب ّي��ة وتارخي ّية عند
البحث عن بعض املس��ائل الفقه َّية ،وهي معلومات ال يمكن أن يستغني عنها

الرشعي.
الفقيه يف استنباط احلكم
ّ

وهلذه املم ّيزات وغريها تناول ّ
املتأخرون عن صاحب اجلواهر هذا الكتاب بالبحث

والتعليق والرشح والتحشية.

وممّا وقفنا عليه من حوايش ورشوح اجلواهر:
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التنكابني (ت 1302هـ).
حممد
ّ
1.1احلاشية عليه للمريزا َّ

الكني (ت 1303هـ).
عيل
ّ
2.2احلاشية عليه لتلميذ املؤ ّلف املوىل ّ

ىّ
(املتوف يف أوائل القرن الرابع عرش
الربوجني
حممد باقر
ّ
لعيل بن َّ
3.3بحر اجلواهر ّ
اهلجري) ،يف أربعة جم ّلدات(((.
ّ

حممد طه
4.4اإلنصاف يف حتقيق مسائل اخلالف من كتاب جواهر الكالم ،للشيخ َّ
التربيزي (ت 1323هـ).
نجف
ّ

اخلوانساري (ت 1346هـ)(((.
5.5احلاشية عىل كتاب اخلُمس منه ،للس ّيد أيب تراب
ّ

((( الذريعة .58/6 :مقدّ مه اى بر فقه شيعه.343 :
((( فهرست مكتبة املسجد األعظم.41 :
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()2

شــروح املختصــر النافــع
�إعداد
ال�س ِّيد حم َّمد جواد اجلال ّ
يل

جملَّة فقه �أهل البيت ،العدد  ،13ال�سنة الرابعة1420 ،هـ1999/م

�شروح املخت�صر النافع
اإلسالمي وإنامئه من
حتدّ ثنا يف عدد سابق عن جهود العلامء األعالم يف إثراء الفقه
ّ
خالل ما كتبوه يف تبيني األحكام ،وخصصنا املقال السابق باملح ّقق ِ
احل يِّ ّل وكتابه (رشائع
ّ
اإلس�لام) وذكر ال�شروح والتعليقات عليه ،وذكرنا بعض اجلوان��ب التي ترتبط به من
ناحية املادة والتبويب البديع لألحكام.

ويف هذا العدد س��نتحدّ ث ع��ن مؤ َّلف آخر للفقيه املتق��دّ م ،وعرض رسيع لكتاب

عم��د فيه إىل اختص��ار كتابه رشائع اإلس�لام ،والذي نال من االهتامم م��ا ناله األصل،
ّ
الرس يف ذلك هو نفس التبويب الذي سار عليه املح ّقق يف عرض األحكام ،إضافة
ولعل ّ
إىل التلخيص الذي م ّيزه من األصل.

ومتفرقاهتا يف أبواب
فالتبوي��ب الذي ابتدعه املؤ ّلف كان فيه مجع ش��تات املس��ائل
ّ

وفصول مع ّينة ،األمر الذي جعلها أسهل تناولاً للفقيه والعا ّم ّي يف احلصول عىل ما يبتغي

معرفته من األحكام الرشع ّية.

وكان ّ
خاصا يف عرض املس��ائل
هنج��ا ًّ
كل م��ن س��بقه من أع�لام األ ّمة ق��د انتهج ً

احللبي (ت 447هـ) يف كتابه الكايف يف الفقه
الرشع ّي��ة ،فمثلاً الفقيه املتقدّ م أبو الصالح
ّ

واحلج،
قس��م العبادات إىل عرشة أقس��ام هي :الصلوات ،وحقوق األموال ،والصيام،
ّ
ّ
وبر األيامن ،وتأدية األمانات ،واخلروج من احلقوق
والوفاء بالنذور والعهود والوعودّ ،
والوصايا ،وأحكام اجلنائز ،وما يعبد اهلل سبحانه بفعل احلسن والقبيح.

وأ ّما سلاّ ر (ت 463هـ) يف املراسم العلو ّية فحرص العبادات يف ستّة هي :الطهارة،

واحلج ،واالعتكاف ،والزكاة.
والصالة ،والصوم،
ّ

أيضا،
قس��م العبادات إىل ع�شرة ً
واب��ن محزة (كان ح ًّيا س��نة 560هـ) يف الوس��يلة ّ

خ��ر ،فذكرها كام ييل :الصالة ،والزكاة ،والصوم،
لكنّ��ه أخرج بعض األحكام وأدخل ُأ َ
واحلج ،واجلهاد ،وغسل اجلنابة ،واخلُمس ،واالعتكاف ،والعمرة ،والرباط.
ّ
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وأ ّم��ا اب��ن س��عيد (ت 689ه��ـ) يف اجلامع للرشائ��ع فقد حرصها يف مخس��ة ،هي:

واحلج ،واجلهاد.
الصالة ،والزكاة ،والصوم،
ّ

هنجا أكثر انس��جا ًما مع مصادر الترشيع ومس��ار
ه��ذا ،ولك��ن املح ّقق هنج يف كتبه ً

عم��ل املك ّل��ف يف احلي��اة ،ففي جمال العب��ادات نرى أنّ��ه رتّبها يف :الطه��ارة ،والصالة،
واحلج ،واجلهاد.
والزكاة ،واخلُمس ،والصوم ،واالعتكاف،
ّ

وبالتأ ّمل يف ّ
كل واحد من هذه الفروع نرى ارتباطه بام قبله وما بعده ،وأنّه مبحوث

يف مكانه األليق بني نظائره.

ٌ
رشط للص�لاة ،والصالة عمود الدي��ن ،وتليها ال��زكاة ،إذ ُقرنت هبا يف
فالطه��ارة

أخص منها م��ور ًدا ،فلزم ّ
تأخره عنها،
مرارا ،واخلُم��س كالزكاة إلاَّ أنّه ّ
الكت��اب العزيز ً
تتكرر ّ
كل س��نة يف شهر رمضان ،ويناسبه االعتكاف الذي
والصوم من الواجبات التي ّ
مرة عىل املس��تطيع ،وآخرها اجلهاد
ثم ّ
احلج الذي جي��ب يف العمر ّ
�ترط فيه الص��ومّ ،
ُيش َ

الذي قد تدعو إليه الرضورة.

وه��ذا الرتتي��ب الفريد كان م��ن األُمور التي جلب��ت انتباه َمن ّ
تأخ��ر عن املح ّقق،

ليحذو حذوه يف عرض املسائل واألد ّلة حتَّى وقتنا احلارض.

ال�سبب الداعي �إىل تلخي�ص ال�شرائع
ّ
إن معرفة األحكام الرشع ّية واستيعاهبا من ِقبل عا ّمة املك ّلفني أمر رضوري ،ولذلك

أيضا
فقد س��هر علامء اإلس�لام عىل تدوينها وتبيينها وإيداعها الكتب ،وكان من الالزم ً
هتمهم أحكام اإلسالم،
عرض الكتب عىل مس��تويات خمتلفة عىل غرار املستويات التي ّ

كثريا يف تفريعاته
وكان أص��ل الكت��اب وهو الرشائع
كب�يرا يف حجمهً ،
غزيرا يف ما ّدت��هً ،
ً
وتش ّعب مس��ائله ،وعمي ًقا يف أسلوبهّ ،
ولعل هذا هو الذي دعا املح ّقق إىل تلخيصه
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بكت��اب املخترص مع احلفاظ عىل األصل يف مبانيه وأصوله ومنهجه ،ومراع ًيا فيه الكثري

مبسطة عنه.
ممّا بنى عليه الكتاب الكبري ،األمر الذي جعل هذا الكتاب صورة ّ
ولوح إىل بعض دواعي هذا التلخيص يف مقدّ مة املخترص ،إذ قال:
ّ

«أ ّما بعد ،فإنيّ ُم ِ
ورد لك يف هذا املخترص:
1.1خالصة املذهب املعترب.
2.2بألفاظ حمبرّ ة.

حمررة تظفرك بنخبه وتوصلك إىل شعبه.
3.3وعبارات ّ
مقترصا عىل ما َ
بان يل سبيله ووضح يل دليله.
4.4
ً

ْ 5.5
فإن أحللت فطنتك يف مغانيه وأجلت رو ّيتك((( يف معانيه كنت حقي ًقا أن تفوز
بالطلب.

6.6وتعدّ يف حاميل املذهب»(((.

ا�سم الكتاب
خاص هبذا الكتاب كام يظهر من مقدّ مته التي نقلناها آن ًفا،
يرصح املح ّقق باس��م
ّ
مل ّ

عرف��ه بأنّه «اختصار
إلاَّ أنَّ��ه يف كت��اب املعترب -وهو رشح للمؤ ّل��ف عىل هذا الكتابّ -
كتاب الرشائع باملخترص النافع»(((.

((( الفطنة :الفهم .واملغاين :مجع مغني ،وهو املكان العامر .والرو ّية :الفكر.
((( مقدّ مة املخترص.39 :
((( املعترب :املقدّ مة.
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عرف الكتاب باسم (النافع يف خمترص الرشائع)(((.
ونقل عن تلميذه ابن داود ،أنَّه ّ

ّ
عرف��ه بكت��اب (النافع يف
وإن تلمي��ذه اآلخ��ر الفاض��ل اآل ّ
يب (ت بع��د 672ه��ـ) ّ

الرشائع)((( ،ويف موضع آخر بأنّه( :كتاب خمترص الرشائع)(((.

وأم��ا اب��ن فهد ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 841هـ) فقد عبرّ عن��ه بـ(الكتاب الناف��ع) ،قال( :أعني
ّ

خمترص الرشائع)(((.

ومن هنا يمكن احلدس َّ
بأن االس��م املع��روف هلذا الكتاب عند تالمذة املح ّقق كان

(النافع يف خمترص الرشائع)(((.

االهتمام بالكتاب يف الأو�ساط العلم َّية
يمك��ن ملس اهت�مام العلامء األع�لام هبذا الكتاب م��ن خالل إجازاهت��م يف الرواية

املجل�سي يف جم ّلدات إجازات البحار،
والدراي��ة ،ونكتفي بإيراد بعض ما ذكره العلاَّ مة
ّ
إذ خص هذا الكتاب باإلجازة ،إما لوحده أو يف ضمن إجازة كتب املح ّقق ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ّ
فمن ذلك:

املؤرخة سنة (770هـ)،
1.1ما ورد يف إجازة الش��هيد ّ
األول البن نجدة يف إجازته ّ
تقي دانش پژوه يف مقدّ مته للمخترص (بالفارسية).26 :
حممد ّ
((( نقلهَّ :
((( كشف الرموز ،38/1 :إذ قال« :فلام فرغت من بحث كتابه النافع ومنتخبه النافع يف الرشائع...
إلخ».
((( كشف الرموز ،39/1 :فقال« :إن أكشف قناع اإلشكال عن رموزات كتاب النافع أعني كتاب
خمترص الرشائع».
((( ّ
املهذب البارع.63/1 :
((( كام أشار إىل ذلك ّ
القطيفي رشحه
سمى
العالمة
ّ
الطهرانـي يف الذريعة ،57/14 :وقال« :ولذا ّ
ّ
بإيضاح النافع».
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إذ ذكر هذا الكتاب وأنّه قرأه عليه وهو يسمع(((.
البوهيي
البيايض لنارص ب��ن إبراهيم
عيل بن يون��س
ّ
ّ
2.2م��ا ورد يف إجازة الش��يخ ّ
املؤرخة سنة (852هـ)(((.
ّ
احلساوي ّ

املؤرخة س��نة
الكركي للقايض
3.3م��ا ورد يف إجازة املح ّقق
صفي الدين عيس��ى ّ
ّ
ّ
(937هـ)(((.

حممد
احلر
العاميل يف إجازته إىل الشيخ َّ
حممد بن احلسن ّ
4.4ما ورد يف إجازة الشيخ َّ
ّ
املؤرخة سنة (1085هـ)(((.
الفاضل
ّ
املشهدي ّ

األصفه��اين صاحب
املجليس إىل امل�يرزا عبد اهلل
5.5م��ا ورد يف إج��ازة العلاَّ م��ة
ّ
ّ
رياض العلامء(((.

تضمنت ذكر (الناف��ع) باخلصوص أو ال�شروح املتع ّلقة به،
6.6إج��ازات أخ��رى ّ
وكتب املح ّقق ِ
احل يِّ ّل بصورة عا ّمة(((.

طبعات املخت�صر
ُطبِ��ع هذا الكتاب طبعات عديدة ،أقدمها -فيام وقفنا عليه -طبعة حجر ّية يف س��نة

الطهراين ،وطبعة
حممد زمان
حممد باقر ابن
ّ
احلاج َّ
(1322ه��ـ) يف  253صفحة ،برعاية َّ
ّ

أخرى يف سنة (1376هـ) باهلند.
((( بحار األنوار.194/107 :
((( املصدر نفسه.222 :

((( املصدر نفسه.79/108 :
((( املصدر نفسه 110/109 :و 111و.112
((( املصدر نفسه.165 :
((( املصدر نفسه 166/110 ،101/26 :و 169وغريها.
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مرة يف س��نة (1376هـ) برعاي��ة مجاعة التقريب بني
و ُطبِ��ع الكتاب يف مرص ّ
ألول ّ

الباقوري
املذاهب اإلسالم َّية ،وتبنّت وزارة األوقاف املرص ّية برئاسة الوزير أمحد حسن
ّ

طبعه ونرشه.

ُدرس
تلت هذه الطبعة طبعات عديدة ،وأصبح هذا الكتاب من مجلة الكتب التي ت ّ

يف األزهر إىل جانب كتب املذاهب األربعة األخرى ،و ُأدخل مدارس مرص رسم ًّيا بأمر
وزير األوقاف آنذاك((( ،ونال الكتاب إعجاب العلامء من الفريقني(((.

وم��ا زالت طبع��ات الكتاب تت��واىل يف القاهرة ،وب�يروت ،والع��راق ،وإيران ،إذ

ال يمكن حرصها وعدّ ها.

�شروح وتعليقـات املخت�صر
تناول العلامء األعالم الذين تلوا املح ّقق ِ
احل يِّ ّل هذا الكتاب بالقبول والرضا ،وصار

كأصله من املحاور التي اس��تندت إليها الدراس��ة يف احلوزات العلم َّية ،ولتقريب أنظار

املح ّق��ق املطروح��ة وتوضيح بعض اإلش��ارات التي انتقلت م��ع التلخيص من األصل

وأول من تن ّبه إىل هذه احلاجة هو املح ّقق
تدارس��ه العلامء بالتعليق والرشح والتوضيحّ ،
نفس��ه ،إذ ب��دأ بتصنيف كتاب ثال��ث يتك ّفل توضيح املراد من ه��ذا املخترص ،وقال عن

سبب ذلك يف مقدّ مة كتابه الذي سماّ ه (املعترب يف رشح املخترص) ما لفظه:

«و ّمل��ا كانت الكتابة من��اط الفهم ،ورباط العل��م ،ورصاط العصمة من الوهم ،كام

للمفضل:
حمم��د« :اكتبوا فإنّكم ال حتفظون حتَّى تكتب��وا»((( ،وقال
ّ
ق��ال جعفر بن َّ
((( انظر :الذريعة.61-57/14 :
((( مقدّ مة املخترص (بالفارس ّية).33 :
((( الكايف ،66/1 :ح.9
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«اكت��ب ّ
وبث كتب��ك يف إخوانك ،فإنّه يأيت عىل الناس زمان ال يأنس��ون إلاَّ بالكتب»(((،
دستورا جيمع ُأصول املسائل وأوائل الدالئل ،أذكر فيه خالف األعيان
أحببت أن أكتب
ً
م��ن فقهائنا ...حتَّ��ى اتّفق لنا اختصار كت��اب الرشائع باملخترص الناف��ع ،فدُ ّق كثري من

فحركني ذلك لرشح مشتمل
معانيه لش��دّ ة اختصاره ،واشتبهت مقاصده لبعد أغوارهّ ،

عىل حترير مسائله وتقرير دالئله ،هذا واملوانع حاجزة واألسباب عاجزة ،حتَّى ورد أمر
موضحا م ِ
شكله،
اجلويني) أن أميض عىل ذلك
الصاحب (شمس الدين
ً
شارحا مسائلهُ ً ّ ،
ّ
كاش ًفا وجوهه وعلله.(((»...
تضمن هذا الرشح املباحث الفقه َّية االستدالل َّية طب ًقا ملذهب أهل البيت،
وقد ّ

موج��زا يف ألفاظه .ولكنّه
فقها مقارنًا غن ًّي��ا يف حمتواه
ً
وح��وى آراء عل�ماء العا ّمة ،فأصب��ح ً
احلج ،فتولىّ تلميذه ابن داود
 -مع األسف -مل يصدر من قلمه الرشيف إلاَّ رشح مقدّ مات ّ

أيضا(((.
يتمه ً
تكميل ما وقف عنده املح ّقق بكتاب آخر سماّ ه (تكملة املعترب) الذي ذكر أنَّه مل ّ
اليوس��في املع��روف بالفاضل
ت�لا ذلك رشح تلميذ املح ّقق احلس��ن بن أيب طالب
ّ

س�ّم�ه «كش��ف الرموز يف رشح املخترص الناف��ع» الذي فرغ من
اآل ّ
يب ،إذ رشحه بكتاب اّ

تأليفه سنة (672هـ) ،وهو ّأول رشح للكتاب بعد رشح املؤ ّلف.

ث��م توال��ت ال�شروح والتعليقات واحل��وايش عىل املخت�صر ،وقد تت ّبعن��ا املصادر
ّ

وخرجنا بمجموعة كبرية من الرشوح نعرضها تبا ًعا يف حقلني:
َ
1.1ذكر أسامء الرشوح والتعليقات.
بأهم رشوح املخترص.
2.2التعريف ّ
((( الكايف ،67/1 :ح.11
((( املعترب.20-19/1 :
((( ذكر ذلك املح ّقق دانش پژوه يف تقديمه للمعترب (بالفارس ّية).27 :
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ال�شروح والتعليقات
قم
يتمُ .طب��ع يف جم ّلدين يف ّ
1.1املعت�بر يف رشح املخترص ،للمؤ ّلف نفس��ه ،لكنّه مل ّ
سنة (1364هـ).

اليوسفي املعروف بالفاضل
2.2كش��ف الرموز ،لزين الدين احلسن بن أيب طالب
ّ
يب ،فرغ من تأليفه س��نة (672هـ) ،وهو ثاين رشوحه بعد رشح املح ّقق له،
اآل ّ
ذ.57/14 :

املوس��وي يف (القرن السابع
عيل
ّ
3.3رشح املخترص النافع ،للس�� ّيد مجال الدين بن ّ
املرعيش ،ضمن املجموعة رقم (.)2928
اهلجري) .ونسخته يف م:
ّ
ّ

ع�لي (-647ح ًّيا
4.4حتصي��ل املناف��ع ،الب��ن داود احل�ِّل�يِّ ّ  ،تقي الدين احلس��ن بن ّ
707هـ) .ويظهر من مقدّ مة املخترص بالفارس ّية َّ
أن ما كتبه ابن داود هو تكملة
أيضا((( .م.101 :
يتمه ً
لكتاب املعترب ،ولكنّه مل ّ

5.5رشح املخت�صر ،للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،ك�ما يف مقدّ مة املخترصُ ،طبِع يف
مرص(((.

احلل (ت 726هـ).
6.6رشح املخترص النافع ،للم��وىل فضل اهلل املعارص للعلاَّ مة يِّ ّ
ذ.571/14 :

الطهراين« :مل أعرف منه شي ًئا ،ولع ّله املوجود يف مكتبة كاشف
قال عنه العلاَّ مة
ّ

الغطاء ضم��ن املجموعة رقم ( )15من الطهارة إىل آخر صالة اآلياتّ ،أوله:
عتمد عليه
ه��ذه فوائ��د ع ّلقتها ع�لى كتاب الناف��ع خمترص الرشائ��ع لبيان م��ا ُي َ

((( انظر :املقدّ مة (بالفارس ّية).27 :
((( انظر :املقنعة.28 :
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يف الفت��وى ممّ��ا ت��ر ّدد في��ه صاحب الكت��اب أو أفتى في��ه بخالف م��ا يقتضيه
الدليل»(((.

7.7رشح جمهول املؤ ّلفُ ،ح ّرر قبل س��نة (790هـ) ،ونس��خته يف م :املرعيش برقم
( ،)2245كام يف الفهرست ،231-230/6 :م.101 :

8.8التنقي��ح الرائع من املخترص النافع الذي هو اختصار الرشائع ،للفاضل املقداد
الس��يوري (ت 826ه��ـ) .أ ّلفه س��نة (818ه��ـ) ،و ُطبع يف أربعة أجزاء س��نة
ّ

قم .ذ ،464-463/4 :و ،61 :14م.101 :
(1404هـ) يف ّ

ّ 9.9
املهذب البارع يف رشح املخترص النافع ،للش��يخ مج��ال الدين أيب الع ّباس أمحد
اب��ن حممد بن فه��د ِ
األس��دي (841-757هـ) .كتبه بالت�ماس تالميذه.
احل يِّ ّل
ّ
َّ
ذ 58/14 :و 61و ،293-292/23م.101 :

1010املقت�صر م��ن رشح املخت�صر ،البن فهد ِ
أيضا ،وهو خمت�صر وتلخيص
احل�ِّل�يِّ ّ ً
ّ
كثريا.
للمهذب البارع ،زاد فيه بعض املس��ائل النادرة ،وأحال فيه عىل األصل ً

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

1111إيض��اح املنافع يف رشح النافع يف خمترص الرشائع ،للش��يخ إبراهيم بن س��ليامن
الكركي (ت940هـ) ،أ ّلفه سنة (945هـ).
القطيفي املعارص للمح ّقق
ّ
ّ

األنصاري يف املكاس��ب يف مبحثي :بيع الوقف ،واش�تراط
نقل عن��ه العلاَّ مة
ّ

مرص ًحا باسمه يف األخري .ذ 502/2 :و.57/14
القدرة عىل التسليمّ ،

اجلابلق��ي من كب��ار تالمي��ذ املح ّقق
1212رشح املخت�صر الناف��ع ،للش��يخ حمم��ود
ّ
الكركي ،عن الس�� ِّيد شجاع الدين
الكركي ،ويروي الس�� ِّيد حس�ين بن حيدر
ّ
ّ

((( انظر :الذريعة.60/14 :
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اجلابلقي هذا ،عن
املازندراين جدّ س��لطان العلامء ،عن الش��يخ حمم��ود
حممود
ّ
ّ

الكركي .ذ.61/14 :
عيل
ّ
املح ّقق الشيخ ّ

عيل بن إبراهيم بن س��ليامن
1313رشح ت��ر ّددات الناف��ع يف خمترص الرشائع ،للش��يخ ّ
اهلجري ،نس��خته ّ
بخط تلميذ املؤ ّلف الس ِّيد
القطيفي من أعالم القرن العارش
ّ
ّ

العري�ضي ،فرغ منها س��نة (995ه��ـ) ،وهي
حممد
عيل اب��ن الس��لطان َّ
َّ
ّ
حمم��د ّ
الساموي يف النجف ،كام يف الذريعة.145/13 :
ضمن جمموعة يف م :الش��يخ
ّ

ذ ،60/14 :م.(((102 :

العاميل صاحب
عيل بن احلس�ين
1414غاي��ة امل��رام ،أو هناية املرام ،للس�� ّيد َّ
ّ
حممد بن ّ
الطهراين نس��خة منه باس��م (هدية
امل��دارك (1009-946هـ) .رأى العلاَّ مة
ّ

التقوي ،ورأى أحد جم ّلداته من كتاب النكاح إىل آخر
الطالبني) بطهران عن��د
ّ
النذر ّ
مؤرخة يف  20رجب
بخط بعض تالمذته يف مكتبة الس ِّيد حسن الصدرّ ،
1007هـ .ذ ،61/14 :م.102 :

حجة اهلل
ع�لي ابن ّ
1515كن��ز املناف��ع يف رشح املخترص الناف��ع ،لألمري رشف الدين ّ
يس��مى
املجليس ،فرغ منه س��نة (1060هـ) ،وقد
الشولس��تاين ش��يخ العلاَّ مة
ّ
ّ
ّ

أيضا ،توفيّ بعد سنة (1063هـ)((( .ذ.59/14 :
بـ(كنز العماّ ل) ً

املوسوي
عيل بن احلسني
ّ
1616غرر اجلامع يف رشح املخترص النافع ،للس ّيد نور الدين ّ
(أخي صاحب املدارك) (ت 1068هـ) .مبسوط يف البحث واالستدالل لكنّه

غري تا ّم .ذ ،61/14 :م.102 :

((( واليوم هي يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف األرشف .مركز تراث ِ
احل َّلة.
((( بحار األنوار ،110/110 :يف اهلامش.
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النجفي (-979
حممد بن أمحد بن طريح
ّ
1717الضياء الالمع ،للشيخ فخر الدين بن َّ
الطه��راين يف الذريع��ة .128/15:ذ،60/14 :
1087ه��ـ) ،وصفه العلاَّ مة
ّ

م.102 :

عيل بن مؤمن ،كان ح ًّيا سنة (1201هـ) .نسخته
1818رشح املخترص النافعَّ ،
ملحمد ّ
يف مكتبة فرهاد معتمد برقم ( .)147م.103 :

البهبهاين (ت 1205هـ) نس��خته يف م :ملك
1919رشح املخت�صر النافع ،للوحي��د
ّ
برقم ( .)97/4م.103 :

احلائري الش��هيد س��نة
اهلمداين
2020رشح املخت�صر الناف��ع ،للموىل عب��د الصمد
ّ
ّ
الطه��راين قطعة من��ه من اللقط��ة إىل املواريث يف
(1216ه��ـ) ،رأى العلاَّ م��ة
ّ
م :اخلرس��ان يف النج��ف ،وقال :هو أبس��ط من الرياض بكث�ير .ذ،59/14 :

م.(((103 :

األعرجي
2121جوام��ع اجلامع يف رشح املخترص النافع ،للس�� ّيد حس��ن بن حمس��ن
ّ
املرعيش برقم ( )2123و(.)5267
الكاظمي (ت 1227هـ) .نسخته يف م:
ّ
ّ

عيل رضا
2222الضي��اء الالم��ع يف رشح خمت�صر الرشائ��ع ،للس�� ّيد عبدالعظيم ب��ن ّ
القم ّي
اللنج��اين
احلس��يني
األصفه��اين ،ذك��ر مؤ ّلف��ه أنّه عرض��ه عىل امل�يرزا ّ
ّ
ّ
ّ

حممد املجاهد (ت 1242هـ) فاستحس��ناه .ذ/15 :
(ت 1221هـ) والس�� ّيد َّ
.128

حممد
عيل بن الس�� ِّيد َّ
2323رياض املس��ائل يف بي��ان أحكام الرشع بالدالئل ،للس�� ّيد ّ
العلوي ،وعنوانه (بحر احلقائق) بالرقم ( .)130مركز
((( والنسخة موجودة اآلن يف خزانة احلرم
ّ
تراث ِ
احل َّلة.
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الطباطبائ��ي (1231-1161ه��ـ) ،وه��و م��ن ّ
أدق الرشوح ،وس��نبحث عنه
ّ

بالتفصيل.

عيل الطباطبائي -صاحب الرياض-
2424هداية املؤمنني ،أو حديقة املؤمنني ،للس ّيد ّ
و ُيعرف بالرشح الصغري ،يف قبال الرياض الذي هو رشح كبري بالنسبة إليه.

ليعم نفعه
اخت�صره من ّ
األول ،س��لك في��ه يف العبادات مس��لك االحتي��اطّ ،
الع��المِ
والعام��ي ،واملبت��دئ واملنته��ي ،والفقي��ه واملق ّلد ،له ولغ�يره ،يف حياته
ّ
وبعد وفاته((( .نس��خته يف م :املرعيش برقم ( )3391و( .)7826ذ،60/4 :

م.103 :

حممد أمني ،من ّأوله إىل هناية كتاب الصوم ،جم ّلد
2525رشح املخترص النافع ،للموىل َّ
كبري ّ
بخط املؤ ّلفّ ،أوله« :احلمد هلل الذي بعث نب ّيه عىل حني فرتة من الرس��ل
لتبلي��غ األح��كام» ،وآخره« :انته��ى رشح كتاب الصوم عىل ي��د مؤ ّلفه الفقري
حممد أمني يف شهر ربيع الثاين سنة (1239هـ)».
القليل البضاعة َّ

اجلزائ��ري».
حمم��د
ق��ال العلاَّ م��ة
ّ
الطه��راين« :رأي��ت النس��خة عن��د الس�� ِّيد َّ
ّ
ذ.58/14 :

املوس��وي (من علامء القرن الثالث
عيل
ّ
2626رشح املخترص النافع ،جلامل الدين بن ّ
املرعيش ،كام يف فهرس��ت املكتب��ة.120/8 :
اهلجري) ،نس��خته يف م:
ع�شر
ّ
ّ

م.(((104 :

اهلجري).
الربغاين (أواس��ط القرن الثالث عرش
حممد
ّ
لعيل بن َّ
ّ
2727جممع املس��ائلّ ،
يت ،أصفهان .م.103 :
نسخته يف م :الروضا ّ

((( انظر :مقدّ مة الرياض.113 :
((( لع َّلة مكرر مع الرقم ( .)3مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
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ىّ
املتوف
الكرمانش��اهي
حممد عيل
ّ
حممد جعفر ب��ن َّ
2828رشح املخت�صر الناف��ع ،آلقا َّ
يتم ،بل
ح��دود نيف و1250هـ ،ذك��ره أخوه يف مرآة األحوال ،ق��ال :لكنّه مل ّ

قم يف نيف وعرشة
خرج منه قرب ستّة آالف بيت إىل بحث األغسال ،كتبه يف ّ
ّ

بعد املئتني واأللف .ذ.58/14 :

الطهراين (ت 1263هـ).
حممد سعيد
2929رشح املخترص النافع ،للموىل مسيح بن َّ
ّ
نسخته يف م :مسجد جامع برقم ( ،)161كام يف الفهرست.327 :

الرضوي (ت 1266هـ) ،نسخته
حممد حس�ين
ّ
3030رشح املخترص النافع ،للموىل َّ
يف م :آستان قدس برقم ( ،)6741كام يف الفهرست .459/5 :م.103 :

حممد تق��ي قاجار ،كان ح ًّيا س��نة
3131مش��ارق األن��وار ،الورنگ زيب م�يرزا بن َّ
املرعيش .ذ .33/21 :م103 :
(1269هـ) .نسخته يف م:
ّ

الكاش��اين (ت 1269هـ) .نس��خته يف م :مدينة
عيل
ملحمد ب��ن َّ
3232املناف��عَّ ،
ّ
حممد ّ
العلم ،كام يف الفهرست .125-124077 :م.103 :

البحراين (ت حدود 1270هـ)
السرتي
3333كنز املسائل ،للشيخ عبد اهلل بن ع ّباس
ّ
ّ
عن عمر يقارب الثامنني .ذ.59/14 :

عيل ابن األمري
3434رشح املخترص النافع ،لألمري الس�� ِّيد حس��ن ابن األمري الس�� ِّيد ّ
األصفهاين الشهري باألمري الس ِّيد
حممد باقر ابن األمري إسامعيل الواعظ
الس�� ِّيد َّ
ّ
املدرس ،كان تلميذ رشيف العلامء ،وصاحب اجلواهر (ت 1266هـ)،
حسن ّ

النوري وغريهم ،وكان
عيل
حممد إبراهيم
ّ
واحل��اج َّ
الكلبايس ،واحلكي��م املوىل ّ
ّ

يرجح��ه عليه تلميذه
مع��ارصا للعلاّ م��ة
األنصاري (ت 1281ه��ـ) ،بل كان ّ
ّ
ً
الچهارس��وقي ،ومن مجلة تالميذه الس�� ِّيد املجدّ د
حممد هاش��م
ّ
العلاَّ مة املريزا َّ

يتم .ذ.59/14 :
ّ
الشريازي (ت 1312هـ) ،رشح مبسوط ،إلاَّ أنّه مل ّ
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اخلشتي
حممد تقي بن عبد الرضا
ّ
3535طوالع اللوامع يف رشح املخترص النافع ،للس ّيد َّ

(ت 1275هـ) ،فرغ منه عام (1270هـ) .ذ ،58/14 :و ،181/15م.103 :

اللنگرودي ،كان ح ًّيا
الرشتي
نقي
ّ
ّ
عيل ّ
3636رشح املخترص النافعَّ ،
ملحمد كاظم بن ّ
سنة (1281هـ) .م.103 :

قشالقي
مهدي
حممد
ّ
ّ
ملحمد إبراهيم بن َّ
3737البحر الالمع يف رشح املخترص النافعَّ ،
ساوجبالغي (ت 1288هـ) .م.104-103 :
ّ

الكاشاين (ت 1294هـ)،
عيل
حممد ابن الس ِّيد َّ
3838تكميل األحكام ،للس ّيد املري َّ
ّ
حممد ّ
الكاشاين يف لباب األلقاب .79 :ذ.60/14 :
ذكره تلميذه املوىل حبيب اهلل
ّ

حممد رضا ابن الس ِّيد
عيل بن َّ
3939الربهان القاطع ألحكام خمترص الرشائع ،للس�� ّيد ّ
مهدي بحر العلوم (1298-1224هـ)ُ .طبع يف طهران يف ثالثة جم ّلدات سنة
ّ

(1291هـ) .ذ ،99/3 :و .60/14م.104 :

4040جام��ع اجلوامع ،جمه��ول املؤ ّلف ،يرجع تارخي��ه إىل أواخر الق��رن الثاين عرش
اهلج��ري .قل��ت :لع ّل��ه املتقدّ م باس��م (جوامع
وأوائ��ل الق��رن الثال��ث عرش
ّ

اجلامع) .م.103 :

الشريازي
املوسوي
حممد رضا بن إسامعيل بن إبراهيم
ّ
ّ
4141األنوار الرضو ّية ،للس ّيد َّ
(ت ح��دود 1302ه��ـ)ُ ،طبع منه جم ّلد كبري س��نة (1288ه��ـ) .ذ،427/2 :
و .59/14م.104 :

الغراوي (ت 1306هـ) ،قال
حممد
ّ
4242رشح املخترص النافع ،للش��يخ إبراهيم بن َّ
حممد رضا شمس الدين،
العلاَّ مة
الطهراين« :رأيت جم ّلد العتق منه عند الشيخ َّ
ّ

فرغ منه (1300هـ)» .ذ.58/14 :
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الربوجردي ،املجاور للمش��هد
حممد رحي��م
ّ
4343رشح املخت�صر الناف��ع ،للش��يخ َّ
ىّ
واملت��وف هب��ا يف نيف وثالثمئة وأل��ف للهجرة ،ذك��ره الفاضل يف
الرض��وي،
ّ
مطلع الشمس .ذ.59/14 :

النجفي
اهلن��دي
حممد بن هاش��م
ّ
ّ
4444ال�صراط املس��تقيم واملنهج القويم ،للس�� ّيد َّ
(ت 1323هـ) .ذ.61/14 :

الكاشاين
4545منتقد املنافع يف رشح املخترص النافع ،للشيخ ملاّ حبيب اهلل الرشيف
ّ
(1340-1262هـ)ُ ،طبع يف عدّ ة جم ّلدات كبار ّ
بخط املؤ ّلف ،فرغ من املج ّلد
األول يف  7شعبان 1283هـ .م.104 :
ّ

حممد ابن الس ِّيد حسن ابن الس ِّيد حمسن املقدّ س
4646رشح املخترص النافع ،للس�� ّيد َّ
الكاظم��ي ،صاح��ب املحصول ،وال��ذي توفيّ س��نة (1299هـ)،
األعرج��ي
ّ
ّ

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

4747رشح املخت�صر الناف��ع ،آلي��ة اهلل الس�� ِّيد حمس��ن احلكي��م (ت 1391ه��ـ).
ذ.60/14 :

اخلوانساري ،فرغ
4848جامع املدارك يف رشح املخترص النافع ،آلية اهلل الس�� ِّيد أمحد
ّ
منه سنة (1401هـ) ،و ُطبع يف سبعة أجزاء سنة (1405هـ).

�شروح �أخرى جمهولة التاريخ
الرض��وي .ك�ما يف فهرس��ت م :رضوي:
حمم��د
ّ
4949مناه��ج األح��كام ،للم�يرزا َّ
 ،459/5ش.(((727

((( مقدّ مة املخترص (بالفارس َّية).31 :
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البحراين ،ذكره الش��يخ
عيل
5050رشح املخترص النافع ،للش��يخ أمحد ب��ن َّ
ّ
حممد بن ّ
املاحوزي يف رس��الته يف علامء البحرين ،وقالّ :
إن أكثر مشاخينا كانوا
س��ليامن
ّ
من تالمذته ،وحكى عن ش��يخه العلاَّ مة أنّه أجاد يف رشحه هذا لكنّه ما متّمه.

ذ.58/14 :

البريجندي
حممد حس��ن
ّ
ع�لي أصغر ابن املوىل َّ
5151رشح املخت�صر النافع ،للموىل ّ
البريجندي ،ذكره يف بغية الطالب،
حممد باقر
ّ
شيخ رواية املوىل العلاَّ مة الشيخ َّ
ذ60/14 :

الطهراين:
الكاش��اين ،ق��ال العلاَّ مة
حممد رضا
5252رشح املخترص النافع ،للش��يخ َّ
ّ
ّ
«رأيته ّ
بخط بعض امل ّطلعني عليه» .ذ.59/14 :

القطيفي،
عيل بن إبراهيم بن س��ليامن
ّ
5353رشح ت��ر ّددات املخترص النافع ،للش��يخ ّ
املرعيش ضمن املجموعة رقم (.((()5657
نسخته يف م:
ّ

الكرمانش��اهي .ذ/14 :
عيل
ّ
5454رشح املخت�صر النافع ،لآلقا أمح��د ابن آقا َّ
حممد ّ
.(((58

املدريس يف
5555أرب��ع نس��خ م��ن رشح املخترص ،جمهول��ة املؤ ّل��ف ،ذكرها الس�� ِّيد
ّ
كتابه((( ،وهي:

أ .نسخة من رشح املخترص يف م :املجلس برقم (.)5059/1
ب .نسخة من رشح املخترص يف م :املجلس برقم (.)90679
((( مر ذكره يف الرقم ( .)13مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
ِ
اخلوئي بالرقم ( .)37مركز تراث احل َّلة.
((( نسخته موجودة يف مكتبة اإلمام
ّ
((( انظر :مقدّ مه 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�شي على املخت�صر
ٍ
حواش ع�لى املخترص،
أورد العلاَّ م��ة يف الذريع��ة ( )194-193 :6أس�ماء تس��ع

ووصفها عىل النحو اآليت:

ىّ
املتوف بعد تأليفه
النجفي
القطيفي
1.1احلاش��ية عليه ،للشيخ إبراهيم بن س��ليامن
ّ
ّ
للنفحات يف (945هـ) ،كام ُحكي عن صاحب (الرياض) .ذ.193/6 :

العاميل ،ذكرها يف (أمل اآلمل).
احلر
حممد بن احلس��ن ّ
2.2احلاش��ية عليه ،للشيخ َّ
ّ
ذ.193/6 :

3.3احلاش��ية عليه ،للش��يخ الس��عيد زين الدين الش��هيد يف (965ه��ـ)ّ ،أوهلا بعد
احلم��د« :فهذه تعليق��ات ع ّلقها من جعله اهلل للش��يعة عينً��ا وللرشيعة زينًا»،

ذ .139/6 :م.102 :

الكركي
ع�لي بن عبد الع��ايل
ّ
4.4احلاش��ية علي��ه ،للش��يخ عبد العايل اب��ن املح ّقق ّ
(ت 993ه��ـ)ّ ،أوهلا« :قوله :صغرت .الصغر كعنب والصغار بالفتح خالف
األول يف اجلرم والثانية يف القدر» ،رأيت نس��خة منها عند الش��يخ
العظ��م ،إذ ّ

املامق��اين ،وهي من ّأول��ه إىل أواخر كتاب الوق��ف يقرب من ثالثني
عب��د اهلل
ّ

ألف بيت .ذ.193/6 :

اجلزائري (ت 1021هـ) .قال يف
النبي بن س��عد
ّ
5.5احلاش��ية عليه ،للش��يخ عبد ّ
«إنا أبسط من حاشيته عىل اإلرشاد» .ذ.193/6 :
الرياض :هّ
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القدمي ،املعروف
عيل بن سليامن بن درويش بن حاتم
ّ
6.6احلاشية عليه ،للش��يخ ّ
وأول من نرشه ببالد البحرين (ت 1064هـ) .ذكرها الشيخ
بـ(:أ ّم احلديث)ّ ،
املاح��وزي يف (تاريخ علامء البحري��ن) ،وق��الَّ :
«إن أكثرها موجودة
س��ليامن
ّ

عندي» .ذ.193/6 :

ع�لي بن
7.7احلاش��ية علي��ه -ع�لى الفرائ��ض منه��ا ّ
خاصة -للش��يخ ن��ور الدين ّ
الكركي (ت 940هـ)ّ ،أوهلا« :احلمد هلل املنعم بس��وابغ
حس�ين بن عبد العايل
ّ

اإلنعام» ،كتبها ألجل األمري الس ِّيد عامد الدين .رأيت نسخة منها ضمن جمموعة
التربي��زي يف النجف.
الطباطبائي
حممد رض��ا ابن املريزا يوس��ف
ّ
ّ
عند الس�� ِّيد َّ

ذ.194-193/6 :

الكركي (ت 940هـ)،
عيل بن احلس�ين بن عبد العايل
ّ
8.8احلاش��ية عليه ،للش��يخ ّ
توجد نس��ختان منها يف (الرضو ّية) كام يف فهرس��ها ( ،)52/2أكملهام املنتهي
إىل أواسط صالة اجلمعة ّ
امللدي
الربهيي
بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل
ّ
ّ

يف (957هـ) .ذ.(((194/6 :

(الدر
حممد سبط الش��هيد ،وصاحب
ّ
عيل ابن الش��يخ َّ
9.9احلاش��ية عليه ،للش��يخ ّ
املنث��ور) (ت 1104هـ) .قيلّ :
إن نس��خة منه��ا يف (الرضو ّي��ة) ،لكنّي مل أجد
ذكرها يف فهرسها ،ولع ّلها فاتت عن مؤ ّلف الفهرست .ذ.194/6 :

ترجمات املخت�صر
اهلجريُ ،طبعت
1.1ترمجة جمهولة املؤ ّلف ،نس��ختها تعود إىل أواخر القرن السابع
ّ
يف طهران سنة (1344هـ) .م.100 :

((( لع َّلها مكررة مع السابق .مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
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حممد تقي دانش پژوه ،وهو أقدم ترمجة
و ُطبعت ثانية س��نة (1362هـ) برعاية َّ

له كام يظهر(((.

اهلجري،
2.2ترمج��ة جمهول��ة املؤ ّلف ،نس��ختها تعود إىل الق��رن الثامن أو التاس��ع
ّ
نس��ختها يف م :إهل ّي��ات مش��هد ،برق��م ( ،)190ك�ما يف الفهرس��ت.43/1 :

م.101 :

تقي ،نس��ختها يف م :آس��تان ق��دس ،برقم
حممد ّ
حمم��د باقر بن َّ
3.3ترمج��ة للموىل َّ
( ،)2716كام يف الفهرست .384/5 :م.101 :

حممد تقي دانش
ذك��ر هذه الرتاجم الثالث بخصوص ّياهتا ونس��خها الدكت��ور َّ
پژوه يف مقدّ مته الفارسية لطبعة املخترص.43-35 :

القم ّي ،م��ن علامء الق��رن احلادي عرش
حمم��د ّ
4.4ترمج��ة للموىل ع�لاء الدين بن َّ
اهلجري ،نسختها يف م :گوهر شاد ،برقم ( .)1525م.101 :
ّ

الفراهاين ،نس��ختها يف أصفهان ،املكتبة
عيل
5.5ترمج��ة َّ
ّ
ملحمد صالح بن س��لطان ّ
العا ّمة ،برقم ( ،)3061كام يف الفهرست .66/1 :م.101 :

6.6ترمجة جمهولة املؤ ّلف ،نس��ختها يف م :دانش��گاه ،كام يف فهرست ميكروفيلمها
 .209/2م.101 :

7.7وهناك ترمجة فارس َّية توجد نسختها يف م :ملك ،برقم ( ،)2632ذكرها الس ِّيد
املدريس يف م.104 :
ّ

((( مقدّ مة املخترص (بالفارس َّية).35 :
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ريا�ض امل�سائل يف بيان الأحكام بالدالئل
ه��و من أوس��ع رشوح املخترص التا ّمة احلاوية لرشح مجي��ع أبواب وكتب املخترص

النافع من الطهارة إىل الد ّيات بصورة مستد ّلة بذكر مجيع ما وصل إىل مؤ ّلفه من األقوال

واألد ّلة.

الطباطبائي (1231-1161هـ) ،وهو رشح
حممد
ّ
عيل ابن الس�� ِّيد َّ
أ ّلفه الس�� ِّيد مري ّ

الطهراين.
مزج��ي عىل املخترص ،دقيق ،متني ،متداول ب�ين الفضالء ،كام وصفه العلاَّ مة
ٌّ
ّ
ذ.336/11 :

ذك��ر صاحب روضات اجلنّات ّ
أن اس��م الكت��اب مقتبس ممّا أ ّلفه الش��يخ أمحد بن

حمم��د بن يوس��ف اخل ّط ّي
البح��راين((( (ت 1102ه��ـ) يف الفقه ،والذي س�ّم اّ�ه (رياض
َّ
ّ
الدالئل وحياض املسائل)(((.

وحاو لنظر أعالم الفقه واحلديث ،كابن فهد ِ
ٍ
احل يِّ ّل والشهيد
والرشح عميق ودقيق

البهبهاين وصاحب احلدائق.
اهلندي والوحيد
والفاضل
ّ
ّ

ً
ّ
منش��أ للقول إنّهّ :
ملخص
ولعل اس��تيعابه لنظر ّيات هؤالء األعالم هو الذي صار

من ّ
املهذب البارع ورشح اللمعة أو كشف اللثام واحلدائق ورشح املفاتيح(((.

كث�يرا م��ا كان يق��ول« :إنيّ ما أردت ل��ه النرش والتدوين بل املش��ق
واملؤ ّل��ف
ً
املاحوزي صاحب البلغة ،وتلميذ ّ
العالمة املجلسيّ (ت 1110هـ) كام
((( هو أستاذ الشيخ سليامن
ّ
يف الذريعة.324/11 :
((( روضات اجلنّات.87/1 :
((( الذريعة.336/11 :
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والتمرين ،فرفعه اهلل تعاىل إىل ما رفع ،ونفع به أحسن ما به ُينت َفع»(((.
وه��ذا يتّض��ح بمراجعة ّأول الكتاب ،إذ بدأ بقوله« :بس��م اهلل الرمحن الرحيم ،وبه

حممد وآل��ه الطاهرين.
نس��تعني ،واحلم��د هلل ّ
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل س�� ّيدنا ونب ّينا َّ

كتاب الطهارة :وأركانه أربعة ...إلخ»(((.

لتوس��ع يف املقدّ مة بأكث��ر من هذا ،وهذا إنّ�ما ّ
يدل عىل
ول��و كان غرض��ه غري ذلك ّ

إخالصه يف حترير هذا الكتاب.

البطاقة ال�شخ�ص َّية ل�صاحب الريا�ض
الطباطبائي.
عيل
ّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
اسمه :هو الفقيه األصو ّيل املاهر الس ِّيد ّ

األول 1161هـ.
مولدهُ :ولد يف الكاظم ّية بتاريخ 12 :ربيع ّ

عيل ابن
مش��اخيه :تلمذ عىل ولد األس��تاذ العلاَّ م��ة الوحيد
البهبهاين (الس�� ّيد َّ
حممد ّ
ّ

حممد باقر)((( ،وعىل خاله ّ
البهبهاين ،وقيل :إنّه تلمذ عىل صاحب
العالمة الوحيد
ّ
الس ِّيد َّ
أيضا.
احلدائق ً
مؤ ّلفاته:
1.1رشح عىل مفاتيح الرشائع.
2.2رشح عىل املخترص (وهو رياض املسائل).
((( روضات اجلنّات.229/4 :
((( انظر :مفتتح الرياض ،130/1 :ط /مجاعة املدرسني.
احلائري يف (منتهى املقال) ،ولع َّله من س��هو القلم ،فمقتىض احلال أنَّه يكون
عل
ّ
((( ك��ذا ذكره أبو يّ
الشيخ حممد عيل ابن الشيخ حممد باقر (الوحيد البهبهاين) (ت 1216هـ) .مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
َّ
ّ
ّ
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ٍ
األول(((.
3.3رشح ثان عىل املخترص اخترصه من ّ
4.4رس��الة يف تثليث التس��بيحات األربع يف األخريتني وكيف ّي��ة ترتيب الصلوات
املقضية عن األموات.

5.5رسالة يف األصول اخلمسة االعتقاد ّية.
6.6رسالة يف اإلمجاع واالستصحاب.
التيمم.
7.7رسالة يف جواز االكتفاء برضبة واحدة يف ّ
8.8رسائل أصول ّية أو فقه ّية يف موضوعات خمتلفة.
ٍ
حواش عىل احلدائق واملدارك واملعامل وغريها.
9.9
وفاته:

ت��وفيّ يف حدود س��نة (1231هـ) يف كربالء ،و ُدفِن قري ًبا م��ن خاله العلاَّ مة الوحيد

البهبهاين.
ّ

ٍ
وحواش
وص��ار كتابه ه��ذا م��ور ًدا للعل�ماء ومنه�ًل�اً للفض�لاء ،فز ّينوه ب�شروح

عديدة.

الطهراين جمموعة منها يف الذريع��ة ( ،)102-99/6وعد ًدا آخر يف
أورد العلاَّ م��ة
ّ

املدريس يف كتابه بالفارس ّية مقدّ مه اى بر فقه شيعه320( :
أجزاء أخرى ،والس ّيد حسني
ّ
 ،)323وهي عىل النحو التايل:

حممد بن إس�ماعيل
1.1زهر الرياض املس��تخرج من الرياض بالفارس�� ّية للش��يخ َّ
احلائري تلميذ الوحيد وصاحب الرياض (ت 1216هـ) .ذ.71/12 :
ّ

((( اسمه (حديقة املؤمنني) .مركز تراث ِ
احل َّلة.

72

�شروح املخت�صر النافع
القزويني ،كان ح ًّيا س��نة
اإليرواين
2.2احلاش��ية عىل الرياض ،للموىل عبد الكريم
ّ
ّ
(1260هـ) .م.320 :

التربيزي (ت 1262هـ) .م.320 :
عيل بن أمحد
ّ
3.3أوثق الوسائل ،للموىل لطف ّ
الرضوي
4.4احلاش��ية عىل الرياض ،للموىل عبد الوهاب ش��يخ اإلسالم باملشهد
ّ
(ت 1262هـ) .ذ.100/6 :

االس�ترآبادي (ت 1263هـ).
حممد جعف��ر
ّ
5.5احلاش��ية ع�لى الرياض ،للم��وىل َّ
م.321 :

حمرر قبل س��نة (1268هـ) يف م :آستان قدس
6.6رشح الرياض ،جمهول املؤ ّلفّ ،
برقم ( .)2473م.320 :

7.7أنوار الرياض ،جمهول املؤ ّلف ،إلاَّ أنّه ُح ّرر سنة (1269هـ) .م.322 :
القزويني
احلسيني
حممد تقي ابن األمري مؤمن
ّ
ّ
8.8احلاش��ية عىل الرياض ،للس�� ّيد َّ
(ت 1270هـ) .ذ.100/6 :

اللكنهوي
النقوي
عيل
ّ
ّ
9.9احلاش��ية عىل الرياض ،للس ّيد حسني ابن الس�� ِّيد دلدار ّ
(ت 1273هـ) ،ذ.100/6 :

النراقي (ت 1278هـ) .م.322 :
ملحمد جواد بن أمحد
ّ
1010احلاشية عىل الرياضَّ ،
اجلابلق��ي
ع�لي أك�بر
ّ
1111احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس�� ّيد ش��فيع اب��ن الس�� ِّيد ّ
(ت 1280هـ) .ذ.100/6 :

الشهشهاين (ت 1287هـ).
ملحمد بن عبدالصمد
1212أنوار الرياض يف ثامن جم ّلدات َّ
ّ
ذ ،427/2 :م.321 :
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حممد ابن أيب القاسم
1313احلاش��ية عىل الرياض ،للمريزا عبد الواس��ع ابن الس�� ِّيد َّ
الزنجاين (1291-1235هـ) .ذ.100/6 :
ّ

املدرس باحلرضة الرضو ّية
1414احلاش��ية عىل الرياض ،للمريزا نرص اهلل
الف��اريسّ ،
ّ
(ت 1291هـ) .ذ.100/6 :

املرندي (ت 1318هـ) .م.322 :
احلسيني
1515مفتاح الرياض ،إلسامعيل بن نجف
ّ
ّ
الطرحيي (ت 1295هـ).
1616احلاشية عىل الرياض ،للشيخ عبداحلس�ين بن نعمة
ّ
ذ.101/6 :

التنكابني ،كان ح ًّيا س��نة
حممد ب��ن س��ليامن
ّ
1717احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للمريزا َّ
(1296هـ) .ذ.99/6 :

اهلروي
عيل بن رض��ا
ّ
1818احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للموىل َّ
حمم��د تقي بن حس�ين ّ
األصفهاين (ت 1299هـ) .ذ.99/6 :
ّ

الطهراين
حممد حس��ن
حمم��د صالح ابن األمري َّ
1919زه��ر الرياض ،لس��بط املؤ ّلف َّ
ّ
املل ّقب بالداماد (ت 1303هـ) .ذ ،70/12 :م.322 :
احلائريُ ،ح ِّرر
القزويني
عيل
ّ
ّ
2020كاشف املرام عن أرسار رياض األحكام ،للشيخ ّ
سنة (1304هـ) ،نسخته يف م :املرعيش برقم (.)7406

2121التأ ّمل ّي��ات ،وهي حاش��ية ع�لى الرياض مع بي��ان وجوه تأ ّمالت��ه ،للموىل آقا
القزويني (1307-1247هـ) .ذ.301/3 :
اخلويني
ّ
ّ

داغي (ت 1310هـ).
عيل بن أمحد القراجه ّ
2222احلاشية عىل الرياض ،للموىل َّ
حممد ّ
ذ.101/6 :
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اخلوانس��اري
2323احلاش��ية عىل الرياض ،للمريزا هاش��م ابن املريزا زين العابدين
ّ
الچهارسوقي (ت 1318هـ) .ذ.101/6 :
ّ

الرشتيُ ،طبِع يف حياته سنة (1320هـ).
احلسيني
عيل
ّ
ّ
2424وثيقة الوسائل ،ألمحد بن ّ
م.322 :

مهدي ابن
2525احلاش��ية عىل الرياض ،للس ّيد مصطفى ابن الس ِّيد هادي ابن الس ِّيد
ّ
اللكنهوي (ت 1323هـ) .ذ.102/6 :
عيل
ّ
الس ِّيد دلدار ّ

الدربندي (ت 1323هـ) .ذ/6 :
عيل أصغر
ّ
2626طرائق الرياض ،لغالم حسني بن ّ
 ،101م.322 :

الزنجاين (ت 1332هـ) .ذ.99/6 :
2727احلاشية عىل الرياض ،للشيخ إسامعيل
ّ

القزويني
القزويني املعروف بالس ّيد آقا
حممد تقي
ّ
ّ
2828احلاشية عىل الرياض ،للس ّيد َّ
(ت 1334هـ) .ذ 75/4 :و.99/6

املدرس
حممد نص�ير ّ
ع�لي ابن امل��وىل َّ
2929احلاش��ية ع�لى الرياض ،للم�يرزا َّ
حممد ّ
الچهاردهي (ت 1334هـ) .ذ.102/6 :
ّ

الكاشاين
احلسيني
3030احلاش��ية عىل الرياض ،للس�� ّيد مصطفى ابن الس ِّيد حس�ين
ّ
ّ
(ت 1336هـ) .ذ.102/6 :
املرعيش (ت 1338هـ).
عيل
ّ
3131احلاش��ية عىل الرياض ،لشمس الدين حممود بن ّ
املرعيش برقم (.)2623
نسخته يف م:
ّ

القم ّي (ت 1349هـ) .مقدّ مة املخترص.29 :
3232رشح الرياض ،للس ّيد آقا أمحد ّ

القاييني
حممد حس��ن
ّ
حممد باق��ر ابن امل��وىل َّ
3333احلاش��ية ع�لى الرياض ،للش��يخ َّ
البريجندي (1352-1276هـ) .ذ.99/6 :
ّ
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األنگجي
احلسيني
حممد
ّ
ّ
3434احلاش��ية عىل الرياض ،للس�� ّيد املريزا أيب احلس��ن بن َّ
(1357-1282هـ) .ذ.99/6 :

3535احلاشية عىل الرياض ،للس ّيد حمسن احلكيم (1391-1306هـ) .ذ،101/6 :
م.323 :

وهناك رشوح وتعليقات جمهولة التاريخ نوردها تبا ًعا:
الكاشاين .م.323 :
عيل
ّ
3636إيضاح الرياض ،حلبيب اهلل بن مدد ّ
القزويني .م.321 :
اإليرواين
3737رشح لعبد الكريم
ّ
ّ
القزويني .م.322 :
لعيل أكرب
ّ
3838رشح ّ

اخلوئي .م.322 :
حممد
ّ
3939رشح ملحمود بن َّ
النراقي .م.322 :
4040رشح لفخر الدين
ّ

4141املصباح املنري ،جمهول املؤ ّلف ،نسخته يف م :املرعيش .م321 :
4242نسخة يف م :آستان قدس ،برقم (.)8268
4343نسخة يف م :الفيض ّية ،برقم (.)800/2
4444نسخة يف م :ملك ،برقم (.)5782/3
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()3

اجلامــع للشرائــع

(((

بقلم
الطرزي
ال�شيخ طه
ّ

جملَّ��ة فقه �أهل البيت ،العدد  ،64ال�س��نة ال�ساد�س��ة ع�ش��رة1432 ،هـ/
2011م
ِ
ـي ،حييى بن س��عيد ،اجلامع للرشائع ،تصحيح وحتقيق :مجع من املح ِّققني ،بإرشاف الشيخ
((( احل ِّل ّ
قم ،ط1405 ،1هـ ،يقع يف ( )648صفحة من
جعفر
مؤسسة س ِّيد الشهداء العلم َّيةّ ،
السبحاينَّ ،
ّ
الوزيري.
القطع
ّ

اجلامع لل�شرائع
امل�ؤ ّلف يف �سطور
ه��و أب��و زكري��ا حييى (األصغ��ر) بن أمح��د بن حيي��ى (األك�بر)((( بن احلس��ن ابن
س��عيد اهلذيل ِ
(حمب
احل يِّ ّل((( ،املشهور بـ(حييى بن س��عيد) ،وامللقب بـ(نجيب الدين) أو
ّ
ّ
الدين)(((.
ولد بالكوفة((( سنة 601هـ ،وتوفيّ باحل ّلة سنة 689هـ((( ،وقيل 690هـ(((.

ِ
ِ (((
ـي(((.
عم املح ّقق احل يِّ ّل  ،وسبط ابن إدريس احل ِّل ّ
وهو ابن ّ

ِ
األول هلذا
يعبرّ عنه وعن املح ّقق احل يِّ ّل يف الكتب الفقه َّية بـ(ابني سعيد) واملستعمل ّ

األول((( ،وما قبل كتاب (كشف اللثام) إذا أطلق (ابن سعيد) فاملراد
التعبري هو الشهيد ّ
قم
(((
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،مؤسسة إسامعيليان واملكتبة اإلسالم َّيةّ ،
ّ
وطهران1408 ،هـ.125/24 :
التسرتي ،نور اهلل ،جمالس املؤمنني ،املکتبة اإلسالم َّية ،طهران ،ط1365 ،3ش.569/1 :
(((
ّ
حممد ،فرائد الس��مطني يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني
اجلويني
(((
اخلراس��انـي ،إبراهيم بن َّ
ّ
ّ
املحمودي للطباعة والنرش،
املحمودي ،مؤسس��ة
حممد باقر
ّ
ّ
واألئم��ة من ذر ّيتهم ،حتقيقَّ :
َّ
بريوت ،ط1400 ،1هـ.276/2 :
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.61/5 :
(((
ّ
((( املصدر نفسه.
ِ
عل ب��ن داود ،الرجال ،منش��ورات جامعة طهران،
((( اب��ن داود احل ِّل ّ
ـ��ي ،تقي الدين احلس��ن بن يّ
1383هـ.371 :
ّ
حممد بن احلسن ،أمل اآلمل يف تراجم علامء جبل عامل ،مکتبة األندلس ،بغداد،
احلر
العاميلَّ ،
((( ّ
1385هـ.347/2 :
العامل ،ذكرى الش��يعة يف أحكام الرشيعة ،حتقيق
حمم��د بن مجال الدي��ن مک ّّي
((( الش��هيد ّ
األولَّ ،
يّ
ق��م ،ط،1
وتصحي��ح :مج��ع من حم ّقق��ي مؤسس��ة آل البي��ت ،مؤسس��ة آل البيتّ ،
1419هـ422/3 :
العامل ،غاية املراد يف رشح نکت اإلرشاد ،حتقيق=
حممد بن مجال الدين مک ّّي
((( الش��هيد ّ
األولّ ،
يّ
79

به املح ّقق ِ
العميدي (ت  754هـ.ق) صاحب كتاب كنز
احل يِّ ّل ،وأكثر من اس��تفاد ذلك
ّ
الفوائد(((.

أم��ا إذا ُأطل��ق ِ
«احل ِّل ّيون األربعة»((( فامل��راد هبم :املؤ ّلف ،واب��ن إدريس ،واملح ّقق
ّ
احل يِّل ،والعلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ّ
تعبريا متعار ًفا ُيراد به املؤ ّلف ،وهو «صاحب اجلامع»((( ،اجلامع للرشائع.
وإن هناك ً

احلياة العلم ّية

تلمذ حييى بن سعيد ِ
احل يِّ ّل عىل كبار علامء عرصه وأفاضلهم ،منهم:

احللبي
احلس��يني
عيل بن زهرة
ّ
ّ
1.1حمي��ي الدي��ن أبو حام��دَّ ،
حممد بن عبد اهلل ب��ن ّ
ىّ
واملتوف حدود 638هـ)((( ،ابن أخ أيب املكارم محزة بن
(املولود بعد 564ه��ـ،
زهرة ،صاحب (غنية النزوع).

املرشفة ،ط،1
املختاري ،مکتب اإلعالم
=وتصحي��ح :رضا
ّ
اإلس�لامي يف احلوزة العلم ّي��ةّ ،
ّ
قم ّ
أن املحقق ِ
نظرا إىل ّ
احل يِّ ّل قد ولد يف س��نة 602هـ ،وتويف يف س��نة 676هـ،
1414ه��ـً .151/1 :
عمه أکرب منه بسنة تقري ًبا .باإلضافة إىل قول بعضهمّ :
وإن الشيخ نجيب الدين
بينام ابن سعيد ابن ّ
عم املح ّقق من غري واس��طة لو مل يکن يف زمانه بأش��هر منه يف الفقه
حيي��ي ب��ن أمحد الذي هو ابن ّ
حممد باقر ،روضات اجلنّات
املوس��وي
والتقدّ م لدى الفضالء ملا کان بأنقص منه.
ّ
ّ
اخلوانساريَّ ،
يف أحوال العلامء والسادات ،دار الکتب العلم َّية ،قم1390 ،هـ.189/2 :
احلس��يني ،كنز الفوائد يف ّ
حل مش��كالت القواعد،
حممد األعرج
(((
ّ
ّ
العمي��دي ،عميد الدي��ن بن َّ
األس��دي ،مؤسس��ة النرش
الواعظي واحلاج کامل الكاتب وجالل
حتقيق وتصحيح :حميي الدين
ّ
ّ
قم ،ط1416 ،1ه��ـ،176 ،175/1 :
املدرس�ين يف احل��وزة العلم ّيةّ ،
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
 282 ،247 ،187و 320 ،72 ،69/2 ،...و 446 ،364/3 ...و...
العامل ،ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.367/3 :
مکي
((( الشهيد ّ
حممد بن مجال الدين ّ
األولَّ ،
يّ
((( کنموذج انظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1406 ،هـ،6/3 :
العاميل ،ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.446/1 :
مکي
الشهيد ّ
حممد بن مجال الدين ّ
األولَّ ،
ّ
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.388/9 :
80

اجلامع لل�شرائع
اليامين
حممد بن أيب الربكات بن إبراهيم
الصنعاين((( ،وقد أشار املؤ ّلف يف هناية
َّ 2.2
ّ
ّ
الكتاب ضمن حتقيقه لس��ند كتاب الد ّيات لظريف بن ناصح -بنا ًء عىل طلب

احللبي،
ش��خص غري معروف -أش��ار إىل اثنني من مش��اخيه ،ومها :ابن زهرة
ّ
وحممد بن أيب الربكات(((.
َّ

املوسوي (ت 630هـ) ،إذ عر ّفه البعض بأنّه
3.3الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد
ّ
من أساتذة ابن سعيد(((.

السيوطي ،إذ قال« :سمع من ابن
4.4ابن األخرض ،انفرد بنقل ذلك جالل الدين
ّ
األخرض»(((.

حممد بن
كذلك من ضمن العلامء الكبار الذين أخذ عنهم ابن سعيد :نجيب الدين َّ
احل يِّل الر ِ
ِ
بع ّي ،ووالده أمحد بن حييى(((.
جعفر بن أيب البقاء ،وهبة اهلل بن نام ّ َ
أي أث��ر يف مص��در
وهن��اك مالحظ��ة قابل��ة للتأ ّم��ل ،وه��ي :أنّ��ه مل يك��ن هن��اك ّ

ُمعت�بر ُيش�ير إىل أنّ��ه أخ��ذ ع��ن نج��م الدي��ن جعف��ر ب��ن احلس��ن املع��روف باملح ّق��ق
ِ
احل يِّ ّل.

تالمذته
تلم��ذ ع�لى يديه وروى عن��ه الكثري م��ن العلامء واألفاض��ل منهم :العلاَّ م��ة ِ
ّ
احل يِّ ّل
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.229/1 :
(((
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.606-605 :
((( احل ِّل ّ

حممد صادق بحر
((( البحـرانيّ  ،يوسف بـن أمحد ،لـؤلؤة البحرين يف اإلجازة لقرنيّ العني ،حتقيقَّ :
العلوم ،مؤسسة آل البيت ،قم ،ط.281 :2
السيوطـي ،جالل الدين عبد الرمحن ،بغية الـوعاة فـي طبقـات اللغويني والنحاة.331/2 :
(((
ّ
ِ
السبحانـي.12 :
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع ،مقدمه :جعفر
ّ
((( احل ِّل ّ
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(ت 726هـ)((( ،والس ِّيد عبد الكريم بن طاوس (ت 693هـ)((( ،والشيخ جالل الدين،

عز الدين ،احلس��ن بن
حممد ،احلس��ن ب��ن نام احل�ِّل�يِّ ّ (كان ح ًّيا 752هـ)((( ،والس�� ِّيد ّ
أبو َّ
احلس��يني ،كان ح ًّيا سنة 655هـ)((( ،والس ِّيد
عيل ،املعروف بـ(ابن أبزر
ّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
ّ
الطربي (ح ًّيا س��نة 677هـ)(((،
حممد
ّ
نجم الدين أبو عبد اهلل ،واحلس�ين بن أردش�ير بن َّ
الواسطي (ح ًّيا سنة 756هـ)((( ،والشيخ عمرو بن
الليثي
محاد
عيل بن ّ
ّ
ّ
والشيخ كامل الدينّ ،

احلس��ن بن خاقان (ح ًّيا س��نة  674هـ)((( ،وأمحد بن عبد الكريم (ح ًّيا سنة 681هـ)(((،

القسيني (ح ًّيا سنة 635هـ)((( ،واحلسن
السيبي
حممد بن أمحد بن صالح
ّ
ّ
وشمس الدين َّ

عيل ب��ن داود (الرجايل املش��هور) (بعد 707هـ)( ،((1ويوس��ف ب��ن حاتم بن فوز
اب��ن ّ
حممد بن احلس��ن ،أمل اآلمل يف تراجم
احلر
العاملَّ ،
((( األمني ،حمس��ن ،أعيان الش��يعةّ ،89/4 :
يّ
علامء جبل عامل.347/2 :
قم،
األفن��دي
(((
ّ
األصفهانـ��ي ،مريزا عبد اهلل ،تعليق��ة أمل اآلمل ،مکتبة آية اهلل املرع�ّش�يّ العا ّمةّ ،
ّ
األصفهاين ،مريزا عبد اهلل ،رياض العلامء وحياض الفضالء ،حتقيق:
األفندي
1410هـ،335 :
ّ
ّ
احلسيني ،خيام1401 ،هـ.337/5 :
أمحد
ّ
األصفهاين ،مريزا عبد اهلل ،تعليقة أمل اآلمل.335 :
األفندي
(((
ّ
ّ
((( الطهرانيّ  ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،1 :الأَنوار الس��اطعة ،41 :األمني ،حمسن،
أعيان الشيعة.263-451/5 :
األفنـدي األصفهانيّ  ،مريزا عبد
((( الطهرانيّ  ،آقـا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة،263/1 :
ّ
اهلل ،رياض العلامء وحياض الفضالء ،338/5 :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.212/5 :
((( الطهرانيّ  ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.203/1 :
((( املصدر نفسه.264/1 :
الطهرانـ��ي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،55/6 :األمني ،حمس��ن ،أعيان الش��يعة:
(((
ّ
.6/3
((( الأَنوار الساطعة.109 :
ِ
ـي ،تقي الدين
(((1
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،247/20 :ابن داود احل ِّل ّ
ّ
عيل بن داود ،الرجال.371 :
احلسن بن ّ
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(((
حممد بن أمحد ،رشف الدين أبو القاسم بن
عل بن َّ
العاميل (ح ًّيا قبل 676هـ)  ،والوزير يّ
ّ

(((
عل بن طاوس
الوزير مؤ ّيد الدين ابن العلقمي  ،والعامل الزاهد جالل الدين َّ
حممد بن يّ

(((
حممد بن حييى بن س��عيد((( ،والس�� ِّيد ش��مس الدين
(680ه��ـ)  ،وولده صفي الدين َّ
(((
حممد ابن املؤ ّيد
حممد بن أيب املعايل (769هـ)  ،وأبو إس��حاق ،إبراهيم بن سعد الدين َّ
َّ

اجلويني (ت 722هـ)(((.
حممد
ّ
أيب بكر ابن أيب عبد اهلل بن محويه بن َّ

�آثاره وت�أليفاته
ـ�ًم� ثر ًّيا من التأليف��ات يف خمتلف العل��وم من الفقه
ت��رك اب��ن س��عيد وراء ُه ترا ًثا ق ّي اً

واألصول وعلوم القرآن ،منها:

1.1نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر(((.
2.2املدخل يف أصول الفقه(((.
3.3كشف االلتباس عن نجاسة األرجاس(((.
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.319/10 :
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
مؤسسة اإلمام الصادق ،قم.236 :
(((
السبحانـي ،جعفر ،تذكرة األعيانّ ،
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت،
األئمة األطهارَّ ،
حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار َّ
((( املجلسيّ َّ ،
1404هـ.114/107 :
حممد ،فرائد السمطني
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة،219/2 :
اجلويني اخلراسانيّ  ،إبراهيم بن َّ
ّ
واألئمة من ذر َّيتهم 276/2 :و.277
يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني
َّ
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.191/5 :
ِ
عل بن داود ،الرجال.371 :
((( ابن داود احل ِّل ّ
ـي ،تقي الدين احلسن بن يّ
((( الطهرانيّ  ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.21/18 :
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4.4كتاب السفر(((.
5.5معامل الدين يف الفقه(((.
6.6مسألة يف نجاسة املرشكني(((.
7.7قضاء الفوائت(((.
8.8الفحص والبيان يف أرسار القرآن((( (((.
9.9اجلامع للرشائع (الكتاب ّ
حمل البحث).
وممّ��ا يبعث عىل األس��ف ّ
أن متام هذه اآلثار الق ّيمة مفقودة ،س��وى (نزهة الناظر)،

و(اجلامع للرشائع).

التعريف بالكتاب
أ ّما تسمية الكتاب ،فقد جاء يف بعض املصادر باسم (اجلامع يف الرشائع) ،أو(جامع
حممد بن مجال
(((
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة .184/12 :الشهيد ّ
األولَّ ،
ّ
العاميل ،ذكرى الشيعة يف أحکام الرشيعة.291/4 :
الدين مک ّّي
ّ
الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إيل تصانيف الشيعة.199/21 :
(((
ّ
((( املصدر نفسه.397/20 :
((( کام يعتقد صاحب أعيان الش��يعة «نس��به إليه الش��هيد يف غاية املراد» .أ َّما ما يف الکتاب يثبت له
کتا ًب��ا أو رس��الة يف قضاء الفوائت وال يثبت له تألي ًفا هبذا اإلس��م املعينّ  .انظر :األمني ،حمس��ن،
العاميل ،غاية املراد يف رشح
حممد بن مجال الدين مک ّّي
أعيان الشيعة ،287/10 :الشهيد ّ
األولّ ،
ّ
نکت اإلرشاد.100/1 :
عل بن يونس ،الرصاط املس��تقيم إىل مس��تحقي التقدي��م ،مکتبة احليدر ّية،
(((
ّ
النباط��ي البياضيّ  ،يّ
النجف1384 ،هـ.23/1 :
احل ِّلـي .مركز تراث ِ
((( كذا ،وهو البن الق َّطان ِ
احل َّلة.
ّ
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الرشائع)(((ّ ،إال ّ
سامه يف مقدّ مة الكتاب بـ(اجلامع للرشائع)(((.
أن املؤ ّلف ّ
اختصارا ،ومنه أخذ عنوان (صاحب اجلامع)(((.
ور ّبام ُعبرّ عنه بـ(اجلامع)
ً
أ ّما عن تاريخ تأليف الكتاب فلم حيرضنا يشء دقيق يف ذلك ،ولكن بااللتفات إىل

النبوي ،إذ قال:
م��ا ذكره املؤ ّلف يف باب اللعان يف معرض كالمه حول املس��جد واملنرب
ّ
«ويف هذه السنة ،وهي سنة أربع ومخسني وستامئة يف شهر رمضان احرتق املنرب وسقوف
ثم عمل بدل املنرب»((( ،وكذلك إجازته ألحد طلاّبه أمحد بن عبد الكريم سنة
املس��جدّ ،

(681هـ) التي أجازه بواسطتها نقل كتاب اجلامع للرشائع((( ،يستفاد ويستنتج :أنّه كان
مشغولاً بتأليفه سنة 654هـ ،وأنّه قد انتهى من تأليفه قبل سنة 681هـ.

أ ّم��ا عن هدف الكتاب فقد ق��ال املؤ ّلف يف خطبة الكت��اب« :فقد عزمت عىل مجع
جم��رد الفقهٍ ،
وس��ميته (الكتاب
حاو لألص��ول ،جامع لألب��واب والفصول،
ّ
كت��اب يف ّ
اجلامع للرشائع)»(((.

الطويس
وجم��رد الفقه اصطالح اعتاد إطالق��ه كبار العلامء والفقهاء أمثال الش��يخ
ّ
ّ
واب��ن إدريس ،إلخراج ما يرتبط باألدعية واالعتقادات من البحوث يف املوضوع ،مثال
حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار
((( األمني ،حمس��ن ،أعيان الشيعة ،92/4 :املجلسيّ َّ ،
حممد بن احلسن ،كشف اللثام واإلهبام عن قواعد
األئمة األطهار ،171/81 :الفاضل
ّ
اهلنديَّ ،
َّ
اإلسالمي
مؤسسة النرش
مؤسسة النرش
ّ
اإلسالميّ ،
ّ
األحکام ،حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف ّ
قم ،ط1416 ،1هـ.157/10 :
املدرسني يف احلوزة العلم ّيةّ ،
التابعة جلامعة ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.17 :
((( احل ِّل ّ
حممد بن احلسن ،أمل اآلمل يف تراجم علامء جبل عامل.345/2 :
احلر
العاملَّ ،
((( ّ
يّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.481 :
((( احل ِّل ّ
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.6/3 :
ِ
جمرد الفقهٍ ،
حاو
ـي ،حييى بن س��عيد ،اجلامع للرشائع« .17 :فقد عزمت عىل مجع كتاب يف ّ
((( احل ِّل ّ
وسميته الكتاب اجلامع للرشائع».
لألصول ،جامع لألبواب والفصولّ ،
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جمرد الفقه دون
ذلك ما ذكره الش��يخ
الطويس يف مقدمة املبسوط« :واقترصت عىل ّ
ّ

جمرد الفقه
األدعي��ة واآلداب» ،واب��ن إدريس يف الرسائ��ر« :واالقتصار فيام أورده ع�لى ّ
والفتوى دون التطويل بذكر األدعية والتسبيح»(((.

فهر�سة املطالب
يتك��ون اجلام��ع للرشائع من س��بع َة عشرَ با ًب��ا (كتا ًبا) أساس�� ًّيا ،باإلضافة إىل ذلك
ّ

تضم��ن الكتاب ثالث��ة مباحث أخرى ،وهبذا يع��دُّ األقل من حيث الكمية بالنس��بة إىل
ّ
سوابقه من اآلثار.

أ ّما الكتب من حيث الرتتيب ،فهي:
احلج والعمرة ،اجلهاد ،البيع ،املباحات ،العتق،
الطهارة ،الصالة ،الزكاة ،الصومّ ،

األيامن والكفارات ،النكاح ،الوصية ،املرياث ،القضاء ،الشهادات ،احلدود ،اجلنايات،
الد ّيات.

تضمنها الكتاب ،فهي:
أ ّما املباحث الثالثة التي ّ
رواية ظريف بن ناصح ،وفصل يف بعض احلقوق الواجبة واملستحبة ،ووص ّية أمري

حممد بن احلنف ّية.
عيل لولده َّ
املؤمنني ّ

هن��اك بعض األب��واب الفقه َّية ج��اءت يف الواقع بعنوان ملحق��ات لبعض الكتب

األصل ّي��ة ،أكثر ما وجد من هذه امللحقات ه��و يف باب البيع ،وهبذا يكون خال ًفا ملا ورد
الكشفي،
حممد
ّ
حممد بن احلس��ن ،املبس��وط يف فقه اإلمام َّية ،حتقيق وتصحيح :الس ِّيد َّ
((( الطوسيّ َّ ،
املكتب��ة املرتضوية إلحي��اء اآلثار اجلعفرية ،طهران ،ط1387 ،3ه��ـِ ،3/1 :
احل يِّ ّل ،ابن إدريس،
ّ
ّ
املدرس�ين يف احلوزة
مؤسس��ة النرش
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
الرسائر احلاوي لتحرير الفتاويّ ،
قم ،ط1410 ،2هـ.54/1 :
العلم َّيةّ ،
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م��ن ترتيب لبعض اآلثار الس��ابقة هل��ذا التأليف ،فقد أتى بمباحث :الش��فعة ،القرض،
الدي��ن ،الرهن ،اإلج��ارة ،املزارع��ة ،املس��اقاة ،الض�مان والكفالة واحلوال��ة ،الصلح،

الرشك��ة ،املضارب��ة ،الوكالة ،اجلعال��ة ،الوديع��ة ،العارية ،الس��بق والرماي��ة ،اإلقرار،
والضا ّلة واملنبوذ ،احلجر ،املفلس ،اهلبة والصدقة ،والسكنى والعمرى
الغصب ،اللقطة ّ
والرقب��ى واحلبيس ،الوقف وإحياء املوات ،ملحق ًة بكت��اب البيع وإدام ًة له ،ال بعناوين
مت ّثل كتب مستق ّلة.

وذكر الطالق بعنوان باب ملحق بكتاب النكاح(((.
وكت��اب اجلامع من حي��ث هذا النظم هو كثري الش��به بكتاب (غني��ة النزوع) البن

زهرة ،إلاَّ ّ
أن يف الغنية أدخل املباحث اإلحلاق ّية هنا بعنوان فصول ال ملحقات.

وهك��ذا نح��و من الرتتيب ر ّبام جاء بن��ا ًء عىل نظره الفقهي لبع��ض البحوث ،مثال

ذل��ك :اخلُمس ،فهو يف نظره يقوم مقام الزكاة بالنس��بة للهاش��م ّيني((( ،ومن هنا أتى به
بعنوان باب مربوط بالزكاة ،ومل ِ
يأت به بعنوان كتاب مستقل.
متع��ارف يف املؤ ّلفات
وق��د جاء ترتي��ب الكتب العباد ّي��ة مطاب ًقا إىل حدٍّ م��ا ملا هو
َ

احلج
الس��ابقة للجام��ع للرشائع ،إذ اش��تمل عىل :الطه��ارة ،الصالة ،ال��زكاة ،الصومّ ،
واجله��اد ،إلاَّ ّ
يب كذل��ك ومن قبلهم اب��ن محزة ذكروا
أن املح ّق��ق يف كتب��ه والفاض��ل اآل ّ

احلج((( ،يف حني عدّ ه املصنّ��ف بعنوان با ًبا من
االعتكاف بعنوان كتاب مس��تقل وقب��ل ّ
ِ
ـي ٍ
حـاو لسب ٍع من األبواب الفقه َّية ،وهو رشح ناقص لكتابه اآلخر
((( کتـاب املعترب للمح ّقق احل ِّل ّ
(املخترص النافع) الذي يشتمل عىل  45با ًبا فقه ًّيا
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.150 :
((( احل ِّل ّ
احلس��ون،
حممد ّ
عل بن محزة ،الوس��يلة إىل نيل الفضيلة ،حتقيق وتصحيحَّ :
((( الط��وسيّ َّ ،
حممد بن يّ
يب ،حس��ن بن أيب طالب ،كش��ف
مکتب��ة آي��ة اهلل
قم ،ط1408 ،1هـ ،152 :اآل ّ
املرعيش العا ّمةّ ،
ّ
اليزدي=،
اإلش��تهاردي وآقا حس�ين
عيل پناه
ّ
ّ
الرم��وز يف رشح خمترص النافع ،حتقيق وتصحيحّ :
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كتاب الصوم(((.
كثريا عماّ يف عداه من اآلث��ار واملؤ ّلفات
أ ّم��ا ترتي��ب املطالب األخرى فهو خمتل��ف ً
السابقة.
ويعدّ الكتاب فتوائ ًّيا ،نالحظ ّ
أن املؤ ّلف يف أكثر الكتب يبدأ بتقسيامت أحكام ذلك

الكت��اب ،والوحي��د من تلك الكتب األصل ّي��ة الذي بدأه بالتعريف ه��و كتاب الصوم،

استمر يف بيان أحكامه.
ثم
ّ
ومن ّ

احلج والعم��رة)((( كثر اس��تعامله وراج بعد
هن��اك بع��ض العناوين مث��ل (الكتاب ّ

اجلامع(((ّ ،
والضا ّلة واملنبوذ) يعدّ من ابتكارات املصنِّف(((.
وإن (باب اللقيط ّ

ق��م ،ط1417 ،3هـ:
=مؤسس��ة النرش
املدرس�ين يف احلوزة العلم َّيةّ ،
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
ِ
 ،315/1احل�ِّل�يِّ ّ  ،نجم الدين جعفر بن احلس��ن ،رشائع اإلس�لام يف مس��ائل احل�لال واحلرام،
ق��م ،ط1408 ،2هـ:
مؤسس��ة إس�ماعيليانّ ،
عيل الب ّقالّ ،
حتقي��ق وتصحيح :عبد احلس�ين َّ
حممد ّ
ِ ،192/1
احل�ِّل�يِّ ّ  ،نج��م الدي��ن جعف��ر بن احلس��ن ،املخت�صر النافع يف فق��ه اإلمام َّية ،مؤسس��ة
املطبوع��ات الدينية ،قم ،ط1418 ،6ه��ـِ .73/1 :
احل يّ ّل ،نجم الدين جعفر بن احلس��ن،املعترب
ّ ّ
مهدي ش��مس الدين والس�� ِّيد
احليدري والس�� ِّيد
عيل
ّ
ّ
يف رشح املخترص ،حتقيق وتصحيحَّ :
حممد ّ
قم ،ط1407 ،1هـ:
عيل
حممد
ّ
ّ
مؤسس��ة س ِّيد الش��هداءّ ،
املوس��ويّ ،
أبو َّ
املرتضوي والس�� ِّيد ّ
.725/2
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.165 :
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.168 :
األس��دي ،تذكرة الفقهاء ،حتقيق وتصحيح :جلنة
املطهر
ّ
((( کنموذج انظر :احلس��ن بن يوسف بن ّ
ِ
حممد بن
قم ،ط .5/7 :1احل يِّ ّلَّ ،
مؤسسة آل البيتّ ،
مؤسس��ة آل البيتّ ،
التحقيق يف ّ
البرصي ،جممع البحوث
احلسن ،الرسالة الفخر ّية يف معرفة الن ّية ،حتقيق وتصحيح :صفاء الدين
ّ
اإلسالم َّية ،مشهد ،ط1411 ،1هـ.71 :
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.352 :
((( احل ِّل ّ
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مقارنة بني اجلامع ونزهة الناظر
ذك��ر املؤ ّلف يف مقدّ م��ة اجلامع أنّه عازم بعد االنتهاء م��ن اجلامع عىل تأليف كتاب

يتضمن مسائل االتّفاق واالختالف ووجوه األقوال وأد َّلتها(((.
ّ

وه��ذا املضمون يتّفق مع حمتوى كتاب نزه��ة الناظر -الكتاب الوحيد الذي وصل

إلينا مع اجلامع بنا ًء عىل صحة نس��بته إلي��ه((( -وال يتّفق مع مضمون باقي كتبه لوضوح
خاصة.
هَّأنا تناولت مواضيع ّ

ونزهة الناظر مع كونه ليس كباقي الدورات الفقه َّية االس��تدالل ّية ،إلاَّ أنّه مع ذلك

يمكن مش��اهدة االس��تدالل عىل بعض الفروع يف حماور خمتلفة م��ن الكتاب ونقل آراء

الفقهاء فيه مشاهد ًة واضحة.

لك��ن مع ذلك فمن املس��تبعد جدًّ ا أن يكون هو ذلك الكت��اب املقصود يف املقدّ مة،

وال��ذي عزم الكاتب عىل تأليفه ،وذلك ملا يظهر من عب��ارة الكاتب بأنّه كان عاز ًما عىل

تألي��ف كتاب أكث��ر تفصيلاً م��ن اجلامع من جهة كثرة املس��ائل ،وكذل��ك نقل األقوال
واألد ّل��ة ،واحل��ال ّ
خاصة،
أن م��ا هو موج��ود يف نزهة الناظر ليس س��وى بيان مس��ائل ّ
يتطرق إىل األد ّلة واألقوال بالتفصيل.
باإلضافة إىل أنّه مل ّ

وعىل ّ
كل حال ،فإن كان الكتاب الذي وعد به املؤ ّلف هو نزهة الناظر ،أو كان هو

ٍ
لسبب ما من الوفاء بوعدهّ ،
فإن إجراء
كتاب آخر ومل يقع يف أيدينا ،أو مل يتمكّن الكاتب

وحتول آراء الكاتب فيهام
ّ
مقارن��ة بني هذين األثرين (اجلامع والنزهة) ،وبيان مدى تغيرّ
يستحق االهتامم.
ّ

ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع17 :
((( احل ِّل ّ
أن مؤ ّلف نـزهة الناظر هـو ّ
((( يعتقـ��د البع��ض ّ
حممد بن عبد اهلل .انظر:
مهذب الـدين احلس�ين بن َّ
الطهراين ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.125/24 :
ّ
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فمن املوارد التي اختلفت فيها فتاوى الكاتب يف الكتابني ،هي:
1.1ذه��ب يف اجلام��ع للرشائ��ع إىل حرم��ة التك ّل��م يف أثن��اء خطبة ص�لاة اجلمعة
ووجوب االستامع للخطبة(((.

أ ّما يف نزهة الناظر فقد ذهب إىل كراهة التك ّلم مستدلاًّ بعدم عثوره عىل ما يقتيض
الطويس يف ذلك وهو احلرمة(((.
احلرمة ،ذكر ذلك عندما نقل رأي الشيخ
ّ

2.2أجاز لبس احلرير للنساء مطل ًقا يف اجلامع((( ،بينام أجازه يف النزهة عىل الكراهة
يف حال االختيار(((.

3.3ت��ر ّدد يف بح��ث الرض��اع يف اجلام��ع يف ك��ون الرضاع��ة املوجب��ة للحرمة بني
الرضاع��ة مل��دّ ة يوم أو عرش رضع��ات أو مخس عرشة رضع��ة((( ،بينام قطع يف

النزهة من كوهنا مخس عرشة رضعة(((.

4.4ذه��ب يف اجلام��ع إىل ّ
أن ت ّلقي الركب��ان((( ح��را ٌم((( ،أ ّما يف النزه��ة فقد اختار
الكراهة(((.

ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.95 :
((( احل ِّل ّ
ِ
احلسيني ،نور
ـي ،حييي بن سعيد ،نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر ،حتقيق :أمحد
ّ
((( احل ِّل ّ
قم1386 ،هـ.44 :
الواعظي ،منشورات
الدين
الريضّ ،
ّ
ّ
ِ
ـي ،حييي بن سعيد ،اجلامع للرشائع.395 :
((( احل ِّل ّ
ِ
ـي ،حييي بن سعيد ،نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر.23 :
((( احل ِّل ّ
ِ
ـي ،حييي بن سعيد ،اجلامع للرشائع.435 :
((( احل ِّل ّ
ِ
ـي ،حييي بن سعيد ،نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر.93 :
((( احل ِّل ّ
((( اس��تقبال أه��ايل البلد القافلة ألجل البيع عليهم أو الش��ـراء منهم قب��ل وصوهلم إىل البلد بقيمة
أرخص أو أغىل.
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.257 :
((( احل ِّل ّ
ِ
ـي ،حييي بن سعيد ،نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر.79 :
((( احل ِّل ّ
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�أد َّلة اال�ستنباط
 .1القرآن الكريم:
أثناء بيانه لبحث كيفية االستحالف أشار ابن سعيد إىل معنى االجتهاد الذي ينبغي

وعرف��ه بأنّه اال ّطالع واملعرفة الكافية عىل فقه القرآن والس��نّة،
أن يك��ون عليه القايضّ ،
باإلضافة إىل اإلملام بمسائل اإلمجاع واللغة العرب ّية(((.

أ ّم��ا كيف ّية إفادت��ه من الق��رآن الكريم ،فقد اتخّ��ذت أبعا ًدا وأش��كالاً خمتلفة يمكن

حرصها باجلملة يف مقام إفتائه ،وما يرتبط به بمجالني:

األول :وه��ي األكثر اس��تفادة م��ن ِقبل املؤ ّلف -االس��تفادة من ظواه��ر اآليات،
َّ

واالعتامد عليها يف بيان الفتاوى.

ثم يعطف عليها ببيان البحث واملطلب.
يبتدأ أحيانًا بذكر اآلية الرشيفةّ ،

ِ
ِ
اء
م��ن باب املث��ال ،ففي كتاب املياه يق��ول« :قال اهلل تع��اىل َ
﴿و َأن َز ْلنَا م ْن َّ
الس اَ�َم�ء َم ً
ورا﴾ وال جتوز إزالة النجاسة ،ورفع احلدث إلاَّ باملاء املطلق»((( ،فهو باستفادته هذه
َط ُه ً
حكم بطهارة املاء الذات ّية ،باإلضافة إىل مطهر ّيته لغريه.

قرآين عىل ذلك ،من قبيل بيانه
ويف بعض األحيان ،وبعد بيان الفتوى ،يأيت بش��اهد
ّ

لفت��وى جواز نظر الش��خص إىل وجه ويد ورأس وصدر وس��اق وعض��د َمن كانت له
ِ
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ لِ ُب ُعو َلتِ ِه َّن﴾ كش��اهد
﴿والَ ُي ْبد َ
حمر ًما ،إذ يس��تتبع فتواه هذه باآلية القرآنية َ

عىل ما ذكر(((.

ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.529 :
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.18 :
((( املصدر نفسه.396 :
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باإلضافة إىل االس��تفادة من ظواهر اآليات ،فهو يس��تعني كذلك بنصوص القرآن

وعموم اآليات(((.

الثاين :االستش��هاد بالقرآن الكريم يف جمال األدب واللغة وما يرتبط هبام .من قبيل:

فاألول نفي والثاين
مها،
ّ
عيل عرشة إلاَّ درمهني إلاَّ در ً
إذا قال شخص يف مقام اإلقرار«:له ّ

(((
عل عرشة دراهم ّإال ً
درمها بمعنى تس��عة دراهم،
إثبات»  ،لذا يكون معنى العبارة :له يّ
وط ...إِنَّا َلـمنَجوهم َأ ِ
وهذا كقوله تعاىل ﴿إِلاَّ َآل ُل ٍ
ني * إِلاَّ ْام َر َأ َت ُه﴾(((.
جع َ
ُ ُّ ُ ْ مْ َ

وممّا جي��در االلتفات إليه ّ
أن مجيع االس��تفادات القرآن ّي��ة يف اجلامع للرشائع هي يف

روايات أهل البيت ومأخوذة منها.

 .2السنّة:

منحى فتوائ ًّيا ،وهو بمثابة رسالة عمل ّية ،إلاَّ أنّه مل ُ
مع ّ
خيل يف بعض
أن الكتاب خّاتذ
ً

املوارد من االستدالل.

هذا ،وقد أخذت الروايات املقدار األوفر من اس��تدالالت اجلامع ،عىل ّ
أن البعض

أي مصدر روائي آخر ،ومن هنا أش��ار الفقهاء بعد
م��ن تلك الروايات ليس ل��ه ذكر يف ِّ
ابن س��عيد إىل ّ
أن مصدرها هو اجلامع للرشائع ال غريه من املصادر احلديث ّية املعتربة من
هذه الروايات:

أ« .ويف كتاب املش��يخة البن حمبوب روى صالح ع��ن عامر بن عبد اهلل بن جذاعة

ٍ
ّ
فاعتل يف بعض الطريق وهو حمرم،
معتمرا
رجل خرج
ع��ن أيب عبد اهلل الصادق يف
ً

قال :فقال(« :ينحر بدنة ،وحيلق رأسه ،ويرجع إىل رحله ،وال يقرب النساء ،فإن مل يقدر
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 134 :و.540
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.341 :
((( احلجر 59 :و.60
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يوما ،فإذا برء من وجعه اعتمر إن كان مل يشرتط عىل ر ّبه يف إحرامه ،وإن
صام ثامنية عرش ً
كان قد اشرتط فليس عليه أن يعتمر إلاَّ أن يشاء فيعتمر)»(((.

هذه الرواية وردت يف كشف اللثام وجواهر الكالم منقول ًة عن اجلامع للرشائع(((.

حيل لبس احلرير املحض للرجال إلاَّ حال احلربّ ،
ب« .وال ّ
وحيل للنس��اء ،وروي

وبالزر والعلم»(((.
أنّه ال بأس بالتد ّثر به واالتّكاء عليه للرجال ِّ

أ ّم��ا بقية الفقهاء فقد ذهب��وا -لعموم النهي عن لبس احلرير بالنس��بة للرجال -إىل

حرمة التد ّثر باحلرير(((.

ويف بع��ض األحي��ان يعبرّ الكاتب بـ«ع�لى رواية((( ،أو لفعل املعص��وم((( ،دون أن
ٍ
أحيان أخرى يأيت بالرواية»(((.
يذكر الرواية مورد االستدالل ،ويف
نع��م ،هن��اك بع��ض الروايات ال��واردة يف اجلامع ختتل��ف عماَّ هي يف بق ّي��ة املصادر

الروائ ّية ،من هذه الروايات:

 .1عن اإلمام الرضاَ 
س��ئل عن جمتمع املاء يف احلماّ م من غس��الة الناس يصيب

حممد بن احلس��ن ،كش��ف اللثام واإلهب��ام عن قواعد األح��كام،313/5 :
((( الفاض��ل
ّ
اهلن��ديَّ ،
حمم��د حس��ن ،جواه��ر ال��كالم يف رشح رشائع اإلس�لام ،حتقيق وتصحي��ح :ع ّباس
النجف��يَّ ،
ّ
يب ،بريوت ،ط.124/20 :7
وعيل
القوچانى
اآلخوندي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.395 :
((( احل ِّل ّ
أئمة السلف ،حتقيق وتصحيح:
((( الطربسيّ  ،أمني اإلسالم فضل بن احلسن ،املؤتلف من املختلف بني َّ
فاطمي والدكتور
مصطفوي والدكت��ور
والزاهدي والدكتور
كاظم مدير ش��انه چي وواع��ظ زاده
ّ
ّ
ّ
الرجائي ،جممع البحوث اإلسالم َّية ،مشهد ،ط1410 ،1هـ.228/1 :
مهدي
موحد والس ِّيد
ّ
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 584 ،543 ،499 ،480 ،444 :و.597
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه 206 ،204 ،120 ،106 :و...
((( املصدر نفسه 88 ،63 ،60 ،52 ،50 ،40 ،36 ،32 ،28 ،20 :و...
((( املصدر نفسه.29 :
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الثوب ،قال« :ال بأس»(((.
الرواية يف املصادر الروائ َّية هكذا« :عن أيب احلسن املايض»((( ،بمعنى ّأهنا مرو ّية عن

اإلمام موسى بن جعفر ،وكنيته (أبو احلسن) اذا وردت بصورة مطلقة فهي تتع ّلق بأربعة

عيل ،اإلمام موسى الكاظم ،اإلمام الرضا،
من َّ
األئمة أمري املؤمنني ّ
واإلم��ام اهلادي ،إلاَّ هّأنا غال ًبا ما يراد هبا اإلمام الكاظم ،(((ومن هنا إذا وردت
الرواي��ة عن أيب احلس��ن بدون ذكر (امل��ايض) ،فاملراد منه اإلم��ام الكاظم ال اإلمام

الرضا.

 .2يف مس��ألة ترجيح اإلقامة عىل األذان ،البعض اس��تفاد ذلك الرتجيح من توارد

ّ
احلث عليها ،إذ عدّ ه دليل األرجح ّية((( ،وعدّ بعضهم ش��دّ ة تأكيد الطهارة واالس��تقبال

والقيام وترك الكالم وغري ذلك يف اإلقامة مؤ ّيدً ا عىل أفضلية اإلقامة عىل األذان(((.

أ ّما املؤ ّلف فقد استفاد ذلك الرجحان من فعل اإلمام الصادق ،فقد قال -بعد

أن ذكر أفضل ّيتها :-فقد كان أبو عبد اهللُ يقيم ويؤذن غريه(((.

يف حني ّ
األئمة يف ذلك خمتلفة ،فبعض
أن املستفاد من املصادر الروائ ّية يف سري َّ
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
عل بن بابويه ،من ال حيرضه الفقيهّ ،
((( الصدوقَّ ،
حممد بن يّ
حممد بن احلس��ن ،هتذيب
قم ،ط1413 ،2هـ،12/1 :
الطويسَّ ،
املدرس�ين يف احلوزة العلم َّيةّ ،
ّ
ّ
األحكام ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران ،ط1407 ،4هـ.379/1 :
الب�صري ،أمحد بن عبد الرضا ،فائق املقال يف احلديث والرجال ،حتقيق :غالم حس�ين قيرص ّيه
(((
ّ
قم ،ط1422 ،1هـ.44 :
ها ،دار احلديثّ ،
ِ
ـي ،نجم الدين جعفر بن احلسن،املعترب يف رشح املخترص.131/2 :
((( احل ِّل ّ
ِ
احلسيني ،نور
ـي ،حييي بن سعيد ،نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه و النظائر ،حتقيق :أمحد
ّ
((( احل ِّل ّ
الريض ،قم1386 ،هـ.44 :
الواعظي ،منشورات
الدين
ّ
ّ
املطهر األسدي ،تذكرة الفقهاء.41/3 :
((( احلسن بن يوسف ابن ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.72 :
((( احل ِّل ّ
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األئمة قدّ م األذان ،بينام قدّ م بعضهم اآلخر قدّ م اإلقامة(((.
َّ
ُ .3يس��تحب الغسل يف ّأول وآخر ليلة الثالث والعرشين من شهر رمضان املبارك،

ذه��ب إىل ذلك املصنّف ّمل��ا روي عن اإلمام الص��ادق أنّه كان يغتس��ل ليلة ثالث

وعرشين ّأوهلا وآخرها(((.

والرواية يف بعض املصادر خالية من (كان) والتي يستفاد منها مداومة املعصوم

هلذا العمل وتكراره منه.(((

الكاتب بعض األحيان يذكر أس�ماء الرواة لسبب معي((( ،من ذاك حتقيق ودراسة

خاصة س��نتعرض هلا يف
رواي��ات (ابن حمبوب) ،و(ظري��ف بن ناصح) والذي له أمه ّية ّ

هناية البحث.

يف بع��ض احل��االت نف��س طريقة ع��رض الس��ند حاكي��ة ومع ّلقة عىل ن��وع ،وعدِّ

احلق ،والصالة وغريها،
الس��ند كام يف قوله« :وجيوز قطعه [الس��عي] للحاجة ،وقضاء ّ

واجللوس خالله للراحة ،ويبني عىل ما سبق بكل حال ،وإمتامه أفضل من قطعه لقضاء
عيل بن النعامن ،وصفوان بن حييى األزرق ،عن أيب احلس��ن((( ،وهذه
حاجة أخيه ،رواه ّ
الغفاري ،دار الكتب اإلسالم َّية،
عل أكرب
(((
ّ
الکلينيَّ ،
ّ
حممد بن يعقوب ،الكايف ،حتقيق وتصحيح :يّ
طهران ،ط1407 ،4هـ« :306/3 :عن إس�ماعيل بن جابر ّ
أن أبا عبد اهلل كان يؤ ّذن ويقيم
عيل بن بابويه ،من ال حيرضه
غ�يره ،وق��ال كان يقيم وقد أ ّذن غريه»ً .
أيضا :الصدوقَّ ،
حممد ب��ن ّ
حممد بن احلسن ،هتذيب األحکام.281/2 :
الفقيه،291/1 :
الطويسَّ ،
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.32 :
((( احل ِّل ّ
حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام « .331/4 :عن حريز عن بريد قال :رأيته اغتسل
((( الطوسيّ َّ ،
ومرة من آخر ال ّليل».
مرة من ّأول ال ّليلّ ،
مرتني ّ
يف ليلة ثالث وعرشين ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 103 ،90 ،63 ،52 ،40 ،36 ،28 :و...
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.202 :
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الرواية بشكل مع ّلق((( نقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطوس(((.
هذا ،ويف بعض املس��ائل ُيش�ير املؤ ّلف إىل اختالف الفقهاء فيه��ا؛ لوجود روايات

يرج��ح قول عىل آخر ،كام
متع��دّ دة من دون أن يش�ير إىل نظره يف املس��ألة ،ومن دون أن ّ

يف مرصف اخلُمس ،إذ يقول« :وأ ّما ما يس��تحقونه يف اخلُمس وغريه ،فاختلف أصحابنا
في��ه :فمنهم م��ن رأى إباحته ملا ت��رادف يف ذلك من الرخص عنه��م ،ومنهم من

احت��اط بحفظ��ه ،والوصاة به من ثقة إىل ثقة إىل ظهوره ف ُيس�� ّلم إليه ،ومنهم من رأى

دفنه ،ملا روي ّ
أن األرض خُترج كنوزها عند قيامه ،ومنهم من رأى تفريقه عليهم ،ملا

روي ّ
قسمه فيهم ،فإن أعوز فعليه إمتامه ،وهو اآلن معوز ،فيفعل
أن اإلمام إذا حرض ّ

فيه كام لو كان لفعل ،إعانة.

يقسم
ومنهم من رأى حفظ نصفه ،ألنّه لغائب مل يرسم فيه رسماً  ،والنصف اآلخر ّ

يقسم الزكاة عىل مستحقها ،وإن كان و ّيل تفريقها غائ ًبا،
عىل املستحقني حلضورهم ،كام ّ

ومنه��م من رأى رصفه إىل صلحاء فقراء ش��يعته ،ملا روي أنّه يقس��م الزكاة عليهم ،فإن

أعوزهم فعليه إمتامه ،واهلل أعلم»(((.

وال��ذي يظهر ّ
أن ذلك كان منه مل��ا عليه القدماء من مبنى تصحي��ح األحاديث(((،
حممد ،نخبة
اهلروي
((( املع ّل��ق :وه��و ما يکون احلذف من مبتدأ الس��ند.
ّ
ّ
عل بن س��لطان َّ
القاري ،يّ
حممد نزار متيم وهيث��م نزار متيم ،رشکة دار األرقم بن
الفك��ر يف مصطلحات أهل األثر ،حتقيقَّ :
أيب األرقم ،بريوت.391 :
حممد بن احلس��ن،
عل بن بابويه ،من ال حيرضه الفقيه ،417/2 :الطوسيّ َّ ،
((( الصدوقَّ ،
حممد بن يّ
هتذيب األحکام.472/5 :
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.151 :
((( احل ِّل ّ
حممد بن احلس��ن ،تفصيل وس��ائل الش��يعة إىل حتصيل مس��ائل الرشيعة،
احل��ر
العاملَّ ،
((( انظ��رّ :
يّ
قم ،ط،1
مؤسس��ة آل البيت ،مؤسسة آل البيتّ ،
حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف ّ
1409هـ.241/30 :
96

اجلامع لل�شرائع
رصح هو بضعفها(((.
فالكثري منها يكون لدى املؤ ّلف
ً
صحيحا إلاَّ ما ّ

وهن��اك توظيف آخر للس��نّة يف اجلامع ،وذلك من خالل االس��تفادة من الروايات

األخالقية وفضائل األعامل إىل درجة قد يستغرق ذكر بعضها صفحة كاملة من الكتاب،

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

أصالن مؤكدّ ان:
1.1يب��دو ّ
أن املؤ ّلف كان عنده أصل احلس��ن بن حمب��وب((( ،وذلك ألنّه يف املوارد
ثم حيذفه
اخلمس��ة املتع ّلقة باحلسن بن حمبوب يذكر السند بش��كل كامل ّأولاً ّ ،
إىل ابن حمبوب ثان ًيا يف متام املوارد ،وفتوى املؤ ّلف هي عني مفاد الرواية إىل حدٍّ

تكون طريقة التأليف قريبة من الفقه
الروائي(((.
ّ

عمن س��أله إثبات كتاب الد ّي��ات لظريف بن ناصح
2.2يف هناي��ة الكت��اب أجاب ّ
بإسناده بذكر اإلسناد كاملاً
مرورا بمشاخيه(((.
ً

البغدادي من كبار القرن الثالث أكثر ما اشتهر به روايته
الكويف
وظريف بن ناصح
ّ
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 373 ،106 :و.483
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه 168 ،146 ،103 :و.172
الزراد الک��وفيّ (من أواخر س��نة 224هـ) ،هو صاحب
الرساد أو ّ
عل احلس��ن بن حمب��وب ّ
((( أب��و يّ
النجايش من أصحاب اإلمجاع الذين أمجع أصحابنا
األصل ومن األرکان األربعة يف زمانه ،وعدّ ه
ّ
حممد بن
يصح عن هؤالء .األمني ،حمس��ن ،أعيان الش��يعة.374/4 :
عىل تصحيح ما ُّ
الطويسَّ ،
ّ
حممد صادق آل بحر العل��وم،املكتبة الرضو ّية،
احلس��ن ،الفهرس��ت ،حتقيق وتصحيح :الس�� ِّيد َّ
حممد بن عمر بن عب��د العزيز ،رجال الك�ّش�يّ ّ  ،حتقيق وتصحيح:
النج��ف ،ط ،46 :1الک�ّش�يّ ّ َّ ،
املصطفوي ،مؤسسة النرش يف جامعة مشهد ،مشهد1490 ،هـ.556 :
الدكتور حسن
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 545 ،478 ،407 ،69 :و.566
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.605 :
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لكتاب الد ّي��ات ،وهذا الكتاب معدود عند األصحاب م��ن األصول ،وقد ُعرض عىل
مرات متعدّ دة.
األئمةّ 
َّ

والفقه��اء يف كتاب الد ّيات ب ّينوا د ّية ّ
كل عضو من األعضاء بواس��طة رواياته التي

عيل.
نقلها عن أمري املؤمنني ّ

(الكليني،
وه��ذه الروايات موجودة بالكام��ل أو بعضها يف كتب املش��ايخ الثالثة
ّ

والطويس)(((.
والصدوق،
ّ

 .3اإلمجاع

كام اتّضح ممّا س��بق كان اعتقاد املؤ ّلف ّ
بأن معرفة مس��ائل اإلمجاع من مجلة رشائط

القايض ،وباألخص يف األقس��ام غري العباد ّية ،حتَّى ال خيال��ف بذلك حكم اإلمجاع(((،
فنراه قد استند إىل اإلمجاع أكثر ممّا استند إليه يف غريها.

هذا وقد أشار إىل اإلمجاعات املختارة باستخدام لفظ (اإلمجاع) ،و(بال خالف)(((،

ويف ه��ذا املجال موردان فقط اكتفى بنقلهام عن الش��يخ
الط��ويس((( ،ويف بعض املوارد
ّ

األخ��رى م��ع ما هلا من الش��به الكب�ير بدعوى اإلمجاع يف اخلالف أو املبس��وط للش��يخ
أن ادعاء نقلها م ِ
شكل.
الطويس ،إلاَّ ّ ّ
ُ
ّ

اتّف��ق الكاتب مع أكث��ر دعاوى اإلمجاعات ،ويمكن مالحظ��ة خمالفته هلا يف بعض

امل��وارد« :والتس��ليم الواجب الذي خيرج به من الصالة :الس�لام علين��ا وعىل عباد اهلل

الصاحلني»(((.

الطهرانـي ،آقا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.161/2 :
(((
ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.529 :
((( احل ِّل ّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 524 ،507 ،135 ،43 :و...
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه 478 :و .528
((( املصدر نفسه.84 :
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خروجا عن اإلمجاع من حيث ال يشعر قائله(((.
األول ذلك
ً
وعدّ الشهيد ّ

 .4العقل
م��ع ّ
الحظ ضم��ن عبارات من قبي��ل «واجب عق�لي» ،و«قبيح
أن حك��م العق��ل ُي َ

عقيل» ،وفقط يف مباحث األمر باملعروف والنهي عن املنكر(((ّ ،إال أنّه يكشف عن أمه ّية
ّ
ه��ذا الدليل لدى املؤ ّلف .ومن جانب آخر يعدّ القي��اس واالجتهاد بالرأي عملاً عقل ًّيا

ناقص��ا ،فهو يرى بطالن العمل هبام فيقول« :وأمجع أصحابنا عىل ُبطالن القول بالقياس
ً
واالستحسان واالجتهاد»(((.

والفتوى ببطالن ومذ ّمة االجتهاد جاءت إىل جانب الفتوى بذلك للقياس الحتامل

ما يراه البعض من اجلمهور بأنهّام واحد(((.

هذا ويمك��ن مالحظة ثالثة موارد فقط لالحتياط العقيل -الذي هو حمس��وب من

مجلة نتائج االلتزام باحلسن والقبح العقيل -يف فروع الكتاب(((.

باإلضافة إىل ما ذكر من اس��تدالالته املبارشة من القرآن والسنة واإلمجاع والعقل،

أيضا مثل:
أيضا من أدوات االستنباط املأخوذة منها ً
فقد استفاد ً
أ .أصل الرباءة(((.

العامل ،ذکرى الشيعة يف أحکام الرشيعة.432/3 :
حممد بن مجال الدين مک ّّي
((( الشهيد ّ
األولَّ ،
يّ
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.243 :
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.529 :
الش�يرازي ،أبو إس��حاق ،اللمع يف أصول الفقه ،دار الکتب العلم َّية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ:
(((
ّ
.96
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 264 ،254 :و.559
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.256 :
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ب .االستصحاب(((.
جـ .القواعد الفقه َّية :وأمثلتها يف الكتاب« :األقرب يمنع األبعد»((( ،و«رفع التكليف
عن املكره»((( ،و«حج ّية الب ّينة»(((.

الفقهاء يف اجلامع لل�شرائع
مع ّ
الطويس كان قد ُأطلق عليه عرص املق ّلدة للشيخ ،واستمر
أن عرص ما بعد الشيخ
ّ

ذل��ك إىل زمان ابن إدريس ،إلاَّ ّ
أن الفقهاء يف ه��ذه العرص كان هلم نظرهم اخلاص اجتاه

آراء الش��يخ س��واء كانوا متّفقني معه أم ال ،الفارق الوحيد مع عرص ما بعد ابن إدريس
هو االختالف بطريقة النقد التي يمكن مالحظتها يف بعض املؤ ّلفات.

فاجلامع للرشائع ال يمكن عدّ ه متأ ّث ًرا بام قبله من التأليفات بالكامل ،ولكن نراه يف

بعض املوارد ينقل آراء اآلخرين ،وإنّه يف بعضهم اآلخر من املوارد يطابقها بالفتوى.

الطويس
وقد استعمل املؤ ّلف اصطالح (شيخنا) حرص ًّيا عىل الشيخ املفيد ،والشيخ
ّ
(((
تعرضه ملا يرتبط بغريه
يع�بر بـ(أصحابنا) ،أو (قيل) حال ّ
مت��ى ما أورده  ،يف حني نراه ّ

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

غمت أه ّلة الس��نة
م��ن باب املثال :ما أورده يف بي��ان حقيقة الصوم ،إذ قال« :وإن ّ

ك ّله��ا ،فعند بعض أصحابنا ُيعمل بالرواية(((ّ ،
ألن الش��هور ال تك��ون ك ّلها تامة ،وقال
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع 39 :و.75
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.518 :
((( املصدر نفسه.243 :
((( املصدر نفسه.564 :
((( املصدر نفسه.564 :
((( املصدر نفسه 134 :و.528
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آخرون((( :يعدّ ها ثالثني ثالثني»(((.
فمراد املؤ ّلف من أصحابنا أشخاص كصاحب إصباح الشيعة ،وبآخرين مراده هنا

دارا فيها بئر مل يدخل املاء يف البيع
الشيخ
الطويس ،ويف باب إحياء املوات يقول« :وإذا باع ً
ّ

إلاَّ أن يشرتطه وقيل يدخل بي ًعا كاللبن يف الضرّ ع يف بيع ال ّلبون وهو قوي»(((.

فهذا الفرع قد ورد يف (املبسوط) مع القول بدخول املاء يف بيع البيت كدخول ال ّلبن

الذي يف الضرّ ع يف بيع اللبون منسو ًبا إىل قوم(((.

املهمة ّ
الطويس املطروحة يف كتبه ،وباخلصوص
أن املؤ ّلف مهتم بآراء الشيخ
والنكتة ّ
ّ

كتاب املبسوط ،إىل درجة بحيث ال يمكن مشاهدة مؤ َّل ًفا آخر مثله يف مطابقة فروعه لفروع
الكتاب ،ويف بعض املوارد نقل نفس عبارات املبسوط باختالف بسيط جدًّ ا(((.

ال ُبعد الفقهي ليحيى بن �سعيد
آراء حيي��ى بن س��عيد كانت مورد اهتامم الفقهاء الذين ج��اؤوا من بعده ،بل وحتَّى

املعارصين له(((.

حممد بن احلس�ين ،إصباح الش��يعة بمصب��اح الرشيعة ،حتقيق وتصحي��ح :إبراهيم
(((
ّ
الكي��دريَّ ،
قم ،ط1416 ،1هـ.134 :
البهادري
ّ
مؤسسة اإلمام الصادقّ ،
املراغيّ ،
ّ
حممد بن احلسن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية.268/1 :
((( الطوسيّ َّ ،
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.154 :
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.377 :
حممد بن احلسن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية.283/3 :
((( الطوسيّ َّ ،
ِ
حممد بن احلس��ن،
ـ��ي ،حييى بن س��عيد ،اجلامع للرشائ��ع 102 :مع الطوسيّ َّ ،
((( ق��ارن ب�ين :احل ِّل ّ
املبسوط يف فقه اإلماميةِ .160/1 :
الطويس،
احل يِّ ّل ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع ،347 :مع
َّ
ّ
ِ
حممد بن احلس��ن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية .73/3 :احل يِّ ّل ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع47 :
َّ
ِ
حممد بن احلسن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية .32/1 :احل يِّ ّل ،حييى بن سعيد ،اجلامع=
مع
الطويسَّ ،
ّ
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اهتم بآراء ابن سعيد وأوردها
األول (ت 786هـ) يعدّ الشخص ّ
الشهيد ّ
األول الذي ّ

رصح هبا وبشكل وسيع(((.
يف كتبه،
ً
خصوصا يف (ذكرى الشيعة) ،و(غاية املراد) ،إذ ّ

ه��ذا ،مع ّ
أن كت��اب الذكرى كتاب ناقص ،وقد اش��تمل فقط ع�لى بحث الطهارة
ٍ
ح��اك عن االهتامم
والص�لاة ،إلاَّ أنن��ا نالحظ فيها التأ ّثر الكبري بآراء ابن س��عيد ،وهذا
األول بآراء ابن سعيد.
الكبري للشهيد ّ

اهلندي يف
األول وفقهاء آخرون وباألخص الفاضل
ّ
ويف (غاية املراد) اهتم الشهيد ّ
(كش��ف اللثام) اهتموا بتحقيق ودراس��ة آراء كل من املح ّقق ِ
احل يِّ ّل وحييى بن سعيد (ابنا
سعيد)(((.
وم��ن املالحظ ّ
األول يف بعض املس��ائل يكث��ر البح��ث والتت ّبع يف آثار
أن الش��هيد ّ
املحقق ِ
احل يِّ ّل وحييى بن سعيد من أجل احلصول عىل آراء الفقهاء((( ،وهذا االهتامم هبذا
حاك عن عدّ الشهيد األول ليحيى بن سعيد يف مصاف املح ّقق ِ
الشكل ٍ
احل يِّ ّل.
ّ
=للرشائ��ع ،128 :مع الطويس ،حممد بن احلس��ن ،املبس��وط يف فقه اإلمامي��ةِ .225/1 :
احل يِّ ّل،
َّ
َّ
ّ
حممد بن احلسن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية:
،
الطويس
مع
،237
للرشائع:
حييى بن سعيد ،اجلامع
َّ
ّ
ِ .19/2
حممد بن احلسن ،املبسوط
احل يِّ ّل ،حييى بن س��عيد ،اجلامع للرشائع ،301 :مع
الطويسَّ ،
ّ
يف فق��ه اإلماميةِ .35/3 :
حممد بن
احل يِّ ّل ،حييى بن س��عيد ،اجلامع للرشائع ،334 :مع
َّ
الطويسَّ ،
ّ
احلسن ،املبسوط يف فقه اإلمام َّية.58/3 :
((( األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.92/4 :
العامل ،ذکرى الش��يعة يف أحکام
حممد بن مج��ال الدين مک ّّي
((( کنم��وذج انظر :الش��هيد ّ
األولَّ ،
يّ
الرشيعة 456 ،449 ،311/1 :و 447 ،21/2و 422/3و 334 ،291/4و ،459الش��هيد
العاميل ،غاية املراد يف رشح نکت اإلرش��اد،274 ،100/1 :
حممد بن مجال الدين مک ّّي
ّ
األولَّ ،
ّ

 284و 578 ،543 ،46/3و 420 ،408 ،358 ،299 ،297 ،135/4و.556
العامل ،غاية املراد يف رشح نکت اإلرشاد،151/1 :
حممد بن مجال الدين مک ّّي
((( الشهيد ّ
األولَّ ،
يّ
حممد بن احلس��ن ،كشف اللثام واإلهبام عن
 274 ،170و 369 ،79/2و ،...الفاضل
ّ
اهلنديَّ ،
قواعد األحکام 521 ،170/1 :و 247/3و 232 ،116/4و...
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وأيض��ا ،من املالحظ ّ
األول قد
ً
أن الفاصلة الزمان ّية بني حييى بن س��عيد والش��هيد ّ
ع��اش فيها علامء كب��ار كالعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،إلاَّ أننا مل نعثر له عىل نقل قول له بش��كل مبارش
عن املؤ ّلف.
ّ
ولعل الس��بب يف ذلك هو ع��دم اهتامم العلاَّ مة بآراء ابن س��عيد ،أو ربام -وكام هو

أيضا -عدم نقل العلامء املعارصين بعضهم لقول بعضهم اآلخر ،أو
املأل��وف يف عرصنا ً

ر ّبام يكون الس��بب يف ذلك ّ
حضار درس الفقه البن س��عيد وليس
أن العلاَّ مة مل يكن من ّ
لديه كتاب اجلامع للفقه ،مع ّ
أن ابن سعيد من مشاخيه يف الرواية.

وممّا يؤ ّيد هذا ّ
األول قد توافرت لدي��ه كتب من القدماء مل تكن متو ّفرة
أن الش��هيد ّ

ل��دى العلاَّ م��ة واملح ّقق .ومن هنا فلي��س من البعيد أن يكون العلاَّ م��ة ليس لديه كتاب
اجلامع للرشائع(((.

�آرا�ؤه النادرة واملخالفة للم�شهور
أن حيي��ى ابن س��عيد مل يكن يف عداد الفقه��اء املجدّ دين يف تلك الف�ترة ،إلاَّ ّ
م��ع ّ
أن

أم��ر قابل
ابداعات��ه يف بع��ض الف��روع ،وكذل��ك خمالفت��ه يف بع��ض املوارد للمش��هور ٌ

للمالحظة.
هي:

م��ن تل��ك الف��روع اجلدي��دة الت��ي مل يطرحه��ا أح��د قبل��ه ،أو مل ُيعرف هل��ا قائل،

ّ��ي العام�ّل�يّ  ،غاية امل��راد يف رشح نکت اإلرش��اد:
((( الش��هيد ّ
حمم��د ب��ن مج��ال الدين مک ّ
األولَّ ،
الصبي بالعود قبل الس��نة غريب جدًّ ا ،فإنيّ مل أقف عليه يف كتب أحد
« :379/4التقييد يف س�� ّن
ّ
رباج وابن محزة وابن إدريس وابني
من األصحاب مع كثرة تص ّفحي هلا ،ككتب الشيخني وابن ال ّ
سعيد وغريهم من القائلني باألرش مع العود».
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• ّ
إن صاحب اجلواهر عدّ التنجيز يف عقد النّكاح متّفق عليه((( ،ولكن بمراجعة
ورصح
أق��وال الفقهاء بذل��ك مل نجد أحدً ا َق ْبل حييى بن س��عيد قد ع��دّ ذلك ّ
بطرحه(((.

•كذلك يف حديث حيدّ د د ّية جناية ثقب األنف بثلث الد ّية((( ،نشاهد ّ
أن الوحيد
الذي أفتى طبقه هو حييى بن سعيد(((.

واملالحظ��ة القابل��ة للتأ ّم��ل ّ
أن مجل��ة الفت��اوى الت��ي ُيع��دّ فيه��ا اب��ن س��عيد

(((
ورصح هبا((( ،كانت مس��تندة إىل روايات
جم��دّ ًدا  ،وأخذها بعضهم كذلكّ ،

ضعيفة(((.

والذي يظهر يف س��بب ذلك ّ
ّ
واملتأخرين يف
أن ذلك يعود إىل اختالف القدماء

مباين تصحيح األحاديث.

ه��ذا ،مع ما ّ
أن ابن س��عيد متّفق مع الكثري من آراء املش��هور ،لكنّه خالفها يف

مشريا إىل ذلك يف ذيلها ،منها:
بعض املوارد
ً

الشبريي الزنجانيّ الذي
((( يف «مجع پريشان» الدفرت الثاين ،290 :نقلاً عن :املح ّقق املعارص آية اهلل
ّ
يقول :کان آثار القدماء عند الشهيد األول أكثر من املحقق ِ
احل يِّ ّل والعلاَّ مة.
ّ
حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم.142/29 :
(((
النجفيَّ ،
ّ
(الزنجانى).66-32/9 :
((( انظر :كتاب النكاح
ّ
حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام.256/10 :
((( الطوسيّ َّ ،
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.598 :
((( احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه 594 ،576 ،568 ،562 ،549 ،61 :و....
مهدي
حمم��د باقر ،مالذ األخيار يف فه��م هتذيب األخبار ،حتقيق وتصحيح :الس�� ِّيد
ّ
((( املجل�ّس�يّ َّ ،
قم ،ط1406 ،1هـ.538/16 :
الرجائي ،مکتبة آية اهلل
املرعيش العا ّمةّ ،
ّ
ّ
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إن املشهور حدّ د أن أكثر مدّ ة احلمل تسعة أشهر((( ،يف حني نرى ّ
• ّ
أن ابن سعيد
حدّ ده بسنة واحدة(((.

•كذلك عدّ املشهور ّ
موجب للخيار إذا كان بعد العقد(((،أ ّما يف
أن اخلصاء غري
ٌ
اجلامع فقد عدّ ه موج ًبا للخيار مطل ًقا حال اال ّطالع يف أي زمان ،وعدم الرضا
أو التأخري بدون ٍ
عذر(((.

نتائج البحث
احل يِّل -ع�لى الرغم من وجود املح ّقق ِ
ِ
ّ 1.1
احل�ِّل�يِّ ّ  -هو من أبرز
إن حييى بن س��عيد ّ
جمرد الفقه من أهم
الفقه��اء يف عرصه وكتابه (اجلامع للرشائع) الذي أ ّلف��ه يف ّ
املنابع الفقه َّية.

ّ 2.2
دون عىل مس��تويني :عرض الفتوى واالس��تدالل ،وإن غلب عليه
إن الكتاب ّ
ذكر الفتوى .ويف جمال االستدالل قد استفاد من الروايات أكثر من سائر األد ّلة،
ّ
أي مصدر روائي ُمعترب.
وأن بعض الروايات املعتمدة ال توجد يف ّ

الطويس ،ولك��ن ال بنحو
3.3هن��اك تق��ارب ب�ين آراء حييى ابن س��عيد والش��يخ
ّ
خصوصا مع كتاب املبس��وط (للش��يخ) ،إذ ّ
إن هناك تقار ًبا بني
التبع ّية البحتة،
ً

الكتابني.

حممد بن احلسن ،هتذيب
(((
حممد بن يعقوب ،الكايف 262 ،190/7 :و ،303الطوسيّ َّ ،
الکلينيَّ ،
ّ
األحكام 319/6 :و...
قم ،ط1422 ،1هـ:
حممد
(((
ّ
مهدي ،رسائل ومسائل ،مؤمتر الفاضلني النراق ّينيّ ،
النراقي ،أمحد بن َّ
ّ
 1القسم الـ.13/2
ِ
ـي ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائع.461 :
((( احل ِّل ّ
((( اخلصاء :هو ّ
سل اخلصيتني ،يعدّ من عيوب النکاح.
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غض النظر عن خمالفات املؤ ّلف للمشهور وإبداعه يف بعض الفروع،
4.4ال يمكن ّ
ومع هذا مل ُيعدّ من الفقهاء املجدّ دين.

5.5يحُ تمل وصول أصلني إىل حييى بن سعيد :أصل حسن بن حمبوب ،وكتاب الد ّيات
لظريف بن الناصح ،والذي ذكر سنده إليه يف كتابه اجلامع للرشائع.
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()4

ّ
املهــذب البــارع فــي شــرح
املختصــر النافــع
حللِّ ّي (ت 841هـ)
للشيخ أمحد ابن فهد ا ِ

بقلم
ال�شيخ �أ ّيوب ال�سلطا ّ
ين
ترجمة
ال�شيخ عبد الر�سول املهاجر

جملَّة فقه �أهل البيت ،العدد  ،69ال�سنة الثامنة ع�شرة1434 ،هـ2013/م

ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع

ّ
(املهذب البارع)
تش��تمل هذه الدراسة عىل س��بعة حماور :التعريف بمؤ ّلف كتاب

وس�يرته الذاتية ،التعريف بالكتاب ابتدا ًء ببيان اسم الكتاب ،ورشوحه ،وكيفية تبويبه،
ثم بيان مدى تأ ّثره بالكتب املتقدّ مة كاملعترب وخمتلف الشيعة،
وتنظيم بحوثه ،وأس��لوبهّ ،

وبيان طبيعة االستدالل واألد ّلة التي اعتمدها :السنّة ،الكتاب ،اإلمجاع ،العقل .وخامتة

اختصت بتبيني مكانة ّ
املهذب يف نظر الفقهاء.
البحث
ّ
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ّ
(امله��ذب البارع)((( دورة كامل��ة من األبواب الفقه َّية ،م��ن تأليف ابن فهد
كتاب

ِ
احل يِّ ّل ،وهو رشح اس��تدال ّيل لكتاب (املخترص الناف��ع) الذي هو من تأليف املح ّقق
ِ
احل يِّ ّل.

املحور الأ ّول :التعريف بامل�ؤ ّلف

هو :مجال الدين أبو العباس أمحد بن ش��مس الدين حممد بن فهد ِ
احل يِّ ّل األس��دي،
َّ
املع��روف بـ(اب��ن فهد) ،من كبار فقه��اء القرنني الثامن والتاس��عُ ،ولِد يف احل َّلة((( س��نة
(757هـ)(((ّ ،
وتويف يف كربالء املقدّ سة سنة (841هـ) يف الرابع والثامنني من عمره -عىل
ه-أيضا -من العلامء(((.
القول املشهور -و ُدفِن فيها((( ،وكان أبوه وجدّ
ً

وقد عدّ الس��يد عيل الطباطبائي -صاحب رياض املسائل -ابن فهد ِ
احل يِّ ّل من
ِّ
ّ
ّ

رواد احلركة العلم ّية يف كربالء املقدّ سة(((.
أقطاب الفقه واحلديث ،ومن ّ

ِ
حمم��دّ ،
املهذب البارع يف رشح
((( اب��ن فه��د احل ّ يِّل ،مجال الدين أبو العباس أمحد بن ش��مس الدين َّ
ق��م ،ط1407 ،1هـ ،يف 5
مؤسس��ة النرش
املخت�صر النافع ،حتقيق :جمتبى
اإلس�لاميّ ،
ّ
العراقيّ ،
ّ
جم ّلدات 704 ،600 ،592 ،592 ،586 :صفحة.
((( إحدى حمافظات العراق الواقعة عىل مقربة من النجف األرشف.
((( تر ّدد صاحب األعيان يف سنة والدته بني  756و757هـ .أعيان الشيعة.147/3 :
((( األعالم ،227/1 :الفوائد الرجال ّية ،111/2 :الكنى واأللقاب.369/1 :
((( أعيان الشيعة.266/8 :
((( رياض املسائل.94/1 :
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ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع
أن أمهي��ة مت��ن املح ّق��ق ِ
َّ
التحقيق��ي بعرض��ه
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ورشح اب��ن فه��د
وال
ش��ك ّ ّ
ّ

غال��ب اآلراء الفقه َّي��ة املوج��ودة وترتيبها ،م��ع بيان األد ّل��ة الروائ ّية والف��روع الالزمة
التحول واحلركة
املناس��بة يف حم ّلها ،واجلواب عن بعض اإلش��كاالت من أس��باب هذا
ّ
العلم ّية.

أح�سائي
حل ِّل ّي وابن فهد ال
بني ابن فهد ا ِ
ّ
ّ
حممد بن إدريس
إن أب��رز عامل معارص البن فهد هو ش��هاب الدين أمحد بن فهد بن َّ
األحس��ائي ،لقد دفع التشابه يف االسم والنس��ب واألثر بني أمحد بن فهد ِ
احل يِّ ّل صاحب
ّ
ّ
األحس��ائي أح��د العلامء املعارصين
حممد بن إدريس
ّ
امله��ذب الب��ارع وأمحد بن فهد بن َّ
البن فهد وصاحب خالصة التنقيح ،دفع البعض إىل الظ ّن بأنهّام شخص واحد.

األحسائي
العاميل صاحب كتاب (أمل اآلمل) عن ابن أيب مجهور
احلر
ّ
فقد نقل ّ
ّ
األولّ 
بأن الش��يخ النحرير العلاَّ مة أمحد بن فهد بن
 بعدّ ة وس��ائط -عن الش��هيد ّإدريس املرضي األحسائي هو ابن فهد ِ
احل يِّ ّل نفسه ،وحيتمل أن يكونا شخصني(((.
ّ
ّ
يف ح�ين رف��ض بعض آخر هذا ال��رأي ،إلاَّ أنّه اش��تبه يف مقام بيان وجوه التش��ابه

اخلوانس��اري يف (روضات
متايزا أو بالعكس ،فنرى
والتاميز بينهام ،إذ عدّ وجه التش��ابه ً
ّ

إن (فهد) هو اس��م جدّ صاحب ّ
اجلنّات) يقولّ :
املهذب البارع ،وهو اسم أب صاحب
خالصة التنقيح((( ،ولكن األكثر ّأهنام ُذ ِكرا باسم (أمحد بن فهد) ،و(فهد) يف كليهام جدّ ،
ويمكن أن يكون إطالق (ابن فهد) للتغليب أو التخفيف ،ويف هذه احلالة يكون (فهد)

وجه تشابه ال وجه متايزّ ،
األحسائي -عىل ما نقله
ألن االسم والنسب الكامل البن فهد
ّ
((( أمل اآلمل.21/2 :
((( روضات اجلنّات.75/1 :
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حممد بن إدريس بن
حممد بن احلسن بن َّ
أصحاب الرتاجم -هو :ش��هاب الدين أمحد بن َّ
األحسائي
املرضي
املقري
فهد
القاري(((.
ّ
ّ
ّ
ّ

أيضا -من وجوه التشابه ،وهو ّ
املتوج
حمل تأمل.
البحراين عُدّ – ً
والرواية عن ابن ّ
ّ

وي��رى البع��ضّ :
املت��وج
أيضا -اس��م ونس��ب مش�ترك لعاملني
البحراين– ً
أن ابن ّ
ّ

معارصين.

ٍ
املتوج ،فبنا ًء عىل هذا املدّ عىّ ،
ويف الواقع ّ
إن توافق
إن ابني فهد كليهام نقال عن ابني ّ

هذين يف نقل الرواية يرجع إىل تشابه املنقول منهام يف االسم ال إىل وحدة املصداق ،قال

املتوج اس��م لش��خصني ،أحدمها :مجال الدين
العلاَّ م��ة
الطهراين يف الذريعة« :ابن ّ
ّ

البح��راين ،واآلخر :فخر الدين
املتوج
عيل بن احلس��ن بن ّ
أمح��د بن عبد اهلل بن َّ
ّ
حممد بن ّ
البحراين»(((.
املتوج
أمحد بن عبد اهلل بن سعيد بن ّ
ّ

ويف ه��ذا الب�ين ،وع�لى الرغم م��ن بيان��ه للمطلب املذك��ور ،زع��م صاحب أدب

املتوجّ :-
«أن ابني فهد كليهام من تالميذه ،وهذه املعلومة
ّ
الطف -يف ترمجة نارص بن أمحد ّ
نقال عن (الكنى واأللقاب)ّ -
مل ترد يف مكان آخر»((( .وتارة أخرى يذكرً -
أن فخر الدين
أمحد ابن عبد اهلل بن س��عيد املتوج هو من مش��ايخ ابن فهد ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ((( ،والقول املقابل هو
ّ
ِ
األسدي هو من تالميذ مجال الدين
األحسائي ،وابن فهد احل يِّ ّل
أنّه من مش��ايخ ابن فهد
ّ
ّ
املتوج البحراين(((.
أمحد بن ّ

وذكر بعضهم ّ
أيضا -من مجلة املشرتكات(((.
أن رشح (إرشاد) العلاَّ مة– ً

((( طبقات أعالم الشيعة.2/9 :
((( الذريعة.246/4 :

((( أدب الطف.315/7 :
((( املصدر نفسه.267/4 :
((( أعيان الشيعة ،67-66/3 :طبقات أعالم الشيعة.2/9 :
((( أعيان الشيعة ،67-66/3 :أدب الطف.315/7 :
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ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع
وزع��م الس�� ِّيد الطباطبائي صاح��ب الري��اض ّ
أن هذا الرشح ه��و (املقترص)

الطهرانـي صاحب الذريع��ة ّ
نفس��ه((( ،ويرى ّ
أن قول صاحب الرياض هذا هو
العالمة
ّ
ٍ
بعض ،ويقول :يظهر ّ
أن ابن فهد ال رشح له عىل اإلرشاد(((.
توهم
منشأ ّ

وإذا كان م��راد القائلني بوج��ود الرشح هو هذا املقترص ال��ذي هو يف الواقع رشح

ّ
للمه��ذب البارع مل يكن مقبولاً  ،وكان اس��تظهار
خمت�صر للمخترص الناف��ع ،وتلخيص

الذريعة صائ ًبا.

مضا ًف��ا إىل ّ
أن (عدّ ة الداعي) عنوان كتاب يف موضوع الدعاء جاء يف سلس��لة آثار

األحس��ائي (عدّ ة الداعي) بعنوان أنّه
ابن فهد ،وذكر بعض أصحاب الرتاجم البن فهد
ّ

أثر خمتلف ومتاميز((( ،ويف حالة صحة هذا االس��تناد س��وف تكون نقطة مشرتكة أخرى
بني هذين العاملني املتعارصين.

ويف النتيجة يمكن أن نقولّ :
إن تعارصمها واشرتاكهام يف االسم أوجدا بعض هذه

األمور ،إىل حدٍّ بحيث ّ
إن هذه املش�تركات ألقت غبار اإلهبام حتَّى عىل املدفن واملرقد،
ونُسب قرب أحدمها إىل اآلخر(((.

�أ�ساتذته
ِ
ِ
األول،
تلمذ ابن فهد يف مدرس��ة احل ّلة التي أرسى قواعدها العلاَّ مة احل يِّ ّل والشهيد ّ

يف حمرض مجع من أساتذهتا ،ونال إجازة الرواية من بعض مشاخيها ،وكان مشايخ إجازة
((( رياض العلامء.64/1 :
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.18/23 :
((( موسوعة عظامء الشيعة.342/1 :
((( أعالم هجر ،343/1 :مراقد املعارف ،80/1 :موسوعة عظامء الشيعة.342/1 :
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األول ،وفيام ييل نشري إليهم:
وأساتذة ابن فهد من تالميذ فخر املح ّققني والشهيد ّ
بالنييل(((،
احلائري املعروف
حممد بن عبد احلميد
ّ
عيل بن َّ
1.1نظام الدين أبو َّ
ّ
حممد ّ
م��ن فقه��اء الق��رن الثام��ن((( (ت ح��دود  800هـ) ،وه��و م��ن تالميذ فخر
املح ّققني(((ُ ،عرف بـ(الفاضل الصالح الفقيه)((( ،وكان من مشايخ إجازة ابن
فهد ،كتب له إجازة الرواية يف  10مجادى اآلخر 791هـ(((.

عيل بن عب��د الكريم ب��ن عبد احلميد
2.2الس�� ِّيد مرتىض هب��اء الدين أبو احلس�ين ّ
(((
األول وتلميذ
النس��ابة
احلس��يني
النجفي((( ،وه��و معارص للش��هيد ّ
ّ
الني�لي ّ
ّ
ّ

اب��ن العلاَّ مة فخر املح ّقق�ين((( ،ويف الذريعة« :وهو صاح��ب كتاب (األنوار
(((
وأتم األخري يف
املضيئ��ة يف احلكم��ة الرشع ّية اإلهل ّي��ة)  ،وكتاب (الرج��ال)ّ ،

حياته تلميذه الس�� ِّيد مجال الدي��ن ،وذكر فيه ترمجة ومصنّفات الس�� ِّيد مرتىض
هب��اء الدين وكذل��ك ترمجة تلميذه (اب��ن فهد) ،وقد وص��ف صاحب رياض

بـ(النيل) املنس��وب إىل (النيـ��ل) ،وهـي -النيل-
((( ُع ِـرف عدد مـن أس��ـاتـذة ومش��ايخ ابـن فهد
يّ
للسمعاين.50/5 :
مدينة صغرية عىل جانب الفرات بني بغداد والكوفة .األنساب،
ّ
((( أعيان الشيعة.177/1 :
((( أمل اآلمل ،146/2 :رياض العلامء ،209 ،76/4 :الكشكول ،للبحرانيّ .188/2 :
((( املصدر نفسه.
((( بحار األنوار.215/104 :
النسابة الكامل).
عرفه بـ(النقيب احلسيب ّ
((( يف رياض العلامءّ ،76/4 :
((( أعيان الشيعة.177/1 :
((( رياض العلامء ،124/4 :الذريعة إىل تصانيف الشيعة.443/2 :
وعـرب الس ِّيد بحـر العلوم عن
((( رياض العلامء ،124/4 :الذريعة إىل تصانيف الشيعةّ .443/2 :
هذا الكتاب باس��م (األنوار اإلهل ّية) ،وأعيان الشيعة باس��م (األنوار املضيئة) ،ويف مقدّ مة حتقيق
كتاب عدّ ة الداعي باس��م (األنوار) .انظر :رجال الس�� ِّيد بحر العلوم ،107/2 :أعيان الش��يعة:
 ،107/32عدّ ة الداعي.4 :
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ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع
العلامء أس��تاذ ابن فه��د هذا بالفقيه الش��اعر املاهر ،وصاح��ب املقامات

والكرامات العظيم((( ،وقد نال ابن فهد من أس��تاذه هذا إجازة الرواية يف 20
مجادى اآلخر 791هـ»(((.

حممد بن اخلازن ،املعروف بـ(ابن
حممد حسن بن َّ
عيل بن َّ
3.3زين الدين أبو احلسن ّ
األول املعروفني
اخل��ازن) ،وهو من فقهاء القرن الثامن ،ومن تالميذ الش��هيد ّ
البارزين ،وأس��تاذ ابن فه��د((( ،وصفه صاحب أمل اآلم��ل بـ(الفاضل العابد

أيضا من مشايخ إجازة ابن فهد.
الصالح)((( ،وهو ً

األول
مكي
العاميل :ابن الش��هيد ّ
حممد ب��ن ّ
عيل بن َّ
ّ
4.4ضي��اء الدين أبو القاس��م ّ
العاميل يف أمل اآلمل :الفاضل املح ّقق((( والشيخ
احلر
وتلميذه ،وممّا وصفه به ّ
ّ

ورصح
ضياء الدين ً
أيضا من مشايخ إجازة ابن فهد ،كام جاء يف أعيان الشيعةّ ،

(((
حمرم احلرام سنة 824هـ(((.
ابن فهد بنقل الرواية عنه  ،وتاريخ اإلجازة ّ 24

�شيوخ الإجازة
رواد علم احلديث إىل جانب نيله ملرتبة رفيعة يف الفقاهة ،فعالوة
كان اب��ن فهد من ّ
((( رياض العلامء.124/4 :
((( الفوائد الرجال ّية.107/2 :
((( أعيان الشيعة ،147/3 :الفوائد الرضو ّية ،35/1 :رياض العلامء.76/4 :
((( أمل اآلمل.186/2 :
((( أمل اآلمل.186/2 :
ِ
ً
منقوال عـن ابن فهد
ووجـد عىل ظهر بعض نس��خ األربعني للشهيد
((( أعيان الش��يعةُ ،148/3 :
عيل ابن الشيخ اإلمام
ما صورته( :حدّ ثني هبذه األحاديث الش��يخ الفقيه ضياء الدين أبو احلسن ّ
حممد بن مك ّّي).
الشهيد أيب عبد اهلل شمس الدين َّ
((( الكشكول.304/1 :
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عىل أس��اتذته املذكورين نال إجازة الرواية ونقل احلديث عند مشايخ آخرين من تالميذ

األول ،ومن مجلتهم:
فخر املح ّققني والشهيد ّ

البحراين.
املتوج
1.1مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن سعيد ابن ّ
ّ
النييل.
عيل بن يوسف بن عبد اجلليل
ّ
2.2ظهري الدين ّ
3.3جالل الدين عبد اهلل بن رشفشاه.

وي��روي هؤالء املحدّ ث��ون الثالثة مع اثنني آخرين من أس��اتذة ابن فهد -أي:
الشيخ هباء الدين والسيد نظام الدين -عن فخر املح ّققني(((.

األول(((.
4.4الفاضل املقداد
السيوري :ويروي هو وابن اخلازن ً
أيضا عن الشهيد ّ
ّ

تالميذه
تر ّبى يف مدرسة ابن فهد علامء وحمدِّ ثون ،وكانوا منشأ آثار ،ومن مجلتهم:
اجلزائري :املع��روف بـ (ابن
حممد بن ه�لال
ّ
عيل ب��ن َّ
1.1زي��ن الدين أبو احلس��ن ّ
ربزين يف حوزة ابن فهد الفقه َّية والروائ ّية(((.
هالل) من امل ّ

بـ(عيل بن هالل) عىل م��ا نقله صاحب الذريعة عن صاحب
وبدليل اش��تهاره
ّ
(حممد) ،وحيتمل أن ال يكون كذلك ،وإنّام نُس��ب
الرياض حيتمل زيادة اس��م َّ
إىل جدّ ه لالختصار(((ّ ،
فإن نس��بة األفراد إىل اجلدّ أمر شائع ،ويالحظ وجوده

عادةً ،كام يف ابن فهد ،وهذا الشياع يضعف احتامل الزيادة.

((( طبقات أعالم الشيعة.9 :
((( أعيان الشيعة.147/3 :
((( لؤلؤة البحرين ،157 :روضات اجلنّات ،73/1 :الفوائد الرجال ّية.109/2 :
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.69/8 :
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ّ
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وابن هالل من ّ
الكركي وابن أيب
أجل أس��اتذة ومش��ايخ الرواية((( للمح ّق��ق
ّ

مجهور
الكركي أستاذه هذا بـ(شيخنا األعظم)(((،
األحس��ائي((( ،فقد وصف
ّ
ّ
(الدر الفريد يف علم التوحيد).
وإليه ُينسب كتاب
ّ

الفقعاين
العاميل
الطائي ابن طي
حممد
ّ
عيل بن َّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
2.2زين الدين أبو القاسم ّ
شاعرا(((،
املعروف بـ(ابن طي) ،و(أبو القاس��م ابن طي) ،وقد كان عا ًملا فقه ًيا
ً

(((

وصفه صاحب الرياض بـ(اإلمام ،والعامل ،والفاضل)(((.

من أش��هر كتب ابن طي كتاب (مسائل يف الفقه) املعروف بـ(مسائل بن طي)،
وقد كان هذا األثر حيتوي عىل فوائد ومس��ائل فقه ّية له ولس��ائر العلامء ،مجعها

األوىل
عىل حسب ترتيب األبواب الفقه َّية ،أ ّلفه سنة 824هـ ،ووفاته  7مجادى ّ
س��نة  855هجر ّي��ة((( ،وبنا ًء ع�لى هذا تكون وف��اة ابن طي بعد وفاة أس��تاذه

بـ( )14سنة.

ّ
(املهذب) البن فهد ،وانش��أ قصيدة يف م��دح ابن فهد
أش��اد ابن طي بكت��اب

وكتابه قبل أن يو ّفق ملرافقته(((.

ِ
ربزين،
3.3عبد الس��ميع بن فياض
ّ
األس��دي احل يِّ ّل :وه��و من تالميذ ابن فه��د امل ّ
((( تاريخ صدور هذه اإلجازة يف سنة 902هـ .انظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة.69/8 :
((( أمل اآلمل.21/2 :
((( اخلراج ّيات.91 :
((( منس��وب إىل الفقع ّية (بالفاء املفتوحة والقاف الس��اكنة والعني املفتوحة والياء الساكنة) قرية يف
ساحل صور من جبل عامل .انظر :األنساب.6 :
((( رياض العلامء.159-158/4 :
((( املصدر نفسه.159 :
((( املصدر نفسه.
((( انظر :جمالس املؤمنني.580/1 :
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إىل جان��ب الفقاهة كان عا ًملا يف الكالم ،أ ّلف كت��اب (حتفة الطالبني يف أصول
الدين) ،و(الفرائد الباهرة)(((.

4.4عيل بن الفضل بن هيكل ِ
احل يِّ ّل :ولتلميذ ابن فهد هذا كتاب (األدعية واألوراد
ّ
واخلتوم) ،وتأليف آخر يف فضيلة صالة اجلامعة(((.

الصيم��ري :ذك��ره (أمل اآلمل) باس��م (مفلح بن احلس�ين
5.5مفل��ح بن حس��ن
ّ
الصيمري)((( ،ويرى صاحب (أعيان الش��يعة) اش��تباه (أمل اآلمل) يف ذلك،
ّ

ّ
وأن اس��م والد الشيخ مفلح (حسن)((( ،وجاء يف طبقات أعالم الشيعة باسم

الصيمري)((( ،هذا ونقل صاحب
(مفلح بن احلسن الرشيد (راشد) بن صالح
ّ

البحراين ّ
بأن آراء وفتاوى الشيخ مفلح
أعيان الشيعة عن رسالة الشيخ سلامن
ّ

مذكورة ومشهورة يف كتب الفقهاء(((.

القطيفي) ،ونقل صاحب
القطيفي :اشتهر بـ(ابن راشد
احلس��يني
ريض الدين
ّ
ّ
ّ
ّ 6.6
طبق��ات أعالم الش��يعة ّ
أن صاحب (ع��وايل الآليل) وصفه بـ(الش��يخ العلاّ م،

القطيفي)
القطيفي تلميذ مع��روف بـ(اب��ن أيب
والبح��ر القمق��ام)((( ،والب��ن
ّ
ّ

واسمه -عىل ما نقله صاحب الطبقات -كريم الدين يوسف(((.
((( روضات اجلنّات ،73/1 :رياض العلامء.121/3 :
((( أعيان الشيعة ،300/8 :الذريعة إىل تصانيف الشيعة.393/1 :
((( أمل اآلمل.324/2 :
((( أعيان الشيعة.133/10 :
((( طبقات أعالم الشيعة.137/6 :
((( أعيان الشيعة.133/10 :
((( طبقات أعالم الشيعة.50 :
((( املصدر نفسه.
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حممد نوربخش :عدّ ه صاحب أعيان الشيعة -نقلاً عن جمالس املؤمنني-
7.7الس ِّيد َّ
من مجلة تالميذ ابن فهد ،ومن أعالم الصوف ّية(((.

ِ
العاميل :املشهور
الكرواين
عيل بن أمحد بن يوسف
ّ
ّ
عيل حسن بن ّ
8.8ع ّز الدين أبو ّ
أيضا -عن الش��هيد
بـ(اب��ن الع�شرة) ،كان من عل�ماء جبل عام��ل ،ويرويً -
األول((( ،وصفه صاحب روضات اجلنّات بـ(الشيخ اإلمام والعامل الفقيه)(((،
ّ
وم��ن مجل��ة ألق��اب ابن ع�شرة التي منحه��ا ابن فهد -ع�لى ما نقل��ه املحدِّ ث

البحراين -يف إجازته الروائ ّية له هو(الفقيه العلاَّ مة)(((.
ّ

بـ(املهدي) ع�لى ما نقله
احلوي��زي :املل ّق��ب
املوس��وي
حممد بن فالح
ّ
ّ
ّ
9.9الس�� ِّيد َّ
األفندي صاحب رياض العلامء ،واملشتهر بالعلوم الغريبة التي أخذها من ابن
ّ

فهد((( ،وعن أعيان الش��يعة :أنّه ّأول حاكم من سلس��لة املشعشع ّية يف حمافظة

خوزستان(((.

أيضا ،بعد أن نقل
((( أعيـان الش��يعة .148/3 :امليل إىل
التصوف والصوف ّية نُس��ب إىل ابـ��ن فهد ً
ّ
ِ
أمرا عجي ًبا ،وقال يف
الس�� ِّيد حمس��ن األمني هذه النس��بة من قبل صاحب لؤلؤة البحرين اعتربها ً
مقام الدفاعّ :
التصوف املنس��وب إىل أعالم من أمثال ابن فهد ليس��ت إلاَّ االنقطاع عن
إن حقيقة
ّ
التصوف ممدوح يف
حب اهلل وأمثاهلا ،وهذا
ّ
اخللق واالتصال باخلالق والزهد يف الدنيا والفناء يف ّ
التصوف الذي فيه فساد يف العقيدة ،مثل االعتقاد باحللول ،أو فساد
غاية املدح ،وهذا متباين مع
ّ
تصوف تلميذ ابن فهد
يف العم��ل ،مثل العمل بام خيال��ف األحكام الرشع ّية ،والبحث يف ماه َّي��ة ّ
حيتاج إىل جمال آخر.
((( أمل اآلمل ،75/2 :لؤلؤة البحرين.169 :
((( روضات اجلنّات.73/1 :
((( لؤلؤة البحرين.169 :
((( رياض العلامء.80/4 :
((( أعيان الشيعة.148/3 :
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�آثاره العلم َّية
رصح به أهل التحقيق -جام ًعا للمعقول واملنقول ،وصاحب
كان ابن فهد -عىل ما ّ

أثرا منس��و ًبا إلي��ه ،أكثرها يف جمال
رأي يف األص��ول والف��روع ،وم��ا يقرب من مخس�ين ً
خاصة،
الفق��ه ،كام يظهر من عناوينها ،وأكث��ر مؤ ّلفاته الفقه َّية يف العبادات ،ويف الصالة ّ
وما يقرب من ثلث مؤ ّلفاته رسائل ،وبعضها فتاوى وأجوبه مسائل.
ومن أهم آثاره الفقه َّية التي أوردها أصحاب الرتاجم(((:
1.1احلاوي لتحرير الفتاوي.
2.2اخللل يف الصالة.
الدر النضيد يف فقه الصالة.
ّ 3.3

واحلج وغريها.
حتمل العبادة عن الغري من الصالة والصيام
ّ
4.4رسالة يف ّ
5.5رسالة يف السهو يف الصالة.
ّ
الشك.
6.6رسالة يف كثري
احلج.
7.7رسالة يف ن ّيات ّ
8.8رسالة يف واجبات الصالة.
9.9رشح األلفية للشهيد.
((( الذريع��ة إلـى تصاني��ف الش��يعـة،113/4 ،398 ،214 ،148/3 ،47 ،21/2 ،393/1 :
،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
 ،164 ،2/25 ،248/23 ،35أعي��ان الش��يعة ،148/3 :ري��اض العل�ماء،66-65/1 :
روضات اجلنّات ،73-72/1 :أمل اآلمل.66-65/2 :
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املحرر يف فقه االثني عرش.
ّ 1010
1111مسائل ابن فهد.

1212املصباح يف واجبات الصالة ومندوباهتا.
1313املقترص من رشح املخترص.
1414املوجز احلاوي.
1515اهلداية يف فقه الصالة.
امله��ذب البارع يف رشح املخترص النافع ،وه��ذا الكتاب هو ّ
ّ
حمط نظرنا يف هذه
1616
الدراسة.

املحور الثاين :الكتاب وخ�صائ�صه العا ّمة
ّ
(املهذب البارع يف رشح املخترص النافع) ،ووضع له اسماً آخر وهو
سمى ابن فهد كتابه
ّ
(جامع الدقائق وكاشف احلقائق)((( ،وع ّلل ذلك بأنّه أورد مسائله مرف ًقا بفتاوى الفقهاء
مع أد ّلتها ،وبينّ مواضع االختالف ،وكشف احلجاب عن مسائله الصعبة(((.

يعدّ ّ
أثرا فقه ًّيا مهماًّ البن فهد ،ويعبرَّ عنه يف املتون الفقه َّية بـ(البارع)،
املهذب البارع ً

العام�لي صاحب مفت��اح الكرامة
حممد ج��واد
ويع�ّب�رّ عن��ه ً
أيضا -عىل م��ا نقله الس�� ِّيد َّ
ّ
ّ
ّ
الطرابل�سي
�براج
بـ(امله��ذب اجلدي��د) يف مقاب��ل
(ت 1226ه��ـ)-
امله��ذب الب��ن ال ّ
ّ
ّ
بـ(املهذب القديم)(((.
(ت 481هـ) ،الذي عبرِّ عنه

((( ّ
املهذب البارع.71 ،64/1 :
((( يقـ��ول ابـ��ن فهد فـ��ي بيان صعوبة هـذا الش��ـرح ...« :لعلمي ّ
بأن دون هذا امل��راد خرط القتاد
واعتياد السهاد عن الرقادّ .» ...
املهذب البارع.64/1 :
((( مفتاح الكرامة.439 ،392 ،364 ،202/2 :
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وتاريخ االنتهاء من تأليف الكتاب س��نة  803هجر ّية((( ،بنا ًء عىل هذا يكون زمان

تأليف الكتاب يف س ّن كهولة املؤ ّلف ،أي يف العقد اخلامس من عمره ،وهو س ّن النضوج

العلمي.

إن مق��ام ومرتبة املح ّق��ق ِ
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ ((( (ت 676ه��ـ) العلم ّية ،وأمه ّية أث��ره (املخترص

النافع) كانت يف غاية الرفعة بنظر ابن فهد((( إىل درجة ،إذ صرّ ح هو نفسه ً
«ولـمـا
قائال:
ّ

إدبارا ،وعس��اكر الرفاه ّية أبت إلاَّ
انكسارا ،ورأيت األجل
ً
رأيت الزمان ال يزداد إقباله ً
يف اق�تراب ،والعم��ر يف خراب ،م��ع إبرام اإلحل��اح والتقايض ،واش��تغال الذمة بالنذر

امل��ايض يف ثبت ما س��محت به القرحية الفات��رة وإيراد ما وعته الفطن��ة القارصةّ ،
لتعذر

م��ا وراء ذلك من اإلمعان ومراعاة التحس�ين واالتقان ،ملا ذكرنا من تش��ويش [بؤس]
الزمان ووصفنا من ترادف األحزان ،قصدً ا للتخ ّلص من عهدة النذر الالزم»(((.

وال خيفى ّ
أن كتاب (املخترص النافع) هو خالصة كتاب (رشائع اإلسالم يف مسائل
احل�لال واحلرام) ،من متون فق��ه اإلمام َّية املعتربة ،والذي كان م��ورد اهتامم الفقهاء ،لمِا
يتم ّيز به من الرتتيب اجل ّيد وكثرة الفروعات الفقه َّية.

تعرض ابن فه��د لذكر خصوص ّيات أس��لوب تألي��ف أثره مس��تهد ًفا بذلك
وق��د ّ

إظه��ار ما يمتاز به من غريه ،علماً ّ
بأن هناك رشوح متعدّ دة أ ّلفت قبله((( ،ومن مجلة هذه
الرشوح:

((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.293/23 :
ِ
ـي املعروف باملح ّقق
((( نجم الدين أبـو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احل ِّل ّ
ِ
ىّ
واملتوف سنة 676هـ.
احل يِّ ّل ،املتو ّلد سنة 602هـ
((( ّ
املهذب البارع.63/1 :
((( املصدر نفسه.65 :
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،193/6 ،57/14 :الكنى واأللقاب.7/3 :
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1.1املعترب يف رشح املخترصّ :أول رشح قام بتأليفه املح ّقق نفس��ه من بداية الكتاب
احل��ج ،فهو يرى يف خطبة الكت��اب ّ
أن الباعث عىل تأليفه هو
إىل أوائ��ل كتاب
ّ

شدّ ة اختصار املخترص ود ّقة معانيه.

يب من تالميذ املح ّقق
2.2كشف الرموز يف رشح املخترص النافع :تأليف الفاضل اآل ّ
ربزين ،انتهى من تأليفه سنة 672هـ يف زمان حياة املح ّقق.
امل ّ

ىّ
املتوف 826هـ.
3.3التنقيح الرائع يف خمترص الرشائع :تأليف الفاضل املقداد،
رصح بتأليفه بعد
4.4املقترص يف رشح املخترص :مؤ ّلفه هو ابن فهد نفس��ه ،ولكن ّ
ّ
(املهذب الب��ارع)((( ،فهو أ ّلف هذا الكت��اب للمبتدئني الذين
املطول
ال�شرح ّ
ال يستطيعون االستفادة من ّ
املهذب البارع ،وال يطيقون حجمه.

ّ
حول
خمت�صرا وعصارة
ويمك��ن تل ّقي املقترص -إىل حدٍّ ما-
للمهذب البارع ،وقد ّ
ً

كثريا من املوارد التي مل يستوعبها املقترص إىل ّ
املهذب البارع ،ولذا يمكن تصوير
ابن فهد ً
ّ
املهذب كحاشية عىل املقترص(((.

فقد س��عى يف املقترص لذك��ر املوارد اخلالف ّي��ة بإمجال ،وتوضيح مواضع االش��تباه

والرتدي��د ،واملتون املختارة من املخترص يف املقت�صر هي نفس املتون املختارة يف ّ
املهذب
البارع ،التي ان ِ
ُتخ َبت م��ن املخترص النافع لعرض اآلراء اخلالفية ورشحها ،وأما ترتيب

اآلراء واألق��وال والتعاب�ير فمتفاوت��ة .ورعاي�� ًة لالختص��ار مل تذك��ر األد ّلة وأس��لوب
استدالل أصحاب اآلراء.

ّ
للمهذب
جم��رد خالص��ة
وللمقت�صر خصوص ّي��ات ّ
خاص��ة خترج��ه ع��ن كون��ه ّ
((( املقترص.4 :
((( املصدر نفسه.
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املهم��ة ّ
أن املقترص ه ّي��أ ميدانًا
مكم�ًل�اً له ،فإح��دى خصوص ّياته ّ
الب��ارع ،ويظه��ر كونه ّ
أن القول املختار البن فه��د يف ّ
لط��رح آرائه الرصحي��ة ،يف حني ّ
املهذب البارع غري ظاهر

غال ًبا.

وبينّ خمتاره يف املقترص بعد ِذك��ر اآلراء بعبارات من قبيل :وهو املعتمد ،واملعتمد،

جمرد تأييد
ّ
واحلق ،وعىل األصح ،وهو حسن ،وهو قوي ،وله أحيانًا رأي خاص وليس ّ

وحتسني قول اآلخرين(((.

وبن��ا ًء عىل ه��ذا يمكن معرفة آراء ابن فهد يف كثري من مواضع ّ
املهذب بالرجوع إىل

املقترص.

نع��مّ ،
إن رأي املؤ ّل��ف يف املقترص يف بعض املواضع غري مش��هود ،ويالحظ أحيانًا

وجود إهبام يف تعبري ّ
املهذب وقد جاء بيان وجهه يف املقترص.

مثال ذلك :مسألة (التيمم يف سعة الوقت) ،إذ قال املح ّقق ِ
احل يِّ ّل :فيه قوالن ،وقال

ابن فهد يف ّ
املهذب البارع :فيه ثالثة أقوال ،فذكر وجه قول املح ّقق يف املقترص(((.

مفصلة إىل حدٍّ م��ا مل ترد يف
وكذل��ك أورد اب��ن فه��د يف املقترص مطال��ب حتقيق ّي��ة ّ

املهذب :وما ورد منها باهت ،ويبدو أنّه غفل عنها عند تأليف ّ
ّ
املهذب البارع ،أو مل يكن

قادرا عليها ،وإلاَّ ّ
فإن طبيعة املقترص املخترص ال تقتيض تلك التفاصيل(((.
ً

((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة،463 ،420 ،296 ،268 ،260 ،53 ،52 ،51 ،48 ،47/23 :
.466 ،465
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.58 :
((( املص��در نفس��ه،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،266 ،265 ،264 ،263 ،255 ،254 :
.406 ،405 ،404 ،403 ،286 ،285 ،279 ،278 ،277
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�شروح املخت�صر
للمخترص بعد اب��ن فهد رشوح كثرية ،منها( :الرشح الكبري) ،أو(رياض املس��ائل

الطباطبائي (ت 1231هـ) ،وكتب
ع�لي
ّ
يف بيان أحكام الرشع بالدالئل) تأليف الس�� ِّيد ّ

رشحا آخر له بنحو االختصار واملوسوم بـ(الرشح الصغري) ،وقد أورد صاحب الذريعة
ً
رشحا للمخترص(((.
عنوان مخسة وثالثني ً

ويعتق��د ابن فهد ّ
أن املخترص حيتوي عىل بحوث دقيقة ونظريات عميقة :ولس��بب

خاصة تكشف
االختصار بقيت أرساره وإشاراته مستورة ،وهذا يتط ّلب مهارة وحذاقة ّ
عنها لسدّ حاجات العرص املربمة ،ورفع حدّ ة عطش طلاّ ب العلم.

يوضح
ومن هنا طلب منه مجاعة من املش��تغلني وطائفة من املرت ّددين تأليف كتاب ّ

مكنونات أرسار املخترص ،ويبينّ خالفاته ،ويرسد دالئل ّ
كل رأي وجوابه ،هذا ،مضا ًفا
ّ
امله��ذب وهنايته بأث��ره ،وذكر أنّه حيتوي ع�لى فروعات وحتقيقات
إىل أنّ��ه أش��اد يف ثنايا
املفصلة واملخترصة(((.
وغرائب ونكات ختلو عنها الكتب ّ

املحور الثالث :ترتيب �أبوابه و�أبحاثه
عرف أنواع احلديث:
بدأ املؤ ّلف بالكتاب بأربع مقدّ مات قصرية ،يف املقدّ مة ّ
األوىل ّ

املتواتر ،اآلحاد ،والتي منها املش��هور ،والشاذ ،والنادر ،والصحيح ،واحلسن ،واملو ّثق،

والضعيف ،واملرسل(((.

ويف املقدّ مة الثانية أوضح بعض املصطلحات الفقه َّية ،كاألشبه ،األنسب ،األظهر،
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.193/6 ،57/14 :
((( ّ
املهذب البارع.425 ،384/5 ،64 ،63/1 :
((( املصدر نفسه.67-66 :
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وأيضا اس��تخدم مصطلح
األش��هر ،األص��ح ،األح��وط ،ال�تردد ،األَوىل ،ع�لى ق��ولً ،
ختريج(((.

وذكر يف املقدّ مة الثالثة أس�ماء الفقهاء واملش��ايخ الذين وردت ألقاهبم يف الكتاب،

الطويس (ت 460هـ) بالشيخني ،وعن
فقد عبرّ عن الشيخ املفيد (ت 413هـ) والشيخ
ّ

بـ(القديمني)(((.
اإلسكايف (ت 381هـ)
العامين وابن ُجنيد
ابن أيب عقيل
َ
ّ
ّ

الكركي صاحب جامع املقاصد (ت 940هـ) ّ
أن التس��مية
وبن��ا ًء عىل نق��ل املح ّقق
ّ

األخرية هي من إبداعات ابن فهد(((.

ويف املقدّ مة الرابعة ذكر أسلوب التحقيق ،واهلدف من التأليف.

ورصح يف هذه املقدمة أنّه يف كتابه ملتزم بتبيني اخلالف يف ّ
كل مس��ألة ،وأنّه س��عى
ّ

بقدر االستطاعة للوصول إىل القول املخالف وقائله(((.

فإن ترتي��ب وتبويب أبح��اث ّ
وبالطب��ع ّ
املهذب الب��ارع تابع ملتن املخت�صر النافع

املنقس��م بإب��داع املح ّقق إىل أربعة أقس��ام :العب��ادات ،العقود ،اإليقاع��ات واألحكام،

وعناوين أبحاث الكتب الواردة يف جمموع املتن والرشح كالتايل:

احلج،
1.1العب��ادات :الطه��ارة ،الصالة ،ال��زكاة ،اخلمس ،الصوم ،االعت��كافّ ،
اجلهاد ،وكتاب اجلهاد يش��تمل عىل بحث األمر باملع��روف والنهي عن املنكر
يف القسم األخري منه.

((( يقول ابن فهد يف تعريف التخريج :والتخريج« :تعدية احلكم من منطوق به إىل مس��كوت عنه،
ويسمى اتحّ اد طريق املسألتني».
إ ّما لكون املسكوت عنه أوىل باحلكم أو للنص عىل عل ّية احلكم،
ّ
ّ
املهذب البارع.68/1 :
((( املصدر نفسه.70-68 :
((( جامع املقاصد.60/1 :
((( ّ
املهذبالبارع.71-70/1 :
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2.2العق��ود :الره��ن ،احلج��ر ،الض�مان ،الصل��ح ،الرشك��ة ،املضارب��ة ،املزارعة
واملساقاة ،الوديعة والعارية ،اإلجارة ،الوكالة ،الوقوف والصدقات واهلبات،
السبق والرماية ،النكاح.

3.3اإليقاعات :الطالق ،اخللع واملباراة ،الظهار ،اإليالء ،اللعان ،العتق ،التدبري،
اإلقرار ،األيامن ،النذور والعهود.

4.4األحكام :الصيد والذباحة ،األطعمة ،الغصب ،الشفعة ،إحياء املوات ،اللقطة،
املواريث ،القضاء ،الشهادات ،احلدود والتعزيرات ،القصاص ،الد ّيات.

ولكون أبحاث ّ
فقهي يف متن املخترص ب ّينت حتت عنوان (املقاصد) ،هلذا
كل كتاب
ّ

ف��ان ّ
ّ
املهذب ليس له فصول مس��تقلة ،ولكن له مطالب خ�لال األبحاث حتت عناوين

خمتلفة ،مث��ل :مقدّ مة ومقدّ مات ،فرع ،فروع ،تفريع ،تنبيه ،تنبيهات ،تذنيب ،تذنيبات،
حتقيق ،حتصيل وتوضيح.

وهذه املطالب املطروحة يف ذيل هذه العناوين ليس��ت باحلدّ الذي يم ّيز بعضها عن

متييزا كاملاً  ،ويبدو ّ
أن بعض ه��ذه العناوين يمكن تبديل بعضها ببعض
البع��ض اآلخر ً
أي تغيري يف املضمون املدرج حتتها.
من دون ّ

وع�لى ّ
كل حال ،بإجالة النظر يف هذه الفقرة يمك��ن القولّ :
فقهي يبدأ
إن كل باب
ّ

بمقدّ مة أو مقدّ مات ،ولكن أحيانًا يقوم املؤ ّلف ببيان مقدّ مات طويلة -نس��ب ًّيا -يف بداية

مقصد من كتاب ما((( ،أو يذكر فر ًعا فقه ًّيا ،بسبب غموض يف املسألة(((.

ثم
ب��دأ ابن فهد بتعريف عنوان الكت��اب تعري ًفا لغو ًّيا ضمن مقدّ م��ة أو مقدّ ماتّ ،
((( ّ
املهذب البارع.479 ،231/3 :
((( املصدر نفسه.467 :
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الرشعي املصطلح يف لس��ان الفقهاء ،ونقل االختالف يف التعريف يف
قام ببيان التعريف
ّ
والرشعي إىل اآليات والروايات
اللغوي
حالة وجوده وبينّ رأيه ،واستند يف تأييد املعنى
ّ
ّ
ّ
التكليفي
اس��تدل بالكتاب والس��نّة واإلمج��اع إلثبات احلك��م
ثم
ّ
وأحيانً��ا إىل الش��عرّ ،

واحل��ج واجلهاد،
للعن��وان ،كوج��وب الطه��ارة والصالة وال��زكاة واخلُم��س والصوم
ّ
وكحرمة الغصب وبعض أقسام املتاجر ،وكجواز االعتكاف واإلقرار واحلجر والضامن
والرهن والصلح والرشكة والشفعة واملضاربة واإلجارة والطالق واخللع واملباراة و...

عىل الرتتيب.

ومراده من اإلمجاع غال ًبا اتفاق األ ّمة والسرية الشائعة بني املسلمني ،ويعبرّ أحيانًا عن
ّ
واس��تدل يف كت��اب الغص��ب ع�لى حرمت��ه بحك��م العقل
الكت��اب والس��نّة بالن��ص،
أيضا(((.
ً

يذكر ابن فهد حتت عنوان (فرع أو فروع) اآلراء والنظر ّيات بعد أن يطرح املس��ألة

(((
األصل.
ثم يستمر يف بحثه
املتفرعة عىل البحث السابق ّ ،
الفقه َّية ّ
يّ

ويراد من عنوان (تنبي��ه وتنبيهات) اإللفات إىل أمور ،منها :توضيح املعنى الدقيق

ملصطل��ح ورد يف البحث((( ،أو بيان لزوم تقييد حكم((( ،بيان الفرق بني األقوال وتبيني

آثارها وثمراهتا ((( ،أو بيان أقسام موضوع((( و...

((( ّ
املهذب البارع.264/4 :
((( املص��در نفس��ه،127 ،71/5 ،315/4 ،140 ،139 ،137 ،100 ،69 ،44/3 ،103/1 :
.406 ،130
((( املصدر نفسه.243/2 ،117 ،103 :
((( املصدر نفسه.211 :
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.149/2 :
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فتتضم��ن أحيانًا اخت�لاف اآلراء يف موضوع ُط��رح بعد البحث
وأ ّم��ا (تذنيبات)
ّ

(((
ً
تكمي�لا للبح��ث((( ،وثالثة لتوضيح وتفس�ير
جمرد بي��ان مطلب
األص�لي  ،وأخ��رى ّ
ّ

مصطلحات ذلك الباب(((.

تم بيان مسألة تُطرح فروعاهتا أو تبينّ أقسام املوضوع وأفراده،
وحتت عنوان (حتقيق)ّ ،
التعرض ملباين األقوال ووجوه تفاوهتا ،وأحيانًا ين ّقح موضوع البحث ويحُ ّرر ّ
حمل
يت��م ّ
أو ّ
النزاع ،ويعقبه ببحث استدال ّيل بالنقض واإلبرام ،بحثه ضمن فرض ّيات خمتلفة.
ب البحث حتت هذا العنوان هو استداليل.
وباجلملة :ف ُل ّ

ومتفرعة عىل املسائل
أيضا يش��تمل عىل مسألة استداللية من ّقحة
وعنوان (حتصيل) ً
ّ

الحظ وجود مجع أقوال وتفريق موضوعني متجانسني(((.
السابقة ،وكذلك ُي َ

التط��رق لتوضي��ح مصطل��ح مع�ّي�نّ وارد يف رواية
تم
ّ
وحت��ت عن��وان (توضي��ح) ّ

و(تتم��ة) ،و(خامتة) ،وه��ي قليلة
أو مت��ن ،وهن��اك عناوي��ن أخ��رى مث��ل( :زي��ادة)،
ّ
جدًّ ا(((.

مفصل ًة نس��ب ًيا -يف فضيلة
وأورد اب��ن فهد يف موضع من هذا العنوان األخري رواية ّ

النسابة بإسناده إىل معلىّ بن
عيل بن عبد احلميد ّ
(النريوز) -عن طريق أستاذه هباء الدين ّ

خنيس عن اإلمام الصادق.(((

((( ّ
املهذب البارع.149 ،32/2 ،388/1 :
((( املصدر نفسه.339 ،88/5 ،329 ،302 ،221/4 ،145 :
((( املصدر نفسه.88 ،86/3 :

((( املص��در نفس��ه،314 ،156 ،58/4 ،515 ،414 ،124/3 ،374/2 ،522 ،394/1 :
.176 ،142 ،127/5 ،541 ،499 ،391
((( املصدر نفسه.445 ،102 ،22/4 ،433/3 ،556 ،408 ،342/2 ،273 ،194 :
((( املصدر نفسه.196 ،195 ،194 :
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أيضا مطالب متعدّ دة حتت عن��وان (تنبيه)((( ،وعن��وان (فائدة) ،إذ رسد
وج��اءت ً

فوائ��د وثمرات البحث((( ،و ُطرحت ه��ذه األبحاث بعبارات مث��ل (وتظهر الفائدة يف

مسائل)((( ،أو(تظهر الفائدة يف وجوه)(((.

املحور الرابع� :أ�سلوب التدوين
ّ
امله��ذب البارع قائم عىل أس��اس نق��ل اآلراء الفقه َّية لفقهاء الش��يعة املعروفني إىل

الطويس
ع�صر املؤ ّل��ف ،وه��ي يف الغالب أقوال الش��يخ املفي��د (ت 413هـ) ،الش��يخ
ّ
(ت 460هـ) ،الس�� ِّيد املرتىض (ت 436هـ) ،الش��يخ الص��دوق (ت 381هـ) ،ابن أيب

احللبي (ت 448هـ) ،س�ّل�اّ ر
رباج (ت 481هـ) ،أيب الصالح
ّ
جلنيد ،ابن ال ّ
عقي��ل ،ابن ا ُ
(ت 463ه��ـ) ،ابن زهرة ،ابن إدري��س (ت 598هـ) ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،فخر
أيضا يف مواض��ع آراء فقهاء آخرين تظهر عىل األكثر من
املح ّقق�ين (ت 771هـ) ،ونقل ً
أواسط الكتاب ،أمثال:
الراوندي (ت 573هـ)((( ،قطب
الصهرش��تي((( ،قطب الدين
ّ
ّ
ّ
امله��ذب الب��ارع،343 ،262 ،251 ،239 ،191 ،151 ،124 ،117 ،112 ،103 ،82 :
(((
،820 ،185 ،175 ،155 ،149 ،135 ،56 ،20/2 ،529 ،489 ،485 ،449 ،358 ،346
.513/3
((( املصدر نفسه.385/2 :
((( املصدر نفسه.355/1 :
((( املصدر نفسه.70 ،22 ،17/4 ،532 ،512 ،493 ،434/3 ،271/2 :
الصهرشتي ،من تالميذ الشيخ الطوسيّ .
((( نظـام الدين أبـو احلسن سليامن بـن احلسن بن سليامن
ّ
ّ
املهذب.112/1 :
الراوندي (ت 573هـ) ،صاحب كتاب
((( قطب الدين أبو احلس��ن س��عيد بن هبة اهلل بن احلس��ن
ّ
للرواندي
العاميل وغريه عن آيات األحكام
آيات األحكام .مستند الشيعة .77/8 :وعبرّ الس ِّيد
ّ
ّ
الراوندي) .مفتاح الكرام��ة ،435 ،375 ،299/12 :جواهر الكالم.309/38 :
باس��م (فقه
ّ
وانظرّ :
الرواندي.
املهذب ،238 ،112/1 :إذ أورد موارد من آراء
ّ
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(((
(((
البيهقي
الدين
القم ّي
الطربسـي((( ،معني
ّ
ّ
ّ
الكيدري  ،الفضل بن شاذان  ،عامد الدين ّ

الدين
املرصي((( ،سديد الدين احلمص(((.
ّ

للمؤ ّلف يف ّ
املهذب اهتامم واضح بتقسيم األقوال وتبيني أد ّلتها ،وكذلك ُيعدّ بيان

أقوال وآراء الفقهاء من أبرز معامل الكتابّ .
إن هذا التقس��يم والتنظيم واستقصاء اآلراء
ّ
للمهذب ،وهو ع��اد ًة ينتخب يف
األوىل املس��ار والوجهة التحقيق ّي��ة
يعك��س يف النظ��رة ّ

هناية البحث أحد األقوال ،والزم هذا ر ّد س��ائر األقوال وتضعيف أد ّلتها ،ويف مواضع

يض ِّعف قولاً للمصنّف أو لغريه أو يض ّعف ما استند إليه من الرواية.

ويف ّ
كل مسألة خالف ّية نرى ّ
أن ابن فهد يذكر الفتاوى وما أستند إليه من الروايات

(((

ثم يردف ذلك
يقس��م آراءهم الفقه َّي��ةّ ،
عندما يعبرّ بـ(األصحاب) عن فقهاء الش��يعةّ ،

بأصحاب األقوال(((.

وم��ن معامل الكتاب أنّه ال يقوم برشح وتفصي��ل ّ
كل عبارات املخترص ،بل ينتخب

منها ،وأهم مبناه يف االنتخاب هو كون املسألة خالف ّية.

أيض��ا -يف املقدّ م��ة الرابعة من مدخ��ل كتاب��هّ :
أن منهجه يف
وي�صرح اب��ن فه��دً -
ّ

الكي��دري :تلميذ ابن محزة وصاحب كت��اب اإلصباح ،وبناء عىل نق��ل منتهى املقال:
((( القط��ب
ّ
ّ ،67/3
إن اقوال��ه يف الفق��ه مش��هورة ،وقد نقلها العلاَّ م��ة يف املختلف .وإليك م��وارد من آراء
ّ
امله��ذب،35 ،19/5 ،408 ،398 ،388 ،385 ،373 ،319 ،302 ،62/3 :
الكي��دري يف
ّ
.68 ،36
((( ّ
املهذب البارع.366/4 :
((( املصدر نفسه.394/4 ،302/3 :
((( املصدر نفسه.395 ،394/4 :
((( املصدر نفسه.395 :
((( املصدر نفسه.70/1 :
((( املصدر نفسه.84 ،79 :
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ّ
املهذب البارع هو بيان مواضع اخلالف -يف كل مسألة -التي أشار إليها املصنّف((( .من

فإن ّ
هنا ّ
املهذب البارع رشح يف قالب (قال -أقول) مع انتخاب متن املخترص ،وبالرغم
ٍ
مس��ألة ما ،إلاَّ ّ
م��ن ّ
أن تبيني
أن مالك االنتخاب هو وجود االختالف وتعدّ د األقوال يف
املس��ائل اخلالف ّية ال ينحرص يف حدود ما حدّ ده املخترص ،فإذا كان هناك مسألة فرع ّية أو

تعرض هلا.
حاجة إىل التفاصيل ّ

من معامل أسلوب ّ
املهذب البارع :أنّه حيدِّ د أحيانًا عدد األقوال بالد ّقة((( ،أو يضيف

إليه��ا قولاً آخر((( ،أو يذكر اس��م القائل م��ن دون القول((( ،أو يوض��ح مراد ومقصود
القائل((( ،ويقوم بالتحقيق أحيانًا بحس��ب مقتىض احلاج��ة((( ،وعند بيان األقوال يقوم
بتحرير ّ
مفصلة(((.
حمل النزاع((( ،أو يأيت بالرواية املشار إليها ّ

وال يوجد يف ّ
املهذب من ناحية كم ّية املطالب وكيفيتها صعود وهبوط حمسوس��ان،

متلونة باإلمجال والتفصيل.
وسعة أبحاثها وأبواهبا غري ّ

وق��د اعتنى املؤ ّلف فيه باألبحاث اللغو ّية ،ولك��ن غالب هذه األبحاث وردت يف

اللغ��وي للعناوين الفقه َّية ،ويف عنوان ّ
كل باب ،وورد قس��م منها خالل نقل
التعري��ف
ّ
اآلراء واألد ّلة(((.

((( ّ
املهذب البارع.84 :
((( املصدر نفسه.386 ،54 ،28 ،27/2 ،94 :
((( املصدر نفسه.34/2 ،176 :
((( املصدر نفسه.384 ،378 :
((( املصدر نفسه.71/2 :

((( املصدر نفسه.374 ،189 ،186/4 :
((( املصدر نفسه.38 ،37/3 ،479/2 :
((( املصدر نفسه.383 :
((( ت��أيت هذه األبحاث أحيانًا حتت عن��وان مقدّ مة أو تذنيبّ .
املهذب=،148 ،86/3 ،243/2 :
132

ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع
وال ت��رى يف ّ
املهذب نكتة تارخي ّية أو مجلة حتكي واقع��ة أو فيها داللة عىل حادثة أو

إشارة إىل نقل حمادثة شفو ّية.

املحور اخلام�س :ت�أ ّثره باملعترب وخمتلف ال�شيعة
الرجوع إىل املعترب والنقل عنه وإن كان يبدو طبيعيا ،بعدّ ه رشح املح ّقق ِ
احل يِّ ّل نفسه
ً

للمخترص النافع ،وهو أحس��ن وس��يلة وأوثقها للوصول إىل مراد املح ّقق يف املخترص،
وق��د نقل ابن فهد ع��ن املعترب الكثري إىل حدٍّ أخرجه عن كون��ه مراجعة عاد ّية ،إذ جعله

مص��درا حمور ًّيا ،وه��ذا األمر ٌّ
دال عىل أمه ّي��ة وجامع ّية املعترب ،ومدى تأ ّث��ر ابن فهد به،
ً
وي��أيت أحيانً��ا بعني عب��ارة املعترب خ�لال عباراته ب��دون وجود قرينة ظاه��رة عىل كوهنا

منقولة(((.

وقد يكون اهتاممه ببعض آراء اجلمهور تأ ّث ًرا بمنهج املعترب هذا.

أيضا يستش��هد يف ّ
كل فرع
فقهي– غال ًبا -بمقنع الش��يخ الصدوق ،ومقنعة
ون��راه ً
ّ

الطويس.
الشيخ املفيد ،ومبسوط وهناية أو خالف الشيخ
ّ

ويأخ��ذ بمنه��ج معت�بر املح ّق��ق وخمتلف العلاَّ م��ة يف نق��ل آراء الس�� ِّيد املرتىض يف

النارص ّيات واالنتصار واملصباح وغريها من آراء الفقهاء(((.

=( 111 ،5/4يف بي��ان الفرق بني نعم وبىل)( 184 :يف بيان معاين طيب)( 80-79/5 :بحث
لغوي يف إسكار ومخر).
((( ّ
املهذب ،538 ،483 ،253 ،113 ،83/1 :و...
امله��ذب ،197/1 :خمتل��ف الش��يعة( 271/1 :يف كيفية التيم��م)ّ .
ّ
املهذب:
((( انظ��ر كنم��وذج:
ّ
امله��ذب ،438/1 :خمتلف
 ،33-32/2خمتل��ف الش��يعة( 281/3 :ما جيب اإلمس��اك عنه).
الش��يعة( 365/2 :يف الس��هو)ّ .
املهذب ،544/1 :خمتلف الش��يعة( 161-160/3 :يف زكاة
املهذب ،21/2 :خمتلف الش��يعة( 250/3 :يف حقيقة الص��وم)ّ .
الفط��رة)ّ .
املهذب=،52/2 :
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مع االلتفات إىل مش��اهبة ّ
املهذب بمختلف الش��يعة يف أس��لوب التدوين (نقل آراء

الش��يعة اخلالف ّية) ،يبدو ّ
أن ابن فهد يعتمد عىل املختلف يف نقل اآلراء-وعىل حدِّ قوله:

العامين وأمحد بن
وخاص��ة يف النقل عن القديمني (ابن أيب عقي��ل
(حتصي��ل املخالف)-
ّ
ّ
اإلسكايف) ،ويمكن تت ّبع بعض املوارد ممّا يزيد من ميزان اعتامده:
اجلُنيد
ّ

وصف أس�ماء الفقهاء املتفقني يف ال��رأي :فيأخذ ابن فهد يف هذا بنفس
1.1ترتيب
ّ
ترتيب املختلف(((.

خاص��ة :إذ ّ
إن املختلف ينق��ل بعض اآلراء الفقه َّي��ة من مصادر
2.2ذك��ر مصادر ّ
خاصة ،فيعتمد ابن فهد عىل هذا األسلوب نفسه(((.
ّ

3.3ذكر أش��خاص مع ّينني :يرد يف ّ
املهذب– أحيانًا -أسامء أشخاص مل يسبق -أو
أيضا(((.
ندر -ذكرهم ،فيالحظ ورود ذكرهم يف املختلف ً

ّ
امله��ذب ،151/2 :املختلف55/4 :
يصح منه الص��وم).
=املختل��ف( 329-328/3 :م��ن ّ
ّ
ّ
امله��ذب،166/2 :
احلج).
احلج).
امله��ذب ،156/2 :املختل��ف( 243/4 :إح��رام ّ
(أن��واع ّ
ّ
امله��ذب .175-174/2 :املختلف( 95-94/4 :يف
املختل��ف( 81/4 :يف كيفية اإلح��رام).
املهذب .282/2 :املختلف( 87/4 :ك ّفارات اإلحرام)ّ .
ت��روك اإلحرام)ّ .
املهذب.290/2 :
املختلف( 165/4 :يف باقي املحظورات) .و...
ّ
ّ
امله��ذب،174/1 :
امله��ذب ،384/1 :املختـل��ف( 185/2 :الصـ�لاة).
((( انظـ��ر كـنم��وذج:
ّ
امله��ذب ،162/2 :املختل��ف( 457/4 :يف نزول
املختل��ف( 380/1 :يف غس��ل األموات).
ّ
ّ
امله��ذب ،425/3 :املختلف:
امله��ذب ،110/2 :املختلف( 579/3 :يف االعتكاف).
منى).
( 298/7يف لواحق النكاح)ّ .
املهذب ،93/5 :املختلف( 199/9 :يف حدِّ الرسقة).
امله��ذب ،62/3 :املختلف( 285/6 :يف الوقف)ّ .
ّ
املهذب،408 ،398/3 :
((( انظ��ر كنموذج:
املختلف( 129/7 :يف الصداق).
املهذب ،369/2 :املختلف( 5/5 :يف التجارة)ّ .
((( انظر كنموذجّ :
املهذب ،389/2 :املختلف:
ّ
امله��ذب ،440/2 :املختل��ف( 195/5 :يف بي��ع الثامر).
( 156/5يف املرابح��ة واملواضع��ة).
ّ
ّ
امله��ذب ،410/2 :املختلف=:
امله��ذب ،459/2 :املختل��ف( 298/7 :يف لواحق النكاح).
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ّ
امله��ذب يف نقل اآلراء الفقه َّية
4.4يف صياغ��ة العب��ارات عند نقل القول :عبارات
تش��ابه املختلف ،وهذا النقل أحيانًا يف جمال اللغة واإلسناد إىل رأي اللغو ّيني،
ففي بي��ان املعنى اللغوي لبعض املصطلحات يس��تند ابن فهد ملصادر اس��تند
إليها العلاَّ مة يف املختلف أو له عبارات هي نفس عبارات املختلف(((.

الحظ وجود إسنادات (نقل آراء) يف ّ
املهذب ال يطابق
5.5عدم تطابق اإلس��نادُ :ي َ
املوج��ود يف املص��در األصل ،وهذا األمر ُيش��عر أحيانًا ّ
أن اب��ن فهد اعتمد يف

احلج يعدّ
النقل عىل املختلف فقط ،ومل يراجع املصدر مبارشة ،فمثلاً يف كتاب ّ

اب�� ُن فهد اب��ن إدريس يف زمرة القائلني بعدم رشط ّي��ة (الرجوع إىل الكفاية) يف

يرصح ّ
بأن الرجوع إىل الكفاية
حت ّقق االستطاعة ،ولك ّن ابن إدريس يف الرسائر ّ
رشط ،فنالح��ظ وج��ود هذا الرأي املنس��وب إىل ابن إدري��س يف املختلف(((،
ويف مس��ألة (انعقاد اإلحرام بغري التلبية) يف حج التمتّع واإلفراد ِ
والقران ،عدَّ
ِّ

صاحب الرسائر يف ضم��ن املانعني ،وهذا مطاب��ق لتل ّقي العلاَّ مة يف
اب ُن فه��د
َ
املختلف ،واحلال ّ
أن عبارة ابن إدريس مغايرة للمختلف(((.

امله��ذب ،464/2 :املختل��ف( 204/5 :يف بي��ع احلي��وان)ّ .
ّ
املهذب:
=( 112/5يف الغ��رر).
 ،482/2املختل��ف( 133/5 :يف الدي��ون)ّ .
املهذب ،396/2 :املختل��ف( 201/5 :يف البيع
ّ
ّ
امله��ذب ،113/1 :املختلف:
امله��ذب ،395/2 :املختل��ف( 113/5 :يف املبيع).
احلي��وان).
امله��ذب ،131/1 :املختلف( 23/1 :يف الوضوء)ّ .
ّ
املهذب،314/2 :
( 10/1يف الطه��ارة).
املختل��ف( 158/4 :يف أح��كام الغنيمة)ّ .
املهذب ،391/2 :املختل��ف( 190/5 :يف املرابحة
ّ
ّ
امله��ذب،424/2 :
امله��ذب ،422-421/2 :املختل��ف( 176/5 :يف الرب��ا).
واملواضع��ة).
املهذب ،219/3 :املختلف( 86/7 :يف النكاح) .وّ ...
املختلف( 175/5 :يف الربا)ّ .
املهذب:

 ،441/2املختلف( 200/5 :يف معنى العرية).
((( ّ
املهذب ،122/2 :املختلف.86/4 :
((( ّ
املهذب ،164/2 :املختلف ،95/4 :الرسائر( 529/1 :يف كيف ّية اإلحرام).
((( ّ
(احلج).
املهذب ،177/2 :الرسائر ،506/1 :املختلف98/4 :
ّ
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وكذلك يف مسألة (وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عقلاً أو سم ًعا)،
نس��ب القول بالوجوب عق�ًل�اً مطل ًقا إىل اب��ن إدريس املوافق ملت��ن املختلف،
ولكن عبارة الرسائر رصحية يف التفصيل(((.

ويف (الض�مان والكفال��ة) يأيت ذكر اب��ن إدريس بعنوان مستش��كل ،وبعد بيان
اإلش��كال يقول ابن فهد يف مقام الر ّد عىل اإلش��كالّ :
إن هذا اجتهاد يف مقابل
الح��ظ وجوده يف
الن��ص ،وهذا اإلش��كال غ�ير موجود يف الرسائ��ر ،ولكن ُي َ

املختلف ،ويظهر ّ
أن هذا اإلشكال من العلاَّ مة نفسه(((.

أيضا -نس��ب
مخرا أو
خنزيرا)– ً
ً
ويف كت��اب الن��كاح يف موضوع (وق��وع املهر ً

ابن فهد احلكم ببطالن العقد إىل مقنعة الش��يخ املفيد ،واحلال ّ
أن رصيح عبارة

املقنعة عىل خالف ذلك ،واجلدير بالذكر ّ
أن العلاَّ مة يف املختلف نس��ب احلكم
املذكور إىل املقنعة(((.

ويف ب��اب (األطعمة) حتت عنوان (فرع) ينس��ب إىل املقنع القول بجواز جعل
دلوا ُيس��تَقى به املاء ،ولكن الشيخ الصدوق يف املقنع حكم بعدم
جلد اخلنزير ً
اجلواز ،ويف هذا املورد عبارات ابن فهد مطابقة لعبارات املختلف(((.

ّ
مستحل اخلمر
ويف كتاب احلدود كذلك نسب احلكم بوجوب إقامة احلدّ عىل
احللبي ،وهذه النسبة موجودة يف املختلف ،واحلال
بعد اإلقرار إىل أيب الصالح
ّ

احللبي يرى ّ
ّ
أن هذا يف دائرة اختيارات اإلمام(((.
أن
ّ

((( ّ
املهذب ،325/2 :الرسائر ،160/1 :املختلف.158/4 :
((( ّ
املهذب ،532/2 :الرسائر( 172/4 :باب الكفاالت) .املختلف( 157/5 :يف الكفالة).
((( ّ
املهذب ،389/3 :املقنعة .510 :املختلف.93/7 :
((( ّ
املهذب ،232/4 :املقنع ،302 :املختلف.132/2 :
((( ّ
املهذب ،86/5 :الكايف ،413 :املختلف( 121/9 :يف احلدود).
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6.6ع��دم وجود الرأي املنس��وب يف املص��در :ال نعثر أحيانًا عىل الرأي املنس��وب
س�ّم�ه ،ولكنه موجود يف املختلف ،فمثلاً ن ُِس��ب (اش�تراط الرجوع
إىل مصدر اّ
إىل الكفاي��ة) إىل ّ
�براج ،ولكن مل ُيعثر عليه يف هذا الكتاب ،ونقله
مهذب ابن ال ّ
املختلف(((.

رباج حرمة املعاملة عىل كلب الدار والزرع والبستان،
وكذلك نُسبت إىل ابن ال ّ

أيضا -القول بتحريم بيع
وهو غري موجود ،ويوجد يف املختلف((( ،ونَس��ب– ً
وثمن السباع إىل سلاّ ر يف املراسم ،وال يوجد فيه ،وجاء يف املختلف((( ،وال يوجد

احلك��م (بعدم جواز بيع العبد اآلبق إلاَّ مع الضميم��ة) يف ّ
رباج،
مهذب ابن ال ّ
ووردت هذه النسبة يف املختلف(((.

ش��اهد صدق عن��وان االحت��كار يف الزيت يف مقنع الص��دوق ،وورد يف
وال ُي َ
املختلف(((.

وكذل��ك ال ُي��رى احلكم (بعدم دخ��ول احلمل يف معاملة احلي��وان احلامل إلاَّ

شاهد
رباج .وهو موجود يف املختلف((( ،وال ُي َ
باشرتاط املشرتي) يف كامل ابن ال ّ
احلكم بـ (رصف املال املوىص به يف الرب يف حالة نسيان وجه الوصية) يف ّ
مهذب

رباج ،ولكن نقله املختلف(((.
ابن ال ّ

((( ّ
املهذب ،122/2 :املختلف( 86/4 :احلج).
((( ّ
املهذب ،347/2 :املختلف( 63/5 :املتاجر).
((( ّ
املهذب ،351/2 :املختلف.162/5 :
((( ّ
املهذب ،363/2 :املختلف.201/8 :
((( ّ
املهذب ،369/2 :املختلف.168/5 :
((( ّ
املهذب ،397/2 :املختلف.201/5 :
((( ّ
املهذب ،131/3 :املختلف.379/6 :
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ومل نعثر عىل احلكم بـ(عدم وجوب نفقة الصبية املدخول هبا شبهة) يف الرسائر
(املهذب) نُقل الق��ول ّ
ّ
(إن األم أوىل
وورد يف املختل��ف((( ،ويف كت��اب ن��كاح

وأح��ق بحضانة الول��د الصغري ،برشط ع��دم زواجها) عن مقن��ع الصدوق،
ّ
أيضا-
ولكنه غري موجود يف املقنع ،ونقله يف املختلف((( ،ويف كتاب الطالق– ً

صحة الطالق) إىل ّ
رباج
نسب احلكم بـ(اشرتاط تعيني املط ّلقة يف ّ
مهذب ابن ال ّ
ويوجد يف املختلف(((.

املحور ال�ساد�س :الأد ّلة الفقه َّية املعتمدة
ّ
املهذب البارع كتاب فقه استدال ّيل ،ويعدّ من الكتب املعتربة يف بيان األدلة الفقه َّية،

الكركي من الكتب االستدالل ّية عند اإلمام َّية(((.
وعدّ ه املح ّقق
ّ

وعليه فاالس��تدالل باألد ّل��ة واملصادر الفقه َّية وخاصة الس��نّة الف��ت للنظرّ ،
وأن

الحظ وجود االس��تدالل بالكتاب
الغالب يف االس��تدالل فيه هو بالروايات وإن كان ُي َ
واإلمجاع والعقل.

االستدالل بالسنّة

وم��ا هو جدير بالذكر يف هذا املج��ال هو أنّك ال ترى ّ
متفر ًدا بنقل رواية أو
املهذب ّ

إصدار رأي أو فتوى ،أي :إنك ال تش��اهد يف ّ
تفرد به أو رواية ال جتدها يف
املهذب قولاً ّ

املهذب من آثاره ،فمثلاً
تف��رد هبا يف غري ّ
املص��ادر الروائ ّية .نعم ،يمكن العثور عىل آراء ّ

أن ابن فهد قائل بجواز تقليد امليت يف زمن ّ
الكركي يف الرسائل ّ
تعذر املجتهد
عىل ما نقله
ّ
((( ّ
املهذب ،213/3 :املختلف.46/7 :
((( ّ
املهذب ،426/3 :املختلف( 26/7 :يف لواحق النكاح).
((( ّ
املهذب ،448/3 :املختلف.43/7 :
(الكركي).48/3 :
((( الرسائل
ّ
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ألن ابن فهد نفس��ه ي��رى ّ
الكركيّ ،
أن فتوى امليت
وفقدان��ه ،وكان هذا س��بب تعج��ب
ّ

ال اعتب��ار هلا ،وعند مش��هور اإلمام َّية التقلي��د جيب أن يكون للمجته��د احلي ،وفقدان
تعس االجتهاد ال يؤ ّدي إىل انتقال حكم التكليف ،ألنّه يرجع
املجتهد يف عرص بس��بب رّ

إىل تقص�ير املك ّلف ،ونس��ب املح ّق��ق الكركي هذا الق��ول إىل صاحب إيض��اح الفوائد
أيضا(((.
ً

الكركي ابن فهد من ّ
متأخري اإلمام َّية الذين يعمل بمراسيلهم((( ،ويعتقد
وقد عدّ
ّ

ّ
أن الس�يرة العمل ّية لفقهاء اإلمام َّية قائمة عىل العمل بمراسيل أمحد بن فهد ،عىل خالف

األول (ت 786هـ) التي ال يعتمد عليها ،ويع ِّلل اعتامده عىل مراسيل
مراس��يل الش��هيد ّ
يرصح بوصف اخل�بر ،يعني ّ
اب��ن فه��د يف ّ
أن ابن فهد ي��أيت باخلرب الصحيح
املهذب بأنّه ّ
بوصف الصحيح ،وباخلرب احلسن واملو ّثق بوصف كونه حسنًا ومو ّث ًقا ،ويرتك الضعيف

بدون وصف ،فيكون عالمة عىل ضعفه(((.

يرصح ّ
ّ
ب��أن من أصول
الكركي كتاب
وبع��د ذكر املح ّق��ق
ّ
امله��ذب يف كتب األد ّلة ِّ

أصحابنا العمل بروايات الكتب األربعة وكتب االستدالل ،ومن مجلتها ّ
مهذب الشيخ

أمحد بن فهد(((.

وعىل الرغم من كون ّ
بارزا يف نقل اآلراء واألد ّلة وتفكيكها وتبيني مواضع
املهذب ً

اخلالف ،إلاَّ أنّه كان فاقدً ا للقول الفصل واحلكم عىل اآلراء وتقييمها املعتدّ والواضح،
(الكركي).253/2 :
((( الرسائل
ّ
الكركي أس�ماء آخرين ،وهم :العلاَّمة الش��يخ مجال الدين اب��ن فخر املح ّققني،
((( ويذك��ر املحقق
ّ
(الكركي).46/3 :
والشيخ فاضل املقداد صاحب التنقيح .الرسائل
ّ
(الكركي).46/3 :
((( الرسائل
ّ
(الكرك��ي) .46/3 :وم��راده من كت��ب األد ّلة :خمتلف الش��يعة ،وتذك��رة ّ
العالمة،
((( الرس��ائل
ّ
وإيضاح الفوائد لفخر املح ّققني ،والتنقيح للفاضل املقداد.
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اهتم أحيانًا بالنقد والنظر إمجالاً أو تفصيل(((.
ومع هذا فقد ّ

ويف مواضع َن َقد إمجالاً واكتفى بعبارات من قبيل( :وهو ضعيف) ،أو(وهو نادر)،

أو(هذا قياس) ،أو(وال خيلو بعضها من دخل).

التفصييل ال يكتفي بعبارة خمترصة إمجال ّية ،بل يضع األد ّلة واحدة
ويف النقد والنظر
ّ

بعد واحدة يف بوتقة النقد.

واجلدي��ر بالذك��ر ّ
أن اب��ن فهد عىل أريك��ة النقد وتقيي��م اآلراء عبارات��ه عارية عن

التمجيد والثناء أو التوهني.

وخالل نقل اآلراء وبيان األد ّلة يذكر أحيانًا وجه االس��تدالل بالرواية((( ،أو وجه

داللة الرواية((( أو وجه احلكم((( ،أو يأيت بشاهد ومؤيد(((.

ِ
سم من حماكامته لآلراء واقعة يف دائرة الدراية والرواية(((.
وبنا ًء عىل هذا ،فق ٌ

ويف حال كون الدليل قولاً نقل ًّيا يف طريقه ضعف باإلرسال ،أو االنقطاع ،أو لكون

الراوي جمهولاً أو منحر ًفا يف املذهب ،نراه يش�ير إىل ذلك ،ويتّضح من تعدّ د موارد نقد
سند الروايات اهتاممه بطريق الرواية(((.

(الكركي).47/3 :
((( الرسائل
ّ
ّ
امله��ذب ،434 ،133 ،132/1 ،45/2 ،105/1 :وكذل��ك،128 ،123/2 ،114/1 :
(((
.536 ،91 ،82/5 ،162 ،114/4 ،536 ،98 ،34/3 ،368 ،286 ،159 ،136
((( ّ
املهذب.79/4 :
((( املصدر نفسه.164/1 :
الذمي يف مقربة املس��لمني .وكذلك،105/2 :
((( املصدر نفس��ه .181 :وجه احلك��م بدفن ميت
ّ
.126 ،111
((( املصدر نفسه.175 ،171 :
الفقهي ،يذكر ابن فهد أربعة أوجه=:
((( ويف ع ّلة اتيانه بمتن الرواية يف مقام الفتوى ،وبيان الفرع
ّ
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الصحة والضعف واإلرسال والرفع ،فمثلاً
ويف نقل الرواية يلتزم بوصفها من حيث
ّ

عندما تكون رواية مرسلة متل ّقاة بالقبول يبينّ وجه املقبول َّية((( أو االستناد إليها.

الطويس وغريه وكذا عدم املعارض
إنّه يعدّ عمل األصحاب ونقل فحوهلم كالشيخ
ّ

من وجوه جربان اإلرسال وضعف الطريق.

وجها لالعتامد عىل الرواية املقطوعة أو املرس��لة أو الضعيفة
ويف النهاي��ة ،إذا مل جيد ً

ّ
قارصا عنده يف
يرصح بكوهنا ناقصة((( ،وقد يكون– أحيانًا -مدلول الرواية
املستدل هبا ً
ّ
إثبات املدّ عى ،فيعبرّ عنها بعبارة قصرية((( ،وأخرى -ويف مقام اتِّباع القول األحس��ن-
يأيت بجملة قصرية للتأييد(((.

والبن فهد يف جمال نقل الرواية النزعات األصول َّية التال ّية:
بحجة(((.
1.1خرب الواحد ليس ّ
ربا واحدً ا(((.
2.2عمل األصحاب بالرواية جابر لضعف السند ،وإرساله وكونه خ ً
نصا
=أ .ق��د ال يك��ون مضمون الرواية خمتار الفقيه أحيانًا ،فيتو ّقف يف مقام اإلفتاء فيأيت بالرواية ًّ
مع ذكر سندها .ب .قد يكون مضمون الرواية خمال ًفا للقواعد واألصول فيكون اإلتيان بالرواية
ُمشعر ببيان ع ّلة احلكم .جـ .قد تُنتزع الفتوى من الفحوى ،فيكون ذكر الرواية ملفتًا للمخاطب
إىل أصل احلكم .د .يلفت ذكر الرواية وسندها إىل حج ّيتها وعدم حج ّيتهاّ .
املهذب.286/5 :
((( ّ
املهذب.135 ،134/3 ،49/2 ،187 ،81/1 :
((( ّ
املهذب.146 ،22/4 ،26 ،25 ،24/2 ،204 ،151-150 ،95 :
((( عب��ارات من قبيل( :ه��ذه قضية يف واقعة)( ،حكم خاص يف واقع��ة خاصة)( ،واقعة فال جيب
ّ
مفصلة
(إنا حكاي��ة ح��ال).
امله��ذب .286 ،283 ،202/5 ،369/2 :وقد ت��أيت ّ
تعدّ هي��ا) ،هّ
أحيانًاّ .
املهذب.94/5 ،171/1 :
((( عبارات من قبيل( :وهو قوي)( ،وهو املعتمد)ّ .
املهذب.92 ،84/5 :
((( ّ
املهذب.463/1 :
((( املصدر نفسه.134/3 ،49/2 ،567 ،463 ،182 ،81 :
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3.3عدم جواز خمالفة املش��هور((( :يس��تفاد من نقد ابن فهد لبعض االستدالالت
الفقه َّية عدم جواز خمالفة املش��هور ،فمثلاً يق��ول :هذا القول مردود ،ملخالفته

للمش��هور من جهات ثالث ،ومن هنا تراه ينتقد اب��ن إدريس أحيانًا ملخالفته
املشهور(((.

صحيحا ال يصلح لتخصيص (عمومات األد ّلة
4.4احلديث غري املتواتر وإن كان
ً
القطعية) ،و(األصول املس ّلمة) القائم عليهام اإلمجاع(((.

جم��رد خمالفة الرواية الصحيحة لألصول ،والعمومات ال جيب أن يكون س��ب ًبا
ّ 5.5
إلمه��ال تلك الرواية ،وما دام إم��كان تأويلها وإعادهتا إىل دائرة مفاد األصول
قائماً  ،ملا جاز ترك العمل هبا(((.

6.6ل��زوم التعبد بالنق��ل وكون االجتهاد يف مقابل النص خط��أ((( ،ويف هذا املورد
أيضا اتهَّ َم اب ُن فهد اب َن إدريس باالجتهاد يف مقابل النص(((.
ً

التمس��ك باحلدي��ث الضعيف،
التمس��ك باحلديث املرس��ل أق��وى وأوىل من
ّ
ّ 7.7
ّ
ّ
شك ّ
وال ّ
استدل– أحيانًا-
يستدل به ،ولكن
أن احلديث الضعيف مردود وال
بكثري من املراسيل ،و ُيطلق عليها الصحيح(((.

8.8القي��اس ممن��وع مطل ًقا ،وباطل من اإلس��اس ،ويف نظر ابن فه��د األصل عدم
((( ّ
املهذب.498/4 :
((( املصدر نفسه.498 :
((( املصدر نفسه.233 ،222/1 :

((( املصدر نفسه.433 ،432/2 :
((( املصدر نفسه.532 ،215 ،214 :
((( املصدر نفسه.532 :
((( املصدر نفسه.146/4 :
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تع��دّ ي ورساية حكم من املنصوص إىل غري املنصوص ،وبنا ًء عىل هذا فهو من
ِ
رارا مل يطق استداللاً
أحس بوجود قياس يف أسلوبه(((،
َّ
املخالفني للقياس ،وك ً
ويمكن اإلشارة إىل املوارد التالية:

القضائي الذي ينوي الصائم فيه وس��ط النهار جمز ًيا
أ .احلك��م بكون الص��وم
ّ
ه��و رصيح الرواية ،ولكن تعدية هذا احلك��م بدليل األولو ّية((( إىل الصوم
أيضا وس��ط النهار(((-
املؤق��ت املحدود أو املعينّ وقته -وقد نوى الصائم ً
خاص��ة ،والتعدية هذه قياس
غري جائ��ز ،لورود الرواية يف ص��وم القضاء ّ

ف��أول دليل ابن فه��د إلبطال احلك��م باإلجزاء ه��و حت ّقق مصداق
باط��لّ ،
القياس(((.

ب .ذه��ب بعضهم إىل ّ
يب كصوم القض��اء الواجب آخر
أن الصوم االس��تحبا ّ
وقت ن ّيته هو الزوال ،ودليلهم ّ
مس��تحب ،ووقت ن ّيته كوقت
أن هذا صوم
ّ
الواجب منه ،كاتحّ اد وقت ن ّية الصالة املستح ّبة مع الواجبة ،فريى ابن فهد

قياسا باطل(((.
هذا االستدالل ً

الطويس يف
ج .يف ب��اب اللقطة ،ل��و كان للحيوان الضائع نفع ،ذهب الش��يخ
ّ
النهاية((( إىل ّ
أن الواجد جيوز له استيفاء منافعه بإزاء ما ينفق عليه ،واحتمل

قياسا بحكمه يف باب الرهن من جواز ركوب
ابن فهد أن يكون هذا احلكم ً
((( ّ
املهذب.402 ،199 ،83/5 ،305/4 ،140/3 ،428 ،16 ،13/2 :
((( ّ
متعني ،فاألوىل اإلجزاء.
ألن زمن هذا الصوم ّ
معني وقته ،والفرد ينوي الصوم وسط النهار.
((( صوم ّ
((( ّ
املهذب.13/2 :
((( املصدر نفسه.16 :
((( النهاية.324 :
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احلي��وان املرهون بإزاء م��ا ينفق عليه ،وه��ذه التعدية عند اب��ن فهد قياس

ممنوع(((.

د .يف مق��دار د ّي��ة أعضاء احليوان :ذهب الش��يخ يف اخل�لاف((( وابن إدريس
يف الرسائ��ر((( إىل أنّه( :نصف قيمة احليوان يف ّ
كل م��ا يف البدن منه اثنان)،

فيك��ون د ّية العين�ين أو اليدين كامل قيمة احلي��وان ،وض ّعف ابن فهد هذا
قياس��ا ،ويرى ّ
أن الرواية واردة يف خصوص بدن اإلنس��ان،
القول ،لكونه ً
والتعدية إىل احليوان خطأ(((.

هـ .يف باب القصاص ،يف مس��ألة (هل ّ
إن تكرار اإلقرار بالقتل له موضوع ّية،
أم يكفي مرة واحدة؟) ذه��ب بعضهم إىل اعتبار التكرار ،أ ّما ابن فهد فهو

قياسا بموضوع اإلقرار بالزنا والرسقة(((.
يرى هذا ً

9.9الرواي��ة الضعيفة واملرس��لة ال يمكنه��ا معارضة األصل
العم�لي((( ،واألصل
ّ
أيض��ا معت�بر في�ما إذا كان مأمونًا من معارض��ة النص املعترب((( ،بن��ا ًء عىل هذا
ً

ال يق��دّ ر أصل اإلباحة عىل تنحية الرواية املعتربة املش��تملة ع�لى النهي جان ًبا،

لداللة النهي طب ًعا عىل احلرمة(((.
((( ّ
املهذب.305/4 :
((( اخلالف ،212/5 :م .95
((( الرسائر.380/3 :
((( ّ
املهذب.402-401/5 :

((( املصدر نفسه.199 :
((( املصدر نفسه.464/2 ،155/1 :
((( املصدر نفسه.432 ،369 ،214/2 :
((( املصدر نفسه.140/1 :
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نع��م ،قد خيتار ابن فهد الس��كوت أحيانًا عند تعارض األصل والنص((( ،ويف
ّ
ثم أتى بالنص(((.
حالة توافق األصل والنص
استدل ّأولاً باألصلّ ،

مل يكن منهج ابن فهد يف ّ
الحظ وجود آراء هلم
املهذب منهج فقه اجلمهور ،ولكن ُي َ

يف بعض املواضع ،ومبناه غال ًبا يف اهتاممه برأهيم -بتقصيّ املوارد -األمور التالية:

1.1يف حالة اهتامم املصدر أو املصادر -التي يرجع إليها ابن فهد -برأي اجلمهور،
أيضا بنقله ،وعمدة هذه املصادر كت��ب العلاَّ مة (التذكرة واملنتهى)،
يق��وم هو ً

وباألخص معترب املح ّقق(((.

التعرض
تم ّ
2.2إذا كان منش��أ موضوع املس��ألة هو فقه أهل السنّة ،وبطبيعة احلال ّ
له ،كبحث (التأمني والتكفيف) يف الصالة(((.

3.3إذا كان املوضوع ّ
التعرض هلا(((.
فيتم ّ
حمل اتفاق اإلمام َّية واختالف اجلمهورّ ،
4.4املس��ألة موضع اتفاق اإلمام َّية واجلمهور ،ولكن هناك قول ش��ا ّذ بينهم (بيان
القول الشاذ من اجلمهور)(((.

النبوي غال ًب��ا يف تثبيت حكم عنوان ّ
كل
5.5يالح��ظ وجود االس��تدالل باحلديث
ّ
باب
فقهي(((.
ّ

((( ّ
املهذب.222/2 :
((( املصدر نفسه.501 ،411/3 ،289 ،205 ،169 ،131 ،31/2 ،409 ،379/1 :
((( املصدر نفسه.57 ،28/2 :
((( املصدر نفسه.390 ،367/1 :

((( املصدر نفسه.82/3 ،187-186 :
((( املصدر نفسه.177/5 ،184-183 :
((( املص��در نفس��ه،94 ،80 ،48 ،30 ،17 ،10 ،6/3 ،566 ،522 ،119 ،9/2 ،78 ،77 :
.597 ،176 ،122 ،6/4 ،521 ،507 ،441 ،440
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وهنالك أمور بصدد إثبات ما ييل:
•بيان دليل صاحب الرأي (ما استند إليه الفقهاء)(((.
ّ
استدل به من أصل أو قاعدة(((.
•بيان ما
•تأييد دليل اخلاصة عن طريق اجلمهور(((.
ّ
استدل به أهل السنّة(((.
•بيان ما

الكتاب الكريم
الحظ وجود االس��تدالل بالكت��اب الكريم يف إثبات وج��وب أو حرمة أو أصل
ُي َ

مرشوع ّي��ة وجواز ممّا ورد يف األبواب الفقه َّية ،واس��تمر هذا االس��تدالل به يف مواضع

م��ن املتن ،نعم ،أغلب هذه املواضع هو نقل قول ع��ن فقهاء آخرين أو عمدة ما جاء يف
ّ
ّ
استدل به غري املؤ ّلف من الفقهاء(((.
املهذب من االستدالل بالكتاب هو ما

ّ
اس��تدل ابن فهد بآي��ات نفي العرس واحل��رج أو القصص القرآن ّية
ويف ه��ذا املجال

ّ
واس��تدل إلثب��ات حرمة اخلمر بخمس آيات ،وقد
إلثبات مرشوع ّية بعض األعامل(((،
سرِ
ِ
فص��ل البحث يف آيتني منه��ا ،أي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ّ
َّ�َم� ا ْلـخَ ْم ُر َوا ْل َـم ْي ُ
ين َآمنُوا إِن اَ
((( ّ
املهذب.429 ،70/3 :
((( املصدر نفسه.236 ،234/4 ،259/3 ،127/2 :
((( املصدر نفسه.124 :
((( املصدر نفسه،307 ،285 ،214 ،203 ،199 ،138 ،134/1 ،201/3 ،367 ،187/1 :
،152 ،151/4 ،201 ،200 ،80/3 ،179/2 ،527 ،526 ،511 ،428 ،408 ،364
.178 ،177 ،41/5 ،424 ،423
((( املصدر نفسه.29/3 ،197/2 ،454 ،210 :
((( املصدر نفسه.77-76/5 ،179 ،9/2 :
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ّ
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الش�� ْي َط ِ
��س ِم ْن َع َم ِل َّ
��ون * إِ َّنماَ ُي ِريدُ
اجتَن ِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ان َف ْ
��اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
نص ُ
َواألَ َ
ِ
اء فيِ ا ْلـخَ ْم ِ
َّ
��ر َوا ْل َـم ْيسرِ ِ َو َي ُصدَّ ك ُْم َع ْن ِذك ِْر اهلل
الش�� ْي َط ُ
ان َأ ْن ُيوق َ
��ع َب ْينَك ُْم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْض َ
(((
ثم أنّه ّقرب االس��تدالل يف ثامنية وجوه((( ،وقد
الص�لا َِة َف َه ْل َأ ْنت ُْم ُمنت َُه َ
��ن َّ
َو َع ْ
��ون ﴾ ّ ،
الحظ أحيانًا -ويف خالل نقل اآلراء واألد ّلة -إبداع دليل قرآين من قبل ابن فهد(((.
ُي َ

اإلمجاع

ٍ
استعمل اإلمجاع يف ّ
ومصاديق متعدّ دة:
معان
املهذب يف
َ

1.1االلت��زام العميل للصحاب��ة ،ونرى اب َن فهد أحيانًا يأخ��ذ بنظر االعتبار مفهوم
العميل للصحابة يف معنى اإلمجاع ،فمثلاً يف موضوع لزوم تعيني مدّ ة
االلت��زام
ّ
عق��د املكاتبة بني العبد واملال��ك ،قال ببطالن املكاتبة العاري��ة عن املدّ ة ،لقيام
العميل به ،وهذا إمجاع منهم عىل تعيني املدّ ة يف عقد
س�يرة الصحابة والتزامهم
ّ
املكاتب��ة ،لعدم وجود ما يدل عىل إجراء عقد مكاتبة عارية عن املدة من عرص

النبي إىل عرص املؤ ّلف(((.

ِ
رصح يف ّ
رارا كثرية -بإمجاع يشاهد
املهذب -م ً
2.2اتفاق آحاد أو عا ّمة املس��لمنيّ :
فقه��ي ،ويف ّ
يف ّأول ّ
فقه��ي ،وبعد تعريف العنوان اس��ند
كل كت��اب
كل ب��اب
ّ
ّ

رصح
مرشوع ّيته إىل الكتاب والسنّة واإلمجاع ،ومراده من لفظ اإلمجاع-عىل ما ّ
به -اتفاق املسلمني واملقبولية عند آحاد أهل اإلسالم(((.

((( املائدة.91-90 :
((( ّ
املهذب.78-77/5 :

((( املصدر نفسه.237/1 :
((( املصدر نفسه.88/4 :
((( املصدر نفسه،7/3 ،555 ،547 ،536 ،522 ،492 ،297 ،119 ،10/2 ،278 ،78/1 :
=،7/4 ،549 ،548 ،522 ،508 ،480 ،441 ،440 ،236 ،151 ،95 ،81 ،30 ،19 ،11
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رصح ابن فهد يف مواضع باتّفاق علامء اإلس�لام كا ّفة
3.3اتّف��اق علامء اإلس�لامّ :
-اإلمام َّي��ة واجلمهور((( ،-ومن هذه املواضع :اس��تحباب اش�تراط املعتكف

ع�لى ر ّبه إن ع��رض له عارض أن خيرج م��ن االعتكاف ،فف��ي حالة عروض

عارض ومانع جيوز ل��ه اخلروج عن االعتكاف ،ويرى ابن فهد ّ
أن هذا احلكم
هو مورد اتّفاق كا ّفة علامء اإلس�لام ،ويستثني مالكًا ،فإنّه يرى ّ
أن هذا الرشط
ٍ
مناف لالعتكاف(((.

(((
تكرر جميء اإلمجاع هبذا املعنى،
4.4اتّفاق اإلمام َّية عىل عدم وجود خمالف  :وقد ّ

أي :عدم وجود من ينكره وخيالفه((( ،وغالب هذا اإلمجاع منقول عن آخرين،
وتل ّقى هذه املوارد بالقبول ،ويف موارد ا ّدعى فيها االتفاق ،ودليله عدم وجود

املخالف(((.

وبالرغ��م من وجود االختالف بني اإلمجاع وع��دم املخالفّ ،
ألن اإلمجاع هو
حتصيل االتّفاق ،وعدم املخالف معناه عدم وجدان اخلالف ،إلاَّ ّ
أن تعليل ابن

ظاهر يف احتادمها.
فهد يف عبارته
ٌ

=.240 ،216 ،87 ،79 ،65/5 ،507 ،153 ،134 ،110 ،86 ،54 ،19 ،11
((( ّ
املهذب.204 ،43 ،21/3 ،501 :
((( املصدر نفسه.103/2 :
ألن أحدً ا ال ينكرهّ .
((( وهذا إمجاعّ ،
املهذب.287/5 :
((( ّ
املهذب،472 ،367 ،301 ،289 ،264 ،237 ،223 ،222 ،183 ،153 ،117 ،86/1 :
،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
((( املصدر نفسه.426/3 :
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5.5اتّف��اق اإلمام َّي��ة مع وج��ود خمال��ف ال ُيعتنى به :يتّف��ق أحيانًا وج��ود خمالف
لالتف��اق ،ويف هذا املج��ال نرى عدم اعتناء ابن فهد به م��ع علمه به((( ،وع ّلته
تصوره ّ
 عنده -تقدّ م اإلمجاع عليه ّأن االعتناء باملخالف
وتأخره عنه((( ،ويف ّ
غري املستحق لالعتناء يؤدي إىل عدم انعقاد اإلمجاع(((.

وم��ن مجلة هؤالء املخالفني الذين ذكرهم ابن فهد((( ،أبو يعىل ّ
س�لار بن عبد

اإلس��كايف ،وابن إدريس ويف مواضع غري
جلنيد
ّ
العزيز ،وابن أيب عقيل وابن ا ُ
قليلة نسب ابن فهد دعوى اإلمجاع إىل علامء اإلمام َّية(((.

ٍ
مورد ،وه��و دعوى
وظاه��ر عبارات��ه قبول��ه لغال��ب هذه اإلمجاع��ات ،ع��دا
يب يف كش��ف الرم��وز يف قبول ش��هادة الصب��ي يف اجلروح
إمج��اع الفاض��ل اآل ّ

والقص��اص في�ما إذا بل��غ عرش س��نني((( ،ومنع دع��وى اإلمجاع هن��ا ،لوجود

املخالف(((.

وقد يصدر عنه أحيانًا دعوى اإلمجاع ،كدعواه اإلمجاع يف اشرتاك احلضانة بني

األبوين مدة احلولني وسقوطها بعد البلوغ(((.

وظاه��ر العب��ارات ّ
أن املراد من ه��ذا اإلمجاع ه��و اتفاق العلامء املش��ار إليه فيام
تقدّ م.

((( ّ
املهذب.180 ،179/5 ،399/4 ،471 ،352 ،251/3 ،545/2 :
((( وقد تقدمها اإلمجاع وتأخر عنهّ .
املهذب.545/2 :
أصال»ّ .
مؤثرا يف اإلمجاع مل يوجد اإلمجاع ً
املهذب.180/5 :
((( قال« :ولو كان هذا املقال ً
((( ّ
املهذب.180/5 ،399/4 ،545/2 :
((( املصدر نفسه.79/5 ،558/1 :
((( كشف الرموز .515-514/2
((( ّ
املهذب.507/4 :
((( املصدر نفسه.426/3 :

149

والنكت��ة األخرية يف اإلمج��اعّ :
أن خرق اإلمجاع املركّب -عن��د ابن فهد -غري

جائز(((.

العقل
ّ
املهذب بالعقل يف مواضع معدودة .نعمّ ،
اس��تدل ّ
إن االستدالل باألصول العمل ّية

العقل ّية مثل الرباءة ،واالحتياط ،والتَّخيري من مصاديق االستدالل بالعقل ،وهو مشاهد
أيضا يف ّ
املهذب(((.
ً

ّ
وإن ابن فهد يف هذا الكتاب بصدد بيان أد ّلة اآلراء ،فإنّه ينقل االستدالل باألصل

العم�لي ا ُملس��تدَ ّل به يف ّ
العقيل ذك��ره إىل جانب الدليل
كل رأي ،وكلام التج��أ إىل الدليل
ّ
ّ
النق�لي بِ َعدّ ه دليلاً م��ن أد ّلة الرشع ،ومن مجلة موارد االس��تدالل بحكم العقل املواضع
ّ

التالية:

1.1أفضل ّي��ة ص�لاة ّأول الوقت((( :ال يطرح اب��ن فهد كيفية االس��تدالل ،مراعا ًة
لالختصار.

العقل
2.2وج��وب األمر باملعروف والنهي عن املنكر((( :يس��ند القول بالوجوب
يّ
لألم��ر باملعروف والنهي عن املنكر إىل الش��يخ وابن إدريس والعلاَّ مة ،ويذكر
األول املنطقي).
االستدالل يف قالب (الشكل ّ

3.3حرمة الغصب((( :إذ يرى ّ
أن احلكم بحرمة الغصب ببدهية العقل.
((( ّ
املهذب.288 ،287 ،141/1 :

((( املصدر نفسه.564 ،21/3 ،254/2 ،428 :
((( املصدر نفسه.299 :
((( املصدر نفسه.325/2 :
((( املصدر نفسه.246/4 :
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4.4ع��دم إرث القاتل ً
خطأ من الد ّية التي تدفعه��ا العاقلة((( :ويف هذا يقول :وإن
قلنا بوجوب الد ّية عىل العاقلة ابتدا ًء ...حيتمل ضعي ًفا اإلرث (إرث األب من
د ّية ابنه الذي قتله ً
خطأ) ،عملاً بعموم آيات التوريث ،واألقوى عند املصنّف

أن مثل ه��ذا األب ال يرثّ ،
والعلاَّ م��ة هو ّ
تتحمل جنايته (جناية
ألن العاقل��ة
ّ
األب) ،فال ُيعقل دفعها إليه.

املحور ال�سابعّ :
املهذب البارع يف نظر الفقهاء
اهتمت املتون الفقه َّية املتأخرة بآراء وأفكار ابن فهد الواردة يف ّ
املهذب البارع.

الحظ وجود هذا االهتامم يف عرص املؤ ّلف نفسه كذلك يف كتاب (الدّ ّر املنضود)
و ُي َ

(((

الفقعاين (ت 855ه��ـ)((( ،نعمّ ،
إن ابن طي قد نقل يف ه��ذا الكتاب عن ابن
الب��ن طي
ّ
أيضا((( ،وأشاد ابن طي بكتاب
فهد من كتابيه (املوجز احلاوي) ،و(تبرصة املتع ّلمني)((( ً

املهذب البارع((( ،وقد ينقل أحيانًا خالصة من ّ
ّ
صحيحا(((.
املهذب ،ويراه
ً

ّ
مه��ذب ابن فهد يف كتبهم برصاحة
تعرضوا آلراء
ومن الفقهاء املش��هورين الذين ّ
املح ّق��ق الكرك��ي يف الرس��ائل وجامع املقاص��د ،وي ِ
ش��اهد آراء ابن فهد -بع��د املح ّقق
ُ
ّ
((( ّ
املهذب.423-422/5 :
الدر املنضود يف معرفة صيغ الن ّيات واإليقاعات والعقود.
((( ّ
العامل الفقعانيّ (ت 855هـ)
حممد بن طي
عل بن مجال الدين َّ
يّ
عل بـن يّ
((( زيـن الدين أبو القاسم يّ
نقلاً عن :جمالس املؤمنني أنّه من تالميذ ابن فهد .والبن طي قصيدة قاهلا يف ابن فهد ،مدحه فيها
مدحا بلي ًغا .جمالس املؤمنني.580/1 :
ً
((( هذا الكتاب غري (التبرصة) ّ
للعالمة.
الدر املنضود.15 ،5 :
((( ّ
((( رياض العلامء.159/4 :
الدر املنضود.287 ،199 ،110 :
((( ّ
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الوه��اج للفاض��ل
القطيف��ي((( (ت  ،)950ويف الرس��ائل(((،
الكرك��ي -يف ال�سراج ّ
ّ
ّ
وروض اجلن��ان((( ،ومس��الك األفهام((( للش��هيد الث��اين (ت  ،)966فقد نقل الش��هيد

الثاين يف الروض -مضا ًفا إىل نقله عن ّ
(املحرر)
املهذب -عن آثار أخرى البن فهد مثل
ّ
واملوجز((( ،ويف املس��الك يكتفي أحيانًا بنقل رأيه من دون ذكر اس��مه رصاح ًة ،وأخرى

يذكر اسم كتابه(((.

ّ
حممد
ويمكن اإلش��ارة إىل فقهاء آخرين اهتموا
باملهذب يف آثارهم ،منهم :الس�� ِّيد َّ

اهلندي
الس��بزواري (ت 1090ه��ـ)((( ،والفاضل
العام�لي (ت 1009هـ)((( ،واملح ّقق
ّ
ّ
ّ
(ت 1137ه��ـ)((( ،والس�� ِّيد عبد اهلل
اجلزائري (ت 1180ه��ـ)( ،((1واملحدّ ث البحرانيّ
ّ
(ت 1186هـ)(.((1

ّ
ّ
املتأخري��ن ،وم��ن
امله��ذب يف كت��ب الفقه��اء
الح��ظ وج��ود االس��تناد إىل
و ُي َ

(((1
العاملـ��ي (ت 1009ه��ـ) ،رياض
حمم��د ج��واد
ّ
مجلته��ا :مفت��اح الكرام��ة للس�� ِّيد َّ

الوهاج.69 :
((( الرساج ّ
((( الرسائل.197 :
((( روض اجلنان.389 :
((( مسالك األفهام .389 ،14/2
((( روض اجلنان.345 ،134 ،59 :
((( املسالك.328/15 ،15/2 :
((( مدارك األحكام.134/1 :
((( ذخرية املعاد ،410 ،63/1 :كفاية األحكام .297/2
((( كشف اللثام.475/1 :

( ((1التحفة السنية.104 :
( ((1احلدائ��ق الن��ارضة،259/20 ،475 ،467 ،409 ،283/19 ،371/16 ،141/5 :
.217 ،25/22 ،365 ،67/21
( ((1مفتاح الكرامة.355/9 ،117/8 :
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ّ
املهذب البارع يف �شرح املخت�صر النافع
(((
الطباطبائي (ت 1231هـ) ،وغنائم األ ّيام((( ،ومناهج األحكام
عل
ّ
املسائل للس ِّيد يّ

(((

النراقي
القم ّي (ت 1231هـ) ،وعوائد األ ّيام((( ،ومس��تند الش��يعة((( للمح ّقق
ّ
للمريزا ّ

(((
النجفي (ت 1266هـ).
ملحمد حسن
(ت 1244هـ) ،وجواهر الكالم
ّ
َّ

نتائج البحث
ّ
ّ 1.1
امله��ذب البارع الذي ه��و من تأليف مجال الدي��ن أيب الع ّباس أمحد بن فهد
إن
ِ
احل يِّ ّل ،وهو رشح استدال ّيل لكتاب (املخترص النافع).
2.2ينبغي عدم اخللط بني املؤ ّلف وبني شخص ّية أخرى معارصة له ،وهو :شهاب
األحسائي.
املرضي
الدين أمحد بن فهد
ّ
ّ

3.3ركّ��ز الكتاب عىل نق��ل األقوال الفقه َّي��ة لفقهاء اإلمام َّي��ة املعروفني إىل عرص
املؤ ّلف (841-757هـ).

احل يِّل وبمختلف الشيعة للعلاّ مة ِ
ِ
واضحا يف
احل يِّ ّل
ً
4.4وكان تأ ّثره باملعترب للمح ّقق ّ
الكتاب.

5.5اعتمد األد ّلة األربعة يف االستدالل ،وهي :الكتاب ،السنّة ،اإلمجاع ،العقل.
ّ
باملهذب البارع عناية كبرية.
6.6وقد ُعني الفقهاء الذين تلوا عرص املؤ ّلف
((( رياض املسائل.205/13 ،219/1 :
((( غنائم األيام.176 ،125/5 ،283/4 ،459 ،260/1 :
((( مناهج األحكام.729 :

((( عوائد االيام.786 :
((( مستند الشيعة.474 ،106/10 ،283/8 :
((( جواه��ر ال��كالم،224/24 ،330/20 ،324 ،287/11 ،263/6 ،101 ،43 ،41/5 :
.29/26
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()5

َّ
املقداديــة
املسائــل
ّ
حللِّ ّي
ألبي عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل
السيوري ا ِ
(ت 826هـ) وجواباتها للشهيد َّ
األول (ت 786هـ)

حتقيق
ُّوري
ال�شيخ خالد الغف ّ

جملَّة فقه �أهل البيت ،العدد  ،44ال�سنة احلادية ع�شرة1427 ،هـ2006/م

امل�سائل املقداد َّية
ّ
إن هذه الرس��الة مش��تملة عىل أس��ئلة مطروحة من قبل الفاضل املقداد عىل شيخه

األول مع أجوبتها التي أجابه هبا عنها.
الشهيد ّ

متنوعة ومن أبواب خمتلفة :أحكام
وكان عدد هذه املس��ائل سب ًعا وعرشين مس��ألة ّ

احلج ،البيع ،املضاربة،
املياه ،الطهارة ،النجاس��ات ،اآلنية ،الصالة ومقدّ ماهتا ،اخلمسّ ،
الوديعة ،الوكالة ،أخذ األجرة عىل األذان ،االستخارة ،الوصية ،حكم مال الكافر.

وقد بذلنا جهو ًدا لتصحيحها ،وكدنا أن ننرشها لكن شاء اهلل أن نعثر عىل من سبقنا

لتحقيقها من قبل ونحن مل نكن عىل ا ّطالع بذلك ،إذ نرشت الرسالة يف دورية (تراثنا)،
العددين الثاين والثالث من الس��نة الثانية عام 1407هـ بتحقيق الش��يخ ع ّباس احلسون،

ول��دى مراجعتي لتحقيق الرس��الة اتّضح يل م��دى اجلهود الكبرية الت��ي بذهلا جزاه اهلل
خط رديء يصعب متييز قراءته ،ويبدو ّ
خريا ،لكون املخطوطة ذات ٍّ
أن الناس��خ مل يكن
ً

صاحب خربة يف الفقه ،لكون املخطوطة مليئة باألغالط العلم َّية واالمالئ َّية.

وب��دا يل أن أتراج��ع عن نرش الرس��الة التي حققته��ا اكتفاء بالتحقي��ق الذي قام به

الشيخ الفاضل احلسون ،لكن بعد أن د ّققت النظر اكتشفت بعض النواقص التي فاتت

املح ّقق املو ّقر ممّا دعاين إىل العزم عىل نرشها.

احلس��ون يف حتقيقه إلاَّ ّ
أن األمانة العلم َّية
وعىل الرغم من إجاليل ملا قام به الش��يخ ّ

عيل أن أشري إىل بعض املوارد التي فاتت سامحته ،منها:
تفرض ّ
1.1هبة البيع ← هبة املبيع .ص ،366س.8

2.2وله عليه ← وله عليهم .ص ،366س.12
3.3أم عىل تقدير لزوم قس��ط ← أم [ال]؟[ .و] عىل تقدير لزوم قسطه .ص،366
س.20
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4.4يف الوق��ت وع�لى بدنه نجاس��ة ← يف الوقت .و[إذا كانت] عىل بدنه نجاس��ة.
ص ،368س.1

5.5إن تغيرّ بالوضوء ← [أي يتعينّ ] الوضوء .ص ،368س.9
فحت أو معك ← فحكّه أو معك .ص ،368س.14
ّ 6.6
للحجة عىل ذلك .ص ،369س.9
7.7للحج َّية عىل ذلك ←
َّ
8.8وأنفق وكيل صاحبها ← وأنَّه وكيل صاحبها .ص ،371س.13
9.9إذا مل يرد ← إذ مل يرد .ص ،372س.12
والركاب .ص،374
1010وأ ّم��ا املركب واللجام واملركب ← وأ ّما املركب واللجام ّ
س.18

إىل غري ذلك من املوارد.
مضا ًف��ا إىل بعض املوارد التي وردت فيها عب��ارات مومهة حتتاج إىل توضيح ،فقد

وضحناها يف اهلامش.
ّ

هذا وقد رأينا من املناسب تقديم تعريف عاجل بالسائل واملجيب.

ترجمة ال�شهيد الأ ّول
حممد بن مجال الدين مك ّّي بن شمس الدين
هو الش��هيد السعيد الش��يخ أبو عبد اهلل َّ

جزين من قرى جبل عامل.
النبطي
حممد بن حامد بن أمحد
يني ،نسبة إىل ّ
العاميل ّ
اجلز ّ
ّ
َّ
ّ

ل��ه آثار علم َّي��ة كثرية ،منه��ا .1 :اللمعة الدمش��ق َّية .2 ،ال��دروس الرشع َّية يف فقه

اإلمام َّي��ة .3 ،األلف َّي��ة .4 ،النفل َّي��ة .5 ،البيان .6 ،ذكرى الش��يعة إىل أح��كام الرشيعة،
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 .7غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد .8 ،القواعد والفوائد.
ّ��ي ،وفخر املح ِّققني ،وعمي��د الدين ،وقطب
ومن ش��يوخه :والده مجال الدين مك ّ

الرازي.
الدين
ّ

النجار،
ومن تالمذته :أمحد بن القاس��م بن زهرة
احلس��يني ،ومجال الدين أمحد بن ّ
ّ

املتوس��ط للش��هيد،
عيل االبن
ومجال الدين حس��ن االبن ّ
ّ
األول للش��هيد ،ضياء الدين ّ

املدعوة بس��ت املش��ايخ ،الفاضل
حممد أكرب أبناء الش��هيد ،الفقيهة فاطمة
ّ
وريض الدين َّ
املقداد.

ترجمة الفا�ضل املقداد
ه��و الش��يخ مجال الدين أبو عب��د اهلل املقداد بن عبد اهلل الس��يوري ِ
األس��دي
احل يِّ ّل
ّ
ّ
الغ��روي ،ول ِّقب بالس��يوري نس��بة إىل س��يور قري��ة من ق��رى ِ
احل َّلة ،وكان م��ن أجلاَّ ء
ّ
ّ
األصحاب.

احلج .2 ،األدعية الثالثون .3 ،إرشاد الطالبني إىل هنج
ومن آثاره العلم َّية .1 :آداب ّ

املسرتش��دين .4 ،رشح ألف َّية الش��هيد .5 ،األنوار اجلالل َّية يف رشح الفصول النصريية،

 .6جتويد الرباعة يف رشح جتريد البالغة .7 ،التنقيح الرائع .8 ،جامع الفوائد يف تلخيص
القواع��د .9 ،كن��ز العرف��ان .10 ،اللوامع اإلهل َّي��ة .11 ،النافع يوم احل�شر .12 ،نضد
القواعد الفقه َّية .13 .هنج السداد يف رشح واجب االعتقاد .14 .رشح مبادئ األصول،

 .15تفسري مغمضات القرآن.

العراق��ي أصلاً وحمتدً ا،
اجلزائري مولدً ا
عيل بن ه�لال
ّ
ّ
وم��ن تالمذته :أبو احلس��ن ّ
وش��مس الدين حممد بن ش��جاع الق ّطان األنصاري ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وريض الدين عبدامللك بن
ّ
َّ
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القمي حمتدً ا
حممد بن فتحان احلاف��ظ
ّ
حممد بن َّ
ش��مس الدين اس��حاق بن عبدامللك ب��ن َّ
القاشاين مولدً ا ،وزين الدين عيل بن احلسن بن عاللة ،وحسن بن راشد ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ّ
البحراين
املتوج
وكان
مع��ارصا للش��يخ فخر الدين أمحد بن عبداهلل بن س��عيد اب��ن ّ
ّ
ً
صاحب (النهاية يف تفسري اخلمسمئة آية) وهي آيات أحكام القرآن.
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س��هل يا كري��م ،احلمد هلل املحم��ود عىل أفضاله((( ،واملش��كور ع�لى نواله،
الله��م ّ
َّ

حممد وآله.
والصالة والسالم عىل خري خلقه َّ

وبعدُ ّ ،
فإن هذه املس��ائل اجلليلة واألجوبة احلس��نة اجلميلة من مسائل املوىل اجلليل

الع��امل الفاضل املح ّق��ق املد ّقق فريد دهره ووحيد عرصه الش��يخ األعظم واملوىل املع ّظم

واحلق والدين أبو عبد اهلل املقداد ابن السعيد املغفور [له] جالل الدين عبد اهلل
رشف امل ّلة
ّ
السيوري من علاَّ مة العلامء ،ورئيس الفضالء ،وأنموذج املتقدّ مني
حممد بن حس�ين
ّ
ابن َّ

أفضل ّ
املتأخرين ،وعلاّ مة املجتهدين ،السعيد الشهيد الشيخ شمس امل ّلة واحلق والدين
ّ��ي -قدّ س اهلل روح��ه ،وبأرفع الدرجات
حممد ابن الس��عيد املرح��وم رشف الدين املك ّ
َّ

األئمة املعصومني.-
رسه ،ورفع يف املأل األعىل ذكره ،وحرشه مع النب ّيني ،ويف زمرة ّ
ّ
وهي سبع((( ،وعرشون مسألة:

األُوىل[ :يف تع ّلق اخلمس بام يتم ّلك بعقد اهلبة]
م��ا قوله -دام ظ ّله وفضله -فيام ُيتملَّ��ك بعقد اهلبة((( ،هل جيب فيه اخلمس كام هو

رأي أيب الصالح((( أم ال؟.

((( يف املخطوطة :الكلمة غري واضحة.
((( يف املخطوطة« :سبعة».
((( يف املخطوطة« :الشبهة» بدل «اهلبة».
((( الكايف يف الفقه.170 :
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وع�لى تقدي��ر عدم الوجوب ل��و كان التاجر ال يتم ّلك ش��ي ًئا بعقد البي��ع ،بل بعقد

اهلب��ة((( يف مجي��ع أمواله((( ،أو عىل املعامالت من غري عقد أصلاً  ،هل جيب عليه اخلمس

يف الصورتني أم ال؟.

وع�لى تقدي��ر مت ّلكه بعقد البيع لو وهب يف الس��نة أو ض ّيف أو أه��دى ممّا فيه قصد

القرب��ة أو ال ،فه��ل جيب عليه اخلمس فيام هيب ،أو يتصدّ ق به ،أو هيدي أو يض ّيف به ممّا
يكون زائدً ا عىل مؤونة السنة [له] ولعياله أم ال؟.

وع�لى تقدير عدم الوجوب لو وه��ب هذا التاجر املتم ّلك بعقد البيع ما أفاده رأس
مأجورا.
ماله يف السنة مجيعه هل جيب عليه اخلمس أم ال؟ .أفتِنا
ً
اجلواب:

ق��ال دام ظ ّل��ه :األصحاب ُم ِ
قوته،
عرض��ون عن هذا الق��ول مع قيام الدلي��ل عىل ّ

متسكًا باألصل ،وما عليه املعظم.
مسمى الغنيمة ،واتّباعهم أوىلّ ،
لدخوله يف ّ

ّ
املعوض عنها فهي
وامل��راد
بمحل النزاع :اململوك هببة غري معت��اض عنها ،أ ّما اهلبة ّ

كالبي��ع قط ًع��ا ،ولو ّ
أن التاجر فعل ذلك مل يس��قط عنه اخلم��س ،واملعامالت هنا بحكم
البيع.

وأ ّما هبة املبيع((( يف أثناء الس��نة والضيافة غري املعتادة وش��به ذلك ،فهو [ال] خيرج

ع��ن العهدةَّ ،
ألن((( املعت�بر يف اإلنفاق عدم اإلرساف واإلقتار ،فاملرسف حيس��ب عليه
واملقرت حيسب له ،وأ ّما الضيافة املعتادة فهي تغتفر هنا.
((( يف املخطوطة« :الشبهة».
((( يف املخطوطة« :أحواله».
((( يف املخطوطة« :البيع».
((( يف املخطوطة« :ألنّه».
162

امل�سائل املقداد َّية
الثانية[ :يف نفقة العامل يف املضاربة]
ما قوله -دام فضله -يف ش��خص بيده مال عىل وجه املضاربة لعدّ ة أش��خاص ،وله

(((
املقرر رش ًع��ا وعر ًفا لو أنفق من أحد األموال املتعدّ دة عىل ن ّية
عليه��م نفقة عىل الوجه ّ

واملقاصة أو من ماله بالن ّية املذكورة ،هل له املحاس��بة وتوزيع ذلك املخرج يف
املحاس��بة
ّ
النفقة فيام بعد وأخذ القسط من ّ
كل مال عىل حدة أم ال؟.

رب املضاربة أو
وهل لو كان بيد العامل مال آخر عىل سبيل البضاعة لشخص غري ّ

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 بامل املضاربة؟.

[و] لو مل يكن الرشط حاصلاً  ،هل يلزم مال البضاعة قسطه أم[ال]؟.

مأجورا.
[و] عىل تقدير لزوم((( قسطه هل يكون عىل العامل أو يف املال نفسه؟ .أفتِنا
ً

اجلواب:

نعم ،له اإلنفاق من ماله بن ّية الرجوع ،وأ ّما من بعض األموال فال جيوز إلاَّ مع ّ
تعذر

اإلنفاق من املال اآلخر ،ولو ّ
تعذر فأنفق بن ّية البسط جاز ،واحلكم يف ذلك العرف.

وأ ّم��ا البضاع��ة فال َّ
وزع ،وإلاَّ يقبلها
حظ هلا من اإلنفاق إلاَّ بإذن املالك ،ف��إن أذن ّ

[تكون] عىل العامل تنزيلاً هلا منزلة ماله((( ،فإنّه لو كان له مال غري مال املضاربة بس��ط

ع�لى اجلميع ،وال فرق بني اش�تراط أرباب م��ال املضاربة التوزيع وبني الس��كوت عن

ذلك .هذا نفقة العامل.

((( يف املخطوطة« :عليه».
((( يف املخطوطة :زيادة :واو.
((( يف املخطوطة« :مال».
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خيصها م��ن النفقة عليها رشط عىل
وأ ّم��ا النفقة عىل امل��ال فاملأخوذ من البضاعة ما ّ

املالك ذلك أو ال ،فمظنّته للعرف.

أخر الطهارة حتَّى ضاق الوقت]
الثالثة[ :فيمن ّ
(((
م��ا قوله يف ش��خص ّ
متعمدً ا حتَّ��ى بقي من الوقت
أخر الطه��ارة يف ّأول الوقت ّ

نظرا
االختياري
بالتيمم لو كان الطهور
مقدار الصالة ال غري ،هل له استباحتها
ّ
حارضا ً
ّ
ً
إىل ضي��ق الوق��ت ،وقد ذكر ش��يخنا يف التحرير ما يفي��د هذا املعن��ى(((؟ .أم ليس له أن
ٍ
(((
وحينئذ جيب عليه القضاء؟.
تعمده اإلخالل،
نظرا إىل ّ
املائي ً
يستبيحها إلاَّ بالطهور ّ
تصح صالته وتربأ
التيمم [و] ُّ
وهل لو كان عىل بدنه نجاس��ة واحلال هذه يباح ل��ه ّ

ذ ّمته أم ال؟.

وهل لو كان يف البدن قرح أو جرح ال يرقأ أو رقأ و((( ِخيف من استعامل املاء وعىل

املك ّلف ُغ ٌ
التيمم أم يستعمل اجلبائر ويمسح عليها؟.
سل ،هل جيوز معه ّ

التيمم مع نجاس��ة
نجس��ا وليس هن��اك ماء للتطهري ،هل يباح ّ
ول��و كان البدن ك ّله ً

أعضائه أم تسقط الصالة؟.

يطهر البعض بحيث يكفي لغس��ل أعض��اء الوضوء وللوضوء
[و] ل��و حصل ما ّ

[فه��ل جي��ب عليه ذلك]؟ .أو خي ّفف به النجاس��ة ع��ن باقي البدن ويس��تبيح [الصالة]
بالتيمم؟.
ّ

((( يف املخطوطة« :بالطهارة».
((( التحرير ،141/1 :م .427
«حظرا».
((( يف املخطوطة:
ً
((( يف املخطوطة« :أو».
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اجلواب:
تطهر باملاء قط ًعا ،وإن قرص عن ذلك
إذا بق��ي من الوقت قدر الطهارة باملاء وركعة ّ

تيمم وصلىّ  ،فإن كان ذلك التأخري بغري تفريطه فال قضاء عليه ،وإن
وبالتيمم يبقى ذلك ّ
ّ
ب
ّفرط يف ذلك فالذي((( اختاره الش��يخ [الفاضل]((( يف التذكرة((( أنّه يقيض ،ألنّه س�� َّب َ
ضياع الص�لاة ،وحكمه حكم من أراق املاء يف الوقت ،و[إذا كانت] عىل بدنه نجاس��ة

ّ
تيممه وصالته.
وتعذر عليه التطهري باملاء وإزالتهاّ ،
صح ّ

وأ ّما اجلرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه واملسح عليه وجب ،وإن ّ
تعذر املسح

فاملروي يف اجلرح أنّه يغسل ما عداه ويرتكه((( ،ولو وضع عليه خرقة ومسح كان
عليه،
ّ

حسنًا.

التيمم مع نجاسة البدن ّ
وتعذر اإلزالة إذا كان العضو والرتاب يابسني ،ولو
وجيوز ّ

كان أحدمها رط ًبا فهو فاقد للطهور ،واألجود فيه القضاء.

ثم
وأ ّما املرت ّدد فيه بني الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ّ

األول [أي يتعينّ ]((( الوضوء والنجاس��ة باقية يف املوضعني ،أ ّما
ترجح ّ
التيمم فاألقرب ّ
ّ

لو كان املاء يكفي غسل مجيع النجاسة فإنّه يقدّ مها قط ًعا عىل الوضوء.

املعفو عنه يف الصالة]
الرابعة[ :يف حكم املاء املالقي للدم
ّ

ٍ
مس��تو صلب مل يبل��غ مقدار درهم،
م��ا قوله يف قطرة الدم لو وضعت عىل س��طح

((( يف املخطوطة« :والذي ».

((( يف املخطوطة« :األفضل».
((( التذكرة ،162/2 :ذيل املسألة.291 :
((( الوسائل ،463/1 :ب  39من الوضوء ،ح 2و.3
((( يف املخطوطة« :أن يتغ ّيـر».
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فوقعت يف مائع وأصاب ذلك املائع البدن بمقدار نيف عىل سعة الدرهم هل يعفى عنه

يف الصالة أم ال؟ .سواء كان متغيرّ ً ا هبا أو ال؟.

ول��و كان الدم عىل البدن أو الث��وب بحيث ال يبلغ الدرهم ،فحكّه أو ُم ِع َك بحيث

خيتص احلكم هن بشخص الدم؟.
تصح الصالة واحلال هذه؟ .أو ّ
زالت العني ،هل ُّ
تصح الصالة أم ال؟.
[ولو كان الدم يف حممول] ،ككيس أو منديل هل ُّ
اجلواب:

نجس��ا وخرج عن اس��م الدم س��واء تغ�ّي�رّ أم ال ،عىل
ال يعفى عن هذا  ،ألنّه صار ً
املذه��ب األصح مل خيالف فيه إلاَّ اب��ن أيب عقيل .(((وأ ّما ّ
حك((( الدم فال خترج عن

العفو قط ًعا.

وحك��م املحمول يف العفو حكم الثوب بغري إش��كال ،أ ّما ل��و زاد يف املحمول عن

الدره��م ،فظاهر الرواية((( -وبه قط��ع املح ّقق صاحب املعترب ّنور اهلل قربه ورفع يف املأل

األع�لى ذكره((( -أنّه عف��و ،وقطع الفاضل ّ
واألول
ب��أن العفو إنّام هو عن املالب��س(((،
ّ
حسن ،لشمول الرواية.

اخلامسة[ :يف اجللد املأخوذ من املخالف]
ما قوله يف اجللد املأخوذ من املخالف ،هل حيكم بطهارته أم ال؟ .مع ّ
أن فقهاءنا قد
((( حكاه عنه يف املختلف ،13/1 :م ،1حيث ذهب إىل أنّه ال ينجس املاء ّإال بتغيرّ ه بالنجاسة.
((( يف املخطوطة ،الكلمة غري واضحة.
((( الوسائل ،455/3 :ب  31من النجاسات.
((( املعترب.443/1 :
((( املنتهى.315/3 :
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يس��تحل جلد امليتة بالدباغ ،والشافعية تقول بطهارته إلاَّ
ّ
حكموا بنجاس��ة ما يؤخذ ممّن

ظاهرا ال باطنًا ،كام حكى
الكل��ب واخلنزير((( ،واحلنف ّية ّإال اخلنزير ،واملالك ّية بطهارت��ه
ً
الطويس يف مس��ائل خالفه((( ،واحلنابلة وإن مل حيكموا بطهارته لكنّهم قد
ذلك ش��يخنا
ّ

ذكروا هّأنم جمتمعون وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه.

والطوائ��ف م��ن أه��ل الس��نّة الي��وم حمص��ورون يف ه��ذه األربع��ة ،ف�ما الوجه يف
ِ
للحجة((( عىل
ذاكرا
ّ
احلك��م بطهارته؟ .أفتنا يف ذل��ك مب ّينًا للوجه عىل ما يظهر مل��والي ً
ذلك.

اجلواب:
الذي ظهر للعبد :احلكم بطهارة اجللد املأخوذ من املسلمني ،ومن سوق اإلسالم،

ّ
يس��تحل امليت��ة بالدبغ عملاً بالظاهر
وإن مل يعل��م كون املأخوذ منه مس��لماً إذا مل يعلم أنّه

الغالب من وقوع الذكاة وباألخذ باليسري ورفع احلرج املنفي ،وين ّبه عليه ما رواه الشيخ

يف التهذيب عن إس��حاق بن عماّ ر عن العبد الصالح ...قلت له :فإن كان فيها غري

أهل اإلسالم؟ .قال« :إن كان الغالب عليها املسلمني((( فال بأس»(((.

البزنط��ي يف جامع��ه عن الرضا قال :س��ألته ع��ن اخل ّفاف يأيت
وروى الش��يخ
ّ

أذكي هو أم ال ،ما تقول يف الصالة فيه أيصلىّ فيه؟ .قال:
السوق فيشرتي
ّ
اخلف ال يدري ّ

ّ
ويصح ما صلىّ فيه ،وليس عليكم املسألة)(((.
اخلف من السوق.
(نعم ،أنا أشرتي
ّ
((( يف [اخلالف] إضافة« :وما تو ّلد بينهام».
((( اخلالف ،60/1 :م.9

((( يف املخطوطة« :للحج َّية».
((( الأَ ْوىل :املسلمونُ .ينظر :الرسائل األمحد ّية.137/2 :
((( التهذيب ،368/2 :ح.1532
«ويصح ما ص ّلـى فيه»« :ويصنع يل وأص ّلـي فيه».
((( التهذيب ،371/2 :ح .1545وفيه بدل:
ّ
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البزنطي قال :سألته عن الرجل يأيت السوق فيشرتي ج َّبة فرو ال يدري أذكية
وعن
ّ

إن أبا جعفر كان يقول:
أم ال ،أيصلىّ فيها ؟ .قال( :نعم ،ليس عليكم املسألةّ ،
إن الدين أوسع عليهم من ذلك)(((.
إن اخلوارج ض ّيقوا عىل أنفسهم بجهالتهمّ ،
ّ
وقد بسطت املسألة يف الذكرى(((.

ومثله رواية الصدوق أيب جعفر بن بابويه يف كتابه الكبري(((.
أئمة املذهب.
وهؤالء ّ

ّ
يستحل فإن ُأخرب بكونه ميتة اجتنبت ،وإن أخرب بالذكاة ،فاألقرب
وأ ّما إذا علم أنّه

القبول عملاً بصحة إخبار املس��لمنيّ ،
فإن األغلب ال��ذكاة ،وإن مل خيرب بيشء ،فالظاهر

أيض��ا احلمل عىل الذكاة عم�ًل�اً باألغلب((( ،وبام تلوناه من األخبار الش��املة لصورة
ً

(((

النزاع.

وبإزائه��ا أخبار ال تقاومها يف الش��هرة((( ،ويمكن تأويلها باحلمل عىل اس��تحباب

االجتناب إذا علم االستحالل بالدبغ.

ومل نقف عىل من أفتى باملنع من ذلك غري بعض ّ
متأخري األصحاب(((.

يرد عليهّ :
أن األربعة جممعون عىل استحالل ذبيحة أهل الكتاب وأكثرهم ال يراعي
((( التهذيب ،368/2 :ح ،1529مع اختالف يسري .الوسائل ،491/3 :ب 50من النجاسات،
ح.3
((( الذكرى.133/1 :
((( الفقيه ،167/1 :ح.38
((( يف املخطوطة« :بأغلب».
((( يف املخطوطة« :التا ّمة الصورة».
((( انظر :التهذيب ،78/9 :ح ،332الفقيه ،9/1 :ح ،15 ،14الذكرى.134/1 :
((( التحرير ،194/1 :م.617
168

امل�سائل املقداد َّية
أن أحدً ا منّا مل ِ
رشائط الذبيحة مع ّ
يوجب االجتناب ملكان هذا االحتامل ،وهذا أقوى من
االستحالل بالدبغ ،ألنّه أكثر وجو ًدا.

السادسة[ :فيام لو أخذ الظامل رهنًا عىل أموال املضاربة]
م��ا قول��ه -دام ظ ّله -يف رجل بي��ده عروض للتج��ارة مضاربة ألق��وام متعدِّ دين،

طالب منه مالاً عىل س��بيل القهر واملغالبة ،فامتنع العامل من تس��ليمه لعدمه يف
وطلب
ٌ

احل��ال ،فطل��ب الظامل من��ه رهنًا عىل ذلك وع�ّي�نّ الرهن من نوع بعين��ه ومل يوجد عنده،
هل له اس��تعارة الره��ن املطلوب منه ،ويكون مضمونًا من صل��ب تلك األموال مع ّ
أن

األصلح ذلك؟ .أم يكون مضمونًا عىل العامل؟.

وه��ل لو عينّ الظ��امل رهنًا ،وكان موجو ًدا يف بعض تل��ك العروض دون بعض ومل
يقب��ل الظامل إلاَّ بذل��ك الرهن عن اجلميع وأخذه منه ،هل يكون مضمونًا عىل اجلميع أم

ال؟.

وه��ل لو طل��ب الظامل رهنًا مع ّينًا وبيد العامل من ذل��ك النوع عروض تتزايد قيمة

بعضها عن بعض ،فإن اتّفقت يف النوعية فأخذ العامل األدون قيمة فجعله رهنًا حمافظة

ع�لى املصلحة األع�لى قيمة ،هل يكون مضمونًا عىل تلك الع��روض يف أموال أرباهبا أم
ال؟.

اجلواب:
مفو ًضا ،فظ ّن املصلحة ّ
قس��مه
إذا كان العام��ل ّ
فكل ذلك جائز ،وب ّعض فكاكه أو ّ

عىل األم��وال باحلصص ،وكذا العدول إىل ما يراه أصل��ح ،لكونه أدون قيمة ،والضامن
عىل أرباب األموال إذا كانوا عاملني يف ابتداء املضاربة بحدوث مثل هذه االُمور.
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وباجلمل��ة مراعاة األصلح يف ذلك ،وال ضامن عليه ،إلاَّ أن يكون أربابه غري عاملني

يفوضوا إليه نظر املصلحة ،فهنا جيب مراجعة احلاكم عند فجاءة
باألحوال((( النادرة ومل ّ

ه��ذه املصلحة ،ولو ّ
تعذر وصانع عن اجلميع بن ّية الرجوع فليس ببعيد جوازه  ،ألنّه من
رب.
باب التعاون عىل ال ّ

السابعة[ :فيمن بيده عني وا ّدعى أنهّ ا وديعة]

ما قوله - -يف ش��خص بيده عني ،وذكر أنهّ��ا وديعة يبيعها مالكها أو مضاربة

بيده للبيع وأنّه((( وكيل صاحبها يف البيع وعلم بشاهد احلال عدم كذبه يف اإلخبار ،هل
يصح الرشاء((( منه ومت ّلك العني فلم تكن مضمونة أم ال؟.

مس��ها ش��خص أو بعضها أو اس��تند إليه��ا ،واحلال هذه يك��ون ضامنًا هلا
وهل لو ّ

وجيب تسليمها إىل مالكها أم ال؟.

وكذا العبد الذي ُيرى يف السوق يبيع ويشرتي ويعلم بشاهد احلال أنّه مأذون ،هل

يفتقر يف معاملته إىل الب ّينة أم يكفي شاهد احلال؟.
اجلواب:

ظاهرا يف أمثال ذلك وال إثم فيه ،ويقبل قول ذي اليد يف ذلك ك ّله ،ويكفي
ال ضامن
ً

الترصف ،ويباح معاملته بذلك وال ضامن.
شاهد احلال والشياع يف إذن الس ِّيد لعبده يف
ّ

الثامنة[ :يف املصبوغ والطعام املأخوذ من الكافر]
م��ا قول��ه دام ظ ّل��ه فيام يوجد يف يد كافر ممّ��ا ليس بامئع من ثوب ممّ��ا هو مصبوغ أو
((( يف املخطوطة« :األموال».
((( يف املخطوطة« :وأنفق» بدل «وأنّه».
((( يف املخطوطة« :التربء».
170

امل�سائل املقداد َّية
الطعام ممّا هو مصنوع حيكم بطهارته أم ال؟.
وهل املراد باآلنية اجلديدة أم حيكم بطهارهتا ولو كانت مستعملة -كام ذكره الشيخ

يف القواعد((( -لكن استعامهلا ال ّ
ينفك عن املبارشة برطوبة غال ًبا ،فيكون بقول ما مل يعلم

مبارشهتم هلا برطوبة؟.

وهل الرشط العلم بعدم املالقاة برطوبة أو عدم العلم باملالقاة؟.
اجلواب:
ّ
كل م��ا يوج��د يف يد الكافر أو غريه هو طاهر إذا مل يعلم نجاس��ته س��واء كان مائ ًعا

أو جامدً ا ،وكذا املصبوغ وغريه إلاَّ أن يعلم نجاس��ته س��واء كان مائ ًعا أو جامدً ا الكافر

صبغه ،وكذا الطعام املصنوع.

وال فرق بني اإلناء املستعمل وغريه ،واملانع علم املالقاة ،فيكفي يف االستعامل عدم

العلم ،وال رشط املستعمل [العلم بالعدم](((.

التاسعة[ :يف الف ّقاع]
ما قوله فيام أمجع عليه علامؤنا من حتريم الف ّقاع ونجاسته؟.
وال ش��ك ّ
بتصور املحكوم عليه ،فام امل��راد بالف ّقاع املحكوم
إن التصديق مس��بوق
ّ
ٍ
وحينئ��ذ يلزم حتريم
يس��مى ف ّقا ًعا فيام بني الن��اس؟.
بتحريم��ه ونجاس��ته ،فهل ه��و ما
ّ
(((
[األقس��مة ،وقد]((( ذكر ّ
أن أجزاءها قري ّبة من أجزائه ،لكنّ��ه قد نقل عنكم ح ّلها ،إذ
((( القواعد.197/1 :
((( يف املخطوطة« :عدم العلم».
((( يف املخطوطة ،الكلمة غري واضحة.
((( يف املخطوطة« :إذا».
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مل ي��رد التحريم فتكون مباحة ،أم هو مركّب خاص له أجزاء خاصة؟ .فينبغي أن يكون

مضبو ًطا ليعلم حتَّى يصح احلكم بتحريمها ونجاستها.
اجلواب:

الظاهر ّ
أن الف ّقاع كان قديماً يتّخذ من الشعري غال ًبا ،ويصنع حتَّى حيصل فيه النشيش

أيضا،
أيض��ا وحتصل فيه هات��ان
اخلاصتان ً
��و َران((( ،وكأنّ��ه اآلن يتّخ��ذ من الزبيب ً
ّ
وال َف َ
املس��مى باألقسمة إنّام هو بحس��ب الزمان ،فإنّه يف ابتدائه قبل حصول
والفرق بينه وبني
ّ

يسمى ف ّقا ًعا ،واهلل أعلم.
يسمى أقسماً  ،فإن استفاد
ّ
ّ
اخلاصتني بطول الزمان ّ
اخلاصتني ّ

ّ
اخلف باألرض الرطبة]
العارشة[ :يف طهارة
اخلف والقدم ب��األرض ،إنّه لو كانت
م��ا قوله فيام اجتم��ع عليه من طهارة باط��ن
ّ

مطهرة أم ال؟.
األرض رطبة هل تكون ّ

حيتمل التطهري ،للعموم ،وحيتمل العدم ،ألنّه يف ّأول آنات مالقاهتا تنجس باملالقي

قوة التطهري لغريها.
فال يكون له ّ

اخلف أم ال؟.
وهل القبقاب حكمه حكم
ّ

واخلف التي مل ِ
تالق األرض بس��طحها مع زوال العني تكون
وهل حا ّفات النعل،
ّ

نجسة أم ال؟.

جمصصة أو سق ًفا
وهل املراد باألرض البسيط الرصف أم يكفي لو كانت مط ّبقة أو ّ

أو غري ذلك؟.

وهل ظهر احلصري غري املالقي للشمس اليابس هبا أو باطن اجلدار اليابس هبا طاهر

أم ال؟.

((( يف املخطوطة« :الفقران».
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نجسا طاهر أم ال؟.
وهل عرق الشارب ما ًء ً

وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة[ ،و] غلب ظنّنا أو تُي ّقن ّ
أن ّ
املنشف

هو اهلواء حيكم بالطهارة أم ال؟.
اجلواب:

ال ريب يف تطهري األرض الرطبة كاليابس��ة ،واإلي��راد مندفع لرفع احلرج ،وللزوم

مثله يف املاء املصبوب عىل اإلناء والثوب ،مع ّ
أن االتّفاق عىل طهارهتام.

أيضا ،وم��ا ال تالقيه األرض من اجلوان��ب ال يطهر هبا،
واملس��مى بالقبق��اب نعل ً
ّ

(((
واجلص والن��ورة وغري ذلك إذا صارت من
واآلجر
واملحجر
وال ف��رق ب�ين األرض
ّ
ّ
ّ

حجرة.

وأ ّما احلصري والبارية ،فالظاهر أنهّام ال يطهر إلاَّ ما أرشقت عليه الشمس ،وسمعنا

مسمى احلصري
من شيخنا عميد الدين (رفع اهلل مكانه) طهارة الظاهر والباطن ،لصدق ّ
والبارية.

وكذا الكالم يف باطن اجلدار ،وال عربة بانقهار الشمس بالريح إذا علم ّ
أن الشمس

صادفت رطوبة يف آخر األمر فج ّففتها.

احلادية عرشة[ :يف احلوض الصغري يف غري احلماّ م وله ما ّدة]

م��ا قول��ه يف احلوض الصغري يف غري احلماّ م لو كانت ل��ه ما ّدة من اجلاري أو الكثري،

خمتص باحلماّ م؟.
هل يكون
طاهرا مع مالقاة النجاسة غري املغيرّ ة أم احلكم ّ
ً
ثم لو كانت املا ّدة الحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم ال؟.
ّ
((( حيتمل« :واحلجر».
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وهل بنف��س مالقاة املا ّدة للحوض حيكم بطهارته أو تعت�بر أغلبيتها فيه :وكذا ماء

املطهر ،هل له حدّ أو أ ّية قطرة وقعت كفت؟.
الغيث ّ
اجلواب:

ال ف��رق ب�ين احلماّ م وغريها هنا ،وإنّ�ما يظهر الفرق لو قلنا ّ
بأن احلماّ م ال يش�ترط يف

الكرية ،أ ّما عىل القول باالش�تراط فال فرق البتة ،وال فرق بني النابع من أسفله أو
ما ّدته ّ

أيضا.
كرا ،وأ ّما األغلبية ،فاألحوط اعتبارها فيه ويف الغيث ً
اجلاري من أعاله مع املا ّدة ًّ

الفضة]
الثانية عرشة[ :يف اختاذ امليل للكحل وغريه من ّ
للم ش��عر
م��ا قوله في�ما يتّخذ م��ن ّ
الفضة مي�ًل�اً للكحل وغال ًف��ا للتعاويذ وحل ًقا ّ

لباس��ا وال آنية ،هل هو حرام فتبطل الصالة مع لبسه أم
الرأس وغري ذلك ممّا ال
يس��مى ً
ّ

ال؟.

والركاب مربكًا
وهل حيرم بيع ما يس��تعمل من آالت الركوب كالرسج واللجام ِّ

(((

بالذهب أم ال؟.
اجلواب:

ّ
مس��مى اآلنية ،ملا ص��ح ّ
أن
كل ذل��ك جائ��ز ال حتري��م فيه ،لع��دم
النب��ي كان
ّ
ّ

فض��ة عرفج��ة ب��ن س��عد
أيض��ا أن ًف��ا م��ن َّ
فض��ة((( ،واتخّ��ذ ً
يف قصعت��ه حلق��ة م��ن ّ
وأنت��ن

(((

فاتخّ��ذه م��ن ذه��ب ب��إذن
النب��ي((( ،وكان للكاظ��م م��رآة عليه��ا
ّ

((( أي خملو ًطا.
((( الذكرى.147-146/1 :
((( يف املخطوطة« :وأرس».
((( الذكرى.147-146/1 :
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فضة وفيه حلق
فضَّ��ة((( ،وقال الصادق( :كان نعل س��يف رس��ول اهلل [وقائمت��ه] َّ

فضة.((()...
من َّ

(((
ّ
بالفضة فجائز ،أ ّم��ا الذهب فالظاهر
املح�لاة
وال��ركاب
وأ ّم��ا املركب واللجام
َّ
ِّ

املن��ع ،وق��د أوردت خربين يف حلية الس��يف واملصاحف بالذهب وأنّ��ه جائز يف كتاب

الذكرى(((.

الثالثة عرشة[ :يف التاجر غري الكتايب]
إسالمي ،هل ّ
حيل ماله أم ال؟.
تاجرا يف بلد
ّ
ما قوله يف غري الكتايب إذا وجدناه ً

كالفرنجي املعلوم أو املظنون حرب ّيته وتق ّلبه يف غري
وكذا الكتايب الذي مل يؤ ّد جزية
ّ

بلد االسالم ،هل ّ
حيل ماله أم ال؟.

ينزل منزلة العادل أو ال؟.
وهل أخذ اجلائر اجلزية وأمانه ّ
متجرئ عىل كافر معصوم املال أو من يعتقد ما يوجب الكفر آخره وهو
جترأ
ّ
ثم لو ّ
ّ

حق
حق اهلل هو الطالب به يف اآلخرة أو((( هو ّ
مس��لم اآلن وأخذ من ماله ش��ي ًئا ،هل هو ّ

مأخوذ منه فيوصل إليه عوضه آخرة ما إذا مل يصل إليه دنيا.

الذي يظهر للعبد الثاين ،الس��تقرار مل��ك املأخوذ منه ،فهو من قبيل اآلالم فام عند

موالي فيه؟.

((( الكايف ،267/6 :ح ،2التهذيب ،91/9 :ح.390
((( الكايف ،475/6 :ح ،2مع اختالف يسري.
((( يف املخطوطة« :واملركب».
((( الذكرى.147/1 :
((( يف املخطوطة :واو بدل «أو».
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اجلواب:
يب دخل بأمان إىل بلد اإلس�لام وإن كان املؤمن س��لطانًا
ال ريب يف حرمة مال حر ّ

متق ّل ًب��ا ،ألنّه ش��بهة ،ويثبت يف الذ ّمة ماله وم��ال الذ ّمي ّ
وكل كافر ح��رام املال ،ويكون
املطال��ب به يوم القيامة ذلك املأخوذ منه وإن كان مس��تح ًّقا للخل��ود يف النار ،وال يزال

حق اهلل تعاىل من تعدّ ى احلدود.
بذلك ّ

املفوض نسيئة]
الرابعة عرشة[ :يف بيع الوكيل ّ

مف��وض يف وكالته يف مجيع أموال املوكّل عمو ًما ،هل يملك البيع
م��ا قوله يف وكيل ّ

نسيئة أم ال؟.

وكذا لو ابتاع كذلك أو أودع أو ضارب أو باع من نفسه؟.
اجلواب:
إن حت ّقق العموم فله فعل ّ
كل ما فيه صالح.

اخلامسة عرشة[ :يف االستخارة]
م��ا قول��ه دام فخره يف االس��تخارة باملصحف ،ه��ل رواية احلروف ع��ن جعفر بن

حممد ثابتة أم ال؟ .وما كيف ّية روايتها؟ .وهل يقف موالي عىل كيفية ُاخرى الس��تخارة
َّ

املصحف أم ال؟.
اجلواب:

مل يقف العبد عىل اس��تنادها فيام أحس��به ولكنّه مش��هور يف املصح��ف ،وكيف ّيته أن

«اللهم إنيّ توكّلت عليك وتفاءلت بكتابك فأرين
يقرأ احلمد ثال ًثا واإلخالص ويقول:
ّ

خريا،
رسك املكنون يف غيبك املخزون» ،ولتكن عاقبة ما تس��تخري فيه ً
ما هو املكنون يف ّ
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(((
ثم ذكر احلروف عىل ما هو
ويأخذ احلرف ّ
األول من س��ابع سطر وال يفرح وال حيزنّ ،

مشهور.

القم ّي قال :قلت أليب عبداهللُ :اريد اليشء فأس��تخري اهلل فيه
وقد روى اليس��ع ّ

فال يو ّفق (((فيه الرأي ،أفعله أو أدعه؟ .فقال «:انظر إذا فررت إىل الصالة ّ
فإن الشيطان

أي يشء وقع يف قلب��ك فخذ به ،وافتح
أبع��د ما يكون من اإلنس��ان إذا قام إىل الص�لاة ّ
املصحف وانظر ّأول ورقة ما ترى فخذ به((( إن شاء اهلل تعاىل»(((.

ضمنه الش��يخ اجلليل نجيب
والظاه��ر أنهّام صورتان ،وهذا احلديث مس��ند ،وقد ّ

الدين حييى بن سعيد يف جامعه(((.

السادسة عرشة[ :يف الرشاء ممّن تع ّلق بامله مخس أو زكاة]
يقر ّ
يصح
أن يف ماله خمُ ًسا أو زكاةً ،ومل خيرجهام أو علم ذلك منه ،هل ّ
ما قوله فيمن ّ

ال�شراء منه والبيع من��ه وأخذ الثمن من ذلك املال ويكون احل��ق الواجب مضمونًا عىل
يصح الرشاء منه حتَّى يضمن؟.
ذلك الذي وجب عليه اخلُمس والزكاة أم ال ّ
يصح قبوله واألكل من طعامه أم ال؟.
وكذا لو أضاف وأهدى هل ّ
وهل وجوب إخراج اخلُمس مض ّيق؟.
حق اإلنس��ان
ال��ذي يظه��ر م��ن كالم ش��يخنا يف القواعد عدم��ه((( ،أعن��ي بذلك ّ
((( يف املخطوطة« :السابع السطر».
((( يف املخطوطة« :يوقف».

((( يف املخطوطة« :وجد فيه».
((( مستدرك الوسائل ،258/6 :ب ،5ح.1
((( اجلامع للرشائع.115 :
((( القواعد.365/1 :
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ال حقه ،ف��إن [كان] احلق ذلك ،هل يصح البيع والرشاء واألكل وقبول اهلدية من
موسع أم ال؟.
مال من مل خيرج اخلُمس ولو مل يضمنه بنا ًء عىل أنّه خيرجه وهو َّ
وهل فرق يف ّ
كل ذلك ك ّله بني من ال يعتقد الوجوب وبني غريه أم ال؟.

اجلواب:
أ ّم��ا اخلُم��س فال يمنع من مال من مل خيرج اخلُمس س��واء اعتقد وجوبه أم ال ،وقد

نص األصحاب أنّه ال خمُ س فيام ينتقل إىل االنسان ممّن ال يخُ ّمس ماله.
ّ

أيضا،
وأ ّم��ا الزكاة ف��إن علم ببذل النصاب وصريورهتا ب��ه يف الذ ّمة ال بأس بذلك ً

وإن علم بقاء عني النصاب فاجتنابه أوىل.

وأ ّم��ا توس��عة إخ��راج اخلمس فك�ما أفاده ش��يخنا -آج��ره اهلل -ونقل��ه مجاعة من

واألوىل تض ّيق مستحق األصناف ال غري.
األصحاب،
ّ

السابعة عرشة[ :يف القبلة]
م��ا قوله فيام ذك��ره الفقهاء من التعويل ع�لى قبلة البلد مع عدم عل��م اخلطأ ،وقبلة

أن البرصة من العراق ،ولكن قد ذكر ّ
أيضا كذلك ،وال شك ّ
أن
البرصة غربية وجامعها ً

عل ًيا صلىّ يف مس��جدها ،ومل ينقل إنكار منه يف ذلك ،ولو أنكر الش��تهر ذلك ونقله
النقلة ،هذا إذا كان وضع املسجد يف زمانه عىل ما هو اآلن ،وإن مل يكن عىل وضعه اآلن

أيض��ا ذلك التغيري وما نق��ل ،فأحد األمرين
مت��ى غ�ّي�رّ إىل هذا الوضع لكان قد اش��تهر ً

الزم :إ ّما اشتهار النكري((( أو اشتهار تغيريها ،فام قوله يف ذلك؟.

وهل يعمل يف هذه الصورة عىل قبلتها اآلن أم عىل األمارات العراق ّية؟.
((( يف املخطوطة« :التنكري».
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اجلواب:
ال ري��ب ّ
أن قبلة البرصة تتيامن ع��ن قبلة الكوفة ،الختالفه�ما يف العرض اختال ًفا

ب ّينًا ،واس��م العراق وإن ش��ملها لكن هذه العالمات((( عىل س��بيل التقريب والتسهيل،
أن القبلة هي اجلهة املتّسعة جدًّ اّ ،
وفيها إش��ارة إىل ّ
فإن خراسان والكوفة شديد تباعدمها

أن امتداد((( اجلهة ال يف نفس ّ
وق��د حكم باتحّ اد قبلتهام ،فاملراد ب��ه ّ
اخلط الذي يقف عليه
يّ
املصل.

وما أفاده أدام اهلل فوائده وأس��بغ عوائده من الس��ؤال وأراد :إذا قيل بمس��اواهتا يف

ّ
يّ
واخلط اخلارج منه إىل الكعبة((( فال ،وقد
املصل
اجلهة اىل قبلة الكوفة ،ويف نفس موقف
توجه
أحسن اجلدّ السعيد ملوالنا العلاَّ مة ركن الدين يف رشح املخترص بيان اجلهة وكيفية ّ

يّ
املصل بيانًا حسنًا.

الثامنة عرشة[ :يف الصالة قبل الوقت تق ّية]

م��ا قوله يف الواحد منا ،هل جتوز له الصالة قبل دخ��ول الوقت تق ّية كام يف املغرب

ويكون ذلك مربئًا للذ ّمة وال جيب اإلعادة أم ال؟.
وهل جتوز التقية يف رشب الف ّقاع أم ال؟.

املستحق أم هناك يشء
فالضابط فيام جيوز التقية فيه هل هو ما عدا قتل املس��لم غري
ّ

آخر ال جتوز التقية فيه؟.

وهل لو صلىّ اجلمعة معهم تقية جتزيه عن الظهر أم ال؟.
((( يف املخطوطة« :املعامالت»
((( العبارة غري مستقيمةّ ،
ولعل األنسب« :فاملراد به االمتداد يف اجلهة» .ونحو ذلك.
((( العبارة يف املخطوطة فيها اضطراب وتكرار.
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اجلواب:
أ ّم��ا تقدّ م((( الصالة ع�لى وقتها تقية فال أعلم به ً
جوزوا اإلفطار
قائال منّا م��ع أنهّم ّ

قبل الوقت تقية.

وأ ّم��ا رشب الف ّق��اع فجائ��ز هلا ،وق��د روي ال تقية يف رشب املس��كر واملس��ح عىل

اخل ّفني(((.

توجه الرضر إلاَّ القتل ،ويف
وضابط التقية بحس��ب اإلقدام واإلحجام ما تظ ّن فيه ّ

اجلراح قوالن.

وأ ّما إظهار كالم الكفر فيجوز وتركها(((.

وال ريب يف جواز خّاتاذ صورة الصالة تقية بل وجوبه ،وال يلزم من ذلك اإلجزاء.

التاسعة عرشة[ :يف أخذ األجرة عىل األذان]

املرشف��ة مع تعيني األخذ لألذان أو
م��ا قوله يف أخذ األُجرة عىل األذان يف املش��اهد ّ

مع عدم تعيينه؟.

وهل جيوز إعطاؤه من النذر أم ال؟.
وعىل تقدير جوازه هل جيوز من غري إذن حاكم الرشع أم ال؟.

ٍ
مدرس ،أو حمدّ ث ،أو
وك��ذا [هل] جيوز التناول من مال نذور املش��اهد ملف��ت ،أو ّ

قارئ للقرآن بتلك املشاهد أم ال؟.

((( ّ
لعل األنسب« :تقديم».
((( الوسائل ،457/1 :ب 38من الوضوء ،ح.1
((( كذا يف املخطوطة.
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وهل جيوز استعامل آالت املشاهد كحرص وبارية وقنديل يف مدرسة أو رباط قريب

من املشهد لكنّه خارج عن حدوده ،وإن دخل يف سور بلده أم ال؟.

منضمـا من مال
وك��ذا ه��ل جيوز عامرة ما خيرب من امل��دارس والربط هن��اك((( أو
ًّ

املشاهد؟.

وكذا هل جيوز إجارة أو إعارة آالته للمقيمني ببلده أم ال؟.
وكذا هل جيوز لناظر تلك البقعة املشاهدة مع خوفه من ظامل متو ّقع من تلك األموال

شي ًئا مداراته وإعطاؤه مع غلبة ظنّه أو تيقنه حلصول رضر ذلك الظامل أم ال؟.

خمتص((( بأوقات الزيارات أو يف
للزوار والواردين ّ
وه��ل جواز بذل تلك األموال ّ

ّ
كل وقت اتّفق؟.

أيضا؟ .فإن كان الثاين فيرشع
وه��ل ذلك جائز حال الورود أم يف باقي أيام اإلقامة ً

أيضا للمجاورين ،إذ ال تقدير لإلقامة؟.
ً

ثم عاد بن ّية الزيارة جيوز له التناول أم ال؟.
وهل لو خرج املجاور ّ
اجلواب:

ن��ص األصح��اب عىل حتريم أخ��ذ األجرة ع�لى األذان مطلقني ذلك س��واء وجد
ّ

املتطوع،
غريه أم ال ،نعم جيوز الرزق من بيت املال ومن أموال املش��اهد مع عدم وجود
ّ
واحلاكم فيه إنّام هو الفقيه.

ثم
وأ ّم��ا قض ّية الن��ذور فيتبع قصد الناذري��ن ،فإن جهل القص��د رصف يف العامرة ّ
ثم السدنة ،أ ّما الدفاع عنه فإنّه مقدّ م عىل ّ
كل يشء.
الفرش والتنوير ّ
((( يف املخطوطة ،الكلمة غري واضحة[ .والسياق يقتيض ظاهرا :منفردا .مركز تراث ِ
احل َّلة].
ً
ً
«املختص».
((( يف املخطوطة:
ّ
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املدرس واملفتي واملحدّ ث ،فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك وإنَّام يقف
وأ ّما رزق ّ

اإليامين.
عىل املشاهد ،ألنّه أهم املصالح ملا فيه من إقامة الشعار
ّ

وأ ّما اس��تعامل اآلالت يف غريها فال جيوز م��ع احتياجها إليها ،ومع الغنى عنها جيوز

للواردين للزيارة والفقراء املجاورين وإن مل يكن يف نفس املحدود بل جاء يف مجيع املشهد.
فاألوىل االمتناع من ذل��ك إلاَّ مع احلاجة إذا
أ ّم��ا من هو مقيم يف املش��هد الرشيف
ّ

كان��ت إقامته للمجاورة والتع ّبد والزيارة وإن طالت اإلقامة ،وكذا جيوز عامرة احلياض
من ذلك واملدارس املعروفة باحلرضة الرشيفة.

املسألة العرشون[ :يف تطهري األرض الصقيلة]
واملغرة اخلالية من الش��قوق ،هل تطهريها هنا
ما قوله يف األرض الصقيلة كاملب ّلطة
ّ

بإيراد القليل عليها أم ال؟.

وما قوله فيام يزال به اخلبث هل طاهر مطل ًقا كام قال الس ّيد((( أم نجس مطل ًقا كرأي

صاحب القواعد(((؟.

املحل فهل عن مجلة ّ
وقوهلم بـ[عدم] نجاس��ته إلاَّ بعد االنفصال عن ّ
املحل أم جزء

منه؟.

ف��إن كان الثاين فال نحكم بطه��ارة اآلنية بإفاضة املاء عليها باإلبري��ق ،إذ املاء ك ّلام

صب يف اآلنية النجس��ة الض ّيقة الرأس
األول ،فلو ّ
انتقل عن جزء نجس آخر ،وإن كان ّ

ثم انفصل عنه هل حيكم
عم مجيعه ّ
كاإلبري��ق مثلاً يشء من املاء ثم أدير ذلك فيه بحيث ّ

بالطهارة أم ال؟.

((( حكاه عن الس ِّيد املرتىض النراقي يف لوامع األحكام( 89 :خمطوط).
((( القواعد.186/1 :
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األول ل��زم التحكّم يف
وه��ل جي��ب تطهري اليد الع��ارصة للثوب أم ال؟ .ف��إن كان ّ

طهارة املعصور ،وإن كان الثاين لزم التحكّم يف نجاسة املنفصل.
اجلواب:

نع��م ،يطهر بذلك ولو كان فيه��ا حلول أو فطور إذا علم ورود املاء وانفصاله عنها

ث��م وروده ثان ًيا ،ويظهر من فتاوى املعظم والروايات ّ
أن ماء الغس��لة كمغس��وهلا قبلها،
ّ
ٍ
أيضا ،ويف الولوغ ما يوجب الس��بع عند من
فحينئ��ذ إن أوجبنا الثالثة فامء الثالثة طاهر ً

قال به يطهر ما ورد بعده.

واإلمجاع عىل طهارة اآلنية باإلدارة وإن كان املاء قليلاً .
املطهر ،بل تطهر
وال جي��ب تطهري الي��د إذا كان املاء قد خ��رج عليها حال
الص��ب ّ
ّ

بطه��ارة الثوب ،وال يلزم منه طهارة املنفص��لّ ،
ألن 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 الس��ؤر واجلسد

أم ال؟ .وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم ال؟.

وما املراد بقوله( :ولد الزنى ال يكون نجي ًبا)(((.
حكمه
يصح نكاحه ويكون ولده ولد حالل أم يكون
وعىل القول بنجاس��ته [هل] ّ
ُ

كمه؟.
ُح َ

وهل صحيح ما يقال :إنّه ورد انّه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة
((( عوايل الآليل.534/3 :
183

انّه مل يؤمن للموفاة(((عىل ذلك(((؟.
وهل املراد بولد الزنى يف ذلك من يكون كذلك يف نفس األمر وإن ُأحلق رش ًعا بمن

ولد عىل فراش��ه أو امل��راد من حكم عليه بذلك رش ًع��ا ،وإن كان يف نفس األمر حاصلاً

من وطء حالل؟.
اجلواب:

وصحة التناكح.
األصح عند األصحاب أنّه بحكم املؤمنني يف الطهارة
َّ
ّ
وامل��راد باحلديث احلمل ع�لى األغلب ،إذ امل��راد كامل إحلاقهّ ،
ف��إن الكاملية منفية

قط ًع��ا ،ومن روى احلدي��ث «ال ينجب»((( ،فمعناه ال يلد نجي ًبا عند بعضهم وإن س��لم
عن��د اجلناية(((ع�لى اإلط�لاق ،فهي عدم صف��ة كامل ال يل��زم نفي العلم اإلي�مان((( ،إذ

مسماّ ه(((وال الزمته.

واملرتىض ومن آخذه بالغ يف احلكم بكفره ،وأنّه إذا أظهر إيامنًا ّ
فإن باطنه يكون

خمال ًفا له.

واملراد به من كان يف نفس األمر من زنى.
فإنا تتبع الظاهر ،ال نفس األمر.
أ ّما األحكام الرشع ّية هّ
ظاهرا :للبيات ،أي إلخفائه
واألصح
مصحفة عن «املوافاة»[ .يف تراثنا :للنبات،
((( ك��ذا ،ولع َّلها
ّ
ّ
ً
ِ
األمر مركز تراث احل َّلة].
((( انظر :املحاسن ،108 :ب 48عقاب ولد الزنى ،عوايل الآليل.534/3 :
((( يف املخطوطة« :ال يبحث».
((( حيتمل التصحيف يف هذه العبارة ،ولع ّلها« :سلب عنه النجابة» ونحو ذلك.
((( حيتمل التصحيف يف هذه العبارة ،ولع ّلها« :ال يلزم نفيها عدم اإليامن».
((( العبارة فيها خللّ ،
مسامه.
ولعل املراد :إذ أنهّا ليست ّ
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الثانية والعرشون[ :يف طهارة آنية اخلمر املنقلب اًّ
خل]
م��ا قول��ه يف آنية اخلمر املنقلب خ�ًّل�اًّ لو كانت ناقصة ،هل يطه��ر أعالها اخلايل من

املالقي مع أنّه نجس بمالقاة اخلمر له أم ال؟.

تعذر االنتفاع بذلك ّ
ف��إن كان الث��اين ّ
اخلل ،إذ يتع�ّس�رّ إخراجه إلاَّ بعد مالقاة ذلك

املحيط النجس.
اجلواب:

بل يطهر اإلناء ك ّله ،ومن الناس من حكم بطهارة موضع ّ
اخلل وجعل تناوله بثقب

اآلنية وشبهه ،وليس بيشء .واهلل املو ّفق.

للحج]
الثالثة والعرشون[ :يف االستطاعة
ّ

احلج ،كمن
ما قوله يف شخص ملك مالاً يف وقت ال يتمكّن فيه من قطع الطريق إىل ّ

نكاحا بمهر ال يفضل ممّا يملكه عن قدر ما يقطع
ثم إنّه عقد ً
ملك يف العراق يف ضعف مثلاً ّ ،

مستقرا يف ذ ّمته واحلال هذه أم ال؟.
احلج
به املسافة
للحج يف وقته ،هل يكون ّ
ّ
ًّ

تصح اهلبة ومل
نكاحا بل وهب ذل��ك املال قبل وقت
احل��ج ّ
ّ
وه��ل لو مل يكن عق��د ً

احلج يف ذ ّمته أم ال؟.
يستقر ّ
ّ

وه��ل لو كان عليه ك ّفارات ونذور مق ّيدة أو مطلقة أو مس��تلزم بعهد أو يمني ،هل

احلج عىل تقدير أن ال يكفي للجميع؟.
جيب رصف املال فيه أم يف ّ

وهل يعترب الزاد والراحلة من مؤونة السنة يف اخلمس أم ال؟.
آدمي كمغصوب
احلج مع شغل الذ ّمة ّ
وهل يصح ّ
بحق اهلل كزكاة أو خمُ س أو حق ّ

أو مستدان مطالب به أو ال ،يعلم به املستحق أم ال؟.
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حج ُه مع سبق الوجوب
صح ّ
حج بامل حرام ّ
فإن كان الثاين فام املراد من قوهلم« :لو ّ

بغريه»(((.
اجلواب:

احلج عىل هذه الصورة ،فاملراد بمنع األصحاب من التزويج ملن استطاع،
ال
يستقر ّ
ّ

وه��و املنع يف أيام س��فر القافلة أو م��ا قاربه ،وكذا الكالم يف اهلب��ة وغريها ،والك ّفارات

املختص��ة يف امل��ال والنذور كذلك معتربة من مجلة الديون التي متنع االس��تطاعة إلاَّ بعد
ّ
إبقائه واخلروج منها.

ألنا م��ن املؤن ،نعم لو كانت االس��تطاعة
واخلم��س ال يتع ّلق بقدر االس��تطاعة ،هّ

جيا يف سنني متعدّ دة ّ
فإن اخلمس يتع ّلق بالسنني السالفة عىل كامل االستطاعة.
تدر ً

احلج ملن عليه حقوق وإن كانت مض ّيق��ة  ،ألنهّام واجبان اجتمعا
واألصح صح��ة ّ
ُّ

فيخرج عن العهدة بفعل أيهّام.

واالحتج��اج ّ
حق اهلل تع��اىل ،واألمر بال�شيء هني أو
ح��ق
اآلدمي مق��دّ م عىل ّ
بأن ّ
ّ

مستلزم للنهي عن ضدّ هّ ،
وأن النهي مفسد للعبادة.

ممنوع مقدّ ماته ،لكن متام((( حتقيقه يف الأُصول.

الويص للوص ّية لو مل يعلم هبا]
الرابعة والعرشون[ :يف ر ّد
ّ

الويص بالوص ّية فله ر ّدها بعد
قواه شيخنا يف املختلف من أنّه لو مل يعلم
ما قوله فيام ّ
ّ

موت املويص((( ،هل يعمل عليه س ّيدنا أم ال؟.
((( الرسائر ،331-329/2 :املختلف.259/5 :
((( يف املخطوطة« :ثامر».
((( املختلف ،299/6 :م.82
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ال��ويص الوص ّية هل يكون ضامنًا ملا يتل��ف من مال املويص عىل
ف��إن كان ،فلو ر ّد
ّ

تقدير أنّه لو دخل يف الوصية حيفظه أم ال؟.
اجلواب:

ال��ذي ّ
دل عليه كالم األصحاب والرواية((( أنّ��ه ال جيوز الر ّد ،فلو ر ّد ملا حيفظ كان

ضامنًا ملا يتلف بسبب إمهال احلفظّ ،
ألن ذلك عني التفريط.

الرصاف]
اخلامسة والعرشون[ :يف ايراد املضارب املال عند ّ

ال�صراف مع
التج��ار من هّأنم ي��وردون أث�مان أمتعتهم عند
م��ا قوله في�ما يتداول ّ
ّ

غلب��ة ظنّهم أنّه أحفظ هلا ،ألنّه لو كان بيد ش��خص وديعة أو مضاربة أو هو وكيل حتَّى
(((
بمجرد ذلك أم
مفر ًطا
ّ
الرصاف من غري إش��هاد علي��ه ،هل يكون ّ
أورد عن ذلك عند ّ

ال؟.

كافرا عدلاً أو فاس ًقا أم ال؟.
الرصاف مسلماً أو ً
وهل فرق بني ما لو كان ّ

أيضا ش��ي ًئا
الرصاف ،ومل يعلمه أنّه لغريه حتَّى أورد لنفس��ه ً
وهل لو أورد ذلك عند ّ

بمجرد ذلك قد مزجه يف ماله أم ال؟.
آخر ،يكون
ّ

الرصاف ش��ي ًئا أن يقول :اعطني من
وه��ل جيب عليه واحلالة ه��ذه انّه إذا أخذ من ّ

الرصاف؟.
الوجه الفالين الذي يل ،أم يكفي قصده إليه من غري إعالم ّ

(((
الرصاف من غري قبض يكون ذلك
وما قوله إنّه إذا قبل احلوالة بثمن الوديعة عىل ّ
ٍ
حينئذ؟.
بمنزلة القبض ويصح تسليم العني

((( الوسائل ،319/19 :ب 23من أحكام الوصايا.
((( كذا ،ولع ّلها زائدة.
((( يف املخطوطة« :وأما».
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ولو كان تس��ليم العني س��اب ًقا ع�لى احلوالة أو عىل قبض الثمن ك�ما قد جرت عادة

التجار به((( يكون تفري ًطا أم ال؟.
ّ
اجلواب:

الصرييف
إذا مل يكن مأذونًا يف االيداع بغري إش��هاد ضمن برتك االش��هاد سواء كان
ّ

قرضا عليه.
عدلاً أو ال ،وال فرق بني أن جيعله وديعة عنده أو ً

الصرييف بامله ضمن املودع مع عدم
أ ّما ل��و خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه
ّ

أيضا تضمني الصرييف ويرجع مع علمه عىل املودع.
سبق اإلذن من املالك ،وله ً

الصرييف باشرتاك املال بينه وبني
وأ ّما القبض ،فإن كان مأذونًا يف االقرتاض ومل يعلم
ّ

غريه ،فالظاهر ّ
الصرييف املدفوع.
أن ن ّية القابض كافية ،وإن علم فالبدّ من تعيني
ّ

الصرييف وقبوله بمناسبة القبض فيجوز تسليم السلعة إىل املحيل ،ولو
واحلوالة عىل
ّ

س�� ّلم الع�ين قبل ذل��ك كان ضامنً��ا ،ه��ذا ك ّل��ه إذا مل يكن العام��ل قد اس��تأذن يف هذا
ك ّله.

السادسة والعرشون[ :يف الوديعة]
شخصا آخر وديعة يس�� ّلمها إىل آخر ،ومل يأمره باإلشهاد
ما قوله يف ش��خص أودع
ً

ثم اتّفق موت
عليه بل عىل املودع أو قال له املستودع :إنيّ ال أشهد عليه ،فريض بذلكّ ،

ثم س ّلمها إىل ذلك املأمور بتسليمها
املودع قبل تس��ليم املستودع الوديعة ومل يعلم بموته ّ

األول ضامنًا هلا لرتكة
ثم علم فيام بعد موت املودع ،هل يكون الودعي ّ
إليه من غري إشهاد ّ

امليت ،لعدم إشهاده أو لعدم إذهنم يف التسليم أم ال ،ويكون إذن امليت كاف ًيا؟.
((( يف املخطوطة« :له».
188

امل�سائل املقداد َّية
اجلواب:
تضم��ن ولو دفعها بإش��هادّ ،
ألن اآلذن بموته انفس��خت الوديع��ة ،وصارت أمانة

رشعية ال جيوز إيداعها عند الغري مع إمكان حفظها عىل حال إلاَّ بإذن الوارث ،واجلهل
ال بانتقاهل��ا إىل الوارث ليس مزيلاً للضامن ،لتس��اوي اخلطأ والعمد يف إتالف األموال،

نعم ،يزيل اإلثم يف الدفع.

السابعة والعرشون[ :فيام خيرجه الودعي واملضارب عىل العروض]
ما قوله فيام خيرجه الودعي واملضارب والوكيل عىل العروض ممّا مل يس��تحق رش ًعا

كالتمغ��اوات ووزن األعراب ومداراهتم ،هل يكون الز ًما مع عدم إذن املودع واملوكّل
واملضارب أم ال؟.

بمجرد طلب الظامل لذلك يباح التس��ليم أم يتو ّق��ف عىل تو ّعده باإليذاء ولو
وهل
ّ

بالشتم مثلاً أو كالم ال حيتمل مثله؟.

وهل جيوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد يف اإلخراجات املذكورة أم جيب

املبارشة بنفوسهم؟.

وهل لو كان بيده محول متعدّ دة ألشخاص متعدّ دين ّ
وكل((( محل عىل حدته متم ّيز،

ول��ه دراهم مع ّينة لإلخراج علي��ه فاتّفق أن أخرج أحد األم��وال عىل مجيع احلمول عىل
ثم أخ��رج مال اآلخر يف مظلمة
مظلم��ة مع ّينة ،وقس��ط صاحب املال منها جزء معلومّ ،
ُاخرى عىل الوجه املذكور ،وهل له فيام بعد لو دفع ذلك املخرج عىل احلمول وحس��اب

ّ
كل محل بقسطه ممّا فضل لصاحب الفاضل من مال اآلخر وهكذا ،أم ليس له ذلك ،بل
جيب إخراج ّ
كل مال عىل حدته يف وجه املداراة عن صاحبه بقسط منه؟.
((( يف املخطوطةّ :
«لكل».
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ثم ج��اءت مظلمة ُأخرى
ف��إن كان الث��اين فلو فرض انت��زاع مال صاح��ب احلمل ّ

ولي��س ل��ه مال وليس هناك من يب��اع عليه جزء من احلمل وخيرج ثمن��ه عنه ،هل للذي
بيده استدانة مال لإلخراج ويكون الز ًما لصاحب احلمل أم ال؟.

ول��و ف��رض ّ
خم�يرا أم يراعي
أن هناك مش�تر ًيا لك��ن باجلنس األوكس ه��ل يكون
ً

أيضا أم يتحتّم البيع؟.
األصلح لو كان الدين بفائدة ً

وما قوله فيمن يس��تأجر حلمل مع ش��خص ويش�ترط املس��تأجر عىل املؤجر ضامن

مجيع املظامل والوزن املتع ّلقة به ويزيده عىل ُاجرة املثل زيادة تقارب تلك املظامل ،هل يصح

الرشط ويلزم الضامن أم ال؟.

وه��ل فرق لو فضل عن ُأجرة املثل وعن ما دفع يف وجه املظامل يشء عن الذي عقد

به يستح ّقه املؤجر أم ال؟.

وكذا لو أعوز هل جيب عىل املستأجر الدفع إىل املؤجر ما أعوز أم ال؟.
اجلواب:
مش��هورا فال ضامن
إذا كان امل��وكّل وامل��ودع والق��ارض يعلم احلال وقد صار هذا
ً

فيه وال إثم ،وال يتو ّقف تس��ليمه عىل أمر آخر ،بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظ ّن
باإلرضار عليه وعدم املكنة من دفعه.

وإذا كان جلامعة متعدّ دة أعطى من مال ّ
كل عن ماله ،ولو اقتضت املصلحة املهاياة

جائزا ،وال ضامن.
يف األموال عىل ما جرت به العادات كان ً

وجيوز االس��تنابة تب ًعا للعادة ممّن عادت��ه املبارشة أو االس��تنابة ،والظاهر ّ
أن العادة

جارية يف هذه الرضائب إىل األعراب أن يتوالّها من القافلة(((بعضهم ،فاتّباع هذا جائز.
((( يف املخطوطة« :العاقلة».
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امل�سائل املقداد َّية
وله االستدانة عىل صاحب احلمل إذا كان أصلح من البيع تب ًعا للعرف.

ثم بقدرها ،فلو دفع
واالس��تئجار املذكور فيه رشط املظامل باطل للجهالة بوجودها ّ

تقاصا ورجع صاحب الفضل.
شي ًئا بإذنه وكان قد دفع إليه ُأجرة و((( ّ

وموالنا أدام اهلل تعاىل إفادته هو صاحب الفضل والفضائل ،ومن العلامء األماثل،

أطلع اهلل شمس علومه يف اآلفاق ،وحال بينه وبني ما يمنع من استكامل النفس ،ونفعنا

بحق ّ
بربكات دعواته وأنفاس��ه ما ًّدا نظرها بمحادي((( عن أنفاس��هّ ،
احلق وأهله ،وصلىّ
حممد وآله.
اهلل عىل َّ

((( الظاهر زيادة الواو.
((( كذا يف املخطوطة.
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()6

دراسة منهاجيَّة لكتاب
مي األصول
(غنية النزوع يف ِع ْل ّ
والفروع)
بقلم
ال�شيخ خليل الكريوا ّ
ين
ترجمة
ُّوري
ال�شيخ خالد الغف ّ
جملَّ��ة فقه �أهل البيت ،العدد  ،57ال�س��نة اخلام�س��ة ع�ش��رة1431 ،هـ/
2010م

درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع

يعدُّ كتاب (غنية النزوع يف علمي األصول والفروع) للس ِّيد ابن زهرة أحد املصادر

الفقه َّية القديمة لإلمام َّية ،وهذا املقال الذي بني يديك يتناول التعريف بالكتاب واملنهج

أهم امتيازاته.
املعتمد فيه من قبل مؤ ّلفه ودراسة ّ
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(غنية النزوع) هو کتاب يف الفقه االس��تدال ّيل خمترص وشامل لألبواب الفقه َّية ،من

احللبي ،املعروف
احلس��يني
عيل بن زهرة
تأليف الس�� ِّيد ّ
ّ
ّ
عز الدين ،أيب امل��کارم محزة بن ّ
بـ(ابن زهرة) ،و(الس ِّيد ابن زهرة).

خاصا ،ويقع يف ()496
ًّ
يق��ع هذا الكتاب يف جم ّلدين :فاملج ّل��د ّ
األول مل حيمل رقماً
الوزيري)(((.
املتوسط (=
صفحة ،واملج ّلد الثاين يقع يف ( )476صفحة ،من القطع
ّ
ّ
وتنبغ��ي اإلش��ارة إىل ّ
أن نارش الكت��اب يف هذه الطبعة قد جع��ل بحوث علم كالم

وأصول الفقه بعد بحوث قسم الفقه ،ومن هنا أورده بعنوان أنّه املج ّلد الثاين يف حني أنّه
أن بحوث الفقه تشکّل القسم الثاين منه ،علماً ّ
النص األصيل للكتاب ّ
أن النارش
بحسب ّ
ِ
خاصا.
ًّ
مل ُيعط لبحوث الفقه رقماً
ثم ّ
الفقهي األصو ّيل الق ّيم يقع يف حمورين:
إن احلديث عن هذا الكتاب
ّ
ّ

العلمي
الش��خيص ،والبعد
األول :التعري��ف اإلمجا ّيل باملؤ ّل��ف يف ال ُبعدين :ال ُبعد
ّ
ّ
ّ

والفقهي.
ّ

والث��اين :التعري��ف بكتاب��ه الق ّيم (غني��ة النزوع) باإلش��ارة اخلاطف��ة إىل العناوين

واألبحاث التالية :اس��م الكتاب واهلدف من تأليفه ،حمتوى الكتاب و ُأسلوب التأليف،

اخلاصة
مستوى تأ ّثر الكتاب بالكتب الفقه َّية األخرى وتأثريه عليها ،اآلراء والنظر ّيات
ّ

باملؤ ّل��ف يف املس��ائل الفقه َّية ،األد ّلة والقواعد التي اس��تند إليه��ا املؤ ّلف ،رشح وترمجة

الکتاب.

علمي األصول والفروع،
احلس��يني
((( اب��ن زهرة ،محزة بن عيل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
قم ،ط1417 ،1هـ.
حتقيق :إبراهيم
ّ
مؤسسة اإلمام الصادقّ ،
البهادريّ ،
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املحور الأ ّول :امل�ؤ ِّلف
ُيعدُّ أبو املكارم ابن زهرة من الفقهاء املعروفني ومن متک ّلمي وعلامء القرن السادس

اهلجري ،وکان من أشهر علامء املدينة التارخي ّية (حلب).
ّ

ولد يف سنة (511هـ) يف مدينة حلب ،وتوفيّ يف سنة (585هـ) يف ّ
حمل والدته(((.

وينتهي نسبه إىل اإلمام الصادق من خالل إسحاق بن جعفر بثامين وسائط بنا ًء
عىل ٍ
قول ،وکتب صاحب روضات اجلنّات يف وصف أرسة بني زهرة« :فهم بيت جليل
م��ن أجلاّ ء بيوتات األصحاب ّ
قل ما يوجد له نظري ،وحس��ب اش��تهار أمرهم الرش��يد

ب�ين قاطبة أهل اإلس�لام بالفضيلة والكامل والتأييدّ :
أن صاح��ب (القاموس) يقول يف

ما ّدهتم :وبنو زهرة شيعة بحلب ،وباجلملة فالس ِّيد أبو املكارم املع ّظم إليه املصدّ ر باسمه

العنوان کان من أجلاّ ء علامئنا املشار إىل خالفاته يف کلامت األصحاب .وأکثر أهل ذلك
فقها ،وعلماً وشهرة بني الطائفة وغريها الس ِّيد ابن زهرة بحيث ال ينرصف
املكرم ً
البيت ّ
اإلطالق إلاَّ إليه.(((»...
ِ
بـ(احللبيني)
و ُيعبرَّ يف الكتب الفقه َّية عن ابن زهرة وأيب الصالح بـ(احللب َيني) ،و ُيعبرَّ

رباج(((.
عنهام بإضافة أيب املجد صاحب (إشارة السبق) ،وأحيانًا بإضافة القايض ابن ال ّ

((( األم�ين ،حمس��ن ،أعيان الش��يعة ،دار التع��ارف للمطبوعات ،ب�يروت ،265/2 :و،610/3
و.249/6
حممد باقر ،روض��ات اجلنّات يف أحوال العلامء والس��ادات،
(((
ّ
اخلوانس��اري األصبه��انيّ  ،امل�يرزا َّ
ق��م،375-374/2 :
حتقيق :أس��د اهلل إس�ماعيليان ،بمعونة مکتبة إس�ماعيليان ،مهر اس��توارّ ،
عيل ،رحيانة األدب يف تراجم املعروفني بالکنية واللقب ،مکتبة
امل��درس
وانظر:
ّ
التربيزيَّ ،
ّ
حممد ّ
اخل ّيام ،ط1374 ،4ش.550/7 :
اجلزيني،
((( األم�ين ،حمس��ن ،أعيان الش��يعة ،216/6 :الش��هيد ّ
ّ
األولَّ ،
حمم��د بن مك ّّي العام�ّل�يّ
املدرسني يف احلوزة=
الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام َّية ،مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
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و ُيعبرَّ بـ(الس ّيدَ ْي ِن) عنه ،والس ِّيد املرتىض(((.

رباج ((( ،وک ّلام قيل( :الشام ّيون)،
وإنّه ک ّلام قيل( :الشام ّيان) ،فاملقصود هو مع ابن ال ّ

فاملراد مها مع إضافة أيب الصالح(((.

کل منّ -
وق��د أکمل ابن زهرة کا ّفة املراحل الدراس�� َّية يف ّ
حمل مولده -والعراق يف

خمتلف العل��وم :الفقه واألصول والكالم والنحو وعل��وم العرب َّية عىل يد علامء عرصه،

العلمي وجامع ّيته للعلوم
وتنوع تلك اآلثار يكش��ف عن سعة أفقه
آثارا ق ّيمةّ ،
ّ
وقد ترك ً
املختلفة.

عيل ،والس�� ّيد اجلليل أبو
وق��د أفاد أبو املكارم من أس��اتذة متعدّ دين ،منه��م :أبوه ّ

الصوري.
حممد حسن الن ّقاش ،واحلسن بن طاهر بن حسني
ّ
منصور َّ

الطويس عىل الفقي��ه البارز أيب
حممد بن احلس��ن
وق��د ق��رأ كتاب (النهاية) للش��يخ َّ
ّ

احللبي) ،ومن هنا فإنّه ُيعدُّ من تالمذة
عيل احلس��ن بن احلسني املعروف بـ(ابن احلاجب
ّ
ّ
األصفهاين،
حممد
بقم ،ط1417 ،2هـ ،412/1 :الفاضل
ّ
حممد بن حسن بن َّ
اهلنديَّ ،
=العلم َّية ّ
ّ
مؤسس��ة النرش
كش��ف اللث��ام واإلهبام عن قواعد األح��كام ،حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف ّ
املدرس�ين يف احلوزة العلم َّية بقم ،ط1416 ،2هـ ،351/1 :الش��هيد
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
قم،
العاميل
ّ��ي
ّ
احلس��ونّ ،
حممد ّ
اجلزيني ،البيان ،حتقيق وتصحيح :الش��يخ َّ
ّ
حمم��د بن مك ّ
األولَّ ،
ّ
ط1412 ،1هـ.202 :
حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،حتقيق وتصحيح :الشيخ ع ّباس
(((
النجفيَّ ،
ّ
حممد بن حسن
يب ،بريوت ،ط ،224/16 :7الفاضل
ّ
القوچاين ،دار إحياء الرتاث العر ّ
اهلنديَّ ،
ّ
األصفهاين ،كشف اللثام واإلهبام عن قواعد األحكام.130/1 :
حممد
ابن َّ
ّ
اجلزيني ،الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام َّية.295/1 :
العامل
حممد بن مك ّّي
((( الشهيد ّ
ّ
األولَّ ،
يّ
ّ
عل ،مدارك األحكام يف رشح عبادات رشائع اإلس�لام ،حتقيق وتصحيح:
(((
العام�ليَّ ،
حمم��د بن يّ
جلنة التحقيق يف مؤسس��ة آل البيت ،مؤسس��ة آل البيت ،ب�يروت ،ط1411 ،1هـ:
.478/8
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الطويس بأربعة وسائط ،والوسائط هم:
الشيخ
ّ

احللبي.
عيل احلسن بن احلسني املعروف بابن احلاجب
ّ
1.1أبو ّ
الزينوبادي.
عيل بن أيب سهل
ّ
2.2أبو عبد اهلل احلسني بن ّ

القمي ،باإلضافة إىل الس ِّيد أيب هاشم املجتبى
عيل بن زيرك ّ
3.3الشيخ رشيد الدين ّ
احلسني.
ابن محزة بن زيد
ّ

الرازي الذي کان تلميذ الشيخ
4.4الشيخ عبد اجلبار
الطويس(((.
ّ
ّ

رووا عنه ،يمک��ن أن نذکر منهم:
وأف��اد منه عدد غف�ير من الفقهاء والعل�ماء وقد َ

حممد بن جعفر
معني الدين سامل بن بدران
ّ
القم ّي ،والشيخ َّ
املرصي ،وشاذان بن جربئيل ّ
أيضا :حممد بن إدريس ِ
املشهدي -صاحب كتاب (املزار) ،ويف َن ْق ٍل ّ
احل يِّ ّل وابن
أن منهم ً
ّ
َّ
شهرآشوب(((.
هذا ،وقد تن ّظر صاحب الرياض يف رواية ابن إدريس عنه ،قال« :ويف رواية شاذان بن
جربئيل وابن إدريس عنه نظراِ ،
فالحظ»(((.
ً
أيضا يف
وأف��اد يف وجه ذلك التأ ّمل صاحب روض��ات اجلنّات حيث قال« :وتأ ّمل ً

رواية ابن إدريس عنه ،وکان النظر منه يف تأ ّمله هذا ما لع ّله وجده يف کتاب املزارعة من
املتأخرين يف تصنيف لهّ :
(الرسائر) هبذه الصورة( :وقال بعض أصحابنا ّ
کل من کان البذر
النوري ،املريزا حس�ين ،خامتة املس��تدرك ،حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف مؤسس��ة
((( انظ��ر:
ّ
قم ،ط.170/3 :1
آل البيت ،مؤسسة آل البيتّ ،
��ي ،ع ّباس ،الكنى واأللق��اب ،مکتبة الصدر،
القم ّ
((( األمني ،حمس��ن ،أعيان الش��يعةّ ،250/6 :
األصفهاين ،املريزا عبد اهلل ،رياض العلامء وحياض الفضالء ،مطبعة
طه��ران .299/1 :أفندي
ّ
اخل ّيام.208/2 :
((( أفندي األصفهانيّ  ،املريزا عبداهلل ،رياض العلامء وحياض الفضالء.208/2 :
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العلوي أبو املکارم بن
من��ه وجب عليه الزکاة) -إىل أن قال( :-والقائل هبذا هو الس�� ِّيد
ّ

زهرة
وعرفته ما ذکره من تصنيفه من اخلطأ،
ّ
احللبي شاهدته ورأيته وکاتبته وکاتبني ّ

فاعتذر بأعذار غري واضحة ،وأبان هلا أنّه ثقل عليه ،(((»)...وأضاف صاحب روضات
اجلنَّ��ات« :وأنت خبري ّ
بأن هذه الکيف َّية إن مل تؤکّد عق��دة الرواية بينهام کام هي من دأب

السلف الصاحلني ببعض مالقاته القرناء ال تنايف ذلك بوجه من الوجوه»(((.

املحور الثاين :الكتاب
اسم الکتاب :اسم الکتاب الكامل هو( :غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع)،

أيُ :مغني ّ
کل من عنده ش��وق ش��ديد إىل علمي األصول والفروع ،واسمه املخترص يف

کلامت الفقهاء (الغنية).

أن املؤ ّلف مل ُيرش إىل اس��م الکتاب ال يف املقدّ مة وال يف غريها ،إلاَّ
واجلدي��ر بالذکر ّ

ّ
أن تس��ميته هبذا االس��م قد وردت يف کلامت الفقهاء وکذا أصحاب الرتاجم ،وإذ إنّه مل
ّك أحد يف اس��م الکتاب فالذي ينقدح يف الذهن ّ
ُيش��ک ْ
أن املؤ ّلف کان قد أش��ار إىل اسم

الکتاب قبل الرشوع ُ
بخطبة الکتاب.

ويف املص��ادر الفقه َّي��ة املتواف��رة ّ
إن ّأول من نق��ل عن هذا الکتاب ه��و ابن إدريس

(ت 598ه��ـ) يف رسائره بدون ذكر االس��م ،وبعده ذکره صاحب إصباح الش��يعة (ح ًّيا
عيل بن
مرتني بعبارة (صاح��ب الغنية)ّ ،
610ه��ـ) ّ
ثم بعده ذکر کتاب الس�� ِّيد ابن زهرة ّ
��ي (ت حدود 700ه��ـ) صاحب كت��اب جامع اخل�لاف والوف��اق بعنوان
القم ّ
حمم��د ّ
َّ
ِ
مؤسس��ة النرش
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاويّ ،
((( ابن إدريس احل ّ يِّلَّ ،
املدرسني يف احلوزة العلم َّية بقم ،ط1410 ،2هـ.442/2 :
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
حممد باقر ،روض��ات اجلنّات يف أحوال العلامء والس��ادات:
(((
ّ
اخلوانس��اري األصبه��انيّ  ،امل�يرزا َّ
.376-375/2
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(الغنية) ،وقد أ ّلف کتابه لرشح وتوضيح املسائل التي أمهلها صاحب الغنية(((.

تاريخ تأليف الکتاب
ليست لدينا أ ّية معلومات دقيقة عن تاريخ تأليف الکتاب بالضبط ،ومل ُيرش لذلك

باملرة.
يف ّ
أي کتاب ّ

ّ
إن أقدم نسخة خ ّطية متوافرة للکتاب تعود إىل سنة (614هـ) أي بعد وفاة املؤ ّلف

بـ( )29سنة (((.

الطويس ّ
أن كتاب الغنية
املرصي للمح ّق��ق
املازين
و ُيس��تفاد من إجازة معني الدين
ّ
ّ
ّ

درس يف احلوزات العلم َّية لفرتات مديدة بعدّ ه من الکتب التدريس ّية فيها(((.
کان ُي ّ

آثار أخرى للمؤ ّلف
آث��ارا فقه ّية أخرى ،م��ن قبيل( :قبس
لق��د ترك الس�� ِّيد ابن زه��رة مضا ًفا إىل الغنية ً

األن��وار ىف ن�صرة الع�ترة األخيار)( ،رس��الة ىف حتري��م الف ّق��اع)( ،مس��ألة يف الر ّد عىل
((( اب��ن إدري��س ِ
احل ّ
حممد ب��ن منصور بن أمح��د ،الرسائر احل��اوي لتحرير الفت��اوي،443/2 :
�ِّل�يِّ َّ ،
حممد بن احلس�ين ،إصباح الش��يعة بمصباح الرشيع��ة ،حتقيق وتصحيح:
ّ
الكي��دري ،قطب الدين َّ
عيل املؤمن،
قم،100-99 :
البهادري
الشيخ إبراهيم
ّ
ّ
السبزواري ّ
املراغي ،ط1416 ،1هـّ ،
ّ
القميّ ،
أئمة احلجاز والعراق ،حتقيق وتصحيح :الش��يخ حسني
جامع اخلالف والوفاق بني اإلمام َّية وبني ّ
قم ،ط1421 ،1هـ.610 ،14 :
احلسني
ّ
مؤسسة املو ّطئني لظهور إمام العرصّ ،
البريجنديّ ،
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت،
األئمة األطهارّ ،
حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ
((( املجلسيّ َّ ،
يس ،حسني ،مقدّ مة لفقه الشيعة [باللغة
ط1403 ،2هـ=1983م،31/104 :
الطباطبائي ّ
ّ
املدر ّ
حممد آصف فك��رت ،جممع البحوث اإلس�لام َّية ،إي��ران ،ط1410 ،1هـ:
الفارس�� ّية] ،ترمج��ةَّ :
.85-84
((( انظر :األمني ،حس��ن ،مس��تدركات أعيان الش��يعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،ط،2
1418هـ=1997م.230/1 :
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املنجم�ين) و(مس��ألة يف إباح��ة ن��كاح املتعة)((( ،لك�� ْن مل حيصل واحد منه��ا عىل مکانة
ّ

وشهرة كشهرة کتاب (ال ُغنية).

اهلدف من تأليف الکتاب
ّ
إن ه��دف املؤ ّل��ف من تدوين (الغنية) -س�� ّيام مع حلاظ ما أش��ار إلي��ه يف املقدّ مة-

أحس هب��ا املؤ ّلف والتي مل تکن الکت��ب الفقه َّية املوجودة
ه��و تأمين��ه للحاجة التي کان ّ

آن��ذاك قادرة عىل س��دّ ها ،فذک��ر يف مقدّ مة الکتاب م��ا ييل« :وبعد ،ف��إنيّ ّملا رأيت کتب
يش��ق ضبطه عىل من قصد إليه،
مطول
ّ
أصحابنا - -يف التکليف عقلاً وس��م ًعا بني ّ
متس احلاجة إىل الزيادة عليه ،أ ّلفت هذا الکتاب جمنّ ًبا به عن األمرين ،سالکًا فيه
ّ
ومقصرّ

مشريا يف الفروع إىل
منزلة بني املنزلتني ،جام ًعا بني أصول الدين وأصول الفقه وفروعه،
ً
وتذکارا ،وللمبتدي
املهمة ،ليکون للمنتهي معونة
ً
األد ّلة ،الس�� ّيام يف األماکن املش��تبهة ّ
واستبصارا.(((»...
هداية
ً

ويب��دو ّ
أن مراد املؤ ّلف م��ن کتب األصح��اب املخترصة يف العب��ارة املتقدّ مة نظري

الکت��ب التالية( :جمُ َل العلم والعمل) تأليف الس�� ِّيد املرت�ضى (ت 436هـ)( ،الكايف يف

احللبي
تقي الدين
ّ
الفقه أو الكايف يف أصول الدين وفروعه) تأليف الش��يخ أيب الصالح ّ
الط��ويسّ ،
فإن هذا النحو من التأليف ال ُيرى
(ت 447هـ)( ،االقتصاد) تأليف الش��يخ
ّ
إلاَّ يف هذه الکتب املذکورة مع يشء من التفاوت(((.

((( املح ّق��ق الطه��رانيّ  ،الذريع��ة إىل تصاني��ف الش��يعة ،داراألض��واء ،ب�يروت ،ط1403 ،2هـ:
 ،139/11و ،387/20و.250/6
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.17/2
علمي الكالم والفقه،
التعرض لبح��وث علم أصول الفقه إىل جانب َ
((( وه��ذا التفاوت راجع إىل ّ
إذ ّ
إن تلك الکتب املزبورة بحسب الظاهر اقترصت عىل مسائل علم الفقه وخلت من األصول=
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�إطاللة على هذه الكتب الثالثة
وينبغ��ي اآلن أن ن��رى ما النواق��ص يف تلك الکتب املتقدّ مة الت��ي دعت إىل تأليف

الغنية؟ .وللکشف عن هذه النقطة البدّ من إلقاء نظرة عىل تلك الکتب:

جل العلم والعمل
الکتاب ّ
األول :مُ َ

ّ
إن كتاب (جمُ َل العلم والعمل) هو من أش��هر املصنّفات الفقه َّية والکالم َّية للس�� ِّيد

املرتىضّ ،
أهم املسائل الفقه َّية،
فإن هذا الکتاب عىل الرغم من اختصاره وإجيازه قد تناول ّ
وأيضا إنّه من املصادر التي ت ِ
ُوقفنا عىل ما کان عليه علام الکالم والفقه يف عرص املؤ ّلف،
ً

ّ
ف��إن كتاب (جمُ َل العلم والعمل) -وبخالف س��ائر تأليفات عل��م اهلدى األخرى نظري
(االنتصار) ،و(مس��ائل النارصيات) -قد حتاش��ى ذکر أقوال سائر املذاهب اإلسالم َّية،
أي أثر للفقه املقارن فيهّ ،
إن هذا الکتاب أشبه ما يکون بالرسائل العمل َّية
وال يکاد ُيرى ّ
شاهد فيه استدالالت فقه َّية.
املتداولة ،وق ّلام ُي َ

فقد بحث قس��م العبادات يف هذا الکتاب باستثناء باب اجلهاد ،ومل يطرح فيه قسم

املعامالت الذي يشمل العقود واإليقاعات واألحكام.

الکتاب الثاين :االقتصاد

ّ
املهمة للش��يخ
إن كت��اب (االقتص��اد في�ما جي��ب عىل العب��اد) هو أح��د املؤ ّلف��ات ّ

علم��ي الكالم والفقه
املهمة من َ
تضمن البحوث ّ
الط��ويس ،فهو عىل صغر حجم��ه ّ
ّ
التي ُق ّسمت بحوثهام عىل قسمني.

تم بحث أصلني ومها :التوحيد ،والعدل ،وخالل بحث مسألة
ففي القسم ّ
األولّ :

النبوة ،واإلمامة ،واملعاد.
تعرض إىل ثالثة من األصول وهيّ :
العدل ّ
=باستثناء (الکايف يف الفقه) الذي اشتمل عىل ِکال القسمني.
203

ويف القس��م الث��اين :طرح العب��ادات اخلمس وه��ي :الصالة ،والص��وم ،والزكاة،

واحلج ،واجلهاد.
ّ

ول ُيعلم ّ
أن قس��م الفقه من الكتاب قد کُتب بصورة الفقه املوجز والرسائل العمل َّية

رصح بذلك يف املقدّ مة
املتداول��ة ،وقد س��عى املؤ ّلف أن ُيب�ّي�نّ بمنتهى االختصار -ک�ما ّ
واخلامتة -املس��ائل األساس�� َّية التي ه��ي ّ
حمل احلاجة ،والتي تش��تمل ع�لى :الواجبات،
واملحرمات ،واملستح ّبات ،واملكروهات ،واملقدّ مات ،واألجزاء ،والرشائط ،ومبطالت
ّ

ّ
کل من تلك العبادات يف قالب من ّظم.

الکتاب الثالث :الكايف يف الفقه
يتأ ّلف هذا الکتاب من ثالثة أقسام :البحوث العقائد ّية (التكاليف العقل ّية) ،والبحوث

الفقه َّية (التكاليف الس��مع ّية) ،والبحوث املرتبطة باملس��ائل العقائد ّية باس��م (املس��تحق

بالتكليف) .ويف احلقيقة إنّه يتأ ّلف من قسمني :قسم الکالم والعقائد ،وقسم الفقه.

أيضا کُت��ب بصورة الفق��ه املخترص ،وه��و كتاب فتوائي ،وأش��به
وه��ذا الکت��اب ً

ما يکون بالرسائل العمل ّية املتداولة.

مقارنة �إجمالية بني تلك الكتب والغنية
إنّ��ه بأدن��ى عمل ّية مقارنة ب�ين الغنية وبني تلك الکت��ب الثالثة يتّض��ح ّ
أن ما ذکره

ماس��ة لتأليف مثل هذا
املؤ ّل��ف يف مقدّ مة کتابه مل يکن جزا ًفا ،بل إنّه کانت هناك حاجة ّ
الکتاب ،وذلك:

ّأولاً ّ :
رصح مؤ ّلفامه��ا -يتّصفان باالختصار
إن کت��ابيَ (اجلُ َمل واالقتص��اد) -کام ّ

الشديد.

204

درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
الفتوائي.
ثان ًيا :کوهنام قد کُتبا بأسلوب الفقه
ّ

ثال ًثا :عدم اشتامهلام عىل بحوث قسم املعامالت.
يف حني ّ
أن (الغنية) -مضا ًفا إىل توافرها عىل ما يف کال الکتابني املذکورين -قد ُد ّون

أهم بحوث املعامالت.
بأسلوب خمترص واستدال ّيل وحيتوي ً
أيضا عىل ّ

راب ًع��ا :وکذا احل��ال لدى مقارنت��ه بکتاب (ال��كايف) فإنّه حيتوي ع�لى بعض نقاط

الضع��ف ،من ضمنها يمکن اإلش��ارة إىل عدم توافره عىل النظم واالنس��جام املناس��ب
واملنطقي يف طرحه لبحوث الکتاب واالختصار الشديد جدًّ ا.
ّ

بي��د أنّ��ه عند مراجعة مت��ن (الغني��ة) يتّضح ّ
أن املؤ ّل��ف قد بذل غاية وس��عه لرفع

النواقص املوجودة يف هذا النوع من الکتب.

هذا ک ّله فيام يتع ّلق بمقارنة (الغنية) بالکتب املخترصة.
املفصلة فبحس��ب قول املؤ ّلف ّ
أن مطالبه��ا صعبة املنال،
وأ ّم��ا بالنس��بة إىل الکتب ّ

ويبدو ّ
الطويس،
أن مراد املؤ ّلف الکتب التي هي أمثال( :اخلالف) ،و(املبسوط) للشيخ
ّ

ّ
رباج ونحو ذلك.
و(املهذب) للقايض ابن ال ّ

نظرة ك ّلية على كتاب (الغنية)
ّ
رصح به املؤ ّل��ف يف املقدّ مة -يتن��اول ثالثة جماالت
إن كت��اب الغنية -حس��ب م��ا ّ

نمر
معرف َّي��ة وهي :علم الكالم ،وعلم أصول الفق��ه ،و علم الفقه ،ونحن يف هذا املقال ّ

مرورا رسي ًعا ،لکنّنا سنرکّز عىل بحث ما يف قسم الفقه من أبعاد.
عىل قسم األصول
ً

ترتيب بحوث الکتاب

وس��معي .ومراد املؤ ّلف من
عقيل
ّ
يب��دأ الکتاب بتعريف التکليف وتقس��يمه عىلّ :
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الس��معي :بحوث علم
العق�لي :البح��وث العقائد ّي��ة ،ومراده م��ن التكليف
التكلي��ف
ّ
ّ

الفقه(((.

وال��ذي يب��دو يف النظر ّ
أن املؤ ّلف باس��تعامله هل��ذا االصطالح کان ق��د تبع أثر أيب

(((
قسام ثال ًثا حتت عنوان
الصالح
احللبي أو الس ِّيد املرتىض  ،وإن کان أبو الصالح قد ذکر ً
ّ

(املستحق بالتكليف) ،وطرح ضمنه البحوث العقائد ّية املتع ّلقة باملعاد وعامل اآلخرة(((،
يف حني ّ
العقيل من دون
أن الس ِّيد ابن زهرة قد أدرج بحوث هذا القسم يف قسم التکليف
ّ

ذكر العنوان املزبور(((.

ّ
العقيل -بس��بب کونه األصل واملس��تند
إن الس�� ِّيد اب��ن زهرة عدّ قس��م التكلي��ف
ّ

الس��معي ،وتناول فيه بحو ًث��ا نظري :معرفة
الس��معي -مقدّ ًما ع�لى التکليف
للتکلي��ف
ّ
ّ

خصص هلا ما يقرب من ربع حجم
اخلالق ،والتوحيد،
والنبوة ،واإلمامة ،واملعاد ،وقد ّ
ّ

بحوث الکتاب(((.

نظرا لکون
ويف القس��م الثاين وقبل الورود بالبحوث املتع ّلقة بالتکليف
السمعيً -
ّ

فه��م الف��روع متو ّق ًفا عىل أصول أطل��ق عليها (أصول الفقه)((( -ن��راه يتناول البحوث
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.19/2
تق��ي الدين بن نج��م الدين ،ال��كايف يف الفقه ،حتقي��ق وتصحيح :رضا
(((
احللب��ي ،أب��و الص�لاح ّ
ّ
عيل بن احلس�ين ،االنتصار يف
ّ
األس��تادي ،ط1403 ،2ه��ـ ،أصفهان ،35 :الرشي��ف املرتىضّ ،
اإلس�لامي التابعة جلامعة
مؤسس��ة النرش
ّ
انفرادات اإلمام َّية ،حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف َّ
املدرسني بقم ،ط1415 ،1هـ.355 :
ّ
تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه.456 :
(((
احللبي ،أبو الصالح ّ
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.225/2
((( املصدر نفسه.21 :
((( املصدر نفسه.265 :
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األصول ّية التي تشکّل بدورها ربع حجم ّ
کل بحوث الکتاب تقري ًبا.

وعلي��ه فيمک��ن الق��ولّ :
إن نص��ف بحوث کت��اب (الغني��ة) يتأ ّلف م��ن البحوث

خيتص بالبحوث الفقه َّية.
العقائدية وبحوث أصول الفقه والنصف اآلخر ّ

قسم األصول من الغنية
إن الس�� ِّيد ابن زهرة ،إذ إنّه کان يعتقد ّ
مر القول ّ
بأن علم األصول ُيعدّ األساس
کام ّ

واملستند للفقه ّ
وأن الفقيه من دون أن يحُکم املباين األصول ّية ال يمکنه أن يصدر أ ّية فتوى

جازمة((( ،فإنّه قبل الرشوع بقس��م الفقه من الکتاب تناول بحوث علم األصول وب َّيـن

آراءه يف هذا املجال ،فهو يف هذا القس��م يف البدء کان بصدد اجلواب عن س��ؤال طرحه

البعض من غري الش��يعةّ :
بأن الش��يعة لکوهنم ال يعملون ب��کالم غري املعصومني
فال حاجة هلم بالبحث عن علم األصول ،ولذا يعدّ البحث يف علم األصول عب ًثا وعديم

اجلدوى.

وقد قدّ م جوا َبني عىل هذا التساؤل :أحدمها َح يّل ،واآلخر نقيض.

فف��ي مقام اجل��واب احلَ يّل أوضح قائ�ًل�اً « :قد ثب��ت عندنا باألد ّل��ة القاهرة وقوف

ن��ص ع�ّل�اّ م الغي��وب س��بحانه ،الع��امل بمصالح عب��اده فيها
األح��کام الرشع َّي��ة ع�لى ّ

ونصه س��بحانه ال يمکن العلم به إلاَّ من جهة الرسول ،إ ّما باملشافهة
ومفاس��دهمّ ،
حارضا أو باخلرب إن کان غائ ًبا.
إن کان
ً

ِ
متواترا،
ربا
ً
واخلرب املوج��ب للعلم إ ّما أن يکون خرب معصوم وإن کان واحدً ا أو خ ً

توصل
وإذا کان کذلك فقول املعصوم الذي عناه الس��ائل عندنا م��ن أحد الطرق التي ُي ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.265
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والنص منه تعاىل لي��س إلاَّ باخلرب عن اإلجياب ،أو
بنص القديم س��بحانه،
ّ
هب��ا إىل العلم ّ

الرتغيب ،أو التحريم ،أو بام معناه معنى اخلرب کاألمر والنهي.

وإذا کان األم��ر عىل ما ذکرنا وأمکننا من جه��ة العقل العلم بأحکام خربه تعاىل يف

العموم واخلصوص وغريمها ،وأحکام أمره يف اإلجياب والندب أو الوقف بينهام ،وهنيه

التوصل بذلك
املنهي عنه أم ال؟ .إىل غري ذلك من أحکامهام ،ساغ لنا
هل يقتيض فس��اد
ّ
ّ
إلي��ه ،وکان العق��ل کقول املعصوم دلي�ًل�اً عليه ...عىل ّ
أن لنا يف ال��کالم يف أصول الفقه
غرضا آخر س��وى ما ذکرناه ،وهو بيان فس��اد کثري من مذاهب خمالفينا فيها ،وکثري من
ً

طرقهم إىل تصحيح ما هو صحيح منها ،وأنّه ال يمکنهم تصحيح ذلك هبا ،وإخراجهم
بذل��ك عن کوهن��م عاملني بيشء منها ،وذلك خيرجهم عن العل��م بيشء من فروع الفقه،
ّ
ألن العلم بالفرع من دون العلم بأصله حمال ،وهذا غرض کبري يدعو إىل العناية بأصول

الفقه ،ويبعث عىل االشتغال هبا».

وأ ّم��ا يف مق��ام اجلواب النقيض فکت��ب« :إذا کنت��م ال تعملون يف األح��کام الثابتة

فأي حاجة بکم إىل تک ّلف الکالم يف أصول
بالنص عليها عندکم إلاَّ عىل قول الرس��ول ّ
ّ

الفقه التي يتع ّلق هبا ،وجيب أن يکون ذلك عب ًثا ال فائدة فيه؟! فمهام أجابوا به عن ذلك
قوبلوا بمثله»(((.

أهم البحوث الأ�صول َّية
نظرة خاطفة حول � ّ
أهم بحوث هذا العلم -کام صنع
لقد حاول املؤ ّلف أن يطرح يف قس��م أصول الفقه ّ

جمرد
مهية ،إذ إنّه من ّ
التعرض إىل املس��ائل قليلة األ ّ
يف قس��م الکالم والفقه -وقد حتاش��ى ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.266-265
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أدن��ى مقارنة إمجالية بينه وبني حجم املطالب الواردة يف الکتاب�ين َ
اللذين ُا ّلفا قبله ،ومها:

صحة هذا اال ّدعاء.
(الذريعة) للس ِّيد املرتىض ،و(العدّ ة) للشيخ
الطويس يمکن التأکّد من ّ
ّ
ّ
أهم البحوث األصول ّية املطروحة يف الكتاب عبارة عماّ ييل:
وإن ّ

1.1البح��وث التمهيد ّي��ةّ :
إن املؤ ّلف يف هذا القس��م -الذي ُيعدّ بمثاب��ة املقدّ مة-
تناول بعض البحوث من قبيل :تعريف علم األصول ،أقسام اخلطاب ،بعض
أحکام احلقيقة واملجاز ،مراتب اخلطاب ،استعامل اللفظ يف أکثر من معنى.

2.2ال��کالم يف األم��ر :ويش��تمل عىل البح��وث التالية :اش�تراك األمر ب�ين القول

والفع��ل ولک��ون اس��تعامله فيهام عىل نح��و احلقيق��ة ،اعتبار الرتب��ة بني اآلمر

واملأم��ور ،اش�تراك صيغة األم��ر بني الوج��وب واإلباحة ،فيام ص��ار به األمر
أم��را وأنّه ُيش�ترط فيه اإلرادة ،يف اش�تراك األم��ر بني اإلجي��اب والندب لغة ً
ً
واختصاصه بالوج��وب رش ًعا ،حکم األمر الوارد بع��د احلظر ،األمر باليشء
يت��م اليشء إلاَّ ب��ه إن کان س��ب ًبا ال رش ًطا ،األمر بال�شيء ال يقتيض
أم��ر بام ال ّ
املرة
النهي عن ضدّ ه ،األمر باليشء عىل وجه التخيري ،هل األمر املطلق يقتيض ّ

يتکرر بتکرارمها؟ .هل حيتاج
أو التک��رار؟ .األمر املع ّلق برشط أو صف��ة ،هل ّ

بتکرر
يتکرر املأمور به ّ
الفع��ل املؤ ّقت بعد خروج الوقت إىل أمر جديد؟ .هل ّ
األمر؟ .هل يقتيض األمر اإلج��زاء؟ .إفادة األمر للفور أو الرتاخي ،الواجب

املوس��ع ،ال�شروط التي معها حيس��ن األمر بالفعل ،اآلم��ر ال يدخل حتت أمر
ّ
نفسه ،الک ّفار خماطبون بالرشائع.

صحة دخول التخيري يف النهي،
3.3الکالم يف النهي :ويشتمل عىل البحوث التاليةّ :
املنهي عنه؟.
هل يقتيض النهي فساد
ّ
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4.4ال��کالم يف اخلصوص والعموم :ويش��تمل ع�لى البحوث التالي��ة :عدم وضع
األلفاظ للعموم واش�تراکها مع اخلصوص ،الفرق بني التخصيص والنس��خ،
ج��واز اخلط��اب بالعم��وم وإرادة اخلص��وص ،ختصيص العموم باالس��تثناء،
بج َمل ،ه��ل يرجع إىل مجيعه��ا أو إىل ما يلي��ه؟ ،ختصيص
االس��تثناء املتص��ل ُ
املخصصات املنفصلة ِ
املوجبة للعلم ،الغاية التي جيوز انتهاء
العموم بالرشط،
ّ

التخصي��ص إليها ،تع ّل��ق الرشط واالس��تثناء ببعض ما دخل حت��ت العموم،
خاص ال يوجب ق�صره عليه ،دخول التخصيص
خروج العموم عىل س��بب
ّ
اخلاص ،حکم تعارض العمومني.
عىل األخبار واألوامر ،بناء العام عىل
ّ

5.5ال��کالم يف املجم��ل واملبني :ويش��تمل عىل البح��وث التالي��ة :تعريف املجمل
واملبني ،التخصيص ال يمنع من التع ّلق بظاهر العموم ،وقوع البيان باألفعال،

جواز تأخري التبليغ ،عدم جواز تأخري البيان عن وقت احلاجة ،قبح تأخري بيان

العموم ،جواز سامع املخاطب العام وإن مل يسمع اخلاص.

6.6الکالم يف املفاهيم :ويش��تمل عىل ما ييل :عدم ثبوت املفهوم للوصف واللقب
والرشط.

7.7الکالم يف النس��خ وما يتع ّلق به :ويشتمل عىل البحوث التالية :تعريف النسخ،
دخول النسخ يف األخبار ،نسخ احلکم دون التالوة ونسخ التالوة دونه ،جواز

ميض وقته��ا ،وعدم جواز نس��خها قبل وقت
نس��خ العب��ادة قبل فعله��ا وبعد ّ
ً
نس��خا؟ ،هل النقصان يقتيض النس��خ؟ ،نس��خ
النص
فعلها ،هل الزيادة عىل ّ
الکتاب بالکتاب والسنّة بالسنّة ،ما ُيعرف به الناسخ واملنسوخ.

8.8ال��کالم يف األخبار :ويش��تمل عىل البح��وث التالية :تعريف اخلرب وأقس��امه،
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األخب��ار املتواترة ،عدم إف��ادة خرب الواحد للعلم ،ج��واز التع ّبد بالعمل بخرب

الواحد عقلاً  ،عدم جواز التع ّبد بخرب الواحد رش ًعا.

9.9الکالم يف األفعال وما يتع ّلق هبا :ويش��تمل عىل البحوث التالية :أقسام الفعل،
بالنبي رش ًعا ،عدم
ّ
النبي يف أفعاله عقلاً  ،وجوب الت��أسيّ
ع��دم وجوب اتب��اع ّ
داللة أفعاله عىل الوجوب ،الوجوه التي يقع عليها أفعاله ،عدم التعارض بني

أفعاله ،تع ّبده قبل البعثة برشائع من تقدّ مه.

1010ال��کالم يف اإلمج��اع :ويش��تمل ع�لى البح��وث التالية :أقس��ام اإلمج��اع وأد ّلة
حجة يف ّ
حج ّيته ،هل ّ
کل يشء؟ ،اإلمجاع بعد اخلالف ُيزيل حکم
إن اإلمج��اع َّ
ّ

اخلالف.

1111الکالم يف القياس :ويش��تمل عىل البحوث التالية :جواز التع ّبد عقلاً بالقياس،
عدم إثبات القياس من طريق العقل ،عدم ورود الرشع بالتع ّبد بالقياس.

متفرقة :عدم جواز تقليد املستفتي للمفتي ،أصل اإلباحة ،لزوم الدليل
1212مسائل ّ
عىل ّ ٍ
رشعي ،استصحاب احلال.
عقيل أو
ّ
کل ناف حلکم ّ

الآراء الأ�صول َّية ال�شا َّذة لل�س ِّيد ابن زهرة
بدال ع�لى نفيه عماّ انتفت عنه تلك الصفة إلاَّ
إن تعلي��ق احلکم عىل صفة ليس ّ
ّ 1.1
بدالل��ة دلي��ل آخر ،وقد تبع املؤ ّلف يف ذلك الس�� ِّيد املرتىض ال��ذي اختار هذا
ّ
واستدل عليه(((.
القول

مؤسس��ة النرش
((( احلس��ن بن زين الدي��ن ،معامل الدين ومالذ املجتهدين ،حتقيق :جلنة التحقيق يف ّ
عيل بن زهرة
اإلس�لامي التابعة جلامعة املدرس�ين ّ
ّ
بقم ،قس��م األصول .77 :ابن زهرة ،محزة بن ّ
علمي األصول والفروع.336/2 :
احلسيني
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
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أيضا الس ِّيد املرتىض
2.2جواز ختصيص األکثر ،وقد اقتفى املؤ ّلف يف هذه املس��ألة ً
القائل بجوازه(((.

العيني لالجتهاد وعدم جواز التقليد للمس��تفتي يف املس��ائل
3.3القول بالوجوب
ّ
الفرع ّية ،ويعتقد املؤ ّلف ّ
بأن التقليد يف املسائل الفرع ّية ال يورث العلم وال جيوز

االتّباع م��ن غري علم ،وعليه فإنّه جيب عىل املس��تفتي حتصيل العلم باألحکام
الرشع ّية من طريق االجتهاد.

ّ
رصح هبذا الرأي يف قس��م أصول الفقه وأجاب عن اإلش��کاالت
إن املؤ ّل��ف ق��د ّ

املطروحة هبذا الش��أن ،فإنّه وإن کان ال ُينکر رجوع املس��تفتي إىل املجتهد إال أنّه يرى ّ
أن

فائ��دة الرجوع إنّام هو ألجل أن حيصل له العلم بإمجاع املجتهدين عىل حکم فرع أو عىل

عدمه ،ال تقليد املجتهد.

الطويس هذا القول يف (العدّ ة) عن مجع من علامء أهل الس��نّة يف
وقد حکى الش��يخ
ّ

بغداد ،واختار هو القول بجواز التقليد(((.

الطو�سي
خمالفة ابن زهرة بع�ض الآراء الأ�صول َّية لل�شيخ
ّ
إنّه کام س��يأيت يف قس��م الفقه ّ
الطويس
إن خمالفة الس�� ِّيد ابن زهرة بعض آراء الشيخ
ّ
أيضا يف قس��م أص��ول الفقه ُيالحظ
ال تنح�صر يف دائرة البحوث الفقه َّية فحس��ب ،بل ً

ذلك منه أحيانًا ،نشري فيام ييل إىل موردين:

الطويس الذي کان يقولّ :
إن صيغة األمر دا ّلة عىل الفور-
1.1إنّه -وخال ًفا للشيخ
ّ

علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.414
األنصاري
حمم��د رضا
ّ
حممد بن احلس��ن ،العدّ ة يف أص��ول الفقه ،حتقيقَّ :
((( الط��وسيّ  ،أب��و جعفر َّ
قم ،ط1417 ،1هـ=1376ش.729/2 :
القم ّي ،مطبعة ستارةّ ،
ّ
212

درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
يقول بعدم داللتها ال عىل الفور وال عىل الرتاخي(((.
إن الش��يخ قائ��ل ّ
ّ 2.2
املنه��ي عنه ،لکن املؤ ّل��ف قائل بعدم
إن النهي يقتيض فس��اد
ّ
اقتضائه ذلك(((.

ق�سم الفقه من الغنية
األب��واب الفقه َّي��ةّ :
تعرض إىل
إن کتاب الغنية -کام وع��د املؤ ّلف يف املقدّ م��ة -قد ّ

أکث��ر األب��واب الفقه َّية((( ،وقد تصدّ ى يف ّ
املهمة باملقدار الالزم
کل باب لبيان املطال��ب ّ
واالستدالل عليها.

وجمم��وع الكت��ب الفقه َّية املطروح��ة يف الغنية أحد ع�شر کتا ًبا ،وه��ي عبارة عن:

احلج ،اجلهاد ،البيع ،الفرائض ،الن��كاح ،اجلنايات ،احلدود،
الصالة ،الزکاة ،الص��ومّ ،

القضاء.

وق��د أورد الس�� ِّيد ابن زه��رة بحوث الطهارة بعن��وان املقدّ مة لکت��اب الصالة تب ًعا

ّ
(املهذب)((( ،وإنّه ذکر
�براج يف
للش��يخ
الطويس يف (اجلُ َمل والعقود) أو القايض ابن ال ّ
ّ
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
حممد بن احلسن ،العدّ ة يف أصول الفقه.226/1 :
والفروع،294/2 :
الطويس ،أبو جعفر َّ
ّ
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
حممد بن احلسن ،العدّ ة يف أصول الفقه.260/1 :
والفروع،307/2 :
الطويس ،أبو جعفر َّ
ّ
((( ّ
إن بع��ض األبواب الفقه َّية من قبيل (الس��بق والرماية) ع�لى الرغم من کوهنا مطروحة يف کتب
ّ
ّ
مستقل ،إلاَّ هّأنا مل تطرح يف الغنية.
واملهذب :يف باب
السابقني کاملبسوط
حممد بن احلسنُ ،
الرباج،
((( انظر:
قم ،20 :ابن ّ
اجلمل والعقود يف العباداتّ ،
الطوسـي ،أبو جعفر َّ
ّ
واملصححني
الطرابليس ،حتقيق وتصحيح :مجاعة م��ن املح ّققني
عب��د العزيز بن نحرير الق��ايض
ّ
ّ
بقم،
مؤسسة النرش
حتت إرشاف الش��يخ جعفر
املدرسني ّ
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
الس��بحاينّ ،
ّ
ط1406 ،1هـ.1 :
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أيضا ،وبحث األمر باملعروف
بح��ث اخلمس ضمن فصل يف آخ��ر کتاب الزکاة تب ًعا هلام ً
والنهي عن املنكر يف قسم أصول الدين (= البحوث الكالم ّية).

ويشمل كتاب البيع بحو ًثا اقتصاد ّية خمتلفة ،نحو :البيع ،الشفعة ،القرض ،الرهن،

التفلي��س ،احلج��ر ،الصل��ح ،احلوالة ،الض�مان ،الرشك��ة ،املضاربة ،الوكال��ة ،اإلقرار،

العاري��ة ،الغصب ،الوديعة ،اإلجارة ،املزارعة واملس��اقاة ،إحياء املوات ،الوقف ،اهلبة،

اللقطة ،الوص ّية.

وه��ذه املنهج ّي��ة هي املنهج ّي��ة املتعارفة يف بع��ض کتب القدماء م��ن فقهائنا کكايف

احللبي(((.
ّ

ّ
أيض��ا حيتوي عىل ع��دّ ة أبواب ،م��ن قبيل :اإلي�لاء ،الظهار،
وإن كت��اب الن��كاح ً

األوالد ،العتق والتدبري واملكاتبة ،اليمني والعهد
الطالق ،اللعان ،الر ّدة ،العدّ ة ،أحکام ّ
والنذر ،الصيد والذبائح واألطعمة واألرشبة.

احللبي مع
أيضا نجده��ا يف کتاب (الکايف يف الفق��ه) أليب الصالح
وه��ذه املنهج ّية ً
ّ

تفاوت يس�ير((( ،فقد بحث الکفال��ة ضمن کتاب الضامن ،وبح��ث الد َّيات ذيل کتاب
اجلنايات ،وبحث الشهادات ضمن کتاب القضاء.

ففي بداية البحوث الفقه َّية رشع املؤ ّلف بتقس��يم العبادات إىل مخسة أرکان ،وهي:

واحلج واجلهاد ،والذي يبدو ّ
أن صاحب الغنية يف تقسيمه هذا
الصالة والزکاة والصوم
ّ

الطويس((( ،ومل يتبع (املراس��م)
جل َمل والعقود) ،و(االقتصاد) ،للش��يخ
قد حذا حذو(ا ُ
ّ
احللبي ،أبو الصالح تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه.322 :
(((
ّ
((( املصدر نفسه.322-292 :
حممد بن
حممد بن احلس��ن ،اجلمل والعق��ود ،34 :الطوسيّ  ،أبو جعف��ر َّ
((( الط��وسيّ  ،أب��و جعف��ر َّ
احلسن ،االقتصاد.239 :
214

درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
احللبي ،أو (الوسيلة) البن محزة(((.
لسلاّ ر ،أو(الكايف يف الفقه) أليب الصالح
ّ

وإن مل يرد التعبري بـ(األركان) يف کالم الشيخ الطويس ،وقد حاول ابن زهرة مضا ًفا

إىل ت�لايف القصور يف تعبري الش��يخ تنبيه املخاطب عىل ّ
أن العب��ادات غري منحرصة هبذه
اخلمسة فقط ،بل ّ
إن هذه اخلمسة هي أرکاهنا األساسية.

واملؤ ّل��ف بعد أن ذکر تقس��يم أرکان العب��ادات راح يبينّ بح��وث ّ
کل واحدة منها
مفصلاً وحتت عناوين متعدّ دة ،من قبيل :األقسام ،الرشوط ،الکيف ّيةِ ،
موجبات الفساد،
ّ

األحکام.

ثم تناول سائر
ثمة تفاوت بينها ،ففي ما عدا الصالة ابتدأ ّأولاً ببيان األقسام ّ
أجلّ ،

العناوي��ن ،وأ ّما يف الص�لاة فقد قدّ م عنوان الرشوط ّأولاً قبل غ�يرهّ ،
أهم تلك
وإن من ّ
الرشوط الطهارة ،لذا فقد افتتح بحث الصالة بعنوان الطهارة.
وأ ّما کتاب اجلهاد فيتأ ّلف من العناوين التالية:
رشوط وجوبه ،کيفية وجوبهَ ،من جيب جهاده ،کيفية فعله.

إن هکذا تقسيم ُيشاهد يف کتاب البيع مع تفاوت يسريّ ،
ّ
فإن هذه املضامني تنسجم

الس��معي إىل ثالثة أقس��ام :العبادات،
((( لق��د رشع يف کتاب (الكايف يف الفقه) بتقس��يم التكليف
ّ
واملحرم��ات ،واألحكام ،وذکر يف املرحل��ة الالحقة للعبادات عرشة أقس��ام للعبادات .وأ ّما يف
ّ
تم تقس��يم العبادات الرشع ّية إىل عرشة أقس��ام .وأ ّما يف کتاب
کتاب (الوس��يلة) البن محزة فقد ّ
وقسم العبادات
قسم البحوث الفقه َّية إىل قس��مني :عبادات ومعامالتّ ،
(املراس��م) لسلاّ ر فقد ّ
احللبي ،أبو الصالح تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه-109 :
إىل س��تّة أقس��ام .انظر:
ّ
عيل بن محزة ،الوس��يلة إىل ني��ل الفضيلة ،حتقيق وتصحيح:
 ،113اب��ن محزة
الطويسَّ ،
حممد ابن ّ
ّ
قم ،ط1408 ،1هـ ،45 :س�َّل�اَّ ر ،محزة
املرع�شي
احلس��ون ،مكتبة آية اهلل
النجفيّ ،
ّ
حممد ّ
الش��يخ َّ
ّ
اإلمامي ،حتقيق وتصحيح:
الديلمي ،املراس��م العلو ّية واألحكام النبو ّية يف الفقه
ابن عبد العزيز
ّ
ّ
قم ،ط1404 ،1هـ.28 :
حممود
البستاين ،منشورات احلرمنيّ ،
ّ
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مع العناوين الواردة يف البيع ،من قبيل :األقس��ام ،الرشوط ،أسباب و ُمسقطات اخليار،

األحکام.

اختصارا ،وخيلو
وأ ّما قس��م املعامالت فهو فيام إذا قيس بقس��م العبادات فإنّه أشدّ
ً

غال ًب��ا من التقس��يامت املتقدّ مة عدا کت��ابيَ (الفرائ��ض) ،و(النکاح) ،فبحس��ب اقتضاء
بحوثهام فقد اتُّبِع فيهام التقسيم السالف الذکر.

منهج الت�أليف
دونت أکثر بحوثه بأس��لوب الفقه املقارن
ُيعدّ کتاب الغنية ذا طابع اس��تدال ّيل وقد ّ

الفقهي وبيانه لرأيه ينربي للر ّد عىل آراء أهل الس��نّة بصورة
إذ إنّ��ه عقي��ب طرحه للفرع
ّ
«نحتج عىل املخالف» ،ومن دون ذکر اسمه.
وکثريا ما يستعمل عبارة
خمترصة،
ّ
ً

واألسلوب الذي اعتمده هو األسلوب الذي جرى عليه الس ِّيد املرتىض يف (مسائل

الط��ويس يف (اخلالف) ،وهو عبارة عن االبتداء يف االس��تدالل
النارصيات) ،والش��يخ
ّ

ّ
استدل عليها
ثم باألد ّلة الفقه َّية األخرى بعد إيراده للفروع املختلفة ،فإنّه
ّأولاً باإلمجاع ّ

طرا باإلمجاع ،أو مع إضافة (طريقة االحتياط).
ًّ

وبنا ًء عىل ذلك يمکن القول :إنّه مل ُي ِ
ورد أ ّية مسألة إطال ًقا من دون ذکر االستدالل

عليها.

ث��م إنّه عىل الرغ��م من ّ
أن املؤ ّلف يف طرح��ه للبحوث الفقه َّية ق��د أفاد من الکتب
ّ

خاص
الفقه َّية الس��ابقة ،بيد أنّه ح��اول أن يکون جمدّ ًدا يف هذا املج��ال وصاحب منهج
ّ

به ،ويتجلىّ هذا األمر من خالل مقارنة الغنية مع املتون الفقه َّية املتقدّ مة عليه س�� ّيام کُتب
الطويس.
الس ِّيد املرتىض والشيخ
ّ
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ولع ّل��ه من املمک��ن القول ّ
إن املؤ ّل��ف يف تنظيمه لألب��واب((( بل حتّ��ى يف انتخابه

للبح��وث کان متأ ّث ًرا ببع��ض الکتب ،نحو( :االنتصار) للس�� ِّيد املرت�ضى ،و(الكايف يف
الط��ويس من قبي��ل( :اخلالف)،
احللب��ي ،وبعض کتب الش��يخ
الفق��ه) أليب الص�لاح
ّ
ّ

و(االقتصاد) ،و(اجلُ َمل والعقود) أکثر من سائر املصادر األخرى.

وإن أبرز شاهد هلذا التأ ّثر هو ما نراه من التشابه يف العبارات املستخدمة يف ٍ
ّ
عدد من

والعقيل(((،
الس��معي
املواضع من (الغنية) مع عبارات (الکايف) س�� ّيام التعبري بالتکليف
ّ
ّ
وک��ذا يف بداية کت��اب البيع يف بحث رشوط صح��ة انعقاد البي��ع((( ،وطائفة من املوارد

األخرى نرى التشابه مع عبارات (االنتصار)(((.

أجل ،إىل جانب تأ ّثر الس�� ِّيد ابن زهرة ببعض الفقهاء الس��ابقني إلاَّ ّ
أن ما هو عليه

احلر يف البحوث العلم َّية يش��کّل ظاهرة بارزة
من حالة االنقياد لألد ّلة الرشع ّية وتفکريه ّ

للعي��ان يف کثري م��ن املواضع من الغنية ،وه��ذا ما جعله يمتاز من باق��ي الکتب الفقه َّية
األخرى املعارصة له.

لق��د تناول املؤ ّلف ب�ما کان يتمتّع به من عمق األق��وال واآلراء الفقه َّية واألصول ّية

الطويس بالبحث والتحقيق ويف بعض املوارد تصدّ ى لر ّدها واالس��تدالل عىل
للش��يخ
ّ
((( الذي يبدو يف النظر ّ
اخلاص الذي
أن املؤ ّلف يف تنظيمه لألبواب غري العباد ّية قد انتهج أس��لوبه
ّ
ِ
قس��مها تقس��يماً مخاس�� ًّيا وهي:
ابتکره هو ،ومل حياك أحدً ا يف ذلك ،وأ ّما يف أبواب العبادات فقد ّ
واحلج واجلهاد تب ًعا ألکثر املصنّفات الفقه َّية التي کانت يف عرصه.
الصالة والزکاة والصوم
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه.109 :
.33
احللبي ،أبو الصالح ّ
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه.353 :
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احللبي ،أبو الصالح ّ
ّ
عل بن احلس�ين ،االنتصار يف انفرادات اإلمام َّية .266 :ابن
((( کنموذج انظر :الرشيف املرتىض ،يّ
علمي األصول والفروع.337 :
احلسيني
عيل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
زهرة ،محزة بن ّ
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آرائه ،نذکر عىل سبيل املثال ما ييل:
1.1لقد ق��ال يف بحث الوضوء« :وجي��وز أن يؤ ّدي بالوضوء املن��دوب الفرض من

الصالة باإلمجاع املذکور ،ومن خالف يف ذلك من أصحابنا غري معتدّ بخالفه»(((.

تعرض هلذه املسألة ،وهيَ :من غصب ح ًّبا فزرعه أو
2.2ويف بحث الغصب نراه قد ّ
بيضة فأحضنها فالزرع احلاصل والفرخ املتو ّلد يکونان لصاحبهام ،ال للغاصب،
ث��م ع ّقب ذلك بالق��ول« :ومن أصحابنا َم��ن اختار الق��ول ّ
إن الزرع والفرخ
ّ

للغاصب وعليه القيمةّ ،
األول»(((.
ألن عني الغصب تالفة .واملذهب هو ّ

3.3ويف بح��ث الرسقة يف مس��ألة ما لو اش�ترك مجاع��ة يف رسقة م��ال کان بمقدار
النص��اب -أي ربع دين��ار -فصاعدً ا ،فبعد أن اختار أنهّ��م ُيق َطعون مجي ًعا وإن
مل يبل��غ نصيب ّ
کل واحد نصا ًبا أضاف قائلاً « :ومن أصحابنا َمن اختار القول
بأنّ��ه ال قطع عىل واح��د من اجلامعة حتّ��ى يبلغ نصيبه املق��دار الذي جيب فيه

القطع عىل ّ
األول»(((.
کل حال .واملذهب هو ّ

ّ
الطويس يف كتابيَ (املبسوط)(((،
فإن مراد املؤ ّلف من التعبري بـ(من أصحابنا) الشيخ
ّ

و(اخل�لاف)(((ّ ،
وإن مث��ل هذه التعب�ير والرصاحة يف خمالفة ش��خص ّية ممتازة کالش��يخ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.54
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.280
((( املصدر نفسه.433 :
حممد
حممد بن احلس��ن ،املبس��وط يف فقه اإلمام َّية ،حتقيق وتصحيح :الس ِّيد َّ
((( الطوسيّ  ،أبو جعفر َّ
الكشفي ،املكتبة املرتضو ّية إلحياء اآلثار اجلعفر ّية ،طهران ،ط1387 ،3هـ.19/1 :
تقي
ّ
ّ
عل اخلراسانيّ  -الس ِّيد=
((( الطوسيّ  ،أبو جعفر َّ
حممد بن احلسن ،اخلالف ،حتقيق وتصحيح :الشيخ يّ
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الطويس ليکشف عن مدى شجاعة الس ِّيد ابن زهرة يف مقام اإلفتاء.
ّ

واجلدير بالذکر ّ
الطويس ال تنحرص يف
أن خمالفة الس ِّيد ابن زهرة بعض آراء الشيخ
ّ

أيضا هذه احلالة هنا وهناك يف قسم أصول الفقه ،کام
ُالحظ ً
دائرة البحوث الفقه َّية ،بل ت َ

املختص بأصول الفقه.
تقدّ مت اإلشارة لذلك بالقسم
ّ

وکذا احلال بالنس��بة إىل خمالفته يف بعض املوارد مع آراء الش��يخ املفيد((( ،والس�� ِّيد

املرتىض((( ،وأيب الصالح
احللبي(((.
ّ

خاصة بنقل أقوال اآلخري��ن اعتمدها يف ّ
ّ
کل الکتاب،
إن لصاح��ب الغنية طريق��ة ّ

أال وهي عدم ذکر اس��م صاحب القول واالکتفاء بعبارة «و من أصحابنا من قال»...

(((

الطويس والس ِّيد املرتىض وأحيانًا إىل أيب
التي غال ًبا ما ُيش�ير هبا إىل الش��يخ املفيد والشيخ
ّ

رصح فيه باسم الس ِّيد املرتىض(((.
الصالح
ّ
احللبي ،باستثناء مورد واحد ّ

املدرس�ين بق��م ،ط1407 ،1هـ،420/3 :
مؤسس��ة النرش
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
=ج��وادّ ،
و.421/5
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ّ
علمي األصول
احلس��يني
ع�لي بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
العكربي ،املقنعة ،املؤمتر العاملي أللف ّية الش��يخ
حممد بن النعامن
ّ
حممد بن َّ
والفروع ،423 :املفيدَّ ،
قم ،ط1413 ،1هـ.775 :
املفيدّ ،
علمي األصول والفروع:
احلسيني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
((( انظر :ابن زهرة ،محزة بن يّ
عيل بن احلس�ين ،املس��ائل النارص ّيات ،حتقيق وتصحيح :مركز
 134و ،423الرشيف املرتىضّ ،
الدراس��ات والتحقيقات العلم َّية ،رابطة الثقافة والعالقات اإلسالم َّية ،طهران ،ط1417 ،1هـ:
عيل بن احلسني ،االنتصار يف انفرادات اإلمام َّية.516 :
 ،291الرشيف املرتىضّ ،
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
تقي الدين بن نجم الدين ،الكايف يف الفقه.348 :
والفروع،287 :
احللبي ،أبو الصالح ّ
ّ
((( ّ
مرة.
تعرض فيها لنقل أقوال اآلخرين بالتعبري املذکور (ّ )42
إن جمموع املوارد التي ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.382
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وفي�ما يتع ّلق بأقوال فقهاء أهل الس��نّة فکذلك ال ينقل قوهل��م املخالف ،بل إنّه بعد

«حيتج عىل املخالف»
«نحتج»((( ،أو
بيان رأيه يف املس��ألة يش�ير إليهم بالعبارة التالية:
ّ
ّ

(((

وير ّد آراءهم ،ومن الواضح ّ
أن مراده من التعبري بـ(املخالف) مجيع ،أو بعض فقهاء أهل

السنّة.

رصح باس��م صاح��ب القول من فقهاء أهل الس��نّة کأيب
أج��ل ،يف موارد قليلة قد ّ

حنيفة((( ،والشافعي((( ،ومالك((( ،وأمحد بن حنبل(((.

ويف مق��ام ر ّد آراء فقه��اء أهل الس��نّة غال ًبا ما يس��تند إىل الرواي��ات النبوية املنقولة

حج��ة عندهم ،نظري :عث�مان وعبد اهلل بن
بطرقه��م وکذل��ك إىل روايات َم��ن ُيعدّ قوله ّ
ّ
يس��تدل بالروايات املنقولة عن اإلمام عل ،(((وس��ائر األد ّلة کإمجاع
عمر((( ،وق ّلام
الصحابة((( ،وأصل الرباءة (.((1

مرة.
تکرر استعامل هذا التعبري (ّ )16
((( ّ
مرة.
((( لقد ورد هذا التعبري (ّ )99
((( لقد ورد ذلك يف ( )11مور ًدا.
((( لقد ورد ذلك يف ( )10موارد.
((( لقد ورد ذلك يف ( )11مور ًدا.
((( لق��د ورد ذل��ك يف ( )14مور ًداّ .
إن النقطة اجلديرة بااللتف��ات هي إنّه يف مقام نقل أقوال فقهاء
أه��ل الس��نّة ال يس��تخدم لفظ (الفقه��اء) ،يف حني ّ
أن اس��تعامل ذلك کان هو الش��ائع يف الکتب
الطويس.
وأيضا کتب الشيخ
املتقدّ مة عىل الغنية کـ(االنتصار) ،و(النارص ّيات)ً ،
ّ
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
والفروع.432 :
((( املصدر نفسه.432 ،60 ،27 :
((( املصدر نفسه.439 :
ِ
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.443/2 :
ـيَّ ،
( ((1ابن إدريس احل ِّل ّ
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درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
الغنية يف نظر الآخرين
إن اآلراء الفقه َّي��ة املطروح��ة يف کت��اب (الغنية) صارت ّ
ّ
حمط أنظ��ار الفقهاء الذين

جاؤوا من بعد ابن زهرة ،فقاموا بعکس بعضها ،أو نقد بعضها اآلخر.

وطب ًق��ا ملا هو املوجود من مصادر ّ
فإن ابن إدري��س (ت 598هـ) ُيعدّ ّأول فقيه قام

رصح
بنق��ل آراء صاحب الغنية وتصدّ ى لنقد بعضها بصورة مش��افهة أو کتابة حس��بام ّ
ب��ه ابن إدريس نفس��ه يف الرسائ��ر((( ،إذ ّ
إن ابن إدريس يف أحد املواض��ع قد ذکر املؤ ّلف
بعنوان (السيد العلوي أبو املكارم ابن زهرة) ومصدر کالمه بعنوان (تصنيف املؤ ّلف)،
وبااللتف��ات إىل ّ
ظاهرا
أن ما نقله عنه موجود يف کتاب (الغني��ة)((( إ ًذا فيکون هو مراده
ً

م��ن التصني��فُ ،يضاف إىل ذلك أنّن��ا نرى يف بعض املوارد من رسائ��ره قد نقل عبارات
الغنية عينها من دون أن ُيشري إىل ابن زهرة وال إىل کتابه(((.

و ُيس��تفاد م��ن بع��ض تعابري صاحب الرسائر بش��أن الس�� ِّيد اب��ن زهرة أنّ��ه يتّهمه

بع��دم الد ّق��ة يف بع��ض امل��وارد وخلط��ه بني قول الش��يخ الط��ويس وبني م��ا حيکيه عن
غ�يره ،نظري العب��ارة التالية ...« :وإنّام الس�� ِّيد أب��و املكارم نظر إىل ما ذكره ش��يخنا
ِ
حممد بن منصور ب��ن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحري��ر الفتاوي،443/2 :
ـيَّ ،
((( اب��ن إدري��س احل ِّل ّ
العلوي أبو املكارم ابن زهرة
فإنّه قال ...« :والقائل هبذا هو الس�� ِّيد
احللبي ش��اهدته ورأيته
ّ
ّ
وعرفته ما ذك��ره يف تصنيفه من اخلطأ ،فاعتذر بأعذار غري واضحة ،وأبان
وكاتبت��ه وكاتبني ّ
هبا أنّه ثقل عليه الر ّد ،ولعمري ّ
أن احلق ثقيل ك ّله».
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.291
صحة الوقف ،إذ نقل عني عبارات الغنية ما يقرب
((( وم��ن نامذج ذلك م��ا نجده يف بحث رشوط ّ
ِ
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائ��ر احلاوي لتحرير الفتاوي:
م��ن صفحتني .ابن إدري��س احل يِّ ّلَّ ،
علمي األصول
احلس��يني
عيل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
 .155/3اب��ن زهرة ،مح��زة بن ّ
والفروع.297-296 :
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م��ن مذه��ب أيب حنيفة يف مبس��وطه ،فظ�� ّن أنّه مذهبن��ا ،فنقله يف كتابه ع�لى غري بصرية

وال حتقيق.(((»...

ون��رى ّ
کالکيدري وغ�يره قد أولوا عناي��ة آلراء ابن زهرة
أن َم��ن تال اب��ن إدريس
ّ

الغنيةّ ،
الکيدري قد أفاد يف مواضع عدّ ة من کتابه (إصباح الش��يعة) من تقس��يامت
فإن
ّ
الغنية ،وأورد فيه مطالب وکت ًبا وفصولاً بعينها(((.

ويف ه��ذا اإلط��ار ن��رى ّ
أن اإلمجاع��ات املنقولة يف الغني��ة قد وقعت حم�ًّل�اًّ للنقض

واإلبرام بني ّ
املتأخرين.

واألمر الذي يکش��ف عن املکان��ة الرفيعة هلذا الکتاب بنظ��ر العلامء واملح ّققني يف

املجال الفقهي هو ما أرشنا إليه ُ
قبل من اعتامد الغنية کتا ًبا تدريس�� ًيا يف احلوزات العلم َّية

ساب ًقا ،وکذا االهتامم برتمجتها وتلخيصها کام ستأيت اإلشارة إليه الح ًقا.

ويعتق��د بع��ض املح ّققني ّ
أه��م دور لکتاب الغنية يف تاري��خ الفقه وفقهاء ذلك
بأن ّ

احلر الت��ي کان يتمتّع هب��ا املؤ ّلف و ُبعده ع��ن تقليد الفقهاء
الع�صر هو ظاه��رة التفکري ّ

الطويسّ ،
مر بفرتة
اإلمامي بعد وفاة الش��يخ
فإن الفقه
اآلخري��ن کالش��يخ
الط��ويس قد ّ
ّ
ّ
ّ

الفقهي ما يربو عىل القرن هو اقتصار
اجلو
من الرکود حلقب زمن ّية ،واحلالة الطاغية عىل ّ
ّ

تالمذة مدرس��ة الشيخ عىل نقل آرائه يف کتبهم ،ويندر أن ُيفتي فقيه بخالف نظر الشيخ
الطويس ،وهلذا الس��بب ّ
واس��تمر األمر هبذا
س��موا بـ(املق ّلدة)،
ّ
أن فقهاء تلك الفرتة قد ُّ
ّ
احلال حتّى القرن السادس وجميء بعض الفقهاء من أمثال ابن زهرة وابن إدريس الذين
ِ
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.443/2 :
ـيَّ ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
حممد بن احلس�ين ،إصباح الش��يعة بمصباح الرشيعة:
((( کنم��وذج انظ��ر:
ّ
الكيدري ،قطب الدين َّ
علمي األصول
احلس��يني
عيل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
 ،356 ،346ابن زهرة ،محزة بن ّ
والفروع.298 ،238 :
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الطويس تص��دّ وا ملخالفته ونقد آرائه،
کرسوا هذا احلاجز ،فمع مراعاهتم ملنزلة الش��يخ
ّ
ومن هنا ِ
أطلق عىل هذه املرحلة بمرحلة النقد(((.

�آراء الغنية وخمالفة امل�شهور
ّ
احل��ر لصاحب الغنية وش��جاعته يف مقام بي��ان الفتوى
إن م��ن آثار حال��ة التفکري
ّ

ما طرحه من اآلراء املخالفة للمشهور أو الشا ّذة ،نُشري إىل بعضها فيام ييل:

حصة العامل يف املزارعة واملساقاة ،قوله بوجوب
1.1بالنس��بة إىل مسألة الزکاة يف ّ
ال��زکاة ع�لى َم��ن کان الب��ذر من��ه ،وعليه ف�لا جتب ال��زکاة ع�لى العامل وإن
حصته حدّ النصاب ،أجل ،لو کان الب��ذر منهام -أي املالك والعامل-
بلغ��ت ّ
کل منه�ما ح��دّ النص��اب فتج��ب ال��زکاة ع�لى ّ
حص��ة ّ
کل واح��د
وبلغ��ت ّ

منهام(((.

وقد اع�ترض ابن إدريس عليه ،فإنّه بعد أن حکى ه��ذا القول عن ابن زهرة،

وعرفته ما ذك��ره يف تصنيفه من
ق��ال...« :ش��اهدته ورأيت��ه وكاتبته وكاتبن��ي ّ
اخلطأ ،فاعتذر بأعذار غري واضحة ،وأبان هبا أنّه َث ُقل عليه الر ّد ،ولعمري

ّ
احلق ثقيل ك ّله»(((.
إن ّ

واعرتض فقهاء آخرون عىل هذه الفتوى من ابن زهرة وعدّ وها خمالف ًة املشهور(((،
املدر ّيس ،حسني ،مقدّ مة لفقه الشيعة.51 :
(((
الطباطبائي ّ
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.292
ِ
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.443/2 :
ـيَّ ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( انظر :البحرانيّ  ،يوسف بن أمحد بن إبراهيم ،احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،حتقيق
اإلسالمي=
مؤسس��ة النرش
تقي
األيرواين والس�� ِّيد عبد ّ
ّ
املقرمّ ،
الرزاق ّ
حممد ّ
وتصحيح :الش��يخ َّ
ّ
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بل بحسب رأي بعض آخر هّأنا خمالفة لإلمجاع(((.
2.2القول بعدم جواز الطواف راک ًبا حال االختيار واشرتاط امليش فيه(((.
فيام نسب العلاَّ مة يف املختلف إىل املشهور القول بالکراهة(((.
3.3الق��ول بوجوب نصف الد ّية يف اجلناية عىل اجلنني يف صورة موته يف بطن أ ّمه،
ثم مات فت َُلزم الد ّية کاملة(((.
وإن ألقته ح ًّيا ّ

يف��رق س��ائر الفقهاء ب�ين الصورتني وأوجب��وا فيهام الدي��ة کاملة،
يف ح�ين مل ّ
وق��ال صاح��ب الرياض -بع��د أن حکى ما تق��دّ م عن الغني��ة« :-ومل أعرف

مس��تنده س��وى ما ا ّدعاه يف ظاهر کالمه من إمجاع اإلمام َّي��ة ،ووهنه ظاهر ،إذ

واإلسکايف ،لکنّهام ذکرا ذلك يف اجلنني
والعامين
احللبي
ال موافق له أجده عدا
ّ
ّ
ّ
خاصة.(((»...
اململوك ّ

بقم ،ط1405 ،1هـ ،130/12 :و.389-391/21
املدرسني ّ
=التابعة جلامعة ّ
حممد ،مفتاح الكرام��ة يف رشح قواع��د ّ
العالمة (الطبع��ة احلديثة) ،حتقيق
((( العام�ّل�يّ  ،ج��واد ب��ن َّ
بقم،
مؤسس��ة النرش
حممد باقر
املدرسني ّ
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
اخلاليصّ ،
وتصحيح :الش��يخ َّ
ّ
ط1419 ،1هـ.170/11 :
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.176
ِ
((( ّ
األسدي ،خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،حتقيق
املطهر
ّ
ـي ،احلسن بن يوسف بن ّ
العالمة احل ِّل ّ
بقم ،ط1413 ،2هـ:
مؤسسة النرش
املدرسني ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
وتصحيح :جلنة التحقيق يف ّ
حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم.353/19 :
.210/4
النجفيَّ ،
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.415
حممد ،رياض املس��ائل يف حتقيق األحكام بالدالئل
((( املص��در نفس��ه،415 :
عل بن َّ
ّ
الطباطبائي ،يّ
قم ،ط،1
(الطبع��ة احلديث��ة) ،حتقيق وتصحي��ح :مجع من املح ّققني ،مؤسس��ة آل البي��تّ ،
1418هـ.542/16 :
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4.4القول بلزوم العدّ ة عىل املط ّلقة اليائسة والصغرية(((ّ ،إال ّ
أن القول املشهور هو
عدم لزوم العدّ ة عليهام.

الکراجکي صاحب کنز الفوائد ّ
أن الس ِّيد املرتىض وابن زهرة
ويرى أبو الفتح
ّ

أيضا وإن مل
ق��د خالفا املش��هور((( ،وهذا هو املس��تفاد م��ن کالم ابن إدري��س ً

رصح باسم ابن زهرة(((.
ُي ّ

5.5القول بثبوت حدّ الزنى واملساحقة بشهادة النساء(((.
ويرى صاحب کش��ف اللثام انحصار القائل بثبوت حدّ الزنى بشهادة النساء

بالصدو َقني وابن زهرة ،ويف مس��ألة املس��احقة يرى انحصاره بابن زهرة وابن
محزة(((.

أي شاء من خصال الک ّفارة(((.
6.6القول بتخيري القاتل يف القتل اخلطأ يف انتخاب ٍّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.382
احلس��يني ،كن��ز الفوائد يف ّ
حل
األعرجي
حممد
(((
ّ
ّ
ّ
العمي��دي ،الس�� ِّيد عميد الدين عبد امل ّطلب بن َّ
الواعظ��ي واحلاج ك�مال الكاتب وجالل
مش��كالت القواع��د ،حتقي��ق وتصحيح :حمي��ي الدين
ّ
املدرسني بقم ،ط1416 ،1هـ.591/2 :
مؤسسة النرش
ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
األسديّ ،
ِ
حممد ب��ن منصور بن أمح��د ،الرسائر احل��اوي لتحري��ر الفتاوي:
ـيَّ ،
((( انظ��ر :اب��ن إدري��س احل ِّل ّ
 .733-732/2فهذا مجلة ما يتمس��ك به من نرص اختيار املرت�ضى ،والقول اآلخر أكثر وأظهر
بني أصحابنا ،وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي املفتي.
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.438
حمم��د األصفهانيّ  ،كش��ف اللثام واإلهب��ام عن قواعد
((( الفاض��ل
ّ
حمم��د بن حس��ن بن َّ
اهلن��ديَّ ،
األحكام 498/10 :و.503
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.408
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إلاّ ّ
أن نظ��ر املش��هور ه��و کوهنا ک ّف��ارة مرتّبة ،وي��رى صاحب کش��ف اللثام

انحصار خمالفة املشهور بسلاَّ ر وابن زهرة(((.

7.7القول بع��دم کراهة تکفني امل ّيت بالکتّان ،وقد اس��تظهر صاحب اجلواهر من
أق��وال الفقهاء بالکراهة اإلمجاع عليها وحرص املخالف بالصدوق وابن زهرة
وأيب الص�لاح احللبي ،مع تف��اوت بينهم ،وهو کون الص��دوق يقول باحلرمة

وإن احتم��ل أن يک��ون م��راده من التعبري ب��ـ«وال جيوز» الکراه��ة ،وأ ّما عبارة
ابن زهرة فع�لى النحو التايل« :وأفضله الثياب البي��اض من القطن أو الكتّان،

ّ
كل ذل��ك بدلي��ل اإلمج��اع امل��ايض»((( ،ونحوه عن ال��کايف م��ن دون دعوى
اإلمجاع.

وقد ذکر صاحب اجلواهر ّ
أن تت ّبع کلامت األصحاب ُيثبِت خالف هذا القول ،ولذا

ّ
«ولعل ذکره اإلمجاع ش��اهد عىل إرادة
تص��دّ ى لتوجيه تعبري املؤ ّل��ف باإلمجاع ،فکتب:

الل��ون ...وإال فتت ّبع کلامت األصحاب يش��هد بخالفه» ،أي مراد ابن زهرة اس��تحباب

اللون األبيض ال کونه کتّانًا(((.

الغنية والأد ّلة الفقه َّية
ّ
اس��تدل يف الغني��ة باألد ّلة األربع��ة املعروفة ،وهي :الکتاب والس��نّة واإلمجاع
لقد

والعقل:

حمم��د األصفهانيّ  ،كش��ف اللثام واإلهب��ام عن قواعد
((( الفاض��ل
ّ
حمم��د بن حس��ن بن َّ
اهلن��ديَّ ،
األحكام.521/11 :
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.120
حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم.246/4 :
(((
النجفيَّ ،
ّ
226

درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
ّأولاً  :الکتاب

إن من خصائص الغنية البارزة االستدالل الکثري بآيات القرآن الکريمّ ،
ّ
وإن تعداد

موارد ذلك يف األبواب املختلفة ليفوق املئتني((( وإن کان االستناد يف بعض هذه املوارد
باآليات من ناحية کوهنا شاهدً ا عىل بعض القواعد العربية ،وليس من ناحية داللتها عىل
الفقهي ،من قبيل االستناد إىل :قوله تعاىل﴿ :الَ ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُـه ْم إِلىَ َأ ْم َوالِك ُْم﴾(((،
احلکم
ّ

نص ِ
��اري إِلىَ اهلل﴾((( ،إلثبات کون امل��راد بـ﴿إِ َلـى﴾ معنى (مع) يف
﴿م ْن َأ َ
وقول��ه تعاىلَ :
قوله تعاىل﴿ :الَ ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُـه ْم إِلىَ َأ ْم َوالِك ُْم﴾((( (((.

ثان ًيا :السنّة

ّ
إن أغلب ما ُذکر يف الغنية من موارد االس��تدالل بالس��نّة إنّام هو يف مقام االحتجاج

ّ
اس��تدل به املؤ ّلف من السنّة هي السنّة املرو ّية من طرق أهل
عىل فقهاء أهل الس��نّة ،وما
الس��نّة التي مل يرد أغلبها يف مصادر اإلمام َّية((( ،وتش��کّل األحاديث النبو ّية فيها النس��بة
عام ي�لي :الصالة ( )45م��ور ًدا ،ال��زكاة ( ،)70اخلم��س ( ،)2الصوم
((( وه��ذه األب��واب عب��ارة ّ
احلج ( )25اجلهاد ( ،)4البيع ( ،)3الشفعة ( ،)1القرض ( ،)2الرهن (،)2
واالعتكاف (ّ ،)17
التفليس ( ،)1احلجر ( ،)3الصلح ( ،)1الضامن ( ،)1اإلقرار ( ،)5الغصب ( ،)1اإلجارة (،)3
الوق��ف ( ،)2الوص ّي��ة ( ،)2اإلرث ( ،)11الن��كاح ( ،)38اإلي�لاء ( ،)4الظهار ( ،)1الطالق
األوالد ( ،)2املكاتب��ة ( ،)1اليم�ين والعه��د والن��ذر ( ،)1الصي��د والذباحة
( ،)5الع��دّ ة (ّ ،)6
واألطعمة واألرشبة ( ،)4اجلنايات ( ،)8احلدود ( ،)2القضاء والشهادات (.)8
((( النساء.2 :
الصف.14 :
(((
ّ
((( املائدة.6 :
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
والفروع.55 :
((( من قبيل :الروايتني 35 :و« :37إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول=
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ّ
يستدل بالروايات املنقولة عن اإلمام عل.(((
الغالبة((( ،وق ّلام
وأ ّم��ا االس��تدالل بالرواي��ات يف غ�ير مق��ام االحتج��اج فق��د ورد بتعب�ير «روى

أصحابنا»((( أو «الظاهر من روايات أصحابنا»(((.

ويعتقد ابن زهرة بعدم جواز العمل بخرب الواحد((( ،وعىل هذا األس��اس نجده يف

کثري من املوارد يتصدّ ى لر ّد استدالل أهل السنّة بالروايات(((.

ثال ًثا :اإلمجاع
ُيعدّ االس��تدالل باإلمجاع يف الفروع الفقه َّي��ة املتعدّ دة واملوارد الکثرية بيت القصيد

أن مجلة ّ
يف کتاب الغنية ،إىل درجة ّ
املتكرر» ،أو «بدليل اإلمجاع
«كل ذلك بدليل اإلمجاع
ّ
املش��ار إليه» من أکثر اجلمل اس��تعاملاً
وتکرارا يف هذا الکتاب ،والذي يبدو يف النظر ّ
أن
ً
ابن زهرة کان قد أخذ هذا املنهج من الس ِّيد املرتىض.

أن الس�� ِّيد اب��ن زه��رة ي��رى ّ
ول ُيعل��م ّ
حج ّية اإلمج��اع اش��تامله عىل قول
أن م�لاك ّ

رصح يف الغنية هبذا
املعصوم ،أي اإلمجاع الدخو ّيل الذي يتبنّاه الس ِّيد املرتىض ،وقد ّ
املبنى يف قس��م األصول وکذلك يف قسم الفقه ،ففي قسم األصول قال« :اعلم ّ
أن قولنا
السنَة ،فمن نام فليتوضأ».
=وال غائط» ،و«العينان وكاء ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
 40 ،39 ،37 ،35و...
((( املصدر نفسه 351 :و.171
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.63
((( املصدر نفسه.337 ،226 ،47 :
((( املصدر نفسه.401 ،329 ،208 ،35 :
((( املصدر نفسه 307 ،76 :و .339
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(إمج��اع) إ ّم��ا أن يکون واق ًعا عىل مجيع األ ّمة أو عىل املؤمن�ين منهم أو عىل العلامء ،وعىل
ّ
کل األقسام البدّ من أن يکون قول اإلمام املعصوم -الذي ال جيوز عليه اخلطأ وال يکون

وحجة -داخلاً فيه .فقد وافقنا يف الفتوى َمن يذهب إىل ّ
حجة،
قوله إلاَّ ح ًّقا
أن اإلمجاع ّ
ّ
وإنّام املخالفة يف ع ّلة کونه کذلك ،ويف داللته ،فعندنا ّ
حجة أنّه يش��تمل
أن الع ّلة يف کونه ّ

أن اهلل تعاىل علم ّ
عىل قول املعصوم ،وعندهم ّ
أن هذه األ ّمة ال جتتمع عىل خطأ وإن جاز

ذلك عىل آحادها.(((»...

وق��ال يف قس��م الفقه يف کت��اب الره��ن« :إذا تع�ّي�نّ املخالف من أصحابنا باس��مه
حج��ة لدخول قول املعصوم فيه،
ونس��به مل يؤ ّث��ر خالفه يف داللة اإلمجاع ،ألنّه إنّام صار ّ
ال ألجل اإلمجاع ،وملا ذکرناه ُي ّ
ستدل يف املسألة باإلمجاع وإن کان فيها خالف من بعض

أصحابنا»(((.

يقدح في�ما اعتمدناه من اإلمجاع خ�لاف َمن قال ِمن
وق��ال يف باب الظه��ار« :وال ُ

أصحابن��ا بوقوع الظهار مع الرشط وبحص��ول التحريم وثبوت حکم الظهار مع تعليق
اللف��ظ بغري الظهر وبنف��ي وقوعه بغري املدخول هب��ا ،لتم ّيزه من مجلة املجمعني باس��مه

ونسبه»(((.

ث��م ّ
إن اإلمجاع��ات املدّ ع��اة يف الغنية ق��د وردت بتعابري خمتلفة ،م��ن قبيل« :إمجاع
ّ

حمم��د» ،و«إمج��اع من األ ّم��ة بأرسها من
الطائف��ة» ،و«إمج��اع اإلمام َّي��ة» ،و«إمج��اع آل َّ

النبي وما بعده اىل أن حدث خالف بني
الش��يعة وغريها عىل ذلك و عملهم به من زمن ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.370/2
((( املصدر نفسه.243 :
((( املصدر نفسه.367 :
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أصحابنا»((( .مضا ًفا إىل ذلك ّ
أيضا بألفاظ أخرى ،من قبيل« :ال خالف»،
فإن املؤ ّلف يعبرّ ً
ظاهرا من لف��ظ «ال خالف» املطلق :عدم اخلالف
و«ال خ�لاف بني أصحابنا» ،ومراده
ً

بني املسلمني.

أن املؤ ّلف يدّ عي أحيانًا «بال خالف إلاَّ احلس��ن البرصي» ،أو «إلاّ
ويش��هد لذلك ّ

ابن املس ّيب» ،أو«إلاّ من مالك»((( ،مع ّ
أن ثالثتهم من فقهاء أهل السنّة.

والش��اهد اآلخ��ر ترصي��ح س��ائر الفقهاء يف ه��ذه امل��وارد بعدم اخل�لاف فيها بني

املسلمني.

ومن نامذج ذلكّ :
أن املؤ ّلف يف مقام االستدالل عىل وجوب الن ّية يف الصالة يقول:

«ب�لا خالف»((( ،ونحن نرى ّ
يصـرح يف هذا الفرع نفس��ه:
أن صاحب مصابيح الظالم ّ

«بال خالف بني علامء اإلسالم كام قال يف املنتهى»(((.

وال خيف��ى أنّ��ه تُس��تثنى م��وارد وجود القرين��ة عىل کون م��راد املؤ ّلف م��ن التعبري

ب��ـ«ال خالف» اإلمجاع ب�ين فقهاء اإلمام َّي��ة ،نظري :دعوى «ال خ�لاف» يف رشوط إمام
اجلامعة(((.

علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.131
((( املصدر نفسه.241 ،224 ،200 ،180 :
((( املصدر نفسه.68 :
حممد أكمل ،مصابيح الظالم ،حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق
حممد باقر بن َّ
((( الوحي��د البهبهانيّ َّ ،
قم،
البهبهاين ،مؤسس��ة العلاَّ مة املجدّ د الوحي��د
مؤسس��ة العلاَّ م��ة املجدّ د الوحيد
البهبهاين ّ ،
يف ّ
ّ
ّ
ط1424 ،1هـ.129/7 :
حممد أكمل ،مصابيح الظالم.129/7 :
حممد باقر بن َّ
((( الوحيد البهبهانيّ َّ ،
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موقف فقهاء اإلمام َّية جتاه إمجاعات الغنية

لق��د اختلفت أنظ��ار الفقهاء ح��ول اإلمجاع��ات املدّ ع��اة يف الغنية ،فقد اس��تد ّلوا

هب��ا يف بعض امل��وارد((( ،يف حني اعرتض��وا عليها يف موارد أخرى بس��بب خمالفة األکثر

تعرض الفقه��اء اآلخرين للفرع الذي ا ّدع��ي املؤ ّلف عليه
أو البع��ض ملفاده��ا أو لعدم ّ
اإلمجاع(((.

وس��نتناول فيام ييل بيان بعض تلك االعرتاضات وبحث االجتاهات والتخرجيات
الفنّية املذکورة من ِقبل الفقهاء حول إمجاعات الغنية وأمثاهلا:
األول :إنّه بعد أن أفاد ّ
بأن ثبوت اإلمجاع بخرب الواحد مرشوط بعدم
1.1الش��هيد ّ
العل��م باخلالف ،ق��ال ...« :وقد اش��تمل کت��اب (اخل�لاف) ،و(االنتصار)،
و(الرسائ��ر) ،و(الغني��ة) عىل أکثر ه��ذا الباب ،مع ظه��ور املخالف يف بعضها
حتّى من الناقل نفسه».

س��جل هذا اإلش��کال ،وهو کيفية اجلمع بني نقل اإلمجاع يف مسألة
ثم بعد أن
ّ
ّ
وبني العلم باختالف نظر الفقهاء يف املسألة ذاهتا ،تصدّ ى لبيان ّ
احلل ،وهو أن

اخللو:
يکون ا ُملراد باإلمجاع أحد الوجوه التالية عىل سبيل مانعة
ّ
األول :عدم عدّ املخالف املعلوم املعينّ .
الوجه ّ
الوجه الثاين :تسميتهم ملا اشتهر إمجا ًعا.

حممد ،مفتاح الكرامة يف رشح قواعد ّ
الطباطبائي،
العالمة،301/1 :
((( انظ��ر:
ّ
العامل ،جواد بن َّ
يّ

حممد حس��ن،
حممد ،رياض املس��ائل يف حتقيق األح��كام بالدالئل.375/9 :
النجفيَّ ،
ّ
ع�لى بن َّ
جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم.244/1 :
اخلوئي،
حممد ،رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل،390/9 :
((( انظر:
ّ
عل بن َّ
ّ
الطباطبائي ،يّ
الربوجردي.311/1 :
املقرر :الشيخ مرتىض
ّ
الس ِّيد أبو القاسم ،املستند يف رشح العروة الوثقىّ ،
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الوجه الثالث :عدم ظفر الناقل حني ا ُّدعي اإلمجاع باملخالف.
الوج��ه الرابع :تأويل اخل�لاف عىل وجه يمکن جمامعت��ه لدعوى اإلمجاع وإن
ب ُعد ،کجعل احلکم من باب التخيري.

الوج��ه اخلام��س :إمجاعهم ع�لى روايته ،بمعن��ى تدوينه يف کتبهم منس��و ًبا إىل
األئمة.(((»
ّ

2.2الفيض
األول ح��ول عدد من الفروع
الکاش��اين :إنّه بعد نقله لکالم الش��هيد ّ
ّ
الفقه َّي��ة املختلفة التي ا ُّدعي عليها اإلمجاع من ِقبل الش��يخ وأمثاله عىل الرغم
م��ن وجود املخالف ،قد بينّ وجهة نظره بعدّ ه ذا اجتاه حديثيّ :
إن الذي يطالع
کت��اب الغنية الب��ن زهرة جي��د ّ
أن أکثر األحکام واملس��ائل الت��ي ا ُّدعي عليها

اإلمجاع تواجه اإلشکال املذکور.

إنّه يعتقد ّ
بأن الس��بب األس��اس البت�لاء فقهاء ذلك العرص هبذه املش��کلة هو

بأنم بحکم تعايش��هم مع حالة التقية
يرصح هّ
تواجدهم يف البالد الس��نّية ،فهو ّ

العقيل ومزج��وه بالتدريج مع ما کان لدهيم من
قد أخذوا من العا ّمة املس��لك
ّ
أحاديث املعصومني ويف س��بيل التوضيح قد استخدموا بعض األفکار
واألمور األخرى من املتش��اهبات وبعض القوانني والقواعد يف اس��تنباطاهتم

الظنّي��ة الت��ي کان منش��أ أکثره��ا کتب أهل الس��نّة ،وم��ن هنا اتس��عت دائرة
االخت�لاف فيام بينهم ،ممّ��ا آل إىل أن يردوا يف بعض املج��االت التي هنى عنها
التمسك باإلمجاع(((.
الرشع املقدّ س ،ومنها
ّ

اجلزيني ،ذكرى الش��يعة يف أحكام الرشيعة،
العامل
ّ��ي
((( الش��هيد ّ
ّ
حمم��د بن مجال الدين مك ّ
األولَّ ،
يّ
قم ،ايران.51/1 :
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط1419 ،1هـ=1376شّ ،
حتقيقّ :
حممد حمس��ن بن ش��اه مرتيض ،الش��هاب الثاقب يف وجوب صالة اجلمعة=
((( الفيض الکاش��انيّ َّ ،
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واجلدير بالذکر ّ
أيضا قريبة من رؤية الفيض
تقي
املجليس ً
حممد ّ
أن رؤية الشيخ َّ
ّ

الکاشاين(((.
ّ

الس��بزواري :إنّ��ه عىل أثر تت ّبعه لکت��ب الفقهاء ّ
3.3املح ّقق
املتأخرين هبذا الش��أن
ّ
اس��تنتج ّ
أن الفقهاء الس��ابقني کانوا ينظرون حال التألي��ف إىل الکتب الفقه َّية

ثم إذا ا ّطلعوا
املتواف��رة لدهيم ف��إذا رأوا اتفاقهم عىل حکم قالوا إنّه إمجاع��يّ ،

ع�لى تصنيف آخر خال��ف مؤ ّلفه احلکم املذکور تراجع��وا عن دعوى اإلمجاع

السابقة.

وبحس��ب نظره ّ
أيضا إىل الفقه��اء ّ
املتأخري��ن کالعلاَّ مة
أن ه��ذه احلال��ة رست ً
أي دليل عىل مدّ عاه واکتفى بالقول« :ويرش��د إىل
والش��هيدين .بيد أنّه مل يربز ّ
هذا کثري من القرائن التي ال يناسب املقام تفصيلها ،إذ ليس املقام ّ
حمل استقصاء

هذا الباب ،فإنّه متع ّلق بف ّن األصول ،وإنّام الغرض الب ّينة عىل حقيقة احلال»(((.

4.4صاح��ب اجلواهر :لقد اس��تند صاح��ب اجلواهر يف أکثر امل��وارد إىل إمجاعات
حج ّيتها يف موارد
حج ّيتها ،إلاَّ أنّه يف الوقت نفسه مل يکن يرى ّ
الغنية وإنّه يرى ّ
ُأخر س�� ّيام التي أفتى أکثر الفقهاء بخالف مفاد اإلمجاع املنقول يف الغنية ،وعدّ
فتوى األکثر سب ًبا لوهن مثل هذه اإلمجاعات(((.

األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط،2
مؤسس��ة
ّ
=العيني ،حتقيق وتصحيح :رؤوف مجال الدينّ ،
ّ
1401هـ.93-84 :
تقي بن مقصود ع�ّل�يّ األصفهانيّ  ،لوامع صاحب قراين املش��تهر برشح الفقيه
حمم��د ّ
((( املجل�ّس�يّ َّ ،
قم ،ط1414 ،2هـ.36-35/8 :
[باللغة الفارس ّية] ،مؤسسة إسامعيليانّ ،

مؤسس��ة آل البيت
(((
ّ
حمم��د ،ذخرية املعاد يف رشح اإلرش��ادّ ،
حمم��د باقر بن َّ
الس��بزواريَّ ،
قم ،ط1247 ،1هـ.51/1 :
إلحياء الرتاثّ ،
حممد حس��ن ،جواه��ر ال��كالم يف رشح رشائع اإلس�لام ،211/1 :و،9/2
((( انظ��ر:
النجف��يَّ ،
ّ
و ،478/41و.384/13
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5.5الش��يخ
بأن إمجاع��ات الغنية أغلبها مأخوذ من إمجاعات
ّ
الس ِّيد املرتىض يف االنتصار(((.

6.6املح ّق��ق
اخلوئ��ي :إنّه يرى أنّه ال ع�برة باإلمجاع املنقول س�� ّيام إمجاعات الغنية،
ّ
فه��و يعتقد ّ
بأن صاحب الغنية يدّ عي اإلمج��اع اعتام ًدا عىل أصل أو قاعدة يرى

انطباقه عىل املورد(((.

7.7الشيخ
الس��بحاين :ولقد س��عى جاهدً ا يف مقدّ مته لکتاب الغنية أن ُيثبت کون
ّ
إمجاعات الغنية خارجة عن دائرة اإلمجاع املصطلح ،فکتب يف توجيه إمجاعات

الغني��ة ...« :ومراده من اإلمجاع ليس اإلمجاع املصطل��ح ،وهو اتفاق األ ّمة أو
اخلاص به يف هذا الکتاب،
اخلاصة ،بل املصطلح
اإلمام َّية عىل احلکم برشائطه
ّ
ّ

الطويس يف کتاب (اخلالف)».
وقبله للشيخ
ّ

فه��و يعتق��د ّ
رصح هبذا االصطالح لدى بحث اإلمجاع يف قس��م
أن املؤ ّلف قد ّ

أصول الفقه من الکتاب ،وحاصلهّ :
«إن املراد منه يف مقام االحتجاج هو قول
املعصومّ ،
حج ّية اإلمجاع عند اإلمام ّية هو اش��تامله عىل قوله ،وليس
ألن مالك ّ
اإلمجاع إلاَّ طري ًقا إىل کشفه».

مستنتجا من کالم املؤ ّلف أنّه بنا ًء عىل ذلك ال يکون اإلشکال
وواصل حديثه
ً

ع�لى املؤ ّلف وار ًدا ،قال« :وبذلك ُيعلم ّ
أن ما ُيس��اق إلي��ه من االعرتاض من
ع�صر صاحب اجلواهر والش��يخ األنص��اري إىل يومنا -من أنّ��ه کيف يدّ عي

اإلمج��اع يف مس��ائل غ�ير معنونة أو خمتلفة -فهو ناش��ئ عن ع��دم الرجوع إىل
حممد أمني ،كتاب املكاس��ب ،حتقي��ق وتصحيح :جلنة التحقيق،
((( انظ��ر:
ّ
األنصاري ،مرتىض بن َّ
قم ،ط1415 ،1هـ.118/5 :
العاملي للشيخ األعظم
املؤمتر
ّ
األنصاريّ ،
ّ
((( انظر :املستند يف رشح العروة الوثقى.311/1 :
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مصطلحه يف الکتاب»((( ،أيّ :
إن هذه اإلش��کاالت إنّ�ما تکون واردة لو أراد
باإلمجاع املعنى املصطلح.

مناقشة

ّ 1.1
إن ال��ذي يب��دو يف النظر أنّه ال يمک��ن العثور يف کلامت املؤ ّلف ع�لى أ ّية قرينة
وشاهد عىل هذه الدعوى املزبورة ،بل إنّه لدى مالحظة ترصحياته يف الفقه ويف

أص��ول الفقه من ّ
أن حج ّية اإلمجاع من باب اش��تامله عىل قول املعصوم وعدم
قدح املخالف املعلوم النسب باإلمجاع يمکن القول ّ
إن القرائن والشواهد دا ّلة

عىل عکس الدعوى املتقدّ مة.

األنصاري يعتق��د ّ
ّ 2.2
بأن امل��راد بإمجاعات ابن زهرة اإلمج��اع باملعنى
إن الش��يخ
ّ
املصطلح وإن مل ُ
خيل هذا اإلطالق أحيانًا من مس��احمة ،لکنّها مس��احمة وجيهة،
بس��بب توافرها ع�لى مالك حج ّي��ة اإلمجاع املصطل��ح ،أال وه��و وجود قول

املعصوم بني املجمعني(((.

وأ ّما السبب يف عدم تعبري الفقهاء عن هذا االتفاق -أي اتفاق فقهاء اإلمام ّية-

األنصاري إنّام هو حت ّفظهم عىل عناوين
بغري لفظ اإلمجاع فبحسب نظر الشيخ
ّ

األد ّلة املعروفة بني الفريقني.

أقول :يحُ تمل ّ
األنصاري ناظر إىل البحث األصويل ،وليس إىل
أن کالم الش��يخ
ّ
م��ا صنعه ابن زهرة يف قس��م الفقه ،ويف هذه احلالة ال يمکن اس��تنتاج النتيجة

املطلوبة منه.

علمي األصول والفروع،
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
السبحاين.28 :
املقدّ مة آلية اهلل جعفر
ّ
حممد أم�ين ،فرائد األصول ،إعداد وحتقيق :جلنة حتقيق تراث الش��يخ
(((
ّ
األنص��اري ،مرتىض بن َّ
اإلسالمي1419 ،هـ=1377ش.188-187/1 :
األعظم ،جممع الفكر
ّ
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3.3وم��ن أجل ّ
حل إش��کاالت إمجاع��ات الغنية من دون احلاج��ة إىل التوجيهات
املزبورة يمکن القول ّ
متسك هبا صاحب الغنية باإلمجاع
إن الفروع الفقه َّية التي ّ

عىل أنواع:

األول :الفروع التي کانت مطروح��ة يف ذاك العرص ،ومل يکن خمال ًفا يف
الن��وع ّ
املسألة.

ثمة خمالف
الن��وع الثاين :الفروع الت��ي کانت مطروحة يف ذاك الع�صر ،وکان ّ
معلوم النسب واحدً ا أو أکثر.

الن��وع الثالث :الفروع التي ما کانت مطروحة ال يف ذاك العرص وال قبله ،وقد
مرة وا ُّدعي عليها اإلمجاع.
طرحها ابن زهرة ّ
ألول ّ

ثمة خمالف
النوع الراب��ع :الفروع التي کانت مطروح��ة يف ذاك العرص ،وکان ّ
غري معروف.

يتوجه
األوالن آنف��ا الذکر منطبقان مع مبنى ابن زه��رة يف اإلمجاع ،وال ّ
والنوع��ان ّ

عليه أي إشکال کي حيتاج إىل التوجيهات السابقة.

يتوجه اإلش��کال عىل النوعني األخريين -أي الثالث والرابع -فحس��ب ،إذ
وإنّ�ما ّ

کيف يدّ عي اإلمجاع يف هکذا موارد؟!

أ ّم��ا فيام يتع ّلق بالنوع الثالث فيمکن الق��ول :من املحتمل ّ
أن هذا النوع من الفروع

کان��ت مطروحة يف الکتب الفقه َّية يف ذلك العرص إلاَّ ّ
أن تلك الکتب مل تصل إىل أيدينا،

األول من کتب کث�يرة مل تصل حتّى إىل الفقهاء الذين
نظري األقوال التي ينقلها الش��هيد ّ

سبقوه.

وأ ّم��ا فيام يتع ّل��ق بالنوع الرابع فيمکن القول :إنّه عىل الرغ��م من أنّه طب ًقا ملبنى ابن
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مرض باإلمج��اع إلاَّ ّ
زه��رة ّ
أن وجود مثل هکذا فروع
أن وجود املخالف جمهول النس��ب ّ
يف الغني��ة بحاجة إىل إثبات ،هذا ّأولاً  ،وثان ًيا :إنّ��ه ال ُيعلم ّ
أن املخالف الذي هو جمهول

النسب عندنا هو کذلك عند ابن زهرة ،فيحتمل أنّه کان معلوم النسب عنده.

ف��إن األمر اجلدي��ر بااللتفات ّ
وم��ع هذا ک ّله ّ
حساس��ية الفقهاء جتاه
أن ال��ذي أثار ّ

إمجاع��ات الغنية ليس هو النکتة املذکورة وأنّه ا ُّدع��ي اإلمجاع يف موارد خمتلف فيها أو مل

إن النکتة األساس��ية التي تدفع ذهن ّ
ثمة خمالف جمهول ،بل ّ
کل
تک��ن مطروح��ة أو کان ّ
باح��ث للتس��اؤل هيّ :
اإلمام��ي والذي کان أکثر فروع��ه وإىل عرص ابن زهرة
إن الفقه
ّ
مس��تندة إىل الس��نّة والنصوص حتّى ّ
الطويس الذي کان يعيش يف
فقيها نظري الش��يخ
أن ً
ّ
ّ
اس��تدل يف کتبه باألخبار والروايات
حميط حاکم ّية الفقه الس��نّي وحکّام أهل الس��نّة قد
الواصلة من أهل البيت إىل جانب االس��تدالل باإلمجاع((( ،فکيف يمکن تفس�ير

هذه الظاهرة يف کتاب الغنية ،وهي إنّه ُدفع ًة استند يف ُج ّل أو ّ
کل الفروع الواردة فيها إىل
باملرة أو يف موارد قليلة جدًّ ا؟!
اإلمجاع ،ومل يستند إىل الروايات ّ

م��ن نامذج ذلك :کتاب الزکاةّ ،
فإن جمموع ما ُطرح فيه من فروع فقهية من ّأوله إىل

الفصل الثاين يبلغ تقري ًبا ( )35فر ًعا((( ،والدليل األصيل املذکور هلا هو اإلمجاع ،والفرع
ّ
اس��تدل له -مضا ًف��ا إىل اإلمجاع -بالروايات ومن جهة کوهنا ش��اهدً ا هو
الوحيد الذي

الفرع املتع ّلق بتعداد ما جيب فيه الزکاة(((.

((( کنم��وذج ع�لى ذلكّ :
الطويس يف موارد کثرية يس��تخدم مجلة «دليلن��ا :إمجاع الفرقة
إن الش��يخ
ّ
ّ
يس��تدل باألخبار التي أوردها يف کتابيه (التهذيب)،
وأيضا نراه يف کثري من املوارد
وأخبارهم»ً ،
و(االستبصار).
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
119-115
((( املصدر نفسه.116 :
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يقوي من هذا االحتامل ول��و يف بعض املوارد ّ
أن
والس��ؤال األس��اس املتقدّ م الذي ّ

امل��راد باإلمج��اع يف کالم صاحب الغنية ليس اإلمج��اع املصطلح ،ب��ل کان مراده وجود

روايات تکشف عن قول املعصوم ،لکن -کام احتمله بعض املعارصين((( -إنّه إنّام

فعل ذلك وعبرّ باإلمجاع من باب املامش��اة ويف مقام االحتجاج عىل أهل السنّة الذي هو

حجة عندهم.
ّ

راب ًعا :العقل

ّ
إن م��وارد االس��تدالل بالدليل العق�لي يف الغنية قلي��ل جدًّ ا إذا ما قي��س بغريه من

س��ائر األد ّلة ،والذي يبدو يف النظر ّ
أن املؤ ّلف قد حاول جتنّب ذلك ،إلاَّ أنّه ذکر الدليل

العق�لي بعنوان دليل عىل احلکم الرشع��ي عىل الرغم من ق ّلة تلك املوارد ولکوهنا موارد
معدودة(((.

خامسا :األصول العملية
ً

باإلضافة إىل األد ّلة األربعة املتقدّ مة وقع من صاحب الغنية االس��تدالل عىل فتواه

يف بع��ض املوارد باألص��ول العملية ،مث��ل :االحتياط ،والرباءة((( ،وأص��ل الصحة(((،
اخلمين��ي] (جعفر
اخلمين��ي ،روح اهلل ،هتذي��ب األص��ول [تقري��رات أبح��اث الس�� ِّيد اإلم��ام
(((
ّ
ّ
قم ،ط1367 ،3هـ.167/2 :
السبحاين) ،منشورات دار الفکرّ ،
ّ
علمي
احلسيني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
((( انظر عىل س��بيل املثال :ابن زهرة ،محزة بن يّ
األصول والفروع.436 ،365 ،237 ،235 ،187 :
ويعتق��د ابن إدريس ّ
أن مقصود الفقهاء من األصل دليل العقل ،قال« :فإذا فقدنا الثالث الطرق
ِ
حممد
فدلي��ل العقل املفزع إليه فيها ،فه��ذا معنى قول الفقهاء :داللة األصل» .ابن إدريس احل يِّ ّلَّ ،
ابن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.459/1 :
ّ
مرة منها وردت بعد االستدالل باإلمجاع.
(((
مرةّ )14( ،
استدل بأصل الرباءة (ّ )26
مرتني يف مجي��ع الکت��اب ،إحدامها نقل لقول آخ��ر .انظر= :
((( ورد االس��تدالل بأص��ل الصح��ة ّ
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وأصل اإلباحة(((.
ومراده من االحتياط والرباءة :االحتياط والرباءة العقليني ،ومن هنا نراه يف تفسري

(االحتياط) يضيف مجلة «واليقني برباءة الذ ّمة» التي هي مفاد قاعدة االشتغال(((.

ّ
وإن املؤ ّلف يف موارد کثرية يستعمل يف مقام االستدالل عبارة« :طريقة االحتياط»

(((

التي ُيالحظ االس��تدالل هبا س��اب ًقا يف (االنتصار) للس�� ِّيد املرتىض ،و(اخلالف) للشيخ
الطويس.
ّ

وأيض��ا نجد املؤ ّل��ف فيام يقرب من عرشة م��وارد -وأغلبها يف کت��اب البيع -بعد
ً
االس��تدالل باإلمجاع ،وظاهر القرآن يورد عبارة« :وداللة األصل» بعنوان أنّه دليل ٍ
ثان

أو ثالث ،واملراد به يف أکثر املوارد أصل اإلباحة((( ،وأحيانًا أصل الصحة(((.

واجلدير بالذکر ّ
أن هذا األس��لوب من االستدالل ُيش��اهد يف باب البيع من کتاب

(اخلالف) للش��يخ
الطويس((( ،فمن املحتمل ک��ون هذا الکتاب هو النموذج الذي حذا
ّ
املؤ ّل��ف حذوه يف هذا القس��م ،نظري املوردين التاليني :قول��هّ :
«يدل عىل ما قلناه اإلمجاع
= ،243و.266
م��رات يف مجيع الکت��اب ،ويف الغالب بعد االس��تدالل
((( وقع االس��تدالل بأصل اإلباحة
ّ
س��ت ّ
باإلمجاع .انظر ،239 :و.401
علمي األصول
احلس��يني
((( انظ��ر :اب��ن زه��رة ،محزة بن ع�ّل�يّ بن زهرة
احللبي ،غني��ة النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
والفروع ،50 :وغريها من املوارد.
م��رة ،ويف بعض املوارد ُي��راد منها االحتياط
تک��رر هذا التعبري املذک��ور يف الغنية (ّ )120
((( لق��د ّ
الرشعي.
((( يف الصفحات التالية.228 ،226 ،225 ،212 ،209 :
((( يف الصفحات التالية.219 ،216 ،215 :
مرة هبذا العنوان عىل عدّ ة فروع فقه َّية.
((( يف هذا الکتاب وقع االستدالل (ّ )52
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املتك��رر وداللة األصل وظاهر القرآن»((( ،وقوله« :فأ ّما إذا مل يكن من جنس��ه فال بأس
ّ

ببيعه ،إلمجاع الطائفة وظاهر القرآن وداللة األصل»(((.

سادسا :القواعد األصول َّية والفقه َّية
ً

ّ
إن املؤ ّلف باإلضافة إىل املوارد السابقة استند يف مقام االستدالل إىل بعض القواعد

األصولية األخرى((( ،من قبيل:

ٍ
ّ 1.1
يصح قرصه عىل ذلك الس��بب ،بل
إن کالم املتک ّل��م إذا صدر
بس��بب ما ،فال ّ
حيمل عىل العموم(((.

2.2األصل يف االستعامل احلقيقة(((.
ّ 3.3
إن ألف��اظ الق��رآن الکري��م تحُ َم��ل ع�لى املع��اين العرفي��ة ،ال املع��اين اللغو َّي��ة
الرشع��ي غ�ير الوض��ع
املوضوع��ة((( ،فيمک��ن أن يک��ون مقت�ضى الع��رف
ّ
اللغوي(((.
ّ

ّ 4.4
قطعي عىل خالفه(((.
الرشعي يقتيض الوجوب إلاَّ إذا قام دليل
إن األمر
ّ
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.209
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.225
((( ّ
إن هذه املوارد متع ّلقة بالقسم الفقهي من (الغنية).
((( املصدر نفسه.195 :
((( املصدر نفسه.323 :
((( املصدر نفسه.357 :
((( املصدر نفسه.160 :
((( املصدر نفسه.80 :
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حجة إلاَّ إذا ّ
ّ 5.5
قطعي عىل خالفها ،وعىل هذا األساس
دل دليل
إن ظواهر القرآن ّ
ّ
متس��ك املؤ ّلف إلثبات عدم نجاس��ة املاء اجلاري والكث�ير الراكد الذي مل
فقد ّ
ِ
ِ
ورا﴾(((،
يتغيرّ لونه ورائحته وطعمه باآلية الرشيفة َ
اء َط ُه ً
﴿و َأن َز ْلنَا م ْن َّ
السماَ ء َم ً
ويع ّل��ل ذلك بقولهّ :
«ألن خمالطة النجاس��ة للامء اجلاري أو الکثري الراکد إذا مل
يتغيرّ أحد أوصافه ال يخُ رجه عن اس��تحقاق إطالق هذا االسم والوصف م ًعا
عليه ،وإذا کان کذلك وجب العمل بالظاهر إلاَّ بدليل قاطع»(.((1

ّ 6.6
يرصح هبذه النقطة
إن ظاه��ر القرآن يخُ َّصص باإلمجاع ،ومن هن��ا نجد املؤ ّلف ّ
يف بح��ث مس��تثنيات الربا ،فيق��ول« :وال ربا عندنا بني الوالد وولده والس�� ِّيد

خيص
يب بدليل إمجاع الطائف��ة ،وبه ّ
وعب��ده والزوج وزوجته واملس��لم واحل��ر ّ

اخت��ص بجنس دون جنس فام
ظاه��ر الق��رآن يف حتريم الربا عىل العموم ،وإذا
ّ
املنکر من اختصاصه بمک ّلف دون مک ّلف؟!»(.((1

أ ّما بالنس��بة إىل القواعد الفقه َّية بام هلا من عناوين وألفاظ رائجة يف زماننا هذا فلم

ّ
اس��تدل بروايات تُعدّ مس��تندً ا لبعض القواعد
يورده��ا املؤ ّلف يف کتابه (الغنية) ،إلاَّ أنّه

جيب ما قبله»( ،((1وحديث
الفقه َّية ،من قبيل :حديث «ال رضر»( ،((1وحديث «اإلسالم ّ

﴿ما َج َع َل َع َل ْيك ُْم
«اخلراج بالضامن( ،»((1وروايات نفي احلرج(ً ،((1
وأيضا اآلية الرشيفةَ :
((( الفرقان.48 :
( ((1ابن زهرة ،محزة بن يّ
علمي األصول والفروع46 :
احلسيني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
( ((1املصدر نفسه.226 :
( ((1املصدر نفسه 223 :و .224
( ((1املصدر نفسه.202 :
( ((1املصدر نفسه 223 :و.245
( ((1املصدر نفسه 54 :و.171
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((( (((
فيِ الدِّ ِ
متسك بقاعدة القرعة يف ستّة موارد(((.
ين ِم ْن َح َرجٍ ﴾
 ،وإنّه ّ

ساب ًعا :قول اللغو ّيني

ّ
املكرر بقول اللغو ّيني والنحو ّيني ،فمن
إن من مجلة خصائص كتاب الغنية استناده إىل ّ

ذلك ما نراه يف بحث الطهارة حيث استند إىل کالم اللغو ّيني من أجل إثبات ّ
أن ﴿إِل﴾
ِ
ُ��م إِلىَ ا ْل َـم َرافِ ِق﴾((( بمعنى (مع) ،قال« :وش��واهد ذلك من
يف اآلي��ة الرشيفة َ
﴿و َأ ْيد َيك ْ

كالم العرب أشهر من أن حيتاج اىل التطويل بذكرها» ((( .ويواصل بحثه يف هذا الصدد
ح��ول عطف کلمة َ
﴿أ ْر ُج ٌل﴾ يف اآلية الکريمة ع�لى ّ
﴿رؤُ وس﴾ ّ
وأن
حمل إعراب کلمة ُ
َ
الـ﴿أ ْي ٍد﴾ ،فيقول« :وعطفها عىل موضع الرؤوس ْأوىل من
هذا أنس��ب من العطف عىل

عطفه��ا عىل األي��دي ،التفاق أهل العرب ّية عىل ّ
أن إعامل أق��رب العاملني أوىل من إعامل
األبعد»(((.

وک��ذا احلال يف كتاب الوقف يف مس��ألة الوق��ف عىل العرتة ،فمن أج��ل إثبات ّ
أن

ذرية الش��خص يستش��هد بق��ول اثنني من اللغو ّيني ،ومه��ا( :ثعلب ،وابن
املراد بالعرتة ّ

يب)(((.
األعرا ّ

احلج.78 :
((( ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
 226 ،142و.117
((( املصدر نفسه 389 ،361 ،331 ،304 ،289 :و.443
((( املائدة.6 :
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.55
((( املصدر نفسه.57 :
((( املصدر نفسه.299 :
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ّ
وال خيف��ي ّ
يس��تدل بقول اللغويني نراه أحيانًا يس��تعمل
أن املؤ ّلف يف الوقت الذي

األلفاظ يف معانيها الرشع ّية ،فمن األمثلة عىل ذلك:

ِِ
ني﴾((( ،إذ يقول:
وموا للِهَِّ َقانت َ
1.1ما ورد يف بحث القنوت حول اآلية الکريمة ﴿ ُق ُ
«واملفه��وم من لفظة (قن��وت) يف الرشع هو الدعاء ،فوج��ب محل اآلية عليه،

دون ما حيتمله يف اللغة من طول القيام وغريه»(((.

2.2ويف موضع آخر يف مقام ر ّد کالم أهل السنّة -من أنّه ليس يف کالم العربّ -
أن
اجلدال بمعنى اليمني ،وعىل هذا يکون املراد منه قول «ال واهلل» ،و «بىل واهلل»،

اللغوي
الرشعي ما ليس يف الوضع
يق��ول« :ألنّه غري ممتنع أن يقتيض الع��رف
ّ
ّ

كام يقوله يف لفظة (غائط).(((»...

ثامنًا :تكثري األد ّلة
من خالل إجراء مقارنة إمجالية بني کتاب الغنية وبني الكتب الفقه َّية السابقة يمکن

حتصيل النتيجة التالية ،وهي:

ّ
إن صاحب الغنية کان يس��عى يف مقام االس��تدالل عىل خمتل��ف الفروع الفقه َّية أن

ُيکثر من ذکر األد ّلة املتعدّ دة ،من أمثلة ذلك:

ّ
اس��تدل اب��ن بابويه بدليل
1.1يف مس��ألة حرمة ق��ول (آمني) بعد قراءة احلمد فقد
ّ
واحد فقط ،قالّ :
واس��تدل الس ِّيد املرتىض
«ألن ذلك كان يقوله النصارى»(((،

((( البقرة.238 :

علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.87
((( املصدر نفسه.160 :
اإلسالمي التابعة=
مؤسسة النرش
ّ
القم ّي ،من ال حيرضه الفقيهّ ،
عل بن بابويه ّ
((( الصدوقَّ ،
حممد بن يّ
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يف (االنتصار) بثالث��ة أد ّلة :إمجاع الطائفة وطريقة االحتياط وعدم اخلالف يف
(((
متسك إلثبات احلرمة
صحة الصالة يف صورة ترك (آمني)  ،وأ ّما املؤ ّلف فقد ّ

بأد ّل��ة عديدة ،وهي :إمجاع اإلمام ّي��ة واالحتياط وکوهنا مصداق الفعل الكثري
وخروج عن األعامل املرشوعة يف الصالة ّ
وأن االشتغال اليقيني يقتيض الرباءة

اليقينية وبقول (آمني) ال حيصل لنا اليقني برباءة الذ ّمة(((.

2.2ويف االس��تدالل ع�لى اس��تحباب صوم يوم الش��ك بن ّية ش��عبان يذک��ر أربعة
وموا َخ�ْي�رْ ٌ َلك ُْم﴾(((،
أد ّل��ة :اإلمجاع وطريقة االحتياط و الكت��ابَ :
﴿و َأ ْن ت َُص ُ
ّ
اس��تدل باإلمجاع
واألخب��ار((( ،في�ما نرى الس�� ِّيد املرت�ضى يف (االنتص��ار) قد
وطريقة االحتياط فقط((( ،ويف (النارصيات) باإلمجاع والكتاب واألخبار(((،
ّ
الطويس يف (اخلالف) باإلمجاع واألخبار(((.
واستدل الشيخ
ّ

الدراية
ّ
التعرض لبحوث الدراية وعلم الرجال،
إن من اخلصائص األخرى لکتاب الغنية ّ
بقم ،ط1413 ،2هـ.390/1 :
املدرسني ّ
=جلامعة ّ
عل بن احلسني ،االنتصار يف انفرادات اإلمام َّية.144 :
((( الرشيف املرتىض ،يّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.81
((( البقرة.184 :
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.135
عل بن احلسني ،االنتصار يف انفرادات اإلمام َّية.183 :
((( الرشيف املرتىض ،يّ
عل بن احلسني ،املسائل النارصيات.293 :
((( الرشيف املرتىض ،يّ
جممد بن احلسن ،اخلالف.171/2 :
(((
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
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ّ
تعرض لتحقيق أسانيد الروايات التي کانت مستندً ا لفقهاء أهل السنّة ،فمن
فإن املؤ ّلف ّ

ذلك:

1.1يف بحث إرث العصبة قدح يف سند الرواية التي استندوا إليها من طريقني:
األوىل التي هي عن ابن ع ّباس فقد ناقش فيهّ :
«أن اخلرب املروي عن
أ ّما الرواية ّ
اب��ن ع ّباس مل يروه أحد من أه��ل احلديث إلاَّ من طريق ابن طاوس ،ومع هذا

فهو خمتلف اللفظ...واختالف لفظه مع احتاد طريقه دليل ضعفه».

وأ ّما الرواية الثانية التي هي عن اهلذيل بن رشحبيل ،قال« :اهلذيل بن رشحبيل

جمهول ضعيف»(((.

وينبغ��ي االلتف��ات إىل ّ
أن املؤ ّل��ف يف هذا البحث ق��د أفاد من بيانات الس�� ِّيد

املرتىض يف (االنتصار)(((.

وأيضا قال الس ِّيد ابن زهرة حول الرواية التي نقلها أهل السنّة عن اإلمام أمري
ً 2.2
ثم ّ
إن اعتامدهم يف الرواية
ومتسكوا هبا إلثبات ال َعول ،قالّ ...« :
املؤمننيّ 

الثاني��ة عن أمري املؤمنني ملا ا ّدعوه من قوله بال َعول يف الفرائض عىل أخبار
والنخعي
الش��عبي
ثم ه��ي موقوفة عىل
آح��اد ال ُي ّ
ّ
ّ
عول عىل مثله��ا يف الرشعّ ،
والنخعي ُولِد يف سنة
ست وثالثني،
واحلس��ن بن عامرة،
والشعبي ُولِد يف سنة ّ
ّ
ّ
يصح روايتهام عنه،
سبع وثالثني ،وأمري املؤمننيُ قتل يف سنة أربعني ،فال ّ

واحلس��ن بن عامرة مض ّعف عند أصحاب احلديث ،و ّملا ُوليّ املظامل قال سليامن
ابن مهران األعمش :ظامل ُوليّ املظامل»(((.

علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
.321 ،320
عل بن احلسني ،االنتصار يف انفرادات اإلمام َّية.558 :
((( الرشيف املرتىض ،يّ
علمي األصول والفروع.317 :
احلسيني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّزوع يف َ
ّ
ّ
((( ابن زهرة ،محزة بن يّ
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القاطعية والأدب يف مقام الإفتاء
أن املؤ ّلف يف عدّ ة موارد يف الفروع التي هي ّ
عىل الرغم من ّ
حمل اختالف بني فقهاء

اإلمام َّية قد استعمل ملا اختاره من قول بعض األلفاظ التي تکشف عن تر ّدده ،من قبيل:

مرات ،إلاَّ
مرة ،واستعامل لفظ «األظهر» أربعة ّ
اس��تعامل لفظ «األحوط» إحدى عرشة ّ

مقدارا مهماًّ يف مقابل بيانه
تضمنه من فروع ال ُيعدّ
ً
أنّه لو لوحظ حجم الکتاب وکثرة ما ّ
القاطع والرصيح يف انتخاب رأيه ممّا حيکي مدى شجاعته العلم َّية.

من ذلك :نقده آراء اإلمام َّية يف مسألة طهارة غسالة املاء املستعمل يف احلدث األکرب،

وموافقته للس�� ِّيد املرتىض يف صورة نجاس��ة البدن حيث قال بجواز استعامله يف الوضوء

والغسل ،واستنا ًدا إىل عدّ ة أد ّلة يتصدّ ى لر ّد رأي الشيخ املفيد والشيخ
الطويس(((.
ّ

وممّا جيدر اإلش��ارة إليه أنّه يف نقده آراء اآلخرين يتعامل باحرتام ويتحاشى اإلهانة

واالستصغار ألصحاب تلك األقوال واآلراء.

�شرح وترجمة الغنية
ّ
مس��تقل يف رشح الغنية حلدّ اآلن إلاَّ أنّه ُيس��تفاد
ع�لى الرغم من عدم تدوين کتاب

ممّ��ا ذکره مؤ ّلف كتاب (جامع اخل�لاف والوفاق) يف مقدّ مة الکتاب وخامتته ّ
أن الكتاب

رشحا عىل کت��اب الغنية ،حيث س��ار املؤ ّلف يف هذا
املذک��ور قد ُا ّلف هب��دف أن يکون ً
الكتاب عىل أس��اس کتاب الغنية وجماراته ،فق��د أورد املؤ ّلف الفروع املذکورة يف الغنية

مع إضافات وتوضيحات واستدراكات من سائر الكتب الفقه َّية سيام کتاب (اخلالف)
الطويس ،لکن مع يشء من التفاوت إذ إنّه کان يشري إىل آراء أهل السنّة -وخال ًفا
للشيخ
ّ
علمي األصول والفروع:
احلس��يني
عل بن زهرة
احللبي ،غنية النّ��زوع يف َ
ّ
ّ
((( اب��ن زهرة ،محزة بن يّ
 ،50العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خمتلف الشيعة.233/1 :
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درا�سة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع
للغنية -مع ذکر أصحاهبا وموارد وفاقهم مع آراء اإلمام َّية(((.
الطهراين يف الذريعة كتابني باسم
وأ ّما بالنس��بة إىل ترمجة وتلخيص الغنية فقد أورد
ّ

(معتقد اإلمام َّية) ،و(منتخب غنية النزوع).

األول باللغة الفارس ّية ومؤ ّلفه غري معروف ،ومن املحتمل أنّه عامد الدين
والكتاب ّ

ّ
مشخص.
أيضا غري
الطربي
عيل
اآلميل ،وأ ّما الکتاب اآلخر فمؤ ّلفه ً
ّ
ّ
احلسن بن ّ

وال��ذي يب��دو يف النظ��ر ّ
أن هذين الکتاب�ين يف احلقيقة کت��اب واحد لک��ن ُذکر له

اسامن(((.

نتائج البحث
ّ 1.1
إن الس ِّيد ابن زهرة ُي َعدّ من الشخصيات العلم َّية البارزة يف فقه اإلمام َّية ،ومن
أه��م کتبه الکالمية واألصولية والفقه َّية هو کت��اب (الغنية) الذي حيتوي عىل
ّ

آخ��ر آرائه يف هذه املجاالت الثالث��ة املزبورةّ ،
فإن الفقهاء ع�لى طول التاريخ

باتوا ينقلون آراءه من هذا الکتاب فحس��ب ،وقد تصدّ وا لبحثها ،وقد س��عى
مهمني ،ومها :االختصار
جاهدً ا -يف هذا الكتاب -أن يتخ ّلص من إش��کالني ّ
املطولَ ،
اللذين ُمنيت هبام الکتب املتقدّ مة عليه ممّا ضاعف
الش��ديد والتفصيل ّ

من الرغبة يف تداوله وقراءته.

احل��ر عىل الرغم م��ن اتهّ امه من
أه��م امتي��ازات هذا الکتاب ه��و تفکريه ّ
2.2م��ن ّ
الطويس ،إلاَّ أنّه نراه ينتقد بعض آراء الش��يخ
ِقب��ل ابن إدريس بتقليد الش��يخ
ّ
أئمة احلجاز
(((
ّ
��ي ،ع�ّل�يّ املؤم��ن ،جامع اخل�لاف والوفاق ب�ين اإلمام َّية وب�ين ّ
القم ّ
الس��بزواري ّ
والعراق.620 :
((( املح ّقق الطهرانيّ  ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،211/21 :و ،417/22و.96/16
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اإلمامي بفرتة رکود بعد الش��يخ،
مر الفقه
ّ
بموضوعي��ة تا ّمة ،يف الوقت الذي ّ
فقيها
وکان غال ًبا ما يکتفي أتباع مدرسة الشيخ بنقل آرائه يف کتبهم ،وق ّلام نجد ً
ُيفتي بخالف نظر الشيخ.

3.3من خصائص الکتاب البارزة :الناحية االس��تداللية في��ه ،فهو عىل الرغم من
اس��تناد املؤ ّلف إىل األد ّلة األربعة إلاَّ أنّه أکثر من استدالله باإلمجاع فوق احلدّ

تعرضنا لنقد
املتع��ارف ،وقد اختلفت آراء العلامء جتاه هذه اإلمجاع��ات ،وقد ّ
وقس��منا تل��ك اإلمجاعات عىل أربع��ة أنواع وحدّ دن��ا موقفنا من ّ
کل
بعضهاّ ،
واحد منها.

ّ 4.4
الفقه��ي يف (الغنية) قد ُد ّون ع�لى نمط الفقه املقارن ،وقد اس��تفاد
إن القس��م
ّ
«نحتج عىل املخالف»،
املؤ ّلف يف املوارد اخلالفي��ة ببعض العبارات من قبيل:
ّ
التمس��ك
ت��ج عىل املخالف» وتصدّ ى لنقد آراء أهل الس��نّة من خالل
أو «ويحُ ّ
ّ
بالرواي��ات املنقول��ة من طرقهم عن الرس��ول األک��رم ،وأحيانًا عن أمري

املؤمنني.
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()7

قراءة منهاجيَّة يف كتاب
(السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي)
حللِّ ّي
البن إدريس ا ِ
بقلم
ال�شيخ خليل الكريوا ّ
ين
ترجمة
اخلزجي
ال�شيخ �إبراهيم
ّ
جملَّ��ة فق��ه �أه��ل البي��ت ،الع��ددان  75و ،76ال�س��نة التا�س��عة ع�ش��رة،
1435هـ2014/م

ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ

تناول��ت هذه الدراس��ة التعري��ف بابن إدريس وس�يرته الذات ّية من حيث النس��ب

وتعرضت إىل التعريف بكتاب الرسائر(((،
والنش��أة واألس��اتذة والتالميذ والتصانيفّ ،
الفقهي
وذكر كيفية تبويب أبحاثه ،واملقارنة بينه وبني النهاية واملبسوط ...وبيان منهجه
ّ
الطويس ،وعرض األد ّلة املعتمدة عنده وبيان مراده
وموقفه جتاه من س��بقه س ّيام الش��يخ
ّ

م��ن دلي��ل العقل ،وكذل��ك تأ ّثره بالفقه��اء وتأثريه عليهم ،واإلش��ارة إىل آرائه الش��ا ّذة
واملخالفة للمشهور ،والتنبيه عىل األبحاث غري الفقه َّية الواردة يف الرسائر.

ِ
ـي الش��هري
حممد بن أمحد بن منصور احل ِّل ّ
((( وه��و عب��ارة عن دورة فقه َّية اس��تدالل َّية كاملة ملصنِّفه َّ
بـ(ابن إدريس)ُ ،طبع الكتاب ثالث طبعات .1 :الطبعة احلجر َّية ذات املج َّلد الواحد .2 ،و ُطبع
قم عام (1410هـ)،
مؤسس��ة النرش
املدرس�ين يف احلوزة العلم َّية يف ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
يف َّ
يف ثالث��ة جم َّلدات ،عدد صفحات ّ
كل منها بحس��ب الرتتي��ب ( ،)653( ،)750( ،)659و ُطبع
أخريا يف الروضة احليدر َّية يف سبعة أجزاء ،وكان اعتامدنا عىل الطبعة الثانيةملعروف َّيتها وشياعها.
ً
251

امل�صنِّف يف �سطور
احل يِّل ،وقيل :هو حممد بن أمحد بن إدريس ِ
ِ
احل يِّ ّل،
َّ
ه��و أبو عبد اهلل َّ
حممد ب��ن إدريس ّ

وحممد بن منصور بن أمحد بن إدريس ،إلاَّ ّ
أن ما ذكرناه ّأولاً أشهر(((.
َّ

��رف ابن إدري��س يف كلامت الفقهاء بابن إدريس ِ
ُع ِ
والعجيل ،ومها من أش��هر
احل يِّ ّل
ّ

األلق��اب والعناوين الواردة يف الكتب الفقه َّية والرتاجم ،وقد َع ّرف هبام املصنّف نفس��ه
(((
كالر َب ِعي((( ،و ُل ِّقب يف
يف خامت��ة الرسائ��ر  ،ويف بعض اإلجازات ل ّقب بألقاب ُأخ��رى َ
ّ
ّ
بالعجيل هو الفاضل املقداد(((،
وأول من وصفه
أيضا
بعض املراجع الفقه َّية ً
باملتأخر(((ّ ،
العاميل الذي أكثر من تس��ميته
حممد ج��واد
ومل يذك��ره هب��ذا اللقب أحد س��وى الس�� ِّيد َّ
ّ

النجفي يف بعض املوارد(((.
بذلك((( ،واملح ّقق
ّ

أن ِ
اخلوانساري ّ
خصوصا ّ
املتأخرين
(احل يِّ ّل) لو ورد يف كلامت الفقهاء،
ويرى الس ِّيد
ً
ّ

قم املقدّ سة ،سنة
(((
ّ
حممد باقر ،روضات اجلنّات ،274/6 :نرش مكتبة إسامعيليانّ ،
اخلوانساريَّ ،
1390هـ .موسوعة طبقات الفقهاء.249/6 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.653/3 :
ط/مؤسس��ة الوفاء ،بريوت ،س��نة
حمم��د باق��ر ،بح��ار األن��وار،73 ،45/105 :
ّ
((( املجل�ّس�يّ َّ ،
1403هـ.
ِ
قم
ـي ،جعفر بن احلسن ،املعترب،351 ،343/1 :
ط/مؤسسة س ِّيد الشهداءّ ،
ّ
((( املح ّقق احل ِّل ّ
يب ،احلسن بن أيب طالب ،كشف الرموز،67-51 ،54/1 :
املقدّ سة ،سنة 1364ش ،الفاضل اآل ّ
قم املقدّ سة ،سنة 1408هـ.
ط/مؤسسة النرش
اإلسالميّ ،
ّ
ّ
املرعش
الس��يوري ،مق��داد بن عب��د اهلل ،التنقي��ح الرائ��ع ،441 ،439 ،358/1 :ط/مكتبة
(((
ّ
يّ
قم املقدّ سة ،سنة 1404هـ.
النجفيّ ،
ّ
قم
ط/مؤسس��ة النرش
حممد جواد ،مفتاح الكرامة،193 ،130 ،22/1 :
(((
اإلسالميّ ،
ّ
ّ
العاملَّ ،
يّ
املقدّ سة ،سنة 1419هـ.
حمم��د حس��ن ،جواه��ر ال��كالم ،208 ،123 ،90/8 :ط/إحي��اء ال�تراث،
(((
النجف��يَّ ،
ّ
بريوت.
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
منهم بش��كل مطلق ،فاملراد به صاحب الرسائ��ر((( ،وكذا لو ورد يف كلامت الفقهاء لفظ
ِ
(احل ِّل ّيون) كان ابن إدريس أحدهم(((.

والدته ون�ش�أته
ُولِ��د اب��ن إدريس بنا ًء عىل املش��هور بني أرباب الرتاجم س��نة (543ه��ـ) يف مدينة

احل َّل��ة الفيحاء ،ويف وفاته كوالدته اختالف وأقوال :منها ،أنه توفيّ س��نة (،578 ،568

598 ،597هـ) ،لكن القرائن والش��واهد املوجودة أثبتت ّ
أي :س��نة
أن األصح آخرهاّ ،

(598هـ)(((.

وبنا ًء عىل نقل بعض املصادر املتأخرة ّ
الطويس،
أن أم ابن إدريس هي بنت الش��يخ
ّ

الط��ويس) عن ابن إدريس باخلال(((ّ ،إال ّ
أن هذه النس��بة
عيل (ابن الش��يخ
ّ
ولذا عبرّ أبو ّ

الطويس سنة (460هـ) وسنة والدة ابن إدريس،
نظرا إىل تاريخ وفاة الش��يخ
بعيدة جدًّ ا ً
ّ
مضا ًفا إىل ّ
الطويس لو كان جدّ ابن إدريس لكان من املناسب أن يشري إىل ذلك
أن الشيخ
ّ

تكرارا.
يف الرسائر عندما كان يذكره
ً

تسمى (اجلامعني)
توفيّ ابن إدريس يف موطن والدته احل َّلة ،و ُيزار قربه اليوم يف حم َّلة ّ

من املدينة املذكورة ،وتقام عنده الشعائر الدين َّية.

اخلوانساري ،روضات اجلنّات.289/6 :
(((
ّ
قم املقدّ سة،
عل ،مدارك األحكام،478/8 :
(((
ط/مؤسس��ة آل البيتّ ،
ّ
العاملَّ ،
حممد بن يّ
يّ
سنة 1410هـ
ِ
ـي ،36-35 :بالفارس ّية.
((( حياة وآراء ابن إدريس احل ِّل ّ
حممد بن احلس��ن ،أمل اآلم��ل ،243/2 :ط/مكتبة األندلس ،بغ��داد ،مطبعة
(((
احل��ر العام�ّل�يّ َّ ،
ّ
اآلداب.
253

ابن �إدري�س يف نظر العلماء
وصفه ابن داود ِ
احل يِّ ّل بأنّه شيخ فقهاء احل َّلةّ ،
وأن تصانيفه كثرية(((.

وأول
ووصف��ه املحدّ ث
البحراين بالفقيه ،واألصو ّيل البح��ت ،واملجتهد الرصفَّ ،
ّ

من فتح باب االنتقاد عىل الشيخ
الطويس(((.
ّ

الن��وري َّ
أن كبار الفقهاء يف إجازاهتم وترامجهم أش��ادوا بمقام ابن
وي��رى املحدّ ث
ّ

العلمي الرفيع ،وبمكانته يف التحقيق والفقاهة(((.
إدريس
ّ

أن اب��ن إدريس من زع�ماء الش��يعةّ ،
الذهب��ي َّ
وأن له يف مدينة احل ّلة ش��هرة
وي��رى
ّ

عظيمة(((.

�شجاعة ابن �إدري�س العلم َّية

إن أحد أهم ما يميز ش��خصية ابن إدريس ِ
َّ
احل يِّ ّل هو ش��جاعته العلم ّية يف كرس سنّة
ّ
ّ

الطويس التي ألقت بظالهلا عىل احلوزة العلم ّية الش��يع ّية ملا يقرب
التقليد آلراء الش��يخ
ّ

اإلمامي،
من قرن من الزمان ،فكان له الباع الطويل يف تنش��يط حركة التجديد يف الفقه
ّ

الفكري وعدم تقليد اآلخرين.
التحرر
وترغيب الفقهاء يف
ّ
ّ

الشيعي،
فقد كان بحوزة ابن إدريس بعض األصول ومصنّفات احلديث للس��لف
ّ
عل ،رجال ابن داود ،498 :ط/املطبعة احليدر ّية ،النجف األرشف ،سنة
((( ابن داود ،احلسن بن يّ
1392هـ.
البحراين ،يوسف ،لؤلؤ البحرين ،276 :ط/دار األضواء ،بريوت.
(((
ّ
ط/مؤسس��ة آل البي��ت إلحياء
الطربيس ،خامتة املس��تدرك،40/3 :
الن��وري ،حس�ين
(((
ّ
ّ
ّ
قم املقدّ سة ،سنة 1415هـ.
الرتاثّ ،
ط/مؤسس��ة الرس��الة ،بريوت ،س��نة
حممد بن أمحد ،س�ير أعالم النبالء،332/21 :
(((
ّ
الذهبيَّ ،
ّ
1413هــ.
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
وي��رى بعضهم أنّ��ه كان آخر من حصل عىل ذل��ك من العلامء ،فأورده يف مس��تطرفات

رسائره(((.

ولق��د ذك��ر ابن إدري��س يف مقدّ مة الرسائ��ر َّ
أن من ش��واخص زمانه الب��ارزة عدم

االكرتاث بالعلم ،ورفض الفكر املتجدّ د ،وتقليد املتقدمني من العلامء((( .قال يف مس��ألة

ّ
اس��تدل عىل رأيه« :-وكأنيّ بمن يس��مع هذا الكالم ينفر
املتنجس -بعد أن
تطهري البئر
ّ
عنه ويس��تبعده ويقولَ :من قال هذا؟! و َمن س�� ّطره يف كتابه؟! و َمن أش��ار ِمن أهل هذا
الفن -الذين هم القدوة يف هذا -إليه؟!»(((.

ويف خامت��ة كت��اب الرسائر انتق��د املصنّف املق ّل��دةَّ ،
وحذر من التقليد يف اس��تنباط

املسائل الرشع ّية ،ومن تقليد غريه له يف أفكاره وآرائه(((.

�أ�ساتذته وتالميذه
البن إدريس أساتذة عظام ،وفقهاء كبار نشري إليهم ،وهم:
حممد
الفقي��ه راش��د ب��ن إبراهي��م ب��ن إس��حاق
البحراين ،الس�� ِّيد رشف ش��اه ب��ن َّ
ّ

الدوريستي،
العبادي ،عبد اهلل بن جعفر
حممد عريب بن مس��افر
ّ
ّ
احلس��يني األفطس ،أبو َّ
ّ

العرييض،
الط�بري ،ع�لي ب��ن إبراهي��م
الس��وراوي ،ع�ماد الدي��ن
حس�ين ب��ن رطب��ة
ّ
ّ
ّ
احللب��ي ،وعمي��د
املازن��دراين ،الس�� ِّيد أب��و امل��كارم ب��ن زه��رة
اب��ن شهرآش��وب
ّ
ّ

الرؤساء.

((( دائرة املعارف اإلسالم َّية الكربى ،719/2 :ط/دار املعرفة ،بريوت.
((( ابن إدريس ،الرسائر.44/1 :
((( املصدر نفسه.73 :
((( انظر :ابن إدريس ،الرسائر.651/3 :
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وأما تالمذته فأبرزهم :السيد فخار املوسوي ،حممد بن نام ِ
احل يِّ ّل ،الس ِّيد حميي الدين
ّ
ِّ
َّ
احل يِّل ،واحلسن بن حييى ِ
ِ
احللبي ،جعفر بن أمحد
احل يِّ ّل(((.
ّ
ّ
احلائري ،أمحد بن مسعود ّ

حل ِّل ّي
�آثار وت�صانيف ابن �إدري�س ا ِ
ع�لى الرغم من َّ
أن ابن إدريس يف مقدّ مة الرسائر -لدى وصفه للكتاب -يش�ير إىل

ش��عورا منه باملسؤول ّية يف هذا املجال ،وكذا كالم
غرضه األكيد من كتابة تصانيف عدّ ة
ً
أرب��اب الرتاجم ش��اهد عىل كثرة تصانيف��ه(((ّ ،إال أنّنا مع ذلك نجد اليوم نزر يس�ير من
تصانيفه املتوافرة وهي عىل التايل:

الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،مسائل ابن إدريس ،وقد أشار إىل بعض مسائله(((.
جواب��ات املس��ائل ،أو :أجوبة املس��ائل ،أو جواب��ات ابن إدريس ،وه��ذا الكتاب

غ�ير متوافر ،ومل ُيرش املصنّف يف الرسائر إلاَّ ملس��ألتني وجوابني منه((( ،ويظهر من كالم
الطهراين اتحّ اد هذا الكتاب مع الكتاب السابق(((.
العلاَّ مة
ّ

خالص��ة االس��تدالل ،وقد حتدّ ث املصنّف يف هذه الرس��الة ع��ن موضوع وجوب

الفور يف قضاء الصلوات الفائتة ،والتي يعبرّ عنها يف الفقه باملواسعة واملضايقة.

وقد ورد اسم هذه الرسالة بعنوان :املخترص يف املضايقة ،أو :رسالة يف املضايقة(((،
اخلوانساري ،روضات اجلنّات ،277/6 :موسوعة طبقات الفقهاء.249/6 :
(((
ّ
((( ابن داود ،رجال ابن داود.498 :
((( ابن إدريس ،الرسائر ،257 ،138-132 ،58/1 :و.535-530 ،259/2

((( املصدر نفسه.45-44/2 :
((( الطه��رانيّ  ،آقا بزرك ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،196/5 :و ،230/20ط/دار األضواء،
بريوت ،سنة 1403هـ.
((( املصدر نفسه ،175/2 :و.123/21
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
إلاَّ َّ
احلج
أن اسمها هو ما أورده املصنّف يف الرسائر((( ،مناسك ّ

(((

وم��ن مصنّفاته غ�ير الفقه َّية األخرى ،كت��اب :خمترص التبيان ،وق��د ذكره املصنّف

س��تخرجة من كتاب التبيان((( ،هذا وقد
باس��م :املنتخب من تفس�ير القرآن ،والنكت ا ُمل
َ

أخريا مجيع مصنّفاته يف موسوعة كبرية تقع يف أربعة عرش جم ّلدً ا(((.
ُطبعت ً

ال�سرائر
االسم الكامل للكتاب بحسب ما ذكره ابن إدريس يف مقدّ مته هو (الرسائر احلاوي

اختصارا بعنوان( :الرسائر)َّ ،
وإن ّأول
لتحرير الفتاوي)((( ،لكنّه ورد يف لس��ان الفقهاء
ً
من نقل عن كتاب الرسائر هو املح ّقق ِ
احل يِّ ّل (ت 676هـ)((( ،وبعض تالمذته كالفاضل
(((
ثم َّ
إن عبارة ابن إدريس يف أواخر
اآل ّ
يب ،فإنّه ّأول من أطلق عىل الكتاب اسم الرسائر ّ ،

األول والثاين رصحية يف ّ
أن كتاب الرسائر وقع يف ثالثة أجزاء ،وقد ُطبع الكتاب
اجل��زء ّ
املذكور يف ثالثة جم ّلدات طب ًقا لألصل ،ويس��تفاد من عبارته يف أواخر كتاب املرياث ّ
أن
الكتاب وقع يف ستّة أجزاء(((.

األول بحس��ب ترصحيه يف ش��هر ذي القعدة
فرغ ابن إدريس من الرسائر من جزئه ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.373/1 :
الذهبي ،سري أعالم النبالء.332/21 :
(((
ّ
((( الطهرانيّ  ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة.440/22 :
مهدي اخلرس��ان ،إعداد :الروضة احليدر ّي��ة الرشيفة ،دار نرش (دليل ما)
حممد
ّ
((( حتقيق وتقديمَّ :
سنة 1429هـ.
((( ابن إدريس ،الرسائر.54/1 :
ِ
ـي ،املعترب.342 ،335/1 :
((( املح ّقق احل ِّل ّ
((( انظر :الفاضل اآلبيّ  ،كشف الرموز.554 ،2 ،40/1 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.317/3 :
257

لس��نة (587هـ) ،ومن جزئه الثالث يف صفر س��نة ( 589هـ)(((ّ ،إال أنّنا ال نعلم التاريخ
الدقي��ق لرشوعه يف تصنيفه للكتاب ،ع�لى الرغم من أنّه ذكر يف كتاب الصلح من اجلزء

وأيض��ا يف كتاب املرياث من اجل��زء الثالث عىل التوايل تاريخ اش��تغاله بتصنيف
الث��اينً ،

الكت��اب ،وأنَّه كان س��نة ( 587و588ه��ـ)((( ،األمر الذي يش�ير إىل تاريخ رشوعه يف

تصنيف اجلزء الثاين كان س��نة (587هـ) ،وأنّه كان مش��غولاً بتأليف اجلزء الثالث س��نة

شهرا ،أي من ذي القعدة
(588هـ) ،فتكون مدّ ة تصنيفه للجزء الثاين والثالث ستة عرش ً

سنة (587هـ) إىل صفر سنة (589هـ).

ونظ��را إىل تق��ارب حجم أج��زاء الكت��اب يمكن احل��دس ّ
بأن اب��ن إدريس رشع
ً
بتصني��ف اجلزء األول يف بداية عام (587هـ) ،أو عام (586ه��ـ) ٍ
كحد أدنى ،وأنَّه فرغ
ّ
منه فيام يقرب من ثالث سنوات.

وبنا ًء عىل م��ا ذكره ابن إدريس يف مقدّ مة الكتاب ،يمكن أن يكون الداعي واحلافز

أمورا ثالثة :بقاء وخلود العلم ،كرس حاجز الركود
األساس وراء تأليف كتاب الرسائر ً
العلمي ،التصدي ومواجهة التقليد وعرض أراء جديدة.

لق��د كان كتاب الرسائر ،ومنذ زم��ان تصنيفه موضع اهتامم الفقهاء إذ ورد ِذكره يف
احل يِّل والعلاَّ مة ِ
ِ
املهمة ّ
احل يِّ ّل والش��هيد
مجيع اآلثار الفقه َّية ّ
املتأخرة عنه أمثال آثار املح ّقق ّ
الكركي ،ومن تالهم من الفقهاء رمحهم اهلل.
األول واملح ّقق
ّ
ّ
أهم ما ُصنِّف يف ه��ذا الفنَّ ،
وي��رى ابن إدريس َّ
وأن مصنّفه
أن كت��اب الرسائر هو ّ

أخذ بقصب السبق من مجيع من سبقه يف هذا امليدان(((.
((( ابن إدريس ،الرسائر.653/3 ،659/1 :
((( املصدر نفسه.258/3 ،66/2 :
((( املصدر نفسه.46 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
أيضا َّ
َّ
أن الوث��وق واالطمئنان بالرسائ��ر ومصنّفه أمر
وإن العلاَّ م��ة
املجليس ي��رى ً
ّ

ال خيفى عىل ذوي البصائر(((.

�أبحاث الكتاب و�أبوابه
احلج،
عناوين أبحاث كتاب الرسائر الفقه َّية عبارة عماّ ييل :الطهارة ،الصوم ،الزكاةّ ،

اجلهاد ،س�يرة اإلمام ،الديون ،الكفاالت والوكاالت ،الشهادات ،القضايا واألحكام،
املكاس��ب ،املتاجر ،البيوع ،النكاح ،الطالق ،العتق ،التدب�ير واملكاتبة ،األيامن ،الصيد

والذباحة ،األطعمة واألرشبة ،الطب ،السبق والرماية ،الوقوف والصدقات ،الوصايا،
واملواريث والفرائض ،الد ّيات واجلنايات واحلدود ،وباب الزيادات.

األئمة األطهار ،وهي
ويشمل الباب األخري من الكتاب عىل جمموعة من أخبار َّ

أخب��ار خمتارة من كتب وأصول القدماء ،أوردها املصنّف حتت عنوان (باب الزيادات)،
ورصح َّ
بأن ما أورده يف هذا الباب هو أخبار خمتارة ومستطرفة من كتب املشايخ املصنّفني
ّ
أيضا.
والرواة من أهل التحقيق ،ولذا ُعرف واشت ُِهر هذا الكتاب بـ(املستطرفات) ً
وم��ن الكتب الفقه َّية الش��املة الت��ي تقدمت عىل كتاب الرسائ��ر عبارة عن :كتاب

الط��ويس ،والتي كان��ت ّ
حمط نظ��ره ونقده ،وعىل
النهاي��ة واملبس��وط واخلالف للش��يخ
ّ

النقدي االستدال ّيل.
أساسها بني الفقه
ّ

الطو�سي (النهاية ،واملب�سوط)
مقارنة بني ال�سرائر وكتابي
ّ
بع��د املقارنة بني أبواب وكت��ب الرسائر الفقه َّية ،وكتايب النهاية واملبس��وط ،يمكن

دع��وى َّ
الطويس،
أن فص��ول وأب��واب الرسائ��ر مقتبس��ة غال ًبا من كت��ب وآثار الش��يخ
ّ
((( املجلسيّ  ،بحار األنوار.33/1 :
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خصوص��ا كتاب النهاية ،بل ترى يف بعض املوارد التي ي��رى فيها نقصان أبواب النهاية
ً
نج��ده يأخذ أبوا ًبا من املبس��وط ،لغرض تتميمها ،فمثلاً ن��رى ّ
أن أبواب وترتيب كتاب

(املتاجر والبيوع) هي نفس أبواب وترتيب كتاب النهاية(((.

نعم ،أخذ ابن إدريس أبواب (حقيقة البيع وأقس��امه وأحكامه) من كتاب املبسوط

فقط(((.

ونظرا إىل الشبه الكبري بني أبحاث الرسائر مع املبسوط وبعض أبحاثه األخرى مع غنية
ً

النزوع البن زهرة ،نجد َّ
أن املصنّف أخذ بايب الغصب واإلقرار((( ال ّلذين مل ُيبحثا يف النهاية

من املبسوط والغنية((( ،كذا كتاب السبق والرماية الذي اقتبسه من املبسوط(((.

ظاهرا يف طرح عنوان كتاب (الطب واالستش��فاء
هذا ،مضا ًفا إىل تأ ّثر ابن إدريس
ً

رباج((( ،م��ع َّ
رب بكتاب ّ
أن هذا العنوان مل يطرح يف
املهذب البن ال ّ
بال�بر وفع��ل اخلري) بال ّ
الكتب الفقه َّية املتقدّ مة عليه ،وإنّه مل يبحثه أحد من الفقهاء بعدمها ،عىل الرغم من كونه

بح ًثا فقه ًيا.

قم املقدّ س��ة ،س��نة
حمم ّ
ديّ ،
حمم��د ب��ن احلس��ن ،النهاي��ة ،443-371 :ط/قدس َّ
((( الط��وسيّ َّ ،
1400هــ ،ابن إدريس ،الرسائر.480-230/2 :
قم املقدّ س��ة،
ط/مؤسس��ة النرش
حممد بن احلس��ن ،املبس��وط،4/2 :
اإلس�لاميّ ،
ّ
ّ
((( الط��وسيّ َّ ،
1428هــ ،ابن إدريس ،الرسائر.240/2:
ط/مؤسس��ة اإلمام
عل ،غني��ة النزوع،278 :
ّ
((( املص��در نفس��ه ،472/2 :ابن زه��رة ،محزة بن يّ
قم املقدّ سة ،سنة 1417هـ ،ابن إدريس ،الرسائر.480/2 :
الصادقّ ،
((( املص��در نفس��ه ،402/2 :ابن زه��رة ،غنية الن��زوع ،270 :ابن إدريس ،الرسائ��ر،498/2 :
.503-502
((( املصدر نفسه ،688/4 :ابن إدريس الرسائر.145/2 :
((( ابن البرّ اج ،عبد العزيزّ ،
قم املقدّ س��ة ،سنة
ط/مؤسس��ة النرش
املهذب،444/2 :
اإلس�لاميّ ،
ّ
ّ
1406هـ ،ابن إدريس ،الرسائر.138/3 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
ث��م َّ
الط��ويس يف النهاية يف بح��ث عدّ ة أب��واب فقه ّية
إن اب��ن إدري��س تبع الش��يخ
ّ

كالرشك��ة ،واملضاربة ،والوديع��ة ،والرهن ،وأواخر كتاب املتاج��ر والبيوع ،واحلال َّ
أن

كلاًّ من هذه العناوين وردت يف املبسوط واخلالف عنوانًا لكتاب مستقل.

ِ
يرتض ابن إدريس يف بعض املوارد ترتيب أبحاث النهاية واملبس��وط ،فنهج
نعم مل

هنجا جديدً ا ،بل أورد فيه أبوا ًبا جديدة أخرى ،فأورد مثلاً يف كتاب الطهارة
يف الرسائ��ر ً

احلج (فصل يف الزيارة) ومها مل يردا يف النهاية.
(باب التعزية والسنة يف ذلك) ،ويف كتاب ّ
وع�لى الرغم من الش��به الكبري ب�ين عبارات الفص��ل املذكور مع عب��ارات الكايف

أن املصنّف اقتبس الفصل األخري من ه��ذا الكتابَّ ،
فإن ذلك يش�ير إىل َّ
للحلب��يَّ ،
وأن
ّ

مراده من قوله« :بعض أصحابنا املصنّفني» يف الفصل املذكور هو
احللبي(((.
ّ

منهجه الفقهي
ّ
عىل الرغم من َّ
يستدل يف الرسائر عىل مجيع الفروع الفقه َّية ،إلاَّ أنّه
أن ابن إدريس مل

خصوصا فيام لو كان لفقيه قول خاص ،أو
نظرا لالستدالالت الكثرية يف هذا الكتاب-
ً
ً
كان بني األقوال قول نادر ،أو كان له نظر خاص -يمكن عدّ ه كتا ًبا استدالل ًّيا.

نع��م لق��د بلغ��ت اس��تدالالت اب��ن إدري��س ع�لى الف��روع الفقه َّي��ة أوجه��ا يف

موردين:

اجلو املهيمن عىل ذلك
األول :يف قبال الشيخ
الطويس لعظمته العلم ّية ،وكذا ألجل ّ
ّ
ّ

العرص.

واآلخر :يف قبال علامء أهل الس��نّة ،ألجل إثبات رأي الشيعة ،ور ّد رأي اجلمهور،

احللب��ي ،أبو الصالح ،ال��كايف يف الفقه ،223 :ط/مكتبة اإلمام أم�ير املؤمنني ،أصفهان،
(((
ّ
سنة 1403هـ ،ابن إدريس ،الرسائر.658-654 :
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ويف هذا املجال يمكن اإلش��ارة إىل نموذجني من مسألتني مها« :الطالق ثالث مرات يف

جملس واحد»((( ،و«حل ّية املتعة»(((.

وممّ��ا يؤيد ذلك َن ْقل اب��ن إدريس ألقوال فقهاء اجلمهور ،األمر الذي ّ
يدل عىل ميله

ورغبته بفتح باب الفقه املقارن ،وبشكل عام نقل ابن إدريس أقوال وآراء اجلمهور عرب

طريقني:

خصوصا الشيخ
األول :بشكل غري مبارش وعن طريق نقل كلامت فقهاء اإلمام َّية،
ً
ّ

الطويس ،والس�� ِّيد املرتىض يف كتابيهام (اخلالف ،واالنتصار) ،وحيث َّ
إن هذين الع َل َمني
ّ

ترسبت األقوال املذكورة إىل كتاب الرسائر
كثرياّ ،
َن َقال عن علامء اجلمهور ً

(((

الثاين :بش��كل غري مبارش ،بمعنى َّ
أن ابن إدريس نقل آراء فقهاء اجلمهور بنفس��ه،

يرصح ،ب��ل ذكر عبارات خمتلفة كمقولة:
رصح تارة باس��م القائلني هبا ،وأخرى مل ّ
وقد ّ

«املخال��ف»((( ،وبعض املخالفني((( ،و«املخالف�ين»((( ،و«خمالفي أهل البيت»((( ،وغري
ذلك.

ويف املنهج الثاين ،عىل الرغم من َّ
أن ابن إدريس مل يذكر شي ًئا عن هدفه من تصنيف

أن القرائن والشواهد ّ
الرسائر ،إلاَّ َّ
تدل عىل أنّه كان هيدف إىل حتقيق أمرين:

األول :فصل أقوال علامء الش��يعة عن أقوال علامء اجلمهور ،وإثبات ضعف
األمر ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.686-678/2 :
((( املصدر نفسه.620-618 :
((( املصدر نفسه.453 ،406 ،297 ،251/3 ،115/1 :
((( املصدر نفسه.321/3 :
((( املصدر نفسه.730 ،428 ،361/2 :
((( املصدر نفسه.249 ،229/3 :
((( املصدر نفسه.374 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
مبانيهم كالعمل بالقياس وغريهّ ،
فإن احتامل خلط آراء الش��يعة مع آراء اجلمهور ،وكذا

ذهاب فقهاء الشيعة إىل هذه األقوال املردودةّ ،
اسا
حس ً
كل ذلك كان يثري حفيظته ،فكان ّ
للغاي��ة من ذلك ،ولذا كان من أجل منع وقوع ذلك يضطر إىل نقل آراء علامء اجلمهور،
املتنجسة« :وكل نجاسة جيب إزالة قليلها وكثريها
فمثلاً يقول يف بحث تطهري األش��ياء
ّ

ّ
وشك فيه مل حيكم بنجاسة الثوب إلاَّ ما أدرك احلس،
إذا حت ّقق ذلك ،فإن مل يتح ّقق ذلك

فمتى مل يدركها فالث��وب عىل أصالة الطهارة ،وليس لغلبة الظن هنا حكم ،ألنَّه مذهب
أيب حنيفة ،ف��إن ُو ِجد يف بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا يشء من ذلك ،فإنّه حممول عىل
التق ّية»(((.

األم��ر الثاين :اهتاممه الفائق باإلمجاعات واتفاق الفقه��اء ،فهو يرى َّ
أن اإلمجاع من

حافزا له لكي يبينّ املوارد الت��ي وافق فيها مجيع
األد ّل��ة املفي��دة للعلم ،وهذا األم��ر كان ً

علامء اجلمهور أو بعض علامء الشيعة بام فيهم ابن إدريس(((.

ثم َّ
إن اهتامم ابن إدريس بنقل أقوال الفقهاء واالختالف فيام بينهم ُيعدّ أحد أهدافه
ّ

رصح بذلك يف مقدمة الكتاب قائلاً « :فعىل األد ّلة املتقدّ مة أعمل وهبا آخذ
الرئيسة ،فقد ّ

وأفتي وأدين اهلل تعاىل ،وال التفت إىل سواد مسطور وقول بعيد عن احلق مهجور ،وال أقلد

مر يف أثناء األبواب مس��ألة
إلاَّ الدليل الواضح والربهان الالئح ...وعزمت عىل أنَّه إن ّ

فيه��ا خالف ب�ين أصحابنا املصنّفني رمحهم اهلل ،أومأت إىل ذل��ك وذكرت ما عندي فيه
وما اعتمد عليه ،وقادين الدليل إليه»(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر.179/1 :
((( املصدر نفسه ،360-359/2 :و.58/3
((( املصدر نفسه.51 :
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ابن �إدري�س وال�شيخ املفيد
الطويس ويف أكثر
لقد أكثر ابن إدريس يف كتاب الرسائر يف املرتبة الثانية بعد الشيخ
ّ

املس��ائل النق��ل عن كتاب املقنعة للش��يخ املفيد الذي يرى اب��ن إدريس أنَّه من أكرب

وأه��م الكتب الفقه َّية للش��يخ املفيد((( ،وإنَّ��ه ّ
جيل مصنّفه أ ّيام إج�لال ،فإنّه قال يف باب
اخلمس -بعد أن نقل قولاً عن الش��يخ املفيد« :-وهذا الشيخ املفيد جليل القدر مقتدى
بأقواله وفتاويه ،انتهت رئاسة الشيعة اإلمام َّية يف عرصه وزمانه إليه.(((»...

أيضا« :وما أظن خفي عىل هذين الس�� ِّيدين (الش��يخ املفيد
وق��ال يف موضع آخ��ر ً

والس�� ِّيد املرت�ضى) األوحدي��ن العاملني مقالة أه��ل مذهبهام ،بل ر ّب�ما مل يكن ألصحابنا

ّ
واملتأخري��ن أقوم منها بمعرف��ة املقاالت وحتقيق أص��ول املذهب ومعرفة
يف املتقدّ م�ين
يت هذه
الرج��ال،
حممد ب��ن النعامن ،فإنّ��ه ِخ ّر ُ
ً
حمم��د بن َّ
وخصوصا ش��يخنا املفيد َّ
الصناعة»(((.

ومن مصنّفات الش��يخ املفيد األخرى التي نقل عنها ابن إدريس يف الرسائر ما ييل:

االع�لام ورشح��ه ،األركان ،أحكام النس��اء ،املقاالت ،اإلرش��اد ،اإلرشاف ،التمهيد،
احلج ،رسالة إىل ولده ،أصول الفقه.
خمترص املسائل يف ّ

ابن �إدري�س وال�س ِّيد املرت�ضى
أيضاَّ ،
فإن الس ِّيد املرتىض له
كان البن إدريس اهتامم وافر وخاص بالس��يد املرتىض ً

تقدم قصب الس��بق عىل املتقدمني يف معرفة األقوال وحتقي��ق أصول املذهب ،فطاملا أ ّيد
((( ابن إدريس ،الرسائر.51 :
((( املصدر نفسه.503 :
((( املصدر نفسه.289/3 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
اب��ن إدريس كالمه بنقل ما س�� ّطره يراعه((( ،حتَّى إنّه نقل عن��ه أحيانًا عدّ ة صفحات يف
ويوجه كالمه فيأيت بش��اهد عليه من س��ائر كتبه((( ،وقد يمتعض أحيانًا من
الرسائر(((،
ّ

عدم فهم بعضهم لكالم الس ِّيد املرتىض ،فينربي للدفاع عنه(((.

ومن مجلة ما نقل عنه ابن إدريس من تصانيف الس ِّيد املرتىض ما ييل:
االنتص��ار ،مجل العل��م والعمل ،الذريعة ،املصباح (الذي ه��و مفقود حال ًيا) ،غرر

الفوائد ودرر القالئد ،مسائل النارص ّيات ،مسائل املوصل ّيات والرسيات.

الطو�سي
ابن �إدري�س وال�شيخ
ّ
َّ
وكأن
أي فقيه آخر،
انربى ابن إدريس لنقل ونقد أقوال وآراء الش��يخ
الطويس قبل ّ
ّ

أهم تصانيف الش��يخ
الغ��رض
األهم من تصنيف الرسائر ذلك ،فقد ركّز عىل ثالثة من ّ
ّ

األربعة عرش الفقه َّية بني كتاب ورس��الة ،وهذه الكتب الثالث هي :النهاية ،واملبسوط،
واخلالف.

وي��رى ابن إدري��س َّ
أن كتاب النهاية هو كتاب رواية وخ�بر ال كتاب بحث ونظر،
ٍ
وحينئذ فهو ليس كتاب
(وبعب��ارة أخرى هو يف الفق��ه املأثور ال يف الفقه االس��تداليل)،
فتوى وعمل ،وال ينبغي الظ ّن َّ
الطويس فيه فهو عىل طبق اعتقاده
بأن كل ما أورده الشيخ
ّ

(((
يكرر عب��ارة« :أورده إيرا ًدا
وم��ا يفتي به ويراه
ً
صحيح��ا  ،ولذا نجد ابن إدريس طاملا ّ

اصطالحا له يف هذا الكتاب ،وهو يريد بذلك ّ
ّ
أن الش��يخ
وكأن ذلك صار
ال اعتق��ا ًدا»،
ً
((( ابن إدريس ،الرسائر.440 ،407 ،297 ،259 ،244 :
((( املصدر نفسه.51-47/1 :
((( املصدر نفسه.133 :
((( املصدر نفسه.134 :
((( املصدر نفسه.54 ،25/2 ،632 ،304 ،146 :
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الرشعي ،وإنّام أورده عىل سبيل النقل فقط.
ال يرتيض هذا احلكم
ّ

أن النهاية يشتمل عىل أحاديث متواترة وأخبار آحادّ ،
وإنّه يرى ّ
وأن مجيع ما أورده

صحته هو أخبار آحاد(((.
الشيخ
الطويس ممّا ال دليل عىل ّ
ّ

وي��رى ّ
الطويس ال يف��كّك يف كتابه النهاية بني أق��وال املخالفني وأقوال
أن الش��يخ
ّ

علامء الشيعة(((.

الط��ويس بذريعة َّ
أن
تكرارا رفع التناقض يف كالم الش��يخ
لقد ح��اول ابن إدريس
ً
ّ

الطويس يف مقدّ مة املبس��وط
ومتس��ك لذلك باعرتاف الش��يخ
النهاية كتاب خرب ال نظرّ ،
ّ

ورجوعه عن آرائه يف النهاية وسائر كتبه الفقه َّية(((.

ويرى ابن إدريس ّ
الطويس الفقيه((( ،وقد
أن كتاب املبس��وط هو آخر كتب الش��يخ
ّ

تأ ّثر املصنّف هبذا الكتاب ،وأش��اد به يف عدّ ة مواضع من الرسائر ،وا ّدعى ّ
أن أكثر كتاب
املبس��وط يتأ ّلف من ف��روع املخالفني((( ،وأنّ��ه يرى َّ
أن كتاب اخلالف للش��يخ الطوسيّ
كذلك ،حيث يقول فيه« :وهو الكتاب الذي وضعه ملناظرة اخلصم»(((.
الطويس التي نقل عنها ابن إدريس فهي عىل النحو التايل:
وأ ّما سائر كتب الشيخ
ّ

هتذيب األحكام ،االس��تبصار ،التبيان ،اجلمل والعقود ،املصباح ،خمترص املصباح،

اإلجياز ،جواب احللب ّيات ،املسائل احلائر ّيات ،االقتصاد ،وعدّ ة األصول.
((( ابن إدريس ،الرسائر.54-53/2 :
((( املصدر نفسه.451 ،336/2 ،483-482 ،452/1 :
((( املصدر نفسه.350/2 ،161/3 ،279 ،93 :
((( املصدر نفسه.499 :
((( املصدر نفسه.190/3 ،365/2 ،426 :
((( املصدر نفسه.92 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
الطو�سي
م�ؤاخذات ابن �إدري�س على ال�شيخ
ّ
الطويس ما ورد يف بعض املواضع من
من مجلة مؤاخذات ابن إدريس عىل الش��يخ
ّ

خصوصا ما ورد يف النهاية بالنس��بة
االخت�لاف والتناقض يف آرائه التي ذكرها يف كتبه،
ً
لسائر كتبه األخرىّ ،
الطويس يف سائر كتبه
رجح آراء الشيخ
فإن ابن إدريس يف الرسائر ّ
ّ

ع�لى م��ا ورد يف هنايته ،وقد أحىص له يف هذا املجال ما يقرب من مئة ومخس��ة ومخس�ين
رصح فيه هبذا املطلب ،حتّى أنّه ذكر أحيانًا ّ
الطويس يف مسألة يف ثالثة
أن للشيخ
ّ
موض ًعا ّ

م��ن تصانيفه ثالثة آراء خمتلفة((( ،وأحيانًا أخرى ذكر َّ
أن للش��يخ الطوسيّ رأيني خمتلفني
يف كتاب واحد((( ،وقد يش�ير يف مواضع من الرسائر إىل منش��أ هذا اخلالف ،فريى ً
مثال
الطويس يف ذلك عىل
أن منش��أه تار ًة كون النهاية كتاب أخبار ،وأخرى بنى رأي الش��يخ
ّ
التق ّية(((.

الطويس رجوع األخري يف بعض املواضيع
ومن مجلة مؤاخذات ابن إدريس عىل الشيخ
ّ

خصوصا ما ورد يف النهاية التي بلغت ( )199مور ًدا تقري ًبا ،وتبع ّيته آراء
عن آرائه الفقه َّية،
ً
كالشافعي وأيب حنيفة ومالك البالغ عددها املائة مورد.
فقهاء غري الشيعة الفقه َّية
ّ

الطويس وتفسري عباراته((( وبيان أقواله
وأيضا حاول ابن إدريس توضيح مراد الشيخ
ً
ّ

اخلاصة به((( ،وذكر مباين آرائه((( ،وأحيانًا إثبات عدم تناسق آرائه مع مبانيه املعتمدة لديه(((،
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.539 :
((( املصدر نفسه.432/3 ،214/2 ،625 ،583 :
((( املصدر نفسه.108/2 :

((( املصدر نفسه.170 ،146 ،43/2 ،614 ،606 ،566 ،565 ،369 ،396 -368/1 :
((( املصدر نفسه.482 ،470 ،403 ،300 ،254 ،186 ،47/2 ،530 ،399 ،173 :
((( املصدر نفسه.202 ،13 ،9/3 ،672 ،74/2 :
((( املصدر نفسه.404 ،492 ،105 ،77/3 ،217 ،216/2 ،613 ،438 ،467/1 :
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وبي��ان األخطاء األدب ّي��ة واللغو ّية ،ونقد اإلمجاعات((( ،وكذا إثبات عدول الش��يخ عن

الطويس أحيانًا ،ويف
وعوده التي قطعها عىل نفسه يف مقدّ مة آثاره((( ،وتقوية آراء الشيخ
ّ

بعض املواضع قبال غريه من الفقهاء(((.

الطويس،
لقد استخدم ابن إدريس أساليب عدّ ة من أجل تضعيف ونقد آراء الشيخ
ّ

الطويس يف قول معي((( ،وعرض
من قبيل عرضه عدم موافقة أحد من الفقهاء للش��يخ
ّ

الطويس لفتواه يف س��ائر كتبه((( ،وعرض أد ّلة وش��واهد كثرية لتأييد رأيه
خمالفة الش��يخ
ّ

وأخيـرا
الطويس((( ،وتأييد رأيه لرأي الشيخ الطوسيّ يف سائر كتبه(((،
قبال رأي الشيخ
ً
ّ
الشخيص(((.
بيان آراء أبرز الفقهاء لغرض تأييد رأيه
ّ
الطويس ،كاملح ّقق
وقد أنكر بعض الفقهاء بشدّ ة عىل ابن إدريس خالفه مع الشيخ
ّ
احل يِّل ،والعلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل ،ونشري هنا إىل املوارد التالية يف هذا املجال:
ّ
ثم قال:
1.1حكى ابن إدريس عن خالف الش��يخ اس��تحباب تغطية القرب بثوبّ ،
«ما وقفت ألحد من أصحابنا يف هذه املس��ألة عىل مس��طور فأحكيه ،فألصل
الشافعي فال حاجة لنا بموافقته
براءة الذمة من واجب أو ندب ،وهذا مذهب
ّ

عىل ما ال دليل عليه»(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر.387/3 ،313-312 ،300/2 :
((( املصدر نفسه.361/3 :
((( املصدر نفسه.299/3 ،149/2 ،481 ،249 ،246/1 :
((( املصدر نفسه.383/3 ،48/2 ،399 ،173 ،159 :
((( املصدر نفسه.122/3 :

((( املصدر نفسه.431-429 ،199-196/1 :
((( املصدر نفسه.166-165 ،15/3 ،534-532 ،52-49/2 ،523 ،297 ،221 :
((( املصدر نفسه.283 ،259 ،244 ،209/3 ،304 ،255/2 ،200 :
((( املصدر نفسه.170 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
وانترص املح ّقق ِ
الط��ويس ،وع ّلق عىل كالم اب��ن إدريس املتقدّ م
احل يِّ ّل للش��يخ
ّ

املتأخر ّ
قائ�ًل�اً « :وهذا القول من ه��ذا ّ
دال عىل ق ّلة تأ ّمل ،وإقدام عىل الش��يخ،
الش��افعي من غري داللة ،وليس األم��ر كام ذكره ،بل هذا
ونس��بة له إىل متابعي
ّ

منق��ول عن أه��ل البيت ،ذك��ره ابن بابوي��ه يف ( َمن ال حي�ضره الفقيه)،
والشيخ يف (هتذيب األحكام)»(((.

2.2وقال ابن إدريس يف الوقوف بعرفات« :قال شيخنا يف مسائل خالفه ومبسوطه:

ّ
ثم
إن وق��ت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرف��ة إىل طلوع الفجر يوم العيدّ ،
ق��ال :والصحيح َّ
أن وقتها من الزوال إىل غروب الش��مس من يوم عرفة ،ألنّه

ال خالف يف ذلك ،وما ذكره يف الكتابني مذهب بعض املخالفني»(((.

ويرى العلاَّ مة ِ
الطويس َّ
أن النزاع بني الش��يخ
احل يِّ ّل يف مقام الدفاع عن الش��يخ
ّ

لفظي ،فقد قالّ :
لالختياري،
«فإن الشيخ قصد الوقوف الشامل
وابن إدريس
ّ
ّ

واالضط��راري من ال��زوال إىل طلوع
وه��و م��ن زوال الش��مس إىل غروهب��ا،
ّ
فتوهم ابن إدريس َّ
االختياري ،فأخطأ
أن الش��يخ قص��د بذلك الوقت
الفجرّ ،
ّ

يف اعتق��اده ونس��ب إىل الش��يخ تقليد بع��ض املخالفني ،مع ّ
أن الش��يخ أعظم
املجتهدي��ن وكبريهم ،وال ريب يف حتريم التقليد للمح ّقق من املجتهد ،فكيف

للمخالف ال��ذي يعتقد املقلد له أنّه خمطئ؟! وهل هذا إلاَّ جهالة منه واجرتاء
عىل الشيخ؟!»

(((

الطويس إىل جواز بيع الدَّ ِ
ين بأقل منه ،وع ّلق عليه ابن إدريس بقوله:
ذهب الشيخ
ّ

((( املح ّقق ِ
احل ّ يِّل ،املعترب.335/1 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.587/1 :
العالم��ة ِ
((( ّ
احل ّ
�ِّل�يِّ  ،احلس��ن بن يوس��ف ،خمتل��ف الش��يعة ،238-237/4 :ط/مكتب اإلعالم
قم املقدّ سة1417 ،هـ.
اإلسالميّ ،
ّ
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«قوله -و َمن باع الدين بأقل منه ممّا عىل املدين مل يلزم املدين أكثر مما وزن املش�تري
من املال -طريف عجيب ُيضحك الثكىل»...

(((

وانربى العلاَّ مة ِ
وفصل املس��ألة إىل
احل يِّ ّل للدفاع عن الش��يخ
الطويس والثناء عليهّ ،
ّ

«األول :جواز بيع الدين بأقل منه ،وال ريب يف جوازه ،ونسبة ابن إدريس
ش ّقني ،فقال:
ّ

كالم الش��يخ في��ه إىل أنه طريف عجيب ُيضح��ك الثكىل جهل منه ،وق َّلة تأ ّمل ،وس��وء
فهم ،وعدم بص�يرة ،وانتفاء حتصيل كالم العلامء ،وعدم معرفت��ه بمدلول أقواهلمّ ،
فإن

املحصلني الدين يف النقود ،بل جي��وز أن يكون ذه ًبا
الش��يخ مل حي�صره هو وال غريه م��ن
ّ

ثم مل حيرصوا بيع الدين بالنقود ،وال أوجبوا
أو ّ
فض ًة أو غريمها من األقمش��ة واألمتعةّ ،
يتعجب من ذلك ،ويظهر للغاية ق ّلة إدراكه
أن يك��ون الثمن من الذهب أو الفضة حتَّى ّ

وعدم حتصيله ،وسوء أدبه ،ومواجهته مثل الشيخ املع ّظم الذي هو رأس املذهب واملع ّلم
األئمة بمثل هذه الشنعة والقول الرديء»(((.
له واملستخرج للمعاين من كالم َّ

وهناك مجلة من الفقهاء املتأخرين انربوا للدفاع عن ابن إدريس قبال ما شنّه املح ّقق
والعلاَّ مة ِ
احل ِّل ّيني من هجامت عىل ابن إدريس ،ونذكر يف املوارد التالية:

1.1ذكر الش��يخ كراهة جلوس صاحب العزاء ثالثة أيام ،ورده ابن إدريس وعدّ ه
ه��ذا الفرع من فروع املخالفني وخترجيات��ه((( ،وانربى املح ّقق ِ
احل ّ يِّل الدفاع عن
أيضا ،إلاَّ ّ
األول
الش��يخ
الطويس ،وذهب إىل الكراهة ً
أن ظاهر كالم الش��هيد ّ
ّ
البحراين -الدفاع عن اب��ن إدريس ور ّد كالم املح ّقق
رصح به املحدّ ث
ّ
 ك�ما ِّ
احل يِّ ّل(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر.56/2 :
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.372/5 :
العالمة احل ِّل ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.173/1 :
حممد بن مك ّّي ،الذكرى ،45 -44/2 :ط/مؤسس��ة آل البيت إلحياء=
((( الش��هيد ّ
األولَّ ،
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
(الش��يعي) عن أبي��ه الذي ه��و بحس��ب الفرض من
ح��ج االبن املؤم��ن
2.2ل��و ّ
ّ
حجه ،بينام ذهب ابن إدريس
املخالفني ،فقد ذهب الش��يخ
صحة ّ
الطويس إىل ّ
ّ

الصحة مدّ ع ًيا عليه اإلمجاع(((.
إىل عدم
ّ
أم��ا املح ّقق ِ
الطويس
احل�ِّل�يِّ ّ فقد أنكر اإلمجاع يف املق��ام وانربى للدفاع عن الش��يخ
ّ
ويص��ح عن األب املخالف ،وأنكر بع��ض ّ
املتأخرين النيابة عنه
قائلاً « :قال الش��يخان:
ّ
أيض��ا ،وزعم َّ
أن اإلمجاع عىل املنع مطل ًقا ،ولس��ت أدري اإلمجاع الذي يدّ عيه أين هو؟!
ً
ِ
األئمة ،واملنقول عنهم خرب واحد ال غريه مقبول عند اجلامعة،
والتعويل إنَّام نُقل عن َّ
يتضم��ن احلكمني م ًع��ا ،فقبول أحدمه��ا ور ّد اآلخر ودعوى اإلمج��اع عىل ما قبله
وه��و
ّ
حتكّامت مر ّغب عنها»(((.

العاميل للدفاع عن ابن إدريس يف املقام بعد ما عدّ ه كالم املح ّقق
وقد انربى الس�� ِّيد
ّ

ِ
احل�ِّل�يِّ ّ يف ح ّقه نوع حيف ،فقال« :وهذا ال��كالم ال خيلو من حيف عىل ابن إدريس ،فإنّه

مل يس��تند يف املنع غ�ير األب إىل الرواية حتّ��ى يكون قد عمل ببعض اخل�بر ور ّد بعضه،

وإنّام اس��تند يف ذلك إىل ما ذهب إليه من تكفري من خالف احلق ،وأنّه ال ينتفع بيشء من

صحة
أعامله وغري ذلك من األد ّلة .وباجلملة :فقول ابن إدريس ج ّيد عىل أصله ،بل لوال ّ
الرواية الواردة باالستثناء لتعينّ املصري إليه»(((.

الفقهاء الذين نقل عنهم ابن �إدري�س
أيضا،
نق��ل اب��ن إدري��س -مضا ًفا إىل ما ذكرن��اه من الفقه��اء -عن فقهاء آخري��ن ً
ط/مؤسسة النرش
البحراين ،احلدائق النارضة،158/4 :
قم املقدّ سة ،سنة 1419هـ،
ّ
=الرتاثّ ،
ّ

قم املقدّ سة.
اإلسالميّ ،
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.632/1 :
ِ
ـي ،املعترب.766/2 :
((( املح ّقق احل ِّل ّ
العامل ،مدارك األحكام.112/7 :
(((
يّ
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نذكرهم بحسب تاريخ وفاهتم عىل النحو التايل:
تكرارا عن رس��الته لتأيي��د رأيه وخمتاره
ع�لي بن بابوي��ه ،قد نقل اب��ن إدريس
ً
ّ 1.1
أحيانً��ا ،وأورده عن��ه أحيانً��ا أخ��رى ور ّد قول��ه ،وثالث��ة أورد أقواله لغرض
توضيحها ودراستها(((.

الع�ماين ،ويرى اب��ن إدريس أنّه م��ن كبار الفقه��اء وأصحاب
2.2اب��ن أيب عقي��ل
ّ
اإلمام َّي��ة ،ثقة فقيه ومتك ّلم ،وكتابه املتمس��ك بحبل آل الرس��ول كتاب

حسن ونافع(((.

3.3الش��يخ الصدوق ،فقد أثنى عليه ابن إدريس ووصفه بالوثاقة وجاللة القدر،
له رأي بعلم احلديث والرجال ،وله كتاب من ال حيرضه الفقيه واملقنع(((.

األمحدي يف الفقه
اإلسكايف ،مدحه ابن إدريس ،وله كتاب املخترص
جلنيد
ّ
ّ
4.4ابن ا ُ
املحمدي(((.
َّ

احللبي ،ونقل ابن إدريس يف موارد عدّ ة عن كتابه الكايف يف الفقه،
5.5أبو الصالح
ّ
ووصف كتابه باحلسن(((.

كث�يرا ،ونقل
الديلمي ،ذكر ابن إدريس رس��الته (املراس��م)
6.6أب��و يعىل س�ّل�اّ ر
ّ
ً
عنها(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر.640-639 ،301 ،78 ،78/1 :
((( املصدر نفسه.444 ،429 :
((( املصدر نفسه.529 ،373 ،255/2 :
((( املصدر نفسه.430/1 :
((( املصدر نفسه.275/3 ،449 ،282/2 ،490 ،165 :
((( املصدر نفسه.241 ،169 ،160 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
�براج ،ذكر اب��ن إدري��س تصانيفه اخلمس��ة ،وه��ي :الكامل،
7.7الق��ايض اب��ن ال ّ
التعري��ف ،األصولّ ،
املهذب ،جواهر الفقه ،وق��د اتهّ مه ابن إدريس يف موارد
من الرسائر بتقليد الشيخ
الطويس(((.
ّ

الراوندي ،وصفه ابن إدريس بـ(بعض أصحابنا األعاجم) ،وقد
8.8قط��ب الدين
ّ
ر ّد أقواله يف أغلب املوارد(((.

رصح ابن إدري��س يف موضع واحد باس��مه،
9.9أب��و املكارم بن زه��رة
ّ
احللب��يّ ،
وحتدّ ث عن رؤيته ومكاتبته بشأن فتواه يف كتاب املزارعة(((.

الرازي ،كان من معارصي ابن إدريس ،سأله عن معاين بعض
احلميص
1010حممود
ّ
ّ
األخبار املشكلة ،ووصفه ابن إدريس باملنصف وقليل نظريه يف األخالق(((.

الأد َّلة املعت َمدة يف ال�سرائر
ي��رى ابن إدريس َّ
أن األح��كام الفقه َّية يمكن حتصيلها ع��ن أربعة طرق :الكتاب،

والسنّة املتواترة ،واإلمجاع ،والعقل ،والدليل العقيل إنَّام يكون دليلاً فيام لو مل يكن للفقيه

دليل آخر(((.

 .1الكتاب العزيز:
يمتاز االس��تدالل بآيات األحكام يف الرسائر بمكانة خاصة ،فقد أخذ ابن إدريس
((( ابن إدريس ،الرسائر.497/3 ،512 ،490 ،336/2 :
((( املصدر نفسه.731/2 ،177/1 :
((( املصدر نفسه.443/2 :
((( املصدر نفسه.291 ،290/3 ،191-190 :
((( املصدر نفسه.116/2 ،495 ،377 ،46 :
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يف موارد عدة يف مقام اس��تنباط احلكم الرشعي بالقرآن الكريم مس��تعينًا بقواعد األدب

ّ
العريب يف اس��تنباط احلكم ،فمثلاً
املتمم باملاء
اس��تدل ع�لى طهارة املاء القليل
ّ
املتنج��س ّ
ّ
استدل به الفقهاء
نجسا فيام لو بلغ الكر بثالث آيات رشيفة مضا ًفا إىل ما
الكثري وإن كان ً

(((
نظريا يف مصنّفات املتقدّ مني.
عىل ذلك  ،وهذا ما مل نشاهد له ً

ّ
اس��تدل الس�� ِّيد املرتىض عىل املس��ألة املذك��ورة بدليلني آخرين غ�ير الكتاب
نعم،

العزيز(((.

وقد يصل ابن إدريس إىل نتيجة فقه ّية من خالل االستدالل ببعض اآليات الرشيفة

توصل غريه من الفقهاء إىل خالفها:
قد ّ

ّ
فمثلاً
اس��تدل بعض الفقهاء عىل مس��ألة الب��ول والغائط للوض��وء -بنا ًء عىل نقل
﴿أو جاء َأحدٌ ِمنْكُم ِمن ا ْلغَائِ ِ
��ط﴾((( ،إذ ق ّيد خروج الغائط
ْ ْ
اب��ن إدري��س– بقوله تعاىلَ َ َ ْ َ :

باملوضوع املعتاد ،وقال :بأنّه لو خرج من غري املوضع املعتاد مل ُين َقض الوضوء.
وأشكل ابن إدريس عليه بأنَّه ال دليل عىل تقييد اآلية باملوضع املعتاد(((.

ومن النامذج األخرى لد ّقته يف االس��تفادة من اآليات الكريمة ،يمكن اإلش��ارة إىل
ِ
ين ُه ْم
﴿وا َّلذ َ
مس��ألة الوطء يف الدبر وإجياهبا اجلنابة ،فقد اس��تند يف ذلك إىل قوله تعاىلَ :
لِ ُف ُر ِ
��ون﴾(((ّ ،
خيتص بفرج
��م َحافِ ُظ َ
فإن إطالق الفرج يش��مل آلة الرجل ،وأنّ��ه ال ّ
وج ِه ْ
((( األنفال ،11 :املائدة ،6 :النساء.43 :
ِ
((( ابن إدريس ،الرسائرّ ،66-63/1 :
ـي ،خمتلف الشيعة ،180/1 :البحرانيّ  ،احلدائق
العالمة احل ِّل ّ
النارضة.346-345/1 :
((( املائدة.6 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.106/1 :
((( املؤمنون ،6-5 :مالحظة فقط5 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
أيضا ،فيكون اإلدخال فيه موج ًبا للجنابة
ثم خيلص إىل أن الفرج ُيطلق عىل الدبر ً
النساءّ ،
والغسل(((ّ ،
فإن مثل االستفادة من اآلية املباركة مل يستفد أحد قبل زمن ابن إدريس.

 .2السنّة:
احلجة فقطَّ ،
يرى ابن إدريس ّ
وأن أخبار اآلحاد ال اعتبار هلا،
أن السنّة املتواترة هي ّ

رصح به يف مواضع ع��دّ ة من الرسائر ،حتَّى أنّه ي��رى َّ
أن العمل باخلرب الواحد
وه��ذا ما ّ

هيدم اإلس�لام((( ،بل ي��رى َّ
أن إنكار العمل باخلرب الواحد أم��ر متّفق عليه بني اإلمام َّية،

َّ
أئمة أه��ل البي��ت ،وإن كان رواته
وأن علي��ه اإلمج��اع ،وأنَّ��ه لي��س ّ
بحجة ل��دى َّ
ثقاة(((.

نع��م ،يرى ابن إدريس -كغريه من الفقهاء الس��ابقني علي��ه -اعتبار اخلرب املعتضد

بأح��د األد ّلة الثالثة من كتاب وس��نّة قطع ّية وإمجاعّ ،
وأن العم��ل به جائز ،فمثلاً قال يف

اش�تراك اجلناي��ة -بعد نقل ع��دّ ة روايات واإلش��كال عليهاَّ ،
وأن مجيع تل��ك الروايات

أخب��ار آحاد« :-ومجيع هذه الروايات أخبار آحاد ،فإن عضدها كتاب أو س��نّة أو إمجاع
ُع ِمل هبا ،وإلاّ حكم بام يقتضيه أصول مذهبنا»(((.
وإنّ��ه يرى َّ
أن اخل�بر الواحد الذي ذكره عل�ماء اإلمام َّية يف كتبه��م وأمجعوا عليه يف

وحجة(((.
فتاواهم معترب
ّ

ّ
األئمة املعصومني،
لقد
اس��تدل ابن إدريس يف مواضع عدّ ة من كتابه بأخبار َّ

((( ابن إدريس ،الرسائر.108/1 :

((( املصدر نفسه.51:
((( املصدر نفسه.395 ،394 ،330 :
((( املصدر نفسه.375/3 :
((( املصدر نفسه.78 :
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النبي يف إثبات األحكام اإللزام ّية ،وغري اإللزام ّية(((.
ً
خصوصا ما ورد عن ّ

ث��م َّ
متوات��را ،أو مت ّلقى
رصح غال ًب��ا باخلرب لو كان متّف ًق��ا عليه ،أو
ً
إن اب��ن إدريس ّ

مستفيضا يف النقل لدى األصحاب.
بالقبول ،أو
ً

نظ��را إىل أمرين -يمك��ن دعوى أن اب��ن إدريس حتَّ��ى يف مثل املورد
وباجلمل��ةً -

املذكور كان ملتز ًما بام قطعه عىل نفسه ،ومها:

األولّ :
الطويس يف النهاية ويف
رصح يف مقام نقد ودراس��ة آراء الش��يخ
ّ
ّ
إن املصنّف ّ

ع��دّ ة مواضع من الرسائر ّ
بأن تلك اآلراء مبن ّية عىل اخلرب الواحد الذي ال اعتبار له لدى

متس��ك يف تلك املوارد بوجوه أخرى أفتى فيها بفتاوى ختتلف عن فتاوى
اإلمام َّية ،ولذا ّ

الطويس.
الشيخ
ّ

ونتائج ال يمكن ترتيبها إلاَّ يف حال
آثارا
الثاين :إنَّه قد ترتّب عىل منهجه
َ
ّ
االجتهادي ً

التزامه بام قطعه عىل نفسه ،وهذه اآلثار عىل النحو التايل:

خاصا غري مع��روف بني الفقهاء
1.1ع��دم خلو اجتهاده من ش��ذوذ ،ولكونه رأ ًيا ً
الش��يعة ،أو ّ
إن القائل به ق ّلة من الفقهاء ممّن اش�ترك معه يف املبنى ،فمثلاً عىل

الرغم من وجود روايات ّ
تدل عىل بطالن الصيام بالقيء ووجوب القضاء(((،

فإن ابن إدريس مل ِ
ّ
ثم أفتى بعدم
يعتن بتلك األخبار
ومتس��ك باألصلَّ ،
ظاهرا ّ
ً
(((
التعرض لبعض فتاواه الشا ّذة األخرى واملخالِفة
وجوب القضاء  .وس��يأيت ّ
ٍ
بحث مستقل.
للمشهور يف
((( ابن إدريس ،الرسائر.302 ،257 ،198 ،197 ،128 ،122 ،65 ،64/1 :
حممد بن احلس��ن ،وس��ائل الش��يعة ،86/10 :ط/مؤسسة آل البيت
احلر
العاملَّ ،
((( انظرّ :
يّ
قم املقدسة ،سنة 1410هـ.
إلحياء الرتاثّ ،
((( ابن إدريس ،الرسائر.378/1 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
2.2ض ّيق سعة دائرة األحكام الرشع َّية نتيجة إنكار اخلرب الواحد أو حرص األحكام
الرشع َّية الثابتة رشع ّيتها من غري طريق اخلرب الواحد(((.

3.3االعتامد الكبري ع�لى األخذ باألد ّلة كاآليات الرشيف��ة واإلمجاعات والقواعد
الفقه َّية واألمور العرف ّية وال ّلغو ّية.

4.4ع��دم احلاجة إىل مباحث التعادل والرتاجيح يف نط��اق أخبار اآلحادَّ ،
فإن ابن
الطويس فيها ّ
حل
إدريس يف مس��ألة الوكال��ة يف الطالق -التي حاول الش��يخ
ّ

التع��ارض ب�ين األخبار املتعارضة -ي��رى َّ
أن رفع التعارض إنَّ�ما يكون الز ًما

فيام لو كان��ت األخبار متواترة ومتكافئة ،وأ َّما اخلرب الواحد الش��اذ فال يكافئ
األخبار املتواترة لكي حيتاج إىل ّ
حل التعارض(((.

لقد حاول ابن إدريس مأل الفراغ احلاصل من عدم العمل باخلرب الواحد وتعويضه

بعدّ ة عنارص:

متسك هبا يف املسائل التي ليس عليها دليل من كتاب أو
1.1األصول العمل ّية ،فإنّه ّ
سنّة متواترة أو إمجاع(((.

التمسك بظواهر وعموم ّيات الكتاب الكريم والسنّة الرشيفة القطع ّية(((.
ّ 2.2
التمسك بأصول املذهب.
ّ 3.3

أصول املذهب
لتمس��ك غريه م��ن الفقهاء
خيت��ص
ال
ّ
التمس��ك بأص��ول املذه��ب باب��ن إدريسّ ،
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.322 ،290 ،147 ،642-640 :
((( املصدر نفسه.96 :
((( املصدر نفسه.607 ،436 ،278 ،172/2 ،650 :
((( املصدر نفسه.675 ،689 ،292 ،317 ،288/22 ،630 ،508 :
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أيضا ،إلاَّ ّ
االجتهادي،
خاصة يف منه��ج ابن إدريس
املتقدّ م�ين ب��ه ً
ّ
أن هلذا العنرص مكانة ّ
أهم بدائل أخبار اآلحاد ،حتّى َّ
أن ابن إدريس اس��تخدم هذا املصطلح
بحي��ث ُيعدّ أحد ّ

وألفا ًظا قريبة منه ومرادفة له بام يقرب من مئتي موضع ،األمر الذي ّ
يدل عىل أمهية هذا
املبنى لدى املصنّف.

مل يرد مصطلح (أصول املذهب) هبذا اللفظ يف الكتب الفقه َّية املتقدّ مة عىل الرسائر،

بل ورد بألف��اظ قريبة منه مثل الذي (يقتضيه املذه��ب) ،و(يقتضيه مذهبنا) ،و(يقتيض

املذهب)ّ ،
وألول مرة يف النارص ّيات ،ورسائل الس ِّيد املرتىض(((،
األول ورد ّ
فأن التعبري ّ
الطويس((( ،نعم ورد التعبري املذكور يف
ومن بعده يف كتايب اخلالف ،واملبس��وط للش��يخ
ّ

كثريا.
تكرر يف كالم الشيخ
مرتني فقط ،لكنّه ّ
كالم الس ِّيد املرتىض ّ
الطويس ً
ّ

ومل يذكر ابن إدريس يف موضع من كتابه مراده من أصول املذهب بش��كل رصيح،

وألجل فهم مراده من ذلك ،هناك طريقان:

األول :هناك موارد حمدودة يشري فيها إىل مصاديق هذه األصول يمكن من
الطريق َّ

خالهل��ا معرفة مالك وضابطة أص��ل املذهب ،فمثلاً يرى ابن إدري��س يف بحث أحكام

والشك– بعد نقله لكالم بعض الفقهاء الذين يرون ّ
ّ
أن ترك الركوع والسجدتني
السهو
إىل حني اإلتيان بالركن اآلخر ال يبطل الصالةّ -
أن اإلفتاء بذلك ناشئ من التعويل عىل

ويرصح أنَّ��ه ألجل أخبار اآلحاد ال يرتك العم��ل بأصول املذهبَّ ،
وأن
أخب��ار اآلحاد،
ّ
أن الركن إذا ّ
أص��ل املذهب عبارة عن َّ
أخل به عامدً ا أو س��اه ًيا وذكره بعد انقضاء وقته
عل بن احلسني ،النارص ّيات ،242 :ط/مركز البحوث والدراسات الرشيف
((( الس�� ِّيد املرتىض ،يّ
قم املقدّ سة ،سنة 1380هـ.
املرتىض ،47/4 :ط/مطبعة اإلسالمّ ،
اإلس�لامي،
ط/مؤسس��ة النرش
حممد بن احلس��ن ،اخلالف،503 ،456 ،140/1 :
ّ
ّ
((( الطوسيّ َّ ،
ط/مؤسسة
حممد بن احلسن ،املبسوط،575 ،573/1 :
قم املقدّ س��ة ،سنة 1411هـ،
ّ
الطويسَّ ،
ّ
ّ
قم املقدّ سة ،سنة 1428هـ.
النرش
اإلسالميّ ،
ّ
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قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
ٍ
وحاله ،فإنّه جيب عليه إعادة صالته بغري
خالف(((.
ويرى ابن إدريس يف مبحث الدَّ ين أنه لو ا ّدعى شخص عىل ميت دينًا وحلف عليه

فصدّ ق��ه أحد الورث��ة وكان عادلاً  ،وجب أداء الدين عىل مجي��ع الورثة ،القتضاء أصول

املذه��ب ذلك ،وأصل املذهب عبارة عن َّ
أن املعترب يف املال وما هو املقصود من املال هو
اعتبار وقبول شهادة الشاهد الواحد مع حلف املدّ عي(((.

الطري��ق الث��اين :دراس��ة امل��وارد التي ذك��ر فيها ه��ذا املصطل��ح مقرونً��ا بالتعليل

األول من حي��ث الرتبة ،إلاَّ أنَّه
واالس��تدالل ،وهذا الطري��ق وإن كان يأيت بعد الطريق ّ

كثريا ،فإنّه
يمك��ن معرفة مراده من ذلك بواس��طته واملوارد املذك��ورة وردت يف الرسائر ً
يقول مثلاً يف مسألة قراءة املأموم يف صالة اجلامعة« :واختلفت الرواية يف القراءة خلف

اإلم��ام املوثوق به ،فروي أنّ��ه ال قراءة عىل املأموم يف مجيع الركعات والصلوات س��واء
كان��ت جهرية أو إخفاتي��ة ،وهي أظهر الروايات ،والت��ي يقتضيها أصول املذهبَّ ،
ألن
ٍ
خالف بني أصحابنا»(((.
اإلمام ضامن للقراءة بال
الطويس قول��ه« :إذا عقد الكاف��ر يف حال كفره عىل
ونق��ل ابن إدريس عن الش��يخ
ّ

ثم أس��لم قبل الدخول بواحدة منها
ام��رأة وبنتها يف حالة واحدة أو واحدة بعد أخرىَّ ،

(((
ثم ع ّلق عليه بقول��ه« :الذي يقتضيه أص��ول مذهبنا َّ
أن األم قد
أمس��ك أ ّيتهام ش��اء» َّ ،

ألنا من أ ّمهات نسائه»(((.
حرمت عليه أبدً ا هَّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.249/1 :
((( املصدر نفسه.46/2 :
((( املصدر نفسه.284/1 :

((( الطوسيّ  ،اخلالف ،331/4 :م ّ ،108إال َّ
أن املوجود يف النسخ املتوافرة لدينا غري ذلك اللفظ،
وإن كان املضم��ون واحدً ا ،قال« :إذا مجع بني العقد عىل األم والبنت يف حال الرشك بلفظ واحد
ثم أسلم كان له إمساك أ ّيتهام شاء ،ويفارق األخرى».
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.547/2 :
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هذا ك ّله فيام يتع ّلق بأصول املذهب يف الفروع الفقه َّية مضا ًفا إىل متسك ابن إدريس

يف املس��ائل األصول ّي��ة((( ،واألدب ّي��ة((( ،والكالم ّية((( ،واألد ّلة األربع��ة بأصول املذهب
أيض��ا ،فهو تارة يذكر َّ
أن مص��داق أصل املذهب هو أصل الرباءة((( ،وأخرى أنَّه آية من
ً

آيات الكتاب العزيز((( ،وثالثة أنَّه هو اإلمجاع(((.

وأ ّما العالقة بني أصول املذهب واألد ّلة األربعةَّ ،
فإن من دراسة جمموع املوارد التي

جي��ري فيها أصول املذهب واألد ّلة األربعة يظه��ر َّ
أن بني هذين األمرين ثالثة أنواع من
االرتب��اط :وقوع األد ّلة األربعة يف بع��ض املوارد تعليلاً ملقتىض أصول املذهب ،فهي يف
احلقيقة مباين اعتبار مقتىض أصول املذهب.

وأطل��ق يف بعض امل��وارد األخرى عىل األد ّل��ة األربعة هّأنا من أص��ل املذهب ،أو

ما يقتضيه أصول املذهب(((.

ّ
اس��تدل يف بعض املوارد باألد ّلة وأصول املذه��ب يف عرض بعضهام اآلخر إذ
بينام

جعلهام يف رتبة واحدة(((.

وممّ��ا تق��دم نخل��ص إىل أن م��راد ابن إدري��س من أص��ول املذهب ه��و الضوابط

واألم��ور الكل ّية والعا ّمة ممّا ل��ه عالقة بالفقه والعلوم واملع��ارف املرتبطة به مثل أصول
((( ابن إدريس ،الرسائر.545 ،536/1 :
((( املصدر نفسه.56/3 :
((( املصدر نفسه.444 :
((( املصدر نفسه.747 ،436 ،431/2 :

((( املصدر نفسه.121 :
((( املصدر نفسه.379/3 :
((( املصدر نفسه.379/3 ،747 ،121/2 :
((( املصدر نفسه.418 ،464 ،210 ،94/3 ،686 ،542 :
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الفق��ه وال ّلغ��ة والكالم ،وغريها من املس��لامت التي اتفق عليها مجيع فقه��اء اإلمام َّية أو

معظمهم.

ومن التعريف املتقدّ م يتّضح عدّ ة أمور:
األولّ :
إن أصول املذهب أمور ك ّلية وال تشتمل عىل املسائل اجلزئ ّية.
ّ

أن أصول الفقه تكون غال ًبا يف أطار الفقهَّ ،
الثاين :عىل الرغم من َّ
وأن أكثر مواردها

ودائرة نفوذها ومعطياهتا يف هذه احلدود ،إلاَّ هَّأنا ال ختتص برأي ابن إدريس بالفقه ،بل

أيضا.
تشمل العلوم املقدم ّية للفقه والعلوم املتك ّفلة بيان أصول موضوع الفقه ً

اإلمام��يَّ ،
وك��ذا يتّضح ّ
وأن مصدر هذه األصول هو مذهب
أن املراد من املذهب
ّ

وأنا موضع اتّفاق مجيع أو أكثر فقه��اء اإلمام َّية ،ومن هنا يمكن أن
أه��ل البيت ،هّ

يق��ال ّ
إن املراد من أصول املذهب لدى ابن إدري��س ال األصول العقائد ّية وال األصول
العمل ّي��ة وال القواع��د الفقه َّية وال األد ّل��ة األربعة ،وإن كان بإم��كان ّ
كل منها أن يكون

وأساس��ا ألصول املذهب ،وأنَّه عن طريقها تُس��تنبط أصول املذهب ،ومن خالل
مبنًى
ً
دراسة املوارد املؤ ّثرة والفاعلة ألصول املذهب يف الرسائر سوف نحصل عىل ثالثة أمور

مهمة هلذه األصول:
ّ

األول :كوهنا املرجع يف املس��ائل املس��تحدثة ،فإنّه يف مثل هذه املسائل وعندما نفقه
َّ

الرشعي ،س��وف يكون املرجع يف
األد ّلة الثالثة (الكتاب ،الس��نّة ،اإلمجاع) عىل احلكم
ّ

الرشعي
ذلك لدى ابن إدريس هذه األصول التي يس��تند إليها الفقيه يف استنباط احلكم
ّ
وبيانه(((.

وأ ّم��ا كون هذه األص��ول ميزانًا بمعرفة الروايات املعت�برة ومت ّيزها من غري املعتربة
((( ابن إدريس ،الرسائر.394 :
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ويعول عليها .وعليه،
فه��ذه وظيفة ودور آخر هلذه األصول التي يؤمن هب��ا ابن إدريس ّ
فكل رواية توافق هذه األصول فهي معتربة ،وإلاَّ فال تكون كذلك(((.

والوظيف��ة الثالثة هلذه األص��ول كوهنا ميزانًا يف مقام نقد ودراس��ة آراء الفقهاء من

أن ّ
أج��ل معرفة الصحيح منها من الس��قيم ،بمعنى َّ
كل ق��ول يكون خمال ًفا هلذه األصول

صحيحا.
ال يكون
ً

بأنا الفقاهة
ونظ��را إىل ما تقدّ م يمك��ن عدّ االجته��اد والفقاهة لدى ابن إدري��س هَّ
ً

القواعد ّية والتي يكون االجتناب عن االستثناءات ّأول أصوهلا(((.

حج ّية اخل�بر الواحد ،ومتأل الفراغ
وهذه الرؤية تنس��جم مع رأي املصنّف يف عدم ّ

الناجم من هذه النظر َّية بالنسبة ملصادر ومراجع االجتهاد.

فاب��ن إدريس من خ�لال رفضه للخرب الواحد -الذي هو دلي��ل الكثري من الفروع

اجلزئ ّية لدى غريه من الفقهاء -يس��تنبط حكم ه��ذه الفروع من قواعد وأصول املذهب
املبتنية عىل األخبار املعتربة والقواعد العقل ّية.

 .3االمجاع:
ّ
خاصا باإلمجاع،
إن اب��ن إدريس -كغريه م��ن الفقهاء املتقدّ مني عنه– هيت��م اهتام ًما ً
ٍ
وحينئذ يمكن دع��وى َّ
وي��رى َّ
أن هناك عام َلني
خاص ًة،
أن له يف مقام االس��تنباط مكان ًة ّ
زادا من اهتامم ابن إدريس وحاجته إليه:

األول :إن��كاره للخ�بر الواحد وع��دم العمل به الذي صار س��ب ًبا يف عدم متكّنه من
ّ

أيضا
التمس��ك ببعض السنّة ،وهذا السبب وأن كان
متوافرا يف ّ
حق الفقهاء السابقني له ً
ً
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.404/3 ،421/1 :
((( املصدر نفسه.99/3 ،436/3 :
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كالس�� ِّيد املرتىض ،إلاَّ َّ
األئمة املعصومني،
أن أولئك– لقرب عرصه��م من عرص
ّ
ومتكنّهم من احلصول بشكل أكثر عىل القرائن القطع ّية يف حتصيل احلكم الرشعي– أقل

قياسا إىل ابن إدريس.
حاجة إىل اإلمجاع ً

الثاينَّ :
الش��يعي نحو التكامل واالس��تدالل الفقهي منح اإلمجاع،
إن مس�يرة الفقه
ّ

بسب كونه دليلاً أمه ّية خاصة أكثر ممّا سبق.

وهناك شواهد ّ
تدل عىل أمه ّية اإلمجاع لدى ابن إدريس منها يرى ّ
أن إمجاع اإلمام َّية من

أقوى وأعظم األد ّلة(((ّ ،
وأن خمالفته زلل فاحش ،وقد ذكر ابن إدريس يف نقد كالم القطب
الراوندي َّ
بأن كالمه خطأ كبري وزلل فاحش ،لكونه خر ًقا إلمجاع األصحاب(((.
ّ

ثم ّ
إن ابن إدريس عىل فرض وجود األد ّلة العديدة عىل مسألة ما يرى يف اإلمجاع يف
ّ

أيضا أنّه مع وجود
بعض املوارد مقدّ ًما عىل س��ائر األد ّلة حتّى الكتاب العزيز((( ،ويرى ً
اإلمجاع عىل تلك املسألة ال حاجة إىل الرواية(((.

أن ابن إدريس يرى -كالس ِّيد املرتىضَّ -
ويظهر من الرسائر َّ
أن طريق كشف اإلمجاع

حيس أو إمج��اع دخو ّيل ،ولذا فهو يرى َّ
أن خالف الفقهاء
ع��ن قول املعصوم طريق ّ
املعلومي النسب ال يرض باإلمجاع(((.
ّ

ه��ذا مضا ًف��ا عىل أنَّه ي��رى َّ
أن إحداث قول ثالث يف املس��ألة خ��رق لإلمجاع وليس

جائزا(((.
ً

((( ابن إدريس ،الرسائر.135/2 :
((( املصدر نفسه.177/1 :
((( املصدر نفسه.206 ،197 :
((( املصدر نفسه.294/3 :
((( املصدر نفسه.530-529/2 :
((( املصدر نفسه.293 :
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وأنَّ��ه ي��رى َّ
أن لإلمج��اع معطي��ات خمتلفة ،منه��ا :إثب��ات احلكم الرشع��ي ،وكونه

ميزانً��ا ملعرفة صحة وس��قم الروايات ،وأنّه قرينة عىل معرفة امل��راد من اآليات الرشيفة
والروايات وختصيصها(((.

األول لو مل يك��ن للفقيه دليل س��وى اإلمجاع ،فإنّه س��وف
أم��ا بالنس��بة إىل األم��ر َّ

ال ي�تردد يف مق��ام بيان احلكم والفتوى اس��تنا ًدا إىل اإلمجاع واإلفت��اء عىل ضوئه ،وكفى
بذلك دليلاً له.

الرشعي رواية خمالفة لإلمجاع فإنّه ال اعتبار
وأ ّما األمر الثاين ،فإنّه لو كان عىل احلكم
ّ

(((
فإهنا تكون معتربة وصحيحة(((.
هلا  ،وإنّه لو كان عىل مضمون رواية إمجاع ّ

ّ
وأ ّم��ا األمر الثالثَّ ،
اس��تدل يف بعض امل��وارد بآية رشيفة ،وذكر يف
فإن ابن إدريس
ٍ
وحينئذ فهو يف مثل هذه الصورة وبمس��اعدة اإلمجاع
تعي�ين امل��راد منها أكثر من احتامل
ّ
استدل به بعد أن اتّضح املراد من اآلية الكريمة(((.
ثم
أسقط بعض االحتامالتَّ ،

 .4العقل:
بعد دراس��ة وحتليل آراء الفقهاء السابقني عىل ابن إدريس يمكن الوصول إىل هذه

أن هؤالء الفقهاء كان هل��م إىل حدٍّ ما اهتامم بحك��م العقل بصفته دليلاً
النتيج��ة ،وه��ي َّ

الرشعي ،إلاَّ َّ
العقيل يف
أن ذلك أولاً  :مل يك��ن ،وثان ًيا :هّأنم مل يذكروا الدليل
ع�لى احلكم
ّ
ّ
الرشعي إىل
رس��مي ورصيح بصفته أحد مص��ادر احلكم
االجتهادي بش��كل
منهجهم
ّ
ّ
ّ
جانب األد ّلة الثالثة التي هي الكتاب والسنّة واإلمجاع.
((( ابن إدريس ،الرسائر.175/3 ،254/2 ،508/1 :
((( املصدر نفسه.96/2 :
((( املصدر نفسه.200 :
((( املصدر نفسه.150/1 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
بأنا ثالثة أمور ،وهي :الكتاب العزيز ،س��نّة
لقد عدّ الش��يخ املفيد أد ّلة األح��كام هَّ

ثم ذكر َّ
أن طريق حتصيلها ثالثة أمورّ :أوهلا
ّ
األئمة املعصومنيَّ ،
النبي ،وكالم ّ

العقل(((.

حجة بصفته أحد مصادر اس��تنباط
وال عالق��ة لكالم الش��يخ املفيد بكون العق��ل ّ

احلكم
الرشعي(((.
ّ

الطويس من بعد أس��تاذه الش��يخ املفيد يف كتابه األصو ّيل (العدّ ة)
ومل يذكر الش��يخ
ّ

العقيل ،نعم ،ذكر ذلك يف موضع واحد فقط -بعد تقسيم املعلومات
ش��ي ًئا باسم الدليل
ّ
ثم إىل عقل ّية ونقل ّية -ورضب مثلاً للرضور ّية وجوب ر ّد
إىل رضور ّية واكتس��اب ّية ،ومن ّ

ثم يقول« :فأ ّما القتل ،فمعلوم بالعقل
األمانة وشكر املنعم وقبح الظلم والكذب ،ومن ّ

قبحه»(((.

وكذا يقول بالنس��بة لألد ّلة املوجبة للعلم :فأ ّما املوجبة للعلم ،فبالعقل يعلم كوهنا

أد ّلة ،وال مدخل للرشع يف ذلك»(((.

ٍ
وحينئ��ذ يمك��ن دعوى َّ
أن ّأول فقيه جعل العقل بش��كل رصي��ح إىل جانب األد ّلة

الثالثة األخرى ،والذي حتدّ ث عن الكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل بصفتها من األد ّلة
األربعة ،هو ابن إدريس.

قم املقدّ سة،
حممد ،التذكرة بأصول الفقه ،28 :ط/املؤمتر
العاملي للشيخ املفيدّ ،
ّ
حممد بن َّ
((( املفيدَّ ،
سنة 1414هـ.
قم املقدّ س��ة ،س��نة
حمم��د رضا ،أص��ول الفق��ه ،129/3 :ط/نرش دانش إس�لاميّ ،
((( املظ ّف��رَّ ،
اإلسالمي ،سنة 1370ش.
ومؤسسة النرش
1405هـ،
ّ
ّ
قم املقدّ س��ة ،س��نة
حممد بن احلس��ن ،عدّ ة األصول،760/2 :
ط/مؤسس��ة البعثةّ ،
ّ
((( الطوسيّ َّ ،
1417هـ.
((( املصدر نفسه.762 :
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العقيل بتعابري خمتلفة ،فذكره تارة بدليل العقل،
لقد ذكر ابن إدريس العقل والدليل
ّ

وهذا هو أكثر اس��تعامالته له ،وأخرى بأد ّلة العقل قبال :أد ّلة الس��مع ،وثالثة ذكره حتت

عن��وان :العق��ول أو أصول األحكام العقل ّي��ة ،ومع كل هذه التعابري ّ
ف��إن ابن إدريس مل
العقيل؟.
يرصح ما مراده من الدليل
ّ
ّ

نع��م ُيعلم من بعض املواضع ّ
العلمي ،كام
العقيل هو األصل
بأن مراده م��ن الدليل
ّ
ّ

رصح يف بحث اخلُمس َّ
الرشعي ينحرص بالكتاب والسنّة واإلمجاع والعقل،
بأن الطريق
ّ
ّ
ثم يذكر ّ
العقيل(((.
بأن مقصود الفقهاء من داللة األصل هو الدليل
ومن ّ
ّ

العقيل ،كام يف بحث
حيا عن أصل ال�براءة بالدليل
وق��د يعبرّ اب��ن إدريس ً
أيضا رص ً
ّ

كفاية ،أو عدم كفاية ش��هادة امرأتني مع يم�ين املدّ عي إلثبات الدعوة املال ّية ،إذ إنّه يرى

وأن األصل براءة الذ ّمةَّ ،
عدم كفاية الش��هادة َّ
وأن إثبات الكفاية حيتاج أد ّلة قاهرة ،ومن
العقيل ،أي :إنَّه يرى َّ
ثم أنكر وجود أد ّلة أخرىّ ،
أن براءة
وأن الدليل يف املقام هو الدليل
ّ
ّ
الذمة هو ما ّ
ّ
يدل عىل خمتاره يف املسألة ،قال« :حيكم بالشاهد واليمني يف األموال عندنا،

س��واء كان املال َد ْينًا أو عينًا وكذلك حيكم بشهادة امرأتني مع يمني املدّ عي يف ذلك عند
بصحة النظر الصحيح :أنّه ال يقبل شهادة
بعض أصحابنا ،والذي تقتضيه األد ّلة وحيكم
ّ

امرأتني مع يمني املدّ عي ،وجعلهام بمنزلة الرجل يف هذا املوضع حيتاج إىل دليل رشعي،
واألصل أنّه ال رشع ،ومحلها عىل الرجال قياس ،وهو عندنا باطل ،واإلمجاع فغري منعقد،
واألخبار غري متواترةْ ،
فإن وجدت فهي نوادر شواذ ،واألصل براءة الذمم ،فمن أثبت

حك�ًم� رشع ًيا فإنَّ��ه حيتاج إىل أد ّلة قاه��رة ،أما إمجاع أو توات��ر أخبار أو قرآن،
بش��هادهتام
اً
ومجيع ذلك ٍ
خال منه ،فبقي دليل العقل ،وهو ما اخرتناه وح ّققناه»(((.
((( ابن إدريس ،الرسائر.495/1 :
((( املصدر نفسه.116/2 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
أيضا أص��ل اإلباحة(((،
وم��ن املصاديق األخرى لدلي��ل العقل لدى اب��ن إدريس ً

وأصل بقاء املالك((( اللذان استند إليهام.

هذا مضا ًفا إىل عدّ األصول العمل ّية يف موارد ُأخر وبش��كل غري مبارش دليلاً عقل ًّيا،

رصح يف موارد عديدة ب�ما ذلك ما ورد يف مقدمة الرسائر َّ
بأن احلق
وذل��ك بأنّه من جهة ّ
ال يعدو أربع طرق« :أما كتاب اهلل س��بحانه ،أو س��نّة رسوله املتواترة املتّفق عليها،
أو اإلمجاع ،أو دليل العقل ،فإذا فقدت الثالثة فاملعتمد يف املسائل الرشع ّية عند املح ّققني

التمسك بدليل العقل فيها»(((.
الباحثني عن مأخذ الرشيعة
ّ

يتمسك يف مقام االستدالل-
ومن جهة أخرى أنّه يف مقام التطبيق– ويف موارد عدّ ةّ -

خصوصا أصل الرباءة.
بعد فقدان األد ّلة الثالثة – بأحد األصول العمل ّية،
ً

وم��ن الواض��ح ّ
العق�لي ،ومن تلك املوارد
العميل هو الدليل
أن مراده من األص��ل
ّ
ّ

ما ييل:

1.1ذهب يف مس��ألة اجله��ر واإلخفات يف ص�لاة الظهر من ي��وم اجلمعة إىل عدم
متسك له بأصل براءة الذ ّمة(((.
وجوب اجلهر ،وقد ّ

ّ
واستدل لنفي الوجوب بأصل الرباءة(((.
2.2أفتى يف التكبريات بمعنى االستحباب
3.3يرى َّ
أن أصل اإلباحة دليل جواز حتليل جارية املوىل عىل العبد(((.
((( ابن إدريس ،الرسائر.536 :
((( املصدر نفسه.19 :
((( املصدر نفسه.46/1 :
((( املصدر نفسه.298 :
((( املصدر نفسه.611 :
((( املصدر نفسه.633/2 :
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ثم أراد
4.4يف مقام نقده لكالم الش��يخ -يف مسألة طالق املرأة احلامل ومراجعتها ّ
الصحةّ -
طالقها للسنّةّ ،
بتمسكه بأصل
فإن الشيخ قائل بعدم
ّ
وإن ابن إدريس ّ

أي وجه للمنع(((.
الصحة ال يرى ّ
ّ

العقيل من دون أن يذكر األصل،
متسك ابن إدريس يف موارد الرسائر بالدليل
وقد ّ
ّ

ممّا يعلم َّ
وأنا تش��مل
بأن دائرة الدليل
العقيل يف رأيه أوس��ع من دائرة األصول العمل ّية ،هّ
ّ

أيضا.
الدليل
العقيل املستقل من غري األصول العمل ّية ً
ّ

العقيل ل��دى ابن إدري��س ،يمكن اإلش��ارة إىل الفروع
وم��ن ن�ماذج تقرير الدلي��ل
ّ

التالية:

1.1قال ابن إدريس يف تقس��يم اخلُمس ّ
الترصف فيه بدون
إن سهم اإلمام ال جيوز
ّ
إذن��ه ،لعدم دليل عليه باجلواز من كتاب أو س��نّة أو إمجاع ،ودليل العقل يمنع

الترصف يف مال غريه من دون إذنه ،وذلك ّ
أن املس��ألة الرشع ّية ال نعلمها
من
ّ
إلاَّ من أربع طرق :كتاب اهلل العزيز ،وس��نّة رس��وله املتواترة ،وإمجاع الش��يعة
اإلمام َّي��ة ،لدخول قول املعصوم فيه ،فإذا فقدنا طرق ،فدليل العقل هو املفزع

إليه فيها(((.

2.2وق��ال يف بح��ث عدم بطالن عق��د اإلجارة بم��وت املؤجر أو املس��تأجر لدى
املؤجر بطلت اإلجارة عند بعض
تقرير دليل العقل« :ومتى مات املستأجر أو ّ
أصحابن��ا وانقطعت يف احل��ال ،وقال آخرون من أصحابن��ا :هّإنا تبطل بموت

واملحصل��ون :ال تبطل
املؤجر ،وق��ال األكثرون
ّ
املس��تأجر وال تبطل بم��وت ّ
اإلج��ارة بموت املؤجر وال تبطل بموت املس��تأجر وهو الذي يقوى يف نفيس
((( ابن إدريس ،الرسائر ،689 :وانظر :النهاية.516 :
((( املصدر نفسه.496/1 :
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
وأفت��ي به ،ألنَّه ال��ذي تقتضيه أصول املذهب واألد ّلة القاهرة عقلاً وس��م ًعا،

فالعقلّ :
املؤجر ،فال تبطل بموته ،وإذا
أن املنفعة ّ
حق من حقوق املستأجر عىل ّ
كانت ح ًّقا من حقوق امليت فإنّه يرثه وراثه ،لعموم آيات املواريث ،ومن أخرج
ش��ي ًئا منه��ا فعليه الدليل ،وهو ترصف يف مال غ�يره -أعني املنفعة -وال جيوز
الترصف يف ذلك إلاَّ بإذن صاحب املنفعة»(((.
ّ

ٍ
العقيل ّ
كل ما كان يف نطاق دائرة حكم العقل،
وحينئذ فمراد ابن إدريس من الدليل
ّ

وكان��ت دائرته أوس��ع من األصول العمل ّية بحيث يش��مل الدليل العقيل واالس��تدالل
أيضا.
العقيل ً
ّ

العقيل من وجهة نظر ابن إدريس بوزن األد ّلة األخرى ،بل يأيت
نع��م ،ليس الدليل
ّ

بحسب املرتبة بعد األد ّلة الثالثة التي هي الكتاب والسنّة واإلمجاع ،وأنّه معترب فيام لو مل

يكن للفقيه آخر غريه.

وبعبارة أخ��رى :يرى ابن إدريس ّ
أن الدليل العقيل يف طول األد ّلة الثالثة األخرى

رصح ب��ه يف ثالثة مواضع م��ن الرسائر ،بل ي��رى أنَّه رأي
ال أنّ��ه يف عرضه��ا ،وه��ذا ما ّ
أيضا(((.
املح ّققني يف الرشيعة ً

القواعد الفقه َّية
وع�لى الرغم من ّ
أن ابن إدريس مل يبحث القواعد الفقه َّية املعروفة بش��كل منتظم،

ضمني من
إلاَّ أنَّه يف مطاوي الرسائر ويف عدّ ة موارد استفاد من القواعد الفقه َّية بشكل
ّ

ي�صرح هب��ا كقاعدة فقه ّية ،فإنّه بينّ تلك القواعد يف الغالب ضمن إطار اآليات
دون أن
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.449/2 :
((( املصدر نفسه.377 ،495 ،46/1 :
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تتضمن قاعدة كل ّية،
والرواي��ات ،أي عن طريق االس��تدالل باآليات والروايات الت��ي
ّ

ضمني وغري مبارش يستخدم القواعد الفقه َّية يف استنباط األحكام الرشع ّية،
لكنّه بشكل
ّ
ومن تلك القواعد يمكن اإلش��ارة إىل قاعدة نفي الس��بيل((( ،اإلحسان((( ،ال رضر(((،
التسليط أو السلطنة((( ،درء احلدود((( ،الضامن عىل اليد((( ،وقاعدة الفراغ(((.

ت�أ ُّثر ابن �إدري�س بالفقهاء
التحرر الفكري البن إدريس ،يبدو من عدّ ة موارد من الرسائر تأ ّثره
عىل الرغم من
ّ

الطويس ،والس�� ِّيد املرتىض ،والشيخ
بالفقهاء الس��ابقني ،وهم بحس��ب الرتتيب الشيخ
ّ

الطويس نعثر عىل نوعني
املفيد ،فإنَّه بدراس��ة الرسائر ومقارنته بمصنّفات وآثار الش��يخ
ّ

من تأ ّثر املصنّف هبذا الفقيه:

األول :يف املنهجية والطريقة
ّ

خصوصا
الطويس بكيف ّية طرح األبحاث،
واآلخر :بآرائه الفقه َّية ،فإنّه تأ ّثر بالشيخ
ً
ّ

تصنيف املطالب وتقسيمها والدخول فيها ،إذ إنّه تأ ّثر بكتابية النهاية واملبسوط كام أرشنا

ساب ًقا لبعض النامذج ،ونكتفي هنا بذكر بعضها اآلخر:

الطويس
1.1رشع ابن إدريس يف بحث صالة املسافر بنفس الطريقة التي بدأ الشيخ
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.543 ،388 ،87/2 :
((( املصدر نفسه.370 ،367 ،361 ،193/3 ،348 ،37 :
((( املصدر نفسه.289 :
((( املصدر نفسه.14/3 ،453 ،382 :
((( املصدر نفسه.706 ،351 ،148 :
((( املصدر نفسه.484 ،481 ،463 ،437 ،425 :
((( املصدر نفسه.249/1:
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ال�سرائر
قراءة منهاج َّية لكتاب َّ
البحث فيها ،حتَّى إنّه ذكر فيه نص عبارة الشيخ يف املبسوط(((.
التيمم متا ًما بكتاب النهاية س��وى أنّه
2.2تأ ّث��ره اب��ن إدريس يف الرشوع يف بح��ث ّ
أختلف معه يف العبارة بمقدار قليل جدًّ ا(((.

3.3جيد املتت ّبع ّ
يتضمن نفس أبحاث املبس��وط
األول من كتاب الوكالة
أن الفصل ّ
ّ
متا ًما(((.

األوىل التي هي نفس
4.4مطابق��ة أبحاث كتاب الطالق عدا الصفحات الث�لاث ّ
أيضا(((.
األوىل من املبسوط والتي تتطابق مع النهاية ً
الصفحات الثالثة ّ

الطويسَّ ،
وإن عناوين
5.5ورد تعريف ابن إدريس للزكاة مطاب ًقا لتعريف الش��يخ
ّ
بعض الفصول طابقت ما يف املبسوط(((.

هذا مضا ًفا إىل ّ
الطويس يف
أن ابن إدريس ،ويف مواضع عدّ ة من الرسائر ،وافق الش��يخ
ّ

الطويس يف املبسوط كفتوى له يف املسألة.
الرأي والدليل حتّى أنّه أحيانًا أختار عبارة الشيخ
ّ

الطويس وذكره ن��ص الفتوى تعيني املراد من
وم��ن نامذج تأ ّثر ابن إدريس بالش��يخ
ّ

مق��دار العمل القليل والكث�ير املبطل للصالة((( ،واملالك يف احلي��وان املحلل اللحم(((،
وبيان املالك يف صدق إحياء األرض املوات(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر ،327 :الطوسيّ  ،املبسوط.197/1 :
((( ابن إدريس ،الرسائر ،135 :الطوسيّ  ،النهاية.45 :
((( ابن إدريس ،الرسائر ،81/2 :الطوسيّ  ،املبسوط.348/2 :
((( ابن إدريس ،الرسائر ،662 :الطوسيّ  ،املبسوط ،4/4 :النهاية.508 :
((( ابن إدريس ،الرسائر ،428/1 :الطوسيّ  ،املبسوط.271/1 :
((( الطوسيّ  ،املبسوط ،173/1 :ابن إدريس ،الرسائر238/1 :
((( الطوسيّ  ،املبسوط ،674/4 :ابن إدريس ،الرسائر.118/3 :
((( الطوسيّ  ،املبسوط ،85/3 :ابن إدريس ،الرسائر.481/1 :
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أيضا ،الش�تراك املباين
وتأ ّث��ر ابن إدريس بآراء الس�� ِّيد املرتىض الفقه َّية واألصول ّية ً

بينهام ،ولذا تبع ابن إدريس الس ِّيد املرتىض يف تلك املباين:

قال ابن إدريس يف حكم من أخطأ جهة القبلة وظهر له يف الوقت أو خارجه خطأه:
ٍ
خالفْ ،
َّ
فإن كان قد خرج
«ف��إن أخط��أ القبلة وظهر له بعد صالته أعاد يف الوقت بغ�ير

ألن اإلعادة فرض ٍ
الوقت فال إعادة عليه عىل الصحيح من املذهبّ ،
ثان حيتاج إىل دليل

﴿و َح ْي ُ
ث َما ُكنْت ُْم
صحة ما ذهبنا إليه بعد اإلمجاع قوله تعاىلَ :
قاط��ع للعذر ...دليلنا عىل ّ
كل ٍّ
التوجه عىل ّ
مصل إىل شطر البيت ،فإذا مل يفعل
وهك ُْم َش ْط َر ُه﴾((( ،فأوجب
َف َو ُّلوا ُو ُج َ
ّ
ذلك كان األمر عليه باق ًيا فيلزمه اإلعادة ...وهذه األد ّلة أوردها الس ِّيد املرتىض عنه

املحجة»(((.
احلجة وطريق
ّ
حمتجا هبا عليهم ،ونعم ما أورد ففيه ّ
عىل املخالفني ًّ

وتأث��ر ابن إدريس بالس�� ِّيد املرتىض يف إنكار حج ّية اخلرب الواحد بش��دّ ة ،إذ نقل يف

مقدمة الرسائر عن املس��ائل املوصل ّيات للس�� ِّيد املرتىض ما يقرب من مخس��ة صفحات،
ووافقه عليها مجي ًعا(((.

الطويس ،والس ِّيد املرتىض بالشيخ
أيضا أشدّ التأثر بعد الشيخ
وقد تأ ّثر ابن إدريس ً
ّ

املفيد ،ونشري هنا إىل ثالثة موارد من ذلك:

ّ
ثم قال:
1.1وافق ابن إدريس يف بحث كثري
الش��ك وأحكامه رأي الش��يخ املفيدّ ،
وما أوردناه وقلنا به وصورناه قد أورده الش��يخ املفيد يف رس��الته إىل ولده
حر ًفا بحرف ،وهو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا»(((.

((( البقرة.144 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.207/1 :
((( املصدر نفسه.51-46 :
((( املصدر نفسه.248 :
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حجة
حجت ّ
2.2أفتى ابن إدريس بجواز نيابة عن املرأة عن املرأة والرجل ،س��واء ّ
ثم قال:
اإلس�لام أم ال ،فوافق يف ذلك الشيخ املفيد وخالف الشيخ
الطويسّ ،
ّ

حممد بن النع�مان
احلارثي يف كتابه
ّ
حمم��د بن َّ
«وما أخرتنا مذهب ش��يخنا َّ

حيج عن غريه ،وال بأس
احلج فال جيوز له أن ّ
األركان ،فإنّه قال :ومن وجب عليه ّ

َّ
حيج به عن نفسه»(((.
حيج الرصورة عن الرصورة إذا مل يكن للرصورة مال ّ
أن ّ
3.3أفتى ابن إدريس يف كتابه الد ّيات واجلنايات تب ًعا للش��يخ املفيد ّ
بأن من أحدث
ش��ي ًئا يف طريق املسلمني حد ًثا 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 هالك أو تلف أو كرس يشء من األعضاء كان ضامنًا

كثريا دون ما حيدث يف الطريق
مل��ا يصيبه يف ماله من دون عاقلته ،قليلاً كان أم ً

ممّا له إحداثه وفعله ،فإنّه حمسن وما عىل املحسنني من سبيل.

حممد بن النعامن»(((.
حممد بن َّ
ثم قال« :وما اخرتناه مذهب شيخنا املفيد َّ
ّ

هذا مضا ًفا إىل ّ
أن ابن إدريس ذكر يف عدَّ ة موارد آراء الشيخ املفيد تأييدً ا ودعماً

الطويس وغريه من الفقهاء(((.
لرأيه يف مقابل آراء الشيخ
ّ

ت�أثري ابن �إدري�س ب�سائر الفقهاء
الفقهي احلاكم والس��ائد آنذاك عىل أجواء احلوزات العلم ّية
عىل الرغم من الركود
ّ

الطويس وعظمته العلم ّية إىل زمان ابن إدريس وأفكاره وآرائه عىل
التي تأ ّثرت بالش��يخ
ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.630 :
((( املصدر نفسه.371-370/3 :
((( املصدر نفسه.440 ،370 ،341 ،259 ،209 :
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تطور الفقه
الشيعي وأثره البالغ ،ولذا ال بدّ من عدِّ
كبريا يف ّ
ّ
الفقهاء ممّن تال عرصه ً
دورا ً
الشيعي.
الفقهي
ابن إدريس وكتابه الرسائر بداية ملرحلة جديدة من التطور
ّ
ّ

َّ
إن انتقاد ابن إدريس للحوزات العلم ّية يف ذلك الوقت ،وعدم وجود اجتهاد حي،

وك��ذا ترغيبه فقهاء ع�صره يف كتابة تصاني��ف حتقيق ّية ال خيلو قط ًعا عن آثار يف ترش��يد
ودف��ع العجلة العلمي��ة والفقهية وختريج علامء أمثال املح ّقق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ وتالمذته كالفاضل
َّ
ّ
اآليب والعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.
ّ

ّ
وتأس��يهم به ،ال يتخ ّلص يف اآلراء
إن تأث�ير ابن إدريس عىل الفقهاء التالني لزمانه ّ

الفقه َّي��ة ،فحس��ب ،بل هّإنم تأث��روا به يف املنه��ج والطريقة االجتهاد ّية ،وك��ذا تأثروا به
يف املنه��ج والطريق��ة االجتهاد ّي��ة ،وك��ذا تأثروا به يف االهتامم بس��ند احلدي��ث بدلاً عن

االهتامم بالقرائن ،وبذلك يكون ابن إدريس قد أدخل باستدالله اجلامع والواسع الفقه
االستدال ّيل مرحلة جديدة.

وك��ذا صار ابن إدريس س��ب ًبا يف اهتامم الفقهاء بس��ند احلديث كام تق��دّ م منذ زمان
املح ّق��ق ِ
احل يِّ ّل بدلاً عن االهتامم بالقرائن كام كانت عليه طريقة الفقهاء ،حيث كانوا قبل
زمان ابن إدريس يستعينون برتجيح األخبار املتعارضة وتقديم حديث عىل آخر بقرائن

مثل الش��هرة الروائ ّية وأمثال ذلك ،إلاَّ أنّه بعد بروز ابن إدريس وما تركه منهجه وآراؤه
عىل الفقهاء م��ن بعده خصوصا املح ِّقق والعلاَّ مة ِ
احل ِّل ّيني ،ظهر منهج جديد يف دراس��ة
ً
احلديث أال وهو االهتامم بس��ند احلديث بدلاً عن االس��تفادة من القرائن ،وأصبح ذلك

رائجا بني الفقهاء ّ
املتأخرين فيام بعد.
ً

أن املح ّقق والعلاَّ مة ِ
التس�تري َّ
احل ِّل ّيني ،وإن انربيا للدفاع
تقي
ّ
حممد ّ
ويرى الش��يخ َّ

الطويس واتهّام ابن إدري��س بق ّلة املعرفة ،إلاَّ أنَّه مع ذل��ك أ ّثرت كلامت ابن
ع��ن الش��يخ
ّ
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ّ
للمتأخرين ،وهو أنهّ��م بدلاً عن الرتجيح عىل
إدري��س فيهام ،فظه��ر بذلك منهج جديد

أساس القرائن اكتفوا بالرتجيح عىل أساس السند(((.

الآراء ال�شا َّذة واملخالفة للم�شهور
ٍ
العلمي ،وإنَّه
خاصة وجهد واسع يف كرس طوق الركود
لقد كان البن إدريس مبان ّ
ّ

التحرر واجلرأة العلم ّية ،فكانت له آراء نادرة وخمالفة للمش��هور ،إذ مل
كان يمت��از بروح
ّ

يلتزم يف بعضها فقيه من فقهاء الشيعة.

ونشري هنا إىل نامذج من آرائه النادرة ،وهي عىل النحو التايل:
1.1إفتاؤه بعدم وجوب صالة امليت إذا كان امليت ولد الزنا(((.
2.2جواز غسل اليدين من األسفل إىل األعىل(((.
تعمد القيء(((.
3.3عدم وجوب القضاء والكفارة عىل الصائم فيام لو ّ
4.4عدم اشرتاط الفقر يف يتامى بني هاشم يف أخذ اخلُمس(((.

5.5وجوب زكاة الفطرة عىل الضيف مضا ًفا إىل وجوهبا عىل املضيف(((.
جيز له مواقعتها(((.
6.6وجوب نفقة الزوجة الصغرية عىل الزوج ،وإن مل ْ
قم املقدّ سة،
ط/مؤسس��ة النرش
تقي ،قاموس الرجال،63/9 :
(((
ّ
اإلس�لاميّ ،
ّ
ّ
حممد ّ
التس�تريَّ ،
سنة 1419هـ.
((( ابن إدريس ،الرسائر.357/1 :
((( املصدر نفسه.99 :
((( املصدر نفسه.378 :
((( املصدر نفسه.496 :
((( املصدر نفسه.468:
((( املصدر نفسه.655/2 :
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قادرا عىل
7.7وجوب متكني الزوج��ة زوجها بعد الدخول هبا ،وإن مل يكن الزوج ً
أداء املهر هلا(((.

والعمة(((.
العمة حتَّى مع فرض الزنا باخلالة
ّ
8.8جواز نكاح بنت اخلالة وبنت ّ
مرات عمدً ا ،أو اإلفطار يف شهر رمضان
9.9وجوب قتل تارك الصالة بعد ثالث ّ
ثالثة أيام من غري ٍ
األوىل والثانية(((.
عذر ،فإنّه جيب قتله بعد أن ّ
املرة ّ
يعزر يف ّ
1010وجوب الوقوف يف الصالة عىل من فقد الساتر موم ًيا للركوع والسجود سواء
كان هناك من ال ي ّطلع عليه غريه أو ي ّطلع غريه(((.

1111القول باستحباب قنوت واحد يف صالة اجلمعة(((.

املباحث غري الفقه َّية
يف الرسائ��ر مضا ًفا إىل املباحث الفقه َّية هن��اك أبحاث أصول ّية رجال ّية كالم ّية لغو ّية

تارخي ّية وأنساب ومعلومات عا ّمة عدّ ة.

وعىل الرغم من عدم وجود تصنيف أصو ّيل مستقل البن إدريس ،لكنّه يذكر أحيانًا

أيضا ،وم��ن آرائه األصول ّية
املباين األصول ّية لدى اس��تنباطه لبع��ض األحكام الرشع ّية ً

ما ييل:

((( ابن إدريس ،الرسائر.591 :
((( املصدر نفسه.529 :

((( املصدر نفسه.532/3 :
ِ
((( املصدر نفسهّ ،360/1 :
ـي ،خمتلف الشيعة.100/2 :
العالمة احل ِّل ّ
((( املص��در نفس��ه ،299 :انظر ،299 :انظر :الفاضل اآلبيّ  ،كش��ف الرم��وزّ ،164/1 :
العالمة
ِ
العاميل ،مفتاح الكرامة.592/7 :
احل يِّ ّل ،خمتلف الشيعة،225/2 :
ّ
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إن االس��تعامل عالم��ة احلقيق��ة(((َّ ،
َّ 1.1
احلقيقي إىل املعنى
وإن العدول من املعن��ى
ّ
سبب غري ٍ
املجازي بال ٍ
جائز(((.
ّ
2.2ثبوت احلقيقة غري الرشع ّية(((.

3.3ظه��ور صيغ��ة األمر يف الوج��وب والفور ّية ،وبن��اء عليه فام مل ّ
ي��دل دليل عىل
االستحباب تحُ َمل عىل الوجوب(((.

4.4عدم تبعية القضاء لألداء واحلاجة يف القضاء إىل أمر جديد(((.
5.5وجوب مقدّ مة الواجب(((.
ّ 6.6
إن النهي يقتيض التحريم والفس��اد((( ،وهو منهي عنه س��واء كان يف العبادات
أم غريها(((.

7.7لو كان اسم اجلنس نكرة ،فإنَّه ال يفيد العموم ،بينام إذا كان حملىّ باأللف والالم
فإنّه ال يفيد العموم(((.

نعم ،مفاد بعض كلامته استغراق اسم اجلنس لكونه نكرة ال ينايف ذلك(.((1
((( ابن إدريس ،الرسائر.357/3 :
((( املصدر نفسه.126/2 :
((( املصدر نفسه.267/2 ،426 ،108 :
((( املصدر نفسه.472 ،453/3 ،598 ،236 :
((( املصدر نفسه.367 ،206 ،205 ،183 :
((( املصدر نفسه.338/2 ،131-128 :

((( املصدر نفسه.238/2 :
((( املصدر نفسه.580/2 ،384 ،272 ،218/1 :
((( املصدر نفسه.74 :
( ((1املصدر نفسه.75 ،65 :
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ّ 8.8
إن حسن االس��تفهام يف لفظ دليل عىل االشرتاك واإلطالق ،فلو قال شخص
يصح الس��ؤال :هل هذا املاء طاهر أو نجس؟ .أما لو قال
مثلاً  :بقريب ماء فإنّه ّ
بجواري ماء الطهارة فإنّه سؤال غري صحيح(((.

9.9وجوب العمل بالعام قبل حتصيل اخلاص(((.
ّ 1010
املخصص قطع ًيا وقاط ًعا للعذر(((.
إن رشط ختصيص العام لكون
ّ
1111حج ّية العام بعد التخصيص لكونه حقيقة بالنس��بة مل��ا تبقى من أفراد وصحة
التمسك به فيام تب ّقى منها(((.
ّ

1212حج َّية ظواهر القرآن الكريم واألخبار(((.
ّ 1313
حجة(((.
إن فعل املعصوم كقوله ّ
1414اجلمع بني األخبار مقدّ م عىل طرحها(((.
اضطر إىل العمل ببعض وطرح البعض
املرجحات فيام لو
1515ال بدّ من الرجوع إىل ّ
ّ
واملرجحات عبارة ع��ن تأييد األد ّل��ة((( ،موافقة أص��ول املذهب(((،
اآلخ��ر،
ّ

((( ابن إدريس ،الرسائر.65 :
((( املصدر نفسه.175:
((( املصدر نفسه.252/2 :
((( املصدر نفسه.354 :
((( املصدر نفسه.256/3 ،77/1 :
((( املصدر نفسه.591 :
((( املصدر نفسه.93/2 :
((( املصدر نفسه.111-110/1 :
((( املصدر نفسه561 ،284 :
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األظهر ّية((( ،األشهر ّية((( ،كثرة األخبار((( ،أعدل ّية الرواة(((.
وعىل الرغم من َّ
أن ابن إدريس استفاد بصورة واسعة يف الرسائر من أصول الفقه،

مؤس��س املدرس��ة األصول ّي��ة لعرصه ،لتأ ّث��ره يف أكثر آرائه
فإنَّ��ه مع ذلك ال يمكن عدّ ه ّ
خصوصا الس�� ِّيد املرتىض ،وتبع ّية ل��ه يف الذريعة،
األصول ّي��ة بالفقه��اء األصوليني قبله
ً
وقبوله تلك املباين واآلراء ،كقبوله حقيقة االس��تعامل ،عدم تبع ّيته القضاء لألداء ،عدم

حج ّية اخلرب الواحد((( ،وداللة حسن االستفهام عىل االشرتاك ،وجه حج ّية اإلمجاع(((،
ع��دم جواز إحداث ق��ول ثالث فيها ،نعم مل يوافق ابن إدريس الس�� ِّيد املرتىض يف بعض
امل��وارد كدالل��ة األمر ع�لى الفور ّية وداللة النهي عىل الفس��اد((( ،وواف��ق يف ذلك رأي

الطويس(((.
الشيخ
ّ

َّ
إن املنه��ج ال��ذي اتّبع��ه ابن إدريس يف عل��م الرجال صعب للغاي��ة ،فهو ال يعتمد

الط��ويس ،إذ أخذ
كالس��كوين ،بل أش��كل عىل الش��يخ
رواة املذه��ب املخالفة األخرى
ّ
ّ

بروايته(((.

وك��ذا ال يعتمد ابن إدريس ع�لى رواة أمثال حفص بن غياث القايض( ،((1واحلكم
((( ابن إدريس ،الرسائر.561 ،284 :
((( املصدر نفسه.356 :
((( املصدر نفسه.311 :
((( املصدر نفسه.311 :
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة.517/2 :
((( املصدر نفسه.642 ،605/1 :

((( املصدر نفسه.642 ،605 :
((( الطوسيّ  ،عد ّة األصول.227 ،226/1 :
((( ابن إدريس ،الرسائر.520/2 ،267/1 :
( ((1املصدر نفسه.300 :
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البخرتي ،ووهب بن منبه ،هم من رواة املذاهب األخرى(((.
ابن عتبة ،وأيب
ّ
وإنّه يرى ّ
أن الرواة الفطح ّية كعامر بن موس��ى
الس��اباطي((( ،وس�ماعة ،وزرعة(((،
ّ

باحلق ،بل من
وجعفر بن س�ماعة((( ،ورفاعة واحلسن بن فضال ملعونون ،ال اعتقاد هلم ّ
املعاندين والك ّفارّ ،
وأن رواياهتم ال اعتبار هلا(((.

وأيض��ا ال يعري ابن إدريس اهتام ًما لرواي��ات الرواة من اإلمام َّية إذا صدر يف ح ّقهم
ً

األئمة ،كام فعل ذلك م��ع رواية يونس بن عبد الرمح��ان ،إذ مل يعرها
ذ ّم م��ن قب��ل ّ
أمه ّي��ة ومل يعم��ل هبا ،لص��دور ذ ّم يف ح ّق��ه– بنا ًء عىل بع��ض األخبار– م��ن ِقبل اإلمام
الرضا.(((

لق��د ذكر ابن إدريس عدّ ة ن��كات ترتبط باحلاالت العارضة عىل احلديث ومتنه ،ممّا

جماله يف علم الدراية ،فهو يرى يف جمال احلاالت العارضة عىل احلديث :لكونه مس��ندً ا،
عدال��ة الراوي ،وعدم خمالفة اخل�بر ألُصول املذهب ،اتحّ اد طري��ق وألفاظ اخلرب ،قبول
مضمون اخلرب لدى الراوي ،وعدم اعرتاض األصحاب عن الرواية ،عدم خمالفته للقرآن
وأيضا عدم كون اخلرب من اآلحاد.
الكريم واإلمجاع واألخبار املتظافرة واملشهورةً ،

أيضا نجد اب��ن إدريس يف م��وارد عدّ ة ي��درس مضمون
ويف جم��ال مت��ن احلدي��ث ً

ثم امل��راد منها حتت عنوان (فقه احلدي��ث) ،أو (فقه الرواية)(((،
األخب��ار و ُيبينّ حمتواها ّ
((( ابن إدريس ،الرسائر.48/2 :
((( املصدر نفسه.520/2 ،267/1 :
((( املصدر نفسه.675/2 :

((( املصدر نفسه95 :
((( املصدر نفسه.495 ،267 ،126/1 :
((( املصدر نفسه.304/2 :
((( املصدر نفسه.191 ،187 ،130 :
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و(حترير الرواية)((( ،وهذا ّ
يدل عىل تس�� ّلطه وتض ّلعه يف هذا املجال ،حتّى َّ
إن ش��خصية
احلميص كان يرجع إليه يف فهم بعض األخبار ،فيعجب
علم ّية كبرية مثل الش��يخ حممود
ّ
من جواب ابن إدريس اجلامع والواضح(((.

قياس��ا إىل األبحاث األدب ّية
إنَّه عىل الرغم من وجود نكات كالم ّية قليلة يف الرسائر ً

واللغو ّي��ة ،ممّا يدل عىل ّ
األول كالش��يخ املفيد
أن اب��ن إدريس خال ًفا للفقهاء من الطراز ّ
ّ
يستدل
والس�� ِّيد املرتىض ق ّلام كان يميل إىل اخلوض يف املباحثات الكالم ّية ،فهو مع ذلك

يف بع��ض املوارد عىل الفروع الفقه َّية بن��ا ًء عىل بعض املباين الكالم ّية ،ويف بعضها اآلخر
يشري إىل نكات كالم ّية ،ومن مجلة تلك املوارد:

1.1اشرتاط العقل يف التكليف وتع ّلق اخلطاب بالعاقلني(((.
2.2استحالة التكليف بام ال يطاق به(((.

3.3اهتم ابن إدريس ببحث املصالح واملفاس��د واالستفادة منه يف استنباط احلكم
الرشعي(((.

4.4بيان أمور ترتبط باألسامء والصفات اإلهل ّية(((.
5.5بيان االختالف بني النسخ والتخصيص(((.

6.6اإلشارة إىل حادثة ر ّد الشمس ألمري املؤمنني.(((
((( ابن إدريس ،الرسائر.100/3 ،742 ،412 :
((( املصدر نفسه.191-190 :
((( املصدر نفسه.430 ،409/1 :
((( املصدر نفسه.311 :
((( املصدر نفسه.172 :
((( املصدر نفسه.36-35 :
((( املصدر نفسه.76/1 :
((( املصدر نفسه.265 :
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اخلصيص��ة األخ��رى الت��ي يمت��از هب��ا الرسائ��ر فه��م اب��ن إدري��س للمباح��ث

اللغو ّي��ة وتوضيح��ه الدقي��ق للمصطلحات الفقه َّي��ة ،وبذلك يكون ع��رض تأثري علم

اللغة واألدب يف عملية اس��تنباط األحكام ،فه��و يمتاز يف طرح املباحث اللغو ّية بثالث
خصائص:

1.1االستشهاد ونقل أقوال ال ّلغو ّيني وبيان نقاط الضعف يف آراء بعضهم وترجيح
ق��ول بعضهم اآلخر ،فمثلاً يف معنى لف��ظ القلس نقل ابن إدريس كال ًما البن

رجح قول
بابوي��ه واخللي��ل بن أمح��د
ث��م ّ
ّ
واليزيدي وابن ف��ارس وابن دريدّ ،
لقوت��ه يف رأي��ه ((( ،وقد خيت��ار يف بعض األحيان معن��ى خيالف قول
اليزي��دي ّ
ّ

ويرجحه عىل أقواهلم(((.
ال ّلغويني
ّ

وأيضا
2.2استش��هاد ابن إدريس باألش��عار العرب ّية يف بيان معنى اللفظ وجذورهً ،
بيان االصطالحات الفقه َّية(((.

للجوهري ،إذ
3.3نقل فيام يقرب من أربعني موض ًعا يف الرسائر عن صحاح ال ّلغة
ّ
اجلوهري يمكن أن يقال إنَّه
��را به أكثر من غريه من اللغويني ،وبع��د
ّ
كان متأ ّث ً
األصمعي ،وابن فارس ،وابن دريد ،واملربد ،واخلليل بن أمحد
تأ ّثر بأيب سعيد
ّ
الفراهيدي.
ّ

اهلروي يف كتايب
وإنّه تأثر يف توضيح معاين املصطلحات بأيب عبيد القاسم بن سالم
ّ

غريب احلديث والغريب املصنّف(((.

((( ابن إدريس ،الرسائر.388 :
((( املصدر نفسه.556 :
((( املصدر نفسه.530 ،384 ،314 ،205 ،161 :
((( املصدر نفسه ،390 ،269 :و  ،373 :2و135 ،127 :3
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وق��د اس��تفاد يف توضيح أس�ماء احليوان��ات من كت��اب احليوان للجاح��ظ((( ،ويف

توضيح ألفاظ علم الطب من كتاب منهاج البيان البن جزلة(((.

هذا ،مضا ًفا إىل أنّه استفاد من اللغويني املعارصين له ،بل يف بعض املوارد أنّه سأهلم

عصار ،وابن ع ّطار(((.
مبارشة ،ويف هذا املجال يمكن اإلشارة إىل ابن ّ

وق��د كان البن إدريس اهتامم خاص بتوضيح وبيان معاين األلفاظ الفارس�� ّية التي

استخدمها الفقهاء ،مثل (ستوق)((( ،و(بارنامج)((( ،و(شاهني)(((( ،وجالهق)(((.

لق��د ذكر ابن إدري��س ويف عدّ ة مواضع م��ن الرسائر العرف والع��ادة ومن جمموع

استعامل مصطلح العرف ُيع َلم أنّه استخدمها بأنحاء وصيغ خمتلفة سبعة ،وهي:

الع��رف((( ،الع��رف والع��ادة ((( ،ع��رف ال�شرع ،أو ع��رف الرشيع��ة ( ،((1عرف

العادة( ،((1عرف ال ّلغة ( ،((1عرف االستعامل( ،((1عرف الزمان(.((1
((( ابن إدريس ،الرسائر.130 ،119/3 ،486 ،485 ،337 :
((( املصدر نفسه.556 ،486 :
((( املصدر نفسه.641 ،204 :
((( املصدر نفسه.270/3 :
((( املصدر نفسه.293/2
((( املصدر نفسه.121 :
((( املصدر نفسه.91/3 :
((( املصدر نفسه.92 ،80/1 :
((( املصدر نفسه.481 ،340 ،339 ،283 :
( ((1املصدر نفسه.421 ،132 ،84 ،56 :
( ((1املصدر نفسه.56 ،52/3 ،583 ،109/2 :
( ((1املصدر نفسه.583 ،526 ،524 :
( ((1املصدر نفسه.49/3 :
( ((1املصدر نفسه.109/2 :
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أيضا أحيانًا إىل جوار مصطلح (العرف)،
وقد اس��تعمل املصنّف مصطلح (عادة) ً

َعمل لوحده فقط وأحيانًا أخرى.
واست َ

ومن جمموع املوارد املس��تعملة يف مصطلحي العرف والعادة يظهر أنَّه يريد من ِكال

املصطلحني معنًى واحدً ا.

وكذا يظهر َّ
أن مراده من لفظ (العرف) بدون إضافة ،ولفظ (عرف العادة) املضاف

إىل الع��ادة أنهّ�ما بمعن��ى واح��د ،إلاَّ ّ
أن العرف مل��ا يكون قب��ال الرشع وال ّلغ��ة فإنَّه أكثر

ما يكون التعبري عنه بعرف العادة.

وكذا املراد من(عرف االس��تعامل) ،و(عرف الزمان) هو عرف العادة ال العرف يف

اللغة ،ألنّه ذكر (عرف العادة) ،و(عرف االستعامل) ،و(عرف ال ّلغة) تبا ًعا ،واستعمل بعد

كل منها حرف (أو)(((ّ ،مما ّ
ّ
يدل عىل املغايرةَّ ،
وأن الواحدة منها غري األخرى.

فهم من اس��تعامل (عرف الزمان) يف م��ورد واحد إذ عطفه بحرف الواو عىل
وإنَّه ُي َ

عرف العادة االشرتاك واالحتاد(((.

هذا ،مضا ًفا إىل أنّه ذكر يف بحث تقدّ م ّ
وتأخر رتبة العرف أنّه عىل ثالثة أقسام:
عرف الرشع ،عرف العادة ،وعرف ال ّلغة(((.
أيضا وبيان مكانته.
فلو كان عرف الزمان قسماً آخر للزم عليه ذكره ً
وممّا تقدم يعلم العرف يف رأي ابن إدريس عىل ثالثة أقس��ام :عرف الرشع ،وعرف

العادة ،وعرف ال ّلغة.

((( ابن إدريس ،الرسائر.49/3 :
((( املصدر نفسه.109/2 :
((( املصدر نفسه.583 :
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ث��م ّ
إن املراد من عرف الرشع اس��تعامل لفظ أو عبارة أو هيئة يف لس��ان الش��ارع يف
ّ

معن��ى ومفه��وم خاص ،فمثلاً هيئة األمر يف عرف ال�شرع تقتيض الظهور يف الوجوب،
وهي��أة النه��ي يف نفس الع��رف املذكور تقتيض الظه��ور يف التحريم .نع��م ،أطلق عرف

الرشع يف مورد واحد عىل خصوص القرآن الكريم(((.

وم��راده م��ن عرف الع��ادة هو الع��رف الع��ام واملح��اورات العرف ّي��ة والعاد ّية ،إذ

اس��تعمله يف مقابل عرف الرشع وال ّلغة ،واملراد من عرف اللغة استعامل اللفظ يف املعنى

املوضوع له.

ٍ
مقسماً هلذه األقسام ليس العرف االصطالحي
حينئذ ،فاملراد من العرف الذي وقع ّ
الذي هو قسيم الرشع وال ّلغة.
َّ
إن دور الع��رف يف رأي ابن إدريس يف االس��تنباط هو خصوص دائرة موضوعات

األحكام التي تس��اعد املجتهد يف تشخيص ومعرفة مصاديق عناوين وخطابات الشارع

وحدوده��ا ،وال دور هل��ا يف دائ��رة األحكام وتغيريه��ا ،ولذا فإنّه يق��ول يف بحث إحياء

األئم��ة لغريه يف إحياء ميت فأحياه فإنّه يملكه ،فأ ّما
امل��وات« :وإذا أذن واحد من ّ

م��ن حييي��ه بغري إذنه فإنّه ال يمل��ك به ...وأ ّما ما ب��ه يكون اإلحياء فلم ي��رد الرشع بيان
(من أحيا ً
م��ا يك��ون إحياء دون ما ال يكون ،غري أنّه إذا قال
أرضا فهي له)،
ّ
النب��يَ :
ومل يوجد يف ال ّلغة معنى ذلك ،فاملرجع فيه إىل العرف والعادة ،فام عرفه الناس إحياء يف

الع��ادة كان إحي��اء وملك به املوات ،وإنّه لـماَّ قال( :الب ّيعان باخليار ما مل يفرتقا) ،رجع يف
ذلك إىل العادة ،هذا مذهبنا»(((.
((( ابن إدريس ،الرسائر.49/3 :
((( املصدر نفسه.382/2 :
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وإن اب��ن إدريس يرى ّ
ّ
أن تعيني مص��داق املأكول الذي ال جيوز الس��جود عليه(((،

ومص��داق ارتف��اع وانخفاض مكان اإلم��ام واملأموم((( ،ومصداق كل��ب الصيد املعلم

الذي ّ
حيل صيده ،هو بيد العرف(((.

والبح��ث اآلخر يف العرف الذي بحثه ابن إدري��س يف الرسائر يرتبط برتبة العرف

يف التع��ارض ،ف��إن التع��ارض إنّام يظهر فيام ل��و كان محل عنوان أو خط��اب مطلق عىل
األعراف املختلفة.

وم��ن مجلة ما تقدّ م يظه��ر ّ
أن تعارض األعراف يف رأي اب��ن إدريس يكون دائماً يف
األلف��اظ واخلطابات املطلقةَّ ،
ثم عرف
وإن املرجع يف ذلك هو عرف الرشع أولاً  ،ومن ّ

الع��ادة وعرف اللغة ،وعلي��ه تكون رتبة عرف الرشع مقدّ مة عىل ع��رف العادة واللغة،
َّ
وإن رتبة العادة مقدّ مة عىل رتبة عرف اللغة(((.

ثم إنّه مضا ًفا إىل األبحاث غري الفقه َّية املختلفة التي ذكرناهاّ ،
يتضمن
فإن الرسائر
ّ
ّ

نكات عىل هامش الكتاب املذكور يف خمتلف العلوم كالتاريخ وعلم األنساب واألمكنة

وغريه��ا ،وب�ما يف ذلك األح��داث التارخي ّية كواقعة الغدي��ر((( ،وتاريخ وف��اة عثامن(((،
ونس��ب أ ّم س�� ّيدنا اإلمام العباس بن عيل ،(((وبني هاش��م((( ،وك��ذا البحث حول
((( ابن إدريس ،الرسائر.268/1 :
((( املصدر نفسه.283 :
((( املصدر نفسه.83/3 :
((( املصدر نفسه.454 ،54 ،49-48/3 ،583 ،524 ،109/2 :
((( املصدر نفسه.418/1 :
((( املصدر نفسه.418 :
((( املصدر نفسه.657-656 :
((( املصدر نفسه.461-460 :
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االس��كاف((( ،وبانقياه أو القادس�� ّية((( ،أو بئر زمزم وبيان وجه تسميته بذلك((( ،ويوم
النوروز املعروف يف بالد فارس(((.

وي��رى ابن إدريس ّ
عيل بن احلس�ين -خال ًفا
أن نجل اإلمام احلس�ين األكرب ّ

السجاد -هو الشهيد بكربالءّ ،
وأن أ َّمه هي
للش��يخ املفيد الذي يرى أنّه هو اإلمام
ّ

الثقفي ،وأنّه أول من استش��هد م��ن آل أيب طالب يف
لي�لى بنت عروة بن مس��عود
ّ
واقعة كربالء املقدّ سة(((.

ويرى ابن إدريس ّ
أن عبيد اهلل بن النهش��ل ّية أخو اإلمام احلس�ين كان يف جيش

مصع��ب بن الزبري ومن مجلة أصحابه ،وأنّ��ه قتله املختار بن أيب عبيد باملذار وقربه هناك
ظاه��ر ،واخلرب بذلك متواتر ،وليس كام ذكر الش��يخ املفيد يف اإلرش��اد أنّه ُقتِل بكربالء
املقدّ سة مع أخيه اإلمام احلسني.(((

ٍ
بأنا ُدفِنت
وإنّه اختار من بني ثالثة أقوال قيلت يف موضع َد ْفن الس ِّيدة الزهراء هّ

املحصلني من علامء الشيعة(((.
يف دارها ،لكوهنا األظهر يف الروايات ،وعند
ّ

((( ابن إدريس ،الرسائر.430 :
((( املصدر نفسه.479 :
((( املصدر نفسه.615 :
((( املصدر نفسه.315 :

((( املصدر نفسه.657-654 :
((( املصدر نفسه.657 :
((( املصدر نفس��ه .652 :والقوالن اآلخرانّ :أهنا ُدفنت بالبقيع ،وروي أنهّا دفنت بني القرب واملنرب
الرشيف.
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دراسة حول منهج كتاب
(كشـف الرمـوز)
بقلم
ال�شيخ خليل الكريوا ّ
ين
ترجمة
احل�سيني
ال�س ِّيد حيدر
ّ

جملَّة فقه �أهل البيت ،العددان  61و ،62ال�س��نة ال�ساد�س��ة ع�شرة1432 ،هـ/
2011مُ ،
وطبعت بق�سمني� :أ َّو اًل وثان ًيا

درا�سة حول منهج كتاب ك�شف الرموز

تع��رض الکاتب يف هذا القس��م من هذه الدراس��ة ملؤ َّلف کش��ف الرموز
يف الب��دء ّ

تعرض لدراسة کتاب (کشف الرموز)((( ضمن عدّ ة حم ّطات:
وسريته الذاتية ،بعد ذلك ّ
تضمنه من کتب وأبواب فقهية ،ونقله ألقوال الفقهاء،
خصائص الکتاب ومنهجه ،وما ّ

وم��دى د ّقته يف النق��ل ،واالختالفات بينه وبني خمتلف العلاَّ م��ة يف ذلك ،وطريقة فهمه

لکالم الفقهاء وتأ ّثره هبم.

عل
((( الفاضل اآلبيّ  ،احلسن بن أيب طالب ،كشف الرموز يف رشح املخترص النافع ،حتقيق :الشيخ يّ
املدرسني،
اليزدي ،مؤسسة النرش
األشتهاردي ،واحلاج آغا حسني
بناه
ّ
ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
الوزيري ،ع��دد املج ّلدات ،2ع��دد الصفحات
املرشف��ة ،ط1417 ،3ه��ـ ،القطع املتوس��ط
ّ
ّ
ق��م ّ
بالرتتيب ( )592و(.)741
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رشحا لكتاب
موض��وع بحثن��ا يف هذا املقال ه��و الكتاب الق ّيم (كش��ف الرم��وز) ً
املخت�صر النافع للمح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،تأليف الفقيه الش��هري زين الدين احلس��ن بن أيب طالب
ُ
يب) ،والكتاب دورة فقه َّية كاملة عبارة عن متن ورشحه.
املعروف بـ(الفاضل اآل ّ
ونبدأ البحث بمقدّ مة للتعريف بشخص ّية املؤ ّلف وسريته الذات ّية.

الهو ّية ال�شخ�ص ّية
(((
حممد ،احلس��ن((( بن أيب طالب ب��ن ربيب((( الدين ابن أيب املجد
زين الدين  ،أبو َّ

((( ذك��ر بعضه��م ّ
(ع��ز الدي��ن) .راج��ع :األمني ،حمس��ن ،أعي��ان الش��يعة ،دار التعارف
أن لقب��ه ّ
البجن��وردي ،کاظم ،دائرة املعارف
املوس��وي
للمطبوعات بريوت ،ط1406 ،1هـ.631/4 :
ّ
ّ
اإلسالم َّية الكربى ،مرکز دائرة املعارف ،طهران ،ط1374 ،2ش.71/1 :
ٍ
حممد،
(العامل
لقول عن مفتاح الكرامة
((( ذكر يف جواهر الكالم ضمن نقله
احلس��يني ،جواد بن َّ
ّ
يّ
قم
مفت��اح الکرامة يف رشح قواع��د العلاَّ مة ،مکتب النرش
املدرس�ينّ ،
اإلس�لامي التابع جلامعة ّ
ّ
املرشف��ة ،ط1419 ،1هـّ )157/7 :
حممد
حممد بن أيب الفض��ل) .النجفيَّ ،
أن اس��مه (عيل ب��ن َّ
ّ
وعيل
القوچ��اين
حس��ن ،جواه��ر ال��کالم يف رشح رشائع اإلس�لام ،حتقيق وتصحي��ح :عباس
ّ
ّ
يب ،ب�يروت ،ط ،28/10 :7وهو خطأ ،وذك��ر يف أعيان
اآلخون��دي ،دار إحي��اء ال�تراث الع��ر ّ
ّ
اليوس��في) ،ورأى ّ
الش��يعةّ 429/2 :
حممد بن احلس��ن) من
حممد
أن التعبري بـ(أبو َّ
ّ
أن كنيته (أبو َّ
األصفهاين ،املريزا عبد اهلل ،رياض العلامء وحياض
األفندي
النس��اخ ،ويف رياض العلامء:
ّ
خطأ ّ
ّ
ٍ
حاش��ية له عىل رس��الة حتمل
الفض�لاء ،اخل ّيام1401 ،هـ ،147/2 :نقلاً عن أحد معارصيه يف
حممد بن احلس��ن بن زبيب
عن��وان (حرم��ان الزوجة من األرضي�ين والعقارات) أنّه ق��ال« :أبو َّ
ث��م يضيف قائلاً « :يبدو ّ
أن إضاف��ة كلمة (ابن) بني
الدي��ن ،أيب طالب بن أيب املجد
اليوس��في»ّ ،
ّ
حممد) ناشئ عن طغيان القلم.»...
(احلسن) ،و(أبو َّ
املؤرخون ،فبعض ضبطه (ربيب) ،وبعض آخر (زينب) ،واحتمل صاحب
((( اختل��ف يف ضبطه ّ
الغني املعروف بابن ربيب .رياض
حممد بن عبد
ّ
عم نظام الدين ،أمحد بن َّ
ري��اض العلامء أنّه ابن ّ
مؤسس��ة اإلمام
وأيضا راجع:
العلامءً ،147/1 :
الس��بحاين ،جعفر ،موس��وعة طبقات الفقهاءّ ،
ّ
قم ،ط1418 ،1ه��ـ ، 62/7 :أعي��ان الش��يعة ،280/2 :و ،429و،631/4
الص��ادقّ ،
و.325/10
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و(اليوسفي)،
أيضا بـ(كاشف الرموز)،
يب) ،و ُعرف ً
اليوس��في ،املعروف بـ(الفاضل اآل ّ
ّ
ّ
و(شارح النافع) ،و(ابن ربيب) أو(ابن زينب) ،و(تلميذ املح ّقق)(((.

مولده
ٌ
دقيق لوالدته ووفاته ،لكنّنا نعلم
ولد يف (آبه) ،أو (آوه)((( ،وال يتوافر لدينا
تاريخ ٌ

أنَّه كان ح ًّيا إىل س��نة (672هـ) عىل ّ
أقل تقدير ،حيث يوجد يف آخر إحدى نس��خ كشف

الرموز أنّه فرغ منه يف سنة (672هـ).

درا�سته
ثم هاج��ر إىل العراق إلمتام
ب��دأ الفاضل اآل ّ
يب دراس��ته العلوم الدين ّي��ة يف موطنهَّ ،

دراس��ته ،فقصد احل ّلة الفيحاء ،ليدرس يف حوزهتا العلم َّية التي كانت ً
مركزا علم ًّيا مهماًّ
اس��تحق من خالهلا أن يدرج اس��مه بني كبار
آنذاك ،فو َّفقه اهلل لنيل مكانة علم َّية رفيعة
ّ
اهلجري.
فقهاء الشيعة يف القرن السابع
ّ

مه��دي ،الفوائد الرجال ّي��ة ،مکتبة الص��ادق ،طه��ران ،ط1363 ،1ش:
حمم��د
ّ
((( بح��ر العل��ومَّ ،
.179/2
ٍ
اآلوي منس��وب إىل قري��ة اس��مها (آب��ه) أو (آوه) يف أط��راف أصفه��ان أو س��اوه،
اآليب أو
ّ
((( ّ
الري ،وعدّ ها صاحب
األئمة ،وعدّ ها الس ِّيد بحر العلوم قريبة من ّ
وأهلها شيعة من زمان ّ
ق��م ،والذي يبدو هو ع��دم التنايف بني هذه األق��وال الثالثة،
الكن��ى واأللق��اب من توابع مدينة ّ
بصحتها مجي ًعا بمالحظة ّ
أن قرية آوه التي تُعدّ اليوم من نواحي مدينة س��اوه
حيث يمكن القول
ّ
ٍ
ٍ
قم بلحاظ آخر ،تبعد عن ّ
الري وأصفهان بمس��افة واحدة،
كل من ّ
بلح��اظ ،ومن نواحي مدينة ّ
النبي .راجع :مجع من املح ّققني،
وذكرت بعض املصادر هذه القرية يف رواية عن ليلة معراج ّ
دائ��رة معارف التش�� ّيع ،منش��ورات الش��هيد الس��عيد حمي��ي ،ط1375 ،3ش ،يف ذيل مصطلح
(آبه).
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�أ�ساتذته وتالمذته
يع��دّ الفاضل اآليب من أبرز تالم��ذة املح ّقق ِ
احل يِّ ّل (ت 676هـ) ،وقام برشح كتاب
ّ
ُ

فاس��تحق أن يصفه صاحب (الكن��ى واأللقاب)
أس��تاذه (املخت�صر الناف��ع) يف حياته،
ّ

بقوله« :شهرته دون فضله ،وعلمه أكثر من ذكره ونقله»(((.

تذك��ر مقدّ م��ة الكتاب((( ّ
أن مدينة احل ّل��ة الفيحاء كانت حتتضن تل��ك األ ّيام فقهاء

وخاصة
كب��ارا ،ممّا يبينّ مكانة حوزهت��ا العلم َّية الرفيعة ومنزلة فقهائه��ا يف تلك احلقبة،
ّ
ً
عاملها الكبري املح ّقق ِ
احل يِّ ّل.
مل تتطرق كتب الرتاجم لذكر أس��اتذة للفاضل اآليب س��وى املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،وال هي
ّ
ّ
ذك��رت أح��دً ا م��ن تالمذت��ه أو مؤ ّلفاته غري (كش��ف الرم��وز)((( ،وال ُيس��تفاد من غري
كت��ب الرتاجم ش��ي ًئا زائدً ا عليها ،وعدّ بعضهم من أس��اتذته العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ من دون أن
ً
أن ّ
مص��درا ملدّ عاه((( ،وهو يف غاية ال ّبعد بمالحظ��ة ّ
تلميذا للمح ّقق،
العالمة كان
يذكر
ً
ً
تلميذا لديه ،وعليه ينبغي أن ُيقال إنهّام كانا م ًعا تلميذين لدى
أيضا كان
يب ً
والفاض��ل اآل ّ

املح ّقق.

ث��م ّ
إن املصنّف((( يذكر يف هناية كتابه أنّه عازم ع�لى تأليف رشحني لكتابني -ومها
ّ

ٍ
بعض((( (رشائع اإلسالم) ،و(املخترص النافع) -واحتمل بعض((( أنّه قام
حس��ب قول
القم ّي ،ع ّباس ،الكنى واأللقاب ،مکتبة الصدر ،طهران.4/2 :
((( ّ
((( كشف الرموز.38/1 :
((( أعيان الشيعة.631/4 :
ِ
ـي ،32 :وكذلك مقدّ مة جامع املقاصد.39/1 :
((( الفكر السياسيّ  ،للمح ّقق احل ِّل ّ
((( كشف الرموز.688/2 :
((( الرياض.147/1 :
((( أعيان الشيعة.632/4 :
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أن أحدً ا مل ينقل عنه قولاً
برشحهام ،لكن يبدو أنّه مل يو َّفق إلنجاز ما عزم عليه بمالحظة ّ

من غري هذا الكتاب ،وال هو نفسه ذكر شي ًئا عنه ،ومن هنا ُيمكن عدّ ّ
أن آراءه يف كشف
الرموز هي آخر آرائه الفقه َّية.

التعريف بالكتاب
ينصب فيه مقالنا هذا هو كشف النقاب عن (كشف الرموز)
املحور األساس الذي
ُّ

يب ،والتعريف به ضمن البحوث التالية:
بعدِّ ه األثر
الفقهي الوحيد للفاضل اآل ّ
ّ

عنوان الكتاب ،وزمان ت�أليفه ،والهدف منه
رصح املصنّف يف مقدّ مة كتابه((( ّ
بأن عنوانه هو( :كش��ف الرموز) ،وهو ما اش��تهر
ّ

(((
اختصارا ،ويبدو ّ
أن (غاية املراد)
به يف كلامت الفقهاء ،ور ّبام ُعبرِّ عنه بـ(الكش��ف)
ً

(((

فقهي نقل عن كش��ف الرموز ،غري أنّه
األول (ت 786ه��ـ) ،هو ّأول مص��در
للش��هيد ّ
ّ
وأول من نقل عنه مع ِذكر الكتاب واس��م مؤ ّلفه ه��و الفاضل املقداد
مل يذك��ر عنوان��هّ ،
ش��ـراح (املخترص النافع)،
(ت 826ه��ـ)((( يف (التنقيح الرائع)((( ،والذي هو ً
أيضا من ّ
أي ذكر للمصنِّف وال لكتابه يف املصنّفات الفقه َّية قبل ذلك.
وال ُي َ
شاهد ّ

((( كشف الرموز.41/2 :
((( مفتاح الكرامة يف رشح قواعد ّ
العالمة.243/2 :
العامل ،غاية امل��راد يف رشح نکت اإلرش��اد ،مکتب اإلعالم
ّ��ي
((( الش��هيد ّ
حمم��د بن مک ّ
األولَّ ،
يّ
قم ،ط1414 ،1هـ.562/3 :
اإلسالميّ ،
ّ

الس��يوري ،مجال الدين بن عب��د اهلل ،التنقيح الرائع للمخترص النافع ،مکتبة آية
((( الفاضل املقداد
ّ
قم ،ط1403 ،1هـ.32/1 :
املرعيش
اهلل
النجفيّ ،
ّ
ّ
يصـ��رح مؤ ّل��ف ه��ذا الكتاب يف هناي��ة كتاب الوص ّي��ة والد َّيات أنّ��ه صنّفه ب�ين عامي (813
(((
ّ
و818هـ).
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وترصح كتب الرتاجم ّ
بأن (کشف الرموز) هو ثاين رشح لکتاب (املخترص النافع)
ّ
ِ
بعد كتاب (املعترب يف رشح املخترص) للمح ّقق احل يِّ ّل نفسه الذي رشح فيه باب العبادات،
احلج(((.
وشي ًئا من كتاب ّ
وال نعلم تارخيًا دقي ًقا لبدء تدوين كشف الرموز ،لك ّن نقله عن (املعترب)((( يكشف

ّف بعده((( ،أ ّما الفراغ منه فقد وقع س��نة (672هـ)((( ،اس��تنا ًدا إىل النسخة التي
أنّه مصن ٌ
عليها ّ
املجليس ،ويف الذريعة« :فرغ منه يف شعبان (672هـ)»((( .ومن جهة
خط العلاَّ مة
ّ
أخ��رى يع املصنّف ع��ن املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ب��ـ« »ك ّلام ذكره ،علماً ّ
أن املح ّقق توفيّ س��نة
برّ
(676هـ) ،فينبغي أن ُيقال إنّه أ ّلفه يف حياة أستاذه املح ّقق.
ويرى صاحب (الفوائد الرجال ّية) ّ
أن (كش��ف الرموز) مؤ َّلف قبل كتاب (خمتلف

الش��يعة) للعلاَّ مةّ ،
وأن بينهام اختال ًفا يف نقل أق��وال العلامء ،فيجب الرجوع إىل املصدر
املتأخرة عن املختلف ،إذ ّ
خالف للكت��ب ّ
إن
املنق��ول عنه ،لتتّضح حقيقة األمر ،وذلك
ٌ

غالبها يأخذ عنه(((.

ويرى صاحب (الرياض) ّ
يب بدأ تأليف كتابه يف السفر((( ،لكنّه مل يذكر
أن الفاضل اآل ّ

مهة املصنّف(((.
مصدرا ملدّ عاه ،ويستند إليه يف أعيان الشيعة ،ويعدّ ه شاهدً ا عىل ّ
علو ّ
ً

((( الطه��رانيّ  ،آغا بزرگ ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،دار األضواء ،ب�يروت ،ط1403 ،3هـ:
 ،58/14أعيان الشيعة.632/4 :
((( ينقل املصنّف عن املعترب يف ثالثة موارد.114 ،106 ،77/1 :
أيضا ال نعلم تاريخ تدوينه بالد ّقة.
((( كتاب املعترب ً
((( راجع :كشف الرموز.20/1 :
((( الذريعة.35/18 :
((( الفوائد الرجال ّية.185/2 :
((( رياض العلامء.179/1 :
((( أعيان الشيعة.632/4 :

316

درا�سة حول منهج كتاب ك�شف الرموز
يب بتأليف كتابه نزولاً عند طلب مجع من العلامء ،و ُيش�ير عنوانه إىل
ق��ام الفاضل اآل ّ

ّ
أن املؤ ّلف كان بصدد كشف رموز وأرسار كتاب (النافع) ،وهو(خمترص الرشائع)((( .ويف
هذا يقول املؤ ّلف« :فالتمس منّي بعض إخواين يف الدين ،ورفقائي يف طلب اليقني ،أحسن

الظ ّن يب -والظ ّن خيطئ و ُيصيب -أن أكش��ف قناع اإلشكال عن رموزات كتاب النافع،

أعني كتاب (خمترص الرشائع) ،إذ هي إشارة إ ّما إىل أقوال األصحاب وفتاوهيم وأخبارهم
وأحاديثه��م ،وإ ّم��ا إىل مدل��ول األصول املس�� ّلمة واإلطالقات املش��هورة ،ويصعب عىل

احتياجا هلا إىل مطالعة الكتب وممارستها،
املبتدئ ،بل عىل املنتهي حفظها ،ويشكل ضبطها
ً
وتكرار األنظار ومداومتها ،فوجدت طاعته راحة ،وإجابته طاعة ،فقمت به.(((»...

الأبواب الفقه ّية
يش��تمل كتاب كش��ف الرموز تب ًعا لـ(املخترص النافع) عىل أقس��ام أساس�� َّية أربعة:

العبادات ،والعقود ،واإليقاعات ،واألحكام.

ويش��تمل قس��م العبادات منه عىل كتب :الطهارة ،والصالة ،وال��زكاة ،واخلُمس،

واحلج ،واجلهاد.
والصوم ،واالعتكاف،
ّ

ِ
ـي ،خمترص
((( كتاب (املخترص النافع) تأليف نجم الدين ،جعفر بن احلس��ن املعروف باملح ّقق احل ِّل ّ
أيض��ا( :النافع يف رشح خمت�صر الرشائع) .راجع:
كت��اب (رشائع اإلس�لام) ،ومن هنا ُيق��ال له ً
الذريع��ة ،57/14 :حاج��ي خليف��ة ،مصطفى بن عبد اهلل ،كش��ف الظنون عن أس��امي الکتب
يب ،بريوت ،1922/2 :وهذا الكت��اب خالصة لدورة يف فقه
والفن��ون ،دار إحياء ال�تراث العر ّ
الش��يعة ،تش��تمل عىل آراء املؤ ّلف عىل ش��كل فتاوى .وحظي باهتامم العلامء منذ تصنيفه فع ّلقوا
علي��ه ورشحوه ،وم��ن رشوحه كتاب (كش��ف الرم��وز) ،و(غاية امل��رام) ،و(إيض��اح النافع)،
ّ
و(املهذب البارع) ،و(رياض املس��ائل) ،وس��بق هؤالء ك ّلهم املصنّف نفسه حيث رشحه بكتاب
(املعترب يف رشح املخترص) ،لكنّه مل يو ّفق إلمتامه.
((( كشف الرموز.38/1 :
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ويش��تمل قسم العقود عىل كتب :التجارة ،والرهن ،واحلجر ،والضامن ،والصلح،

والرشكة ،واملضاربة ،واملزارعة ،واملس��اقاة ،والوديع��ة ،والعار ّية ،واإلجارة ،والوكالة،
والوقف ،والصدقات ،واهلبات ،والسبق والرماية ،والوصايا ،والنكاح.

ويشتمل قسم اإليقاعات عىل كتب :الطالق ،واخلُلع واملباراة ،والظهار ،واإليالء،

واللعان ،والعتق (التدبري ،واملكاتبة ،واالستيالد) ،واإلقرار ،واأليامن ،والنذر ،والعهد.
ويش��تمل قس��م األح��كام عىل كت��ب :الصي��د والذباح��ة ،واألطعم��ة واألرشبة،

والغصب ،والش��فعة ،وإحياء امل��وات ،واللقط��ة ،واملواريث ،والقضاء والش��هادات،
واحلدود والتعزيرات ،والقصاص والد ّيات.

املقدمات الثالث
ّ

يذكر املؤ ّلف مقدّ ٍ
مات ثال ًثا قبل أن يدخل يف صلب بحوث كتابه ،وهي:

يوضح فيها بعض املصطلحات من قبيل( :األش��هر) ،و(األظهر)،
األوىلّ :
املقدّ مة ّ

أن ّ
و(األش��به) ،و ...فيق��ول« :ق��د ّقرر املصنّ��ف -أدام اهلل ظ ّل��هّ -
كل م��ا يف كتابه من

قول��ه( :األش��هر) يعني به م��ن الروايات املختلف��ة ،و(األظهر) يف فت��اوى األصحاب،
و(األش��به) ما ّ
ت��دل عليه أصول املذهب من العموم��ات واإلطالقات أو داللة عقل أو

واألصح) من األقوال ممّا ال حيتمل عند املصنّف،
متس��ك باألصل ،ويف معناه (األنسب
ّ
ّ
واألولو ّية»(((.
ويستعمل (األحوط) بمعنى املندوب
ّ

ملحوظتان
يوضح املؤ ّلف مراد ا ُملح ّق��ق من بعض املصطلحات -التي
األوىل :مل ّ
 امللحوظ��ة ّ((( كشف الرموز.39 :
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أوضحه��ا الرشاح من بعده كالفاضل املقداد وابن فهد ِ
احل يِّ ّل -من قبيل( :األكثر) ،وهو
ّ
و(األوىل) ،وهو ترجيح أحد القولني أو االحتاملني يف املس��ألة
ما عليه أكثر األصحاب،
ّ

تعارض��ا يف األد ّلة وال ترجيح
ع�لى اآلخر ،والـ(تر ّدد) ،ويس��تعمله املح ّق��ق حينام يرى
ً
لبعضه��ا عىل بعض ،و(عىل ٍ
مش��هورا بني الفقهاء لكن املصنّف
قول) فيام إذا كان القول
ً
مل يعث��ر له عىل دلي��ل ،و(األقرب) ،ومل تذكر س��ائر الكتب املراد من��ه ،و(ختريج) ،وهو

ترسي��ة احلكم من امل��ورد املنطوق به إىل ما هو مس��كوت عنه ألولو ّي��ة ثبوت احلكم يف
املس��كوت عنه ،من قبيل :اس��تفادة حرمة اإلرضار بالوالدين من حرمة قول ( ُأ ٍ
ف) هلام،
ثم ينطبق احلكم عىل ّ
كل مورد توجد
أو جله��ة وجود النص عىل ع ّلة احلكم يف املنطوقّ ،

واألول يذکر بـ(التنبيه باألدنى عىل األعىل) ((( ،والثاين ُيذكر بـ((( مثال (اتحّ اد
في��ه الع ّلة،
ّ
طريق املسألتني)(((.

وا ُملالحظ هو ندرة استعامل املح ّقق للمصطلحات املتقدّ مة ،من قبيل( :عىل ٍ
قول)،

ٌ
مرة واحدة ،و(األكثر) و(األقرب)
مرتني فقط،
و(قول مشهور) اس��تعمله ّ
إذ اس��تعمله ّ
((( ّأول مـ��ن اس��تعمـل هـ��ذا التعبري هـو ّ
العالمة فـ��ي القـواعد ،وعبـّر عن��ه يف املختلف :بـ(داللة
التنبيه) ،ويف املعترب بـ(فحوى الكالم) .املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،ا ُملعترب يف رشح
املخترص ،مؤسس��ة سيد الش��هداء ،قم ،ط1407 ،1هـ ،31/1 :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلسن بن
ِّ
ّ
ّ
قم
املدرس�ينّ ،
يوس��ف ،قواع��د األحکام يف معرفة احلالل واحل��رام ،مکتب النرش التابع جلامعة ّ
املرشف��ة ،ط1413 ،1هـ ،418/1 :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خمتلف الش��يعة ،مکت��ب النرش التابع جلامعة
ّ
املرشفة ،ط1413 ،2هـ.26/3 :
املدرسنيّ ،
ّ
قم ّ
ثم ورد بعده يف كالم
((( ّأول من اس��تعمل التعبري املذكور فخر املح ّققني يف كتاب إيضاح الفوائدّ ،
ثم يف التنقيح للفاضل املقداد ،والظاهر ّ
أن املراد منه هو القياس املنصوص
الشهيد يف غاية املرادّ ،
مؤسسة
حممد بن احلس��ن ،إيضاح الفوائد يف رشح مش��کالت القواعدّ ،
الـمح ّققنيَّ ،
الع ّلة .فخر ُ
قم ،ط1387 ،1هـ ،71/3 :غاية املراد ،441/3 :التنقيح الرائع.7/1 :
إسامعيليانّ ،
ِ
األس��ديّ ،
املهذب :البارع يف
حممد
ّ
ـي ،مجال الدين أمحد بن َّ
((( التنقيح الرائع ،9/1 :ابن فهد احل ِّل ّ

املرشفة ،ط1407 ،1هـ.67/1 :
املدرسنيّ ،
رشح املخترص النافع ،مکتب النرش التابع جلامعة ّ
قم ّ
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مراتّ ،
ذكر ّ
ولعل هذا
مرتني يف مقام نقل القول ،و(األوىل) جاء يف كالمه ّ
ست ّ
كل منهام ّ

هو سبب عدم توضيح هذه املصطلحات.

م��رات يف الرسائر(((،
أ ّم��ا مصطل��ح (ختري��ج) فقد اس��تعمله اب��ن إدري��س ع��دّ ة ّ

وتبعه املح ّقق فاس��تعمله يف بعض كتبه ،م��ن قبيل( :الرشائع)((( ،و(نك��ت النهاية)(((،
(((
ثم بعد ذلك راج استعامله وخاصة يف كتب ّ
العالمة ،ويف (املخترص النافع)
و(املعترب) ّ ،
ورد مرة واحدة ،وع عنه بـ(خمرج)((( ،ومل يتم التعرض ملعناه قبل ابن فهد ِ
احل ّ يِّل.
ّ
ّ
ّ
برّ
ّ

مرة ،فكان املناس��ب أن
أ ّم��ا مصطل��ح (تر ّدد) فق��د ورد يف املخترص الناف��ع (ّ )97

يوضح املؤ ّلف معناه(((.
ّ

يب يف مقدّ مة كتابه«:قد
 -امللحوظة الثانيةُ :يمكن أن ُيستفاد من ترصيح الفاضل اآل ّ

أن ّ
ّقرر املصنّف -أدام اهلل ظ ّلهّ -
كل ما يف كتابه من قوله :(((»...أنّه فهم ُمراد املح ّقق من
جمرد استنتاج منه.
هذه املصطلحات عن طريق ال نعرفه ،وليس األمر ّ

ِ
حممد بن منص��ور ،الرسائر احلاوي لتحرير الفت��اوي ،مکتب النرش التابع
ـيَّ ،
((( اب��ن إدريس احل ِّل ّ
املرشفة ،ط1410 ،2هـ ،605/1 :و.118/2
املدرسنيّ ،
جلامعة ّ
قم ّ
ِ
قم ،ط،2
مؤسسة إسامعيليانّ ،
ـي ،نجم الدين جعفر بن احلس��ن ،رشائع اإلسالمّ ،
((( ا ُملح ّقق احل ِّل ّ
مرة واحدة ،واملخترص النافع خالصة
1408هـ .36/3 :وقد ورد مصطلح (ختريج) يف الرشائع ّ
له.
ِ
املدرسني،
ـي ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،نكت النهاية مکتب النرش التابع جلامعة ّ
((( ا ُملح ّقق احل ِّل ّ
املرشفة ،ط1412 ،1هـ.328/3 :
ّ
قم ّ
((( املعترب ،255/1 :و.515/2
ِ
مؤسس��ة
ـ��ي ،نج��م الدي��ن جعفر بن احلس��ن ،املخت�صر النافع يف فق��ه اإلمام َّيةّ ،
((( املح ّق��ق احل ِّل ّ

املطبوعات الدين ّية ،قم ،ط1418 ،6هـ« .81/1 :الثالثة :لو نيس اإلحرام حتَّى أكمل مناس��كه
خمرج».
فاملروي :أنّه ال قضاء .وفيه وجه بالقضاء ّ
((( نعم ،أوضح املؤ ّلف يف رشحه وجه تر ّدد املح ّقق يف عدّ ة موارد.
((( كشف الرموز.39/1 :
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املقدّ م��ة الثانية :تناول املؤ ّلف يف هذه املقدّ مة بي��ان منهجه يف اختيار الروايات التي

ّ
يس��تدل هبا ،إذ يقول« :وقد أودعت يف هذا الکتاب ممّا استدللت به الروايات املستعملة

اللهم إلاَّ أن يكون قد
فاألصح،
األصح منها،
غري الش��ا ّذة والنادرة ،واجتهدت يف إيراد
ّ
ّ
ّ
استعملها املشايخ يف فتاوهيم فأوردهتا ،والنظر إىل عملهم ،ال إليها.(((»...

املقدّ مة الثالثةُ :يش�ير املؤ ّلف فيها إىل سبب عدم نقله أقوال بعض الفقهاء من قبيل

أتباع الشيخ ،فقد قال« :قد اقترصت يف ذکر أقوال األصحاب عىل املشايخ األعيان الذين
الطويس،
حممد بن احلسن
هم قدوة اإلمام َّية ورؤس��اء الش��يعة :الشيخ اجلليل أبو جعفر َّ
ّ

حممد بن
عيل ابن بابويه ،وابنه أبو جعفر َّ
والش��يخ املفيد ،واملرتىض علم اهلدى ،والفقي��ه ّ
احللبي ،وأبو يعىل سلاّ ر،
تقي
عيل ،واحلسن ابن أيب عقيل
ّ
عيل بن ّ
العامين ،وأبو الصالح ّ
ّ
ّ
وحمم��د ب��ن إدريس ِ
احل يِّ ّل .وأخللت بذکر متابعي الش��يخ ،إذ به غنية عنه��م ،ور ّبام ُأ ِ
فرد
َّ

الراوندي صاحب
رباج ،والش��يخ الس��عيد قط��ب الدين
ّ
بذکر القايض عبد العزيز بن ال ّ

الطويس صاحب الواس��طة والوس��يلة...
املغن��ي والرائع ،والش��يخ العميد عامد الدين
ّ

جلنيد إلاَّ
نادرا ،ملا ذکر الش��يخ أبو جعفر أنّ��ه کان يقول بالقياس،
ً
وأخلل��ت بذک��ر ابن ا ُ

فرتکت تصانيفه»(((.

يوض��ح الرموز التي ُيش�ير هب��ا اىل الفقه��اء ،متّب ًع��ا يف ذلك أس��تاذه يف كتاب
ث��م ّ
ّ

(املعترب)((( ،وهذه الرموز عىل النحو التايل:

•شيخنا :املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،أستاذ املؤ ّلف.

((( كشف الرموز .40 39 :1
((( املصدر نفسه.
ألن ّ
((( َّ
أن املح ّق��ق ينقل عن كثري من الفقه��اء ،فالرموز التي يذكرها أكثر ّمما ذكره املؤ ّلف (راجع:
املعترب.)33/1 :
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الطويس.
حممد بن احلسن
•الشيخ :أبو جعفر َّ
ّ
الطويس والشيخ املفيد.
•الشيخان :الشيخ
ّ
•الثالثة :الشيخان مع الس ِّيد املرتىض.
• ّ
املتأخر :ابن إدريس.
بـ(املتأخر) ،وذلك لرجحانه عىل ّ
ّ
متأخري زمانه
ويذكر سبب تس��ميته ابن إدريس

بحسن النظر وتدقيقه يف أصل الفقه وتفريعه ،لكنّه بعد ذلك ين ّبه يف اخلتام ّ
أن ابن إدريس
أخفى منزلة نفسه بجفائه عىل الشيخ ،وإقدامه عىل منع العقل(((.

نقل �أقوال الفقهاء
رصح بأس�مائهم يف املقدّ مة الثالثة،
ينقل كش��ف الرموز أقوال كب��ار الفقهاء الذين ّ

سع ًيا منه لكشف رموز (املخترص النافع).

ويأيت ابن إدريس عىل رأس من ينقل عنهم كشف الرموز ،مقارنة بالشيخ ،واملفيد،

الطويس ،األمر الذي يكشف عن اهتامم
والس ِّيد املرتىض ،واملح ّقق ،ثم يأيت بعده الشيخ
ّ

املؤ ّلف بمدرس��ته الفقه َّيةّ ،
وإن نقله عن (املعت�بر) للمح ّقق -وهو رشح عىل (املخترص

أيضا يف م��وارد عدّ ة عن كتاب
النافع) -يكش��ف عن اهتاممه بمؤ ّلفات أس��تاذه .وينقل ً

(الب�شرى) ملعارصه الفقيه الس�� ِّيد أمحد بن طاوس (ت 673هـ) -وهو أخو الس�� ِّيد ابن
أيضا((( ،ويذكره باحرتام وإجالل(((.
طاوس املعروف -وكانت له معه مباحثات ً

((( كشف الرموز.40/1 :
((( املصدر نفسه.97/2 :
((( راج��ع :املص��در نفس��ه ،223/1 :و .459وم��ع ّ
كل اجلهد ال��ذي بذله املؤ ّل��ف يف نقل أقوال
تعهد بنقل أقواهلم ،وذلك=
الفقهاء ،إلاَّ أنّه يف بعض املوارد مل ُيرش حتَّى إىل أقوال الفقهاء الذين ّ
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والنقطة اجلديرة باالهتامم يف أس��لوب املؤ ّلف يف هذا القسم أنّه وخال ًفا ألستاذه يف

(املعترب) نراه يتجنّب نقل آراء فقهاء أهل الس��نّة وأد ّلتهم إلاَّ يف موارد نادرة ،وإن نقلها

الط��ويس يف اخلالف ال غري ،ولع ّل��ه ّأول فقيه قام
أحيانً��ا فهو يف مقام نقل قول الش��يخ
ّ

الشيعي من آراء أهل السنّة.
بتخليص الفقه
ّ

ويرى مؤ ّلف كتاب (مقدّ مة عىل فقه الشيعة) أنّه« :حدثت تغيريات أساس ّية شكلاً

الش��يعي بعد ظهور كتابيَ املبس��وط واخلالف ال ّلذين ُا ِّلفا عىل طريقة
ومضمونًا يف الفقه
ّ
ّ
ثم اتبعت الكتب
الفقه السنّي ومبانيه،
واختل نسيجه العا ّم ،فأصبح مز ً
جيا بني النظامنيّ ،

املوسعة هذا األسلوب ،فنراها تقدّ م ّأولاً آراء واستدالالت فقهاء
الفقه َّية االس��تدالل ّية ّ
ثم تنقل بعد ذلك آراء واستدالالت
السنّة ،وغال ًبا ما تعتمد عىل كتاب اخلالف يف ذلكّ ،

فقهاء الشيعة.

ولعل من أوائل من اجتنب هذا األس��لوب هو الفاض��ل اآليب تلميذ املح ّقق ِ
ّ
احل يِّ ّل
ّ
ومؤ ّلف كتاب كش��ف الرموز ،إذ امتنع عن نقل آراء واستدالالت فقهاء السنّة يف كتابه
املذكور»(((.

وع�لى الرغم من ّ
أن صاحب كش��ف الرموز س��عى إىل إبداء رأي��ه يف أكثر الفروع
=من قبيل :عدم نقله قول س�ّل�اّ ر بنجاس��ة لعاب املس��وخ .كش��ف الرم��وزّ ،108/3 :
املهذب
الب��ارع .228/1 :وقول الصدوق والقايض بنجاس��ة عرق اجلنب من احلرام .كش��ف الرموز:
ّ ،108/1
املهذب البارع ،226/1 :وقول الشيخ يف النهاية ،والسيد املرتىض يف االنتصار ،وابن
إدريس يف الرسائر ،يف بحث ِ
القران بني الس��ورتني يف الصالة .كشف الرموز ،153/1 :خمتلف
الش��يعة ،151/2 :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف ،منتهى املطل��ب يف حتقيق املطلب ،مرکز

التحقيق يف الروضة الرضوية ،مشهد ،ط1412 ،1هـ.81/5 :
حممد عاصف فکرت،
الطباطبائي ،الس�� ِّيد حس�ين ،مقدّ مة عىل فقه الش��يعة ،املرتجمَّ :
ّ
((( ّ
املدرسيّ
نرش :جممع البحوث اإلسالم َّية ،مشهد ،ط1410 ،1هـ.54 :
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اخلالف ّي��ة بني الفقهاء ،لكنّه أهنى البحث يف كثري منه��ا مكتف ًيا بنقل األقوال وبيان أد ّلتها

املتعرضة للخالف يف نجاس��ة
دون أن ُيب��دي رأيه أو فتواه فيها ،وذلك من قبيل الفروع ّ
الثعل��ب ،واألرن��ب ،والف��أرة(((ِ ،
والقران بني الس��ورتني يف الصالة((( ،وتفس�ير صوم
الوص��ال((( ،وهناك م��وارد مل ي ِ
الرشع��ي ،فنراه
فت فيه��ا((( ،لع��دم االطمئنان باحلكم
ُ
ّ
يتو ّقف يف املسألة.

ثم يتصدّ ى لنقدها ،وكنموذج
ينقل الفاضل اآل ّ
يب يف عدّ ة موارد فتوى أحد الفقهاءّ ،

لذلك نراه ينقل تب ًعا ألس��تاذه يف (املعترب) بعض تشنيعات ابن إدريس-والذي يعبرّ عنه
ّ
الطويس ،ويتصدّ ى لر ّدها دفا ًعا عن الشيخ ،وذلك
بـ(املتأخر) تب ًعا ألستاذه -عىل الشيخ
ّ
من قبيل :بحث اختالف املالك والقابض يف رهن أو وديعة املال ،وكيفية مجع الشيخ بني
ّ
«واملتأخر -يعني ابن إدريس -قد أطال لسان
الروايات الواردة يف هذا املجال ،فقد قال:

الش��نعة يف هذا املوضع عىل الش��يخ ،ولو أنصف ألمس��كّ ،
قدرا
فإن الشيخ أعظم ً
وأرف��ع منـزلة من أن خيفى عليه مثل ما ظهر هلذا ّ
املتأخ��ر ،لکن ديانته منعته من اإلقدام
احلق
عىل الطعن يف الروايات ،وصنّف االس��تبصار يف اجلمع بني املختلفات ،فإن وافق ّ

فهو املبتغى ،وإن خالف فام عليه إلاَّ بذل الوسع»(((.

أتعجب م��ن مقالة هذا ّ
املتأخر ،کيف وقف عىل
وق��ال يف موضع آخر« :
وكثريا ما ّ
ً

رصح الش��يخ بمعتقدات��ه فيوقفه عليها
اعتقادات الش��يخ ،وما اجتمع به مش��افهة ،وال ّ

معه؟!»(((.

((( كشف الرموز.108/1 :
((( املصدر نفسه.154 :

((( املصدر نفسه.308 :
((( املصدر نفسه ،284 ،247 ،335 :و.226 ،132/2
((( املصدر نفسه.550 :
((( املصدر نفسه.482 :
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يب عن الش��يخ الطويس قبال إس��اءات ابن إدريس ،فحظي
ولق��د دافع الفاضل اآل ّ

ذلك بقبول حس��ن ل��دى الفقهاء الذي ج��اؤوا بعده ،ومن هنا يمت��دح صاحب مفتاح

الكرام��ة((( كالمه الذي دافع به عن املش��ايخ قائلاً« :وأ ّما التش��نيع عىل املش��ايخ الكبار
املجمع عىل فضلهم فليس من شأن العامل املنصف»(((.

ويع املؤ ّلف يف ٍ
املتأخر» ،أو «إلاَّ
عدد من املوارد عن ابن إدريس بقوله« :س��وى ّ
�ّب�رّ

ّ
املتأخر» يف معرض نقله ألقوال الفقهاء ،وشذوذ آراء ابن إدريس عن املشهور وخمالفاته

هلم ،وذلك من قبيل :قوله باس��تحباب قنوت واحد يف صالة اجلمعة خال ًفا للمش��هور
القائلني باس��تحباب قنوتني((( ،وقول��ه بجواز عفو اإلمام عن اجل��اين إذا قتل عمدً ا من

ال وراث له إلاَّ اإلمام ،بينام ذهب املشهور إىل عدم جواز العفو ،والتخيري بني القصاص

وأيض��ا قول��ه بوج��وب ال��زكاة يف امل��ال الغائب ال��ذي ال ق��درة ملالكه عىل
والد ّي��ة(((ً ،

أخذه(((.

ومن أبرز ما مت ّيز به كشف الرموز يف نقل أقوال الفقهاء أنّه ينقل آراءهم عن املح ّقق

ِ
احل يِّ ّل مبارشة س��واء يف حلقة درس��ه أو غريها((( ،وذلك من قبيل :أنّه ينقل كراهة قول:
«آمني» بعد احلمد عن املح ّقق يف حلقة درس��ه عن أيب الصالح
احللبي((( ،وبذلك ُيمكن
ّ

مص��درا فريدً ا يف نق��ل آراء املح ّقق واألق��وال التي ينقله��ا املح ّقق عن
أن يك��ون كتاب��ه
ً
((( كشف الرموز.489 :
((( مفتاح الكرامة.512/4 :
((( كشف الرموز ،165/1 :الرسائر.229/1 :
((( كشف الرموز ،430/2 :الرسائر.336/3 :

((( كشف الرموز ،246/1 :الرسائر.443/1 :
((( ُيشري املؤ ّلف يف ثالثة عرش مور ًدا إىل بحوث وآراء أستاذه يف حلقة درسه ويف غريها ،وذلك من
قبيل :كشف الرموز ،532 ،381 ،369 ،179 ،97 ،77/1 :و.286 ،124 ،59/2
((( كشف الرموز.156/1 :
325

اآلخرين إذا مل توجد تلك اآلراء يف س��ائر املصادر ،واس��تند إليه بع��ض الفقهاء يف نقل

بعض آراء املح ّقق(((.

وم��ن ميزات��ه البارزة األخرى ه��ي نقله أقوال القدم��اء التي تواف��رت كتبهم لديه

(املتمس��ك
وتعت�بر مفقودة الي��وم ،وذلك من قبي��ل ما ينقله كش��ف الرموز عن كتاب
ّ

دي)((( ،أو(خمترص
(األمحدي يف الفقه
بحبل آل الرسول) البن أيب عقيل ،وكتاب
املحم ّ
ّ
َّ
األمح��دي) ،وهو خالصة (هتذيب الش��يعة ألح��كام الرشيعة)((( ،وكالمه��ا تأليف ابن
ّ

اإلسكايف ،وهذه املصادر الفقه َّية مفقودة اليوم.
جلنيد
ّ
ا ُ

وكذلك نقله عن كتاب (املصباح)((( للس�� ِّيد املرتىض ،و(الواس��طة)((( لعامد الدين

الراوندي صاحب فقه القرآن،
الطويس صاحب (الوسيلة) ،و(الرائع)((( لقطب الدين
ّ
ّ
أيضا ،ويقول يف مس��ألة انعقاد عقد النكاح بالعرب َّية« :وما ظفرت بفقيه أو
وهي مفقودة ً

تصني��ف يذهب إىل انعقاد هذا العقد بغري العرب َّية إلاَّ نس��خة لكتاب الرائع كان فيها ّ
أن

العقد باأللفاظ العرب َّية مستحب غري واجب»(((.

أيضا يف عدّ ة موارد عن (رشح رس��الة س�ّل�اّ ر) ،وه��و من الكتب
وينق��ل املؤ ّل��ف ً

عرف مؤ ّلفه((( ،وهو رشح لـ(املراس��م العلو َّية) لسلاّر (ت 448هـ
املفقودة ً
أيضا ،وال ُي َ
عل ،مس��الك األفهام،30/6 :
((( مفت��اح الكرام��ة ،533/10 :الش��هيد الثاين ،زين الدين ب��ن يّ
التنقيح الرائع.312/2 :
((( كشف الرموز.462/2 :
((( املصدر نفسه ،101 ،98/1 :الذريعة.177/20 :
مرة.
((( كشف الرموز ،79 ،67 ،66 ،59/1 :و ،...وينقل عن هذا الكتاب حوايل (ّ )24
((( املصدر نفسه ،560 ،460 ،272/1 :و ،90 ،14 ،13 ،4/2و( ...ينقل 18 :مورد ًا).
((( املصدر نفسه ،513 ،485 ،469 ،172 ،171/1 :و( ...ينقل 15 :مور ًدا).
((( املصدر نفسه.97/2 :
((( املصدر نفسه.40 :
326

درا�سة حول منهج كتاب ك�شف الرموز
اختصارا ،وينقل عنه مؤ ّلف كشف
أو 463هـ) ،و ُيعرف يف كتب الرتاجم((( بـ(الرسالة)
ً

الرموز هبذا العنوان(((.

أيضا كتاب (األركان يف دعائم الدين) للش��يخ املفيد،
ومن مصادر كش��ف الرموز ً

متوفرا لدى اب��ن إدريس والفاضل
مرتني ،وهذا الكت��اب كان
ً
حي��ث نقل املؤ ّلف عن��ه ّ

متوفرا إىل عرص الش��هيد الثاين ،وهو من كتب الش��يخ املفيد املعروفة ،لكنّه
يب ،وبقي
اآل ّ
ً
مفقود يف أ ّيامنا هذه ومع األسف(((.

مرتني
وم��ن الكتب املفقودة األخرى الت��ي ينقل عنها املؤ ّل ُ
ف يف كت��اب اإلرث ّ

(((

املرصي
كت��اب (التحري��ر يف الفق��ه) ،وه��و من تأليف :س��امل بن ب��دران ،معني الدي��ن
ّ

(ت قبل 672هـ) ،وآراؤه معروفة وخاصة يف باب اإلرث(((.

يس��ميه (رشح الرسالة) للس ِّيد املرتىض(((،
أيضا يف موارد عن كتاب
وينقل املؤ ّلف ً
ّ

ّ
ولعل املراد منه النارص َّيات ،وكتاب (املسائل النارص َّيات) كام هو واضح من عنوانه هو

عيل أطروش
رشح وتصحيح لكتاب (الفقه
ّ
النارصي) تأليف الس ِّيد أيب َّ
حممد احلسن بن ّ
الديلمي ،املل ّقب بالنارص الكبري (ت  302أو 304هـ) جدّ الس ِّيد املرتىض أل ّمه(((.
ّ

حممد باقر ،روضات اجلنّات يف أحوال
((( أعيان الشيعة،171/7 :
ّ
اخلونساري األصبهانيّ  ،املريزا َّ
قم.372/2 :
العلامء والسادات ،مهر استوارّ ،
((( كشف الرموز.547 ،540/1 :
عل ،رسائل الشهيد
((( كشف الرموز ،303/1 :الرسائر ،305/1 :الشهيد الثاين ،زين الدين بن يّ
اإلسالمي ،قم ،ط1421 ،1هـ.986/2 :
الثاين ،مکتب اإلعالم
ّ
((( كشف الرموز.477 ،448/2 :
((( أعيان الشيعة.172/7 :
((( کشف الرموز.105 ،101 ،94/1 :
((( الذريع��ة ،382/13 :و .201/15ينقل املح ّقق يف املعترب عن الكتاب املذكور هبذا العنوان يف
عدّ ة موارد .راجع :املعترب.400 ،395 ،372 ،82/1 :
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ومن الكتب األخ��رى املفقودة التي ينقل عنها املؤ ّلف (الرس��الة الغرية)((( تأليف

الش��يخ املفيد ،و(التنزيه)((( ،و(مس��ائل اخلالف)((( للس�� ِّيد املرتىض ،و(رس��الة ّ
عيل بن

بابويه)((( والد الشيخ الصدوق.

مدى الد َّقة يف نقل �آراء الفقهاء
لقد س��عى صاحب كش��ف الرموز جاهدً ا ومع اإلم��كان إىل أن ال ينقل قولاً دون
ِ
يكتف يف بعض املوارد
مراجعة كالم صاحبه ،والش��واهد تؤ ّيد هذا املدّ عى ،ومن هنا مل

بمجرد حكاية أقوال الفقهاء نقلاً عن أس��تاذه أو ابن إدريس ،بل س��عى إىل التح ّقق من
ّ

صح��ة هذا النق��ل ،ويف بعض املوارد ال يكون القول املنقول مس�� َّلماً لدي��ه فيع ّلق قائلاً :
ّ
كره .والقول بالتحريم مذهب الثالثة وأتباعهم،
«حيرم قول (آمني) آخر احلمد ،وقيلُ :ي َ
وما أعرف فيه خمال ًفا ،إلاَّ ما حكى شيخنا دام ظ ّله يف الدرس عن أيب الصالح الكراه ّية،

وما وجدته يف مصنّفه»(((.

وع�لى هذا ُيمك��ن أن ُيق��ال ّ
إن معظم ما نقله املؤ ّل��ف من أقوال إنّ�ما هو بمراجعة

مصادرها مبارشة ،فمنهج املؤ ّلف هو النقل عن املصادر مبارشة ،وبذلك يصبح كش��ف
الرموز مرج ًعا يف هذا املضامر ،ومع ذلك أشكل بعض الفقهاء عىل بعض ما نقله املؤ ّلف
((( كشف الرموز ،297 ،272 ،259/1 :و ،147/2و( ...ينقل 7 :موارد).
((( املصدر نفسه.419/1 :
((( املصدر نفسه.105 ،66 :
((( املصدر نفس��ه ،280 ،199/1 :و .421 ،176/2والقول ّ
مبني
إن رس��الة ابن بابويه مفقودة ّ
عىل القول بعدم اتحّ ادها مع كتاب فقه الرضا.
((( راجع :كش��ف الرموز ،156/1 :يف مس��ألة کراهة قول (آمني) عقيب سورة احلمدً ،
نقال عن:
احللبي ،وكذلك ،275/2 :يف بحث مس��تح ّبات اللعان واس��تحباب جلوس املرأة
أيب الصالح
ّ
حاله ،إذ نقله ابن إدريس عن املبسوط للشيخ.
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يوضح��ه كالم بحر العل��وم ،إذ قال
ممّ��ا يؤ ّدي إىل التش��كيك يف ه��ذا املنهج ،وه��ذا ما ّ
بوج��ود اختالف يف نقل األقوال ب�ين املؤ ّلف والعلاَّ مة يف املختل��ف((( ،وإليك النامذج

التالية:

احلر إذا اعتاد قت��ل العبيد إىل الش��يخ يف التهذيب
نس��ب املؤ ّل��ف القول بقص��اص ّ

واالس��تبصار ،وإىل أتباعه ،واىل اب��ن إدريس ،لكن يبدو ّ
أن هذه النس��بة غري صحيحة،
ّ
الطويس قد أفتي��ا بتعزيره من قبل
�براج وابن محزة من أتباع الش��يخ
ألن الق��ايض ابن ال ّ
ّ

احلاك��م ،ال بالقصاص ،ووافقهم عىل ذل��ك ابن إدريس ،ومن هنا ن ّبه ابن فهد عىل خطأ
هذه النسبة وعدّ ها توهمّ ً ا(((.

(((
احلر
وبمالحظ��ة كل�مات الفقهاء يف هذا الفرع  ،إذ نس��بوا القول بع��دم قصاص ّ
رباج وابن إدريس وابن محزة يبدو ّ
أن إشكال ابن فهد يف حم ّله ،نعم ،هناك
بالعبد إىل ابن ال ّ

ألن إحدى عبارتيه ّ
بحث يف خمتار ابن محزةّ ،
تدل عىل عدم القصاص فريد اإلشكال عىل

املؤ ّلف وف ًقا هلا((( ،لكن لديه عبارة أخرى خالف ذلك((( ال يرد اإلشكال عليه وف ًقا هلا.
((( راجع :الفوائد الرجال ّية.185/2 :
((( ّ
عل بن محزة ،الوسيلة
املهذب البارع ،162/5 :الرشائع ،92/2 :ابن محزة
الطويسَّ ،
ّ
حممد بن يّ
قم ،ط1404 ،1هـ ،433 :الرسائر،354/3 :
املرعيش
إىل نيل الفضيلة ،مکتبة آية اهلل
النجفيّ ،
ّ
ّ
�براج ،القايض عب��د العزيز بن نحري��رّ ،
املدرس�ين،
املهذب ،مکت��ب النرش التابع جلامعة ّ
اب��ن ال ّ
حممد بن احلس��ن ،االس��تبصار فيام اختلف
املرشف��ة ،ط1406 ،1ه��ـ،461/2 :
الطويسَّ ،
ّ
ّ
ق��م ّ
حممد بن
م��ن األخب��ار ،دار الکتب اإلس�لام ّية ،طه��ران ،ط1390 ،1هـ،273/4 :
الط��ويسَّ ،
ّ
احلسن ،هتذيب األحكام ،دار الکتب اإلسالم ّية ،طهران ،ط1407 ،4هـ.192/10 :
مؤسس��ة
((( راج��ع:
حممد ،رياض املس��ائل يف حتقي��ق األحکام بالدالئلّ ،
الطباطبائ��ي ،ع�ّل�يّ ب��ن َّ
ّ
آل البيت ،قم ،ط1418 ،1هـ ،219/16 :التنقيح الرائع.418/4 :
((( إذ ق��ال« :وإن قت��ل عب��دً ا مل ُ
خيل :إ ّما قتل عبد نفس��ه ،أو عب��د غريه ،فإن قتل عبد نفس��ه عاقبه
السلطان ،وأخذ منه قيمته» (.)433
((( إذ قال« :وال يقتل الكامل بالناقصّ ،إال إذا اعتاد قتل أهل الذمة والعبيد ،ف ُيقاد بعد ما ُيؤخذ=
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أتم عرش
نس��ب املؤ ّلف إىل الش��يخ يف النهاية((( القول بقبول ش��هادة
الصبي الذي َّ
ّ

س��نوات مطل ًقا -يف الش��جاج والقصاص وغريه -لكن يبدو عدم صحة هذه النس��بة،

رصح به الشهيد يف املسالك(((ّ ،
الصبي يف الشجاج
ألن الشيخ إنّام قال بقبول شهادة
ّ
وهو ما ّ
(((
رصح الشهيد وآخرون(((.
والقصاص ،ال يف غريمها  ،وال ُيعلم القائل باإلطالق كام َّ

وتصدّ ى صاحب الرياض للدفاع عن الفاضل يف هذه املس��ألة ،وأورد إشكالاً عىل

الش��هيد ّ
بأن كاش��ف الرموز مل ينسب القول املذكور إىل الش��يخ ،بل قال« :حكاه الشيخ

يف النهاية»((( ،وهناك اختالف بني نس��بة حكاية القول إىل ش��خص ،وبني نس��بة الفتوى
إلي��ه .وه��ذا الدفاع متّج��ه فيام لو كانت عبارة كش��ف الرموز هي ما نقله الش��هيد ،لك ّن

يرصح بإفتاء الش��يخ ،ال حكايته
الفاض��ل اآل ّ
يب يف نس��خة كش��ف الرموز املتوف��رة اآلن ّ
للفت��وى ،ومضا ًف��ا إىل ذلك ّ
فإن النس��خة املوجودة من النهاية ال يوج��د فيها حكاية هذا
القول أصلاً  ،إلاَّ أن ُيقال ّ
إن ما توافر لدى صاحب الرياض والش��هيد من النسخ خيتلف

ويقوي هذا القول عبارة الفاضل املق��داد ،إذ قال« :وأ ّما القول
ع�ّم� هو موجود بأيدين��اّ ،
اّ
عرشا ،وهو
املش��ار إليه فحكاه الش��يخ يف النهاية» ً
رشحا لعبارة املح ّقق« :وقيل :إذا بلغ ً

شا ّذ»(((.

نس��ب املؤ ّل��ف إىل اب��ن إدري��س يف مس��ألة إرث اخلنثى املش��كل الق��ول بإحصاء

=من ول ّيه فصل ما بني الد ّيتني أو الد ّية وقيمته» (.)431
((( كشف الرموز.514/2 :
((( مسالك األفهام.158/14 :
جمرد الفقه والفتوى ،دار الکتاب العربيّ  ،بريوت،
حممد بن احلسن ،النهاية يف ّ
((( راجع :الطوسيّ َّ ،
ط1400 ،2هـ.332 :
((( راجع :غاية املراد ،274/4 :جواهر الکالم.41/9 :
((( رياض املسائل.229/15 :
((( التنقيح الرائع.285/4 :
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درا�سة حول منهج كتاب ك�شف الرموز
يرصح املؤ ّلف نفس��ه بوجود اخلالف
أضالعه ،وينس��ب إليه دعوى اإلمجاع عليه ،بينام ّ
يف املس��ألةُ ،مضي ًف��ا ّ
أن ابن إدريس كان ُيفتي يف برهة م��ن الزمن مع مجاعة من معارصيه
بلزوم القرعة(((.

ويقول صاحب مفتاح الكرامة بعد أن ينقل هذه النس��بة عن كاش��ف الرموز« :إنيّ

(((
ثم ينس��ب صاحب مفتاح
تت ّبع��ت الرسائر يف نس��خ متعدّ دة فلم أجد ما ذكره اآل ّ
يب» ّ .

الكرامة القول بإعطائه نصف النصيبني يف برهة من الزمن إىل ابن إدريس(((.

أيضا بعد نقله كالم كش��ف الرموز« :ولع ّله سمع ذلك من
وقال صاحب اجلواهر ً

لسانه ،وإلاَّ
فاملحكي من الرسائر خالفه» (((.
ّ

ن��ص عبارة الرسائ��ر ،فابن إدريس -بع��د أن ينقل كالم
ولتوضي��ح املطل��ب ننقل ّ

الش��يخ املفيد يف كتاب (اإلعالم) والس�� ِّيد املرتىض يف (االنتص��ار) القائ َلني بعدّ أضالع
اخلنثى املش��كل لتعيني إرثه ،واس��تدالهلم باإلمجاع عليه -خيتار ما ذهب��ا إليه ،فإنّه قال:

« ...وق��د کان يف بعض أصحابنا املاضني (رمحهم اهلل) يتعاطى معرفة مس��ائل اخلناثى،
والرضب هلا واستخراج سهامهم بغري انکسار ،وکنّا نُجيل يف ذلك سهامنا مع سهامهم،
متّبع�ين کالمهم قبل إعامل نظرنا يف املس��ألةِ ،
إذ األُذن البکر تقبل ما يرد عليها بال رو ّية
وال نظ��ر ،وه��ذا غري حمم��ود عقلاً ورش ًع��ا ،فحيث تأ ّملنا املس��ألة وأعطين��ا النظر ح ّقه

صحتها،
وس�برنا أقاويل أصحابنا وکتبهم وجدناها بخالف ما کنّا عليه ،فکش��فنا قناع ّ

وأوضحنا غياهب ظلمتها»(((.
((( كشف الرموز.476/2 :

((( مفتاح الكرامة( ،ط.ق).215/8 :
((( املصدر نفسه.216 :
((( جواهر الكالم.282/39 :
أن ّ
((( الرسائ��ر .280/3 :وينبغ��ي التنبيه إىل ّ
نص ه��ذه العبارة عن=
العالم��ة يف املختلف :ينقل ّ
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فيظهر من ذلك ّ
رأي آخر يف هذه املسألة ،لكنّنا ال نعلم
أن ابن إدريس كان له ساب ًقا ٌ

ماه َّي��ة ذل��ك الرأي ،وهل إنّه القرعة أم س��واها ،إلاَّ أن ُيقال :ألنّه ينتقد وبش��دّ ة اختيار
الشيخ القرعة يف هذه املسألة يف كتاب اخلالف ،ومراده من بعض األصحاب هو الشيخ،

ثم ا ّطلع عىل فتوى فقهاء آخرين والحظ استدالهلم فرجع
وقد كان يتّبعه يف هذه املسألةّ ،

جمرد احتامل ،وعليه فال يمكن أن ُينسب إىل
عن تبنّي اإلفتاء بالقرعة ،لكن هذا ال يعدو ّ

اب��ن إدريس أنّه كان يف برهة من الزمان يقول بالقرعة ،وال يمكن ا ّدعاء أنّه كان يف برهة
يقول بإعطاء نصف النصيبني ،كام نسبه إليه صاحب مفتاح الكرامة.

وم��ن جهة أخرى ّ
فإن احتامل س�ماع كاش��ف الرموز من لس��ان اب��ن إدريس -كام

احتمل��ه صاحب اجلواهر -يف غاية الضعف وال ُبعد بمالحظة س�� ّن ابن إدريس (مولود

(((
(حي إىل سنة 672هـ) ،فإذا فرضنا ّ
ىّ
أن
،543
ومتوف 598هـ)  ،وس ّن كاشف الرموز ّ

كاش��ف الرموز توفيّ يف سنة (672هـ) ،وكان عمره عندما أدرك ابن إدريس عىل ّ
األقل

عرشين عا ًما ،فعىل ّ
أقل تقدير سيكون عمره حني وفاته ( )94عا ًما ،وهذا بعيد ،مضا ًفا
إىل ذل��ك ّ
أن أصحاب الرتاجم مل يذكروا املح ّقق ضمن تالم��ذة ابن إدريس ،فضلاً عن

كاشف الرموز.

نقل املؤ ّلف يف باب صالة اجلامعة عن الشيخ قوله بالتفصيل يف اجلامعة بني اجلمعة

وغريها فيام لو أدرك املأموم اإلمام راك ًعا ،إذ نس��ب إليه أنّه ذهب يف اخلالف واملبس��وط
إىل ّ
أن املأم��وم يدرك صالة اجلمع��ة بإدراك الركوع ،وأنّه ذهب يف النهاية واالس��تبصار

صحة
واملبس��وط إىل أنّه ال يدركها يف غري اجلمعة ،وبالرجوع إىل كالم الشيخ نعلم عدم ّ
هذه النسبة ،كام ن ّبه عليه بعض ّ
املتأخرين(((.

=الرسائر .املختلف.99/9 :
((( دائرة املعارف اإلسالم َّية الكربى.718/2 :
((( كش��ف الرموز ،107/1 :مفت��اح الكرامة (ط.ق) ،432/8 :جواه��ر الکالم=،149/11 :
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درا�سة حول منهج كتاب ك�شف الرموز
االختالفات بني خمتلف العلاَّ مة وك�شف الرموز
تقدّ م رأي صاحب الفوائد الرجال َّية يف ّ
مدون قبل خمتلف الشيعة،
أن كشف الرموز َّ

وبينه�ما اخت�لاف يف نقل أق��وال العلامء ،ولرف��ع االختالف ينبغي الرج��وع إىل املصدر
املنق��ول عنه ،واجلدي��ر بالذکر ّ
أن هذه االختالفات أحيانًا تك��ون يف كمية نقل األقوال،

أيّ :
إن أحدمه��ا ُيش�ير إىل فروع خالف َّية أكث��ر من اآلخر ،وينقل األق��وال الواردة فيها،
ٍ
ع��دد أكرب من أقوال الفقه��اء ،وهذا نمط من االخت�لاف بينهام ،لكن
ش�يرا بذلك إىل
ُم ً
أحيانً��ا يكون االختالف بينهام عىل نمط آخر يؤ ّدي اىل التضارب يف نقل األقوال بينهام،
ولنذکر نامذج من ذلك فيام ييل:

 .1حكم ماء البئر املالقي للنجاسة:

ُيذكَر يف كش��ف الرموز القول بتع ّبدية نزح البئر ،وال يش�ير املختلف إىل ذلك ،ويف

تنجس البئر باملالقاة إىل الشيخ يف التهذيب فقط ،لكن
نسب القول بعدم ّ
كشف الرموز ُي َ
أيضا ،وبذلك يمتاز كش��ف الرموز من املختلف يف
املختل��ف ُيضيف إليه ابن أيب عقيل ً

يتطرق إليها املختل��ف ،إلاّ ّ
نقصا من
أن فيه ً
ه��ذا الفرع ببيان الق��ول بتع ّبدية النزح ،إذ مل ّ

يرصح يف املختلف بقول عدد
جه��ة أخرى ،وهو عدم ذكره رأي ابن أيب عقي��لً ،
وأيضا ّ

بالتنجس ،بينام يكتفي كش��ف الرموز بنقل قول الش��يخني والس�� ّيد
من الفقهاء القائلني
ّ

املرت�ضى ،ويف هذه املس��ألة خيت��ار مؤ ّلف كش��ف الرموز ق��ول األكثر ،وينس��ب القول
بمجرد
التنجس
اآلخر إىل الش��ذوذ يف ع�صره ،خال ًفا للعلاّ م��ة ،إذ اختار القول بع��دم ّ
ّ

املالقاة(((.

=وعبارة اجلواهر كالتايل« :وما عن كش��ف الرموز -من ّ
ف��رق بني اجلمعة واجلامعة،
أن الش��يخ ّ
فذه��ب يف اخل�لاف واملبس��وط إىل أنّه يدرك اجلامع��ة بإدراكه راك ًع��ا ،ويف النهاية واالس��تبصار
واملبسوط يف اجلمعة إىل أنّه ال يدرك -يرده مالحظة كالم الشيخِ ،
فالحظ وتأ ّمل».
ّ
((( خمتلف الشيعة ،178/1 :كشف الرموز.49-48/1 :
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 .2حكم ماء البئر املالقي للدماء الثالثة:

رباج وابن
ن ََسب املختلف القول بلزوم نزح مجيع ماء البئر إىل الشيخ وسلاّ ر وابن ال ّ

الطويس ،ويف املختلف ُيشري إىل
إدريس ،بينام اقترص كشف الرموز عىل نسبته إىل الشيخ
ّ

مروي ّ
يدل عىل قول
يرصح بعدم وجود حديث
قول املفيد والصدوقني ً
ّ
أيضا ،وكذلك ّ
الشيخ ،لكنّه يتصدّ ى بنفسه لذكر الدليل له(((.

املتنجس بام سوى اخلمر من املسكرات:
 .3تطهري البئر ّ

َ
القول بلزوم نزح مجيع ماء البئر إىل الشيخ املفيد
نسب كاشف الرموز تب ًعا للمح ّقق

الطويس ،وأشار إىل ّ
أن هذه الفتوى مل تكن معروفة قبل هؤالء الثالثة،
والس�� ِّيد والشيخ
ّ

رصح هبذا القول
وأ ّما املختلف فلم ّ
يتعرض هلذا البحث أصلاً  ،لكن صاحب املختلف ّ
يف املنته��ى ،وا ّدع��ى أولاً عدم وجود رواية ّ
ت��دل عليه ،لكنّه بعد ذل��ك تبنّى هذا الرأي

مس��تنب ًطا حكمه من الروايات التي ذكرها كاشف الرموز ضمن ما ُيمكن االستناد إليه،
وإن عدّ ها دليلاً إقناع ًيا(((.

 .4حكم الطهارة من اخلبث باملاء املضاف:

َ
القول بمنع التطهري باملضاف إىل الشيخ فقط ،ونسب اجلواز
نس��ب كاشف الرموز

إىل املفيد والس��يد املرتىض ،وأ ّما خمتلف الش��يعة فقد عدّ الش��يخ املفيد من القائلني باملنع
جلنيد وابن إدريس ،بل نس��ب
ً
رباج وابن ا ُ
أيضا ،مضا ًفا إىل س�ّل�اّ ر وأيب الصالح وابن ال ّ

هذا القول إىل مشهور العلامء(((.

وك�ما ه��و واضحّ ،
فإن اختالف الكتابني يف نقل رأي الش��يخ املفيد أ ّدى إىل التضا ّد
بينهام ،إذ ّ
إن أحدمها ن ُِسب إليه القول باجلواز ،واآلخر املنع.
((( خمتلف الشيعة ،197/1 :كشف الرموز.50/1 :
((( كشف الرموز ،49/1 :املعترب ،58/1 :منتهى املطلب.70/1 :
((( كشف الرموز ،58/1 :خمتلف الشيعة.222/1 :
334
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ويب��دو ّ
أن العلاَّ م��ة فهم عدم اجل��واز من إطالق عب��ارة املفيد يف املقنع��ة ،إذ قال:

«وال جي��وز التطهري باملي��اه املضافة»((( ،فتش��مل الطهارة احلدث واخلب��ث ،بينام مل يفهم

كاش��ف الرموز اإلطالق منها ،بل فه��م ّ
أن املراد خصوص الطهارة من احلدث هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى استند إىل ما نقله املح ّقق عن الشيخ املفيد يف املسائل اخلالف ّية من

القول باجلواز((( ،أو إنّه ا ّطلع مبارشة عىل هذا القول يف كتاب املسائل اخلالف ّية.
 .5حكم قراءة السورة يف الصالة:

نسب العلاَّ مة إىل ابن أيب عقيل القول بوجوب السورة يف حالة االختيار ،بينام نسب

إليه يف كش��ف الرموز عدم الوجوب ،ويبدو ّ
احلق مع كاش��ف الرموز كام ذكره بعض
أن ّ
ألن العبارة املنقولة عن كتاب ابن أيب عقيل ّ
املتأخرينّ ،
ّ
تدل عىل عدم وجوب السورة(((.

 .6فهم خالف الظاهر من كالم الفقهاء:

املتأخرين ّ
ا ّدع��ى بعض ّ
أن املؤ ّلف فهم يف بع��ض املوارد خالف الظاهر من كلامت

الفقه��اء ،وذل��ك من قبيل رأي الش��يخ يف إرث اخلنثى املش��كل ،إذ ا ّدع��ى اإلمجاع عىل
يوضح
القول بالقرعة يف تعيينه فيام لو تساوى انقطاع البول من كال اآللتني((( ،واملؤ ّلف ّ

رأي الش��يخ قائلاً « :وا ّدعى عليه اإلمجاع -أعني ع�لى اخلرب -ال عىل الفتوى» ،فاملؤ ّلف

أن الش��يخ ينقل اإلمجاع عىل خ�بر «القرعة ّ
يفه��م ّ
لكل أمر مش��كل» ،وليس عىل اإلفتاء

بالقرعة(((.

حممد بن النعامن ،املقنعة ،املؤمتر العاملي أللف ّية الشيخ املفيد ،قم ،ط1413 ،1هـ:
حممد بن َّ
((( املفيدَّ ،
.64
((( املعترب.82/1 :
((( املصدر نفسه ،153 :و ،142/2مفتاح الكرامة.60/7 :
املرشفة ،ط،1
قم ّ
املدرس�ينّ ،
حممد بن احلس��ن ،اخلالف ،مکتب النرش التابع جلامعة ّ
((( الط��وسيّ َّ ،
1407هـ ،106/4 :و.385
((( كشف الرموز.457/2 :
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ولكن صاحب مفتاح الكرامة يرى ّ
أن هذا الفهم من كالم الش��يخ خمالف ملا فهمه

األصحاب ،إذ فهموا أنّه نقل اإلمجاع عىل اإلفتاء بالقرعة(((.

ت�أ ّثره بالفقهاء
مرت احلركة الفقه َّية بمرحلة مجود أصابت حركة االجتهاد يف تلك احلقبة ،فنهض
ّ

ابن إدريس للتصدّ ي هلا من خالل انتقادها ،والس��عي لتشجيع الفقهاء عىل تدوين كتب
ِ
ـي وتالمذته من
فقه ّية عميق��ة((( ،فرتك ذلك أثره يف اجلهاد
العلمي لفقهاء كاملح ّقق احل ِّل ّ
ّ
قبي��ل الفاضل اآليب والعلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل ،فهؤالء هم الذي محلوا لواء املس�يرة التي انطلقت
ّ
أن مدرس��ة املح ّقق ِ
باكورهتا عىل يد ابن إدريس ،وعىل الرغم من ّ
احل يِّ ّل الفقه َّية هي التي
ترك��ت أعظم األثر يف كش��ف الرم��وز ،إلاَّ أنّه ال ينبغي جتاهل تأثري فقه��اء من قبيل ابن

الفقهي للمؤ ّلف ،و ُيمكن أن تُعدّ املوارد التالية شواهدَ عىل هذا املدّ عى:
إدريس يف الفكر
ّ

 .1االتفاق يف بعض الفتاوى:

يتّفق صاحب كشف الرموز مع املح ّقق من جهة يف بعض اآلراء املختارة ،وكذلك

يتفقان مع ابن إدريس من جهة أخرى يف بعض الفروع من قبيل:

أ .اس��تحباب توجيه املحترض إىل القبلة((( ،خال ًفا للشيخ املفيد وظاهر كالم الشيخ
الطويس يف النهاية ،إذ قاال بالوجوب.
ّ

ب .الق��ول ّ
إن جه��ة الكعبة قبل�� ٌة للبعيد عن املس��جد احلرام ،خال ًفا لرأي الش��يخ
الطويس ،ووفا ًقا للس ّيد املرتىض(((.
ّ

((( مفتاح الكرامة (ط .ق).215-214/8 :
((( راجع :مقدّ مة الرسائر.
((( كشف الرموز.86/1 :
((( املصدر نفسه.131 :
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جـ .لزوم ك ّفارتني عىل املعتكف الذي جامع يف النهار(((.
د .عدم كفاية اهلدي الواجب عن عدّ ة أشخاص ،وكفاية اهلدي املستحب عن سبعة
أشخاص إذا كانوا من أرسة واحدة(((.

 .2االتْباع يف بعض الفتاوى:

أفت��ى املؤ ّلف يف بعض املوارد تب ًعا البن إدري��س ،وأحيانًا تب ًعا للمح ّقق ،من قبيل:

ّ
بح��ل الصي��د املتجه نحو احل��رم ،وفتواه بعدم ج��واز اجلهر يف ص�لاة الظهر من
فت��واه

ي��وم اجلمع��ة يف صالة الفرادى ،فقد تب��ع ٌّ
كل من املؤ ّلف وأس��تاذه املح ّقق اب َن إدريس،
األول ،وعدم
خال ًفا للش��يخ
الطويس ،فقاال بعدم احلرمة وعدم لزوم الكفارة يف الفرع ّ
ّ
اجل��واز يف الف��رع الثاين((( ،ومن م��وارد اتّباعه املح ّقق :فتواه بعدم رشط ّية س��داد الرأي
وعدم الس��فاهة يف االبن األكرب املس��تحق للحبوة ،خال ًفا للش��يخ وابن إدريس ،إذ أفتيا

باالش�تراط((( ،وفت��واه بكراهة أكل العلب��اء والنخاع وأجزاء أخرى م��ن الذبيحة ،تب ًعا
للمح ّقق ،وخال ًفا للشيخ وابن إدريس(((.

((( كشف الرموز.321 :
((( املصدر نفسه.367 :
ِ
األس��دي ،املقترص يف رشح
حممد
ّ
((( الرسائ��ر ،566/1 :اب��ن فه��د احل ّ يِّل ،مج��ال الدين أمحد ب��ن َّ
املخترص ،جممع البحوث اإلس�لام ّية ،مش��هد ،ط1410 ،1هـ ،152 :كشف الرموز،405/1 :
حممد بن احلس��ن ،املبس��وط يف فقه اإلمام َّية ،املکتب��ة الرضو ّية إلحياء
النهاي��ة ،228 :الطويسَّ ،
ت��راث اجلعفر ّية ،طه��ران ،ط1387 ،3ه��ـ ،343/1 :الرسائ��ر ،298/1 :املعت�بر،304/2 :
كشف الرموز.180/1 :
جم��رد الفقه والفتوى ،624 :الرسائ��ر ،258/3 :املح ّقق
((( كش��ف الرموز ،451/2 :النهاية يف ّ
ِ
قم ،ط،1
املرعيش
احل يِّ ّل ،نجم الدين جعفر بن احلس��ن ،الرسائل التس��ع ،مکتبة آية اهلل
النجفيّ ،
ّ
ّ
1413هـ.253 :
((( كشف الرموز.370/2 :
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 .3نامذج من استدالالت كشف الرموز:

تكشف نامذج من استدالالت كشف الرموز عن تأ ّثر مؤ ّلفه باملح ّقق وابن إدريس،

فتم ّثل ش��اهدً ا آخر عىل تأ ّثره هبام ،من قبيل تأ ّثره باملح ّقق يف اس��تدالله عىل حرمة قول:

ّ
(آم�ين) يف الصالة بل��زوم اللغو ّيةّ ،
واس��تدل به
ف��إن هذا الق��ول ورد يف كالم املح ّقق،

النبوي عىل وجوب التسليم يف الصالة متّب ًعا
كاشف الرموز((( ،وكذا استدالله باحلديث
ّ
فيه املح ّقق يف املعترب ،ومستندً ا إىل مالحظة أدب ّية استفاد منها الوجوب(((.
وممّا ُيشري إىل تأ ُّثره بابن إدريس املوارد التالية:
•اس��تدالله عىل عدم جواز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني من غري رضورة،
باش�تراط الرتتيب ب�ين أعامل
احل��ج((( ،لكنّه خال��ف ابن إدريس يف اس��تثناء
ّ
الرضورة ،إذ ذهب ابن إدريس إىل عدم جواز التقديم مطل ًقا ،بخالف املؤ ّلف

ّ
اس��تدل هبذا الدليل عىل عدم اجلواز يف غ�ير الرضورة ،وأقام دليلاً آخر
الذي

عىل اجلواز حال الرضورة.

﴿ج َع َل
•اتفاقه مع ابن إدريس يف تقبل استدالل الس ِّيد املرتىض باآلية الرشيفةَ :
ّ
اس��تدل هبا الس�� ِّيد املرتىض عىل ّ
أن جهة الكعبة قبل ٌة ملن
اهللُ ا ْل َك ْع َب َة ،((( ﴾...إذ

هو بعيد عنها((( ،وكذلك جوابه عن استدالالت القول املخالف.

•اتفاقه مع ابن إدريس يف طريقة استدالله عىل عدم جواز اجلهر يف صالة الظهر
((( كشف الرموز ،157 :املعترب.186/2 :

((( كشف الرموز ،163/1 :املعترب.233/2 :
((( كشف الرموز ،380/1 :الرسائر ،575/1 :و.624
((( املائدة.97 :
((( كشف الرموز.131/1 :
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ي��وم اجلمعة يف صالة الفرادى((( ،إذ اتّبع أس��لوب اب��ن إدريس يف إثبات عدم

مرج ًحا إ ّياه عىل أسلوب املح ّقق(((.
عقيلّ ،
اجلواز ،وهو أسلوب ّ

وك��ذا ُيمك��ن الق��ول ّ
إن املؤ ّلف يف قس��م األد ّلة الت��ي عبرّ عنها يف كش��ف الرموز
باألص��ل املس�� َّلم كان متأ ّث ًرا بمنهج أص��ول املذهب لدى ابن إدريس الذي اس��تند إليه
مرارا ،وعىل الرغم من ّ
أن ُمراد ابن إدريس من أصول املذهب خيتلف بحسب املورد(((،
ً

يب باألصل املس�� َّلم ،وذل��ك من قبيل
لكنّ��ه يتطاب��ق أحيانًا م��ع ما عبرّ عن��ه الفاضل اآل ّ
الق��ولّ :
إن أصل املذهب يقتيض هذا احلك��م ،ومراده من أصل املذهب إحدى القواعد
الفقه َّية.

أيضا -وكام سيأيت بيانه(((ّ -
أن املؤ ّلف تأ َّثر يف علم الدراية بأستاذه املح ّقق
وال ريب ً

ِ
احل يِّ ّل ،وبمعارصه الس ِّيد أمحد بن طاوس الرجا ّيل املعروف.

الأد ّلة الفقه َّية
يب يف كتابه (كشف الرموز) إىل األد ّلة األربعة ،وهي( :الكتاب،
اس��تند الفاضل اآل ّ

الس��نّة ،اإلمجاع ،العقل) .وسندرس فيام يأيت مباين املؤ ّلف يف هذه األد ّلة ،وكيف ّية تعبريه

عنها ،ومدى استفادته منها.

((( الرسائر ،298/1 :كشف الرموز.180/1 :
((( املصدر نفسه ،املعترب.305-304/2 :
((( ينبغ��ي التنبيه ع�لى ّ
املهمة لدى ابن
أن مبنى (مقتىض أصول املذه��ب) ُيعدّ أحد املباين الفقه َّي��ة ّ
مرة ،ممّا يكش��ف ع��ن أمه ّيته
إدري��س ،إذ ذك��ر هذا االصط�لاح وما يق��رب منه أكثر م��ن مئتي ّ
عيل ،حياة وفك��ر ابن إدريس:
لدي��ه.
وللتع��رف بنحو أكثر ع�لى املوضوع راجعّ :
ّ
مه��ت بناريّ ،
.295-276
((( يف بحوث علم الدراية من هذا الكتاب.
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 .1الكتاب الكريم

ّ
اس��تدل فيها املؤ ّلف بالقرآن الكريم سواء إلثبات رأيه
حينام نس��تقيص املوارد التي

وخمتاره ،أم لالستدالل عىل آراء غريه ،نفهم ما ييل:

إن املؤ ّلف يف مقام االستدالل يستفيد من اآليات ّ
ّأولاً ّ :
أقل من الروايات ،و ُيمكن
بس��هولة إثبات هذا املدّ عى بإجراء مقارنة إمجالية بني موارد استناد املح ّقق ِ
احل يِّ ّل باملعترب
إىل القرآن ،واملوارد التي استند هبا كشف الرموز إليه ،وعىل الرغم من ّ
أن املعترب يقترص
عىل رشح قس��م العبادات من املخترص النافع ،لكنّه استند إىل القرآن يف هذا القسم فقط
أكثر من ّ
كل ما استفاده كشف الرموز.

ٍ
ّ
ثم
ثان ًي��ا :يتخ��ذ املؤ ّلف عدّ ة مناهج يف اس��تناده إىل القرآن ،فتارة
يس��تدل عىل قول ّ
خيت��اره((( ،وأخرى يض ِّعف االس��تدالل باألد ّلة القرآنية وال يرت�ضي القول الذي قامت
(((
(((
ثم ُيشري إىل أد ّلته ،ومنها
عليه  ،وثالثة يتعامل معها كمؤ ّيد ال أكثر  ،وقد يذكر القول ّ

اآليات مكتف ًيا بذلك دون توضيح موقفه منها(((.

إن نس��بة االستدالل باألد ّلة القرآن ّية يف قسم العبادات ّ
ثال ًثاّ :
أقل منها يف املعامالت

والعقود واإليقاعات واألحكام ،ففي قس��م العبادات حوايل س��تني مور ًدا يستند هبا إىل
القرآن ،بينام يصل ذلك يف قسم املعامالت واألحكام إىل ( )118مور ًدا.

راب ًعا :ال يتّبع املؤ ّلف طريقة خاصة يف ترتيب األد ّلة يف مقام االستدالل ،فتارة نراه

ثم ُيتبعه بسائر األد ّلة((( ،وأخرى ال يقدّ مه(((.
ُيقدِّ م الدليل
القرآين َّ
ّ
((( كشف الرموز.219 ،165 ،164 ،131/1 :
((( املصدر نفسه.310 ،184 ،208 :
((( املصدر نفسه.472 ،100 :
((( املصدر نفسه.433 ،391 ،362 :
((( املصدر نفسه.433 ،346 ،30 :
((( املصدر نفسه.311 ،58 ،56 :
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 .2السنّة

عمدة ما يس��تند إليه املؤ ّلف يف مقام االس��تدالل هو الس��نّة والروايات الواردة عن

أه��ل البيت ،لكنّ��ه ال يعتمد عىل ّ
كل رواي��ة تقع بني يديه ،بل خيت��ار الرواية التي
رصح ب��ه يف املقدّ مة الثانية م��ن املقدّ مات
تتواف��ر عىل املعاي�ير التي يؤمن هبا ،وه��ذا ما ّ

الثالث التي ذكرها يف ّأول كتابه ،وتقدّ مت اإلشارة إليها.
ٍ
يسميها :األثر،
يس��تعمل كش��ف الرموز عبارات ّ
متنوع ًة للتعبري عن الس��نّة ،فتارة ّ
النص(((،
وأخ��رى :النقل ،وثالث��ة :اخلرب ،ويذكر أحيانً��ا :الرواية ،ويف بعض امل��واردّ :

التنوع متعارف عند القدماء ،لكن ليس من الواضح ّ
خاصا لدهيم
أن هناك قصدً ا ً
وه��ذا ّ
كل تعبري بعينه ،وربام يفهم من كلامت املح ّقق ِ
وراء ّ
احل يِّ ّل((( ويتبعه كش��ف الرموز((( ّ
أن
ّ ُ
«النص» يف الغالب هو الدليل
املراد من
النبي ،وأ ّما
ّ
القرآين ،و«الرواية» ما نُقل عن ّ
ّ

األئمة.
«األثر» ف ُيستعمل غال ًبا يف املنقول عن ّ
ِ
قسم
ثم ّ
وقد ذكر املح ّقق احل يِّ ّل يف مقدّ مة املعترب األد ّلة التي ُيستند إليها يف األحكامّ ،
الن��ص بأنّه« :ما ّ
دل عىل املراد منه
وعرف
الدليل
ّ
القرآين عىل قس��منيّ :
النص والظاهرّ .
ّ
من غري احتامل»(((.

املتأخرين فرو ًقا بني األثر واحلديث وبينهام وبني اخلرب ،من قبيلّ :
وذكر بعض ّ
أن األثر

أعم منهام(((.
هو ما نُقل عن الصحا ّ
يب ،واحلديث هو ما نُقل عن ّ
النبي ،واخلرب ّ
«النص» آيات القرآن الكريم.
((( غال ًبا ما يقصد من
ّ
((( الرسائل التسع 124 :و.129

((( كشف الرموز 57/2 :و.438
((( املعترب.28/1 :
قم ،بدون تاريخ:
البهائي
((( راجع:
العامل ،مرشق الشمسني وإکسري السعادتني ،مکتبة بصرييتّ ،
ّ
يّ
.24-22
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مالحظات:

األوىل :كشف الرموز يس��تند إىل روايات غري موجود يف املصادر الفقه َّية
املالحظة ّ

والروائ َّية.

ٍ
روايات غري موجودة يف املصادر الروائ َّية
انفرد كشف الرموز يف بعض املوارد بنقل

والفقه َّية املعتربة ،من قبيل املوارد التالية:

•يقول املؤ ّلف يف اس��تدالله عىل حرمة نخع الذبيحة -أي فصل رأس الذبيحة
ّ
«ويدل عىل ذلك ما ذكر يف كت��اب حريز ،عن أيب عبد
قب��ل خ��روج روحها:-

اهلل ،ق��ال :قلت :الرجل يذب��ح فينخعها ،قال( :أس��اء) ،قلت :أترتك أو

تؤكل؟ .قال( :بل تؤكل)(((.

ثم يس��تند املؤ ّلف إىل ه��ذه الرواية إلثبات حرمة نخع احلي��وان ،وح ّلية أكله،
ّ
والرواية املذكورة -كام تُشري حاشية النسخة املح ّققة من الكتاب-غري موجودة
هيتم ّ
املتأخرون عن املؤ ّلف بنقلها،
يف املصادر الفقه َّية أو الروائ َّية املعروفة ،ومل ّ

عمن نخع
وال يوجد هذا املضمون سوى يف دعائم اإلسالم ،إذ ورد أنّهُ :سئل ّ
الذبيحة من قبل أن متوت -يعني يكرس عنقها « فقد أس��اء ،فال بأس بأكلها».

وحيتمل أن تکون رواية الدعائم مروية باملعنى ،فتكون متّحدة مع ما يف كشف

الرموز(((.

النبي رواية« :قطع اإلس�لام أرحام اجلاهل ّية» ،ويس��تند
•ينقل املؤ ّلف عن ّ
إليها إلثبات عدم شمول الوص ّية لألقارب قبل اإلسالم(((.

((( كشف الرموز.354/2 :
حممد ،دعائم اإلس�لام وذکر احل�لال واحلرام والقضايا واألحکام،
(((
التميم��ي املغربيّ  ،نعامن بن َّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط1385 ،2هـ.175/2 :
ّ
((( كشف الرموز.77/2 :
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وهذه الرواية غري موجودة يف املصادر الروائ َّية الش��يع َّية والس��ن َّية ،لكن بعض

الفقه��اء ّ
املتأخري��ن عن كاش��ف الرموز اس��تند إليها ،ويبدو أنّه اتّبع كاش��ف
الرموز(((.

ثم ّ
األول ناقش االس��تدالل هبذه الرواية فض ّعفها سندً ا ودالل ًة(((،
إن الشهيد ّ
ّ
وللش��هيد الث��اين بيان قري��ب منه ،إذ يق��ول« :وداللتهام عىل ذل��ك ممنوعة مع

(((
شريا إىل احلديث املذكور.
تسليم سند ّ
األول» ُم ً

ونقاش هذين الفقيهني يف صحة س��ند الرواية يكشف عن توافر بعض املصادر

الروائ َّية يف أيدهيام التي تنقل الرواية مسندة ،لكنّهام يناقشان يف صحة هذا السند.

املالحظة الثانية :التصحيف يف نقل الروايات.
عيل بن رئاب ع��ن اإلمام الصادق الرواية التالية:
نقل��ت مصادر احلديث عن ّ

وبز وجوهر ،فق��ال« :ليس ألحد فيها ش��فعة»(((،
دارا برقيق ومت��اع ّ
يف رج��ل اش�ترى ً
«دارا»،
والفاضل اآل ّ
يب روى هذه الرواية يف كشف الرموز ،لكنّه ذكر فيها «دراهم» بدل ً
ورصح بذلك بعض الفقهاء كصاحب مفتاح الكرامة والتنقيح الرائع وجواهر الكالم،
ّ
((( إيضاح الفوائد.489/2 :
مؤسسة
حممد بن مجال الدين مک ّّي
((( الش��هيد ّ
العامل ،الدروس الرشع ّية يف فقه اإلمام َّيةّ ،
األولَّ ،
يّ
املدرسني ،قم ،ط1417 ،2هـ.309/2 :
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
عل العام�ّل�يّ  ،الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمش��ق ّية ،مکتبة
((( الش��هيد الثاين ،زي��ن الدين بن يّ
الداوري ،قم ،ط1410 ،1هـ.29/5 :
ّ

املدرسني،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
عل ،من ال حيرضه الفقيهّ ،
((( الصدوقَّ ،
حممد بن يّ
حممد بن احلسن ،هتذيب األحکام ،دار الکتب اإلسالم ّية،
قم ،ط1413 ،2هـ،80/3 :
الطويسَّ ،
ّ
حممد بن احلس��ن ،تفصيل وس��ائل الش��يعة إىل
احلر
العاميلَّ ،
طه��ران ،ط1407 ،4هـّ ،167/7 :
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط1409 ،1هـ.406/25 :
حتصيل مسائل الرشيعةّ ،
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ٍ
(دارا)
وم��ن هنا يقول الفاضل املق��داد« :ونقل اآل ّ
يب الرواية عىل وجه آخ��ر ،و هو بدل ً

(دراهم) ،وجعل وجه س��قوط الش��فعة كون الدراهم هي املبيعْ ،
صح نقله فهو کام
فإن ّ
قال ،وإلاّ فالظاهر أنّه تصحيف»(((.

ويق��ول صاحب اجلواهر« :ومن الغريب ما يف بعض الكتب من املناقش��ة يف اخلرب

املزبور ّ
يب يف كشف الرموز رواه( :رجل اشرتى دراهم برقيق ومتاع) ،إذ هو وإن
بأن اآل ّ
معارضا ملا يف
كان كذلك كام هو عندنا يف نسخة قديمة ،لكنّه من الغلط الذي ال يصلح
ً

اجلوامع العظام وكتب الفروع»(((.

املتضمنة لكلمة
وصاحب مفت��اح الكرامة يقول -بعد نقل عبارة كش��ف الرم��وز
ّ

مرتني كاش��ف الرموز (يف رجل اشرتى دراهم
(دراهم)« :-وأ ّما اخلرب ّ
األول فقد رواه ّ

برقي��ق ومتاع ...اخلرب) ،بل ظاهره أنّه ال يعرف فيها لفظ الدار فيها أصلاً  ،قال يف رشح

نصه ،قال فيها
قوله يف النافع( :وقيل :تس��قط الش��فعة اس��تنا ًدا إىل رواية فيها احتامل ما ّ
وبز وجوهر ،فالتعدّ ي إىل
ألنا مقصورة عىل من اش�ترى دراهم برقيق ومت��اع ّ
احتامل ،هّ

غ�ير ذلك من املحتم��ل ،وكذا حيتم��ل أن تكون الرشك��ة يف الدراهم) انته��ى ،وكالمه
مناص له
كالرصي��ح يف أنّه لي��س هناك دار ،وإلاَّ مل��ا احتمل هذين االحتاملني ،ألنّ��ه ال
ّ

صحيحا ليس فيه في�ما وجده لفظ (دار) ،وه��و من العلامء
عنه�ما ،ألنّ��ه لئن كان اخل�بر
ً
املتقدّ مني الكبار ممّن إذا قال يسمع ،فال بدّ من أن يكون قد تأ ّمل وتت ّبع ،فقد حصل وه ٌن

يف اخلرب من هذه اجلهة»(((.
((( التنقيح الرائع.89/4 :

((( جواهر الكالم.337/37 :
((( مفتاح الكرامة (ط.ق) .366/6 :واملوجود يف النسخة املتو ّفرة من كشف الرموز (طبعة مجاعة
ثم يذكر (دراهم) بني قوسني كنسخة
«دارا» ّ
«دارا» ،ويف ص ،394يذكر ً
املدرسني) ،390 :كلمة ً
ّ
بدل ،فيمكن القول بوجود التصحيف يف الرواية ،ويحُ تمل ّ
خصوصا يف=
النس��اخ،
ً
أن اخلطأ من ّ
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املالحظة الثالثة :الدراية.
امتاز كشف الرموز يف جمال علم احلديث بعرض مسائل الرجال والدراية بمستوى

مصدرا يف هذين العلمني ُيس��تند إليه و ُيس��تفاد منه ،وال ريب ّ
أن املؤ ّلف قد
ُيمكن عدّ ه
ً
تأ ّث��ر يف ه��ذا املج��ال باملح ّقق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وبمعارصه أمحد ب��ن طاوس ،الرج��ا ّيل املعروف،
كث�يرا يف املعترب لبحوث عل��م الرجال والدراية ،واملش��هور ّ
أن
تعرض
واملح ّق��ق ً
أيض��ا ّ
ً

الس�� ِّيد ابن طاوس((( ه��و ّأول من ذكر تقس��يم احلديث عىل أربعة أقس��ام( :الصحيح،
واحلس��ن ،واملو ّثق ،والضعيف) ،ثم ُش ِ
��وهد يف كتاب املعترب ،ومن بعده كشف الرموز،
ّ

وهو التقسيم املشهور بني العلامء.

النجايش
ق��ال يف أعيان الش��يعة« :ويف رج��ال بحر العلوم :وم��ن املعتمدين ع�لى
ّ
واملس��تندين إليه يف أحوال الرجال قبل العلاَّ مة ش��يخاه الس��يدان الثقتان :الس�� ِّيد أمحد

األول ،وممّن أكثر االس��تناد إليه وأظهر
عيل بن طاوس،
خصوصا ّ
ً
ابن طاوس ،والس��يد ّ

االعتامد عليه قبل العلاَّ مة شيخه املح ّقق ،وكتابه املعترب مشحون بذلك»(((.

النجايش
الحظ هذا االعتامد يف كشف الرموز جل ًّيا حيث استند املؤ ّلف إىل قول
و ُي َ
ّ
مرارا ،وذلك من قبيل رأيه يف هش��ام بن س��امل ،إذ قال ّ
إن:
يف توثي��ق الرواة وتضعيفهم ً

«الكش روى يف هشام بن سامل حدي ًثا يشتمل عىل أنّه فاسد العقيدة ،والصحيح أنّه ثقة،
يّ ّ
ّ
النجايش قال :إنّه ثقة ثقة»(((.
فإن
ّ
=هذا الكتاب لكثرة نسخه.

اإلسالمي
مؤسسة النرش
ّ
((( البحرانيّ  ،يوسف بن أمحد ،احلدائق النارضة يف أحکام العرتة الطاهرةّ ،
املدرسني ،قم ،ط1405 ،1هـ.15/1 :
التابعة جلامعة ّ
((( أعيان الشيعة.32/3 :
((( كشف الرموز.169/2 :
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النج��ايش و ّثقه،
واقفي ،لك ّن
ويق��ول يف عب��د الكريم بن عم��رو« :وعبد الكري��م
ّ
ّ

فال بأس به»(((.

أهم أس��باب
ويتع��رض املؤ ّل��ف يف موارد كث�يرة لبحث أس��انيد الروايات ،ويعدّ ّ
ّ
أن أحد رواهت��ا :فطحي((( ،أو وافق��ي((( ،أو جمه��ول((( ،أو ٍ
ضع��ف الرواية ّ
غال((( ،أو
ّ
ّ
عا ّمي املذهب((( ،أو متّهم((( ،وكذلك تضعيفه من قبل أحد الرجاليني(((.
ٍ
معارض(،((1
ويف كث�ير من املوارد يعدّ الرواية املكاتب��ة ضعيفة((( ،إلاَّ إذا كانت بال

أو عمل هبا األصحاب( ،((1أو مل يعرتض عليها أحد( ،((1وأحيانًا يعتمد عىل رواية بعض
الرواة يف مورد ،لكنّه يض ّعفه يف مورد آخر(.((1

وي��رى كاش��ف الرم��وز ّ
أم��ورا جترب ضع��ف الرواي��ة مضا ًف��ا إىل عمل
أن هن��اك
ً

األصحاب ،من قبيل:

((( كشف الرموز.273/2 :
((( املصدر نفسه.77/1 :
((( املصدر نفسه 16/2 :و.38
((( املصدر نفسه.252/1 :
((( املصدر نفسه.518/1 :
((( املصدر نفس��ه .549/1 :وهو يرى ّ
أن هؤالء الرواة :س��هل بن زياد ،السكونيّ  ،طلحة بن زيد،
عباد بن صهيب ،هم من أهل السنّة.
((( املصدر نفسه.108/1 :
((( املصدر نفسه.545/1 :
((( املصدر نفسه.139 ،114 ،49 ،53/1 :
( ((1املصدر نفسه.11/1 :
( ((1املصدر نفسه.426/1 :
( ((1املصدر نفسه.469/1 :
( ((1املصدر نفس��ه ،167/1 :و ،179و .25/2ويف ه��ذه املوارد تارة يض ّعف حفص بن غياث،
وال يعمل بروايته ،وأخرى يعمل خالف ذلك.
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1.1كثرة الروايات الدا ّلة عىل احلكم(((.
2.2اإلمجاع :جيرب ضعف الرواية إذا قام عىل نفس مفادها(((.
3.3القرآن :جيرب ضعف الرواية إذا انطبق عليها أحد عموماته(((.
املالحظة الرابعة :االستناد إىل روايات العا ّمة.

ٍ
روايات انفردت هبا مصادر أهل السنّة -وإن كان
يستند املؤ ّلف يف بعض املوارد إىل

استناده هلا يف غري خمتاره -وذلك من قبيل:

النبوي« :إنّام صالتنا
1.1اس��تدالله عىل عدم وجوب التسليم يف الصالة باحلديث
ّ
هذه تكبري وركوع وسجود»((( ،وهو مروي من طريق أهل السنّة((( ،واملؤ ّلف
والنص املوجود يف مصادر الس��نّة ينقله الش��يخ يف
بالنص،
ينقله باملضمون ال
ّ
ّ

والن��ص الذي نقله املؤ ّلف س��بقه إىل نقل��ه ابن إدريس يف
مرتني(((،
ّ
اخل�لاف ّ

الرسائ��ر((( يف ه��ذا البحث نفس��ه ويف مقام املعارضة مع دليل الس�� ِّيد املرتىض

القائل بوجوب التسليم.

مرة واحدة .كشف الرموز.199/2 :
((( ّرصح املؤ ّلف هبذا األمر ّ
((( املصدر نفسه.439/2 :
((( املصدر نفسه.520/2 :
((( املصدر نفسه.163/1 :
عل ب��ن إبراهيم ،عوايل
((( راج��ع :صحيح مس��لم ،70/2 :ابن أيب مجهور
األحس��ائيَّ ،
ّ
حممد بن يّ
اللئ��ايل العزيز ّي��ة يف األحاديث النبو ّية ،مطبعة س�� ّيد الش��هداء ،ق��م ،ط1403 ،1هـ=1983م:
 .421/1وبمالحظة ّ
يب وابن إدريس ،فال يبعد أن يكون قد
تأخر ابن أيب مجهور عن الفاضل اآل ّ
أخذ هذه الرواية عنهام.
املدرس�ين ،قم ،ط،1
مؤسس��ة الن�شر التابعة جلامع��ة ّ
حمم��د بن احلس��ن ،اخلالفّ ،
((( الط��وسيّ َّ ،
1407هـ 316/1 :و.334
((( الرسائر.232/1 :
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2.2يذكر الش��يخ يف بحث الترصية -وهي ترك حلب الش��اة َأيا ًم��ا ليجتمع اللبن
يف رضعه��ا -دليلني ع�لى إحلاق البقرة والناقة بالش��اة ،ومها :اإلمجاع ،ورواية
ُرو ّإال من طرق الس��نّة،
عب��د اهلل ابن عم��ر عن النبي ،(((وهذه الرواية مل ت َ

واملصنّف يرتيض رأي الش��يخ ،لكنّه يرفض ا ّدعاءه اإلمجاع ،ويستند باإلحلاق
إىل الرواية(((.

ويرى الش��هيد يف املس��الك ّ
النص((( ،وأ ّما
أن س��بب تر ّدد املح ّقق هو عدم وج��ود ّ

صاح��ب مفت��اح الكرامة فإنّه بعد نقل خمتلف اآلراء يف املس��ألة ،واإلش��ارة إىل األخبار
للحر عن كتاب (معاين
املروية عن طريق أهل الس��نّة يقول« :واألخبار املروية يف اهلداية ّ

األخب��ار) عىل الظاه��ر ،فكان احلكم حمك ًيا علي��ه اإلمجاع املعتضد بفت��وى األكثر املؤ ّيد

باألخب��ار املذكورة وبالتعليل فيها بأنّه خداع ،مضا ًف��ا إىل حديث نفي الرضر»((( ،وهذا
يكشف عن وجود أخبار يف هذه املسألة وإن مل تصل إلينا.

ثم ق��ال« :والظاهر ّ
أن
ونق��ل صاح��ب احلدائق احلديث
ّ
امل��روي يف معاين األخبار ّ

الص��دوق نقل هذا اخل�بر من طريق اجلمه��ور ،لعدم وجوده يف كتب األخبار ،حس��بام

اعرتف به شيخنا املتقدّ م ذكره»(((.

 .3اإلمجاع
بمالحظة جمموع املوارد التي استند هبا املؤ ّلف إىل اإلمجاع ُيمكن استنتاج ّ
أن مراده
((( اخلالف 316/1 :و.334
((( كشف الرموز.480-479/1 :

مؤسسة
عل
العامل ،مس��الك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالمّ ،
يّ
((( الش��هيد الثاين ،زين الدين بن يّ
املعارف اإلسالم َّية ،قم ،ط1413 ،1هـ.294/3 :
((( مفتاح الكرامة (ط.ق).468/4 :
((( احلدائق.93/19 :
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حجة يستند إليه الفقيه(((،
من اإلمجاع هو اتفاق آراء فقهاء الشيعة ،ويف حال حت ّققه يكون ّ
وحجية اإلمجاع راج��ع إىل دخول رأي املعصوم،
حتَّ��ى مع ع��دم توافر دليل غريه،
ّ
أيض��ا ّ
أن اإلمجاع جابر لضعف خ�بر الواحد(((،
وه��ذا هو اإلمج��اع الدخو ّيل((( ،ويرى ً

وكذلك ُيمكن ختصيص القرآن به(((.

وعىل الرغم من كثرة ما ُيري من موارد اس��تدالل كش��ف الرموز باإلمجاع يف كثري

من الف��روع الفقه َّية ،لكن أغلب تلك املوارد خيتص بنقل أق��وال الفقهاء وأد ّلتهم ،ويف

بعضها نرى املؤ ّلف ينتقد((( االستدالل باإلمجاع ،لوجود املخالفّ ،مما يؤدي يف رأيه إىل
عدم حت ّققه.

ّ
اس��تدل به املؤ ّلف إلثبات آرائه هو ،وعىل هذا ُيمكن ا ّدعاء ق ّلة اهتامم كش��ف
وق ّلام

الطويس وأتباعهام ،وكام
الرموز باإلمجاع مقارنة ببعض الفقهاء كالس ِّيد املرتىض والشيخ
ّ

تقدّ مت اإلشارة ّ
خاصة يف كشف الرموز.
فإن األد ّلة األخرى كالروايات حظيت بمكانة ّ
وهنا مالحظة جديرة بالذكر وهي ّ
إن املؤ ّلف بينام يناقش يف االستدالل باإلمجاع يف

بعض املوارد بس��بب وجود املخالف ،نراه نفس��ه يستند إىل اإلمجاع يف موارد أخرى عىل
الرغم من وجود املخالف ،وير ّد عىل من أش��كل عليه باس��تناده إليه مع وجود املخالف

بإجابات ،من قبيلّ :
أن القول قول مرتوك((( ،أو القائل به معروف االس��م والنسب(((،
((( كشف الرموز.439/2 :
((( املصدر نفسه.529/1 :
((( املصدر نفسه.439/2 :

((( املصدر نفسه.487/1 :
((( املصدر نفسه.456 ،109 ،82/1 :
((( املصدر نفسه.318/1 :
((( املصدر نفسه.58/2 :
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أو ّ
ت�ضر بتحصيل اإلمجاع((( ،يف حني نراه يف مس��ألة إرث
أن خمالف��ة ش��خص واحد ال
ّ

عمن قال ّ
إن
اخلنثى املش��كل -بعد أن يش��كل ع�لى دعوى ابن إدريس اإلمجاع -جيي��ب ّ

املخالف معروف االس��م والنس��ب قائلاً « :فإن قيل :املخالف مش��هور باس��مه ونسبه،

فال يقدح يف اإلمجاع ،قلنا :ال نس�� ّلم ،فم��ن أين عرفت أنّه ال خمالف غريهم؟ .ومن أين
باقي اإلمام َّية رش ًقا وغر ًبا ،موافقون معك»((( .ويبدو ّ
أن اإلشكال عينه يرد عىل املؤ ّلف

يف بعض املوارد ،كام أشار إليه بعض ّ
املتأخرين(((.

ويعبرّ املؤ ّلف عن اإلمجاع غال ًبا بألفاظ ،من قبيل :اإلمجاع ،وإمجاع الطائفة ،وال خالف

فيه ،وبال خالف ،وال بدّ من أن يكون مراده من هذه التعبريات عدم اخلالف بني فقهاء

الشيعة ،ألنّنا نعلم أنّه ال ينقل آراء أهل السنّة وأد ّلتهم.

دعوى اإلمجاع يف مسائل خالفية
ا ّدعى املؤ ّل��ف اإلمجاع يف بعض املوارد عىل الرغم من االختالف بني الفقهاء فيها،

األمر الذي أثار اعرتاض بعض الفقهاء عليه ،وذلك من قبيل:

والترصف وبقاء العني؟ .ويف
مسألة حكم رجوع الواهب إىل األجنبي بعد القبض
ّ

هذه املسألة ثالثة أقوال:

األول :اجل��واز مطل ًق��ا ،وه��و خمتار املح ّقق والش��هيد يف املس��الك ،وفقهاء آخرين
َّ

واحللبي وابن زهرة.
كاالسكايف والس ِّيد املرتىض وسلاّ ر
ّ

رصح ب��ه املؤ ّلف-وكذا
الث��اين :ع��دم اجلواز مطل ًقا ،ذهب إليه الش��يخ املفيد -كام ّ

((( كشف الرموز.184/2 :
((( املصدر نفسه.476/2 :
((( املسالك.33/6 :
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الط��ويس وأتباعهام ،وآخرون ،وه��ذان القوالن كان هناك م��ن يتبنّامها يف ذلك
الش��يخ
ّ
العرص وفا ًقا لترصيح املؤ ّلف.

الترصف
الثالث :وهو ما ن ّبه عليه الشهيد يف املسالك من القول بالتفصيل بني فرض
ّ

امل��ؤ ّدي إىل التغي�ير أو زوال ملكية العني ،وب�ين عدمه ،واختاره ابن محزة والش��هيد يف
الدروس ومجاعة من ّ
املتأخرين.

ّ
ويس��تدل عليه بع��دّ ة أد ّلة منها اإلمج��اع قائلاً « :ومن
واملؤ ّل��ف خيتار القول الثاين،

خالف معرو ًفا باسمه ونسبه ،فيكون احلق يف خالفه»(((.

ي�صرح بوجود
وواج��ه هذا االس��تدالل اعرتاض الش��هيد يف املس��الك ،إذ كيف
ّ

يتمسك باإلمجاع؟!
االختالف بني الفقهاء يف املسألة ومع ذلك ّ

وجييب الش��هيد بش��دّ ة عن معروف ّية نس��ب املخال��ف قائلاً « :وأ ّما التاس��ع -وهو

دع��وى اإلمجاع -فرتك جواب��ه أليق ،وكيف يتح ّقق اإلمج��اع يف موضع اخلالف العظيم

واملعركة الكربى واملنازعة العظمى وتعدّ د األقوال؟! وعلم عني القائل ونس��به مشرتك
اإللزام يف ّ
كل مسألة ممّا ُيدّ عى فيها اإلمجاع كذلك فضلاً عن هذه ،وما هذه الدعوى عند

أرباب النهى إلاَّ من قبيل اهلذيانات ،أو التخ ّيالت»(((.

 .4العقل
يس��تند املؤ ّل��ف إىل دليل العق��ل مضا ًفا إىل الكتاب والس��نّة واإلمج��اع ،و ُيعبرّ عنه

وسنتعرض فيام يأيت إىل مدى
أحيانًا بـ«النظر» ،وأخرى بـ«االعتبار» ،وثالثة بـ«األصل»،
ّ

استفادته من ّ
كل واحد منها:

((( كشف الرموز.58/2 :
((( املصدر نفسه ،58/2 :املسالك.42-33/6 :
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أ .النظ��ر :يضع املؤ ّل��ف (النظر) يف عرشة موارد تقري ًبا يف ع��داد األد ّلة التي ُيقيمها
ع�لى الفروع الفقه َّية ،و ُيمك��ن فهم ّ
أن مراده منه هو دليل العقل بمالحظة بعض

ّ
يس��تدل عىل الق��ول املختار
التعب�يرات ،مث�ًل�اً  :يف بحث ج��واز الوصية للذ ّم ّي،

 -وهو عدم ج��واز الوص ّية للحريب وجوازها للذ ّم ّي -قائ�ًل�اً « :فنقول :الوص ّية

ترصف يف املال ،فيجوز للاملك كيف شاء ،لقوهلم :الناس مس ّلطون عىل أمواهلم،
ّ
ِ
(((
ين َظ َل ُموا﴾ ،
﴿والَ ت َْر َكنُ��وا إِلىَ ا َّلذ َ
يب ،لقوله تعاىلَ :
ت��رك العمل بذلك يف احل��ر ّ

أي :الذي��ن كف��روا ،وبوج��ه آخر معونة الك ّف��ار حرام غري جائ��زة عىل اختالف
أصنافهم ،والوص ّية هلم معونة ،فال جتوز»((( ،ويف ذيل هذا االستدالل يقول ر ًّدا
يب،
عىل إش��كال شمول الدليل للذ ّم ّي« :إن قيل :هذا الدليل يتناول الذ ّم ّي واحلر ّ
حممد بن
قلنا :دليل العقل ّ
خيصص باألخبار ،وهي ما رواه يف التهذيب مرفو ًعا إىل َّ
مس��لم ،عن أحدمه��ا ،يف رجل أوىص بامله يف س��بيل اهلل ،قال« :أعطِه ملن
أويص له ولو كان هيود ًّيا أو نرصان ًّياّ ،
إن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :ف َم ْن َبدَّ َل ُه َب ْعدَ َما َس ِم َع ُه
ِ
ِ
ِ
يم﴾(((»(((.
ين ُي َبدِّ ُلو َن ُه إِ َّن اهللَ َسم ٌ
َفإِ َّنماَ إِ ْث ُم ُه َعلىَ ا َّلذ َ
يع َعل ٌ

ويف بح��ث ق��راءة خطب��ة اجلمعة قب��ل الزوال ،يجُ ي��ب عن ابن إدري��س -القائل
بعدم اجلواز إلاَّ بعد دخول الوقت مس��تدلاًّ بأص��ول املذهب ،املعتضد بالنظر-

قائ�ًل�اً « :وليس للنظ��ر يف املؤ ّقتات واملق��دّ رات الرشع ّية مدخ��ل ،فكيف يكون
عاضدً ا؟!»(((.

((( هود.113 :

((( كشف الرموز.71/2 :
((( البقرة.181 :
((( کشف الرموز.71/2 :
((( املصدر نفسه.174/1 :
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ب .االعتبار :يس��تعمل كاشف الرموز عنوان (االعتبار) يف مقام االستدالل ثالث
مرات ،ويبدو ّ
أن مراده منه كس��ابقه نوع من االس��تدالل العقيل((( ،وابن إدريس
ّ

كثريا كمؤ ّيد لسائر األد ّلة(((.
ً
أيضا يستعمل هذا الدليل ً

حين�ما تع��رض املح ّق��ق ِ
احل يِّ ّل لتعري��ف االجتهاد ،ذك��ر ّ
أن تعريف��ه يف اصطالح
ّ

ث��م أضاف:
فقه��اء الس��نّة هو« :ب��ذل اجلهد يف اس��تخراج األح��كام الرشع ّية» ّ
ألنا تبتني
«وهبذا االعتبار يكون اس��تخراج األحكام من أد ّلة ال�شرع اجتها ًدا ،هّ

عىل اعتبارات نظرية ليس��ت مس��تفادة من ظواهر النصوص يف األكثر ،وس��واء

قياس��ا أو غريه ،فيك��ون القياس عىل هذا التقرير أحد أقس��ام
كان ذل��ك الدليل ً
ثم طرح إش��كالاً حاصله« :إن قيل :يلزم عىل هذا أن يكون اإلمام َّية
االجتهاد»ّ .

من أهل االجتهاد ،قلنا :األمر كذلك ،لكن فيه إهيام من جهة ّ
أن القياس من مجلة

االجتهاد ،فإذا استثني القياس كنّا من أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق
النظر َّية التي ليس أحدها القياس»(((.

الطويس يف التهذيب
واعرتض ابن إدريس عىل الش��يخ -بعد نقله لعبارة للشيخ
ّ

«ثم إنّه حکى يف
املتضمنة ألقوال األصحاب يف مسألة مرياث
املجويس -بام ييلّ :
ّ
ّ

هتذيب األحکامّ :
ثم قوله :وما ذکره
أن أصحابنا عىل مذهبني اثنني فحس��بّ ...

أصحابن��ا من خالف ذلك ليس به أثر عن��د الصادقني ،وال عليه دليل من
((( كشف الرموز.346 ،211 ،112/2 :
((( الرسائ��ر ،296/1 :و .572 ،185/2وينبغ��ي التنبي��ه ع�لى ّ
أن «االعتب��ار» ُف ّس��ـر بالقياس يف

اصط�لاح األصوليينّ من أهل الس��نّة .معجم املصطلحات واأللفاظ الفقه َّية .223/1 :ومنش��أ
هذه التسمية هو استدالل القائلني بحج ّيته باآلية الرشيفة ﴿ َفا ْع َتبِ ُروا َيا ُأولِي الأْ َ ْب َص ِ
ار﴾ احلرش.2 :
ِ
مؤسسة آل البيت إلحياء
ـي ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،معارج األصولّ ،
((( ا ُملح ّقق احل ِّل ّ
الرتاث ،قم ،ط1403 ،1هـ.180-179 :
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ظاهر القرآن ،بل إنّام قالوه لرضب من االعتبار ،وذلك م ّطرح باإلمجاع » ...قال:

«ث��م قول��ه (( :)بل إنّام قالوه برضب من االعتب��ار) إن أراد باالعتبار ها هنا
ّ
وأي قياس ها هنا حتّى ُيش��نّعه؟! ،وإن
القي��اس ،فهو کام ق��ال :إنّه باطل عندناّ ،

أراد باالعتبار اس��تخراج األد ّلة والنظر فيها وما يقتضيه ُأصول املذهب ،فهذا ال
نأباه نحن ،وال هو « ،»وأکثر اس��تدالالته يف مس��ائله عىل خصومه وغريهم

قوله( :والذي يقتضيه أصول مذهبنا).(((»...

ثم ّ
ثم
إن صاحب مفتاح الكرامة نقل قول الش��يخ واس��تدراك ابن إدريس عليه ّ
ّ
طاب ثراه إنّام أراد الثاين ،و ّملا كان املصري
هنض للدفاع عن الشيخ قائلاً « :الشيخ َ
والنص عند الش��يخ موجود،
نص عىل عني املس��ألة،
ّ
إليه إنّام يرشع حيث مل يكن ّ

النص»(((.
أنكر عليهم التع ّلق بذلك مع وجود ّ

الرشعي،
وب�ّي�نّ املح ّقق يف مقدّ مة كتاب املعترب األدلة التي ُيس��تند إليها يف احلكم
ّ
األول :ما يتو ّقف فيه
وقسمه إىل قسمني« :القسم َّ
وذكر دليل العقل رابع األد ّلةّ ،

األول :حلن اخلطاب ،الثاين :فحوى اخلطاب ،الثالث:
عىل اخلطاب ،وهو ثالثةَّ :
دلي��ل اخلطاب .والقس��م الثاين :ما ينفرد العقل بالدالل��ة عليه ،وهو إ ّما وجوب
ثم ّ
كل
كر ّد الوديعة ،أو قبح كالظلم والكذب ،أو حس��ن كاإلنصاف والصدقّ ،
واحد من هذه كام يكون رضور ًيا فقد يكون كسب ًيا»(((.

ويب��دو ّ
أن مراد الفقهاء من االعتبار يف مقام االس��تدالل عىل الفروع الفقه َّية هو

املبني عىل املقدّ مات الرشع ّية ،ال القياس.
نوع من االستدالل
العقيل ّ
ّ
((( الرسائر .294-293/3:
((( مفتاح الكرامة( ،ط .ق).257/8 :
((( املعترب.31/1 :
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مالحظة:

ثم يورد
ُيش�ير املؤ ّل��ف يف مقدّ مة كتابه إىل حس��ن نظر ابن إدريس ود ّقت��ه يف الفقهّ ،

إشكالني عليه أال ومها :جفاؤه عىل الشيخ ،وإقدامه عىل منع العقل(((.

فإذا كان يقصد ّ
أن ابن إدريس منع االس��تدالل بالعقل مطل ًقا ،فإش��كاله غري وجيه

عىل الظاهر ،ألنّه:

مرارا ّ
َّأولاً ّ :
بأن العقل أحد أد ّلة استنباط احلكم الفقهي ،ففي
رصح ً
إن ابن إدريس ُي ّ

باب اخلمس مثلاً يقول« :ما تعرف به املس��ألة الرشع ّية ،أربع طرق :إ ّما كتاب اهلل تعاىل،

أو السنّة املتواترة ،أو اإلمجاع ،أو دليل العقل ،فإذا فقدنا الثالث ،بقي الرابع ،وهو دليل

العقل»(((.

إن املقص��ود ّ
إلاَّ أن ُيق��الّ :
أن اب��ن إدريس منع م��ن االس��تناد إىل العقل مع وجود

رصح
األد ّل��ة األخرى ،وهذا االحتامل ال يبدو بعي��دً ا بمالحظة عبارة ابن إدريس ،ألنّه ّ
م��رات ّ
بأن منزلة العقل يف طول س��ائر األد ّلة ،وم��ع وجود دليل من
يف الرسائ��ر ثالث ّ

القرآن أو من الس��نّة أو اإلمجاع ،فال تص��ل النوبة إىل دليل العقل ،وليس هذا رأيه فقط،

بل يرى ّ
أن هذا ما تبنّاه املحق ّقون الباحثون عن مصادر الرشيعة(((.

ثان ًي��ا :إذا ذهبنا إىل ّ
أن األص��ول العمل َّية يف رؤية ابن إدريس تُعدّ من مصاديق دليل

العقل -كام تؤ ّيده الشواهد والقرائن -فينبغي أن نقول إنّه مل يلتزم دائماً ويف مجيع املوارد
ّ
ّ
يس��تدل بدليل العقل
كثريا ما
التي
اس��تدل هبا باألُصول العمل َّية بام ألزم به نفس��ه ،ألنّه ً
يف ع��رض س��ائر األد ّلة ،بل وأحيانً��ا ُيقدّ مه عليها ،من قبيل :االس��تدالل بأصل الرباءة
((( كشف الرموز.41/1 :
((( الرسائر 377/1 :و.495
((( املصدر نفسه 46/1 :و.495
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يف َعرض االس��تدالل باإلمج��اع واألخبار املتواترة((( ،واالس��تدالل بأص��ل الرباءة إىل
جن��ب خصوص األخبار املتواترة((( ،واالس��تدالل بأصل الرباءة مق��دّ ٌم عىل القرآن(((،
واالستدالل بالرباءة مقدّ ٌم عىل اإلمجاع(((.

جـ .األصلُ :يعدّ االس��تدالل باألصل يف كشف الرموز أصلاً مهماً  ،وتنقسم املوارد
ّ
استدل املؤ ّلف هبا – باألصل-عىل ثالثة أقسام:
التي

األول :امل��وارد الت��ي حدّ د فيه��ا مقصوده م��ن األصل ،م��ن قبيل أصل
القس��م ّ
الص ّحة((( ،وقاعدة حرمة الدم املحرتم(((،
الطه��ارة((( ،وأصل الرباءة((( ،وأصل ّ
وقاعدة اإلقرار(((.

متسك فيها بـ «األصل املس ّلم» .ولقد أوضح مراده من
القسم الثاين :املوارد التي ّ

األصل املس ّلم يف بعض املوارد ،من قبيل قوله« :لألصل املس ّلم ،يعني قوله:
«الب ّين��ة ع�لى املدّ عي ،واليمني ع�لى من أنك��ر»( ،((1فيكون مقص��وده قاعدة من
القواعد الفقه َّية ،أو قوله يف االستدالل عىل لزوم الدية يف الثديني :وجوب الد ّية

يف الثديني ،هو عىل األصل املس ّلم ،أعني قوهلمّ :
(كل ما يف اجلسد منه اثنان ففيه
((( الرسائر.239/2 :
((( املصدر نفسه ،773/2 :و.434/3
((( املصدر نفسه.536 ،528 ،490/1 :
((( املصدر نفسه.335/3 :
((( كشف الرموز.48/1 :
((( املصدر نفسه.234/1 :
((( املصدر نفسه.167/1 :
((( املصدر نفسه.560/2 :
((( املصدر نفسه.590/2 :
( ((1املصدر نفسه.15/2 :
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يوضح مقصوده يف بعض املوارد(((.
الد ّية)»((( ،لكنّه مل ّ
القس��م الثالث :املوارد الت��ي مل يذكر فيها عنوان األصل ،لك��ن ُيفهم بالتأ ّمل ّ
أن
مراده األصل ،وغالب املوارد من هذا القبيل(((.

القواعد الفقه َّية
ورصح يف بعضها ّ
ب��أن مراده
ّ
متس��ك املؤ ّل��ف يف بعض امل��وارد باألص��ل املس�� َّلمّ ،

من��ه القاعدة الفقه َّية ،وأحيانًا اس��تند إىل بعض القواعد الفقه َّية .والقواعد التي اس��تند

إليه��ا يف كش��ف الرموز ه��ي :قاعدة نفي الس��بيل((( ،وقاع��دة نفي احل��رج((( ،وقاعدة
ال رضر((( ،وقاع��دة اإلحس��ان((( ،وقاعدة الب ّين��ة واليمني((( ،وقاع��دة درء احلدود(((،
ب( ،((1وقاعدة السلطنة( ،((1وقاعدة اإلقرار(.((1
وقاعدة اجلَ ّ

((( كشف الرموز.60/2 :
متسك املؤ ّلف باألصل املس ّلم يف  12مور ًدا ،ومل يذكر مراده يف ثامنية منها.
((( ّ
((( املصدر نفسه 87/2 :و« .99أقول :تغسيلة امليت ثالث غسالت وجو ًبا ،مذهب أصحابناّ ،إال
فرضا ،والثاين والثالث ند ًبا ،وهو مقتىض األصل ،لكن ترك لوجود
املرة ً
سلاّ ر ،فإنّه اقترص عىل ّ
واملتأخر :باإلعادة ،وهو مقتىض األصل» ،إذ ّ
ّ
إن املراد من األصل
النص» ،و«وقال املفيد وسلاّ ر
األوىل الرباءة ،ويف الثانية االشتغال.
يف العبارة ّ
((( املصدر نفسه 149/2 :و.406
((( املصدر نفسه 380/1 :و.115
((( املصدر نفسه 97/1 :و.55/2
((( املصدر نفسه.612/2 :
((( املصدر نفسه 26/2 :و.510
((( املصدر نفسه 542/2 :و.574
( ((1املصدر نفسه.421/1 :
( ((1املصدر نفسه 465/1 :و.433 ،71 ،91 ،383/2
( ((1املصدر نفسه.590/2 :
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تكثري الأد ّلة
ذك��ر املؤ ّل��ف أد ّلة عىل خمتلف األق��وال التي نقله��ا يف كتابه ،وح��اول جاهدً ا قدر

ّ
يس��تدل عليها
اإلمكان أن ال ينقل قولاً بال دليل ،بل نراه ُيقيم الدليل عىل األقوال التي

كبريا لتكثري األد ّل��ة وتنويعها ،األمر الذي
أصحاهب��ا ،ومضا ًف��ا إىل هذا فقد بذل جه��دً ا ً
يكش��ف عماّ يتواف��ر عليه من ذكاء وفطنة وق��درة كبرية عىل االس��تنباط ،وفيام ييل نذكر

ثالثة نامذج لذلك:

الطويس يف بحث التعيني يف صوم النذر املعينّ إىل لزوم التعيني
األول :ذهب الشيخ
ّ
ّ
ثم يجُ يب
وعدم كفاية ن ّية القربة خال ًفا للس�� ّيد املرتىض ،واملؤ ّلف يذكر ّأولاً دليل الشيخ ّ
(((
ٍ
دليال آخر لقول الش��يخ ً
ثم يذكر ً
قائال:
ع��ن إش��كال أورده ابن إدريس عىل الش��يخ ّ ،
ّ
يستدل بطريق آخر ،وهو ّ
إن األصل يف العبادات تعيني الن ّية ،لقوله تعاىل:
«وللش��يخ أن
ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾((( ،واإلخالص ال يكون ّإال مع التعيني،
﴿و َما ُأم ُروا إلاَّ ل َي ْع ُبدُ وا اهللَ مخُ ْلص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َ

فرتك العمل به يف صوم شهر رمضان لإلمجاع ،وعمل به يف الباقي»(((.

الثاين :يف مس��ألة تقديم طواف النساء عىل الوقوفني حال الرضورة هناك روايتان،

وي��رى املح ّقق ّ
أن رواية اجلواز أش��هر ،واملؤ ّلف بعد أن ينقل كالم الش��يخ -إذ مجع بني

ثم يقول:
الروايتني بحمل رواية اجلواز عىل الرضورة ،ورواية املنع عىل غريها -ينتقدهّ ،
ّ
احلج مرتّب بعضه عىل بعض ،فال جيوز التقديم،
«والذي ينبغي أن
يستدل به ،أن ُيقالّ :
يتمس��ك بالرواي��ات واآليات
ثم ّ
وم��ع الرضورة املانعة م��ن الرجوع إىل مك��ة جائز»ّ .
((( كشف الرموز ،274/1 :الرسائر.371/1 :
((( الب ّينة.5 :
((( كشف الرموز .275/1 :وينبغي التنبيه عىل ّ
أن هذا الدليل مل يرد يف كالم املح ّقق يف املعترب ،عىل
الرغم من ّ
أن املؤ ّلف متأ ّثر به غال ًبا .املعترب.645/2 :
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األول [عدم اجلواز إلاَّ حال الرضورة] ،لئلاّ ّ
خيتل
ويصوغ منهام الربهان التايل قائلاً « :أ ّما ّ

عيل بن محزة عن أيب احلس��ن ،قال( :ال جيوز
الرتتيب ،ولرواية إس��حاق ،وملا رواه ّ

تقديم طواف النس��اء عىل منس��ك) ،وأ ّما الثاين [جواز التقديم حال الرضورة] ،فلقوله
تعاىل﴿ :وما جع َل ع َليكُم فيِ الدِّ ِ ِ
األوىل ّ
لئال تطرح»(((.
ين م ْن َح َرجٍ ﴾((( ،وللرواية ّ
ََ َ َ َ ْ ْ
األول من هذا الدليل متأ ّثر بابن إدريس((( ،من جهة االستدالل
واملؤ ّلف يف القسم ّ

احلج ،إلثبات عدم جواز التقديم حال عدم االضطرار ،لك ّن
برشط ّية الرتتيب بني أعامل ّ
القسم الثاين املتك ّفل بإثبات جواز التقديم حال االضطرار ناتج عن اجتهاده.

الثال��ث :هن��اك خالف يف ل��زوم الوص ّية بام زاد عىل الثلث يف ف��رض إجازة الورثة

أن الرواية ّ
يف حي��اة املويص ،واملح ّقق يذهب إىل ّ
تدل عىل اللزوم .والش��يخ يرى اللزوم
أيضا ،ويس��تند يف ذلك إىل ع��دّ ة أد ّلة ،منها اإلمجاع ،والرواي��ات ،واملؤ ّلف -مضا ًفا إىل
ً

تقويته اس��تدالل الش��يخ بروايات أخرىُ -يقيم دليلاً نظر ًيا آخر يس��تند إليه ،وهو أنّه:
« ُيمكن أن ُيقالّ :
إن املنع من الزائد عن الثلث إنّام هو ملصلحة الورثة ،فمتى أجازوا فقد

أسقطوا حقوقه»(((.

الآراء الأ�صول َّية
يتبنّى املؤ ّلف نظر َّيات أصول َّية ُيمكن استخراجها من ط ّيات كتابه ،وهي:
1.1عدم شمول خطاب اآلمر للمخاطب املأمور بالقيام بعمل لفريق يكون املأمور
احلج.78 :
((( ّ
((( املصدر نفسه.380/1 :
((( الرسائر.575/1 :
((( كشف الرموز.84-83/2 :
359

ونوضح
من زمرهتم((( .و ُيمكن العثور يف الفقه عىل فروع متعدّ دة هلذا البحث،
ّ
بكر
بكرا بإبراء غرمائه وكالة عنه ،وكان ٌ
هذا البحث باملثال التايل :إذا أمر زيد ً
بكرا ،وعليه هل ُيمكن أن يكون وكيلاً
من الغرماء ،فهل يش��مل هذا اخلطاب ً

وأول من طرح هذا البحث الشيخ يف املبسوط(((،
يف إبراء ذ ّمة نفس��ه ،أم ال؟ّ .
وانقس��م ّ
املتأخرون عن��ه عىل فريقني :فبع��ض الفقهاء تبع��ه يف ذلك من قبيل

املؤ ّل��ف ،ومجع آخ��ر كصاح��ب احلدائق عدّ ه م��ن التعليالت الت��ي ال ُيمكن
بناء احلكم الرشعي استنا ًدا هلا((( ،وثالث تر ّدد بينهام فتارة ر ّده وأجاب عنه(((،
وأخرى قبل به بعض وأفتى وفا ًقا له(((.

ٍ
بضمري متع ّق ٍ
��ب له راج��ع إىل بعض أف��راده .فال جيوز
2.2ع��دم ختصي��ص الع��ام
ٍ
خمتص ببعض أف��راده ،وذلك من قبيل اآلية
ختصي��ص العام بلف��ظ وارد بعده ّ
ِ
الرشيف��ة﴿ :لِ َّل ِذين ي ْؤ ُل َ ِ ِ ِ
اءوا َفإِ َّن اهللَ
ون م ْن ن َس��ائ ِه ْم ت ََر ُّب ُص َأ ْر َب َعة َأ ْش ُ
َ ُ
��ه ٍر َف��إِ ْن َف ُ
ِ
ِ
ِ
يم﴾((( ،إذ ّ
إن لفظ (النساء)
يم * َوإِ ْن َعز َُموا ال َّطال ََق َفإِ َّن اللهََّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
عا ّم يش��مل الزوجة الدائمة واملتمتّع هبا .وعليه ينبغي القول بوقوع اإليالء يف
حق الزوجة غ�ير الدائمة ،لكن بمالحظة الضم�ير يف ﴿ َعز َُموا ال َّطال ََق﴾ من

خيتص ببع��ض أفراد العا ّم،
جه��ة اختصاص الطالق بالزوجة الدائمة س��وف ّ
((( كشف الرموز.444/1 :
((( املبسوط.403/2 :
((( احلدائق.238/18 :
ِ
مؤسس��ة
((( العلاَّم��ة احل ّ يِّل ،احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
املطه��ر ،خمتلف الش��يعة يف أحکام الرشيعةّ ،
ق��م ،ط1413 ،2ه��ـ ،236-234/3 :الرسائر:
الن�شر
املدرس�ينّ ،
اإلس�لامي التابع��ة جلامعة ّ
ّ
.223/2
((( خمتلف الشيعة ،24-23/5 :الرسائر.463/1 :
((( البقرة.227-226 :
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والنتيج��ة ه��ي ّ
متس��ك
أن اإليالء
ّ
خيت��ص بالزوج��ة الدائمة .واملؤ ّلف يرفض ّ

حق الزوجة غري الدائمة من
الس�� ِّيد املرتىض((( هبذه اآلية ملنع وقوع اإليالء يف ّ

ويرجح االس��تدالل بالرواية الواردة يف
خالل تطبيق هذه املس��ألة األصول ّية،
ّ

هذه املسألة(((.

وأ ّم��ا صاحب الرياض فإنّه بعد أن يذكر هذا االس��تدالل واإلش��كال الوارد

عليه يجُ يب ّ
تقرر يف حم ّله»(((.
بأن اإلشكال« :مدفوع بثبوت ذلك ،كام ّ
وحجة(((.
3.3استعامل العا ّم بعد ختصيص سائر األفراد ،حقيقة
ّ
4.4النهي يف العبادات يقتيض الفساد((( ،ويف املعامالت ال يقتضيه(((.

فاملرجح هو
الرشعي،
اللغوي واملعنى
5.5إذا دار األمر بني محل اللفظ عىل املعنى
ّ
ّ
ّ
احلمل عىل املعنى
الرشعي(((.
ّ

6.6التبادر عالمة احلقيقة(((.
بعض القول بوقوع اإليالء يف الزوجة غري الدائمة إىل الس�� ِّيد املرتىض ،لك ّن عبارة الس ِّيد
((( نس��ب ٌ
يف االنتصار ّ
حممد مؤمن ،كفاية
تدل عىل خالف هذه النس��بة .املح ّقق
ّ
حممد باقر بن َّ
السبزواريَّ ،
املوس��وي،
عيل بن احلس�ين
األحكام ،منش��ورات
ّ
ّ
مهدوي ،إصفهان ،ط .408/2 :1املرتىضّ ،
اإلس�لامي،
مؤسس��ة النرش
ّ
االنتص��ار يف انفرادات اإلمام َّية :حتقيق وتصحيح :جلنة التحقيق يف ّ
قم ،ط1405 ،1هـ.277 :
مؤسسة النرش
املدرسنيّ ،
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
((( كشف الرموز.252/2 :
((( رياض املسائل.408/12 :
((( كشف الرموز.635/2 :
((( املصدر نفسه.375/1 :
((( املصدر نفسه.145/2 :
((( املصدر نفسه.145/1 :
((( املصدر نفسه.448/2 :
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ُ 7.7يمكن ختصيص دليل العقل باألخبار والروايات(((.
حجية فعل املعصوم ،وظهوره يف الوجوب(((.
ّ 8.8
ترجح ك ّفة
9.9الكث��رة أمارة عىل الرتجيح بني األخبار ،فف��ي مقام التعارض بينها ّ
األخبار األكثر ،عىل معارضها(((.

1010األصل املس ّلم ال يقبل التخصيص بخرب الواحد(((.
1111ال ُيمكن ختصيص عمومات القرآن بخرب الواحد وإن كان صحيح الس��ند(((،
إلاَّ إذا كانت الرواية الصحيحة مستفيضة ومشهورة بني األصحاب(((.

«احلق الت��زام الروايات ،إن كان��ت معدومة املعارض،
1212رأي��ه يف خ�بر الواحد:
ّ
مؤ ّي��دة بالنظر ،أو عليها عمل األصحاب ،أو بعضهم مع عدم املخالف .ومع
خلو األمرين
التع��ارض ،يعم��ل بام يوافق األصل ،وإلاَّ بام عليه األكث��ر ،ومع ّ

باألصح سندً ا»(((.
ُيعترب بالرواة ،و ُيعمل
ّ

ال ُعرف والعادة ودورهما يف اال�ستنباط
يب يف كش��ف الرموز (الع��رف ،والعادة) يف عدّ ة م��وارد يف مقام
يذك��ر الفاضل اآل ّ

االس��تدالل وتعي�ين موضوعات األح��كام الرشع ّي��ة ،و ُيعلم من خ�لال حتليل موارد
((( كشف الرموز.71/2 :
((( املصدر نفسه.174/1 :
((( املصدر نفسه 209/1 :و.38/2

((( املصدر نفسه.43/2 :
((( املصدر نفسه 473/1 :و 100/2و.117
((( املصدر نفسه 137/2 :و ،72و.301/1
((( املصدر نفسه 344/1 :و 476و 482و 488و 184/2و 186و 272و 411و.572
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اس��تعامل مصطلح العرف ّ
أن املؤ ّلف استعمله بثالثة أنحاء :العرف((( ،عرف الرشع(((،

عرف العادة((( .ومصطلح العادة غال ًبا ما يستعمله مفر ًدا ،وأحيانًا مع كلمة العرف.
وهنا تُطرح عدّ ة أسئلة:
األول :هل ُيريد املؤ ّلف من العرف والعادة معنى واحدً ا أم ال؟.
َّ
الثاين :ما أقسام العرف لديه؟.

الثال��ث :م��ا دور الع��رف يف اس��تنباط األحكام ،وه��ل ينحرص اعتب��اره يف حتديد

دورا
املصادي��ق اخلارج ّية ،فيقترص دوره عىل دائرة موضوعات األح��كام ،أم إنّه يلعب ً
يف تغيري األحكام الرشع ّية؟.

أ .اتحّ اد املراد من ال ُعرف والعادة:

بتق�ّص�يّ موارد اس��تعامل مصطلح��ي العرف والعادة يف كش��ف الرم��وز يتّضح ّ
أن

يفرق بني العرف املضاف إىل العادة
معنى واحدً ا((( ،ويبدو ً
أيضا أنّه ال ّ
املؤ ّلف أراد منهام ً

م��رة واحدة وبني الع��رف املطلق (العرف) ،س��وى أنّه حينام
(ع��رف العادة) اس��تعمله ّ
يستعمل العرف مقابل اللغة والرشع ُيعبرّ عنه بـ(عرف العادة)(((.

ب .أقسام العرف عند كاشف الرموز:
ُعل��م ممّا تق��دّ م ّ
أن العرف يف رأي املؤ ّلف ينقس��م عىل ثالثة أقس��ام :عرف الرشع،
((( كشف الرموز 117/1 :و.369
((( املصدر نفسه.507/1 :
((( املصدر نفسه.77/2 :
((( املصدر نفسه.203/1 :
((( املصدر نفسه.77/2 :
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وع��رف اللغة ،وع��رف العادة .واملراد من عرف الرشع هو اس��تعامل اللف��ظ أو العبارة

أيضا نف��س العرف العا ّم
يف لس��ان ال�شرع يف معنى ومفهوم
خاص .وامل��راد من العادة ً
ّ
واملح��اورات العرف ّي��ة والعاد ّي��ة ،مقابل عرف ال�شرع واللغة ،واملراد م��ن عرف اللغة

استعامل اللفظ يف املعنى املوضوع له(((.

جـ .دور العرف يف االستنباط:
إذا راجعن��ا موارد اس��تعامل العرف يف كش��ف الرموز نعل��م ّ
يب يرى
أن الفاضل اآل ّ

اقتصار دوره يف عملية االس��تنباط عىل دائرة موضوع��ات األحكام ال غري ،بعدّ العرف

مس��اعد املجتهد يف تش��خيص مصاديق عناوين وخطابات الشارع ،وال تأثري له يف جمال
األحكام وتبديلها ،فمثلاً
موضوع لفساد الصوم ،فهل يكون الوطء
اجلامع حني الصيام
ٌ
ُ

أيضا ،ليرتتّ��ب عليه احلكم بالفس��اد أم ال؟ .وهنا
يف الدب��ر م��ن مصدا ًقا هل��ذا املوضوع ً
يس��تند الفاضل إىل العرف ،ف ُيفتي ّ
أيضا ،وكذلك يأيت
بأن الوطء يف الدبر ُيفس��د الصوم ً
احلج ،إذ ّ
إن موضوع الوجوب هو «واجد
االس��تدالل بالعرف يف وجوب األضحية يف ّ
اهل��دي» ،وهنا يق��ال :هل من يملك ثمن اهلدي يكون مصدا ًق��ا للموضوع أم ال؟ .فإذا

كان مصاد ًقا لواجد اهلدي فعليه أن يش�تريه ،وأ ّم��ا إذا كان مصدا ًقا لفاقد اهلدي فيجب
علي��ه أن يصوم ب��دل اهلدي .واملؤ ّلف ُيفتي مس��تندً ا إىل العرف ّ
بأن ه��ذا املك ّلف واجدٌ

للهدي فيجب عليه(((.

ومث��ال آخ��ر لذل��ك ه��و مرجع ّية الع��رف يف حتدي��د مص��داق اجلار ،ف��إذا وقف

ش��خص ش��ي ًئا عىل جريانه ،فام هو املناط لتحدي��د املصاديق؟ .يرج��ع املؤ ّلف يف حتديد
اجل�يران إىل الع��رفّ ،
فكل من يصدق عليه عر ًفا أنّه مص��داق للجار يكون من املوقوف
((( كشف الرموز.203/1 :
((( املصدر نفسه.369/1 :
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عليهم((( ،خال ًفا ملن قالّ :
إن اجلار هو من ييل داره إىل أربعني ذرا ًعا.

د .ترتيب أقسام العرف:
يرصح املؤ ّلف يف مس��ألة العرف بتقديم الرجوع إىل عرف الرشع عىل عرف اللغة،
ّ

وع��رف الع��ادة ،وتقدي��م عرف اللغة عىل ع��رف العادة ،وم��ن هنا ُيمكن اس��تنتاج أنّه

يف ص��ورة تعارض أقس��ام العرف ُيقدّ م عرف الرشع عىل س��ائر األع��راف ،ويف صورة

تع��ارض عرف اللغ��ة مع عرف العادة يقدّ م ع��رف اللغة ،ويأيت عرف الع��ادة يف املرتبة
األخرية ،وال يكون مرج ًعا إلاَّ مع فقدان باقي األقسام(((.

منع التقليد يف امل�سائل العلم ّية
سعى املؤ ّلف جاهدً ا إىل االبتعاد عن التقليد يف االفتاء ،ومن هنا نراه ُيشري يف بحث

اهلبة إىل ما جرى بينه وبني أستاذه من نقاش قائلاً « :وباحثت شيخنا يف هذه املسألة

يف الدرس ،واستقصيت يف املنع والتسليم ،فام ظفرت بيشء ُيوجب يل الرجوع إىل قوله،

احلق
ولوال وصيته إ ّياي أن ال أق ّلده يف الفتاوى ملا أقدمت عىل خمالفته ،فليس ألحد مع ّ
خالف»((( ،ويف موضع آخر يجُ يب عن اإلش��كال القائلّ :
إن عدم الوقوف عىل الدليل،
ي��دل عىل عدم وج��وده قائلاً « :ليس عىل املجتهد إلاَّ
ال ّ
التعمق يف حتصيل الدليل ،فمتى
ّ

مل جيده حيكم بعدمه بالنسبة إليه ،وال جيوز تقليد الكتب واملصنّفني»((( ،ويف موضع آخر
ّ
القراء عىل االبتعاد عن التقليد قائلاً « :إياك وتقليد الكتب واملصنّفني»(((.
حيث ّ
((( كشف الرموز.51/2 :

((( املصدر نفسه.203/1 :
((( املصدر نفسه.59/2 :
((( املصدر نفسه.97 :
((( املصدر نفسه.94 :
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لكنّ��ه يف موارد أخرى ورغم اعرتافه بعدم وجود الدليل يف املس��ألة أو ضعفه ُيفتي

تقليدً ا لفتوى الفقهاء ،واتّبا ًعا هلم(((.

اخلا�صة
الفتاوى
ّ

اختص هبا املؤ ّلف سوى مورد واحد ،وهو :قوله بجواز إنفاق
مل يذكر الفقهاء فتوى
ّ

العامل من أصل رأس املال يف السفر بمقدار التفاوت بينه وبني احلرض ،وتوضيح ذلك
رصح به بعضّ :-
أن الفقهاء لدهيم رأيان يف جواز أو عدم جواز إنفاق العامل من
 -كام ّ

رأس املال يف الس��فر ،اجلواز مطل ًقا واملنع مطل ًقا ،وخال ًف��ا هلذين القولني ذهب املؤ ّلف
إىل قول ثالث تقدّ مت اإلش��ارة إليه ،مل يذهب إليه أحد س��واه من الفقهاء((( ،و ُيشري إليه

صاحب اجلواهر بقوله« :نعم ،عن آخر ّ
أن له تفاوت ما بني نفقه الس��فر واحلرض ،وهو

أيضا»(((.
النص ً
خمالف لظاهر ّ

خمالفة امل�شهور
يب بعدم وجوب س��جدة التالوة عىل املرأة احلائض ،وهذه الفتوى
أفتى الفاضل اآل ّ

خمالفة للمشهور ،وتوضيحهّ :
إن هذه املسألة فيها عدّ ة أقوال:

رصح به صاحب كش��ف اللثام((( ،واخت��اره بعض الفقهاء،
َّ
األول :التحري��م ك�ما ّ
األول ،وما أعرف عليه
((( كش��ف الرم��وز 384 :و 235و .292/1قوله« :لك ْن األكثرون ع�لى َّ
دليلاً نقل ًّيا أو عقل ًّيا قو ًّيا ،بل نتبعهم تقليدً ا هلم» ،وقوله« :والشيخ محلها عىل التق ّية ،والعمل عىل
اختيار الشيخ إ ّما احتيا ًطا وإ ّما تقليدً ا له» وقوله« :ويف الطريق ابن فضال ،ويف التأويل عدول عن
ظاهر الرواية ،فال يصلح مستندً ا ،وهلذا قال( :عىل قول مشهور) ،وشهرته ّ
أن اتباعهام قائلون به
من غري خمالف ،وكذا نحن نتبعهم تقليدً ا».
((( املصدر نفسه .14/2 :مفتاح الكرامة (ط.ق).474/7 :
((( جواهر الكالم.345/26 :
((( كشف الرموز.106-105/2 :
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من قبيل :الش��يخ املفيد ،والس ِّيد املرتىض ،والش��يخ يف التهذيب والنهاية ،والقايض ابن
رباج ،وصاحب الوسيلة.
ال ّ

رصح املؤ ّل��ف بأنّ��ه خمت��ار الش��يخ يف املبس��وط
الث��اين :اجل��واز واالس��تحبابّ ،

واالستبصار.

الثال��ث :الوجوب ،وهو خمتار املح ّقق يف الرشائ��ع واملعترب ،والعلاَّ مة يف أكثر كتبه،

ومج��ع من ّ
املتأخرين ،ونس��به صاحب اجلواهر إىل املش��هور((( ،واملؤ ّلف عىل الرغم من

ا ّطالعه عىل رأي أس��تاذه القائ��ل بالوجوب يف الرشائع((( واملعت�بر((( ،وقول من ذهب
إىل التحريم ،خيتار االس��تحباب من دون أن ُيش�ير إىل القولني املذكورين ،ويدّ عي عدم

اخلالف يف سقوط الوجوب((( ،فيكشف هذا اال ّدعاء عن أحد أمرين :فهو إ ّما مل ي ّطلع عىل

القول بالوجوب ،أو سها عنه ،وهذا شاهد عىل عدم دقته يف نقل بعض األقوال.

و ُيفت��ي املؤ ّلف بع��دم إرث الزوجة من األرض وإن كان هل��ا ولد من امليت ،وهذه

بع��ض ،وكذلك يف بحث
الفت��وى كانت تع��دّ  -إىل زمانه -خمالفة للمش��هور كام حكاه ٌ

املهمة يف كتاب الصالة ،وحكم صالة اجلمعة يف
املواسعة واملضايقة ،وهو من البحوث ّ
(((
(((
صـرح بعض(((ّ ،
بأن
ع�صر الغيبة ،ذهب املؤ ّلف إىل القول باملضايقة واحلرمة  ،بينام ّ

مشهورا بني القدماء ،وذهب أس��تاذه املح ّقق يف املسألة األوىل إىل
القول باملواس��عة كان
ً
((( جواهر الكالم 223/3 :و.225/10
((( كشف الرموز.80/1 :
((( الرشائع.77/1 :
((( املعترب.228/1 :
((( كشف الرموز.209/1 :
((( الفوائد الرجال ّية.179/2 :
((( مفتاح الكرامة( ،ط.ج).621/9 :
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املواسعة ،ويف الثانية قال باالستحباب(((.
وكذلك ُيمك��ن عدّ قوله بوجوب العقيقة((( رأ ًيا خمال ًفا للمش��هور ،إذ مل خيرته قبله

رصح العلاَّ مة باختياره يف املختلف ،وإن مل
س��وى الس�� ِّيد املرتىض وابن ا ُ
جلنيد ،وكذلك ّ
يذكره أحد يف عداد القائلني الوجوب(((.

نتيجة البحث
يب قصارى جهده لتوضيح رموز متن املخترص النافع للمح ّقق،
1.1بذل الفاضل اآل ّ
خاص ًة ّ
أن هذا الرشح مؤلَّ��ف يف حياة املاتن ،وكان يف
وتبي�ين مقص��ود املاتنّ ،
وسع الشارح الوصول إىل رأيه مبارشة الستيضاح مقصوده ،وهذا ممّا ينامز به

هذا الرشح عن سائر الرشوح.

2.2يبدو ّ
الفقهي الوحيد للمؤ ّلف ،ومن هنا اقترص نقل
أن هذا الكت��اب هو األثر
ّ
الفقهاء آلرائه الفقه َّية عىل هذا الكتاب.

3.3ممّ��ا مت ّيز به كش��ف الرم��وز نقله أقوال أس��تاذه املح ّقق مبارشة يف حلقة درس��ه
وغريها ،ولقد استند ّ
املتأخرون إىل هذا النقل.

4.4هناك اختالف يف بعض املوارد بني نقل كش��ف الرم��وز ألقوال العلامء ،ونقل
العلاَّ مة يف خمتلف الشيعة ،أشار ّ
املتأخرون إليها.

ثم الق��رآن واإلمجاع
5.5اس��تند كش��ف الرم��وز إىل الرواي��ات بالدرج��ة األوىلّ ،
والعقل.

((( كشف الرموز 177/1 :و ،209املعترب.406/2 :
((( املصدر نفسه.199-198/2 :
((( جواهر الكالم ،226/31 :املختلف.303/7 :
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يف رحاب املكتبة الفقه َّية

()9

ّ
السيـوري فـي
منهـج املقـداد
(كنــز العرفــان)
د .عبد الأمري كاظم زاهد

جملَّة فقه �أهل البيت ،العدد  ،36ال�سنة التا�سعة1425 ،هـ2005/م

ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ

مقدمة البحث
ّ
منذ ع�صر التنزيل كان اهتامم
النب��ي ،وأهل بيته وأصحاب��ه املنتجبني بالقرآن
ّ

الكري��م حف ًظا ،ومج ًعا ،ومدارس�� ًة ،لي��س له نظري ،بل لقد جاء ه��ذا االهتامم من حقيقة
ِ ِ
ش ٍء﴾(((ّ ،
مؤ ّداه��ا َّ
فاجته
أن اهلل تع��اىل أودع يف كتابه املجيد ما عبرّ عنه بأنّ��ه ﴿ت ْب َيانًا لك ُِّل يَ ْ
إلي��ه املس��لمون ٌّ
كل يأخذ منه غايته ومبتغ��اه ،ومنه خرج��ت آالف املصنّفات التي منها
مدونات أحكام القرآن وفقهه.
َّ

ُع��ارض إلاَّ يف وجه الداللة ،وعليه
مؤس��س األحكام،
َّ
وحجة الفقيه التي ال ت َ
فهو ّ

تعمق املسلمون بالبحث
ُبني الفقه
اإلسالمي بر َّمته عىل عمق غوره واتِّساع مراميه ،ولذا َّ
ّ

والنظر يف آياته مذ عرص الرسالة وما تاله من عصور.

وع�لى هذا اجلهد ظه��رت التفاس�ير الفقه َّية الت��ي ُو ِضعت يف ضوء آي��ات القرآن
القوان�ين والقواع��د التكليفي��ة ب�ما ُأ ِ
طلق عليه عل��م الف��روع ،أو فقه الق��رآن ،أو آيات
َّ
الترشيعي يف القرآن ،أو األصول القانون َّية فيه.
األحكام ،أو املحتوى
ّ

وألنَّه قد توافر هذا العلم عىل كش��ف إمجال الق��رآن لألحكامَّ ،
فإن نمط املنهج فيه

وتركيبي من جهة
حتلييل ،لبيان وجه داللة األلفاظ والرتاكيب عىل موضوعاته املتعدِّ دة،
ّ
ّ

تراكمي لرضورة عرض
وجتميعي
الس��نّة الناظرة إىل ذات املوضوع��ات،
ّ
ّ
ضم مقوالت ُّ
ِّ

ومعياري ل�ضرورة الرتجيح ب�ين اآلراء،
واملفسي��ن يف اآلي��ة الواح��دة،
آراء الفقه��اء
ّ
رِّ

بالتكاميل.
معياري ،إذ يمكن وصفه
تراكمي
تركيبي
حتلييل
فمنهجه إ ًذا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
((( النحل.89 :
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وق��د ُأش�ير إىل َّ
الكلب��ي (ت 146هـ)
حممد بن الس��ائب
ّ
أن َّأول من كت��ب فيه هو َّ

ممَّ��ا رواه ع��ن عبد اهلل بن ع ّب��اس ،وقي��لَّ :
الش��افعي
إن َّأول م��ن صنَّف فيه اإلمام
ّ
القرطبي (ت 340هـ).
ور ِوي أنَّه القاسم بن أصبغ
ّ
(ت 204هـ)ُ ،
اجلص��اص (ت 370هـ)،
ث��م تواىل العل�ماء يف البحث يف هذا املج��ال ،فكتب فيه َّ
َّ

القرطبي (ت 671هـ)،
ث��م
ايس (ت 504هـ) ،وابن العر ّ
ّ
يب (ت 543هـ)َّ ،
والكي��ا ّ
اهل��ر ّ
النجدي يف القرن الثامن ،وشمس الدين بن يوسف يف القرن التاسع.
ومن الزيد َّية
ّ

وا ُّد ِعي َّ
والطربيس (ت 548هـ) يعدَّ ان
الطويس (ت 460هـ)،
أن تفس�يري الشيخ
ّ
ّ

من التفاسري الفقه َّية((( ،وهذا القول ّ
حمل نظر.

املس��مى بـ(فقه القرآن)
الراوندي (ت 573هـ)
ويمك��ن عدّ ُمصنَّف قط��ب الدين
ّ
َّ

السيوري صاحب كنز العرفان (ت 826هـ)،
ثم جاء دور
ّ
َّأول املصنَّفات يف هذا املجالَّ ،
واملعريف عند الشيعة اإلمام َّية
املنهجي
فالسيوري إ ًذا يم ّثل الدور الثاين يف سلسلة التطور
ّ
ّ
ّ

يف هذا املجال.

حدود الدرا�سة
حدَّ دت الدراسة جماهلا يف كتاب (كنز العرفان يف فقه القرآن) حسب ،ولذلك تكون

قد اس��تبعدت أصلاً ما للمرتجم نفس��ه من كتب يف التفس�ير والكتب األخرى يف آيات

التعرف أوَّلاً عىل
األحكام س��واء من أصحاب
ّ
السيوري أو من غريهم من العلامء ،بغية ّ

منهجه ،ل ُيصار يف حلقة ثانية أو بحث آخر إىل عقد مقارنة مع منهج آخر.

ومل أ َّطلع عىل دراسة سابقة للكتاب ،إنَّام هناك ِذكر للمرتجم يف املؤ ّلفات املعارصة.

املفرسين.161 :
((( مساعد آل مسلم ،مناهج ّ
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
الف�صل الأ ّول
ال�سيوري
املبحث الأ ّول� :شخ�ص ّية املقداد
ّ
السيوري
حممد
ّ
حممد بن احلسني بن َّ
هو رشف الدين أبو عبد اهلل مقداد بن عبد اهلل بن َّ

ِ
حممد ابن مك ّّي (786-734هـ)
احل يِّ ّل
ّ
األسدي (ت 826هـ) ،تتلمذ عىل الفقيه الشهيد َّ
صاحب ال ّلمعة الدمشقية ،ولقد ُع ِرف الشهيد بأنَّه درس يف حوزة ِ
احل َّلة قواعد العلاَّ مة،
َّ
َّ
وهتذيب الش��يخ الطويس ،وعلل الرشائع((( ،ومن مدرس��ة ِ
احل َّل��ة ومعارصي صاحب
ّ

فقيها ،أصول ًّي��ا ،منطق ًّيا((( ،ويظهر
اللمعة انتهل
الس��يوري ،فأتقن علو ًم��ا كثريةً ،فكان ً
ّ
ذلك من تصانيفه.

يقول اخلوانس��اري :إنَّه تل َّق��ى حتصيله العلمي يف مدينة ِ
احل َّل��ة ،وكان َّ
أجل تالميذ
ّ
ّ
ِ
األول (ت 786هـ) ،والس ِّيد
الشيخ فخر املح ِّققني احل يِّ ّل (ت 771هـ) ،وتالميذ الشهيد َّ
ضياء الدين
األعرجي(((.
ّ
ث��م انتق��ل إىل النجف فأصب��ح عميد مدرس��تها ،وزعيم حوزهتا العلم َّي��ة((( ،وقد
َّ

بن��ى يف مدينة النجف مدرس��ة علم َّية ُعرفت باس��مه ،وقد ورد ذكره��ا عىل ظهر كتاب
(املصباح) للشيخ
الطويس(((.
ّ

وأ َّم��ا مؤ َّلفاته فتبلغ أربع��ة عرش كتا ًبا يف القرآن ،واحلدي��ث ،واألصول ،والكالم،

والفقه ،والبالغة ،والدعاء.

((( مقدمة كتاب اللمعة الدمشق ّية.119/1 :

((( أمل اآلمل ،القسم.325/2 :
((( حمبوبه ،مايض النجف وحارضها.125/1 :
اخلوئي ،معجم رجال احلديث.194/16 :
((( حمبوبه ،مايض النجف وحارضها،125/1 :
ّ
الرشعي.187/3 :
((( حمبوبة ،مايض النجف وحارضها ،126/1 :بحر العلوم ،دليل القضاء
ّ
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ومن أش��هر مؤ َّلفاته الفقه َّية( :التنقيح الرائع يف رشح الرشائع) ،و(تنضيد القواعد
الفقهية عىل مذه��ب اإلمامية) ،ويف األصول( :رشح مبادئ األص��ول للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل)،
َّ
َّ
ويف القرآن إضافة إىل (كنز العرفان)( :تفسري مغمضات القرآن).
احل يِّل ،وابن فهد ِ
ِ
احل يِّ ّل.
ومن أشهر تالمذته :الفقيه ابن الق ّطان ّ

املبحث الثاين :كتابه (كنز العرفان)
املطلب الأ َّول :دواعي الت�أليف
الس��يوري َّ
أن من البحوث النافعة يف القرآن علم األحكام الرشع َّية واملس��ائل
يرى
ّ

أعم نف ًعا للعوام واخلواص ،وأجدى عائدة ،وأوىل باالختصاص،
الفقه َّية فيقول« :فهو ُّ

وتتم سعادة املعاد يف اآلجلة».
إذ به تنتظم قواعد املعاش يف العاجلةّ ،

وي��رى َّ
أن القرآن يش��كِّل املرجع جلملة من مس��ائله ،وأحد حج��ج الفتاوى وأكرب

وي�صرح بأنَّه مل يظفر بكت��اب يف تنقيح تل��ك اآليات بام يربد الغليل ويش��في
دالئله��ا،
ّ
العليل ،فهي إ َّما مسهبة بذكر األقاويل واألخبار ،أو مقرصة باإلجياز واالختصار ،قال:
«فحداين أن أضع كتا ًبا يش��تمل عىل فوائد قد خلت عنها أكثر التفاس�ير ،وفرائد مل يعثر

عليها إلاَّ ّ
كل نحرير».

«وضممت إىل ذل��ك فرو ًعا فقه َّية
ث��م يتحدَّ ث ع��ن إضافاته يف الكتاب ،فيق��ول:
ُ
َّ
ٍ
معان وعجيب غرائب تلمع لدى
تقتضيه��ا نصوص تلك اآليات أو ظواهرها ،ونكات

رسها املكنون وجوهره��ا الثمني املصون
الفض�لاء زواهرها ،يظهر بذلك م��ن اآليات ِّ
بحيث يعجب بذلك الناظرون ،وما يعقلها إلاَّ العاملون»(((.
((( فاحتة كتاب كنز العرفان.12/1 :
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ّ
الس��يوري كيف َّية ترتيبه للمعلومات يف كتاب��ه ،فيقول :والكتاب مرتَّب عىل
ويذكر
ّ

النص والظاهر
مقدِّ م��ة وكت��ب ،واملقدِّ مة فيها فوائ��د مباحث الوضعِّ ،
فيوضح مفه��وم ّ
واملؤول واملحكم ،ويم ِّثل ّ
لكل منها.
واملجمل
ّ

فيتطرق إىل العام ،واخلاص ،واملطلق ،واملق َّيد،
يوضح داللة اللفظ عىل املاه َّية،
ث��م ِّ
َّ
َّ

واملخصصات.
وألفاظ العموم،
ّ

يتطرق إىل عدد آيات األحكام ،فيتبنَّى ما يرى هَّأنا تقارب ( )350آية ،ف ُين َقل َّ
أن
ثم َّ
َّ

املش��هور هو ( )500آية ،فري ّده َّ
باملتكرر واملتداخل ،وإلاَّ فهي ال ُ
تبلغ
بأن «ذلك إنَّام هو
ِّ

ذلك».

و�صفي عن تبويب الكتاب ومباحثه
املطلب الثاين :تقرير
ّ
الس��يوري يف تبويبه للكتاب عىل وفق األبواب الفقه َّية ،وهو إذ ذاك
اعتمد املقداد
ّ

للقرطبي أو أحكام
التسلس�لي كام جاء يف اجلامع ألحكام القرآن
يرتك منهجية التفس�ير
ّ
ّ

للجص��اص ،وهو هنا يم ّثل نقل�� ًة كام م َّثلت منهج َّية تصني��ف احلديث عىل وفق
الق��رآن
ّ
األب��واب الفقه َّية نقلة ت ُِعني املجتهد يف التامس أد َّلته ،س��يام وهو يف جمال آيات األحكام،
ث��م الصالة ،فال��زكاة ،فاخلُمس ،إىل آخر
يب��دأ كتاب��ه ببحث
فقهي كامل ع��ن الطهارةَّ ،
ّ

أبواب العبادات ،حيث األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الس��يوري إىل ب��اب املعامالت ،حي��ث يبدأ احلديث في��ه عن مطلق
بعده��ا ينتقل
ّ

ثم يتناول أنواع املعامالت كالبيع والقرض
االكتس��اب
ً
املحرمةَّ ،
مس��تعرضا املكاس��ب َّ

والرهن والضامن ...إلخ.

املختصة باألحوال الشخص َّية ،مثل النكاح والطالق واخللع
بعده يتناول األحكام
َّ

والظهار واإليالء واللعان ،ليبحث يف هناية كتابه األطعمة واألرشبة واإلرث واجلنايات

والقضاء.
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املطلب الثالث :مالحظات على التبويب
َّ
الحظ عىل تبويب الكتاب ما يأيت:
أهم ما ُي َ
إن ّ
األول للعب��ادات ،والثاين
قس��م كتابه عىل ثالثة أقس��ام ،إذ جعل القس��م َّ
َّأول :إنَّه ّ

فقهي حمض.
وخص الثالث لألحكام ،وهو منهج
للمعامالت،
َّ
ّ

وثانيـًاَّ :
إن عدد اآليات املبحوثة يف كتابه يف العبادات هو( ،)137بينام يف املعامالت

( )86آية ،ويفرد لألحوال الش��خص َّية ( )50آية ،أ َّما األحكام فيرشحها عىل ( )60آية،
يتوسط
وبذلك يكون جمموع آيات الترشيع عنده ( )350آية ،وهو احلدّ
املتوس��ط الذي َّ
ِّ
رأي املق ِّلني الذين يرون هَّأنا (.((()150

ورأي املكثرين الذين يرون هّأنا ( )500آية(((.

(((
فيفرس ذلك فيقول« :ذلك
يقول
ّ
الس��يوري« :إنَّه ُاش ِتهر بني القوم هَّأنا مخسمئة» ّ ،

باملتكرر واملتداخل ،وإلاَّ فهي ال تبلغ ذلك».
إنَّام هو
ِّ

و ُيلحظ َّ
أن املح ِّققني قد بذلوا جهو ًدا يف استقصاء آيات األحكام عىل وفاق معايري

السيوري يف القرن الثامن
فتوصلوا إىل هَّأنا دون األربعمئة ،وقد سبقهم املقداد
أصول َّية،
ّ
َّ
إن إخراج ما َّ
إىل تقرير هذه احلقيقةّ .
دل من اآليات عىل أنَّه اعتقاد َّية وأصول َّية وأخالق َّية
املالكي ،أحكام القرآن.8/1 :
العريب
السيوطي ،اإلتقان .35/4 :وهو مذهب ابن
((( انظر:
ّ
ّ
ّ
((( انظر :املعارصين :خالف ،علم أصول الفقه ،35 :زيدان ،أصول الفقه ،130 :مدكور ،املدخل
اإلسالمي ،16 :الشيخ حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة ،502 :العاين ،املدخل
إىل الفقه
ّ
اإلسالمي،327 :
الدوري ورش��دي عليان ،أصول الدين
اإلس�لامي ،280 :أستاذنا
إىل الفقه
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي.82 :
احلق ،الفقه
عيل جاد ّ
جاد ّ
ّ
احلق ّ
مصورة عىل األصل
حممد
النجري ،رشح اخلمس��مئة آية ،خمطوط ،نس��خة منه ّ
ّ
((( انظر :عبد اهلل بن َّ
املصور .2949
يف املكتبة الظاهر ّية ،رقم
ّ
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ّ
يرصح به
جيع��ل رقم ه��ذه اآليات يف حدود األربعمئة ،أ َّما ضبط املوض��وع عىل وفق ما ِّ
لفظ اآلية فهي ال تعدو أكثر من ( )150آية.

العز بن عبد الس�لام هذه احلقيقة ،فيق��ول« :واعلم َّ
أن من اآليات
لذلك يكش��ف ُّ

يتم
يرصح ،ومنه ما تك َّفلت به آية واحدة ،ومنه ما ال ُّ
رصح فيه باألحكام ،ومنه ما مل ِّ
م��ا ِّ
إلاَّ بضميمة آية أخرى حكماً أو موضو ًعا».
ثمة أسلوب انتزاع
لكنِّي ال أقرص خالف الفقهاء عىل هذه األسباب فحسب ،وإنَّام َّ
حا َل َة الحَْ َط ِ
أن بعضهم يرى َّ
احلك��م ،فنرى مثلاً َّ
ب﴾ آية حكم
أن قوله تعاىلَ :
﴿و ْام َر َأتُ�� ُه مَ َّ
زواجاَّ .
يس��تنتج منها َّ
أن زواج أهل اجلاهل َّية اّ َ
إن ه��ذا املوضوع ومداخلة
س�ّم�ه الق��رآن
ً

النص ،ليس��اهم يف حتديد معيار ضبط
املقداد
الس��يوري يف أس��لوب انتزاعه احلكم من ّ
ّ

اللغوي
يتم حتديد كون اآلية آية حكم أو ال ،ال عىل أساس األداء
ّ
املعايري التي يف ضوئها ّ

ك�ما نجده يف اآلية من ألفاظ احلرمة أو احلل َّية رصاح��ة ،إنَّام بأنواع الداللة األخرى التي
ألن املس�� َّلم به َّ
قد تكون غري لفظ َّية ،إنَّام يس��تفاد من مفاهيمها األحكام ،ذلك َّ
أن القرآن
الكريم كتاب تتداخل فيه اهلداية والترشيع يف نسيج أدائه املتامسك املعجز.

لذلك يرى شلبيَّ :
«أن القرآن مل يلتزم يف بيانه لألحكام أسلو ًبا واحدً ا شأن القوانني

أو الكت��ب الفقه َّي��ة املألوفة ،فل��م يعبرّ عن ّ
كل مطل��وب طلب مؤكدً ا ب�مادة الوجوب،
وال عن ِّ
كل ممنوع بامدة التحريم»(((.
وثالثـًاَّ :
املتعرضة ملوضوع
الس��يوري
إن ُأس��لوب
ّ
املوضوعي الذي جيمع اآلي��ات ِّ
ّ

خمصص هلا ينس��جم مع طبيع��ة القرآن الكري��م ،إذ إنَّ��ه مل جيمع هذه
واح��د يف مبح��ث َّ

مفرق ًة يف س��ور
النص��وص يف م��كان واحد وال يف س��ورة واحدة ،إنَّام ج��اءت أحكامه َّ
القرآن وآيات��ه ،مبثوث ًة يف ثنايا آيات العقائد واألخ�لاق والوعد والوعيد وأخبار األمم
اإلسالمي.102-95 :
حممد مصطفى شلبي ،أصول الفقه
ّ
((( َّ
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الس��الفة ،لذل��ك نجد احلكم الواح��د قد وردت في��ه عدَّ ة نص��وص يف مواضع عديدة

متنوعة(((.
وأساليب ِّ

لذل��ك نُالحظ َّ
الس��يوري قد ح َّقق س��ب ًقا ع�لى الباحثني باعتامده ه��ذه املنهج َّية
أن
ّ

بصورة عمل َّية يف كتابه كنز العرفان ..تطبيق ًّيا.

املطلب الرابع :مداخلة يف املالمح العا َّمة للمنهج يف �آيات الأحكام
يف هذه املداخلة س��نطرح جمموعة من املس��ائل ر ّبام تش��كّل إجاباهتا نظرة حمدَّ دة يف

املنهج:

األوىل:
املسألة ّ

املفسين ،ف ُيناقش يف ضوء تلك املناهج ،أم يف
ه��ل فقه القرآن ممَّا يدخل يف جه��ود رِّ

جهود األصوليينِّ والفقهاء ،ف ُيالحظ يف ضوء مناهج األصوليينِّ ؟.

ف��إذا كان ه��ذا النمط من اجله��د ضمن حلقة التفس�ير ،ف ُيناقش يف كون��ه ممَّا ينهج

املفس ،بيان ًيا كان أم لغو ًيا
التفسري باملأثور أو الرأي ،أو ُيلحظ جانب التغليب يف طريقة رِّ

املوضوعي.
التسلسيل أم
أم علم ًيا ،و ُيالحظ من أخذه اجلانب
ّ
ّ

وإذا عدَ ْدناه جهدً ا أصول ًّيا فال بدَّ من الكشف عن منحاه الدال ّيل الذي ُينت ََزع احلكم

اجلاهيل أو أسباب النزول،
القرآين بأدوات متعدِّ دة ،بالشعر
به ،مثل :الكشف عن اللفظ
ّ
ّ
والكشف عن خلف َّياته يف تقرير النسخ ،ومدى احتجاجاته بالسنَّة أو اإلمجاع أو القياس،
و ُيلح��ظ في��ه القواعد األصول َّي��ة يف مباحث األلفاظ يف داللة الطل��ب عىل الوجوب أو

الندب.

اإلسالمي:
اإلس�لامي ،102 :املدخل يف التعريف بالفقه
حممد مصطفى ش��لبي ،أصول الفقه
ّ
ّ
((( َّ
درايس.114 :
عيل الصغري ،املبادئ العا ّمة لتفسري القرآن ،مقرر
َّ ،84
ّ
حممد حسني ّ
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ّ
املفسين وجهودهم ،أم يف مناهج
وبعبارة أخرى :هل يدخل فقه القرآن يف مناهج رِّ

النص مع عدِّ مداركه يف االنتزاع؟.
األصوليينِّ والفقهاء يف تقرير احلكم املنتَزع من ّ

أن نظرة يف مؤ َّلفات آيات األحكام يدعونا إىل القول َّ
يبدو َّ
إن هذا النمط من املعرفة
يقتيض مج ًعا مو َّف ًقا بني املنهجني ،ألنّه ِعلم مركَّب من:
1.1الكش��ف عن املع��اين اإلفراد َّي��ة والرتكيب َّية لبعض آيات الق��رآن ،وهي وظيفة
املفس.
رِّ

2.2تقري��ر األحكام كمرحل��ة ثانية ،وهي وظيفة األص��و ّيل أو املجتهد ،ولكن لـماَّ
كان اهلدف من الدراس��ة الكش��ف عن أحكام القرآنَّ ،
فإن الرتكيز عىل الوجه
األول بوصفه
الث��اين هو ال��ذي حي ِّقق اهلدف ،وإن كنَّا ال نس��تغني عن املعن��ى َّ
إحدى الوسائل املوصلة إىل اهلدف.

املسألة الثانية:
التسلسيل؟.
املوضوعي أم
هل يو ِّفق هذا اجلهد يف الوصول إىل أهدافه بالتفسري
ّ
ّ

احل��قَّ ،
املوضوعي يكون
إن ِكال املنهجني قد يوصالنه إىل أهداف��ه ،لكنَّه يف اعتامده
ّ
ّ

أكثر حتقي ًقا هلاَّ ،
املوضوعي:
ألن املنهج
ّ

كثريا معرفة أجزاء احلكم ورشائطه وموانعه ،ويوصل بني َّأول املوضوع
ُ 1.1ي َي رِّس ً
وآخره ،ويكشف الصور املتعدِّ دة فيه.

2.2وجيم��ع
ّ
اخل��اص إىل الع��ام ،واملطلق إىل املق َّيد ،والناس��خ إىل املنس��وخ ،ويبينِّ

املجم��ل ،وال يكتفي بتقيي��د وتفصيل القرآن بعض آياته ،بل جيعل من الس��نَّة

مصدرا آخر لتحديد نمط احلك��م ،إذ َّ
إن فقه القرآن بوصفه
بوصفها ش��ارح ًة
ً
دراسة اجتهاد ّية َّ
املوضوعي يكشف فيه حيث َّيات اعتامد احلكم باستعراض
فإن
ّ
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ٍ
طويل لتقرير أطروح��ات قرآن َّية
اخلاص��ة ،زياد ًة ع�لى ما له من ب��ا ٍع
البيان��ات
ّ
مرتاصة من احللول
ملجموعة من املشاكل املع َّقدة (املركَّبة) التي تتط َّلب منظومة
َّ
التسلسيلَّ ،
فإن
رشعي عىل التفسري
املنهج َّية بنظرة شمول َّية ،وحيث ال توقيف
ّ
ّ

املوضوعي أقرب لتحصيل أهداف البحث يف فقه القرآن.
اعتامد املنهج
ّ

التسلس�لي ال ّ
ت��دل عىل أكثر م��ن إلزام
والرواي��ات املنقول��ة بش��أن أولو َّي��ة اعتامد
ّ

القراء بتسلس��ل املصح��ف ،ومع ذلك َّ
للتسلس�لي يعرتفون بجواز النهج
املرجحني
فإن ِّ
َّ
ّ

املوضوعي.
ّ

للتسلس�ليَّ :
ّ
«ألن ترتيبه حلكمة،
امله��ذب يف ترجيح��ه
الش�يرازي يف رشح
يق��ول
ّ
ّ

فال يرتكها إلاَّ فيام ورد فيه الرشع ،فلو َّفرق السور أو عكسها جاز ،لكنَّه ترك األفضل»(((،

األوىل يف قراءة املصحف ،ومحل الرواية عىل الدراس��ة
يرصح باجلواز مع ترك ّ
وه��و إنَّام ِّ
والتفس�ير والبيان حيتاج إىل دليل ،ألصالة الرباءة ،ولعدم وحدة املوضوع ال نرى قابلية

القياس لرسيان حكم األصل إىل الفرع.

َّ
األول ممَّن
إن حكم��ة الت��درج
الق��رآين يف النزول إنَّام ج��اءت لتهيئة نفوس الق��رن َّ
ّ

النص ،لذلك َّ
فإن الوقوف عند التسلس��ل إنَّام هو يف التبليغ والقراءة وليس
ن��زل عليهم ّ

رشعي بدليل
عقيل وال
مطل ًقا ،أ َّما يف جانب العرض
ّ
ّ
العلمي واملدارس��ة فحيث ال مانع ّ
قاط��ع يف اعتامد أجزاء من القرآن إليضاح املراد منهاَّ ،
ف��إن مجيع حجج من يرى أولو َّية
التسلسيل ال تنظر للجهد من جهة كونه باح ًثا للحكم من جهاته العديدة إلبراز
العرض
ّ

معانيه وأحكامه عىل وفق نظرة شمول َّية.

الس��يوري هذه احليث َّيات مجي ًعا اعتام ًدا مو َّف ًقا ،إذ إنَّه عند عرض
ولقد اعتمد املقداد
ّ
املهذبً ،
((( يراجع :رشح ّ
للسيوطي.307/1 :
نقال عن :اإلتقان
ّ
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ّ
املقس��م بأحكام يعتمد ع��رض اللوازم املعنو َّية
اآلي��ة الواحدة ضمن املنهج
املوضوعي َّ
ّ

مرج ًحا
للف��ظ اآلية ،ويعرض ملعانيها املرتبطة بإعراهبا ،ويناقش املراد املتعدِّ د من املعاين ِّ
بينه��ا بأد َّلة من القرآن والس��نَّة ،ور َّبام يس��تعني يف ذل��ك بعلوم كالتاري��خ وعلم الكالم
َّاس َل َّل ِ
واملنط��ق ،ففي قوله تع��اىل﴿ :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
��ذي بِ َب َّك َة﴾ يناقش األولو َّية،
َّ َ ْ

﴿هدً ى
ف ُي��ورد آرا ًء متعدِّ دة هلا عالقة بتاريخ الكعبة إنش��ا ًء
واس��تمرارا ،و ُي ِّ
وضح معنى ُ
ً
ِ ِ
﴿و َم ْن َد َخ َل ُه
ل ْل َعالمَ َ
�ين﴾ ،ف��إذا انتهى من املعنى العام انتقل إىل ما ُينتزع منه احلكم ،مثلَ :
ِ
َان َآ ِمنًا﴾ ،وقوله تعاىل﴿ :وهللِ ع َلى الن ِ ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِيل﴾ ،ويذكر
ك َ
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاس َت َط َ
َ َ

باحلج بسب ٍع من الوجوه لغ ًة ورواي ًة(((.
تواكيد لألمر
ّ

وهك��ذا نجد َّ
الس��يوري يضع منهج��ه يف فقه القرآن معتم��دً ا عىل ركائز
أن املقداد
ّ

أساس َّية:

الكل إىل األجزاء.
1.1اعتامده املنهج
ّ
املوضوعي املتو ِّلدة موضوعاته من الشامل يِّ ّ

اللفظي لآلية إفرا ًدا وتركي ًبا ،وعرض
املفس يف بيان املعنى
ّ
2.2اعت�ماده أوَّلاً منهج رِّ
راجحا.
ومرج ًحا لِـماَ يراه
املعنوي موازنًا بينها،
اآلراء يف املراد
ً
ِّ
ّ
ث��م ينتقل إىل منهجه األصو ّيل ليبدأ من عرض اللف��ظ ّ
الدال إىل تقرير املدلول
َّ 3.3
مع وجه الداللة.

4.4إنَّ��ه يضي��ف إىل ذلك فوائد يف بس��ط املراد من بع��ض احلقائ��ق الرشع َّية التي
ستتَّضح يف املباحث اآلتية.

((( كنز العرفان.226/2 :
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مف�س ًرا
الف�صل الثاين :منهجه ِّ
�أ�سلوبه الدال ّ
يل ملعرفة معاين القر�آن و�أدواته البحث َّية
النص هناك مرحلتان:
اتَّضح ممَّا سبق أنَّه للوصول إىل حتديد احلكم من خالل ّ
اللغوي منها.
األوىل :معرفة معاين األلفاظ والرتاكيب ،وكشف املراد
ّ
النص.
والثانية :حتديد احلكم
التكليفي للموضوعات التي حيكمها ّ
ّ

الس��يوري عدَّ ة أدوات بحث َّية للوصول
ويف خصوص املرحلة األوىل اعتمد املقداد
ّ

إىل املراد من معاين األلفاظ إفرا ًدا وتركي ًبا يمكن عرضها عىل وفق النسق اآليت:
أ .اعتامده تفسري القرآن بالقرآن.

القرآين.
النبوي إليضاح اللفظ
ب .اعتامده احلديث
ّ
ّ

أئمة آل البيت وسيل ًة لبيان املعنى.
ج .اعتامده أقوال َّ

د .اعتامده آراء الصحابة والتابعني.

املفسين يف بيان معنى اللفظ ،أو الراجح من آرائهم.
هـ .اعتامده اتفاقات رِّ
و .اعتامده أسباب النزول لبيان معنى اللفظ.

ز .اعتامده القراءات الراجحة لديه يف إيضاح املعنى.
ح .اعتامده الشعر واللغة والنحو.
ط .أخذه باملعاين املستفادة من ظواهر الكتاب من دون العدول إىل معنى آخر.
البياين من كتابه كنز العرفان.
ونعرض أمثلة عىل هذا النسق
ّ
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ّ
املبحث الأ ّول :تف�سريه للقر�آن بالقر�آن
الس��يوري لكش��ف داللة األلفاظ عىل القرآن نفس��ه كأداة للوصول
اعتمد املقداد
ّ

الح��ظ يف منهجه أنَّ��ه متى حصل عىل إيضاح اللف��ظ موضوع البحث من
إىل امل��راد ،و ُي َ
فإنا مؤكِّ��دة لِـماَ أفاده من القرآن،
خالل آية أخرى اكتفى هبا ،وأ َّما الوس��ائل األخرى ،هَّ
ِ
وهذا
قطع��ي الدليل فال َغ ْر َو أن جيعله
ـ�َم� ورد ﴿إِ َّن ا ْل ُـهدَ ى ُهدَ ى اللهَِّ﴾ ،وألنَّه
ِّ
ّ
مس��وغ ل اَ
ِ
َّ
املفسين ،وهن��اك أمثلة كثرية عىل
األول يف إيضاح بعض ما
ا ُملع�ين َّ
أش��كل معن��اه عىل رِّ

ذلك(((.

النبوي ال�شريف يف �إي�ضاح املراد من
املبحث الثاين :اعتماده احلديث
ّ
معاين الألفاظ
السيوري عىل التخصيص والتقييد وبيان املجمل،
إذ مل تقترص وظائف الس��نّة عند
ّ

بل تدخلت الس��نّة النبو ّية الرشيفة يف إيضاح ُمشكل األلفاظ وبيان معانيها ،وقد عرض

كثريا(((.
لذلك ً

((( وكأمثلة عىل ذلك نورد بعض املقتبسات:
ّ
﴿و َأ ْي ِد َيك ُْم إِلىَ ا ْل َـم َرافِ ِق﴾ ينقل رأي من يرى َّ
ويستدل
أن (إىل) بمعنى (مع)،
1.1يف قوله تعاىلَ :
﴿م ْن َأن َْص ِ
اري إِلىَ اهلل﴾ ،أي مع اهلل.
بقوله تعاىلَ :
﴿أن ِْف ُقوا ِمن َطيباتِ
أن املراد بالط ِّيبات :اجل ِّيد من امل��ال يف قوله تعاىلَ :
 2.2ومنه��ا مثلاً  :إنَّه يرى َّ
ْ ِّ َ
ّ
الس��يوري عىل ذلك بقوله تع��اىلَ ﴿ :ل ْن َتنَا ُل��وا ا ْلبرِ َّ َحتَّ��ى ُتن ِْف ُقوا ممِ َّا
ويس��تدل
َما ك ََس�� ْبت ُْم﴾،
ّ
رب هو ما حت ُّبونه ،وهو قط ًعا اجل ِّيد من املال.
تحُ ِ ُّب َ
ون﴾ ،إذ اإلنفاق املؤ ِّدي إىل ال ّ
ّ
3.3ومن ذلك أنَّه يرى َّ
مستدل عىل ذلك بقوله
أن املسكني هو األسوء حالاً من الفقري يف احلاجة،
ٍ
تعاىلَ :
﴿أ ْو ِم ْسكِينًا َذا َمترْ َ َبة﴾.
انظ��ر تقييم ه��ذا االجت��اه يف :مقدّ مة يف أصول التفس�ير البن تيمي��ة ،املطبعة الس��لف َّية ،القاهرة،
1370هـ.
((( يمكن اختيار بعض األمثلة ُّ
تدل عىل ذلك=:
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املبحث الثالث :اعتماده �أقوال �أئ َّمة �آل البيت يف �إي�ضاح املعنى
أئمة اهلدى َح َفظة لرشع اهللَّ ،
الس��يوري َّ
فإن أقواهلم
إذ يرى
أن اهلل تعاىل لـماَّ َّ
ّ
نصب َّ

الس��يوري يف بيان املعاين،
معج�ًم� ملعاين الق��رآن الكريم ،وبنا ًء عليه فق��د اعتمدها
تُع��دُّ
ّ
اً
وهناك عد ٌد من األمثلة عىل ذلك(((.

(قوة) قال:
﴿و َأ ِعدُّ وا لهَُ ْم َما ْاس َت َط ْعت ُْم ِم ْن ُق َّو ٍة ﴾...نقل
1.1يف قوله تعاىلَ :
السيوري معنى كلمة َّ
ّ
النبي.
قيل :املراد َّ
بالقوة :الرمي ،رواه عقبة بن عامر عن ّ
ِ
2.2يف قوله تعاىل﴿ :فِ ِيه ِرج ٌال ي ِ
السيوري يف
ين﴾ ،يعرض
ح ُّب َ
ب ا ْل ُم َّط ِّه ِر َ
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َوال َّل ُه ُيح ُّ
ّ
َ ُ

النبي
الطهارة رأيني :هل هي من الذنوب أم من النجاس��ات؟ .وقد َّ
عزز الثاين بحديث ّ
فأقرهم .وقوله:
أ ّنَّه قال هلم( :ماذا تفعلون يف طهركم؟) ،فقالوا :نغسل أثر الغائط باملاءَّ ،
(ال صالة إلاَّ بطهور) بوصفه املبيح إلقامة الصالة لتخ ّلص املك ّلف به من النجاسات.
ِ
ِ
الصلاَ ِة ا ْل ُو ْس َطى﴾ ،قيل :املراد بالصالة الوسطى:
الص َل َوات َو َّ
﴿حاف ُظوا َع َلى َّ
3.3يف قوله تعاىلَ :
الس��يوري:
(من فاتته صالة العرص فكأنَّام وتر أهله وماله) ،قال
ّ
ص�لاة العرص ،لقول��هَ :
صح ذلك فهو رصيح فيها.)...
(فإن َّ
((( ومن أمثلة ذلك:
1.1يف قول��ه تع��اىلَ ﴿ :ف َص ِّل لِ َرب َ
النبي
لـمـا نزلت س��أل ّ
ِّ��ك َوان َْح ْر﴾ ،قال اإلم��ام عل( :إنَّه َّ
جربائيل عن (النحر) ،قال له :رفع اليدين مع التكبرية) .كنز العرفان.113/1 :
ات َيت ََر َّب ْص َن بِ َأ ْن ُف ِس ِ
عيل( :إنَّام القرء:
﴿وا ْل ُم َط َّل َق ُ
2.2يف قوله تع��اىلَ :
��ه َّن ثَلاَ َث َة ُق ُروء﴾ ،ق��ال ّ
الطهر).
ون ُق ِ
﴿و َي ْس َأ ُلون َ
ـل ا ْلـ َع ْف َو﴾ ،ورد عن الصادق( :العفو
َك َما َذا ُين ِْف ُق َ
3.3يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
هو الوس��ط من غري إرساف وال إقتار) ،وورد عن الباقر( :ما َ
الس��نة).
فضل عن قوت ّ
كنز العرفان.)206/1 :
توس��ع اإلم��ام الص��ادق نقلاً ع��ن اإلمام الباق��ر يف مفه��وم (ال��زاد والراحلة) يف
ّ 4.4
تفس�ير (االس��تطاعة) ،بام يمون به عياله ويستغني عن الناس .انظر :الرواية يف كنز العرفان:
.224/1
يض��وا ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ َف َ
َّاس﴾ ،قال الباق��ر( :املراد باإلفاضة
5.5يف قول��ه تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأفِ ُ
��اض الن ُ
إفاضة عرفات).
6.6يف قوله تعاىل﴿ :وارز ُْق َأه َله ِمن ال َّثمر ِ
ات﴾ ،قال الصادق( :هو ثمرات القلوب).
ْ ُ َ ََ
َ ْ
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ّ
املبحث الرابع :ا�ستناده ونقله لآراء ال�صحابة والتابعني
الس��يوري يف كتاب��ه إىل آراء الصحابة والتابعني يف تفس�ير آي��ات القرآن
إذ اس��تند
ّ

الكريم(((.

املف�سرين
املبحث اخلام�س :اعتماده اتفاقات ِّ
أيضا(((.
فإنَّه ر ّبام استعان هبا لتفسري بعض اآليات ً

املبحث ال�ساد�س :اعتماده �سبب النزول يف بيان معنى اللفظ
الس��يوري يف بعض املواضع عىل س��بب نزول اآلية ،لفهم معاين ألفاظ
فقد اعتمد
ّ

اآليات(((.

السيوري إىل آراء الصحابة يف تفسري آيات القرآن الكريم نورد منها:
((( هناك أمثلة عدَّ ة عىل استناد
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾ ،قال اب��ن ع ّباس« :جهاد الك ّفار بالس��يف،
��ار َوا ْل ُمنَافق َ
1.1يف قول��ه تعاىلَ :
﴿جاه��د ا ْل ُك َّف َ
الب�صري« :جهاد املنافقني بإقامة
واحلجة» ،بينام نقل قول احلس��ن
وجهاد املنافقني باللس��ان
ّ
َّ
احلدود عليهم».
ِ
ِ
2.2ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون َ
«إنا
الر ُسول ،﴾...قال ابن ع ّباس :هَّ
َك َع ِن الأْ َ ْن َفال ُق ِل الأْ َ ْن َف ُال هلل َو َّ
غنيمة بدر» ،وذهب سعيد بن املس َّيب إىل أنَّه ال نفل بعده.
ِ
ِ
ِ
املروي
يم ُم َص ًّلى﴾ ،قال :املراد به ركعتني فيه ،وهو
ّ
3.3يف قوله تعاىلَ :
﴿واتَّخ ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
والسدي .كنز العرفان.251/1 :
عن الصادق ،وبه قال احلسن وقتادة
ّ
((( ومن أمثلة ذلك:
ِ
الس��يوري« :امليرس هو القامر بسائر أنواعه،
��ر ،﴾...قال
ّ
1.1يف قوله تعاىل﴿ :إِن ََّما ا ْلخَ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُ
قاله ّ
املروي عن أهل البيت» .كنز العرفان.101/2 :
املفسين ،وهو
ّ
جل رّ
ِ
ِ
الس��يوري« :اتَّفق
وها ُه��ز ًُوا َو َلع ًبا﴾ ،قال
ّ
الص�َل�اَ ة اتَّخَ ُذ َ
ُ��م إِ َلى َّ
2.2يف قول��ه تع��اىلَ :
﴿وإِ َذا نَا َد ْيت ْ
املفسون عىل َّ
أن املراد بالنداء هنا األذان» .كنز العرفان.92/1 :
رِّ
((( هناك بعض األمثلة عىل ذلك ،منها:
ِ
ِ
ِ
ت الحَْ َرا َم﴾ النازل يف=
ني ا ْل َب ْي َ
ين َآ َمنُوا لاَ تُح ُّلوا َش َعائ َر اهللَ ...ولاَ َآ ِّم َ
1.1يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
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املبحث ال�سابع :اعتماده القراءات يف �إي�ضاح املعنى
املرجحات لبعض القراءات عىل بعض(((.
ثم أعمل بعض ِّ
تعرض هلا َّ
فإنَّه ر َّبام َّ
البكري الذي غدر باملسلمني وعاد عام قابل ،فأراد رسول اهلل أن يبعث
=احلطم بن هند
ّ
السيوطي ،لباب النقول.83 :
ت﴾.
ني ا ْل َب ْي َ
﴿ولاَ َآ ِّم َ
إليه ،فنزلت َ
ّ
ِِ
2.2قول��ه تعاىل﴿ :وإِ ْن َطائِ َفت ِ ِ
َت إِ ْحدَ ُاه َما َع َلى
ي��ن ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َما َف��إِ ْن َبغ ْ
َان م َن ا ْل ُم ْؤمن َ
َ
ِ
ِ
الس��يوري الكش��ف عن خطأ ش��ائع مؤ َّداهّ :
أن الناس
الأْ ُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتي َت ْبغي ،﴾...أكَّد
ّ
يس��اوون يف هذه اآلية بني الباغي والعادل ،والظامل واملظلوم ،والفاسق والورع ،حتت تفسري
ِِ
﴿ َطائِ َفت ِ ِ
ّ
السيوري هبا عىل
استدل غري
النص يف اإليامن ،لذلك
َان م َن ا ْل ُم ْؤمن َ
ّ
ين﴾  ،إذ ساوامها ّ
السيوري« :وهو خطأ َّ ،
ألن الباغي هو َمن خرج عىل اإلمام العادل وحاربه،
قتال ال ُبغاة ،قال
ّ
السيوري :وال يلزم من ذكر لفظ البغي أن
ولذا فهو كافر ،فكيف يساوى باملؤمن؟ .».وقال
ّ
يك��ون املراد مصطلح��ه املعهود عند الفقهاء .وقد أش��ار إىل ّ
حجة
أن
الراوندي مل جيعل اآلية َّ
ّ
الطربي هَّأنا نزلت
الراوندي ،فقه القرآن .363/1 :وأس��ند قوله ب�ما ذكره
ع�لى قتال ال ُبغاة.
ّ
ّ
الطربي ،جامع البيان .165/26 :وأس��ند
يف طائفتني من األنصار وقع بينهام حرب وقتال.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿وإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْي َمان َُه ْم ِم ْن َب ْعد َع ْهده ْم َو َط َعنُوا في دينك ُْم َف َقات ُلوا َأئ َّم َة
قول��ه ً
أيضا بقوله تعاىلَ :
ا ْل ُك ْف ِر﴾ .انظر :كنز العرفان 63/2 :و ،64التوبة.13 :
ٍ
��ن الأْ َ ْن َف ِ
3.3يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َ
َك َع ِ
��أ ُلون َ
الختالف وقع بينهم،
ال﴾ ،قال :نزلت يف غنائم ب��در

السيوطي ،لباب النقول.104 :
فاختصموا إىل النبي ،فنزلت.
ّ
((( ومن أمثلة ذلك:
﴿و َأ ْر ُج َلك ُْم إِ َل��ى ا ْل َك ْع َب ْي ِن﴾ بالنصب
1.1قرأ نافع وابن عامر
والكس��ائي وحفص قول��ه تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
عط ًفا عىل ِّ
﴿ر ُءوس��ك ُْم﴾ ،والقراءتان
باجلر عط ًفا عىل ُ
حمل ﴿بِ ُر ُءوس��ك ُْم﴾ ،وقرأها الباقون ِّ
معنى واحد ،وهو وجوب املسح .كنز العرفان.19/1 :
دا َّلتان عىل ً
والكسائي بالتشديد ،وقرأ الباقون
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن﴾ ،قرأها محزة
﴿ولاَ َت ْق َر ُب ُ
2.2يف قوله تعاىلَ :
ّ
بالتخفيف ،ومقتىض القراءة األُوىل :أي يغتس��لن ،وقراءة التخفيف :أي ينقني من الدم .كنز
العرفان.37/1 :
ِ
َان َآ ِمنًا﴾ ،قرأ ابن عباس« :آية
��ات َب ِّين ٌ
3.3يف قول��ه تعاىل﴿ :فِ ِيه َآ َي ٌ
يم َو َم ْن َد َخ َل�� ُه ك َ
َات َم َقا ُم إِ ْب َراه َ
ب ِّينة» بصيغة املفرد ،واملشهور اجلمع ،وعليه التواتر يف القراءات ،وهو أحد املعايري يف ترجيح
إحدى القراءات.
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
املبحث الثامن :اعتماده ال�شعر يف بيان املعنى
السيوري بالشعر يف كثري من املواضع لبيان معاين بعض اآليات(((.
إذ استعان
ّ

الف�صل الثالث :منهجه �أ�صول ًّيا وفقه ًّيا
ووضحت أدواتُه
وضح منهج��ه
مفسا آليات من الق��رآن الكريمَ ،
بع��د أن َ
البياين رِّ ً
ّ

األوىل ممُ ِّهدً ا قارئه
البحث َّية ،يكون املنهج عند
الس��يوري قد أرسى املعاين ،وقطع املرحلة ّ
ّ

املهمة
للمرحلة الثانية ،وهي مرحلة االنتزاع (انتزاع احلكم
الرشعي من ّ
النص) ،وهلذه ّ
ّ
نص القرآن ،جاعلاً من
أدوات بحث َّية ً
أيضا حتدِّ د مالمح منهجه يف اس��تنباط احلكم من ّ

آية احلكم ترتكز عىل دعائم ثالث ،هي:

تؤسس اآلية هلا حكماً .
أ .املوضوع أو القضية أو الواقعة التي ِّ

النص جعلاً رشع ًّيا.
ب .احلكم :وهو نمط التكليف الذي جيعله الرشع بواسطة ّ
ج .وجه الداللة :بمعنى مدى انطباق احلكم عىل املوضوعات املتعدِّ دة.

وللسيوري جهد كبري وعميق يف استفادة احلكم من النصوص القرآن َّية ،ويمكن أن
ّ
((( وهناك أمثلة عديدة عىل ذلك:
﴿و َص ِّل َع َل ْي ِه ْم﴾ ،أي ا ْد ُع هلم .قال األعشى:
1.1يف معنى الصالة :لغ ًة :الدعاء ،لقوله تعاىلَ :
ّ
عليك مثل ال���ذي ص َّليت فاغتميض
ف����إن جل��ن��ب امل����رء مضطجعا
ن���و ًم���ا
كنز العرفان.45/1 :
ِ
ِ
2.2يف قوله تعاىلِ َ :
الش ْم ِ
الصلاَ َة لدُ ُلوك َّ
س﴾ ،قيل :اإلقامة :املواظبة ،قال الشاعر:
﴿أق ِم َّ
أق����ام����ت غ����زال����ة س�����وق ال��ض��راب
أله�����ل ال���ع���راق�ي�ن ح������ولاً ق��م��ي��ط��ا
﴿و َح ْي ُ
الس��يوري« :الش��طر بمعنى
وهك ُْم َش�� ْط َر ُه﴾ ،قال
ث َما ُكنْت ُْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
3.3يف قول��ه تعاىلَ :
ّ
اجلوهري ،وأنشد:
اجلهة ،ذكره
ّ
أق��������ول ألُ ّم زن�����ب�����اع أق���ي���م���ي

ص�����دور ال��ع��ي��س ش��ط��ر ب��ن��ي مت��ي��م»

كنز العرفان.68/1 :
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نتلمس س�مات منهجه األصو ّيل ،وتتَّضح لنا كيف ّية اس��تدالله بمصادر الترشيع وحج َّية
َّ

ّ
كل مصدر ،والقواعد املستَنتَجة من مباحث األلفاظ والقواعد التي استقر عليها البحث
األص��و ّيل أو الت��ي اختل��ف يف م��دى حج َّيته األصول ّي��ون ،من خالل ذل��كَّ .
إن معرفة
الس��يوري من اعتامد املصادر والقواعد تشكِّل نظر ّيته يف االنتزاع،
ما يذهب إليه املقداد
ّ

ومنهجا يف االستفادة الفقه َّية من النصوص.
ً

مقس��م ًة عىل ش��كل
أهم العنارص املنتزعة من طريقة اس��تفادته احلكمَّ ،
وفي�ما يأيت ّ

مباحث ،ومو َّثق ًة يف اهلامش بالداللة عىل مواضع أمثلة االنتزاع.

املبحث الأ َّول:اال�ستعانة بالقر�آن الكرمي
ويتضمن العنارص اآلتية:
َّ

أوَّل :وقوفه عند ظواهر الكتاب(((.
النسخ.
ثان ًيا :موقف املقداد
ّ
السيوري من ْ
أئمة التفسري
النسخ ،وقد ورد عن َّ
من مش��كالت علوم القرآن والتفس�ير موضوع ْ

وم��ن وافقه��م يف ذل��ك تصنيف عدد كب�ير من اآلي��ات بني ناس��خة أو منس��وخةَّ .
إن

النس��خ بمنهج األصول ّيني
املقداد
ّ
مفسي اإلمام َّية يعالج موضوع ْ
الس��يوري كغريه من رّ
النسخ رشو ًطا كثرية وتفصيل ّية ،منها :التعارض
املفسين ،إذ يش�ترط لتح ُّقق ْ
ال بمنهج رِّ

التا ّم يف حكم املوضوع الواحد ،ومنهاّ :
تأخر الناسخ يف زمن النزول ،وغريها ،ولنلحظ
توهم فيه النس��خ بأمثلة عدَّ ة ،لنقف من
ه��ذا املنهج األصو ّيل عند معاجلة
الس��يوري ملا ُي َّ
ّ
اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام،84 :
((( انظر يف هذا الصدد :كنز العرفان ،17/1 :وانظر:
ّ
احلل ،مبادئ الوصول إىل علم األصول ،حتقيق :عبد
مطبعة املع��ارف ،مرص1914 ،م ،العلاَّ مة يِّ ّ
حممد تقي احلكيم ،األصول العا َّمة للفقه
عيل ،مطبعة اآلداب ،النجف1970 ،مَّ ،
احلس�ين َّ
حممد ّ
املقارن.102 :
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
بالنسخ يف أحكام القرآن:
خالهلا عىل منهج َّية املقداد
ّ
السيوري يف معاجلة أثر القول ْ

1.1ففي سورة املائدة نجد املفسين لقول اهلل تعاىل﴿ :يا َأيها ا َّل ِذين َآمنُوا لاَ ت ِ
ُح ُّلوا
َ ُّ َ
َ َ
رِّ
ِ
ت ا ْل َح َرا َم﴾ يرون َّ
أن مفردات هذه اآلية منسوخة،
ين ا ْل َب ْي َ
َش�� َعائ َر اهللَ ...ولاَ َآ ِّم َ
نسخ من هذه السورة غري هذه اآلية،
لكن نقل
ّ
الس��يوري قول من قال :إنَّه مل ُي َ
نس��خ منها يشء ،وه��و رأي ابن
ث��م نقل رأي احلس��ن
ّ
الب�صري وغريه أنَّه مل ُي َ
ّ

للمروي عن الباقر واملوافق ملا ورد عن املائدة أنّه قال
جري��ج املوافق
ّ
ِ
وح ِّرموا َح َرامها) ،كأنَّه يتبنَّى بأسلوب غري مبارش مذهب
فيها( :أح ُّلوا َحالهلا َ
النسخ.
املق ِّلني من ْ

أن قوله تعاىل﴿ :وا ْق ُت ُلوهم حي ُ ِ
الس��يوري َّ
وه ْم ِم ْن
2.2يرى
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
��ث َثق ْفت ُُم ُ
َ
ّ
ُ ْ َْ
ث َأ ْخ َر ُجوك ُْم﴾ ناس��خ ِّ
َح ْي ُ
الكف عن القتال،
ل��كل آية فيها أمر باملوادع��ة أو
ِّ
ِ
ُ��م َو يِ َل ِد ِ
ين﴾ وأمثال��هَّ ،
ألن كلمة (حيث) للمكان،
كقول��ه تعاىلَ ﴿ :لك ُْم دي ُنك ْ
أي م��كان أدركتموهم من ٍّ
حمر ًما،
أي :يف ِّ
حل أو ح��رم ،وكان القتال يف احلرم َّ

ثم نسخ هبذه اآلية وأمثاهلا(((.
َّ

الس��يوري من الن َْسخ موقف ِّ
املتأخرين الرافض متا ًما ألغلب ما ا ُّدعي
3.3ال يقف
ّ

يقر بعضه القليل ،ومث��ال ذلك ما نجده فيام يراه بقوله تعاىل:
النس��خ فيه ،فهو ُّ
ْ
ِ
ِ
ف اهللُ عنْكُم وعلمِ
ون ﴾...إىل قوله﴿ :الآْ َ َن َخ َّف َ
ون َصابِ ُر َ
﴿إِ ْن َيك ُْن منْك ُْم عشرْ ُ َ
َ ْ َ َ َ
َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا َفإِ ْن َيك ُْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َصابِ َر ٌة َيغْلِ ُبوا ِما َئ َتينْ ِ ﴾ ،إذ يرى أنَّه من باب
النسخ باألخف(((.
ْ

ِ
4.4يروى عن ابن ع ّباس َّ
اجن َْح لهََ ا﴾...
لس�� ْل ِم َف ْ
أن قول اهلل تعاىلَ :
﴿وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
((( كنز العرفان.22/2 :
((( املصدر نفسه.28/2 :
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ِ
ِ
ُ��ون بِاللهَِّ َولاَ بِا ْل َي ْو ِم الآْ َ ِخ ِر﴾ ،وهو
ين لاَ ُي ْؤ ِمن َ
منس��وخ بقوله تعاىلَ ﴿ :قات ُلوا ا َّلذ َ

ً
منس��وخا بقوله تع��اىلَ ﴿ :فا ْق ُت ُلوا
رأي احلس��ن وقت��ادة وجماهد ،إلاَّ هَّأنم يرونه
ِ
ني َح ْي ُ
«واحلق هَّأنا غري منسوخة،
الس��يوري:
وه ْم﴾ ،يقول
ّ
ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
ث َو َجدْ مُت ُ ُ
ّ
لتع ُّلق الصلح برأي اإلمام وبحسب املصالح املتجدِّ دةّ .
ويدل عىل عدم نسخها
ِ
َّ
ني ﴾...نزلت يف سنة تسع ،وبعث هبا رسول
أن قوله تعاىلَ ﴿:فا ْق ُت ُلوا ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
صال��ح أهل نجران يف نفس الس��نة عىل ألفي ح ّلة،
اهلل إىل مكَّ��ة يف حم��رم ،بينام
َ

أ ْلف يف َص َفر وأ ْلف يف َر َجب»(((.

ِ
ي��ن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة﴾ ،ينقل فيقول:
5.5ونجده يف تفس�ير قول اهلل تعاىلَ :
﴿و َعلىَ ا َّلذ َ
ثم نس��خ
«قي��ل :كان القادر عىل الصوم خميرَّ ً ا بينه وبني الفدية نصف صاعَّ ...
بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َش ِ
��هدَ ِمنْك ُُم َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه﴾ ،وقيل :إنَّه غري منسوخ ،بل
املراد بذلك احلامل املقرب واملرضع القليلة اللبن والش��يخ والشيخة ...وهذا

الس��يوري عىل عدم
قطعي يف منهج
روي ع��ن الصادق ،»والرواية دليل
ّ
ّ
معززا إ َّياه بقاعدة َّ
أن «التخصيص خري من النسخ».
النسخ،
ً

﴿أيام��ا معدُ ود ٍ
ات﴾ ال يقول بنس��خ األ ّي��ام الثالثة
وكذل��ك نجده يف تفس�ير َ َّ ً َ ْ َ

وعاشوراء بشهر رمضان ،إنَّام يرى َّ
أن األ َّيام املعدودات (شهر رمضان) نفسه،
السيوري عىل رأيه يف ذلك بأنَّه قول األكثر ،قال« :وبه قال األكثر».
وحيتج
ّ
ّ

الس��يوري قاع��دة مؤ َّداها أنَّه «مهام أمك��ن صيانة احلكم عن
من ذلك وغريه يقنِّن
ّ

النس��خ فهو أوىل»((( ،ويتابع السيوري حتكيم هذه القاعدة ،فنراه مثلاً فيام يراه السدّ ّي-
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َ
من َّ
��أ ُلون َ
ني
َك َما َذا ُينْف ُق َ
ون ُق ْل َم��ا َأ ْن َف ْقت ُْم م ْن َخيرْ ٍ َفل ْل َوالدَ ْي ِن َوالأْ َ ْق َربِ َ
((( كنز العرفان.55/2 :
((( املصدر نفسه.164/1 :
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ّ
َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َـم َس��اكِ ِ
السبِ ِ
السيوري ذلك فيقول:
يل﴾((( منسوخ بآية الزكاة -ير ّد
ّ
ني َوا ْب ِن َّ

بالنسخ حتَّى مع حديث (ال وص َّية لوارث)،
«حيث ال مانع من إجراء حكمها ،وال يقني ْ

بصحة احلديث ،وهو آحاد ،فهو ال ينس��خ الكت��اب عند األكثر،
ألنَّن��ا حتَّى لو س�� َّلمنا
َّ
ويمكن محله عىل التخصيص»(((.

ِ
وي��ر ُّد قول م��ن يرى َّ
ُ��م ا ْل َـم ْو ُت إِ ْن
أن قوله تعاىل﴿ :كُت َ
ض َأ َحدَ ك ُ
��ب َع َل ْيك ُْم إِ َذا َح رَ َ
تَر َك َخ ا ا ْلو ِصي ُة لِ ْلوالِدَ ي ِن والأْ َ ْقربِني بِا ْلـمعر ِ
وف ﴾...منس��وخ ،فينقل األقوال املدَّ عية
َ يرْ ً َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
للنسخ قائلاً « :قيلَّ :
إن اآلية منسوخة بآية اإلرث ،وبقوله ...( :ال وص َّية لوارث)،
ْ
َّ
وألن رشط��ه املنافاة ،وال مناف��اة بني الوص َّية
ث��م يعق��ب« :قلنا :األصل عدم النس��خ ،
ّ
النسخ فهو رافع للوجوب ال اجلواز ،وذلك
واإلرث ،إذ هو زيادة يف الصلة ،ولو س�� َّلم ْ

َّ
ألن رفع املركَّب ال يستلزم رفع مجيع أجزائه كام يبينِّ يف األصول».

يصح
أ َّما احلديث ففي سنده (مقال) عند
صحته فهو آحاد ال ّ
السيوري ،وعىل فرض َّ
ّ

النسخ به لكان لنا هنا أن نحمله عىل
أن ينس��خ به الكتاب عند األكثر ،ولو س�� ِّلم جواز ْ
تقرر يف األصول(((.
النسخ ،ملا َّ
التخصيص بام زاد عن الثلث ،والتخصيص خري من ْ

النس��خ قض ّية الزواج
وآخ��ر ما نم ّثل لك ب��ه بام يم ِّيز منهج
ّ
الس��يوري يف موضوع ْ
ِ
ِ
ِ
��ن﴾ يرى َّ
أن الكتاب َّية
﴿ولاَ َتنْك ُح��وا ا ْل ُـمشرْ ِ كَات َحتَّى ُي ْؤم َّ
بالكتاب َّي��ة ،فف��ي قوله تعاىلَ :

التزوج
مرشك�� ٌة بعدَّ ة أد َّلة ،منه��ا :قوهلم العزير ابن اهلل ،واملس��يح ابن اهلل ،ل��ذا ال جيوز ُّ
منهم ،فإذا ُأخرجوا من دائرة الرشك إىل الكفر َّ
﴿ولاَ مُت ْ ِس��كُوا بِ ِع َص ِم
فإن قول اهلل تعاىلَ :
ِ
نص يف املوضوع.
ا ْلك ََواف ِر﴾ ّ
((( البقرة.215 :
((( كنز العرفان.168/2 :
((( املصدر نفسه.168/2 :
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التزوج
والس��يوري هن��ا جيعل هاتني اآليتني ناس��ختني لآلي��ة يف املائدة التي جتي��ز ُّ
ّ

باملحصنة الكتابية ،ويلتفت إىل ما تقرر من َّ
أن املائدة آخر ما نزل ،وقواعده املرع َّية عنده
من َّ
أن األصل عدم النسخ ،فيقرب التخصيص ،ألنّه خري من النسخ ،ويناقش موضوع
يرصح عند
نس��خ آية املائدة بإس��ناد القول بالنس��خ إىل زرارة عن اإلمام الباقر ،إذ ِّ

بأنم ال يس�� ّلمون أن تكون املائدة آخ��ر القرآن نزولاً  ،لع��دم الداللة القاطعة
بعضه��م هَّ

بأن اآلية جزء م��ن املائدة َّ
علي��ه ،لكنَّه خيت��ار من بني هذه اآلراء اإلقرار َّ
وأن ُّ
تأخر املائدة
يف النزول مش��هور ،ملا ّ
النسخَّ ،
يدل عليه قرائن أحكام السورة ،وإذ َّ
فإن
إن األصل عدم ْ

التزوج بالكتاب َّية حيتاج إىل دليل جديد يعرضه فيام بعد(((.
القول بتحريم ُّ

من ذلك يتبينَّ َّ
أهم قض َّيتني يف االستدالل بالنصوص
أن منهج املقداد
ّ
السيوري يف ِّ
القرآن َّية هو أنَّه حيكّم الظواهر طاملا ال توجد هناك قرائن منفصلة أقوى من املتون ِ
ترصف

النسخ عىل
النسخ يف القرآن ،لتعامله مع موضوع ْ
اآلية من الظاهر إىل غريه ،وأنَّه قائل بق َّلة ْ

بالنسخَّ .
إن هذين األص َلني
وفق منهج األصوليينِّ الذين يشرتطون جمموعة رشوط للتسليم ْ
السيوري هلام مقتىض مهم ،وهو أنَّه يستفيد من ِّ
كل آية حك ٍم يف القرآن بام يغ ِّطي
يف منهج
ّ

اإلنساين بأحكام رشع َّية واضحة وقاطعة يف الدليل ،ور َّبام الداللة.
الوقائع والسلوك
ّ

املبحث الثاين :ال�سنَّة النبو َّية يف املنهج الأ�صو ّ
ال�سيوري
يل عند
ّ
الترشيعي م��ن آيات األحكام،
لق��د أفاض العلامء يف دور الس��نَّة يف إيض��اح املراد
ّ

وأفاضوا يف أقس��امها وعدَّ ّ
كل قس��م من األد َّل��ة الرشع َّية((( ،وال نزاع يف حج َّية الس��نَّة

النبي ،واألد َّلة عىل ذلك كثرية ومتوافرة(((.
الصادرة عن ّ

((( كنز العرفان.53/3 :
((( انظر :األحكام ،241/1 :حتفة الفقهاء.251/2 :
الن��ووي ،42-40/10 :وابن قدام��ة ،املغني ،63/6 :واب��ن الق ّيم=،
((( راجع :مس��لم ب�شرح
ّ
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منهج املقداد
ّ
الرشعي هي ما صدر عن الرسول
والسنَّة يف أغلب مسامهاهتا يف تأسيس احلكم
ّ
ب�ما يب املجمل أو خيصص العام أو يقيد املطلق ،وه��و ما ُأ ِ
طلق عليه الترشيع العام ،يف
ِّ
ينَّ
وترصفاته عىل هَّأنا من خصوص َّيته.
قبال الترشيع اخلاص الذي هو عبارة عن أفعاله
ُّ

الس��يوري للسنَّة بوصفها شارحة آليات األحكام
املهمة يف استخدام
ّ
لك َّن املس��ألة َّ

فللسيوري منهجه اخلاص يف إثبات إسنادها إىل الرسول
هي «طريق وصوهلا إلينا»،
ّ
صحيحا ،برشوط :الثقة والعدالة والضبط واالتِّصال بالنسبة لرواة احلديث عن
س��ندً ا
ً
أئمة أهل البيت.
ّ
النبي ،ولرواة احلديث عن َّ

أئمة أهل البيت ،فقد جعلهم فوق معايري الس��ند،
وإليامن��ه القاطع بعصم��ة َّ

ولكنَّه الحظ س�مات السند الصحيح يف رواة اخلرب عن املعصومني ،وعند فحص
الطويس ومن تبعه
أثرا للمش��كلة التي تنازع فيها
منهج��ه يف العمل بخرب اآلحاد مل نجد ً
ّ
يف آرائه يف كتابه العدَّ ة ،وابن إدريس والس ِّيد املرتىض ومن وافقهام يف عدم إجزاء العمل

الس��يوري بخرب الواحد كاحتجاج��ه باملتواتر ضمن
حيتج املقداد
ّ
بخ�بر الواح��د((( ،إنَّام ّ

حدود الكش��ف عن امل��راد التكليفي ،لكنَّه يس��تثنيه من صالحية أن ينس��خ به آية جر ًيا
ٍ
معيار أكثر ش��مولاً  ،وهو َّ
ثم
عىل
أن احلديث عنده معدُّ ابتدا ًء إذا مل يتعارض مع القرآنّ ،
يط ِّبق املعايري ،وألجل ْ
السيوري للسنَّة يف كتابه ،نعرض بعض
أن نحدد كيفية استخدام
ّ

مؤسس�ين مالمح منهجه يف
األمثلة لنخرج منها باس��تنتاجات نجمعها يف آخر املبحث ِّ

فقه القرآن:

ِ
يعم املحدث
ُ��م إِلىَ َّ
ه��ل القيام إىل الص�لاة يف قوله تع��اىل﴿ :إِ َذا ُق ْمت ْ
الص�َل�اَ ةّ ﴾...

تقي احلكيم ،األصول العا َّمة للفقه املقارن.119 :
وحممد ّ
=الطرق احلكم َّيةَّ ،234 :
حممد بن احلس��ن الطوسيّ  ،ع��دّ ة األصول ،طبعة حجر َّي��ة ،املطبعة
((( للتفاصي��ل راجع :الش��يخ َّ
اإلسالم َّية1917 ،م.
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السيوري :هذا باطل ،ألنَّه خالف اإلمجاع َّ ،
وألن النبي صلىَّ اخلمس
وغريه؟ .يقول
ّ
يف ي��وم فتح مكَّة بوضوء واح��د ،وترصحيه أنَّه فعله عمدً ا بيانً��ا أل َّمته((( ،وهو ّ
يدل

عىل ترجيح موقف القيام والوضوء للمحدث باستخدام سنَّة فعل َّية ،وقول َّية م ًعا.

كذلك نجد َّ
ألنا آخر ما نزل حتديدٌ
أن قوله يف العمل بحالل املائدة وحرامها ،هَّ

ترسب النسخ إىل أحكام املائدة(((.
توقيفي يف عدم َّ

ِ
النبي أنَّه أدخل املرفقني يف غس��ل يديه ،حس��م ب��ه موضوع (إِلىَ )
وم��ن ف ْع��ل ّ

النبي ...وإلاَّ
النتهاء الغاية ال لكيفية الغس��ل ،قال« :والدخول مس��تفاد من بي��ان ّ

ل��كان خالف ذلك هو املتعينّ  ،ألنَّه ق��ال( :هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إلاَّ به) ،وكذا
احلال يف االبتداء باملرفق».

احتجاج��ا ملوقف احلنف َّية الذي��ن قد رووا َّ
أن
مس��حه عىل ناصية رأس��ه
وم َّثل
ً
ُ

ربر موقف اإلمام َّية والشافع َّية من أنَّه أقل ما يقع عليه اسم
مقدار املسح الربع ،لكنَّه ال ي ِّ

أئمتهم ،»وهو نفسه فيام رواه ابن
نص عليه
السيوري بعبارتهّ :
ّ
املسح ،إلاَّ بام َّ
«لنص َّ

ع ّباس أنَّه مسح عىل قدميه ،حسماً للخالف املتأتيّ من القراءتني(((.

خص الوجوب
وع��ن وجوب الن َّية يف الطهارات الذي خالف فيه أبو حنيفة حيث َّ

املع��رف بالالم ّ
بالرتاب ّية -اس��تدل بقول��ه( :إنَّام األعامل بالن َّي��ات)َّ ،
دال
ألن اجلمع
َّ
األئمة ،فهنا ُي ِ
ربا
ع�لى العمومِّ ،
ورد رواي��ة عن الرضا ج ً
ويعززه م��ا ورد عن َّ
للحديث أعاله ،األمر الذي نس��تنتج منه َّ
الس��يوري يعم��ل باحلديث غري الوارد عن
أن
ّ

األئمة إذا وافق منطوقه ما ورد عنهم.
َّ
((( انظر :كنز العرفان.17/1 :
((( املصدر نفسه.17/1 :
((( املصدر نفسه.19/1 :
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ّ
الس��يوري يذهب إىل َّ
ومن األمور التي تلفت االنتباه َّ
أن غري الطاهر جيوز له أن
أن
ّ

النبي إىل هرقل ،وفيها آية من
تيس عىل كراهة ،مس��تدلاًّ برس��الة ّ
يقرأ من القرآن ما رَّ

واملالحظ هنا أنَّه ال يلتفت إىل
القرآن ،يقول« :أرسلها إليه وهو كافر جمنب»(((،
َ
ون﴾،
اخلاصة (االس��تثنائ َّية) املعارضة بالعموم
احلاالت
القرآين ﴿لاَ َي َم ُّس ُه إِلاَّ ا ْل ُـم َط َّه ُر َ
َّ
ّ
وعنده َّ
خارجي غري قوله تعاىل﴿ :لاَ َي َم ُّس ُه
أن املنع يف سور العزائم ال غري ،وقد ثبت بدليل
ّ

ون﴾.
إِلاَّ ا ْل ُـم َط َّه ُر َ

ّ
ونجده مثلاً
يستدل بصيغة املبالغة (طهور) يف احلديث( :ال صالة إلاَّ بطهور) عىل

ّ
طهورا)
(جع َلت يل األرض مسجدً ا وتراهبا
مطهر ،أو
يستدل هبا يف احلديثُ :
هَّأنا بمعنى ّ
ً
ون﴾ ملاء البحر
ليخل��ص إىل عدم إرادة الطاهر هبا ،وكذا وصفه﴿لاَ َي َم ُّس�� ُه إِلاَّ ا ْل ُـم َط َّه ُر َ

مطه ًرا مل يصلح جوا ًب��اًّ ،
ألن (فعولاً ) للمبالغة،
(ه��و الطهور م��اؤه) ،إذ لو مل يرد لكونه ّ
وال يتح َّقق إلاَّ مع إفادة التطهري.

الطويس،
حيتج باملرس��ل إذا رواه أصحاب الكتب األربعة ومنهم الش��يخ
ونج��ده ُّ
ّ

معززا إ َّياه برواية
كرا مل حيمل خب ًثا)ً ،
قال« :روى الش��يخ مرس�ًل�اً عنه( :إذا بلغ املاء ًّ

كر مل ينجسه يشء).
عن اإلمام الصادق قوله( :إذا كان املاء قدر ّ

(كل مسكر حرامُّ ،
ونجده ينقل عن الباقر حدي ًثا للرسولُّ :
وكل مخر مسكر)،

السيوري يف عملية اجلمع بني
ثم يع ِّقب« :ومثله رواية ابن عمر عنه .»وهكذا يستمر
ّ
َّ

مثال يرى َّ
الطريقني((( ،جبرً ا للحديث ،ويف ُحكْم ال َف ّقاع ً
أن له حكم اخلمر يف النجاس��ة
لمِ
النبي عنها هي
والتحري��م��َ ،ا ورد من طريقهم عن عمر ق��ال :الغبرياء التي هن��ى ّ
ال َف ّقاع ،ومن طريقنا عن سليم بن جعفر عن اإلمام الرضا قوله( :هو مخر جمهول)،
((( كنز العرافان.32 :
األول َّيتني.98 :
((( املصدر نفسه ،41 :انظر كذلك :رضورة قراءة الفاحتة يف ّ
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وكذا عن الوشاء عن اإلمام الرضا.(((

و ُي ِ
ورد
للنبي بترصحيه
السيوري ملا ُس ِّمي بـ(الترشيع اخلاص) وجوب ّ
ّ
السواك ّ

بذلك((( ،وكذا نافلة الليل.

األئمة يف تأسيس��ه قاع��دة (محل ألفاظ
ويس��تخدم
ّ
الس��يوري الروايات عن َّ
القرآن عىل التأس��يس خري من التأكيد) ،مثل قوله تعاىل﴿ :حافِ ُظوا علىَ الص َلو ِ
ات﴾...
َّ َ
َ
َ
مفر ًقا بني املحافظة عىل الفرائ��ض واملداومة عىل النوافل ،قال« :وهو مروي عن
اآلي��ةِّ ،

اإلمام�ين الباقر والصادقّ ،
فرارا م��ن الرتادف والتأكيد غري املفيد فائدة
كل ذلك ً
زائدة عىل التأسيس املفيد»(((.

َّ
استدل به عىل
لكن يف ما بدا يل كان عليه أن يو ِّفق بني روايتني متعارضتني ،مثل :ما

َّ
النبي( :من فاتته العرص فكأنَّام وتر أهله
أن املراد بالوس��طى (صالة العرص) ،لقول ّ
خصوصا وأنَّه قد ُر ِوي عنه يف
األئمة هَّأنا الظهر،
ً
ومال��ه) ،وبني ما روي ع��ن َّ
يوم األحزاب أنَّه قال( :ش��غلونا عن الصالة الوس��طى ،صالة العرص) ال التش��كيك يف
صح ذلك فهو رصيح فيها)(((.
صحة احلديث ،حيث يقول( :فإن َّ
َّ

األئمة
وقد ال يش�ير
ّ
السيوري إىل اختالف املتن ،كام يف رواية الثام ّيل عن أحد َّ

الطربيس بمؤ َّداها وبلفظ خمتلف يف معرض تفس�يره لآلية
عيل ،حيث رواه��ا
ّ
ع��ن ّ
( )15من سورة هود.

وإنَّن��ا لنجده مثلاً يف الوقت املوس��ع واملش�ترك للص�لاة يورد رواي��ة البن ع ّباس
((( كنز العرفان.43 :
((( املصدر نفسه 44 :و.55
((( املصدر نفسه.48 :
((( املصدر نفسه.49 :
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ّ
حممد بن مسلم عن فعل اإلمام الباقر يف أنَّه
عنه بداللة ُمعدَّ ة،
ِّ
ويعززها بام رواه َّ

صلىَّ الظهر والعرص مج ًعا يف وقت صالة العرص مسرتسلاً غري مستعجل(((.

السيوري السنَّة ليس يف حتديد احلكم فحسب ،وإنَّام يف إيضاح حقائق
لقد استخدم
ّ
تارخيي��ة ،مثل :أولوية الكعبة﴿ :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة﴾ ،ومثل :مس��ألة
َّ
َّ
َّ َ ْ
عيل لبالل،
األذان وهب��وط جربائيل به ،وقد ع َّلمه للرس��ول الذي ع َّلمه
لع�لي ،وع َّلمه ّ
ّ

ثم يذكر هلذه املس��ألة رواية أخرى عن الفضيل بن يس��ار عن الصادق أنَّه ع َّلمه جربائيل
َّ
حني ِ
أرسي به ،كام ورد يف الوس��ائل((( ،و ُيع ِّقب فيقول :و«ال منافاة بني احلديثني ،جلواز
مرتني»(((.
حصوله من جربائيلّ 

املفصلة ملجمل القرآن عندما يعرض
ويوضح اس��تخدام
ِّ
الس��يوري للس��نَّة القول َّية ِّ
ّ
للخالف الناشئ من فهم داللة قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْق َر ُءوا َما َت َيسرَّ َ ِم َن ا ْل ُق ْر َآ ِن﴾ يقول« :القراءة
الواجب��ة هنا جمملةُ ،ع ِلم بياهنا بالس��نّة النبو َّية ،واملراد هب��ا الفاحتة ،لقوله( :ال صالة
ِ
إلاَّ بفاحت��ة الكت��اب) ،وقول��هُّ :
اج)،
(كل صالة مل ُيق��رأ فيها فاحتة الكتاب فه��ي خدَ ٌ
ويوض��ح آراء الفقه��اء ،ويع��رض رأي أيب حنيف��ة مع ِّق ًب��ا علي��ه« :ويدفع��ه احلديث��ان
ِّ
املذكوران»(((.

الش��افعي وأمحد واإلمام َّية يف وجوب
مرج ًحا رأي
وحيس��م
السيوري خال ًفا فقه ًّيا ِّ
ّ
ّ

رو ْوه عن عائش��ة قالت :س��معت رس��ول
النبي يف الصالة ،فمن طرقهم ما َ
الصالة عىل ّ
اهلل يقول( :ال تقبل صالة إلاَّ بطهور وبالصالة َع يَ َّل) ،وكذا عن أنس .ومن طرقنا ما رواه

أبو بصري وغريه عن الصادق .ويستدل بداللة ُمعدَّ ة باحلديث يف جواز الصالة عىل
((( كنز العرفان.58 :
((( وسائل الشيعة ،612/4 :ب 1من األذان واإلقامة ،احلديث  1و.2
((( كنز العرفان.92/1 :
((( املصدر نفسه.96 :
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النبي( :ال َّل ُه َّم ِّ
صل ع�لى أيب أوىف وآل أيب أوىف) ،فجازت عىل أهل
آل البي��ت بق��ول ّ
ِ
األولو َّية.
البيت بطريق أوىل ،األمر الذي ُيشعر أنَّه يرى قياس ّ
هيمنا من
ب��ل يروي عن الباقر عن ابن مس��عود رواية يف الصدد ذات��ه ،والذي ُّ

ذلك ما ُيشعر أنّه يسوغ لإلمام أن يروي عن غري آبائه ،(((قبالة من يرى غري ذلك
من علامء احلديث عند اإلمام َّية.

وحيس��م خال ًفا فقه ًّيا يف استحباب القنوت يف ِّ
كل صالة  -يف صدد تفسريه لقول اهلل
ِِ
ني﴾ -قال« :كان رسول اهلل ال يِّ
يصل صالة مكتوبة إلاَّ قنت فيها(((،
وموا للِهَِّ َقانت َ
تعاىلَ :
﴿و ُق ُ
وروي أيضا ّ
أن عل ًّيا قنت يف املغرب ...ومن طرق األصحاب روايات كثرية».

(((
النبي حني
ويف الص�لاة امله��دى ثواهبا إىل ميت قض��ا ًء أو نفل  ،يروى ع��ن ّ

س ِ
الس��يوري« :إىل غري ذلك متام
��ئل :أيصلىَّ عن امليت؟ .قال( :نعم )...احلديث ،يقول
ّ
ُ

أربعني حدي ًثا خالية عن معارض» .لكنَّه ويف الصفحة نفسها ينقل رأي اجلمهور باملنع،
لن َْس ِ
﴿و َأ ْن َل ْي َس لِ إْ ِ
ثم
لآليةَ :
ان إِلاَّ َما َس َعى﴾ ،ولقول ّ
النبي( :إذا مات ابن آدمَّ ،)...
الثوري».
يقول« :وعىل هذين اعتمد
ّ

مفسا فساد وجه داللة املانعني فيقول« :إهنام عا َّمان خمصوصان بام
لكنَّه هنا يع ِّقب رِّ ً

أن حديث (إذ مات ابن آدم ) ...ال ُّ
كاحلج والصدقة» ،ويرى َّ
يدل عىل
اتَّف��ق عىل جوازه
ِّ
أكث��ر م��ن انقطاع عملهّ ،
وحمل النزاع مدى ما يصل إليه من عمل غريه .ويف هذا نجد َّ
أن
الس��يوري حياك��م أد َّلته وأد َّلة خصمه حماكمة أصول َّية رائعة املس��توى ،ليصل إىل
املقداد
ّ

بمرجح ُمعدّ .
ترجيح آراء فقه َّية
ّ

((( كنز العرفان.108 :
البخاري.
وخرجه
ّ
((( رواه الرباء بن عازبَّ ،
((( كنز العرفان.111/1 :
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ّ
ِ ِ
��ن َأ َّيا ٍم
ومثله��ا يف وج��وب اإلفطار يف الس��فر يف تفس�ير قول اهلل تع��اىلَ ﴿ :فعدَّ ٌة م ْ

أئمتنا،
��ر﴾ ،قال :أكثر الصحابة أوجبوا اإلفطار يف الس��فر ،وهو
ُّ
ُأ َخ َ
امل��روي عن َّ

وع��ن
النب��ي( :الصائ��م يف الس��فر كاملفطر يف احل�ضر) ،وروي ع��ن الصادق
ّ

سمى مجاعة مل يفطروا( :عصاةً) ،فقال( :أولئك العصاة ،أولئك العصاة).
أنَّهَّ 

قال :وتكرار املرض والسفر يف اآلية دليل عىل تأكيد األمر باإلفطار بوصفه عزيمة،

الرب الصيام يف السفر).
ويؤيده ما روي عن الرسول( :ليس من ِّ

ويف طرق االس��تدالل يرى َّ
أن اجلملة اخلرب َّي��ة املنف َّية قد ُيراد هبا النهي ،وقد ُيراد به

عمتها وال خالتها)  ،لذا نجد َّ
أن
الكراهة أو اش�تراط اإلذن ،كقوله( :ال تنكح املرأة عىل َّ
اإلمام َّية تكاد كلمتهم تتَّفق عىل الكراهة ال احلرمة ،فالنهي هنا يقتيض الكراهة.

ف بهِ ِم﴾ ،قال:
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
ويف حتدي��د املراد من إمجال ق��ول اهلل تعاىل﴿ :فَلاَ ُجن َ

احتج
فإن اهلل كتب عليكم السعي)((( ،قال:
السعي واجب وركن ،لقوله( :اسعواَّ ،
َّ
املخالف َّ
نص عام ،والعام ال يس��تلزم اخلاص ،ور ّد ذلك :أنَّه علم االس��تلزام
بأن اآلية ّ
النبي.
من بيان ّ

إن احلرمة ال ترد عىل فعلها فقط ،بل ّ
أيَّ :
كل
التكسب
واحتج بحرمة
باملحرماتّ ،
َّ
َّ
ُّ

حرمت عليهم الش��حوم
م��ا يتق َّلب يف أثامهنا ،بحديث الرس��ول( :لعن اهلل اليهود! ِّ
فباعوه��ا وأكل��وا أثامهنا) ،وحديث جابر عنهَّ 
أن اللعن ش��مل غري ش��ارب اخلمر،
وجوابه عن أموال بيع اخلمر هَّأنا ال تَعدل عند اهلل جناح بعوضة(((.

ويف عدم ثب��وت الربا بني الولد والوالد،
النبي( :أنت ومالك
َّ
احتج بحدي��ث ّ
خمص ًصا به عموم قوله تعاىلَ :
الر َبا﴾.
ألبيك)(((ِّ ،
﴿أ َح َّل اهللُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
((( كنز العرفان.253 :
((( املصدر نفسه.100/2 :
((( املصدر نفسه.104 :
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احتج بحدي��ث (البيعان باخليار م��ا مل يفرتق��ا)((( ،وكذا نجده
ويف خي��ار املجل��س
َّ

ّ
يس��تدل عىل عدم إجزاء بيع الفضويل بقوله( :ال تبع ما ليس عندك ،وال بيع إلاَّ فيام

البارقي ،ويرى َّ
يملك) ،لكنَّه يرتكه إىل القول باجلواز مستدلاً بقضية عروة
النبي
أن ّ
ّ
ال يق��رر عىل باطل ،والنهي يف املعامالت ال يقت�ضي البطالن ،ونفي احلقيقة يراد به نفي
صح بيع الويل والوكيل ،إذا حمُ ل احلديث عىل ظاهره.
صفة من صفاهتا ،وإلاَّ ملا َّ

لذا يمكن القولَّ :
السيوري يعالج املسألة الفقه َّية بمنهج أصو ّيل ،وإنَّه ال يقف عند
إن
ّ

ظواهر احلديثَّ ،
وتنقيحا هو املقدَّ م يف عدَّ اته املنهج َّية.
جيا،
ً
وإن مناط احلديث ختر ً

األئمة أسباب النزول((( ،لذا يمكننا القول :إنَّه ال يقف يف
ونجده يروي عن َّ

مفهوم السنَّة عند االستنباط ،بل يتعدَّ اه إىل رواية أسباب النزول.

وباحلديث يرفض التس��عري ،قال :جيرب املحتكر عىل البيع ،وهل يسعر عليه؟ .قيل:

األصح ،لقوله( :الناس مس�� َّلطون
نع��م ،وإلاَّ النتفت فائدة اجلرب ،وقيل :ال ،وهو
ّ
الفقهي الرفيع فيقول:
ثم يستدرك بذوقه
عىل أمواهلم) ،وقوله ً
ّ
أيضا( :األسعار إىل اهلل)َّ .

«إلاَّ أن يطلب شط ًطا فيس ِّعر عليه»(((.

﴿ولاَ َت َي َّم ُموا ا ْلـخَ بِ َ
ون﴾ داللة
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
ومن اس��تنتاجاته أنَّه يرى يف قوله تعاىلَ :
ع�لى وجوب التف ُّقه قبل االتجِّ ار ليعلم احلالل واحلرام ،ويؤ ِّيده قوله( :من اتجَّ ر بغري
فقه فقد ارتطم يف الربا).

يصح ضامن املجهول،
ونجده حيسم خال ًفا فيام ذهب إليه
الشافعي وأمحد من أنَّه ال ُّ
ّ
((( كنز العرفان.108/2 :
((( انظر :املصدر نفس��ه 114/2 :حول س��بب نزول آيات الربا عن الباقر ،وقارن بني لباب
(للواحدي).
(للسيوطي) ،وأسباب النزول
النقول
ّ
ّ
((( انظر :كنز العرفان.122/2 :
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ّ
يرجح الرأي اآلخر الذي ال يش�ترط
وه��و موافق لبعض اإلمام َّية ،للزومه الغرر ،لكنَّه ِّ
العلم بقدر املضمون حالة الضامن ،لعموم قوله( :الزعيم غارم)َّ ،
وأن الغرر مندفع

يقوم املضمون.
بالب ِّينة بام ّ

وي��رى َّ
﴿وإِ ِن ْام َر َأ ٌة
أن الس��نَّة يف موض��وع الصلح مؤكِّ��دة للكتاب بقول��ه تع��اىلَ :
ِ
الص ْل ُح َخيرْ ٌ ﴾ ،إذ يؤكِّده قوله( :الصلح جائز
َخا َف ْ
تَ ...أ ْن ُي ْصل َحا َب ْين َُه اَ�َم� ُص ْل ًحا َو ُّ
حراما).
حرم حاللاً أو ح َّلل
ً
من املسلمني إلاَّ ما َّ

ِ
ِ
ومن��ه َّ
ب َع َل ْيك ُُم
ين َآ َمنُ��وا كُت َ
خصص عم��وم قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
النبيَّ 
أن ّ
ِ
��اص فيِ ا ْل َقتْل ﴾...بجواز قتل اجلامعة بالواحد ،ولقوله( :لو اجتمعت ربيعة
ا ْلق َص ُ
ث��م ع َّقب( :نعم ي��ر ّد عليهم فاضل الد َّي��ة)((( ،وهو
وم�ضر ع�لى قتل مس��لم قتلوا به)َّ ،
مذهب اإلمام َّية.

﴿و َد ُاوو َد َو ُس�� َل ْيماَ َن إِ ْذ
يف ضامن ما أتلفه احليوان عىل صاحبه يف تفس�ير قوله تعاىلَ :
يحَ ُك ِن فيِ ا ْلـحر ِ
الشافعي من أنَّه جيب ضامن ما تلف ليلاً  ،إذ املعتاد
ث ،﴾...ينقل ما قاله
َ ْ
ّ
ْ ماَ
النبي يف ناق��ة الرباء .وعند أيب حنيفة ال ضامن
وج��وب ضبط الدواب ليلاً  ،لقضاء ّ
إلاَّ أن يكون معه حافظ  ،لقوله( :جرح العجامء ُجبار).

الس��يوري إىل املوازنة والرتجيح بني احلكم�ين والدلي َلني بمداخلة رائعة،
ويتطرق
ّ
َّ

احل��ق عندنا أنَّه
إذ يتس��اءل :ه��ل كان حكمه بوح��ي أم اجتهاد؟ .يق��ول :اجلواب
ّ

بوحي.

السيوري َّ
وين ِّبه
للنبي ،إذا حرضت
ّ
بأن لبعض فضالئنا رأ ًيا يف جواز االجتهاد ّ
ِ
رضرا عىل الناس.
الواقعة ،و ُفقد الوحي ،وكان تأخري احلكم ً
((( كنز العرفان.50/4 :
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لكنَّ��ه ير ّدهَّ :
ب��أن احلكم مع هذه ال�شروط ليس اجتها ًدا  ،لدالل��ة الوحي عىل نفي

النوعي» ،وه��ذا اصطالح مل أج��ده إلاَّ عن��د املقداد
بـ«الن��ص
حك�ًم�
ال�ضرر ،فيك��ون
ِّ
ّ
اً
السيوري.
ّ

املبحث الثالث :اال�ستدالل بالإجماع والفرق بينه وبني ا ّتفاق الفقهاء
ال�سيوري
عند
ّ
يعرف اإلمجاع بتعريفات عدَّ ة ،ويف حج َّيته خالف مبسوط يف كتب األصوليينِّ  ،بيدَ
َّ

َّ
السيوري -أنَّه:
أن املدخل الذي أراه لتعريف مفهوم اإلمجاع -كام ينبئ اس��تخدامه عند
ّ
اتفاق آراء من يعدّ رأيه عند العقالء عىل يشء فيام يعدّ رأهيم فيه ،والبد لعدّ ه من إضافة

إىل الرشع ولو بنحو عدم املانع(((.

املفسة بالكتاب
فم��درك احلكم عند
ّ
املفس بالس��نَّة ،أو الس��نَّة رَّ
الس��يوري الكتاب رَّ

األئمة ،وبذلك يكون اإلمجاع كاش�� ًفا عن قول املعص��وم أو فعله أو تقريره،
ومروي��ات َّ
والستكش��افه ط��رق ،منه��ا :دخول املعص��وم يف مجلة املجمع�ين ،لذا َّ
ف��إن اإلمجاعات
احلاصل��ة من غري اإلم��ام ممكنة ذاتًا ممتنعة رش ًعا ،لذلك يمك��ن أن يطلق عليها اتفاقات

التجوز.
السيوري إمجا ًعا عىل سبيل
يسميها
ّ
ّ
الفقهاء ،وقد ِّ

لذل��ك ينقل عن صاحب اجلواه��ر يف صالة القضاء قوله« :الذي يقوى يف ظنِّي َّ
أن

كثريا من إمجاعات القدماء بمعنى االتفاق عىل القواعد الك ِّلية التي تكون مدركًا لبعض
ً
األحكام اجلزئ َّية»(((.

لذل��ك يقول العلاَّ مة املظ َّف��رَّ :
إن اإلمام َّية ال يعدُّ ون اإلمجاع الذي ال يكش��ف عن
((( فاضل عبد الواحد ،األنموذج يف أصول الفقه ،84 :مطبعة جامعة بغداد1987 ،م.
((( جواهر الكالم.80/13 :
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منهج املقداد
ّ
��مي إمجا ًعا باالصطالح ،من أجل هذا يعدّ ه اإلمام َّية كاش ًفا ولكن
قول املعصوم وإن ُس ِّ
فاحلجة عندهم يف املنكش��ف ال يف الكاش��ف،
كاخل�بر املتواتر الذي تثبت به الس��نَّة(((،
َّ
ٍ
حينئذ يف جمال السنَّة ،وليس هو دليلاً مستقلاًّ يف مقابلها.
فيدخل
قطعي ع�لى رأي املعصوم ال ع�لى لفظ خاص له،
واإلمج��اع إذا حصل فه��و دليل
ّ

يسمى بالدليل ال ُّل ِّبي ،ألنَّه يثبت به نفس املضمون (املعنى) مقابل اللفظ.
ألجل هذا َّ

السيوري -كبق َّية اإلمام َّية -اإلمجاع كاش ًفا ،فإنَّه ال يشرتط فيه اتفاق اجلميع،
وعدَّ
ّ

أي اتفاق فيهم املعصوم كثروا أم ق ُّلوا ،يقول املظ َّفر« :وعىل هذا فتسمية اتفاق
بل يكفي ّ
الس��يوري -فيام يبدو يل-
مجاعة( :إمجا ًعا) فيه مس��احمة ظاهرة» ،لذا فتعبري اإلمجاع عند
ّ

جاء أصلاً معبرِّ ً ا عن دخول اإلمام يف املجمعني.

الس��يوري لإلمجاع تعدُّ  -يف عقي��ديت -تطبيقات هلذا
وهن��اك أمثلة الس��تخدامات
ّ

التنظري(((.

((( املظ ّفر ،أصول الفقه.102 ،98/3 :
((( وهي:
 .1يف قوله تعاىلَ :
��اء﴾ قال« :اللمس واملالمس��ة كناية ع��ن اجلامع ،قاله ابن
﴿أ ْو لاَ َم ْس��ت ُُم الن َِّس َ
احلق ،إلمجاع أصحابنا،
عباس واحلس��ن وجماهد وقت��ادة ،واختاره أصحابنا اإلمام َّية .وه��و ّ
ولق��ول الباقر وقد ُس��ئل عن معن��ى اآلية ،قال( :م��ا يعني إلاَّ املواقع��ة) .كنز العرفان:
.2-24/1
 .2يف صالة املسافر ،قال« :قرص الصالة جائز إمجا ًعا» ،وهنا استخدم اإلمجاع بمفهوم اإلمام َّية،
ووافق��ه ُّ
كل الفقهاء يف اجلواز مطل ًقا .ور َّبام يع�ِّب�رِّ عن اإلمجاع بنفي اخلالف ،فيقول مثلاً « :مل
نسمع خال ًفا يف َّ
أن القرص يف السفر مع َّلق باملسافة» ،ويورد رأي اإلمام َّية بـ( )8فراسخ ،قال:
دليلن��ا بعد اإلمجاع منّا إطالق اآلية ورواية عيص ابن القس��م ع��ن الصادق( :التقصري
حدّ ه أربعة وعرشون ميلاً يكون ثامنية فراسخ) .كنز العرفان.148/1 :
 .3تفس�يره آلي��ات الرب��ا ،قال« :اعل��م َّ
النبي
أن اإلمجاع حصل عىل وق��وع الربا يف س��تَّةَّ ،
نص ّ
عليها» .كنز العرفان.40/1 :
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املبح��ث الرابع� :آراء ال�ص��حابة والتابعني و�أئ َّمة املذاهب الإ�س�لام َّية
ال�سيوري
�أداة بحث َّية مقارنة يف منهج
ّ
لق��د رجع الصحاب��ة -يف حالة فق��دان الن��ص -إىل اجتهادهم وإع�مال رأهيم فيام

حيت��اج إىل اجته��اد وإعامل نظ��ر ،فوق ما هلم م��ن امتالك ناصية اللغ��ة ،ومعرفة عادات
العرب ،وأحوال أهل الكتاب ،وأس��باب النزول .وبالرغم من تفاوت قدراهتم يف فهم

السيوري
يسريا -فقد جعلهم املقداد
ّ
معاين القرآن واختالف آرائهم -وإن كان اختال ًفا ً
أئمة أهل البيت أش��ار إىل
مصدرا لتفس�ير آيات األح��كام ،فام وافق م��ن آرائهم َّ
ً
املوافقة ،وما مل يكن كذلك أورده عىل سبيل املقارنة(((.

وق��د تعدَّ دت آراء العلامء يف مدى وثاقة وحج َّية األخذ بمرو َّيات الصحابة ،فمنهم

من يراها سنَّة يعمل هبا ويرجع إليها كام عند
مرجحة
الشاطبي((( ،ومنهم من عدَّ أقواهلم َّ
ّ

رأي مع��ارض عند ترجيح األقوال ،وال تس��تند األقوال إلاَّ إىل التنصيص عىل عدالتهم

التي هي ال توجب كون ّ
كل ما يصدر منهم من السنَّة.

وحليث َّي��ة اختالفه��م ،فقد منع اب��ن الصالح والغ��زا ّيل اعتامد آرائه��م مطل ًقا ،إلاَّ يف

مشاهدة الوقائع ،وعرض أسباب النزول.

َّ
أن أذكر َّ
اس��تدل عىل آراء عدِّ رأهيم ،إلاَّ ْ
أن ابن حزم قد
ولس��ت معن ًّيا بمناقش��ة ما

ع��دَّ حديث أصحايب كالنجوم موضو ًعا مكذو ًب��ا باطلاً  ،وق َّيمه اإلمام أمحد بأنَّه حديث

خاصة وقد اتَّفقت الصحابة عىل جواز خمالفة بعضهم ،بل أوجبوا
يصح ،وكذا َّ
البزارَّ ،
ال ّ
عىل ِّ
كل جمتهد أن يتبع اجتهاد نفس��ه ،لذلك نجد َّ
الس��يوري التزامه
أن من مالمح منهج
ّ

مع امللتزمني عدّ رأهيم يف املنقوالت ،وموافقاهتم ملرو َّيات أهل البيت ،ومقارنته ملا
واملفرسون.62/1 :
الذهبي ،التفسري
(((
ّ
ّ
((( انظر :املوافقات.74/4 :
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ّ
آخذا بروايته َّ
املوضوعي ،فهو ينقل عن عبد اهلل بن عمر ً
أن
خالفوهم هبا مقارنة الباحث
ّ

ّ
كل مسكر حرام((( ،حينام توافق رواية الباقر ،وكذلك جواز الصالة عن امليت قضا ًء(((،
وصالة املسافر قرص عزيمة((( ،وما أ َّديت زكاته ليس بكنز((( ،ورأهيم َّ
أن سهم (يف سبيل

(((
يعم ّ
األئمةَّ ،
وأن
كل مصلح��ة ،عملاً بعموم اللفظ وروايات َّ
اهلل) يف مص��ارف الزكاة ُّ
ات نِ َس��ائِك ُْم﴾ أي :الاليت دخلتم هب�� َّن ال الاليت عقدتم
﴿و ُأ َّم َه ُ
املقص��ود بقوله تع��اىلَ :

عليه َّن(((.

َّ
األنصاري ،وعن عمر بن
إن هذا املنهج نجده يف اعتامده لرواية عن جابر بن عبد اهلل
ّ

صحة أداء الصلوات اخلم��س بوضوء واحد ما مل يحُ دث(((.
اخل ّط��اب ،فقد ذكر رأيه يف َّ
اس َع ْوا إِلىَ ِذك ِْر اهلل﴾ يف آية اجلمعة أنَّه ال يريد
ونقل عنه يف صدد تفسري قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اس�� َع ْوا)
اإلرساع ب��ل امليض ،ونقل عن ابن مس��عود أنَّه قال« :لو علمت اإلرساع (يفَ :ف ْ
عيل
ألرسع��ت حتَّى يقع ردائي عن كتفي» ،وهو قول عمر وابن ع َّباس ،واملوافق لقول ّ
والباقر والصادق.(((»
ونق��ل رأي عم��ر يف َّ
أن ص�لاة املس��افر ق�صر عزيمة((( ،وم��ا ذهب إلي��ه ممَّا وافق

الس��يوري:
أئم��ة أه��ل البيت من أنَّه لو صاد املح��ل صيدً ا حرم عىل املحرم ،قال
ّ
َّ
((( كنز العرفان.41/1 :
((( املصدر نفسه.131 :
((( املصدر نفسه.148 :
((( املصدر نفسه.185 :
((( املصدر نفسه.198 :

((( املصدر نفسه.44/3 :
((( املصدر نفسه.17/1 :
((( املصدر نفسه.137 :
((( املصدر نفسه.149 :
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وأئمة أهل
وه��و مذهبنا ،وه��و قول ابن ع َّباس وقتادة وعطاء وجماهد وس��عيد بن جبري َّ

البيت.(((

ونقل عن الصحابة مشاهداهتم يف النزول وروايته سب ًبا ،أو زمانًا ،أو مكانًا للنزول،
فروى عن عمر سبب نزول قوله تعاىلِ ُ :
الر َف ُ
ث إِلىَ نِ َسائِك ُْم﴾(((،
﴿أح َّل َلك ُْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ

ـح ِّق﴾(((.
الرؤْ َيا بِا ْل َ
وسبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َصدَ َق اهللُ َر ُسو َل ُه ُّ

وك��ذا احلال ع��ن التابعني ،فق��د روى وقارن وح َّق��ق موافقاهت��م واختالفاهتم مع

وأئمة أهل البيت عن أكثر التابعني ،مثل ابن جريج ،وسعيد بن جبري ،وابن
الصحابة َّ
والشعبي ،وعطاء ،وقتادة ،وجماهد ،بنسب خمتلفة.
والزهري ،والسدّ ّي،
املسيب،
ّ
ّ
ولنأخذ هلذه العينة نقله آراء سعيد بن جبري:

﴿و َس�� ِّب ْح بِ َح ْم ِد َرب َ
ِّ��ك َق ْب َل ُط ُلو ِع
فق��د روى عنه يف صدد تفس�يره لقول اهلل تعاىلَ :
س ،﴾...وقوله تعاىل﴿ :وس��بح بِحم ِد رب َ ِ
��م ِ
َّ
ني َت ُقو ُم﴾ قال :أي :من جملسك ،
كح َ
َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ
الش ْ
بأن تقول« :سبحانك ال َّل ُه َّم وبحمدك ،ال إله إلاَّ أنت ،اغفر يل َّ
عيل» عن
كل ذنب وتُب َّ
سعيد بن جبري ،ولذلك ورد مرفو ًعا أنّه كفارة املجلس(((.

﴿و َأ َّن ا ْل َـم َس ِ
ورأي��ه يف َّ
��اجدَ هلل﴾ قال :األعضاء الس��بعة
أن امل��راد من قول��ه تعاىلَ :

والزجاج
الت��ي يس��جد عليها ،وه��و رأي اإلمام اجلواد ،وبه قال س��عيد بن جب�ير
َّ
والفراء(((.
َّ

((( كنز العرفان.269 :

((( املصدر نفسه.171 :
((( املصدر نفسه.257 :
((( املصدر نفسه.62 :
((( املصدر نفسه.100 :
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ّ
ِ ِ
الصلاَ ُة َفا ْن َتشرِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ويرى َّ
ض ﴾...قال:
أن املراد يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُقض َيت َّ
االنتشار يوم السبت(((.
وعن أس��باب النزول روى عن س��عيد بن جبري س��بب نزول قوله تع��اىلَ ﴿ :يا َبنِي
َآ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِّل َم ْس ِ
��ج ٍد﴾ أنَّه قال نقلاً عن ابن ع َّباس :كانوا يطوفون بالبيت

ع��راة ،فنهاه��م اهلل((( .وكذا مدَّ ة فرض قيام الليل يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي��ا َأ َ هُّيا ا ْل ُـمز َِّّم ُل﴾...

قالَّ :
إن مدَّ ة قيامهم إىل أن خ َّفف اهلل عنهم فعدَّ ها من النوافل هي عرش سنوات(((.

أئمة
أئم��ة املذاه��ب فال يكاد خيلو مبح��ث
فقهي مس��تندً ا إىل القرآن م��ن ذكر َّ
ّ
أ ّم��ا َّ

والشافعي ومالك بشكل واسع ،مع أد َّلة رأهيم مواف ًقا هلم أو خمال ًفا،
املذاهب أيب حنيفة
ّ

إذ م��ع موافقته يبينِّ دليلهم الذي غال ًبا ال يتَّف��ق مع أد َّلته ،لكنهام يتَّفقان يف داللة واحدة

ع�لى حكم واحد ،ومع خمالفت��ه إ َّياهم يقول :دليلنا العموم ..اإلمج��اع ..وروايات أهل

البيت ..وإمجاع الطائفة ...إلخ .فعدد اآلراء التي نقلها عن مالك يف (ج )60( :)1رأ ًيا،
ويف (ج ،)40( :)3والتي نقلها عن أيب حنيفة يف (ج )95( :)1رأ ًيا ،ويف (ج،)33( :)2

الشافعي يف (ج )115( :)1رأ ًيا ،ويف (ج:)2
ويف (ج ،)21( :)3واآلراء التي نقلها عن
ّ

( ،)28ويف (ج.)11( :)4

إن ّ
َّ
أئمة املذاهب مداخلة هي آراء اإلمام أمحد ،ومل يتجاوزها مطل ًقا ،بل يعرض
أقل َّ

األوزاعي
ينس
الفراء وغريمها من فقهاء احلنابلة ،ومل َ
ّ
آراء إسحاق بن راهويه وأيب يعىل َّ

الش��يباين وغريهم من الطبقة الثانية بعد
وحممد بن احلسن
وزفر بن اهلذيل وأبا يوس��ف َّ
ّ
أئمة املذاهب اإلسالم َّية.
َّ
((( كنز العرفان.140 :
((( املصدر نفسه.79 :
((( املصدر نفسه.119 :
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وع�لى وفاق م��ا َّقررناه يف أس��لوب تناول��ه وحماكمته ل�لآراء الفقه َّية وف ًق��ا ألد َّلته

األصول َّية ،ففي ظنِّي َّ
الس��يوري قد عدَّ اإلمام أمحد من طبقة املحدِّ ثني ال من الفقهاء.
أن
ّ

وس��ن َّطلع عىل آراء اإلمام أمح��د (يف كنز العرفان ،اجلزء الثال��ث) ومدركها من احلديث

صحة م��ا افرتضناه من ق َّلة عرض آرائه ،بس��بب ارتباط واس��تناد
لف ًظ��ا
ومعن��ى ،لنرى َّ
ً
مكونات شخص َّيته الفقه َّية باحلديث فقط.

﴿م ْثنَى َوثُلاَ َ
اع﴾ يراها اثنتني أو ثال ًثا أو أرب ًعا للرجل
ث َو ُر َب َ
ففي تفسري قوله تعاىلَ :

يف احلرائ��ر ،أ َّم��ا العبد فال جيوز ل��ه أكثر من اثنت�ين ،لكنَّه ينقل َّ
أن بع��ض الفقهاء يرونه
الش��افعي وأبو حنيفة
كاحلر ،قال :وب��ه قال مالك وداود وأب��و ثور ،بينام يرى
(العب��د)
ّ
ّ
حرتني كانتا أو َأ َمتني(((.
وأصحابه وأمحد أنَّه يباح له اثنتان ال غريَّ ،

الش��افعي وأمحد
ويف الرض��اع ينق��ل رأي اإلمام َّية أنَّه مخس عرشة رضعة ،واكتفى
ّ

بخمس ال أقل ،واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة(((.

ويف تفس�ير قوله تعاىلَ :
﴿أ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ُع ْقدَ ُة النِّكَاحِ ﴾ ،قال :قالت اإلمام َّية:

الش��افعي يف اجلديد
اإلجباري (األب واجلدّ له بالنس��بة إىل الصغرية) ،وقال
هو ال��و ّيل
ّ
ّ
وأمحد وأصحاب الرأي :إنَّه الزوج ،ألنَّه مالك لعقده وح ِّله(((.

﴿و َما َلك ُْم َألاَّ ت َْأ ُك ُلوا ممِ َّا ُذكِ َر ْاس ُم اهلل َع َل ْي ِه﴾ ،قال :د َّلت اآلية
ويف داللة قوله تعاىلَ :

نص يف حتريم مرتوك التس��مية
عىل إباحة ما ذكر اس��م اهلل عليه ،وحتريم ما مل يذكر ،وهو ّ
عمدً ا ،أو نسيانًا ،وإليه ذهب أمحد وداود(((.
((( كنز العرفان.13/3 :
((( املصدر نفسه.42 :
((( املصدر نفسه.64 :
((( املصدر نفسه.188 :
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ّ
َّ
الس��يوري عن أمحد بن حنب��ل وراءها أحاديث رواها
إن ه��ذه اآلراء التي عرضها
ّ

يف مس��نده ،وأفتى هبا عىل وفق منطوق األحاديث ،وللتح ُّقق من ذلك يراجع مسنده أو
للمرداوي (ت 885هـ) ،لذلك مل نجد فيها حتقي ًقا للمناط أو اس��تنبا ًطا
كتاب اإلنصاف
ّ

السيوري -كام أرشنا -مل يغفل آراء
فقهي ،لكن
من نصوص يؤ ِّدي اجلمع بينها إىل حكم
ّ
ّ
الفراء وابن سريين((( وابن راهويه ،وهم من
من ِّظري الفقه
احلنبيل عندما نراه ينقلها عن َّ
ّ
علامء احلنابلة.

املبحث اخلام�س :القواعد الأ�صول َّية العا َّمة
تق��دَّ م يف املداخلة املنهج َّية َّ
املفس ،ويقرص عنه منهج
أن فق��ه القرآن ال يغطيه منهج رِّ

األص��و ّيل ّ
كل عىل انفراد .ومن املعلوم َّ
أن البحث األصو ّيل عند اإلمام َّية كانت انطالقته

الطويس يف كتابه
تطور عند الش��يخ
ثم َّ
يف القرن الرابع عند املتقدمني عىل الش��يخ املفيدَّ ،
ّ
استقر البحث األصو ّيل عىل عدَّ ة قواعد
ثم تبعه العلاَّ مة ،ويف هناية عرص العلاَّ مة
َّ
العدَّ ةَّ ،

مرجحات وقواعد معيار َّية يف تبني بعض األحكام ،السيام
شكَّلت عند املقداد
السيوري َّ
ّ
أقسم هذه القواعد عىل قسمني:
ترجيحه ملا اختلف فيها ،وقد َّ
فضلت أن ِّ
الرتكيبي لآلية.
اإلفرادي ،أو
خيص بيان املعنى
ّ
األول :ما ُّ
َّ
ّ

والث��اين :القواعد األصول َّية التي َّ
وموجه ًة
مرجح ًة
تتدخل يف حس��م خالف
ّ
فقهي ّ
ّ

لدليل وجهة ما ،فمن القواعد التي ش��كَّلت أس��بق َّيات مربهنًا عليها((( يف منهج املقداد
السيوري واملس��تفاد من كوهنا خربة مرتاكمة َّ
تدخلت بام يشبه معايري منهج َّية سأعرض
ّ

بعضا منها إشار ًة إىل منهجه:
ً

((( انظر :كنز العرفان.131 ،66 ،39/2 :
((( املصدر نفسه.61/1 :
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املجازي يرى
احلقيقي واملعن��ى
يف حالة تعارض اس��تعامل اللفظ ب�ين إرادة املعنى
ّ
ّ

الس��يوري -كغ�يره من األصولي�ِّي�نِّ َّ -
أن األصل ه��و احلقيقة ،ألصالة ع��دم النقل من
ّ
ٍ
احلقيق��ة إىل املج��از إلاَّ
بصارف ُمعدّ ((( ،ويس��تفاد م��ن القاعدة أنَّه يف حال��ة التعارض،
فالراجح ما د ّلت عليه األصالة املتقدِّ مة.

فيتوهم
ومنه��ا ترجيحه عموم املراد من اللفظ أو الرتكيب ،إذ العام يش��مل إفراده
َّ

التعارض.

القرآين أو االس��تعامل املركّب ،وقد تتش��ابه
تتفرع معاين ومرادات اللفظ
وكثريا ما َّ
ّ
ً

أو ختتل��ف مع بعضها جزئيًّ��ا ،وقد يكون من بينها رأي فيه عموم ،ورأي ينظر إىل املعنى

الس��يوري غال ًبا
يرجحه املقداد
ّ
خاصة يمكن أن تن��درج حتت العموم ،وال��ذي ِّ
برؤي��ة َّ
ه��و العموم ،ألنَّه أوىل م��ن التخصيص (يقصد هنا ختصيص اللف��ظ عىل مراد معينَّ مع
ٍ
معان).
ما يشاركه من
املرجحة بقول��ه« :مهام أمكن
ويتوج��ه املقداد
الس��يوري باجتاه تقعي��د وتقنني هذه َّ
ّ
َّ
﴿و َأ ْد َب َار
مح��ل الكالم عىل عمومه فهو أوىل» ،ولن�ضرب مثلاً  :ففي املراد بقوله تع��اىلَ :
الس��ج ِ
ود﴾ ،قال :التس��بيح والدعاء بعد الصالة (عن ابن عباس) ،وقيل :الركعتان بعد
ُّ ُ

اجلبائي النوافل،
عيل ،)وعن الصادق أنَّه الوتر آخر الليل ،وعن
ّ
املغ��رب (عن ّ
وعندي َّ
أن محله عىل العموم أوىل.

خيصص احلكم املورد):
ويلح املقداد
الس��يوري عىل قاعدة (خصوص الس��بب ال ِّ
ّ
ُّ
إذ ت ِ
الرشعي وموضوعاته ،فضلاً عن َّ
أن يمتد
ُس��هم هذه القاعدة يف توسيع مناط احلكم
ّ

زم��ن العم��ل باحلكم إىل ي��وم القيامة .ونجد ذل��ك يف موضوع اخلُم��س يف قوله تعاىل:
مؤسس��ة املطبوعات
حمم��د عب��د الغني حس��ن ،القرآن بني احلقيق��ة واملجاز 97 :وم��ا بعدهاّ ،
((( َّ
احلديثة ،اإلتقان.36/2 :
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
ِ
ِ
َ
ش ٍء﴾ ،فتخصيص اخلُمس بالغنائم احلرب َّية أمر تعارضه قاعدة
﴿ا ْع َل ُموا أ َّنماَ غَن ْمت ُْم م ْن يَ ْ
ألن عموم اآلية ناظر إىل عموم مفهوم الغنيمة .وهكذا نجد َّ
خصوص الس��ببَّ ،
أن هلذه
بياين ،واآلخر أصو ّيل خيدم أسلوب االستنباط.
القاعدة ناجتني :أحدمها ّ

لحظ فيها َّ
أن القرآن الكريم يف معانيه وألفاظه
قاعدة (التأسيس خري من التأكيد) :و ُي َ

يؤس��س دائماً معنى عىل زيادة اللفظ ،ويندر -إن مل نقل ينعدم -فيه تكرار األلفاظ ملعنى
ِّ
ِ
الس��يوري َّ
الصلاَ َة
يوضحه لنا
واح��د ،ومث��ال ذلك ما ِّ
يموا َّ
أن املراد بقوله تع��اىلَ :
ّ
﴿و َأق ُ
ِِ
�ين﴾ ،أنَّه «ملا تقرر يف أصول الفقه َّ
أن التأس��يس أوىل
الراكع َ
َو َآتُ��وا ال�� َّزكَا َة َو ْار َك ُعوا َم َع َّ

﴿و ْار َك ُعوا﴾ عىل الصالة،
م��ن التأكيد ،الش��تامله عىل مزيد فائدة ،لذا مل جيز محل قول��هَ :

أي ص ُّلوا مع املص ِّلني تس��مي ًة للصالة باس��م بعض أجزائهاَّ ...
فإن األمر بإقامة الصالة
ٍ
بالكل أمر ِّ
ِّ
يس��تلزم األمر بأجزائهاَّ ،
وحينئذ
بكل واحد من األجزاء رضورة،
ألن األمر
ف��األَوىل محل اآلية عىل األمر بص�لاة اجلامعة ،فتكون راجحة إ َّم��ا وجو ًبا كام يف اجلمعة
والعيدين ،أو استحبا ًبا كام يف باقي الصلوات الواجبة ،وهو قول أكثر املسلمني»(((.

أن املشرتك ال يستعمل ِ
تقرر عند السيوري َّ
بكال معنييه،
ويف مباحث املشرتك ،فقد َّ

َّ
جمازي أفضل م��ن إعامل معنييه م ًعا ،ومثال��ه :يقال :النكاح
وأن مح��ل اللف��ظ عىل معنى
ّ
ه��و العقد ،وقيل :الوطء -وعىل هذا ترتتب الكثري من النتائج ،لكن حس��م اخلالف يف

القاعدة يؤ ِّدي إىل متاس��ك نظر َّية االنتزاع عا َّمة ،ويتجلىَّ ذلك يف الفروع -وقيل :حقيقة
يف الوطء وجماز يف العقد ،وهو َأوىل ،إذ املجاز خري من االشرتاك عند األكثر(((.

واملرجحة أحيانًا ألح��د طرفيها فهي
املوجهة إىل الدالل��ة
َّ
أ َّم��ا القواعد األصول َّي��ة َّ

والس��يوري يف كتابه ليس يف
ربهن عليها،
كثرية جدً ا ،وهي يف البحث األصويل قواعد ُم َ
ّ
((( كنز العرفان.157/1 :
((( انظر :املصدر نفسه.3/3 :
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صدد مناقش��ة مدركها وحج َّيتها ،إنَّام 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:

الس��يوري َّ
أن األصل يف دالل��ة األمر عنده ع�لى الوجوب،
الح��ظ ممَّ��ا يطرح��ه
ّ
ا ُمل َ

لكنَّه��ا داللة عىل وجه االش�تراك ال عىل وجه القطع كام يذهب إلي��ه غريه ،ونجد ذلك
تطبيق ًيا:

فف��ي قوله تعاىلَ ﴿ :فاعت َِز ُلوا النِّس��اء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
يض﴾ ق��ال :د َّلت اآلية عىل وجوب
ْ
َ
َ َ
يتعرض لقوله تعاىل يف اآلية نفس��ها:
اعتزاهلن ،إذ األمر حقيقة يف الوجوب ،لكنَّه عندما َّ
��ن ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ َم َرك ُُم اهللُ﴾ يقول :األم��ر هنا ليس للوجوب مطل ًقا ،بل قد يكون
ُوه َّ
﴿ َف ْأت ُ

للوجوب ،كام لو كان قد اعتزهلا أربعة أشهر آخرها َّأول زمان االنقطاع والغسل ،وكذا
ل��و واف��ق انقضاء مدَّ ة الرت ُّب��ص يف اإليالء والظه��ار ،وقد يكون للندب ك�ما يف اقتضاء
احلال ،فهو إ ًذا ملطلق الرجحان(((.

ويف صالة اجلمعة ،فهو يرى َّ
املفسين ملفردة (الس��عي) يف اآلية
أن س��بب اختالف رِّ

مرتتِّب عىل كون األمر به للوجوب ،ويرى َّ
أن األَ ْوىل محل الوجوب عىل ُمطلق الذهاب،
َّ
ألن قدر الندب منه امليض عىل سكينة يف البدن .لكنَّه يعود إىل أصالة الداللة ،فيقول :لـماَّ
ُأمروا بالس��عي إىل ذكر اهلل استلزم ذلك وجوب ترك ِّ
كل ما يشغل عنه ،لذا أوجب ترك

البي��ع ،ولكن القرائن اللفظ َّية واحلال َّية يف بعض الرتاكيب ترصف مراد اللفظة عن داللة
ِ ِ
الصلاَ ُة َفا ْن َتشرِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َوا ْب َتغُوا ِم ْن َف ْض ِل
الوج��وب ،مثل قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُقض َيت َّ
يقرر ذلك نظر ًّيا فيقول« :اختلف األصول ّيون يف األمر الوارد عقيب
اهلل﴾،
ّ
والس��يوري ِّ
((( كنز العرفان.38-37/1 :
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
احتج أصح��اب الرأي الثاين
النه��ي ،هل هو للوجوب ،أو لإلباح��ة الرافعة للحظر؟.
َّ
هبذه اآلية ﴿ َفا ْن َتشرِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
حرمه عليهم من البيع ،واالنتش��ار
ض﴾ ،فإنَّه أطلق هلم ما َّ
ليس بواجب اتِّفا ًقا»(((.
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالهِِ ْم ﴾...اآلية ،قال :فيه داللة عىل وجوب
ويف الزكاة ،يف قوله تعاىلُ :

ث��م ع َّقب يف موضع آخر قائلاً  :وإذا قلنا بالوجوب
أخ��ذ اإلمام الصدقة ،لصيغة األمرَّ ،

النبي أو االس��تحباب ،فهو كذلك ملن يقوم مقام��هَّ ،
ألن أغلب ما وجب عىل النبي
عىل ّ
﴿و َص ِّل َع َل ْي ِه ْم﴾،
وجب عىل متَّبعيه بلحاظ والية األمر أو بلحاظ اإلسالم ،ويف قولهَ :

ذك��ر َّ
أن دالل��ة الفعل خمتلف فيها ،ونقل رأي من س اَّ�َّم�هم بـ(أكث��ر أصحابنا) هَّأنم يرون
َّ
أن الص�لاة منه ع�لى املالك واجبة ق��ال« :وصيغة (افعل) للوجوب ،الس�� َّيام مع عطفه
َك َس��ك ٌَن َل ُـه ْم﴾َّ ،
عىل الواجب (خذ) ،وتعليل األمر بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َصلاَ ت َ
ألن ذلك

لطف ،واللطف واجب ،فاملوصل إليه كذلك»(((.

وهن��ا نالحظ َّ
ختتص ب�صرف الداللة عن الوجوب،
أن القرائن عند
الس��يوري ال ّ
ّ

وكذلك نجد هذه التنظريات الرفيعة املس��توى يف دالل��ة األمر تنترش هنا وهناك ،بل قد
تؤكِّده ،فنلح ُظها يف قوله تعاىل﴿ :لِي ْشهدُ وا منَافِع لهَُ م﴾ ،و ﴿و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق﴾،
َ َ
َ َ َّ
َ َ ْ
َْ

مِ
﴿و َأ ْو ُف��وا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن
وقول��ه تع��اىلَ :
ـح َّ
﴿و َأتُّوا ا ْل َ
��ج َوا ْل ُع ْم َرةَ ﴾...اآلية ،وقول��ه تعاىلَ :
األول
ا ْل َع ْه��دَ ك َ
َان َم ْس��ئُول﴾ قال :د َّل��ت اآلية عىل وجوب الوفاء بالعه��د من وجهنيَّ :

صيغة األمر وهو للوجوب ،والثاين لكون العهد مس��ؤولاً  ،وال يس��أل الباري عن غري

الواجب(((.

((( كنز العرفان.139 :
((( املصدر نفسه.188 :
((( املصدر نفسه.197/2 :
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السيوري يف منهجه َّ
أن داللة األمر مشرتكة والقرائن هي التي حتدّ دها،
وهنا أكَّد لنا
ّ

وهكذا نجد َّ
أن منطق املقداد يف قضية خالف َّية ،كداللة األمر متامس��ك ،إذ حيكم األصل

م��رة ،والصارفة إىل الن��دب أو الوجوب أو
ويعض��ده بالقرائن املع��ززة لداللة الصيغة َّ
﴿و َأنْكِ ُحوا الأْ َ َي َامى
اإلباح��ة تارة أخرى.
َّ
ويتوضح ذلك مثلاً عند تفس�يره لقوله تعاىلَ :
ِمنْكُم و لحِِ
ني ﴾...اآلية(((.
الصا َ
ْ َ َّ

واملخصص يف منهج
ب .االحتج��اج باملطلق والعام ورضورة الفح��ص عن املق ّيد
ّ

السيوري:
ّ

الس��يوري َّ
َّ
أن املطلق قاب��ل للتقييد ،لذلك ال حج َّية
إن الباح��ث يلحظ عند املقداد
ّ
ِ
ِ
ني ِم ْن
يف العم��ل ب��ه قبل الفحص ع��ن املق ّيد ،ففي كفارة اليم�ين ﴿إِ ْط َعا ُم َعشرَ َ ة َم َس��اك َ
ِ
��ط م��ا ُت ْط ِعم َ ِ
ِ
��و هُ ُت ْم َأ ْو تحَ ْ ِر ُير َر َق َب ٍة َف َم ْن لمَ ْ يجَ ِ��دْ َف ِص َيا ُم ثَلاَ َث ِة َأ َّيامٍ﴾،
ون َأ ْهليك ُْم َأ ْو ك ْس َ
ُ
َأ ْو َس َ
الس��يوريُ « :يش�َت�رَ ط يف الرقبة اإليامن أو حكمه ،محلاً للمطل��ق عىل املق ّيد يف ك َّفارة
قال
ّ
خمصص به،
القتل»((( .وكذلك األمر يف العام ،فهو عند
الس��يوري ظنِّي إلاَّ أن يثبت ّأال ّ
ّ

وعند ذاك يكتسب القطعية يف داللته عىل موضوعه ،من ذلك:

م��ا ورد عن��ده يف آية الغنيم��ة ﴿واع َلموا َأنَّ�َم� غَنِمتُم ِمن يَش ٍء﴾ ،ق��ال :قيلِ :
﴿م ْن
َ ْ ُ
اَ ْ ْ ْ ْ
دل ع�لى وج��وب اخلُمس يف ِّ
ش ٍء﴾ َّ
كل ما يغنم حتَّى اخلي��ط واملخيط ،وقولكم -يعني
يَ ْ
خمصص هب��ذا العام ،فكيف
اإلمام َّي��ة -باش�تراط النصاب يف الكن��ز واملعدن والغوص َّ

السيوري :قلت« :اللفظ وإن اقتىض
وباملخصص هنا؟! فيجيب
اس��تدللتم بالعام هناك
ّ
َّ
والسيوري هنا بعد نضوج علم األصول عند اإلمام َّية بعد عرص ّ
العالمة جيعل من كنز العرفان
(((
ّ
الفعيل ،وح َّبذا لو سار
مثمرا جدًّ ا ،ذلك أنَّه يربط القاعدة النظر َّية بالتطبيق
ميدانًا تطبيق ًّيا مدرس ًّيا ً
ّ
عىل منهجه أساتذتنا الذين سربوا غور القواعد األصول َّية عىل مستوى التنظري املحض.
((( كنز العرفان.205/2 :
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ّ
خصصه وحرصه»((( ،لذا َّ
فإن ذلك يقتيض القول
األئمةَّ 
العم��وم ،لكن البيان من َّ
َّ
للمخصصات.
السيوري ال حيرص بالقرآن إنَّام جيعل من السنَّة رحا ًبا
إن
َّ
ّ

وكذا يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّن هلل خمُ ُس�� ُه َولِلرس ِ
السيوريْ :
«إن
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾ ،قال
ّ
َّ ُ
َ

قل��ت( :يف ذوي القرب��ى)َّ :
ص ،فهذا
إن لف��ظ اآلية عام ،قلت :م��ا من عام إلاَّ وق��د ُخ َّ

أئمة اهل��دى»(((َّ ،
أيضا ال حيملونه
وإن الفقهاء من غري اإلمام َّية ً
خمص��وص بام رويناه عن َّ

النبي.
عىل عمومه ،بل ُّ
خيصون به من قريش بني هاشم وبني املطلب ،حلديث ّ

املخص��ص أو املق ّيد (م��ن مناطات
االنتزاع��ي ال يدع
والس��يوري ضم��ن منهجه
ّ
ّ
ّ

األئمة.
يتحرى يف ذلك القرآن والرواية عن ّ
االجتهاد) ،بل َّ
النبي أو َّ

أن الع��ام ال ّ
وهك��ذا نجد هذه الس��مة تنتظ��م يف منهجه حتَّى ح�ين يرى َّ
يدل عىل
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف
اخلاص بنفسه بل بدليل
خارجي ،ومثال ذلك يف قوله تعاىلُ :
َ َ َ ُْ ُْ
ّ
ِِ
َو َأ ْع ِ
أن اآلية ُّ
الس��يوري َّ
تدل عىل أم��ور ،منها :كراهة معاملة
ني﴾ ،نقل
��ر ْض َع ِن الجَْ اهل َ
ّ
األدنني والس��فلة الذين ال يبالون ما قيل هلم وما قيل فيهمَّ ،
ألن األمر باإلعراض عنهم

يس��تلزم ترك معاملتهم بس��ائر أنواع املعاملة ،ور َّد عىل االستفادة فقال :وفيها نظرَّ ،
ألن

العام ال داللة له عىل اخلاص بنفسه بل بدليل من خارج(((.

ويف باب املضاربة نقل اس��تدالل غريه عىل مرشوع َّيتها باآليات التي تذكر الرضب

السيوري يرى َّ
األعم ال يشكِّل دليلاً ُمعدًّ ا عىل بعض أفراده ،يقول
أن
يف األرض ،لكن
ّ
َّ
الس��يوريَّ :
أعم م��ن املتنازع ،والعام
«ألن ال�ضرب يف األرض هو
ّ
الترصف فيها ،وهو ُّ
ُّ

ال داللة له عىل اخلاص»(((.
((( كنز العرفان.211/1 :
((( املصدر نفسه.214 :
((( املصدر نفسه.120/2 :
((( املصدر نفسه.152 :
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السيوري َّ
أن املستفاد منها (حل َّية
َاح﴾ يف القرآن الكريم ،اكتشف
ويف داللة ﴿لاَ ُجن َ
ّ

التكليفي،
أعم من اإلباحة كقس��م من أقس��ام احلكم
ّ
الفع��ل) ،أي :اجل��واز العام ،وهو ُّ
وأع��م م��ن الندب وم��ن اجل��وازَّ ،
ويعم اخل��اص ببيان
ألن العام ال يس��تلزم اخل��اص،
ُّ
ُّ

النبي.(((
ّ

أيضا يف داللة هذا اللفظ عىل جواز األكل من بيوت اآلباء واألمهات
ونج��د ذلك ً

وسائر من ذكرهتم اآلية بعد رفع اجلناح املستلزم لإلباحة بمعناه العام ،أي :اجلواز(((.

ويرتتَّب عىل هذا َّ
َاح﴾ ال داللة فيه عىل اإلباحة كقس��م من أقسام
أن ورود ﴿لاَ ُجن َ

التكليف ،بل ُيس��تفاد من اللفظ عموم اجلواز ،وبأد َّلة أخ��رى حيدِّ د نوع اجلواز بد ًءا من

الوجوب وانتها ًء بالكراهة.

يرجح هبا ما اختلف الفقه��اء فيه-مثلاً  -أصالة براءة الذ َّمة
وم��ن األصاالت التي ِّ

﴿و ْار َك ُعوا َم َع
م��ن الوجوب حتَّى يقوم دلي��ل
رشعي عىل اش��تغاهلا ،ففي قوله تع��اىلَ :
ّ
ِِ
خمصص بالعيدين واجلمعة ،وير ُّد عىل من يرى َّ
�ين﴾ يرى َّ
أن صالة
الراكع َ
أن الوج��وب َّ
َّ
اجلامعة واجبة ،استداللاً هبذه اآلية ،وبتو ُّعده جلامعة تركوها بإحراق بيوهتم ،قال:
ال ّ
يدل ذلك عىل مطلوبه ،الحتامل اعتقادهم بعدم مرشوع َّيتها ،أو لنهيهم عىل إرصارهم

ترك السنن ،فإذا ثبت الدليل والداللة فليست ّ
أدل عىل أكثر من شدَّ ة االستحباب الذي

ال نزاع فيه ،ألصالة الرباءة من الوجوب(((.

﴿وإِ َذا ُق ِ
اس��ت َِم ُعوا َل ُه َو َأن ِْصتُ��وا﴾ فيه مفهوم
وكذل��ك يف قوله تع��اىلَ :
��رئَ ا ْل ُق ْر َآ ُن َف ْ

الراجح َّية بني الوجوب أو االستحباب ،وقد ُر ِّجح الثاين يف حاالت غري الصالة.
((( كنز العرفان.252/1 :
((( املصدر نفسه.103 :
((( املصدر نفسه.157/1 :
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ّ
حرصا،
الس��يوري اختص��اص الزكاة باملس��كوكني م��ن الذهب والفض��ة
وي��رى
ّ
ً

وال يعدَّ ى الوجوب إىل غري ذلك من النقود ،ألصالة الرباءة من الوجوب.

َّاس ُك ُلوا ممِ َّا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ﴾...اآلية ،نجده يعارض
ويف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َّ
اس��تدل هبا ع�لى جواز أكل ثم��رة الطريق ،ق��ال :األَوىل عدم ج��واز ذلك ،ألصالة
َمن
عصمة مال املسلم إلاَّ عن طيب نفسه.

ويف الكات��ب هل جيوز له أخذ األجرة من اآلمر بكتابة الدين؟ .قال :جاز ،ألصالة

عدم وجوب بذل املنفعة جمَّانًا.

ويف الرهن هل ُيش�َت�رَ ط فيه القبض؟ .قالَّ :
إن املح ِّققني ال يرون اشرتاطه ،ألصالة

عدم االشرتاط عند إطالق صيغ العقود.

ِ
السيوري َّ
أن األمر يف قوله
خريا ،يرى
ّ
وكذا يف مكاتبة العبيد إن َعلم املالكون فيهم ً
ِ
وه ْم﴾ للندب ،ألصالة عدم الوجوب.
تعاىلَ ﴿ :فكَات ُب ُ
مرجحات اخلالف ،مث��ل إذا ُع ِّلق
ونج��ده يس��تعني بعدد م��ن القواعد األصول َّي��ة ّ

احلُكْ��م ع�لى وصف مش��عر بالعلي��ة ُروع��ي الوص��فَّ ،
وأن لفظي احلل ورف��ع اجلناح
ال يقتضي��ان أكث��ر من اجلوازَّ ،
وأن نفي الفعل قد ال يقص��د به نفي حقيقة الفعل بل نفي

وأن النهي يف املعامالت ال ُّ
األولو َّيةَّ ،
يدل عىل البطالن.
صفة ّ

الرشعي
مرجحات يف انتزاعاته احلكم
وهكذا نجد حش��دً ا من القواعد األصول َّية ّ
ّ

مفسا وحس��ب ،بل أصول ًّيا دالل ًّي��ا منتز ًعا احلكم
م��ن النص مس��تفيدً ا منها ،فهو ليس رِّ ً

الرشع��ي باس��تخدام أدوات بحث َّي��ة ج��اءت م��ن تراكم اخلربة يف االس��تدالل مش��كِّل ًة
ّ

منهجا واس�� ًعا لالس��تدالل من
ه��رم القواع��د األصول َّية التي صارت يف زمنه وما بعده
ً
النصوص.
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املبحث ال�ساد�س :مالحظات عا َّمة يف منهجه
السيوري يف مصادر الترشيع ،ويف داللة
ر َّبام أفاض الباحث يف التامس مالمح منهج
ّ

األلفاظ ،وحتكيم القواعد األصول َّية ،وقد يظهر غري هذه املالمح ممَّا يمكن إدراجه حتت

عنوان (املالحظات العا َّمة يف منهجه) ،وأمهها:

املفسين اتفا ًقا معهم واختال ًفا.
1.1استفادته من آراء رِّ
2.2وجود آيات كثرية يف كتابه ليست بآيات أحكام.
3.3موقفه من القياس.
4.4رفضه للتعصب.

5.5أثر استمرار االجتهاد يف منهجه.

الس��يوري مدى إفادته
ُالحظ يف منهج املقداد
ّ
األوىل :من األمور الت��ي ت َ
املالحظ��ة ّ

املفسين قبله ،ممَّا ُّ
املفسين ،وهناك
يدل عىل ا ِّطالعه عىل الرتاكم العلمي جلهد رِّ
من آراء رِّ

أمثلة تطبيقية لذلك(((.

البحراين كتا ًبا يف تفس�ير آي��ات األحكام للضبط
املت��وج
وقد وض��ع معارصه ابن َّ
ّ
ِ
ين َآ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرك ُْم َفان ِْف ُروا .﴾...اآلية ،قال ً
نقال عن الطربسيّ :
((( أ .يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
األصح ،ألنَّه أوفق بقياس كالم العرب ،ويكون من باب
«احلذر :السالح ،عن الباقر ،وهو
ّ
الس��يوري :وفيه نظ��ر ،ألنَّه يف غري هذه اآلية
ح��ذف املضاف ،أي آالت حذركم» .وع َّقب عليه
ّ
ٍ
عطف الس�لاح ع�لى احلذر ،والعطف يقتيض املغايرة ،وتقدير حم��ذوف خروج عن الظاهر ،ولو
سمي السالح حذرا ألنَّه به حيصل احلذر ،لكان أصوب .كنز العرفان .11/2 :ب .ويف
قال :إنَّه ِّ
الزخمرشي« :املراد بالد املرشق واملغرب،
قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل هلل ا ْل َم ْش ِر ُق َوا ْل َمغ ِْر ُب ﴾...اآلية ،قال
ّ
فيلزم��ه ألاَّ يكون الرباري واخلرب��ان منهام .وليس كذلك » .كنز العرف��ان .64/1 :ج .قالَّ :
إن
ك َش�� ْط َر ا ْل َم ْس ِ
��ج ِد ا ْل َح َرامِ﴾ َّ
اجلبائ��ي يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َو ِّل َو ْج َه َ
أن الش��طر النصف باطل
رأي
ّ

التوجه للجهة ال العني ،ألنَّه حرج هلل.
املفسين .كنز العرفان .65/1 :وهنا يرتتَّب عليه
ُّ
باتفاق رِّ
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ّ
املرات مناظرة اختلف
واملناقش��ة واملناظرة يف األسلوب واالس��تدالل ،فناظره عرشات َّ

مهمة البحث يف املنهج،
كثريا ،واتَّفق معه قليلاً  ،ول��وال انحصار َّ
مع��ه يف وجهات نظره ً
وتلمست أسبابه ،ومن األمثلة عىل ذلك:
الستقصيت ذلك َّ

ِِ
الس��يوري« :قال املعارص
ني﴾((( ،ق��ال
وم��وا هلل َقانت َ
•يف تفس�يره قوله تع��اىلَ :
ّ
﴿و ُق ُ

ما هذا لفظه« :يمكن االستدالل هبذه اآلية عىل ندب َّية القنوت يف الصالة ،إذ ال قائل

َّ
وألن صيغة األمر اس��تعملت يف الندب ،مثل قوله
بوجوبه ،واألصل براءة الذ َّمة،
﴿و َأ ْش ِ
الس��يوري« :أقول :يف هذا الكالم غلط
ثم قال
تعاىلَ :
ّ
��هدُ وا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم﴾»َّ ،
من وجوه:

إن قوله« :ال قائل بوجوب القنوت» ّ
األولَّ :
يدل عىل عدم اال ِّطالع عىل النقل،
َّ
ٍ
بمكان ٍ
َّ
عال(((.
فإن ابن بابويه وابن أيب عقيل قائالن بالوجوب ،ومها يف الفقه
الثاينَّ :
حجة مع عدم الدليل ،ال مطل ًقا.
إن أصالة الرباءة إنَّام تكون َّ
إن قول��ه« :صيغة األمر اس��تعملت يف الندب» ْ
الثال��ثَّ :
إن عن��ى بصيغة األمر

َّ
واس��تدل هو وغريه هب��ا عىل وجوب القيام
وموا﴾ فتلك للوجوب،
هن��ا لفظة ﴿ ُق ُ

يف الصالة ،وإذا كانت للوجوب ال ّ
تدل عىل الندب ،إذ ال جيوز اس��تعامل املش�ترك
ِِ
ِ
تقرر يف األص��ولْ ،
�ين﴾ فليس بأمر ،وهو
وإن عنى لفظ ﴿ َقانت َ
يف كال معنيي��ه ك�ما َّ

ظاهر.

((( البقرة.238 :
أن ابن أيب عقيل يرى َّ
العالمة يف املختلفَّ :
((( نقل ّ
متعمدً ا بطلت صالته وعليه اإلعادة،
أن من تركه ِّ
متعمدً ا يف ِّ
كل صالة فال صالة له ،ومش��هور مذهب
وق��ال ابن بابويه إنَّه س��نَّة واجبة من تركها ِّ
مس��تحب ،ألصالة الرباءة ،وملا ورد يف الصحيح عن الصادق أنَّه ُس��ئل عنه قبل
اإلمام َّية أنَّه
ّ
الركوع أم بعده؟ .قال( :ال قبله وال بعده) ،وعن الرضا قال( :إن ش��ئت فاقنت ،وإن شئت
فاحتج باالحتياط لورود األمر به ،واألمر للوجوب.
ال تقنت) .أ َّما ابن أيب عقيل
َّ
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﴿و َأ ْش ِ
��هدُ وا﴾ س��هوَّ ،
الراب��عَّ :
فإن األمر فيه لإلرش��اد
إن متثيله للندب بقولهَ :

إىل مصلح��ة دنيو َّي��ة ال أخرو َّية ،بخ�لاف الندب ،فإنَّه إش��ارة إىل مصلحة راجحة
أخرو َّية ،هي نيل الثواب»(((.

كثريا ،ففي تفسري قول اهلل تعاىل:
وهذا النمط من املناقش��ة العميقة نجد نظريها ً
﴿ َي��ا َأ هُّ َيا ا ْل ُـمز َِّّم ُل* ُق ِم ال َّل ْي َل إِلاَّ َقلِيلاً * نِ ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْص ِمنْ ُه َقلِيل ﴾...اآلية ،نجده
البح��راين -يف اس��تفادته الندب َّي��ة من لفظ��ة (أو) الدا َّلة ع�لى التخيريَّ ،
ألن
يناق��ش
ّ
الواجب ال ختيري فيه((( -بمناقشات عميقة نظري ما تقدَّ م.

البحراين ،إلاَّ أنَّه يستدرك عليه يف مدرك
•لكنَّنا نجد قضية ثانية احلق فيها مع معارصه
ّ
ّ
لي��س ّ
املتوج بقول اهلل تعاىل:
حمل النزاع ،ففي القرض (كتاب الدين)
يس��تدل اب��ن َّ
﴿م��ن َذا ا َّل ِ
��ذي ُي ْق ِر ُض اهلل َق ْر ًضا َح َس��نًا﴾ ،قال :ويف معناها ث�لاث آيات أخرى:
َ ْ
ِ
و﴿و َأ ْق ِر ُضوا اللهََّ َق ْر ًضا َح َسنًا،﴾...
﴿إِ ْن ُت ْق ِر ُضوا اللهََّ َق ْر ًضا َح َسنًا ُي َضاع ْف ُه َلك ُْم﴾َ ،
و﴿إِ َّن ا ْلـمصدِّ ِق�ين وا ْلـمصدِّ َق ِ
َّ
اس��تدل هبا
��ات َو َأ ْق َر ُضوا اللهََّ َق ْر ًضا َح َس��نًا﴾ ،وقد
َ َ ُ َّ
ُ َّ
السيوري مع ِّق ًبا:
السيوري -عىل أرجح َّية القرض للمؤمن ،قال
البحراين -كام نقل
ّ
ّ
ّ
وعن��دي يف ذلك نظرَّ ،
ألن القرض مطل ًقا قد حيمل عىل اس��تعارة األعامل الصاحلة
ٍ
وحينئ��ذ ال داللة يف اآلية عىل
الت��ي يفعلها العبد ،وحيص��ل له العوض يف اآلخرة،

الترصفات
مرشوع َّية القرض((( .واملقام يف موضع االستدالل عىل مرشوع َّية بعض
ُّ

البحراين م��ن قوله تعاىل:
قرآين .ونج��د نظري ذلك يف اس��تفادة
املعامل َّي��ة بمس��تند
ّ
ّ
ون فيِ
ون َي رْ ِ
ض َوا ْب َتغُ��وا ِم ْن َف ْض ِ
﴿ َفا ْن َت�ِش�رِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ُب َ
��ر َ
��ل اهلل﴾ ،وقولهَ :
﴿و َآ َخ ُ
((( كنز العرفان.111/1 :
((( انظر :املصدر نفسه.119 :
((( انظر :املصدر نفسه.135/2 :
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ّ
الأْ َ ْر ِ
التكس��ب
ُ��ون ﴾...ع�لى مرشوع َّي��ة املضارب��ة ،لداللتها عىل رجحان
ض َي ْب َتغ َ
ُّ

الس��يوري« :وعندي يف االس��تدالل هبا نظ��ر يعلم ممَّا تق��دم يف باب
مطل ًق��ا ،ق��ال
ّ

القرض».

الس��يوري َّ
أع��م من املتنازع ،والعام ال داللة
أن هذه اآليات وآيات القرض
ويرى
ّ
ُّ

س��فرا ،فاالس��تدالل هبذه اآليات التي
حرضا أو
تصح املضاربة
له عىل اخلاص ،وأيضا ُّ
ً
ً
حترصها يف السفر ختصيص ملوضوعها من غري دا ٍع(((.

الثعلب��ي يف رواية املنهال
الس��يوري يش�ير إىل تبيان الش��يخ((( ،وإىل تفس�ير
ونجد
ّ
ّ

يف س��ؤاله اإلمام زي��ن العابدين عن يتامى ومس��اكني آية اخلُم��س((( ،وإىل الع ّياشيّ فيام
ّ
الزخمرشي
وحظ
الطويس يف التهذي��ب(((،
ينقله عن اإلمام الصادق ،وإىل الش��يخ
ّ
ّ
مرة ،ويف
يف كش��افه ممَّا أشار إليه
ّ
الس��يوري كثري ،فقد أشار إليه يف (ج )1أكثر من (َّ )15

مرات ،ويف (ج )7( :)4إشارات ،وأشار
مرات ،ويف (جَّ )5( :)3
(ج )2أكثر من (َّ )10
الراوندي يف اجلزء الثاين يف س��تَّة مواضع منهـا :إسناد
الواحدي ( )6إش��ارات ،وإىل
إىل
ّ
ّ

للراوندي ،األمر الذي يعني َّ
ترصفه ،قال
الط�بري
م��ا ذكره
ّ
ّ
أن جامع البيان مل يكن حتت ُّ
الطربي»((( ،ولع َّله يعني الطربسيّ  ،إذ املنقول واحد(((،
الراوندي :ذكر
السيوري« :قال
ّ
ّ
ّ

حرصا آية يف حك��م ما ،إذ مال إىل
وق��د حفال منه بم��وارد متعدِّ دة .ومنهـا :م��ا ر َّد عليه
ً
عموم اخلطاب التزا ًما منه بأنَّه مهام أمكن محل الكالم عىل عمومه فهو َأوىل.
((( كنز العرفان.152 :
((( املصدر نفسه.104/1 :
((( املصدر نفسه214 :
((( املصدر نفسه.109 :
((( املصدر نفسه.114 :
((( املصدر نفسه.63/2 :
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َ��ر َك َخ�ْي�رْ ً ا﴾ ،فحدّ ه -ع�لى وفق رواي��ة نقله
ومنهـ��ا :أنَّ��ه وافق��ه يف تفس�ير ﴿إِ ْن ت َ

ع�لي بن إبراهيم يف تفس�يره((( يف نقله
ّ
الراون��دي -أنَّه فوق س��بعمئة درهم .وأش��ار إىل ّ

مفسة لألنصاب.
لرواية رّ

املفسين ،وقد
وهكذا نجد
ّ
السيوري يكتب بعد أن يستفيد من تراكم من سبقه من رِّ

ظهرت ش��خص َّيته وعلمه مع تعامله مع مصنَّفات التفس�ير ،موافق ًة أو خمالف ًة أو حت ُّف ًظا ،
أو قبولاً مطل ًقا.

املالحظ��ة الثانية :وممَّا يالحظ عىل منهجه :أنَّه قد حش��د يف كتابه آيات كثرية بدون

أحكام ،أو هي ليست آيات أحكام ،وهناك أمثلة لذلك(((.

َّ
السيوري يف فرتة حياته (826-750هـ) أي :ما يوافق (-1330
إن هذا الوعي عند
ّ

((( جممع البيان.132 :10/9 :
ِ
(((  .1يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل ُي َقاتِ ْل فِي َس��بِ ِ
ون ا ْل َح َيا َة الدُّ ْن َي��ا بِا َلآْ ِخ َر ِة َو َم ْن ُي َقاتِ ْل فِي
��ر َ
يل اهلل ا َّلذ َ
ين َي ْش ُ
ِ
يل اهلل َفي ْقت َْل َأو يغْلِب َفس��و َ ِ ِ
َس��بِ ِ
السيوري يف تفسريها َّ
أن املراد هو
يما﴾ ،أظهر
ّ
ْ َ ْ َ ْ
ف ن ُْؤتيه َأ ْج ًرا َعظ ً
ُ
ّ
احلث عىل اجلهاد وثوابه ،وتك َّلم عن س��بب نزوهلا ،وعن اس��تعارات وكنايات آية أخرى ليست
ّ
فإنا هي األخرى
حم��ل البح��ث .انظر :كنز العرفان ،12/2 :إذ جعل آية أخرى يف ب��اب اجلهاد هَّ
ف َي ْأتِي اهللُ بِ َق ْو ٍم
﴿م ْن َي ْرتَدَّ ِمنْك ُْم َع ْن ِدين ِ ِه َف َس ْو َ
ليست حملاًّ النتزاع األحكام .2 .ويف قوله تعاىلَ :
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
الس��يوري لبيان أحكامها ،بل اقترص عىل
يتعرض
��م َو ُيح ُّبونَ�� ُه َأذ َّلة َع َلى ا ْل ُم ْؤمن َ
ّ
ُيح ُّب ُه ْ
ين ،﴾...مل َّ
فس معاين اآلية ،ويف يقينيَّ :
أن أهدا ًفا
ثم رَّ
بيان عموم املصاديق التي تشملها اآلية أو خصوصهاَّ ،
ُّ
ويس��تدل عىل ذلك برب��ط مضموهنا بقوله
عقائد َّي��ة (فكر َّية) تق��ف كوامن يف أدراج هذه اآلية،
ِ
ِ
ين َآ َمنُوا ﴾...اآلية .كنز العرفان ،69/2 :والتي عرض فيها
تعاىل﴿ :إِن ََّما َول ُّيك ُُم اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذ َ
داللتها عندما وصل إليها عىل إمامة أمري املؤمنني ،وأحال عىل كتابه يف العقائد ،قال :ذكرنا
املس��مى (اللوامع اإلهل َّية يف املباح��ث الكالم َّية) .3 .ويف قوله تع��اىلَ ﴿ :يا َأ ُّي َها
داللته��ا يف كتابنا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي��ن َآ َمنُ��وا ا َّت ُقوا اهللَ َوا ْب َتغُوا إِ َل ْيه ا ْل َوس��ي َل َة َو َجاهدُ وا في َس��بِيله ،﴾...ع��رض معانيها ،وناقش
ا َّلذ َ

اللوامة
القوة الغضب َّية والش��هوان َّية ،واملحاربة مع النفس َّ
كيف َّية ابتغاء الوس��يلة ،وهي عنده بقهر َّ
والتصوف تظهر عىل الترشيع ،عىل الرغم من أنَّه
واأل َّم��ارة ...وهكذا نجد تأثريات علم الكالم
ّ
هدف الكتاب.
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ّ
1406م) يكش��ف تقدُّ ًما فكر ًّيا رفي ًعا لدى العلامء املس��لمنيَّ .
تعج
إن تلك الفرتة كانت ّ

بالظالم واملقوالت الفاس��دة يف ِّ
اإلسالمي ،والتي تتناىف وما وصل
كل أنحاء العامل غري
ّ
العلمي يف مس��تواه األرفع ،إذ
البرشي املعارص ،ونج��د هذ الوعي
العلمي
إلي��ه اجله��د
ّ
ّ
ّ

الس��يوري عندما ينقل ع��ن أرباب اهليئة َّ
ألنا
ي��درك املقداد
ّ
س��ميت روايس ،هَّ
أن اجلبال ِّ
وخلقت يف األرض لكي تثبت وال تضط��ربَّ ،
راس��ية ،أي :ثابت��ةُ ،
ألن اجلبال إذا ثبتت

(((
كثريا عىل ظه��ور نظرية اجلاذب َّية وعالقتها
تثب��ت األرض بثباهت��ا  ،وهذا ما يتقدَّ م زمنًا ً

سميت اجلبال أوتا ًدا عىل جهة االستعارةَّ ،
فإن
بالتضاريس ،يقول
ّ
الس��يوري« :ولذلك ِّ

العلمي الرفيع ال جيعلنا ننس��ى َّ
أن
الوتد يوجب ثبات ما يربط به»((( .لكن هذا اإلنجاز
ّ

تتعرض لفقه القرآن.
الكتاب يف جمال فقه القرآن ،وهذه موضوعات مل َّ

الس��يوري ناس�� ًيا باملرة َّ
أن اآلية الت��ي يلزم أن تدخل ه��ذا املصنَّف جيب أن
ونجد
ّ

﴿وإِ ْذ
مؤسس��ة أحكام رشع َّية ينتزعها هو يف تفس�ير قوله تعاىلَ :
وأنا ِّ
تك��ون آية حكم ،هَّ
ِ
ِ
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ت َوإِ ْس اَ�َم� ِع ُ
يل َر َّبنَا َت َق َّب ْل ِمنَّا إِن َ
يم﴾،
َّك َأن َ
الس��م ُ
��ع إِ ْب َر ُ َ
َي ْر َف ُ
يع ا ْل َعل ُ
ْت َّ
َ َْ
ثم بالغة النص واملح��ذوف منه لداللة املذكور
فبع��د عرض مع��اين مفردات اآلية لغ ًةَّ ،
عليه قال :وهن فوائد ،وعدَّ ثالثة منها:

األوىل :االخت�لاف يف َّأول م��ن بن��ى البيت احل��رام ،فعرض رأي جماهد واحلس��ن
ّ

البرصي ور ّده.
ّ

والثانيةَّ :
إن البيت رفع يف الطوفان.

والثالث��ة :إنَّه اس��تفاد من َّ
﴿ر َّبنَا
أن البيت ُبني للعبادة ال للس��كنى من قول��ه تعاىلَ :
َت َق َّب ْل ِمنَّا﴾.
((( انظر :كنز العرفان.87/2 :
((( انظر :املصدر نفسه.87/2 :
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ث��م ناق��ش رأ ًي��ا مل��ن س اَّ�َّم�هم حش��و َّية العام��ة يف َّ
أن اإلج��زاء منف��ك ع��ن
َّ

القبول(((.

الس��يوري أكثر من مبحث عىل هذه الش��اكلة من دون أن
وبذلك يندرج يف كتاب
ّ

ُي ِ
سهم يف أهدافه املركز َّية بح ًثا يف فقه القرآن.

وكذل��ك نجد ه��ذه املفارقة املنهج َّية يف تفس�ير قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ف ْل ُي َقاتِ ْل فيِ َس��بِ ِ
يل
ِ
ِ
ـح َيا َة الدُّ ْن َيا بِالآْ َ ِخ َر ِة َو َم ْن ُي َقاتِ ْل فيِ َس��بِ ِ
ف
��و َ
ين َيشرْ ُ َ
ب َف َس ْ
يل اهلل َف ُي ْقت َْل َأ ْو َيغْل ْ
ون ا ْل َ
اهلل ا َّلذ َ
ِ
ِ ِ
(((
يتبني له َّ
ضم
الس��يوري يف حاالت كهذه
أن
ّ
يضطر إىل ِّ
ّ
ن ُْؤتي��ه َأ ْج ًرا َعظيم﴾  ،فالباحث ّ
يضم إليها قوله
آية ُأخرى ذات مضمون مش��ابه سدًّ ا للفراغ ،فهنا -مثلاً -
اضطر إىل أن َّ
َّ
ِِ
ِ
األوىل وتوافر عىل
ني َأ ْن ُف َس ُ
تع��اىل﴿ :إِ َّن اهللَ ْاش�َت�رَ َ ى م َن ا ْل ُـم ْؤمن َ
��ه ْم ،(((﴾...فرتك اآلي��ة ّ
س��بب نزول اآلية ّ
حمل االستش��هاد ،وعرض م��ا فيها من ّ
ث��م معانيها والروايات
حثَّّ ،
حرشا.
املتع ِّلقة هبا واملحشورة ً

﴿م ْن َي ْرتَدَّ ِمنْك ُْم َع ْن ِدين ِ ِه ،(((﴾...عىل
ومثله كذلك ما نجده يف تفس�ير قوله تعاىلَ :

الرغم من إمكان االستفادة يف انتزاع أحكام املرتد.

َّ
إن ه��ذه الن�ماذج القليل��ة املنترشة هن��ا وهناك ،ال تش��كَّل ظاهرة يف كت��اب املقداد

حرشا ب�ما ال يتَّفق مع أهداف مباحثه ،ولع َّله
ّ
الس��يوري ،لكنها ت ِّ
ربر ما حرشه يف مصنَّفه ً

البحراين وسايره يف اآليات املبحوثة،
املتوج
 وعسى أن أكون خمط ًئا -وضع كتاب ابن َّّ
أو اعتم��د كتا ًبا آخر أثبت هذه اآليات ،فلم يس��تطع تغي�ير أو تعديل منهجه ،فجعل هلا
((( كنز العرفان .279/1 :اآلية 127من سورة البقرة.
((( املصدر نفسه .11/2 :اآلية  73من سورة النساء.
((( التوبة.112 :
((( كنز العرفان.70/2 :
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ّ
مباح��ث وإن مل تك��ن فقه َّية ،عىل أنَّنا البدَّ أن نش�ير إىل َّ
بعضا من االس��تطرادات غري
أن ً

ربرة.
الفقه َّية م َّ

الس��يوري مع علامء اإلمام َّية يف عدم
املالحظ��ة الثالثة :موقفه من القياس ،إذ يتَّفق
ّ

أخذهم بالقياس ،ولذلك نجد أس��لوب اس��تنباطه خيلو من ر ِّد بعض املس��ائل إليه ،بل
ُون ن ََج ٌس﴾:
يرصح بذلك فيقول يف معرض تفسريه لقول اهلل تعاىل﴿ :إِ َّنماَ ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
نجده ِّ
إنَّه ال جيوز دخوهلم املس��جد احلرام ،وكذا باقي املس��اجد عندنا ،لنصوص أهل البيت،
الش��افعي عىل املسجد احلرام ،وهو عجيب ،فهلاَّ قاس ما عداه
وبه قال مالك ،واقترص
ّ

عليه! ألنَّه القائل بالقياس َّ
وأن الع َّلة هي النجاسة ،وهي حاصلة(((.

عمم احلكم إىل بق َّية املساجد بمستند الرواية (السنَّة) ،ونعى
والنص يكشف لنا أنَّه َّ

الشافعي عدم ترسيته للحكم ،لكونه يأخذ بالقياس َّ
وأن العلة متعدِّ ية ،األمر
عىل اإلمام
ّ
حيا منه أنَّه ال يرى القياس.
الذي يعدُّ ترص ً

﴿و َذ ُروا ا ْل َب ْي َع﴾ يقول يف تعديته لإلجارة واملزارعة:
ويف صالة اجلمعة وقوله تعاىلَ :

ق��ال بع��ض املتأخرين بتعد َّيت��ه إىل ِّ
قياس��ا ،بل من ب��اب اتحِّ اد طريق
كل معاملة ،وليس ً
املسألتني ،وهو الشغل عن ذكر اهلل(((.

املالحظة الرابعةَّ :
التعصب مجل ًة ،ففي معرض الصالة
الس��يوري يرفض
إن املقداد
ُّ
ّ

النبي وآله وأصحابه املنتجبني ير ُّد من يرى َّ
ش��عارا له،
اختصت به
أن الصالة
َّ
ً
ع�لى ّ
«إن قوهلمَّ :
ق��الَّ :
تعصب حم��ض ،وعناد ظاهر» ،ورضب لذلك
إن ذلك يوهم الرفض ُّ

أمثلة ،ممَّا ُّ
يدل عىل َّ
التعصب.
أن الرجل ذو عقل منفتح ،وقلب طاهر من
ُّ
((( كنز العرفان.40/1 :
((( املصدر نفسه.138 :
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ُّ
ويدل عىل ذلك ترجيحه رأي أيب حنيفة خال ًفا منه حتَّى مش��هور اإلمام َّية يف مسألة
ن��كاح اإلماء ،ولكونه مرشو ًطا بعدم ال َّط ْو ِل وخش��ية العنت -عن��د اإلمام َّية -وعرض

احلرة أفضل ،ونفى حتريم نكاح اإلماء إلاَّ بالرشطني ،قال
رأي أيب حنيفة أنَّه جعل نكاح َّ

حمتجا برشط َّية اآلي��ة ورواية الباقر ،واحلق
باألول قال بعض أصحابنا ًّ
الس��يوريَّ :
ّ
الث��اين ،لعموم قوله تعاىل﴿ :و َأنْكِحوا الأْ َيامى ِمنْكُ��م و لحِِ
نيَّ ،﴾...
ألن داللة اآلية
الصا َ
ْ َ َّ
َ ُ
َ َ

بحجة((( .ويرى أنَّه عىل فرض التس��ليم
عىل الرشطني تنعقد بدليل اخلطاب ،وهو ليس َّ
األول فليس أكثر من الكراهة.
بمدرك الرأي َّ

املالحظة اخلامس��ة :يظهر أثر اس��تمرار فتح ب��اب االجتهاد عن��د اإلمام َّية يف مباين

واضحا ،فهو يتَّخذ موق ًفا ممَّا اختل��ف اإلمام َّية فيه ،وهذا ما ُّ
يدل عىل
الس��يوري
وفروع
ً
ّ

شخص َّيته الفقه َّية املتم ِّيزة .ولنرضب لذلك أمثلة:

صحة الصالة مع اإلمكان مطل ًقا ،أم مطل ًقا بحال العمد؟.
1.1هل السرت رشط يف َّ
جلني��د عىل اإلمكان
نق��ل رأي الش��يخ
الطويس أنَّه ي��راه بحال العم��د ،وابن ا ُ
ّ
جلنيد قال :وه��و األق��وىَّ ،
ألن اإلخالل بالرشط
مطل ًق��اَّ ،
ورجح رأي اب��ن ا ُ

الواجب مطل ًقا ٌ
مبطل مطل ًقا(((.

جلنيد الس��فر املباح،
2.2يف مصطل��ح (ابن الس��بيل) قيل :هو املس��افر ،ومنع ابن ا ُ
جلنيد
وذهب
ّ
الس��يوري إىل أنَّه ال فرق يف الس��فر بأنواعه ،وعبرَّ عن رأي ابن ا ُ

بأنَّه ليس بيشء(((.

واملحرمة ،واملكروهة ،كام هو
3.3درج الفقهاء عىل تقس��يم املكاسب إىل :املباحة،
َّ
((( انظر :كنز العرفان.30/3 :
((( انظر :جواهر الكالم ،175/8 :كنز العرفان.79/1 :
((( كنز العرفان.198/1 :
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
االقتصادي للفرد)
وزع املكاسب (النشاط
احلال يف ال ّلمعة واملكاس��ب ،لكنَّه َّ
ّ

التكليفي من الوجوب إىل احلرمة(((.
عىل أقسام احلكم
ّ

الس��يوري :ل��و نذر ش��خص التصدُّ ق بامل كث�ير ،بكم يتص��دَّ ق؟ .قال:
4.4قال
ّ
يتصدَّ ق بثامنني ،اس��تنا ًدا إىل رواية عن اإلمام اهلادي باستدالله هلم بقوله
ِ ِ
تع��اىلَ ﴿ :ل َقدْ َنصرَ ك ُ فيِ
�ير ٍة َو َي ْو َم ُحنَ�ْي�نْ ٍ ﴾ ،قال اإلمام:
ُ��م اهللُ َم َواط َن كَث َ
َ
(فعدَّ دنا تلك املواطن فكانت ثامنني).

والطويس :إنَّه
لكن الص��دوق قال :إنَّه يتص��دَّ ق بثامنني مطل ًق��ا ،وقال املفي��د
ّ
مها ،ويرى ابن إدريس أنَّ��ه إن كان ما يتعاملون به الدراهم
يتص��دَّ ق بثامنني در ً

الس��يوري :والتفصيل حس��ن ،لكن قول
فثامن��ون منه��ا ،وكذا الدنان�ير ،قال
ّ
والط��ويس) أقوى ،حلم��ل املطلق ع�لى املق ّي��دَّ ،
ألن رواية
الش��يخني (املفي��د
ّ

احلرضمي عن الصادق ق َّيدته بالدراهم(((.
ّ

نتائج البحث
َّ
متخض البحث عن نتائج عدَّ ة يمكن إمجاهلا فيام يأيت:
1.1ظه��ر لدينا َّ
أن فقه القرآن يمكن أن يبس��ط عىل وفق منهجني أساس��يينَّ  ،مها:
املوضوعي
السيوري عمل ًّيا جدوى املنهج
واملوضوعي ،وقد أثبت
التسلس�لي
ّ
ّ
ّ

يف هذا املجال أنَّه أكثر فائدة.

املعريف مزاوجة مو َّفقة بني املنهج األصو ّيل يف انتزاع احلكم
2.2يتط َّلب هذا املجال
ّ
القرآين.
النص
مؤس ًسا عىل منهج بياين ملراد ّ
َّ
ّ

((( كنز العرفان.94/2 :
((( انظر :املصدر نفسه.208 :
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القرآين،
للسيوري يف استنباط األحكام من النص
3.3ظهرت لدينا املعايري الوصف َّية
ّ
ّ
ويف املوازنة والرتجيح باعتامد القرآن نفس��ه والس��نَّة واإلمجاع وآراء الصحابة

املفسين يف منهج َّيته املركَّبة يف أهدافها بني إيضاح الداللة
والتابعني واتفاقات رِّ

واالنت��زاع ،إضاف�� ًة ملجموع��ة م��ن القواعد املربهن ع�لى حج َّيته��ا يف أصول

الفقه.

4.4ظهر لدينا عدم د َّقة ما يراه الش��يخ
السيوري
الذهبي عندما وصف كتاب
ّ
ّ
بأنَّه ال يس��لم له مستند ،فقد ظهرت لديه نظر َّية متامسكة يف مدرك االستنباط،

بالتعصب.
وظهر بطالن اتهِّ امه
ُّ

5.5ظهر لدينا َّ
أن الرأي الوس��ط يف آيات األحكام ه��و األرجح ،والذي يرى هَّأنا
ال تزيد عىل ( )350آية ،وإثبات ذلك بصيغة عملية.

يعول عىل ما اتَّفق عليه رواة
6.6ظهر لدينا أنَّه ال يأخذ الرواية من جهة واحدة ،إنَّام ِّ
احلديث من املسلمني ،برصف النظر عن مدارسهم الفقه َّية.

أئمة آل البيت.
َّ 7.7
كثريا عىل ما اتَّفق من آراء الصحابة والتابعني مع َّ
عول ً

السيوري إىل القراءات نظرة رشع َّية ،فأخذ منها املضطرد املوافق للعرب َّية،
8.8نظر
ّ
األئمة.
واملنقول بسند صحيح ،أو الذي متتَّع بإقرار َّ

لدي َّ
يع��ول عىل ظاه��ر اآلي وعموم معاني��ه يف إيضاحه
أن
الس��يوري ِّ
ّ
9.9ظه��ر َّ
للمراد.

1010وتبينَّ َّ
الس��يوري -كغريه م��ن علامء اإلمام َّية -قد نضج��ت لديه معايري يف
أن
ّ
كثريا من مقولة النسخ يف القرآن ،
معرفة الناس��خ واملنسوخ ،األمر الذي يق ِّلل ً
أهل كتابه لالستفادة من اآليات مجي ًعا.
األمر الذي َّ
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ال�سيوري يف كنز العرفان
منهج املقداد
ّ
1111ظهر َّ
السيوري آليات األحكام هو املأثور،
أن االجتاه الذي يغلب عىل تفس�ير
ّ
ونادرا ما يعوزه النص ،فيلجأ إىل األصول العمل َّية را ًّدا القياس واالستحسان
ً
واملصالح.

1212تبينَّ َّ
املفسين والفقهاء ،فإنَّه
أن مفهوم اإلمجاع عند
ّ
السيوري غري مفهومه عند رِّ
يراه الكاشف عن احلكم بدخول املعصوم فيهَّ ،
وأن اتفاق الفقهاء وإن عبرَّ عنه
باإلمجاع ،ففيه تس��امح ،لذا ال يمكن عدّ ه عند
الس��يوري دليلاً  ،لكنَّه ر َّبام يعدُّ
ّ

معززا إن مل يكشف عن رأي املعصوم.
ًّ

الفقهي بد ًءا من
الس��يوري إحاطة موس��وع َّية بعلم اخل�لاف
1313لوحظ يف منهج
ّ
ّ
الصحاب��ة وانتها ًء بالطبق��ة الثانية من فقهاء املذاهب اإلس�لام َّية ،مس��تخد ًما

لذلك الرتاكم يف منهج َّيته.

1414لوح��ظ عىل منهج��ه أنَّه قد أدخل يف مصنَّف��ه ما ليس بفقه الق��رآن ،ور َّبام كان
مس��وغا بعض األحيان ،لك��ن مل أجد لبعضه اآلخر
ح�شره هلذه املوضوعات
َّ
وجيها.
عذرا
ً
ً

1515لوح��ظ عليه أنَّه تناول أحد معارصيه بالنقد الش��ديد ،وقد كان مصي ًبا يف أكثر
املفسين
املواقف ،لكنَّه أخفق يف خصومته الفكر َّية يف النادر من املناقشات مع رِّ

الذين سبقوه.

لحظ َّ
أن السيوري أخرص للعبارة ،وأكثر يف
اجلصاص
والقرطبيُ ،ي َ
1616باملقارنة مع َّ
ّ
املعاين واألحكام ،األمر الذي ُّ
يدل عىل امتالكه لغة قانون َّية متامسكة ومك َّثفة.

1717لوحظ َّ
أن لديه إرشاقات فكر َّية يف العلوم ،والتاريخ ،وعلم الكالم ،س��بق هبا
عرصه ومل تكن ضمن االستنتاجات الفقه َّية.
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السيوري يف عرضه لآلية عىل وفق اآليت:
1818يمكن ترتيب خطوات
ّ
البياين (املع��اين ،اإلعراب ،القراءات ،الش��عر ،القرآن ،احلديث،
•اجله��د
ّ
املفسين ،آراء الصحابة والتابعني).
اتفاقات رِّ

رشحا
•اجلهد
االستنباطي :إحالة إىل نظرياهتا من القرآن ،والتفسري بالسنَّة ً
ّ
ثم اإلمج��اع ،فآراء املوافقني من
ً
وختصيص��ا وتقييدً ا وتفصيلاً للمجملَّ ،

وأئمة املذاهب ،وآراء املخالفني فأد َّلتهم ،ومناقشة
الفقهاء من الصحابة َّ

يرجحه ،باس��تخدام ِّ
كل
تلك األد َّلة وإبطاهلا ،وإقامة أد َّلة الرجحان فيام ِّ
تل��ك األدوات البحث َّي��ة مع جمموعة من القواع��د األصول َّية املربهن عىل
حج َّيتها.

1919لوحظ أنَّه ال يعتني بالس��ند وال يذكره وال يع ِّلق عليه إلاَّ
نادرا ،وال يس��تخدم
ً
اجلرح والتعديل ،األمر الذي ُّ
يدل عىل اهتاممه باحلديث متنًا ال سندً ا.

الرشعي بعد نقله
يالح��ظ أنَّه توافر بعمق عىل إيراد املعنى العلمي للمصطلح
َ 2020
ّ
كثريا يف املفاهيم والتحديدات ،األمر الذي يصلح
من جماله
ّ
اللغوي ،وأنَّه د َّقق ً
القرآين للحقائق الرشع َّية وآل َّية نقل
معه عدّ كتابه من مصادر دراسة املصطلح
ّ
اللغوي إىل جمال احلقائق الرشع َّية.
الداللة من جماهلا
ّ

الس��يوري! وجعل كتاب��ه صدق ًة جاري�� ًة ُينتفع هبا ،فق��د ترك لنا
رح��م اهلل املق��داد
ّ

احلق ،واهللُ املو ِّفق
نفيس��ا ..و َّفقنا اهلل ملتابعة آثار املخلصني من الباحثني عن ّ
خرا علم ًّيا ً
ُذ ً
والسداد.
للصواب َّ
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()10

اَّ
حللِّ ّي وبذور تكـوّن مدرسة
العلمة ا ِ
اإلمامي
السند يف الفكر
ّ
ّ
بقلم
حب اهلل
ال�شيخ حيدر ّ
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ

مدخل
األوىل من عرص الغيب��ة ،أي :منذ املفيد
مه�ما كان��ت نظر َّيتن��ا التارخي َّية إزاء احلقب��ة ّ
والص��دوق والكليني وحتَّى ابن إدريس واملح ِّقق ِ
َّ
ش��ك -كام س��يظهر الح ًقا
احل يِّ ّل ،ال
ّ
أيضاَّ -
أن طبيعة تقويم السنَّة املحك َّية كانت له طرائقه التي أخذت باالختالف منذ عرص
ً
العلاَّ م��ة ِ
أن مجيع األطراف متَّفق��ون عىل َّ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،ويبدو َّ
أن منهج املتقدِّ مني
األوىل عىل نظام القرائن ،ومهام
يف تقويم األحاديث والتعام��ل معها كان يقوم بالدرجة ّ

األعم منه ومن
فهمن��ا النظر َّي��ة العا َّمة لدهيم ،وهل كان��ت املرجع َّية فيها هي اليق�ين أو
ّ
ش��ك َّ
َّ
أن جمال نظام القرائن
دي ..فال
االطمئن��ان أو الوثوق ،أو حتَّى خرب الواحد التع ُّب ّ
مفتوح��ا وعىل ٍ
نطاق واس��ع ،لقد كانت نظرية اإلمجاع يف أوجه��ا ،كام كانت مقولة
كان
ً
حيا-كام جاء يف
إعراض األصحاب عن اخلرب أو عملهم به ذات نفوذ كبري ،وجدناه رص ً
ِ
(((
ـي (ت 676هـ).
دراسة أخرى  -مع املح ِّقق نجم الدين احل ِّل ّ

وج��اء ال��دور إىل أمحد ب��ن طاوس الذي كانت له مس��امهات تأسيس�� َّية يف تش��ييد
عل��م الرجال بش��كله النقدي ،وبعده إىل العلاَّ مة احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهر ِ
احل يِّ ّل
َّ
ّ

(ت 726هـ) ،فأحدث حتوُّلاً يف نظرية السنَّة املحك َّية.

س��ار العلاَّ مة يف دراس��اته األصول َّية حول السنَّة عىل نفس املخ َّطط الذي سار عليه

م��ن قبل ٌّ
والطويس يف الع��دَّ ة ،وعالج يف كتب��ه األصول َّية
كل م��ن املرتىض يف الذريع��ة،
ّ
((( حيدر حب اهلل ،نظرية السنَّة أو خرب الواحد يف مدرسة األصول الشيع َّية القديمة ،القسم الثاين،
جم َّلة فقه أهل البيت ،العدد 2004 ،35م.
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 السيام منها( :هتذيب الوصول) ،و(هناية الوصول) ،و(مبادئ الوصول) -موضوعاتاخلرب بنفس اآلليات املتَّبعة ساب ًقا مع ٍ
مزيد من البحث والنقد واملناقشة.
َّ
وق��د تبنَّى العلاَّ م��ة يف كتبه هذه نظر َّية اخل�بر الواحد الظن ِّّي رصاح�� ًة ،ونافح عنها

منافحة ش��ديدة ،قال يف (مبادئ الوصول)« :خرب الواحد هو م��ا يفيد الظ ّن ،وإن تعدَّ د

حج ٌة يف الرشع ،خال ًفا للس ِّيد املرتىض ومجاعة»(((.
املخرب ،وهو َّ

ونصوص ِ
أيضا ،ومن هنا مل نفهم ما ذهب
احل يِّ ّل واضحة يف تبنِّيه نظر َّية اخلرب وكثرية ً

إلي��ه بعض الباحثني املعارصين من َّ
أن العلاَّ مة «تر َّدد يف خرب الواحد ،وإن كان املعروف

عنه الرفض»((( ،وقد أحالنا هذا الباحث عىل نصوص كتاب (مبادئ الوصول) ،والتي

النص الذي قدَّ مناه آن ًفا ،وهي نصوص تؤكِّد بر َّمتها عىل تبنِّي العلاَّ مة نظرية اخلرب
منه��ا ّ
يف الرشع َّيات ،وعندما حاول هذا الباحث تدعيم مقولة َّ
أن املعروف عن العلاَّ مة رفض

نص آخ��ر يف (مبادئ الوصول) يقول« :خ�بر الواحد إذا اقتىض
نظر َّية اخلرب اس��تند إىل ٍّ

علماً  ،ومل يوجد يف األد َّلة القاطعة ما ّ
يدل عليه ،وجب ر ّده ،ألنَّه اقتىض التكليف بالعلم،
وال يفيده ،فيلزم تكليف ما ال يطاق»(((.

لك َّن هذا النص ال ُّ
يدل عىل رفض خرب الواحد مطل ًقا ،بل ُيرشدنا إىل متييز العلاَّ مة

بني جمايل الرشع َّيات والعقد َّيات ،ففي الرشع َّيات خرب الواحد مقبول ،أ َّما يف العقد َّيات

فه��و مرفوض ،والس��بب يف رف��ض العلاَّ مة ل��ه يف العقد َّيات مثله يف ذل��ك مثل الكثري
م��ن عل�ماء اإلمام َّية هو َّ
ثم بحثت يف
أن خرب الواحد إذا ألزمني العل��م واالعتقاد بيشءَّ ،
املصادر واألد َّلة فلم أجد دليلاً حي ِّقق يل حالة العلم يف نفيس ،وجب طرح خرب الواحد،
ِ
((( ّ
ـي ،مبادئ الوصول.203 :
العالمة احل ِّل ّ
السلفي عند الشيعة االثنا عرش َّية.242 :
اجلابري ،الفكر
((( عيل حسني
ّ
ّ
ِ
((( ّ
ـي ،مبادئ الوصول.209 :
العالمة احل ِّل ّ
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العلاَّ مة ا ِ
ال ألنَّه خرب واحد بل ألنَّه طالبني بأن أكون عالـماً بيشء ومل أجد دليلاً
حيصل عندي هذا
ّ
العل��م ،وخرب الواحد بنفس��ه ال يفيد العلم ،إذن كيف امتثل أوام��ر خرب الواحد بالعلم

وهو مل حيصل عندي؟! َّ
إن تكوين العلم يف داخل النفس مع عدم وجود دليل أو عنرص
مكون هلذا العلم هو تكليف بام ال يطاق.
ِّ

رفضا مطل ًقا ألخبار اآلحاد ،بل يف خصوص املس��ائل العلم َّية
وهذا ال��كالم ليس ً

متييزا ،وهو متييز معروف بني الرشع َّيات والعقد َّيات.
من العقد َّيات ،وإنَّه ليس تر ُّد ًدا بل ً
عىل أ َّية حال ،عىل الرغم من وحدة املس��ار واملنهج بني درس العلاَّ مة خلرب الواحد

عمن سبقه ،مع
ودرس الذريعة والعدَّ ة ،اختلف العلاَّ مة يف بعض نتائجه واس��تدالالته َّ
احتفاظ��ه بنظر َّية خرب الواح��د ،كام أرشنا ،فمع عدم أخذ اجليل األصو ّيل الس��ابق بمثل
والطويس ،أعاد العلاَّ مة تكوين
آي��ة النبأ دليلاً عىل حج َّية اخلرب كام الحظنا م��ن املرتىض
ّ
كثريا عند اإلمجاع الذي كان العامد
نظرية السنَّة املحك َّية عىل أساس أد َّلة نقل َّية ،فلم يقف ً

الطويس نظريته ،بل تعدَّ اه إىل االستناد إىل بعض النصوص من
األساس الذي شاد عليه
ّ
آيات وغريها لكي يؤكِّد َّ
أن الس��مع قد ورد باالعتامد عىل األخبار غري القطع َّية بالتواتر،
را ًّدا بذلك عىل مقولة الس ِّيد املرتىض بعدم ورود السمع يف ذلك.

القرآين يف آيتي النب��أ والنفر((( ،جعلته
بالن��ص
متس��ك العلاَّ مة
ِّ
هذه اإلضافة ،أيُّ :
ّ

ُيدخل نظرية اخلرب الش��يع َّية يف إطار مقوالت خرب الثقة وخرب العدل وما ش��ابهَّ ،
ألن آية

النبأ قد اش��تملت عىل النهي عن األخذ بخرب الفاسق ،فيكون االستدالل هبا عىل أخبار
يسمى يف علم أصول الفقه بمفهوم الرشط ،أيْ :
إن مل يأتِكم الفاسق
اآلحاد قائماً عىل ما َّ

باخلرب ،ف�لا جيب عليكم التبينُّ  ،ويمكنكم األخذ به ،ولـماَّ كان الطرف املقابل للفاس��ق
ه��و الرج��ل العادل ،ظهرت فكرة العدال��ة يف حج َّية أخبار اآلح��اد بوضوح أكرب ،وقد
((( احلجرات ،6 :والتوبة.122 :
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الحظن��ا َّ
األول
أن الش��يخ
الطويس كاد يدخل يف هذا الس��ياق ،بمعنى أن جيعل��ه املعيار َّ
ّ
ويق ِّع��د عىل أساس��ه ،ويبني عىل وفقه االس��تثناءات ،لوال أنَّه اعتمد ع�لى اإلمجاع دليلاً

متحركًا غري
رافضا داللة اآليات ،ولـماَّ كان عمل الشيعة
أساس��ا لألخذ بأخبار اآلحادً ،
ِّ
ً
مقت�صر عىل مق��والت العدل والوثاقة والضبط ،لوجود نظ��ام القرائن ،أو ملبدأ اإلمجاع

مضطر لألخذ
الطويس أنَّه
الشيعي عىل العمل ببعض الروايات ،كام جاء يف العدَّ ة ،شعر
ّ
ّ
بروايات السنَّة أو الشيعة غري اإلمام َّية أحيانًا ،انطال ًقا من عمل الطائفة مهام كان العنرص
ال��ذي اعتم��دت الطائفة عليه يف أخذها بأص��ول ومصنَّفات غري إمام ّي��ة ،لك َّن احلال مل

يك��ن كذلك مع العلاَّ مة ،إذ كانت آية النبأ التي عدَّ ها دليلاً عىل حج َّية خرب الواحد تيش

بمعيار الفسق والعدالة.

س��جلها العلاَّ مة عىل مثل آية النبأ يف (هناية
وعىل الرغم من بعض املناقش��ات التي
َّ

الوصول)((( ،إلاَّ أنَّه أخذ هبا يف (هتذيب الوصول)((( الذي تش��هد سطوره األخرية عىل
أيضا((( ،وهذا يعني َّ
أن رأي
أنَّ��ه أ َّلفه بعد (النهاية)((( ،كام أخذ هبا يف (مبادئ الوصول) ً

استقر عىل مرجع َّية جديدة يف حج َّية اخلرب ،إضاف ًة إىل مرجع َّية اإلمجاع.
العلاَّ مة قد
َّ

وجيب أن نؤكِّد هنا أنَّنا حينام نتحدَّ ث عن حدوث حتول مع العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،يفرتض
ُّ

رأس��ا عىل
أن ال ُي َ
فه��م كالمنا بوصفه إيذانًا بانقالب املواقف الش��يع َّية من خرب الواحد ً
حتول داخل مدرسة خرب الواحد يف إعادة رسم خارطة
عقب ،فليس هذا هو املراد ،وإنَّام ّ
األولو َّي��ات يف املعايري التي تقوم عىل أساس��ها عملية األخذ بأخب��ار اآلحاد ،فال مقولة
ّ
الطويس ،بل وجدناها يف العدَّ ة ،وال مقولة
باملرة من وعي أيب جعفر
العدالة كانت حمذوفة َّ
ّ
ِ
((( ّ
ـي ،هناية الوصول إىل علم األصول.294 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،هتذيب الوصول إىل علم األصول.229 :
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.299 :
ِ
((( ّ
ـي ،مبادئ الوصول إىل علم األصول.204 :
العالمة احل ِّل ّ
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العلاَّ مة ا ِ
القرائن -ومنها عمل األصحاب  -كانت مفقود ًة يف وعي مدرس��ة العلاَّ مة -كام سنرى

األويل يف هذا الطرف أو
التحول
بالتفصيل -وإنَّام
اجلذري الذي حصل هو متركز املعيار َّ
ّ
ّ
ذاك ،وهذه نقطة جيب أن نشري إليها دف ًعا لاللتباسات يف هذ املوضوع.

تأسس��ت نظرية السنَّة املحك َّية عند العلاَّ مة عىل هذا األساس،
وعىل أ َّية حال ،ولـماَّ َّ
انفتح عنده الباب ع�لى مرصاعيه ،للحديث عن رشوط الراوي ،فأخذ فيه رشو ًطا عدَّ ة

كالبلوغ والعقل واإلس�لام والعدالة والضب��ط((( و ،...وهكذا تركَّزت رشع َّية األخبار
أكث��ر فأكثر عىل صفات ال��راوي ،وتضاعفت أمه َّية النظر يف األس��انيد وأحوال رجاهلا،
س َّيام َّ
مذكرا بمخالفته يف ذلك
نص عىل عدم قبول رواية املجهول حاله،
وأن العلاَّ مة قد َّ
ًّ

مس��موحا االعتامد عىل غ�ير الوضوح يف
أب��ا حنيف��ة النعامن((( ،ومعن��ى ذلك أنَّه مل يعد
ً
األسانيد ،مع تضاؤل القرائن يو ًما بعد يوم.

ِ
وعىل الرغم من َّ
تعرض لالس��تدالل
أن املح ِّقق نجم الدين احل يِّ ّل (ت 676هـ) قد َّ

باآليات عىل حج َّية اخلرب يف كتابه (معارج األصول) ،إلاَّ أنَّه هناك مل يبدُ لنا أنَّه أخذ بتلك

املتمس��كون بالنقل بوجوه ،(((»...بل
«واحتج
اآليات ،ذلك أنَّه قال قبل رسده اآليات:
َّ
ِّ
وجدن��اه بعد اس��تعراضه هلا وملث��ل دليل إمجاع الصحاب��ة ...يفنَّد داللته��ا الواحدة تلو
اخلاصة م��ن دون تعليق((( ،وهذا معناه
الطويس وأد َّلته
ثم ينقل جمم��ل كالم
َّ
األخ��رىَّ ،
ّ
َّ
أن ِذكره بعد ذلك رشوط الراوي ال ُيعلم أنَّه يريد به مفروغ َّية حج َّية اخلرب ،حتَّى يكون
ِ
((( راجعّ :
ـي ،مبادئ الوصول ،207-206 :وهتذيب الوصول ،233-230 :وهناية
العالمة احل ِّل ّ
الوصول.300-299 :
ِ
((( ّ
ـي ،مب��ادئ الوصول ،207-206 :وهتذيب الوص��ول ،233 :وهناية الوصول:
العالم��ة احل ِّل ّ
.300
ِ
ـي ،معارج األصول.208 :
((( نجم الدين احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.214-209 :
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قد س��بق العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف الرتكيز عىل السند ورجاله ،إذ من املمكن جدً ا -بقرينة كالمه
يف (املعت�بر) م��ن َّ
اإلمامي العدل الضاب��ط إذا مل يطعن فيه ومل يرد معارض له هو
أن خرب
ّ
يقيني -أن يك��ون مراده من وراء ذكر رشوط رجال الس��ند من اإلي�مان والعدالة
خ�بر
ّ

اليقيني عىل وفق املعيار املشار إليه يف كتاب
والعقل والبلوغ و (((...حتقيق صغرى اخلرب
ّ

(املعترب) ،ال فتح باب النظر يف األسانيد عىل أساس حج َّية اخلرب الظن ِّّي كام هو احلال مع
العلاَّ مة.

ه��ذا عىل أح��د االحتاملني ال َّلذين أثرنامها يف موضوع آخ��ر يف حتليل نظر ّية املح ّقق

ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،أ َّما عىل االحتامل اآلخر ،وهو احتامل ع��دول املح ِّقق عن رأيه يف كتاب (معارج

األصول) ،وتبنِّيه مدرس��ة اليقني يف كتابه (املعترب)َّ ،
فإن املح ِّقق يكون أسبق من العلاَّ مة
يف معاجلة هذا املوضوع من الزاوية األصول َّية ،أي :يف الدراسات األصول َّية ،مع افرتاض

اندراج��ه يف كتاب (معارج األصول) يف س��لك القائلني بأخب��ار اآلحاد كام هو مقتىض
نحى املح ِّقق عن الريادة األصول َّية يف هذ التش��ييد
االحت�مال الثاين املتقدِّ م ،وما يبدو أنَّه َّ
لنظر َّية العدالة يف األس��انيد هو عدوله بعد ذلك عنه -بن��ا ًء عىل االحتامل الثاين -فكأنَّه
ثم تراجع يف (املعترب) ،لينخرط يف س��لك أنصار مدرسة
أراد الدخول يف هذا الس��ياقَّ ،

اليقني.

ٍ
يعزز -بنا ًء عىل ك��ون املح ِّقق
وإذا أخذن��ا باالحت�مال الثاين ر َّب�ما وجدنا
حينئذ م��ا ِّ
الرباع��ي أو ركَّز عىل ِ
أمر
م��ن القائلني بخرب الواح��د الظنِّي -أنَّه مارس ثقافة التقس��يم
ّ
السند ،ففي كتابه (املخترص النافع) ،ير ُّد رواي ًة إلسحاق بن عماَّ ر لسببني ،مها :اإلرسال،
ووقوع احلس��ن بن سامعة يف طريقها ،وهو
واقفي((( ،و(املخترص) أ َّلفه قبل (املعترب) كام
ّ
((( نجم الدين ِ
احل ّ يِّل ،معارج األصول.218-215 :
ِ
ـي ،املخترص النافع.262 :
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
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العلاَّ مة ا ِ
ألن (املعترب) رشح لـ(املخترص) ك�ما يظهر من عنوانه ،ومعنى ذلك َّ
ه��و واضحَّ ،
أن هذا
االس��تخدام جاء قبل عدول املح ِّقق ِ
احل يِّ ّل عن نظرية حج َّية اخلرب الظنِّي ،وهكذا وجدنا
األوىل) رواي ًة لوجود ابن يونس فيها ،وهو
واقفي(((.
املح ِّقق يطرح يف (املسائل العز َّية ّ
ّ
واملواض��ع التي حاول فيها ِ
احل يِّ ّل الرتكيز عىل الس��ند قليلة جدً ا إذا اس��تثنينا كتاب
(املعترب) ،وهلذا مل تكن جتربته تزيد عىل جتربة املح ِّقق اآليب أو ابن س��عيد ِ
احل يِّ ّل أو ...من
ّ
هنا ال تعدُّ حماوالته ذات أمهية قياسا بالعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.
َّ
ً
الس��نَد َّية بشكل أكرب بكثري ،لكن يف كتاب
نعم ،كانت للمح ِّقق مثل هذه الوقفات َ

(املعترب) الذي أثبتنا أنَّه كان فيه ملتز ًما بنظرية اليقني ،فتكون حماوالته هذه مش��اهبة متا ًما
لتجرب��ة اب��ن إدريس ،فيدخل يف س��ياقه ،وجيري عليه ما كنا حتدَّ ثنا ب��ه عن ابن إدريس،

الس��نَد َّية يف (املعترب) نفس��ه ،إذ أس��قط اخلرب الضعيف
ويمك��ن مراجعة تلك الوقفات َ
السند ألسباب عدَّ ة ،إلاَّ مع عمل األصحاب به(((.

السنَد َّية،
وهبذا تبقى حماولة العلاَّ مة يف دراساته األصول َّية
ً
مفتاحا نظر ًّيا لألولو َّيات َ

س��يام وأنَّنا نعرف َّ
املخصص لبحث أحوال
أن العلاَّ مة قد ش��اد كتابه (خالصة األقوال)
َّ

الرج��ال عىل أس��اس تقس��يم ثنائي للمعتم��د عىل روايت��ه أو املرتوك واملتو ِّقف بش��أنه،
ش��به ما فعله اب��ن داوود ِ
احل�ِّل�يِّ ّ املعارص له يف تقس��يم كتابه إىل املمدوح�ين واملذمومني
َ
املجروح�ين((( ،وإدخال عنارص املدح والذ ِّم أو الوثاقة والضعف أو االعتامد وعدمه هلا
دالل��ة يف فرز الرجال ،ذلك َّ
والنجايش كانت تركِّز أكثر
للطويس
أن املصنَّفات الرجال َّية
ّ
ّ
ِ
ـي ،الرسائل التسع.105 :
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
ِ
ـي ،املعترب،210 ،208 ،133 ،101 ،94 ،87 ،68 ،67 ،46/1 :
((( انظ��ر كنامذج :املح ِّقق احل ِّل ّ
 ،...453 ،354 ،324 ،290 289 ،281 ،275 ،261 ،245 ،227و،131 ،75 ،34/2
 ،770 ،667 ،589 ،399 ،310و..
((( ابن داود ،الرجال.25 :
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عىل جانب املصنَّفات واملؤ َّلفات ،كام يظهر بوضوح لدى مراجعتها ،بل كان ذلك -أي:
التدليل عىل حجم مصنَّفات الشيعة -هو الباعث عىل تأليف بعضها كـ(فهرست الشيخ

الط��ويس)((( ،فيام صار كتاب (اخلالصة) ،ومثله (رجال اب��ن داود) معنيني أكثر بنفس
ّ
حالة الراوي الدخيلة يف املوقف منه بوصفه راو ًيا من الرواة ،وهو مؤشرِّ ليس هنائ ًيا ،بل
له نحو داللة ر َّبام عىل َّ
أن ابن طاوس ش��يخ العلاَّ مة وابن داود هو من ركَّز هذا املرشوع

يف ذهن طالبيه.

األوىل ،فيام
ومن مقدّ مة (اخلالصة) للعلاَّ مة ،نجد موضوع السند
حارضا بالدرجة ّ
ً

الطويس ،يقول
حارضا بالدرجة الثانية يف مقدِّ مة فهرس��ت
كان موض��وع رجال الس��ند
ّ
ً
العلاَّ م��ة« :أ َّما بعدَّ ،
فإن العلم بحال الرواة من أس��اس األح��كام الرشع َّية ،وعليه تبتني
القواعد الس��مع َّية ،جيب عىل كل جمتهد معرفته ،وعلمه ،وال يس��وغ له تركه وجهله ،إذ

األئمة املهد َّية ،عليهم أفضل
أكثر األحكام تس��تفاد من األخبار النبو َّية والروايات ع��ن َّ
الصلوات وأكرم التح َّيات ،فال بدَّ من معرفة الطريق إليهم ،إذ روى مشاخينا رمحهم اهلل

ع��ن الثقة وغريه ،ومن ُيعم��ل بروايته ومن ال جيوز االعتامد عىل نقل��ه ،فدعانا ذلك إىل
تصنيف خمترص يف بيان حال [الـ] ـرواة ومن ُيعتمد عليه ،ومن تُرتك روايته.(((»..

تط��ور ِ
َّ
ثم
ف��إن ه��ذا الن��ص يد ُّلنا ع�لى مدى ُّ
أمر الس��ند مع اب��ن ط��اووس ،ومن َّ

النظ��ر إىل الرج��ال م��ن زاوي��ة م��دى االعتامد ع�لى روايتهم ،ال م��ن زاوي��ة مصنَّفاهتم

األول ،وك�ما الحظناه
النج��ايش
ك�ما كان احل��ال مع
والطويس عىل مس��توى االهت�مام َّ
ّ
ّ
تتم�� ًة لفهرس
م��ع اب��ن شهرآش��وب (ت 588ه��ـ) يف (مع��امل العل�ماء) ال��ذي جعل��ه َّ
((( الش��يخ الطوسيّ  ،الفهرس��ت ،2 :وانظر ح��ول طبيعة املصنَّفات الرجال َّي��ة القديمة ومصنَّفات
التس�تري ،قاموس الرجال-37 ،29-27/1 :
العلاَّ م��ة بام يؤ ِّيد ما نريد الوصول إليه ،العلاَّ مة
ّ
.39
ِ
((( ّ
ـي ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال.43 :
العالمة احل ِّل ّ
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
أيضا من
الط��ويس((( ،والش��يخ منتجب الدين
الرازي (ق 6هـ) يف فهرس��ته ،ك�ما يلوح ً
ّ
ّ

اسم الكتابني ومقدّ متهام((( ،بل كام الحظناه مع العلاَّمة نفسه يف مصنَّفات أخرى له مثل
كتابه (إيضاح االشتباه)(((.

الرباعي للحديث ،ممَّا بات ُيعرف بتنويع احلديث،
اجلو بر َّمته ُولِد التقسيم
ومن هذا ّ
ّ

أيضا.
أو االصطالح اجلديد ً

الرسمي لتقسيم احلديث يف
كانت الوالدة الرس��م َّية للمصطلح اجلديد ،واإلعالن
ّ
كت��اب (منتهى املطلب يف حتقيق املذهب) للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،ذلك الكتاب الذي ُيعنى -قبل
ِّ
الش��يعي ،نق��اط االتفاق فيها
كل يشء -برص��د االجتاه��ات واآلراء الفقه َّية يف الداخل
ّ
ِ
ِ
نص تارخيي« :املقدِّ مة
ونقاط اخلالف ،كام يذكر ذلك احل يِّ ّل نفسه((( .قال العلاَّمة احل ّ يِّل يف ٍّ
حممد بن
الثامنة :أنَّه قد يأيت يف كتابنا هذا إطالق لفظ الشيخ ،ونعني به :اإلمام أبا جعفر َّ
الطويس ...وقد يأيت يف بعض األخبار أنَّه يف الصحيح ،ونعني به ما كان رواته ثقا ًة
احلسن
ّ

عدولاً  ،ويف بعضها احلسن ،ونريد به ما كان بعض رواته قد أثنى عليه األصحاب ،وإن

يرصحوا بلفظ التوثيق له ،ويف بعضها يف املو ّثق ،ونعني به :ما كان بعض رواته من غري
مل ِّ
اإلمام ّية كالفطح ّية ،والواقف ّية ،وغريهم ،إلاَّ َّ
أن األصحاب شهدوا بالتوثيق له»(((.

قديام وحدي ًثا.2 :
((( ابن شهرآشوب ،معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنِّفني منهم ً
الرازي ،فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنِّفيهم.6-5 :
((( منتجب الدين
ّ
ِ
((( ّ
ـي ،إيضاح االشتباه.77 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة ،173/1 :ومنتهى املطلب.4/1 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،منتهى املطلب ،10 9/1 :وجتدر اإلش��ارة ،وهي إشارة سريكِّز عىل مضموهنا
العالمة احل ِّل ّ
ِ
العام األخبار ّيون الح ًقاَّ ،
أن فكرة تقس��يم احلديث كانت موجودة رصاح ًة قبل احل يِّ ّل يف الوس��ط
الن��ووي يف التقريب،
الس��ن ِّّي ،فانظ��ر :ابن الص�لاح (ت 643هـ) يف عل��وم احلديث ،وانظ��ر:
ّ
للس��يوطي ،42/1 :ويذكر آدم مت��ز َّ
يب (ت 388هـ) هو َّأول
وراج��ع :تدريب الراوي
أن اخلطا ّ
ّ
اهلجري.360/1 :
قسم احلديث عند السنَّة ،فراجع :احلضارة اإلسالم َّية يف القرن الرابع
ّ
من َّ
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الرباع��ي احلدي��ث م��ع أخ��ذ الضعي��ف بع�ين
الن��ص ُيظه��ر التقس��يم
يف ه��ذا
ّ
ّ

ن��ص مل تعه��ده الثقافة الش��يع َّية من
االعتب��ار ،إذ مل يذك��ره العلاَّ م��ة لوضوح��ه ،وه��و ّ

قبل.

حل ِّل ّي
ميدان َّيات نظر َّية ال�سند عند العلاَّ مة ا ِ

لك��ن املهم إىل جانب ه��ذا النص رصد تعام��ل العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل م��ع الروايات ،ذاك
ّ
ّ

الرصد الذي أوقعني ش��خص ًيا يف حرية ،ما لبثت أن رأيت نفيس أشارك الدكتور حممود

نع��رج عىل هذه احلرية،
البس��تاين فيها((( ،وس��وف نرصد آليات التعام��ل
ثم ِّ
التطبيقيَّ ،
ّ
ّ
تصو ٍر ما.
لنخلص إىل ُّ
وسنأخذ ع ِّينات ،بوصفها مداخل ،لرصد عمل العلاَّ مة ميدان ًيا:

َّأولاً  :ير ُّد العلاَّ مة العديد من الروايات يف كتبه ومصنَّفاته ،لوجود رواة من الواقفة

فيه��ا ،ففي تعليقه ع�لى بعض الرواي��ات يقول« :واجل��واب عن احلدي َث�ين :بالطعن يف

س��ندمها َّأولاً َّ ،
واقفي»((( ،ويف موض ٍع آخر يقول« :واجلواب
فطحي ،وسامعة
فإن عماَّ ر
ّ
ّ

عن الروايتني :بضعف س��ندمهاَّ ،
برتي ،ويف طريق الثاين احلسن بن
فإن عباد بن صهيب ّ
واقفي ،(((»..وهكذا يف مواضع عدَّ ة أخرى(((.
حممد بن سامعة وهو
ّ
َّ

ثان ًي��ا :ير ُّد العلاَّ م��ة العديد من الروايات ،لوجود رواة م��ن الزيد َّية -ومنهم طائفة

«إنا ضعيفة الس��ندَّ ،
برتي،
فإن غيا ًثا هذا ّ
البرت َّي��ة -فيه��ا ،إذ يرفض رواي ًة منها بالقول :هَّ
((( حممود البستانيّ  ،مقدِّ مة منتهى املطلب.68-67/1 :
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.249/1 :
العالمة احل ِّل ّ

((( املصدر نفسه.405/5 :
((( املصدر نفس��ه( 257 ،183/1 :وهنا حديث عن الضع��ف باإلضامر) ،261-260 ،و،26/2
أيضا) ،و ،42/4و.471 ،395/7
( 298 ،158 ،123 ،79 ،77وهنا يالحظ موضوع اإلضامر ً
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
(((
قائال« :والرواية ضعيفة الس��ندَّ ،
ويعرج عىل رواية ثانية ً
فإن
ف�لا تعويل عىل روايته» ِّ ،

برتي»((( ،إىل غريها من النامذج(((.
طلحة ّ

ثال ًثا :رفض العلاَّ مة عد ًدا من الروايات ،لوجود رجال من الفطح َّية يف سندها ،من

صحة الس��ندَّ ،
فإن يف طريقه القاس��م بن عروة ،وال حيرضين اآلن
قبيل قوله« :باملنع من َّ

فطحي ،(((»..وقوله« :والرواية ضعيفة الس��ندَّ ،
ألن يف طريقها:
حال��ه ،وابن بكري وهو
ّ
أيضا(((.
فضال وابن بكري ،ومها فطح َّيان»((( ،وغري ذلك ً
ابن َّ

راب ًع��ا :وهكذا ر َّد العلاَّ مة روايات يف طريقها أهل الس��نَّة((( ،أو الناووس�� َّية((( ،أو

(((
مـام هو
الغالة  ،إىل غري ذلك من التضعيف بجهالة الراوي ،أو اإلرسال ،أو اإلضامرّ ،

كثري ،أرشنا لبعضه يف اهلوامش.

خامسا :عىل الرغم من ِّ
كل هذه املواقف املتشدِّ دة للعلاَّ مة واملركِّزة عىل أمر السند،
ً

واضح��ا لنا ،فقد َقبِ��ل الرواية التي
إلاَّ أنَّن��ا نج��ده يتَّخذ مواقف أخ��رى ،مل يبدُ بعضها
ً
ِ
((( ّ
ـي ،منتهى املطلب.126/1 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.53/3 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـ��ي ،منته��ى املطل��ب ،169/3 :و ،164/4وخمتلف الش��يعة،405 ،349/5 :
العالم��ة احل ِّل ّ
و.412-411/7
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.280/1 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،تذكرة الفقهاء.351/5 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة ،115/2 :و ،553 ،29/3و ،291 ،288/7ومنتهى املطلب:
العالمة احل ِّل ّ
 ،164 ،135 ،77 ،73/1و( 306 ،243 ،242 ،222 ،71/2وهن��ا حدي��ث عن اإلضامر)،
 ،378و ،63/3و.306 ،302/4
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة ،553/3 :و ،441/4و ،238/5و.288/7
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.371/2 :
أيضا :منتهى املطلب.120/2 :
((( املصدر نفسه ،237/1 :و ،81/2وله ً
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فيه��ا رجال م��ن البرت َّية مع توثيق األصح��اب هلم ،فقد قال يف املختل��ف« :ال ُيقالَّ :
إن

برتي ،واملتن غري ّ
دال عىل املطلوب ...ألنَّا نقولَّ :
إن غيا ًثا ،وإن كان
غي��اث بن إبراهيم ّ
برت ًّي��ا ،إلاَّ َّ
أن أصحابنا و َّثقوه ،فيغلب عىل الظ ِّن م��ا نقله ،والظ ُّن جيب العمل به،(((»...

وهكذا يع ِّلق عىل رواية رواها عمرو بن س��عيد بن ه�لال تعارض صحيح ًة رواها عبد

اهلل ب��ن س��نان ،بالقولَّ :
فطح��ي ،واألصحاب مل يعملوا هب��ذه الرواية
عم��را هذا
«ألن
ّ
ً
أيضا»((( ،وهذا معناه َّ
أن األصحاب لو عملوا هبا لر َّبام أمكنها معارضة خرب عبد اهلل بن
ً
س��نان الصحيح عند العلاَّ م��ة ،وهكذا وجدن��ا العلاَّ مة يعتمد ع�لى رواة فطح َّية أحيانًا

عندما يو ِّثقهم األصحاب((( ،وعىل رواة ناووس�� َّية ،الندراجهم يف أصحاب اإلمجاع أو

يصح عنهم(((.
تصحيح ما ُّ

لك�� َّن املثري لالنتباه عند العلاَّ مة َّ
ش��خصا يعمل بروايته ت��ار ًة لتوثيق األصحاب
أن
ً

إمامي ،ور َّب�ما حصل ذلك يف مواضع متقاربة
ل��ه أو ما ش��ابه ،وير ّدها أخرى لكونه غري
ّ
األول
جدًّ ا يف كتاب واحد األمر الذي يثري الدهش��ة واالستغراب ،فقد ض َّعف يف اجلزء َّ

الفطحي يف س��ندها ،وع��اد ور َّد روايته يف اجلزء
م��ن املختلف رواي�� ًة لدخول ابن بكري
ّ

مرص ًحا بأنَّه ثقة ،مع أنَّه أخذ برواية عمرو بن س��عيد
الثاين من الكتاب نفس��ه للفطح َّية ِّ

بحج��ة أنَّه ثقة((( ،ويف اجل��زء الثالث يعود
األول من (املختلف) َّ
م��ع فطح َّيته يف اجل��زء َّ
(((
يكرره يف اجلزء
فيأخ��ذ برواية البن بكري مع كونه
فطحي لتوثيق املش��ايخ له  ،وهو ما ِّ
ّ

ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.94/5 :
العالمة احل ِّل ّ
ِ
((( ّ
ـي ،منتهى املطلب.69/1 :
العالمة احل ِّل ّ

أيضا ،تذكرة الفقهاء.106/6 :
((( املصدر نفسه ،98 ،59/1 :و ،376 ،368 ،302/2وله ً
ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة ،208/2 :و.440 ،143/3
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه ،280 ،194/1 :و.97/2
((( املصدر نفسه.71/3 :
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
مرص ًحا بذل��ك حتَّى لو كان
الس��ابع ،لكنَّه يف الس��ابع نفس��ه ي��ر ُّد روايته ،ألنَّه
ّ
فطح��ي ِّ
ثقة(((.

األول من املختلف يقول« :واجلواب :الطعن يف السندَّ ،
فإن
وهكذا نجده يف اجلزء َّ

زرعة ،وسامعة ،يف طريق هذا احلديث ،ومها ،وإن كانا ثقتني ،إلاَّ أنهَّام واقف َّيان»((( ،لكنَّه
يف اجلزء نفسه يعود فيقول« :وهذا احلديث ،وإن كان يف طريقه احلسني بن املختار ،وهو
واقفي ،إلاَّ َّ
أن ابن عقدة و َّثقه»(((.
ّ

وم��ع هذا ،فكي��ف يمكن ُّ
حل ه��ذا التع��ارض واالضطراب وع��دم الوضوح؟.

ه��ل نأخذ بام قي��ل من جانب بعض م��ا ينقله خ�براء الرتاجم والرجال م��ن اضطراب
الس�ماهيجي،
املامقاين يف التنقيح((( ،نقلاً عن
اجته��اده وكثرة اختالف أقواله كام يذكره
ّ
ّ

واخلوانس��اري يف (روضات اجلنَّات)((( ،والبحرانيّ يف (لؤلؤة البحرين)((( ،أم نكتشف
ّ

س��بيلاً م��ا يمكنه أن َّ
خصوصا َّ
تداول
أمر
حيل هذه املعارضة،
طبيعي ُم َ
ً
ّ
وأن تب��دُّ ل اآلراء ٌ
بني العلامء عىل حدِّ قول األمني يف (األعيان)((( ،أو َّ
ألن املناط يف حال االنس��داد «لباب
العلم عىل الظنون وجتديد الرأي حس��ن للمجتهدَّ ،
حممد بن
وإن ش��يخ الطائفة الش��يخ َّ
الطويس كان عىل طريقة العلاَّ مة يف التصنيف والتأليف واختالف األقوال» كام
احلس��ن
ّ

يقول
التنكابني(((؟.
ّ

ِ
((( ّ
ـي ،خمتلف الشيعة.100 ،52/7 :
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه ،261-260/1 :ومثله  ،379/2و.145/3
((( املصدر نفسه.305-304 :
املامقاين ،تنقيح املقال.315/1 :
((( عبد اهلل
ّ
اخلوانساري ،روضات اجلنَّات.276/2 :
حممد باقر
ّ
((( َّ
البحراين ،لؤلؤة البحرين 226 :و.227
((( يوسف
ّ
((( حمسن األمني ،أعيان الشيعة.403/5 :
التنكابني ،قصص العلامء.384 :
حممد بن سليامن
ّ
((( َّ
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تفس�يرا هل��ذه الظاهرة الالفت��ة عند العلاَّ م��ة ،ليس اخت�لاف آرائه ،فهذا
ومل أج��د
ً
ٍ
ٍ
واحد،
شخص
حق
ما ال يدخل يف بحثنا هنا ،وإنَّام هذا االضطراب يف كتاب واحد ،ويف ِّ
ممَّا يبعد جدً ا أن يكون اختال ًفا يف الرأي فحسب ،وإنَّام هو بنظري ارتباك يف بعض مديات

الطويس
أمر الحظناه عند الشيخ
امليداين
النظر َّية عند العلاَّ مة يف إطارها
التطبيقي ،وهذا ٌ
ّ
ّ
ّ
أيض��ا يف (العدَّ ة) ،كام يف كتبه األخرىَّ ،
ولعل حداثة النظر َّية من جهة ،وتأثرياهتا املربكة
ً
يف التطبيق من جهة أخرى ،مها السبب يف هذا الذي شاهدناه عند العلاَّ مة ،ومل أجد من

قدَّ م إجابات هلذا املوضوع مقنعة.

وعىل أ َّية حال ،ولِد التقس��يم اجلديد ،وأعلن عنه رس��م ًّيا ،و ُط َّب��ق ميدان ًّيا يف الفقه

أيضا يف التأكيد عىل اس��تمرار العلاَّ مة يف نظريته بل مرشوعه
والرج��ال ،واألمر الالفت ً

أيضا يف قس��م
كتاب��ان ذكرمه��ا لنفس��ه العلاَّ مة يف كتاب��ه (خالصة األق��وال)((( ،ووردا ً
ون��ص عليهام عل�ماء الرجال
املجل�سي يف (بح��ار األنوار)(((،
اإلج��ازات ال��ذي ذكره
َّ
ّ
والرتاجم واملصنَّفات كاألمني(((،
واألفندي(((،
والطهرانـي(((.
ّ
ّ

وه��ذان الكتاب��ان مه��ا( :ال��در واملرج��ان يف األحادي��ث الصح��اح ِ
واحلس��ان)،
ِّ
ُّ

الصحاح) ،وق��د قيلَّ :
األول منه�ما يقع يف أجزاء
و(النه��ج َّ
إن َّ
الوض��اح يف األحاديث ِّ
ين��ص عىل ع��دم وجود ع�ين وال أثر هلذين
ع�شرة ،لك َّن حمس��ن األم�ين يف (األعيان) ُّ
ِ
((( ّ
ـي ،خالصة األقوال110 :و.113
العالمة احل ِّل ّ
حمم��د باقر املجل�ّس�يّ  ،بحار األنوار ،53/107 :وقد ذكر املجلسيّ َّ
الدر واملرجان يقع
أن كتاب ّ
((( َّ
يف عرشة أجزاء ،والظاهر َّ
أن س��بب هذا االختالف وجود اختالف بني نسخ (خالصة األقوال)
الطهراين يف الذريعة.87/8 :
نفسه ،كام يقول
ّ
((( حمسن األمني ،أعيان الشيعة.406/5 :
أيضا عىل َّ
(ال��در واملرجان) يقع يف عرشة
أن
((( عب��د اهلل
ناصا ً
أفن��دي ،رياض العل�ماءًّ ،373/1 :
ّ
ُّ
أجزاء.
الطهراين ،الذريعة 87/8 :و.427/24
((( آغا بزرك
ّ
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
أي حال ّ
يدالن عىل مدى اقتحام نظرية الس��ند والتقس��يم جمال
الكتاب�ين((( ،لكنَّهام عىل ِّ

الفع��ل واإلنتاج ،وإذا غاب هذان الكتابانَّ ،
فإن الش��يخ حس��ن صاح��ب (املنتقى) قد
ح��اول إنت��اج نامذج هلام يف (املنتقى) يف إش��ارة إىل وحدة املنهج ال��ذي رشع به العلاَّ مة،

واستمر حتَّى الشيخ حسن ،ثالثة قرون متوالية.
َّ

وع�لى أ َّي��ة حال ،فق��د الحظن��ا يف إط��ار س��عيناَّ ،
أن املتقدِّ مني م��ا كان��وا يعرفون

الرباع��ي ،ونق��د الس��ند باملفه��وم وبالش��كل ال��ذي جاء م��ع العلاَّ مة
فك��رة التقس��يم
ّ
إن الصح��ة إذا ُأ ِ
واب��ن ط��اوس ،حتَّ��ى قي��لَّ :
طلق��ت يف كلامهت��م اتَّصلت باملت��ن ،وإذا
َّ
ُأطلق��ت يف كل�مات ِّ
املتأخري��ن ارتبطت بالس��ند((( ،لك��ن مع ذلك وقعت هذه املس��ألة
ٍ
ٍ
َّ
حمدود نس��ب ًّيا ،إذ ذهب فري��ق إىل الق��ول َّ
إن التنويع اجلديد ظاه��ر ٌة عرفتها
ج��دل
حم��ل
الطائفة الش��يع َّية قب��ل العلاَّ مة بكثري ،ونع��رض فعلاً عن بحث ه��ذا املوضوع إىل جمال

آخر.

حل ِّل ّي
تط ّورات اجتاه نقد ال�سند يف مدر�سة العلاَّ مة ا ِ
وقوع االنقسام داخل مدرسة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل

حج ٌة بِن��ا ًء عىل حج َّية خ�بر الواحد الظنِّي،
أي من هذه األقس��ام َّ
وق��ع خ�لاف يف ٍّ
َ

وتوس��ع آخرون إىل مطلق الصحيح ،وقال بعض
االعالئي،
فخصه بعضهم بالصحيح
َّ
َّ
ّ
بحج َّية الصحيح واحلس��ن ،حتَّى قام الشيخ حسن صاحب املعامل بتأليف كتاب (منتقى

وعمم
اجل�مان يف األحاديث الصحاح واحلس��ان) ،ليضب��ط هذا النوع م��ن األحاديثَّ ،
املتأخرين إىل ِّ
متأخ��ري ِّ
القضي��ة آخرون كام هو مش��هور ِّ
كل خرب غ�ير الضعيف ،وكان
((( حمسن األمني ،أعيان الشيعة.406/5 :
الكاظمي ،تكملة الرجال.50/1 :
النبي
ّ
((( عبد ّ
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هذا املوضوع مثار جدل واسع بني األطراف كا َّفة أدخلت البحث عن حج َّية اخلرب نف ًقا

مع ّقدً ا(((.

مهمة جدًّ ا،
املؤسس��ة من جانب العلاَّ مة َّ
وقد كانت هذه املعركة داخل نظر َّية اخلرب َّ

إذ دفعت فري ًقا من كبار علامء الش��يعة إىل تبنِّي مواقف ظهرت فيام بعد يف غاية اإلفراط

التارخيي لظهور
اجلو
أمام مثل التيار
اإلخباري ،وس��وف نرصد هذه املواقف لكي نعي َّ
ّ
ّ
أهم مراحل نظر َّية
التيار
ّ
اإلخباري ،ملا هلذا الت َّيار من دور عظيم يف التأسيس ملرحلة من ِّ

الشيعي عمو ًما.
السنَّة يف العقل
ّ

تنامي الفعل النقدي لألسانيد بعد العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
ّ

أن العلاَّ مة ِ
تقدَّ م معنا ّ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ذكر رشو ًطا عدَّ ة يف الراوي لألخذ بخربه،

ومن هذه الرشوط :البلوغ ،والعقل ،واإلسالم ،والعدالة ،والضبط(((.

وم��ع العلاَّ مة بدأت عملية تنويع احلدي��ث ،وتنامت ظاهرة رشوط الراوي ،حيث

أ َّدت إىل مظاه��ر حا َّدة -نس��ب ًّيا -داخل مدرس��ة العلاَّ مة ،نس��تعرضها لتتَّضح الصورة
أمامنا أكثر:

الرباعي
األول (ت 786هـ) والتطبيق اهلادئ للتنويع
الشهيد ّ
ّ

الحظنا س��اب ًقا َّ
أساسا يف التعامل مع السنَّة املحك َّية ،ففي
أن عمل الشيعة كان ركنًّا ً

املدرس��ة الس��ائدة قبل العلاَّ مة ،أي مدرس��ة املفيد واملرتىض ،كان عمل الش��يعة برواية

ٍ
رصيح
نص
أو تركه��م هلا من قرائن القط��ع بالصدق أو الكذب ،وهذا م��ا الحظناه يف ٍّ
والبرصي ،فائق املقال.
((( راجع :املامقانيّ  ،مقباس اهلداية،199-185/1 :
ّ
((( راجع ّ
للعالمة كلاًّ من :مبادئ الوصول ،207-206 :وهناية الوصول ،300-299 :وهتذيب
الوصول.233-230 :
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
للمح ِّق��ق ِ
الطويس فقد الحظن��ا اعتامدها عىل
احل يِّ ّل (ت 676هـ) ،أ َّما مدرس��ة الش��يخ
ّ
الش��يعي لتأسيس اخلرب الواحد الظن ِّّي نظر ًّيا ،ومالحقة مجلة مفرداته ميدان ًيا فيام
اإلمجاع
ّ

الطويس يف آخر مباحث اخلرب من كتاب (العدَّ ة) ،إذ ذكر مجلة أسامء استعان بعمل
س َّطره
ّ

الطائفة عىل االعتامد عليها ،أو جعل مراسيلها كمسانيدها ،أو ما شابه ذلك.

لك َّن الوضع بدأ يأخذ طاب ًعا فيه يشء من اجلدَّ ة مع مدرسة العلاَّ مة ،إذ وجدت هذه

املدرس��ة نفسها أمام ظاهرة األس��انيد ورجاهلا ،لكنَّها حاولت مع ذلك توظيف العمل

األوىل-
الش��يعي أو اإلمج��اع
الش��يعي يف األخذ باألخب��ار ،فقدَّ مت -ول��و يف مراحلها ّ
ّ
األولو َّية عند هذه املدرس��ة ،وعمل األصحاب الذي
مزدوجا من الس��ند الذي يمل��ك ّ
ً
يرج��ع إليه يف درجة تالية ،إ َّم��ا لتخفيف وطأة وحدة املعيار يف الس��ند ،أو للحفاظ عىل
فقهي غريب عندما ُيعاد تأس��يس رشع َّية
الفقهي بام يؤ ِّدي إىل عدم خلق نتاج
التق��ارب
ّ
ّ
السنَّة املحك َّية عىل أساس السند وحده غال ًبا.

بقوة نظر َّية اجل�بر أو االنجبار ،وتعني ه��ذه النظر َّية التي ما تزال
تكونت َّ
وبذل��ك َّ

اخلوئي
س��ارية املفعول حتَّى عرصنا احلارض ،إلاَّ لدى بعض املدارس كمدرس��ة الس ِّيد
ّ
(ت 1413هـ) .تعني َّ
الس��ندي هذا بعمل
أن اخلرب الضعيف َس��ن َِد ًّيا يمكن جرب ضعفه
ّ
األصح��اب ب��ه ،مع اإلق��رار ضمنًا َّ
ب��أن عم��ل األصحاب أو قيام الش��هرة ع�لى وفقه
تكمل حج َّيته ،ومعنى ذلك َّ
السندي يبقى عىل حاله حتَّى
أن الضعف
ال
ّ
ِّ
تصحح سنده بل ِّ

مع عمل األصحاب بالرواية ،فال تغدو الرواية صحيحة السند بالعمل وفقها ،لكنَّها يف

ومتمم احلج َّية هذا -عىل الرغم من ضعف الس��ند الذي عُدَّ
الوقت عينه تصبح َّ
حجةِّ ،

معيارا بعد العلاَّ مة -له تفسرياته األصول َّية التي الحظنا نشا ًطا يف التنظري هلا بعد الوحيد
ً
ٍ
َّ
بصورة
وكأن نظرية اجلرب انطلقت
البهبه��اين (ت 1205هـ) ،أي بعد احلقبة اإلخبار َّية،
ّ
حيا بمرجع َّيته املعرف َّية يف
عفو َّية يف الوعي األصو ّيل لعلامء الش��يعة من دون أن نجد ترص ً
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الطويس يف (العدَّ ة) ه��و املرجع ّية إىل جانب
نص
نرج��ح أن يكون ّ
الفرتة الس��ابقة ،هلذا ِّ
ّ

نس��ميه بقايا نظر َّية اليقني ،التي جتعل القرائ��ن احلا َّفة موجب ًة لالعتامد عىل اخلرب ،أي:
ما
ِّ

َّ
دورا يف نظر َّية اجلرب ،وإن مل نجد تفسريات أصول َّية
إن حج َّية اإلمجاع ونظام القرائن لعبا ً
هلا إلاَّ يف املرحلة األخرية.

معيارا َّأول ًّيا ،وظهرت إىل جانبه مقولة
وعىل أ َّية حال ،فقد و َّلدت نظر َّية األس��انيد
ً

األول (786هـ) ،إذ
يالحظ من مراجعة مصنَّفات الش��هيد ّ
اجل�بر واالنجبار ،وهذا م��ا َ

كان يرى الرواية ضعيف ًة إذا كان يف س��ندها َمن هو غري إمامي ،إلاَّ إذا كان هناك ما يجُ رب

ضعف السند هذا من شهرة أو عمل أصحاب أو...
وهذه نامذج دا َّلة من تطبيقات الشهيد لذلك:

أ .يف مباح��ث غس��ل امليت ،يواجه الش��هيد رواي�� ًة ،إلاَّ أنَّ��ه يع ِّلق عليه��ا بالقول:
«والطريق ضعيف برجال الزيد َّية ،إلاَّ َّ
أن الشهرة تؤ ِّيده»(((.

ب .يف الباب نفس��ه يض ِّعف رواي ًة أخرى بالقول« :والرواية رواها رجال الزيد َّية،
فهي ضعيفة»(((.

ج .يف مباحث الس�تر يف الصالة ،يع ِّلق عىل إحدى الروايات بالقول« :طريق اخلرب
وأصح طري ًقا ،وفتوى
واقفي ،مع معارضته بأشهر منه
فيه موسى بن بكر ،وهو
ّ
ّ

األصحاب»(((.

د .يف مباحث األذان واإلقامة ،يع ِّلق عىل إحدى الروايات بالقول« :خرب أيب بصري
واقفي ،مع إمكان محله عىل الندب»(((.
عيل بن أيب محزة ،وهو
ّ
يف طريقه ّ

األول ،ذكرى الشيعة.328/1 :
((( الشهيد َّ
((( املصدر نفسه.324 :
((( املصدر نفسه.44/3 :
((( املصدر نفسه ،225/3 :وانظر.25/4 :

450

حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
األول ومصنَّفاته جعلنا عىل قناع��ة بأنَّه وإن ظهر منه
لك�� َّن تت ُّبعنا لفقه َّيات الش��هيد َّ

الرباعي،
حت ُّفظ إزاء الروايات املو َّثقة حس��ب االصطالح اجلديد ،وتطبي ًقا جدِّ ًّيا للتقسيم
ّ
إلاَّ أ َّنه كان حمدو ًدا جدًّ ا ،فنظر َّية الش��هيد حتَّى لو كانت عىل وفق مدرس��ة العلاَّ مة يف أمر

احلدي��ث ،إلاَّ هَّأنا مل ختل��ق واق ًعا تطبيق ًّيا وميدان ًّيا ضاغ ًطا حتَّ��ى بحجم ما تركته نتاجات
العلاَّ مة نفس��هَّ ،
ولعل ذلك َّ
تكون
ألن الش��هيد كان يقف عىل احلدِّ الفاص��ل بني بدايات ُّ

األردبييل ،وصاحب
الطويس ،والتفاعالت احلا َّدة للنظر َّية نفس��ها م��ع
نظر َّية اخل�بر مع
ّ
ّ

كبريا بالقرائ��ن احلا َّفة وعمل األصحاب والش��هرة
امل��دارك ك�ما س��نرى ،إذ أوىل اهتام ًما ً
الداعمة للخرب وأمثال هذه املوازين ،عىل خالف مثل صاحب املدارك الذي وإن وجدناه-

كام ُس��نالحظ -مهتماًّ بمس��ألة اجلرب والوهن ،إلاَّ أنَّه ميدانيًّ��ا كان قليل التطبيق هلا ،األمر
ظهورا يف ميدان التطبيق.
الرباعي ورشوط الراوي أكثر
الذي جعل التزامه بالتنويع
ً
ّ

األول أكثر نالحظ منهاج تعامل��ه مع أخبار اآلحاد
ولك��ي تتَّضح صورة الش��هيد َّ

بقطعي ،كفحوى
حيث يق��ول« :والواحد مقبول برشوطه املش��هورة ،ورشط اعتضاده
ّ
الكتاب ،أو املتواتر ،أو عمومهام ،أو دليل العقل ،أو كان مقبولاً  ،حتَّى عدَّ ه الش��يخ أبو

التحرز ع��ن الرواية عن جمروح ،وهلذا
جعف��ر من املعلوم املخرب ،أو كان مرس��له معلوم
ُّ

البزنطي،
قبلت األصحاب مراسيل ابن أيب عمري ،وصفوان بن حييى ،وأمحد بن أيب نرص
ّ
ألنم ال يرسلون إلاَّ عن ثقة ،أو عمل األكثر.(((»...
هَّ
النص له دالالت أبرزها:
وهذا ّ

إن الش��هيد يقب��ل بأخب��ار اآلحاد الظن َّية ضمن رشوط الس��ندَّ ،
َّأولاً َّ :
ف��إن قوله يف

البداية« :برشوطه املشهورة» ،إشارة إىل رشوط السند وأمثاهلا ،وهذ معناه أخذه بنظر َّية
اخلرب الواحد الظن ِّّي.

األول ،ذكرى الشيعة.49/1 :
((( الشهيد َّ
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الطويس ال تفيد العلم حتَّى باملضمون كام يش�ير إليه
ثان ًي��ا :إنَّه يرى قرائن الش��يخ
ّ

الطويس
أسسها
كالمه ،وهذا معناه نقدً ا يف مرحلة الش��هيد َّ
األول لقرائن املضمون التي َّ
ّ
يف الع��دَّ ة ،األمر الذي يكش��ف عن َّ
تعرضت لنقد
أن عن��ارص القطع باملضمون كان��ت َّ
أفقده��ا الكثري من قيمتها ،حتَّى الحظنا ِّ
بأنا ال تفيد اليقني بصدق
يرصحون هَّ
املتأخرين ِّ
املحتوى ،فضلاً عن صدق الصدور.

ثال ًثاَّ :
كثريا
إن الش��هيد -بحس��ب ما يظهر من ّ
النص السالف اإلش��ارة إليه -يركِّز ً
عىل مقولة اعتضاد النصوص بسرية العلامء يف التعامل معها ،وقد كان املح ِّقق ِ
احل يِّ ّل قبله
قد بالغ يف االهتامم هبذا العنرص ،حتَّى جعله احلاسم للمواقف يف كثري من املوارد بحيث
ي��ؤ ِّدي إىل اليقني مع عدم مع��ارض للنص الذي اتَّفق األصحاب عىل العمل به واألخذ

بمحتواه.

الطويس،
األول قد أخذ جز ًءا من نظر َّيته يف اخلرب من الش��يخ
وهبذا يكون الش��هيد َّ
ّ

األول القائ��ل بحج َّية األخب��ار ،كام أخذ ج��ز ًءا آخر م��ن العلاَّ مة ،وهو
وه��و اجلان��ب َّ

رشوط الراوي والرتكيز عىل أمر الس��ند ،وجز ًءا ثال ًثا من املح ِّقق يف االهتامم برصد ر َّدة
الطويس حتَّى
فع��ل األصح��اب إزاء اخلرب ،وج��ز ًءا راب ًعا من االتجِّ��اه النقدي ملدرس��ة
ّ

ع�صره ال��ذي ب��ات ال ي��رى َّ
أن موافق��ة املضم��ون لفح��وى الكت��اب تفي��د القطع أو

اليقني به.

األول عىل عالقة باألط��راف كا َّفة ،وكان��ت تطبيقاته
وهب��ذا
املك��ون كان الش��هيد َّ
ّ

لنتاجات مدرس��ة العلاَّ مة غري حا َّدة ،ما دام هناك صماَّ م أمان قوي حيول من دون إفراط
ه��ذه النتاجات يف ميدان التطبيقَ ،أال وهو عمل األصحاب وإعراضهم ،وس��وى ذلك

من عنارص.
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
الشهيد الثاين (ت 965هـ) وفتح آفاق االصطالح اجلديد
تركيزا أكرب ملدرسة
العاميل (ت 965هـ)
اجلبعي
نواجه مع الشهيد الثاين زين الدين
ً
ّ
ّ
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف أمر األحاديث ،وذلك يتبينَّ من جمموع نقاط:
 .1تأسيس أو إعادة بعث علم الدراية:

األوىل :املعروف بني الباحثني يف تاريخ العلوم اإلس�لام َّيةَّ ،
أن علم احلديث
النقطة ّ

الش��هرزوري املع��روف بابن الصالح
والدراي��ة ق��د ظهر بش��كل رئيس م��ع أيب عمرو
ّ

(ت 643ه��ـ) يف كتابه املعروف الذي غدا متنًا ملجموعة كبرية من الدراس��ات احلديث َّية
الالحقة التي ُبنِ َيت عليه(((.

ش��ك َّ
َّ
اهلجري تتع َّلق هبذا العلم،
أن هناك دراس��ات ُد ِّونت قبل القرن الس��ابع
وال
ّ

أو فلنك��ن ّ
أدق ببع��ض أبواب��ه وفروع��ه ،مث��ل كت��اب (اخت�لاف احلديث ومس��ائله)
ليونس بن عبد الرمحن (ت 208هـ) ،إلاَّ َّ
أن تأس��يس عل��م احلديث والدراية بصورهتام
الشهرزوري.
احلالية يعود -فيام هو املعروف -إىل ابن الصالح
ّ

لك َّن الس�� ِّيد حس��ن الصدر (ت 1354هـ) يرى يف كتابه (تأس��يس الشيعة) وغريه

َّ
ثم ذهب
أن احلاك��م
ّ
النيس��ابوري (ت 405ه��ـ) كان َّأول من كتب يف عل��وم احلديثَّ ،

النيس��ابوري َّأول الش��يعة تألي ًفا يف علوم الدراية
إىل أنَّه كان ش��يع ًّيا ،وهبذا يكون احلاكم
ّ
واحلديث.

النيسابوري لسنا بصدده فعل((( ،لك َّن ما قاله الشيخ
وثمة((( كالم يف تش ّيع احلاكم
ّ
َّ
((( راجع :حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.1163-1161/2 :
أيضا :الشيعة وفنون
((( الس�� ِّيد حسن الصدر ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلس�لام ،295-294 :وله ً
اإلسالم ،55 :بل جعل يف األخري احلاكم شيع ًّيا باتفاق الفريقني.
مشهورا ،لكنَّه=
ناصا عىل كون ذلك
((( يذهب العسقالنيّ يف لسان امليزان 263/3 :إىل تش ُّيع احلاكم ًّ
ً
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النيس��ابوري َّأول الش��يعة تألي ًفا يف احلديث،
جعفر
الس��بحاين وجيه ،إذ أحجم عن عدِّ
ّ
ّ
انطال ًق��ا من عدم وض��وح حاله ومذهب��ه((( ،وال َّ
أقل من َّ
أن خط��وة احلاكم هذه بقيت

حض��ورا يف مصنَّفات املفيد وال املرتىض
الش��يعي بر َّمته ،فلم نجد هلا
منعزل�� ًة عن املناخ
ً
ّ
الط��ويس وال أنصار مدرس��تهم ،بل وال املح ِّقق وال العلاَّ م��ة ،األمر الذي يعني َّ
أن
وال
ّ

عل��م الدراي��ة بوضعه احلايل املعروف مل يظهر يف األفق الش��يعي مع خط��وة احلاكم ،بل

وال مع كتاب ابن الصالح نفسه.

وهكذا نجد الس�� ِّيد الصدر نفسه ينسب يف جمال علم احلديث كتاب (رشح أصول

النجف��ي (ق8هـ) ،وي��راه راو ًيا عن
احلس��يني
عيل بن عبد احلميد
ّ
ّ
دراي��ة احلدي��ث) إىل ّ

ينسب األمر نفسه إىل ابن طاوس(((.
العلاَّ مةُ ،و َ

ومع اعتقادنا ٍ
بدور البن طاوس والعلاَّ مة يف أمر علم دراية احلديث ،بام أسهامه من

أفكار ومعطيات ال َّ
أقل التنويع اجلديد للحديث ،ومع إقرارنا بوجود مس��امهات جزئ َّية

الكركي
عيل بن حسني بن عبد العايل
ّ
سابقة كان منها كتاب (دراية احلديث) لنور الدين ّ
(ت 940ه��ـ)((( ،إلاَّ َّ
أن األنظار ك ّلها تتَّجه إىل الش��هيد الث��اين (ت 965هـ) بوصفه إ َّما

الش��يعي ،كام يراه ش��هاب الدين
مؤسِّ��س علم دراي��ة احلديث ومصطلحه يف الوس��ط
ّ
العاميل والباحث املعارص يف علم الدراية الدكتور ش��انه چي((( ،أو حميي
واحلر
الكركي
ّ
ّ
ّ

=يرفض أن يكون رافض ًّيا ،والظاهر َّ
أن مراده من تش�� ُّيعه املعنى العام للكلمة ،وقد ذكره حمس��ن
ٍ
ش��يعي ،وإن ناقش
بوضوح أنَّه
يرصح داخل الرتمجة
ّ
األمني يف أعيان الش��يعة ،391/9 :لكنه مل ّ
مطولاً يف تذكرة احلفاظ.
الذهبي َّ
ّ
((( جعفر السبحانيّ  ،أصول احلديث وأحكامه يف علم الدراية.11 :
أيضا :الشيعة وفنون اإلسالم.56 :
((( حسن الصدر ،تأسيس الشيعة ،295 :وله ً
((( انظ��ر :الذريع��ة ،55/8 :وأب��و الفضل حافظيان الباب�ّل�يّ  ،مقدِّ مة عىل كتاب (رس��ائل يف دراية
احلديث).15 :
العامل ،أمل اآلمل ،86/1 :كاظم مدير شانه چي ،علم=
احلر
(((
الكركي ،هداية األبرارّ ،104 :
ّ
يّ
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
هذا العلم بعد والدته اخلجولة يف الوسط نفسه.
أ َّلف الش��هيد الثاين يف الدراية ثالثة مصنَّفات أساس�� َّية هي (البداية) ،و(الرعاية)،

و(غني��ة القاصدين يف معرفة اصطالح��ات املحدِّ ثني) ،كان هذ التأس��يس املجدِّ د لعلم

الدراي��ة برهانً��ا عىل وص��ول نظر َّي��ة اخلرب إىل مرحل��ة متقدِّ م��ة ج��دًّ ا يف التمركز حول
صارخا عن َّ
ً
أن السند بات هو املعيار األهم يف تقويم األحاديث،
تعبريا
األسانيد ،وكان ً

فلم يؤسِّ��س الشهيد الثاين علم الدراية من العدم بعد أن كان سبقه مجع غفري من رجال

الس��نَّة منذ ابن الصالح و ...بل وقبله ،لكنه اس��تحرض النتاج السنِّي ،وحاول تبيئته يف
الش��يعي ،وما ذلك إلاَّ َّ
مؤهلاً يف أصوله النظر َّية عرص الشهيد
املناخ
ألن هذا املناخ بات َّ
ّ
الثاين ملعطيات الدراية واحلديث.

الشيعي ،فكتب
هذا املؤشرِّ املهم عىل وضعية نظر َّية الس��نَّة تواصل داخل الوس��ط
ّ

العاميل (ت 984هـ) كتابه (وصول األخيار إىل أصول
الش��يخ حس�ين بن عبد الصمد
ّ
اجلعفري (ت 987هـ) كتابه (منهاج اهلداية إىل علم
احلس��يني
األخبار) ،وكتب حسني
ّ
ّ
ثم كتب الش��يخ حس��ن ولد الش��هيد الث��اين (ت 1011هـ) كتابي��ه (التحرير
الدراية)َّ ،

مهم ًة
الطاويس) ،و(منتقى اجلامن)((( ،ليظهر الش��يخ
البهائي (ت 1031هـ) ش��خص َّي ًة َّ
ّ
ّ

(((
حممد بن
عىل هذا الصعيد يف كتابيه (الوجيزة) ،و(مرشق الشمسني)  ،ويصنِّف تلميذه َّ

التطور يف درس الدراية
التبنيني كتاب (سنن اهلداية يف علم الدراية) ،بل ل َي ُطول هذا
عيل
ُّ
ّ
ّ
حممد باقر املريداماد (ت 1041هـ) يف كتابه (الرواش��ح
ش��خص ّيات فلس��ف َّية بارزة مثل َّ
النيسابوري وما فيه من خالفَّ ،
فإن الشهيد الثاين
=احلديث ،167 :نعم يقول :بقطع النظر عن
ّ
َّأول من أ َّلف يف مصطلح احلديث مستقلاًّ .

((( التحري��ر الطاوسيّ يف الرج��ال ،لكنّه يتَّصل بدرجة أو بأخرى بالدراي��ة ،أ َّما منتقى اجلامنَّ ،
فإن
املهمة يف علم الدراية أكثر من املضمون.
مقدِّ ماته هي َّ
املهمة يف ِ
أمر الدراية.
((( مقدِّ مات مرشق الشمسني هي ّ
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البرصي (ت 1085هـ)
احلديثي مع أمحد بن عبد الرضا
وليستمر النش��اط
الس�ماو َّية)،
ّ
ّ
ّ
اس��تمرارا لتنامي الدرس احلديثي مع
املتأخرة
ثم تش��هد احلقبة
ً
ِّ
يف كتاب��ه (فائق املقال)َّ ،

املامقاين (ت 1351هـ) يف كتابه الشهري (مقباس
مهمني مها :الش��يخ عبد اهلل
ش��خصني َّ
ّ
املهم (هناية الدراية)(((.
اهلداية) ،والس َّيد حسن الصدر (ت 1354هـ) يف كتابه ّ

كبريا يف الوسط
كانت خطوة الش��هيد الثاين يف الدراية
ً
الشيعي ،تكشف عماَّ
ّ
مفتاحا ً

املرة بحج َّية
وصلت إليه نظر َّية السنّة ومتركزها حول السند أكثر فأكثر بعد االعتقاد هذه َّ

اخلرب الواحد الظن ِّّي برشوط ،كام َأملحنا ساب ًقا.
الرباعي:
 .2تنامي اجلدل يف تفاصيل التقسيم
ّ

النقطة الثانيةَّ :
الرباعي للحديث وجدناه مع العلاَّ مة
نص رصيح يف التنويع
إن أقدم ّ
ّ

ِ
نص الذكرى كام يكشف عن َّ
أن
األول يف الذكرى((( ،لك ّن ّ
ثم الش��هيد َّ
احل يِّ ّل يف املنتهىَّ ،

التنوي��ع كان موجو ًدا قبلهُّ ،
أيضا عىل َّ
أن خال ًفا يف بعض التفاصيل كان قد حدث،
ي��دل ً

وضوحا وش��مول ّي ًة يف معاجلة هذا املوضوع يف درايته،
نص الش��هيد الثاين فكان أكثر
ً
أ َّما ّ
األم��ر الذي ُّ
تطور مقولة التنويع ،وحدوث خالفات فيها ،س�� ّيام يف األحاديث
يدل عىل ُّ

احلجة من بينها(((.
َّ

توس��عها يف مصنَّفات الش��هيد الث��اين إدخال قيود
ومن نقاط اجلدل التي ش��اهدنا ّ
((( انظ��ر ّ
كش��اف (مصنَّف��ات علم الدراية عند الش��يعة) ال��ذي كتبه الباحث املع��ارص أبو الفضل
البابيل يف كت��اب حتت عنوان :مصنّفات الش��يعة يف علم الدراية ،مج��ع فيه  224كتا ًبا
حافظي��ان
ّ
ورس��ال ًة ومقال ًة كتبت حول احلديث ودراية احلديث عند الشيعة ،واألغلبية الساحقة منها تعود
إىل ما بعد عرص الشهيد الثاينِ ،
فالحظ .وقد نُرش هذا الكتاب َّ
مؤخ ًرا ضمن جمموعة (رسائل يف
دراية احلديث).
ِ
((( ّ
األول ،الذكرى.48/1 :
ـي ،منتهى املطلب ،10 9/1 :الشهيد َّ
العالمة احل ِّل ّ
((( الشهيد الثاين ،الرعاية.71-66 :
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
(الس�لامة عن الشذوذ) ،وكذلك عن (الع َّلة) ،يف تعريف الصحيح((( ،وانفتح احلديث
فيها بش��كل واضح ورصيح عن وج��ود درجات يف الروايات جتع��ل بعضها أقوى من

بعضها اآلخر ،فاحلديث الصحيح ُق ِّسم إىل إعالئي وغريه ،وهكذا احلديث احلسن و،...
وه��و ما تظه��ر آثاره وثمراته يف بع��ض موضوعات التعارض ،فاألوثق ّي��ة التي تعدُّ من
ٍ
أيضا.
املرجحات عند
بعض قد يكون هلذا التقسيم دور فيها ميدان ًيا((( ،وغري ذلك ً
ِّ

الرباعي يف ميدان التطبيق:
 .3تفعيل التقسيم
ّ

النقطة الثالثة :تقدَّ م الشهيد الثاين عىل من سبقه يف تفعيل التنويع الرباعي يف امليدان

حضورا قو ًّيا هلذه األنواع ،والحظنا َّ
أن الش��هيد
التطبيقي ،ويف رصدنا ملصنَّفاته الحظنا
ً
ّ

األول ،غايته َّ
أن
الث��اين مل يكن يأخذ باملو ّثق إلاَّ مع اعتضاده بقرائن عىل طريقة الش��هيد َّ
مفردات رفض املو ّثق تنامت مع الشهيد الثاين كام سنرى ،وهذه ع ّينات دا َّلة:

ربا يف رس��الته يف م��اء البئر بالق��ولَّ :
«إن طريقه ضعيف
أ .يواج��ه الش��هيد الثاين خ ً
برتي»(((.
باحلسن بن صالح ،فإنَّه
زيدي ّ
ّ

احلج ير ُّد الش��هيد الثاين رواي ًة بالقول« :واملستند رواية سامعة ،وهو
ب .يف مباحث ِّ
واقفي ،لكنَّه ثقة ،فهي من املو ّثق ،وعندي يف العمل به نظر.(((»...
ّ
ٍ
رواية بالق��ول« :ويف طريق كل
ج .ويف مباح��ث الد َّي��ات ،يع ِّلق الش��هيد الثاين عىل
واحدة منهام ضعف ...والثانية بجامعة منهم س��هل ب��ن زياد ،وهو عا ِّم ّي ،وابن
شمون ،وهو ٍ
واألصم ،وهو ضعيف»(((.
غال،
ّ
ّ

((( الشهيد الثاين ،الرعاية.68-67 :

((( املصدر نفسه.72-71 :
((( الشهيد الثاين ،رسالة يف ماء البئر ،رسائل الشهيد الثاين.80/1 :
((( الشهيد الثاين ،مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم.480/2 :
((( املصدر نفسه.389/15 :
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ألن صاحلًا َّ
د .وهك��ذا يقول يف موض�� ٍع آخر« :ويف طريق الرواية ضع��فَّ ،
كذاب،
فطحي.(((»...
وإسحاق [بن عماَّ ر]
ّ

هـ .ويع ِّل��ق عىل إحدى الروايات بالقول« :ووجه ضعفه��ا َّ
واقفي،
أن أم َّية املذكور
ّ
َ
والظاهر َّ
السكوين املش��هور ،وهو عا ّم ّي،
إس�ماعيل بن زياد
بالش��عريي
أن املراد
ّ
ّ

كثريا ما جيرب
ولك��ن ال يلزم من حكم املصنّف بضعف س��ندها ر ّد حكمها ،ألنَّه ً
الضعف بالشهرة وغريها ،واألمر يف هذه كذلك»(((.

أساس��ا يف حتديد املنهج كام أرشنا س��اب ًقا ،وهناك نصوص دا َّلة
ويعدُّ النص األخري ً

اإللزامي ،فراجع
اإللزامي م��ن دون احلكم
أيضا عىل املو ّثق يف غري احلكم
ع�لى اعتامده ً
ّ
ّ

اهلامش(((.

الرباعي ،وكذلك لر ِّد الروايات عىل أساسه،
حضورا أكرب للتنويع
وهكذا الحظنا
ّ
ً

وكذلك للرتكيز عىل أمر األس��انيد ،إذ أخذ تقويم السند مأخذه من كتب الشهيد الثاين،
قياسا بام سبقها من املصنّفات ،سيام قبل العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ً

وتطور تشييد معامل نقد السند
األردبييل (ت 993هـ)
املح ّقق
ّ
ّ

األردبييل (ت 993هـ) أحد العلامء
حممد
العلاَّ مة املح ّقق املعروف الش��يخ أمحد بن َّ
ّ
األردبييل بخلق رفيع
الش��يعيُ ،ع ِرف
تطور الفكر
الش��يعة الكبار ،ومفصل من مفاصل ّ
ّ
ّ
((( الشهيد الثاين ،مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم.452/15 :
((( املصدر نفسه.77/14 :
((( راجع املسالك ،454 ،402 ،300/7 :و ،106 ،54/8و ،471 ،369 ،128/9و،13/10
 ،283و ،482 ،469 ،389/11و ،315 ،111 ،97/12و ،268 ،148/13و،13/14
أيض��ا :الروض��ة البه َّية يف رشح اللمعة الدمش��ق َّية:
 ،372 ،306و ،418/15و ،...انظ��ر ل��ه ً
 ،233/5و ،39/6و ،131/8و266 ،174/10و...
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
تس��امى به حتَّى ُج ِعل مقدَّ ًس��ا من املقدّ س��ات ،وقيل حول ش��خص ّيته وزهده وكراماته
الكثري ،حتَّى صار َم ْع َلماً أ ّثر يف أنامط تفكري وحياة أجيال من العلامء الش��يعة ،وقد ُع ِرف
الصفوي عىل ذلك(((.
عنه إعراضه عن اهلجرة إىل إيران عىل الرغم من إرصار الشاه
ّ

األردبي�لي كتاب (جممع الفائدة والربهان يف رشح إرش��اد األذهان)،
أ َّل��ف املح ّقق
ّ

وه��و موس��وعة فقه ّية كب�يرة غري كاملة بلغت اخلمس��ة ع�شر جم َّلدً ا ،وق��د احتوى هذا
الكتاب الذي كان رشحا عىل (إرش��اد) العلاَّ مة ِ
األردبييل،
احل يِّ ّل ،جممل نظريات املح ّقق
ً
ّ
إلاَّ ّ
أن الكتاب املوجود بني أيدينا اليوم ليس كاملاً أو مل يكمله املؤ ّلف ،ويمكننا -إىل حدٍّ
مع  -عدّ املح ّقق األردبييل منعط ًفا يف تطور نظرية الس��نّة داخل مدرسة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل،
ّ
ينَّ
ّ
وذلك نتيجة عوامل نرشح عربها منهاجه وأفكاره:

 .1ثقافة خمالفة املشهور:
األردبييل يف ممارس��اته االجتهاد ّية الفقه ّية بع��دم إيالئه أمه ّي ًة
األول :ان�ماز
العام��ل َّ
ّ

القوي
كربى للمش��هور ،إىل جانب-كام قيل((( -نـزعة التس��امح عنده املتم ّثلة باعتقاده
ّ
ٍ
بعدد م��ن النتائج املخالفة
بس�ماحة الرشيعة وس��هولتها و ُيرسها ،فقد خ��رج يف فقه ّياته
للمشهور ،وكان س��بب ذلك أنّه كان عىل الدوام يامرس فعلاً نقد ًّيا لالتجِّ اهات السائدة

كثريا إلعراض املشهور
يف الفكر يف عرصه((( ،وهلذا السبب عينه مل يأبه املقدَّ س
األردبيل ً
يّ
أردبيل.112/7 :
((( رشح حال حم ّقق
يّ
((( عدنان فرحان ،حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمام ّية.333 :
الربوج��ردي ،طرائف املق��ال ،402/2 :مؤمتر املقدَّ س
اجلابلقي
((( ملزي��د م��ن اال ّطالع يراج��ع:
ّ
ّ
الشاهرودي ،حتت
األردبييل ،املج ّلد الثالث ،املقاالت العرب ّية ،مقالة آية اهلل الشيخ مصطفى أرشيف
ّ
ّ
عيل
عن��وان (أضواء عىل بعض آراء املق��دَّ س
األردبييل) ،305-281 :املج ّلد الثاين ،مقالة َّ
حممد ّ
ّ
األردبييل،
النوراين
األدربييل) ،مقالة مصطفى
اخلاصة للمح ِّقق
برزنوئي حتت عنوان (بعض اآلراء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األردبي�لي ،112-11 :عدنان فرحان=،
اخلاص��ة للمح َِّقق
حت��ت عنوان :بع��ض اآلراء الفقه َّية
ّ
ّ
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أو عملهم بروايةَّ ،
كثريا،
ألن (املشهور) مل تكن عنده مقولة َّ
مهمة حتَّى يبني عىل أساسه ً
رصح بذلك يف مواضع عدّ ة(((.
وقد ّ

يقر باملش��هور وجربه ،لضعف الس��ند برشط عدم
لكنّه يف مواضع أخرى وجدناه ّ

اخلالف(((.

م��ن هن��ا ،خ��رق
ص�ّم�م األمان الذي كان يس�ير علي��ه أمثال
األردبييل– جزئ ًّي��ا -اّ
ّ

جوا
األول والثاين من جرب الضعف باملش��هور أو ما شابه ،األمر الذي خلق ًّ
الش��هيدين ّ
جدي��دً ا يف األوس��اط العلم َّية الش��يع َّية ،إذ هبذه اخلطوة اهنارت ،ر ّبام آخ��ر تلك القرائن

معيارا هنائ ًيا للرجوع
احلا ّفة التي يمكن أن تس��اند اخلرب ،ومل يبق أمام الفقيه سوى السند
ً

إليه.

التكه��ن بحجم اآلثار التي تركته��ا هذه املنهاج ّي��ة األردبيل َّية ،إلاَّ ّ
أن
ال يمك��ن لنا
ّ

بالتطورات
األردبييل ومن بعده تلميذه صاحب املدارك س��تعطينا وع ًيا أكرب
رصد جتربة
ّ
ّ
التي حصلت.

النسبي -بفكرة املشهور هو
واليشء البالغ احلساس�� ّية يف مسألة عدم االعتناء -ولو
ّ

النفيس الذي ترتكه هذه الظاهرةّ ،
فإن سقوط هيبة املشهور من أحاسيس العامل أو
البعد
ّ

الفقيه سوف يؤ ّدي بطبيعته إىل حت ّطم حواجز نفس ّية كانت حتول من دون تبنّي مواقف أو
ٍ
األردبييل يمكن عدّ ها لبن ًة أساس َّي ًة
خالف مع السائد ،ومن َث َّم فسياسة املح ّقق
رؤى عىل
ّ
يف تغيري واقع بدل تكريسه مهام كان تقويمنا هلا ميدان ًيا وعىل مستوى النتائج.

إسالمي.68/1 :
طباطبائي ،زمني در فقه
مدريس
ّ
ّ
=حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمام ّيةّ ،333 :

((( أمح��د األردبي�ّل�يّ  ،جمم��ع الفائ��دة والربه��ان ،89/1 :و ،226/2و ،65/4و،142 ،91/8
و ،93/9و ،15/14نعم لديه مواضع يأخذ فيها بعنرص الش��هرة مثل ،262-247/1 :لكنّها
موارد حمدودة هناك جمال للنقاش يف بعضها.
((( جممع الفائدة والربهان.176/1 :
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
 .2اخلربة الرجال ّية:

األردبييل بأمر األس��انيد ،وتقديمه
العام��ل الثاين :االهتامم الب��ارز جدًّ ا للمح ّق��ق
ّ

الغرباوي حتّى بلغت
العراقي ماجد
كثريا من املعلومات الرجال َّي��ة التي مجعها الباحث
ّ
ّ
ً

ما يقارب الثالثمئة صفحة ((( ،األمر الذي يش�ير إىل حجم املسامهات الرجال َّية الكبرية
قياسا بالفرتة املعارصة له ،س ّيام ّ
وأن هذا النتاج كان -هبذا احلجم-
التي قام هبا
األردبييل ً
ّ

ّ
ومهم يف الوقت عينه.
دال
مبثو ًثا يف مطاوي الدراسات الفقه ّية ،وهو مؤشرّ
ّ

واألهم احلضور الرجا ّيل الفاعل يف املامرس��ات االجتهاد َّية
التطور الرج��ا ّيل
وه��ذا
ّ
ّ

كث�يرا -من جهة
األردبي�لي -من جه��ة -بأخبار اآلحاد ،وع��دم أخذه
م��ر ّده إىل إي�مان
ً
ّ
أخ��رى -بالعن��ارص احلا ّف��ة وال بالش��هرة الفتوائ َّي��ة أو ...م��ع كون��ه معتق��دً ا بالتنويع

الرباعي.
ّ

الرباعي:
 .3مواصلة تنشيط التنويع
ّ
الرباعي اجلديد
كثريا بام حيفظ التنويع
العامل الثالث :اهتامم
ّ
األردبييل بأمر األسانيد ً
ّ

تعرضه لذلك نذكر ع ّينات ونشري يف اهلامش إىل موارد أخرى:
للحديث ،ومن نامذج ّ

برتي،
أ .يف مناقش��ته رواي�� ًة يف باب الصالة عىل امل ّيت يق��ول« :ويف الثانية طلحة وهو ّ
وقيل :عا ّم ّي» (((.

ب .ويف ب��اب القص��اص يناق��ش رواي ًة بالق��ول« :وال خيف��ى ّ
أن األوىل ضعيفة بعماّ ر
فطحي ،فتأ ّمل»(((.
فإنم قالوا :إنّه
ّ
الساباطي ،هّ
ّ

((( مؤمت��ر املقدَّ س األردبي�ّل�يّ  ،البحوث الرجال َّية والكالم َّية واألصول َّي��ة يف جممع الفائدة والربهان
وزبدة البيان.291/5 :
األردبيل ،جممع الفائدة والربهان.463/2 :
((( أمحد
يّ
((( املصدر نفسه.15/14 :
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ج .ويف الباب نفس��ه يق��ول« :رواها بطريقني :أحدمها ضعي��ف بالقول يف معاوية بن
فطحي.(((»...
حكيم بأنّه
ّ

لكنّنا يف سياق بحثنا وجدناه يأخذ باملو ّثق يف العديد من املواضع ،ويذره يف العديد

أيضا ،وتربير ذلك إ ّما القرائن أو أنّه يأخذ املو ّثق ،إذ ال يعارضه الصحيح كام هو حمتمل
ً
جدً ا(((.

مهم من علامء الرجال:
 .4تربية جيل ّ

مهم يف منهاج
العام��ل الرابع :تربي��ة
األردبييل جيلاً مم َّي ً
��زا من العلامء كان ل��ه دور ّ
ّ

التعام��ل م��ع أس��انيد األخب��ار ومس��امهات حديث َّي��ة ورجال َّي��ة أساس�� َّية ،وأب��رز هذه

الشخصيات:

مهمة
1.1زك��ي الدين عناي��ة اهلل
القهبائي (ق11هـ) ،كانت له مس��امهات رجال َّية ّ
ّ
ج��دً ا أبرزها (جممع الرجال) الذي حوى األصول الرجال َّية القديمة مع رجال
أيضا عىل
الغضائري ،واحلاش��ية عىل نق��د الرجال
ابن
للتفريش ،وله حاش��ية ً
ّ
ّ

لالسرتآبادي ،وهذا ك ّله يف الرجال.
منهج املقال
ّ

التس�تري (ت 1021هـ) ،وقد كانت له حاش��ية عىل رجال ابن
2.2املوىل عبد اهلل
ّ
داوود.

3.3الش��يخ حس��ن صاحب املع��امل (ت 1011هـ) ،وس��يأيت احلدي��ث عنه ،وقد
الط��اويس) ،و(منتقى اجلامن)،
كان ل��ه يف احلديث والرجال كل من (التحرير
ّ

و...

األردبيل ،جممع الفائدة والربهان.49 :
((( أمحد
يّ
((( راج��ع :املصدر نفس��ه ،100-72 ،39/5 :و ،305 ،197 ،106 ،62/8و،323 ،115/9
 ،324و ،479 ،262/10و ،500 ،112/12و.429 ،323/14
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
العاميل (ت 1009هـ) ،الذي سيأيت احلديث عنه إن شاء
عيل
4.4الس�� ِّيد َّ
ّ
حممد بن ّ
اهلل تعاىل.

االس�ترآبادي (ت 1028هـ) الباحث الرجا ّيل املعروف ،صاحب
حممد
ّ
5.5املريزا َّ
املس��مى بـ(منه��ج املقال يف علم الرجال) ،والرجال املتوس��ط
الرجال الكبري
ّ
املع��روف بـ(تلخيص األقوال يف معرفة الرج��ال) ،والرجال الصغري املعروف

بـ(الوجيز) ،أو(توضيح املقال)(((.

التفريش (ت 1025هـ) ،وقد كان له كتاب يف رجال الشيعة.
6.6مري فيض اهلل
ّ

أيضا ّ
أن علم الرجال قد تنامى مع
ونالح��ظ من خالل طبيعة التالمذة ومصنّفاهتم ً

األردبييل يف تنامي
األردبييل بش��كل الفت ج��دًّ ا ،األمر الذي ييش بدور أف��كار
تالمذة
ّ
ّ

الرتكيز عىل رجاالت السند كام نؤكّده دو ًما.

ّ
كبريا يف
إن هذه الش��خص ّيات -الس�� ّيام منها صاحبي املعامل واملدارك -لعبت ً
دورا ً
الوصول بمدرس��ة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل أعىل مس��توى ممكن ،إذ شكّلت اجليل األخري هلذه
املدرسة قبل انفجار قنبلة اإلخبار َّية يف احلياة الشيع َّية.

مقولتي اإليامن والعدالة
الشيخ حسن (ت 1011هـ) والرتكيز املضاعف عىل
ِّ

س��اهم الشيخ حس��ن ابن الش��هيد الثاين (ت 1011هـ) يف معركة تعريف األنواع

االس�ترآبادي إىل َّ
أن املريزا هذا كان ل��ه دور يف تكوين
حممد أمني
ّ
((( ع�لى الرغ��م من ذلك ،يش�ير َّ
نصا
قناعات��ه األخبار ّي��ة ،فراج��ع :الفوائد املدن َّي��ة :املقدّ مة آلل عصف��ور
البحراين ،حي��ث ينقل ًّ
ّ
يرصح فيه بذلك ،لكن الشيخ
باللغة الفارس َّية عن كتاب (دانشنامه شاهي) لألمني
ّ
االسرتآبادي ّ
االسرتآبادي داع ًيا لألخبار َّية
السبحاين يرت ّدد يف هذا األمر ،عا ًّدا أنَّه من املستغرب أن يكون املريزا
ّ
ّ
الس��بحاين كالمه بالقول:
وخيتم
الرجال،
علامء
أكرب
من
وهو
األربعة،
الكتب
ة
ي
بيقين
تقول
الت��ي
َّ
ّ
اإلسالمي وأدواره.387 :
«وعىل أ َّية حال ،فالنفس ال تقنع بام ن ُِقل» .انظر له :تاريخ الفقه
ّ
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وس��جل هناك تأكيدً ا عىل رشطني أساس�� ّيني يف ال��راوي مها اإليامن
األربع��ة للحديث،
ّ
يكتف الش��يخ حسن بوصف اإلس�لام يف الراوي كم فعله العلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل
والعدالة ،فلم
م��ن قبل ،بل أضاف وصف اإليامن ،عا ًّدا ّ
أن املش��هور بني األصحاب هو اش�تراطه(((،
ومعن��ى ذلك ّ
أن أخبار غري الش��يعة س��تكون حمل عالمة اس��تفها ٍم كب�يرة إلاَّ إذا جاء ما

يسعفها من مثل عمل األصحاب أو ما شابه.

أيضا((( ،ومن
وهكذا أضاف الش��يخ حس��ن رشط العدالة ،ناس ًبا إ َّياه إىل املش��هور ً

هنا أخذ بنفي الواس��طة بني الفس��ق والعدالة ،األمر الذي جعله يرفض روايات جمهول

احلال((( ،ويرى الش��يخ حس��ن ّ
أن وصف العدالة يكفي عن وصفي اإلسالم واإليامن،

ّ
اإلمامي كالمها عنده غري عادلني ،فالعدالة ال ربط هلا باعتقاد الفاعل
ألن الكاف��ر وغري
ّ
حتّ��ى يق��ال :إنّه إذا أقدم ع�لى ٍ
ذنب معتق��دً ا كونه معصية س��قط عنه وص��ف العدالة،

أما لو ارتكبه مع عدم اعتقاد املعصية فال يكون بذلك هاب ًطا إىل رتبة الفسق املوجبة لعدم

بنص آية النبأ(((.
قبول خربه ّ

وهكذا تقدَّ م الش��يخ حس��ن خطو ًة عىل والده الذي استغرب -أي الشيخ حسن-

من ا ِّدعائه ربط العدالة باالعتقاد باملعنى الذي أس��لفناه((( ،وبذلك فتح صاحب املنتقى
ص��ح التعبري ،وذلك ّ
ألن
الب��اب عىل مرصاعيه لعمل َّية تطهري واس��ع يف األحاديث ،إن
َّ

تنص عىل عدم األخذ بخرب الفاس��ق ،وعندما يرى الش��يخ حسن عدم الواسطة
آية النبأ ّ
بني العدالة والفس��ق ،فمعنى ذلك لزوم إحراز العدالة لألخذ باخلرب ،وإذ كانت العدالة
((( الشيخ حسن ،املعامل.200 :

((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( الشيخ حسن ،منتقى اجلامن.5/1 :
((( املصدر نفسه.
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
عنده شامل ًة ملفهومي اإلس�لام واإليامن كان معنى ذلك عدم جواز األخذ باخلرب املو ّثق
بل احلسن إلاَّ مع اعتضاده بقرينة ،وال يراها الشيخ حسن قليلة(((.

السندي
وقمة التشدّ د
ّ
صاحب املدارك (ت 1009هـ) ّ

(((

اجلبعي
العاميل
عيل بن أيب احلس��ن بن احلسن
ّ
الس��يد شمس الدين َّ
ّ
حممد بن الس ِّيد ّ

املوس��وي (ت 1009هـ) أحد أسباط الش��هيد الثاين ،صاحب الكتاب الشهري (مدارك
ّ
األردبييل
العاميل من فروع مدرس��ة العلاَّ مة
األح��كام يف رشح رشائع اإلس�لام) ،يع��دّ
ّ
ّ
(ت 993هـ) هو والش��يخ حس��ن ،وقد كان دقي ًقا يف أمر األحادي��ث حتّى قيلّ :
إن من
ميزات��ه نقله الرواي��ة بكاملها مع الد ّق��ة يف نقلها ،وألجل ذلك عدّ كتاب��ه (املدارك) من
الكتب املعتمد عليها يف نقل الروايات(((.

برز تش��دّ د صاحب املدارك يف أمر األس��انيد جل ًّيا حينام دافع حتّى النهاية عن عدم

ع�شري ،حتَّى لو كان
اإلمامي االثني
حج ّي��ة اخلرب املو ّث��ق ،أي :ذاك الذي يرويه غ�ير
ّ
ّ

العاميل ذلك يف كتابيه (املدارك) ،و(هناية املرام) ،وكانت هلذا التطبيق
ش��يع ًّيا ،فقد ط ّبق
ّ
مضاعف��ات كبرية ،انطال ًقا من كث��رة الروايات املرو َّية عن الواقف َّي��ة والفطح َّية والغالة

وأهل السنَّة.

الكر،
وأمثل��ة ذل��ك م��ن كتابي��ه هذي��ن كث�يرة ج��دً ا ،فف��ي بحث��ه ح��ول مق��دار ّ

العام�لي رواي�� ًة ع��ن أيب بص�ير ،إلاَّ أنّ��ه رسع��ان م��ا يق��ول« :وه��ي
يواج��ه الس�� ِّيد
ّ

حمم��د ب��ن حيي��ى ،فإنّ��ه جمه��ول ،وعث�مان ب��ن عيس��ى فإنّه
ضعيف��ة الس��ند بأمح��د ب��ن َّ
((( الشيخ حسن ،منتقى اجلامن.4/1 :
أخرنا صاحب املدارك عن الشيخ حسن عىل الرغم من ّ
((( ّ
أن وفاته تسبق وفاته ،ألجل اشتهار أمره
قمة التشدّ د قبل ظهور اإلخبار ّية ،مع فارق بسيط بني الوفاتني.
يف التشدّ د ،فأردنا جعله بمثابة ّ
العامل ،مدارك األحكام ،37/1 :مقدّ مة التحقيق ،الس ِّيد جواد الشهرستانيّ .
((( الس ِّيد
يّ
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واقف��ي ،(((» ..و ي��ر ّد رواي�� ًة يف باب ن��زح البئر معتق��دً ا بضعفها ّ
بعيل ب��ن أيب محزة ألنّه
ّ
واقفي((( ،و يطرح رواي ًة يف مباحث األس��ئار لضعف س��ندها «باش��تامله عىل مجاعة من
ّ

الفطح َّية»(((.

وهكذا أك َث َر صاحب املدارك من ر ِّد الروايات التي يف سندها رجال من الواقف َّية(((،
ٍ
حزازة فيها يف
والفطح َّية((( ،وأهل الس��نَّة((( ،والغالة((( ،والزيد َّية((( ،أو أشار إىل وجود

ذاهتا...

ولك��ي نضع الق��ارئ الكريم يف حجم الص��ورة التي س��ترتكها تطبيقات صاحب

امل��دارك ،بوصفها عصارة ما وصلته مدرس��ة العلاَّ مة والش��هيدين ،والتي كانت س��ب ًبا

يف قل��ق اإلخباريني في�ما بعد ،نقدّ م هذه األمثلة ،فس��هل بن زياد ال��ذي يصفه صاحب
امل��دارك بأنّ��ه «عا ّم ّي»((( ج��اءت له يف الكتب األربع��ة فقط  2304رواي��ات( ،((1وأ ّما
العامل ،مدارك األحكام.49/1 :
(((
يّ
((( املصدر نفسه.82/1 :
((( املصدر نفسه ،132/1 :وانظر.162 :
((( الح��ظ ر ّده الرواي��ات لوج��ود الواقفي��ة يف طريقه��ا يف امل��دارك،177-176 ،43 ،16/3 :
و ،484 ،159-158/4و ،221-220 ،107/7و ،425 ،248 ،180/8وهناي��ة امل��رام:
 ،113/1و.258 ،96 ،68/2
((( العام�ّل�يّ  ،م��دارك األح��كام ،243 ،132/1 :و ،302 ،17/2و ،427 ،352/3و،89/4
و ،277 ،252 ،111/5و ،232/6و ،306/7و ،425 ،416 ،155 ،117/8وهناية املرام:
 ،345/1و.366 ،53/2
((( املصدر نفسه ،111/1 :و ،389 ،156/4و ،424/7وهناية املرام.357 ،102/2 :
((( املصدر نفسه.265/2 :
((( املصدر نفسه ،85/2 :و.329/4
((( املصدر نفسه.424/7 :
اخلوئي ،معجم رجال احلديث.342-341/8 :
( ((1أبو القاسم
ّ
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
البطائني الذي أس��لفنا ّ
أن صاحب املدارك يراه واقفيًّ��ا فله يف الكتب
ع�لي بن أيب مح��زة
ّ
ّ
فضال يف هذه الكتب  321رواية(((،
األربعة  545رواية((( ،وهكذا كانت للحس��ن بن ّ

(((
شمون  140رواية((( ،ولداوود
وحممد بن احلسن بن ّ
أ ّما زرعة فكانت له  318رواية َّ ،

إمامي فله
��ي املغ��ا ّيل  66رواية((( ،وأ ّما املفض��ل بن عمر الذي عدّ ه الكث�يرون غري
ّ
الر ّق ّ

فيه��ا  106رواي��ات((( ،وهك��ذا احل��ال يف س�ماعة ،إذ كان��ت ل��ه  222رواي��ة((( ،وأ ّما

الفطحي  989رواية(((،
حممد بن س��نان فكانت له  797رواية((( ،وإلس��حاق بن عماّ ر
ّ
َّ
الفطحي
الفطح��ي  510روايات( ،((1ولعبد اهلل ب��ن بكري
فضال
ولع�لي بن احلس��ن بن ّ
ّ
ّ
ّ
وللسكونـي العا ّم ّي
الزيدي  92رواية(،((1
 334رواية( ،((1ولزياد بن املنذر أيب اجلارود
ّ
ّ
 1067رواي��ة( ،((1إىل م��ا ش��اء اهلل من التقدي��رات األول َّية الت��ي جعلناها يف خصوص
الكتب األربعة ،فام ظنّك بمجموع املصادر احلديث َّية ؟!! األمر الذي يد ِّلل عىل ّ
أن منهج

نظرا
صاحب املدارك س��وف يؤ ّدي –بالتأكيد -إىل طرح اآلالف الكثرية من النصوص ً
اخلوئي ،معجم رجال احلديث.227/11 :
((( أبو القاسم
ّ
((( املصدر نفسه.50 ،79/5 :
((( املصدر نفسه.263 ،258/7 :
((( املصدر نفسه.224/15 :
((( املصدر نفسه.135/7 :
((( املصدر نفسه.290/18 :
((( املصدر نفسه.301/8 :
وحممد بن س��نان ضعيف عند صاحب املدارك كام جاء يف املدارك:
((( املصدر نفس��هَّ ،138/16 :
.50/1
اخلوئي ،معجم رجال احلديث.54/3 :
(((
ّ
( ((1املصدر نفسه.338/11 :
( ((1املصدر نفسه.126/10 :
( ((1املصدر نفسه.77/21 :
( ((1املصدر نفسه ،108/3 :و.103/23
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لكثرة الرواة غري اإلماميني ،هذا ،فضلاً عن ر ّد الكثري من الروايات باإلرس��ال أو عدم

توثيق بعض الرجال وجهالة حاهلم وغري ذلك ممّا هو كثري.

صاحب املدارك بأنّه اضطرب يف
البحراين (ت 1186هـ)
هذا ،وقد انتقد املحدّ ث
َ
ّ

منهجه ،فتار ًة ير ّد الرواية لوجود رجال غري إماميني يف س��ندها ،وأخرى يأخذ بروايات

عىل الرغم من ّ
أن فيها رواة غري إمام ّيني(((.

وال��ذي يبدو ّ
أن ه��ذه املالحظة مل تركِّز عىل األس��باب التي كان��ت تدعو صاحب

امل��دارك لألخذ ببعض الرواي��ات عىل الرغم من وجود رجال غري إمام ّيني يف س��ندها،

ومنها وجود عمل املشهور هبا أو عدم وجود خمالف هلا من القواعد الرشع ّية أو ما شابه
ذلك من القرائن املوجبة لقبول الرواية حتّى عند صاحب املدارك نفسه((( ،لك ّن مع ذلك

واجهنا نحن مش��كلة االضطراب يف مص��ادر هذا الفريق من الش��هيد الثاين ،والعلاَّ مة
ِ
احل يِّ ّل كام تقدّ م وحتّى صاحب املدارك ،ور ّبام يمكن إجياد ّ
حل له ،لكنّه يستدعي مالحقة
املوارد بر َّمتها وهي كثرية جدً ا ،خيرج استعراضها عن طاقة هذه الدراسة وإطارها العام،

بأن بعضها ربام يس��تعيص عن ّ
وإن كان اعتقادنا ّ
احلل كام هو احلال يف بعض النامذج التي
ذكرناها ساب ًقا عن العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،واهلل العامل.
ٍ
نعم ،يبدو ّ
بشكل بالغ،
أن هذا اجليل وإن ركَّز -كام رشحنا س��اب ًقا -عىل األس��انيد

غري أنّه مل يل ِغ عنارص أخرى من احلساب ،وإن ارتفعت نسبة تشدُّ ده تار ًة كام ارتفعت مع

األول
صاحب املدارك ،أو انخفضت أخرى يف عامل التطبيق ،كام انخفضت مع الش��هيد ّ
والعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل نفس��ه ،ومن هذه العنارص -حس��ب ما ظهر لنا م��ن جمموع ما ذكرناه يف
((( يوسف البحرانيّ  ،لؤلؤة البحرين.45 :
((( راج��ع :الس�� ِّيد العام�ّل�يّ  ،م��دارك األح��كام ،85 ،17/2 :و ،278-277/5وهناي��ة امل��رام:
 ،384 ،139/1و.357/2
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حل ِّل ّي وبذور تك ّون مدر�سة ال�سند
العلاَّ مة ا ِ
اهلوامش -ما ييل:
1.1الشهرة املؤ ّيدة.
2.2وجود إمجاع عىل األخذ برواية شخص مع عدم وجود اخلالف.
3.3عمل األصحاب برواية مع عدم خالف.
4.4وجود قرائن حال َّية توجب الوثوق بالرواية.
5.5ورود الرواية يف غري موارد اإللزام.
متفرقة هن��ا أو هناك يف كلامت
إىل غ�ير ذلك من موارد وجدناها ح��ارض ًة بصورة ِّ

العلامئي ،وهذا ما حتدّ ثنا عنه يف دراس��ة أخرى عاجلت بعض مقوالت التيار
هذا اجليل
ّ
اإلخباري يف هذا املجال.
ّ

وهكذا ظهر هذا ّ
منهاجا قو ًّيا ،احتاج إىل قرابة
اخلط الس��ندي يف الساحة الش��يع َّية
ً

قرون ثالثة منذ زمن العلاَّ مة (ت 726هـ) ،وش��يخه ابن طاوس (ت 673هـ) ،وحتّى

زمن الش��يخ حس��ن (ت 1011هـ) ،وصاحب املدارك (ت 1009هـ) ،ليش�� َّيد معاول
النقد يف األس��انيد ،ويفتح طري ًقا للتعامل مع الس��نَّة املحك َّية ،رسع��ان ما وجدنا ر َّدات

اإلخباري هنايات القرن العارش ومطلع القرن احلادي عرش
الفعل العنيفة عليه مع التيار
ّ

اهلجري.
ّ

469

اآلية

ِ
الصلاَ َة َو َآتُوا ال َّزكَا َة ﴾...
يموا َّ
َ
﴿و َأق ُ

﴿ َواتخَّ ِ ُذوا ِم ْن َم َقا ِم إبراهيم ُم َصلىًّ ﴾

﴿وارز ُْق َأه َله ِمن ال َّثمر ِ
ات﴾
ْ ُ َ ََ
َ ْ

اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
﴿وإِ ْذ ير َفع إبراهيم ا ْل َقو ِ
ت﴾...
َ
َ َْ ُ
َ َْ
﴿ ُق ْل هللِ ا ْل َـمشرْ ِ ُق َوا ْل َـمغ ِْر ُب﴾...

ك َش ْطر ا ْلـمس ِ ِ
﴿ َف َو ِّل َو ْج َه َ
ـح َرامِ﴾
جد ا ْل َ
َ َ ْ

﴿وا ْق ُت ُلوهم حي ُ ِ
وه ْم﴾...
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
ث َثق ْفت ُُم ُ
َ
ُ ْ َْ

﴿و َح ْي ُ
وهك ُْم َش ْط َر ُه﴾
ث َما ُكنْت ُْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
َ
ف بهِ ِماَ ﴾
َاح عل ّي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
﴿فَلاَ ُجن َ

َّاس ُك ُلوا ممِ َّا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض﴾...
﴿ َيا َأ هُّ َيا الن ُ

ِ
ِ
ب عل ّيك ُُم﴾...
ين َآ َمنُوا كُت َ
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ

﴿ إِ ْن ت ََر َك َخيرْ ً ا ﴾

ِ
ض َأ َحدَ ك ُُم ا ْل َـم ْو ُت﴾...
﴿ كُت َ
ب عل ّيك ُْم إِ َذا َح رَ َ

﴿ َف َم ْن َبدَّ َل ُه َب ْعدَ َما َس ِم َع ُه َفإِ َّنماَ إِ ْث ُم ُه َعلىَ ﴾...
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وموا َخيرْ ٌ َلكم﴾
َ
﴿و َأ ْن ت َُص ُ
﴿ َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر﴾

ِ
ين ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة﴾
﴿و َعلىَ ا َّلذ َ
َ

﴿ َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُُم َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه﴾

ُ ِ
الر َف ُ
ث إِلىَ نِ َسائِك ُْم﴾
﴿أح َّل َلك ُْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ

﴿و َأ مِتُّوا الحَْ َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ﴾...
َ

يضوا ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ َف َ
َّاس﴾
﴿ ُث َّم َأفِ ُ
اض الن ُ

﴿ َي ْس َأ ُلون َ
ون ُق ْل َما َأ ْن َف ْقت ُْم ِم ْن َخيرْ ٍ ﴾..
َك َما َذا ُين ِْف ُق َ

﴿و َي ْس َأ ُلون َ
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو﴾
َك َما َذا ُين ِْف ُق َ

﴿ولاَ َتنْكِحوا المُْشرْ ِ ك ِ
َات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن﴾
ُ
َ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ َم َرك ُُم اهلل﴾
﴿ َف ْأت ُ

﴿ َفاعت َِز ُلوا النِّساء فيِ ا ْلـم ِ
ح ِ
يض﴾
ْ
َ
َ َ

وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن﴾
﴿ولاَ َت ْق َر ُب ُ
َ

ِ ِ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ت ََر ُّب ُص َأ ْر َب َع ِة َأ ْش ُه ٍر﴾..
ين ُي ْؤ ُل َ
﴿ل َّلذ َ
ات يترَ بصن بِ َأ ْن ُف ِس ِهن ثَلاَ َث َة ُقر ٍ
وء﴾
َ
َّ
﴿وا ْل ُـم َط َّل َق ُ َ َ َّ ْ َ
ُ

َ
﴿أ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ُع ْقدَ ُة النِّكَاحِ ﴾

ِ
ِ
الصلاَ ِة ا ْل ُو ْس َطى﴾
الص َل َوات َو َّ
﴿حاف ُظوا َعلىَ َّ
َ
ِِ
ني﴾
وموا للِهَِّ َقانت َ
َ
﴿و ُق ُ

﴿م ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض اللهََّ َق ْر ًضا َح َسنًا﴾
َ
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﴿أن ِْف ُقوا ِمن َطيب ِ
َ
ات َما ك ََس ْبت ُْم﴾
ْ ِّ َ

﴿ولاَ َت َي َّم ُموا ا ْلـخَ بِ َ
ون﴾
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
َ

َ
الر َبا﴾
﴿أ َح َّل اهللُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
﴿و َأ ْش ِهدُ وا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم﴾
َ

﴿أياما معدُ ود ٍ
ات﴾
َ َّ ً َ ْ َ

﴿إِ َّن ا ْل ُـهدَ ى ُهدَ ى اهللِ﴾

ون﴾
﴿ َل ْن َتنَا ُلوا ا ْلبرِ َّ َحتَّى ُتن ِْف ُقوا ممِ َّا تحُ ِ ُّب َ

﴿إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة﴾
َّ َ ْ
ِ ِ
ني﴾
﴿هدً ى ل ْل َعالمَ َ
ُ

َات َم َقا ُم إبراهيم َو َم ْن َد َخ َل ُه﴾...
ات َب ِّين ٌ
﴿فِ ِيه َآ َي ٌ

ِ
﴿وهللِ علىَ الن ِ ِ
اع﴾...
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاس َت َط َ
َ َ
﴿لاَ ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوالهَُ ْم إِلىَ َأ ْم َوالِك ُْم﴾

﴿م ْثنَى َوثُلاَ َ
اع﴾
ث َو ُر َب َ
َ
ات نِ َسائِك ُْم﴾
﴿و ُأ َّم َه ُ
َ

َ
اء﴾
﴿أ ْو لاَ َم ْست ُُم الن َِّس َ

ِ
﴿ َف ْل ُي َقاتِ ْل فيِ َسبِ ِ
ون﴾...
ين َيشرْ ُ َ
يل اللهَِّ ا َّلذ َ

الص ْل ُح َخيرْ ٌ ﴾...
﴿وإِ ِن ْام َر َأ ٌة َخا َف ْ
تَ ...و ُّ
َ

﴿إِ َّنماَ ا ْلـخَ ْم ُر َوا ْل َـم ْيسرِ ﴾...
ِ
ين َآ َمنُوا لاَ تحُ ِ ُّلوا َش َعائِ َر اهلل﴾...
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
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الصلاَ ِة﴾...
﴿إِ َذا ُق ْمت ُْم إِلىَ َّ

﴿بِرء ِ
وسك ُْم﴾...
ُ ُ

﴿و َأ ْر ُج َلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ ﴾
َ

﴿و َأ ْي ِد َيك ُْم إِلىَ المَْ َرافِ ِق﴾...
َ

ِ
ين َآ َمنُوا ا َّت ُقوا اللهََّ َوا ْب َتغُوا﴾...
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ

ِ
ِ
ين َآ َمنُوا﴾...
﴿إِ َّنماَ َول ُّيك ُُم اللهَُّ َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذ َ
ف َي ْأتيِ اهللَ﴾...
﴿م ْن َي ْرتَدَّ ِمنْك ُْم َع ْن ِدين ِ ِه َف َس ْو َ
َ
﴿إِ ْطعام عشرَ ِة مساكِني ِمن َأوس ِ
ط﴾...
َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ

﴿ج َع َل اهللُ ال َك ْع َب َة﴾...
َ

﴿و َما َلك ُْم َألاَّ ت َْأ ُك ُلوا ممِ َّا ُذكِ َر ْاس ُم اللهَِّ عل ّي ِه﴾
َ

﴿ َيا َبنِي َآ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ﴾...

﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف َو َأ ْع ِر ْض﴾...
ُ
َ َ َ ُْ ُْ
﴿و َأ ِعدُّ وا لهَُ ْم َما ْاس َت َط ْعت ُْم ِم ْن ُق َّو ٍة﴾...
َ

َك َع ِن الأْ َ ْن َف ِ
﴿ َي ْس َأ ُلون َ
ال ُق ِل الأْ َ ْن َف ُال هللِ﴾...

ِ
ِ
َ
ش ٍء﴾
َ
﴿وا ْع َل ُموا أ َّنماَ غَن ْمت ُْم م ْن يَ ْ
﴿ َف َأ َّن هللِ خمُ ُس ُه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾
َّ ُ
َ

ِ
اجن َْح لهََ ا﴾...
لس ْل ِم َف ْ
َ
﴿وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ

﴿الآْ َ َن َخ َّف َ
ف اهللُ َعنْك ُْم َو َعلِ َم َأ َّن فِيك ُْم﴾...

ون﴾...
ون َصابِ ُر َ
﴿إِ ْن َيك ُْن ِمنْك ُْم ِعشرْ ُ َ
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ِ
ني َح ْي ُ
وه ْم﴾
﴿ َفا ْق ُت ُلوا ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
ث َو َجدْ تمُ ُ ُ

﴿وإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْيماَنهَ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم﴾...
َ
﴿ َل َقدْ َنصرَ َ ك ُُم اللهَُّ فيِ َم َواطِ َن كَثِ َري ٍة﴾...

ُون ن ََج ٌس﴾
﴿إِ َّنماَ ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
ِ
ِ
ُون بِاهللِ﴾...
ين لاَ ُي ْؤ ِمن َ
﴿ َقات ُلوا ا َّلذ َ
﴿إِ َّن َصلاَ ت َ
َك َسك ٌَن َل ُـه ْم﴾

﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالهِِ ْم﴾...
ُ
﴿و َص ِّل عل ّي ِه ْم﴾
َ

ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا﴾...
﴿فِ ِيه ِر َج ٌال يحُ ِ ُّب َ

ِِ
ِ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾...
﴿إِ َّن اهللَ ْاشترَ َ ى م َن ا ْل ُـم ْؤمن َ

ِ
ين َظ َل ُموا﴾
﴿ولاَ ت َْر َكنُوا إِلىَ ا َّلذ َ
َ

وط ...إِنَّا لمَُنَجوهم َأ ِ
﴿إِلاَّ َآ َل ُل ٍ
ني﴾...
جع َ
ُّ ُ ْ مْ َ

ِ
ِ
ش ٍء﴾
﴿ت ْب َيانًا لك ُِّل يَ ْ

َان َم ْس ُئولاً ﴾
﴿و َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
َ

﴿أ ِق ِم الصلاَ ِة لِدُ ُل ِ
َ
الش ْم ِ
وك َّ
س﴾
َّ

﴿وداوود وس َلي َن إِ ْذ يحَ ُك ِن فيِ ا ْلـحر ِ
ث﴾..
َ ْ
ْ ماَ
َ َ ُ َ َ ُ ْماَ
﴿لِ َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع َل ُـه ْم﴾

﴿و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق﴾
َ َ َّ
َْ

ِ
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ لِ ُب ُعو َلتِ ِه َّن﴾
﴿ولاَ ُي ْبد َ
َ
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﴿ما َج َع َل عل ّيك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ﴾
َ

﴿و َأنْكِحوا الأْ َيامى ِمنْكُم و لحِِ
ني﴾...
الصا َ
ْ َ َّ
َ ُ
َ َ

ِ
وه ْم﴾
﴿ َفكَات ُب ُ

ِ
ين َآ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرك ُْم َفان ِْف ُروا﴾...
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ

ِ
ِ
ورا﴾
َ
اء َط ُه ً
﴿و َأ ْن َز ْلنَا م َن َّ
السماَ ء َم ً

ـح َّق﴾
الرؤْ َيا بِا ْل َ
﴿ َل َقدْ َصدَ َق اهللُ َر ُسو َل ُه ُّ
ِِ
﴿وإِ ْن َطائِ َفت ِ ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا﴾...
َان م َن المُْ ْؤمن َ
َ

الش ْم ِ
﴿و َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
ك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
س﴾...
َ
﴿و َأدبار السج ِ
ود﴾
َ ْ َ َ ُّ ُ

﴿وسبح بِحم ِد رب َ ِ
ني َت ُقو ُم﴾
كح َ
َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ

لن َْس ِ
﴿و َأ ْن َل ْي َس لِ إْ ِ
ان إِلاَّ َما َس َعى﴾
َ
ون﴾
﴿لاَ َي َم ُّس ُه إِلاَّ ا ْل ُـم َط َّه ُر َ

﴿إِ َّن ا ْلـمصدِّ ِقني وا ْلـمصدِّ َق ِ
ات َو َأ ْق َر ُضوا اهللَ﴾...
َ َ ُ َّ
ُ َّ
ول الأْ َ ْب َص ِ
﴿ َفا ْع َتبرِ ُ وا َيا ُأ يِ
ار﴾

﴿ولاَ تمُ ْ ِسكُوا بِ ِع َص ِم ا ْلك ََوافِ ِر﴾
َ
﴿م ْن َأن َْص ِ
اري إِلىَ اهلل﴾...
َ

اس َع ْوا إِلىَ ِذك ِْر اهلل﴾
﴿ َف ْ

ِ ِ
الصلاَ ُة َفا ْن َتشرِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض﴾ ...
﴿ َفإِ َذا ُقض َيت َّ

﴿و َذ ُروا ا ْل َب ْي َع﴾
َ
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391

الصف

14

383 ،227

اجلمعة

9

405

اجلمعة

9

412 ،407

اجلمعة

9

425

اآلية

﴿إِ ْن ُت ْق ِر ُضوا اهللَ َقر ًضا حسنًا ي َض ِ
اع ْف ُه َلك ُْم﴾
َ َ ُ
ْ

ِِ
ِ ِ
ني﴾
﴿جاهد ا ْل ُك َّف َار َوا ْل ُـمنَافق َ
َ

﴿و َأ َّن ا ْل َـم َس ِ
اجدَ هللِ﴾
َ

﴿ َيا َأ هُّ َيا ا ْل ُـمز َِّّم ُل* ُق ِم ال َّل ْي َل إِلاَّ َقلِيلاً ﴾...

السورة

رقم اآلية

الصفحة

التغابن

18

420

التحريم

8

385

اجلن

18

406

املزمل
ِّ

3-1

420 ،407

20

420

20

397

20

420

16

383
358

ون َي رْ ِ
ون فيِ الأْ َ ْر ِ
ُون﴾...
ض َي ْب َتغ َ
ض ُب َ
﴿و َآ َخ ُر َ
َ

املزمل
ِّ

﴿و َأ ْق ِر ُضوا اللهََّ َق ْر ًضا َح َسنًا﴾...
َ

املزمل
َّ

﴿وما ُأ ِم ُروا إال لِي ْع ُبدُ وا اهلل﴾...

البينة

5

الكوثر

2

384

الكافرون

6

389

املسد

4

377

﴿وا ْق َر ُءوا َما َت َيسرَّ َ ِم َن ا ْل ُق ْر َآ ِن﴾
َ

املزمل
َّ

َ
﴿أ ْو ِم ْسكِينًا َذا َمترْ َ َب ٍة﴾

البلد

﴿ َف َص ِّل لِ َر ِّب َ
ك َوان َْح ْر﴾

﴿ َلك ُْم ِدينُك ُْم َو يِ َل ِد ِ
ين﴾

ـح َط ِ
ب﴾
حا َل َة ا ْل َ
َ
﴿و ْام َر َأ ُت ُه مَ َّ

479

احلديث واألثر
ِ
وح ِّرموا َح َرامها»
«أح ُّلوا َحالهلا َ

القائل

الصفحة

(حرف األلف)
حممد
النبي َّ

كر مل ينجسه يشء»
«إذا كان املاء قدر ّ

حممد
النبي َّ

389
395

«إذا مات ابن آدم»...

حممد
النبي َّ

اإلمام الصادق

342

«األسعار إىل اهلل»

حممد
النبي َّ

400

«أساء»

398

فإن اهلل كتب عليكم السعي»
«اسعواَّ ،
«اكتب ّ
وبث كتبك يف إخوانك»...

حممد
النبي َّ

اإلمام الصادق

57

«اكتبوا فإنَّكم ال حتفظون حتّى تكتبوا»

اإلمام الصادق

56

حممد
النبي َّ

400

أن يطلب شط ًطا فيس ِّعر عل ّيه»
«إلاَّ َّ

«ال َّل ُه َّم ِّ
صل عىل أيب أوىف وآل أيب أوىف»

حممد
النبي َّ

«إن شئت فاقنت ،وإن شئت ال تقنت»

«إن عل ًّيا قنت يف املغرب»
َّ

«أنت ومالك ألبيك»

481

399

398

اإلمام الرضا

419

ابن مسعود

419

حممد
النبي َّ

399

القائل

الصفحة

احلديث واألثر
« إنَّام األعامل بالنَّيات»

حممد
النبي َّ

394

النبي جربائيل عن (النحر)»
«إنَّه َّملا نزلت سأل ّ

عيل
اإلمام ّ

«أولئك العصاة ،اولئك العصاة»

حممد
النبي َّ

«إنَّام القرء :الطهر»

عيل
اإلمام ّ
ابن ع ّباس

«إهنا غنيمة بدر»

(حرف الباء)
«بل تؤكل»
«البيعان باخليار ما مل يفرتقا»

384
384
385
399

اإلمام الصادق

342

حممد
النبي َّ

400 ،305

(حرف اجليم)

401

«جرح العجامء ُجبار»
طهورا»
«جعلت يل األرض مسجدً ا وتراهبا
ُ
ً

حممد
النبي َّ

«جهاد املنافقني بإقامة احلدود عل ّيهم»

البرصي
احلسن
ّ

ابن ع ّباس

« جهاد الكفار بالسيف»...

395
385
385

(حرف الصاد)

«الصائم يف السفر كاملفطر يف احلرض»

حممد
النبي َّ

«الصلح جائز من املسلمني»...

حممد
النبي َّ

399
401

(حرف العني)
«العفو هو الوسط من غري إرساف وال إقتار»

اإلمام الصادق

(حرف الغني)
482

384

احلديث واألثر
النبي عنها هي ال َف ّقاع»
«الغبرياء التي هنى ّ

القائل

الصفحة

عمر

395

(حرف الفاء)

«فعددنا تلك املواطن فكانت ثامنني»

اإلمام اهلادي

427

(حرف الكاف)
«كان رسول اهلل ال يصيل صالة مكتوبة»...
«كان نعل سيف رسول اهلل»...

ِ
ُّ
داج»
«كل صالة مل ُيقرأ فيها فاحتة الكتاب فهي خ ٌ

ابن مسعود

398

اإلمام الصادق

175

حممد
النبي َّ

397

«كل مسكر حرامُّ ،
ُّ
وكل مخر مسكر»

حممد
النبي َّ

«ال تبع ما ليس عندك ،وال بيع إلاَّ يف ما يملك»

حممد
النبي َّ

عمتها وال خالتها»
«ال تنكح املرأة عىل َّ

حممد
النبي َّ

395

(حرف الالم)
«ال تقبل صالة إلاَّ بطهور وبالصالة َع يَ َّل»

عائشة

«ال صالة إِلاَّ بطهور»

حممد
النبي َّ

400
397
399
395

«ال صالة إلاَّ بفاحتة الكتاب»
«ال قبله وال بعده»

حممد
النبي َّ

اإلمام الصادق

419

«ال منافاة بني احلديثني»...

اإلمام الصادق

397

«ال نفل بعده»

سعيد ابن املسيب

385

«ال وص َّية لوارث»

حممد
النبي َّ

391

«ال جيوز تقديم طواف النساء»...

عيل
اإلمام ّ

483

397

359

احلديث واألثر

القائل

الصفحة

حرمت عل ّيهم الشحوم »...
« لعن اهلل اليهود! ِّ

حممد
النبي َّ

399

«لو علمت اإلرساع ألرسعت »...

حممد
النبي َّ

اإلمام الصادق

343

الرب الصيام يف السفر»
«ليس من َّ

حممد
النبي َّ

399

«ليس ألحد فيها شفعة»

(حرف امليم)

405

«ما فضل عن قوت السنة»

اإلمام الباقر

384

«ماذا تفعلون يف طهركم»

حممد
النبي َّ

384

«املراد باإلفاضة إفاضة عرفات»

اإلمام الباقر

384

«من اتجَّ ر بغري فقه فقد ارتطم يف الربا»

حممد
النبي َّ

400

«من فاتته صالة العرص فكأنَّام وتر أهله وماله»

حممد
النبي َّ

«الناس مس ّلطون عىل أمواهلم»

حممد
النبي َّ

«من أحيا ً
أرضا فهي له»

حممد
النبي َّ

305
384

(حرف النون)
«نعم»

حممد
النبي َّ

400
398

« نعم ،أنا أشرتي اخلف من السوق»...

اإلمام الرضا

167

«نعم ،ليس عل ّيكم املسألة»...

اإلمام الرضا

168

األصحاب

384

فأقرهم»
«نغسل الغائط بالماءَّ ،
« هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إِلاَّ به»

(حرف اهلاء)
حممد
النبي َّ
484

394

القائل

الصفحة

احلديث واألثر
«هو ثمرات القلوب»

اإلمام الصادق

384

«هو مخر جمهول»

اإلمام الرضا

395

(حرف الواو)
«الزعيم غارم»

حممد
النبي َّ

«ولد الزنى ال يكون نجي ًبا»
(حرف الياء)
«ينحر بدنة ،وحيلق رأسه ،ويرجع »...
«لو اجتمعت ربيعة ومرض»...
«نعم يرد عل ّيهم فاضل الد َّية»

حممد
النبي َّ

183

اإلمام الصادق

92

حممد
النبي َّ

401

حممد
النبي َّ

485

401

401

اسم املعصوم

حممد
النبي األكرم َّ
ّ

الصفحة
،229 ،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
عيل بن أيب طالب
اإلمام أمري املؤمنني ّ

،248 ،245 ،228 ،220 ،98 ،94 ،86
،397 ،396 ،384 ،359 ،301 ،261

422 ،410 ،405 ،398
فاطمة الزهراء

307

السجاد
عيل بن احلسني
َّ
اإلمام ّ

421 ،307

اإلمام احلسني

عيل الباقر
اإلمام َّ
حممد بن ّ

حممد الصادق
اإلمام جعفر بن َّ

307

،397 ،396 ،395 ،392 ،389 ،384
426 ،418 ،405 ،403 ،400 ،398

،342 ،197 ،175 ،129 ،95 ،94 ،92

،396 ،395 ،390 ،385 ،384 ،343
،419 ،410 ،405 ،403 ،399 ،397

427 ،421
487

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

عيل بن موسى الرضا
اإلمام ّ
عيل اجلواد
اإلمام َّ
حممد بن ّ

حممد اهلادي
عيل بن َّ
اإلمام ّ
احلجة
املهدي
ّ
اإلمام َّ

174 ،95 ،94

،394،395 ،328 ،300 ،167 ،94 ،93
419 ،396

406

427 ،94
96

488

آدم متز

(حرف األلف)

اإلسكايف ،149 ،134 ،130
جلنيد
ّ
ابن ا ُ

426 ،368 ،334 ،326 ،321 ،272

441

الطهراين=
الطه��راين= العلاَّ م��ة
آق��ا بزرگ
ّ
ّ
الطهراين= صاحب الذريعة ،19
املح ِّقق
ّ

،89 ،84 ،83 ،82 ،81 ،79 ،72 ،70

388

اخلزرجي
إبراهيم
ّ

249

يب
ابن االعرا ّ

242

303

العس��قالين= صاح��ب لس��ان
اب��ن حج��ر
ّ

،256 ،247 ،202 ،113 ،112 ،98
البحراين
آل عصفور
ّ
اآلمدي
ّ

احللبي
ابن احلاجب
ّ

199،198

ابن جزلة

،66 ،64 ،62 ،61 ،60 ،58 ،54 ،42

446 ،316 ،257

ابن جريج

406 ،389

امليزان

ابن حزم

احلل
ابن الق ّطان يِّ ّ
ابن القيم

463

البهادري،الشيخ 201،196،101
إبراهيم
ّ

453
404

374 ،159 ،84
392

،57 ،54

عيل
احليل= احلسن بن ّ
ابن داود َّ
440 ،439 ،256 ،254 ،83 ،82 ،79 ،58

اخلراساين 83،79
اجلويني
حممد
ّ
إبراهيمبن َّ
ّ
81
ابن األخرض	

القطيف��ي ،ريض الدي��ن
اب��ن راش��د
ّ

عيل بن احلسني ،302
ابن بابويه ِّ
القم ّي= ّ

409 ،407

419 ،328 ،321
البخرتي
ابن
ّ

ابن دريد

302

احلسيني
ّ

118

ابن راهويه

احللبي ،أبو املكارم ،81
احلسيني
ابن زهرة
ّ
ّ
،200،198،197،196،195،130،87

300
489

،211 ،208 ،207 ،206 ،202 ،201

ابن أيب عقيل ،149 ،134 ،130 ،126

،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220

419

،335 ،333 ،321،326 ،272 ،166

،219 ،218 ،217 ،215 ،213 ،212

،232 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235

اهلروي
ابن سالم
ّ
ابن سريين

ابن شمون

ابن قدامة

457

ابن يونس

439

أبو ثور

408

ابن نجدة

409

أبو بصري

عيل بن طاوس ،245 ،83
ابن طاوس= ّ

ابن عصار
ابن عطار
ابن عقدة

54

465 ،450 ،397

،426 ،408 ،407 ،401 ،397 ،394
437

386

األصمعي
أبو سعيد
ّ

،386 ،385 ،372 ،245

،406 ،405 ،403 ،396 ،394 ،389
يب
ابن العر ّ

405 ،398

أب��و حنيف��ة ،267 ،263 ،222 ،220

469 ،454 ،447 ،440 ،345 ،322

410 ،407

392

302

ابنالصالح 455،454،453،441،404

اب��ن ع ّباس

41

ابن مسعود

ابن شهر آشوب 441 ،440 ،255 ،199

ابن عامر

ابن فارس

302

العودي
ابن
ّ

،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241
350 ،260 ،247

ابن أيب عمري

451

302

الطويس 253
الطويس= ابن الشيخ
عيل
ّ
ّ
أبو ّ
225
الكراجكي
أبو الفتح
ّ

376 ،372

456،454

البابيل
أبو الفضل حافظيان
ّ
اخلوئي= املح ِّقق
اخلوئي= اإلمام
أبو القاسم
ّ
ّ

303

اخلوئ��ي ،449 ،373 ،234 ،231 ،66
ّ

303

467 ،466

445
490

العلقمي 83
أبوالقاسمبنالوزيرمؤيدالدين
ّ

،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،107

88

،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121

أبو املجد

املرتضوي ،الس َّيد
حممد
ّ
أبو َّ

أبو هاشم املجتبى
الفراء
أبو يعىل َّ

أبو يوسف

،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115

197

،134 ،133 ،131 ،129 ،128 ،127

199

،141 ،140 ،139 ،138 ،136 ،135

407
407

الباقوري ،الوزير
أمحد حسن
ّ

56

الكعبي
أمحد عبد العايل
ّ

11

،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
،319 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148
374 ،337 ،329 ،320

العاميل ،الشيخ 42
النباطي
أمحد بن حسن
ّ
ّ
94 ،90 ،82
احلسيني
أمحد
ّ

حممد ،ابن ربيب
أمحد بن َّ

األردبييل،
األردبييل= املقدَّ س
حممد
أمحد بن َّ
ّ
ّ

العلاَّ م��ة ،املح ِّق��ق

8 ،7

احليل
عيل َّ
أمحد ّ
أمحد بن حنبل ،400 ،397 ،409 ،220

408 ،407 ،404

أمحد الصايف ،الس َّيد

النراقي
مهدي
حممد
ّ
ّ
أمحد بن َّ
حممد بن حييى
أمحد بن َّ

8

احلل
أمحد بن مسعود يِّ ّ
النجار
أمحد بن ّ

456 ،94

البحراين ،الشيخ
املتوج
أمحد بن عبد اهلل بن ّ
ّ

احلسيني
أمحد بن القاسم
ّ

105
465
256
159

البزنطي 451،168،167
أمحدبنأيبنرص
ّ

424 ،420 ،418 ،160 ،116 ،112
أمحد بن عبد الكريم

،459 ،458 ،451

465 ،463 ،462 ،461 ،460

أمحد بن طاوس 433 ،345 ،339 ،322
أمحد بن عبد الرضا البرصي

313 ،312

أمحد بن حييى اهلذ ّيل

إدريس محد ،الدكتور

85 ،82

إسحاق بن جعفر

159

إسحاق بن عماّ ر

األحسائي 113 ،112 ،111
أمحد بن فهد
ّ

احلل ،الشيخ ،70 ،59 ،54
أمحد بن فهد يِّ ّ

أسد اهلل إسامعيليان

491

81 ،79
11

197

467 ،438 ،167
197

إسامعيل بن جابر

95

الربوجردي
اجلابلقي
ّ
ّ

عيل جاد احلق
جاد احلق ّ

السكوين ،346 ،299
إس�ماعيل بن زياد
ّ
467 ،458

اجلبائي
ّ

أم الع ّباس

306

جربائيل

األوزاعي
ّ

407

احلائري
جعفر بن أمحد
ّ

أنس

السلطاين ،الشيخ
أيوب
ّ

البخاري
ّ

(حرف الباء)

397

التقوي
ّ
ثعلب

الثعلبي
ّ

(حرف التاء)
(حرف الثاء)

(حرف اجليم)

األنصاري
جابر بن عبد اهلل
ّ

429 ،375 ،372
256

95

،258 ،257 ،252 ،153 ،133 ،124

البزار
َّ

الكيدري
البيهقي
ّ
ّ

397 ،384

398

404

البهائي ،الشيخ
ّ

418 ،410

،102 ،94 ،87،88 ،81 ،80 ،79 ،58

الرباء بن عازب

بالل

376

جعفر بن احلسن = املح ّقق ِ
احل يِّ ّل ،18 ،17
،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،19

107

398

بريد

اجلصاص
َّ

459

،122 ،111 ،110 ،105 ،104 ،103
،312 ،294 ،271 ،270 ،269 ،268
،321 ،320 ،319 ،317 ،316 ،314

397

،339 ،337 ،336 ،325 ،323 ،322

455 ،441

،368 ،359 ،353 ،345 ،341 ،340

131

452 ،449 ،439 ،438 ،433
جعفر بن الزهدري ِ
احل يِّ ّل
ّ

60

20

الس��بحاين ،الشيخ ،83 ،81 ،77
جعفر
ّ
،454 ،312 ،238 ،235 ،234 ،213

242

463

421

جعفر بن سامعة

جعفر كاش��ف الغطاء

405،399
492

300

46 ،45 ،33

األسدي
جالل
ّ

السيوطي
جالل الدين
ّ
مجال الدين ،الس َّيد

حريز

114

،296 ،294 ،257 ،252 ،149 ،123

يب ،87 ،58 ،57 ،54
يب= املح ِّق��ق اآل ّ
اآل ّ

386 ،376 ،81

الشهرستاين ،الس ِّيد
جواد
ّ
اجلوهري
ّ

225 ،80

اليوس��في ،الفاضل
احلس��ن بن أيب طال��ب
ّ

(حرف احلاء)

،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311

465

387 ،302

حسن األمني

،327 ،325 ،324 ،323 ،320 ،317
،344 ،343 ،339 ،336 ،331 ،330
439 ،368 ،366 ،364 ،362 ،347

342 ،95

حسن الصدر

119

العام�لي ،العلاَّ م��ة
القبي�سي
حمم��د
حس��ن َّ
ّ
ّ

العاميل
حسن آل أيب جامع
ّ
الب�صري ،389 ،385 ،230
احلس��ن
ّ
448 ،423

احلل
حسن بن راشد يِّ ّ
احلسن بن سامعة

45

الشيخ

املصطفوي ،الدكتور
حسن
ّ

الصوري
احلسن بن طاهر
ّ

160
438

الع�ماين
احلس��ن اب��ن أيب عقيل
ّ
321 ،272 ،224 ،134

احلل
احلسن بن نام يِّ ّ
احلل
احلسن بن حييى يِّ ّ

احلسن بن عامرة

97 ،93
198

،126
247

اجلعفري
احلسيني
حسني
ّ
ّ

82

السوراوي
حسني بن رطبة
ّ

البريجندي ،الشيخ
احلسني
حسني
ّ
ّ

الكركي
حسني بن حيدر
ّ

245

82

256 ،122 ،19

الطربي
احلسني بن أردشري
ّ

اآلميل
الطربي
عيل
ّ
ّ
احلسن بن ّ
ع�لي ،ابن
ع�لي ب��ن َّ
حممد ب��ن ّ
احلس��ن ب��ن ّ
احلسيني
أبزر
ّ

42

احلسن بن فضال= ابن فضال 223 ،300

حس��ن بن الشهيد الثاين ،الش��يخ ،445
469 ،465 ،464 ،463 ،462

456 ،454 ،453

82

201
455
59

255

يس 223،201
حسني
الطباطبائيّ ،
ّ
املدر ّ
النوري ،199
الطربيس ،املحدّ ث
حس�ين
ّ
ّ

احلسن بن حمبوب= ابن حمبوب ،95 ،92

254

97

493

العام�لي،
حس�ين ب��ن عب��د الصم��د
ّ
الش��يخ

455 ،42

الزينوبادي
عيل
ّ
احلسني بن ّ

199

حممد بن عبد اهلل
احلسني بن َّ

احلرضمي
ّ

454 ،428 ،404 ،257

(حرف الراء)

346 ،299

احلكم بن عتبة

299

حكيم

املرعبي ،الس ِّيد
رأفت ليث
ّ

462

احلكيم ،الس ِّيد

433 ،431

حممد عبيد
حيدر َّ

(حرف اخلاء)
،155

الفراهيدي
اخلليل بن أمحد
ّ

255

رشدي عل ّيان

309

حب اهلل ،الشيخ
حيدر ّ

،8

الفقيه

683

احلسيني ،الس ِّيد
حيدر
ّ

11

البحراين،
راش��د بن إبراهيم ب��ن إس��حاق
ّ

76 ،65 ،39

محزة

376

حممد بن أمح��د ،254
الذهب��ي ،الش��يخ َّ
ّ

427

حفص بن غياث القايض

يب
اخلطا ّ

(حرف الذال)

311 ،87

408
467

الدوري ،األستاذ
ّ

199

اليزدي ،اآلغا
حسني
ّ

(حرف الدال)

الرقي
داود
ّ

445

حسني املريزا

الشيخ

داود

89

احلسني بن املختار

خال��د

اخلميني ،الس ِّيد اإلمام
ّ

238

376

األستادي
رضا
ّ

206

رفاعة

300

املختاري
رضا
ّ

11

رؤوف مجال الدين

الغف��وري،
ّ

193

الزاهدي
ّ

203

زرارة

الزجاج
َّ

411

زرعة

الكريواين ،الشيخ 309 ،249 ،193
خليل
ّ
494

80

(حرف الزاي)

332
93

406
392

467 ،445 ،300

القهبائي
زكي الدين
ّ

462

سليم بن جعفر

الزهري
ّ

406

الصهرشتي
س��ليامن بن احلس��ن
ّ

الزخمرشي
ّ

421 ،418

زياد بن املنذر أيب اجلارود

املاحوزي ،الشيخ
سليامن
ّ

467

زيدان

سليامن بن مهران األعمش

376

467

،326 ،152 ،43 ،40 ،21

السامهيجي
ّ

،455 ،454 ،453 ،348 ،343 ،327

سهل بن زياد

468 ،465 ،458 ،457 ،456
(حرف السني)

املرصي
سامل بن بدران
ّ

الشاطبي
ّ

327 ،199

الش��افعي
ّ

466 ،457 ،346

(حرف الشني)

199
404

،269 ،268 ،267 ،220

425 ،408

357 ،350 ،334 ،326 ،323

الصفوي
الشاه
ّ

الزنجاين ،آية اهلل
الشبريي
ّ
ّ

406 ،390 ،385

احلميص
سديد الدين
ّ
406 ،385 ،230
سعيد ابن املس َّيب

130

459
104

احلسيني األفطس 255
حممد
ّ
رشف شاه بن َّ
الشعبي
ّ

اجلويني
شمس الدين
ّ

407 ،406

س��عيد ب��ن احلس��ن ،قط��ب الدي��ن

شمس الدين بن يوسف

الراوندي 372 ،326 ،321 ،273 ،130
ّ

البحراين ،الشيخ
سلامن
ّ

245

،407 ،401 ،400 ،397 ،394 ،372

،321 ،272 ،226 ،215 ،149 ،137

سعيد بن جبري

130

544

القم ّي
شاذان بن جربئيل ّ

عيل املؤمن 247 ،201
ّ
السبزواري ّ
القم ّيّ ،
،130 ،51 ،19
الديلم��ي
س�ّل�اّ ر
ّ

السدّ ّي

70 ،68 ،66

سامعة ،457 ،445 ،442 ،438 ،300

اجلبعي ،الش��هيد
عيل ب��ن أمحد
ّ
زي��ن الدين ّ
الث��اين

395

الكركي
شهاب الدين
ّ
الشريازي ،املجدِّ د
ّ

118
495

406 ،245
57

372
454
63

(حرف الصاد)

صاحب القاموس

اخلويلدي ،الشيخ
صادق
ّ

صالح

عيل
الصائغ ّ
البرصي
صفاء الدين
ّ

احلسون ،الشيخ
ع ّباس ّ

القوچاين
ع ّباس
ّ
عبد األمري كاظم زاهد ،الدكتور

197
8

عيل
عبد احلسني َّ
حممد ّ
املقرم ،الس ِّيد
عبد الرزاق ّ

42
88

صفوان بن حييى األزرق

صفي الدين عيسى ،القايض

(حرف الضاد)

عبد الرسول املهاجر ،الشيخ

451 ،95
55

الطربي
ّ

(حرف الطاء)

ظريف بن ناصح

97 ،95 ،86 ،81

(حرف العني)

عامر بن عبد اهلل بن جذاعة

عائشة

ع ّباد بن صهيب

القم ّي
ع ّباس ّ

388 ،88
223
107

،137 ،130 ،121 ،103

،260 ،213 ،205 ،198 ،197 ،138

367 ،334 ،329 ،273

عبد الكريم بن طاوس ،الس ِّيد

421 ،386

طلحة بن زيد

الطرزي
طه
ّ

الق��ايض

373

461 ،443 ،346

199

الطرابليس ابن البرّ اج
عبد العزيز بن نحرير
ّ

159 ،115

األعرجي
ضياء الدين
ّ

369

احلل 117
عبد السميع بن فياض
ّ
األسدي يِّ ّ
167
العبد الصالح

العاميل=
حممد بن مك ّّي
عيل بن َّ
ّ
ضياء الدين ّ
األول
ابن الش��هيد َّ

312 ،198 ،93

الرازي ،الشيخ
عبد اجلبار
ّ

92

157

عبد الكريم بن عمرو

82

346

األصبهاين ،املريزا= صاحب
عبد اهلل أفندي
ّ

77

رياض العلامء

446 ،312 ،199

،119 ،114 ،82 ،55

عبد اهلل بن بك�ير= ابن بكري ،444 ،443

92

467

397

الدوريستي
عبد اهلل بن جعفر
ّ

442 ،346

التسرتي
عبد اهلل
ّ

314 ،199

اجلزائري ،الس ِّيد
عبد اهلل
ّ

496

255
264
152

عيل بن زهرة ،الس ِّيد 80 ،19
عبد اهلل بن ّ

،224 ،130 ،113 ،103 ،94 ،88

63

،336 ،323 ،319 ،314 ،269 ،294

عبد اهلل بن سنان

عبد اهلل بن ع ّباس ،الشيخ

،274 ،270 ،269 ،268 ،258 ،246

444

عبد اهلل بن عمر 405 ،395 ،348 ،220

عبد اهلل بن رشفشاه

116

النجري
حممد
ّ
عبد اهلل بن َّ

376

،436 ،434 ،433 ،431 ،388 ،360
،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437

املامق��اين ،الش��يخ ،445 ،67
عب��د اهلل
ّ
456 ،448
عبيد اهلل بن النهشل ّية

اليزدي
عبد اهلل
ّ

،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443
،464 ،463 ،459 ،458 ،456 ،453
468

املجليس ،83 ،70 ،60 ،55 ،54
العلاَّ مة
ّ
،316 ،259 ،252 ،201 ،104 ،85

307
42

العميدي ،الس ِّيد 225
حممد
ّ
عبد امل ّطلب بن َّ

446

القاشاين 160
عبد امللك بن شمس الدين
ّ
744
الكاظمي
عبد النبي
ّ
عثامن

459

العبادي
يب بن مسافر
ّ
عر ّ

العز بن عبد السالم
ّ

377

عطاء

العرييض
عيل بن إبراهيم
ّ
ّ
األشتهاردي
عيل بناه
ّ
ّ

465 ،220
255

عرفجة بن سعد

األعرجي ،الس ِّيد الدكتور
عيل
ّ
ّ

306 ،220

عثامن بن عيسى
عدنان فرحان

اآلخوندي
عيل
ّ
ّ

8

255
311

احللب��ي= أب��و الص�لاح
تق��ي
ع�لي ب��ن
ّ
ّ
ّ
احللب��ي ،197 ،161 ،136 ،130 ،51
ّ
،217 ،215 ،214 ،206 ،202 ،198

174

،325 ،321 ،272 ،261 ،226 ،219

334 ،328

406

العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ = احلس��ن ب��ن يوس��ف ابن

األس��دي
املطهر
ّ
َّ

312 ،93

الواسطي
الليثي
محاد
عيل بن ّ
ّ
ّ
ّ

،81 ،80 ،19 ،13

82

الك��رواين
ع�لي
ع�لي حس��ن ب��ن
ّ
ّ
ّ
497

العاميل= ابن العرشة
ّ

119

اخلراساين ،الشيخ
عيل
ّ
ّ

218

عيل بن محزة
ّ

359

القم ّي
عيل بن زيرك ّ
ّ

199

434

اجلابري
عيل حسني
ّ
ّ

عيل بن احلسن بن فضال
ّ

عيل بن رئاب
ّ

467

عيل بن احلسن بن عاللة
ّ

الطباطبائي ،الس�� َّيد= صاحب رياض
ع�لي
ّ
ّ
املسائل ،113 ،110 ،71 ،70 ،62 ،45

160

الكركي=
عيل بن احلس�ين ب��ن عبد الع��ايل
ّ
ّ
الكركي
املح ّقق
ّ

343

329 ،231 ،224 ،153 ،125

،59 ،55 ،39 ،21

،152 ،151 ،139 ،138 ،126 ،68

النسابة
عيل بن عبد احلميدّ ،
ّ

454 ،129

طي

151 ،117

الطائ��ي= اب��ن
حمم��د
ّ
ع�لي ب��ن َّ
ع�لي ب��ن ّ
ّ

258

عيل بن احلس�ين ،الرشيف املرتىض= الس ِّيد
ّ

اهل��روي
حمم��د،
ّ
ع�لي ب��ن س��لطان ب��ن َّ
ّ
96
القاري
ّ

،228 ،225 ،219 ،217 ،216 ،212

200

املرت�ضى

،184 ،182 ،133 ،130

احلل
ع�لي ب��ن الفضل بن هيكل يِّ ّ
ّ
القم ّي ،ابن زه��رة
حمم��د ِّ
ع�لي بن َّ
ّ

،211 ،209 ،206 ،203 ،202 ،198

حممد بن أمحد ،الوزير
عيل بن َّ
ّ

،246 ،245 ،244 ،243 ،239 ،234

الربوجني
حممد باقر
ّ
عيل بن َّ
ّ

،283 ،278 ،274 ،265 ،264 ،262
،322 ،321 ،301 ،299 ،292 ،290

،350 ،349 ،347 ،338 ،336 ،334

48

114

اجلزائري 159 ،116
حممد بن هالل
ّ
عيل بن َّ
ّ

،433 ،393 ،368 ،367 ،361 ،358
454 ،448 ،435 ،434
عيل خضيرّ	

83

النييل
حممد بن
ّ
ع�لي بن َّ
احلائ��ري ّ
ّ
حممد حسن= ابن اخلازن 116 ،115
عيل بن َّ
ّ

،333 ،331 ،328 ،327 ،326 ،323

عيل بن أيب محزة
ّ

118

املوسوي ،الس َّيد
عيل
ّ
ّ

88

النوري
عيل
ّ
ّ

63

عيل بن النعامن
ّ

467 ،466 ،450

النييل
عيل بن يوسف
ّ
ّ

11
498

95
116

البي��ايض،
النباط��ي
ع�لي ب��ن يون��س
ّ
ّ
ّ
84 ،55
الشيخ

،375 ،374 ،373 ،372 ،369 ،344

255

،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384

الغفاري
عيل أكرب
ّ
ّ

95

الطربي
عامد الدين
ّ

عماَّ ر

عمر بن اخلطاب

،383 ،382 ،381 ،378 ،377 ،376

442

الساباطي
عماَّ ر بن موسى
ّ
عماَّ ر اهلال ّيل ،الشيخ

،330 ،319 ،315 ،252 ،161 ،159

،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
،403 ،401 ،400 ،398 ،397 ،396

461،300

،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،404

8

406 ،405 ،395

عمرو بن احلسن بن خاقان ،الشيخ

عمرو بن سعيد

،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419

82

430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425

444

احلس��يني
حمم��د األعرج
ّ
عمي��د الدي��ن بن َّ
العميدي
ّ

225 ،159 ،80

ع َّياد محزة
ايش
الع ّي ّ
الغزا ّيل

ست املشايخ
فاطمة ّ

فاطمي ،الدكتور

11

(حرف الغني)

غ ّياث بن إبراهيم

(حرف الفاء)

احلسون
فاضل ّ

فخار بن معد

421

159
93

256 ،81 ،19

الط�بريس= أم�ين
فض��ل ب��ن احلس��ن
ّ
اإلسالم 421 ،418 ،396 ،372 ،93
الفضل ابن شاذان

404

الفضيل بن يسار

444 ،442

(حرف القاف)

131
397

157

القرطبي 429،375،372
القاسمبنأصبغ
ّ

الس��يوري ،13
الفاض��ل املقداد= املقداد
ّ

159

فاضل عبد الواحد

قتادة

402

406 ،403 ،390 ،385

الرازي
قطب الدين
ّ

الطربيس ،عامد الدين
القمي
ّ

،157 ،155 ،139 ،123 ،116 ،59
499

131

(حرف الكاف)

كاظم مدير شانه چي

القسيني
حممد بن أمحد
ّ
َّ

454 ،93

البجنوردي
املوسوي
كاظم
ّ
ّ

312

الكسائي
ّ

683

األول
حممد أكرب ،ابن الشهيد َّ
َّ
الكلبايس
حممد إبراهيم
َّ
ّ
االسرتآبادي
حممد أمني
ّ
َّ

القطيفي 118
كريم الدين يوسف= ابن أيب
ّ

كامل الكاتب

اهلرايس
الكيا ّ

ليىل بنت عروة

(حرف امليم)

الغرباوي
ماجد
ّ

السبزواري
ّ

273

جماهد

العراقي
جمتبى
ّ

حممود شلتوت ،الشيخ

حمس��ن األم�ين ،الس�� ّيد

461

445

302

حممد باقر املريداماد
َّ

224

،111 ،80

،373 ،256 ،253 ،252 ،200 ،197
املحمودي
حممد باقر
ّ
َّ

79

البهبهاين
حممد باقر ،الوحيد
َّ
ّ
449 ،230 ،72 ،71

110
20

455

،70 ،42

الصنعاين 81
اليامين
حممد بن أيب الربكات
َّ
ّ
ّ
223
األيرواين ،الشيخ
تقي
حممد ّ
َّ
ّ

376

التــــس��تـــــري= العلاَّ م��ة
تق��ي
حمــــم��د
ّ
ّ
َّ

،83 ،82 ،80

التسرتي
ّ

454 ،447 ،446 ،445 ،212 ،201
حممد آصف فكرت
َّ

361 ،233 ،152

307

،199 ،197 ،119 ،102 ،97 ،85 ،84
احللبي ،الس ِّيد
حميي الدين
ّ

55

اخلوانس��اري
حمم��د باق��ر
ّ
َّ

423 ،406 ،403 ،390

حمفوظ ،الشيخ

63

463

اخلاليص ،الشيخ
حممد باقر
َّ
ّ

مالك 425،408،407،267،220،148

ربد
امل ّ

159

الطهراين
حممد زمان
حممد باقر بن َّ
َّ
ّ
الس��بزواري= املح ّق��ق
حمم��د باق��ر
ّ
َّ

225 ،80
(حرف الالم)

82

تقي احلكيم
حممد ّ
َّ

256

440 ،295 ،294

الكشفي ،الس َّيد
تقي
ّ
حممد ّ
َّ

201

393 ،388
218

املجليس 233 ،44
تقي بن مقصود
حممد ّ
َّ
ّ

500

حمم��د تق��ي دان��ش پ��ژوه ،املح ِّق��ق،
َّ
الدكتور

اجلزائري
حممد
ّ
َّ

حممد جواد اجلال ّيل ،الس ّيد
َّ

حممد بن جعفر بن أيب البقاء
َّ

،126 ،105 ،104 ،102 ،101 ،100

69 ،57 ،54

،198 ،167 ،143 ،141 ،133 ،130

49 ،15

،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212

،209 ،205 ،203 ،202 ،201 ،199

62

،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218

81

،247 ،246 ،244 ،239 ،237 ،234

العاميل= ج��واد بن
حمم��د
حمم��د ج��واد بن َّ
َّ
ّ

،261 ،260 ،259 ،254 ،253 ،251

العاميل= صاحب مفتاح الكرامة ،45
حممد
َّ
ّ

،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،262

،252 ،231 ،224 ،152 ،130 ،121

،277 ،276 ،273 ،271 ،270 ،269

،336 ،323 ،331 ،325 ،312 ،296

،292 ،291 ،290 ،285 ،279 ،278

344 ،343ن 354 ،348

النجف��ي ،153 ،104 ،93
حممد حس��ن
ّ
َّ

،232 ،322 ،321 ،299 ،294 ،293

312

،349 ،347 ،343 ،337 ،336 ،335

،252 ،233 ،231 ،226 ،224 ،198

عيل الصغري
َّ
حممد حسني ّ

،334 ،330 ،329 ،326 ،325 ،324

378

،393 ،373 ،372 ،358 ،353 ،351

العاميل ،67 ،55
احلر
حممد بن احلس��نّ ،
َّ
ّ
،253 ،115 ،111 ،96 ،85 ،82 ،79

،445 ،441 ،440 ،437 ،436 ،435

حممد حسن الن ّقاش
َّ

454 ،343 ،276

شمون
حممد بن احلسن بن ّ
َّ

،433 ،427 ،426 ،421 ،409 ،395

198

454 ،452 ،451 ،450 ،449 ،446

حمــــم��د ب��ن احلــــــس��ن ،الفـــاض��ل
َّ
اهلن��دي
ّ

467
407

الشيباين
حممد بن احلسن
َّ
ّ
الطويس ،الش��يخ ،85
حممد بن احلس��ن
َّ
ّ

،152 ،102 ،93 ،85 ،70

226 ،225 ،198

ع�لي أط��روش=
حمم��د احلس��ن ب��ن
َّ
ّ
327
النارص الكبري

،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،90 ،87 ،86
501

حمم��د ب��ن احلس��ن ب��ن يوس��ف ،فخ��ر
َّ

حممد صادق بحر العلوم
َّ

373 ،319 ،159 ،139

حممد عبد الغني حسن
َّ

املح ّقق�ين

،130 ،116 ،114 ،88

حممد احلسون ،الشيخ
َّ

احللبي
حممد بن عبد اهلل بن زهرة
ّ
َّ

حممد بن سنان
َّ

215 ،198 ،87

الكيدري= صاحب إصباح
حممد بن احلسني
ّ
َّ
الشيعة

97 ،81
80

410
467

القم ّي ،الش��يخ
ع�لي ب��ن بابوي��ه ّ
َّ
حمم��د بن ّ

222 ،201 ،101

الص��دوق ،243 ،168 ،96 ،95 ،94

الطويس=
عيل بن محزة  ،ابن محزة
َّ
ّ
حممد ابن ّ

اجلبعي= سبط الشهيد
العاميل
عيل
ّ
َّ
ّ
حممد بن ّ

حممد بن احلنف َّية
َّ

صاح��ب الوس��يلة

343 ،321 ،269

86

الث��اين= صاح��ب مدارك األح��كام ،21

،103 ،87 ،51

،351 ،329 ،326 ،225 ،215 ،131
367

املشهدي
حممد الفاضل
ّ
َّ

،463 ،271 ،253 ،198 ،152 ،42
468 ،466 ،465

55

عيل ب��ن إبراهيم ،اب��ن أيب مجهور
َّ
حمم��د بن ّ

حمم��د رض��ا اب��ن امل�يرزا يوس��ف
َّ

املوسوي
عيل بن احلسني
ّ
َّ
حممد بن ّ

42

عيل بن طاوس
َّ
حممد بن ّ

83

الكشفي
حممد
ّ
َّ
الطباطبائي
ّ

القم ّي
حممد رضا
ّ
األنصاري ّ
َّ

األحسائي
ّ

86
68

التبنيني
عيل
ّ
َّ
حممد بن ّ

212

حممدرضااملظفر،العلاَّ مة 403،402،285
َّ

حممد رضا شمس الدين
َّ

372

التنكابني
حممد بن سليامن
ّ
َّ

445

حممد سامي
َّ

الكش
َّ
حممد بن عمرو يّ ّ

64

الطهراين
حممد زمان
َّ
ّ
الكلبي
حممد بن السائب
ّ
َّ

347 ،117 ،111

املهدي
احلويزي
حمم��د بن فالح
ّ
ّ
َّ
حممد املجاهد ،الس ِّيد
َّ

55

حممد بن أيب املعا ّيل
َّ

11

455

345 ،97
119
61
83

اجلزيني= الش��هيد
العاميل
ّ��ي
ّ
حمم��د بن مك ّ
َّ
ّ

األول
ّ
502

،102 ،99 ،84 ،80 ،79 ،54

،115 ،114 ،113 ،111 ،104 ،103

،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،258

،270 ،258 ،236 ،232 ،231 ،198

،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271

،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265

،197 ،158 ،157 ،139 ،119 ،116

،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277

،451 ،450 ،448 ،373 ،343 ،315

،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283

468 ،457 ،456 ،452

حمم��د ،الش��يخ املفي��د ،100
حمم��د ب��ن َّ
َّ

،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289

،301 ،293 ،292 ،290 ،285 ،264

،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301

،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295

،246 ،219 ،136 ،132 ،130 ،126

،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،307

،331 ،328 ،327 ،322 ،321 ،307

،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،325

،367 ،357 ،350 ،336 ،335 ،334
454 ،448 ،433 ،427 ،409

حممد بن مسلم
َّ

،339 ،338 ،337 ،336 ،334 ،332
،355 ،354 ،353 ،352 ،350 ،347

397 ،352

حمم��د حمس��ن ب��ن ش��اه مرت�ضي،
َّ

الكاشاين
الفيض
ّ
شلبي
حممد مصطفى
ّ
َّ

حممد مناضل
َّ

439 ،433 ،427 ،393 ،359 ،358

احلل
َّ
حممد بن نام يِّ ّ
حممد بن حييى بن سعيد اهلذ ّيل
َّ

232

378 ،377

الكلين��ي
حمم��د ب��ن يعق��وب
ّ
َّ

11

433 ،105

حمم��د ب��ن منص��ور بن أمح��د ،اب��ن إدريس
َّ
احلل
يِّ ّ
،149 ،144 ،142 ،136 ،135 ،130

البحراين
اخلطي
حممد بن يوسف
ّ
َّ
ّ
التربيزي
عيل ،املدرس
ّ
َّ
حممد ّ

،103 ،100 ،86 ،85 ،80 ،79

،221 ،220 ،201 ،200 ،199 ،150

256
83

،98 ،95

70

197

العرييض 60
حممد
عيل ابن السلطان َّ
َّ
ّ
حممد ّ
88
احليدري
عيل
ّ
َّ
حممد ّ

،251 ،249 ،238 ،225 ،223 ،222

برزنوئي
عيل
ّ
َّ
حممد ّ

،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252
503

259

مصطفى بن عبد هلل ،حاجي خليفة

،317

مه��دي بحر العل��وم
حمم��د
ّ
َّ

،24 ،23

مهدي اخلرسان
حممد
ّ
َّ

257

احلارثي
حممد بن النعامن
ّ
َّ

293

األردبييل
النوراين
مصطفى
ّ
ّ
مصعب بن الزبري

459
307

الچهارسوقي
حممد هاشم
ّ
َّ

119
63

معلىّ بن خنيس

129

373 ،345 ،329 ،313 ،114 ،64
حممد نزار متيم
َّ

96

حممد نوربخش ،الس ِّيد
َّ

البستاين
حممود
ّ
اجلابلقي
حممود
ّ

442 ،215

املفضل بن عمر

الصيمري
مفلح بن حسن
ّ

60

الواعظي
حميي الدين
ّ

منتج��ب

225 ،80

املنهال

307

الرجائي ،الس ِّيد
مهدي
ّ

املرتىض ،الس ِّيد= احلسن بن زين الدين 211

مهدي شمس الدين ،الس ِّيد
ّ

231

موسى بن بكر

الدي��ن

441

موسى ،الشيخ

372

421

104 ،93

الربهيي
موسى بن رحلة بن فضل
ّ

األنص��اري 235 ،234 ،63 ،59 ،28
ّ
النبي
املسيحّ ،

118 ،20

موحد ،الدكتور

النييل 114
عيل عبد الكريم
ّ
احلسيني ّ
مرتىض ّ
حمم��د أم�ين ،العلاَّ مة الش��يخ
مرت�ضى ب��ن َّ
مساعد آل مسلم

467

الرازي ،الشيخ
ّ

69 ،66 ،39 ،30

مرتىض الربوجردي ،الشيخ

462

املرصي ،201 ،131
املازين
معني الدين
ّ
ّ
327

301 ،273

املازندراين ،الس ِّيد
حممود
ّ

يس ،الس ِّيد
ّ
املدر ّ

معاوية بن حكيم

60 ،59

الرازي
احلميص
حممود
ّ
ّ

املختار بن أيب عبيد

453

88
93

450
68

68

مــــحــم��د
ع�لي اب��ن الس�� َّيــــد
م�ير
َّ
ّ
70 ،61
الطباطبائ��ي
ّ

391

التفريش
مري فيض اهلل
ّ

الشاهرودي ،آية اهلل 459
أرشيف
مصطفى
ّ
ّ
504

463

(حرف النون)

البكري
النازل يف احلطم بن هند
ّ

385

املتوج
نارص بن أمحد ّ

112

البوهيي
نارص بن إبراهيم
ّ
نافع

واعظ زاده

الوشاء

وهب بن منبه

55

683

79

عيل ،الس ِّيد
نورالدين ّ

455

هبة اهلل بن نام	

(حرف اهلاء)

هشام بن سامل

الواحدي
ّ

البحراين ،44
البحراين= املحدّ ث
يوسف
ّ
ّ
468 ،445 ،270 ،254 ،152 ،119

82

العاميل
يوسف بن حاتم بن فوز
ّ
453 ،300
يونس بن عبد الرمحن

81 ،19

345
(حرف الواو)

القمي
اليسع
ّ

،454 ،453

اهلذيل بن رشحبيل

هيثم نزار متيم

106

94 ،90

245

هرقل

،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92

177

60

النيس��ابوري ،احلاك��م
ّ

،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،85 ،83 ،81

245

التميمي
حممد
ّ
نعامن بن َّ

الواعظي
نور الدين
ّ

(حرف الياء)

300

،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100

342

التسرتي
نور اهلل
ّ

396

حييى بن سعيد اهلذ ّيل ،80 ،79 ،77 ،19

النجايش 440 ،439 ،346 ،345 ،97
ّ
372
النجدي
ّ

النخعي
ّ

93

395
96

421 ،400
505

آل أيب طالب

(حرف األلف)

أئمة آل البيت
َّ

بنو املطلب

307

415

بنو زهرة

بنو هاشم

،85 ،83 ،97 ،74

،259 ،232 ،201 ،168 ،161 ،98 ،94

197

415 ،306 ،295

(حرف اجليم)

،300 ،285 ،283 ،275 ،271 ،270

مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسالم َّية 56

،404 ،402 ،400 ،396 ،394 ،393

،206 ،200 ،198 ،197 ،94 ،88

املدرس�ين
مجاعة ّ

،386 ،384 ،382 ،341 ،313 ،305
440 ،428 ،415 ،407 ،406 ،405

،86 ،85 ،80 ،71

،244 ،225 ،224 ،219 ،213 ،211

األخبار ّيون

441

،329 ،320 ،319 ،312 ،311 ،251

األنصار

386

361

اإلسالم

،360 ،347 ،345 ،344 ،343 ،335

147 ،46

أه��ل الس��نَّة ،212 ،167 ،146 ،145

يب
احلر ّ

،232 ،230 ،228 ،227 ،220 ،216

احلنابلة

،248 ،246 ،245 ،243 ،238 ،237

احلنف َّية

،350 ،348 ،347 ،346 ،323 ،216
466 ،465 ،443 ،353
البرت َّية

(حرف الباء)

الذ ّم ّي

461 ،457 ،443 ،442
507

(حرف احلاء)

352 ،241

409 ،407 ،167
(حرف الذال)

394 ،167

352 ،176 ،140

زفر بن اهلذيل
الزيد َّية

الشافع ّية

(حرف الزاء)

الفطح ّي��ة

407

الشيعة اإلمام ّية

(حرف القاف)

قريش بني هاشم

394 ،167

،131 ،130 ،19

الك ّفار

،262 ،261 ،254 ،229 ،207 ،134

،295 ،288 ،276 ،266 ،264 ،263

464 ،463 ،460 ،459 ،458 ،454

املالك َّية

(حرف الصاد)

املس��لمون

،382 ،220 ،147

العا ّم ّي

(حرف العني)

العلامء املسلمون
الغالة

(حرف الغني)

(حرف الالم)

(حرف امليم)

167

،167 ،147 ،140 ،128

،401 ،386 ،317 ،293 ،230 ،168

،429 ،428 ،406 ،404 ،399 ،385
الصوف ّية

385 ،352 ،337 ،300

361 ،224 ،211 ،206 ،198 ،85

،453 ،449 ،448 ،440 ،436 ،372

437 ،340

(حرف الكاف)

415

اإلس�لامي
جلنة التحقيق يف مؤسس��ة النرش
ّ

،350 ،349 ،323 ،321 ،313 ،307

الصحاب��ة

،444 ،443 ،441 ،300

467 ،466 ،465

466 ،450 ،442 ،372

(حرف الشني)

(حرف الفاء)

428 ،423 ،411
املشعشع ّية

119

املق ّلدة

62 ،51

الواقف ّي��ة

423

119

255 ،222 ،100

(حرف الواو)

،441 ،439 ،438 ،346

،465 ،458 ،457 ،450 ،445 ،442
466

466 ،465 ،443

508

آبه= آوه

(حرف األلف)

إسالمبول

جامعة إهليات مشهد

بانقياه (القادس ّية)

بئر زمزم
بغداد

البقيع

بالد فارس
بريوت

97

جبع

43 ،40

جبل عامل ،119 ،117 ،82 ،79 ،40

158

69

459 ،201 ،56 ،8

(حرف الباء)

79

جامعة مشهد

،261 ،206 ،69 ،62

313

البرصة

313
40

أصفهان

إيران

جامعة طهران

(حرف اجليم)

جزين
ّ
احلجاز

307
307

(حرف احلاء)

حلب
ِ
احل َّل��ة الفيح��اء

179 ،178

402 ،253 ،212 ،114 ،79

158
247 ،201
197

،159 ،110 ،79 ،7

373 ،314 ،313 ،254 ،253

307

خراسان

307

،83 ،80 ،79 ،56 ،39 ،36

،202 ،201 ،198 ،197 ،99 ،96 ،93

(حرف اخلاء)

(حرف الدال)

يب
دار إحي��اء ال�تراث العر ّ

317 ،312

،312 ،256 ،255 ،254 ،252 ،233

دار األضواء

330 ،317 ،316

509

179
،198 ،93

316 ،256 ،254

دار التع��ارف للمطبوع��ات

،197 ،80

312 ،201
دار احلديث

دار الكتب اإلسالم َّية

343

343 ،337 ،329 ،314

94

دار الزهراء

يب
دار الكتاب العر ّ

،313 ،312 ،219 ،218 ،199 ،95
(حرف العني)

307

العتبة الع ّباس َّية املقدَّ سة

330

،329 ،95 ،94

دار الكتب العلم َّية

القاهرة

383 ،207 ،56

دي
حمم ّ
قدس َّ

255

إسالمي
دانش
ّ

الع��راق

،185 ،179 ،178 ،56

313 ،247 ،201 ،198

99 ،80

دار املعرفة

8 ،3

ق��م املقدَّ س��ة
ّ

285

260

،77 ،63 ،59 ،58 ،41

،87 ،86 ،85 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79

دائ��رة املعارف اإلس�لام َّية الكربى ،255

،105 ،104 ،101 ،96 ،94 ،90 ،88

257

،215 ،213 ،212 ،211 ،206 ،201

332 ،312

دليل ما

(حرف الراء)

الروضة احليدر ّية
ساحل صور

(حرف السني)

،254 ،253 ،252 ،251 ،244 ،238
،285 ،278 ،276 ،271 ،269 ،260

117

،319 ،315 ،313 ،312 ،311 ،295

313
(حرف الشني)

رشكة دار األرقم بن أيب األرقم
طه��ران

،234 ،233 ،230 ،225 ،224 ،219

257 ،251

ساوه

سيور

،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،110

(حرف الطاء)

،341 ،337 ،335 ،329 ،327 ،320

159

،353 ،348 ،347 ،345 ،343 ،342
361 ،360

96

الكاظم ّية

،94 ،86 ،79 ،68 ،64 ،60
510

(حرف الكاف)

71

كربالء

307 ،110 ،72 ،24

الكعب��ة= البي��ت احل��رام

املسجد احلرام

،336 ،179

الرضوي ،69 ،65 ،59
مش��هد= املشهد
ّ

423 ،397 ،389 ،385 ،381 ،338
الكوفة

لبنان

337 ،323 ،97 ،93 ،88 ،73

179 ،114 ،79

(حرف الالم)
(حرف امليم)

جمم��ع البح��وث اإلس�لام ّية
337 ،323 ،201

مرص

مطبعة اآلداب

مطبعة اإلسالم

43
،93 ،88

املطبعة السلف َّية

مطبعة جامعة بغداد

402

اإلسالمي
جممع الفكر
ّ
حم َّلة اجلامعني

253

مطبعة ستارة

حم َّلة العامرة

الطويس
مدرسة الشيخ
ّ
السيوري
مدرسة املقداد
ّ

373

املرتىض

278

املكرمة
مكّة ّ

449

312 ،199
388
212

394 ،390 ،358

اإلس�لامي ،269 ،80
مكتب اإلع�لام
ّ

327 ،315

مرك��ز البح��وث والدراس��ات الرشي��ف

مكتبة آستان قدس

مكتبة إسامعيليان

مركزالدراساتوالتحقيقاتالعلم َّية 219
مركز تراث ِ
احل َّلة ،20 ،12 ،8 ،7 ،4 ،3

املكتبة اإلسالم َّية

76 ،73 ،69 ،63
252 ،197

مكتب��ة اإلمام أمري املؤمن�ين

،62 ،61 ،60 ،39 ،36 ،27 ،25 ،21

مكتبة األندلس

184 ،181 ،84 ،72 ،71 ،68 ،66
مسجد البرصة

278

383

235

46

388 ،253

املطبعة اإلسالم َّية

مطبعة اخل ّيام

119

388 ،58 ،56

393

مطبعة املعارف

حمافظة خوزستان

425 ،418 ،336

املكتبة احليدرية

مكتبة اخل ّيام

178
511

79

261

253 ،79
254 ،84
197

343

الداوري
مكتبة
ّ

الريض
منشورات
ّ
مهدوي
منشورات
ّ

املكتبةالرضو َّيةإلحياءتراثاجلعفر َّية 337

مكتب��ة الس�� َّيد حس��ن الص��در= مكتب��ة
الصدر

94 ،90
361

327 ،197

مهر استوار

314 ،199 ،60

مؤسس��ة آل البيت،88 ،81 ،79 
َّ

376

،343 ،342 ،276 ،270 ،254 ،253

الساموي
مكتبة الشيخ
ّ

60

املكتبة العا َّمة

69

املكتبة الظاهر َّية
مكتبة الفيض َّية

،233 ،232 ،224 ،199 ،198 ،96
353

76

مكتبة املجلس

مؤسس��ة إس�ماعيليان
َّ
320 ،319

66

املكتب��ة املرتضو َّي��ة إلحي��اء اآلث��ار
اجلعفر َّية

،233 ،88 ،79

األعلم��ي للمطبوعات
مؤسس��ة
ّ
َّ

233

218 ،86

مؤسسة اإلمام الصادق،101 ،83 
َّ

،35 ،33 ،32 ،30 ،28 ،26 ،24 ،23

مؤسسة البعثة
َّ

258

،215 ،104 ،87 ،82 ،76 ،75 ،74

مؤسس��ة س�� ِّيد الش��هداء،88 ،77 
َّ

النجف��ي
املرعيش
مكتب��ة آي��ة اهلل
ّ
ّ

312 ،260 ،196

،20

،66 ،63 ،62 ،61 ،59 ،58 ،38 ،37
337 ،329 ،315 ،252
يت
مكتبة بصري ّ

341
69

البهبهاين
ّ
مؤسسة املطبوعات احلديثة
َّ

410

مؤسسة املعارف اإلسالم َّية
َّ

348

مكتبة كاشف الغطاء
مكتبة مسجد جامع

63

منشورات احلرمني

215

مكتبة ملك

347 ،319 ،252

مؤسس��ة العلاَّ م��ة املج��دِّ د الوحي��د
َّ

58

مكتبة گوهرشاد

مؤسسة الرسالة
َّ

254

مؤسسة املطبوعات الدين َّية
َّ

76 ،69

230

320 ،88

مؤسسة املو ّطئني لظهور إمام العرص 201
َّ

512

اإلسالمي ،86 ،85 ،80
مؤسس��ة النرش
ّ
َّ
،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

مؤسسة الوفاء
َّ

252 ،201 ،83

(حرف النون)

النجف األرشف

،60 ،46 ،35 ،32

،373 ،254 ،110 ،97 ،84 ،68 ،61
388

هنر الفرات

النيل
اهلند

114
(حرف اهلاء)

114
55

513

احلج
آداب ّ

(حرف األلف)

األصول

159

اإلعالم

256

345 ،316

أجوب��ة املس��ائل= جواب��ات اب��ن إدريس=
جوابات املسائل

أعي��ان الش��يعة

��دي= خمت�صر
األمح��دي يف الفق��ه
املحم ّ
ّ
َّ

األمحدي
ّ

326 ،272

اختالف احلديث ومسائله

األركان يف دعائم الدين

327

األلف ّية

أمل اآلمل
االنتصار

احلل 459
إرشاد األذهان= إرشاد العلاَّ مة يِّ ّ
إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين 159
األدعية واألوراد واخلتوم

األدعية الثالثون
أساس األحكام

،119 ،118 ،115

266 ،217 ،214 ،204 ،203

57 ،53
453

331

االقتص��اد فيام جيب ع�لى العب��اد

اختص��ار كت��اب الرشائ��ع باملخت�صر

النافع

237

،202

158 ،43

118 ،115 ،111 ،67

،331 ،217 ،203 ،133

،265 ،262 ،245 ،244 ،239 ،234
331

اإلنصاف يف حتقيق مسائل اخلالف

118

48

األن��وار اجلالل َّي��ة يف رشح الفص��ول
النصري ّية

159
37

االستبصار 367،333،332،329،266

األنوار الرضو ّية

64

أوثق الوسائل

83

أنوار الرياض

إصباح الش��يعة بمصب��اح الرشيعة ،101

222 ،201 ،200

اإلجياز

515

159
73
266

إيض��اح األح��كام يف رشح رشائ��ع

اإلسالم

التأ ّمليات= حاشية عىل الرياض

74

24

تبرصة املتعلمني

إيضاح الرياض

76

جتويد الرباعة يف رشح جتريد البالغة 159

الرشائع

59

إيضاح االشتباه

التبيان

441

إيض��اح املناف��ع يف رشح الناف��ع يف خمت�صر
(حرف الباء)

بحار األنوار= البحار

بحر اجلواهر

266 ،257

الطاويس
التحرير
ّ
التحرير يف الفقه

327

حتفة الطالبني يف أصول الدين

118

حتصيل املنافع

446 ،54 ،46

151

462 ،455
58

48

حتقي��ق دالئ��ل األح��كام يف رشح رشائ��ع

البحر الالمع يف رشح املخترص النافع 64

145

بحر احلقائق

36

البداية

اإلسالم

تذكرة الفقهاء

455 ،451
31

بدائع األحكام

35

ترمجة املخترص ،فارس َّية

69

القمي
حممد
ّ
َّ

69

تقي
حممد ّ
َّ

69

ترمج��ة املخت�صر ،للم��وىل ع�لاء الدين بن

الربه��ان الس��اطع لألن��ام يف رشح رشائ��ع

اإلسالم

37 ،23

حمم��د باق��ر بن
ترمج��ة املخت�صر ،للم��وىل َّ

الرشائع

64

عيل
ترمجة املخترصَّ ،
ملحمد صالح بن سلطان ّ
69
الفراهاين
ّ

الربه��ان القاط��ع ألح��كام خمت�صر

البرشى
البيان

322
(حرف التاء)

تاريخ علامء البحرين
تأسيس الشيعة

التعريف

158

تفسري مغمضات القرآن

تقرير املرام

68

تكملة املعترب

453
516

273

374 ،159
37
57

تكميل األحكام

تلخيص األقوال يف معرفة الرجال

التنزيه

جامع الغرر

64

جامع الفوائد يف تلخيص القواعد

463
328

جامع املقاصد

374

مجل العلم والعمل

التنقي��ح الرائع من املخت�صر النافع ،59
374 ،343 ،315 ،159 ،123
التهذيب= هتذيب األحكام

هتذيب الوصول

توضيح املقال

(حرف اجليم)

جامع األحكام

جواب احللب ّيات

،167

جامع اجلوامع

جوامع اجلامع يف املخترص النافع

جواهر الفقه

جواهر الكالم

326

جامع الرشائع= اجلامع

343 ،153 ،48 ،46

حمم��د باق��ر
حاش��ية الرشائ��ع ،اآلق��ا َّ

44

البهبه��اين
ّ
حاش��ية الرشائ��ع ،للش��يخ طاه��ر

64 ،25

،84 ،80 ،77

213

حاشية الرشائع 38 ،37 ،36 ،33 ،24 ،23

421

جامع اخلالف والوفاق

61

(حرف احلاء)

463

246 ،200

266

جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،27

31

جامع البيان

265 ،203 ،202

266 ،217 ،214

436 ،434

هتذيب الشيعة ألحكام الرشيعة

151 ،126

اجلم��ل والعق��ود= اجلم��ل ،213 ،204

،353 ،352 ،333 ،329 ،269 ،266
421 ،367

159

جامع املدارك يف رشح املخترص النافع 65

تنضي��د القواع��د الفقه ّي��ة ع�لى مذه��ب
اإلمام ّية

29

اجلام��ع للرشائ��ع= اجلام��ع يف الرشائ��ع=

احلچام��ي
ّ

45

احلس��ن

44

التوين
ّ

44

حمم��د ب��ن
حاش��ية الرشائ��ع ،للش��يخ َّ
حممد
حاش��ية الرشائع ،للموىل عب��د اهلل بن َّ

،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
106 ،105 ،103 ،100 ،97

517

اجلزائري
حاشية املخترص ،للس�� ِّيد عبد اهلل
ّ

حمم��د أمني بن
حاش��ية الرشائ��ع ،للم��وىل َّ

حممد
َّ

44

التنكابني
ّ

44

رشيعتمدار

45

الكبودرآهنگي
ّ

44

العام�لي
ّ
حاشية املخترص ،للس ِّيد مريزا إبراهيم عالء

املرعيش
حاش��ية الرشائع ،للمريزا إبراهيم
ّ
44
اآلميل
ّ

حاش��ية املخت�صر ،لعبد العايل اب��ن املح ّقق

التسرتي
ّ

حممد بن عبد الفتّاح
حاشية الرشائع ،للموىل َّ

42

الطباطبائي 45
عيل
ّ
حاشية املخترص ،للس ِّيد ّ
اجلزائري 44
عيل
ّ
حاشية املخترص ،للس ِّيد ّ

حمم��د جعف��ر
حاش��ية الرشائ��ع ،للم��وىل َّ

حمم��د ج��واد
حاش��ية املخت�صر ،للس�� ِّيد َّ

45

حمم��د جعف��ر
حاش��ية الرشائ��ع ،للم��وىل َّ

الدين حسني

44

الكركي
ّ

67

القزويني
ّ

44

الكركي
العايل
ّ

68

اجلبع��ي
ّ

42
42

القطيفي
ّ

67

حاشية الرشائع ،للش��يخ صالح ابن الشيخ

حسن ك ّبة

45

حممد
َّ

42

النب��ي
حاش��ية املخت�صر ،للش��يخ عب��د
ّ

44

اجلزائ��ري
ّ

68

عيل بن احلس�ين
حاش��ية املخترص ،للش��يخ ّ

42

الكركي
ّ

68

عيل ابن الش��يخ
حاش��ية املخترص ،للش��يخ ّ

حممد
َّ

68

حاشية الرشائع ،للمريزا إبراهيم بن معصوم

لعيل بن احلس�ين بن عبد
حاش��ية املخترصّ ،

ع�لي ب��ن أمحد
حاش��ية الرشائ��ع ،للش��هيد ّ

حاشية املخترص ،للشيخ إبراهيم بن سليامن

الشريواين
حاشية الرشائع ،للمد ّقق
ّ
حممد
حاشية الرشائع ،للموىل الفقيه الشيخ َّ

حاش��ية الرشائع ،للموىل عزيز اهلل بن املوىل

املجليس
تقي
حممد ّ
َّ
ّ
حاش��ية رشائ��ع اإلس�لام ،للوحي��د

البهبهاين
ّ
ع�لي أك�بر
حاش��ية املخت�صر ،للح��اج
ّ
45
اخلراس��اين
ّ
518

احلاش��ية عىل الرياض ،للس�� ّيد أيب احلس��ن

عيل بن حس�ين
حاش��ية املخترص ،للش��يخ ّ

الكركي
ّ

67

األنگجي
ّ

76

درويش

68

احلكي��م

76

44

القزويني
ّ

75

42

الكاشاين
ّ
احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس�� ّيد مصطفى

67

احلاش��ية ع�لى الرياض ،للش��يخ إس�ماعيل

عيل بن سليامن بن
حاشية املخترص ،للشيخ ّ

احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس�� ّيد حمس��ن

حاش��ية الرشائ��ع ،للش��يخ يوس��ف

تقي
حمم��د ّ
احلاش��ية عىل الرياض ،للس�� ّيد َّ

البحراين
ّ
حاش��ية الرشائ��ع ،للم�يرزا إبراهي��م
القزويني
ّ

احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس�� ّيد مصطفى

75

حاشية املخترص ،لزين الدين الشهيد 67

احلر
عيلّ ،
حاش��ية املخترص النافع ،أمحد بن ّ

اللكنهوي
ّ

العاميل
ّ
احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس�� ّيد ش��فيع

75
74

الزنجاين
ّ
احلاش��ية عىل الرياض ،للشيخ عبد احلسني

اجلابلقي
ّ

73

اللكنهوي
ّ

73

القاييني
ّ

75

األصفهاين
اهلروي
ّ
ّ
عيل
احلاش��ية عىل الري��اض ،للم��وىل َّ
حممد ّ

الوهاب

73

احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للم�يرزا نرص اهلل

االسرتآبادي
ّ

73

املرعيش
ّ

75

احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للس��يد حس�ين

الطرحيي
ّ

74

حممد تقي
احلاش��ية عىل الري��اض ،للم��وىل َّ

حممد باقر
احلاش��ية عىل الري��اض ،للش��يخ َّ

74

احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للم��وىل عب��د

داغي
القراجه
ّ

حممد جعفر
احلاش��ية عىل الرياض ،للموىل َّ

74
74

الفاريس
ّ
احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للم�يرزا هاش��م

احلاشية عىل الرياض ،لشمس الدين حممود

اخلوانساري
ّ

519

75

حقائق الفقه يف رشح رشائع اإلسالم 36

احلاش��ية عىل الرياض ،للمريزا عبد الواسع

ٍ
حواش عىل التهذيب واالستبصار

74

الزنجاين
ّ
حمم��د
احلاش��ية ع�لى الري��اض ،للم�يرزا َّ
التنكابني
ّ

ٍ
حواش عىل احلدائق واملدارك واملعامل 72

74

(حرف اخلاء)

عيل
احلاش��ية ع�لى الرياض ،للم�يرزا َّ
حممد ّ
75
الچهاردهي
ّ

خصائ��ص األع�لام يف رشح رشائ��ع

اإلسالم

ملحم��د ج��واد
احلاش��ية ع�لى الري��اض،
َّ
النراق��ي
ّ

43

37

خالصة األقوال 446 ،440 ،439 ،43

73

خالص��ة احلقائ��ق يف رشح رشائ��ع

عيل
احلاش��ية ع�لى جواهر ال��كالم ،امل��وىل ّ
48
الكن��ي
ّ

اخلالف ،217 ،216 ،205 ،144 ،98

48

،278 ،266 ،265 ،262 ،261 ،259

48

120

اإلسالم

حممد
احلاش��ية عىل جواهر الكالم ،للمريزا َّ
التنكابني
ّ

حاشية عىل رجال ابن داود

462

احلاشية عىل منهج املقال

462

احلاشية عىل كتاب اخلمس
احلاشية عىل نقد الرجال

36

،246 ،244 ،239 ،234 ،231 ،218
347 ،332 ،323
اخللل يف الصالة

(حرف الدال)

462

الدر الفريد يف علم التوحيد
ّ

120

الدر النضيد يف فقه الصالة
ّ

120

واحلسان

446

117

حاوياملراميفرشحرشائعاإلسالم 27،21

الدر املنضود
ّ

ح��اوي م��دارك األح��كام يف رشح رشائع

ال��در واملرج��ان يف األحادي��ث الصح��اح
ّ

احلاوي لتحرير الفتاوي

اإلسالم

21

احلدائ��ق الن��ارضة= احلدائ��ق ،70 ،44

348 ،72 ،71
احلقائق

دراية احلديث

الدرة احلائر ّية
ّ

22
520

151

454
29

الدروس الرشع َّية يف فقه اإلمام َّية

دقائق األفهام

دالئل األحكام

(حرف الذال)

ذخرية البضائع

رسالة يف السهو يف الصالة

158
39

رسالة يف تثليث التسبيحات األربع

37 ،26

رسالة يف حتريم الفقاع

حتمل العبادة عن الغري
رسالة يف ّ

120
72

201
120

25

رس��الة يف ج��واز االكتف��اء برضب��ة واحدة

32

ّ
الشك
رسالة يف كثري

120

الذريعة= الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،19

رسالة يف واجبات الصالة

120

247 ،125 ،116 ،114 ،113

الكركي
رسائل املح ّقق
ّ

151 ،138

الرواشح السامو ّية

456 ،455

ذرائع األحالم يف رشح رشائع اإلسالم 34

ذرائع األنام

الذرائع يف رشح الرشائع

التيمم
يف ّ

24

احلج
رسالة يف ن ّيات ّ

،112 ،72 ،67 ،61 ،60 ،43 ،42 ،39

رسائل الس َّيد املرتىض

ذكرى الش��يعة= ذكرى الش��يعة إىل أحكام

الرعاية

456

روض اجلنان

الرشيع��ة= الذكرى ،168 ،158 ،102
(حرف الراء)

الغضائري
رجال ابن
ّ
رجال ابن داود

الرسالة الغرية

328

عيل بن بابويه
رسالة ّ

رسالة يف اإلمجاع واالستصحاب

120
278
455

الروضة البه ّية

رياض الدالئل وحياض املسائل

68 ،30

زهر الرياض

328
72

(حرف الزاي)

(حرف السني)

الرساج الوهاج

رسالة يف األصول اخلمسة االعتقاد ّية 72
521

152

،119 ،111 ،70

445 ،200 ،199 ،197

440

رجال بحر العلوم
الرسالة الرضو ّية

روض��ات اجلنّ��ات

462
345

72

43 ،40
70

74 ،72
152

الرسائ��ر= الرسائ��ر احل��اوي لتحري��ر

الرشح الكبري

،252 ،251 ،231 ،221 ،199 ،144

رشح املخترص النافع ،62 ،61 ،59 ،58

الفت��اوي ،138 ،136 ،135 ،86 ،13

رشح اللمعة

،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،253

حممد
رشح املخترص النافع ،للشيخ أمحد بن َّ

،279 ،278 ،276 ،275 ،273 ،267

البحراين
ّ
رشح ترددات املخترص النافع
رشح ٍ
ثان عىل املخترص

،290 ،289 ،288 ،287 ،283 ،281

،301 ،299 ،296 ،294 ،292 ،291
،347 ،331 ،320 ،306 ،303 ،302
سفينة األحكام

سنن اهلداية يف علم الدراية

(حرف الشني)

70

66 ،65 ،64 ،63

،266 ،265 ،264 ،262 ،261 ،260

355

125 ،41

رشح خطبة الرشائع

رشح رسالة سلاَّ ر

28

66
66
72
21

362

القزويني 76
لعيل أكرب
ّ
رشح عىل الرياضّ ،
رشح

455

ع�لى

النراقي
لفخر الدين
ّ

الري��اض،

76

رشائع اإلسالم= رشائع اإلسالم يف مسائل

اإليرواين
رشح عىل الري��اض ،لعبد الكريم
ّ
76
القزويني
ّ

57 ،53

76

احلالل واحلرام ،39 ،20 ،19 ،18 ،17

314 ،122 ،51 ،40

الرشائع باملخترص النافع

رشح أصول دراية احلديث

رشح الرياض ،جمهول املؤ ّلف

حمم��د
رشح ع�لى الري��اض ،ملحم��ود ب��ن َّ

اخلوئي
ّ

454
73

رشح ألف َّية الشهيد

رشح نكت النهاية

19

رشح مبادئ األصول

القم ّي 75
رشح الرياض ،للس ّيد آقا أمحد ّ

الرشح الصغري

رشح عىل مفاتيح الرشائع

71

شعائر اإلسالم

125

شوارع األعالم

159 ،120
522

374 ،159
33

34 ،33

شوارع الرشائع
صحاح اللغة

(حرف الغني)

25

(حرف الصاد)

الرصاط املستقيم واملنهج القويم
(حرف الضاد)

غاي��ة امل��راد= غاي��ة امل��راد يف رشح نك��ت
اإلرشاد

302
65

315 ،159 ،102

عيل بن
غاي��ة امل��رام أو هناي��ة املرام ،للس�� ِّيد ّ

60

العاميل
حممد
ّ
ّ
غاي��ة امل��رام  ،للش��يخ حس�ين ب��ن مفل��ح

الضي��اء الـــالم��ع فــــ��ي ش��ــــرح خمترص
الرشائع

33

الصم�يري
ّ

20

النجفي
ّ

61

مري حكيم

22

الضي��اء الالم��ع ،للش��يخ فخ��ر الدي��ن
(حرف الطاء)

طبقات أعالم الشيعة

غاية املرام ،للس�� ّيد حسني ابن الس ّيد حسن
غرر اجلامع يف رشح املخترص النافع
غرر الفوائد ودرر القالئد

118

غريب احلديث

طرائ��ق الري��اض ،لغ�لام حس�ين

60

265
302

الدربندي
ّ

64

الغريب املصنّف

النافع

64

غني��ة القاصدي��ن يف معرف��ة إصطالح��ات

،212 ،209

ِ
م��ي األصول والفروع=
غنية النزوع يف ع ْل ّ

طوال��ع الــلوام��ع فــ��ي ش��ــرح املخت�صر
(حرف العني)

الع��دَّ ة= ع��دّ ة األص��ول

غنائم األيام
املحدّ ثني

،435 ،433 ،409 ،393 ،285 ،266
452 ،450 ،449 ،446 ،436

عدّ ة الداعي

علل الرشائع

عوايل الآليل

غني��ة الن��زوع= الغني��ة

302
153
455

،87 ،80 ،13

،203 ،202 ،201 ،200 ،196 ،195

113

،216 ،214 ،213 ،207 ،205 ،204

118

،232 ،231 ،229 ،228 ،227 ،226

،224 ،223 ،222 ،221 ،219 ،217

373

523

القواعد

،241 ،238 ،237 ،236 ،234 ،233
،248 ،247 ،246 ،244 ،243 ،242
260

(حرف الفاء)

فائق املقال

الفحص والبيان يف أرسار القرآن
الفرائد الباهرة

فقه القرآن

الطويس
الفهرست ،للشيخ
ّ
الفوائد
فوائد املرام

القواعد والفوائد

182 ،177 ،171

(حرف الكاف)

159

كاش��ف املرام عن أرسار رياض األحكام،

456

احلائري
القزويني
عيل
ّ
ّ
للشيخ ّ

118

ال��كايف يف الفق��ه= الكايف يف أص��ول الدين

84

74

كاشف اإلهبام يف رشح رشائع اإلسالم 37
وفروع��ه= ال��كايف

326
440

،205 ،202 ،51

272 ،261 ،217 ،215
الكامل

26

كتاب احليوان

303

قبس األنوار يف نرصة العرتة األخيار 201

كتاب حريز

342

،298 ،247 ،241 ،240 ،239 ،227

األرجاس

(حرف القاف)

الق��رآن الكري��م

39

273

كتاب النافع

،160 ،99 ،92 ،91

كـــش��ف االلتـــب��اس ع��ن نجــــــاس��ة

،355 ،354 ،349 ،347 ،340 ،305

،322 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313

،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،377

،330 ،328 ،327 ،326 ،325 ،323

،392 ،389 ،388 ،387 ،385 ،384

،338 ،336 ،335 ،334 ،333 ،331

،409 ،407 ،397 ،396 ،395 ،3939
قضاء الفوائت

83

كش��ف الرم��وز ،312 ،309 ،57 ،13

،374 ،373 ،371 ،368 ،362 ،356

430 ،428 ،416 ،415 ،411

317

،344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339
،363 ،362 ،357 ،356 ،349 ،345
368 ،364

84
524

كشف الظالم يف رشح رشائع اإلسالم 24

النجفي 37
املباين اجلعفر ّية ،للشيخ جعفر
ّ

كشف اللثام 366 ،102 ،93 ،79 ،70

،265 ،261 ،260 ،259 ،251 ،218

32 ،25

كشف القناع عن األحكام

املبس��وط ،205 ،150 ،101 ،98 ،86

كنز األحكام يف رشح رشائع اإلسالم ،29

،332 ،323 ،291 ،290 ،278 ،266

39

367 ،360

كن��ز العرفان يف فقه الق��رآن ،372 ،159

املتمسكبحبلآلالرسول326،272 

60

جم َّلة فقه أهل البيت،10 ،9 ،8 ،7 

60

431 ،369 ،309

408 ،382 ،378 ،374

كنز العامل

كنز املسائل

63

،249 ،193 ،155 ،107 ،77 ،49 ،15

314 ،112

جممع األحكام

23

257 ،128

جمم��ع الفائ��دة والربه��ان يف رشح إرش��اد

373 ،158

62

كنز املنافع يف رشح املخترص النافع
الكنى واأللقاب

لسان الفقهاء

(حرف الالم)

اللمع يف رشح الرشائع
اللمعة الدمشق َّية
اللوامع اإلهل َّية

جم َّلة تراثنا

157

جممع الرجال

33

األذهان

جممع املسائل

159

املحرر يف فقه االثني عرش
ّ

لوامعالنكاتيفرشحالرشائع،للشيخحممود

خمازن األحكام

462
459
121
31

امليثمي
ّ

32

دي 272
املخترص
املحم ّ
ّ
األمحدي يف الفقه َّ

القزويني
ّ

30

257

احلسيني
عيل
ّ
اللوامع يف رشح الرشائع ،للس ّيد ّ

لؤلؤة البحرين

(حرف امليم)

مبادئ الوصول

خمت�صر التبي��ان = املنتخ��ب م��ن تفس�ير
القرآن

445

خمترص الرشائع

خمترص املراسم العلو َّية

434
525

317 ،54
19

266

خمترص املصباح

املسالك

املخت�صر الناف��ع= املخت�صر الناف��ع يف فقه

46

مسائل ابن فهد

اإلمامي��ة= املخت�صر ،53 ،19 ،18 ،13

121

املسائل احلائر ّيات

،123 ،122 ،110 ،70 ،67 ،58 ،57

266

مسائل اخلالف

،316 ،315 ،314 ،312 ،153 ،126

328

العز ّية
املسائل ّ

438 ،368 ،340 ،322 ،320 ،317

439 ،19
19

املسائل املرص ّية

خمتلف الش��يعة =املختل��ف ،134 ،109

املسائل املقداد ّية

،368 ،334 ،333 ،329 ،316 ،224

مس��ائل النارص ّيات ،265 ،216 ،203

م��دارك األح��كام يف رشح رشائ��ع

117

،153 ،186 ،138 ،137 ،136 ،135

املسائل املوصل ّيات

445 ،444
اإلسالم

327

465 ،43 ،21 ،18

املدخل يف أصول الفقه
مرآة األحوال

83

مشارق األنوار

63

مرشق الشمسني

املراس��م العلو َّي��ة= املراس��م ،137 ،51
326 ،273 ،214
املرغوب

مسألة يف إباحة نكاح املتعة

املنجمني
مسألة يف الر ّد عىل ّ

مسألة يف نجاسة املرشكني

املشيخة

19
63

455
92

املصباح 373 ،326 ،266 ،265 ،133

25

202

مصباح االجتهاد

24

املصباح املنري ،جمهول املؤ ّلف

76

مصباح الفقيه

202 ،201

34

84

الـمـــصب��اح فــــ��ي واجب��ات الـص�لاة

،330 ،152 ،40 ،20 ،18

26

املسالك= مس��الك األفهام يف رشح رشائع
اإلس�لام

292 ،265

مسائل يف الفقه= مسائل بن طي
املسلك يف ُأصول الدين

155 ،13

ومندوباهتا

مطالع األنوار

351 ،350 ،348

526

121

مع��ارج األح��كام يف رشح مس��الك
األفهام

معارج األصول

معامل الدين يف الفقه

املقن��ع= مقن��ع الش��يخ الص��دوق ،133

32 ،23

272 ،136

84

335 ،264

438 ،437 ،20

معامل العلامء

املقنعة= مقنعة الشيخ املفيد ،136 ،133

440

معاين األخبار

من ال حيرضه الفقيه
املنافع

348

مناهج األحكام

املعت�بر يف رشح املخت�صر= املعت�بر ،18

منتخب غنية النزوع

،133 ،123 ،109 ،58 ،56 ،53 ،19
،321 ،320 ،316 ،166 ،162 ،153

معتقد األمام َّية

معتمد األحكام

462

23

منته��ى املطلب يف حتقيق املذه��ب ،230

34 ،22
152 ،46

منهاج اهلداية إىل علم الدراية

مفتاح الكالم

35

مقباس اهلداية

456 ،441 ،334

منتهى مقاصد األنام

مفتاح الرياض

منهاج البيان

مقدمة عىل فقه الشيعة

35

303
455

ّ
امله��ذب الب��ارع يف رشح املخت�صر النافع=

امله��ذب اجلدي��د ،107 ،70 ،59 ،13

456

املقت�صر من رشح املخت�صر ،121 ،59

124 ،123

247

واحلس��ان= منتق��ى اجل�مان ،455 ،447

247

74

مفتاح الكرامة

153 ،65 ،23

منتق��ى اجل�مان يف األحادي��ث الصح��اح

معتم��د األن��ام فــــ��ي ش��ـــــرح ش��ـــرائع

اإلسالم

63

منتقد املنافع يف رشح املخترص النافع 65

،341 ،340 ،338 ،324 ،323 ،322
439 ،438 ،367 ،354 ،345

272 ،269

،123 ،121 ،117 ،111 ،110 ،109
،131 ،130 ،127 ،126 ،125 ،124
،139 ،138 ،135 ،134 ،133 ،132

323
527

،152 ،151 ،150 ،147 ،146 ،145

نكت النهاية

ّ
املهذب البن الرباج= املهذب القديم ،121

،290 ،276 ،267 ،266 ،265 ،261

33

هناية الدراية

456

31

اإلسالم

153

273 ،260 ،213 ،205
موارد األنام

املواسعة واملضايقة

املواهب الغرو َّية
املوجز احلاوي

النهاية ،260 ،259 ،251 ،198 ،143

436 ،367 ،336 ،332 ،330 ،291

256

مواهب األفهام

هناي��ة امل��رام يف رشح خمت�صر رشائ��ع

36

(حرف النون)

النافع يوم احلرش
نتائج البدائع

151 ،121

نضد القواعد الفقه َّية

هنج الوصول إىل علم األصول
الصحاح

159

90 ،89 ،84 ،83
159

نكت الرشائع

20

هداية املؤمنني= حديقة املؤمنني

هدية الطالبني

60

الواسطة

(حرف الواو)

وثيقة الوسائل

النكت املستخرجة من كتاب التبيان 257

الوجيزة

528

32
62

اهلداية يف فقه الصالة

158

39

(حرف اهلاء)

هداية األنام

نفح��ات اإلهل��ام فــ��ي ش��ـــرح ش��ــرائع
النفل َّية

446

النور الساطع

37

اإلسالم

20

الوض��اح فــــ��ي األحادي��ث
النـــه��ج
ّ

54

27

160

هنج السداد يف رشح واجب االعتقاد 159

نزه��ة الناظ��ر يف اجلم��ع ب�ين األش��باه
والنظائر

465 ،43 ،21

النهاية يف تفس�ير اخلمس��مئة آي��ة

الناف��ع يف خمت�صر الرشائ��ع= الكت��اب
النافع

320

121

326 ،321
75

455

ودائ��ع األح��كام يف رشح رشائ��ع

اإلسالم

النبوة
ودائع ّ
الوسيلة

36
38

367 ،326 ،321 ،215 ،51

وصول األخيار إىل أصول األخبار 455

529

اإلتقان

(حرف األلف)

أحكام القرآن

االقتصاد

410 ،380 ،376

أم��ل اآلم��ل يف تراج��م عل�ماء جب��ل

338

،253 ،120 ،119 ،118 ،117 ،115

376

األحكام يف أصول األحكام

الطف
أدب
ّ
االستبصار

اإلسالم عقيدة ورشيعة

أصول احلديث وأحكامه

اإلسالمي
أصول الدين
ّ

االنتص��ار يف انف��رادات اإلمام ّي��ة ،206

376

454

361 ،245 ،244 ،219 ،217

للسمعاين
األنساب
ّ
األنموذج يف أصول الفقه

أعالم هجر

117 ،114
402

األنوار األهل ّية = األنوار املضيئة

األنوار الساطعة

376

األصول العا َّمة للفقه املقارن 393 ،388

األعالم

،114 ،111 ،85 ،82 ،79

454 ،373

333 ،329 ،237

إصباح الشيعة بمصباح الرشيعة
222 ،201

عام��ل

112

،101

اإلسالمي
أصول الفقه
ّ

214

إيضاح النافع

إيضاح االشتباه

378 ،337

إيضاح الفوائد

110
113

أعيان الش��يعة ،97 ،85 ،84 ،83 ،82 ،80

441

343 ،319 ،139

،85 ،83 ،60 ،55

446 ،259 ،252 ،201 ،114

314 ،312 ،199 ،197 ،120 ،119 ،118
531

82

317 ،54

(حرف الباء)

بح��ار األن��وار

،116 ،115 ،114 ،112 ،110 ،102

114

اخلاص��ة للمح ّق��ق
بع��ض اآلراء الفقه ّي��ة
ّ

التنقي��ح الرائع للمخترص الناف��ع= التنقيح

األردبييل
ّ
بغي��ة الوع��اة يف طبق��ات اللغو ّي�ين
والنحاة

(حرف التاء)

تاريخ الفقه اإلس�لامي وأدواره

459

الرائع ،329 ،326 ،319 ،315 ،252

81

445

344 ،330
تنقيح املقال

هتذي��ب األح��كام= التهذي��ب ،95 ،94

463

،237 ،175 ،168 ،167 ،105 ،104

455 ،168 ،164

هتذي��ب األص��ول= تقري��رات أبح��اث

تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم 454 ،453

الطاويس
التحرير
ّ
التحفة السن ّية

152

تدريب الراوي

441

حتفة الفقهاء

تذكرة األعيان

تذكرة الفقهاء

اخلميني
الس َّيد اإلمام
ّ

392

األصول

444 ،443 ،94 ،88

التذكرة بأصول الفقه
واملفسون
التفسري
رّ

404

جامع البيان

جامع املقاصد

82

386

247 ،201

314 ،126

،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89
،104 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97

،276 ،187 ،180 ،168 ،166 ،165

تكملة الرجال

(حرف اجليم)

اجلامع للرشائع ،88 ،87 ،85 ،81 ،77

الرشيعة= وسائل الشيعة= الوسائل ،96

التقريب

448 ،437 ،436

جامع اخلالف والوفاق...

تفصيل وس��ائل الش��يعة إىل حتصيل مسائل

397 ،343

238

هتذيب الوصول= هتذيب الوصول إىل علم

83

285

تعليقة أمل اآلمل

329

177 ،105
مجع پريشان

441

104

اجلمل والعقود يف العبادات 214 ،213

جواه��ر الكالم يف رشح رشائع اإلس�لام=

447
532

جواه��ر الكالم ،153 ،130 ،104 ،93

الدر املنثور
ّ

،368 ،367 ،366 ،334 ،331 ،312

الدر واملرجان
ّ

،252 ،233 ،231 ،226 ،224 ،198
426 ،402

الدر املنضود
ّ

دعائ��م اإلس�لام وذك��ر احل�لال واحل��رام

،271 ،223 ،152

والقضايا واألحكام

الرشعي
دليل القضاء
ّ

(حرف الذال)

حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمام ّية ،459
460

حياة وفكر ابن ادريس

(حرف اخلاء)

خامتة املستدرك

342
373

ذخ�يرة املع��اد يف رشح اإلرش��اد ،153

احلض��ارة اإلس�لام َّية يف الق��رن الراب��ع

اهلجري
ّ

446

343 ،198

احلدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة=

345

151

ال��دروس الرشع ّية يف فقه اإلمام ّية ،197

(حرف احلاء)

احلدائ��ق الن��ارضة

41

233

الذريع��ة

441

الذريع��ة

339

إىل

تصاني��ف

الش��يعة=

،70 ،59 ،56 ،54 ،48 ،20

،112 ،89 ،84 ،83 ،82 ،81 ،79

254 ،199

،120 ،118 ،117 ،116 ،114 ،113

خالص��ة األق��وال يف معرف��ة الرج��ال=

،327 ،326 ،317 ،316 ،299 ،257

اخلراج ّيات

خالصة األقوال
اخل�لاف

،256 ،247 ،202 ،125 ،124 ،122

117

454 ،446

446 ،440

ذك��رى الش��يعة يف أحكام الش��يعة= ذكرى

،244 ،218 ،167 ،144

348 ،347 ،335 ،333 ،279 ،278
(حرف الدال)

دانشنامه شاهي

الشيعة= الذكرى

،168 ،84 ،80 ،79

،451 ،450 ،232 ،207 ،175 ،174

456

463
533

(حرف الراء)

الرج��ال= رج��ال اب��ن داود
439 ،83

الكش
رجال يّ ّ
رسالة ابن بابويه

،82 ،79

،312 ،199 ،151 ،120 ،119 ،118

97

،224 ،153 ،110

رس��الة يف ماء البئر ،للشهيد الثاين
الرسائل

152

الرسائل األمحد ّية

رسائل الشهيد الثاين

457

الكركي
رسائل
ّ

رحيان��ة األدب يف تراج��م املعروف�ين
بالكنية وال ّلقب

(حرف الزاي)

إسالمي
زمني در فقه
ّ

(حرف السني)

الوهاج
الرساج ّ

140 ،139 ،138

رسائل يف دراية احلديث

الرعاية

457 ،456

روض اجلنان

361 ،330 ،329 ،317 ،231

439 ،341 ،337

456 ،454

رسائل ومسائل

ري��اض املس��ائل

88

167

الرسائل التسع

446 ،316

328
457

الرسالة الفخر ّية يف معرفة الن ّية

العل�ماء ،117 ،115 ،114 ،113 ،82

460
152

الرسائ��ر احل��اوي لتحري��ر الفت��اوي=

الرسائر ،186 ،144 ،136 ،135 ،86

،223 ،222 ،221 ،220 ،201 ،200

105

،257 ،256 ،255 ،252 ،238 ،225
،164 ،263 ،262 ،261 ،260 ،258

152

روض��ات اجلنّات ،111 ،80 ،71 ،70

،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،165

،200 ،197 ،120 ،119 ،118 ،116

،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271

445 ،327 ،256 ،253 ،252

،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،277

الروض��ة البه ّي��ة يف رشح اللمع��ة
الدمش��ق ّية

197

،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،284
،297 ،296 ،295 ،293 ،292 ،291

458 ،343

،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298

رياض العلامء وحي��اض الفضالء= رياض

534

،323 ،320 ،307 ،306 ،305 ،304

الطرق احلكم ّية

،354 ،353 ،347 ،339 ،338 ،337

عدّ ة األصول

،336 ،332 ،331 ،329 ،327 ،325

360 ،359 ،358 ،356 ،355

سري أعالم النبالء
الرشائع

(حرف الشني)

رشح اخلمسمئة آية

النبو َّية

30

أردبييل
رشح حال حمّقق
ّ
الش��هاب الثاقب يف وج��وب صالة اجلمعة

صحيح مسلم

غاية املرام

غنائم اآليام

454 ،453

طرائف املقال

317
153

غنية النّزوع يف علم��ي األصول والفروع=

347

الغنية ،208 ،207 ،206 ،202 ،196

84

،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220

118 ،116 ،112

،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237

(حرف الطاء)

طبقات أعالم الشيعة

(حرف الغني)

330 ،319

ال�صراط الــمس��تقيم إلـــ��ى مس��تح ّقــي
التقديم

347 ،184 ،183

اإلرش��اد ،315 ،103 ،102 ،84 ،79

232

(حرف الصاد)

441

غاي��ة امل��راد يف رشح رشح نك��ت

459

الشيعة وفنون اإلسالم

376 ،202

ع��وايل ال�لآيل العزيز َّي��ة يف األحادي��ث

380

العيني
ّ

213،212

علوم احلديث

234،231

امليثمي
رشح
ّ

114

علم أصول الفقه

376

رشح ّ
املهذب

393 ،299 ،285

العدّ ة يف أصول الفقه

367 ،329 ،320

رشح العروة الوثقى

(حرف العني)

عدّ ة الداعي

257 ،254

393

،219 ،218 ،217 ،213 ،212 ،211
،235 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
260 ،246 ،245 ،244 ،243

459
535

(حرف الفاء)

ال��كايف يف الفق��ه

فائق املقال يف احلديث والرجال 448 ،94
فرائد األصول

فرائد السمطني

261 ،219 ،217

235

كتاب فقه الرضا

317

كش��ف الرم��وز

83 ،79

فقه الشيعة

فقه القرآن

،322 ،321 ،320 ،318 ،317 ،316

314

السيايس
الفكر
ّ
فهرستأسامءعلامء الشيعةومصنِّفيهم 441

الفوائد الرضو ّية

الفوائد املدن ّية

(حرف القاف)

قاموس الرجال

القرآن الكريم

الكايف

،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330
،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336

440 ،97

،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،342

41

،355 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349
،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356
،367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،362

115 ،46

368

463

كش��ف الظن��ون ع��ن أس��امي الكت��ب
والفنون

440 ،295

341 ،385 ،341

القرآن بني احلقيقة واملجاز

قصص العلامء

،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323

،116 ،115 ،110

367 ،329 ،316 ،313

(حرف الكاف)

،149 ،87 ،54

،315 ،314 ،311 ،296 ،257 ،252

السلفيعندالشيعةاالثناعرش َّية 434
الفكر
ّ

الفوائ��د الرجال ّي��ة

328

كش��ف الرم��وز يف رشح املخت�صر النافع=

386

الطويس
فهرست
ّ
فهرست مكتبة املسجد األعظم

،215 ،214 ،206

453 ،317

كشف اللثام واإلهبام عن قواعد األحكام=
كشف اللثام ،152 ،102 ،93 ،93 ،85

410

226 ،225 ،198

445

الكشكول

كفاية األحكام

175 ،136 ،105 ،95 ،57 ،56
536

115 ،114

361 ،152

كن��ز العرف��ان ،385 ،384 ،381 ،374

املبادئ العا ّمة لتفسري القرآن

،399 ،398 ،397 ،396 ،394 ،392

األصول 448 ،437 ،436 ،434 ،388

،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386

378

مبادئ الوص��ول إىل علم األصول= مبادئ

املبس��وط يف فق��ه اإلمام َّي��ة

،407 ،406 ،405 ،403 ،401 ،400

،414 ،413 ،412 ،411 ،409 ،408

،101 ،86

،291 ،278 ،260 ،218 ،213 ،102
360 ،337 ،333 ،328

،422 ،421 ،420 ،418 ،416 ،415

جمالس املؤمنني

427 ،426 ،425 ،424 ،423

79

كنز الفوائد يف ّ
حل مشكالت القواعد ،80

جم ّلة فقه أهل البيت

الكنى واأللقاب 314 ،199 ،122 ،110

جممع الفائدة والربهان 462 ،461 ،460

400 ،386

املخت�صر النافع يف فق��ه اإلمام َّية= املخترص

225

لباب النقول

(حرف الالم)

لسان امليزان

اللمع يف أصول الفقه
اللمعة الدمشق ّية

جممع البيان
املحاسن
النافع

453

438

99

373

لوامع النكات

30

الش��يعة= املختلف

مايض النجف وحارضها

317

،134 ،133 ،131

،166 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135

لؤلؤة البحرين ،445 ،119 ،116 ،81
(حرف امليم)

،320 ،317 ،88 ،87 ،36 ،25

خمتلف الش��يعة يف أحكام الرشيعة= خمتلف

لوامع صاحب قراين= رشح الفقيه 233
468

422
184

خمترص كتاب رشائع اإلسالم

اللوامع اإلهل َّية يف املباحث الكالم َّية 422

433

،274 ،270 ،269 ،246 ،224 ،186
،333 ،332 ،331 ،323 ،319 ،296
،442 ،441 ،419 ،368 ،360 ،334
445 ،444 ،443

373
537

،253 ،198 ،152

املعت�بر يف رشح املخت�صر= املعت�بر ،18

م��دارك األح��كام

اإلسالمي 378
املدخل يف التعريف بالفقه
ّ

،319 ،317 ،316 ،271 ،269 ،257

113

،367 ،358 ،354 ،341 ،339 ،338

468 ،466 ،465 ،271

املراسم العلو ّية واألحكام النبو ّية

مراقد املعارف

،252 ،166 ،94 ،88 ،87 ،57 ،53
،337 ،335 ،334 ،327 ،321 ،320

215

439 ،368

مسالك األفهام= مسالك األفهام إىل تنقيح

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقه ّية 353

رشائع اإلس�لام= املسالك ،326 ،152

458 ،457 ،351 ،350 ،348 ،330
مستدرك الوسائل

مستدركات أعيان الشيعة
مستند الشيعة

املس��تند

الوثقى

يف

رشح

معجم رجال احلديث 467 ،466 ،373

177

املغني

201

392

مفت��اح الكرام��ة فـــ��ي ش��ــرح قــواع��د

العلاَّ م��ة

153 ،130
الع��روى

،224 ،152 ،130 ،121

،325 ،315 ،312 ،296 ،252 ،231

234 ،231

،344 ،336 ،335 ،332 ،331 ،326

مرشق الشمسني وأكسري السعادتني ،341

448

مسلم برشح النووي

392

455

مصابيح الظالم

مصنّفات الشيعة يف علم الدراية

معارج األصول

367 ،366 ،354 ،348
مقباس اهلداية

املقترص من رشح املخترص

مقدمة عىل فقه الشيعة

230
456

مقدمة يف أصول التفسري البن تيم ّية

املقنعة

437 ،353

معامل الدين ومالذ املجتهدين= املعامل ،211
464

معامل العلامء...

337 ،123
323
383

335 ،219 ،136 ،58

مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ،104
211

من ال حيرضه الفقيه 343 ،243 ،96 ،94

441
538

مناهج األحكام

املفسين
مناهج رّ
منتقى اجلامن

153

نزه��ة الناظ��ر يف اجلم��ع ب�ين األش��باه

465 ،464 ،455

320

372

والنظائر

نكت النهاية

منته��ى املطل��ب يف حتقيق املطل��ب= منتهى

املطل��ب

94 ،90 ،89

جم��رد الفق��ه والفت��وى=
النهاي��ة يف
ّ
النهاي��ة

،442 ،441 ،334 ،323

456 ،444 ،443

،291 ،288 ،260 ،143

337 ،333 ،330 ،323 ،320

ّ
امله��ذب الب��ارع يف رشح املخت�صر النافع=

هناية املرام

،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125

448 ،437 ،436

ّ
امله��ذب البارع ،122 ،121 ،110 ،54

هناي��ة الوصول إىل عل��م األصول ،435

329 ،323 ،317 ،132 ،131
رباج
املهذب ،البن ال ّ

329،260

املؤتلف من املختلف

93

املوافقات

موس��وعة طبقات الفقهاء
312

محزة

113

النارص ّيات = املسائل النارص ّيات

،219

الناف��ع يف رشح خمت�صر الرشائ��ع

317

نخــــب��ة الفك��ر فــ��ي مصطلح��ات أه��ل
األثر

(حرف اهلاء)

(حرف الواو)

454

الوس��يلة إىل نيل الفضيلة= الوس��يلة ،ألبن

،256 ،252

(حرف النون)

278 ،244 ،220

هداية األبرار

404

موسوعة عظامء الشيعة

468 ،466

96
539

329 ،215 ،87

من�شورا ُتنا
تراث ِ
ف مرك ُز ِ
احل ّلة التابع لقس��م املعارف اإلس�لام ّية واإلنس��ان ّية يف العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
ترش َ
ّ

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:

1.1التأصيل والتجديد يف مدرسة ِ
احل َّلة العلم َّية -دراسة حتليل َّية.
تأليف :الدكتور ج َّبار كاظم امللاَّ .
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

2.2خمترص املراسم العلو ّية.
ِ
الـه َذ ّيل (ت 676هـ).
تأليف :املح ّقق احل يّ ّل ،جعفر بن احلسن ُ
حتقيق :أمحد عيل جميد ِ
احل يّ ّل.
ّ
ِ
ِ
القمة.
3.3مدرسة احل ّلة وتراجم علامئها ،من النشوء إىل ّ
احلسيني.
تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت
ّ
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

4.4معاين أفعال الصالة وأقواهلا.

تأليف :الشيخ أمحد ابن فهد ِ
احل يّ ّل (ت 841هـ).
حتقيق وتعليق وضبط :مركز تراث ِ
احل ّلة.

تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وأخرجه :مرك ُز
5.5املنهج التارخيي يف كتا العلاّ مة ِ
احل يّ ّل (ت 726هـ) وابن داود (ح ًّيا سنة 707هـ) يف علم الرجال.
بيَ
ّ
تأليف :الدكتور سامي محود احلاج جاسم.
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز
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6.6الرتاث ِ
احل يّ ّل يف جم ّلة فقه أهل البيت.
أعدَّ ه وضبطه :مركز تراث ِ
احل َّلة.

و�سي�صد ُر قري ًبا

املصورة.
7.7موسوعة تراث احل َّلة
َّ

ِ
تراث الحِ َّلة.
إعداد :وحدة اإلعالم .مركز

8.8موسوعة اللغويني احل ِّل ِّيني

املوسوي
تأليف :أ .م .د .هاشم جعفر حسني
ّ
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

حللَّة
ومن الأعمال التي قيد التحقيق ،مبراجعة و�ضبط مركز تراث ا ِ
9.9إجازات احلديث احل ّل ّية.

حممد كاظم رمحتي.
مجع وحتقيق :أّ .

1010اإلجازة الكبرية.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املـُطهر العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت  726هـ).
َّ
ّ

الفتالوي.
حتقيق :املرحوم كاظم عبود
ّ

1111حتصيل النجاة يف أصول الدين.

تأليف :فخر املح ّققني حممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل (ت771هـ).
َّ
َّ

حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1212التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ خرض بن حممد احلبلرودي ِ
احل يِّ ّل (ت850هـ).
ّ
َّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1313حاشية إرشاد األذهان.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
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الربوجردي.
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ

1414درر الكالم ويواقيت النظام.

تأليف :السيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسيني ِ
احل يّ ّل (بعد1063هـ).
ّ
ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّيد جعفر
ّ
ّ

احلل (ت726هـ).
1515العلاّ مة يّ ّ

حممد مفيد آل ياسني.
تأليف :دّ .

وتطور احلركة الفكر ّية يف احل َّلة.
1616فقهاء الفيحاء،
ّ

تأليف :الس ّيد هادي الس ّيد محد كامل الدين (ت1405هـ).

األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .
1717الفوائد ِ
احل ِّل ّية.
احلل.
عيل جميد يّ ّ
تأليف :أمحد ّ

1818كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.

النييل (كان ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ

1919كشف اخلفا يف رشح الشفا.

تأليف :احلسن بن يوسف ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
َّ

حتقيق :الشيخ جميد هادي زاده.

2020املختار من حديث املختار.

احلل (بعد 745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
البجيل يّ ّ
ّ
حتقيق :مركز تراث احل ّلة.

2121مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املـُطهر ،العلاّ مة ِ
احل يّ ّل (ت  726هـ).
َّ
ّ

حممد غفوري نژاد.
حتقيق :د .الشيخ ّ
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2222مزارات احل ّلة الفيحاء ومراقد علامئها.

تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت.

2323منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :الدكتور محيد عطائي نظري.

القصاد يف رشح بانت سعاد.
2424منهج ّ

احلل (بعد 745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
البجيل يّ ّ
ّ
األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .

احلل (ت726هـ).
2525املوسوعة الرجال ّية للعلاّ مة يّ ّ

وتشتمل :حتقيق كتاب (خالصة األقوال) ،مع إضافة حوايش ٍّ
كل ِمن :الشهيد الثاين،

والشيخ حسن صاحب املعامل ،والشيخ البهائي ،وحتقيق كتاب (إيضاح االشتباه)،
احلل يف كتبه األخرى).
وتأليف كتاب بعنوان( :املباين الرجال ّية للعلاّ مة يّ ّ

حممد باقر ملكيان.
حتقيق :الشيخ ّ

2626موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ نصري الدين عيل بن حممد القايش ِ
احل يِّ ّل (ت 755هـ).
ّ
ّ
األمحدي.
حتقيق :الشيخ مصطفى
ّ

ٍ
احلل سنة (677هـ) يف مقام
2727هنج البالغةُ ،يطبع بالفاكس ميل عىل نسخة كتبها تلميذ العلاّ مة يّ ّ
صاحب الزمان يف ِ
احل َّلة.
2828هنج املسرتشدين.

احلل احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
َّ
تأليف :العلاّ مة يّ ّ

األمحدي.
حتقيق :الشيخ مصطفى
ّ
حتقيق :مركز تراث ِ
احل َّلة.
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