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مجهور ّية العراق -البرصة

ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير
السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة
سكرتري التّحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير
التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ
التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية
األستاذ املساعد هاشم كاطع الزم
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

(العراق/البرصة/الرباضع ّية/شارع س ّيد أمني/مركز تراث البرصة).
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُ
كلمة العدد
حممد وآله الط ّيبني
والصالة
رب العاملني،
ّ
احلمدُ هلل ِّ
والسالم عىل نب ّينا ّ
ّ

الطاهرين ..وبعد:

احلرص عىل ْ
َّ
العلمي ثابت ًة وواثق ًة ومتواصل ًة،
خطوات اإلصدار
أن تكون
إن
ُ
َ
ّ

ُ
هم ٌة هي -بال أدنى ّ
شك -كربى
وأن يكون
العمل عىل ذلك دؤوب ًا ومهن ّي ًاَ ،م َّ
مه ّية هذا األمر تزاحم ّ
املجلت العلم ّية يف فضاء البحث
وجسيمة .وقدْ زاد من أ ّ

للمرة اخلامسة عىل
واملعرفة؛ ولذا يتأكّد حرص (تراث البرصة)-مركز ًا وجم ّل ًةّ -

حتقيق اإلضافة العلم ّية النوع ّية يف املجاالت املختلفة ،والسعي إىل اإلفادة من
وتنوع أدواهتا املنهج ّية يف قراءة الرتاث
وجهات النظر املتعدِّ دة ،بمرجع ّياهتاّ ،
ٍ
ٍ
البرصي عن ٍ
ٍ
ودقيق.
مبارش
وبشكل
قرب،
ّ
وتنوعها جتدّ َد العالقة مع الرتاث ،واستنطاقه ،والكشف
جيسد تعدّ ُد املقاربات ّ
ِّ

عن ظواهره ومعطياته ،فض ً
ال عن حماورته َعرب استيعاب خصوص ّيته ،واالنتقال
هبا إىل ما يطور وعينا باحلارض ،وقدراتنا عىل بنائه ،واالبتكار فيه ،وجتديده؛ ِ
فمن
ّ
النقدي يف بعض اآلثار الشاخصة ،سواء كانت ما ّد ّية أم
النظر
أنامط املقاربة
ُّ
ُ
املكاين جزء ًا من اإلحساس بمشاركة هذا األثر
معرف ّية ،بوصف العناية باألثر
ّ
للحياة الراهنة حضورها وامتداد نبضه فيها.

املكاين من داللة ،وما ختتزنه ذاكرته من أحداث
عم حيمله األثر
وال ينفصل هذا ّ
ّ

ومواقف ووجوه ارتبطت به ،واكتسب هو بدوره منها هو ّيته وخصوص ّيته .أ ّما

ما يمتلكه األثر
فأمر فريدٌ
املعريف من حيو ّية يف الوجود وفاعل ّية يف احلضورٌ ،
ّ

ومهم جدّ ًا ،حتّى ّ
االستعادي ملالحمه،
جمرد الفعل
ّ
أن قراءته تبتعد طوع ًا عن ّ
ٌّ

شك يف ّ
احليوي يف املعرفة الراهنة ،وال ّ
أن
لتتجاوزه باجتاه تأ ّمل هذا االمتداد
ّ

ِّ
وطبيعي يف
أمر مألوف
ٌّ
لكل دراسة مداها الذي تصل إليه ،فالتفاوت يف ذلك ٌ
الدراسات األكاديم ّية.

ٍ
حمرض ًا فاع ً
ال عىل
يف ضوء ذلك ،يبقى البحث يف األثر
ِّ
اخلاص بمدينة ما ِّ

خاصة-ور ّبام غائبة -والكتابة
التنقيب والبحث ،وحم ِّفز ًا عىل التفكري يف جزئ ّيات ّ

عنها ،وإظهارها للقارئ ،ومن هنا تربز فاعل ّية املكان املحدّ د (البرصة هنا) يف
استثارة فعل البحث والكتابة ،فتتزاحم القراءات من ّقب ًة وكاشفة عن املهمل وغري
واملهمة بطريقة
املألوف من املوضوعات ،أو عن حماولة قراءة الظواهر الكبرية
ّ
جديدة ،ومن زاوية خمتلفة.

بني د َّفتَي هذا العدد تكون (البرصة) مكان ًا تنطلق منه القراءات والرؤى،

الض ِّيقة،
حمل ض ّيق؛ إذ ال تستقيم سبل املعارف مع املنطلقات َّ
وليس ذلك لدافع ِّ ٍّ

وال تتسع معطايتها مع االنغالق عىل هدف حمدَّ د ومق َّيد ،فتحديد املكان جاء

لغرض معاينة أثره يف ما أنتج من وعي ومعرفة اخرتقا حدود اجلغرافيا،
ّ
ولعل من ذلك ما
الرحب.
وخطوط األزمنة ليتّصال بفضاء الكتابة واإلبداع ّ

سيجده القارئ الكريم يف دراسات هذا العدد اجلديد من املج ّلة ألقال ٍم أكاديم ّية
تنوعت اختصاصاهتا ،واملوضوعات التي بحثت فيهاّ ،إل ّ
أن ما جيمعها
خمتلفةّ ،

هو التامثل يف الغاية ،وارتباط مرجع ّياهتا بمتع ّلقات املكان وأثره.

هيأ ُة التّحرير

املحتويات

املتبحرّ ،
يمري ،وكتا ُب ُه (غاي ُة املرام يف رشح
الص
يخ
البرصي
ال َف ِقي ُه
الش ُ
ُّ
مفلح َّ
ٌ
ِّ
ُّ
رشائع اإلسالم)ٌ :
والسباع أنموذج ًا)
عرض ودراس ٌة (بيع املسوخ ِّ

العيداين
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ

23

جامعة املصطفى العامل ّية /قم املقدّ سة /إيران /قسم الفقه واألصول

ِ ِ
ِ
ص ِة َص ْو ُت ا ِ
ي
ص األُ َم ِو ُّ
اس َواال ْقت َصاد ِّ
إل ْص َلحِ ِّ
ي (ال َع ْ ُ
الس َي ِّ
ُش َع َر ُاء ال َب ْ َ
95
ُأن ُْمو َذج ًا)
حممد  -م.د أنوار جميد رسحان
أ.م.د .سجا جاسم ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة بغداد

ِ
ِ
عيل بن ِ
زيد ِ
أحاديث التش ُّي ِع 119
رواية
الفكري يف
ودور ُه
بن ُجدعان
ُّ
ُّ
ُّ ُ
البرصيُ ،

أ.م.د .عالء حسن مردان ّ
مي
الل ّ
ِ
اجلامعة
ك ّل ّية اإلمام الكاظمِ للعلو ِم اإلسالم ّي ِة

ٍ
البرصي (153-95هـ770 -714/م) ،ومرو ّياته عن
راشد
بن
ُّ
َم ْع َمر ُ
155
أهل البيت 

الرمحن حسني
حممد عيل حسني  -م.د مها عبد َّ
أ.م.دّ .

جامعة دياىل/كلية الرتبية للعلوم االنسانية /قسم التاريخ

وأثر ُه يف الت ِ
ّدوين
البرصي
اإلسالمي
ُّ
ُّ
ّ
تبيُ ،
األموي ال ُع ُّ

كايب  -جامعة البرصة/ك ّل ّية القانون
أ.م.د .تيسري امحيد عبل ِّ
الر ّ

كايب  -مدير ّية تربية البرصة
حممد امحيد عبل ِّ
م.دّ .
الر ّ

199

منظومة ِ
ِ
ِ
ِ
الق َي ِم واملبادئ ُ
اخللق ّية (اجلاحظ ُأنموذج ًا
تأطري
ني يف
جهو ُد العلامء البرص ِّي َ
ِ
249
األخالق»)
«هتذيب
من خالل كتابه
ُ

اجلبوري  -أ.م.د .رشيد الط ّيف إبراهيم
أ.م.د .خليل خلف
ّ
جامعة تكريت/ك ّل ّية اآلداب/قسم التّاريخ

الرحالت
يني يف مدينة البرصة من خالل ُكتُب ِّ
التّعايش الدِّ ّ

أ.د .متعب خلف جابر  -م.د .منترص حسن دهريب

التبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم التّاريخ
جامعة املثنّى/ك ّل ّية ّ

ِ
األمهي ُة التّارخيي ُة ِ
وتل خيابر األثر ّي ِ
شجرة آدم ِّ
ني
ملوق َعي
ّ
ِّ َّ
احلجاج
أ.م.د .حمسن مشكل فهد ّ

العريب
مركز دراسات البرصة واخلليج
ّ

ظواهر صوت ّية يف هلجة بني مالك (شامل البرصة)
ُ

أ.م.د .انجريس طعمة يوسف

جامعة البرصة/ك ِّل ّية اآلداب/قسم ال ّلغة العرب ّية

ّ
وشعر ُه
الشيخ إبراهيم فرج اهلل/حياتُه
ُ

م.د .وسام مجعة لفتة املالكي

جامعة البرصة/كلية الرتبية/ال ُقرنة

تاريخ جامع املريزا يف البرصة ،والوقف ّيات التابعة له
ُ

291
323
357
399
425

م .ع ّباس فالح حسن املرهون/جامعة البرصة-ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم

علوم القرآن

م.م.أمحد فرج فليح/جامعة البرصة  -ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم التاريخ

)Security and Economic Role of the North of Basra (Jaza’er of Basra
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)During the Ottoman Era (1546 - 1869
Professor Hussain A. Ubaid Al-Mustafa

Department of History, College of Education for Human Sciences, University of Basra

ِ ُ الش
ّ ،املتبح ُر
يمري
الص
ال َف ِقي ُه
ُّ
َّ يخ ُمفل ٌح
ِّ البرصي
ُّ
)وكتا ُب ُه (غاي ُة املرام يف رشح رشائع اإلسالم
ٌ
عرض ودراس ٌة
)والسبا ِع ُأنموذج ًا
ُ
ِّ ِ(بيع املسوخ

Basri Juristic Scholar Sheikh Mofleh AlSaimery and his Book (The Purpose of
Intention in Explaining the Laws of Islam)
Selling of Monsters or Predators as an Example

العيداين
حممد جايد
ّ
ّ  حممود.د.م.أ

 إيران/ قم املقدّ سة/جامعة املصطفى العامل ّية

Dr. Mahmood M. Chaied Al-Edany, assistant professor
Al-Mustafa University, Holy Qum, Iran
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�ص البحث
ملخّ ُ
لعمل ّية االستنباط وال َفقاهة عند اإلمام ّية طريقة فنِّ ّية منضبطة ،ومنهج فن ِّّي
َّ
مشخصة حمدَّ دة ،يلتزم هبا اجلميع ،ويمكن النظر إىل هذه
صارم ،يتّبع مراحل
الطريقة وذلك املنهج من زاويتنيُ :أوالمها :كون عمل ّية االستنباط عمل ّية بحث
علمي ،واألخرى :كوهنا عمل ّية تشتمل عىل الكثري من احلجج الرشع ّية ،والبدّ
ّ

النهائي من
من مراعاة التسلسل بني هذه احلجج حني اإلفتاء ،وحتديد املوقف
ّ

املسألة ّ
حمل البحث.

واملرجع يف حتديد مراحل عمل ّية االستنباط ومنهجها أمران حمور ّيانّ ،أوهلام:

الرشعي ،والثاين :علم
احلجة عىل املوقف
تشخيص
اهلدف من العمل ّية ،وهو
ُ
ّ
ُ
ّ
اخلاصة هبذه
األصول؛ إذ هو العلم املسؤول عن تأسيس وتنقيح القواعد
ّ
العمل ّية ،وتشخيص الرتتيب والتسلسل الفن ِّّي بينها ،فهذان املرجعان يتّحدان يف

العمل ،ف ُي ِّ
شخصان املراحل التي البدَّ من اتّباعها حني املامرسات الفقه ّية.
وهذه املراحل يف عمل ّية االستنباط األُنموذج ّية الكاملة مخس ،وهي:

أ -تشخيص مقتىض األصل اجلاري يف املسألة ّ
حمل البحث.

وهو يف املقام االستصحاب ،الذي يقتيض الفساد والبطالن.

الص ّحة وإطالقاهتا.
ب -البحث يف عمومات ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

وهذه فرع كون املبيع ماالً رشع ًا؛ بوجود الفائدة املح ّللة املقصودة ،وهذه

للص ّحة.
تسمى بمرحلة املقتيض ِّ
املرحلة َّ

الص ّحة وإطالقاهتا.
ج -البحث عن
املخصص واملق ِّيد لعمومات ّ
ِّ
وهي مرحلة املانع من جريان املقتيض.

للمخصص واملق ِّيد.
د -البحث عن املعارض
ِّ

هـ -تشخيص املوقف من التعارض.

الذكر ّ
مبسط -للمراحل املتقدِّ مة ِّ
أن الذهاب
ومن الواضح بعد عرض -ولو َّ

للص ّحة ،وهو وجود فائدة
صحة معاملة ما ،جيب فيه إثبات حت ّقق املقتيض ِّ
إىل ّ
الص ّحة وإطالقاهتا يف املرحلة الثانية،
حم َّللة مقصودة يف املبيع ،لتجري عمومات ّ
املخصص واملق ِّيد يف املرحلة الثالثة من مراحل
وإثبات عدم املانع؛ وذلك بعدم
ِّ
العمل ّية.

يمري يف الع ِّينة التي اخرتناها للتوضيح
الص ّ
ولو رجعنا إىل كالم املح ِّقق ّ

واالستفادة ،وقسناها عىل أساس املقياس واملعيار املنتخب ،وهو الطريقة الفنِّ ّية

الذكر ،لوقفنا عىل مجيل ما صنع ،وعىل دقيق ما اختارّ ،
لالستنباط املتقدِّ مة ِّ
وأن

كالمه يف املقام كالم فن ِّّي ،غاية يف الفنِّ ّية ،والدِّ ّقة ،واملهن ّية ،والبساطة أيض ًا،
السباع
والبعد عن التك ُّلف؛ فقدْ ذهب إىل َّ
صحة املعاملة عىل املسوخ ،وعىل ِّ
ك ِّلها؛ وذلك بوجود املقتيض الالزم ،وعدم املانع من عمل ذلك املقتيض؛

اجلنسني ،ووجود الفائدة املح ّللة املقصودة ،فعملت
بعد ذهابه إىل ال ّطهارة يف
َ

خمصص أو مق ِّيد.
أي ِّ
الص ّحة وإطالقاهتا بال ِّ
عمومات ّ

وجه  به كالم َمن ذهب إىل
وهذا ما ينبغي االعرتاف به بالنِّسبة إىل ما َّ
تراث الب�صرة
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تبي َّ
أن َمن ذهب إىل البطالن إنّام ذهب إليه ،إ ّما من أجل
البطالن يف املقام؛ فقدْ َّ
عدم املقتيض؛ من باب حكم العرف ،أو من باب ّ
أن النّجاسة مانعة من االنتفاع
واالستفادة مطلق ًا ،وإ ّما من أجل وجود املانع؛ من باب البناء عىل ّ
أن عنوان

النّجاسة يصلح ع ّلة للمنع من البيع ،حتّى عىل فرض وجود املنفعة املقصودة
عرف ًا ،وكالمها غري تا ّم.
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ّ املتبح ُر
ُّال�صيمري
ُّال َفقِي ُه الب�صري
َّ ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح
ِّ

Abstract
Deduction and jurisprudence are strictly handled by
Imami doctrine. This approach is looked at from two
different angles: First, the deduction process is considered
to be a scientific research process; the other one includes
many legal pretexts. Deciding the stages of the deduction
process is based on two pivotal points. The first point is
the aim of this process, namely diagnozing the evidence
of the legal situation. The second is the discipline that is in
charge of the rules of this process. The scholar Al-Saimery,
however, adopts a highly technical, professional, and
precise, though simple, a style.
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املقدمة
ّ
ِ
الفقه والفقاهة أمران ِ
الزمان ِّ
لكل أ ّمة تريد ْ
بعزة وكرامة ،وهلذين
أن تعيش ّ

كتب اهللُ تعاىل التوفيق
طريقهام
اخلاص ،امليلء باجلهود واجلدّ والعناء ،وقدْ
َ
ّ
ٍ
لبعض ،فتسنَّموا أعىل قمم الفقه ،وعامل االستنباط والفقاهة ،فرتكوا تراث ًا عظي ًام
يلزم االستفادة منه ّ
لكل َمن رام الوصول.

كتاب (غاية
يلق ما يستح ّقه من االهتامم:
ومن هذا ّ
الثر ،الذي مل َ
ُ
التاث ّ
الشيخ (م ِ
املتبحر ،املح ِّققّ ،
فلح
البرصي
املرام يف رشح رشائع اإلسالم) ،للفقيه
ِّ
ِّ
ُ
القوي كونُه
الص ْي َم ِر ّي)؛ إ ْذ هو من مجلة الكتب الفاخرة يف الفقه والفقاهة ،ومن
ِّ
َّ
ٍ
رشح من رشوحات كتاب (رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام)
ّأو َل

للمح ِّقق ِّ
احلل كام سيأيت دليله ،الذي كان مدار البحث والتحقيق لقرون
متطاولة؛ حتّى ّ
أن أروع وأوسع ما كُتب يف الفقه من دورات كاملة إنّام كانت

رشح ًا استدالل ّي ًا له ،ككتاب (جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم)ّ ،
للعلمة،
الفقيهّ ،
ّجفي ،صاحب اجلواهر.
حممد حسن الن ّ
الشيخ ّ

ضم هذا الكتاب  -أعني :غاية املرام  -من ال ّلئالئ واملرجان الكثري؛
وقدْ َّ

فإنّه ْ
مفصل لكتاب الرشائع ،إال أنّه  -عىل بساطته
مبسط ًا غري َّ
وإن كان رشح ًا َّ
منهجي استدال ّيل من املستوى العايل يف الوقت نفسه ،يكشف
واختصاره  -كتاب
ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

األول
يمري ،نعم،
الص ّ
للبرصي املح ّقق ّ
ِّ
عن د ّقة وعلم ّية وفقاهة من ال ِّطراز ّ
من الواضح ّ
املتخصص،
الغواص املاهر
ِّ
أن الوقوف عىل هذه ال ّلئالئ حيتاج إىل ّ
والتذوق.
املزود باآلالت واألدوات املناسبة لالكتشاف
ُّ
ّ

وأ ّما بالنّسبة إىل الغرض واهلدف من هذا البحث ،فلن نجد لبيانه أمجل وال

أجىل ممّا ذكره املصنِّف نفسه يف مقدّ مته يف سياق سبب كتابته« :أ ّما بعدّ ،
فإن علم
وواجب؛ لتو ّقف متام نظام النوع عليه ،وقدْ صنَّف فيه
متس احلاج ُة إليه،
ٌ
الفقه ممّا ُّ

والسلف املاضون (عليهم رمحة اهلل ورضوانه) ،كتب ًا متعدّ دة
العلامء املتقدِّ مونَّ ،
مطوالت ،و ُأ َخر متبدِّ دة مقترصات ،ومل يرتكوا شيئ ًا مما ُيتاج إليه من الفتوى
ّ
والرواياتِ ،
ِ
جرت فيه أقال ُمهم،
وأنقح ما
فم ْن أفصح ما هنضت به أفها ُمهم،
ْ
ِّ

كتاب (رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام) ،تصنيف ،اإلمام ،األكرم،
الزمان ،قدوة املتقدّ مني ،وأفضل العلامء
والفقيه األعظم ،عني األعيان ،ونادرة ّ
واحلق والدّ ين ،أيب القاسم ،جعفر بن سعيد ّ
احلل (قدّ س
الراسخني ،نجم امل ّلة
ّ
ّ

مجيع أصول
اهلل نفسه ّ
ضمنه َ
الر ّبان ّية) ،قدْ ّ
الزك ّية ،وأفاض عىل تربته املراحم ّ

األئمة الكرام ،مع إضافة الفروع ال ّلطيفة ،والتحقيقات
األحكام املشتهرة عن
ّ
حمرر ،يفوق عىل اجلامن إذا تش َّطر ،فرغب فيه لتهذيبه
ّ
الشيفة ،بلفظ رائق حسن ّ
حرص الطالب ،حتّى عمرت به املدارس،
الراغب ،واشتدَّ عليه لفصاحته
ُ
ُ

ونُصبت عىل تدريسه املجالس ،وهو مع شدّ ة احتياج النّاس إليه ،وعظم إكباهبم

تعس عىل الطلبة
عليه ،قدْ اشتمل عىل تر ّددات ،ومسائل خالف ّيات ،فر ّبام َّ
َ
فأحببت ْ
أن أعمل له رشح ًا ،كاشف ًا لرت ُّدداته،
سلوك طريقها،
فتعسفوا
ُ
حتقي ُقهاَّ ،
ربز ًا لرموزه ونكاته؛ لتزداد به رغبة الراغب ،وتعظم
مب ِّين ًا َ
ملبهمه ومشكالته ،م ِّ
تراث الب�صرة
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بإضافته إليه منفعة الطالب»(.)1

وأردت -بدوريْ -
الرجل  لكتاب الرشائع،
ُ
أن أقوم ولو ببعض ما قام به ّ

فأعرض إىل أنموذج ممّا ذكره يف كتابه ،فأتناوله تناوالً علم ّي ًا من زاوية أخرى،

تكشف عن قدرة الرجل وتس ّلطه يف عامل االستنباط ،ود ّقته العالية ،وخربته
الطويلة ،وسعة باعه يف هذا املجال.

أعني من ّ
كل ذلكّ :
أن العمل عىل الع ّينة املختارة سيكون عىل أساس منهج

خاص مناسب للهدف من هذا البحث ،أال وهو عرض األفكار واملواقف عىل
ّ

نسميه بالطريقة الفنِّ ّية لالستنباط ،ومنهج االستنباط ،وهو أمر سيتّضح
أساس ما ِّ
جل ّي ًا حني اخلوض يف املطالب املختلفة للبحث بعونه تعاىل؛ فإنّه املنهج األمثل

لتحقيق اهلدف؛ إذ يو ّفر الطريق ،ويو ّفر الوسائل واملؤونة ّ
اللزمني للوصول إىل
اهلدف املتقدّ م ّ
الذكر.

وال يفوتني ْ
أن أذكر أنا أيض ًا ما ذكره بعد ما تقدّ م من كالمه؛ إ ْذ قال:

الصناعةٌ ،
قليل ما يصحبني من البضاعة ،لك ْن،
«هذا ،مع ّأن
قصري الباع يف هذه ِّ
ُ
اهلشيم ،وإذا ّ
املقيم ،فأسأل
تعذرت املوار ُدُ ،و ِر َد اآلج ُن
إذا أحملت البالدُ ،ر ِعي
ُ
ُ
الصواب ،ويعصمني من اخللل واالضطرابْ ،
اهلل ْ
وأن جيعله
أن ُيلهمني فيه ّ
الس َ
ائل فوق
ُجنَّة واقية يف املعاد ،ومنفعة باقية للعباد ،إنّه الكريم اجلوادُ ،يعطي ّ

املراد»

(.)2

فنسأل اهلل تعاىل العون والتّوفيق.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

املبحث الأ ّول
التّعريف بامل�ؤ ِّلف وامل�ؤ َّلف
املطلب الأ ّول :التعريف بالفقي ِه ّ
ال�صيمريِّ
مفلح َّ
يخ ٍ
ال�ش ِ

من الواضح ّ
التفصييل
أن الغرض ِمن عقد هذا املبحث ليس هو الوقوف
ّ
عىل حياة ّ
البرصي أو كتابه الثمني ،وإنّام التعريف هبذه
يمري
ّ
الص ّ
الشيخ مفلح ّ
الشخص ّية بمقدار ما يتط ّلبه الوقوف عىل مؤ ِّلف الكتاب الذي نحن بصدد عرضه

ودراسته ،بالنّسبة إىل األُنموذج املختار منه ،ويكفي يف الباقي ما سنستفيده من
املطلب اآليت ،ومن املبحث الثاين بمطالبه املختلفة من وقوف عىل شخص ّية هذا

ال َع َلم ّ
العلمة من فقهاء البرص ّيني ،ومبدعيهم.

 -1اال�سم والن�سب
يمريّ :
«الشيخ مفلح بن احلسني
احلر
بالص ِّ
معرف ًا ّ
العاميل يف أمل اآلمل ِّ
ذكر ّ
ّ

يمري»(.)3
الص ّ
َّ

الطهراين مل يقبل ّ
ّإل ّ
مرص ًا عىل
أن األغا بزرك
بأن اسم الوالد هو (احلسني)َّ ،
ّ

ّ
الصحيح هو (احلسن)؛ فقال يف التعريف بابن ّ
الشيخ مفلح (حسني)« :حسني
أن ّ
«رأيت إجازة والده مفلح بخ ّطه عىل
ثم قال:
ُ
الص ّ
ّ
يمري :بن مفلح بن احلسن»ّ ،

ظهر (القواعد) ّ
للعلمة ،كتبها لتلميذه ...وصورة إمضائه :كتبه الفقري إىل ر ّبه
تراث الب�صرة
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يمري»(.)4
الص ّ
الغني ،مفلح بن حسن...بن صالح ّ
ّ

الس ّيد حمسن األمني يف أعيان ِّ
الشيعة؛ إذ
أتم الدّ فاع ّ
وهو ما اختاره مدافع ًا عنه ّ

يمري،
الص ّ
يقول« :الشيخ مفلح بن احلسن بن راشد  -أو رشيد  -بن صالحّ ،
البحراين»(.)5
ّ

يمري ،يقول يف تعريف والده:
ويف التعريف بابنه ،الفقيه
الص ّ
املتبحر حسني ّ
ّ

يمري البحراين»(.)6
الص ّ
«احلسن بن راشد بن صالح ّ

بحر العلوم يف رجاله؛ إذ يقول يف التعريف
الس ّيد
الطباطبائيُ ،
ُّ
وهو ما اختاره ّ

بولده الشيخ حسني« :وله كتاب :حماسن الكلامت يف معرفة النّ ّيات ،وهو من

حماسن الكتب ،وقدْ حكى فيه كثري ًا من فوائد والده ّ
الشيخ مفلح بن حسن ،يف

رشح املوجز ،ورشح الرشائع .وأ ّما جواهر الكلامت ،فهو لوالده الشيخ مفلح
املذكور»(.)7

املاحوزي يف فهرسته لعلامء البحرين؛ إذ قال« :ومنهم:
وهو ما اختاره املح ّق ُق
ُّ

يمري ،نزيل قرية سلامباد»(.)8
الص ّ
الشيخ مفلح بن حسن بن راشد ّ

البحراين يف (أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف
البالدي
وهو ما اختاره
ُّ
ُّ

«الشيخ ،الفقيهّ ،
واألحساء والبحرين)؛ إذ قالّ :
األديب،
العلمة ،احلرب،
ُ

الفهامةّ ،
البحراين»(.)9
يمري
الص ّ
الشيخ مفلح بن حسن ّ
ّ
ّ

الطهراين يف ّ
وقدْ ذكر املح ّقق ّ
الذريعة يف التعريف بكتاب
الشيخ أغا بزرك
ّ

(كشف االلتباس عن موجز أيب الع ّباس) أنّه ّ
يمري،
الص ّ
«للشيخ مفلح بن احلسن ّ

القزويني
الس ّيد حمسن
ّ
تلميذ أمحد بن فهد صاحب املوجز املذكور ...ونسخه ّ
ّ
حممد ّ
حمرم يف ،١٠٠٥
احلل ،كتبه يف احل ّلة ،وفرغ يف اخلميس ّ ١٥
عيل بن ّ
بخط ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

ويف آخره صورة ّ
يمري ،وإنّه فرغ من
الص ّ
خط املؤ ِّلف ،بعنوان :مفلح بن حسن ّ
التأليف يف  ٢٨رمضان .)10(»٨٧٨

املسمة (جواهر الكلامت يف العقود
ويف بداية رسالة املصنّف يف صيغ العقودّ ،

الغني ،مفلح بن حسن
نصه« :وبعد ،يقول العبد الفقري إىل ر ِّبه
واإليقاعات) ،ما ُّ
ّ

يمري.)11(»...
الص ّ
ّ

وهو ما جاء ّأول خمطوطة كتابه (كشف االلتباس عن موجز أيب الع ّباس):

يمري»(.)12
«فيقول الفقري إىل ر ّبه
الص ّ
الغني ،مفلح بن حسن ّ
ّ

الطهراين يف ّ
الذريعة ،حني
وكذا سيأيت بعد قليل ما نقله املح ّقق أغا بزرك
ّ

التعريف بكتاب الشيخ (جواهر الكلامت يف صيغ العقود واإليقاعات)(.)13

ّ
الشيخ عبد اهلل ،ابن ّ
بخط حفيدهّ ،
الشيخ حسني،
ويعضد ذلك ك ّله ما جاء

ابن ّ
يمري؛ فقد نقل صاحب (أنوار البدرين) يف ترمجته ما
الص ّ
الشيخ مفلحّ ،

األول من حترير العالمة ،يف النسخة التي
نصه:
ُ
«وجدت بخ ّطه يف آخر املج ّلد ّ
ّ

وأجزت له روايتَه عنّي ،عن والدي،
الصورة:
ُ
عندنا ،إجازة لبعض تالمذته ،هبذه ّ
الشيخ حسني ،عن والده ،املرحوم ّ
املرحوم ّ
الشيخ مفلح بن حسن.)14(»...

فالصحيح ّ
أن اسم أبيه (حسن) ال (حسني) ،ال س ّيام مع مالحظة
وعىل هذاّ ،

ّ
الكالم األخري لألغا بزرك عن ّ
وخط يد احلفيد ،فام
الرجل نفسه،
خط يد ّ
اخلونساري يف
الرياض ،واختاره
نقله (أمل اآلمل) ،وسار عليه
ّ
ّ
األفندي يف ّ
(روضات اجلنّات) غري تا ّم(.)15

وأ ّما بالنّسبة إىل اجلدّ  ،فقدْ وقع اخلالف بني األعالم أيض ًا يف أنّه راشد أو

رشيد ،وقدْ تقدّ مت كلامهتم يف ذلك ،ويبدو ّ
الصحيح هو (راشد) ال رشيد،
أن ّ
تراث الب�صرة
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الطهراين يف ّ
الذريعة حني التعريف بكتاب
ال س ّيام مع ما نقله املح ّقق أغا بزرك
ّ
املسمى (جواهر الكلامت يف صيغ العقود واإليقاعات)؛ إذ قالّ :
ّ
«للشيخ
الشيخّ ،
ورأيت نسخ ًا أخرىّ ،أوله :احلمد هلل
مفلح بن احلسن بن رشيد بن صالح...
ُ

الغني،
رب العاملني ..وآخره :قدْ فرغ من تعليقة مصنّفه ومؤ ّلفه ،الفقري إىل اهلل
ّ
ّ
يمري»(.)16
الص ّ
مفلح بن حسن بن رشيد ّ

�ضبط اال�سم والن�سب
وأ ّما بالنّسبة إىل ضبط االسم والنّسبة ،فقدْ تك َّلم عن ضبط االسم املح ّق ُق
بضم امليم،
الرجال (تنقيح املقال) ،قائالًُ « :م ْف ِلح:
ّ
املامقاين يف كتابه يف علم ّ
ُّ
()17
وسكون الفاء ،وكرس ّ
الس ّيد
اللم ،بعدها حاء مهملة»  ،ووافقه يف ذلك ّ
الطباطبائي يف رجاله(.)18
ّ

وأ ّما بالنّسبة إىل النّسب ،فقدْ تك ّلم عن ذلك حني التعريف بأمحد بن إبراهيم

ثم الياء
ريّ :
«الص ْي َم ُّ
يمري ،قائالًَّ :
الص ّ
ابن أيب رافع ّ
بالصاد املهملة املفتوحةّ ،
الراء
ثم ّ
ُضم ،والفتح أفصحّ ،
ثم امليم املفتوحة وقدْ ت ّ
الساكنةّ ،
املثنّاة التحتان ّية ّ

ثم الياء؛ نسبة إىل َص ْي َمر ،بلدة بني خوزستان وبالد اجلبل ،أو إىل َص ْي َمر،
املهملةّ ،
قرى عامرة»(.)19
هنر بالبرصة ،عليه ً

كح ْيدَ ٍرَ ،وقدْ ت َُض ُّم
«ص ْي َم ٌرَ ،
ويف (تاج العروس)َ :
ِ
َبني ُخ ِ
وز ْست َ
ص ِة
جل َب ِلَ .
َان وبالد ا َ
وص ْي َم ٌرَ :نْ ٌر بال َب ْ َ
ِ
ص ِة ب َفم َنْ ِر َم ْع ِق ٍل»(.)20
َ
وص ْي َم َر ُة ناح َي ٌة بال َب ْ َ

ميمهَ ،وا ْل َفتْح َأفصح:
ُ
عامرةٌ...،
رى
َعليه ُق ً
َ

وهناك قول ثالث يف (صيمر) التي ينتسب إليها ّ
الشيخ مفلح ،وهو ما احتمله
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

صاحب (أنوار البدرين) ،من أنّه نقل عن البعض من ثقاته وجود منطقة يف قرية

(سلامباد) بالبحرين تُعرف بصيمر ،واحتمل ّ
يمري نسبة إليها ،خصوص ًا
الص ّ
أن ّ
وأنّه مدفون يف تلك القرية كام سيأيت(.)21

املوقف من االحتماالت الثالثة
والصحيحّ :
أن ّ
الصيمري من َص ْي َمر البرصة ،وإليك التفصيل:
الشيخ
َّ
ّ

أ ّما االحتامل األخري ،وهو كونه من قرية صيمر يف البحرين ،فيدفعه الشيخ

الس ّيدُ األمني يف أعيان ّ
الشيعة يف أنّه مل يكن
واضح
شعر
ٌ
ٌ
رصيح نق َله ّ
نفسه؛ إ ْذ له ٌ
ُ
من أهل البحرين ،وإنّام انتقل إليها ونزهلا؛ إذ يقول:
ِ
ٍ
حر ِ
لكن
إلخوان هبا يل مؤمنينا
ين ْ
وما أسفي عىل ال َب َ
()22
ِ
كارهني هلا َف َل ّم
َد َخلنا
كارهينا
َألِ ْفناها َخ َر ْجنا
َ
وكذا ملا حكاه يف (أنوار البدرين) بنفسه ،عن ّ
املاحوزي
الشيخ سليامن
ّ

البحراين ،القريب العهد باملؤ ِّلف؛ ّ
بأن :أصله من َص ْيمر ،وانتقل إىل البحرين،
ّ
وسكن قرية سلامباد(.)23

هذا عالوة عىل ما سيأيت يف ترجيح احتامل كون النّسبة إىل َص ْيمر البرصة.

وأ ّما االحتامل الثاين ،وهو ْ
أن تكون النِّسبة إىل َص ْيمر التي بني خوزستان

الطهراين يف ّ
وبلد اجلبل ،ف ُيبعدها ما ذكره ّ
الذريعة؛ إذ
العلمة املح ّقق األغا بزرك
ّ

يقول يف التعريف بكتاب (غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم)« :وهو من َص ْيمر
ثم انتقل إىل البحرين ،وسكن بقرية سلامباد»(.)24
البرصةّ ،

رب ُه
 -2والد ُت ُه ،ووفا ُت ُه ،وق ُ
تراث الب�صرة

36

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

�أ.م.د .حممود حم ّمد جايد العيدا ّ
ين

عىل حدّ ما راجعته من الكتب التي تك َّلمت عن حياة ّ
الشيخ ُمفلح ،مل أجد

رصح بسنة والدته ،وال بسنة وفاته ،واملعروف أنّه من علامء القرن
أحد ًا قد َّ
التاسع؛ فقدْ انتهى من تأليف رسالته (جواهر الكلامت) سنة ( ،)25()#870ويف

سنة( )#878انتهى من كتابه (كشف االلتباس)(.)26

العاميل أنّه كان معارص ًا للمح ّققّ ،
عيل بن
احلر
عالوة عىل ذلك ،ذكر ّ
الشيخ ّ
ّ

الكركي( .)27وكذا كان من تالمذة املح ّقق ابن فهد ّ
عبد العايل
احلل( ،)28الذي
ّ

ّ
الرابعة والثامنني من عمره(.)29
توف يف ( ،)#841وهو يف ّ

الس ّيد حمسن األمني؛ من ّ
أن وفاته كانت
وعىل هذا ،فيقوى ما ذهب إليه ّ

حدود سنة (.)30()#900

فالصحيح أنّه يف قرية ِس ْلامباد ،يف البحرين ،كام ذكره يف
وأ ّما بالنّسبة إىل قربهّ ،

الصالح،
(أنوار البدرين)؛ إذ قال« :وقربه يف قرية سلامباد من البحرين ،وقرب ابنه ّ
املاحوزي يف ترمجة ّ
الشيخ حسني ،إىل جنبه»( ،)31و َن َق َل عن ّ
ّ
الشيخ
الشيخ سليامن
ّ

حسني ابن ّ
مرة»(،)32
الشيخ ُمفلح قو َله« :وقربه وقرب أبيه يف قرية سلامباد ،وزرهتام ّ
فال ُيعتنى بام ا ُّدعي خالف ًا لذلك(.)33

� -3أ�ساتذ ُة ال�شيخ ال�صيمريّ  ،وتالمذ ُت ُه
الشيخ مفلح من تالمذة ّ
العلمةّ ،
عىل حدِّ ا ِّطالعنا ،فقدْ كان ّ
الشيخ ،العابد،

حممد بن فهد ّ
احلل ،وقدْ تقدّ م ذلك عن
مجال الناسكني ،أيب الع ّباس ،أمحد بن ّ

املصادر.

بل جاء ذلك يف مقدّ مة كتابه (كشف االلتباس)؛ إذ يقول ّأوله« :وبعدُ ،
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

يمريّ :
إن كتاب (املوجز احلاوي
يقول الفقري إىل ر ّبه
الص ّ
الغني ،مفلح بن حسن ّ
ّ
لتحرير الفتاوي) ،من تصانيف شيخنا األعظم ،وإمامنا األعلم ،أيب الع ّباس،
أمحد بن فهد ّ
احلل قدّ س نفسه الزك ّية ،وأفاض عىل تربته املراحم الر ّبانية»(.)34

وأ ّما تالمذته ،فيأيت ابنه الشيخ حسني عىل رأسهم( ،)35وقدْ قيل يف التعريف

به ،أنّه مل ُيعثر له عثرة ،وكان للنّاس فيه اعتقاد عظيم ،وكان مستجاب الدّ عوة،
الكركي ،فأجازه،
كثري العبادات ...،وأنّه تتلمذ عىل والده ،واستجاز من املح ّقق
ّ

له عدّ ة مؤ ّلفات مرموقة ،وقد ّ
توف سنة ( ،)#933وقربه كام تقدّ م يف قرية سلامباد
إىل جنب والده(.)36

وقدْ تقدّ م إجازته لبعض من استجازه ،فراجع.

 -4منزل ُة ّ
ال�صيمريّ العلم ّية
ال�شيخ ّ
يمكن النّظر إىل منزلة ّ
يمري من أكثر من زاوية،
الص ّ
الشيخ الفقيه املح ّقق ّ

لر ّبام يأيت عىل رأسها زاويتان :أوالمها :كلامت املدح الواردة من املح ّققني
الرجل
الص ّ
واملتخصصني ،والثانية :نتاجات ّ
ّ
يمري ،فهي تشهد بمستوى ّ
العلمي ،وإليك هنا بعض الكلامت ،و ُأحيل النظر من زاوية املؤ ّلفات عىل الفقرة
ّ
للرجل من مؤ َّلفات جليلة:
التالية؛ إذ سنعرض فيها بعض ما ّ

العاميلّ :
يمري:
للحر
 -1يف أمل اآلمل
الص ّ
«الشيخ مفلح بن احلسنيّ ،
ّ
ّ
ٌ
فاضلّ ،
وخمترص
ورشح املوجز،
الشائع،
علم ٌة ،فقي ٌه ،له كتب ،منها:
رشح ّ
ُ
ُ
ُ
سمها جواهر الكلامت يف العقود
الصحاح،
ُ
ّ
ومنتخب اخلالف ،وله رسالة ّ
واإليقاعات ،وهي دا ّلة عىل علمه ،وفضله ،واحتياطه»(.)37
تراث الب�صرة
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املاحوزي« :من علامء البحرينّ ،
 -2وعنه يقول ّ
الشيخ،
الشيخ سليامن
ّ

الفقيهّ ،
العلمةّ ،
يمري ...وله التصانيف الفائقة،
الص ّ
الشيخ مفلح بن حسن ّ
موجز
رشح املوجز،
املليحة ،منها :رشح ّ
ُ
الشائع ،وقدْ أجاد فيه وطبق...وله ُ

الشيخ مجال الدِّ ين بن فهد ّ
ّ
أظهر فيه اليدَ البيضاء ...ومنها :كتاب (جواهر
احللَ ،
مليح ،كثري املباحث ،غزير العلم»(.)38
الكلامت يف العقود واإليقاعات)ٌ ،

وذكره -أيض ًا -يف الفهرست الذي أعدّ ه لعلامء البحرين ،ذاكر ًا مجلة من

سنتعرض لذكرها بعد قليل(.)39
مؤ َّلفاته ،التي
ّ

«الشيخ ،الفقيهّ ،
 -3ويف (أنوار البدرين)ّ :
الفهامة،
العلمة ،احلرب ،األديبّ ،

ثم نقل كالم ّ
ّ
املاحوزي،
الشيخ
يمري
ّ
الص ّ
الشيخ ُمفلح بن حسن ّ
البحراين»ّ ،
ّ
ثم قال« :وهذا ّ
الشيخ من رؤساء الطائفة املح ّقة،
الذي نقلناه قبل قليلّ ،
وفتاويه كثرية منقولة مشهورة يف كتب األصحاب ،كاجلواهر ،واملقابيس،
ومفتاح الكرامة ،وغريها»(.)40

ثم قال:
 -4ويف (روضات اجلنّات) ،نقل ما تقدّ م هنا عن (أمل اآلمل)ّ ،

ينرشح
«ورأيت -أيض ًا -من مجلة مصنّفاته...وقدْ اشتمل عىل مسائل مع ّلالت،
ُ
ُ
ٍ
نكات ُّ
الناظر ،كام ذكره املصنّف يف مف َتتَح كتابه
يلتذ هبا
هلا اخلاطر ،وغرائب
ُ
املذكور»(.)41

والس ّيد حمسن األمني ،فقدْ نقال ما تقدّ م من
 -5وأ ّما األغا بزرك
الطهراينّ ،
ّ

أي ر ٍّد ،ما يفهم منه قبوهلام هلا متام القبول(.)42
الكلامت يف مدحه بدون ِّ

بالشيخ حسني ولد ّ
الرياض يف سياق التعريف ّ
الشيخ مفلح« :هو
 -6ويف ّ
ٍ
ٍ
مشهور»(.)43
برشح
الشائع
ووالده من مشاهري العلامء ،وأبوه هذا هو شارح ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

ويف ّ
الذريعة« :القصائدُ املليحةّ :
البحراين،
يمري
الص ّ
للشيخ مفلح بن احلسن ّ
ّ

رصح به ّ
أوردها ّ
الشيخ سليامن بن عبد
الشيخ ّ
الصالح فخر الدِّ ين يف جمالسه ،كام َّ
البحراين ،يف رسالة تاريخ علامء البحرين»(.)44
املاحوزي
اهلل
ّ
ّ

 -5م�ؤلفا ُت ُه الق َّيم ُة
الش ُ
ف ّ
يمري العديدَ من الكتب الق ِّيمة يف جماالت خمتلفة؛ فقدْ كتب
أ َّل َ
الص ُّ
يخ ّ

يف الفقه ،واألصول ،والعقائد ،وحتّى ّ
ثم له العديد من الكتب التي رشح
الشعرّ ،

اخترص فيها تلك الكتب ،حينام كان يشعر بلزوم
فيها ما كتبه عاملقة الف ّن ،أو
َ
الشح واالختصار؛ لالستفادة املثىل من تلك الكتب ،وإليك التفصيل:
ّ
 -1غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم (.)45

وهو الكتاب املاثل للدِّ راسة والعرض ،وسيأيت بعض الكالم عنه يف املطلب

التايل بعونه تعاىل.

 -2التبيينات يف اإلرث والتّوريثات.

وهو رسالة يف الفرائض واملواريث(.)46

 -3أصول الدِّ ين.

يبي فيها أصول الدِّ ين ،وجعلها عىل شكل مسائل(.)47
وهو رسالة خمترصةّ ،

 -4تكفري ابن قرقور.

وهو رسالة خمترصة بكفر ابن قرقور ،وهو من أعيان أهل البحرين ،وكان

ذلك بسبب تالعبه بأمر الدِّ ين احلنيف(.)48

 -5التّنبيه عىل غرائب َمن ال حيرضه الفقيه.
تراث الب�صرة
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مجع فيه فتاوى ّ
الصدوق ،املخالفة لإلمجاع ،واملسائل املرفوضة عند
الشيخ ّ

فقهائنا املتقدّ مني(.)49

 -6جواهر الكلامت يف العقود واإليقاعات.

رسالة علم ّية عميقة وظريفةّ ،
تدل عىل غزارة علم مؤ ّلفها ،وفضله،

واحتياطه ،مدحها ّ
«مليح،
معب ًا عنها بالكتاب ،قائالً:
الشيخ سليامن
ٌ
ُّ
املاحوزيّ ،

غزير العلم»(.)50
كثري املباحثُ ،
ُ

ُ
الزمان.
 -7العقدُ
اجلامن يف حوادث ّ
خمترص من تأريخ
وهو
اليافعي(.)51
ّ
ٌ

 -8تلخيص اخلالف.

خلَّص فيه كتاب اخلالف لشيخ الطائفة
الطويس(.)52
ّ

 -9رسالة يف الطواف(.)53
 -10القصائد املليحة(.)54

الطهراين يف ّ
ديوان شعر ذكره ّ
الذريعة(.)55
الشيخ
ّ

املطلب الثاين :التعريف بكتاب (غاية املرام يف �شرح �شرائع الإ�سالم)
وهو الكتاب املاثل للدّ راسة والعرض ،وهو من مفاخر ما كُتب يف رشح

احلل.
كتاب (رشائع االسالم يف مسائل احلالل واحلرام) ،للمح ّقق ّ ّ

قال يف ّ
ال عن ّ
(الذريعة) نق ً
املاحوزي صاحب (مشايخ
الشيخ سليامن
ّ

الشيعة)« :غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالمّ ،
ّ
للشيخ مفلح بن احلسن

يمري ،املذكور...ذكره ّ
املاحوزي يف عداد علامء البحرين،
الشيخ سليامن
ّ
الص ّ
ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

كبري ،يف جملدين.
وقال :قدْ أجاد يف رشحه ،وطبق املفصلَ َّ ،
وبي الرت ُّددات ،وهو ٌ
أقول :وما رأيتُه بكربالء من النّسخة تاريخ كتابته ( ،)981يف قرب ثالثني

ألف بيتّ ،أوله( :احلمدُ هلل الذي هدانا إىل اإلسالم ،وأنعم علينا بالتكليف

السالم) ،وهو رشح بـ (قال-أقول) عىل مواضع حيتاج إىل
املؤ ِّدي إىل دار ّ
الشح»(.)56
ّ

املاحوزي ما تقدّ م ،بزيادة« :له التصانيف
ويف (أنوار البدرين) نقل عن
ّ

الشائع»(.)57
الفائقة املليحة ،منها :رشح ّ

الشيعة ،فقد احتمل ْ
الس ّيدُ املح ِّقق األمني يف أعيان ّ
أن يكون الكتاب ّأول
وأ ّما ّ

الشائع»(.)58
الشائع ،فقال« :ولع َّله َّأو ُل رشوح ّ
رشح من رشوحات كتاب ّ

ُ
كبري جدّ ًا؛ بالنّظر إىل نقطتني:
صحت،
واحتامل َّ
وهذه كلمة عظيمة لو َّ
صحتها ٌ
األوىل :ما هو املوجود املعروف من رشوحات هذا الكتاب؛ ّ
فإن أقرب رشح
ّ

للشائع ،هو رشح ّ
الشهيد الثاين له بكتابه (مسالك األفهام يف رشح
معروف ّ

رشائع اإلسالم) ،الذي يقول عنه األغا بزرك يف ّ
الذريعة« :وفرغ منه سنة أربع
األول يوم األربعاء لثالث مضت من شهر
وستّني وتسعامئة ،وفرغ من جزئه ّ

الرابع ،الذي رأيتُه ّ
بخط
رمضان سنة إحدى ومخسني وتسعامئة ،وفرغ من جزئه ّ
ّ
العاميل يف أواخر مجادى الثانية سنة ثالث وستّني
عيل الربدو ّيل
الشيخ ّ
ّ
حممد بن ّ

السابع عرش من رجب،
وتسعامئة ،وفرغ منه الكاتب املذكور يف ليلة اخلميسّ ،

سنة سبع وثامنني وتسعامئة»(.)59

مجيع أصول
الثانية :ما ذكره املصن ُ
ضمنه َ
ّف نفسه ّأول كتابه؛ إذ قال« :قدْ ّ

األئمة الكرام ،مع إضافة الفروع ال ّلطيفة ،والتحقيقات
األحكام املشتهرة عن
ّ
تراث الب�صرة
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حمرر ،يفوق عىل اجلامن إذا تش َّطر ،فرغب فيه لتهذيبه
ّ
الشيفة ،بلفظ رائق حسن ّ
عمرت به املدارس،
حرص الطالب ،حتّى
اغب ،واشتدَّ عليه لفصاحته
ْ
ُ
الر ُ
ّ

ُصبت عىل تدريسه املجالس ،وهو مع شدّ ة احتياج النّاس إليه ،وعظم إكباهبم
ون ْ
تعس عىل الطلبة
عليه ،قدْ اشتمل عىل تر ّددات ،ومسائل خالف ّيات ،فر ّبام َّ
َ
فأحببت ْ
أن أعمل له رشح ًا ،كاشف ًا لرت ُّدداته،
سلوك طريقها،
فتعسفوا
ُ
حتقي ُقهاَّ ،

الراغب ،وتعظم
مب ِّين ًا َ
ملبهمه ومشكالته ،مربز ًا لرموزه ونكاته؛ لتزداد به رغبة ّ

بإضافته إليه منفعة الطالب»(.)60

فلو كانت هناك رشوحات قدْ سبقت رشحه ،ألشار إليها رمحه اهلل ،ولقال

أحببت اإلضافة ،أو غري ذلك.
ليست بالكافية ،أو
مثالًّ -إناُ
ْ

ُ
الغر�ض من ت�أليف الكتاب
تعرض لذلك ّأول كتابه بقوله:
وعن غرض املصنِّف من تأليف الكتابّ ،

«أ ّما بعدَّ ،
وواجب؛ لتو ّقف متام نظام
متس احلاج ُة إليه،
ٌ
علم الفقه ممّا ُّ
فإن َ

والسلف املاضون (عليهم رمحة
النّوع عليه ،وقدْ صنَّف فيه العلامء املتقدّ مونّ ،

مطوالت ،وأخرى متبدِّ دة مقترصات ،ومل يرتكوا
اهلل ورضوانه) ،كتب ًا متعدّ دة ّ
شيئ ًا مما ُيتاج إليه من الفتوى والرواياتِ ،
هنضت به أفها ُمهم،
فم ْن أفصح ما
ْ
ِّ
ِ
جرت فيه أقال ُمهم ،كتاب (رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام)،
وأنقح ما
ْ

الزمان ،قدوة
تصنيف اإلمام األكرم ،والفقيه األعظم ،عني األعيان ،ونادرة ّ
واحلق والدِّ ين ،أيب القاسم،
الراسخني ،نجم امل ّلة
ّ
املتقدّ مني ،وأفضل العلامء ّ

الزك ّية ،وأفاض عىل تربته املراحم
احلل (قدّ س اهلل نفسه ّ
جعفر بن سعيد ّ ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

األئمة الكرام ،مع إضافة
ضمنه َ
مجيع أصول األحكام ،املشتهرة عن ّ
الر ّبانية) ،قدْ ّ
ّ

حمرر ،يفوق عىل اجلامن
الفروع ال ّلطيفة ،والتحقيقات ّ
الشيفة ،بلفظ رائق حسن ّ
الراغب ،واشتدّ عليه لفصاحته حرص الطالب،
إذا تش َّطر ،فرغب فيه لتهذيبه ّ
ُصبت عىل تدريسه املجالس ،وهو مع شدّ ة احتياج
حتّى
عمرت به املدارس ،ون ْ
ْ

النّاس إليه ،وعظم إكباهبم عليه ،قد اشتمل عىل تر ّددات ،ومسائل خالف ّيات،
َ
فأحببت ْ
أن أعمل له
سلوك طريقها،
فتعسفوا
ُ
تعس عىل الطلبة حتقي ُقهاَّ ،
فر ّبام َّ

ملبهمه ومشكالته ،مربز ًا لرموزه ونكاته؛ لتزداد
رشح ًا ،كاشف ًا لرت ُّدداته ،مب ِّين ًا َ
فاستخرت اهللَ ،وعملت
الراغب ،وتعظم بإضافته إليه منفعة الطالب،
ُ
به رغبة ّ

وسميته (غاية املرام يف رشح رشائع
هذا الكتاب ،راجي ًا من اهلل جزيل ال ّثوابَّ .

اإلسالم) ،مقترص ًا عىل إنشاء الرت ّددات ،وإيضاح اخلالف ّيات ،من غري إطناب

والروايات ،لئال يم ّله الناظر ،مع إضافة ما يليق يف الباب ،من الفروع
يف األد ّلة ّ
والتنبيهات ،لينرشح له اخلاطر.

الصناعةٌ ،
قليل ما يصحبني من البضاعة،
هذا ،مع ّأن
قصري الباع يف هذه ّ
ُ
اهلشيم ،وإذا ّ
املقيم،
تعذرت املوار ُدُ ،و ِر َد اآلج ُن
لك ْن ،إذا أحملت البالدُ ،ر ِع َي
ُ
ُ
فأسأل اهلل ْ
الصواب ،ويعصمني من اخللل واالضطراب ،وأن
أن يلهمني فيه ّ

الس َ
ائل
جيعله ُجنّة واقية يف املعاد ،ومنفعة باقية للعباد ،إنّه الكريم اجلواد ،يعطي ّ
فوق املراد»(.)61

وقال  يف خامتة الكتاب« :وهذا آخر ما قصدنا إيراده يف هذا الكتاب،

ّ
حممد وآله الطاهرين ،وأنا ألتمس من
رب العاملني،
واحلمد هلل ِّ
وصل اهلل عىل ّ

الصافية ،والعقول الوافية من أهل العلم واالعرتاف ،النظر إليه
أويل األذهان ّ
تراث الب�صرة
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فإن يف زمان
بعني اإلنصاف ،وإصالح ما يتح ّققونه غلط ًا ال يقبل التأويل؛ ّ
ُيستكثر فيه القليل ،و ُيرىض منه باليسري دون اجلليل ،ومع هذا ،فمن نظر إىل

كتايب هذا بعني الفكر واالعتبار ،وأعرض عن التقليد ألهل الفضل واالشتهار،

واتَّبع قول أمري املؤمنني« :ال تنظر إىل َمن قال ،وانظر إىل ما قالّ ،
الرجال
فإن ِّ
َ
فضل هذا الكتاب عىل ما
عرف
بالرجال»،
ُعرف
َ
باحلق ،وال ُيعرف ُّ
ِّ
ت ُ
احلق ِّ
سواه ،وأنّه مل ُيسبق إىل مثل إجياز لفظه وبسط معناه ،واختذه كنز ًا يرجع عند
املهمت عليه؛ ألنّه اشتمل عىل تفصيل جممالت ،وإيضاح
احلاجة إليهِّ ،
ويعول يف ّ

وقرصت
املطوالت،
ْ
مشكالت ،وفتق مرتقات ،وفروع وتنبيهات ،مل تنهض هبا َّ

عنها املقصورات ،فأسأل اهلل ْ
أن يتق ّبله بأحسن قبول ،ويبلغ فيه املأمول ،فإنّه
رب
تعاىل بفضله يقبل اليسري ،وجيازي عليه بالكثري ،ولنقطع الكالم حامدين هلل ِّ
حممد وآله ال ّطاهرين»(.)62
العاملني ،ومص ِّلني عىل ّ

ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 45

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

املبحث الثاين
وال�سباع
بيع امل�سوخ ِّ
ٌ
ٌ
ودرا�سة
عر�ض
املطلب الأ ّول
الطريقة الف ّن ّية لال�ستنباط يف الأحكام الو�ضع ّية
الوضعي؛ إذ هو الع ّينة املختارة من
الكالم ك ّله إنّام هو يف استنباط احلكم
ّ

التكليفي إذا شاء اهلل تعاىل.
كتاب غاية املرام ،ولر ّبام تو ّقفنا يوم ًا يف احلكم
ّ

فإن من ّ
ولكي نح ِّقق اهلدفَّ ،
اللزم الكالم بالتفصيل عن عمل ّية االستنباط

املنضبطة ،كام يامرسها الفقيه ،فنعرض ما جاء يف الكتاب عىل طبق هذه الطريقة،

يمري الفقيه.
الص ّ
فيتح ّقق االستعراض ،ونقف عىل مقدار الرباعة التي يتمتّع هبا ّ

الو�ضعي
الطريقة الفن ّية لال�ستنباط ومراحلها الك ّل ّية يف احلكم
ّ
تنبي ٌه مه ّم
وينبغي التنبيه هنا عىل ّ
أن الكالم إنّام هو يف اهليكل ّية العا ّمة واخلطوط العا ّمة

لعمل ّية االستنباط ،ال يف جزئ ّيات ّ
متر هبا هذه العمل ّية؛
كل مرحلة من املراحل التي ّ
فإن ذلك تابع خلصوص ّيات ّ
ّ
كل مسألة يبحث الفقيه عن حكمها ،فنقول:
تراث الب�صرة
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ّ
الشع ّية بكال نوعيها :ما كان بغرض تشخيص
إن عمل ّية استنباط األحكام ّ

الوضعي ،تابعة لطريقة فنّ ّية
التكليفي ،وما كان بغرض تشخيص احلكم
احلكم
ّ
ّ

مشخصة ومرتّبة وهيكل ّية ثابتة جيب ْ
ّ
أن تتّبع يف
خاصة ،ذات مراحل ك ّل ّية
دقيقة ّ

ّ
كل عمل ّية استنباط ّية منضبطة ،بخالف ما قدْ ّ
املتخصص.
يتوهه غري
ِّ

ولنذكر األد ّلة عىل الطريقة الفنّ ّية التي سنستعرضها بصورة عا ّمة ،حميلني

الكالم التفصييل عىل حم ِّله.

واألد ّلة عىل ذلك ما يأيت:

 -1مالحظة اهلدف من عملية االستن ّباط ،ووظيفة الفقيه ومسؤول ّيته،

حجة رشع ّية.
واملطلوب منه من خالهلا؛ إذ هو تشخيص موقف ّ
الشيعة طبق ّ

 -2علم األصول ،والقواعد العا ّمة التي يقدِّ مها للفقيه لكي تكون أدواته

التي يستفيد منها يف ممارساته الفقه ّية؛ إذ هذا العلم هو املسؤول عن حتديد
مراحل عمل ّية االستنباط ،وترتيبها ،كام سنرى بالتفصيل.

 -3واقع عمل ّيات االستنباط التي نراها يف اآلالف من الكتب االستدالل ّية

مر تاريخ الفقه والفقاهة؛ إ ْذ هي شاهدة بام نحن فيه .نعم ،البدّ من النظر
عىل ّ
متخصصة للوقوف عىل ذلك.
بعني
ِّ

مفصلة يف مواضيع خمتلفة،
 -4كلامت كثرية منتثرة هنا وهناك خالل مطالب ّ

نتعرض لبعضها خالل البحث.
كام لر ّبام ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

النقطة الأوىل� :إمكان النظر �إىل عملية اال�ستنباط من زاويتني
خمتلفتني
وقبل الدخول يف مراحل عمل ّية االستنباط ،وترتيب مراحلها ،وتسلسلها،

والوقوف عىل الطريقة التي تتفاعل فيها يف ما بينها لتختلف النتيجة النهائية،
إليك هذه النقطة املنهجية الفنية الغاية يف األمهية؛ بحيث يتضح هبا الكثري من
اإلشتباهات ،ويزول فيها الكثري من الضباب ّية وسوء الفهم ،ال س ّيام من قبل َمن

ال خربة له يف عامل الفقه والفقاهة واالستنباط.

منطقي (�سري
الزاوية الأوىل :زاوية كون عمل ّية اال�ستنباط عمل ّية تفكري
ّ
العلمي)
البحث
ّ
املقصود هبذه الزاوية :النظر إىل عمل ّية االستنباط من زاوية كوهنا عمل ّية

يمر هبا الفقيه خالل ممارسته لعمل ّية تشخيص املوقف
تفكري
منطقي منضبطّ ،
ّ
إزاء املسألة ّ
عي إزاء
للسؤال عن املوقف ّ
الش ّ
تعرضه ّ
حمل البحث ،من بداية ّ

متر هذه
تلك املسألة ،أو اختياره للبحث فيها ،وانتهاء بتشخيصه هلذا املوقف؛ إذ ُّ

ّ
مشخصة حمدّ دة مرتتّبة ترتيب ًا منطق ّي ًا عقالن ّي ًا منضبط ًا ،تفرضه
املامرس ُة بمراحل
كام قلنا -الظروف العلم ّية املنطق ّية الفنّ ّية املوضوع ّية ،أعني :اهلدف من ممارسةعملية االستنباط من جهةِ ،
والعلم املرجع يف هذه العمل ّية من جهة ثانية :أي:
ّ

علم األصول.

تصور ّ
علمي
أن العمل ّية عمل ّية بحث
جمرد ّ
ّ
ويكفي إلثبات أصل املرحل ّية ّ

علمي بال تشخيص مسبق ملراحله؟!
املتخصص ،وهل يوجد بحث
يزاوهلا
ِّ
ّ
تراث الب�صرة
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«حجة �شرع ّية»
الزاوية الثانية :زاوية كون عمل ّية اال�ستنباط �إفتاء طبق ّ
(ت�سل�سل احلجج ال�شرع ّية)
الزاوية الثانية التي يمكن النظر من خالهلا إىل عمل ّية االستنباط ،فهي
وأ ّما ّ

احلجة يف
احلجة والدّ ليل الذي يستند إليه الفقيه يف فتواه؛ بحيث يكون هو ّ
زاوية ّ
ما بينه وبني ر ّبه.

املنطقي الفن ّّي املنضبط بني احلجج واألد ّلة التي
نعني هنا بالدِّ ّقة :الرتتيب
ّ

يمكن ْ
أن تكون مستند ًا صحيح ًا معترب ًا رشع ًا للفقيه يف تشخيص املوقف ،وهو
ما اعتدنا سامعه وعهدنا العمل به من اجلميع يف علم األصول وعلم الفقه؛

من تقديم للحجج بعضها عىل بعض حسب الظروف واحلاالت املختلفة ،من
الفقاهتي «غري املحرز»،
االجتهادي «املحرز» عىل الدليل
قبيل :تقديم الدليل
ّ
ّ

العميل
اخلاص واملق ّيد عىل العا ّم واملطلق ،ومن قبيل :تقديم األصل
ومن تقديم
ِّ
ّ
مستقر
الروايات املتعارضة تعارض ًا غري
ّ
بي ،ومن قبيل تقديم ِّ
السببي عىل املس ّب ّ
ّ
ٍ
بعض؛ وفق ما يتبنّاه الفقيه يف بحوثه األصول ّية املختلفة.
مستقر بعضها عىل
أو
ّ

أن مسري عمل ّية االستنباط من ٍّ
املهم االلتفات هنا ،إىل ّ
كل من الزاويتني
ومن ّ

خيالف مسريها من الزاوية األخرى ويعاكسه يف اإلجتاه متام ًا؛ فبينام سرتى ّ
أن هذا
العميل اجلاري يف املسألة ّ
حمل
املسري طبق الزاوية األوىل سيبدأ من تنقيح األصل
ّ
أن مسريها طبق الزاوية الثانية سينتهي هبذه املرحلة؛ بمعنىّ :
البحث ،سنرى ّ
أن

العميل وما يقتضيه إال يف هناية املطاف طبق ًا للزاوية
الفقيه لن يعتمد عىل األصل
ّ
الثانية ،ويف حالة فقدان الدليل املحرز عىل خالف هذا املقتىض ،وهو ما سيأيت

بالتفصيل.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

أن الذي ينبغي االنتباه إليه يف املقام ،هو ّ
إال ّ
أن االختالف يف االجتاه بني

السريين املتقدِّ َمي ِّ
الذكر ،ال يعني أبد ًا التصادم والتضاد والتخاصم بينهام ،بل
ّ
السريين يف خدمة هدف واحد ،هو اهلدف من املامرسة الفقه ّية ،أال وهو
كال َّ

الرشعي من املسألة ّ
حمل البحث ،وهو ما ستشاهده يف ما يأيت
تشخيص املوقف
ّ
ب ِّين ًا واضح ًا بعونه تعاىل بالتفصيل.

الو�ضعي للمعاملة
النقطة الثانية :مراحل عمل ّية ا�ستنباط احلكم
ّ

الوضعي للمعاملة طبق الزاوية األوىل
ّأوالً :مراحل عمل ّية استنباط احلكم
ّ

الوضعي للمعاملة طبق الزاوية األوىل،
ولنبدأ ببيان عمل ّية استنباط احلكم
ّ

يمر هبا تفكري الفقيه منذ نقطة البداية واالنطالق ،وحتّى
وما هي املراحل التي ّ

نقطة االنتهاء بتشخيص ذلك املوقف ،سواء أكان احلكم ،أم الوظيفة العمل ّية

جتاهه ،كام تع ّلمنا يف علم األصول من معنى هذين املصطلحني؟

عميل ،فإنّنا
وبام أنّه لن يمكن بيان املراد بصورة واضحة جدّ ًا إال بمثال
ٍّ

أن الفقيه أراد ْ
سنفرتض ّ
أن يستنبط حكم بيع املسوخ مثالً-وهو ما سيأيت معناه

يمري يف
الص ّ
بالتفصيل ،ولكن فلنأخذ (الفيل) ُأنموذج ًا؛ ألنّه الوارد يف كالم ّ
الص ّحة والبطالنّ -وإن الكالم ك ّله هنا
الع ِّينة املختارة -من حيث الوضع
ِّ
سيكون افرتاض ّي ًا من أجل التوضيح.

العملي اجلاري يف امل�س�ألة حم ّل
املرحلة الأوىل :ت�شخي�ص مقت�ضى الأ�صل
ّ
البحث
الرشعي ،فإنّنا
احلجة عىل احلكم
ّملا كان اهلدف من االستنباط تشخيص
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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َّ
لشخص لنا املرحلة األوىل من مراحل عمل ّية
لو رجعنا إىل علم األصول،
العميل اجلاري يف املسألة ّ
حمل البحث؛
االستنباط ،وأنّه تشخيص مقتىض األصل
ّ
الشك يف احلكم اآلن ،ومرجع ّ
ودليل األصول واضح؛ إذ َّ
ّ
الكل
إن الفقيه يعيش

ّ
العميل.
الشك هو األصل
يف حالة
ّ

الص ّحة والفساد هو «أصالة
واألصل
األويل يف املعامالت من حيث ّ
العميل ّ
ّ

الفساد».

التمسك بأصالة الفساد وجرياهنا يف املقام ،كام يأيت:
وتقريب
ّ

بعد إجراء املعاملة (البيع) يف ما نحن فيه عىل الفيل مثالًّ ،
نشك يف حدوث

السلعة (الفيل) إىل املشرتي،
النقل واالنتقال يف متع ّلق البيع ،فهل انتقلت ّ
وخرجت عن ملك ّية البائع؟ وهل انتقل الثمن من ملك ّية املشرتي إىل ملك ّية

البائع ،أم ال؟ لو شككنا يف حدوث ذلكّ ،
فإن األصل (االستصحاب) يقتيض
السابقة التي ال ننقضها ّإل باليقني ،واملفروض
عدم احلدوث ،فهو احلالة املتي ّقنة ّ

الص ّحة وعدمها.
أنّنا -اآلن -ونحن يف بداية الطريق شاكّون يف ّ

متسكنا يف املقام بام جعله ّ
حجة يف احلالة التي يعيشها
الشارع ّ
وكام ترى ،فإنّنا ّ

الفقيه ،وهي ّ
العميل ،ومقتضاه الفساد.
واحلجة يف هذه احلالة هي األصل
الش ّك،
ّ
ّ

الفقهي ،فهي تبدأ أبد ًا
هذه بداية الطريقة املنطق ّية لعمل ّية االستدالل
ّ
العميل اجلاري يف املسألة ّ
حمل البحث ،وهو ما
باالنطالق مما يقتضيه األصل
ّ
تشهد به كلامهتم الغاية يف الكثرة؛ قال املح ِّقق
اخلوئي يف بعض املوارد:
ّ
«وحيث ّ
أن تعارضهام باإلطالق ،فيتساقطان ،فنبقى نحن ومقتىض القاعدة
واألصل اجلاري يف املقام ،وهو يقتيض ،)63(.»...وغريه كثري ملن راجع(.)64
ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 51

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

املرحلة الثانية :البحث عن دليل عا ّم �أو مطلق على خالف مقت�ضى الأ�صل
العملي
ّ
وبعد أن اتّضحت املرحلة األوىل من مراحل عمل ّية االستنباط ،واتضح ّ
أن

العميل وأصالة الفساد ،و ّملا
الفتوى هي بطالن املعاملة طبق ًا ملقتىض األصل
ّ

حجة معتربة رشع ًا»ّ ،
فإن
كنّا الزلنا يف ممارسة عمل ّية البحث عن «فتوى طبق ّ
املنطق والعقل وعلم األصول يقتضيان سؤاالً بسيطا يف املقام ،وهو :هل يمكن

للفقيه -اآلنْ -
العميل املزبور ما دام هو األصل
أن يفتي بالفساد بمقتىض األصل
ّ
اجلاري يف املرحلة األوىل من مراحل عمل ّية االستنباط؟

ونالحظ ّ
منطقي اقتضته طبيعة احلالة التي يعيشها
السؤال املتقدِّ م سؤال
ّ
أن ّ

هدى وال بصرية.
الفقيه ،وليست أمر ًا ارجتال ّي ًا عىل غري ً

املنطقي املتقدّ م نجدها يف علم األصول؛ فهو املرجع يف
السؤال
ّ
وجواب ّ

املقام ،ولو رجعنا إىل هذا العلم ،لكان اجلواب واضح ًا كام تع ّلمناه؛ إ ْذ نعرف
مجيع ًا ّ
حجة ّإل يف حالة حت ّقق موضوعه ،وموضوعه
أن األصل
العميل ال يكون ّ
ّ
الواقعي»ّ ،
كام يعرف اجلميع هو ّ
التمسك باألصل
وإل ،كان
«الش ّك يف احلكم
ّ
ّ
حجة رشع ّية والعياذ باهلل(.)65
واإلفتاء عىل طبقه خطأ فاحش ًا ،وإفتاء بغري ّ

الكلمة املتقدّ مة عىل اختصارها ،تعنيّ :
أن املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية

العميل،
االستنباط فنّ ّي ًا ورشع ّي ًا ،هي البحث عن دليل يرفع موضوع األصل
ّ

«صحة» املعاملةْ ،
توافر هكذا دليل ،تركنا
فإن
ليثبت خالف مقتضاه ،أعني:
ّ
َ

الص ّحة؛ إذ مع
مقتىض األصل
العميل ،ورصنا لو كنّا نحن واملرحلة الثانية إىل ّ
ّ
االجتهادي الرافع ّ
للش ّك ،كيف تصل النوبة إىل مقتىض األصل
الدليل املحرز
ّ
تراث الب�صرة
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العميل؟!
ّ

وبناء عىل هذا الذي تقدّ مّ ،
فإن املرحلة الثانية ،هي البحث عن دليل حمرز

صحة املعاملة.
حجة عىل خالف مقتىض األصل
العميل ،ليثبت ّ
ّ
ّ

أن ما ينبغي االلتفات إليه ونحن نصل إىل هذه املرحلة الثانية ،هو ّ
إال ّ
أن الفقيه

العميل ،وإنّام
أي دليل عىل خالف مقتىض األصل
يف هذه املرحلة ال يبحث عن ّ
ّ
خاص من األد ّلة؛ إذ إنّه يبحث عن دليل «مطلق» أو «عام» عىل
يبحث عن نوع
ّ

املتخصصني باسم «العا ّم
املسمى يف كلامت
العميل ،وهو
خالف مقتىض األصل
ّ
ّ
ّ
الفوقاين» الكلمة الواضحة جدّ ًا يف تقدّ م هذه املرحلة عىل
الفوقاين» ،و«العموم
ّ
ّ
غريها من املراحل الثالثة القادمة.

يصحح املعاملة ّ
ويأيت هنا دور ّ
حمل البحث (بيع الفيل) يف
كل دليل حمرز
ّ

كالمنا حسب ما فرضنا بعمومه أو إطالقه ،أي :بعنوان «البيع» وما له من
ٍ
تراض مثالً» ،وهو ما
مشت ّقات ،أو بعنوان «العقد» مثالً ،أو عنوان «التجارة عن

الص ّحة وإطالقاهتا ،سواء أكانت قطع ّية أم ال.
نسميه بعمومات ّ
ِّ

والروايات الرشيفة الدا ّلة عىل
والذي يذكر هنا عادة هو اآليات الكريمة ّ

يسموهنا األد ّلة اإلمضائ ّية العا ّمة،
ّ
صحة املعاملة بعمومها أو إطالقها ،تلك التي ّ

يصح أو يبطل من املكاسب بعنواهنا العا ّم
وردت كضابطة ملا
وهي األد ّلة التي
ْ
ّ
الواسع جدّ ًا ،كقوله سبحانه وتعاىل يف اآلية ( )275من سورة البقرة املباركة:
ِ
ين
َ
و َأ َح َّل اهللُ ا ْل َب ْي َع ،وقوله يف اآلية ( )1من سورة املائدة املباركةَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود ،وقوله أيض ًا يف اآلية ( )29من سورة النّساء املباركةَ  :يا
ُ
ْ
َ
ِ
ُون ِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
اض،
ين َآمنُوا ال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأ ْن َتك َ
َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

صحة البيع
وقوله « :الب ِّيعان باخليار ما مل يفرتقا»( ،)66وغريها ،الواردة يف ّ

ونفوذه.

نكات منهجية ف ّن ّية دقيقة ال ب ّد من ال ّتنبيه عليها يف املقام
وهنا نكات منهج ّية فنّ ّية دقيقة ال بدّ من التنبيه عليها:

األوىل :اشرتاط انطباق عناوين العمومات واإلطالقات

من الواضحّ :
أن جريان العمومات واإلطالقات يف املرحلة الثانية مرشوط

بتح ّقق العنوان املأخوذ يف العا ّم أو املطلق عىل املعاملة ،كالبيع والتّجارة عن
ٍ
تراض أو العقد مثالً ،وأ ّما مع عدم إحراز ذلكّ ،
فإن املورد يكون مما ال يزال

العميل الذي يقتيض الفساد.
حتت مقتىض األصل
ّ

ٍ
وعىل هذا ،فال بدّ من التحقيق يف معنى وحقيقة ّ
واحد من العناوين التي
كل

الص ّحة وإطالقاهتا ،وما يقال هنا ،هو ّ
أن حقيقة «البيع» ال
ُأخذت يف عمومات ّ
تتح ّقق خارج ًا ّإل يف حالة كون املبيع «ماالً» رشع ًا ،وهو ما ال يصدق إال بوجود

«الفائدة املح ّللة املقصودة» يف اليشء ،فإذا وجدت هذه الفائدة ،كان اليشء ماالً

صحة املعاملة» باملعنى الذي أرشنا إليه يف ما
نسميه «مقتيض ّ
رشع ًا ،وحت ّقق ما ِّ
تقدّ م ،من ّ
الص ّحة وإطالقاهتا،
أن املورد يكون مشموالً يف هذه احلالة لعمومات ّ
اجلارية يف املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية االستنباط ،لينقطع بذلك العمل

صحة املعاملة هلذه العمومات.
باألصل
العميل ،لتكون النتيجة ّ
ّ
والكالم نفسه يف قوله تعاىل :ال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل ،الذي ُيعدُّ
إرشاد ًا إىل اشرتاط املال ّية يف املبيع.
تراث الب�صرة
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فإذا انطبق عنوان «البيع» مث ً
ال عىل بيع الفيل النّجسة ،وذلك بوجود الفائدة

ٍ
تراض» ،أو غريها من
املح ّللة املقصودة ،أو عنوان «العقد» أو «التجارة عن

العناوين املأخوذة يف العمومات واإلطالقات عىل فرض وجودها ،جرت

بالص ّحة هلذه األد ّلة
هذه العمومات واإلطالقات ،لتكون النتيجة هي الفتوى ّ
املحرزة ،قطع ّية كانت أو غري قطع ّية.

الثانية :الفائدة املح ّللة املقصودة وتأثريها عىل عمل ّية االستنباط

وكام ترىّ ،
مكون من ركنني (عنرصين)
فإن تعبري «فائدة حم ّللة قصودة»َّ ،

جيء هبام وصف ًا للفائدة ،ومها« :املح ّللة» ،و«املقصود».

األول ،فال ّ
الرجوع فيه إىل ّ
الشارع؛ فهو املرجع
الركن ّ
شك يف لزوم ّ
أ ّما ّ

الوحيد يف كون فائدة ما حم ّللة أم ال.

الركن الثاين ،فاملقصود به ْ
مهمة ك ّل ّية بحيث يميل نوع
أن تكون الفائدة ّ
وأ ّما ّ

العقالء إىل اقتناء العني بسبب هذه الفائدة.

الركن هو نوع العقالء؛ فهم
وعىل هذا ،فاملرجع يف تشخيص حت ّقق هذا ّ

مهمة أم ال.
املقياس يف كون فائدة ما ّ

أن احلقيقة هي ّ
ال يف العبارة املتقدِّ مة ،لوجدنا ّ
ّإل أنّنا لو تأ ّملنا قلي ً
أن املرجع

األولّ ،
الركن الثاين هو ّ
كل ما يف
الركن ّ
الشارع أيض ًا ،كام كان يف ّ
يف حت ّقق هذا ّ
األمرّ ،
أن ّ
مه ّية.
أقر ما عليه العرف والعقالء يف تشخيص األ ّ
الشارع ّ

وعىل هذا ،فالقاعدةّ :
إن نوع العقالء معترب رشع ًا ما مل ّ
يتدخل الشارع بنفسه

لينقض ما هؤالء عليه .فانتبه.

مه ّية ،وهي:
ما تقدّ م أخري ًا ،سيفتح الباب عىل معلومة فنّ ّية أخرى غاية يف األ ّ

ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 55

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

أن املرحلة ال ّثانية كام قلنا ْ
ّ
وإن كانت ما تقدّ م ،وهي البحث عن «عمومات
أن الفقيه لو بحث ومل جيدها جارية يف املسألة ّ
صحة املعاملة» ،إال ّ
حمل
وإطالقات ّ

بحثه؛ وذلك بأن بحث ووجد ّ
أن نوع العقالء ال يعتربون فائدة ما «مقصودة»،
ّ
بأي حال من األحوال انتهاء عمل ّية االستنباط واحلكم بعدم
فإن هذا ال يعني ّ

الص ّحة؛ بل ال بدَّ عليه من ْ
أن يطوي املراحل التالية هلذه العمل ّية؛ إذ يبقى احتامل
ّ
الشارع وحكمه بكون فائدة ما من فوائد العني ّ
ّ
تدخل ّ
حمل البحث مقصودة عن
أحد طريقني:

بأن ّ
التدخل املبارش :وذلك ْ
ّ
مهمة مقصودة.
األول:
ّ
يدل دليل عىل كون املنفعة ّ
بأن ّ
الثاين :غري املبارش :وذلك ْ
يدل دليل يف ما سيأيت من املرحلة الرابعة عىل

صحة بيع العني التي حكم العقالء بعدم كوهنا ذات فائدة مقصودة.
ّ

ويف الطريقتني ،ال يعني ّ
تدخل ّ
الشارع كام قلنا تنازالً عن اشرتاط املنفعة

جمرد ّ
تدخل من قبله يف بعض األحيان يف حتديد نوع
املقصودة يف العني ،وإنّام هو ّ

الفائدة التي حيكم عليها بكوهنا مقصودة.

الص ّحة
وأ ّما الدليل عىل كون البحث عن جريان أو عدم جريان عمومات ّ

وإطالقاهتا هي املرحلة الثانية ،فقدْ تقدّ م إمجاالً؛ إذ هو مقتىض اهلدف من عمل ّية
االستنباط ،وهو قرار علم األصول ،وكذا هناك -طبع ًا -استقراء الواقع من

عمل ّيات االستنباط من الفقهاء الفحول بمختلف طبقاهتم؛ يكفي يف إثبات

ذلك مالحظة مصطلحني متّفق عليهام بينهم كام تقدّ م ،ومها :مصطلح «العا ّم
الفوقاين» ،ال ّلذان ُيعدّ ان من املصطلحات ّ
الشائعة
الفوقاين» ،ومصطلح «العموم
ّ
ّ
بينهم يف خمتلف ما يامرسونه من عمل ّيات استنباط ،عندما يواجههم تعارض
تراث الب�صرة
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خاصني يف مورد من املوارد؛ حيث تكون النّوبة عندهم يف حالة تعارض
بني ّ
الرجوع إىل هذا العا ّم ،ما يعني ّ
بكل وضوح كونه هو
ّ
اخلاصني وتساقطهام هو ّ
املرجع واملرحلة التي تسبق مرحلة التعارض هذه(.)67

اخلاصني هو العا ّم ،كام يف
وكذا تعبريهم بكون املرجع بعد التساقط يف
ّ
اخلوئي« :وعىل تقدير التعارض والتساقطُ ،يرجع إىل العمومات
قول املح ّقق
ّ
عرفت ذلك ك َّله يف ما تقدّ م»(.)68
صحة العقود ،وقدْ
َ
واملطلقات الدا ّلة عىل ّ

والكلامت املشاهبة كثرية غاية يف الكثرة عن فطاحل عمل ّيات االستنباط

واالستدالل(.)69

ينبغي التنبيه عىل ّ
تسمى يف كلامهتم بمرحلة مقتيض
أن هذه املرحلة الثانية ّ

الص ّحة؛ ّ
صحة املعاملة ،وهي البيع يف
فإن املنفعة املح ّللة املقصودة هي مقتيض ّ
ّ
ما نحن فيه.

ال�ص ّحة و�إطالقاتها
املرحلة الثالثة :البحث عن ِّ
خم�ص�ص �أو مق ِّيد لعمومات ّ
وتبي
وبعد أن اتّضحت املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية االستنباطَّ ،
ّ
الص ّحة وإطالقاهتا برشطها
أن الفتوى هي
صحة املعاملة طبق ًا لعمومات ّ
ّ
حجة معتربة
ورشوطها ،و ّملا كنّا الزلنا يف ممارسة عمل ّية البحث عن «فتوى طبق ّ

رشع ًا»ّ ،
عي لنا املرحلة
فإن املنطق والعقل يقتضيان إعادة ما تقدّ م من سؤال ّ
الثانية املتقدِّ مة من مراحل عمل ّية االستنباط ،وهو :وهل يمكن للفقيه -اآلن-
ْ
بالص ّحة اعتامد ًا عىل تلك العمومات واإلطالقات؟
أن ُيفتي ّ

املنطقي املتقدِّ م نجدها يف علم األصول أيض ًا ،ل ُيجيبنا -بعد
وجواب السؤال
ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

األخذ بالنّظر إىل اهلدف من عمل ّية االستنباطّ -
«حج ّية» العا ّم واملطلق فرع
بأن
ّ
املخصص واملق ِّيد()70؛ ّ
وإل ،كان هذان األخريان متقدِّ مني؛ تقدّ م
عدم وجود
ِّ
القرينة عىل ذهيا كام ُح ِّقق يف هذا العلم ،ما يعنيّ :
أن املرحلة التالية من مراحل

الص ّحة
عمل ّية االستنباط ستكون :البحث عن
املخصص واملق ِّيد لعمومات ّ
ِّ

وإطالقاهتا ،ويف احلقيقة ،البحث هنا عن وجود أو عدم وجود مانع يمنع من

عمل املقتيض السابق.

ْ
والسنّة،
فإن بحثنا عن
ِّ
املخصص واملق ِّيد بأنواعه األربعة الرئيسة (الكتابُّ ،

واإلمجاع ،والعقل) ،وفرضنا أنّه كان موجود ًا ،كام لو كان يف رواية مثالً« :من

السحت ثمن الفيل» ،أو «ثمن املسوخ» ،ولنفرض أنّه ٌّ
دال عىل البطالن ،فهذا
ُّ
احلج ّية -عىل العا ّم واملطلق ،كام نعلم.
احلديث متقدّ م -من حيث ّ

منطقي هنا أيض ًا ،وهو:
ما وصلنا إليه من نتيجة ،يعني :لزوم طرح سؤال
ّ

املخصص واملق ِّيد طبق هذين ،بالبطالن؟
وهل ُيفتي الفقيه -اآلن -وقدْ وجد
ِّ

للمخ�ص�ص �أو املق ِّيد
املرحلة الرابعة :البحث عن الدليل املعار�ض
ِّ
يعي املرحلة الرابعة من مراحل عمل ّية االستنباط؛ إذ
السؤال
السابق ِّ
املنطقي ّ
ّ
ّ

األصول يقولْ :
ّ
إن كان
مرة أخرى إىل علم األصول ،لنسمع
البدّ من الرجوع ّ

أن تُفتي بهّ ،
حجة ،أمكن لك ّأيا الفقيه ْ
وإل ،فال.
هذا
«املخصص واملق ِّيد» ّ
ِّ
حجة؟
السؤال اآلخر حت ًام :متى يكون ّ
ويأيت ّ

فيأيت اجلواب من علم األصول أيض ًا :إن كان تا ّم ًا داللة وسند ًا.

ويأيت هنا عمالن للفقيهّ ،أوهلام :التأكّد من كون هذا الدّ ليل تا ّم ًا سند ًا ودالل ًة
تراث الب�صرة
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غض النظر عن وجود أو عدم وجود املعارض ،فهل هذا الدليل تا ّم يف نفسه؟
مع ِّ
ْ
خمصص أو مق ِّيد يف البني ،لتبقى
أي ِّ
فإن مل يكن تا ّم ًا ،فهذا يعني :عدم وجود ّ

العمومات واإلطالقات هي املرجع يف الفتوى ،وأ ّما إذا افرتضنا أنّه تا ّم يف نفسه،

املهمة الثانية للفقيه يف هذه املرحلة ،وهي :البحث عن وجود أو
تصل النّوبة إىل ّ
عدم وجود معارض هلذا احلديث يف مورده ،وهو بيع الفيل ،وهذا البحث يم ِّثل
الفقهي ،حيث البحث
املرحلة الرابعة من املراحل املنطق ّية من عمل ّية االستدالل
ّ

الفوقاين.
عن دليل معارض غري العا ّم
ّ

جموز لبيع الفيل ،كام لو كان
ولو افرتضنا وجود هكذا دليل معارض ِّ

والسند مث ً
ال عىل سبيل الفرض ال غري« :ال بأس ببيع
يف رواية تا ّمة الدّ اللة َّ

الروايات الواردة يف املقام ،فيقع التعارض
الفيل» أو «املسوخ» ،أو غريه من ّ
ٍ
حينئذ بني الدّ ليلني األخريين« :الدّ ليل املفروض يف املرحلة الثالثة ،والدليل

األخري املفروض يف املرحلة الرابعة» ،ومها ما ُيقصد عادة بام تقدّ م من مصطلح

الص ّحة وإطالقاهتا املقصود من مصطلح «العموم
«اخلاصني» ،لتكون عمومات ّ
ّ

الفوقاين» كام تقدّ م ،فننتقل بذلك إىل املرحلة اخلامسة من مراحل عمل ّية
ّ
االستنباط ،وهي مرحلة تعيني املوقف من التعارض الواقع.
وقدْ رأينا ْ
أن تعيني املرحلة الرابعة مل يكن عم ً
ال اعتباط ّي ًا ارجتال ّي ًا أيض ًا ،شأنه

يف ذلك شأن تعيني املراحل املتقدّ مة ،وإنّام كان عم ً
ال اقتضته طبيعة املرحلة التي
وصلها الفقيه يف رحلته نحو القيام بوظيفته ،وحتقيق هدفه ،وتعيني الفتوى

ٍ
حجة ،كام هو احلال تا ّم ًا يف تعني املرحلة اخلامسة التالية.
بدليل ّ

ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 59

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

املرحلة اخلام�سة :ت�شخي�ص املوقف من التعار�ض
(الروايات كام هو املفروض يف املقام
وملا كنّا نعيش حالة تعارض بني األد ّلة ّ

والغالب يف غريه)ّ ،
املتعي يف مثل هذه احلالة اخلوض يف تشخيص املوقف
فإن
َّ

من التعارض ،العمل الذي هو من اختصاص علم األصول وما ين ّقحه الفقيه
األصو ّيل فيه ،لنجده يقول :ال بدّ من تشخيص نوع التعارض ّأوالً وقبل ّ
كل

يشء؛ ْ
«مستقر ًا» ،أعملنا قواعده التي يرتضيها األصو ّيل ويبني عليها،
فإن كان
ّ

ثم خمالفة العا ّمة ثاني ًا مثالً،
من إعامل ِّ
املرجحات ّأوالً ،من موافقة الكتاب ّأوالًّ ،
فرجحت ك َّفة
املرجحاتَّ ،
أو ما يذهب إليه املجتهد يف املقام ،فإن نفعتنا تلك ِّ
ٍ
املجوزة؛
رجحنا الرواية
ِّ
واحد من املتعارضني ،كان العمل عىل طبقه ،كام لو َّ
باعتبارها موافقة للكتاب والعمومات القرآن ّية التي ذكرناها يف املرحلة الثانية
ٍ
صحة البيع يف ما نحن فيه؛
مثالً ،وعىل سبيل الفرض ،وكانت النتيجة حينئذ هي ّ
للعمومات واإلطالقات اجلارية يف املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية االستنباط؛
بعد ْ
وللخاص اجلاري
املخصص واملق ِّيد (املانع) بالتعارض وقوانينه،
أن سقط
ِّ
ِّ

يف املرحلة الرابعة من مراحل تلك العمل ّية أيض ًا؛ بعد تقدّ مه عىل معارضه

بموافقته للكتاب.

الرواية املانعة عىل سبيل الفرض ليس ّإلّ ،
فإن النتيجة
وأ ّما إذا ِّ
رجحت ك ّفة ّ

ستكون املنع من البيع ،وعدم نفوذه؛ هلذه الرواية املانعة؛ باعتبارها ستق ِّيد
وختصص اإلطالقات والعمومات التي ذكرناها يف املرحلة الثانية من مراحل
ِّ
ِّ
الص ّحة اجلاري يف
اخلاص
عمل ّية االستنباط ،وسقوط معارضها
الدال عىل ّ
ّ
املرحلة الرابعة.
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وصلت النّوبة إىل ما
افرتايض-
املرجحات -والكالم ك ّله
ْ
وأ ّما إذا مل تفدنا ِّ
ّ

خيتاره املجتهد يف األصول ،من التساقط ،كام عليه املشهور إىل اليوم ،أو غري
ذلك ،من التخيري ،أو التو ّقف مثالً.

صحة البيع ،ملاذا؟ ّ
ألن
فلو اختار التساقط مثالً ،ستكون النتيجة هي
ّ

املخصص واملق ّيد هلا (املانع)
حجة بعد سقوط
ِّ
العمومات واإلطالقات ال زالت ّ
الص ّحة باملعارضةّ ،
فإن من
السابقة ،وأ ّما سقوط الدّ ليل
اخلاص عىل ّ
ّ
باملعارضة ّ

فوقاين ال
الص ّحة؛ إ ْذ هذا عا ّم
الواضح أنّه ال يؤ ِّثر عىل سقوط العا ّم واملطلق عىل ّ
ّ
اخلاصني املتصارعني ،فليس العا ّم واملطلق طرف ًا يف هذه
عالقة له باملعارضة بني
ّ
املعركة أبد ًا.

وأ ّما لو اختار التخيري ،فإنّه خيتار أحد املتعارضني كام يشاء ،لتكون النتيجة

عىل طبق اختياره هذا.

مستقر ًا ،وأ ّما إذا مل يكن كذلك ،كام لو فرضنا ّ
أن
هذا ك ّله لو كان التعارض
ّ

الرواية املانعة الواردة يف املرحلة الثالثة كانت متنع من بيع الفيل قبل ظهور عاجه

مثالً ،كام لو كان الوارد فيها هو« :ثمن الفيل قبل ظهور عاجه سحت» ،وال تنس
ٍ
افرتايضّ ،
ّ
حينئذ تقدّ م هذه الرواية املانعة عىل الرواية
فإن النتيجة
أن الكالم ك ّله
ّ
املجوزة باملانعة ،لتكون
فيتعي تقييد
أخص من تلك،
املجوزة؛ بعد كون املانعة
ِّ
ّ
ِّ
ّ

الص ّحة
النتيجة هي جواز بيع مجيع الفيلة للرواية
املجوزة املطلقة ،ولعمومات ّ
ِّ
املحرمة ،التي
وإطالقاهتا يف هذا املقدار -إال الفيل قبل ظهور العاج -للرواية
ِّ

الص ّحة وإطالقاهتا عىل نحو
املجوزة
تق ِّيد الرواية
وختصص وتق ِّيد عمومات ّ
ِّ
ِّ
واحد.
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ِّ

أن تفرتض اآلن العكسْ ،
ولك ْ
املجوزة مق َّيدة بفيل من
بأن تكون الرواية
ِّ

ٍ
املحرمة ،فامذا ستكون النتيجة؟
جنس
ٍّ
خاص دون ِّ

املحرمة
النتيجة ستكون هي حرمة بيع مجيع أجناس الفيلة وضع ًا-للرواية
ِّ

املجوزة التي تتقدّ م يف هذا
املجوزة؛ للرواية
املطلقةّ -إل الفيل الوارد يف الرواية
ِّ
ِّ

الص ّحة وإطالقاهتا التي ال
املقدار عىل أختها؛ لكوهنا
أخص منها ،ولعمومات ّ
ّ

باملخصص واملق ِّيد.
احلصة من الفيل أيض ًا؛ بعد عدم شموهلا
ِّ
تزال جتري يف هذه ّ
الوضعي للمعاملة طبق الزاوية الثانية
ثاني ًا :مراحل عمل ّية استنباط احلكم
ّ

الوضعي للمعاملة،
الفقهي للحكم
بام تقدّ م من مراحل عمل ّية االستدالل
ّ
ّ

السري طبق الزاوية الثانية
من زاوية كوهنا عمل ّية بحث
علمي ،يتّضح املراد من َّ
ّ
احلجة التي يمكن اإلفتاء
التي يمكن النظر من خالهلا هلذه العمل ّية ،وهي زاوية ّ

الفقهي طبق الزاوية
عىل طبقها من قبل الفقيه؛ فبينام بدأنا رحلة االستدالل
ّ
العميل ،لننتقل بعده إىل الدّ ليل املحرز بأنواعه،
األوىل من عمل ّية تنقيح األصل
ّ

وجدنا ّ
يتم آخر هذه الرحلة
أن املسري من حيث ّ
احلج ّية كان عكس ذلك؛ فإنّه ملا ّ

من مرحلة ،بمعنىّ :
الفقهي بوصفها عمل ّية تفكري
أن رحلة عمل ّية االستدالل
ّ
اخلاص
العميل ،ومنه إىل املطلق والعا ّم ،ومنه إىل
منطقي بدأت من األصل
ّ
ّ
ّ
اخلاص واملق ّيد ،ومنه إىل عالج التعارض وبيان
واملق ّيد ،ومنه إىل املعارض هلذا
ِّ

احلج ّية عىل العكس من ذلك؛ فبدأنا بتقديم
املوقف منه ،بدأنا الرحلة من حيث ّ
ثم العا ّم واملطلق يف حالة
ِّ
اخلاص واملق ّيد يف حالة وجوده ومتام ّيته عىل العا ّمّ ،
العميل اجلاري يف ّ
حمل
ثم تقديم األصل
وجوده ومتام ّيته عىل األصل
العميلّ ،
ّ
ّ

حج ّية لألصل مع وجود املطلق أو العا ّم،
البحث أخري ًا
ومستقر ًا ومقام ًا ،فإنّه ال ّ
ّ
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اخلاص أو املق ّيد ،وهكذا ،فال جيوز اإلفتاء ّإل بام
حج ّية هلذين مع وجود
ِّ
وال ّ

انتهينا إليه من الدّ ليل كام اتّضح بام ال مزيد عليه.

الوضعي كام يامرسها الفقيه
هذه هي مراحل عمل ّية االستنباط للحكم
ّ

املنضبط(.)71

املطلب الثاين
بيع امل�سوخ طبق الطريقة الف ِّن ّية لال�ستنباط
�أ ّو ًال :ما املق�صود بامل�سوخ؟

الكالم يف هذه املسألة يف املسوخ ،و ّملا كان الكالم يف ُأنموذج من نامذج

النهائي عليه ،فالبدّ من معرفة
هذه احلقيقة ،وهو الفيل ،الذي يتو ّقف املوقف
ّ
املقصود باملسوخ ،فام املقصود باملسوخ؟

هيتم بأصل الكلمة وأساسها:
قال يف معجم مقاييس ال ّلغة ،وهو املعجم الذي ُّ
ٍ
ِ
كلمتان :إحدامها :ا َملسخ ،وهو ُّ
تشويه،
يدل عىل
والسني ،واخلاء
«(مسخ) امليمِّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
قبيحة»(.)72
حسنة إىل
صورة
شو َه َخ ْل َقه من
وق ّلة َط ْعم َّ
الشء ،و َم َس َخه اهللَّ :
ِ
(الصحاح) ،و(تاج العروس)(.)73
وشبهه يف ّ
ِ
ُ
مشوهة ،كام
الطربيس يف جممع البيان:
وقال
الصورة إىل خ ْل َقة َّ
قلب ّ
«واملسخُ :
ُّ
ُم َ
وخنازير.)74(»...
سخ قو ٌم قرد ًة
َ
ِ
ُ
«واملسخ هناي ُة التنكيل»(.)75
الطويس ،وزاده:
وشبهه يف التبيان للشيخ
ّ
ال َس ِن
وقدْ ورد يف الكايف
للكليني حديث عن املسخ واملسوخ ،قالَ « :ع ْن َأ ِب ْ َ
ّ
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يل مس ٌخ ،ك َ ِ
ِ
َّاء؛ َو ِّ
َان َأ ْع َرابِ ّي ًا َد ُّيوث ًا؛
ْب َم ْس ٌخ ،ك َ
الذئ ُ
الر َضا َ ،ق َال :ا ْلف ُ َ ْ
ِّ
َان َملك ًا َزن ً
و ْالَرنَب مس ٌخ ،كَان ِ
ن َح ْي ِض َها؛ َوا ْل َو ْط َو ُ
اط
ُون ز َْو َج َهاَ ،و َل َت ْغت َِس ُل ِم ْ
َت ْام َر َأ ًة َت ُ
َ ْ ُ َ ْ

ِ ِ
َّاس؛ َوا ْل ِق َر َد ُة َو َْ ِ
َان َي ْ ِ
ور الن ِ
سائِ َ
يل ا ْعتَدَ ْوا ِف
َم ْس ٌخ ،ك َ
س ُق ُت ُ َ
النَاز ُير َق ْو ٌم م ْن َبني إِ ْ َ
ث َن َز َل ِ
الض ِ ِ ِ
السب ِ
ت؛ َو ِْ
سائِ َ
يل َل ْ ُي ْؤ ِمنُوا َح ْي ُ
ال ِّر ُ
ت ا َْلائِدَ ُة
يث َو َّ ُّ
َّ ْ
ب ف ْر َق ٌة م ْن َبني إِ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
َاهواَ ،ف َو َق َع ْ ِ ِ
ب؛ َوا ْل َف ْأ َر ُة
يسى ْب ِن َم ْر َي َمَ ،فت ُ
َعىل ع َ
ت ف ْر َق ٌة ف ا ْل َب ْحرَ ،وف ْر َق ٌة ف ا ْل َ ِّ
َت ََّلام ًا َي ْ ِ
س ُق ِف
ور كَان ْ
َف ِه َي ا ْل ُف َو ْي ِس َق ُة؛ َوا ْل َع ْق َر ُب ك َ
َان ن ََّمم ًا؛ َوالدُّ ُّب َوال ُّز ْن ُب ُ
ا ْلِيز ِ
َان»(.)76

وقدْ وقع االختالف بني الفقهاء يف عدد املسوخ؛ ففي (مفتاح الكرامة)

العاميل« :ر ّبام انتهت بعد اجلمع بني األخبار وکالم األصحاب إلی
للس ّيد جواد
ّ
ّ
ما يقرب من ثالثني»(.)77

البحراين يف (احلدائق) مسألة االختالف يف املقام ،فقال:
وكذا تناول املح ّقق
ّ

ّ
الروايات قد اختلفت يف أنواع املسوخ زيادة ونقص ًا ،ووجود ًا وفناء»(.)78
«إن ّ
ثم نقل روايات متعدِّ دة يف املمسوخات(.)79
ّ

الروايات من املسوخ ،وهذا يكفي يف املقام.
وعىل أ ّية حال ،فقدْ عُدّ الفيل يف ّ

ثانياً :بيع امل�سوخ طبق الطريقة الف ِّن ّية لال�ستنباط
يمري يف ما يرجع إىل بيع املسوخ:
الص ّ
فلننقل ّأوالً ما أورده ّ

التكسب بـ]
الشائع] :ويف [جواز
احلل يف ّ
ُّ
قال« :قال [ أي :املح ّقق ّ ّ

جواز بيعه؛ لالنتفاع بعظمه.
الفيل تر ّدد ،واألشبه
ُ

السباع ك ّلها؛ لالنتفاع بجلدها أو ريشها ،وهو األشبه.
وقيل :جيوز بيع ِّ
تراث الب�صرة
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أقول [والقول ّ
يمري] :هنا مسألتان:
الص ّ
للشيخ َّ

أكثر املتقدِّ مني ،وهو بناء عىل القول
األوىل :يف املسوخَ ،و َمن ََع من بيعها ُ

بنجاستها.

املتأخرين إىل القول بجواز بيعها ،من غري ٍ
أكثر ِّ
فرق بني الفيل وغريه،
َ
وذهب ُ
ٍ
كل ٍ
طاهرة ُ
بل ُّ
ٌ
تقبل ّ
أعيان طاهر ٌة عىل املختارُ ،ينت َف ُع بجلودها
الذكاةَ ،وهي
عني
إن كانت بحر ّية ،لك ْن ،جيب ْ
إن كانت بر ّية ،ودهنها ْ
ْ
أن يقصد يف البيع ما جيوز

االنتفاع به من تلك األعيان ،ال ما ال جيوز»(.)80
ُ

التو�ضيح طبق الطريقة الف ِّن ّية لال�ستنباط
النهائي من جواز
ّص املتقدِّ م ،لرأينا عنرصين حمور ّيني يف املوقف
لو تأ ّملنا الن ّ
ّ

التكسب بالفيل ،وما ّ
جمرد مثال للمسوخ كام تقدّ م ،ومها:
أو عدم جواز
هوإل ّ
ُّ
 -1وجود الفائدة.
 -2طهارة املبيع.

فمن ذهب إىل البطالن ،فإنّام يمكن أن يكون قدْ ذهب إليه ألحد سببني:
َ

1ـ عدم وجود املقتيض.
2ـ وجود املانع.

أ ّما املقتيض ،فقدْ تقدّ م بالتفصيل املقصود به ،وأنّه كون املبيع ماالً رشع ًا،

الذي هو تابع بدوره إىل وجود فائدة حم ّللة مقصودة فيه ،فإذا حت َّققت الفائدة

املح ّللة املقصودة -وقدْ تقدّ مت احلاالت التي تتح ّقق فيها ،واملرجع يف ذلك-

الص ّحة وإطالقاهتا يف
كان املبيع ماالً رشع ًا ،فإذا كان كذلك،
ْ
جرت عمومات ّ
ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 65

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

و َأ َح َّل اهللُ
املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية االستنباط ،من قبيل :قوله تعاىلَ :

العميل اجلاري يف املرحلة
جرت ،خرجنا من مقتىض األصل
ا ْل َب ْي َع وغريه ،وإذا
ْ
ّ
األوىل من مراحل عمل ّية االستنباط كام تقدّ م بالتفصيل؛ فقدْ تقدّ م ّ
أن األصل وما

يقتضيه من أصالة الفساد هو املنطلق يف هذه العمل ّية.

إىل هنا ،وصلنا إىل ّ
جرت العمومات
أن املنفعة املح ّللة املقصودة إذا حت ّققت،
ْ

العميل.
واملطلقات ،وانقطع العمل بأصالة الفساد التي كانت مقتىض األصل
ّ

يتبي حمور ّية ما تقدّ م يف العبارة ،من ّ
جموز
أن وجود الفائدة يف املبيع ِّ
وهبذاَّ ،

لبيعه.

وأ ّما النقطة املحور ّية الثانية ،وهي طهارة املبيع ،ففي احلقيقة ،هي كالم يف

املرحلة الثالثة من مراحل عمل ّية االستنباط؛ حيث البحث -كام تقدّ م بالتفصيل-

الص ّحة املتقدِّ م أو عدم جريانه؛ إذ نعلم ّ
أن
عن وجود املانع من جريان مقتيض ّ
املقتيض ال يعمل مع وجود املانع من عمله.
والتفصيل:

صحة البيع؛ وذلك
ذهب أكثر القدماء إىل كون عنوان النّجاسة ع ّلة مانعة من ّ

الروايات ،وثانيهام :اإلمجاع.
اعتامد ًا عىل دليلني رئيسنيّ ،أوهلامِّ :

يمري يف ما نحن فيه من
الص ّ
وملا مل يكن البحث ّإل توضيح ًا ملا اختاره ّ

الص ّحة ،وتوضيح ًا ملن خالفه فذهب إىل البطالن ،فإنّنا سنقترص عىل ما ذكره
ّ
املحرمة ،وتبعه عليه مجيع
ُأستاذ الفقهاء واملجتهدين يف هذا املجال يف مكاسبه
ّ
املح ِّققني بعده()81؛ إذ قال:
تراث الب�صرة
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اخلاص عىل جواز االنتفاع منفعة مقصودة بيشء من
«إذا قام الدليل
ّ

ألن ما َّ
صحة بيعه؛ ّ
دل عىل املنع عن بيع النجس من
النجاسات ،فال مانع من ّ
النص واإلمجاع ظاهر يف كون املانع حرمة االنتفاع؛ ّ
فإن رواية (حتف العقول)
ِّ
املتقدِّ مة( )82قدْ ُع ِّلل فيها املنع عن بيع يشء من وجوه النجس بكونه منه ّي ًا عن أكله

ورشبه ...إىل آخر ما ذكر فيها .ومقتىض رواية (دعائم اإلسالم)-املتقدِّ مة

()83

أيض ًا -إناطة جواز البيع وعدمه بجواز االنتفاع وعدمه»(.)84

يتوهم ذهابه إىل كون النجاسة ع ّلة مانعة من الفقهاء كابن
وجه كالم َمن َّ
ثم َّ
ّ

زهرة يف الغنية( ،)85والشيخ يف اخلالف( ،)86فخر الدِّ ين يف رشح اإلرشاد(،)87

والفاضل املقداد يف التنقيح(ّ ،)88
بأن املنع فيها إنّام هو من جهة عدم الفائدة
املح ّللة املقصودة(.)89

توصل إليه من نتيجة عدم مانع ّية النّجاسة(.)90
ثم ذكر مؤ ِّيدات ملا َّ
ّ

وما تقدّ م يف هذه العبارات الش ِّيقة عن أستاذ الفقهاء واملجتهدين ،زبدتهّ :
أن

ملجردها مانع ًاّ ،
وأن عنوان النجاسة وكون اليشء من النجاسات
النجاسة ال تصلح َّ

ال يصلح ع ّل ّي ًة مانع ًة من اجلواز ،وأ ّما ما ّ
دل عىل عدم جواز بيع النجاسات ،فإنّام
أساسه القول بحرمة االنتفاع بالنجاسة ،وهذا معناهّ :
أن النجاسة متنع من حت ّقق
الص ّحة؛ عن طريق إثباهتا لعدم ح ِّل ّية املنفعة املرت ّقبة من النجس ،فحتّى
مقتيض ّ

مهمةّ ،إل ّ
الركن الثاين
أن ّ
لو كانت العني النجسة مما ُيستفاد منها فائدة مقصودة ّ
املهمة حم ّللة كام تقدّ م بالتفصيل،
من مركّب (املقتيض) مفقود ،وهو كون املنفعة ّ
الص ّحة وإطالقاهتا ،وإذا مل جتر هذه،
وإذا مل يتح ّقق املقتيض ،فال جتري عمومات ّ

العميل ،أال وهو البطالن والفساد.
فالزلنا عىل ما انطلقنا منه من مقتىض األصل
ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

يتبي التوجيه الفن ِّّي لقوله يف ما نقلناه من عبارته بقوله« :األوىل:
وهبذاَّ ،

أكثر املتقدّ مني ،وهو بناء عىل القول بنجاستها».
يف املسوخ،
َ
ومنع من بيعها ُ

إن القدماء ّملا كانوا يبنون عىل نجاسة املسوخ ّأوالًّ ،
وزبدة التوجيهّ :
وأن

النجاسة تصلح ع ّلة للمنع من البيع ،فقدْ ذهبوا إىل املنع من البيع؛ فحتّى لو

قلنا بوجود الفائدة املح ّللة املقصودةّ ،
فإن غاية ما سيثبته ذلك هو وجود املقتيض
للص ّحة ،وهذا ال جيري مع وجود املانع.
ِّ

نعمُ ،يتمل ّ
أن البعض إنّام ذهب إىل املنع من البيع ال بسبب وجود املانع

السابق ،وإنّام لعدم وجود املقتيض من األساس؛ وذلك بتوجيه أنّه قدْ
بالتوجيه ّ

ورد الدليل بحرمة االنتفاع بالنجاسة ،فال تكون هذه األعيان ماالً رشع ًا.

هذا بالنِّسبة إىل العبارة املتقدِّ مة وذهاب القدماء إىل البطالن ،فإىل العبارة

التالية ،وتوجيه قول القائلني باجلواز.

قال « :وذهب أكثر ِّ
املتأخرين إىل القول بجواز بيعها ،من غري فرق بني
ٍ
كل ٍ
طاهرة ُ
الفيل وغريه ،بل ُّ
ٌ
أعيان طاهر ٌة عىل املختار،
تقبل الذكاةَ ،وهي
عني
إن كانت ِّبر ّية ،و ُدهنها ْ
ُينت َف ُع بجلودها ْ
إن كانت بحر ّية ،لك ْن ،جيب أن يقصد يف

البيع ما جيوز االنتفاع به من تلك األعيان ،ال ما ال جيوز».

ِّ
بالص ّحة الذي اختاره
يمري ،قد
الص ّ
املتأخرون ،ومنهم ّ
وتوجيه القول ّ

اتضح إىل حدٍّ كبري ممّا تقدّ م يف بيان الطريقة الفنّ ّية لالستنباط ،وما تقدّ م قبل قليل

تتمة توضيح ذلك:
يف توجيه البطالن ،وإليك ّ

بالص ّحة فرع متام ّية املقتيض وعدم املانعّ ،
تقدّ م ّ
فكل َمن يذهب إىل
أن القول ّ

أن يربز املقتيض ّأوالً ،ويربز عدم املانع ثاني ًاّ ،
الص ّحة ،جيب ْ
تم له قو ُله،
ّ
وإل ،ما َّ
تراث الب�صرة
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وكان ممَّن يقول بالبطالن.

أ ّما املقتيض ،فيكون متام ّيته -كام تقدّ م -بإبراز حت ّقق كون املسوخ ماالً رشع ًا،

فرع ثبوت الفائدة املح ّللة املقصودة فيه ،أي:
وهذا بنفسه -كام تقدّ م بالتفصيلُ -

بتح ّقق كال العنرصين ،وهذا تا ّم كاآليت:

أ ّما املنفعة املح ّللة؛ ّ
املتصور ِمن حت ّقق هذه املنفعة إنّام هو كون
فإن املانع
َّ

املسوخ من األعيان النجسة ،شأهنا يف ذلك شأن الكلب واخلنزير الرب ّيني مثالً،

ّإل ّ
يمري -هو ال ّطهارة؛ قال يف كتابه هذا
الص ّ
الصحيح -وهو الذي خيتاره ّ
أن ّ

نفسه يف باب النّجاسات« :الثالثة :املسوخ ،وبنجاستها قال الشيخ وسالر؛ ّ
ألن
ّ
والعلمة بالطهارة؛
حيرم بيعها ،وال مانع سوى النجاسة ،وقال املصنِّف
املسوخ ُ
لألصل ،وملا رواه عبد احلميد بن سعد»(.)91

فإذا مل تكن املسوخ نجسة ،فإنّه جيوز االنتفاع هبا؛ وذلك ّ
ألن األصل يف هذه

الفائدة اجلواز واحل ّل ّية؛ وذلك ألصالة الرباءة ،وكفى هبا دلي ً
ال عىل اجلواز ،إن مل

نقل ّ
بأن الدّ ليل املحرز عىل اجلواز واحل ّل ّية أيض ًا ،وهو قوله تعاىل يف اآلية( )29من
خ َل َق َلكُم َّما ِف ْالَ ْر ِ
األنصاري،
ض َجِي ًعا؛ إذ استفاد منها الشيخ
سورة البقرةَ :
ّ
فأسس قاعدة هي جواز االنتفاع باألعيان النجسة إال ما خرج بالدليل ،واملسوخ
َّ
بأي دليل(.)92
مل خترج ِّ

هب ّ
أن املسوخ أعيان طاهرة ،ولكنّها ال تقبل الذكاة ،فإذا ُذبحت،
ال يقالْ :

مرة أخرى.
السائلة نَجسة ،فرجعت املشكل ُة ّ
فإنا تكون َميتة ،و َميتة ذي النفس ّ
ّ

الصحيح قبوهلا لذلك(،)93
فإنّه يقال :مل يثبت عدم قبول املسوخ للذكاة ،بل ّ

فال مشكلة من هذه الناحية.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

والنتيجة :االنتفاع باملسوخ جائز تكليف ًا ،فاملنفعة حم ّللة ،فإذا حت ّقق العنرص

األول للامل ّية رشع ًا ،وهو ح ّل ّية املنفعة ،كاستعامل عظم الفيل مثاالًّ ،
فإن العنرص
ّ

الثاين -وهو كون املنفعة املح ّللة مقصودة -مما يرجع فيه إىل النوع -كام تقدّ م

بالتفصيل -بمقتىض القاعدة ،ولو رجعنا إىل نوع العرف ،لوجدناهم حيكمون
ّ
بأن لكثري من املسوخ منافع مقصودة ،من قبيل العاج يف الفيل؛ إذ يمكن استعامله

الصادق ،وهكذا اجللود
الرواية عن ّ
يف التحف ّيات ،وكذا األمشاط كام يف ّ
والدّ هن ،وغريمها من املنافع.

للص ّحة تا ّم يف املسوخ.
وعىل هذا ،فاملقتيض ِّ

وأ ّما عدم املانع؛ ّ
املتصور -كام تقدّ م -هو كون عنوان النجاسة
فإن املانع
َّ

مر
يصلح ع ّلة مانعة من البيع يف املرحلة الثالثة من مراحل عمل ّية االستنباط كام ّ

عليك بالتفصيل ،وهذا مردود؛ بعد كون املختار عدم كون املسوخ من األعيان

النجسة.

فيصح بيع املسوخ ،ومنه الفيل.
فاملقتيض موجود ،واملانع مفقود،
ّ

نعم ،كام رأيناّ ،
فإن القض ّية ك ّلها مبتنية عىل حت ّقق املقتيض بوجود الفائدة

املح ّللة املقصودة ،وعدم املانع؛ بعد عدم كون املسوخ من األعيان النجسة.

وما يمكن ْ
يمري وهو يذهب إىل جواز املعاملة عىل
الص ّ
أن ُيورد عىل الشيخ ّ

مر من رواية عبد احلميد بن
الفيل ،هو عدم ذكره ولو عىل نحو اإلشارة إىل ما َّ

الصادق؛ ّ
السؤال عن جواز بيع عظام الفيل
سعد عن ّ
فإن الوارد فيها هو ّ
وضع ًا ،وقدْ كان اجلواب باجلواز.

وإذا قيل ّ
الرواية إنّام هو الفيل ،والكالم يف بيع املسوخ بصورة
بأن الوارد يف ّ
تراث الب�صرة
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فإن جوابه سهل؛ ّ
عا ّمةّ ،
فإن ال ُعرف ال يفهم أ ّية خصوص ّية للفيل ،فال حيمل

خاصة بموردها ،وإنّام حيملها عىل الطريق ّية،
الرواية عىل املوضوع ّية لتكون
ّ
ّ
صحة بيع املسوخ ك ّلها ،بل ّ
كل عني هلا منفعة حم ّللة
بالرواية ّ
فيكون الثابت ّ
مقصودة كمنفعة عظام الفيل.

مر بالتفصيل.
نعم ،هذا ك ّله برشط عدم املانع كام تقدّ م ،وال مانع يف املقام كام ّ

مهم يف املقام (اشرتاط قصد املنفعة املح ّللة وعدم قصد املنفعة
بقي مطلب ّ

املحرمة.
ّ

بالص ّحة،
يتم اإلفتاء ّ
بعد مجيع ما تقدّ م ،بقي مطلب البدّ من متام ّيته لكي ّ

وتستقر الفتوى هبا ،وهو ما أشار إليه بقوله :لكن ،جيب ْ
أن ُيقصد يف البيع ما
ّ

جيوز االنتفاع به من تلك األعيان ،ال ما ال جيوز».
وإليك املقصود بذلك:

التكسب به هو ما حيرم لتحريم ما يقصد به ،وهو ثاين أنواع
من مجلة ما حيرم
ُّ

التكسب به عند املح ِّققني(.)94
ما حيرم
ّ

ّ
املحرمة
استدل الشيخ
وقد
ّ
األنصاري عىل بطالن البيع يف حالة قصد املنفعة ّ

بجملة من األد ّلة ،منهاّ :
أن املعاملة من أكل املال بالباطل ،فيكون باطالً ،قال:
«املسألة الثانية :حيرم املعاوضة عىل اجلارية املغنِّيةّ ،
وكل عني مشتملة عىل صفة
يقصد منها احلرام إذا ُق ِصد منها ذلك ،و ُق ِصد اعتبارها يف البيع عىل ٍ
وجه يكون
ُ

ُّ
من...ويدل عليه ّ
دخي ً
الصفة
ال يف زيادة ال ّث
أن بذل يشء من الثمن بمالحظة ِّ

املحرمة ٌ
أكل للامل بالباطل»(.)95
َّ

ويف احلقيقة ،االستدالل باآلية الكريمة عىل البطالن يرجع إىل املرحلة الثانية
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

من مراحل عمل ّية االستنباط ،حيث اشرتاط حت ّقق املقتيض كام تقدّ م بالتفصيل؛
إ ْذ مراد اآلية هو اشرتاط املال ّية يف املبيعّ ،
وأن البيع باطل لعدم املقتيض مع قصد

الرغم من وجود الفائدة املح ّللة املقصودة ،وذلك لقصد
املنفعة
املحرمة ،عىل ّ
ّ
املحرمة.
ّ

فإن توجيهه هو ّ
وأ ّما اشرتاط قصد املح ّللة؛ ّ
أن البائع إذا مل يقصد هذه املح ّللة،

ّ
سيوزع عرف ًا عىل املنافع ك ّلها ،أي :ما كان منها حم َّل ً
حمرم ًا،
فإن الثمن
ّ
ال وما كان َّ
فإذا كان قسم من الثمن مقاب ً
للمحرمة ،كان هذا اجلزء من املعاملة باطالً؛ ألنّه
ال
ّ

من أكل املال بالباطل ،وبطالن هذا اجلزء يستلزم بطالن املعاملة ك َّلها ،ملا ذكروه
من قاعدة ّ
الص ّحة أو البطالن ال تتب ّعض بالنّسبة إىل املبيع الواحد ،فاملبيع
أن ّ
الواحد عرف ًا إ ّما ْ
الصحة أو يكون حكمه البطالن ،وحيث كان
أن يكون حكمه ّ

بالص ّحة ،فيكون حكمه
جزء من املعاملة عليه باطالً ،فإنّه لن يمكن احلكم عليه ّ
البطالن .فانتبه.

املطلب الثالث
بال�سباع
�أ ّو ًال :املق�صود ِّ
السبع عىل ّ
كل ما له ناب يعدو به
ومي« :ويقع ّ
ويف املصباح املنري للف ّي ّ
كالذئب والفهد والنّمر ،وأ ّما ال ّثعلب ،فليس بسبعْ ،
ويفرتسِّ ،
وإن كان له ناب؛

األزهري»(.)96
ألنّه ال يعدو به ،وال يفرتس ،وكذلك الضبع ،قاله
ّ

«السني والباء والعني :أصالن م َّطردان ،صحيحان:
يف معجم مقاييس ال ّلغةِّ :

أحدمها :يف ال َعدَ د ،واآلخر :يش ٌء من الوحوش.
تراث الب�صرة
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وأرض َم ْس َب َع ٌة ،إذا ك ُثر
السباع.
ٌ
ّ
فالس ُبع واحدٌ من ِّ
فاألول ...وأ ّما اآلخرَّ ،

ِسبا ُعها»(.)97

ويف القاموس« :والسبع ،بضم ِ
الباء وفتحها وس ِ
كونا :ا ُمل ْف َ ِتس من احلي ِ
وان،
ََ
ُ
َّ ُ ُ
ُ
ِ
باع»(.)98
أس ُب ٌع ،وس ٌ
جْ :

ال�سباع طبق الطريقة الف ِّن ّية لال�ستنباط
ثانياً :بيع ِّ
السابق ،اتّضح اهلدف ،واتّضح الطريق ،واتّضحت
بام تقدّ م يف املطلب ّ
يمري يف بيع
الص ّ
املؤونة يف هذا املطلب الثاين بالنِّسبة إىل توضيح كالم املح ِّقق ّ
السباع طبق الطريقة الفنِّ ّية لالستنباط ،وإليك التفصيل:
ِّ

وجو َز اب ُن إدريس بيعها مجيع ًا؛ لطهارهتا،
السباع،
َّ
قال« :الثانية :يف ِّ
ولالنتفاع بريشها وجلودها ،وألصالة اجلوازّ ،إل ما قام الدَّ ليل عىل املنع منه.
الش ُ
وحرم ّ
يخ يف (النّهاية) و(اخلالف) ما عدا الفهد.
ّ
بيع الفهد وسباع الطري.
َ
وأجاز املفيدُ َ
واملعتمدُ اجلواز مطلق ًا»(.)99

السباع ،وهي:
والوارد يف العبارة املتقدِّ مة ثالثة آراء بالنّسبة إىل بيع ِّ

السباع
 -1جواز بيع مجيع ِّ

السباع من الطري
(السائر)؛ إ ْذ يقول« :فأ ّما ِّ
وهذا البن إدريس يف كتابه ّ
أن أسئارها طاهرة ،وهي طاهرة ،ويقع عليه ّ
وغريه ،فعندنا ّ
الذكاة عندنا بغري

خالف ،وإنّام ال يقع ّ
السباع ،فيقع عندنا عليها
الذكاة عىل الكلب واخلنزير ،فأ ّما ّ
الذكاةّ ،
ّ
وحيل بيع جلودها بعد ذكاهتا ،واستعامهلا بعد دباغها ،يف مجيع األشياء،
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

الصالة عىل ما قدّ مناه»(.)100
ما عدا ّ
 -2التحريم ّإل يف الفهد

الطويس يف (النِّهاية) و(اخلالف).
وهو للشيخ
ّ

والتكسب هبا حمظور،
والترصف فيها،
السباع،
ُّ
قال يف النِّهاية« :وبيع مجيع ِّ
ّ

ألنا تصلح
خاصة؛ فإنّه ال بأس
ّإل الفهود
ّ
بالتكسب هبا والتجارة فيها؛ ّ
ُّ

للصيد»(.)101
َّ

 -3التحريم ّإل يف الفهد وسباع الطري
وهو للمفيد.

والسباع ،والفيلة ،والذئبة ،وسائر
قال يف املقنعة« :والتّجارة يف القردة،
ِّ

املسوخ ،حرام .وأكل أثامهنا حرام ...والتجارة يف الفهودة ،والبزاة .وسباع الطري
التي يصاد هبا ،حالل»(.)102

توجيه األقوال املتقدِّ مة حسب الطريقة الفنِّ ّية لالستنباط

ولتوضيح األقول الثالثة املتقدِّ مة أو غريها ،يكفينا ْ
نوضح املستهدف
أن ِّ

يمري ،وهو كام رأينا قول قدْ تبع فيه ما
الص ّ
بالتوضيح ،أقصد :كالم املح ِّقق ّ
السائر ،وهو ما نقلته لك قبل قليل.
ذهب إليه ابن إدريس يف َّ

يمري يف املقام عىل وجازته ،تفوح منه الطريقة الفنِّ ّية
الص ّ
وما ذكره املح ِّقق ّ

لالستنباط املتقدِّ مة ِّ
الذكر ،وخطواته التي اختارها لعمل ّية االستنباط واضحة
جل ّية لذي عينني؛ إليك بيان ذلك طبق الطريقة الفنِّ ّية لالستنباط املتقدّ مة:

وجو َز اب ُن إدريس بي َعها مجيع ًا؛ لطهارهتا،
السباع،
َّ
قال« :الثانية :يف ِّ
تراث الب�صرة
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ولالنتفاع بريشها وجلودها ،وألصالة اجلوازّ ،إل ما قام الدّ ليل عىل املنع منه».

تقدّ م ّ
والص ّحة فرع متام ّية املقتيض؛ بوجود الفائدة املح ّللة
أن القول باجلواز ّ

املقصودة ،وعدم املانع ،من النجاسة أوغريهاْ ،
فعب بقولك :فرع
وإن شئتِّ ،

الص ّحة وإطالقاهتا ،وهذا كام ترى فرع عدم وجود
متام ّية االستدالل بعمومات ّ
املخصص واملق ِّيد يف املرحلة الثالثة من مراحل عمل ّية االستنباط ،وهذا بالضبط
ِّ

يمري بعبارته املتقدِّ مة عىل وجازهتا.
الص ّ
ما أشار إليه املح ّقق ّ

عندما قال« :لطهارهتا» ،فقدْ أشار إىل عدم املانع كام تقدّ م؛ إ ْذ مذهب القدماء

ّ
صحة البيع ،حتّى لو قلنا بوجود الفائدة املح ّللة
أن النجاسة ع ّلة مانعة من ّ
السباعّ ،
فإن من الواضح
املقصودة ،وحيث يذهب الفقيه إىل عدم النجاسة يف ِّ

أنّه ليس من مانع يف هذه احلالة.

ْ
وإن قلت :هذا عدم املانع ،فأين املقتيض من األساس؟

السابق مبارشة« :ولالنتفاع بريشها،
قلنا :املقتيض أشار إليه بقوله بعد كالمه ّ

وجلودها»؛ إ ْذ هو إشارة واضحة إىل الفائدة املح ّللة املقصودة؛ إ ْذ ملا كانت

السباع ،فام
طاهرة ،فاألصل الرباءة وجواز االنتفاع ،بعد وقوع التذكية عىل ِّ

ُذكِّي ،فهو طاهر ،فالفائدة حم ّللة.

وأ ّما املقصودة ،فقدْ ذكرنا ّ
أن القاعدة فيه ال ُعرف وما يقوله ،وهو يقول

السباع ،منها :ما ذكره يف عبارته بقوله:
مهمة مقصودة عديدة يف ِّ
بوجود فوائد ّ
«ولالنتفاع بريشها ،وجلودها».

جرت
وعىل هذا ،فالفائدة املح ّللة املقصودة متح ِّققة ،وإذا كانت متح ِّققة،
ْ

الص ّحة وإطالقاهتا يف املرحلة الثانية من مراحل عمل ّية االستنباط ،كام
عمومات ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

العميل الذي كان املنطلق
جرت ،قطعت العمل باألصل
تقدّ م بالتفصيل ،وإذا
ْ
ّ
يف املرحلة األوىل ،وهو ما كان يقتيض الفساد والبطالن.

نعم ،تقدّ م ّ
أن جريان العمومات واإلطالقات يف هذه املرحلة الثانية فرع عدم

سميناه باملانع ،الذي هو يف احلقيقة
املخصص واملق ِّيد يف املرحلة الثالثة ،وقدْ
ِّ
ما َّ

تقدّ م ّ
املتصور هو عنوان النجاسة ،وقدْ تقدَّ م أنّنا ال نقول هبا ،بل نقول
أن املانع
َّ

بالطهارة.

وعىل هذا ،فاملقتيض موجود ،واملانع مفقود ،وإىل التمسك هبذه العمومات

واإلطالقات وعدم املانع ،أشار بقوله أخري ًا« :وألصالة اجلواز ّإل ما قام
الدّ ليل عىل املنع منه».

ونعود لنن ِّبه عىل ّ
يعب يف املعامالت بقوله :ألصالة
أن مقصود الفقيه وهو ِّ

اجلواز» ،ليس هو ّ
العميل الذي ينطلق منه يف املرحلة األوىل
أن مقتىض األصل
ّ

الص ّحة واجلواز ،كيف وك ّلهم قائل بأنّه الفساد؛ تبع ًا لالستصحاب؛ بعد
هو ّ

عدم جريان أصالة الرباءة يف األحكام الوضع ّية ،وإنّام املقصود -كام تقدّ م-

يعب البعض عن مقتىض هذه العمومات
هو عمومات ّ
الص ّحة وإطالقاهتا؛ إ ْذ ّ
واإلطالقات باألصل ،ويقصدون القاعدة(.)103

وعالوة عىل ما تقدّ م ،جتد توجيه ذلك واضح ًا بعدم اكتفاء الفقيه املستعمل

هلذا التعبري به يف مقام االستدالل عادة ،بل حيتاج بالرضورة إىل إبراز عدم

يمري يف املقام؛ إ ْذ بعد قوله:
الص ّ
املانع ،وهو ما نشاهده واضح ًا يف كالم املح ِّقق ّ
«وألصالة اجلواز» ،قال مبارشةّ :
«إل ما قام الدّ ليل عىل املنع منه» ،وهو ما يم ِّثل
عدم املانع يف املرحلة الثالثة من مراحل عمل ّية االستنباط.
تراث الب�صرة
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يمري اجلواز يف املقام ،وهو ما
الص ّ
وهبذا ،يتّضح الوجه يف اختيار املح ِّقق ّ

ذكره بقوله« :واملعتمد اجلواز مطلق ًا»؛ إ ْذ هو يذهب إىل ما يذهب إليه ابن ادريس

فالسباع طاهرة ،وهلا الفوائد املح ّللة املقصودة ،وعليه ،فاملقتيض موجود،
متام ًاِّ ،
السباع ،بال فرق بني أفرادها ،نعم ،برشطها
واملانع مفقود ،فيجوز البيع يف مجيع ِّ
ورشوطها ،والفائدة املققصودة عرف ًا من رشوطها كام اتّضح.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

اخلامتة
باملهم
هناك الكثري ممّا يمكن ذكره يف هذه اخلامتة من النتائجّ ،إل أنّنا سنكتفي
ّ

منها:

 -1لعمل ّية االستنباط عند اإلمام ّية طريقة فنّ ّية منضبطة ،تتّبع منهج ًا ذا

َّ
مشخصة حمدَّ دة.
مراحل

 -2مراحل عمل ّية االستنباط يمكن النظر إليها من زاويتني :أوالمها :كون

حجة،
هذه العمل ّية عمل ّية بحث
علمي ،واألخرى :كوهنا عمل ّية إفتاء طبق ّ
ّ
وهناك تسلسل بني احلجج.

ليست أمر ًا ارجتال ّي ًا ال يتبع مرجع ّيات واضحة
 -3مراحل عمل ّية االستنباط
ْ

احلجة
موثوقة ،وإنّام املرجع فيه بعد كون اهلدف من العمل ّية هو تشخيص
ّ
الرشعي ،علم األصول ،وهو العلم املسؤول عن تأسيس وتنقيح
عىل املوقف
ّ
اخلاصة هبذه العمل ّية.
القواعد
ّ

 -4لعمل ّية االستنباط األنموذج ّية الكاملة مخس مراحل ،وهي:
أ -تشخيص مقتىض األصل اجلاري يف املسألة ّ
حمل البحث.

الص ّحة وإطالقاهتا.
ب -البحث يف عمومات ّ

الص ّحة وإطالقاهتا.
ج -البحث عن
املخصص واملق ِّيد لعمومات ّ
ِّ

تراث الب�صرة
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للمخصص واملق ِّيد.
د -البحث عن املعارض
ِّ

هـ -تشخيص املوقف من التعارض.

للص ّحة ،وإثبات
صحة معاملة ما ،جيب إثبات حت ّقق املقتيض ّ
 -5للذهاب إىل ّ

عدم املانع.

يمري فن ٌِّّي غاية يف الفنِّ ّية بناء عىل مراحل الطريقة الفنِّ ّية
الص ّ
 -6كالم املح ّقق ّ

صحة املعاملة عىل املسوخ وعىل
لالستنباط املعروضة يف البحث؛ فقدْ ذهب إىل ّ

الص ّحة؛
السباع ك ِّلها بال فرق بني أفرادها؛ وذلك بوجود املقتيض وعدم املانع من ّ
ِّ
بعد ذهابه إىل الطهارة يف اجلنسني ،ووجود الفائدة املح ّللة املقصودة.

تبي ّ
أن َمن ذهب
وكذا بالنّسبة إىل ما َّ
وجه به كالم َمن ذهب إىل البطالن؛ فقدْ َّ

إىل الفساد إنّام َذ َهب إليه ،إما من أجل عدم املقتيض؛ من باب حكم العرف ،أو

من باب ّ
أن النجاسة مانعة من االنتفاع واالستفادة مطلق ًا ،وإ ّما من أجل وجود
املانع؛ من باب البناء عىل ّ
أن عنوان النّجاسة يصلح عىل املنع من البيع ،وكالمها

غري تا ّم.
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املرام يف رشح شارئع اإلسالم)
ّ
الصفحة األوىل من كتاب (غاي ُة َ
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املرام يف رشح شارئع اإلسالم)
ّ
الصفحة الثانية من كتاب (غاي ُة َ
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املرام يف رشح شارئع اإلسالم)
ّ
الصفحة األخرية من كتاب (غاي ُة َ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

ُ
الهوام�ش
الس ّيد
 -1غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم38-37/1 :؛ وص 5من خمطوطة مكتبة ّ
الربوجردي ،برقم .286
ّ
 -2غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم.39/1 :
 -3أمل اآلمل ،القسم الثاين.325-324/2 :
 -4طبقات أعالم ّ
الشيعة.66/4 :
 -5أعيان ّ
الشيعة.133/10 :
 -6أعيان ّ
الشيعة.70/5 :
الس ّيد بحر العلوم).315/2 :
الرجال ّية (رجال ّ
 -7الفوائد ِّ
 -8فهرست علامء البحرين :ص.78-77
 -9أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرين :ص.74
ّ -10
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة.21-20/18 :
 -11ص 119يمني .كتابخانه جملس شوراى ميل ،رقم 5354 :يف الفهرست.
 -12ص 1يمني .كتابخانه جملس شوراى ميل ،رقم 3973 :يف الفهرست.
 -13الحظّ :
الذريعة إىل تصانيف ّ
نص الكالم.
الشيعة ،279/5 :وسيأيت ّ
 -14أنوار البدرين :ص.77
 -15الحظ :رياض العلامء وحياض الفضالء215/5 :؛ وروضات اجلنّات..168/7 :
ّ -16
الذريعة.279/5 :
الرجال.76/23 :
 -17تنقيح املقال يف علم ّ
الرجال ّية (رجال بحر العلوم).314/2 :
 -18الحظ :الفوائد ّ
الرجال.197/5 :
 -19تنقيح املقال يف علم ّ
 -20تاج العروس من جواهر القاموس.349-348/12 :
تراث الب�صرة
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 -21أنوار البدرين :ص.75
 -22الحظ :أعيان الشيعة.133/10 :
 -23الحظ :أنوار البدرين:ص.74
 -24الذريعة :ج ،16ص.20
 -25الحظ :الذريعة ،279/5 :نق ً
املاحوزي يف خمطوطته (مشايخ
ال عن الشيخ سليامن
ّ
ّ
الشيعة).

 -26الحظ :الذريعة.21-20/18 :
 -27الحظ :أمل اآلمل.325-324/2 :
 -28الحظّ :
الذريعة .20/16 :روضات اجلنّات.169/7 :
 -29الحظ :رجال بحر العلوم.111/2 :
 -30الحظ :أعيان ِّ
الشيعة.133/10:
 -31أنوار البدرين :ص.76
وقرية سلامباد من القرى املأهولة إىل يومنا هذا .الحظ :هامش كتاب :فهرست علامء
البحرين :ص.79
 -32أنوار البدرين :ص.76
الرياض ،نق ً
ال عن رسالة حتفة اإلخوان الفارس ّية،
 -33ا ّدعى املريزا عبد اللّ أفندي يف ِّ
الشيعةّ ،
ال عن كتاب مشايخ ّ
الطهراين نق ً
أن القرب يف هرمز .الحظ :رياض العلامء:
والشيخ
ّ
(الضياء الالمع يف القرن التاسع) :ص .138فيام ذهب
215 /5؛ وطبقات أعالم الشيعة ّ
السيف ّية .الحظ :هد ّية العارفني.192/2 :
إسامعيل باشا
ّ
البغدادي إىل كونه يف احل ّلة ّ
 -34ص 1يمني .كتابخانه جملس شوراى ميل ،رقم 3973 :يف الفهرست.
الرجالية (رجال بحر العلوم).314/2 :
 -35الحظ :الفوائد ّ
 -36رياض العلامء179-178/2 :؛ وأنوار البدرين :ص76؛ وأمل اآلمل103/2 :؛
وأعيان ّ
الشيعة.174/6 :
 -37أمل اآلمل.324/2 :
 -38أنوار البدرين :ص.74
البحراين :ص.80-77
املاحوزي
 -39فهرست علامء البحرين ،سليامن بن عبد اهلل
ّ
ّ
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ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ
 -40عن أنوار البدرين :ص.75
 -41روضات اجلنّات.169/7 :
 -42الحظ :الذريعة20/16 :؛ وأعيان ِّ
الشيعة.133/10 :
 -43رياض العلامء.178/2 :
 -44الذريعة.89/17 :
 -45الحظ :الذريعة20/16 :؛ وأنوار البدرين :ص75؛ وروضات اجلنّات..168/7 :
 -46الحظ :الذريعة.335/3 :
 -47الحظ :الذريعة.543/11 :
 -48الحظ :الذريعة.155/11 :
 -49الحظ :الذريعة438/4 :؛ وروضات اجلنّات169/7 :؛ هد ّية العارفني.469/2 :
 -50الحظ :أنوار البدرين :ص.75
الرجال :ص.461
 -51الحظ :مص ّفى املقال يف مصنِّفي علم ّ
 -52الحظ :الذريعة.422/4 :
 -53الحظ :الذريعة.88/11 :
 -54الحظ :الذريعة.89/17 :
 -55الحظ :الذريعة.3/9 :
 -56الذريعة20/16 :؛ نام كتاب ،:الشيخ آقا بزرگ هترانى ،إسامعيليان قم وكتابخانه
اسالميه هتران.1408 ،
 -57عن أنوار البدرين :ص.75
 -58أعيان الشيعة.70/5 :
 -59الذريعة.378/20 :
الس ّيد
 -60غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم38-37/1 :؛ وص 5من خمطوطة مكتبة ّ
الربوجردي ،برقم .286
ّ
السابق.
 -61املصدر ّ
السابق :ج ،4ص.493-492
 -62املصدر ّ
اخلوئي الفقه ّية) ،كتاب
الس ّيد
ّ
 -63التنقيح يف رشح العروة الوثقى (تقرير ًا ألبحاث ّ
تراث الب�صرة
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الطهارة .212/10 :الحظ له أيض ًا :كتاب الصالة.404/4 :
 -64الحظ :مستند الشيعة239/1 :؛ مصباح الفقيه300/2 :؛ حاشية املكاسب ،كتاب
اخلراساين :ص12؛ دروس يف علم األصول احللقة الثانية :ص.49 ،32
البيع ،اآلخوند
ّ
 -65راجع :بحث رشائط جريان األصول العمل ّية يف الكتب األصول ّية ،من قبيل :كفاية
السابع :يف األصول العمل ّية :ص333؛ فوائد األصول (تقرير ًا ألبحاث
األصول املقصد ّ
النائيني األصول ّية) ،240/1 :ج ،2ص58؛ حمارضات يف أصول الفقه (تقرير ًا
املريزا
ّ
اخلوئي األصول ّية).198/1 :
ألبحاث املح ّقق
ّ
 -66وسائل الشيعة.6/18 :
الفوقاين.
 -67الحظ :املعجم األصو ّيل ،348/2 :العموم
ّ
 -68مصباح الفقاهة.99/4 :
اإليرواين) :ص94؛ هداية الطالب إىل أرسار
 -69راجع :حاشية املكاسب (املح ّقق
ّ
املكاسب77/1 :؛ مستمسك العروة الوثقى172/11 :؛ مصباح الفقاهة323/1 :؛
(اخلوئي)518 ،216/4 :؛ منتقى األصول.317/7 :
142/2؛ كتاب الصالة
ّ
اخلاص والعا ّم،
 -70للوقوف عىل هذه املرحلة راجع الكتب األصول ّية حتت عنوان:
ّ
وعنوان :املطلق واملق ّيد؛ وعنوان :تعارض األد ّلة؛ من قبيل :كفاية األصول.233/1 :
اخلوئي يف األصول).8/2 :
الس ّيد
ّ
دراسات يف علم األصول (تقرير ًا ألبحاث ّ
 -71ملزيد من التفصيل والكثري من التطبيقات العمل ّية ،الحظ كتابنا (نيل املآرب يف
التعليمي) ،ج .2-1وكذا راجع
رشح املكاسب :ج ،)8 -1وكذا كتابنا (من سلسلة الفقه
ّ
املحرمة.
دروسنا عىل قناة برنامج التلجرام
ّ
اخلاصة بدروس املكاسب ّ
)https://t.me/SheikhMahmoudAlEidani

 -72معجم مقاييس ال ّلغة.323/5 :
الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية431/1 :؛ تاج العروس من جواهر القاموس:
ّ -73
.269/1
الطربيس.286/8 :
 -74جممع البيان يف تفسري القرآن،
ّ
 -75التبيان يف تفسري القرآن.473/8 :
 -76الكايف.223/12 :
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ
 -77مفتاح الكرامة.43/4 :
الروايات التي نقلها
 -78احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة .223/5 :ومجيع ّ
املحرمة.
جتدها يف كتاب الوسائل ،الباب ( )2من أبواب األطعمة ّ
السابق.
 -79الحظ :املصدر ّ
 -80غاية غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم.6-5/2 :
 -81يمكنك االطالع عىل التفصيل الكايف هلذه املسألة بمراجعة كتابنا (نيل املآرب يف
رشح املكاسب).309-298/1 :
 -82حتف العقول عن آل الرسول :ص.331
 -83دعائم اإلسالم ،18/2 :احلديث( ،)23مع اختالف يسري.
 -84املكاسب :ص.36-34
 -85ابن زهرة يف الغنية ضمن كتاب (اجلوامع الفقه ّية) :ص524
 -86اخلالف كتاب البيوع املسألة (.)312
العاميل عن فخر املح ّققني يف مفتاح الكرامة.13/4 :
الس ّيد
 -87حكاه ّ
ّ
 -88التنقيح.5/2 :
املصدرالسابق.
-89
ّ
السابق :ص.36
 -90راجع :املصدر ّ
 -91غاية غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم.102/1:
 -92قال يف املكاسب« :ولكن األقوى وفاق ًا ألكثر ِّ
املتأخرين جواز االنتفاع [باألعيان
النجسة] إال ما خرج بالدليل .»...املكاسب.84-83/1 :
 -93الحظ :غاية غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم.22/4 :
األنصاري.122/1 :
 -94الحظ :املكاسب ،للشيخ
ّ
 -95املكاسبّ ،
األنصاري.128/1 :
للشيخ
ّ
ومي.264/1 :
 -96املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للف ّي ّ
.128/3 -97
 .726/1 -98وشبهه مع بعض االختالف يف التاج .الحظ168-167/21 :؛ ولسان
العرب ،الحظ.147/8 :
تراث الب�صرة
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 -99غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم.6-4/2 :
 -100الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.423/3 :
 -101النهاية .364/1 :والحظ :اخلالف.62/1 :
 -102املقنعة :ص.589
الس ّيد
 -103الحظ من أجل ذلك :حمارضات يف الفقه
ّ
اجلعفري (تقرير ًا ألبحاث ّ
املسمة (مصباح األصول).390/2 :
اخلوئي األصول ّية) .615/1 :وكذا تقريرات درسه ّ
ّ
اليوسفي يف أصول الشيعة الستنباط أحكام الرشيعة-150/3 :
وكذا الحظ :ما ذكره الشيخ
ّ

 .151وغريها كثري.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -1القرآن الكريم.
اليوسفي ،النارش :مركز فقهي
حممد حسني
 -2أصول الشيعة الستنباط أحكام ّ
ّ
الشيعةّ ،
أئمة أطهار  ،قم ،الطبعة األوىل 1388 ،هـ .ش.
ّ
الس ّيد حمسن األمني ،حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار التعارف
 -3أعيان الشيعةّ ،
للمطبوعات ،بريوت١٩٨٣ ،م.
اإلسالمي ،املطبعة:
العاميل) ،النارش :دار الكتاب
(احلر
حممد بن احلسن
ّ
ّ
 -4أمل اآلملّ ،
ّ
مطبعة نمونه ،قم1362 ،ش.
البحراين،
البالدي
عيل
ّ
ّ
 -5أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرينّ ،
ّجفي ،قم ،إيران1986 ،م.
النارش :مكتبة
املرعيش الن ّ
ّ
الزبيدي ،دار اهلداية ،لبنان،
حممد َّ
حممد بن ّ
 -6تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
1967م.
التاث
الطويس ،حتقيق :أمحد
 -7التبيان يف تفسري القرآن ،الشيخ
العاميل ،دار إحياء ّ
ّ
ّ
يب ،بريوت.#1309 ،
العر ّ
اإلسالمي التابعة
مؤسسة النرش
ّ
اينّ ،
الرسول ،ابن شعبة ّ
 -8حتف العقول عن آل ّ
احلر ّ
املرشفة (إيران) ،الطبعة الثانية.#1404 ،
جلامعة ِّ
املدرسني بقم ّ
التاث،
الرجال ،عبد اهلل
مؤسسة آل البيت  إلحياء ّ
املامقاينّ ،
 -9تنقيح املقال يف علم ّ
ّ
قم.#1423 ،
الغروي
عيل
الس ّيد
ّ
ّ
 -10التنقيح يف رشح العروة الوثقى (تقرير ًا لبحث ّ
اخلوئي)ّ ،
اخلوئي.#1413 ،
مؤسسة إحياء آثار اإلمام
ّ
ّ
التربيزي ،كتاب الطهارةّ ،
الغروي
عيل
الس ّيد
ّ
ّ
 -11التنقيح يف رشح العروة الوثقى (تقرير ًا لبحث ّ
اخلوئي)ّ ،
اخلوئي.#1413 ،
مؤسسة إحياء آثار اإلمام
التربيزي ،كتاب ّ
ّ
ّ
الصالةّ ،،
تراث الب�صرة
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ين
اإليرواين ،الطبعة احلجر ّية ،كتابفرويش نجفي
عيل
ّ
 -12حاشية املكاسب ،املح ّقق املريزا ّ
بقم.#1379 ،
اخلراساين ،وزارة الثقافة واإلرشاد
حممد كاظم اآلخوند
 -13حاشية املكاسبّ ،
ّ
اإلسالمي ،إيران( ،د.ت).
ّ
مؤسسة النرش
 -14احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،يوسف
البحراينّ ،
ّ
اإلسالمي ،قم( ،د.ت).
ّ
اإلسالمي بقم ،سنة  .#1407والطبعة
مؤسسة النرش
 -15اخلالف ،الشيخ
ّ
الطويسّ ،
ّ
احلجر ّية املطبوعة يف إيران.
عيل
الس ّيد
ّ
 -16دراسات يف علم األصول (تقرير ًا ألبحاث ّ
اخلوئي يف األصول)ّ ،
مؤسسة دائرة املعارف ،فقه إسالمي بر طبق مذهب أهل البيت،
احلسيني
ّ
الشاهروديّ ،
ّ
قم ،إيران.#1413 ،
الس ّيد ّ
الصدر ،حتقيق
حممد باقر ّ
الشهيد ّ
 -17دروس يف علم األصول  -احللقة الثانيةّ ،
اإلسالمي ،قم ،إيران.#1412 ،
وتعليق :جممع الفكر
ّ
مؤسسة آل البيت ،قم ،إيران ،الطبعة
 -18دعائم اإلسالم ،أبو حنيفة ،النّعامنّ ،
الثانية.#1385 ،
ّ -19
الذريعة إىل تصانيف ّ
الطهراين) ،دار األضواء،
حممد حمسن (أغا بزرك
الشيعةّ ،
ّ
الطبعة الثالثة.#1403 ،
اخلوانساري ،إسامعيليان،
والساداتُ ،م َ َّمد باقر
ّ
 -20روضات اجلنّات يف أحوال العلامء ّ
قم ،إيران.#1390 ،
األفندي ،الطبعة األوىل،
 -21رياض العلامء وحياض الفضالء ،املريزا عبد اهلل بن عيسی
ّ
.#1401
اإلسالمي
مؤسسة النرش
ّ
احللّ ،
ّ -22
السائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،ابن إدريس ّ ّ
املرشفة ،الطبعة الثانية.#1410 ،
التابعة جلامعة ّ
املدرسني بقم ّ
اجلوهري ،دار العلم
محاد
الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية ،إسامعيل بن ّ
ّ
ّ -23
للماليني ،بريوت1987 ،م.
 -24طبقات أعالم ّ
الطهراين) ،إسامعيليان للطباعة
حممد حمسن (أغا بزرك
الشيعةّ ،
ّ
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ
والنرش ،قم ،إيران( ،د.ت).
يمري ،املح ّققّ :
 -25غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالمّ ،
الشيخ جعفر
الص ّ
الشيخ مفلح ّ
العاميل ،النارش :دار اهلادي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.#1420 ،
الكوثراين
ّ
ّ
 -26الغنية (اجلوامع الفقه ّية) ،ابن زهرة ،الطبعة احلجر ّية.
البحراين ،حتقيق :فاضل
املاحوزي،
 -27فهرست علامء البحرين ،سليامن بن عبد اهلل،
ّ
ّ
الزاكي ،الطبعة األوىل.#2001 ،
عيل،
 -28فوائد األصول (تقرير ًا ألبحاث املريزا
النائيني األصول ّية) ،الشيخ ّ
ّ
حممد ّ
املدرسني ،قم ،إيران( ،د.ت).
مؤسسة النرش
الكاظمي،
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
اخلراساينّ ،
ّ
ّ
حممد مهدي بحر العلوم
الس ّيد ّ
الس ّيد بحر العلوم)ّ ،
الرجال ّية (رجال ّ
 -29الفوائد ّ
الطباطبائي ،منشورات مكتبة الصادق ،الطبعة األوىل .#1363 ،ش.
ّ
حممد الدرايتي ،النارش :داراحلديث،
حممد بن يعقوب،
الکليني ،باهتاممّ :
ّ
 -30الكايفّ ،
الطبعة األوىل 1387 ،ش.
اإلسالمي،
مؤسسة النرش
حممد كاظم اآلخوند،
ّ
اخلراساينّ ،
 -31كفاية األصولّ ،
ّ
.#1414
يب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
 -32النّهاية ،الشيخ
الطويس ،دار الكتاب العر ّ
ّ
.#1400
األعلمي
مؤسسة
الطربيس،
 -33جممع البيان يف تفسري القرآن ،أمني اإلسالم
ّ
ّ
ّ
للمطبوعات ،بريوت.#1415 ،
عيل
الس ّيد
 -34حمارضات يف الفقه
ّ
ّ
اجلعفري (تقرير ًا ألبحاث ّ
اخلوئي يف املعامالت)ّ ،
اإلسالمي بقم.#1408 ،
الشاهرودي ،دار الكتاب
احلسيني
ّ
ّ
ّ
الس ّيد
الص ّ
 -35غاية املرام يف رشح رشائع اإلسالم ،مفلح ّ
يمري ،خمطوطة مكتبة ّ
الربوجردي ،برقم (.)286
ّ
التاث
الس ّيد حمسن
الطباطبائي احلكيم ،دار إحياء ّ
ّ
 -36مستمسك العروة الوثقىّ ،
يب ،الطبعة الرابعة#1391 ،ـ
العر ّ
 -37مستند ّ
املرعيش
النراقي ،منشورات مكتبة آية اهلل
الشيعة ،أمحد
الشيعة يف أحكام ّ
ّ
ّ
النجفي ،سنة .#1405
ّ
تراث الب�صرة
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ين
الشيعةّ ،
 -38مشايخ ِّ
املاحوزي ،خمطوطة ،نقلنا بعض فقراهتا عن كتاب
الشيخ سليامن
ّ
أنوار البدرين وغريه.
اخلوئي.#1413 ،
مؤسسة إحياء آثار اإلمام
 -39مصباح األصول ،أبو القاسم
ّ
اخلوئيّ ،
ّ
التوحيدي،
عيل
الس ّيد
ّ
اخلوئي يف املعامالت)ّ ،
ّ
 -40مصباح الفقاهة (تقرير ًا ألبحاث ّ
حممد ّ
التربيزي ،قم ،انتشارات داوري1377 ،ش.
ّ
املؤسسة اجلعفر ّية إلحياء
حممد هادي،
اهلمداين ،حتقيقّ :
 -41مصباح الفقيه ،آغا رضا بن ّ
ّ
التاث ،قم( ،د.ت).
ّ
ومي ،املكتبة العلم ّية،
حممد ،الف ّي ّ
 -42املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن ّ
بريوت( ،د.ت).
الطهراين ،دار العلوم ،بريوت،
الرجال ،أغا بزرك
 -43مص ّفى املقال يف مصنِّفي علم ِّ
ّ
الطبعة الثانية1988 ،م.
البحراين ،منشورات نقش ،املطبعة :عرتت،
عيل،
 -44املعجم األصو ّيلّ ،
ّ
حممد صنقور ّ
تاريخ النرش.#١٤٢٦ :
حممد هارون،
السالم ّ
 -45معجم مقاييس ال ّلغة ،أمحد بن فارس بن زكر ّيا ،املح ِّقق :عبد َّ
دار الفكر1979 ،م.
 -46مفتاح الكرامة يف رشح قواعد ّ
مؤسسة آل
احلسيني،
حممد جواد،
العاميلّ ،
ّ
العلمةّ ،
ّ
التاث ،قم.
البيت  إلحياء ّ
حممد ّ
اإلسالمي ،الطبعة الثانية،
مؤسسة النرش
ّ
(الشيخ املفيد)ّ ،
حممد بن ّ
 -47املقنعةّ ،
.#1410
 -48املكاسبّ ،
األنصاري ،إعداد :جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم ،قم،
الشيخ مرتىض
ّ
ايران ،الطبعة الثانية.#1420 ،
العيداين ،املطبعة :الكوثر2004 ،م.
التعليمي ،حممود
 -49من سلسلة الفقه
ّ
ّ
الصاحب
الر
وحاين يف األصول) ،عبد ّ
الس ّيد ّ
 -50منتقى األصول (تقرير ًا ألبحاث ّ
ّ
احلكيم ،قم.#1416 ،
العيداين ،النّارش :رحيانه بيامرب ،الطبعة األوىل،
 -51نيل املآرب يف رشح املكاسب ،حممود
ّ
2002م.
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املتبح ُر ّ
ال�صيمريُّ
ال َفقِي ُه الب�صريُّ
ال�شي ُخ ُم ْف ٌلح َّ
ِّ
التربيزي ،مطبعة
الشهيدي،
 -52هداية الطالب إىل أرسار املكاسب ،املريزا فتاح
ّ
ّ
االطالعات ،تربيز ،سنة .#1375
ِ
ِ
إح َياء
سمء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،إِ ْس َمعيل بن ُم َ َّمدَ ،دار ْ
َ -53هد َّية العارفني يف َأ َ
يب ،بريوت ،بدون تاريخ.
ّ
التاث ا ْل َعر ّ
 -54وسائل ّ
العاميل) ،دار
(احلر
حممد بن احلسن
الشيعة إىل حتصيل مسائل ّ
ّ
الشيعةّ ،
ّ
يب ،بريوت.#1391 ،
إحياء ّ
التاث العر ّ

 -مواقع �إلكرتون ّية:

 -55عنوان قناة التلجرام لدروس املكاسب للباحث:

)https://t.me/SheikhMahmoudAlEidani
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