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�ص البحث
ملخَّ ُ
ِ
ِّ
علم من علامء البرصة ،مل ُي َرز تاريخ
الرضاٌ ،
مهذ ُب الدِّ ين ،أمحَدُ ب ُن عبد ِّ

والدته وال وفاته ،ولكنَّه كان ح َّي ًا عام (.)#1098

ترك ِّ
املهذ ُب بالد العرب إىل بالد الفرس ،ومنها إىل بالد اهلند ،بمختلف

بلداهنا ،وحتَّى قراها؛ طلب ًا لصيانة ماء الوجه ،وهرب ًا من ال َفقر ،الذي مل ُيفارقه
الشيف.
إىل آخر عمره َّ

نار عىل عل ٍم يف عامل العلم واملعرفة والبحث والتأليف؛ يشهد له ُّ
كل
والرجل ٌ
َّ

ثبتت نسبته له من نتاجات
ترج َم له ،وقبل ذلك ،تشهد له اجلملة العريضة ممّا ْ
َمن َ

راقية غاية يف اجلامل والدِّ َّقة يف خمتلف العلوم ،قاربت اخلمسامئة ،وكذا كان من
العاميل صاحب الوسائل ،الذي َّقر َض له أحدَ كتبِه.
حل ِّر
تالمذة ا ُ
ّ

التكليفي عندنا تقتيض االنطالق من أصالة
الطريقة الفنِّ َّية الستنباط احلكم
ّ

الرباءة ،التي تقتيض بدورها عدم وجوب القضاء ملن فاته األداء ،وأ َّما املرحلة
ال َّثانية ،فهي البحث عن دليل ُم ٍ
بالضبط تأيت املسألة ّ
حمل
رز عىل خالفها ،وهنا َّ

ِ
األمر بالقضاء) ،وبتبع َّية القضاء
البحث ،وهي مسألة (دالل ُة األمر باألداء عىل

لألداء؛ وعليه ،فاهلدف من الكالم يف هذه املسألة هو تأسيس قاعدة بالنِّسبة إىل
ٍ
لعذر،
وجوب اإلتيان باملو َّقت يف خارج الوقت إذا فات يف الوقت اختيار ًا ،أو

َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

تكون جارية يف املرحلة ال َّثانية من مراحل عمل َّية االستنباط ،بحيث تقطع العمل
العميل ،وتكون مستفادة ِمن ِ
دليل األداء ليس ّإل.
باألصل
ِّ
ذهب ِّ
مهذ ُب الدِّ ين إىل عدم الدَّ اللة يف املقام ،مب ِّين ًا ذلك َعرب خطوتني ،رسد

القائلني بخالف
القائلني بالدَّ اللة واالقتضاء ،ويف ال َّثانية أد َّلة
يف ُأوالمها أد َّلة
َ
َ

األول ،واص ً
ال إىل النتيجة.
ذلك ،را َّد ًا ألد َّلة القول َّ

كان ُ
القائلني حسب ِّ
وقدْ َ
املهذب أمرينَّ :أوهلام :قياس ما نحن فيه عىل
دليل
َ

الدَّ ين وقضائه ،وثانيهام :داللة األمر باملؤ َّقت عىل تعدُّ د املطلوب.

جمرد دعوى مل يقم عليها دليل،
الر ُّد،
َّ
فاألول قياس مع الفارق ،وال َّثاين َّ
وأ َّما َّ

ِ
بنفس دليل األداء تقتيض
العريف خالفها ،ومل تثبت مصلحة يف القضاء
بل الفهم
ّ

الترشيع عىل أساسها.

ذهب إىل عني ما ذهب إليه ِّ
املهذب؛ إذ ال داللة
وأ َّما اآلخوند
اخلراساين ،فقدْ
َ
ُّ
ٍ
بوجه من وجوه الدَّ اللة ،ال لغ ًة ،وال عرف ًا عىل وجوب القضاء،
لألمر باملو َّقت

لتوج َه ثبوت عدم الوجوب؛ عم ً
ال بمفهوم
بل لو كان دليل التوقيت متَّصالًَّ ،

الوصف.

ٍ
ٍ
نعم ،لو َ
منفصل ،مل يك ْن له إطالق عىل التقييد بالوقت،
بدليل
كان التوقيت

وكان لدليل الواجب إطالق ،لكان قض َّية إطالقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء
الوقتَّ ،إل َّ
أن هذه القيود غري متح ِّققة يف املقام ،فال داللة.

ومع عدم الدَّ اللة ،فقض َّية أصالة الرباءة عدم الوجوهبا خارج الوقت ،وال

جمال الستصحاب وجوب املو َّقت بعد انقضاء الوقت؛ النتفاء املوضوع ،وال

َّ
أقل من َّ
الش ِّك يف بقائه.

ُ
تراث الب�صرة
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ِ
العلمني يف املسألة ّ
َّ
حمل البحث طبق معيار مستويات
إن املقارنة بني نِتاج

تفوق ًا هلذا ال َع َلم يف بعض املوارد ،ولذاك ال َع َلم يف
املجال
الستَّة ،تُظهر ّ
املعريف ِّ
ِّ
ُأخرى ،وكذا تظهر تشاهب ًا مر ٍ
ات ُأ َخر.
ّ

َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
ِ مُه ِّذبُ الد

Abstract
Muhadhib Al deen, Ahmed bin Abdurridha is one of
basrah's many well-qualified scientist in many sciences, his
date of birth is un known, but we know that during the
1098th hijri he was alive.
Muhadhib al deen was one of the most famous
researchers in various sciences, his history and many books
that he wrote witness this very clearly, as was wrote by one
of his teachers (Al hur Al amili) in one of his books.
The logical method of deduction of Islamic rules
demands starting whith the insurer principle that proves
permissibility, whice means that when the time of a rule
has past, we have no obligation or commitment to do it
out of that time whithout an Ijtihadic proof which comes
in the second step of deduction method.
In this specific step (the second one)Muhadhib Al deen's
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magnificent researche comes , aiming to establish a general
rule for indicasion or no indicasion of accomplishment
proof on delayed accomplishment of an obligation with or
without an epic excuse.
Muhadhib Al deen have chosen not ti indicate here,
prooving that by two steps: in the first step he listed in
evidences of those who chose indicating, in the second
one he listed in the evidences of those who chose not to
indicate ,by the end; he revocted all the first list, choosing
not to indicate,as the same result that Akhond Khurasani
chosed in his famous book (kifayat Al osool).
Comparing between two scientists in this specific issue
depending on the six known levels of knowledge reveals
a kind of superiority of one in some levels and the other
in other levels , there are also a similarity in some of those
levels.

م2019  �أيلول- هـ1441 حم ّرم

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

ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

مقدمة
ّ
مهذ ُب الدِّ ين ال َب ْ ِ
ُي َعدُّ ِّ
ص ُّي من ُجلة أبرز َّ
الشخصيات ال َبرص َّية عىل َم ِّر تاريخ

َعاصتا يف ال َقرن
البرصة ،وهو -بالتأكيد -من ُجلة أبرز َشخص َّيتني َبرص َّيتني ت َ َ

الس ِّيد نعمة اهلل
احلادي عرش
ّ
اهلجري ،وأ ّما الشخص َّية األُخرى ،فهي شخص َّي ُة َّ
اجلزائري (رضوان اهلل تعاىل عليه).
ّ
روز َشخص َّي ٍة مثل شخص َّية ِّ
طبيعي أبد ًا؛
غري
ُب ُ
ٍّ
مهذب الدِّ ين مل يكن أمر ًا َ

الر ُ
جل من طاقات وقابل َّيات،
بل كان أمر ًا طبيع َّي ًا للغاية؛ حتَّم ذلك ما متتَّع به َّ
األول.
رتف ًا به من ال ِّطراز َّ
وفنون ،وأخالق َّيات ،يأيت عىل رأسها كونُه فقيه ًا مع َ

ربز ًا َف َحسب ،ومل يكن ممَّن َب َر َز وأ َّلف يف العلوم التي ترتبط
ومل يكن فقيه ًا م َّ

بالفقه وعامل ال َفقاهة َف َحسب ،بل تعدَّ ْت فنونُه إىل ما ال عالق َة له بذلك العامل أبد ًا،
ودرس ،وناقش.
فكان
األول ،بحيث أ َّل َ
متخصص ًا فيه من ال ِّطراز َّ
ِّ
ف فيه َّ

ُّ
وخواص األعشاب ،والطبيع ُة،
ات ،واهلندس ُة،
الطب،
والرياض َّي ُ
ُّ
ُّ
واخلطِّ ،

ُ
واآلدابِّ ،
وغريها من العلوم املختلفة ،ك ُّلها
عر ،واألدعي ُة،
واألخالق،
ُ
والش ُ
ُ

والتخصص؛ ذلك َعرب ما أ َّلفه يف مجيع هذه العلوم
تشهد له باالحرتام والتقدير
ُّ
ٍ
مبعث ٍ
َ
وتقدير عظيمني ،حتّى َّأنا جاوزت
فخر
وغريها من مؤ َّلفات تركها لنا
اخلمسامئة مؤ َّل ٍ
ف كام سيأيت بالتفصيل.

ُ
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إن ِمن َّ
َّ
اللزم االفتخار بشخص َّية برص َّية من هذا ال ِّطراز ،ويأيت عىل رأس هذا
ٍ
الر ُ
جل َّ
العلم ُة ،فيلزم عىل أهل
االفتخار االستفاد ُة العمل َّية من تراث ٍّثر تركه لنا َّ
خاصة مراجعة نتاجات هذه َّ
الشخص َّية العلم َّية الراقية ،واالستفادة من
العلم َّ
اخلربات والتجارب والنتاجات التي تركتها لنا.

ومن الواضح َّ
التاث بصورة مقارنة
التاث يشء ،وتناول هذا ُّ
أن مراجعة ُّ
املنهج ِ
القمة يف االستفادة والعرض والدِّ راسة.
يشء آخر؛ إ ْذ ُيعدُّ
ُ
املقار ُن ّ

أهم ما تركه ِّ
املهذب هو كتاب (التُّحفة العزيزة) يف علم األُصول؛
ومن مجلة ِّ
ِ
فوقع االختيار عىل
الكثري،
اجلميلة اليش َء
املهمة
َ
ضمنَه من األفكار الدَّ قيقة َّ
إذ َّ
َ
ُأنموذج من هذه األفكار ،وعرضها ،ودراستها دراسة مقارنة ،وهلذا اهلدف
اخرتنا ْ
األول يف علم األُصول
أن تكون الشخص َّية ال َّثانية هي شخص َّية من ال ِّطراز َّ

ربز يف هذا
أيض ًا ،وهي شخص َّية اآلخوندُ
اخلراساين صاحب الكفاية ،األُستاذ امل َّ
ُّ
ِ
العلم.
ٍ
ٍ
كامل بني ال َع َلمني ،فقد اخرتنا واحد ًا
كتاب
وملا مل يكن من املمكن املقارنة يف

يسمى عند
أهم املطالب األُصول َّية التي خاض يف بحثها العلامن ،وهو ما َّ
من ِّ
ِّ
املتأخرين بمسألة (تبع َّية القضاء لألداء) ،واختذناها ُأنموذج ًا للمقارنة بينهام.

وملا كان من الواضح َّ
أن املقارنة البدَّ هلا من معايري ومقاييس وحمكِّامت

مع َّينة حمدَّ دة ،ومع األخذ بنظر االعتبار النَّاحية التعليم َّية واالستفادة العمل َّية

الستَّة املعروفة ،من
التاث ،فقدْ وقع االختيار عىل مستويات املجال
من ُّ
املعريف ِّ
ِّ
املعرفة ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل والرتكيب ،وأخري ًا التقييم ،لتكون معايري

للمقارنة بني األفكار التي جاد هبا العلامن يف املسألة ّ
حمل البحث.
َّ
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وأ َّما املنهج الذي سنتَّبعه يف هذا البحث باإلضافة اىل أصل املنهج املقارن،

التحلييل؛ فإنّه املناسب متام ًا ملا نريده من اهلدف.
التوصيفي
فهو املنهج
ّ
ّ

اخلراساين؛ فهو
من الواضح أنَّنا لن نحتاج إىل التعريف بشخص َّية اآلخوند
ّ

َمن ال حيتاج إىل التعريف ،وهلذا ،سيقترص التعريف عىل شخص َّية ِّ
املهذب؛ إ ْذ هو

مع األسف.
شخص َّية غري معروفة َ

ُ
تراث الب�صرة
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ُ
املبحث الأ َّو ُل
ين وبكتا ِب ِه (الت ُ
التعريف ِّ
ُ
ُّحفة العزيز ُة)
مبهذب الدِّ ِ

املطلب الأ َّو ُل :ال َّت ُ
عريف مبه ِّذبِ الدِّين الب�صريِّ
ُ
�أ ّو ًال :اال�سم والكنية وال َّلقب

ِ
هو ِّ
الرضا ،ال َب ْص ُّي.
مهذ ُب الدِّ ين ،أمحَدُ ب ُن عبد ِّ

ِّ
(مهذ ُب الدِّ ين) عىل َوزن اس ِم الفاعل ال املفعول كام قد َيشتب ُه عىل
أ ّما
ٍ
ٍ
سنني
طي
َ
نفسه يف ُجلة َعريضة من كُتبه التي أ َّلفها َّ
البعض ،فهذا ما ذكره هو ُ

الشيف(((.
متعدِّ دة من ُعمره َّ

ومجيع ُكتُبه ورسائله شاهدٌ عىل
اسمه (أمحد) ،فلم َيستشكل فيه أحدٌ ،
ُ
وأما ُ

ذلك.

اسم أبيه ،فالوارد يف مجيع كتبه ورسائله التي أ َّلفها بنفسه هو (عبدُ
وأ َّما ُ
ٍ
(((
شاهد عىل ذلك ،وأ َّما ما ورد عىل لسان البعض من كونه
خري
الرضا)  ،وهو ُ
ِّ
السامء((( ،ويف َّ
الذريعة يف بعض املوارد((( ،ويف غريمها((( ،أو
(رضا) ،كام يف نجوم َّ

(الرضا) باأللف َّ
للحسيني((( ،أو كونه ( َم ُ َّمد
الرجال
ّ
واللم ،كام يف تراجم ِّ
كونُه ِّ
(((
ٍ
معترب يف عامل التحقيق(((.
أي دليل
الريض)((( ،فلم يقم عليه ُّ
رضا)  ،أو (عبد َّ

َّ
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وأما (البرصي) ،فهو الوارد يف مجيع ما ُذكر نسبته مما تقدَّ م من الكتبِ ،
ومن
ّ
ُّ
َّ

ك ٍ
َرجت للمؤ ِّلف.
ُتب ت َ َ

البرصي) يف اهلامش ،ومل أعرف
و(احليل،
(احليل) يف املتن،
ويف مرآة األخبار
ُّ
ُّ
ُّ

حج ًة حتّى يف ما ذكره يف اهلامش من مصادر ،فالحظ(.((1
له مستند ًا َّ

َ
فخلط َبني مؤ ِّلفنا
األمر كام اشتبه عىل غريه(((1؛
والذي يقوى أنَّه اشتبه عليه
ُ

ِّ
ِّ
(مهذ ُب الد ِّين ب ُن أمحد بن عبد
(مهذ ُب الدِّ ين ،أمحدُ ب ُن عبد الرضا) ،وبني

الطهراين يف طبقاته(.((1
(حل) كام ذكره آغا بزرك
ِّ
ُّ
الرضا)؛ فهذا األخري ِّ ٌّ

اخلراساين)( ،((1أو (اخلراساين)( ،((1أو غري
(اهلندي
ويف بعضها اآلخر زيادة
ُّ
ُّ

ذلك؛ تبع ًا للبلدان التي َّ
حل هبا املصنِّف ،وهي كثرية كام يظهر ممّا ختم به كتبه
املختلفة ،التي يأيت اإلشارة إىل بعضها.

(البرصي) ،فقدْ جاء ذكره يف كتاب (نامه دانشوران) ،وهو كتاب نُرش
وأ َّما
ُّ

عيل قيل
يف زمن حكومة نارص الدِّ ين شاه يف الدَّ ولة القاجار ّية ،حتت إرشاف ّ
السلطنة)(.((1
مريزا (اعتضاد َّ

رصح أحدُ معارصيه ،ممّن التقى به ،وممّن يمكن عدُّ ه من رفاقه ،ومن
وكذا َّ
َ
(نشأ يف البرصة) ،أعني بذلك :العامل ،الفاضل ،املعروف
املقربني منه ،بأنَّه
َّ

الش ُ
السعيدَّ ،
يخ با يزيد؛ وذلك يف قصيدة له بال ُّلغة العرب َّية
باآلخوند ،الفريدَّ ،
الشافي ُة ِ
غاية يف اجلامل ،قرض هبا كتاب مصنِّفنا ِ
(العرب ُة َّ
والفكرة الوافية) ،الذي
َ
َّ
انتهى ِمن تأليفه يف حيدر آباد يف سنة ( ،)#1085طبق تقريض موالنا مريزا

االسرتابادي آخر الكتاب؛ إ ْذ جاء فيها:
ُم َ َّمد
ّ
آلل ر ِ
ِ
ب يف َ
سول اهللِ ُ
أزور ُموالِي ًا
أن
احل َشا
َتَنَّ ْي ُ
ت ِقدْ ما ْ
واحل ُّ
َ
َ
ُ
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لقـــــاء ُس َم ْيدَ ع
َفيَسَّ َ يل َر ّب
َ
َأبو ال َف ِ
ضل والتَّقوى ِّ
املهذ ُب أمحدٌ

طوس انْتمى ِع ْلام بِ َبرص َة َقدْ نَشا
بِ َ

َمزايـــا ُه أعال ٌم ِبـا صيتُه َف َشــا

(((1

الرجل قدْ نشأ يف البرصة ،فال ُيسمع ملا قدْ يظهر
واضح
وهو
ٌ
ٌ
رصيح يف كون َّ

ِمن تر ُّدد البعض يف ذلك(.((1

ثانياً :الوالد ُة والوفا ُة
أي من تأليفاته الكثرية،
يتطرق لذلك يف ٍّ
أ َّما بالنسبة إىل تاريخ والدته ،فهو مل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لعيل رضا َهزار ،املوجود
يس ُة َوا ُمل ْغن َي ُة النَف َ
و ُذكر يف حتقيق كتابه (ا ُمل ْقن َع ُة األَن َ
يس ُة) ّ

والبابيل:
ضمن عدّ ة رسائل يف دراية احلديث من إعداد أبو الفضل احلافظيان
ّ

«ولد سنة (1020ق)ِّ ،
وتوف سنة (1085ق)»(. ((1
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
موثوق ا ّطلعنا عليه ،شأنه يف ذلك
صحيح
مستند
أي
ُّ
واحلق :أنَّه ليس لذلك ُّ

شأن ما جاء يف حتقيق كتاب (فائق املقال) من ِق َبل غالم حسني قيرصيه ها ،نق ً
ال

َعن مستدرك أعيان ِّ
الثابت خال ُفه بالنِّسبة إىل سنة وفاته؛ كام
الشيعة( ،((1بل
ُ
سيأيت بعد قليل(.((2

وأ َّما بالنِّسبة إىل تاريخ الوفاة ،فلم حيدَّ د أيض ًاّ ،إل َّ
أن ال ّثابت أنّه كان ح ّي ًا سنة

( )1090من اهلجرة؛ وذلك ملا جاء يف خامتة كتابه (نقد جامع) من قوله» :اتَّفق
ِ
الساعة األُوىل ،من اليوم ال َّثالث ،من
الفراغ من مش َّقة َم ْشقها ،وتأدية ح ِّقها ،يف َّ
األول ،من َّ
السنة العارشة ،من ال ُعرش التَّاسع ،من
األُسبوع َّ
الشهر ال َّثاين ،من َّ

الصالة
املائة األُوىل ،من األلف ال َّثاين من اهلجرة النَّبو َّية ،عىل مهاجرها أفضل َّ
ِّ
الرضا،
وأتم التح َّية ،عىل يد مؤ ِّلفها املذنب أمحد ،املشتهر
باملهذب بن عبد ِّ
ُّ
َّ
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مُه ِّذبُ الد ِ

والرضا ،يف حمروسة حيدر آباد ،صينت َعن الفتن والفساد إىل يوم
ُعومال بالعفو ِّ
التَّناد(.»(((2

ولو تأ َّملنا هذه الكلامت ،لرأينا َّ
أن التاريخ سيكون الثالث من صفر عام

( )1090من اهلجرة.

وكذا نقل يف (مرآة الكتب) َّ
األول سنة
أن املصنِّف كان ح َّي ًا يف شهر ربيع َّ
ِ
روضة
تسعني بعد األلف من سنة ( ،)#1090وهو تاريخ ختم كتابه (رحيان ُة
ٍ
اآلداب) ،بدون ْ
كتاب له( ،((2خالف ًا ملا ا َّدعاه البعض(.((2
أن يدَّ عي أنَّه آخر
وهبذا ،يكون ما ذهب إليه بعض املح ِّققني ِمن َّ
أن »آخر كتاب وقفنا عليه

ممّا كتبه هناك [حيدر آباد] هو كتاب (فائق املقال)؛ فقدْ فرغ من تأليفه سنة

( ،)#1085وهو آخر تاريخ وقفنا عليه يف مؤ َّلفاته( ،« ((2غري وجيه.

بأن ِّ
أن ُيقال َّ
هذا ،ويمكن ْ
املهذ َب كان ح َّي ًا سنة ()#1098؛ اعتامد ًا عىل

ما جاء يف تعريف قصيدة لآلخوند َّ
الشيخ با يزيد؛ ففي تعريف هذه القصيدة
املذكورة آخر كتاب ِ
(العربة َّ
نصه» :بسم اهلل
الشافية والفكرة الوافية) جاء ما ُّ

السعيد ،املعروف َّ
بالشيخ با يزيد ،و َّفقه اهلل
الرحيم .اآلخوند ،الفريدَّ ،
الرمحن َّ
َّ

ثم بدأ بنقل القصيدة التي تقدَّ م نقل مطلعها
ملا ُيريد ،يف ُأورنكاباد سنة َّ ،» 1098
ٍ
ثم بعد أن انتهى من نقل القصيدة ك ِّلها ،قالَ » :
ُراب َأقدا ِم
وقال ت ُ
ويشء منهاَّ ،
ِّ
بمهذب الدِّ ين ،عند استامع هذا القول املتني :إذا قيل:
شتهر
ا ُملهتَدينَ ،أمحدُ  ،ا ُمل ُ
تصانيف ِ
فضل ِه «...إىل آخر القصيدة ذات ال َّثالثة أبيات .ونقل غريها
ساوت
م ْن
ُ
ْ
للمصنِّف أيض ًا(.((2

قوي ،نعم ،هو حيتاج إىل ثبوت َّ
واإلنصافَّ :
أن القصيدة قدْ
أن هذا القول ٌّ
ُ
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قيلت يف سنة ( )1098كام هو واضح ،وهذا ما لر َّبام يكون ظاهر التاريخ املث َّبت

يف التعريف هبا.

ثالثاً :احلالة االجتماع َّية
املؤر َ
نفسه يف الوقوف عىل احلالة االجتامع َّية
خون وال
َ
املرتجم له ُ
مل ُيسعفنا ِّ

الرغم من كثرة ما
الرغم من املكانة املرموقة التي كان عليها ،وعىل ُّ
له؛ فعىل ُّ
ِ
الرغم من عالقاته الكثرية املتش ِّعبة يف بالد العرب
كتبه من كتبه ورسائله ،وعىل ُّ
والفرس واهلند ،ولربام غريها ،مل نقف عىل ٍ
يشء من حالته االجتامع َّية ّإل بمقدار
َّ
النَّزر اليسري الذي نثره هنا وهناك يف جمموع كتبه.

مل يتحدَّ ث ِّ
مهذب الدِّ ين َعن زوجة ،وال َعن أوالد ،وال َعن عددهم ،وال

حتَّى َعن مكاهنم ،بل غاية املنثور هنا وهناك من مؤ َّلفاته ،وهو أنَّه كان يف بالد

العرب ،فرتكها وهاجر إىل بالد الفرس ،ومنها إىل بالد اهلند بمختلف بلداهنا،
وحتَّى قراها؛ طلب ًا لصيانة ماء الوجه وال ُّلقمة احلالل ،وهرب ًا من الفقر ،الذي

واهلم الذي
الشيف ،وهلذا ،نرى كثرة تأ ُّمله من الغربة
مل ُيفارقه إىل آخر عمره َّ
ِّ

كان ال ُيفارقه بسببها ،وهذا هو حال كثري من األعالم إىل يومنا هذا مع األسف
َّ
الشديد.

أن ذكر أنَّه َ
والرجال) ،بعد ْ
كان حيفظ اثني
قال يف (فائق املقال يف احلديث ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
«وسبب
مع اإلسناد:
ُ
عرش ألف حديث بال إسناد ،وألف ًا ومائتي حديث َ
ِ
ِ
ِ
والتفريط والتَّدمري ،ابتالئي بدواهي ،بامللوك الزائفني َعن
والتقصري،
القصور

ِ
ِ
األسفار البعيدة،
وارتكاب
السلوك ،والكدِّ عىل العيال ،واألرسى واألطفال،
ِّ
َّ
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مُه ِّذبُ الد ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
املصائب َّ
واالشتغال
واألمراض اجلسامن َّي ِة،
الشديدة ،واآلال ِم النفسان َّية،
وتواتر
ِ
ِ
وزيناتا التموهي َّية ،واالهنامك بال َّلذات البدن َّية.
بمزخرفات الدُّ نيا الدَّ ن َّية
ِ
لرصت شيئ ًا مت َِّصف ًا بام ُياكي
العرب الكرا ِم،
بقيت ببالد
ُ
وباجلملة :لو ّأن ُ
ِ
املتعال عىل
التَّامم ،ولك َّن هوا َء القدر والوجد ،ألقاين يف هوالِك اهلند .واحلمدُ هللِ
مجيع األحوال(.«((2

«خ َط َر ْت َ
وقال يف (احلج َّية املوجزة)َ :
حال َأ َلي واضطرايب ،و َق َلقي واكتئايب،
وحشتي ،وتفكُّري يف م ِ
ِ
ِ
صائ ِ
َ
الزمان،
غرابة
وحمنة
وشدَّ ة وحشتي غربتي،
ب َّ
َ

حلدَ ثان ،يف البلدة العظيمة ،والدَّ ائرة القديمة...هرات»(.((2
وحتيي يف نوائب ا َ
ُّ

الر ُ
وقدْ َ
سمها
جل يف ُّ
تأوهاته وشكواه الغاية يف ما أ َّلفه من رسالة َّ
بلغ َّ
بيشاور سنة ()1080؛
(السؤال َّية احلبيب ُة ،والنَّوال َّي ُة املجيبة)؛ التي انتهى منها يف
َ
ُّ
ويري ا ُمل َ
بث فيها من اآلهات ما ُ
فقدْ َّ
قل(.((2
حيرق القلوبُ ،

ال�سري ُة العلم َّي ُة
رابعاًِّ :
 -1املنزل ُة العلم َّي ُة

نار عىل عل ٍم يف عامل العلم واملعرفة والبحث والتأليف؛
الرجل -كام ذكرناٌ -
َّ

يشهدُ له ُّ
ثبتت نسبته
ترجم له ،وقبل ذلك ،تشهدُ له اجلملة العريضة ممّا ْ
كل من َ

الراقية الغاية يف اجلامل والدِّ َّقة يف خمتلف العلوم،
له من تأليفات ،التأليفات ّ
الشيف.
مر عمره ّ
أنتجها عىل ِّ

ِ
ُّ
ُ
ُ
حلر العاميل صاحب
األجل،
الشيخ
وهو
احلافظ ،من أج َّلة تالميذ املحدِّ ث ا ُ

لعلمي املعاين والبيان،
الوسائل ،وكان فقيه ًاُ ،أصول َّي ًا ،حمدِّ ث ًا ،رجال َّي ًا ،متقن ًا
َ
ُ
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والرياض َّيات،
ب ،والفلسفة ،والقرآن ،والتجويد،
والفلك َّيات ،وكذا ال ِّط ُّ
ِّ
ّ
واخلط ،وغريها من العلوم اجلليلة الدَّ قيقة(.((2

العاميلْ ،
أن كان من
احلر
وكان من شدَّ ة قربه ألُستاذه صاحب الوسائلّ ،
ّ
ِ
ُ
بحيث كان له رشف تقريض ُأستاذه لكتابه (الدُّ َّرة النَّجف َّية)(.((3
تالميذه،
أج َّلة
ٍ
ٍ
إسناد،
حديث بال
ألف
وكان من ح َّفاظ األحاديث؛ فقدْ كان حيفظ اثني عرش َ
ٍ
رصح بذلك يف كتابه (فائق املقال يف احلديث
وألفا ومائتي حديث مع اإلسنادَّ ،
والرجال)(.((3
ِّ

وتُستفا ُد منزلة ِّ
املهذب العلم َّية ممّا قيل يف مؤ َّلفاته من بعض معارصيه؛ من
الزمان كتابه ِ
(العربة َّ
الشافية
بعض العلامء املعروفني ذلك َّ
ذلك ما َّقر َض به ُ
َ
السعيد،
والفكرة الوافية) ،منهمَ :من تقدَّ م ذكره ،وهو األخوند ،الفريدَّ ،
ٍ
املعروف َّ
بالشيخ با يزيد؛ وذلك يف
قصيدة له بال ُّلغة العرب َّية ،أوردنا بعض أبياهتا

أن َ
فيام تقدَّ م ،إىل ْ
يقول فيها:

ِ
باجتهاد ِه
وقا ُلوا كَام َقدْ عا َينُوا

 -2األسـاتذة

َو َ
ذلك َف ْض ُل اهللِ ُيؤتِيه َم ْن

َي َشا(.((3

الرغم من كثرة ما أ َّلفه ِّ
والرسائل وغريمها ،كام سيأيت
املهذ َب من الكتب َّ
عىل ُّ
بعد قليلَّ ،إل أنّه مل ي َش إىل من تلمذ عىل يديه ،ونال رشف تل ِّقي ِ
العلم عليه َّإل
ُ
َّ
َ

تعهده بذكر التواريخ الدَّ قيقة ملؤ َّلفاته،
أمر
غريب جدَّ ًا ،ال س َّيام مع ُّ
ٌ
ما ندر ،وهو ٌ
حتَّى أنَّه َ
املعي
الساعة األُوىل من اليوم َّ
كان ُيشري يف بعضها إىل أنَّه انتهى منه يف َّ
مثالً.

َّ
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ٍ
وكذا مع تعهده ود َّقته وموضوعيته وفنِّه يف ذكره ملقدّ ٍ
مناسبة جلميع ما أ َّلفه
مة
َّ
ُّ

وأنتجه من ٍ
كتب ورسائل.

ومع ذلكَّ ،
فإن ممّا ُيطمأن به يف هذا املجال ثالثة ُأمور:

تلمذ عىل يدي َّ
العلمة اخلبريَّ ،
العاميل صاحب الوسائل؛
احلر
َّ
الشيخ ّ
األول :أنّه َّ
ّ

َ
فقدْ جاء يف كتابه (فائق املقال) قو ُلهّ » :
وأوفر
يف،
نقلت
الش َ
أكثر ما ُ
احلديث َّ
َ
إن َ
املسلمني ،و ُق ِ
ِ
اخلرب املنيفَ ،عن ِ
رويت من ِ
ؤمنني،
دوة ا ُمل
وفقيه
ثني،
ما
ُ
َ
َ
ثقة املحدِّ َ
ِ
ِ
العلامء ،و ُأ ِ
منيِ ،
احلكامء ،شيخي ،ومالذي ،و ُأستاذي،
سوة
وقبلة
وزبدة ا ُملتك ِّل َ
ُ

ُ
الش ُ
الش ُ
الفاضل النَّبيلَّ ،
الشع َّية استناديَّ ،
يخ
يخ اجلليل،
و َمن إليه يف العلوم َّ
ُم َ َّمد ابن َّ
قدر ُها ومقا َم ُهام.((3(»..
احلر
العاميل ،أعىل اهللُ َ
الشيخ حسنّ ،
ّ

ُ
تقريظ َّ
العاميل لكتاب (الدُ َّر ُة النَّجف َّي ُة) يف ُأصول الفقه،
احلر
ال َّثاين:
الشيخ ِّ
ِّ

َّ
املتوف
الزنجاين
الس ِّيد ُم َ َّمد
يف سنة ( ،)#1075ونسخة الكتاب يف مكتبة احلاج َّ
ّ
سنة ( ،)#1355كام يف َّ
الذريعة(.((3

ال َّثالث :أصل وجود الكتاب املتقدِّ م ِّ
الذكر ،أعني :الدُّ َّرة النَّجف َّية؛ الواضح

يف أنّه قدْ ُأ ِّلف يف النَّجف األرشف.
 -3املؤ َّلفات واملصنَّفات

نظر ٌة خاطف ٌة يف َ
إصبع املح ِّقق
عال مؤ َّلفات ومصنَّفات ُم َه ِّذب الدِّ ين ،تضع
َ

الباحث عىل كثري من احلقائق املم ّيزة يف ما يرتبط هبذا املجال ،منها :الوفرة
والتنوع؛ فقدْ بلغ عدد مؤ َّلفاته ( )505مؤ َّلف ًا؛ جاء ذلك عىل لسان بعض من
ّ

العلمي ،من قبيل ما نقلناه من شعر َعن اآلخوند،
مدحه عىل جزيل عطائه
ّ
ُ
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الشيخ با يزيد؛ َّ
ّ
فإن قو َله:
تَصاني ُف ُه َأعدا ُد َش ْه ٍر تَسا َي َر ْت

مسري َة عا ٍم سري َأ ِ
جود َم ْن َمشا
َ َ
َ َ

ُيشريَ -عن طريق حساب احلروف إىل العدد ( ،)505وهي جمموع أعداد

حروف كلمة (شهر)(.((3

وكذا أشار ِّ
نفسه إىل هذا العدد؛ بقوله بعد سامعه القصيدة التي جاء
املهذ ُب ُ

البيت املتقدِّ م يف ضمنها:

إذا َ
ُ
َصانيف َف ْضلِ ِه
ساو ْت ت
قيل َمن َ
وطيب مزاياها كَروحِ ُف ِ
يوضها
َ
َ ُ َ
ف ُق ْل فائِ ُض ال َف ْض ِل ا ُمل ِّ
محدٌ
هذ ُب َأ َ

عداد ر ٍ
شاد ُر ْشدُ ها يف َ
احلشا َمشا
َ َ

الورى كالن ََّشا َف َشا
َلدى الك ُِّل يف ك ُِّل َ
ِ
(((3
َو َ
يؤتيه َمـن َيشا
ذلك َف ْض ُل اهللِ

األول إىل العدد ( )505أيض ًا؛ إ ْذ هو جمموع حروف كلمة
ويشري
ُ
البيت َّ
ُ

(رشاد).

كبرية من مصنَّفاته أول كتابه ِ
ٍ
ٍ
وكذا أشار ِّ
(العربة ّ
الشافية
جمموعة
املهذ ُب إىل
ّ

والفكرة الوافية)(.((3

وإليك بعض ما اكتُشف حلدِّ اآلن من تأليفاته:

 -1الوجيز ُة احلق َّية.

َّ
استدل به
وهي بحث استدال ّيل حموره التغنِّي بالقرآن ،وأنَّه حرام ،ور ّد ما

َ
القائلون باجلواز ،وقدْ أ َّلفها يف هراة سنة (.)#1079

 -2آداب املناظرة .أ َّلفه يف حيدر آباد اهلند سنة (.)#1081

 -3عمدة االعتامد يف كيف َّية االجتهاد .أ َّلفه يف كابل سنة (.)#1080
احلكَمية والن ِ
الشافي ُة والفكر ُة الوافي ُة يف الكلامت ِ
ِ -4
العربة َّ
ّكات األخالق َّية.
َّ

َّ
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 -5العرب ُة العامة والفكر ُة التامة يف املواعظ ِ
واحلكَم من اخلُ َطب واألشعار
َّ
َّ

والتواريخ واآلثار.

الصفو َّي ُة يف األَنباء النَّبو َّية.
 -6التُّحف ُة َّ

َ
األحاديث املخترص َة
َذكر فيه أنَّه أ َّلفه بقندهار بالتامس بعض علامئها ،ذكر فيه

َّبي ،عىل ترتيب حروف املعجم ،فرغ منه سنة (.)#1079
املرو َّي َة َعن الن ِّ
 -7التُّحف ُة العلو َّي ُة يف األحاديث النَّبو َّية.

8ـ التُّحف ُة العزيزةُ .وهي يف علم األُصول.
الزبد ُة يف املعاين والبيان والبديع.
ُّ -9

الزبدة).
ثم أ َّلف بعدها خالصتها باسم (خالص ُة ُّ
َّ
 -10رسال ٌة يف القيافة.

 -11التنضيد َّي ُة يف املسائل التجويد َّية .انتهى منها سنة (.)#1074
والرجال.
 -12فائق املقال يف احلديث ِّ

والرجال كام هو واضح من عنوانه .فرغ منه سنة ()#1085
وهو يف احلديث ِّ

بحيدر آباد اهلند.

القائلني ِ
غوث العامل يف ُحدوث َ
ُ
بالقدم.
العال ور ِّد
-13
َ
الرضوري من اآلداب.
 -14حبيب ُة األحباب يف
ِّ

انتهى منها يف قرية (قرنني) سنة (.)#1079
الرسالة الفلك َّية يف اهليئة.
ِّ -15

الرضا  سنة (.)#1077
أ َّلفها بقرية ( َأ ْدكان) ،التَّابعة ملشهد ِّ

السؤال َّية احلبيب ُة والنَّوال َّي ُة املجيبة.
ُّ -16
ُ
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شاور) سنة (.)#1080
أ َّلفها يف ( َب ُ
ِ
لتقرير مرام.
حترير كالم
-17
ُ

الرجلني يف الوضوء.
وهو بحث
فقهي استدال ٌّيل ،تناول فيه املصنِّف َ
مسح ِّ
ٌّ
 -18الدُّ َّرة النَّجف َّية يف علم األُصول.

احلر
وهي يف علم األُصول ،وهي التي عليها تقريظ ُأستاذه ُم َ َّمد بن احلسن ّ

صاحب الوسائل ،بتاريخ (.)#1075

والزكاة .أ َّلفها يف هرات سنة (.)#1079
 -19الوجيزة يف اخلُمس َّ

 -20حتف ُة ذخائر كنوز األخيار يف بيان ما حيتاج إىل التوضيح من األخبار.

 -21العبقر َّي ُة األنيس ُة املعطوف ُة علی اجلوهرة النفيسة.

وهي جمموعة من النصائح األخالق ّية ،انتهى املصنِّف من تأليفها سنة

( )#1085يف حيدر آباد اهلند ،وهي حمفوظة يف مكتبة جملس ُّ
الشورى يف طهران
برقم (.)494441

الرضا عام
 -22االعتقاد َّية .انتهى منها يف قرية (أدكان) ،التّابعة ملشهد ِّ

(.)#1068

وله رسائل عديدة تقدَّ م اسم بعضها يف اهلامش مع أماكن وجودها.
 -23رسالة يف العلم الفرائض.

الرضا عام (.)#1070
انتهى منها يف مشهد ِّ

اللمع ُة الوف َّي ُة يف ّ
َّ -24
الصوف َّية.
الذهاب بمذهب ُّ

بالغراءُ ،أ ِّم األخيار ،املحفوفة
وقدْ أ َّلفها عىل حدِّ قوله» :يف البلدة املوسومة َّ

السفر إىل ناحية اهلند بحكم
برمحة العزيز الغ َّفار ،عىل يد ُم َس ِّطرها ،فوق جناح َّ
َّ
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القدر« ،وكان ذلك سنة ( )#1079حسب ما جاء يف آخرها(.((3
 -25إحدى وثالثون مسألة شائعة.

الرضا ،عام (.)#1077
انتهى منها يف قرية (شاه انديز) ،التَّابعة ملشهد ِّ
 -26قطع ٌة يف اآلداب.

الرضا عام (.)#1065
انتهى منها يف مشهد ِّ

احلج َّية املوجزة.
ِّ -27

احلج .يقول يف آخرهاَ » :خ َط َرت َ
حال
تناول فيها جمموعة من مسائل ِّ
ِ
وشدَّ ة وحشة ُغربتيِ ،
َأ َلي واضطرايب ،و َق َلقي واكتئايبِ ،
غرابة َو ْحشتي،
وم ِنة
َ ْ
ِ
حلدَ ثان« .وقدْ أ َّلفها يف هرات
وتفكُّري يف
مصائب َّ
وحتيي يف نَوائب ا َ
الزمانُّ ،

سنة (.)#1079

الصحيفة الكاملة .أ َّلفها سنة (.)#1088
 -28يف مشكالت َّ
 -29كتاب نقد جامع.

ب والعالج وما يرتبط هبام ،واملوجود يف املجموعة اخل ِّط َّية
وهو يف ال ِّط ِّ

املحفوظة يف مكتبة جملس ُّ
الشورى بطهران هو اجلزء الثاين من هذا الكتاب ،ويف

الصفحة األخرية منه ،جاء أنَّه انتهى منه يف حيدر آباد يف سنة (.)#1090
َّ

عيل أمري املؤمنني ،علی
 -30املنهج القويم يف تفضيل ِّ
الصاط املستقيمٍّ ،

سائر األنبياء واملرسلني بالتعميم ،سوی نب ِّينا ذي الفضل العظيم.

البهبهاين ،و ُطبع من قبل
األرگاين
وقدْ ُح ِّقق عىل يد األستاذ ُم َ َّمد حسن
ّ
ّ

جممع َّ
الذخائر اإلسالم َّية يف إيران ،يف سنة 1392هـ.ش.

ُ
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الرسالة املدح َّية.
ِّ -31

رشح ملا قاله املصنِّف يف مدح اإلمام احلسني من بيتني من ِّ
الشعر.
وهي ٌ

وقد انتهى من تأليفها سنة (.((3()#1063

والرسائل الكثرية يف خمتلف العلوم ،التي تقدَّ م َّأنا
إىل غري ذلك من الكتب َّ

جازت اخلمسامئة مؤ َّلف وكتاب(.((4

املطلب الثاين :ال َّتعريف بكتاب (ال ُّتحفة العزيزة)
ُ

كتاب (التُّحفة العزيزة) من الكتب األُصول َّية الدَّ قيقة املخترصة ،ومل َأر
مرات يف ِم ِّ
ظان
الرغم من بحثي عدَّ ة َّ
للكتاب نسخة مطبوعة إىل هذا اليوم ،عىل ُّ
الكُتب واملكتبات ،فهو ال يزال كتاب ًا خمطوط ًا إىل هذا اليوم.

مهذ ِ
ضم جمموع ًة من مؤ َّلفات ِّ
ب الدِّ ين،
املخطوطة تقع ضمن جم َّلد واحد َّ

وهي حمفوظة يف مكتبة ملك يف طهران ،برقم (،)1393.04.03572/003
وإليك معلومات هذا الكتاب:
ال ُّلغة :العرب َّية.

عنوان املخطوطة :التُّحفة العزيزة

البرصي.
الرضا
ّ
املؤ ِّلف :أمحد بن عبد ِّ

تاريخ الكتابة 1086 :قمري (القرن .)11

الصفحة الواحدة :الطول )24.9( :سم .والعرض )16.2( :سم.
قياس ّ

ِّ
ِّ
بخط النَّسخ ،بصورة مجيلة جدَّ ًا
اخلط ،فقدْ كُتبت النّسخة
وأ ّما بالنِّسبة إىل

وواضحة.

َّ
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ٍ
ٍ
الرسالة ّ
رشعت ُّ
بصفحة ُيمنى جديدة،
حمل البحث-
وقدْ
ْ
كل رسالة -ومنها ِّ
ٍ
بكتيبة بق َلم َّ
الذهب ،عدا القصيدة التي
ومرص ٌع
ذهب
لوح
مزدوج ُم َّ
َّ
ٌ
ز َّينَها ٌ

نظمها ِّ
الصفحة ( )266اليرسى؛ فقدْ كانت بدون ذلك.
املهذ ُب يف ّ

الذهبي
الصفحات بإطار من مجلة خطوط باأللوان:
رت
وقدْ ُأ ِّط ْ
مجيع َّ
ُ
ّ
ّ
فري( ،((4واألسود.
والل
جورديُّ ،
والزن ُْج ّ
ّ
حيص ِ
ِ
وحن ُِّّي ال َّلون ،معا َل ٌج يدوي ًا للكتابة.
وأ ّما ُ
نوع الورق املستخدَ م ،فهو ِّ ٌّ
الرحيم
الرمحن َّ
وبدأ الكتاب بقوله» :بسم اهلل َّ

أمحدُ ك يا م ْن َم َّن علينا بالتكليف و َبيان َأحكامه ،أص ً
ال وفرع ًا ،فثبت وجوب

ال وسمع ًا ،و ُأ ِّ
شكره لرتادف إنعامه ،عق ً
صل عىل أرشف أفراد أنواع أجناس
حقائق املمكنات ،النَّاسخ بخصوص رشيعته عموم املِلل املزخرفات ،وعىل آله

أعالم اهلدى ،ومفاتيح الكالم ،ومصابيح الدُّ جى ،ودعائم اإلسالم ،ما ترتَّب
والذم ِ
والعقاب ،عىل ال ُّظلم والعدوان،
املدح وال َّثواب ،عىل العدل واإلحسانِّ َّ ،
والرضا ،أحوج خليقته إليه ،املشتهر
الراجي عفو ر ِّبه
ِّ
العفو ِّ
أ َّما بعدُ  ،فيقول اجلاين َّ
ِّ
املسمة بالتُّحفة العزيزة ،مشتملة عىل
الرضا ،هذه الوجيزة َّ
باملهذب أمحد بن عبد ِّ
فرائد علم األُصول ،رسيعة اإلنتاج حلاصل املأمول.((4( «...
حمل البحث والدِّ راسة ِ
وأ ّما املطلب ّ
الصفحة رقم ()323
املقارنة ،فقدْ جاء يف َّ

ونصه» :نزهة قيل األمر باملو ِّقت يقتيض
من النّسخة اخل ِّط َّية من اجلهة ال ُيمنىُّ ،
ّ
واستدل ّ
السقوط بتأخريه وبلزوم أدائه
القضاء،
بأن الوقت كأجل الدَّ ين يف عدم ّ

واملخصص بالوقت ،وال يلزم من فوات الثاين فوات
وتسويته لواله ،وباملطلق
َّ
واحلق أنّه لو فات ال يكفي يف وجوب قضائه ،بل حيتاج إىل
بالضورة،
ّ
األول ّ
َّ
ُ
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ٍ
دليل آخرِ ،وفاق ًا َّ
مني والفقهاء؛ لعدم داللة صم يوم اخلميس
للشيخ وأكثر املتك ِّل َ
ٍ
ٍ
منطوق أو مفهو ٍم ،واحتامل اختصاص جهة حسنة به
بوجه
عىل صوم غريه

البهائي
بي كام ن َّبه عليه
فتفوت ،وضعف االستدالل بلزوم التسوية أو األداء ِّ ٌ
ُّ
وغريه ،وجواز تقديمه قبل أجله ،وعدم اإلثم بتأخريه ،واشتغال ِّ
الذ َّمة فارق،
واستدراك ما فات يمنع كونه أداء ،وعدم التعدُّ د خارج ًا كزيد ال ريب فيه»(.((4

َّ
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الصفحة األخرية من املخطوطة
ّ
َّ
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ُ
املبحث ال َّثاين
وجوب الق�ضاء
اقت�ضاء الأمر بامل�ؤ َّقت
َ
ُ

املطلب الأ َّو ُل
ُ
ُ
بيان امل�س�ألة حم ّل البحث ،والوجوه والأقوال فيها طبق الطريقة الف ِّن َّية
لال�ستنباط
تكليفيَّ ،
من الواضح َّ
فإن الطريقة الفنِّ َّية لالستنباط
أن الكالم ملا كان يف حك ٍم
ٍّ

تقتيض االنطالق من أصالة الرباءة ،فهي املرحلة األُوىل من مراحل العمل َّية يف
املقام وغريه كام نعلم ،فاألصل عىل هذا يقتيض عدم وجوب القضاء ملن فاته
األداء.

ال عمل َّي ًا ،كان َّ
نعم ،ملا كانت الرباءة أص ً
اللزم يف املرحلة الثانية من مراحل

عمل َّية االستنباط البحث عن دليل ُمرز عىل خالفهاَّ ،
حجة كام
وإل ،ماكانت َّ

نعرف ،وهلذا ،كانت املرحلة ال َّثانية من مراحل عمل َّية االستنباط هي البحث عن
هكذا دليل.

حمل البحث ،وتربز املسألة ّ
بالضبط يأيت ُّ
حمل التحقيق ،كام يأيت:
وهنا َّ

ُسمى هذه املسألة يف كلامهتم بداللة األمر باألداء عىل األمر بالقضاء ،وبتبع َّية
ت َّ

القضاء لألداء ،وغري ذلك من العناوين املشاهبة(.((4
ُ
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واهلدف من الكالم يف هذه املسألة هو تأسيس قاعدة بالنِّسبة إىل وجوب

اإلتيان باملو ّقت يف خارج الوقت إذا فات يف الوقت اختيار ًا أو لعذر ،تكون
جارية يف املرحلة الثانية من مراحل عمل َّية االستنباط ،بحيث تقطع العمل

العميل.
باألصل
ّ

الرضوري االنتباه إىل َّ
أن الكالم هنا يف مقتىض هذه القاعدة مع قطع
من
ّ

اخلاص الدَّ ِّال عىل القضاء خارج الوقت؛ إ ْذ من الواضح َّ
أن
النظر عن الدَّ ليل
ِّ
ٍ
فإن من َّ
مورد ماَّ ،
اللزم األخذ هبذا
اخلاص إذا ورد بوجوب القضاء يف
الدَّ ليل
َّ
العميل
احلجة املقدَّ مة عىل األصل
الدَّ ليل؛ باعتباره الدَّ ليل
اخلاص يف املورد ،فهو َّ
ِّ
ِّ
سنؤسسها هنا ،عىل فرض الوصول إىل عدم
(الرباءة) ،وعىل القاعدة التي
ِّ
داللة األمر باألداء عىل األمر بالقضاء خارج الوقت ،وهو ما ذهب إليه أكثر
املح ِّققني(((4؛ َّ
فإن غاية ما سيثبت هنا هو (عدم الدَّ اللة) ،أو (عدم االقتضاء)،

خاص ًا ،بل حتَّى وال عا َّم ًا مطلق ًا َّ
وهذان ال ُيعارضان دلي ً
دالً عىل وجوب
ال
َّ

القضاء.

بأن دليل األداء ُّ
نعم ،لو قلنا َّ
يدل عىل عدم وجوب القضاء خارج الوقت ،ال

جمرد عدم اقتضائه للوجوبَّ ،
فإن املعارضة ستقع بني هذا الدَّ ليل والدَّ ليل الدَّ ِّال
َّ
ٍ
حينئذ تشخيص املوقف من التعارض ،وتكون الفتوى عىل
وجيب
عىل القضاء،
ُ
طبق هذا التشخيص.

ويف املسألة ّ
حمل البحث أقوال:

األول :داللة األمر باألداء عىل وجوب القضاء مطلق ًا.
َّ

ال َّثاين :عدم داللة األمر باألداء عىل وجوب القضاء مطلق ًا.

َّ
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ال َّثالث :التفصيل يف الدَّ اللة؛ بني ما إذا كانت القرينة عىل التق ُّيد متَّصلة،

وبني ما إذا كانت منفصلة ،فإذا كانت متَّصلةْ ،
فإن كانت القرينة بصورة قض َّية

فصل«ُّ ،
الشمسِّ ،
رشط َّية ،كام لو قال» :إذا زالت َّ
فتدل عىل عدم وجوب القضاء

يف خارج الوقت ،وأ َّما إذا كانت بصورة قض َّية وصف َّية؛ كام يف قولهِّ » :
صل ما بني
الزوال والغروب« ،فداللة هذه اجلملة عىل القضاء خارج الوقت ،تعتمد عىل
َّ

داللة القض َّية الوصف َّية عىل املفهوم وعدم داللتها عليه.

وأ ّما إذا كان التق ُّيد بقرينة منفصلةُّ ،
فيدل األمر باألداء عىل القضاء(.((4

الزبدة يف ِّ
حمل الكالم والوجوه أو األقوال املطروحة فيه،
ما تقدَّ م كان زبدة ُّ

املهم يف املقام هو بيان قول ِّ
َّإل َّ
ثم بيان رأي صاحب
مهذب الدِّ ين يف املقامَّ ،
أن َّ

الرأيني كام هو واضح.
ثم املقارنة بني ّ
الكفايةَّ ،

املطلب الثاين
ُ
مه ِّذب الدِّين وموقفه من امل�س�ألة حم ّل البحث
أ َّما املح ِّقق ِّ
مهذب الدِّ ين ،فقدْ ذهب إىل عدم الدَّ اللة يف املقام ،تابع ًا يف

ذلك َّ
الزبدة( ،((4وأكثر الفقهاء
الطويس يف العدَّ ة(،((4
الشيخ
والبهائي يف ّ
ّ
ّ
واملتك ِّلمني( ،((4مب ِّين ًا ذلك َعرب خطوتني ،رسد يف ُأوالمها أد َّلة القائلني بالدَّ اللة

األول،
واالقتضاء ،ويف ال َّثانية أد ّلة القائلني بخالف ذلك( ،((5را َّد ًا ألد ّلة القول َّ
ٍ
واص ً
نتيجة هي عدم االقتضاء.
ال إىل
َ
وإليك التفصيل:

ُ
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َّأوالًُ :
دليل القول باالقتضاء يف املقام

أ َّما ُ
القائلني باالقتضاء ،فهو دليالن ،كاآليت:
دليل
َ

الدَّ ُ
األولَّ :
السقوط بتأخريه وبلزوم أدائه
ليل َّ
إن الوقت كأجل الدَّ ين يف عدم ّ

وتسويته لو فات.

أجل الدَّ ين ووقتُهِ ،
فإنّه لو فات ُ
حق
فمن الواضح أنَّه ال يسقط؛ لوضوح أنَّه ٌّ

ثابت يف ذ َّمة املدين ،وليس من مجلة املسقطات فوات األجل والوقت كام هو
واضح ،وما نحن فيه من هذا الباب؛ َّ
فإن األمر باملؤ ّقت ُيثبت ح َّق ًا هلل تعاىل يف

احلق ال فرق ُ -عرف ًا -بينه وبني ثبوت الدَّ ين يف ِّ
الذ َّمة يف عدم
ذ َّمة املك َّلف ،وهذا ّ

احلق بدليل املؤ ّقت ،ثبت يف ِّ
الذ َّمة.
السقوط بفوات الوقت ،فإذا ثبت ُّ
ّ

وإذا ما شككنا يف سقوطه بفوات الوقت أو عدم فواته ،فإنَّه يكفينا يف هذه

احلق يف ِّ
الذ َّمة وعدم سقوطه
احلالة
االستصحاب كام هو واضح؛ وهو يثبت بقاء ِّ
ُ

فيجب القضاء بعني دليل وجوب األداء ،نعم ،بربكة
بمجرد فوات الوقت،
ُ
ّ
احلق يف ِّ
االستصحاب؛ َّ
الذ َّمة ليس َّإل.
فإن دليل األداء ُيثبت َّ
الدَّ ُ
ليل ال َّثاين :إطالق دليل األداء

وأ ّما الدَّ ليل ال َّثاين عىل االقتضاء يف املقام ،فهو إطالق دليل األداء ،وإليك

التفصيل:

َّ
أمر
إن دليل األداء يف الوقت ،كقولهُ » :صم يوم اخلميس» مثالً ،إنَّام هو ٌ
واحد ُّ
بالصيام ،واآلخر :األمر
ينحل يف احلقيقة والتأ ُّمل إىل أمرينَّ ،أوهلام :األمر ِّ

الصوم ْ
بأن يكون يوم اخلميس.
بتخصيص ذلك ّ

بالصوم يف وقته املأمور به،
وعىل هذا ،فإذا سقط األمر ال َّثاين بعدم اإلتيان َّ

َّ
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األول.
فإنّه ال
داعي لسقوط األمر َّ
َ
ٍ
وبعبارة ُأخرىَّ :
إن دليل التق ُّيد (القرينة) ال يمنع عن إطالق الدَّ ليل الدَّ ِّال

الرغم من
عىل وجوب الواجب مطلق ًا يف الوقت ويف خارجه؛ ما يعني :أنّه عىل ُّ

الدَّ ليل الدَّ ِّال عىل التق ُّيدَّ ،
فإن املفهوم عرف ًا منه يبقى هو تعدّ د املطلوب ،بمعنى:
كون الفعل مطلوب ًا مطلق ًا ،ومطلوب ًا يف الوقت؛ فإذا مل ِ
يأت املك َّلف به يف الوقت،
فعليه ْ
أن يأيت به يف خارج الوقت ،وهذا معنى تبع َّية القضاء لألداء.
وبعبارة ٍ
ٍ
كاشف عن كون األمر باألداء عىل نحو
ثالثة :األمر بصالة الظهر
ٌ
تعدّ د املطلوب؛ بكون اإلتيان باملأمور به مطلوب ًا ،وإتيانه يف وقته مطلوب ًا آخر،

األول؛
وعند فوت إتيانه يف وقته ،يكون إتيانه عىل نحو اإلطالق مطلوب ًا باألمر َّ
ٍ
حينئذ.
بداللة األمر بالقضاء عليه،

وإىل هذا الدَّ ليل أشار ِّ
واملخصص بالوقت ،وال
املهذب بقوله» :وباملطلق
َّ

بالضورة».
األول َّ
يلزم من فوات الثاين فوات َّ

ثاني ًا :دليل القول بعدم االقتضاء يف املقام

فإن َ
وقت األداءَّ ،
واحلق -عند ِّ
دليل األداء ال يكفي يف
ُّ
املهذب -أنَّه لو فات ُ

وجوب قضاء الواجب الذي فات خارج الوقت ،بل حيتاج إجياب القضاء إىل

ٍ
دليل آخر؛ وفاق ًا َّ
الطويس وأكثر املتك ِّلمني والفقهاء؛ وذلك ملا يأيت:
للشيخ
ّ

األول :عدم داللة مثل قوله» :صم يوم اخلميس«عىل صوم غري
الدَّ ليل َّ

هذا اليوم قضاء ملا فات ،ال من حيث املنطوق؛ كام هو واضح ،وال من حيث

املفهوم ،هذا إذا مل نقل طبع ًا بمفهوم اجلملة املتقدِّ مة يف عدم وجوب القضاء
خارج الوقتَّ ،
وإل ،كان املفهوم بنفسه دلي ً
ال آخر عىل عدم وجوب القضاء ،ال
ُ
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ملجرد عدم الدَّ اللة عليه من قبل دليل األداء.
َّ
ِ
ٍ
اختصاص ٍ
ِ
ُ
بفوات وقتِه
تفوت
حسنة باملؤ َّقت
جهة
احتامل
الدَّ ليل ال َّثاين:
ُ

وبيانُهَّ :
أن األحكا َم -كام هو ال َّثابت -تابعة للمالكات واملصالح واملفاسد

يف متع َّلقاهتا ،فإذا جاء قوله مثالًُ » :ص ْم رمضان«َّ ،
الظاهر -عرف ًا -من هذا
فإن
َ

الدَّ ليل ،هو تع ُّلق املصلحة بتاممها بصيام رمضان ،وأ َّما َّ
أن هناك مصلحة يف

الصيام ،أي :يف غري رمضان ،فهذا ال ُّ
السابق ،وما مل تثبت
قضاء ِّ
يدل عليه القول َّ
املصلحة ،فال وجوب ،وال قضاء.

من الواضح أنَّه يكفي احتامل اختصاص املصلحة بالعمل يف الوقت؛ فإنّه

ممّا يلزم منه عدم إحراز املصلحة يف القضاء ،وهذا يكفي يف عدم احلكم بوجوبه

خارج الوقت.

الدَّ ليل ال َّثالث :ضعف االستدالل بلزوم التسوية أو األداء

ِّ
تضعيف ما جاء يف
للمهذب يف املقام ،فهو يف احلقيقة
وأ َّما الدَّ ليل ال ّثالث
ُ

األول من أد َّلة القول باالقتضاء املتقدِّ مة ِّ
الذكر .وتفصيله:
الدَّ ليل َّ

لو س َّلمنا ما جاء يف االستدالل املتقدِّ م ِّ
الذكر بالنِّسبة إىل الدَّ ين ،فإنَّنا نمنع

عدم الفارق بينه وبني ما نحن فيه من املسألة ّ
حمل البحث؛ َّ
فإن هناك عدَّ ة جهات

خمتلفة بني املقامنيُّ ،
وكل تلك اجلهات تُعدّ فارق ًا بني املوردين؛ بحيث حيكم

العرف بالفرق بينهام ،ويمنع من ترسية ما جاء يف الدَّ ين إىل ما نحن فيه من
املسألة.

ومن هذه اجلهات الفارقة:

 -1جواز تقديم أداء الدَّ ين قبل أجله ووقته.

َّ
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مُه ِّذبُ الد ِ

إذ من الواضح أنَّه ال منع -فقه ّي ًا -من أداء الدَّ ين قبل حلول األجل ،بينام ال

جيوز تقديم أداء الواجب املؤ َّقت قبل الوقت؛ فصالة الظهر ال جيوز تقديمها عىل

الصيام.
ّ
الزوال ،وهكذا ِّ

خاص
من الواضح أنَّنا ال نتك َّلم عن جواز التقديم يف بعض املوارد بدليل
ٍّ

عىل اجلواز؛ فقدْ تقدَّ م َّ
أن الكالم إنّام هو يف داللة دليل الواجب املؤ ّقت ليس ّإل.
وهذا فرق فارق -عرف ًا -بني الدَّ ين ما نحن فيه.

 -2عدم اإلثم بتأخري أداء الدَّ ين.

إذ مل يثبت اإلثم والعقوبة األُخرو ّية عىل التأخري بالنِّسبة إىل الدَّ ينْ ،
وإن كان

هناك عقوبة ،فهي عقوبة وضع َّية ليس ّإل ،إ ّما باحلبس مثالً ،أو بإجباره عىل

ويجر عليه لذلك ،أو بغري ذلك من العقوبات،
األداء ،أو بإعالنه مفلس ًا مثالًُ ،

وأ َّما اإلثم والعقوبة األُخرو ّية ،فال.
وأما ما نحن فيهِ ،
فمن الواضح َّ
أن املك َّلف إذا مل يؤ ِّد مع التمكّن ،فإنَّه سيكون
َّ
مأثوم ًا.
والفرق املتقدِّ م يكفي يف حكم العرف بالفرق بني الدَّ ين وبني ما نحن فيه،

فيمنع من ترسية أحكام الدَّ ين إىل املسألة ِّ
حمل البحث.
 -3اشتغال ِّ
الذ َّمة بالدَّ ين.

أن ِّ
وأ ّما الفرق الثالث الفارق بني الدَّ ين وما نحن فيه؛ فهو أنَّنا نعلم َّ
الذ َّمة يف

مورد الدَّ ين قد اشتغلت بالدَّ ين ،وكذا نعرف َّ
ليس من ُمسقطاته عد ُم
أن الدَّ ي َن َ
ٍ
بأن ِّ
وبعبارة ُأخرى :نعلم َّ
الذ َّمة قد اشتغلت بام ال
األداء عند حلول األجل،
السقوطَّ ،
فإن اجلاري يف هذه احلالة
يسقط لو مل يؤ ِّد عند األجل ،ولو شككنا يف ّ
ُ
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االستصحاب ،الذي يقتيض بقاء االشتغال ،وعدم فراغ ِّ
الذ َّمة ،فيجب القضاء.

عم نحن فيه؛ َّ
جمرد دخول صالة الظهر
فإن الذي نعلمه هو َّ
وهذا خيتلف متام ًا ّ

اشتغلت به ِّ
الذ َّمة ،ووجوهبا أداء ،وال نعرف َّ
يف ِّ
الذ َّمة من نوع
أن هذا الذي
ْ
الواجب الذي يبقى لو ُخ ِّل وطبعه ،بحيث ال يسقط عن ِّ
الذ َّمة ّإل بع َّل ٍة ما.
ٍ
وبعبارة ُأخرىُّ :
كل ما نعلمه هو ثبوت الواجب يف ِّ
الذ َّمة يف الوقت ،وأ َّما غري
ذلك ،فليس حمرز ًا بحيث لنا أن نستصحبه بعد انتهاء الوقت ،فنوجب القضاء.
الدَّ ُ
ُ
الفرق بني األداء والقضاء ُعرف ًا
ابع:
الر ُ
ليل ّ

الرابع عىل عدم داللة دليل األداء عىل القضاء ،فهو الفرق بني
وأ ّما الدَّ ليل َّ

األداء والقضاء عرف ًا؛ ّ
فإن األداء هو اإلتيان باملطلوب يف الوقت املحدَّ د له ،وأ َّما

القضاء ،فهو خيتلف عن ذلك متام ًا؛ فإنَّه اإلتيان بالعمل املطلوب خارج الوقت،

عب بقولك :هو استدراك ملا فات يف وقته ،وهذا خيتلف عن ذاك عرف ًا؛ ولذا
أو ِّ

يسمونه (تدارك ًا) ،ال (أداء).
ُّ

األول ،فإنَّه ال ُّ
فإذا َّ
يدل ُعرف ًا عىل ال َّثاين ،بل ليس
دل دليل عىل وجوب َّ

األجنبي عىل املطلب،
له أ َّية إشارة إليه ،فيكون من قبيل االستدالل بالدَّ ليل
ّ
أجنبي متام ًا.
فاالستدالل بدليل األداء عىل القضاء استدالل بدليل
ٍّ
الدَّ ُ
اخلامس :عدم التعدُّ د خارج ًا ال ريب فيه
ليل
ُ

وأ ّما الدَّ ليل اخلامس يف املقام ،فهو يف حقيقته أيض ًا ر ٌّد للدَّ ليل ال َّثاين املتقدِّ م

واألساس الذي يقوم عليه ذلك
عىل الدَّ اللة واالقتضاء؛ إذ مر ُّد ما ُذكر هناك،
ُ

أن دليل األمر املؤ َّقت ُّ
االستدالل كام اتَّضح يف بيان الدَّ ليل ،هو َّ
حصتني
ينحل إىل َّ
من األمر ،ومها :األمر بالعمل يف الوقت ،واألمر به خارجهْ ،
فعب
وإن َ
شئتِّ ،
َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

بقولك :األمر باملؤ َّقت ُّ
يدل عىل تعدُّ د املطلوب.

الطريق إىل ر ِّد ذلك االستدالل؛ فإنَّه يف
َّضح
ُ
تبي ذلك األساس ،ات َ
وإذا َّ

احلقيقة رفض الدَّ اللة املتقدِّ مة ِّ
الذكر.

وليس ر ُّدنا لتلك الدَّ اللة أمر ًا اعتباط َّي ًا أو ارجتال َّي ًا ال يقوم عىل أساس؛ َّ
فإن

ِّزاع يف املقام لو وقعَّ ،
من الواضح َّ
العريف ،ففي
املرجع فيه هو الفهم
فإن
َ
أن الن َ
ّ
املثال الذي رضبناه للمقام ،وهو »صم يوم اخلميس«  ،العرف عندما ينظر إىل هذا

الدَّ ليل ،ال يفهم منه أبد ًا التعدّ د ،وإنّام يفهم أمر ًا واحد ًا باملق َّيد؛ َّ
فإن التقييد بكون

العريف املزبور؛ ّ
فإن ذلك التقييد يكشف
الصوم يوم اخلميس يعني ذلك الفهم
ّ
ّ
ُ
فتكون النتيجة يف املقام كام
ِّهائي من الدَّ ليل ،وأنَّه خصوص املق َّيد،
عن املراد الن ّ

آمر بإكرام زيد؛ فكام أنّه ال ُّ
يدل ّإل عىل األمر بأمر واحد هو إكرام زيد ال
لو أمر ٌ
غري ،فكذلك يف ما نحن فيه ،ففي اخلارج ليس هناك ّإل أمر واحد هو صوم يوم

اخلميس ال غري(.((5

ِّ
للمهذب هو عدم االقتضاء ،وعدم داللة األمر
ِّهائي
وعىل هذا ،فاملوقف الن ّ

باألداء عىل القضاء خارجه ،ما يعنيَّ :
أن الفتوى ستكون عدم القضاء؛ وذلك
التكليفي.
بأنا املنطلق للفقيه يف احلكم
ّ
رجوع ًا إىل أصالة الرباءة ،التي قلنا َّ

خاص عىل القضاء يف مورد من املوارد،
نعم ،كام تقدَّ م ،فإنّه لو جاء دليل
ٌّ

العميل؛ برفعه َّ
فإنَّنا مع هذا الدَّ ليل؛ فإنَّه لن يدع َّ ً
للش ِّك كام
حمل لعمل األصل
ّ

خاص ،ونحن نتك َّلم عن مقتىض القاعدة كام
هو واضحّ ،إل أنّه خروج بدليل
ٍّ
تقدَّ م بيانه.

ُ
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املطلب ال َّث ُ
الث
ُ
�صاحب الكفاية وموقفه من امل�س�ألة حم ِّل البحث
ُ

ٍ
بوجه من
اخلراساين ،فقد اختار أنّه ال داللة لألمر باملو َّقت
وأ َّما اآلخوند
ّ

وجوه الدَّ اللة ،ال لغة ،وال عرف ًا عىل وجوب القضاء ،فهو املوقف نفسه الذي
ّاتذه ِّ
املهذب قبله.

وكام فعلنا مع ِّ
ثم أوضحنا املراد ،فإنَّنا
املهذب ،فنقلنا كلامته ِّ
بنصها َّأوالًَّ ،

ثم نعرض إىل
سنفعل ذلك مع اآلخوند ،فننقل لك كلامته ِّ
بنصها هنا َّأوالًَّ ،
التفصيل والتَّوضيح.

ثم إنّه ال داللة لألمر باملو َّقت بوجه عىل األمر به يف
قال يف الكفايةَّ » :

خارج الوقت بعد فوته يف الوقت ،لو مل نقل بداللته عىل عدم األمر به.

ٌ
إطالق عىل التقييد بالوقت،
التوقيت بدليل منفصل ،مل يكن له
نعم ،لو كان
ُ

َ
ٌ
َ
ثبوت الوجوب بعد انقضاء
لكان قض ّي ُة إطالقه
إطالق،
وكان لدليل الواجب
َ

َ
وكون التقييد به بحسب متام املطلوب ،ال أصله.
الوقت،

وباجلملة ،التقييدُ بالوقت كام يكون بنحو وحدة املطلوب ،كذلك ربام يكون

بنحو تعدُّ د املطلوب ،بحيث كان ُ
أصل الفعل ولو يف خارج الوقت مطلوب ًا يف

اجلملةْ ،
وإن مل يكن بتامم املطلوبّ ،إل إنّه البدَّ يف إثبات إنّه هبذا النَّحو من داللة،

وال يكفي الدَّ ُ
ليل عىل الوقت ّإل يف ما عرفت ،ومع عد ِم الدَّ اللة ،فقض َّية أصالة

ِ
وجوبا يف خارج الوقت ،وال َ
جمال الستصحاب وجوب املو َّقت
الرباءة عد ُم

فتدبر ج ِّيد ًا(.».((5
بعدَ انقضاء الوقت،
ّ

هذه هي الكلامت ،وإليك بياهنا ،وتوضيح املراد هبا:

َّ
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التوقيت ،تارة ،يكون بدليل متّصل ،كأن يقولِّ » :
َّ
صل يف ما بني دلوك
إن
َ

الشمس وغروهبا« ،أو كام جاء يف مثال ِّ
َّ
املهذبُ » :ص ْم يو َم اخلميس« ،و ُأخرى،
ِ
يكون بدليل منفصلْ ،
ثم يرد دليل عىل وجوب ال ُغسل يف
كأن يقول» :اغتسل«َّ ،
ٍ
خاص ،كيوم اجلمعة مثالً.
وقت
ٍّ
ِ
وجوب القضاء؛ إ ْذ ال ُّ
يدل
فإذا كان بدليل متَّصل ،فإنَّه ال داللة للتوقيت عىل
ِ
ِ
بالصيام؛ فال ُّ
تدل عىل
األمر عىل كيف َّية
دخل الوقت يف ا َملصلحة املوجبة لألمر ِّ

ٌ
الصيام خارج
أنَّه
الصيام؛ بحيث ال تبقى أ َّية مرتبة توجب ِّ
دخيل يف مجيع مراتب ِّ
الوقت؛ وال عىل أنَّه دخيل يف بعض مراتبه؛ بحيث يبقى من املصلحة مرتب ٌة

توجب ترشيع الوجوب بعد الوقت ،وتكون النتيجة :إنّه ُّ
يشك يف الوجوب بعد
إن مل يقم دليل عىل الوجوبّ ،
ُ
واألصل يقتيض عد َمه ْ
وإل ،فهو املتَّبع.
الوقت،

هذا إذا مل نقل بمفهوم الوصفّ ،
وإلُّ ،
فيدل التوقيت عىل عدم الوجوب بعد

الوقت؛ عم ً
ال باملفهوم؛ فإنَّه انتفاء سنخ احلكم عند انتفاء الوصف كام نعلم.

وأ َّما إذا كان التقييد بدليل منفصل ،كام يف املثالني املتقدِّ مي ِّ
الذكر ،فال خيلو

احلال عن أربع حاالت:
األُوىل :ثبوت اإلطالق ٍّ
لكل ِمن دلييل الواجب والتقييد.

أ ّما إطالق دليل الواجب ،فبمعنى :أنَّه ُّ
يدل عىل الوجوب يف الوقت ويف

خارجه ،أو َع ِّب بقولك :إنَّه ُّ
يدل عىل تعدُّ د املطلوب.

وأ َّما إطالق دليل التوقيت ،فبمعنى :دخالة الوقت يف مجيع مراتب املصلحة،

ومقتضاه :الوجوب يف الوقت فقط ،دون خارجه؛ لفرض انتفاء املصلحة

الدَّ اعية إىل اإلجياب بخروج الوقت ،فيكون من باب وحدة املطلوب.
ُ
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واملتقدِّ م يف هذه احلالة األُوىل إطالق دليل التقييد؛ من باب احلكومة ،ما

يعنيَّ :
أن النتيجة ستكون احلكم بعدم وجوب القضاء بعد الوقت.
مهملني.
ال َّثانية :عد ُم إطالق ليش ٍء من الدَّ ليلني؛ ْ
بأن كانا َ
العميل ،وهو ُ
ُ
أصل الرباءة عن وجوب
األصل
واملرجع يف هذه احلالة ال َّثانية
ُّ
القضاء.

ُ
ُ
وإمهال دليل التوقيت.
إطالق دليل الواجب،
ال َّثالثة:

يكون دليل التوقيت مطلق ًا ،ودليل الواجب
بأن
الرابعة:
َ
عكس احلالة ال َّثالثة؛ ْ
ُ
َّ

مهمالً.

ُ
اإلطالق ،ففي األُوىل ،حيكم بالوجوب بعد
واملرجع يف هاتني احلالتني:
ُ

خروج الوقت ،ويف ال َّثانية بعدم الوجوب بعده؛ القتضاء إطالق دليل التوقيت

انتفاء املصلحة رأس ًا ،فال موجب لوجوبه بعد الوقت.

الذكر ،هو َّ
ونتيجة احلاالت األربع املتقدِّ مة ِّ
أن التقييد بالوقت كام قدْ يكون

بنحو وحدة املطلوب ،كذلك قدْ يكون بنحو تعدُّ د املطلوب.

ّإل ّ
أن ظاهر دليل التوقيت كسائر أد َّلة التقييدات هو كون القيد دخي ً
ال يف

مجيع مراتب املصلحة ،فبانتفائه ،تنتفي املصلحة بتامم مراتبها ،فيكون التوقيت
من باب وحدة املطلوب ،فدَ ْخل الوقت يف بعض مراتب املصلحة بحيث يكون

من باب تعدّ د املطلوب خالف ظاهر دليل التوقيت ،فالبدَّ يف الدَّ اللة عليه من

ٍ
ٍّ
مستقل غري دليل التوقيت ،وال يكفي الدَّ ليل عىل الوقت
دليل آخر
التامس

لوحده.

ومع عدم الدَّ اللة ،فقض َّية أصالة الرباءة عدم وجوبه يف خارج الوقت؛ إ ْذ

َّ
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مع عدم الدَّ ليل عىل تعدّ د املطلوبُ ،ي ُّ
شك يف وجوبه بعد الوقت ،فتجري فيه

الرباءة؛ لكونه من َّ
الش ِّك يف التكليف.

فتحصل ممَّا تقدَّ مَّ :
أن األصل مرجع إذا مل يكن هناك دليل عىل كون التقييد
َّ

بنحو تعدّ د املطلوب ،ومعه ،كام إذا كان لدليل الواجب إطالق ،وكان دليل

التوقيت مهمالً ،فريجع إىل اإلطالق القايض بوجوب القضاء يف خارج الوقت،

كام ال خيفى.

وال جمال الستصحاب وجوب املو َّقت بعد انقضاء الوقت.

أن يقالّ :
أ ّما تقريب جريان االستصحاب ،فهو ْ
إن وجوب صالة الظهر

مثالً -كان قبل غروب َّالشمس معلوم ًا ،فيستصحب وجوهبا بعد غروهبا،
احلكمي يثبت وجوهبا بعد الوقت ،ومعه ،ال جتري الرباءة؛
فهذا االستصحاب
ّ

حلكومته عليها.

وأ ّما عدم املجال جلريان االستصحاب هنا ،فوجهه :انتفاء املوضوع،
الوجوب املق َّيد بالوقت ،وال ّ
أقل من َّ
الش ِّك يف بقائه ،املانع عن جريان
وهو
ُ
االستصحاب؛ ّ
التمسك بدليل االستصحاب مع َّ
الش ِّك يف بقاء املوضوع
فإن
ّ

تش ُّبث بالدَّ ليل يف ُّ
الشبهة املوضوع ّية ،وهو غري جائز عىل املشهور واملختار.

املطلب ال َّراب ُع
ُ

املقارن ُة بني ال َعلَمني
بعد أن انتهينا من نقل الكلامت ،وتوضيحها ،تصل النوبة إىل املقارنة بني
الع َلمني ،و ّملا كانت املقارنة ال تتم بدون معايري ومقاييس ٍ
ثابتة ،والهتاممنا
َ
ُّ
َ َ
َ
ُ
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َ
املعريف من جماالت التع ّلم
املجال
مي ،فإنَّنا سنختار
باجلانب
َّ
التعليمي التع ُّل ّ
ّ
الستَّة ،ليكون معيار ًا للمقارنة ،و ّملا كان هذا اهلدف ممّا
ال َّثالثة املعروفة بمستوياته ِّ

ُ
الوصول إليه وبيانه بيان ًا بحيث يستفيد منه املخاطب ،ويكون له موقف
ال يمك ُن

واضح من ُه ،بدون توضيح ولو خمترص ملجاالت التع ّلم بصورة عا ّمة ،واملجال
تعرض إمجا ٍّيل هلذا املجال ،فنقول:
املعريف بصورة ّ
خاصة ،فالبدَّ من ُّ
ّ

�أ ّو ًال :جماالت التع ُّلم

ٍ
االلتفات إليها َّ ً
كل أو بعض ًا يف أ ّية عمل َّية
جيب
ُ
هناك ثالث ُة جماالت للتع ُّلم ُ

تعليم َّية:

املعريف.
1ـ املجال
ّ

(املهاري).
حركي
2ـ املجال النّفس
ّ
ّ

الرتبوي).
(العاطفي،
الوجداين
3ـ املجال
ّ
ّ
ّ

اإلدراكي عند املتع ِّلم.
املعريف ،فهو املجال الذي ُياطب اجلانب
أ ّما املجال
ّ
ّ

املهاري عند املتع ِّلم.
احلركي أو
حركي ،فيخاطب اجلانب
وأ ّما املجال النفس
ّ
ّ
ّ

الوجداين ُياطب امليول ،والعواطف ،واالجتاهات عند
وأخري ًا :املجال
ّ
املتع ِّلم.
السابقة هي املجاالت التي تُصاغ عىل أساسها األهداف الثالث ّية
واملجاالت َّ

ربر رضور َة االهتامم هبا بجد َّية ،وبناء عمل َّية التعليم عىل أساسها(.((5
للتعليم ،ما ي ِّ

ال�سلوك َّية
ثانياً :جماالت الأهداف ّ
السلوكي ُة (التعليمية) إىل ثالثة أصناف؛ اعتامد ًا عىل طبيعة
صنِّ َفت
ُ
األهداف ّ
َّ
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حسب النِّقاط ال ّثالثة اآلتية:
هتتم به ،وهي
َ
املجال الذي ُّ
املعريف
النقطة األُوىل :املجال
ّ

ختتص األهداف يف هذا املجال
العقيل ،أو
ويسمى أيض ًا باجلانب
اإلدراكي؛ إذ ُّ
ّ
َّ
ّ
ِ
ِ
واملصطلحات ،فهي
واحلقائق
املعلومات
بتطوير القدرات العقل َّية التي تستخدم
َ
حمور ُمدخالهتا ُ
ومرجاهتا.
هتتم بنتائج التعليم الفكر َّية ،ويم ِّثل العقل َ
ُّ

املعريف عىل ستَّة مستويات ،تبدأ بالقدرات العقل َّية البسيطة،
وحيتوي املجال
ُّ

وتنتهي باملستويات األكثر تعقيد ًا ،وهي باختصار كام يأيت:
 -1املعرف ُة

الصحيحة ،وتكرارها ،أو
وهي :القدرة عىل تذكّر واسرتجاع املعلومات ّ

التعرف عليها دون تغيري يذكر.
ُّ

جوانب معرف ّي ًة خمتلف ًة ،منها :معرف ُة احلقائق املحدَّ دة،
ويتضمن هذا املستوى
َ
َّ

التكليفي للمعاملة مثالً .ومعرفة
الوضعي أو
مثل :معرفة تعريف احلكم
ّ
ّ
التخصصية) ،وغري ذلك.
املصطلحات الفنِّ َّية املختلفة ،وهو ما يعرف بـ (ال ُّلغة
ُّ

السند بعمل األصحاب(،
مثل :معرفة مصطلح )الن ّ
ّبوي( ،أو )مبنى جرب َّ

وغريمها من املصطلحات.

واالستيعاب
الفه ُم
ْ -2
ُ

وهو :القدرة عىل تفسري أو إعادة صياغة املعلومات التي حصلها الطالب يف

اخلاصة.
مستوى املعرفة بلغته
َّ

والفهم يف هذا املستوى يشمل :الرتمجة ،والتفسري ،واالستنتاج.
ْ
ُ
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التطبيق
-3
ُ

وهو :القدرة عىل استخدام أو تطبيق املعلومات والنظر ّيات واملبادئ
ٍ
ٍ
جديد .من قبيل :ما أكّدنا عليه يف مؤ َّلفاتنا املختلفة ،وهو
موقف
والقوانني يف
ٍ
ٍ
تعليم عمل َّية االستنباط؛ من خالل بيان مراحلها يف ِّ
مسألة ،وهو ما
مسألة
كل
سميناه بالطريقة الفنِّ ّية لالستنباط.
َّ
ُ
التحليل
-4

وهو :القدرة عىل جتزئة أو حتليل املعلومات أو املعرفة املع َّقدة إىل أجزائها التي

والتعرف عىل العالقة بني األجزاء.
تتكون منها،
َّ
ّ

وتتضمن القدرة عىل التحليل بدورها ثالثة مستويات :حتليل العنارص،
ّ

وحتليل العالقات ،وحتليل املبادئ التنظيم َّية.
الرتكيب
-5
ُ

وهو :القدرة عىل مجع عنارص أو أجزاء لتكوين ٍّ
كل متكامل أو نمط أو تركيب

غوي
غري موجود أصالً ،كجمع عنارص خمتلفة من خالل استعراض التعريف ال ُّل ّ
وتعاريف خمتلفة للفقهاء وما يرد عليها ،وصوالً إىل تعريف نختاره للبيع مثالً.
التقويم
-6
ُ

وهو :القدرة عىل إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو األعامل واحللول

وفق معايري أو حمكّامت (حمكّات) مع َّينة ،من قبيل :تقويم عمل َّية مج ٍع بني روايات

متعارضة ،أو تقويم مبنى من املباين التي يتبنَّاها أحد الفقهاء(.((5

َّ
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ُ
املهاري
املجال
النقطة ال َّثانية:
ُّ

األدائي( ،و ُيشري إىل:
احلس حركي( ،و)
ّ
و ُيطلق عليه أيض ًا)النفس حركي( ،و) ِّ

الرياض ّية-
املهارات التي تتط َّلب التنسيق بني عضالت اجلسم  -كام يف األنشطة ِّ

معي ،بغية تطويرها وتنميتها.
للقيام بأداء َّ

متنوعة أيض ًا ،يشمل )مهارات التواصل(،
ويتكون هذا املجال من مستويات ِّ
َّ

توصله إىل املعلومات ،أو توصيله هلا يف املستقبل عندما
التي تفيد الطالب يف ّ
يصبح أستاذ ًا(.((5

ُ
الوجداين
املجال
النّقطة ال َّثالثة:
ُّ

و ُيطلق عليه أيض ًا )املجال
العاطفي( ،و)املجال اإلنفعا ّيل( .
ّ

الضور ّية لتكامل نامء
وحيتوي هذا املجال عىل النزعات النفس ّية االنفعال ّية ّ

الشخص َّية البرش َّية( ،((5وله مستويات متعدِّ دة ،هي :االستقبال ،واالستجابة،
وإعطاء القيمة ،والتنظيم حسب القيم مث ً
ال(.((5
املعريف
املقارنة عىل أساس املجال
ّ

ولنعد -اآلن -إىل ما كان اهلدف والغرض من بيان املجاالت واملستويات

املتقدِّ مة ِّ
املعريف بمستوياته املختلفة:
الذكر ،وهو املقارنة عىل أساس املجال
ّ
َّأوالً :عىل أساس مستوى املعرفة

أن ّ
أ َّما بالنِّسبة إىل هذا املستوى ،فإنَّنا نرى َّ
كل من ال َع َلمني كان له ما خيتلف

أن ِّ
فيه عن اآلخر؛ ففيام وجدنا َّ
املهذب ُيشري إىل مسألة االستدالل بالدَّ ين،
أي ذكر
وقياس ما نحن فيه عىل تلك املسألة،
وهيتم هبذا الدَّ ليل كثري ًا ،ال نجد َّ
ُّ
ُ
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هلذه املسألة يف كالم اآلخوند.

ٍ
بمسألة مل ترد يف كالم
خاص ًا من قبل اآلخوند
ويف املقابل ،نرى اهتامم ًا
َّ

ِّ
تعرض له بالنِّسبة إىل ما حي ِّقق التق ُّيد بالوقت؛
املهذب ،وهي التفصيل الذي َّ

ومرة بقرينة منفصلة.
مرة بقرينة متّصلةّ ،
أقصد :كيف ّية التقييد ،من كونه ّ

ومن مجلة ما خيتلف فيه اآلخوند يف هذا املستوى عن ِّ
املهذب ،هو إشارته

العميل ،سواء أصالة الرباءة ،وهي املنطلق يف عمل َّية
الواضحة إىل دور األصل
ّ

مر ،أو االستصحاب ،الذي أشار إىل عدم
االستنباط للحكم
التكليفي كام َّ
ّ
جريانه يف املقام؛ لعدم حت ّقق ركن ِّاتاد القض َّية املتي َّقنة واملشكوكة فيه.
إن ِّ
ال أقول هناَّ :
العميل وأنَّه الرباءة،
املهذب مل ُيرش إىل أصل قض َّية األصل
ِّ

وإنَّام أقول :إنَّه مل ُيرش إىل ذلك بذلك الوضوح الذي كانت عليه عبارة اآلخوند،

أن نتيجة ما نحن فيه ْ
املهذب َّ
كيف وقدْ جاء يف عبارة ِّ
إن كانت عدم االقتضاء ،ومل

يتم للمدَّ عني ذلكَّ ،
فإن املوقف هو لزوم وجود دليل آخر لكي جيب القضاء؟!
ّ
َّ
فإن هذا ُيشري إىل أصالة الرباءة.

ِّ
ّإل َّ
للمهذب ونحن نتك َّلم عن مستوى املعرفة ،هو انتباهه إىل
أن ما ُيسب

مسألة تبع َّية األحكام للمصالح واملفاسدَّ ،
وأن احلكم لكي يثبت ،فال بدّ من
ثبوت مالكه ،وهو هنا املصلحة؛ فإنَّه ما مل يكن مصلحة ،فإنَّه ال وجوب.

من الواضح َّ
أن اآلخوند قدْ أشار إىل هذه املسألة أيض ًا كام تقدَّ م بالتفصيل،

التوجه اىل َّ
أن اآلخوند ولد يف (1839مِّ ،)#1255-
وتوف عام
ّإل أنّه ال بدّ من
ُّ

(1911م )#1329-بينام ِّ
املهذب كام تقدَّ م ِّ
توف أواخر القرن احلادي عرش ،فبني

الرجلني أكثر من قرن ونصف ،تقدَّ م فيها علم األصول وقفز قفزات شاسعة،
َّ
َّ
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الرشعي ،وتبع َّيته للمالكات ،وعالقة
ويشمل ذلك مسألة حقيقة احلكم
ّ
األحكام فيام بينها ،إىل غري ذلك من التفصيالت ،التي مل تكن حارضة أبد ًا زمان
ِّ
املهذب ،وسيأيت بعض الكالم عن هذا املوضوع بعد ذلك.

ِ
ِّ
يكتف
للمهذب تناوله للمسألة من وجهة نظر مقارنة؛ إ ْذ مل
وكذا ُيسب

اخلاص كام فعل اآلخوند يف املقام ،وإنَّام تناول رأي اآلخرين
بطرح نظره
ّ

يف املسألة ،سواء أكانوا من املعارضني ،الذين َّبي رأهيم وأد َّلتهم يف املقام ،أم
املوافقني؛ فقدْ ذكر َّ
أن رأيه جاء موافق ًا ّ
للشيخ وأكثر املتك ِّلمني ،وكذا ذكر ما

ذهب إليه َّ
صحة االستدالل بمسألة الدَّ ين وما جيري فيها
الشيخ
البهائي يف عدم َّ
ّ

وقياس ما نح ُن فيه عىل تلك املسألة.
الفهم
ثاني ًا :عىل أساس مستوى ْ

وأ َّما املقارنة بني العلمني عىل أساس مستوى الفهمَّ ،
فإن من املعروف ما عليه

وأنا من العبارات
فإنا معروفة باجلفاف والتعقيدَّ ،
عبارة الكفاية يف هذا املجال؛ َّ

ثم إىل توضيح ،وما نحن فيه من هذا القبيل؛ َّ
ٍ
فإن العبار َة
التي حتتاج إىل
توضيحّ ،
واضح عىل ذلك.
التي تقدَّ م نق ُلها شاهدٌ
ٌ

وإن مل ُ
فإنا ْ
وأ ّما عبار ُة ِّ
ٍ
احتياج إىل توضيحّ ،إل ّأنا ال نسبة
ختل من
املهذبَّ ،

بينها وبني عبارة الكفاية يف هذا املجال.

هذا بالنِّسبة إىل مستوى الفهم من زاوية املخا َطب املتل ِّقي للمعلومة ،وأ َّما
أن العبارتني تعكسان فه ًام راقي ًا للمعلومات ِ
احلق َّ
من زاوية املتك ِّلمَّ ،
ذات
فإن َّ
ِ
ِ
يعيشه ٌّ
باملسألة ِّ
حمل البحث ،مع األخذ بنظر االعتبار املستوى الذي ُ
كل
العالقة

من ال َع َل َمني كام تقدَّ م.

ُ
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بأن ما متتّع به ِّ
نبالغ إذا ما قلنا ّ
ّإل أنّنا قدْ ال ُ
املهذب مع األخذ بنظر االعتبار
ٍ
يتجاوز ما َ
كان عليه اآلخوند يف املقام؛
ظروف علم ّي ٍة وغريها،
ما كان يعيشه من
ُ

عكست عبارته يف املقام فه ًام عالي ًا ،وإدراك ًا دقيق ًا ،ووقوف ًا تفصيل َّي ًا عىل ما
فقدْ
ْ
كان ِ
عال ُ األُصول عليه يف زمانه.
ثالث ًا :عىل أساس مستوى التطبيق

قلناَّ :
إن املقصود هبذا املستوى :هو القدرة عىل استخدام أو تطبيق املعلومات
ٍ
ٍ
جديد ،ومن الواضح ما متتَّع به العلامن
موقف
والنظر َّيات واملبادئ والقوانني يف

واضح جدَّ ًا من عبارتيهام عىل وجازهتام؛ َّ
فإن
أمر
ٌ
يف جمال مستوى التطبيق؛ إذ هو ٌ

َّ
كل واحدة منهام عكست ّ ً
كم كبري ًا من املعلومات التي هي تطبيق ملواقف علم َّية
مر هبا العلامن يف ما نحن فيه من مسألة.
َّ

املهذبَّ ،
أ ّما بالنِّسبة إىل ِّ
فإن عبارتَه مليئ ٌة بالتطبيقات؛ منها :املنطق َّية ،كمسألة

تعرضه إىل عدم الدَّ اللة يف املقام ال من
الدَّ اللتني :املطابق َّية وااللتزام َّية؛ حني ُّ
ناحية املنطوق ،وال من ناحية املفهوم مثالً.

العريف؛ عندما أبرز من االختالفات بني
وكذا من النَّاحية العرف َّية والفهم
ّ

مسألة الدَّ ين وما نحن فيه من اقتضاء دليل األداء لوجوب القضاء الكثري؛ مثبت ًا
حكم ال ُعرف بالفرق بني البابني ،ما يقتيض الفرق يف احلكم بينهامَّ ،
وأن ما
بذلك
َ
جيري عىل أحدمها ال ُيمكن إرساؤه إىل ال َّثاين؛ بسبب الفرق عرف ًا.

وكذا من النَّاحية األُصول َّية؛ ويكفي يف ذلك اإلشارة إىل مسألة عدم داللة

األمر باملؤ َّقت عىل تعدُّ د املطلوب ،وإنَّام هو مطلوب واحد يف النِّهاية.

وأ َّما بالنِّسبة إىل اآلخوند ،فإنَّه مل يضعف عن جماراة صاحبه يف املقام ،بل

َّ
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جاءت عبارتُه مليئة ُ
كأختها عبارة ِّ
املهذب بتطبيقات من علوم شتَّى ،وهي شبيهة
بام عرضناه يف عبارة ِّ
املهذب ،فال نحتاج إىل اإلعادة.
رابع ًا :عىل أساس مستوى التَّحليل

فإن اإلنصاف َّ
وأ َّما عىل أساس مستوى التَّحليلَّ ،
يقصا فيه
أن العلمني مل ِّ

أبد ًا؛ فقدْ جاءت عبارة ٍّ
الرجلني تنضح بالتَّحليالت اجلميلة من صنوف
كل من َّ

األول َّية ،أعني :عنارص
متنوعة؛ من قبيل :حتليل املسألة ك ِّلها إىل عنارصها َّ
خمتلفة ِّ

االستنباطي يف املقام ،وهي بصورة عا َّمة املقدِّ مات والنتيجة.
القياس
ّ

فقياس ما نحن فيه عىل مسألة الدَّ ين القض َّية التي أشار إليها ِّ
املهذب تشتمل

مر يف التوضيح.
عىل قياس كامل بعنارص كاملة كام َّ

وحتليل إمكان القول بالدَّ اللة إىل قيوده أو رشوطه ال َّثالثة عند اآلخوند،

ٌ
واضح ملستوى التحليل الذي نتك َّلم عنه هنا.
مثال
ٌ

ِّ
إىل غري ذلك من عمل َّيات حتليل متتَّع هبا الفكران َّ
للمهذب واآلخوند
اخللقان

رمحهام اهلل تعاىل.

أن نعرتف لآلخوند َّ
أن اإلنصاف يقتيض هنا أيض ًا ْ
ّإل َّ
السبق يف
بأن له
َ
قصب َّ

ال َّ
املقام؛ َّ
تعكس فكر ًا حم ِّل ً
األول؛ يكفي يف ذلك ما
فإن عبارتَه
خلق ًا من ال ِّطراز َّ
ُ

طرحه من حتليل دقيق وهو يتناول كيف َّية التقييد؛ إ ْذ قدْ يكون بقرينة متَّصلة كام

يمكن ْ
أن يكون بمنفصلة.

تعرضه لألصلني العمل َّيني يف املسألة ،أقصد:
وكذا ُيمكن اإلشارة هنا إىل ّ

أصالة الرباءة واالستصحاب ،وهو ما مل ُيرش إليه ِّ
املهذب يف عبارته َّإل من بعيد

واحلق أنَّه ال يكفي يف وجوب قضائه ،بل حيتاج إىل دليل آخر»؛
كام تقدَّ م ،بقولهُّ » :
ُ
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ٍ
بدليل آخر يف وجوب القضاء ،ما يكشف عن َّ
أن املرجع يف هذه احلالة
فألزم

الرباءة.

خامس ًا :عىل أساس مستوى التَّ كيب

بقوة عند العلمني؛ إ ْذ يأيت الرتكيب
وأ َّما مستوى َّ
التكيب ،فقدْ كان حارض ًا َّ

ِّهائي من املسألة ِّ
حمل البحث عىل رأس
بني املطالب ِّ
املتنوعة لتشخيص املوقف الن ّ
هذا املستوى ،لتكون التطبيقات املختلفة للرتكيب شاهد ًا آخر عىل ذلك.

التكيب بني املطلق واملق َّيد إلنتاج التقييد هو األُنموذج األبرز
ولر َّبام يكون َّ

االستنباطي كام
لعمل َّية الرتكيب عند اآلخوند ،يتلوه يف ذلك تركيب القياس
ّ
يعبون من املقدِّ مات عبور ًا إىل النتائج ،فعند ِّ
املهذب قياس ما نحن فيه عىل
ِّ

الرتكيبي ،واملفهوم باملعنى
الدَّ ين غري صحيح؛ وإنَّام كان ذلك نتيجة القياس
ّ
األُصو ّيل عند اآلخوند إذا ما قيل به ُينتج اقتضاء عدم وجوب القضاء ال وجوبه،
وغري ذلك من النامذج املختلفة للرتكيب.

إن اإلنصاف هنا أيض ًا يقتيض ْ
ّإل ّ
يستحق
أن يكون الرتجيح لآلخوند؛ إذ
ّ

ذلك ِّ
بكل جدارة مع ما عكسته عبارته يف املقام من عمل َّيات تركيب َّية غاية يف

الروعة ،لر َّبام يكون عىل رأسها إعادة تركيب عنارص ثالثة مت ِّثل القيود ال َّثالثة
َّ
املتقدِّ مة ِّ
الذكر للقول بالدَّ اللة يف ما نحن فيه.

أن النتيجة املتقدِّ مة ِّ
من الواضح َّ
الذكر قدْ ال تكون نتيجة تقصري يف ما جادت

به أنامل ِّ
وتطور
لتطور الفكر األُصو ّيل من جهة،
ُّ
املهذب ،وإنَّام هي نتيج ٌة طبيع َّي ٌة ُّ
النَّظريات األُصولية من ٍ
جهة ُأخرى ،الظروف الطبيع َّية التي عاشها اآلخوند،
َّ
َّ
وعرصه عن فكر ِّ
املهذب وعرصه.
فكره
وم َّي ْ
زت َ
َ
َّ
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سادس ًا :عىل أساس مستوى التقييم

قمة عمل َّيات العلم العليا
التقييم أعىل مستويات املجال
املعريف كام تقدَّ م؛ فهو َّ
ّ

املتخصصني بالعلم وعمل َّياته.
كام هو معروف لدى
ِّ

ال رسيع ًا يف ما تقدَّ م يف تعريف هذا املستوى من ٍ
وتأ ّم ً
جهة ،وأنَّه :القدرة عىل

إصدار أحكام عن قيمة األفكار أو األعامل واحللول وفق معايري مع َّينة ،ويف
جهة ٍ
العبارتني املتقدِّ متني من العلمني مع توضيحهام من ٍ
ثانية ،يضع بني يدينا ّ ً
كم
كبري ًا من عمل َّيات التقييم التي جاءت يف العبارتني عىل اختصارمها.

متنوعة جاءت يف العبارتني ،يأيت عىل رأس ذلك
عمل َّيات تقييم خمتلفة ِّ

ِّهائي من املسألة ِّ
حمل البحث؛ إ ْذ كالمها رفض ما قد
ُ
ويسب للعلمني املوقف الن ّ
عب ِّ
املهذب ،أو داللة األمر
ُيدَّ عى من اقتضاء األمر باملؤ َّقت وجوب القضاء كام َّ َ

ألي
عب اآلخوند ،وما كان ذلك ليستقيم ٍّ
باملو َّقت عىل األمر به يف خارجه كام َّ َ
منهام ّإل باالستعانة بمجموعة تقييامت ومواقف فرع َّية قام هبا ٌّ
كل منهام.

قياس ما نحن فيه عىل مسألة الدَّ ين ٌ
خطأ واشتبا ٌه عند ِّ
املهذب؛ إ ْذ هناك عدَّ ة
ُ

نعب ،جتعل من
اختالفات بني البابني متنع من ذلك؛ إذ هي فروقات فارقة كام ِّ

املسألتني بابني خمتلفتنيَ ،من يلج يف أحدمها ليس له ْ
أن يلج يف اآلخر عرف ًا ،فال

يرسي عىل ما نحن فيه ما جيري عىل الدَّ ين.

أن الدَّ اللة ُيمكن هلا ْ
وإذا ما عطفنا نظرنا إىل عبارة اآلخوند ،رأينا َّ
تتم،
أن َّ

ٍ
ٍ
منفصل ،ومل
بدليل
ولكن ،برشوط ال تنطبق يف املقام ،أعني :لو كان التوقيت

يكن هلذا الدَّ ليل إطالق عىل التقييد بالوقت ،وأخري ًا :لو كان لدليل الواجب

إطالق يف نفسه ،وهذه القيود غري متح ِّققة يف ما نحن فيه ،فال داللة يف املقام تا َّمة
ُ
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عىل املدَّ عى ،فهو غري صحيح.

إىل غري ذلك من عمل َّيات التقييم عند ال َعلمني.

نعم ،البدَّ من االعرتاف هنا َّ
فاقت
بأن عمل َّيات التقييم يف (الكفاية) قدْ
ْ

كم املعلومات واألفكار التي جاءت يف
أخواهتا يف (التُّحفة)؛ استدعى ذلك ّ
الكفاية يف جمال املسألة ِّ
حمل البحث ،وهو ما تقدَّ م يف مطاوي املطالب املتقدِّ مة.

اللفت َّ
أخري ًا :من َّ
أن عمل ّيات التقييم عند العلمني كانت من النامذج التي

ُيتذى هبا من قبل الباحثني وطالبي احلقيقة؛ إذ مل تكن اعتباط َّية ذوق َّية ،وإنَّام

لكأنام قدْ
كانت طبق معايري ومقاييس وحمكِّامت واضحة عند العلمني ،حتَّى َّ
أمسكا باملسطرة وجعال يقيسان األُمور قياس ًا دقيق ًا ،فكانا نِعم املع ِّلم من هذه
النَّاحية.

نكتتانِ مه َّمتانِ يجدر االنتباه �إليهما يف املقام
مهمتان البدَّ من عدم إغفاهلام يف املقام؛ َّ
فإن هلام متام العالقة
بقيت هنا نكتتان َّ

بتحقيق اهلدف من هذا البحث:
األُوىل :ال ُّلغة املستعملة يف البحث

اللزم هنا اإلشارة إىل ال ُّلغة التي استخدمها ٌّ
من َّ
كل م َن العلمني؛ إذ هي

بكل تلك األفكار التي جاءت يف عبارة ٍّ
اإلطار العا ّم الذي كان ُييط ِّ
كل منهام،
ِ
املعريف كام تقدّ م بالتفصيل؛ ّ
فإن من
املستويات املختلف َة للمجال
وعكست
ِّ

املتخصصني ما تعاين منه عبائر الكفاية من التعقيد واإلغالق،
املعروف لدى
ِّ

بينام جاءت عبارات ِّ
املهذب عىل العكس من ذلك متام ًا ،ولر َّبام كان ما يتمتَّع
َّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املج َّلد ال ّثالث  -العدد ال ّتا�سع 163

حم ّرم 1441هـ � -أيلول 2019م

ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

غوي؛ بعد ْ
به ِّ
أن كان أديب ًا من ال ِّطراز
املهذب من قابل َّيات وفضل يف اجلانب ال ُّل ّ
األول ،هو ما أ َّدى إىل النتيجة التي نتك َّلم عنها هنا.
َّ
املتخصصني اآلخرين
ال َّثانية :التأ ُّثر بخربات
ِّ

أن نُشري فيها إىل مقدار تأ ُّثر ٍّ
وأ ّما النكت ُة ال َّثاني ُة ،فنريد ْ
كل ِمن العلمني بأفكار

وآراء َمن عارصمها من األعالم.

املهذب ،ف ُيمكن القول َّ
أ ّما بالنِّسبة إىل ِّ
بأن َمن عارصه من األعالم كان ّ
الشيخ

البهائي؛ فقدْ كان شخص َّية معروفة مشهورة يف ذلك الوقت ،وكان قدْ ولد سنة
ّ
وتوف سنة ( ،)#1030ما يعنيَّ :
ِّ
أن العلمني قدْ تعارصا تقريب ًا؛ نظر ًا
(،)#953
إىل عدم علمنا بسنة والدة ِّ
املهذب بالدِّ َّقة كام تقدَّ م.

وقدْ تناول البهاء املسألة َّ
حمل البحث يف كتابه (زبدة األُصول)؛ ذاهب ًا إىل

َّ
أن األمر باملؤ َّقت ال يكفي يف وجوب قضائه لو فات( ،((5متام ًا كام هو موقف
ِّ
املهذب يف ما نحن فيه.

شخص موقفه يف املسألة ِّ
واللفت هنا ،هو َّ
َّ
البهائي قدْ َّ
حمل البحث بطريقة
أن
َّ

هي الطريقة التي تقدَّ مت عن ِّ
املهذب؛ فقدْ أشار إىل استدالل البعض بمسألة
الدَّ ين ،وأشار إىل َّ
أن هذا االستدالل قياس مع الفارق ،وكذا أشار إىل مسألة

احتياج ثبوت القضاء إىل ٍ
دليل آخر ،بل أشار -أيض ًا -إىل مسألة التمثيل باألمر

بصوم اخلميس ،وأنَّه ال ُّ
يدل عىل وجوب صوم غريه من األ َّيام لو فات ،بل وكذا

أشار إىل مسألة تعدُّ د املطلوب وعدم تعدُّ ده(.((5

وأ َّما بالنِّسبة إىل صاحب الكفايةَّ ،
فإن الشخص َّية التي عارصها هي شخص َّية

القمي ،صاحب الكتاب املعروف يف األُصول (قوانني األُصول) ،وهو
املريزا
ّ
ُ
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الذي كان له دوره البارز يف علم األُصول؛ باعتباره كان يم ِّثل املرجع يف هذا
ِ
العلم ،ويعدُّ نقلة نوع َّية يف هذا العلم قبل كتاب (كفاية األُصول).
ولو رجعنا إىل هذا الكتاب يف املسألة التي نحن فيها( ،((6لوجدنا فيه الكثري

ممَّا جاء يف عبارات الكفاية ،كداللة األمر باملؤ َّقت يف بعض احلاالت عىل عدم

وجوب القضاء ،وهو ما تقدَّ م يف عبارة الكفاية حني قلنا :إنَّه بناء عىل ثبوت
املفهوم للوصفَّ ،
فإن األمر باملؤ َّقت لن يقترص احلال فيه عىل عدم الدَّ اللة عىل

وجوب القضاء ،بل سيتعدَّ ى ذلك إىل الدَّ اللة عىل عدم الوجوب.

أن التقييد كام ُيمكن ْ
وكذا نشاهد هناك مسألة َّ
أن يكون بقرينة متَّصلة ،فإنَّه

ُيمكن ْ
أن يكون بقرينة غري متَّصلة ،املسألة التي أشار إليها اآلخوند ،وقلناَّ :إنا

وإن أرشنا إليه؛ من َّ
فيتبي ما تقدَّ م ْ
نقطة فارقة بينه وبني ِّ
أن الظروف
املهذبَّ ،

والتطور يف علم األُصول ،مها ال َّلذان حتام هذا الفارق؛ وها نحن هنا
العلم ّية
ّ
فإن ِّ
نجد ذلك واضح ًا؛ َّ
املهذب تأ َّثر بمعارصيه يف االقتصار عىل ما كان معروف ًا

يف هذا املجال ،أقصد :االقتصار يف التمثيل عىل القرينة املتَّصلة ،فيام اآلخوند
أشار إىل املنفصلة أيض ًا تبع ًا ملعارصيه املؤ ِّثرين يف املشهد األُصو ّيل يف زمانه.

نعم ،لر َّبام تكون اإلشارة إىل إمكان داللة األمر باملؤ َّقت عىل األمر بالعمل

خارجه يف حالة حت ُّقق القيود ال َّثالثة التي أرشنا إليها تبع ًا لآلخوند من مجلة ما مل

ُيرش إليه يف القوانني عىل حدِّ فهمنا املتواضع لعباراته .واهلل العامل(.((6
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

اخلامتة
أهم ما وصلنا إليه من نتائج:
يف خامتة البحث ،فلنذكر َّ
ِ
ِّ
الرضا ،علم من علامء البرصة ،مل ُيرز تاريخ
-1مهذ ُب الدِّ ين ،أمحَدُ ب ُن عبد ِّ
والدته وال وفاته ،ولكنَّه كان ح َّي ًا عام (.)#1098

 -2كان ِّ
مهذب الدِّ ين يف بالد العرب ،فرتكها وهاجر إىل بالد الفرس ،ومنها

الشيف.
إىل بالد اهلند هرب ًا من الفقر ،الذي مل يفارقه إىل آخر عمره َّ

الر ُ
نار عىل علم يف عامل العلم واملعرفة والبحث والتأليف؛ يشهد له
جل ٌ
َّ -3

أساتذته ،ونتاجاته ،وكذا ُّ
ترج َم له.
كل َمن َ

التكليفي تقتيض االنطالق من أصالة
 -4ال َّطريقة الفنِّ َّية الستنباط احلكم
ّ

الرباءة ،وهي تقتيض عدم وجوب القضاء ملن فاته األداء ،لتكون املرحلة ال َّثانية
بالضبط يأيت ُّ
حمل البحث ،وهي مسألة
البحث عن دليل ُمرز عىل خالفها ،وهنا َّ
داللة األمر باألداء عىل األمر بالقضاء ،وبتبع َّية القضاء لألداء.

 -5ذهب ِّ
مهذب الدِّ ين إىل عدم الدَّ اللة يف املقام ،مب ِّين ًا ذلك َعرب خطوتني،

رسد يف ُأوالمها أد َّلة القائلني بالدَّ اللة واالقتضاء ،ويف الثانية أد َّلة القائلني

األول.
بخالف ذلك ،را َّد ًا ألد َّلة القول َّ

اخلراساين ،فقد اختار ما اختاره قبله ِّ
املهذب أيض ًا؛ إ ْذ ال داللة
وأ َّما اآلخوند
ّ

ُ
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لألمر باملو َّقت عنده بوجه من وجوه الدَّ اللة ،ال لغة ،وال عرف ًا عىل وجوب

القضاء ،بل لو كان التوقيت متَّصالً ،الحتُمل حتّى ثبوت عدم الوجوب؛ عم ً
ال

بمفهوم الوصف.

ٍ
ٍ
منفصل ،فقدْ ُيمكن بتوافر بعض القيود القول
بدليل
نعم ،لو كان التوقيت

باالقتضاء يف املقامّ ،إل ّأنا غري متوافرة ،ومع عدم الدَّ اللة ،فقض َّية أصالة الرباءة

عدم وجوهبا يف خارج الوقت ،وال جمال الستصحاب وجوب املو َّقت بعد

انقضاء الوقت.

املعريف أظهرت
 -6املقارنة بني العلمني طِبق معيار مستويات املجال
ّ
االختالف بينهام يف بعض املوارد ،وسبق أحدمها لآلخر ،والتشابه يف موارد ُأ َخر.
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ

ُ
الهوام�ش
ِ
املسائ ِل التجويد َّية) ،الحظ :املجموعة اخل ِّط َّية
 -1كام يف َّأول رسالته (التنضيد َّي ُة يف
مهذ ِ
ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران ،برقم (،)8922
السابق .219 :وغريمها.
ص .185وكذا يف ّأول رسالته (يف اآلداب) ،الحظ :املصدر ّ
 -2الحظ :املصادر املتقدِّ مة.
ُ -3مل َح َّمد ّ
أي دليل عىل ما أورده.
عيل آزاد
الكشمريي ،ومل يذكر َّ
ّ
والرجال)ُ ،ينظرَّ :
الذريعة إىل تصانيف
 -4وذلك يف تعريفه بكتاب ُ
(فائق املقال يف احلَديث ِّ
ُ
ِّ
(غوث
الرضا«؛ كام يف تعريفه بكتاب املصنِّف
الشيعة .91/16 :ويف موارد ُأ َخر ،قال» :عبد ِّ
ِ
َ
وتعريفه بكتابه اآلخر (الفلك َّية يف اهليئة).314/16 :
العال).72/16 :
العامل يف ُحدوث

وغريمها من املوارد.
السامء)ُ ،ينظر :مرآة الكتب :ص .273وكذا يف
 -5كام يف (مرآة الكتب) َعن (نجوم َّ
(أعيان ِّ
أي مصدر ،وكذا يف (النرصة لشيعة البرصة) :ص،310
الشيعة) 589/2 :بدون ِّ
الذي ذكر يف اهلامش أنَّه ينقله َعن أعيان ِّ
الشيعة.
الرضا؛ كام
الرضا ،لكنَّه اشتهر بعبد ِّ
اسم أبيه ِّ
الرجال ،74/1 :وفيه» :ونقولُ :
 -6تراجم ِّ
ُ
املرتجم له يف آخر كتابه فائق املقال» ،والظاهر أنَّه فهم من قول املصنِّف يف آخر كتابه
يقول
َ

الرضا«َّ ،
ِّ
أن ُّ
الشهرة راجعة إىل اسم
(فائق املقال) وغريه »:املشتهر
باملهذب ،أمحد بن عبد ِّ
وكأن أفراد ال َّل ِ
َّ
جنة املرشفة عىل تأليف
األب أيض ًا ،وهو خالف الظاهر جدّ ًا كام هو واضح.
الرضا (املشتهر
(موسوعة طبقات الفقهاء) قدْ تأ َّثروا بام ورد يف الكتاب ،فقالوا» :أمحد بن ِّ
الرضا)ُ ،«....ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.31/11 :
بعبد ِّ
أي دليل حتّى يف
ُ -7ينظر :النرصة لشيعة البرصة :ص .317ومل يذكر املؤ ِّل ُ
ف ملدَّ عاه َّ
هامش كتابه ،واكتفى بقوله» :أمحد بن َُم َّمد رضاِّ ،
مهذ ُب الدِّ ين :هو أمحد ب ُن رضا .تقدَّ م».
الس ِّيد ُم َ َّمد جواد اجلال ّيل لكتاب عمدة االعتامد ،املنشور يف جم ّلة
 -8وهو ما يف حتقيق َّ
ُ
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(والرضا) ،وهو أمر
يض) بدل
(فقه أهل البيت )كام تقدَّ م؛ عندما ضبط الكلمة َ
ِّ
(و َّ
الر ّ
غريب ح َّق ًا غاية الغرابة.
ُ -9ينظر ملزيد االطالعُ :م َص َّفى ا َملقال ،رقم .51-50نزه ُة اخلواطر وهبج ُة ا َملسامع
الرضو َّية ،45/1 :طبقات أعالم ِّ
الشيعة ،600/5 :رحيانة
والنَّواظر ،478/5 :الفوائد َّ
األدب يف تراجم املعروفني بالکُنية أو ال ّلقب.39/6 :
 -10مرآة الكتب :ص.274
الصفحة التعريف ّية بكتاب (العرب ُة ّ
الشافي ُة والفكر ُة الوافية) للمؤ ِّلف ،خمطوطة
 -11كام يف َّ
حمفوظة يف املكتبة املركز ّية ومركز الوثائق يف جامعة طهران ،برقم (.)3610
 -12طبقات أعالم ِّ
الشيعة.50/6 :
 -13أعيان ِّ
الشيعة.589/2 :
 -14رسائل يف دراية احلديث.16/1 :
ُ -15ينظر :دائرة املعارف فاريس لغالم حسني مصاحب ،حرف النّون :ص.3000
ِ
 -16ينظرِ :
الع َرب ُة َّ
كر ُة الوافي ُة ،للمصنِّف ،خمطوطة حمفوظة يف املكتبة املركز َّية
ُ
الشافي ُة والف َ
ومركز الوثائق يف جامعة طهران ،برقم (.)3610
ُ -17م َص ّفى ا َملقال ،رقمّ .51-50
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة.363/3 :
والبابل.9/2 :
 -18رسائل يف دراية احلديث ،إعداد :أبو الفضل احلافظيان
ّ
والرجال للمصنِّف :ص ،8وقدْ نسبه إىل مستدرك أعيان
 -19فائق املقال يف احلديث ِّ
أي ٍ
ِّ
ذكر لذلك .كام أنّه مل يذكر الكتاب الذي اعتمده
فلم أجد َّ
الشيعة .88/5 :وقدْ راجعتُه ْ
ب حم ِّققا فائق املقال يف كتاهبام ذلك إىل قيرصيه نق ً
ال َعن :مستدرك
يف مصادر حتقيقه .وكذا ن ََس َ

أعيان ّ
الشيعة .22/6 :ولو رجعنا إىل هذه النّسخة التي أوردا معلومات طباعتها يف
أي كالم َعن ذلك ،ال من قريب ،وال من أبعد البعيد!!!
(ص )119من كتاهبام ،مل نجد َّ
العجب ،ما جاء َعن َّ
ّ
اجلاليل يف مقدِّ مة حتقيقه
العلمة املح ِّقق َُم َّمد جواد
ومما ُيثري
ّ -20
َ
يتعرض أحد من مرتمجيه ملكان
لكتاب (عمدة االعتامد يف كيف ّية االجتهاد)؛ إذ يقول» :ومل َّ
والدته ونشأته االبتدائ ّيةّ ،إل ّ
الطهراين ذكر عند وصفه لكتابه أنّه ولد سنة
أن العالّمة
َّ
 ،»#1020وقد ذكر يف اهلامش أنَّه استقى املعلومة املتقدِّ مة من( :طبقات أعالم ِّ
الشيعة/5 :
أي كال ٍم َعن تاريخ الوالدة!!
 ،)600ولو
َ
رجعت إىل هذا املصدر بطبعتيه ،فإنَّك لن جتد َّ
َّ
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مُه ِّذبُ الد ِ
الصادرة يف مدينة قم املقدَّ سة :ص ،212 ،171من العدد
الحظ :جم ّلة (فقه أهل البيتّ )
الرابعة (1999/#1420م).
السنة ّ
َّ ،14
مهذ ِ
ُ -21ينظر :املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس
ّ
الصفحة األخرية.
الشورى يف طهران ،برقم (ّ ،)6708

ُ -22ينظر :مرآة الكتب.226/1 :
ُ -23ينظر :حتقيق كتاب (املناهج) ،مراجعة مركز تراث البرصة :ص.14
ُ -24ينظر :حتقيق كتاب (عمدة االعتامد)َ ،م ُ َّمد جواد اجلال ّل :ص.174
ُ -25ينظر :العربة َّ
الشافية والفكرة الوافية ،خمطوطة حمفوظة يف املكتبة املركز ّية ومركز
الوثائق يف جامعة طهران ،برقم ( ،)3610آخر املخطوطة.
والرجال ،النّسخة املح َّققة من قبل غالم حسني قيرصيه
ُ -26
فائق ا َملقال يف احلديث ِّ
ها :ص .86-85وهو يف النّسخة األصل ّية املحفوظة يف مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران،
مهذ ِ
برقم ( :)28058ص .19وكذا الحظ لذلك :املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب
الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران ،برقم ( ،)8922ص ،336ص339
من املجموعة نفسها.
مهذ ِ
ُ -27ينظر :املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس
ّ
الشورى يف طهران ،برقم ( ،)8922ص .241وكذا الحظ :ص 283من املصدر نفسه.

السابق :ص.256-253
 -28املصدر ّ
السامء يف تراجم العلامء :ص.199
ُ -29ينظر :نجوم َّ
الشيعة .624/2 :ويف طبقات أعيان ِّ
 -30أعيان ِّ
الدرة
الشيعة» :600/8 :ألف كتاب َّ
احلر َ
بخ ِّطه تَقريظ ًا عليه يف .»#1075
النّجف َّية يف ُأصول الفقه ،و َكت َ
َب ُّ
والرجال ،النّسخة املح َّققة من قبل غالم حسني قيرصيه ها:
 -31فائق املقال يف احلديث ِّ
ص.86-85
السابق.
 -32الحظ :املصدر ّ
والرجال :ص ،363النّسخة املح ّققة من قبل غالم
ُ -33ينظر :فائق املقال يف احلديث ِّ
حسني قيرصيه ها.
الرغم مما تقدَّ م ،فقدْ شكَّك يف ذلك َّ
العلمة الطهراين يف
ُ -34ينظر .362/3 :وعىل ُّ
ُ
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يخ ِّ
الذريعة بقولهَ » :
َّ
الش ُ
مهذ ُب الدِّ ين من املصنِّفني قبل لقاء َّ
وكان َّ
احلر له بسنني ،كام
الشيخ ّ
يظهر من تواريخ تصانيفه ،فيبعد كونه من تالميذ َّ
السامء َعن
احلر كام حكاه يف نجوم َّ
الشيخ ّ
تذكرة العلامء«ُ ،ينظر.363/3 :
ُ -35ينظر :العربة َّ
الشافية والفكرة الوافية ،خمطوطة حمفوظة يف املكتبة املركز َّية ومركز
الوثائق يف جامعة طهران ،برقم (.)3610
السابق.
ُ -36ينظر :املصدر َّ
ُ -37ينظر :العربة َّ
الشافية والفكرة الوافيةَّ ،أول املخطوطة.
مهذ ِ
ُ -38ينظر :املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس
ّ
الشورى يف طهران ،برقم ( :)8922ص.166
مهذ ِ
ُ -39ينظر :املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس

ّ
الرسالة جتده يف ص 339من املجموعة
الشورى يف طهران ،برقم ( :)8922ص ،336وآخر ِّ
نفسها.
 -40للوقوف عىل هذه التأليفات وغريهاُ ،ينظر :املجموعة اخل ِّط ّية ملجموعة رسائل
ِّ
مهذب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران ،برقم ( ،)8922وبرقم
الطهراين ،آغا بزرك ،طبقات أعالم ِّ
الشيعة-600/8 :
السامء :ص.199
( .)6708نجوم ّ
ّ
َّ .601
الذريعة٩١/١٦ ،227/2 :؛ أعيان ِّ
الشيعة.٦٢٤/٢ :
الصفرة.
 -41مسحوق ُّ
نجفر) ذو لون أمحر ناصع مائل إىل ُّ
(الز ُ
ُ -42ينظر :مكتبة ملك يف طهران ،برقم ( :)1393.04.03572/003ص.299
السابق :ص.323
 -43املصدر َّ
 -44جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم .284/17 :الفصول الغرو َّية يف األصول
الفقه َّية.117/1 :
 -45زبدة األصول :ص291-290؛ قوانني األصول :ص99؛ غاية املأمول من علم
األصول.286/1 :
اخلوئي األصول َّية).250/3 :
الس ِّيد
ّ
 -46حمارضات يف ُأصول الفقه (تقرير ًا ألبحاث َّ
 -47ال ُعدَّ ة يف ُأصول الفقه.210/1 :
 -48زبدة األصول :ص.291-290
َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ
 -49الحظ :العدَّ ة يف ُأصول الفقه.210/1 :
والبزدوي ،وابن اهلامم ،وأيب زيد
خيس،
ّ
كالس ّ
 -50وهذا مذهب مجهور األحنافّ ،
والسمرقندي ،وخمتار املالك َّية ،واحلنابلة ،وبعض املعتزلة ،وبعض أصحاب
ويس،
ّ
الدُّ ّب ّ
َّ
افعي ،وعا َّمة أصحاب احلديث .الحظ :العدَّ ة يف ُأصول الفقه ،210/1 :اهلامش ،حتقيق
الش ّ
ّ
القمي.
النصاري
حممد رضا ّ
ّ
العلمة ّ
 -51الحظُ :أصول الفقه ،للمظ َّفر.90/1 :

 -52كفاية األصول :ص.178
 -53الحظ :بلوم وآخرون ،نظام تصنيف األهداف الرتبو ّية.1405 :
 -54الحظ :بلوم وآخرون ،نظام تصنيف األهداف الرتبو ّية :ص36-35؛ ص ّياح،
أنطوان ،كيف ّيات التعليم والتع ّلم .47-37 :واألمثلة منّا للتطبيق.
السالم ،الرتبية اإلسالم َّية وف ِّن التدريس:
 -55الحظ :طويلة ،عبد الوهاب عبد َّ
ص.33-32
حممد ،حتليل العمل ّية التعليم ّية (مدخل إىل عمل ّية التدريس):
 -56الحظ :الدريجّ ،
ص.42
 -57الحظ :بلوم ،نظام تصنيف األهداف الرتبو ّية :ص ،36وما بعدها؛ تنمية مهارات
التفكري يف تع ّلم العلوم :ص.15 -12
 -58الحظ :زبدة األصول :ص.290
السابق :ص.295-290
 -59الحظ :املصدر ّ
 -60الحظ :قوانني األصول :ص.99
بالذكر َّ
 -61من اجلدير ِّ
أن ما جاء يف القوانني بدوره جاء قسم كبري منه يف عدَّ ة األصول
الطويس .ما يعنيَّ :
َّ
أن نقطة االلتقاء بني العلمني يف املقام هو هذا الكتاب الرشيف.
للشيخ
ّ
الحظ :العدَّ ة يف األُصول.211-209/1 :

ُ
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الكريم.
القرآن
ُ
ُ
حممد رضا املظ َّفر ،مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي حوزه علم ّيه
ُ -1أصول الفقهّ ،
الرابعة1370 ،ش.
قم ،الطبعة ّ
 -2أعيان ِّ
الس ِّيد حمسن األمني ،ح َّققه وأخرجه :حسن األمني ،دار التعارف
الشيعةَّ ،
للمطبوعات ،لبنان ،بريوت1983 ،م.
 -3التُّحفة العزيزةِّ ،
البرصي ،مكتبة ملك يف طهران،
الرضا،
ّ
مهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
برقم (.)1393.04.03572/003
حممد الدّ ريج ،دار عامل الكتب،
 -4حتليل العمل ّية التّعليم ّية (مدخل إىل علم التدريس)ّ ،
الرياض1994 ،م.
ِّ
النجفي ،قم
املرعيش
احلسيني ،نرش :مكتبة آية اهلل العظمى
الرجال ،أمحد
ّ
ّ
 -5تراجم ِّ
ّ
املقدَّ سة.#1414 ،
السالم ،القاهرة2008 ،م.
 -6الرتبية اإلسالم ّية وف ّن التدريس ،عبد الوهاب طويلة ،دار َّ
ِ
مهذ ِ
املسائ ِل التجويد َّية ،املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين،
 -7التنضيد َّي ُة يف
املحفوظة يف مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران ،برقم (.)8922
السابعة،
 -8جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
يب ،الطبعة ّ
لبنان ،بريوت1981 ،م.
 -9دائرة املعارف فارسی ،غالم حسني مصاحب ،النَّارش :رشکت سهامی کتاهبای
جيبي ،طهران1374 ،ش.
َّ -10
الشيعةَّ ،
الذريعة إىل تصانيف ِّ
الطهراين ،النّارش :دار األضواء،
الشيخ آقا بزرك
ّ
الطبعة ال ّثالثة ،تاريخ النرش.#١٤٠٣ :
 -11رسائل يف دراية احلديث ،إعداد :أبو الفضل احلافظيان ،البا ُبيل ،النّارش :دار احلديث
َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ
الرابعة.#1432 ،
للطباعة والنّرش ،قم ،إيران ،ال ّطبعة ّ
اخلوانساري ،النّارش:
والساداتُ ،م َ َّمد باقر
ّ
 -12روضات اجلنّات يف أحوال العلامء َّ
إسامعيليان ،قم ،إيران.#1390 ،
تربيزي،
مدرس،
ّ
عيل ِّ
 -13رحيانة األدب يف تراجم املعروفني بالکنية أو ال َّلقبُ ،م َ َّمد ّ
نارش :کتابفرويش خيام ،طهران ،الطبعة الثالثة1369 ،ش.
العاميل
حممد بن حسني،
 -14زبدة األُصول مع حوايش املصنِّف عليه ،هباء الدِّ ينّ ،
ّ
َّ
البهائي) ،انتشارات دار البشري ،قم ،الطبعة األُوىل.#1425 ،
(الشيخ
ّ
 -15شواهني ،خري ،تنمية مهارات التفكري يف تع ّلم العلوم ،دار املسرية ،عامن،

2009م.
ِ
(الروضة النَّضة يف علامء املائة احلادية عرشة)َّ ،
 -16طبقات أعالم ِّ
الشيخ آغا
الشيعة َّ
الطهراين ،انتشارات :جامعة طهران ،إيران ،الطبعة األُوىل1372 ،ش.
بزرك
ّ
الشافية والفكرة الوافيةِّ ،
 -17العربة َّ
الرضا ،خمطوطة
مهذب الدِّ ين
ّ
البرصي ،أمحد بن عبد ِّ
حمفوظة يف املكتبة املركز ّية ومركز الوثائق يف جامعة طهران ،برقم ( ،)3610آخر املخطوطة.
الشافية والفكرة الوافيةِّ ،
 -18العربة َّ
الرضا،
مهذب الدِّ ين
ّ
البرصي ،أمحد بن عبد ِّ
خمطوطة حمفوظة يف املكتبة املركز ّية ومركز الوثائق يف جامعة طهران ،برقم (.)3610
الشافية والفكرة الوافيةِّ ،
 -19العربة َّ
الرضا ،خمطوطة حمفوظة
مهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
يف املكتبة املركز ّية ومركز الوثائق يف جامعة طهران ،برقم (.)3610
حممد
الس ِّيد
اخلوئي األُصول َّية)ّ ،
ّ
 -20غاية املأمول من علم األُصول (تقرير ًا ألبحاث َّ
اإلسالمي.
اإلسالمي ،النّارش :جممع الفكر
اجلواهري ،حتقيق :جممع الفكر
تقي
ّ
ّ
ّ
والرجالِّ ،
الرضا ،النّسخة التي
مهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
 -21فائق املقال يف احلديث ِّ
ح َّققها األُستاذ غالم حسني قيرصيه ها .نسخة مكتبة ومتحف ملك الوطن ّيني يف طهران برقم
( ،)03572/001-04-1393ونسخة ُأخرى برقم (،)03567/000-04-1393
وكذا نسخة مكتبة جملس ّ
الشورى يف طهران برقم ( )28058وبرقم (.)489927
األصفهاين (صاحب الفصول)،
حممد حسني
 -22الفصول الغرو َّية يف األُصول الفقه َّيةّ ،
ّ
النّارش :دار إحياء العلوم اإلسالم ّية( ،د.ت).
الرضو َّية يف أحوال علامء املذهب اجلعفر ّيةّ ،
القمي ،حتقيق:
الشيخ عباس
ّ
 -23الفوائد َّ
ُ
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مؤسسة بوستان كتاب ،قم ،الطبعة األُوىل 1385 ،ش.
نارص باقري ،بيدهنديّ ،
مهذ ِ
 -24يف اآلداب ،املجموعة اخل ِّط َّية ملجموعة رسائل ِّ
ب الدِّ ين ،املحفوظة يف مكتبة
جملس ّ
الشورى يف طهران ،برقم (.)8922
القمي ،املطبعة :حجر ّية قديمة.
 -25قوانني األُصول ،املريزا
ّ
 -26كتاب املناهج (املقنعة األنيسة واملغنية النفيسة)ِّ ،
الرضا،
مهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
كيني ،مراجعة وتدقيق وضبط :مركز تراث البرصة
حتقيق وتوثيق :توفيق ّ
الس ّ
احلجاج ،وقاسم ّ
التابع للعتبة الع ّباس ّية املقدَّ سة ،ال ّطبعة األُوىل2015 ،م.
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
حممد كاظم
ّ
اخلراساينّ ،
 -27كفاية األُصولّ ،
ّ
املدرسني بقم املقدَّ سة ،الطبعة األُوىل.#1414 ،
ِّ
 -28كيف ّيات التعليم والتّع ّلم ،انطوان ص ّياح ،دار النهضة العرب ّية ،بريوت2012 ،م.
السنة
 -29جم ّلة (فقه أهل البيتّ )
الصادرة يف مدينة قم املقدّ سة ،العدد (َّ ،)14
الرابعة (1999 /#1420م).
َّ
الصادرة يف مدينة قم املقدّ سة ،يف رحاب املكتبة الفقه ّية:
 -30جم ّلة (فقه أهل البيتّ )
عمدة االعتامد يف كيف ّية االجتهاد ِّ
الس ّيد ُم َ َّمد جواد
الرضا ،حتقيقَّ :
ملهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
السنة الرابعة (1999 /#1420م).
اجلال ّيل ،العدد (ّ ،)14
 -31جم ّلة املوسم ،العدد ( ،)16من سنة (1993م ،)#1414 /عمدة االعتامد يف كيف ّية
الطرحيي.
الس ِّيد ُم َ َّمد سعيد
ّ
االجتهاد ،حتقيقّ :
حممد إسحاق
الس ِّيد
اخلوئي األُصول َّية)ّ ،
ّ
 -32حمارضات يف ُأصول الفقه (تقرير ًا ألبحاث َّ
اخلوئي.#١٤٢٢ ،
مؤسسة إحياء آثار اإلمام
ّ
الف ّياض ،النّارشّ :
احلائري،
عيل
عيل بن موسى بن ُم َ َّمد شفيع،
ّ
ّ
التربيزي ،حتقيقُ :م َ َّمد ّ
 -33مرآة الكتبّ ،
النجفي ،الطبعة األُوىل.#1414 ،
املرعيش
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
ّ
ّ
 -34مستدركات أعيان ِّ
الشيعة ،حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة األُوىل،
1987م.
الطهراين ،عني بتصحيحه ونرشه:
الرجال ،آغا بزرك
ُ -35م َص ّفى ا َملقال يف مصنِّفي علم ِّ
ّ
ابن املؤ ِّلف ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والتوزيع ،لبنان ،ال ّطبعة الثانية1988 ،م.
 -36املناهج (املقنعة األنيسة واملغنية النفيسة)ِّ ،
الرضا ،نسخة
مهذب الدِّ ين ،أمحد بن عبد ِّ
َّ
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ِّين الب�صريُّ ومذه ُب ُه يف دَالل ِة الأم ِر بامل�ؤ َّقتِ عَلى الأم ِر ب ِه يف خارجِ ِه
مُه ِّذبُ الد ِ
مكتبة ملك يف طهران ،برقم (.)3572 /2
مؤسسة اإلمام
 -37موسوعة طبقات الفقهاء ،تأليف ونرش :ال َّلجنة العلم ّية ىف
َّ
الصادق ،إرشافّ :
السبحاين ،الطبعة األُوىل.#1418 ،
الشيخ جعفر
ّ
ّ
السامء يف تراجم العلامء (رشح حال علامي شيعه قرهناي يازدهم ودوازدهم
 -38نجوم َّ
الكشمريي ،تصحيح :مري هاشم حمدّ ث( ،د.ت).
عيل ازاد
ّ
وسيزدهم هجري قمري)ُ ،م َ َّمد ّ
(يتضمن تراجم علامء اهلند وأعياهنا من
 -39نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر
َّ
الطالبي،
احلسني،
العيل،
احلي بن فخر الدِّ ين بن عبد
القرن َّ
ّ
ّ
السابع) ،عبد ّ
األول إىل القرن َّ
ّ
نرش :دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األُوىل1999 ،م.
املنصوري ،مركز البرصة للدِّ راسات والبحوث ،إيران،
 -40النُّرصة لشيعة البرصة ،نزار
ّ
مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة ال َّثانية2004 ،م.
حممد اخلوالدة
 -41نظام تصنيف األهداف ّ
حممد ّ
التبو ّية ،بلوم وآخرون ،ترمجةّ :
وصادق إبراهيم عودة ،دار الرشوق ،جدّ ة2008 ،م.

ُ
تراث الب�صرة
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