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داللة الظواهر وكیفیة التّعاطي معها عند
�صاحب احلدائق

The significance of general meaning of
words and how to use them at «Alhadaeq
Alnadherah»
الشيخ أمين حسين بوري

 قم املقدسة/احلوزة العلمية
Sheikh Ameen Hussein Bouri
Scientific Hawza/ Holy Qum

وب نيسح نيمأ خيشلا

امللخّ �ص

حاولنا يف ه��ذا البحث رص��د كیف ّی ة تعاطي امل��ح��دّث الشيخ يوسف

اين يف هذا املجال من نحو حماولته
ّ
موضحنی عنارص بالغة األ ّ
مه ّی ة يف فكر البح ر ّ

نص احلدیث» عرب املقارنة بنی روایاته املختلفة يف املصادر األصل،
التّأ ّك د
من«صح ة ّ
ّ

كام أرشنا إلی ما وقع فیه بعض الفقهاء من األخطاء يف هذا املجال لیلیه دراسة
الصحیح لتفسری
مهها نظرته يف النّهج ّ
ض وابط فقه املفردة احلدیث ّی ة ،ا ّل تي من أ ّ

املفاهیم ال واردة يف النّصوص وتطبیقها علی مصادیقها.

كام ُع ني البحث بدراسة فقه ظ واهر املفردات ا ّل تي استعملت يف احلدیث

ّعرف علی مدالیلها يف عرص املعصومنی %والبحث عماّ إذا كانت تلكم
والت ّ
املدالیل تغیرّ ت عرب الزمن واختلفت عماّ نفهمه اآلن من ال ّلفظة أو ال ،وهل هناك
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اين(ت1186 :هـ) مع داللة ال ّظ واهر احلدیث ّی ة يف موسوعته«احلدائق النارضة»،
البح ر ّ

ش واهد علی التغیری لو ثبت؟

الكلمات المفتاحية :داللة الظ واهر ،صاحب الحدائق.
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Abstract
The following paper aims to investigate how Almohadith(A man of mental
perception) Alsheikh Yusif Albahrany (1186) studied the significance of general meaning of words in his encyclopedia «Alhadaeq Alnadherah». It shows
also the very important elements in the views of Albahrany throughout how
making a comparison between different narrations in the origin of references.
The paper studies also the errors of some jurists in this field when they studied
the rules of jurisprudence of single word of Hadith; this will lead to understand the precise meaning of texts and how to apply them correctly in its use.
The paper investigates also the jurisprudence of items that were used in Alhadith in the time of Almasoomeen and to understand them very well; knowing
whether these items are changed or not from different periods.

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

he tried to ensure the truth and the accurate meaning of the original Hadith by

Keywords: The significance of general meaning,
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املقدمة

ال یكاد ّ
یطل الدّارس علی ما كتبه فقهاؤنا يف القرون ال ّث الثة األخریة ح تّی

یمت إلی الفقه أو رشح معاين
الشیخ يوسف البح راين(ت1186 :هـ) من آراء ممّا ّ

األحادیث أو غریمها بصلة حتّی اشتهر شیخنا باسم الكتاب فیقال :صاحب
احلدائق.

وهذا یوحي بأن موسوعة احلدائق النّارضة مل تزل وحلدّ اآلن حمتفظة بمكانتها

یتطرقون آلراء شیخنا يف
وأمه ّی تها ،حیث نجد الكثری من الفقهاء واألصول ّی نی
ّ

أبحاثهم العالیة ،وال جیدون أنفسهم يف غنی عن عرضها مؤ ّیدین هلا أحیانًا
ومناقشنی هلا أخری.
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یستوقفه ما أواله الفقهاء للحدائق النّارضة من اهتامم كبری بام أدلی به املحدّث

وال ّ
أدل علی ذلك من عمل ّی ة فحص عن لفظة«صاحب احلدائق» و«احلدائق

النّارضة» قمت هبا شخص یًّ ا يف موسوعة اإلمام اخلوئي؛ وذلك عرب ب رنامج«جامع

أخریا إلی ّ
اخلوئي أملح يف مئات امل واضع
أن الس ّی د
ّ
فقه أهل البیت »%ألنتهي ً

إلی كلامت شیخنا أو تصدّی للبحث عنها كام وصفه بـ«التض ّلع يف احلدیث
واألخبار»(.)1

كم هائل من البیانات التي أفادها
الس یاق نفسه البدّ أن نن ّب ه علی ّ
ويف ّ
صاحب احلدائق يف معرض رشح األحادیث وإیضاحها والتي ق ّلام نجدها عند غریه

من الفقهاء ،وهذه النّقطة حتديدًا هي ا ّل تي أكسبت احلدائق املزید من األمه ّی ة من
ناحیة فقه احلدیث ،وداللة ظ واهرها ،وكيف ّي ة التعاطي معها.
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الشبریي
الدیني الكبری آیة اهلل
كام أو ّد هنا اإلشارة إلی ما ذكره س ّی دنا املرجع
ّ
ّ
يف أبحاثه الفقه ّی ة ،حیث قال ...«:ومن أجل هذا قد تف ّطن صاحب احلدائق هلذه
وناجح ا يف االستظهار
ثم كان مو ّف ًقا
ً
بالروایات للغایة ،ومن ّ
أنیس ا ّ
النّقطة؛ ألنّه كان ً
منها»(.)2

اين(ت:
وهذا البحث ُيعنى بدراسة كیف ّی ة تعاطي املحدّث الشيخ يوسف البح ر ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

1186هـ) مع داللة ال ّظ واهر احلدیث ّی ة وفقه املفردة احلديثية يف موسوعته«احلدائق

النارضة» ،إذ ّ
یتضم نها احلدیث من اخلط وات األولی التي
إن اإلملام باأللفاظ التي
ّ
یتصور بعضهم ّ
أن
عي ،ور ّبام
ّ
یقطعها الفقیه الذي یستهدف استنباط احلكم الرش ّ

هذه املرحلة یمكن جتاوزهتا رسی ًعا وبسهولة ،ولكن یبدو ّ
أن هذه فكرة مبترسة
یتضح معنا يف ضوء ما یأيت ،وعلی ٍّ
كل ففیام یيل دراسة لعدد من
للغایة كام ّ

وبروزا يف ت راث ّ
اين يف التّعامل مع
املباحث واملحاور األكثر مشاهدة،
ً
الش یخ البح ر ّ

ألفاظ احلدیث.

نص احلديث ال��وارد ،وبيان ما بذله
فأول هذه املباحث كان يف التأ ّك د من ّ

الشيخ البح راين من جهود ومقارنات بني املصادر وموقفه من تقطيع األحاديث
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ومن نقلها ب املعنى.

لِ َي يل ذلك يف املبحث الثاين دراسة الض وابط التي يمكن مالحظتها يف احلدائق

النارضة يف فقه املفردة احلديثية.

وأ ّما املبحث الثالث فكان لدراسة الضابطة الصحيحة عند شيخنا البح راين

يف اخلطابات الرشع ّي ة هل تحُ مل عىل احلقائق الرشع ّي ة أو عىل املعاين العرفية.

لنخلص يف املبحث ال رابع واألخري لدراسة جهود الشيخ البح راين يف ما

وب نيسح نيمأ خيشلا

أصاب املفردات احلديثية من تغي رياتّ ،
فإن فقه املفردة احلدیث ّی ة بشكل صحیح

حیتّم علی الفقیه أن ینأی بنفسه عن إحیاءات املعارصة ومالبساهتا ،ویق رأ املفردة

ثم فعلیه أن ال یتسارع
يف ضوء األج واء التي عاشها ّ
األئم ة %وأصحاهبم ،ومن ّ

خیی ة.
خاص ة من دون األخذ يف احلسبان مالبسات ال ّلفظة وظروفها التار ّ
حدیث ّی ة ّ
وأ ّم ا اخلامتة فكان لبيان حصيلة البحث.

وقدّ منا قبل ذلك ك ّل ه متهيدًا يف ترمجة صاحب احلدائق.
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إلی إسقاط املعنی املعارص أو املعنی الذي تبدیه كتب ال ّلغة علی مفردة ذات داللة
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متهيد يف ترجمة �صاحب احلدائق:

هو ّ
اين .ولد
الش یخ الفقیه واملحدّث العظیم یوسف بن أمحد بن إب راهیم البح ر ّ

بقریة ماحوز من قری البحرین سنة 1107هــ.ق ،فرتعرع يف أحضان أرسة علم ّی ة،

ثم تتلمذ علی علامء عرصه،
حیث تو ّل ی والده الفقیه ت ربیته وتعلیمه بنفسهّ ،

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وبعد تفاقم االضط رابات يف البحرین؛ غادر بالده إلی إی ران منتقلاً من مدینة إلی

ملرشفة،
أخری إلی أن ألقی ً
أخریا عصا الترّ حال يف مشهد اإلمام احلسنی 8ك ربالء ا ّ
مستقرا ومال ًذا إلی أن انتقل فیها إلی رمحة ر ّب ه سنة 1186هـ.
حیث وجد فیها
ًّ

نتعرض لتفاصیل حیاة شیخنا ،ومن حسن ّ
احلظ
والیسعنا يف هذا املخترص أن ّ

ّ
أن شیخنا قد تصدّی بنفسه لذكر ترمجته وتفاصیل حیاته وذكر تألیفاته يف هنایة

()3
عيل هنا تثمنی اجلهد الكبری الذي بذله املرحوم
لؤلوة البحرین  ،كام أری لزا ًم ا ّ

الس ّی د عبد العزیز
الطباطبائي ،6حیث كتب دراسة ضافیة عن حیاة شیخنا،
ّ

مرت به حیاته من أحداث ومشاكل يف خمتلف م راحلها ،ملق ًی ا
تطرق فیها إلی ما ّ
ّ
الضوء علی نشاطاته العلم ّی ة كا ّف ة ،وت راثه وأساتذته وتالمذته وأرسته ،ومكانته بنی
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علامء الطائفة وما إلی ذلك ،وهي من أوسع الدّ راسات املعن ّی ة بشخص ّی ة شیخنا

الراهن ،ويف طلعة البدر ما یغنیك عن زحل(.)4
يف العرص ّ

أهم مؤلفاته :خ ّل ف لنا شیخنا املح ّق ق الكثری من الكنوز ال ّث مینة ،وقد رسد
ّ

الطباطبائي ممّا بلغ عددها  45كتا ًب ا ورسالة ،نذكر هنا
أسامءها الس ّی د عبد العزیز
ّ
أبرزها:

 -1احلدائق النارضة يف أحكام العرتة ال ّط اهرة :وهي موسوعته الفقه ّی ة

الضخمة موضوع الدراسة.

وب نيسح نيمأ خيشلا

 -2الدّ رر النجف ّی ة يف امللتقطات الیوسف ّی ة :وهي كام وصفها املح ّق قون لطبعتها

تفسريي رجا ّيل ،جيد القارئ
أخالقي
تارخيي
فقهي
كالمي أصو ّيل
األخریة«:كشكول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

خاص ة يف ق راءته؛ كونه يتنقل به من عامل إىل عامل ،ومن ف ّن إىل ف ّن»(.)5
متعة ّ

عيل بن أمحد ،و ّ
ّ
حمم د بن أمحد البح ران َّی نی،
الش یخ حسنی بن ّ
الش یخ خلف بن عبد ّ

جم غفری من علامء الطائفة ،وف وائد طریفة يف
ویشتمل الكتاب علی ت راجم ّ
الرجال واحلدیث.
ّ

 -4أجوبة املسائل البهبهان ّی ة :وهي ج وابات عن عرش مسائل سأله عنها

علوي وغالب ّی تها فقه ّی ة.
الس ّی د عبد اهلل ابن الس ّی د
ّ

 -5األن وار احل ريّي ة واألقامر البدر ّي ة األمحد ّية :وهي أجوبة عن  70مسألة أكثرها
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مفصلة البني أخویه:
لقريت العنی :وهي إجازة ّ
 -3لؤلؤة البحرین يف اإلجازة ّ

فقه ّی ة ،سأله عنها ّ
ملرشفة.
الش یخ أمحد ،وأجابه شیخنا عنها بك ربالء ا ّ

وتضم نت
أیضا،
الرسالة الصالت ّی ة هي للمؤ ّلف ً
ّ
الرسالة الصالت ّی ة :و ّ
 -6رشح ّ

یمت إلیها بصلة ،وقد رشحها شیخنا
مقدّ مات الصالة وأفعاهلا ول واحقها ،وما ّ
رش ًحا مزج یًّ ا استدالل یًّ ا.

احلج
احلج :وهو كت ّی ب صغری جدًّ ا یشتمل علی بعض آداب ّ
 -7مناسك ّ
ومناسكه ،أ ّل فه باستدعاء بعض املؤمننی.
 -8الكشكول :وهو كام یظهر من اسمه جمموعة من الف رائد وال ّط رائف

املتناثرة يف القصص والتّاریخ واحلدیث وال ّل غة وغریها.

 -9سالسل احلدید يف تقیید ابن أيب احلدید :ر ّد فیه علی ابن أيب احلدید يف
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رشحه علی هنج البالغة .قال عنه املصنّف يف لؤلؤة البحرین«:ذكرت يف ّأوله مقدّ مة

ثم نقلت من كالمه يف ال شرّ ح
شافیة يف اإلمامة ،تصلح أن تكون كتا ًب ا مستق لاًّ ّ ،

املذكور ما يتعلق باإلمامة وأح وال اخللفاء وما يناسب ذلك ويدخل حتته ،وب ّي نت ما

فيه من اخللل واملفاسد ال ّظ اهرة ّ
لكل طالب وقاصد ،خرج منه جم ّل د ،ومن املج ّل د
الثاين ما يقرب من الثلث ،وعاق االشتغال بكتاب«احلدائق» عن إمتامه»(.)6

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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طبع القسم ال ّث اين منه يف جزأین.

()7
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من«ن�ص احلدیث:
املبحث الأ ّول :الت�أ ّكد
ّ

النص الدّقیق للحدیث ا ّلذي روته
النص ا ّل ذي ی واجهه الفقیه اآلن هو ّ
هذا ّ
هذا السؤال قد یبدو بسی ًط ا للوهلة األولی ،ولكن هناك العدید من امل واضع

رصح فیها ّ
اين باألخطاء التي وقع فیها بعض الفقهاء ،وهذه
الش یخ البح ر ّ
ا ّل تي ّ
األخطاء تنجم عن علل خمتلفة من نحو أنهّ م اقترصوا عند البحث عن احلدیث

الص حیح.
ثم أخطأوا املعنی ّ
علی بعض مصادره ،وفاهتم املصدر األصل ،ومن ّ

 .1النّموذج األوّل:

ومن النّامذج املعروفة يف هذا املجال اختالف الفقهاء يف كیف ّی ة متییز دم احلیض
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لنا املصادر أم ّ
أن هناك تغ یریات ط رأت علیه؟

عن دم القرحة ،ومنشأ اخلالف هو اختالف نسخ الكايف ،والتّهذیب يف احلدیث

ملوض ح ،لذلك ّ
الص ادق 8يف حدیثْ ...«:
فإن
فإن َخ َر َج
ا ّ
الكلیني روی عن اإلمام ّ
ّ
ب الأْ َْي َم ِن َف ُه َو ِم َن الحْ َ ْي ِ
ض َوإِ ْن َخ َر َج ِم َن الجْ َانِ ِ
الدَّ ُم ِم َن الجْ َ انِ ِ
ب الأْ َْي سرَ ِ َف ُه َو ِم َن

ا ْل َق ْر َحة»( )8يف حنی ّ
أن ّ
الش یخ روی احلدیث علی العكس من ذلك وهو قوله:8
ب الأْ َْي سرَ ِ َف ُه َو ِم َن الحْ َ ْي ِ
«فإن َخ َر َج الدَّ ُم ِم َن الجْ َانِ ِ
ض َوإِ ْن َخ َر َج ِم َن الجْ َ انِ ِ
ْ
ب الأْ َْي َم ِن
ِ
()9
أخریا إلی ترجیح
َف ُه َو م َن ا ْل َق ْر َحة»  ،وقد درس شیخنا هذا االختالف وخلص ً
الكايف؛ لكثرة«ما وقع ّ
نسخة
للش يخ 6من التّحريف والتّصحيف يف األخبار
ّ
أیضا(.)10
سندًا ومتنًا» ،ومل وافقة بعض النّسخ القدیمة من التّهذیب للكايف ً
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 .2النّموذج ال ّثاني:

أیض ا قول مشهور الفقهاء حیث أوجب وا ال ُغ سل لقضاء صالة الكسوف
ومنها ً

مع تركها عمدًا واح�تراق القرص ك ّله ،واحلدیث الذي ذكره صاحب املدارك
مستندًا لقول املشهور هو ما رواه ّ
حمم د بن مسلم عن
الش یخ يف التّهذیب عن ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

()11
َ
ص ك ّل ه فاغتسل»
أحدمها ...«:3و ُغ ْس ُل ال ُك ُس وف إذا
ثم ناقش
احرتق ال ُق ْر ُ
ّ

الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء ،بل
الس ّی د العاميل رأهیم قائلاً «:ليس يف هذه ّ

املستفاد من ظاهرها ّ
أن الغسل لألداء»(.)12

احلدائق«:ظاهر يف عدم وقوفه علی
رصح به صاحب
ٌ
وهذا التعبری منه كام ّ

دلیل یقتيض الداللة علی القول املشهور»(.)13

فهنا یديل صاحب احلدائق ب رأیه حول هذا احلدیث ویتع ّق ب الس ّی د العاميل

قائلاً «:والذي يظهر يل من النظر يف روايات املسألة والتأ ّمل فيها ّ
أن صحيحة

حمم د بن مسلم التي قدّ منا ذكرها يف صدر املطلببرواية ّ
الش يخ يف التّهذيب هي
ّ

بعينها ما رواه الصدوق يف الفقيه مرسلاً عن اإلمام الباقر 8من قوله«:الغسل يف
سبعة عرش موض ًع ا ...إىل آخره».
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والصدوق وإن رواها يف الفقيه مرسلة إلاّ أنّه رواها يف اخلصال مسندة عن

حمم د ،عن
أبيه عن عيل بن إب راهيم ،عن أبيه ،عن محاد بن عيسى ،عن حريز عن ّ

الباقر 8قال«:الغسل يف سبعة عرش موض ًعا ،ثم ساق اخلرب إىل أن قال :وغسل

الكسوف إذا احرتق القرص ك ّله فاستيقظت ومل ّ
تصل فعليك ْ
أن تغتسل وتقيض
الصالة».

وهي -كام ترى -صحيحة رصحية يف القول املشهور ،ولكنّه يف املدارك وكذا يف

الذخرية ملا مل يقفا إلاّ عىل ذينك اخل ربين املجملني تو ّقفا فيام ذك راه ،ومن الظاهر

وب نيسح نيمأ خيشلا

الشك ّ
ّ
الرواية التي نقلها ّ
الش يخ يف
الذي ال يكاد خيتلجه
الرواية هي ّ
أن هذه ّ

الرواية
التّهذيب لكنّه أسقط منها هذه العبارة ً
سهوا وزاد عوضها قوله«فاغتسل» ،و ّ

الزيادة موجودة يف كتب الصدوق :الفقيه واخلصال واهلداية ،والظاهر
كام ذك رناه من ّ
الزيادة والنقصان
س ّي ام يف التّهذيب ،وما وقع له فيه من التّحريف والتّصحيف و ّ
يف األسانيد واملتون بحيث إنّه ق ّل ام خيلو حديث من ذلك يف متنه أو سنده كام هو
ظاهر للمامرس(.)14

 .3النّموذج الثالث:

آبادي علی نجاسة العصری
ومن النّامذج األخری استدالل املحدّث االسرت ّ

العنبي بعدما غىل ،وقبل أن یذهب ثلثاه بام رواه ّ
الش یخ يف التّهذیب عن معاویة
ِ
بن عماّ ر
الر ُج ِل ِم ْن َأ ْه ِل المَْ ْع ِر َف ِة بِالحْ َ ِّق َي ْأتِ ينِ ي
َ
قال«:س َأ ْل ُت َأ َب ا َع ْب د اهللَ 8ع ِن َّ
ث و َأنَا َأ ْع ِر ُفه َأ َّن ه يشرْ به َعلىَ النِّص ِ
ِ
بِا ْل ُب ْخ ت ُِج(َ ،)15و َي ُق ُ
فَ ،ف َق َال:
ْ
ُ ُ َ َُ ُ
ولَ :قدْ ُط بِ َخ َعلىَ ال ُّث ُل َ
خمَ ْ ٌر لاَ تَشرْ َ ْبه»(.)16

ِ
یرتض هذا االستدالل وناقشه قائلاً «:وهذا املتن
اين فلم
وأ ّما املح ّق ق البح ر ّ
الذي نقله هو الذي يف التّهذيب ،وأ ّم ا املتن املنقول يف الكايف فهو ٍ
عار عن لفظ
الرجل من أهل املعرفة باحلق
اخلمر ،وهذه صورته«:سألت أبا عبد اهلل 8عن ّ

يأتيني بال ُب ْختُج ،ويقول قد طبخ عىل الثلث وأنا أعلم أنّه يرشبه عىل النصف

أفأرشبه بقوله وهو يرشبه عىل النصف؟ فقال :ال ترشبه»(.)17

الرواية فال داللة يف اخلرب ،والعجب من صاحبي ال وايف والوسائل قد
وعىل هذه ّ

الرواية باملتن الذي يف الكايف يف الكتابني املذكورين ومل يتن ّب ها ملا يف البني من
نقال ّ
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ّ
الزيادة سقطت من قلم ّ
الش يخ كام ال خيفى عىل َم ْن له أنس بطريقته وال
أن هذه ّ
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اإلشكال املذكور ،وكيف كان فاالعتامد عىل ما ذكره ّ
خلو الكايف عنه ال
الش يخ مع ّ
خيلو من إشكال؛ ملا عرفت من أح وال ّ
الزيادة
الش يخ وما وقع له من التّحريف و ّ

والنقصان يف األخبار»(.)18

وهذه النقطة – أي كثرة وقوع السهو والتّصحیف والتّحریف يف التهذیبنی

اين يف العدید من امل واضع التي وقع فیها االختالف بنی
– قد ّ
كررها شیخنا البح ر ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

روایة ّ
الكلیني أو الصدوق،
الطويس وغریه من القدماء ،وال س ّی ام أمثال
الش یخ
ّ
ّ

وبذلك فقد خلص إلی أنّه لیس بإمكاننا ترجیح ما نقله ّ
الطويس – عند
الش یخ
ّ

االختالف – علی روایة
الكلیني أو غریه ،بل العكس هو الصحیح غال ًب ا(.)19
ّ

والالفت ّ
َ
شیخ نا علیها – إلی حدٍّ ما – بعض الفطاحل
أن هذه الرؤیة قد وافق
رجح يف موضع روایة الصدوق علی روایة ّ
الش یخ
من نحو الس ّی د
اخلوئي حیث ّ
ّ

مستدلاًّ ّ
بأن«:الصدوق أضبط من ّ
الش يخ كام يظهر ذلك بوضوح ملن ي راجع كتاب

ثم أشار إلی قول صاحب احلدائق أنّه ق ّلام خیلو حدیث
التّهذيب واالستبصار»ّ .
من أحادیث التّهذیب من ع ّل ة يف سند أو متن ثم أضاف«:وما ذكره ال خيلو من

أن القدر املس ّل م ّ
إغ راق ومبالغة ،إلاّ ّ
أن ّ
الش يخ أكثر
اشتباه ا من الصدوق»(.)21()20
ً
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 .4النّموذج الرّابع:

ويف السیاق نفسه ین ّب ه شیخنا بنی حنی وآخر علی ما وقع لبعض الفقهاء

خاص إلی ّ
أن كالم
من السهو واألخطاء يف نقل احلدیث( ،)22كام یشری بوجه
ّ

الروایة؛ وذلك من نحو
الصدوق قد التبس أحیانًا علی بعضهم فاعتربه جز ًءا من ّ
ما رواه الصدوق يف الفقیه عن َأيب الجْ ار ِ
ود َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ «:8أ َّن النَّبِ َّيَ Jق َال
َ ُ
ِ
ِ
ِ ليِ
ب لِنَ ْف سيِ َ ،و َأ ْك َر ُه َل َك َما َأ ْك َر ُه لِنَ ْف سيِ َ ...ولاَ َت ْل َب س
ب َل َك َما ُأح ُّ
ل َع ٍّ  8إِنيِّ ُأح ُّ
الحْ َ ِر َير َف ُي ْح ِر َق اهللُ ِج ْل َ
دَك َي ْو َم َت ْل َق ا ُه».

وب نيسح نيمأ خيشلا
ثم أضاف الصدوق قائل:
ّ

ال إِلاَّ لِع ب ِد الرحمْ َ ِن ب ِن َع و ٍ
ير لأِ َ َح ٍد ِم َن الر َج ِ
«ولمَ ُي ْط ِل ق النَّبِ ُّيُ Jل ْب َس الحْ َ ِر ِ
ف؛
ْ
َ ْ َّ ْ
ِّ
َ ْ
َو َذلِ َك َأ َّن ُه َك َ
ان َر ُجلاً َق ِم لاً »(.)23
احلدیث بقوله:

«وتوه م صاحب الذخرية ّ
تتم ة خرب أيب اجلارود املتقدّم،
ّ
أن هذه العبارة من ّ

فذكرها يف الذخرية يف ذيل اخلرب املذكور( ،)24وهو سهو حمض ،بل الظاهر أنهّ ا من
كالم الصدوق الذي يداخل به األخبار فيقع فيه االشتباه ،وهلذا مل يذكرها املحدّثان

يف ال وايف والوسائلّ ،
أيض ا ّ
أن الصدوق نقل خرب أيب اجلارود يف كتاب
ويدل عليه ً

العلل عار ًيا من ذلك»(.)25
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یوضح لنا شیخنا ما وقع لبعض الفقهاء من السهو يف نقل هذا
ولكن ّ

رصح بذلك صاحب احلدائق هو ما قد
والسبب يف حصول هذه األخطاء كام ّ

توضیح ا هلا أو
الروایة دون فاصل
ً
دأب علیه الصدوق أحیانًا من إی راد كلامته بعد ّ

إشار ًة إلی فت واه يف ذلك املوضوع(.)26

مر ّ
للروایة من
فإن من واجب الفقیه أن یرجع إلی املصادر األصل ّ
ويف ضوء ما ّ

نحو الكايف مهام أمكن ذلك وأن ال یقترص علی ما رواه ّ
احلر يف الوسائل
الش یخ ّ
أیضا بالنّسبة إلی ما نقله من
مثلاً  ،فقد حیصل مثل هذا اخلطأ يف الوسائل ً

كتاب«الفقیه»(.)27
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 .5النّموذج اخلامس:
ومن الطریف أن نجد كالم ّ
أیض ا قد اشتبه أحیانًا علی بعضهم
الش یخ
الطويس ً
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ملحرم من الطیب ،حیث
من نحو ما وقع لصاحب املدارك يف مسألة ما حیرم علی ا ّ
نقل ما رواه ّ
الطويس بإسناده إلی سیف بن عمریة قال«:حدّثني عبد الغ ّف ِار
الش یخ
ّ
َق َال َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل َي ُق ُ
الز ْع َف َر ُ
ان وا ْل َو ْر ُس»(.)28
يب المِْ ْس ُك َوا ْل َعنْبرَ ُ َو َّ
ول :ال ِّط ُ
یوضح لنا صاحب احلدائق السهو الذي وقع هنا ،حیث قال:
ولكن ّ

«والس ّي د السند يف املدارك نقل رواية عبد الغ ّف ار بزيادة«:وخلوق الكعبة ال

ّ
الزيادة عىل احلرص يف األربعة املذكورة ،وهو غفلة منه
ثم
استدل هبذه ّ
بأس به»ّ ،

الروايةّ ،
ّ H
الزيادة إنّام هي من كالم ّ
فإن احلديث كام نقله
فإن هذه ّ
الش يخ ال من ّ
يف االستبصار ٍ
الزيادة»(.)29
عار من هذه ّ

 .6النّموذج السّادس:

ومن األمثلة الطریفة األخری ك راهة تلبیة املحرم من ینادیه بأن یقولَ «:ل بَّیك»

ور ّبام یشعر كالم بعضهم كالشیخ
اري
الطويس بالتّحریم( ،)30ولكن املح ّق ق السبزو ّ
ّ
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حیث اختار الك راهة حاول االستدالل علی ذلك يف الذخریة ،بالقول:

ّ
«يدل عىل عدم التّحريم األصل مضا ًفا إىل ما رواه الصدوق عن جابر عن أيب

جعفر 8قال :ال بأس أن يل ّب ي املجيب»(.)31

ولكن أورد علیه صاحب احلدائق إشكالاً مهماًّ وهو:

ّ
«إن اخلرب الذي اعتضد به ليس كام نقله ،وإنّام هو«:ال بأس أن يل ّب ي اجلنب»

وامل راد بالتلب ّي ة فيه إنّام هي التلبية املو ّظ فة بعد اإلح رام ال تلبية املنادي .وامل راد

وب نيسح نيمأ خيشلا

أن اجلنابة ال متنع من اإلتيان بالتلبية؛ وهلذا ّ
التنبيه عىل ّ
أن صاحبي ال وايف والوسائل

أيض ا يف كتب األخبار( )32إنّام
احلج .واملوجود ً
إنّام نظام هذا اخلرب يف أخبار تلبية ّ
هو«اجلنب» ال«املجيب»»(.)33

دورا ال یستهان به يف عمل ّی ة االستنباط ومن
والرجوع إلی املصدر األصل؛ یلعب ً

حمرف
شأنه أن حیول دون وقوع الفقیه يف اخلطأ يف استنباطه نتیجة استخدام ّ
نص ّ

أو مزید فیه ،كام ّ
أن من واجب الفقیه املقارنة بنی النّسخ املختلفة للحدیث ال واحد
ملحرفة؛ حیث ّ
كي ینأی بنفسه عن ّ
إن ظاهرة ال تّصحیف
فخ التّعویل علی النّسخ ا ّ

كثریا من املخطوطات
والتّحریف والسقط و ّ
الزیادة من الظ واهر التي انتابت ً
اإلسالم ّی ة ،كام هو ال واضح علی اخل رباء بشؤون املخطوطات وتصحیحها(.)34
حس اس ّی ته وتداعیاته:
تقطیع الحدیثّ :
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ملتحص ل مم ّا قدّ مناه ّ
بالنص الصحیح للحدیث
أن اإلملام
وعلی أ ّية حال ف ا
ّ
ّ

ويف السیاق ذاته جیب التنبیه علی ظاهرة ال ّ
تقل خطورة عن التّحریف يف

النقل ،وهي ظاهرة تقطیع احلدیث الطویل ،والتي ر ّبام نجد تداعیاهتا يف الترّ اث

الفقهي.

ّ
المخل بالمعنی:
نموذجان من ال تّقطیع
األول:
 .1ال نّموذج ّ

وذلك من نحو ما ذهب إلیه ّ
الش یخ املفید من أفضل ّی ة اجتناب ال ُغ سل

()35
رصح شیخنا بأنّه مل یقف هلذا القول
والوضوء بام استعمل يف طهارة مندوبة  ،وقد ّ

علی دلیل.
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ولكن حاول ّ
البهائي االستدالل له بام نقله من الكايف عن اإلمام
الش یخ
ّ
الرضا«:8أنّه قال :م ِن ا ْغتَس َل ِمن المَْ ِاء ا َّل ِذي َق ِد ا ْغت ُِس َل فِ ِ
يهَ ،ف َأ َص ا َب ُه الجْ ُ َذا ُم ،فَلاَ
َ
َ
َ

َي ُل و َم َّن إِلاَّ َن ْف َس ه»( ،)36ثم أضاف قائلاً «:إطالق الغسل يف هذا اخلرب يشمل الغسل
ال واجب واملندوب»(.)37

اني بأنّه:
ولكن الحظ علیه شیخنا البح ر ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ظاهرا بالنّسبة إىل ما نقله من اخلرب إلاّ ّ
الرواية
«وإن س ّل م ذلك
أن عجز ّ
ً

املذكورة ّ
يدل عىل ّ
تتم ة
أن مورد اخلرب املشار إليه إنّام هو ماء احلامم ،حيث قال يف ّ

إن أهل املدينة يقولونّ :
الرواية«:فقلتّ :
إن فيه شفا ًء من العني .فقال :كذب وا،
ّ
رشمها ّ
وكل من خلق اهلل،
يغتسل فيه اجلنب من احل رام والزاين والناصب الذي هو ّ

ثم يكون فيه شفاء من العني»،وهذا هو أحد العيوب املرتتّبة عىل تقطيع احلديث
ّ

وفصل بعضه عن بعض ،فإنّه بذلك ر ّب ام ختفى الق رائن املفيدة للحكم كام هنا،

وسيأيت لك كثري من نظائره إن شاء اهلل تعاىل.

وحينئذ فظاهر اخلرب ك راهة االغتسال من ذلك املاء؛ من حيث كونه ماء احلامم

الذي يغتسل منه هؤالء املعدودون ،وهو ال يقتيض ك راهة مستعمل األغسال

102

مطل ًقا.

وكيف كان فهو مقصور عىل الغسل ،وال داللة له عىل ك راهة مستعمل

أعم من ذلك كام عرفت»(.)38
الوضوء ،واملدّعى ّ
الثاني:
 .2ال نّموذج
ّ

استدل العلاّ مة احلليّ ّ علی استحباب تك رار زیارة القبور يف ّ
ّ
كل وقت بام رواه
عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عماّ ر:

وب نيسح نيمأ خيشلا

«قال :سألت أبا احلسن 8عن املؤمن يزور أهله؟ فقال«:نعم» فقال :يف كم؟

كل يوم ،ومنهم من يزور يف ّ
قال«:عىل قدر فضائلهم ،منهم من يزور يف ّ
كل يومني،

ومنهم من يزور يف ّ
كل ثالثة أ ّيام»(.)39

تتم ة اخلرب رصحية يف ّ
أن اخلرب وإن أوهم ما ذكره إلاّ ّ
«ال خيفى ّ
أن مورده
أن ّ

تتم ة اخلرب
إنّام هي زيارة األرواح ألهلها بعد املوت ،ال زيارة األحياء للقبور ،وهذه ّ
املذكور:

كل يومني ،ومنهم من يزور يف ّ
«ومنهم من يزور يف ّ
ثم
كل ثالثة أيام ،قالّ :
رأيت يف جمرى كالمه أنّه يقول :أدناهم منزلة يزور ّ
أي
كل مجعة ،قال :قلت :يف ّ
ساعة؟ قال :عند زوال الشمس أو قبيل ذلك».
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ولكن ع ّل ق شیخنا علی هذا االستدالل بقوله:

أي صورة؟ قال :يف صورة العصفور أو
ورواه يف الكايف وزاد فيه«:قال :قلت :يف ّ

أصغر من ذلك»(.)40

يرسه ويسرت
ث م اشرتك الكتابان يف قوله«:فيبعث اهلل تعاىل معه مل ًكا ف رييه ما ّ

قرة عني»(.)41
يرسه ويرجع إىل ّ
عنه ما يكرهه ،فريى ما ّ
ظاهرة نقل الحدیث بالمعنی:

كام جیدر بنا اإلشاره هنا إلی ظاهرة نقل احلدیث باملعنی ،والتي ن ّب ه علیها

اين يف مسألة الوقف علی املساجد ،فقد ذهب املشهور إلی اجل واز،
شیخنا البح ر ّ
وهناك حدیث یتع ّلق هبذه املسألة ،وهو ما رواه ّ
الش یخ الصدوق يف كتاب الوقف

من كتاب من ال حیرضه الفقیه بإسناده إلی أيب الصحاري عن أيب عبد اهلل8
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دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غ ّل ة أيوقفه عىل املسجد؟
قال«:قلت :رجل اشرتى ً

قالّ :
إن املجوس أوقف وا عىل بيت النار»(.)42
الروایة:
یقول شیخنا عن هذه ّ

أن املعنى ّ
«والظاهر ّ
إن املجوس وقف وا عىل بيت النار فأنتم أوىل بذلك عىل

مساجدكم .ور ّب ام احتمل عىل بعد املنع بمعنى ّ
أن هذا من فعل املجوس فليس

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

لكم االقتداء هبم واملتابعة هلم .ولع ّله عىل هذا االحتامل بني الصدوق يف كتاب
الصالة من كتاب من ال حيرضه الفقيه فنقل اخلرب هبذه الكيفي ة«:وسئل عن
الوقوف عىل املساجد فقال :ال جيوز؛ ّ
فإن املجوس أوقف وا عىل بيوت النار»( .)43وهذا
ربا مستقلاًّ بعيد جدًّا
أحد املفاسد يف نقل اخلرب ب املعنى ،واحتامل كون ما نقله خ ً

بقرينة ما ذك رناه من ّ
أن الذي رواه هو يف كتاب الوقف وكتاب العلل( )44وغريه

ّ
كالش يخ يف التّهذيب( )45إنماّ هو اخلرب الذي ذك رناه»(.)46
املبحث ال ّث اين :ض وابط لفقه املفردة احلدیث ّی ة:

الفقهي لشیخنا جمموعة من الق واعد التي انطلق منها
تربز يف ط ّی ات الترّ اث
ّ
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إلیضاح داللة املفردة احلدیث ّی ة ويف ما یيل عرض ألبرز ما عث رنا علیه منها:
 .1إمكان ّی ة استعامل ال ّل فظ يف أكثر من معنی ووقوعه:

كام نعلم ّ
كبریا طال مسألة استعامل ال ّل فظ يف أكثر من معنی
فإن هناك نزا ًعا ً

ثم حول وقوعه –علی
وجتاذبت اآلراء حول إمكان ّی ة هذا االستعامل أم استحالتهّ ،

فرض ج وازه– ،وال نرید هنا اخلوض يف تفاصیل ما جری بنی األصولینی يف

ذلك( )47بقدر ما نرید تسلیط األض واء علی موقف شیخنا من هذه املسألة ،فقد
كثریا علی وقوع مثل هذا االستعامل – فضلاً عن ج وازه–
اين ً
أ ّكد املح ّق ق البح ر ّ

وب نيسح نيمأ خيشلا

مهم يف استكناه
ائي وأخذ هذا االستعامل يف االعتبار كمبدأ ٍّ
حتّی يف احلقل الرو ّ
املفردة احلدیث ّی ة.

األول:
 .1ال نّموذج ّ

يف قضاء صالة الكسوف إذا تركها
متعم دًا مع استیعاب االحرتاق( ،)50ولكن ناقش
ّ
شیخنا يف هذا االستدالل قائلاً :

«ففيه ّ
أن لفظ الس نّة ال ظهور له يف االستحباب؛ الستعامله فيام وجب بالس نّة
كام ال خيفى عىل من له ُأنْس باألخبار ،عىل أنّه متى أريد به هنا االستحباب فال بدّ

احلق ّ
أن امل راد بالس نّة
من تقييده الب تّة؛ لظهور وجوب مجلة من األغسال اتفا ًق ا ،و ّ
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ّ
متت إلی مثل هذا االستعامل
إن االلتزام هبذا املبدأ قد ترك أثره يف امل واضیع التي ّ
بصلة( ،)48وذلك من نحو قول اإلمام الصادق«:8ا ْل ُغ ْس ُل فيِ َأ ْر َب َع َة َعشرَ َ َم ْوطِ نًا
و ِ
ّ
استدل به الع لاّ مة علی عدم وجوب الغسل
يض ٌة َوا ْل َب ِاق ي ُس نَّة»()49؛ حیث
احدٌ َف ِر َ
َ

أعم من املعنيني املذكورين وإن منع استعامله كذلك أصحاب األصول؛
ما هو ّ

وجمازا ،إلاّ ّ
أن ما
لترصحيهم بعدم ج واز استعامل ال ّل فظ يف معنييه اشرتا ًكا أو حقيقة ً
كثريا كهذا املوضع وغريه»(.)51
منعوه موجود يف األخبار ً

إ ًذا فلفظة«الس نّة» قد ی راد هبا يف مجلة واحدة االستحباب والوجوب املصطلح

علیهام عند الفقهاء م ًع ا ،ولیس هناك ما یمنع من مثل هكذا االستدالل إلاّ ما
ا ّدعاه بعضهم من استحالة مثل هذا االستعامل ،وهي ممنوعة من منظار املح ّق ق
اين.
البح ر ّ

الثاني:
 .2ال نّموذج
ّ

وتتم ّثل حصیلة االلتزام هبذا املبدأ عند شیخنا يف نحو مسألة ذكر احلائض
أیض ا ،فهناك حدیث عن اإلمام الصادقَ «:8تت ََو َّض ُأ المَْ ْر َأ ُة
يف أوقات الصل وات ً
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الحْ ِائ ُض إِ َذا َأراد ْت َأ ْن ت َْأ ُك َل ،وإِ َذا َكان و ْق ُت الص لاَ ِة تَو َّض َأ ْت ،واس َت ْق ب َل ِ
ت ا ْل ِق ْب َل َة،
َ ْ َ
َ
َّ
َ
َ
َ َ
َ

ّ
احلدیث«:إن األمر بالوضوء يف صدرها
َو َه َّل َل ْتَ ،و َكبرَّ َ ْت )52(»...فقال بعضهم عن

قرينة عىل استحباب الوضوء للذكر املذكور بعده» ،ولكن ناقشه شیخنا وقال«:فيه

الرواية عىل األوامر الوجوب ّي ة
نظر؛ لعدم املالزمة بينهام املقتضية لذلك ،واشتامل ّ

والندب ّي ة غري عزيز يف األخبار»(.)53
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

 .3ال نّموذج ال ّثالث:

ذه بة
ومن النّامذج األخری هو قوله بك راهة استعامل األواين ا ُمل َّ
فضضة وا ُمل َّ

مستدلاًّ
بالروایات نفسها التي اشتملت علی النهي عن استعامل أواين الذهب
ّ

احللبي عن اإلمام الصادق«:8لاَ
والفضة ،وا ّلتي هي ظاهرة يف احلرمة ،مثل روایة
ّ
مبني عىل
ت َْأ ُك ْل فيِ آنِ َي ٍة ِم ْن فِ َّض ٍةَ ،ولاَ فيِ آنِ َي ٍة ُم َف َّض َضة»( )54فقال«:والتّقريب فيها
ٌّ

ج واز استعامل املشرتك يف معنييه أو ال ّل فظ يف حقيقته وجمازه ،وهو وإن منعوه يف

األصول كام عرفت إلاّ ّ
أن ظ واهر كثري من األخبار وقوعه ،كام أرشنا إليه يف غري مقام

ومنه هذه األخبار»(.)55

وعلی ّ
كبریا علی ساحة فقه املفردة احلدیث ّی ة
كل فهذا املبدأ العا ّم قد لعب ً
دورا ً
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من منظار شیخنا ،حیث نجد تداعیاته بارزة يف ممارساته االجتهاد ّیة(.)56

 .2صیغة«ال ّتفضیل» بین اختالف ال ّتعابیر ومتط ّلبات األحوال:

الروایات التّعبری ّ
بأن«أفضل األعامل الصالة لوقتها»
لقد ورد يف كثری من ّ

()57

ولكن يف الوقت نفسه قد ورد ّ
أن أفضل األعامل اجلهاد مثل( )58ور ّبام جتد هذا

الروایات ّ
وأن أیًّ ا
التّفضیل بشأن أعامل أخری ،فیقع الباحث يف حریة من أمر هذه ّ
من هذه األعامل هو األفضل؟

وب نيسح نيمأ خيشلا

حاول شیخنا اإلجابة عن هذا التساؤل وقد اقرتح حل ولاً عدّة هلذا االختالف،

وال یعنینا أن نخوض غامر هذا البحث – ّ
ألن له جمالاً آخر -ولكن نعرض هناك

ألحد احللول الناجعة يف هذا املجال ،وهو محل ّ
كل حدیث علی أفضل ّی ة ذلك

نص التّحلیل الذي قدّ مه
منوعة ونفس ّی ات خمتلفة ،ولنقترص هنا علی ّ
من أح وال ّ

شیخنا ،حیث قال«:إنّه حيتمل أن يكون ذلك خمتل ًف ا باختالف األح وال ومقتضيات
احلال يف األشخاص،كام روى أنّهِ J
أي األعامل أفضل؟ فقال الصالة ألول
«سئل ّ
ُ
وقتها».
أخرى«أي األعامل أفضل؟ فقالّ :بر ال والدين».
أيضا مرة
وس ِئل ً
ّ
ُ

حج مربور»(.)59
وس ِئل ً
ا«أي األعامل أفضل؟ فقالّ :
أيض ّ
ُ
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العمل بالنّسبة إلی السائل فحسب ،فال یشمل احلدیث املك ّل فنی كا ّف ة بام هلم

فخص ّ
كل سائل بام يليق بحاله من األعامل ،فيقال ّ
األول كان
إن السائل ّ
ّ

احلج ،ومل يكن له والدان فكان األفضل بحسب حاله الصالة ،والثاين
ً
عاجزا عن ّ
كان له والدان حمتاجان ،فجعل األفضل له ّبرمها ،وهكذا ال ّث الث»(.)60

ويف احلقیقة یعود مغزی ما أفاده إلی عدم وجود إطالق أو عموم ملثل هذه

للروایات األخری.
الروایات وإن كانت بظاهرها توهم العموم املنايف ّ
ّ

جترد الصیغة
وممّا یبحث عنه عادة عند دراسة صیغة التّفضیل وداللتها هو ّ

أحیانًا عن معنی التّفضیل ،ومن نامذج ذلك ما ذهب شیخنا إلیه من حتریم

الق رآن بنی سورتنی يف الفریضة مستدلاًّ علی ذلك بروایات عدّة منها قول اإلمام
ٍ
الباقر«:8لاَ َت ْق ِر َنن ب َ الس ور َت ِ فيِ ا ْل َف ِر َ ِ
()61
ثم
ُّ َ ينْ
َّ َ ينْ
يضة فيِ َر ْك َعة َفإِ َّن ُه َأ ْف َض ُل» ّ ،
قوله«:فإن ذلك أفضل» الداللة عىل االستحبابّ ،
ّ
فإن استعامل
يتوه م من
قال«:وال ّ
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أفعل التّفضيل بمعنى أصل الفعل شائع»(.)62
فصفوة القول ّ
أن علینا عند م واجهة صیغة التفضیل أن نأخذ يف االعتبار

ّأولاً احتامل أن تكون املفاضلة نسب ّی ًة بمعنی أنهّ ا أطلقت بالنّسبة إلی بعض

منوعة ،وثان ًی ا احتامل
األشخاص أو احلاالت ،ال مجیع األف راد بام لدهیم من ظروف ّ
ورود ها بمعنی غری التّفضیل.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

 .3اجملاز وأثره علی فقه الرّوایة:

كام نعلم ّ
يب
ملحس نات األدب ّی ة كثیفة احلضور يف األدب العر ّ
فإن املجاز من ا ّ
الطبیعي أن نجد له تداولاً ال بأس به
ونثرا ويف حمادثاهتم الیوم ّی ة ،إ ًذا فمن
ّ
شعرا ً
ً

تعرض هلا شیخنا
يف حدیث أهل البیتً %
أیض ا ،ويف ما یيل نامذج من ذلك ّ

يف أبحاثه:

األول:
 .1ال نّموذج ّ

ذهب املشهور إلی وجوب توجیه املحترض إلی القبلة ،واستندوا يف ذلك إلی

قول اإلمام الصادق«:8إذا مات ألحدكم م ّی ت
فسج وه جتاه القبلة»( ،)63ولكن
ّ
108

ً
الروایة ،حیث
ذهب الس ّی د صاحب املدارك إلی االستحباب
مناقش ا يف داللة ّ
بأن املتبادر منها ّ
قال ...«:ومن حيث املتن ّ
أن التسجية جتاه القبلة إنّام يكون بعد
ثم ذهب مجع من األصحاب ..إىل االستحباب ،استضعا ًفا ألد ّلة
املوت ال قبله ،ومن ّ

الوجوب ،وهو متّجه»( )64ولكن شیخنا عدّ هذه املناقشة واهیة ،وحاول تفنیدها
الرواية املذكورة بام ذكره فهو وإن كان بحسب ما يرتآى
بالقول«:ما ناقش به يف متن ّ

جتوز يف العبارة ،وهو جماز شائع ،كام يف قوله سبحانه«إِ ٰذا ُق ْم ت ُْم إِ َل ى
إلاّ أنّه قد وقع ّ
الصلاٰ ِة»( )65أي إذا أردتمَ «،فإِ ٰذا َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َ
اس ت َِع ْذ بِاهلل»( )66ونحو ذلك ،وامل راد هنا
َّ
آن َف ْ

وب نيسح نيمأ خيشلا

من قوله«:8إذا مات ألحدكم م ّي ت»يعني إذا أرشف عىل املوت واحترض ال وقوع
املوت بالفعل ،وإلاّ للزم وجوب توجيه امل ّي ت إىل القبلة حيث ما وضع ما مل يدفن،

وال أظنّه يلتزمه»(.)67

ويف السیاق نفسه یتحدّث شیخنا عن قاعدة«أقرب املجازات» أحیانًا وذلك
يف نحو قول اإلمام الصادق«:8ا ْق ِ
ض َم ا َفات َ
َك ِم ْن َصلاَ ِة الن ََّه ِار بِال ن ََّه ِارَ ،و َم ا

الش یخ املفید ّ
َف ات َ
َك ِم ْن َص لاَ ِة ال َّل ْي ِل بِال َّل ْي ل )68(».الذي استنتج منه ّ
أن األفضل
أیضا ،وقد ع ّلق
قضاء صالة اللیل باللیل ،وإن كان قضاؤها بالنهار مندو ًبا ً

العلاّ مة علی هذا االستدالل قائلاً «:واحلديث ّ
يدل عىل صيغة األمر مع ج واز إرادة

جمازا يف
اإلباحة بخروجها عن حقيقتها ،وهي الوجوب إمجا ًعا ،وليس استعامهلا ً

جمازا يف اإلباحة ،)69(».ولكن نفی شیخنا ذلك ،ونقل
الندب أوىل من استعامهلا ً
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الثاني:
 .2ال نّموذج
ّ

بأن«:ال واجب عند ّ
اع رتاض صاحب املدارك إىل العلاّ مة ّ
تعذر احلقيقة املصري إىل

()70
ثم قال« :وهو
أقرب املجازات ،والندب أقرب إىل احلقيقة من اإلباحة قطعا» ّ ،

ج ّی د»(.)71
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املبحث الثالث :اخلطابات ال�شرع ّیة بنی ال�شرع وال ّلغة والعرف:

ما هو الضابط الرئیس يف ق راءة املفاهیم ال واردة يف النّصوص وتطبیقها علی

مصادیقها؟

هل الضابط هو احلمل علی احلقیقة الرشع ّی ة أو محل املفاهیم علی املعنی

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

العريف؟

ّ
إن هذا البحث من األبحاث الشائكة ا ّل تي أصبحت موضع النقاش بنی

الفقهي ،ونقترص هنا علی إیضاح موقف
الفقهاء كام نجد تداعیاته علی املشهد
ّ

تعرض هلذا املوضوع يف هنایة املقدّ مة الـ تّاسعة
شیخنا من هذه املعركة املص ّ
رییة ،فقد ّ
من مقدّ مات احلدائق ،فقال:

«وما اشتهر -يف كالم مجلة من أصحابنا-رض وان اهلل عليهم -من ّ
أن ال واجب

محل اخلطابات ال واقعة يف الرشيعة عىل احلقيقة الرشع ّي ة إن ثبتت ،وإلاّ فعىل
عرفهم %إن ُعلم ،وإلاّ فعىل احلقيقة اللغو ّي ة إن وجدت ،وإلاّ فعىل العرف
العا ّم -مم ّا مل يعثر له عىل مستند ،ومل يقم عليه دليل معتمد ،وإنّام املستفاد من
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عي جيب الفحص
مر أنّه مع عدم العلم بام هو امل راد من اخلطاب الرش ّ
أخبارهم ،كام ّ
والتّفتيش ومع العجز عن الظفر ب امل راد جيب رعاية االحتياط والوقوف عىل س واء
ذلك الرصاط.

عىل أنّه ال خيفى ما يف بناء األحكام عىل العرف العا ّم من العرس واحلرج املنف ّي ني

الرواية؛ فإنه يوجب استعالم ما عليه الناس كا ّف ة يف أقطار األرض.
باآلية و ّ

اخلاص مع ّ
تعذر العا ّم كام صار إليه بعضهم ،ففيه أنّه
وأ ّما البناء عىل العرف
ّ

وب نيسح نيمأ خيشلا

أن ّ
يوجب االختالف يف األحكام الرشع ّي ة .واملستفاد من األخبار ّ
كل يشء يؤ ّدي إىل
االختالف فيها فال جيوز البناء عليه»(.)72

مهم آخر له بشأن الترّ تیب ال واجبة م راعاته بنی هذه املعاين
ولكن هناك ّ
نص ّ

اللغوي ،وهو قوله يف مبحث البیع عندما درس ما یدخل يف مفهوم املبیع ،حیث
ّ

قال:

ّ
«إن ال واجب هو محل ال ّل فظ عىل احلقيقة الرشع ّي ة إن وجدت ،وإلاّ فعىل
عرفهم%؛ ألنّه مقدّم عىل عرف الناس إن ثبت ،وإلاّ فعىل ما هو املتعارف يف

ألس ن املتخاطبني ،واملتبادر يف حماوراهتم وإن اختلفت يف ذلك األصقاع والبلدان،
ُ
ثم مع ّ
تعذر ذلك فال ّل غة ،ور ّبام قدّم بعضهم ال ّل غة عىل العرف»(.)73
ّ
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اخلاص والعا ّم واملعنی
العريف بكال قسمیه
الثالثة أي احلقیقة الرشع ّی ة واملعنی
ّ
ّ

النص نی واضح ًة بعد املقارنة بینهام فإ ّما أن نقول ّ
بأن
وتبدو املفارقة بنی ّ

شیخنا ت راجع عن موقفه السابق وبات یمیل يف هنایة املطاف للقول املشهور بنی
األصحاب ،وإ ّم ا أن نقول بوقوع السهو منه أو الغفلة عن موقفه املايض.

الفقهي لشیخنا مل ِ
كام ّ
جیر علی وتریة واحدة ،بل یتأرجح
أن املشهد املیداين
ّ

بنی رفض العرف حی نًا ،واالع رتاف به حی نًا آخر ،كام سنالحظ يف األمثلة التالیة.

هیم نا فعلاً هو استع راض عدد من
ومهام كانت ق راءتنا هلذین النصینّ فام ّ
ملهم ة ا ّل تي ألقی شیخنا الضوء علیها عىل وفق منطلقاته
العناوین الفقه ّی ة ا ّ
متحیصا:
املذكورة أعاله ،كام نجد يف خالل ذلك تناوله آلراء بعض الفقهاء نقدًا و
ً
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«.1الفعل الكثیر يف الصالة»:

أطبقت كلمة األصحاب علی ّ
تعم د الفعل الكثری یبطل الصالة ،ولك ّن
أن ّ
الشأن يف حتدید الضابط يف الق ّل ة والكثرة ،فقال الع لاّ مة هبذا الصدد:
كثريا فهو
«فالذي ّ
عول عليه علامؤنا البناء عىل العادة ،فام ّ
يسم ى يف العادة ً

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

كثري ،وإلاّ فال؛ ّ
ينص عليه إىل عرفهم»(.)74
ألن عادة الشرّ ع ر ّد الناس فيام مل ّ
ولكن ر ّد علیه شیخنا بالقول:

«أ ّما قول العلاّ مة ...فهو ممنوع أشدّ املنع ،بل املعلوم من األخبار عىل وجه ال

النص إنّام هو الوقوف
يع رتيه غشاوة اإلنكار عند من جاس خالل الديار عند فقد ّ
والتث ّب ت واألخذ باالحتياط ،وقد تقدّ مت يف ذلك األخبار يف مقدّ مات كتاب الطهارة

()75
ثم راح
يف مقدّ مة ال رباءة األصل ّي ة ،وكذا يف م واضع من مطاوي أبحاث الكتاب» ّ ،

الروایات ممّا ال یعنینا ذكرها فع لاً .
یرسد نامذج من هذه ّ

وموجز رأیه يف هذا املجال بعد رفضه للرجوع إلی العرف ّ
أن الضابط يف

حتدید الكثرة من منظار ّ
ثم فال واجب هنا -يف ضوء مبنی
الشارع غری واضح ،ومن ّ
112

بصح ة
اين من العمل باالحتیاط يف نحو هذه امل واضع( )76االقتصار يف احلكم
ّ
البح ر ّ

الصالة علی األفعال ا ّل تي وردت النّصوص بج واز اإلتیان هبا يف الصالة ،وأنهّ ا ال
سم ي
تنافیها ،فام خرج من هذه األفعال املنصوصة جیب احلكم فیه باإلبطال س واء ّ
كثریا أم ال(.)77
عر ًفا ً

وب نيسح نيمأ خيشلا

«.2النّجس»:

قد أورد بعضهم مالحظة علی االحتجاج باآلیة«:إِ َّن ماَ المُْ شرْ ِ ُك َ
َج ٌس»
ون ن َ
علی نجاسة الكافر س واء أكان من أهل الكتاب أم غریهم ،واحلجر األساس يف

()78

ّ
اللغوي ،فعىل هذين التّفس ريين ال داللة هلا
أن امل راد بالطهارة يف إطالقهم معناها
ّ

عىل املعنى املعهود يف الشرّ ع ،فتتوقف إرادته عىل ثبوت احلقيقة الرشع ّي ة أو العرف ّي ة
املعلوم وجودها يف وقت اخلطاب ،ويف الثبوت نظر»( ،)79ولكن حاول شیخنا
احلج ة بقوله:
دحض هذه ّ

ّ
«إن النّجس يف ال ّلغة وإن كان كام ذكره ،إلاّ أنّه يف عرفهم %كام ال خيفى
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هذه املالحظة هو«:عدم إفادة كالم أهل اللغة كون معنى النّجس لغة هو املعهود
رش ًعا ،وإنّام ذكر بعضهم ّأنه املستقذر ،وقال بعضهم :هو ضدّ الطاهر ،ومن املعلوم

عي،
عىل من تتبع األخبار وجاس خالل تلك الديار إنّام يستعمل يف املعنى الرش ّ

اخلاص مقدّم عىل ال ّلغة بعد عدم ثبوت احلقيقة الرشع ّي ة،
واحلمل عىل العرف
ّ

وتنظر املورد يف ثبوت احلقيقة العرف ّي ة يف زمن اخلطاب -بمعنى ّ
أن عرفهم%

متأخر عن زمان نزول اآلية عليه-صلىّ اهلل عليه وآله ،فال يمكن محل اآلية عليه-

مردود ّ
بأن عرفهم %يف األحكام الرشع ّي ة وفتاوهيم وأمرهم وهنيهم يف ذلك

راجع يف احلقيقة إليهJ؛ ف إنهّ م نقلة عنه ،وحفظ ة لرشعه ،وت رامجة لوحيه ،كام
استفاضت به أخبارهم»(.)80

 .3حدّ الكثرة املأخوذة يف عنوان«:كثیر السهو»:

كام نعلم ّ
فإن األصحاب قد اختلف وا فيام تتح ّق ق به الكثرة املوجبة لسقوط

ّ
اين أق وال أصحابنا يف
أحكام
الشك بالنّسبة لـ«كثری السهو» ،وقد رصد البح ر ّ
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أخریا إلی ّ
تعذر الوقوف علی املعنی امل راد
حتدید الضابط يف حت ّقق الكثرة؛ لینتهي ً
ّ
ثم اإلعادة من رأس.
ثم حكم باالحتیاط بالعمل بأحكام
الشكّ ،
منه ،ومن ّ

()81

واملشهور بنی الفقهاء إرجاع ذلك إلی العرف ،األمر ا ّلذي مل یعرتف به شیخنا،

ثم أخذ خیضع هذا املبدأ للنقد ،ویمكننا إجیاز مالحظاته يف هذا املجال يف
ومن ّ

ثالث نقاط:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

إن اإلرجاع إلی العرف هنا ال جیدي شی ًئ ا؛ ّ
األولیّ :
ألن العرف غری منضبط؛

فإنّه یتغیرّ من زمان إلی زمان ،ومن بلد إلی آخر.

عي باختالف الناس ،وهو مم ّا ال
ال ّثانیة :إنّه یؤ ّدي إلی اختالف احلكم الرش ّ

یرتضیه ّ
الش ارع.

ال ّثالثةّ :
إن العرف العا ّم یستعيص علی إحاطة الفقیه به ،فال یمكن تو ّقف

احلكم علیه.

ثم یقول يف هنایة الشوط:
ّ

«املفهوم من األخبار أنّه مع ّ
تعذر الوقوف عىل املعنى امل راد من ال ّلفظ ،وما
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الشارعّ ،
عنى به وقصده ّ
فإن ال واجب الوقوف عن الفتوى والعمل باالحتياط متى
احتيج إىل العمل بذلك؛ لدخول هذا الفرد يف الشبهات املأمور فيها بذلك»(.)82

إ ًذا فبإمكاننا أن ننسب إلی شیخنا أنّه یذهب إلی االحتیاط يف ما اصطلح

ملتأخ رون بـ«الشبهات املفهوم ّی ة» إذا ّ
علیه ا ّ
تعذر علی الفقیه فهم م راد ّ
الشارع من
ذلك العن وان.

وب نيسح نيمأ خيشلا

 .4الضابط يف حتدید«ما یدخل يف املبیع»:
تعرض شیخنا حتت عن وان«ما یدخل يف املبیع» إلیضاح بعض األمثلة الدارجة
ّ

يف املعاوضات ،فمثلاً إذا باع شخص بستانًا له فهل یدخل يف هذا العن وان إذا مل
البستان وحارسه ،واملوضع املعدّ لوضع الثمرة ،ونحو ذلك؟
اين هبذا الصدد:
یقول البح ر ّ

يسم ى بستانًا وإن مل يكن
«إشكال ،ينشأ من عدم دخوله يف مس ماّ ه لغة ،وهلذا ّ

يشء من ذلك.

ظاهرا إذا قيل :باع فالن بستانه وفيه بناء.
ومن إطالق البستان عليه
ً

أيضا
األول من وجهي اإلشكال أجود ،إلاّ أنّه يدخل فيه احلائط ً
أقول :والوجه ّ
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تكن هناك قرینة حتدّ د املعنی بالكامل البناء املوجود فیه الذي أعدّ لسكنی حافظ

ّ
يسم ى بستانًا وإن مل يكن عليه حائط ،واألقوى يف ذلك الرجوع
فإن الظاهر أنّه ّ
إىل العرف ،فإن عدّ جز ًءا منه أو تاب ًعا له دخل ،وإلاّ فال ،والظاهر ّ
أن ذلك خيتلف

باختالف البقاع واألزمان وأوضاع البناء»(.)83

كام نالحظ ّ
رصح به يف ال نّامذج
فإن حكمه هنا بالرجوع إلی العرف یعارض وما ّ

هم إلاّ أن نقولّ :
إن الرجوع إلی العرف
السابقة ،حیث حكم هناك باالحتیاطـ ،ال ّل ّ
هنا یكسب الفقیه وثو ًق ا واطمئنانًا بم راد ّ
الش ارع من عن وان«املبیع» ،فالرجوع إلی
العرف طریق إلی احلصول علی هذا االطمئنان ،ولكن يف النفس بعد يشء من
هذا ال ّت ربیر.
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املبحث الرابع
املفردة احلدیث ّیة بنی عرف ّ
ال�شارع والعرف املعا�صر

الروایات التي وصلتنا من القرون األولی ،فعلینا أن
عندما ن واجه نصوص ّ

نحمل األلفاظ ال واردة فیها علی عرف املعارصین لإلمام 8والذین صدرت تلكم
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

األحادیث خماطبة هلم ،ومن البدهیي ّ
مر
أن هناك ّ
متر هبا األلفاظ علی ّ
تطورات ّ
الزمن ،ممّا قد یؤ ّدي إلی تغ یریات جذر ّیة يف داللة ال ّل فظ.
ولكن اليشء الذي جیب ألاّ یغیب عن بال الباحث ّ
التطورات
أن اإلملام هبذه
ّ

لیس باألمر السهل دائماً  ،بل له خطورته وصعوبته أحیانًا كثریة ،وتكمن خطورته

یطوع الفقیه – من دون أن یشعر
كثریا من الدّ راسات ،وهي أن ّ
يف ظاهرة طالت ً

– املفردة للمعنی الذي یتسارع إلی ذهنه نتیجة األج واء املعارصة التي یعیشها،
یتصور ّ
أن هذا هو املعنی الذي أراده
والتي تلقي بظالهلا علی ذهنه ونفس ّی ته ،وهو
ّ

اإلمام ،8يف حنی ّ
أن ذلك ال ّل فظ كان له معنی آخر يف عرف اإلمام 8وأصحابه،
وعىل الرغم من ّ
تصوره الفقیه من بعض الن واحي،
أن هذا املعنی قد یكون قری ًب ا ممّا ّ
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ولكنّه خیتلف عنه من كثری من الزوایا األساس ّی ة.

الفقهي – الذي تضاعف االهتامم
وهذه الظاهرة أكسبت علم املصطلح
ّ
به يف الدّ راسات املعارصة – أمه ّی ة أوفر بكثری من ذي قبل؛ فإنّه العلم الوحید

الذي أخذ علی عاتقه إیضاح داللة املصطلحات الدارجة بنی الفقهاء ً
آخذا يف

التطورات التي كانت ومل تزل تط رأ علی داللة املصطلحات ،مم ّا یتس ّب ب
احلسبان
ّ

يف االختالف بنی ما نفهمه اآلن من املفردة وبنی ما قصده اإلمام 8منها ،ع لماً ّ
بأن

وب نيسح نيمأ خيشلا

جذري يف كثری من األحیان.
هذا االختالف
ٌّ

وعلی ّ
كل ف املامرس ألبحاث احلدائق جید بنی ثنایاها الكثری من املحاوالت

الفقهي بعبارة ّ
أدق – ،وال نجازف
تنصب علی إیضاح املفردة – أو املصطلح
التي
ّ
ّ
آثارا بالغة األمه ّی ة علی احلصیلة الفقه ّی ة التي
استنتاجاته االجتهاد ّی ة ،وتركت ً

خرج هبا.

نظرا إلی ما جت ّل ی للباحث بشكل واضح
وإنّام أسهبنا الكالم يف هذا املدخل ً

ملصریي لدراسة املفردة الفقه ّی ة يف ت راث شیخنا ،حیث
األمه ّی ة الكبریة والدور ا
ّ
شملت مساحات واسعة من أبحاثه.

وعلی ّ
فنتطرق يف ما یيل إلی جمموعة من املصطلحات والعناوین ا ّل تي
كل
ّ
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يف القولّ :
الفقهي أصبحت تطغى علی الكثری من
إن عنایة شیخنا باملصطلح
ّ

عمد شیخنا إلی التمییز بنی معانیها العرف ّی ة والرشع ّی ة:

أول) املصطلحات:
اً

ونستعرض هنا املصطلحات التي ر ّكز علیها شیخنا أكثر من غریها بوصفها

خاصة تب ینّ احلكم ،وتتو ّقف عملیة االستنباط علی استكناهها
مفردات ذات داللة ّ
بشكل صحیح ،وفهمها بعیدًا عن مسبقات متلیها علینا األج واء املعارصة:
أ«-كره»«،یكره»«،مكروه»:

ّ
مل��واد اللغو ّی ة األكثر شیو ًعا وت��داولاً يف أحادیث أهل
إن م��ا ّدة«ك��ره» من ا ّ

ّنزهیي الذي یعتربونه قس یماً لل نّهي
البیت ،%وهي تعني عند الفقهاء النّهي الت ّ
ّحریمي املعبرّ عنه بـ«احلرمة».
الت
ّ
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األئم ة %وأصحاهبم یستخدمون الك راهة
ولكن جیب البحث عماّ إذا كان ّ
يف املعنى نفسه الذي اصطلح علیه الفقهاء منذ قرون عدّة أم ال؟
الفقهي یعتقد ّ
هناك اجت��ا ٌه كثری االنتشار يف ّ
بأن العرف املعارص
الشارع
ّ
ثم ّ
فإن
ّ
لألئم ة %كان یستخدم«الك راهة» بمعنی التّحریم يف أحیان كثریة ،ومن ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

معناها خیتلف عماّ نفهمه اآلن من ما ّدة«كره»؛ حیث إنهّ ا اآلن ظاهرة يف ال تّنزیه
الذي ال یامنع ج واز الفعل(.)84
وعلی ّ
كل فقد أدلی ب رأیه حول هذه املا ّدة يف الكثری من امل واضع ،منها:
األول:
 .1ال نّموذج ّ

الذ َه ِ
الر َضاَ 8ع ْن آنِ َي ِة َّ
ب
صحیحة ابن بزیع
قال«:س َأ ْل ُت َأ َب ��ا الحْ َ َس ِن ِّ
َ
ّ
الفضة وإن
َوا ْل ِف َّض ِةَ ،ف َك ِر َه َه ا»()85؛ حیث
استدل هبا علی حتریم اختاذ أواين الذهب ّ

كان لل ُق نْیة واال ّدخار قائ لاً :

تضمنت الك راهة إلاّ ّ
أن الك راهة هنا بمعنى التّحريم اتفا ًق ا كام هو
«ف إنهّ ا وإن ّ

شائع يف األخبار»(.)86
118

رصح يف موضع آخر ّ
بأن استعامل الك راهة يف املعنی الدارج اصطالح أصو ّيل
كام ّ
ّ
الروایات(.)87
متأخ ر عن عرص صدور ّ

كثریا من االستنتاجات التي متحورت
وینطلق شیخنا من هذا املبدأ؛ لیناقش ً

حول محل ما ّدة«كره» علی املعنی املصطلح علیه فقه یًّ ا ،ومن الالفت ّ
أن هذه
املناقشات یستغرق حجماً ال یستهان به من أبحاث شیخنا الفقه ّی ة ،وأجدين يف
غنی عن اإلسهاب يف ذكر النّامذج هلا(.)88

وب نيسح نيمأ خيشلا
 .2ال نّموذج ال ّث اني:

فإن هذا ال یعني ّ
ولكن علی الرغم من ذلك ك ّله ّ
أن ما ّدة«كره» مل تستعمل يف

األحادیث يف املعنی املصطلح ،بل من ال واضح ّ
الروایات التي
أن هناك عد ًدا من ّ
روایات أخری ّ
تدل علی ج واز ذلك الفعل.

دراج« َع �� ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ :8أ َّن ُه َك ِر َه َأ ْن
ولنرضب مثلاً بصحیحة مجیل بن ّ
ُي ْس َج دَ َعىل ِق ْر َط ٍ
اس َع َل ْي ِه ِكتَا َب ة)89(»...؛ حیث قال عنها شیخنا« :ولفظ الك راهة

هنا م راد به املعنى املشهور؛ ملا ّ
دل عليه اخلرب السابق من اجل واز»(.)90

فإن صاحب احلدائق وإن ذهب إلی ّ
وعلی أساس ذلك ّ
أن ما ّدة«كره» من

تصب يف خانتي الك راهة والتّحریم م ًع ا؛ إلاّ ّ
أن
األلفاظ املجملة التي یمكن أن
ّ
الوضع املیداين الذي یتم ّث ل يف تطبیقاته الفقه ّی ة حیفزنا إلی القول ّ
بأن الق رائن
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محل شیخنا الك راهة فیها علی املعنی املصطلح؛ لوجود القرینة علی ذلك من

التي متيل علینا محل ما ّدة«كره» علی احلرمة مت وافرة يف كثری من األحیان ،علی

أساس منظار شیخنا علی األقل.

كمحصلة هنائ ّی ة لق راءته ما ّدة«كره»
إ ًذا فیمكننا أن ننسب إلی صاحب احلدائق
ّ

ّ
األول ّی ة عنده أن نحمل هذه املا ّدة علی التّحریم إلاّ إذا ت وافرت لدینا
أن القاعدة ّ
ق رائن ذات داللة رصحیة علی اجل واز ،فیحمل عندئذ علی الك راهة ،ويف ّ
ظل ذلك

تغدو نظر ّی ته هذه وما نقلناه يف اهلامش عن ّ
الش یخ سند متقاربنی بدرجة كبریة يف

ملیداين
التّطبیق ا
الفقهي(.)91
ّ
ّ
 .3ال نّموذج ال ّثالث:

الروایات ،أ ّما املنهج الذي مارسه املتقدّ مون
هذا ك ّل ه بالنّسبة إلی لسان ّ
اين عن أسلوب
كثریا من منظور املح ّق ق البح ر ّ
من فقهائنا فهو اآلخر ال خیتلف ً
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مس كتابة الق رآن علی املحدث
الروایات ،فیقول مثلاً بالنّسبة إلی مسألة حرمة ّ
ّ
حد ًثا أكرب – التي أمجع علامئنا علیها :-

«ونقل ّ
كثريا
الش هيد يف الذكرى عن ابن اجلنيد القول بالك راهة ،وذكر أنّه ً
ما يطلق الك راهة ،ويريد التّحريم ،فينبغي أن حيمل كالمه عليه .وهو ج ّي د ّ
فإن

إطالق الك راهة يف كالم املتقدمني كام يف األخبار شائع»(.)92
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ب«-ینبغي» و«ال ینبغي»:

الروایات واملتبادر منهام يف عرف
قد استعملت هاتان ال ّل فظتان يف كثری من ّ

الفقهاء منذ قرون عدّة هو«االستحباب» و«الك راهة» ،ولك ّن شیخنا وقف منهام
املوقف نفسه الذي اختذه جتاه لفظة«كره» ،وقد مت ّث ل موقفه هذا يف العدید من

ممارساته الفقه ّی ة.

األول:
 .1ال نّموذج ّ

التیم م يف سعة الوقت حیث ّ
إن هناك قولنی بنی
منها :مسألة أنّه هل
ّ
یصح ّ
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یصح إلاّ يف
التیم م يف ّأول الوقت ،واآلخر أنّه ال
الصح ة
الفقهاء ،أحدمها
ّ
ّ
ّ
فیصح ّ
حمم د
آخر الوقت ،وقد عرض شیخنا أخبار القولنی ،ومن أخبار القول ال ّثاين روایة ّ
بن مح ران ،فقد قال فیها اإلمام الصادق ...«:8وا ْع َل ْم َأ َّن ُه َل ْي َس َي نْ َب ِغ ي لأِ َ َح ٍد َأ ْن
آخ ِر ا ْل و ْق ِ
ي َت ي م م إِلاَّ فيِ ِ
ت»(.)93
َ
َ َ َّ َ

ولكن صاحب املدارك ناقش يف داللته علی التّحریم ،فلنستمع إلی قول

شیخنا هبذا الصدد:

«وأ ّم ا ما ذكره يف املدارك -من املناقشة يف أن لفظ«ال ينبغي» ظاهر يف الك راهة-

مبني عىل العرف اجلاري بني الناس ،وإلاّ فهي يف األخبار قد استفاض ورودها
فهو ّ

بمعنى التّحريم ،وقد عرفت يف غري موضع ممّا قدّ منا ّ
أن لفظ«ينبغي وال ينبغي»

وب نيسح نيمأ خيشلا

يف األخبار من مجلة األلفاظ املتشاهبة؛ الستعامهلا يف األخبار يف الوجوب وال تّحريم

تارة ،ولع ّل ه األكثر كام ال خيفى عىل املتد ّب ر ،ويف االستحباب والك راهة أخرى ،فال
الروايات
حيمالن عىل أحد املعنيني إلاّ مع القرينة ،والقرينة هنا يف محله عىل حتريم ّ
 .2ال نّموذج ال ّث اني:

ومن النّامذج التي محل فیها شیخنا لفظة ینبغي علی الوجوب روایة زید
ض َأ ْن َت تَو َّض َأ ِع نْدَ و ْق ِ
الشح ام عن«أيب عبداهللَ :8ي نْ َب ِغ ي لِ ْل َح ِائ ِ
ت ُك ِّل َص لاَ ة.)96(»...
َ
َ
ّ
رصح به شیخنا نفسه ،هو«:أن أكثر استعامل«ينبغي» و«ال
وخماض القول كام ّ

ينبغي» يف األخبار بمعنى الوجوب والتّحريم ،وقد حرضين من األخبار ما يشتمل

يتضم ن ما ذك رناه»(.)97
عىل مخسة عرش موض ًع ا
ّ
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املذكورة مع هذا اخلرب»(.)95()94

 .3ال نّموذج ال ّثالث:

ولك ّن علی الرغم من ذلك ك ّله ّ
فإن شیخنا ال حیجم عن محل لفظتي«ینبغي»

و«ال ینبغي» علی االستحباب والك راهة إذا اقتضت ذلك قرینة واضحة؛ وذلك

من نحو مسألة ّ
أن األفضل إلمام اجلامعة أن ال یقوم من مقامه بعد التسلیم حتی
ّ
تم َم ن َخ ْل َفه؛ حیث
استدل علی ذلك بقول اإلمام الصادقَ « :8ينْ َب ِغ ي لِلإْ ِ َما ِم
ُی ّ
َأ ْن يجَ ْ ِل َس َحتَّى ُيتِ َّم َم ْن َخ ْل َف ُه َصلاَ هَ ُت م»(.)99()98
ج -الفریضة والس نّة والوجوب(:)100

ال تعني لفظة«الفریضة» يف األخبار عند شیخنا إلاّ ال واجب باملعنی

املصطلح( ،)101ولكنّها ال تستعمل عادة يف ّ
كل واجب( ،)102بل يف«ما ثبت وجوبه

بالق رآن».
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وتقابلها لفظة الس نّة يف أحد معنییها ،وهو ما ثبت وجوبه بالس نّة؛ أ ّم ا املعنی

اآلخر للس نّة فهو املعنی املصطلح علیه بنی الفقهاء والذي یساوق االستحباب،
كام ّ
أن لفظة«الوجوب» تستعمل م راد ًف ا لـ«االستحباب» حی نًا ولل واجب املصطلح
علیه بنی الفقهاء حی نًا آخر.

وقد تناول شیخنا معاين هذه األلفاظ بالبحث يف العدید من امل واضع:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

األول:
 .1ال نّموذج ّ

نص
مهها مسألة غسل اجلمعة حیث تعارضت حوهلا األخبار .وهناك ّ
من أ ّ

مهم لشیخنا عند دراسة روایات غسل اجلمعة یشتمل علی موقفه ،وم واقف عدد
ّ

من الفقهاء جتاه هذه األلفاظ بشكل واضح ،واألجدر أن ننقله حرف یًّ ا ،فإنّه یغنینا
عن اإلسهاب يف اإلیضاح ،قال:

فاعلم ّ
أن من ذهب من أصحابنا إىل الوجوب أخذ بظاهر األخبار األوىل،

وأجاب عن األخبار األخرية بحمل الس نّة فيها عىل ما ثبت وجوبه بالس نّة ،قال

البهائي يف احلبل املتني حيث اختار هذا القول«:وأنت خبري بأن اجلمع
شيخنا
ّ
بينها بحمل الس نّة عىل ما ثبت وجوبه بالس نّة ،والفريضة عىل ما ثبت وجوبه
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بالكتاب غري بعيد ،وهو اصطالح الصدوق يف الفقيه كام يشعر به قوله«:الغسل

ك ّله سنّة ما خال غسل اجلنابة» ،وهذا الذي اصطلح عليه ليس من خمرتعاته ،بل
ورد يف كثري من األخبار عن أئمتنا ...%انتهى»(.)103

وأ ّم ا من ذهب إىل القول باالستحباب كام هو املشهور عم لاً بظاهر األخبار

األخرية من محل الس نّة عىل معنى املستحب؛ فإنّه محل الوجوب يف األخبار التي

اللغوي أو تأ ّك د االستحباب؛ لعدم ثبوت كون
استند إليها اخلصم عىل املعنى
ّ

االصطالحي.
الوجوب عندهم %حقيقة يف املعنى
ّ

وب نيسح نيمأ خيشلا

قال املح ّق ق الشيخ حسن Hيف املنتقى -بعد أن نقل عن ّ
الش يخ محل لفظ

صورته«:وكثريا ما يذكر ّ
الش يخ هذا
الوجوب يف األخبار عىل تأ ّك د االستحباب -ما
ً

الكالم يف تضاعيف ما يستعمل فيه هذا ال ّل فظ ،وهو مطابق ملقتىض أصل الوضع

زمن اخلطاب بال ّل فظ ،وال دليل عىل أن املعنى العريف هلذا ال ّلفظ كان متحق ًق ا يف
ذلك الوقت فيحمل عىل املعنى
اللغوي ...انتهى(.)104
ّ

أقول :ال خيفى ّ
البهائي يف احلبل املتني من استعامل الس نّة
أن ما ذكره شيخنا
ّ

فيام ثبت وجوبه بالس نّة أكثر كثري يف األخبار ،...وكذا ما ذكره املح ّق ق املشار إليه

من ّ
أعم من هذا املعنى
أن الوجوب يف عرفهم %كام استفاضت به أخبارهم ّ

حق ال ريب فيه...
االصطالحي ،فإنّه ّ
ّ

احلق احلقيق باالتباع -كام حققناه يف مجلة من امل واضعّ :-
أن هذين ال ّلفظني
و ّ
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وإن كان املتبادر يف العرف اآلن خالفهّ ،
فإن العرف املقدّم عىل ال ّلغة هو املوجود يف

من األلفاظ املتشاهبة يف األخبار ،وال جيوز احلمل عىل أحد املعنيني فيها إلاّ مع

القرينة ،ومدّعي داللة لفظ الوجوب يف أخبارهم %عىل الوجوب هبذا املعنى

خاص ة مكابر مباهت ،وبذلك
االصطالحي وهكذا لفظ الس نّة بمعنى ا
ملستحب ّ
ّ
ّ
يظهر سقوط استدالل ّ
كل من هذين القائلني هبذه األخبار يف البني ،بل ال واجب
عىل من يدّعي الوجوب حتصيل دليل آخر غري هذه األخبار املتقدّ مة ،وكذا من

يدّعي االستحباب حتصيل دليل آخر غري ما ذكر»(.)105
الثاني:
 .2ال نّموذج
ّ

وهكذا احل��ال بالنّسبة إلی استعامل لفظة«الوجوب» يف كالم القدامی،

ولنرضب مثلاً بام نسبه أصحابنا إلی الصدوق من القول بوجوب غسل اجلمعة
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الرجال وال نّساء
مستندين إلی أنّه قال يف الفقیه«:غسل یوم اجلمعة واجب علی ّ
ثم قال«:وغسل یوم اجلمعة سنّة واجبة»( ،)106كام نسب وا إلی
يف السفر واحلرض»ّ ،

ّ
أیض ا؛ بسبب أنّه قال يف الكايف«:باب وجوب الغسل
الش یخ الكلیني هذا القول ً

یوم اجلمعة» ،ثم أورد األخبار ا
ملتضم نة للفظة الوجوب(.)107
ّ
ولكن یع ّلق شیخنا علی هذه ال نّسبة اً
قائل:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

«وعندي يف إسناد القول بالوجوب إىل الصدوق يف الفقيه بمجرد الكالم

أيض ا غري واحد من
رصح به ً
املتقدّم نظر( :أ ّما ّأولاً ) فلام علم من عادة املتقدّ مني كام ّ

أصحابنا املتأخرين -أنهّ م يعربون غال ًب ا بمتون األخبار ،والوجوب يف األخبار كام

اللغوي أو تأكيد االستحباب ،فعني ما
حيتمل املعنى املشهور كذلك حيتمل املعنى
ّ

يقال يف األخبار يقال يف كالمهم ،ومل يثبت كون ال واجب عندهم حقيقة يف املعنى

أيضا كالم ثقة اإلسالم
املصطلح حتى جيب محل كالمهم عليه ،وعىل هذا حيمل ً

يف الكايف ،حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.)108(».
 .3ال نّموذج ال ّثالث:

تعرفنا يف ثنایا ما نقلناه عن شیخنا علی ج وانب من
أ ّما لفظة«الس نّة» فقد ّ

124

إیضاحا ّ
أن لفظة الس نّة إذا قوبلت بالفریضة
ق راءته هلذا املصطلح ،ويضيف فكرته
ً

حتتمل احلمل عند شیخنا علی ما ثبت وجوبه بالس نّة( ،)109وأ ّما إذا قوبلت
بلفظة«ال واجب» كام يف حدیث عيل بن أيب محزة قال«:سألت أبا َع ْب ِد اهللَ 8ع ْن
ُغ س ِل ا ْل ِع يدَ ْي ِن َأ َو ِ
ب ُه َو؟ َف َق َالُ :ه َو ُس نَّ ٌةُ ،ق ْل ُتَ :ف الجْ ُ ُم َع ُة؟ َق َالُ :ه َو ُس نَّ ٌة»(،)110
اج ٌ
ْ
فقد مت ّثل موقف شیخنا من هكذا االستعامل يف قوله:

«إنه ال جمال حلمل الس نّة فيها عىل ما ثبت وجوبه بالس نّة كام ا ّدعاه اخلصم؛

ّ
ألن أصل السؤال تر ّدد بني كونه واج ًب ا أو سنّة ،والسنة متى قوبلت بال واجب

وب نيسح نيمأ خيشلا

ّ
الشك فيام إذا قوبلت بالفرض
تع ينّ محلها عىل معنى املستحب ،وإنّام حيصل
()111
الروایة يف ضمن األد ّلة علی
ثم فقد حرش شیخنا هذه ّ
أو أطلقت»  ،ومن ّ
استحباب غسل اجلمعة(.)112

«والتحقيق عندي ّ
أن لفظة الوجوب والس نّة من األلفاظ املتشاهبة يفاألخبار؛

الستعامل لفظ الوجوب فيها تارة ب املعنى املصطلح بني الفقهاء ،وتارة باملعنى
اللغوي ،أو تأكيد االستحباب واملبالغة فيهّ ،
وكل من االستعاملني شائع يف األخبار،
ّ

الروايات،
واحلمل عىل املعنى املتعارف اصطالح أصو ّيل ال عربة به بالنّسبة إىل ّ

وحينئذ فاحلمل عىل أحد املعنيني حيتاج إىل قرينة ،وإلاّ وجب التو ّقف.

وهكذا يف لفظ الس نّة؛ ف إنهّ ا تستعمل فيها ت��ارة باملعنى املصطلح وهو
املستحب ،وتارة بمعنى ما وجب بالس نّة ،وهو كثري ...واحلمل عىل أحد املعنيني
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وأخ�یرا یوجز شیخنا موقفه من استعامل لفظتي«الس نّة» و«الوجوب» يف
ً
الروایات قائلاً :
ّ

أيضا إىل قرينة»(.)113
حيتاج ً

رج ��ح احتامل أن تكون
نعم وجدنا يف ت��راث شیخنا
أنموذجا واح���دًا ّ
ً

لفظة«الفریضة» قد استخدمت يف الوجوب املصطلح علیه وإن مل یثبت وجوبه

بالكتاب بل ثبت بالس نّة( ،)114ولكنّه علی ّ
مه ّی ة
كل حال نموذج واحد ال حیظی بأ ّ
كبریة ،ولیس بإمكاننا أن نتجاهل ذلك املعنی الذي استخدم يف األكثر ّیة الساحقة
ملجرد هذا النّموذج.
من امل واضع ّ
أحب»:
د«-ال ّ

یعتقد شیخنا ّ
أن املتبادر اآلن من هذا التعبری هو الدّاللة علی احلكم غری

الروایات
امي من نحو الك راهة أو االستحباب؛ ولكن هذه ال ّلفظة ر ّبام ترد يف ّ
االلز ّ
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امي أي الوجوب أو التّحریم – كام هي احلال بال نّسبة
يف معرض بیان احلكم االلز ّ
قال«:س َأ ْل ُت َأ َبا
إلی أخ واهتا املذكورة آن ًفا– ،وذلك من نحو روایة یونس بن یعقوب
َ
َع ْب ِد اللهََِّ 8ع ِن المُْ ْح ِر ِم يحَ ت ِ
َج ُم؟ َق َال :لاَ ُأ ِح ُّب ُه»(.)115
ْ
فقد محل صاحب املدارك قوله«:8ال أح ّب ه» علی الك راهة ،ولكن تع ّق به

شیخنا قائ لاً ّ
«:إن لفظ«:ال أحبه» وإن كان يف العرف كام ذكره إلاّ أنّه يف األخبار
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
126

كثريا ،وقد ح ّق قنا ساب ًقا ّ
أن هذا من مجلة األلفاظ
قد استعمل بمعنى التّحريم ً
املتشاهبة يف األخبار التي ال جيوز محلها عىل أحد املعنيني إلاّ بالقرينة»(.)116
هـ«-ال النافیة للجنس»(.)117
كام يف«:ال صالة له» مثلاً :

ثم فمن واجب
الروایات ،ومن ّ
هذه ال ّل فظة هي األخری كثریة الشیوع يف ّ

الصح ة أو نفي الكامل؟
الفقیه البحث عماّ إذا كانت ال ّلفظة دا ّلة علی نفي
ّ
بأن هذه ال ّلفظة ّ
ویعتقد شیخنا ّ
الصح ة أو بعبارة
تدل حقیقة علی نفي
ّ
أخری علی البطالن ،وذلك من نحو قول أمری املؤمننیَ «:8م ْن لمَ ُي ِق ْم ُص ْل َب ُه فيِ
ْ
ّ
استدل به شیخنا علی ركن ّی ة القیام يف اجلملة،
الصلاَ ِة ،فَلاَ َصلاَ َة َله»( ،)118الذي
َّ
وقال«:لو قيلّ :
كثريا يف نفي الكامل دون نفي
إن لفظ«ال صالة له» قد استعمل ً
الصح ة ،قلنا :ال ريب ّ
أن هذا االستعامل جماز خالف حقيقة ال ّل فظ املذكور ،وقيام
ّ
الدليل عىل املجاز يف تلك امل واضع ال يستلزم اخلروج عن احلقيقة مطل ًق ا»(.)119

ولكن ر ّب ام تستخدم هذه ال ّلفظة يف الك راهة أو االستحباب أو التأكید علیهام

جمازا؛ وذلك عندما تقوم قرینة علی ذلك كام يف قول اإلمام«:8ال صالة حلاقن»،
ً
الذي عدّ ه علامؤنا كا ّفة ،ومنهم شیخنا دل یلاً علی الك راهة ،فامل راد هبذا التعبری إ ًذا

نفي الكامل ال نفي
الصح ة(.)120
ّ

وب نيسح نيمأ خيشلا

ثانيًا) العناوین الفقهیة:
ّ

ّ
الروایات قارن شیخنا بنی
إن هناك عد ًدا من العناوین الكثریة التداول يف ّ

األئم ة ،%ومن
معانیها العرف ّی ة أو اللغو ّیة وبنی معانیها ا ّلتي تعارف علیها ّ
يف استجالء داللة ال ّل فظ ،وهذه العناوین هي كالتايل:
«.1العصیر»:

جیمل شیخنا بدایة موقفه من معنی العصری بالقول:

«ال خيفى ّ
أن املستفاد من أخبار أهل العصمةّ %
أن العصري يف عرفهم

خاصةّ ،
يسم ى بالنبيذ ،وما
اسم ملا يؤخذ من العنب ّ
وأن ما يؤخذ من التمر إنّام ّ
أيض ا عىل ماء الزبيب».
يسم ى بالنقيع ،ور ّبام أطلق النبيذ ً
يؤخذ من الزبيب ّ
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ّعرف علی هذه املعاين الثالثة ،ومالمح ّ
ال واضح ّ
كل منها یؤ ّث ر بشكل واضح
أن الت ّ

ثم خاض يف البحث عن املعنی العريف هلذه ال ّلفظة قائ لاً :
ّ

أيضا فإنّه ال خيفى ّ
أن العصري إنّام يطلق عىل
«وهذا هو الذي يساعده العرف ً

األجسام التي فيها مائ ّي ة الستخ راج املاء منها كالعنب مث لاً والر ّم ان والبطيخ بنوعيه
ونحو ذلك ،وأ ّما األجسام الصلبة التي فيها حالوة أو محوضة ،وي راد استخ راج

حالوهتا أو محوضتها باملاء مثل التمر والزبي ب والس ماّ ق والزرشك ونحوها ،فإنّه
إنّام يستخرج ما فيها من احلالوة أو احلموضة إ ّم ا بنبذها يف املاء ونقعها فيه ز ّم انًا

خيرج حالوهتا أو محوضتها إىل املاء ،أو أنهّ ا مترس يف املاء من ّأول األمر من غري نقع

األول إنّام هو النبذ يف املاء
أو أنهّ ا تغىل بالنار ألجل ذلك ،واملعمول عليه يف الصدر ّ
والنقع فيه ،كام ستطلع عليه إن شاء اهلل تعاىل ،وهذا ظاهر يشهد به الوجدان يف

رصح كالم أهل اللغة».
مجيع البلدان ،وهبذا ً
أيض ا ّ
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ملحص لة
مفص ل أق وال أهل ال ّلغة بشأن ال ّلفظة؛ لتكون ا ّ
ثم أخذ یعرض بشكل ّ
ّ

النهائ ّی ة عنده هي أنّه:

صحة ما ذك رناه الشرّ ع والعرف وال ّلغة .وبذلك يظهر
«عىل هذا فقد اتفق عىل ّ

أنّه حيثام يذكر العصري يف األخبار فإنّام ي راد به ماء العنب إلاّ مع قرينة ّ
تدل عىل

العمومّ ،
وأن ماء التمر والزبيب ال مدخل هلام يف إطالق هذا ال ّل فظ».
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

لیعزز هبا ما
الروایات ا
ملتضمنة للفظة«العصری» بح ًثا ّ
ّ
كام یقتل بعد ذلك ّ

الروایات(.)121
استنبطه من ّ
«.2الخمر»:

الروایات؟ هل هي تشمل حقیقة ّ
كل مسكر أم
ما هو امل راد هبذه ال ّلفظة يف ّ

هي حقیقة يف املسكر من عصری العنب لیس غری؟ هناك نقاش واسع بنی الفقهاء

اين بدلوه بنی الدالء ،وخلص يف هنایة الشوط إلی
يف ذلك ،فأدلی شیخنا البح ر ّ
هذه احلصیلة:

«الذي يظهر يل من تت ّب ع األخبار يف هذا املقام ّ
أن اخلمر قبل نزول ال تّحريم

128

األعم إنّام وقع يف كالم
إنّام كان يطلق عر ًف ا عىل عصري العنب ،وإطالقه عىل املعنى
ّ

اهلل تعاىل وكالم رسوله Jباعتبار األحكام التي رتّبوها عليه من حرمة أو نجاسة

األعم وإن كانت
كام عرفت من األحاديث املتقدمة ،فهي حقيقة رشع ّي ة يف املعنى
ّ

عي
عر ًفا إنماّ تطلق عىل العصري العنبي ،وهم %ر ّب ام أطلقوها عىل املعنى الرش ّ

كام تقدّم يف احلديثني املنقولني عن عيل بن احلسني 3ور ّب ام أطلقوها عىل املعنى
العريف الدائر بني الناس كام يف األخبار املذكورة»(.)122

وب نيسح نيمأ خيشلا

حيا يف
حي ا يف م واضع وتلو ً
أ ّم ا عن كالم أهل ال ّل غة فهو اآلخر«يستفاد منه ترص ً

أخرى ّ
أن اخلمر حقيقة فيام ق ّل ناه( )123دون عصري العنب»(.)124
ِ
«.3الو ْت ر»:

الروايات الصحيحة املستفيضة ّ
أن الوتر اسم للركعات الثالثة ،ال الركعة ال واحدة
ّ
ال واقعة بعد الشفع كام يوجد يف بعض عبارات املتأخرين»

()125

وأضاف:

ثم استحسنه
ّ

«فإن مجلة من األخبار ال واردة يف أحكام صالة الوتر ،وأنهّ ا مفصولة أو موصولة،

وما يق رأ فيها ،ونحو ذلك ،قد اشتملت عىل إطالقها عىل الثالث ،وقد حرضين

منها ما يقرب من ثالثة عرش حدي ًث ا»(.)126
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نقل شیخنا رؤیة صاحب امل��دارك هلذا العن وان ،حیث قال«:املستفاد من

«.4الر ُج ل»:
َ

اين هبذا الصدد:
هل یشمل هذا العن وان غری املك ّل ف البالغ؟ یقول البح ر ّ

«إن املستفاد من إطالق العرف العا ّم واخلاص-أعني عرفهم -%إنّام هو

خاص ة ،متى أريد غريه ع برّ بلفظ الصبي ونحوه»(.)127
البالغ ّ
ملحوظة :أصالة الحقیقة:

قد ن ّب ه شیخنا علی هذا األصل ،وهو من األصول األكثر تداولاً عند الفقهاء،

ثم نقترص هنا
ولسنا بحاجة إلی اإلطالة فیها؛ لوضوح معناها إلی حدّ كبری ،ومن ّ

علی ترصیح شیخنا ّ
بأن«ال واجب محل ال ّلفظ عىل حقيقته إىل أن يقوم صارف عن

ذلك»(.)128
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الخاتمة

حتص ل مم ّا قدّ منا حلدّ اآلن ّ
أن عمل ّی ة فقه املفردة احلدیث ّی ة عند شیخنا البح راين
ّ

تتّسم ب املوضوع ّی ة واألخذ يف االعتبار الق رائن كا ّف ة التي بإمكاهنا أن تؤ ّث ر بشكل أو

بالتطورات اللغو ّی ة التي تغیرّ مسار املعنی ومصریه.
آخر يف املفردة ،بام فیها العنایة
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

فهذه العمل ّی ة – إ ًذا – لیست ولیدة عامل واحد ،بل هي حصیلة جولة

تتكون عنده
للفقیه يف ساحة الق رائن ،ومقارنة االستعامالت ببعضها اآلخر ،كي
ّ
أخریا نظرة شاملة عن املفردة تنطبق علی كا ّف ة م واضع استخدامها أو أكثرها علی
ً
األقل.

اللغوي خالل معاجلة متون
كام أنهّ ا تعكس مدی ما اكتسبه الفقیه من الذوق
ّ

بمجرد ما یتبادر
الروایات؛ ذلك الذوق الذي جیعله ال حیسم املوقف جتاه املفردة
ّ
ّ
إلی ذهنه أو ما جیده يف كتب أهل اللغة ،بل یدفع به إلی حماولة االبتعاد عن إحیاءات

املعارصة ،والسعي احلثیث نحو فهم املفردة عرب اإلملام عن كثب بتطبیقاهتا متا ًما
األئم ة.%
كام كان یفهمها املخا َط بون هبا يف عصور ّ
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وب نيسح نيمأ خيشلا

الخوئي.70/11 :
1 .1موسوعة اإلمام
ّ

الهوام�ش

ولذلك قمنا بنقله إلی العرب ّیة.

لقرتي العين 442 :وما بعدها.
3 .3لؤلؤة البحرین في اإلجازة ّ

4 .4للمزید عن ترجمة شیخنا وشخص ّیته راجع الحدائق النّاضرة ،1 :مقدّ مة الس ّید عبد العزیز

أیضا كنماذج :منته��ی المقال74/7 :ــ ،79
الطباطبائ��ي ،ص«ب» إل��ی«ش ت» .وانظر ً
ّ

الس��ماء في تراجم العلم��اء306- 301 :؛ روضات الجنّ��ات8 :ص203ــ208؛
نجوم ّ
أن��وار البدرین في تراجم علماء القطیف واألحس��اء والبحرین193 :ــ202؛ تكملة أمل

اآلمل272 /6 :ــ277؛ مس��تدرك الوسائل ،65/20 :أعیان ّ
الشیعة317/10 :ــ 318؛
طبقات أعالم ّ
الشیعة(الكواكب المنتشرة في القرن ال ّثاني بعد العشرة)827 /9 :؛ الدّ رر

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

2 .2كتاب النّكاح .2075/7 :ویش��ار إلی ّ
��یة؛
أن كالمه -دام ظ ّله -كان في األصل بالفارس ّ

النجف ّیة من الملتقطات الیوسف ّیة14/1 :ــ(31مقدّ مة المح ّققین).

5 .5الدّ رر النجف ّیة(32/1 :مقدّ مة التّحقیق).
6 .6لؤلؤة البحرین.447 :

7 .7سالسل الحدید في تقیید ابن أبي الحدیدّ ،
البحراني،
الشیخ یوسف بن أحمد آل عصفور
ّ
تحقی��قّ :
محم��د عیس��ی آل مكب��اس ،دار العصمة ،البحری��ن ،الط ّبع��ة األولی،
الش��یخ ّ

األول منه فقد ذكر مح ّقق الكتاب ّ
محم��د آل مكباس في
1428ه��ـ .أ ّم��ا القس��م ّ
الش��یخ ّ
مقدّ مة تحقیقه أنّه لم یعثر علیه.

8 .8الكافي94/3 :ــ.95

9 .9تهذیب األحكام 385/1 :ــ.386

1010راجع الحدائق النّاضرة156/3 :ــ.157
1111تهذیب األحكام.115/1 :
1212مدارك األحكام.170/2 :
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م يطاّتلا ةیفیكو رهاوظلا ةلالد
ادحلا بحاص دنع اهع ع
1313الحدائق النّاضرة.208/4 :

1414المصدر نفسه.209/4 :

1515البختج(:العصير المطبوخ ،وأصله بالفارس��ية :ميبخته ،أي عصير مطبوخ) ،النهاية في
غريب الحديث واألثر.101/1 :

1616تهذیب األحكام.122/9 :
1717الكافي.747/12 :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

1818الحدائق النّاضرة.124/5 :

1919للمزی��د من نماذج من وق��وع التّصحیف في ما نقله ّ
الطوس��ي راجع :الحدائق
الش��یخ
ّ
النّاضرة 16/4 :و345؛ و428/5؛ و246/15؛ و120/7؛ و 39/13و.58

الرجال له.99/1 :
2020موسوعة اإلمام
الخوئي ،508/28 :وانظر ً
أیضا معجم ّ
ّ

البحراني راجع كنماذج«:نظام
مما ذهب إلیه ش��یخنا
ّ
2121للمزید عن آراء غیره والتي تقرب ّ
ّ
القضاء» ّ
السبزواري.64/11 :
ومهذب األحكام للس ّید
السبحاني265/2 :؛
للشیخ
ّ
ّ

2222راجع مثلاً التنبیه علی خطأ ّ
الثاني :الحدائق النّاضرة.155/3 :
الشهید
ّ
2323كتاب من ال یحضره الفقیه.253/1 :

2424الحظ :ذخیرة المعاد في شرح اإلرشاد ،227/2 :و(رجلاً قملاً ) :أي :ذو قمل ،ينظر:
النهاية في غريب الحديث األثر.110/4 :
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2525الحدائق النّاضرة.92/7 :

2626لنماذج أخری من وقوع هذا السهو بالنّسبة إلی عبارات الصدوق راجع الحدائق النّاضرة:
278/4؛ و«:396/7الس��هو ال��ذي وقع من صاحب الوس��ائل»؛ و«:88/11الس��هو
الذي وقع من صاحب المدارك»؛ و«:63/12الس��هو ال��ذي وقع من العلاّ مة الح ّل ّي»؛
و«:314/12السهو من صاحب الوافي»؛ و«:65-64/4السهو الذي وقع فیه ّ
كل من
صاحب المدارك ّ
البهائي وصاحب الوسائل».
والشیخ
ّ

2727راجع كنموذج :الحدائق النّاضرة396/7 :؛ و.314/12

2828تهذیب األحكام.299/5 :

وب نيسح نيمأ خيشلا
2929الحدائق النّاضرة.419/15 :

3030المصدر نفسه.564/15 :

3131ذخیرة المعاد.603/2 :

3232راجع :كتاب من ال یحضره الفقیه.326/2 :

3434للنماذج األخری التي تثبت ض��رورة اإلحاطة بالمصادر األصل ،وأهم ّیة الرجوع إلیها

دون المصادر الواسطة في النقل راجع الحدائق النّاضرة ،95/17 :حیث نقل صاحب

الروایة اعتما ًدا علی التّهذیب ،في حین ّ
أن ّ
بتوس��ط الكافي ،وقد
الش��یخ رواها ّ
المدارك ّ

النص المنقول في التّهذیب س��قط ی��ؤ ّدي إلی تحویر المعنی بش��كل واضح؛
وق��ع في ّ
وراجع نحو ذلك في.311/17 :

3535راجع المقنعة.64 :

3636الكافي.172 /13 :
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3333الحدائق النّاضرة.564/15 :

3737الحبل المتین.116 :

3838الحدائ��ق النّاض��رة438/1 :؛ ولنماذج أخری م��ن ظاهرة تقطیع الحدی��ث وأثرها في
حرف المعنی عن مساره راجع :الحدائق النّاضرة432/5 :؛ و407/8؛ و.320/10

والنص المذكور في المتن
3939منته��ی المطلب ،428/7 :من ال یحضره الفقیه.181/1 :
ّ
هو ما نقله العلاّ مة في المنتهی.

4040الكافي.231/3 :

4141الحدائق النّاضرة173 /4 :ــ.174

4242من ال یحضره الفقیه.251/4 :
4343المصدر نفسه.238/1 :
4444علل الشرایع.319/2 :

4545تهذیب األحكام.150 /9 :
4646الحدائق النّاضرة.309/7 :
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4747لالس��تزادة راجع :محاضرات في أصول الفقه 234/1 :وما بعدها؛ إرشاد العقول إلی
مباحث األصول 186/1 :وما بعدها.

4848أي إنها تنضوي تحت إطار مسألة جواز استعمال ال ّلفظ في أكثر من معنی.

4949تهذیب األحكام.110/1 :
5050مختلف الشیعة.317/1 :

5151الحدائق النّاضرة.211/4 :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

5252الكافي.278/5 :

5353الحدائق النّاضرة.144/2 :

5454الكافي.284/12 :

5555الحدائق النّاضرة.512/5 :

5656لنم��اذج أخری من أثر هذا المبدأ في فقه األحادی��ث راجع الحدائق النّاضرة226/7 :

و :351-350في مسألة أخذ األجرة علی األذان ،حیث ذهب شیخنا إلی التّحریم ،ثم

قال« :واقتران هذا الحكم في خبر السكوني ومرسل الفقيه بما هو متّفق على استحبابه
وكراهته ال يوجب انسحاب ذلك إلى الحكم المذكور لجواز اشتمال الخبر على أحكام

متعددة ،كما ذك��روه في غير موضع»؛ و279/7ــ :280حیث قال بوجوب منع الیهود

ّ
اس��تدل بخبرین فیهما المن��ع من دخول المجانین
والنصاری من دخول المس��اجد ،ثم
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ثم قال« :وحينئ��ذ فما ورد في هذين الخبرين
والصبی��ان إضافة إلی الیهود والنصاریّ ،

ى الكراهة ،كما س��يأتي في المقام ال ّثالث إن
من إضافة المجانين والصبيان محمول عل 

ش��اء الله تعالى ،ويكون النّهي هنا مس��تعملاً في التّحريم والكراهة ،واس��تعمال ال ّلفظ

ف��ي حقيقته ومج��ازه كثير في األخب��ار»؛ و :359/8حیث حم��ل الفریضة في حدیث
��أ ْل ُت َأبا جع َفرَ 8ع ِن ا ْل َفر ِ ِ
زرارةَ «:ق َالَ :س َ
الصلاَ ِة؟ َف َق َ
ور،
ض في َّ
َ َ ْ
��ال« :ا ْل َو ْق ُتَ ،وال َّط ُه ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
«:سنَّ ٌة فِي
الس ُ
الرك ُ
��جو ُدَ ،والدُّ َعا ُءُ .ق ْل ُتَ :ما س��وى ذل َك؟ َق َال ُ
ُوعَ ،و ُّ
َوا ْلق ْب َل ُةَ ،والت ََّو ُّج ُهَ ،و ُّ
أیضا:
يضة»(الكافي )30/6 :علی ما یش��مل الواجب والمس��تحب
مج��ازا؛ وانظر ً
ً
َف ِر َ
.161/15

وب نيسح نيمأ خيشلا
5757راجع مثلاً  :الكافي.406/3 :
5858المصدر نفسه.

والنص الدّ قیق هو م��ا رواه الصدوق في الخصال:
5959هذا الحدیث نقله ش��یخنا بالمعنی،
ّ
 ،163/1والج��واب ال ّثالث فیه هو الجهاد في س��بیل الله .ولك��ن ال ّ
یخل ذلك بأصل

6060الحدائق النّاضرة.7/6 :

السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي.586/3 :
ّ 6161

6262الحدائق النّاضرة .147/8 :ولنماذج أخری راجع« :290-289/4 :وأفعل التّفضیل
لی��س علی بابه هنا كما هو ش��ائع ف��ي األخبار وغیره��ا» ،و ...« :127/9فهو محمول

علی ّ
أن أفعل التّفضیل بمعنی أصل الفعل كما هو ش��ائع في الكالم» ،ومن الباب نفس��ه
الروایات عل��ی الوجوب قائلاً ّ :
«إن هذه
حمل��ه لفظة«أفضل»
ّ
إلي» في بعض ّ
أو«أحب ّ

أیضا:
كثیرا ما یرمی بها في مقام الوجوب»(الحدائق النّاضرة ،)83 /8 :وانظر ً
العب��ارة ً
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البحث الذي هو بصدده.

إلي» في االس��تحباب أحیانًا كما
423/13؛ نع��م! ال ینافي رأیه هذا ورود
ّ
لفظة«أحب ّ
في الحدائق النّاضرة.225/4 :

6363الكافي.337/5 :

6464مدارك األحكام.53/2 :
6565سورة المائدة :اآلیة .8

6666سورة النحل :اآلیة .10

6767الحدائق النّاضرة354/3 :؛ وراجع نحو ذلك في 151/2؛ و116/4؛ و.474/11

6868الكافي.552/6 :

6969مختلف الشیعة.28/3 :

7070مدارك األحكام.111/3 :

7171الحدائ��ق النّاض��رة324/6 :؛ ولنماذج أخری من اس��تخدام قاعدة أق��رب المجازات
راجع :الحدائق النّاضرة172/2 :؛ و201/14؛ و.47/15
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7272الحدائق النّاضرة 121/1 :وراجع قری ًبا منه في.372/11 :
7373المصدر نفسه.143/19 :

7474تذكرة الفقهاء288 /3 :ــ.289
7575الحدائق النّاضرة41/9 :ــ.42

أیضا.
یصرح هو نفسه بهذا المبنی في النّماذج التالیة ً
7676كما ّ
7777المصدر نفسه.43/9 :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

7878سورة التوبة :اآلیة .28

7979الحدائق النّاضرة.165 /5 :

8080المصدر نفسه165/5 :ــ.166
8181المصدر نفسه.300/9 :

8282المصدر نفسه .300/9 :وللمزید راجع.220/15 :

8383المصدر نفسه.147 /19 :

الروایات
صرح باس��تعمال الكراهة في التّحریم في ّ
ممن ّ
8484راجع كلمات عدد من الفقهاء ّ
الخوئي ،278/14 :حیث ذهب إلی ّ
أن ظهور لفظة الكراهة
كثیرا في :موسوعة اإلمام
ّ
ً

ف��ي المعنی المصطلح«اصطالح ح��ادث عند الفقهاء وغير معهود في لس��ان األخبار،
اللغوي أعني المرجوح ّية المطلقة الظاهرة في التّحريم
ولم يستعمل فيها إلاّ في المعنى
ّ

136

��ید الگلپایگاني219 :؛
لوال قي��ام الدليل على الجواز»261/32 ،؛ كتاب الطهارة للس ّ

التبریزي 460/3 :و11/4؛ س��ند العروة
تنقی��ح مباني العروة-كتاب الطهارة للمیرزا
ّ

الحج ّ
صرح هو اآلخر
الوثقی-كت��اب
ّ
الس��ند177/3 :و  ،332حی��ث ّ
محمد ّ
للش��یخ ّ
بأن«الكراهة في الروایات بمعنى الحرمة ما لم ِ
ّ
تأت قرينة على الخالف»؛ كتاب النّكاح
ّ

صرح باختیاره للنظر ّیة التي س��ننقلها عن صاحب
��ید
ّ
للس ّ
الش��بیري ،1348/4 :حیث ّ
الحدائق النّاضرة.

8585الكافي.283 /12 :

8686الحدائق النّاضرة.510/5 :

وب نيسح نيمأ خيشلا
8787الحدائق النّاضرة 5/2 :و.363

ّ
8888راج��ع كنماذج :الحدائ��ق النّاض��رةّ 157/7 :
اس��تدل للقول
«إن صاحب الذخيرة قد
محمد بن إس��ماعيل المش��تملة على
عمار المذكورة وصحيحة ّ
بالكراه��ة هنا بمو ّثق��ة ّ

عمار الدا ّلة على عدم الجواز والنّهي عن تمثال الطير دليلاً واحدً ا ألجل هذا ال ّلفظ مع
ّ
ص��رح به هو وغيره من ّ
أن ورود لف��ظ الكراهة في األخبار أكثر كثي��ر في التّحريم»؛
م��ا ّ

مر
و98/7؛ 148/8؛  :196/16مالحظته علی صاحب المدارك بالبیان نفس��ه الذي ّ
بشأن صاحب الذخیرة.

8989الكافي.202 :6 :

أیضا.559/15 :
9090الحدائق النّاضرة247/7 :؛ وراجع ً

9191للمزی��د عن النّماذج التي حمل فیها ش��یخنا«الكراهة» عل��ی التّحریم راجع412/2 :؛
469/3؛  27/5و175؛  445 ،346/15و.503
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سؤاله من اإلمام الرضا 8عن الثوب المع ّلم فكره ما فيه التّماثيل ،ولم يذكر غيرهما،
الرواية فنظمها مع مو ّثقة
وظاهره االعتماد في الحكم بالكراهة على لفظه«كره» في هذه ّ

9292الحدائق النّاضرة46/3 :؛ لنماذج أخری راجع الحدائق النّاضرة457/1 :؛ 412/2؛
.254/3

9393تهذیب األحكام.203 /1 :
9494الحدائق النّاضرة.360/4 :

9595لنماذج أخری من حمل لفظة«ال ینبغي» علی التّحریم ومناقش��ة من حمله علی الكراهة
أحیانًا راجع الحدائق النّاضرة ،153/4 :مناقش��ة صاحب المدارك :206/6 :مناقشته
أیضا306 :؛ مناقش��ة العلاّ مة الح ّل ّي ،253/14 :مناقش��ة صاحب المدارك86/15 :
ً

البحران��ي« :وقد حضرن��ي اآلن من األخبار
و341؛ 32/7؛  ،135 /8حی��ث یق��ول
ّ
التي اس��تعمل فيها لفظ«ينبغي وال ينبغي» في الوج��وب والتّحريم ما ينيف على ثالثين

حدي ًثا»؛ 8/10؛ 217/13؛ 144/14؛  525/15وغيرها.

أیضا ،273/3 :حیث الحظ علی صاحب المدارك
9696الحدائق النّاضرة ،144/2 :وانظر ً
في قوله«ولفظ ینبغي ظاهر في االستحباب».
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9797الحدائق النّاضرة.144/2 :

9898كتاب من ال یحضره الفقیه400 /1 :ــ.401

9999الحدائق النّاضرة173/11 :؛ ولنماذج أخری راجع174/11 :؛ 172/8؛ 416/13؛
119/7؛ 175/11؛ .78/16

ّ 10100
إن«الفریضة» عند أصحابنا عمو ًما هي«:ما أمر الله به في كتابه وشدّ د أمره وهو إنّما يكون
الخوئي:
أیضا موس��وعة اإلمام
واج ًبا»(الواف��ي للفیض
الكاش��اني58 /15 :؛ وانظر ً
ّ
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

دائما االس��تحباب كما تقابل«الس��نّة» بجمی��ع معانیها.
 ،)368 /4فالفریض��ة تقاب��ل ً
وأ ّما«الس��نّة» فتس��تخدم ف��ي مع��ان ع��دّ ة أحدها«:فع��ل داوم عليه الرس��ول من

النوافل وأكد األمر على غيره بالدوام عليه»(رس��ائل ّ
الش��ریف المرتضی،)273/2 :

وه��ي بهذا المعنی ت��كاد ترادف االس��تحباب والن��دب ،وتقابل الفریض��ة والواجب
المصطل��ح علی��ه عند الفقه��اء؛ ثانیها« :ما س��نّه النبي وليس بمثاب��ة الفریضة من

التش��ديد ،وهو قد يك��ون واج ًبا وقد يك��ون مس��تح ًبا»(الوافي ،)58/15 :وهي بهذا

وتعم الواجب المصطلح؛ وثالثها«:ما ثبت وجوبه وتش��ریعه
المعن��ی تقابل الفریضة،
ّ

الخوئي ،)368/4 :وهي بهذا المعنی
النبي(»موس��وعة اإلمام
ّ
بالس��نّة أي بقول ّ

قس��ما من الواجب المصطل��ح علیه في الفقه؛
تقابل الفریضة واالس��تحباب ،وتغدو
ً
خصت
رابعها :ما أش��ار إلیه الفیض
الكاش��اني بقوله« :الس��نّة في األصل الطريقة ،ثم ّ
ّ
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الح��ق التي وضعها الله للناس وجاء بها الرس��ول؛ ليتقرب��وا بها إلى الله
بطريق��ة
ّ

وجل ،ويدخ��ل فيه��ا ّ
ع��ز ّ
ح��ق وتقابله��ا البدعة»(الوافي:
كل عمل
ش��رعي واعتقاد ّ
ّ
ّ
ٍ
.)302/1علم��ا ّ
مع��ان أخ��ری م��ن نحو«:الطریق��ة المحمودة»
ب��أن للفظة«الس��نّة»
ً
مما یضیق ع��ن الخوض فیه هذا
و«الطريق��ة المس��لوكة في الدين من غي��ر افتراض»ّ ،
المجال(للمزی��د ع��ن هذه المعاني راج��ع :الوافي302 /1 :؛ معج��م المصطلحات

واصطالح��ا.)184 :
الفقه��ي لغ��ة
واأللف��اظ الفقه ّي��ة298-297/2:؛ القام��وس
ً
ّ

األول :تأكّد االس��تحباب كما في
أ ّم��ا لفظة«الواجب» فأكثر ما تس��تخدم في معنیینّ :

وب نيسح نيمأ خيشلا
الخوئي:
الروایات الواردة في غس��ل الجمعة ،كما س��تقرأ في المتن(موسوعة اإلمام
ّ
ّ
الثاني :الواجب
 ،)6/10وهي بهذا المعنی تقابل الفریضة والس��نّة بمعناه��ا ال ّثالث؛
ّ
المصطلح علیه بین الفقهاء ا ّلذي هو أحد األحكام الخمسة التكلیف ّیة.

10101راجع مثلاً  :الحدائق النّاضرة.133/2 :
الحدائق النّاضرة.158/2 :

10103الحبل المتین في أحكام الدین.79- 78 :

10104منتقی الجمان.333 /1 :

10105الحدائق النّاضرة .221-219/4 :للمزید راجع الحدائق النّاضرة،190-189/4 :

حی��ث حمل قول اإلمام« :8وغس��ل المولود واجب» علی االس��تحباب في مقابل

قول ش��ا ّذ ذهب إلی الوجوب اس��تنا ًدا إلی هذه ال ّلفظة؛ الحدائ��ق النّاضرة182/4 :؛
 157/4ع��ن قول اإلم��ام« :8التعزیة الواجب��ة بعد الدفن» قال«:الوج��وب هنا إ ّما

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

الروای��ات راج��ع:
10102للمزی��د ع��ن اس��تعمال الفریض��ة ف��ي ه��ذا المعن��ی ف��ي ّ

بالمعنى اللغوي أو لتأكيد االس��تحباب».؛ 271/4؛ وفي الوقت نفس��ه یناقش أحیانًا

الروایات في الندب فحس��ب؛ وذلك
االتج��اه القائ��ل باس��تعمال لفظة الوجوب ف��ي ّ

من نحو مناقش��ته ّ
للش��یخ حس��ن صاحب المعالم في الحدائق النّاض��رة215/14 :
ال��ذي اعتقد بهذا المبدأ ،كما أنّه ینتقد أحیانًا المبدأ الذي یجعل اس��تعمال ال ّلفظة في

االلزامي ویعتبر هذین االتجاهین
األصول��ي أي الحكم
حكرا علی المعنی
ّ
ّ
الروایات ً
ّ
أیضا 271/4 :و222؛ .448/11
علی طرفي اإلفراط والتّفریط .وانظر ً

10106من ال یحضره الفقيه.111/1 :
10107الكافي.129/5 :

10108الحدائق النّاضرة223/4 :؛ ولنموذج آخر بالنّسبة الستعمال الكليني لفظة«الوجوب»
في عنوان الباب راجع :الحدائق النّاضرة.274/3 :

مر راج��ع :الحدائق النّاضرة331/3 :؛
10109لنماذج أخ��ری من هذا المعنى إضافة إلی ما ّ
.211/4
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11110تهذيب األحكام.112/1 :

11111الحدائق النّاضرة.221/4 :

أیضا حمل
11112لنم��وذج آخ��ر من البیان نفس��ه وتقعیده
الفقه��ي راجع295/8 :؛ وانظ��ر ً
ّ
لفظة«المسنون» علی االستحباب في الحدائق النّاضرة.279/10 :

11113الحدائق النّاضرة.206-205/17 :

11114راجع :الحدائق النّاضرة.202/10 :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

11115تهذیب األحكام.306/5 :

11116الحدائ��ق النّاضرة527/15 :؛ ولنماذج أخری راج��ع 364/2 ،160/15 :وراجع
أیض��ا .86/15 :وجدی��ر بالذكر أن هناك ع��د ًدا آخر من الفقهاء ق��د وافقوا علی هذا
ً

��ید
ال��رأي ،فراج��ع مثلاً موس��وعة اإلم��ام
الخوئ��ي ،504/28 :وكتاب النّكاح للس ّ
ّ
الشبیري.1905-1904/6 :
ّ

التوس��ع والمس��امحة
مصطلحا فقهیًّا ضرب من
11117ف��ي اعتبار لفظ��ة«ال» النافیة للجنس
ً
ّ
فالحظ.

11118الكافي.167/6 :

11119الحدائق النّاضرة.60/8 :

12120راجع الحدائق النّاضرة 62/9 :ولنموذج آخر راجع 186/8 :و ،357و.18/10
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12121الحدائق النّاضرة125/5 :ــ.127

12122المصدر نفسه116 /5 :ــ.117
األعم.
12123أي المعنی
ّ

12124المصدر نفسه.115 /5 :
12125مدارك األحكام.17/3 :

12126الحدائق النّاضرة.41/6 :

12127المصدر نفسه.193/7 :
12128المصدر نفسه.60/8 :

وب نيسح نيمأ خيشلا

امل�صادر واملراجع
• القرآن الكریم

للمطبوعات ،بریوت ،ط1403 ،1هـ.

 .2أن وار البدرین يف ت راجم علامء القطیف واألحساء والبحرین ،عيل بن

ملرعيش،
الطبيس ،مكتبة آیة اهلل ا
حمم د عيل
احلسن
ّ
اين ،تصحیحّ :
ّ
ّ
البالدي البح ر ّ

قم ،ط1407 ،1هـ.

مؤس سة
 .3تذكرة الفقهاء ،العلاّ مة احلليّ احلسن بن یوسف بن ا ّ
ملطه ر ،حتقیقّ :

مؤس سة آل البیت %إلحیاء الرتاث ،قم ،ط،1
آل البیت %إلحیاء ال رتاثّ ،
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 .1أعیان الشیعة ،الس ّی د حمسن األمنی ،تصحیح :حسن األمنی ،دار التعارف

1414ﻫ ق.

 .4تكملة أمل اآلمل ،الس ّی د حسن الصدر ،حتقیق :حسنی عيل حمفوظ ،عبد

يب ،بریوت ،ط1429 ،1هـ.
الكریم الدباغ وعدنان الدباغ ،دار املؤرخ العر ّ

یزي ،دار الصدّ یقة
 .5تنقیح مباين العروة(كتاب الطهارة) ،املریزا ج واد الترب ّ

ّ
الشهیدة ،قم ،ط1426 ،1هـ.

 .6هتذیب األحكام يف رشح املقنعةّ ،
الطويس ،حتقیق:
حمم د بن احلسن
الش یخ ّ
ّ

ملوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالم ّی ة ،طه ران ،ط1407 ،4هـ.
الس ّی د حسن ا
ّ

العاميل،
حمم د بن احلسنی
 .7احلبل املتنی يف أحكام الدین ،هباء الدین ّ
ّ

تصحیح :مرتضی أمحدیان ،مكتبة بصریيت ،قم ،ط1390 ،1هـ.
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 .8احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرةّ ،
اين ،حتقیق:
الش یخ یوسف البح ر ّ

اإلسالمي ،ط ،1قم،
مؤس سة النرش
اين والس ّی د عبد ّ
ّ
ملقرمّ ،
الرزاق ا ّ
ّ
حمم د تقي اإلیرو ّ
1405هـ.

 .9اخلصالّ ،
صح حه :عيل
القم يّ ،
حمم د بن عيل بن بابویه ّ
الش یخ الصدوق ّ

الغفاري ،منشورات مجاعة املدّ رسنی يف احلوزة العلم ّی ة ،قم 1403 ،ﻫ ق.
أكرب
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

اين،
 .10الدرر النجف ّی ة من امللتقطات الیوسف ّی ة ،یوسف بن أمحد البح ر ّ

حتقیق :دار املصطفی إلحیاء ال رتاث ،دار املصطفی إلحیاء الرتاث ،بریوت ،ط،1
1423هـ.

مؤس سة آل
حمم د باقر ال��س��ب��زو ّ
اريّ ،
 .11ذخ�یرة املعاد يف رشح اإلرش���ادّ ،

البیت ،%قم ،ط1247 ،1هـ.

 .12ذكری الشیعة يف أحكام الرشیعةّ ،
حمم د بن مجال الدین م ّك ي
الش هید ّ
األول ّ

مؤس سة آل البیت%
مؤس سة آل البیت %إلحیاء الرتاثّ ،
العاميل ،حتقیقّ :

إلحیاء ال رتاث ،قم ،ط1419 ،1ﻫ.

ملوسوي
حمم د باقر ا
ّ
 .13روضات اجلنّات يف أح وال العلامء والسادات ،املریزا ّ
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انساري ،تصحیح :أسد اهلل إسامعیلیان ،نرش :إسامعیلیان ،قم ،ط1390 ،1هـ.
اخل و
ّ

احلج) تقریر أبحاث ّ
حمم د السند ،س ّی د
 .14سند العروة الوثقی(كتاب ّ
الش یخ ّ

مؤس سة أ ّم القری ،ط1423 ،1هـ.
أمحد املاجد وحسن آل عصفورّ ،

 .15طبقات أعالم الشیعة(الك واكب املنترشة يف القرن ال ّث اين بعد العرشة)،

يب ،ب�یروت،
اين ،دار إحیاء ال�تراث ال��ع��ر ّ
الشیخ ّ
حمم د حمسن آق��ا ب��زرگ الطه ر ّ
ط1430،1هـ.

وب نيسح نيمأ خيشلا

ّ
الداوري،
بابویه(الش یخ الصدوق) ،مكتبة
عيل بن
ّ
 .16علل الرشایع ،حممد بن ّ

قم(.ب .ت).

اصطالحا ،سعدي أبوحبیب ،دار الفكر ،دمشق،
الفقهي لغة و
 .17القاموس
ً
ّ
الكلیني ،حتقیق :قسم إحیاء الرتاث
حمم د بن یعقوب
ّ
 .18الكايف ،أبو جعفر ّ

يف مركز بحوث دار احلدیث ،دار احلدیث ،قم ،ط1429 ،1هـ.

حمم د هادي
حمم د رضا الگلپایگاينّ ،
 .19كتاب الطهارة ،تقریر أبحاث الس ّی د ّ

النجفي ،دار الق رآن الكریم ،قم ،ط1407 ،1هـ.
مقدّ س
ّ

مؤس سة«رای پرداز»
الشبریي
 .20كتاب النّكاح ،الس ّی د موسی
ّ
الزنجاينّ ،
ّ
للدّ راسات ،قم ،ط1419 ،1هـ.
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ط1408 ،2هـ.

اين ،حتقیق:
 .21لؤلؤة البحرین يف اإلجازة ّ
لقريت العنی ،یوسف بن أمحد البح ر ّ

مؤس سة آل البیت،%قم .ط(،1د .ت).
حمم د صادق بحر العلومّ ،
الس ّی د ّ

 .22خمتلف الشیعة يف أحكام الرشیعة ،العلاّ مة احلليّ احلسن بن یوسف بن

اإلسالمي ،قم ،ط،1
مؤس سة النرش
مؤس سة النرش
ا ّ
ّ
اإلسالميّ ،
ّ
ملطه ر ،حتقیقّ :
 1412ﻫ ق.
حمم د بن عيل
 .23مدارك األحكام يف رشح عبادات رشائع اإلسالم ،الس ّی د ّ

ملوسوي
ا
مؤس سة آل
ّ
العاميل ،حتقیقّ :
مؤس سة آل البیت %إلحیاء الرتاثّ ،
ّ
البیت %إلحیاء ال رتاث ،بریوت ،ط1411 ،1هـ.
النوري،
 .24مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،املحدّث املریزا حسنی
ّ

مؤس سة آل البیت ،%بریوت ،ط1429 ،1هـ.
ّ
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 .25معجم رجال احلدیث وتفصیل طبقات ال��رواة ،الس ّی د أبو القاسم

اخلوئي ،مركز نرش الثقافة اإلسالم ّی ة ،ط 1413 ،5ﻫ ق(.د .م).
ملوسوي
ا
ّ
ّ

 .26معجم املصطلحات واأللفاظ الفقه ّی ة ،حممود عبد الرمحن ،دار الفضیلة،

القاهرة(.دون تاریخ النرش وال رقم الطبعة).

 .27املقنعةّ ،
البغدادي،
العكربي
حمم د بن النعامن
ّ
ّ
حمم د بن ّ
الش یخ املفید ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

اإلسالمي ،قم ،ط 1410 ،2ﻫ ق.
مؤس سة النرش
مؤس سة النرش
ّ
اإلسالميّ ،
ّ
حتقیقّ :

 .28منتهی املطلب يف حتقیق املذهب(،العلاّ مة احلليّ ) احلسن بن یوسف بن

ملطه ر ،حتقیق :قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالم ّی ة ،جممع البحوث اإلسالم ّی ة،
ا ّ

مشهد ،ط1412 ،1ﻫ ق.

احلائري ،حتقیق:
حمم د بن إسامعیل
ّ
 .29منتهی املقال يف أح وال الرجالّ ،
مؤس سة آل البیت ،%قم ،ط1416 ،1هـ.
مؤس سة آل البیتّ ،%
ّ

حمم د بن عيل بن بابویه
 .30من ال حیرضه الفقیه(،الشیخ الصدوق) أبو جعفر ّ

الغفاري ،منشورات مجاعة املدّ رسنی يف احلوزة العلم ّی ة،
صح حه :عيل أكرب
ّ
القم يّ ،
ّ
قم ،ط1413 ،2هـ.
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ّ .31
اري،
مهذب األحكام يف بیان احلالل واحل رام ،الس ّی د عبد األعلی السبزو ّ

مؤس سة املنار ،قم ،ط1413 ،4هـ.
ّ

اخلوئي ،حتقیق:
اخلوئي ،الس ّی د أبو القاسم املوسوي
 .32موسوعة اإلمام
ّ
ّ
اخلوئي اإلسالم ّی ة ،قم ،ط1418 ،1هـ.
مؤس سة
مؤس سة
ّ
اخلوئي اإلسالم ّی ةّ ،
ّ
ّ

حمم د عيل آزاد كشمریي ،تصحیح :مری
 .33نجوم السامء يف ت راجم العلامءّ ،

هاشم حمدّث ،سازمان تبلیغات إسالمي ،طه ران ،ط1387 ،1هـ.

وب نيسح نيمأ خيشلا

الغراءّ ،
الش یخ جعفر
 .34نظام القضاء والشهادة يف الرشيعة اإلسالم ّي ة ّ
مؤس سة اإلمام الصادق ،8قم ،ط1418 ،1هـ.
السبحاينّ ،
ّ
 .35النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري(ت606هـ) ،حتقيق :حممود

الكاشاين ،تصحیح :ضیاء الدین
حمم د حمسن الفیض
ايف ،املولی ّ
 .36ال و ّ
ّ

احلسیني ،مكتبة اإلمام أمری املؤمننی ،8أصفهان ،ط(.1ب .ت).
ّ

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

حممد الطناحي ،نرش :مؤسسة إسامعيليان ،قم ،ط1409 ،4هـ.
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