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احل�سون
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�ص البحث
ملخَّ ُ
تكون َّ
ُ
فني،
دأب الفقها ُء قدي ًام وحديث ًا عىل بيان املواضيع التي
حمل ابتالء املك َّل َ
َ
وذلك من خالل تدوين مؤ َّل ٍ
َ
ف يف
ومورد اخلالف والتساؤل ،والتَّعريف هبا؛

ِ
ٍ
ٍ
الرسائل
ذلك ،من
كتاب أو رسالة ،حسب املوضوع املبحوث عنه .ومن تلك َّ

الفقه َّية التي ُخ َّط ْت كي تُعالج موضوع ًا َّ ً
السمك) ،التي
مهم (رسال ٌة يف تذكية َّ

عيل بن حسن
أ َّلفها العامل اجلليلّ ،
الس ِّيد عبد َّ
والشيف النّبيل ،آية اهللَّ ،
الر َّزاق بن ّ
حللو).
ابن سلامن ،املل َّقب بـ(ا ُ
لقدِ اتَّبع املؤ ِّلف يف رسالته هذه منهجية العرض والتَّحليلِ ،
ومن َث َّم إبداء
َّ
الفقهي يف املسألة.
الرأي
ّ
َّ

وقدْ دار البحث يف مخس مسائل ،وأربعة فروع ،وفائدة ،وأربعة إيضاحات،

وهي كاآليت:

السمك إىل التّذكية.
املسألة األُوىل :احتياج َّ
املسألة ال َّثانية :ما اتَّفق من صور التّذكية.

خذت ح َّي ًة.
وثبت سمكة ُفأ
املسألة ال َّثالثة :ما لو
ْ
ْ

السمك أم ال؟
الرابعة :هل اإلسالم رشط يف تذكية َّ
املسألة َّ

السمك إىل املاء ومات فيه.
املسألة اخلامسة :لو عاد َّ

َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

وأ َّما الفروع ،فهي كاآليت:

األولَّ :
الذكاة رشع ًا.
الفرع َّ

الفرع ال َّثاين :هل نظر الصياد ٍ
كاف عن أخذه؟
ّ

والضابط فيها.
الصيد ّ
الفرع ال َّثالث :آلة َّ

الرابعُ :حكم آلة صيد الكافر.
الفرع َّ

السمك اخلارج من املاء من قبل نفسه وموته
وأخري ًا َذك ََر فائدة يف ُحكم َّ

خارجه.

تتصور للمسألة.
وأربعة إيضاحات قدْ
َّ

مسودة املؤ ِّلفُ ،عثِر
وقد اعتمدنا يف التَّحقيق عىل نسخة يتيمة ن ُِس ْ
خت عىل َّ

عليها يف مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة يف النّجف األرشف ،برقم،)1-57( :
وبدا اسمها ونسبتها إىل مؤ ِّلفها واضحني كام يف مقدّ مة الكتاب.

عيل ابن ّ
الشيخ حسني ابن ّ
وناسخها :هو ّ
الشيخ حسن آل املقدَّ س
الشيخ ّ

ّ
البحراين بسنة ( ،)#1325وبلغت عدد صفحاهتا ( )16صفحة.
الشيخ سليامن
ّ
ٍ
وقدْ عملنا عىل ختريج وضبط النّصوص ،وحتقيق ِّ
مسألة وتبويبها ،ووضع
كل
العناوين َّ
اللزمة بني معقوفتني ،واالستدالل عىل بعض املطالب التي حتتاج إىل

ذلك ،وتوضيح ما حيتاج إىل التّوضيح من غريب ال ُّلغة وغريه ،وال ندَّ عي الكامل
جل ذكره ،وعال شأنه ،وله احلمدُ أوالً و ِ
يف ذلك ،فالكامل ل ُه َّ
آخر ًا.
َّ
ُ

ُ
تراث الب�صرة
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Abstract
Religious scholars are always keen to bring to light and
introduce life subjects which are of concern for common
people, together with some subjects that bear differences
and inqueries. Such efforts are crystallized in the form of
a book, a treatise, a letter, etc, depending on the topic
concerned. The treatise under study is an example. The
author has adopted the survey and analysis approach,
followed by the religious opinion on the matter in question.
The present paper tackles five main matters, four
minor points, and four explanations. The main theme is
about the religiously right way of slaughtering fish to be
more permissible to people. Based on Islamic doctrine,
slaughtering fish covers catching fish, fishing tools, etc. The
study is based on a single manuscript (16 pages) found in
Imam Hakeem Library in Holy Najaf. The original texts have
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been verified, investigated, interpreted and then classified
adding the necessary titles. Any linguistic peculiarities
have been explained.
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الر ِ
الر ِحي ِم
محن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

مقدمة التّحقيق
ّ

احلمدُ هلل الذي هدانا إىل طي ِ
وأنعم علينا ِمن نِعمه التي ال
بات ما أح َّله لنا،
ِّ
َ
ٍ
ٍ
بعمل ،وصالته وسالمه عىل َمن هبم تُزكَّى أفعالنا ،وتُقبل
بعدد ،وال تُقدَّ ر
ُت َص
بني ال ّطاهري َن.
حمم ٍد وآله ال ّط ِّي َ
أعاملناَّ ،
تكون َّ
ُ
فني،
دأب الفقها ُء قدي ًام وحديث ًا عىل بيان املواضيع التي
حمل ابتالء املك َّل َ
َ
وذلك من خالل تدوين مؤ َّل ٍ
َ
ومورد اخلالف والتساؤل ،والتَّعريف هبا؛
ف يف

ِ
ٍ
ٍ
الرسائل
ذلك ،من
كتاب أو رسالة ،حسب املوضوع املبحوث عنه .ومن تلك َّ

الفقه َّية التي ُخ َّط ْت كي تُعالج موضوع ًا َّ ً
السمك) ،املاثلة
مهم (رسال ٌة يف تذكية َّ

فقال«:أحببت ْ
أن
أفصح مؤ ِّلفها عن سبب تأليفه يف مقدِّ متها،
بني أيدينا ،فقدْ
ُ
َ

السمك؛ ألنَّه عا ُّم البلوى» ،وقدْ وجد (مركز
أذكر رسال ًة يف خصوص ذكاة َّ
تراث البرصة) التَّابع لقسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية يف العتبة
ِ
ٍ
علامء البرصة من خالل حتقيق
بمكان إحياء تراث
الضورة
الع َّباس َّية املقدَّ سة من ّ

مؤ َّلفاهتم ،وإخراجها إىل القارئ باملستوى َّ
اللئق واملطلوب ،وقدْ وقع االختيار

كثري النَّفع.
عىل حتقيق هذه ِّ
الرسالة؛ لكون موضوعها عا َّم البلوىَ ،

َّ
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الصفحة األُوىل من املخطوطة
ّ
ُ
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الصفحة األخرية من املخطوطة
ّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

ُ
ترجمة امل�ؤ ِّلف

ا�س ُمه ون�س ُبه ولق ُبه
حللو) ،ابن
عيل بن حسن بن سلامن ،املل َّقب بـ(ا ُ
الس ِّيد عبد َّ
هو َّ
الر َّزاق بن ّ

اجلزائري،
سيني،
ّ
حل ّ
عيل بن سعد بن عبد اهلل بن محاد ،ا ُ
َّ
الس ِّيد سعد بن فرج اهلل بن ّ

حللو ،وينتهي نسبه إىل اإلمام موسى بن
الر َّزاق ا ُ
بالس ِّيد عبد ّ
ّجفي ،املعروف َّ
الن ّ

جعفر.

رسة علوي ٍة ُعرفت ِ
فهو من ُأ ٍ
نزحت من ال ّطائف إىل العراق
بالعلم والعلامء،
ْ
َّ
زمن ٍ
منذ ٍ
بعيدَّ ،
ذت من شامل البرصة وبطائحها ،وبالتَّحديد اجلزائر وص َّباغ َّية
فات ْ
محاد ،-ومنه
حممدّ -
الس ِّيد عبد اهلل بن ّ
املدينة ،وطن ًا هلا ،وتنتهي ُأرسة آل احللو إىل َّ

عت هذه األُرسة الكريمة؛ إ ْذ أعقب ثالثة أوالد ،وهم:
تفر ْ
َّ
حللو.
الس ِّيد فرج اهلل ،ومنه تنحدر ُأرسة آل ا ُ
َّ -1
اجلزائري.
الس ِّيد نعمة اهلل ،ومنه تنحدر ُأرسة آل
ِّ
َّ -2

الس ِّيد نجم الدِّ ين ،ومنه تنحدر ُأرسة آل نجم الدِّ ين ،أو النّواجي.
ّ -3

َ
حللو) -مع َّ
حيملون لقب
أن أجداد هذه األُرسة القدماء كان
و ُل ِّقب بـ(ا ُ
األول؛ إذ كان ذا
الس ِّيد سلامن َّ
ّ
اجلزائري -نسبة إىل أحد أجداد األُرسة ،وهو َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومجال ،وكثري ُّ
الذ ِّر َّية واألوالد ،واخلدم واألتباع ،فكان أهل
وهيبة
طلعة هب َّي ٍة،
ُ
تراث الب�صرة
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حللو،
الس ِّيد ا ُ
ذلك الزمان إذا رأوا أتباعه وخدمه يقولون هذا من أتباع أو خدمة َّ
فصار لقب ًا له ولعائلته ،ف ُل ِّقب به مجيع أفراد األُرسة ِمن بعده(((.

والد ُته ون�ش�أ ُته
حللو يف النَّجف األرشف يف حدود سنة (،)#1275
الر َّزاق ا ُ
الس ِّيد عبد َّ
ُولد َّ
بعد هجرة العائلة إليها يف حدود عام (ٍ )#1000
الس ِّيد
بأمر من جدِّ هم األعىل َّ
الس ِّيد فرج اهلل.
عبد اهللَّ ،
وأول َمن هاجر منهم ولده َّ

الزعامتني
عيل احللو ،الذي ْ
آلت إليه ّ
نشأ وتر َّبى يف أحضان والده َّ
الس ِّيد ّ

الدِّ ين َّية واألُرس َّية ،فقدْ كان وحيد عرص ،وفريد دهره ،قدْ َّبز يف العلم مجيع

أقرانه ،وشهد بفضله ُّ
كل إخوانهُ ،يشار إليه بالبنان ،حتَّى ك ُثر مق ِّلدوه وأتباعه
وآلت إليه مقاليد ُأمورها ،فن ََهل ِم ْن فيض
تذكر األُرسة،
ْ
يف جنوب العراق ،كام ُ
َ
علمه وفضله ،وترعرع يف أحضان هذه َّ
الفضل
السامية،
فكان كأبيه يف ْ
الشخص َّية َّ
ِ
والعلم ،مل َّ
يشك يف قدس َّيته وفضله اثنان.

وقدْ َ
الرجال ،قدْ عقد عليه والده
كان ُمنذ صباه معقد اآلمال ومفخرة ِّ
وعشريته َّ
هبمته اجلبال،
مهة عالية ،ونفس ساميةُ ،يطاول َّ
كل اآلمال ،وكان ذا َّ

وحيكي بشممه وإبائه أجدا َده العظام(((.

درا�س ُته وف�ض ُله
ما أن اشتدَّ عوده وقويت سواعده ،حتَّى عكف عىل حتصيل العلوم الدِّ ين َّية

عند مج ٍع من علامء عرصه ،فدرس مبادئ العلوم احلوزو َّية عىل بعض األفاضل،
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

حممد احللو ،والزم يف أوائل أمره
الس ِّيد َّ
وعمه َّ
عيل احللوُّ ،
منهم :والدُ ُه َّ
الس ِّيد ّ
َّ
والس ِّيد حسني بحر العلوم(((.
الس ِّيد مهدي
القزوينيَّ ،
ّ
العلمتني َّ

السطوح العالية عىل يد أعالم عرصه حتّى نال ُرتبة االجتهاد،
ثم حرض ُّ
َّ

منهم:

َّ -1
اخلراساين(صاحب الكفاية).
حممد كاظم
الشيخ املح ِّقق َّ
ّ

َّ -2
حممد طه نجف.
الشيخ َّ

اخللييل(((.
 -3املريزا حسني
ّ

اهلمداين.
األخالقي حسني قيل
 -4املوىل
ّ
ّ
َّ -5
الكاظمي.
حممد احلسني
ّ
الشيخ َّ
حممد بحر العلوم(((.
الس ِّيد َّ
َّ -6

الرشتي(((.
 -7املريزا حبيب اهلل
ّ

املامقاين ،والزمه طويالً ،و ُأجيز منه إجازة
حممد حسن بن عبد اهلل
َّ -8
ّ
اجتهاد مطلقة(((.
َّ -9
رصح نفسه يف خمطوطته هذه.
الشيخ
ّ
اجلواهري ،كام َّّ

مرجع َّي ُته ومكان ُته الدِّين َّي ُة

مل تُثنِه مشاغله املتكاثرة ،وعوائله الكثرية والعديدة ،خصوص ًا بعد وفاة والده

وعمه ،وقيامه بأعباء زعامة األُرسة ،عن اجلدِّ واالجتهاد يف حتصيل العلوم،
ِّ
حتَّى تأ َّلق نجمه ،وأصبح ُيشار إليه بالبنان ،وط َّبق اسمه أنحاء العراق واخلارج،

املامقاين؛ إ ْذ رجع إليه يف التّقليد بعض
وتوجهت إليه األنظار بعد وفاة ُأستاذه
َّ
ّ
ُ
تراث الب�صرة
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أهايل جنوب العراق من أهايل اجلزائر وال ُقرنة وبني َأسد وسوق ُّ
الشيوخ
وغريهمَّ ،
الشيف.
الصحن
احليدري ّ
ّ
وتول إمامة اجلامعة يف َّ

وصلت إىل إيران ،فبعث له شاه إيران
ومل تنحرص شهرته يف العراق فقط ،بل
ْ

(((
اإليران بحمله إليه بنفسه ،والتامسه عىل قبوله ،فقبله
فري
الس َ
وسام ًا  ،وأمر َّ
ّ
ِ
الس ِّيد بعد امتنا ٍع وتر ُّد ٍد
شديدين(((.
َّ

تالمذ ُته

أن برع يف ِ
الفقه واألُصول ،تصدَّ ى إىل البحث والتّدريس يف النّجف
بعد ْ َ

األرشف ،فتتلمذ عىل يديه طائفة من َّ
طلب العلم ،فكانوا أه ً
والفضل،
ال للعلم
ْ
كانت داره خمتَلف ًا للعلامء َّ
وطلب العلم ،لكن مل تذكر املصادر ّإل القليل
حتَّى
ْ

من تالمذته ،منهم:

حممد رضا بن قاسم بن ّ
َّ -1
اوي ،درس عنده البحث
الغر ّ
حممد َّ
الشيخ َّ
الشيخ َّ

اخلارج(.((1

حممد رضا احللو(.((1
الس ِّيد عبد احلسني بن َّ
َّ -2

ّ -3
الس ِّيد حمسن احللو(.((1
الس ِّيد عمران ابن َّ
العلمة َّ

الشيخ حسن آل املقدَّ س ّ
عيل ابن ّ
الشيخ حسني ابن َّ
َّ -4
الشيخ سليامن
الشيخ ّ

البحراين ،ناسخ هذه املخطوطة.
ّ

�آثا ُره العلم َّي ُة
خضم أعامله املتعدِّ دة ،ومسؤول َّياته الكبرية ،وانشغاله يف البحث
بني
ِّ
والتّدريس ،وتصدِّ يه لزعامة األُرسة ،وتصدّ ره للمرجع َّية الدِّ ين ّية ،وقرص مدَّ ة
َّ
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حياته؛ إذ مل يكن بني والدته ووفاته أكثر من األربعة واألربعني عام ًا ،ويف غضون

ستَّة عرش عام ًا ،أو العرشين عام ًا ،استطاع ْ
أن يرتك ترك ًة علم َّي ًة ق ِّيم ًة أ ْثرت املكتبة
ٍ
ٍ
ورسالة إىل التّسعة والعرشين كتاب ًا،
كتاب
اإلسالم َّية ،وبلغ عدد مؤ َّلفاته ما بني

أشهر ،وأكثرها عا ٌم ،أحىص ذلك خبري
ويف بعضها مل يكن بينها وبني اآلخر ّإل
ٌ

هراين يف ذريعته ،بل َّ
هذا الباب ّ
العلمة ّ
لعل هناك من آثاره
الشيخ آقا بزرك ال ّط ّ

السمك)؛ إ ْذ
ما مل يصل إلينا عينه أو ذكره ،كام هو احلال يف رسالته هذه (تذكية َّ

مل يذكرها ُّ
مسودة
كل َمن ترجم له ،وبقيت بني الكتب واملخطوطات؛ إ ْذ كانت َّ
عىل ِّ
الس ِّيد خالد
خط مؤ ِّلفها إىل وقت العثور عليها ِمن حفيد
َ
املرتجم له فضيلة َّ
العلمي ،وقدْ عمل عىل تأليف
احللو ،ا َّلذي عكف عىل تت ّبع آثار العائلة وتراثها
ّ
صفحات مرشقة من تراثها يف كتابه املطبوع (أعالم ُأرسة آل احللو) ،وإليك ما

أجادت به أنامله من اآلثار:

فقهي استدال ٌّيل يف عرشين جم َّلد ًا.
 -1جامع األحكام :وهو كتاب يف
ٌّ
كل ٍ
هراين تاريخ إهناء ِّ
وقدْ و َّثق ّ
جزء منها ،بعد رؤيته هلا
الشيخ آقا بزرك ال ّط ّ
وا ِّطالعه عليها(.((1
مستقل ،وليس رشح ًا عىل ٍ
ٌّ
يشء من
 -2كتاب ال َّطهارة :وهو كتاب استدال ٌّيل
الكتب الفقه َّية ،يف سبعة جم َّلدات(.((1
طلبه ّ
الرضاع َّية املبسوطة :أ َّلفها بالتامس مج ٍع ِمن َّ
الذين كانوا
الرسالة ِّ
ِّ -3
شوال عام
الصيام ،وفرغ منها يف ال ّثاين من َّ
الرضاع يف شهر ِّ
يقرأون عليه بحث ِّ

(.((1()#1325

فتوائي يف العبادات إىل آخر
الراغبني :وهو كتاب
ّ
ُ -4منية العاملني وبغية َّ
ُ
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ِ
بعض اإلخوان ،وفرغ منه يف ( 23ربيع
اخلمس ،يف جم َّل ٍد ضخ ٍم ،أ َّلفه بالتامس

األول.((1()#1326/
ّ

وقال فيها ّ
وداين:
الشيخ كاظم ّ
الس ّ
ِ
الر ِ
اغب)
ُخذ ُاهلدى َعن ( ُبغية ّ
ِ
ِ
أحكامها منهج ًا
واستقص ِمن

فهي ُمنى ال َّط ِ
الب
واعمل هبا َ
ِ
ِ
انجل يف واضحِ اللَّ
َ
حب
قد
ِ
ِ
ِ
َــــــائب
للوحي ِم ْن ن
أكر ْم بــــه َ

للهدَ ى
أقــــــا َم عن ُه نــــــائب ًا ُ
وقدْ ُطبعت يف مطبعة احلبل املتني يف النَّجف األرشف ،وعليها تعليقات

ّ
أرجع مق َّلديه العرب إىل كتاب املنية مع األخذ
الشيخ عبد اهلل
املامقاين ،فقدْ
َ
ّ
الر َّزاق احللو.
بتعليقاته ،التي
الس ِّيد عبد َّ
تتضمن املسائل اخلالف َّية مع َّ
َّ
 -5تفسري القرآن.

السمك :وهي املخطوطة املاثلة بني أيدينا ،وقدْ فرغ من
 -6رسالة يف تذكية َّ

حمرم احلرام (.((1()#1325
تأليفها يف الثالث من َّ

� ُ
أقوال العلما ِء فيه
حللو بعيد ًا عن األوساط العلم َّية ،ومل يكن غائب ًا
الر َّزاق ا ُ
الس ِّيد عبد َّ
مل يكن َّ

ُّ
(الغري) عىل
وحمط األنبياء واألولياء
عنها ،فهو ابن حارضة العلم والعلامء،
ّ

والسالم .فقدْ ُولد يف مدينة العلم ،ونشأ وتر َّبى يف بيت
مرشفه أفضل َّ
الصالة َّ
ِّ
ٍ
ِ
َّ
والزهد واملعرفة ،فليس بالغريب
وانسل من
العلم والعلامء،
ساللة ُع ْ
رفت بالعلم ّ

ْ
أن تسمع أو تقرأ عنه كلامت املدح وال ّثناء ممّن عرفوه وعايشوه ،وإليك بعضها:

الرواية«:وممَّن
الس ِّيد شهاب الدِّ ين
املرعيش عند ذكره ملشاخيه يف ِّ
 -1قال َّ
ّ

َّ
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حجة اإلسالم
أروي عنه :العامل اجلليل،
ّ
والشيف النّبيل ،التّقي الورعّ ،
عيل بن حسن بن سلامن بن سعد بن فرج اهلل،
الس ِّيد عبد َّ
واملسلمنيَّ ،
الر َّزاق بن ّ

النجفي (آل احللو)»(.((1
اجلزائري،
املوسوي،
احلسيني،
ّ
ّ
ّ
ّ

 -2قال َّ
الشيخ آقا بزرك ال ّطهراين «:كان بارع ًا يف الفقه ،أ َّلف فيه كتب ًا ق ِّيمة،

ٍ
كام كان عىل
الصالح والتّقوى ،حيرتمه عارفوه وجي ُّلونه ،وقدْ
جانب عظي ٍم من َّ

كان مالذ ُأرسته ،حيرض أفرادها صالته ،وجمالسه مع كثري من األخيار ،وقدْ
التدد إليه ،وأستزيدُ ِمن ِ
داره عدَّ ة سنني،
وكنت ُأكثر ّ
لقائه ،وأستفيدُ
ُ
ُ
جاورت َ

من بركاته»(.((1

 -3قال َّ
املامقاين يف استدراكه عىل (خمزن املعاين)«:من
حممد رضا
الشيخ ّ
ّ
عريقةِ ،
ٍ
ُأ ٍ
رسة علم َّي ٍة
الشيفة ،فقي ٌه ُأصو ٌّيل متض ِّل ٌع ،وجمتهدٌ
ومن البيوتات العلو َّية ّ
ٌ
جليل متت ِّب ٌع»(.((2

 -4جاء يف موسوعة طبقات الفقهاء« :كان فقيه ًا بارع ًا من كبار علامء

اإلمام َّية وجماهدهيم»(.((2

زهدُه و�أخال ُقه
التاجم ،وما نَقل عنه ّ
الذين عايشوه وشاهدوه ،ما هو ّإل
ما نقلته كتب ّ

جانب يسري من خصاله احلميدة ،وورعه وتقواه ،وتواضعه وزهده ،فقدْ كان
ٌ

رمحه اهلل عىل ال ّظاملني واملفسدين شديد ًا غليظ ًا ،ويف الوقت نفسه كان باملؤمنني
والضعيف ،حتّى كانت
الغني والفقري،
رؤوف ًا عطوف ًا ،يستوي عنده
والقوي ّ
ّ
ّ
داره خمتَلف ًا للعلامء الفطاحل ،وجنا ُبه
وكهف ًا َّللجئني ،قدْ
للمعوزينْ ،
ً
مأوى ُ
ُ
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ِ
ر َّبى طائف ًة كبري ًة من َّ
خترج بعضهم.
طلب العلم ،وعىل يديه َّ

مهة عالية ،ينظر إىل َّ
طلب
مجع مع العلم والكرم والتّقوى أخالق ًا زاكية ،و َّ

العلم نظرة الوالد العطوف ،ويقوم بقضاء حوائج إخوانه بنفسه ،ويته َّلل وجهه

فرح ًا واستبشار ًا ْ
إن ُو ِّف َق لقضاء حوائجهم.

تتعس عليه األُمور أحيان ًا،
عز ُة املؤمنني،
وشمم آبائه ال ّطاهرين ،وقدْ
له َّ
َّ
ُ
ٍ
ّجمل ،و ُينشدُ َ
قول ّ
الشاعر:
فيلتزم حينئذ بالت ُّ
(وإذا ت ُْص َ
جتم ِل).
بك خصاص ٌة َّ
اختذه آية اهلل َّ
املامقاين أخ ًا ،ومستشار ًا ،وعضد ًا ،فكان ال
حممد حسن
الشيخ َّ
ّ

املامقاين األموال
كانت ُتبى آلية اهلل
يقطع أمر ًا دون أخذ رأيه ومشاورته ،وقدْ
ْ
ّ
الشع َّية ،وتقسيامته يف النّجف مشهورة معروفة ،وكان يدعو
اجلزيلة من احلقوق ّ
الس ِّيد إىل داره ،و ُيدخله إىل احلجرة التي فيها األموال ،ويقول لهُ :خ ْذ منها ما
َّ

غني جدَّ ًا،
الس ِّيد ،ويقول لهِّ :إن ٌّ
فيتبسم َّ
فإنا أموالكم ،وأموال جدِّ كمَّ ،
تشاءَّ ،
ٍ
لح عليه َّ
حاجة ،وهل سمعت
الس ِّيد :هل أخربك أحدٌ أنَّني يف
ف ُي ُّ
الشيخ ،فيقول له َّ
الشيخ بالنّفي ،فيقول لهِ :
منِّي شكاية؟ ف ُيجيبه َّ
فل َم هذا اإلحلاح إذن ،فيقول له
ٍ
الشيخْ :
حاجة ،فلك أقرباءُ ،
ّ
الس ِّيد:
إن مل تكن أنت يف
فخ ْذ وأعطهم ،ف ُيجي ُبه َّ
سمعت ِمن أحدهم شكاية؟
ِّإن قدْ كفيتهم املؤونة ،فهل
َ

فلم رأى ّ
الشيخ  هذه الع َّفة وهذا اإلباء ،جعله شعاره ،ودثاره ،وقدَّ مه عىل
ّ
ٍ
ٍ
ِّ
وصديق ،حتَّى عىل أوالده ،فكان ال ُيعطي أحد ًا ّإل برأيه ومشورته،
قرابة
كل

أن َ
والتمس منه ْ
يقسم عىل مجيع ال ّطالب العرب
مقس َ
َ
مني من حتت يدهِّ ،
جيعل ِّ

وفقرائهم»(.((2

َّ
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جها ُد ُه
مل تقف جهوده ومسؤول َّياته يف سبيل خدمة الدِّ ين والتّش ُّيع عند اجلانب
ِ
السالح إىل جانب القلم،
العلمي واجلهاد بالقلم وال ِّلسان فحسب ،بل محل ِّ
ِّ
بعد ما أصدر علامء الدِّ ين واملراجع فتاواهم بوجوب اجلهاد ضدَّ اإلنجليز،

كان هو يف طليعتهم ،وأصدر فتواه بوجوب اجلهاد ،وأعلن أنّه خارج إىل
تعرض العراق
اجلهاد بنفسه دفاع ًا عن اإلسالم وعن بالد املسلمني ،وحينام َّ

الربيطاين عام (،)#1333/1914
قوات االحتالل
للغزو واالحتالل من قبل َّ
ّ
واستنجدت الدّ ولة العثامن َّية باملرجع ّية الدِّ ين َّية يف النَّجف ،وكتب أهل البرصة

كُتب ًا إىل العلامء يستنهضوهنم ،أفتى العلامء باجلهاد ،وتصدَّ روا بأنفسهم كتائب
املجاهدين ،وخرجوا خلوض املعارك من النّجف األرشف وكربالء والكاظم َّية،

ومعهم زعامء العشائر ،ورؤساء القبائل ،والت َّّجار ،وكثري من أبناء العراق ،وكان

الر َّزاق احللو من أبرز العلامء ّ
الذين جاهدوا بالقول والعمل من اليوم
الس ِّيد عبد ّ
َّ
ودوهنا يف كتابه
الس ِّيد شهاب الدِّ ين
املرعيشَّ ،
ّ
األول ،وقدْ شهد هذه األحداث َّ
ّ

الس ِّيد عبد
(اإلجازة الكبرية) ،أو (ال ّطريق
َّ
الرواية عن َّ
واملحجة لثمرة املهجة) يف ِّ

الر َّزاق احلُلو ،وإجازته ّ
الشفه َّية يف أثناء هذا احلدث فقال«:كان ممَّن خرج
ّ
وكأن
إىل دفع اجليش
الربيطاين عند دخوله العراق وحماربته مع الدّ ولة العثامن َّيةِّ ،
ّ

العلوي مملوءة بالنَّاس من شيوخ العشائر والعلامء
الشيف
الصحن ّ
ّ
به يف َّ

والت َّّجار واألُمراء وسائر ال ّطبقات عىل اختالف أصنافهم ،وهو عىل املنرب ،هي ِّيج

اغستاين)
(حممد ﭽـاﭽـان الدّ
النّاس إىل الدِّ فاع ،وكان يف ذلك األ َّيام القائد العا ّم ّ
ّ
ٍ
ٍ
من أعاظم ُأمراء الدَّ ولة العثامن َّية جالس ًا يف املجلس ،وكان رج ً
ووقار
سكينة
ال ذا
ُ
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الس ِّيدُ مسدالً ذؤابة عاممته ،قائ ًام عىل عريشة املنرب ،آخذ ًا بيده
و ُأ َّبة ،وكان َّ
الراية املعروفة باخليرب َّية :وهي لواء ُيقال َّ
كانت بيد
إن عودها هي العودة التي
ْ
َّ

الس ِّيد ُينادي بأعىل صوته :يا معارش املسلمني،
األمري يوم فتح خيرب ،وكان َّ

اعلموا َّ
أن اإلسالم أصبح غريب ًا ،وقدْ هجم عىل بالد
علم أمري املؤمننيُ ،
هذا ُ

اسمه تعاىل ،و ُيتىل
اإلسالم جيش الكفر ،فادفعوا عنها ،فيها مشاهد ُيذكر فيها ُ

ذكره.

ٍ
َفع َل ِ
ت األصوات بالبكاء والعويل ،فرتى النّاس بني صارخٍ
ومناد :وا
َ

حممداه ،وباجلملة كان ذلك اليوم مشهود ًا ،ورقى بعده
إسالماه ،وا ديناه ،وا َّ
َّ
يب ،وبعدمها عدّ ة من
حممد سعيد احل ُّبو ّ
الس ِّيد َّ
العلمة األُستاذ األديب آية اهلل َّ

العلامء واخلطباء»(.((2

الر َّزاق احللو َّأول املجتهدي َن ّ
الساموة يف
الذين وصلوا إىل َّ
الس ِّيد عبد َّ
فكان َّ

طريقه إىل ساحة احلرب ،وكان معه تسعة من أتباعه ،فنصب خيامه عىل ّ
الشاطئ
قي من النّهر ،وبعد يومني من وصوله ،وردتْه برق َّية من الوايل (جاويد باشا)،
ّ
الش ّ

الزهراءْ 
أن
يتوسل إليه برسول اهلل وآل البيت وفاطمة َّ
الذي كان يف البرصةَّ ،

رسع يف املجيء إليهم؛ إ ْذ ّ
الس ِّيد
ُي َ
فلم قرأ َّ
إن البرصة مهدَّ دة ،وهم يف ضيق شديدَّ ،

السفن حاالً.
الربق َّية نادى أصحابه ،فأمرهم بتقويض اخليام ،ووضعها يف ُّ

الساموة :-إنَّه
يقول عبد العزيز َّ
القصاب يف مذكَّراته -وكان آنذاك قائمقام َّ

الريح ،غري َّ
الرحيل.
الس ِّيد ّ
أرص عىل َّ
أن َّ
الرحيل لشدَّ ة ِّ
بالت ُّيث يف َّ
نصح َّ
الس ِّيد َّ

السقوط،
الر َّزاق إىل ال ُقرنة كانت البرصة عىل وشك ّ
الس ِّيد عبد َّ
وعند وصول َّ

فأخذ جيمع املجاهدين من أفراد عشائر اجلزائر (املدينة) املق ِّلدين له يف أنحاء
َّ
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ال ُقرنة ،ويقدِّ مهم إىل القائد للمدافعة(.((2

و ُيذكر َّ
عت عىل ثالثة حماور رئيسة ،هي:
توز ْ
أن جبهات القتال َّ

احليدريَّ ،
وشيخ
 -1القلب :مركزه ال ُقرنة ،يقو ُده من العلامء( :مهدي
ّ

الر َّزاق احللو يف
الكاشاين،
الشيعة ،ومصطفى
ّ
والس ِّيد وعبد َّ
وعيل الدّ اماد)َّ ،
ّ
ّ
اجلانب اآلخر من النّهر.

 -2اجلناح األيمن :مركزه ُّ
يب،
(حممد سعيد احل ُّبو ّ
الشعيبة ،ويقوده من العلامءَّ :

وباقر حيدر ،وحمسن احلكيم).

اخلاليص
 -3اجلناح األيرس :مركزه احلويزة ،ويقوده من العلامء( :مهدي
ّ
وولده ،وجعفر َّ
اجلزائري ،وعيسى كامل الدِّ ين)(.((2
الشيخ رايض ،وعبد الكريم
ّ

حممد
الس ِّيد َّ
عمه َّ
الر َّزاق احللو إىل املدينة ،بعث ابن ِّ
الس ِّيد عبد َّ
وقبل وصول َّ

الس ِّيد عبد املحسن احللو ،وعليهام كان اعتامده ،إ ْذ قدَّ مهام
رضا احللو ،وأخيه َّ

الس ِّيد إىل ناحية
بني يديه الستنهاض أتباعه ومريديه من أهايل اجلزائر ،فوصل َّ

املدينة ،فوجد اإلنجليز قد احت ُّلوها ،ورفعوا عليها علمهم ،فاستقبلته هناك
ٍ
ٍ
شديد ،وبعد ْ
أن وعظهم وأعلمهم بوجوب اجلهاد،
بحامس
مجوع العشائر
ثم انحاز من
أمر عىل علم اإلنجليزُ ،فأنزل وكُرس ،ورفع مكانة علم املسلمنيَّ ،

كبري من أهايل
النّاحية املذكورة إىل مكان وسط اهلور قريب من ال ُقرنة ،وتبعه ٌ
مجع ٌ
اجلزائر و ُأمرائهم ،يتقدَّ مهم األمري (حسك آل مبارك) ومجيع أهل بيته وأقربائه،

الس ِّيد وأتباعه شوكة يف أعني اإلنجليز.
فكان َّ

وملا استفحل أمره ،ورأى اإلنجليز ّ
أن وجوده يف هذا املكان خطر عظيم
باخرة حربي ٍة مس َّل ٍ
ٍ
ٍ
حة،
غفلة عىل ظهر
عليهم ،هامجوه يف مركزه عىل حني
َّ
ُ
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فثارت فيه النّخوة
الس ِّيد وأتباعه ّإل وباخرة اإلنجليز قدْ قاربتهم،
ْ
فلم يشعر َّ

وحرض أتباعه عىل مواجهتها ،واهلجوم عليها ،قبل
اهلاشم َّية ،واحلم َّية الدِّ ين َّيةَّ ،

أن تصل فيكون ما ال ُتمد عقباه ،وأراد ْ
ْ
أن يتقدَّ مهم بنفسه ،فقام إليه األمري
الركوب بنفسه ،وقال له :سوف
(حسك آل مبارك) رئيس اإلمارة ،وهناه عن ّ

شمر األمري عن ساعديه ،واستنهض عشريته وأتباعه،
ثم َّ
رشها بإذن اهللَّ ،
نكفي ّ
يني
وركبوا ّ
الزوارق النّهر َّية ،واستقبلوا الباخرة اإلنجليز َّية بحامسهم الدِّ ِّ
ٍ
بفخر
سجله هلم التّاريخ
ونخوهتم العرب َّية ،فكان هلم يف ذلك اليوم عمل مشكور َّ
ٍ
وإعجاب؛ فقدْ ض َّيقوا عليها اخلناق ،وقطعوا عليها َّ
الرجعة ،وكانوا ُيلقون
خط َّ
أنفسهم يف أحضان املوت ،ومل ترهبهم مدافع اإلنجليز ال ّثقيلة ،وال َّ
رشاشاته

أن تستسلم هلم لوال ْ
املزعجة ،فكادت الباخرة ْ
أن خ َّف ْت لنجدهتا بارجة حرب َّية

كبرية مس َّلحةُ ،يطلقون عليها يف ذلك الوقت اسم (أبو س َّلة) ،فاستنفذهتا من

بمن
أيدهيم بعد ال ّلتيا وا َّلتي ،فرجعوا وقدْ أسكرهتم نشوة النَّرص ،ومل ُيبالوا َ
استُشهد منهم يف ذلك اليوم ،فقدْ ُقتِل منهم شباب هم زهرة الوقت ومثال
الشجاعة ّ
ّ
والشهامة.

الس ِّيد مهنِّئ ًا هلم بال َّظ َفر ،معجب ًا بشجاعتهم ومح َّيتهم الدِّ ين َّية،
فاستقبلهم َّ

مب ِّين ًا هلم ما أ َّدخره اهلل هلم من ال َّثواب اجلزيل واألجر العظيم(.((2

الر َّزاق احللو وأتباعه يف مكاهنم إىل ْ
أن هجم اإلنجليز عىل
الس ِّيد عبد َّ
ومل يزل َّ

العمومي اهلجوم احلاسم ،الذي أعقبه اهنزام األتراك ورجوع
معسكر األتراك
ّ
الس ِّيد أهل بيته وأتباعه وأخربهم بأنّه قد
املجاهدين وعلامء الدِّ ين ،فجمع َّ

و َّطد العزم عىل مواصلة اجلهاد وااللتحاق بمعسكر العثامن ِّيني يف كوت اإلمارة،
َّ
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الرواح معهَّ ،
أحب االلتحاق بأهله،
فإن أجره عىل اهلل تعاىل ،و َمن
فمن
َّ
َّ
أحب َّ
َ

فهو يف ٍّ
حل منه ،فرجع بعض َمن كان معه من أهايل املدينة وغريهم ،أ َّما األمري
الس ِّيد،
املجاهد (حسك آل مبارك) ،فقدْ و َّطد العزم هو وأتباعه عىل املسري مع َّ

ومواصلة اجلهاد معه ،إىل ْ
الس ِّيد ،و َمن
ثم سار َّ
أن يقيض اهلل أمر ًا كان مفعوالًَّ ،

معه إىل ْ
أن وصلوا إىل الكوت ،فاستُقبلوا استقباالً رسم َّي ًا بأمر قائد األتراك العا ّم

ثم اسرتجاع املسلمني
الس ِّيد هناك سقوط الكوتَّ ،
(نور الدِّ ين باشا) ،وشاهد َّ

هلا(.((2

ومل يتو َّقف هناك ،بل كانت له مشاركة أيض ًا يف هنضة العلامء ال ّثانية يف

القوات الربيطان َّية وإرجاعها إىل وسط
معركة (سليامن باك) ،التي
ْ
انتهت بدحر َّ

الفرات ،وكان مواص ً
ال للجهاد ومثابر ًا عليه إىل سقوط بغداد ،وبعد ذلك رجع

إىل النَّجف األرشف ،فكان يوم دخوله إىل النَّجف مشهود ًا ،استقبله العلامء
الشيف ،قصد حرم جدِّ ه أمري
الصحن ّ
واألرشاف ووجوه النّجف ِّيني ،و َّملا دخل َّ

الس ِّيد
املؤمنني ،وأ َّدى مراسيم ِّ
الزيارة ،خرج وقصد مقربة املجاهد آية اهلل َّ
ٍ
ٍ
ثم تال قوله
حممد سعيد احل ُّبو ّ
يب ،وتال عىل روحه الفاحتة ،وأ َّبنه بكلامت رقيقةَّ ،
َّ
تعاىل(َ :((2ف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيل.((2(

وفا ُته
بعدَ ْ
كر راجع ًا إىل النّجف األرشف ملواصلة
أن أهنى رحلته اجلهاد َّيةَّ ،
التّدريس والتّأليف ،إىل ْ
أن أجاب داعي ر ِّبه يف( 4مجادى األُوىل .)#1337

وهرع النّاس عىل اختالف
كان يوم وفاته عظي ًامُ ،ع ِّط ْ
لت فيه األسواقُ ،
ُ
تراث الب�صرة
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الرؤوس ،وكان لإلنجليز -يومذاك -جيش
طبقاهتم ،ومحلوا جثامنه ال ّطاهر عىل ّ

اإلنجليزي
فلم رأى احلاكم
ّ
مرابط يف النَّجف عىل أثر حصار النّجف املعروفَّ ،

خروج النّاس ،وجتمهرهم خارج املدينة القديمة ،ورأى األعالم مرفوعة،

اضطرب اضطراب ًا شديد ًا ،و َّملا علم بواقع احلال ،أمر اجلنود ْ
أن يقفوا سامطني

الشيف يؤ ُّدون التّح َّية للجثامن حينام
الصحن ّ
السوق الكبري إىل باب َّ
من مدخل ُّ
مر اجلثامن عىل مركز احلكومة (السَّ اي) ُأ َ
نزل له ال َع َلم.
يمر عليهم ،وحينام َّ
ُّ

الشيف بني التّهليل والتّكبري ،والبكاء والعويل،
الصحن ّ
ووصل اجلثامن إىل َّ

احليدري ،وتقدَّ م املرحوم آية اهلل
الصحن
ّ
ووضع وسط ّ
الصدورُ ،
ورضب ّ
ّ
وصل عليه(ُ ،((3ث ّم ُح َل و ُدف َن مع املرحوم
زدي
حممد كاظم ال ّي ّ
الس ِّيد َّ
العظمى َّ
الشيف (حجرة رقم .((3()6
الصحن َّ
والده يف احلجرة املنسوبة إىل األُرسة يف َّ

ٍ
الشعراء ،وكان ممَّن رثا ُه املرحوم ّ
ورثاه ُّ
بقصيدة
وداين)
الشيخ (كاظم ُّ
الس ّ

ُ
يقول فيها:

هيتف ِ
أصات بسم ِع الدَّ ِ
ُ
ناع ِيه
هر
َ
ِ
ِ
َ
داع ِيه
أرجف
الرزْء
نَع ٌّي بِ ُع ْظ ِم ُّ
ختال -وقدْ ضجواِ -
ُ
فاجأت
القيام َة
ْ
ُّ
ِ
َ
فيه
نت
زء َّأنا ُق ِر ْ
وناهيك ُر ٌ
حني انربى جربئي ُل َها
بك ْت ُه السَّام
َ
زن ي ِ
ِ
ِ
ُ
بكيه
األمالك
بقاطبة
باحل ِ َ
رش ال يف النَّ ْع ِ
عىل ال َع ِ
ش جثامنه استوى
ِ
ِ
ِ
احلال يف ال َع ِ
ٌ
حيكيه
رش
بوصف
مثال

َّ
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م َض ذاهب ًا لكن بقني مس ِ
اعيه
ْ
َ َ َ
َ

امرئ َيفنَى وتَب َقى َم َس ِ
ٍ
او ِيه
ور َّب
ُ
طر نَو ِ
َّصلت يف ِّ ِ
ِ
اع ِيه
قد ات
ْ
كل ق ٍ َ
ِ
واألرض تَبكِي َب َواكِ ِيه
و َف ْو َق السَّام
يأوي طالب ِ
أين ِ
الع ْل ِم ُ
واهلدَ ى
ُ
إىل َ
ومن بعدَ ه املرتاد للج ِ
ِ ِ (((3(((3
ود َيقريه
ُ ُ
ََ ْ َ ُ
وأر َخ وفاتَه َّ
القطيفي) بقوله:
الشيخ (فرج العمران
ّ
َّ
روح ُجثمــــانِ ِه
للهـــدَ ى
َعي شجــانَــــا بأحلــــــانِ ِه
َن َعى ُ
َ
ن ٌّ
َق َض عبـــدُ رز ِ
ورحيــــــــانِ ِه
وراح
َّاقهـا ن َْح َبه
َلروحٍ
َ
َ
ــــور ِه ولِولـدَ انِ ِ
ِ
ــه
الصفا
ت إىل ُح ِ َ
الس ِّيدُ النَّدْ ُب ُحلو ِّ
َم َض َّ
وطـــــــــار اشتيا َق ًا لِ ُل ْقيــــانِ ِه
َف َل َّبى ندا ُه
دعا ُه اإلل ُه
َ
ِجريانِ ِ
ُ
باحلبـــور
تل َّقـــــا ُه رزَّا ُقــــــه
ــــه
دار
وأسـكـنَـ ُه
َ
َ
ِ
وحـيـــن بمواله ِّأرخ( :جلــا
بأكــــرب رضـوانِ ِـه)(.((3
جـــــزا ُه
َ

ن�سخ ُة املخطوط
مسودة املؤ ِّلفُ ،عثر
النّسخة املعتمد يف التّحقيق هي نسخة يتيمة ن
ْ
ُسخت عىل َّ

عليها يف مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة يف النَّجف األرشف ،برقم ،)1-57( :وبدا
ِ
واضحني كام جاء يف مقدّ مة الكتاب ،فقدْ َ
قال بعد
اسمها ونسبتها إىل مؤ ِّلفها
احلسيني،
الر َّزاق بن عيلِّ بن احلسن،
احلمد وال َّثناء« :فيقول
ُ
ّ
املذنب األحقر ،عبد َّ

أحببت ْ
السمك».
حللو:
ُ
أن أذكر رسال ًة يف خصوص ذكاة َّ
املعروف با ُ
ُ
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عيل ابن املقدَّ س ّ
نسخها :الش ّيخ حسني ابن ّ
الشيخ حسن آل املقدَّ س
الشيخ ّ

ّ
البحراين عام ( ،)#1325وبلغ عدد صفحاهتا ( ،)16وعدد
الشيخ سليامن
ّ
أسطرها خمتلفة ،وحجمها (.)20٫4 *12٫6

الرجوع
تم عالجه من خالل ُّ
ويف النُّسخة بياض بمقدار الكلمة وال ّثالثةّ ،

إىل املصادر التي اعتمد عليها املؤ ِّلف ،وسياق الكالم .ويظهر َّ
السبب يف ذلك
أن َّ

نُدرة وصعوبة حتصيل املصدر يف زمن النَّسخ؛ إ ْذ َّ
إن النّاسخ يف بعض األحيان
ٍ
ُ
ِّ
اخلط ،ووجود
الرواية؛ لعدم وضوح
يرتك بياض ًا بمقدار كلمة أو كلمتني من ِّ
املصدر ،خصوص ًا َّ
أن النّاسخ-كام ظهر ِمن حردلة املخطوطِ -من طلبة العلم
ِ
ومن تالمذة املؤ ِّلف.
ِ
الرأي
ثم إبداء ّ
اتَّبع املؤ ِّلف يف رسالته هذه منهج َّية العرض والتَّحليل ،ومن َّ

الفقهي يف املسألة ،وقدْ دار البحث يف مخس مسائل ،وأربعة فروع ،وفائدة،
ّ
وأربع إيضاحات ،وهي كاآليت:

السمك إىل التّذكية.
املسألة األُوىل :احتياج َّ
املسألة ال َّثانية :ما اتَّفق من صور التّذكية.

خذت ح َّي ًة.
وثبت سمكة ُفأ
املسألة ال َّثالثة :ما لو
ْ
ْ

السمك أم ال؟
الرابعة :هل اإلسالم رشط يف تذكية َّ
املسألة َّ

السمك إىل املاء ومات فيه.
املسألة اخلامسة :لو عاد َّ
وأ َّما الفروع ،فهي كاآليت:

األولَّ :
الذكاة رشع ًا.
الفرع َّ

الفرع ال َّثاين :هل نظر الصياد ٍ
كاف عن أخذه؟
ّ
َّ
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والضابط فيها.
الصيد ّ
الفرع ال َّثالث :آلة َّ

الرابعُ :حكم آلة صيد الكافر.
الفرع َّ

السمك اخلارج من املاء من قبل نفسه وموته
وأخري ًا َذك ََر فائدة يف ُحكم َّ

خارجه.

تتصور للمسألة.
وأربعة إيضاحات قدْ
َّ

م�صاد ُر امل�ؤ ِّلف
تبي لنا َّ
أن
الرسالةَّ ،
من خالل التحقيق ومراجعة النُّصوص ومطالب هذه ِّ

الشيف ،وهتذيب األحكام،
املصنِّف اعتمد يف رسالته هذه عىل كتاب الكايف ّ

واالستبصار ،ووسائل ّ
السائر ،وال ُغنية
الشيعة ،وبعض الكتب الفقيه َّية :وهي َّ
البن زهرة ،و مستند ِّ
الشيعة ،ورياض املسائل ،وجواهر الكالم.

منهج َّي ُة ال ّتحقيق

ٍ
عملنا عىل ختريج وضبط النُّصوص ،وحتقيق ِّ
مسألة وتبويبها ،ووضع
كل
ِ
العناوين َّ
معقوفتني ،واالستدالل عىل بعض املطالب التي حتتاج إىل
اللزمة بني

َ
الكامل
ذلك ،وتوضيح ما حيتاج إىل التّوضيح من غريب ال ُّلغة وغريه ،وال ندَّ عي

فالكامل له َّ
ُ
جل ذكره ،وعال شأنه.
يف ذلك،

الشكر والتّقدير ِّ
ويف اخلتام :أ ُقدِّ م ّ
لكل َمن َ
كل ّ
وأسهم يف إ كامل وإمتام
أعان
َ

وأخص ِّ
بالذكر اجلميل راعي املسرية الدّ ين ّية زعيم
املهمة العلم َّية اجلل َّية،
ُّ
هذه َّ

ِّ
واملتول
يستاين،
الس
عيل
احلسيني ّ
ّ
الط ّائفة نائب اإلمام آية اهلل العظمى ّ
ّ
الس ِّيد ِّ
الصايف ،ودعائي هلم
ّ
الس ِّيد أمحد ّ
عي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة الفاضل النّبيل َّ
الش ّ
ُ
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بقبول األعامل وأفضلها ،ودوام التّوفيق لصالح األعامل وأزكاها ،إنّه نِ ْع َم املوىل
و نِ ْع َم ا ُمل ِجيب.

ال�سمكِ
ر�سال ٌة يف تذكي ِة َّ
الر ِ
الرحي ِم
محن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
َّ
حمم ٍد وآلِ ِه ال َّطاهري َن.
وصل اهللُ عىل َّ
ِ
عيل ِ
ُ
احلسيني،
احلسن،
بن
املذنب
فيقول
وبعدُ ،
ُ
ُّ
األحقر ،عبدُ َّ
ُ
الر َّزاق ب ُن ِّ
ِ
ِ
أحببت ْ
الس َم ِك؛ ألنَّه
أذكر رسال ًة يف
حللو):
ُ
خصوص ذكاة َّ
أن َ
املعروف بـ(ا ُ
ُ
َّوفيق
َّلت عىل اهللِ وهو َح ْسبِي ونِ ْع َم
الوكيل ،ونسأ ُل ُه الت ُ
عا ُّم ال َبلوى( ،((3فتوك ُ
امحني.
والتَّسديدُ  ،إ َّن ُه
الر َ
أرحم َّ
ُ
[ َذكَا ُة السم ِ
ك]
َّ َ

ِ
ُ
َ
مسائل وفروعٍ:
ف عىل رس ِم
الس َم ِك ،والكال ُم هنا يتو َّق ُ
أقول :الكال ُم يف ذكاة َّ
ك إىل الت ِ
[احتياج السم ِ
َّذكية]
ُ َّ َ

ِ
َ
ِ
الس َم ِك إىل
األصحاب يف
بني
ريب وال
إشكال َ
اعلم ،أنَّه ال َ
احتياج َّ
مسأل ٌةْ :
أصل الت ِ
بعض الكيفي ِ
الت ِ
ّذكية(ِ ،((3
ِ
ات( ،((3وأ َّما ُ
ّذكية
األصحاب يف
اختلف
وإن
َ
َّ
ُ
لهَ ،فهو مما ال ريب ِ
ِ
الفريقني قاضي ٌة بذلك(ّ ،((3
وأن ا ّلذي
بني
الضورة َ
فيهَ ،ب ْل ّ
ُ ُ َ َّ
َ
ِ
ِ
فهو َم ْيت ٌة ،ال ُّ
بني
حيل أك ُله ،وهو ِم َن األُمور امل َّت َف ِق عليها َ
الس َمكُ ،
ال ُيذكَّى من َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
إثبات َ
الواضحة.
األمور
الربهان؛ لكونِه ِمن
ذلك إىل
نحتاج إىل
املسلمني( ،((3وال
َ
ُ
وأن من مل ي َّ ِ
ِ
ِ
ُ
واحلاصلَّ :
الس َم ِك ،فهو
فإن
الس َمك إىل التّذكيةُ َ َّ ،
َ
ذك من َّ
احتياج َّ
َّ
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َميت ٌة ،وال ُّ
الشيف
خفي ،وال ُينايف ذلك ما ورد يف الكتاب َّ
غري ٍّ
حيل أك ُله ،فهو ُ
ُ
:أ َّ
حل َلك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ْح ِر ،((4(وقوله :لِتَأك ّلوا ِمنْ ُه َْل ًم َط ِر ًّيا،((4(
ِمن قولِ ِه
املنوال( ،((4فإنا ناظر ٌة إىل ح ِّلية الص ِ
ِ
ِ
ِ
وغري َ
يد
الواردة عىل هذا
األخبار
ذلك م َن
َّ َّ
َّ
َّفق ٍ
ِ
ِ
الوارد ل ُه ِمن ِق ِ
الشارعِ؛ َّ
بل ّ
وجواز
كاف يف ح ِّل َّيته
بعدَ تذكيتِ ِه
ألن صيدَ ُه كيفام ات َ
ِ
أكله(.((4

إباحة ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الكتاب إنَّام ُّ
وبعبارة ُأخرىَّ :
وجواز
والبحر،
رب
يدل عىل
إن
َ
نفس صيد ال ِّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
نظري أيض ًاَّ ،
و َأ ْن َز ْلنَا ِم َن
فإن قولهَ :
أكلهَ ،و َل دالل َة فيه عىل بيان الكَيف َّية ،وله ٌ
كون ِ
يدل ِ
ِ
فإن غاي َة ما ُّ
عليه(ُ ((4
وراَّ ،((4(
املاء ُم َط ِّهر ًا ،وأ َّما كيف َّي ُة
اء َط ُه ً
َّ
الس َمء َم ً
فيه عىل ٍ
ّطهري ،فإنَّه ال دالل َة له ِ
ِ
ِ (((4
الت ِ
غيـر
وبيان كيف َّي ِة الت
يشء منه،
ُ
ّطهري  ،كام هو ُ
خفي.
ٍّ

َّ
شع ًا]
[الذكا ُة َ ْ

ِ
أن َّ
[ َف ْر ٌع] :واع َل ْم َّ
ِ
احليوان( ،((4وال
أوداج
شع ًا :هي عبار ٌة عن َف ْري
الذكا َة َ ْ
ِ
ِ
(((4
الس َم ِكَ ،
اسم َّ
َّ
الذكَاة يف احلك ِم
ول
َ
[شك] إنَّام ُأطل َق عليها ُ
ريب بعدمها يف َّ
جواز ِ
بمعنى ح ِّلي ِة ِ
ِ
َ
ِ
أكل ِه(.((4
األوداج يف
املقطوع
احليوان
أكله ،وأنَّه ُيساوي
َ
َّ
ِ
إطالق اس ِم َّ ِ
ُ
َ
واحلاصلَّ :
ريب بكونِه جماز ًا ال
فإن
الس َمك ال َ
الذكاة عىل َّ
ُ
أن َ
إن َّ
نقولَّ :
هم َّإل ْ
حيصل بسببِ ِه
اسم ما
حقيق ًة ،كام هو
ٌ
الذكا َة هي ُ
واضح ،ال َّل َّ
احليوان ،فإخراج السم ِك ِمن ِ
ِ
ِح ُّل ِ
املاء َذكا ٌة له حقيق ًة؛ ألنَّه بسببها ُّ
حيل
أكل
َ
ُ َّ َ
إطالق اس ِم َّ ِ
ُ
ُ
الس َمك حقيق ًة ،كام ال
فيكون
حق،
وجيوز أك ُله ،وهو ٌّ
ُ
الذكاة عىل َّ
خيفى( ،((5فتد َّبر ،واهللُ أع َلم.
ُ
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صور الت ِ
ِ
ّذكية]
[ما ا َّت َف َق ِمن

ِ
ِ
الباب
األصحاب (رضوان اهلل عليهم) يف هذا
اهر من كال ِم
مسأل ٌة :ال ّظ ُ
خالف ِ
َّ
إخراج ُه
فيه فيام بينهم هو:
الس َم ِك امل َّت َفق عليه عندَ هم ،وأ َّن ُه ال
َ
ُ
أن ذكا َة َّ
املاء حتَّى يموت خارج ِ
عوده إىل ِ
من ِ
املاء حي ًا ،وعدم ِ
املاء(َّ ،((5
فإن َ
ذلك ذكاتُه،
َ
َ
َّ
ُ

(((5

ِ
وهبا ُّ
حيل أك ُله( ،((5وهذه َّ
األصحاب(ْ ،((5بل بني
خالف فيها َبني
الذكا ُة ل ُه ال
َ
ذلك ذكا ًة له ِمن ٍ
خالف يف عد ِم ِ
املسلمني؛ رضور َة( ((5أنَّه مل ُي ْ
كون َ
أحد من
نقل
ٌ
َ
ِ
ِ
رواية أمحدَ ِ
َ
علـي بن أيب
بذلك ،كام يف
مصـرح ٌة
األخبار
السنَّة( ،((5بل
بن ِّ
ِّ
ُ
علامء ُّ
ٍ
االحتجاج ،عن أيب ِ
ٍ
حديثَّ :
ِ
إن زنديق ًا
عبد اهلل يف
ربيس يف
طالب ال ّط ِّ
ِ
ِ
ثم ُي ُ
َ
الس َم ُك َم ْيت ٌة ،قالَّ :
رتك
الس َم َك ذكاتُه
ُ
إخراجه من املاءَّ ،
«إن َّ
قال لهَّ :
ذات ِ
يموت من ِ
ِ (((5
َ
َ
وكذلك يف اجلراد».
ليس ل ُه د ٌم،
نفسه،
حتَّى
َ
وذلك َ
أن إخراج السم ِك ِمن ِ
املاء ،وعدم ِ
ُ
ريب َّ
عوده إليه حتَّى
َ
واحلاصل :فإنَّه ال َ
َ
َ َّ َ
ِ (((5
أعلم.
فإنام ذكا ٌة له ،كام
الرواي ُة املت ُ
ْ
َ
َّفق عىل مضمونا  ،واهللُ ُ
نطقت به ِّ
يموتَّ ،
ت َس َم َك ٌة ُفأ َ
خذ ْت ح َّي ًة]
[ َل ْو َو َث َب ْ

نفسه من ِ
فخرج من ِ
َ (((5
ِ
املاء ْ
ب
األرض،
بأن و َق َع عىل
مسأل ٌةَ :ل ْو َوث َ
الس َم ُكَ َ ،
َّ
ٍ
َ
سفينة مثالً ،أو غري َ
فهل يكفي ذلك يف ذكاتِه أم ال؟
ذلك،
أو يف
فأخذه ح َّي ًاَ ،

قوالن(.((6

كاة السم ِك خروجه من ِ
يكفي يف َذ ِ
[القول] األول :إنَّه ال ِ
ُ
املاء وحدَ ه ،بل
ُ
َّ
َّ َ
الش ُط يف ذكاتِه إخراجه من ِ
الر ِ
ياض( ،((6وقيل
املاء ح َّي ًا ،وهو
َّ
ُ
املشهور كام يف ِّ
ُ
ِ
بكفاية َ
ذلك(.((6
َّ
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ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

ِ
ِ
ِ
ُ
تعرف َّ
أن املسأل َة
الباب
األصحاب يف هذا
لكلامت
واحلاصل :فإنَّه بعدَ التت ُّبع
ُ
ِ
قولني.
ذات
َ
ِ
األو ِل -أعنيَ :
مور:
ُح َّج ُة
القول َّ
قول املشهورُ -أ ٌ

األو ُل :األصل(.((6
[األمر] َّ
ُ

َّص( ،((6واإلمجا ِع من كا َّفة املسلمنيَّ ،
وتوضيح َ
أن
ذلك :أنَّه قدْ َ
ثبت بالن ِّ
ُ
الشار ِع املقدَّ ِ
س(َّ ،((6
الس َم َك له ذكا ٌة متل َّقا ٌة ِمن َّ
فهو َمي َت ٌة حرا ٌم
وأن َم ْن مل ُي َذ َّكُ ،
َّ
أك ُله(.((6
إخراجه من ِ
ِ
وقدْ ث َب َت -أيض ًاَّ -
املاء،
خصوص
َّفق عليها هو
أن ذكاتَه املت َ
ُ

خروجه ِمن ِ
عوده إىل ِ
وعدم ِ
ِ
يموت ،وأ َّما عدا َ
املاء ِمن ِق َب ِل
ذلك ِمن
املاء حتَّى
َ
ُ
مشكوك ،فأصال ُة عد ِم الت ِ
ِ
ٌ
ّذكية ثابت ٌة(.((6
فهو
نفسهُ ،
إطالق ِ
فإن قو َلهُ :
الك ِ
والسن َِّةّ ،
ُ
تاب
[األمر] ال َّثاين:
أ ِح َّل َلك ُْم َص ْيدُ
ُّ
ُ
يد هو خصوص املستخر ِج ِمن ِ
ِ
املاء ،ال َما َ
ا ْل َب ْح ِرَّ ،((6(
كان
الص ُ
ُ
فإن حقيق َة َّ
َ
فإن اخلارج ِمن ِقبل ِ
خارج ًا من ِقبل ِ
دون غريهَّ ،
ذلك َ
نفسه ،بل املتبا َد ُر َ
نفسه ال
َ
َ
َ
يقال له أنَّه صيدٌ ( ،((6كام َلو َخرج( ((7السم ُك ِمن ِ
جانب الن ِ
ِ
َ
فأخذها،
َّهر
املاء إىل
ْ َ َ
ُ
َّ َ
بالض ِ
فإنَّه ال يصدُ ُق ِ
ورة(.((7
عليه أنَّه صا َدها ّ
بأن اسم الص ِ
َ
ُ
يد إنَّام يصدُ ُق عىل ما ُخ ِّر َج
واحلاصل :فإنَّه ال
ريب َّ َ َّ
إشكال وال َ
ِمن ِ
املاء ،ال ما َخرج من ِقبل ِ
نفسه.
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
[األمر] ال َّث ُ
األخبارِ ،منها:
ظاهر
خصوص
الث:
ُ
ُ
هذه الر ِ
مضمون ِ
حيح « :إِنَّم صيدُ ِْ
ِ
اليت ِ
الص ِ
أخبار
واية
َان َأ ْخ ُذ َها»( ،((7ويف
َ َ ْ
يف َّ
ٌ
ِّ

كثري ٌة(.((7
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خروجها ِمن ِ
أخذها ِمن ِ
ِ
املاء ،ال ُ
«أخذها» ،أيُ :
ُ
املاء
اهر ِم ْن
أخذها بعدَ
َ
وال ّظ ُ
ِمن ِقبل ِ
نفسها(.((7
َ
ِ
الش ُ
الس َم ِك الذي َ
نبذه املا ُء َّ
امل
ابع:
الر ُ
األخبار النّاهي ُة َعن أخذ َّ
ُ
[األمر] َّ
ُ
قبل ِ
ِ
مات َ
بإطالقها َما ُأ َ
أخذه ،منها:
خذ ح َّي ًا ،أو َ
ِ
ِ
(((7
قال [أبو جعفر« :]ال ُيؤك َُل(َ ((7ما َ
ب
نبذ ُه املا ُء من احليتان ،و َما ن ََض َ
ُ
َ
فذلك
املا ُء عن ُه،
املرتوك»(.((7
ب عن ُه املا ُء ِم َن
ويف املو َّث ِق ،عن أيب عبد اهلل أنّه ُس َئل َعن ا ّلذي ُ
ينض ُ
ِ
ِ
«ل تأ ُك ْله»( ،((7إىل ِ
قالَ :
الس َم ِك َ
غري َ
بإطالقها عىل عد ِم
األخبار الدَّ ا َّلة
ذلك ِم َن
َّ
ِِ
ِ
جواز ِ
امل ملا ُأ ِخ َذ َ
الش ُ
أكل َما َ
نبذ ُه املا ُء َّ
وه َو
واضح(.((7
قبل َموتهُ ،
ٌ
ِ
ٍ
أخبار ،منها:
القول ال َّثاين مجل ُة
[و] ُح َّجة
ِ
ِ
[:]1
وسى ْب ِن َج ْع َف ٍرَ :ق َال َس َأ ْلتُه
ُ
صحيح َع ِّل ْب ِن َج ْع َف ٍرَ ،ع ْن َأخيه ُم َ
ِ
ٍ
َتَ ،ه ْل َي ْص ُل ُح
(الدِّ ِم َن الن ََّه ِر)(َ ،((8ف َمت ْ
َع ْن َس َمكَة َو َث َب ْت م ْن َنَ ٍرَ ،ف َو َق َع ْت َع َل ْ ُ
َت ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
ُلها ،وإِ ْن َمات ْ
ثم َمات ْ
أك ُل َها؟ َف َق َال« :إِ ْن َأ َخ ْذ َ َتا َق ْب َل َأ ْن َت ُ َ
َتَ ،فك َ
وت ّ

ت َ
َأخذهاَ ،ف َل تَأ ُك ْل َها»(.((8

اإلسناد ،عن ِ
ِ
ٍ
ِ
عبد اهللِ ِ
وي يف ِ
جعفر مثله،
عيل بن
بن
قرب
ور َ
ُ
احلسن ،عن ِّ

ِ
نص عىل َ
الوسائل(.((8
ذلك يف
كام َّ
[ :]2و َما ُر ِو َي َع ْن َأ َبانَ ،ع ْن َس َل َم َة َأ ِب َح ْف ٍ
ص(َ ،((8ع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهلل،
ول ِف صي ِد السمك َِة( :((8إذا أدركتَها ِ
َان َي ُق ُ
َق َال« :إِ َّن عل ّي ًا ك َ
وه َي ت َْض َط ِر ُب،
َ ْ َّ َ
وت ْ ِ
َاتا»(.((8
َض ُب بِبدهنا( ،((8و َيت ََح َّر ُك(َ ((8ذ َن ُب َها ،و َت ْط ِر ُ
ف( ((8بِ َع ْينِ َهاَ ،ف ِه َي َذك َُ
ٍ
ِ (((8
حمم ِد ِ
بن يعقوب مث ُله(.((9
حممدُ ب ُن
وبإسنادَّ :
احلسن  ،عن َّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

[رأي املصن ِ
ِّف ودلي ُل ُه]
ُ
اخلارج من ِقبل ِ
قلت :ودالل ُة ِ
ِ
ِ
جواز ِ
ِ
نفسه
الس َم ِك
األخبار عىل
هذه
ُ
َ
أكل َّ
ِ
ِ
بكون َ
ذلك ذكاتَه ،وبعدَ التت ُّبع لكال ِم
وإنا رصحي ٌة
غري
خفيَّ ،
ٍّ
بعدَ إدراكه ح َّي ًا ُ
ِ
ِ
ِ
أن فتوى ِّ
الباب ترى َّ
بعضهم
احلل منهم عىل َم
األصحاب يف هذا
ضمونا( ،((9بل ُ
إرسال املس َّل ِ
ِ
امت(ُ ،((9
َ
َ
بكون َ
قوي،
للس َم ِك
القول
ُيرسل
أقول :وهو ٌّ
ذلك ذكا ًة َّ
وتوضيح ذلك:
ُ

اخلارج ِمن ِ
ِ ِ
نقول :إنَّام َّ
أن َ
هو ْ
ِ
املاء من ِق َبل
الس َم ِك
دل عىل عد ِم
جواز أخذ َّ
بجواز ِ
أن ِ
ِ
ِ
نفسه ِمن ٍ
عرفت َّ
األخبار مق َّيد ٌة
هذه
أخذه بعدَ
وسن ٍَّة مط َل ٌق ،وقدْ
َ
َ
كتاب ُ

كان خارج ًا من ِقبل ِ
ِ
وإن َ
إدراكه ح َّي ًاْ ،
نفسه.
َ

ِ
ِ
ُ
ريب َّ
للمطلق عىل
احلمل
األصحاب هو
بني
أن القاعد َة
املجم َع عليها َ
وال َ
َ
املق َّي ِد واألخذ به(.((9
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ويؤ ِّيدُ َ
ب
مجاعة ِمن
لسان
املحكي عىل
اإلمجاع
ذلك
الس َمك إذا ن ََض َ
ُ
جواز أخذ َّ
ُّ

ِ
ِ
ٌ
ّ
األجل ِء
بعض
يظهر ِمن
حالل( ،((9بل الذي
إدراك ِه ح َّي ًا ،وأنَّه
عنه املا ُء بعدَ
ُ
أن ال يموت يف ِ
اليد ِ
إثبات ِ
ِ
عليه عىل ْ
َّ
الس َم ِك« :هي عبار ٌة عن
املاء»(،((9
َ
أن ذكا َة َّ
كان خارج ًا من ِقبل ِ
وهو ٍ
نفسه؛ ْ
كاف يف ذكاتِه ،سوا ٌء َ
أخرجه
بأن قذ َفه املا ُء أو
َ
َ
(((9

الص َّياد.
َّ

ُ ِ
ُ
لك َّ
َّضح َ
القول ال ّثاين -أعني:
أن األقوى هو
قلت :ومن جممو ِع ما ذكرنا ُه ات َ
أنَّه َلو خرج السم ُك ِمن ِ
املاء ِمن ِقبل ِ
الص َّيا ُد ُ
قبلَ ،
َ
نفسه ْ
كان
بأن َق َذ َفه املا ُء
وأخذ ُه َّ
َ
َ َ َّ َ
األحوط اجتنا َبه هرب ًا عن ِ
ِ
ذك َّي ًاَّ ،
ُ
وإن َ
وحل أك ُلهْ -
املشهور(.((9
قول
كان
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ِ
اإلشكال:
ّفص َعن هذا
و ُيمك ُن الت ِّ

ِ
ِ
َ
بكون َ
الس َم ُك عىل
ذلك
ريب
جانب الن َّْه ِر(،((9
وكان ح ّي ًا ،وال َ
إنَّه َلو ُوجدَ َّ
ُ
ُ
االحتياط ال ينبغي تركُه( ،((10كَام ال
األحوط(ْ ،((10بل هذا
هو األَوىل( ،((9بل ُه َو
َ
أعلم.
خي َفى ،واهللُ ُ

اد ٍ
[ه ْل َن َظر الصي ِ
كاف َعن َأ ْخ ِذه]
َ
ُ َّ َّ
نفسه ِمن ِ
َفرعَ :لو َخرج السم ُك ِمن ِقب ِل ِ
حي،
املاء،
ونظر إلي َه َّ
َ
َ
ٌ
الص َّيا ُد ،وهو ٌّ
َ
َ َ َّ َ
يأخذهَ ،فهل النَّ َظر وحدَ ه ٍ
ومات َ
قبل ْ
كاف يف تذكيتِه أ ْم َل؟
أن
َ
ُ
َ َ
األصحاب شهر ًة عظيم ًة أنّه ال ِ
َقو ِ
ِ
يكفي ،بل
بني
املعروف
الن:
ُ
املشهور َ
ْ
ُ
الشيخ يف الن ِ
هو َم ْيت ٌة( ،((10وقيل :يكفي َ
املحكي عن َّ
ِّهاية،
ذلك ،كام هو
ُّ
ِ
بعض كتبِه(.((10
واملح ِّق ِق يف
[رأي املصن ِ
ِّف و َدلي ُل ُه]
ُ

ِ
َ
اهر َّ
الساملِ عن
متسك ًا
أن
ُ
القول َّ
باألصل َّ
األو َل هو األقوى؛ ُّ
قلت :وال َّظ ُ
ِ
استيالء ِ
ِ
ِ
ِ (((10
ِ
اليد
للس َم ِك ،وهي عبارةٌ« :عن
املعار
ض ؛ رضور َة ثبوت التّذكية َّ
ِ
عليه بعدَ انقالِ ِه(ِ ((10من ِ
ِ
استيالء ِ
املاء» ،أما نفس النَّ َظر ِمن ِ
اليد عليه ،فال،
دون
ُ
َ
َّ
ِ
ُ
أقل ّ
ال ّ
خفي ،مضاف ًا إىل َ
حمل َّ
ذلك
غري
الش ِّك،
ٍّ
واألصل عد ُم التّذكية ،كام هو ُ
ِ
باستيالء ِ
ِ
ِ
(((10
الس َم ِك َ
اليد
أخذه ،ال ّظاهرة
الن
ُ
السابق ُة الدَّ ا َّل ُة بكون ذكاة َّ
ُّصوص َّ
ٍ
ذلك ليس ِمن الت ِ
عليه ،و ُيستفا ُد منها َّ
بوجه.
ّذكية ل ُه
غري َ َ
أن َ
حج ُة ّ
الشيخ و َمن تَبِ َع ُه:
[و] َّ
حفص ،عن أيب ِ
ٍ
ٍ
عبد اهلل:
وي عن أيب
اهر مجلة
أخبار ،منها :ما ُر َ
[ :]1ال ّظ ُ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

يقول يف ِ
صيد السم ِك :إ َذا أدركتَها ِ
وه َي ت َْض َط ِر ُب وت ْ ِ
كان ُ
«أن عل ّي ًاَ 
َّ
َض ُب
َّ َ
بِ ِ
َاتا»(.((10
بدنا ويت ََح َّر ُك(َ ((10ذ َن ُب َها و َت ْط ِر ُ
ف بِ َع ْينِ َها(َ ،((10ف ِه َي َذك َُ
ٍ
ِ
فاضطربت
فوقعت عىل اجلدَ ِد(،((11
ارتفعت،
سمكة
ّهذيب يف
واملروي عن الت
ْ
ْ
ْ
ُّ
ِ
ماتت ،آك ُلها؟ قال« :نعم»( ،((11إىل ِ
غري َ
األخبار.
ذلك من
حتَّى ْ

ِ
املذكورَّ :
املجويس
[ :]2وقا ُلوا -أيض ًا -يف االستدالل عىل احلك ِم
إن َص ْيدَ
ِّ
مشاهدة املسل ِم له إذا أخرج السم َك ِمن ِ
ِ
موجب حل ِّل ِهْ ،
وإن مل
املاء ح َّي ًا ،فإنَّه
مع
ٌ
ُ
َ
َ َّ َ
ويكفي َن َظره ِ
ِ
َستول ِ
ِ
إليه(.((11
عليه يدُ املسل ِم،
ت
ُُ
ٍ ِ
ِ
وقدْ َّ
كفاية َ
وي عن أيب عبد اهلل عن
ذلك مجل ُة
دل عىل
أخبار ،م َنهاَ :ما ُر َ
ِ
أنظر إليه»(.((11
صيد
للس َم ِك ،آك ُل ُه(((11؟ قال« :ما ُ
املجويس َّ
كنت آل ُك َله حتَّى َ
ِّ
عبد اهلل[ ]عن ِ
سألت أبا ِ
وما روي عن عيسى بن ِ
صيد
عبد اهلل ،قال:
ُ
ُ َ

ِ
والس َمك أيض ًاَّ ،
املجوس(َ ،((11
وإل فال جتوز
فقال« :ال َ
بأس إذا أعطو َك ُه أحياءَّ ،

(((11
شهادتمَّ ،إل ْ
وغري ُه مث ُل ُه(.((11
ُ
أن َ
تشهدَ ُه» ُ ،
ِ
واألخبار يف جواز ِ
ِ
األخذ منهم إذا َ
املسلم مشاهد ًا
كان
وجواز
املجويس،
صيد
ُ
ُ
ِّ
هلم كثريةٌ ،وهي( ((11خالي ٌة َعن الدَّ ِ
اللة.
املسألة اخلارج ِمن ِ
املاء ِ
ِ
رضور َة َّ
واألخبار املذكور ُة رصحي ٌة
بنفسه،
أن َف ْر َض
ُ
ُ
بمن أخرجه الكافر واملسلم ينظر ِ
إليه ،فعليه( ((11تكون التّذكية :هي عبارة عن
َ
ُ ُ
ُ
َ
ِ
واستيالء ِ
حتت ِ
كانت يدَ مسل ٍم أو يدَ ٍ
اليد،
كافر(َ ،((12ف ُهو
اليد عليه ،سوا ٌء ْ
دخولِه َ
خروج عم نحن ِ
فيه.
ُ
ٌ َّ
ِ
(((12
اإلنصاف َّ
الش ُ
األخبار ال دالل َة فيها عىل ما ذكره َّ
يخ( ،((12كام ال
أن
فعندَ
َ
خي َفى.
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بإخراجها ِمن ِ
َون املسل ِم ينظر إليه ِ
ِ
املاء
للع ْل ِم
اشت َط يف
وإنَّام ُ
ِ َ َ
ُ
األخبار ك ُ ْ
ول املشاهد ُة فإنَّه ال يقبل قو ُله يف الت ِ
ح َّي ًة(((12؛ رضور َة َل َ
َ
ّذكية ْ
يقول:
بأن
ُ
بالضع ِ
ِ
بعض
ومع هذا ُك ِّله ،فإنَّه قدْ َرمى
ف(،((12
األخبار ُ
األصحاب َّ ْ
أخرجت َُهاَ ،
َ
الش ِ
ِ
وغريها ،بل ُّ
جابر هلا ِم َن ُّ
الشهر ُة عىل خالفِها ،بل مل نجدْ َمن
هرة
َ
مع أنَّه ال َ
الشيخ يف النِّهاية ،كام ُح ِك َي عن ُه َ
َع ِم َل هبا حم ِّقق ًا إلَّ َّ
ذلك(.((12
إن ِ
أعرض َعنْها األصحابِ ،
أن َ
نقولَّ :
َف َص َّح لنَا ْ
بني
هذه
األخبار قدْ
وه َي َ
َ
ُ
َ
أيدهيم ،وما هو َّإل ٍ
ِ
ِ
لداء فيهاَ ،
بطرحها.
ريب
فل َ
َ ُ َ
أن السم َك اخلارج من ِ
تلخ ِ
ُ
املاء،
واحلاصل :فإ َّن ُه قدْ َّ َ
َ َ
ص من جممو ِع ما ذكرنا ُهَ َّ َّ ،
ِ
فهو َميت ٌةَّ ،
وإن النَّ َظ َر وحدَ ُه ال
املسلم ،ومل
الص َّيا ُد
تستول يدُ ُه عليهُ ،
وينظر إليه َّ
ُ
ُ
ثبوت الت ِ
ِ
ِ
يكفي يف
عرفت ،واهللُ أع َل ُم.
األصحاب؛ ملا
ّذكيةِ ،وفاق ًا َلِا عليه
َ
ُ
تذكية السم ِ
ِ
ٌ
ك أم ال ؟]
رشط يف
[هل اإلسال ُم
َّ َ
ِ
ِ
وجهان ،بل عىل ال ّظ ِ
ُ
اهر
الس َم ِك اإلسال ُم أم ال؟
مسأل ٌة :هل ُي
شرتط يف تذكية َّ
ِ
ِ
قوالن:
األصحاب
بني
املرص ِح ِبه َ
َّ
ِ
ُ
شرتط اإلسال ُم يف تذكيتِ ِهْ ،بل ُّ
ُ
الكافر
األو ُل :إنَّه ال ُي
حيل صيدُ
[القول] َّ
ِ
ِ
بأقسامه كتاب َّي ًا َ
األصحاب(.((12
بني
غريه ،وهو
للس َم ِك
ُ
املعروف َ
َّ
كان أو َ
األشهر ،بل عليه عا َّم ُة َمن َّ
تأخر(.((12
الرياض :هو
ُ
ويف ِّ
الس ِ
ِ
اإلمجاع عىل
ائر
بعض
ُ
قلتْ :بل قدْ َحكَى ُ
َ
احلل يف َّ
األصحاب عن ِّ ِّ
ٍ
ِ
ِ
حينئذ ِم ْن َن ْق ِل عبارتِه التي
حلك ِم
املذكور( ،((12والبدَّ
عد ِم اشرتاط اإلسال ِم يف ا ُ
أستظهر منها َدعوى اإلمجاع.
ُ
أكل ِ
(((12
صيد ِ
الس ِ
دليل عىل جواز ِ
«وأدل ٍ
ُّ
َ
املحق
ائر بعدَ كال ٍم له:
غري ِّ
قال يف َّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

املشاهدة له -السمك( ،((13وقدْ أخرجه ِمن ِ
مات يف ِ
ِ
يدهَّ ،
املاء ح َّي ًاْ ،
وإن
مع
وإن َ
َ َ
َ
َّ َ
الذ ِ
ٍ
ِ
كاة احلقيقة( ((13يف ُ
جري جمرى َّ
احل ْك ِم
ليس بذكاة حقيق ًة ،وإنَّام ُأ َ
الس َمك َ
َصيدَ َّ
املحص َلني إىل ِ
آخر عبارتِه»(.((13
إمجاع أصحابِنا
ال يف وقو ِع االسم(-((13
ِّ
ُ
والقول ال َّثاين :عدم ح ِّلية ِ
ِ
ُ
ٌ
للس َم ِكَّ ،
رشط يف تذكيتِ ِه
وأن اإلسال َم
صيد
ُ َّ
الكافر َّ
ِ
ِ ِ
ُ
املحكي َعن َّ
الش ِ
يخ
القول ُه َو
وهذا
التي هي عبارةٌ :عن
إخراجه م َن املاءَ ،
ُّ
ِ
والس ِّيد ابن زهرة(.((13
املفيدَّ ،
[رأي املصن ِ
ِّف و َدلي ُل ُه]
ُ

ِ
اهر َّ
وتوضيح َ
املصري إىل هذا
أن
ذلك:
قوي(،((13
ُ
القول ٌّ
ُ
قلت :وال َّظ ُ
َ
ِ
ِ
وأن َم ْن مل َّ
َ
للس َم ِك َشع ًاّ ،
يذك
ريب وال
[أوالً] إنَّه ال َ
َّ
إشكال بثبوت التّذكية َّ
َّص( ((13واإلمجا ِع(َّ ((13
إخراج املسل ِم له ِمن املاء
أن ذكاتَه
فهو َم ْيت ٌة ،وقدْ َ
ُ
ثبت بالن ِّ
ُ
ِ
الكافر له ،فإنَّه مل نجد ما ُّ
يدل عىل كونِه ذكا ًة
إخراج
خارج املاء ،أ َّما
ويموت
ح َّي ًا،
ُ
ُ
َ

الش ُّك ،فاستصحاب عد ِم الت ِ
ّذكية ثابت ٌة ال ِ
له ،ال ّ
أقل َّ
معار َض هلا(.((13
ُ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ويدل عىل َ
اشرتاط
اإلمجاعات الدَّ ا َّل ِة عىل
إطالق
ذلك-أيض ًا-
[ثاني ًا]
الذ ِ
ِ
اإلسال ِم يف الت ِ
إطالق اس ِم َّ
َ
عرفت َّ
َّذكية(َّ ((13
كاة
أن
الس َم ِك؛ ملا
َ
الشامل لذكاة َّ
حتقيق ذلك(.((14
الس َم ِك حقيق ٌة بال ريب ،كام تقدَّ م
ُ
عىل َّ

[ثالث ًا]ُّ :
سألت أبا عبد اهلل
رب عيسى بن عبد اهلل ،قال:
ُ
ويدل -أيض ًا -خ ُ
عن ِ
(((14
ِ
والس َمك أيض ًاَّ ،
املجوسَ ،
وإل
صيد
فقال« :ال َ
بأس به إذا أعطو َك ُه ح َّي ًاَّ ،

شهادتم عليه(َّ ((14إل ْ
تشهدَ ه»(.((14
جتوز
ُ
فال ُ
أن َ
أخذ السم ِك ِمن ِ
جواز ِ
ِ
ِ
املجوس َلو
أيدي
ظاهر بعد ِم
رصيح أو
قلت :وهو
ُ
ٌ
َّ َ
ٌ
ُ
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إخراجه من ِ
ِ
وكان َميت ًا ،وإنَّه ال ُي ُ
َ
قبل قو ُله
املسلم،
املاء ،ومل ُيشاهدْ هم
انفردوا يف
ُ
أخرجه ح َّي ًا.
بكونِه
َ
بالضعف( ((14ال ينبغي اإلصغاء ِ
ِ
إليه بعدَ ِ
جربه
خرب عيسى
ور ْم ُي
َّ ْ
ُ
َ

ِ
َ
باألصل( ،((14رضور َة َّ
كانت ضعيفة ،بل قول
أن
للرواية لو ْ
جابر ِّ
األصل عندَ نا ٌ
ُج ٍ
قني( ،((14كام ال خيفى.
لة ِمن أصحابِنا املح ِّق َ
ِ
األو ِل]
[حجة
القول َّ
َّ

ِ
ِ
حج ُة ِ
ِ
ُ
الس َم ِك.
املشهور ،أعني:
قول
َّ
القول بعد ِم اشرتاط اإلسال ِم يف تذكية َّ

[الدَّ ُ
إمجاع السَّ ائر(.((14
األو ُل:
ُ
ليل] َّ
ِ
الو ِ
الواضح؛ رضور َة َّ
ريب َّ
ِ
اإلمجاع املدَّ َعىُ :هو
أن
هن
َ
ّمسك به م َن َ
وال َ
أن الت ُّ
ِ
ِ
ريب
املحق -أي :الكافر-
غري ِّ
ينظر إليهُ ،
وه َو ال َ
واملسلم ُ
ُ
ح ِّل َّية َّ
الس َمك َلو صا َد ُه ُ
ِ
بح ِّليته ،وما نحن ِ
ِ
وه َو َّ
بخالف َ
ش ٌط
األصحاب
فيه ،وكال ُم
ذلكُ ،
ُ
َّ
أن اإلسال َم َ ْ
َّذكية أم َل؟ سواء َن َظر ِ
يف الت ِ
املسلم أ ْم َل؟
إليه
ُ
ٌ َ
ْ
أن الكافر اصطاد السم َك وحدَ ه ،وأخرجه ِمن ِ
املسلم َّ
املاء
علم
َ َ
َ َّ َ
َ
ُ
ومثا ُل ُه :إنَّه لو َ
حي ًا ،ومات خارج ِ
فهل ُّ
الس َم ُك أم ال؟
املاء ،ومل َيره
َ
املسلمَ ،
َ
َّ
حيل َّ
ُ
ِ
ِ
ُ
األصحاب ُ
بعض َّ
واحلاصلَّ :
حيث استندُ وا إىل عد ِم
أجل ِء
ب ِمن
فإن ال َع َج َ
ِ
اشرتاط اإلسال ِم يف املقا ِم إىل إمجا ِع ِ
إدريس ،((14(كام ال خي َفى.
ابن
َ
ِ
[الدَّ ُ
باألخبار الدَّ ا َّلة عىل جواز صيد املجوس.
ّمسك
ليل] ال ّثاين :الت ُّ

(((14
ِ
فإنا ال دالل َة فيها ،رضور َة َّأنا مق َّيد ٌة
وقدْ ذكرناها سابق ًا ،فراج ْعها َّ ،
ِ
ِ
ارع طريق ًا ِّ
بقبض املسل ِم لهَّ ،
ونظر املسل ِم كالمها جعلهام َّ
حلل
فلعل يدَ
الش ُ
الكافر َ

َّ
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بإخراجه ِمن ِ
ِ
املاء ِمن ِ
دون ِ
َّ
نظر املسل ِم ،فال
الكافر
استقل
الس َم ِك ،أ َّما لو
ِ َ
ُ
صيد َّ
ِ
ول ِمن ِ
األخبارَ ،
غريها ُّ
َ
يدل عىل كونِه ذك َّي ًا(.((15
دليل ِم َن
ِ
ِ
أن ُيقال-أو قدْ َ
األصحابّ ،
وما عسى ْ
أن
فحول
بعض
رصح ِبه ُ
قيل ،-كام َّ
ألجل ِ
دخل يف الت ِ
ِ
ليس له ٌ
ِ
املجويس
بإخراج
العل ِم
ّذكية ،وإنَّام هو
نظر املسلم َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
األخبار(َّ ((15
نظر املسل ِم
ظاهر
ممنوع أشدُّ املنعِ ،بل
فهو
ٌ
للس َمك م َن املاء(ُ ،((15
أن َ
ُ
َّ
ورشط يف صح ِة الت ِ
إخراج السم ِك هو جزء ِمن الت ِ
ِ
ٌ
َّذكية.
ّذكية،
للكافر حال
ِ َّ َ ُ
َّ
ٌ َ
ِ
ِ
ُ
واإلنصاف ترى َّ
الش ُ
ذهب إليه َّ
يخ
أن ما
إمعان النَّ َظ ِر
واحلاصل :فإنَّه بعدَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مع
الس َمك َ
املفيدُ  ،وابن زهرة ،من القول باشرتاط اإلسال ِم يف تذكية َّ
ِ
قوي ،ال َّ
ُ
األحوط.
أقل هو
االستقالل ٌّ
فظهر من جممو ِع ما ذكرناَّ :
أخرجه
الس َم ِك ،ف َلو
َ
أن اإلسال َم َش ٌط يف تذكية َّ
َ
املاء ومات خارج ِ
الكافر ِمن ِ
كان ذك َّي ًاَّ ،
ينظر إليهَ ،
َ
وحل أك ُل ُه،
وكان
املاء،
َ
َ
ُ َ
املسلم ُ
ُ

مع ِ
ِ
نص ًا( ((15وإمجاع ًا(((15؛ َّ
نظر املسل ِم ذكا ٌة له تع ُّبد ًا من
إخراج
ألن
الكافر له َ
َ
َّ
ّصوص الس ِ
الشار ِع املقدَّ ِ
ابقةْ ،
َّ
أخرجه
وإن
ّرصيح به من الن
سمعت الت
س ،كام
َ
َ
َ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
اهر أنَّه ميت ٌة؛
لم موتَه
خارج املاء َ
َ
مع عد ِم َن َظ ِر املسل ِم له ،فال ّظ ُ
الكافر م َن املاء ،و َع َ
ُ
ُ
عرفت ِم ْن َّ
أعلم.
اشرتاط اإلسال ِم يف تذكيتِ ِه ،كام هو
أن األقوى
ملا
َ
ٌ
واضح ،واهللُ ُ
ومات ِ
ك إىل ِ
الس َم ُ
فيه]
املاء
َ
[ َلو عا َد َّ
املاء حي ًا ،ثم ُأعيدَ إىل ِ
مسأل ٌةَ :لو ِصيدَ السم ُك واستُخرج ِمن ِ
ومات يف
املاء،
َ
َ َ
َّ َّ
َّ َ
ِ
املاءَ ،ف َهل ُّ
حيل أك ُل ُه أم ال؟
أن ُي َ
قالَّ :
وتوضيح الكال ِم يف هذا املقا ِم هو ْ
تصور له صورتان.
قلت:
ُ
إن املقا َم ُي َّ
ُ
[الصورة] األُوىل :أنّه ُأعيدَ السم ُك إىل ِ
بغري ِ
ِ
إخراجه منه ح َّي ًا ِ
آلة
املاء بعدَ
ُّ
َّ َ
ُ
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الص ِ
فامت يف املاء.
يدَ ،
َّ

يد ،فامت يف ِ
[الصور ُة ال ّثاني ُة] :و ُأخرى ُأعيد إىل ِ
بآلة الص ِ
املاء ِ
املاء.
َ
َّ
ُّ
ِ
ُ
األصحاب أنّه َميت ٌة ،وال جيوز
الصور ُة األُوىل ،فال ّظاهر ِمن كال ِم
فنقول :أ َّما ُّ
خالف فيه كام
إخراجه َّأوالً ح َّي ًا( ،((15بل ال ّظاهر أنّه ال
أك ُله ،وال يكفي يف ذكاتِه
َ
ُ
الرياض ،وحكا ُه عن الكفاية(.((15
يف ِّ
[رأي املصن ِ
ِّف ودلي ُل ُه]
ُ

ِ
الس ِ
ِ
املعارض،
املني عن
ُ
قلت :ويؤ ِّيد أصال َة عد ِم التَّذكية ،بل وأصال َة احلرمة َّ

املرصح ُة بالدّ عوى ،منها:
األخبار
خفي ،مضاف ًا إىل ذلك
ُ
كام هو غري ٍّ
ِّ
ِ
(((15
اص َطا َد
«س َأ َل ُت َأ َبا َع ْبد اهللَ ع ْن َر ُج ٍل ْ
اخلراز  ،قالَ :
[ ]1صحيح َّ
ِ
سم َك ًةَ ،فرب َطها بِ َخي ٍ
َت ،أت ُْؤك َُل؟ َق َال(َ :((15ل»(.((15
ط و َأ ْر َس َل َها ِف ا َْلاءَ ،ف َمت ْ
ْ
ََ َ
َ َ
[ :]2وخرب عبد املؤمن( ،((16قالَ :أ َم ْر ُت َر ُج ًال َي ْس َأ ُل يل(َ ((16أ َبا عبد اهلل

مات بعضه َّن ،فقال« :ما
ثم أخرجه َّن بعد ما َ
َع ْن َر ُج ٍل َصا َد سمك ًا وه َّن أحيا ًءّ ،

مات فيام َ
كان فيه حياته»(.((16
مات ،فال تأ ُك ْله(((16؛ فإنّه َ

فإنا واضح ُة
ُ
ثم أرجعه إىل املاءّ ،
قلت :وهي كام تراها بنا ًء عىل أنّه صادهّ ،
جواز ِ
ِ
أكله بعدَ موتِه ،كام ال خي َفى.
الدَّ اللة عىل عد ِم

ِ
ِ
الس َم ِك
الر ْ َ
ح ِن ْب ِن َس َيا َب َةَ ،ق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد اهللَ ع ِن َّ
[ ]3وصحيح َع ْبد َّ
ِ
يصادُ ،ثم يع ُل ِف َ ٍ
وت فِيهَ ،ف َق َالَ :
«ل ت َْأ ُك ْله؛
شءُ ،ث َّم ُي َعا ُد إِ َل( ((16ا َْلاءَ ،ف َي ُم ُ
ُ َ ُ َّ ُ ْ َ
ْ
ِ
(((16
حممد بن
وغريه مث ُله ،كام عن
ألنّه َ
الكليني ،عن ّ
ِّ
مات يف الذي فيه حياتُه» ُ ،

حييى(.((16

َّ
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ِ
ُ
األصحاب ترى َّ
كم املذكور
واحلاصل :فإنَّه بعدَ التت ُّبع لألخبار وكال ِم
حل َ
أن ا ُ
ِ
ِ
ومات ِمن ِ
َ
غري ْ
يكون
أن
ثم عا َد فيه،
َ
الس َمك إذا ُأ َ
خرج م َن املاءَّ ،
أعني :كون َّنص ًا (((16وإمجاع ًا(.((16
الصيد -فهو ميتة َّ
ناشب ًا يف آلة ّ
ِ
ِ
ثم مات وهو يف
وأ َّما ّ
الصور ُة ال ّثاني ُة :أعني َلو عا َد إىل املاء بعدَ إخراجه ح َّي ًاّ ،
ِ
أكثر ِّ
املتأخري َن ،كام عن املسالك
آلة َّ
الصيد ،فال ّظاهر كونُه َميت ًة -أيض ًا -وعليه ُ
والكفاية(.((16

(((17
املحكي عن أكثر املتقدِّ مني(-((17أيض ًا ،-بل هو املشهور
قلت :بل وهو
ُ
ُّ

(((17
(((17
كي عنه القول ِّ
باحلل لو ُأعيد إىل
امنـي  ،فإنَّه ُح َ
كام يف اجلواهر  ،خالف ًا لل ُع ّ
يد ومات يف ِ
بآلة الص ِ
املاء وهو ناشب ِ
املاء(.((17
َ
َّ
ٌ

[رأي املصن ِ
ِّف ودلي ُل ُه]
ُ

قلت :وهذا القول( ((17هو األقوى ،بل ُيكم ِّ
مات يف
ُ
الس َم ِك حتّى َلو َ
بحل َّ

الصحية ،منها:
متسك ًا باألخبار َّ
الصحيحة َّ
ثم عوده فيها؛ ُّ
اآللة قبل إخراجه ح َّي ًاَّ ،
ِ
ِ
ِ
ب َش َب َك ًة ِف
الر ُج ِل َينْص ُ
[ ]1صحيح ُم َ َّمد ْب ِن ُم ْسل ٍمَ ،ع ْن َأ ِب َج ْع َف ٍرِ :ف َّ

ِ
ِ
ِ
َاها َب ْعدَ َذلِ َك ،و َقدْ َو َق َع فِ َيها َس َم ٌك،
تك َُها َمن ُْصو َب ًة ،فأت َ
ا َْلاءُ ،ث َّم َي ْرج ُع إِ َل َب ْيته و َي ْ ُ
َف َي ُم ْت َن(َ ،((17ف َق َالَ « :ما َع ِم َل ْت َيدُ هَ ،ف َل َب ْأ َس بِ َأك ِ
ْل َما َو َق َع فِ َيها»(.((17
ب ُتع ُل ِف ا َْل ِ
ال َلبِيَ ،ق َال :س َأ ْلتُه َع ِن ْ ِ ِ ِ
اء
الظ َرية م َن ا ْل َق َص ِ ْ َ
َ
َ
[ ]2وصحيح ْ َ ِّ
َان( ،((17ويدْ ُخ ُل فِيها ِْ
لِ ْل ِحيت ِ
وت َب ْع ُض َها فِ َيها؟ َق َالَ :
اليت ُ
«ل َب ْأ َس بِه؛ إِ َّن
َان َف َي ُم ُ
َ
ِ
الظِ َري َة إِن ََّم ُج ِع َل ْت لِ ُي َصا َد ِ َبا»(.((17
ت ْل َك ْ َ
مح ٍ
احللبي(.((18
اد ،عن
وعن
احللبي -أيض ًا -مثله ،عن ابن أيب عمري ،عن َّ
ِّ
ِّ
ُ
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ِ
«س ِم ْع ُت َأ ِب
[ ]3و َع ْن َم ْس َعدَ َة ْب ِن َصدَ َق َةَ ،ع ْن َأ ِب َع ْبد اهللَ ،ق َالَ :
الشبك َِةَ ،فم َأصاب فِيها ِمن حي َأو مي ٍ
احب َّ ِ
ِ
َي ُق ُ ِ
ت،
َ َ َ َ ْ َ ٍّ ْ َ ِّ
الش َبكَة بِ َّ َ
ض َب َص ُ
ول :إ َذا َ َ
ِ
(ِ ((18
(((18
شـر َ
الس َم ِك»(.((18
فه َو
ُ
َح َل ٌل َما َخ َل َما َل ْي َس َله ق ٌ
ول ُي ْؤك َُل ال َّط ِاف م َن َّ
الربقي ،عن هارون بن مسلم ،كام يف الوسائل(.((18
ومث ُله ما رواه
ُّ

[ ]4وما روا ُه عبدُ اهللِ ب ُن سنان ،عن أيب عبد اهلل ،قال :سألتُه عن
للحيتان يف ِ
املاء ،فيدخلها ِ
عل ِ
ِ
القص ِ
ب ُي ُ
فيموت
احليتان(،((18
ُ
احلظرية( ((18م َن َ

بعضها فيها؟ فقال« :ال بأس»(.((18
[ ]5وباإلسناد عن ِ
عبد اهلل ِ
عيل بن جعفر ،عن أخيه
بن احلسن ،عن جدِّ ه ِّ
موسى ِ
فيموت يف مصيدتِهُّ ،
أحيل
الصيد حيبسه،
ُ
بن جعفر قال :سألتُه عن َّ

أك ُله؟ قال« :إذا َ
بأس»(.((18
كان حمبوس ًا َف ُك ْله ،فال َ
آلة الص ِ
بكون ِ
حيحة املرص ِ
ِ
ِ
ِ
إىل غري َ
يد هي كال ّيد
حة
الص
ذلك ِم َن
َّ
األخبار ّ
ِّ
أن يدَ املسلم لو أخرجتْه من ِ
املاء ُّ
ُم َذكِّية ،فكام َّ
َ
فكذلك اآلل ُة التي تُعمل
حيل،
ِ
ِ
ِ
ُّصوص
وقع التّرصيح بذلك يف الن
الصيد ،فإنَّ ا
بمنزلة اليد ،كام قدْ
َ
ألجل َّ
املتقدِّ ِ
مة(.((18
أن األقوى هو القول بح ِّلية السم ِك املي ِ
ُ
لك ّ
ظهر َ
ت يف
ِّ
َّ َّ َ
واحلاصل :فإنَّه قدْ َ
ُصبت ألجل الص ِ
يدِ ْ ،
عرفت(.((19
متسك ًا بام
َ
املصيدة التي ن ْ
َّ
وإن ُعل َم امليت فيها؛ ُّ
[آل ُة الص ِ
والض ُ
ابط فيها]
يد َّ
َّ

ِ
ِ
واعلم َّ
بخصوص
خصوص هلا
للس َم ِك ال
[فرع]:
َ
أن آلة َّ
ٌ
ْ
الصيد التي تُعمل َّ
لكل ٍ
ِ
ِ (((19
ِ
ِ
احلكم ِّ
القصب التي ت ُ
آلة تُصنع
يعمم
حظائر
ُ
الراق  ،بل َّ
ُعمل يف أطراف َّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

بك ،وال َف ِ
الش ِ
ِ
ص(ِ ،((19
َّ
الس َمك ،مثلَّ :
الة(،((19
وغري ذلك
والش ِّ
ألجل صيد َّ
ِ
ِ
ِ
اآلالت التي ُيمك ُن ْ
األماكن
باختالف
اختلفت
الس َم ُك ،وإن
ِمن
ْ
أن ُيصا َد هبا َّ
والب ِ
لدان.
ُ

والض ُ
ابط يف َ
ذلك:
َّ
وحيصل بسببها استيالء ِ
ِ
كل ٍ
ِ
ُ
ُهو ُّ
اليد
الس َم ِك،
املسلم
آلة جيع ُلها
ُ
ألجل صيد َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
عليهَّ ،
فإن ال َفالةَّ ،
الس َم ِك.
اآلالت املعدَّ ة
ص ،وغريمها ِم َن
والش َّ
ألجل صيد َّ
املاء ،وماتت يف ِ
الشص بالسمكة ،فأب َقاها يف ِ
املاء
ْ
َ
لو نَشبت(((19ال َفال ُة ،أو َّ ُّ
َّ َ
ِ
اآللةَ ،
حلكم يف[احلظائر]( ،((19وهو
وهي ناشب ٌة يف
فل َ
ريب بح ِّل َّيتها ،وكذا ا ُ
ِ
ِ
ٌ
الس َم ُك ،فإنَّه َلو َد َخ َل فيه
عمل يعم ُل ُه ُ
بعض ص َّيادة أطراف اجلزائرُ ،يصا ُد فيه َّ
ِ
مات يف ِ
ٌ
لصيده ،كام
فامت فيه ،فإنَّه
اآللة التي عملتْها اليدُ
حالل؛ لكونِه َ
الس َمك َ
َّ
ال خي َفى.
ِ ِ
ِ
ِ
األحوط
بكون
ريب
الس َم ِك يف
َ
مع َهذا ُك ِّله ،فإنَّه ال َ
ولكن َ
اجتناب امل ِّيت م َن َّ
آلة الص ِ
مجي ِع ِ
يد؛ َه َر َب ًا عن فتوى املشهور ،كَام ال خي َفى(.((19
َّ
آلة ِ
[حكْم ِ
ِ
الكافر]
صيد
ُ ُ

ِ
ِ
كانت ِمن َق َص ٍ
ب ،أو
الس َم ِك سوا ٌء
ْ
ٌ
فرع :اآلل ُة التي ينصبها الكاف ُر لصيد َّ

حت هبام الن
الس َم ُك،
رص ْ
ُّصوص( -((19أو غريمها(َ ،((19
ُ
فامت فيها َّ
شبك ًة -كام َّ
ِ
ِ
ِ
ِ (((19
ال ّظاهر أنَّه َميت ٌة ،وال ُّ
أصالة عد ِم
املنبعث عن
حلرمة
متسك ًا بأصالة ا ُ
حيل أك ُله؛ ُّ
ِ
ِ
املعارض؛ رضور َة َّ
السابق َة التي ذكرناها يف ح ِّل َّية
أن
الساملِ عن
األخبار َّ
َ
التّذكيةَّ ،
ِ
ِ
املسلمَّ ،
واملتبادر ِمن
اهر
هي اآلل ُة التي ينص ُبها
َ
فإن ال ّظ َ
ُ
الس َمك امليت يف اآللةَ :
َّ
ُ
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ِ
األخبار َ
ذلك.

واألصل احلرم ُة ،وعدم الت ِ
ُ
الكافر(َ ،((20ف َلَ ،ل َّ
أقل مورد َّ
َّذكية،
للش ِّك،
أ َّما
ُ
ُ

واضح.
كام هو
ٌ
ٍ
ِ
ِ
الباب(َّ ((20
وبعبارة ُأخرىَّ :
أن التَّذكي َة :هي عبار ٌة
أخبار
إن املتفاهم ِم ْن مجي ِع
كان ِ
ِ ِ
بيده مبارش ًة( ،((20أو ْ
الس َم ِك ،سوا ٌء َ
يصنع
أن
َ
عن استيالء يد املسل ِم عىل َّ
شيئ ًا يوجب صيدَ ه ،كاحل ِ
فرة وغريها.
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
َ
الكافرَ ،
ُ
َ
َ
اشرتك
وكذلك َلو
اآللة،
ول ما يصن ُعه ِم َن
تدخل
وال
بذلك يدُ
استقالل ِ
ِ
يد املسل ِم فيها.
واملسلم يف نصبِها؛ لعد ِم
ُ
ِ
ِ
املسلم يف نصبِها ،لك ْن َ
كان
فتفرد
املسلم يف
الكافر
و َلو َأ َم َر
ُ
نصب اآللةَّ ،
َ
ُ
أكل املي ِ
ت فيها من السمك؛ ِ
لص ِ
ِ
َّصب منبعث ًا عن ِ
دق
أمر
الكافر ،ال ّظاهر ح ِّل َّية ِ ِّ
الن ُ
َّ َ
َّ
املسلم ن ََص َبها ،كام ال خي َفى.
أن
َ

املاء ِمن ِقب ِل ِ
اخلارجِ ِمن ِ
[حكْم السم ِ
ك َ
خارجه]
نفسه وموتِه
َ
َ
َ
ُ ُ َّ َ
ُ
الس َمك
كي يف اجلواهر عن املح ِّق ِق يف نُكتِه(،((20
القول بح ِّل َّية َّ
فائدةٌُ :ح َ
اخلارج من املاء من ِقبل ِ
املسلم ،بل ْ
خارج املاءْ ،
وإن مل
وإن مل يأخذه
نفسه وموتِه
َ
َ
ُ
ُيدركْه ِ
بنظر ِه وال يرا ُه(.((20

ثم قال يف اجلواهر :لع َّله خلرب ِ
عبد اهلل بن ٍ
ٍ
رجل ،عن زرارة،
بحر( ،((20عن
َّ
ِ
ِ
فتقع عىل َّ
فتضطرب حتَّى متوت ،فقال:
الش ِّط،
ُ
ُ
تثب م َن املاءُ ،
الس َمكَة ُ
قلتَّ :
« ُك ْلها»(.((20
ِ
ِ
كالص ِ
الس َم َك
حل َسن
َّ
حيح ،عن أيب عبد اهلل« :إِ َّن َعل َّي ًاَ ق َال :إِ َّن َّ
وا َ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وللس َم ِك»(.((20
وال َرا َد إِ َذا َخ َر َج م َن ا َْلاء َف ُه َو َذك ٌّي ،واألَ ْر ُض ل ْل َج َراد َمصيدَ ةٌَّ ،
َْ
ِ
فإن األوىل أوهن من ِ
ِ
ِ
وايتان( ((20كام ترامهاَّ ،
العنكبوت؛
بيت
الر
ُ
ُ
قلت :وهاتان ِّ
ٍ
ِ (((20
ِ
اإلرسال
ملا فيها ِمن
شهرة وغريها(.((21
جابر هلا ِمن
واإلضامر  ،وال َ
ٌ
وال ّثانيةْ :
واضح( ،((21ومع
إشكال
بالص َّحة ،لكن يف الدَّ اللة
وإن ُو
ْ
ٌ
صفت ِّ
َ
عامل هبام من األصحاب فيام ُع َلمَّ ،إل ما ُيكى عن املح ِّقق
هذا فإنَّه ال
وحدَ ه(.((21

ِ
وإن َ
واضحْ ،
ريب َّ
كان
موجب لطرحهام ،كام هو
األصحاب
إعراض
أن
َ
ٌ
ٌ
وال َ
عبارة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلواهر تراه ُ
القول( ،((21لكن
يميل إىل هذا
شيخنا يف
إمعان النّ َظ ِر يف
بعدَ

أعلم.
ُهو كام ترى ،واهللُ ُ

[حكْم أك ِْل السم ِ
ك ح َّي ًا]
َّ َ
ُ ُ
ِ
جواز ِ
الس َم ِك ح َّي ًا بعدَ تذكيتِه
األصحاب
اهر ِمن كال ِم
[]1
ُ
ٌ
أكل َّ
إيضاح :ال ّظ ُ
ِ
إخراجه ِمن ِ
ِ
ِ
جاز أك ُل ُه،
املاء ح َّي ًا ،ف َلو
املرشوعة له يف
حي َ
أخرجه م َن املاء ُ
َ
ِ َ
وه َو ٌّ
ِ
ْ
املشهور كام يف
يم ْت ،وهو
اجلواهر(.((21
ُ
وإن مل ُ
[رأي املصن ِ
ِّف ودلي ُل ُه]
ُ
قوي.
ُ
قلت :وهو ٌّ

ش ٍء ُه َو
[ُّ ]1
متسك ًا بقوله[« :]ك ُُّل َ ْ
َح َرا ٌم»(.((21
ِ
حرمة ِ
[ ]2ومل ن ِ
َجد ما ُّ
أكله بعدَ تذكيتِه املتل َّقاة ِم َن َّ
الشار ِع كَام ال
يدل عىل
(((21

َل َك َح َل ٌل حتّى َت ْع َل َم َأنَّه

خي َفى.

ُ
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بإخراجه ِمن ِ
َّ
املاء ح َّي ًا،
حصلت ذكاتُه
[]3
وألن أك َله متو ِّق ٌ
ف عىل ذكاتِه ،وقدْ
ْ
ِ َ
الذ ِ
ُ
ُ
وأن متا َم َّ
وكوهنا متو ِّقف ًة عىل موتِهَّ ،
األصل عد ُمها.
حتصل ّإل بموتِه،
كاة ال
ِ
السابقة-كام عرفتَّ -
خصوص
أن ذكاتَه هو
اهر ِم َن
ُ
األخبار َّ
[ ]4بل ال ّظ ُ
ِ
إخراجه من ِ
اليد عليهِ ،
واستيالء ِ
ِ
أن متام َّ
فمن هذا َت ْع ِرف َّ
إخراجه
الذكاة :هو
املاء
ُ

ِمن ِ
املاء ح َّي ًا ،وال تتو َّقف عىل موته.
َ

ِ
جواز ِ
الس َم ِك ح َّي ًاْ ،
فام ُيكى عن َّ
وإن
الشيخ يف مبسوطِه ِمن عد ِم
أكل َّ
ِ
ُأخرج ِمن ِ
ضعيف جدَّ ًا( ،((21ومل
املاء ح َّي ًا َّإل بعدَ موتِه
فهو
ٌ
َ
َ َ
خارج املاء(ُ ،((21
ِ
ِ
األصحاب يف هذا
القول كام ال خي َفى عىل املتت ِّبع لكال ِم
أجدْ َمن واف َقه عىل هذا
ِ
الباب(.((21

يعفور الواردة يف ِ
ِ
ٍ
برواية ِ
وقدْ ُحكي االستنا ُد ّ
اخلز
ابن أيب
للشيخ
ذكاة ِّ
قال فيها« :فإِ َّن اهللَ َتبار َك و َتع َال َأح َّله ،وجع َل َذكَاتَه موتَه ،كَم َأح َّل ِْ
التي َ
اليت َ
َان
َ َ
َْ
َ َ
َ
َ
َ َ

(((22

كان رصحي ًا َّ
وإن َ
َاتا َم ْو َ َتا»( ،((22فإنَّه ْ
موتا بعدَ
بأن ذكا َة احليتان هي ُ
َ
وج َع َل َذك َ َ
إخراجها ِمن ِ
ظاهر ِه ،ومل ِ
ِ
ِ
نجدْ َمن َع ِم َل
األصحاب عن
أعرض
املاء ،ولك ْن
َ
ُ
َ
ْ

ّمس ُك به.
به ،فال ينبغي الت ُّ

ِ
املصـرحة:
األخبار( ((22التي سطرناها،
ليس ل ُه مقاوم ُة ما تقدَّ م ِم َن
عىل أنَّه َ
ِّ
بأن إخراج السم ِك ِمن ِ
املاء ذكاتُه ،ومل نجدْ فيها ما ُّ
يدل عىل َّ
َّ
أن متا َم ذكاتِه متو ِّقفة
َ
َ َّ َ
واضح.
عىل موتِه ،كام هو
ٌ
إخراجهِ ،
بجواز ِ
ِ
ِ
ُ
ومن هذا
االرتياب
واحلاصل :فإنَّه ال ينبغي
أكله ح َّي ًا بعدَ
ُ
ومات فيهَّ ،
حل ما
وقطع من ُه قطع ًة ،وعا َد الباقي إىل املاء،
أخرجه ح َّي ًا
ُيع َلم أنَّه َلو
َ
َ
َ
اهر ِمن ِ
روس ،واختاره يف اجلواهر عىل ال ّظ ِ
ِ
َ
َ
كالم ِه(.((22
أخذه،
وبذلك َجز َم يف الدّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

كة ِقطع ًة وهي يف ِ
الق ِ
املاء ،فال ّظاهر حرم ُة ِ
نعمَ ،لو ق َطع ِمن السم ِ
طعة؛ رضور َة
ُ
َ َ َّ َ
سمكة بعدُ مل تُذكَّى ،فحكم ِ
ٍ
(((22
كم باقي
القطعة املبانة
بينت ِمن
َّأنا قطع ٌة قدْ ُأ ْ
ُ
َ
ُح ُ
إخراجه ِمن ِ
ِ
ِ
املاء ال ُّ
ريب َّ
حيل أك ُله،
الس َم َك قبل
ِ َ
السمكة التي هي يف املاء ،وال َ
أن َّ
َّ
واضح ،واهللُ أعلم(.((22
كام هو
ٌ

ذكاة السم ِ
مية يف ِ
[اشرتاط التَّس ِ
ك]
َّ َ
ُ ْ
ِ
ُ
شرتط يف
األصحاب :إنَّه ال ُي
[[]2إيضاح] :كام ال ّظاهر(ِ ((22من كال ِم
خالف ِ
ِ
فيه بني
املشهور فيام بينهم( ،((22بل ال
الس َم ِك التّسمي ُة ،بل هو
َ
ُ
ذكاة َّ
الر ِ
ِ
ياض(.((22
األصحاب ،كام يف ِّ
ِ
ِ
قلت :مضاف ًا إىل َ
ذلك
اشرتاط
واألخبار الدَّ ا َّلة عىل عدم
األصل(،((22
ُ
ُ
ّسمية يف تذكيتِه ،منها :الصحيحَ :عن صي ِد ِْ
الت ِ
اليت ِ
َان وإِ ْن َل ْ ُي َس َّمَ ،ف َق َال(َ :((23
«ل
ْ َ ْ
ّ

املصـرحة بعدم اشرتاط التّسمية يف صيد
َب ْأ َس بِه»( ،((23ومث ُله غريه من األخبار
ِّ
الس َم ِك(.((23
َّ
صيد السم ِ
االستقبال يف ِ
ِ
ُ
ك]
[اشرتاط
َّ َ

ِ
َ
املرصح به -أيض ًا -أنَّه ال ُيشرتط
الظاهر
وكذلك عىل
[[]3إيضاح]:
ٌ
َّ
االستقبال يف ِ
ُ
صيد ِه إمجا َع ًا و َق ْوالً واحد ًا(.((23
صيد السم ِ
[اشرتاط البلو ِغ يف ِ
ُ
ك]
َّ َ

ِ
اشرتاط البلو ِغ فيه ،فإنَّه من األُ ِ
َ
مور املس َّلمة
وكذلك عد ُم
[[]4إيضاح]:
ٌ

عندنا.

فلو صاد السمك غري املك َّلف بأي ٍ
جاز َّ
وحل أك ُله؛ َّ
ألن البلو َغ
آلة كانتَ ،
ِّ
َ َّ َ
ُ
ُ
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الباحث :مدرك �شوكان ُّ

بإخراجه ِمن ِ
ِ
ٍ
املاء ح َّي ًا عىل
بي ،وأخرب
ِ َ
الس َمك ،و َلو صا َده َّ
َ
الص ُّ
ليس برشط يف ذكاة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
القبول(،((23
إشكال ،األقوى عد ُم
قبول قولِه
املعروف ِمن تذكيتِه ،ففي
الوجه
ِ
َ
عىل َّ
املصيد ،كام ال خي َفى.
اجتناب
األحوط
أن
ُ
ِ
ِ
املناط واحد ًا ،واهلل
لكون
املسلمني؛
جمانني
بي -فيام ُذكر-
َ
ُ
ويف ُح ْك ِم َّ
الص ِّ
ِ
بأحكام ِه.
أعلم
ُ
ِ
ت الرسال ُةِ ،
مت ِ
ِ
عيل ِ
الر َّزاق ِ
ِ
ِّ
احلسن،
بن
األقل
بيد مؤ ِّلفها
املذنب عبد َّ
ِّ
َّ
بن ِّ
ٍ
ِ
حمرم سنة()#1325
املعروف بـ(احللو)،
احلسيني،
َ
ووقع الفرا ُغ منها يوم ثالث يف َّ
ِّ
ألف سال ٍم
األلف وثالث مائة ومخسة وعرشين من اهلجرة ،عىل مهاجرها وآله ُ
مة املد ِّق ِق الفه ِ
العل ِ
خط مصنِّفها س ِّي ِدنا املح ِّق ِق َّ
وحت ّي ٍة ،هكذا صورة ِّ
امة أطال
ّ
ِ
ِ
املسودة التي هي ِّ
تراب
بخط مصنِّ َفها (س َّلمه اهلل) ُ
اهلل أ َّيامه ،وفر َغ من نقلها من َّ
أحقر ال ّط ِ
بحاين،
الس
الب
املؤمنني،
أقدا ِم إخوانِه
َ
َ
الراجي َ
عفو ر ِّبه ُّ
واملشتغلنيَّ ،
ُ
ّ
ٍ
ِ
حلظة ٍ
ِ
املفتقر إليه يف ِّ
وآن يف القايص
كل
داين،
واملتع ِّط ُش
لفيض جوده َّ
ُ
الص َم ّ
ِ
ِ
والدَّ اين ،حسني ابن العاملِ
ّقي ّ
الش ِ
املربور
عيل ابن املقدَّ س
الفاضل الت ِّ
يخ شيخ ِّ
يخ حسن ِ
ِ
ِ
آل املقدَّ ِ
املؤمتن ّ
املربور ّ
الش ِ
الش ِ
كي
البحراين ،م َّلكهام
يخ سليامن
س
َّ
الز ِّ
ِّ
ٍ
والسب ِع املثاين،
اهللُ نوايص األماين ،وذ َّل َل هلام صعائب املعاينِّ ،
حممد وآله َّ
بحق َّ
أمجعني ،بصبيحة اليوم ِمن ِ
َّ
شهر ربيع َّأول سنة()1325
صل اهللُ وس َّلم عليهام
َ
ٍ
ِ
رب
من اهلجرة املصطفو َّية ،عىل
مهاجرها وآله ُ
ألف سال ٍم وحت ّية ،واحلمدُ هللِ ِّ
حمم ٍد وآله ال ّطاهري َن.
َ
العاملنيَّ ،
والسال ُم عىل َّ
والصال ُة َّ

َّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املج َّلد ال ّثالث  -العدد ال ّتا�سع 299

حم ّرم 1441هـ � -أيلول 2019م

ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

ُ
الهوام�ش
الرابع عرش.1111/15 :
ُ -1ينظر :نقباء البرش يف القرن ّ
 -2مشهد اإلمام :ص.573-571
الرابع عرش.1111/15 :
 -3نقباء البرش يف القرن ّ
الرابع عرش.1111/15:
ُ -4ينظر :نقباء البرش يف القرن ّ
املرعشـي :ص.78
الس ِّيد شهاب الدِّ ين
ّ
 -5اإلجازة الكبريةَّ ،
 -6طبقات الفقهاء/14 :ق.343/1
املامقاين :ص ،352و ُينظر :نقباء البرش يف
املامقاين ،عبد اهلل
 -7خمزن املعاين يف ترمجة
ّ
ّ
الرابع عرش.1111/15 :
القرن ّ
مرص ٌع باألحجار الكريمة.
عىص فاخر ٌة من العود الغايل ال ّثمن ،مقبضها َّ
 -8وهو ً
ُ -9ينظر :مشهد اإلمام :ص ،576 -575وموسوعة طبقات الفقهاء/14:ق.343/1
فاضل ٌ
ٌ
الصالح ،والبارز من
أديب من أهل العلم
-10
املحصلني ،وهو بق َّية سلفه ّ
ِّ
كامل ٌ
ُأرسته ،أطراه ّ
العلمة ّ
حممد رضا آل ياسني يف تقريظه عىل بعض مؤ َّلفاته ،فقال:
الشيخ ّ

واملعول عندي عليه ،والذي يلزم ّ
كل مؤمن الوثوق به
«العامل اخلبري ،واملجتهد البصري،
َّ
والركون إليه»(.مايض النجف وحارضها.)38/3 :
ّ
الس ِّيد حسن احللو ،تتلمذ
حممد ابن َّ
الس ِّيد ّ
حممد رضا ابن َّ
الس ِّيد عبد احلسني بن ّ
 -11وهو َّ
الر َّزاق احللو ومجلة من األعالم ،وقدْ كتب تقريرات دروس آية اهلل
عىل يد خاله آية اهلل عبد ّ
ّائيني يف األصولُ ( ،ينظر :مشهد اإلمام :ص.)583-582
الن ّ
الغري.152/1 :
 -12شعراء
ّ
ُ -13ينظرّ :
الذريعة.32/5 :
ُ -14ينظرّ :
الذريعة.185/15 :
ُ -15ينظرّ :
الذريعة.191/11 :
ُ
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
ّ
نظر:الذريعة.206/3 :
ُ -16ي
ُ -17ينظرّ :
الذريعة ،191/11 :ومستدركات أعيان ّ
الشيعة ،269/5 :وأعالم ُأرسة
الس ِّيد خالد احللو.45-39 :
آل احللوَّ ،
 -18اإلجازة الكبرية :ص.78
الرابع عرش.1112/15 :
 -19نقباء البرش يف القرن َّ
 -20خمزن املعاينّ ،
املامقان :ص.292
الشيخ عبد اهلل
ّ
 -21طبقات الفقهاء/14 :ق.343/1
 -22مشهد اإلمام.575/3 :
 -23اإلجازة الكبرية :ص.79-78
ِ
القصاب :ص.108
 -24من ذكريايت ،عبد العزيز ّ
ِّ -25
العلوي :ص.67
الشيعة والدّ ولة القوم َّية يف العراق ،حسن
ّ
 -26مشهد اإلمام :ص.577
 -27مشهد اإلمام :ص.557
 -28سورة األحزاب :من اآلية (.)23
اجلبوري:
 -29مشهد اإلمام :ص ،578والنّجف األرشف وحركة اجلهاد ،كامل سلامن
ّ
ص249
 -30مشهد اإلمام :ص.578
الفتالوي :ص.192
 -31مشاهري املدفونني ،كاظم
ّ
 -32مشهد اإلمام :ص.578
 -33مشهد اإلمام :ص.579
الرحلة النّجف َّية :ص.53
ِّ -34
 -35البلوى :هي البل َّية ،والبلوى :التّجربة ،بلوته أبلوه بلو ًا .معجم العني.340/8 :
 -36التّذكيةَّ :
اجلوهري.2346/6 :
الصحاح
ّ
الذبحِّ .
ُ -37ينظر :مسالك األفهامّ ،
الشهيد ال ّثاين ،502/11 :وكفاية األحكام ،املح ِّقق
بزوراي ،591/2 :ومستند ِّ
ّراقي.468/15 :
الس
ّ
الشيعة ،املح ِّقق الن ّ
ّ
ُ
الضورة الفقه َّية؛ ّ
فيدخل يف عمو ِم قوله
ألن غري املذكَّى يكون َميت ًة،
 -38املراد هبا هنا ّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
ت َع َل ْيك ُُم ا َْل ْي َت ُة .سورة املائدة :من اآلية (.)3
ح ِّر َم ْ
تعاىلُ :
ٍ
الس َمك؛ ألنَّه مورد خالف
 -39أي :عدم ح ِّل َّية أكل امليتة
بشكل عا ٍّم ال خصوص ميتة َّ
جوزها العا َّمة خلرب ابن عمر ،قال :قال رسولُ « :أ َّ
حل لنا َميتتان
بني
َ
َ
املسلمني ،فقدْ َّ
َّ
وألن ذكاهتام ال
و َدمان» ،فأ َّما امليتتان ،فاحلوت واجلراد ،وأ َّما الدَّ مان ،فالكبد وال ّطحال؛
ُيمكن يف العادة ،فأسقطوا اعتبارها( .نيل األوطارّ ،
ّووي:
الش
وكاين ،25/9 :املجموع الن ّ
ّ
بيني.)267/4 :
حممد بن أمحد ّ
الش ّ
 ،72/9مغني املحتاجّ ،
 -40سورة املائدة :من اآلية (.)96
 -41سورة النّحل :من اآلية (.)14
املدايني ،عن
الربقي (يف املحاسن) ،عن أيب أ َّيوب
 -42منها :ما رواه أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
ّ
ٍ
كي،
ابن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن
رجل ،عن أيب عبد اهلل ،قال « :احلوت َذ ٌّ
الشيعة ،7/24 :باب  31من أبواب ّ
ح ُّي ُه وم ِّيتُه»( .وسائل ّ
الذبائح ،ح.)5
ُ -43ينظر :جواهر الكالم ّ
اجلواهري.163/36 :
الشيخ
ّ
 -44سورة الفرقان :من اآلية (.)48
للسياق.
 -45يف األصل(عىل) ،وما أثبتناه أنسب ِّ
 -46كذا يف األصل.
ّ
ـي:
اخلالف،الشيخ
ُ -47ينظر:
الطوسـي ،48/6 :رشائع اإلسالم ،املح ِّقق احل ِّل ّ
ّ
الشائع،
يب:
الرائع ملخترص ّ
ّ
الرموز الفاضل اآل ّ
(352/2الشح) ،والتّنقيح ّ
 ،739/4كشف ّ
(الشح).
يوريّ 20/4 :
الس ّ
املقداد ّ
للسياق.
 -48يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه أنسب ِّ
الشيف املرتىض :ص.440
ُ -49ينظر :النّارص َّياتّ ،
(الشح) ،واملفردات يف غريب
الشائعّ 27/4 :
الرائع ملخترص ّ
ُ -50ينظر :التّنقيح ّ
القرآن :ص.180
الس َمك.
 -51باب ذكاة َّ
(الشح)،
الرأي املشهور بني األصحابُ ( ،ينظر :مسالك األفهامّ 502/11 :
 -52وهو ّ
وجواهر الكالم.)163/36 :
 -53لقوله تعاىلُ :
أ َّ
للحي ،وحلسنة
والصيد يصدق باألخذ
حل َلك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ْح ِر،
َّ
ّ
ُ
تراث الب�صرة
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الباحث :مدرك �شوكان ُّ
الصادق ،قال« :إنَّام صيد احليتان أخذه» ،و «إنّام» للحرص (.إيضاح الفوائد
احللبي ،عن ّ
ّ
ابن ّ
(الشح) ،ومسالك األفهام.)502/11 :
العلمةّ 140/4 :
الصدوق :ص ،423واملبسوطّ ،
ُ -54ينظر :املقنعّ ،
الطوسـي،277/6 :
الشيخ
الشيخ ّ
ّ
احلل ،741/4 :وكشف
احلل ،242 :ورشائع اإلسالم ،املح ِّقق ِّ ّ
واملخترص النّافع ،املح ِّقق ِّ ّ
اآلبـي.355/2 :
الرموز الفاضل
ّ
ّ
بالضـرورة.
 -55أي :معلوم َّ
الس َمك واجلراد ،وأمجعوا عىل إباحة ميتة
 -56بل التزم علامء العا ّمة بتحريم امليتة من غري َّ
الس َمك واجلراد؛ حلديث ابن عمر ،كام تقدَّ م.
َّ
الشيعة ،75/24 :باب  - 31من أبواب ّ
 -57االحتجاج  ،93 /2:و وسائل ِّ
الذبائح،
ح .8
ربسـي يف االحتجاج ،ومل يذكر سندها.
الرواية مرسلة نقلها ال ّط
ّ
 -58لكون ِّ
ب :ال َّط ْف ُر .تاج العروس.461/2 :
الو ْث ُ
َ -59
« -60قوالن» مبتدأ خلرب حمذوف ،أي( :فيه قوالن).
باطبائي.120/12 :
عيل ال ّط
ّ
 -61رياض املسائلَّ ،
الس ِّيد ِّ
 -62أي :لو خرج بنفسه وأخذه ح َّي ًا ،والقائل هو ّ
وسـي يف النِّهاية ،واملح ِّقق
الشيخ ال ّط
ّ
ّ
احلل يف حترير األحكامّ ،
والشهيد
احلل يف املخترص النّافع ،ويف رشائع اإلسالم،
والعلمة ِّ ّ
ِّ ّ
األول يف ال ُّلمعة الدِّ مشق َّية ،وغريهمُ ( ،ينظر :النِّهاية :ص ،576واملخترص النّافع :ص،242
َّ
ورشائع اإلسالم ،741/4 :وحترير األحكام ،620/4 :وال ُّلمعة الدِّ مشق َّية :ص.)215

 -63أي :أصل عدم التَّذكية يف مشكوك التّذكية.
ذكي ك ُّله ،واحليتان
 -64روي عن أيب عبد اهلل ،قال « :قال أمري املؤمنني : اجلراد ٌّ
ذكي ك ُّله ،وأ َّما ما هلك يف البحر ،فال تأكل»ُ ( ،ينظر :وسائل ِّ
الشيعة ،73/24 :باب  ،31من
ٌّ
أبواب ّ
الذبائح ،ح.)7
أن العا ّمة ترى ّ
ُ -65ينظر :جواهر الكالم ،162/36 :وقدْ تقدَّ مت اإلشارة إىل َّ
أن
وألنم فهموا من التّذكية َّ
الذبح وخروج
الس َمك واجلراد ال ذكاة له؛ حلديث ابن عمر املتقدِّ م؛ َّ
َّ
الدَّ م ،ومها ال د َم هلام؛ لذا أسقطوا اعتبارها فيهام.
ت َع َل ْيك ُُم ا َْل ْي َت ُة(.سورة املائدة :من اآلية .)3
ح ِّر َم ْ
 -66لقوله تعاىلُ :
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
ُ -67ينظر :جواهر الكالم.163/36 :
 -68سورة املائدة :من آية (.)96
ُ -69ينظر :رياض املسائل.120/12 :
للسياق.
 -70يف األصل (خر) ،وما أثبتناه أنسب ِّ
 -71أي :بالبداهة :وهي املعلومة التي ال حتتاج يف حصوهلا إىل كسب ونظر وفكرُ ،ينظر:
املنطق ّ
حممد رضا املظ َّفر :ص.21
الشيخ َّ
سألت أبا عبد اهلل عن صيد
الصادق ،قال:
ُ
الرواية عن أيب بصري ،عن َّ
ِّ -72
َ
سمي»(.وسائل ِّ
يرضبون َّ
الشيعة:
سمون ،أو
للس َمك حني
ّ
هيودي وال ُي ِّ
بالشبك وال ُي ُّ
املجوس َّ
 ،77/24باب  -32من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)5
الشيعة ،77/24 :باب - 32من أبواب ّ
 -73وسائل ِّ
الذبائح ،ح11 ،9ح ،وباب - 31
من أبواب ّ
الذبائح ،ح ،1ح ،3ح.8
ُ -74ينظر :الوسيلة :ص.355
 -75يف األصل (ال تأكل) ،وما أثبتناه من املصدر( .وسائل ِّ
الشيعة ،83/24 :باب -34
من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)6
اجلوهري:
(الصحاح،
ّ
وس ُف َلِّ .
 -76ن ََضب املاء :ين َُض ُ
ب نضوب ًا ،أي :غار املاء يف األرض َ
.)226/1
الشيعة ،83/24 :باب  - 34من أبواب ّ
 -77وسائل ِّ
الذبائح ،ح.6
 -78هتذيب األحكام .81/9 :
ٍ
ٍ
طويلَّ :-
إن
حديث
الطربسـي يف (االحتجاج) ،عن أيب عبد اهلل - يف
 -79كخرب
ّ
ِ
الس َمك ميتة؟ قالَّ :
ثم ُيرتك حتّى يموت
الس َمك ذكاتُه
ُ
إخراجه من املاءّ ،
«إن َّ
زنديق ًا قال لهَّ :
من ذات نفسه ،وذلك أنَّه ليس له دم ،وكذلك اجلراد» (.االحتجاج ،93/2 :ووسائل
الشيعة ،75/24 :باب  31من أبواب ّ
ِّ
الذبائح ،ح.)8
 -80يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما بني األقواس من املصدرَ ،
واجلدُّ  :ما َق ُر َب ِمن
الشيعة ،81/24 :باب  34من أبواب ّ
جلدُّ شاطِ ُئ النّهر(.وسائل ِّ
الذبائح،
األَرض ،وقيل :ا َ
بيدي.163/1 :
ح ،1ولسان العرب ابن منظور ،87/1 :وتاج العروس ّ
الز ّ
الشيعة ،81/24 :باب  -34من أبواب ّ
 -81وسائل ِّ
الذبائح ،ح.1
ُ
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
القمي :ص ،277ووسائل ِّ
الشيعة ،81/24 :باب
احلمريي
ُ -82ينظر :قرب اإلسناد،
ّ
ّ
 - 34من أبواب ّ
الذبائح ،ح.1
(س َل َم َة بن جعفر) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -83يف األصل َ
ِ
 -84يف األصل َّ
الس َمكَة) ،وما أثبتناه من املصدر.
(إن َص ْيد َّ
 -85يف جواهر الكالم موافق ملا يف املتن ،واستظهر حم ِّقق كتاب الوايف ما ورد يف املتن؛
الس َمكة ليس هلا يد ،وال ّظاهر َّ
الس َمكة ،فالحظ،
أن اليد هي كناية عن زعانف َّ
وأ َّيد ذلك بكون َّ
ويف وسائل ِّ
الشيعة( :بيدها) ،ويف الكايف( :بيدهيا) ،وهي أقرب لتصحيف الكلمة.
ُينظر :جواهر الكالم ،166/36 :الوايف(188/19 :اهلامش) ،وسائل ِّ
الشيعة:
 ،81/24باب  34من أبواب ّ
الس َمك ،ح.7
الذبائح ،ح ،2الكايف ،217/6 :باب صيد َّ
 -86يف األصل (أو َيت ََح َّر ُك) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -87يف األصل ( َت ْط ِر ُق) ،وما أثبتناه من املصدر ،وهي تصحيف.
الس َمك ،ح.7
 -88الكايف ،217/6 :باب صيد َّ
حممد بن احلسن) ،وما أثبتناه من املصدر.
(حممد بن ّ
 -89يف األصل َّ
الشيعة ،81/24 :باب  -34من أبواب ّ
 -90وسائل ِّ
الذبائح ،ح.2
 -91منهم املح ِّقق ِّ
احلل يف رشائع اإلسالمّ ،
والس ِّيد عيل
والشهيد َّ
األول يف الدّ روسّ ،
ّراقي يف مستند ِّ
الشيعة ،وغريهمُ ( ،ينظر :رشائع
ال ّطباطبائي يف رياض املسائل ،واملح ِّقق الن ّ
اإلسالم ،741/4 :والدّ روس ،409/2 :ورياض املسائل ،122/12 :ومستند ِّ
الشيعة:
.)467/15
ّ -92
األول يف الدّ روس.409/2 :
كالشهيد َّ
اخلراسانـي:
تقرر يف علم األصول ذلكُ ( ،ينظر :كفاية األصول ،اآلخوند
ّ
 -93كام َّ
اخلوئي.)515/1 :
للس ِّيد
ّ
ّائيني َّ
ص ،243وأجود التقريرات تقرير بحث الن ّ
 -94منهم املح ِّقق ِّ
احلل يف املخترص النّافع :صّ ،242
األول يف الدّ روس
والشهيد َّ
الشائع:
الرائع ملخترص ّ
ّ
الس ّ
يوري يف التّنقيح ّ
الشع َّية يف فقه اإلمام َّية ،409/2 :واملقداد ّ
.25/4
اجلواهري يف كتابه جواهر الكالم.165/36 :
 -95وهو
ّ
 -96يف األصل (من أن ال يموت يف املاء) ،وما أثبتناه من املصدرُ ( ،ينظر :جواهر الكالم:
.)165/36
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
 -97قول املشهور :وهو إخراجه من املاء ،واستعمل املصنِّف مجلة «هرب ًا عن املشهور»؛
ملجرد احتامل ُّ
الشبهة فيها.
لشدَّ ة احتياطه حتّى يف موارد اجلواز ووجود الدّ ليل؛ َّ
 -98أي :بفعل فاعل ،أو من ِق َبل نفسه.
 -99أي :األوىل يف قبول ح ِّل َّيته.
 -100وهو األحوط يف االجتناب.
 -101أي :احتياط ًا واجب ًا.
الرسائر ،136/5 :ورشائع اإلسالم ،741/4 :وحترير األحكام:
ُ -102ينظرّ :
 ،621/4وجواهر الكالم.167/36 :
ـي.80/3 :
ُ -103ينظر :النِّهاية :ص ،578والنِّهاية ونكتها ،املح ِّقق احل ِّل ّ
 -104أي :أصل عدم التّذكية.
للسياق (انتقاله).
 -105كذا يف األصل ،واألنسب ِّ
للسياق.
 -106يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه أنسب ِّ
َ
األصل(وت َّر ُك) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -107يف
 -108يف األصل بياض بمقدار كلمتني ،وما أثبتناه من املصدر.
الس َمك ،ح.7
 -109الكايف ،217/6 :باب صيد َّ
 -110يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه من املصدر.
الصيد ّ
والذكاة ،ح.22
 -111هتذيب األحكام ،7/9 :باب َّ
ُ -112ينظر :خمتلف ِّ
احلل:
الشيعة ،العلّمة احل ِّل ّ
ـي ،262/8 :وإرشاد األذهان العلّمة ّ
 ،109/2وال ّلمعة الدّ مشقيةّ ،
األول،215 :وجممع الفائدة ،املح ّقق األردبييل:
الشهيد ّ
اهلندي.240/9 :
(الشح) ،وكشف ال ِّلثام ،الفاضل
ّ 139/11
ّ
 -113مل يرد يف املصدر(آكله).
الشيعة ،75/24 :باب  - 32من أبواب ّ
 -114وسائل ِّ
الذبائح ،ح.1
 -115يف األصل(املجويس) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -116يف األصل أحال جواب اإلمام إىل املصدر ً
قائال (احلديث)( .وسائل ِّ
الشيعة:
 ،76/24باب  32من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)3
الشيعة ،76/24 :باب  -32من أبواب ّ
ُ -117ينظر :وسائل ِّ
الذبائح ،ح ،2ح ،4ح،5
ح ،6ح ،7ح ،8ح ،9ح ،10ح.11
ُ
تراث الب�صرة
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
السياق.
 -118يف األصل بياض مقدار كلمة ،وما أثبتناه ظاهر من ِّ
للسياق.
 -119يف األصل (فلع َّله) ،وما أثبتناه أنسب ِّ
ُ -120ينظر :مستند ِّ
الشيعة ،462/15 :وجواهر الكالم.165/36 :
 -121كذا يف األصل.
ِ
الس َمك فيام ولو وثب من ِق َبل نفسه.
 -122من كفاية النّظر يف تذكية َّ
بالسياق.
حي ،وما أثبتناه ُ
أوفق ِّ
 -123يف األصلّ :
الروضة البه َّية يف رشح ال ُّلمعة الدِّ مشق َّية ،239/7 :ومسالك األفهام:
ُ -124ينظرَّ :
(الشح) ،ورياض املسائل ،123/12 :وجواهر الكالم.167/36 :
ّ 503/11
 -125النِّهاية :ص .578
والرسائر ،88/3 :واملخترص النّافع:
ُ -126ينظر :املبسوط ،277/6 :والنِّهايةّ ،578 :
 ،242وإرشاد األذهان ،109/2 :وتبرصة املتع ِّلمني ،211 :وحترير األحكام.620/4 :
 -127رياض املسائل.121/12 :
ّراقي يف مستند ِّ
الشيعة.470/15 :
 -128هو املح ِّقق الن ّ
اإلمامي االنثي عرشي ،سوا ٌء أنكر رضورة
املحق :غري
الرسائر بغري ِّ
ّ
 -129أراد صاحب ّ
من رضور َّيات الدِّ ين كالكافر ،أو أنكر إمامة أهل البيت وهو املخالف ،أو كان شا َّك ًا
بأن َ
أو مرت ِّدد ًا يف ذلكْ ،
البحراين:
كان من املستضعفنيُ (،ينظر :احلدائق النّارضة املح ِّقق
ّ
حجة قول ّ
املشهور يف عدم اشرتاط
 ،200/22وسوف يأيت الحق ًا من املصنِّف عند بيان َّ
املحق خصوص الكافر ،فالحظ).
الس َمك ،أنّه يقصد بغري ِّ
اإلسالم يف تذكية َّ
للس َمك) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -130يف األصل (مع املشاهدة َّ
 -131يف األصل (حقيقة) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -132يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه من املصدر.
السائر.139/5 :
ّ -133
ُ -134ينظر :املقنعة :ص ،577وغنية النُّزوع :ص.397
بزواري يف كفاية األحكام.591/2 :
الس
ّ
الرأي أيض ًا املح ِّقق ّ
 -135وقدْ ذهب إىل هذا ّ
ربس يف (االحتجاج) عن أيب عبد اهلل - يف حديث ّ :-
أن
 -136منها :ما رواه ال ّط ّ
الس َمك ميتة؟ قالّ :
ثم ُيرتك حتّى يموت
الس َمك ذكاته إخراجه من املاءَّ ،
إن َّ
زنديق ًا قال لهَّ :
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
من ذات نفسه ،وذلك أنّه ليس له دم ،وكذلك اجلراد(.وسائل ّ
الشيعة ،75/24 :باب -31
من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)8
 -137ال ّظاهر َّ
أن مراده من اإلمجاع هنا االتّفاق عىل صورة مالو أخرجه املسلم من املاء
ح ّي ًا ومات خارجه ،أ َّما غريها ،فهي مورد خالف كام تقدَّ مت اإلشارة إىل ذلك يف رشط إسالم
ُمرجه.
ألن االستصحاب هنا حاكم عىل أصالة ِّ
ّ -138
سببي ،فهو يرفع
احلل؛ ألنَّه أصل
ّ
موضوع األصل املس ّببي؛ ّ
ألن ّ
الش َّك يف التّذكية ا ّلذي هو موضوع االستصحاب إذا جرى
الشع ،فال جمال ألصالة ّ
احلل
االستصحاب فيه تكون عدم التّذكية واحل ِّل َّية معلومة بحكم ّ
الروضة البه َّية يف رشح ال ُّلمعة الدِّ مشق َّية:
هنا ،فيجري االستصحاب بال معارضُ ( ،ينظرّ :

(336/7الشح)).
ّ
 -139أي :يف ّ
تذكية احليوانُ ( ،ينظر :حترير األحكام ،622/4 :ومستند ِّ
الشيعة:
.)378/15
الذكاة :هي اسم ما حيصل بسببه ُّ
«إن ّ
الذكاة رشع ًا ،فقد قالَّ :
 -140تقدَّ م يف بحث ّ
حل
الس َمك من املاء ذكاة له حقيقة» ،فالحظ.
أكل احليوان ،فإخراج َّ
 -141يف األصل (أعطا احياء) ،وما أثبتناه من املصدر(.وسائل ِّ
الشيعة ،76/24 :باب
 - 32من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)1
 -142مل يرد يف األصل (عليه) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -143يف األصل (تشهدهم) ،وما أثبتناه من املصدر( .وسائل ّ
الشيعة ،76/24 :باب
 -32من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)1
قائال « :يف سنده قصور باجلهالةْ ،
الرياض ً
وإن روي عن موجبها
 -144ض َّعفه صاحب ِّ
يصح عنه العصابة ،ويف متنه ضعف بحسب الدَّ اللة،
فضالة ،الذي أمجعت عىل تصحيح ما
ُّ
البتنائها عىل داللته عىل اشرتاط أخذ املسلم له منهم ح ّي ًا ،كام هو ظاهر االستبصار ،فيكون
إخراجهم له بمنزلة وثوبه من املاء بنفسه إذا أخذه املسلم.
أن املراد بـ«إذا أعطوكه» إذا شاهدته ،بقرينة قولهّ :
وهو ضعيف جدَّ ًا ،لظهور سياقه يف ّ
(إل
ْ
أن تشهده) ،مع أنّه ليس يف لفظ اإلعطاء داللة عىل التسليم وأخذ املسلم له رصحي ًا ،بل وال
ظاهر ًا»( .رياض املسائل.)122/12 :
ُ
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 -145أصل عدم التّذكية.
ّ -146
للرواية فيام لو كانت
عمل
ألن أصل عدم التّذكية أصل
ّ
ثانوي ،فيكون جابر ًا ِّ
ّ
ضعيفة؛ إ ْذ ال تصل النّوبة إليه مع وجود الدَّ ليل املحرزُ ( ،ينظر :اهلداية يف األُصول تقرير
اخلوئي ّ
وحاين:
الر
الس ِّيد
الشيخ حسن ّ
حممد ّ
الس ِّيد ّ
الصايف ،161/3 :وزبدة األُصول َّ
ّ
بحث َّ
ّ
.)368/4
السائر.139/5 :
ّ -147
ّراقي يف مستند ِّ
الشيعة.470/15 :
 -148وهو املح ِّقق الن ّ
الشيعة ،75/24 :باب  - 32من أبواب ّ
ُ -149ينظر :وسائل ِّ
الذبائح ،ح ،1ح ،2ح،3
ح ،4ح ،5ح ،6ح ،7ح ،8ح ،9ح ،10ح.11
ُ -150ينظر :إيضاح الفوائد ،ابن ّ
(141/4الشح).
العلمة:
ّ
باطبائي يف رياض املسائل.122/12 :
علـي ال ّط
ّ
الس ِّيد ّ
 -151وهو ّ
الشيعة/24 :ص ،75باب  - 32من أبواب ّ
ُ -152ينظر :وسائل ِّ
الذبائح ،ح ،1ح،2
ح.3
الشيعة/24 :ص ،75باب  32من أبواب ّ
ُ -153ينظر :وسائل ِّ
الذبائح ،ح ،1ح ،2ح.3
والرسائر.139/5 :
ُ -154ينظر :املبسوطّ ،276/6 :
والرسائر ،140/5 :وحترير األحكام،621/4 :
ُ -155ينظر :النِّهاية ونكتهاّ ،84/3 :
َّ
(الشح) ،ومستند ِّ
الشيعة.124/15 :
واملهذب البارعّ 196/4 :

بزواري.591/2 :
للس
ّ
ُ -156ينظر :رياض املسائل ،124/12 :وكفاية األحكامّ ،
فبعض قال :هو إبراهيم بن
اخلراز ،وقدْ اختُلف يف اسمهٌ ،
اخلراز :هو أبو َأ ُّي َ
وب ّ
ّ -157
ّ
بعض :بأنّه
ّجايش يف رجاله،
عيسى ،كام قاله الن
احلل يف إيضاح االشتباه ،وقال ٌ
والعلمة ّ ّ
ّ
إبراهيم بن عثامن ،منهم ابن شهر آشوب يف معامل العلامء ،وثالث قال :هو إبراهيم بن زياد ،أبو
الرجال ،استظهر ّ
اخلراز ،قاله ابن داود يف رجالهّ ،إل ّ
أن إبراهيم بن
أن الت
ّفرييش يف نقد ِّ
أ َّيوب ّ
ّ
اخلوئي يف معجم رجال احلديث ،وهو ثقة
الس ِّيد
ّ
عيسى ،وابن عثامن ،وابن زياد واحد ،وكذا َّ
ِّجايش/20:رقم ،25
الصادق والكاظمُ ( ،ينظر :رجال الن
ممدوح من أصحاب اإلمامني َّ
ّ
وإيضاح االشتباه/86 :رقم  ،17ومعامل العلامء/42 :رقم  ،12ورجال ابن داود،19/31 :
الرجال ،77/1 :رقم  ،80/108ومعجم رجال احلديث ،203/1 :رقم .)156
ونقد ِّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
 -158يف األصل (فقال) ،وما أثبتناه من املصدر.
ِ
يمَ ،ع ْن َأبِيهَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ ِ
اخلراز( .الكايف:
ب ُع َم ٍ ْيَ ،ع ْن ّ
الرواية عن َع ِّيل ْب ِن إِ ْب َراه َ
ِّ -159
الس َمك ،ح ،4وسائل ِّ
الصيد
الشيعة ،79/24 :باب  33من أبواب َّ
 ،217/6باب صيد َّ
ّ
والذبائح ،ح.1

األنصاري ،يروي عن أيب
 -160وهو عبد املؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد،
ّ
كويفِّ ،
توف عام سبع وأربعني ومائة.
جعفر الباقر ،وعن أيب عبد اهلل ّ
الصادق ،وهو ثقة ّ
ّجايش/،249 :رقم  ،655ورجال ّ
الطويس ،221/241 :وخالصة
الشيخ
( ُينظر :رجال الن
ّ
ّ
األقوال.)227 :
 -161مل يرد يف األصل(يل) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -162يف األصل (فال تأكل منه) ،وما أثبتناه من املصدر( .هتذيب األحكام،12/9 :
الصيد ّ
الصيد ّ
والذكاة ،ح.)44
والذبائح ،باب َّ
كتاب َّ
الصيد ّ
الصيد ّ
والذكاة ،ح،44
والذبائح ،باب َّ
 -163هتذيب األحكام ،12/9 :كتاب َّ
ووراه ّ
الرمحن) بدل (عبد املؤمن) ،لك ّن
بالسند نفسه عن (عبد َّ
الشيخ -أيض ًَا -يف االستبصار َّ
ّ
تعرض هلا رواها عن عبد املؤمن ،منهمّ :
احلل يف خمتلف ِّ
الشيعة يف بحث
كل َمن ّ
العلمة ِّ ّ

الشبكة يف املاء يوم ًا وليلة ،وكذا ابن ّ
َمن نصب ّ
العلمة يف إيضاح الفوائد يف لواحق كيف َّية
ّ
الذبح ،وكذا ّ
الس َمك
الشهيد َّ
األول يف غاية املرام يف رشح نكت اإلرشاد يف بحث اشتباه َّ
ّ
كي بغريه ،وغريهم ،ما جيعل النِّسبة إليه مورد القبولُ ( ،ينظر :االستبصار ،62/4 :باب
الذ ّ
الس َمك ال ّطايف ،ح ،9خمتلف ِّ
(الشح)،
الشيعة ،264/8 :إيضاح الفوائدّ 141/4 :
حتريم َّ
غاية املرام يف رشح نكت اإلرشاد.)521/3 :
 -164يف األصل (يف) ،وما أثبتناه من املصدر.
الصيد ّ
والذبائح ،ح  ،40ووسائل ِّ
الشيعة:
 -165هتذيب األحكام ،11/9 :كتاب َّ
ج ،79/24باب  - 33من أبواب ّ
الذبائح ،ح.2
الس َمك ،ح.3
 -166الكايف ،217/6 :باب صيد َّ
الرمحن بن سيابة« ،أنّه
اخلراز ،وخرب عبد املؤمن ،وخرب عبد ّ
 -167كام تقدَّ م من صحيح ّ
مات يف ما فيه حياته».
الس َمك).
 -168كام تقدَّ م ذكره عن رياض املسائلُ ( ،ينظر 124/12 :ذكاة َّ
ُ
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الباحث :مدرك �شوكان ُّ
(الشح) ،وكفاية األحكام(591/2 :اهلامش).
ُ -169ينظر :مسالك األفهامّ 506/11 :
 -170أي :احلكم باحلرمة ،وكونه ميتة.
ّ -171
السائر.621/3 :
كالشيخ يف النِّهاية :ص ،578وابن إدريس يف ّ
ُ -172ينظر :جواهر الكالم.170/36 :
امن ّ
ّجاش ّ
والشيخ يف اسم أبيه وكنيته،
احلذاء .اختلف الن
ّ
 -173وهو ابن أيب عقيل ال ُع ّ
حممد ،وقال ّ
الشيخ يف رجاله ويف الفهرست :هو احلسن
فقال الن
عيل ،أبو ّ
ّجايش :هو احلسن بن ّ
ّ
عيل ،وقال ّ
العلمة يف اخلالصة :هو شخص واحدُ ،يقال له :ابن أيب عقيل
ابن عيسى ،أبو ّ
امين ّ
احلذاء ،وهو من أعيان الفقهاء ومجلة متك ِّلمي اإلمام َّية ،ثقة له كتب يف الفقه والكالم،
ال ُع ّ
اهتم األصحاب بنقل أقواله وضبط فتاواه؛ إذ ُيعدُّ َّأول َمن َّ
هذب الفقه واستعمل النّظر فيه.
َّ
ّجايش ،100/45 :ورجال ّ
الطويس ،53/6118 :والفهرست:
الشيخ
( ُينظر :رجال الن
ّ
ّ
الرجال َّية:
 ،43/203وخالصة األقوال ،9/101 :ورجال ابن داود ،434/74 :والفوائد ِّ
.)221/2
 -174حكاه عنه العلّمة ّ
الشيعةّ ،264/8 :
احليل يف خمتلف ِّ
اجلواهري ،جواهر
والشيخ
ّ
الكالم.169/36 :
 -175أي :قول ال ُعامين القائل بح ِّل َّية ذلك.
 -176يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه من املصدر ،ويف َمن ال حيرضه الفقيه:
(فموت َّن) ،ويف وسائل ِّ
الشيعة( :فيمو ُت َّن)ُ ( .ينظرَ :من ال حيرضه الفقيه ،324/3 :ذكاة
ُ
الشيعة ،83/24 :باب  -35من أبواب ّ
الس َمك ،ح ،4157ووسائل ِّ
الذبائح ،ح.)2
َّ
الصيد ّ
والذبائح ،ح.42
 -177هتذيب األحكام  ،11/9 :كتاب َّ
 -178مل يرد يف األصل(للحيتان) ،وما أثبتناه من املصدر.
الس َمك ال ّطايف ،ح ،8وهتذيب األحكام،12/9 :
 -179االستبصار ،61/4 :باب حتريم َّ
الصيد ّ
والذبائح ،ح.43
كتاب َّ
الس َمك ،ح.9
 -180الكايف ،217/6 :باب صيد َّ
األصل(فه َو) ،وما أثبتناه من املصدر.
 -181مل يرد يف
ُ
 -182مل يرد يف األصل(ال َّط ِاف) ،وما أثبتناه من املصدر.
الس َمك ،ح  ،15واالستبصار ،62/4 :باب حتريم
 -183الكايف ،218/6 :باب صيد َّ
َّ
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ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
الشيعة ،85/24 :باب  -35من أبواب ّ
الس َمك ال ّطايف ،ح ،10وسائل ّ
الذبائح ،ح.4
َّ
والس َمك ،ح
حممد بن خالد
الربقي ،477/2 :باب احلباري َّ
ّ
 -184املحاسن ،أمحد بن ّ
الشيعة ،85/24 :باب  -35من أبواب ّ
 ،493ووسائل ِّ
الذبائح ،ح.4
ِ
 -185يف األصل (احلظري) ،وما أثبتناه من املصدرَ ،
واحلظرية :يف األصل :املوضع الذي
ُياط عليه لتأوي إليه الغنم واألبل ،وهلا استعامالت وعدّ ة ٍ
معان ،منها :موضع التّمر ،وتستعمل
الرجال أو ال ّثامنية ،واجلمع حظائر ،واملراد هبا هنا :هي املحوطة املصنوعة
السبعة من ِّ
أيض ًا يف ّ
ٍ
واملخصص
قصب ونحوهُ ( ،ينظر :النِّهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري،404/1 :
من
ّ
السادس ،199/ولسان العرب ابن منظور ،199/4 :ومعجم مقايس
السفر ّ
ابن سيده2 :ق ّ
(160/6الشح)).
والروضة البه َّية يف رشح ال ُّلمعة الدِّ مشق َّية:
ّ
ال ّلغةّ ،120/2 :
 -186مل يرد يف األصل(فيدخلها احليتان) ،وما أثبتناه من املصدر.
الشيعة 85/24 :باب  - 35من أبواب ّ
 -187وسائل ِّ
الذبائح ،ح.5
الشيعة ،85/24 :باب  -35من أبواب ّ
 -188وسائل ِّ
الذبائح ،ح.6
ُ -189ينظر :رياض املسائل.49/12 :
 -190وقدْ حكى القول هذا ّ
الروضة
الشهيد َّ
األول يف الدّ روس ،409/2 :وكذا يف ّ
البه َّية ،247/7 :وكذلك ّ
الشهيد ال ّثاين يف مسالك األفهام( 507/11 :الرشح).
الراق :مأخوذة من رقى يرقى رقي ًا :صعد وارتقى( .العني ،)211/5 :واملراد هبا
ّ -191
هنا ما قرب من حافة النّهر.
الس َمك ،معروفة
 -192الفالة :قضيب من حديد يف رأسه ثالث شعب حمدَّ دة ُيصاد هبا َّ
الرسائل العمل ّي ّ
العاميل:
ة،الشيخ ياسني عيسى
عند العراق ِّيني(.االصطالحات الفقه َّية يف ّ
ّ
ص.)155
َّ -193
وتسمى يف لبنان والعراق (سنّارة).
الس َمك،
الش ّ
ّ
ص :حديدة عقفاء ُيصاد هبا َّ
الرسائل العمل ّية :ص.)116
(االصطالحات الفقه ّية يف ّ
ِ
الشء نشوب ًا ،أي :علق فيه(.العني،162/1 :
الشء يف ّ
 -194نشب :علق ،ونشب ّ
والصحاح.)224/1 :
ِّ
السياق.
 -195يف األصل بياض بمقدار كلمة ،وما أثبتناه هو ال ّظاهر من ِّ
الس َمك الذي مات يف
الرأي املشهور بني األصحاب يف املسألة هذه :حرمة أكل َّ
ّ -196
ُ
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احلي من
فمن أجاز ذلك ،أجازه برشط ف ْقد الطريق إىل متييز ّ
املاء ؛ لذا تراجع عنه املصنِّفَ ،
الشبكة أو احلظريةّ ،
امليت الواقع يف ّ
رصح ابن إدريس
وإل فال ،والفتوى جممع عليها ،كام َّ
بذلك؛ إ ْذ قالَّ :
«إن اإلنسان متى نصب َّ
حي،
الس َمك ،وأخذه منها وهو ّ
الشبكة ،ووقع فيها َّ
وإن أخذه وهو ميت ،فال جيوز أكله بحال ،ألنَّا أمجعنا عىل َّ
فإنَّه حاللْ ،
أن ما يموت من
الس َمك يف املاء ،فإنّه حرام ،وهذا إمجاع منعقد من أصحابنا ،فال جيوز ْ
أن نرجع عنه بأخبار
َّ
علام وال ً
السائر.90/3 :
عمال» ّ
اآلحاد التي ال تُوجب ً
واحللبي ،وغريمها.
حممد بن مسلم،
ّ
مر يف صحيحتي ّ
 -197كام ّ
 -198أي :غري القصب ّ
والشبكة.
 -199أي :حرمة أكل امليتة.
 -200أي :اآللة التي ينصبها الكافر.
الس َمك.
 -201باب ذكاة َّ
للسياق.
 -202يف األصل(مبارش) ،وما أثبتناه أنسب ِّ
 -203أي :يف كتاب النِّهاية ونكتها للمح ِّقق ّ
احلل.
(80/3الشح) ،وجواهر الكالم.166/36 :
ُ -204ينظر :النِّهاية ونكتها:
ّ
 -205يف األصل (عبد اهلل بن حييى) ،وما أثبتناه من املصدر.
الصيد ّ
والذكاة ،ح.22
 -206هتذيب األحكام ،7/9 :باب َّ
 -207الكايف ،222/6 :باب اجلراد ،ح ،1وجواهر الكالم.166/36 :
الروايتان).
 -208يف األصل( ،وهذان ّ
 -209اإلرسال :ألنَّه ورد يف سندها «عن رجل» ،واإلضامرَّ :
ألن املنقول عنه – وهو
مصـرح باسمه.
املعصوم هنا -غري
َّ
الشهرة إنَّام تكون جابرة فيام لو ثبتت نسبة اخلرب إىل املعصومّ ،
َّ -210
ألن ُّ
وإال فال،
كام هو احلال هنا ،فال جتري ُّ
ألنا غري صاحلة إلثبات هذه النِّسبةُ ( ،ينظر :مصباح
الشهرة فيها؛ ّ
اهلمدانـي.)397/14 :
الفقيه ،آقا رضا
ّ
ِ
 -211جلواز كون سبب احل ِّل َ
الروايات بذلك،
صحت بعض ِّ
أخذ املسلم أو نظره ،كام ّ
علـي بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر.
كصحيحة ّ
واجلواهري يف جواهر الكالمً ،
 -212حكاه عنه ّ
نقال
الشهيد ال ّثاين يف مسالك األفهام،
ّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
عن النِّهاية ونكتهاُ (،ينظر :النِّهاية ونكتها ،80/3 :ومسالك األفهام ،503/11 :وجواهر
الكالم.)166/36 :
ُ -213ينظر :جواهر الكالم.166/36 :
 -214ألنّه مذكى باإلخراج ،وإلطالق األد ّلةُ ( ،ينظر :جواهر الكالم.)170/36 :
 -215مل ترد يف األصل (هو) ،وما أثبتناه من املصدر.
ِ
ِ
يمَ [ ،ع ْن َأبِيه]َ ،ع ْن َه ُار َ
ون ْب ِن ُم ْسل ٍمَ ،ع ْن َم ْس َعدَ َة
 -216رواه
الكليني عن َع ِّيل ْب ِن إِ ْب َراه َ
ّ
ا ْب ِن َصدَ َق َةَ ،ع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهلل( .الكايف.)313/5 :
 -217استناد ًا إىل َّ
أن ذكاته إخراجه من املاء ح َّي ًا وموته خارجه ،فقبل موته مل حتصل
َّ
الس َمك
الذكاة ،وال دليل عليه ،وإنَّام ُأبيح إذا كان ميت ًا؛ لقولهُ « :أح َّلت لنا ميتتان ودمانَّ :

(505/11الشح).
واجلراد»( .املبسوط ،277/6 :مسالك األفهام:
ّ
ِ
أن صيدَ ه أخذه ،فيدخل يف عموم قوله تعاىلُ :
بصفة َّ
أ ِح َّل َلك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ْح ِر،
-218
خاصة برشط عدم عوده إىل املاء وموته
األول َّ
ويمنع كون ذكاته حتصل باألمرين مع ًا ،بل َّ
الصادقَّ :
«إن عل َّي ًا كان يقول:
فيه ،وهو حاصل ،ولعموم صحيحة سليامن بن خالد عن ّ
(الشح).
ذكي» .مسالك األفهامّ 506/11 :
احليتان واجلراد ٌّ
الرأي ّ
 -219وافق َّ
أئمة
ربس يف املؤتلف من املختلف بني ّ
الشيخ يف هذا ّ
الشيخ ال ّط ّ
الشيعة بمصباح
البيهقي
السلف ،453/2 :وقطب الدِّ ين
الكيدري (ت ق )6يف إصباح ّ
ّ
ّ
ّ
أئمة احلجاز
الشيعة،
ّ
مي(ت ق )7يف جامع اخلالف بني اإلمام ّية وبني ّ
حممد ال ّق ّ
وعيل بن َّ
ّ
والعراق :ص543؛ لذا قال ّ
اجلواهري:
الشهيد ال ّثاين يف هذه املسألة« :هو قول األكثر» ،وقال
ّ
ِّ
الرأي أيض ًا كام يف تقريرات بحث
«هو قول املشهور» ،وهناك من
املتأخري َن َمن وافق هذا َّ
احلل حلسن سعيد؛ إ ْذ قال« :لكن اإلنصاف َّ
أن هذا احلكم– أي :جواز االبتالع
حسني ّ ّ
ح َّي ًا أو أخذ قطعة منه  -ال خيلو عن خمالفة َّ
الذوق ،بل ال ّظاهر لزوم إضافة قيد ثالث :وهو
موته؛ ليكون احلاصل هو أنّه يعترب يف ح ِّل َّية األكل ثالثة ُأمور :أخذه من املاء ح َّي ًا ،وموته،
وكون املوت مل يكن يف املاء ،بل بعض ِّ
املرعيش
كالس ِّيد
املتأخري َن اعتمده يف رسائله العمل ّيةَّ ،
ّ
(الشح) ،وجواهر الكالم:
َّجفي يف منهاج املؤمننيُ ( ،ينظر :مسالك األفهامّ 506/11 :
الن ّ
 ،170/36ودليل العروة الوثقى ،تقرير بحث ّ
احلل حلسن سعيد319/1 :
الشيخ حسني ِّ ّ
(الشح) ،و( ُينظر :منهاج املؤمنني.)186/2 :
ّ
ُ
تراث الب�صرة
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
الصحيح؛ َّ
الرواي كان
 -220يف األصل (الوردة يف اجلراد) ،وما أثبتناه هو َّ
ألن سؤال ّ
اخلز.
الصالة يف ِّ
عن َّ
 -221وسائل ِّ
الشيعة ،360/4 :باب  8من أبواب لباس املص ِّلـي ،ح ،4وقدْ حكاه عنه
َّراقي يف مستند ِّ
الشيعة.474/15 :
املح ِّقق الن ّ
َّ -222
احللّ ،
والشهيد
حممد بن سليامن الدّ ّ
ألن يف سندها َّ
يلمي ،وقدْ ض َّعفه املح ِّقق ّ ّ
ِ
الس َمك
َّ
الس َمك ،وال من َّ
األول ،وخمالفتها ملا اتّفقوا عليه من أنّه ال يؤكل من حيوان البحر ّإل َّ
ّإل ما له فلسُ ( ،ينظر :املعترب ،84/2 :وذكرى ِّ
الشيعة.)35/3 :
الشيعة يف أحكام ّ

الشع َّية يف فقه اإلمام ّية ،409/2 :وجواهر الكالم.171/36 :
ُ -223ينظر :الدّ روس ّ
للسياق.
 -224يف األصل بياض مقدار كلمة ،وما أثبتناه أنسب ِّ
ُ -225ينظر :جواهر الكالم.171/36 :
والصحيح ما أثبتناه.
 -226يف األصل (اكامل ال ّظاهر)َّ ،
والرسائر ،13/5 :وكشف ال ِّلثام:
ُ -227ينظر :املبسوط ،277/6 :والنِّهايةّ ،578/ :
.239/9
 -228رياض املسائل.121/12 :
الس َمك.
 -229أي :األصل عدم اشرتاط التّسمية يف ذكاة َّ
 -230يف األصل (قال) ،وما أثبتناه من املصدر.
الصادقُ ( ،ينظر :وسائل ّ
الشيعة ،73/24 :باب - 31
 -231صحيحة
احللبي عن ّ
ّ
من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)1
الصادق ،ورواية زيد َّ
الش َّحام ،عن اإلمام
حممد بن مسلم ،عن اإلمام ّ
 -232كرواية ّ
الصادقُ ( ،ينظر :وسائل ِّ
الشيعة،73/24 :
الصادق ،ورواية أيب بصري ،عن اإلمام ّ
ّ
الذبائح ،ح ،2ح ،3باب 33من أبواب ّ
باب  -31من أبواب ّ
الذبائح ،ح.)5
ُ -233ينظر :مستند ِّ
الشيعة.470/15 :
 -234لعدم الدَّ ليل عىل قبول خربهُ ( ،ينظر :جواهر الكالم.)163/36 :

َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الكريم.
القرآن
ُ
ُ
الطويس (ت،)#460
حممد بن احلسن،
 -1األبواب (رجال
الطويس) ،أبو جعفرَّ ،
ّ
ّ
املدرسني ،قم
مؤسسة النرش
ومي
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
األصفهاينّ ،
حتقيق :جواد الق ّي ّ
ّ
املرشفة ،الطبعة األُوىل.#1415 ،
َّ
املرعيش
د
ي
الس
العظمى
اهلل
آية
مكتبة
،
النجفي
املرعيش
ين
شهاب
الكبرية،
اإلجازة
-2
الدِّ
َّ ِّ
ّ
ّ
ّ
النجفي ،قم املقدَّ سة ،الطبعة األُوىل.#1414 ،
ّ
اخلوئي (ت ،)#1355منشورات
للس ِّيد
 -3أجود التقريرات ،تقرير بحث
ّ
النائيني َّ
ّ
مصطفوي ،قم ،الطبعة الثانية.#1368 ،
الطربيس (ت ،)#548تعليق
عيل بن أيب طالب،
ّ
 -4االحتجاج ،أبو منصور ،أمحد بن ّ
حممد باقر اخلرسان ،دار النعامن للطباعة والنرش ،النجف األرشف،
الس ِّيد َّ
ومالحظاتَّ :
1966 -#1386م.
 -5األحكام الرشع َّية ،املنتظري ،نرش تفكّر ،الطبعة األُوىل.#1413 ،
احلل (ت ،)#726حتقيق:
 -6إرشاد األذهان ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن َّ
املطهرّ ِّ ،
َّ
املرشفة ،الطبعة
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
حسونّ ،
الشيخ فارس ّ
املدرسني ،قم َّ
األُوىل.#1410 ،

الس ِّيد
حممد بن احلسن،
الطويس (ت ،)#460حتقيق وتعليقَّ :
 -7االستبصار ،أبو جعفرَّ ،
ّ
املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران ،الطبعة الرابعة.#1363 ،
حسن
ّ
 -8إصباح ِّ
الكيدري (ت ق ،)6حتقيق:
البيهقي
الشيعة ،قطب الدِّ ين،
الشيعة بمصباح َّ
ّ
ّ
ّ
حمرم احلرام.#1416 ،
الشيخ إبراهيم
مؤسسة اإلمام َّ
ّ
الصادق ،الطبعة األُوىلَّ ،
البهادريّ ،
 -9االصطالحات الفق َّية يف الرسائل العمل َّيةّ ،
العاميل ،دار البالغة
الشيخ ياسني عيسى،
ّ
للطباعة والنّرش والتوزيع ،الطبعة األُوىل1993 -#1413 ،م.
ُ
تراث الب�صرة
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
 -10أعالم ُأرسة آل احللو ،خالد احللو ،الطبعة األُوىل2018 ،م.
احلل (ت،)#726
 -11إيضاح االشتباه ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن
َّ
املطهرّ ِّ ،
حتقيقّ :
املرشفة،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
احلسونّ ،
حممد ّ
الشيخ َّ
املدرسني ،قم َّ
الطبعة األُوىل.#1411 ،
احلل (ابن
حممد بن احلسن بن يوسف بن
َّ
 -12إيضاح الفوائد ،أبو طالبَّ ،
املطهرّ ِّ ،
ّ
الكرماينّ ،
االشتهاردي،
عيل پناه
املوسوي
الس ِّيد حسني
ّ
ّ
العلمة) (ت ،)#770تعليقَّ :
الشيخ ّ
ّ
ّ
الربوجردي ،الطبعة األُوىل.#1387 ،
الرحيم
ّ
الشيخ عبد َّ

الزبيدي (ت،)#1205
الواسطي،
احلسيني،
حممد مرتىض،
ّ
ّ
ّ
 -13تاج العروس ،أبو فيضَّ ،
عيل شريي ،دار الفكر للطباعة والنّرش والتوزيع  ،بريوت1994 -#1414 ،م.
حتقيقّ :
احلل
 -14تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدِّ ين ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن َّ
املطهرّ ِّ ،
احلسينيّ ،
(ت ،)#726تقديمّ :
الشيخ هادي
الس ِّيد أمحد
الشيخ حسني
ّ
األعلمي ،حتقيقَّ :
ّ
اليوسفي ،انتشارات فقيه ،طهران ،الطبعة األُوىل.#1368 ،
ّ
احلل (ت،)#726
 -15حترير األحكام ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن
َّ
املطهرّ ِّ ،
حتقيقّ :
الصادق،
الس
الشيخ إبراهيم
مؤسسة اإلمام ّ
ّ
بحاينّ ،
البهادري ،إرشاف :جعفر ُّ
ّ
الطبعة األُوىل.#1420 ،
احلل (ت،)#826
الس ّ
 -16التنقيح الرائع ملخترص الرشائع ،مقداد بن عبد اهللّ ،
يوريّ ِّ ،
النجفي
املرعيش
كمري ،مكتبة آية اهلل العظمى
احلسيني الكوه
الس ِّيد عبد ال َّلطيف
ّ
ّ
ّ
حتقيقَّ :
ّ
العا ّمة ،قم املقدَّ سة.#1404 ،
الطويس (ت ،)#460حتقيق وتعليق:
حممد بن احلسن،
 -17هتذيب األحكام ،أبو جعفرَّ ،
ّ
املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة ال ّثالثة.#1364 ،
الس ِّيد حسن
ّ
َّ
حممد بن
عيل بن ّ
 -18جامع اخلالف والوفاق بني اإلمام َّية وبني َّ
أئمة احلجاز والعراقّ ،
بزواري (ت ق ،)#7حتقيقّ :
البريجندي ،زمينه
احلسيني
الشيخ حسني
الس
حممد،
ّ
ّ
ّ
القميّ ،
ّ
ّ
ُ
سازان ظهور إمام عرص ،الطبعة األوىل.
اجلواهري (ت ،)#1266حتقيق وتعليق:
النجفي،
حممد حسن
ّ
ّ
 -19جواهر الكالمَّ ،
َّ
القوچاين ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة ال ّثانية.#1365 ،
الشيخ ع ّباس
ّ
اإلسالمي التّابعة
مؤسسة النرش
 -20احلدائق النَّارضة ،يوسف
ّ
البحراين (تَّ ،)#1186
ّ

َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
املرشفة( ،د.ت).
جلامعة ِّ
املدرسني ،قم َّ
احلل (ت،)#726
 -21خالصة األقوال ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن
َّ
املطهرّ ِّ ،
حتقيقّ :
مؤسسة نرش الفقاهة ،الطبعة األُوىل.#1417 ،
وميّ ،
الشيخ جواد الق ُّي ّ
مؤسسة النرش
حممد بن احلسن،
الطويس (ت ،)#460حتقيقَّ :
 -22اخلالف ،أبو جعفرَّ ،
ّ
املرشفة.#1407 ،
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
العاميل َّ
(الشهيد
حممد بن مجال الدِّ ين مكِّي
 -23الدُّ روس الرشع َّية يف فقه اإلمام َّيةّ ،
ّ
املدرسني ،قم
مؤسسة النرش
ّ
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
األول) (ت ،)#786حتقيق ونرشّ :
املرشفة ،الطبعة ال ّثانية.#1417 ،
َّ
َّ -24
الطهراين (ت ،)#1389دار األضواء ،بريوت-لبنان ،الطبعة
الذريعة ،آقا بزرگ
ّ
ال ّثالثة1983 -#1403 ،م.
الس ِّيد
احلل (ت ،)#740حتقيق وتقديمَّ :
عيل بن داودّ ِّ ،
 -25رجال ابن داود ،احلسن بن ّ
حممد صادق آل بحر العلوم ،منشورات املطبعة احليدر َّية ،النّجف األرشف-#1392 ،
َّ
1972م.
العاميل ّ
(الشهيد الثاين)
عيل
َّ -26
ّ
الروضة البه َّية يف رشح ال ُّلمعة الدِّ مشق َّية ،زين الدِّ ين بن ّ
حممد كالنرت ،منشورات جامعة النجف الدِّ ين ّية ،الطبعة األُوىل-
الس ِّيد َّ
(ت ،)#965حتقيقَّ :
ال ّثانية.#1398 -#1386 ،
مؤسسة النرش
عيل
الطباطبائي (ت ،)#1231حتقيق ونرشّ :
ّ
 -27رياض املسائلّ ،
املرشفة ،الطبعة األُوىل.#1412 ،
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
ُ
الصادق،
احلسيني،
حممد صادق،
الروحاين ،مدرسة اإلمام ّ
ّ
 -28زبدة األصولَّ ،
ّ
الطبعة األُوىل.#1412 ،
احلل (ت ،)#598حتقيق
ّ -29
احلل) ،ابن إدريس ِّ ّ
السائر (موسوعة ابن إدريس ِّ ّ
املوسوي اخلرسان ،العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الطبعة األُوىل،
حممد مهدي
ّ
الس ِّيد ّ
وتقديمَّ :
2008 - #1429م.
احلل (ت ،)#676مع تعليقات:
 -30رشائع اإلسالم ،أبو القاسم ،جعفر بن احلسنّ ِّ ،
الشريازي ،انتشارات استقالل ،طهران ،الطبعة ال ّثانية.#1409 ،
الس ِّيد صادق
ّ
َّ
املرعيش
الس ِّيد
عيل
اخلاقاين ،مكتبة آية اهلل العظمى َّ
ّ
ّ
 -31شعراء الغري والنّجف ّياتّ ،
ُ
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
َّجفي ،قم املقدَّ سة1954 -#1373 ،م.
الن ّ
اجلوهري (ت ،)#393حتقيق :أمحد عبد الغفور
محاد،
الصحاح ،إسامعيل بن ّ
ّ
ِّ -32
الع ّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة1987 -#1407 ،م.
الفراهيدي (ت ، )#175حتقيق :الدكتور
الرمحن ،اخلليل بن أمحد،
ّ
 -33العني ،أبو عبد ّ
مؤسسة دار اهلجرة ،إيران-قم ،الطبعة
مهدي
ائيّ ،
امر ّ
الس َّ
املخزومي -الدّ كتور إبراهيم َّ
ّ
ال ّثانية.#1409 ،
العاميل َّ
(الشهيد
حممد بن مجال الدِّ ين مكِّي،
 -34غاية املراد يف رشح نكت اإلرشادَّ ،
ّ
األول)(ت ،)#786حتقيق :مركز األبحاث والدِّ راسات اإلسالم َّية ،قم ،الطبعة األُوىل،
َّ
.#1414
البحراين (ت حدود،)#900
مريي،
الص ّ
 -35غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم ،مفلح َّ
ّ
حتقيقّ :
العاميل ،دار اهلادي ،الطبعة األُوىل1999 -#1420،م.
الكوثراين
الشيخ جعفر
ّ
ّ
احللبي (ت ،)#585حتقيقّ :
الشيخ إبراهيم
عيل بن زهرة،
ّ
ُ -36غنية النُّزوع ،محزة بن ّ
الصادق ،الطبعة األُوىل.#1417 ،
الس
مؤسسة اإلمام َّ
ّ
بحاينَّ ،
البهادري ،إرشاف :جعفر ُّ
ّ
 -37فهرست أسامء مصنِّفي ِّ
عيل بن أمحد
الشيعة (رجال النّجايش) ،أبو الع ّباس ،أمحد بن ّ
مؤسسة النَّرش
الشبريي
الس ِّيد موسى
ابن الع ّباس ،الن
ّ
الزنجاينّ ،
ِّجايش (ت ،)#450حتقيقَّ :
ّ
ّ
املرشفة ،الطبعة اخلامسة.#1416 ،
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
الطباطبائي (ت ،)#1212حتقيق
حممد مهدي بحر العلوم،
ّ
الرجال َّيةَّ ،
 -38الفوائد ِّ
الصادق ،طهران ،الطبعة
حممد صادق بحر العلوم ،حسني بحر العلوم ،مكتبة ّ
وتعليقَّ :
األُوىل.#1363 ،
القمي (ت ،)#304حتقيق
احلمريي،
 -39قرب اإلسناد ،أبو الع َّباس ،عبد اهلل بن جعفر،
ّ
ّ
التاث ،قم ،الطبعة األُوىل.#1413 ،
مؤسسة آل البيت إلحياء ُّ
ونرشَّ :
الرازي (ت،)#329
الكليني،
حممد بن يعقوب بن إسحاق،
ّ
ّ
 -40الكايف ،أبو جعفرَّ ،
الغفاري ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران ،الطبعة اخلامسة،
عيل أكرب
ّ
تصحيح وتعليقّ :
.#1363
اليوسفي
عيل ،احلسن بن أيب طالب بن أيب املجد،
ّ
 -41كشف ُّ
الرموز ،زين الدِّ ين ،أبو ّ
يب)(ت ،)#690حتقيقّ :
اليزدي،
اإلشتهاردي ،احلاج آغا حسني
عيل پناه
ّ
ّ
(الفاضل اآل ّ
الشيخ ّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
املرشفة.#1408 ،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التَّابعة جلامعة ِّ
ّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
اهلندي)
األصفهاين (الفاضل
حممد،
ّ
حممد بن احلسن بن َّ
 -42كشف ال ِّلثام ،لبهاء الدِّ ين َّ
ّ
النجفي ،قم ،إيران.#1405 ،
املرعيش
(ت ،)#1137منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
ّ
ّ
السبزواري (ت ،)#1090حتقيقّ :
الشيخ مرتىض
حممد باقر،
ّ
 -43كفاية األحكامَّ ،
املرشفة ،الطبعة
مؤسسة النرش
الواعظي
اإلسالمي التَّابعة جلامعة ِّ
ّ
األراكيّ ،
ّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
األُوىل.#1423 ،
اخلراساين (ت ،)#1329مع حوايش املح ِّقق:
حممد كاظم
 -44كفاية األُصول ،اآلخوند َّ
ّ
املشكيني ،حتقيقّ :
اخلفاجي ،دار احلكمة ،الطبعة ال ّثالثة،
الشيخ سامي
املريزا أيب احلسن
ّ
ّ
.#1427
اإلفريقي،
حممد بن مكرم بن منظور،
ّ
 -45لسان العرب ،أبو الفضل ،مجال الدِّ ينَّ ،
املرصي (ت ،)#711نرش أدب احلوزة.#1405 ،
ّ
العاميل َّ
األول)(ت،)#786
حممد بن مجال الدِّ ين مكِّي،
(الشهيد ّ
 -46ال ُّلمعة الدِّ مشق َّيةَّ ،
ّ
منشورات دار الفكر ،قم ،الطبعة األُوىل.#1411 ،
 -47مايض النَّجف وحارضها ،جعفر ّ
الشيخ باقر ،آل حمبوبة ،دار األضواء ،بريوت-
لبنان ،الطبعة ال َّثانية1986-#1406 ،م.
الطويس (ت ،)#460تصحيح وتعليق:
حممد بن احلسن،
 -48املبسوط ،أبو جعفرَّ ،
ّ
الكشفي ،املكتبة املرتضو َّية إلحياء آثار اجلعفر َّية.#1387 ،
حممد تقي
ّ
الس ِّيد َّ
َّ
العراقي،
األردبييل(ت ،)#993حتقيق :احلاج آغا جمتبى
 -49جممع الفائدة ،أمحد ،املح ِّقق
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي
مؤسسة النرش
االشتهاردي ،احلاج آغا حسني اليزدي
عيل پناه
ّ
ّ
األصفهاينّ ،
ّ
الشيخ ّ

املرشفة.
التّابعة جلامعة ِّ
املدرسني ،قم َّ
النووي(ت ،)#676دار الفكر.
 -50املجموع ،أبو زكر َّيا ،حميي الدِّ ين بن رشف،
ّ
الس ِّيد
حممد بن خالد،
الربقي(ت  ،)#274تصحيح وتعليقَّ :
ّ
 -51املحاسن ،أمحد بن َّ
احلسيني (املحدِّ ث) ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران.#1370 ،
جالل الدِّ ين
ّ
احلل (ت ،)#676قسم الدِّ راسات
 -52املخترص النافع ،أبو القاسم ،جعفر بن احلسنّ ِّ ،
مؤسسة البعثة ،طهران ،الطبعة ال ّثانية -ال ّثالثة.#1410 -#1402 ،
اإلسالم َّية يف َّ

 -53خمتلف ِّ
احلل (ت ،)#726حتقيق
الشيعة ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن َّ
املطهرّ ِّ ،
ُ
تراث الب�صرة
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
املرشفة ،الطبعة ال ّثانية.#1413 ،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
ونرشّ :
املدرسني ،قم َّ
التاث ،قم املقدَّ سة،
 -54خمزن املعاين ،عبد اهلل
مؤسسة آل البيت إلحياء ُّ
املامقاينّ ،
ّ
.#1423
األندليس (ابن سيده)(ت ،)#458حتقيق:
عيل بن إسامعيل،
-55
َّ
ّ
املخصص ،أبو احلسنّ ،
يب ،بريوت  -لبنان.
يب ،دار إحياء ُّ
جلنة إحياء ُّ
التاث العر ّ
التاث العر ّ
العاميل َّ
(الشهيد الثاين)(ت ،)#965حتقيق
عيل،
ّ
 -56مسالك األفهام ،زين الدِّ ين بن ّ
مؤسسة املعارف اإلسالم َّية ،قم -إيران ،الطبعة األُوىل.#1413 ،
ونرشَّ :
 -57مستند ِّ
مؤسسة
حممد مهدي،
النراقي(ت ،)#1244حتقيق ونرشَّ :
ّ
الشيعة ،أمحد بن َّ
التاث ،قم ،الطبعة األُوىل.#1415 ،
آل البيت إلحياء ُّ
الفتالوي ،العتبة
الشيف ،كاظم ع ُّبود
الصحن
العلوي َّ
ّ
ّ
 -58مشاهري املدفونني يف َّ
العلو َّية املقدَّ سة ،النجف األرشف ،الطبعة ال ّثانية2010 -#1431 ،م.
اهلمداين (ت ،)#1322حتقيق ونرش:
حممد هادي،
 -59مصباح الفقيه ،آقا رضا بن َّ
ّ
التاث ،قم املقدَّ سة ،الطبعة األُوىل.#1417 ،
املؤسسة اجلعفر َّية إلحياء ُّ
َّ
حممد عيل بن شهر آشوب( ،)#588قم( ،د.ت).
 -60معامل العلامء ،أبو عبد اهللَّ ،
احلل (ت ،)#676حتقيق وتصحيح :عدّ ة
 -61املعترب ،أبو القاسم ،جعفر بن احلسنّ ِّ ،
مؤسسة س ِّيد ُّ
الشهداء  ،قم1364 ،ش.
من األفاضل ،إرشاف :نارص مكارم شريازيّ ،
اخلوئي (ت ،)#1413الطبعة
املوسوي،
 -62معجم رجال احلديث ،أبو القاسم
ّ
ّ
اخلامسة1992 -#1413 ،م.
السالم
 -63معجم مقاييس ال ُّلغة ،أمحد بن فارس بن زكر ّيا (ت ،)#395حتقيق :عبد َّ
اإلسالمي.#1404 ،
حممد هارون ،مكتبة اإلعالم
ّ
َّ
األصفهاين
حممد ،الراغب
 -64املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم ،احلسني بن َّ
ّ
(ت ،)#425دفرت نرش الكتاب ،الطبعة ال ّثانية.#1404 ،
حممد بن فهد،
 -65املقترص من رشح املخترص ،مجال الدِّ ين ،أبو الع َّباس ،أمحد بن َّ
الرجائي ،جممع البحوث اإلسالم َّية ،الطبعة األُوىل،
الس ِّيد مهدي
ّ
احلل(ت ،)#841حتقيقَّ :
ِّ ّ

.#1410
الصدوق (ت ،)#381حتقيق
عيل بن احلسني بن بابويه،
القميَّ ،
ّ
 -66املقنعَّ ،
حممد بن ّ
َّ
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ال�س َم ِك
ر َِ�سال ٌة يف َت ْذ ِك َي ِة َّ
ملؤسسة اإلمام اهلادي.#1415 ،
ونرش :جلنة التحقيق التابعة َّ
البغدادي ،املفيد(ت،)#413
العكربي
حممد بن النّعامن،
ّ
ّ
حممد بن َّ
 -67املقنعة ،أبو عبد اهللَّ ،
املرشفة.#1410 ،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
حتقيق ونرشَّ :
املدرسني ،قم َّ
الصدوق
عيل بن احلسني بن بابويه،
َ -68من ال
القميّ ،
ّ
حيرض ُه الفقيهَّ ،
حممد بن ّ
ُ
اإلسالمي التابعة
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،النّارشّ :
(ت ،)#381تصحيح وتعليقّ :
املرشفة ،الطبعة ال َّثانية( ،د.ت).
جلامعة ِّ
املدرسني ،قم َّ
احلل (ت ،)#726طبعة
 -69منتهى املطلب ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن َّ
املطهرّ ِّ ،
حجر َّية.
 -70املنطقَّ ،
اإلسالمي التَّابعة
مؤسسة النرش
ّ
حممد رضا ،املظ َّفر (تَّ ،)#1383
الشيخ َّ
املرشفة( ،د.ط)(د.ت).
جلامعة ِّ
املدرسني ،قم َّ
النجفي (ت ،)#1411مكتبة آية
املرعيش
احلسيني
 -71منهاج املؤمنني ،شهاب الدِّ ين،
ّ
ّ
ّ
املرعيش.#1406 ،
اهلل العظمى
ّ
َّ -72
احلل (ت،)#841
املهذب البارع ،مجال الدِّ ين ،أبو الع َّباس ،أمحد بن َّ
حممد بن فهدّ ِّ ،
حتقيقّ :
املرشفة،
مؤسسة النرش
الشيخ جمتبى
اإلسالمي التّابعة جلامعة ِّ
ّ
العراقيّ ،
ّ
املدرسني ،قم َّ
.#1407
عيل بن أيب طالب،
أئمة َّ
 -73املؤتلف من املختلف بني َّ
السلف ،أبو منصور ،أمحد بن ّ
الرجائي ،جممع
الس ِّيد مهدي
ّ
الطربيس (ت ،)#548ح َّققه وقابله :مجع من األساتذة ،وراجعه َّ
ّ
البحوث اإلسالم َّية ،الطبعة األُوىل.#1410 ،
الصادق ،إرشاف:
مؤسسة اإلمام َّ
 -74موسوعة طبقات الفقهاء ،ال ّلجنة العلم َّية يف َّ
الصادق ،اعتامد  -قم ،الطبعة األُوىل.#1424 ،
الس
مؤسسة اإلمام ّ
بحاينَّ ،
جعفر ُّ
ّ
عيل بن احلسني بن موسى ،الرشيف املرتىض (ت ،)#436حتقيق:
 -75النّارص َّياتّ ،
مركز البحوث والدِّ راسات العلم َّية ،رابطة ال َّثقافة والعالقات اإلسالم َّية ،مدير َّية الرتمجة
والنرش1997 -#1417 ،م.
التفريش (ت ق ،)#11حتقيق ونرش:
احلسيني،
الرجال ،مصطفى بن احلسني،
ّ
 -76نقد ِّ
ّ
التاث ،قم ،الطبعة األُوىل.#1418 ،
مؤسسة آل البيت إلحياء ُّ
ّ
 -77النِّهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدِّ ين ابن األثري (ت ،)#606حتقيق :طاهر
ُ
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احل�سون
الباحث :مدرك �شوكان ُّ
مؤسسة إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ،قم،
حممد
الطناحيّ ،
ّ
أمحد الزاوي ،حممود َّ
إيران ،الطبعة الرابعة.#1364 ،
الطويس  -أبو القاسم ،جعفر بن
حممد بن احلسن،
 -78النِّهاية ونكتها ،أبو جعفرَّ ،
ّ
اإلسالمي التَّابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
احلل (ت-460و  ،)#676حتقيق ونرشَّ :
احلسنّ ِّ ،
املرشفة ،الطبعة األُوىل.#1412 ،
ِّ
املدرسني ،قم َّ
الشوكاين (ت ،)#1255دار اجليل ،بريوت
حممد،
عيل بن َّ
 -79نيل األوطارَّ ،
ّ
حممد بن ّ
 لبنان1973 ،م.يب،
حممد بن أمحد،
الرشبيني (ت ،)#977دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
ّ
 -80مغني املحتاجَّ ،
بريوت-لبنان1958 -#1377 ،م.
اخلوئي ّ
األصفهاين
للشيخ حسن الصايف،
الس ِّيد
ّ
 -81اهلداية يف األُصول ،تقرير بحث َّ
ّ
مؤسسة صاحب األمر ،الطبعة األُوىل.#1417 ،
(ت ،)#1413حتقيق ونرشّ :
الكاشاين (ت ،)#1091حتقيق وتصحيح وتعليق:
حممد حمسن ،الفيض
 -82الوايفّ ،
ّ
احلسينيَّ ،
عيل العا ّمة،
العلمة،
ضياء الدِّ ين
ّ
األصفهاين ،مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ّ
ّ
أصفهان ،الطبعة األُوىل.#1406 ،
 -83وسائل ِّ
مؤسسة
احلر
العاميل (ت ،)#1104حتقيق ونرشَّ :
حممد بن احلسنّ ،
الشيعةَّ ،
ّ
املرشفة ،الطبعة ال ّثانية.#1414 ،
آل البيت إلحياء ُّ
التاث ،قم َّ
الطويس (ت ،)#560حتقيق :الشيخ
عيل ،ابن محزة
 -84الوسيلة ،أبو جعفرَّ ،
ّ
حممد بن ّ
املرعيش
املرعيش ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
الس ِّيد حممود
احلسون ،إرشافَّ :
حممد ّ
َّ
ّ
ّ
ُ
َّجفي ،الطبعة األوىل.#1408 ،
الن ّ
 -85مستدركات أعيان ِّ
الشيعة ،حسن األمني (ت ،)#1399دار التعارف للمطبوعات،
1987 -#1408م.
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