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ّ 
ً كثريا عن سائر العلـوم ^مل يفرتق علم الفقه يف مدرسة أهل البيت

ًفكانت طالئعه األوىل تقليدا حمضا للسياقات ، ُاألخرى يف نشأته وتطوره ً ُ
وهذا الـنمط ، علم احلديثّفهو ـ بحسب فهمنا ـ وليد رشعي ل، الروائية

احلديثي لعلم الفقه نلمحه بوضوح يف جممل الكتب الفقهية السابقة عـىل 
حيـث النزعـة ، كتاب املبسوط يف فقه اإلماميـة لـشيخ الطائفـة الطـويس

وهذه النزعة الروائية كانت هي ، الروائية الواضحة يف الشكل واملضمون
ّلعل علم التفسري مـن أبـرز و، ُاحلاكمة عىل جممل العلوم النقلية األخرى

 .الشواهد العملية عىل ذلك
ِّولعل قرب أولئك العلامء من عرص النص كـان هـو الـسبب األكثـر  ّ

ّ مـضافا إىل ذلـك أن ،ًتأثريا يف اقرتان نتـاجهم العلمـي بـالنمط الروائـي ً
 .ًالعملية االجتهادية كانت ما تزال فتية مل تتبلور أركاهنا بعد

 &ّبمحاوالت جادة بدأها شيخ الطائفة الطويس ثم بدأ علامء الفقه 
ًللخروج من النزعة الروائية فنيا ال مضمونا ً ّ. 

ّإين ال أزال أسـمع «: ّيف مقدمـة املبـسوط &يقول الشيخ الطـويس
ّالفينا من املتفقهة واملنتسبني إىل علـم الفـروع يـستحقرون فقـه خممعارش 

ِّلفروع وقلة املـسائل، اة ِّأصحابنا اإلمامية، ويستزرونه، وينسبوهنم إىل قل
َإهنم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس واالجتهـاد ال : ويقولون ّّ
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 .)١(»ملسائل وال التفريع عىل األصولاطريق له إىل كثرة 
ينقل هتمة املذاهب األخـرى لنـا مـن كوننـا ال  &الشيخ الطويسف

ّيوجد عندنا اجتهاد واستنباط فقهـي، ألن  ناهـا قليلـة ّلفـروع التـي فرعاّ
ُجدا، وأننا ال نقول بالقياس، ولذا ال يمكن لتارك القيـاس االجتهـاد يف  ِ ّ ً

ًذه هي خالصة هتمة القوم قديام لنـا يف جمـال اسـتنباط ه. املسائل الفقهية
رف عـن أعالمنـا آنـذلك هـو العـرض  ُـاألحكام؛ ملا عرفت من أن ما ع

 .الفقهي بنمطه الروائي
ّالوقت وحديثه متشوق الـنفس إىل ديم قوكنت عىل «: & ّم يقولث

عمل كتاب يشتمل عىل ذلك تتوق نفيس إليه فيقطعني عن ذلك القواطع 
ّتشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفـة فيـه، و ً ّ ُ

ّن رصيح األلفاظ حتـى مّوترك عنايتهم به ألهنم ألفوا األخبار وما رووه 
ّأن مسألة لو غري لفظها وعرب ع ّ ن معناها بغري اللفظ املعتـاد هلـم لعجبـوا ّ

 .)٢(»...نهاعّمنها وقرص فهمهم 
ً كان يريد أن يكتب كتابـا حيتـوي عـىل الفـروع &الشيخ الطويسف

َّحتى يتضح للمخالفني أن علامء مدرسة أهل   يمتلكون القدرة ^لبيتاّ
ــىل االســتنباط واالجتهــاد االصــطالحي وإن مل يؤمنــوا بالقيــاس  ع

ُاملصالح املرسلة ونحو ذلك من األصول التي بني عليهـا واالستحسان و
 .صحاب املدارس األخرىأفقه 

ّإهنا رغبة جاحمة وملحة تدعوه لبيان أفضلية علـامء مـذهب احلـق يف  ّ ّ ّ
ّالصناعة الفقهية، ولكن بحسب ما رصح هو يف مبسوطه أنه كانت متنعـه  ّ

                                                 
 .٢ ـ ١ ص١ج: ملبسوط للشيخ الطويسا )١(
 .٢ ص١ج: ّ مقدمة املبسوط)٢(
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ّوالتـي ال تقبـل إال املوانع التي منها الظروف واألجواء العلمية يف زمانـه 
ًتون الروايات، فإذا ما خرج أحدهم عن املتون ولو شكال يكون ما جاء م

 .ًبه ساقطا عن االعتبار
وكنـت عملـت عـىل قـديم الوقـت كتـاب النهايـة، «: & ّثم يقول

ّذكرت مجيع ما رواه أصحابنا يف مصنفاهتم وأصوهلا من املسائل وفرقوه و ّ
بـت فيـه الكتـب ّورت  من النظائر،تومجعّيف كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه 

ض للتفريع عىل املسائل وال ّأتعر ومل تها هناك،نّة التي بيّبت للعلّعىل ما رت
رهـا بـل ئلتعقيد األبـواب وترتيـب املـسائل وتعليقهـا واجلمـع بـني نظا

أوردت مجيع ذلك أو أكثره باأللفـاظ املنقولـة حتـى ال يستوحـشوا مـن 
 .)١(»ذلك
ُتاب النهاية هو كتاب حديث يف واقعه وإن مل يكن يف َّهذا يعني أن كو

ّوأنه قد حاول اخلروج عن ذلك النمط الروائـي املحـض ، ظاهره كذلك
 .ّبمحاولته اجلديدة واجلادة يف كتابه املبسوط

 قـد حـاول ذلـك ليـدفع بأقرانـه &ّومع أن شيخ الطائفة الطـويس
 كادت أن تذهب أدراج ومريديه باجتاه العملية االجتهادية إال أن حماوالته

الرياح حيث بقي من جاء من بعده أسري األجواء الطوسية ـ إن جـاز لنـا 
ًالتعبري ـ فلم حيرك ساكنا ٍوهذا ما يعكس لنا بقوة غياب الـروح النقديـة ، ّ ّ

ّولعل عمق شخصية الشيخ الطويس وقوة تأثريها يف من جاء مـن . آنذاك ّ
ًبعده قد لعب دورا أساسـيا يف قوقعـة احل وكـاد أن ، ركـة الفقهيـة آنـذاكً

ّينقض الغرض لوال جميء املحاولة اإلنقاذية اجلـادة البـن إدريـس احلـيل ُ 
                                                 

 .٢ ص١ج: ّمقدمة املبسوط )١(
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ً الذي دفع بالعملية االجتهاديـة صـوب أهـدافها مـتحمال أعبـاء )١(& ّ
ولكنه ، ّوأصداء املناخات الضبابية التي عادة ما ترتكها كل حركة جتديدية

 .وأثره قليل، عمره قصري، ّجمرد جليد
 احليـاة واخللـود ليكـون & ُوهكذا كتب ملحاولة ابن إدريس احليل

ــا  ــة بمعناه ــة االجتهادي ــيل للعملي ــس الفع ــي واملؤس ــدد احلقيق ّاملج ّ
 .االصطالحي املعارص

ًولكن ـ ولألسف الـشديد ـ هـذه النقلـة اإلدريـسية أخـذت طابعـا 
ًسلحفاتيا يف ما بعد طء يف احلركـة ونـدرة يف التجديـد، ُ ٌب الفقـه فعـانى ، ُـ

ّ من ركود شديد حتى انربى الفقيه املجدد شيخ الفقهاء الشيخ )٢(اإلمامي
 الـذي لـآلن تـستقي بحوثنـا الفقهيـة & األعظم مرتـىض األنـصاري

 .ُواألصولية من موائده العلمية اإلبداعية
ًثم عاد الفقه يعاين اختناقا جديدا يطلـب مـن يقـرأ رسـومه بـروح ، ً

ّالذهبية عىل يد األصويل املجدد والفقيه وكادت أن حتني الفرصة ، عرصية ُ
                                                 

 ٥٩٨: ت (ّهو الشيخ الفقيه أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس احليل  )١(
ًمجع فيه كل أبواب الفقه حتقيقـا وتأسيـسا يف التفريـع ، صاحب كتاب الرسائر) هـ ً ّ

ّمستنبطا إياها من أدلتها الرشعية، يف الفقهّعىل األصول العامة  ّ فهـو الفـاتح هلـذا ، ً
ّالباب لكل من تأخر عنه  فقـد &ّويف ما يتعلق بنسبه وارتباطه بالشيخ الطـويس، ّ

ّوقع خلط كبري حيث قالوا إن الشيخ الطويس هو جده ألمه وهـذا غـري صـحيح ، ّ
ّولكن الصحيح بحسب التحقيق هو أن الشيخ الطويس، ّالبتة ُ هو جد أم أبيهّ ّ. 

فإنـه انطفـأ ) املذاهب الفقهية يف مدرسة اخللفـاء(أما بالنسبة لفقه املذاهب األخرى  )٢(
ًمتاما بعد إغالق باب االجتهاد فيـصبح احلـديث عـن التجديـد فيهـا سـالبا بانتفـاء  ً

 .املوضوع
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ّالفذ السي ّالذي قدم حماولتـه الرائـدة يف ، & د الشهيد حممد باقر الصدرّ
وكاد أن يفعلها يف ما هو األهم من ذلك وهو علم الفقـه، ، ُعلم األصول

ّفوضع اخلطوط العامة ولكن يد املنية كانت أرسع من ذلك فاستشهد ّ& 
 .بثهمعىل يد رشار اخللق وأخ

وهكذا بقيت العملية الفقهية التجديديـة شـبه موتـورة تطلـب مـن 
ومع أننا ال نعدم بني الفينة ، حيمل أعباءها بروح تضحوية وبقلب شجاع

ّواألخرى حماوالت طيبة من هنا ومن هنـاك إال أهنـا ال تفـي بـالغرض ّ ُ ،
 .فهي أشبه بقطرات ماء توضع يف فم ظامئ يف وسط الصحراء

عي جلميع أساتذيت األعالم وأسـاتذهتم مـن املراجـع ّوأنا بحسب تتب
ُالعظام وعيون األمة وقادة املذهب احلق يف وقتنا املعارص مل أملح يف األفق  ُّ ّ

دين ّمن يمتلك تلك الـروح التجديديـة والـشجاعة العلميـة بعـد الـسي
 والفقيـه البـارع الـشهيد & العظيمني الفقيه األعظم روح اهللا اخلمينـي

ّ ومن قـبلهام عالمـة العـرص والفقيـه الفـذ حممـد بـاقر & حممد الصدر ّ
ُمل أملح يف األفق من بعدهم رمحهم اهللا غري سيدنا األستاذ آية ، & الصدر ُّ

ّفعسى أن ينفع اهللاُ تعـاىل بـه األمـة  .ّاهللا العالمة كامل احليدري حفظه اهللا ُ
 .    وما ذلك عىل اهللا ببعيد، ّوهي بأمس احلاجة لذلك

 
ّمن مجيـع الـسادة العلـامء والطلبـة األعـزاء واملهتمـني بالـشأن آمل  ّ

ّاحلوزوي ومن املهتمـني بالـشأن األكـاديمي اإلسـالمي االهـتامم هبـذه 
ّالدراسات املنهجية ومطالعتها بجدية ورعاية حقها، فإن فيها من احلركة  ّ ّ
ّالعلميــة والعمليــة يف جمــال التــدريس والتحــصيل مــا يمكــن األســتاذ 
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ّمعا من الوصول إىل أفضل املراتب، فإن فهـم املـنهج الـدريس والطالب  ّ ً
 .والتدرييس يكفل لنا اختصار الوقت واجلهد مع النفع األكرب

الفقهيــة (ّإن يف هــذه الدراســات املنهجيــة : وبكلمــة مــوجزة أقــول
ــسريية ــة والتف ــة والعرفاني ــسفية واألخالقي ــة والفل ــاتيح ) والعقائدي مف

 .ًه، ومفاتيح التحصيل أيضاالتدريس الناجح بأرقى صور
 

 طالل احلسن                                                                 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 ُاملنهج التدرييس الفقهي عىل مستوى السطوح األوىل •
 املنهج التدرييس الفقهي عىل مستوى البحث اخلارج •
 ي والتأليفي يف الفقهاملنهج البحث •





 

 

 
 
 

 
 

 

ًأوال  املسائل جتذير: ّ
 الثمرات من عليها بّيرتت وما املطالب يةّأمه بيان: ًثانيا
  املختلفة العلوم مزج: ًثالثا
  انتقائها رس عن والكشف املتن مفردات تفكيك ةّقو: ًرابعا

  رشوحاته عن  ًفضال املتون حماكمة يف والنقض ّاحلل قوة: ًخامسا
 الصحيحة البدائل تقديم: ًسادسا
  العلمية املطالب زوايا يف نافع هو ما عىل الرتكيز: ًسابعا
  ّوقوة وأمانة ةّبدق اخلصوم مطالب تبيني: ًثامنا

  عديدة علامئية ببيانات الواحدة الفكرة رفد: ًتاسعا
 الفقهية املتون رشح يف ائيوالرو القرآين الدعم: ًعارشا





 

 

 
 

 

ّإن البحوث األساسية عىل مستوى الـسطح األول تكـاد أن تنحـرص  ّ
ّوإن الطابع العام يف هـذه املعرفـة يكـاد أن ، ُيف الفقه واألصول والفلسفة ّ

لبحــث يـدور يف دائـرة التعريـف باملـصطلحات مـع مقـدار قليـل مـن ا
 .التحقيقي

ّأما الفقه فيتمثل بكتاب  الروضة البهيـة يف رشح اللمعـة الدمـشقية «ّ
 .)١(»للشهيدين األول والثاين رمحهام اهللا
ّوأما األصول فهي تتمثل بكتايب ُ  &ُاألصول للشيخ حممد رضا املظفر: ّ

 .&للشهيد الصدر )٢(ُودروس يف علم األصول يف حلقتها الثانية
                                                 

 ٧٨٦ ـ ٧٣٤(ّالشهيد األول هو الشيخ الفقيه حممد بن مجال الدين مكـي العـاميل  )١(
ُقتل ظلام وصلب عدوانا ثم أحرق جسده الرشيف يف مدينة دمـشق بوشـاية ، )هـ ً ًُ

ّوأما الشهيد الثاين يف الـشيخ الفقيـه زيـن الـدين ، زور من أحد الطغام احلاسدين
وهو اآلخر راح ضحية وشاية من قايض مدينة ، ) هـ٩٦٥ ـ ٩١١(اجلعبي العاميل 

فجـاء ،  يأتيه به ليسمع منه ثم حياكمهًصيدا ويش به إىل سلطان الروم فأرسل رجال
ًبه الرجل ولكنه مل يوصله حيا للسلطان حيث قتلـه وقطـع رأسـه وجـاء برأسـه ، ّ

 .للسلطان فأنكر عليه ذلك ثم قتله
ًهنالك من اليركن إىل هذين الكتابني األصوليني التزاما منه باملنهج القديم حيـث  )٢( ُ

زين الدين  دين احلسن نجل الشهيد الثاينيكتفي بكتاب معامل الدين للشيخ مجال ال
ُحيث أبدل منذ ، ًونحن مل نذكره باعتبار انحصار دائرة االستفادة منه كثريا، العاميل
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ّللعالمـة  )١(»البـاب احلـادي عـرش«ّفيتمثل بكتاب ّوأما علم الكالم 
 .  للشيخ جعفر السبحاين»خمترص اإلهليات«أو بكتاب ، احليل

ّوأما الفلسفة فتتمثل بكتايب   & للخواجة الطويس »جتريد االعتقاد«ّ
 .&ّ للسيد العالمة حممد حسني الطباطبائي»بداية احلكمة«و

ُوأما السطح الثاين فيدور بني الفقه واأل ّوإن ، ًصول والفلـسفة أيـضاّ
ّالطابع العام فيها يكاد أن ينحرص بالتعريف بأصل النظريـات العلميـة يف 

 .ّهذه املجاالت ومقدار جيد من البحث التحقيقي
ُوال ريب بأن طبيعة وطريقة األستاذ هلا األثـر الكبـري عـىل مـستوى  ّ

وسـوف ، العرض اإلمجايل والتفـصييل للبحـوث والتحقيقـات العلميـة
ّيتضح لنا ذلك جليا عام قريب ً ّ ّ. 

 الشيخ األنصاري »بمكاسب«ّأما دروس هذا السطح ففقهه ينحرص 
 .واخليارات، والبيع، )٢(ّاملكاسب املحرمة: وهي، بعناوينها الثالثة

                                                                                                                   
ُأكثر من أربعني عاما بأصول  د الـشهيد ّإىل أن جاءت حلقات الـسي، رّلمظفالفقه لً

ً لتأخذ حيزا كبريا يف الوسط احلوزوي&الصدرحممد باقر  ً ة من خـرية ّ بجهود ثل،ّ
ُسيدنا األستاذ  -بل يف طليعتهم  - والذين منهم &د الشهيد الصدر ّتالمذة السي ّ
 .احليدري

ّالنافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش للعالمـة احلـيل : عنوان الكتاب هو )١( ّ& 
ًأبدل مؤخرا بكتاب، وهو كتاب صغري احلجم عظيم املضامني، رشح املقداد السيوري ّ ُ 

جعفـر ات للشيخ ّيف العقيدة للشيخ مصباح اليزدي أو بكتاب خمترص اإلهليدروس 
ًسبحاين، حيث مل يعد يدرس إال نادرا ُ ّاألول هـو كـون ، ونحن إنام أدرجنـاه لـسببني، ُ

 .ام أفهمك ؛ة هذا الكتاب عىل بدائلهّوالثاين أرجحي، د احليدري قد قام بتدريسهّالسي
  العلمية بني احلوزة العلمية يف النجف األرشفّيوجد اختالف بني لدى األوساط )٢(
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ّوأما األصول فتتمثل بكتايب  ُ  يف حلقتهـا »ُدروس يف علـم األصـول«ّ
 للـشيخ حممـد كـاظم »ُكفاية األصـول«ثم ، &للشهيد الصدر )١(الثالثة

 .  اخلراساين واملعروف باآلخوند
ّوأما علم الكالم فعادة ما خيترص ببحث اإلهليـات بـاملعنى األخـص  ُ ّ

ؤخ»جتريد االعتقاد«من كتاب  وض عنـه م ّ ـ اآلنف الذكر ـ والذي ع ُـ ّ ًرا ُـ
 . للشيخ جعفر السبحاين»اإلهليات«بكتاب 

ًوأمـا الفلــسفة فقــديام كانـت تنحــرص بــرشح منظ ومـة املــال هــادي ّ
ّوأبدلت اليوم بكتاب هناية احلكمة للعالمة الطباطبائي، السبزواري ُ&. 

وحيث إننا بصدد بحث املـنهج التدريـيس الفقهـي للـسيد األسـتاذ 
، فسوف نقف عند رشحه لكتاب اللمعة الدمشقية ضمن الـسطح األول

ورشحه ملكاسب الشيخ األنصاري بعنوانه األول والثاين ضمن الـسطح 
  .ثاينال

                                                                                                                   
ًفـاألوىل تبحـث يف البيـع واخليـارات عـادة، تاركـة أبحـاث ، ّوبني احلوزة القمية ُ

ّوأمـا احلـوزة القميـة فإهنـا تبحـث يف العنـاوين ، مة للطالب نفسهّاملكاسب املحر ّ
 .ًالثالثة معا

ّنهج القـديم املرتـب عـىل النحـو ًهنالك من اليدرس احللقة الثالثة التزاما منه بامل )١(
ُأو أصول ، ُمعامل الدين ثم الرسائل للشيخ مرتىض األنصاري ثم كفاية األصول: التايل
ّوهنالك من فصل الكفاية حيث جعل الرسـائل ، ر ثم الرسائل ثم كفاية األصولّاملظف

فيـة وهذه التقسيامت األخرية موجودة يف احلـوزتني النج، ّمتوسطة بني قسمي الكفاية
ًوالقمية معا ّوهلذه التقسيامت أثر مستقبيل يف حتديد الرتبة التدريـسية واالجتهاديـة ال ، ّ

ّأحبذ اخلوض فيها ُ. 
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ّأمـا ، وهي العرض والبيـان واملـضمون، وهنا توجد ثالثة مستويات
منهـا ، ّعىل مستوى العرض فهنالك عدة أساليب لـرشح املتـون الفقهيـة

ذكر األسـتاذ ، ًرشح املوضوع كامال ثم تطبيقه عىل املتن ُوعند التطبيـق ي ّ ُـ
ّسلوب جيد إال أنه عادة مـا يكـون ُوهذا أ، ّبالنكات التي مرت يف الرشح ّ

ّما يفيض إىل غياب بيان أمهية املفردة يف داخل املتن واالهتامم باملفردة أمر ، ُ
ًمهم جدا ألن املطلوب من الطالب يف دراساته العليا أن يعري اهتامما كبريا  ً ّ ًُ ّ

ّللمفردة وهو يطالع وحيقق يف اآلية والرواية ُ ُ. 
ًى أنـه يمـر بـاملتن كلمـة كلمـة موضـحا ومنها الرشح املفردايت بمعن ّ ّ

ّوهذا األسلوب عادة ما يكون ذا تأثري سلبي عىل مـضمون املـتن، إياها ُ ،
فعادة ما تغيب الفكرة عن الطالب الشتغاله باملفردات دون إلفات النظر 

ّأو التأكيد عىل الرتكيب العضوي الذي تشكله تلك املفردات ُ. 
ّألستاذ جيزئ املتن إىل مقاطعبمعنى أن ا، ومنها الرشح املقطعي ُ ُ ،

ّوكل مقطع حيمل فكرة أساسية يف تركيبة املعنى العام للمتن ثم يقوم ، ّ
ًاألستاذ بقراءة املقطع أوال ثم يبدأ برشحه رشحا دقيقا ً ً ّ وهكذا يف املقاطع ، ُ

ّاألخرى حتى تنتهي الرتكيبة العامة ّوعند االنتهاء من الرتكيبة العامة ، ُ
ّثم تقديم بعض اإلضاءات عىل أهم ، ذ إجياز الفكرة العامةُحياول األستا

 .ّاملفردات واجلمل التي تقدم رشحها
ُوهنالك أساليب أخرى كرشح املضمون دون تطبيقه وهو األسلوب  ُ

ُوهو أسلوب يصلح للمتون ، املحارضايت املعتمد يف اجلامعات األكاديمية
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ومن الواضح بأن هذا ، السهلة غري املغلقة التي يسهل عىل الطالب فهمها
ّألن املتـون الفقهيـة عـادة مـا ، ّالبتـةُاألسلوب ال يصلح للمتون الفقهية 

تكون مغلقة ومضغوطة بشكل يعرس عىل الطالـب فهمهـا ولـو بـصورة 
ضح لنا جانب من املستوى العلمي الذي يكون عليـه ّومن هنا يت، جزيئية

 بني العلـوم املختلفـة الذي عادة ما جيمع، )١(الطالب يف احلوزات العلمية
 .)٢(ّعىل نحو التخصص ال الثقافة العامة

ّأما مـا كـان عليـه سـي ُدنا األسـتاذ يف رشحـه للمتـون الفقهيـة فهـو ّ
ُاألسلوب املقطعي الذي يعتـرب مـن امتيازاتـه ُوهـو األسـلوب األكثـر ، ُ

ًنجاحا كام أنه األكثر صعوبة يف التهيئة و التحضري ّفإن تـشطري املـتن إىل ، ًّ
 .قاطع متناسقة ومتناسبة ليس باألمر اليسريم

ُ عــىل املتخــصص مــا يرتكــه هــذا األســلوب مــن ترتيــب ىوال خيفــ ّ
وذلـك مـن خـالل إجيـاد حلقـات ، معلومايت وتنظيم لألفكـار املتنـاثرة

                                                 
ًما زلت أذكر جيدا كيف أن جمموعة غري قليلة من األساتذة اجلامعيني الـذين حيملـون  )١( ّ

ّشهادة الدكتوراه وخربة عالية يف التدريس كيف كـانوا يقـدرون ويـشيدون  باملـستوى ُ
ّالعلمي ودرجات الفهم والتلقي لطلبة من احلـوزة العلميـة يف النجـف األرشف ممـن 

ّوأحيانا كان البعض منهم يتجنب ، وقد كنت منهم، التحق بكلية اآلداب قسم الفلسفة ً
ًوال أذكـر أبـدا أن هنالـك مـادة أو مطلبـا احتجنـا فيـه إىل اإلعـادة أو ، املناقشة معنـا ًّ
ّيف حـني إن األعـم األغلـب مـن الطلبـة ، ت درجاتنا شـبه كاملـةوقد كان، التوضيح ّ

 .  النجاحاآلخرين كان يعرس عليهم 
ًفهو أستاذ يف علوم العربية نحوا ورصفا وبالغة )٢( ً ً ًوأستاذ يف العلوم العقلية منطقـا ، ُ ُ

ًوكالما وفلسفة ًفضال عن ختصصه الفعيل يف العلوم العالية فقها وأصوال وتفسريا، ً ًً ُ ّ ً 
 .ًبل وسرية أيضا، ًوحديثا
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ّوكيفية بيان أن املقطع املتقدم سوف تكمل صورته ، الوصل والربط بينها
ّوكيف أن هذا املقطع املتقدم هو ، ريعند الوصول إىل املقطع التايل أو األخ
 .ّمقدمة توضيحية للمقاطع الالحقة

ّإنه أسلوب تدرجي وترتيبي يف ضبط الفكرة العامة وهو مـع ذلـك ، ُ
ّكله ال يغفل أبدا عن بيان مضامني املفردات مستقلة ومرتابطة ًّ. 

ُد األسـتاذ يف رشحـه للمتـون الفقهيـة بـل ّهذا مـا كـان عليـه الـسي
 .ًمعا عىل مستوى السطح األول والثاينُواألصولية 

 .ُهذا عىل مستوى األسلوب
ّوأما عىل مستوى البيان فغري خفي عىل املطلع أمهية البيان يف وصـول  ّ ّ

ًونحن باملشاهدة واملتابعة وجدنا أعـدادا غـري ، ّاملطالب العلمية للمتلقي
ّقليلة مـن خـرية األسـاتذة الفحـول ممـن وقـع يف فـخ البيـان الـسيئ أو ّ 

، فتالحظ انحسار دائرة احلضور لديه بـسبب ضـعف البيـان، املضطرب
ًفيقرص به البيان يف إيـصال مطالبـه العاليـة والتـي بـذل جهـدا كبـريا يف  ً

 .حتقيقها
ّأو ضعفه فإنه قـادح  )١( وبقطع النظر عن خلفيات سوء ضعف البيان

                                                 
ُيرى سيدنا األسـتاذ أن مرجـع ضـعف البيـان إىل عـدم وضـوح أصـل املطالـب  )١(

فهـو يـرى أن ، ّوتفريعاهتا لدى املتصدي للتدريس ال إىل سوء التنظـيم والرتتيـب
فالعالقة بني الوضع العلمي ، ّالقضية مرتبطة بالوضع العلمي الذي عليه املتصدي

فضعف البيان خلفيته احلقيقية فقدان حلقات الـربط  بـني ، يةومستوى البيان طرد
، ّوهذا الفقدان كاشف إنـّي عن وجود خلل علمـي ومعلومـايت، املطالب العلمية

ّوليس األمر كام يرى الكثري من املتصدين بأن السبب يكمن يف سوء التنظـيم ال يف 
نـان وراء ضـعف ًوالذي أراه يف املقـام هـو أن الـسببني معـا يكم، سوء التحصيل
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ه ّوما هيمنـا مـا هـو عليـ، ّبالوضع العلمي الذي عليه املتصدي للتدريس
 .ُد األستاذ يف ذلكّالسي

 :ّأمهها ، ّإن حسن البيان وضعفه تقف خلفه عدة عوامل أساسية
 .ُ األسلوب التدرييس.١
 . اإلمجال والتفصيل.٢
 . مقدار االستطرادات.٣
 .ّ قوة التمثيل.٤
 . ربط املطالب.٥
 . مقدار احلاجة للتكرار.٦

ُ أما األسلوب التدرييس الـذي اعتمـده يف تـدريس الـسطو ُح األوىل ّ
ُوالثانية ـ كام تقدم ـ فهو أسلوب الرشح املقطعي وهو األسلوب األفضل  ّ

ُمنها هو أنه سوف يسهل مهمة األستاذ عـىل مـستوى ، وله ثمرات كثرية ّ ّ ُ ّ
ُفاألسلوب املفردايت يفيض بصورة تلقائية إىل ضـعف وقـصور يف ، البيان ُ
 .ُوهكذا احلال بالنسبة لألسلوب املحارضايت، البيان

ّد األسـتاذ يف أسـلوبه التدريـيس سـهل عليـه ّوعليه فام اعتمده السي ُ ُ
ًاملهمة كثريا سهم يف حـسن ، ّ ُـوهذا ال يعني عدم وجود مقومات أخرى ت ُ ّ

ّفلعل من أهم املقومات األساسـية حلـسن البيـان هـو االنتخـاب ، البيان ّ ّ
 فاإلمجال يف موضع التفـصيل،  ومواضع التفصيللالدقيق ملواضع اإلمجا

ًوالتفصيل يف موضع اإلمجال يسببان خلال كبريا يف البيان ً ّ ُ. 
                                                                                                                   

ّوال شك بأن سوء التحـصيل ال ينفـع معـه حـسن التنظـيم، البيان كـام أن سـوء ، ّ
 .ُّالتنظيم خيل بحسن التحصيل
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ًكام أن االستطرادات الكثرية هي األخرى تسبب خلال كبريا يف البيان أيضا ً ً ّ ُ ُ، 
 .ّحيث تأخذ مساحات كبرية من أصل املادة فيكون رضرها أكرب من نفعها

ّوأما العامل الرابع وهو قوة التمثيل فهو من األمهية بمكان ً ألن كثريا ّّ
ُمن الطلبة يفتقـد روح التجريـد نتيجـة ازديـاد تعلقاتـه وأنـسه بـاألمور  ُ ّ

ّومن هنا نفهم أسباب ضعف التلقي لدى الكثري مـن الطلبـة يف ، ّاحلسية
ّالعلوم العقلية نتيجة أنسهم الشديد باحلسيات ّولعل مـن أهـم أسـباب ، ُ ّ

، ّتصورية ال التصديقيةاعتامده الكبري عىل اجلنبة ال: ّقوة الدرس احلوزوي
ّوالتصور مرتبط بالتجرد  .ّوالتصديق مرتبط باحلس، ّ

ُوعليه ينبغي لألستاذ أن يراعي طلبته يف هذا املضامر عنـدما يريـد أن  ُ
ّينقلهم إىل مطالبه الدقيقة التـي حتتـاج إىل الكثـري مـن التعمـل الـذهني، 

ًمثيل قريبـا مـن وكلام كان الت، وذلك من خالل التوسل باألمثلة التقريبية
ًروح املطلب العلمي، كان ذلك كاشفا إنيا عن حسن بيانه ًّ. 

ّوأما العامل اخلامس وهو الربط بني فقرات املطلب الواحد فإنه مـن  ّ
ًأهم العوامل مجعا وتفريقا ً  .وبدونه يفقد الدرس هدفه وينتفي غرضه، ّ

 حـدبدون الربط الوثيق سوف تبقـى فقـرات املطلـب الوا: ُبعبارة أخرى
ٍال  سمن وال  غ  من جوع{ًأشالء متناثرة وجودها  ُ ْ ِ ِ

ْ ُ َُ ُ ِ  ).٧: الغاشية  (}ْ
ّوأما مقدار احلاجة للتكرار وهو العامل السادس وليس األخري فـإن  ّ
ُاملبالغة فيه فضال عام يوجده من حالة ملـل وضـجر فإنـه يربـك صـورة  ُّ ً

ّضـعف التلقـي وكلـام ، ّالبيان احلسن وجيعل الطالب يف منأى عن التلقي ُ
ُبسبب عامل خاص باألستاذ، فهو عادة ما يرتبط بالبيان ّ. 

منهـا التنبيـه ، ُوهنالك عوامل أخرى ذات عالقة ولو نـسبية بالبيـان
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وحــسن الــصوت ومــدى ، املتواصــل للطلبــة بغيــة االلتفــات للــدرس
والتطبيق الصحيح يف أثنـاء قـراءة ، وعدم ترك األفكار مبتورة، جهوريته

 .ُور أخرى ال يسع املقام الوقوف عندهاُوأم، املتن
ّواآلن وبعد هذه اجلولة التوضيحية ألهم عوامل البيان احلسن نعود إىل 

ّد األسـتاذ يف بيانـه التدريـيس عـىل مـستوى الـسطحني األوّما عليه السي ل ُ
 .)١(والثاين

ّأما العامل األول فام تقدم منا كفيل ببيانه ّوأما يف ما يتعلق باإلمجـال ، ّ ّ
ّالتفصيل فيكفينا أن نتحقق من ذلك يف أي درس ترشحيي يف اللمعـة أو و ّ

ِّوهو عادة ما يعرب عن ذلك بقولـه، ّاملكاسب حيث سنجد عينة واضحة ُ :
ّنجيب اآلن بنحو الفتوى وسيأتينا التفصيل يف حمله ُ. 

ُفالفتوى هي تعبري لطيف يشري به إىل اإلمجال بقرينة التفصيل اآليت يف 
ّما يأيت تفصيل الكالم يعود بالطالب إىل حمل اإلمجال لبيان رس وعند، ّحمله ّ

ّاإلمجال يف ما تقدم ورس التفصيل يف ما حان وقته ّ. 
شري إىل موضـع  ُـومن امتيازاته يف مورد اإلمجـال هـو أنـه عـادة مـا ي ّ

ّليرتك للطالـب املجـد املثـابر ممـن مل ، التفصيل باجلزء والصفحة والسطر
ولـذلك جتـد ، ًة العـودة إىل التفـصيل اختبـارا هلـميكتفوا باإلمجال فرص

ًالــبعض مــنهم يف الــدرس الالحــق يطلــب توضــيحا لــبعض املطالــب 
                                                 

ّد األستاذ من األساتذة القالئل جـدا ممـن وفــقوا لتـدريس ّجدير بالذكر أن السي )١( ًُ ّ ُ
ّاللمعة الدمشقية واملكاسب املحرمة والبيع بصورة موثقة  املكتبـة  لهحيث حتتفظ ، ّ

وهذا يعني ، ُالصوتية بدورة تدريسية يف اللمعة وأخرى يف املكاسب املحرمة والبيع
 .   جعلها اهللا تعاىل له صدقة جارية، أن الفائدة كانت والزالت قائمة
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فيستجيب هلـم ولكـن ، ُالتفصيلية التي راجعها بنفسه وعرس عليه فهمها
ًحرصا منه عىل عدم نقض الغرض الذي عىل أساسـه ، بعد انتهاء الدرس

 . ّأمجل وعىل أساسه فصل
ٍفهو مراع  ٍملوردي اإلمجال والتفصيل بنحـو مل أعهـده يف غـريه ُ ، ّالبتـةَ

شكل حجـر الزاويـة يف تتميامتـه الدرسـية للمتـون  ّولعل هذا العامـل ي ُـ ّ
ًاحلوزوية فقها وأصوال وفلسفة وعرفانا ضمن سقفها املناسـب هلـا ً ًً بـل ، ُ

ًإنه يـستغرق وقتـا قـصريا . ّضمن سقفها االستثنائي عىل األعم األغلب ً ّ
ّيا بالنسبة لغريه من األساتذة ويضمنه باملطالب املكثفة واملعلومات وقياس ًّ ُ

 .ّالغنية وببيان ساحر كامء فرات سائغ رشابه
ّيقال بأن السي ً كان يف إمجاله غنيا ويف بيانـه سـاحرا ويف &د اخلوئيُّ ً ّ

ُوهذا ما كان يؤكده لنا سـيدنا األسـتاذ ووجـدنا آثـاره يف ، ًوقته مقتصدا ّ ُّ
وكـان ، ومل نرشـف زالل معينـه،  ولكننا مل نعايشه عن كثب&ّمصنفاته

ًلذلك الفوت حرسة مل حيرقنا هليبها بعد أن هنلنا من معني احليـدري علـام  ٌ
ّوفهام وبيانا عز نظريه ً ً)١( . 

ً وأما االستطرادات اجلانبية فإهنا إن وجدت فهي قليلة جـدا ّ وهـذا ، ّ
كـام يقـع فيـه الـبعض حيـث ّالقليل منها يصب يف صالح بيان مطالبه ال 

ّوأعظم ما يف استطراداته هو أهنا حتمل ! ّتصب مطالبه يف بيان استطراداته 
ًنفسا أخالقيا تربويا مؤثرا ّ ً ً ّوقد كنا ونحن يف حمرض درسـه نرتقـب تلـك ، ً ّ

                                                 
ُالزال حسن بيانه هو احلاكم الفعيل يف كل ما يقدمه )١( ونحن ال نعدم توضيح ذلك ، ّ

 - وبـال اسـتثناء-ّيكفينا يف ذلك أن نتابع أي حلقة و، حتى لغري أهل االختصاص
 .  »مطارحات يف العقيدة«من برناجمه املليوين يف مشاهديه وهو برنامج 
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ّوالتي طاملا كان يعرب عنهـا بكلمتـه املـأثورة، ًاالستطرادات الثمينة جدا ُ :
 ).بني قوسني(

ُوتعويذات ورقيات ـ إن جاز التعبري ، عاالت واستنهاضاتّإهنا استف
ّـ نحوط هبا قلوبنا الصدئة ّفتنفتـل سـابحة يف آفـاق علويـة غيبتهـا عنـا ، ُ ّ ٍ ً

 .)١(ّجفوتنا ومتزع قلوبنا
ّوأما قوة التمثيل فإهنا امللمح البارز يف مجيع رشوحاته ُولـست أريـد ، ّّ

ُما أريـد أن ألفـت النظـر إىل ًأن أقف عند هذا العامل احليوي كثريا بقدر 
ل ،  هبـذه الدرجـة واالهـتاممّالبتةخصيصة مل أملسها يف غريه  ّوهـي أن ج ُـ ّ

ّفهو ثقيل التمثيـل بـام هلـذه ، متثيالته كانت يف عامل القرآن والسنة الرشيفة
ًوإين أقطع جازما بأننا لو اقتطعنا مـن مجيـع رشوحاتـه ، الكلمة من معنى

ما ساقه يف متثيالتـه مـن اآلي القـرآين واألثـر بل من نصفها بل من ثلثها 
الروائي وتوضـيحاهتام خلرجنـا بكتـاب جليـل يف فهـم القـرآن والـسنة 

 .)٢(الرشيفة
ًوأما قوة الربط بني فقرات املطلب الواحـد فكفـى بنـا شـاهدا عـىل  ّ ّ

ّذلك، ما يتوفر عليه الطالب املحصل يف درسه ّحيث ال تقل نسبة الفهـم ، ّ
ُد األستاذ احليـدري يف حمـرض ّباملئة مما قاله السي) ٩٠(ىل إ) ٨٠(عادة عن 

                                                 
، »ع قلو  م وتز د م   ا ـديث  ـسمعتم مـا أسـمعّ وال تمز« : ’سول اهللاقال  )١(

 .٢٦٠٥ ص٣ج : حممد الريشهريللشيخ ميزان احلكمة : انظر
ّه عىل طلبته الفضالء بتويل هذه املهمـة التنقيبيـة والتحقيقيـة يف آن وهذا ما اقرتح )٢( ّ

ّإلحتاف املكتبة اإلسالمية بنموذج جديد مـن رشوحـات الكتـاب والـسنة ، واحد
 .الرشيفة
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ّد األسـتاذ فإنـه سـوف ّوإذا ما عاد الطالب وراجع ما قالـه الـسي، درسه ُ
ومــا ذلــك إال لفاعليــة ودور هــذا العامــل ، باملئــة) ٩٠(يتجــاوز نــسبة 

ُاجلوهري الذي تدور يف فلكه العوامل األخرى لتـشكيل لوحـة اإلبـداع 
ُواملسامة اصطالحا بحسن البيان، لب العلميةيف عرض املطا ً ّ. 

سبب  ّوأما مسألة التكرار يف عرض املطلب الواحد والتي عادة مـا ت ُـ ّ
التكـرار ـ وإن كانـت موجـودة يف : ّفإهنـا ـ أي، ًنوعا من امللل والـضجر

ًجممل دروسه احلوزوية إال إهنا ال خترج عن كوهنا تكرارا صوريا ً ّ ً وذلـك ، ُ
فهـو ـ وعـادة مـا يـضطر ، س املفردات واألمثلـة الـسابقةّلندرة تكرر نف

لذلك بدافع املسؤولية جتاه طلبته ـ إنام يلجأ للتكرار وبتلك الطريقة غـري 
ّاململة؛ لشعوره العميـق بـرضورة إيـصال املطالـب كاملـة وبكـل أمانـة  ّ

ّفيجند كـل طاقاتـه ووسـائله للوصـول إىل غايتـه النبيلـة، لطلبته ّ وهـو ، ُ
ًملتفت جدا ّ إىل خطورة التكرار وأثره السلبي عىل تلقـي الطلبـة ولـذلك ُ

رد  ّحياول بدربته وخربته الطويلتني وفنه البديع وموهبتـه الـصقيلة أن جي ُـ ُّ
ّالتكرار من كل سيئاته وحماذيره ّ. 

بعـد أن ، ّهذا ما يتعلق باملستوى الثاين وهو ما أسميناه بحسن البيـان
ّبينا املستوى األول وهو ما يتعل ّ ًلنـصل أخـريا إىل احللقـة ، ُق باألسـلوبّ

ّاملهمة يف كل ذلك وهي املستوى الثالث ّوالـذي عربنـا عنـه بـام يتعلـق ، ّ ّ
م ، باملضمون ّفإن فيه تفصيالت كثرية جدا سـوف نحـاول إجيازهـا ولــَ ً ّ

 .أطرافها وفق ما تقتضيه احلاجة وما يسمح لنا به البحث
ُوهنا يمكن أن نوجز ذلك بعرشة عوامل وهي ما أمكننا التقاطه من ، ُ

ّوبعبارة أخرى أصح وأدق. ًدروسه الفقهية ملعة ومكاسب ّ هي ما سمح : ُ
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 :ّأما هذه العوامل فهي. لنا البحث باستعراضها
 .  جتذير املسائل.١
ّ بيان أمهية املطالب وما يرتتب عليها من ثمرات علمية وعملية .٢ ّ 
 . لمية مزج العلوم املختلفة يف رشح املطالب الع.٣
ّ قوة تفكيك مفردات املتن والكشف عن رس انتقائها.٤ ّ. 
ً قوة احلل والنقض يف حماكمة املتون فضال عن رشوحاته.٥ ّ ّ. 
 . تقديم البدائل الصحيحة بغية استقامة الفكرة وسالمة اجلملة.٦
 .ّ الرتكيز عىل ما هو نافع يف زوايا املطالب العلمية وإبرازه بقوة.٧
ّخلصوم بدقة وأمانة وقوة تبيني مطالب ا.٨ ّ. 
 . رفد الفكرة الواحدة ببيانات علامئية عديدة.٩
 .     الدعم القرآين والروائي يف رشح املتون الفقهية.١٠

ُوهنالك عوامل أخرى عزفنا عنها بغية االختصار من جهة والرتكيز ، ُ
ُعىل ما هو أهم  من ناحية أخرى ّ)١(. 

مــات املــستوى الثالــث وهــو ّواآلن بعــد هــذا اإلمجــال يف بيــان مقو
لشعورنا بـرضورة ، ّاملضمون نأيت عىل بيان النقاط العرش ببيان شبه تفصييل

 .االختصار
 

                                                 
ُوسوف تأتينا يف الفقرات القادمة من بحوث املنهج العلمـي يف العلـوم األخـرى  )١(

ّجمموعة نكات أخرى تـسهم إىل حـد بعيـد يف ُ ّ تـصوير املحـصلة النهائيـة ملنهجـه ُ
وهـو مقـدار يـسري مـن ذلـك البحـر املـتالطم ، بحدود فهمنا واطالعنا، العلمي

ًاألمواج علام وعمقا وبيانا ً ً. 
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   ذير ا سائل: ًالّوأ
ّتقدمت اإلشارة هلذه النكتة املـضمونية يف بيـان شخـصيته العلميـة ّ ،

إرجاع املسألة املبحوث فيها إىل جذورها التأرخيية ومناخـات : ونعني هبا
ّوهذا ما جيعل الطالب عىل مقربة وبينة من أصل املسألة ومقـدار ، نشوئها

 .الرتاكامت العلمية التي أحاطت هبا من قبل املوافقني واملخالفني
دركها أصـحاب  ُـوهذا الوقوف التأصييل له ثمرات علميـة نفيـسة ي

ّفإن السري التأرخيي للمسألة العلميـة لـيس جمـرد عمليـة ، ّالفن والصنعة
وإنام هو عملية ، كام هو حال القصص واألحداث التأرخيية،  حمضةرسدية

ّتنوهيية إىل مستويات الفهم والنضج العلمي الذي مر بـه األعـالم وهـم 
 .يتناولون هذه املسألة العلمية أو تلك

ُومن خالل ذلك يمكن للباحث أن خيترب قدراته العلمية وما انقـدح 
 . ّعريف احلاف باملسألة الواحدةيف ذهنه قبل الوقوف عىل ذلك الركام امل

ّوال ريب يف أن هذه اخلصوصية حتتاج من الوقت واجلهد الكثري مـن 
َاملتصدي للتدريس السيام يف املسائل التي مل يعرف من القائل هبـا ُ ّ وهـذا ، ّ

ًاألمر وإن بدا للوهلة األوىل أن دائرة االبتالء به حمدودة جدا يف البحـوث  ُ
ّفـإن الـصياغة ، ض بمتابعة األقوال وصياغة املسائلّالفقهية إال أنه منقو

ّالفقهية عىل مستوى املتون ـ كام تقدم بنا ـ جاءت متأخرة عن عرص النص  ّ ّ
  ولذلك فاملـسألة قائمـة واالبـتالء هبـا ^السيام يف مدرسة أهل البيت
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 . ًبل هو متواصل تبعا لتوالد املسائل الرشعية، واقع
ً ذاتـه يمثـل مـستوى علميـا جـديرا ّوعليه فتجذير املسائل هو بحـد ً ّ ُ

وال خيفى عىل املطلع حجم املـسائل ، ًوجديرا باملتابعة واملواكبة، باالهتامم
ًـ كام ونوعا ـ التي غابت جذورها عىل الباحثني ألسباب خمتلفة اليـسعنا  ً

 . الوقوف عندها
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  ب عليها من ا مراتّية ا طالب وما ي تّبيان أهم: ًثانيا
ًف التعليمي القريب واملفيد أيـضا هـو وقـوف الطالـب عـىل ّإن اهلد

فاملسألة التعليمية ليست مسألة فوضوية تراكميـة ، ّأمهية ما يبتغي حتصيلة
ّوإنـام هـي بنـاء ترتيبـي متناسـق للشخـصية ، تنتهي عند أخـذ املعلومـة

ّومن هنا تربز رضورة بيان أمهية املطالـب العلميـة ومـا يرتتـب ، العلمية
 .ّثمرات خمتلفة ومتنوعة علمية وعمليةعليها من 

ّوال ريــب يف أن هــذه الرتبيــة العلميــة الرصــينة ســتجعل الطالــب 
ًاملحصل أكثر التفاتا إىل مطالبه العلمية وأكثر ارتباطا هبا ً ّ. 

ّإن عدم الوقوف عىل أمهية املطالب العلمية ومعرفة جدواها وآثارها  ّ
بل سوف جيعل ، مي من حمتواهُسوف يفرغ املسألة العلمية واهلدف التعلي

ّاملتعلم مصداقا فعليا مقاربا ألولئك الذين محلوا التوراة ثم مل حيملوها ُ ُ ً ً ً)١(.  
ّكام أن هذه املعرفة الـصورية القـرشية عـادة مـا تعـرض حاملهـا إىل  ُ
ُمطبات معرفية ربـام تفـيض بـه يف مناسـبات عديـدة إىل نتـائج ال حتمـد  ُ ّ

ّفخ اجلهل املركبّأقلها الوقوع يف ، عقباها وأعظمها االنحراف اخلطـري ، ّ
ّويمكنك إجراء إحـصاء لكـل الـذين ختلفـوا عـن ، ّواخلروج عن اجلادة ّ ُ

ّركاب احلق وعىل مر التاريخ فإنك سوف جتد هذه النكتة حارضة بقوة ّ ّ. 
                                                 

ًمثل ا ين  لوا ا وراة  م  م  ملوها كمثل ا مار  مل أسفارا{: قال تعاىل)١( َُ َ َْ َ ُ ُِ ِْ َْ َ
ِ
َ َِ
ْ

ِ
َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َُ   َ ِ  ).٥: ةاجلمع (} 
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ّد األستاذ شديد احلرص عىل بيـان أمهيـة مطالبـه ّومن هنا نجد السي ُ
وشديد احلرص عىل الوقـوف عـىل ، وتوضيحهاالعلمية قبل وبعد بياهنا 

ّالثمرات العلمية والعملية القريبة من ذهن املتلقي ليكـون الطالـب أكثـر 
ًوثاقة وارتباطا بتحصيالته العلمية ولتجنيبه الوقوع يف تلك املطبات التي  ً

 .ُال حتمد عقباها
ًجدير بالذكر أن هذا األسلوب القيم يمكن أن نقرأ من خاللـه بعـدا ُ ُ ّ ُ 

ًمعنويا رفيعا وهو جنبة العمل املتامشية مـع جنبـة العلـم والتـي بـدوهنا ، ً
 .  ًيصبح العلم وباال عىل صاحبه
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   زج العلوم ا ختلفة: ًثا ا
ّوأما مزج العلوم املختلفـة وبيـان جـدوى التحـصيل املتنـوع الـذي  ّ

فذلك إنام يكون من خالل التطبيق العمـيل ، ُيطالب به الطالب احلوزوي
ّلتتـشكل ،  يف مزج املضامني املتنوعة وصقلها يف رحى املطلب الواحـدله

وهـذه العمليـة ، للطالب رؤى خمتلفة يف تقليب وجـوه املطلـب الواحـد
وقدرة عالية عىل الضبط والربط  )١(الرتكيبية حتتاج إىل موسوعية ختصصية

                                                 
ً يف املقام رضوري جدا»التخصصية«قيد  )١( ّفهو قيد احرتازي البد منه إلخراج مـا ، ّ ّ

ّيدعيه البعض من كفاية الثقافة العامة يف العلوم املقدماتية يف قراءة الـنص الـديني  ّ ّّ
ومـن هنـا نفهـم احلـرص ، قراءة ختصصية واخلروج منه برؤيـة علميـة صـحيحة

ّالعلميـة الـشيعية يف البنـاء املقـدمايت لطلبـة العلـوم الشديد الذي عليه احلـوزات 
ّالسيام ما كنت أالحظه بقوة يف حوزة النجف األرشف، الدينية حيث يدرس فيها ، ُّ

، ُوربام أكثر يف مواضع أخـرى، ُالطالب ثالث دورات يف العربية وأخرى يف املنطق
 والدراسـات إال أهنم يضعف عندهم االهتامم بعلوم القـرآن واحلـديث والعقيـدة

، ُنتيجة تركيزهم الشديد عىل الفقه واألصـول، العليا يف الفلسفة والعرفان النظري
بخالف ما عليه احلال يف حوزة قم املقدسة التي أولت العلـوم القرآنيـة واحلديثيـة 

ًوالعقائدية والفلسفية والعرفانية اهتامما بالغا حتـى  أصـبحت لـدهيم جامعـات ، ً
ّومؤسسات عامة وخاصة  ُفالـصناعة الفقهيـة واألصـولية يف حـوزة ، تعنى بذلكّ

ًالنجف األرشف متقدمـة نـسبيا عـىل غريهـا واالمتـدادت املعرفيـة والـشمولية ، ّ
ّواملوسوعية التخصصية يف حوزة قم متقدمة عىل غريها من احلوزات قاطبة وهذا ، ّ
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قاربـة ًودربة وممارسة كبرية وخربة عالية يف مزج النتائج املختلفة علـام املت
 .ًموضوعا

ولذلك نجد من خالل متابعتنا اجليدة للنتـاج التدريـيس ألسـاتذتنا 
وعلامئنا األكابر أن هذه اخلصوصية والفن الرتكيبـي يف عـرض املطالـب 

ولكنه ، وهذا ال يقدح بعلمية أحد منهم، العلمية متوفرة عند القليل منهم
ًربام يشكل نقطة وامتيازا يف مراتب األعلمية ّ علمية ال تقترص عىل ما فاأل، ُ

فتلك جمرد كواشـف ، ّهو شائع منها عىل ألسنة الناس من الشهود والبينة
ًإنية ال تؤسس ليشء من العلمية فضال عن األعلمية ّ ُ ّ. 

فخصوصية املـزج بـني العلـوم املختلفـة يف تـصوير ، ّوعىل أي حال
شكل ّاملطالب العلمية عىل مستوى الـسطح الثـاين والـسطوح العاليـة ت  ُـ

ًامتيازا واضحا يعجز عن نيل مراتبه الكثري وإن حاولوا ذلـك وإن كـان ، ً
 .ًأصل املحاولة منهم حمسوبا هلم

ّوفيام يتعلق بسيدنا األستاذ احليدري فيكفينا مـن ذلـك انتخـاب أي  ُ ّ
أو الـسطح الثـاين ) اللمعة الدمـشقية(حصة درسية له من السطح األول 

ُحقيقيـة وحتقيقيـة ممـا نثبتـه لـه يف لتقف معنا بصورة ) املكاسب والبيع(
ُوأمامك العدد الذي ال يمكن لنا إحصاؤه من طلبته عـىل خمتلـف ، املقام

                                                                                                                   
َّالتنوع املعريف والتحصييل ترك آثارا متفاوتة لعلنا نوفق إلبرازها ًُ ، ّ يف دراسة مستقلةّ

ّوما يساعدين عىل ذلك هـو أين قـد درسـت املقـدمات والـسطح األول ونـصف  ُ
والنـصف الثـاين مـن الـسطح الثـاين ،  السطح الثاين يف حـوزة النجـف األرشف

والتخصص العايل يف علوم القرآن يف حـوزة قـم ) البحث اخلارج(والسطح العايل 
 .     ّاملقدسة
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ّاملراحل واألعامر ليكونوا شهود عيان وبينات صـدق عـىل مـا خيـرج بـه 
ًالطالب من مطالب حمكمة ومعلومات مجة حيتاج منـا مجعهـا فـضال عـن  ّ ّ

ٍحتقيقها إىل أيام وليال طوال  . نصل وقد ال نصلوقد، ّ
ّإن هذه اخلصوصية النادرة التحـصيل تكـشف لنـا بقـوة عـن مـدى  ّ

ُالضبط املقدمايت الذي عليه األستاذ املوصوف بذلك وتكشف لنـا عـن ، ّ
ُحجم االلتفات والدقة التي كـان عليهـا األسـتاذ يف حتـصيالته العلميـة  ّ

 السابقة 
ّوجدير بالذكر أن هنالك جمموعة غري قليلة قد حلت  هلم إشكاالهتم ُ

ُالعلمية نحوا ومنطقا وعقيدة وفلسفة وعرفانا يف دروس سيدنا األسـتاذ  ً ً ً
ُالفقهية واألصولية فضال عن دروسه التخصصية األخرى التي مل يزامحـه  ُ ًُ

 .فيها أحد من أساتذة احلوزات العربية
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   انتقائهاّة تفكيك مفردات ا   وا كشف عن  ّقو: ًرابعا
ستاذ املتخصص يف فهم املطالب العلمية الدقيقـة ولكنـه ُربام يربع األ

، ًوربام حيصل العكـس متامـا، يعجز أو يتلكأ يف تفكيك املتن املراد رشحه
والتفكيك اجليد دون ، وهذا التفرد يف الفهم الرصني دون التفكيك اجليد

 .وهو ما ينسبه البعض إىل مسألة البيان، الفهم الرصني جتده كثري الوقوع
ا اجلمع بني الفهم الرصني والتفكيك اجليد والدقيق فلـه عينـات ّوأم
وإنـام نحـن ، ولسنا بصدد تناول أسباهبا وطـرح سـبل عالجهـا، حمدودة

 .ّبصدد بيان ما عليه احلال بشكل توصيفي
ّوهنا أود أن أبني املراد من الفهم الرصني والتفكيك اجليد والدقيق ُ ّفإن ، ّ

ّ كام أن التفكيك املفردايت واجلميل للـنص ،حرص الفهم بصورة واحدة عسري ُ
ّوهلذا االخـتالف اجليـد ، ًالديني أو العلامئي ال يأخذ صورة واحدة أيضا

 ولذلك سوف نقرص، نفسه أسباب عديدة لسنا بصدد رسدها يف املقام يف
 .ّاحلديث عىل بيان ركائز الفهم الرصني والتفكيك اجليد بصورة نظرية

 :دهّأما الفهم الرصني فعام
 :ّ القراءة الصحيحة للنص واإلملام بموقعه الرتكيبي ضمن ما ييل.١
ُفيالحظ ما يكتنـف ، َّ وحدته املوضوعية املعرب عنها بوحدة السياق)أ

ّسواء مـا تعلـق منهـا باالقتـضاء أم ، ّالنص املقروء من قرائن ومالزمات
ىل تكامل وهذه الرعاية والعناية بوحدة السياق دليل ع، التنبيه أم اإلشارة
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ّولعل من امتيازات املفرس الكبري الطباطبائي عنايته الفائقـة ، ّودقة القراءة ّ
ّوسوف تكون لنا وقفة أخرى عند السياق وأمهيته عند ، )١(بوحدة السياق ُ

 . ُالوقوف عىل املنهج العلمي للسيد األستاذ يف جمال التفسري
ذا الـنمط وهـ، ّ البناء العام ملوضوعات ومـسائل العلـم الواحـد)ب

 .القراءيت حيتاج إىل قدرة عالية يف التصور والضبط 
واحلــدود املنطقيــة ،  الوقــوف عــىل اخلطــوط البيانيــة للموضــوع.٢

 .للعناوين الرئيسية
فـال يـضع ، ّ الفصل بني البحوث املقدماتية والبحـوث األصـالية.٣

 .  أحدمها موضع اآلخر
لكـي ال ، ة هلـا الوقوف عىل النقوض املحتملة والردود الـصحيح.٤

 . يتعاطى مع نتائجه بروح املوجبات الكلية
فالنص ، ّ التعاطي مع النص أو املتن املقروء بحسب جهة الصدور.٥

ــي ــنص الروائ ــتن العلامئــي ، القــرآين غــري ال ــنص الروائــي غــري امل وال
 .التخصيص

ّومن الواضح أن جهة الصدور ذات صلة وثيقة بصحة النص وعدم  ّ
كام ، لتعاطي مع املتون العلامئية وكأهنا نصوص رشعيةفال ينبغي ا، ّصحته

                                                 
طباطبائي بوحدة السياق يف اآليات القرآنية يف معظـم تفـسريه ّلقد متسك السيد ال )١(

ًحتى أنه قد أشار إىل السياق يف سورة النبأ مثال إىل أكثر من عرشين موردا، امليزان ً ،
ّفالسياق عىل حـد تعبـري ، ّوهذا ما يكشف لنا مدى أمهية ذلك ورضورة االلتفات

تفـسري قـرآن (تـسنيم  :انظـر. الشيخ جوادي اآلميل هو اهلدف األقـىص لآليـات
 .١١٣ ـ ١١٢ ص ١ج: للشيخ عبد اهللا اجلوادي اآلميل، )كريم
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 .ًال يصح العكس أيضا
ثم مقارنتها بـالقراءات ) السابقة( تسجيل نتائج القراءات األولية .٦

ّد مـن صـحة مـا تقـدم منـه وإضـافة النتـائج ّللتأكـ) الالحقـة(الثانوية  ّ
 .)١(اجلديدة

 :ّوأما التفكيك الصحيح والدقيق فعامده
ويف معانيها ، )اللغوية(ّردات النص يف معانيها األولية  وضوح مف.١

 .  والفصل بني املعاين احلقيقية واملجازية) االصطالحية(الثانوية 
وبيان الوجوه املحتملـة يف صـورة ، َ النظر الدقيق يف عود الضامئر.٢

 .اختالف جهة عود الضامئر
رة وجـود ً التحقيق يف أصل املفردات ـ ما مل تكـن قرآنـا ـ يف صـو.٣

 . ًوهذه النقطة هلا صلة وثيقة بالفهم والتفكيك معا، طبعات خمتلفة
ّفاألول ليس إال إمجـال مـا تقـدم ،  الفصل بني التطبيق والتفكيك.٤

وإن كـان ، والثاين هـو رشح قـائم بنفـسه، رشحه من خالل املتن املقروء
 احلاصل عادة بني األعالم هو الرشح والتطبيق وليس الرشح والتفكيـك

 .ثم التطبيق
ولـيس ، ّإن التطبيق هو مرحلة متأخرة عن أصل الـرشح والتفكيـك

ّفـإن التفكيـك يمكـن أن يكـون طريقـة ، ًهو تعبريا آخر عـن التفكيـك
تدريسية قائمـة بنفـسها ولـيس حلقـة تكميليـة كـام هـو احلـال بالنـسبة 

 .للتطبيق
                                                 

ُ من أعالم األمة ممن جبلت شخصيته ّوهذا العمل املضني اليقوم به إال األوحدي )١( ّ ُ
 .العلمية عىل فضيلة التحقيق
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فيفرتق ُوعادة ما يستعان بالتفكيك أثناء الرشح األويل للمتن املقروء 
 .وهذه الفروق الدقيقة تأيت بالدربة واملامرسة العملية، ًكليا عن التطبيق

بعد هذه اجلولة التوضيحية نصل إىل مرادنا وهو التحقق مـن هـاتني 
ّهـل مهـا حارضتـان يف درس العالمـة ، الفهم والتفكيـك، اخلصوصيتن

 احليدري بشكلهام الدقيق أو بنسب معينة ؟
ويف ، ًعظم دروسـه وبـصورة متميـزة جـدامها حارضتان يف م: أقول

، ّصورة فقدان أو ضعف اجلنبة التفكيكية فذلك ملقتضيات املادة الدرسية
ًكام لو كان املتن املقروء ليس متنا درسيا بشكله ومفرداته وإنـام هـو مـتن  ً

ّأو أنـه مـتن دريس عـىل الـصعيدين ولكـن مجلـة مـن ، ّدريس بمضمونه
ولـذلك ، لوقوف عندها يف الدروس السابقةّعبارات املتن املقروء تقدم ا

ُفليس من الصحيح أن يرتب البعض نتائج مفصلية عىل حلقـات منتقـاة 
 .من دروسه التخصصية

ُد األستاذ ّوهذا هو السبب الرئييس الذي من أجله ال يرتيض السي
ألن احلضور ، بدخول الطلبة اجلدد يف وسط رشوحاته التخصصية

شبهات كثرية وإشكاليات حتتاج إىل عودة ّاملتأخر سوف خيلق للطالب 
ّبل إن احلضور ، ّجديدة إىل أوليات املطالب التي تقدم الوقوف عندها

ألن أصل ، املتأخر سوف ينفي الغرض احلقيقي من أصل احلضور
وهذان األمران يعرس ، احلضور قائم عىل أساس االنتفاع والتحصيل

ّمتأخرا، اشتدت اإلشكاليةوكلام كان احلضور ، حتققهام باحلضور املتأخر ً ّ ،
وهؤالء ، ّوكلام كان احلضور غري منتظم اشتدت وتعمقت اإلشكالية

ُد األستاذ بالوقوع يف الفهم اخلاطئ والتناقضات ّالذين يرمون السي
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ّالعلمية هم من رواد احلضور املتقطع أو احلضور املتأخر أو احلضور 
ّسببه هؤالء من أرضار ُيوال شبهة وال ريب بام ، )١(االنتقائي املبعثر

، ّجسيمة ألنفسهم وللصالح العام واملجريات العلمية والسمعة احلوزوية
 . ّوالحول والقوة إال باهللا العيل العظيم

ّفالفهم الرصني حارض بقوة يف مجيع دروسه التخصـصية، ، ٍّوعىل أي
 .ّوالتفكيك والتطبيق حارضان بحسب مقتضيات املادة واملتن املقروء

                                                 
ًالبعض كان حيرض لدى السيد األستاذ بـصورة فوضـوية جـدا أو بـصورة رمزيـة  )١( ُ

ُحيرض لديه شهرا أو أقل يف األصول: ً مثال،ًجدا ّ ، وآخر يف الفلسفة، وآخر يف الفقه، ً
لكي يتمكن من القول بعدها بأنه من تالمـذة ، وآخر يف التفسري، وآخر يف العرفان
ّفذلك أمر سوف يتكفل هو بفضحه ، وليست املشكلة يف مقاصده، السيد احليدري

نام املشكلة تكمن يف نسبة ما يقوله إىل السيد وإ، أمام املأل وهو يتلو جهاالته عليهم
، ُاألستاذ من مدعيات باطلة قائمة عىل أساس القراءة الناقصة واحلـضور الرمـزي

فيأخذ الناس ما يقولـه أخـذ ، ُقال سيدنا األستاذ احليدري كذا وكذا: فيقول للمأل
 الناس مـن ّوقل يف، املسلامت باعتبار وثاقته عندهم ووثاقة الناس بالسيد احليدري

ًيكون حمققا فيقع البعض يف شبهات وإشكاليات وقد كنت يف السابق أعرتض يف ، ّ
ًولكنـي وجدتـه حمقـا عنـدما ، ّنفيس عىل رفضه املتكرر للحضور املتأخر للـبعض ّ ُ

بخـالف ، ال أجد اجلرأة بمواجهة الـبعض ّولكني، ابتليت بذلك يف حمرض درويس
وكم مـن ، ّالح العام للطالب واملجرى العلميّما هو عليه من اجلرأة يف احلق والص

ّمرة ومرة أقول يف رسي ّ ّفأجترع السم مع سـبق اإلرصار ! أين احليدري من هذا ؟: ّ ّ
 !ّوالرتصد
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    عن  وحاتهً وا قض    اكمة ا تون فضالّقوة ا ل: ًساخا 
ّال خيتلف اثنان يف مدخلية احلل والنقض يف رسم مالمح الشخـصية 

ّبل إهنام كاشـفان إنيـان عـن حجـم امللكـة والقـدرات ، العلمية الرصينة ّ ّ
ًالعلمية التي عليها طالب العلم عموما واألستاذ خصوصا ُبل ال يتصور ، ًُ

ّولذلك إذا ما أريد التلـويح بقـوة ، لشخصية العلمية بدون ذلكتكامل ا ُ
ّملكة االستنباط  ألستاذ ما فإنه يقال عنه بأنه يمتلك قدرة عالية يف احلـل  ُ ّ ُ

ًوال ريب أن احلـل هـو األكثـر امتيـازا ومكانـة مـن الـنقض، والنقض ّ ،
ّحلـل ّيف حـني إن ا، فالنقض هو أشبه ما يكون يف مرتبته باجلواب املبنـائي

والفاصلة كبرية بني اجلـواب املبنـائي ، هو أشبه ما يكون باجلواب البنائي
 .الشكيل وبني اجلواب البنائي املضموين

ّواحلل والنقض قائامن عىل قدم وساق يف مجيـع بحوثـه التخصـصية 
ًحتى عىل مستوى الـسطح األول فـضال عـن ، والتي منها أبحاثه الفقهية

 .ةالسطح الثاين والسطوح العالي
ًوهذا احلضور الشديد هلاتني اخلصوصيتني يف كـل موضـوع تقريبـا ّ، 
 ّوالتنقل بينهام بصورة استثنائية بـصورة يقـرص عـن وصـفها وتـصويرها

ّالبيان، ما هو إال دليل قاطع عىل ما يمتلكه السي  ُد األستاذ من قدرة علميةّ
ّالسيام وأن دوائر احلل ال تأخذ ش،  رفيعةطعالية وملكة استنبا ًكال ونمطـا ّ ً

ًوأشد ما يلفت النظر يف حله لبناءات اخلصوم علميا هـو حركتـه ، ًواحدا ّ ُ ّ
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 .ّ البسيطة واملركبةةالرسيعة ومرونته البالغة يف تصوير األقيسة املنطقي
ًإهنا صورة مذهلة مل أجد هلـا شـبيها أو نظـريا يف مـا رأتـه عينـاي يف  ً

 عن خصوصية النقض التي وقد روى لنا أساتذتنا األعالم، ًاحلوزتني معا
ّكان يتمتع هبا أستاذ الفقهاء واملجتهدين الفقيه الفـذ الـسي ّ  &د اخلـوئيُ

ّإهنا صور عظيمة ، &وكذلك الفقيه العمالق الشهيد حممد باقر الصدر 
ّوإين عىل بينة من أمري يف ، ّوملكات استثنائية اتصف هبا علامؤنا األعالم ّ

ُإثبات ذلك كله لسيدنا األستاذ  ّ وكيف اليكون كذلك ، ّالعالمة احليدريّ
 .      ًوهو ابن املدرستني واحلوزتني معا
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  تقديم ا دائل ا صحيحة: ًسادسا
ُوما نعنيه بتقديم البدائل الصحيحة هو ما يواجهه األسـتاذ يف قـراءة  ُ

ًحيث يقع أحيانا اضطراب يف نظم العبـارات تـؤثر كثـريا ، املتون العلمية ّ ً
ً وهذا االضطراب جتده واضحا يف أكثر من مورد مـن ،عىل جمرى البحث

فهي عىل ما حتمله من تعقيد واضح يف مطالبهـا ، بحوث املكاسب والبيع
ّحتمل تعقيدا آخر يتمثل بالصياغة والنظم وهذا االضطراب حيتـاج مـن ، ً

ّاملتصدي للتدريس قدرة فائقة يف طـرح البـدائل الـسليمة بغيـة اسـتقامة 
وبقـد مـا يمتلكـه املتـصدي مـن روح تأليفيـة ، ةالفكرة وسالمة اجلملـ

ّوتوليفية عالية فإنه يكـون األقـرب إىل إخـراج املـوارد الـسيئة الـنظم يف  ّ
 .املتون املقروءة من ذلك

ُوهذه اخلصوصية األخرى تلمحها بوضوح يف الكثري من رشوحاتـه 
ًإهنا خصوصية حتتـاج مـن املتـصدي روحـا نقديـة عاليـة، التخصصية ّ ّ ،
ّ واضحا عن التقليد األعمى والتربيرات السمجة املتكلفة التـي ًوخروجا ً

ًالتزيد املتن إال تشوها وتعقيدا ً ّ. 
ّواليشء باليشء يذكر، هو أن السي ُد األسـتاذ قـد عرفـت عنـه تلـك ُ ُ

فال يتوانى يف إيقاف الطالب عىل مواضع ، الروح العالية يف حماكمة املتون
فـال خـصوصية إال ، ن صاحب املتنًأيا كا، ّالقوة فيها ومواضع الضعف

وال كشف عن مواضـع الـضعف إال مـع حفـظ الكرامـة ، للعلم وحده
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 ً.هذا أوال، العلمية واالجتامعية للامتن
ّوأما ثانيا فإنه يرسي هذه الروح النقديـة الرفيعـة إىل طلبتـه بكـل قـوة ُّ ّ ّ ً ّ ،

ر وهذه اخلصوصية الرفيعة هلـي أشـه، وكأن األمر مقصود له ومدروس منه
 .    ًوكفى بذلك دليال، )١(يعرف ويشهد هبا القايص والداين، من نار عىل علم

                                                 
ُيطيب يل أن أشهد هبذه اخلصوصية ألستاذ عرفته وتتلمذت عـىل يديـه يف أصـول  )١( ٍ ُ

، اح الالمـي البغـداديُوهو شيخنا األستاذ املثابر نج، املظفر وبعض فقه املكاسب
ًوفاء له وتطبيقا لقوله تعاىل ْفأوفوا الكيل وا م ان وال  بخـسوا ا ـاس أشـياءهم{ :ً ُ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ََ َ ِ

ْ َْ َ َُ ْ{ 
 .٨٥: األعراف
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  ال      ما هو نافع   زوايا ا طالب العلمية: ًسابعا
ّالرتكيز عىل مـا هـو نـافع يف زوايـا املطالـب العلميـة وإبـرازه بقـوة 

ًكيـدا ً بإشارات خفيفة جدا إىل ما هو فضول يف العلم والعمل، تأًمصحوبا
ّمنه عىل هوية النافع عام سواه ُوتنبيها منه إىل عدم االستغراق يف األمـور، ّ ً 

وما ذلك إال مصداق ، ّالتي ال يرض العلم والعامل االستغناء عنهااجلنبية أو 
: ّ حيـث يقـول يف خطبـة يـصف هبـا املتقـني×لقول أمري املؤمنني عيل

سـماعهم   العلـم ا ـافع  ووقفـوا أ،م اهللا علـيهمّا حـرّوا أبصارهم عمـّغض«
  .)١(» م

ّوهنا توجد مسألة يف غاية األمهية وهي عملية تشخيص العلم النافع 
ّوهنا تربز االجتهادات والتمحالت فيضيع الطالـب بـني ، من غري النافع

زمحة االجتهادات ومتاهات املسائل التي بعضها أقرب إىل اجلهاالت التي 
ًال تزيد اإلنسان إال بعدا عن  ًاجلادة والكامل املطلـوب منـه حتقيقـه عقـال ُ ّ

ّولذلك كان وصف املتقني هو أهنم أوقفوا أسامعهم عـىل العلـم ، ًورشعا ّ
ّوكأن غري ذلـك ، ًالنافع الذي ال يزيدهم من مقصودهم األسمى إال قربا
ًمما يسمى علام جمازا داخل يف دائرة التحـريم علـيهم ً ُ وهـذا لـيس ببعيـد ، ّ

ّال سيام أن، عنهم  قد أملع إىل ذلك يف املقطع السابق الذي ×ً اإلمام علياّ
                                                 

  ص ،١٠ ج:، حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيمبن أيب احلديدال ،رشح هنج البالغة )١(
١٣٢. 
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 .حرصنا عىل تدوينه
ًويبقى السؤال ملحا ّ ّكيف يتسنى لنا فرز العلوم النافعة عام سواها؟: ُ ّ 

ّوهنا يمكن االستعانة بعدة أمور، منها السنة الرشيفة ُ ّ ُ. 
دخـل رسـول « :قـال ^عن أيب احلسن موسى بن جعفر، عن آبائه

 :مـا هـذا ؟ فقيـل :فإذا مجاعة قد أطـافوا برجـل، فقـال سجدامل ’اهللا
أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهـا، : مة؟ قالواّوما العال :مة، قالّعال

 ّذاك علـم ال يـرض :’ والعربية، فقال النبيوباألشعاروأيام اجلاهلية، 
 . )١(»من جهله، وال ينفع من علمه

ّوأي نفـع ، امالته املعنويـة نعم، ال ينفع من علمه يف سريه العلمي وك
ّيرجى من ذلك وهو مصحوب ببعد التفقه يف الدين ومن سـلك طريـق ، ُ

ُالتفقه يف الدين أي وقت سيبقى له لينفقه يف تلك األمـور التـي ال ترفـع  ّ ّ
ًجهال حقيقيا وال جتلب له نفعا وال شيئا ذا جدوى ؟ ً ً ً. 

ولكي ، ل للتشخيصفام هو السبي، ولكن العلم غري النافع ال ينحرص بذلك
ًنكون عمليني جدا ينبغي أن نعلق التشخيص بام هو قريب منا فهام وواقعا ًً ّ. 

وحيث ، )٢(ّإن أقرب الطرق وأجداها هو االستعانة بأهل اخلربة يف ذلك
                                                 

 .٥حلديث ، ا٢١١ص١ج: لمجليسلبحار األنوار  )١(
ُهنالك طرق أخرى عزفنا عن درجها لكوهنـا مرتبطـة بالوضـع املعنـوي لطالـب  )٢(

ّمنها أن العلـوم النافعـة البـد أن تكـون داخلـة يف حيـ، العلم ّز اجلـادة وموصـلة ّ
ّوحيث إن الشيطان قد توعد برصد الطـرق املوصـلة للـرصاط ، للرصاط املستقيم

َأل عدن  هـم  اطـك ا مـستقيم{: ّوهو املحكي بقوله تعاىل، املستقيم ِ َ ُ ُْ ُ َ َ َْ َْ ِ ْ َ  :األعـراف (}َ 
ًفإنه إذا ما عاش طالب العلم وسوسة وتبعيدا عن مواصلة السري يف حتـصيل ) ١٦
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ّإن أهل اخلربة كل منهم خبري يف ما اختص به فسوف تكون دائـرة الفـرز ّ 
 ّر من علـم، توسـعت دائـرةّوكلام اختص أهل اخلربة بأكث، حمدودة بذلك

ًفإذا ما فرضنا أن هنالك أستاذا متخصصا يف أكثر من علم فينبغي ، الفصل ًّ ُ
 .ّأن يكون هو األقرب واألدق يف التشخيص واألوسع دائرة يف الفرز
ًفقهـا ، ّفام بالك بمن ختصص بمعظـم العلـوم واملعـارف اإلسـالمية

ًوأصوال وكالما وفلسفة وعرفانا وتفـسريا ً ً ً ً وهـذا مـا هـو عليـه سـيدنا ، ُ
 .ُاألستاذ احليدري

ّوبذلك نـستخلص أن الـسي د احليـدري هـو األقـرب واألصـلح يف ّ
تشخيص ما هو نافع من غري النافع مـن العلـوم إذا مـا قـيس بغـريه مـن 

ّأو هو من ضمن جمموعة حمدودة جدا ممـن تربعـوا عـىل أريكـة ، األعالم ً
 .  )١(العلوم التخصصية العليا

ّقدمناه يف هذا البعد املضموين وهو الرتكيز عىل ما هو نـافع وعليه فام 
ّيف زوايا املطالب العلمية نقصده بقوة؛ نظرا ملا توفر عليه الـسي ّّ ُد األسـتاذ ً

 .ّمن تلك القدرات العلمية والتنوع العلمي يف أرفع مراتبه
ًفيكون تشخيصه ملا هو نافع وتوكيده وتركيزه عليه ليس فضوال منـه 

ً نتاج طبيعي جدا خلزينه اهلائل علام وجتربةوإنام هو ً ّ . 

                                                                                                                   
ًعلم فذلك مؤرش عىل كون العلم الذي يطلبه علام نافعا ً  .والعكس بالعكس، ّ

لشهيد حممد بـاقر والسيد ا، من قبيل السيد اخلميني، ال يتجاوزون عدد األصابع) ١(
ّوالشيخ األسـتاذ املعظـم ، والسيد اجلامع الكامل حممد حسني الطباطبائي، الصدر ُ

 .جوادي آميل
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  ةّة وأمانة وقوّت ي  مطالب ا صوم بدق: ًثامنا
ّوأما تبيينه ملطالب اخلصوم بدقة وأمانة وقوة ّ ٍبنحو تكاد أن جتزم معه ، ّ

ُثم ينقلب عليها حال ونقضا بشكل جيعلك تشفق عىل ، ّبأن سوف يتبناها ً  
ّولكنـه يتأكـد أكثـر يف ، ّاملالصق لكـل دروسـهفذلك هو العامل ، قائلها

 .والتي منها بحوثه الفقهية، دروس السطح العليا
ّوالذي يساعده عىل ذلك قوة بيانه ودقة اسـتدالله وجـودة عباراتـه ّ ُ ،

ولذلك فهو وبحسب فهمي أجده يستعرض مطالـب اخلـصوم بـصورة 
م بـدورين ّوكأين به يقـو، عجز أصحاهبا عن تصويرها هبذا النحو الدقيق

 :أساسيني مها
ّعرض مطالب القوم بكل أمانة وذلك من خالل قـراءة مطـالبهم . ١

ال بواسطة نقلها عىل األوراق املفيض للوقوع يف ، يف نفس كتبهم املطبوعة
 . ًاخلطأ ولو احتامال

ّسد ثغرات مطالب اخلصوم وترميمها بنحو يغلـق أمـام الطالـب . ٢
ًاملحصل ـ فضال عـن غـريه ـ أبـواب  اإلشـكاالت واإليـرادات املمكنـة ّ

 .)١(ًواحلارضة رسيعا إىل ذهن الطالب
                                                 

ّواللطيف منه هو أنه عادة ما يعطي الفرصـة لطالبـه ـ بعـد إحكامـه لإلشـكال ـ  )١( ُ
وعندما ال جيد إجابة دقيقة يعود لعرض اإلشـكال مـن جديـد ، للتصدي لإلجابة
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ّفهو ال حيفظ الكرامة االجتامعية للمستشكل فحسب وإنام حيفـظ لـه 
وأحـسب ، ًكرامته العلمية أيضا، وذلك من خالل دعم إشكاله وتعميقه

ُأنه قد أخذ هذا األسلوب السامي علام وخلقا من سيده األستاذ الـشهيد  ًُ ً ّ
 . ُفنعم األستاذ ونعم التلميذ، &مد باقر الصدرحم

ُوال ريب أن هذا األسلوب كاشف عن قوة امللكة التي عليه األستاذ ُّ ّ ،
ًحيث الفهم الدقيق لكلامت القوم من الفريقني معا ، وهل امللكة إال ذلك

ًثم صوهنا من الثغرات ثم ردها بنحو يمألنا فخرا واعتزازا ً ُ وكأين بـه وهـو ، ّ
ني اخلصوم ـ يف الدليل والفهم ـ تلك الـصوالت احليدريـة ولـسان يصول ب

ًوقـدمنا إ  مـا عملـوا مـن  مـل فجعلنـاه هبـاء منثـورا{: حاله قوله تعـاىل ُ ْ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ََ َ
ٍ

ْ ِ ُ ِ َ
ِ ْ ِ َ{ 

 ).٢٣: الفرقان(
ًجدير بالذكر انه حياول ابتداء جهد اإلمكان توجيه كلـامت اخلـصوم  ُ ّ

ــا إىل مباني ــذار هلــممــن خــالل إرجاعه ــا وإجيــاد األع ــذه ، ه ولكــن ه
ّالتوجيهات ال متنعه من إبراز الوجه احلق يف املقام باحلجة والربهـان ويف ، ّ
حيث ، ّذلك تأديب لطلبته ومريديه عىل خلق الرد عىل اخلصوم العلميني

ّوكلنـا يعلـم بـأن ذلـك هـو خلـق أهـل ، ّال يصح توهينهم والطعن هبم
 .^البيت

                                                                                                                   
وهذا احلال كثـري احلـصول يف بحوثـه التخصـصية ، فسه لإلجابة عنهّوالتصدي بن

 .العالية
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   ا واحدة ب يانات علمائية عديدةرفد الفكرة: ًتاسعا
ّوأما رفد الفكرة الواحدة ببيانات علامئية عديـدة فـذلك مـا نلمحـه 

ّبشكل جيـد يف املكاسـب املحرمـة والبيـع وبـشكل منقطـع النظـري يف ، ّ
ًوهذا األمر فضال عـن كونـه يكـشف لنـا عـن عنايتـه ،  العاليةحالسطو

ًالفائقة بدرسه وكونه يبذل جهدا كبريا يف متا إال أن ، بعة كلـامت األعـالمً
 : ما هيمنا هو ما ييل

ّ قراءة متون عديدة ال تقل أمهية عن املتن املقروء.١ وهذا يعني إجياد ، ّ
 .ّالدربة واملامرسة يف شخص املتلقي عىل قراءة املتون املختلفة

دد عـىل .٢ ُـ التعريف باملتون اجلديـدة أو التـي مل يعرفهـا الطلبـة اجل
 .ّ وإبراز نقاط القوة فيها والضعف،العلوم التخصصية 

 إلغاء مناخات الرهبة التي يعانيها الطلبة من الكتـب التخصـصية .٣
ّوهذا ما يعـزز الثقـة بأنفـسهم ، ُالعالية وهم يدرسون يف السطوح األوىل ُ

 .ّويدفع عجلة قراءهتم التخصصية نحو األمام
 املتابعـة  تدعيم اجلنبة التحقيقية يف الطلبة، من خالل خلـق أجـواء.٤

ّاجلادة وتكليف البعض منهم يف تتميم املتابعة من خالل واجبات يومية أو 
ّمن خالل عرض سؤال جاد وختصيص ثم املطالبة بالبحث عن حلول له ّ ّ. 

ًورب قائل يقول بأن جتميع أقوال العلامء أصـبح ميـسورا جـدا بعـد  ً ّ ّ
بيـوتر فأصـبحت رضورة الكم، دخول الكمبيوتر عامل احلوزات العلميـة
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ّوهذا صـحيح إىل حـد مـا فـيام إذا كـان الـسي، كرضورة الكتاب نفسه د ّ
ِّاألستاذ يستفيد من هذا اجلهاز العجيب أو أنه يكلف بعض طلبته بذلك ُ ّ ُ ،

ِد األسـتاذ مل يقـتن يف حياتـه ّألن الـسي، ًولكن الواقع هو غري ذلك متامـا ُ
ًجهاز الكمبيوتر أبدا ومل يكلف أحدا بذلك أبدا ً ًّ ُ)١(. 

ّوما ذلك إال توفيق إهلي ال يناله ، ّإنه يشء ملفت للنظر وحمري للعقول
فالقابلية عـىل احلفـظ ـ كـام هـو معـروف ـ تتناسـب ، ّإال ذو حظ عظيم

فاحلافظـة القويـة واالحتفـاظ باملعلومـات ، ًعكسيا مع درجـات الـذكاء
ّجيتمعان عادة مع املتوسط يف الذكاء فيقال عنه عادة بأنه حفاظ ُ ّلـشدة وا، ّ

ّيف الذكاء يصاحبها نفـور مـن احلفـظ ألن األذكيـاء جـدا يركـزون عـىل  ُ ًُ
الفكرة ويعتمـدون عـىل ذكـائهم يف ضـبط الفكـرة بمفـردات ال تكـون 

                                                 
والـيشء ، ًوأحسبه ال يعرف كيفية تشغيل جهاز الكمبيـوتر فـضال عـن اسـتعامله)١(

ًباليشء يذكر هو أنه رغم ذكائه احلاد جدا وقدرته العالية جـدا عـىل حفـظ  أرقـام  ً ُ
وهـو ، ّملوبايـل غـري الـزر األخـرضالتلفونات واملوبايالت إال أنه ال يعـرف مـن ا

ّوالزر األمحر لرد االتصال، للتشغيل وكنا نقول له البد لك مـن جهـاز كمبيـوتر ، ّ
ُمل يصل يب العجز ألحتاجه، فكل ما أريده من آية أو رواية أو مقطع أعرف : فيقول ّ

ًمكانه يف اجلزء قطعا ويف الصفحة غالبا ويف السطر نسبيا ً يس، ّوهذا  ما جربته بنفـ، ً
ّفعندما أزوره يف بيته وأسأله عن روايـة أو قـول ملـتكلم أو فيلـسوف أو مفـرس أو  ُ ّ
ّأصويل يذهب مبارشة كالربق فيأتني باجلزء، ويف طريق عودته ـ وهي عدة أمتـار ـ  ّ ُ

ًوكنـت عنـدما أتـصل بـه هاتفيـا ، ُيكون قد فتح الكتاب ووضع يده عىل ما أريـد ّ
ده يف امليزان، اجلـزء الكـذائي، حتـت العنـوان ّألسأله عن مطلب قرآين يقول يل جت

 .الكذائي
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ّوأما اجتامع احلافظـة املتميـزة مـع الـذكاء ، مطابقة لألصل املفهوم لدهيم ّ
ّاحلاد فهو يمثل استثناء يندر وجوده ّوكـل مـن عـرف الـسي، ّ دري د احليـّ

ّجيدا سيثبت معي هذا االجتامع املتميز ّوقد تقدم منا يف سطور شخصيته ، ً ّ ّ
 .العلمية إشارات لذلك
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  ا عم القرآ  وا روا     ح ا تون الفقهية: ً  ا
ّإن احلضور القرآين والروائي املتميز لدى الـسي ّد األسـتاذ مكنـه مـن ّ ُ
، وحاته للمتون الفقهيـةتوظيف ذلك احلضور كدعامة متينة يف تركيز رش

 .وهذا التوظيف ال يكون بصورة ثانوية وإنام بصورة أساسية
ّإنه توظيف بنحو استداليل متقن ولكنه حمدود بحسب : ُبعبارة أخرى ّ ّ

وهـذا مـا نلمحـه بوضـوح يف ، طبيعة الدرس وما ينبغي أن يكون عليـه
فـضيلة وهـذه هـي . ّوبقوة يف دروسه الفقهيـة العاليـة، املكاسب والبيع

 .ّالقرآن والسنة: وأعني هبام، الوقوف عىل املنابع األصلية
ّفهو كمفرس متخصص متكن من توظيف هـذا التخـصص النـادر يف  ّّ ّ
ًاحلــوزات العلميــة يف تقليــب املطالــب الفقهيــة قرآنيــا بحــسب املــورد 

 .واحلاجة
 :وهذا يعني

ّ أنه سوف يوفر فرصة العود إىل القرآن الكريم والتزود م.١ ُّ  .نهّ
َ قرأنة املطالب الفقهية قدر اإلمكان.٢ َ ْ َ. 
ُ إلفات نظر املستدلني إىل أدلة أخرى ربام كانوا قد غفلوا عنها.٣ ّ. 
 إخراج املطالب العلمية من حيز العلامئية غـري املقطـوع بـصدوره .٤

 .إىل فضاء العلم املقطوع بصدوره وهو القرآن الكريم
 .القرآنّ الرقي باملتن املقروء إىل عوامل .٥
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ولكننـا نـراه ـ حفظـه اهللا تعـاىل ـ ، وهكذا احلال يف التدعيم الروائي
ُولـذلك أسـباب أخـرى غـري أنـسه ، ًمعتنيا بالدعم القرآين بصورة آكـد ُ

ًت يانـا لـ   ء وهـدى {: بالقرآن الكريم وإدراكه العميق بكون القـرآن ُ َ ٍ ْ َ ُ ِ ًِ َ ْ

َور ة و  ى  ِلمسلم  ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ًَ َ ْ وهـو كونـه يلحـظ بوضـوح ، )٨٩ : النحـل (}َ
وهذا ما خلـق ، ضعف العالقة بني املتون الفقهية وبني النصوص القرآنية

ّشبهة وقع فيها مجلة من األعالم فضال عمن دوهنم مفادها هو أن القرآن ، ً
ًالكريم مل يتعرض لألحكام الرشعية إال يف موارد ضيقة جـدا وأن هـذه ، ّ

ّقد غطيت من قبل السنة الرشيفةًاملوارد الضيقة واملحدودة جدا  وبذلك ، ُ
ّوهذا ما شكل لنـا ، ُّسيؤول األمر بالقرآن إىل الوجود الترشيفي والتيمني

ّبل وقلة ، فهو التفات كبري منه إىل أصل اإلشكالية، خسارة علمية عظمى
 .النظر القرآين
 ً.هذا أوال

ًوأمــا ثانيــا قــة ًفهنالــك ســبب عظــيم جــدا دعــاه إىل العنايــة الفائ: ّ
وهـو تأصـيل ، بالنصوص القرآنية وعرضها يف وسط البحـوث الفقهيـة

هذه البحوث ودفع الشبهة القائمة واملثارة منذ أمد بعيد من قبل خـصوم 
وهــي أن الفقــه اإلمــامي مــرتبط بأشــخاص هــم غــري ، ّاملــذهب احلــق

ّ وبذلك ال يبقـى فـارق بـني مـا يدعيـه اإلماميـة مـن ارتبـاط ’النبي
ُلسنية بفقهاء عرفوا بني القرن الثاين والثالث من اهلجرة املذاهب الفقهية ا

ًفهم يف فقههم أيضا مرتبطون عىل الغالب بأشخاص عاشـوا يف ، الرشيفة
ّوحيث إهنـم ال يـستوعبون معنـى العـصمة ألئمـة أهـل ، هذين القرنني

ً أو ال يلتزمون بذلك تبعا ألدلتهم فإن إشكاهلم يبقـى واردا أو ^البيت ّ ًّ
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 .ّ عليهم ال يبقى له مربرأن إشكالنا
وهنا احتاج األمر إىل خلق طمأنة فعلية ودفـع شـبح الطعـن بالفقـه 

ًوثانيا ليبقى ذلك االمتياز التارخيي لفقه اإلماميـة عـىل مـا ، ًاإلمامي أوال
ّد األستاذ العالمة كامل احليـدريّوهذا ما سعى له السي، سواه فـام أنبلـه ، ُ

ًوكفاه رشفـا ، قه اهللا تعاىل لتتميم ذلكّوف، ّوما أجلها من غاية، من هدف
ّوعزة بذلك هو أنه ابتدأ الطريق وعبده لطلبته ومريديه ّ   . 
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ًيس للسيد األستاذ فقهـا عـىل مـستوى ّكنا قد وقفنا عن املنهج التدري ُ
وهو املرتبـة ، )اللمعة الدمشقية واملكاسب والبيع(السطح األول والثاين 

وقد حان األوان للوقوف عند مـا هـو ، ُاألوىل من مراتب منهجه الفقهي
ّأهم من ذلك وهو ما يتعلـق ببحوثـه العليـا يف الفقـه اإلمـامي والـذي ، ّ

ث سنقف هنـا عنـد بحثـه الوحيـد يف حي، ُيصطلح عليه البحث اخلارج
 :ّوقد كانت مادة البحث فيها هي، املكاسب املحرمة

 .)١( كليات املكاسب)أ
 .)٢( املسكرات املائعة واجلامدة)ب
 .)٣( وامليتةّ الدم و املني)ج

وقبل الدخول يف منهجه التدريـيس عـىل مـستوى الـسطوح العاليـة 
 :ك بام ييلالسيام يف فقه املعامالت ينبغي التقديم لذل

ّ ينبغي أن يعلم بأن الشارع املقدس بقدر ما اهتم بتنظـيم احليـاة ً:أوال ّ َّ ُ
ّاملعنوية للمكلفني من خالل بيان أحكام العبادات بـشكل يقطـع علـيهم 

ّاهتم كذلك بتنظيم أمورهم احلياتية والتـي يمكـن التعبـري عنهـا  العذر، َّ
 . املعامالتُباألمور املعامالتية وذلك من خالل بيان أحكام

                                                 
 .ّمقدمات أبحاث املكاسب املحرمة )١(
 .املسألة السابعة من أبحاث األعيان النجسة )٢(
 .املسألة الثالثة والرابعة واخلامسة من أبحاث األعيان النجسة )٣(
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ِّومن الواضح جدا أن اجلانب املعاماليت يشكل عصب احلياة بكـل مـا  ِّ ّ ً
ًحتمل هذه الكلمة من معنى، ومن هنا تربز أمهية البحث ـ تبعا ملوضـوعه ـ  ّ
ّوحيث إن أصحاب الفن يعلمون جيدا أن موارد البحث املعاماليت كثـرية  ً ّّ

ِّا وال يمكن بأي شكل من األشكال احتـواء ّجد تلـك املباحـث وتـسليط ً
ًفذلك حيتاج إىل عمر طويل جدا وتوفيق كبري، ًالضوء عليها مجيعا ُ ام ّالسـي، ُ

إذا ما نظرنا إىل مسألة املستجدات التي ال خترج عن عامل البحث املعـاماليت 
عادة؛ من هنا كان تقديم البحث املعاماليت فيه من البعـد العلمـي الـذي 

ّيدركه أصحاب التخصص العايل ج ًكام أن فيه فرصا كبـرية لإلبـداع ، ًيداُ ً
 .ّوخطوة أو حماولة جادة ملواكبة الواقع اخلارجي، الفقهي

 ،ّإن أبحاث املعامالت أكثر حيوية من أبحاث العبادات: ُبعبارة أخرى
ّبل إن أبحاث العبادات يف األعم األغلب منها تعترب من األبحاث املحرتقة ّ 

 باألبحاث االجرتاريـة التـي ينـدر فيهـا ُأو ما تسمى، التي ال جديد فيها
ً واألعم األغلب من املتصدين لدروس اخلارج فقها إذا ما انتهي ،اإلبداع ّ ّ

ًلرأي خمالف للمشهور فإنه ال يرتب أثرا عمليا عـىل ذلـك ً ّ ُّ ٍ حيـث خيـتم ، ٍ
وال ، مسألته بلزوم االحتياط  الذي هو تعبري آخر عن موافقته للمـشهور

وهـذا بخـالف مـا عليـه احلـال يف ، إال مـا نـدرخيرج عن هـذا األصـل 
 .ًاملعامالت حيث يكون الفقيه أكثر التزاما بنتائج دليل خمالفته لآلخرين

ّالسـيام املباحـث ،  ليس من السهل اخلوض يف املطالب الفقهية:ًثانيا
ًحتى مع توفر أدلتها وموادهـا األوليـة فـضال عـن ، االستداللية الدقيقة ّ ّ ّ

ّحيث تتعقد العملية االجتهادية االستنباطية يف األبحاث ، ّقلتها أو ندرهتا
ّالتي تزدحم فيها املسائل وتقل فيها الروايات املعتـربة كـام هـو احلـال يف 
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 .البحث املعاماليت، بخالف ما هو عليه البحث يف العبادات
ُدنا األســتاذ يف املـسائل الفقهيــة ّولـذا مل تكــن الرحلـة البحثيــة لـسي

ضينة ومعقـدة، ولعـل الـشيخ املعامالتية سهل ّة أبدا ، بل كانت رحلـة م ً ّ ً ً ُـً
د بكتبـه الفقهيـة النافعـة ألهنـا &األعظم مرتىض األنـصاري ُـ إنـام خل َ
ُ حيسب &فكان ذلك ذكاء من األنصاري، اقترصت عىل فقه املعامالت

ًوقد أنفق الشيخ األنصاري من عمره الرشيف أربعني عاما يف تـأليف ، له
، »املكاسب املحرمة والبيع واخليارات«وهي ، التية الثالثةّأهم كتبه املعام

ّالتي بلغت من األمهية القصوى بأن تتصدر مجيع الكتب املؤلفة يف جماهلا ـ  ّ ّ
ّقديام وحديثا ـ لتكون املنهج التدرييس األول عىل مستوى السطح الثاين ً ً ،

ّومن املتون املهمة واملتقدمة عىل مستوى السطوح العالية ّ. 
ّ إن البحــوث الفقهيــة العاليــة حتتــاج إىل أدوات خاصــة غــري :ًثــاثال ّ

ّوإن هذه األدوات اخلاصة منها مـا ، مطلوب توفرها يف السطوح السابقة ّ
ُيتعلق بعلم أصول الفقه أو ، )١(ّومنها ما يتعلق بعلمي الدرايـة والرجـال، ّ

                                                 
 ّولكن، بحث يف سندهّوأن علم الرجال ي، قيل بأن علم الدراية يبحث يف متن احلديث )١(

ُعلم يبحث فيه عن سند احلديث ومتنـه «:  علم الدرايةّ أن:فالصحيح، ًهذا ليس دقيقا
  .٥ص: الوجيزة يف الدراية للشيخ هباء الدين العاميل: انظر. »ّوكيفية حتمله وآداب نقله
العلم الباحث عن آحاد رواة السند عـىل وجـه التفـصيل «: ّوأما علم الرجال فهو

كام يبحث عن طبقة الراوي ومتييزه عن مشرتكاته ، ًووثاقة وضعفا، ًوتعديالًجرحا 
وبذلك فهو خيتلف عن علم الدراية الباحث يف األحوال الطارئة عـىل ، »يف االسم

 .احلديث باعتبار جمموع السند أو املتن
 .  ١٦ص: للشيخ جعفر السبحاين، انظر أصول احلديث وأحكامه يف علم الدراية
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لوقوف ّومنها ما يتعلق با، )١(ُما يمكن تسميتهام بفقهي الروايات والرجال
ّعىل املباين املختلفة ألعالم األمة فقها وأصوال ورجاال وتقـيص كلامهتـم  ًّ ً ُ ً ُ

 .ُما ينسب هلموالتحقيق يف
ّفليس للمتصدي الوقوف عىل عتبة الدروس التخصصية العليا دون 

ًأن يكون ملام بذلك ّ ّألن املتصدي بحسب الفرض هـو بـصدد تفـصيل ، ُ ّ
ّه لألدوات اخلاصـة للـصناعة الفقهيـة ومع فقد، ّالصناعة الفقهية لطالبه

ًالتخصــصية ال يكــون معطيــا هلــا ّبــل إن ، ُألن فاقــد الــيشء ال يعطيــه، ُ
ًاملستويات الضعيفة وحتى املتوسطة سوف تكون مؤثرة سلبا عىل صـورة  ّ ّ

رسيه األسـتاذ لتالمذتـه ، الصناعة الفقهيـة ُوإن هـذا الـضعف سـوف ي ّ ُـ ّ
 .بصورة تلقائية

الثالث نعود لبيان منهجه العلمـي عـىل مـستوى ّبعد هذه املقدمات 
السطوح العليا يف الفقه التي اقترص البحث فيها عنوان األعيـان النجـسة 

والتي سبق أن ، &من كتاب املكاسب املحرمة للشيخ مرتىض األنصاري
ًدرس متن املكاسب املحرمة كامال يف مرحلة السطح الثاين كام عرفنا ذلك ّ. 

                                                 
ُحاول اإلشارة إىل أهم املباين الرجالية للسيد األستاذسوف ن )١( وطرق اعتامده عـىل ، ّ

، ّوإىل أي مدى يقبل باصطالحي الروايـة الـصحيحة والروايـة الـضعيفة، الرواية
والنتائج املرتتبـة عـىل مجـع ، يعني له مذهب تصحيح السند عن طريق املتنوماذا 
العمل بالروايـات سـندها، فتـسقط هل املناط يف تصحيح : ُبعبارة أخرى، القرائن

ّالروايات الضعيفة عن االعتبار، أم  املناط يدور حول ما تشكله هذه الروايات من  ُ
ّقرينة إمجالية تصحح العمل   هبا؟ُ
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األو  القاعدة
ُ

  وا  ن ا زمان خليةمد: 
ُابتنت انطالقته األوىل أو قاعدته األوىل يف حركته الفقهية عىل حقيقة  ُ
ُعلمية حتقيقيـة تتعلـق بأصـل قـراءة الـنص الـديني ومتليهـا وتفرضـها  ّ ّ

وهـي ، الظروف املوضوعية التي ينبغي أن يكون عليهـا الفقيـه املعـارص
نة ال تعنـي تطويـع وهـذه العـرص، ّمراعاة عنرص الزمن يف قـراءة الـنص

ًوإنام تعني ـ باختصار شديد جدا ـ تقليب ، النص وفق مقتضيات العرص
 . ٍوهذه املراعاة هلا دواع رشعية، ّوجوه النص بضميمة عامل الزمن

يا خيثمة القرآن نزل : ×قال أبو جعفر«: روى العيايش عن خيثمة
 كان قبلنا، وثلث ّوثلث يف أعدائنا وعدو من، ّثلث فينا ويف أحبائنا: ًأثالثا

ولو أن اآلية نزلت يف قوم ثم مات أولئك القوم ماتت اآلية ملا ، ّسنة ومثل
ّولكـن القـرآن جيـري أولـه عـىل آخـره مـا دامـت ، بقي من القرآن يشء ّ
 . )١(»ّولكل قوم آية يتلوهنا وهم منها من خري أو رش، الساموات واألرض

ّإن القـرآن «: قـالّ أنـه ×ًوروى العيايش أيضا عن اإلمام الصادق
وكـام جتـري الـشمس ، ّوإنه جيري ما جيـري الليـل والنهـار، ّحي مل يمت

 . )٢(»وجيري عىل آخرنا كام جيري عىل أولنا، والقمر
َوا ين يصلون مـا أ ـر {«: ّ أنه قال×ويف الكايف عن اإلمام الصادق ََ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ  

َا  به أن يوصل َ ُ ْ َ ِ ِ ُ وقـد تكـون يف  ’نزلـت يف رحـم آل حممـد: ؟ قـال} 
                                                 

 .١٠ ص١ج: تفسري العيايش )١(
 .٢٠٢ ص٢ج: نفسهاملصدر  )٢(
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ّفال ت ونن  من يقول  ل ء: ×ثم قال، قرابتك  .)١(»ّإنه    ء واحد: ّ
ّإن هذه الروايات وغريها تؤكـد لنـا هـذه احلقيقـة الـرشعية ّوهـي أن ، ّ

فدائرة االنطباق غـري ، ّالقرآن بسوره وآياته وكلامته غري مقيد بزمن دون آخر
ن يكون املصداق األول هو وإن كان من املمكن أ، ّمغلقة عىل مصداق معني

ّالبارز إما حلكمة قرآنية أو نتيجة االستئناس بـه، فيحـصل بـذلك نـوع مـن 
 .التبادر الذي ال يفي بإغالق دائرة االنطباق عىل موارد ومصاديق أخرى

جارية يف اخللق جمـرى الليـل ، فاملضامني القرآنية غري حمدودة اآلفاق
 .أي مادامت الساموات واألرض، والنهار

ّإن كل آية هلا بعد آفـاقي وآخـر أنفـيس يف كـل عـرص : ُبعبارة أخرى ّّ ّ ّ
 يف ’ّومن هنا تتضح لنـا مقاصـد أخـرى مـن قـول الرسـول، وزمان

وقـول ، )٢(»فيه نبأ ما كان قبلكم وخرب ما بعـدكم«وصف القرآن الكريم 
كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وفـصل «: ×اإلمام الصادق

 .)٣(»حن نعلمهما بينكم ون
ّوقد توهم بعض األعالم أن املراد من قوله  »وخرب مـا بعـدكم« ’ّ

: × هو اإلشارة إىل أخبار النشأة األخرى مستدال بقول أمـري املـؤمنني 
ّ بأن املراد هو »فيه نبأ من  ن قبل م وا  م   ما ب ن م وخ  معاد م«

َّعض ثم ذكـر هذا ما استقربه الب، ’النشأة األخرى يف حديث الرسول
                                                 

 .٢٠٢ ص٢ج: ُاألصول من الكايف )١(
 ٤ج: للنوري الطـربيس،  مستدرك الوسائل:ًوأيضا. ٤٣٥ ص٢ج: سنن الدرامي )٢(

 ٢٣٩ص
 .٦  ص١ج: االصول من الكايف )٣(
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  وحفيده اإلمام الـصادق’ّ، مع أن الرسول األكرم)١(احتاملني آخرين
 هو معادنا »خرب ما بعدكم«فلو كان املراد من . ً مل يقصدا ذلك حتديدا×

ّونشأتنا األخرى الربزخية فإنه لن يكون خرب ما بعدنا وإنـام خـرب النـشأة  ّ
ّما أفـاده، فإنـه ال يبقـى مـن  لو كان املراد هو :ًوثانيا، ًالّهذا أو، األخرى

 .خربنا اآلن عني وال أثر
ّإن هذه احلقيقة الرشعية التي تؤسسها تلك املضامني الروائية العاليـة  ّ

ّ اسـتمرار دائـرة االنطبـاق يف كـل عـرص وزمـان، ال -كام أرشنا -وهي 
بل ولنا ترسيتها إىل النصوص الروائية بـال أدنـى ، مناص من االلتزام هبا

ّفهي حية ال متـوت تتجـدد ، ّالسنة الرشيفة جارية جمرى القرآنّفإن ، فرق ّ
ِّسواء كانت السنة املبينة أم السنة املؤسسة، مصاديقها وصورها ّ ّّ. 

ّإن هذه احلقيقة الناظرة إىل التجدد يف املصداق وليس جمرد تكرره إنام  ّ ّ
ومدخليـة عنـرص الـزمن يف حتريـك ، تعني باملطابقة مراعاة عنرص الزمن

ّص الديني ال تعني إعطاء صياغات جديدة لنفس النص كام قد يتوهم الن
 .البعض وإنام هي مدخلية تنحرص يف صياغات موضوع احلكم
ّفمثال لو اعتربنا أن مناط احلكم يف منع التكسب بالدم واملني ّ ّ   وامليتة هوً

ّعدم وجود منفعة عقالئية معتد هبا، فإن احلكم ال يترصف فيه عنرص الزمن ّ ّ 
ٍفام دام مناط احلكم متوفرا فاحلكم سار، ّبتةال ولكننا لو افرتضنا حصول ، ً

ّمنفعة عقالئية معتد هبا يف أحد هذه األعيان النجسة كام هو احلال يف الدم 
حتى بلغ ، ّالذي ال ختفى فوائده اجلمة ومدخليته يف إنقاذ النفس املحرتمة

 ،به وظيفتها البيع والـرشاءّاألمر به يف معظم دول العامل إىل فتح بنوك خاصة 
                                                 

 .١٩ص: للسيد أيب القاسم اخلوئي، انظر البيان يف تفسري القرآن )١(
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ُوبذلك دخلت منفعة أخرى غري إنقاذ النفس املحرتمة وهي توفري مصدر 
ّاقتصادي جديد قد يشكل حلقة مهمة يف البناء االقتـصادي لـبعض دول  ّ ُ

 ًوهكذا احلال بالنسبة للمني الذي مل يعد خافيا انتـشار بنوكـه الدوليـة، العامل
ة يف اهلندسة الوراثيـة والـتحكم يف من جهة ومن جهة مدخليته األساسي

ُاجلينات وغري ذلك مما هـو معلـن عنـه يف الدراسـات التخصـصية التـي 
 ).األنرتنيت(ُيمكن مراجعتها يف عرشات املواقع األلكرتونية 

ّ التي يمكن التأكد من فوائدها اجلمـة -ففي هذه األمثلة القريبة إلينا  ُ
ّ سوف نتحرك بصورة فعالة يف تغي-بسهولة ري موضوع احلكم الذي كـان ّ

وبالتايل سوف يكون ، ًمأخوذا فيه قيد عدم توفر املنفعة العقالئية املعتد هبا
 .ًمنع التكسب مرتفعا بارتفاع موضوعه

ّوهنالك أمثلة أخرى أكثـر خطـورة وأمهيـة ألهنـا تتعلـق بـسلطات  ّ ُ
من قبيل إحياء األرض املوات واالستحواذ عىل ، الدولة وحقوق املواطن

 .ّوز األرض املتمثلة بالنفط واملعادنكن
ّإن اإلنـسان يف عـرص الـنص كانـت «: ُد األستاذ يف ذلـكّيقول السي ّ

ًقدراته حمدودة جدا عىل صعيد إحياء األرض واستخراج املعدن  يكـون فُ
ًمن املعقول جدا متلكه لذلك، أما اآلن وبواسطة التقنيـات العاليـة جـدا  ًّ ّ ّ ّ

ً الواحــد أن حييــي بلــدا ُالتــي يــستطيع بواســطتها الــشخص ًامال وأن كــُ
ّيستخرج معادن بلد كامل، فهل هذا يعني صحة متلكه لكل ذلك؟ ّ ّ 

ّلو خلينا نحن واألحاديث،ف ّفإهنم البد أن يملكوا كل ذلك، ُ ّ ولكن  ّ
ّنه غري مقبول بنكتة مدخليـة أ؟ أو  هل هذا مقبول يف زماننا وعرصنا هذا

 ضوعات األحكام؟الزمان واملكان يف حتديد دائرة مو
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ُوبذلك تفتح لنا نافذة عظيمة يف اإلطالق والتقييد إذ الزمان واملكان 
َسوف يكونان مقيدين ملوضوعات  ّألحكام، مما يعنـي سـقوط جمموعـة اِّ
ّكبرية من اإلطالقات عن احلجية، ّوإذا ما قيل بوجود مطلق فإن إطالقـه  ّ

ّكون نسبيا، أي أنه إطالق مقيد بالزمان ويسوف  ّّ ُاملكان، بل سوف تفـتح ً
ّنافذة أخرى ال تقل أمهية عام تقـدم، وهـي حـل  ّّ ّ شكلة التعـارض بـني مـّ

ّالروايات من خالل عنرص الزمـان واملكـان، فـإن الروايـة الـواردة عـن 
 خيتلـف زماهنـا عـن ×عيل مري املؤمننيأ أو عن ’الرسول األعظم

ّ أننا ال ومن الواضح، ×الروايات الواردة عن اإلمام احلسن العسكري
ّلتغري احلاصل زمانيا التغـري اجلزئـي الـضيق، وإنـام هـو التغـري انريد من  ّ ّّ ّ ً

ً خيتلـف كثـريا عـن ×النوعي امللفت للنظر، فزمان اإلمام العـسكري 
 خيتلـف عـن ×ّكـام أن زمـان اإلمـام العـسكري ،’زمان الرسول 

 .)١(»ًزماننا كثريا بام ال حاجة إليضاحه
 حيـث &د الشهيد الـصدرّلنا أستاذه السيّوهذه الفكرة قد سجلها 

ّإن النـاس «: ّيقول يف كتابه العظيم اقتصادنا عندما يمر باملعـادن الباطنـة
اجاهتم، من املواد املعدنية حكانوا قد اعتادوا يف عرص الترشيع عىل إشباع 

ّالتي توجد عىل سطح األرض أو قريبا منه، بحيازة كميات من تلك املواد  ّ ً
ً، وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة احلـال، تبعـا النخفـاض اجاهتمحّلسد 

لتـي سـمحت هبـا اوهـذه العـادة ، إمكاناهتم االسـتخراجية واإلنتاجيـة
ّالرشيعة وقتئذ ال يمكن أن تصبح دليال عىل سامح الرشيعة بتملك الفـرد  ً

                                                 
ّمدخلية الزمان واملكان يف حتديد : (، حتت عنوان)بحث اخلمر(من بحوثه الفقهية  )١(

 ).موضوعات األحكام
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ّختلفـت حيازتـه يف الكـم ويف الكيـف عـن املا حيوزه من الكميات وإن 
 .)١(»ليها عادة الناس يف عرص الترشيعاحليازة التي جرت ع

ّوال شك بأن هنالك أمثلة أخرى كثرية قـد تعـرض الـسي ّ ُ ّ ُد األسـتاذ ّ
 : حيث يقول، جلملة منها يف حمرض درسه

ّالغناء ـ مثال ـ تدخل عنرص الزمان يف حتديد موضوعه، حيث كـان ف ً
لفـسق، وكـذلك موضـوع اآنذاك هو الغناء الفاحش املعروف عند أهل 

َّثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقور، فقـد تـدخل عنـرص الزمـان يف ُامل َ
ّالترشيح ـ ظاهرا ـ متضمن للمثلة، إذ هـو يقـوم بعمليـة ف، حتديد دائرهتا ً
ّمن الـنص، زولكن ألغراض عقالئية مل تكن موجودة يف ، ترشيح اجلسد

ائد طبية َِوقد أفتى الكثري من األعالم بجواز عملية الترشيح ملا فيها من فو
ّاحلرمة، وبطبيعة احلـال إن الـذين أجـازوا بوقانونية، بعد أن كانوا يفتون 

ّعملية الترشيح يرون أن املثلة آنذاك إنام هي حمرمة ألهنـا حتـصل بـداعي  ّ ّ ّ
ّلتشفي، بخالف ما هو عليه اآلن يف عمليات التـرشيح، وهـذا يعنـي أن ا ّ

ّاملوضوع قد تغري أو أن دائرته قد حددت  ُ ّ ّوهذا كله إنـام حـصل ، دتّقيوّ
َبربكة عنرصي الزمان واملكان ُوال فرق بني تغري موضوع احلكم يف املثلة ، ُ ّ

ّغري موضوع احلكم يف النجاسة التـي اسـتحالت إىل رمـاد توالغناء وبني 
ّفصارت طاهرة، غاية ما يف األمر أن التغري يف االسـتحالة  ّو تغـري مـن هـّ

ّ يف املثلة والغناء ومـا شـابه ذلـك، فإنـه ّالداخل، ويف حقيقة اليشء، وأما ُ
ّلرشائط املستجدة بواسطة عنرصي الزمان ابفعل  ّتغري من اخلارج وذلك 

ّواملكان، وسواء تغري املوضوع بواسطة داخلية أو خارجية، فإن أثر  لـك ذّ
                                                 

 .٥٠٠ص : بحث املعادن الباطنة، حممد باقر الصدراقتصادنا للسيد الشهيد  )١(
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 .ّهو تغري األحكام
ًال يقال إن ذلك يتناىف كليا مع قـول اإلمـام الـصادقو حـالل  : ×ّّ
ّإنـه ف، )١(ًرام أبدا إىل يوم القيامةحًالل أبدا إىل يوم القيامة وحرامه حممد ح

ّيقال بأن هذا جمرد توهم ّإذ إن القائلني بأثر الزمان واملكان ال يقـصدون ، ّ
ّمجال بحثهم ليس هـو األحكـام وإنـام فّمن ذلك تغري األحكام مبارشة، 

ًال إىل ّهو موضوعات األحكام، ولذلك فإن احلالل كـان وسـيبقى حـال
ًذا بقي موضوعه، واحلرام كان وسيبقى حراما إىل يوم القيامة إيوم القيامة 

ّولكن مع بقاء موضوعه أيضا، فال يوجد متقول واحـد يقـول  ّأن تغـري بـً ّ
ّاألحكام حاصل مع بقاء املوضوعات عىل ما كانـت عليـه، فـإن القائـل 

ًصادم كليـا مـع ذلـك اتـبذلك ـ عىل فرض وجوده ـ يكون قـد  حلـديث ّ
 .الرشيف، فال يذهب عليك ذلك

َذن فاحلرمة واحللية باقيتان إىل يوم القيامة، وال كالم يف ذلك، ولكن مـن إ ّ
ّلقيامة؟ فاحلديث يقول حالل حممد وحـرام اّقال إن موضوعاهتام باقية إىل يوم 

 .لقيامةاّحممد، ومل يقل موضوع احلالل وموضوع احلرام باقيان إىل يوم 
ً هذا ليس جديدا لدخوله ضمن األحكـام الثانويـة، أي ّال يقال بأنو

ّأنه بالعنوان األويل كان حراما، ولكنه صار  ً ًالعنوان الثانوي حالال، مـن بّ
 .قبيل أحكام الرضورة واالضطرار

ّإنه يقال إنه ليس كذلك، بل هذا تـوهم آخـر، إذ املـراد هـو إنـشاء ف ّ ّ
ّأحكام أولية، فاملخصص للعام واملقيد للمط ّ ّ يعترب حكام ثانويا وإنام اللق ّّ ً ً

ًهو إنشاء حكم أويل، وحاله حال أي حكم أويل آخر، وهذا ليس مـشاهبا  ّ ّ
                                                 

 .١٩  حديث٥٨ ص١ج: ُ أصول الكايف)١(
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فرشب املـاء الـنجس حـرام . لثانوية والناشئة بفعل االضطرارالألحكام 
ّيرشب املاء فإن حكمه فويبقى كذلك إىل يوم القيامة وعندما يأيت املضطر 

ّيتغري إىل اجلواز وربام إىل ّ الوجوب لو توقفت حياته عىل رشبه، وهذا كله ّ ّ
ًىل نجاسته فاالضطرار مل يغـري مـن املوضـوع شـيئا، وهنـا عمع بقاء املاء  ّ

ّيصح القول إن املاء النجس بالعنوان الثانوي ـ وهو عنـوان  الضـطرار ـ اّ
ّصار جائزا، ومن الواضح أن هذا غري ما نحن فيه، فام نحن فيه هو تغـري  ّ ً

ّنه ال فرق بني ما نحن فيه وبني انقـالب إألحكام، وقد قلنا موضوعات ا
ّأو استحالة بعض املوضوعات إىل أشياء أخرى بفعل تغري داخيل ُ. 

ّهذا من أهم التصويرات الفعلية يف مدخلية الزمان واملكان يف حركية 
ُوهنالـك صـور أخـرى تـدخل يف التوسـعة بـنفس املوضـوع ، األحكام

مـن قبيـل إطـالق عنـوان الـسارق عـىل ، ديقهوالعنوان ال بتضييق مصا
وهذا مـا كـان يـذهب إليـه ، احلكام ولزوم إقامة احلدود الرشعية عليهم

ّ حيث كان يطالب بإقامة حد السارق عىل شـاه إيـران &د اخلمينيّالسي ُ
َّوأمـا أولئـك البـسطاء الـسذج الـسارقون ، ألنه السارق األكرب يف البلـد ُ ّ
ًظاهرا املرسوقون واقعا فه ّم جمرد ضحية للسارق األكرب اضطرهم العوز ً ّّ

 .ّولذا فهم مرفوع عنهم حد السارق، والبطالة لذلك
ُإذا اتضح ذلك فإنه ينبغي أن يعلم بأن هذه القاعـدة األوىل ذات أثـر  ّ ُ ّ ّ

 .ًبل وحتديد الفقيه األعلم أيضا، ًعظيم جدا عىل العملية االجتهادية
من هنا ينبغي ـ بـل جيـب ـ أن و: رُد األستاذ يف هذا املضامّيقول السي

ّيكون املجتهد عاملا بأمور زمانه، فإن االجتهاد االصطالحي يف احلوزات  ً
لتقليدي قائم عىل أسس اّالعلمية غري قادر عىل إدارة احلياة، ألن االجتهاد 
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 .واحلياة قائمة عىل أسس أخرى
ّذا ولعل من الثمرات املرتتبة عىل تبني مدخلية الزمان وعده ّ مـه هـو ّ

ًما يتعلق بمسألة تقليد امليت ابتداء وبقـاء،  ّ بنـاء عـىل املـنهج التقليـدي فّ
ّ يبقى دليل عىل عدم جواز تقليد امليت، ألن املفروض هو فهم مـا سوف ال

لروايات واآليات بشكل دقيق وال عالقة للزمان واملكـان اهو موجود يف 
 ط، وهذا بخالفالستنباايف حتديد دائرة موضوعات األحكام ويف عملية 

ًما لو اشرتطنا مدخلية الزمان فإنه بناء عىل ذلـك سـوف ال جيـوز تقليـد  ّ
ًابتداء وبقاء،  ّامليت وهذا احلكم سار يف مـسألة ، النكتة واضحة يف املقاموً

فاألعلم قبل عقد أو عقدين من الزمن هو غري األعلـم يف ، تقليد األعلم
وبـذلك يتبـني لنـا مقـدار مـا ، الوقت احلارض لنفس النكتة اآلنفة الذكر

 .ترتكه مدخلية الزمان واملكان يف استنباط األحكام وواقعية املستنبط
ّهذان التصوران ـ التـضييق يف دوائـر املـصاديق والتوسـع يف دائـرة  ّ

ّد األستاذ أن يتحرك فيهام يف أكثر من مـورد ّالعنوان الواحد ـ حاول السي ُ
 .من موارد املكاسب املحرمة

ّ من أبرز الفقهاء املتأخرين الـذين اهتمـوا &د اخلمينيّسييعترب الو ّ
: حيث يقول، ذلكلّبمدخلية الزمان واملكان يف عملية االجتهاد ونظروا 

ّإن لعاميل الزمان واملكـان أثرمهـا الفاعـل يف حركـة الفقـه، واالجتهـاد «
ّاجلواهري يتغري بتغري هذين   .)١(»لعنرصيناّ

ُد األســتاذ يف بحوثــه ّطلــق منهــا الــسيُإذن فالقاعــدة األوىل التــي ان
                                                 

ّ، وأيضا مقدمة حتقيق االجتهاد والتقليد للسي٩٨ص ،٢١ج:  راجع صحيفة نور)١( ّ د ً
 .&اخلميني
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وهـذا ، ّالتخصصية العالية هو النظر اجلدي إىل مدخلية الزمـان واملكـان
ًالنظر اجلدي يكاد أن يكون معدوما متاما يف األوسـاط العلميـة الدينيـة ً ّ ،

ّوكأن جتريد النص من قرائنه احلالية وسلب تأثريات العوامـل الزمكانيـة 
 .هو األصل املعمول به

ّلعل هذا التجريد للنص وعزله عـن و«: ُد األستاذ يف ذلكّقول السيي ّ
ّهمه يمكن أن يعد مـن أهـم املـسلامت فالعوامل التي قد تكون دخيلة يف  ّ ّ

 ّحـد مـن علامئنـا املتقـدمنيأواألطر الفقهية التي مل يقع فيها كـالم عنـد 
ـ  عفّواملتأخرين، بل كان هناك اتفاق قطعي من مجيع  ىل اخـتالف قهاء الطائفة

 ألصل يف هذه النصوصامشارهبم ومبانيهم األصولية والفقهية ـ عىل أن 
 .ّدر النص فيهاصعدم مدخلية تلك الرشائط الزمانية واملكانية التي 

ًالشاهد عىل هذه املقولة أننا ال نجد فقيها حاول أن يفهم النصوص و
ع ّلواردة عن الرسـول األعظـم واألئمـة األطهـار مـن خـالل األوضـاا

ّالرشائط االقتصادية، وهلذا ال يدخل أي فقيه يف حسابه أثـر واالجتامعية 
 .ّهم النص الرشعيفالزمان واملكان يف 

ّمن هنا نجدهم يوقعون املعارضة بني نـص صـدر يف القـرن األول و ّ
ّخر صدر يف القرن الثالث، ويقطعون النظر عن التطـور اهلائـل آّمع نص 

ة واالقتصادية، والعالقـات التـي كانـت حلياة االجتامعياالذي حصل يف 
ّضافة إىل التطور الفكري العظيم الذي وصل إليه إتربط بعضهم ببعض، 

ــة وفلــسفية داملجتمــع اإلســالمي مــن خــالل  خــول منظومــات فكري
ّواجتامعية متعددة، وهذا إن دل عىل يشء  ّإنام يـدل عـىل عـدم مدخليـة فّ ّ

ّتلك الظروف والعوامل يف فهم النص وإال ل ّلزمـان واملكـان أي لو كـان ّ
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عارض بني تّإنه ال : أثر يف فهم النصوص الرشعية لكان باإلمكان أن يقال
نبغـي ـ يهذه النصوص الختالف رشائطها االجتامعية والفكرية، وكـان 

بدل أن نوقع التعارض بينها ـ أن نرجـع إىل الظـروف الزمانيـة واملكانيـة 
حدة الظروف والرشائط لوقـع وحينئذ لو ثبتت و. ّلتي صدر النص فيهاا

 .ّإال فالوالتعارض 
ّإن جتريد النصوص عن الزمان واملكان الذي صـدرت فيـه : الواقعو

ّدخال اخلصائص التي حتكم عـرص الـصدور وعـزل الـنص عـن إوعدم 
ّكـون دخيلـة فيـه والقـول بـالتعميم، يعـد مـن أهـم تالعوامل التي قـد  ّ

حتكم علم األصول  والفقـه إىل لتي بقيت اّاملسلامت واملرتكزات الفقهية 
ّالتطورات األساسـية التـي مـر هبـا هـذان وّيومنا هذا مع كل التغيريات  ّ

ّالعلامن واملراحل املتعددة واألشواط  لطويلة التي قطعها حتى انتهـى إىل اِ
 .)١(»ما هو عليه يف زماننا احلارض

                                                 
ال رضر وال رضار، من أبحاث آية اهللا العظمـى الـسيد الـشهيد حممـد بـاقر :انظر )١(

 .٥٩ص:  كامل احليدريتأليف السيد، الصدر
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  ا سند تصحيح   ا   مدخلية: ا انية القاعدة
ُلقاعدة األوىل كان مـن حيـث املـتن بالنـسبة للنـصوص ّما تقدم يف ا

شكل حـال جـذريا ، الدينية ًوأما من حيث السند فإنه انطلق من قاعدة ت  ّ ُـ ّ ّ
فهـو وإن مل هيمـل ، ًللروايات الضعيفة السند التي كثريا ما تقع يف الطريق

ّأمهية البحث السندي إال أنه مل يطلق له العنان ومل جيعله الـسيف احلـاكم  ّ
ًوإنام حاول أن يقلب املعادلة رأسا عىل عقب يف مجلة ، ىل املتون الروائيةع

ّكام أنه حـاول ، حيث جعل املتن هو احلاكم عىل طبيعة السند، من املوارد
ًيف موارد أخرى أن يوازن بني أمهية السند واملتن معا عندما تضيق مـوارد  ّ ُ

 . الروايات يف املوضع الواحد
 :توضيح ذلك

ّبة ألولوية املتن وحاكميته فذلك يتجىل بوضوح عند جمـيء ّأما بالنس
صادف أن تكـون  ُـعدد غري قليل من الروايات يف املورد الواحد حيـث ي

ّفإنه يـسعى ، مجيعها خمدوشة من جهة سندها وواضحة من حيث داللتها
ّمن خالل جتميع القيم االحتاملية من جمموع تلك املـوارد ليتـشكل لديـه 

ّان ـ عىل أقل التقادير ـ املصحح للعمل هباالقطع أو االطمئن ّ. 
وذلـك ، ّفهو ال يقطع النظر عن الرواية بمجرد ثبوت ضعف سندها

وهلـذه القـراءة التحقيقيـة ، ألن قراءته للروايات جمموعية وليست فردية
سلم ابتـداء عنـد ، آثار كبرية عىل نتائج العملية االستنباطية ًفهو مثال ال ي ّ ُـ ً

 الرواية الصحيحة السند والروايات الضعيفة الـسند وقوع التعارض بني
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وإنـام يبـدأ برحلـة ، بأرجحية الرواية الصحيحة عىل الـضعيفات الـسند
، ًحتقيقية تنقيبية يف املتون بحثا عن القرينة القطعية أو ما تورث االطمئنان

ّفإذا أثمرت حتقيقاته عن قرينة كهذه فإنه ينظر بعدها يف حقيقة التعـارض 
أرجحية أحدمها أو القول بالتساقط يف صـورة اسـتقرار التعـارض ّليقرر 

 .ُلينتهي إىل األصول العملية
ّوأما بالنسبة للموازنة بني أمهية السند واملتن معا، فإنه يف املورد الذي  ً ّ ّ
درك معهـا بـأن الـسند لـه  ّمل ترد فيه سوى روايات قليلة جـدا بحيـث ي ُـً

ّأرجحية واضحة فإنه يقدم حتقيقاته  ّيف املتون املتاحة له ثم يبني مستويات ُّ ُ
 .الضعف السندي التي عليها الروايات املبحوث فيها

ّولئن صح ما يقال بأن الطعن يف املتون الصحيحة حيلة العاجز فإنـه  ُ ّ
يرى بأن الطعن يف املتون العديدة ذات املوضوع الواحـد ملجـرد ضـعف 

 .ًا من السابقبل هو أكثر عجز، ًسندها هو أيضا من حيلة العاجز
ُإنه يعطي األولوية للمتون يف حتديد مصري الروايـات : بعبارة موجزة
 . وال جيعل السند هو احلاكم األول واألخري يف املقام، )١(الضعيفة السند

ّجدير بالذكر أن هذا التبنـي املثمـر قـد رفـع إشـكالية عـدم وجـود  ّ
                                                 

ّما أزال أذكر كلمة أستاذنا الفقيه املحقق مصطفى اهلرندي حيث كان يقول لنـا يف  )١( ُ
ُ بأنه ال توجد عنده رواية ضعيفة الـسند وأخـرى -ّ خارج فقه احلج-حمرض درسه 

فاحلاكميـة للمـتن ، وإنام عنده متن صحيح وآخـر غـري صـحيح، صحيحة السند
ّنى أول من تبناه هو السيد كاظم اليـزدي صـاحب العـروة وهذا املب، وليس للسند ّ

ّالوثقى، والذي صحح يف ضوء مـا تبنـاه العمـل بالروايـة التـي تـصدرت بحـث  َ ّ ّ
 .مة التي غلب عىل الفقهاء عدم العمل هباّاملكاسب املحر
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ّار أن النتيجـة الثمرات العملية يف بحث الروايات الضعيفة الـسند باعتبـ
ّوقد كان هذا اإلشكال يسبب للطلبـة املحـصلني ، ًالنهائية معلومة مسبقا ّ ُ
ًفبعد أن ينفق أستاذ البحث اخلارج دروسا عديدة يف ، ًاختناقات وضجرا ُ ُ

حتقيق اجلانب الداليل للروايات الضعيفة السند والتي عادة ما تنتهـي إىل 
رية للدهشة يعـود ليقـول لطلبتـه ّنتائج إجيابية واضحة إال أنه وبصورة مث

ًبأنه مع ذلك ال يمكن الركون إىل هذه الروايات نظـرا لـضعف سـندها ُ ،
ّوهذا هو معنى فقدان البحث للثمرة العملية املرجوة يف كل بحث فقهي ّ ّ ،

ّألن البحث الفقهي هو ليس بحثا كالميـا أو فلـسفيا لنتوقـف فيـه عـىل  ً ً ً ّ
 .الثمرة العلمية فحسب

  ُد األسـتاذ يف القاعـدة الثانيـة يف وظيفتـه الفقهيـة ّه الـسيفام يقـوم بـ
ّـ فضال عن كونه يضيق من دائرة إسقاط الروايات الضعيفة السند ـ فإنـه  ّ ُ ً
ُيوفر للبحث العلمي التخصيص ثمرته العملية السيام يف علم ترجى فيـه  ّ ُّ

 أو، وهـو علـم الفقـة، الثمرات العملية أكثر بكثري من الثمرات العلميـة
ّالعملية االجتهادية االستنباطية التي ترسم لإلنسان املكلف املناخـات أو 

 . ّالظروف الرشعية لكل حركاته وسكناته
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  ا سائل ياتّ   قيق: ا ا ة القاعدة
ّأما القاعدة الثالثة فتكمن يف بحثه الدؤوب عن كليات املـسائل قبـل  ّ

َوهـذا قلـام يلتفـت إليـه، الدخول يف تفصيالهتا ُ  ففـي بحـث املكاسـب ،ّ
املحرمة كان رشوعه عىل غري ما هو مشهور لدى األعالم الذين يرشعون 
ّعادة بأبحاث النوع األول من املكاسب املحرمة وهـو األعيـان النجـسة 

املعاوضـة عـىل بـول غـري مـأكول «ُفيدخلون يف املسألة األوىل منه وهي 
ّوأما مقدمات أبحاث النوع األول فإهنا ال ، »اللحم ًتلقى عناية معتدا هباّّ ّ ،

 .ّوكأهنا بحوث ترفية أو هامشية
ُد األستاذ أن يستفيد من تلك ّوهنا يف هذا الغياب البحثي حاول السي

ّاملقدمات التي درجها الشيخ األنصاري يف مكاسبه للبحـث عـن قاعـدة 
ّكلية يف صورة ثبوهتا ختترص عىل الباحثني اخلـوض يف جزئيـات املـسائل 

 .نوع األول من املكاسبالثامين من ال
هل جيوز التكسب : فهو كان بصدد حتقيق هذه القضية الكربوية وهي

ًبغض النظر عن كون تلك العني النجسة دمـا أو مخـرا ، بام هو عني نجسة ً ّ
ّأو ميتة؟ فإذا ثبت اجلواز من رأس فإنه سوف ينتفي البحث يف مجيع تلك 

ألن ، ّاملكاسب املحرمـةالتفصيالت املذكورة يف أبحاث النوع األول من 
َّنجاستها ليست مانعة من التكسب هبا وفقا للكلية املتـصيدة مـن األدلـة  َّ ً ّ

ُو أما إذا مل تثبت تلك القضية الكربوية فإنه يصار إىل البحث يف ، الرشعية ّ ّ
 .تفصيالت تلك املسائل
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من زاوية اجلواز فتكـون كـام ، ُوهذه الكلية يمكن بحثها من زاويتني
هـل حيـرم : و من زاوية التحريم فتصاغ الكلية عـىل النحـو اآليتأ، ّتقدم

ّفإن ثبتت احلرمة عىل نحو املوجبة الكلية فإنه ، التكسب باألعيان النجسة
أي إثبات كـون الـدم ، ال تبقى من تلك املسائل سوى البحث الصغروي

ّو أما إذا مل تثبت تلك الكربى فإن، ًنجسا ليندرج حتت تلك الكلية املانعة ه ّ
ّال يبقى معنى إىل بحث خصوصية النجاسة كامنع رشعي من التكسب يف  ّ

فـإذا كانـت ، ُفيصار إىل البحث عـن موانـع أخـرى، تلك املسائل الثامين
ّاملوانع األخرى تنحرص بانعدام الفائدة العقالئية املعتد هبـا فـإن البحـث  ّ ُ

عـن سوف ينفتح عىل مرصاعيه لتخرج بالنهاية معظم األعيـان النجـسة 
 .ّوبذلك يصح التكسب هبا، املوانع الرشعية

ًإهنا حماولة جريئة جدا يف قراءة النصوص الدينية تبتنـي عـىل الرؤيـة 
َالواقعية التي تدخل عنرصي الزمان واملكان كعاملني فـاعلني يف النتـائج 

ّولكي ال نرتك جماال للشبهة نكرر عىل القارئ بأن املسألة تتعلـق ، الفقهية ً
وال ، ًاألحكام توسعة وتضييقا وليـست بـنفس األحكـاميف موضوعات 

 . ينبغي إغفال ذلك
جدير بالذكر أن البحث يف هذه القضية الكربويـة قـد اسـتغرق منـه 

فــإذا ، ّأي مــا ال يقــل عــن ثالثــة أشــهر متواصــلة، ّنــصف عــام درايس
ًاستحرضنا بأنه يقدم يف الدرس الواحد مادة درسـني وأحيانـا أكثـر مـن  ّ ّ

ُفإننـا يمكننـا ، ّزمن احلصة الواحدة ال يقل عن مخسني دقيقـةّوأن ، ذلك
ُالقول بأن البحث يف حتقيق تلك القضية الكربوية استغرق ما يعادل سـتة 

 .أشهر دراسية أو أكثر من ذلك بقليل
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، فسيقف عندها القارئ ّوأما النتائج البحثية يف تلك القضية الكربوية
االســتامع إليهــا بــصوته يف ص يف هــذا الكتــاب، والتــي يمكــن ّاملتخــص

 .األرشطة الصوتية أو األقراض الكمبيوترية كدروس متسلسلة
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   القرآ  ّا ص أو و ة: ا رابعة القاعدة

  القرآنية با صوص ا الغ واالهتمام

ّكرس السي ّد األستاذ كـل طاقاتـه االسـتنباطية والتحقيقيـة يف قـراءة ّ
، ّأن الدليلية منحرصة بذلكُفتجده وهو حيقق فيها وك، النصوص القرآنية

ًوهذا السمت البحثي التحقيقي القرآين نـادر جـدا يف البحـوث الفقهيـة 
 .حيث اعتاد الفقهاء األعالم عىل الرتكيز عىل املتون الروائية، التخصصية

ُولعل هذا التوجه الروائي هو الذي مل ينم احلس التفسريي أو مل يربزه  َّ ُِّ ّ
ّيف حني جتد املهتمني بتفسري القـرآن ، لكريمُبشكل يناسب مكانة القرآن ا

ّد األستاذ يعكسون ذلك بقوة عـىل بحـوثهم التخصـصيةّالكريم كالسي ُ ،
ًوهذا وإن كان متفاوتا يف البحوث الفقهية إال أنه مل يتـأثر كثـريا بالنزعـة  ّ ًّ

وحيـرص ، ّالروائية حيث جتده يوازي بني األدلة القرآنية واألدلة الروائية
هـذا ،  إبراز األدلة القرآنية من خالل عناوينها والرتكيـز عليهـاًكثريا عىل

 ً.الّأو
ّ إن الذي هيتم بالتفسري عىل نحو التخصص جتده عندما يتناول :ًوثانيا ّ ّ

ّاألدلة القرآنية يف األبحاث الفقهية خيتلـف كثـريا عمـن ال يملـك ذلـك  ً
ص ًوهذا التخصص سوف يرتك آثارا كبـرية عـىل قـراءة الـن، التخصص
ّوهو ما يؤثر عىل النتائج الفقهية، القرآين ُ. 

ّو أما ثالثا فإن املهتم بالتفـسري عـىل نحـو التخـصص سـوف تكـون  ّ ّّ ً
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ّأبحاثه القرآنية الفقهية حتقيقية مـن الدرجـة األوىل وأهنـا الوحيـدة التـي  ُ
ُفكام يوجد فقه مقـارن وأصـول فقـه ، يمكن وصفها بأهنا بحوث مقارنة ُ

، وهنا يتأكـد التخـصص يف علـم التفـسري،  مقارنمقارن فهنالك تفسري
ّولست أدري كيف يامرس الفقه املقارن دون وجود ختـصص حقيقـي يف  ُ

 .علم التفسري ودون وجود دراية واضحة يف التفسري املقارن
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  واألح م العرف ب  العالقة: ا ا سة القاعدة
 مـن فهنالـك، رعاية العالقة بني العرف واألحكـام الـرشعية: أعني

ّيرسي أحكـام وضـوابط جمموعـة غـري قليلـة مـن القواعـد العقليـة إىل  ُ
ّومن الواضح بـأن مجيـع القواعـد العقليـة مبنيـة عـىل ، الصناعة الفقهية
يف حني إن املالحظ عىل األحكام الـرشعية هـو الرعايـة ، ّاللحاظ  الدقي

ّوالعرف يتحرك يف ضوء املساحمة ال اللحـاظ  الـدقي، الواضحة للعرف ّ، 
ّولو كانت األحكام الرشعية قد لوحظ فيها اجلانب العقيل الـدقي لعجـز  ُ

 عـىل سـبيل الفـرض ال -فغسل الوجه . تكاليفهمّمعظم املكلفني عن أداء 
ّالدقي العقيل الذي يفـرق بـني البحـر قبـل  لو روعي فيه اجلانب -احلرص ُ ّ

جد بعد أخـذ القطـرة منـه فإننـا سـنأخذ قطرة ماء منه وبني البحر نفسه 
ًعجزا واضحا يف حتقيق غسل الوجه ً. 

ًومن هنا كان حلاظ الشارع املقدس حلاظا قريبا مـن العـرف ولكـن ، ً
ُينبغي أن يعلم بأن هذا اللحاظ العريف ال يراد به األخذ بجميع املساحمات  ُّ

 .فالكالم يف أصل احلركة العرفية وليس يف مصاديقها، العرفية
ّإن اللحاظ  العريف إنام يتعقد  ُعىل الفقيه إذا كان الفقيه مهتام بـاألمور ّ ً ّ

َد األستاذ الوقوع يف هذا الرشك بعد أن ّوقد كان املتوقع من السي، العقلية َّ ُ
َّكان قد استغرق كثريا يف دراساته العقلية املعمقة ًولكننا وجـدناه عرفيـا ، ً

 .ّالبتةًوكالسيكيا يف هذا املجال وكأنه مل يدخل عامل العقليات 
ًعملية فصل يصعب تصورها فضال عن وقوعهـاّإهنا  ولكنـه أثبـت ، ّ
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ّبـل إنـه كـان يف أكثـر مـن ، ّللمتابع حلركته العلمية عكس ما هو متوقـع
ّمناسبة يوجه نقوداته العلمية الرصينة للذين يزجون بالقواعد العقيلـة يف  ّ ُ

 .  ّالبحث الفقهي التخصيص
عــة العرفيــة يف ِّولكــن هــذا الفــصل اجلــدي واملراعــاة الفعليــة للنز

ّاألحكام الرشعية مل يكن عىل حـساب إبـراز دور العقـل يف فهـم الـنص 
الديني ويف التحليالت الفقهية واالنتقال إىل املناخـات الـصحيحة التـي 

وهـذا مـا سـيأيت ، ينبغي أن ينبثق منها احلكم الرشعي والصناعة الفقهية
 .توضيحه يف القاعدة السادسة
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  وا ين العقل ب  يقا وف: ا سادسة القاعدة
اول الـسي ّهنا حي ّد األسـتاذ أن يوقفنـا عـىل أمهيـة النظـر إىل الزوايـا ُـ ُ ُ

ُاألخرى التي يمكن دخوهلا يف الصناعة الفقهية ُوهي غري علـم أصـول ، ُ
ُالفقه والتحلـيالت اللغويـة ومـا هـو ملحـوظ  أو معتـاد عليـه يف هـذه 

 .الصناعة الفنية
ّآلثـار املبـارشة التـي خيلفهـا احلكـم ّوتلك الزوايا هـي مـا تتعلـق با ُ

ّفاملرشع احلقيقي عندما رشع أحكامه يف حق املكلفـني البـد أن ، الرشعي ّ ّ ّ ُ
ّيكون قد راعى مجيع الظروف التي حتـيط بـاملكلف وفـق مـوازين إهليـة 

ُ مجيع الظروف التي يمكن أن حتـيط ءغري قادرين عىل استجالونحن ، دقيقة ُ
ُاطة فإهنا ال يمكن أن تكون بمـستوى املـوازين وعىل فرض اإلح، باملكلفني ّ

 .اإلهلية الدقيقة
ّولكن هذا ال يعفي الفقيه من لزوم استفراغ الوسع يف تقيص كـل مـا  ّ
ُله صلة وثيقة بصناعة الفتوى الرشعية وما يمكن أن ترتكه من آثـار عـىل 

ُوإال فإن كل قـصور أو تقـصري ـ ال سـمح اهللا ـ سـوف يفـيض ، املكلفني ّ ّ
 .ُكلفني إىل نتائج ال حتمد عقباهابامل

ّولعل من أهم ما يمكـن مراعاتـه يف الـصناعة الفقهيـة تتبـع اآلثـار  ُ ّ ّ
 .النفسية والرتبوية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية للحكم الرشعي

يمكن أن نستكشف القصور الـذي و«: ُيقول سيدنا األستاذ يف ذلك
ّيقع فيه الكثري منا، فعندما يتعرض ا ملكاسب البعض إىل مسألة رشعية يف ّ
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ومـن دون النظـر يف األبعـاد ، ًـ مثال ـ نراه يقول هذا حـرام وذاك حـالل
البعـد االقتـصادي واالجتامعـي كّاألخرى املرتتبة عـىل البعـد الـرشعي 

 .والثقايف والرتبوي والنفيس وغري ذلك بحسب نوع املسألة وما تستلزمه
 ّفقهي فينظر فيه من زوايا متعددة؟ّمن منا عندما يأيت إىل البحث الف

ًإن االقتصاد اإلسالمي ـ مثال ـ : ُبعبارة أخرى ائم عىل أساس رؤيـة قّ
ّكونية كاملة، فكيف يتسنى لنا اكتشاف هذه الرؤيـة الكونيـة والتـي مـن 

 .)١(»ىل دور العامل االقتصادي ؟عخالهلا نستطيع أن نقف 
ّوبعد ذلك حياول السي ّد األسـتاذ أن يقـدمُ ُ ، ّ إجابـة جـادة عـن ذلـكُ

ّحيث يرى أن الطريق البني أمامنا هو تشغيل العقـل اإلنـساين وإعطـاؤه 
 .الدور املناسب له
ُإن العقل الذي يعترب هو الطريـق األوحـد يف «: ُد األستاذّيقول السي ّ

ن عـالكشف عن الرؤية الكونية قد حاول ـ وما زال ـ الكثـري منـا عزلـه 
ّتجني بوقوع العقل يف قبال الدين، غافلني عـن احلياة العلمية والعملية حم

ّالتفكر، حتى أن البعض يعلل عـدم وّدعوة الدين وحثه عىل إعامل العقل  ّ ّ
 !احلاجة للعقل بوجود الدين

ّإن الدين معصوم ألنه وحـي مـن اهللا تعـاىل، والعقـل : بعبارة أخرى ّ
ى لـرتك ألخطاء فـال يبقـى معنـاًاإلنساين غري معصوم، وكثريا ما يقع يف 

 . املعصوم إىل غري املعصوم أو االلتزام بغري املعصوم مع وجود املعصوم
هكذا نجد احلجج ترتى يف تربير ذلك، وبـذلك فقـد العقـل دوره و

ّلـدان العـامل يفكـرون يف باألسايس يف صنع احلياة، يف حني نجـد بعـض  ُ
                                                 

 ).ّأمهية العامل االقتصادي: (ّ من بحوثه الفقهية يف املكاسب املحرمة، حتت عنوان )١(
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وضع دروس يف املنطق ضمن مناهج التـدريس ويف املراحـل األوىل مـن 
ّكي يتعلم الطفل كيفيـة التفكـري كـام يـتعلم القـراءة لاسة االبتدائية الدر ّ

 .)١(»والكتابة والنطق
ًثم يضيف قائال يف قبال ذلك نقرأ يف بعض كتبنا املنهجية من يرى و«: ُ

ّعدم وجود حاجة للمنطق أساسا، ويعلل ذلك بأن قضاياه  ّمـا نظريـة ال إًّ
 .)٢(»قيمة هلا أو بدهيية يعرفها حتى الصبيان

ًهكذا يرمى باملنطق ويضعف شأنه فتكون النتيجة ـ الطبيعية جدا ـ و ّ ُ ُ
تيجة ذلك هـو هـذا الواقـع نّهو الواقع الذي تعيشه األمة األسالمية، بل 

ّاالجتامعي والفكري والثقايف املرتدي الذي يبتيل به ويعيشه أتباع مدرسة 
ًننا نلقي باللوم دائام ًومن املؤسف جدا أ، ^لبيتاأهل   عـىل اآلخـرين ّ

ّونؤمن كثريا بنظرية املؤامرة مع أن الصواب  لذي ينبغي أن نسلكه ونقوم اً
ّبه هو أن نضع أيادينا عىل مشاكلنا احلقيقية الفعلية أوال، ثم نحاول إجيـاد  ً ّ

 .ًلناجعة هلا ثانياااحللول 
ُإن أول األمـور ومبـدأها «: ّ أنـه قـال×ن اإلمام جعفر الصادقع ّ ّ

                                                 
 .املصدر نفسه )١(
: حيـث  يقـول،  موضوع االجتهاد والتقليـد»التنقيح«يف إشارة منه إىل ما ورد يف  )٢(

ًوأما علم املنطق فال توقف لالجتهاد عليه أصال« ّ ّألن املهم يف املنطق إنام هو بيـان ، ّ
وكـون ، كاعتبـار كليـة الكـربى، ما له دخالة يف االستنتاج من األقيسة واألشكال

ّمع أن الرشوط التي هلا دخل يف االسـتنتاج ممـا ، لّبة يف الشكل األوَالصغرى موج
انظر االجتهاد والتقليد، تقريـر الـشيخ املـريزا . »...ّيعرفه كل عاقل حتى الصبيان

 .٢٥ص : عيل الغروي
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لـذي جعلـه اهللا زينـة خللقـه اّ ال ينتفع يشء إال بـه، العقـل وعامرهتا التي
ّونورا هلم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأهنم خملوقون وأنه املـدبر هلـم  ّ ّ َ ً

ًوبأن هلم خالقا   .)١(»عرفوا به احلسن من القبيح والظلمة من اجلهلوّ
ّإن هللا عىل الناس حجتني، حجة «: ×عن اإلمام موسى بن جعفرو ّ ّ

ّوحجة باطنة، فأما الظاهرة ظاهرة   ّوأمـا، ^الرسل واألنبياء واألئمـةفّ
ّفإذا كان العقل هو احلجة الباطنة فكيف يصح االسـتغناء ، )٢(»الباطنة فالعقول ّ

 ّنه؟ وكيف يمكن معاجلة القضايا بدون هذه احلجة الباطنة والباهرة؟ع
ّم من قال إن العقل يقع يف قبال الدين؟ وما هو الدليل عىل ث  ذلك؟ّ
ّعم، إن العقل يقع يف قبال النقل، ولكن هذا ال يعني أنه يقع يف قبال ن ّ ّ

ّالدين، فإن العقل هو الرشع الباطن وإن   .)٣(لرشع هو العقل الباطناّ
ّثم يتعرض سامحته إىل إشكالية ترك النقل وهـو معـصوم إىل العقـل 

هنا نجيب عن ذلـك ـ بنحـو و«: حيث يقول يف ذلك، وهو غري معصوم
ّإن هذه الدعوى لو تأملنا فيها فإننـا سـوف نجـد فيهـا : إلمجال ـ فنقولا ّ ّ

ّاضحة، وذلـك ألن نتـاج الـوحي والـسنة الواصـل إلينـا هـو ومغالطة  ّ
وكـذا نتـاج ، )٤(ولكن ليس عىل نحو املوجبـة الكليـة، معصوم من اخلطأ

                                                 
 .٢٩ ص،١ج: ُأصول الكايف )١(
 .١٢، ح١٦، ص١ج: املصدر السابق) ٢(
 ).العقل والدين: (مة، حتت عنوانّمن بحوثه الفقهية يف املكاسب املحر )٣(
ّأما الوحي القرآين فذلك لكونه يتضمن دالالت ظنية تسمى بالظواهر القرآنيـة،  )٤( ّ ّّ

ًمع أنه قطعي الصدور جزما ُوأما بالنـسبة للـسنة فغـري املتـواتر منهـا توجـد فيـه ، ّ ّ ّ
ّاألوىل ظنية الداللة، مشكلتان الواحد املعتـرب ّمع أن اخلرب ، ّوالثانية ظنية الصدور، ُ
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 .)١(لعقل فهو معصوم ولكن يف اجلملة ال باجلملةا
ل لنـا أن بـ، صومان عىل نحو القـضية املهملـةّإهنام مع: بعبارة أخرى

ّنقول أيضا إن االعتامد عىل نتاج النقل والوحي موقوف عىل نتاج العقل،  ً
 .النبوة إنام يكون بواسطة العقلوّفإن إثبات التوحيد والعدل 

عم، يبقى السؤال حول دائرة عصمة العقل، واجلواب هو انحـصار ن
 .ّذلك بالبدهييات واألوليات

واسطة العقل ونتاجه يمكن لنا إثبـات النقـل والـوحي، فـإذا ذن فبإ
ّملهملـة ـ التـي هـي بقـوة اكانت دائرة العصمة يف اجلملة وبنحو القـضية 

ّالقضية اجلزئية ـ فإنه اليوجد دليل عىل انحصار هذه الدائرة من العصمة 
 .النقلوبام ينتجه الوحي 

ًجيـتن معـا، وهذا يعني أن العصمة موجودة بنحـو اإلمجـال ويف احل ّ
 .الظاهرة وهي الوحي والنقل، والباطنة وهي العقل

ّإذا أردنا أن نقايس بني الدائرتني أو احلجتـني فإننـا نجـد أنـه لـوال ف ّ ّ
ذا هـ... دائرة العصمة هلـاوّعصمة العقل ملا أمكن إثبات احلجة الظاهرة 

ّكله هو نتاج العقل، فإذا شككنا به فإنه ال يبقى طريق أمامنا إلثبـ ّات أيـة ّ
 .مسألة أخرى

 فلـامذا نجــد مثـل هــذه ،ًإذا كــان نتـاج العقــل معـصوما: إن قيـلفـ
                                                                                                                   

ّالسند قد صحح لنا الشارع املقدس العمل به ولكن هذا التصحيح مل جيعل الظـن ، ّ
ًعلام واقعا ّولذلك فكشفه يبقى ناقصا ولكن يصح العمل به كام أسلفنا، ً ً  . 

ُ اصطالح منطقي يراد به املوجبـة اجلزئيـة»يف اجلملة«: قوله )١(  »باجلملـة«: وقولـه، ّ
ُاصطالح منطقي يرا  .  يةّد به املوجبة الكلّ
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 .ّاالختالفات الواقعة بني من يعتمد العقل واألدلة واألبحاث العقلية ؟
 عنـد لّنه عىل مستوى النقض واضح، حيـث ال إشـكاأهو : جوابهف

ًصدر منـه معـصوم أيـضا، ومـع يمعصوم وما  ’ّاجلميع من أن النبي
 .’ُلك توجد اختالفات كثرية يف ما صدر عنهذ

فاألمر إذن مرتبط بمقام اإلثبات ال بمقام الثبوت، فنحن عندما نأيت 
ّندا وداللة، ومنه ما هـو ظنـي سإىل النقل والوحي نجد فيه ما هو قطعي  ً

ًسندا وداللة، بل يوجد ما هو خمتلق وموضوع، ونفس املجرى موجود يف 
ّ نــدعي أن كــل مــا يدركــه العقــل يكــون لعقليــة، فــنحن الااألبحــاث  ّ ّ

ّمعصوما، وإنام منه ما هو جزمي ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هـو خيـايل،  ّ ّ ً
ّإن طريقة الفصل يف النقل بني القطعي والظني والضعيف هو االعـتامد و

احلــديث والبالغــة وعــىل جمموعــة علــوم مثــل علــوم اللغــة والرجــال 
 .الخ... واألصول و

ّ جمموعة علوم وضـوابط لفـرز الغـث مـن الـسمني كام احتجنا إىلف
موعـة علـوم وضـوابط جموالصحيح من الـسقيم، فكـذلك نحتـاج إىل 

 .وقواعد تساعدنا عىل تقليل اخلطأ يف نتاج العقل ورفع درجة اإلصابة
ّإننا يف األمور النقلية كلام ازددنا دقـة قلـصنا درجـة اخلطـأ، ولكننـا ف ّ ّّ ّ
 .كذا احلال يف املسائل العقليةوًأ هنائيا، ّنستطيع أن نتخلص من اخلط ال

ّذن فدعوى اعتامد النقل ألنه معصوم وترك العقل ألنه غري معصوم، إ ّ
 .ليل عليهادّهي دعوى ال أساس هلا من الصحة وال 

يف   ×بمراجعة يسرية لكلامت أمري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب و 
يهم رسله، وواتر فبعث ف«ضوح وّحتديد وظيفة النقل نجده يقول وبكل 



 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .......................................................... ٨٨

 

 نعمتــه، ّمنــيسروهم ّإلــيهم أنبيــاءه، ليــستأدوهم ميثــاق فطرتــه، ويــذك
ّوهذا يعني أن كل  )١( »وا عليهم بالتبليغ، ويثريوا هلم دفائن العقولّوحيتج ّ

ّلكنـه وما يريد قوله الوحي لنا هو موجـود باألسـاس يف بـاطن العقـول 
 .حيتاج إىل إثارة وبيان

ُزاء بأن هيتموا باألمور العقلية بقدر اهـتاممهم ولذا نويص طلبتنا األع ّ ّ
ّيث ال يمكن هلاتني احلجتني أن تنفصل إحـدامها عـن حباألمور النقلية، 

ّاألخرى، عىل األقل يف عامل الدنيا وذلك ألن عامل اآلخـرة   نحتـاج فيـه الّ
 .)٢(»ّإىل الوحي والنقل، وإنام سوف تنحرص احلاجة بالعقل فقط

ّ يف مـا يتعلـق بمنهجـه التدريـيس يف الفقـه عـىل هذا ما أمكن درجه
املكاسـب (والـسطح الثـاين ) اللمعـة الدمـشقية(مستوى السطح األول 

وبقـي لـدينا تتمـيم ، )البحث اخلـارج(والسطح الثالث ) املحرمة والبيع
ّمهم يف جمال الفقه يتعلق بمنهجه البحثي والتأليفي يف ذلك ّ. 

                                                 
 . اخلطبة األوىل١١٣ ص١ج: ، ابن أيب احلديد رشح هنج البالغة،)١(
 ).العقل والدين: (ّمن بحوثه الفقهية يف املكاسب املحرمة، حتت عنوان)٢(



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 





 

 

 

 
 

ّسوف تكون لنا وقفـة، يف فرصـة قادمـة، عنـد أهـم اآلثـار الفقهيـة 
ّض ههنـا هلـذه اآلثـار القيمـة إال ّولذلك ال نتعر ،د األستاذّلسامحة السي
ّوسوف نركز هنا عىل أبرز مالمح منهجه الكتبي يف الفقه، بنحو اإلشارة ُ ،

والتـي مـن املمكـن مالحظتهـا يف بحوثـه ، مية موجزةولكن بصورة رق
 .ًالفقهية التي مل تر النور بعد أيضا

ُأما أهم تلك املالمح فيمكن إجيازها بام ييل ّ: 
 .ّ عرض املقدمات ذات الصلة الرئيسية بأصل املسألة املبحوث فيها.١
 . ً االهتامم كثريا بإبراز حمل النزاع وحتريره.٢
ُوإرجاع ما يمكـن إرجاعـه ،  طرق االستدالل التنظيم املنطقي يف.٣

ملا هو ثابت يف حمله من أن الطريقة القياسية هي الصورة ، لألقيسة املنطقية
ّوأننا نتوفر عىل النتيجة فيهـا مـن خـالل ، النموذجية للدليل االستنباطي

 .)١(ّأي استنباط النتيجة من مقدماهتا، ّاملقدمات
، ّ مواجة وحماكمة أدلة اخلصومُ استعامل أسلوب احلل والنقض يف.٤

ّوقد تقدم منا توضيح ذلك ّ)٢(. 
                                                 

ّولذلك فمن املنطقي جدا أن ال تكون النتيجة أكرب من مقدماهتا )١( ً فهي إمـا أصـغر ، ّ
 .ّف النتيجة االستقرائية فهي أكرب من مقدماهتابخال، منها أو مساوية هلا

ًقوة احلل والنقض يف حماكمة املتون فـضال عـن رشوحاتـه(انظر النقطة اخلامسة  )٢( ّ ّ (
 .من املستوى الثالث املتعلق باملضمون
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ً صيانة تقريب استدالالت األعالم عموما واخلصوم منهم خـصوصا.٥ ً 
، ُ اللجوء إىل أسلوب التمثيل املختلف لتبيني الوجوه التطبيقية للـدليلّثم

 .وأن التمثيل التقريبي عادة ما تراه جينح إىل ميادين النص الديني
وهو النتيجـة الفعليـة لعمليـة ، رجاع اجلزئيات إىل عنوان جامع إ.٦

ّو بعبارة منطقية هو السري مـن اخلـاص إىل العـام، االستقراء املنطقي أو ، ّ
 .ّمن اجلزء إىل الكل

ّ حتكيم الـروح العامـة للـرشيعة يف التعـاطي مـع الـنص الـديني .٧
لـه أداة وهـذا العامـل األسـايس جع، ورسوم الفتوى والصناعة الفقهيـة

 .ًفاعلة يف بحوثه وتأليفاته الفقيهة فضال عن رشوحه ودروسه
 شـعار حاكميـة روح اُد األستاذ من األعالم الذين رفعوّويعترب السي

فـإذا تـصادم املـتن املقـروء مـع روح ، الرشيعة عىل خصوصيات الـنص
 .ّالرشيعة العامة كان له يف ذلك املتن رأي آخر

ّن إقامة العدل االجتامعي يقـع يف طليعـة إ: فىل سبيل املثال ال احلرص
ًوعليه ال ينبغي أن يكون احلكم املستنبط خمالفا ، ّاألهداف العامة للرشيعة

 .ّهلذا اهلدف العام
إقامة القسط والعدل االجتامعي،  يف ف«: ُد األستاذ يف ذلكّيقول السي

ّتأسيسا عىل ذلك فإن كل حكم رشعي ورأس الئحة األهداف الساموية،  ّ ً
ًالبد من أن يكون منسجام مع هذا  ّهلـدف األسـايس للـرشيعة، وإال لـو اّ

لفقهية إىل ما خيالف هذا األصـل اانتهت بنا بعض املباين واالستدالالت 
ّالقرآين فالبد من رده وعدم قبوله ّ«)١(. 

                                                 
 .  ٦٣ص: ال رضر وال رضار: انظر )١(



 ٩٣....................................................احليدري ّالعالمة عند الفقهي املنهج

 

ًومعنى الرد وعدم القبول هو أن يأخذ املخالف شكال آخـر وصـبغة  ّ
فيكـون أصـل إقامـة ، ّتغري يف قبال الثابتُأو ما يصطلح عليه بامل، ُأخرى

ويكون ذلك املخالف من ، القسط والعدل االجتامعي من الثوابت الدينية
ًفذلك املتغري قد يكون يف عـرص مـن العـصور موافقـا ، املتغريات الدينية

ّكام تقدم يف تصوير السي، األصل القرآين أو غري متقاطع معهلذلك   د الشهيدّ
س كـانوا قـد اعتـادوا يف عـرص التـرشيع عـىل إشـباع ّ من أن الناالصدر

ًاجاهتم، من املواد املعدنية التي توجد عىل سطح األرض أو قريبا منـه، ح
ّبحيازة كميات من تلك املواد لسد  اجاهتم، وكانـت الكميـات ضـئيلة حّ

وهذه ، ًبطبيعة احلال، تبعا النخفاض إمكاناهتم االستخراجية واإلنتاجية
ً هبا الرشيعة وقتئـذ ال يمكـن أن تـصبح دلـيال عـىل لتي سمحتاالعادة 

ختلفـت حيازتـه اّسامح الرشيعة بتملك الفرد ملا حيوزه من الكميات وإن 
ّيف الكم ويف الكيف عن احليازة التـي جـرت عليهـا عـادة النـاس عـرص 

 .)١(الترشيع
ّفهنا البد أن يتغري احلكم ألنه سوف يتقاطع مع إقامة القـسط ومبـدأ  ّ

ُّوهـذا التغـري يكفـل للـرشيعة احلركـة املرنـة وفـق ، الجتامعيـةالعدالة ا
ُالعرص وفقـا لـضوابط وأصـول موضـوعية يقـرص املقـام عـن مقتضيات  ً

  .)٢(الوقوف عندها
                                                 

 .٥٠٠ص : اقتصادنا:  انظر)١(
د ّمعامل التجديد الفقهي، مـن أبحـاث الـسيننصح القارئ الكريم بمراجعة كتاب  )٢(

د ّ للـسي»االجتهـاد والتقليـد«: ًوأيـضا كتـاب، كامل احليدري، بقلـم خليـل رزق
 .&اخلميني
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ّوينبغي أن يعلم بأن هذا املتغري عادة مـا يـدور يف أروقـة املعـامالت  ُ
ّفال يقال بأن املتغري بحسب طبي، )١(ًبعيدا عن أروقة العبادات عـة العـرص ُ

 .فتلك مقولة أنصاف املتعلمني، سوف يأتينا بعبادات وطقوس جديدة

                                                 
ة ترشيعات حلياة ّ نصوص الرشيعة يف السنّإن«: &د اخلمينيّويف ذلك يقول السي )١(

.  واحـدة  ئـةًبات، وليست صيغا جامـدة ثابتـة عـىل هيّة كثرية التقلّكة متغريّمتحر
وال   ال تغيـري فيهـاّفإهنـاوالقسم الوحيد الثابت يف الرشيعة هـو قـسم العبـادات، 

 .تها وأعـدادهاّتبديل، وال جمال فيها لالجتهاد من حيث رشوطها ومواقيتها وكيفي
ّوما فيها من خالفات بني الفقهاء ال يتعدى تفصيالت بعـض الـرشوط واهليئـات 

ّاملعنى األوسع، فإهنا ترشيعات حلاالت متقلبة متغـرية  با املعامالتّوأم .واألجزاء ّّ
ّوخاصة مـا يتعلـق منهـا بـالنواحي التنظيميـة للمجتمـع ّال تستقر عىل هيئة واحدة،  ّ
االجتهـاد : انظـر. »ّية والزراعية والـصناعية والـسكانيةوأنشطته السياسية واالقتصاد

 .١٧٣ص: &د اخلمينيّللسي، والتقليد
 .  »معامل التجديد الفقهي«: ُسألة ينظر كتابّوللتوسع يف هذه امل



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ّحث الشارع عىل طلب الرزق والتجارة •
 الفرق بني املتاجر واملكاسب •
 ّأقسام املكاسب املحرمة •
 ّاملحرمةّاملنهج املتبع يف حتقيق مسائل املكاسب  •





 

 

 
 

 

 
ّوردت جمموعة مـن اآليـات والروايـات احلاثـة عـىل طلـب الـرزق 

 .والتجارة
ِيا   ها ا ين آمنوا إذا نودي  ِلصالة من يوم ا معـة {: منها قوله تعاىل • ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ِ ْ ْ ِ  ُ َ

ِ ُ َ َ ِ   َ

ْفاسعوا إ  ذكر ا  وذروا ا يع ذل م خـ  ل ـم  ْ ُْ َُ ٌَ ْ َ ِ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ 
ِ
ْ َ

ِ َ َإن كنـتم  علمـون ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ فـإذا *ِ
ِ
َ

ِقضيت ا صالة فان ـ وا   األرض وا تغـوا مـن فـضل ا  ِ  ْ
ِ
ْ َ َْ ُ َُ َ َْ َ ِ ْ

َ
ِ ُ ِ ِ -٩: اجلمعـة( }ُ

ّ وهنا ذكر مجلة من املفرسين أن مجلة .)١٠  وبقرينة <وابتغوا من فضل اهللا>ّ
 . املراد منها أن نعمل بالتجارة<وذروا البيع>

ِوآخـرون يـ  ون   األرض ي تغـون مـن فـضل {: ومنها قوله تعاىل •
ْ َ ْ ِ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْ

َ
ِ ُ

ِ
ْ ُ َ َ

ِا  ّاملزمل( }   . وداللتها واضحة يف طلب الرزق.)٢٠: ّ
 :ّوأما الروايات فهي كثرية

 رآين أبـو عبـد>:  قال،ّوسائل عن املعىل بن خنيسالمنها ما ورد يف  •
ُاغد  : فقال،ّ وقد تأخرت عن السوق×اهللا   .)١(<ّ عزكإ ُ

  .)٢(< سعة أعشار ا رزق   ا جارة> :ًأيضا ×وعن أيب عبد اهللا •
                                                 

ّكتاب التجارة، أبواب مقدماهتا، باب اسـتحباهبا واختيارهـا عـىل : وسائل الشيعة )١(
 .٢،احلديث ١٠، ص١٧أسباب الرزق، ج

 .٣املصدر نفسه، احلديث  )٢(
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ً فإن ل م فيها غ  ؛ّتعرضوا  لتجارات>: ×ًوأيضا عن أمري املؤمنني • ّ

ُ ن اهللا عز وجل  ب  و،ّعما   أيدي ا اس ّ ّ  .)١(<... األم َ ا ح فّ
 .)٢(<قلا جارة تز د   الع>: ×ًوأيضا عن أيب عبد اهللا الصادق •

 .)٣(العقل هنا هو العقل التدبريي ال الفلسفيبّومن الواضح أن املراد 
ّ أنه قـال ×  عن أمري املؤمنني× ومنها عن أيب عبد اهللا الصادق •
ا روا بارك اهللا في م>: للموايل

ّ
ا ـرزق : يقول ’ ّ فإ  سمعت رسول اهللا،

 .)٤(<  سعة أجزاء   ا جارة وواحد   غ ها،ع ة أجزاء
حفـظ ا :قـال ملـوىل لـه> ؛×الصادقاإلمام األخرية عن الرواية و •

ُوما عزي جعلـت فـداك؟: قال .ك عز  سـوقك و كرا ـك إ ّ غـدوك :قـال ّ
 .نفسك

جنازة : قال ؟ّ عزكإ ك   غدوَما   أراك تر ت: -ً  موىل له-وقال آلخر 
 .)٥(<ّ عزكإ  َ ا رواحْفال تدع: قال .أردت أن أحرضها

ّ هذه الروايات يتضح لنا احلث عىل طلب الرزقمن جمموع ّ. 
ًوهنا نود أن نقف قليال عند هذه املسألة ّاحلث عىل طلب هل :  وهي،ّ

 ّ أعم من ذلك؟و هم أ،الرزق موقوف عىل من ليس لديه مال
                                                 

  .٦ املصدر نفسه، احلديث )١(
  .١٢ املصدر نفسه، احلديث )٢(
ّىل تقسيامت العقل، عليه الرجوع إىل أول رشح أصـول الكـايف من شاء الوقوف ع )٣(

 .ّلصدر املتأهلني الشريازي
 .١٢، احلديث ١٢، ص١٧ج: الوسائل )٤(
 .١٣، احلديث ١٣ص: املصدر نفسه )٥(
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ّ قرينـة تـدل عـىل أن طلـب الـرزق حمـصور ةّأيـّالواقع أنه ال توجـد  ّ
فر لـه ذلـك ال اّلـه، وأن مـن تـوّوخمتص بمن ال مال لديه يكفيه هو وعيا

ّكل هذا ال يمكن أن نستفيده مـن جممـل الروايـات  يشمله طلب الرزق،
ّالواردة يف املقام فإن إطالق وعموم الروايات حاكم بكون طلب الـرزق 

ِّواملال واالجتار مطلوبا عىل كل حال للمورس وامل ً  .عرسّ
 ّا وفيق ب  طلب ا رزق وا ث   ا زهد

ّ وقفة تأملية أخرى فـيام يتعلـق بالروايـات املستفيـضة إىلهنا نحتاج  ُ ّ ّ
ًالتي تدل وحتث حثا أكيدا عىل الزهد والقناعة ً ّ ّ ّ. 

ّولعل من أفضل وجوه اجلمع بني الروايات احلاثة عىل طلب الـرزق  ّ
ّ أن اإلسالم قد حث مـن الناحيـة :ّوالروايات احلاثة عىل الزهد والقناعة ّ

ًاالقتصادية حثا أكيدا ً ّ وهذا هو معنى احلث عىل طلـب ، عىل كثرة اإلنتاجّ
ّالرزق واالجتار حيث يدخل كل ذلك يف كثرة اإلنتاج ّوأمـا مـن ناحيـة ، ّ

ّاالستهالك فإن اإلسـالم قـد حـث عـىل الزهـد وعـدم اإلرساف وأمـر  ّ
 .بالقناعة والرضا بالقليل

 ال ّفال تنايف بني هاتني الطـائفتني مـن الروايـات، السـيام نحـن ّمن ثمو
ّ روايـة تقـول بـأن عـىل املجتمـع املـسلم أن ةّأيّنجد يف جمموع كتبنا احلديثية 

ّيكون فقريا، بل إن الروايات تريد من البلـدان اإلسـالمية مجعـاء أن تكـون  ً
ّغنية وأن متسك بأسـباب القـوة ّ مـن أهـم ّديعـّ ومـن الواضـح أن الغنـى ،ّ

َوأعدوا  هم م{:  قال تعاىل؛ّمصاديق القوة ْ ُ َ  ِ
َ ٍا استطعتم من قوةَ  

ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ  .)٦٠: األنفال( }ْ
ً املجتمع اإلسالمي فإنه يطالبه بأن يكون جمتمعاإىلفاإلسالم عندما ينظر  ّ 
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ًا متمكنا وبيده كل أسباب القوة والرفاه، ولكنه أيضا عنـدما خياطـب ّغني ً ًّ ّ ّ
 . وال تنايف بني األمرين،ّالفرد املسلم فإنه يأمره بالزهد وعدم اإلرساف

 : مسألتنيإىلشري نويف اخلتام 
ّ إن احلث عىل طلب الرزق احلالل وحليـة الطعـام واالبتعـاد :ُاألوىل ّ ّ

ّعن كل ما هو حمرم يف هذا املجال له األثـر العظـيم يف الـسلم االرتقـائي  ّّ
ّ كام أن لـذلك عالقـة وطيـدة بتكـوين النطفـة وانتخـاب ،اإلهليوالقرب 

 اعتاشـت واقتاتـت عـىل إذاّن الـنفس  ومن البـدهيي أاألجيال الصاحلة،
ّ فإهنا ال يمكن بأي حال من األحوال -ً بل املكروهات أيضا- ّاملحرمات ّ

ّأن تنشأ طاهرة مطهرة، ولذا فإن مسألة طلب احلالل وأنه أفـضل أجـزاء  ّ ّ
ّالعبادة ليست مسألة تعبدية حمضة وإنـام هـي مـسألة ذات أثـر تكـويني،  ّ

 .<جسامنية احلدوث وروحانية البقاءس النف>ًخصوصا عىل أساس نظرية 
ّ إن استحباب طلب الرزق هل يشمل بعمومه وإطالقه حتـى :الثانية

  طالب العلم مستثنى من ذلك؟م أ،طالب العلم
ّن األشـهر واألظهـر أن هنـاك بعـض إ: )١(أجاب صـاحب احلـدائق ّ

اسـتحباب غـري مـشمول ب هّ بمعنى أن،استثنت طالب العلمالروايات قد 
ّ الـذي نظـم -ّ ولنا أن نتساءل أهيام أفـضل لطالـب العلـم .زقطلب الر

ّأوقاته واستطاع أن يـدخر منهـا مـا يكفيـه لالجتـار ّ أن يتجـر ويعـيش -ّ
ّيرتزق من بيت مال املسلمني؟ حيث إن طلبة  مويرتزق من أرباح جتارته أ

 .العلم يكاد ينحرص مصدر عيشهم عىل احلقوق الرشعية
                                                 

 .١٠ص، ١٨ج: احلدائق النارضة: ُأنظر )١(
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ّعلـم هـو األول دون الثـاين؟ السـيام أن أليس من املناسب لطالب ال ّ ّ
ّذلك أحفظ لكرامته وعزة نفسه واستقالليته   فال، وإذا كان األمر كذلك.ّ

 .موم استحباب طلب الرزق والتجارةيمكن إخراج طالب العلم من ع
 

َمجع مكسب بفتح السني، إما مصدر ميمي بمعنى الكسب : املكاسب َْ
العمل الذي يرتكبه اإلنسان ألجـل اجـتالب : ّكسب، وهو يف اللغةوالت

 )١(.النفع، أو ما يطلب به املال، أو اسم مكان من الكسب
 َ فتحـتإذا مصدر ميمي بمعنى التجـارة <متجر> مجع <املتاجر>نظري 

 . كرسهتاإذااجليم، أو اسم مكان 
ًواملكاسب أعم منها؛ ألن التجارة لغـة هـي ّ ًال جلبـا املعاوضـة باملـ: ّ

 جتـارة ّ فكـل.للنفع، سواء كان بالبيع أو بالرشاء أو بالصلح أو غري ذلك
َوهلذا ال تعم التجارة البيـع والـرشاء مـن غـري قـصد . كسب وال عكس َّ ُ

ًالربح، وكذلك ال تعم األعامل التي يكون الشخص أجريا عليها ّ. 
ّثم إهنم اختلفوا يف أن لفظة ا ب أم ّملكاسب هي مجع للكسب والتكسّ
ــىل األول ــا مــن إذا أي - مجــع للمكــسب، وع ــصدرا ميمي ــا م ً جعلناه ً

 إذا أي - وعىل الثاين. ّ فهي ما يتكسب به الشخص ويرتزق به:-الكسب
 املواضع التي أي فهي مجع السم مكان، :-جعلناها مجع مكسب بالكرس

 .ّ التكسبّتقع فيها األعامل املرتكبة ألجل النفع، أو حمل
ق املكـسب والتجـارة يف الكتـب الفقهيـة بـاملعنى ّوالظاهر أن إطال

                                                 
 .٢٥ ص١ج: مصباح الفقاهة، للسيد اخلوئي:  انظر)١(
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ّ وليس هلم اصطالح جديد فيه، ألنـه هبـذا - املصدر امليميأي -اللغوي 
 مـن حيـث اق غرض الفقيـه هبـّيتعلالتي ّاملعنى يكون من أفعال املكلف 

ّأما حمل التكسب. احلكم التكليفي  فال وعليه ،ّفال يتعلق غرض الفقيه به ّ
 بنفـسها اّألهنـ ؛املعـامالت مـن وغريه والرشاء البيع عىل إطالقه يناسب
 ّيـصح كـان وإن األعـامل هلذه مواضع اّهنأ ال، النفع ألجل ترتكب أعامل

 مــورد تكــون التــي اخلارجيــة واألعيــان واملــثمن الــثمن عــىل إطالقهــا
 .املعامالت

ّمن خالل ما تقدم يت  عنـوان يف +ّضح الوجـه يف عـدول املـصنفّ
، يف اللمعـة +ب ومل يعنونه باملتاجر كام فعل الـشهيداملكاس إىلالكتاب 

 .مكسب مجع :-كام قلنا - املكاسبّفإن ، وكام فعل غريه من الفقهاء
 

ّثـم  )٢( وصـاحب اجلـواهر)١(ّ احلـيل يف الـرشائعّكاملحقق - ّقسم فقهاؤنا
 مخـسة إىلا ّاألمـور التـي حيـرم التكـسب هبـ -)٣(األعظم األنصاري الشيخ
 : وهي،أقسام
 كاخلمر واألنبذة والفقاع وامليتة والدم واخلنزيـر ،األعيان النجسة. ١

  . وغريهاّاملنيووالكلب غري الصيود والعذرة 
 كآالت اللهو والقامر وبيـع الـسالح ،ُ ما حيرم لتحريم ما يقصد به.٢

ًألعداء الدين وبيع العنب ليصنع مخرا، فهذا النوع ليس حرامـا يف  نفـسه ً
                                                 

 .٨-٦ص، ٢ج: رشائع اإلسالم )١(
 .٣٣٧، ص٣٦ج: جواهر الكالم )٢(
 .٢-١ص: ّاملكاسب املحرمة )٣(
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ُوإنام صار حراما ألنه قصد به احلرام ًّ  بـام هـو هـو -ً مـثال- فبيع العنـب .ّ
ّصد منه صناعة اخلمر فإنه حيرم التكسب ُ قإذاولكنه فيه، جائز بال إشكال  ّ

 . ثالثة أقسامإىلّوقد قسم الشيخ األعظم هذا النوع . به
ّما ال يقصد من وجوده عىل نحوه اخلاص ) أ  آالت  مثـل، احلـرامَّإالُ

 .)١(ّالقامر وآالت املوسيقى املحرمة ال املشرتكة
ّقصد منـه املتعـامالن املعاملـة املحرمـة، فهـو يف نفـسه يمكـن َما ي) ب

 كام لو باع العنب دون أن يقصد منه صـناعة ،ًاستعامله يف احلالل واحلرام معا
ُ وأخرى يبيعه بقصد أن يعمل منه اخلمر، فهذا حرام.اخلمر، فهذا جائز ُ. 

ّ أنه من شأنه أن يقصد منه أي .ًما حيرم لتحريم ما يقصد منه شأنا) ـج
 بلـد يـستفيد منهـا يف إىلاحلرام، كبيع التقنيـات احلديثـة والتكنولوجيـا 

 .صناعة أسلحة حيارب هبا املسلمني
ًما ال منفعة فيه حمللة معتدا هبا عند العقالء. ٣ ّ وهـذا النـوع الثالـث ، ّ

ّ الدقيقة؛ ألن وجـود املنفعـة وعـدمها تتحـدد ّيعترب من البحوث العلمية ّ
                                                 

ّسوف يتضح فيام بعد أن للزمان واملكان مدخلية كبرية يف حتديد هوي )١( ّ ة هذه األمور، ّ
َّفرب آالت كانت ال تـستعمل إال يف احلـرام ثـم صـارت بعـد ذلـك مـن اآلالت  ّ

ًحلـرام مطلقـا، وهـذه املوضـوعات ّاملشرتكة، ولعلها يف زمان آخر ال تستعمل يف ا
ّبتغريها تتغري األحكام، وهذا التحول والتغري عىل نوعني، حتـول داخـيل وهـو مـا  ّّ ّ ّ

 أو إىل -ً  مـثال-ّيسمى باصطالح الفقهاء باالستحالة كاستحالة الكلـب إىل ملـح 
ّحتول خارجي وهو ما حيصل بفعل العوامـل والظـروف،  وأرماد يف غري الكلب، 

ّح أن ما يذكر من التحول والتبدل يف كتب الفقهاء هو األول الذي هو ومن الواض ّ ُّ ّ
 ).هّمنه دام ظل. (ًالحقا ال الثاين الذي سوف يأيت بحثه ،ليس مثار الكالم والبحث
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ّ من األشـياء كـان يعـد بيعهـا ًا كثريّبقدرة العلم عىل االستكشاف، فلعل
ًورشاؤها حراما، بل سفها وعبثا حتى يف صورة كوهنا طاهرة العني ً لعدم  ً

ّ هـذا تبـني أن هلـا منـافع حمللـة نـا، ولكـن يف زمانّوجود أية منفعة فيهـا ّ ّ
ّرضورية، مثل بيـع الـدم الـذي يعـد اآلن مـن وعقالئية، بل   اتالتجـارُ

ًالرائجة، وغري ذلك من األمور التي أعطاها العلم بعدا جديدا ً ُ ُ. 
ً به لكونـه عمـال حمرمـا يف نفـسهبّكست ما حيرم ال.٤ ّ ، مـن قبيـل تـدليس ً

ــشبيب)٢( والتطفيــف)١(املاشــطة ــصوير ذوات األرواح والت ــاملرأة )٣( وت  ب
 .املعروفة املؤمنة

ّوتتميام للفائدة نرضب مثاال أوضح من ذلك وهو التكسب بالنميمة  ً ً
ُ وهي أمور حاصلة بشكل كبـري يف عـرصنا احلـارض، ،والكذب والتهمة

ّوهذا النوع من التكسب ليس فقط معقـوال يف زماننـا، بـل إنـه حاصـل  ً ّ
ّوبشكل منقطع النظري،  كام هو حال بعض األعامل اإلعالمية حيـث يـتم 

ئح ونـرش األكاذيـب وإلـصاق الـتهم، ناهيـك عـن الكـذب نقل الفضا
  عمل اإلعالمي هذا جائز؟هل ف. والغيبة والبهتان

ّحترص بتلـك احلـدود الـضيقة للنميمـة والغيبـة ال فالقضية جيب أن  ُ
                                                 

 بغـري - أو بيعها إذا كانت أمـة-ُتدليس املاشطة هو إظهار املرأة التي يراد تزوجيها  )١(
 .وحتمريها وما إىل ذلكصورهتا الواقعية كوشم اخلدود 

ٌو ـل {: التطفيف هو عدم إيفاء الكيل والـوزن مـن البـايع واملـشرتي، قـال تعـاىل )٢( ْ َ

َ ِلمطفف  ِ  َ ُ
َ ا ين إذا اكتا وا   ا ـاس  ـستوفون * ْ ُ ُْ َ َ َْ ِ  َ َ ْ  َ

ِ َ َو ذا   ـوهم أو وزنـوهم  ـ ون *ِ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ ُُ َ َ َْ َ ُ َ َ
ِ{ 

 .)٢-١: فنيّاملطف(
ًو ذكر حماسن املرأة وإظهار حبها شعراالتشبيب ه )٣(  .٢٨، ص٤ج: جامع املقاصد. ّ
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ُأن يشكل عىل الشيخ األعظـم عنـدما ذكـر  )١(ٌكام حاول بعضوالبهتان، 
ُأمثلة النميمة والغيبة من أهنا أمور مل ي ُ ّعتد التكسب هبا، فإن اجلواب عـن ّ ّ

 .)٢(ًذلك أصبح واضحا
ّما جيب عىل اإلنسان فعله عينا أو كفاية، تعب. ٥ ّدا أو توصً  .)٣(ًالً

 . ّبحث عنها يف املكاسب املحرمةُهذه هي جمموعة األنواع اخلمسة التي ي
                                                 

، حتقيق وتعليق السيد حممد كالنرت، طبعـة ّ املكاسب املحرمة من٢٨٤ ص٤ج: راجع )١(
ّوال خيفـى أن عـد النميمـة يف املكاسـب : (٧ يف هامش رقم  &حيث يقولبريوت، 

ّ، وإال مل يكـن وجـه لعـد النميمـة املحرمة بناء عىل ما أفاده الشيخ من اقتدائه بالـسلف َّ
 .)ّوالكذب وما ضارهبا يف املكاسب  املحرمة؛ لعدم موضوع الكسب فيها

ّ بل إن التطفيف أيضا ال حيرص يف تلـك احلـدود  الـضيقة، فالـذي يقـدم حمـارضة )٢( ّ ُ ً
ّيتحدث فيها عن مناقب يدعيها لقوم وينكرها عن قوم هي ثابتة هلم، فهذا نوع من  ّ

ّ وهنا ينبغي أن نسأل عن األجرة التي يأخذها عىل حمارضته هذه، بل إن التطفيف،
ّفني والكتاب الذين يقتاتون عىل ما يكتبونه إذا حتقق يف عملهم املـالك املتقـدم ّاملؤل ّّ

ّينبغي السؤال عن حلية وحرمة أجـورهم؛ ألهنـم يطففـون يف كتابـاهتم، وهكـذا  ّ ّ
 .يمكن رضب أمثلة عديدة يف املقام

ّلواجب العيني هو ما يتعلـق بكـل مكلـف وال يـسقط بفعـل الغـري، كالـصالة، ا )٣( ّ
ّهو املطلوب فيه وجود الفعـل مـن أي مكلـف كـان، مثـل غـسل امليـت، والكفائي  ُّ

ّوالتعبدي هو الواجب املرشوط بنية القربة إىل اهللا تعاىل، والتوصيل هـو الواجـب غـري  ّ ّ
ّام أن الواجبـات التعبديـة سـواء كانـت عينيـة أو إىل اهللا تعاىل،  عل ّاملرشوط بنية القربة ّ ّ ّ

ّ عليها، وأما الواجبات  التوصلية سواء كانـت عينيـة أو كفائية ال جيوز أخذ األجرة ّ ّ
-٦٥، ص١ج: رّكفائية جيوز أخذ األجرة عليها، راجع أصول الفقه للشيخ املظفـ

ّ، بحث التعبدي والتوصيل٧٢ ّ. 
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ّينبغي أن يعلم أن ا ّلشارع املقدس بقدر ما اهتم بتنظيم احلياة املعنوية ُ ّ
ّللمكلفني من خالل بيان أحكام العبادات بشكل يقطـع علـيهم العـذر، 

ّبتنظيم أمورهم احلياتية والتي يمكن التعبـري عنهـا بـاألمور ّاهتم كذلك 
 . وذلك من خالل بيان أحكام املعامالت،املعامالتية

ّيت يـشكل عـصب احليـاة بكـل مـا ّومن الواضح أن اجلانب املعامال ّ
 .ً تبعا ملوضوعه،حتمل هذه الكلمة من معنى، ومن هنا تربز أمهية البحث

ّوحيث إن أصحاب الفن يعلمون أن موارد البحث املعاماليت كثـرية وال  ّّ
ّيمكن بأي شكل من األشكال احتـواء تلـك املباحـث وتـسليط الـضوء 

راد هلـا الوقـوف عـىل عليها من خالل بحث هنا أو هنـاك، أو أبحـاث ُـ ي
ّتعـني علينـا ي مـن هنـا ،جانب واحد ميضء من موارد البحث املعاماليت

 .افهأطر  ُّحتديد دائرة البحث ومل
 ختتـرص الطريـق ت كربيـاإىل هـو الوصـول ًاُفالذي يطلب هنا حتديـد

ّ وجتنبنا الوقوف عند تلك اجلزئيات املتناثرة يف أبحـاث املكاسـب أمامنا،
 .ّاملحرمة
ّننا نحاول قدر جهدنا تنقيح كربيات القياس املنطقي إ :ارة أخرىبعب

ّاملنتج فيام يتعلق باملكاسب املحرمة، والتي من خالهلا نخترص الطريق   إىلّ
ّيتعلـق باألبحـاث اجلزئيـة الالنتائج فيام   إىلّي اضـطر العلـامء األعـالم تـّ

ُعندها طويال، بل يـراد أكثـر مـن ذلـكالوقوف   تلـك  يف صـورة تتمـيم،ً
هو حتديد األبحاث اجلزئيـة التـي اعتـدناها و ،ّالعامة الكربيات والقواعد
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ّمن علامئنا األعالم يف مجيع ما صنفوه يف املكاسب املحرمة، وحرص ذلـك  ّ
 .بتحديد هوية صغرى القياس فقط

ًوبطبيعة احلال ليس منطقيا عرض النتائج مقدما، بل  ّالبت هبـا يكون ًّ
ًعية، ومن هنا البد لنا من الوقوف قليال عنـد للموضوًاآلن يكون خالفا  ّ

ّ وهـذا يـتم مـن خـالل ذكـر ،طرحه هناُ الذي يراد موضوع هذا البحث
 :مات ثالثّمقد

ًن الشارع املقدس قـدم لنـا نـصوصا قرآنيـةإ :األوىل ّّ ّ وروائيـة تـدل ّ ّ
:  مـن قبيـل قولـه تعـاىل،بمضموهنا عىل إطـالق موضـوعات األحكـام

ُوأحــل ا  {   َ َ َا يــعَ ْ َ ٍإال أن ت ــون  ــارة  ــن تــراض{، )٢٧٥: البقــرة( }ْ َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{ 
ِأوفوا بالعقود{، )٢٩: النساء( ُ ُ ْ ِ

ُ ْ  . وغريها من اآليات والروايات)١: املائدة(  }َ
ً سواء كان املبيـع طـاهرا أم نجـسا، وحيـا أم أيّفحلية البيع مطلقة،  ً ًّ

ــسكر ماّمي ــسكرا أم غــري م ــا، م ًت ــئً ــا أم جام ــوع .. ًدا ًع ــذا يف جمم وهك
 .االحتامالت األخرى، والكالم هو الكالم يف اآليات األخرى

ًوفقا لعموم أو إطالق موضوعات أحكام هذه اآليات وبقطع النظـر 
ّعن األدلة اخلاصة الواردة يف كل   - مـورد مـن مـوارد األعيـان النجـسة ّّ

ّوهي أدلة األبحاث اجلزئية كـام سـتعرف  ّ فـإن أي عـني مـن -ّ األعيـان ّ
ًمخرا أم دما أم ميتة وغريها من األعيان النجسة جتوز النجسة سواء كانت  ً

 .املعاملة عليها
ًن الشارع املقدس قدم نصوصا قرآنية وروائية مستفيـضة يف إ :الثانية ّّ ّ

امليتـة ومورد من موارد تلـك األبحـاث اجلزئيـة التفـصيلية كـاخلمر  ّكل
 املـوارد تبحـث فيـه النـصوص ّوكل مـورد مـن هـذه، ...املني والدم و
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ًالقرآنية دالليا والنصوص الروائية سندا وداللة عادة ً  القـرآن ّنأل وذلك، ً
ّ الصدور، وهكـذا يف كـل دليـل قطعـي الـصدور يتناولـه ُّالكريم قطعي

 .ًاألعالم دالليا فقط
ُ لو نظرنا بني املقدمة األوىل والثانية سـوف نجـد :الثالثة فـراغ حلقـة ّ
ّالواضح جدا وجود عناوين عامة أخرى تدخل يف مـوارد  إذ من ؛واسعة ً

ّحتتها جمموعة تلك األبحاث اجلزئيـة األبحاث املعامالتية، والتي تنظوي 
 فهـل ،ّاملعامالتية، ومن أوضح تطبيقات ذلك أقسام املكاسـب املحرمـة

ّتوجد أدلة عامة عاجلت هـذه العنـاوين وأقـسامها فتكـون هـذه األدلـة  ّّ
ّلتلك العمومات أو مقيدة لتلـك اإلطالقـات الـواردة يف ّخمصصة  ّالعامة

  ال؟مّاملقدمة األوىل أ
، ّعامـةّ األعيان النجسة فهل قامت أدلة إىل عندما نأيت :بعبارة أخرى

ّبعيدا عن أدلة األبحاث اجلزئية، أي أدلة ال تتناول اخلمر بام هو مخر، وال  ّ ً
 -ً  مـثال-ّ فتحـرم ،ة األعيانّوإنام موضوعاهتا نجاس... امليتة بام هي ميتة 

ّباألعيان النجسة فتكون خمصصة أو مقيدّالتكسب   لتلك العمومـات أو ةّ
ّ أهنا جتيز لنا التكسب بمجموع تلك األعيان، فتكون هذه ماإلطالقات، أ ّ

ُاألدلة موافقة لتلك العمومات واإلطالقات الواردة يف املقدمة األوىل ّ ّ. 
ّ البحث يف ضمن املقدمات الـثالث،  هنا نكون قد أمجلنا موضوعإىل

ّوالبد من إيضاحات أخرى بغية التعريف بموضوع البحث بدق ُ  .ةّ
ّإن للشارع جمموعة طرق للتكسب أقام عليها الـدليل، منهـا : فنقول ّ

 هـل :، فلو ورد سؤال...البيع واإلجارة واملضاربة واملساقاة واملزارعة و
 أو هـل جيـوز بيـع ؟عىل محلـه أو هل جيوز أخذ األجرة ؟جيوز بيع اخلمر
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ّ وهل حتل أرباح املضاربة ؟ أو هل جيوز بيع جلد امليتة؟ًالعنب ليكون مخرا
ً كان عمل الطرف القابل منحرصا بتجارة اخلمر؟ وهكذا يمكن طرح إذا

وهنا بطبيعة احلال لكي ... ّعرشات بل مئات األسئلة املتعلقة هبذه املوارد 
ّ أدلة كـل مـورد إىلّ األسئلة البد أن يرجع ِّجييب الفقيه عن هذا الكم من ّ

ّ أدلـة اخلمـر، ومـا إىل يعود بـه -ً  مثال- باخلمر ّ فام يتعلق.تناوله السؤال
 ّأدلـة إىلّ، وما يتعلق بـاملني يرجـع بـه ةّ أدلة امليتإىلّيتعلق بامليتة يرجع به 

ث وهكذا جيد الفقيه نفسه يف رحلة عناء مضنية بني البح... املني وهكذا 
ّالسندي والبحث الداليل لكل نص ينفعه يف املقام، ومن الواضح أن كـل ّّ ٍّ 
ّرواية إنام تكون خاصة بموردها أو بعنواهنا الذي تناولته، فروايات اخلمر  ّ

ٍال يمكن بأي حال  إذا َّإال  امليتة أو الدم والعكـس بـالعكس، إىل ترسيتها ّ
ّو دلت روايـة عـىل حرمـة ّكانت اآلية أو الرواية ذكرت علة احلكم، كام ل

 ،ّن اخلمـر منـصوص العلـةوا يكـنّ ألنه مسكر، فه-ً  مثال-اخلمر رشب 
ً مسكر سوف يكون حراما رشبه مثالّ كل:وبالتايل ً. 

 هـل يوجـد : صلب موضـوعنا فنقـولإىلًولكي ال نبتعد كثريا نعود 
يمكن من خاللـه أن ... واملني والبول وامليتة عنوان جامع للخمر والدم 

ّون موضوعا حلكم واحد يصح بعد ذلك ترسيته يك ّ كـل فـرد ومـورد إىلً
 من تلك املوارد من باب تطبيق الكربيات عىل الصغريات؟

ّال شك أنه يوجد مثل هذا   وهـذا ،<األعيـان النجـسة>عنوان، وهو الّ
ّيمكن أن يعبد لنا الطريق وخيترصالعنوان  ّ إذا ما وجدنا أدلة تـنص عـىل هُ ّ

 فلو ظفرنـا ولـو بـدليل واحـد معتـرب :ألعيان النجسةّحرمة التكسب با
للبحـث يف مـسألة معنـى ّواضح الداللة عىل ذلك فإنه ال يبقى بعد ذلك 
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ّننا نكون قد إذلك، إذ  جواز بيع اخلمر أو أخذ األجرة عليه أو عدم جواز
ّفرغنا من حرمة التكسب باألعيان النجسة، وهذه هي الكربى، وال تبقى 

 فـإذا ثبـت .عدمهًالقياس وهو كون اخلمر نجسا أو عندنا سوى صغرى 
ّكون اخلمر نجسا فإنه حيرم التكسب به، هذا كله يف صـورة العثـور عـىل  ّ ّ ً

 . وهو األعيان النجسةّه ذلك العنوان العامُ موضوعٍدليل
ّوعندئذ سوف يتضح لنا أن اخلمر  بيعه ورشاؤه وأخـذ األجـرة حيرم ّ

ّ ذلك ألجل األدلة الـواردة يف ّوكل...  وًعىل محله وبيع العنب جلعله مخرا
ّيهــا إلثبــات حليــة أو حرمــة إل إذ مل نعــد بحاجـة ؛ّمـورد اخلمــر خاصــة

ّالتكسب هبا، حيث أغنانا عن كل  الذي كان ّ ذلك ما جاء يف الدليل العامّ
 ، صـياغة كـربى القيـاسإىل، وانتهـى بنـا ّان العـاموموضوعه ذلك العن

 . هي من معطيات تلك الكربىّ جزئيةّفتكون اإلجابة عن كل
ّفنحن إذن بصدد التفتيش والتنقيب والبحث عن أدلة عامـة، نثبـت  ّ
ّمن خالهلا حرمة التكسب باألعيان النجسة، وهي أوىل عناوين املكاسب 

ّ فتخصص لنا هذه األدلة العامـة ،ّاملحرمة ّ ة البحـوث ّ أدلـإىل بالقيـاس -ّ
ّ املقدمة األوىل والتي هي قولـه  تلك العمومات الواردة الذكر يف-ّاجلزئية
َوأحل ا  ا يع{: تعاىل َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة( }َ

ّ معترب أو أكثر فإن ذلك سوف يكفينا مؤونـة ّفإن عثرنا عىل دليل عام
ّيف أدلة األبحاث اجلزئيةالبحث  ّ وال يبقى من األبحـاث اجلزئيـة سـوى ،ّ

 .إثبات صغرى القياس
ّل معترب سندا وداللة فإننا سـوف نجـد أنفـسنا  مل نعثر عىل دليإذاّأما  ً

ّمضطرين للدخول يف األبحاث اجلزئية التفصيلية، وبطبيعة احلال إننـا يف  ّ ّ
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ّفإنـه سـوف يكـون مـن صورة عدم العثور عىل دليـل مـن هـذا القبيـل 
ّمقتضيات البحث العلمي الدخول يف األبحـاث اجلزئيـة، لكـي تكتمـل 

ًلكي نتعرف معا عىل كيفية جمريـات البحـث ّالصورة لدينا، أو عىل األقل  ّ
اجلزئي، وما سيستغرقه من وقت وجهد وعناء، بـل نجـد مـن املناسـب 

ة البحـث وهـو ّالدخول يف األبحاث اجلزئية سواء نجحنا يف أصل مهمـ
 .ّالتي تشكل لنا كربيات القياس أو مل نعثر ّالعامةّالعثور عىل تلك األدلة 

ّ سلم البحـث االرتقـائي، حيـث وبذلك نكون قد خطونا خطوة من
أعطينا صورة واضحة عن أصل وحقيقة هذا البحث الذي بحسب فهمنا 

ّيعد خطوة مهمة ملن يروم التخصص يف جمال األبحاث الفقهية ُّ ّ. 
ّولعل من املناسب إعطاء صورة تطبيقية توضـيحية تـربمج للقـارئ  ّ

 ًمر مثال؟هل جيوز بيع اخل: فنقول .طريقة جمريات البحث بصورة موجزة
َوأحـل ا  ا يـع{: هنا لو راجعنا تلك العمومات األوىل من قبيـل َْ َ ْ ُ   َ َ{ 

قترصنا عـىل هـذه اآليـة القطعيـة الـصدور الواضـحة  وا)٢٧٥: البقرة(
 ... .  نعم جيوز بيع اخلمر:سوف نجيب، الداللة
ّننا لو راجعنا تلك األدلة اخلاصة والعديدة الـواردة يف موضـوع ولك ّ ّ
 نتيجة أخرى، كام لو انحرصت منافع اخلمر بالرشب إىلننتهي ّ ربام اخلمر

منـافع وجـود  يف صـورة  نتائج موافقة لعموم اآليـةإىلّفقط، وربام ننتهي 
ّ كل ذلك البد أن نقوم إىلّحمللة عقالئية للخمر غري الرشب، ولكي نصل  ّ

ًا ّبرحلة طويلة نبحث فيها مجيع األدلـة الـواردة يف موضـوع اخلمـر سـند
وداللة، ونحاول أن نجمع جمموعة من القرائن التي قد يستدعيها البحث 
يف صورة حصول املعارضة بني الروايات الواردة يف نفس موضوع اخلمر 
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ّومن هنا نقول لو أننا .  ذلك من مشاكل تقتضيها الصناعة الفقهيةإىلوما 
ّوجدنا دليال معتربا سندا وداللة يقول لنا حيرم التكسب باأل ً ً عيان النجسة ً

ّفإننا سوف نحاول بعدها أن نثبت أن اخلمر نجس أو غري نجس، فإن ... 
ّثبت كونه نجسا كام هو مشهور الفقهاء فإننا سوف نطبـق تلـك الكـربى  ّ ً

َوأحل ا  ا يع{:  آيةمّالتي خصصت عمو َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة( }َ
َّأن اهللا أحل البيع إال : فتكون النتيجة ّ جس العـني، وعليـه ال ما كان نّ

 .جيوز بيع اخلمر
ّ مل يثبت كونه نجسا، فإن النتيجة سوف ختتلف إذاّأما  ًكثريا، ومن هنا ً

َّيتعني البحث يف روايات اخلمر مجيعا فإن حر مت بيعه نكون قـد خرجنـا ًّ
 .َّ وإال فاآلية شاملة ملورد اخلمر،من عموم اآلية

ي هو بحث أسايس وأصيل، ّن البحث الكربوإ :ًوتتميام للفائدة نقول
ًوليس بحثا استطراديا كام هو واضح، وهو من قبيل أبحاث علم أصـول  ً

ّية خرب الثقة، وحجية الظهور، وغريها من املسائل األصـولية ّالفقه كحج
ّ حجيـة خـرب الثقـة إىلّ حيث إننـا نحتـاج ؛ّالتي ال ختتص بباب دون باب

 احلـال يف الفلـسفة حيـث  وكام هو،ّوحجية الظهور يف مجيع أبواب الفقه
ّتبدأ أبحاثها باألمور العامة وهي اإلهليات باملعنى األعم  األمـور أ، ثم تبدّ

ّاخلاصة وهي اإلهليات باملعنى األخص ّ، واألمور العامة، من قبيل إبطـال ّ
 والتسلسل وتنقيح القواعد الكربوية من قبيل حكـم األمثـال فـيام الدور

َدوم  ال يعاد بعينه، وأنه ال ميز يف األعـدام ّجيوز وال جيوز واحد، وأن املع َ ّ
ّمن حيث العدم، وأن الـيشء مـا مل يتـشخص ال يوجـد، وأن الواحـد ال  ّّ

 . من واحد، وغريها من القواعد الفلسفية الكربويةَّإاليصدر 
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ّوالكالم الكالم يف املقام، حيـث إننـا نجـد يف األبحـاث املعامالتيـة 
ّأمورا خمتصة بباب دون آخر،  ّكام هو احلال فيام خيتص بباب البيع فقط، أو ً

ًباب اإلجارة فقط، ويف قبال ذلك نجد يف األبحاث املعامالتية أمورا غري 
ّخمتصة بباب دون باب، وإنام هي أمور مشرتكة يف أكثر مـن بـاب، وهـذه  ّ

ً بابا مستقال أسموه ببـاب املكاسـب ّاألمور املشرتكة أفرد هلا أرباب الفن ً
ّيها كل ما يتعلق بالكسب، بقطع النظر عن طريق فيث يبحث ّاملحرمة، ح ّ

ًحصول الكسب، سواء كان الطريق بيعا أو مضاربة أو  ًجارة أو مـساقاة إً
يف الفقـه  ّالعامـةّ وهذا ما يمكن أن يعـرب عنـه بأبحـاث األمـور .الخ... 

املعاماليت، ونحـن هنـا بـصدد الوقـوف عـىل تلـك األبحـاث املـشرتكة 
 دليـل إىلّخالل البحث يف أدلتها ومناقشتها بغية الوصـول الكربوية، من 

 إىل بغيـة الوصـول ، أمكـن ذلـكإذاًواحد معترب، سندا وداللة، أو أكثر، 
ــق  ــلمطري ــام ،أرسع وأس ــتنباط األحك ــة يف اس ــسامهة فعال ــساهم م ّ ي

ًاملعامالتية، بشكل يعد فتحا كبريا يف الفقه ً ّ ُ. 
ّوينبغي أن يعلم أيضا أن هذه التجر ً ّبـة ال تتكفـل أو تـضمن النتـائج ُ

ّاملتوخاة التي نصبو إليها، وإنام هـي حماولـة تـسري يف هـذا االجتـاه، ومـن  ّ
ّالواضح أن جمرد اخلوض يف هذه التجربة والسري باجتاه ذلك اهلدف يعترب  ّ

ّخطوة مهمة نرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن يمدنا التوفيق يف   .حتقيقهاّ
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ــة، الســيام املباحــث  ــب الفقهي ــسهل اخلــوض يف املطال ــن ال ــيس م ّل
ًاالستداللية الدقيقة، وخصوصا يف األبحاث التي تـزدحم فيهـا املـسائل 

ّل فيها الروايات املعتربة كام هو احلال يف البحث املعـاماليت، بخـالف وتق
 .ما هو عليه البحث يف العبادات

من هنا اقتىض البحث املعاماليت بذل قصارى اجلهـد وإعـامل الفكـر 
 .  بصورة تواكب ما انتهت إليه إليه املعطيات الفقهية

 وضمن إطـار ّوقد انعقد البحث لتناول مجيع أنواع املكاسب املحرمة
سوى جزء أو حلقة ) ّفقه املكاسب املحرمة(ّاألبحاث الكلية، وما كتاب 

ّمن حلقات فقهية نأمل إمتامها نظرا ملا توفره من معطيات ومـا تلبيـه مـن  ّ ًُ
ّالسيام وهي تستعرض بطريقة حيوية لوحظ فيها املـؤثرات ، ُحاجة ملحة ُ ّ

 .العرصية يف قراءة النص الرشعي
ِّوارد البحث املعـاماليت كثـرية جـدا وال يمكـن بـأي ًونظرا إىل أن م ً

َّشكل من األشكال اإلملام هبا من خالل أبحاث حمدودة، لذا يتعني علينـا 
 .ُّحتديد دائرة البحث ومل أطرافه

ُفالذي يطلب هنا وبالتحديد، هو الوصول إىل كربيات ختترص الطريق 
املتنـاثرة يف أبحـاث ّأمامنا، وجتنبنا الوقوف الطويل عند تلـك اجلزئيـات 

بل يراد أكثر من ذلك يف صورة تتميم تلك الكربيـات . ّاملكاسب املحرمة
ّوالقواعد العامة وهو حتديد األبحاث اجلزئية التي اعتـدناها مـن علامئنـا 
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ّاألعالم يف مجيع ما صنفوه يف املكاسب املحرمة، وحـرص ذلـك بتحديـد  ّ
 ..هوية صغرى القياس فقط

ّمنطقيا عرض النتائج مقدما، بل البـت هبـا اآلن وبطبيعة احلال ليس  ً ًّ
ُيكون خالفا للموضوعية، وألجل تقريب فكرة البحث سـوف نحـاول  ً

 : إمجاهلا بام ييل
ّللشارع جمموعة طرق للتكـسب، منهـا البيـع واإلجـارة واملـضاربة 

الخ، فلو ورد سؤال هل جيوز بيع اخلمر؟ أو هل ... واملساقاة واملزارعة و
ِاألجرة عىل محله؟ وهل جيوز بيع الدم أو امليتة أو املني؟ ولكـي جيوز أخذ 

ِّجييب الفقيه عن هذه األسئلة البد له أن يرجع إىل أدلة كل مـورد تناولـه  ّ ْ ّ
السؤال، وهكذا جيـد الفقيـه نفـسه يف رحلـة عنـاء مـضنية بـني البحـث 

ًالسندي والبحث الداليل لكل نص ينفعه يف املقام، ومن الواضح جدا ِّ ّ أن ِّ
ّكل رواية إنام تكون خاصة بموردها أو بعنواهنا الذي تناولتـه، فروايـات  ّ َّ
ّاخلمر ال يمكن بأي حال ترسيتها إىل امليتة أو الدم والعكس بالعكس، إال  ّ

 .ّإذا كانت اآلية أو الرواية ذكرت علة احلكم
وهنا يسري البحث باجتاه حتصيل عنوان جامع للخمـر والـدم وامليتـة 

ـ وغري ذلك من األعيان النجـسة ـ يمكـن مـن خاللـه أن يكـون واملني 
ّموضوعا حلكم واحد يصح بعد ذلـك تـرسيته إىل كـل مـورد مـن تلـك  ّ ً

 .املوارد من باب تطبيق الكربيات عىل الصغريات ؟
ّال شــك أن عنــوان األعيــان النجــسة يمكنــه أن يعبــد لنــا الطريــق  ُ ّ ّ

ّوخيترصه إذا ما وجدنا أدلة تنص عىل حرمة ّ التكسب باألعيان النجـسة، ّ
ّفلو ظفرنا ولو بدليل واحد معترب واضح الداللة عىل ذلك فإنـه ال يبقـى 
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بعد ذلك معنى للبحث يف مسألة جواز بيع اخلمر أو أخذ األجرة عليه أو 
ّ، إذ إننـا نكـون قـد فرغنـا مـن حرمـة ...جواز بيع امليتة والدم واملنـي و

الكـربى، وال تبقـى عنـدنا سـوى ّالتكسب باألعيان النجسة، وهذه هي 
ّصغرى القياس وهو كون اخلمر نجسا أو ال ؟ فـإذا ثبتـت نجاسـته فإنـه  ْ ً

 . ّحيرم التكسب به
ًفنحن إذن بصدد البحث عن أدلة عامة موضوعاهتا عامة أيضا، نثبت  ّ ّ ّ
ّمن خالهلا حرمة التكسب باألعيان النجسة، وهي أوىل عناوين املكاسب 

ّاملحرمة فتخصص لنا  بالقيـاس إىل أدلـة البحـوث  - ّهذه األدلـة العامـةّ
: ِّمن قبيل النص القرآين،  تلك العمومات الواردة الذكر يف املقام-ّاجلزئية

َوأحل ا  ا يع{ َْ َ ْ ُ   َ  ).٢٧٥: البقرة (}َ
ّأما إذا مل نعثر عىل دليل معترب سندا وداللة فإننا سـوف نجـد أنفـسنا  ً ّ

 .ّجلزئية التفصيليةّمضطرين للدخول يف األبحاث ا
 

ّإن أبحاث الفقه املعـاماليت وبالتحديـد أبحـاث املكاسـب : قد يقال
ُاملحرمة تعد اآلن من األبحاث املحرتقة مجلة وتفصيال، ألهنا بحثت بنحو  ً ّ ُ ّ
ّمل يبق فيها ما يعرض بشكل جديد، وهذا يعني أن بحثها جمـددا لـيس إال  ً ّّ ّ

ّتكرارا ممال وحتصي ّال للحاصل، وأن البحث لـن خيـرج عـن اخلـوض يف ً ً
ّكلامت األعالم، وعليـه فـإذا كـان األمـر كـذلك فـام هـو املـربر لبحـث 

ًاملكاسب املحرمة جمددا ّ  ؟ ّ
ّوجواب ذلك تقدم يف مقدمة البحث، بـل هنالـك جوانـب مـضيئة  ّ

ُوزوايا خفية يراد هلا اإلبراز ّسيجدها املتتبع يف طيات البحث، ّ  منهـا مـا، ّ
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ّيتعلق باملشكلة االقتصادية التي تعاين منها معظم شعوب العامل، وال شك  ّ
ّأن هذا االثر الذي ترتكه املشكلة االقتصادية خطـري جـدا، إهنـا مـشكلة  ً ّ

 .َّأصبحت كمطرقة تكبح كل اجلهود التي تأمل بالتغيري
 

. هـي مجـع مكـسب، عـىل وزن مفعـل مـن الكـسب: ًاملكاسب لغة
ّ أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الكسب، وإما أن يكون اسم ّواملكسب إما ً ًّ

 .)١(ّمكان ملحل الكسب والتجارة
ًوأما اصطالحا فهو املعاوضة عىل يشء بالربح والفائدة ّ)٢(. 

ّأو هو كل ما يتحراه اإلنسان ممـا فيـه اجـتالب نفـع وحتـصيل حـظ  ّ ّ ّ
ّ وأما طرق حتصيله فهي كثـرية، إمـا مـن خـالل )٣(ككسب املال البيـع أو ّ

 .الخ... االجارة أو املضاربة أو
 إذا انتهينـا إىل عـدم جـواز -ّ التي هي حمل بحثنا-واألعيان النجسة 

ّالتكسب هبا فهذا يعني بطالن مطلـق املعاملـة عليهـا، أي ال جيـوز عقـد 
 .عليها... البيع وال املضاربة وال اإلجارة

ّوينبغي االلتفات إىل أننا سـوف نجـد أنفـسنا مـضطرين  للبحـث يف ّ
ًبعض القواعـد الرجاليـة التـي تقـع يف طريـق البحـث، خاصـة ونحـن 
ّعازمون عىل مناقشة األبحاث الروائية والتي هي حمل ابتالء الفقيـه، ويف 
مجيع أبواب الفقه، من قبيل طرق تـصحيح العمـل بالروايـات الـضعيفة 

                                                 
 . ٢٥ ص،١ ج:خلوئيّمصباح الفقاهة، للسيد ا: انظر )١(
 .٣٤٧): أمحد فتح اهللا( معجم ألفاظ الفقه اجلعفري )٢(
 .٤٣٠ص:  املفرادات للراغب األصفهاين)٣(
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 ّوأن. ًوالتي منها عمل املشهور أو األصحاب كونـه جـابرا أو غـري جـابر
إعراض األصحاب عن الرواية الصحيحة السند هل هـو كـارس أو غـري 

 .ّكارس ؟ حيث ذكرت يف املقام عدة مبان
 

الفائدة األو 
ُ

  عالقة العرف باألح م: 
ّإن األحكام الفقهية تابعة للمصالح واملفاسد، فعندما جييز لنا الشارع 

وىل ومفـسدة يف ّمعاملة ما وحيرم أخرى، فـذلك لوجـود مـصلحة يف األ
ّالثانية ولكن حقيقة هذه املصالح واملفاسد أو مالكـات األحكـام والتـي 
ّيعرب عنها أيـضا بعلـل األحكـام يف األعـم األغلـب غائبـة عنـا ويعـرس  ًّ

 .الوصول إليها
ُوعدم العلم باملالكات قد يوصل البعض إىل االعرتاض عىل جمموعة 

!  اض بـصورة غـري الئقـةًوأحيانا يكـون االعـرت، من األحكام الرشعية
ًوهذا كاشف إين عن كون املعرتض فاقدا ألدب العبودية،  مع أن القـرآن  ّ ِّ

ًوع  أن ت رهوا ش ئا وهو خ  ل ـم وعـ  أن  بـوا شـ ئا {: هيتف فينا ًْ َْ َ َ ْ ْ ِْ ُ
َ ََ َْ ََ َ َ َُ َ ٌ ْ َ ُ ُ َ

َوهو   ل م وا   علم وأ تم ال  علمون ُ َ َ َْ َْ ْ ُْ ُْ َ َ َ َُ َ ُ  ُ  َ َال تـدرون {: و) ٢١٦: رةالبقـ (}َ ُ ْ َ

ً  هم أقرب ل م  فعا ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َُ  ). ١١: النساء( } 
من هنا يمكن لنا أن نفهم ملاذا يعرتض اإلنسان اجلهول عىل األحكام 

ّالرشعية املختصة باحلدود واحلج وإرث النساء وما إىل ذلك فذلك ألنـه ، ّ
ّسان عىل جهله وإنام ال يدري ما هو األنفع له، وهذا ال يعني أن يبقى اإلن

ّعليه أن يتعلم ويبذل جهده يف ذلك، وأن يقصد وجهه تعاىل يف تعلمه ّ. 
ّثم إن اإلنسان باإلضافة إىل جهله فانه عندما يقـف عنـد املعـامالت  َّ
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ّيتصور أهنا جمرد أمور اجتامعية منبثقة من العرف، ولـذا حيـاول اإلنـسان  َّ ّ
ًل من العرف حاكام عليهـا، بـل ِّبجهله أن حيكم ذوقه واستحساناته وجيع

ًومن نفسه أحيانا، مع أن القرآن والسنة الرشيفة ال يقـبالن بـذلك قطعـا  ّ ًّ
ّفإن اهللا تعاىل هيدد نبيه األكرم ّ َو و  قـول علينـا  عـض {:  إذ يقول له’ ّ َ َْ َْ َ ََ  َ َ ْ َ

ِاألقاو ل  ِ
َ ِ ألخذنا منه با م  *َ ِ َ

ْ
ِ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ  م لقطعنا منه ا ـ*َ ُ ْ ِْ َ َ َ َ َو   ُ  ِ ْ  مـا مـن م مـن *َ ِ ِْ ُ ْ َ َ

َأحد  نه حاجز ن ِ ِ َ َُ ْ َ ٍ
َ

 ).٤٧-٤٤: احلاقة( }
ّمن هنا ينبغي التنبيه إىل مطلب مهم وهو أننا البد أن نتعبد باألحكام  ّ ّ ِّ
ّاملعامالتية بقدر تعبدنا باألحكام العبادية؛ حيث ال فرق بني جمموع هـذه 

ّاألحكام سوى أن العبادية يشرتط فيها نية ُ  القربة دون املعامالتيـة، وهـي َّ
ُومـن  تعـد حـدود ا   قـد ظلـم  فـسه{بأمجعها تعترب حدود اهللا تعاىل  َ َْ َ ََ َ َ ْ َ ِ   ُ ُ َ َ َ ْ َ َ{ 

 ).١: الطالق(
ّومن هنا يتعني علينا عدم عرض املعامالت عـىل العـرف إال إذا أمـر  ّ

 .الشارع بذلك
  أقسام ا رمة وحقيقة متعلقها: الفائدة ا انية

ّنــا أن نتــصور للحرمــة أقــساما ثالثــة، األوليمكــن ل هــو احلرمــة : ًّ
ًالتكليفية وهي التي يكون مرتكبها مـستحقا للعقـاب، مـن قبيـل الغيبـة  ّ

ًهو احلرمة الوضعية، وتعني بطالن املعاملة رشعا، أي : والكذب، والثاين
هـو احلرمـة : عدم ترتب أثر املعاملة من نقل وانتقال وما شابه، والثالـث

ّعية، وهو كل ما يرشعه اإلنسان مـن قبـل نفـسه وينـسبه للـدين، الترشي ّ
ّفيجعل املحرم رشعا حالال، ومـن الواضـح أن الزم هـذا التـرشيع هـو  ًً ّ

 ً-مثال -احلرمة التكليفية واحلرمة الوضعية، فلو قام إنسان بمعاملة ربوية 
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ًبمعنى أنه حللها لنفسه، فإن هذه املعاملة حمرمة تكليفا وباطلة  ّّ ّ  .ًوضعاّ
ّوحيث إن بحثنا هو معاماليت فإن املنقدح مـن ذلـك هـو أن متعلـق  ّ ّ ّ
ّاحلرمة هو املعاملة، ولكن املعاملة عبارة عن مركب مكون من عدة أجزاء  ّ َّ
نحو اإلجياب والقبول، والنقل واالنتقال امللكـي واخلـارجي، فلتحديـد 

ًمتعلق احلرمة البد من حتليل املعاملة حتليال علميا ً ّ ّ. 
ّ شك أن متعلق املعاملة ليس هو النقل واالنتقال امللكي، ألن هـذا ال َّّ َّ

ّاألثر حيصل قهريا بمجرد إمتام املعاملة، وال معنى أن يكون األمر القهري  ً
ّاالضطراري متعلقا للحرمة، وأيضا ال يمكن أن يكون متعلق احلرمة هو  ًّ ً

 هبا يشء آخر، فإذا ما َّالنقل واالنتقال اخلارجي ألن املعاملة يشء والوفاء
 .الخ...ال تعامل، ال تبع: ورد دليل قائل

َّفليس املراد أن ال تسلم وال تقبض خارجا، ألن هذا أثـر ال ً ّتتوقـف  ّْ
َّعليه أصل املعاملة، ولذا ال يمكن أن يكون ذلك متعلق النهـي، وبـذلك 

ّيتضح أن ما ذكره البعض يف أن   معنى حرمة االكتساب هو إنشاء النقـل«ّ
ّواالنتقـال بقـصد ترتـب أثـر املعاملـة أعنـي التـسلم والتـسليم للمبيـع  ّ

 باطل، ألن املعاملة يشء والقبض واإلقباض يشء آخر خارج )١(»والثمن
 .عن أصل املعاملة

َّومما تقدم يتضح لنا أن ما قاله الـشيخ األعظـم ّ ّ  يف املقـام يمكـن +ّ
 النقــل ومعنــى حرمــة االكتــساب حرمــة«: ًمناقــشته أيــضا حيــث قــال

 وهنا وقع الكالم يف مـراد الـشيخ )٢(»ّواالنتقال بقصد ترتب األثر املحرم
                                                 

 . الطبعة احلجرية.٣ ص،١ حاشية اإليرواين عىل املكاسب ج)١(
  .٥٥ ص،١ج: ّ املكاسب املحرمة حتقيق وتعليق السيد حممد كالنرت)٢(
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األعظم من حرمة النقل واالنتقال هل هي حرمة انشاء النقل واالنتقـال، 
ّأم حرمة النقل واالنتقال امللكي الذي هو أمر قهري حيصل مبـارشة بعـد 

 إمتام املعاملة، أم مراده النقل واالنتقال اخلارجي؟
ذه هي االحتامالت الثالثة التي ذكرت يف املراد من كلـامت الـشيخ ه

َّبقصد ترتب األثر املحـرم«: ّاألعظم، وهنا ذكروا أنه بقرينة قوله يكـون » ّ
ّولكـن املركـب ينتفـي بانتفـاء أحـد ، املراد هو النقل واالنتقـال امللكـي

ّأجزائه، فلو قصد النقل واالنتقال ومل يقصد ترتب األثر املحرم  ّفإن هـذه ّ
َّاملعاملة ينبغي أن ال تكون حمرمة، مع أن األدلة الدالة عىل احلرمـة مطلقـة  َّ ّ

َوذروا ا يــع{فهــي تقــول  ْ َ ْ ُ َ فالتقييــد الــذي ســاقه الــشيخ ) ٩: اجلمعــة( }َ
األعظم يف املقام ال ينسجم مع اخلطابات الرشعية من قبيل اآلية املذكورة 

 .يف حرمة البيع ظهر يوم اجلمعة
ّثم إن َّه إذا كانت احلرمة مقيدة بقصد ترتب األثـر املحـرم فـإن ذلـك ّ َّ ُّ َّ

ّسوف يكون منقوضا باحلكم الوضـعي، كـام يف اخلمـر فهـو حمـرم بيعـه  ً
ّتكليفا ووضعا يف حني إن ما أفاده الشيخ يرتتـب عليـه أن يكـون اخلمـر  َّ ً ً

ّحمرما فيام إذا قصد ترتب األثر املحرم وهو رشبه، وهـذا يعنـي تـصح ّّ يح ً
ّمعاملة بيع ورشاء اخلمر فيام إذا قصد به شيئا مباحا، مع أنه ال يوجد قائل  ً ً

 .بذلك حتى الشيخ نفسه
ًفام ذكره الشيخ يف املقام مدفوع حال ونقضا وعليه ال يمكن الركون .  

 . ال إىل كلامت اإليرواين وال إىل كلامت الشيخ األعظم



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ٌإ ما ا مر وا م   واألنصاب واألزالم رجس{ .١ َْ ْ ْ ْ

ِ ُ َُ ََ َ ََ َ َُ ِ
ْ ُ ْ  

ِ{ 

َال تأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل إال أن ت ـون{ .٢ ُ ُ َُ َْ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ َْ َْ َْ َ ْ

 
ً ارة َ َ ٍ ن تراض ِ َ َ ْ َ{  

َو ل  هم الطيبات و رم عليهم ا بائث{ .٣  ِ َ َ ََ ْ ْ ِْ
ْ ُ َُ َُ   َ َ َِ ُ  ِ{ 

ْو يابك  طهر { .٤  َ َ َ َ َ ِ ْ وا رجز فاهجر*َ ُ ْ َ َ  ْ َ{  





 

 

 
 

 

ُ أن األعيـان النجـسة تإىلّالبد من اإلشـارة يف البدء   يف ًبحـث عـادةّ
 :مواضع ثالثة من األبحاث الفقهية هي

 . النجاسات يف باب الطهارة:ّاألول
 . يف باب األطعمة واألرشبة:الثاين

 .نجسةّ يف باب التكسب باألعيان ال:الثالث
ّاملوضعني األول والثـاين،  البحث يف وبطبيعة احلال نحن لسنا بصدد

ّهل جيـوز التكـسب :  عىل املوضع الثالث، حيث نقولناّوإنام يقترص بحث
 األعيان النجسة؟ب

ًوإىل ذلك أشـار العالمـة احلـيل يف التـذكرة قـائال ّ هـل يـشرتط يف >: ّ
 .)١(<ّاملعقود عليه الطهارة األصلية أو ال يشرتط؟

ّ لو خلينا نحن والعمومات األولية الواردة يف املقام مـن األدلـة :قلنا ّّ ّ ُ
ّواخلاصة، فإهنا تدل عىل جواز ّالعامة  ّ ّ مطلقا، سواء كان املتكسب ّالتكسبّ ُ ً

ّبه طاهرا أو نجسا، وقد تقـدم ذكـر تلـك العمومـات مـن قبيـل ً ُأوفـوا {: ً ْ َ

ِبالعقود ُ ُ ْ َإال أن ت{، )١: املائدة( }ِ ْ َ  
ٍ ون  ارة  ـن تـراضِ َ َ ْ َ ً َ َ ِ َ ، )٢٩: النـساء( }ُ

َأحل ا  ا يع{ َْ َ ْ ُ ّ الدالة عىل جـواز ّاألدلةً وأيضا من قبيل )٢٧٥: البقرة( }َ  
ًاإلجارة والتي مل حتدد كون متعلق اإلجارة طاهرا أو نجسا ً ّ ّ. 

                                                 
 .٤٦٤، ص٣ج: التذكرة )١(
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 ّالتكـسبّ فإنـه ال إشـكال يف جـواز ّاألدلـةّفلو خلينـا نحـن وهـذه 
 وغريهـا مـن ّاألدلـةًجسة عمال بإطالقات وعمومات هـذه باألعيان الن

 .ّالعامة ّاألدلة
يوجد دليل عىل إخـراج األعيـان النجـسة مـن تلـك هل  :والسؤال

ّالعمومات واإلطالقات فتخصصها وتقيدها بام عدا األعيان النجسة ، أم ّ
 باألعيـان ّالتكسب فتبقى تلك العمومات واإلطالقات شاملة ملوارد  ال،

 ؟النجسة
َوأحـل ا  ا يـع{ّيوجد دليل خصص هل  :بعبارة أخرى َْ َ ْ ُ   َ ْإال أن {، }َ َ  

ِ
ٍت ون  ارة  ن تراض َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ِأوفوا بالعقود{، }ُ ُ ُ ْ ِ

ُ ْ  أم ،ّ بالتكسب باألعيان الطاهرة}َ
 ؟ّالتكسب األعيان النجسة يف جواز فتدخل ال يوجد

ٍّ دال عـىل -ًا وداللـة سـند-ّقلنا إننا يف صورة العثور عىل دليل معترب 
ّ باألعيان النجسة فإن هذا الدليل سوف يمثل قاعدة ّالتكسبحرمة   ّعامةّ

 مصاديق نجـس العـني كالـدم إىلّوكلية ختترص أمامنا الطريق عندما نأيت 
 حيث سوف ينحرص البحـث يف تلـك املـصاديق ،واملني واخلمر وغريها
ّ أو نجسة، ثم تطبق عليًعىل إثبات كوهنا طاهرة ها تلك الكربى املـأخوذة ّ

ّمن الدليل العام أو القاعدة الكلية املستفادة مـن الـدليل احلـاكم بحرمـة  ّ
 . باألعيان النجسةّالتكسب

ّأما يف صورة عدم العثور عىل دليـل فـإن البحـث سـوف ينـساق   إىلّ
هـل ّأنـه التفصيل يف نفس تلك املصاديق من كوهنا طـاهرة أو نجـسة، و

ٍ بكل عنيّالتكسبجيوز  ّ ال جيوز وعندئذ سوف تتحـدد النتـائج م أ، عنيّ ٍ
 .ّوفق أدلة  كل نوع من أنواع األعيان النجسة، كام أرشنا
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 قـسمّإن أصل البحث وجوهره سوف يكون يف ال: )١(ًوقد قلنا مسبقا
ّاألول والذي أسـميناه باألبحـاث الكليـة يف حرمـة   باألعيـان ّالتكـسبّ

ّثم بعد ذلك سوف . زءه يف هذا اجلّهذا ما سنحاول التوفر عليالنجسة، و
، سـواء حـصلنا  الثاين الذي يعرض لألبحاث اجلزئيةقسم عند ال)٢(نقف

ّعىل دليل مقيـد أو خمـصص يف ال ّ ليتـضح لنـا ؛ّ األول أو مل نحـصلقـسمّ
 .ةّ وطريقة البحث يف املوارد اخلاصّالعامةطريقة البحث يف املوارد 

ومـنهم  ّقـدس اهللا أرسارهـمئنا األعـالم ّ أن مجلة من علامإىلوينبغي التنبيه 
ٍّيف باب مـستقل ّبحث األول ال إىلضوا  ّالشيخ األعظم األنصاري مل يتعر ٍ

ّحث الثاين، ولعل السبب يف ذلك موضوعات البحيث دخلوا مبارشة يف 
ّهو أنه مل يتم عندهم دليل عىل حرمة عنوان  ّ بكل عني نجسة، أو ّالتكسبّ

 ،ّبـصورة مـستقلةلـيس ّالبـاب األول، ولكـن ّأهنم قد تعرضوا ملباحـث 
ّوذلك من خالل بحوثهم يف الباب الثاين، وهبـذا يتبـني كيـف أن طريقـة  ّ

 مل تكـن ممنهجـة،  - عىل األقـل-ّأبحاث املتقدمني الفقهية يف هذا املجال 
ًن مجلة من املباحث ذكرت يف مطاوي مباحث أخرى استطرادا، مـع إبل  ُّ

 . بل هي كذلك،ًون بحوثا أصالية رئيسيةّأهنا بنفسها تصلح أن تك
  

                                                 
 .<بحوث متهيدية>ّملقدمة املوسومة بـ يف ا) ١(
 .يف األجزاء الالحقة) ٢(
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ُيا   ها ا ين آمنوا إ ما ا مر وا م ـ  واألنـصاب واألزالم {: قوله تعاىل ُْ ْ َْ ََ َ ََ َ َُ ِ
ْ  ُ َ ْ  

ِ ُ َ َ ِ َ َ َ

َرجس من  مل ا شيطان فاجت بوه لعل م  فلحون ٌُ ِ ْ ُ ْ ُ  َ َ ََ َُ ُ ِ ْ ِْ َ ْ  
ِ
َ ْ ِ  .)٩٠: املائدة( }ِ

: ّ العالمة احليل يف كتاب التذكرة إذ يقـول:ذه اآليةّدل هبّأول من است
ّ فال ترض النجاسة العارضة مع ،يشرتط يف املعقود عليه الطهارة األصلية>

ّ ولو باع نجـس العـني كـاخلمر وامليتـة واخلنزيـر مل يـصح ،قبول التطهري
ُفـاجت بوه{:  لقوله تعاىلً؛إمجاال ُ ِ َ ْ  اآليـة إىل إشـارة <فـاجتنبوه>: وقولـه )١(}َ

 .ةكريمال
 أمــرت باالجتنــاب، ومــن َّأهنــا:  باآليــة املباركــةووجــه االســتدالل

ّ نحو من أنحاء التقلب يف اليشء ال ينسجم مع االجتناب ّأيّالواضح أن  ٍ
ُفاجت بوه{املأمور به، فاإلطالق املوجود يف كلمة  ُ ِ َ ْ ُ يستفاد منه املنـع عـن }َ

ّ ولكن هذا االجتناب عل،ّمجيع التقلبات ُ ّق يف اآلية عـىل أنـه رجـس مـن ّ
ّ فإذا كان اليشء رجسا فإنه جيب االجتناب عنـه، وحيـث ،عمل الشيطان ً

 .هي رجس لذا جيب االجتناب عنهاّإن األعيان النجسة 
 يعتمد عىل إثبات كون الـرجس -كام هو واضح -وهذا االستدالل 

ّ وأن أنحاء التقلب من عمل الشيطان،هو النجس ّ. 
 ّنعم، قد يدل قوله تعاىل يف>:  إذ يقول؛حب اجلواهروهذا ما قبله صا

                                                 
 .، باب التجارة، البحث األول من املقصد الثاين٤٦٤، ص١ج: تذكرة الفقهاء )١(
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ُرجس من  مل ا شيطان فاجت بوه{ ،اخلمر ُ ِ َ َْ َْ
ِ َ ْ  

ِ
َ ْ ِ ٌ

باعتبـار عـدم  ؛)١(، عىل ذلـك}ِ
ّحتقق االجتناب عنها مع الترصف فيها للتجارة ّ>)٢(.  

ُهذا ما يمكن أن يقال يف االستدالل هبذه اآليـة املباركـة عـىل حرمـة 
 :ُوأورد عىل هذا االستدالل .)٣(ان النجسة باألعيّالتكسب

ّ فإنـه  <رجس فـاجتنبوه>ّ أن اآلية لو كانت قد اكتفت بـ:ّاإليراد األول
ًيمكن أن يقبل االستدالل ولو تنزال، ولكن اآلية قد أضافت شـيئا آخـر  ً ّ

ِمـن  مـل ا ـشيطان{: وهو قوله تعـاىل َ ْ  
ِ

َ َ ْ ّيثبـت يف حقنـا لكـي  وبـذلك }ِ
ّال يكفي أن يكون رجسا، وإنام البد أن يكون هذا الرجس ّ فإنه <اجتنبوه> ّ ً

ّمن عمل الشيطان، وأما ما ذكر يف كلامت مجلة من املفرسين مـن الرتديـد  ُّ
ِمن  مل ا شيطان{: بني كون قوله تعاىل َ ْ  

ِ
َ َ ْ ّ قيدا للرجس أو أنه خرب آخـر، }ِ ً

                                                 
 .ّأي عىل حرمة التكسب باألعيان النجسة )١(
 .١١، ص٢٢ج: جواهر الكالم )٢(
ّاآليـات القرآنيـة، وهـي أن ّينبغي التنبيه إىل مقدمـة تنفعنـا يف مقـام االسـتدالل ب )٣(

ّ  إذ أهنـا قطعيـة -اآليات القرآنية التي ينحـرص البحـث فيهـا يف البحـث الـداليل 
ّ حتتاج منا إىل دقة أكثر وتـأمال أكـرب، فـإن -الصدور وهذا أمر مقطوع به بال ريب ًّ ّ ّ

الروايات املعصومة مهام علت جهة اإلسناد التي أعىل مراتبهـا هـو التـواتر حيـث 
ّعية الصدور بال شك، إال أنه يبقى احتامل هو أن األلفـاظ التـي جـاءت تكون قط ٌ َّّ

ّفيها ربام أضيف إليها أو حذف منها أو أهنا بدلت بكلامت يظنها الرواة تؤدي نفس  ُ ّّ ّ ّ
ّاملعنى، خاصة ونحن نعلم أن التـواتر اللفظـي قـل وجـوده، يف حـني إن اآليـات  ّّ ّ

ًام هي قطعية الصدور بألفاظها فـضال عـن ّالقرآنية ليست فقط قطعية الصدور وإن
ّنسبتها كمضمون، ومن هنا يتعني علينا أن ندقق أكثـر يف كـل لفظـة تـرد يف اآليـة  ّ ّ

ّاملستدل هبا ألهنا معصومة وقطعية بنسبتها وألفاظها ّ ُ. 
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ّفإن ذلك ال يؤث ية، فالذي ينفـع يف ّر يف املقام، سواء قلنا بالقيدية أو باخلربّ
ّاملقام هو كون االجتناب مل يفرع عىل كون اخلمر رجسا فقـط، وإنـام عـىل  ً ّ ُ
ّكونه رجسا من عمل الشيطان، وبذلك نقبل كربويا كل ما يثبت لدينا أنه  ّ ً ً

هو واضـح ّرجس من عمل الشيطان، أنه جيب االجتناب عنه، ولكن كام 
 ّبـت موضـوعها، فاآليـة بقـوة ال تث-ّ كام هو ثابـت يف حملـه-ّأن القضية 

ّالقضية الرشطية، فاالجتناب واجب عندما يثبت كون اليشء رجسا وأنه  ً
 .من عمل الشيطان

ّوعليه فاآلية ال تعالج مجلة من األعيان مثـل العـذرة النجـسة، فـإن 
ّذا كان للتسميد ال يمكن لآلية أن تثبت العكس، ألن هـذا هـو أول البيع إ ّ

 .! بيع العذرة رجس من عمل الشيطان؟ّل إنئقاالالكالم، فمن 
ّإن بيع العذرة رجس : من الشارع يقولدليل ومن هنا ينبغي أن يصلنا 

من عمل الشيطان، لكي يثبت عندنا وجـوب االجتنـاب، وإذا شـككنا يف 
ّمورد كونه رجسا من عمل الشيطان أو ال، فإنه ال يمكن تطبيـق الكـربى،  ً

ّوإال يكون من باب التمسك بالعا  وهو ممنـوع وفـق ، يف الشبهة املصداقيةّمَّ
ّما هو ثابت أصوليا عىل األصح ً. 

ّعىل أية حال فإن كل مـورد مـن مـوارد األعيـان النجـسة حيتـاج   إىلّ
ً رجسا من عمل الشيطان حتى يثبت وجوب االجتنـاب  هإثبات كون بيع

 ّاملحرمـةر من كون رشبه واالسـتفادة ثعنه، بل حتى اخلمر مل يثبت فيه أك
ًمنه رجسا من عمل الشيطان، فلعل بيعه ليس كـذلك، هـذا فـضال عـن  ّ ً

وحـسب الفـرض نحـن .... األعيان النجسة األخرى كالعـذرة وامليتـة 
 باألعيـان النجـسة، ال إثبـات ّالتكـسببصدد إثبات كربى وهي حرمـة 
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ّ بالعني الكذائية، هذا لو قبلنـا بـأن اآليـة نـص يف حرمـة ّالتكسبحرمة  ّ
ّخالف الظاهر، وعـىل أيـة حـال فـنحن بـني ّر مع أن هذا  باخلمّالتكسب
ُإما أن يتوفر لدينا دليل يف كل مورد يثبت صغرى القيـاس، وهـو : أمرين ّ ّ

ّكونه رجـسا مـن عمـل الـشيطان، وإمـا أن نتمـسك بالعـام ّ ّ  يف الـشبهة ً
ًاملصداقية يف كل مورد نشك يف كونه رجسا من عمل الشيطان، فاآليـة مل  ّ ّ

ّإن الـنجس هـو رجـس أيـضا، وإنـام :  فقط، لكـي نقـولّتقل إنه رجس ً ّ
ًذكرت قيدا ورشطا، وهو كونه من عمل الشيطان ً. 

ّثم إن الذي ينطبق عليه  رجس من عمل الشيطان، هو خـصوص ّأنه ّ
ّرشب اخلمر ال نفس اخلمر، فإن الذوات اخلارجية ال ينطبق عليها عنوان 

ًو إما أن يكون أمـرا ذلك هرجس من عمل الشيطان، فالذي ينطبق عليه  ّ
ّاعتقاديا باطال أو مرتبطا باألخالق السيئة أو باألعامل  ً ّ، أما نفـس ّاملحرمةًً

 .العني اخلارجية فال
ّن اآلية عندما تذكر اخلمر فإن ذلك حيتـاج إ :اإليراد الثاين  تقـدير، إىلّ

 منه، فرشب اخلمر رجس من عمل ّاملحرمةوهو رشب اخلمر واالستفادة 
ّ ضمن املنافع املرتقبـة، ومـن الواضـح أن َّإالفالتقدير ال يكون الشيطان،  ّ

ّاملنافع املرتقبة من اخلمر هو خصوص رشبه، وحيث إن األمـر ينتهـي   إىلّ
ّالتقدير، فإن ذلك يعني عدم إمكان ضم مجيع أنواع التقلبات، وإنام بعض  ّ ّ ّ
ّالتقلبات، وهذا يعني أن األعيـان النجـسة ليـست مـن عمـل الـشيطان ّ 

ّمطلقا، وإنام خصوص املنافع املحرمة املرتقبة منها ًّ ّ. 
ّإن مجيع أنحاء التقلبات حمرمة يف اخلمر: ال يقال ّ ّ. 

 دليل خارج عـن مفـاد اآليـة مـن قبيـل إىلّ إن ذلك حيتاج :ّفإنه يقال
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ًإن اهللا تعا  لعن   ا مر ع ا >: الرواية القائلة ّ وإال فإن الثابت بمفاد <...ّ َّ
 .ّو حرمة بعض التقلباتاآلية ه

ِمن  مل ا شيطان{على كون ً بناء  :اإليراد الثالث َ ْ  ِ
َ َ ْ  ال أثر له يف املقام، }ِ

ّنه لكـي يـصح االسـتدالل باآليـة البـد مـن إّفإنه مع ذلك يمكن القول  ّّ
ٍإثبات أن الرجس هو نفس النجس االصطالحي، عندئذ جيـب االلتـزام  ّ

ّباالجتناب عن كل نجس، ولكن ال  عىل كون أيلغة ال تساعد عىل ذلك، ِّ
ّهو خصوص النجس االصطالحي أو أنه شامل له، بـل يف اآلية الرجس 

ًاالستعامل ال يساعد عىل ذلك أيضا وال القرائن الداخلية يف اآليـة، فعـىل 
ّ ال نجـد أحـدا فـرس الـرجس <رجـس>ّمستوى اللغة وضمن مادة كلمة  ً

 كلمـة الـرجس نجـدهم إىلبالنجس االصطالحي، فهـم عنـدما يـأتون 
ُـيفرسوهنا بام ي ستقذر يشء والـنجس )١(ستقذرّ ٌ، ومـن الواضـح أن مـا ي ُـ ّ

ًاالصطالحي يشء آخر، فلعل شيئا ال يستقذر عرفا ولكنه نجس رشعـا،  ً ًّ ُ ّ
ُكام يف املوضع الذي أزيلت عنه عني النجاسة ّ فـإن األثـر البـاقي نجـس ،ُ
ًرشعا، ولكنه ال يستقذر عرفا، ومن هنا نج ًُ ّ املفرسين عندما يـأيت بعضد ّ

ْإ ما ير د ا  ِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت و طهـر م { : قوله تعاىلإىل ُْ َْ َ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ ْ  ُ َ َ ِ ْ ُ ُ  ُ ِ َ  ِ
ً طه ا

ِ ْ ًيفرس كلمة الرجس لغويا باليشء املستقذر )٣٣: األحزاب( }َ ّ)٢(. 
                                                 

، املفـردات يف <رجـس>، لـسان العـرب، مـادة ٣١٨، ص٢ج: القاموس املحيط )١(
 .<رجس>، مادة ٣٤٢ص: اينغريب القرآن للراغب األصفه

، امليـزان يف ١٢، ص٢٢ج: ، روح املعـاين١٦٩، ص١٧ج: تفسري الفخر الـرازي )٢(
ّ، نعم هذا فيام يتعلق بآية التطهري وأما فيام نحن فيه وهو ١٢٣، ص٦ج: القرآنتفسري  ّ

ِرجس من  مل ا شيطان{: قوله تعاىل َ ْ  ِ
َ َ ْ ِ ٌ ْ

فالرجاسـة : ّ فـإن الـسيد الطباطبـائي، يقـول}ِ
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خليـة هذا عىل مستوى اللغة، وكذا احلال عـىل مـستوى القـرائن الدا
 وهنا يمكن قبـول <اخلمر، امليرس، األنصاب، األزالم>حيث ذكرت اآلية 

ّكلمة الرجس بالنجس، فيام يتعلق باخلمر، أما امليـرس واألنـصاب تفسري 
يف كوهنا نجسة ليس له معنى بحسب السياق الـوارد واألزالم فإن تفسري 

  بالنجاسة؟ )١( فام عالقة األنصاب واألزالم،اآلية
ّيتعلق بالقرائن اخلارجية فإن اآلية قالـتّأما فيام  ِرجـس مـن  مـل {: ّ

َ َ ْ ِ ٌ ْ
ِ

ِا شيطان َ ْ ّ ومن الواضح أن النجاسة حكم وضـعي ال عالقـة لـه بعمـل } 
 نعم، يمكن أن تكون االستفادة منها مرتبطة بعمـل الـشيطان، .الشيطان

ّوبذلك نفهـم أن القـرائن الداخليـة واخلارجيـة متنـع مـن تفـسري كلمـة 
ّالنجس، فتلخص أن هذه اآلية الرشيفة ال يصح االستدالل هبا الرجس ب ّ ّ

 . باألعيان النجسةّالتكسبعىل إثبات حرمة 

                                                                                                                   
ّكالنجاسة والقذارة هو الوصف الذي يبتعد ويتنزه عن اليشء بسببه لتنفر الطبع عنه ّ ُ .

 .١٢٧، ص٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان
ُ أحجار تعبد وتذبح هلـا القـرابني، واألزالم هـي األقـداح التـي كـان :األنصاب )١( ُ

 .ُيستقسم هبا
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 يا   ها ا ين آمنوا ال تأ لوا أ وال م ب ـن م با اطـل إال {: قوله تعاىل
ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ ِ   

ٍأن ت ون  ارة  ن تراض َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ  .)٢٩: النساء( }َ
بمراجعة يسرية لكلامت األعالم يمكن مالحظـة مقـدار اسـتفادهتم 

 والتـي ،ّمن هذه اآلية املباركة يف  استدالالت عديدة ويف مواضع متعددة
 .ّاملحرمةمنها ما جاء يف بحث املكاسب 

ّن هذه اآلية  املباركة قد هنت عن أكل املال بالباطل؛ إذ إهنا تقـولإ ال {: ّ
ُتأ لوا ُ ْ ِ أ وال م ب ن م با اطلَ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ يمكن تقريب االستدالل بـالنحو التـايل، و ؛}َ
ً أن اليشء النجس كاخلمر مثال الذي :وهو  قـد أسـقط -ّ  عىل فـرض أنـه-ّ

ً، لو أكل املال بسببه فإنه يكون أكال للامل بالباطل)١(ّالشارع ماليته ّ ُ. 
ُفأدلة النجاسة قد است  )٢(هـذه العـني النجـسةفيد منها إسـقاط ماليـة ّ

ًرشعا وإن كانت هلا مالية عرفا   كـام -ّ أن املدار هنا لـيس هـو العـرف َّإالً
 .ّ وإنام هو الشارع املقدس-ًسيأيت بحثه الحقا

 الذي بحـسب الفـرض -ً  مثال- )٣(ّوعليه فإن العني النجسة كاخلمر
                                                 

 .انتظرسوف يأيت بيان هذه املسألة وتفصيلها يف بحث اخلمر ف )١(
ُّهذه املسألة كثر الكالم فيها واالختالف أيضا وال يمكن البت هبا هنا يف هذا املقام  )٢( ً

ّبصورة قطعية، ولكن سوف يأيت بيان مقدار معتد به مـن املـسألة يف بحـث اخلمـر 
 .فانتظر

 .يوجد خالف يف نجاسة اخلمر، ولكن ما عليه املشهور هو القول بالنجاسة )٣(
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ّقد أسقطت مالي ل ً بـه أكـال للـامّالتكـسبته يكـون أكـل املـال بواسـطة ُ
 .األعيان النجسةب ّالتكسب ومن هنا استفيد القول بحرمة ،بالباطل

 
ّ البد لنا من اخلروج بتصور عام،وكيف كان ّ  ملضمون اآلية املباركـة، ّ

 الوقـوف عنـد :التفسري القـرآينأساليب ّ من مجلة الطرق املهمة يف ّولعل
ًمفردات اآلية مفردة مفردة، وهذا الطريق من مجلة ا لطرق العديـدة التـي ً

 تـارة ^وصلتنا عن طريق العرتة الطاهرة ضمن روايات عديـدة، فهـم
ّيفرسون اآلية  ّضمن السياق العـام لآليـات والتـي وردت اآليـة املباركة ُ

ّاملراد تفسريها ضمنه، وهذا ما يعرب عنه بفهم اآلية عـن طريـق الـسياق،  ُ
ّ ويفرسوهنا، بل ً يأخذون اآلية بعيدا عن السياق^وتارة أخرى نجدهم

ًإننا نجدهم يف أحايني كثرية ال يقبلون بوحـدة اآليـة فـضال عـن وحـدة  ّ
ن عقـول ا رجـال عـل س  ء أبعد ... >: ^ ومن هنا ورد عنهم،السياق

ّ اآليـة  كـون أو ـا    ء وآخرهـا    ء وهـو  م ّ إن؛من تفس  القرآن

ّ أهنم يميزون بأي )١(<ّصل يت ف   وجودهّمت ُ  .)٢(ني صدر اآلية وذيلهاّ
                                                 

 .٣٧، احلديث ٩١، ص٨٩ج: اربحار األنو )١(
ّال شك أن اهلدف من تعدد مناهج التفسري الـواردة عـنهم )٢( ّ  هـو الوصـول إىل ^ّ

ّاملراد من كل آية، ولذا فإنه  ً  من الواضح جدا-ّ ّ ليست كل آية من آيـات القـرآن -ّ
ًيتباين فيها الصدر عن الذيل، بـل إننـا نجـد يف مواضـع كثـرية ذيـل اآليـة مبينـا  ّ ُ ّ

ّا لصدرها وأحيانا متمام لذلك، كام أننا نجد ما جاء يف مـضمون احلـديث ّوموضح ً ّ ً ً
 .ًواضحا ويف مواضع كثرية

أخرى منها التفسري املوضوعي التوحيـدي، أساليب تفسريية ّوال خيفى أن هنالك 
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 بغية اخلروج بصورة واضحة ؛عند مفردات هذه اآلية املباركةفلنقف 
 .ّعام يمكن استفادته منها

ُال تأ لوا{:  قوله:املفردة األوىل ُ ْ ي باليشء ّ واألكل يف اللغة هو التغذ}َ
ّ، وأما يف االستعامل فإننا نجدها تستعمل يف معنى أوسع )١(بالتقامه وبلعه ّ

ّ النار احلطب، وهنا ذكـروا أن األكـل الزمـه ِتَأكل: ذلك، نحو قولنامن  َ ُ
ّ وهـذا الـالزم حتققـه لنـا النـار بـصورة ،هؤاالستيالء عىل الـيشء وإفنـا

 ليـشمل هـذا املـورد ًع يف معنى األكل اللغوي كنايـةِّوسُواضحة، ولذا ت
 .وغريه

ّوسع يف االستعامل ليشمل كل استيالء عىل مال الغريُبل ت :  قال تعـاىل؛ّ
ًا ين يأ لون أ وال ا تا  ظلما{ ْ  ُ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ يـدخل االسـتيالء ، وهنا )١٠: النساء( }ِ

 لـيس  -  كـام هـو واضـح-ّواستعامل مال اليتامى حتت عنوان األكل فإنه 
ّاملراد من األكل مقصورا عىل األكل اللغوي، وعليه فإن هـذا األكـل تعـرب  ُ ّ ً

ّع معانيه واستعامالته من أنه ظلم، ثـم تقـول اآليـة عنه اآلية الرشيفة بأوس
ًإ ما يأ لون    طونهم نارا{ :بعد ذلك َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ  استيالء عىل مال اليتيم ُّ فيكون كل}ِ 

 .بطونال أكل للنار يف -  أي هذا األكل- وهو يف حقيقته ،ًأكال ملال اليتيم
ُال تـأ لوا{: ّوعليه فـإن املـراد مـن قولـه تعـاىل ُ ْ  هـو مطلـق أنـواع }َ

ً وأنه ليس مقترصا عـىل ،ّ بنكتة وبركة ذلك التوسع؛ّالترصف واالستيالء ّ
                                                                                                                   

ّ من رواده، حيث ترك لنـا نـامذج +ُوالذي يعترب السيد الشهيد حممد باقر الصدر
ّ، ولوال خشية اخلروج عن حمل البحث لوقفنا بـام )درسة القرآنيةامل(ّجيدة يف كتابه 

ّفيه الكفاية عند هذا املطلب موضحني أهم أبعاده ومقوماته ّ ّ. 
 .٨٥، ص١ج:  جممع البحرين)١(
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 .)١(ّ هذا ما يمكن قوله يف أصل املفردة ومادهتا.املعنى اللغوي
ال >ّوأما الصيغة التي جاءت هبا يف اآلية وهي صيغة النهي عىل وزان 

ل هـو النهـي  فقد جرى الكالم هنا يف املـراد مـن هـذا النهـي، هـ<تفعل
التكليفي املولوي املحض فيكون املستفاد من ذلك هو خصوص احلرمة؟ 

 ّ الفساد وعدم الصحة؟إىلّ أن املراد هو النهي اإلرشادي مأ
ًوجواب ذلك هو أن النهي الوارد يف هـذه اآليـة لـيس هنيـا تكليفيـا  ً ّ

ٌّحمضا وإنام هو هني إرشادي ّ ل  وذلك بدليل ذيـ،ةّ الفساد وعدم الصحإىل ً
ٍإال أن ت ون  ارة  ن تراض{: اآلية حيث تقول َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ ّ، ومفـاد ذلـك هـو أن }ِ 

َّ كانت عن تراض فهي صـحيحة وإال فهـي فاسـدة، فيكـون إذاالتجارة  ٍ
 .ّ ذلك هو عدم صحة مطلق االستيالء عىل مال الغريّاملراد من كل

ْأ وال م{: قوله: املفردة الثانية ُ َ َ ْ و املراد من املال؟  ما ه: نسألنا، وه}َ
 عـىل ّ الـدال<مـُك> الضمري إىل بإضافة املال أي أموالكم؟ : قالت اآليةَومل

  خصوص الشخص  املالك؟إىلاجلمع ومل تضفه 
ًب فيه ذاتا برشط أن ال يكون حمرماَرغُما ي: ّأما املراد من املال فهو ًّ. 

 رغـب يف امتالكـهُمـا ي>: املـال هـو: قال بعض األعـالم املعـارصين
ّ امتالكا غري حمرم،ًبالعوض ذاتا ً>)٢(. 

ّوأما الرغبة الواردة يف التعريف فإهنا تعتـرب القيـد األول ّ  وهـي وإن ،ّ
                                                 

: ّومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه صاحب جممع البيان حيث قال يف تفسري قوله تعـاىل )١(
ْال تأ لوا أ وال م{ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َذك>: }َ ّر األكل، وأراد سائر الترصفات، وإنام خص األكل ألنه َ ّّ ّ َ

 .٦٨، ص٣ج:  جممع البيان يف تفسري القرآن<معظم املنافع
 .١٠٧، ص١ج: فقه العقود )٢(
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ّ ورغبـة نوعيـة ،ى حـدود الفـردّ رغبة شخصية ال تتعدإىلكانت تنقسم 
ّ أن الوقوف عند هذه احلـدود غـري َّإال ،تشمل مجيع أو معظم أفراد النوع

ّكانـت شخـصية أً يكفي وجود الرغبة مطلقا، سواء  إذ؛ّمهم يف هذا املقام
ّ نوعية، فاملهم هو وجود أصل الرغبة، وهذه الرغبة هي القيد األولمأ ّ. 

ّ فإن اليشء قد ال يكـون فيـه قابليـة <ًذاتا>: ّوأما القيد الثاين فهو قوله
 وقد يكون فيه قابلية لالمتالك، واآلخر قد ،ً كاخلمر مثال،ًلالمتالك رشعا

ّبدون مانع وأخرى مع املانع، واألول مثل بيع زيد لكتابه، واآلخر يكون 
 فيـه قابليـة االمـتالك ولكـن ، فالكتاب بام هو هـو.املرهونمثل الكتاب 

 ، من ذلك، فاملنع هنا جاء بالعرض وليس بالـذاتًمرهونيته تكون مانعة
 <اخلمـر>ُ ليخـرج مثـل <ًذاتـا>بخالف ما عليه احلال يف اخلمر، ولذا قال 

ّ ألن املانع من متلكـه إنـام كـان بـالعرض <الكتاب املرهون>ُويدخل مثل  ّ ّ
 .ًفيدخل ما فيه مانع بالعرض وما ليس فيه مانع أصال

ّن إ إذ ؛، وهـو قيـد واضـح<ّغـري حمـرم>: ّأما القيد الثالث فهو قولـه
ًاملحرم ال ريب يف سقوطه عن االعتبار رشعا ّ. 
ّأما بخصوص أهم مصاديق املـال فهـي  ألعيـان، املنـافع، العمـل، ا>ّ

 .<ّاحلق
ّهذا خالصة ما يمكن قوله يف اجلواب عن السؤال األول، وأمـا فـيام  ّ

ّ فـإن <أمـوال> كلمـة إىلّيتعلق بالسؤال الثاين وهو إضافة ضمري اجلامعـة 
ُاجلواب عن ذلك هو أن هـذه الـصيغة قـد ذكـرت يف مـوارد عديـدة يف  ّ

ُوال تؤت{:  منها قوله تعاىل،القرآن ُْ ْوا ا سفهاء أ وال مَ ُ َ َ ْ  َ َ َ  حيث )٥: النساء( }َ
 هـي أمـوال <أمـوالكم>ّ أن املـراد مـن كلمـة إىلّم املفـرسين ظـذهب مع
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 ليس املراد هـو أن ال نعطـي أموالنـا نحـن للـسفهاء، فهـذا أيالسفهاء، 
ّاالحتامل ال معنى له، وإنام املراد هـو  أن ال تعطـوا الـسفهاء أمـواهلم مـا 

 .داموا سفهاء
هنا نجد من املناسب الوقوف عند النكتـة يف هـذه اإلضـافة حيـث و

ْأ وال م{: قالت اآلية ُ َ َ ْ  . ومل تقل أمواهلم}َ
ّإن النكتة يف ذلك هو أن اإلسالم ال ينظر   املال عـىل اعتبـار كونـه إىلّ

ّ وإنام يرى اإلسـالم أن املـال هـو  امتيـاز -كام يرى الغرب -ًامتيازا فقط 
 .ومسؤولية

َّيقبل امللكية الفردية وهـو املعـربفاإلسالم  ّ ّ عنـه باالمتيـاز ولكنـه ال ّ
ّ ذلك وإال أصبح ذلـك نفـس املـراد مـن امللكيـة الفرديـة يف ندّيتوقف ع َّ

ًالفلسفة الغربية، لذا نجد اإلسالم يضيف عنوانا آخـر وهـو املـسؤولية، 
ّومن هنا نجد الشارع املقدس خياطب الذين يمتلكون األموال بمجموعة  

َّابات، تارة وجوبية وأخرى حتريمية، وإال لو كانت امللكيـة كـام هـي خط ّ ُ
ّعليه يف الفلسفة الغربية فإنه ال يبقى معنى حلجب املال عن السفهاء ألهنا  ّ

 .)١(تعطي احلرية املطلقة للاملك حتى ولو أنفقها عىل الكالب السائبة
ّوعىل أية حال فإن اإلسـالم مـزج االمتيـاز باملـسؤولية وأ هـذه  َرزبـّ

املسؤولية بلغة األوامر والنواهي، نحـو وجـوب اإلنفـاق عـىل الزوجـة 
ً وأنه حيرم الترصف باملال ترصفا سفهيا وهكذا ،واألوالد ً ّ ّ ّ... 

                                                 
ّويكفينا يف ذلك مراجعة يسرية لإلعالم الغريب أو ما يسجله لنا اإلنرتنـت يف هـذا  )١(

جميع تركته وثروته الضخمة املجال من حاالت عديدة حتى جتد بعضهم يويص ب
ّلتنفق بعد وفاته عىل كلبه الويف ُ! 
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ً أنه يعترب أيضا من أمـوال َّإالّفاملال وإن كان فيه قابلية امللكية الفردية  ّ
 .ة واملجتمعّاألم
شري أرادتربام  :ّ ضوء ما تقدم يمكن القوليفو ُـ اآلية الكريمـة أن ت
ّ هذه النكتة التي تقدم بياهنا، ومن هنا نجد القـرآن يعـرب عـن املـال يف إىل ُ ّ

ًالـ  جعـل ا  ل ـم  يامـا{: املجتمع اإلسالمي بقوله  َ َِ ْ ُ َ ُ  َ َ  )٥: النـساء( }...ِ
ّفتؤكد لنا حقيقة وهي أن قوام املجتمع إنام يكون باملال، ومن هنـا تنفـتح  ّ ّ

ّنا نافذة واسعة نتطلع من خالهلا عىل البعـد االقتـصادي يف املجتمـع أمام
 .)١(من خالل هذه اآليات املباركة وغريها

                                                 
يف خـصوص مـزج االمتيـاز ) ّدام ظلـه(ينبغي تأكيد ما ذهب إليه السيد األسـتاذ  )١(

ّباملسؤولية، وأيضا يف عود األموال إىل املجتمع واألمة ّففيام يتعلـق باملـسؤولية ال . ً
ًشك أن الشارع املقدس قد ألح كثريا يف  ّّ ّ ّإشعار الفـرد املـسلم هبـا وحثـه عـىل أداء ّ

دوره يف احلياة ضمن الضوابط والقواعد التي رسمها له، ووفق هذا املنطلق يمكننا 
: أن نفهم ذلك البعد االجتامعي العميق الذي يرسمه لنا احلديث الـرشيف القائـل

ّ  م راع و  م  سؤول عن رعيته> ّ  .٢١٥، ص١ج:  صحيح البخاري< ...ٍّ
:  الكـايف<...ّمن أصبح وال يهتم بأ ور ا ـسلم  فلـ س بمـسلم >: × قولهوهكذا يف

 .، وغريها من األحاديث١، حديث ١٦٣، ص٢ج
 ّوهناك إشارة خفية إىل هذا املطلب يف كتاب اقتصادنا للـسيد الـشهيد حممـد بـاقر

ً، وكذلك فيام يتعلق باملطلب الثاين والذي جاء رصحيا يف امليزان حيـث +الصدر ّ
ّإن جمموع املـال والثـروة املوجـودة يف الـدنيا >:  هناك+السيد الطباطبائييقول 

ّملجموع أهلها، وإنام اختص بعض أفراد املجتمع ببعض منه وآخر بـآخر للـصالح  ّ
 .١٨٢، ص٤ج: امليزان يف تفسري القرآن. <ّالعام الذي يبتني عليه أصل امللك

ًبل نجد صاحب امليزان يعنون عنوانا خاصا هب ً ُّ َ ّكـالم يف أن >ذا املوضـوع أسـامه بــُِ
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هـذه حقيقـة قرآنيـة هـي أصـل ألحكـام >:  حيث يقـول<مجيع املال جلميع الناس

 واألصـل -  إىل أن يقـول-ّوقوانني هامة يف اإلسالم، أعني ما تفيـده هـذه اآليـة 
ّالثابت الذي يراعى حاله ويتقدر به فروعه هو كون اجلميع للجميـع فـإنام تراعـى  ّ

ّاصة عىل تقدير انحفاظ املصلحة العامة التي تعود إىل املجتمـع وعـدم املصالح اخل ّ
ّاملزامحة، وأما مع املزامحة واملفاوتة فاملقدم هو صالح املجتمع من غري تردد ّ  امليزان <ّ

 .١٨٣، ص٤ج: يف تفسري القرآن
ّوأما فيام يتعلق بأصل املطلب أعني إضافة ضمري اجلامعة للامل وما جـاء يف تفـسري  ّ

ْوال تؤتوا ا سفهاء أ وال م{: له تعاىلقو ُ َ َ ْ َ َ َ َ  ُ ْ ُ ّ بـأن املـراد هـو أمـواهلم فهـذا وإن كـان }َ
ّبخالف ظاهر اآلية كام هو واضح وأن بعض املفـرسين مـن اإلماميـة قـد حـاول  ّ
ّالفرار من تعيني ذلك فنراه ينتقل إىل نقل الوجوه يف املراد من الـسفيه عنـدما يمـر 

ًكنه فيام بعد نراه يـضعف االحتاملـني معـا أي اختـصاص  ول<أموالكم>عىل كلمة  ّ ّ
ّ فيلتزم باألعم، هذا ما أفاده صـاحب <تؤتوا>الضمري بالسفهاء واختصاصه بفاعل 

ّ وإنـام -  إىل أن يقـول-َواألوىل محل اآلية عـىل العمـوم >: جممع البيان حيث يقول
املجـاز، أو يكـون ًتكون إضافة مال اليتيم إىل من لـه القيـام بـأمرهم رضبـا مـن  

جممـع . < التي بعضها لكـم وبعـضها هلـم<....ال تؤتوا السفهاء أموالكم : التقدير
 .١٨-١٧، ص٣ج: البيان
ّمع كل ذلك فإن ما ذكره السيد األسـتاذ : نقول مـن عـود الـضمري إىل  ) ّدام ظلـه(ّ

: لـهّوإن املـراد بقو>: السفهاء هو األوجه، وهذا ما التزم به الطباطبائي حيث يقول
ْأ ـوال م{ ُ َ َ ْ  يف احلقيقة أمواهلم أضيف إىل األولياء بنوع من العناية كـام يـشهد بـه }َ

ّ، ومما يؤيد ذلك احلديث املروي عن عيل بـن أيب ١٨١، ص٤ج: امليزان. <...ًأيضا 
َوال تؤتـوا ا ـسفهاء {: سـألته عـن قـول اهللا تعـاىل>:  قـال×محزة عن أيب عبد اهللا َ َ  ُ ْ ُ َ

ْأ وال م ُ َ َ ْ : فقلـت. هم ا تا  ال تعطوهم أ وا م ح  تعرفـوا مـنهم ا رشـد: ×قال. }َ
 فكيف يكون أمواهلم أموالنا؟
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 ؛ التفـصيلإىلّونحن إنام وقفنا عند هذه اآلية املباركة بـام هـو أقـرب 
ًنظرا ملا يمكـن اسـتفادته منهـا يف األبحـاث الفقهيـة، خـصوصا يف فقـه  ً

 رؤى قرآنية حاكمة عليه، إىل األغلب يفتقر ّاملعامالت الذي هو يف األعم
ّ وكـأن القـرآن مل ،عـن البحـث املعـاماليت والتجـاريّ أن اآليات بعيدة أي

 .يطرح نظرية يف فقه املعامالت
ًن البحث املعاماليت نجـده بعيـدا عـن اآليـات ولـيس إ :ّبعبارة أدق ّ

 إىلّ أولـه ّ ذلك مع أننا نجد القـرآن مـنإىلّ وكأن القرآن مل ينظر ،العكس
 .آخره يف مقام البيان لتنظيم احلياة

 :باركة هي فقرة أخرى من اآلية املإىلاآلن هبذا املقدار لننتقل نكتفي 
ــة ــردة الثالث ــه: املف ــن م با اطــل{: قول ِب  ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ــة .}َْ : فمــن خــالل كلم

ْب ن م{ ُ َ  . املداولة واملداورة لألموالإىل تريد اآلية الكريمة أن تشري }َْ
ّ األموال التي بينكم إنام ّنإ : تقول لنا هذه اآلية املباركة: أخرىبعبارة

 .هي للمداورة وليست لالحتكار أو االكتناز
ِبا اطل{: ّوأما قوله ِ َ ْ ببية، والباطل هو العمل العبثـي غـري س فالباء }ِ

َومـا خلقنـا ا ـسماء واألرض ومـا {:  ومنه ما جاء يف قوله تعـاىل،العقالئي ََ َ ََ َْ َ َ َ  ْ َ َ

ًب نهما باطال ِ َ َ ََ ُ ً عبثا وهلواأي )٢٧: ص( }ْ ً. 
ِبا اطل{هذا هو املعنى اللغوي لكلمة  ِ َ ْ ّ أما  املعنى الذي تريده اآلية }ِ

ُ فإنه اخت}الباطل{من كلمة   :اجتاهانيف املسألة جد ُ وو،لف فيهّ
 ال :أي ، األسـباب الباطلـةيّأن املراد مـن الباطـل هـ :ّاالجتاه األول

 ومـن مجلـة هـذه ،ة ومداورة األموال بينكم بأسباب باطلـةجتعلوا مداول
                                                                                                                   

 .١٠، احلديث ٣٦٩، ص١٩ج:  وسائل الشيعة<إذا كنت أنت ا وارث  م: ×قال
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 .األسباب لعب القامر والغصب
 هـذه اآليـة حيـث إىلهذا ما يراه الفخر الرازي يف تفسريه عنـدما يـأيت 

ــول ــا ال حيــل >: يق ــل م ــم لك ّوالباطــل اس ــصب ّ ــا والغ ــرشع كالرب يف ال
 .)١(<....والرسقة
 إىل - هـذا االجتـاه وفـق-ّ ضوء ذلك فإن اآليـة تكـون مرشـدة يفو

 إىلً وأيـضا هـي إرشـاد ،األسباب التـي ثبـت بطالهنـا وعـدم رشعيتهـا
ّ أن اآلية الكريمة بدال عن الوقـوف عـىل كـل : بمعنى،مصاديق خارجية ً ّ

تلك األسباب وتلك املصاديق اخترصت الطريق أمامنـا وقالـت بكلمـة 
َوال تأ لوا أ وال م ب ن م با {: جامعة ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ِاطلَ ّ، ولعل أول من أشـار }....ِ ّ

ل يف ذيـل هـذه ا يف زبدة البيان حيث ق+ّ ذلك هو املقدس األردبييلإىل
ّ ال يترصف بعضكم يف أموال البعض بغري وجـه رشعـي مثـل أي> :اآلية

ّالغصب والقامر، ولكن ترصفوا فيها بطريق رشعـي وهـو التجـارة عـن 
 .)٢(<ٍتراض من الطرفني

  فتفيـد اجلملـة> +امليزان حيث يقول الطباطبائيوقريب منه ما جاء يف 
ْوال تأ لوا أ وال م ب ن م{: أعني قوله - ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ِبا اطـل{: بعد تقييدها بقوله }َ ِ َ ْ ِ{- 

 سـعادته ونجاحـه بـل إىلالنهي عن املعامالت الناقلة التي ال تسوق املجتمع 
ّترضه وجتره   كالربا ،ة يف نظر الدين الفساد واهلالك، وهي املعامالت الباطلإىلّ

ــة ــوع الغرري ــامر والبي ــاء يف . )٣(<ّوالق ــه ج ــة>ومثل ــصباح الفقاه ــسيد <م  لل
                                                 

 .٥٧، ص١٠ج: التفسري الكبري )١(
 .٤٢٧ص:  زبدة البيان)٢(
 .٣٣٧، ص٤ج: امليزان يف تفسري القرآن )٣(
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  .)١(+اخلوئي
 إىلّيرى أصحاب هذا االجتاه أن اآلية الكريمـة نـاظرة  :االجتاه الثاين

ًكل ما يصدق عليه أنه باطل رشعا أو عرفا ً ّ ّن هذه اآليـة إ : بعبارة أخرى.ّ
القـضية احلقيقيـة ال اخلارجيـة، فهـي غـري منحـرصة ّإنام هي بصدد بيان 

ّباألسباب التي ذكرها الشارع املقدس وإنام هي شـاملة لكـل مـا صـدق  ّ ّ
 .ّعليه أنه باطل

ّ ليتضح لنا الفرق ؛ من تقييمهاّ، البدبعد بيان حقيقة االجتاهنيواآلن 
ّبينهام بشكل أفـضل وأنفـع، فنقـول فـيام يتعلـق باالجتـاه األول  يمكـن :ّ

ّجيل عدة مالحظات عليه وفق ما يمكن أن نـستفيده ونـستظهره مـن تس
 والذي ،ًظاهر اآلية الكريمة بعيدا عن البحث الروائي الذي جاء يف املقام

 .سوف نقف عنده
ّ أن االلتزام بحمل اآلية عـىل االجتـاه األول خـالف :املالحظة األوىل ّ

ّالظاهر؛ ألن ظاهر اخلطابات املتوجهة  ل تلـك املفـاهيم  الناس هو محـإىلّ
ّعىل ما هو عليه عند الناس، أما محلها عىل خصوص ما ذكره لنـا الـشارع 

ّاملقدس فإنه بحاجة   قرينة، وهي مفقودة يف املقام، وبـدوهنا ال منـاص إىلّ
من محلها عىل ما هو عند الناس سواء كان منشأ ما عندهم هو الـشارع أو 

ّ يوضح الشارع مراداته من كلمة  يف املوارد التيَّإالالناس أنفسهم، اللهم 
أعني خصوص هذا الباطل ال ما يصدق عليه الباطل : ًالباطل فيقول مثال

ّ عدم كفاية صدق ما حكم به العقالء، وحيث إن مثـل هـذه أيًعقالئيا، 
                                                 

 .٦٩، ص١ج: اح الفقاهةمصب )١(
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 فيكـون هـذا ، القرآين النصيفإشارة هلا العناية مفقودة يف املقام ومل يأت 
 .ًاالجتاه خمالفا لظاهر اآلية

ّ أن محـل اآليـة عـىل خـصوص األفـراد واملـصاديق :املالحظة الثانية
 ،لت عىل االجتاه الثاينُ بخالف ما لو مح،لظاهرلاخلارجية هو خالف آخر 

ّأعني احلمل عىل القضية احلقيقية، فإن احلمل عىل القـضية احلقيقيـة هـو 
ّ ألن اخلارجية فيهـا عنايـة وهـي إرادة خـصوص هـذه األفـراد ؛األصل
ّية الصادرة من الشارع املقدس، وعليه فلام كان األصل هـو احلمـل الفعل ّ

ّعىل احلقيقية فإنه ال يمكن املصري   يف صورة وجود قرينـة َّإالّ اخلارجية إىلّ
 .عىل ذلك

ّ أن محل اآلية عىل القضية اخلارجيـة يعنـي أن اآليـة :املالحظة الثالثة ّّ
ًالكريمة إرشادية حمضة ال تؤسس شيئا،  ّ تقول إن تلك األسـباب  أهناأيّ

َأطيعـوا ا  {:  وبذلك تكون من قبيل قولـه تعـاىل،ّاملحرمة ال تتعامل هبا  ُ ِ
َ

َوأطيعوا ا رسول ُ  ُ ِ
َ ّ التي قال عنها املفرسون أهنا )٩٢: ، واملائدة٥٩: النساء( }َ ّ

 .إرشاد حلكم العقل بوجوب طاعة اهللا ورسوله
ّهذا كله بناء عىل االجتاه األول ً ّا بناء عىل االجتاه الثاين فإن اآليـة ّ وأم،ّ ً

ّ والذي نفهمه هـو أننـا ،ّ حلكم رشعيسةّ مؤسسوف تكونمورد البحث 
اإلرشادية والتأسيسية ينبغي محل اآلية عىل التأسيس، ما مل يف ّعند الشك 

 .تكن هناك قرينة مانعة من ذلك
ًبنـاء ّوكيف كان فهذا ما يمكن قوله يف تقيـيم االجتـاه األول والثـاين 

 بقطع النظر عن البحث الروائي الوارد أيعىل االقتصار عىل ظاهر اآلية، 
ّ ضوء ذلك تبني لنا أرجحية االجتاه الثاين عىل األوليفيف املقام، و ّ. 
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قـد يقـال  هّ فإنـ^ّوأما لو راجعنا الروايات الواردة عن أهل البيت
ّ سوف ترتجح كفة االجتاه اأيًالنتيجة ختتلف متاما، ّبأن   .ّألولّ

ْال تأ لوا أ ـوال م {:  عبد اهللا عن قوله تعاىلو أبئل س:الرواية األوىل ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ

ِب ن م با اطل ِ َ ْ ِ ْ ُ َ  نت قر ش تقا ر ا رجل بأهله ومـا  فنهـاهم >: ×قال، }َْ
ّاهللا عز وجل عن ذ ك ّ قـضية خارجيـة كـام هـو إىل وهنا الرواية تـشري )١(<ّ

 .واضح
أخـربين :  فجاء رجل فقال× أيب عبد اهللاكنت عند> :الرواية الثانية

ّعن قول اهللا عز وجل ْيا   هـا ا يـن آمنـوا ال تـأ لوا أ ـوال م ب ـن م {: ّ ُْ َُ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ ِ   

ِبا اطل ِ َ ْ  .)٢(<ارّيع  بذ ك القم: ×قال .}ِ
ّ يف قول اهللا عـز وجـل× عن أيب عبد اهللا:الرواية الثالثة َيـا   هـا {: ّ َ َ

َا ين آم َ ِ ِنوا ال تأ لوا أ وال م ب ن م با اطل  ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ  و نـت ،نـ  عـن القمـار>: }ُ
 .)٣(<قر ش تقا ر ا رجل بأهله وما  فنهاهم اهللا عن ذ ك

ُوتوجد روايات أخرى ذ  تـساق للمنـع مـن األخـذ ،كرت يف املقـامُ
 .ّ االلتزام باالجتاه األولإىلباالجتاه الثاين وتدعو 
ّمكن إبداء عدة مالحظـات حـول الروايـات التـي ولكن مع ذلك ي

ّأريد منها إثبات صحة االجتاه األول ُ. 
ّ إننا لو تنزلنا والتزمنا هبذه الروايات فال شك أهنا ال :املالحظة األوىل ّ ّ ّ

ّحترم كل األسباب الباطلة وإنام تقترص عىل القامر فقط ّ  وهذا مـا يـدعونا ،ّ
                                                 

 .١، باب حتريم كسب القامر، احلديث ١٦٤، ص١٧ج: الوسائل )١(
 .، احلديث الثامن١٦٦ص: نفس  املصدر )٢(
 .، احلديث التاسع١٦٧ص: نفس املصدر )٣(
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 . ال توجد يف غريهدق احتامل وجود خصوصية يف القامر إىل
ّن هذه الروايات وأمثاهلا هي يف األعم األغلب إمـا إ :املالحظة الثانية ّ ّ

ُأن حتمل عىل بيان املصداق أو حتمل عىل بيان أوضح املصاديق، وكم هلذا 
ّمن نظري يف القرآن الكريم، فهي إذن ليست بصدد التفـسري وإنـام بـصدد 

 .بيان املصداق والفرد الغالب
ّ من أهم النتائج املرتتبـة ّهذا ولعل  يف البحـوث هّ أنـ:عـىل االجتـاهنيّ

ُاملعامالتية هل حيمل ظـاهر اآليـة أو الروايـة عـىل خـصوص املـصاديق 
ً عىل األعم فتشمل بذلك املصاديق العقالئية أيضا؟م أ،الرشعية ّ 

ِأوفوا بالعقود{: ًفمثال قوله تعاىل ُ ُ ْ ِ
ُ ْ  ؟ُيراد من العقودماذا ، )١: املائدة( }َ

 ،ّ هـو األعـممـا مّخصوص العقود التي أشار إليها الشارع املقدس أهل 
 ؟-ً مثال-فتدخل العقود العقالئية املستحدثة كعقد الرسقفلية 

ال تنـايف الـضوابط التـي وضـعها فإذا كانت هـذه العقـود اجلديـدة 
 إرجاع هذه العقـود اجلديـدة إىلّ فإنه ال حاجة تدعونا بعد ذلك ،الشارع

ّالرشعية التي ذكرها وأجازها الشارع، وإنام تعترب هذه العقـود  العقود إىل
ّاملستحدثة عقودا جديدة مستقلة  .ّ يف عرض العقود التي بينها الشارعً

ٍإال أن ت ون  ارة  ن تراض{:  تعاىل قوله:املفردة الرابعة َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{. 
 :وهنا جمموعة من النكات اللغوية

 نحو االختالف بني القول بنصب كلمة ،قام ما ليس له أثر يف امل:منها
 <كـان>ّ كام هو ظاهر الرسم القرآين أو أهنا مرفوعة عىل الفاعلية لـ<جتارة>

ّ ومادام االختالف يف ذلك ال يؤثر يف املقام، فإنه ال بـأس باألخـذ .ّالتامة ّ
 .ّبقراءة الكوفيني التي جاءت منسجمة مع الرسم القرآين
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 أو عـىل ، وهو البحث يف حقيقة التجـارة،ارش ما له أثر غري مب:ومنها
ّفإنـه قـد  . يف اآليـة الكريمـةة البحث يف املراد من التجـارة الـواردّاألقل

 :ّاختلف اللغويون واملفرسون يف ذلك عىل ثالثة أقوال هي
 هـذا .ّ أن املراد من التجارة هو خصوص البيع والرشاء:ّالقول األول

ّم من أن يكون بقـصد احلـصول عـىل  ولكن أع)١(ما جاء يف لسان العرب
 .)٢(ًالربح أو عدمه، وأيضا جاء بكلمة واحدة يف جممع البيان

ً أن يكون املراد هو الترصف بـرأس املـال طلبـا للـربح، :القول الثاين ّ
، وهذا معناه أن النسبة بني التجارة )٣(بحسب ما ذكره الراغب يف مفرداته

 ٌمـن وجـه، فقـد تقـع جتـارة البيع والرشاء هي العموم واخلصوص وبني
ًوهي ليست بيعا وال رشاء  وهو ليس ٌ ورشاءٌ كام يف اإلجارة، وقد يقع بيعً

 مل يقصد االسرتباح، وقد يقع بيع ورشاء وهو جتارة كام هو إذابتجارة كام  
 .املألوف عندنا

 أن يكون املراد من التجارة هو مطلق املعاوضة سواء كانت :القول الثالث
 .ٍ فتخرج عندئـذ اهلبـات واجلعـاالت،رة أو غريها من املعاوضاتًبيعا أو إجا

التجارة هـي انتقـال >: وهذا هو الذي ذكره صاحب جممع البحرين حيث قال
ٍ آخر بعوض مقدر عىل جهة الرتايضإىليشء مملوك من شخص  ّ ً، وأيـضا )٤(<ٍ

                                                 
 .٢١٤، ص٢ج: لسان العرب )١(
 .٦٨، ص٣ج: جممع البيان يف تفسري القرآن )٢(
 .٧٣ص: املفردات يف غريب ألفاظ القرآن )٣(
 .٢٨٢، ص١ج: جممع البحرين )٤(
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املـراد هبـا مطلـق >: ّهر حيـث يقـول يف أول املتـاجراالتزم به صـاحب اجلـو
 هـو أوسـع األقـوال )الثالـث(ّ ومن الواضح أن هذا القول )١(<اوضةاملع

 .ًأفرادا
ّ البحث األهم يف هذا املقطع القرآين وهو حتديد نـوع إىلواآلن نصل 

ّ القرآين، فإن االستثناء التام عىل نوعنيّاالستثناء الوارد يف النص ّ متصل :ّ
ّومنقطع، واألول يمكن التعبري عنه منطقيا من أنه يك ً ون من باب السالبة ّ

 .ّ وأما املنقطع فهو من باب السالبة بانتفاء املوضوع،بانتفاء املحمول
ً اللغة هو ما يكون متصال ال منفصاليفوظاهر االستثناء  ً يـة  ويف اآل.ّ

ّلو محلنا االستثناء عىل املتصل فإن مـؤدى اآليـة سـوف خيتلـف  :املباركة ّ ّ
ّجذريا عام لو محلناه عىل املنقطع، فع ّن مؤدى اآلية وّىل االتصال سوف يكً

 هـذا الباطـل َّإالّيا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  :هو
 .ٍوهذا الباطل هو الذي تكون فيه التجارة عن تراض... 

ّأن  :وبناء عىل القول الثالث يف املراد من التجارة يكون معنى اآلية هو
ًكل نقل وانتقال للامل يكون أكال  كـان هـذا الباطـل عـن إذا َّإال بالباطل ّ

 .ٍ بتجارة عن تراضأيٍتراض 
ًوحيث إن هذا املعنى بناء ّ عىل االتصال غري معقول يف ظـاهره، فإنـه ّ
ّوجدت عدة توجيهات لذلك ِ. 

ِبا اطل{: أن قوله تعاىل :ّالتوجيه األول ِ َ ْ ال {ً ليس قيدا لقوله تعـاىل }ِ
َتأ لوا أ وال م ب ن َْ ْْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ مَ ال تأكلوا أموالكم بينكم : ، فيكون مفاد اآلية هو}ُ

 .ً ولو مل يكن كذلك لكان باطال،ٍ أن تكون جتارة عن تراضَّإال
                                                 

 .٤، ص٢٢ج: جواهر الكالم )١(
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 عـىل -  كـام هـو واضـح- وهذا التوجيه من الصعب القبول به ألنه
ّ قيدا مرتبطـا بـام تقـدم<بالباطل>خالف ظاهر اآلية التي جعلت  ً  أعنـي ،ً

ُال تـأ {: قوله تعاىل ْ ّ، هـذا فـضال عـن كـون هـذا التوجيـه يقـرب }ُلواَ ً
ّاالستثناء من االنقطاع ويبعده عن االتصال فيكون خالف الفرض ُ. 

ِبا اطل{: ّ أن قوله تعاىل:التوجيه الثاين ِ َ ْ ّ يبقى كام هو، وأن التجـارة }ِ
ّعن تراض تبقى أيضا من مصاديق الباطل، ولكن الشارع قـد اضـطر  ً  إىلٍ

 تبقـى جتـارة ّ فإنـه الّأنه لو أبطل التجارة عن الرتايضإجازة ذلك، بنكتة 
ّقائمة عندنا وال يقع تعامل، أمـا النكتـة يف إطـالق عنـوان الباطـل عـىل 
ّالتجارة أو أن التجارة جعلها الشارع مـن مـصاديق الباطـل فـذلك ألن  ّ

ً البضاعة شيئا معتربا، إذ البضاعة التي اشـرتاها مـسبقا إىلالبائع مل يضف  ً ً
الـربح والزيـادة عـىل  فيكون ،نقيصة فيهاا بام هي عليه دون زيادة أو باعه

ّوهذا هـو معنـى الـبطالن، ألنـه  ، للامل بدون مقابلًاأصل ثمنها هو أخذ
ّأخذ ماال بغري حق، وقد قلنا إن إجازة الشارع ملثل هذا الباطـل إنـام هـ ّ ٍّ  يً

 .من باب االضطرار ومن باب احلكم بالعنوان الثانوي
 .ّذا الوجه وردت عليه عدة مالحظاتّولكن ه

ً أنه من قال بأن التاجر ال يبذل جهدا وال يعطي ي ه:املالحظة األوىل ّ ّ
ًشيئا آخر غري املثمن بإزاء الربح والزيادة عىل أصـل قيمـة املـثمن؟ فمـن 
ّالواضح جدا أن التاجر يبذل جهدا نفسيا وجسديا وأنه يقدم من أموالـه  ّ ً ً ً ّ ً

ّأجورا للعام ّخازن، بـل وأنـه يتحمـل اخلـسارة يف البـضاعة واملل ً  مـا إذاّ
 .)١(ًحصلت، هذا فضال عن تعطيل أمواله يف البضاعة وغريها من أمور

                                                 
ًولو كان ما قيل صحيحا يف هذا التوجيه لرسى ذلك أيضا للمضاربة؛ إذ  يف املـضاربة  )١( ً
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ً إن هذا التوجيه يتناىف متاما مع مجلـة مـن الروايـات :املالحظة الثانية ّ
ّحثت عىل التجارة، فلو كانت التجارة من أقسام ا لباطـل ومـصاديقه التي 

ّعىل الباطل، يف حني إننا نجد أن الروايات تقول إن ترك التجـارة  ّللزم احلث ّ ّ
ّا اجر ا صدوق   ظل >: يقول’ّ، بل أن الرسول األكرم)١(ينقص العقل

 .)٢(<العرش يوم القيامة
 ُالعـ  األخـ   ، و سعة أعشار ا ـرزق   ا جـارة>: ’هًأيضا جاء عن

 .)٣(<ا وا 
ّ ما مر بيشء باطل سـواء إذاّلقرآن هو أنه ّن طريقة اإ :املالحظة الثالثة

ّكان اعتقادا أو أخالقا أو عمال فإنه ال يرتك ذلك بدون جـواب،  ً ً ّ أنـه أيً
ّالبد أن يقدم لنا إجابة ومعاجلة لذلك اليشء الباطل ّ فإن وظيفـة القـرآن ،ّ

َإن هـذا القـرآن  هـدي  ِلـ  ِ {ّاألوىل أنه هيدي للتي هي أقـوم،  ِ
 ِ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ أقـومِ  َ ْ َ{ 

الزمـه ، ذاهكباطل ّن عدم تقديم إجابة عن أ ومن الواضح )٩: اإلرساء(
 .ّقبول الشارع به بل وأن هذا الباطل سوف يدخل ضمن التي هي أقوم

ُو مح{: ويف مورد آخر يقول تعاىل ْ َ ِ ا  ا اطل و ق ا ق ب لماتهوَ ِِ َ ِ َ ِ    َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ ُ{ 
ن الباطل لكـان ينبغـي أن يمحوهـا  فلو كانت التجارة م)٢٤: الشورى(

                                                                                                                   
ّال يبذل شيئا يف قبال الربح وفق فهم أصحاب التوجيه الثاين، والقضية سيالة يف موارد  ً

 .أخرى
، واملراد بالعقل هنا هو ١، احلديث ١٣، ص١٧ج: ائلورد هذا املضمون يف الوس )١(

 .العقل التدبريي ال الفلسفي أو النظري
 .٣٢٨، ص١ج: ميزان احلكمة )٢(
 .٣، حديث ١٠، ص١ج: الوسائل )٣(
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ّإن مـن >: د الطباطبائيّ ويف هذا املضامر يقول السي،ُاهللا تعاىل ال أن جييزها
ًاملحال أن يعد القرآن أمرا باطال ثم يأمر به وهيدي إليه ً  وقد قال تعاىل يف ،ّ

ٍ هدي إ  ا ق و   طر ق  ستقيم{: وصفه ِ َ َْ ُ
ٍ ِ َِ َ ََ  َ ْ ِ ِ  .)١(<)٣: األحقاف( }ْ

ًوكيف كان فإنه من الصعب جدا القبول هبذا التوجيه الثاين ّ ّ. 
ّ يرى أصحاب هذا التوجيه أن الدنيا وما فيها ليست :التوجيه الثالث

ّ متاع الغرور، وأن التجارة هي أنموذج من ذلك املتاع فتكـون بـذلك َّإال
ّمن مصاديق الباطل، وأن الشارع إنام أجاز مثل هذه املعاملة الباطلة وه ي ّ

 .)٢(يهاإلٍالتجارة عن تراض نتيجة وجود اضطرار 
ّوعىل أية حال فإن ما جـاء يف الوجـه الثالـث مـردود ومـدفوع مـن  ّ

ّ فمن قال إن كل ما يف الدنيا هو من الباطل؟،األساس ّ 
ّأو مل يشبه اإلمام ُ  هذه الدنيا بالسوق ربح فيها قـوم وخـرس قـوم ×َ

 )٤(<ّ ودوا   ا نيـا مـن ا نيـافـ>: ×، أو مل يقل أمري املـؤمنني)٣(آخرون
ومـن أبـ  ... ّمن دار أو ا عناء وآخرها فناء وما أصف >: × ًوأيضا قوله

                                                 
 .٣٣٩، ص٤ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
ٍأي أنه أجاز هذا العمل الباطل، بالعنوان الثانوي، وإال فهو باق عىل ب )٢( َّ ّ طالنه وعىل ّ

كونه متاع الغرور، وهذا الوجه قريب مـن الوجـه الثـاين يف مـسألة تربيـر إجـازة 
ّالشارع ملثل هذا الباطل، غاية ما يف األمر أن الباطل هنـاك هـو نتيجـة أخـذ املـال 
ّالزائد أو الربح بدون مقابل، وأما الباطل هنا فهو ألن احليـاة بكـل مـا فيهـا متـاع  ّ ّ

 .الغرور
 .٤٨٣ص: قولحتف الع )٣(
 .٦٤، خطبة ١١١، ص١ج: هنج البالغة، رشح حممد عبده )٤(
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 إليها َ، فالدنيا الباطلة هي التي أبرصت)١(<ّبها ب ته ومن أب  إ ها أعمته
َأما الدنيا التي أبرصت ّو نما ا نيا منت  >: ×ً هبا فهي نعمة، وأيضا قولهّ

ً ال يب  من ورائها ش ئاب  األع  ّ وا ـص  ينفـذها بـ ه و علـم أن ا ار ،ُ

 ،ّ واألع  إ ها شـاخص، وا ـص  منهـا مـ ود،وراءها، فا ص  منها شاخص
 .)٢(<ّواألع   ا م ود

ّ كام أهنا ممدوحة عـىل حـال دون ،فالدنيا مذمومة عىل حال دون حال
لدنيا تكـون كـذلك، فمـن حال، والتجارة التي هي مفردة من مفردات ا

َّتزود من التجارة لآلخرة فهي خري ونعمة وإال فال ّ. 
ّوعىل أية حال فإن هـذه التوجيهـات الثالثـ  يف تـصحيح االسـتثناء ةّ

ّ ومن هنا حاول مجلة من األعالم أن يـستدلوا ،ّاملتصل يصعب القبول هبا
 :التايلبيان الًعىل كون  االستثناء منقطعا ب

ًمتصال أن يكـون مفيـدا  كان إذا االستثناء يفة تقتيض ّن اللغة العربيإ ً ّ
ّ وحيث إنه ال يمكن االلتزام باحلـرص يف اآليـة املباركـة فإنـه ال ،للحرص ّ

ًيمكن أن يكون متصال وإنام يكون منقطعا ّ ّ والذي يبدو هـو أن القـائلني ،ًّ
ّيستدلوا عىل املالزمة بني االتصال واالنحصار وإنام اعتـباالنقطاع مل  ربوا ّ

ّذلك أصال موضوعيا أخذوه من بعض كتب اللغة، ولكنهم وقفـوا عنـد  ً ّ ً
بطــالن التــايل يف القيــاس الــذي اعتمــدوه يف تقريــب االســتدالل عــىل 

ّوالتايل الباطل هـو إفـادة اآليـة الكريمـة احلـرص، وذلـك ألن . االنقطاع
ّاحلرص معناه هو أن تؤول اآلية املباركة ألهنا تقول ون جتـارة  أن تكـَّإال>: َّ

                                                 
 .٨٢، خطبة ١٣٠، ص١ج: نفس املصدر )١(
 .١٣٣، خطبة ١٦، ص٢ج: هنج البالغة )٢(
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ّ فتكون أخرجت كل ما عدا التجارة من جعالـة وهبـة وغـري <ٍعن تراض
ًومن الواضح أن الترصف باملباح ليس منحـرصا بالتجـارة. ذلك  ولـذا ،ّّ

ُ ألن االتـصال يفـيض ؛ّاقتىض القول باالستثناء املتـصل تأويـل اآليـة  إىلّ
 .ًعامالت املباحة رشعا واالنحصار خمرج جلملة من امل،االنحصار

ًصال ّلو كان االستثناء متـ>: +ّوألجل ذلك يقول املحقق األردبييل
ٍ لعدم الترصف املباح يف التجارة عن تراض ؛لزم التأويل ّ...>)١(. 

ّ البد من االلتزام باملنقطع، وبقي أن نقف عىل مفـاد اآليـة هّوعليه فإن
مـن  وهذا ما يمكن تقريبه وتوضـيحه ، التزمنا باالنقطاعإذاالكريمة فيام 

 .خالل  شواهد قرآنية استعرضت هذا النوع من االستثناء
َيوم ال  نفـع مـال وال  نـون {: قوله تعاىل: منها ُ َ ََ ٌ َ ُ َ ْ َ ٍ إال مـن أ  ا  بقلـب *َْ

ْ َ
ِ َ َ َ َ ْ  

ِ
ٍسليم ِ ّ فإن االستثناء هنا   منفصل كام هـو واضـح، )٨٩-٨٨: الشعراء( }َ

ّوهنا يتعني علينا الوقـوف فالقلب السليم يشء واملال والبنون يشء آخر، 
 .ّعند الرس القرآين يف استعامله لالستثناء املنفصل يف هذه اآلية وغريها

ًوجواب ذلك هو أن القرآن إنام يريد أن يدفع ومهـا، فبعـد أن قالـت  ّّ
َيوم ال  نفع مال وال  نون{اآلية  ُ َ ََ ٌ َ ُ َ ْ َ ّ هنا يمكـن أن حيـصل تـوهم لإلنـسان }َْ

 فـإذا انقطـع هـذان ،نيمنحـرصة باملـال والبنـّحيث يرى أن طرق النفع 
ّالطريقان معا فإنه   وهنـا تـدخل ،ً جيد أمامه طريقا آخر للنفع والفـالحالً

ّ إن طـرق الفـالح ليـست :ّاآلية الكريمة لرفع هذا التوهم حيث تقول له
ّ ربـه إىلّ وإنام هنالك طريق آخر وهو أن يأيت العبد نيمنحرصة باملال والبن

 . سليمٍبقلب
                                                 

 .٤٢٧ص: زبدة البيان )١(
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ُال تـأ لوا {ّالكالم فيام نحـن فيـه فـإن اآليـة عنـدما قالـت الكالم و ُ ْ َ

ِأ وال م ب ن م با اطل ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ ّ فإنه ربام يتوهم متوهم فيقول}َ ّ ّ ّإنـه بغلـق بـاب : ّ
ّالنقل واالنتقال سوف تتوقف احلياة االقتصادية واالجتامعية، فإذا منعنـا 

ّالخ، فإن احلركـة ...  الغررية  والبنك الربوي والبيع الربوي واملعامالت
 وهنا جتيـب اآليـة الكريمـة لغـرض ،ّاالقتصادية سوف يصيبها شلل تام

ّ صحيح أننا أغلقنا هذه األبـواب التـي هـي :ّرفع مثل هذا التوهم فتقول
ًأبواب الباطل والتي هي أعم من كوهنا باطلة رشعا و عرفـا ً ّ أن هـذا َّإال ،ّ

ّل واالنتقال فيقال إن األسـس االقتـصادية ال يعني غلق مجيع أبواب النق
ّللمجتمع سوف تنهدم، وإنام هنالـك طريـق آخـر يمكـن أن حتفـظ مـن 
ٍخالله احلياة االقتصادية واالجتامعية معا وهو طريق التجارة عن تراض ً. 

ّفاالستثناء يف  اآلية منقطع وقد جاء لغرض رفع التـوهم أو لغـرض 
ّدفع دخل مقدر َ. 

ّوجـه التأمـل فـيام ذكـره الـسيّوبذلك يتـضح لنـا   يف +د اخلـوئيّ
ًوعىل هـذا فـإن كـان االسـتثناء متـصال كـام هـو >: مصباحه حيث يقول ّ

ّالظاهر واملوافق للغة العربية فيكون مفاد اآلية املباركة نفي متلـك أمـوال  ّ
َّإال ... ب والغزو وبيع املنابذة و صالغري باألسباب الباطلة من القامر والغ

ّ يرى أو يرجح االتصالية+ فهو.)١(<ٍارة عن تراضبسبب يكون جت ّ. 
بداللـة اآليـة عـىل  الزمـه القـول -ّ ضوء ما تقـدميفو -ّولكن هذا 

 وصـم مجلـة مـن أسـباب النقـل إىلّ وهذا سوف يـؤدي بـدوره ،احلرص
واالنتقــال املــرشوعة بالباطــل، فكيــف تكــون مــرشوعة وباطلــة يف آن 

                                                 
 .٦٩، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
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ًهروبـا  القـول باالنقطـاع )١(ردبييلّومن هنا كان يرى املحقق األ! واحد؟
 . البطالنإىلُمن احلرص املفيض 
ّن االنقطاع يعني وجود مجلتني مـستقلتني إحـدامها إ :وبطبيعة احلال ّ

 .ّغري األخرى كام هو واضح ألصحاب الفن
ّ بعدم وجود مربر الجتامعهام مع كوهنام مستقلني، أو بعبـارة ُوال يقال ّ

ثناء إحدامها من األخـرى مـع عـدم وجـود ّ ال يوجد مربر يف است:أخرى
 .ترابط وتالزم بينهام

ّ عن ذلك من أن الغرض من هذا االسـتثناء هـو حيث ذكرنا اإلجابة
ّدفع أو رفع توهم مفاده بأن احليـاة االجتامعيـة سـوف تتوقـف ّ  لوجـود ؛ّ

ًالنهي عن أكل املال بالباطل، فذكرت اآلية طريقا آخر وهو التجارة عـن 
ٍلواضح أن التجارة منها ما يكون عن تـراض ومنهـا مـا ال ٍتراض، ومن ا ّ

ّيكون عن تراض، وكام يقول أصحاب املعقول إن إثبات يشء ال ينفي ما  ٍ
ّعداه، ولذا فإن اآلية الكريمة عندما أثبتت صـحة وجـواز التجـارة عـن  ّ

ّتراض فإن هذا ال ينفي ما عداه  ، قلنا بمفهوم اللقب وهو ممنـوعإذا َّإال، اٍ
 . بل هو أضعف املفاهيم،ّهو ثابت يف حملهكام 

ّوكيف كان فإن السي ّ ذكر عبارة أخرى فيام يتعلـق هبـذا +د اخلوئيّ
ّاالستثناء، ومفادها هو أن اآلية الكريمة أرادات إفادة احلرص سـواء قلنـا 

ًوإن كان االستثناء منقطعـا >: ّباتصال االستثناء أو بانقطاعه، حيث يقول
ّوإن كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل فظهور اآلية البدوي  ّ

ّ أنه ملا كـان َّإال هلا للحرص، َضُّاملال بالباطل والتجارة عن تراض وال تعر ّ
                                                 

  .٤٢٧ص:  زبدة البيان)١(
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تعاىل بصدد بيان األسباب املرشوعة للمعامالت ومتييـز صـحيحها عـن 
ّفاسدها وكان اإلمهال مما خيل باملقصود ُ فال حمالة يستفاد احلرص من اآلية ،ّ

ّبالقرينة املقامية وتكون النتيجة أن اآلية مـسوقة لبيـان حـرص األسـباب  ّ
ًالصحيحة بالتجارة عن تراض سواء كان االستثناء متصال أو منقطعا ً ٍ>)١(. 

ّ يــرى أن االســتثناء كــيفام كــان فهــو دال عــىل احلــرص +إذن فهـو ّ
ّ، فإنـه تعـاىل بـصدد بيـان الطـرق الـصحيحة للنقـل )٢(لإلطالق املقامي

ّ ولذا فاآلية دالة عىل احلرص عىل كل حال،نتقال والطرق الفاسدةواال ّ. 
  ّا مرات ا  تبة   القول با  

هل توجد نتائج أو : ّينبغي الوقوف عند سؤال مهم يطرح نفسه وهو
                                                 

 .٣٥، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
هو اصطالح أصويل يف قبال اإلطالق اللفظي أو احلكمي، ويراد اإلطالق املقامي  )٢(

ّنفي يشء لو كان ثابتا لكان صـورة ذهنيـة مـستقلة، بخـالف اإلطـالق : باملقامي ً
ًنفي يشء لو كان ثابتا لكان قيدا يف نفـس الـصورة الذهنيـة : اللفظي الذي يراد به ً

ىل بـصدد بيـان أجـزاء لـو كـان املـو: ّالتي يتحدث عنها اللفظ، ومثال املقامي هو
 ومل يذكر الـسورة <...الفاحتة جزء والركوع جزء > فقال -ً  مثال-ّمركب كالصالة 

ّالقصرية بعد الفاحتة وهنا شككنا يف جزئية هذه الـسورة، فإنـه بواسـطة اإلطـالق 
ّاملقامي يمكن نفي جزئية السورة التي لو كانـت ثابتـة لكانـت صـورة مـستقلة يف 

اقي الـصور الذهنيـة األخـرى املـذكورة يف اخلطـاب، ومثـال ّاملركب العبادي كبـ
ّ واحتملت أنه يريـد خـصوص الرقبـة فإنـه <اعتق رقبة>لو قال املوىل : اللفظي هو ّ

بواسطة اإلطالق اللفظي يمكن نفي هذا االحتامل أي كوهنا مؤمنة، الذي لو كـان 
ًثابتا لكان قيدا يف نفس الصورة الذهنية وهي صورة الرقبة ع دروس يف علـم راج. ً

 .٢٤١-٢٤٠ص: األصول، احللقة الثانية
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 بة عىل القول باحلرص؟ّثمرات مرتت
 :ر ثمرتني يف املقامّصونهنا يمكن أن 
ّارة املحقق األردبييل من زبـدة البيـان  سبق أن نقلنا عب:الثمرة األوىل

 والزم ،ّحيث كان يرى أن االلتزام باالتصال يعني االلتـزام باالنحـصار
ّذلــك هــو القــول بــالتجوز أو التأويــل ألن األســباب املــرشوعة للنقــل  ّ
ٍواالنتقال ال ختتص بالتجارة عن تراض حتى لو أخذنا التجـارة بأوسـع  ّ

ّ كام تقدم، فإنه مع ذلك ال يمكن )١(هراو والذي أفاده صاحب اجل،معانيها ّ
 ،ّأن يشمل اإلجارات ألهنـا ليـست جتـارة وكـذلك اجلعـاالت واهلبـات

ّبخالف القول بعدم احلرص الذي يسبقه عـدم القـول باالتـصال فإنـه ال 
 . التأويلإىلحيتاج معه 

ُولكن هذه الثمرة أو النتيجـة يمكـن أن ي  بمعنـى عـدم ،ّتأمـل فيهـاّ
ّلتأويل حتى عىل فرض إفادة اآلية للحرص، وذلـك ببيـان أن  اإىلاحلاجة 

ِال تأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل{ لصدر اآلية املدلول املطابقي ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ  هـو }َ
ّ أن األكل هو جمـرد كنايـة :ًعدم جواز أكل املال بالباطل، وكام قلنا مسبقا ّ

ّعلق النهي مطلق الترصتّعن مطلق الترصفات فيكون م فات واالسـتيالء ّ
َإال أن ت ون { ذيل اآلية إىلّعىل مال الغري بالباطل، ونفس النكتة نرسهيا  ُ َ ْ َ  ِ

ٍ ارة  ن تراض َ َ ْ َ ً َ َ ّ فإن مدلوله املطابقي هو خصوص التجارة وهو عنـوان }ِ
ُأخص من عنوان النقـل واالنتقـال حتـى وإن أ خـذت التجـارة بأوسـع ّ

ّمة نقول إن اآلية إنام ذكرت التجـارة ّ ولكن بحسب النكتة املتقد،معانيها ّ
ّ فكام أن صدر اآلية هو نفي مطلق الترصفات ،كناية عن مطلق املعامالت ّ

                                                 
 .٤، ص٢٢ج: جواهر الكالم )١(
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ّالباطلة فكذلك ذيلها هو مطلق الترصف وأن اختصاص التجارة بالذكر   ّ
ّأوضح املصاديق، كام أن ذكر األكل يف صدرها هو من باب ذكر من باب 

ما جاء يف تفـسري قولـه : ّومما يشهد عىل هذاًكونه أوضح املصاديق أيضا، 
ِرجال ال تلهيهم  ارة وال  يع  ن ذكـر ا {: تعاىل ِ 

ِ ِ
ْ ْْ َ ٌ َ َْ َ ٌ َ َ ِ ْ ِ ِ

ُ  حيـث )٣٧: النـور( }ٌ
ّيرى املفرسون أنه ال يراد خـصوص التجـارة االصـطالحية وإنـام اآليـة  ّ ّ

ُبصدد بيان أن مطلق املعامالت املالية ال تلهيهم، وما ذكر التج ارة والبيع ّ
 .)١( من باب ذكر أوضح املصاديقَّإال

  عـىل احلـرصًبنـاء : مفادهـا-املـسألةّوهي األهم يف  - الثمرة الثانية
  كـام - ةّقد بينت األسباب املرشوعة واألسباب غري املرشوعاآلية  وكون

ك -+د اخلوئيّهو مبنى السي ّنقـول لـو ش  يف اعتبـار جـزء أو قيـد يف ُـ
جتارة عـن >ّة املرشوعة فهل يمكن التمسك بإطالق ّصحة العقد واملعامل

 ؟<ٍتراض
ــد  ــدا يف صــحة العق ــة أو املاضــوية قي ــون العربي ــككنا بك ــو ش ّفل ً
ّومرشوعيته، فهل يوجد عندنا قاعدة أو دليل يصحح لنا املعاملة بـرشط 

 عدم وجود دليل عىل اخلالف؟
ْ ارة  ن{: قوله تعالى  كان إذا :ّاجلواب عن ذلك هو أنه َ ً َ َ ٍ تراضِ َ  فيـه }َ

ّ دل دليل عىل القيد أو اجلزء لزم االلتزام به وإال صـح لنـا إذاّإطالق فإنه  َّ ّ
                                                 

ّولنا أن نسأل هنا عن املربر يف ذكر كلمة البيع إذا كانت التجارة تـدل عـىل مطلـق  )١( ّ
ّالترصفات؟ أو ال يدل ذلك عىل أن العرف ال يفهم من التجارة مطلق التـرصفات  ّّ ّ َ

ّألقل أهنا ال تؤدي وحدها ذلك املعنى فجاء بلفظ البيع؟ولذا جاء بالبيع؟ أو عىل ا ّ ّ 
ًوكيف كان فإن الذوق العريب واستعامالت اللغة العربية تتناسب كثـريا مـع مـا ذكـره  ّ

ّاملفرسون ومع ما أفاده السيد األستاذ   .يف املقام) ّدام ظله(ّ
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ّالتمسك باإلطالق لنفي احتامل وجود ذلك القيد، أمـا   مل تكـن اآليـة إذاّ
ّبصدد احلرص فإنه ال يمكن التمسك باإلطالق عند الشك ّ  . بالقيدّ

ّمرة الثانيـة املرتتبـة عـىل هذا خالصة ما يمكن قوله يف النتيجة أو الث
 .القول بإفادة اآلية الكريمة للحرص

واآلن ينبغي الوقوف عند خصوصية أخرى ذكرهتـا اآليـة الكريمـة 
ٍ ارة  ن تـراض{هي حصول الرضا، حيث تقول اآلية   َ َ ْ َ ً َ َ ّ، بـل البـد أن }ِ

ً يكـون الرضـا مقرتنـا ّتكون التجارة ناشئة عن ذلك الرضا أو عىل األقل
ّهذا يعني وبحسب ظاهر اآلية أن العقد الفضويل باطل، ألن العقد هبا، و ٌ

ً وأيضا مل يكن الرضا مقارنا للعقد،مل ينشأ عن رضا املالك  وهبذا يكـون ،ً
ّالعقد باطال، وال يقـال إن العقـد الفـضويل يمكـن تـصحيحه بحـصول  ً
ّالرضا من املالك ولو بعد حني، فإنه يقال إنه بحـسب ظـاهر هـذه اآليـة  ّ

ّكريمة ال  يمكن ذلك ألهنا تدل عىل كون التجارة ناشئة عـن الرضـا أو ال ّ
 .ًيكون الرضا مقارنا للعقدأن  -ّعىل األقل -

ّهذا وقد ذكر يف املقام أيضا أنه بحسب ظـاهر اآليـة الكريمـة يتبـني  ً ُ
ُعدم رشطية القبض يف صحة العقد؛ ألن املـرشوعية كمنـت يف حـصول  َ ّ ّ

 .حصل القبض أو مل حيصل سواء ،ٍالتجارة عن تراض
 خالصة البحث يف مفردات هذه اآليـة الكريمـة والتـي يمكـن ههذ

 :ّاخلروج منها بضابطني كليني يف جمال املداولة واملداورة باألموال
 .ً أن ال يكون أكل املال أكال بالباطل:األوىل
 .ٍأن تكون التجارة جتارة عن تراض: الثانية

ّو مطلق الترصفات والنقـل واالنتقـال، ّوقد قلنا إن املراد بالتجارة ه



 ١٦٣ .......................................؛ اآلياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

ّ يشء آخر وهو أن حتقق املوضوع ال تتكفل به القضية إىلّنعم بقي أن ننبه  ّ ّ
ّ وإنام يكون من اخلارج، فمصاديق أكل املـال بالباطـل -واضحهو   كام -

ّ وكـذا احلـال يف حتقـق مـصاديق ،منها ما هو عريف ومنها ما هـو رشعـي
 . هو عريف ومنه ما هو رشعيٍالتجارة عن تراض فمنه ما

 ّالتكــسباآلن وقبـل بيــان إمكانيـة االســتدالل باآليـة عــىل حرمـة 
 ،أو نكتتني أفادهتام اآلية الكريمـةباألعيان النجسة ال بأس بذكر فائدتني 

 .أو عىل األقل يمكن أن تكون قد أشارت إليهام
ري ّ أن اآلية هل اقترصت عىل النهي عن أكل مـال الغـ:الفائدة األوىل

 ً أهنا تشمل أكل اإلنسان ملاله بالباطل أيضا؟مبالباطل أ
ِال تـأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل{: فاآلية تقـول ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ  - واإلرساف }َ

 فهـل يكـون هـذا املعنـى ، هو أكل للامل بالباطل والتبذير كـذلك-ًمثال
 ًمشموال ملفاد اآلية الكريمة؟

ّرسين من الفريقني بأن اآليـة الكريمـة هنا ذكر مجلة من األعالم واملف ّ
 حرمة أكل مال الغري ومال النفس بالباطل، ومـن أيًشاملة لألمرين معا 

 .)١( ذلك الفخر الرازيإىلالذين ذهبوا 
 .تعارض مع سلطنة اإلنسان أو املالك عىل مالهيّ بأن هذا : قيلنإف

ً إن املال ال يمثل امتيـازا :-ّ كام تقدم ذكر ذلك- قلنا ّ ّفقـط وإنـام هـو ّ
ّ ومعنى املسؤولية هو االلتـزام بـام رشعـه اهللا تعـاىل يف ،امتياز ومسؤولية

حدود املال، وهذا قريب من عالقة اإلنسان بنفسه وبدنـه فـإن نفـسه لـه 
 . يؤذهيا يف كثري أو قليلّ ولكن هذا ال يعطيه اإلذن يف أنًتكوينا

                                                 
 .٥٧، ص١ج: التفسري الكبري: انظر )١(
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ّن اآلية ربام تكون قد أشارت إ :الفائدة الثانية  غـري أي ّ جمـازيً معنـىإىلّ
: ذلك املعنى الذي يصطلح عليه يف باب املتاجر، من قبيل ما جاء يف قوله تعاىل

ٍهل أدل م    ارة تنجي م مـن عـذاب أِ ـم {
َ َ
ٍ

َ َ َْ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُ ٍ َ َ ِ َ َ ِ تؤمنـون بـا  ورسـو ِ *ْ  ُ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ُ

ُو اهدون   س يل ا  بأ وال م وأنف َ ََ َْ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِ 
ِ ِ َ َِ ُ َ ْس مُ ُ  .)١١-١٠: الصف( }ِ

ّفهنا ال يراد بالتجارة النقل واالنتقال والبيع والرشاء يف األمور املادية 
ّوإنام يراد هبا املعنى املجازي، من قبيل ما جاء يف استعامل الرشاء يف قولـه 

ْإن ا  اش ى من ا مؤمن  أنفسهم وأ وا هم{: تعاىل ُْ َُ َ ْ  َ ََ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ  .)١١١ :توبةال( }....ِ 
ّومن الواضح أن اإلنسان ال يملك شيئا يف قبال اهللا تعاىل حتى يتسنى  ً ّ
ّله بيعه هللا تعاىل، ومن الواضح أن البيـع والـرشاء  االصـطالحي رشطـه 

ّوجود امللكية لليشء أو املثمن حتى يصح نقله   املشرتي يف قبال الثمن، إىلّ
 .ملعنى املجازيّ ولذا البد أن يكون املراد هو ا،وهذا مفقود

 
ــة  ــة الكريم ــردات اآلي ــصييل يف مف ــث التف ــذا البح ــد ه اآلن وبع

 املطلب الرئييس واألسـايس يف البحـث وهـو مـدى إىل نعود ،ّومتعلقاهتا
 . باألعيان النجسةّالتكسبإمكانية االستدالل هبذه اآلية عىل حرمة 

ّ اإلجابة عن ذلك نود التأكيد أن املراد من األعيان النجسة هـوقبل  يّ
ًاألعيان النجسة ذاتا والنجسة عرضا يف صورة عدم إمكان زوال النجاسة  ً

 بـزوال العـني نفـسها، وهـذا مـا أفـاده َّإالّعن العني املتنجـسة ّالعرضية 
 .)١(ّاملحقق املامقاين يف مكاسبه

                                                 
 .١٠، ص١ج: ملامقاينّاملكاسب املحرمة، حاشية ا )١(
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ًعيان النجسة ذاتـا وعرضـا بـاملعنى  باألّالتكسبّوفيام يتعلق بحرمة  ً
ُاملتقدم فإنه قد م ّ نع من االستدالل هبذه اآلية املباركة لوجهني، وهذا يعني ّ

ّكربى ختصص لنـا تلـك العمومـات األوليـة التـي عدم إمكان اخلروج ب ّ
َوأحل ا  ا يع{كانت من قبيل  َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة(}... َ

 : ّأما الوجهان فهام
ّ أن اآلية خارجة عن حمل البحـث:ّألولالوجه ا ّ حيـث إن غايـة مـا ،ّ

ّتدل عليه هو أن اليشء  ّ كان ماال فإنه يرتتب عليه أمرانإذاّ ّ ً: 
 . هو عدم جواز تداوله بالباطل:ّاألول
 .ٍ جواز تداوله من خالل التجارة عن تراض:الثاين

ً نبحث أوال عن كون ّإنايف حني  هلـا ل ّأو املتنجـسة هـالنجـسة العني ّ
ّمالية فيصح  ّ أهنا ال مالية هلـا لكوهنـا نجـسة فـال يـصح م  أ،هبا ّالتكسبّ ّ

 ؟ هباّالتكسب
ّن الدور الداليل لآلية تبدأ فاعليتـه بعـد الفـراغ عـن إ :بعبارة أخرى

ّكون اليشء ماال، واملفروض هو أننا مل نفرغ من ذلك،  ّ مل نثبت بعد أن أيً
ّن مجلة إى لنا االستدالل باآلية، بل ّاألعيان النجسة هي أموال حتى يتسن

 عنـد مـن -من األعيان النجسة ال مالية رشعية هلا كام هو احلال يف اخلمر 
ّيقول بأن الشارع قد أسقط مالي  .-تهّ
ْأ وال م{ّوكيف كان فإن اآلية تقول  ُ َ َ ْ  وبحـسب الفـرض نحـن ال }َ

ً فيكون حمل البحـث خارجـا ختصـصا عـن ً،كون النجس ماالنعلم  ًّ مفـاد ّ
 .اآلية الكريمة

 ،ّ لو تنزلنا وقبلنا بشمول اآلية الكريمة لألعيان النجسة:الوجه الثاين
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فمن أين لنا أن نثبت أن هذا النجس لو بيـع أو اشـرتي ألجـل أغـراض 
 للامل بالباطل؟ أو لـيس هـو مـن بـاب ًأكالكان ّحمللة مقصودة للعقالء 

 ؟)ٍالتجارة عن تراض(
 إذا ولكـن ،جس فهو أكل للـامل بالباطـلنعم، لو أريد أكل نفس الن

ّه ألجل أغراض صناعية عقالئية حمللـة فـإن هـذا مـا مل ؤأريد بيعه ورشا ّ
ًتتعرض له اآلية املباركة ومل تسم ذلك بأنه أكل للامل بالباطـل، وأيـضا مل  ّ ُِّ ّ

ٍتسمه بأنه جتارة عن تراض ّ ّ ألن هذا ليس من اختصاص نفس القـضية، ؛ُّ
ّ ال تثبت موضوعها، وعليه فإنه هبذا -ّ هو ثابت يف حمله  كام-ّفإن القضية 

 ّالتكـسبهبذه اآلية املباركة عىل حرمة الوجه وذاك ال يمكننا االستدالل 
 .باألعيان النجسة
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ًا يـن ي بعـون ا رسـول ا ـ  األ  ا ي  دونـه مكتو ـا {: قوله تعاىل ُ ُْ   َ ُ َُ ُ ِ
َ ِ ِ  ُ  ِ

  َ َ ِ  َ َ

ْعندهم   ا وراة واإل يل يأ رهم با معروف و نهاهم  ن ا منكـر و ـل  هـم  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ِ ُ َ َ َِ ُ ُْ ْْ َ َ َ َْ ْ ِْ ُِ َُ َِ ِ
ْ

ِ ِ ِ َ  ِ
ُالطيبات و رم   َ ُ َ ِ َ ْعلـيهم ا بائـث و ـضع  ـنهم إ هـم واألغـالل الـ   نـت    َ َ َ

ِ
 ْ َ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ِ

ْ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ ْ ِ
َ

ْعليهم ِ
ْ َ  .)١٥٧: األعراف( }َ
 

ّ أن حمـل َّإال، ’ذكرت اآلية الرشيفة جمموعة من خصائص النبـي ّ
َو ـرم علـيهم ا بائـث{: الشاهد الذي يساق يف املقام هو قوله تعاىل ِ َ ََ ْ ْ ِ

ْ َ ُ  َ ُ َ{)١( 
 . باألعيان النجسةّالتكسبّدل هبذا املقطع عىل حرمة ُحيث است

ــيشء : واخلبائــث ــة، وهــي ال  الفاســد الــرديء مجــع مفردهــا خبيث
 .)٢(املكروه

                                                 
ّة خصائص وهنا تذكر نكتة خارج حمل البحـث وهـي أن اآليـة ّد لقد ذكرت اآلية ع)١( ّ ُ

بالـصفات ال باالسـم، وهـذا يكـشف لنـا أن التعريـف ’ّعرفت النبـي األكـرم
ّباالسم، غالبا ما يكون أضعف من التعريف بالصفات، ولعل ذلك بسبب حـصول  ً

م ونقـض الغـرض مـن التعريـف لـه، بخـالف ّاالشرتاك يف االسم فيحصل التوه
 بالصفات ^التعريف بالصفات، ومن هنا اقتضت املصلحة تعريف أهل العصمة

ِّأكثر مما باألسامء فعرفوا  ُ تارة بالصادقني وأخرى بأهل البيـت وأخـرى باألوصـياء ّ
  ).منه دام ظله(الخ ... و

 .٢١٤، ص١ج: املعجم الوسيط )٢(
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ّ وكل يشء يكون ،ّ أن النجاسة من اخلبائث:ّأما كيفية االستدالل فهي
 .ّ فتكون النجاسة حمرمة،من اخلبائث فهو حرام بمقتىض اآلية الرشيفة

ّ لـزم ضـم مقدمـة ،ّوحيث إن هذا التحريم ال يشمل مطلق االنتفاع ُّ
ّتعلقت بذات اليشء فإهنا تعم  إذاّإضافية لتتميم املطلب، وهي أن احلرمة  ّ ّ

 .هو احلال يف اخلمرّمجيع أنواع التقلبات واالنتفاعات، كام 
ّبناء عـىل أن تعلـق >: وهذا ما أشار إليه صاحب اجلواهر حيث يقول ّ ً

ــافع  ــان يعــم مجيــع جهــات االنتفــاع ال خــصوص املن ّالتحــريم باألعي
 .)١(<املقصودة

واالنتقـال مـن مجلـة املنـافع، ّومن الواضح أن البيع والرشاء والنقل 
َّوبالتايل تعم اآلية حمل االستدالل ّ. 

د مـن  ّوهذا يعني أن اآلية تعطينا كربى القياس، وهـي كـل يشء ع ُـ ٍ ّ ّ
ّاخلبائث فهو حرام، فإذا متت عنـدنا صـغرى، وهـي كـون يشء مـا مـن 

ّ فإنه سوف يكون من املحرمات، وبنكتة تعميم التحـريم للبيـع ،اخلبائث ّ
ّومجيع التقلبات فإنه عندئذ تثبت حرمة التكسب هباوالرشاء  ٍ ّ ّ. 

ّهذا ما يمكن أن يقال يف حمل االسـتدالل هبـذه اآليـة املباركـة التـي 
ّقت يف غري موضعها األصيل، حيث إن موضع االستدالل األصيل هلـا يس

 حيث ثبت ؛هو يف حرمة رشب أبوال مأكول اللحم من قبيل أبوال اإلبل
ّ أنه جرى بحـث يف َّإال مأكول اللحم، ّ بل وكل، اإلبلّيف حمله طهارة بول

ّ عىل اعتبار أن األبوال مـن ،مسألة جواز رشب بول اإلبل أو عدم جوازه
 .اخلبائث

                                                 
 .١١، ص٢٢ج: اجلواهر )١(
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ُوعىل أية حال، فإن موضع االستدالل يف حمل البحث قد ذ ّّ وبقي ، كرّ

ًإن النجاسات تبحث عادة: أن نجيب عن ذلك فنقول ُ يف ثالثة مواضـع،  ّ
ّكتاب الطهارة وكتاب األطعمة واألرشبة وكتاب املكاسـب املحرمـة، وهي 

ُ ينبغي أن حتفظ األدلة التي استومن هنا ّدل هبا يف هذه املواضع حدود هـذه ّ
ّاملواضع الثالثة، فاحللية واحلرمة قد تكونان يف باب دون بـاب آخـر، فقـد  ّ

...  هباّالتكسب دون أن تشمل ،ًتكون منحرصة بباب األكل والرشب مثال
 .وهكذا

ّ يف باب األكل والرشب تعني عدم اجلواز، أي أهنـا -ً  مثال-فاحلرمة 
ّاحلرمة التكليفية، أما يف باب املكاسب فإن احلرمة قد تكون وضعية تعني  ّ

يف بـاب  -ّيف األعـم األغلـب  -ّن عنوان اخلبائث يستعمل فإفقط، ولذا 
ّاب احلليـة واحلرمـة يف بـاب املعـامالت، فـإن األطعمة واألرشبة ال يف ب ّ ّ

 . قرينةإىلاالستعامل يف باب املعامالت حيتاج 
ّوعىل أية حال فإنه قد يقال ٍ ّإن املستفاد من اآلية هو حرمة ما يتعلـق : ّ ّ

ّباملنافع األوليـة للخبائـث والتـي تتمثـل باألكـل والـرشب دون املنـافع  ّ
ّافعه األولية وهـو الـرشب ألنـه ، فاخلمر حترم منّالتكسباألخرى وهي  ّ

ّمن اخلبائث، فلو قلنا بأن املراد من اخلبائث يف اآلية هو األعيان النجـسة 
ّفإهنا عندما حترم، فإن احلرمـة هـذه يـراد هبـا خـصوص املنـافع األوليـة  ّ ّ ّ
املتعارفة، وهي األكل والرشب، كام هو احلال فيام لو وجد عندك ماء ثـم 

ّ فـإن ذلـك يعنـي االجتنـاب عـن ، اجتنبه:ارعّتنجس، فإذا قال لك الش
ّهي خصوص الرشب، أمـا سـقي األرض بـه، أو سـقي ومنافعه األولية 
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غـري أن االجتنـاب ّاحليوانات، أو استعامله يف البناء، فإنـه مـن الواضـح 
ّشامل هلذه املنافع، وكذا احلال فيام نحن فيـه، فـإن املـراد هـو خـصوص 

 فهـو غـري ّالتكـسبرشاؤه ومطلـق ّحرمة األكل والـرشب، أمـا بيعـه و
 ّالتكـسبّإن ثبوت حرمـة : ٍمشمول يف اآلية، ولذا قال صاحب اجلواهر

ّ تعلـق التحـريم باألعيـان يعـم جهـات ّ أنًبناء عىل>ّهبذه اآلية إنام يكون  ّ
االنتفاع ال خصوص املنافع املقصودة كاألكل والرشب وإن كان فيـه مـا 

ّ كام تقدم ذكره، وأم)١(<....فيه   عدم إىل فهو إشارة منه <فيه ما فيه>: ا قولهّ
ّقبوله بأعمية جهات االنتفاع، وبذلك ال تدل  ّ  ّالتكـسبعىل حرمـة اآلية ّ

ّوإنام هي خاصة باألكل والرشب، فهام من املنافع املقصودة واألو ّ  .ليةّ
ّ يـرى أن اآليـة ليـست بـصدد حتـريم +د اخلمينيّمن هنا نجد السي

 اآلية كاملة بصدد ناجدلو السياق التي وردت فيه إىل فلو نظرنا .اخلبائث
ّمن خصائصه كونه حيرم اخلبائث، ال و، ’بيان خصائص النبي األكرم

ّإن النجس من اخلبائث، وأما : ّأنه جعل احلرمة لعنوان اخلبيث حتى يقال ّ
ًوحيرم كل مـا كـان خبيثـا باحلمـل الـشائع ولـو ... >عبارته يف املكاسب  ّ ّ
 فإذا هنـى عـن رشب اخلمـر وأكـل امليتـة وحلـم .رشبهبالنهي عن أكله و
ّ يصدق أنه حرم اخلبائث،اخلنزير وهكذا  فـال داللـة لآليـة عـىل حتـريم ،ّ
 .)٢(< وهو ظاهر،عنوان اخلبائث

ّ فنقول إن الـشارع - ً مثال-ّأننا لو وضعنا يدنا عىل اخلمر وهذا يعني 
ّنعرف ما هو املحـرم،  دليل اخلمر لإىلّقد حرم اخلمر، فهنا علينا أن نرجع 

                                                 
 .١١، ص٢٢ج:  اجلواهر)١(
 .٣٤، ص١ج: ّاملكاسب املحرمة، للسيد اخلميني )٢(
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 ّ مطلق الترصفات؟م أ،رشهبا فقط أ
ّوهذا يكون بحسب مقتىض الدليل اخلاص الذي حرمت بـه اخلمـر،  ّ
ّوكذا يف البول فهو من اخلبائث وهو حمرم، ولكنـه ال ألجـل ذلـك وإنـام  ّ ّ

 به ّ الدليل اخلاصإىلّألجل دليله اخلاص به، فالبد أن نرجع يف كل مورد 
ّية، وبذلك ال يمكن التمسك بعموم اخلبائث إلثبات حرمة  هذه اآلإىلال  ُ

ّ مــن خــالل هــذه اآليــة ألهنــا بــصدد اإلخبــار عــن صــفات ّالتكــسب
 .ّحيرم اخلبائث’ ّوقد قلنا إن من صفاته كونه’النبي
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ْو يابك  طهر {: قوله تعاىل  َ َ َ َ َ ِ ْ وا رجز فاهجر*َ ُ ْ َ َ ْ ّاملدثر( }َ  ّ :٥-٤(. 
 

 :يمكن تقريب االستدالل هبذه اآلية املباركة بام ييل
 .ّإن املراد من الرجز هو الرجس. ١
 .أن يكون من مصاديق الرجس النجس املصطلح. ٢
 ،ّ فإن املـراد هـو مطلـق االجتنـاب<فاهجر>ّإن اآلية عندما قالت . ٣
 . باألعيان النجسةّالتكسبى حيرم ّحت

 االسـتدالل، وقـد وقـع الكـالم يف مجيـع هذا ما يمكن قوله يف مقام
 .نقاط االستدالل

 
ُإن الرجز قـد ذ: ّ فإن الفخر الرازي يقول يف تفسريه:ّأما األوىل كـرت ّ
ّإن الرجز : ً، ويقول أيضا<...العذاب، املعصية، األصنام >: له وجوه منها

 .)١( وهو معنى الرجس،هو اسم للقبيح املستقذر
ّا يعني أن اآلية تدل عىل وجوب هجران الرجسوهذ ّ. 

ً فإننا البد أن نعرف كون الرجس شامال للنجس :ّوأما بالنسبة للثانية ّ ّ
ّأو ليس كذلك، وقد تقدم يف بحث سابق أن اللغة ال تـساعد عـىل ذلـك  ّ

                                                 
 .١٧١-١٧٠، ص٣٠ج: التفسري الكبري )١(
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ًأيـضا، فيكـون محـل الرجـز عـىل الـنجس يـه وال االستعامل يـساعد عل
 . وهي مفقودة يف املقام، قرينةإىلاالصطالحي بحاجة 

ّوأما فيام يتعلق بالنقطة األخرية ّ وإن كانـت تـدل <فاهجر>ّ فإن كلمة ّ
ًعىل وجوب اهلجران، ولكن هذا ال يدل عىل وجوب االجتنـاب مطلقـا  ّ ّ

ّ وقـد تقـدم احلـديث عـن ذلـك، <ّكل بحسبه>ّوإنام ذلك يكون بواسطة 
 .ٌّفالصحيح هو وجوب اهلجران ولكن كل بحسبه

ّ هو مطلق الترصفات والتي من <فاهجر>ه فكون املراد من قوله وعلي
َو يابـك {ّ مؤونة كبرية، كام أن اآليـة الرابعـة إىلّضمنها التكسب، حيتاج  َ َ ِ َ

ْ طهر  َ   عىل فرض محلـه عـىل - قرينة واضحة عىل كون املراد من الرجز }َ
ّ ما هو مرتبط بباب الطهارة، ولو أردنا أن نتوسع فإننا-النجس ّ نقول إنـه ّ

ّيشمل باب األطعمة واألرشبـة، أمـا أن يكـون شـامال لبـاب التكـسب   ًّ
 .ّواملعامالت فإن هذا يصعب استفادته من اآلية املباركة

ّ هنا نكون قد انتهينا مـن مناقـشة مـا ادعـي اسـتفادته مـن اآليـة إىل
ّ عدم استفادة الكربى التي هـي حمـل إىلاملباركة، وبذلك نكون قد انتهينا 

 .ّثنا من اآليات املباركات التي تم بحثهابح





 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .رواية حتف العقول. ١
 .رواية الفقه الرضوي. ٢
 .رواية دعائم اإلسالم. ٣
 .رواية النبوي املشهور. ٤

 





 

 

 
 
 
 
 

 
 متهيد •
 طرق تصحيح الرواية •
 أمارات صدق مضموهنا •
 ابانجبارها بعمل األصح •

ü يف توفر رشائط انطباق الكربى عىل الرواية( :البحث الصغروي( 
ü عىل الكربى ومناقشتهاّاألدلة(: البحث الكربوي ( 
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 . ١، ح٥٤، ص١٢ّ، باب جواز التكسب باملباحات، ج٢الباب : وسائل الشيعة )١(
 . ٦٧، ص١٨ج: املقدمة الثالثة، فيام يكتسب به: احلدائق النارضة )٢(
ص :   عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج األموال×حتف العقول، جوابه )٣(

٣٣١. 
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 جمموعة من  الروايـات التـي قـد يـستفاد +ذكر الشيخ األنصاري

 :ية للكسب احلرام، وهيّكلمنها بعض الضوابط ال
ّرواية حتف العقول للشيخ الثقة اجلليل أيب حممد احلـسن بـن : األوىل

 .ّعيل بن أيب احلسني بن شعبة احلراين من أعالم القرن الرابع  اهلجري
 ولكن ،ًوتعترب هذه الرواية من أوضح الروايات الواردة يف املقام متنا

 .ًيف قبال ذلك هي أخفاها سندا
ّ أهنا تعرضت لعدة مطالـب، ولكـن املقطـع :زات هذه الروايةّمن ممي ّ ّ ّ

ّوأمـا وجـوه > :الذي نريد الوقوف عنده يف متن الرواية هو ما جـاء فيهـا
أو البيع للميتـة أو ... ّاحلرام من البيع والرشاء فكل أمر يكون فيه الفساد 

 الدم أو حلم اخلنزير أو حلوم السباع من صنوف سباع الوحوش أو الطـري
ّ فهــذا كلــه حــرام ،أو جلودهــا أو اخلمــر، أو يشء مــن وجــوه الــنجس

 .)١(<ّوحمرم
ّ وهـذا هـو حمـل الكـالم <أو يشء من وجوه الـنجس>فالرواية تذكر 

 - باألعيـان النجـسةّالتكـسب أي  -ّحيث حتكم عليه الرواية بأنه حرام 
ّوتعلل الرواية ذلك بأنه منهي ّ  أن إىل عـن أكلـه ورشبـه ولبـسه وملكـه، ّ

 .<ّفجميع تقلبه يف ذلك حرام>: تقول الرواية
                                                 

 .٣٣٢ص: حتف العقول )١(
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 ؛ بيانإىلّومن الواضح أن داللة الرواية ليس فيها من اخلفاء ما حيتاج 
ّبالداللة املطابقية عىل أن كل أنـواع املعـامالت والكـسب يف ّإذ هي تدل  ّ
 .النجس حرام

ن روايـة حتـف العقـول  أ: منها،ّ عدة أمورإىللكن ال بأس باإلشارة 
ّعـىل أكثـر مـن عـرشين قاعـدة مهمـة قـد أشـار إليهـا الـسي اشتملت د ّ
 .)١( يف حاشيته عىل املكاسب+اليزدي

 باألعيـان النجـسة ّالتكـسبّفالرواية إذن ال ختتص بموضوع حرمة 
 ومـن هنـا قـد اسـتفاد منهـا ،ّوإنام شملت موارد عديدة من أبواب الفقه

ّ كثريا يف كل مـا تناولًد اليزدي كثريا بعد أن قبل العمل هبا فأفادتهّالسي ه تـً
 .ما أعطته من قواعدومن أبواب 

ّمن هنا البد من الوقـوف عـىل سـند الروايـة، إذ مـن املعلـوم لـدى 
 ،ّ أن مجيع ما ورد يف كتاب حتف العقـول روايـات مرسـلةّأصحاب الفن

ّد رصح مصنف الكتاب بذلك يف مقدمة كتابـه إذ يقـولوق ّ وأسـقطت >: ّ
 .)٢(<ًزاًاألسانيد ختفيفا وإجيا
 

ُإن الشيخ احلراين يعترب من املعارصين للشيخ الصدوق ّ  وقد ورد +ّ
ّفيه من الثناء ما يوفر لك االطمئنان بوثاقته، فهو ثقة جليل، وقد ذكر كل  ُ ّ

 .)٣(ف يف نفس الكتابّذلك يف ترمجة املؤل
                                                 

 .٣٤، ص١ج: حاشية كتاب املكاسب )١(
 .٣ص: حتف العقول )٢(
 .١١-٩ص: حتف العقول )٣(
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ُوعىل أية حال فإن مجيع ما ذ ّ ّيصحح لنـا ف ال يمكن له أن ّكر يف املؤلّ
سند الرواية، ولذا ينبغي لنا البحث يف طرق تصحيح سـند هـذه الروايـة 

 .ّ وهو حرمة التكسب باألعيان النجسة،قامّليتم االستدالل هبا عىل امل
 :وهنا طريقان أو مسلكان لتصحيح الرواية

  أمارات صدق ا ضمون. ١
 +يد  اليـزدّ ما ذكره مجلة من األعالم ومنهم الـسي:الطريق األول

ّيف حاشيته عىل املكاسب حيث صحح سند الرواية من خالل مـضامينها 
 ، عنها بتصحيح الـسند مـن خـالل املـتنَّ وهذه الطريقة هي املعرب.ومتنها
ّن هـذه الروايـة الـرشيفة وإن إ>: د اليـزدي يف حاشـيتهّيقول الـسيحيث 

 ومع ذلك فيها أمارات الـصدق فـال بـاس - أن يقولإىل -كانت مرسلة 
 .)١(<مل هبابالع

ّومعنى قوله هذا هو أن العمـل بالروايـة لـيس بالـرضورة أن يكـون 
ّمرتبطا دائام بصحة السند، وإنام يكفي يف ذلـك وجـود أمـارات الـصدق  ّ ً ً

 .×فيها فهي كاشفة عن صدورها عن املعصوم
ّوعىل أية حال، فإن هذا املعنى قد أشـار إليـه صـاحب كتـاب حتـف  ّ

ًقطت األسانيد ختفيفا وإجيازا وإن كان أكثره وأس>: العقول نفسه إذ يقول ً
ِليس سامعا وألن أكثره آداب وحكم تشهد ألنفسها  ّ وهـذا يعنـي . )٢(<...ً

ّأهنا حتمل أمارات الصدق معها والشاهد عىل صحتها يف مضموهنا ّ. 
 أي -وهـذه املعـاين >ثم يضيف صاحب حتف العقول هـذه العبـارة 

                                                 
 .٣٤، ص١ج: حاشية السيد اليزدي عىل املكاسب )١(
 .٣ص: مقدمة كتاب حتف العقول )٢(
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 هبا حرص وأوسع مـن أن يقـع عليهـا ُ أكثر من أن حييط-احلكمواآلداب 
ّ وكاف ملن كان له لبٌ وفيام ذكرناه مقنع ملن كان له قلب،حظر ُ ٍ>)١(. 

ّوهــذا يعنــي أن الــشيخ احلــراين مل حيــذف أســانيد رواياتــه ألجــل  ّ
 .ّاالختصار فقط، وإنام ألجل وجود شواهد الصدق فيها

ّوإذا ما عرفنا أن صح ّبدي فإننا ننتهي ّة السند إنام هو أمر طريقي ال تعّ ّ
ّ نتيجة يف غاية األمهية، وهي أنه متى ما تـوفر لـدينا طريـق آخـر غـري إىل ّ ّ

ّكاشف عن قول املعصوم فإنه ال مانع من االلتـزام بـه، إذ ال ّصحة السند 
ّتعبدية يف صحة السند كام قلنا، وإنام صحة السند جمرد طريـق وال يوجـد  ّ ّ ّّ

يمكن إثبات ذلـك عـن طريـق ٌانحصار فيه للكشف عن الصدور حيث 
 .نفس املضامني

 -ّ لو نوقش يف صحة زيارة اجلامعة الكبرية ً:ويمكن أن نرضب مثاال
ً مضامني الزيارة وتتبعناها مقطعـا إىللو أتينا ف .ٌكام حاول بعض ّفإنـه ًمقطعـا ّ

ًسوف يمكننا إثبات صحة السند لكل مقطع ورد فيهـا، قرآنيـا وروائيـا،  ً ّ ّ
 وهذا هـو معنـى كـون أمـارات .× من املعصوموهذا يعني صدورها

 . جيري يف كثري من خطب هنج البالغةنفسهوالكالم . صدقها معها
ّهذه خالصة ما يمكن قوله يف الطريق األول لتصحيح رواية حتف العقول، 

ّولكن مع ذلك فإنه يمكن أن نورد إشكالني عىل ما ذكره السي  .د اليزديّ
ّح يف األمـور العقائديـة واألخالقيـة، ّ إنام يص+ّ أن ما ذكره:ّاألول

ًمعقوال، ومثال ذلـك   مثل هذه األمور نجد ما يقولهإىلفنحن عندما نأيت 
                                                 

 .املصدر نفسه )١(
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 إذ من املعلوم أن بعض ما جاء يف هنج ×يف خطب أمري املؤمننيما جاء 
ّالبالغة ال يمكن تصحيح سنده، ولكننا عندما نقف عـىل مـضامني هـذه 

ّ أو العقائـد األخـرى فإننـا ال -ً مثال-ّاخلطب التي تتحدث عن التوحيد 
 وذلك ملا حتتويه من مضامني عميقة ودقيقة، هـذا ،ًنجد جماال للطعن فيها

د اليـزدي ّ فام قاله السي،ّيف العقائد، وأما يف األمور الرشعية فاألمر خمتلف
ّ أن ما ذكره صاحب حتف إىلّ بذل مؤونة وتكلف، هذا باإلضافة إىلحيتاج 

ّد شواهد الصدق فذلك ألنه يتحدث يف احلكم واآلداب العقول من وجو ّ
 .وليس يف املعامالت

ّ لو تنزلنا وقبلنا بام قاله السي:الثاين ّد اليزدي، فإنه مع ذلـك ال يمكـن ّ
ّتطبيق ما قاله عىل رواية حتف العقول، وذلك ألننـا عنـدما نراجـع مـتن 

ً  صدرا وذيال-الرواية  ً نجـد فيهـا هتافتـا كثـريا، ولـذ-ً ّا يقـول املحقـق ً
هـذه الروايـة خمدوشـة باإلرسـال >: اإليرواين يف حاشيته عىل املكاسـب

العهم عليها مع ما ّ اطعد عدمُمع بوعدم اعتناء أصحاب اجلوامع بنقلها 
 .)١(<هي عليه يف متنها من القلق واالضطراب

فهي ال حتمل أمارات الصدق معها، بل العكس هو الصحيح، ولـذا 
ــرواين أ ــضايقــول األي ــب >: ًي ــشقيق والتقــسيم كت ــد أشــبهت يف الت وق

ّإن التقـسيم املـذكور >: +د اخلوئيّ قال السيكذل  وألجل )٢(<ّاملصنفني
 +د اليـزديّ خماطبـة الـسيإىل، ثم ينتقل )٣(<ّمر حمصلأ إىلفيها ال يرجع 

                                                 
 .١٧، ص١ج: يرواين عىل املكاسبحاشية األ )١(
 .املصدر نفسه )٢(
 .٢٣، ص١ج: مصباح الفقاهة )٣(
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ّالذي كان يرى أن آثار الصدق ظاهرة عىل رواية حتـف العقـول إذ يقـول 
القائــل مـن هــذه اآلثــار، أهــي غمــوض الروايــة مــاذا يريــد هــذا >: لـه

واضطراهبا أم تكـرار مجلهـا وألفاظهـا، أم كثـرة ضـامئرها وتعقيـدها أم 
ّاشتامهلا عىل أحكام مل يفت هبا أحد من األصحاب ومن أهل السن ِ  .)١(<ةُ

ّ عدم إمكان االعتامد عىل الطريق األول يف تصحيح إىلوبذلك ننتهي 
 .هذه الرواية

  ور بهاعمل ا شه. ٢
ّ هـو مـا اعتمـده املـشهور مـن أن عمـل األصـحاب :الطريق الثـاين

عمل ّ، ومن الواضح أن تصحيح )٢(ًبالرواية الضعيفة يكون جابرا لسندها
راد منـه إعطـاء الوثاقـة  ُـاألصحاب لسند الرواية الضعيفة وجربهـا ال ي

ن اجلــرب هلــا هــو إثبــات صــدور الروايــة مــن مــّللــرواة، وإنــام اهلــدف 
، هذا يوا، فالعمل بالرواية الضعيفة تصحيح للرواية ال للر×املعصوم

ّهو االجتاه العام أو املشهور بني علامء اإلمامية، ولكن يف قبال ذلك يوجد 
ّاجتاه يتقاطع مع املشهور متاما، وهو مـا تبنـاه الـسي ّ  حيـث +د اخلـوئيً

، يف حني يـرى )٣(ّإنه ال عمل األصحاب جابر وال إعراضهم كارس: يقول
ً أن عمـل األصـحاب لـيس جـابرا ولكـن )٤(+دنا الشهيد الـصدرّيس ّ

 .إعراضهم كارس
                                                 

 .٢٨، ص١ج: املصدر نفسه )١(
 .٢٤٠، وص٢٠١، ص٢ج: مصباح األصول للسيد اخلوئي )٢(
 .٢٤١- ٢٤٠ص: ً، وأيضا٣٠٢-٢٠٢، ص٢ج: مصباح األصول للسيد اخلوئي )٣(
 .٤٢٦، ص٤ج: تقريرات السيد حممود اهلاشمي )٤(
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ّفهذه ثالثة اجتاهات يف املقام، وعىل أية حال فـإن مـدعى املـشهور مل  ّ ّ
ِيرتك عىل إطالقه وإنـام وضـعت رشوط ثالثـ ّ فرهـا لكـي اّ البـد مـن توةُ

 :ّيتحقق انجبار ضعف السند وهي
 هذه الرواية الضعيفة إىلتاواهم إحراز استناد عمل األصحاب وف. ١

ــني فتــاواهم ومــضمون الروايــة،  الــسند، إذ ال يكفــي جمــرد التطــابق ب
 .ّوالكشف عن استنادهم إما بواسطة ترصحيهم أو بواسطة القرائن

ّأن يكون هؤالء املستندون من قدماء أصـحابنا ال مـن املتـأخرين . ٢
ّ لنا اطمئنـان بـأهنم طني، وأولئك القدماء هم الذين حيصلّوال من املتوس

ّينقلون األمور إما حسا أو ما هو قريب من احلس ً ّ ّ. 
 إىلانحصار االستناد هبذه الرواية الضعيفة، فقد يثبت اسـتنادهم . ٣

 روايـات أخـرى، إىلًالرواية الضعيفة ولكن يف املقابل أيضا قد اسـتندوا 
ًفإنه يف هذه الصورة ال يكون استنادهم جابرا ّ. 

ّألن مراد القائلني باالنجبار > +د اخلوئيّل يقول السيويف هذا املجا
هــو االنجبــار بعمــل األصــحاب باعتبــار قــرب عهــدهم بزمــان 

الشهرة يف العمل ومفادها استناد املشهور >: ً وأيضا يقول)١(<×املعصوم
ُ وهبذه الشهرة ينجرب ضعف سند الرواية إذا أحرز ، خرب يف مقام احلكمإىل

 .)٢(<ًمعتربا بالعرضرب هبا يكون نجُاالستناد، فاخلرب امل
ّهذا فيام يتعلق بالرشطني األول والثاين، وأما رشط االنحـصار فإنـه  ّ ّ ّ

ّمن الواضح أننا عندما قلنا البد من إحراز االستناد  ّ تعدد املستند فإنـه إذاّ ّ
                                                 

 .٢٠٢، ص٢ج: مصباح األصول )١(
 .١٤٧، ص٣ج: دراسات يف علم األصول للشاهرودي )٢(
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 خصوص هذه الرواية الضعيفة، إذ قد يكون إىلّال يثبت أهنم قد استندوا 
ّوإىل غريها، وعليه فإنـه مـن الزم رشط إحـراز االسـتناد استنادهم إليها 

 .نستكشف الرشط الثالث وهو االنحصار
ّوهنا ينبغي أن يعلم أن الشهرة التي يقال هبا هنا هي الشهرة العمليـة  ُ
 نييف قبال الشهرة الفتوائية والروائيـة، فالروائيـة تعنـي اشـتهار روايـة بـ

: × وهي مراد اإلمـام الرضـااألصحاب سواء عملوا هبا أو مل يعملوا،
ّ، وأما الفتوائية فإهنا تعني أن الفتوى املعينة )١(<خذ ما اشتهر ب  أصحابك> ّ ّ ّ

ربر لنـا هـذه  ّمشهورة بني األصـحاب، ولكـن ال يوجـد دليـل معتـرب ي ُـ
 .الشهرة، فالشهرة حاصلة مع عدم معرفة منشأ هذه الشهرة

ّ اتضح لنا ذلـك فإننـا سـوف نـدخل يف بحثـني إذا أحـدمها كـربوي ّ
 .ّواآلخر صغروي فيام يتعلق برواية حتف العقول

ّ عىل التسليم بتاممية الرشائط املتقدمة، ٍهو مبتن ف: البحث الكربويأما ّ
 ًفهل يكون عمل األصحاب جابرا لضعف السند؟

 هـل رشوطهـا ،ّفي فرض متاميـة الكـربى ف: البحث الصغرويوأما
 ّمتوفرة يف رواية حتف العقول؟

ًأوال    ا حث ا صغروي:ّ
ًأما صغرويا فقد اتفقت كلامت القـائلني بـالكربى والنـافني أيـضا  ًّ ّ-  

 .ّ عىل عدم توفر الرشائط يف رواية حتف العقول-ًتقريبا
ّ القائل بالكربى أنكر حتقق الصغرى، حيث نـراه +د اليزديّفالسي

                                                 
 .٢٢٩، احلديث ١٣٣، ص٤ج: عوايل الآليل )١(
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ّإن هذه الرواية الرشيفة وإن كانت مرسلة وال جابر هلا ألهنـا>: يقول  وإن ّ
ّ أن الـشهرة َّإالرة، ّكانت مشهورة بـني العلـامء يف هـذه األعـصار املتـأخ

اجلــابرة وهــي مــا كانــت عنــد القــدماء مــن األصــحاب والعلــامء غــري 
 .)١(<ّمتحققة

د اليزدي تصحيح الرواية من خالل الطريق ّوألجل ذلك حاول السي
ني ّاألول الذي ذكرناه يف املقام وهو تـصحيح الـسند مـن خـالل مـضام

ّاملتن، وعليه فإن الطريق الثاين وهو عمل األصحاب غري متوفر يف املقـام  ّ
ّ بطالن الطريق األول كام تقدم، هذا كله فضال عن عدم توفر إىلباإلضافة  ً ّ ّ ّ

ّرشوط العمل بالطريق الرئييس واملعهـود وهـو وجـود الـسند حيـث إن 
 .رواية حتف العقول مرسلة كام هو واضح

ّن السيّوعىل أية حال، فإ حيـث  -د اخلوئي الذي ينكر أصل الكربى ّ
ًإنه ال يرى عمل األصحاب جابرا : ً ينكر الصغرى هنا أيضا حيث يقول-ّ

ّوأما الوجه يف منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل املتقـدمني هبـا> ّ وأمـا ،ّ
 .)٢(<ّعمل املتأخرين فهو عىل تقدير ثبوته غري جابر لضعفها

ّوأيضا نجد السي ودعوى جـرب إسـنادها غـري >:  يقول+د اخلمينيً
ّ أن يدعى اجلزم عىل أن ال َّإالوجيهة لعدم إحراز استناد األصحاب إليها  ُ

ّ وهو حمل الكالم، الحتامل استفادهتم للحكم الكيل من ،مستند هلم غريها ّ
ّاملوارد اخلاصة ولو بإلغاء اخلصوصية كام يظهر ذلك من بعضهم ّ>)٣(. 

                                                 
 .٢، ص١ج: حاشية السيد اليزدي عىل املكاسب )١(
 .٢١، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
د ّ، ال خيفـى أن مـا ذكـره الـسي٦-٥، ص١ج: د اخلمينـيّيّاملكاسب املحرمة للس )٣(
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ّوالواقع أن ما ذكره السي لغاء اخلـصوصية إّ فيام يتعلق ب+د اخلمينيّ
 باألعيـان ّالتكـسبّيعترب من مجلـة األدلـة التـي تنـساق إلثبـات حرمـة 

 .)١(النجسة والذي نأمل الوقوف عليه فيام بعد
ّإن الصغرى وهي توفر الـرشوط الثالثـة غـري : ًوعودا عىل بدء نقول ّ

ربى، وبذلك ال ّموجودة يف رواية حتف العقول حتى عىل فرض متامية الك
 باألعيـان ّالتكـسبيمكن االعتامد عـىل هـذه الروايـة يف إثبـات حرمـة 

 .النجسة
  ا حث ا ك وي: ًثانيا

ًأما البحث الكربوي وهو كون عمل األصحاب جابرا لسند الروايـة  ّ
ًالضعيفة فإنه بحث أصويل، وليس بحثا فقهيـا كـام هـو واضـح، ولكـن  ً ّ

ّعتبار أن معظم األذهان السيام مدرسة  باً-إمجاال ولو -ّسوف نتعرض له  ّ
 قائمة عىل كون عمل األصحاب غري جابر وإعراضهم +د اخلوئيّالسي

ّغري كارس، وهذه القاعدة املكونة من شـطرين، األول عمـل األصـحاب  ّ
                                                                                                                   

ّاإلمام هنا ال خيتص برواية حتف العقول وإنام عنى به جمموعـة روايـات تـساق يف  ّ
ّإن ما دلت >: املقام منها رواية حتف العقول، لذا يقول  عـىل -ّ أو يتـوهم داللتهـا-ّ

ّعموم املدعى روايات ضعيفة اإلسناد، بـل يف كـون بعـضها روايـة تأمـل ونظـر،  ّ
 .<...ودعوى جرب أسنادها غري وجيهة 

ّهو أن مجلة من العلامء بحثوا املوارد اخلاصة، أي األعيان النجسة كالدم : خالصته )١( ّ
ّالخ ثم ألغوا خصوصية املورد فاستكشفوا أو تـصيدوا هـذه .... والبول واملني  و ّ

ّكل نجس حيرم التكسب به>القاعدة وهي   وهذا الوجه هو الذي اعتمده صاحب <ّ
 ).منه دام ظله(احلدائق 
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َّواآلخر إعراضهم، مل يصح ح شطرها الثاين من قبـل مجلـة مـن األعـالم ُ
 .راض األصحاب كارس الذي يرى أن إع+د الشهيد الصدرّكالسي

ّوحيث إننا بصدد رواية ضعيفة السند فإن املطلوب إثباته يف املقام هو  ّ
ّكون عمل األصحاب جابرا، لكي يتسنى بعد ذلـك ملـن يريـد تـصحيح  ً
ّسند رواية حتف العقول أو ملن صحت عنده الصغرى أن يعتمد الكـربى 

 .ًالتي نحن بصدد بحثها وهي كون عمل األصحاب جابرا
 .ًسوف يكون البحث مقترصا عىل الشطر األول من القاعدةإذن 
     ج  ضعف ا رواية بعمل األصحابّاألدلة

ًهذا وقد ذكرت عـدة أدلـة إلثبـات كـون عمـل األصـحاب جـابرا  ّ ّ
 :لضعف الرواية نذكر منها

ّورد يف مجلة مـن كلـامت األعـالم إلثبـات حجيـة ما  :الدليل األول
ة لضعف السند، حيـث اعتمـدوا يف ذلـك الشهرة العملية، وكوهنا جابر
ُ، وهي رواية بني عليها كثري مـن األبحـاث )١(عىل مقبولة عمر بن حنظلة

هنـا يف داللتهـا دون ّاألصولية والفقهية، ومن الواضح أن الكالم معقود 
 .)٢(<سندها

ّو  ك ا ـشاذ ا ي لـ س >: ×ويف هذه الرواية يقول اإلمام الصادق ُ

ّمفاد ذلك هو أنه لو وجد الشاذ و<بمشهور عند أصحابك ُ ُ ووجد املـشهور ّ
ّفإنه يرتك الشاذ ُ  .ُ ويعمل باملشهورّ

                                                 
 .١٠، احلديث ٦٧، ص١ج: ل الكايفأصو )١(
، ١ج: يراجع يف ذلك كتاب دراسـات يف واليـة الفقيـه للـشيخ حـسني منتظـري )٢(

 .٤٢٧ص
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راد <ّفإن ا جمع عليه ال ر ب فيه>: ×ثم يقول ُـ، وال خيفـى أنـه ال ي ّ
ّبــاملجمع اإلمجــاع االصــطالحي الــذي هــو يف قبــال الــشهرة ألن كــالم  ُ

ّ املتقدم إنام هـو يف خـصوص الـشهرة، ولـذا فـإن×اإلمام ّ  املـراد هـو ّ
 بيان، إىلّ، فإن املجمع عليه عند األصحاب ال حيتاج ّالشهرة يف قبال الشاذ

ّفإن البيان يف مـورده يكـون حتـصيال للحاصـل، خـصوصا وأن القرينـة  ً ًّ
ّ توضـح لنـا أن الكـالم لـيس يف <و  ك ا شاذ> ×ّاللفظية املتمثلة بقوله ّ

 .ّو شاذاإلمجاع االصطالحي الذي ال يوجد يف قباله ما ه
ّإذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد وقع كـالم بـني األعـالم يف املـراد مـن 
املشهور يف هذه الرواية، فهل املراد الشهرة الروائية كام يرى ذلـك بعـض 

ّ الشهرة العملية كام يرى ذلـك أعـالم آخـرون، كـام أنـه ال م، أ)١(األعالم
ّئيـة مرتبطـة بـام ال ّيمكن أن يكون املراد منها الشهرة الفتوائيـة ألن الفتوا

 .ًيوجد فيها مستند أصال
ّوكيف كان، فإنه بناء عـىل كـون املـراد مـن الـشهرة هـو خـصوص 

ّالعملية فهل يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حجية الشهرة العملية؟ ُ 
 ×استفادة ذلك من ذيل الروايـة وهـو قولـهاألعالم حاول بعض 

 . <املجمع عليه>
ّنـه ال يوجـد إّتصيد من كلـامت األعـالم إذ ُ هو دليل م:الدليل الثاين

واضحة، وبغية إيضاح هذا الدليل ينبغـي الوقـوف عنـد مـسألة بصورة 
ُاإلمجاع، فإن خالصة الـدليل الثـاين هـو مـا ذكـر يف موضـوع اإلمجـاع،  ّ

 .ّن ما قيل يف اإلمجاع نقوله هناإ :وبعبارة أخرى
                                                 

 .+كالسيد اخلوئي  )١(
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نهم وعلمهـم ّهـو أن املجمعـني الـذين نعلـم ديـ: ما قيل يف اإلمجاع
ــستندون  ــم ال ي ــن أهن ــة م ــانيهم العلمي ــم ومب ــاس أو إىلّوورعه  القي

ّاالستحسان أو املصالح املرسلة والذوق الشخيص وما إىل ذلك من أدلـة 
ّغري معتربة عندنا، فهـؤالء األعـالم ال يمكـن أن يـصدق بحقهـم أهنـم  ّ

ّجيمعون من غري دليل، وبعيد جدا أن يكونوا قد تومه ً ل، نعم وا وجود دليُ
َّلو كان املتحد ّث عنه شخصا واحدا فإنه يمكـن أن يقـال أنـه قـد تـوهم ُ ّ ُّ ً ً

 يف الـصدر -ّذلك، ولكننـا يف املقـام نجـد األعـالم وأسـاطني املـذهب 
ّنة، فإذا عرفنا أهنم ال يفتون عىل أسـاس ّ قد أمجعوا عىل فتوى معي-األول

ّقياس أو استحسان وما شابه ذلك، فإننا نعرف أهنـم قـد  اعتمـدوا عـىل ّ
 .دليل معترب

ّإن إفتاء أولئك األجال>وهبذا الصدد يقول الشهيد الصدر  ء من دون ّ
ّ غري حمتمل يف حقهم مع جاللة قدرهم وشدة تورعهم عن ،دليل ومأخذ ّ ّ

ّذلك، كام أنه ال حيتمل يف حقهم أن يكونوا قد غفلوا عن مقتىض القاعدة  ّ
ــوى، أل ــك الفت ــة لتل ــة املخالف ــمّاألولي ــسب ّهن ــا بح ــه إلين ــم نقلت  ه

 .)١(<...الفرض
 .هوّإذن فالبد أن يكون هنالك دليل معترب قد اعتمد

 : عىل هذه الدعوى بإشكالني+ّهذا وقد أشكل املحقق األصفهاين
ّن أقىص ما يدل إ :األول ًعليه اإلمجاع هو وجود رواية معتـربة سـندا ّ
ّ قـال إن تلـك وهذا االعتبار السندي والداليل حمصور هبم، فمن ،وداللة

 ًالرواية لو وصلت إلينا سوف نقبلها سندا وداللة؟
                                                 

 .٣١٣-٣١٢، ص٤ج: بحوث يف علم األصول، السيد حممود اهلاشمي )١(
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 ، لو كانت هنالك رواية قـد اعتمـدوها وأفتـوا عـىل أساسـها:الثاين
 ّفلامذا مل ينقلوها يف كتبهم مع أن كتبهم قد وصلت إلينا؟

ّ عن ذلك ببيان مفـاده أن األدلـة ال تكـون +د الشهيدّأجاب السي ّ
ّقولية دائام، فإن مجلة ّ املعتربة قد تكون أدلة ارتكازية لبّاألدلة من ً ية، وقـد ّ

اها الالحـق عـن الـسابق بنحـو ّتكون عبارة عن جمموعة من القرائن تلق
ّواضح مما أدت   . أن جيمعوا عىل هذا األمرإىلّ

ًإذن فالدليل إما أن يكون روايـة، وإمـا أن يكـون ارتكـازا  أو حالـة  ّ ّ
ئمـة الـذين عـارصوهم أو نقلـت عملية موجودة يف أذهان أصحاب األ

ّإليهم وكان النقل قريبا إليهم، ألهنـم إمـا أن يكونـوا قـد عاشـوا عـرص  ّ ً
ًالغيبة الصغرى، أو أهنم قريبون جدا من ذلك ّ ّ. 

ّمنا بإشكايل املحقق األصـفهاين فـإن هـذا ال يعنـي انتفـاء ّفإذا ما سل ّ
ّالدليل، وإنام يعني انتفاء خصوص الرواية، وقد عرفـت أن   ُّالـدليل أعـمّ

 .من كونه رواية
 +ولذا يبقى عندنا االحتامل اآلخر، وهذا ما أراده الشهيد الـصدر

ّوبالتايل تعيني االحتامل اآلخر وهو أهنم قـد تلقـوا احلكـم >: حيث يقول ّ
ّاملذكور بنحو االرتكاز العام الذي ملسوه عند اجليل األسبق مـنهم، وهـم 

، ^صل بيـنهم وبـني األئمـةجيل أصحاب األئمة الذين هم حلقة الو
 .)١(<العلم والفقه إليهمّومنهم انتقل كل هذا 

ّأنه لو نقل إلينا ربـام : ال يمكن أن يقال فيهّومن الواضح أن االرتكاز 
                                                 

  .٣١٣، ص٤ج:  بحوث يف علم األصول للسيد اهلاشمي)١(
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ًال نقبله سندا وداللة، ألن هذه االرتكازات واضحة املعامل، خـصوصا يف  ّ ً
الرتكـاز ّ أن هـذا ا:+معقد انعقاد اإلمجـاع، وبتعبـري الـشهيد الـصدر
ة، مـن فعـل املعـصوم أو ّمستفاد بنحو وآخر مـن جممـوع دالالت الـسن

ّتقريره أو قوله، عىل إمجاهلا، وهلذا مل تضبط يف أصل معني ُ. 
ّ عرفت ذلك فإننا نحمل نفس البيان والنكتة املذكورة يف اإلمجـاع إذا

ّ عمل املشهور بالرواية الضعيفة، أما كيفية تطبيـق ذلـك، فإنـه يمكـن إىل ّ
 :ّإيضاحه ضمن عدة نقاط

ًننا كربويا قد أحرزنا استنادهم عىل الرواية الضعيفة أ :األوىل  املـراد -ّ
 . كام هو املفروض-جربها بعملهم

ّ أهنم قد رصحوا يف كتبهم من أهنم ال يفتون :الثانية  . بدليل معتربَّإالّّ
ّ أن التوثيقات إنام وصلتنا عنهم، فهم الـذين وصـلنا عـنهم أ:ًثالثا ّن ّ

ّفالنا ثقة واآلخر غري ثقة، وهم الـذين تـشددوا يف قبـول الروايـات قـد  ً
ّ والتي قـالوا إن بعـض - املراد جربها بعملهم-عملوا بالرواية الضعيفة 

 .رجاهلا غري معترب
 بـدليل َّإالّأهنم مع كوهنم ال يفتـون : والسؤال الذي يطرح نفسه هو

ّالضعيفة غري ثقة، ومع كل ذلك ّإن بعض نقلة الرواية : قالواّهنم أمعترب و
 ّ أهنم قد عملوا بمفاد الرواية، فام هو منشأ هذا االستناد؟َّإال

 :ّهنا توجد عدة احتامالت نذكر منها
 .ّ أهنم مل يعلموا بضعف ذلك الناقل فعملوا بروايته:االحتامل األول

ّقـد رصحـوا بعـدم  -  بحـسب الفـرض- ّوهذا احتامل ضعيف ألهنم
 .وثاقته
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ّ هو أهنم علموا بضعفه، ولكنهم قد غفلوا عن ذلك:امل الثايناالحت ّ. 
ِوهذا االحتامل واضح البطالن أيـضا، ألن املـستن ّ ًد مل يكـن شخـصا ً

ّواحدا، وإنام األكثرية منهم قد اعتمدوا عليها، فال يعقل أن مجـيعهم قـد  ًّ
 .غفلوا عن ذلك

ً هو أهنم قد اعتمدوا عليه جزافا:االحتامل الثالث ّ. 
ّذا هو أضعف االحتامالت املتقدمة، لعدم صـدقه بحـقوه  علامئنـا، ّ

 .وقد سبق إيضاح ذلك
ّأهنم قـد وجـدوا أمـارات وقـرائن صـححت هلـم : االحتامل الرابع ّ

 .مضمون اخلرب، وبذلك يثبت املطلوب
ُمل مل ينقل إلينا ذلك يف كتبهم؟: ُال يقال َ ِ 
 حتـى ينقلوهـا يف ّإن القرائن واألمارات مل تكـن روايـات: ّفإنه يقال

ّكتبهم، وعدم نقلهم لذلك دليل عىل أهنـم قـد اسـتندوا عـىل مرتكـزات 
، وكم هلذا ×روائية أثبتت هلم صدور الرواية عن املعصوموقرائن غري 
د ّ مـا ذكـره الـسي- ال احلـرص- سـبيل املثـال  شبيه، نذكر عىلاملعنى من

ه مـن اخلوئي يف بيان كيفية الوضوء، حيث يقول بوجـوب غـسل الوجـ
ّ أن املـشهور قـد اسـتدلوا عـىل +ّنه فريضة ال نافلة، ثم يذكرأاألعىل و ّ

ًذلك بعدة وجـوه يبطلهـا مجيعـا،  ُ  تـسامل َّإالفلـم يبـق ... >:  أن يقـولإىلّ
ّ، مـع أن الـسرية فعـل يفيـد )١(<الفقهاء األقدمني وسرية أصحاب األئمة

 .اجلواز ال الوجوب
، حيـث جـرت ^ألئمةوسرية أصحاب ا>: ً قائال+ّثم يسرتسل

                                                 
 .٥٧، ص٥ج: التنقيح )١(
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ّ األسفل، فإن املتقدمني متساملون عـىل إىلغسل وجوههم من األعىل عىل  ّ
ّوعىل اجلملة أن التسامل بني الفقهاء إن تم وثبتـت سـرية ... وجوب ذلك 

 إىلَّ فهو، وإال فللمناقشة يف وجوب غسل الوجه من األعـىل ^أصحاهبم
ّ غري أن  النفس مطمئناألسفل جمال واسع، ائنـا هريهتم وتـسامل فقة مـن سـّ
 .)١(<...األقدمني عىل وجوبه

مـا هـو منـشأ هـذا : ّواآلن نعيد السؤال املتقدم بصيغة أخرى فنقول
 ّاالطمئنان وهذا االلتزام مع أنه خمالف جلمهور املسلمني؟

 إىل غـسل الوجـه أو اليـد مـن األعـىل أي -ًفلو مل يكن ذلك واجبـا 
ّ فإنه ال يبقى لدينا مـربر -األسفل ّيف املخالفـة، ولكـن حيـث إننـا نجـد ّ

ّإرصارهم عىل وجوب الغسل من األعىل، فإننا نستكشف أن األئمـة ّ^ 
ّوإن مل يرصحوا لنا بوجوب ذلك نتيجة ظروف خاصة، ولكنهم أوصلوا  ّ
ّلنا ذلك عن طريق خواصهم وشيعتهم عمال، فـصار حالـة عامـة وإن مل  ً ّ

ًنجد عليه دليال لفظيا ً. 
ّيد هذه النكتة وهـي أن مجلـة مـن املـسائل الفقهيـة ّوهنا البد من تأك

ّواألحكام التي قد وصلت إلينا ال يوجد فيها بيانات وأدلة لفظية، وذلك 
ّألن اجلو العام ًأحيانـا داعيـا كـان  يـسمح بالتـرصيح، بـل  يكن آنذاك ملّ ً

 . بعض املواردإىلللترصيح بام يوافق اجلمهور، ويمكن اإلشارة 
ّأوىص إيل رجـل، وتـرك >: اع القالنـس، قـالّز بيعن عبد اهللا بن حمر

يل عـصبة بالـشام، : وقـالمخسامئة درهم أو ستامئة درهـم، وتـرك ابنـة، 
أعط االبنـة النـصف، والعـصبة  :  عن ذلك، قال×فسألت أبا عبد اهللا

                                                 
 .نفس املصدر )١(
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ّالنصف اآلخر، فلام قـدمت الكوفـة أخـربت أصـحابنا، فقـالوا اتقـاك، 
، ×ت، فلقيـت أبـا عبـد اهللاج حجّ االبنة النصف اآلخر، ثمُفأعطيت

 االبنـة، إىلّفأخربته بام قال أصحابنا، وأخربته أين دفعت النصف اآلخـر 
 .)١(<ّأحسنت، إنما أفتيك  افة العصبة عليك: فقال

ًمن هنا يمكن معرفة فلسفة كون اإلعراض كارسا مع كـون الروايـة 
ّن كـارسا ألهنـم البـد أن يكـون قـد وّصحيحة، فهذا اإلعراض إنـام يكـ ّ ً

ّ يقول هلم إن الروايـة إمـا صـدرت تقيـة، أو ّوصلهم ارتكاز قوي ّ ّن هلـا إّ
 .ّظروفها اخلاصة وما شابه ذلك

ّومن هنا تظهر قوة املناقشة لدعوى السي  من كون عمل +د اخلوئيّ
األصحاب ليس بجابر وال إعراضهم بكارس، حيـث نقـول لـه وفـق مـا 

ّتقدم من أن  . عمل األصحاب جابر وإعراضهم كارسّ
سألت >: ًومن املوارد األخرى أيضا ما جاء عن عبد اهللا بن حمرز، قال

 ِأعط االبنـة: ّ عن رجل أوىص إيل، وهلك وترك ابنته، فقال×أبا عبد اهللا
للموايل ال واهللا ما :  فرجعت، فقال أصحابنا.ا صف، واترك  لموا  ا صف
 مـا للمـوايل يشء،: ّإن أصحابنا قـالوا: ، فقلت لهيشء، فرجعت إليه من قابل

ّوإنام اتقاك، فقال ّقيتك، و ك  خفت عليك أن تؤخذ با صف، ّال واهللا ما ات: ّ

ّ اب ته، فإن اهللا سيؤدي عنكإ فإن كنت ال  اف فادفع ا صف اآلخر  ّ>)٢(. 
ّ أن العمل بقاعدة السيإىلذلك ننتهي  وب ّغري صـحيح، وأن  د اخلوئيّ
 .مه ال يمكن القبول به يف املقامكال

                                                 
 .٧، احلديث ٨٧، ص٧ج: ، عن الكايف٤، احلديث ١٠٤، ص٢٦ج: وسائل الشيعة )١(
 .١٠٦-١٠٥ص: املصدر نفسه )٢(
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ّأما الوجه يف منع الكربى، فلعدم كون > :ّ يرصح يف مصباحه+فهو
ّالشهرة يف نفسها حجة، فكيف تكون موجبة حلجية اخلرب وجابرة لضعف 

ــسبة  ــشهرة بالن ــام ال ــنده؟ وإن ــر إىلّس ــرب كوضــع حج ــب إىل اخل  جن
ّعيف ال يكـون حجـة يف ّن اخلرب الضإ.... >: ً، ويقول أيضا)١(<....إنسان

ًنفسه عىل الفرض، وكذلك فتوى املشهور غري حجة عىل الفرض أيـضا،  ّ
ّ غري احلجة ال يوجب احلجة، فإن انضامم العدم إىلّوانضامم غري احلجة  ّ  إىلّ

ّ، فـاخلرب الـضعيف لـيس بحجـة فهـو عـدم، )٢(< العدمَّإالالعدم ال ينتج 
ّوالشهرة أيضا ليست بحجة فهي عدم آخر، و  العـدم ال إىلانضامم العدم ً

 . العدمَّإالينتج 
 يف إشـكاله األول، والـذي +د اخلـوئيّهذا خالصة ما أفاده السي
ًيمكن املناقشة فيه نقضا وحال ً. 

شرتط يف الروايـات التـي :اجلواب النقيض ُـ فيام يتعلق بالتواتر، هل ي ّ
كـام ّحتقق لنا ذلك أن تكون بأمجعها صحيحة السند؟ كال ال يشرتط ذلك 

ّهو حمقق يف حمل  .هّ
 إىلّ العدم وهو كضم احلجر َّإال العدم ال ينتج إىلّفإذا كان ضم العدم 

ًاإلنسان، فلامذا تقبلون بحجية التواتر؟ مع أنه من املمكن جدا أن تـدخل  ّ ّ ّ
بـع ت البـد أن ت-ً  منطقيـا-ّيف حتققه جمموعة روايات ضعيفة الـسند بـل 

 .ّالنتيجة أخس املقدمات
ّ فـيام يتعلـق بـاالحتامل ومجـع القـرائن والظهـورات :ّاحلـيلاجلواب 

                                                 
 .١٩، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٢٠٢، ص٢ج: مصباح األصول )٢(
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ً القرينة بمفردها، فال نجدها تعطـي ظهـورا، إىلينظر قد ناصية فإنه تاالق
ّ ما ضمت إليها قرينة أخرى من ظهور آخر، فإهنا سوف تعطينا إذاولكن  ّ

ّظهورا يمكن االعتامد عليه، فالقضية ليست قضية حسابية حتى يقـال إن  ً
 . ًذا لذاك ال ينتج شيئا آخرّضم ه

ــن إىلوباإلضــافة  ــدمني م ــم أن األق ــي أن يعل ــدم ينبغ ــا تق ــل م ُ ك ّ ّ
ّاألصحاب كانوا يعتقدون أن الشهرة الفتوائية حجة، ومـن الواضـح أن  ّّ

ّيتها عندكم ال يعني سلب حجيتها عنـدهم، وبـذلك ال تكـون ّعدم حج
 . العدمإىلّمن باب ضم العدم 

االرتكاز هـو الكاشـف احلقيقـي عـن >ّر أن وهنا يرى الشهيد الصد
ّالدليل الرشعي، وهلذا فأي بديل لإلمجاع املذكور يف إثبات هذا التوسيط 

ي دور اإلمجاع، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن خمتلفة ّوالكشف عنه يؤد
 كفى ذلـك ،ّكانت منعقدة عىل االلتزام بحكم معني... املترشعة أن سرية 

 .)١(<يف إثبات احلكم
ّبذلك يتضح لنا أن ما أفاده السيو ّ ّد اخلوئي يف إشكاله األول غري تامّ ّ. 

ّوأما إشكاله الثاين والذي أفاده يف مصباح الفقاهة حيث يقول هنـاك 
 كشف ذلك عن احتفائه بقرائن توجب ،ٍإذا عمل املشهور بخرب: يقالال  >

  ... ًاطلعوا عليها ومل تصل إلينا، فيكون اخلرب موثوقا بهالوثوق قد 
ّذلك دعوى بال برهان، ورمجا بالغيب، وعمال بالظن: ّإنه يقال ً  الذي ً

 .)٢(<...ً شيئا ّال يغني من احلق
                                                 

 .١٤٧ص: احللقة الثالثة )١(
 .٢٠-١٩، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
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ّإن الـنفس > كان األمر كام تقولون، فلامذا قلـتم يف التنقـيح إذا: نقول
ً أو ليس هذا رمجا بالغيب أيضا ودعوى بال برهان؟)١(<ّةمطمئن ً َ! 

ّثم بعد ذلك يشكل السي ًوئي إشـكاال ثالثـا، حيـث يقـولد اخلّ ّإن >: ً
 فانجبـار ضـعف )٢(<...ّاملناط يف حجية خرب الواحد هي وثاقـة الـراوي 
 .السند ليس من الطرق التي تثبت وثاقة الراوي

ّننا لسنا بصدد إثبات وثاقة الراوي عن طريق العمل، أومن الواضح 
ّإذ قلنا مسبقا أهنـم يـرصحون بعـدم وثاقتـه، وإنـام نحـن  ّ ّ بـصدد إثبـات ً

 .من خالل عمل األصحابالصدور 
ّهذا وقد استدل السي ً عـىل مـدعاه قـائال+د اخلوئيّ ّويـدل عـىل >: ّ

 العمري وابنـه، حيـث إىل السائل فيها ×قة التي أرجع اإلمامّذلك املوث
ًبأهنام ثقتان، ويدل عليـه أيـضا الروايـات املتـواترة : ّعلل هذا احلكم فيها ّ ّ

ّقني، فإن من املعلـوم أنـه ال خـصوصية ّشخاص موثأ إىلالتي أرجع فيها  ّ ّ
ّ من حيث كـوهنم مـوثقني، إذن فاملنـاط هـي الوثاقـة يف َّإالهلؤالء الرواة 

 منحرص بوثاقـة ×، فالطريق لقبول متن صادر من املعصوم)٣(<الراوي
 .الراوي وال يوجد طريق آخر

 يف إشكاله األخري، وهـو كـالم موجـود يف +هذا خالصة ما أفاده
 .، ولكن من الواضح أن إثبات يشء ال ينفي ما عداهّالروايات بال شك

ّفام ذكره يبني لنا أحد الطرق ولكن ال دليل عىل االنحصار بـه، وهنـا  ُ
                                                 

 .٥٧، ص٥ج: التنقيح )١(
 .٢٠، ص١ج: الفقاهةمصباح  )٢(
 .٢١-٢٠، ص١ج: مصباح الفقاهة )٣(
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 من أين يمكن استفادة هذا االنحصار؟: +د اخلوئيّنسأل السي
ّواآلن سوف نقف عند جمموعة من الروايات لنرى مـدى صـحة مـا 

 . عدمهقيل من االنحصار أو 
مـن : سألته وقلت>:  قال×عن أمحد بن إسحاق، عن أيب احلسن •
ّالعمري ثق ، فمـا أدى إ ـك :  وقول من أقبل؟ فقال؟ّ وعمن آخذ؟أعامل

ّع  فع  يؤدي، وما قال  ك ع  فع  يقول، فاسمع   فإنه ا قة ا أ ون ّ ّ ّ ّّ>)١(.  

ّل هبـا الـسيّومن الواضح أن هذه الرواية قريبة من تلك التي اسـتد د ّ
ّهو أننا يف بحث حجية خـرب : ، والذي نريد أن نقوله يف املقام+اخلوئي ّ
ّثباته أن الراوي ثقة وقوله حجة غاية ما نريد قوله وإ،الثقة ّ. 

 ومـا ،×ّ معنى أعم من كون الراوي ثقة عند اإلمامّوهذا بال  شك
ّجاء يف الروايتني معنى أخص من املعنى املبحوث يف حجيـة خـرب  الثقـة، ّ

 مـن ينّعنـوان كونـه ثقـة، فـإن هنالـك كثـريغري  هو )ثقتي(ّفإن عنوان 
 ؟×ّولكن من قال إهنم كذلك عند اإلماماألشخاص نحكم بوثاقتهم 
ّولذا فإن ما ذكره السي ّ هو أخص من املدعى+د اخلوئيّ ّ. 

قلـت أليب >:  عن شعيب العقرقويف، قـال:ومن الروايات األخرى •
عليـك : تجنا أن نسأل عن اليشء، فمن نـسأل؟ قـالّ ربام اح×عبد اهللا

 .)٢(<يعني أبا بصريباألسدي، 
:  فقـال×ّكنا عند أيب عبد اهللا>: ًوأيضا عن يونس بن يعقوب قال •

ُأما ل م من مفزع، أما ل م من  س اح  س  ون إ ـه، مـا يمـنع م مـن 
                                                 

 .٢١٥ص: الغيبة، للشيخ الطويس )١(
 .٢٩١، الرقم ١٧١ص: رجال الكيش )٢(
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 .)١(<ا ارث بن ا غ ة ا  ي
تي ّ شـق×قلت للرضا: داين، قالًوأيضا عن عيل بن املسيب اهلم •

ّبعيدة ولست أصل إليك يف كل مـن : ن آخذ معامل ديني؟ قالّ فمم، وقتُ
 .)٢(<ّز ر ا بن آدم الق  ا أ ون   ا ين وا نيا

ّومن الواضح أن مجيع هذه الروايات ال تدل عىل االنحصار ّ. 
بعنـوان ّ نكتة تتعلق إىلًوأخريا ويف خامتة هذا البحث، ينبغي اإلشارة 

هـل ّالثقة الوارد يف الروايات، ومفادها هو أن تعليق احلكم عىل الوصف 
  ال؟مُيشعر بالعلية أ

 مبنحو املوضـوعية، أهل  ،وثاقة الراويُكيف أخذت  :بعبارة أخرى
يثبـت ال ّبنحو الطريقيـة؟ فعـىل األول يثبـت االنحـصار، وعـىل الثـاين 

 .االنحصار حيث يمكن حتصيل طريق آخر غريه
ًذا ثبتت املوضوعية فإن انجبار الضعف بالعمل ال يكون صحيحا، فإ ّ

ّألنه خارج عن دائرة وثاقة الراوي، وأما  ّت الطريقية فإنـه ال يبقـى ت ثبإذاّ
ّ حقق لنـا املـراد، وهـو الكـشف عـن قـول إذامانع من قبول طريق آخر 

 .× املعصوم

                                                 
 .٦٢٠، الرقم ٣٣٧ص: رجال الكيش )١(
 .١١١٢، الرقم ٥٩٤ص: رجال الكيش )٢(



 ٢٠٧ .....................................؛ الرواياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

 
 

 .<ّمن حيث احلل واحلرمة> :+قوله •
ّملراد من احلل اجلواز باملعنى األعـما  ّ الـشامل للواجـب واملـستحبّ

حـالل  مـد > :’ كام يومي إليه قوله، واملكروهّواملباح باملعنى األخص
 فبقرينـة املقابلـة بـني )١(<حالل إ  يوم القيامة، وحرامه حرام إ  يوم القيامة

رمـة ال اإلباحـة ح املراد من احلالل هو املقابل للّاحلالل واحلرام نفهم أن
وهـو ، ّفاحلالل هو ما يقابـل احلرمـة بـاملعنى األخـص، ّباملعنى األخص

ومجيع ذلك جائز بـاملعنى .  والوجوب والكراهةّاإلباحة باملعنى األخص
 .ّاألعم
  .<احلسن بن عيل بن شعبة> :قوله •

ّهو أبو حممد احلسن بن عـيل بـن شـعبة احلـراين أو احللبـي املعـارص 
م ّ يروي عن أيب عيل حممد بـن اهلـام، هـ٣٨١ سنة ّاملتوىفللشيخ الصدوق 

 وقد ، كان من أعاظم علامء اإلمامية يف القرن الرابع، هـ٣٣٦ سنة ّاملتوىف
وأطبقـوا ، ّ من تعرض له وأطراه بالعظمة والنبل والتبجيلّأثنى عليه كل

ِحتـف العقـول يف املـواعظ واحلكـم ( وكتابه )٢(ّعىل فضله وفقهه وتبحره َ ِ
ولكـن . دة الواردة يف أصـولناّ من الكتب اجلي)اآلداب عن آل الرسولو

                                                 
 .١١، ص١٨ج: مستدرك وسائل الشيعة )١(
، ومقدمـة بحـار ٣١٨ص : يّث القمـّراجع ترمجته يف الكنى واأللقـاب للمحـد )٢(

، والذريعـة للعالمـة ٤١٣ص:  للـسيد حـسن الـصدراألنوار، وتأسيس الـشيعة
 .٤٠، ص٣ج: الرازي
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مة ّقال يف مقد، ّيؤخذ عليه أنه حذف مجيع أسانيد الكتاب حسب ترصحيه
ًوأسقطت مجيـع األسـانيد ختفيفـا وإجيـازا وإن كـان أكثـره يل > :الكتاب ً
ّولعلـه . ّ وهذا يعني أن رواياته سـقطت عـن االعتبـار العلمـي)١(<ًسامعا

ّجل ما ذكره ولثناء املتقدمني عليـه اعتمـد املـصنفأل عـىل رواياتـه  +ّ
ّومع هذا مل ينقلها منه مبارشة وإنـام نقلهـا عـن . ّوكأهنا صحيحة يف نظره

ومثل هذا ال يمكـن للفقيـه أن يعتمـد عليـه كقرينـة ، الوسائل واحلدائق
 وإن كان مضموهنا ينبـئ -ّكام تقدمت اإلشارة إليه-لتصحيح الروايات 

 - ّلكن البحث العلمي ^عن صدورها عن أهل بيت الوحي والعصمة
 فقـط -ًمـثال -ّ عندما يوصلنا إىل أن خرب الثقة -ر يف األصولّكام هو مقر

ّحجة ومنجز ومعذر للمكلف ّ ّ فإذا وجدنا رواية ال سند هلا ال يمكـن أن ، ّ
ّنستند إليها وال تكون معذرة وال منجزة إال ملن حيصل له االطمئنان  ّبأهنا ّ

ذات مــضامني عاليــة ال يمكــن صــدورها إال عــن أهــل بيــت العــصمة 
ال يمكن حصول االطمئنان لنا : وكام قلنا. وهذا بحث آخر^ والوالية

ًبالصدور وإن حصل للناقل اسـتنادا إىل قـرائن ال تفيـدنا االطمئنـان لـو 
 . لعنا عليهاّاط

ّإن مؤلف الكتاب نظري ثقة اإلسالم : نعم أقىص ما يقال  +الكلينيّ
ّلكن جاللة قدر ، ّوغريه من األعالم املتقدمني يف الوثاقة والعدالة والعلم

ّوإنـام نعمـل بالروايـات ، الكليني ال تقتيض قبول مجيع رواياته يف الكايف
ّولعلـه ألجـل هـذا مل ينقلهـا بطوهلـا . الصحيحة املوافقة للكتاب املجيد

                                                 
ّحتف العقول، مقدمة املؤلف )١(  .٣ص: ّ
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ّأو ألنـه ال يوجـد ، حلدائقّمبارشة عن الكتاب وإنام نقلها عن الوسائل وا
 .عنده نسخة من الكتاب

ّنعم لو ذكرت مسندة يف كتـاب آخـر كـان ذلـك قرينـة عـىل صـحة 
 . ^ صدورها عن أهل بيت العصمة

 .<ّمجيع املعايش كلها من وجوه املعامالت فيام بينهم> :قوله •
، ظ بـه عـىل حياتـهّما يعيش به اإلنسان ويتحف :مجع معيشة: املعايش

ًسـواء كـان سـببا قريبـا ، ال املكتسب الذي يـرصفه يف حوائجـهومنها امل ً
ًللعيش كاملأكول وامللبوس أو سببا بعيدا كالنكاح واإلمارة ّوالظـاهر أن . ً

 . ّل واملحرم من أسباب العيش ووسائل احلياةّالسؤال عن املحل
  .< جهات أربعمما يكون هلم فيه املكاسب> :×قوله •

 املعايش التي يكون فيها كسب املال أربـع ّأن: بمعنى، بيان للمعايش
أي املعامالت التـي يـراد هبـا املـال ، ًويمكن كونه بيانا للمعاملة، جهات

 .ومل يعلم الوجه يف تقسيمها إليها. أربعة أقسام
،  مجيع معايش العباد تنقسم إىل اجلهات املذكورة يف الرواية:وباجلملة

وجهة احلالل ، بعضها حرام جهة منها بعض وجوه املعاملة حالل وّوكل
 .ّ واحلرام ال جيوز هلم التكسب هبا،ّجيوز هلم التكسب هبا

  .<الوالية> :قوله •
ّ أو العمـل الـذي يتـواله ،ّوهي عبارة عـن تـويل األمـور وارتكاهبـا

ًبأن يكون واليا بنفسه أو واليا من قبل حكومة، ّاإلنسان ويتكسب به أو ، ً
ًموظفا عند الوايل أو احلكومة  . حسب املتفاهم يف عرصناّ

ّ يف أيـة مّوباجلملة هي تويل العمل لتـرصيف أمـور النـاس وشـؤوهن
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ــت ــة كان ــا . وظيف ــوي ال بمعناه ــى اللغ ــذا املعن ــة هب ــا معامل وكوهن
 .إذ ليست هي معاملة باالصطالح الفقهي، االصطالحي

ــة أول اجلهــات ،ومل يعلــم وجــه يف هــذا الرتتيــب ّ أي كــون الوالي
ً والتجارة ثانيا والصناعات ثالثا،واإلجارات آخرها ً ! 

ّوهذا من القرائن التي يتمـسك هبـا القائـل بـضعف الروايـة وعـدم 
ّوإال ملـا تطـرق إليهـا احـتامل  ×صدورها هبذا املضمون عن املعـصوم

كـام سـتأيت اإلشـارة إليـه يف ، ضعف التأليف والرتكيب واضطراب املتن
 بفقرات منهـا يف حكـم ّستدلحيث ا، املباحث الالحقة إن شاء اهللا تعاىل
 .معظم املسائل املذكورة يف الباب

ّوأيضا من القـرائن الدالـ  االخـتالل :ة عـىل ضـعفها وعـدم صـدورهاً
ومثـل هـذه ، باعتباره أشـبه بالتـصنيف والتنويـع،  بني األقسامبالرتتيب

ّألن هـذا  ،^املنهجية املتعارف عليهـا يف عـرصنا مل نجـدها يف كلامهتـم
ً قـسم مـن األقـسام مل يكـن متعارفـا يف عـرص ّر فروع كلالتقسيم ثم ذك

وهـو مل ، ّبل إن هذا املنهج أقرب إىل مناهج التأليف والتصنيف، الصدور
 .^ ًيكن معهودا يف كلامهتم

ّ الرواية ضعيفة ألهنا ليست مسندة فال يمكن االعـتامد ّ حالّوعىل أي
 .ون كذلكبناء عىل مسلك من يرى يف األخذ بالرواية أن تك، عليها
  .< اإلجاراتَّمُث> :قوله •

ّمل يعلم مل خص َ بالذكر وسكت عن مثل املزارعة واملساقاة   اإلجاراتِ
ّواملضاربة والوكالة مع أهنا من معايش العباد ويكون فيها حالل من جهة 

 !وحرام من جهة
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ــام أفردهــا بالــذكر:إن قلــت ّألن املزارعــة واملــساقاة واملــضاربة ، ّ إن
 .وها من العقود داخلة يف الصناعات والتجاراتوالوكالة ونح

فال يـدخل ، ّالتجارة معناها البيع والرشاء بقصد الربح كام مر> :قلت
ولو دخلت املزارعة وغريهـا ، ًفيها مطلق البيع والرشاء فضال عن غريمها

ّفإنه ال فرق بـني تـسليم ، ًيف الصناعات لكانت اإلجارة أيضا داخلة فيها
 .)١(<ا باملزارعة وبني إجارهتا كام ال خيفىاألرض للعامل فيه

 واجتناب جهات ،الدخول يف جهات احلالل والعمل بذلك> :قوله •
 . <..احلرام منها

ًأي الفرض الذي كتبه اهللا تعاىل عىل العباد مباحا جائزا ال الفـرض  - ً
 هـو الـدخول يف جهـات احلـالل -الواجب يف هـذه املعـامالت األربـع

ّوالظاهر أن كل.  احلرام من هذه املعامالتوالعمل به واجتناب  وجه من ّ
ّواملكلـف مـأمور ، وجوه املعامالت األربع فيه جهة حالل وجهة حـرام

ّالدخول والعمل يف جهات احلالل وال جيوز له أن يتكسب إال مـن هـذا ب
 .واالجتناب عن الدخول والعمل يف جهات احلرام، الطريق

 . <أمر اهللا بواليتهم عىل الناسوالية والة العدل الذين >: قوله• 
ّهذه اجلهة األوىل من الوالية املحللة وهي والية والة العدل الـذين أمـر 

َ وجعل تـرصيف شـؤون النـاس ،اهللا سبحانه وتعاىل الناس بقبول واليتهم َ َ َ
 .إليهم

ًومن املعلوم أن الوالية أوال وبالذات هللا سبحانه وتعـاىل ثـم جعلهـا  ّ ّ
ًهم اخللفاء واقعـا سـواء  ّ وأن األئمة،لوالهتمثم  ^واألئمة’للنبي

                                                 
 .٩، ص ١ج: إرشاد الطالب )١(
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هـو  ×ّفـإن أمـري املـؤمنني، ّتولوا أمور النـاس وإدارة وشـؤوهنم أم ال
ّسواء كان هـو املتـويل ألمـور املـسلمني أو ’خليفة رسول اهللا ًال أم مل ّ

ّصف باحلليـة ّفـواليتهم مـن اهللا سـبحانه وهـي أمـر قهـري ال يتـ. كني
 .واحلرمة

ّ تثبـت أن -ّعـىل تقـدير صـحة الروايـة -ة من الوالية ّفاجلهة املحلل
ّفـإذا تـوىل ، ّالواجب عىل الناس أن يولوا أمورهم والة العـدل ال اجلـور

ّ كان تكسبه وعمله معهـم ،العادل من قبل والة العدل بجهة ما أمر اهللا به
ًومعونتهم وتقويتهم حالال حملال ً. 

 يـرتبط بتـرصيف أمـور ًإذا يف هذه اجلهة مـن الواليـة إشـارة إىل مـا
سـواء  ^ّال ما يرتبط بالوالية احلقة الثابتـة لألئمـة املعـصومني، الناس

ّفإهنم خلفاؤه تعـاىل يف ،  وسواء أداروا شؤون الناس أم ال،ّتقلدوها أم ال
 .ّصف باحللية واحلرمة كام قلناّوواليتهم ال تت، أرضه

أو الفقيـه  ×ّ األعم مـن املعـصوم:وعىل هذا فاملراد بالوايل العادل
،  يف ترصيف شؤون النـاسّاجلامع للرشائط املأذون من قبله باإلذن العام

ّوال فرق بني أن يكون الوايل منصوبا من قبله مبارشة أو من قبل من نصبه  ً
ّفإنـه إذا خـان الـوالة . بال زيادة أو نقيـصة، بجهة ما أمر به الوايل العادل

كـام لـو أمـرهم ، ًلوالية حرامـاّوخالفوا ما أمرهم به كان تكسبهم بجهة ا
 دخـل عملهـم يف ،باملعروف فخالفوه وهنوا عنـه ومل يقومـوا بـوظيفتهم

وهلـذا ، ّوإن كان من نصبهم نفس الوايل العادل، وجوه احلرام من الوالية
ّلينبـه ، ّقيد والية الوالة بجهة ما أمر به الوايل العادل بال زيادة وال نقيصة

 الواجب عىل الوالة تطبيق ما أمر به الوايل العادل ّإىل خيانة الوالة وإىل أن
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 .وأن ال يتجاوزوا عنه
، وواليـة والهتـم، فواليـة والة اجلـور، أما وجه احلرام من الواليـة

ّفـإن العمـل هلـم ، الذين مل يأمر اهللا سبحانه وتعاىل بواليتهم عـىل النـاس
ّوالتكسب هلم بتلك اجلهة املحرمة حرام  هلـم ال ّأمـا العمـل والتكـسب، ّ

، ًكام لو بنى هلـم دارا للـسكنى حلـوائج نفـسه، ّبجهة الوالية املحرمة هلم
 .فال حيرم، ّوإنام اختار ذلك لكونه أنفع له يف معاشه

دخلـت عـىل أيب > :قـال، ّوتشهد لوجه احلرام رواية صفوان اجلـامل
ً  ء منك حسن  يل ما خال شـ ئا ّيا صفوان؛  : فقال ×ّاحلسن األول

 - إكراؤك  ا ك من هذا ا رجل:  يشء؟ قالّ أي،علت فداكُج: قلت ًواحدا،
ًواهللا؛ مـا أكريـت أرشا وال بطـرا :  قلت-يعني هارون الرشيد إىل أن ... ً

ّمن أحب بقاءهم فهو : نعم؛ قال:  قلت بقاءهم ح   رج كراؤك؟ّأ ب: قال

إبلـه بعـد  ّ وهلذا باع صفوان كـل)١(<...منهم، ومن  ن منهم  ن ورده ا ار
ّفإن معـونتهم معـصية كبـرية ، لئال يكون من أعوان الظلمة، هذه احلادثة

ّألن يف الـدخول يف ، ب فاعلها عىل قليل من فعله أو كثريَّمن الكبائر يعذ
ًذلك والعمل هلم والكسب هلم بجهـة واليـتهم دروسـا للحـق وإحيـاء  ّ ً

ًللباطل وإظهارا للظلم وإبطاال للدين وقتال ألنبياء ا ً ًهللا وهدما للمـساجد ً
ّوتبديال لسنة اهللا ورشائعه ف ّبـأن تتوقـ،  ذلك حرام إال للـرضورةّوكل. ً

نظـري ، ّحياته عىل العمل معهم ومعونتهم لتهديدهم إياه بإحلاق الرضر به
فكام يباحان . كأكل امليتة ورشب الدم، ّاالضطرار املبيح الرتكاب املحرم

                                                 
 . من أبواب ما يكتسب به٤٢: كتاب التجارة الباب: الوسائل )١(
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 .ة اجلائر عند الرضورة فقطعند الرضورة كذلك يباح العمل يف والي
  .<.. .وأما تفسري التجارات> :قوله •

ّوهنا يبني مجيع أنواعها وتفسري وجـوه احلـالل منهـا ، ّتقدم تفسريها
 .ّومتييزها عام ال جيوز للبائع بيعه وما ال جيوز للمشرتي رشاؤه

وكذلك ، ففي التجارة أمور جيوز للبائع بيعها وأمور ال جيوز له بيعها
 .ي جيوز له اشرتاء بعض األمور وال جيوز له اشرتاء بعضهااملشرت

،  كذلك جيوز للمشرتي أن يـشرتي، كام جيوز للبائع أن يبيع:إن قلت
ّفلامذا عقب بذكر املشرتي وأك وكذلك املشرتي الذي جيوز لـه > :ده بقولهّ

 ؟<رشاؤه مما ال جيوز
ال جيـوز ّ ذكر املشرتي من باب أنه قد جيـوز للبـائع بيـع يشء و:قلت

، ًة وكان املشرتي مـسلامّكام لو كان البائع من أهل الذم، للمشرتي رشاؤه
 .ّفإنه ال جيوز له رشاؤه

ًوعىل هذا فالعبارة الثانية ليست تأكيـدا للعبـارة األوىل أو بيانـا هلـا ً ،
 ما جاز للبائع بيعـه ّ ليس كل:وهو، ّوإنام هي لبيان مطلب تأسييس جديد

 مــا ال جيــوز للبــائع بيعــه ال جيــوز ّيس كــلولــ، جــاز للمــشرتي رشاؤه
 .بل ال تالزم بينهام، للمشرتي رشاؤه

ّ مأمور به أعم مـن الواجـب ّثم بيان وجوه احلالل يف التجارة هو كل
يـة ّعـة املادّمما هو غذاء للعباد وقـوامهم بـه يف أمـورهم وشـؤوهنم املتنو

ا فيـه وجـه مـن ية كالنكاح ونحوه ممّكاملأكل واملرشب وامللبس وغري املاد
بأن كان يف اليشء الداخل يف غذاء النـاس ، وجوه الصالح املقابل للفساد

ًفإنه ال يكون مأمورا به وال جيـوز بيعـه ، وقوامهم وجه من وجوه الفساد ّ
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 .وال رشاؤه
ّوظاهر الرواية أن املوجب حللية البيع أحد أمرين ّ: 

 .كون يف املبيع مصلحة رضورية للعبادي أن :األول
 . أن يكون فيه جهة صالح مقصودة هلم:ينالثا
 ما يرتبط بقوامهم مما يأكلون أو يرشبون أو يلبسون أو ينكحون ّفكل

أو يــسكنون وكــان مــن وجــوه الــصالح جيــوز بيعــه ورشاؤه وإمــساكه 
 .واستعامله وهبته وعاريته

  .< عنه  أ ر ي ون فيه الفساد  ا هو من ّف > :قوله •
،  عنه إما إلخراج ما فيـه فـساد قليـلّام هو منهيتقييد ما فيه الفساد ب

ُكاستعامل بعض املرضات التي مل يبلغ رضر ّوإما لبيـان أن ،  احلرمةَّها حدّ
 عنه ال تكون جهة صالحه ّما فيه فساد إذا كان فيه جهة صالح غري منهي

كام يف جواز استعامل املاء النجس لـسقي الـزرع أو ، ّداخلة يف هذه الكلية
ّلكن ، ّفإن يف املاء النجس مفسدة، دم جواز استعامله يف الدواءالشجر وع

 فال يكون استعامله ، عنهاّ غري منهي- وهي سقي الزرع-فيه جهة صالح 
 . ًيف السقي منهيا عنه

ّن ما فيه الفساد مما هو منهيإثم   من جهة أكله أو رشبه أو كسبه : عنهّ
ّرع عـن متلكـه كـاخلنزير بأن منع الـشا، أو ملكه، مثل االكتساب بالغناء

أو بيعـه ، مثـل حتـريم الـشارع إمـساك مـال الغـري، أو إمـساكه، واخلمر
 به مثل آالت الطـرب والغنـاء ٍّ مبيع ملهوّكنهي الشارع عن كل، هئورشا

ّ عنه مما يتقرب به لغري اهللا عز وجلّ منهيّأو كل، واملزمار والطنبور كبيع ، ّ
 ذلك من األمثلة التي ذكرهـا يف ونحو، هياكل العبادة والصليب والصنم
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ويـأيت بيـان وجـوه احلـالل ،  مسألة عىل حدةّاملقام مما يأيت تفصيله يف كل
ووجوه احلرام وبيان ما يستثنى من ذلك واألدلة اخلاصة عىل أحكام تلك 

 .املسائل
  .<وأما تفسري اإلجارات> :قوله •
يف صـدر كر اإلجارات خمالف ملا ذكره يف ترتيـب اجلهـات األربـع ِذ
ّويظهر من هذا أنه مل ينقـل الروايـة ، كر الصناعات قبلهاَحيث ذ، البحث

حيـث وقـع ، ّعن حتف العقول مبارشة وإنام نقلها عن الكتـب املـذكورة
وكان ينبغي أن يراعي الرتتيب فيذكر الـصناعات . التقديم والتأخري فيها

 .ثم اإلجارات
 . <ييل أمرهفإجارة اإلنسان نفسه أو ما يملك أو > :قوله •

كإجارة نفسه يف عمل أو إجارة داره أو إجـارة عبـده أو إجـارة مـن 
بـأن ،  أو عليـه واليـة عرفيـة،عليه والية رشعية من قرابته كإجارة ولده

وكـام ، ه احلاكم عليهّيكون من قرابته ويعيش معه وال ويل له غريه ومل يول
كالة واملضاربة عىل ّهو واضح أنه ال جمال إلخراج املضاربة واملساقاة والو

ّما بيناه فيام تقدم ّوواضح أنه يف مقام بيان جلميع اإلجارات مـن غـري أن . ّ
 .ّيتعرض لوجوه احلالل واحلرام

ّنعـم بــني املحلـل مــن املحــرم بقولـه فوجــه احلـالل مــن جهــات > :ّ
 .إىل آخره <...اإلجارات أن يؤجر نفسه أو داره 

 . <ً أو واليا للوايلًمن غري أن يكون وكيال للوايل> :قوله •
يعترب أن ال يكون يف إجارة نفسه أو مملوكه أو من يـيل أمـره يف جهـة 

ًاملنافع املحللة داخال يف عنوان معونة الوايل اجلـائر أو والتـه فـال يـؤجر ، ّ
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ًوال يكون وكيال له يف عمـل ، نفسه أو مملوكه أو من ييل أمره للوايل اجلائر
فـإن . ليه رصف نفسه يف مصالح الـوايلّأو يكون من عامله بحيث يلزم ع

 . عنهٌّمجيع ذلك حرام منهي
تارة يؤجر اإلنسان نفسه أو مملوكه أو من ييل أمره للـوايل : واحلاصل

ًاجلائر فيدخل يف واليته، وتارة يكون وكيال له بإجارة غريه، ومجيع ذلـك 
 .حرام
ّفال بأس أن يكون أجريا يـؤجر نفـسه أو ولـده أو قراب> :قوله • تـه أو ً

  .<ملكه أو وكيله يف إجارته
ّيعني ال بأس بـأن يـؤجر نفـسه أو > ،ّتوضيح لوجوه اإلجارة املحللة

واملـراد بـضمري ، الوكيـل يف العمـل: واملـراد بالوكيـل، وكيله يف إجارته
العاملون الذين يكونـون وكـالء يف : ّألهنم وكالء األجري: اجلمع يف قوله

 من عند السلطان حتى يكون هـو العمل عن الذي يؤجرهم من نفسه ال
 .)١(<وهم داخلني حتت عنوان الظلمة

ّال بأس بأن يؤجر اإلنسان نفسه أو ولده أو قرابتـه أو : بعبارة أخرى
ّوإنام ، له يف أن يؤاجره يف عملّر الشخص الذي وكّأو يؤج، ته أو ملكهّداب

ّ إجارته كذلك ألن هـؤالء املـذكورين وكـالء األجـري الـذي آجـر ّتصح
فإذا عمل بنفسه أو ، ّ لو آجر زيد نفسه بمن يتعلق به لعمل ما:ًمثال. نفسه

ّعمل ولده أو عبده أو وكيله يف ذلك العمل كـان عملهـم حـالال ألهنـم  ً
ًوكلوا زيدا ليوجد هلم عمال وليسوا هم بوالة الوايل اجلائر حتـى يكـون ، ًّ

ّفإنـه ، ا احلـايلّ من قبيل مقاول العمل أو املتعهـد يف زماننـ؛ًعملهم حراما
                                                 

 .١١، ص١ج: إرشاد الطالب )١(
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ّيأيت بمجموعة من العامل فيوكلو ٍفـإذا تعهـد بعمـل، ًه ليجد هلـم عمـالنّ ّ 
ّألهنم وك، ّشغلهم بذلك العمل ّنظري احلامل الذي حيمـل >  أو،لوه يف ذلكّ

ًشيئا معلوما بيشء معلوم فيحمل ذلك اليشء الذي جيوز له محله بنفـسه ، ً
وهـذا  ً<يعمـل ذلـك حـالال ،ته أو يؤجر نفـسه يف عمـلّأو بملكه أو داب

ّالتنظري مثال للمؤجر الذي يؤج ّر نفسه أو يؤجر من وكلهّ ّفإن كل ذلـك ، ّ
 .ّحالل حملل له وهلم

  .<...فأما وجوه احلرام من وجوه اإلجارة> :قوله •
ّتقدم أن كل ّ ّوتقدم ،  جهة من اجلهات األربع تنقسم إىل حالل وحرامّ

، ّوالبحث يف الوجوه املحرمة منها، ًأيضا وجوه احلالل من وجوه اإلجارة
ّوهي بأن يؤجر نفسه عىل محـل مـا حيـرم أكلـه كلحـم اخلنزيـر أو رشبـه 

ّأو يؤجر نفسه يف صنع اخلمر أو ذبـح ، كاخلمر إن مل يكن احلمل إلتالفها
أو ، ّأو يؤاجر نفسه حلفظ املحرم ألجل االنتفاع بـه، اخلنزير ألجل األكل
ً هـدمها ألجـل مـصلحة توسـعتها مـثال أو مقابل، ًهلدم املساجد رضارا

عىل ما هـو مـذكور مـن مـوارد جـواز ، إصالحها وتعمريها بأمر احلاكم
ّأو يؤجر نفسه يف قتل نفس حمرتمة بغـري حـق، هدمه يف كتاب الوقف ال ، ّ

 ّاملحرمةر نفسه يف عمل التصاوير ّأو يؤج، ًمثل قتلها قصاصا بأمر احلاكم
 .هو وآالت املوسيقىوعمل األصنام وسائر آالت الل

  .<واخلنازير وامليتة والدم> :قوله •
الظاهر ال معنى للجملة عـىل كوهنـا معطوفـة عـىل عمـل التـصاوير 

ّومحل اللفظة عىل تـويل شـؤوهنا ، ّألن معنى العمل هو اإلجياد، واألصنام
، ّلعل اخلنازير وامليتة معطوفتـان عـىل هـدم املـساجد> و، خالف الظاهر
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 )١(<سه يف اخلنـازير وامليتـة باعتبـار العمـل املناسـب هلـامفيكون إجارة نف
يف العبـارة ورد  <عمـل> ّ والـصحيح أن كلمـة،ّولكن هذا القول كسابقه

محـل التـصاوير واألصـنام واملـزامري > بدهلا يف نسخة حتف العقول لفظـة
 .ًوحينئذ يكون محل هذه املذكورات حراما <والربابط

ًحمرمة كان محلها حراما أيضاوعىل هذا فإذا كانت املذكورات  ً وعليه . ّ
حها ّوإمـا أن نـصح، فإما أن نبقي العبارة عىل حاهلا فيلزم خمالفة الظـاهر

والثـاين هـو ، عىل ما هو موجود يف نسخة حتف العقول فيـستقيم املعنـى
ّاألوىل ملا ذكرناه من أهنا ليست منقولة من الكتاب وإنام نقلها املصن ّ من  فّ

 .الوسائل واحلدائق
 يشء مـن وجـوه الفـساد ّحيرم مجيع ذلك وكـذا كـل،  حالّوعىل أي

ّالذي كان حمرما عىل املكلف بالذات ً ّبـأن يـؤجر ، من غري جهة اإلجارة، ّ
ّأو يؤجر نفسه لتويل كل، نفسه للدياثة أو القيادة ّ  عنـه مـن ّ مـا هـو منهـيّ

 يف ًأو يكون أجريا، جهة من اجلهات كإلقاء الفتنة بني الناس أو التجسس
ّأو يكون أجريا يف مقد، بأن يوجده، ّنفس العمل املحرم كاخلمر بأن ، ماتهً

كـام إذا نقـل العنـب إىل ، يكون غرضه وصول املستأجر إىل الفعل احلرام
ّأو فعل اجلزء من املركب املحرم، ًاملستأجر ليصنعه مخرا بأن يؤجر نفـسه ، ّ

نفسه لتهيئة مقدمات ّبأن يؤجر ، لعمل جزء من أجزاء احلرام بنفسه أو له
فال فرق يف احلرمة بني أن يكون العمل لوصول الغري إىل ، جزء من احلرام

ًكام ال فرق بني أن يكون العمل منتجا ، ماتّاحلرام باملبارشة أو بتهيئة املقد
 .ّللمحرم أو لبعضه
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 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٢٠

 

  .<إال ملنفعة من استأجرته> :قوله •
ّفإن مجيـع األعـامل ،  عنهّ أمر منهيّكل: ّالظاهر أن االستثناء من قوله

َجر حلملها لغـرض تنحيتهـا عـن أذاه أو أذى ؤُاملذكورة حرام إال إذا است ِ
ّكام لو استأجر أجريا حلمل امليتة لينح، الناس يها عن أذاه أو حلمل اخلمـر ً

 .من بيته ليتلفها أو هيريقها
  .<وكل من آجر نفسه أو ما يملك: إىل أن قال> :قوله •

ّ الرواية مقطعة قد نقل منها املصنف فقراتّمن هنا يظهر أن ّ. 
َمثل الروحـاين وأنـواع صـنوف اآلالت ال> :قوله • ُ ي حيتـاج إليهـا تـُ

  .<..العباد، منها منافعهم وهبا قوامهم
ُمثل ّوالروحاين بضم الراء منسوب إىل الـ، مجع مثال: ُ  :واملـراد، وحرُّ

. ت األرواحًجيوز صـناعة التـصاوير بـرشط أن ال يكـون تـصويرا لـذوا
 .وسوف يأيت تفصيل الكالم يف هذه املسألة

ثم اآلالت التي حيتاجون إليها سواء كـان احتيـاجهم إليهـا يف أمـور 
فيـدخل فيهـا الـسيارات والطـائرات ، معاشهم أو للدفاع عـن أنفـسهم

ــة ــة واألغذي ــستعملة يف صــناعة األدوي ــة ، واآلالت امل واآلالت احلربي
 ذلـك ّفكـل، جتمع وهبا يدافع عـن األوطـانّألن هبا قوام امل، واألسلحة

أي يف إجيـاده أو يف ، حالل فعلـه وتعليمـه والعمـل بـه باملبـارشة أو فيـه
 .ماته أو أجزائه لنفسه أو لغريهّمقد

ثم هناك بعض اآلالت هلا منافع مشرتكة تستعمل يف وجوه الـصالح 
فاع ّفإهنا قد تستعمل يف وجوه الصالح كالـد، كاألسلحة، ووجوه الفساد

، كقتل نفس حمرتمة، وقد تستعمل يف وجوه الفساد، عن النفس أو الوطن
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، ّفـال بـأس بـصناعتها والتقلـب فيهـا، ّأو تكون معونة للباطل عىل احلق
ّنظري الكتابة فإهنـا تـارة تـستعمل ، برشط أن تستعمل يف جهات الصالح

عنـي ّ أن ذلـك ال يَّإال، للصالح وأخرى تكون تقوية ومعونة لوالة اجلور
ّة اإلسـالمية أن تـتعلم ّبـل الواجـب عـىل األمـ، ّحرمة تعلمها وتعليمها

ّوإنـام اإلثـم والـوزر عـىل > ،ولكن جيب أن ال تستعمل يف جهات الفساد
 .<ّاملترصف هبا يف جهات الفساد واحلرام

ّوذلك إنام حرم اهللا الصناعة التي هي حرام كلها التي جيـيء > :قوله • ّ ّ
  .<ًمنها الفساد حمضا

ّإنام حرم تعاىل الصناعات واآلالت التي ال جييء منها إال الفساد وال ، ّ
ًتكون إال فسادا ورضرا للمجتمع ّفإنه ال يمكن ، من قبيل صناعة اخلمر، ً

 واملـزامري )١(نظـري الـربابط> و، أن يكون فيها جهة صالح وجهة وفـساد
 .< بهٍّوالشطرنج وكل ملهو

منحـرصة يف ’فعهـا يف زمانـهّإن هذه اآلالت كانت منا: قد يقال
، ّوأن الربابط واملزامري مل تستعمل إال يف جمـالس اللهـو والطـرب، ّاملحرم

ــامر ــستعمل إال يف جمــالس الق ــشطرنج مل ي ــم تكــن مــن اآلالت ، وال فل
ّفلو فرض أهنا صارت مـن اآلالت املـشرتكة فـال حيـرم تعلـم ، املشرتكة ّ

ادة من جهاز التلفزيون يف انحصار االستفولعله ألجل ، صناعتها وتعليمها
ّالعهد السابق يف العراق باملنافع املحرمة أفتى الفقهاء بحرمة رشائه مع أنه مـن  ّ

 .اآلالت املشرتكة، التي جيوز رشاؤها
ًوما يكون منه وفيه الفساد حمضا، وال يكون منه وال فيه يشء > :قوله •

                                                 
ّاسم آللة هلو شبيهة بصدر البط: مجع بربط )١( ٍ. 
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  .<من وجوه الصالح
ً وسـببا للفـساد أو يف ًأون منـشالفرق بني ما يكون فيه الفساد بأن يك

مثـل اآلالت ، وبني ما يكون منـه الفـساد، كاخلمر واخلنزير، ذاته الفساد
فالـصناعة قـد  .ّاملوسيقية فإن الغالب من استعامهلا أن جييء منها الفـساد

 . وقد تكون يأيت منها الفساد بالنتيجةًاتكون يف نفسها فساد
بل ، النفي املطلق <.. يكون منهوال> :ثم ليس املراد من النفي يف قوله

ّوإال فإن كـل يشء ،  األغلب ال جييء منه الصالحّيكون اليشء يف األعم
 .ال خيلو من منفعة

  .<إال أن يكون صناعة قد ترصف إىل جهة املنافع> :قوله •
إشارة إىل مـا ذكرنـاه مـن اشـرتاك الـصناعات يف جهـات الـصالح 

 .والفساد
 . <+ رسالة املحكم واملتشابه للسيدوحكاه غري واحد عن> :قوله •

فمعناه رواه ، إذا وردت مثل هذه العبارة يف الكتب الفقهية واحلديثية
ومن الذين حكوا هذه الرواية عن احلسن بن شـعبة ، مجع كثري من العلامء

د الــرشيف املرتــىض يف رســالة املحكــم ّالــسي ×عــن اإلمــام الــصادق
  .)١(ري النعامينوهذه الرسالة اختصار لتفس. واملتشابه 

                                                 
  ّ، وهو بصدد إثبات صحة ٢٤٣ص: ٤ج : ّقال املحدث النوري يف خامتة املستدرك )١(

 خرب هّكل النعامين فهّأل الذي التفسري ّأنًوكفى شاهدا لذلك >:  سند التفسري املذكور
 اآليـات أنـواع يف ^املـؤمنني أمـري عـن آبائه، نع الصادق، إىل بإسناده أخرجه

 مهـران، بـن إسـامعيل إىل ينتهـي والسند منها، قسم ّلكل األمثلة وذكر وأقسامها،
 والـسيد .تفـسريه لّأو يف إبـراهيم بـن عيل صهّملخ وذكر. آخره إىل أبيه عن عنه،
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ّوجتدر اإلشارة إىل أن رواية حتف العقـول مل تـرد يف رسـالة املحكـم 
بل هناك اختالف كبري يف العبـارة بـني ، هافيواملتشابه وال عني وال أثر هلا 

 .ّوالظاهر أن هذا من سهو القلم، الكتابني
ّأن جهات معايش العبـاد : نعم وردت رواية أخرى بمضموهنا وهي

الواليـة ثـم العـامرة ثـم اإلجـارة ثـم التجـارة ثــم > :جـوهعـىل مخـسة و
العامرة والصدقات وحذف الصناعات : فأضاف شيئني ومها <الصدقات

،  رواية أخرى ختتلف عن رواية التحـف-كام هو واضح - هذهو. والبيع
ّ لقلنا أنه يشري إىل تلك الرواية التـي ،ّولو أن املصنف قال ورد بمضموهنا

وحكاه غـري واحـد عـن رسـالة > :ّولكنه قال، تحفختتلف عن رواية ال
 احلـديث نقلـه غـري واحـد مـن الفقهـاء ّمما يعني أن <..املحكم واملتشابه

 .يف رسالته دّومنهم السي
ــة واحــدة ملجــرد احتادمهــا إوال يمكــن أن نقــول  ــروايتني رواي ّن ال ّ

وقـد > :حيـث قـال، ّولعله اعتمد عىل قول صاحب الوسائل. باملضمون
 .وهذا هو األقوى من القول بسهو القلم <د يف املحكم واملتشابهّسيرواه ال

                                                                                                                   
 .<هواملتشاب املحكم برسالة ويعرف النعامين، تفسري اخترص اهلدى علم ّاألجل





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 البحث الداليل: اجلهة األوىل •
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ü اعتبار القول املثبت للحجيةّأدلة ّ 

ü ّاملبعدات 





 

 

 
 
 
 

 : 
<




 





> )١( 

                                                 
 .١٢٤ص : الفقه الرضوي )١(



 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٢٨

 

 

 
 

خبار التي أوردها الشيخ يف املقـام نبحـث األهذه الرواية كغريها من 
، البحـث الـسندي: والثانيـة .البحـث الـداليل: األوىل :فيها من جهتـني

حيث نسأل هل يمكـن ، والذي مرجعه إىل البحث يف أصل سند الكتاب
 ؟×هذا الكتاب إىل اإلمام الرضاصحة نسبة القول ب

َّإن هلذا الكتاب أمهية كبرية خـصوصا وأن ك ً مـن الـواقفني عـىل تبـه اَّّ
ولذا فهو كتاب موزون ودقيق ويشتمل عىل قواعد ، ^مباين أهل البيت

َّأساسية فيمكن أن يكون من املصادر األساسية إذا تـم تـصحيح سـنده ّ ّ، 
ّوإال فإن عدم ثبوت سنده سوف يشكل خسارة كبـرية يف دعـم الرصـيد  َّ ّ

ّخاصــة وأنــه يــضم جمموعــة مــن القواعــد األساســية، الفقهــي ّّ ّ  يف فقــه ً
وسوف نأيت إىل حتقيق السند بعد االنتهاء من البحث الـداليل ، املعامالت

 .وهو اجلهة األوىل من البحث كام أسلفنا
 

  ا راد من ا رمة ا واردة   ا رواية
ًجرى الكالم أوال  حيث ،ِّيف املراد من احلرمة الواردة يف نص الرواية: ّ

ّاخلوئي إىل أهنا ظاهرة يف احلرمة التكليفيـةد ّذهب السي ٌ  فتكـون خارجـة ،َّ
ّ ألننـا نريـد تـصحيح املعاملـة أي تـصحيح الكـسب )١(ّعن حمل البحث
ّأننا بصدد احلرمة الوضعية ال التكليفية: أي، باألعيان النجسة ّ ّ. 

                                                 
 .٤٠ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ١(



 ٢٢٩ .....................................؛ الرواياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

ٌ إىل أن الروايـة دالـة عـىل +د اخلمينـيّويف قبال ذلك يذهب الـسي َّّ
ّة وأن احلرمة التكليفية حمل تأملّاحلرمة الوضعي ّ ّ َّ. 

َّالواقع أن احلرمة إذا جاءت مطلقـة يف روايـة فـإن املـراد يكـون هـو  َّ
ّاألعم من الوضعية والتكليفية ّ ّأننـا يف أبـواب إىل َّوهنا البد من اإلشارة ، ّ

ّالفقه املعاماليت عمومـا نبحـث عـن احلرمـة الوضـعية ّوأمـا يف بحـث ، ً
ًفإننا نبحث عن احلرمـة التكليفيـة فـضال عـن ًخصوصا ّاملكاسب املحرمة  ّ ّ

ًأننا نريد أن نثبت أن املكتسب باألعيـان النجـسة يكـون آثـام : أي، ّالوضعية ِ َّ ّ
ًمستحقا للعقاب وأن املعاملة باطلة وضعا َّ ً ّ. 

ًإذن البد من إعطاء ضابطة حتدد لنا نوع احلرمة إذا جاء اللفظ مطلقا ّ َّ .
ينة صارفة إىل إحـدى احلـرمتني فـال مـانع مـن يف صورة وجود قر، نعم

 .االلتزام بذلك
 يف خـصوص +د اخلـوئيّلو راجعنا كلـامت الـسي، َّوعىل أية حال

َّإن ظاهر الراوية هو حرمـة بيـع األمـور >: حتديد نوع احلرمة نجده يقول
ًاملذكورة حتريام تكليفيـا ّ ّ كـام تقـدم نظـري ذلـك يف روايـة حتـف العقـول ،ً

ّوعليه فإن اإلشكال الذي يـورده الـسي. )١(<ّرمة الوضعيةوكالمنا يف احل د َّ
ّ تكليفيـة فتكـون ً هو كون احلرمة الـواردة يف الروايـة حرمـة+اخلوئي
ّ عن حمل البحث املرتبط باحلرمة الوضعيةًخارجة ّ. 

ّاملبحوث عنهـا يف املكاسـب املحرمـة احلرمة َّأن : واجلواب عن ذلك
ّهي األعم من التكليفية والوض ّعية ال خصوص الوضعيةّ والشاهد عـىل ، ّ

 حيث نجده عندما يـذكر + ّصحة ما نقول هو ما أفاده الشيخ األعظم
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حلرمتـه >: ّاملسألة األوىل من حرمة التكسب بأبوال ما ال يؤكل حلمه يقول
  .)١(<ولنجاسته وعدم االنتفاع به

ّ ثالثـة أدلـة هـي احلرمـة والنجاسـة +فهنا يسوق الشيخ األعظـم
َّ عـن ذلـك أن الـشيخ +د اخلـوئيّوقـد أجـاب الـسي، نتفاعوعدم اال

ّاألنصاري هنا ويف املسائل اآلتية خلـط بـني احلرمـة التكليفيـة واحلرمـة 
ّألنه ذكر ثالثة أدلة وهي احلرمـة والنجاسـة وعـدم االنتفـاع، ّالوضعية ّ ،

ّوأما عبارته يف ، وهذه الثالثة بعضها مرتبط بالتكليفي وبعضها بالوضعي
ًفقد جعل هنا كال مـن النجاسـة واحلرمـة وعـدم >: الفقاهة فهيمصباح 

ّمع أن األولني دلـيالن ) التكليف والوضع: أي(ًاالنتفاع هبا دليال عليهام  ّ
  .)٢(<ّوالثالث عىل احلرمة الوضعية، ّعىل احلرمة التكليفية

َّ أن الشيخ األعظم مل خيلـط بـني احلـرمتني :ويمكن اإلجابة عن ذلك
ًدد بحث املسألة تكليفا ووضعاّوإنام كان بص ًال أنه أراد بحثها وضعا أو ، ً ّ
ًفهو يبحث يف التكسب وهـذا يـشمل احلـرمتني معـا، ًتكليفا فقط هـذا ، ّ

ًأوال ّوأما ثانيا فإنه من قال، ّ ً َّإن الشارع عندما يقول إن هذا اليشء حرام: ّ َّ، 
ّيريد بذلك احلرمة التكليفية حتى حتتاج احلرمة الوضعية إ  ىل نصب قرينة؟ّّ

ّإن الذهنية الفقهية وإن كانت قد اعتادت عىل ذلك، نعم رصف : أي، َّ
َّولكن عندما نراجع اآليـات والروايـات نجـد أهنـا ، ّاحلرمة إىل التكليفية

 .ًاستعملت احلرمة يف املعنيني معا
ّوبذلك يتضح أن ما ذكره السي َّ ، ٍّد اخلمينـي غـري تـامّد اخلوئي والسيّ

                                                 
 .١٧، ص١ج: ّ املكاسب املحرمة)١(
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 .ًية شاملة للحرمتني معاّوإنام الروا
ّوبذلك نكون قد انتهينا من املطلب األول يف اجلهة األوىل من البحث 

 .وهو حتديد نوع احلرمة الواردة يف متن الرواية
  إش ل عدم العمل بمضمون ا رواية ومناقشته

ّوأما املطلب الثاين فهو أن مضمون الرواية أو متنها مل يعمل بـه أحـد  ّ
 .ِفت عىل أساسه أحد من األعالمومل ي. من األصحاب

ّد اخلـوئي فـيام يتعلـق ّوهذا هو اإلشـكال الثـاين الـذي أورده الـسي
عـدم وجـدان فتـوى مـن فتـاوى >: بالبحث الداليل للرواية حيث قـال

ُفإن الرواية رصحية بحرمة استعامل ما هني ، أعاظم األصحاب عىل طبقها َّ
ّعنه مما فيه الفساد بجميع االستعامالت حتى ِمع أنه مل يفت بـه ،  اإلمساكّ ُ ّ

ّ وكيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم ،ٌأحد فيام نعلم ّ...>)١(. 
 :ويمكن مناقشته بأمرين

فقـرات إحـدى ّفهو أننا لو افرتضنا وجـود إشـكال عـىل : ّاألولّأما 
 فهل هذا يعني تعميم اإلشكال وتـرسيته إىل ،الرواية وهي فقرة اإلمساك

 !ات؟فقرال سائر
 يــأكلون ويــرشبون ويلبــسون ّممــا(: َّهــو أن الروايــة قالــت: الثــاينو

وهنا نسأل ...)  أمر يكون فيه الفساد ّوكل... ويستعملون  ...وينحكون 
بة عىل اإلمـساك بالـيشء مـع عـدم القـدرة عـىل األكـل ّعن الثمرة املرتت
 ؟... والرشب والبيع
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ائـدة مـن ذلـك ال أن ّإذن فهو عندما يمسك بيشء إنام ينتظر حتقيق ف
ّصحيح أننا لو نظرنا إىل اإلمساك بام هو هو  ،يمسكه بدون نفع يعود عليه

ٌفإنه مل يفت به أحد ولكن بواسطة جمموعة القرائن الواردة يف الرواية من ، ِّ
ّيثبت لدينا أن حرمة اإلمساك إنام هي ألجل .. األكل والرشب واللبس و َّ

 فظاهر الرواية كام هـو واضـح .ي فاسدةاالستفادة يف تلك املوارد التي ه
ّال يدل عىل ما ذكره السي َّوإنام يدل عىل مـا ذكرنـاه مـن أن ، +د اخلوئيّ ّ ّ

ّوإنـام ألجـل ترتـب الفوائـد ، حرمة اإلمساك ال ألجل اإلمـساك نفـسه ّ
ٍالفاسدة من أكل ورشب ولبس وغري ذلك ٍ ٍ. 

إش الت أخرى
ُ

  
 :ية نذكر منهاأثريت حول متن الرواإشكاالت أخرى  كوهنا

ٍوهذا منـاف )  للجسمّضار(ّ مما جاء يف الرواية هو :ّاإلشكال األول •
ّ من املحرمـات مـن جهـة األكـل والـرشب واللـبس ًاَّن كثريإذ إ ؛للوجدان
ّ ال ترتتب عليها مرضوالنكاح ّفالرواية إنام حرمـت ألنـه ، ًة جسمية أصالّ ّّ
كـرت يف الروايـة مـن ُتـي ذمـات الّعندما نأيت إىل معظم املحرونحن ، ّضار

وعليـه فـالتحريم الـوارد ألجـل ، ّ ال نجدها ضارةحيث األكل والرشب
 .)١(ٌالرضر خمالف للوجدان

 :ُ عن ذلك ينبغي أن يعلمولإلجابة
ًأوال ، َّ أن حتديد دائرة الرضر والنفع يف عصورنا هذه مـرتبط بـالعلم:ّ

ّن يف هذه املحرمات ّواملفروض أن العلم إذا مل يثبت لنا ذلك الرضر الكام
ّفعدم الوجدان ال يدل عىل عدم ، فهذا ال يعني عدم وجود رضر، وغريها
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 .ّ هو أول الكالم)ال يوجد رضر(َّوعليه فإن قوله ، الوجود
ّأننا ندور مدار النص الرشعي: ًثانيا ًفإذا حرم النص الـرشعي شـيئا ، ّ ّ ّ

ًوإال مل يبق معنى، ّفإننا نكون ملزمني بااللتزام به َ ّ للتعبد بأحكـام الـرشع ّ
ّ نعتقـد بأنـه تعـاىل ال - بحسب الفرض-ّهذا باإلضافة إىل أننا ، ّاملقدس

ٍحيرم شيئا إال لوجود مـالك وسـبب للتحـريم ٍ ّ ً َّ ثـم مـن قـال إن الـرضر .ّ َّ
ُ فقد يكون املراد هو الـرضر األخـروي مـن ،املذكور هو الرضر الدنيوي

ٌن أكل مال اليتيم ظلم وفيه رضرإفلو قال الشارع ، قبيل أكل مال اليتيم َّ ،
ًفإننا بحسب نظرنا  ال نجد هلذا الرضر معنى بل ربام يـرى الـبعض فيـه ، ّ

ّننـا حـرصنا الـرضر ّكـل ذلـك أل، ًالنفع فضال عن عدم وجـود الـرضر
 .َّوعليه فإن عدم علمنا بوجود الرضر ال ينفي وجوده، بالرضر الدنيوي

ُد جعلت املالك يف احللية واحلرمة هـو َّ أن الرواية ق:اإلشكال الثاين • ّ ُ
ّوهذا خمالف ملسلك العدلية القايض بأن األحكـام ، وجود الرضر وعدمه ّ ٌ

ّالرشعية تدور مدار مالكاهتـا الواقعيـة مـن املـصالح واملفاسـد ال مـدار  ّ
 .)١(ّاملضار واملنافع
ّ إننا لو راجعنا الرواية من أوهلا إىل آخرها فإننـا ال نجـد:واجلواب ها ّّ

ّ وإنـام هـي -عىل نحو ما جاء يف اإلشـكال -ّتتحدث عن الرضر والنفع 
ّإن كـل مـأمور بـه ممـا  (:فهي تقول، ّتتحدث عن املصلحة واملفسدة ّ هـو َّ

 -إىل أن تقـول- هلم يف أمورهم من وجوه الـصالح ٌلعباد وقوامصالح ل
ّفحرام ضار للجسم ف... لوجه الفساد ... ٍوكل أمر يكون فيه الفساد  ٌاسد ٌ

                                                 
 .٤٠ص، ١ج:  الفقاهةمصباح)  ١(
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ّفاملدار يف احلرمة واحللية هو الـصالح والفـساد ولـيس املـضار ، )للنفس ّ ّ
جاء ذكر الرضر يف ذيل الرواية فلامذا نأخذ بام جاء يف ذيلها ، نعم. واملنافع

 !ّونغض النظر عن صدرها ووسطها؟
ّواملفروض أننا نـتكلم ) فحرام: (َّ أن الرواية تقول:اإلشكال الثالث • ّ

ٌهــو أنــه حــرام ) فحــرام: (ّ فلعــل املــراد مــن قولــه؛بّيف حرمــة التكــس َّ
ّومن الواضح أنه يوجد فـرق بـني حرمـة التكـسب وحرمـة ، )١(استعامله ٌ ّ

 .ّوبذلك تكون الرواية أجنبية عن املقام، االستعامل
ِاملتقدم ذ) حالل(هي يف قبال كلمة ) فحرام(ّ أن كلمة :هوجواب كرهـا ّ

وهنـا ، )ورشاؤه وهبتـه وعاريتـهٌحالل بيعه : (×يف الرواية حيث قال
ّفإنـه ال معنـى ألن يكـرر املفـردات املتقدمـة ) فحـرام: (×عندما قال ّّ

هـي يف قبـال كلمـة ) حـرام(َّوعليه فإن كلمة ، ...فيقول بيعه ورشاؤه و 
ّفيكون املتعلق ليس هو االستعامل وإنام املعاملة، )حالل( َّ. 

ّلكن ومع كل ذلك فإنه ال يمكن االعتامد عىل ً هـذه الروايـة دالليـاّ ّ ،
ّوذلك ألن الرواية تقول إن الـذي ال جيـوز لوجـه الفـساد فحـرام ضـار  ٌ ّ ّ

ّومن الواضح أن بيع العذرة لغرض التـسميد ال ، للجسم وفاسد للنفس
ّيعترب من وجه الفساد وال هو ضار للجسم وال هو فاسـد للـنفس نعـم ، ُ

لـنفس يمكـن ّتلك االستعامالت التي تكون ضـارة للجـسم ومفـسدة ل
ّالواضـح أن حمـل الكـالم هـو يف ومن ، ًالقول بحرمتها اعتامدا عىل الرواية ّ

 .إثبات حرمة التكسب ال يف حرمة تلك االستعامالت
                                                 

 .١٤ص، ١ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري)  ١(
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ّينبغي أن يعلم أن بحثنا يدور حول رواية الفقـه الرضـوي واملـسم ّ ى ُ

 .  مسند اإلمام الرضا وهذا هو غري كتاب×ًأيضا بفقه اإلمام الرضا
  : ّيقول املحدث النوري يف الفائدة الثانية يف خامتة املستدرك

ّني واختلفـوا يف صـحته َّوقف عليـه األصـحاب يف عـرص املجلـسي>
ّواعتباره وحجيته غاية االختالف وصار معركة آلراء النـاظرين وإنكـار 

ّاملتبحرين النقادين لـضعاف  ومـن اعتـربه مـن ا،ّفالبعض اعتربه حجـة، ّ
 وثالث أخرجه من صفوف األخبار وأدرجه يف ،املفتقرة إىل جابر ذي قوة

شري املحـدث إىل أقـوال ثالثـة )١(<فات أصحابنا األخيـارّمؤل ّ وبـذلك ي ُـ
 .سنقف عليها بعد ذلك

 : ّوأما العالمة املجليس فيقول
ّوكتاب فقه الرضا أخربين به السيد الفاضل املحـدث القـايض أمـري > ّ

 : ورد أصفهان قالحسني بعدما 
 جماوريت بيت اهللا احلـرام أن أتـاين مجاعـة مـن ّفق يف بعض سنيّقد ات

ٌأهل قم حاجني وكان معهم كتاب قديم يوافق تارخيه عـرص الرضـا ّ ّ× 
ّ أنه قال سمعت السيد يقول+وسمعت الوالد  ×ّكـان عليـه خطـه: ّ

ّ وقـال الـسيد حـصل يل ،وكان عليه إجازات مجاعة كثرية مـن الفـضالء
 فأخذت الكتاب وكتبتـه ×ّالعلم بتلك القرائن أنه تأليف اإلمام الرضا

ــاب مــن الــسيد واستنــسخه +ّوصــححته فأخــذ والــدي ّ هــذا الكت
ِ وأكثر عبارات الكتاب موافقة ملا يذكره الـصدوق أبـو جعفـر ،ّوصححه

                                                 
 .٢٣٠ص، ١ج: خامتة املستدرك عىل الوسائل)  ١(
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ُ وما يـذكره والـده ،من غري سند) من ال حيرضه الفقيه(بن بابويه يف كتابه 
ليه وكثري من األحكام التي ذكرها أصحابنا وال يعلم مستندها يف رسالته إ

 .)١(<...مذكورة يف هذا الكتاب 
 .ٍ بني ناف له ومثبت×وأقوال األعالم يف سند فقه اإلمام الرضا

ّفأما النافون حلجية الكتاب وصـاحب ، )٢(فمنهم صاحب الوسـائل، ّ
افـل يف وصـاحب اجلـواهر يف مـسألة سـقوط النو، )٣(ّالفصول الغرويـة

ــسفر ــل، )٤(ال ــصاب اإلب ّوعــدة الطــالق ، )٦(ومــسألة الــضامن، )٥(ويف ن
ّوأيضا الـسيد حـسن الـصدر الـذي كتـب ، ومواضع أخرى، )٧(للحامل ً

ّرسالة مستقلة لنفي حجية هذا الكتاب ّ)٨(. 
ّأما بخصوص املثبتني حلجيـة هـذا الكتـاب فهـم املجلـسيان األول  ّ ّ ّ

ــاين ــد)٩(والث ــي صــاحب العوائ ــاض ، )١٠( والنراق ــضا صــاحب ري ًوأي
                                                 

 .١١ص، ١ج: بحار األنوار)  ١(
 .٤٤ص: ّمقدمة الفقه الرضوي: راجع)  ٢(
 .٣١٢ص، ّالفصول الغروية)  ٣(
 .٧٤ص، ٧ج: اجلواهر)  ٤(
 .٢٢٩ص، ١٥ج: اجلواهر)  ٥(
 .١٢٤ص، ٢٦ ج:اجلواهر)  ٦(
 .٤٤٦ص، ٢٩ج: اجلواهر)  ٧(
 طبعـة )×فصل القضاء يف الكتاب املشتهر بفقه اإلمام الرضـا: (رسالة بعنوان)  ٨(

ّالنجف وقد طبعت أخريا يف جملة علوم احلديث، بقم املقدسة  ّ  . هـ١٤٢٢ً
 .١١ص، ١ج: بحار األنوار: ُأنظر)  ٩(
 .٢٥١و، ٢٤٧ص: عوائد األيام)  ١٠(
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د ّ والـسي)٢(اهلنـدي صـاحب كتـاب كـشف اللثـاموالفاضـل ، )١(املسائل
، )٤(ّوالشيخ البحـراين يف مقدمـة احلـدائق، )٣(املجاهد يف مفاتيح األصول

ّوأيضا السيد بحر العلوم الكبـري ، ًوقد حكاه أيضا عن نعمة اهللا اجلزائري ً
ــة ــد الرجالي ــه الفوائ ــد أرص، )٥(ّيف كتاب ــة ّوق ــوري يف خامت ّ املحــدث الن

ّ عىل حجية الكتاب وقد حكاه عن الوحيد البهبهاين)٦(املستدرك ّوالسيد ، ُ
 . القزويني وعن الشيخ موسى ابن الشيخ كاشف الغطاء الكبرينيحس

اآلن وبعد ذكر هذه املجموعة الكبرية من أعالم املـذهب سـواء مـن 
ّالنافني أو من املثبتني حلجية الكتاب يتضح ل ّنا أن مسألة البت والفصل يف ّ ّ

ّاملسألة بالغة يف التعقيد وقد حاول كل من النـافني واملثبتـني ذكـر قـرائن 
ّ حــاولوا أن يفتــشوا فــيام ورد عــن -ًمــثال- فــاملثبتون .ّتــدعم مــدعاهم

ّالصدوق واملفيد لكي جيدوا بعض املؤيدات عىل مدعاهم ُ ّ. 
ة للـشيخ النراقـي وقبل الدخول يف األقـوال يف املـسألة نـذكر عبـار

ً الكتاب متداوالّإنه مل يكن ذلك >: صاحب كتاب عوائد األيام يقول فيها
ل التقي موالنا حممـد طة من األصحاب إىل زمان الفاضّبني الطبقة املتوس
 بـاقر املجلـيس ، ابنه وبعده ج هذا الكتابّل من روّ وهو أوتقي املجليس

                                                 
 .١١ص،  اإلمام الرضاراجع فقه)  ١(
 .١٥٦ص، ١ج: كشف اللثام)  ٢(
 .١٨-١١ص، ًوراجع أيضا فقه اإلمام الرضا، ٣٥٢ص: مفاتيح األصول)  ٣(
 .١١ص، ًوأيضا فقه اإلمام الرضا، ٢٦ص، ١ج: احلدائق الناظرة)  ٤(
 .٥٣ص، فقه اإلمام الرضا: راجع)  ٥(
 .٢٣٠ص، ١ج: خامتة املستدرك)  ٦(
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َّرفت أن املجلسيفقد ع... ه أورده يف كتاب بحار األنوارّفإن ني والفاضـل ّ
ّاهلندي ومجعا من مشاخينا العظام ومنهم السيد السند بحر العلوم ومـنهم  ً
صاحب احلدائق ومنهم صاحب رياض املـسائل ومـنهم الوالـد املاجـد 

قد سلكوه يف مـسلك األخبـار وأدرجـوه يف كتـاب ... صاحب اللوامع 
عوائـد عبـارة أسـتاذ وهنا ينقل لنا صـاحب ال -ة األطهارّأحاديث األئم

ّ وممـا يـشهد باعتبـاره :ّقـال الـسيد األسـتاذ: فيقـول، ّالسيد بحر العلوم
 مطابقـة الـشيخني -×ّوصحة انتسابه إىل اإلمام عيل بن موسى الرضا

ّاجلليلني الصدوقني لذلك حتـى أهنـام قـدماه يف كثـري مـن املـسائل عـىل  ّّ
ّصحاب وعربوا يف م من األّالروايات الصحيحة وخالفا من أجله من تقد

ويلـوح مـن الـشيخ املفيـد األخـذ بـه ، الغالب بنفس عبـارات الكتـاب
ّ ومعلوم أن هؤالء األعـاظم ،والعمل بام فيه من مواضع من كتابه املقنعة

 الذين هم أركان الرشيعة ال يستندون إىل غري مستند وال يعتمـدون عـىل
نهم العـتامدهم ّحابنا املتأخرون عـأص وقد رجع إىل فتاواهم ،غري معتمد

ّعـني الـنص الثابـت عـن ّعليهم بأهنم أربـاب النـصوص وأن فتـاواهم 
ون بكتـاب لّكرى أن األصحاب كانوا يعمذوقد ذكر الشهيد يف ال .احلجج

ٌ ومرجع كتاب الرشايع ومأخذه كام هو معلوم عـىل )١(رشايع عيل بن بابويه
نـا يظهـر  ومـن ه،ّعها وتفحص ما فيها وعرض أحدمها عىل اآلخرّمن تتب

 .)٢(<...عذر الصدوق 
                                                 

 .إىل االبناألب  الصدوق هي رسالة وجهها)  ١(
 .٢٥١ -٢٤٧ص: عوائد األيام يف بيان قواعد األحكام)  ٢(
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 :وكيفام كان فاألقوال يف املسألة هي

ٌ ذكر املثبتـون حلجيـة الكتـاب أنـه صـادر عـن اإلمـام :ّالقول األول ّ ّ ّ
ُألنه مل يعهد عنهم، ً ولو إمالء×الرضا ً أهنـم ألفـوا كتابـا^ّ ّ وعليـه ، ّ

حـو اإلمـالء عـىل  ولـو بن×فهذا الكتاب هو من إنشاء اإلمـام الرضـا
 .بعض تالمذته

ّ إن هذا الكتاب هو الرسـالة التـي وج:القول الثاين ههـا ابـن بابويـه ّ
 .ّالقمي إىل ولده الصدوق وهو املعروف بكتاب رشايع ابن بابويه

ّ إنه كتاب التكليف الذي ألفه حممد بن عيل الشلمغاين :القول الثالث ّ ّ
رض عـىل احلـسني بـن وهو الكتاب الـذ، املعروف بابن أيب العزاقر ُـي ع

مـا فيـه >: -كام ينقل ذلك مجلة من األعـالم - وقال فيه ريض اهللا عنـهروح 
ُيشء إال وقد روي عـن األئمـة ّ إال موضـعني أو ثالثـة فإنـه كـذب ^ّ ّ

 .)١(<عليهم يف روايتها
 

ٍاملثبتون حلجية القول األول بعدة وجوهّاستدل  ّ ّ ّ ّ: 
ّ يقول املحدث النوري إن خرب الثقة حجة بال إشـكال:ّالوجه األول ّ ّ ،

ّفإن القـايض أمـري حـسني قـد ، ويف املقام يوجد عندنا عدل نقل لنا اخلرب
ّوثقه املجلسيان فيكون ما نقله حجة ُ ّ وهو من قبيل ما ينقله إلينا زرارة أو ، ّ
ّأمـا عبـارة ،  حيث نقبل رواياهتم×حممد بن مسلم عن اإلمام الصادق

                                                 
 .٢٥٢ -٢٥١ص، للشيخ الطويس: الغيبة)  ١(
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ّ وخـرب الثقـة حجـة ×َّ بأن هذا الكتاب لهأخرب>: فهيالنوري ّاملحدث 
َّفاملحـدث النـوري يـرى أن الـذي . )١(<ًوأخربه بذلك أيضا ثقتان عدالن ّ

َّ هو شـخص ثقـة عـادل وأنـه أخـرب بـأن الكتـاب لإلمـام وجد الكتاب َّ
قـد  -  أي ذلك الثقة العادل وهو القايض أمري حـسني-ّ وأنه ×الرضا

ٍوعندئذ سوف تصبح لدينا . ×َّأخربه عدالن بأن الكتاب لإلمام الرضا
 .ةًشهادات بدال عن الواحد

ّثم يضيف املحدث النوري داخل يف عمـوم ووهذا خرب صحيح ، >: َّ
يف إىل ذلـك  د بحر العلـومّالسي وقد أشار ،<دلاة خرب العّجيُ عىل حّما دل

د األجمـد، والـسند ّونحن نـروي عـن هـذا الـسي: + قالحيثفوائده 
رة مـن ّه درايتـه ، بطرقنـا املتكثـضحت لّت له روايته واتّاألوحد ما صح

وقد دخـل يف ذلـك  ،س املجليسّمة املجليس عن والده املقدّشيخنا العال
  عنـهت الثقـا بروايـة ثبـتالرضوي حيثوهو كتاب الفقه هذا الكتاب 

عـى ّ واد ممكـنءو ثقة وقد أخرب بـيش وه،×كونه عنده من قول الرضا
  .)٢(< فيام قالقّصدُالعلم في

ًهذا وقد أثار املحدث النوري إشكاال يف مستدركه عـىل هـذا الوجـه  ّ
ّ إن حجية خـرب الثقـة أو العـادل إنـام ختـتص باألخبـار احلـسية ال :ًقائال ّ ّ ّّ َّ

ّواخلرب املـذكور يف هـذا الوجـه هـو مـن األخبـار احلدسـية ال ، ّاحلدسية
 بـدون × ال خيرج عن نسبة الكتـاب إىل اإلمـامفام نحن فيه، )٣(ّاحلسية

                                                 
 .٢٣٩، ص١ج: خامتة مستدرك الوسائل)  ١(
 .٢٣٩، ص١ج: خامتة مستدرك الوسائل) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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ّننا يف األخبار احلسية نشرتط أن يكون الناقل للخـرب قـد إواسطة يف حني  ّ
ّ أو أنه سمع ممن سمع مـن اإلمـام×سمع اخلرب مبارشة من اإلمام ّ× 

ّمبارشة بواسطة أو بعدة وسائط ّأما أن تكون هناك فاصلة زمنيـة كبـرية ، ً ّ
َّفإن مثـل هـذه األخبـار ،  وال توجد واسطة بينهام×بني الناقل واإلمام

ّخاصـة وأنـه قـد اعتمـد عـىل وجـود ، ّيندرج ضمن األخبـار احلدسـية ّ
 وهـذا ،اخلطوط املوجودة يف حوايش الكتـاب والتـي ينـسبها إىل اإلمـام

 .ٌرضب من احلدس
ّثم تصدى املحدث النوري لإلجابة عن هـذا اإلشـكال مـن خـالل  ّ َّ

ّر احلدسية حيث قال إهنا تنقسم إىل قسمني مهاالتفصيل بني األخبا ّ: 
، ّ ما كانت بني األخبار وبني آثارها أو ما يلزم منها مالزمـة عاديـة.١

ّوهذا القسم من األخبار تكون حجة كاألخبار احلسية ّومثاهلا هو أننا لو ، ّ
سن الظـاهر كاشـف عنهـا ٌقلنا إن العدالة ملكة نفسانية وإن ح ُـ َّّ ّال أهنـا ، ّ

َّفإنه عندما نقول إن فالنا عادل فإن هذه امللكة ليست ،  الظاهر فقطُحسن ً َّ ّ
ٍّحسية خترب عن حس ّ وإنام هي حدسيةُّ ّأننا من خالل األثر الظاهري : أي، ّ

 .أخربنا عن ملكة العدالة يف ذلك الشخص، ُوهو حسن الظاهر، هلا
َ املخـرب ّ ما مل تكن هناك مالزمة عادية بني األخبار وآثارها أو بـني.٢

ّوهذه األخبار احلدسية ليست بحجة، به وبني سببه ّ)١(. 
ّإذا عرفت هذا فاعلم أن حمل كالمنا يندرج يف القـسم األول فيكـون  ّ َّ

 .ّما قاله الناقل حجة
ًهذا وقد تعرض السيد اخلوئي إلجابة املحدث النوري فأجابه قائال ّ ّ ّ :
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ة بواسطة أسباهبا ّر احلدسيخبار باألمو اإلَّنأووجه الغرابة يف هذا القول >
 باهتا ّة إذا كان بني األسـباب ومـسبّيّة احلجّ ألدلًام يكون مشموالّة إنّاحلسي

ا ّبات، وأمـّسبُمالزمة عادية، بحيث يلزم من العلم هبا العلم باملعالقة أو 
 كـام ، ال تـشمله الواحـدة اخلـربّيّة حجّأدلَّفإن إذا انتفت املالزمة العادية 

 .)١(< وهذا الرشط مفقود يف موضوع البحث، علم األصولق ذلك يفّقُح
: َّإن األخبار عىل قسمني: ّ هو أنه قال+ّوتوضيح ما أفاده السيد اخلوئي

ّحسية وحدسية ّحديس توجد فيه مالزمـة عاديـة : والثاين ينقسم إىل قسمني، ّ
َّبني املخرب به وبني سببه والذي يمكن أن يمثل له بالعدالة ُ وجد فيه وقسم ال ت، َ

ّوحمل الكالم يدخل ضمن القسم الثاين مـن احلـديس ، مثل هذه املالزمة
َّن املخـرب قـد عـرف مـن خـالل اخلطـوط أن إإذ ، ّالذي هو ليس بحجة ُّ

ُد اجتهاد منه قد يصيب فيه وقد خيطّ وهذا جمر×الكتاب لإلمام  .ئُ
ٍوهنا ينبغي لنا أن نقف عند هـذا اإلشـكال ونتأمـل فيـه ولـو بنحـو  ّ

ّوي ال بخصوص ما تعلـق بمحـل الكـالمُكرب فلـو راجعنـا مجلـة مـن ، ّ
 ،ّتوثيقات العلامء من الرجال نجدها توثيقـات بطريـق حـديس ال حـيس

 .ٌوهذا أمر واضح
ّوهنا نسأل بخصوص قضية كربوية اعتمـدها املـشهور مفادهـا هـو  ّ

ّالقول بحجية أخبار الثقة يف املوضوعات  -ً  مـثال-فتشخيص الطبيـب ، ّ
َّ حجة مع أن تشخيص الطبيب وإخباره عن مرض مـا بعـد معاينـة يعترب ّ

ًاملريض ليس خربا حسيا وال هو قريب من احلس ًليس حدسيا: أي، ًّ  مـن ّ
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ّالقسم األول بدليل أننا لو راجعنا عدة أطباء لعل ّ ّ ًهم قالوا أقـواال عديـدة ّ
، نهم فلو كانت هناك مالزمة عادية ملا وقع اخلالف بيـ.يف احلالة الواحدة

ّفإخبار الطبيب االختصايص هو يف أعىل مراتـب االجتهـاد والتخـصص 
ّومع ذلك كله اتفقت كلمة العلامء عىل القول بحجية مثل هذه ، واحلدس ّ ّ

ّيقولونـه يف عـدم حجيـة األخبـار ّفكيف يتم التوفيق بني مـا ، اإلخبارات ّ
ّبحجيـة أخبـا  اخلالية من املالزمـة العاديـة ويـبن القـولّاحلدسية ر الثقـة يف ّ

ّاملوضوعات ويف األمور التخصصية واحلدسية اخلالصة؟ ّ 
َّوعليه فإذا ما أردنا أن نناقش أو نرد توثيقا من التوثيقات فالبـد أن تكـون  ً ّ

ًبخالف ما فعله السيد اخلوئي حيث ناقش ذلك كربويا، ّاملناقشة صغروية ّ ّ. 
ّومناقشتها الصغروية يف املقام هو أن ناقل اخلرب السي د القـايض أمـري ّّ

ّحسني واملجلسيني مل يثبت عندنا أهنـم كـانوا عـارفني وخمتـصني بتمييـز  ّ
، ×خبارهم بنسبة الكتاب إىل اإلمـامإ ولذا ال يمكن القبول ب،اخلطوط

ّفعدم القبول باخلرب إنام ألجل املناقشة الصغروية ال الكربوية ّ ّ. 
ِه من أن املخـرب ّ هو ما أفاده املحدث النوري يف مستدرك:الوجه الثاين َّ

َّالذي أعطى الكتاب إىل املجليس األول قد أخربه ثقتان بأن الكتـاب هـو  ّ
ّإن الـسيد الثقـة الفاضـل القـايض أمـري >:  حيث قـال×لإلمام الرضا ّ

ً وأخربه بذلك أيضا ثقتان عدالن من ×َّحسني أخرب بأن هذا الكتاب له
 .)١(<×ّأهل قم أنه لإلمام

ّاز به عن الوجه األول هو أنـه ذكـر أن ثقتـني فهذا الوجه غاية ما يمت ّ ّ
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َّغري السيد أمري حسني قد أخربا بأن هذا الكتاب لإلمام الرضا ّ×. 
 :وهنا يمكن التعليق عىل مفاد هذا الوجه بنقطتني

ّ إن الثقتني املذكورين مل خيربا املجليس األول بنسبة الكتاب إىل :األوىل ُ َّ
ّ الـسيد أمـري حـسني وأن الـسيد أمـري ّ وإنام جاءا بالكتاب إىل×اإلمام ّّ

 .×َّم من جمموعة قرائن أن الكتاب لإلمامِحسني فه
ُثم حكي عن شيخني فاضلني صـاحلني >: ّوهنا يقول املجليس األول َّ

ّثقتني أهنام قاال أن هذه النسخة قد أويت هبا من قم إىل مكة املرشفة ّ َّ ّ>)١(. 
 .ّالوجه األولًوبذلك ال نرى جديدا يف الوجه الثاين عن 

ً يف حالة ثبوت كوهنام قد أخربا بذلك أيضا فهذا ال خيرج عـن :الثانية
ّ نظرا للفرتة الزمانية الشاسعة بينهم وبني اإلمام؛ًاإلرسال أيضا ً×. 

ّإن املجلـيس األول: يمكن أن يقال، نعم َّ ذكـر أيـضا أن الثقتـني +َّ ً
ــصل إىل ّذين جــاءا بالكتــاب قــاال أنــه موجــود عنــد آبائنــا إلــال ىل أن ي

ومـن كـان عنـده >:  وهذا واضح من عبارة املجليس إذ يقول،×اإلمام
ّالكتاب ذكر أنه وصل إلينا من آبائنا أنه تصنيف اإلمام ّ×>)٢(. 

ً هنا ال يـضيف شـيئا +ّه املجليس األولرَّولكن مع ذلك فإن ما ذك
دمنـا  ومـا ،ّننا ال نعرف من هم آباء هذين الثقتـني الـصاحلنيإذ إ ؛ًجديدا

ّ السـيام أن هـؤالء ،ُ خيرج اخلرب عـن اإلرسـالَّنجهل آباءمها فإن ذلك ال ّ
ًاآلباء واألجداد املجهولني يغطون مساحة ألف عام تقريبا ّ ُ. 

ً وهو يعتمد عىل مقدمة قد ذكرناها مسبقا:الوجه الثالث ّمفادهـا أن ، ّ
                                                 

 .١٦ص، ١ج: روضة املتقني) ١(
 .١٦ص، ١ج: روضة املتقني)  ٢(



 ٢٤٥ .....................................؛ الرواياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

ّ قد ذكـر يف املبـسوط أن أعـالم الطائفـة اعتـادوا أن +الشيخ الطويس
ّ إىل درجـة أهنـا لـو تغـريت ،ّتكون تأليفاهتم عىل أساس املتـون الـرشعية ّ

 +د الربوجـرديّوهذا ما دعا السي، )١(ّبعض مالحمها لتعجبوا من ذلك
ّإىل الفصل بني املسائل األصلية واملسائل الفرعية االجتهادية ّ ّ)٢(. 

 إىل) األب( لو جئنا إىل رسالة الـصدوق ،ّبعد ذكر هذه املقدمةواآلن 
وكذلك لو جئنـا إىل ،  بن بابويهّابنه واملعروفة برسالة أو كتاب رشايع عيل

ّفإنه عندما يـذكر ،  من ال حيرضه الفقيه واملقنع+كتايب الشيخ الصدوق
ّالفتاوى التي ال سند هلا فإننـا نجـد هـذه الفتـاوى مطابقـة لفقـه اإلمـام 

نـصوص  مجلة مـن ال+ّننا نجد يف كلامت الشيخ املفيدإبل ، ×الرضا
 ×التي ال سند هلا وال دليل عليها نجدها موجودة يف فقه اإلمام الرضـا

 .ّأو نجد ما هو مؤيد هلا
َّفإن هذا الكتـاب سـوف يكـون ، ّفإذا ضممنا تلك املقدمة إىل الذيل

عليه بام هو  ّوأهنم يعتمدون، ًمعلوما لدهيم بام هو كتاب حديثي ال فتوائي
 يف عوائـده +إلينا املـوىل النراقـيويف هذا الصدد ينقل . كتاب حديثي

ّوممـا يـشهد باعتبـاره : (ّكلمة من الفوائد الرجاليـة لبحـر العلـوم وهـي
وى ا مطابقـة فتـ×ّوصحة انتسابه إىل اإلمـام عـيل بـن موسـى الرضـا

ّالشيخني الصدوقني اجلليلني لذلك حتى أهنام قدماه يف كثري مـن املـسائل  ّّ
ّمن تقدمهام من األصحاب وعربا عىل الروايات الصحيحة وخالفا ألجله  ّ
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 .)١()يف الغالب بنفس عبارات هذ الكتاب
ّفإن هذا الوجه وإن كان أحسن حاال مما سبق، ّوعىل أية حال ً ّإال أنه ، َّ َّ

، ّنذكر منهم صاحب الفصول الغرويـة، نوقش من قبل مجلة من األعالم
 بـن ّحيث يستفيد من نكتة عدم ثبوت تقدم هذا الكتاب عىل رشايع عـيل

ُن هذا الوجه ال يثبت لنا اعتبـار الكتـاب إ: (لذا يقول ما مضمونه، بابويه َّ
َّأحدمها هو ما ذكـر مـن أن والـد الـصدوق أخـذ ، حيث يوجد احتامالن ُ

 ألحـد ّمعـني وحيـث ال، واآلخر هو العكـس، رشائعه من هذا الكتاب
عـم، لـو ن. ّ إثبات حجية هذا الكتـابإىلّاالحتاملني فإنه ال يمكن املصري 

ّ لدينا أن هذا الكتاب كان موجودا قبل الصدوق فإنه سـوف يمكـن ثبت ً ّ
 .)٢()م ذكرهّإثبات ما تقد

ّوربام ألجل هذه النكتة حاول صاحب املستدرك إثبات وجود نسخة 
 .)٣( تعود إىل زمان قبل الصدوقني×من كتاب فقه اإلمام الرضا

ًويمكن القول أيضا دعام ملا أفاده صاحب الفصول  ّالغرويـة مـن أنـه ً ّ
ُيوجد احتامل ثالث وهو أن الكتابني معا يمكن أن يكونـا قـد أخـذا مـن  ً َّ

 .ٍكتاب ثالث
ّوعليه فإنه ال يمكن االلتزام هبذا الوجه وإن كان ال خيلو من قوة ّ. 

ّ هو نفس الطريق الثاين الذي تقدم ذكره يف بحث رواية :الوجه الرابع
زدي من خالله تصحيح سـند روايـة ّحتف العقول عندما حاول السيد الي
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ّقـرائن التـي يتـضمنها املـتن  وذلك من خـالل املـتن أو ال،حتف العقول
 .سندها هو متنهاّفيكون الدليل عىل صحة 

  ّقرائن صاحب ا ستدرك إلثبات حجية ا كتاب
وقد حاول صاحب املستدرك أن يسوق مجلـة مـن القـرائن يف املقـام 

ّإلثبات حجية هذا الكتاب املن ّ  : منها،×سوب إىل اإلمام الرضاُ
 بـن موسـى ّيقول عبد اهللا عـيل: قال: ( جاء يف الكتاب عبارة:األوىل

 .×ّأنه كالم املعصوم:  وهذا يعني)١(...)ّالرضا أما بعد 
 .)٢(...) ن معا  أهل ا يت: (ّ أنه ورد يف آخر الكتاب هذه العبارة:الثانية
ُواعلمو{ جاء يف باب اخلمس :الثالثة َ ْ ٍا   ما غنمـتم مـن  ءَ ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ :  قـال)٣(}َ 

ّ ومـن الواضـح أن )٤()ًمتنانـا منـه ورمحـةاّ فتطـول علينـا :يقول اإلمـام(
 .^ عىل أهل البيتَّإالاالمتنان ال يكون 

ً أن رجال سأله قال يا بـن ×أروي عن العامل: (ّأنه ورد فيه: الرابعة َّ
 .)٥()ّرسول اهللا علمني

 من شهر رمضان هـي التـي ١٩قال ليلة : (ب جاء يف الكتا:اخلامسة
ّرضب فيها جدنا أمري املؤمنني  .<ّجدنا> وهنا تعبري رصيح بكلمة )٦()×ُ

                                                 
 .٢٠ص، فقه اإلمام الرضا)  ١(
 .٢١ص، فقه اإلمام الرضا)  ٢(
 .٤١، سورة األنفال)  ٣(
 .٢٩٣ص، راجع فقه اإلمام الرضا)  ٤(
 .٣٩٠ص،  فقه اإلمام الرضا)٥(
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 يف تقــديم )١(× عــن أيب العــامليرو( جــاء يف الكتــاب :الــسادسة
 .)٢()الزكاة
  اش الت   القرائن وما يرد عليهإ

 :ّواجلواب عن كل ذلك يمكن حرصه بإشكالني
ــكال األو ــن وضــع :لّاإلش ــون م ــاب أن يك ــذا الكت ــل يف ه ُ حيتم
هـذا مثـل ّوألجل حتقيق هدفهم املتمثـل بإدخـال ، ّالوضاعني املغرضني

ّفإهنم ذكروا فيه تلك القرائن ونـسبوه إىل ، كتاب يف مدرسة أهل البيتال
 وهـذا اإلشـكال قـد . فذكر القرائن جاء ألجل اإلهيام×اإلمام الرضا

ّ وذكـره الـسيد اخلـوئي يف مــصباح )٣(ّذكـره صـاحب الفـصول الغرويـة
 .ّ وقال إنه ال دافع له)٤(الفقاهة

 :ُولكن يمكن أن  يالحظ عىل هذا اإلشكال بام ييل
ًأوال ّ أننا يف هذا املجال بل يف جماالت الفقـه والرجـال إنـام نتمـسك :ّ ّ ّ

ّباالحتامالت العقالئية ال العقلية الدقيقـة ّومـن الواضـح أنـه بحـسب ، ّ
ًعقالئية سوف يكون هذا اإلشكال إشـكاال ضـعيفااالحتامالت ال ً َّن إإذ ، ّ

ّ وحسب الفـرض أهنـم -ٍاألطراف التي تريد وضع كتاب عىل أعداء هلم 
ِّ البد أن يكون لدهيم هـدف وغـرض يتمثـل بتـضييع احلـق -مغرضون ّ َّ

                                                 
ُطلـق ويـراد هبـا اإلمـام موسـى بـن ُت، ِ كلمة العامل الواردة هنا ويف القرينة الرابعة)١(

 ).ّمنه دام ظله (×جعفر
 .٢٢ص،  فقه اإلمام الرضا)٢(
 .٣١٣ص: ّ الفصول الغروية)٣(
 .٣٤ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٤(
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ّ وإال يكون وضعهم له جمر،وترويج الباطل ّوهنا نسأل أي غـرض ، د لغوّ
ملـا % ٩٨ًوضعهم للكتاب ونحن نجده مطابقـا بنـسبة ر ّهنا يمكن أن يرب

َّنه بعد التحقيـق ثبـت أن املواضـع إّعليه املشهور من فقهاء اإلمامية؟ بل  ّ
 .التي كانت خمالفة ملا عليه املشهور مل تتجاوز ثامنية مواضع ال أكثر

ّأي كتاب من كتبنا احلديثية ال توجد فيه مثـل هـذه  :ًولنا نسأل أيضا ّ
ّ بل أي كتاب من كتبنا احلديثية ال تتجاوز خمالفاته للمـشهور املخالفات؟ ّ

 ذلك العدد املذكور؟
ّ أن الوضع يف األعم األغلب يكـون يف العقائـد ال يف الفـروع:ًثانيا ّ ،

ّولذا نجد املحقق اخلونساري يستبعد مثل هذا اإلشكال املتمثل بالوضـع  ّ
فهو ال يقبل ، حابناَّحيث يرى أن هذا الكتاب من تأليف فقهاء قدماء أص

ً ولكنه ال يقبل أيضا هتمة الوضع×ّأنه من تأليف اإلمام ّ)١(. 
ّ وهو ما أفاده صاحب الفصول الغروية وأشـار إليـه :اإلشكال الثاين

ّوهو إشكال تنزيل عن اإلشكال األول، ًصاحب املستدرك أيضا ّ  إذ يقول ؛ٌ
ّإن هذه القرائن إنام تتم يف صـورة نفـي ودفـع اإلشـكال  ّ ّ وأمـا يف ،ّاألولّ
ًصورة استحكامه فإنه ال يبقى معنى للبحث يف القرائن ّ. 

ّفإن صاحب الفصول الغروية قد تصدى لإلجابة عن ، ّوعىل أية حال ّ َّ
 .ً أيضا+د اخلوئيّتلك القرائن ومن بعده السي

فهي ...) ّعيل بن موسى أما بعد: قال: ( وهي قوله:ّأما القرينة األوىل
 وذلـك جلـواز أن ×ن املراد هو خصوص اإلمـامليست رصحية يف كو

                                                 
 .٢٦١ص، ١ج، خامتة املستدرك، راجع)  ١(
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 أو وجـده ×اإلماممن ف الكتاب قد سمع احلديث املذكور ّيكون مؤل
املوجـودة يف ) ّأما بعـد( فنقله عنه بنفس الصيغة فحافظ عىل كلمة هّبخط
 .ّ ملناسبتها ألول الكتاب×كالمه

ّ هذا نوع من التدليس واإلهبام بأنه لإلمام الرضا:فإن قيل ٌ×. 
ّ بأنه سوف يرد يف الكتاب بعض العبائر الدالة عـىل أن الكتـاب :ناقل ّ ّ

روى عـن بعـض العلـامء( من قبيل قرينة ؛×ليس لإلمام ) ي وأرو،ُـوي
 .ونحو ذلك

ّرضب جد: (وهي، ّوأما القرينة الثانية ّفإنـه ...)  أمري املـؤمنني ّنا عيلُ
ًغاية ما تثبته هو الالزم األعم وهو كون املـتكلم علويـا ّ  وهـذا ال يثبـت ،ّ

 .×كونه اإلمام الرضا
ّثم ينتقل األصفهاين ليتكلف يف مناقشة القرائن األخرى مثل قرينـة َّ :

ونحو ... ) ّيبُأ(ّمصحفة عن كلمة ) أيب(َّحيث يقول إن كلمة ) أيب العامل(
 .ّذلك من التكلفات

ّن خالصة ما يريـد قولـه األصـفهاين يف فـصوله الغرويـةإ َّ أن هـذه :ّ
 وبـذلك ال تثبـت نـسبة الكتـاب إىل ،ّتثبت أكثر من الالزم األعمال القرائن 

 .×اإلمام الرضا
ّوأمــا الــسيد اخلــوئي فإنــه يقــول ّ َّلنفــرض أن الكتــاب لــيس مــن >: ّ

ّفهل يصح أن نتمسك بقولـه، ّجمعوالت الوضاعني نحـن معـارش أهـل : ّ
؟ أليس ×لتصحيح كون الكتاب لإلمام، ّأو جدنا أمري املؤمنني، البيت

ًفه رجال علويا بمكان من اإلمكان؟ّاحتامل كون مؤل ّ ً>)١(. 
                                                 

 .٣٤، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
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ّهذا مـا ذكـر يف الـرد ّوالواقـع أهنـا لـو كانـت قليلـة ،  عـىل القـرائنُ
ّولكنهـا كثـرية ،  ألمكـن معاجلتهـا+ّومنحرصة بام ذكره السيد اخلوئي

َّثـم ) وروي عن أيب العـامل، قال أيب العامل(ويصعب دفع بعضها من قبيل 
فلو كان القائل غري معـصوم فـام قيمـة احلكـم ، كم الرشعييأيت ذكر احل
 .الذي يذكره

ُهذا ما يمكن قوله يف موضع القـرائن التـي ذكـرت ألجـل حتـصيل 
ّالظن الوثوقي أو االطمئنان بأن هذا الكتاب هو لإلمام الرضا ِّّ×. 

 
ُهذا ويف قبال القرائن املقربة إلثبات الدعوى ذكرت هنالك مجلة من  ّ

ّملبعدات من قبل النافني حلجية الكتابا ّ ّوقد ذكرها الـسيد اخلونـساري ، ّ
 .)١(ٍيف رسالة له

 ّمبعدات صاحب الفصول
ّيمكن تلخيص املبعدات التي ذكرها الشيخ حممد حسني األصـفهاين  ِّ ُ

 :)٢(ّيف فصوله الغروية بام ييل
ّاملبعد األول  الشـتهر بـني × لو كان هذا الكتـاب لإلمـام الرضـا:ِّ

 من قبيل الفضل بن ×ّأو عىل األقل بني املعارصين لإلمام، ألصحابا
وسـعد بـن ، وأمحد بن عبد اهللا الربقي، ّ وأمحد بن حممد بن عيسى،شاذان

 .عبد اهللا األشعري وأقراهنم
 يف الفهرس + عندما نرجع إىل كلامت الشيخ الطويس:ِّاملبعد الثاين

                                                 
 .فام بعد، ١٠ص: رسالة يف حتقيق كتاب فقه الرضا)  ١(
 .٣١٣ -٣١٢ص: ّلفصول الغرويةا)  ٢(
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ّمصنف ئة ثالثامّه ألف ّ أن+وغريه نجده يقول يف ترمجة الشيخ الصدوق
ّ فلو كان هذا الكتاب قد وصل إليه بعنوان أنـه .ّوأنه مجع كلامت السابقني

 اإلشارة له يف مـصادر كتـاب مـن ال در بهّ فإنه كان جي×لإلمام الرضا
ّوال أقــل مــن اإلشــارة إليــه يف كتابــه املتعلــق باإلمــام ، حيــرضه الفقيــه ّ

 .× ن أخبار الرضاو وهو عي×الرضا
ّ هو أن الكتاب يضم جمموعة من الروايـات املتعارضـة :د الثالثِّاملبع َّ

 .)١( مل يعاجلها×ّوأن اإلمام، التي ال يمكن اجلمع بينها
ِّومن الواضح أنه لو أمكن االلتزام بمثل هذا املبعد فهذا يعني رسايته  ُ ّ

 فهـل يكفـي ذلـك يف إسـقاطها عـن ،ة األخـرىيـإىل مجيع كتبنـا احلديث
 االعتبار؟
 ّ ملوارد املعارضـة فـذلك ألن×ا بخصوص عدم معاجلة اإلمامّوأم
 . قد وضعوا ضوابط للعالج يف أماكن أخرى^ّاألئمة

ّن املثبتني حلجية الكتاب ال يلتزمون مجيعا بأنه من تصنيف اإلمام إَّثم  ً ّّ ّ
ٌ نظري ما هو موجود ، مجعها العلامء من بعده×ّوإنام كلامته، أو بإمالء منه
 .غةيف هنج البال

 ملـا خفـي عـن أوالده × لو كان هذا الكتاب لإلمام :ِّاملبعد الرابع
 .^ املعصومني

ّل دعوى عدم معرفة األصحاب به ولكن فيام يتعلق وفمن املعقول قب
ًإذ لـو كـان موجـودا ألحـالوا ،  تكون الدعوى غري مقبولـة^بأوالده 

 .ّوكل هذا مل حيصل، الشيعة إليه
                                                 

 .٣١٢ص، ّالفصول الغروية)  ١(
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 ×ّ بأنه لو كان مـن رشـحات اإلمـامد اخلونساريّوهنا يقول السي
ّطلع عليه مجلة من قدماء فقهاء اإلمامية وملا بقي يف زاوية اخلمول مـدة ال ّ ّ

 .تقرب ألف عام
ًثم يقول بأنه لو كان موجودا ألخرب عنه أهل البيت ّ   كام أخـربوا^ َّ

ّخاصة وأن فرصة النقل كانـت ، × وكتاب عيل÷عن صحيفة فاطمة ّ
ّن عامة إحيث ، من قبلُمتاحة بشكل مل يعهد   قد عاشـوا البيتأهل أئمة َّ

ّيف تقية مكثفة و ّ مل تتوفر كام تـوفرت ×ّن فسحة الكالم واللقاء باإلمامإّ ّ
فاملقتـيض لإلعـالن ، × ومـن بعـده اإلمـام اجلـواد×لإلمام الرضا

ّوحيث إنه مل ، ٌوالتعريف بالكتاب موجود واملانع من عدم وصوله مرفوع
 .×يل بدفع دعوى نسبة الكتاب لإلمام الرضا فهذا كف^يصل عنهم

ّوعىل أية حال فإن السي َّّ ًد اخلونساري قـد ذكـر كالمـا مهـام يف املقـام ٍ ّ ً
ّمفاده أنه ليس بصدد نفي نسبة الكتاب لإلمام الرضا ّوإنـام بـصدد ، ×ُ

 أو ثقة أو اطمئنان بنـسبة ّإسقاط ما يمكن أن حتدثه قرائن املثبتني من ظن
، ّوطريقنا يف إسقاط ذلك هو إجياد قرائن مـضادة، ×مامالكتاب إىل اإل
ّوذلك ألنا ال نريد أن نثبت بذلك عدم >: نساري يف رسالتهولذا يقول اخل

ّبل املقصود أن هذا مما يوجـب الظـن، كونه منه عىل سبيل القطع واليقني ُ ّ َّ 
ّوأقل ما يقتضيه ذلك أنه يمنع مؤيـدات طـرق ، القوي بعدم صدوره منه ّ ّ

د اخلونـساري حـاول أن جيـد ّفالـسي، )١(< بذلكّت عن إفادهتا الظنالثبو
ّحالة توازن بني قرائن اإلثبات وبني ما أفاده من املبعـدات  حيـث ذكـر )٢(ُ

                                                 
 .٢٤ -١٠ص، رسالة اخلونساري)  ١(
ّومن هنا يفهم أن القضية ليست قضية مفردات ف)  ٢( ّ ّقول عن واحدة منها أهنا حجة نُّ ّ
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ّمبعدات أخر غري ما ذكرها صاحب الفصول الغروية سوف نقف عندها  ُّ ُ
ّبعد أن نجيب عن مبعدات صـاحب الفـصول حيـث يمكـن أن نـذكر ، ُ

 :ِّقوض يف الرد عىل ذلك منهاجمموعة من الن
عن حممد بن سنان، عـن إسـامعيل >ّ أنه جاء يف روضة الكايف :لّواأل
 أنه كتب هبذه الرسالة إىل أصحابه وأمرهم ×، عن أيب عبد اهللابن جابر

دارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل هبا وكانوا يضعوهنا يف مساجد ُبم
 .)١(<يهابيوهتم فإذا فرغوا من الصالة نظروا ف

، ِّوبحسب العادة كان ينبغي أن تصل إلينا هذه الرسـالة بعـدة طـرق
 من االهتامم هبا ×ًنظرا ملا أبداه اإلمام، ّوأن نجدها يف معظم املصنفات

َّمع أهنا مل تصل إلينا إال عن طريـق الروضـة ويف ذلـك يقـول صـاحب ، ّ
هـذه ، كـان الـالزم وصـول وعىل ما ذكره من قـضاء العـادة> :املستدرك

فات ّ، ووجودهـا يف أغلـب املـصنالرسالة إلينـا بأزيـد مـن ألـف طريـق
. )٢(<... وال أثـرٌ، مع أنه ليس هلا يف غري الروضة عنيواجلوامع املناسبة هلا

                                                                                                                   
ّوعن األخرى أهنا ليست بحجة ّوإنام القضية هي مجع قـرائن مـن الطـرفني لكـي ، ّ ّ

ّومن هنا ينبغي أن يعلم أن مسألة مجـع القـرائن ، لطرف الراجحّيتسنى لنا معرفة ا
ّهي من أهم املسائل الرجالية ّأما أن نوثق رجال ألن النجايش ، ّ ًّ  قـال عنـه -ً  مثال-ّ

ّأو نسقط آخر ألنه قال عنه أنه ليس بثقة، ّأنه ثقة ّإنـام ، فهذه طريقة ليست صـائبة، ّ
ّجال مل يقل أحد عنه أنه ثقـة وهـو ثقـة ّفلعل ر، الصائب واملجدي هو مجع القرائن ٌ ً

ُلكنه مل يكن عنده حضور يف األوساط الدينية لكـي يعـرف وتعـرف وثاقتـه ّ ّفـإن ، ّ
ّاملجهول هو عنوان أعم من الوثاقة وعدمها   ).منه دام ظله(ٌ

 .٣٩٧ص، ٨ج: روضة الكايف)  ١(
 .٢٦٣ص، ١ج: مستدرك الوسائل)  ٢(
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ٍ هبا مل تصل إال بطريق واحد×فتلك الرسالة مع اعتناء اإلمام  فكيـف ،َّ
 .َ الذي مل يلق مثل تلك العناية×بفقه اإلمام الرضا

ّربام يقال إنام يتم النقض فيام إذا صحت روايـة الروضـة والتـي ، نعم ّّ ّ
ّأما يف صورة عدم متامية الـسند فـال يبقـى معنـى ، تذكر موضوع الرسالة ّ

 .للنقض هبا
 :وجواب ذلك

ًأوال ّ أنه حتى يف صورة عدم ثبوت متامية السند فإهنـا سـوف تبقـى :ّ ّ ّ ّ
 .ّرواية ولكنها ضعيفة السند

ّاألول ، ُ الرواية قد ذكرت يف روضة الكايف بثالثة طرقّ أن هذه:ًوثانيا
ّوأما الثالث فهو معتـرب عنـد مـن يوثـق حممـد بـن ، َوالثاين غري معتربين ّّ ُ

 .)١(ونحن نرى وثاقته، سنان
َّ ومن النقوض أيضا أن كثري:ثاينال ّ من أصحاب األئمـة قـد صـنفوا ًاً

َّكتبا عديدة من قبيل حممد بن مسلم وزرارة وقد ضم ّ ّت أصـوال أساسـية ً ً
 . ومع ذلك مل يصلنا منها يشء،َّتتعلق باملذهب

ًوبذلك يندفع املبعد األول والثـاين معـا ّ ِّ َّحيـث إنـه ال مالزمـة بـني ، ُ
َّ خـصوصا إذا ثبـت أن ،صدور الكتاب وبـني انتـشاره بـني األصـحاب ً

 .ً كتب الكتاب ألحد تالمذته وأخذه التلميذ وذهب به بعيدا×اإلمام
َّ فـإن الكتـاب مل يـصل إليـه ولـذا مل +بخـصوص الـصدوقّوأما 

                                                 
ومن أهـل ،  وثقاته×ّ سنان من خاصة اإلمام الكاظمّيعترب الشيخ املفيد أن ابن)  ١(

منـه دام (ّوكذلك يرى العالمـة املجلـيس وثاقتـه يف بحـاره ، الورع والعلم والفقه
 ).ّظله
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ّ أو أنه وصل إليه ولكنه مل يكـن هبـذا العنـوان كـام هـو احلـال يف ،يذكره ّ
ّالصحيفة السجادية وهنج البالغة واألدعية املعروفة عنـدنا فإهنـا كانـت  ّ

وعليـه فالـذي ، ّموجودة ولكنها ليست هبـذه العنـاوين املعروفـة عنـدنا
بـل يمكـن ،  هو مـضمون الكتـاب دون عنوانـه+قووصل إىل الصد

ّإقامة الدليل عىل وقوف الشيخ الصدوق عىل الكتاب حيث أنه نقل عنـه 
 يف +وكـذا الـشيخ املفيـد، )املقنع(و، )من ال حيرضه الفقيه( :يف كتابيه

 .)املقنعة(
ّوأما بخصوص املبعد الثالث فإنه يمكن القول يف دفعة من أنه دعوى  ّ ِّ ُ ّ

َّحيث ال يمكن إثبات أن األئمة قد أرشدوا من قبـل ، االستقراءال يقبلها 
فال يوجد إمام ، ّإىل كتب عندما توجه إليهم أسئلة أو إىل األئمة من قبلهم

 كـان ×ًفمن يطلب دعاء من اإلمام الرضـا، أرجع سائليه إىل إمام قبله
َّبـل أن اإلرجـاع إىل ، ×ّال أن يقول له ارجع إىل جدي السجاد، يعطيه

ّن هم قبله قد يضعف مـن شخـصية اإلمـامم َّاللهـم إال إذا طلـب ، ×ّ
ِّالسائل منه أن يذكر له حديثا عن آبائه أو عن جده الرسـول األكـرم ً’ 

 .فذلك حديث آخر
ّويمكن أن نضيف أيضا أن اإلمام ّ عنـدما يكتـب كتابـا فإنـه ال ×ً ً

ّيتجاوز النسخة الواحدة والتي ربام ضاعت أو أخفيت تقية  كانـت فلـو، ُّ
، ًتوجد منه ألف أو مائة نسخة لكـان مـا قيـل يف عـدم وصـوله معقـوال

ًأضف إىل ذلك أن عدد الذين جييدون القراءة والكتابة قليل جدا َّّ  فكيف ،ُ
ّحييل الناس إىل مراجعة كتاب وهم يف األعم األغلب أميون؟ ِّ ُ!  
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  )١(د ا و ساريّمبعدات ا سي
ًأوال أكثر أحكام هـذا الكتـاب هـي َّ أن +ّ يرى السيد اخلونساري:ّ

 ملا احتاج × فلو كانت لإلمام.وتذكر بدون سند، ّمن مرويات صاحبه
فلـامذا يـسنده ،  إمـام معـصوم×فهـو، أن يقول روي وروى ومـروي

 !إليهم؟
ّغالبها مراسيل التي عرب عنها بألفاظ > :ّولذا يقول السيد اخلونساري

ّتبعدها عن درجة املراسيل املعتربة كألفاظ ر وال خيفى عىل ... وى وروي ُ
ّمن تتبع األخبار والحظ سياق كلامت األئمـة األطهـار وخـصوص مـا 

ّ ومن تقدمه أن أمثال ذلك ال تكون صـادرة ×صدر عن موالنا الرضا ّ
 .<عنهم وما ينبغي

َّن هذا الكتاب يذكر أن اإلمام الرضاإ :ًثانيا ّ قـد كنـى عـن آبائـه ×ّ
 وبـذلك ، وهذا مل يكن مـن سـرية آبائـه،خال... بالعامل وبالفقيه والعلامء 

 إىل ما قبل اإلمـام ^ّفإن ديدهنم، ×َّنستكشف أنه ليس لإلمام الرضا
ّهم فـإهنم يـذكروهنم ءعنـدما يـذكرون آبـا) ل اهللا فرجه الرشيفّعج(ّاحلجة 

 .بأسامئهم الرشيفة
ّومن الواضح أن ما ذكره السيد اخلونساري جمر ّ ، د دعاوى بـال دليـلَّ

َّن اإلمـام أ مل يستعملوا لفظ العامل والفقيـه؟ و^َّن أهل البيتأفمن قال 
 هو الذي استعمل ذلك بعـدما وجـد الفقهـاء )ل اهللا فرجه الرشيفّعج(احلجة 

 ؟^يستعملون ذلك يف التكنية عن آبائه
َّ أن علامئنـا األعـالم عنـدما نراجـع :بل يمكن القول أكثر من ذلـك

                                                 
 .٢٤ص، ّرسالة السيد اخلونساري)  ١(



 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٥٨

 

ًجـدهم يعقـدون فـصال كـامال ّطريقتهم يف تصنيف الكتـب الرجاليـة ن ً
ُيــرشحون فيــه الكنــى حتــى ال يقــع االشــرتاك بــني أســامئهم وكنــاهم  ّ ُ

 ويف أصحاهبم يف ^ًفلو مل يكن مستعمال ذلك يف كلامهتم، ^وألقاهبم
 زمن احلضور فلامذا عقدوا مثل تلك الفصول؟

 ًذكرون كثـرياُـأن األئمـة ياعلـم >:  يف يقول+ولذا نجد األردبييل
 وأبو احلسن ...ز االشرتاك ّميُناهم ويُ كّبنيُن يأث ّنبغي للمحدنى فيُبالك

 لكـن املطلـق ي والرضا والنق،زين العابدين والكاظماإلمام مشرتك بني 
 .)١(< ... والعامل والفقيه والعبد الصالح ول واملايضّهو الكاظم وكذا األو

  ّمبعدات ا سيد ا و 
ّأخريا ويف خامتة القول األول ّبعـدات التـي ذكرهـا الـسيد ُ نـذكر امل،ً ِّ
 عـىل ّإن يف الكتاب قرائن قطعيـة تـدل> :اخلوئي يف مصباح الفقاهة نحو
كـرت فيهـا ُ، بـل هـو رسـالة عمليـة ذ×عدم كونه ملثل موالنا الرضـا

أكثر ّن إ، كيف وفتاء، كام يظهر ملن يالحظه والروايات بعنوان اإلىلفتاوا
، نقـل عـن الـرواةمـا ا ّ، وأمـا ونحومهـيروأووي ُا بعنـوان رّمإرواياته 
 عن ابـن أيب عمـري وزرارة ً، فإنه ينقل فيه كثريا يف آخر الكتابًخصوصا

 .)٢(< ...د بن مسلم ومنصور وغريهمّواحللبي وصفوان وحمم
ُومراد السيد اخلوئي هو أنه مل يعهد عن األئمة ّ أهنم ينقلـون عـن ^ّّ

 .ولَّ إىل أن مؤلف الكتاب شخص جمه+الرواة ولذا يذهب
                                                 

 .٤٦٢ص، ٢ج: جامع الرواة)  ١(

 .٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٢(
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َّأنه قـد ثبـت حتـى عنـد النـافني حلجيـة الكتـاب أن : وجواب ذلك ّ ّ ّ ّ
ّالروايات املنقولة يف آخر الكتاب إنام هي أجزاء من نوادر أمحد بـن حممـد  ّ

ّوهذا املعنى ذكره الـسيد اخلونـساري يف رسـالته التـي كتبهـا ، بن عيسى
د ُمن مجلة ما عثرت عليه بعـ>:  إذ يقول×بخصوص فقه اإلمام الرضا

ّميض سنني عديدة من تأليف الكتاب أين وقفت عىل كتاب نوادر أمحد بن  ُ
سندة  ُـحممد بن عيسى األشعري القمي فوجدته مطابقـا هلـذه األخبـار امل ً ّ ّ
َّاملذكورة يف الكتاب وقد حصل يل الظن القوي بل املتاخم للعلم بأن هذه  ّ ّ

 .)١(<األخبار مأخوذة من كتاب النوادر
ِّومن املبعدات ا  يـسأل أبـاه ×َّ أن اإلمـام:ّألخرى للـسيد اخلـوئيُ

ّ أو أن الزمهـا نـسبة × أسئلة ال تليق بمقام اإلمـام×اإلمام الكاظم
ــام ــل إىل اإلم ــه×اجله ــري قول ــدر× نظ ــاب الق صــف يل : ( يف ب

ّإىل غري ذلك مما نقله املحدث النوري يف خامتة املستدرك، )٢()منزلتني ّ)٣(. 
ًويمكن دفع هذا املبعد أيضا ِّ َّإذ مما ال خيفـى أن املـسائل التـي جـاءت ، ُ ّ

ًبلسان أن أحد األئمة يسأل إماما آخر كثرية جدا ً وغري خفـي مقالـة أمـري ، َّ
 )٤()ّ  باب يفتح   ألف باب،  ألف باب’ّعلم  رسول اهللا: (×املؤمنني

                                                 
 .٢٥ص، ×ا رسالة اخلونساري يف فقه اإلمام الرض)  ١(
ّ تبعا ملا جاء يف الفصول الغروية ص٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٢( ً٣١٢. 
 أجرب ×سألت العامل (: ×والتي منها قوله ، ٢٩٣ص، ١ج: خامتة املستدرك)   ٣(

هـو : ّففوض إليهم؟ فقال: ُفقلت. ّاهللا أعز من ذلك: اهللا العباد عىل املعايص؟ فقال
 ...).املنزلة بني املنزلتني فصف لنا : فقلت له. ّأعز من ذلك

 .٧ح، ١٠١ص، ١ج: فرائد السبطني)  ٤(
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 ؟ - والعياذ باهللا-ًفهل كان أمري املؤمنني جاهال 
 . مع مقامهفهذا ال يتناسب، فإن قلنا كذلك

ًإنه كان عاملا كان تعليم الرسول: وإن قلنا ، ً له حتصيال للحاصـل^ّ
 .وكال االحتاملني باطل

ُإذا نـاجيتم ا رسـول  قـد وا {: ّوشاهد آخر مما جاء يف ذيل قوله تعـاىل  َ َ ََ ُ  ْ ُ ْ َ َ
ِ

   َ ْ ًيدي  ـوا م صـدقةَ َ َ َ َْ ُ َ ْ َْ  تثـل هلـا سـوى أمـريم التـي مل ي)١٢آيـة : املجادلـة( }َ
ُ ثم نسخت اآلية×املؤمنني  عـرشة ×وقد كان عنـد أمـري املـؤمنني، َّ

كيف أدعو : ×قوله> :وسأله عرش مسائل منها’ ّدراهم قدمها للنبي
 اهللا؟

 .با صدق وا وفاء: ’ قال
 ما أسال اهللا؟: ×قال
 .العافية: ’قال

 فام الراحة؟ : ×إىل أن قال
 .)١(<ا نة: ’قال

َوما تلك  يمينك يا و {: × موسىّبل إننا نجد اهللا تعاىل يسأل ُ َ ََ َِ ِ ِ
ْ ِ َ َ{ 

، ال تكشف عن جهل سائلها،  هذه وغريهاَّوعليه فإن األسئلة )١٧: طه(
ّوإنام تكون لغرض إلقاء احلجة أو بيـان موقـف لألمـة ّ ّأو أهنـا مرتبطـة ، ّ

حيــث ال يمكــن أن يــأيت إىل أمــري ، ُبمراتــب عليــا مــن مراتــب الفــيض
َ إال من قبل الذي كان قبله أو الالحق له×املؤمنني ِ َّ. 

                                                 
 .٢٩٠ص، ١ج، خامتة املستدرك)  ١(



 ٢٦١ .....................................؛ الرواياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

 
ِّأما أهم املبعدات التي تذكر يف املقـام  ُ ّ َّهـو أن الكتـاب اشـتمل عـىل فّ

جمموعة من األحكام مل يقل هبا أحد من األصحاب بل مل يقل هبا أحد من 
ّالعامة لكي يمكن محلها عىل التقيـة ّ الـسيد اخلـوئي يف ويف ذلـك يقـول، ّ

ه ذكر فيه من األحكام املتناقضة وما خيالف مـذهب الـشيعة ّأن> :مصباحه
ا ّ ممـً ملا ورد يف هذا الكتاب أيـضا؛ ومحلها عىل التقية بدهيي الفسادبكثري،

 .)١(<، كام يف املتعة عليهمزراءواإلالفها بل تكذيبهم خي
ّوالتي عرب عنها السيد اخلونساري يف رسالته ً كثـريا مـن أحكـام ّأن> :ّ

 ومجلـة ،ّذلك الكتاب مما خالف مجلة من رضوريات املـذهب وقطعياتـه
ًمنها مما ال يناسب شيئا من قواعد مذهبنا وال شيئا من قواعد املخـالفني ً ُ ّ، 

ُوكثريا منها مما ال يساعد ما عليـه معظـم أصـحابنا ّ  وال مـا انعقـد عليـه ،ً
 .)٢(<...مصار عصار واألإمجاعهم يف سائر األ

ّوالواقع أن املتتبع للكتاب ال جيـد أكثـر مـن سـت ّ ة أو سـبعة مواضـع َّ
وكم ، ّخيالف فيها هذا الكتاب ما هو متعارف ومشهور بني علامء اإلمامية

ُهلذا من نظري يف كتبنـا احلديثيـة األخـرى ّوال نـدري ملـاذا يعـرب الـسيد ، ّ ُّ
وهو غري ، ثريةُاخلونساري بذلك التعبري الذي يفهم منه وجود خمالفات ك

 .ّالبتةصحيح 
ّفإنه قد تقدم نقض مفاد هذا املبعد األخري، ّوعىل أية حال ّ حيث قلنا ، ّ

ّإن املخالفات مل يسلم منها أي  كتاب مـن كتـب احلـديث املعتـربة وغـري َّ
                                                 

 .٣٨ -٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ١(
 .٢٥ص: الرضارسالة اخلونساري يف فقه اإلمام )  ٢(
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 .املعتربة
ّثم من قال إن موارد التقية منحرصة بمطابقة ما عليه العامة ناهيـك ، ََّّ

ّعام ورد عنهم أهن ًم قد أوقعوا اخلالف بـني شـيعتهم حفاظـا علـيهم مـن ّ
ُومن ذلك أنه قد سئل اإلمام الكاظم، األعداء  عن هـذا االخـتالف ×ّ
ــك ب ــم>: ×فقــال ــت ذ  ــا فعل ــتم   أ ــر واحــد أل، أن ــو اجتمع  

ُ
خــذ ٍ

 بعد أن شكا لـه ×وقريب منه ما ورد عن اإلمام الصادق. )١(<برقاب م
 .)٢(<ذ ك من قب >: فقال ،همأحد أصحابه وقوع اخلالف بين

ّهذا وقد عرفت أننا ال نريد بمناقشاتنا للمبعدات املتقدمة وإس ِّّ اطها قُ
ّ وإنام ×ّعن االعتبار إثبات صحة صدور هذا الكتاب عن اإلمام الرضا

ِّاهلدف األسايس من ذلك هو إثبات ضعف هذه املبعدات ُ. 
ّ حجية الفقه ّوبذلك نكون قد انتهينا من القول األول الذي ذهب إىل

وقد ،  ولو بإمالء منه×ّالرضوي وصحة نسبة الكتاب إىل اإلمام الرضا
ِّعرفت أن أغلب املبعدات اآلنفة الذكر ال يمكـن االعـتامد عليهـا لنفـي  ُ ّ

ّحجية الكتاب ًهنا ال تصلح أن تكون مانعا عن مقتىض إ: ٍوبعبارة أخرى، ّ ّ
ّاحلجية فيام إذا سلمنا بوجود احلجية أو ث ّ ّ  .بوهتا هلذا الكتابّّ

  مناقشة القول  اآلخر ن
 وهو كون هذا الكتاب هو نفس رسالة عـيل بـن بابويـه :القول الثاين

وقد ذهب إىل هذا ، ّالقمي إىل ولده الصدوق واملعروف برشائع ابن بابويه
                                                 

 .٢٣ح، ٢٣٦ص، ٢ج: بحار األنوار)  ١(
 .١٤ح، ٣٩٥ص:  علل الرشائع)٢(
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القول املريزا عبد اهللا األفندي األصفهاين يف كتابه ريـاض العلـامء حيـث 
ُ إىل ولده فظني أنه بعينه مـا هـو اآلن يعـرف بالفقـه ّوأما الرسالة>: يقول ّ ّ

ُالرضوي ألنه ينادي عىل ذلك سياق ذلك الكتاب  ّ...>)١(.  
ّأنه يف قبال هذه الدعوى يمكن أن توجد دعوى أخرى الواضح ومن 

ّلعلها تكون مقدمة عىل دعوى صاحب رياض العلـامء وهـي أن رشايـع  ّ ّ
 إذاّ خاصـة ،×اإلمـام الرضـاعيل بن بابويه قد أخذت من كتـاب فقـه 

ّعلمنا أن رسالة ابن بابويه تكمن قيمتها يف كوهنا منقولة أو مـأخوذة مـن 
 .×فقه اإلمام الرضا

ُوعىل أية حال، فإنه قد وجدت عدة مبعدات هلذا القول الثـاين منهـا  ّ ّ ّ
ّأنه جمرد دعوى بال دليل، ثم كيف حتول اسم عيل بن موسى  ّ  عـيل بـن إىلّ

ّ بأن كلمة - قبلنا بالقول الثاينإذا - ذلك ينبغي أن نلتزم إىل بابويه، إضافة
ّ من وضع النساخ، ناهيك عام جـاء يف الكتـاب مـن عبـارات ال <الرضا> ّ

 منهـا ؛ّيمكن بأي حال من األحـوال أن تكـون صـادرة مـن ابـن بابويـه
ُّرضب جد> ّفتطـول علينـا ... ّإين أروي عن أيب العامل ... نا أمري املؤمنني ُ
 نـداوم عليـه نحـن معـارش أهـل ّوهـذا ممـا... ًلك امتنانا منه ورمحـة بذ

 .)٢(<...البيت
فكيف يمكن اجلمع بني ما يقوله األفندي وبني هذه القرائن احلاكمة 

ّ وليس عيل بن بابويـه؟ خاصـة ونحـن نعلـم ×ّبأن قائلها هو املعصوم
ًجيدا أن ابن بابويه ليس علويا ّ ً. 

                                                 
 .٣١ص، ٢ج: ًوأيضا، ٩ ص،٤ج،  رياض العلامء)١(
 .راجع كتاب فقه اإلمام الرضا واهلوامش السابقة التي ذكرت يف هذا الفصل )٢(
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ّ كل ما تقدمإىلهذا  ّذكـر صـاحب املـستدرك إشـكالني عـىل مـدعى  فقد ،ّ
 :األفندي

 <...يا بني افعل كذا وكذا > :ّ هو أن ابن بابويه يقول يف رسالته:ّاألول
ًوهذا القول ال نجد له عينا وال أثرا يف الفقه الرضوي ً. 

ّ هو أن مجلة مـن الفتـاوى الـواردة يف رسـالة ابـن بابويـه ال :والثاين
 .)١(نجدها يف الفقه الرضوي

 .تهّكر عدم صحُهذا خالصة الكالم يف القول الثاين وقد عرفت مما ذ
، هو بنفسه كتاب ×ّ وهو أن كتاب فقه اإلمام الرضا:القول الثالث

 )٢(ّالتكليف الذي ألفه حممد بن عـيل الـشلمغاين املعـروف بـأيب العـزاقري
ّوهذا االحتامل بعيد أيضا نظرا ملا تقدم من وجود تلـك القـرائن، ثـم إن ً ًّ 

ّرض عىل احلسني بن روح السفري الثالث لإلمام احلجـة ُهذا الكتاب قد ع
ّنه كله صـحيح إ :فقال عنه) ّعجل اهللا فرجه(بن احلسن   موضـعني أو َّإالّ
ّ، ومن الواضح أن هذه الشهادة ال تنسجم مع دعـوى كـون )٣(ثالثة منها

د هبذا ّ هذا وقد تفر،كتاب فقه الرضا هو نفسه كتاب التكليف للشلمغاين
ّ حيث ألف رسالة هبذا اخلصوص أسامها +د حسن الصدرّالقول السي

 <)فقه الرضا(فصل القضاء يف الكتاب املشتهر بـ>
ّتتميام للفائدة نذكر بإجياز دليله عىل ذلك وهو أن الشلمغاين قد تفرد  ّ ً

                                                 
 .٣١٥، ص١ج: خامتة املستدرك )١(
ّيعترب هذا الشخص من مجلة األشخاص الـذين ادعـوا الـسفارة لإلمـام الغائـب  )٢(

ُوقيل إنه تاب يف أخريات حياته) ّعجل اهللا فرجه(املنتظر  ّ. 
 .٢٥٢-٢٥١ص: الغيبة للشيخ الطويس )٣(
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 وهـي ، كتاب من كتب األحاديث األخـرىّأيبنقل أحاديث مل توجد يف 
 وقـد أثبـت +ًلتي أشار إليها إمجاال احلـسني بـن روح اةاملواضع الثالث

  موجودة يف كتاب فقه اإلمامةّد حسن الصدر أن هذه املواضع الثالثّالسي
ّ وهــي يف بــاب الــشهادات، وحتديــد الكــر، وإجــزاء غــسل ×الرضــا

 . )١(الرجلني يف الوضوء عند نسيان املسح
يمكـن قولـه يف  وخالصة ما ،هذا متام الكالم يف هذه األقوال الثالثة

ّ القــول بحجيــة إىلّ هـو أن الــنفس متيـل ×كتـاب فقــه اإلمـام الرضــا
ّ خاصة ونحن نجد ثل،الكتاب  إىلة كبرية مـن علامئنـا األعـالم يـذهبون ّ
ّيمكننا االلتزام به هو أن كل ما جاء يف ما ية الكتاب، ولكن مع ذلك ّحج

ّ، وأمـا تهيّ نقول بحجّكتاب فقه الرضا وكان له مماثل يف كتبنا املعتربة فإننا
ّما اختص به الفقه الرضوي، أي ما ال يوجد له مماثـل أو مـشابه يف كتبنـا 

ّاألخرى فإنه ال يمكن االلتزام به ُ. 
ّفنحن ال نقبل الكتاب كامال وال نرفضه كامال، بل إننا نعتـرب كتـاب  ً ً

له ً فام جاء فيه موافقا لكتبنا األخرى نقب،ّفقه الرضوي من الكتب القيمةال
ّ وما جاء خمالفا فيه فإننا ال نرفضه كامال وإنـام يمكـن اعـتامده ،ّونحتج به ًّ ً

 مل توجد قـرائن أخـرى إذاّاألحكام، أما من كقرينة إضافية إلثبات حكم 
ّيمكن اعتامدها، وقد تفرد كتاب الفقه الرضوي هبا عىل األقـل  يف حـدود ّ

يـدور األمـر بـني ّ باألعيان النجسة، فإنه ّالتكسبموضوعنا وهو حرمة 
                                                 

ّ، وأيـضا جملـّاملحرمـة، من املكاسب ٥١، ص١ج:  راجع تعليقة السيد كالنرت يف)١( ة ً
 .٢٢٧ص:  السنة اخلامسة<١٠>العدد : علوم احلديث
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 . باألعيان النجسةّالتكسباالحتياط الوجويب واالستحبايب يف حرمة 
ّهذا خالصة ما يمكن قوله يف سند الرواية والكتاب، وأمـا يف داللـة 
ّالرواية فقد تقدم القول بعدم متامية ذلك، وعليه فإنـه ال يمكـن االعـتامد  ّ

نجـسة وذلـك لعـدم  باألعيان الّالتكسبعىل هذه الرواية إلثبات حرمة 
 .ًمتامية الداللة والسند معا



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 )مذهب صاحب الدعائم( البحث السندي •

ü الشواهد عىل إماميته 
ü ّاملبعدات ومناقشتها 

 البحث الداليل •
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> )١(. 

                                                 
 .٢٣، احلديث ١٨، ص٢ج: دعائم اإلسالم) ١(
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هي الرواية الواردة يف كتاب دعائم اإلسالم للقـايض  :الرواية الثالثة
امن بن حممد التميمـي املغـريب، حيـث يـروي عـن اإلمـام أيب حنيفة النع

ّإن ا الل من ا يوع  >: ّ أنه قال×الصادق ًما  ن حـالال مـن ا ـأ ول  ّ

ًوا  وب وغ  ذ ك  ما هو قوام ا اس، و باح  م االنتفـاع، ومـا  ن  رمـا  ّ ّ

ًأصله منهيا عنه  م  ز بيعه وال  اؤه ّ>)١(. 
ّومما تقدم يف البحوث  جهتـني، إىلّ السابقة يتضح تقسيم هذا البحث ّ

 البحـث يف أصـل إىلّاألوىل تتمثل بالبحث السندي والذي سوف يرسي 
 .الداليلالبحث الكتاب ملعرفة اعتباره أو عدم اعتباره، واجلهة الثانية هي 

 
ُإن الظروف التي أ ب ّلـف فيهـا كتـاب الـدعائم ينقلهـا إلينـا صـاحّ

ّالدعائم يف مقدمة كتابه وكيف أهنا قـد دعتـه   تـصنيف هـذا الكتـاب إىلّ
ّملا كثرت الدعاوى واآلراء واختلفـت املـذاهب واألهـواء > :حيث يقول

  فليظهـر العـا م ّ ظهـرت ا ـدع   أمـإذاّأنه  ’وروينا عن الرسول... 
عنـد ظهـور فقد رأينا وباهللا التوفيق  ... علمه، فإن  م يفعل فعليه لعنة اهللا

ًما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا خمترصا يسهل حفظـه، ويقـرب مأخـذه ً ً، 
ويغني ما فيه من مجل األقاويل عن اإلسهاب والتطويل، نقترص فيه عـىل 

                                                 
، ١٣ج: ، وعنه يف مـستدرك الوسـائل٢٣، احلديث ١٧، ص٢ج: دعائم اإلسالم )١(

 .٢، احلديث ٦٥ص
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مـن  ’ّالثابت الصحيح مما روينا عن األئمة من أهل بيـت رسـول اهللا
 واحلرام مجلة ما اختلفت فيه الرواة عنهم يف دعائم اإلسالم وذكر احلالل

والقضايا واألحكام، ومن هنا قد جعلنا كتابنا عىل أسـاس هـذه الروايـة 
 ، ا واليـة و  أفـضلها:بـ  اإلسـالم   سـبع د ئـم :×عن اإلمام الباقر

ّ معرفتها، والطهارة وا صالة وا ـز ة وا ـصوم وا ـج وا هـاد، إ  يوصل ّو ا و 

 .)١(<هذه د ئم اإلسالم
 +د اخلـوئيّكتاب أو عدم اعتبـاره نجـد الـسيويف مسألة اعتبار ال
أقىص ما قيل أو يمكن أن يقال يف وجه اعتبار هذا >: يقول يف هذا املضامر

ًن صاحبه أبا حنيفة النعامن حيث كان رجال إماميا اثني عـرشيا أالكتاب،  ً ّّ ً
ًجليال فاضال فقيها، ومن مجلة النوابغ يف عرصه، بل كان فريدا يف دهـره،  ً ً ً

ّر من كتابه، كانـت رواياتـه مـشمولة ألدلـة حجيـة خـرب العـدل كام يظه ّ
 .)٢(<اإلمامي

ّ يف صاحب الدعائم، والواقـع أنـه قـد  +د اخلوئيّهذا ما يراه السي
ّ عىل كون الرجل مالكيا باألصل ثم صار -ً  تقريبا-ّاتفقت كلمة األعالم  ً

تفـي  ونك)٣(مراجعة الكتب التي ترمجت لصاحب الدعائمًإماميا ويمكن 
                                                 

 .٢٠١، ص١ج: دعائم اإلسالم )١(
 .٤١-٤٠، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
، ٢٧٣، ص٣ج: ، تنقـيح املقـال للاممقـاين٣٨، ص١ج: راجع البحار للمجليس )٣(

ّمادة حنف، تأسـيس الـشيعة لفنـون اإلسـالم للـسيد حـسن : ّالبحار للقميسفينة 
ــصدر ــسق،٣٠٣ص: ال ــر الع ــن حج ــزان الب ــسان املي ، ١٦٧، ص٦ج: الين ول

، وابن خلكـان يف وفيـات األعيـان، ورجـال بحـر ٦٩ص: والتسرتي يف املقابس
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ّبذكر عبارتني مما قاله ابن خلكان يف وفيات األعيان ومـا قالـه الـسيهنا  د ّ
 .اخلوئي يف مصباح الفقاهة
ّأما األول فإنه يقول  املـشار الفـضالء ةّاألئمـ أحـد الـنعامن حنيفة أبو>: ّ

 العلـم أهـل مـن كـان: فقـال تارخيه يف حيّسبُامل املختار األمري ذكره إليهم،
 انتقـل ثم املذهب مالكي  وكان ...عليه مزيد ال ما عىل بلوالن والدين والفقه

 .اإلمامية مذهب إىل
 عـيل احلسن أيب ترمجة يف )مرص قضاة أخبار( كتاب يف زوالق ابن وقال

 مـن الفضل، غاية يف القايض حممد بن النعامن أبوه وكان :املذكور النعامن بن
 الفقهـاء اخـتالف لـموع الفقـه بوجـوه ًوعاملـا بمعانيه، والعلم القرآن أهل

 فّوألـ وإنـصاف، عقـل مـع النـاس، بأيـام واملعرفة الفحل والشعر واللغة
 سـجع، وأملـح تـأليف بأحـسن وراقاأل آالف الكتب من البيت ألهل
 .)١(< ....املخالفني عىل ردود وله ًحسنا، ًكتابا واملثالب املناقب يف وعمل

ّوأما السي  ال هّنـإ: يقـال نأ ينبغـي والـذي>: يقولّفإنه  +د اخلوئيّ
 سـالماإل دعـائم كتـاب صـاحب النعامن، حنيفة أيب مكانة ّعلو يف شبهة
 واحلـديث، والفقـه والفضل العلم يف ونبوغه الكثرية، الكتب من وغريه
 كونه يف شبهة ال كام هذا، وكتابه الرجال وكتب التواريخ به نطقت ما عىل
 كـام. ًمامياإ ًشيعيا وصار ّفتبرص صلاأل مالكي كان هّنإف اجلملة، يف ًمامياإ
 .)٢(<وتارخيه لرتمجته ضواّتعر الذين املرتمجني أكثر كلامت عليه فقتّات

                                                                                                                   
 .، وغريها من الكتب٥، ص٤ج: العلوم

 .٧٦٦: ، حتت رقم٤١٥، ص٥ج: ّوفيات األعيان )١(
 .٤١، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
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 :مسألتنييف نعم وقع اخلالف 
ّ إثنــا عــرشي أو أنــه إمــامي )١(ّ أن صــاحب الــدعائم إمــامي:األوىل
 .إسامعييل

 .ّ أنه ثقة عادل أو ليس كذلك:الثانية
ّوال شك أنه لو ثبت لدينا عدم و ّثاقتـه وعدالتـه فإنـه ال تبقـى قيمـة ّ

ّكبرية لكل ما ينقله، وأما   أثبتت وثاقته فهنا توجد ثمرة عملية يف كونه إذاّ
ّإماميا اثني عرشيا أو إسامعليا، فعىل األول تكون رواياته صحيحة السند،  ً ً ً
ّوعىل الثاين تكون موثقة، وهذا ينفع يف موارد التعارض، كام هـو واضـح 

 .ّألصحاب الفن
  مذهب صاحب ا  ئم

 :ّأما املسألة األوىل ففيها عدة اجتاهات
ّ يرى أن صاحب الدعائم مـن اإلماميـة احلقـة االثنـي :ّاالجتاه األول ّ

 ذلك مجلة من األعـالم مـنهم العالمـة املجلـيس يف إىلعرشية وقد ذهب 
، ومن )٤(، والتسرتي يف املقابس)٣(د بحر العلوم يف رجالهّ، والسي)٢(بحاره
ّ املحـدث النـوري يف خامتـة :ّوبصورة مؤكدةً ذلك أيضا إىلين ذهبوا الذ

                                                 
ّ إن كلمة اإلمامية والشيعة ليستا خمتصتني باملذهب االثني عرشي يف ك )١( تب التأريخ ّ

ّ فـرق، إال أنـه يف ّواحلديث والرجال والسري وعلم الكالم، وإنام تطلق عـىل ثـامين َّ
 ).ّمنه دام ظله(ّعصورنا هذه اختص اسم اإلمامية باإلمامية االثني عرشية 

 .٣٩-٣٨، ص١ج: بحار األنوار )٢(
 .٩، ص٤ج: الفوائد الرجالية )٣(
 .٦٦-٦٥ص: مقابس األنوار )٤(
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ً، حيث يرون أنه ملـا كـان قاضـيا يف مـرص وكانـت احلاكميـة )١(املستدرك ّ ّ
ّآنذاك لإلسامعيلني فإنه كان يتسرت بالتقية ّ. 

ًوكيف كان، فإن أصحاب هذا االجتاه يرون كونـه إماميـا اثنـي عـرشيا  ً ّ
افق ملا يف كتبنـا املـشهورة بخـالف أصـحاب االجتـاه ّوأن ما جاء يف كتبه مو

ّاآلخر الذين يرون أنه قد خالف املشهور يف مجلة من اآلراء كام سيتضح لنا ّ. 
ّوالواقع أن ما تعرضنا إليه يف موضوع فقه اإلمام الرضوي هو بعينـه  ّ

ّ حلجية هذا الكتاب مل جيدوا فيه أكثر من نُيعاد هنا من هذه اجلهة، فالنافو
ّع مسائل خمالفة للمشهور، وقد قلنا إن هذا ال يصلح أن يكون ضابطة سب

َّيف التوثيق أو عدمه وإال كـان الزم إخراجـه مـن املـذهب ألجـل تلـك 
ّاملخالفات هو خروج مجلة من علامء الشيعة ألهنـم قـد خـالفوا املـشهور 

ّأيضا، ولعل  خمالفات بعضهم كانت أكثر من ذلك ً)٢(. 
ّوعىل أية حال فإن  ّ يعلل لنا عدم نقل صاحب الـدعائم +املجليسّ

ّ حيث يقول إنام حـصل ×عن األئمة الذين جاؤوا بعد اإلمام الصادق
، ×اإلسامعيلية ال يقولون بإمامة من جاء بعد اإلمام الصادقّذلك ألن 

                                                 
 .١٤٣، ص١ج: ستدركخامتة امل )١(
ّبل لو صح ذلك ملا بقي لدينا كتاب نعتمد عليه، إذ ال يوجد كتاب حديثي واحـد  )٢(

ّخال من خمالفة املشهور، وهذه سنة موجودة يف كتب الفريقني من املـسلمني سـنة 
ّمنصف يستطيع القول إن كل ما جاء يف  ّوشيعة، فأي  موجود ومطابق ملـا <الكايف>ّ

 والعكـس <االستبـصار> أو <التهـذيب> أو <ال حيـرضه الفقيـهمن >هو موجود يف 
ّبالعكس، وكذا يف كتب احلديث التي يتبناها العامة ّ فأي عاقل مـنهم يـستطيع أن ،ّ

ّيرفع دعوى مطابقة كل ما جاء يف صحيح مـسلم لـصحيح البخـاري، والعكـس 
 .بالعكس
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ام زمانه مل ينقل عـن األئمـة الطـاهرين بعـد ّوألجل خوفه من بطش حك
ّ والغريب أن العالمة ا×الصادق ملجليس يرى بعـد إثبـات كونـه اثنـي ّ

ّعرشيا أن أخباره تصلح للتأييد والتأكيد فقط ً)١(. 
ّوأما السي ّد بحر العلوم فإنه يرى أن صاحب الدعائم قد أظهر مذهبه ّ ّ

من وراء التقية بام ال خيفى عىل اللبيب، وهكذا النوري يف خامتة املستدرك 
ّحيث يقول إن صاحب الدعائم قد أظهر احلق ت أستار التقية ملن نظـر  حتّ

ّه متعمقا وهو حق ال مرية فيه بل ال حيتاج إلي ً ّ النظر والتعمـق فيـه مـن إىلّ
ًكونه إماميا  ّ، وأما التسرتي يف مقابـسه فإنـه يـرى أنـه مـن )٢(ًثني عرشيااّ ّ ّ

 × عن اإلمام الـصادقَّإالّفضالء اإلمامية وأنه مل يرو يف كتابه الدعائم 
 .َومن قبله من األئمة

ّ يرى أصحاب هذا االجتـاه أنـه إسـامعييل، وقـد رصح :االجتاه الثاين ّ
ّد املحقـق اخلونـساري يف روضـات ّبذلك مجلة من األعالم، منهم الـسي

ّ، أما صاحب الروضات فإنه )٣(ّاجلنات، وابن شهر آشوب يف معامل العلامء ّ
ّولكن الظاهر عندي أنه مل يكن مـن اإلماميـة احلقـة وإن كـان يف>: يقول ّ 

 .)٤(< والرواية من أحاديثهم^ طريقة أهل البيتإىلُكتبه يظهر امليل 
ّومعنى ذلك أنه يريد القول بأن صاحب الدعائم أظهر والءه ألهـل  ّ

ّتقية، وقد عرفت أن أصحاب االجتاه األول يـرون أنـه قـد أخفـى البيت  ّ ّّ
                                                 

 .٣٩-٣٨، ص١ج: راجع بحار األنوار )١(
 .ؤالء األعالم فراجعّتقدم ذكر املصادر هل )٢(
 .٨٥٣، رقم ١٦١ص: معامل العلامء )٣(
 .١٤٩، ص٨ج: ّروضات اجلنات )٤(
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ّمذهبه احلق تقية، وشتان بني االثنني أو االجتاهني ً ّ ّ)١(. 
ّأن املتتبوال خيفى  ع لطريقة معاجلة اخلونساري يف روضاته جيـد ميلـه ّ

الواضــح يف إخــراج األعــالم مــن الطائفــة بقــدر اإلمكــان، وألضــعف 
 إخراج الكاشـاين أو القاسـاين ألسـباب إىلاألسباب، حتى وصل األمر 

ّغري موضوعية، وشتان بني هذه الطريقة  ّوبني الطريقة الـضد يف اإلخراج ّ
 مدعاة إلدخاله - ولو كانت قليلة-تكون كلامت القائل يف اإلدخال التي 

 .)٢(يف املذهب
ننا من معرفة كون هـذا ّومن هنا ينبغي الوقوف عند الطريقة التي متك

 .ًالشخص أو غريه إماميا أو ليس كذلك
                                                 

ّال ينقيض العجب من كلامت صـاحب الروضـات، فـأي تقيـة هـذه التـي دعـت  )١( ّ
ّصاحب الدعائم إىل إظهار املذهب أو اإلمامية احلقة ونحن نعلم أن حكـام زمانـه  ّ ّ

ّية يف املقام فهو أن يظهر اإلماميـة غـري احلقـة، هم إسامعيليون فلو كانت هنالك تق ّ
ّأي اإلسامعيلية، ال أن يظهر خالف ذلك، وإال كان مصريه عىل أقـل التقـادير هـو  َّ ُ

 .النفي واإلبعاد
ّاللهم إال إذا كان صاحب الروضات يعتقد أن الفاطميني هم عىل مذهب اإلمامية    َّ

 .ّاالثني عرشية، ونحن نستبعد ذلك
ّ من كل ذلك هو حالة الوسط، إذ ليس من املناسب السعي إلدخال أكـرب األنسب )٢(

 .قدر ممكن، أو السعي إلخراج أكرب قدر ممكن من األعالم
ًومن هنا احتيج إىل أن يكون البحث كربويا ال صغرويا، ألنه ينفع كثريا يف املقـام،  ً ًّ

ديد مالمـح أي قبل السؤال عن إمامية صاحب الدعائم وغريه ينبغي البحث يف حت
ًاإلمامي أوال، وهذا ما قصدناه من كربوية البحـث ٍوعندئـذ يمكـن تطبيـق هـذه . ّ

دام (الكربى عىل الصغريات التي تقع يف الطريق، وهذا ما قام بـه الـسيد األسـتاذ 
 ).ظله



 ٢٧٧ .....................................؛ الرواياتالنجسة باألعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

من هو اإلمـامي اإلثنـا : ُأن يطرح هووالسؤال احلقيقي الذي ينبغي 
ّلتي جيب توفرها يف الـشخص لكـي أو ما هي املالمح الرئيسية ا عرشي؟

ّيكون إماميا؟ أو عىل األقل ما هو احلد األدنى يف قبول إماميـة الـشخص  ّّ ً
 والتي دوهنا خيرج من املذهب؟

ّ اآلن مل تنقح يف كلـامت األعـالم مـن أهـل إىلّالواقع أن هذه املسألة 
ّالكالم، ولذلك ال نجد ضابطة واحدة وإنـام الـذي نجـده هـو جمموعـة 

ّ وكل ضابطة يتبناها أحد األعالم بحسب فهمه وما أوصـله إليـه ضوابط ّ
 .ّالدليل، وبذلك سوف تكون املقاييس نسبية شئنا ذلك أم أبينا

اإلفراط وحالة التفـريط يف إخـراج حالة ّوالواقع أننا ال نعدم وجود 
ّ يرى أن نفـي الـسهو +وإدخال األعالم يف املذهب، فالشيخ الصدوق

 يقـول يف +د اخلـوئيّ، يف حـني نجـد الـسيّمـن الغلـو’عن النبـي
 إىلكإسـناد املـوت ... فنسب إليهم الـرزق واخللـق ونحومهـا >: التنقيح

ّ  عيسى مما هـو مـن إسـناد إىل ملك املطر واإلحياء إىلملك املوت واملطر 
 العـاملني لـه بـرضب مـن  اإلسـناد، ومثـل هـذا إىلفعل من أفعـال اهللا 

ّ فعد هذا القسم من ، هو إنكار للرضورياالعتقاد غري مستتبع للكفر وال
ّ نظري ما نقل عـن الـصدوق أن نفـي الـسهو عـن النبـي أول ّأقسام الغلو ّ

ّ هبذا املعنى األخري مما ال حمذور فيه بـل ال منـاص ّ، والغلوّدرجات الغلو
 .)١(<عن االلتزام به

د اخلـوئي مـن ّفلو التزمنا بضابطة الشيخ الصدوق لزم إخراج الـسي
ّعىل أقل التقادير، والعكس بالعكس، إذ إن املذهب  السهو يعتـرب يف نفي ّ

                                                 
 .، باب الطهارة٧٥، ص٢ج: التنقيح )١(
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ّ ألمـر رضوري عـرب عنـه بأنـه ال منـاص عـن ًااخلوئي إنكـارد ّنظر السي ّ
 .االلتزام به

ّويف ما نحن فيه يرى  البعض أن صاحب الدعائم لـيس إماميـا ألنـه  ً ّّ
خـراج ّخالف املشهور، فهل هذا يعني أن خمالفة املشهور تكون مـدعاة إل

ّاملخالف عن املذهب؟ كيف يكون هذا ونحن نرى أن مجلـة مـن علامئنـا 
 األعالم قد خالفوا املشهور يف مورد أو أكثر؟

أليس املشهور بل املجمع عليه بني اإلمامية القول بنجاسة الناصبي؟ 
 يقـول بطهارتـه الظاهريـة +ومع ذلك نجد الشهيد حممد باقر الـصدر

باثة الباطنية، وهكذا مجلة من علامئنا الفحول ّحيث يفرس لنا النجاسة باخل
ّاألعالم الذين ال يشك يف عقائدهم وإخالصهم قد خرجوا عىل املشهور 

 .ّيف عدة موارد
ّصحاب االختصاص التصدي لذلك، للحـد مـن ألوألجل ذا ينبغي  ّ

ً اإلخراج العشوائية واإلدخـال العـشوائي أيـضا، والـذي نـراه يف ظاهرة
ُأصول اإليامن، وفروع اإليامن، واألوىل : ئد عىل قسمني مهاّاملقام أن العقا

ّمتثل احلد األدنى، والثانية هي احلد األعىل، فاالعتقاد بأصـل العـصمة  ّ ّ- 
 تعترب من أصول اإليامن وبدونه خيـرج املـرء مـن ^ ألهل البيت-ًمثال

ّاملذهب، وأما املسائل الفرعية  املتعلقة بالعصمة فهي من فـروع اإليـامن ّ ،
 .ُفمن اعتقد هبا كمل إيامنه، ومن مل يعتقد هبا مل خيرج من املذهب

 وهـي معرفـة كـون -ّوعىل أية حال، لقد ذكروا لتحديـد الـصغرى 
ًالشخص إماميا أو غري إمامي يف نفسه ّ عدة طرق منها ترصيح الشخص -ّ

ّمصنفاته وقبـول قولـه يف حـق نفـسه  ّ أو أن - ثبـت كونـه ثقـةإذا فـيام -ّ
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ًم الذين يرصحون بذلك يف كتـبهم وأيـضا تقبـل أقـواهلم اآلخرين ه  إذاّ
 .ّكانوا ثقات ومن أهل الفن

ّإذن فالترصيح هو أحد الطرق ولكنه معرض للخطأ؛ ألن مجلـة مـن  ّ
ّكتب األعالم قد وقع فيها خلط وتصحيف ودس، ولـذا فـإن مجلـة مـن  ّ

ّيقا آخر لعله أسلم من تلك الطـرق، وهـورّاملحققني ذكروا لنا ط  جتميـع ً
ّودراسة جممل عقائد الشخص من خالل كتبه، فإذا كانت عقائـده تتفـق 
َّمع املذهب احلق فهو منهم، وإال فال، وبإضافة مـا قلنـاه يف تنقـيح هـذه  ّ

 أو أصول اإليامن ّالعامةّ إذا كانت عقائده تتفق مع اخلطوط :القضية نقول
َّملذهب احلق فهو منهم وإال فال ّ. 

جتميع أقوال نفس الشخص من خـالل كتبـه هـو ّوقد قلنا إن طريق 
ّالطريق األسلم نظرا ملا وقع من تصحيف وتزوير ودس يف كثري من كتب  ً

 .األعالم ومنها الكتب الرجالية
ّفتلخص مما تقدم أن عملية التوثيق واإلدخال يف املذهب واإلخـراج  ّ ّ ّ

شـأهنا ّالتـي نعظـم منه ال يمكن حرصها بام متليه علينا الكتب الرجاليـة 
ًونعيل من قدرها، ولكن البد أن توجد طريقة أخرى، هي األكثـر حتقيقـا  ّ
ّودقة، وهذه الطريقة تتمثل بالوقوف عـىل اإلطـار الفكـري والعقائـدي  ّ
ًوالفقهي أيضا للشخص الذي يراد توثيقه أو وصفه بكونه إماميا أو غـري  ً

 .إمامي إثني عرشي
  ّا شواهد   إماميته

 صاحب الدعائم لنرى هـل هـو إمـامي أو إىلاآلن نأيت ّفإذا تم ذلك 
 .غري إمامي

فاتـه املعروفـة، ّورشح األخبـار مـن مؤليعترب كتابا دعائم اإلسـالم 
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 لكان ينبغي أن يظهـر ،ً لو كان الرجل إسامعيليا يف اعتقاده وهواه:فنقول
ّعقائده فيهام وبسهولة، خصوصا وهو يعيش يف ظل دولة إسامعيلية، بـل  ً

ا؛ إذ ال يوجد لديه مانع من ذلك، وعليـه فاملقتـيض إلظهـار ّومقرب منه
ّإسامعيليته  موجود وبوضوح ألنه يريـد أن ّ يقـرب نفـسه مـن الـسلطان ّ

ّاحلاكم، واملانع مرفـوع، ولكننـا بمراجعـة كتابيـه املتقـدمني ال نجـد   َّأيّ
ّشاهد يثبت أو يؤكد إسامعي ً، بل نجد العكس متاما، ولنالحظ قوله يف ّليتهّ

ّاألئمة أهنم أمروا بالتقر عن وروينا>لدعائم ا ّ  إذاّب بعد كل صالة فريضة ّ
ّسلم املصيل ّا  إ  أتقرب إ ك بمحمـد :  بسط يديه ورفع باطنهام ثم قالّ ّ ّ

ّرسو ك ون يك و وصيه   و األئمة من و ه  ّ ّ الطاهر ن ا سن وا س  و  ّ
ًمي األئمة إماما إماما ، ويسبن ا س  و مد بن   وجعفر بن  مد ً ّ  أن إىلّ

 .)١(< إمام عرصهإىلينتهي 
ً لو كان إسامعيليا حقـا-وهنا كان ينبغي له  ّ ً ّ  أن يقـول بعـد اإلمـام - ّ

 .الخ... ّ وإسامعيل بن جعفر وحممد بن إسامعيل و ×الصادق
ًفلامذا أمجل هنا وقال إماما إماما    إمام عرصه؟إىل  أن ينتهي إىلً

 :ّعدة احتامالت منهاهنا يمكن طرح 
َ هو أنه كان إسامعيليا وقد حاول أن يوهم غري اإلسامعييل:ّاألول ً ّ ّ. 
ّ أن يكون إماميا وقد مارس التقية بإخفـاء أسـامء األئمـة بعـد :الثاين ً

 .×اإلمام الصادق
ّومن الواضح أن االحتامل األول ساقط مـن األسـاس ألنـه نقـل يف  ّ ّ

ًثني عرشية، نعم لـو كـان الكتـاب مملـوءا كتابه الدعائم مباين الشيعة األ
                                                 

 .١٧١، ص١ج: دعائم اإلسالم )١(
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ّباخلالفات واملخالفات ملذهبنا لصح أو رجح ذلك االحـتامل، ولكننـا مل  ّ
ّنجد ذلـك بـل وجـدنا العكـس يف األعـم األغلـب منـه، وأن القـائلني  ّ

 وقد ،ّبإسامعيليته مل حيصوا أكثر من سبعة موارد يف خمالفته ملشهور اإلمامية
ّ تقدم، ومن هنا يفهم ترجيح االحتامل الثاين وهـو أجبنا نحن عن ذلك فيام

ًكونه إماميا، واآلن  ّ ما عرف عن األعم األغلب إىل  ضممنا هذه النتيجة إذاّ
ًمن علامئنا وهو كونه إماميا فإن نسبة كونه إماميا سوف تزداد كثريا ً ًّ ّ. 

ّ مـا ذكـره املحـدث النـووي يف :ّومن الشواهد األخرى عىل إماميتـه
متـون أخبـاره ملـا يف  ومنها مطابقـة كثـري مـن>: تدركة إذ يقولمسخامتة 

 .)١(<... النفس أخذها منها ّ بحيث تطمئن؛تاجلعفريا
ًوأما كتاب اجلعفريات فقد أشار له صـاحب املـستدرك قـائال ّأمـا >: ّ
ّاجلعفريات فهو من الكتب القديمة املعروفة املعول عليها إلسامعيل  بن )٢(ّ

ًلو كان صاحب الـدعائم إسـامعيليا ملـا كـان ف. )٣(<×موسى بن جعفر
 اإلمـام إىلينبغي له النقل عن اجلعفريات، ذلـك الكتـاب الـذي ينتهـي 

ّ، وذلــك ألن اإلســامعيلية تتوقــف عنــد اإلمــام ×موســى بــن جعفــر ّ
 . وهذا واضح،ّ ثم تبدأ بأسامء أخرى×الصادق

ة ّ أنـه قـد جـاء يف ترمجـهـيّوهنا توجد نكتة مهمة تنفـع يف املقـام و
إسامعيل بن موسى بن جعفـر > :صاحب اجلعفريات يف كتاب الفهرست

                                                 
 .١٤٣، ص١ج: خامتة املستدرك )١(
 فالثـاين هـو × هو غري إسامعيل بـن جعفـر ×إسامعيل بن موسى بن جعفر  )٢(

 .فرقة اإلسامعيليةالاإلمام السابع لدى 
 .١٣، ص١ج: خامتة املستدرك )٣(
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 سكن مرص وولده ،^بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
 .)١(<...هبا

:  يف املكان الذي وجد فيه صاحب الدعائم، ونحن ال نريد القولأي
ّبإسامعيل بن موسى؛ ألن الفسحة الزمنيـة ّبأن صاحب الدعائم قد التقى 

ّ، وإنام نريد أن نقول أن هذا يقـرب مـن وجهـة نظـر كّربام ال تسمح بذل ّ ّ
ّصاحب املستدرك يف كون صاحب الدعائم قد نقل عـن اجلعفريـات، إذ 

ّن فرصة أو احتامل وجود كتاب اجلعفريات يف مرص هو أكثر مـن تـوفره إ ّ
 .يف مكان آخر

  ّا بعدات ومناقشتها
ّقوال التي تقول بـأن صـاحب ّ هي بعض القرائن واملؤيدات واألتلك

ّالدعائم كان إماميا إثني عرشيا، ويف قبال ذلك ذكرت عدة مبعدات منها ُّ ّ ً ً: 
ٍأن كتاب الدعائم قد اشتمل يف بعض املوارد عىل فروع : ّاملبعد األول ّ

 :^خمالفة ملذهب أهل البيت
ّال ينبغي أن يتعمـد البـدء >: ما جاء يف موضع الوضوء إذ يقول: منها

 .)٢(<ّ وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صىل مل تفسد صالته،ارسباملي
ًأمروا بمسح الرأس مقبال ومدبرا، يبدأ من >يف مسح الرجلني : ومنها ً
ًسه فيمرر يديه مجيعا عىل مـا أقبـل مـن الـشعر أوسط ر  منقطعـه مـن إىلّ

 آخر الشعر من القفا ويمسح مـع إىل يديه من وسط الرأس ّاجلبهة ثم يرد
                                                 

 .، باب إسامعيل١٠ص: الفهرست )١(
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )٢(
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 .)١(< ظاهرمها وباطنهام ويمسح عنقهذلك األذنني
ًومن غسل رجليه تنظفـا ومبالغـة > :ما جاء يف غسل الرجلني: ومنها ّ

 .)٢(<ّيف الوضوء البتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن
وما غسل من أعضاء الوضوء > يما جاء يف الوضوء التجديد: ومنها

ئل ×أو ترك فال يشء عليه فيه، وقد روينا عن احلسني بن عـيل ُـ أنـه س ّ
ّفسكت حتى مر بموضع فيه مـاء والـسائل معـه، . ّعن املسح عىل اخلفني

وضوء، وهذا وضوء من  م : ّعىل خفيه وعىل عاممته وقالأ ومسح ّفنزل فتوض
 .)٣(< دث

 َّإال وما يفعل هـذا اهذا زن>ّما جاء يف موضوع النكاح املؤقت : ومنها
ّ وأيضا يف الوضوء أنه جعل املذي)٤(<فاجر ّ والدود وحب القـرح والـدم ً

 .)٥(<ًوالقيح اخلارج من املخرجني ناقضا للوضوء
ّمن الواضح أن مجيع هذه املوارد ما مل حتمل عىل التقية فإنه ال منـاص  ّ

ّ أمكن محل هذه املوارد عىل التقيـة فإنـه يرتفـع إذامن عدم قبوهلا، ولكن  ّ
ًحمل اإلشكال، خصوصا ونحن نجد روايات صحيحة عـن األئ  ^مـةّ

ًويف كتبنا الرئيسية حممولة عىل التقية، فيكون احتامل التقية واردا جدا ً. 
ّوكيف كان فإنه يمكن أن يناقش املبعد األول بمناقشتني مها ّ ّ: 

                                                 
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )١(
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )٢(
 .١٠٩، ص١ج: الدعائم )٣(
 .٢٢٩، ص٢ج: الدعائم )٤(
 .١٠٢-١٠١، ص١ج: الدعائم )٥(
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ّ أن الفقيه الذي خيالف املشهور يف مجلة من املوارد لـو :املناقشة األوىل
ّفـإن ًكان يعتمـد أصـوال وقواعـد غـري صـحيحة يف عمليـة االسـتنباط 

ّ سلك نفس املـسلك الـذي يتبنـاه إذاّاإلشكالية سوف تكون حمكمة، أما 
 غــري مــا انتهــى إليــه إىلاألصــحاب وانتهــى بحــسب فهمــه واجتهــاده 

ّ، فعندئذ ال يكون ما قيل يف املبعد ^األصحاب من مدرسة أهل البيت ٍ
ّصادقا يف حقه، هذه كربى وصغراها أن صاحب الدعائم من امللتزمني بام  ّ ً

: ًقـائالّ وهـو يـرصح بـذلك ^وأهل البيـت ’الرسولل إليه من وص
 ^ّوعـن األئمـة مـن ولـده’ّالثابت مما رويناه عن رسـول اهللاهو فهذا >

دون ما اختلف فيه عنهم وعىل ذلك جتري أبواب كتابنـا >: ً وأيضا قوله)١(<...
ّ وعليـه فهـو يتبـع نفـس الطريقـة واملنهجيـة التـي )٢(<...شـاء اهللا  هذا إن
ّ وبـذلك يقـوى عنـدنا احـتامل إماميتـه ^كها مدرسة أهل البيـتتسل

 .ّويضعف القول بإسامعيليته
فقيه كان يعيش يف القرون ّ إنه ال ينبغي أن نحكم عىل :املناقشة الثانية

األوىل بمقتىض ما انتهى إليه الفقه واملباين الفقهية يف القـرن الرابـع عـرش 
ً واملنقحة يف الرسائل العملية حاليا ّمن اهلجرة؛ إذ كثري من األمور املسلمة ّ

ذين عـاش لـمل تكن كذلك يف القرون األوىل، كالقرن الثالـث والرابـع ال
ّفيهام صاحب الدعائم، وهذا من قبيل ما هو موجود ومسلم به عندنا من 

ّ يف عرص ما بعد الغيبة وإىل اآلن ولكـن هـذا ^عدد وأسامء أهل البيت
 أو زمن اإلمام -ً مثال- ×مام الباقرالوضوح مل يكن كذلك يف زمن اإل

                                                 
 .١٠٣، ص١ج: الدعائم )١(
 .نفس املصدر )٢(
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ّ، أي مل تكن واضـحة لـدى عامـة الـشيعة، نعـم ربـام عنـد ×الصادق ّ
ّاخلواص تكون هذه املسائل واضـحة، ولكـن الفهـم العـام لـدى عامـة  ّ ّ ّ
ّالشيعة مل يكن واضحا هبذا الشأن، وعليه فهل يـصح لنـا أن نقـول عـن  ًّ

رف أكثر من ستة أسامء  وهو ال يع×شخص عاش يف زمن اإلمام الباقر
ًمن أسامء األئمة أنه ليس إماميا اثني عرشيا، فلو سئل عـن عـدد وأسـامء  ً ّ ّ

! ّ فهل يكون قد خـالف املـسلامت؟^أهل البيت وذكر ما يعرف عنهم
ّكال، ال يمكن أن نقول عنه ذلك، ناهيك عن أن بعض الـشيعة املـؤمنني 

ّت هلـم أنـه إمـام لكـي كانوا يطلبون من إمام زماهنم أن خيـربهم بـام يثبـ
ّ إمامهم، وقبل ذلك كام يبـدو كـانوا شـاكني فيـه أو غـري ×ّيتأكدوا أنه

ّني عىل أفضل التقادير، يف حني إننا اآلن نسلم بأنه إمامناّمطمئن ّّ. 
ّوإضافة لكل مـا تقـدم يمكـن القـول يف دفـع املبعـ ّد األول مـن أن ّ

ات الـشيعية ّصاحب الدعائم كان يسكن يف مرص واملفـروض أن احلـوز
 ومـن املعلـوم ،واألصحاب كانوا يف العراق حيث كانت الدولة العباسية

ًتارخييا املقاطعة الـسياسية واإلداريـة بـني الـدولتني، وهـذا يعنـي عـدم 
 مرص، ومن هنا يصعب فرض إىلوصول كتب األصحاب واستدالالهتم 

ّأن صاحب الدعائم قـد خـالف طريقـة األصـحاب وهـو مل يطلـع عـىل  ّ
ّ واملعلـوم لـدهيم، ولعـل هـذه النكتـة هم ومل يصله ما هو املشهور طريقت

ّحتكي لنا بعدا آخر وهو أن األصحاب إنام ّ ّ يذكروا كتاب الدعائم ألنـه  ملً
ّعد املسافة، فالقول بأهنم قد ُمل يصل إليهم بسبب املقاطعة بني الدولتني وب

ّرأوا ومل يعتنوا به ليس صحيحا عىل إطالقه إذ حيتمل أنـه  مل يـصل إلـيهم ً
 .ًأساسا
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ّصاحب املستدرك قضية أخرى تساهم يف إضعاف املبعد ثم يذكر لنا 
ّاألول وإبطالـه، ومفادهــا أن مجيـع املــوارد التـي خــالف فيهـا صــاحب  ّ
الدعائم مشهور اإلمامية يوجـد فيهـا روايـات بـل وموافـق مـن علـامء 

 ،يف تلك املـواردّاملذهب، وهذا يعني أنه مل ينفرد  بمخالفته ملا هو مشهور 
ومعه موافق  َّإالًما خالف يف فرع غالبا > :ّويف ذلك يقول املحدث النوري

 ضوء مباين اإلمامية، يفّ، وهذا يعني أنه يفتي )١(<...معروف من املذهب 
 . ضوء مباين القوم من قياس واستحسان ومصالح مرسلةيفال 

 يثبـت لنـا ً املسائل أخـريا البعضّوكيف كان، فإن ثبوت الشهرة يف 
 من املـسائل آنـذاك كانـت ًاّأهنا كانت كذلك يف القرون األوىل، فإن كثري

خالفية، ويف تعاقب األزمان ومرور األيام صارت من املسائل املـشهورة 
بني علامء األصحاب، والعكس بـالعكس، حيـث كانـت هنـاك مـسائل 

 ً.مشهورة ثم أصبحت ضعيفة، هذا أوال
ة كانـت هلـا مـن القيمـة مثـل مـا هلـا اآلن ّمن قال بأن الشهر: ًوثانيا

ّعندنا؟ فمسألة إعطاء قيمة للشهرة إنام هي مـن أبحـاث علـم األصـول 
ّاملتأخرة، والدليل هو أن خمالفة املشهور مل تكن مستقبحة آنذاك بقـدر مـا  ّ

ّ عليه اآلن، وهبذا الـصدد توجـد كلمـة للـشيخ املفيـد و هـي أنـه ال يه
ومل يوحشني من خالف > دليل، لذا يقول يوحشه املخالفة مع عدم وجود

ّة يل أتم أنس وال وحشة من حقّفيه إذ احلج ّ>)٢(. 
 .ّهذا ما يمكن أن يقال يف املبعد األول

                                                 
 .١٤٥، ص١ج: خامتة املستدرك )١(
 .١١٠ص: أوائل املقاالت )٢(
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ّ إن صــاحب الــدعائم مل ينقــل روايــات عــن اإلمــام : الثــاينّبعــدامل
ً بعده وهذا يصلح أن يكون قرينة عىل عدم كونه إماميا ن وم×الكاظم ّ

 .ًاثني عرشيا
 :ّد بعدة نقوض منهاّاملبعهذا هنا حاول صاحب املستدرك أن ينقض عىل و

ّ أنه نقل يف خامتة مستدركه أن صاحب الـدعائم نقـل :ّاألولالنقض  ّ
 إذ ×ًكنت جالسا عىل باب أيب جعفـر: ّابن أيب عمري أنه قالعن >رواية 

وما تريـدين :  قيل هلا.×ستأذن يل عىل أيب جعفرا :أقبلت امرأة وقالت
هـذا فقيـه أهـل العـراق : ُأردت أن أسأله عن مسألة، قيل هلـا: ه؟ قالمن

 .)١(<...إن زوجي هلك : فسليه، قالت
ّواملهم يف ذلك هو أن النقل كان بواسطة حممد بن أيب عمري، وهو من  ّ

ّ وهذا يعني أن املراد بـأيب جعفـر هـو ‘أصحاب اإلمام الرضا واجلواد
، وهبـذا الـصدد يقـول ×قر ال اإلمام البـا×خصوص اإلمام اجلواد

ّواملراد به أبو جعفر الثاين قطعـا، ألن ابـن أيب عمـري مل > :ّاملحدث النوري ً
 ومل يرو ×، بل أدرك الكاظم×ً فضال عن الباقر× ُيدرك الصادق

 .)٢(<‘ّعنه، وإنام هو من أصحاب الرضا واجلواد
ــذين جــا ــه نقــل عــن األئمــة ال ــذلك يثبــت أن وا بعــد اإلمــام ءّوب

 .×الصادق
ّ يف كتاب الـدعائم، وإنـام ّالبتةّولكن هذه الرواية هبذا النقل ال توجد 

نة، وهو من أصحاب يمروية عن احلكم بن عيهلا توجد فيه رواية مطابقة 
                                                 

 .١٣٢، ص١ج: خامتة املستدرك )١(
 .نفس املصدر السابق )٢(
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ــصادق ــة توجــد يف الكــايف )١(×ال ــام أن هــذه الرواي ّ عل ــصار وً االستب
 .)٢(والتهذيب

خة ّولعل صاحب املستدرك كانت بيـده نـسخة للـدعائم غـري النـس
 وهذا ما أوقـع الكثـري ،ّاملوجودة اآلن فإن اختالف النسخ معقول وواقع

ّم بعـض وزكـي ُّيف اشتباهات كثرية، بل وعىل أساس بعـض النـسخ اهتـ
 .)٣(ونآخر

 حيـث وردت يف الكـايف ّاألول وهو قريب مـن الـنقض :النقض الثاين
ّ أن ×عن أيب جعفـر حممـد بـن عـيل>رواية ينقلها صاحب الدعائم وهي 

ًعض أصحابه كتب إليه أن فالنا ابتاع ضيعة وجعل لك يف الوقف اخلمـس ب ّ
 والكالم يف املراد من أيب جعفر حممد بن عيل، فهذه الكنية واالسم ،)٤(<...

 .× واإلمام اجلواد×ينطبقان عىل اإلمام الباقر
                                                 

 .١٣٠٩، ح٣٦٠، ص٢ج: دعائم اإلسالم )١(
ــايف )٢( ــديث، ا١٦٧، ص٧ج: الك ــصار١حل ــديث ١١٤، ص٤ج: ، واالستب ، ٢، احل

 .١٧، ح١٦٤، ص٩ ج:والتهذيب
ًإن ظاهرة تعدد النسخ خطرة جدا، فمن آثارها السلبية عدم إمكـان االسـتدالل،  )٣( ّّ ّ

ُألن املستدل ال شك أنه سوف يعارض بام هو موجود يف نسخة أخرى، واملؤمل هـو  ّ ّ ّ
ّدون وينقصون يف أمهـات كتـبهم، ككتـب ّأن مجلة من املخالفني قد بدأوا اآلن يزي

 .احلديث والتاريخ والسرية
ُوهذا املعنى يف مسألة تعدد النسخ موجود بوضـوح يف كتـب حميـي الـدين بـن عـريب  ّ

ًوالذي وقع فيه اخلالف كثريا يف كونه إماميا أو غري إمامي  ).منه دام ظله. (ً
ــايف ج )٤( ــروع الك ــدعائم٣٠، احلــديث ٣٦، ص٧ف ، احلــديث ٣٤٤، ص٢ج: ، ال

١٢٩٠. 
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 فيه قرينة بواسطة  الناقل، فهنا ال يوجد ناقل، ّاألولفإذا كان النقض 
ية الواردة يف فروع الكايف جاءت هبذا النقل، عن حممد بـن حييـى وهذه الروا

ًن فالنا ابتـاع ضـيعة أ × أيب جعفرإىلكتبت >: عيل بن مهزيار قال... عن 
 الرضـا نيّومن الواضح أن عيل بـن مهزيـار مـن أصـحاب اإلمـام ،<...

ً ومن  هنا جيعل املحدث النوري وحـدة الروايـة دلـيال عـىل ‘واجلواد ّ
د، وبـذلك يكـون صـاحب الـدعائم قـد نقـل عـن اإلمـام وحدة الـسن

 .×اجلواد
 ال يمكـن القبـول هبـذه القـضية إذوجواب هـذا الـنقض واضـح، 

ّأن وحدة املتن دليل عىل وحدة السند، فإن كثري: الكربوية والتي مفادها  ًاّ
ّمن الروايات قد احتدت يف املتن ولكنها اختلفت يف السند ً نظرا إلمكـان ؛ّ

 .×احلديث من أصحاب اإلمامّتعدد نقلة 
ّينقل لنا صاحب املستدرك أن صاحب الدعائم قد نقـل  :النقض الثالث

مـات أخ يل وتـرك >: ّرواية يف كتاب املرياث عن حذيفة بن منصور أنه قـال
، عـن ذلـك )١(×ابنته فـأمرت إسـامعيل بـن جـابر أن يـسأل أبـا احلـسن

 .)٢(<...مسألة
ّ بيان ما يريد قولـه املحـدث ىلإويمكن دفع هذا النقض دون احلاجة 

ّ فيه، من أن هذه الرواية ال يوجد هلا عني وال أثر يف كتاب الدعائم يرالنو
 .حتى يمكن أن يستكشف منها يشء

                                                 
إذا أطلقـت فـاملراد منهـا خـصوص اإلمـام ) أيب احلـسن(سبق أن قلنـا أن كنيـة  )١(

 .×الكاظم
 .١٣٣، ص١ج: خامتة املستدرك )٢(



 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٩٠

 

 .ّنعم، ربام تكون موجودة يف النسخة التي كانت عند املحدث النوري
 ةّمن الوجوه املبعـد>: ّ يف املقابس أنه+ ذكر التسرتي:ّاملبعد الثالث

م توثيقهم له وعدم تـصحيحهم د بني األصحاب وع)١(عدم اشتهاره... 
ّحلديثه أو كتابه ومل يـورد صـاحب الوسـائل شـيئا مـن أخبـاره ومل يعـد  ُ ً

 .)٢(<...ُالدعائم من الكتب التي يعتمد عليها 
ّويمكن أن نجيب عن ذلك نقضا وحال، فأما اجلواب النقيض فهـو ً ً :

، وحتـى صـاحب +خ الطـويسّأن األصـحاب مـن بعـد زمـان الـشي
ّالوسائل والبحار، كانوا ال يتجاوزون الكتب األربعة يف األعم األغلب، 
ًفلو كان ما قيل يف هذا املبعد صحيحا لسقطت عرشات الكتب جلملة من  ّ
العلامء األعالم، نحـو العلـل واألمـايل للـصدوق، وكتـب علـم اهلـدى 

ّوأما عىل مستوى احلل فهو. ّوسالر وغريهم ّإن األعالم الذين : قالمن : ّ
ًمل يذكروا كتاب الدعائم قد اطلعوا أساسا عليه ومل يذكروه؟ ّ 

ّفالقضية هنا سالبة بانتفاء املوضوع، وعدم اهتاممهم إنام ينـسجم مـع 
ّالسالبة بانتفـاء املحمـول، أي أهنـم اطلعـوا ومل يعتمـدوا عليـه، ولكـن  ّ

 أيبانتفـاء املوضـوع، ّعثورهم عليه هو أول الكالم، فالقضية إذن سالبة 
ّأهنم مل جيدوه أساسا، ولذا فمن الطبيعي أهن ّ حيدثوا عنه، فإثبات كـون م ملًّ

 ، دليـلإىلإعراضهم من باب السالبة بانتفاء املحمول ال املوضوع حيتـاج 
 .وهو مفقود يف املقام

ًولكن بطبيعة احلال يوجد احتامل آخر وهو أنه كان موجودا عنـدهم  ّ
                                                 

 .كتاب دعائم اإلسالم: أي )١(
 .٦٦ص: املقابس )٢(
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ّألمهية التي تستدعي ذكره، وهذا االحـتامل عـىل فـرض ومل يعطوه تلك ا
ّحتققه، فإنه ال يعدم عرشات احلاالت الشبيهة بـه حيـث وجـدت  كتـب ّ

 .الفقه ومل تذكر يف زمن املعارصين هلمجليلة ومتينة يف الفقه وغري 
ًأما فيام يتعلق بعدم نقل صاحب الوسائل شيئا عـن كتـاب الـدعائم  ّ ّ

ّبار الكتـاب عنـده، ألنـه ربـام مل يـصل إليـه فهذا ال يكشف عن عدم اعت
ًأساسا فيكون عدم نقله عنه عىل نحو القضية السالبة بانتفاء املوضـوع ال 

ّوأمـا صـاحب >: املحمول، وهذا ما أشار إليه صاحب املستدرك إذ يقول
ّالوسائل فلم يعلم أن عدم نقله عن الدعائم لعدم اعتامده عليه بل الظاهر  ُ

ّعليه، فإنه قال يف آخر كتاب اهلداية يف ذكر الكتب التي مل ّأنه لعدم عثوره 
ّإما لقلة ما فيها من النصوص، وعد منها مجلة من الكتب، : ينقل عنها قال ّ ّ

ّأو لعدم ثبوت االعتامد عليها، وعد منهـا فقـه الرضـا وطـب  الرضـا، أو ّ
 .)١(<ّثبوت عدم اعتبار الكتاب، وعد منها مصباح الرشيعة

 قـسم ّأيّملحدث احلر العاميل مل يذكر كتـاب الـدعائم يف ّوعليه فإن ا
ّ وهذا خري شاهد عىل بطالن املدعى، خاصة وأن صاحب ،هذه األقساممن  ّ ّ

ّ ذكر كتبا ليست فقهية مثـل طـبالوسائل ، فكيـف ال يـذكر × الرضـاً
 كتاب الدعائم؟

 وبـذلك ،ومن  هنا يقوى عندنا احتامل عـدم وصـول الكتـاب إليـه
ّيتضح لنا أن ّ هذا املبعد وبكال شـقّ عـالم وعـدم ذكـر  عـدم ذكـر األ-يه ّ

ً غري تام أيضا-صاحب الوسائل له ّ . 
 أطلنا الوقوف عند قداآلن ونحن يف خامتة مطاف البحث السندي، و

                                                 
 .١٤٦، ص١ج: خامتة املستدرك )١(
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ّاملسألة األوىل هذه وهو كونه إماميا إثني عرشيا أو إسامعيليا، قـد اتـضح  ً ً ً
ّلنا أن السي ًا، بـل ولـيس ثقـة أيـضا عنـده،  يعتربه إسامعيلي+د اخلوئيّ ً

نا مل نجد بعد أّأن الذي يقتضيه اإلنصاف >حيث يقول يف مصباح الفقاهة 
ًالفحص والبحث من يرصح بكونه ثقة وال إثني عرشيا ّ ُ>)١(. 

ّوالذي نراه يف املقام هو أن صاحب الدعائم إمامي إثنا عـرشي وفـق 
ّما تقدم من ذكر القرائن واملقربات التي اعتمدنا ّ كام وأنه ثقة، ولـذا نـرى ّ

ّ كانت مسندة، وإسنادها معترب، ولكن هـذا إذاّصحة األخذ برواياته فيام 
ّالرشط غري متحقق يف رواياته أو عـىل األقـل يف الروايـة التـي هـي حمـل  ّ ّ

 . وهذا واضح،البحث لكوهنا من املراسيل
ّومن هنا ينبغي الدخول يف بحث آخر لنرى من خالله مـدى حجيـة 

 مل تؤخذ برواياته؟ إذايات املرسلة، وال يقال ما جدوى إثبات وثاقته الروا
ّفإنه يقال إن إثبات وثاقته قد ينفع يف املقام فإن صاحب الدعائم يقول يف  ّ ّ

نقلنا هذه الروايات يف الصحيح مـن روايـات أئمـة أهـل > :ّمقدمة كتابه
ّفهو يثبت أو يدعي صحتها، وهنا البد أن نرى . )٢(<^البيت ّبأنـه هـل ّّ

ّيمكن إثبات صحة رواياته املرسلة من خالل هـذه الـشهادة؟ فـإن ثبـت 
 طريق آخر، وهو عمل املشهور، لنرى إىلَّإمكان ذلك كان هبا وإال عدلنا 

َّكونه جابرا لسندها أو ليس بجابر، وإال فالطريق األخري هـو مـن خـالل  ً
ّالكتاب لألعم األغلب من الكتب الرئيسيةمطابقة روايات   . األربعةّ

واآلن ينبغي الوقـوف عنـد هـذه الطـرق الـثالث يف تـصحيح العمـل 
                                                 

 .٤٢، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٢، ص١ج: دعائم اإلسالم )٢(
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 .ّ املرسلة، لنرى  مدى صحة ذلكبالروايات
ّ وهو توثيقه بنفسه ملا رواه، وهـذا ممكـن خاصـة وأن :ّاألولالطريق  ّ

ٍالتوثيق ال يشرتط فيه الوقوف عند كل شخص شخص، إذ مـن املمكـن  ّ
ّأن يكون التوثيق مجاعيا، ولكن  املشكلة هي عـدم وقوفنـا عـىل مبانيـه يف ً

ّالتوثيق، وعىل أية حال فإن ما ذكره يسجل لصالح الكتاب، ولكـن هـذا  ُ ّّ
 .وحده ال يكفي

 وهو انجبار السند بعمل األصحاب، وقد سبق لنـا أن :الطريق الثاين
ّقلنا إنه البد من توفر رشوط ثالثة وهي إحراز اسـتناد الفقهـاء  ّ  نفـس إىلّ

ّن يكون من املتقدمني، وأن يكـون االسـتناد بنحـو االنحـصار، اخلرب، وأ
 .ّوالواقع أن مجيع هذه الرشوط مفقودة يف املقام أو غري حمرزة

 وهو كـون الروايـات الـواردة يف الـدعائم واردة يف :الطريق الثالث
 .ّكتبنا املعتربة يف األعم األغلب

يف الـدعائم، وهذا الطريق جدير باالهتامم، فهو صادق عىل  ما جـاء 
ّالروايات التي انفرد هبا كتاب الدعائم قليلة جدا وإن أغلبهـا موافـق ّفإن  ً

ملا عندنا، وبتعبري بعض األعـالم أن رواياتـه موافقـة للروايـات املعتـربة 
ّ إذن نحن نتفق عىل مطابقة األعـم األغلـب منـه ملـا ورد يف كتبنـا ،عندنا ّ

ًخرب املعترب ال جيعله معتـربا إذ ال ًاملعتربة، ولكن كون نفس اخلرب موافقا لل
ّتوجد مالزمة بذلك، ولكـن هـذا بـال إشـكال يقـوي احـتامل االعتبـار 

ّ ما ذكرناه يف النقطة األوىل، ولذا نـرى أن روايـات إىلّويضيف نقطة قوة 
ّاالعتبـار وفـوق درجـة كوهنـا مؤيـدة الدعائم هي أدنى من درجة ورتبة 
ّ أخرى فإنه يمكـن ارتقاؤهـا ينا قرائنّوداعمة وشاهدة، فإذا ما توفرت لد
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د ّ والـسي)١( درجة االعتبـار، بخـالف مـا كـان يـراه صـاحب البحـارإىل
ّ من أهنا يمكن أن تكون مؤيدة وداعمة فقط)٢(اخلوئي ّ. 

 
ّإن ا الل من >:  قال×عن موالنا اإلمام الصادق: ّإن الرواية تقول

ّحالال من ا أ ول وا  وب وغ  ذ ك  ما هو قـوام  لنـاس ّا يوع   ما  ن  ً

ًو باح  م االنتفاع وما  ن  رما أصله منهيا عنه  م  ز بيعه وال  اؤه ًّ ّ ُ>)٣(. 
ّإن النجاسات حمرم أصلها، فال يمكن : وهنا يمكن أن يقال  ّالتكسبّ

 . باألعيان النجسةّالتكسبّهبا فيدل ذلك عىل املطلوب، وهو حرمة 
 : إشكالني مها+د اخلوئيّوهنا يطرح السي
ّنـا لـو قطعنـا أال خيفى عليـك >:  هو ما جاء يف قوله:اإلشكال األول

النظر عن مجيع ما ذكرناه يف عدم اعتبـار الكتـاب فالروايـة التـي ذكرهـا 
ومـا كـان >: ّيمكن االستناد إليها باخلصوص، ألن قوله فيهاّاملصنف هنا ال 

ًحمرما ّبيع األشياء التي تعلق هبا التحريم من جهـة مـا، مـع   يقتيض حرمة<ّ
ًأنه ليس بحرام قطعا ّ>)٤(. 

ّومعناه أن الرواية تقول شيئا ال يمكن االلتزام بـه، وهـو أن مـا كـان  ً ّ
ّحمرما أصله، منهيا عنه، مل جيز بيعه، فالزمه أن الـيشء الطـاهر أو الـيشء  ً ً ّ

ً كان جلهة ما حمرما الزمـه عـدم جـوإذااحلالل  از بيعـه، وهـذا ال يمكـن ّ
                                                 

 .٣٨، ص١ج: بحار األنوار )١(
 .٤٣، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
 .٢٣، كتاب البيوع، الفصل الثاين، احلديث ١٨-١٧، ص٢ج: الدعائم )٣(
  .٤٦، ص١ج:  مصباح الفقاهة)٤(
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ّ قاعدة تقـول إنـه كلـام حـرم ّأيّ فإنه ال توجد ؛االلتزام به كام هو واضح ّ
 .يشء جلهة ما، مل جيز بيعه

ًما كان حمرما أصله>: ّهو أن الرواية تقولووجواب ذلك واضح   أي <ّ
ّالتحريم يف ذاته ال أنه عرض عليه، وعليه فإن إشكال السيّأن  ّ َ َ د اخلوئي غـري ّ
ّ منهـا حمـرم ٌّاألساس، فالبول وامليتة والدم والعذرة النجسة كـلرد من وا

 .من أصله
ًوأما ثانيا ّفهو أنه توجد قاعدة تقول إن الوصف مشعر بالعلية: ّ ّ نحو . ّ
َقال ا ي عنده علم من الكتاب أنا آ يك به  بل أن يرتد إ ـك {: قوله تعاىل َ َْ َ ِ ِ َ ْ َ َْ َ ََ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ  ْ ٌ ُ ِ َ

ُطرف ْ ّوهنا ذكروا أن العلم له مدخلية يف فعـل القائـل، ، )٤٠: النمل( }َكَ
ّوإال مل يبق مربر أو معنى لذكر قيد العلم، فالوصف مـشعر بالعليـة، ويف  َّّ

ومـا كـان > إذ قـال <ًمنهيا عنه> الكالم ذكر وصف وقيد واضح وهو ّحمل
ًحمرما أصله منهيا عنه ً  جـودً نظـرا لوّ وهذا يعني أنه ال جيوز بيعه ورشاؤه<ّ

ًمنهيا عنه>ّتلك احليثية وهي  ً ال أنه ال جيوز بيعه ورشاؤه مطلقا<ّ ّ. 
ّيشء حملل من جهة وغري منهيفإذا ما وجد   عنه، ومن جهة  أخـرى ّ
ّكان حمرما ومنهي ً ّا عنه، فإنه ال جيوز ّ ّ به من تلـك اجلهـة املحرمـة ّالتكسبً

ٍ كان منهيا عنه جلهـة إذاليشء ّاملنهي عنها فقط، وعليه فالرواية مل تقل إن ا ً ّ
ّ به مطلقا، وإنام املراد هو عـدم اجلـواز يف حـدود ّالتكسبّما فإنه ال جيوز  ً

ّتلك اجلهة التي تعلق النهي هبا ألن الوصف مشعر بالعل  .يةّّ
ّومفاده أن الرواية دالة عىل احلرمة التكليفية وكالمنا  :اإلشكال الثاين

ٌه كلام حـرم يشءّيف الوضعية، وحيث مل يثبت أن ً فإنـه حيـرم تكليفـا بيعـه ّ ّ
ّعىل أن الظاهر منه هـي احلرمـة التكليفيـة مـع أهنـا >: ورشاؤه، لذا يقول ّ
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ّكثري من املوارد التي هني عن بيعها ورشائهـا، وإنـام املـراد يف ًمنتفية جزما 
، فـال تكـون َّإالمن احلرمة يف تلك املوارد هي احلرمـة الوضـعية ليـست 

 .)١(<مولة هباالرواية مع
ّ هو أن احلرمة عندما تطلق، فإن املراد منها احلرمة األعم من :وجوابه ّ ّ

 .ّ مع وجود قرينة معينة إلحدامهاَّإالالتكليفية والوضعية، 
ّفإن احلرمة واحللية واجلواز وعدمه إنام تستعمل بمعنى وجـود املنـع  ّ ّ

 .نحو الوضعّ وهذا االستعامل أعم من كونه بنحو التكليف أو ب،وعدمه
ّهذا متام الكالم يف رواية دعائم اإلسالم، وقد اتضح لنا عـدم متاميـة  ّ

 إلثبـات احلكـم ًليهـا اسـتقالالإالرواية بالنحو الـذي يمكـن االسـتناد 
 .الرشعي

                                                 
 .٤٦، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  )ّحرم ثمنهم ش ئا ّ حرإذا ّإن اهللا(
 البحث السندي •
 البحث الداليل •

ü ّمن املدعىّأعم  إشكالية كون الدليل 
ü ّأهيام املقدم، أصالة عدم الزيادة أم عدم النقيصة؟  





 

 

 
 
 
 
 
 
 

<>)١( 

                                                 
  .٣٠١ ح ١١٠ ص ٢ج : عوايل الآللئ )١(
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 :ويقع البحث فيها يف جهتني: هذه هي الرواية الرابعة
 

 فقد ورد يف اخلالف للـشيخ ،قل هذا احلديث يف كتب الفريقنيُلقد ن
ــويس ــة)١(الط ــرسائر)٢(، والغني ــشيعة)٣(، وال ــف ال ــاض )٤(، وخمتل ، وري
 وصـحيح ابـن ،)٧( اجلعـدنبـاوكذلك يف مسند ، )٦(، واجلواهر)٥(املسائل
 .)٨(حبان

ّع رواية عامية مل تثبت لدينا وثاقة ّوالرواية كام ظهر لنا من خالل التتب
 .تقادير رواية مرسلة ال يمكن االعتامد عليهاّ أو أهنا عىل أفضل ال،نقلتها

ّإهنــا وردت يف كتبنــا احلديثيــة ولــذا يمكــن جربهــا بعمــل : وال يقــال
ّ خاصة ونحن نجد أن هذه الرواية قد  استدل هبـا مجلـة مـن األصحاب، ّ ّ

                                                 
 .٣٠٨، مسألة ١٨٤، ص٣ج: اخلالف )١(
 .٢١٣ص: نزوعغنية ال )٢(
 .١١٣، ص٣ج: الرسائر )٣(
 .٣١٩، ص٨ج: خمتلف الشيعة )٤(
 .٤٥، ص٨ج: رياض املسائل )٥(
 .٣٨-٢٠، ص٢٢ج: جواهر الكالم )٦(
 .٤٧٩ص:  اجلعدمسند ابن )٧(
 .١١٣، ص١١ج: صحيح ابن حبان )٨(
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ّعلامئنا األعالم ويف موارد عدة، منها مـا اسـتدل بـه الـشيخ الطـويس يف  ّ
ّ، وأيضا يف باب األطعمة يف الـدهن املتـنج)١(اخلالف يف بيع الرسجني س ً

، وصـاحب اجلـواهر يف )٢(ًوأيضا ابن إدريس يف الرسائر يف نفـس البـاب
 .)٣(مسألة حرمة بيع الكلب من كتاب البيع

وألجل ذلك ربام يقال بإمكان تصحيح سند الرواية من خالل عمـل 
لـسند ّاألصحاب املتقدم، ولكن سبق لنا أن عرفنـا أن قاعـدة تـصحيح ا

 : هيةّبعمل األصحاب تستدعي توفر رشوط ثالث
 .عمل األصحاب هبذه الرواية. ١
 .ّأن يكون هذا االستناد من الفقهاء املتقدمني. ٢
ّ عـدم وجـود أدلـة أخـرى أيأن يكون ذلك بنحـو االنحـصار، . ٣

 .سيقت يف املقام
 غري حـائزة ّ أو عىل األقل،وهذه الرواية غري حائزة عىل هذه الرشوط

ّ خصوصا فيام يتعلـق بالـرشط األخـري وهـو االنحـصار، بعضهاعىل ً)٤( ،
 .ّ عدم متامية السندإىلوبذلك ننتهي 
 

ّلقد وقع اخلالف يف هذا النص وذلك ألنه قد نقل بنحوين مها ّ: 
                                                 

 . من البيع٣١٠، ضمن مسألة ٨٢، ص٢ج: اخلالف )١(
 .١١٢، ص٣، وج٤٤، ص٢ج: الرسائر )٢(
 .١١، ص٢٢ج: جواهر الكالم )٣(
 .ّتقدم تفصيل املسألة فراجع )٤(
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ّ حرم ش ئا حرم ثمنهإذاّإن اهللا >: ّأنه قال’ عن النبي:ّاألول ًّ>)١(. 
ّ حرم أ ل  ء حرم ثمنهإذاّإن اهللا >: ّأنه قال’عن النبي :الثاين ٍّ>. 

 وسـنن )٢(قد ورد احلديث بالنقـل الثـاين يف مـسند أمحـد بـن حنبـل
 )٥( ونيـل األوطـار للـشوكاين)٤(، وسـنن أيب داود السجـستاين)٣(البيهقي

 .)٨( وخامتة املستدرك)٧( وعوايل الآليل)٦(ودعائم اإلسالم
ّم من ا د إش  ة كون ا  ل أع ّ  

 ؛ومفاد هذا احلديث هبذا النقـل ال يمكـن القبـول بـه مـن الفـريقني
لرضورة وجود موارد عديدة حيرم أكلها ولكن ال حيرم ثمنهـا كـالرتاب، 
وهناك كثري من احليوانات ال جيوز أكلها ولكـن جيـوز بيعهـا، بـل نفـس 

ًبدا أو أمة كان عإذاّاإلنسان فإنه ال جيوز أكله ولكن جيوز بيعه ورشاؤه  ً. 
ّ محلت الرواية عىل أنه ال جيوز بيعه ورشاؤه ألجل املنفعة إذابل حتى  ِ ُ

ّاملحرمة منه وهي أكله، فإهنا ال تنفع يف املقام، ألن ما نريده من الدليل هو  ّ ّ
ّ مطلقا، ال أنه حيرم ّالتكسبّأن حيقق لنا الكربى، وهي عدم جواز   كان إذاً

                                                 
 .سبق خترجيه يف بداية الفصل فراجع )١(
 .٢٩٣، ص١ج: مسند أمحد )٢(
 .١٣، ص٦ج: السنن الكربى )٣(
 .١٤٢، ص٢ج: سنن أيب داود )٤(
 .٢٣٦، ص٥ج: نيل األوطار )٥(
 .١٢٢، ص١ج: دعائم اإلسالم )٦(
 .٢٤٠، احلديث ١٨١، ص١ج: عوايل الآليل )٧(
 .٣١٣، ص٣ج: خامتة املستدرك )٨(
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 مـن ّعمأ الدليل : بعبارة أخرى.ّكله املحرمن بيعه أو رشائه هو أالقصد م
 .ّاملدعى

ّ فهو ينفع يف املقـام وأن ظـاهره يـدلّاألول كان املتن هو إذاّأما   عـىل ّ
ّ جعل اهللا شيئا حمرما فإنه ال يمكن املعاوضة عليه بـثمن، إذاّاملطلوب فإنه  ً ًّ
ّ حرم شيئا فإنه يكون قد حرم منـافإذاّن الشارع إ :وبعبارة أخرى ّّ ع ذلـك ً
ّ ومن الواضح أنـه مـع ،ٍ وعندئذ ال تبقى مالية لذلك اليشء،ًاليشء مطلقا

 .املعاوضة عليهعدم املالية ال جيوز 
 دون الثـاين ولكـن ّاألولّوبذلك تصح هذه الرواية داللة عىل النقل 

ًيبقى اإلشكال يف سندها، وأما بصيغتها الثانية فهي غري تامة داللة فضال  ّ ّ
 .لسندعن عدم متامية ا

 :بقي لدينا مطلبان ونختم البحث
ّ حرم أ ل إذاّأن اهللا > يدور حول ما جاء يف النقل الثاين :ّاألولاملطلب 

ّأن : ّ والذي مل نقبل بداللته، فربام يقال بناء عىل مـا قـدمناه<ّ ء حرم ثمنه
النقض بالرتاب وحلوم الكثري من احليوانات التي ال جيوز أكلها ولكن مع 

ّ أن املراد من األكل هو مطلـق إىلً نظرا ؛ًبيعها، غري وارد أصالذلك جيوز 
ِال تأ لوا أ وال م ب ن م با اطل و{:  وهو مدلول اآلية،ّالترصفات ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ...{ 

ّ حيث املراد هـو مطلـق التـرصفات ال خـصوص األكـل )١٨٨: البقرة(
 .العريف

ّن هذا ممكن ولكن الرواية ال تساعدإ :وجوابه  فقد ورد يف ، عىل ذلكّ
سنن أيب داود السجستاين يف باب ثمن اخلمر وامليتة بسنده عن ابن عباس 

 الـسامء إىلًجالسا عند الركن، فرفع برصه ’رأيت رسول اهللا>: ّأنه قال



 مةّاملكاسب املحرّكليات فقه  .........................................................  ٣٠٤

 

ّ إن اهللا حرم عليهم ا شحوم فباعوهـا وأ لـوا ؛لعن اهللا ا هود :فضحك فقال ّ

ّ قوم أ ـل  ء حـرم علـيهم ثمنـهّ حرم  إذاّ و ن اهللا تعا  ،ثمنها  وهنـا )١(<ٍ
ُالرواية حيث ذكرت الشحوم فيتبني أنـه ال يـراد مـن األكـل بقرينة صدر  ّ ّ

 كـام - وإذا مل تكن الرواية ظـاهرة يف األكـل املتعـارف .ّمطلق الترصفات
ّ فال أقل من أهنا سوف تكون جمملة فـال يمكـن أن يـستفاد منهـا -ّندعي ّ

ّالعموم وإنام نتوقف ّ أن يقـال إن الرسـول َّإالّ عند القدر املتـيقن، اللهـم ّ
ّإنام كان بـصدد تطبيـق الكربيـات عـىل الـصغريات، فلديـه  ’األكرم

 -ّ التـرصف بـيشءأي -أكـل يشء ّ حرم عىل قوم إذاّن اهللا إ(كربى وهي 
ّن هـؤالء حـرم إ( ي، وذكر يف متن الرواية صغرى لذلك، وه)ّحرم ثمنه ّ

ّ فطبـق الكـربى عـىل )ّو نـوع مـن التـرصفوهـ ،عليهم أكـل الـشحوم
نفس الروايـة يف  ذلك توجد قرينة لفظية وردت إىلالصغرى، وباإلضافة 

املراد مـن هـذا األكـل هـو األكـل  فهل <وأ لوا أثمانها>: ’وهي قوله
ًاملراد هو أهنم ترصفوا بأثامهنا؟ من الواضح جدا ، أم العريف ّ ّ  .هو الثاينّأنه ّ

ّامة الداللـة يف مـضموهنا سـواء قلنـا بالنقـل وبذلك تكون الرواية ت
 ّأعـم مـنّ ولكن كام ذكرنا أن إشكالية كون الدليل ، أو النقل الثاينّاألول

ّاملدعى يبقى عىل ما هو عليه سواء قلنا بـصحة النقلـني داللـة أو بـ  ّصحةّ
 . داللةّاألولالنقل 

  أصالة عدم ا ز ادة أم عدم ا قيصة؟: ّأيهما ا قدم
ّ مما تقدم أن النبوي املشهور قد ورد بصيغتني من عرفنا: ثايناملطلب ال ّ ّ

                                                 
 .ّتقدم خترجيه )١(
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ً حرم ش ئاإذا> :حيث الزيادة والنقيصة، فاألوىل قالت :  واألخرى قالـت<ّ
ّهـل تقـدم أصـالة عـدم الزيـادة عـىل : ، والسؤال هو<ّ حرم أ ل  ءإذا>

م ّ العكـس، فنقـدم؟ أّاألولالثاين عىل ّالنص ّأصالة عدم النقيصة، فنقدم 
 وقبل اإلجابة عن ذلك ينبغـي أن نعـرف أن ملـوارد )١(ل عىل الثاين؟ّاألو

 :ًاًاالختالف من حيث الزيادة والنقيصة صورا ثالث
ّ ما جاء يف حمل الكالم من رواية النبوي الرشيف أو ما جاء يف :األوىل

 فـإذا كانـت الزيـادة موجـودة يف -  كام سـيأيت-روايات قاعدة ال رضر 
ّا تدل عىل معنى غري املعنى الـذي تـدل عليـه الروايـة بـدون ّالرواية فإهن ّ

 .يقع التعارض ما بني اخلربينالزيادة، ويف هذه الصورة 
 وهـذا يعنـي ؛ر يف معنى الروايةّ وجود الزيادة وعدمها ال يؤث:الثانية

 .عدم وقوع التعارض
 يف صورة فـرض وجـود الزيـادة يكـون للكـالم معنـى، ويف :الثالثة

ّدم الزيادة يشك يف الباقي، هل حيتفظ بنفس ذلك املعنـى صورة فرض ع
ويف هـذه الـصورة بحـسب التحقيـق ال يقـع ؟  يكون لـه معنـى آخـرمأ

 .ًالتعارض أيضا
 تقديم أصالة عدم الزيادة إىلّ عرفت ذلك فاعلم أن األعالم ذهبوا إذا

 .عىل أصالة عدم النقيصة
                                                 

ّال خيفى خروج هذا املطلب عن أصل البحـث ألنـه مطلـب أصـويل، كـام أننـا مل  )١( ّ
ّنتعرض هلذا املطلب ألجل رواية النبوي املشهور، وذلك ألننا قد قلنا بعدم صـحة  ّ ّ

ّسندها، فال يصح االعتامد عليها، وإنام تعرضن ّ ا هلذا املطلـب بغيـة تتمـيم الفائـدة، ّ
ًوذلك لكون قاعدة أصالة عدم الزيادة هتمنا كثريا وتنفعنا يف موارد عديدة  منه دام (ّ

 ).ّظله
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ّولعل من أهم موارد تطبيق أصالة عدم الزيادة قاعدة نفـي الـرضر،  :ّ
 .ّالتي وردت بعدة طرق نذكرها

إن سمرة بن جندب كـان لـه >:  قال×عن زرارة عن أيب جعفر. ١
 بهـا إ ـه، ِاذهـب فاقلعهـا وارم: لألنصاري ’فقال رسول اهللا... عذق 

 .)١(<ّفإنه ال  ر وال  ار
 .)٢(<...ال  ار وال إ ار   اإلسالم > :ّأنه قال’عن رسول اهللا. ٢
 .)٣(<... ؤمنال  ر وال  ار   >: ّأنه قال’ًوأيضا عن رسول اهللا .٣

وكام هو واضح يف هذه الطرق الثالثة وجود زيادة يف الثاين والثالـث 
وإحدامها ختتلف عن األخـرى، وهنـا يـأيت بحـث أصـالة عـدم الزيـادة 

 .وأصالة عدم النقيصة
تقديم أصالة ّوكيف كان، فإن هنالك أكثر من وجه اعتمده القائلون ب

 :عدم الزيادة نذكر منها
ّ أن من ذكر الزيادة كالمه رصيح يف وجود هذه الزيـادة :الوجه األول

ّوإال ما كان ينبغي له ذكرها، فذكره هلا هو نص عـىل وجودهـا، أمـا مـن  ّ َّ
ّأنقص فإن كالمه ينعقد له ظهور يف عدم وجود الزيادة، فلـو أهنـا كانـت 

 .موجودة لذكرها
ّلفرق األسايس، فـإن الـذي ذكـر الزيـادة كالمـه نـص وهنا يكمن ا ّ

ّورصيح، وأما الذي مل يذكر الزيادة فإن كالمه له ظهور، ومـن الواضـح  ّ
ّجدا أن النص مقدم عىل الظهور ّ ّ ً. 
                                                 

 .٤٢٨، احلديث ٢٥ج: ً، وأيضا الوسائل٢٩٢، ص٥ج: الكايف )١(
 .٥٧١٨، احلديث ٣٣٤، ص٤ج: من ال حيرضه الفقيه )٢(
 .٤، احلديث ٤٢٩، ص٥ج: ًأيضا الوسائل، و٨، احلديث ٢٩٤، ص٥ج: الكايف )٣(
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ًوال  شك يف متامية هذا الوجـه كربويـا  عـىل ّ وذلـك بتقـديم الـنص،ّ
ّالظاهر، ولكن من الواضح أن هذا التقديم هـو فـرع حتقـق  الـصغرى يف ّ

ًما حقيقةأّ متكلم واحد، إىلكون الكلامت عائدة  ّ كام يف القرآن فإهنا تعـود ّ
 ’ً متكلم واحد حقيقة، أو حكام كـام يف كلـامت الرسـول األعظـمإىل

ّفهم مجيعا بحكم شخص واحد، أما فـ ^وأهل بيته ٍ ٍ ّام نحـن فيـه فـإن يً
غـري  شخص آخـرول بالزيادة هو قّالكالم يف نقلة الروايات، فإن الذي ي

ّالذي يقول بالنقيصة، وعندئذ  ال تتـوفر الـصغرى يف  املقـام، وبـذلك ال ٍ
ّ تقديم أصالة عدم الزيادة يف املقام ألنه يكـون مـن بـاب تعـارض نيمك
 .ّبينتني

 أصالة عـدم الغفلـة، -ً  فقهيا-ّ أن من األصول املعتربة :الوجه الثاين
 النـاقلني يكـون جريانـه ّ أيّ أن هذا األصل يف:والسؤال املطروح هنا هو

ِ يف املنقص؟مُيف املزيد أأأقوى؟  ُ 
ّهنا حيتمل أن يكون املزيد قد غفل فأدرج الزيادة، كـام أنـه حيتمـل يف 

ّاملنقص أن يكون سمع الكلمة ولكنه غفل عـن إدراجهـا، أو أنـه  ّ جيـد مل ُ
 .ّأمهية لتلك الكلمة ألنه ينقل باملعنى
ّني وأضعفهام، ويف هذا املجال يقال أن وهنا ينبغي حتديد أقوى الغفلت

ّتوهم إنسان بوجود كلمة غري موجودة يف الواقع هو أندر من حالة عـدم 
ًذكر كلمة موجودة تومها منه،  ّ أن وقـوع حالـة التـوهم يف عـدم ذكـر أيّ ّ

 .ّكلمة هو أكثر من وقوع حالة التوهم بذكر كلمة غري موجودة
ّوعليه فإن التوهم يف الزيادة هـو أ ّوهم يف النقيـصة، تـضـعف مـن الّ

ّوبذلك تقدم أصالة عدم الزيادة عىل عدم النقيصة، فتقـدم أصـالة عـدم  ّ
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 .الغفلة يف الزيادة عىل أصالة عدم الغفلة يف النقيصة
ّ أنـه َّإالّالوجه بالرغم من أنه أفضل الوجوه التي تذكر يف املقام وهذا 

ً الزيادة دائـام تكـون هـي ية، إذ ليست الغفلة يفّال يعطينا قضية موجبة كل
األندر من الغفلـة يف النقيـصة، فـربام تكـون الزيـادة هـي مقتـىض طبـع 

 هو احلال يف قاعدة نفي الرضر، إذ يتساءل اإلنسان عن ظرف اإلنسان كام
 فيكون جواب ذلك وفق مقتىض اإلنسان من <ال رضر وال رضار>وقوع 

 .اإلسالم هو يف <ال رضر وال رضار>ّأن 
ّ مـن أن قاعـدة -  وفق ما اقتضاه التحقيق يف املـسألة-نتهي إىل هنا ن

 ضـابطة هاتقديم أصالة عدم الزيادة عىل أصالة عدم النقيصة ال توجد في
ًكلية يقدم عىل أساسها أصالة عدم الزيادة دائام ّ ّ)١(. 

ّوبذلك نكون قد فرغنا من القسم الثاين املتمثل باألدلة الروائية ّ. 

                                                 
ُيراجع تفصيل املسألة يف كتاب ال رضر وال رضار، تقريرات السيد كامل احليدري  )١(

 .+ألبحاث السيد الشهيد حممد باقر الصدر 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 بيان حقيقة هذا اإلمجاع •
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ّمن األدلة التـي تـساق ضـمن سلـسلة األبحـاث الكليـة يف حرمـة  ّ
هذا ّ، وقد تكرر نقل اإلمجاع )١( دعوى اإلمجاع: باألعيان النجسةّالتكسب

ّيف كلامت األعالم إلثبات أن كل عني نجسة ال جيوز   : هباّالتكسبّ
وبيـع ... >:  يف املقنعة حيث قـال+ ما أشار إليه الشيخ املفيد:منها

ّامليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا، وكـل حمـرم مـن األشـياء،  ّ ُ
 .)٢(<وأكل ثمنه حرامونجس من األعيان حرام، 

وإن كـان >: ً يف املـسبوط قـائال+ه الـشيخ الطـويس ما ذكر:ومنها
                                                 

ّاإلمجاع يف اللغة هو االتفاق، ويف االصطالح هو اتفاق الفقهاء من املسلمني عـىل  )١( ّ
ُم أن اإلمجاع احلجة عنـد املـذهب اإلمـامي ال يعتـرب ُحكم رشعي، وينبغي أن يعل ّ ّ

ّدليال يقع يف عرض القرآن والسنة الرشيفة وإنام هو فرع يعـود إىل  الـسنة، وذلـك  ّّ ً
ّألن اإلمجاع احلجة هو الكاشف عن السنة الرشيفة، فإن الكـشف عـن الـسنة قـد  ّّ ّّ

 وقـد يكـون بواسـطة يكون بواسطة اخلرب املتواتر وقد يكون بواسطة اخلرب الواحد
ّ وإنـام تأتيـه ^فاإلمجاع بام هو هو، ال قيمة له عند مدرسة أهـل البيـت. اإلمجاع

ّاحلجية نتيجة كشفه عن قول املعصوم أو فعله أو تقريره، فمالك احلجية هو كشفه  ّ
َّعن السنة، والبد أن يكون الكشف مورثا للقطع أو االطمئنان يف أقل التقادير وإال  ً ّ ّ

ُفإنه يرض  .ب به عرض اجلدارّ
 .، بحث املكاسب٥٨٩ص: املقنعة )٢(
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نجس العني مثل الكلب واخلنزير والفأرة واخلمر والدم وما توالد مـنهم 
ومجيع املسوخ وما توالد من ذلـك أو مـن أحـدمها فـال جيـوز بيعـه، وال 

ًإجارته وال االنتفاع به وال اقتناؤه بحال إمجاعا ٍ>)١(. 
ّفال خالف يعتد بـه يف حرمـة >: لما جاء يف اجلواهر حيث قا: ومنها ُ
 .)٢(< يف األعيان النجسة التي ال تقبل الطهارة بغري االستحالةّالتكسب

ّوقد وردت دعوى اإلمجاع أيضا يف املنتهى للعالمـة احلـيل ّ  وغـريه )٣(ً
 .من األعالم

ّبيان حقيقة هذا اإلمجاع وأنه حجة أم ال؟ ينبغي تـسليط الـضوء قبل  ّ
 كلـامت إىلّأن مجلـة مـن األعـالم عنـدما يـأتون عىل نكتة مهمـة، وهـي 

ّاملجمعني، خصوصا مـن علامئنـا املتقـدمني، كالـشيخ الطـويس واملفيـد  ً
ت ّواملرتىض، ومن هم يف طبقتهم، نجد أهنـم ال هيملـون تلـك اإلمجاعـا

ّإن إمجاعـات الـسي: بسهولة، وعىل هذا فال يكفـي أن يقـال  -د املرتـىض ّ
ُ مدركية أو أنه يكث-ًمثال ر من دعوى اإلمجاع، فمثل هذا التـضعيف غـري ّ

ّممكن بحق أولئك األعالم وإنام حتتاج مناقشة إمجاعاهتم   .ّ دقة أكربإىلّ
ّومما ال شك فيه أن أولئك األعالم كانوا قـريبني مـن عـرص الـنص،  ّ ّ ّ

، ولذا ال يمكـن أن ^ّوأهنم كانوا مأنوسني بام صدر عن العرتة الطاهرة
ّيدعى أن إمجاعاهتم  ّال قيمة هلا، أو أهنا حمتملة املدرك، ولكن مع ذلك فإن ُ ّ

ملـاذا ال : ًهذا اجلواب ال يمأل الوجدان، إذ يبقى الـسؤال مطروحـا وهـو
                                                 

 .١٦٥، ص٢ج: املبسوط )١(
 .٨، ص٢٢ج: اجلواهر )٢(
 .١٠٠٨، ص٢ج: منتهى املطلب )٣(
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 ّيمكن لعلامئنا جتاوز إمجاعات املتقدمني؟
 يف +ّيمكن اإلجابة عن ذلـك بالتأمـل بـام قالـه الـشيخ الطـويس

هـة واملنتـسبني ّالفينا مـن املتفقّإين ال أزال أسمع معارش خم>: املبسوطّمقدمة 
ونه، وينـسبوهنم رز علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا اإلمامية، ويستنإىل
ّإهنم أهـل حـشو ومناقـضة، وإن مـن : ّالفروع وقلة املسائل، ويقولونّ قلة إىل ٍ ّ

 كثـرة املـسائل وال التفريـع عـىل إىل واالجتهاد ال طريق لـه ينفي القياس
 .)١(<...األصول 
ً شيئا آخر يفتح اآلفـاق أمامنـا لإلجابـة + يذكر الشيخ الطويسثم

عـىل قـديم الوقـت وحديثـه وكنـت  >ّعن السؤال املتقدم حيـث يقـول 
 تتـوق نفـيس إليـه ،عمـل كتـاب يـشتمل عـىل ذلـك إىلق النفس ّشوتم

ًوتشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيـه لقواطع افيقطعني عن ذلك  ّ
ّه، وترك عنايتهم به ألهنم ألّقلة رغبة هذه الطائفة في وا األخبار وما رووه فّ

ّمن رصيح األلفاظ حتى أن مسألة لو غري لفظها وعرب عـن معناهـا بغـري  ّ ّ
 .)٢(<...اللفظ املعتاد هلم لعجبوا منها وقرص فهمهم عنها 

ّفالشيخ كان يريد أن يكتب كتابا حيتـوي عـىل الفـروع حتـى يتـضح  ً
 يـستطيعون االجتهـاد حتـى ^ل البيتّللمخالفني أن علامء مدرسة أه

ولو مل يؤمنوا بالقياس واالستحسان ونحو ذلك من األصـول التـي بنـى 
ّأن :  منهـا،عنـعليها أصحاب املدارس األخرى، ولكن كانت متنعـه املوا

 متون الروايات، فإذا َّإالالظروف واألجواء العلمية يف زمانه هذا ال تقبل 
                                                 

 .٢-١، ص١ج: املبسوط )١(
 .٧، ص١ج: مقدمة املبسوط )٢(
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عملـت عـىل قـديم >: تربها أحد، ثم يقولّما خرجنا عن املتون فإنه ال يع
فاهتم ّالوقت كتـاب النهايـة، وذكـرت مجيـع مـا رواه أصـحابنا يف مـصن

ّوأصوهلا من املسائل وفرقوه يف كتبهم، ورت  .)١(<...بته ترتيب الفقه ّ
ٍوهذا يعني أن كتاب النهاية هو كتاب حديث يف واقعه وإن مل يكن يف  ُ ّ

ّأمجعت الطائفة عـىل أن (: عندما يقولّظاهره كذلك، ويفهم من ذلك أنه 
ّ فهـذا يعنـي أن املتفـق عليـه مـن ) بـهّالتكـسبعنوان النجس ال جيـوز  ّ

ّ به، ألن ّالتكسبّالروايات أن كل ما صدق عليه عنوان النجاسة ال جيوز 
ُالروايـات، ولـذا فهـو كتـاب ّكل ما يقوله يف كتابه إنام هـو عـىل أسـاس 

 .ٍحديث يف واقعه
  ّاع ا تقدم ّ قوة إ   

ّ إمجاعات املتقـدمني إىلمن هنا نجد أن مجلة من األعالم عندما يأتون 
ّفإهنم ال يتجاوزوهنا بسهولة، والواقع أن هذا املعنى أو الطريقة التي كان  ّ
عليها كتاب النهاية هي نفسها جتدها يف كتاب املقنعـة للـشيخ املفيـد ويف 

اية للشيخ الصدوق وكتاب الكايف ّاملراسم لسالر، وكذلك يف املقنع واهلد
ّيف الفقه للفقيه األقدم أيب الصالح احللبي، وكتاب املهذب للقايض عبـد 

 .ّالعزيز بن الرباج الطرابليس
بحـسب الظـاهر الكـالم ًفهؤالء مجيعا عندما يكتبون يف الفقه وإن كان 

هم، ّ أنه يف واقعه عبارة عن متون الروايات التي وصلت إلـيَّإالهو كالمهم، 
 .، والتي ضاع األغلب منها ومل يصل)٢(ًخصوصا تلك األصول األربعامئة

                                                 
 .٧، ص١ج: مقدمة املبسوط )١(
يث هو ما كان املكتـوب األصل من كتب احلد>: قال العالمة الطهراين يف الذريعة )٢(
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ّفيه مسموعا ملؤلفه من املعصوم  ً أو عمن سمع منه، ال منقـوال عـن مكتـوب ×ً ّ

ّفإنه فرع منه، ومن الواضح أن احتامل اخلطأ والغلط والسهو والنسيان وغريهـا يف 
ّ أو عمن سمعه منه أقل منهـا يف الكتـاب×ًاألصل املسموع شفاها عن اإلمام  ّ .

 . األلفاظ املندرجة يف األصول أكثر، والوثوق به آكدفاالطمئنان بصدور عني
ّفإذا كان مؤلف األصل من الرجال املعتمد علـيهم، الواجـدين لـرشائط القبـول، 

ّيكون حديثه حجة ال حمالة، وموصوفا بالصحة كام عليه بناء القدماء ًّ. 
ّاملعتمدعليـه بمجـرده كـان مـن موجبـات احلكـم ) األصـل(فوجود احلديث يف 

ّفـإهنم حيكمـون ) غري األصـول(ة عند القدماء، وأما سائر الكتب املعتمدة ّبالصح
ّبصحة ما فيها بعد دفع سائر االحتامالت املخلة باالطمينان بالصدور، وال يكتفون  ّ

ٌفالكتاب الذي هو أصـل، ممتـاز عـن . بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها
ّقربية إىل احلجية واحلكم بالصحةّغريه من الكتب بشدة االطمينان بالصدور واأل ّ. 

ّهذه امليزة ترشحت إىل األصول من قبل مزية شخصية توجد يف مؤلفيها، تلك هي  ّ ّ
ّاملثابرة األكيدة عىل كيفية تأليفها والتحفظ عـىل مـا ال يـتحفظ عليـه غـريهم مـن  ّ

ّولذا نعد قول أئمة الرجال يف . ^ّاملؤلفني، وبذلك صاروا ممدوحني عند األئمة 
ًترمجة أحدهم أن له أصال من ألفاظ املدح له، لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه 
ّمن الضبط واحلفـظ والتحـرز عـن بواعـث النـسيان واالشـتباه، والـتحفظ عـن  ّ

 .موجبات الغلط والسهو وغريها
ّاألمور املوجبة حلكـم القـدماء بـصحة ): مرشق الشمسني(قال الشيخ البهائي يف 
 ةجـود احلـديث يف كثـري مـن األصـول األربعامئـة املـشهورّاحلديث، وعد منها و

ّاملتداولة عندهم، ومنها تكرر احلـديث يف أصـل أو أصـلني منهـا بأسـانيد خمتلفـة 
 .متعدد؛ ومنها وجوده يف أصل رجل واحد معدود من أصحاب اإلمجاع

وقال املحقق الداماد يف الراشـحة التاسـعة والعـرشين مـن رواشـحه، بعـد ذكـر 
ّوليعلم أن األخذ من األصول املصححة املعتمدة أحد أركـان : ربعامئةاألصول األ
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ّومن هنا يتضح لنا أن دعـوى اإلمجـاع   ذكـرت يف كتـب القـدماء إذاّ
، ويف +، والنهاية للشيخ الطويس+ًخصوصا يف املقنعة للشيخ املفيد
ّ، فإن مثل هذا اإلمجاع سـوف يتمتـع +املقنع واهلداية للشيخ الصدوق ّ

ّ ومتانة نظرا لكـوهنم قـد صـنفوا كتـبهم ّبقوة  ضـوء متـون الروايـات يفً
ــواردة عــن أهــل البيــت ــسي^ال ــذا األســاس حــاول ال ــىل ه د ّ، وع

ّ تأسيس فقـه قـائم عـىل أسـاس التتبـع يف الروايـات )١(+الربوجردي
 .واألشباه والنظائر

 مـن الناحيـة  قائمـةّويف قبال ذلك نجد أن مدرسة النجـف احلديثـة
 .ّالصناعة الفقهية يف األعم األغلبأساس الفقهية عىل 

ّ أن التفصيل بني املسائل األصـلية إىلّفإنه ينبغي التنبيه وعىل أية حال 
ُ واملسائل الفرعيـة أو الثانويـة قـد حفـظ منـذ ^اة من أهل البيتّاملتلق

ّ زمان املحقق احليل، فـاإىلالشيخ الطويس زمان  طويس يف النهايـة يـذكر لّ
ّالتي هي متون الروايات، ثـم نجـده يف املبـسوط يفـرع ة املسائل األصلي

ّحيث يذكر املسائل الثانوية، ويف الرشائع نجد املحقق احليل  يذكر املسائل ّ
ًاألصلية أوال، وعندما يأيت  ِ املسائل الفرعية الثانوية نجده يعنوإىلّ َ ن هـذه ُ

ُاملسائل بالفروع، ومجيعهم يعنون بالفروع االستنباطات الفرعيـة،  ّ أن َّإالَ
ّهذا التفصيل خيتفي متاما يف زمان الشهيدين األول والثاين، وقـد اسـتمر  ّ ً
                                                                                                                   

 .١٢٧-١٢٥، ص٢ج: الذريعة إىل تصانيف الشيعة. <تصحيح الرواية
ّالسيد حسني الربوجردي من علامء اإلمامية املتأخرين ويعترب من املؤس )١( سني حلوزة ّ

ُقم ودفـن بجـوار  م يف ١٩٥٧ّ، تويف عام +قم بعد الشيخ عبد الكريم احلائري 
 .ّ يف مدينة قم املقدسة ÷قرب السيدة فاطمة املعصومة
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 . يومنا هذاإىلهذا النهج 
ّأما السي ّ هذه املسائل، فإنه يقـول إن إىلّد الربوجردي فإنه عندما يأيت ّ ّ

ّاإلمجاع والشهرة املتعلقني باملسائل األصلية هلـا حـساب خـاص  عنـدنا، ّ
 .ّلشهرة املتعلقان باملسائل الفرعية فال قيمة هلام عندناّوأما اإلمجاع وا
ّال خيفى أن رواياتنا نحن معارش اإلمامية مل تكن مقصورة >: ولذا قال

ّوتفصيل ذلك أن القدماء من أصحابنا كانوا ... عىل ما يف الكتب األربعة 
 .^ أصول املسائل املأثورة عن األئمة َّإالال يذكرون يف كتبهم الفقهية 
ّفتلخص مما ذكرناه أن ّ  فبعـضها أصـول ،مسائل الفقـه عـىل قـسمني ّ

ل نقلها، ويكون إطبـاقهم ّاة عنهم وقد ذكرها القدماء يف كتبهم املعدّمتلق
 ×ّيف تلك املسائل، بل االشتهار فيها حجة الستكشاف قـول املعـصوم

ستنبط مـن تلـك األصـول بـإعامل  ُـوأما تلك التـي بعـضها تفريعـات ت ّ
ًال يكون اإلمجاع فيها فـضال عـن الـشهرة مغنيـا عـن احلـق االجتهاد، و ً

الـشهرة كـون ة سبق أن وقفنـا عنـدها يف بحـث ّ، وهذه نكتة مهم)١(ًشيئا
 .)٢(جابرة لسند الرواية الضعيفة

ّوال خيفى أنه كم هلذه النقطة من أمهية بالغة جديرة باالهتامم والتأمل  ّ ّ
ًنى يف قبول اإلمجاع وقبـول ّوالتدقيق والتحقيق، فهو بذلك يؤسس لنا مب

ّالشهرة وعدم قبوهلـا، وبالتـايل يميـز بـني مـا يـصل مـن القـدماء وبـني 
 .رينّاملتأخ

                                                 
 .١٠-٨ص: البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر، أبحاث السيد الربوجردي )١(

 .راجع خامتة بحث رواية حتف العقول )٢(
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  ّاإل اع ا د ا واردة   اإلش الت 
ّأما اإلمجاع املـدعى عـىل حرمـة   باألعيـان النجـسة، فقـد ّالتكـسبّ

 :ّأوردت عليه عدة إشكاالت
ن كان قد ورد يف كلـامت القـدماء ّ إن هذا اإلمجاع وإ:ّاإلشكال األول

ّ أنه غري تام يف نفسه، ألنه مل يرد َّإالمن األعالم، كالشيخ الطويس واملفيد،  ّّ
 ،يف كلامت الشيخ الصدوق الذي ذكر هذه املسألة يف كتابيه املقنع واهلداية

ًفلو كان هناك إمجاع حقا لذكره ّ. 
اه يف ّاس مـا نتبنـّ إن اعتامد اإلمجـاع أو عدمـه يعتمـد عـىل أسـ:الثاين

ّاإلمجاع، فإن إمجاعات املتقدمني كاملفيد والطـويس والـصدوق وأقـراهنم ّ 
ّ، إمـا أن يكـون هلـا مـستند أو ال يكـون، وعـىل األول فـإن )رمحهم اهللا( ّ ّ

ًإمجاعهم حجة، وعىل الثاين فإن ذلك املستند، إما أن يكـون معتـربا عـىل  ّّ ّ
 .ًالقاعدة سندا وداللة أو ال يكون كذلك

ً، فإن اإلمجاع املدعى ال خيرج عن كونـه مؤيـدا وشـاهدا ّاألولوعىل  ً ّّ ّ
ّعىل إثبات املدعى ال أنه دليل برأسه، وعىل الثاين إما أن نحـرز أن هـؤالء  ّ ّ ّ

ّ  إمـا بتـرصيح مبـارش - هذا الدليل غري املعتـرب إىلاستندوا املجمعني قد 
ً  فـضال -ون الشهرة  املبنى يف كإىل وعىل هذا ينبغي الرجوع -منهم أو ال
، فإن التزمنا بجربها )١( جابرة للسند الضعيف أو غري جابرة-عن اإلمجاع

ّفإن هذا اإلمجاع املدعى تكون له فائـدة وهـي تقويـة الـسند للروايـة للسند  ّ
رين، ّ مل نلتـزم بـاجلرب  للـسند كـام هـو عنـد أعالمنـا املتـأخإذاّ أما ،الضعيفة

                                                 
 .ّتقدم هذا البحث يف خامتة الرواية فراجع )١(
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ّ فـإن مثـل هـذا )٢(+مد بـاقر الـصدر والشهيد حم)١(+د اخلوئيّكالسي
 .اإلمجاع ال فائدة فيه

 كان اإلمجاع لـه مـستند إذاّوأما الشطر األخري من التقسيامت وهو ما 
ّ فإنـه ال ، هذا املستند غري املعتـربإىلُغري معترب ومل نحرز استناد املجمعني 

 .قيمة للمستند وال لإلمجاع
ّوكيف كان، فإن اإلمجاع املدعى يف املقا م بحسب الظاهر لـه مـستند، ّ
 باألعيـان النجـسة ّالتكـسبحيث توجد يف مورد االستدالل عىل حرمة 

ّجمموعة من اآليات، وهذا يعني أن هـذا اإلمجـاع لـيس مـن اإلمجاعـات 
ّالتعبدية التي متت حجيتها، فإن ثبت اعتبار املستند فإن اإلمجاع املدعى يف  ّ ّ ّ

ًاملقام إنام يكون مؤيدا وشاهدا ال ً ّ  .ّ أنه دليل برأسهّ

                                                 
 .٢٤٠، ص٢ج: مصباح األصول )١(
 .٤٢٦، ص٤ج: ت السيد حممود اهلاشميتقريرا )٢(





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 

 
 

 

ّ إلغاء خصوصية بعـض املـوارد :ّمن مجلة األدلة التي سيقت يف املقام
 باألعيـان ّالتكـسبالتي وردت فيهـا مجلـة مـن الروايـات الناهيـة عـن 

ّوامليتة والبول وغريها، وقد عربت عن ثمن تلك األعيـان النجسة، كاخلمر 
ّ وبأهنا منهي عنها تارة أخرى، وهنا ربـام يقـالُة بالسحت تارة،النجس ّ ّإن : ّ

 ،ُة عن أثامن بعض األعيـان النجـسة بالـسحتّالروايات الناهية أو املعرب
ّ أن مالك النهـي لـيس خلـصوصية يف  َّإالّمعينة أعيان وإن كانت واردة يف 

ة لكـل عـني ّتلك املوارد وإنام هي من باب ذكر املصداق هلا فتكون شامل
 . نجسة

ّإن خــصوصية املــورد ال ختــصص : كــأهنم يقولــون: بعبــارة أخــرى ّ
ً فال نقف عىل حرمة التكـسب بـاخلمر مـثال، بنـاء عـىل االلتـزام ،الوارد ًّ

ّبحدود املورد، وإنام يعمم ذلك  ّ كل عني تتوفر فيها تلـك اخلـصوصية إىلّ ّ
ًال يف بحـث ّمت تلك العني النجسة، وسوف يأتينا مفصّالتي ألجلها حر

فيـه ورد الوحيد الـذي يمكـن إلغـاء اخلـصوصية املّ أن اخلمر هو :اخلمر
 يف ّالتكـسب نكتة التحريم وهي املسكرية ليثبت عدم جواز إىلّوالتعدي 

ّكل مسكر، وسوف يأيت عدم صحة التعدي  ّ ّ خصوصية النجاسة التي إىلّ
 .ّ بإلغاء خصوصية اإلسكار،ّهي أعم

ّات التي حاول املـستدلون إلغـاء خـصوصية ّوكيف كان، فإن الرواي ّ
 :املورد فيها عديدة منها
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ا سحت ثمن >: ّ أنه قال×معتربة السكوين عن أيب عبد اهللا الصادق •
 .)١(<ا يتة وثمن ا  ب وثمن ا مر ومهر ا   وا رشوة   ا  م وأجر ا  هن

ن ثمـ>: ّأنه قال’ اهللا عن رسول×وعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا •
 ، وهذه الرواية)٢(< من ا سحت،ا مر ومهر ا   وثمن ا  ب ا ي ال يصطاد

 .ً نظرا لوجود قاسم بن حممد اجلوهري يف سلسلة السند؛ضعيفة السند
 وثمـن ،أجر ا زانية سحت>: ×قال: وعن حممد بن عيل بن احلسني •

 وأجـر ا  هـن ، وثمـن ا مـر سـحت،ا  ب ا ي ل س ب لب ا صيد سحت
ُ فأما ا رشا   ا  م فهو ال فر باهللا العظيم،وثمن ا يتة سحت ،سحت ّ>)٣(. 
ّوتوجد روايات أخرى عربت بالنهي ومل تعرب بالسحت مـن قبيـل  • ّ

ن   عن بيـع األحـرار وعـن بيـع  ’ّإن رسول اهللا>رواية دعائم اإلسالم 
 ل وعن ثمن ا مر وعـن بيـعحا يتة وا م وا   ر واألصنام وعن عسيب الف

 .)٤(<  ميتة وقال .العذرة
روايــة ك(ّومــن الواضــح أن بعــض هــذه الروايــات معتــربة الــسند 

 أو بـال سـند )رواية أيب بصريك( والبعض اآلخر ضعيفة السند )السكوين
 ملضمون ةّ والضعيفة سوف تكون مؤيدة وداعم).رواية الدعائمك(ًأصال 

ًظـرا ملـا ورد مـا  ن؛ً الضعيفة أيضانالرواية املعتربة، وسوف يقوى مضمو
 .هو مشابه هلا يف الرواية املعتربة السند

                                                 
 .٥، احلديث ٩٣، ص١٧ج: الوسائل )١(
 .٦، احلديث ١١٩، ص١٧ج: الوسائل )٢(
 .٨، احلديث ٩٤، ص١٧ج: الوسائل )٣(
 .٢٢، احلديث ١٨، ص٢ج: دعائم اإلسالم )٤(
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ُوعىل أية حال، فإن ما ورد يف الروايـات األوىل التـي وصـفت أثـامن  ّ ّ
ّالسحت البد من الوقوف عنده، فالسحت بتلك األعيان وبعض األعامل 

ّ أهنا اتفقت مجيعها عىل أن املراد منه هو َّإالّوإن ذكرت فيه كلامت متعددة،  ّ ّ
ُاحلرام الـذي تتنفـر منـه الطبـاع، فالـسحت أ خـذ فيـه احلرمـة والقـبح، ّ
ّهو كل حرام قبيح الذكر >: والسحت كام يرى الفراهيدي يف كتاب العني

ّ، وقد سمي السحت سحتا ألنه ال بقاء له، وأما الراغب )١(<يلزم منه العار ّ ُّ ً
 ؛ستأصلُـهو القرش الـذي ي: السحت> :ّاألصفهاين فإنه يقول يف مفرداته

ٍف سحت م بعذاب{: قال تعاىل
َ َ َِ ْ ُ ِ ْ ُ  .)٢( <)٦١: طه( }َ

 : يقع البحث يف أمرين:ّ اتضح ذلك  نقولإذا
 . هو داللة الروايات عىل احلرمة أو عدم داللتها عىل ذلك:ّاألولاألمر 

ّوالظاهر هو  أن هذه الروايات تـدل عـىل احلرمـة ويمكـن االعـتامد  ّ
 .يهافتربة السند ً نظرا لوجود روايات مع؛عليها

 هل يمكن إلغاء خصوصية هـذه املـوارد :نسألو نناقش الدليلوهنا 
 هو نجس؟ّ كل ما إىلّوالتعدي منها 
ــاج : اجلــواب ــا حيت ــاء اخلــصوصية هن ــو أن إلغ ــة؛ إىله ــل مؤون  ّإذ لع

 .ىل غإذااخلصوصية املوجودة يف اخلمر وامليتة غري موجودة يف العصري العنبي 
ّإلغاء خصوصية املورد، يمكن القـول إن ّ عىل صحة  بناء:الثايناألمر  ّ

ّهذه الروايات إنام حرمت تلك األمور، ألهنا مل تكن  ّ منافع غري املنـافع هلا ّ
ّفلو افرتضنا أن هذه األمور صـارت هلـا منـافع حمللـة عقالئيـة يف ّاملحرمة،  ّ

                                                 
 .، حرف السني٧٩٣، ص٣ج: راجع كتاب العني )١(
 .، باب السني٣٩٩ص: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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ّ كام يف عرصنا هـذا، حيـث إن العـذرة - غري زمان صدور الروايةزمان آخر 
ً حمللة آنـذاك، ولكنهـا اليـوم يـستفاد منهـا كثـريا يف مل تكن هلا منافعً مثال ّ ّ

ّ أن هذه األمور، هلـا ماليـة إىلفاملسألة ترجع  -الصناعات البرتوكيمياوية ّ
ّ وبذلك تدخل يف القسم الثالث من تقسيامت املحقق ،ًيرغب فيها عقالئيا

 .)١( يف رشائع اإلسالمّاحليل
 مهية العلم ودوره الكبري يف تغيري موضوعات األحكامّومن هنا تتضح لنا أ

ّالرشعية ال أهنا تغري نفس األحكام   ، يوم القيامةإ ًفحالل  مد حالل أبدا >ّ
 .ّ وإنام الكالم يف املوضوع ال يف املحمول)٢(< يوم القيامةإ ًوحرامه حرام أبدا 

ي ّ عـدم صــحة إلغـاء اخلــصوصية يف املـوارد التــإىلوبـذلك ننتهــي 
ّ أن إىل مؤونة كبرية، إضافة إىلّ ألن ذلك حيتاج ؛ّعاجلتها الروايات املتقدمة

ّاحتامل حتقق منافع جديدة حمللة وعقالئية ممكن، بل واقـع كـام يف بعـض  ّ
 .ّاملوارد من األعيان النجسة كالعذرة كام تقدم

ًوبه ننتهي من األبحاث املتقدمة مجيعا   أيعدم هنـوض : ّ نتيجة مؤداهاإىلّ
ّدليل عىل حرمة التكسب باألعيان النجسة بنحو الكربى الكلية، وبذلك  ّ

ّ وإطالقات اآليات الدالة عىل مشمولة لعمومات هذه األعيان النجسة تبقى
َوأحـل ا  ا يـع{:  قولـه تعـاىلمـن قبيـل ،ً مطلقاّالتكسبجواز  َْ َ ْ ُ   َ : البقـرة( }َ
ِأوفوا بـالعقود{و، )٢٧٥ ُ ُ ْ ِ

ُ ْ ٍإال أن ت ـون  ـارة  ـن تـراض{و  )١: املائـدة( }َ َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{ 
 .)٢٩: النساء(

                                                 
 .٧، ص٢ج: رشائع اإلسالم )١(

 .١٩، احلديث ٨٥، ص١: الكايف )٢(
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ٍ مل نحصل عىل دليـل خمـصص لتلـك العمومـات أو :وبعبارة أخرى ّ
ّمقيد لتلك اإلطالقات الدالة عىل جواز  ٍ ّ، من خالل هذه األدلـة ّالتكسبّ

ّالعامة املتقدمة ّ . 
ــصري  ــواردة يف إىلّإذن فالبــد مــن امل ــة اخلاصــة ال ّ األدل ٍكــل مــورد ّ

 أم ال؟به  ّالتكسببخصوصه، لنرى هل تفيد حرمة 
 





 

 

 
 

 
 اإلمـام آثـار ونـرش مؤسسة نرش، اخلميني للسيد ،والتقليد االجتهاد .١

 .هـ١٤١٨، ُاألوىل الطبعة، طهران، اخلميني
، الغـروي عيل املريزا الشيخ تقرير اخلوئي، السيد ،والتقليد االجتهاد .٢

 . إيران، والنرش لطباعةل أنصاريان مؤسسة نرش
، تأليف شـيخ الطائفـة أيب جعفـر بصار فيام اختلف من األخباراالست .٣

ة املوسـوي ّحممد بن احلسن الطـويس، حتقيـق وتعليـق الـسيد احلجـ
 دار الكتب اإلسـالمية، اخلرسان، تصحيح الشيخ حممد اآلخوندي، 

 .هـ، طهران١٣٩٠طبعة 
، الـسبحاين جعفـر يخللـش، الدراية علم يف وأحكامه احلديث أصول .٤

 .هـ١٤١٩، الثانية الطبعة، الصادق اإلمام مؤسسة نرش
لثقة اإلسالم الشيخ أيب جعفر حممد بن يعقـوب ، ُاألصول من الكايف .٥

الطبعة ، اإلسالميةنرش دار الكتب ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، الكليني
 .هـ١٣٦٥، الرابعة

، الباطنـة عـادنامل بحـث، الصدر باقر حممد الشهيد للسيد ،اقتصادنا .٦
 .هـ١٤٠٨، الثانية الطبعة، الصدر للشهيد العلمي املجمع نرش

، تأليف اإلمام الشيخ املفيد حممد بن حممد بن الـنعامن أوائل املقاالت .٧
 .هـ ، بريوت١٤١٤لطبعة الثانية، العكربي البغدادي، دار املفيد، ا
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ّحلجة فخر  للعالمة ا،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .٨
 ٢ط، بـريوت، مؤسسة الوفـاء، ّاألمة املوىل الشيخ حممد باقر املجليس

 .هـ١٤٠٣، ّاملصححة
، تقريـرات الـسيد الـشهيد آيـة اهللا العظمـى  علم األصولبحوث يف .٩

حممد باقر الصدر، تأليف السيد حممود اهلاشمي، نـرش مركـز الغـدير 
 .للدراسات اإلسالمية، الطبعة اخلامسة، قم املقدسة

 .الربوجردي السيد أبحاث ،واملسافر اجلمعة صالة يف الزاهر البدر .١٠
 مؤسـسة نـرش اخلـوئي، القاسـم أيب للـسيد، القرآن تفسري يف البيان .١١

 .املقدسة  قم، اخلوئي اإلمام تراث إحياء
، للسيد حسن الـصدر، طبعـة  الكرام لعلوم اإلسالمالشيعة تأسيس .١٢

 .طب أوفسيت يف إيرانرشكة النرش والطباعة املحدودة يف العراق، 
 تأليف احلسن بن عيل بن احلسني بـن ،حتف العقول عن آل الرسول .١٣

 .هـ١٤٠٤شعبة احلراين مؤسسة النرش اإلسالمي ط الثانية 
تأليف احلسن بن يوسف بن املطهر، حتقيق مؤسـسة ، تذكرة الفقهاء .١٤

 . إلحياء الرتاث قم^ آل البيت
اجلــوادي اآلمــيل، للــشيخ عبــد اهللا ، )تفــسري قــرآن كــريم (تــسنيم .١٥

 .قم املقدسة، الطبعة األوىل، نرشمركز نرش إرساء
حتقيـق ، للنرض حممد بن مسعود بن عياش السلمي، تفسري العيايش .١٦

 .طهران، نرش املكتبة العلمية اإلسالمية، السيد هشام الرسويل
: لإلمام فخر الـدين حممـد الـرازي) مفاتيح الغيب( الكبري التفسري .١٧
ورات حممد عيل بيـضون، الكتـب العلميـة، ، منش) هـ٦٠٤ ـ ٥٤٤(
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 .هـ، بريوت١٤٢١الطبعة األوىل، 
 بن حممد للشيخ ،الرشيعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل تفصيل .١٨

 الـرتاث، إلحيـاء ^ البيـت آل مؤسسة حتقيق العاميل، احلر احلسن
 .قم ،مهر املطبعة هـ١٤١٤ اآلخرة مجادى الثانية الطبعة

، للفاضــل املقــداد بــن عبــد اهللا الــرشائع ملختــرص التنقــيح الرائــع .١٩
 .، طبعة مكتبة السيد املرعيش، قم املقدسة) هـ٨٢٦: ت(السيوري 

 .احلجرية الطبعة للاممقاين، ،املقال تنقيح .٢٠
، لشيخ الطائفة حممد بن احلـسن الطـويس، حتقيـق هتذيب األحكام .٢١

السيد حسن اخلرسان، نرش دار الكتب اإلسـالمية، الطبعـة الرابعـة، 
 .م، قم املقدسة١٩٩٥

 ١١٠١: ت(، للشيخ حممد بن عيل الغـروي األردبـييل جامع الرواة .٢٢
 .هـ، قم املقدسة١٤٠٣، نرش مكتبة السيد املرعيش، )هـ
، للمحقـق الثـاين الـشيخ عـيل بـن  يف رشح القواعدجامع املقاصد .٢٣

 إلحيــات ^احلــسني الكركــي، حتقيــق ونــرش مؤســسة آل البيــت 
 هــ، مطبعـة املهديـة، قـم ١٤٠٨األول الرتاث، الطبعة األوىل، ربيع 

 .املرشفة
 تأليف الشيخ حممد حـسن النجفـي حتقيـق عبـاس ،جواهر الكالم .٢٤

 ، آخوندي مطبعة خورشـيد–القوجاين النارش دار الكتب اإلسالمية 
 .ش١٣٦٧ ، الثالثةبعةطال
طبعـة  (يرواين عـىل مكاسـب الـشيخ األنـصاريحاشية املحقق اإل .٢٥

 .)حجرية
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ق يوسف البحراين، حتقيق حممد تقـي ّللشيخ املحق، احلدائق الناظرة .٢٦
 .اإليرواين، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة مجاعة املدرسني، قم 

، شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلـسن الطـويس، حتقيـق اخلالف .٢٧
 اإلسالمي، الطبعة عيل اخلراساين وجواد الشهرستاين، مؤسسة النرش

 .هـ، قم املقدسة١٤١٧األوىل، 
، تأليف آية اهللا الـسيد عـيل الـشاهرودي، ت يف علم األصولدراسا .٢٨

 .هـ، قم املقدسة١٤١٨ة املعارف الفقه اإلسالمي،  مؤسسة دائر
 مطبعـة القـدس، ، للشيخ حسني منتظري،دراسات يف والية الفقيه .٢٩

 .قم املقدسة
رجال الكيش، تأليف شيخ الطائفة حممد بن  = اختيار معرفة الرجال .٣٠

 .رات الرشيف الريض، قم املقدسةمنشولطويس، احلسن ا
 . اخلونساري يف فقه اإلمام الرضاّالسيدرسالة  .٣١
، للـسيد حممـد بـاقر روضات اجلنات يف أحوال العلـامء والـسادات .٣٢

 .اخلوانساري، منشورات مكتبة إسامعيليان، قم املقدسة
، للمـوىل حممـد تقـي روضة املتقـني يف رشخ مـن ال حيـرضه الفقيـه .٣٣

 حسني بنياد فرهنگ إسالمي، مؤسسة احلاجاملجليس، من منشورات 
 .هـ، طهران١٣٩٩: كوشانپور، سنة الطبع

ق ّ، تـأليف آيـة اهللا املحقـرياض املسائل يف بيان األحكـام بالـدالئل .٣٤
باعة والنـرش،  للط^السيد عيل الطباطبائي، نرش مؤسسة آل البيت 

 هـ، قم املقدسة١٤٠٤مطبعة الشهيد، 
اين الـشيخ أمحـد بـن ّتأليف العامل الربـ، زبدة البيان يف أحكام القرآن .٣٥
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ق عليـه حممـد البـاقر ّقـه وعلـّ، حق)س األردبييلّالشهري باملقد(حممد 
 .البهبودي، نرش املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، طهران

، تـأليف الـشيخ الفقيـه أيب كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتـاوي .٣٦
، مؤسسة النرش + احليل جعفر حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس

 .هـ، قم١٤١٠ املدرسني، الطبعة الثالثة، اإلسالمي التابعة جلامعة
، للشيخ املحدث الثقة عباس القمي، إنتشارات أسوة، البحار سفينة .٣٧

 .قم املقدسة
، للحافظ أيب داود سليامن بن األشـعث السجـستاين، سنن أيب داود .٣٨

 نـرش دار الفكـر كتاب العلم، حتقيـق وتعليـق سـعيد حممـد اللحـام،
 .م، بريوت١٩٩٠للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .دمشق، االعتدال مطبعة، الدرامي هبرام بن اهللا عبد، الدرامي سنن .٣٩
ث احلافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقـي، ّ، للمحدالسنن الكربى .٤٠

 .نرش دار الفكر، بريوت
أيب القاسم نجـم : يف، تألرشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام .٤١

الدين جعفر ابـن احلـسن املحقـق احلـيل، مطبعـة اآلداب يف النجـف 
 .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩األرشف، الطبعة األوىل 

ــأليفالكــايف أصــول رشح .٤٢ ــراهيم : ، ت صــدر الــدين حممــد بــن إب
الشريازي، حتقيق وتصحيح حممد اخلواجوي، نرش مؤسسة األبحاث 

 .ران هـ، طه١٤٢٥الثقافية، الطبعة األوىل، 
، ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ابن أيب احلديد،رشح هنج البالغة .٤٣

 .دار إحياء الكتب العربية
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، تأليف األمري عالء الدين عـيل صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .٤٤
ق عليـه ّج أحاديثه وعلّقه وخرّ، حق) هـ٧٣٩: ت(بن بلبان الفاريس 

سة الرســالة، هـــ، مؤســ١٤١٤ األرنــؤوط، الطبعــة الثانيــة، شــعيب
 .بريوت

، منـشورة باللغـة &اخلمينـي  اإلمام روح اهللاللسيد ،نور صحيفة .٤٥
 .الفارسية، طهران

، للمـوىل أمحـد النراقـي، نـرش  يف بيان قواعد األحكـاماأليام عوائد .٤٦
 . هـ، قم املقدسة١٤٠٨مكتبة بصرييت، الطبعة الثالثة، 

بـن أيب مجهـور ا: ، تأليفعوايل الآليل العزيزية يف األحاديث الدينية .٤٧
اإلحسائي، حتقيق السيد املرعيش والشيخ جمتبى العراقي، مطبعة سيد 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الشهداء قم، الطبعة األوىل 
، للفقيه البارع األقدم السيد نزوع إىل علمي األصول والفروعغنية ال .٤٨

محزة بن عيل بن زهرة احللبي، حتقق الشيخ إبـراهيم البهـادري، نـرش 
 للتحقيـق والتـأليف، مطبعـة اعـتامد، ×لـصادق مؤسسة اإلمـام ا

 .هـ، قم املقدسة١٤١٧الطبعة األوىل، 
، تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر بن حممد بن احلسن الطـويس، ةالغيب .٤٩

حتقيق الشيخ عباد اهللا الطهراين والشيخ عيل أمحد ناصح، نرش مؤسسة 
 .هـ، قم املقدسة١٤١١املعارف اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

، تأليف املحدث إبراهيم بـن حممـد اجلـويني، نـرش طنيد السمفرائ .٥٠
 .مؤسسة املحمودي للطباعة، بريوت

، النجـف طبعة ،الرضا اإلمام بفقه املشتهر الكتاب يف القضاء فصل .٥١
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هــ، ١٤٢٢ث، العدد العارش، سـنة ًومنشور أيضا يف جملة علوم احلدي
 .قم املقدسة

 .، الطبعة احلجرية، تأليف حممد حسني األصفهاينالفصول الغروية .٥٢
 .الرضوي الفقه .٥٣
 السيد كاظم احلائري، جممع الفكر اإلسـالمي، :، تأليفالعقود فقه .٥٤

 .قم املقدسة
، شـيخ الطائفـة أيب جعفـر حممـد بـن احلـسن الطـويس، الفهرست .٥٥

 . الريض، قم املقدسة الرشيفمنشورات
، تـأليف الـسيد حممـد )رجال السيد بحر العلـوم (الرجالية الفوائد .٥٦

حر العلوم، حتقيق حممـد صـادق بحـر العلـوم، نـرش مكتبـة مهدي ب
 .الصادق، طهران

آبادي،  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز، تأليفالقاموس املحيط .٥٧
 .دار املعرفة، بريوت

مطبعة الباقري، قم ف اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ، تأليكتاب العني .٥٨
 .املقدسة

حممـد األصـفهاين ، لبهاء الدين حممد بـن احلـسن بـن اللثام كشف .٥٩
، منــشورات مكتبــة الــسيد املرعــيش )املعــروف بالفاضــل اهلنــدي(

 .هـ، قم املقدسة١٤٠٥النجفي، 
 تأليف الشيخ عباس القمي النارش مكتبة الـصدر ،الكنى واأللقاب .٦٠

 .طهران تقديم حممد هادي األميني
، من أبحاث آية اهللا العظمى السيد الشهيد حممـد ال رضر وال رضار .٦١
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 .تأليف السيد كامل احليدري، باقر الصدر
 تـأليف ابـن حجـر العـسقالين، مؤسـسة األعلمـي ،امليـزان لسان .٦٢

 للمطبوعات، بريوت
ّالشيخ حممد بن احلسن الطويس، صـححه وعلـق : ، تأليفاملبسوط .٦٣ ّ

الـسيد حممـد تقـي الكـشفي، نـرش املكتبـة املرتـضوية إلحيـاء : عليه
 .الرتاث

ي حتقيـق أمحـد احلـسيني  تأليف فخر الدين الطرحيـ،جممع البحرين .٦٤
 .م١٩٨٣ - ـه١٤٠٣مؤسسة الوفاء بريوت لبنان ط الثانية 

 تأليف أمني اإلسالم أيب عـيل الفـضل ،جممع البيان يف تفسري القرآن .٦٥
بن احلسن الطربيس حتقيـق جلنـة مـن العالمـاء واملحققـني ط األوىل 

 .هـ١٤١٥
يد ، أبحاث السيد اخلوئي، تـأليف الـسحمارضات يف الفقه اجلعفري .٦٦

 .عيل الشاهرودي، طبعة النجف األرشف
، تـأليف احلـسن بـن يوسـف بـن خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة .٦٧

 .، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة)ّالعالمة احليل(ر ّاملطه
 حتقيـق، الطربيس النوري حسني مريزا للمحقق، الوسائل مستدرك .٦٨

 .هـ١٤٠٨، ُاألوىل الطبعة، الرتاث إلحياء البيت آل مؤسسة ونرش
، تأليف عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري، حتقيق أيب بن اجلعدمسند ا .٦٩

 .القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت
، تـأليف املحـدث أمحـد بـن حنبـل، نـرش دار مسند أمحد بن حنبل .٧٠

 .الفكر، بريوت
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 .احلجرية، تأليف ابن شهر آشوب املازندراين، الطبعة العلامء معامل .٧١
، الطبعة األوىل، اهللا فتح أمحدللدكتور  ،اجلعفري الفقه ألفاظ معجم .٧٢

 .هـ ١٤١٥
انتـشارات نـارص : لغة العربيـة، اوفـسيت، جممع الالوسيط املعجم .٧٣

 .، طهرانخرسو
أيب احلسني بـن حممـد املعـروف : ، تأليفاملفردات يف غريب القرآن .٧٤

 . الكتاب، دفرتهـ١٤٠٤بالراغب األصفهاين، الطبعة األوىل 
، تأليف الشيخ أسد اهللا التسرتي، منشورات مؤسسة مقابس األنوار .٧٥

 .، قم املقدسة^آل البيت 
ّ العالمـة املحقـق الـسيد حممـد كـاظم اليـزدي، :، تـأليفاملكاسب .٧٦ ّ ّ

 .ش١٣٧٨ّمؤسسة إسامعليان للطباعة والنرش والتوزيع، قم، 
، نـرش & ، تأليف السيد اإلمام روح اهللا اخلمينيّاملكاسب املحرمة .٧٧

 .املطبعة العلمية، الطبعة القديمة، قم املقدسة
، اإلسالمي الفكر جممع طبعة األنصاري، للشيخ ،ّاملحرمة املكاسب .٧٨

 .قم املقدسة
، )ّمة احليلّالعال(ّ، تأليف احلسن بن يوسف بن املطهر منتهى املطلب .٧٩

 .الطبعة احلجرية
حلـسن ، تأليف أيب جعفـر حممـد بـن عـيل بـن امن ال حيرضه الفقيه .٨٠

 ّمؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة، )الشيخ الصدوق(البغدادي 
، ، حتقيق ونرش دار احلـديثحممد الريشهريللشيخ ، ميزان احلكمة .٨١

 .ُالطبعة األوىل
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مـة حممـد حـسني الطباطبـائي، نـرش ّ، العالامليزان يف تفسري القـرآن .٨٢
 .مؤسسة اسامعليان، قم املقدسة

 مجع الـرشيف الـريض، × طالب ، لإلمام عيل بن أيبالبالغة هنج .٨٣
 .حتقيق الشيخ حممد عبده، نرش دار املعرفة، بريوت

، تأليف حممد بـن عـيل بـن حممـد الـشوكاين، نـرش دار نيل األوطار .٨٤
 .الفكر، بريوت

 .هـ١٣٢١ طهران طبعة، العاميل الدين هباء للشيخ ،الدراية يف الوجيزة .٨٥
لـدين أمحـد بـن ، تأليف شـمس ا وأنباء أبناء الزماناألعيان وفيات .٨٦

 .حممد بن خلكان، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت



 

 

 
 

 

  ٥......................................................مة الكتابّمقد
  مة احليدريّقهي عند العالاملنهج الف

  ١٥................ُاملنهج التدرييس الفقهي عىل مستوى السطوح األوىل

  ١٨........................................رشح فقه اللمعة واملكاسب

ًأوال   ٢٨...............................................جتذير املسائل: ّ

ّبيان أمهية املطالب وما يرتتب عليها من الثمرات: ًثانيا ّ.............٣٠  

  ٣٢.........................................مزج العلوم املختلفة: ًثالثا

ّقوة تفكيك مفردات املتن والكشف عن رس انتقائها: ًرابعا ّ.........٣٥  

ًة احلل والنقض يف حماكمة املتون فضال  عن رشوحاتهّقو: ًخامسا ّ...٤٠  

  ٤٢..................................تقديم البدائل الصحيحة: ًسادسا

  ٤٤............الرتكيز عىل ما هو نافع يف زوايا املطالب العلمية: ًسابعا

ّتبيني مطالب اخلصوم بدقة وأمانة وقوة: ًثامنا ّ......................٤٧  

  ٤٩.................رفد الفكرة الواحدة ببيانات علامئية عديدة: ًتاسعا

  ٥٢.............لدعم القرآين والروائي يف رشح املتون الفقهيةا: ًعارشا

  ٥٧................املنهج التدرييس الفقهي عىل مستوى البحث اخلارج

  ٦١............................املكانمدخلية الزمان و: ُالقاعدة األوىل

  ٧٢.....................مدخلية املتن يف تصحيح السند: القاعدة الثانية
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  ٧٥..............................ّحتقيق كليات املسائل: القاعدة الثالثة

واالهـتامم البـالغ بالنـصوص  ّأولويـة الـنص القـرآين: القاعدة الرابعـة
  ٧٨...........................................................القرآنية

  ٨٠....................العالقة بني العرف واألحكام: القاعدة اخلامسة

  ٨٢.......................التوفيق بني العقل والدين: القاعدة السادسة

  ٩١...................................املنهج البحثي والتأليفي يف الفقه

  بحوث متهيدية

  ٩٧......................... الشارع عىل طلب الرزق والتجارةّحث. ١

  ٩٩........................ّالتوفيق بني طلب الرزق واحلث عىل الزهد

  ١٠١..................................الفرق بني املتاجر واملكاسب. ٢

  ١٠٢......................................ّأقسام املكاسب املحرمة. ٣

  ١٠٦.................ةّاملنهج املتبع يف حتقيق مسائل املكاسب املحرم. ٤

 ّاألبحاث الكلية
  ١١٧...........................................................مةّاملقد

  ١١٩.............................................أبعاد أخرى للبحث

  ١٢٠..........................................................املدخل

  ١٢١.......................................................فـائـدتان

  ١٢١..........................عالقة العرف باألحكام: ُالفائدة األوىل

  ١٢٢.....................قهاّأقسام احلرمة وحقيقة متعل: الفائدة الثانية

  ١٢٥.................................ّأدلة حرمة التكسب باألعيان النجسة



 ٣٤١.......................................................................الكتاب فهرس

 

 ١٢٧............................................................متهيد
 ١٣٢.............................................اآليات القرآنية ) ١(

  ١٣٠......................................................اآلية األوىل

  ١٣٦.......................................................اآلية الثانية

  ١٣٧...................................................ت اآليةمفردا

  ١٥٩..............................ّالثمرات املرتتبة عىل القول باحلرص

  ١٦٤....ّإمكانية االستدالل باآلية عىل حرمة التكسب باألعيان النجسة

  ١٦٧.......................................................اآلية الثالثة

  ١٦٧..........................................كيفية االستدالل باآلية

  ١٦٩..........................................اجلواب عىل االستدالل

  ١٧٢......................................................اآلية الرابعة

  ١٧٢...............................................تقريب االستدالل

  ١٧٢........................................ عىل نقاط االستداللّالرد

 ١٧٧...............................................ية ّدلة الروائاأل) ٢(
  ١٧٧............................................رواية حتف العقول. ١

  ١٨٤............................................................متهيد

  ١٨٥...........................................الروايةطرق تصحيح 

  ١٨٦.....................................أمارات صدق املضمون. ١

  ١٨٩.............................................عمل املشهور هبا. ٢

  ١٩١.........................................البحث الصغروي: ًالّأو

  ١٩٣..........................................البحث الكربوي: ًثانيا
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  ١٩٤.................ّاألدلة عىل جرب ضعف الرواية بعمل األصحاب

  ٢٠٧...............................................تعليقات عىل املتن

  ٢٢٥..........................................رواية الفقه الرضوي. ٢

  ٢٢٨.....................................البحث الداليل: اجلهة األوىل

  ٢٢٨...............................املراد من احلرمة الواردة يف الرواية

  ٢٣١..................إشكال عدم العمل بمضمون الرواية ومناقشته

  ٢٣٢...............................................ُإشكاالت أخرى

  ٢٣٥....................................البحث السندي: اجلهة الثانية

  ٢٣٩................................................األقوال يف املسألة

  ٢٣٩...........................أدلة اعتبار القول املثبت حلجية الكتاب

  ٢٤٧..................ّقرائن صاحب املستدرك إلثبات حجية الكتاب

  ٢٤٨............................هاإشكاالت عىل القرائن وما يرد علي

  ٢٥١........................................................داتّاملبع

  ٢٥٧......................................ّدات السيد اخلونساريّمبع

  ٢٥٨.......................................... اخلوئيّدات السيدّمبع

ّ املبعّأهم   ٢٦١..................ُدات األخرى التي أثريت حول الكتابُ

  ٢٦٢........................................مناقشة القولني اآلخرين

  ٢٦٧..........................................رواية دعائم اإلسالم. ٣

  ٢٧٠....................................البحث السندي: اجلهة األوىل

  ٢٧٣........................................مذهب صاحب الدعائم

  ٢٧٩............................................ّالشواهد عىل إماميته



 ٣٤٣.......................................................................الكتاب فهرس

 

  ٢٨٢.............................................ّاملبعدات ومناقشتها

  ٢٩٤.....................................البحث الداليل: اجلهة الثانية

ّإن اهللا إذا حرم ش ئا حرم ثمنه( النبوي املشهور. ٤ ّ ّ(.............٢٩٧  

  ٣٠٠....................................البحث السندي: اجلهة األوىل

  ٣٠١.....................................البحث الداليل: اجلهة الثانية

ّإشكالية كون الدليل أعم من املدعى ّ.............................٣٠٢  

  ٣٠٤.................أصالة عدم الزيادة أم عدم النقيصة؟: ّام املقدمّأهي

  ٣٠٩......................................................اإلمجاع )٣(

  ٣١١......إلثبات حرمة التكسب باألعيان النجسة االستدالل باإلمجاع

ّرس قوة إمجاع املتقدمني ّ ُّ..........................................٣١٤  

  ٣١٨.........................ّدعىاإلشكاالت الواردة عىل اإلمجاع امل

  ٣٢١.......................................إلغاء خصوصية املورد )٤(

  ٣٢٩...................................................فهرس املصادر
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 ).تفسري سورة احلمد: لّاجلزء األو(اللباب يف تفسري الكتاب  .١
 .ّ؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز املفرسينأصول التفسري .٢
  . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن .٣
 ).٢ـ١( معرفة اهللا .٤

  .طالل احلسنالدكتور الشيخ : بقلم
 علم املعصوم خل لدراسة ماهيةمدالراسخون يف العلم؛  .٥

 .وحدوده ومنابع إهلامه
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

 ).٢ـ١( املعاد؛ رؤية قرآنية .٦
 . خليل رزقالشيخ : بقلم

 ).٢ـ١( بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته ،التوحيد .٧
 .ارّجواد عيل كس: بقلم

 .بحث حول اإلمامة .٨
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم،حوار

 .يقتها وأقسامها ومعطياهتاالشفاعة؛ بحوث يف حق .٩
ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية؛العرفان الشيعي .١٠ ّ. 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
 .العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين .١١

 .ّحممد القايض: بقلم



 ٢

 . رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق .١٢
 .حممود اجليايشالشيخ : بقلم

 .اجة إىل الدين وتكامل الرشائعمدخل لدراسة منشأ احل؛ فلسفة الدين .١٣
 .الشيخ عيل العبادي: بقلم

 للسيد الشهيد حممد باقر الصدر رشح احللقة الثانية(الدروس  .١٤
ّقدس رسه  ).٤ ـ١( )ّ

 .ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه .١٥
 .ّالشيخ حممود نعمة اجليايش: بقلم

ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه .١٦ ّ. 
 .ّاجليايش حممود الشيخ : بقلم

 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛فلسفة صدر املتأهلني .١٧
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

ّاملثل اإلهلية .١٨ ُ  . بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ
 .الشيخ عبد اهللا األسعد: بقلم

 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس .١٩
 .مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني .٢٠

 :ويشمل الرسائل التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(لتفسري املاهوي للمعرفة ا •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •



 ٣

 . يف علم النفس الفلسفيبحوث .٢١
 .عبد اهللا األسعدالشيخ : بقلم

 .ّالتفقه يف الدين .٢٢
 .الشيخ طالل احلسنالدكتور : بقلم

 .مراتب السري والسلوك إىل اهللا .٢٣
 .الشيخ طالل احلسنالدكتور : بقلم

ّ اإلهليات باملعنى ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة .٢٤
 ).٢ـ١( ّاألخص

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة .٢٥
 ).٢ـ١( رشح بداية احلكمة .٢٦

  .الشيخ خليل رزق: مبقل
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية .٢٧
 .عصمة األنبياء يف القرآن .٢٨

 .حممود نعمة اجليايش: بقلم
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف الفقه  .٢٩

 .اإلسالمي
 . الشيخ خليل رزق: بقلم

 .املنهج التفسريي عند العالمة احليدري .٣٠
 . طالل احلسنالدكتور الشيخ :بقلم

 .املنهج الفقهي عند العالمة احليدري .٣١
 .طالل احلسنالدكتور الشيخ  :بقلم



 ٤

 .اإلعجاز بني النظرية والتطبيق .٣٢
 .حممود اجليايشالشيخ : بقلم

 .)ّبحث فقهي(ال رضر وال رضار  .٣٣
 ).٢ـ١( دروس يف احلكمة املتعالية .٣٤
 .املعصومنيّعلم اإلمام؛ بحوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة  .٣٥

 .الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
 ).٢ـ١( حليدري؛ قراءة يف السرية واملنهجكامل ا .٣٦

  .ّ الدكتور محيد جميد هدو:إعداد
 . حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية .٣٧

 . عيل محود العبادي:بقلم
ّاإلهليات باملعنى (ربعة الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األ .٣٨

 ).٢ـ١( )ّاألعم
 . يخ قيرص التميميالش: بقلم

 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول .٣٩
 . هناية احلكمةكتاب
 . الشيخ ميثاق طالب:بقلم

 ).٢ـ١( رشح كتاب األسفار العقلية األربعةكتاب املعاد؛  .٤٠
 .عبد اهللا األسعدالشيخ  :بقلم

 للشهيد ،من كتاب دروس يف علم األصول رشح احللقة الثالثة .٤١
ّ قدس رسهاقر الصدرّحممد ب  ).٣ـ١( ّالقسم األول ؛ّ
  . الشيخ حيدر اليعقويب:بقلم

 ).٦ـ ١(  األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة .٤٢
  .الشيخ عيل العبادي: بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛رشح كتاب املنطق .٤٣  ).٥ـ١( ّ
  .بقلم الشيخ نجاح النويني

 ؛من كتاب دروس يف علم األصول رشح احللقة األوىل .٤٤
ّللشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد حممد باقر الصدر ّ. 

 . الشيخ سعد الغنامي:قلمب
 .دروس يف علم اإلمام .٤٥

 . الشيخ عيل محود العبادي:بقلم
 .دروس يف التوحيد .٤٦

 . الشيخ عيل محود العبادي:بقلم
 ).٣ـ١(منطق فهم القرآن  .٤٧

 .طالل احلسن. د: بقلم
 .إلسالم األمويمعامل ا .٤٨

 .عيل املدن: بقلم
 . وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة .٤٩

 . عيل املدن:بقلم
 .)٣ـ١( )الرسالة العملية لسامحته( الفتاوى الفقهية .٥٠
 .الدعاء إرشاقاته ومعطياته .٥١

 .الدكتور طالل احلسنالشيخ : بقلم
 .ّمناسك احلج .٥٢

 .الشيخ أمحد الشيباين: إعداد وتنظيم
 .ّ تيميةالتوحيد عند الشيخ ابن .٥٣

 .خليل العاميل: بقلم



 ٦

 .ّيات فقه املكاسب املحرمةّكل .٥٤
 .الشيخ طالل احلسن. بقلم د

 .بحوث يف فقه عقد البيع .٥٥
 .السيد زيد البطاط: بقلم

بحوث يف عملية  (موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها .٥٦
 ).١/االستنباط الفقهي

 .الشيخ ميثاق العرس: بقلم
بحوث يف عملية ( حكمه حقيقته رشوطه ؛يمنكر الرضور .٥٧

 .)٢/االستنباط الفقهي
 .ميثاق العرس: بقلم

بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟ .٥٨
 ).٣/االستنباط الفقهي

 .ميثاق العرس: بقلم
 .خمتارات من أحكام النساء .٥٩
 .ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة .٦٠
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛التوبة .٦١
 . القّمقدمة يف علم األخ .٦٢
 .مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق .٦٣

 .ّالشيخ حممد جواد الزبيدي: بقلم
 .مفهوم الشفاعة يف القرآن .٦٤

 .ّحممد جواد الزبيديالشيخ : بقلم
 ).جمموعة الكتب األربعة أعاله (يف ظالل العقيدة واألخالق .٦٥



 ٧

 .مدخل إىل اإلمامة .٦٦
 .، حقيقته ومظاهرهاالسم األعظم .٦٧
 .سامه وآثاره، حقيقته وأقّالغلو .٦٨
 .البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي .٦٩
 .القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين .٧٠
 .يف املنهج والتوحيد واإلمامة عند العالمة احليدريمعامل التجديد  .٧١
 .أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية .٧٢
 .الرمزية واملثل يف النص القرآين .٧٣
 .^ البيت مقامات ومسؤوليات أئمة أهل .٧٤
 .مناهج تفسري القرآن .٧٥
 .اإلنسان بني اجلرب والتفويض .٧٦
 .ملحات من سريته الذاتية ومنهجه لعلمي، العالمة الطباطبائي .٧٧
 . لفكر الشهيد حممد باقر الصدرّعامةمالمح  .٧٨
 العرش والكريس يف القرآن الكريم .٧٩
 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم .٨٠
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع .٨١
  القرآن من التحريفصيانة .٨٢
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية .٨٣ ّ. 

 .ّالدكتور عيل العيل: بقلم
ّلسيد كامل مرشوع املرجعية الدينية وآفاق املستقبل لدى ا .٨٤

 .احليدري
 .ة من الباحثنينخب: بقلم



 ٨

 
  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة

 .رسائل فقهية .٨٥
 .ل احليدريًتقريرا ألبحاث املرجع الديني سامحة السيد كام

 .جمموعة من الفضالء: بقلم
 .)٧ـ١( ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .٨٦

 .الشيخ نجاح النويني: بقلم
 ).٧ـ٤( ّالقسم األولح احللقة الثالثة؛ رش .٨٧

  .الشيخ حيدر اليعقويب: بقلم
 .لثاجلزء الثاّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم،  .٨٨

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .)٢ـ١(  واملعلولةّحلكمة، العلرشح هناية ا .٨٩
 : بقلم.)٢ـ١( يف حقيقته وأقسامه ومراتبه، دراسة العلم اإلهلي .٩٠

 .شيخ عبد اهللا األسعدال
ّالنبوة واملعاد يف مباحث العالمة .٩١  . احليدري كاملّ

رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، قسم 
ّمد عيدان حممد حم: ّعلوم القرآن والرتبية اإلسالمية، قدمها ّ

ّاألستاذ الدكتور ثائر حممد عبد األئمة : عليوي، بإرشاف ّ
 .الدباغ


