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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل 

قيام يوم الدين
هذا هو العدد الثاين من جملة  »مداد األطهار« والتي يصدرها القسم الثقايف 
بحوزة األطهار التخصصّية بقم املقدسة، بعد انقطاع كان سببه تلكؤ الظروف 
املساعدة يف صدور األعداد بشكل متوال، ونسأل اهللَ أن يأخذ بأيدينا مجيعا 

يف إزالة كل املوانع عن االستمرار يف هذا العمل.
العدد  افتتاحية  صدرت هذه املجلة لتحقيق هدف واضح قد أشري له يف 
بحوثهم  بنرش  لألساتذة  املجال  وفسح  الطالب  أقالم  تنمية  وهو  األول 
مهارات  تعّلم  الكتابة،  مهارة  كتطوير  كثرية  ثمرات  له  وهذا  التخصصية، 
روح  وتنمية  الطلبة،  بني  علمي  جّو  خلق  العلمي،  والبحث  العلمّية  الكتابة 

التحقيق يف املسائل العلمّية.
لكل  املجال  فتح  بالتايل:  تلخيصها  يمكن  عمل  لطريقة  املجلة  عمدت 
الطالب واملدرسني يف هذه احلوزة املباركة للمشاركة ببحوثهم املكتوبة، عىل 
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مة عىل جلنة علمّية للمراجعة، وهتدف من وراء ذلك  أن تعرض البحوث املقدَّ
إىل مالحظة انطباق الرشوط العلمية املطلوبة يف البحث املقّدم، عىل أن ترجع 
املقالة الفاقدة لبعض الرشوط العلمّية أو الفنّية إىل صاحبها ليقف عىل املواضع 
التي حيتاج فيها إىل مزيد اهتامم وتقوية، وهذه تعترب خطوة مساعدة لألخذ بيد 
إن  قبل؛ حيث  التجربة من  العلمّية وعدم  الكتابة  بعدم معرفة  يتعّذر  كل من 
الكامل  للرقي يف مدارج  اجلميع  بأيدي  واملقّومني جاهزون لألخذ  املساعدين 

العلمي.
رئيس التحرير



آیة التقصري يف الصالة

صيام الّدهر

مناط القصر يف السفر

 قاعدة أصالة الصحة يف عمل الغري

حكم اهلجرة واألسفار يف الشریعة املقّدسة

جواز اليمني بغري اهلل
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قال تعاىل: ﴿ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث﴾. النساء 101.
األرض  يف  الرضب  عىل  يرتتب  إنام  التقصري  أن  ذكرت  الکريمة  اآلية 

بصالة  ترتبط  ال  اآلية  أن  يّدعى  أن  يمکن  ولذا  الکافرين،  فتنة  من  واخلوف 

املسافر الذي ال حيصل له خوف، فام هو مقتىض التحقيق يف هذه اجلهة؟
الكلامت املفتاحية: آية التقصري، الصالة، القرص، صالة املسافر، الرضب 

يف األرض.

آية التقصري يف الصالة
دراسة يف ارتباطها بصالة املسافر

الشیخ عبدالحسین العسکري
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المقّدمة

إن مباحث صالة املسافر من البحوث الفقهية التي تعّمقت فيها الدراسة 

يف  وخمتلفة  كثرية  نصوص  من  به  زخرت  ملا  وذلك  كبريًا،  اّتساعًا  واّتسعت 

مضامينها ودالالهتا وتفريعاهتا. 

املسافر(  التقصري بصالة  آية  ارتباط  )دراسة  املباحث هي:  وإحدى هذه 
بغض النظر عن احلکم، هل هو الوجوب أو الرخصة. 

ال  املوضوع  حتديد  جهة  من  يکون  إنام  املقالة  هذه  يف  املقصود  فالبحث 
احلکم، إذ اهلدف إثبات أن آية التقصري ليست أجنبية يف موضوعها عن صالة 

املسافر العادي، الذي هو املوضوع املشتهر حلکم القرص يف الصالة. 
ويقع البحث يف ثالث نقاط:

النقطة األوىل: بيان معاين املفردات، وشأن نزول اآلية، ونامذج من كلامت 
املفرسين من العامة واخلاصة. 

حکم  موضوع  عىل  اآلية  لداللة  )الثبوتية(  املحتمالت  الثانية:  النقطة 
القرص، فهل هو الرضب يف األرض، أم هو اخلوف، أم هو املجموع منهام، أم 

هو كل واحد منهام مستقاًل؟ 
النقطة الثالثة: توجيه ارتباط اآلية بصالة املسافر العادي غري اخلائف. 



11

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

النقطة األولى: مباحث تمهيدية

وفيها مطالب ثالثة:

املطلب األول: التعريف بمفردات اآلية 

)1( الضرب 

ب يف التجارة، ويف  ب يقع عىل مجيع األعامل، َضْ ْ يف كتاب العني: »الضَّ

األرض، ويف سبيل اهلل...«)1).

ويف املقاييس: »الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار وحيمل عليه، 

ب  من ذلك َضبت ضبًا، إذا أوقعت بغريك ضبًا. ويستعار منه ويشبَّه به الضَّ

يف األرض جتارًة وغريها من الّسفر. قال اهلل تعاىل: ﴿ ی ی ی جئ ﴾«)2).

فاملستفاد من كلامت اللغوينی أن الرضب هو السري يف األرض، للتجارة 

وطلب الرزق، أو للجهاد يف سبيل اهلل، أو لغري ذلك من األغراض، فالرضب 

»يقع عىل مجيع األعامل«. 

فاآلية الكريمة ﴿ی ی ی جئ﴾ تشري إىل السفر، ولذا استشهد ابن 

معناه  األرض  يف  الرضب  أّن  من  الطربيس  يذكره  ما  وسيأيت  باآلية.  فارس 

السري فيها وهو يعني السفر)3). 

الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العنی، نرش هجرت، قم، ط2، 1410ق، ج7 ص30    (1(
)ض ر ب(. 

)2)  ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دفرت تبليغات إسالمي، قم، ط1، 1404ق، 
ج 3، ص397و398.

)3)  يف املطلب الثالث.
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)2( القصر 

يف املقاييس: »القاف والصاد والراء أصالِن صحيحان، أحدمها يدلُّ عىل 
أال يبُلَغ الش ُء مَداه وهنايَته، واآلخر عىل احلَْبس. واألصالن متقاربان. فاألّول 
الثَّوَب  ُت  الِقرَص. ويقال: قرصَّ الطُّول. يقول: هو َقصرٌي بنینِّ  الِقرَص: خالُف 

واحلبَل َتقصريًا. 
والَقرص: َقرْص الّصالة، وهو أال ُيتِم ألجل الّسَفر. قال اهلل تعاىل: ﴿ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب﴾«)1). 

)3( الُجناح 

»اجليم والنون واحلاِء أصٌل واحٌد يدلُّ عىل امَلْيل والُعْدوان.  يف املقاييس: 
عن  مَلْيلِه  بذلك  ي  سمِّ اإلثم،  واجُلنَاح:  إليه...  َماَل  أي  كذا،  إىل  جنح  ويقال 

. وهذا هو األصل ثمَّ يشتّق منه«)2). طريق احلقِّ
والبحث يف داللة اآلية عىل موضوع القرص، ال يرتبط بکيفية القرص وال 
داللة اجلناح، ألنه بحث عن املوضوع، مع قطع النظر كيفية القرص ونوع احلکم.

)4( الفتنة 

يف لسان العرب: »والِفْتنُة: ما يقع بني الناس من القتال. والِفْتنُة: القتل، 
ومنه قوله تعاىل: ﴿ مب ىب يب جت حت خت﴾«)3).

)1)  ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص96.
)2)  املصدر السابق ج 1 ص 484.

)3)  ابن منظور، حممد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر ـ دار صادر، بريوت، ط3 1414ق، 
ج 13 ص319.
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وهذا املعنى اللغوي هو املراد يف اآلية، فقد كان املسلمون عرضة للحملة 
عليهم من أعدائهم من مرشكي قريش، كام سيتضح يف املطلبنی التالينی. 

املطلب الثاين: شأن نزول اآلية

يبدو من مراجعة املصادر أن آية التقصري يف الصالة قد نزلت يف إحدى 
غزوات النبي‘ أو يف إحدى أسفاره من املدينة باجتاه مکة. 

مرحلتنی  يف  نزال  قد  مقطعان  هلا  اآلية  أن  منها  يظهر  رواية  هناك  ولکن 
متعاقبتنی، فاألول ُشع فيه قرص الصالة ملن يرضب يف األرض، أي املسافر 
العادي، والثاين ُشع فيه القرص مع كيفية خاصة لصالة اجلامعة بالشکل الذي 

حيفظون فيه أنفسهم عند مواجهة العدو. 
وفيام ييل بعض الروايات التي يظهر منها هذان املعنيان: 

المعنى األول: 

وهو الذي نقلته أكثر املصادر من الفريقنی، وقد جاء يف الروايات ذكر اسم 
املوقع الذي كانوا فيه ونزلت فيه آية التقصري:

1ـ ذكر الشيخ الطويس يف التبيان تعقيبًا عىل آية القرص واآلية التي تلتها التي 
بينت كيفية الصالة يف تلك احلالة فقال: 

»ويف اآلية داللة عىل نبوة النبي‘)1). وذلك أن اآلية نزلت والنبي‘ بُعْسفان)2) 

يقع  وقد  واحد،  نسق  عىل  تکون  أن  وألجل  للسهولة  املقالة  يف  الرمز  هذا  استخدام  تم    (1(
االختالف مع املصدر، لذا اقتىض التنويه.

)2)  »قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق بنی اجلحفة ومکة، وقال غريه: عسفان بنی 
املسجدين وهي من مکة عىل مرحلتنی...«. احلموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1979، ج4 ص121و122.
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بتامم  الظهر  بأصحابه صالة  النبي‘  فتواقفوا فصىل  بَضَجنان)1)،  واملرشكني 
هلم  بعضهم:  فقال  عليهم،  يغريوا  أن  املرشكون  هبم  فهّم  والسجود  الركوع، 
صالة أخرى أحب إليهم من هذه، يعنون العرص، فأنزل اهلل عليه اآلية، فصىل 

هبم العرص صالة اخلوف«)2).
ا قولهُ : ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  2ـ يف تفسري القمي: »وأمَّ
إىل  اهللِ‘  رُسوُل  خرَج  ملَّا  نزلْت  ا  فإنَّ اآليَة،  ڀ ...﴾  پ  پ  پ 

َة«)3). احُلَديبيِة يريُد مكَّ
ثنا  قال:  محيد،  ابن  حدثنا  قال:  البيان  جامع  تفسريه  يف  الطربي  نقل  3ـ 

َرقي، قال:  جرير، عن منصور، عن جماهد، عن أيب عياش الزُّ
قال:  الوليد.  بن  خالد  املرشكني  وعىل  بُعسفان،  اهلل‘  رسول  مع  »كنا 
فصلينا الظهر، فقال املرشكون: كانوا عىل حال لو أردنا ألصبنا غرة، ألصبنا 
وصفوا  السالح،  الناس  فأخذ  والعرص،  الظهر  بني  القرص  آية  فأنزلت  غفلة. 

خلف رسول اهلل‘ مستقبيل القبلة واملرشكون مستقبلهم...« )4).
ويف أسباب النزول للواحدي نقل ما يقرب من النص الذي رواه الطربي)5).

)1)  َضَجنَاُن: »قال أبو منصور: مل أسمع فيه شيئًا مستعماًل غري جبل بناحية هتامة يقال له ضجنان، 
بريد من  ابن دريد بسکون اجليم، وقيل: ضجنان جبيل عىل  ولست أدري مّم أخذ، ورواه 

مّکة...«. احلموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، ج3، ص453.
ج 3  ط1،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  حسن،  بن  حممد  الطويس،    (2(

ص311.
)3)  القمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي، دار الکتاب، قم، ط3، 1363ش، ج1، ص150.

)4)  الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1412ق، ج 5 ص156.
)5)  الواحدي، عيل بن أمحد، أسباب نزول القرآن، دار الکتب العلمية، بريوت، ط1، 1411ق، 

ص182. 
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والخالصة في المعنى األول: 

من جمموع هذه الروايات وغريها يظهر أن سبب نزول آية التقصري واآلية 
التي تلتها التي بينت كيفية القرص، هو ما تعرض له النبي‘ واملسلمون أثناء 

سفرهم إىل مکة من خوف القتل بحملة أعدائهم املرشكنی عليهم. 

المعنى الثاني: 

1ـ يف تفسري جامع البيان للطربي: »...عن أيب أيوب، عن عيل ، قال: سأل 
قوم من التجار ]بني النجار[)1) رسول اهلل‘ فقالوا: يا رسول اهلل إنا نضب 

يف األرض، فكيف نصيل؟ فأنزل اهلل: ﴿ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب ﴾. ثم انقطع الوحي. فلام كان بعد ذلك بحول، غزا النبي‘ 
فصىل الظهر، فقال املرشكون: لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال 
شددتم عليهم، فقال قائل منهم: إن هلم أخرى مثلها يف أثرها. فأنزل اهلل تبارك 

وتعاىل بني الصالتني: ﴿ مب ىب يب جت حت خت... ﴾ إىل قوله: ﴿ ڑ ک ک 
ک ک گ﴾. فنزلت صالة اخلوف«)2).

2ـ بعد أن نقل السيوطي احلديث السابق عن ابن جرير الطربي أضاف: 
»وأخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم قال:  قال رجل: يا رسول اهلل، إين رجل 

تاجر أختلف إىل البحرين؟ فأمره أن يصيل ركعتني«)3).

)1)  إسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، دار الکتب العلمية، بريوت، ط1، 1419ق، ج 2، 
ص354.

)2)  الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان، ج 5، ص155. 
)3)  السيوطي، عبد الرمحن بن أيب  بکر، الدر املنثور، مکتبة املرعيش النجفي، قم، ط1، 1404ق، 

ج2، ص209 و210.
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والخالصة في المعنى الثاني: 

أّن آلية التقصري مقطعنی. األول نزل يف بيان حال بعض املسلمنی، وربام 

كانوا من التجار الذين سألوا عن حکم صالهتم يف عامة أسفارهم، ومل يرد فيه 

قيد اخلوف، بل القرص مرتتب عىل السفر. 

واجهوا  وقد  مکة،  طريق  يف  وهم  نزل  فقد  القرص  يف  اخلوف  قيد  وأما 

الکافرين الذين أرادوا احلملة والغدر، فأمروا أن يؤّدوا صالهتم قرصًا خلف 

النبي‘.

وهذا املعنى لو ثبت فإنه يتناسب مع القول بداللة آية التقصري عىل القرص 

يف صالة املسافر، بل يتعنی حينئذ بوضوح.

املطلب الثالث: كلمات املفسرين حول اآلية

من املناسب نقل عبارات املفرسين من الفريقنی حول آية التقصري:

القسم األول: في تفاسير اإلمامية:

1ـ يف التبيان: »معنى قوله: ﴿ ی ی ی جئ ﴾ إذا رستم فيها ﴿ حئ 

عددها  من  يعني   ﴾ خب  حب  جب  يئ   ﴿ إثم  وال  حرج  يعني  ىئ﴾  مئ 
إذا  إال  التقصري ال جيوز  أن  يقتيض  اآلية  الرباعيات ركعتنی. وظاهر  فتصلوا 

خاف املسافر، ألنه قال  ﴿ مب ىب يب جت﴾ وال خالف اليوم أن اخلوف ليس 

برشط، ألن السفر املخصوص بانفراده سبب للتقصري«)1). 

)1)  الطويس، حممد بن حسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج 3، ص307.
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عىل  مرتتب  القرص  أن  هو  األويل  اآلية  ظاهر  أن  يرى  الطويس  فالشيخ 
السفر واخلوف، فلو مل يکن هناك خوف فال جيوز التقصري، ولکن هذا الظهور 

ال يؤخذ به لعدم اخلالف يف أنه ال يشرتط اخلوف يف قرص الصالة يف السفر. 
2ـ يف جممع البيان: »﴿ ی ی ی جئ ﴾ معناه إذا رستم فيها أي سافرتم  

﴿ حئ مئ ىئ ﴾ أي حرج وإثم  ﴿ يئ جب حب خب ﴾ فيه أقوال: 
)أحدها( إن معناه أن تقرصوا من عدد الصالة فتصلوا الرباعيات ركعتني، 
أهل  مذهب  وهو  الفقهاء،  أكثر  قول  وهو  املفرسين،  من  ومجاعة  جماهد  عن 
البيت^. وقيل: تقرص صالة اخلائف من صالة املسافر، ومها قرصان: قرص 
األمن من أربع إىل ركعتني، وقرص اخلوف من ركعتني إىل ركعة واحدة، عن 

جابر وجماهد، وقد رواه أيضًا أصحابنا. 
وطاُوس،  عباس  ابن  عن  الصالة،  حدود  من  القرص  معناه  إن  )وثانيها( 
والسجود  إيامء  تصىل  وإنا  اخلوف،  شدة  صالة  يف  أصحابنا  رواه  الذي  وهو 
أخفض من الركوع، فإن مل يقدر عىل ذلك فالتسبيح املخصوص كاف عن كل 

ركعة«)1).
ويظهر منه أن القول األول هو القرص يف السفر العادي، وهو قول أكثر 
الفقهاء، وذلك بمقتىض املقابلة مع القول اآلخر الذي عرب عنه بـ)قيل( وهو 
مع  املقابلة  بمقتىض  إىل ركعة واحدة يف حالة اخلوف، وكذلك  الصالة  قرص 
القول الثاين الذي محل القرص عىل قرص أفعال الصالة التي تکون يف حالة اخلوف 

)1)  الطربيس، فضل بن حسن، جممع البيان، نرش نارص خرسو، طهران، ط3، 1372ش، ج3، 
ص153.
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الشديد الذي ال يمکن معها اإلتيان بالركوع والسجود، فيکتفى باإليامء، بل 
قد ُيکتفى بالتکبري والتسبيح والتهليل، كام ورد يف بعض النصوص)1).

3ـ يف تفسري امليزان: »قوله تعاىل : ﴿ مب ىب يب جت حت خت﴾... فاملعنى: 
إن خفتم أن يعذبوكم باحلملة والقتل. واجلملة قيد لقوله  ﴿ حئ مئ ىئ ﴾ 
ينايف  الفتنة، وال  إنام كان عند خوف  الصالة  القرص يف  أن بدء ترشيع  وتفيد: 
ذلك أن يعم الترشيع ثانيًا مجيع صور السفر الرشعي وإن مل جيامع اخلوف، فإنام 

الكتاب بني قساًم منه، والسنة بينت شموله جلميع الصور«)2).
أن يکون  املذكور يف اآلية ال يمنع من  قيد اخلوف  أن  لنا:  يبنّي  فالعاّلمة 
حيصل  مل  وإن  السفر  عنوان  حتقق  عىل  أيضًا  يرتتب  القرص  وجوب  موضوع 
اخلوف. وذلك بأن يکون ترشيع القرص أوالً قد وقع يف سفر املسلمنی الذي 
الترشيع  توسع  ثم  يرتبصون هبم،  الذين  أعدائهم  من  فيه  اخلوف  حصل هلم 

ليشمل السفر اآلمن الذي ال خوف فيه. 

القسم الثاني: في تفاسير العامة:

يف  املؤمنون  أهيا  رستم  وإذا    ﴾ جئ  ی  ی  ی   ﴿« الطربي:  تفسري 
األرض ﴿ حئ مئ ىئ  ﴾ يقول: فليس عليكم حرج وال إثم ﴿ يئ جب 

)1)  مثل ما ورد عن الصادق× يف صالة الزحف قال: »تکبري وهتليل، يقول اهلل: )فإْن ِخْفُتم 
والعرص  الظهر  صالة  صّفنی  يوم  عيل×  مع  الناس  »فات  وعنه×:  ُرْكَباًنا(«.  أو  فرجاالً 
واملغرب والعشاء، فأمرهم فکرّبوا وهّللوا وسّبحوا، رجاالً وركبانًا«. احلر العاميل، حممد بن 
احلسن، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، مؤسسة آل البيت^ قم املقدسة. ج8 
ص443 ـ 444 ح1 وح5. وهذه الروايات قد ذكرها احلر العاميل ضمن باب »كيفّية صالة 

املطاردة واملسايفة«.
)2)  الطباطبائي، حممد حسنی، امليزان، مؤسسة األعلمي، بريوت، ط2، 1390ق، ج5، ص61.
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حب خب﴾ صالة املسافر يعني أن تقرصوا من عددها، فتصلوا ـ ما كان لكم 
عدده منها يف احلض وأنتم مقيمون أربعًا ـ اثنتني، يف قول بعضهم. 

وقيل: معناه ال جناح عليكم أن تقرصوا من الصالة إىل أقل عددها يف حال 
ضبكم يف األرض، أشار إىل واحدة يف قول آخرين. 

وقال آخرون: معنى ذلك ال جناح عليكم أن تقرصوا من حدود الصالة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني: إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا يف 
صالتكم وفتنتهم إياهم فيام محلهم عليهم وهم فيها ساجدون، حتى يقتلوهم 

أو يأرسوهم«)1).
ويستفاد من كالمه أن القرص يف السفر هو من حمتمالت اآلية، وأن القول 
األول يف معنى اآلية هو القرص يف الصلوات الرباعية إىل اثنتنی يف حال السري 

والسفر. وكالمه قريب مما جاء يف تفسري جممع البيان. 
وقد نقل عن يعىل بن أمية أنه سأل عمر عن علة القرص يف أسفارهم مع 
األمن، مع أن اآلية ذكرت اخلوف فأجابه: عجبُت مما عجبَت منه حتى سألت 
النبي‘  عن ذلك، فقال: »صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقَته«)2). 

وقد نقل هذا النّص يف الدر املنثور عن مصادر كثرية)3).
1ـ ذكر الزخمرشي أن القرص »ثابت بنص الكتاب يف حال اخلوف خاصة، 

)1)  الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان، ج 5، ص154. 
)2)  املصدر السابق.

)3)  السيوطي، عبد الرمحن بن أيب  بکر، الدر املنثور، ج2 ص209. قال: »أخرج ابن أيب شيبة 
وعبد بن محيد وأمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن اجلارود وابن 
خزيمة والطحاوي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم والنحاس يف ناسخه وابن حبان، 

عن يعىل بن أمية.....« وساق احلديث.
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وهو قوله  ﴿ مب ىب يب جت حت خت﴾ وأّما يف حال األمن فبالسنة«)1).
2ـ ويف اللباب ذكر األقوال يف معنى القرص، ومنها »أن املراد منه صالة املسافر 
وهو أّن كّل صالة تكون يف احلض أربع ركعات، فإنا تصري يف الّسفر ركعتني«)2). 

والخالصة: 

إن املفرسين من الفريقنی قد ذكروا أنه وقع اخلالف يف تفسري آية التقصري 
العزيمة  من  حکمه  ويف  القرص،  معنى  يف  األقوال  تعددت  وقد  الصالة،  يف 
والرخصة. كام أن شأن نزول اآلية ال حيّل املشکلة الواقعة يف بيان معنى اآلية 

إذ يمکن أن يؤّول بحسب األقوال. 

النقطة الثانية: االحتماالت الثبوتية في داللة اآلية 

يقتيض البحث أن ُتطرح املحتمالت الثبوتية يف داللة اآلية عىل موضوع 
العادي،  املسافر  صالة  عىل  اآلية  داللة  يف  الوجه  ُيطرح  ثم  القرص)3)  حکم 

والذي ستتناوله النقطة الثالثة. فموضوع احلکم بالقرص: 
هل هو جمموع العنواننی أي الرضب يف األرض واخلوف؟ 

أم املوضوع هو عنوان الرضب يف األرض، فمتى ما حتقق ثبت حکم القرص؟ 
أم املوضوع هو خصوص عنوان اخلوف؟ 

العريب،  الکتاب  دار  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الکشاف  عمر،  بن  حممود  الزخمرشي،    (1(
بريوت، ط3، 1407ق، ج1، ص558و559. 

)2)  ابن عادل، عمر بن عيل، اللباب يف علوم الکتاب، دار الکتب العلمية، منشورات حممد عيل 
بيضون، ط1، 1419ق، ج6، ص602و604.

)3)  وأما حکم القرص، فاآلية بحاجة إىل توجيه يف داللتها عىل وجوب القرص، ولکنه بحث آخر، 
وهکذا البحث عن كيفية القرص يف الصالة هو بحث ثالث. 
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أم هو أحد العنواننی مستقاًل، أي يکفي حتقق أحدمها لثبوت القرص؟
فهذه احتامالت أربعة:

االحتامل األول: أن يکون موضوع القرص هو كل من الرضب يف األرض 
)وهو السفر( واخلوف، أي بمجموعهام معًا يتحقق موضوع القرص. 

وهذا االحتامل هو الذي يکون ظاهرًا من اآلية يف حّد نفسها، ألن األصل 
احرتازية ويکون هلا موضوعية،  قيودًا  تکون  أن  الکالم  الواردة يف  القيود  يف 

واخلروج عن مقتىض هذا األصل العقالئي املمىض حيتاج إىل دليل)1).
ويشري إىل هذا االحتامل، ما ورد عن أيب عبداهلل× يف قول اهلل: ﴿ی 
ی ی جئ...﴾؟ فقال: »هذا تقصري ثاٍن، وهو أن يرّد الرجل الركعتني إىل 

ركعة«)2). 
عىل  مرتتب  هو  إنام  اآلية  ذكرته  الذي  التقصري  هذا  أن  الرواية  فظاهر 
الرضب يف األرض واخلوف معًا، ولذا كان هذا تقصريًا ثانيًا، إذ التقصري يف 

السفر الذي ال خوف فيه هو أن ترّد الرباعية فيه إىل ركعتنی. 
أربع ركعات،  املقيم  اهلل عىل  »فرض  املعنى رصحيًا يف رواية:  وورد هذا 
 :وفرض عىل املسافر ركعتني متام، وفرض عىل اخلائف ركعة، وهو قول اهلل

﴿ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب...﴾...«)3).

أن  »يقتيض  األويل  اآلية  ظاهر  أن  من  الطويس  الشيخ  ذكره  ما  األوىل  النقطة  يف  تقدم  وقد    (1(
التقصري ال جيوز إال إذا خاف املسافر«. 

)2)  احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، مؤسسة آل البيت^ 
قم املقدسة. ج8 ص433 ـ 434 ح2 وح3. وقريب منه ما رواه عن الکليني بسند صحيح. 

إن مثل هذه  يقال  الشيعة، ج8 ص434 ح4. وقد  العاميل، حممد بن احلسن، وسائل  )3)  احلر 
الروايات البد من تأويلها أو رّدها أو محلها عىل التقية، ألن الفقهاء ال يلتزمون بأن الصالة 

الرباعية تصري ركعة واحدة.
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وروى العامة عن عائشة أهنا كانت تقول: أمتوا صالتکم يف السفر. فقالوا: 
إن رسول اهلل كان يقرص؟ 

فقالت: إنه كان يف حرب وكان خياف وهل أنتم ختافون؟)1).
عىل  يرتتب  إنام  القرص  حکم  أن  عىل  داللة  فيه  خياف«  »وكان  فالتعبري: 

املجموع من السفر واخلوف معًا، فال يکفي السفر وحده كام ذكر السائل.
االحتامل الثاين: أن يکون الرضب يف األرض هو املوضوع حلکم القرص، 
ويکون اخلوف املذكور يف اآلية قيدًا غالبيًا ال موضوعية له، كام لو كان الضارب 

يف األرض يتعرض غالبًا للمخاطر واملهالك فيکون خائفًا. 
السائدة يف عرص نزول هذه اآلية،  الظروف  يتناسب مع  وهذا االحتامل 
بسبب  وذلك  أسفارهم،  غالب  يف  للخوف  يتعرضون  املسلمون  كان  فقد 

عداوة املرشكنی وحلفائهم وتربصهم بتحركات املسلمنی.
وبحسب هذا االحتامل يکون املناط يف حتقق موضوع القرص يف الصالة 
هو السفر، سواء أكان املکلف خائفًا أم مل يکن خائفًا. والبد من دليل يوجب 

رفع اليد عن االحرتازية واملوضوعية يف قيد اخلوف الذي ذكرته اآلية. 
أهّنام قاال:  ويدل عىل هذا االحتامل ما ورد عن زرارة وحمّمد بن مسلم، 
قلنا أليب جعفر×: ما تقول يف الصالة يف السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: 
»إّن اهلل يقول: ﴿ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ 

فصار التقصري يف السفر واجبًا كوجوب التامم يف احلض«)2)... 

ج5،  ط1،  طهران،  خرسو،  نارص  نرش  القرآن،  ألحکام  اجلامع  أمحد،  بن  حممد  القرطبي،    (1(
ص362.

)2)  احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج8 ص517 ـ 518 ح2. والسند صحيح 
وهي مروية يف الفقيه وتفسري العيايش.
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يذكر  ومل  السفر،  يف  التقصري  وجوب  عىل  باآلية  اإلمام×  فاستدّل 
اخلوف، فيظهر منه أن السفر وحده عنوان مستقل حيقق موضوع حکم القرص 

يف الصالة)1). 
والروايات يف هذا املعنى متواترة، وهو من الرضوريات عند اإلمامية، بل 

هو مما ال خالف يف أصل جوازه بنی مجيع املسلمنی. 
ويکون  القرص،  حلکم  املوضوع  هو  اخلوف  يکون  أن  الثالث:  االحتامل 
ذكر الرضب يف األرض من باب أنه قيد غالبي للخوف، ألن خوف الوقوع يف 
املخاطر والتعرض للمهالك أكثر ما يکون حال الرضب يف األرض واالبتعاد 

عن األهل واألوطان.
وبحسب هذا االحتامل يکون املناط يف حتقق موضوع القرص يف الصالة 

هو حصول اخلوف، سواء أكان املکلف ضاربًا يف األرض أم كان يف وطنه.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  بقوله  الصادق×  استشهد  وقد 
پ پ پ پ ڀ﴾ بعد أن وصف كيفية صالة اخلوف التي 

صالها النبي‘ وقال: »فهذه صالة اخلوف التي أمر اهلل هبا نبّيه‘«)2).
واملستفاد من هذا النص أن هذه الکيفية من الصالة هي »صالة اخلوف« 
آية  من  املراد  إن  يقال  قد  التقصري،  آية  تلت  التي  اآلية  هبذه  االستشهاد  ومع 
التقصري أن موضوع القرص للصالة هو اخلوف، وإن ذكر الرضب يف األرض 

إنام هو قيد غالبي ال موضوعية له، أو يقال إنه مورد نزول اآلية.

)1)  وهذه الرواية قد وجهت داللة اآلية عىل حکم القرص أيضًا وهو الوجوب. فراجع.
فيها:  ليس  الکايف  الشيعة، ج8 ص435 ح1. ويف  بن احلسن، وسائل  العاميل، حممد  احلر    (2(
)وقد قال اهلل لنبيه( إىل آخر الرواية. راجع: الکايف للشيخ الکليني، دار الکتب اإلسالمية، 

طهران، ط4، 1407ق، ج3، ص456، ح2.
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األرض  الرضب يف  ـ  القيدين  من  واحد  يکون كل  أن  الرابع:  االحتامل 
واخلوف ـ عنوانًا مستقاًل يف حتقق موضوع القرص يف الصالة. 

فالرضب يف األرض عنوان مستقل متى حتقق يتحقق موضوع القرص، وكذا 
اخلوف. ومما يدل عىل هذا االحتامل ما ورد عن العامة يف شأن نزول اآلية: 

سأل قوم من التجار ]بني النجار[ رسول اهلل‘ فقالوا: يا رسول اهلل إنا 
نرضب يف األرض، فکيف نصيل؟ فأنزل اهلل: ﴿ ی ی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ جب حب خب﴾. ثم انقطع الوحي. فلام كان بعد ذلك بحول، غزا 

تبارك وتعاىل بنی الصالتنی: ﴿ مب ىب يب  فأنزل اهلل  النبي‘ فصىل الظهر... 
جت...﴾ فنزلت صالة اخلوف)1).

وأما رواية ُزرارة ـ عن أيب جعفر الباقر× قال: قلت له: صالة اخلوف 
وصالة السفر تقرصان مجيعًا؟ قال: »نعم، وصالة اخلوف أحّق أن تقرّص من 
صالة السفر ألّن فيها خوفًا«)2) ـ فهي ظاهرة، بل رصحية يف أن كل واحد من 
حکم  لتحقق  فيکفي  للقرص،  مستقالن  موضوعان  واخلوف  السفر  عنواين 

القرص إما وقوع السفر أو حصول اخلوف. 

والخالصة: 

أن االحتامالت الثبوتية لآلية أربعة، والظاهر األويل من اآلية هو االحتامل 
األول، ولکن ال مانع من أن يکون املراد من اآلية أحد االحتامالت األخرى 
إذا ما قام الدليل عىل إرادته. وهذا الدليل الذي يعنّی املعنى املراد يف اآلية ال 

النقطة  من  الثاين  املطلب  راجع:  ص155.  ج 5،  البيان،  جامع  جرير،  بن  حممد  الطربي،    (1(
األوىل.

)2)  احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج8 ص433 ح1. 
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يکون معارضًا للکتاب الکريم، بل هو مفرس ومبنّی للمراد. 
ولذا ورد يف رواية زرارة وحممد بن مسلم قاال: قلنا أليب جعفر×: رجل 
صىّل يف السفر أربعًا، أيعيد أم ال؟ قال: »إن كان ُقرئت عليه آية التقصري وفرّست 

له فصىّل أربعًا أعاد، وإن مل يكن ُقرئت عليه ومل يعلمها فال إعادة عليه«)1).
ولذا  بيان وتفسري،  إىل  بحاجة  التقصري  آية  أن  النص:  فاملستفاد من هذا 
ُعلق احلکم بوجوب اإلعادة عىل سامع اآلية وتفسريها، فمن مل تقرأ عليه اآلية، 

أو ُقرأت عليه ومل ُتفرّس له، فهو معذور ال إعادة عليه.

النقطة الثالثة: توجيه داللة اآلية على صالة المسافر

السفر  جمموع  هو  القرص  موضوع  أن  هو  لآلية  األويل  الظاهر  إن  قلنا: 
الکالم، وإن  الواردة يف  القيود  واخلوف، ألصالة االحرتازية واملوضوعية يف 

رفع اليد عن هذا األصل بحاجة إىل دليل. 
وعليه تکون صحة االستدالل باآلية عىل القرص يف صالة املسافر، متوّقفة 

عىل الدليل الذي ينفي االحرتازية يف قيد اخلوف الوارد يف اآلية. 
يف  باآلية  استشهدت  التي  النصوص  االحرتازية،  نفي  عىل  يدل  ومما 
إثبات حکم القرص للمسافر، مثل روايتي زرارة وحممد بن مسلم املتقدمتنی، 

وغريمها)2).
ويؤيده استشهاد بعض الفقهاء باآلية، وقد تقّدمت عبارة الشيخ الطويس 

الشيعة، ج8 ص507 ـ 508 ح4. وهو مروي يف  العاميل، حممد بن احلسن، وسائل  )1)  احلر 
الفقيه والتهذيب. والسند صحيح.

)2)  راجع االحتامل الثبويت الثاين. ويدل عىل أن السفر هو متام املوضوع للقرص، روايات كثرية من 
أبواب صالة املسافر، مثل: )الباب 17: من أتّم يف السفر عامدًا وجب عليه اإِلعادة...(. 
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السفر  ألن  برشط،  ليس  اخلوف  أن  اليوم  خالف  »وال  قال:  إذ  التبيان  يف 
املخصوص بانفراده سبب للتقصري«)1).

وعىل ضوء ما تقدم من البحث ال يبعد أن ُيّدعى أن موضوع حکم القرص 
يف اآلية هو السفر العادي، ويمکن أن ُيوّجه ذكر قيد اخلوف بوجوه: 

كان  إذ  غالبي،  قيد  أنه  باب  من  هو  إنام  القيد  ذكر  إن  األول:  الوجه 
املسلمون يف تلك األزمنة حيصل هلم اخلوف يف عامة أسفارهم بسبب اخلوف 

من أعدائهم. 
فهو نظري ما يذكر يف الفقه يف قوله تعاىل: ﴿ ڍ ڌ ڌ       
 و.. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)2).
إذ يقال إن وصف ربائب الزوجة بأهنن يف حجر الزوج من باب أنه الغالب يف 
سلوك األزواج خارجًا، فال يدور حکم حتريم الزواج بربيبة الزوجة مدار هذا 

الوصف الغالب)3).
الوجه الثاين: أن يقال إن ذكر القيد من جهة أن املورد الذي جاءت به اآلية 
والذي شع فيه القرص، كان يف ظرف اخلوف، بسبب تعرض املرشكنی هلم يف 
طريق سفرهم باجتاه مکة، فلم تکن اآلية بصدد بيان حتديد املوضوع واحلکم، 

بل هي بصدد بيان أصل املوضوع واحلکم إمجاالً. 
اخلوف؟  مع  أو  منفردًا  السفر  هو  وأنه  القرص،  موضوع  تفصيل  وأما 

واحلکم هل هو الوجوب أو الرخصة؟ فبيانه موكول إىل النبي‘.

)1)  يف النقطة األوىل، املطلب الثالث، القسم األول.
)2)  النساء 23.

)3)  انظر: الطربيس، فضل بن حسن، املؤتلف من املختلف، جممع البحوث اإلسالمية، مشهد، 
ط1، 1410ق، ج2 ص131.
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ويشري إىل هذا الوجه كالم العالمة الطباطبائي يف »أن بدء ترشيع القرص 
يف الصالة إنام كان عند خوف الفتنة، وال ينايف ذلك أن يعم الترشيع ثانيًا مجيع 

صور السفر الرشعي«)1). 
فالکتاب ذكر أصل احلکم يف الصورة التي كانت موردًا لنزول اآلية، وهو 

ال يتناىف مع بيان السنة لشمول احلکم لبقية الصور. 
الوجه الثالث: أن ُيتمسك بام تقّدم يف تفسري جامع البيان للطربي مما ورد 
يف شأن نزول اآلية، والذي ُيستفاد منه أن هذه اآلية عبارة عن مقطعنی قد نزال 

يف ظرفنی خمتلفنی: 
)املقطع األول( وهو ما نزل يف ترشيع القرص يف السفر، وهو الذي سأل 

عنه قوم من التجار، ومل يکن يف املقطع سوى قيد الرضب يف األرض.
)واملقطع الثاين( هو الذي نزل بعد حول من نزول املقطع األول، وذلك 
يف احلادثة التي تعرض املسلمون فيها خلطر القتل من املرشكنی وهم يف طريق 

مکة، وهو الذي اشتمل عىل قيد اخلوف. 
الوجه الرابع: أن يقال إن النصوص التي دلت عىل أن السفر مطلقًا ـ أي 
حصل معه اخلوف أو مل حيصل ـ حيقق موضوع القرص يف الصالة، هي بمثابة 
دليل حاكم يوسع من موضوع حکم القرص، من باب التوسعة عىل املکلفنی. 

فهي منة وفضل من اهلل تعاىل لعباده وهدية، كام يظهر مما ورد عن اإلمام 
الصادق عن آبائه عن رسول اهلل‘ قال: »إّن اهلل أهدى إيّل وإىل أّمتي هدّية مل 
هيدها إىل أحٍد من األمم، كرامة من اهلل لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول اهلل؟ قال: 

)1)  يف النقطة األوىل، املطلب الثالث، القسم األول.
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 اإلفطار يف السفر، والتقصري يف الصالة، فَمن مل يفعل ذلك فقد رّد عىل اهلل
هدّيته«)1).

النتيجة:

شأن  عن  حتدثت  التي  الروايات  يف  والتأمل  الوجوه،  هذه  عرض  بعد 
النزول، والروايات التي ذكرت آية التقصري، نستنتج أن اآلية يمکن أن تدّل 

عىل أن موضوع حکم القرص هو السفر. 
إلثبات  التقصري  بآية  االستدالل  إن  والقول  للتنزل  موجب  ال  وعليه 
هبا  اختّص  التي  البواطن)2)  من  هو  املسافر  صالة  يف  القرص  وجوب 
املعصومون^، ألنه إنام ُيصار إليه إذا كان املعنى خفيًا متامًا، وليس له عالقة 

باأللفاظ إال باإلشارة والرموز، واملقام ليس كذلك.

الخاتمة 

يظهر من خالل الروايات الکثرية التي نقلها الفريقان يف شأن نزول آية 
التقصري، أّن اآلية نزلت أثناء سفر النبي‘ مع املسلمنی إىل مکة، وذلك يف 

منقولة عن  والرواية  الشيعة، ج8 ص520 ح11.  احلسن، وسائل  بن  العاميل، حممد  احلر    (1(
اخلصال. والسند معترب. وقد تقّدم ما جاء يف روايات العامة من أن القرص »صدقة تصدق اهلل 

هبا عليکم فاقبلوا صدقَته«.
)2)  قال الشيخ اإليرواين عن تطبيق آية التقصري عىل صالة املسافر يف صحيحة زرارة وحممد بن 
مسلم: »ينبغي عّد هذا من البواطن التي ال تصل إليه أفهامنا«. وقد ذهب إىل أن اآلية ناظرة 
أداء  كيفية  بيان  )والثانية(  اآلية،  اخلوف يف  قيد  )األوىل( وجود  لقرينتنی:  اخلوف  إىل صالة 
الفقه،  آيات األحکام، دار  الصالة حال اخلوف يف اآلية الالحقة. دروس متهيدية يف تفسري 

قم، ط3، 1428ق، ج1 ص138.
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إحدى منازل الطريق إىل مکة، وقد كانوا عرضة ملباغتة مرشكي قريش الذين 
خرجوا لصّد املسلمنی واإلغارة عليهم. 

نزول اآلية كان عىل مرحلتنی، األوىل لترشيع  بأن  أّن هناك رواية  وتبنّی 
العدو  من  اخلوف  صالة  لترشيع  واألخرى  املسافر،  صالة  يف  القرص  حکم 

وكيفيتها.
فيها يشء من اخلفاء،  املسافر  التقصري عىل صالة  آية  أّن داللة  وقد ظهر 
فهي يف حّد نفسها ال تدّل عىل حکم صالة املسافر غري اخلائف، لذا ال بد هلا 

من تفسري وتوجيه، وقد دّل عىل هذا املعنى رواية صحيحة.
واّتضح أّن أحد االحتامالت الثبوتية يف اآلية هو بيان حکم صالة املسافر، 
بيان  به بعد  الظاهر األويل، لکن جيب األخذ  وهذا االحتامل وإن مل يکن هو 

املعصوم÷ إذ مَحََل اآليَة عىل هذا االحتامل. 
وكذلك اّتضح أّن اآلية إنام تکون أجنبية غري مرتبطة بصالة املسافر، إذا 
مل يکن هناك أي جمال واحتامل هلذه الداللة، واآلية ليست كذلك، لذا ال تصل 

النوبة للقول بأن داللة اآلية عىل صالة املسافر من البواطن.





صيام الّدهر

الشیخ عادل الّشعلة البحراني

اتفق الفقهاء عىل ندبية صيام ثالثة أيام من كّل شهر، كام اتفقوا عىل أمرين 
أول  أّن  والثاين:  ومخيسان،  أربعاء  هي:  الثالثة  أّن  األّول:  ذلك:  عن  متفرع 
أيضا:  اثنني  أمرين  يف  اختلفوا  أّنم  غري  األوىل،  هي  الشهر  عرشة  من  مخيس 
الثانية أم األخرية؟ والثاين  أّن األربعاء، هل هي األوىل من العرشة  األول: يف 
يف أّن اخلميس يف العرشة األخرية هل هي األوىل أم األخرية؟ وسيتبني للقارئ 
أّن األرجح هو ما ذهب إليه املشهور من كون الثالثة هي: أول مخيس من كّل 

شهر، وآخر مخيس منه، وأّول أربعاء يف العرش الثاين.
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الدين  تعاليم  يف  مکانتها  من  أمهيتها  تکتسب  املوضوعات  بأّن  خيفى  ال 
نصوص  يف  والنّاظر  غايته،  إىل  وإيصاله  اإلنسان  كامل  يف  وتأثريها  احلنيف، 
الّثقلنی جيد بأّن لصيام الّتطوع مکانة سامية وأمهية خاصة، منها عالقته بصوم 
الفرض، ودوره يف تتميم ما عرض عليه من خلل أو نقص، فَعِن احلَُسنْیِ ْبِن 
َل× َكْيَف َصاَر ُغْسُل َيْوِم اجُلُمَعِة َواِجبًا؟  َخالٍِد َقاَل: »َسالُت َأَبا احَلَسِن األَوَّ
ِصَياَم  َوَأَتمَّ  النَّافَِلِة.  بَِصاَلِة  الَفِريَضِة  َصاَلَة  َأَتمَّ  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللَ  إِنَّ  َفَقاَل: 
يِف  َكاَن  َما  اجُلُمَعِة،  َيْوِم  بُِغْسِل  الَفِريَضِة  ُوُضوَء  َوَأَتمَّ  النَّافَِلِة.  بِِصَيامِ   الَفِريَضِة 

َذلَِك ِمْن َسْهٍو َأْو َتْقِصرٍي َأْو نِْسَياٍن َأْو ُنْقَصاٍن«)1). 
ومن أهم خصائص الصيام وأعظمها ما أشار إليها تعاىل بقوله: ﴿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
اخلصيصة  هلذه  رافد  العبادة  من  عبادة  باعتباره  الّتطوع  وصيام  ڦ﴾)2)، 
غريه،  من  التقوى  غرض  لتحقيق  أضمن  بالّصيام  املتطوع  وأّن  هلا،  ومدعم 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿ لنداء:  استجاب  ممن  وهو  ال  كيف 
أثر  تتقون  أنکم  منها:  كثرية  أبعاد  يف  ہ﴾)3)..  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ٍد،  اِدِق َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ الذنوب باملغفرة كام ورد َعْن ِغَياِث ْبِن إِْبَراِهيَم، َعِن الصَّ
اْبتَِغاَء  عًا  َتَطوُّ َيْومًا  َقاَل َرُسوُل اهللِ‘:  »َمْن َصاَم  َقاَل:  آَباِئِه×  َأبِيه،ِ َعْن  َعْن 

َثَواِب اهللِ َوَجَبْت َلُه امَلْغِفَرُة«)4).

)1)  الکايف للکليني : 3 / 42 ح4.
)2)  البقرة : 184.

)3)  البقرة : 21.
)4)  األمايل للصدوق : 551 ح2. 
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وتتقون النّار باجلنة كام ورد َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن َيَساٍر َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ×: 
بِِه  اهللُ  َفُيْدِخُلُه   ِاهلل ِعنَْد  َما  ُيِريُد  عًا  َتَطوُّ َيْومًا  َلَيُصومُ   ُجَل  الرَّ »إِنَّ  َأيِب :  َقاَل 

اجَلنََّة«)1).
الّتطوع، ودراسة  اختيار موضوع صيام  إىل  بالباحث  املکانة دفعت  هذه 
الرّشيفة،  النصوص  استقصاء  ـ يف  القارص  ـ  بذل جهده  أهم مصاديقه، وقد 
التوفيق  املوىل  سائال  ذلك،  اقتىض  ما  ومناقشا  حماكام  األعالم،  أقوال  وتتبع 

واهلداية إىل الصواب يف تعلم أحکام دينه القويم. 
مما سواها،  آكد  كّل شهٍر،  أيام من  ثالثة  استحباب صوم  الواضح  ومن 

والّشارع حّث عىل فعلها بخصوصها، وكذا عىل تعيينها يف أخبار مستفيضة. 
والکالم يقع يف عدد من النّقاط:

الّنقطة األولى: في ندبية صيام ثالثة أيام في كّل شهر. 

ومن األخبار النّادبة إىل ذلك: 
ٍد÷ َيُقوُل:  ْبَن حُمَمَّ ، َقاَل: َسِمْعُت َجْعَفَر  َيِزيَد اجُلْعِفيِّ ْبِن  1. َعْن َجابِِر 
ْدِر، َوَباَلبِِل  ْهِر، َوَيْذَهْبَن بَِوَساِوِس الصَّ ْهِر: ِصَياُم الدَّ امٍ  ِمَن الشَّ »ِصَيامُ  َثاَلَثِة َأيَّ

الَقْلِب)2)«)3).
ِد ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب َجْعَفٍر× ـ يِف َحِديٍث ـ، َقاَل: »ُثمَّ َصاَم  2. َعْن  حُمَمَّ
، َوَأْفَطَر َيْومًا، َوَكاَن َذلَِك َصْوَم َداُوَد×، َقاَل: ُثمَّ َصاَم َيْومًا َوَأْفَطَر َيْومًا.  َيْوَمنْيِ

)1)  الکايف للکليني : 4 / 63 ح5.
)2)  البالبل، هي: اهلموم واألحزان. وبلبلة الصدر : وسواسه.
)3)  األصول الستة عرش ملجموعة من العلامء : 221 ح227. 
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امٍ  يِف ُكلِّ َشْهٍر«)1). َقاَل: ُثمَّ آَل َبْعَد َذلَِك إىَِل ِصَيامِ  َثاَلَثِة َأيَّ

آَبائِِه^:  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  َصَدَقَة،  ْبِن  َمْسَعَدَة  َعْن   .3

‘ َقاَل: »َدَخْلُت اجَلنََّة َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهلَِها الُبْلَه، َيْعنِي بِالُبْلِه: امُلَتَغافَِل  َأنَّ النَّبِيَّ

اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر«)2). ورواه  ، َوالَِّذيَن َيُصوُمونَ  َثاَلَثَة َأيَّ ِّ الَعاِقَل يِف اخَلرْيِ َعِن الرشَّ

الّصدوُق)3).

َعْبِد اهللِ× : »﴿ ک ک ک ک  َأُبو  َقاَل  َقاَل:  ٍر،  َعامَّ بِن  َعيِلّ  َعْن   .4

امٍ  يِف ُكلِّ َشْهر«)5). گ گ﴾)4)، ِمْن َذلَِك: ِصَيامُ  َثاَلَثِة َأيَّ
َشْهِر  »ِصَياُم  قال:   املؤمننی×  أمري  عن  سعيد،  بن  احلسنی  مرفوعة   .5

اٍم يِف ُكلِّ  ُدوِر، َوِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر، َيْذَهْبَن َباَلبِِل الصُّ ، َوَثاَلَثِة َأيَّ رْبِ الصَّ

ْهِر ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾)))«))). َشْهٍر ِصَياُم الدَّ

وروى العيايش أيضا مثله مع اختالف طفيف يف العبارات عن عبد اهلل 

ُدوِق بإسنادين إىل احَلَلبِّي)9)، والّثاين خال من ذكر اآلية. احللبي)8)، والصَّ

)1)  األصول الستة عرش ملجموعة من العلامء : 622 ح262. 
)2)  قرب اإلسناد للحمريي : 75 ح243.

)3)  معاين األخبار للصدوق : 203 ح1.
)4)  األنعام : 160.

)5)  تفسري العيايش للعيايش : 1 / 386 ح136.
)6)  األنعام : 160.

)7)  تفسري العيايش للعيايش : 1 / 386 ح134.

)8)  تفسري العيايش للعيايش : 1 / 387 ح141.
)9)  األول يف ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق: 80، والثاين يف فضائل األشهر الثالثة 

للّصدوِق: 97 ح83.
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احلسن  أيب  َعْن  متحّدثًا  حديث  يف  ـ  َقاَل  الَعبَّاِس،  ْبِن  إِْبَراِهيَم  َعْن   .6
ْهِر. َوَيُقوُل:  امٍ  يِف الشَّ َياِم، َفاَل َيُفوُتُه ِصَيامُ  َثاَلَثِة َأيَّ ضا× ـ: »َوَكاَن َكثرَِي الصِّ الرنِّ
، َوَأْكَثُر َذلَِك َيُكوُن  ِّ َدَقِة يِف الرسِّ ْهِر. َوَكاَن× َكثرَِي امَلْعُروِف َوالصَّ َذلَِك َصْوُم الدَّ
ْقهُ [«)1).  ُه َرَأى ِمْثَلُه يِف َفْضلِِه َفاَل تصدق ]ُتَصدِّ َيايِل امُلْظلَِمِة، َفَمْن َزَعَم َأنَّ ِمنُْه يِف اللَّ
َأَحُدُكمُ   َصاَم  »إَِذا  َقاَل:  اهللِ×  َعْبِد  َأيِب  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  الُفَضْيِل  َعِن   .7
احَلْلِف  إىَِل  ْع  ُيرْسِ َواَل  جَيَْهْل،  َواَل  َأَحدًا  اِدَلنَّ  جُيَ َفاَل  ْهِر،  الشَّ ِمَن  اِم  األَيَّ الثَّاَلَثَة 

ْل«)2). َواألَْياَمِن بِاهللِ، َفإِْن َجِهَل َعَلْيِه َأَحٌد َفْلَيَتَحمَّ

النقطة الثانية: في تعيين الثالثة المندوب إليها في كل شهر. 

املندوبة يف كّل شهر هي: أربعاء ومخيسان،  أّن الثالثة  اتفق األعالم عىل 
واتفقوا عىل أول مخيس من عرشة الشهر األوىل، واختلفوا يف أمرين: األول: يف 
األربعاء، وهل هي األوىل من العرشة الثانية أم األخرية. والثاين يف أّن اخلميس 
األخبار  بيان طوائف  وإليك  األخرية،  أم  األوىل  األخرية هل هي  العرشة  يف 

املعينة هلذه الثالثة أوال، ثّم نستعرض أقوال الفقهاء ومدرك كل قول منها:
أما طوائف األخبار املعّينة هلذه الثالثة فهي سّت:

الطائفة األوىل: وهي التي بينت كون الثالثة: أربعاء بنی مخيسنی وأمجلت 
هذه الثالثة، ومن هذه الطائفة الروايات اآلتية:

َرُسوُل اهللِ‘  »َصاَم  َيُقوُل:  َعْبِد اهللِ×  َأَبا  َسِمْعُت  راد:  الزَّ َزْيٌد  َقاَل   .1
اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر َأْربَِعاَء َبنْيَ  مَخِيَسنْيِ ،  َشْعَباَن، َوَوَصَلُه بَِشْهِر َرَمَضاَن، َوَصاَم َثاَلَثَة َأيَّ

)1)  عيون أخبار الرضا× للّصدوِق : 2 / 184 ح7.
)2)  الکايف للکليني:  4 / 88 ح4.
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َفَذلَِك ُسنَُّة َرُسوِل اهللِ‘ الَّتِي  َمَض َعَلْيَها، َوِهيَ  مَتَاٌم لَِصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن«)1).
آدابه ألصحابه ـ وهي أربعامئة  امُلْؤِمننَی× يف  َأمرِي  َعْن   : ايِنّ َعِن احلّرَّ  .2
َشْعَباَن  َوَصْوُم  َشْهٍر  ُكلِّ  يِف  اٍم  َأيَّ َثاَلَثِة  »َصْوُم  ـ:  فيه  والدنيا، جاء  للدين  باب 
اٍم ِمْن  ْدِر َوَباَلبِلِ  الَقْلب)2)  ـ إىل أن قال: ـ ُصوُموا َثاَلَثَة َأيَّ َيْذَهُب بَِوْسَواِس الصَّ
َبْينَُهاَم، أِلَنَّ  ْهِر، َوَنْحُن َنُصوُم مَخِيَسنْيِ َوَأْربَِعاَء  َتْعِدُل َصْوَم الدَّ َفِهَي  ُكلِّ َشْهٍر، 

ُذوا بِاهللِ َجلَّ َوَعزَّ ِمنَْها«)3). اهللَ َخَلَق َجَهنََّم َيْوَم األَْربَِعاَء، َفَتَعوَّ
ُدوُق بإسناده))). ورواه الصَّ

يف  مخيسنی  بنی  أربعاء  الثالثة:  كون  بّينت  التي  وهي  الثانية:  الطائفة 
العرشات دون تعينی، ومن هذه الطائفة الروايات اآلتية:

»َسالُتُه  َقاَل:  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  ومضمرته  مرسلته  يف  الَعيَّايِش  عِن   .1
مَخِيٍس  ْهِر:  الشَّ يِف  اٍم  َأيَّ َثاَلَثِة  َصْوُم  َفَقاَل:  نَِّة؟  السُّ َصْوِم  ْومِ   الصَّ يِف   ُيْصنَعُ   َكْيَف 
إِنَّ   ، مَخِيَسنْيِ َبنْيَ  َواألَْربَِعاُء   ، َعرْشٍ ِمْن  َومَخِيٍس   ، َعرْشٍ ِمْن  َوَأْربَِعاَء   ، َعرْشٍ ِمْن 
َصْوُم  ْهِر  الشَّ يِف  اٍم  َأيَّ َثاَلَثُة  گ﴾)5)،  ک گ  ک  ک  ﴿ک  َيُقوُل:   اهللَ 

ْهِر«)6). الدَّ
.(7(» ويف نقل الوسائل ال ُتوجد واو يف »األَْربَِعاُء َبنْيَ مَخِيَسنْيِ

)1)  األصول الستة عرش ملجموعة من العلامء )كتاب زبد الّزّراد( : 126 ح18. 
)2)  حتف العقول البن شعبة احلّراين : 102.
)3)  حتف العقول البن شعبة احلّراين : 113.

)4)  اخلصال للّصدوق : 2 / 612 ح10.
)5)  األنعام : 160.

)6)  تفسري العيايش للعيايش : 1 / 386 ح135.
)7)  وسائل الّشيعة للعاميل : 10 / 428 ح13766.
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ويؤيد وجود الواو أّن البحراين نقل النّص كام يف تفسري العيايش)1).
َياِم  ِد ْبِن َأيِب َنرْصٍ َقاَل: »َسالُت َأَبا احَلَسِن× َعِن الصِّ 2. َعن َأمْحَد ْبِن حُمَمَّ
َتَباَرَك  اهللَ  إِنَّ  َيْوٌم،  َعرْشٍ  ُكلِّ  يِف  ْهِر،  الشَّ يِف  َثاَلٌث  َقاَل:  ُهَو؟  َكْيَف  ْهِر،  الشَّ يِف 
ْهِر َصْوُم  اٍم يِف الشَّ َوَتَعاىَل َيُقوُل: ﴿ک ک ک ک گ گ﴾)2)، َثاَلَثُة َأيَّ

ْهِر«)3). ورواه الصدوق أيضا)4). الدَّ
النّص أمجل األيام ولکن ذكر كون كل يوم منها يف أحد العرشات، وُيمکن 

رفع اإلمجال بام مر يف الطائفة األوىل.
َل  ِد ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ× َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ‘ َأوَّ 3. َعِن حُمَمَّ
َما ُبِعَث َيُصوُم َحتَّى ُيَقاَل: َما ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَّى ُيَقاَل: َما َيُصوُم. ُثمَّ َتَرَك َذلَِك 
اِم  َوَصاَم َيْومًا َوَأْفَطَر َيْومًا، َوُهَو َصْوُم َداُوَد×، ُثمَّ َتَرَك َذلَِك َوَصاَم الثَّاَلَثَة األَيَّ
اٍم َيْوَما مَخِيَسنْيِ َبْينَُهاَم َأْربَِعاُء، َفُقبَِض  ِة َأيَّ َقَها يِف ُكلِّ َعرَشَ ، ُثمَّ َتَرَك َذلَِك، َوَفرَّ الُغرِّ

اَلُم(، َوُهَو َيْعَمُل َذلَِك«))). )َعَلْيِه َوآلِِه السَّ
ْوِم؟  نَُّة ِمَن الصَّ 4. َعِن ُزَراَرَة َقاَل: »ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اهللِ×: باَِم َجَرِت السُّ
الَعرْشِ  يِف  َواألَْربَِعاُء  ِل،  األَوَّ الَعرْشِ  يِف  اخَلِميُس  َشْهٍر،  ُكلِّ  يِف  اٍم  َأيَّ َثاَلَثُة  َفَقاَل: 
نَُّة يِف  الثَّايِن، َواخَلِميُس يِف الَعرْشِ اآلِخِر. َقاَل: ُقْلُت: َهَذا مَجِيُع َما َجَرْت بِِه السُّ

ْوِم؟ َقاَل: َنَعْم«))). الصَّ

)1)  الربهان يف تفسري القرآن للبحراين : 2 / 505 ح3756.
)2)  األنعام : 160.

)3)  الکايف للکلينّي : 4 / 92 ح7.
)4)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80.

)5)  الکايف للکلينّي : 4 / 90 ح2.
)6)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80. ومن ال حيرضه الفقيه للّصدوِق : 2 / 84 

ح1796.
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َضا× َأْن  5. َعِن الَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َقاَل: »َسَأَل امَلْأُموُن َعيِلَّ ْبَن ُموَسى الرِّ
َلُه حَمَْض اإِلْساَلِم َعىَل َسبِيِل اإِلجَياِز َوااِلْختَِصاِر َفَكَتَب× َله ـ ومنه ـ  َيْكُتَب 
اٍم َيْوٌم َأْربَِعاُء َبنْيَ  مَخِيَسنْيِ   ِة َأيَّ اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ُسنٌَّة يِف ُكلِّ َعرَشَ  : َوَصْوُم َثاَلَثِة َأيَّ

َوَصْوُم َشْعَباَن َحَسٌن ملَِْن َصاَمُه «)1).
؟  احَلَضِ يِف  ْوِم  الصَّ َعِن  ُسئَِل  ُه  »َأنَّ اهللِ×:   َعْبِد  َأيِب  َعْن  احلََلبِينِّ  َعِن   .6
َعٍة، َواخَلِميُس  َعٍة، َواألَْربَِعاُء ِمْن مُجْ اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر: اخَلِميُس ِمْن مُجْ َفَقاَل: َثاَلَثُة َأيَّ
اٍم  َأيَّ َوَثاَلَثِة   ، رْبِ امُلْؤِمننَِي×: ِصَياُم َشْهِر الصَّ َأِمرُي  َقاَل  َعٍة ُأْخَرى. َوَقاَل:  ِمْن مُجْ
اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ِصَياُم  ُدوِر)2) َوِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َيْذَهْبَن بَِباَلبِِل الصُّ

ْهِر، إِنَّ اهللَ َيُقوُل: ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾)3)«))). الدَّ
واملراد من األسبوع هو كل عرشة أيام كام ُيشري إليه خرب الّصدوق، والذي 
اِدَق×: »َعِن  ُه َسَأَل َأَبا َعْبِد اهللِ الصَّ يظهر بأّنه عنی اخلرب الّسابق، فَعِن احلََلبِِي  َأنَّ
َعٍة، َواألَْربَِعاُء  اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر اخَلِميُس ِمْن مُجْ ؟ َفَقاَل: َثاَلَثُة َأيَّ ْوِم يِف احَلَضِ الصَّ
َيْوٌم.  اٍم  َأيَّ ِة  َعرَشَ ُكلِّ  ِمْن  َهَذا   : احَلَلبِيُّ َلُه  َفَقاَل  َعٍة.  مُجْ ِمْن  َواخَلِميُس  َعٍة،  مُجْ ِمْن 
اٍم يِف ُكلِّ  َأيَّ َأِمرُي امُلْؤِمننَِي×: ِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَثاَلَثِة  َنَعْم. َوَقْد َقاَل  َقاَل: 
ْهِر،  امٍ  يِف ُكلِّ َشْهٍر َيْعِدُل ِصَياَم الدَّ ُدوِر. إِنَّ ِصَيامَ  َثاَلَثِة َأيَّ َشْهٍر ُيْذِهْبَن َباَلبَِل الصُّ

إِنَّ اهللَ َيُقوُل: ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾)5)«)6).

)1)  عيون أخبار الّرضا× للّصدوق : 2 / 124 ح1.
)2)  البالبل: الوساوس.

)3)  األنعام : 160.
)4)  الکايف للکلينّي : 4 / 92 ح6.

)5)  األنعام : 160.
)6)  األمايّل للّصدوِق : 587 ح10.
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وبيانات هذه الطائفة يفرّس إطالقات روايات الطائفة األوىل، وأّن معنى: 
أيام  الثالثة يف عرشة من  أّن كّل واحد من هذه األيام  )أربعاء بنی مخيسنی(: 

الّشهر.
وأن  مخيسنی،  بنی  أربعاء  الثالثة:  كون  بينت  التي  وهي  الثالثة:  الطائفة 
منه،  األخري  هو  الثاين  اخلميس  وأّن  الّشهر،  من  األول  هو  األول  اخلميس 
الطائفة  هذه  ومن  السابقة،  الطوائف  يف  كام  األوسط،  األربعاء  وأمجلت 

الّروايات اآلتية:
1. َعْن َيَساٍر، َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ× َقاَل: »َيا َيَساُر، َوَما َتْدِري َما ِصَياُم َثاَلَثِة 
ا اهلاين  إىَِل َرُسوِل  اٍم؟ َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َما َأْدِري؟ َما َأْدِري؟ َقاَل: َأَتى هِبَ َأيَّ
يِف  َأْوَسطِِه َومَخِيٌس  َوَأْربَِعاُء يِف  ْهِر  ِل الشَّ َأوَّ ِمْن  ُل مَخِيٍس  َأوَّ ُقبَِض:  اهللِ‘ ِحنَي 
ْهَر َصائٌِم  آِخِرِه َذلَِك َقْوُل اهللِ : ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾)1)، ُهَو الدَّ
ائَِم َيَظلُّ يِف َطاَعِة اهللِ َوَيْمش)2)، َوَيْشَتِهي  اَل ُيْفطُِر، ُثمَّ َقاَل: َما َأْغَبَط ِعنِْدَي الصَّ

ْوَم َناِصٌ لِْلَجَسِد، َحافٌِظ َوَراٍع َله «)3). اَب. إِنَّ الصَّ َ الطََّعاَم َوالرشَّ
نَُّة  بِِه السُّ َأْفَضِل َما َجَرْت  َأَبا َعْبِد اهللِ× َعْن  »َسالُت  2. َعن ُزَراَرَة َقاَل: 
ْهِر  الشَّ ِل  َأوَّ يِف  اخَلِميُس  َشْهٍر:  اٍم يِف ُكلِّ  َأيَّ َثاَلَثُة  َفَقاَل:  ْوِم؟  الصَّ ِمَن  ِع  التََّطوُّ يِف 
ْهِر. َقاَل: ُقْلُت َلُه: َهَذا مَجِيُع َما  ْهِر، َواخَلِميُس يِف آِخِر الشَّ َواألَْربَِعاُء يِف َوَسِط الشَّ

ْوِم َفَقاَل َنَعْم«))). نَُّة يِف الصَّ َجَرْت بِِه السُّ

)1)  األنعام : 160.
)2)  يف بحار األنوار للمجليس: 94 / 103 ح38: »َوُيْمِس«.

)3)  تفسري العيايش للعيايش : 1 / 387 ح142.
)4)  الکايف للکلينّي : 4 / 93 ح9.
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َشْعَباَن،  َصْوِم  َعىَل   ‘ النَّبِيُّ »ُقبَِض  َقاَل )1):  الَعابِِد،  َعنَْبَسَة  َعن   .3
ِل مَخِيٍس، َوَأْوَسِط َأْربَِعاَء، َوآِخِر مَخِيٍس.  اٍم يِف ُكلِّ َشْهٍر: َأوَّ َوَرَمَضاَن، َوَثاَلَثِة َأيَّ

َوَكاَن َأُبو َجْعَفٍر َوَأُبو َعْبِد اهللِ ÷ َيُصوَماِن َذلَِك«)2).
َيُقوُل : »َكاَن َرُسوُل  َعْبِد اهللِ×  َأَبا  َقاَل َسِمْعُت  َمْرَواَن  ْبِن  ِد  4. َعْن حُمَمَّ
اهللِ‘ َيُصوُم َحتَّى ُيَقاَل: اَل ُيْفطُِر، ُثمَّ َصاَم َيْومًا َوَأْفَطَر َيْومًا، ُثمَّ َصاَم اإِلْثنَنْيِ 
ْهِر  ِل الشَّ ْهِر: اخَلِميِس يِف َأوَّ اٍم يِف الشَّ َواخَلِميَس، ُثمَّ آَل ِمْن َذلَِك إىَِل ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ
ْهِر.  ْهِر. َوَكاَن َيُقوُل: َذلَِك  َصْومُ  الدَّ ْهِر، َومَخِيٍس يِف آِخِر الشَّ َوَأْربَِعاَء يِف َوَسِط الشَّ
ُيَقاُل َلُه: َكاَن َرُسوُل  َأْبَغَض إيَِلَّ ِمْن َرُجلٍ   َوَقْد َكاَن َأيِب× َيُقوُل: َما ِمْن َأَحٍد 
ُه  اَلِة، َكَأنَّ ُبنِي اهللُ َعىَل َأْن َأْجَتِهَد يِف الصَّ اهللِ‘ َيْفَعُل َكَذا َوَكَذا، َفَيُقوُل: اَل ُيَعذِّ
ُدوِق)4). َيَرى َأنَّ َرُسوَل اهللِ‘ َتَرَك َشْيئًا ِمَن الَفْضِل َعْجزًا َعنُْه«)3). ورواه الصَّ
ومن الواضح أّن هذه الطائفة تفرتق عن سابقتها يف تبينی أولّية اخلميس 
األوىل وآخرية الثانية، مما يعني محل هذه الطائفة عىل سابقتها لتقييد العرشتنی 

األوىل واألخرية فيها باألّولية واآلخرية يف هذه الطائفة.
وأن  مخيسنی،  بنی  أربعاء  الثالثة:  كون  بينت  التي  وهي  الرابعة:  الطائفة 
اخلميس األول هو األول، وأّن اخلميس الثاين هو األخري، وأّن األربعاء هي 
َأْعاَمُل  َعيَلَّ  »ُعِرَضْت  َقاَل:  ُه  َأنَّ  ‘ النَّبِينِّ فَعِن  النّصف،  إىل  األقرب  الوسطى 
َنافَِلًة  ِمْثَلْيَها  َفِريَضٍة  َمَع ُكلِّ  َفَجَعْلُت  َوُنْقَصانًا  َخَلاًل  َأْكَثِرَها  يِف  َفَوَجْدُت  تِي  ُأمَّ

)1)  كذا موقوفا.
)2)  الکايف للکلينّي : 4 / 91 ح7.
)3)  الکايف للکلينّي : 4 / 90 ح3.

)4)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 79.
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لَِيُكوَن َمْن َأَتى بَِذلَِك َقْد َحَصَلْت َلُه الَفِريَضُة، أِلَنَّ اهللَ َتَعاىَل َيْسَتْحيِي َأْن َيْعَمَل 
َوَلْيَلٍة َسْبَع  َيْوٍم  اَلَة يِف ُكلِّ  َفَفَرَض اهللُ الصَّ الثُُّلَث.  ِمنُْه  َيْقَبُل  َفاَل  الَعْبُد َعَماًل  َلُه 
َة َرْكَعًة، َوَسنَّ َرُسوُل اهللِ‘ َأْرَبعًا َوَثاَلثنَِي َرْكَعًة. َوَفَرَض اهللُ ِصَياَم َشْهِر  َعرْشَ
لَِيْكُمَل  نَِة  السَّ يِف  َيْومًا  ِستِّنَي  ِصَياَم  اهللِ‘  َرُسوُل  َوَسنَّ  َسنٍَة،  ُكلِّ  يِف  َرَمَضاَن 
اٍم مَخِيسًا يِف الَعرْشِ األَُوِل ِمنُْه، َوُهَو  َأيَّ ْوِم، َفَجَعَل يِف ُكلِّ َشْهٍر َثاَلَثَة  َفْرُض الصَّ
، َوَأْربَِعاَء يِف الَعرْشِ األَْوَسِط ِمنُْه، َوُهَو َأْقَرُب  إىَِل  النِّْصِف   ُل مَخِيٍس يِف الَعرْشِ َأوَّ

ْهِر«)1). اَم َكاَن النِّْصُف بَِعْينِِه، َوآِخَر مَخِيٍس يِف الشَّ ْهِر، َوُربَّ ِمَن الشَّ
وهذا النّص من هذه الطائفة بناء عىل هذا النّقل من احلّر العاميل للخرب، 
وإالّ فليس منها إن قلنا بأّن الّذيل من كالم املفيد&، وأّن النّص النّبوي فقط إىل 
قوله: »َفاَل َيْقَبُل ِمنُْه الثُُّلَث«. ويمکن استظهار ذلك ملن راجع األصل، حيث 
يظهر من سياق الکالم: أّن املفيد& بقوله يف بداية كالمه: »واعلم رمحك اهلل 
بالتطوع  الفرض  أكمل صالة  بالتطوع كام  الفرض  أكمل صيام  تعاىل  اهللَ  أنَّ 
بالنّص إلثبات  االستشهاد  صدد  كان يف  اخلرب،  ذكر  ثّم  ُروي«)2)،  أنه   وذلك 
هي  تعاىل«  اهلل  »ففرض  قوله:  يف  الّتفريع  فاء  وأّن  للفرائض،  النوافل  جربان 
تکملة لکالمه التي ابتدأه قبل النّص، ال من النّص نفسه، وقول املفيد&: »وقد 
تقدم  رشح ذلك«، بعد قوله: »وسن رسول اهلل‘ أربعا وثالثني ركعة«، قرينة 

ُأخرى عىل كون الکالم منه ال كالم النّص.
ُه  َأنَّ ٍد×  ويؤيده ما َعِن ابِن حّيون امَلْغِريّب، َقاَل: َرَوْينَا َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ْهُر  ا َما َيْلَزُم يِف ُكلِّ َسنٍَة: َفَصْوُم َشْهٍر َمْعُلوٍم َمْرُدوٍد َعَلْيِهْم َذلَِك الشَّ َقاَل: »َوَأمَّ

)1)  وسائل الّشيعة للعاميّل : 10 / 426 ح13761.
)2)  املقنعة للمفيد : 367.
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اٍم  ْوِم ُسنٌَّة، َوِهَي: ِمْثاَل الَفِريَضِة َثاَلَثُة َأيَّ ُكلَّ َسنٍَة، َوُهَو َشْهُر َرَمَضاَن. َوِمَن الصَّ
ُل مَخِيٍس َيُكوُن يِف  ،  َأوَّ اٍم، َأْربَِعاُء َبنْيَ  مَخِيَسنْيِ ِة َأيَّ ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َيْوٌم ِمْن ُكلِّ َعرَشَ
ْهِر، ُثمَّ اخَلِميُس الَِّذي  ْهِر، َواألَْربَِعاُء الَِّذي َيُكوُن َأْقَرَب إىَِل نِْصِف الشَّ ِل الشَّ َأوَّ
ِمْثاَل  َفَذلَِك  َشْعَباَن  َوَيُصوُم  َبْعَدُه،  مَخِيٌس  فِيِه  َيُكوُن  اَل  الَِّذي  ْهِر،  الشَّ آِخِر  يِف 

الَفِريَضِة«)1).
وهبذه الطائفة يرتفع إمجال األربعاء الوسطى يف الطوائف السابقة، وأهّنا 

األقرب إىل الوسط.
الطائفة اخلامسة: وهي التي بّينت كون الثالثة: أربعاء بنی مخيسنی، وأن 
اخلميس األول هو األول من الّشهر، وأّن اخلميس الثاين هو األخري منه، وأّن 
ْبُن  احلَُسنْیِ  َعْن   ، الُکلينينِّ َعِن  كام  العرشة،  من  األوىل  الوسطى  هي  األربعاء 
اِء، َعْن مَحَّاِد ْبِن ُعْثاَمَن، َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ×  ٍد، َعِن الَوشَّ ٍد، َعْن ُمَعىلَّ ْبِن حُمَمَّ حُمَمَّ
َقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل : »َصاَم َرُسوُل اهللِ‘ َحتَّى ِقيَل َما ُيْفطُِر ُثمَّ َأْفَطَر َحتَّى ِقيَل: 
اٍم  َما َيُصوُم، ُثمَّ َصاَم َصْوَم َداُوَد× َيْومًا َوَيْومًا اَل، ُثمَّ ُقبَِض َعىَل ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ
َوالَوَحُر  ْدِر،  الصَّ بَِوَحِر  َوَيْذَهْبَن  ْهِر)2)،  الشَّ َيْعِدْلَن َصْوَم  ُنَّ  إِنَّ َقاَل:  ْهِر.  الشَّ يِف 
ُل   ْهِر، َوَأوَّ ُل مَخِيٍس يِف الشَّ اِم ِهَي؟ َقاَل: َأوَّ اٌد: َفُقْلُت: َوَأيُّ األَيَّ الَوْسَوَسُة. َقاَل مَحَّ
اُم الَّتِي  َأْربَِعاَء َبْعَد الَعرْشِ ِمنُْه، َوآِخُر مَخِيٍس فِيِه. َفُقْلُت: َكْيَف َصاَرْت َهِذِه األَيَّ
ُتَصاُم؟ َفَقاَل: إِنَّ َمْن َقْبَلنَا ِمَن األَُمِم َكاَن إَِذا َنَزَل َعىَل َأَحِدِهُم الَعَذاُب َنَزَل يِف 

اَم امَلُخوَفَة«)3).  اِم َفَصاَم َرُسوُل اهللِ‘ َهِذِه األَيَّ َهِذِه األَيَّ

)1)  دعائم اإلسالم البن حّيون املغريّب : 1 / 283.
ْهِر[. )2)  يف بعض النسخ : ]َصْوُم الدَّ

)3)  الکايف للکلينّي : 4 / 89 ح1.
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ُدوِق بإسناد آخر، بتغيري طفيف يف بعض األلفاظ)1). ورواه الصَّ
آلية لتشخيص األقربية، وأّن األوىل هي األقرب إىل  وهذه الطائفة حُتدد 
األوىل  األربعاء  فإّن  الشهر،  بداية  األحد  كون  حالة  باستثناء  دائاًم،  الوسط 

والثانية متساويتنی، وتأيت هذه الطائفة لتحدد كون األوىل هي األوىل.
الطائفة السادسة: وهي التي ذكرت األربعاء منفردة، ومن روايات هذه 

الطائفة: 
َيْوِم  يِف  ْوِم  الصَّ يِف  َجاَء  َما  اهللِ×:  َعْبِد  أِليَِب  »ِقيَل  َقاَل:  َحِريٍز  َعْن   .1
األَْربَِعاِء،  َيْوَم  النَّاَر  َخَلَق   َاهلل إِنَّ  امُلْؤِمننَِي×:  َأِمرُي  َقاَل  َفَقاَل:  األَْربَِعاِء؟ 

َذ بِِه ِمَن النَّاِر«)2). َفَأْوَجَب َصْوَمُه لُِيَتَعوَّ
َصْوَمُه  »َفَأَحبَّ  وفيِه:  الوسائط،  بعض  يف  مغاير  بسند  ُدوِق  الصَّ ورواه 

َذ بِاهللِ ِمَن النَّاِر«)3). لُِيَتَعوَّ
ُيَصاُم  َشْ ٍء  أِلَيِّ  اهللِ×:  َعْبِد  أِليَِب  »ُقْلُت  َقاَل:  َيَساٍر  ْبِن  َيَساِر  َعِن   .2

األَْربَِعاُء؟ َقاَل: أِلَنَّ النَّاَر ُخلَِقْت َيْوَم األَْربَِعاِء«)4).
ويمکن محل ما دل عىل صيام األربعاء املطلق عىل املفّصل)5)، ويدل عىل 

محله عىل املذكور أمران:
األول: عدم ذكر األصحاب استحبابه مطلقا. 

الثاين: تأييد روايات بينت تعليل صيام األربعاء وحددته باألوسط، مثل 

)1)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80.
)2)  الکايف للکلينّي : 4 / 93 ح10.

)3)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80.

)4)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 81.
)5)  جممع الفائدة والربهان لألردبييل : 5 / 181.
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ٍر، َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ، َقاَل: »ُقْلُت: مِلَ َتُصوُموَن َيْوَم األَْربَِعاِء  ما َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعامَّ
ْهِر، َفنَُردُّ  ْب َقْوٌم َقطُّ إاِلَّ يِف َأْربَِعاَء يِف َوَسِط الشَّ ُه مَلْ ُيَعذَّ ْهِر؟ َقاَل: أِلَنَّ ِمْن َوَسِط الشَّ

َعنَّا َنْحَسُه«)1).
»َأنَّ َرُسوَل اهللِ‘ ُسئَِل َعْن َصْوِم  َأيِب َعْبِد اهللِ× :  وَعِن اْبِن ِسنَاٍن، َعْن 
ا  َوَأمَّ األَْعاَمُل.  فِيِه  ُتْعَرُض  َفَيْوٌم  اخَلِميُس،  ا  َأمَّ َفَقاَل:  َأْربَِعاُء؟  َبْينَُهاَم  مَخِيَسنْيِ 

ْوُم َفُجنٌَّة ِمَن النَّاِر«)2). ا الصَّ األَْربَِعاُء، َفَيْوٌم ُخلَِقْت فِيِه النَّاُر. َوَأمَّ
ُدوِق يف أكثر من كتاب)3).  ورواه الصَّ

َيْوُم  ُيَصاُم  اَم  »إِنَّ َقاَل:  َقاَل  اهللِ×  َعْبِد  َأيِب  َعْن  ٍر،  َعامَّ ْبِن  إِْسَحاَق  وعْن 
ْهِر،  الشَّ َوَسِط  األَْربَِعاِء،  َيْوِم  يِف  إاِلَّ  َمَض  فِياَم  ٌة  ُأمَّ ْب  ُتَعذَّ مَلْ  ُه  أِلَنَّ األَْربَِعاِء، 

َفُيْسَتَحبُّ َأْن ُيَصاَم َذلَِك الَيْوُم«))).

أقوال العلماء:

وأما أقوال الفقهاء ومدركها، فهي كام ييل:
القول األول: للمشهور، وهو ما تعرضت إليه الطوائف املذكورة من كون 
األيام الثالثة هي: أول مخيس يف العرش األّول، وأّول أربعاء يف العرش الثاين، 

وآخر مخيس يف العرش األخري، وإليك أمثلة من هذه األقول:
ليكمل  السنة،  يوما يف  املفيد: »وسّن رسول اهلل‘ صيام ستني  قال   .1

)1)  الدروع الواقية البن طاووس : 58.
)2)  الکايف للکلينّي : 4 / 94 ح11.

)3)  ثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80. ومن ال حيرضه الفقيه للّصدوِق : 2 / 83 
ح1790.

)4)  الکايف للکلينّي : 4 / 94 ح12.
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فرض الصوم، فجعل يف كل شهر ثالثة أيام: مخيسا يف العرش األول منه ـ وهو 
أول مخيس يف العرش ـ وأربعاء يف العرش األوسط منه ـ وهو أقرب إىل النصف 

من الشهر، وربام كان النصف بعينه ـ وآخر مخيس يف الشهر«)1).
2. وقال القايض ابن الرّباج: »وأما املندوب فهو ضبان: أحدمها: مشّدد 
فيه عىل وجه التأكيد. واآلخر: غري مشّدد فيه، فأما املشدد فيه فهو: صوم رجب 
كله، وأول يوم منه، ـ إىل أن قال: ـ وثالثة أيام من كل شهر: أربعاء، ومخيسني، 
يف  مخيس  وآخر  الثاين،  العرش  يف  يكون  أربعاء  وأول  الشهر،  يف  مخيس  أول 

الشهر«)2).
أيام يف  »ثالثة  املعنّی  املندوب  الصوم  تعداد  ابن زهرة احليل يف  3. وذكر 
كل شهر: أول مخيس منه، وأول أربعاء يف العرش األوسط منه، وآخر مخيس 

منه«)3).
4. وقال املحقق احليل: »صوم ثالثة أيام يف الشهر مستحب، مندوب إليه، 
الثاين،  العرش  يف  أربعاء  وأول  األول،  العرش  يف  مخيس  أول  وهو  فيه.  مرغب 

وآخر مخيس يف العرش األخري. فينبغي أن ال يرتكه اإلنسان مع االختيار«))).
5. وقال أبو املجد احليل يف تعداد الصوم املندوب: »والثالثة األيام من كّل 
شهر: أول مخيس يف عرشة األول، وأول أربعاء يف عرشة الثاين، وآخر مخيس يف 

عرشة األخري«))).

)1)  املقنعة للمفيد : 368.
)2)  املهذب البن الرّباج : 1 / 188.

)3)  غنية النزوع البن زهرة احليل : 148.
)4)  النهاية للطويس ونکتها للمحقق احليل : 1 / 413. 

)5)  إشارة الّسبق أليب املجد احليل : 121.
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6. وقال حييى بن سعيد احليل: واملسنون »لوقت مثل صوم ثالثة أيام من 
يف  مخيس  وآخر  الثاين،  يف  أربعاء  وأول  األول،  العرش  يف  مخيس  أول  الشهر، 

الثالث«)1).
أّيام من كّل شهر، وهي:  »يستحّب صيام ثالثة  العالمة احليل:  7. وقال 
أّول مخيس يف الشهر، وأّول أربعاء يف العرش الثاين منه، وآخر مخيس يف العرش 

األخري«)2).
الشهر، وآخر  »واملؤكد منه: أول مخيس من  الفقعاين:  ابن طي  8. وقال 

مخيس، وأول أربعاء من العرش الثاين«)3).
9. وقال الّشهيد األّول: »ومندوب، وهو أّيام السنة إالَّ ما يستثنى ـ وال 
جيب بالرشوعـ  وآكده أّول مخيس من كّل شهر، وآخر مخيس منه، وأّول أربعاء 

يف العرش الثاين«))).
10. وقال الّشهيد الّثاين: »يستحب من الصوم عىل اخلصوص أول مخيس 

من الشهر، وآخر مخيس منه، وأول أربعاء من العرش األوسط«))).
ما  إال  السنة  أيام  مجيع  وهو  »ومندوب:  الکركي:  املحقق  وقال   .11
يستثنى، واملؤكد: أول مخيس من كل شهر، وآخر مخيس منه، وأول أربعاء يف 
العرش الثاين، ويقيض مع الفوات، وجيوز التأخري إىل الشتاء، ويستحب الصدقة 

)1)  إرشاد األذهان للعالمة احليل : 1 / 200.
)2)  منهى التذكرة للعالمة احليل : 9 : 350 ـ 352.

)3)  الّدر املنضود البن طي الفقعاين : 62.
)4)  غاية املراد يف شح نکت اإلرشاد للشهيد األول : 1 / 329. والروضة البهية يف شح 

اللمعة الدمشقية للشهيد الثاين : 2 / 133.
)5)  الروضة البهية يف شح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاين : 2 / 133.
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عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز«)1).
السنة  أيام  فجميع  املندوب:  »وأما  قال:  احليل،  فهد  البن  الّثاين:  القول 
إال ما منع منه، واملؤكد سبعة عرش: أول مخيس يف العرش األول، وآخر مخيس 
الثالث والعرشين يوم  الثاين. ولو صادف  العارش  يف األخري، وأول أربعاء يف 

اخلميس صامه، فإّن تم الشهر صام اآلخر«)2).
عند  الثاين  اخلميس  وصيام  املشهور،  إليه  ذهب  ملا  خمالفا  ليس  وقوله& 
موافقته للتاريخ املذكور الحتاملية كونه األخري يف شهر غري تام، ولذا يصومه 
ُسِئَل  ُه  َأنَّ َوُرِوَي  قال:  الّصُدوِق،  مرسلة  يف  ما  وجهه  ولعل  متامه.  تبنّی  إن 
اَل  َفَلَعلََّك  َل،  األَوَّ َفَقاَل: ُصِم  ؟  الَعرْشِ آِخِر  يِف  َيتَِّفَقاِن  مَخِيَسنْيِ  »َعْن  الَعامِلُ×: 

َتْلَحُق  الثَّايِنَ «)3).
إن ُقلَت: قد ورد رصحيا أفضلية اخلميس األخرية عند اجتامع مخيسنی، كام 
، َعْن  ِد ْبِن ِعْمَراَن، َعْن ِزَياٍد الَقنِْدينِّ ٍد، َعْن حُمَمَّ َعِن الُکلْينِّي، َعِن احلَُسنْیِ ْبِن حُمَمَّ
ْهِر مَخِيَساِن،   ِل الشَّ َعْبِد اهللِ ْبِن ِسنَاٍن َقاَل: َقاَل يِل َأُبو َعْبِد اهللِ× : »إَِذا َكاَن يِف َأوَّ
ُه  َفإِنَّ ا  آِخَرمُهَ َفُصْم  مَخِيَساِن،   ْهِر  الشَّ آِخِر  يِف  َكاَن  َوإَِذا  َأْفَضُل.  ُه  َفإِنَّ اَم،  هَلُ َأوَّ َفُصْم 

َأْفَضُل«)4).
قال الباحُث: 

القندي  زياد  وواقفية  جلهالة،  ضعيفا  كان  وإن  الکليني  طريق  إّن  أوالً: 

)1)  جامع املقاصد للمحقق الکركي : 3 / 85.
)2)  الرسائل العرش البن فهد احليل : 191.

)3)  من ال حيرضه الفقيه للّصدوق : 2 / 85 ح1799.
)4)  الکايف للکلينّي : 4 / 94 ح13.
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و»خبثه، وأنه جحد حق اإلمام عيل بن موسى× مع استيقانه يف نفسه«)1)، إاّل 
أّن الّصدوق رواها يف من ال حيرضه الفقيه عن عبد اهلل بن سنان)2)، وطريقه 
إليه صحيح، فقد قال يف مشيخته: »وما كان فيه عن  عبد اهلل  بن  سنان  فقد رويته 
عن أيب، عن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي، عن أّيوب بن نوح، عن حمّمد بن 
أيب عمري، عن  عبد اهلل  بن  سنان ، وهو اّلذي ذكر عند الّصادق× فقال: »أما 

إّنه يزيد عىل ]كرب[ السّن خريا«)3).
وثانيا: النّصوص التي حددت اخلميس األخرية من الشهر، وهذا النّص 
الذي أشار إىل أفضلية اخلميس الثاين، كّله حال كون اخلميسنی متعيننی ضمن 
إلمكان  الّصدوق[،  ]بخرب  به  الفتوى  عقيل  أيب  ابن  »عن  واملحکي  الثالثة، 
الّثاين يوم الثالثني من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم األول،  محله عىل كون 
لعدم  ملتفتا  ابن عقيل& كان  فإّن  الشهر«)4)، وعىل هذا،  النقص يف  الحتامل 
فتواه  حيث  فمن  بآخره،  اخلميس  حددت  التي  األخبار  مع  املرسلة  تنايف 
ـ  النص  يف  كام  ـ  األول  اخلميس  وتقديم  للمشهور،  موافقا  اخلميس  بمطلق 
حال اخلوف من عدم حلوق الثاين، الحتامل عدم احلصول عند احتامل نقصان 

الّشهر، أو الحتامل عدم التحّصل عند احتامل املوت.
مخيسان،  »اتفق  إذا  أّنه  من  إدريس  ابن  عن  ملا  الوجه  عدم  يتضح  ومنه 
ناقصًا  الشهر  جاء  فإن  األّول،  دون  صيامه  املؤكد  هو  منهام  األخر  فاخلميس 

)1)  معجم رجال احلديث للسّيد اخلوئي: 8 / 329.
)2)  امن ال حيرضه الفقيه للّصدوق:  2 / 83 ح1792. 

)3)  من ال حيرضه الفقيه للّصدوق:  4 / 431.
)4)  جواهر الکالم للجواهري : 17 / 91.
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فال شء عليه«)1)، إذ »ال خيفى عدم داللة ما يف الفقيه، عىل استحباب التعجيل 
يف اخلميس األول عند اجتامع اخلميسني يف العرش األخري مطلقا، ملا يف قوله: 
»َفَلَعلََّك اَل َتْلَحُق  الثَّايِنَ «)2)، ومحله عىل حلوق الثاين بطرو قبل حلوقه بعيد حيث 
انه ال يوجب تقديم ما يستحب التأخري، اللهم إال أن حيمل عىل جواز التقدم، 

فيکون املرسل أيضا دليال عليه، وهو أيضا ال خيلو عن البعد. 
الشهر،  من  الثالثنی  يوم  الثاين  اخلميس  كان  إذا  ما  عىل  محله  واألوىل 
واحتمل نقصان الشهر، وكان اخلميس الثاين اخلميس األول يف الشهر الذي 
القول  فيصح  األخري،  العرش  يف  اخلميس  يفوته  حينئذ  فإنه  الشهر،  هذا  بعد 

بتقديم اخلميس األول معلال بأنه لعله ال يلحقه. 
هبذه  األول  واخلميس  أفضل،  نفسه  يف  الثاين  »اخلميس  الوايف:  يف  وقال 
النية، أي: بقصد أّنه لعله ال يلحقه الثاين، يصري أفضل، فأفضلية كل منهام من 
جهة غري جهة األخر، انتهى. وما أفاده جيد ومرجعه إىل مراعاة االحتياط يف 

إدراك فضيلة صوم اخلميس األخري«)3).
القول الثالث: البن أيب عقيل ]العاميّن[، وهو ختصيص األربعاء باألخري 
من العرش األوسط، فقد حکى العالمة عنه أّنه قال: »اخلميس األول من العرش 

األول، واألربعاء األخري من العرش األوسط، ومخيس من العرش األخري«)4).
وقوله خمالف يف ختصيص األربعاء باألخرية من العرش األوسط وإطالق 

اخلميس يف العرش األخرية.

)1)  الکايف للکلينّي : 4 / 94 ح13.
)2)  من ال حيرضه الفقيه للّصدوق : 2 / 85 ح1799.

)3)  مصباح اهلدى يف شح عروة الوثقى لآلميل : 9 / 53.
)4)  خمتلف الشيعة للعالمة احليّل : 3 / 510 مسألة:.
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قال املريزا القمي: »ومل نقف عىل مستنده«)1).
الرابعة عن  الطائفة  املستند عىل خالفه، وقد تقدم يف  الباحث: بل  وقال 
إىَِل   َأْقَرُب   َوُهَو  ِمنُْه،  األَْوَسِط  الَعرْشِ  يِف  »َأْربَِعاَء  املفيد من كون األربعاء هي: 
ْهِر«)2)،  الشَّ يِف  مَخِيٍس  َوآِخَر  بَِعْينِِه،  النِّْصُف  َكاَن  اَم  َوُربَّ ْهِر،  الشَّ ِمَن  النِّْصِف  
واحتاملية أن تکون األربعاء نصف الّشهر بعينه، ُمشعرة بأّن املراد من أربعاء 

العرشة الوسطى هي ما كانت قبل النّصف ال بعده.
َيُكوُن  الَِّذي  »األَْربَِعاُء  هي:  امَلْغِريّب،  حّيون  ابِن  َعِن  الطائفة  نفس  ومن 
ما  ما  عىل  النّصف  إىل  األقربية  معنى  محل  فإّن  ْهِر«)3)،  الشَّ نِْصِف  إىَِل  َأْقَرَب 
بعده وإن كان حمتمال إن كانت األربعاء البعدية أقرب من القبلية، كام لو كانت 
الثامنة عرش  فإّن  الثامن عرش،  يوم  والثانية  احلادي عرش  يوم  األوىل  األربعاء 
أقرب إىل النّصف من احلادية عرشة، إالّ أّن االشعار املتقدم، وروايات الطائفة 
اخلامسة يمنعان هذا االحتامل، فإّن الطائفة اخلامسة تؤكد عىل أّن األربعاء هي 
الوسطى األوىل من العرشة، فخربهيا بنقل الکليني والصدوق رصحيان يف أّن 

ُل  َأْربَِعاَء َبْعَد الَعرْشِ ِمنُْه«)4). األربعاء الوسطى هي: »َأوَّ
األول،  العرش  مخيس  يف  أطلق  فقد  احللبي،  الّصالح  أليب  الرابع:  القول 
وأربعاء الثاين، ومخيس الثالث، قال&: »واملسنون عىل ضوب: منها: صوم 
ثالثة أيام يف كل شهر: مخيس يف أوله، وأربعاء يف وسطه، ومخيس يف آخره«)5).

)1)  غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلرام للمريزا القّمي : 6 / 57.
)2)  وسائل الّشيعة للعاميّل : 10 / 426 ح13761.

)3)  دعائم اإلسالم البن حّيون املغريّب : 1 / 283.
)4)  الکايف للکلينّي : 4 / 89 ح1. وثواُب األعامِل وعقاِب األعامِل للّصدوِق : 80.

)5)  الکايف يف الفقه أليب الصالح احللبي : 180.
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أيام يف كل  ثالثة  الصوم:  »أفضل  الصيام:  أفضل رضوب  بيان  وقال يف 
شهر: مخيس يف أوله وأربعاء يف وسطه ومخيس يف آخره«)1).

وقال املريزا القّمي: »ظاهره اإلطالق يف العرشات الثالث من دون اعتبار 
أّن األظهر ختصيص  إاّل  األّول من كّل من األُوليني، واآلخر يف األخرية«)2)، 

اإلطالق يف العرشة الوسطى دون األخرتنی. 
يکون  أن  فيحتمل  اجلميع،  يف  أو  فيها  اإلطالق  كان  سواء  كان،  وكيف 
الرابعة  الطائفة  يف  املفّصل  عىل  وحُتمل  الروايات،  من  الثالثة  الطائفة  مستنده 

واخلامسة. 
القول اخلامس: البن اجلنيد اإلسکايّف، وهو شهر باألول وشهر بالثاين، 
فقد حکى العالمة عنه قوله: »الذي يستحب عند أهل البيت^ املواظبة عليه 
من صام التطوع، أما أربعاء بني مخيسني يف كل شهر أول مخيس فيه، وأقرب 

أربعاء ثبت كذلك، ثم يعود إىل أربعاء بني مخيسني شهر وشهر«)3).
ْبُن  ُد  حُمَمَّ َرَواُه  ِذي  َوالَّ َقاَل:  الّطويّس  رواه  ما  إليه،  ذهب  ما  عىل  ويدّل 
َعْن  ُزْرَعَة،  َعْن   ، ِعْمَراَن األَْشَعِرينِّ َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َعِن احلَُسنْیِ  حَيَْيى،  ْبِن  َأمْحََد 
ْهِر؟ َفَقاَل: يِف ُكلِّ  اٍم يِف الشَّ َساَمَعَة، َعْن َأيِب َبِصرٍي َقاَل: »َسالُتُه َعْن َصْوِم َثاَلَثِة َأيَّ
َومَخِيٌس   َأْربَِعاُء  َيلِيِه:  الَِّذي  ْهِر  َوالشَّ َومَخِيٌس ،  َوَأْربَِعاُء  مَخِيٌس،  َيْوٌم:  اٍم  َأيَّ ِة  َعرَشَ

َوَأْربَِعاُء«)4).

)1)  الکايف يف الفقه أليب الصالح احللبي : 189.
)2)  غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلرام للمريزا القّمي : 6 / 52.

)3)  خمتلف الشيعة للعالمة احليّل : 3 / 510.
)4)  هتذيب األحکام للّطويس : 4 / 303 ح917.
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وقد تنّظر العالّمة يف اخلرب من جهتنی: األوىل: ضعف إسناده، والثانية: 
إضامره، فقال: »إّن يف سنده ضعفا، ومع ذلك فأبو بصري مل يسندها إىل إمام«)1)، 

ولذا ينبغي التوقف لدراسة اخلرب سندا وداللة.
أما سندا فالبحث يف نقاط: 

ما  هو  )الّتهديب(  يف  الطويس  رواية  بحسب  املضمرة  إسناد  إّن  األوىل: 
ُذكر، وكذا نقله عن الّتهذيب كّل من: الکاشاين يف )الوايف()2)، واملجليس يف 

)مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار( )3). 
ْبِن  َد  َأمْحَ ْبِن  ِد  مَّ حمَُ َعْن  فهکذا:  )االستبصار()4)  يف  الطويس  إسناد  وأما 
، َعْن ُزْرَعَة، َعْن َساَمَعَة، َعْن  ٍد بِن ِعْمَراَن األَْشَعِرينِّ حَيَْيى، َعِن احلَُسنْیِ ْبِن حُمَمَّ
َأيِب َبِصرٍي، وكذا ذكره العاميّل يف )الوسائل()5) والسيد الربوجردي يف )جامع 
أحاديث الشيعة(، وقد نّص األخري عىل أنه نقله من التهذيب واالستبصار)6)، 
وقد ذهب السّيد اخلوئي إىل أّن هذا االسناد، »هو املوافق لنسخة من الطبعة 

القديمة من التهذيب«)7).
الثانية: أّن احلسني بن حممد هذا، مشرتك، والتمييز إنام هو بالراوي واملروي 
أّنه متحد مع  الّسيد اخلوئي يف ترمجة احلسنی بن حممد إىل  عنه)8)، وقد ذهب 

)1)  خمتلف الشيعة للعالمة احليل : 3 / 512..
)2)  الوايف للفيض الکاشاين: 11 / 50 ح10392.

)3)  مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار للمجليس: 7 / 122 ح5.
)4)  االستبصار للطويس: 2 / 137 ح447.

)5)  وسائل الشيعة للحر العاميل ـ آل البيت^ ـ : 10 / 429 ح13769.
)6)  جامع أحاديث الشيعة للسيد الربوجردي: 9 / 394 ح1179.

)7)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 7 / 76 رقم: 3609.

)8)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 7 / 76 رقم: 3609.
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احلسنی بن حممد األشعري واحلسنی بن حممد بن عامر األشعري، من مشايخ 
الکليني)1).

عن  يرو  مل  من  رجال  يف  الشيخ  كتاب  يف  ملا  راجع  باحتادمها  قوله  ولعّل 
األئمة^: »احلسني بن أمحد بن عامر األشعري، يروي عن عمه عبد اهلل بن 

عامر عن ابن أيب عمري، روى عنه الكليني«)2)، فهنا عّمه ميزه عن غريه.
وذهب أيضًا إىل أّن احلسنی بن حممد بن عامر األشعري متحد أيضًا مع 
عنه  يروي  الكليني+  مشايخ  من  بكر،  أيب  بن  عمران  بن  حممد  بن  »احلسني 
كثريا، وهو احلسني بن حممد ابن عمران بن أيب بكر األشعري القمي، الثقة«)3).

إن قلَت: كيف يکونان متحدين وأحدمها بن عامر واآلخر بن عمران؟
قيَل: املغايرة الختالف النّسبة إىل جده عامر تارة، وأخرى إىل أبيه عمران، 
وهذا ما ُيمکن متييزه من خالل ترمجة عّمه أيضا، فالنّجايش عرفه قائال: »عبد 
اهلل بن عامر بن عمران بن أيب عمر األشعري أبو حممد شيخ من وجوه أصحابنا، 

ثقة«))).
نحو  عىل  أيضًا  األول  املجليس  ذكره  عمران  ابن  مع  عامر  ابن  واحتاد 
االحتامل، فقد نقله عنه ولده العالمة املجليس قوله: »واحلسني بن حممد يمكن 
أن يكون ابن عمران األشعري، وحيتمل أن يكون ابن عامر، وحيتمل احتادمها، 

وربام يفهم ذلك من النجاش عند عبد اهلل بن عامر«))).

)1)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 7 / 79 رقم: 3610.
)2)  األبواب )رجال الطويس( للطويس: 434 رقم: 6106.

)3)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 7 / 83 رقم: 3625.
)4)  فهرست اسامء مصنفي الشيعة )رجال النجايش( للنّجايش: 218 رقم: 570.

)5)  مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار للمجليس: 1 / 452.
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ومما ُذكر يتبنی عدم اإلشکالية يف اإلسناد ال من جهة موثوقية األشعري، 
وال من جهة تغاير اإلسنادين، بل أصوبية إسناد نسختي االستبصار والتهذيب 

القديمة عىل نسخة التهذيب املتداولة.
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك  الثالثة: 

األشعري القمي أبو جعفر، وثقه كّل من النّجايش)1) والعالمة)2).
واحلسنی األشعري القّمي تقدم ذكره وقد وثقه العالمة )3).

وُزرعة إذا ُذكر عىل نحو اإلطالق ُأريد به ُزرعة بن حممد احلرضمي، وقد 
وثقه النّجايش)4) والعالمة)5).

وسامعة بن مهران الذي وّثقه النّجايش)6) والعالمة)7) بام فوق التوثيق. 
وأبو بصري، حييى بن القاسم احلذاء فمختلف فيه، إالّ أنَّ العالمة ذهب إىل 

فساد مذهبه والعمل بروايته)8).
فالسند ال بأس به حتى وفق رجال العالمة، ولذا وصفه املجليس األّول 

باملوثق)9).
وأّما داللة فظاهرها داّل عىل ما ذهب إليه ابن اجلنيد، ولکن ال منافاة 

)1)  هرست اسامء مصنفي الشيعة ) رجال النجايش ( للنّجايش: 218 رقم: 570.
)2)  خالصة األقوال للعالمة احليل: 247.
)3)  خالصة األقوال للعالمة احليل: 119.

)4)  فهرست أسامء مصنفي الشيعة )رجال النّجايش( للنّجايش: 248 رقم: 939.
)5)  خالصة األقوال للعالمة احليل: 256.

)6)  فهرست أسامء مصنفي الشيعة )رجال النّجايش( للنّجايش: 192 رقم: 517.
)7)  خالصة األقوال للعالمة احليل: 250.
)8)  خالصة األقوال للعالمة احليل: 417.

)9)  روضة املتقنی ملحمد تقي اجمليس: 3 / 245.
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بينه وبنی ما تقدم المکانية اعتباره رضبا من رضوب الصيام املندوب، والذي 
قد تتداخل مع رضب آخر من الصيام دون احلاجة للقول بالتخيري بينهام كام 
ذهب إليه الطويس ـ كام سيأيت بيانه ـ.. ال موجب للتخيري مع إمکان اعتباره 
رضبا آخر، كرضوب الصيام األخرى املستحبة يف كّل شهر، واملؤمن خمرّي بنی 
رضب صيام أربعاء بنی مخيسنی، أو رضب صيام أربعاء بنی مخيسنی يف شهر 
ومخيس بنی أربعائنی يف شهر، أو رضب صيام أيام البيض، أو غري ذلك من 

أنواع الرضوب. 
وهذا الرضب املستقل عبارة عن عملية مجع بنی رضيب: أربعاء بنی مخيسنی، 
ومخيس بنی أربعائنی، كّل واحد منهام يف شهر، بل يمکن أن جيمع بينهام عمال 
بخرب إسامعيل بن داود. واجلمع بنی الرضبنی يکون عرب نية الرضبنی يف شهر، 

واجلمع بينهام بصيامهام يف شهر آخر.
ويؤيده كونه رضبا ُمستقال:

أوالً: أّن خرب أيب بصري، فقد جعل رضب األربعاء بنی مخيسنی يف عرض 
رضب اإلثننی واألربعاء واخلميس.

إليه الطويس ـ يف ختيريه،  ابن داود ـ الذي استند  أّن خرب سليامن  وثانيًا: 
األربعاء واخلميس  أربعائنی يف عرض رضب:  قد ذكر رضب: اخلميس بنی 
واجلمعة، ورضب: األربعاء بنی مخيسنی، وأّنه ال بأس بأّي من هذه الرضوب.
القول السادس: أليب جعفر الطويّس، وهو التخيري بنی أربعاء بنی مخيسنی، 
ومخيس بنی أربعاءين، فقد محل الّشيخ الّطويّس ما استند إليه ابن اجلنيد عىل 
َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى  َعْن  حَيَْيى،  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ما  إىل  استنادا  التخيري، 
َياِم؟  َضا× َعِن الصنِّ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْساَمِعيَل ْبِن َداُوَد َقاَل: َسالُت الرنِّ امَلَداِئنِينِّ
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ْهِر: األَْربَِعاُء، َواخَلِميُس، َواجُلُمَعُة. َفُقْلُت: إِنَّ َأْصَحاَبنَا  اٍم يِف الشَّ َفَقاَل: »َثاَلَثُة َأيَّ
َبنْيَ  بَِخِميٍس  َبْأَس  َواَل  بَِذلَِك،  َبْأَس  اَل  َفَقاَل:  ؟  مَخِيَسنْيِ َبنْيَ  َأْربَِعاَء  َيُصوُموَن 

َأْربَِعاَءْيِن«)1).
واخلرب من جهة الّسند قد وصفه املجليس األّول بالقوي)2)، بينام املحقق 

السبزواري قد قال: فيه جهالة)3).
بن  تقدم ذكره. وأما موسى  ثقة  بن حييى،  بن أمحد  أّن حممد  وبيان ذلك 
البغدادي،  جعفر  بن  موسى  أّنه  اخلوئي  الّسيد  استظهر  فقد  املدائنّي  جعفر 
بدعوى أّن املدائن من توابع بغداد، وأكد ذلك بأّن الراوي عن هذا حممد بن 

أمحد بن حييى، وهو الذي روى كتاب موسى بن جعفر البغدادي)4).
وذهب أيضًا إىل أّن موسى بن جعفر البغدادي متحد مع موسى بن جعفر 

بن وهب البغدادي)5).
»وزعم اجلامع احّتاده مع »البغدادي« الحّتاد راويه، لكن  وقال التسرتي: 
يمكن أن يكون حمّرف »موسى ابن جعفر، عن املدائني« ففي موت املوىص له 

من الكايف: موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد املدائني«)6).
جمهول  االحتامالت  مجيع  وفق  املدائني،  جعفر  بن  فموسى  كان،  وكيف 
احلال، نعم يمکن توثيقه وفق بعض املباين اآلتية عىل فرض احتاده مع موسى 

)1)  هتذيب األحکام للّطويس : 4 / 304 ح918.

)2)  روضة املتقنی ملحمد تقي املجليس: 3 / 245.
)3)  ذخرية املعاد للسبزواري : 1 / 518.

)4)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 20 / 40 رقم: 12778.

)5)  معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي: 20 / 37 رقم: 12771.
)6)  قاموس الرجال للتسرتي: 10 / 274 رقم: 7803.
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بن جعفر البغدادي: 
قال  حييى،  بن  أمحد  بن  حممد  روايات  من  رواياته  استثناء  عدم  األول: 
املحقق السبزواري: »موسى بن جعفر البغدادي وهو غري موثق لكنه مل يستثن 

فيام استثنى من رجال نوارد احلكمة، ولعل يف ذلك إشعار بحسن حاله«)1).
وقال العلوي: »وىف الفهرست أن حمّمد بن امحد بن حييى يروى عنه كتابه 
وعىل هذا فعدم استثناء حمّمد بن احلسن بن الوليد إّياه من رجال نوادر احلکمة 
دليل جاللته وحسن حاله انتهى ما أفيد، ومن ههنا اندفع ما قيل: أّن موسى 

بن جعفر مهمل يف الّرجال«)2).
الثاين: وروده يف أسانيد كامل الزيارات)3). 

جعفر  بن  »موسى  الطويّس:  قال  كتاب،  صاحب  باعتباره  الثالث: 
البغدادي له كتاب، أخربنا به مجاعة، عن أيب جعفر بن بابويه، عن أبيه وحممد 

ابن احلسن، عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن أمحد بن حييى، عنه«)4).
الرابع: أصالة العدالة اجلارية يف املجهول الفقاهتي، الذي مل يذكر اسمه يف 
كتب الرجال أو ذكر اسمه من غري مدح أو ذم. قال الطويس: »األصل العدالة 

حتى يعرف غريها«)5).
بعض،  إىل  بعضها  ضم  أّن  إالّ  نظر،  حمّل  كان  وإن  املباين  هذه  وبعض 

وتوافق اجلميع يف النتيجة، قد يوجب االطمئنان بحال الّراوي.

)1)  ذخرية املعاد للمحقق السبزواري: 1 / 191.
)2)  منهاج األخيار يف شح اإلستبصار للعلوي العاميل: 1 / 85.

)3)  كامل الزيارات البن قولويه: 378 ح624.
)4)  الفهرست للطويس: 343 رقم: 719.

)5)  املبسوط للطويس: 8 / 92.
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وأما إبراهيم بن إسامعيل بن داود، فقد ذكر الناّمزي بأّنه: »من أصحاب 
الرضا×«)1)، ومل أعرف وجها هلذا الوصف سوى روايته خلرب حمّل البحث 

عن أيب احلسن الرضا×، فهو من املجاهيل.
ووصف املجليس األول اخلرب بالقوي مع جهالة بن داود أو جهالته مع 
من قبله، تبعا ملسلك من مّيز بنی جمهول احلال والضعيف، فقد قال يف روضة 
املجهول  الكتاب  ميزنا يف هذا  »ونحن  الفقيه:  املتقنی يف شح من ال حيرضه 
احلال من الضعيف، وإن كان املعروف بني األكثر عدم الفرق. وبعضهم يسمي 
العلم  أن  عىل  أو  العدالة،  األصل  أن  عىل  بناء  به،  ويعمل  بالقوي  املجهول 
بالفسق مانع من القبول لقوله تعاىل: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾)2)، واألكثر 
الواقعية وإن كان  بناء عىل أن األلفاظ وضعت للمعاين  الفسق مانع،  عىل أن 
التكليف بحسب ظن الراوي فال حيصل ظن عدم املانع إال بظن العدالة، وإن 

كان يمكن أن يقال: إن اإليامن واإلسالم يكفي يف ظن عدم الفسق«)3).
ملَِا  بُِمنَاٍف  أّنه »َلْيَس  الّطويس عن دليل اإلسکايّف:  قال  فقد  وكيف كان، 
ٌ َبنْيَ َأْن َيُصوَم َأْربَِعاَء َبنْيَ مَخِيَسنْيِ َأْو مَخِيسًا  ْمنَاُه ِمَن األَْخَباِر، أِلَنَّ اإِلْنَساَن خُمَريَّ َقدَّ
ْوِم  الصَّ َهَذا  يِف   األَْصَل  أِلَنَّ  َشْ ٌء،  َعَلْيِه  َفَلْيَس  َعِمَل  اَِم  َأهيِّ َوَعىَل  َأْربَِعاَءْيِن،  َبنْيَ 

ُع، َفَكْيَف يِف َتْرتِيبِِه َوالَِّذي َيُدلُّ َعىَل َما َذَكْرَناُه َما َرَواُه«)4). ُل َوالتََّطوُّ التَّنَفُّ
ويعّضد رأيه يف التخيري ما رواه َعْن َأيِب َبِصرٍي َقاَل: »َسالُت َأَبا َعْبِد اهللِ× 

)1)  مستدركات علم رجال احلديث للنامزي: 1 / 135.
)2)  احلجرات: 6.

)3)  روضة املتقنی يف شح من ال حيرضه الفقيه ملحمد تقي املجليس: 1 / 29.
)4)  هتذيب األحکام للّطويس : 4 / 303..
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َواألَْربَِعاِء  اخَلِميِس  َشْهٍر:  ُكلِّ  ِمْن  اٍم  َأيَّ َثاَلَثِة  ِصَياُم  َفَقاَل:  نَِّة؟  السُّ َصْوِم  َعْن 
ْدِر، اخَلِميِس َواألَْربَِعاِء َواخَلِميِس،  َواخَلِميِس، َيْذَهْبَن بَِباَلبِِل الَقْلِب، َوَوَحِر الصَّ
َفإِنَّ  َيْومًا،  اٍم  َأيَّ ِة  َوإِْن َصاَم يِف ُكلِّ َعرَشَ َواخَلِميَس.  َواألَْربَِعاَء  اإِلْثنَنْيَ  َشاَء  َوإِْن 

َذلَِك َثاَلُثوَن َحَسنًَة، َوإِْن َأَحبَّ َأْن َيِزيَد َعىَل َذلَِك َفْلَيِزْد«)1).
كلامت  بعض  يف  ُأفرد  هلذا  وربام  املطلق،  الّتخيري  الطويس&:  وظاهر 
صيام  من  األوىل  الکيفية  أّن  يظهر  قد  بينام  املشهور،  رأي  عن  رأيه  األعالم 
الثالثة هي اآلكد عنده من خالل سائر كلامته.. قال& يف )االقتصاد(: »وأما 
املندوب من الصوم فجميع أيام السنة إال العيدين وأيام الترشيق ملن كان بمنى، 
إال أن بعضه أفضل من بعض: منها: صوم ثالثة أيام يف كل شهر: أول مخيس يف 

العرش األول، وأول أربعاء يف العرش الثاين، وآخر مخيس يف العرش األخري«)2).
وقال يف )املبسوط(: »وأما املسنون: فجميع أيام السنة إال األيام التي حيرم 
فيها الصوم غري أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثالثة أيام من كل 
شهر أول مخيس يف العرش األول، وأول أربعا يف العرش الثاين، وآخر مخيس يف 

العرش األخري«)3).
هذا ظاهر كالمه، وقد رصح بالتخيري يف هتذيب األحکام فقط)4).

من  كل  أمثال  من  الفقهاء،  من  عدد  األول  وأفضلية  بالتخيري  تبعه  وقد 
»وكيف كان فالفضل املؤكد إنام هو يف الصورة  يوسف آل عصفور&، قال: 

)1)  هتذيب األحکام للّطويس : 4 / 303 ح915.
)2)  اإلقتصاد للطويس : 292.

)3)  املبسوط للطويّس : 1 / 282.
)4)  هتذيب األحکام للّطويس : 4 / 303..
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املشهورة التي استفاضت هبا األخبار وكان عليها عمل الرسول‘ يف حياته إىل 
أن مات واألئمة^ من بعده وإن جاز العمل بام دل عليه اخلربان املذكوران، 
بل ظاهر رواية أيب بصري األخرى املتقدمة أنه جيزئ االتيان يف كل عرشة بيوم 

كائنا ما كان«)1).
وكذلك حسنی آل عصفور&، قال: »ومندوب، وهو مجيع أيام السنة إال 
النبي‘،  دام عليها  التي  السنة  أو كراهته، واملؤكد  لتحريمه  منها  استثني  ما 
العرش  من  أربعاء  وأول  منه،  مخيس  وآخر  شهر،  كل  من  مخيس  أول  وهي: 
الثاين. وجاء أول أربعاء، وآخر أربعاء، وأول مخيس من العرش الثاين. واجلمع 

بالتخيري حسن، إال أّن األول أفضل، وصوم شعبان تاما«)2).
يقول الباحث: ال وجه للّتخيري بينهام بعد أن تبنّی كونه رضبا آخر، نعم 
ُيمکن الّتخيري يف أصل اإلتيان مع أفضلية رضب أربعاء بنی مخيسنی عىل غريه 

من الرضوب، ووجه األفضلية ما ييل: 
أوالً: ضعف خربي أيب بصري وإسامعيل بن داود. 

ثانيًا: شذوذ رضب: مخيس بنی أربعائنی.
يف  الواردة  الکثرية  لألخبار  أربعائنی  بنی  مخيس  رضب:  خمالفة  ثالثًا: 
من  أرجح  خاصا  رضبا  وجعله  شهر،  كّل  من  مخيسنی  بنی  األربعاء  رضب: 

ختصيصه بشهر دون شهر.
رابعًا: موافقة رضب: مخيس بنی أربعائنی للّشهرة الفتوائية.

املعللة الستحباب  أربعائنی لألخبار  موافقة رضب: مخيس بنی  خامسًا: 

)1)  احلدائق النارضة للبحراين : 13 / 351..
)2)  سداد العباد ورشاد العباد حلسنی آل عصفور : 233.
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فيه  ينزل  الذي  اليوم  وأّنه  النّار،  فيه  ُخلقت  الذي  اليوم  وأّنه  األربعاء،  صيام 
أنه األربعاء  أو مفهوما إىل  السابقة، وقد أشارت ترصحيا  العذاب عىل األمم 

األوسط من الّشهر وليس ُمطلق األربعاء.
سادسا: روايات األحکام اخلاصة هبذه الثالثة كحکم اجتامع مخيسنی يف 
أول شهر، وغري ذلك مما يمکن محل الثالثة أيام فيها عىل الثالثة التي تکثرت 
املجليّس  قال  وقد  عليها،  الشارع  تأكيد  من  يزيد  متيقن،  كقدر  فيها  األخبار 
األّول&: »ويدل عىل استحباب رعاية هذه األيام كالواجب يف عدم املجادلة 
وال  صادقني  باهلل  حتلفوا  ال  ورد  كام  األعم  أو  كاذبا  باهلل  واحللف  والسفاهة 

كاذبني ويف حتمل سفاهة السفهاء«)1).

نتيجة البحث:

فاملتعنی هو أّن صيام ثالثة أيام من كّل شهر: أربعاء بنی مخيسنی، وفق رأي 
املشهور، هو رضب من رضوب الصوم املستحب، بل آكده وأفضله.

واحلمُد هللِ أوالً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصىّل اهلل عىل خري خلقه حممد 
وآله املنتجبنی.

)1)  روضة املتقنی للمجليّس األّول : 3 / 238.





مناط القصر يف السفر

الشیخ حسن فّواز

تعّرضنا يف هذه املقالة لتحديد مناط القرص يف السفر، حيث جيد الناظر يف 
األخبار مجلًة من الطوائف التي ورد يف أكثرها جعل مناط القرص قطع مسافة 
املناط عىل ميض زمن ما كبياض  معّينة كثامنية فراسخ، وبعضها اآلخر جعل 
يوم، وثالث قد ُيستظهر منه تعليق احلكم عىل املشّقة، فبحثنا يف هذه الطوائف، 
ورجحنا كون متام املناط يف القرص خصوص قطع املسافة، وهي عىل املشهور 
ثامنية فراسخ، وأّما بياض اليوم فذكر يف األخبار كمعّرف يف زمن النّص عىل 

حتقق املسافة، وأّما املشقة فهي جمّرد حكمة، مل يعّلق عليها احلكم. 
الكلامت املفتاحية: املناط، معّرفات املوضوع، احلكمة، القرص، والسفر، 

الربيد، الفرسخ، امليل. 
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المقّدمة

املوضوع  بنی  ترتبية  عالقة  وجود  األصول  علم  يف  املبّينة  األمور  من 
واحلکم، يعرّب عنها بأنـّها من قبيل عالقة العّلة باملعلول أو املعروض بعوارضه، 
فاحلکم يدور مدار موضوعه وجودًا وعدمًا. وقد أّثر هذا االرتباط الوثيق بنی 
املوضوع احلکم عىل اهتامم الفقهاء املتعّبدين بنصوص الرشيعة، املبتعدين عن 
موضوعات  وتشخيص  حتديد  يف  االهتامم  عىل  واالستحسان،  بالرأي  القول 
باعتبار  األدّلة؛  لسان  يف  الرشعّية  األحکام  عليها  وعّلق  أنيط  التي  األحکام 

توّقف فهم حدود احلکم عىل ذلك. 
ورد من نصوص  ما  األدّلة،  لسان  بلحاظ  الشائکة  األبحاث  تلك  ومن 
شعّية يف مسألة وجوب القرص عىل املسافر، حيث جيد الناظر بدوًا يف لسان 
تعليق  قبيل  من  خمتلفة،  مواضيع  عىل  القرص  بوجوب  احلکم  تعليق  األخبار 
احلکم بالقرص عىل قطع املسافة كثامنية فراسخ، أو عىل ميض زمان كبياض يوم، 
أو ال عىل هذا وال ذاك بل عىل املشّقة، وهذه العناوين وإن كانت ـ يف الغالب 
ـ متالزمة زمن صدور النّص، إالّ أنـّه ال إشکال يف عدم التقائها غالبًا يف هذه 
األزمان، مما يوجب إشکاليًة يف حتديد املناط األساس الذي ُعلنِّق عليه احلکم 

بوجوب القرص.
أبحاثهم  ضمن  يف  الفقهاء  له  تعّرض  قّلام  العنوان  هبذا  البحث  وهذا 
كاظم  السّيد  ذكره  الذي  كالبحث  مقاالت  بضعة  فيه  رأيت  وقد  الفقهية، 

احلائري  يف العدد الثالث واألربعنی من جملة فقه أهل البيت^. 
وكيف كان، فالبحث يف هذه املقالة واقع يف ضمن فصول:
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ومعّرفات  احلکم،  كمناط  املصطلحات  لبعض  بيان  يف  األّول:  الفصل 
املوضوع، واحلکمة.

الفصل الثاين: يف استعراض طوائف األخبار يف هذه املسألة.
الفصل الثالث: يف بيان وجه اجلمع بنی تلك الطوائف. 

الفصل األّول

في بيان جملة من المصطلحات ذات الصلة

وهي مجلة من املصطلحات التي سوف نستعني هبا عىل فهم املسألة:

1ـ مناط احلكم

النون والواو والطاء أصل صحيح يدّل عىل تعليق شء بشء)1). وقال 
بنياطها  القربة  نطت  تقول:  نوطًا،  ينوط  ناط  مصدر  «النوط:  الفراهيدي: 
نوطًا، أي: علقتها. والنوط: علق يش ء جيعل فيه متر ونحوه، أو ما كان يعلق 
من حممل وغريه. واملنوط: جراب صغري جيعل فيه التمر وما شاكله. والنوط: 
جليلة صغرية تسع مخسنی منا، أو أقّل، ومجعه نياط، تستخف حلمل الزاد إىل 
مکة، أو إىل سفر. وناط عني فالن، أي: تباعد. وفالن منوط بفالن إذا أحّبه 

وتعّلق بحبله. والنياط: ِعْرٌق غليظ قد علق به القلب من الوتنی»)2). 
وال يقصد من مناط احلکم يف االصطالح غري هذا املناط اللغوي، فمناط 

)1)  أبو احلسنی، أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ط 1، مركز النرش التابع ملکتب 
االعالم اإلسالمي، قم املرّشفة، 1404ه ق، ج5 / ص370. 

)2)  الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العنی، ط 2، نرش هجرت، قم املرّشفة، 1410ه ق، ج7 
/ ص455 و456. 
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احلکم هو ما ُأنيط وعّلق عليه احلکم يف ظاهر اخلطاب، بحيث ُيستظهر دوران 
احلکم مداره وجودًا وعدمًا، وقد يعرّب عنه بـ»عّلة احلکم«؛ باعتبار أّن كثريًا من 
الفقهاء ال يقصدون من عّلة احلکم العّلة التي دعت املرّشع إىل ترشيع احلکم 
يدور احلکم  ما  بل  متعلقاهتا،  للمصالح واملفاسد يف  تبعية األحکام  بناًء عىل 
معه وجودًا وعدمًا، ويمکن أن ُيعرّب عنها بالعّلة يف عامل االثبات، يعني بلحاظ 

ظاهر األدّلة. 

2 ـ معّرفات املوضوع

األصولّية  املسائل  من  مجلة  ختريج  املتأخرين  عند  املعروفة  األبحاث  من 
أّن األسباب والعلل الرشعّية معرفات ال موجبات،  عىل أساس ما يقال من 
وقد تعّرض يف الکفاية)1) هلذا البحث عند التعّرض ملسألة تداخل األسباب، 
وال غرض لنا بذلك البحث هنا. بل مقصودنا من هذا االصطالح بيان أنـّه يف 
بعض األحيان قد يکون يف موضوع احلکم ومناطه يشء من اخلفاء، فيجعل 
يوسف  الشيخ  وبتبعه  احليل&)2)  العالمة  ذكره  ما  نظري  عليه،  معّرفًا  الشارع 
تعليق  األخبار  يف  ورد  حيث  بالتغرّي،  املاء  تنجس  مسألة  يف  البحراين&)3) 
األُخر  األخبار  بعض  وبقرينة  لکن  والرائحة،  واللون  الطعم  بتغرّي  النجاسة 
بأّن مناط احلکم بالنجاسة غري هذه األمور، بل متام املناط مرتتب عىل  حکام 

)1)  اخلرساين، حممد كاظم، كفاية األصول، ط 1، مؤسسة آل البيت^، 1409ه، ص205. 
آل  املطهر، هناية اإلحکام يف معرفة األحکام، ط 1، مؤسسة  بن  بن يوسف  )2)  احليل، احلسن 

البيت^، قم املرّشفة، 1419ه ق، ج1 / ص233 و234. 
)3)  البحراين، يوسف، احلدائق النارضة يف أحکام العرتة الطاهرة، ط 1، مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة جلامعة املدرسنی، قم املرّشفة، 1405ه ق، ج1 / ص182.
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املاء، وتلك األمور جمّرد معرفات ُيرجع  النجاسة وقهرها وزيادهتا عىل  غلبة 
إليها عند الشّك، ولذا لو ُعلمت الغلبة حکم بالنجاسة سواء تغرّي اللون أو 

الطعم أو الرائحة أم مل يتغرّي يشء منها. 
له  فيجعل  خفيًا،  احلکم  موضوع  كان  لو  فيام  الوقوع  شائع  األمر  وهذا 
بالرضاعة،  التحريم  مسألة  يف  جاء  ما  أمثلته  أوضح  ومن  املعّرفات،  بعض 
حيث استظهر مجلة من الفقهاء أّن موضوع احلکم حقيقة ليس إالّ نبات اللحم 
والعظم، وأّما ما جاء يف األخبار من تعليق احلرمة عىل عدد كعرشة رضعات 

أو زمن كيوم وليلة إنـّام هي من قبيل املعرفات لذلك املوضوع. 
وقس عليه ما قد يذكر يف حّد الرتخص بدعوى أّن خفاء األذان واجلدران 
احلقيقة  يف  احلکم  ومناط  موضوع  وأّن  بالقرص،  احلکم  ملوضوع  معّرفات 

االنقطاع عن البلد. 
وما نريد لفت االنتباه إليه هنا أّن هذه املعرفات ال جيب أن تکون دائمية، 
فقد يکون اليشء معّرفًا يف وقت معنّی، ثم وبسبب تغرّي الظروف واألوضاع مل 
يعد معرفًا، ويمکن التنظري له بام ورد من متييز اإلماء عن احلرائر بتغطية الرأس 

للحرائر، كام ورد يف سبب نزول قوله تعاىل: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ﴾)1). 
قال الشيخ أبو جعفر الطويس&: »ثم خاطب النبي‘ يقول له:﴿ ڱ 
يدنني  بأن  ويأمرهم  املؤمنني،  ونساء  وبناته  يقول ألزواجه  بأن  وأمره  ں﴾ 
املقنعة  وهي  املرأة،  مخار  وهو  جلباب  مجع  فاجلالبيب  جالبيبهن،  من  عليهم 

)1)  األحزاب / 59.
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تغطي جبينها ورأسها إذا خرجت حلاجة، بخالف خروج اإلماء الاليت خيرجن 
مكشفات الرؤوس واجلباه يف قول ابن عباس وجماهد. وقال احلسن: اجلالبيب 

املالحف ُتدينها املرأة عىل وجهها«)1). 
ومن الواضح عدم كون ذلك عالمة يف هذه األيام، واهلل اهلادي. 

3 ـ احلكمة 

احلکم لغًة بمعنى املنع، قال يف معجم مقاييس اللغة: »احلاء والكاف وامليم 
وسّمَيت  الظُّلم.  من  امَلنْع  وهو  احُلكم،  ذلك  وأّول  املنع.  وهو  واحد،  أصٌل 
الّدابَة وأْحَكمتها. ويقال: حَكمت  الداّبة؛ ألنـّها متنُعها يقال َحَكْمت  َحَكمة 
السفيه وأحكمُته، إذا أخذَت عىل يديه... واحِلكمة هذا قياُسها؛ ألنـّها متنع من 
م فالٌن يف كذا، إذا  مت فالنًا حتكياًم منعُته عاّم يريد. وُحكِّ اجلهل. وتقول: حكَّ

ُجعل أمُره إليه«)2). 
ما  الرشعي  احلکم  حکمة  من  ـ  االصطالح  أهل  عند  ـ  واملقصود  هذا، 
يناظر معنى العّلة واملناط، لکن مع فرق بينهام، وهو أّن حکمة احلکم ال يدور 
يدور احلکم معه  الذي  العّلة واملناط  احلکم مدارها وجودًا وعدمًا، بخالف 
وجودًا وعدمًا. ويف البنی بحث آخر متعّلق بالفائدة من ذكر ِحَکم األحکام، 
أم ال، بل احلکم  إقناعية ال يستفاد منها يف مقام االستنباط  وأنـّها جمّرد علل 

الرشعي يدور مدارها وجودًا وإن مل يکن كذلك عدمًا. 
مقام  يف  وفائدته  االصطالح  هذا  جذور  عن  فالبحث  كان،  وكيف 

)1)  الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ط 1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
ال ت، ج8 / ص361.

)2)  معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج2 / ص91.
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النصوص  لسان  يف  ترد  مل  املصطلحات  فهذه  وإالّ  آخر،  مقام  له  االستظهار 
الرشعّية، وما نريد التأكيد عليه هنا أّن احلکمة أو العّلة الثبوتية لترشيع احلکم 
هذه  بسبب  الترشيع  حدوث  فيکون  بقاًء،  ال  حدوثًا  العّلة  هي  تکون  قد 
احلکمة أو العّلة، لکن بقاؤه بسبب عّلة وحکمة أخرى، ويشهد له بوضوح 
قال:  اهلل×  عبد  أيب  عن  اهلل  عبد  بن  حممد  عن  املعترب  بسنده  الصدوق  رواه 
جاُءوا،  اجُلُمعة  يوُم  كان  فإذا  وأمواهلا،  نواضحها  يف  تعمُل  األنصاُر  »كانت 
فتأّذى بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرُهم رُسوُل اهلل‘ بالُغسل يوم اجُلُمعة، 
نّةُ «)1)، فصدور الترشيع كان من أجل إزالة روائح األجساد،  فجرت بذلك السُّ
لکن بقاء الترشيع؛ باعتباره سنّة من سنن رسول اهلل‘، والبحث عن سنن 
النبي‘، وأمهية املحافظة عليها، وعالقتها بالترشيعات واستمراريتها، وأثرها 

عىل املجتمع اإلسالمي، مما ينبغي إفراده يف رسالة مستقلة، واهلل املسدد. 
األخبار  طوائف  بعرض  فلنرشع  األّول،  الفصل  متمنا  قد  نکون  وهبذا 

املبّينة ملناط احلکم بوجوب القرص يف السفر.

ال  املرّشفة،  ثم  الداوري،  مکتبة  ط،  ال  الرشائع،  علل  بابويه،  بن  عيّل  بن  حممد  الصدوق،    (1(
ت، ج1 / ص285. ورواه& يف الفقيه مرساًل، وكذا فعل الشيخ أبو جعفر الطويس& يف 

التهذيب بسند آخر عن حممد بن عبد اهلل. 
النرش اإلسالمي  الفقيه، ط 2، مؤسسة  بابويه، من ال حيرضه  انظر: الصدوق، حممد بن عيّل بن 

التابعة جلامعة املدرسنی، قم املرّشفة، 1413ه ق، ج1 / ص112. 
الطويس، حممد بن احلسن، هتذيب األحکام، ط 4، دار الکتب اإلسالمية، طهران، 1407ه ق، 

ج1 / ص366.
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الفصل الثاني

في عرض طوائف األخبار

عمدة ما يستدّل به من القرآن عىل وجوب القرص قوله تعاىل: ﴿ ی ی 
ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
يت جث مث ىث يث﴾)1)، وقد عّلقت اآلية القرص عىل مطلق الرضب 
يف األرض، لکن ذهب غالب املسلمنی إىل عدم تعّلق احلکم بالقرص بمطلق 

الرضب يف األرض، بل ال بّد من قطع مسافة معّينة خالفًا لداود الظاهري. 
»حّد السفر الذي يكون فيه التقصري  قال الشيخ الطويس& يف اخلالف: 
قال  وبه  مياًل،  وعرشون  أربعة  وهي  بريدان،  فراسخ،  ثامنية   وهي  مرحلة، 
األوزاعي. وقال الشافعي: مرحلتان، ستة عرش فرسخًا، ثامنية وأربعون مياًل، 
قال:  مياًل. ومنهم من  وأربعون  قال: ستة  البويطي. ومنهم من  نّص عليه يف 
اثنا عرش  ميلني  كّل  بني  وقال أصحابه:  القديم.  ذكره يف  األربعني  زيادة عىل 
سعد،  بن  والليث  ومالك،  عباس،  وابن  عمر،  ابن  قال  وبمذهبه  قدم،  ألف 

وأمحد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: السفر الذي يقرص فيه ثالث مراحل، 
أربعة وعرشون فرسخًا، اثنان وسبعون مياًل، وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال 
داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصري. دليلنا: إمجاع الفرقة«)2). 

)1)  النساء / 101.
)2)  الطويس، حممد بن احلسن، اخلالف، ط 1، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسنی، 

قم املرّشفة، 1407ه ق، ج1 / ص567. 
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وكيف كان، فمن رضوريات الفقه عىل مذهب اإلمامّية عدم تعّلق القرص 
بمطلق السفر، بل ال بّد من قيد معنّی، وهو ما نعرّب عنه يف هذه الرسالة بـ»مناط 
القرص«، فهل هذا القيد عبارة عن قطع »مسافة« حّددت بالفراسخ، أم »زماين« 

ُحّدد ببياض يوم أو بيوم وليلة، أم »كيفّي« وحيث يکون السفر شاّقًا؟ 
من سرب األخبار وجد طوائف ثالث، فال بأس باستعراضها قبل الورود 

يف بيان مقتىض اجلمع بينها:

الطائفة األوىل: ما يظهر منه أّن املناط قطع مسافة معّين�ة

وهي طائفة بالغة أعىل درجات االستفاضة، ونذكر بعضًا منها:
إىل  كتابه  يف  الّرضا×  عن  شاذان  بن  الفضل  رواه  ما  األّول:  احلديث 
ثامنية فراسخ ما زاد، وإذا قرّصت أفطرت«)1)، وسند  »والتقصري يف  املأمون: 
الصدوق إىل الفضل بن شاذان املاّر من طريق ابن عبدوس والقتيبي معترب عىل 

التحقيق)2).

)1)  احلّر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، حتقيق مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، 
الباب  الرتاث، بريوت، 1424ه ق، ج8 / ص453،  البيت^ إلحياء  آل  ط2، مؤسسة 

األّول من أبواب صالة املسافر ح6. 
)2)  وال بأس أن ننقل هنا ما ذكره الشيخ يوسف البحراين، أجوبة املسائل البهبهانية، ط 1، دار 
إحياء األحياء لعلامء البحرين والقطيف واألحساء، قم املرّشفة، 1406ه ق، ص46، قال&: 
«وطريق الصدوق يف املشيخة إىل الفضل عن عبد الواحد بن حممد بن عبدوس النيسابوري 
عن عيل بن حممد بن قتيبة، ومها وإن مل يذكرا يف كتب الرجال بمدح وقدح، لکن ال خيفى عىل 
بالرتايض عنهام مع ما هو  املواضع  الرواية عنهام مقرونة يف أكثر  إكثار الصدوق  أّن  املامرس 
عليه كسائر علامئنا املحدثنی، من التصّلف يف نقل احلديث مما يدل عىل صحة ما ينقله عنه كام 

شهد به يف صدر كتابه»، هذا، وكّل منهام ممن ينطبق عليه قاعدة املعاريف.
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احلديث الثاين: ما رواه الکيش عن عيّل بن حمّمد بن قتيبة عن الفضل بن 
شاذان، عن أبيه، عن غري واحٍد من أصحابنا، عن حمّمد بن حکيٍم وغريه، عن 
حمّمد بن مسلٍم، عن أيب جعفٍر× عن أبيه عن النّبّي‘ قال: »التقصري جيب 

يف بريدين«)1). 
والسند معترب بناًء لوثاقة والد الفضل بن شاذان الذي وصفه الکيش يف 
الفضل  لولده  النجايش  ترمجة  ويف  العلم«)2)،  أهل  من  الثقة  بـ»العدل  رجاله 
قال: »الفضل بن شاذان... كان أبوه من أصحاب يونس، وروى عن أيب جعفر 
الثاين، وقيل عن الرضا ÷، وكان ثقة«)3)، حيث يظهر من أّن التوثيق توثيق 

لوالد الفضل ال لنفس الفضل.
احلديث الثالث: معتربة العيص بن القاسم عن  أيب عبد اهلل× قال: »يف 

التقصري حّده أربعٌة عرشون مياًل«))). 

)1)  وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج8 / ص455، الباب األّول من أبواب صالة املسافر ح17. 
)2)  رجال الکيش ـ اختيار معرفة الرجال، الکيش، حممد بن عمر بن عبد العزيز، حتقيق الدكتور 
حسن مصطفوي، ال ط، جامعة مشهد، 1409ه ق، ص507 و508 عند التعّرض ملَِا روي 

عن حممد بن سنان.
مؤسسة  النجايش،  عيّل  بن  أمحد  الشيخ  الشيعة،  مصنفي  أسامء  فهرست  ـ  النجايش  رجال    (3(
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسنی، ال ط، حتقيق السّيد موسى الشبريي الزنجاين، قم 

املرّشفة، 1407ه ق، ص306 و307.
)4)  وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج8 / ص454 و455، الباب األّول من أبواب صالة املسافر 
ح14. هذا احلديث رواه الشيخ بسنده عن عيّل بن احلسن بن فضال، ويف هذا السند بحث 
رجايل معروف، حيث يمّر سند الشيخ أيب جعفر من طريق عيّل بن حممد بن الزبري، وتوثيق 
بني  كتب  شهرة  من  يذكر  ما  إىل  مضافًا  صحيح،  املعاريف  من  كونه  أساس  عىل  الزبري  ابن 

فضال بحيث ال حتتاج إىل سند. 
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اهلل×:  عبد  أليب  »قلت  قال:  وهٍب  بن  معاوية  معتربة  الرابع:  احلديث 
أدنى ما يقرّص فيه املسافر الّصالة؟ قال: بريٌد ذاهبًا بريٌد جائيًا«)1).

احلديث اخلامس: معتربة زيٍد الّشّحام  قال سمعت أبا عبد اهلل× يقول: 
»يقرّص الّرجل الّصالة يف مسرية اثني عرش مياًل«)2).

احلديث السادس: معتربة مجيل بن دّراٍج عن زرارة بن أعنی قال: »سألت 
أبا جعفٍر× عن التقصري، فقال: بريٌد ذاهٌب بريٌد جائي، كان رسول اهلل‘ 

إذا أتى ذبابًا قرص «)3). 
وغريها كثري مما هو نّص يف جعل املسافة مناط التقصري، مع االلتفات إىل 
أنـّنا اقترصنا هنا عىل ذكر األخبار املشهورة املحددة للمسافة بثامنية فراسخ وما 

يعادهلا، دون أخبار الفرسخ)4) واألربعة)5) واالثنا عرش)6). 

الطائفة الثاني�ة: ما يظهر منه أّن املناط ميض زمان محّدد

الزمانية،  الوحدة  األصل  أّن  منها  ُيستظهر  قد  األخبار  من  مجلة  وهي 
النّص، وذلك فيام  بينهام يف عرص  التالزم  واملسافة جعلت عالمة هلا؛ باعتبار 
لو الحظنا الوسيلة املتعارفة للسفر، ولذا ففي عرصنا احلارض لو جعلنا وسيلة 
السفر املتعارفة عبارة عن احلافالت، فام تقطعه هذه احلافالت خالل مسري يوم 

)1)  م ن، ص456، باب 2 من أبواب صالة املسافر ح2. 
)2)  م ن، ص456 و457، الباب نفسه ح3. 

)3)  من ال حيرض الفقيه، مصدر سابق، ج1 / ص449. 
)4)  ينظر: الوسائل، مصدر سابق، ج8 / ص471 و472، باب 6 من أبواب صالة املسافر ح2 و4. 

)5)  م ن، ص456، باب 2 من أبواب صالة املسافر ح1. 
)6)  م ن، ج8 / ص454، الباب األّول من أبواب صالة املسافر ح10.
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وليلة يزيد عن ثامنية فراسخ بأضعاف مضاعفة. وإليك عرض ألهّم أحاديث 
هذه الطائفة:

أنـّه  الرضا×  بن شاذان عن  الفضل  ما جاء يف معتربة  األّول:  احلديث 
سمعه يقول: »إّنام وجب التقصري يف ثامنية فراسخ ال أقّل وال أكثر؛ ألّن ثامنية 
فراسخ مسرية يوم للعاّمة والقوافل واألثقال، فوجب التقصري يف مسرية يوم، 
يوم  ألف سنة؛ وذلك ألّن كّل  مَلَا وجب يف مسرية  يوم  ولو مل جيب يف مسرية 
يكون بعد هذا اليوم فإنـّام هو نظري هذا اليوم، فلو مل جيب يف هذا اليوم مَلَا جيب 

يف نظريه إذ كان نظريه مثله ال فرق بينهام«)1). 
وزاد عليه يف العلل والعيون: »وقد خيتلف املسري، فسري البقر إنـّام هو أربع 
فراسخ، وسري الفرس عرشون فرسخًا، وإنـّام جعل مسري يوم ثامنية فراسخ؛ 
ألّن ثامنية فراسخ هو سري اجلامل والقوافل، وهو الغالب عىل املسري، وهو أعظم 

السري الذي يسريه اجلاملون واملكارّيون«)2). 
ثامنية فراسخ مسرية يوم  »ألّن  ناّص يف قوله×:  أّن اخلرب  الداللة:  وجه 
للعاّمة والقوافل واألثقال» عىل أّن عّلة التحديد بالفراسخ مطابقتها للزمان يف 
الوسيلة املتعارفة، فاألصل هو الزمان، واملسافة عالمة عليها، فتامم املناط عىل 
الزمان يف الوسيلة التي ختتارها العامة والقوافل واألثقال، وهي تناظر احلافالت 

يف عرصنا احلاض«. 
مسرية  وهو  خشب،  ذي  إىل  النبي‘  فعل  من  روي  ما  الثاين:  احلديث 

)1)  م ن، ص451، الباب نفسه ح1. 
)2)  م ن، ص451 و452، الباب نفسه ح2.
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يوم، فقرّص وأفطر فصارت سنًّة)1). 
واحلديث كام يف الفقيه قال: »روي عن زرارة وحمّمد بن مسلٍم أّنام قاال: 
قلنا أليب جعفٍر×: ما تقول يف الّصالة يف الّسفر، كيف هي وكم هي؟«. إىل 
من  يوٍم  مسرية  وهي  خشٍب،  ذي  إىل  اهلل‘  رسول  سافر  »وقد  قال×:  أن 
املدينة، يكون إليها بريدان، أربعٌة وعرشون مياًل فقرّص وأفطر، فصارت سنًّة، 
وقد سّمى رسول اهلل‘ قومًا صاموا حني أفطر العصاة، قال×: فهم العصاة 

إىل يوم القيامة، وإنـّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إىل يومنا هذا «)2). 
من  ذكر  وما  يوم،  مسرية  يف  كان  إنـّام  السفر  يف  القرص  ترشيع  فأصل 
حتديدات بالفراسخ واألميال الحقًا إنـّام ذكر للکشف عنه، وهذا دليل عىل أّن 

األصل هو املقياس الزماين، واملسافة ُجعلت للتعريف عن حتققه. 
احلديث الثالث: معتربة زكريا بن آدم أنـّه سأل أبا احلسن الّرضا× عن 
»يف كم يقرّص الّرجل، إذا كان يف ضياع أهل بيته، وأمره جائٌز فيها  التقصري: 
يسري يف الّضياع يومني وليلتني وثالثة أّياٍم ولياليهّن؟ فكتب: التقصري يف مسري 

يوٍم وليلٍة«)3).
وهذا اخلرب بقرينة السؤال عن الکم يکون ظاهرًا يف التحديد، فتامم املناط 
عنی  هو  وليلة  يوم  مسري  من  املقصود  أّن  اعتربنا  فلو  وليلة،  يوم  مسري  عىل 
املقصود من مسري يوم أو بياض يوم؛ باعتبار أّن الناس ال تسري من النهار إىل 
الليل، بل ال بّد هلا من فرتة اسرتاحة، إّما يف النهار أو يف الليل، فال تنايف بنی 

)1)  م ن، ص452، الباب نفسه ح4. 
)2)  من ال حيرضه الفقيه، مصدر سابق، ج1 / ص434. 

)3)  الوسائل، مصدر سابق، ج8 / ص452، الباب األّول من أبواب صالة املسافر ح5. 



76

نص
لا
ت ا
ةص 

لر
ا ا

فسا

هذا اخلرب وسائر األخبار. 
«مسرية يوم أو ليلة»، كام  الواو عىل معنى أو، فکأّنه قيل:  وكذا لو محلنا 

ذكر الفاضل السبزواري&)1).
وأّما لو أريد التعّبد بظاهرها وأّن الزمان عبارة عن جمموع الليل والنهار، 
فهذا اخلرب ال يمکن العمل به؛ ملنافاته االعتبار املتقّدم يف الطائفة األوىل حيث 
التحديد بالفراسخ؛ فإّن الثامنية تقطع يف مسرية يوم من دون إضافة الليل، فهي 
شاذة فتوى ورواية، بل خمالفة لإلمجاع)2)، ويمکن محلها عىل التقية كام صنع يف 

احلدائق)3).
احلديث الرابع: ما جاء يف معتربة حمّمد بن مسلٍم عن أيب جعفٍر× قال: 
»سألته عن التقصري. قال: يف بريٍد، قال: قلت: بريٌد؟ قال: إنـّه إذا ذهب بريدًا 

ورجع بريدًا فقد شغل يومه«))). 
استيعاب  ذاهبًا وجائيًا ملکان  اكتفاء بربيد  الوجه يف  أّن  دّل احلديث عىل 

اليوم، فاملناط عىل شغل اليوم، دون نفس الربيد. 
وبإطالقها  الزمان،  عىل  املناط  كون  عىل  الداّلة  األخبار  أهّم  هي  هذه 
تعارض ما تقّدم كون املناط عىل املسافة، فإّن هذه األخبار جتعل املناط «شغل 

املعاد يف شح اإلرشاد، ط 1، مؤسسة آل  باقر بن حممد مؤمن، ذخرية  السبزواري، حممد    (1(
البيت^، قم املرّشفة، 1247ه ق، ج2 / ص405. 

)2)  كام يف املستند. ينظر: النراقي، أمحد بن حممد مهدي، مستند الشيعة يف أحکام الرشيعة، ط 1، 
مؤسسة آل البيت^، قم املرّشفة، 1415ه ق، ج8 / ص181. 

الطاهرة، ط 1،  العرتة  أحکام  النارضة يف  احلدائق  إبراهيم،  بن  أمحد  بن  يوسف  البحراين،    (3(
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسنی، قم املرّشفة، 1405ه ق، ج11 / ص300. 

)4)  الوسائل، مصدر سابق، ج8 / ص458، باب 2 من أبواب صالة املسافر ح9.
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اليوم» سواء قطع ثامنية فراسخ أم ال، بخالف تلك التي جتعل املناط الفراسخ 
ولو مل يشغل يومه، وهذان املعياران وإن كانا متالزمنی غالبًا زمن النّص، لکن 

ال خيفى شّدة التخالف بينهام يف هذه األزمان.
واجلمع بنی هاتنی الطائفتنی بالتخيري يوجب لغوية اعتبار الزمان كام ال 

خيفى؛ باعتبار أّن املسافة سوف تقطع دائاًم قبل ميض بياض يوم. 

الطائفة الثالثة: ما يظهر منه أّن املناط على املشقة

خيتلف  وذلك  املشّقة،  صدق  هو  السفر  يف  للقرص  املناط  متام  أّن  بمعنى 
باختالف األزمان ووسائل النقل كام ال خيفى، ولعّل أحسن أخبار هذه الطائفة 
عن  اهلل×  عبد  أبا  »سألت  قال:  سنان  بن  اهلل  عبد  معتربة  يف  جاء  ما  داللة 
بالنّهار؟  منها  أن يصيب  أفله  له،  الّرجل يسافر يف شهر رمضان ومعه جاريٌة 
الّليل سبحًا  له يف  إّن  أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان،  فقال: سبحان اهلل، 
تبارك  اهلل  إّن  فقال:  ويقرّص؟  ويرشب،  يأكل،  أن  له  أليس  قلت:  طوياًل، 
وتعاىل قد رّخص للمسافر يف اإلفطار والتقصري رمحًة وختفيفًا؛ ملوضع الّتعب، 
والنّصب، ووعث الّسفر)1)، ومل يرّخص له يف جمامعة النّساء يف الّسفر بالنّهار يف 
شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الّصيام، ومل يوجب عليه قضاء متام الّصالة، 
إذا آب من سفره، ثّم قال: والّسنّة ال تقاس، وإنـّي إذا سافرت يف شهر رمضان 

)1)  وعث السفر الطريق العرس، والوعثاء املشقة. ينظر: املجليس، حممد باقر بن حممد تقي، مرآة 
العقول يف شح أخبار آل الرسول، ط 2، دار الکتب اإلسالمية، طهران، 1404ه ق، ج16 
/ ص338. ويف كتاب العنی، مصدر سابق، ج2 / ص232، أّن الوعث من الرمل ما غابت 
فيه القوائم، ومنه اشتّق وعثاء السفر يعني املشقة يعني باعتبار ما يف السفر يف الصحراء من 

صعوبة عند انغراس األرجل بالرمل.
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ما آكل إالّ القوت، وما أرشب كّل الّرّي«)1). نّص عىل أّن عّلة التقصري ما يف 
السفر من تعب ونصب ووعث ومشقة. 

وُيشعر هبذا املعنى ما جاء يف معتربة معاوية بن عاّمٍر أنـّه قال: »أليب عبد 
وأّي  وحيهم،  أو  ويلهم  فقال:  بعرفاٍت،  الّصالة  يتّمون  مّكة  أهل  إّن  اهلل×: 

سفٍر أشّد منه& ال تتّم«)2)، فعّلة احلكم بالتقصري ما يف السفر من مشّقة. 
ويؤيد هذا املعنى حکم الشارع بالتامم فيام لو وصل املسافر إىل وطنه؛ فإّن 
الوطن مکان الراحة ولو كان السفر شاقًا، وفيام لو نوى االقامة مّدة عرشة أيام 

حيث يف املقام عرشة أيام رفعًا للتعب والنصب.
هذه  بنی  البدوي  التعارض  وقوع  الفصل  هذا  يف  عرضنا  مما  فتحّصل 
الطائفة  يف  موجود  ما  غري  احلکم  مناط  جيعل  منها  كاًل  إّن  حيث  الطوائف، 
األخرى كام يقتضيه إطالقها، فإطالق الطائفة األوىل جيعل املسافة هي املناط 
بالنسبة  وهکذا  ال،  أم  مشقة  حتققت  وسواء  ال،  أم  اليوم  بياض  مىض  سواء 
لسائر الطوائف، فال بّد من إبراز عالج هلذا التعارض البدوي برشط أن يکون 

مجعًا عرفيًا. 

)1)  وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج10 / ص206، باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم 
ح5. 

)2)  وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج8 / ص463، باب 3 من أبواب صالة املسافر ح1. 
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الفصل الثالث

في الجمع بين طوائف األخبار

الطوائف  تلك  خليت  ولو  ثالث،  طوائف  البنی  يف  أّن  عرفت  قد 
ونفسها، فقد يقال بظهور كّل منها يف كون موضوعها هو املناط التاّم للقرص، 
واالحتامالت الثبوتية يف مقام اجلمع بينها كثرية؛ وذلك بمالحظة أنـّها إّما أن 
القرص  املناط  لبيان  بعضها  يکون  أن  وإّما  القرص،  مناط  لبيان  بأمجعها  تکون 

واآلخر للتعريف عن املناط األصيل أو لبيان حکمة احلکم. 
الزمان جمّرد  املسافة، وأّن  أّن مناط القرص ليست إالّ  املقام  نّدعيه يف  وما 
معّرف لتحقق مناط وموضوع احلکم بالقرص، فهي عالمة لتحقق املسافة يف 
زمن النّص وإن كانت هذه العالمة مل تعد صاحلة يف هذه األزمان؛ باعتبار تغاير 

وسائل النقل، وأّما املشقة فهي حمض حکمة، فهنا دعاٍو ثالث: 
السفر، ويکفي دلياًل عىل  املناط يف  املسافة متام  أّن قطع  الدعوى األوىل: 
ذلك ظهور أخبار الطائفة األوىل بذلك، مع إبطال ما يمکن أن يمنعنا من هذا 

االستظهار، كکون قطع املسافة جمّرد معّرف لبياض اليوم.
حمض  هو  بل  القرص،  لوجوب  مناطًا  ليس  الزمان  أّن  الثانية:  الدعوى 
أّن جعل مناط  املناط األساس للقرص. وبيانه:  النّص لتحقق  معّرف يف زمن 
القرص بياض النهار، يواجه مشکلة بسبب عدم انضباطه بنی بالبلدان، فرّب 
من  يقرب  هنار  بياض  وبنی  ساعات،  بضعة  يتجاوز  ال  بلد  يف  هنار  بياض 

العرشين، بل يف بلد واحد باختالف فصيل الشتاء والصيف)1). 

)1)  قال النراقي يف املستند، مصدر سابق، ج8 / ص182: «تعليق احلکم الرشعي باألمر املنضبط 
أوىل من تعليقه بأمر مضطرب». انتهى. 
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وقد تنّبه بعض أصحاب األئمة^ هلذه اإلشکالية، فجاء يف معتربة عبد 
أدنى  كم  له:  »قلت  قال:  حديث  يف  اهلل×  عبد  أيب  عن  احلجاج  بن  الرمحن 
ما يقرص فيه الصالة؟ قال: جرت السنّة ببياض يوم، فقلت له: إّن بياض يوم 
خيتلف، يسري الرجل مخسة عرش فرسخًا يف يوم، ويسري اآلخر أربعة فراسخ 
سري  رأيت  أما  ينظر،  ذلك  إىل  ليس  إنـّه  فقال:  قال:  يوم،  يف  فراسخ  ومخس 
هذه األميال بني مكة واملدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعرشين مياًل يكون ثامنية 

فراسخ«)1).
دّل عىل أّن متام النظر يف القرص إنـّام هو عىل املسافة، والزمان إن ذكر عىل 
لسان أهل البيت^ إنـّام ذكر من أجل كوهنا معّرفًا لتحقق املسافة، ويشهد 
لذلك بوضوح ما جاء يف معتربة سامعة قال: »سألته عن املسافر يف كم يقرّص 
الّصالة؟ فقال: يف مسرية يوٍم؛ وذلك بريدان، ومها ثامنية فراسخ«)2). ففرس× 

مسرية اليوم بالربيدين. 
ويمکن أن يؤيد بل يؤّكد هذا املعنى بجملة من الشواهد:

الشاهد األّول: ما ورد يف بعض األخبار من أّن جربئيل نزل بالربيد، فهو 
األصل يف الترشيع، كام يف مرسلة حممد بن حييى اخلزاز عن بعض أصحابنا عن 
أيب عبد اهلل× قال: »بينا نحن جلوٌس وأيب عند واٍل لبني أمّية عىل املدينة، إذ 
جاء أيب فجلس، فقال: كنت عند هذا قبيل فساءهلم عن التقصري، فقال قائٌل 
منهم: يف ثالٍث، وقال قائٌل منهم: يوٍم وليلٍة، وقال قائٌل: منهم روحٍة، فسألني، 
فقلت له: إنّ   رسول اهلل‘ ملَّا نزل عليه جربئيل بالتقصري، قال له النّبّي‘: يف 

)1)  الوسائل، مصدر سابق، ج8 / ص455، الباب األّول من أبواب صالة املسافر ح15.
)2)  م ن، ص453، الباب نفسه ح8. 
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كم ذاك؟ فقال: يف بريٍد، قال: وأّي ش ٍء الربيد؟ فقال: ما بني ظّل عرٍي إىل يف ء 
وعرٍي. 

قال: ثّم عربنا زمانًا، ثّم رأى ]رؤي[ بنو أمّية يعملون أعالمًا عىل الّطريق، 
وأنـّهم ذكروا ما تكّلم به أبو جعفٍر×، فذرعوا ما بني ظّل عرٍي إىل يف ء وعرٍي، 
ميٍل،  كّل  ذراٍع  آالٍف ومخسامئة  ثالثة  فكانت  مياًل،  اثني عرش  ثّم جزأوه عىل 
فوضعوا األعالم، فلاّم ظهر بنو هاشٍم غرّيوا أمر بني أمّية غريًة؛ ألّن احلديث 

، فوضعوا إىل جنب كّل علٍم علاًم«)1). هاشميٌّ
عبد  أيب  عن  أصحابه  بعض  عن  عمري  أيب  ابن  معتربة  يف  جاء  ما  ومثله 
عبد  أبو  فقال  الّتقصرُي.  فيها  جيُب  اّلتي  األميال  حّد  عن  »ُسئل  قال:  اهلل× 
اهلل×: إّن رُسول اهلل‘ جعل حّد األميال من ظّل عرٍي إىل ظّل ُوعرٍي، ومُها 
امليُل  وُهو  ُوعرٍي،  ظّل  إىل  عرٍي  ظلُّ  وقع  الّشمُس  طلعت  فإذا  باملدينة،  جبالن 

اّلذي وضع رُسوُل اهلل‘ عليه الّتقصري«)2).  
زمن  يف  متعارفًا  يکن  مل  والفراسخ  باألميال  التحديد  أّن  الثاين:  الشاهد 
النبي‘، بل هو أمر حادث، وإالّ فالربيد يف أصل اللغة كّل ما بنی املنزلتنی)3)، 
ولذا سئَل النبي‘ عن حتديد الربيد يف مرسلة حممد بن حييى اخلزاز املتقّدمة، 
بل حتى امليل مل يقصد منه يف زمن النبي إالّ َمْيل الظّل من جبل عري إىل وعري كام 
يف معتربة ابن أيب عمري، وإالّ فتحديد الربيد بالفراسخ، والفراسخ باألميال كام 

)1)  م ن، ص453، الباب األّول من أبواب صالة املسافر ح8. 
)2)  م ن، ص460، باب 2 من أبواب صالة املسافر ح12. 

بريوت،  صادر،  دار  ط3،  العرب،  لسان  مکرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن  ينظر:    (3(
1414ه ق، ج3 / ص86. 
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هو مصطلح اآلن من األمور احلادثة يف زمن بني أمية كام تقّدم أيضًا يف مرسلة 
حممد بن حييى اخلزاز. 

ويشهد له بوضوح ما جاء يف معتربة احلسن الّصيقل قال: »قال أُبو عبد 
اّلذي  ما  زياٌد:  فقال  الّرأي،  ربيعُة  اهلل وعندُه  بن عبد  زياد  ُكنُت عند  اهلل×: 
حّرم رُسوُل اهلل‘ من املدينة؟ فقال: لُه بريٌد يف بريٍد، فقال لربيعة: وكان عىل 
عهد رُسول اهلل‘ أمياٌل؟! فسكت، ومل جُيبُه. فأقبل عيلَّ زياٌد، فقال: يا أبا عبد 
اهلل ما تُقوُل أنت، فُقلُت: حرُم رُسول اهلل‘ من املدينة ما بني البتيها، قال: وما 
بني البتيها؟ ُقلُت: ما أحاطت به احلراُر، قال: وما حّرم من الّشجر ُقلُت من 

عائٍر إىل ُوعرٍي«)1). 
تلك  وضع  وقبل  اهلل‘  رسول  زمن  يناسب  فالذي  هذا،  عرفت  فإذا 
األميال هو التعريف بالزمان، فالزمان هو األسبق ذكرًا، لکن ذلك ال جيعله 
باملسافة؛  التحديد  كثر  أمية  بني  األميال يف زمن  بعد وضع  بل  القرص،  مناط 
لکوهنا املناط األساس كام عرفت من معتربة عبد الرمحن، وإالّ فمجّرد ورود 
أخبار تبنّی الزمان وانطباق املسافة املعتربة عليه، ال يالزم التعّبد بکون بياض 

اليوم هو مناط السفر.
الشاهد الثالث: أّنه جاء يف بعض األخبار املقايسة بنی صالة املسافر وصالة 
اجلمعة، كام جاء يف معتربة الفضل بن شاذان عن الّرضا× قال: »إّنام وجبت 
اجُلُمعُة عىل من يُكوُن عىل فرسخني ال أكثر من ذلك؛ ألّن ما ُيقرّصُ فيه الّصالُة 
بريدان ذاهبًا أو بريٌد ذاهبًا وبريٌد جائياً، والربيُد أربعُة فراسخ، فوجبت اجُلُمعُة 

)1)  الوسائل، مصدر سابق، ج14 / ص363، باب 17 من أبواب املزار وما يناسبه ح2. 
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عىل من ُهو عىل نصف الربيد الذي جيُب فيه الّتقصرُي، وذلك أّنُه جييء فرسخني 
ويذهُب فرسخني، فذلك  أربعُة فراسخ وُهو نصُف طريق امُلسافر«)1)، فلو كانت 
املسافة معّرفة بالزمان، فينبغي للذي يعترب الزمان يف السفر أن يعتربه يف مجلة من 

أحکام صالة اجلمعة، وله لوازم ال أظّن االلتزام هبا. 
من  وهو  احلکمة،  لبيان  األخبار  يف  ذكرت  املشقة  أّن  الثالثة:  الدعوى 
الوضوح بمکان فيام لو كان املقصود من املشقة املشقة الشخصية كام هو الظاهر 
األّويل هلذا العنوان، وإالّ للزم لغوية كّل التحديدات املتقّدمة من مسافة وزمان.
إىل  السفر  من  الرجوع  صورة  يف  بالتامم  باحلکم  عليه  ينقض  أنـّه  عىل 
الوطن؛ فإّن جمّرد كون الوطن مکان الراحة ال يعني عدم املشقة عند الوصول 

من السفر إليه. 
النّية، بل يف  وأيضًا نية املقام عرشة أيام ال ترفع املشقة مباشة عند عقد 
األيام الالحقة، ولو كان ما يذكر صحيحًا فِلاَم يتّم املکّلف بعد الرتدد ثالثنی 

يومًا، مع أّنه يکفي للراحة ما هو أقّل من ذلك بکثري؟!
وأّما معتربة معاوية بن عامر، فيشکل االعتامد عليها من جهة أّن اإلمام× 
يف مقام الرّد عىل العاّمة، ولعّل االحتجاج عليهم باملشقة بام هو موجود عندهم 
من استحسانات واجتهاد، وإالّ فمن غري الظاهر كون اخلرب يف مقام بيان متام 

مناط احلکم بالقرص. 
بحفظ  مرتبط  أخالقي  بتاممها حکم  فهي  بن سنان  اهلل  عبد  معتربة  وأّما 

حرمة شهر رمضان، وما ذكر من تعليل باحلکمة أنسب.

)1)  م ن، ج7 / ص308، باب 5 من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا ح4. 
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وعىل اجلملة، فلو كان املناط ما حيتمل من املشّقة فمقتىض العادة أن تکثر 
قّلتها، بل ندرهتا، ومل يظهر من  الواقع هو  أّن  تلك املضامنی يف األخبار، مع 
األخبار أّن اإلمام× قد عّلق احلکم بالقرص عىل ذلك بحيث يکون هو متام 
املناط، وجمّرد عدم حتقق هذه احلکمة يف كثري من األسفار غري مرّض كام عرفت 

يف آخر الفصل األّول، فال يتوهم.
النتيجة: املتحّصل من مجيع ما تقّدم أّن املناط عىل املسافة دون الزمن أو 

املشّقة، وهو املشهور بنی املسلمنی كام عرفت.
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قاعدة أصالة الصحة يف عمل الغري
)تطبيق على قراءة إمام اجلماعة)

الشیخ عباس الصائغ

َمن  خلف  مجاعة  الصالة  وهي  إبتالئية  مسألة  لبيان  املقالة  هذه  تعرضت 
ُيشّك يف صّحة قراءته، وأنه ملاذا بعض األعالم جُيرون أصالة الصحة يف املقام 

فيفتون بصحة الصالة، والبعض اآلخر ال جيري أصالة الصحة؟
فبحث الكاتب يف الفصل األّول عن قاعدة أصالة الصحة يف عمل الغري، 
ذكر  ثم  القاعدة،  حول  وافيًا  تصّورًا  يعطي  حتى  فيها؛  املطالب  أهّم  بيان  مع 
األدّلة املقامة عليها، ويف الفصل الثاين طبََّق البحث عىل إمام اجلامعة الذي ُيشّك 

يف صحة قراءته يف الصالة.
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مقّدمة

مل تکن القواعد الفقهية ـ مع ما هلا من أمهية يف علم الفقه ـ ُتبحث بشکل 
فيه  البحث عنها  الفقه، ولذا كان  ُتبحث يف طّيات علم  وإنام كانت  مستقّل، 
يشء من الصعوبة، ولکن وهلل احلمد يف األزمنة املتأّخرة تّم إفراد الکتب التي 
تعنى بجمع القواعد الفقهية وتنقيحها، واالستدالل عليها، وبيان حدودها، 

وموارد تطبيقها، وهذا ما أسهم يف فهمها بشکل أدّق وأعمق.
ولذا يقول املحّقق البجنوردي+ يف مقدمة كتابه: »فإيّن من سالف الزمان 
مّلا رأيت أّن القواعد الفقهّية املتفّرقة يف أبواب العبادات واملعامالت واألحكام مل 
جتمع يف كتاب مرشوحًا يذّلل صعاهبا، ويكشف الغطاء واللثام عن معضالهتا، 
وموردًا،  وسندًا  داللًة  القواعد  تلك  إليضاح  وأرشحها  أمجعها  أن  فأحببت 

وأبنّي النسبة بينها، وأعنّي احلاكم واملحكوم، والوارد واملورود منها«)1).
الناحية النظرّية وإن كان  ثّم إّن البحث عن القواعد الفقهية وأدلتها من 
التطبيقية،  الناحية  من  الدّقة  عن  يغني  ال  أنه  إال  للقاعدة،  دقيقًا  فهاًم  يعطي 
فمجّرد مجع القواعد النظرّية ال يعني صحة تطبيقها بعد ذلك، بل التطبيق ـ كام 
يعرّب السيد الشهيد الصدرـ  مهمة فکرية بطبيعتها حتتاج إىل درس ومتحيص)2).
من هنا أحببت أن أبحث عن قاعدة الصحة يف عمل الغري؛ واهلدف من 

ذلك عّدة أمور:
األول: أهنا قاعدة تستعمل يف الفقه كثريًا، فينبغي فهمها بشکل جّيد.

)1)  القواعد الفقهية، البجنوردي، ج1، ص25.
)2)  املعامل اجلديدة لألصول، حممد باقر الصدر، ص16 ـ 17.
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الثاين: أّن هلذه القاعدة معاٍن خمتلفة ومتعّددة، فينبغي حتديد املعنى املراد 
قبل التطبيق.

الفقه  القاعدة، وهو أين وجدت يف  لبحث  الدافع األساس  الثالث: وهو 
مسألًة ابتالئّيًة قد اختلف الفقهاُء فيها، وهي مسألة جواز االقتداء بَمن ُيشّك 
يف صحة قراءته، فهل جيوز االقتداء بإمام مجاعٍة مع الشّك يف صحة قراءته أو ال 
جيوز؟ فبعضهم ذهب إىل اجلواز؛ تطبيقًا لقاعدة الصحة يف عمل الغري، وبعضهم 

اآلخر ذهب إىل عدم اجلواز؛ ألنه يرى بأّن قاعدة الصحة ال جتري يف املقام.
فمن أجل ذلك ارتأيُت أن أبحث عن األمور املهمة يف القاعدة أّوالً، ثم 
أرى هل القاعدة تنطبق عىل هذا املورد وهو الشّك يف صحة قراءة إمام اجلامعة 

أو ال؟ 
من هنا يقع البحث يف فصلنی أساسينی وخامتة.

الفصل األول: في بيان قاعدة الصحة في عمل الغير

ويقع الكالم يف عّدة مطالب:

املطلب األول: حترير محل البحث

بّد  فال  معاين واصطالحات،  عّدة  ويراد هبا  الصحة  أصالة  قاعدة  تطلق 
أوالً من حترير حمل الکالم وبيان املعنى املراد بحثه هنا.

اإلطالق األول)1): قد تطلق أصالة الصحة ويراد منها محل عمل الغري عىل 

القواعد  السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص387 ـ 388. والحظ  )1)  مصباح األصول، 
الروحاين، ج7، ص91. وراجع تقريرات  السيد حممد احلسيني  الفقهية )منتقى األصول(، 

أصالة الصحة لسامحة السيد منري اخلباز، الدرس السادس.
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الفعل احلسن املباح، بمعنى حسن الظن بعمل اآلخرين، يف مقابل احلمل عىل 
القبيح املحّرم، ولکن من دون حلاظ األثر اجلوارحي املرتّتب عليه، بل املراد 

ترتيب األثر اجلوانحي القلبي فقط.
مثاًل: لو رأينا شخصًا يأكل يف هنار شهر رمضان، وشککنا هل إفطاره هذا 
فيکون عاصيًا؟ فمقتىض أصالة  أو عن غري عذر  عن عذر فال يکون عاصيًا 
فعاًل  يفعل  مل  أنه  عىل  القلب  عقد  بمعنى  أي  احلسن،  عىل  فعله  محل  الصحة 
العدالة عليه وبالتايل نجّوز  آثار  نرّتب  أن  قبيحًا ومل يفعل معصية، ال بمعنى 

الصالة خلفه مثاًل أو نقبل شهادته أو نجّوز تقليده أو غري ذلك.
 ، أو مثاًل)1): لو شککت يف الکالم الصادر من الغري أنه سالم أو هو سبٌّ
كام لو ترّدد بنی كونه )سالم عليك( وبنی كونه )سام عليك( بمعنى املوت، 

فهنا حُيمل عمله عىل الصحة وأّن هذا سالم وليس سّبًا.
ويشهد عىل هذا املعنى قول أمري املؤمننی×: »ضع أمر أخيك عىل أحسنه 
حتى يأتيك ما يغلبك منه«)2)، بتقريب: أّن املراد من األمر هو األعم من القول 
إذا  أنه  عىل  بالتايل  الرواية  فتدّل  اآلثار،  ترتيب  بمعنى  الوضع  وأّن  والفعل، 
ألهنا  الصحة؛  عىل  محله  من  فالبّد  وفساده  املسلم  األخ  فعل  صحة  يف  شّك 
األحسن)3). وكذلك قوله تعاىل: ﴿ ې ې ى﴾)4) بضميمة ما ورد 
يف تفسريه يف الکايف من قول الصادق×: »قولوا للناس حسنًا وال تقولوا إال 

)1)  موسوعة السيد اخلوئي، ج39، ص274.
)2)  الکايف، الکليني، ج 2، ص362، باب التهمة وسوء الظن، )ط ـ اإلسالمية(.

)3)  القواعد الفقهية يف فقه اإلمامية، الزارعي، ج9، ص12.
)4)  البقرة: 83.
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خريًا حتى َتعلموا ما هو«)1)، بتقريب: أّن املراد من القول هو الظن أو االعتقاد، 
وبام أهنام ليسا من األمور االختيارية فال يمکن التکليف هبام، فيکون املراد هو 

ترتيب آثار االعتقاد الصحيح ومعاملة الناس يف أفعاهلم معاملة الصحيح)2).
وليس هذا هو حمّل الکالم والبحث هنا؛ لعدم ترّتب أثر عميل عىل أصالة 
الصحة هبذا املعنى، فإنه لو دار األمر بنی الکالم املسموع من املؤمن سالمًا أو 

شتاًم فإنه ال يرتّتب عىل محل فعله عىل الصحيح وجوب رّد السالم.
اإلطالق الثاين)3): قد تطلق أصالة الصحة ويراد منها محل خرب الغري عىل 
بمعنى  املعاشة،  مقام  يف  الصحة  بأصالة  عنه  يعرّب  ما  وهو  الصحيح،  اخلرب 

معاشة القائل للخرب معاشَة القائل للخرب الصحيح واقعًا.
واملنظور يف هذا األصل هو خرب املؤمن اإلمامي حتى لو مل حيصل الوثوق 
بخربه، فلو جاء املؤمن اإلمامي وأخربنا بخرب، ثم شککنا يف صدق خربه، فهنا 
تأيت هذه األصالة وتقول: امحل خربه عىل الصحة، وال تکّذب خرب هذا املؤمن، 
يعني عامله ظاهرًا معاملة الصادق، ولکن من دون أن ترّتب أثرًا واقعيًا عليه.
موسى  احلسن  أيب  عن  الفضيل  بن  حممد  عن  الرواية  تشري  املعنى  وهلذا 
بن جعفر×قال: قلُت له: ُجعْلُت فداك الّرجُل من إخواين بلغني عنه اليشء 
يل:  فقال  ثقاٌت.  قوٌم  عنه  أخربين  وقد  ذلك،  فينکر  عنه  فأسأُله  أكرُهُه  الذي 
َقساَمًة  مخسون  عندك  شهد  وإن  أخيك  عن  وبرَصَك  سمَعَك  ْب  كذنِّ حممد  يا 
وقال لك قوالً فصّدْقُه وكّذهبم وال ُتذيَعنَّ عليه شيئًا تشينُه به وهتدم به مروءَته 

)1)  الکايف، ج 2، ص164، )ط ـ اإلسالمية(.
)2)  القواعد الفقهية يف فقه اإلمامية، الزارعي، ج9، ص9.

)3)  تقريرات أصالة الصحة لسامحة السيد منري اخلباز، الدرس الثامن.
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﴿ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   :اهلل قال  الذين  من  فتکون 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴾)1).

فهذه الرواية تشهد عىل أّن املراد هو تصديق املؤمن ظاهرًا ال واقعًا، وإال 
بخالف  تشهد  قسامة  مخسنی  عىل  الشخص  هذا  إخبار  ح  ُيرجَّ أن  حيتمل  فال 

ذلك. 
فِلام ُبحث يف حمّله من عدم رابطة  وأما ملاذا ُخّصص الکالم باإلمامي؟؛ 
اإلمامي،  غري  معاشة  بحسن  مأمورون  كنّا  وإن  اإلمامي،  غري  مع  اإلخوة 

ولکن هذا بحث آخر.
وحسن  األخالق  بعامل  يرتبطان  اإلطالقنی  هذين  أّن  الواضح  ومن 

املعاشة، وتعزيز روابط وعالقات األفراد يف املجتمع.
وليس هذا هو حمّل الکالم والبحث.

اإلطالق الثالث)2): قد تطلق أصالة الصحة ويراد منها أصالة السالمة يف 
األشياء واألعيان التي تقع موردًا للمعاوضة كالبيع واإلجارة. وُيبحث هذا 

البحث يف مبحث خيار العيب.
البيع عىل سلعة معّينة، ثم شککنا هل هذه السلعة سليمة  مثاًل: لو وقع 
عن العيب فتکون املعاملة صحيحة أو غري سليمة فال تصح املعاملة؟ فهنا ذكر 
السالمة من  أو  العيب  السالمة من  األشياء هو  أّن األصل يف  الفقهاء  بعض 

الفساد، فال تبطل املعاملة.

)1)  الکايف، الکليني، ج15، ص343، )ط ـ دار احلديث(.
)2)  القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص165. تقريرات أصالة الصحة لسامحة السيد منري 

اخلباز، الدرس الرابع.
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وُذكرت عّدة وجوه لتحديد معنى أصالة السالمة)1):
يقع  أن  والتکوين  اخللقة  يف  فاألصل  تکويني،  أصل  أنه  األول:  الوجه 

اليشء ذا خلقة صحيحة وسليمة.
الوجه الثاين: أنه عبارة عن أمارة عقالئية ناشئة من أّن الغالب يف األشياء 
هي  الغلبة  فهذه  والفساد،  العيب  من  سليمة  تکون  أن  واملصنوعة  املخلوقة 

منشأ بناء العقالء عىل أصالة السالمة.
قال يف كشف الغطاء: »وتفصيل احلال: أّن األصل يف مجيع الكائنات من 
مجادات أو نباتات أو حيوانات، أو عبادات أو عقود وإيقاعات، أو غريها من 
إنشاءات أو إخبارات أن تكون عىل نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التامم يف 
وعىل  مبانيها،  له  وضعت  ما  طور  وعىل  الصفات،  يف  النقص  وعدم  الذات، 
وجه يرتّتب عليه آثارها فيها عىل معانيها من صدق األقوال وترّتب اآلثار عىل 

األفعال«)2).
عدم  هو  فاألصل  األزيل،  االستصحاب  عن  عبارة  أنه  الثالث:  الوجه 

طروء العيب عىل األشياء، وباالستصحاب يتنّقح موضوع الصحة.
ارتکازي  شط  فهناك  االرتکازي،  الرشط  عن  عبارة  أنه  الرابع:  الوجه 
التزام  إىل  معاملة، ومرجعه  أّية  الصحة يف  العقالء وهو اشرتاط وصف  عند 
)أبيعك  البائع:  قال  لو  ما  بمثابة  فهو  صحيحة،  السلعة  يبيع  بأن  مثاًل  البائع 
سلعًة صحيحة(، فإّن إخبار البائع بالصحة دافٌع للغرر؛ باعتبار أّن إخبار البائع 

)1)  وهي حمل مناقشة، ولکن نحن نذكرها إجيازًا من دون بيان املناقشات التي ترد عليها.
)2)  كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ج1، ص202، )ط 

ـ احلديثة(.
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عن وصف الصحة أمارة عقالئية.
وليس هذا املعنى من أصالة الصحة هو املراد يف حمّل الکالم والبحث هنا.
اإلطالق الرابع)1): قد تطلق أصالة الصحة ويراد منها ما يقابل الفاسد، 
فهي بمعنى ترتيب اآلثار اخلارجية العملية للعمل الصحيح عىل عمل الغري، 
بمعنى أن يکون الفعل الصادر من الغري موضوعًا ألثر عميل جوارحي بالنسبة 

لآلخرين، سواء كان هذا األثر: 
1 ـ أثرًا شعيًا، كطالق الغري الذي هو موضوع ألثر شعي وهو بينونة 

الزوجة املطّلقة من الزوج. 
2 ـ أم كان أثرًا عقليًا، كقيام الغري بصالة اجلنازة الذي هو موضوع ألثر 

عقيل إلينا وهو سقوط األمر بالصالة عىل امليت. 
وسواء كان هذا العمل: 

1 ـ اعتباريًا، كالعقد واإليقاع والصالة. 
2 ـ أم كان خارجيًا، كام لو قام الغري بتطهري النجاسة وشککنا يف صحة 

تطهريه وعدمها. 
بالنسبة  عميل  ألثر  موضوعًا  الغري  فعل  يکون  املوارد  هذه  كّل  ففي 

لآلخرين.
الغري  عمل  يف  الصحة  أصالة  قاعدة  يف  والبحث  الکالم  حمّل  هو  وهذا 

والذي سوف نبحث عن أدّلته.

)1)  مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص389، وأشار له أيضًا يف ج39، 
ص273 ـ 274. تقريرات أصالة الصحة لسامحة السيد منري اخلباز، الدرس التاسع. 
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املطلب الثاين: الفرق بني أصالة الصحة وبني قاعدة الفراغ)1)
قد يقال: بأنه ال يوجد فرق بنی أصالة الصحة وبنی قاعدة الفراغ؛ إذ يف 
كلٍّ منهام نحکم عىل الفعل الصادر من املکّلف بالصحة، فال حاجة للبحث 
عن أصالة الصحة بعد أن بحثنا عن قاعدة الفراغ. وهذا ما ذهب إليه املحّقق 
اهلمداين حيث قال: »إّن عدم االعتداد بالشك بعد الفراغ من الوضوء إنام هو 
الكلّية  القواعد  من  بنفسها  القاعدة  وهذه  القاعدة،  هذه  جزئيات  من  لكونه 
عنها  يعرب  التي  القاعدة  هي  وهذه  الفقه،  أبواب  مجيع  يف  هبا  املعمول  املسّلمة 
بأصالة الصحة«)2)، فقد جعل قاعدة الفراغ صغرى ومصداق لقاعدة الصحة، 

وبالتايل ال فرق بينهام.
إال أننا نقول بأنه ُذكرت عّدة فروقات بينهام، منها:

الفارق األول: أّن قاعدة أصالة الصحة جتري عند الشك يف صحة عمل 
الغري، بينام قاعدة الفراغ جتري عند الشك يف صحة عمل املکّلف نفسه عىل ما 

هو املستفاد من أدلتها.
مثاًل: لو شك املکلف يف صحة صالته بعد الفراغ منها، فهنا جتري قاعدة 
الفراغ دون أصالة الصحة، ولکن لو شك املکّلف يف صحة صالة امليت التي 

صالها فالن من الناس، فهنا جتري أصالة الصحة دون قاعدة الفراغ.

الصحة  االنتهاء من بحث أصالة  بعد  املطلب  ُيطَرح هذا  أن  ـ  فنّيًا ومنهجّيًا  ـ  املناسب  )1)  من 
بشکل  الفراغ  قاعدة  وبنی  بينها  الفرق  تصّور  يمکن  ذلك  بعد  إذ  وأدّلتها؛  حدودها  وبيان 
أوضح، ولکن مّلا كان ديدن العلامء أهنم يذكرون هذا املطلب يف بدايات البحث فإّننا نجري 

عىل جمراهم، واألمر سهل.
)2)  مصباح الفقيه، اهلمداين،ج1، ص206.
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قاعدة  بشمول  قال  من  فهناك  وإال  مبنائي،  فارٌق  الفارق  هذا  مالحظة: 
الفراغ لعمل الغري)1).

الفارق الثاين: أّن قاعدة الفراغ إنام جتري يف حال الشك يف صحة العمل بعد 
الفراغ عنه، وال جتري عند الشك يف األثناء، بينام أصالة الصحة يف عمل الغري جتري 
حتى لو كان الشك يف الصحة يف أثناء العمل، بل جتري حتى إذا مل يأت بالعمل 

بعُد، كام إذا كان هيّيئ نفسه للصالة عىل املّيت أو كان يف أثناء صالة املّيت)2). 
لو  الرشوط، كام  أثناء صالته يف صحة شط من  املکّلف  لو شك  مثاًل: 
شك يف أنه توضأ أو ال؟ فهنا ال يمکنه أنه جيري قاعدة الفراغ؛ ألنه ما زال يف 

أثناء العمل ومل يفرغ منه.
وأما لو شك املکّلف أثناء صالة فالن عىل املّيت يف صّحة شط من الرشوط، 

فهنا يمکننا أن نجري أصالة الصحة يف عمل الغري، وبالتايل نجتزئ بصالته. 
وهذا ما ذهب إليه أكثر األعالم، حيث ذهبوا إىل جريان أصالة الصحة 
أثناء العمل؛ ملا سيأيت من دليل السرية الشامل هلذه الصورة، بل ذهب بعض 
األعالم كالسيد حممد سعيد احلکيم يف املحکم إىل جرياهنا حتى قبل العمل، 
حيث قال: »بل ال يبعد جواز البناء عىل صحة عمل العامل قبل حتّققه، فيجوز 
استنابته ونحوها، وال يعتنى باحتامل بطالن عمله؛ ملناسبته للسرية االرتكازية، 
بل لسرية املترشعة، حيث يرون أّن االهتامم بالفحص عن معرفة النائب لرشوط 

العمل احتياط حمض ال ملزم به«)3). 

)1)  انظر تقريرات أصالة الصحة للسيد منري اخلباز، الدرس التاسع.
السيد  الفقهية،  القواعد  ص387.  املوسوعة،  من  ج48  اخلوئي،  السيد  األصول،  مصباح    (2(

السيستاين، ص183.
)3)  املحکم يف أصول الفقه، السيد احلکيم، ج 5، ص465، الفصل الثالث يف قاعدة الصحة.
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بينام السيد البجنوردي+ يرى أّن قاعدة الصحة ال جتري إال بعد وجود 
يف  قال  حيث  عنده،  فارقًا  الفارق  هذا  يعود  ال  وبالتايل  عنه،  والفراغ  العمل 
القواعد الفقهية: »]املبحث[ الرابع يف أّنه ال جيري هذا األصل إاّل بعد وجود 
الشء،  فحينئذ إذا شّك يف أّن ما أيت به هل صحيح، أي تاّم من حيث األجزاء 
والرشائط وعدم املوانع ويرتّتب عليه األثر املقصود منه، أم ال؟ فبمقتض هذا 

األصل حيكم عليه بالصّحة، ويرتّتب عليه األثر املقصود منه. 
وأّما قبل وجوده فال معنى ألن يقال: إّن ما يريد أن يأيت به صحيح وتاّم 
ويرتّتب عليه األثر... إىل أن قال: فاحلّق أّن موطن جريان أصالة الصّحة هو 

بعد وجود العمل والفراغ عنه.
فالفرق بينها وبني قاعدة الفراغ يف عمل النفس هو أّن الدخول يف الغري ال 
حيتاج إليه هاهنا، ولو قلنا باالحتياج إليه يف قاعدة الفراغ. وذلك كّله من جهة 
أّن معنى أصالة الصّحة عند العقالء هو أّن العمل الذي صدر عن الغري ويشّك 
فيه أّنه أوجده صحيحًا وتاّمًا ال خلل فيه أو ناقص غري تاّم وفيه اخللل، يبنون 
عىل صّحته ومتامّيته؛ فموضوع أصالة الصّحة هو العمل الصادر عن الغري، ال 

الذي سيصدر، وال الذي صدر بعضه دون بعض«)1).
الفارق الثالث: وهو فارق من حيث املالك يف كلٍّ من القاعدتنی، فمالك 
يف  ورد  كام  األذكرية  فيها  مأخوذ  فهي  وااللتفات،  التوّجه  هو  الفراغ  قاعدة 

الروايات، وهذا املالك غري متوّفر يف أصالة الصحة.
وهذا ما ذكره الشيخ حممد جواد الفاضل اللنکراين، حيث قال: »حتقيق 
وأصالة  الفراغ  قاعدة  إّن  الصحة:  وأصالة  الفراغ  قاعدة  بني  الفرق  يف  الكالم 

)1)  القواعد الفقهية، البجنوردي، ج 1، ص285.
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التوّجه  هو  الفراغ  قاعدة  مالك  ألّن  وذلك  املالك؛  حيث  من  خمتلفتان  الصحة 
وااللتفات كام ورد التعبري يف الروايات باألذكرية، يعني أن يكون التفات املكّلف 
أثناء العمل أكثر من زمن فراغه من العمل حيث يشك يف صحته، وهذا املالك 
غري متوّفر يف أصالة الصحة؛ حيث يمكن فيها للعمل الذي قد ُأنجز أن يّتصف 
بأحد عنواين الصحة والفساد، إال أّن الشارع أو العقل قد غّلب جانب الصّحة 
عىل الفساد، حيث قال الشارع يف هذا املجال: »ضْع أمر أخيك عىل أحسنه حتى 

يأتيك ما يغلبك منه...« وال عالقة لألذكرية يف أصالة الصحة أبدًا.
وعليه فإّن قاعدة الفراغ وأصالة الصحة وإن اشرتكتا يف بعض األمور، إال 
أّنام خمتلفتني من ناحية املالك، ومل يمكْن عّد أصالة الصحة بمنزلة الدليل عىل 

قاعدة الفراغ«)1).
قاعدة  أّن  الفراغ، وليس  قاعدة  الصحة تفرتق عن  أّن أصالة  فالصحيح 

الفراغ عبارة عن صغرى ومصداق ألصالة الصحة. 

الصحة  أم  الفاعل  الصحة عند  هي  الصحة  من  املراد  الثالث: هل  املطلب 
عند احلامل )أي الصحة الواقعية))2)؟

عىل  الغري  فعل  محل  هو  الصّحة  أصالة  موضوع  أّن  هل  أخرى:  بعبارة 

)1)  موقع مركز فقهي أئمه أطهار^ عىل اإلنرتنت، قاعدة الفراغ والتجاوز.
http://www.markazfeqhi.ir/main/books/46541 ـ 

املحّقق  كالم  من  يظهر  ولکن  الواقعية،  بالصحة  احلامل  عند  الصحة  عن  يعرّبون  املشهور    (2(
البجنوردي استعامل مصطلح الصحة الواقعية بمعنى الصحة عند الشارع، يعني الصحة يف 
نفس األمر والواقع؛ حيث قال: »]املبحث[ الثاين: أّن املراد من الصحة يف هذه القاعدة هل 
منها  املراد  يکون  أن  وهو  آخر  احتامل  وهناك  الفاعل؟  باعتقاد  الصحة  أو  الواقعية  الصحة 

الصحة باعتقاد احلامل«. القواعد الفقهية، البجنوردي، ج1، ص288.
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إىل  بالنسبة  آثار  له  كانت  إن  آثاره  عليه  فيرتّتب  فاعله  عند  الصحيح  هو  ما 
احلامل، أو أّن موضوعها هو محل فعل الغري عىل ما هو الصحيح عند احلامل 
)وهو الشخص الذي يريد أن حيمل عمل الغري عىل الصحة(، أي عىل ما هو 

الصحيح واقعًا فيرتّتب عليه آثار الواقع؟
فلو صىّل شخص صالة اجلنازة عىل مّيت، وشککنا يف صحة هذه الصالة 
وفسادها، فهل حُتَمل عىل ما هو الصحيح بنظر املصيّل أو عىل ما هو الصحيح 

واقعًا وبحسب حتديد احلامل للواقع؟
وثمرة ذلك)1): يف أنه لو قلنا بأّن املراد هو الصحة الواقعية، أي الصحة 
عند احلامل، فإنه البّد يف جريان القاعدة من أن يکون احلامل عاملًا بأّن الفاعل 
عاملٌ باملسألة، وأّن معتقده مل خيالف معتقده بالتباين، وأما لو قلنا بأّن املراد هو 
الصحة عند الفاعل فإنه جتري القاعدة حتى يف صورة علم احلامل باملخالفة 

واملباينة.
فام هو الصحيح؟

اختلف األعالم يف املراد من الصحة يف املقام عىل أقوال:
القول األول: أّن املراد من الصحة يف املقام هي الصحة عند الفاعل. وهو 
من  األنصاري  الشيخ  واستظهره  آخر،  وبعض  القمي  املحّقق  إليه  ذهب  ما 

كالم صاحب املدارك)2).
بمعنى  ولکن  الواقعية،  الصحة  هي  الصحة  من  املراد  أّن  الثاين:  القول 
من  يظهر  ما  وهو  والواقع،  األمر  نفس  يف  الصحة  أي  الشارع،  عند  الصحة 

)1)  منتقى األصول، الروحاين، ج7، ص97.
)2)  القواعد الفقهية يف فقه اإلمامية، الزارعي، ج9، ص25 ـ 26.
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كالم املحّقق البجنوردي)1).
القول الثالث: وهو قول املشهور بنی األعالم وهو أّن املراد من الصحة 
الغري  فعل  أي محل  احلامل،  الصحة عند  بمعنى  الواقعية، ولکن  الصحة  هو 
عىل ما هو الصحيح عند احلامل واقعًا، ال عىل ما هو الصحيح عند الفاعل، 
ولذا يقول السيد اخلوئي+: »بأّن املراد بالصحة يف املقام هي الصحة الواقعية 
ال الصحة عند العامل عىل ما نسب إىل املحّقق القمي+؛ وذلك لقيام السرية 
عىل ترتيب آثار الواقع عىل العمل الصادر من الغري، والصحة عند العامل ال 
تكون  ال  الصحة  أصالة  فإّن  الصحة،  عىل  احلامل  عند  اآلثار  ترتيب  توجب 
ترّتب  العامل ال يوجب  العمل عند  والعلم بصحة  بالصحة،  العلم  أزيد من 
األثر عند غريه، فلو علم املأموم ببطالن صالة إمامه باجتهاد أو تقليد، أو من 
جهة إخالل اإلمام هبا من جهة الشبهة املوضوعية، مل جيز االئتامم به وإن كانت 

الصالة صحيحة عند اإلمام«)2).
وإال لو كان املراد من أصالة الصحة هو الصحة عند الفاعل لکان األمر 
البناء العقالئي  إذ  سهاًل، وال نحتاج إىل األدّلة املذكورة عىل أصالة الصحة؛ 
قائم عىل أّن كّل متعّهد بقانون ـ سواء كان شعيًا أم عرفيًا ـ فإنه حُيمل عىل 
أنه قد أتى به عىل وفق معتقده ومذهبه، ولکن هذا ال ينفعنا يف حال علمنا أو 
احتاملنا أّن القانون الذي هو ملتزم به غري القانون الذي نعتقد ونقول به، كام لو 

كان مذهبه خمالفًا ملذهبنا)3).

)1)  املصدر السابق.
)2)  مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص391.

)3)  القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص183 ـ 184.
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املوارد،  باختالف  املقام خيتلف  الصحة يف  املراد من  أّن  الرابع)1):  القول 
الفاعل وتارة ال يمکن، وأخرى يمکن  فتارة يمکن احلمل عىل الصحة عند 

احلمل عىل الصحة عند احلامل وأخرى ال يمکن؛ كلٌّ بحسبه.

املطلب الرابع: أدّلة قاعدة أصالة الصحة
ل. الدليل األول: اإلجماع المحصَّ

قال املحّقق النراقي يف عوائد األيام: »أما اإلمجاع: فألّنا نرى العلامء عىل 
ذلك مّتفقني يف كّل األعصار واألمصار، وهذه قاعدة مسّلمة مشهورة بينهم، 

يبنون عليها كثريًا من األحكام«)2).
وقال الشيخ األعظم األنصاري: »هو أي اإلمجاع مستفاد من تتّبع فتاوى 
الفقهاء يف موارد كثرية، فإنم ال خيتلفون يف أّن قول مّدعي الصحة يف اجلملة 

مطابق لألصل، وإن اختلفوا يف ترجيحه عىل سائر األصول كام ستعرف«)3).
ويرد عليه)4):

تتّبع  أّن حتصيله من  إّن اإلمجاع وإن كان مسّلاًم هنا يف اجلملة، إال  أوالً: 
باملعنى  املعامالت  العقود واإليقاعات بل  ـ حتى يف  املوارد  الفتاوى يف مجيع 

األعم الشامل للطهارة والنجاسة ـ دونه خرط القتاد. 
ولذا قال املحّقق النراقي: »إّنا مل نقف من غري بعضهم الترصيح بکلّية محل 
مجيع أفعال املسلمنی وأقواهلم عىل الصحة والصدق، وكالم األكثرين ـ غري 

)1)  القواعد الفقهية يف فقه اإلمامية، الزارعي، ج9، ص25.
)2)  عوائد األيام يف بيان قواعد األحکام، املحّقق النراقي، ص222.

)3)  فرائد األصول، الشيخ مرتىض األنصاري، ج3، ص350.
)4)  مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص389.
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طائفة من املتأّخرين ـ خاٍل عن ذكر القاعدة، وإن محلوا يف بعض املواضع عىل 
ذلك للدليل اخلاص، وهو غري ثبوت األصل الکيّل«)1).

حمتمل  أنه  إال  املوارد،  مجيع  يف  اإلمجاع  بحصول  وسّلمنا  تنّزلنا  لو  ثانيًا: 
املدركية، فال يکون كاشفًا عن رأي املعصوم، فهو غري حجة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ڑ ک﴾)2).

وتقريب االستدالل:
أوالً: دّلت اآلية عىل وجوب الوفاء بکّل عقد، بمعنى ترتيب آثار الصّحة 

عىل كّل عقد.
املکّلفنی، فيجب  ثانيًا: مقتىض اإلطالق يف اآلية شمول اخلطاب جلميع 
عىل املتعاِقَدين الوفاء بالعقد، وجيب عىل سائر املکّلفنی الوفاء بالعقد الصادر 

من املتعاِقَدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.
ثالثًا: القدر املتيّقن اخلارج من عموم اآلية هو ما ُعلم فساُده، أما ما ُشّك 
يف صحته وفساده فهو داخل حتت عموم اآلية، فيجب الوفاء به، ويلزم ترتيب 

آثار الصحة عليه.
النتيجة: العقد املشکوك يف صحته وفساده حُيَمل عىل الصحة.

ويرد عىل هذا االستدالل)3):
اإلشكال األول: أّن الدليل أخّص من املّدعى؛ ألنه:

)1)  عوائد األيام يف بيان قواعد األحکام، املحّقق النراقي، ص78.
)2)  املائدة: 1.

)3)  انظر مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص390.
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أوالً: قد يقال بأّن اخلطاب خمتّص باملتعاقدين وليس شاماًل جلميع املکّلفنی.
خمتّصة  اآلية  أّن  إال  املکّلفنی،  جلميع  عامًا  اخلطاب  سّلمنا كون  لو  ثانيًا: 

بالعقود وال تشمل اإليقاعات. 
تشمل  ال  أهنا  إال  واإليقاعات،  للعقود  اآلية  شمول  سّلمنا  لو  ثالثًا: 
االستدالل  من  نروم  ونحن  والنجاسة،  كالطهارة  األعم  باملعنى  املعامالت 

إثبات أصالة الصحة يف مجيع موارد عمل الغري.
أو  املشکوك  العقد  صحة  إلثبات  باآلية  التمّسك  أّن  الثاين:  اإلشكال 
صحيح  غري  وهو  املصداقية،  الشبهة  يف  بالعام  التمّسك  من  املشکوك  العمل 

كام ثبت يف حمّله.
فإذًا، هذا الدليل الثاين غري تاّم.

الدليل الثالث: رواية حفص بن غياث عن الصادق× الواردة يف قاعدة 
اليد: »قال له رجٌل أرأيَت إذا رأيُت شيئًا يف َيَدْي رجٍل أجيوُز يل أن أشهد أّنه 
له؟ قال: نعم. قال الّرجل: أشهُد أّنه يف يده وال أشهُد أّنه له فلعّله لغريه؟ فقال 
له أبو عبد اهلل×: أَفَيِحلُّ الرّشاُء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اهلل×: فلعّله 
لغريه، فِمن أين جاَز لك أن تشرتيه ويصري ملکًا لك، ثّم تقول بعد املْلك: هو 
يل، وحتلف عليه، وال جيوز أن تنُسَبُه إىل َمن صار ملکه ِمن ِقَبِله إليك؟ ثّم قال 

أبو عبد اهلل×: لو مل جَيُْز هذا مل َيُقْم للمسلمنی سوٌق«)1).
وتقريب االستدالل:

أوالً: دّلت الرواية عىل ملکية املکّلف للعنی التي حتت يده؛ وعّللت ذلك 
بأنه لو مل جيز هذا مل يقم للمسلمنی سوق.

)1)  الکايف، الکليني، ج14، ص583.
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ثانيًا: مقتىض التعليل الوارد يف الرواية هو تعميم احلکم إىل أصالة الصحة؛ 
ألهنا أيضًا لو مل يعمل هبا مل يقم للمسلمنی سوق، بل اختالل سوق املسلمنی 
عند عدم العمل بأصالة الصحة أوىل من اختالله عند عدم العمل بأمارية اليد؛ 

ألّن اختالل النظام املرتّتب عىل عدم أصالة الصحة أشد.
النتيجة: حجة قاعدة أصالة الصحة.

ويرد عىل هذا االستدالل: 
بأصالة  العمل  عىل  متوّقفة  املسلمنی  سوق  استقامة  بأّن  نسّلم  ال  أوالً: 
سوق  يف  االختالل  ترفع  أن  يمکنها  أخرى  قواعد  توجد  ألنه  الصحة؛ 
املسلمنی، بل ترفع االختالل يف نظام املسلمنی كکّل، ومع وجودها ال حاجة 
أو  املسلمنی  باختالل سوق  الصحة، وبالتايل ال يمکن االستدالل  إىل أصالة 
قاعدة  قبيل:  من  األخرى  والقواعد  الصحة،  أصالة  إلثبات  النظام  اختالل 
اليد، وقاعدة )كّل ما شککت يف ممّا مىض فامضه كام هو(، وقانون )ال تنقض 
األخرى(،  املذاهب  لقواننی  االحرتام  أو  )اإلقرار  وقانون  الفريضة(،  السنّة 
وقانون )من ملك شيئًا ملك اإلقرار به(، وغريها من القواعد والقواننی التي 

يمکن من خالهلا حفظ النظام)1).
ثانيًا: لو سّلمنا بأّنه لوال قاعدة أصالة الصحة الختل سوق املسلمنی، إال 
أّن الدليل أخّص من املّدعى أيضًا؛ إذ استقامة سوق املسلمنی متوّقفة عىل العمل 
بأصالة الصحة يف العقود واإليقاعات فقط، أما لو مل ُيعمل هبا يف العبادات ويف 
املعامالت باملعنى األعمـ  كالطهارة والنجاسةـ  مل يلزم اختالل سوق املسلمنی)2).

)1)  القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص192 ـ 199.
)2)  مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص391.
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فهذا الدليل الثالث غري تاّم أيضًا.

الدليل الرابع: السيرة المتشّرعية القطعية.

وتقريب االستدالل:
الناس  أعامل  عىل  الصحة  آثار  ترتيب  عىل  املترّشعة  سرية  قامت  أوالً: 
أنه  ذلك:  عىل  والشاهد  واإليقاعات.  والعقود  واملعامالت،  العبادات  من 
أصالة  جُيرون  االستئجارية  العبادات  يف  املترّشعة  أّن  نجد  مثاًل  العبادات  يف 
ُيقِدم  ال  أنه  نجد  املعامالت  ويف  األجري،  عمل  صحة  يف  الشّك  عند  الصّحة 
أحٌد عىل تزويج امرأة عند احتامل كون العقد الواقع بينها وبنی زوجها باطاًل، 

بل يرّتبون آثار الصحة عىل هذا العقد.
ثانيًا: هذه السرية مّتصلة بزمن املعصوم×، وهي تکشف عن تّلقي هذا 

األمر من الشارع مباشة. 
النتيجة: حجّية قاعدة أصالة الصحة.

وهذا الدليل تاّم عىل هذه القاعدة. ولکن الکالم يف الصغرى، فهل املترّشعة 
يعملون بأصالة الصحة بام هم مترّشعة أم بام هم عقالء؟ فإن كانوا يعملون هبا بام 

هم عقالء فالبّد من إحراز إمضاء الشارع هلذه السرية، وهذا ما سيأيت.

الدليل الخامس: السيرة العقالئية.

وتقريب االستدالل:
أوالً: قامت السرية العقالئية عىل محل عمل الغري عىل الصحة يف العقود 

واإليقاعات وما يتبعهام من الطهارة ونحوها)1).

)1)  موسوعة السيد اخلوئي، ج39، ص273.
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ثانيًا: هذه السرية معارصة لزمن املعصوم×.
ثالثًا: مل يردع الشارع عن هذه السرية، فهذه السرية ممضاة شعًا.

النتيجة: حجّية قاعدة أصالة الصحة)1).
فهذا الدليل اخلامس تاّم أيضًا.

املطلب اخلامس: يف بي�ان موارد جريان أصالة الصحة باعتب�ار العلم حبال 
العامل وعدمه من حيث علمه وجهله بالصحة والفساد.

فبعد أن ثبتت حجّية أصالة الصحة يف عمل الغري نسأل: هل يشرتط يف 
جريان أصالة الصحة أن يکون العامل عاملًا بالصحة والفساد أو ال؟ أي هل 

يشرتط أن يکون عاملًا باألحکام الرشعية أو ال؟
توجد ثالث صور يف هذه املسألة:

الصورة األوىل: أن نعلم بأّن العامل جاهل بالصحة والفساد، أي جاهل 
باحلکم الرشعي، ونشّك يف العمل الذي أيت به هل هو صحيح أو غري صحيح؟
التاّم عىل  ويف هذه الصورة ال جتري أصالة الصحة يف حّقه؛ ألّن الدليل 
أصالة الصحة هو السرية، والسرية دليل لّبي، فال إطالق فيه حتى نتمّسك به، 
وبالتايل ال بّد من االقتصار عىل القدر املتيّقن، ومل حُيرز من السرية أهنا شاملة 

هلذه الصورة.

العقالء  أّن  هو  العقالئية  السرية  هذه  منشأ  بأّن  ذلك  يف   السيستاين السيد  ناقش  ولکن    (1(
إىل  األمر  فيعود  النظام،  اختالل  للزم  الغري  من  الصادرة  األعامل  يف  بالصحة  حيکموا  مل  لو 
االستدالل باختالل النظام، ولذا قامت سريهتم عىل العمل بأصالة الصحة، وبالتايل يرد عىل 
قامت عىل  قد  السرية  أّن  الثالث؛ فال نحرز  الدليل  مناقشة  تقّدم يف  ما  هذا االستدالل عنُی 

األخذ بأصالة الصحة بنحو الکلّية. القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص190.
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الصورة الثانية: أن نعلم بأّن العامل عامل بالصحة والفساد وعامل باألحکام 
الرشعية، ولکن نشّك هل أتى بالعمل صحيحًا أو ال؟

ويف هذه الصورة جتري أصالة الصحة؛ وذلك ألّن السرية قد قامت عىل 
للصحة  املوافقة  عن  تفّحص  دون  من  الصورة  هذه  يف  الصحة  آثار  ترتيب 

واملخالفة هلا.
الثالثة: أن نجهل حال العامل، فال ندري هل هو عامل بالصحة  الصورة 

والفساد أم جاهل هبام؟ ال نعلم هل هو عامل باألحکام الرشعية أو غري عامل؟
ويف هذه الصور أيضًا جتري أصالة الصحة؛ لقيام السرية أيضًا عىل 
ترتيب آثار الصحة من دون تفّحص عن حال العامل هل هو عامل باحلکم 

أو ال.

املطلب السادس: هل يشرتط يف جريان أصالة الصحة إحراز أهلية الفاعل 
أو ال يشرتط؟

الصحة يف  أنه حتى نجري أصالة  املهمة، وهو  املطالب  املطلب من  هذا 
عمل الغري هل يشرتط إحراز أهلية الفاعل وقابليته هلذا العمل أو ال يشرتط 

ذلك؟
 ذهب السيد اخلوئي+ وغريه ـ تبعًا للعالمة احليّل+ واملحّقق الکركي+ ـ

الفاعل،  وقابلية  أهلية  يف  الشّك  عند  الصحة  أصالة  قاعدة  جريان  عدم  إىل 
ملا ذكرناه سابقًا  إليه؛  العالمة واملحّقق]  »والصحيح ما ذهبا ]أي  حيث قال: 
من أّنه ليس ألصالة الصحة دليل لفظي يتمّسك بعمومه أو إطالقه، ومل حيرز 
قيام السرية عىل ترتيب اآلثار مع الشك يف القابلية، بل املحرز قيام السرية عىل 
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عدم ترتيب اآلثار معه، فإذا باع زيد دار عمرو مع االعرتاف بكونا دار عمرو، 
وإعطاء  الرشاء  العقالء عىل  يقدم  فهل  أم ال،  أّنه وكيل عن عمرو  يف  وشّك 

الثمن له والترّصف يف الدار؟ كال.
وكذا إذا طّلق زيد زوجة عمرو مثاًل، فالسرية جارية يف أمثال هذه املوارد ـ 
مما شك فيه يف القابلية ـ عىل عدم ترتيب اآلثار، وال أقل من الشّك، وهو كاٍف 

يف احلكم بعدم جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها«.
ثم ناقش السيُد اخلوئي الشيَخ األعظم+ فيام ذهب إليه وقال: »وأّما ما 
ذكره الشيخ+ من قيام السرية عىل ترتيب اآلثار عىل املعامالت الصادرة من 
الناس يف األسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل، فهو وإن كان مسّلاًم، إال أّنه 
من جهة قاعدة اليد، فإّنه لوالها ملا استقام للمسلمني  سوق، فال ربط له بأصالة 

الصحة«)1).
حيث  املنتقى  سّيد  عن  كام  مناقشات  بعّدة  اخلوئي+  السيد  نوقش  وقد 
قال: »وللمناقشة فيام ذكره جمال، فإّن السرية قائمة عىل إجراء أصالة الصحة 
يف املوارد التي ال يكون هناك أصل أو أمارة يستند إليها، كالشك يف البلوغ، أو 
الرشد، أو يف جمهولية العوضني، أو زيادة أحدمها عىل اآلخر يف املعاملة الربوية، 
أو وقوع الطالق يف أيام الطهر، أو حضور عدلني عند إنشائه، وغري ذلك مما 
ال طريق إىل إثباته من يد أو غريها. واليد إنام تثبت املالكية، أما بلوغ البائع أو 
رشده فال تقتيض شيئًا منهام، فال وجه ملا ذكره من أّن قابلية الفاعل حترز بقاعدة 
اليد. مع أّن الشك ال ينحرص يف قابلية الفاعل، إذ قد يكون يف قابلية املورد«)2).

)1)  مصباح األصول، السيد اخلوئي، ج48 من املوسوعة، ص395.
)2)  منتقى األصول، الروحاين، ج 7، ص106.
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الثالث  املنتقى عىل األمر  السيد منري اخلباز: »ما ذكره سيد  وبتوضيح 
الذي تعّرض له، حيث أفاد بأنه لو كانت السرية قائمة عىل ترتيب آثار الصحة 
عىل املعامالت عند الشك يف قابلية القابل عرفًا فقط لتّم ما ذكره، فإّن ترتيب 
آثار الصحة عند الشك يف قابلية الفاعل عرفًا ال حيرز استناده إىل أصالة الصحة 
بل لعّله لقاعدة اليد، هذا صحيح، لكن املفروض أّن السرية قائمة عىل إجراء 
أصالة الصحة حتى يف املوارد التي ليس فيها أصل أو أمارة تثبت قابلية الفاعل 
أو املورد، كالشك يف البلوغ أو الرشد، فإّن قاعدة اليد ال تثبت أّن البائع بالغ 
رشيد، أو إذا شك مثاًل يف صحة الطالق للشّك يف أنه وقع يف طهر مل تواقع فيه 
الزوجة أو ال؟ حضه شاهدان عادالن أم ال؟ فإّن هذا ليس من الشك يف قابلية 
املطّلق كي حترز القابلية بأمارية اليد، وإنام هو من الشّك يف الرشوط األخرى 

ومع ذلك جرت السرية عىل ترتيب آثار الصحة عىل ذلك«)1).
األخرى  املناقشات  وذكر  املناقشة،  هبذه   اخلباز منري  السيد  َقبِل  وقد 
والرّد عليها، ثم خلص إىل هذه النتيجة وقال: »إّن الصحيح هو جريان أصالة 
الذي سبق  بالتفصيل  املورد  قابلية  أو  املتعاقدين  أهلية  الشك يف  الصحة عند 
الوالية  يف  شك  إذا  كام  عرفًا  املتعاقدين  أهلية  يف  ]الشك]  يقع  تارة  أنه  وهو: 
الوكالة، فهنا ال نحرز جريان  العقد، ]و] كام إذا شك يف  العرفية للعاقد عىل 

أصالة الصحة.
وأما إذا وقع الشّك يف األهلية قانوناً، يعني إما بالقانون الوضعي أو الرشعي، 
كام إذا اشرتطت الدولة يف عقد النكاح أن يكون العقد بإذن األب أو اجلد أو األخ، 
فهذا رشط وضعي، فلو شككنا يف ذلك جتري أصالة الصحة، ألّن الشّك يف رشط 

)1)  تقريرات أصالة الصحة للسيد منري اخلباز، الدرس الثامن عرش.
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وضعي وليس الشّك يف األهلية عرفًا، أو إذا شّك يف األهلية رشعًا، كام إذا شّك 
يف البلوغ أو الرشد مثاًل بناًء عىل أّن الرشد رشط رشعي ال عريف«)1).

فإذًا، املتحّصل هو أنه ال يشرتط إحراز قابلية الفاعل وأهلّيته للفعل، بال 
هو   اخلباز منري  السيد  إليه  ذهب  والذي  والعبادات،  املعامالت  بنی  فرق 
الذي تبنّاه أستاذه السيد السيستاين أيضًا، حيث قال: »والظاهر أّن السرية 
أو بناء العقالء تشمل مثل ذلك، وال يمكن التفكيك بني الرشوط، ففي مثل 
أثر  يرّتب  املورد  أهلية  أو  الفاعل  أهلية  إذا شّك األجنبي يف  املذكورة  األمثلة 
إليه  ذهب  ما  »وهنا  أيضًا:  وقال  الصحة«)2)،  معاملة  معه  ويتعامل  الصحة، 
املورد  ورشوط  الفاعل  رشوط  بني  فرق  دون  من  الصحيح)3)،  هو  املشهور 

ورشوط الفعل«)4).

الفصل الثاني: في تطبيق أصالة الصحة على إمام الجماعة الذي 

ُيشك في صحة قراءته في الصالة

عىل  تطبيقها  إىل  نأيت  الغري،  عمل  يف  الصحة  أصالة  حجّية  أثبتنا  أن  بعد 
بمن  االقتداء  يصّح  فهل  اجلامعة،  إمام  قراءة  صحة  يف  الشّك  وهي  مسألتنا 

)1)  نفس املصدر، الدرس العرشون.
)2)  القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص215.

الرشط  كان  مطلقًا، سواء  الصحة  أصالة  بجريان  فقالوا  الرشوط،  بنی  التفکيك  )3)  وهو عدم 
املشکوك فيه من الرشائط العقالئية أم الرشائط اجلعلية الرشعية، وسواء كان الرشط راجعًا 
إىل نفس العقد الذي هو فعل الفاعل أم كان راجعًا إىل أهلية العاقد أم كان راجعًا إىل أهلية 
املورد، وحکموا يف مجيع املوارد بجريان أصالة الصحة، وممّن ذهب إىل ذلك الشيخ األعظم 

واملحّقق اهلمداين يف حاشيته عىل الرسائل. املصدر السابق، ص207.
)4)  نفس املصدر، ص217.
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ُيشّك يف صحة قراءته أو البّد من إحراز صحة قراءته؟ وبعبارة أخرى: هل 
يمکن إجراء أصالة الصحة يف عمل إمام اجلامعة وبالتايل يصّح االقتداء به يف 
الصالة أو ال يمکن إجراء أصالة الصحة هنا؟ وهذه املسألة تعترب من املسائل 

االبتالئية لکثري من الناس كام ال خيفى.
فنقول: وقع االختالف بنی األعالم يف هذه املسألة، فمنهم من ذهب إىل 
صحة  حُتَرز  مل  وإن  اإلمام  هبذا  االقتداء  جواز  وبالتايل  الصحة  أصالة  جريان 
وبالتايل ال  املقام  الصحة يف  أصالة  إىل عدم جريان  قراءته، ومنهم من ذهب 

جيوز االقتداء هبذا اإلمام ما مل حُتَرز صحة قراءته.
 والذين وقفت عىل رأهيم رصحيًا هم السيد اخلوئي+ والسيد اخلامنئي
املقام،  يف  الصحة  أصالة  جريان  إىل  يذهبان  فاألوالن   ،السيستاين والسيد 

والثالث إىل عدم جرياهنا، وإليك كالمهم:
أما السيد اخلوئي+ فقد أجاب يف رصاط النجاة باإلجياب، حيث سئل: 

»سؤال 1)2: هل يكفي إحراز صحة قراءة اإلمام بأصالة الصحة، وعىل 
حكم  فام  يقينًا  اخلطأ  فانكشف  األصل  هذا  بمقتض  عمل  لو  الكفاية  فرض 

صلواته السابقة؟
اخلوئي: نعم يكفي ذلك، وال جتب اإلعادة عند انكشاف اخلالف، واهلل 
العامل«)1). ومل يعّلق الشيخ التربيزي+ عىل كالمه، وهذا يعني أنه يؤّيده يف هذا 

.(2(الرأي. وكذلك هذا هو رأي السيد القائد اخلامنئي

)1)  رصاط النجاة، ج3، س241.
)2)  استفتاء خاص من املکتب: »السؤال: هل يمکن إجراء أصالة الصحة عند الشك يف صحة 
أثنائه، أو ال يمکن ذلك، فال يصح االقتداء به ما مل حترز  قراءة إمام اجلامعة قبل االئتامم أو 

صحة قراءته؟ اجلواب: يمکن االقتداء يف مفروض السؤال«.
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وأما السيد السيستاين فأجاب بالنفي يف املوقع يف االستفتاءات القديمة، 
حيث سئل:

»هل جيوز االقتداء بمن يشّك يف صحة قراءته اعتامدًا عىل أصالة الصحة؟
اجلواب: يشكل ذلك؛...«)1)، ثم بنّی وجهًا لعدم جريان أصالة الصحة 

يف املقام، وسيأيت نقله بعد ذلك يف طّيات البحث. 
فالسؤال هنا: ما هو الوجه يف جريان أصالة الصحة عند الشك يف صحة 
الوجه يف عدم جرياهنا؟ وبعبارة أخرى: من أي  إمام اجلامعة، وما هو  قراءة 

مقّدمة ُيستفاد شمول قاعدة أصالة الصحة هلذا املورد أو عدم شموهلا له؟
نقول: الدليل التاّم عىل أصالة الصحة بحسب ما أثبتناه هو السرية العقالئية 
أو املترّشعية، وبالتايل فهل السرية تشمل حمّل بحثنا حتى حُيکم بجواز االقتداء 
باإلمام الذي ُيشّك يف صحة قراءته أو ال تشمله؟ ومن املعلوم أّن السرية دليل 
لبّي، فالبّد فيها من االقتصار عىل القدر املتيّقن، فهل هي شاملة ملورد بحثنا 

يقينًا أو ال؟
يمکن القول بشمول السرية ملورد بحثنا بالدليل التايل:

املقّدمة األوىل: قامت سرية املترّشعة عىل الصالة خلف أئمة اجلامعة من 
يف  الدخول  قبل  أكان  سواء  وعدمها،  اإلمام  قراءة  صحة  عن  الفحص  دون 
ِمن  هو  َمن  اجلامعة  أئمة  من  كان  أنه  مع  ذلك،  بعد  أم  األثناء  يف  أم  الصالة 

األعاجم ومن الذين حُيتمل فيهم عدم صحة القراءة.
ويشهد هلذه السرية عّدة أمور:

حُيتمل  الذين  ومن  األعاجم  من  مجاعة  أئمة  وجود  مع  أنه  األول:  األمر 

)1)  استفتاء حمفوظ عندنا.
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القراءة مل نجد سؤاالً من أصحاب األئمة^ حول مسألة  فيهم عدم صحة 
صحة الصالة خلفهم، واحلال أهنم قد ال يسمعون صوت اإلمام أصاًل؛ إما 
ابتالئية  مسألة  أهنا  مع  املتأّخرة،  الصفوف  يف  ألهنم  أو  إخفاتية،  الصالة  ألّن 
الناس، وهذا شاهد عىل أهنم كانوا جُيرون أصالة الصحة يف قراءة  لکثري من 

اإلمام.
اجلامعة  صالة  عىل  احلّث  يف  الواردة  الکثرية  الروايات  الثاين:  األمر 
واجلمعة، واألمر باالئتامم خلف من يوثق بدينه وأمانته، حيث يقال: إّن احلّث 
صالة  يف  الصحة  أصالة  إجراء  عىل  تنفيذه  يتوّقف  ممّا  واجلمعة  اجلامعة  عىل 
اإلمام ويف قراءته، فهذه النصوص داّلة بالداللة االلتزامية عىل إجراء أصالة 
الصحة، أو فقل بأهنا باإلطالق املقامي وعدم التنبيه عىل رضورة إحراز صحة 

صالة اإلمام تدّل عىل إجراء أصالة الصحة يف قراءة اإلمام.
األمر الثالث: الروايات الواردة يف جتهيز املّيت، من تغسيله وتکفينه ودفنه 
والصالة عليه، ومن املعلوم أّن جتهيز املّيت واجب كفائي عىل مجيع املسلمنی، 
ولکن هذه الروايات دّلت عىل اكتفاء املسلمنی يف الصدر األول بقيام البعض 
من  عليهم  الصالة  منها  والتي  التجهيزات،  وسائر  وتکفينهم  املوتى  بتغسيل 
وجوب  مع  فيها،  والقراءة  والصالة  والکفن  الغسل  صحة  عن  تفتيش  غري 
جُيرون  كانوا  أهنم  عىل  شاهد  فهذا  مجيعهم،  عىل  التجهيزات  وسائل  الغسل 
أصالة الصحة يف أعامل هؤالء البعض، وإال ملا اكتفوا بعمل البعض من الناس.
املقّدمة الثانية: هذه السرية مّتصلة بزمن املعصوم×، فهي كانت يف عرص 

األئمة^ وبمرأى منهم.
املقّدمة الثالثة: هذه السرية إن كانت عىل أساس عقالئي فهي ممضاة شعًا؛ 



112

 ز
 ال
م 
ت ص

اا 
ة
 ال
الا
ر
دآ ع

غاص

لعدم ردع املعصومنی^ عنها، وإن كانت سرية مترشعّية فهي مستمّدة من 
نفس الشارع، فال نحتاج إىل اإلمضاء حينئٍذ.

املقّدمة الرابعة: إّن هذه السرية مل تنشأ من التهاون يف الدين حتى يقال بعد 
حجّيتها، بل هذه املسألة متعّلقة بالصالة التي هي عمود الدين)1) وقربان كّل 
تقّي)2)، واألصحاب كانوا حيتاطون يف أمر الصالة كثريًا، فالبّد أن تکون هذه 

السرية ناشئة من أمر الشارع. 
إمام  قراءة  صحة  يف  الشّك  وهو  البحث  ملورد  السرية  شمول  النتيجة: 

اجلامعة، فيجوز االقتداء به حتى قبل الصالة أو قبل القراءة.
هذا ما يمکن أن ُيستدّل به عىل جريان أصالة الصحة يف حال الشّك يف 

صحة قراءة إمام اجلامعة وجواز االقتداء به.
ويمکن املناقشة فيام ُأفيد بمجموعة من املناقشات:

هذا  يف  الصحة  أصالة  إجراء  عىل  السرية  قيام  نحرز  ال  األوىل:  املناقشة 
املورد، وأما ما ذكر من شواهد فيالحظ عليه:

أما األمر األول: وهو أنه مع كثرة أئمة اجلامعة الذين قد ال جييدون القراءة 
مل نجد سؤاالً عن هذه املسألة مع كوهنا حمّل ابتالء لعموم الناس، فهذا يعني 

أهنم كانوا جُيرون أصالة الصحة يف قراءهتم.

)1)  عن جابر عن أيب جعفر× قال: »الصالة عمود الّدين َمَثُلَها كَمَثل عمود الُفْسطاط إذا ثبت 
ُطنُب« ، وسائل  وتٌد وال  يثبت  مل  وانکرَس  العموُد  ماَل  وإذا  واألطناُب  األوتاُد  ثبت  العموُد 

الشيعة، ج 4، ص27، باب حتريم االستخفاف بالصالة والتهاون هبا.
)2)  عن أيب احلسن الّرضا× قال: »الّصالُة قرباُن كّل تقّي«. الکايف، الکليني، ج 3، ص265، 

)ط ـ اإلسالمية(.
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فيالحظ عليه:
أوالً: دعوى وجود أئمة مجاعة كثريين ممّن حُيتمل فيهم ـ احتامالً معتّدًا به ـ 

عدم صحة القراءة هي دعوى حتتاج إىل شواهد.
أّن عدم سؤال األصحاب عن  إال  التسليم بوجودهم،  ثانيًا: عىل فرض 
هذه املسألة أعّم من إجرائهم ألصالة الصحة؛ إذ أنه لعّلهم مل يکونوا يصّلون 
يسألوا عن هذه  مل  قراءته، ال مطلقًا، ولذلك  يطمئنّون لصحة  َمن  إال خلف 
كانوا  أهنم  القراءة، ال  االطمئنان بصحة  فهم يصّلون خلفهم ألجل  املسألة، 
عىل  قامت  فالسرية  اطمئنان،  دون  من  ولو  كان  كيفام  الصحة  أصالة  جُيرون 

إجراء أصالة الصحة فيَمن ُيطمَأن بصحة قراءته، ال مطلقًا.
وأما األمر الثاين: وهو الروايات احلاّثة عىل صالة اجلمعة واجلامعة، وأهّنا 

تدّل بالداللة االلتزامية عىل إجراء أصالة الصحة يف قراءة إمام اجلامعة.
فيالحظ عليه: بأّن هذه الروايات ليست يف مقام البيان من هذه اجلهة، بل 
هي يف مقام بيان أصل استحباب صالة اجلامعة وأمهّيتها. ومما ينّبه عىل ذلك: 
أهنا مل تتعّرض للرشائط األخرى كکونه طاهر املولد، أو كونه بالغًا، أو كونه 
رجاًل إذا كان املأموم رجاًل، مما ينّبه عىل أهنا يف مقام التعليم وليست يف مقام 

البيان من هذه اجلهة)1).
وأما األمر الثالث: وهو الروايات الواردة يف وجوب جتهيز املّيت والصالة 
بالتجهيز  البعض اآلخر  بقيام  املکّلفنی  اكتفاء بعض  عليه وجوبًا كفائيًا، وأّن 

شاهد عىل إجراء أصالة الصحة يف عملهم والتي منها القراءة يف الصالة.

منري  للسيد  الصحة  أصالة  تقريرات  ص200.   ،السيستاين السيد  الفقهية،  القواعد    (1(
اخلباز، درس 14. 
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فيالحظ عليه: 
أوالً: أّننا نحتمل اخلصوصية يف هذا املورد، فلعّل الشارع رّخص يف إجراء 

أصالة الصحة يف مسائل جتهيز املّيت من أجل التسهيل عىل املؤمننی.
أوالً،  الويل  إىل  متوّجه  التجهيز  وجوب  بأّن  يقول  آخر  قول  هناك  ثانيًا: 
فهو املسؤول عن صحة األعامل، فإن مل يفعل ذلك فإنه بعد ذلك يکون واجبًا 
اآلخر  البعض  به  يقوم  بام  املکّلفنی  بعض  اكتفاء  فلعّل  املکّلفنی،  سائر  عىل 
ليس راجعًا إلجراء أصالة الصحة، بل ألّن الوجوب ليس متوّجهًا إليهم بل 

للويل)1).
إمام  قراءة  يف  الصحة  أصالة  إجراء  عىل  السرية  قيام  نحرز  ال  النتيجة: 
اّتفق، بل كانوا جيروهنا يف حال االطمئنان بصحة قراءته، فهذا  اجلامعة كيفام 

هو القدر املتيّقن من السرية.
أصالة  إجراء  عىل  قامت  قد  السرية  بأّن  وقلت  أبيت  لو  الثانية:  املناقشة 
الصحة يف قراءة إمام اجلامعة؛ إذ من البعيد جّدًا أن يکون اجلميع ال يصيل إال 

بعد االطمئنان بصحة قراءة اإلمام. 
نقول: نحتملـ  احتامالً معتّدًا بهـ  أن تکون هذه السرية ناشئة من التهاون، 
وبالتايل ال تکون هذه السرية حجة، وأما كون الصالة من األمهية بمکان وأهنا 
عمود الدين وقربان كّل تقي فهذا ال يمنع من حصول التهاون يف أمرها، كام 
أنه حيتمل أن يکون هلذه السرية رادٌع من الشارع، وهي روايات تقديم اإلمام 

األفصح مثاًل.

)1)  القواعد الفقهية، السيد السيستاين، ص200.
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املناقشة الثالثة: ما ذكره السيد السيستاين يف االستفتاء املتقّدم، وهو:
»السؤال: هل جيوز االقتداء بمن يشّك يف صحة قراءته اعتامدًا عىل أصالة 

الصحة؟
اجلواب: يشكل ذلك؛ فإّن أصالة الصحة تثبت صحة صالته بالنسبة إىل 
نفسه، وهو ال يستلزم جواز االقتداء به؛ فإنه يمكن أن تكون قراءته صحيحة 
بالنسبة إىل نفسه لكونه معذورًا، ولكن وباعتبار أّن اإلمام يتحّمل القراءة عن 
باالطمئنان  ولو  قراءته  صحة  إحراز  املأموم  فعىل  صحيحة،  تكون  ال  املأموم 
بذلك«. فالسيد السيستاين ال يرى تالزمًا بنی إجراء أصالة الصحة واحلکم 

بصحة صالة اإلمام بالنسبة إىل نفسه، وبنی جواز اقتداء اآلخرين به.
إن قلت: إذا أجرينا أصالة الصحة يف حّقه وصّححنا صالته، فإنه يتنّقح 

لنا موضوع جواز االقتداء به، وبالتايل يصّح االقتداء به.
قلت: إّن الذي ينّقح لنا موضوع جواز االقتداء هو العلم أو االطمئنان 
االطمئنان  دون  من  حّقه  يف  الصحة  أصالة  إجراء  أما  اإلمام،  صالة  بصحة 
إحراز صحة  فالبّد من  االقتداء،  لنا موضوع جواز  ينّقح  فال  بصحة صالته 

قراءته إما علاًم أو اطمئنانًا؛ ألّن هذا هو القدر املتيّقن من السرية.

خاتمة

اّتضح من كّل ما تقّدم أّن املدار يدور عىل تنقيح سعة وضيق السرية العملية، 
فهل هي شاملة ملورد بحثنا ـ وهو الشّك يف صحة قراءة إمام اجلامعة ـ أم ليست 

شاملة له؟
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بأّن السرية  فالذين ذهبوا إىل إجراء أصالة الصحة يف قراءة اإلمام يرون 
أصالة  جريان  عدم  إىل  ذهبوا  والذين  به،  االقتداء  فيصّح  املورد،  هلذا  شاملة 
يصّح  فال  املورد،  هلذا  شاملة  غري  السرية  بأّن  يرون  اإلمام  قراءة  يف  الصحة 

االقتداء به ما مل حُتَرز صحة قراءته.
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حكم اهلجرة واألسفار 
يف الشریعة املقّدسة

الشیخ محّمد مهدي بیضون

كّل فعل من أفعال اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا حتت نظر اهلل تبارك وتعاىل 
ورقابته، ويف اآلخرة سيحاسب عىل أفعاله إّما ثوابًا وإّما عقابًا، والشارع العادل 
احلکيم مل يرتك واقعة وال حادثة صغرية أو كبرية إال وجعل هلا حکاًم وقانونًا 
شعّيًا بعد أن جعل اإلنسان خمرّيًا ومسؤوالً عن مجيع ترّصفاته وأفعاله، وقد 
قلت:  اجلامعة،  عندنا  »إن  قال:  ـ  حديث  يف  ـ  الصادق×  اإلمام  عن  جاء 
إليه  حيتاج  شء  وكّل  وحراٍم،  حالٍل  كّل  فيها  صحيفة  قال:  اجلامعة؟  وما 

الناس حتى األرش يف اخلدش«)1).
املکّلف وأسفاره وهجرته  املقّدس حركات اإلنسان  الشارع  فقد الحظ 
األحکام  من  ذلك  وغري  واحلرام  الواجب  فيها  وجعل  مکان،  إىل  مکان  من 

)1)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 29، ص 356، باب 48 من أبواب ديات 
األعضاء، ح 1.
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ملا فيها من مصلحة أو مفسدٍة ليس عىل الصعيد الشخيص فحسب، بل عىل 
الصعيد العائيل بل واالجتامعي أيضًا.

سيتّم التعّرض يف هذا البحث املخترص إىل أقسام السفر واهلجرة يف الرشيعة 
اإلسالمّية من حيث احلکم الرشعي التکليفي، فهي بحسب األصل تنقسم إىل 
مخسة أقسام بعدد أقسام األحکام التکليفّية. واهلدف األساس استقراء أقسام 
األسفار بحسب احلکم األّويل، وإال فمع عروض االضطرار أو اإلكراه يتغرّي 

احلکم األويل إىل حکم ثانوي وسيتّم اإلشارة إىل بعضها.
لذا سيتّم التعّرض لبعض مصاديق هذه األقسام تباعًا، مع عرض بعض 
واجبًا  سفرًا  الواجبة  األسفار  فمن  املقام،  يسع  بام  فيها  واألدّلة  الروايات 
بالد  من  كاهلجرة  العيني  وبالوجوب  واجلهاد،  كالتبليغ  الکفائي  بالوجوب 
يکون  وما  كاحلج،  بالواجبات  لإلتيان  كالسفر  املقّدمي  وبالوجوب  الکفر، 
واجبًا بإلزام املکّلف لنفسه كالواجب باليمنی وبالنذر والعهد، ومن األسفار 
املحرمة سفر املعصية، وسفر التعّرب بعد اهلجرة، ومن األسفار املستحبة سفر 
زيارة أهل البيت ^ وأمّهها زيارة االمام احلسنی× وزيارة اإلمام الرضا× 
وبعض األسفار التي تستحب من حيث زمان وقوعها، ومن األسفار املکروهة 
بأزمنة خمتلفة كالسفر يوم اجلمعة بعد طلوع الفجر إىل حنی الزوال، السفر من 
بداية شهر رمضان إىل يوم الثالث والعرشين منه، والسفر يوم اإلثننی، والسفر 
األسفار  ومن  للتجارة،  خصوصًا  البحري  والسفر  العقرب،  برج  يف  والقمر 
املباحة سفر السياحة والرتفيه، والسفر الرّبي للتجارة، والسفر للصيد لتأمنی 
قوت عياله أو التجارة وغريها. ثّم يتّم عرض بعض االستنتاجات حول كّل 

قسم منها.
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احلکم  اإلقامة،  اهلجرة،  السفر،  كلامت:  ثامين  وهي  املفتاحّية:  الكلامت 
بالد  املعصية،  سفر  الکفر،  بالد  من  اهلجرة  اهلجرة،  بعد  التعّرب  التکليفي، 

الغرب.

الهجرة والسفر في اللغة

اهلجرة والسفر كالمها يفيدان االنتقال من مکان إىل مکان، إال أّن السفر 
أعّم مطلقًا من اهلجرة، فاهلجرة هي االنقطاع من مکان إىل مکان آخر، وهي 
انتقاالً وقطعًا للمسافة، لکّن اهلجرة  تفيد  املبدأ واألساس كالسفر  من حيث 
تفيد اإلقامة الدائمة والطويلة يف البلد املقصد، بل واالنقطاع عن البلد األصيل 
بخالف السفر فهو يفيد جمّرد االنتقال وقطع املسافة، وال حيتاج معه إىل إقامة، 

وقد ذكر ذلك علامء اللغة يف كتبهم:
فقال اجلوهري يف الصّحاح: )اهلجر: ضد الوصل... واملهاجرة من أرض 
َفُر :قطُع املسافة،  إىل أرض: ترك األوىل للثانية...()1). بينام يف السفر قال: )السَّ

واجلمع األَْسَفاُر.))2)
إىَِل  َبَلٍد  ُمَفاَرَقُة  بِالَکرْسِ   ) اهِلْجَرُة   ( )و  املنري:  املصباح  يف  الفيومي  وذكر 
ِعيَُّة()3). ويف السفر قال: )َواالْسُم  ْ ِه َفإِْن َكاَنْت ُقْرَبًة هللِ َفِهَى ) اهِلْجَرُة ( الرشَّ َغرْيِ
َأْو لَِقْصِد  اِل  إَِذا َخَرَج لاِلْرحِتَ ُيَقاُل ذلَِك  امَلَساَفِة  َقْطُع  بَِفْتَحَتنْیِ وُهَو  َفُر (  ) السَّ
وَن َمَساَفَة الَعْدوى َسَفرًا..()4) َمْوِضٍع َفْوَق َمَساَفِة الَعْدَوى؛ ألَنَّ الَعَرَب اَل ُيَسمُّ

)1)  اجلوهري، أبو نرص، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، ج2، ص851 ـ 852.
)2)  اجلوهري، أبو نرص، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، ج2، ص 685.

)3)  الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري، ص 326.

)4)  الفّيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري، ص 146.
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السفر هو  أّن  الفقهّية  الفقهاء قد اصطلحوا يف كتبهم  أّن  بالذكر  وجدير 
مقابل اإلقامة، ورّتبوا عىل ذلك أحکام القرص والتامم يف الصالة واإلفطار يف 
الصوم، وتوجد يف بعض روايات أهل البيت^ التعبري عن املهاجر بأّنه هو 
املسلم أو الذي يدخل إىل اإلسالم، فقد ورد عن اإلمام أيب جعفر× أّنه قال: 

»... ومن دخل يف اإلسالم طوعًا فهو مهاجر«)1).
وحمّل الکالم هو األعّم، فيشمل السفر واهلجرة معًا، لذا ستکون النظرة 
األّولّية يف أصل االنتقال والسفر وحکمه الرشعي، ثم ستکون النظرة الالحقة 
فيام يلزم من هذا السفر واالنتقال من تبعات ومنها اإلقامة يف البلد املساَفر إليه 

وأثرها عىل املکّلف، حيث سيرتّتب أحکام شعّية عىل ذلك أيضًا. 

تاريخ الهجرة

اهلجرةـ  بمعنى االنتقال من مکان إىل مکانـ  متأّصلة ومتجّذرة يف اإلنسان 
فطري  أمٌر  هو  الذي  لإلستطالع  حّبًا  املعمورة  هذه  يف  وسکن  ُخلق  أن  منذ 
جلميع  بالنسبة  فاهلجرة  والراحة.  األمن  عن  وبحثًا  واملاء  الطعام  عن  وبحثًا 
شعوب العامل أمٌر ليس بغريب وليس بعجيب، لکن تتفاوت نسبة املهاجرين 
من قوٍم إىل قوٍم ومن ظروٍف إىل ظروٍف. وكان ديدن الشعوب العربية اهلجرة 
أعراٌب  بادية  رّحٌل وأصحاب  قبائٌل  فأكثرهم  إىل مکان  واالنتقال من مکان 
ال يستقّرون يف مکان واحد، بل ينتقلون عىل مدار السنة من مکان إىل مکان، 
إّما غزاًة وإّما إلجياد املناخ واملکان املناسبنی، وإّما لتأمنی لوازم احلياة من ماء 

وطعام وأمان وراحة. 

)1)  الکليني، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج15، ص356.
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واهلجرة يف اإلسالم بدأت منذ بداية الدعوة إىل اإلسالم، ومل تکن أسباهبا 
اإلضطهاد  عن  كاالبتعاد  ذلك  من  أصعب  أسباب  بل  القبلّية،  األسباب 
والتعذيب الذي كان يامرسه أعداء الدين بحق الداخلنی يف هذا الدين اجلديد. 
فهاجر النبّي األكرم‘ من بلده األّم مّکة املکّرمة التي نشأ وترعرع فيها إىل 
فسّموا  أيضًا،  املنّورة  املدينة  إىل  أصحابه  وهاجر  املدينة  إىل  وبعدها  الطائف 
باملهاجرين، كام ُسّمي أهل املدينة باألنصار فهم الذين نرصوا النبّي‘ هناك 
يف املدينة املنّورة، وقد أّرخ املسلمون تارخيهم هبذه اهلجرة املباركة، فصار عندنا 

التقويم اهلجري القمري. 
اجلميل  اإلستقبال  وبعد  املنّورة  املدينة  إىل  األكرم‘  النبّي  هجرة  بعد 
والرتحيب والنرصة له من ِقبل أهلهاـ  األنصارـ  آنذاك، استقّر النبّي األكرم‘ 
املدينة  كانت  وبذلك  واألنصار  املهاجرين  بنی  وآخى  املسجد  وأّسس  فيها 
املنّورة أّول بالد املسلمنی وموطنهم اآلمن الذي يعلو فيه صوت األذان وجيهر 
باإلسالم دون أّي ختوٍف ويکفي للمقيمنی فيها وجود بيت الوحي والعصمة 

بيت النبّي األكرم‘ وأهل بيته ^ بينهم. 
ثّم صارت اهلجرة واجبة ـ يف صدر اإلسالم ـ إىل موطن الرسول‘ وهو 
املدينة آنذاك من أجل تلّقي األحکام الدينّية وتعّلمها، وكان حيرم اإلقامة يف 
بالد الکفر والرشك إذا كان مانعًا عن إقامة شعائر اإلسالم؛ ومنه قوله تعاىل: 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾)1).

وقد ذكر الشيخ الطويس+ يف املبسوط أقسامًا للهجرة وأوضح الواجب 
)1)  سورة النساء: 100.
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واملستحّب واملحّرم فيها، وهذا نّصه:
فأوجب  ڳ﴾)1)  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعاىل  قوله  نزل  »ومّلا 

اهلجرة. وكان الناس عىل ثالثة أضب: 
منهم من يستحب له وال جيب عليه، ومنهم من ال يستحب له وال جيب 
عليه. ومنهم من جيب عليه. فالذي يستحب هلم وال جيب عليهم من أسلم بني 
آمنا  بأهله وعشريته ويقدر عىل إظهار دينه ويكون  ظهراين املرشكني وله قوة 
عىل نفسه مثل العباس بن عبد املطلب وعثامن كان يستحب له أن هياجر لئاّل 

يكثر سواد املرشكني، وال يلزمه ألّنه قادر عىل إظهار دينه.
عىل  يقدر  ال  ضعيفا  يكون  أن  فهو  له  يستحب  وال  جيب  ال  الذي  وأّما 

اهلجرة، فإنه يقيم إىل أن يتمكن ويقدر.
و أما الذي تلزمه اهلجرة وجتب عليه من كان قادرًا عىل اهلجرة وال يأمن 
فيلزمه أن  بينهم،  يتمكن من إظهار دينه  الكفار، وال  املقام بني  عىل نفسه من 

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  تعاىل  لقوله  هياجر 
عىل  هذا  فدّل  ڳ﴾)2)  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 
وجوب اهلجرة عىل املستضعف الذي ال يقدر عىل إظهار دينه، ودليله أن من مل 

يكن مستضعفا ال يلزمه ثم استثنى من مل يقدر فقال ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۓ ڭ﴾)3).

)1)  سورة النساء: 97.

)2)  سورة النساء: 97.
)3)  سورة النساء: 98 ـ 99.
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واهلجرة باقية أبدًا ما دام الرشك قائاًم، وروي عن النبي‘ وسلم أّنه قال: 
ال تنقطع اهلجرة حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 

مغرهبا، 
وما ُروي من قوله‘ ال هجرة بعد الفتح )...( معناه ال هجرة بعد الفتح 
فضلها كفضل اهلجرة قبل الفتح، وقيل: املراد ال هجرة بعد الفتح من مكة؛ 

ألنا صارت دار اإلسالم« انتهى.)1)

القسم األّول: األسفار الواجبة

الرسايل  الدين  وتبليغ  اهلداية  لغرض  السفر  من  أنواعًا  تعاىل  اهلل  فرض 
واحلفاظ عىل املستوى اإليامين يف الفرد والعائلة، وقد جاء يف القرآن الکريم ما 
يشري إىل ذلك، وأوضحها ما اصطلح عليه بآية النفر يف علم األصول. سيتّم 

التعّرض هنا ألربعة أفراد من هذه األسفار الواجبة وهي:
جمتمعه  هلداية  العودة  ثم  العلم،  طلب  ألجل  العلم  بالد  إىل  السفر  1ـ 

وقومه، وهو واجب كفايًة.
2ـ السفر من البالد التي ال يتمّکن املسلم من إظهار شعائر اإلسالم فيها، 

بل وشعائر اإليامن، وهو واجب عينًا.
3ـ السفر الواجب بالنذر ونحوه، وهو واجب عينًا.

بالوجوب  واجب  وهو  احلّج،  كفريضة  بالواجبات  لإلتيان  السفر  4ـ 
املقّدمي أو الغريي.

ويقع الکالم فيها تباعًا.

)1)  الشيخ الطويس، حمّمد بن احلسن، املبسوط يف فقه اإلمامّية، ج2، ص3.
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أّواًل: السفر لطلب العلم وللتبليغ والهداية

النوع  هذا  عىل  اإلسالمّية  الدعوة  بدايات  منذ  املقّدس  الشارع  حّث 
فيه من رفع اجلهل وهدايًة  ملا  الکفائي؛  بالوجوب  السفر، وجعله واجبًا  من 
الناس يف سبيل تقوية إيامهنم بام فيه من عقائد وأحکام شعّية وغريها، وقد 

قال تعاىل يف حمکم كتابه: ﴿ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی﴾)1)، وداللتها واضحة يف مطلوبّية النفر والسفر لبعض األفراد من 
بام هو  لعنوانه وموضوعه  الدين وتعّلم أحکامه، وليس ذلك  التفّقه يف  أجل 
تعّلم للمسافر واملتعّلم، بل من أجل اإلنذار واهلداية ورفع اجلهل عند العودة 

إىل الوطن وإىل املجتمع الذي فارقهم منه.
أّن علامء األصول قد تعارفوا عىل ذكر هذه اآلية  وال بأس باإلشارة إىل 
واالصطالح عليها بآية النفر، واالستدالل هبا عىل حّجية خرب الواحد أو خرب 
الثقة بأهّنا ـ كام ذكر السّيد الشهيد+ ـ تدل عىل مطلوبية التحذر عند االنذار 
لالنذار  غاية  وجعله  عليه،  لعل  بدخول  الرتجى  موقع  احلذر  وقوع  بقرينة 
حيصل  مل  ولو  االنذار  عند  واجبا  التحذر  كون  االطالق  ومقتىض  الواجب، 
ومناقشاهتم  املنذر)2)،  إخبار  حجية  عن  يکشف  وهذا  املنذر،  قول  من  العلم 

فيها كثرية يمکن مالحظتها يف الکتب األصولّية)3).

)1)  سورة التوبة: 122.
)2)  الشهيد الصدر، السيد حمّمد باقر، دروس يف علم األصول، ج 1، ص285.

)3)  راجع: املصدر السابق نفسه، واآلخوند اخلراساين، الشيخ حمّمد كاظم، كفاية األصول، ج 2، 
ص 72، وغريها.
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أّما ما هيّمنا يف املقام هو األمر الفقهي واحلکم الرشعي املستنَبط منها يف 
الباقنی أشاروا إىل هذا  هکذا نوع من السفر، فالفقهاء رمحهم اهلل وحفظ اهلل 
الواجبة  اهلجرات  أو  األسفار  من  بأهّنا  الفقهّية  كتبهم  يف  األسفار  من  النوع 
بالوجوب الکفائي، وهذا باحلکم األّويل، إال أهّنا قد تتعنّی عىل بعض األفراد 
مع عروض عنوان ثانوي ـ بناًء عىل انقالب الوجوب الکفائي إىل العيني يف 
وغريها  واجلسدّية  العقلية  واإلمکانّية  القابلية  كانت  لو  كام  ـ،  املوارد  بعض 
العظيم منحرصة يف شخص  املنصب  التکليف اإلهلي وهلذا  التصّدي هلذا  يف 
معنّی، وبالتايل تصري يف حّقه واجبًا عينيًا، وكذلك احلال يف سائر الصناعات 
واجبة  كوهنا  عىل  فهي  وغريها،  والنجارة  واخلبازة  والتجارة  كالزراعة 
بالوجوب الکفائي ملا فيها من حفظ للنظام وملعيشة الناس، إال أهّنا قد تتعنّی 

يف شخص أو أشخاص معّيننی.
وقد ذكر فخر املحققنی+ يف إيضاح الفوائد اآلية مستدالً بعدم معذورّية 

جاهل احلکم يف مورد معنّی فقال:
قوله تعاىل ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ يقتيض وجوب علم األحکام باألدلة 
أوجب  ٺ﴾)1)  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعاىل  وقوله  الکفاية  عىل 

التعلم بالتقليد فال يعذر.)2)
إحدى  يف  املطلب(  )منتهى  الفقهي  كتابه  مقّدمة  يف  ذكر  احليّل  والعاّلمة 

مقّدمات الکتاب وجوب العلم كفايًة فقال: 

)1)  سورة النحل: 43، وسورة األنبياء: 7.
)2)  فخر املحّققنی، حممد بن احلسن بن املطهر احليل، إيضاح الفوائد، ج 2، ص 554.
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 املقدمة اخلامسة: يف أن حتصيل هذا العلم واجب يدل عليه املعقول واملنقول
أما املعقول فهو أن معرفة التکليف واجب، وإال لزم تکليف ما ال يطاق وال 
يتم إال بتحصيل هذا العلم قطعا وما ال يتم إال به يکون واجبا فيکون حتصيل 

هذا العلم واجبا.
تعاىل: ﴿ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  فقوله  املنقول  وأما 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾.
املقدمة السادسة: يف أن حتصيل هذا العلم واجب عىل الکفاية، ويدل عليه 
ما تقدم من القرآن فإنه دل عىل وجوب التفقه عىل الطائفة من كل فرقة ولو 
كان واجبا عىل األعيان لکان واجبًا عىل كل فرقة؛ وألّن األصل عدم الوجوب، 
والدليل إنام يتضمن بالوجوب عىل الکفاية؛ وألّن الوجوب عىل األعيان رضر 

عظيم وهو منفي اتفاقًا)1).
وقد أشار السّيد العالمة+ يف تفسريه امليزان إىل أّن سياق اآلية يدّل عىل 
أّن املراد بالنفر للجميع هو النفر للجهاد، وقد أمر اهلل تعاىل البعض بالسفر؛ 

ألجل التفّقه وعدم السفر للجهاد مع غريهم، حيث قال:
إىل  وليخرجوا  لينفروا  كافة«  »لينفروا  بقوله:  املراد  أن  عىل  يدل  السياق 
اجلهاد مجيعًا، وقوله: »فرقة منهم« الضمري للمؤمننی الذين ليس هلم أن ينفروا 

كافة، والزمه أن يکون النفر إىل النبي‘ منهم.
ينفروا إىل اجلهاد  أن  الرسول  البالد غري مدينة  تنهى مؤمني سائر  فاآلية 
كافة، بل حيضضهم أن ينفر طائفة منهم إىل النبي‘ للتفقه يف الدين وينفر إىل 

اجلهاد غريهم.

)1)  العالمة احليّل، مجال الدين احلسن بن املطهر، منتهى املطلب، ج 1، ص 7 ـ 8.
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للطائفة  »رجعوا«  قوله  يف  الضمري  يکون  أن  املعنى  هبذا  واألنسب 
إىل  املتفقهون  هؤالء  رجع  إذا  واملراد  لقومهم،  »إليهم«  قوله:  ويف  املتفقهنی، 
إىل  اجلهاد  من  قومهم  رجع  إذا  املعنى:  يکون  بأن  العکس  ويمکن  قومهم، 

هؤالء الطائفة بعد تفقههم ورجوعهم إىل أوطاهنم.
و معنى اآلية ال جيوز ملؤمني البالد أن خيرجوا إىل اجلهاد مجيعا، فهال نفر 
وخرج إىل النبي‘ طائفة من كل فرقة من فرق املؤمننی ليتحققوا الفقه والفهم 
يف الدين فيعملوا به ألنفسهم ولينذروا بنرش معارف الدين وذكر آثار املخالفة 
ألصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم حيذرون ويتقون.)1)
وُحْکم اهلداية واإلنذار بعد التفّقه والتعّلم جاء يف العديد من الروايات 
النفر  آية  من  الفقهاء  استفاد  وقد  اجلاهل،  تعليم  وجوب  باب  من  واآليات 
العامل  باسم )قاعدة اإلرشاد( أي وجوب إرشاد  فقهّية  وروايات أخر قاعدة 
للجاهل وتعليمه األحکام الدينّية، ويعرّبون عنها )بوجوب إعالم اجلاهل عىل 
العامل(، فهذه اآلية ال يقترص فيها عىل استفادة الوجوب عىل املتفّقه ألبناء وطنه 
لتشمل  إطالقها  عىل  القاعدة  هذه  الفقهاء  منها  استفاد  بل  فحسب،  وقومه 

وجوب تعليم اجلاهل عىل العامل.
الفقهّية مشتشهدًا بکالم استاذه السّيد  ذكر السيد املصطفوي يف قواعده 

اخلوئي+:
واإلرشاد  اإلنذار  لغاية  األحکام  تعلم  وجوب  عىل  النفر[  ]آية  دّلت 
بحکم  العامل  عىل  اجلاهل  إرشاد  فيجب  يعلمون،  ال  الذين  القوم  إىل  بالنسبة 
أي  العمل،  غائية  بيان  مقام  يف  تکون  اآلية  أن  املعلوم،  ومن  الکريمة.  االية 

)1)  العالمة الطباطبائي، السّيد حمّمد حسنی، امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 403 ـ 404.
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اإلنذار غاية للتفّقه، فتفيد وجوب االرشاد قطعًا، كام قال سيدنا االستاذ: أما 
األحکام الکلية اإلهلية فال ريب يف وجوب إعالم اجلاهل هبا، لوجوب تبليغ 
األحکام الرشعية عىل الناس جياًل بعد جيل إىل يوم القيامة، وقد دلت عليه آية 

النفر، والروايات الواردة يف بذل العلم وتعليمه وتعلمه.)1)
كام وذكر الشيخ األعظم األنصاري+ يف كتابه املکاسب: 

من  لکنه  باحلکم،  اجلهل  كان  إذا  فيام  اجلاهل(  إعالم  )أي  ذلك  وجب 
حيث وجوب تبليغ التکاليف، ليستمر التکليف إىل آخر األبد بتبليغ الشاهد 
الغائب، فالعامل يف احلقيقة مبلغ عن اهلل، ليتم احلّجة عىل اجلاهل ويتحقق فيه 

قابلية اإلطاعة واملعصية.)2)
ويّتضح بذلك أّن وظيفة العامل هي التبليغ عن اهلل وحتقيق قابلّية الطاعة 
تعليم  وجوب  ويصبح  واألولياء،  األنبياء  دور  نظري  املکّلفنی  عند  واملعصية 
وطن  يف  التبليغ  أكان  سواًء  األوىل  بالدرجة  عليهم  ُمنصّبًا  وإرشاده  اجلاهل 

العامل املبّلغ أم خارجه.
هذا  عىل  تدّل  التي  الروايات  من  العديد  احلديثّية  كتبنا  يف  جاء  وقد 
الرسالّية  املهّمة  للقيام هبذه  املقّدس  الشارع  من  وفيها مدح  كفايًة،  الوجوب 
باب  روايات  املؤمن، كام يف  روايات نصيحة  قبيل  املباركة واحلّث عليها من 
وجوب نصيحة املؤمن يف وسائل الشيعة، رواية عيسى بن منصور عن أيب عبد 
اهلل×: قال: »جيب للمؤمن عىل املؤمن أن يناصحه«)3)، وقريب منها صحيحة 

)1)  املصطفوي، السيد حمّمدكاظم، القواعد)مائة قاعدة فقهّية(، ص 34.
)2)  الشيخ األعظم، الشيخ مرتىض، كتاب املکاسب، ج 1، ص 77.

)3)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، باب 35 من أبواب فعل املعروف، ج 16، ص 
381، ح 1. والحظ ح 2، وح 3.
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معاوية بن وهب أيضًا، وغريها.
وموثقة السکوين عن اإلمام الصادق×: قال رسول اهلل‘: »إن أعظم 

الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة أمشاهم يف أرضه بالنصيحة خللقه«)1). 
ُه َقاَل: َمنَْدِرينِّ أنَّ كذلك ُرِوَي َعْن مَحَّاٍد السَّ

َمْن  َوإِنَّ  ِك  ْ الرشنِّ باِلَد  َأْدُخُل  إيِننِّ  حمّمد×:  ْبِن  َجْعَفِر  عبداهلل  أليِب  »ُقْلُت 
َت َمَعُهْم؟! ِعنَْدَنا َيُقوُلوَن إِْن ِمتَّ َثمَّ ُحرِشْ

إَِلْيِه«؟ َوَتْدُعو  َأْمَرَنا  َتْذُكُر  َثمَّ  ُكنَْت  إَِذا  اُد،  مَحَّ »َيا  يِل:  َفَقاَل   َقاَل: 

َقاَل، ُقْلُت: َنَعْم.
إَِلْيِه«؟ َوَتْدُعو  َأْمَرَنا  َتْذُكُر  اإلسالم  ُمُدِن  امُلُدِن  َهِذِه  يِف  ُكنَْت  »َفإَِذا   َقاَل: 

َقاَل، ُقْلُت: ال.
ًة َوْحَدَك، َوَيْسَعى ُنوُرَك َبنْيَ َيَدْيَك«)2). رَشْ ُأمَّ َفَقاَل يِل: »إِنََّك إِْن مَتُْت َثمَّ حُتْ
عند  ـ هو سفر ممدوح وحمبوب  كام هو واضح  ـ  السفر  من  النوع  وهذا 
بعد اهلجرة يف األسفار  التعّرب  تبارك وتعاىل، وال يصدق عليه عنوان  املوىل 
املحّرمة، ألّن الغاية منه هو تبليغ الرسالة ونرشها وهداية الناس ممّا يکون كامالً 

للمبّلغ وازديادًا يف تدّينه وهدايته وقربًا منه تعاىل.

ثاني�ًا: السفر من البالد اليت ال يتمّكن املسلم من إقامة شعائر دين�ه فيها
والرشك  الکفر  بالد  يف  اإلقامة  صارت  اإلسالمّية،  الدعوة  بدء  منذ 
للمسلمنی وللداخلنی يف اإلسالم حديثًا ـ عند عدم متّکنهم من إقامة شعائر 
اإلسالم ـ أمرًا حمّرمًا، وأوجب اهلل تعاىل عليهم اهلجرة والسفر إىل البالد التي 

)1)  املصدر السابق نفسه، ج 16، ص 382، ح 5.
)2)  الشيخ الّطويس، حمّمد بن احلسن، األمايل، ص 45 ـ 46.
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يتمّکنون فيها من إقامة الشعائر اإلسالمّية، وكان وقتها أمکن األماكن وأمّهها 
موطن الرسول‘ بعد هجرته وهو املدينة آنذاك، وكان العائد منها إىل بالد 
الرشك مع حصول النقص يف دينه يعّد متعّربًا وتکون عودته سفرًا حمّرمًا ـ كام 

سيتّم اإلشارة إليه يف األسفار املحّرمة ـ.
فالذي يکون يف بالد الرشك سواء سافر إليها أو ولد وترعرع فيها، وغري 
الديني  نشاطه  ممارسة  يمکنه  ال  أّنه  فوجد  هناك،  اإلقامة  أسباب  من  ذلك 

والقيام بواجباته الدينّية، يتعنّی عليه حکم وجوب اهلجرة 
من بالد الکفر والعودة أو التوّجه إىل بالد اإلسالم واإلقامة فيها؛ لفرض 
إمکان قيامه بواجباته الدينّية وإقامة شعائر اإلسالم فيها. وقد جاء عن رسول 
اهلل‘: » َمن فرَّ بدينه من أرٍض إىل أرٍض وإن كان شربًا من األرض استوجبت 

له اجلنّة وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبّيه حمّمد صىل اهلل عليهام وآهلام«)1). 
من أبرز ما استدّل به الفقهاءـ  رحم اهلل املاضنی وحفظ الباقنیـ  عىل احلکم 

املذكور هو قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
هذه  ففي  ڳ﴾)2)،  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
اآلية توبيخ للذين يموتون وهم ظاملوا أنفسهم، والظلم مراتب عديدة أقواها 
الواجبة  اهلجرة  ترك  بمعنى  هو  فالظلم  اآلية  سياق  ومن  تعاىل،  باهلل  الرشك 
عليهم والبقاء يف بالدهم مستضعفنی ال يتمّکنون من إقامة شعائر اإلسالم، 
وهذا التوبيخ هلم لعدم هجرهتم وترك مکان إقامتهم وعدم االنتقال إىل مکان 
جهنّم،  مأواهم  تعاىل  اهلل  جعل  وقد  اإلسالم،  بشعائر  القيام  هلم  يمکن  آخر 

)1)  العاّلمة املجليس، حممد باقر بن حممد تقي، بحار األنوار، ج19، ص30.
)2)  املصدر السابق نفسه.
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وهذا فيه داللة عىل سوء عاقبتهم مع رضاهم هبذه احلال وعدم هجرهتم. 
وقد ذكر السّيد العالمة الطباطبائي+ يف تفسريه امليزان يف هذه اآلية ما ييل: 
»كان سؤال املالئكة ﴿ڎ ڈ﴾ سؤاالً عن احلال الذي كانوا يعيشون فيه 
من الدين، ومل يكن هؤالء املسئولون عىل حال يعتد به من جهة الدين فأجابوا 
بوضع السبب موضع املسبب وهو أنم كانوا يعيشون يف أرض ال يتمكنون 
فيها من التلبس بالدين؛ لكون أهل األرض مرشكني أقوياء، فاستضعفوهم، 

فحالوا بينهم وبني األخذ برشائع الدين والعمل هبا«)1).
يکون  بل  إطالقهام،  عىل  ليس  واهلجرة  االنتقال  وجوب  أّن  خيفى  وال 
من  وتعاىل  تبارك  استثنى  لذلك  عليه،  والقادرين  املستطيعنی  عىل  الوجوب 
وجوب اهلجرة واالنتقال املستضعفنی الذين ليس هلم وسيلة وحيلة للمهاجرة 
 واخلروج من هذه األرض يف اآليتنی اللتنی تليان هذه اآلية ومها قوله تعاىل:
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

*  ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾)2).
ليس  اهلجرة،  وجوب  عىل  وغريها)3)  اآلية  هبذه  األعالم  استدّل  وقد 
اهلجرة بام هي هجرة كام هو واضح، بل اهلجرة إىل البالد التي يتمّکن فيها من 
القيام بشعائر اإلسالم، فقد ذكر ذلك الشيخ الّطويس+ يف كتابه املبسوط يف 
فقه اإلمامّية ـ كام تقّدم)4) ـ بعد أن عّد أقسام اهلجرة وذكر من مجلتها اهلجرة 

الواجبة مستدالً باآلية الکريمة، فالحظ.

)1)  العاّلمة الطباطبائي، السّيد حمّمد حسنی، امليزان يف تفسري القرآن، ج5، ص49 ـ 50.
)2)  سورة النساء: 98 ـ 99.

)3)  سورة النساء: 75.
)4)  تّم نقل متام كالمه حول اهلجرة يف التمهيد.
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وقد ذكر الفقهاء أّن املدار واملناط يف وجوب اهلجرة من تلك البالد هو 
عدم متّکن املسلم من إقامة وإظهار شعائر اإلسالم ـ بل وعدم متّکنه من إقامة 
وإظهار شعائر اإليامن أيضًا، كام نسب إىل الشهيد األّول+ ـ، ومن الواضح 
أّن عدم التمّکن من إظهار شعائر اإلسالم ـ كام سيأيت معناه ـ يلزم منه حصول 
بعد  التعّرب  يف  املحّرمة  اهلجرة  معايري  أحد  هو  الذي  املسلم  دين  يف  النقص 
اهلجرة. فاملسلم إذا وجد نفسه يف بالد الکفر، سواًء سافر بنفسه أو كان صغريًا 
وكرب، أو غري ذلك من األسباب، ثم علم أّنه ال يمکنه ممارسة نشاطه الديني 
الکفر  بالد  من  اهلجرة  وجوب  حکم  عليه  يتعنّی  الدينّية،  بواجباته  والقيام 

والعودة إىل بالد اإلسالم. 
ال  التي  البالد  من  هذه  اهلجرة  وجوب  حکم  يف  األعالم  كلامت  اتفقت 
يتمّکن فيها من إظهار شعائر اإلسالم ـ وهو القدر املتيّقن ـ ويکون وجوب 
الثاين+  الشهيد  نسب  لکن  بذلك،  القيام  من  فيها  يتمّکن  بالد  إىل  اهلجرة 
التي  البالد  اإلقامة يف  الشهيد األّول+ حرمة  الفقيه  إىل  الکركي+  واملحّقق 
ال يتمّکن املسلم من إظهار شعائر اإليامن، فضاًل عن شعائر اإلسالم، فقال 
الشهيد الثاين+ يف املسالك: )وأحلق الشهيد ]األّول+[ ـ فيام نقل عنه ـ ببالد 
الرشك بالد اخلالف التي ال يتمکن فيها املؤمن من إقامة شعار االيامن، فيجب 
عليه اهلجرة منها ـ مع إمکان انتقاله ـ إىل بلد حيصل فيه إقامة الشعار()1)، وقد 
استدّل بعض األعالم للشهيد األّول+ عىل ذلك بصحيحة حمّمد بن مسلم عن 
اإلمام َأيِب عبداهلل× َقاَل: »َسالُتُه َعْن َرُجٍل َأْجنََب يِف َسَفٍر، َومَلْ جَيِْد إاِلَّ الثَّْلَج، 

املحقق  مثله  وذكر  ص17،  ج3،  األفهام،  مسالك  عيل،  بن  الدين  زين  الثاين،  الشهيد    (1(
الکركي+، عيّل بن احلسنی، جامع املقاصد يف شح القواعد، ج3،ص374.
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هِذِه  إىِل  َيُعوَد  َأْن  َأرى  َوال  ُم،  َيَتَيمَّ وَرِة  ُ الضَّ بَِمنِْزَلِة  ُهَو  َفَقاَل:  َجاِمدًا؟  َماًء  َأْو 
ِدينَُه«)1)، واالستدالل بذيل الرواية، حيث كره اإلمام×  ُتوبُِق  الَّتِي  األْرِض 
هلذا الرجل العودة إىل األرض التي توبق دينه، وبالتايل فيها ضعف دينه وعدم 

التمّکن من إقامة أحکامه األّولّية يف الرشيعة اإلسالمّية.
واللمعة  والذكرى  الدروس  يف  األّول+  الشهيد  كتب  تتّبعنا  لو  لکن 
إقامة شعائر اإليامن)2)، وهذا قوله+  بالتمّکن من  لوجدنا عبارته غري مقّيدة 
شعائر  إظهار  من  يتمکن  ال  ملن  الرشك  بلد  يف  املقام  )وحيرم  الدروس:  يف 
الشهيد  إىل  القول  هذا  نسب  عندما  الکركي+  املحّقق  لکن  اإلسالم()3)، 
اإليامن،  شعائر  إظهار  من  التمّکن  لعدم  بشموهلا  كالمه  استحسن  األّول+ 
وجعل تلك اهلجرة عن بالد اخلالف واجبة يف زمن ظهور اإلمام× وارتفاع 

التقّية، أّما حال غيبته× فاحلکم غري ظاهٍر، فقال ما نّصه: 
) وهو حسن ]أي قول الشهيد األول+[، لكن الظاهر أّن هذا إنام يكون 
وبقاء  غيبته  مع  أما  بالكلية،  التقّية  وترتفع  موجودًا،  االمام×  يكون  حيث 
التقّية فهذا احلكم غري ظاهر، ألن مجيع البالد ال تظهر فيها شعائر اإلسالم، وال 

ُد إاِلَّ  ُجِل ُيِصيُبُه اجَلنَاَبُة، َفاَل جَيِ )1)  الکليني، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج5، ص195، َباُب الرَّ
الثَّْلَج، َأِو امَلاَء اجلَاِمدَ ، احلديث 1.

)2)  فقد قال صاحب اجلواهر +، الشيخ حممد حسن، جواهر الکالم يف شح شائع االسالم، 
ج21، ص37 ما ييل: )فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد ]من القول بوجوب اهلجرة عن 
البالد التي ال يتمکن فيها من إظهار شعائر اإليامن مطلقًا مع وجود نصوص تدل عىل حسن 
معاشهتم ووجود أدّلة التقّية – كام سيأيت يف املتن بعد قليل[، ومل أعرف ذلك لغريه، بل وال 

له أيضًا يف كتاب من كتبه املعروفة(.
)3)  الشهيد األّول، حمّمد بن مّکي، اللمعة الدمشقية، ج1، ص72.
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يكون إنفاذها إال باملساترة وإن تفاوتت يف ذلك()1). 
وعىل أي حال، فام معنى عدم التمّکن من إقامة شعائر اإلسالم؟

لطاعة  َعَلاًم  ُجعل  ما  كلُّ  وهي  وِشعارة،  ِشعار  أو  َشعرية  مجع  الشعائر 
اهلل تعاىل)2)، فهي العالمة)3) لکّل دين أو مذهب أو طائفة، وأبرز مصاديقها 
وأعالمه)4).  ومناسکه  احلج  شعائر  وهي  الکريم  القرآن  يف  وردت  التي  هي 
ونجد ذلك يف جمتمعاتنا بشکل واضح يف الرشكات واملؤسسات واألحزاب 
أهّم  إىل  ويرمز  هويتها  حيمل  أكثر  أو  شعارًا  عادًة  يّتخذون  حيث  والدول، 
أهدافها وِقَيمها ويمّيزها عن غريها. والشعائر يف اإلسالم عىل قسمنی: شعائر 

اإلسالم وشعائر اإليامن.
أّما شعائر اإلسالم، فهي إظهار ما خيتّص باإلسالم من الفرائض وبعض 
السنن التي جعلها الشارع من شعائره كالصالة واألذان والصوم وأداء احلج 
واخلمس يف غنائم احلرب ونحوها، وأّما شعائر اإليامن، فهي إظهار ما خيتّص 
باملذهب ويمّيزه عن بقّية املذاهب اإلسالمّية كالشهادة بالوالية لإلمام عيّل× 
الوضوء،  يف  الرجلنی  عىل  واملسح  الصالة  يف  بالبسملة  واجلهر  األذان  يف 
وإحياء  واملتاجر،  املکاسب  أرباح  من  وغريها  احلرب  غنائم  يف  واخلمس 
بمعنى  هو  إظهارها  من  والتمّکن  ونحوها.  الغدير  ويوم  عاشوراء  ذكرى 
عدم املعارضة واملامنعة يف ذلك املکان من قيامه بالواجبات واملندوبات وترك 

)1)  املحقق الکركي، عيّل بن احلسنی، جامع املقاصد يف شح القواعد، ج3، ص374.
)2)  اجلوهري، أبو نرص، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، ج2، ص 698.

)3)  الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري، ص 164.
)4)  سورة البقرة: 158، وسورة املائدة: 2، وسورة احلّج: 36.
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بذلك  القيام  إمکان  املطلوب  بأّن  البعض  وقال  بل  واملکروهات،  املحّرمات 
عىل نحو التجاهر وهو معنى اإلظهار. فقد قال صاحب اجلواهر+: 

)ثم إن الظاهر كون املراد بالتمکن من إظهار شعار اإلسالم الذي يسقط 
معه وجوب اهلجرة هو عدم املعارضة واألذية من العمل عىل ما يقتضيه دينه 
يف واجب أو ندب، فلو متکن من بعض دون بعض وجبت خصوصًا إذا كان 
بل  الشعائر،  أعظم  من  هو  مما  ونحوها  واحلج  والصالة  الصوم  مثل  املرتوك 
الظاهر إرادة التجاهر بام يقتضيه اإلسالم، فال يکفي يف عدم وجوهبا اإلتيان 

هبا متخفيًا()1).
اإليامن؛  والتعبري بشعائر اإلسالم يمکن شموله عىل إطالقه لشعائر   

احلقيقي  اإلسالم  لکون  أو  املذهب،  أعالم  عند  مصاديقه  أهم  من  لکوهنا 
إياه أهل البيت ^ حيث ورثوه وأخذوه  هو اإلسالم األصيل الذي عّلمنا 
هي  اإلسالم  شعائر  كانت  األساس  ومنذ  اهلل‘  رسول  أصله  من  وتلّقوه 
التي طرأت  الظروف واألحداث  بينهام، لکن  نفسها شعائر اإليامن وال فرق 
شعائر  من  وصارت  األمور  بعض  ابتدعت  اجلور  حکام  وبسبب  األّمة  عىل 

اإلسالم وحرفت األّمة عن مسريها املستقيم.
واملتحّصل: أّن هذا الوجوب يتحّقق موضوعه بالقدر املتيّقن مع وجود 
املتقّدم  التعميم  ومع  دينه،  شعائر  إقامة  من  يتمّکن  ومل  الرشك  بلد  يف  املسلم 
يکفي يف حتقق موضوعه وجوده يف بالد اخلالف فضاًل عن بالد الرشك مع 

عدم التمّکن من إقامة شعائر مذهبه احلّق فضاًل عن شعائر دينه.

)1)  النجفي، الشيخ حممد حسن، جواهر الکالم يف شح شائع االسالم، ج21، ص 37 ـ 38.
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وممّا ينبغي اإلشارة إليه وجود الفرق بنی وجوب اهلجرة من البالد التي ال 
يتمّکن من إقامة شعائر اإلسالم فيها وحرمة التعرب بعد اهلجرة:

فال ينبغي االلتباس بنی هذا احلکم بالوجوب وبنی حکم احلرمة يف التعّرب 
بعد اهلجرة، حيث يالحظ يف كثري من األسئلة الرشعية ادخال املوضوعنی يف 
سؤال واحد واعتبار موضوعهام موضوعًا واحدًا، لکن من خالل ما تقّدم وما 
سيأيت يف حرمة السفر والتعرب بعد اهلجرة يّتضح الفرق بينهام، فاملکّلف قبل 
اهلجرة،  بعد  التعّرب  موضوع  من  ليتحّقق  ويفحص  يدرس  وهجرته  سفره 
فإذا أحرز أّن سفره هذا سيکون سببًا لنقص دينه ودين عياله يکون قد حّقق 
موضوع التعّرب بعد اهلجرة فيحرم عليه هذا السفر، ويف املقابل لو فرض أّنه 
عىص وسافر أو أّن حسابه كان خمطئًا أو أّنه نشأ ووجد نفسه يف بالد الرشك، 
فينظر يف نفسه وينظر هل يف بقائه هناك يمکنه القيام بواجباته الدينّية وشعائر 
اإلسالم، بل وشعائر اإليامن أو ال؟ فإذا أحرز عدم التمّکن من ذلك يتحّقق 
من  يتمّکن  بالد  إىل  والعودة  الکفر  بالد  من  اهلجرة  وجوب  حکم  موضوع 
إقامة شعائر اإلسالم فيها، ومع عدم إحراز ذلك ال جتب عليه هذه اهلجرة، 

وسيّتضح أيضًا وجود ارتباط وثيق بنی احلکمنی املذكورين.

ثالثًا: السفر الواجب بيمني وحنوه
نفسه،  عىل  املکّلف  أوجبها  التي  األسفار  من  يعترب  السفر  من  النوع  هذا 
هي  أي  بالذات،  وليس  بالَعَرض  لکن  واجبة،  أسفارًا  اعتبارها  يمکن  لذلك 
ليست واجبة بالذات من قبل الشارع املقّدس، بل من إلزام املکّلف لنفسه بام 
هو سائٌغ ومرّخص لدى الشارع. نعم، متعّلق النذر أو اليمنی أو العهد يمکن 
أن يکون أمرًا واجبًا بالذات أيضًا، فيضاف إىل إلزامه من قبل الشارع إلزامًا من 



137

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

قبل املکّلف أيضًا. ويکون هذا السفر واجبًا بالوجوب العيني عىل املکّلف نفسه.
بناًء عىل هذا اإللزام باليمنی أو غريه، يمکن للمکّلف أن حيلف أو ينذر 
أو يعاهد اهلل تعاىل عىل السفر لزيارة اإلمام احلسنی× بنحو مطلق أو برشط 
يشٍء كرشط النجاح يف اجلامعة أو برشط تيسري أمره بالزواج من امرأة صاحلة. 
أو  املستحّب  للحّج  السفر  عىل  املعاهدة  أو  النذر  أو  احللف  أيضًا  يمکنه  كام 
الواجب، وعىل السفر للجهاد املستحب أو الواجب الکفائي، أو عىل السفر 
لرتك احلرام املسّبب عن بقائه يف البلد الکافر مثاًل وغريها من األيامن والعهود 
والنذور. ويف كّل هذه األمثلة يصبح السفر فيه أمرًا واجبًا ـ بالَعَرض ـ ألّنه 

تعّلق بعهٍد وإلزام أجاز الشارع اإللزام به.
يشرتط  أّنه  العملّية  الرسائل  ويف  الفقهّية  أبحاثهم  يف  الفقهاء  ذكر  وقد 
ويعترب يف متعّلق النذر أو اليمنی أو العهد أن ال يکون أمرًا مرجوحًا دينًا ودنيًا، 
فيشمل بوضوح فعل الواجب واملستحب وترك احلرام واملکروه، كام يشمل 
الفعل املباح الذي ال يکون مرجوحًا دينًا أو دنيًا، بمعنى أّنه ينعقد يف املتساوي 
منه، ويف  الراجح  الطرف  فعل  الطرفنی يف  املتساوي  وينعقد يف غري  الطرفنی 

ترك الطرف املرجوح منه.
ذكر السّيد اإلمام اخلميني+ يف رسالته العملّية يف كتاب اليمنی: 

مسألة 10ـ  ال إشکال يف انعقاد اليمنی لو تعّلقت بفعل واجب أو مستحّب 
أو برتك حرام أو مکروه، ويف عدم انعقادها لو تعّلقت بفعل حرام أو مکروه 
أو برتك واجب أو مستحّب. وأّما املباح املتساوي الطرفنی يف نظر الرشع: فإن 
ترّجح فعله عىل تركه بحسب املنافع واألغراض العقالئّية الدنيوّية أو العکس، 
انعقادها لو تعّلقت  الراجح، وعدم  انعقادها إذا تعّلقت بطرفه  فال إشکال يف 
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بطرفه املرجوح، ولوساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضًا، فهل تنعقد إن تعّلقت به 
فعالً أو تركًا؟ قوالن، أشهرمها وأحوطهام أّوهلام، بل ال خيلو من قّوة.)1)

وذكر السّيد اخلوئي+ يف منهاج الصاحلنی يف كتاب اليمنی:
مع  املباح  أو  املندوب  أو  الواجب  عىل  ينعقد  1544:...وإنام  مسألة 
األولوية أو ترك احلرام أو ترك املکروه أو ترك املباح مع األولوية، ولو تساوى 
متعلق اليمنی وعدمه يف الدين والدنيا، فاألظهر وجوب العمل بمقتىض اليمنی)2) .
وقد ذكر الفقهاء شوط انعقاد اليمنی والعهد والنذر يف كتبهم الفقهّية، 
وما يرتّتب عىل ذلك من كفارة يف حال احلنث ـ والعياذ باهلل، يمکن للمتتبع 

مراجعتها)3).

رابعًا: السفر لإلتي�ان بالواجبات كاحلّج

املقّدمة  بنحو  أي  املقّدمي،  بالسفر  تسميته  يمکن  السفر  من  النوع  هذا 
أو  الّرحم،  السفر كصلة  إذا وجب عليه حکم يف  فاملکّلف  بواجب.  لإلتيان 
اجلهاد، أو طلب الرزق أو احلّج، ال يمکن امتثال ذلك إال من خالل اقدامه 
عىل السفر وعىل مقّدمات السفر، وهذا حيکم به العقل بکّل بساطٍة ووضوح 
أّما  عقاًل«.  مقّدمته  وجوب  يستلزم  شء  »وجوب  املعروفة:  القاعدة  عىل 
العقل بوجوبه  الکالم يف كونه سفرًا واجبًا شعًا بحّد ذاته فضاًل عن حکم 
بينهم يف حتقيق  النزاع  عقاًل فهو حمّل نقاش بنی األعالم قدياًم وحديثًا، ولّب 

)1)  اخلميني، السيد روح اهلل، حترير الوسيلة، ج 2، ص 122.
)2)  اخلوئي، السيد أبوالقاسم، منهاج الصاحلنی، ج 2، ص 317.

السيد  الوسيلة، ج 2، ص 119 ـ 133. اخلوئي،  السيد روح اهلل، حترير  )3)  راجع: اخلميني، 
أبوالقاسم، منهاج الصاحلنی، ج 2، ص 317 ـ 320، وغريها.
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املالزمة العقلّية بنی وجوب اليشء شعًا ووجوب مقّدمته شعًا بعد الفراغ 
عن وجوهبا عقاًل، فهل يرى العقل ذلك؟!

وقد تعّرض الفقهاء إىل ذلك يف كتبهم األصولّية يف باب إثبات الوجوب 
الغريي أو الوجوب املقّدمي وذكروا يف بحوثهم تفسريات متعّددة له، فبنی من 
يرى كفاية وجوبه عقاًل ال شعًا، فال يرى وجوبًا غرييًا شعّيًا يف قبال الوجوب 
النفيس كالصالة واحلّج وغريها، وليس فيه ثواب وال عليه عقاب، وإّنام الثواب 
اخلوئي+)1)  السّيد  إليه  ذهب  كام  له،  املستتبع  النفيس  الواجب  عىل  والعقاب 
والسيد الشهيد الصدر+)2)، وغريهم، وبنی من يرى الوجوب املقّدمي بمعنى 
ترّشح الوجوب من الواجب النفيس إىل الواجب املقّدمي فيکون واجبًا يف قبال 
الوجوب النفيس، لکن وجوبًا غريّيًا فيه ثواٌب وعقاب، كام يف الواجب النفيس، 
وقد ذهب إليه املحّقق اآلخوند اخلراساين+)3) والشيخ األعظم+)4) وآخرون.

بناًء عىل ما تقّدم، وعىل القول بالواجب الغريي، يمکن إدخال هذا السفر 
الواجبة،  األسفار  يف  عليه  الواجب  إتيان  يتوّقف  والذي  بالواجب  لإلتيان 
بالتايل واجبة بالوجوب العيني عىل املکّلف كوجوب نفس الواجب  وتکون 
التکليفّية، فکام يکون  السفر. ويرتّتب عىل ذلك مجيع األحکام  املتوّقف عىل 
عىل  ـ  اجلمعة  صالة  ألداء  كالسفر  عليه  ويثاب  واجبًا  الواجب  لفعل  السفر 
القول بوجوهبا ـ، كذلك السفر لفعل مستحّب يکون مستحّبًا كالسفر لزيارة 

)1)  اخلوئي، السيد أبوالقاسم، موسوعة االمام اخلوئي، ج 44، ص 282.
)2)  الشهيد الصدر، السيد حممد باقر، دروس يف علم األصول، ج 2، ص 260.

)3)  اآلخوند اخلراساين، الشيخ حمّمد كاظم، كفاية األصول، ص 126.
األعظم  الشيخ  )تقريرات  األنظار  مطارح  القاسم،  أبو  املريزا  الطهراين،  الکالنرتي    (4(

األنصاري(، ج 1، ص 405 ـ 406. 
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أهل البيت ^ وحلجٍّ وعمرٍة مستحّبتنی، والسفر لفعل أمر مباح يکون مباحًا 
الظامل  ملساعدة  كالسفر  حرامًا  يکون  حراٍم  لفعل  والسفر  للرتفيه،  كالسفر 

والسفر لفعل مکروٍه يکون مکروهًا كالسفر ملامرسة مهنة احلجامة.

القسم الثاني: األسفار المحّرمة

أّواًل: التعّرب بعد الهجرة
يعود هذا احلکم إىل بداية الترشيع اإلسالمي، حيث كان بعض املسلمنی 
ـ بعد دخوهلم يف اإلسالم حديثًا يف املدينة املنّورة عند رسول اهلل‘ ـ يعودون 
ويرجعون إىل البادية ويقيمون فيها ممّا يؤّدي إىل نقٍص يف دينهم وإسالمهم، 
بل والعودة عن اإلسالم ـ والعياذ باهلل ـ فحّرم اهلل تعاىل هذه العودة عليهم أي 
العودة من املدينة املنّورة إىل البادية والسکن مع األعراب هناك، واصطلح عليه 
بالتعّرب بعد اهلجرة، بمعنى العودة إىل األعراب ـ أي التعّرب ـ لکن املقصود 
منه ليس موضوعّية اإلقامة مع األعراب، بل ملا فيه من عودة عن الّدين وتراجع 
عنه بعد اهلجرة، أي بعد الدخول واالنتقال إىل الدين اإلسالمي، وهذا احلکم 

باٍق يف كّل زمان وفعيلُّ مادام الرشك قائاًم وبالده موجودة.
فيها  ينقص  التي  البالد  إىل  )اخلروج  بـ  زماننا  يف  الفقهاء  عّرفه  وقد 
الّدين()1)، أو بـ )االنتقال إىٰل بلد ينتقُص فيه الديُن أي يضعف فيه إيامن املسلم 

)1)  البرصي، البحراين، زين الدين، حمّمد أمنی، كلمة التقوى، ج1، ص586، مسألة 1089. 
منهاج  جواد،  املريزا  والتربيزي،  ص5،  ج2،  الصاحلنی،  منهاج  وحيد،  حسنی  اخلراساين، 
الصاحلنی، ج1، ص11، والسيستاين، السّيد عيل احلسيني، منهاج الصاحلنی، ج1، ص16، 
والفياض، حمّمد إسحاق، منهاج الصاحلنی: ج1، ص19، والطباطبائي، احلکيم، السّيد حمّمد 

سعيد، منهاج الصاحلنی، ج1، ص436 وغريها.
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بالعقائد احلّقة أو ال يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه يف الرشيعة املقدسة أو 
جيتنب ما حرم عليه فيها()1(.

إرادته  عند  املکّلف  عىل  يرتّتب  الذي  احلکم  هو  اهلجرة  بعد  فالتعّرب 
السفر واهلجرة إىل بالد الکفر، فينظر يف نفسه ويبحث عن ظروف تلك البلدة 
وعواملها املؤثرة، فهل يأمن عىل نفسه من الضالل ـ والعياذ باهلل ـ بل ومن 
يکون  السفر وال  يمکنه  النقص  فإذا حّقق موضوع عدم  والنقص؟  الرتاجع 
سفره تعّربًا بعد اهلجرة، ثّم إذا علم أّنه ينقص، فيحرم عليه هذا السفر للتعرب 

بعد اهلجرة.
ونقل عن الشهيد الصدر األول+ عندما ُيستفتى عن سفر الفتاة لوحدها 
إىل بالد أجنبية، وهذا قبل ثالثنی سنة، حيث مل يکن الفساد وعوامل الفساد 
هبذا املّد اهلائل، وإذا هبذا املرجع+ يقول جميبًا: ) نعم مع األمن جيوز، ولکن 

أّنى هلا أن ُتؤَمن!(، فهي بالفعل تعقيبة مجيلة وحتکي الواقع)2).
فهو  اهلجرة:  بعد  والتعّرب  السفر  أي حرمة  احلرمة،  وأّما موضوع هذه 
فالتعّرب بحسب أصل  باهلل،  والعياذ  والکفر  العودة عن اإلسالم واالرتداد 
بعيدة  كانت  وقتها  األعراب  األعراب، وحالة  إىل  العودة  بمعنى  كان  احلکم 
عن أجواء اإلسالم واملسلمنی يف املدينة، فکانت بمعنى العودة عن اإلسالم، 
فهذا هو القدر املتيّقن من موضوعها، لکن إذا تتّبعنا الروايات يف هذا احلکم 
تعريف  ذكر  تقّدم  فقد  ذلك،  من  أعّم  موضوعها  أّن  نجد  الفقهاء،  وكلامت 

)1)  السيستاين، السيد عيل، املسائل املنتخبة، ص14.
)2)  ذكرها سامحة الشيخ حبيب الکاظمي حفظه اهلل يف سلسلة حمارضاته حول مقّومات احلياة 

الزوجّية السعيدة، املحارضة 2.
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النقص يف  أطلقوا ذلك إىل مطلق  العملّية، وقد  الرسائل  للتعّرب يف  الفقهاء 
الدين واإليامن، ومن الواضح شموهلا حلالة العودة عن اإليامن، ويوجد رواية 
تفيد ذلك يف املقام، فقد روى الصدوق+ يف معاين األخبار رواية)1) عن ُحَذْيَفَة 
التَّاِرُك  اهِلْجَرِة  َبْعَد  ُب  امُلَتَعرنِّ َيُقوُل: »  َعْبِد اهللِ×  َأَبا  َقاَل َسِمْعُت  َمنُْصوٍر:  ْبِن 
هِلََذا األْمِر َبْعَد َمْعِرَفتِِه«)2). ولفظة )األمر( عند إطالقها بلسان أهل البيت ^ 
حُتمل عىل األمر العظيم املعهود بنی اإلمام× وأتباعه ومواليه، وال يوجد يشء 
معهوٌد أهّم وأعظم من الوالية حلّجة اهلل عىل اخللق)3) التي هي النعمة الکربى 
نعمة الوالية ألهل البيت ^ واتباع مذهبهم ^، وما يساعد عىل كون املراد 
من األمر هو الوالية ومعرفة احلّجة وخليفة اهلل يف خلقه كالٌم لإلمام عيّل× 
يف حرص اهلجرة للمسلم بمعرفتهم ^ وليس بمجّرد اإلنتساب إىل اإلسالم، 
ثّم بعد ذلك ويف نفس هذا الکالم يصف× بأّن أمرهم صعٌب مستصعٌب، 
وهو معرفتهم ومعرفة قدرهم ووعي حديثهم وحتّمل اإليامن، فقد ورد عنه يف 

كالم له يف اإليامن ووجوب اهلجرة يف هنج البالغة أّنه قال×:

وبعضهم  وثقوه  الرجالينی  فبعض  أمره،  يف  خمتلف  وهو  سنان،  بن  حمّمد  الرواية  سند  يف    (1(
ضّعفه، لکن بغض النظر عن ذلك، فمشهور العلامء عملوا هبذه الرواية، فتکون منجربة بعمل 

األصحاب عىل مبنى القائلنی بانجبار ضعف الرواية بعمل املشهور.
)2)  الصدوق، ابن بابوبه، حمّمد بن عيّل بن احلسنی، معاين األخبار، ص265، باب معنى التعرب 

بعد اهلجرة .
َسِة  مَخْ َعىل  اإلْسالُم  ُبنَِي   « َقاَل:  الباقر×  َجْعَفٍر  َأيِب  اإلمام  زرارة عن  كام ورد يف صحيحة    (3(
يَشْ ٍء  َوَأيُّ   : َفُقْلُت   : ُزَراَرُة  َقاَل  َوالَوالَيِة«.  ْوِم،  َوالصَّ  ، َواحلَجنِّ َكاِة،  َوالزَّ الِة،  الصَّ َعىَل  َأْشَياَء: 
 ... َعَلْيِهنَّ لِيُل  الدَّ ُهَو  َوالَوايِل   ، ِمْفَتاُحُهنَّ َا  َأْفَضُل ؛ ألهنَّ َفَقاَل×: »الِوالَيُة  َأْفَضُل؟  ِمْن ذلَِك 
احلديث«، الکليني، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج3، ص54، باب دعائم اإلسالم، احلديث 

5، وشبيهه: احلديث 1 و3 و6 و8 وغريها.
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ِة يِف االْْرِض. َفَمْن َعَرَفَها  بَِمْعِرَفِة احُلجَّ َيَقُع اْسُم اهِلْجَرِة َعىَل َأَحد إالّ  »الَ 
ُمْؤِمٌن  َعْبٌد  إاِلَّ  ِمُلُه  حَيْ ُمْسَتْصَعٌب، الَ  َصْعٌب  َأْمَرَنا  إِنَّ  ُمَهاِجٌر...  َفُهَو  ا  هِبَ َوَأَقرَّ 

اْمَتَحَن اهللُ َقْلَبُه لإلياَمِن، َوالَ َيِعي َحِديَثنَا إاِلَّ ُصُدوٌر َأِمينٌَة، َوَأْحاَلٌم َرِزينٌَة«)1).
وأوسع من هذا التعميم ما ذكره الفيض الکاشاين+ يف الوايف مشريًا إىل 

رواية حذيفة املتقّدمة: 
وال يبعد تعميمه ]حکم التعّرب بعد اهلجرة[ لکل من تعلم آداب الرشع 
وسننه ثم تركها وأعرض عنها ومل يعمل هبا، ويؤيده ما رواه الصدوق طاب 
اهلجرة  بعد  قال املتعّرب  أنه  الصادق×  إىل  بإسناده  األخبار  معاين  يف  ثراه 

التارك هلذا األمر بعد معرفته)2).
وبناًء عىل ذلك، يمکن القول بأّن موضوع هذا السفر املحّرم هو ليس فقط 
ما كان سببًا يف العودة عن اإلسالم، يعني الکفر واإلرتداد، بل يشمل السفر 

الذي يکون سببًا يف العودة عن اإليامن، بل مطلق النقص يف الدين واإليامن.
الفرد ونفس اإلنسان  فيه بلحاظ  النظر  تقّدم كان  أّن ما  بالذكر،  وجدير 
املکّلف، لکن من املّتفق عليه أّن من الواجب عىل أّي مسلم بمقتىض واليته 
حفظهم  والعبيد  واألوالد  كالزوجة  غريه  عىل  املقّدس  الشارع  من  املجعولة 
وحفظ دينهم من النقص ومنه دفع التعّرب بعد اهلجرة عنهم، فالويل بدوره 
جيب عليه الفرار بنفسه وبعياله ومن له الوالية عليهم من بالد التعّرب إىل بالٍد 
العمل عىل ذلك كمکّلفنی  أيضًا  فيه دينه ودينهم، وعىل كلنِّ فرد منهم  حيفظ 

)1)  الرشيف الّريض، حمّمد بن احلسنی، هنج البالغة، ج2، 128 ـ 129، من كالم له يف اإليامن 
ووجوب اهلجرة.

)2)  الفيض الکاشاين، حممد حمسن بن شاه مرتىض، الوايف، ج5 ، ص1050.
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وعدم رفض قرار الويل. نعم، إذا أمهل الويل ومل يقم بواجبه، يتعنّی عىل األوالد 
وقد  بذلك)1).  الشارع  هلم  يسمح  ما  بمقدار  بواجبهم  القيام  الزوجة  وعىل 

أجاب الفقيهان اخلوئي+ والتربيزي+ عن ذلك، بام يدّل عىل ما تقّدم:
بعد  التعّرب  الغرب من  بالد  األوالد يف  إذا خيف عىل  )سؤال 1161: 
اهلجرة، هل جيب الرحيل اىل بلد إسالمي، أو العودة اىل بلده »لبنان مثاًل« مهام 

كانت الظروف؟
اخلوئي: نعم جيب ما مل يکن يف معرض تلف النفس يف الرحيل، أو تعقب 

حرج أو رضورة توجب رفع التکليف.
مع  حتى  اهلجرة  وجوب  يبعد  ال  بل  جوابه+:  اىل  يضاف  التربيزي: 

احلرج، إذا خاف عىل أهله وأوالده من اللحوق بالکفار، واهلل العامل()2).
والسؤال وإن كان يف التعّرب بعد اهلجرة، لکن بقرينة كالم السائل ـ بأّنه 
يريد االرحتال إىل بلد إسالمي ـ يکون مراده السؤال عن حکم وجوب اهلجرة 
من بالد الکفر، وقد تّم اإلشارة إىل نکتة التفريق بنی حکم احلرمة يف التعّرب 
شعائر  إقامة  من  يتمّکن  ال  بالد  من  اهلجرة  يف  الوجوب  وحکم  اهلجرة  بعد 
اإلسالم فيها. وعىل أي حال فالفقيهان قد أفتيا للسائل برضورة ووجوب ترك 
فعادة  الرشعّية،  ما يکون يف األحکام  قّل  البالد حّتى مع احلرج، وهذا  تلك 
بارتفاع احلکم مع  الفقهاء  يفتي  ـ  ـ لوجود قاعدة »نفي احلرج« و»ال رضر« 

)1)  ترتبط بمقدار اإلذن الرشعي للزوجة واألوالد والعبيد يف خمالفة الويّل الرشعّي، وبأي مدى 
من التعّرب، وترتبط بمقدار الرضورة أو احلرج وغريها من األمور.

ص376،  ج2،  التربيزي(،  النجاة)تعليقات  رصاط  املوسوي،  القاسم  أبو  السّيد  اخلوئي،    (2(
سؤال: 1161.
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وجود احلرج أو وجود الرضر إال يف حاالت خاّصة؛ ويف مقامنا بقي الوجوب 
رغم احلرج؛ وما ذلك إال لشّدة وأمّهية تأثري هذه اإلقامة يف املکّلف وعائلته، 
ولذلك تنفعنا يف حرمة التعّرب عىل الويل ومن يعول لوقوعهم مجيعًا يف حمذور 
اإلقامة املحّرمة يف مثل تلك البالد، ومع علم املکّلف بذلك قبل سفره حيرم 

عليه هذا السفر لنفس املحذور. 
واحلکم باحلرمة يف هذا السفر وهذه اهلجرة متفق عليه، بل متسامل عليه 
عند علامء الشيعة وأهل العاّمة، وأدّلته واضحة يف الروايات ملا فيها من رصاحة 
األليم،  والعذاب  بالنار  عليها  تعاىل  اهلل  أوعد  التي  الکبائر  من  وعّده  احلرمة 

ويمکن االكتفاء ببعض الروايات الواردة بألسنة خمتلفة: 
* فقد وردت يف مجلة األمور التي حّرمها النبي‘ وهنى عنها، والنهي 
فيها من جهة نفي احلکم بلسان نفي املوضوع )ال تعّرب بعد اهلجرة( أي: )ال 
الصحيحة عن  الرواية  التقدير. وقد جاءت يف  مع  اهلجرة(  بعد  تعّرب جائز 
َبْعَد  َرَضاَع  َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهللِ‘ ال  َأيِب عبداهلل×  َعْن  ْبِن َحاِزٍم  َمنُْصوِر 
َوال  ْيِل  اللَّ إىَِل  َيْوٍم  َصْمَت  َوال  اْحتاِلٍم  َبْعَد  ُيْتَم  َوال  ِصَياٍم  يِف  ِوَصاَل  َوال  فَِطاٍم 
َقْبَل  ِعْتَق  النَِّكاِح َوال  َقْبَل  الَفْتِح َوال َطالَق  َبْعَد  ِهْجَرَة  اهِلْجَرِة َوال  َبْعَد  َب  َتَعرُّ

ِمْلٍك...«)1).
* كام وردت يف مجلة املحّرمات الکبرية ـ الکبائر: كام يف رواية عبيد بن 
زرارة )الکبائر سبعة( وصحيحة حممد بن مسلم أيضًا، والرواية صحيحة عن 
قتل  سبع:  »الكبائر  يقول:  سمعته  قال:  عبداهلل×  أيب  عن  مسلم،  بن  حمّمد 
املؤمن متعّمدًا، وقذف املحصنة، والفرار من الزحف، والتعّرب بعد اهلجرة، 
ُه ال َرَضاَع َبْعَد فَِطاٍم، احلديث 5. )1)  الکليني، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج10، ص885، َباُب َأنَّ
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وأكل مال اليتيم ظلاًم، وأكل الّربا بعد البّينة، وكّل ما أوجب اهلل عليه النار«)1)، 
َقاَل:  اهللِ×  َعْبِد  َأيِب  َعْن  مخسة(:  )الکبائر  عمري  أيب  بن  حمّمد  رواية  كذلك 
ُك بِاهللِ، َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن،  ْ »َوَجْدَنا يِف كَِتاِب عيّل×: َأنَّ الَكَبائَِر مَخٌْس: الرشِّ

ْحِف، َوالتعّرب َبْعَد اهِلْجَرِة«)2).  َبا َبْعَد الَبيِّنَِة، َوالِفَراُر ِمَن الزَّ َوَأْكُل الرِّ
* وقد جاء تعليل حرمتها أو ذكر احلکمة يف حتريمها، وهذا فيه داللة عىل 
حرمتها برتبة سابقة التزامًا، فقد ذكر الشيخ الصدوق+ يف كتابه )كتاب من ال 
حيرضه الفقيه( يف باب حتريم الکبائر أن اإلمام الرضا× كتب يف مسائله علة 

حتريم كثري من املحّرمات فقال: 
وكتب عيّل بن موسى الرضا× إىل حمّمد بن سنان فيام كتب من جواب 
املؤازرة  الدين وترك  التعّرب بعد اهلجرة للرجوع عن   مسائله »وحّرم اهلل
لألنبياء واحلجج ^ وما يف ذلك من الفساد وإبطاِل حِق كِل ذي حق ]ال[ 
لعلة سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاماًل مل جيز له مساكنة أهل 
اجلهل، واخلوف عليه؛ ألنه ال يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل 

اجلهل والتامدي يف ذلك...«)3).
املحّرمات  من  اهلجرة  بعد  التعّرب  أي  املحرم  السفر  هذا  إن  املتحّصل: 
املتفق واملتسامل عىل حرمتها، حيث عّدت من املحّرمات الکبائر، وموضوعها 

)1)  الکليني، حمّمد بن يعقوب، الکايف، ج3، ص 685، باب الکبائر، احلديث3.
)2)  الصدوق، ابن بابويه، حمّمد بن عيل بن احلسنی، اخلصال، ج1، ص273، باب اخلمسة.

)3)  الصدوق، ابن بابوبه، حمّمد بن عيل بن احلسنی، كتاب من ال حيرضه الفقيه، ج3 ص 566 
كام   .565 ص  احلديث  بداية   ،4934 ح  النار  عليها   اهلل أوعد  التي  الکبائر  معرفة  باب 
ذكرها يف: الصدوق، ابن بابوبه، حمّمد بن عيل بن احلسنی، علل الرشائع، ج2 ص 481، باب 

233 ـ العلة التي من أجلها حرم الفرار من الزحف والتعرب بعد اهلجرة.
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يتحّقق قبل السفر إىل البلد املقصود باملدار والسعة املتقّدمة.
وينبغي االنصاف يف حتديد املوضوع والغاية ودراسة األوضاع والظروف 
باألحکام  والعلم  والعقيدة  الدين  عىل  احلفاظ  من  املقصد  البلد  يف  املتاحة 
وعظيمة  جسيمة  خماطر  من  فيها  ملا  أسفار  هکذا  عىل  اإلقدام  قبل  الرشعّية 
تبدأ بالربوز يف بداية اهلجرة واإلقامة يف تلك البالد، ويظهر معاملها جياًل بعد 
جيل بکّل وضوح إىل أن ينتبه املکّلف إىل نفسه، وقد أصبح هو وعياله وأبناؤه 
وأحکامه  وعقائده  اإلسالم  مبادئ  عن  ـ  اهلل  سمح  ال  ـ  البعد  كّل  بعيدين 

الرشعّية، أعاذنا اهلل تعاىل من ذلك.
ومن أهّم املخاطر التي ينبغي مالحظتها يف هذه اهلجرة: 

والعادات  التقاليد  اتباع  ويتبعها  العربّية ونسياهنا،  اللغة  االبتعاد عن  1ـ 
الغربّية املخالفة ألحکام اإلسالم.

2ـ االبتعاد عن عامل املعنى والركون إىل الدنيا.
3ـ اختاذ بالد الکفر موطنًا دائاًم.

4ـ الوقوع يف بعض املحّرمات املتفق عىل حرمتها من الوالية ألئمة الکفر 
والظاملنی والركون إليهم.

وقد تقّدم احلديث عنها مفّصاًل يف العدد السابق)1).

ثاني�ًا: أسفار املعصية

إذا حرم السفر عىل املکّلف أو قصد بسفره املعصية سّمي هذا السفر يف 
االصطالح الرشعي »سفُر معصيٍة«، فهو أعّم من كون السفر بنفسه حمّرمًا أو 

)1)  جمّلة مداد األطهار، العدد األول...
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من كون السفر بنفسه جائزًا، لکن كان املقصد فعل احلرام أو ترك الواجب، 
وقد رّتب الشارع عىل ذلك مادام عاصيًا يف سفره حکامن أساسّيان مها:

1ـ اإلمتام يف الصالة.
2ـ الصيام حال السفر.

نعم، لو عدل إىل الطاعة يف سفره يتغرّي إىل سفر طاعٍة ويتغرّي بذلك حکمه 
فيقرّص يف صالته وال يصوم، وال فرق بنی كون السفر من أّوله حمّرمًا أو قاصدًا 
فعل املحّرم من أوله وابتداًء أو حصل هذا األمر استدامة وأثناء طريقه وسفره. 
فقد ذكر املحقق احليّل+: )ثّم ال فرق يف سفر املعصية بني االبتداء واالستدامة، 
قطعًا  ترّخصه  انقطع  األثناء  به املعصية يف  فقصد  ابتداء سفره طاعة  كان  فلو 

وإن كان قد قطع مسافات()1). 
فهذا السفر حيرم عينًا عىل املکّلف ويسّمى سفر معصيٍة، إّما إذا كان سفره 
بنفسه حمّرمًا كام لو سافر هربًا من اجلهاد الواجب، أو سافرت الزوجة مع رفض 
مصلحة  وجود  وعدم  والديه  أذية  مع  الولد  سافر  أو  رضاه،  وعدم  زوجها 
شعّية أهم من إيذائهام، أو سافر بداّبة أو وسيلٍة أخرى مغصوبة، أو سافر يف 
يوٍم واجب الصيام عىل نحو التعينی بنذر ونحوه أو وجب لضيق قضاء الصوم 
عليه)2)، وإّما إذا كان يقصد بسفره فعل احلرام واملعصية أو ترك الواجب حتى 
مركز  املحّرم يف  ارتکاب  قاصدًا  لو سافر  كام  ذاته جائزًا،  بحد  كان سفره  لو 

)1)  جواهر الکالم يف شح شائع االسالم، النجفي، الشيخ حممد حسن، ج 14، ص 260.
)2)  ذكر املحّقق اليزدي + يف العروة: )جيوز السفر اختيارًا فی شهر رمضان بل ولو كان للفرار 
من الصوم كام مرَّ وأّما غريه من الواجب املعنی فاألقوی عدم جوازه(. العروة الوثقی فيام تعّم 

به البلوی، الطباطبائي اليزدي، السيد حممد كاظم، ج 3، ص 624، مسألة 4.
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فسق وفجور، أو سافر املديون من غريمه يف الدين فرارًا من أداء دينه إذا كان 
واجبًا عليه. فَقْصُد احلرام أو احلالل يؤثر يف جعله سفر معصية ـ إذا مل يکن 
السفر بنفسه حمّرمًا ـ ويف عدمه، وقد جاء يف رواية أيب سعيد اخلراساين قال: 
دخل رجالن عىل أيب احلسن الرضا× بخراسان فسأاله عن التقصري؟ فقال: 
»ألحدمها: وجب عليك التقصري ألّنك قصدتني، وقال لآلخر: وجب عليك 

التامم ألّنك قصدت السلطان«)1).
العملّية  الفقهّية ورسائلهم  كتبهم  السفر يف  من  النوع  هذا  الفقهاء  يذكر 
يف  للتقصري  املوجب  الرشعي  السفر  شوط  من  ألّن  عادًة؛  السفر  أحکام  يف 
الصالة واإلفطار يف الصيام هو كون السفر سائغًا، كام اشرتطه بعض الفقهاء 
السفر حمّرمًا كام  أو عدم كون  ـ،  ـ كام سيأيت  اجلواهر  النجفي+ يف  كاملحّقق 
اشرتطه بعض آخرون كاملحّقق اليزدي+ صاحب العروة ـ كام سيأيت ـ، وعىل 
كال احلالنی يقابلهام سفر املعصية الذي نحن فيه، علاًم أّن السفر الذي يکون 
مکروهًا يف نفسه كالسفر لإلفطار يف شهر رمضان قبل اليوم الثالث والعرشين 
منه أو لفعل مکروه كالسفر ملامرسة مهنة احلجامة أو احلياكة أو لرتك مستحبٍّ 
كالسفر لتضييع غسل اجلمعة فضاًل عن السفر املباح ال يکون سفر معصيٍة، 
والبأس بذكر بعض كلامهتم للفائدة يف معرفة الفتوى مع ذكر بعض املصاديق 
ترك  أو  احلرام  فعل  ألجل  السفر  أو  نفسه  يف  املحّرم  بقسميه:  السفر  هلذا 

الواجب.
فقد ذكر املحّقق النجفي+ يف اجلواهر ـ شارحًا عبارة املحّقق احليّل+ يف 

الرشائع ـ ما ييل: 

)1)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 8، ص 478.
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كان(  لو  )و  سائغًا...  السفر  يکون  أن  القرص  شائط  من  الرابع  الرشط 
السفر )معصية مل يقرّص، كاّتباع اجلائر وصيد اللهو(. وال فرق بنی العصيان 
القدرة  مع  املديون  العبد، وهرب  وإباق  الزحف،  كالفرار من  السفر؛  بنفس 
عىل األداء، والزوجة للنشوز، بناًء عىل حرمة املذكورات باخلصوص عليهم، 
ال من جهة وجوب ما ينافيها عليهم. وبنی العصيان يف السفر لغايته، ضّم إليها 
طاعة أو ال. اللهّم إال أن يکون املقصد األصيل الذي ينسب السفر له الطاعة، 

مع احتامل االكتفاء بمطلق ضّم املعصية عىل أّي وجٍه يکون عىل إشکال.
لنيل  أو  الطريق،  لقطع  كالسفر  لغايته،  السفر  حتريم  فاملراد  وباجلملة: 

املظامل من السلطان، ونحو ذلك.)1( 
وذكر املحّقق اليزدي+ يف العروة الوثقى:

سواء  يقرّص،  مل  وإال  حرامًا،  السفر  يکون  ال  أن  الرشوط  من  اخلامس: 
كان نفسه حرامًا كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن 
الزوج فی غري الواجب، وسفر الولد مع هنی الوالدين فی غري الواجب، وكام 
تركه ونحو  السفر مع رجحان  نذر عدم  إذا  لبدنه وكام  السفر مرّضًا  إذا كان 
ذلك، أو كان غايته أمرًا حمّرمًا، كام إذا سافر لقتل نفس حمرتمة أو للرسقة أو 
يکن  مل  إذا  وأّما  ذلك،  ونحو  ظلاًم  الناس  مال  ألخذ  أو  ظامل  إلعانة  أو  للزنا 
ألجل املعصية، لکن تّتفق فی أثنائه مثل الِغيبة وشب اخلمر والزنا ونحو ذلك 

ممّا ليس غاية للسفر، فال يوجب التامم، بل جيب معه القرص واإلفطار.)2)

)1)  النجفي، الشيخ حممد حسن، جواهر الکالم يف شح شائع االسالم، ج 14، ص 257.
)2)  الطباطبائي اليزدي، السيد حممد كاظم، العروة الوثقی فيام تعّم به البلوی، ج 3، ص 436 ـ 

.437
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ومن باب الفائدة وإبراز مصاديق أخرى هلذا النوع من السفر املحّرم، تّم 
نقل كالم السيد الشهيد الصدر+ يف سفر املعصية من رسالته العملّية، حيث 
القسامن األّوالن يعودان إىل قسم واحد  قّسمه+ إىل ثالثة أقسام ـ وإن كان 

جامع بينهام وهو السفر لغاية ارتکاب حمّرم أو ترك واجب ـ، وهذا ما أفاده:
سفر املعصية يطلق:

أوالً: عىل  السفر  الذي يستهدف منه املسافر فعل املعصية وارتکاب احلرام، 
كمن سافر لالجتار باخلمر، أو لقتل النفس املحرمة، أو للسلب، أو إعانة للظامل 
عىل ظلمه، أو ملنع شخص من القيام بالواجب الرشعي ونحو ذلك. وأما إذا 
كان اهلدف من السفر والباعث عليه أمرًا حملال يف ذاته كالنزهة، وصادف فعل 
النجس، فال يسمى السفر من  أثناء السفر، كالکذب والغيبة واكل  احلرام يف 

اجل ذلك سفر املعصية.
الواجب  أداء  من  منه املسافر الفرار  يستهدف  عىل السفر الذي  ثانيًا: 
الرشعي، كمن يفر من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر واالبتعاد عن الدائن 

الذي يطالب بالوفاء فعاًل.
وثالثًا: عىل السفر الذي ال يراد به التوصل إىل معصية، كام يف األول وال 
الثاين، ولکنه هو حرام، بمعنى أن السفر والتغرب  الفرار عن واجب كام يف 
عن البلدة نفسه حرام، كام إذ كان قد أقسم يمينًا عىل أن ال يسافر يف يوم ماطر، 
أو هناه عن السفر من حترم عليه معصيته شعًا، فيکون السفر يف اليوم املاطر 

حرامًا وهبذا يعترب نوعًا من سفر املعصية)1).

)1)  الشهيد الصدر، السيد حمّمد باقر، الفتاوى الواضحة، ص 318.



152

كا
ا رد
 ال
عا
اصل

 ال
 ت
نار
 ك

 لا
عصآ

اة
مل 
ق

وأّما عن احلکمة يف هذا احلکم يف حّق املسافر معصيًة، فيمکن القول بأّن 
املسافر معصيًة بحکم عدم املسافر، لعدم توّفر شط من شوط السفر الرشعي 
يف حّقه، وبالتايل فکأّنه مل يسافر وبحکم املقيم يف مکانه، فيکون حکمه حکم 
اإلمتام والصيام، وقد ذكر يف بعض الروايات ما يظهر منها عّلًة للحکم، كام 
»سألت أبا عبد اهلل× عن الرجل خيرج اىل  يف رواية موّثقة لعبيد بن زرارة: 
الصيد أيقرّص أم يتّم؟ قال: ُيتّم، ألنه ليس بمسري حق«)1)، فجعلت املدار يف 
عدم التقصري هو عدم كون سفره حّقًا، يعني سائغًا. لکن إذا نظرنا بنظرة أعمق 
من ذلك، والحظنا األدّلة والروايات يف حکم التقصري عىل املسافر، نجد أّن 
اهلل تعاىل جعل حکم التقصري رمحًة وعطفًا منه عىل عباده لکوهنم يف حالة سفٍر 
واملفروض أهّنم يف تعٍب وإرهاق، فمّن عليهم بتخفيف الصالة كالتقصري يف 
صالة اخلائف، ولو مل يسافر وباإلفطار، أّما الذي يکون سفره لغايٍة حمّرمة أو 
العايص يف أصل سفره، فهو ممّن ال يستحّق هذه العناية اإلهلّية، وهذا العطف 
عىل  والبقاء  الصالة  إمتام  وعليه  وإرهاقه  وعنائه  لتعبه  احرتام  فال  اإلهلي، 
صيامه، وقد ذكر الشيخ الصدوق+ يف باب »عّلة وجوب التقصري« رواية عن 

الفضل بن شاذان النيشابوري، فقال:
ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري& يف العلل التي سمعها من الرضا× 
» أن الصالة إنام قرصت يف السفر؛ ألّن الصالة املفروضة أوال إنام هي عرش 
الزيادة  تلك  العبد  اهلل عن  فخفف  بعد  فيها  زيدت  إنام  والسبع  ركعات، 
يشتغل  لئال  وإقامته؛  نفسه وظعنه  بأمر  ملوضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله 

أبواب صالة  الشيعة، ج 8، ص 480، باب 9 من  العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل  )1)  احلّر 
املسافر، ح 4.
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عام البد منه من معيشته رمحة من اهلل وتعطفا عليه، إال صالة املغرب فإهنا 
ال تقرص ألهنا صالة مقرصة يف األصل. وإنام وجب التقصري يف ثامنية فراسخ 

ال أقل من ذلك وال أكثر... احلديث«)1).

القسم الثالث: األسفار المستحّبة

األسفار املستحّبة هي األسفار التي حيّبها املوىل تعاىل بنفسها ويطلبها طلبًا 
ليس يف  هنا  والکالم  املتقّدمة،  الواجبة  األسفار  الشديد، كام يف  الطلب  دون 
السفر ألجل القيام بفعل مستحّب الذي يکون مستحّبًا بناًء عىل كون مقّدمة 
املستحب مستحّبة، حيث يأيت اخلالف املتقّدم بنی املبنينی يف الوجوب الغريي 
الثواب  به  يتعّلق  وأّنه  الغريي  الوجوب  اعتبار  مبنى  فعىل  املقّدمة،  ووجوب 
والعقاب وليس مبنى كفاية الوجوب العقيل فقط، يکون السفر املقّدمي للقيام 
بفعل مستحّب سفرًا مستحّبًا أيضًا، كام ويمکن اعتبار السفر لرتك فعل مکروه 
أرسارهم:  تقّدست  القدماء  الفقهاء  عليها  بنى  التي  املالزمة  عىل  بناًء  كذلك 
الفعل  كون  مع  نعم،   .(2( مستحبٌّ املکروه  وترك  مکروه  املستحّب  ترك  بأّن 
املقصود مستحّبًا أيضًا وبناًء عىل استحباب املقّدمة شعًا يزداد السفر ـ كونه 
مقّدمة ـ استحبابًا ويکون آكد. إّنام الکالم يف السفر املستحّب يف نفسه والذي 
النبي‘  لزيارة  السفر  األسفار  هذه  أهّم  ومن  عليه،  وشّجع  الشارع  حّث 
واألئّمة^، فهي بحّد ذاهتا من أهّم املستحّبات التي حّث الشارع عليها، بل 

)1)  الشيخ الصدوق، حمّمد بن عيل بن بابويه، كتاب من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص 454.
)2)  هذا إّنام يعود إىل املبنى الذي يسلکه الفقيه واألصويل يف القاعدة العقلّية: هل األمر باليشء 
يقتيض النهي عن ضّده اخلاص، ويرتّتب عىل القول باالقتضاء كون ترك املحّرم واجب وترك 

الواجب حمّرم، كام أّن ترك املکروه مستحب وترك املستحب مکروه.
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قد جتب يف بعض الظروفـ  كأن يلزم هجران تلك املراقد املقّدسة ولزوم اهلتك 
بصاحب الزيارة× ـ إال أّنه جاء يف الرشع استحباب السفر بنفسه لزيارة أهل 
البيت^ يف أماكن مراقدهم وحّث اخلطى عىل ذلك، بل والذهاب والسفر 
ماشيًا وغريها، وما فيها من ثواب جزيل ذهابًا وإيابًا، وهذا من أقل حقوقهم 

عىل األّمة وعىل الناس مجيعًا، وهذا نقٌل لبعضها ترّبكًا وفائدًة:
* جاء يف رواية احلسن بن عيل الوشاء، عن أيب احلسن الرضا× قال: 
» إّن لكل إمام عهدًا يف عنق أوليائه وشيعته وإن من متام الوفاء بالعهد زيارة 
أئمتهم  كان  فيه  رغبوا  بام  وتصديقًا  زيارهتم  يف  رغبًة  زارهم  فمن  قبورهم، 

شفعاءهم يوم القيامة«)1).
يزر  مل  ثم  دهره  حج  أحدكم  أن  »لو  عبداهلل×:  أيب  اإلمام  وعن   *
احلسني× لكان تاركًا حقًا من حقوق رسول اهلل‘، ألّن حقَّ رسول اهلل‘ 

فريضٌة من اهلل واجبٌة عىل كل مسلم«)2).
يف  زارين  »من  قال:  النبي‘  عن  سليامن،  بن  صفوان  عن  جاء  وقد   *

حيايت وبعد مويت كان يف جواري يوم القيامة«)3).
* وقد جاء عن اإلمام أيب عبداهلل× قال: »من زار أمري املؤمنني× ماشيًا 
كتب اهلل له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوة 

)1)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 322، باب 2 من أبواب املزار وما 
يناسبه، ح 5.

)2)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 444، باب 44 من أبواب املزار 
وما يناسبه، ح 3.

)3)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 334، باب 3 من أبواب املزار وما 
يناسبه، ح 5.
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حجتني وعمرتني«)1).
* وعن احلسنی بن عيل بن ثوير بن أيب فاختة قال: قال يل أبو عبداهلل×: 
»يا حسني، من خرج من منزله يريد زيارة احلسني بن عيل بن أيب طالب÷ 
بكل خطوة حسنة، وحّط هبا عنه سيئة، وإن كان  له  اهلل  ماشيًا كتب  إن كان 
راكبًا كتب اهلل له بكل حافر حسنة، وحّط عنه هبا سيئة، حتى إذا صار باحلائر 
كتبه اهلل من الصاحلني، وإذا قض مناسكه كتبه اهلل من الفائزين، حتى إذا أراد 
االنرصاف أتاه ملك فقال: له: أنا رسول اهلل ربك يقرئك السالم ويقول لك: 

استأنف فقد غفر لك ما مض«)2).
* وعن يارس اخلادم قال: » قال عيل بن موسى الرضا×: ال تشد الرحال 
إىل شء من القبور إال إىل قبورنا، أال وإيّن مقتوٌل بالسم ظلاًم ومدفوٌن يف موضع 

غربة، فمن شّد َرْحله إىل زياريت استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه«)3).
عىل  منها  وقوعها،  بزمن  متعّلقة  نفسها  يف  مستحّبة  أسفار  توجد  كذلك 

سبيل املثال:
1ـ السفر يوم السبت أو الثالثاء، فقد جاء عن حفص بن غياث النخغي 
السبت، فلو أن حجرًا  أراد سفرا فليسافر يوم  عن أيب عبد اهلل× قال: »من 
عليه  تعذرت  ومن  مكانه،  اهلل إىل  لرده  السبت  يوم  يف  جبل  عن  زال 

)1)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 380، باب 24 من أبواب املزار 
وما يناسبه، ح 1.

)2)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 439، باب 41 من أبواب املزار 
وما يناسبه، ح 1.

)3)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 14، ص 562، باب 84 من أبواب املزار 
وما يناسبه، ح 1.
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احلديد  الذي أالن اهلل فيه  اليوم  فإنه  الثالثاء  يوم  فليلتمس طلبها  احلوائج 
لداود×«)1). 

2ـ السفر يوم اخلميس، فقد روى عبد اهلل بن سليامن عن أيب جعفر× 
االستمرارّية  تفيد  و)كان(  اخلميس«)2)  يوم  يسافر  اهلل‘  رسول  »كان  قال: 
وكون هذا الفعل من دأب الرسول‘ وديدنه، وبام أّن قوله‘ وفعله وتقريره 

حّجة، فال يقّل هذا الفعل عن إفادة املحبوبّية عنده تعاىل، بل واالستحباب.

القسم الرابع: األسفار المكروهة

وهذه األسفار بعکس األسفار املستحّبة املتقّدمة من حيث احلکم، فهي 
مبغوضة عند املوىل تبارك وتعاىل لکن ليس كراهة شديدة إىل حّد احلرمة، وقد 
هنى الشارع عنها وحکم الفقهاء بکراهتها بنفسها بغّض النظر عن الغاية منها، 

وهي عىل سبيل املثال:
1ـ السفر يوم اجلمعة بعد طلوع الفجر إىل حنی الزوال، وترتفع الکراهة 

بعد الزوال فقد قال تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾)3).

الفقيه  ذكر  فقد  استحباهبا،  عىل  بناًء  العيد  بصالة  اإلتيان  قبل  السفر  2ـ 
احللبي+ يف الکايف يف الفقه: )وال جيوز السفر قبل صالة العيد الواجبة ويکره 

قبل املسنونة()4).

)1)  الصدوق، ابن بابوبه، حمّمد بن عيل بن احلسنی، كتاب من ال حيرضه الفقيه، ج 2، ص 266.
)2)  املصدر السابق نفسه.

)3)  سورة اجلمعة: 10.
)4)  احللبي، أبو الصالح تقي بن نجم، الکايف يف الفقه، ص 155.
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3ـ السفر من بداية شهر رمضان إىل يوم الثالث والعرشين منه، كام ذكر 
الفقهاء يف رسائلهم العملّية، فقد ذكر املحقق اليزدي+ يف العروة: )الظاهر 
كراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن يميض ثالثة وعرشون يومًا إال فی حّج 

أو عمرة أو مال خياف تلفه أو أخ خياف هالكه()1).
عيل  عن  جاء  فقد  الشهر،  من  أربعاء  آخر  أو  اإلثننی  يوم  يف  السفر  4ـ 
ُأريد  إيّن  أّنه قال: »جاء رجل إىل أخي موسى بن جعفر× فقال:  بن جعفر 
يوم  له: ومل خترج  فقال  االثنني  يوم  قال:  قال: ومتى خترج؟  فادع يل،  اخلروج 
االثنني؟ قال: اطلب فيه الربكة ألَّن رسول اهلل‘ ولد يوم االثنني، قال: كذبوا 
ولد رسول اهلل‘ يوم اجلمعة، وما من يوم أعظم شؤمًا من يوم االثنني يوم 
مات فيه رسول اهلل‘، وانقطع فيه وحي السامء، وظلمنا فيه حّقنا، أال أّدلك 
َن اهلل لداود فيه احلديد، فقال الرجل: بىل، جعلت فداك،  عىل يوم سهل لني أالاٰ

فقال: اخرج يوم الثالثاء«)2).
5ـ السفر والقمر يف برج العقرب، فقد جاء عن اإلمام الصادق×: »من 

سافر أو تزّوج والقمر يف العقرب مل يَر احلسنى«)3).
6ـ السفر وحده من دون صاحب يصحبه، فقد جاء يف الروايات النهي 
عن ذلك ولعن صاحبها ومحلها الفقهاء عىل الکراهة، فقد جاء يف احلديث عن 

)1)  الطباطبائي اليزدي، السيد حممد كاظم، العروة الوثقی فيام تعّم به البلوی، ج 3، ص 625، 
مسألة 5.

)2)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 11، ص 352، باب 4 من أبواب آداب 
السفر إلی احلّج وغريه، ح 3.

)3)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 11، ص 367، باب 11 من أبواب آداب 
السفر إلی احلّج وغريه، ح 1.
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اإلمام موسى الکاظم÷ يف وصّية النبّي‘ ألمري املؤمننی×: »ال خترج يف 
سفر وحدك، فإّن الشيطان مع الواحد، وهو من اإلثنني أبعد«)1)، وعنه× قال: 
»لعن رسول اهلل‘ ثالثة: اآلكل زاده وحده، والنائم يف بيت وحده، والراكب 
»أال  اهلل‘:  رسول  قال  قال:  الصادق×  اإلمام  وعن  وحده«)2)،  الفالة  يف 
أنّبئكم برّش الناس؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: من سافر وحده ومنع رفده 

وضب عبده«)3).
التجارة، فقد جاء يف رواية حمّمد بن  البحر وخاّصًة ألجل  السفر يف  7ـ 
مسلم عن أحد الصادقنی÷: »كان يكره أيب ركوب البحر للتجارة«)4). وأّما 

السفر يف الرّب للتجارة فهو من األسفار املباحة كام سيأيت.
التکليفّية  الکراهة  ترتفع  الرضورة  حال  يف  أّنه  حمّله  يف  الفقهاء  وذكر 
فيها عىل  بقدرها ويقترص  تقّدر  املکروهة، والرضورة  كاّفة هذه األسفار  عن 
مقدارها. وأّما تبعات هذا السفر التکوينّية للذي يريد السفر ـ بناء عىل بقائها 
رغم ارتفاع األثر التکليفي ـ فيمکن دفعها بالتصّدق قبل ذلك والقيام بام جاء 
العصمة والطهارة ^. فقد  بيت  أذكار وأعامل وردت يف روايات أهل  من 
رواية  ويف  شئت«)5)،  يوم  أّي  »تصّدق واخرج  الصادق×:  اإلمام  عن  جاء 

)1)  احلّر العاميل، حمّمد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج 11، ص 410، باب 30 من أبواب آداب 
السفر إلی احلّج وغريه، ح 5.

)2)  املصدر السابق نفسه، ح 7.

)3)  املصدر السابق نفسه، ح 4.
)4)  املصدر السابق نفسه، ج 11، ص 453، باب 60 من أبواب آداب السفر إلی احلّج وغريه، 

ح 1.
)5)  املصدر السابق نفسه، ج 11، ص 375، باب 15 من أبواب آداب السفر إلی احلّج وغريه، 

ح 1.
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األَيام  من  يشء  يف  السفر  عبداهلل×:»أيکره  أليَب  قلت  قال:  عثامن  بن  مّحاد 
املکروهة مثل األَربعاء وغريه؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا 

لك، واقرأ آية الکريس واحتجم إذا بدا لك«)1).

القسم الخامس: األسفار المباحة

اإلباحة  حکم  هو  عام  بشکل  اإلنسان  أفعال  يف  األصل  الشارع  جعل 
فيه  اإللزامّية  األحکام  من  حکم  عىل  الدليل  دّل  ما  إال  األخّص)2)  باملعنى 
كاحلرمة أو الوجوب أو الرتخيصّية كالکراهة أو االستحباب. وكّل سفر ال 
تنطبق عليه الضوابط املذكورة يف أقسام األسفار األربعة املتقّدمة يکون مباحًا 

بحسب األصل.
وقد ُذكر من األسفار املباحة عىل سبيل املثال ما ييل:

األثار  بعض  ملشاهدة  كالسفر  وللتنّزه،  وللرتفيه  للسياحة  السفر  1ـ 
واألماكن اجلميلة والسياحّية يف خمتلف األماكن.

2ـ السفر يف الرّب للتجارة، حيث ورد النهي عن السفر يف البحر للتجارة، 
وجواز السفر يف الرّب، ومحل النهي يف األول عىل الکراهة وبقي السفر يف الرّب 

عىل اإلباحة.
بنی  الکالم  وقع  فقد  التجارة،  أو  عياله  قوت  لتأمنی  للصيد  السفر  3ـ 

)1)  املصدر السابق نفسه، ج 11، ص 375، باب 15 من أبواب آداب السفر إلی احلّج وغريه، 
ح 2.

اإللزام  يقابل  الذي  وهو  األعّم  باملعنى  املباح  مها:  للمباح  اصطالحنی  األصولّيون  ذكر    (2(
فيشمل االستحباب والکراهة واملباح باملعنى األخّص، واملباح باملعنى األخّص وهو متساوي 

الطرفنی من املحبوبّية واملبغوضّية.
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الفقهاء يف كون السفر للصيد هلوًا وبطرًا إّما أّنه حمّرٌم وإّما أّنه مکروٌه من دون 
سائغ  سفر  فهو  العيال  قوت  لتأمنی  للصيد  السفر  وأّما  ثانوي.  أمر  عروض 
سفر  بحکم  فيکون  للتجارة،  الصيد  كان  وإذا  املباحات،  يف  ويندرج  شعًا 
التجارة إن كان يف الرّب يکون مباحًا، وإن كان يف البحر يکون مکروهًا بحسب 

فتاوى الفقهاء العظام. 

الخاتمة

النت�اجئ

* السفر واهلجرة كالمها يفيدان االنتقال من مکان إىل مکان لکن السفر 
أعّم مطلقًا من اهلجرة، فاهلجرة هي االنقطاع من مکان إىل مکان آخر، وهي 
انتقاالً وقطعًا للمسافة، لکن اهلجرة  تفيد  املبدأ واألساس كالسفر  من حيث 
تفيد اإلقامة الدائمة والطويلة بخالف السفر فهو يفيد جمّرد االنتقال وال حيتاج 

معه إىل إقامة.
* اإلنسان منذ وجوده عىل األرض كان حمّبًا للسفر واالنتقال بحثًا عن 

املعرفة وبدافع حّب االستطالع وبحثًا عن الکأل واملاء واالستقرار واألمان.
أقسام  التکليفّية إىل مخسة  تنقسامن بحسب األحکام  أو اهلجرة  السفر   *

بذاهتا.
* األسفار الواجبة كالسفر للتبليغ واهلداية من األسفار العظيمة يف الدين 
اإلسالمي ملا فيها من نرش للدين وهداية الناس وتعليمهم أحکام دينهم التي 

يف نجاهتم يف احلياة اآلخرة.
* كذلك من األسفار الواجبة والتي رّبام يغفل عنها املغرتبون هي وجوب 
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دينه  إقامة شعائر  املسلم من  يتمّکن  التي ال  البالد  أو  الکفر  بالد  اهلجرة من 
هناك بل وشعائر مذهبه. فاهلجرة واجبة عليه للعودة إىل بالد يتمّکن فيها من 

إقامة هذه الشعائر.
باليمنی والعهد  بالَعَرض أي  السفر يکون واجبًا لکن  * يوجد نوع من 
والنذر، وهي تفيد إلزام اإلنسان لنفسه شعًا بغّض النظر عن كون السفر يف 
نفسه واجبًا أو غري ذلك، نعم، ال يصّح وال ينعقد هکذا يمنی أو عهد أو نذر 

عىل أمٍر مرجوح فضاًل عن كونه حمّرمًا.
* يوجد نوع من السفر يکون واجبًا بالوجوب املقّدمي والوجوب الغريي 
تبعًا للواجب النفيس الذي ال يکون إال يف السفر. وبناًء عىل متامّية الوجوب 
لفعل  السفر  يکون  فکام  التکليفّية،  األحکام  مجيع  ذلك  عىل  يرتّتب  املقّدمي 
مستحّبًا،  يکون  مستحّب  لفعل  السفر  كذلك  عليه،  ويثاب  واجبًا  الواجب 
والسفر لفعل أمر مباح يکون مباحًا، والسفر لفعل حراٍم يکون حرامًا والسفر 

لفعل مکروٍه يکون مکروهًا.
* من األسفار املحّرمة: التعّرب بعد اهلجرة وسفر املعصية، أّما التعّرب 
بعد اهلجرة فهو السفر إىل البالد التي ينقص فيها دين املرء املسلم وعياله فضاًل 
العديد من  الدين واالرتداد، ويرتّتب عليه  ـ عن  باهلل  والعياذ  ـ  عن عودهتم 
أثرهًا  يصبح  حتى  األيام  مرور  مع  تظهر  التي  واالجتامعّية  الفردّية  املخاطر 
شيئًا عظياًميصعب حّله. وينبغي مالحظة التفريق بنی هذا السفر املحّرم الذي 
أي  املتقّدم  الواجب  السفر  وبنی  إرادته  وعند  السفر  قبل  موضوعه  يتحّقق 
يف  املکّلف  كون  بعد  موضوعه  يتحّقق  الذي  الکفر  بالد  من  اهلجرة  وجوب 

تلك البالد مع عدم التمّکن من القيام بشعائر اإلسالم واإليامن.
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* يطلق سفر املعصية عىل نوعنی من السفر: إّما إذا كان سفره بنفسه حمّرمًا 
كام لو سافر هربًا من اجلهاد الواجب، وإّما إذا كان يقصد بسفره فعل احلرام 
سافر  لو  كام  جائزًا  ذاته  بحد  سفره  كان  لو  حتى  الواجب  ترك  أو  واملعصية 

قاصدًا ارتکاب املحّرم يف مركز فسق وفجور.
* توجد أنواع من السفر يکون فيها السفر مستحّبًا وأمّهها السفر لزيارة 

النبي‘ وأهل بيته ^ وتوجد أسفار مستحّبة مرتبطة بزمان السفر.
الفقهاء يف  السفر مکروهًا وذكرها  فيها  السفر يکون  أنواع من  * توجد 
كتبهم، كالسفر يوم اجلمعة بعد طلوع الفجر إىل حنی الزوال، والسفر والربج 
يف العقرب وغريها، ويمکن دفع تبعات إيقاع هذه األسفار يف هذه األوقات 

بالتصّدق وقراءة بعض األذكار أو األدعية.
* يکون السفر يف غري ما تقّدم من األسفار سفرًا مباحًا باملعنى األخص، 
باخليار  واملکّلف  املقّدس،  الشارع  لدى  واملبغوضّية  املحبوبّية  تساوي  بمعنى 

يف ذلك، كالسفر للتنّزه والسياحة والسفر للصيد لتأمنی قوت عياله وغريها.
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المصادر

* القرآن الکريم.
بن  عيّل  بن  احلسن  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الطائفة،  شيخ  الّطويس،  األمايل،  1ـ 

احلسن، حتقيق: مؤّسسة البعثة، الطبعة األوىل، دار الثقافة، 1414 ه. 
أيب  الشيخ  املحّققنی،  فخر  القواعد،  إشکاالت  شح  يف  الفوائد  إيضاح  2ـ 
عليه  وعلق  نمقه  احليل،  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  بن  حممد  طالب 
پناه  عيل  والشيخ  الکرماين  املوسوي  حسنی  السيد  طبعه:  عىل  وأشف 
األوىل، مؤسسة  الطبعة  الربوجردي،  الرحيم  عبد  والشيخ  االشتهاردي 

اسامعيليان، 1389ه ش.
3ـ بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، العالمة املجليس، حمّمد 
باقر بن حمّمد تقي، حتقيق: السّيد إبراهيم امليانجي، حمّمد الباقر البهبودي، 
ـ  1403ه  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املصححة،  الثالثة  الطبعة 

1983م. 
ونرش:  حتقيق  املوسوي،  اهلل  روح  السّيد  اخلميني،  اإلمام  الوسيلة،  حترير  4ـ 
مطبعة  األوىل،  الطبعة  اخلميني+،  اإلمام  آثار  ونرش  تنظيم  مؤّسسة 

مؤّسسة العروج، قم، 1434 ه.
ِالشيُخ  العاميل،  احلّر  الرشيعة،  مسائل  إىل حتصيل  الشيعة  تفصيل وسائل  5ـ 
اث، بإشاف:  حمّمد بن احلسن، حتقيق: مؤّسسة آل البيِت^ إلحياء الرتُّ
البيِت^ إلحياء  آل  الطبعة األوىل، مؤّسسة  السّيد حمّمد رضا اجلاليل، 

اث، بريوت، 1424 ه.  الرتُّ
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حسن،  حمّمد  الشيخ  النجفي،  اإلسالم،  شائع  شح  يف  الکالم  جواهر  6ـ 
حتقيق وتعلّيق: الشيخ عباس القوچاين، الطبعة السابعة، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، 1981 م.
7ـ دروس ىف علم االصول، الشهيد الصدر، السّيد حمّمد باقر، حتقيق: مؤّسسة 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسنی، الطبعة األوىل، مؤّسسة النرش 

اإلسالمي، قم، 1412 ه.
املريزا  حوايش  مع  املوسوي،  القاسم  أبو  السّيد  اخلوئي،  النجاة،  رصاط  8ـ 
عايص  الدين  مفيد  موسى  الشيخ  وتصحيح:  حتقيق  التربيزي،  جواد 

العاميل، الطبعة األوىل، مکتب نرش املنتخب، قم 1416 ه.
السيد حممد كاظم  اليزدي،   ،) البلوی) املحيشيّٰ به  تعّم  فيام  الوثقی  العروة  9ـ 
األوىل،  الطبعة  السبزواري،  أمحد حمسني  الطباطبائي، حتقيق وتصحيح: 

دار انتشارات إسالمي، قم، 1419 ه.
اآلداب،  مطبعة  باقر،  حمّمد  السيد  الصدر،  الشهيد  الواضحة،  الفتاوى  10ـ 

النجف األشف.
السيد  املصطفوي،  وموردًا(،  ومدركًا  معنًا  فقهّية  قاعدة  )مائة  القواعد  11ـ 
الطبعة  املدّرسنی،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  كاظم،  حمّمد 

العاشة،مؤّسسة النرش اإلسالمي، قم، 1436 ه.
رضا  املحقق:  نجم،  بن  تقّي  الّصالح  أيب  احللبي،  الفقه،  يف  الکايف  12ـ 

االستادي، مکتبة اإلمام أمري املؤمننی×.
13ـ كتاب املکاسب، الشيخ األعظم، األنصاري، الشيخ مرتىض، حتقيق: جلنة 
حتقيق تراث الشيخ األعظم+، جممع الفکر اإلسالمي، مطبعة شيعت، 
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الطبعة الثانية والعرشون، قم، 1437 ه.
عيل  بن  حمّمد  جعفر  أيب  الصدوق،  الشيخ  الفقيه،  حيرضه  ال  من  كتاب  14ـ 
الطبعة  الغّفاري،  القّمي، حتقيق وتعليق: عيل أكرب  بابويه  بن  بن احلسنی 

الثانية، مجاعة املدّرسنی يف احلوزة العلمية، قم، 1404 ه.
15ـ كفاية األصول، اآلخوند اخلراساين، الشيخ حمّمد كاظم، حتقيق: الشيخ 
قم،  الثامنة،  الطبعة  اإلسالمي،  الفکر  جممع  الناش:  املحمودي،  جمتبى 

1438 ه..
16ـ كفاية األصول، األخوند اخلراساين، الشيخ حمّمد كاظم، حتقيق: مؤّسسة 

اث، قّم، الطبعة السابعة، 1431 ه. آل البيِت ^ إلحياء الرتُّ
السّيد جواد  الدين، حمّمد أمنی ،  زين  البحراين،  البرصي  التقوى ،  17ـ كلمة 

الوداعي ، الطبعة الثالثة، قم، 1413 ه.
18ـ املبسوط يف فقه اإلمامّية، الّطويس، حمّمد بن احلسن، حاشية: حمّمد تقي 

كشفي، حتقيق: حمّمد باقر هببودي، املکتبة املرتضوّية، هتران، 1387 ه.
19ـ املسائل املنتخبة، السيستاين، السّيد عيّل احلسيني، مکتب سامحته، الطبعة 

الرابعة عرش، 1431 ه.
20ـ املصباح املنري، الفّيومي املقرى، أمحد بن حممد بن عيل، املحقق: يوسف 

الشيخ حممد، الناش: املکتبة العرصّية، الطبعة الثانية، 1418 ه.
الکالنرتي  األنصاري(،  األعظم  الشيخ  )تقريرات  األنظار  مطارح  21ـ 
شيعت،  مطبعة  اإلسالمي،  الفکر  جممع  القاسم،  أبو  املريزا  الطهراين، 

الطبعة األوىل، قم، 1425 ه.
22ـ منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، العالمة احليّل، مجال الدين أيب منصور 
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البحوث  الفقه يف جممع  املطهر، حتقيق: قسم  بن عيل  بن يوسف  احلسن 
اإلسالمية، أستان مقّدس رضوي.

23ـ منهاج الصاحلنی ، التربيزي، املريزا جواد بن عيّل، جممع اإلمام املهدي#، 
الطبعة األوىل، قم، 1426 ه.

اإلمام  مدرسة  وحيد ،  حسنی  الشيخ  اخلراساين،  الصاحلنی ،  منهاج  24ـ 
الباقر× ، الطبعة اخلامسة، قم، 1428 ه.

25ـ منهاج الصاحلنی،  اخلوئي، السّيد أبو القاسم املوسوي ، نرش مدينة العلم ، 
قم، 1410 ه.

اهلل  أية  مکتب  احلسيني،  عيّل  السّيد  السيستاين،  الصاحلنی ،  منهاج  26ـ 
السيستاين، الطبعة اخلامسة، قم، 1417 ه.

27ـ منهاج الصاحلنی ، الطباطبائي احلکيم، السّيد حمّمد سعيد،  دار الصفوة ، 
بريوت، 1415 ه.

28ـ منهاج الصاحلنی، الفّياض، الشيخ حمّمد إسحاق، مکتب سامحته، مطبعة 
أمري، قم.

29ـ موسوعة اإلمام اخلوئي،  اخلوئي، السّيد أبو القاسم املوسوي ، مؤسسة 
اخلوئي اإلسالمّية، الطبعة السادسة، قم، 1437 ه.

30ـ امليزان يف تفسري القرآن، العالمة الطباطبائي، السّيد حمّمد حسنی، الطبعة 
اخلامسة، دفرت انتشارات اسالمي التابعة جلامعة املدّرسنی، قم، 1417ه. 
اإلمام  مکتبة  مرتىض،  شاه  بن  حمسن  حمّمد  الکاشاين،  الفيض  الوايف،  31ـ 

عيّل×، أصفهان، 1406 ه.
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جواز اليمني بغري اهلل

السید عباس الصنديد

يتعرض البحث إىل اليمنی بغري اهلل والتي تقع لتأكيد إخبار احلالف برشط 
التکليفي ومن جهة حکمها  فيها من جهة حکمها  أ يکون صادقا، والبحث 
أي  كالکفارة،  الوضعية  األحکام  من  غريه  يف  ال  القضاء  بحث  يف  الوضعي 
االستصحاب  دليل  البحث  فيعرض  وعدمه،  القضاء  يف  نفوذها  عن  يبحث 
الشبهة  يف  جيري  وهل  ووضعية،  تکليفية  جهة  من  منه  يستفاد  وماذا  أوالً، 

احلکمية أو ال.
عىل  الدالة  األخبار  طوائف  ثم  املسألة  يف  العلامء  أقوال  إىل  يعرض  ثم 
جواز التکليفي واجلواز الوضعي وما يعارضها، فتکون النتيجة هي تعارضها 

وبعدها ننظر مقتىض قواعد التعارض.
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مقدمة

ملا وصلنا يف الدرس إىل هذا البحث وراجعت كلامت األعالم يف املسألة 
البيت^ وجدت اضطراًبا ووتشويًشا،  أهل  بأدلتها من روايات  ومقارنتها 
يفّصل  مل  بينام  ووضعي،  تکليفي  بحکمنی:  ناطًقا  الروايات  ظاهر  كان  فقد 
مل  أنه  إال  القسمنی،  هذين  إىل  املسألة  فّصل  وبعضهم  الطريقة،  هبذه  األعالم 
أرتب  أن  فأحببت  التکليفي،  من  الوضعي  احلکم  الدالة عىل  الروايات  يفرز 
كلامت األعالم عىل أساس األدلة الروائية، وال جديد يف املقام فکل ما لدينا 

هو من فاضل موائدهم. 

مبادئ تصورية

1. معنى اليمني: هو احللف والقسم واإليالء فکلها مرتادفات، هذا هو 
املعنى اللغوي والشارع مل يتدخل يف معنى اليمنی، ولکن قد يقال بانرصاف 
يف  الشارع  تدّخل  فهل  الشارع،  كلامت  يف  باهلل  اليمنی  خصوص  إىل  اليمنی 

متعلقه أي يف املحلوف به أم ال؟ فهذا ما سيکون الکالم عنه. 
الثالثة أهنا تشرتك يف  النذر والعهد: نالحظ يف هذه  اليمني عن  فرق   .2
اإلستيثاق والربط املحکم أي أن كالم املتکلم يقبل النقض يف أي وقت ولکن 
مع جميء أحد هذه الثالثة يکون الکالم حمکاًم ال ينتقض وهو ملِزم للمتکلم 
بيشء ما، ونالحظ أيًضا أهنا تفرتق عن بعضها، فاليمنی تکتسب الربط املحکم 
خالل  من  ذلك  يکتسب  والنذر  عظيم،  بيشء  املتکلم  كالم  ربط  خالل  من 

إشغال الذمة بيشٍء هلل، والعهد أقرب إىل النذر. 
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3. أقسام اليمني عىل أساس االنعقاد وعدمه:
هزاًل  تصدر  بل  جًدا،  اليمنی  هبا  ُيقصد  ال  التي  وهي  اللغو:  يمني   .1

كقوهلم: ال واهلل وبىل واهلل. 
2. يمني املناشدة: وهي املقرتنة بالطلب حلّث املطلوب منه عىل االستجابة 

للطلب كقوهلم: أناشدك باهلل أن تفعل كذا.  
للواقع،  مطابق  بأنه  املتکلم  كالم  لتأكيد  تقع  ما  وهي  التأكيد:  يمني   .3
وهي إما أن تؤكد إخبار املتکلم عن يشء ما كقوله: واهلل هذا املال يل، أو تؤكد 

انشاءه كقوله: واهلل ألصومّن غًدا. 

حترير محل الزناع
ليس الکالم عن يمنی اللغو فهي ال تسمى يمينًا، إال للفظها أما من حيث 

املعنى فلم ُيقصد هبا احللف جًدا، وقد رخص اهلل تعاىل فيها ﴿ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾)1) وُفرس)2) تعقيد األيامن 

بإضامر اليشء يف النفس فيحلف عليه، فتکون هذه اليمنی مقصودة جًدا، وأما 
اللغو فهو احللف بغري قصد، واملؤاخذة ثابتة عىل خصوص املعقودة جًدا ال 
اللغوية، وليس الکالم عن يمنی املناشدة فهي أيًضا ليست يمينًا وال أثر هلا)3) 

فال نبحثها هنا، فالبحث خمتص بيمنی التأكيد.
وليس الکالم أيًضا عن يمنی التأكيد املؤكدة إلنشاء املتکلم، بل الکالم 
بغريه،  أو  تعاىل  باهلل  حلًفا  تکون  أن  إما  وهي  للخرب،  املؤكدة  باليمنی  خمتص 

)1)  املائدة 89. 
)2)  جممع البيان ج3 ص407 ـ 408. 

)3)  مستند الشيعة ج17 ص474. 
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وعىل االثننی هي إما صادقة أو كاذبة، وال اشکال عند الفقهاء يف عدم حرمة 
ېئ  ېئ  ېئ  ﴿ۈئ  تعاىل  لقوله  مکروًها  كان  وإن  صادًقا  باهلل  احللف 
ىئ﴾)1) والنهي فيها بإطالقه يشمل اليمنی الصادقة، وهو حممول عىل 
الکراهة إما بقرينة بعض األخبار املفرسة لآلية)2) املفيدة للکراهة أو باجلمع بنی 
اآلية وبنی ما دّل عىل جواز اليمنی باهلل)3)، كام أنه ال اشکال يف حرمة احللف 
باهلل تعاىل كاذًبا، فهي اليمنی الغموس)4) وهي من الکبائر، وكذلك ال إشکال 

يف حرمة اليمنی بغري اهلل إن كانت كاذبة ألهنا كذب. 
وإنام وقع الکالم يف جواز احللف بغري اهلل صادًقا كاحللف بالنبي والکعبة 
والتوراة من حيث احلکم التکليفي فهل جيوز ذلك أم ال؟ ومن حيث احلکم 
الوضعي يف خصوص القضاء )بحسب حمل بحثنا( فهل يکفي يف اليمنی أن 
إًذا يف  تکون بغري اهلل أم ال؟ وهل يشمل ذلك املسلم وغريه أم ال؟ فالکالم 

هاتنی اجلهتنی. 

تأسيس األصل في المسألة

األصل العملي
أما من ناحية احلکم التکليفي فإن الشك يف حرمة احللف بغري اهلل شك يف 
التکليف وهو جمرى للرباءة، وأما من ناحية احلکم الوضعي فإن الشك هنا يف 

)1)  البقرة 224. 
)2)  الکايف ج14 ص748. 

)3)  املصدر نفسه. 
املنري  املصباح  النار.  ُيغمس يف  أن  )4)  سميت غموًسا ألهنا تغمس صاحبها يف اإلثم ويستحق 

ص453. 
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نفوذ القضاء بعد احللف بغري اهلل وجيري فيه استصحاب عدم النفوذ.
وهل هذا استصحاب يف شبهة حکمية أو موضوعية؟

اجلواب: استصحاب يف شبهة حکمية، فإن هذا الشك وإن كان ظاهره 
الشك يف أن هذا الکالم هو يمنی شعية أو ال، ولکن حقيقته الشك يف حکمها؛ 
إذ إن مرجعه إىل شك القايض يف اجلعل أي أنه بعد هذه اليمنی يشك: هل أن 
اهلل جعل عليه وجوب احلکم للحالف أم ال؟ وحينئٍذ جيري فيه استصحاب 

عدم اجلعل، فال تکون هذه اليمنی طريًقا لنفوذ القضاء. 
قد يقال: عىل هذا تصبح املسألة مبنائية، فمن ال يرى جريان االستصحاب 
يف الشبهات احلکمية كالسيد اخلوئي تبًعا للمحقق النراقي ال يمکنه التمسك 

هبذا األصل لنفي نفوذ القضاء هبذه اليمنی. 
ُذكر  ملا  هنا  باالستصحاب  التمسك  لو فرضنا عدم صحة  أوال:  فنقول: 
قليل  قبل  نذكر  مل  املشکوك، ونحن  اجلعل  لنفي  بالرباءة  التمسك  فباإلمکان 
واحد  مشکوك  عىل  اجتامعهام  حال  يف  ألنه  االستصحاب؛  مع  الرباءة  دليل 
يقول األصوليون بأن دليل االستصحاب حاكم عىل دليل الرباءة ومقّدم عليه 

حتى لو اتفقا يف النتيجة، والتفصيل يف حمله)1).
ثانًيا: حتى عىل املبنى املذكور فإن االستصحاب جاٍر يف املقام، ألن النکتة 
يف عدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلکمية أنه استصحاب لعدم اجلعل 
فيتعارض االستصحابان ويتساقطان، وهذه  قباله استصحاب للمجعول  ويف 
النکتة منتفية هنا فال يوجد جمعول ثابت حتى ُيستصحب أي ال يوجد عندنا يقنی 
سابق بوجوب احلکم ونشك يف ارتفاعه، وحينئٍذ يتم استصحاب عدم اجلعل 

)1)  انظر مثال بحوث يف علم األصول ج5 ص72 فام بعد. 
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بال معارض، نعم من يقول بأن أدلة االستصحاب منرصفة أصاًل عن الشبهات 
احلکمية)1) ال يسعه التمسك باالستصحاب يف الشبهات احلکمية مطلًقا. 

وقد تقول: األصل من جهة املنکر هو جواز احللف بغري اهلل، ألن املنکر 
هو من يکون معه األصل، ومقتىض حجية أصله هو حکم احلاكم له بال حتليف 
أصاًل، هذا هو مقتىض القاعدة، ولکن قد دّل الدليل املنفصل عىل لزوم حتليف 
املنکر فشککنا يف داللة هذا املقينِّد بنی األقل )مطلق احللف( واألكثر )احللف 
باهلل( واذا دار املقيد املنفصل بينهام اقُترص عىل األقل وجرت الرباءة عن األكثر، 

فتثبت كفاية احللف بغري اهلل.
فنقول)2): املفهوم عرًفا من دليل حتليف املنکر أن احلجة القضائية إما هي 
اليمنی أوـ  عىل األقلـ  تکون اليمنی جزء احلجة، وعليه: القدر املتيقن من هذه 
احلجة هي املشتملة عىل يمنی باهلل، أما اليمنی بغريه فُيشك يف أهنا حجة قضائية 
أو ال، ومع الشك يف نفوذ القضاء هبا ُيستصحب عدم النفوذ، وبعبارة أخرى: 
اليمنی باهلل إما هي احلجة أو جزء احلجة وليست شًطا خارًجا عنها حتى ُينفى 

باالستصحاب أو الرباءة عند الشك فيه. 

األصل اللفظي

هل يوجد عموم لفظي ينقح احلکم يف املقام؟ 
اجلواب: أما يف احلکم التکليفي فلم أظفر له بعموم، وما يأيت فهي أدلة 
خاصة كام ستعرف إن شاء اهلل، وأما يف احلکم الوضعي فلم يذكر األعالم ما 

يدل عىل البطالن، واقترصوا عىل ذكر ما يدل عىل نفوذ اليمنی بغري اهلل:

)1)  كام ُنسب لألخبارينی وللسيدين اجلليلنی الشبريي الزنجاين واملددي. 
)2)  القضاء يف الفقه االسالمي ص689. 
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األول)1): ما دّل عىل جواز الصلح وعىل وجوب الوفاء بالرشط يدل عىل 
جواز اليمنی بغري اهلل، وتقريبه: لو تصالح املدعي مع املنکر عىل أن املنکر إن 
حلف بالتوراة مثاًل ألسقط املدعي حقه، وحلف املنکر فإن احلق يسقط، وكام 
لو قبل املدعي بإسقاط حقه برشط أن حيلف املنکر بالعباس× مثاًل، وحلف 
عند  واملؤمنون  املسلمنی)2)  بنی  الصلح  جواز  عىل  دّل  ملا  احلق،  سقط  املنکر 

شوطهم)3). 
وفيه: أن أدلة الصلح ونحوها ليست يف مقام بيان حتليل ما تتعلق به حتى 
إذا ما تعلقت باليمنی بغري اهلل دلت عىل جوازه، وبعبارة أخرى: هي ليست يف 
مقام بيان رفع األحکام األولية عن موضوعاهتا، بقرينة ما يف ذيل بعض أخبار 
الصلح: إال صلًحا أحل حراًما أو حرم حالاًل، وعليه: اذا حلف املنکر بغري 
اهلل مل يدل الصلح عىل نفوذ هذا احللف بل البد من البحث عن احلکم األويل 

للحلف بغري اهلل ثم يأيت الکالم عن تعلق الصلح به أو ال. 
الثاين)4): ما دل عىل القضاء باأليامن كقول اإلمام الصادق× يف صحيحة 
بريد بن معاوية: »احلقوق كلها البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه إال 
يف الدم خاصة«)5)، واليمنی مطلقة فيها فتدل بإطالقها عىل نفوذ احللف بغري 

اهلل. 

)1)  جواهر الکالم ج40 ص227. 
)2)  الکايف ج10 ص368، ج14 ص653، ومن ال حيرضه الفقيه ج3 ص32. 

)3)  هتذيب األحکام ج7 ص371. 
)4)  مباين تکملة املنهاج من موسوعة السيد اخلوئي ج41 ص32. 

)5)  الکايف ج14 ص510. 



174

ج
ز ا
 ا 
ي
يم
 ال
راغ
 

وفيه: أن اخلرب ليس يف مقام البيان من جهة متعلق اليمنی بل هو يف مقام 
بيان تعداد مواضع البينة واليمنی بقرينة االستثناء. 

عن  خالد  بن  سليامن  صحيحة  يف  باهلل  التحليف  عىل  دل  ما  الثالث)1): 
َيا  َفَقاَل:  ِه،  َربِّ َنبِّيًا ِمَن األَْنبَِياِء َشَكا إىِلاٰ  »َأنَّ   :× أيب عبداهلل×: يِف ِكَتاِب َعيِلٍّ
، َكْيَف َأْقيِض فِياَم مَلْ َأْشَهْد َومَلْ َأَر؟ َقاَل: َفَأْوَحى اهلل إَِلْيِه: َأِن اْحُكْم َبْينَُهْم  َربِّ

ْفُهْم بِِه«)2).  بِكَِتايِب، َوَأِضْفُهْم إىَِل اْسِمي، َفَحلِّ
وفيه: أن هذا وإن دل عىل التحليف باهلل إال أنه ال داللة فيه عىل املنع من 

احللف بغري اهلل، والنزاع ليس إال يف الثاين!! 
يمکن  اهلل  بغري  احللف  نفوذ  عىل  لفظي  عموم  يوجد  ال  أنه  واحلاصل 

الرجوع إليه عند تعارض األخبار. 

حتقيق املسألة

: األقوال في المسألة أولاً

1. احلرمة تکليًفا والبطالن وضًعا: قاله العالمة يف التحرير)3)، وهو أشهر 
األقوال كام يف املستند، بل قيل بأنه مقتىض اإلمجاعات املنقولة)4). 

2. كاألول غري أن احلرمة التکليفية ختتص بمورد الدعوى، أما يف غريها 
فالتوقف: الشهيدان األول والثاين)5).

)1)  أسس القضاء والشهادة ص196، القضاء يف الفقه اإلسالمي ص689. 
)2)  الکايف ج14 ص658. 

)3)  حترير املسائل ج5 ص164. 
)4)  مستند الشيعة ج17 ص472. 

)5)  الدروس ج2 ص96، الروضة البهية ج2 ص94. 
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3. اجلواز تکليًفا والبطالن وضًعا: اختاره صاحب العروة)1). 
يکون  أن  إال  وضًعا  عليه  املحلوف  أداء  وجوب  مع  تکليًفا  احلرمة   .4

املحلوف عليه باطاًل: اختاره الشيخ املفيد)2). 
5. الکراهة تکليًفا والصحة وضًعا: ُيستفاد من عبارات الشيخ الطويس)3).
وهناك عبارات أخرى لبعض األعالم ال تبنی احلکمنی كعبارة صاحب 
اجلواهر حيث اختار اجلواز تکليًفا)4) ومل يظهر يل احلکم الوضعي عنده، وعبارة 

املحقق يف الرشائع إذ محلها يف املسالك عىل البطالن الوضعي باخلصوص)5). 

ا: أدلة المسألة  ثانياً

أما األخبار الدالة عىل احلکم التکليفي فهي عىل طوائف: 

الطائفة األوىل: ما دل عىل احلرمة:
َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن  اْبِن  َأبِيِه َعِن  إِْبَراِهيَم َعْن  ْبِن  َيْعُقوَب َعْن َعيِلنِّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ  .1
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: ُقْلُت أِليَِب َجْعَفرٍ × َقْوُل اهللِ ﴿ ڳ ڳ ڳ﴾  مَحَّاٍد َعْن حُمَمَّ
﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ َوَما َأْشَبَه َذلَِك ـ َفَقاَل »إِنَّ هللِ َأْن ُيْقِسَم ِمْن َخْلِقِه باَِم َشاَء 

ْلِقِه َأْن ُيْقِسُموا إاِلَّ بِِه)6). ـ َوَلْيَس خِلَ
ُد ْبُن َعيِلنِّ ْبِن احلَُسنْیِ بِإِْسنَاِدِه َعْن ُشَعْيِب ْبِن َواِقٍد َعِن احلَُسنْیِ ْبِن  2. حُمَمَّ
ُه هَنَى َأْن حَيِْلَف  ‘ يِف َحِديِث امَلنَاِهي َأنَّ اِدِق×َعْن آَباِئِه َعِن النَّبِينِّ َزْيٍد َعِن الصَّ

)1)  ملحق العروة الوثقى ص700 ـ 703. 
)2)  املقنعة ص558. 

)3)  املبسوط ج6 ص191 ـ 192، وج8 ص205. 
)4)  جواهر الکالم ج40 ص228. 

)5)  مسالك األفهام ج13 ص473. 
)6)  الکايف ج14 ص748. 
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ُجُل بَِغرْيِ اهللِ ـ َوَقاَل َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اهللِ َفَلْيَس ِمَن اهللِ يِف يَشْ ٍء)1). الرَّ
َك)2).  3. َقاَل رسول اهلل‘: »َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اهللِ َفَقْد َكَفَر َوَأرْشَ

 ، ُعَمرْيٍ َأيِب  اْبِن  َعِن  َأبِيِه،  َعْن  إِْبَراِهيَم،  ْبُن  َعيِلُّ  عن  يعقوب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ  .4
ُجُل إاِلَّ  َعْن مَحَّاٍد، َعِن احلََلبِينِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ×، َقاَل: »اَل َأرىاٰ َأْن حَيْلَِف الرَّ
ُه ِمْن َقْوِل َأْهِل اجَلاِهلِيَِّة، َوَلْو َحَلَف  ُجِل: اَل َبْل َشانِئَِك)3) َفإِنَّ ا َقْوُل  الرَّ باهللِ، َفَأمَّ
اَم  ُجِل: َيا َهَياْه َوَيا َهنَاْه َفإِنَّ ا َقْوُل الرَّ َك احَلْلُف باهللِ؛ َفَأمَّ َذا َوَأْشَباِهِه َلرُتِ ُجُل هِباٰ الرَّ
اَم  َوَقْوُلُه اَلَهاُه، َفإِنَّ ا َقْوُلُه: َلَعْمُر اهللِ  لَِك لَِطَلِب االْسِم، َواَل َأرىاٰ بِِه َبْأسًا؛ َوَأمَّ ذاٰ

.(4(»ِلَِك باهلل ذاٰ
شعيب،  إىل  الصدوق  طريق  لضعف  الثاين  عدا  ما  األسانيد  معتربة  وهي 
وشعيب نفسه جمهول، والثالث إلرساله، واألخبار ظاهرة يف احلرمة التکليفية وإن 
كان يف النفس يشء من داللة الثاين عىل احلرمة بل حُيتمل يف قوله‘: »ليس من اهلل 
يف شء« الداللة عىل البطالن، بتقريب أن نسبة احللف إىل اهلل دالة عىل مرشوعيته، 
ونفي النسبة دال عىل عدم مرشوعيته، وعدم املرشوعية مساوق للبطالن، وإن مل 
يدل عىل البطالن فيدل ال أقل عىل عدم احلرمة إذ عدم املرشوعية أعم من احلرمة، 

وقد نّص الشيخ حممد تقي املجليس عىل عدم داللته عىل احلرمة)5). 
وقد محل املحقق االشتياين اخلرب األخري عىل الکراهة بقرينة قوله×: ال 

)1)  من ال حيرضه الفقيه ج4 ص3. 
)2)  عوايل اللئايل ج1 ص262. 

صحاح  لك.  أبا  ال  قوهلم  عن  كناية  وهي  السکيت:  ابن  قال  ملبغضك،  أي  لشانئك  أبا  ال    (3(
اجلوهري ج1 ص57. 

)4)  الکايف ج14 ص748. 
)5)  روضة املتقنی ج9 ص349. 
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به  يراد  اخبار  االمام  من  التعبري  هذا  فإن  الکراهة  وجه  يل  يظهر  ومل  أرى)1)، 
النهي، واحلرمة أقرب إىل النهي من الکراهة، وحُيتاج يف الداللة عىل الکراهة 
إىل قرينة، ومع عدمها ينرصف النهي إىل احلرمة، ولعل وجه الکراهة عنده هو 
أن نسبة اإلمام هذا الکالم إىل نفسه دال عىل أنه ينزه نفسه عن هذا احللف، 

والتنزيه دال عىل الکراهة، واهلل العامل. 
ولکن هذا التوجيه مناقش صغرى وكربى: 

ال  غريه  إىل  احللف  نسبة  التنزيه(:  عىل  الکالم  هذا  )داللة  الصغرى  أما 
أن  أحب  ال  مثاًل:  لقال  نفسه  تنزيه  مقام  يف  كان  فلو  نفسه،  ينزه  أنه  تناسب 

أحلف بغري اهلل. 
وأما الکربى )التنزيه دال عىل الکراهة(: فمن الواضح أن التنزيه ال خيتص 
باملکروهات بل يشمل املحرمات، إذ ال ريب يف صحة قولنا: فالن نزيه، اذا 

ترك املحرمات. 
بينه وبنی بقية األخبار  ثم اذا محلنا اخلرب األخري عىل الکراهة لزم اجلمع 
من  ولکن  مکروًها،  اهلل  بغري  احللف  فيکون  أيًضا،  الکراهة  عىل  بحملها 
الکراهة، ولکن ال مانع من  الثاين عىل  الکفر والرشك يف اخلرب  الصعب محل 

ذلك ألنك عرفت أن سنده )اخلرب الثاين( ضعيف ومل ينجرب بعمل املشهور. 

الطائفة الثانية: ما دل عىل اجلواز:
َعْن  حَيَْيى  ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  اجلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  إِْدِريَس  ْبُن  َأمْحَُد   .1
ينِّ َقاَل: ُقْلُت أِليَِب احلََسِن× ُجِعْلُت فَِداَك َقْد َعَرْفَت اْنِقَطاِعي  َأيِب َجِريٍر الُقمنِّ
إىَِل َأبِيَك ُثمَّ إَِلْيَك ُثمَّ َحَلْفُت َلُه َوَحقنِّ َرُسوِل اهللِ‘ َوَحقنِّ ُفاَلٍن َوُفاَلٍن َحتَّى 

)1)  كتاب القضاء ج1 ص440. 
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يِن بِِه إىَِل َأَحٍد ِمَن النَّاِس َوَسالُتُه َعْن َأبِيِه  ُرُج ِمننِّي َما خُتْرِبُ ُه اَل خَيْ اْنَتَهْيُت إَِلْيِه بَِأنَّ
َأَحيٌّ ُهَو َأْو َمينٌِّت َفَقاَل َقْد َواهللِ َماَت)1).

ِد ْبِن  مَّ 2. عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد)2) َعْن َمْرَوِك ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن حمَُ
ٌة ِمْن  َضا× بُِخَراَساَن ـ َوِعنَْدُه ِعدَّ ، َقاَل: ُكنُْت َقاِئاًم َعىٰل َرْأِس الرنِّ ينِّ َزْيٍد الطَّرَبِ
َبنِي َهاِشٍم َوفِيِهْم إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى ْبِن ِعيَسى الَعبَّايِسُّ ـ َفَقاَل: »َيا إِْسَحاُق، 
َقَراَبتِي ِمْن َرُسوِل  َلنَا، اَلَو  َنْزُعُم َأنَّ النَّاَس َعبِيٌد  ا  إِنَّ َيُقوُلوَن:  َبَلَغنِي َأنَّ النَّاَس 

 .(3( اهللِ‘ َما ُقْلُتُه َقطُّ
عن  ُمْسِلٍم  ْبِن  الَعِزيِز  َعْبِد  َعْن  َرَفَعُه،  الَعاَلِء&  ْبُن  الَقاِسُم  ٍد  حُمَمَّ َأُبو   .3
الرضا× يف حديث طويل يف صفة االمام إىل أن قال×: »َفَهْل َيْقِدُروَن َعىلاٰ 
ْوا ـ َوَبْيِت  ُموَنُه؟ َتَعدَّ َفِة َفُيَقدِّ ِذِه الصِّ َذا َفَيْخَتاُروَنُه؟ َأْو َيُكوُن خُمَْتاُرُهْم هِباٰ ِمْثِل هاٰ

ُْم اَل َيْعَلُموَن)4).  ، َوَنَبُذوا كَِتاَب اهللِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأنَّ اهللِ ـ احَلقَّ
واخلرب األول معترب السند دون األخريين فالثاين ضعيف السند والثالث 
احلر  احتمل  وقد  اهلل،  بغري  احللف  جواز  يف  ظاهرة  الطائفة  وهذه  مرسل)5)، 
العاميل أن جواز احللف بغري اهلل خمتص باالمام)6)، ولکن يندفع هذا االحتامل 

)1)  الکايف ج2 ص274. 
)2)  وزاد احلر العاميل عن عيل بن احلکم، وهو سهو ألن راوي كتاب مروك هو أمحد بن حممد بن 

عيسى بال واسطة عن مروك كام ُذكر يف حتقيق الکايف ط دار احلديث. 
)3)  الکايف ج1 ص459. 
  . )4)  الکايف ج1 ص502

)5)  االشکال يف اخلرب الثاين يف حممد بن زيد الطربي فلم يوثق أو يضعف، وال شاهد عىل انجبار 
املفيد يف  الشيخ إال يف األمايل وكذا  إذ مل يروه الصدوق، ومل يروه  سند اخلرب بعمل املشهور 
األمايل، وليس الطربي من املعاريف إذ ليس له إال روايتان، فال أدري ملاذا عرّب املريزا التربيزي 

عن هذا اخلرب باملعترب !!. انظر أسس القضاء والشهادة ص198. 
)6)  وسائل الشيعة ج23 ص263 ح10. 



179

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

بأن احلالف يف اخلرب األول هو الراوي ولو كان فعله حمرًما لنهاه االمام عنه.
ومقتىض اجلمع بنی األخبار أن حُتمل هذه عىل الکراهة مجًعا مع ما دل عىل 

احلرمة.
وإضافة إىل هذه األخبار قد استدل مجع من متأخري املتأخرين عىل عدم 
حرمة احللف بغري اهلل بسرية املترشعة القطعية التي هي قرينة لبية متنع من محل 

األخبار عىل احلرمة. 
زمان  عن  متأخرة  سرية  فهي  قطعية  كانت  إن  السرية  هذه  أوال:  وفيه: 
النص، وال حجية للسرية إال املتصلة بزمان النص، ثم إنه من غري املعلوم كوهنا 
قطعية زمن النص بل أسئلة الرواة تکشف عن كوهنا مسألة مشکوكة عندهم. 
وهذه  املعصوم،  عنها  ردع  اذا  دلياًل  تصلح  ال  النص  زمن  السرية  ثانًيا: 
األخبار كافية يف الردع، وليست السرية )إن وجدت( مستحکمة حتى نحتاج 
إىل أخبار كثرية تردع عنها، بل تکفي األخبار التي بأيدينا للردع، وحينئٍذ البد 

من الرجوع إىل األخبار والنظر يف داللتها. 
واحلاصل أن احلکم التکليفي يف احللف بغري اهلل هو الکراهة. 

وأما األخبار الدالة عىل احلکم الوضعي أي نفوذ اليمنی يف القضاء فهي 
عىل قسمنی:

القسم األول: ما دل على عدم اجلواز، وهي طائفتان:

الطائفة األولى: ما دل على عدم جواز تحليف أحٍد إل باهلل:

ِد ْبِن َخالٍِد، َعْن ُعْثاَمَن ْبِن ِعيسٰى،  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا، َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ 1. ِعدَّ
َعْن َساَمَعَة َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ×، َقاَل: َسالُتُه: َهْل َيْصُلُح أِلََحٍد َأْن حُيِْلَف َأَحدًا 
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حُيْلَِف  َأْن  أِلََحٍد  َيْصُلُح  »اَل  َقاَل:  بِآهِلَتِِهْم؟  َوامَلُجوِس  َوالنََّصارٰى  الَيُهوِد  ِمَن 
 .(1(»َِأَحدًا إاِلَّ باهلل

2. َعْن احلسنی بن سعيد، َعِن النَّرْضِ ْبِن ُسَوْيٍد، َعِن الَقاِسِم ْبِن ُسَلْياَمَن، َعْن 
اٍح امَلَداِئنِينِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ×، َقاَل: »اَل حُيَْلْف بَِغرْيِ اهللِ. َوَقاَل: الَيُهوِديُّ  َجرَّ

 .(2(»ِلُِفوُهْم إاِلَّ باهلل ايِنُّ َوامَلُجويِسُّ اَلحُتْ َوالنَّرْصَ
وجراح  بن سليامن  بالقاسم  والثاين ضعيف  السند،  معترب  واخلرب األول 
بأن اخلربين ال يشمالن  يقال  الداللة فقد  يوثقا، وأما من حيث  املدائني فلم 
غري امللينی املذكورين فيهام، وذلك ألهنم )امللينی( القدر املتيقن من اخلربين، 

والقدر املتيقن يف مقام التخاطب مانع من اإلطالق. 
وهذا صحيح عىل مثل مبنى صاحب الکفاية، ولکنه يف خصوص اخلرب 
األول، أما الثاين فظاهر املقطع الثاين منه أهنا مجلة مستقلة وليست صاحلة ملنع 
اطالق اجلملة األوىل، نعم هناك سياق مشرتك بنی اجلملتنی وهي أهنام يف مقام 

ذكر احلکم القضائي ال أكثر.
إن قلت: اذا كانت اجلملة األوىل مطلقة فبإطالقها تشمل امللينی فال وجه 

إلعادة ذكرهم، وهذا كاشف عن عدم اطالقها. 
قلنا: بل يوجد وجه لتخصيصهم بالذكر وهو التأكيد عىل الفرد الذي هو 

حمل الشك. 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز تحليف المليين إل باهلل:

ٍد، َعِن احلَُسنْیِ ْبِن َسِعيٍد، َعِن النَّرْضِ ْبِن  ُد ْبُن حَيْيٰى، َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ 1. حُمَمَّ

)1)  الکايف ج14 ص752. 
)2)  املصدر نفسه ص754. 
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ُسَوْيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسامِلٍ، َعْن ُسَلْياَمَن ْبِن َخالٍِد َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ ×، َقاَل: »اَل 
ايِنُّ َواَل امَلُجويِسُّ بَِغرْيِ اهللِ؛ إِنَّ اهلل َيُقوُل: َفاْحُكْم  حُيَْلُف الَيُهوِديُّ َواَل النَّرْصَ

َبْينَُهْم باِماٰ َأْنَزَل اهلل«)1).
 ، َعِن احلََلبِينِّ مَحَّاٍد،  َعْن   ، ُعَمرْيٍ َأيِب  اْبِن  َعِن  َأبِيِه،  َعْن  إِْبَراِهيَم،  ْبُن  َعيِلُّ   .2
لُِفوُهْم إاِلَّ  َقاَل َسالُت َأَبا َعْبِد اهللِ × َعْن َأْهِل املَِلِل ُيْسَتْحَلُفوَن؟ َفَقاَل: »اَل حُتْ

.(2(»ِباهلل
واخلربان معتربا السند. 

القسم الثاين: ما دل على اجلواز، وهي طائفتان:

الطائفة األولى: ما دل على تحليف أهل كل دين بما يستحلفون به:

َقاَل  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  الَعاَلُء  بإسناده إىل  1. حممد بن عيل بن احلسنی 
ٍن باَِم َيْسَتْحِلُفوَن)3). َسالُتُه َعِن األَْحَکاِم َفَقاَل جَيُوُز َعىَل ُكلنِّ َدينِّ

وهو معترب السند، وإضامر حممد بن مسلم ال يرض كام هو معلوم.

الطائفة الثانية: ما دل على تحليف الكتابيين بالتوراة والكنائس وبيوت 
النيران:

1. َعْن احلسنی بن سعيد َعِن النَّرْضِ ْبِن ُسَوْيٍد َواْبِن َأيِب َنْجَراَن مَجِيعًا َعْن 
 × ِد ْبِن َقْيٍس َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر×َيُقوُل »َقَض َعيِلٌّ َعاِصِم ْبِن مُحَْيٍد َعْن حُمَمَّ
تِِه«))). فِيَمِن اْسَتْحَلَف َرُجاًل ِمْن َأْهِل الكَِتاِب بَِيِمنِي َصرْبٍ َأْن َيْسَتْحلَِف بِكَِتابِِه َوِملَّ

)1)  الکايف ج14 ص753. 
)2)  املصدر نفسه ص752. 

)3)  من ال حيرضه الفقيه ج3 ص375. 
)4)  هتذيب األحکام ج8 ص279. 
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2. احلسن بن ظريف عن احلسنی بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا× 
بيوت  يف  واملجوس  وكنائسهم  بيعهم  يف  واليهود  النصارى  يستحلف  كان 

نرياهنم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمنی)1( .
ويف اخلرب األخري اذا فهمنا )يف( بمعنى الباء فهو دال عىل املطلوب وإال 

فال. 
معارضة  فهي  القضاء،  اهلل يف  بغري  احللف  نفوذ  دالة عىل  األخبار  وهذه 
ملا دل عىل عدم النفوذ إال باهلل، وعليه: فهل التعارض بينها مستقر أم يمکن 

اجلمع بينها؟ 
أواًل: ال تعارض بنی األخبار بالنسبة للمسلم إذ إن أخبار عدم اجلواز إما 
املسلم،  هلا يشمل  اجلواز ال اطالق  بامللينی، وأخبار  أو ختتص  املسلم  تشمل 
تعارض  وقع  وإنام  اهلل،  بغري  املسلم  يمنی  القضاء  يف  ينفذ  ال  حال  كل  فعىل 

اجلواز وعدمه يف امللينی، فالکالم يف األخبار من هذه اجلهة. 
ثانيا: وجوه اجلمع بنی األخبار: 

ذكر السيد اخلوئي أن النسبة بينها اطالق وتقييد فإن ما دل عىل املنع من 
احللف بغري اهلل يشمل حلف امللينی بام يستحلفون به يف دينهم وغريه، وما دل 
عىل جواز حتليفهم دل عىل حتليفهم بام يعتقدونه، فرُتفع اليد عن املطلق فيکون 

املنع من احللف بغري اهلل خمتًصا بام لو حلفوا بام ليس يف دينهم)2). 
وُأشکل عليه بأنه ال يناسب تعليل صحيحة سليامن بن خالد )استشهاده× 
باآلية: وأن احکم بينهم بام أنزل اهلل( بل ال يناسب مجيع روايات عدم اجلواز 

)1)  قرب االسناد ج1 ص42. 
)2)  مباين تکملة املنهاج من املوسوعة ج41 ص32. 



183

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

ألهنا ليست مطلقة بل هي ناظرة إىل ما جرت عادهتم عىل احللف به، ومحلها 
عىل خصوص ما ليس من دينهم ليس عرفًيا)1). 

ويؤيد عدم صحة تقييدها أن لسان بعضها لسان حرص أي ال جيوز احللف 
إال باهلل، وهذا اللسان آٍب عن التقييد.

وذكر السيد اخلوئي وجًها آخر للجمع وهو أن ما دل عىل نفوذ احللف 
بغري اهلل نص يف النفوذ، وما دل عىل عدم نفوذه ظاهر يف عدم النفوذ، فرُتفع 
اليد عن الظاهر وحُيمل عىل الکراهة التکليفية فُيکره للقايض أن حيلفهم بغري 

اهلل)2). 
وهذا أيًضا يالحظ عليه:

فکلها  املطلوب  عىل  الداللة  يف  بينها  فرق  ال  إذ  األخبار  يناسب  ال   .1
ظاهرة الداللة، واذا اعُترب بعضها نًصا يف املطلوب فإن البعض اآلخر ال يقرص 

عن النصوصية يف املطلوب أيًضا. 
2. الروايات الدالة عىل عدم النفوذ إما أن تکون ظاهرة يف احلکم التکليفي 
هذه  إذ  للجمع،  داعي  فال  أصاًل  معارضة  تقع  ال  األول  وعىل  الوضعي،  أو 
عىل  دالة  الروايات  وتلك  كراهة  أو  حرمة  تکليفي  حکم  عىل  دالة  الروايات 
حکم وضعي وال تنايف بنی االثننی فقد يکون احللف حمرًما ولکنه نافذ وضًعا 
كام يف الظهار، وعىل الثاين كيف يکون النص قرينة عىل رصف ظاهر الروايات 

من احلکم الوضعي إىل التکليفي؟! 
وعليه فإن الروايات متعارضة فيام بينها تعارًضا مستقًرا.

)1)  القضاء يف الفقه اإلسالمي ص687. 
)2)  مباين تکملة املنهاج من املوسوعة ج41 ص32.
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ومقتىض التعارض املستقر أن نرى املرجحات: 
1. موافقة الكتاب وخمالفة العامة: قد يقال بأن أخبار عدم صحة احللف 
إال باهلل خمالفة للکتاب مثل قوله تعاىل ﴿ٱ ٻ﴾)1) ونحوها من اآليات 

الدالة عىل احللف بغري اهلل.
وفيه: قلنا أن هذه اآليات ناظرة إىل احلکم التکليفي وأنه جيوز هلل احللف 
بام يشاء وليس خللقه أن حيلفوا إال به، وكالمنا عن احلکم الوضعي ففرق بنی 

املقامنی، فال تکون هذه األخبار خمالفة للکتاب. 
أما العامة فال ينفذ احللف بغري اهلل عندهم)2) وحينئٍذ ترجح روايات نفوذ 
احللف بغري اهلل، وطبًعا رجحان تلك األخبار ال يعني أن روايات عدم نفوذ 
احللف بغري اهلل صدرت تقية، بل ترجيح هذه عىل تلك تعبًدا، أما لو أحرزنا أن 
الروايات املوافقة للعامة صدرت تقية ملا وصلنا إىل التعارض، بل كانت هذه 

الطائفة ساقطة عن احلجية منذ البداية. 
الروائية أي تعدد طرق اخلرب يف مقابل  بالشهرة: واملراد هبا  الرتجيح   .2
الشهرة العملية التي جترب ضعف سند اخلرب، ومل يتضح أن طائفة من األخبار 

أشهر من غريها، بل أسانيد مجيع األخبار متقاربة. 
نذهب  وحينئٍذ  تتساقط،  األخبار  فإن  مرجح  بال  التعارض  استقر  ولو 
نفوذ  أنه ال يوجد عموم أي ال دليل عىل  تقدم  للعمومات إن وجدت، وقد 
العميل وقد  إال األصل  للمسألة  بغري اهلل، وحينئٍذ ال مرجع  باحللف  القضاء 

تقدم أنه يدل عىل عدم نفوذ القضاء باحللف بغري اهلل. 

)1)  الشمس 1. 
)2)  الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت^ ج2 ص113. 
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املصادر واملراجع

1. القرآن الکريم. 
2. احسايى، ابن ابى مجهور، حممد بن عىل، عوايل اللئايل العزيزية، 4 جلد، دار 

سيد الشهداء للنرش، قم ـ ايران، اول، 1405 ه  ق. 
3. اصفهانى، جملسى اول، حممد تقى، روضة املتقنی يف شح من ال حيرضه 
الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور، قم ـ ايران، دوم، 

1406 ه  ق.
ـ  ط  )لآلشتياين  القضاء  كتاب  جعفر،  بن  حسن  حممد  مريزا  آشتيانى،   .4
احلديثة(، 2 جلد، انتشارات زهري ـ كنگره عالمه آشتيانى+، قم ـ ايران، 

اول، 1425 ه  ق.
5. بغدادى، مفيد، حمّمد بن حممد بن نعامن عکربى، املقنعة )للشيخ املفيد(، در 
يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد&، قمـ  ايران، اول، 1413ه .ق.
6. تربيزى، جواد بن عىل، أسس القضاء والشهادة، در يك جلد، دفرت مؤلف، 

قم ـ ايران، اول، ه  ق.
جلد،  يك  در  اإلسالمي،  الفقه  يف  القضاء  حسينى،  كاظم  سيد  حائرى،   .7

جممع انديشه اسالمى، قم ـ ايران، اول، 1415 ه  ق. 
جلد،  يك  در  احلديثة(،  ـ  )ط  اإلسناد  قرب  جعفر،  بن  اهلل  عبد  محريى،   .8

مؤسسه آل البيت^، قم ـ ايران، اول، 1413 ه  ق. 
9. حىّل، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، حترير األحکام الرشعية 
عىل مذهب اإلمامية )ط ـ احلديثة(، 6 جلد، مؤسسه امام صادق×، قم 

ـ ايران، اول، 1420 ه  ق.
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يف  األحکام  قواعد  اسدى،  مطهر  بن  يوسف  بن  حسن  عالمه،  حىّل،   .10
معرفة احلالل واحلرام، 3 جلد، دفرت انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 

مدرسنی حوزه علميه قم، قم ـ ايران، اول، 1413 ه  ق.
11. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباين تکملة املنهاج، 2 جلد، مؤسسة 

إحياء آثار اإلمام اخلوئي ره، قم ـ ايران، اول، 1422 ه  ق.. 
)للشيخ  والشهادات  القضاء  انصارى،  امنی  حممد  بن  مرتىض  دزفوىل،   .12
اعظم  شيخ  بزرگداشت  جهانى  كنگره  جلد،  يك  در  األنصاري(، 

انصارى، قم ـ ايران، اول، 1415 ه  ق.
دار  جلد،   10 األحکام،  هتذيب  حسن،  بن  حممد  جعفر،  ابو  طوسى،   .13

الکتب اإلسالمية، هتران ـ ايران، چهارم، 1407 ه  ق.
14. طوسى، ابو جعفر، حممد بن حسن، املبسوط يف فقه اإلمامية، 8 جلد، 
املکتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، هترانـ  ايران، سوم، 1387ه .ق.
آل  مؤسسه  جلد،   30 الشيعة،  وسائل  حسن،  بن  حممد  حّر،  عامىل،   .15

البيت^، قم ـ ايران، اول، 1409 ه  ق.
16. عامىل، شهيد اول، حممد بن مکى، الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، 3 
جلد، دفرت انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسنی حوزه علميه قم، 

قم ـ ايران، دوم، 1417 ه  ق.
البهية يف شح اللمعة  17. عامىل، شهيد ثانى، زين الدين بن عىل، الروضة 
ى ـ كالنرت(،10 جلد، كتابفروشى داورى، قم ـ ايران،  الدمشقية )املحشيّٰ

اول، 1410 ه  ق. 
18. عامىل، شهيد ثانى، زين الدين بن عىل، مسالك األفهام إىل تنقيح شائع 
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اول،  ايران،  ـ  قم  اإلسالمية،  املعارف  مؤسسة  جلد،   15 اإلسالم، 
1413ه  ق.

الفقيه، 4 جلد،  بابويه، من ال حيرضه  بن  قّمى، صدوق، حمّمد بن عىل   .19
دفرت انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسنی حوزه علميه قم، قم ـ 

ايران، دوم، 1413 ه  ق.
20. كلينى، ابو جعفر، حممد بن يعقوب، الکايف )طـ  دار احلديث(، 15 جلد، 

دار احلديث للطباعة والنرش، قم ـ ايران، اول، 1429 ه  ق.
الکالم يف شح شائع  اجلواهر، حممد حسن، جواهر  21. نجفى، صاحب 
هفتم،  لبنان،  ـ  بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  جلد،   43 اإلسالم، 

1404 ه  ق. 
22. نراقى، موىل امحد بن حممد مهدى، مستند الشيعة يف أحکام الرشيعة، 19 

جلد، مؤسسه آل البيت^، قم ـ ايران، اول، 1415 ه  ق. 
جلد،   1 الوثقى،  العروة  تکملة  طباطبايى،  كاظم  حممد  سيد  يزدى،   .23

مؤسسه النرش االسالمي، قم ـ ايران، بنجم، 1434 ه  ق.





)بحوث أصولّية(

حجية خرب الواحد يف املوضوعات





حجية اخلرب الواحد يف املوضوعات

الشیخ محمدمهدي الکاظمي

قد اختلف الفقهاء يف حجية اخلرب الواحد يف املوضوعات فذهب املشهور 
إلی عدم حجيته بينام ذهب اآلخرون إلی حجيته يف اجلملة. والعمدة يف الدليل 
علی احلجية هو قيام السرية العقالئية علی العمل بإخبار الثقة يف املوضوعات. 
قد  املقابل  ويف  متعددة.  روايات  وجود  إلی  مضافا  املترشعة  سرية  ويؤيدها 
البينة  قيام  لزوم  ظاهرها  التي  الروايات  بعض  وهو  عنها  املانع  وجود  يدعی 
إلثبات املوضوعات. ولكنها ختتص بام إذا كان املوضوع من األمور اخلطرية 
أو األعراض والفروج وأما ماعدا ذلك فال دليل عليه.  القضاء  بأمر  املرتبطة 

فاحلق هو قبول قول الثقة يف املوضوعات غري اخلطرية.
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المقدمة:

متعددة  طرق  وهناك  موضوعاهتا.  ثبوت  عند  الرشعية  األحکام  تتنجز 
إقامة  ومنها  الوجداين،  العلم  منها  الرشعي:  احلکم  موضوع  ثبوت  إلحراز 
بإخبار  الرشعي  احلکم  موضوع  ثبوت  يف  الکالم  وقع  وقد  الرشعية.  البينة 

الواحد، فهل اخلرب الواحد حجة يف املوضوعات أم ال؟ 
أو  اليقنی  أوجب  إذا  املوضوعات  يف  حجة  الواحد  اخلرب  أن  يف  كالم  ال 
الشخيص  واإلطمئنان  ذاتية  حجيته  اليقنی  إن  حيث  الشخيص  اإلطمئنان 
ملحق به. فالکالم هو يف حجية قوله تعبدًا وإن مل يفد اإلطمئنان الشخيص بل 

أفاد اإلطمئنان النوعي. 
مسائل  إلی  الطهارة  أبواب  من  الفقه  يف  كثرية  مسائل  يف  الثمرة  وتظهر 
احلدود والديات. وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة وبام أن هناك كثريًا من 
املوضوعات الفقهية ال سبيل إلثباهتا إال عن طريق أخبار اآلحاد، فال بد من 

البحث حول هذه املسألة.
وال خيفی أن اإلخبار )مطلق اإلخبار( إما أن يکون إخبارًا عن حس وإما 
إحدی  إلی  ينتهي  إخبار  كل  احليس،  اإلخبار  من  واملراد  حدس  عن  يکون 
إعامل  إلی  املستند  اإلخبار  فهو  احلديس  اإلخبار  بخالف  الظاهرة،  احلواس 
الفکر والرأي)1). وحمل الکالم هو ما إذا كان اإلخبار عن حس وأما إذا كان 
اإلخبار حدسيًا فال شك يف عدم حجيته إال من باب رجوع اجلاهل إلی العامل 
ال من باب حجية خرب العدل. وأما إذا شککنا يف كون اإلخبار حسيًا أو حدسيًا 

)1)  السيد حممد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، ج1 ص 273.



193

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

فاألصل هو كون اإلخبار حسيًا)1). 
ثم إن حمل الکالم هو ما إذا يرتتب علی املوضوع حکاًم شعيًا وأما إخبار 
تستتبع عماًل  التي ال  العقائدية  أو  التارخيية  أو  التفسريية  الروايات  الثقة عن 

فهي خارجة عن حمّل الکالم، والبد من إفراد رسالة خاصة هبذا البحث. 

األقوال يف املسألة:
المشهور بين اإلمامية هو عدم حجية أخبار اآلحاد في الموضوعات.

ويف املقابل مال بعض الفقهاء إلی حجيته وإن اختلفوا يف سعة دائرهتا. 
فاحتمل العالمة احليل يف هناية اإلحکام وجوب التحّرز عن النجاسة مع إخبار 
الواحد  العدل  إلی حجية  بعينه)2). وذهب سالر  إناء  بنجاسة   الواحد  العدل 
القواعد  العالمة يف  الصوم)3). واستقرب  إلی  بالنسبة  يف هالل شهر رمضان 
وقال  كاماًل  حوالً  اللقطة  بتعريف  أخرب  إذا  الواحد  العدل  بقول  اإلكتفاء 
أقرب«)4)،  »األقرب،  العبارة:  هذه  علی  شحه  يف  الکرامة  مفتاح  صاحب 

)1)  وال خيفی أن هذا األصل العقالئي )كسائر األصول العقالئية( ليس أصال تعبديا بل قائم علی 
نکتة الکشف فبام أن الغالب يف األخبار التي من شأهنا إدراكها باحلس كوهنا بداعي اإلخبار عن 
حّس ال عن حدس يتحقق للخرب ظهور تصديقي سياقي يف كونه هبذا الداعي، فاملخرب حينام 
خُيرب عن يشء فمن شأنه إدراكه حسًا كموت زيٍد فکأنه خيرب: »أيّن أدركت حّسًا أن زيدًا مات«، 
فإذا كان هذا املخرب ثقة اعتمدنا علی ما يظهر من كالمه من أن إخباره إخبار حيس، فاحلسّية يف 
احلقيقة تثبت بضّم قانون حّجّية الظهور إىل حّجية خرب الثقة من دون أن تکون أصالة احلّس 
أصالً ثالثًا مستقاًل يف قبال أصالة الظهور وحّجّية خرب الثقة، فلو اكتنف الکالم بام يصلح للقرينّية 
عىل احلدس ويوجب اإلمجال سقط الدليل عىل حسّية اخلرب، كام يسقط لدى إقامة القرينة الفعلّية 

عىل احلدس. راجع مباحث األصول للشهيد الصدر، ج2 ص598.
)2)  العالمة احليل، هناية اإلحکام: كتاب الطهارة يف املاء املشتبه ج 1 ص252.

)3)  الشيخ حممد حسن النجفي، جواهر الکالم، ج16 ، ص: 362.
)4)  سيد جواد بن حممد احلسينى  العاميل، مفتاح الکرامة، ج 17 ص767.
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دون  من  اللقطة  ملکية  ادعی  إذا  الواحد  العدل  قول  قبول  مجاعة  واستقرب 
أن يصفها برشط حصول الظن من قوله)1). ومال صاحب احلدائق إلی ثبوت 
النجاسة بقول العدل الواحد)2). وقّوی كاشف الغطاء اإلكتفاء بشهادة العدل 

الواحد ولو أنثی إلثبات النسب)3).
قابل  غري  حيّسّ  أمر  عن  يکون  اإلخبار  أن  اهلمداين  املحقق  واشرتط 
قابلة  غري  حّسّية  مقّدمات  عن  ناشئا  يکون  حديّس  أمر  أو  عادة)4)  لالشتباه 
والسخاوة  كالشجاعة  آثارها،  من  املستکشفة  بامللکات  كاإلخبار  للخطأ، 
ونحومها)5). ونسب إلی املشهور ثبوت عدالة الراوي بإخبار عدل واحد بل 
ادعي عليه اإلمجاع)6). وقد ذكر يف املناهل ان جواز االعتامد يف العزل عىل إخبار 

ثقة مذهب مجاعة من اصحابنا املتأخرين)7).
حجية  إلی  التربيزي)9)  والشيخ  اخلوئي)8)  السيد  ذهب  املعارصين،  ومن 

إخبار الثقة الواحد يف املوضوعات بقول مطلق.

يف  األول  والشهيد   ،27 س  ص264   2 ج  األموال  لقطة  يف  الفقهاء:  تذكرة  يف  كالعالمة    (1(
يف  األفهام:  مسالك  يف  الثاين  والشهيد  ص89،   3 ج  اللقطة  تعريف  يف  الرشعية:  الدروس 
مسائل من أحکام اللقطة ج 12 ص552، واملحقق الثاين يف جامع املقاصد: يف أحکام اللقطة 

ج 6 ص185، والسيد جواد العاميل يف مفتاح الکرامة، ج17 ، ص:  845.
)2)  الشيخ يوسف البحراين، احلدائق النارضة، ج5 ص251.

)3)  الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء )ط القديمة( ص128.
)4)  احلاج آغا رضا اهلمداين، مصباح الفقيه، ج6 ص96 ـ 97.

)5)  احلاج آغا رضا اهلمداين، مصباح الفقيه ج9 ص377.
)6)  السيد حممد املجاهد، مفاتيح األصول، ص404.

)7)  السيد حممد املجاهد، املناهل، ص414.
)8)  السيد حممد كاظم اليزدي، العروة الوثقی املحشی ج1 ص96.

)9)  الشيخ جواد التربيزي، تنقيح مباين العروة ؛ كتاب الطهارة، ج1 ، ص:  427.
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وكيف كان؛ فيقع الکالم يف مقامنی: 
املقام األول: هل املقتيض حلجية اخلرب الواحد يف املوضوعات تام؟

املقام الثاين: علی فرض متامية املقتيض، فهل هناك مانع من ذلك أم ال؟

املقام األول؛ وجود املقتيض:

قد يقال إن املقتيض حلجية اخلرب الواحد يف املوضوعات تام. فهناك عدة 
أدلة يستظهر منها حجيته:

األول: السيرة العقالئية:

ال  فيقال  العقالئية،  بالسرية  التسمك  هو  العمدة(  )وهو  األول  الدليل 
شك أن سرية العقالء هو العمل بقول الثقة مطلقًا يف ما يرجع إلی معاشهم 
ومعادهم وحيث مل يردع عنها يف الرشيعة املقدسة فتکون حجة ممضاة من قبل 
السرية  أن  خيفی  وال  واألحکام.  املوضوعات  بنی  ذلك  يف  فرق  بال  الشارع 
العقالئية علی العمل بخرب الثقة ال العدل فال مدخلية لعدالة املخرب يف قبول 
قوله عند العقالء فاملهم عندهم أن إخباره يورث اإلطمئنان النوعي والنسبة 
بنی إخبار الثقة وإخبار العدل، عموم من وجه فقد يکون العدل ثقة وقد يکون 
لکثرة خطئه يف  إخباره  ثقة يف  العادل غري  العدل  يکون  الثقة غري عادل وقد 

حکايته.
وللمحقق النائيني عبارة نافعة يف املقام: »أّما طريقة العقالء: فهي عمدة 
أدلة الباب، بحيث لو فرض أّنه كان سبيل إىل املناقشة يف بقية األدلة فال سبيل 
إىل املناقشة يف الطريقة العقالئية القائمة عىل االعتامد بخرب الثقة واالتكال عليه 
يف حماوراهتم، بل عىل  ذلك يدور رحى نظامهم. ويمكن أن يكون ما ورد من 
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كلها  املتقدمة  الطوائف  من  الثقة  بخرب  العمل  جواز  لبيان  املتكفلة  األخبار 
إمضاء ملا عليه بناء العقالء وليست يف مقام تأسيس جواز العمل به، ملا تقدم من 
أّنه ليس للشارع يف تبليغ أو امره طريق خاص، بل طريق تبليغها هو الطريق 
له طريق خمرتع، وحال  يكون  أن  العرفية من دون  والعبيد  املوايل  بني  اجلاري 
اخلرب املوثوق به عند املوايل والعبيد حال العلم يف جواز الركون إليه واإللزام 
وااللتزام به يف مقام املخاصمة واملحاّجة«)1). فإنه وإن كان بصدد إثبات حجية 
اخلرب الواحد يف األحکام، ولکن ما ذكره من كيفية معاملة العقالء مع إخبار 

الثقة غري خمتص باإلخبار عن األحکام.
صدقة  بن  مسعدة  موثقة  أن  اإلستدالل،  هذا  علی  أورد  قد  ذلك،  ومع 
رادعة عنها)2) وسيجيء الکالم عنها ومدی داللتها عند التعرض إلی موانع 

األخذ باخلرب الواحد.

الدليل الثاني؛ ثبوت حجية الخبر الواحد في الموارد المختلفة:

إن هناك روايات متعددة تدل علی أن الشارع اعترب اخلرب الواحد يف إثبات 
املوضوع)3)، وهي علی طوائف:

األولی: الروايات التي تدل علی جواز التعويل يف الوقت علی أذان املؤذن:
ُه ِمْن  منها: صحيحة ُزَراَرَة َعْن َأيِب َجْعَفٍر× يِف َرُجٍل َصىلَّ الَغَداَة بَِلْيٍل َغرَّ

ُه َصىلَّ بَِلْيٍل َقاَل ُيِعيُد َصاَلَتُه. ْمُس َفُأْخرِبَ َأنَّ َذلَِك الَقَمُر وَناَم َحتَّى َطَلَعِت الشَّ

)1)  املحقق النائيني، فوائد األصول، ج3 ص 194 ـ 195
)2)  السيد حمسن احلکيم، مستمسک العروة الوثقی ج5 ص153 وج8 ص19.

)3)  الشيخ عبد النبي العراقي النجفي، املعامل الزلفی يف شح العروة الوثقی، ص409.
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ينِّ َقاَل ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اهلل× َأَخاُف َأْن  ِد ْبِن َخالٍِد الَقرْسِ ومنها: رواية حُمَمَّ
ننَِی)1). اَم َذلَِك َعىَل امُلَؤذنِّ ْمُس َفَقاَل إِنَّ َ َيْوَم اجلُُمَعِة َقْبَل َأْن َتُزوَل الشَّ ُنَصيلنِّ

األَْبَيِض  اخلَْيِط  َعِن  اهلل×  َعْبِد  َأَبا  َسالُت  َقاَل  احلََلبِينِّ  صحيحة  ومنها: 
ُن  ُيَؤذنِّ باَِلٌل  َقاَل وَكاَن  ْيِل؟  اللَّ ِمْن َسَواِد  النََّهاِر  َبَياُض  َفَقاَل  ِمَن اخلَْيِط األَْسَوِد 
َيْطُلُع  ِحنَی  باَِلٌل  ُن  وُيَؤذنِّ بَِلْيٍل  ُن  ُيَؤذنِّ َأْعَمى  وَكاَن  َمْکُتوٍم  ُأمنِّ  واْبُن   ‘ لِلنَّبِينِّ
َفَقْد  اَب  َ والرشَّ الطََّعاَم  َفَدُعوا  باَِلٍل  َصْوَت  َسِمْعُتْم  إَِذا   ‘ النَّبِيُّ َفَقاَل  الَفْجُر 

َأْصَبْحُتْم)2).
بل يمکن أن يقال إن املستفاد من بعض الروايات هو كفاية اإلطمئنان من 
اإلخبار ولو عن غري العادل )بناء علی عدم تأيت العدالة من املخالفنی( وذلك 
بأذان  اجلمعة  صّل  اهلل×:  عبد  أبو  يل  قال  قال:  املحاريب  ذريح  صحيحة  يف 

هؤالء فإهنم أشّد يشء مواظبة علی الوقت)3).
الثانية: ما دل علی إعتامد قول الثقة يف إسترباء اجلارية:

ي  ُجِل َيْشرَتِ منها: صحيحة حفص بن البخرتي َعْن َأيِب َعْبِد اهلل× يِف الرَّ
َيْأتَِيَها  بَِأْن  َبْأَس  َفاَل  بِِه  َوثَِق  إِْن  َفَقاَل  َأَطْأَها؟  مَلْ  إيِننِّ  َفَيُقوُل  َرُجٍل  ِمْن  األََمَة 

احلَِديَث)4).
ومنها: صحيحة عبد اهلل بن سنان َقاَل َسالُت َأَبا َعْبِد اهلل× ُقْلُت َأ َرَأْيَت 
إِْن  َقاَل  ُمنُْذ َطُهَرْت؟  َيَطْأَها  مَلْ  ُه  َأنَّ اْبَتاَع َجاِرَيًة وِهَي َطاِهٌر وَزَعَم َصاِحُبَها  إِِن 

)1)  الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 5 ص379 الباب 3 من أبواب األذان واإلقامة ح 3.
)2)  نفس املصدر، ج 10ص 111؛ الباب 42 من أبواب ح1.

)3)  نفس املصدر، ج 5 ص378 الباب 3 من أبواب األذان واإلقامة ح 1.
)4)  نفس املصدر، ج 18 ص260؛ الباب 11 من أبواب ح2.



198

اح
رص
 
الر
ت 
قد 

لرا
ف ا

ي
ا ا
عي
ق

ْظ اَل  َها وَقاَل إِنَّ األَْمَر َشِديٌد َفإِْن ُكنَْت اَل ُبدَّ َفاِعاًل َفَتَحفَّ َكاَن ِعنَْدَك َأِمينًا َفَمسَّ
ُتنِْزْل َعَلْيَها)1).

ثقة  لألمة(  البائع  )أي  البائع  كان  »إن  الرضوي:  الفقه  عن  ما  ومنها: 
املشرتي  استربأها  ثقة  يکن  مل  نکاحها من وقته، وإن  استربأها جاز  انه  وذكر 

بحيضة«)2).
و األصل وإن كان يقتيض عدم الوطي فال حيتاج اىل اإلسترباء، ولکن ملا 
كان ذلك غالبًا يف اإلماء كان ظاهر حاهلن كوهنن موطوءات، فلزم اإلسترباء، 

إال أن يکون البائع ثقة، بل الظاهر من الرواية أّن الوطي أمر مفروغ فيها.
ودعوی أن قبول قوله من جهة أنه صاحب اليد عليها وحجية قوله ال تدل 
علی حجية قول اخلرب الواحد مرفوضة بأن اإلعتامد علی اليد يف أمثال املقام 
والذي غلب عليها احلرمة، مشکل حيث إن األصل يف اإلماء كوهنا موطوءة 
إال من شذ منهن، وإال لوجب االعتامد عىل قول ذي اليد إذا مل يکن متهام، وال 
حيتاج اىل اعتبار الوثاقة كام يف غريها من موارد حجية قول ذي اليد، فإن عدم 

اإلهتام كاٍف فيها وال يعترب الوثاقة باخلصوص)3).
وقد يقال: إن الظاهر من قوله×: »إن كان عندك أمينًا« و»إن وثق به«، 
هو اشرتاط قبول قوله بحصول اإلطمئنان الشخيص من كالمه، فال تدل علی 
حجية اخلرب الواحد مطلقًا وإن مل حيصل منه إطمئنان شخيص. نعم إن الظاهر 
من رواية الفقه الرضوي »إن كان البائع ثقة« هو الوثاقة النوعية ال الشخصية 

)1)  نفس املصدر، ج 18 ص 261؛ الباب 11 من أبواب ح3. 
)2)  املحدث النوري، مستدرک الوسائل، ج2 ص 486.

)3)  نارص املکارم الشريازي، القواعد الفقهية، ج2 ص 88.
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ولکنها ضعيفة السند.
الثالثة: ما دلت علی أن إخبار الرجل بأن املرأة الفالنية له مسموع؛ ففي 
أو متتع هبا  أمة »جارية«  موثقة زرعة عن سامعة قال: سألته عن رجل تزوج 
فحدثه رجل ثقة أو غري ثقة فقال إن هذه امرأيت وليست يل بينة؟ فقال: إن كان 

ثقة فال يقرهبا وإن كان غري ثقة فال يقبل منه)1).
ٍر َعْن  الرابعة: ما دل علی إعتبار إخبار الثقة بالوصية فعن إِْسَحاَق ْبِن َعامَّ
َأيِب َعْبِد اهلل× َقاَل َسالُتُه َعْن َرُجٍل َكاَنْت َلُه ِعنِْدي َدَنانرُِي َوَكاَن َمِريضًا َفَقاَل 
َنانرِِي  الدَّ َبِقيََّة  َأِخي  وَأْعِط  ِدينَارًا  يَن  ِعرْشِ ُفاَلنًا  َفَأْعِط  َحَدٌث  يِب  َحَدَث  »إِْن  يِل: 
ُه َأَمَريِن َأْن َأُقوَل َلَك  َفاَمَت ومَل َأْشَهْد َمْوَتُه َفَأَتايِن َرُجٌل ُمْسلٌِم َصاِدٌق َفَقاَل يِل إِنَّ
ِة َدَنانرَِي اْقِسْمَها  ْق ِمنَْها بَِعرَشَ َنانرَِي الَّتِي َأَمْرُتَك َأْن َتْدَفَعَها إىَِل َأِخي َفَتَصدَّ اْنُظِر الدَّ
ِة  ِمنَْها بَِعرَشَ َق  َأْن َتَصدَّ َفَقاَل َأَرى  َيْعَلْم َأُخوُه َأنَّ ِعنِْدي َشْيئًا؟  يِف امُلْسلِِمنَي ومَلْ 

َدَنانرِي«)2).
اخلامسة: ما دّل علی عىل ثبوت عزل الوكيل يف مقام إبالغ العزل، ففي 
بِثَِقٍة  الَوَكاَلِة  َعِن  الَعْزُل  َيْبُلَغُه  َحتَّى  َثابَِتٌة  »والَوَكاَلُة  سامل:  بن  هشام  صحيحة 

ُغُه َأْو ُمَشاَفَهٍة بِالَعْزِل َعِن الَوَكاَلة«)3). ُيَبلِّ
وال خيفی أن الوثاقة يف هذه الروايات الثالثة األخرية غري ظاهرة يف الوثاقة 

الشخصية بل الظاهر وثاقة املخرب بقول مطلق.
وقد يستشکل علی اإلستدالل هبذه الطوائف أن غاية ما يثبت بذلك هو 

)1)  الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج20 ص261 الباب 23 من أبواب عقد النکاح.
)2)  نفس املصدر، ج 19 ص433؛ الباب 97 من أبواب الوصية ح1.

)3)  نفس املصدر، ج19 ص 162، الباب 2 من أبواب الوكالة،ح1.
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اعتبار خرب الثقة يف هذه املوارد خاصة، وال يمکن التعدي عنها اىل غريها.
يلغي  املتعددة  املوارد  يف  الواحد  احلکم  يری  عندما  العرف  إن  وفيه: 
الوكيل  عزل  أو  األمة  استرباء  أو  للوصية  أن  حيتمل  فال  عنها  اخلصوصية 
هذه  ضممنا  إذا  والسيام  الثقة.  بقول  واألخذ  التعبد  توجب  خصوصية 
الروايات إلی السرية العقالئية فيستکشف عرف املترشعة،أن هذه الروايات 
تطبيق وتأييد ملا هو املتعارف بنی العقالء من األخذ بقول الثقة وهو كام مر غري 

خمتص بمورد دون مورد. 
نعم احتمل املحقق اهلمداين كون الرجوع إلی قول الثقة يف اإلخبار عن 

الوقت من باب الرجوع إلی أهل اخلربة وإن كان إخباره عن حدس)1). 
بالقواعد  خبري  غري  الوقت  دخول  عن  املخرب  يکون  ّمًا  كثريا  إن  وفيه: 
البلد ورجوع  إبن  أنه  الرشعية من جهة  األوقات  اطلع علی  إنام  بل  الفلکية 
العرف إليه من هذا الباب ال أكثر من ذلك. فعندما يرجع إليه عرف املترشعة 
لإلطالع عن الوقت الرشعي ففي احلقيقة يريد منه أن خيربه عام رآه يف التقويم 

الرشعي ال أنه خيربه عن نتيجة ما توصل إليه يف القواعد الفلکية.

الدليل الثالث؛ مفهوم آية النبأ:

إن مفهوم قوله تعالی: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ 
جاء  فلو  بنبأ  الفاسق  جيئ  مل  إذا  والتوقف  التبنی  إنتفاء  هو   )6 )احلجرات: 
أ كان إخباره عن األحکام  املطلوب)2) سواء  التبنی وهو  فينتفي  بالنبأ  العادل 

)1)  احلاج آغا رضا اهلمداين، مصباح الفقيه ج9 ص378.
النراقي، عوائد  أمحد  املولی  املحرمة ص70؛  املتاجر  الغطاء، أحکام  الشيخ مهدي كاشف    (2(

األيام ص820؛ السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقيح ج1 ص320.
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أو عن املوضوعات وال سيام مورد اآلية هو اإلخبار عن املوضوعات، فالذي 
نزلت اآلية يف شأنه إنام أخرب عن منع بني املصطلق عن إعطاء الزكاة)1) وهو 

إخبار عن املوضوع ال احلکم.
وقد أورد علی اإلستدالل هبا بإيرادات متعددة نذكر أمّهها:

عىل  تدل  إنام  هلا  املفهوم  بثبوت  القول  عىل  الرشطية  القضية  إن  أوالً: 
عىل  احلکم  موضوع  حتقق  يف  دخيال  الرشط  يکن  مل  إذا  االنتفاء  عند  االنتفاء 
نحو إذا انتفى الرشط مل يبق موضوع للحکم أصال كام يف قوله إن رزقت ولدا 
فاختنه بل كان الرشط شطا للحکم فقط كام يف قوله إن جاءك زيد فأكرمه 
بانتفائه أم ال  ينتفي احلکم  انتفى فهل  إذا  ففي مثله يقع الکالم يف ان الرشط 
واحلال أّن اآلية الرشيفة من قبيل األول أي مسوقة لبيان حتقق املوضوع فإن 
الفاسق إن مل جيئ بالنبإ فال نبأ كي جيب التبنی عنه أم ال جيب فال مفهوم هلا أو 
التبنی  مفهومها السالبة بانتفاء املوضوع أي إن مل جيئ الفاسق بالنبإ فال جيب 

عنه لعدم املوضوع حينئذ وهو النبأ.
وتوهم أن عدم جمي ء الفاسق بالنبإ يشمل ما لو جاء العادل بالنبإ فال جيب 
التبنی عنه فيثبت املطلوب فاسد فإّن املفهوم عبارة عن انتفاء احلکم عند انتفاء 

الرشط عن املوضوع املذكور يف القضية ال عن املوضوع األجنبي)2).
أو  الرشط  جهة  من  اما  مفهوما  تدل  الرشيفة  اآلية  أن  سلمنا  انا  ثانيًا: 
الوصف عىل أن خرب العادل حجة مطلقا ولو مل يفد العلم ولکن التعليل بقوله 
تعاىل ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾  مما يدل منطوقا عىل 

)1)  العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار ج22 ص53.
)2)  الشيخ مرتضی األنصاري، فرائد االصول، ج 1 ص118.
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كان  ولو  بحجة  ليس  به  العمل  من  الندم  الوقوع يف  يؤمن  اّلذي ال  اخلرب  أن 
املخرب عادال والرتجيح للتعليل)1).

معارضًا  املفهوم  لکان  العدل  خرب  اعتبار  عىل  داللتها  تقدير  وعىل  ثالثًا: 
إثبات  طريق  حرص  فإّنه  صدقة  بن  مسعدة  رواية  من  املستفاد  باحلرص 
املوضوعات بالعلم أو البّينة، فال عربة بخرب الواحد فيها)2) وال يمکن تقييدها 
بمفهومها؛ ألن عطف خرب العدل عىل البينة مستهجن؛ ألنه من عطف اجلزء 
أنه  فيه)3). وكام ذكرنا  فإنه ال حمذور  املفهوم  اليد عن  الکل بخالف رفع  عىل 

سيأيت التعرض للروايات الظاهرة يف املنع عن العمل بخرب العدل الواحد.

الدليل الرابع؛ اعتبار قول المؤمن:

شأنه: جّل  كقوله  املؤمن:  بقول  األخذ  من  ورد  ما  علی  استدل)4)   وقد 
﴿ى ائ﴾ )التوبه:61( وكقوله‘)5): »املؤمن وحده حّجة«)6)، 
واألصل صيانة املسلم عن الکذب، ألّن األصل الصّحة يف أقواله وأفعاله، إذ 

ال منازع له)7).
ترد علی  قد  التي  النظر عن بعض اإلشکاالت  فمع غض  وكيف كان، 

)1)  نفس املصدر.
)2)  املريزا النائيني، كتاب الصالة، ج1 ص133.

)3)  املريزا جواد التربيزي، تنقيح مباين العروة ؛ كتاب الطهارة، ج1  ص 427.
)4)  املولی أمحد النراقي، عوائد األيام ص820.

املعامل  العراقي،  النبي  عبد  الشيخ  ص767؛  ج17  الکرامة،  مفتاح  العاميل،  جواد  السيد    (5(
الزلفی يف شح العروة الوثقی، ص409.

)6)  الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة ج8 ص297، باب 4 من أبواب صالة اجلامعة ح4.
)7)  السيد جواد العاميل، مفتاح الکرامة، ج17 ، ص:  767.
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بعض هذه األدلة، فهي يف اجلملة تدل علی إعتبار اخلرب الواحد )إذا كان ثقة( 
األدلة  هبذه  باألخذ  للمنع  به  يستدل  ما  مالحظة  هي  فالعمدة  تام؛  فاملقتيض 

فيجب مالحظة أّن املانع تاّم عندئذ أم ال؟

وجود المانع:

وعمدة ما استدل به املانعون هي بعض الروايات التي ظاهرة يف املنع عن 
األخذ بقول الثقة الواحد وأن املوضوعات ال تثبت إال بعلم الوجداين أو البينة 

ونذكرها ضمن طائفتنی:
الطائفة األولی: موثقة مسعدة بن صدقة َعْن َأيِب َعْبِد اهلل× َقاَل َسِمْعُتُه 
ُه َحَراٌم بَِعْينِِه َفَتَدَعُه ِمْن ِقَبِل َنْفِسَك  َيُقوُل ُكلُّ يَشْ ٍء ُهَو َلَك َحاَلٌل َحتَّى َتْعَلَم َأنَّ
ُه  َقٌة َأِو امَلْمُلوِك ِعنَْدَك وَلَعلَّ ْيَتُه وُهَو رَسِ وَذلَِك ِمْثُل الثَّْوِب َيُکوُن َعَلْيَك َقِد اْشرَتَ
َأْو َرِضيَعُتَك  ُأْخُتَك  َتَك وِهَي  اْمَرَأٍة حَتْ َأِو  َفبِيَع َقْهرًا  َأْو ُخِدَع  َنْفَسُه  َباَع  َقْد  ُحرٌّ 

َها َعىَل َهَذا َحتَّى َيْسَتبنَِی َلَك َغرْيُ َذلَِك َأْو َتُقوَم بِِه الَبينِّنَُة)1). واألَْشَياُء ُكلُّ
وأصالة  الثوب  يف  اليد  أن  عىل  ودلت  ثالثة،  ُأمور  عىل  اشتملت  فإهّنا 
عدم حتقق النسب أو الرضاع يف املرأة، واإلقرار عىل العبودية يف العبد حجة 
خالفها،  عىل  البينِّنة  تقوم  أو  يعلم  أن  إاّل  طبقها  عىل  العمل  من  بّد  ال  معتربة 
فمنها يستفاد أن البينِّنة حجة شعًا ومعتربة يف إثبات املوضوعات املذكورة يف 
احلديث من امللکية واألُختية واحلرية، فيرتتب عليها أحکامها وحيث إن كلمة 
»األشياء« مجع حمىّل بالاّلم وهو من ألفاظ العموم وال سيام مع تأكيده بکلمة 

»كّلها« فنتعدى عنها إىل سائر املوضوعات. 

)1)  وسائل الشيعة ج 17 ص273.



204

اح
رص
 
الر
ت 
قد 

لرا
ف ا

ي
ا ا
عي
ق

وقد يستشکل عليها تارة بضعفها سندًا وأخری داللة.
أما الضعف السندي فمن ناحية مسعدة بن صدقة فلم يرد يف حقه توثيق 
هذا  ُبرتي)2).  إنه  النجايش  وقال  عامي)1)  أنه  الطويس  الشيخ  ذكر  بل  رصيح 
مضافًا إلی تضعيف إبن داود احليل)3) والعالمة املجليس)4) له وكذلك العالمة 
احليل حيث ذكر إسمه يف اجلزء الثاين من كتابه املخصص ملن ضعفه أو توقف 

فيه)5).
ولکن هناك قرائن علی توثيقه:

األولی: كثرة نقل هارون بن مسلم عنه وهو من أجالء األصحاب حيث 
قال انجايش يف ترمجته: »ثقة وجه «)6).

الثانية: عمل الطائفة برواياته فقد قال املجليس األول: »والذى يظهر من 
أخباره أنه ثقة ألن مجيع ما يرويه يف غاية املتانة واملوافقة ملا يرويه الثقات، ولذا 
عملت الطائفة برواياته، كام عملت برواية غريه من العامة بل لو تتبعت وجدت 

)1)  حممد بن احلسن الطويس، الرجال، أصحاب أيب جعفر ص 146.
)2)  ابو عمرو حممد بن عمر الکيش، إختيار معرفة الرجال، ج1 ص 390.

البرتية طائفة من الّزيدّية جيّوزون تقديم املفضول عىل الفاضل، يقولون أّن أبا بکر وعمر إمامان 
وإن أخطأت االّمة يف البيعة هلام مع وجود عيّل× ولکنّه خطأ مل ينته إىل درجة الفسق، وتوّقفوا 
يف عثامن. ودعوا إىل والية أمري املؤمننی×، ويرون اخلروج مع بطون ولد عيّل× ويذهبون 
يف ذلك إىل األمر باملعروف والنهي عن املنکر ويثبتون لکّل من خرج من أوالد عيّل× عند 

خروجه االمامة )الحظ: من ال حيرضه الفقيه، ج4 ، ص:  544 ـ 545).
)3)  إبن داود احليل الرجال، ج1/باب امليم/344.

)4)  العالمة حممد باقر املجليس، الوجيزة يف الرجال، ص 178.
)5)  العالمة احليل، اخلالصة، ص 260.

)6)  امحد بن عيل النجايش، رجال  النجايش/باب اهلاء/438.
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أخباره أسّد وأمتن من اخبار مثل مجيل بن دراج، وحريز بن عبد اهلل«)1).
علی  فبناء  القمي)3)  وتفسري  الزيارات)2)  كامل  أسناد  يف  وقوعه  الثالثة: 
صحة رجاهلام، فوقوعه يف أسانيدمها أمارة علی وثاقته. والسيد اخلوئي وإن 
كان يتبنی هذا املبنی فوثق مسعدة بن صدقة يف بعض كتبه)4) ولکنه تراجع فيام 

بعد عن هذا املبنی فاعتربه ضعيفًا)5).
فهذه القرائن باجتامع بعضها إلی بعض تورث اإلطمئنان بوثاقة الرجل 
وال سيام إن اإلشکال يف عدم ورود توثيق رصيح يف حقه ال أن الرجالينی قد 
ضعفوه. وإن أبيت إال عن ضعفه، فيمکن صحيح هذه الرواية بالشهرة العملية 
حيث إن املشهور بنی األصحاب هو عدم حجية القول الثقة يف املوضوعات 

فتکون الشهرة جابرة لضعفها.
وأما من ناحية الداللة فقد أورد عليها بعدة إيرادات:

وإنام  مترشعية  وال  شعية  حقيقة  هلا  تثبت  مل  »البينِّنة«  لفظة  إن  األول: 
استعملت يف الکتاب واألخبار بمعناها اللغوي وهو ما به البيان وما به يثبت 

چ   ﴿ وقوله:   ،)25 )فاطر:  ٿ﴾  ﴿ٿ  تعاىل:  قوله  ومنه  اليش ء، 
 .(6((28 )هود:  ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿ وقوله:  )البينة:1(،  ڇ﴾  ڇ 
بينکم  النبي‘ من قوله: »إنام أقيض  السيد اخلوئي أن ما ورد عن  بل ادعی 

)1)  السيد حممد مهدي بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج3 ، ص:  338
)2)  حممد بن قولويه القمي، كامل الزيارات، ص 164.

)3)  عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمي، ج1 صص 153، 176، 213 وج 2 ص60.
)4)  موسوعة اإلمام اخلوئي ج1 ص 173.
)5)  موسوعة اإلمام اخلوئي ج2 ص 263.

)6)  موسوعة اإلمام اخلوئي، ج2 ، ص: 265.
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بالبينات واأليامن«)1) أي باأليامن واحلجج وما به يبنّی اليش ء، ومل يثبت يف يش ء 
من هذه املوارد أن البينِّنة بمعنى عدلنی، فغرضه‘ من قوله: »إنام أقيض...« 
حيث  املهدي×  اإلمام  عن  خيتلف  البيت^  وأهل  النبي  سرية  أن  بيان 
حيکم طبق الواقع بينام هم حيکمون بحسب احلجج الظاهرية األيامن. ثم محل 
البينة يف ما ورد عن النبي‘ يف خماصمة امرئ القيس)2) علی مطلق احلجة ال 

الشاهدين)3).
وفيه: إن املصطلحات القرآنية غري املصطلحات الفقهية. فمثاًل إن مفردة 
الصدقة يف القرآن بمعنی الزكاة الرشعي ومفردة الزكاة يف القرآن بمعنی مطلق 
املقتول يف  الشاهد ال  الشهيد والشهداء بمعنی  اإلنفاق يف سبيل اهلل وكذلك 
مجيع  علی  لتعميمه  القرآنية  باملفردات  اإلستشهاد  يصح  فال  اهلل.  سبيل 
الروايات ومحلها علی ما هو ظاهر من املفردات القرآنية. وال سيام أن اآليات 
بل  املخاصامت  املکلفنی يف  بيان وظيفة  ليست بصدد  املوارد  القرآنية يف هذه 
حلمل  معنی  ال  وإال  واحلجج  بالرباهنی  مؤيدين  األنبياء^  أن  هو  الغرض 
إلقاء احلجة علی  النبي يف مقام  بينة من ريّب« أن  قوله تعالی: »إن كنت علی 
القرآنية،  اآليات  املقام علی هذه  فقياس  أقام شاهدين علی دعوته.  الکفار، 

قياس مع الفارق.

)1)  وسائل الشيعة أبواب كيفية احلکم وأحکام الدعوی ب2 ح1، ج 27 ص 230.
)2)  اختصم امرئ القيس ورجل من حرضموت إىل رسول اهلل‘ يف أرض. فقال: أ لك بينِّنة؟ 
قال: ال، قال: فيمينه، قال: إذن واهلل يذهب بأريض، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن 
ال ينظر اهلل إليه يوم القيامة، وال يزكيه وله عذاب أليم قال: ففزع الرجل وردها إليه« وسائل 

الشيعة ج27 ص 235؛ أبواب كيفية احلکم ب 3 ح7.
)3)  موسوعة اإلمام اخلوئي ج 2 ص 263.
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احلجة  مطلق  علی  القيس  إمرئ  خماصمة  يف  البينة  محل  يمکن  ال  ثانيًا: 
فالظاهر أن النبي طالبه بإقامة البينة بمعنی شهادة عدلنی حيث إن لزوم إقامة 
شاهدين يف الدعاوي من رضورات الفقه فال وجه حلملها علی مطلق احلجة. 
وبناء علی هذا فال شاهد علی ختصيص البينة يف قوله‘: إنام أقيض.. علی 

مطلق احلجة.
ألجل  هو  إنام  والعلم  البينِّنة  قبال  يف  العادل  إخبار  ذكر  عدم  إّن  الثاين: 
خصوصية يف مورد الرواية، وهي أن احللية يف مفروض الرواية كانت مستندة 
العادل مع  اعتبار إلخبار  أنه ال  املعلوم  الثوب ومن  اليد يف مسألة  إىل قاعدة 

اليد، وكأنه× بصدد بيان ما هو معترب يف مجيع املوارد عىل وجه اإلطالق)1).
وفيه: سلمنا هذه الدعوی بخصوص الثوب والعبد ولکنه ال وجه هلذه 
الدعوی بالنسبة إلی الزوجة فال يد ألحد علی املرأة احلرة مضافا إلی أنه ال 

معنی إلعامل قاعدة اليد بالنسبة إليها.
يف  الواحد  العدل  بقول  العمل  عن  الردع  عدم  إّن  يقال:  وقد  الثالث: 
املوضوعات قبل اإلمام الصادق× يف صدر اإلسالم حمرز لعدم نقل ما يدل 
مسعدة  خرب  أوجب  فإذا  حدوثًا،  اإلمضاء  عن  ذلك  ويکشف  الردع،  عىل 

الشّك يف نسخ ذلك اإلمضاء جرى استصحاب اإلمضاء)2).
وفيه: إن الروايات التي وصلت إلينا قبل اإلمام الصادق× قليلة فلعلها 
صدرت من النبي واملعصومنی^ ومل تصل إلينا. اللهم إال أن يقال: إن هذه 
املسألة من املسائل اإلبتالئية يف كل عرص ومرص، فلو صدر يشء من الشارع 

)1)  موسوعة اإلمام اخلوئي ج 2 ص 263.
)2)  مباحث األصول، ج 2، ص: 561.
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لوصل إلينا حتاًم أو ال أقل من نقلها عن األئمة املعصومنی^ فهناك كثري من 
الروايات النبوية والعلوية قد وصلت إلينا عن طريق املعصومنی املتأخرين^.
الرابع: إن الرواية ليست بصدد حرص املثبت فيهام لوضوح أن النجاسة 

وغريها كام تثبت هبام كذلك تثبت باإلستصحاب وبأخبار ذي اليد)1).
اخلامس: أّن رواية واحدة ال تکفي إلثبات الردع ألّن مستوى الردع جيب 
العرف  أن  فإن قد أشنا سابقًا  السرية وترسخها،  قّوة  يتناسب مع درجة  أن 
وعلی  اخلالف  إحتامل  إلی  يلتفت  فال  العلم  معاملة  الثقة  إخبار  مع  يتعامل 
هذه السرية دارت حياهتم ولوالها الختلت نظام معاشهم. ومثل هذه السرية 
عىل العمل بخرب الثقة لو كان الشارع قاصدا للردع عنها ألصدر بيانات كثرية 
ولوصلتنا منها نصوص عديدة كام صار بالنسبة للقياس، وملا اكتفى بإطالق 

خرب من هذا القبيل)2).
ال يقال: إن هناك روايات أخری )سنتعرض هلا( تدل علی عدم حجية 

إخبار واحد يف املوضوعات، فليس الرادعية منحرصة يف هذه املوثقة.
العلم  يف  اإلثبات،  طرق  إنحصار  الروايات،  تلك  لسان  ليس  قلنا: 
الوجداين أو البينة )كام هو لسان املوثقة( بل إنام تعرضت ملوارد خاصة وأمرت 
الراوي بالتثبت يف املوضوع وأن يرجع إلی قول البينة من دون ذكر قاعدة عامة 

انحصارية.
الطائفة الثانية: الروايات املختلفة التي وردت يف موارد خاصة تدل علی 

انحصار سبب حتصيل العلم بالبينة:

)1)  موسوعة اإلمام اخلوئي، ج2 ، ص: 265.
)2)  السيد حممد باقر الصدر، مباحث األصول ج2 ص 561.
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منها: الروايات املتواترة التي تدل علی أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث 
إلی سائر  بالنسبة  تقبل شهادته  بنسبة حصته وال  لزمه ذلك  دين  أو  بعتق  أو 
أبواب  من   23 الباب  فالحظ  بابًا  الوسائل  صاحب  هلا  عقد  وقد  احلصص 
الوصايا ونحن نذكر رواية من هذا الباب: صحيحة َمنُْصور ْبن َحازٍم َعْن َأيِب 
َفَقاَل  َأْعَتَقُه؟  َأَباُه  َأنَّ  ُوْلِدِه  َبْعُض  َفَشِهَد  َعْبدًا  َك  َفرَتَ َماَت  َعْبِد اهللِ× يِف َرُجٍل 

ِه ِمَن الَوَرَثِة)1). وُز َعَلْيِه َشَهاَدُتُه َواَل ُيْغَرُم وُيْسَتْسَعى الُغاَلُم فِياَم َكاَن لَِغرْيِ جَتُ
ومنها: الروايات الدالة علی عدم ثبوت اهلالل إال بشهادة عدلنی )وربام 
تصل هذه الروايات من الکثرة حد التواتر( ونذكر واحدة منها وهي صحيحة 
احلََلبِينِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهللِ× َأنَّ َعِلّيًا× َكاَن َيُقوُل اَل ُأِجيُز يِف اهِلاَلِل إاِلَّ َشَهاَدَة 

.(2( َرُجَلنْیِ َعْدَلنْیِ
َقِة  امُلَطلَّ َعِن  َعْبِد اهلل×  َأَبا  َسالُت  َقاَل  ِزَياٍد  ْبِن  احلََسِن  ومنها: مصححة 
ُقَها َزْوُجَها واَل َتْعَلُم إاِلَّ َبْعَد َسنٍَة وامُلَتَوىفَّ َعنَْها َزْوُجَها واَل َتْعَلُم بَِمْوتِِه إاِلَّ  ُيَطلنِّ

اِن)3). اِن َوإاِلَّ َتْعَتدَّ َبْعَد َسنٍَة؟ َقاَل إِْن َجاَء َشاِهَداِن َعْداَلِن َفاَل َتْعَتدَّ
فإنه مل يرد توثيق يف حق احلسن بن زياد ولکنه روی عنه بعض أصحاب 

اإلمجاع كعبد اهلل بن مسکان وأبان بن عثامن األمحر.
ومنها: مصححة َصالِِح ْبِن َعْبِد اهلل اخلَْثَعِمينِّ َقاَل َسالُت َأَبا احلََسِن ُموَسى× 

ُقَها َقاَل ال)4). َا َأْرَضَعْت َجاِرَيًة يِل ُأَصدنِّ َعْن ُأمنِّ َوَلٍد يِل َصُدوٍق َزَعَمْت َأهنَّ

)1)  الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة ج19 ص 324.
)2)  الحظ وسائل الشيعة ب11 من أبواب أحکام شهر رمضان، ج10 ص 286.

)3)  وسائل الشيعة ج22 ص 231؛ الباب 28 من أبواب العدد ح 9
)4)  وسائل الشيعة ج20 ص 401؛ الباب 12 من أبواب ما حيرم بالرضاع ح 2.



210

اح
رص
 
الر
ت 
قد 

لرا
ف ا

ي
ا ا
عي
ق

فإنه وإن ضعف بعض رجال هذا السند كعبد اهلل بن خداش وسلمة بن 
خطاب ومل يرد توثيق يف صالح بن عبد اهلل اخلثعمي ولکنه قد روی األجالء 
وبعض أصحاب اإلمجاع ومشايخ الثقات عن هؤالء فيمکن تصحيحهم هبذا 

الوجه.
َج اْمَرَأًة يِف َبَلٍد ِمَن الُبْلَداِن  ومنها: مصححة ُيوُنَس َقاَل َسالُتُه َعْن َرُجٍل َتَزوَّ
َجَها ُثمَّ إِنَّ َرُجاًل َأَتاُه َفَقاَل ِهَي اْمَرَأيِت َفَأْنَکَرِت  َفَسَأهَلَا َلِك َزْوٌج َفَقاَلْت اَل َفَتَزوَّ

ْوَج؟ َفَقاَل ِهَي اْمَرَأُتُه إاِلَّ َأْن ُيِقيَم الَبينِّنَة.)1)  امَلْرَأُة َذلَِك َما َيْلَزُم الزَّ
ومنها: مصححة َعْبِد اهلل ْبِن ُسَلْياَمَن َعْن َأيِب َعْبِد اهلل× يِف اجلُُبننِّ َقاَل ُكلُّ 

يَشْ ٍء َلَك َحاَلٌل َحتَّى جَيِيَئَك َشاِهَداِن َيْشَهَداِن َأنَّ فِيِه َمْيَتًة)2).
وقد ضعفها السيد اخلوئي لعدم ورود توثيق رصيح يف حق عبد اهلل بن 
سلامن ولکنه قد روی عنه أمثال يونس بن عبد الرمحن وأبان بن عثامن األمحر 

وإبن مسلکان فهو ثقة علی التحقيق.
وكيفية اإلستدالل هبذه الروايات)3) أن كثرة هذه الروايات وإنقسامها إىل 
أبواب كثرية من الفقه توجب اإلطمئنان بأهنا تشري إلی قاعدة كلية ال ختتص 
يعني  وهذا  املوضوعات،  يف  الواحد  خرب  حجية  عدم  وهي  باب  دون  بباب 

الردع عن السرية لو متّت يف نفسها.
ويرد علی هذا اإلستدالل أنه:

أوالً: إهنا معارضة بالروايات التي تدل اإلكتفاء بقول الثقة يف املوضوعات 

)1)  وسائل الشيعة ج 20 ص261 الباب 23 من أبواب عقد النکاح ح 3.
)2)  وسائل الشيعة ج 25 ص 118 الباب 61 من أبواب األطعمة املباحة

)3)  وقد تعرض صاحب مباحث األصول إلی وجوه أربعة لکيفية اإلستدالل هبذه الروايات وال 
داعي لذكرها. راجع: مباحث األصول ج2 ص 564.
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)والتي تعرضنا إليها يف مرحلة املقتيض(.
ثانيًا: إّن هذا اإلستدالل لو تّم فإّنام يتّم يف القاسم املشرتك اّلذي تشرتك 
فيه أكثر هذه الروايات، وهي موارد ترّقب تدخل احلاكم فيها من قبيل اهلالل 
واحلدود والنکاح والطالق والنزاع يف الوصية، إّما من باب أّن من حّق احلاكم 
ابتداء التدّخل كام يف اهلالل أو من باب أّن املسألة ذات طرفنی فيرتّقب اإلنتهاء 
الفردّية  أّما ما يغلب عليه جانب  النزاع يف الوصية وأمثاهلا  النزاع، كام يف  إىل 
وارد.  الفرق  فاحتامل  السفر  مسافة  والنجاسة وحتديد  الطهارة  كام يف  البحتة 
ذات  قضايا  إىل  أيضا  تؤّدي  قد  والنجاسة  الطهارة  موارد  أن  نفرض  قد  نعم 
املشرتی  اجلبن  البائع واملشرتي يف طهارة  اختلف  لو  النزاع، كام  وإىل  طرفنی 
بينة  بإقامة  املدعي  يطالب  فال حمالة  احلاكم  إلی  ترافعا  إذا  فعندئذ  ونجاسته، 
علی دعواه نجاسة اجلبن وهذا من جهة قواعد القضاء ال من جهة عدم حجية 

اخلرب الواحد.
ثالثًا: إذا تتبعنا هذه الروايات نری أن موردها يف الغالب، راجع إلی أحد 

األمور الثالثة: 
* األمور املرتبطة باحلاكم الرشعي كاهلالل

* مسألة الفروج والتي أمر الشارع بعدم التفريط فيها.
* وجود إحتامل خيالف قواعد مسلمة فقهية كقاعدة اليد أو سوق املسلمنی 
الذي تعرضت له موثقة مسعدة بن صدقة هو ما  فمثاًل فإن اإلحتامل األول 
إذا اشرتی ثوبا واحتمل أنه قد رسق أو اشرتی عبدا واحتمل أنه قهر فبيع، 
واملورد الذي تعرض له اإلمام يف مصححة عبد اهلل بن سليامن هو احتامل كون 
اجلبن مصنوعا من امليتة فمخالفة هذه القواعد يوجب زعزعة سوق املسلمنی 
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ووقوع املسلمنی يف حرج شديد، فلعل ألمهية هذا األمر، أمر الشارع بالرجوع 
إلی البينة عند إحتامل اخلالف وعدم اإلعتداد بقول الثقة.

فإذن إذا كان األمر مهاّم )إما من جهة إرتباطه بصدور احلکم أو من جهة 
إرتباطه بالفروج( أو خمالفا لقواعد مسلمة فقهية، فالبد من الرتيث والتأمل 
إلی أن تقوم به البينة والذي يساعدنا علی هذا اإلعتبار ما ورد ذيل صحيحة 
َها وَقاَل إِنَّ األَْمَر َشِديٌد َفإِْن ُكنَْت اَل  عبد اهلل بن سنان )إِْن َكاَن ِعنَْدَك َأِمينًا َفَمسَّ
ْظ اَل ُتنِْزْل َعَلْيَها( فرغم أن صاحب اجلارية أمينا وهو صاحب  ُبدَّ َفاِعاًل َفَتَحفَّ
اليد عليها، أمر اإلمام بالتحفظ واإلحتياط فقد نستفيد منها قاعدة كلية وهي 
أن األمور الشديدة واملهمة ال يکتفی فيها بقول الثقة الواحد فالبد من التثبت 

بإخبار البينة.
ويؤيد هذا الوجه سرية املترشعة )من الفقهاء وغريهم( علی العمل بقول 
كالطهارة  اخلطرية  األمور  إلی  ترجع  ال  التي  املوضوعات  يف  الواحد  العدل 
يف  النجاسة  رأی  بأنه  أحد  أخربهم  فإذا  الرشعية؛  املسافة  وحتديد  والنجاسة 
بل  بقوله  األخذ  يف  يرتددون  ال  الفالين  املتنجس  طهر  أنه  أو  الفالنية  النقطة 
يتهم  بتطهريه  أو  الفالين  املکان  بطهارة  أخرب  من  قول  يف  شخص  تردد  إذا 
بالوسواس. بل إذا أخرب املميز بحصول النجاسة أو الطهارة يأخذون بقوله إذا 
حصل اإلطمئنان بقوله )واحلال أن ينکر حجية اخلرب الواحد يف املوضوعات 

ال يفرق بنی ما إذا حصل اإلطمئنان من قوله أم ال(. 
وكذلك نری أن املترشعة يف أسفارهم يعملون بإخبار العدل الواحد إذا 
أخربهم بأهنم قد جتاوزوا حد التقصري فال نری أحدا يتوقف عند إخبار العدل 

الواحد وينتظر إقامة البينة علی جتاوزه حد التقصري.
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وكل ذلك ال يکون إال بأن املترشعة مل يستظهروا من الروايات لزوم إقامة 
البينة يف أمثال هذه األمور غري اخلطرية. بل يمکن أن يقال: إن توقف ثبوت 
املوضوعات علی إقامة البينة قد توجب العرس واحلرج يف ما يرتبط بمعادهم 

ومعاشهم.

مالك حجية خرب الواحد:

الواحد يف املوضوعات هل  بناء عىل حجية خرب  أنه  بقي هنا ش ء: وهو 
يعترب فيها »العدالة« أو يکفي »الوثوق« فقط؟

ذكرنا أن العمدة يف حجية اخلرب الواحد يف املوضوعات هي السرية العقالئية 
وال شك أن بنائهم عىل االعتامد بخرب الثقة، من دون مالحظة العدالة فيام ال 
قائاًل: »األظهر عدم  املتأخرين هبذا األمر  باألخبار. وقد رصح بعض  يرتبط 
اشرتاط العدالة املصطلحة، وكفاية كون املخرب ثقة مأمونا حمرتزا عن الکذب، 
التي ال  احلّسّيات  الثقات يف  أخبار  االعتامد عىل  العقالء عىل  الستقرار سرية 
يتطّرق فيها احتامل اخلطأ احتامال يعتّد به لدهيم ممّا يتعّلق بمعاشهم ومعادهم، 

وليست حّجّية خرب الثقة لدى العقالء إاّل كحّجّية ظواهر األلفاظ«)1).
هذا مضافًا إلی أن الظاهر من قول اإلمام صحيحة إبن البخرتي: »إن وثق 
به«، وقوله× يف صحيحة عبد اهلل بن سنان: »إن كان عندك أمينًا« وقوله× 
يف صحيحة هشام بن سامل: »حتی يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه« هو أن 
العربة بوثاقة املخرب عن الکذب ال عدالته، فمجرد إحراز أن املخرب ال يکذب 

يف إخبار كاٍف لتصديق قوله وإن مل يکن عادالً بحسب املصطلح الفقهي.

)1)  احلاج آغا رضا اهلمداين، مصباح الفقيه، ج8 ص 169.
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ثم إن املعيار هو حصول الظن النوعي بخربه حيث إن ذلك مقتضی بناء 
فإهنم  حکم،  أو  بموضوع  أخرب  إذا  فيام  الثقة  بخرب  احتجاجهم  عند  العقالء 
يروهنا حجة عىل العبيد، ومن شاهبهم، وال يصغون اىل اعتذارهم بعدم حصول 
الوثوق الفعيل)1) وهذا هو الظاهر من صحيحة هشام بن سامل وصحيحة سامعة 
كام أشنا سابقًا. نعم إذا كانت هناك قرائن خاصة توجب اهتام املخرب يف خربه، 

فال يبعد حينئذ رّده.

النتیجة:

التي  املوضوعات  الواحد يف  املقتيض حلجية اخلرب  أن  تبنی مما ذكرنا  فقد 
ترتتب عليها األحکام الرشعية، تام يف اجلملة وأن املانع عن هذه احلجية أيضًا 
الثقة  الواحد  اعتبار خرب  مرتفع إال يف األمور اخلطرية واملهمة. فال شك من 
يف املوضوعات غري خطرية سواء أفاد االطمينان الشخيص بام أخرب به أم ال، 

والشاهد لذلك عدم سامع العذر عن املخالفة بعدم إفادة إخباره االطمينان.

)1)  نارص مکارم الشريازي، القواعد الفقهية، ج2 ص99.
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المصادر:

1ـ السيد حممد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، الطبعة اخلامسة، مؤسسة 
النرش اإلسالمي، قم إيران، 1418 ه. ق

2ـ السيد حممد باقر الصدر، مباحث األصول، الطبعة األولی، مکتب اإلعالم 
اإلسالمي، قم إيران، 1408 ه. ق

3ـ العالمة احليل، هناية اإلحکام يف معرفة األحکام، الطبعة األولی، مؤسسه 
̂ ، قم إيران، 1419 ه. ق آل البيت

إحياء  دار  السابعة،  الطبعة  الکالم،  جواهر  النجفي،  حسن  حممد  الشيخ  4ـ 
الرتاث العريب، بريوت لبنان، 1404 ه. ق

األولی،  الطبعة  الکرامة،  مفتاح  العاميل،  احلسينى   حممد  بن  جواد  سيد  5ـ 
مکتب النرش اإلسالمي، قم إيران، 1419 ه. ق

6ـ العالمة احليل، تذكرة الفقهاء، الطبعة األولی، مؤسسه آل البيت^، قم 
إيران، 1414 ه. ق  

7ـ الشهيد األول، الدروس الرشعية، الطبعة الثانية، مکتب النرش اإلسالمي، 
قم إيران، 1417 ه. ق

8ـ الشهيد الثاين، مسالك األفهام، الطبعة األولی، مؤسسة املعارف اإلسالمي، 
قم إيران، 1413 ه. ق

قم  البيت^،  آل  الثانية، مؤسسه  الطبعة  املقاصد،  الثاين، جامع  املحقق  9ـ 
إيران، 1414 ه. ق

10ـ الشيخ يوسف البحراين، احلدائق النارضة، الطبعة األولی، مکتب النرش 
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اإلسالمي، قم إيران، 1405 ه. ق
مکتب  األولی،  الطبعة  الغطاء،  كشف  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  11ـ 

اإلعالم اإلسالمي، قم إيران 
12ـ احلاج آغا رضا اهلمداين، مصباح الفقيه، الطبعة األولی، مؤسسة اجلعفرية 

إلحياء الرتاث ومؤسسة النرش اإلسالمي، قم إيران، 1416 ه. ق
آل  مؤسسه  األولی،  الطبعة  األصول،  مفاتيح  املجاهد،  حممد  السيد  13ـ 

البيت^، قم إيران، 1296 ه. ش
14ـ السيد حممد املجاهد، املناهل، الطبعة األولی

15ـ السيد حممد كاظم اليزدي، العروة الوثقی، الطبعة األولی، مکتب اإلعالم 
اإلسالمي، قم إيران، 1419 ه. ق

16ـ الشيخ جواد التربيزي، تنقيح مباين العروة ؛ الطبعة األولی، دار الصديقة 
الشهيدة سالم اهلل عليها، قم إيران، 1426 ه. ق 

17ـ السيد حمسن احلکيم، مستمسك العروة الوثقی، الطبعة األولی، مؤسسة 
دار التفسري، قم إيران، 1416 ه. ق

18ـ الشيخ عبد النبي العراقي النجفي، املعامل الزلفی يف شح العروة الوثقی، 
الطبعة األولی، املطبعة العلمية، قم إيران، 1380 ه. ق

آل  مؤسسه  األولی،  الطبعة  الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر  الشيخ  19ـ 
البيت^، قم إيران، 1409 ه. ق 

آل  مؤسسه  األولی،  الطبعة  الوسائل،  مستدرك  النوري،  املحدث  20ـ 
البيت^، قم إيران، 1408 ه. ق 

امام  مدرسه  الثالثة،  الطبعة  الفقهية،  القواعد  الشريازي،  املکارم  نارص  21ـ 
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امري املؤمننی ـ ×، قم إيران، 1411 ه. ق 
األولی،  الطبعة  املحرمة،  املتاجر  أحکام  الغطاء،  كاشف  مهدي  الشيخ  22ـ 

مؤسسه كاشف الغطاء ، النجف األشف، 1423 ه. ق
اإلعالم  مکتب  األولی،  الطبعة  األيام،  عوائد  النراقي،  أمحد  املولی  23ـ 

اإلسالمي، قم إيران، 1417 ه. ق
اإلعالم  مکتب  األولی،  الطبعة  األنوار،  بحار  املجليس،  باقر  حممد  24ـ 

اإلسالمي، قم إيران، 1417 ه. ق
مکتب  األولی،  الطبعة  االصول،  فرائد  األنصاري،  مرتضی  الشيخ  25ـ 

اإلعالم اإلسالمي، قم إيران
26ـ املريزا النائيني، كتاب الصالة، الطبعة األولی، مکتب اإلعالم اإلسالمي، 

قم إيران، 1411 ه. ق
27ـ املريزا النائيني، فوائد األصول، الطبعة األولی، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم إيران، 1377 ه. ش
اإلعالم  مکتب  األولی،  الطبعة  الرجال،  الطويس،  احلسن  بن  حممد  28ـ 

اإلسالمي، قم إيران، 1427 ه. ق
نرش  مؤسسه  الرجال،  معرفة  إختيار  الکيش،  عمر  بن  حممد  عمرو  ابو  29ـ 

دانشگاه مشهد ، مشهد إيران، 1390 ه. ق
اإلعالم  مکتب  الثانية،  الطبعة  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق،  الشيخ  30ـ 

اإلسالمي، قم إيران، 1413 ه. ق
31ـ إبن داود احليل، الرجال، جامعة طهران، طهران إيران، 1383 ه. ق

32ـ العالمة حممد باقر املجليس، الوجيزة يف الرجال، الطبعة األولی، وزراة 



218

اح
رص
 
الر
ت 
قد 

لرا
ف ا

ي
ا ا
عي
ق

الثقافة واإلعالمي اإلسالمي، طهران إيران، 1420 ه. ق
33ـ العالمة احليل، اخلالصة، الطبعة األولی، دار املرتضوية، النجف العراق، 

1398 ه. ق
34ـ امحد بن عيل النجايش، رجال  النجايش، مکتب اإلعالم اإلسالمي، قم 

إيران، 1407 ه. ق
الثانية،  الطبعة  الرجالية،  الفوائد  العلوم،  بحر  مهدي  حممد  السيد  35ـ 

منشورات املطبعة احليدرية، النجف العراق، 1381 ه.ق 
36ـ حممد بن قولويه القمي، كامل الزيارات، الطبعة األولی، دار املرتضوية، 

النجف العراق، 1398 ه. ق
الکتاب، قم  الرابعة، دار  الطبعة  القمي،  القمي، تفسري  إبراهيم  37ـ عيل بن 

إيران، 1367 ه. ش
األولی،  الطبعة  اخلوئي،  اإلمام  موسوعة  اخلوئي،  القاسم  أبو  السيد  38ـ 

مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي&، قم إيران، 1418 ه. ق
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)بحوث عقائديّة( 

حماولة لتحقيق مسائل برهان النظام
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حماولة لتحقيق مسائل برهان النظام

السید علي أبو الحسن

يدور هذا املقال حول برهان النظام ـ أو النظم ـ، فيعرضه ويبنّی املراد منه 
عرب بعض تطبيقاته املعارصة، مع ذكر بعض اإلشکاليات املثارة حوله وبيان 

مورد غفلة امُلشِکل، لينکشف بذلك عدم ورود إشکاله.
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المقدمة

عدَّ املتأخرون برهان النظام)1) من براهنی وجود اهلل، وهو من الرباهنی 
كان  ذلك  فألجل  الناس،  مجيع  ِقَبل  من  إليها  االلتفات  يسهل  التي  الطريفة 

موضعا لالهتامم من قبل اجتاهي اإليامن واإلحلاد.
وقد ُوّجهت بعض االعرتاضات عىل هذا الربهان، وتّم الرتويج اإلعالمي 
مالحظتها  وبعد  حمکمة،  تاّمة  أهنا  عىل  االعرتاضات  هلذه  ـ  إنصاف  بغري  ـ 
فکرة  استيعاب  ناشئ من عدم  كلها  بل  االعرتاضات،  أن جل هذه  وجدت 
هذا  مسائل  لتحقيق  علمية  بمحاولة  أتقّدم  أن  فأردت  أصوهلا،  عىل  الربهان 

الربهان، واهللَ أسأل التوفيق والتسديد.
عرض البرهان

يعتمد برهان النظام عىل مبدأين عقلينی)2):

املبدأ األول: قانون العلية)3):

ومفاد هذا املبدأ هو "احلادث له سبب"، واملراد باحلادث هو "ما مل يکن ثم 

)1)  البحث عن تاريخ برهان النظام وتطّور تقريراته طويل الّذيل، ومل يکن هذا الربهان معدودا 
من براهنی وجود اإلله يف كتب علم الکالم والفلسفة املتقّدمة، نعم، كان ُيعتمد إلثبات علم 
يف  بّينته  كام  وأسلم  أحکم  القدماء  طريقة  أن  شخصيا  وأرى  وجوده،  عن  الفراغ  بعد  اإلله 
التعليق عىل املتن الکالمي املخترص، ولکنني جريت مع ما تعارف بحُثه اليوم من خالل عد 

برهان النظام من براهنی وجود اإلله.
)2)  أفرتض هنا أن للعقل إدراكًا للبدهّيات، وأن إدراكه هذا حق وصدق، وأن مناط البداهة هو 

وضوح صدق القضية.
وحتقيق هذه الفروض موكول إىل علم املعرفة »االبستمولوجيا«.

 = فکرية(  )حماوالت  ُمَدّونتي  عىل  منشور  مقال  املبدأ  هذا  بداهة  عىل  التنبيه  يف  الحظ    (3(
(aliabualhasan.wordpress.com) بعنوان "بيان ُمَبّسط ملبدأ السببّية".
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كان" أو "ما له ابتداء وجود"، ويتضح املراد باملثال:
لو صدر صوت يف الشارع مثال فسنحکم بأنه البد من وجود سبب هلذا 
الصوت؛ ألنه "مل يکن ثم كان" )حادث(، وإذا كان اليشء حادثا، فال بد له من 

سبب أحدثه، فهذا هو مبدأ العلية، وهو مبدأ مركوز يف أذهاننا.

املبدأ الثاين: داللة اإلحكام على صفات خاصة:

وهذا  "ُمَسبنِّب الفعل امُلحکم حي عامل قادر خمتار"،  ومفاد هذا املبدأ هو 
املبدأ يتضح من خالل بيان املراد بالفعل امُلحکم.

تمهيد في بيان الفعل المحكم:
كثرية  ترتيبات  تقبل  القطع  الطابوق، وهذه  من  قطعة  مائة  لدينا  كان  لو 
فمن املمکن أن تشکل شکال مربعا أو مستطيال أو تشکل سّلام، فيوجد لدينا 
"مادة" ـ وهي الطابوق ـ تقبل أكثر من ترتيب، وكل ترتيب متشکل من هذه 

القطع نسميه "هيئة")1).
خاص  أثٌر  له  معينًا  ترتيًبا  بينها  فيام  نجد  الرتاتيب  هذه  مالحظة  وعند 
ُيمّکنُنا من  الطابوق بشکل  الرتاتيب، فرتتيب  معنی غري موجود يف غريه من 
الوصول لألعىل ـ وهو الرتتيب عىل شکل سّلم ـ هو "الرتتيب املحکم"؛ ألن 

بقية الرتاتيب ال حتقق ذلك األثر اخلاص التي حُيققه ذلك الرتتيب.
تراتيب )هيئات( متعددة يمکن  يقبل  )املادة(  لدينا حرب  لو كان  وأيضا: 
للحرب  ترتيب  لنا  يتوّفر  الشعر  من  بيت  كتابة  فعند  الورقة،  عىل  هبا  ترتيبه 

يف  مشاحة  ال  إذ  صورة؛  أو  كيفية  أو  نظاما  أو  شکال  نسميها  كأن  تسمية  أي  من  مانع  وال    (1(
االصطالح.
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)اهليئة(، وهذا الرتتيب له غاية ويعطي أثرا، وهو إيصال املعنى، وهذا األمر 
غري موجود يف الرتاتيب األخرى للحرب، فلو نثرنا احلرب بشکل عشوائي فلن 

يصل املعنى املطلوب واخلاص املوجود يف الشعر.
فيتحّصل مما تقدم: أن الفعل املحکم هو إحداث هيئة ذات أثر ممّيز يف مادة 

تقبل هيئات متعددة، فال بد من توّفر:
1ـ مادة تقبل أكثر من هيئة وترتيب.

املتعددة  الرتاتيب  نسبيا من هذه  قليلة  تراتيب  أو  واحد  ترتيب  2ـ كون 
ذات غاية خاصة ال ترتتب عىل الرتاتيب األخرى.

ومن َثّم يکون إجياد هذا الرتتيب اخلاص هو الفعل املحکم.
أن  نالحظ  إذ  "الکامريا"؛  حياتنا  يف  املوجودة  املحکم  الفعل  أمثلة  ومن 
ماّدهتا هي البالستيك والزجاج وقطع الکرتونية تتکون من أشباه املوصالت 
معينة،  وبکميات  خاصا  ترتيبا  مرتبة  ولکنها  واجلريمانيوم،  كالسيليکون 
تکاد  ال  جدا  كثرية  تراتيب  تقبل  املوصالت  وأشباه  والبالستيك  فالزجاج 
الرتتيب  وهذا  خاصا،  معّينا  ترتيبا  انتخب  "الکامريا"  صانع  ولکن  حُترَص، 
بقية الرتاتيب، ومن هنا كان إجياد  ترتتب عليه أهداف خاصة ال ترتتب عىل 

هذا الرتتيب اخلاص يف الکامريا فعال حمکام.
الثاين،  املبدأ  تقرير  إىل  نرجع  املحکم  بالفعل  املراد  اتضح  أن  وبعد  هذا، 
فنقول: إن كان َثّم فعٌل حمکم حادث )مل يکن ثّم كان( فال بد من أن يکون له 
ُمَسبنِّب أحدثه وفقا للمبدأ األول، فينفسح املجال العتامد املبدأ الثاين )ُمَسبنِّب 
الفعل املحکم عامل قادر خمتار( وهذا أمر حيکم به الوجدان من دون أي تردد)1)، 

)1)  سيأيت يف آخر البحث كالم حول التحليل املنطقي هلذا الوجدان.
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فنحکم بأن صانع الکامريا عامل بخصائص املادة بحيث يستطيع اختيار اهليئة 
املحققة لألثر اخلاص، وكذلك نحکم بأن له القدرة عىل صناعتها وأنه خمتار 

يف تلك الصناعة.
وهيئات  تراتيب  تقبل  املستخدمة  املواد  هذه  أن  الوجدان:  هذا  توضيح 
كثرية جدًا )مليار ترتيب وهيئة ـ مثال ـ ( واملفيد من هذه الرتاتيب قليل جدا 
َثّم إن الحظنا  ـ (، ومن  ـ مثال  املمکنة )مخسة هيئات فقط  للرتاتيب  بالنسبة 
أنه ال  استنتجنا   = الوقوع  النادر  املفيد  الرتتيب  الذي حصل هو  الرتتيب  أن 
بد من فاعل لذلك الرتتيب ـ وفقا للمبدأ األول ـ، وهذا الفاعل اختار ذلك 
الرتتيب لعلمه بتلك الغاية والفائدة؛ وإال فلامذا أحَدث هذا الرتتيب دون بقية 
الرتاتيب؟! فهو يعلم بأنه لو رّتب املادة هبذه اهليئة حلققت هذه الغاية، ومن 
خالل إجياد الفاعل هلذه اهليئة نستکشف أنه قادر عىل إجيادها؛ ألنه ال معنى 

إلجياد يشء من دون قدرة عليه؛ إذ اإلجياد فرع القدرة.

تنبيهان:

التنبيه األول: ال يصح اعتبار وجود خصائص معينة يف املادة فعال حمکام 
ـ ليس فعاًل حمکاًم(، ولکن استفادتنا من  ـ مثاًل  )فکون األملنيوم مادة خفيفة 
خصائص املادة يف ترتيب اهليئة التي حتقق الغاية هو الفعل املحکم )فاستفادتنا 
من األملنيوم يف صناعة الطائرة واستخدامه دون بقية املواد هو الفعل املحکم(، 
الفعل  حتدد  التي  هي  اهليئات  لرتتيب  املواد  من  منها  نستفيد  التي  فالطريقة 

املحکم.
النظام  برهان  مورد  إىل  االلتفات  هو  النقطة  هذه  بيان  من  والغرض 
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ونکتته، فليس مورد برهان النظام نفس قواننی الطبيعة)1)، فالالزم ـ لالعتامد 
عىل برهان النظام ـ أن نبحث عن فعل حمکم يف الطبيعة بحيث يمثل استفادة 
من خصائص الطبيعة بشکل صحيح ودقيق وحمکم بحيث حيقق غاية معينة 

مع وجود خيارات كثرية الستخدام تلك القواننی بشکل خمتلف.
وبعبارة خمترصة: برهان النظام قائم عىل حدوث ترتيب ملادة باالستفادة 

من خصائصها لتحقيق أهداف خاصة.

التنبيه الثاين: معنى كون ُمسّبب الفعل املحکم عامل قادر خمتارـ  كام هو مفاد 

املبدأ الثاين ـ هو أن سبب الفعل املحکم يرجع بالنهاية لفاعل عامل قادر خمتار 

إنتاجها من املصنع تقوم اآلالت  ولو عن طريق الوسائط، فالساعة التي يتم 

بصناعتها، ال بد من أن تنتهي سلسة املؤثرات يف وجود الساعة إىل فاعل عامل 

قادر خمتار، فال بد من أن يکون مصمم املصنع متصفا بتلك الصفات يف مثال 

الساعة، وهکذا.

فمن هنا يمکن أن يتم الفعل املحکم يف الکون من خالل استغالل قواننی 

طبيعية استغالال مؤديا إىل حدوث املجموعة الشمسية ـ مثال ـ وليس مباشة.

آخر،  حمکم  فعل  حلصول  مربرا  معنی  فعل  إحکام  يکون  أن  يمکن  بل 

العظيم قد تم بدقة عالية جدا بحيث يکون  فمثال يمکن أن يکون االنفجار 

الشمسية  املجموعة  إحکام  فيکون  الشمسية،  املجموعة  إجياد  منه  مقصودا 

مندجما يف إحکام االنفجار العظيم، ويکون ذلك كاشفا عن دقة عالية جدا يف 

)1)  كام جيري عىل لسان البعض من أن الدليل عىل وجود اهلل هو هذا التناسب والتناسق واجلامل، 
وهذا يف احلقيقة كالم عام ال ينقح مناط الداللة عىل الصانع.
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إحکام االنفجار العظيم، وهکذا الکالم يف نشوء اخللية احلية ونشوء الکائنات 
إحکام  بنی  العالقة  انتفاء  العلم  أثبت  لو  نعم،  اإلنسان،  فيها  بام  األخرى 
االنفجار العظيم مثال وإحکام اخللية احلية مل يکن جمال الندماج إحکام اخللية 

احلية يف إحکام االنفجار العظيم.
فاحلاصل أن حدوث الفعل املحکم يکشف إمجاال عن وجود فاعل خمتار 
هذا  إحداث  الفاعل يف  هذا  تدّخل  مركز  يکشف عن  أن  دون  من  قادر  عامل 

اإلحکام.

:تطبيقات القاعدة)1) على الطبيعة إلثب�ات وجود هللا

بعد أن حَتّصل لدينا األساس العقيل لربهان النظام ينبغي أن نالحظ موارد 
تطبيقه يف الطبيعة، والعهدة يف هذه املرحلة عىل علامء الطبيعة، واملستفاد من 
بحوثهم أن هناك أكثر من مورد يمکن تطبيق برهان النظام عليه، وهي كالتايل:

التطبيق األول: النفجار العظيم:

بدأ الکون ـ وفقا ملا قرره علامء الکونيات ـ بانفجار عظيم تم بشکل دقيق 
بشکل  حصل  فلو  متعددة،  بکيفيات  يتحقق  أن  يقبل  االنفجار  وهذا  جدًا، 
خمتلف عاّم وقع عليه يف كوننا = مل يمکن للکون علمّيا أن يستقر بحيث تتکون 

املجرات والنجوم والکواكب.
فنفس االنفجار العظيم "فعل حُمکم"؛ لتوفر أركان الفعل املحکم، وهي: 
واهليئة  انفجار(،  من  أكثر  تقبل  الکون  )مادة  هيئة  من  ألكثر  القابلة  املادة 

ُترّكز هذه املحاولة عىل  )1)  هذه املحاولة ال تتکّفل التطبيق التفصييل للربهان عىل الطبيعة، بل 
تقرير البيان املنطقي للربهان وبيان سقوط اإلشکاالت املطروحة يف مقابله.
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استقرار  عليه  يرتتب  احلاصل  )االنفجار  خاصة  غاية  عليها  يرتتب  احلاصلة 
الکون(، ونسبة اهليئات املحققة للغاية قليلة جدا بالنسبة للهيئات املمکنة.

التطبيق الثاني: نشوء المجموعة الشمسية وصالحية األرض للحياة:

فُبعد  احلياة،  بنشوء  تسمح  خاصة  هيئة  عىل  الشمسية  جمموعتنا  تکونت 
توفره  الذي  الطاقة  ومقدار  والشمس  األرض  وحجم  الشمس  عن  األرض 
الشمس لألرض وتوفر الغالف اجلوي يف األرض وتوفر قمر واحد باحلجم 
بالنّسب  للحياة  املناسبة  الغازات  وتوفر  كوكبنا  يف  فعال  احلاصلنی  والبعد 
املناسبة ورسعة دوران األرض حول نفسها وحول الشمس؛ كلُّ ذلك وغريه 
مما ال بد منه لنشوء احلياة عىل هذا الکوكب، فلو تغرّيت هذه األمور بشکل 

معتد به أو بشکل بسيط مل يمکن أن تنشأ احلياة عىل هذا الکوكب.
املحکم،  الفعل  أركان  لتوفر  حمکم"؛  "فعل  الشمسية  املجموعة  فنشأة 
من  أكثر  تقبل  الشمسية  املجموعة  )مادة  هيئة  من  ألكثر  القابلة  املادة  وهي: 
)خصوصيات  خاصة  غاية  عليها  يرتتب  احلاصلة  واهليئة  وتوزيع(،  تنظيم 
ونسبة  البيولوجية(،  للحياة  الظروف  توّفر  عليها  يرتتب  الشمسية  جمموعتنا 

اهليئات املحققة للغاية قليلة جدا بالنسبة للهيئات املمکنة.
إشكال

قد يوَرد إشکال عىل هذا التطبيق بأنه ال دليل عىل انحصار احلياة البيولوجية 
هبذه الصورة التي ال يمکن أن تتم إال يف األرض وما شاهبها من ظروف، ومن 
هنا فصالحية األرض للحياة ال تبقى فعال حمکام؛ ألن من املحَتَمل أن تکون 

مجيع الکواكب صاحلة حلياة ُتناسب ظروفها.
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اجلواب
هذا اإلشکال يف غري حمله؛ وذلك ألّنه ال ريب يف أن احلياة التي نعهدها 
ال تصلح إال يف ظروف خاصة وحدود معّينة، وال يمکن من الناحية العلمية 
أن تستقر هذه احلياة يف غري هذه الظروف وما ُيقارهبا، ومن َثّم جتري ضابطة 

الفعل املحکم يف إجياد األرض عىل هذه الصورة.
فهذا  الظروف األخرى،  ُتناسب  احلياة بصور خمتلفة  إمکانية  احتامل  وأما 
أجنبي عن حمل الکالم؛ ألّنه لو صح مثل هذا الکالم لکانت احلياة األخرى خمتلفة 

عن احلياة التي نعهدها؛ ألن قوانينها وشؤوهنا خمتلفة عن احلياة التي نعهدها.
وغري خفي أن ضابطة الفعل املحکم جرت يف نشأة األرض واملجموعة 
الشمسية، إنام جرت بلحاظ احلياة التي نعهدها ال بلحاظ مطلق احلياة ليأيت هذا 
اإلشکال، وال خيفى أن احلياة املعهودة ذات شوط خاصة ال يمکن توّفرها يف 

أي موضع من كوننا الواسع، وهذا كاف لتطبيق ضابط الفعل املحکم.
ولتقريب الصورة نرضب مثاال، فنقول: لنفرتض وجود نوع من النمل ال 
يعيش إال يف درجة حرارة نادرة التوفر يف الطبيعة، وال يعيش إال يف نوع خاص 
نادر من الرتاب عىل أن تتوفر درجة معّينة جدا من الرطوبة يف هذا الرتاب، وال 
يعيش إال عند توّفر طعام خاص له نادر الوجود يف الطبيعة، وال يعيش إال...

ثم وجدنا توّفر هذه الظروف مجيعا يف بيت من بيوت البرش ووجدنا أن 
املحکم  الفعل  إننا سنُجري حينئذ ضابطة  املوضع،  النمل عاش يف هذا  هذا 
عىل توفري هذه الظروف بلحاظ هذا النوع من النمل وإن كان من املمکن أن 
تتواجد أنواع أخرى من النمل يف هذا البيت من دون حاجة إىل تلك الظروف.
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التطبيق الثالث: نشوء الكائن الحي:

أبسط أشکال احلياة التي يمکن تصورها ـ وفقا ملا تقرر يف علم األحياء ـ 
مُتّثل تركيبا بالَغ التعقيد، فاخللية احلية يف أبسط صورها كائن معقد جدا، يصعب 
جدا تصور درجة تعقيده فضال عن التصديق هبا، فال ريب أن اخللية احلية األوىل 
القابلة ألكثر من هيئة  املادة  الفعل املحکم، وهي:  لتوفر أركان  "فعل حمکم"؛ 
)مادة اخللية احلية تقبل أكثر من ترتيب وتنظيم(، واهليئة احلاصلة يرتتب عليها 
عليها  تقوم  التي  الوظائف  حتقق  تربر  احلية  اخللية  )خصوصيات  خاصة  غاية 

احلياة(، ونسبة اهليئات املحققة للغاية قليلة جدا جدا بالنسبة للهيئات املمکنة.

التطبيق الرابع: نشوء الكائنات الحية األخرى:

احلية،  الکائنات  عن  ختتلف  معقدة  تركيبة  له  حي  كائن  كل  أن  ريب  ال 
فرغم تركبها من خاليا متعددة، وكل خلية هلا تعقيدها اخلاص هبا، ومن هنا 
يتضح أن كل كائن حي يمثل "فعال حمکام"؛ لتوفر أركان الفعل املحکم، وهي: 
املادة القابلة ألكثر من هيئة )مادة الکائن احلي تقبل أكثر من تنظيم وتوزيع(، 
الکائن  واهليئة احلاصلة يرتتب عليها غاية خاصة )خصوصيات ترتيب مادة 
احلي املعنی هي التي حتقق للکائن احلي خصائصه التي من خالهلا حييى ويتميز 
بالنسبة  جدا  قليلة  للغاية  املحققة  اهليئات  ونسبة  الکائنات(،  من  غريه  عن 

للهيئات املمکنة.
عند  سيتضح  كام  املقام،  يف  خصوصية  لإلنسان  يکون  أن  ويمکن  هذا، 

الکالم حول اإلشکال الناشئ من نظرية داروين بإذن اهلل.
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إشكال
قد يورد إشکال عىل التطبيق الرابع من تطبيقات برهان النظام يف الطبيعة 
من خالل االعتامد عىل نظرية داروين يف التطور ـ والتي حاصلها: أّنه يوجد 
أفراد خمتلفة يف بعض  التکاثر  الکبري جدا، وينتج من  للتکاثر  قابلة  مادة حية 
ومّلا  الزمن،  من  طويل  خط  عىل  الصفات  يف  التنوع  هذا  ويستمر  الصفات، 
انقراض  بد من  الناتج، فال  التکاثر  تناسب حجم  الطبيعة بظروفها ال  كانت 
جمموعة مما نتج من التکاثر، والذي ُيعنّی األفراد الباقية هو الطبيعة من خالل 
الصفات، فإذا كانت الصفات يف بعض األفراد صاحلة لالستمرار يف احلياة؛ 
استبقتها الطبيعة "انتخاب طبيعي" من خالل هالك غريها ونجاهتا، وتدرجيا 
وعىل خط طويل من الزمن ُتسَتبقى الصفات الصاحلة وترتاكم، فتنشأ األنواع 
املختلفة ـ، فتکفي هذه النظرية لتفسري التعقيد املوجود يف الکائنات احلية، فال 
يوجد فعل حمکم ـ حسب هذه النظرية ـ يف نشوء الکائنات األخرى، وإنام هي 
طفرات عشوائية ُتنتج تغرّيا يف الصفات بحيث تستبقيها الطبيعة وفقا لقانون 
الکائنات  نشوء  عىل  النظام  برهان  تطبيق  اخلطأ  فمن  الطبيعي"،  "االنتخاب 

احلّية )التطبيق الرابع(.
اجلواب:

لو صحت نظرية "داروين" من الناحية العلمية وأثبت العلامء أنه باإلمکان 
وتطور  تنوع  ينشأ  أن  الطبيعي  االنتخاب  مع  اجلينية  الطفرات  خالل  من 
عىل  احلية  الکائنات  أمثلة  تطبيق  عىل  إشکاالً  تعد  ال  فهي  احلية؛  الکائنات 
الکائنات  التغري بنی  النظرية وإن اعتمدت عىل أن  النظام؛ وذلك ألن  برهان 
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حيصل من خالل الطفرات العشوائية واالنتخاب الطبيعي اللذين مها حدثان 
بسيطان غري معقدين، إال أن هذين احلدثنی البسيطنی ال يؤثران أثرهيام إال من 
استبقاء  الطبيعة من  للتکاثر ومُتّکن  املجال  توّفر  بنية معقدة جدا  توّفر  خالل 
التعقيد،  غاية  يف  حمُکم  فعل  األول  احلي  الکائن  فنشوء  اإلجيابية،  الصفات 
والتکاثر عملية معقدة جدا، ومن دون افرتاض توفر اخللية احلية األوىل التي 
أن  يمکن  ال  جيل؛  إىل  جيل  من  الصفات  وينقل  يتکاثر  تصميام  "ُصّممت" 

يکون للطفرات واالنتخاب الطبيعي أي أثر، واألمر أشبه باجلهاز املعقد جدا 
الذي يکتب احلروف بمجرد الضغط عىل الزر، فالضغط عىل الزر فعل بسيط 
غري معقد ولکنه ال يفيد شيئا ما مل تکن بنية اجلهاز بذلك التعقيد الذي يکفي 

لکتابة احلرف من خالل ضغط الزر.
عىل  إشکال  أي  البنی  يف  يکن  مل  "داروين"  نظرية  صحت  فلو  هنا  ومن 
تطبيق برهان النظام عىل اجلانب املعقد من الکائنات، فيقال: إن اخللية احلية 
م عامل قادر خمتار؛ ألن إحکامها عال جدا بحيث تقبل  األوىل ال بد هلا من مصمنِّ
تلك  من  الناشئة  الصفات  استبقاء  وتقبل  اإلجيابية  الطفرات  وتقبل  التکاثر 
الطفرات، ومن هنا يکون إحکام نشوء الکائنات احلية مندجما يف إحکام اخللية 
الالزمة  الوظائف  أداء  ألجل  حمکم  فعل  احلية  اخللية  أن  فکام  األوىل،  احلية 
للحياة هي فعل حمکم ألجل نشأة األنواع املختلفة من الکائنات، وهذا كاف 

لتطبيق برهان النظام.
ومن هنا يتضح أن نظرية "داروين" ال متّثل إشکاال عىل برهان النظام وإن 

استشکل هبا من استشکل.



233

1هـ
44
ن 2
عبا
 ش
ي/
ثان
 ال
دد
الع

أهم إشكالني على برهان النظام:

يوجد إشکاالن يرتبطان بالبنية املنطقية)1) لربهان النظام ينبغي التعرض 
هلام:

اإلشكال األول: منافاة بعض الظواهر لدليل النظام:

الکون يوجد يف  الطبيعة يف  تنظيام ودقة يف استغالل قواننی  كام أن هناك 
البنی أمور تنايف تلك الدقة وذلك التنظيم، وهي: الرشور وضعف كفاءة كثري 
من املخلوقات)2) وأشياء كثرية جدًا ليس هلا غاية وفائدة يف هذا الکون، ومن 

هنا فدليل النظام ُمعارض هبذه األمور الثالثة، فال يتم هذا الدليل.
واجلواب:

هذا اإلشکال يعتمد عىل ثالثة ظواهر لنفي داللة برهان النظام، واملناسب 
أن يتم معاجلة كل ظاهرة عىل حدة:

الظاهرة األوىل: أجزاء الکون التي ال غرض هلا، فالکون كبري جدا جدا 
بام يصعب تصّوره، وال تکاد مُتّثل األرض يف ضمن هذا الکون حبة رمل يف 

صحراء كربى، وكل هذه الساعة ال نجد هلا غاية معقولة!
ويمکن تأسيس جوابنی عىل اإلشکال املعتمد عىل هذه الظاهرة:

اجلواب األول: ال منافاة بنی انتفاء الغاية يف بعض األفعال وثبوت الغاية 
يف أفعال أخرى. 

)1)  اإلشکال السابق املرتبط بنظرية »داروين« ال يصح عده إشکاال عىل برهان النظام، بل هو 
إشکال خمتص بتطبيق من تطبيقات برهان النظام يف الطبيعة، وهلذا مل أعتربه من اإلشکاالت 

عىل نفس الربهان.
)2)  وأهم شاهد عىل ذلك هو كثرة احليوانات املنقرضة يف الطبيعة.
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يمکن إيضاح هذا اجلواب بمثال: لنفرتض أن شخصا أّلَف عرشين كتابا، 
وكان تسعة عرش كتابا من هذه الکتب جمرَد كتابات عشوائية ال معنى هلا بينام 
كتاب واحد من هذه الکتب كان قصة روائية عظيمة يف غاية الدقة والروعة، 
فالذي نحکم به يف هذه احلالة أّنه عندما َألََّف هذا الکتاب الروائي كان عاملًا 
قادرًا خمتارًا، أما بقية الکتب فإما أّنه قد فقد علمه أو أن له غاية مل نفهمها من 

تلك الکتب.
يتزلزل  ال  الواسع؛  الکون  هذا  من  مفهومة  غاية  ال  بأنه  التسليم  فمع 
حکمنا بأن وراء الفعل املحکم عاملا قادرا خمتارا، فلو وجد فعل حمکم ومعه 
مائة فعل غري حمکم؛ فسنحکم بأن الفعل املحکم ينتهي لفاعل عامل قادر خمتار 

وأن األفعال غري املحکمة ال تنايف حکمنا هذا.
اجلواب الثاين: ال مالزمة بنی عدم معرفتنا بالغاية وبنی انتفاء الغاية واقعا.
أنه ال توجد غاية من هذه  يعني  الغاية ال  اّطالعنا عىل  ال خيفى أن عدم 
األجزاء الکونية؛ ألن عدم الوجدان ال يدل عىل عدم الوجود، ومن َثّم فليس 
لنا طريق إىل نفي إحکام تلك األجزاء الکونية، بل غاية ما يف األمر أنه ليس لنا 

طريق للعلم بإحکامها من عدم إحکامها.
الظاهرة الثانية: ضعف كفاءة بعض املخلوقات، فنحن نجد يف مجلة من 
الکائنات احلية مشاكل يف كفاءهتا للبقاء، فکل الکائنات احلية التي نعرفها هلا 

نقاط ضعف جتعلها ُمَعّرضة للموت وعدم القدرة عىل البقاء.
املحکم  الفعل  أن  سابقا  َتبنّی  أنه  الظاهرة:  هبذه  يرتبط  ما  عىل  واجلواب 
يکشف عن عامل قادر خمتار، ولکن ينبغي االلتفات إىل أّنه ال ُيبنّی وال يکشف 
اهلدف التفصييل الذي قصده الفاعل املختار من الفعل امُلحکم، فمثال: إن رأينا 
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القلعة عامل قادر خمتار،  بنى هذه  البحر، فسنعلم أن من  الرمال عىل  قلعة من 
الدقيق  الغرض  أن نستکشف  ولکن لن نستطيع من جمرد مالحظة اإلحکام 
من وراء بناء القلعة، فقد يکون لتجربة علمية أو للرتفيه أو غري ذلك مما يصلح 

أن يکون غرضا من هذا الفعل.
وكذلك األمر عندنا يف الطبيعة، فإننا باطالعنا عىل تکوين اإلنسان كمثال 
عىل الفعل املحکم نستکشف أنه ال بد من وجود فاعل قادر خمتار يقف وراء 
خلق اإلنسان، ولکن هذا ال يعني أن غرض هذا اخلالق هو إجياد كائن ال يشعر 
موقوفا عىل  الغرض  يکون  فربام  املتصّورة،  اإلمکانات  بأعىل  ويتمتع  باآلالم 
إجياد كائن ناقص ضعيف، فربهان النظام ال يکشف الغاية من الفعل املحکم.
تستهدف  السيارات  مصانع  بعض  فنجد  العملية،  حياتنا  يف  نظري  وهلذا 
صنع سيارات بکفاءات أقل من الکفاءة التي يمکن للمصنع أن ينتجها؛ وذلك 
ألجل تقليل التکلفة املناسب للقوة الرشائية لتلك املنطقة املراد بيع السيارات 
فيها، فال بد من تقليل الکفاءة املؤدي إىل تقليل السعر ليتمکن عدد كبري من 
الناس من شاء هذا النوع من السيارات، ومن الواضح أن صناعة املركبات 

مع ضعف الکفاءة ال يعني عدم علم وقدرة صاحب املصنع.
الظاهرة الثالثة: وجود الرشور يف الکون، فالکون ميلء باآلالم واملصائب 

مما ال حيتاج إىل بيان.
بإثبات  يتعّلق  ال  النظام  دليل  أن  الظاهرة:  هبذه  يرتبط  ما  عىل  واجلواب 
أنه  األمر  ما يف  فغاية  القبيح،  يفعل  وأنه سبحانه ال  تعاىل  اهلل  العدل يف  صفة 
ُيثبت عاملا قادرا خمتارا وراء هذا النظام، وال يؤثر كون الغرض خريا أو شا يف 

إثبات هذا األمر.
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وبيان ذلك  القبيح،  يفعل  تعاىل  اهلل  أن  يدل عىل  الرشور ال  نعم، وجود 
موكول إىل مباحث العدل اإلهلي.

فتبقى داللة  الظواهر،  النظام وبنی هذه  أنه ال منافاة بنی دليل  فاحلاصل 
الدليل تامة غري مقدوح هبا هبذا اإلشکال.

اإلشكال الثاني: خاصية المادة ُتفّسر النظام.

مرَّ أن برهان النظام يعتمد عىل مبدأين:
املبدأ األول: احلادث حيتاج إىل سبب.

املبدأ الثاين: الفعل املحکم ال يصدر إال عن حي خمتار عامل قادر.
هذا اإلشکال يصادم املبدأ الثاين؛ إذ يفرتض هذا اإلشکال أن هناك تفسريا 
آخر حلدوث النظام، وهو ما يمکن تسميته بـ"خاّصية املادة"، فاملاّدة من خالل 
خصائصها الذاتية تکفي لتربير هذا النظام وال نحتاج بعد ذلك افرتاض عامل 

قادر خمتار وراء هذا النظام.
أن  ارتأيت  املوضوعي؛  البحث  هو  املحاولة  هذه  من  الغرض  كان  ومّلا 
هلذا  متداولة  بصياغة  أتقيد  وال  صياغته  يمکن  ما  بأقوى  اإلشکال  أعرض 

اإلشکال هنا وهناك، والصياغة املختارة لإلشکال تتضح بالبيان التايل:
املرحلة األوىل: بيان انتفاء املنافاة بنی "خاصية املادة" و"الصفة املجعولة 

للامدة"، وبيان ذلك يف نقطتنی:
مثل  ينفك عنه،  يتالزم معه وال  ما  هي  اليشء"  "خاصية  األوىل:  النقطة 

كون املاء ال طعم له وال رائحة وال لون.
التي يتصف هبا اليشء من  الصفة  هي  املجعولة"  "الصفة  الثانية:  النقطة 
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خالل سبب ما، وهذه ليست متالزمة مع اليشء؛ ألن وجود سبب هلا يعني 
أن وجودها يتبع توّفر سببها، ومن هنا فيمکن أن نتصور انفکاك الصفة عن 
مع  متالزمة  ليست  املجعولة  فالصفة  وبالتايل  سببها،  يتوّفر  مل  لو  فيام  اليشء 

اليشء وتقبل االنفکاك عنه.
يستنتج من هاتنی النقطتنی أن خاصية اليشء صفة غري جمعولة وأن الصفة 
بنی  تنافيا  هناك  أن  فاحلاصل  املادة،  ُتَعّد من خصائص  أن  املجعولة ال يصح 

"خاصية املادة" و"الصفة املجعولة" وال يمکن اجلمع بينهام.

املرحلة الثانية: بيان إمکانية كون النظام صفة غري جمعولة، وبالتايل ال يتم 
دليل النظام.

النقطة األوىل: النظام الکوين ليس إال صفة ملادة هذا الکون، ومن هنا يقع 
السؤال حول طبيعة هذه الصفة، فال خيلو أمرها من أن تکون خاصية للامدة أو 

صفًة جمعولة.
النقطة الثانية: ال يتم برهان النظام، إال إذا كان النظام صفة جمعولة؛ ألنه 
ما مل يثبت كون النظام صفة جمعولة ال يمکن تطبيق املبدأ األول؛ ألن النظام 

حينئذ يکون من شؤون املادة وخصائصها وليس مسّببا عن يشء.
األول؛  املبدأ  فرع  الثاين  املبدأ  الثاين؛ ألن  املبدأ  تطبيق  يمکن  َثّم ال  ومن 
إذ يفرتض املبدأ الثاين أن هناك فعال حُمکام، وال خيفى أنه مع عدم إحراز كون 
النظام ُمسّببا، ال يمکن أن يکون فعال ألحد، فهو جمرد خاصية للامدة ال أكثر 

وال أقل.
وحتى لو فرضنا تطبيق املبدأ األول مل يمکن تطبيق املبدأ الثاين عىل النظام؛ 
ألن النظام وإن كان ُمسّببا، إال أن السبب هو املادة فقط، فهي بخاّصّيتها أنشأت 
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هذا النظام، فيکون منشأ النظام حينئذ هو نفس املادة وليس أمرا خارجا عن 
املادة، ومع هذا االحتامل ال يمکن إثبات وجود منظم حي عامل خمتار قادر.

أن  أيضا  يمکن  جمعوال  أمرا  النظام  يکون  أن  حُيتمل  كام  الثالثة:  النقطة 
يکون خاصيًة للامدة غري جمعولة، ومع هذا االحتامل ال يمکن إثبات وجود اهلل 

من خالل مالحظة النظام.
أنه  النظام عىل  تفسري  يمکن  تام؛ ألنه كام  النظام غري  دليل  أن  فاحلاصل 
مفعول من قبل منظم خارج املادة يمکن أيضا تفسريه عىل أنه خاصية للامدة، 

ومع هذا االحتامل ال يتم الدليل.
اجلواب:

هذه  من  كالم  فال  األوىل،  املرحلة  يف  تقريره  تم  ما  صحة  يف  إشکال  ال 
اجلهة.

وإنام الکالم كل الکالم حول إمکانية كون النظام صفة غري جمعولة ومن 
، والصحيح  خصائص املادةـ  وهو العمدة يف تقرير املرحلة الثانية من اإلشکالـ 

أن ذلك غري ممکن، ويمکن تأسيس بياَننْی لبيان انتفاء تلك اإلمکانية:

البي�ان األول: ويمكن بي�انه يف نقطتني:

النقطة األولى: ل يخفى أن المادة ثابتة رغم تغّير الهيئة.

هيئة  إىل  املربع  هيئة  من  الطابوق  هيئة  نغرّي  عندما  الطابوق:  مثال  ففي 
يتغري، والذي تغرّي هو  الطابوق هو نفسه مل  املستطيل أو املسّدس نالحظ أن 

خصوص اهليئة.
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وكذلك األمر يف كوننا الواسع، فعندما حيصل تغري يف هيئة العامل بتحرك 
الشمس أو بأي صورة أخرى من صور التغري تبقى املادة عىل ما هي عليه.

التغريات الکيميائية والنووية، فامدة املاء هي نفسها  وذلك جار حتى يف 
مادة اهليدروجنی واألكسجنی، وغاية ما يف األمر أن االرتباط األيوين )اهليئة( 
تارة يکون متحققًا، كام يف حالة املاء وتارة ال يکون متحققًا، كام يف حالة غازي 

اهليدروجنی واألكسجنی املنفصلنی، واملادة يف كال الصورتنی واحدة.
فاملادة هي اإللکرتونات والربوتونات  النووي،  التغري  وكذلك األمر يف 
أو  اهليليوم  ليتکون  اهليدروجنی  اندمج  سواء  واحدة  وهي  والنيوترونات، 

انشطر اهليليوم ليتکون اهليدروجنی، وهکذا.
التغريات  بأقسام  املتغرية  ثابتة وهيئته هي  مادة كوننا  أننا نجد  فاحلاصل 

وأشکاهلا.

النقطة الثانية: خاصية المادة ل تتغير:
مرَّ سابقا يف بيان خاصية املادة أن خاصية املادة هي الصفات املالزمة للامدة 
التي ال تنفك عنها، ومعنى املالزمة أن خاصية املادة جيب أن تکون ثابتة غري 

متغرية، وإال مل تکن خاصية.
والنتيجة من هاتنی النقطتنی أن النظام الکوين ال يمکن أن يکون بمقتىض 
خاّصية املادة؛ ألن خاصية املادة ال يمکن أن تتغري ـ وفقا للنقطة الثانية ـ بينام 
شأن النظام واهليئة الکونية هو التغري املستمر ـ وفقا للنقطة األوىل ـ، فثبت من 
خالل ذلك أن النظام الکوين ال يمکن أن يکون ناشئا من خاصية املادة، فهو 

صفة جمعولة، ومن َثّم يصح تطبيق برهان النظام بشکل سليم عليه.
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وربام يقال يف االعرتاض عىل هذا البيان أن منشأ التغرّي يف اهليئة هو وجود 
املواد،  التنوع ستتعدد خواص هذه  الکون، ومن خالل هذا  متنوعة يف  مواد 
ومن خالل تفاعل هذه اخلواص املتعددة مع بعضها البعض ينشأ النظام الذي 

نراه.
حصول  يفرس  ال  فذلك  تعددت  وإن  اخلواص  ألن  صحيح؛  غري  وهذا 
نظام مرتابط إال إذا تم ربط املواد فيام بينها ربطا خاصا يؤدي إىل هذا االنتظام، 
هذا  تنتج  بحيث  للمواد  وهتيئة  وترتيبا  تنظيام  إال  ليس  اخلاص  الربط  وهذا 

النظام، وهذا اعرتاف برضورة التنظيم الناشئ من سبب خارج عن املادة.
وبعبارة أخرى: ال خيلو أمر املواد املتعددة: إما أن تقبل ترتيبات متعددة أو 

ال تقبل الرتتيب...
فإن كانت تقبل ترتيبات معّينة فهذا اعرتاف برضورة التنظيم اخلارج عن 

املادة.
وإن كانت ال تقبل الرتتيب، فال يمکن أن تؤدي إىل إجياد نظام؛ ألن كل 
مادة ستؤثر أثرها اخلاص هبا من دون أن حيصل أي تغرّي يف تلك املادة وال يف 
أثرها، ومع عدم التغري يف آثار املادة ال يمکن أن يتحصل نظام يقبل التعدد كام 

حال كوننا الذي نحن فيه.
علمية  بعبارات  اإلشکال  عرض  خالل  من  املسألة  توضيح  ويمکن 
متناسبة مع الطرح العلمي املتعارف، فيقال: إن قواننی الکون هي التي ُتَفرّس 

هذا النظام باهليئة التي هو عليها.
وهذا الکالم غري صحيح؛ ألن القانون حيکي عن خاصية املادة عىل نحو 
القضية الرشطية، فيقال مثال: يغيل املاء عند درجة 100 سيليزية حتت ضغط 
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وكلام  بينهام  التجاذب  قوة  قلت  جسمنی  بنی  البعد  زاد  كلام  ويقال:   ،1atm

اقرتبا ازدادت قوة التجاذب بينهام، ويقال: تنتقل احلرارة من اجلسم الساخن 
إىل اجلسم األقل سخونة إىل أن تتساوى درجة حرارهتام، وهکذا.

ُتَفرّس ترتب بعض اآلثار عند ظروف  الطبيعة  فاملالحظ أن مجيع قواننی 
عمال  القانون  يعمل  خالهلا  من  التي  الظروف  تلك  ترّتب  ُتفرّس  وال  معّينة، 

معّينا.
فهناك شط ال بد من أن يتحقق لعمل القانون فيؤثر أثره، ومن دون هذا 
ُيَفرّس حتقق الرشط يکتفي  أثره اخلاص، والقانون ال  القانون  يؤثر  الرشط ال 

فقط بتفسري ما يقع بعد حتقق الرشط.
فإذا اتضح ذلك يتضح أن القواننی حمايدة جتاه الظروف التي عندها يعمل 
القانون، من هنا فال يصلح أن ُتفرّس انتظام الکون عىل اهليئة التي هو عليها؛ 

ألن اهليئة احلالية للکون ناشئة من أمرين:
األمر األول: القواننی الطبيعية.

األمر الثاين: توفري الظروف املناسبة لعمل القواننی الطبيعية عمال خاصا 
متميزا.

والقواننی الطبيعية ال ُتَفرّس األمر الثاين البتة.
ومن هنا فال بد من وجود من يعلم بالقواننی الطبيعية فيستغّلها االستغالل 
الذي حيقق األغراض املميزة، ومن هنا جيري برهان النظام، فربهان النظام ال 
جيري يف نفس القواننی الطبيعية، بل جيري يف استغالل تلك القواننی استغالال 

حمققا لغرض خاص، وال نريد بالنظام إال استغالال متميزا للقواننی.
فاحلاصل أن قواننی الطبيعة ال تصلح بديال عن التنظيم الذي يبتني عليه 
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برهان النظام، بل يعتمد برهان النظام عىل وجود قواننی ويبتني عىل االستدالل 
باستغالل تلك القواننی، وهذا االستغالل ال يفرسه القانون الطبيعي، بل هو 
إحداث  خالل  من  القواننی  تلك  يستغل  من  وجود  من  بد  فال  جتاهه،  حمايد 

هيئات وتنظيامت وترتيبات ملادة الکون. 

البي�ان الثاين: احتي�اج المادة إىل الهيئ�ة ين�ايف تأثريها يف وجودها.

النقطة األوىل: مرَّ يف البيان األول أن هيئة الکون متغرية رغم ثبات ماّدته.
النقطة الثانية: ال يمکن أن تکون اهليئة هي نفس املادة؛ ألن معنى هذا أن 
يکون الثابت واملتغري شيئا واحدا، وهذا مجع بنی النقيضنی؛ ألن التغري نقيض 

الثبات والثبات نقيض التغري.
النقطة الثالثة: ال يمکن أن توجد املادة من دون هيئة، وال يمکن أن توجد 
اهليئة من دون مادة، وهذا واضح بأدنى تأّمل، فال يمکننا أن نتصور العامل من 
دون أن يکون متعّينا يف هيئة خاصة، وال يمکننا أن نتصور هيئة من دون عامل 

مادي توجد فيه.
ـ  واهليئة  املادة  من  ُكالًّ  أن  نستکشف  الثالث  النقاط  هذه  خالل  ومن 
واللذان مها شيئان متغايران ـ حيتاج كل منهام لآلخر، ومن َثم فال يمکن أن 
املادة  أن  ُيّدعى  أن  يمکن  فال  َثم  ومن  اآلخر،  أنشأ  الذي  هو  أحدمها  يکون 
بخاّصيتها هي التي كونت اهليئة؛ ألهنا يف احلقيقة حتتاج إىل هيئة لکي توجد، 

فکيف تکون هي املوِجدة واملؤثرة يف وجود اهليئة؟!
فيتضح أنه ال يمکن تفسري هذه اهليئة وهذا النظام بنفس املادة، كام يفرتض 

هيوم، بل ال بد من سبب آخر مغاير للامدة.
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فتحّصل أن شبهة خاّصية املادة ال تصلح لنقد برهان النظام.

خالصة واستنت�اج:

توصل هذا املقال إىل بعض النتائج:
* برهان النظام برهان صحيح إلثبات وجود حُمِدث هلذا الکون يتصف 

باالختيار والقدرة والعلم.
عىل  اإلحکام  داللة  ومبدأ  السببية  مبدأ  عىل  النظام  برهان  يعتمد   *

الصفات.
* يمکن حتليل املبدأ الثاين إىل ثالثة مبادئ: مبدأ داللة الفعل املتغري عىل 
اهليئة  اختيار  داللة  ومبدأ  القدرة،  عىل  الفعل  وقوع  داللة  ومبدأ  االختيار، 

املعقدة عىل العلم.
حساب  إىل  يرجع  والثالث  عقليان،  منها  اثنان  الثالث  املبادئ  هذه   *

االحتامل.
نشوء  عىل  تعاىل  اهلل  وجود  إىل  يرجع  فيام  النظام  برهان  تطبيق  يمکن   *
الشمسية  املجموعة  والکواكب ونشوء  املجرات  فيه  تتکون  نحو  الکون عىل 

عىل نحو صالح للحياة ونشوء الکائنات احلية.
* الرشور ال مُتثل إشکاال عىل برهان النظام؛ ألن دليل النظام ال يتکفل 

إثبات عدل حُمِدث النظام.
النظام؛ ألن  برهان  مُتَّثل إشکاال عىل  احلية ال  الکائنات  * ضعف كفاءة 
أن  املمکن  فمن  بتفاصيله،  النظام  من  الغرض  إثبات  يتکفل  ال  النظام  دليل 
يکون الغرض من النظام غاية مغايرة جلعل الکائن احلي عىل أعىل كفاءة ممکنة.
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داللة  ينايف  ال  السعة  هلذه  مفهومة  غاية  وجود  وعدم  الکون  سعة   *
اإلحکام عىل الفاعل املختار العامل القادر؛ إذ ال وجه للمنافاة.

* ال يمکن أن ُتَفرسنِّ خاصيُة املادة نظاَم الکون وهيئَته؛ ألن خاصية املادة 
ال يمکن أن تؤثر التنوع، وألن املادة تتوقف يف وجودها عىل هيئة تقارهنا، فال 

يمکن أن تکون املادة مؤثرة يف اهليئة.
* من خالل نقد إشکالية خاصية املادة أمکن تشکيل برهان جديد أكثر 

فائدة من برهان النظام إلثبات وجود اهلل.
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)بحوث رجالية وتاريخية(

حبث يف رجال الكشي

أضواء حول مقتل أبي خمنف
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حبث يف رجال الكّشي

الشیخ حسن عبداهلل الهودار
 

تتحدث هذه املقالة بشأن رجال الکيش وحتقيق الکالم فيه يف نقاط: 
األمر األول: أّن كتاب الکيش+ ال وجود له يف هذا اليوم.

األمر الثاين: أّن الشيخ الطويس+ قام باختصار كتاب الکيش+ يف كتاب 
ساّمه »اختيار معرفة الرجال«، وهذا اإلختصار كان بحذف أسامء بعض الرواة 
وكذلك املصنفات، وقد كان هذا الکتاب حمّل اهتامم الطائفة عىل مدى األعصار.
 األمر الثالث: أّن هذا الکتاب مل يکن مرّتبًا وال مبّوبًا فقام مجع من األعالم

برتتيبه وتبويبه.
األمر الرابع: أّن االختيار املتداول قد وقعت فيه النقيصة.

األمر اخلامس: عدم إحراز وقوع الزيادة يف االختيار املتداول.
األمر السادس: اعتبار االختيار املتداول لشواهد سّتة ذكرناها. 
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المقدمة

يعترب كتاب رجال الکيش من أهم وأشهر الکتب الرجالية عند اإلمامية، 
وقد اعتمد عليه مجلة من الرجالينی كالنجايش والطويس وابن طاُوس والعالمة 
إلينا، وإنام الذي  الکتاب  أّن املؤسف هو عدم وصول هذا  وغريهم، إال 
رجال  من  الطويس+  الشيخ  اخترصه  الذي  االختيار  كتاب  هو  منه  وصلنا 
الکيش، وألجل أمهية هذا الکتاب وملا له من القيمة العلمية والعملية يف معرفة 
الروايات وعدمه،  الکثري من  الرواة، وتأثري ذلك يف قبول  الکثري من  أحوال 
احببت البحث التحقيقي عن حال هذا الکتاب وما يرتبط به من املسائل، ولذا 

سيقع البحث يف عدة نقاط:

النقطة األولى: التعريف بالكشي

وهنا نشري لعدة أمور: 

األمر األول: اسمه وكنيت�ه
هو حممد بن عمر بن عبد العزيز الکيش، وكنيته أبو عمرو.

األمر الثاين: موطنه 

بلدة  املشددة  الشنی  وإعجام  الکاف  بفتح  كش  بلدة  يف  الکيش+  ولد 
معروفة من بالد ماوراء النهر، واملراد ببالد ماوراء النهر هي منطقة تارخيية وجزء 
من آسيا الوسطى تشمل أراضيها مجهورية أوزبکستان واجلزء اجلنوب الغريب 
من كازاخستان، فنشأ الکيش+ يف تلك املدينة، وهي عىل مراحل من سمرقند، 
وسمرقند مدينة يف أوزبکستان، وتعترب كش كام قيل بلدة عظيمة، ثالثة فراسخ 

يف ثالثة فراسخ ذات نخيل وعيون، وقد خرج منها كثري من علامء الشيعة.
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األمر الثالث: مولده ووفاته

بحسب املراجعة مل أجد حتديدًا لسنة والدته، وأما وفاته فقد ذكر بعض 
العامة أهنا سنة 296، وقال آخرون أهنا سنة 340، والظاهر أنه من أعالم القرن 
الطهراين+:  بزرك  آغا  املحقق  يقول  وكام  للکليني+،  معارصًا  وكان  الرابع 
»تلميذ العيايش حممد بن مسعود وشيخ جعفر بن قولويه وهارون بن موسى 

التلعکربي وكان يف طبقة الکليني«.)1)

األمر الرابع: مؤلفاته 

 اليعلم له مصنف إال كتاب الرجال، وهذا ما ذكره الطويس والنجايش
يف ترمجتهام له، إال أنه جاء يف »سامء املقال« ج1 ص80 للمحقق الکلبايس بأن 
ترمجة  النجايش+ يف  ذكره  ما  ذلك عىل  معتمدًا يف  الرجال،  مؤلفات غري  له 
احلسنی بن اشکيب حيث قال النجايش+ ما نّصه: »قال الکيش يف رجال أيب 
حممد: احلسنی بن اشکيب املروزي املقيم بسمرقند وكش عامل متکلم مؤلف 
مؤلف  متکلم  عامل  »وكش  قوله:  من  الکلبايس  اهلدى  أبو  ففهم  للکتب«)2)، 

للکتب« أّن املقصود بذلك هو الکيش+.
إال أن ذلك غري تام، فإنه خالف الظاهر، فإن الظاهر من هذه العبارة أهنا 
أقام  املقصود هبا أن احلسنی بن اشکيب قد  من كالم الکيش+ نفسه فيکون 

بسمرقند وكش.
الفهرست  يف  الطويس+  نقلها  قد  نفسها  العبارة  هذه  أن  ذلك  ويؤّيد 

)1)  الذريعة ج21 ص 261.

)2)  رجال النجايش، ص45.
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رجاله  يف  داود  وابن  ص115،  األقوال  خالصة  يف  والعالمة+  ص398، 
املقصود هبا واملتصف بکونه مؤلفًا للکتب هو  ص79، وهي واضحة يف أن 

احلسنی بن اشکيب، فراجع.

األمر اخلامس: مشاخيه 

له عدة مشايخ وقد أحصاهم املحدث النوري+ يف خامتة املستدرك ج3 
ص295، لکن لعّل املؤّكد منهم:

1ـ محدويه بن نصري
2ـ حممد بن سعيد الکيش

3ـ حممد بن أيب عوف البخاري
4ـ إبراهيم بن نصري الکيش

5ـ جربئيل بن أمحد الفاريايب 
6ـ نرص بن صباح البلخي

7ـ عيل بن حممد القتيبي
8ـ حممد بن إسامعيل 

9ـ طاهر بن عيسى الوراق
10ـ خلف بن محاد الکيش

11ـ آدم بن حممد القالنيس 
12ـ أبو عبداهلل جعفر بن حممد شيخ من جرجان عامي

13ـ جعفر بن معروف
14ـ حممد بن أمحد بن أيب عوف البخاري
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15ـ عبيد بن حممد النخعي الشافعي
16ـ حممد بن احلسن الرباثي الکيش

17ـ عثامن بن حامد الکيش 
18ـ حممد بن نصري

19ـ سعد بن جناح الکيش
20ـ أبو سعيد حممد بن رشيد اهلروي

21ـ أبو سعيد جعفر بن أمحد بن أيوب السمرقندي
22ـ أمحد بن حممد بن يعقوب البيهقي

23ـ أبو عيل أمحد بن عيل بن كلثوم الرسخي
24ـ حممد بن قولويه

األمر السادس: جاللته 

يظهر من كلامت األعالم أّن الکيش+ يعترب من أجالء وعيون الطائفة 
وإليك بعض كلامهتم:

1ـ  النجايش: " حممد بن عمر بن عبدالعزيز الکيش أبو عمرو كان ثقًة عينًا 
وروى عن الضعفاء كثريًا وصحب العيايش وأخذ عنه وخترج عليه ويف داره 
التي كانت مرتعًا للشيعة وأهل العلم له كتاب الرجال كثري العلم وفيه أغالط 

(1( كثرية أخربنا أمحد بن عيل بن نوح وغريه عن جعفر بن حممد عنه بکتابه". 
أبا عمرو ثقة  العزيز الکيش يکنى  2 ـ الطويس: »حممد بن عمر بن عبد 
بصري باألخبار وبالرجال حسن اإلعتقاد له كتاب الرجال أخربنا به مجاعة عن 

)1)  رجال النجايش، ص 372.
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أيب حممد التلعکربي عن حممد بن عمر بن عبدالعزيز أيب عمرو الکيش«.)1)
وأما العاّمة فمام قالوا يف حقه: 

1 ـ إسامعيل البغدادي: »الکيش أبو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز 
الکيش من علامء اإلمامية تويف حدود سنة 296 صنف من الکتب اإلختيارات 

من العلامء كتاب الرجال«)2)
اشتهر  النهر  ماوراء  بالد  من  كش  إىل  نسبته  إمامي  فقيه   « الزركيل:  ـ   2
الرجال اقترص به عىل بعض ما قيل فيهم أو روي عنهم  بکتابه معرفة أخبار 

وكان معارصًا للعيايش أخذ عنه وخترج عليه يف دراه بسمرقند«.)3)
أبو عمر فاضل  الکيش  العزيز  ـ عمر كحالة: »حممد بن عمر بن عبد   3

تويف نحو سنة 340 له كتاب الرجال واإلختيارات من العلامء«.)4)

النقطة الثانية: التعريف بكتاب الكشي

النقطة األوىل بأن للکيش+ كتابًا يف الرجال ولکن مل  اّتضح مما سبق يف 
»له  قال:  فقد  للکيش+  ترمجته  يف  الکتاب  هذا  اسم  عىل  النجايش+  ينّص 
كتاب الرجال كثري العلم وفيه أغالط كثرية«)5)، ومثله الطويس+: »له كتاب 
الرجال«)6)، وإن أشار األخري إىل اسمه يف بعض املواضع، كام سيتضح، وكيف 

كان فقد اختلف األعالم يف اسم الکتاب عىل رأينی:

)1)  الفهرست ص217.
)2)  هدية العارفنی ج2 ص 22.

)3)  األعالم ج6 ص 311.
)4)  معجم املؤّلفنی ج11 ص 85.

)5)  رجال النجايش ص372.
)6)  الفهرست ص217.
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الرأي األول: معرفة الرجال:

وهذا ما اختاره العالمة املجليس+ يف البحار ج1 ص16، والسيد بحر 
العلوم+ يف الفوائد الرجالية ج3 ص231، وأبو اهلدى الکلبايس+ يف سامء 
املقال ج1 ص87، وغريهم، وقد اعتمدوا يف ذلك بحسب الظاهر عىل كالم 
معرفة  كتابه  يف  الکيش  "ذكره  قال  حيث  داود  بن  أمحد  ترمجة  يف  الطويس+ 

الرجال".)1)

الرأي الثاين: معرفة الناقلني عن األئمة الصادقني^:

ج10  الذريعة  يف  الطهراين+  بزرك  كاآلغا  مجاعة  اختاره  ما  وهذا 
ص141، والسيد األمنی+ يف أعيان الشيعة ج10 ص27، وغريمها، حيث 
قالوا بأن اسم الکتاب هو معرفة الناقلنی عن األئمة الصادقنی^، والظاهر 
أن األصل يف هذا القول هو ابن شهراشوب+ )املتوىف 580( يف كتابه معامل 
»له  الکيش:  ترمجة  يف  قال  فقد  الطويس+  لفهرست  تتمة  هو  والذي  العلامء 

كتاب معرفة الناقلنی عن األئمة الصادقنی^«.)2)
معرفة  أو  الرجال  معرفة  الکتاب  هذا  اسم  كان  فسواًء  حال  كل  وعىل 
أثر،  زمننا هذاعنی وال  له يف  فإنه اليوجد  الصادقنی^  األئمة  الناقلنی عن 
»ورصح  قال:  حيث  النوري+  كاملحدث  املحققنی  بعض  ماأكده  وهذا 
مجاعة من أئمة الفن أن املوجود املتداول من رجال الکيش من عرص العالمة 
املتتبعنی أهنم مل  إىل وقتنا هذا هو اختيار الشيخ وأما األصل فذكر مجاعة من 

)1)  رجال الطويس، ص81.
)2)  معامل العلامء، ص136.
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بوجود  نعلم  »ال  يقول:  بزرك+  اآلغا  اخلبري  املتتبع  وهکذا  عليه«)1)،  يقفوا 

أصل الکتاب لکن االختيار منه لشيخ الطائفة موجود مطبوع يعرف برجال 

الکيش«)2)، وكذلك أيضًا السيد األمنی+: »والنسخة املطردة املعروفة برجال 
الکيش هي عنی اختيار شيخ الطائفة وأما األصل فلم نجد له أثرًا« )3)

ويظهر من كالم النجايش+ أن هذا الکتاب كان موجودًا عنده حيث نقل 

عنه بحسب التتبع يف زهاء )15( موردًا منها: 

1 ـ عثامن بن عيسى: »ذكره الکيش يف رجاله وذكر نرص بن الصباح قال 

كان له يف يده مال ـ يعني الرضا× ـ فمنعه فسخط عليه قال ثم تاب وبعث 
إليه باملال«.)4)

2ـ  احلسنی بن اشکيب: »ذكره أبو عمرو يف كتابه كتاب الرجال يف أصحاب 

أيب احلسن صاحب العسکر ×... قال الکيش هو القمي خادم القرب.... قال 

الکيش يف رجال أيب حممد احلسنی بن اشکيب املروزي املقيم بسمرقند وكش 
عامل متکلم مؤلف للکتب«.)5)

وهکذا نقل عنه الشيخ الطويس+ يف الفهرست يف مخسة مواضع، منها:
1 ـ أمحد بن داود بن سعيد: »ذكره الکيش يف كتابه يف معرفة الرجال«.)6)

)1)  خامتة املستدرك ج3 ص286.
)2)  الذريعة ج21 ص 261.

)3)  أعيان الشيعةج 9 ص 165.
)4)  رجال النجايش ص300.

)5)  رجال النجايش ص45.
)6)  الفهرست ص81.
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2 ـ داود بن أيب زيد: »وله كتب ذكرها الکيش وابن النديم يف كتابيهام«.)1)
والظاهر من كالم العالمة احليل+ يف خالصة األقوال يف الفائدة العاشة 
وصول الکتاب له حيث ذكر طريقه إىل كتاب الکيش+ فقال: »وباإلسناد عن 
الشيخ أيب جعفر الطويس& عن أيب حممد هارون بن موسى التلعکربي& عن 

أيب عمرو حممد بن عمر بن عبدالعزيز الکيش& بکتابه«.)2)
كام أنه نقل عنه يف مواطن عديدة، ويف بعضها يظهر منها أنه ينقل عن 

نفس الکتاب باملباشة مثاًل: 
1ـ  برش بن طرخان النخاس: »روى الکيش يف كتابه حديثًا يف طريقه حممد 

بن عيسى أن أباعبداهلل × دعا له بکثرة املال والولد«.)3)
2 ـ ترمجة خالد بن سعيد: »ويف كتاب الکيش قال محدويه اسم أيب خالد 

القامط يزيد«.)4)
ج4  الذكرى  يف  كام  األول+  الشهيد  كلامت  بعض  من  يظهر  قد  انه  كام 
ص66   8 ج  واملسالك  ص67،  رسائله  يف  كام  الثاين+  والشهيد  ص108، 

وصول الکتاب إليهام، إال أنه حمّل تأّمل.
»معرفة  بإسم  رجايل  كتاب  للکيش+  كان  أنه  هو:  تقّدم  مما  واملتحّصل 
الرجال« أو »معرفة الناقلنی عن األئمة الصادقنی^«، وقد كان هذا الکتاب 
موجودًا لدى األعالم إىل زمان العالمة احليل+ أو الشهيدين، إال أنه 

قد انقرض بعد ذلك فال وجود له يف يومنا هذا.

)1)  الفهرست ص125.
)2)  خالصة األقوال ص 445.

)3)  خالصة األقوال ص 79.
)4)  خالصة األقوال ص 137.
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النقطة الثالثة: عالقة الشيخ الطويس بكتاب الكيش

من النقاط املهمة يف حتقيق البحث معرفة العالقة بنی الشيخ الطويس+ 
وكتاب الکيش+، فقد ذهب معظم علامئنا إىل أّن الطويس+ قام بتصحيح 
البعض اآلخر، ثم  املواضع، واختار  كتاب الکيش+ حتى حذف منه بعض 
معرفة  اختيار  أو  الرجال  اختيار  بعنوان  مستقل  كتاب  يف  اختاره  ما  جعل 
الرجال، ويمکن الربهنة عىل ذلك بعدة شواهد اقترص عىل األهم منها، وهي 

سّتة: 
كتابه  يف  لنفسه  ترمجته  عند  الطويس+  الشيخ  اعرتاف  األول:  الشاهد 
الفهرست بأن من مجلة كتبه كتاب اختيار الرجال حيث قال عن نفسه: »وله 

كتاب اختيار الرجال...«.)1)
وقد يناقش يف هذا الشاهد بدوًا: بأن هذه العبارة يف نفسها التدل عىل 
الکيش+،  كتاب  من  انتزعه  قد  للطويس+  الذي  الرجال  اختيار  كتاب  أن 
الشيخ  يصلنا كبعض كتب  الکيش+ ومل  بکتاب  له  آخر الربط  كتاب  فلعله 

الطويس+.
للبعض  بعضها  وضم  القرائن  جتميع  خالل  من  سيتضح  ولکن  هذا، 
الشيخ+ بکتاب االختيار هو ما  ما يقصده  املناقشة، وأن  اندفاع هذه  اآلخر 

انتزعه من كتاب الکيش+، وهو الواصل اليوم لنا.
الشاهد الثاين: شهادة املرتمجنی للشيخ الطويس+ بأن له كتابًا بإسم اختيار 
الرجال وأقدم مرتجم وقفت عليه ذكر ذلك هو ابن شهر آشوب املتوىف عام 

)1)  الفهرست ص 242.
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)580 ه( حيث قال: »له كتاب.... اختيار الرجال ».)1)
هو  واجلواب  السابقة،  املناقشة  بنفس  الشاهد:  هذا  يف  بدوًا  يناقش  وقد 

اجلواب.
الشاهد الثالث: توجد يف الکتاب املتداول هذا اليوم بإسم رجال الکيش+ 
جمموعة من القرائن التي تکشف عن أن الشيخ الطويس+ قام بتهذيب كتاب 
الطويس+  قام  ما  نفس  هو  اليوم  املوجود  االختيار  كتاب  وأن  الکيش+ 

بتهذيبه، ومن هذه القرائن:
1ـ أبو حييى اجلرجاين: »قال أبو عمرو: وأبو حييى اجلرجاين اسمه أمحد بن 
داود بن سعيد.... وسنذكر بعض مصنفاته فإهنا مالح ذكرناها نحن يف كتاب 

الفهرست ونقلناها من كتابه«.)2)
الشيخ  كتاب  هو  الفهرست  بکتاب  املقصود  أن  هو  القرينية:  ووجه 
الطويس+ بقرينة ترمجته للجرجاين وذكره ملصنفاته، وهذا يکشف عن كون 

الکالم يف هذه العبارة للشيخ الطويس+ وأن كتاب االختيار له.
2 ـ الفضل بن شاذان: »وقيل إن للفضل مائة وستنی مصنفًا ذكرنا بعضها 

يف كتاب الفهرست« )3)
ووجه القرينية: كالسابق.

ولکن قد يناقش يف هذا الشاهد بدوًا: بأنه اليدل عىل كون كتاب االختيار 
للطويس+ فلعل املقصود بالفهرست هو كتاب ابن النديم أو غريه، فال حُيرز 

)1)  معامل العلامء ص 149.
)2)  اختيار معرفة الرجال ج2 ص 814.
)3)  اختيار معرفة الرجال ج2 ص 822.
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أن صاحب كتاب االختيار هو الشيخ الطويس+ فلعله ابن النديم أو غريه ممن 
لديه كتاب اسمه الفهرست.

بکتاب  املقصود  أن  القرائن  جتميع  خالل  من  سيّتضح  ولکن  هذا، 
الفهرست هو كتاب الشيخ الطويس+، وأنه هو صاحب كتاب اإلختيار.

الشاهد الرابع: شهادة السيد ريض الدين بن طاُوس+ املتوىف سنة 664 
كتاب  االختيار من  كتاب  الطويس+  الشيخ  بأن جلده  املهموم  فرج  كتابه  يف 
بن  حممد  جعفر  أيب  جدي  اختيار  كتاب  يف  »ورويت  قال:  حيث  الکيش+ 
احلسن الطويس& من كتاب أيب عمرو حممد بن عمر بن عبدالعزيز الکيش«.)1) 
بل أنه نقل خطبة جده الطويس وترصحيه باختصاره لکتاب الکيش حيث قال 
ابن طاُوس+: »فأما ماذكرنا عنه يف خطبة اختياره لکتاب الکيش فهذا لفظ 
ماوجدناه أمىل علينا الشيخ اجلليل املوفق أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل 
الطويس أدام اهلل علوه وكان ابتداء إمالئه يوم الثالثاء السادس والعرشين من 
عىل  الغروي  املقدس  الرشيف  املشهد  يف  وأربعامئة  ومخسنی  ست  سنة  صفر 
ساكنه السالم قال هذه األخبار اخترصهتا من كتاب الرجال أليب عمرو حممد 

بن عمر بن عبدالعزيز واخرتت مافيها«.)2)
وقد يناقش يف هذا الشاهد: بأن هذه الشهادة حدسية.

لکنه واضح الدفع؛ فإّن من املستبعد جدًا أن يکون ابن طاُوس قد اعتمد 
املسجد  الطوسيفي  عن  شائعة  أهنا  يبدو  التي  اخلطبة  هذه  يف  احلدس  عىل 

العلوي، مع أن أصالة احلس جارية يف املقام.

)1)  فرج املهموم ص 130.
)2)  فرج املهموم ص130.
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املتوىف  السيد أمحد بن طاُوس سبط الطويس+  الشاهد اخلامس: شهادة 
قال:  حيث  الرجال  معرفة  يف  اإلشکال  حل  كتاب  صاحب  ه(   673( سنة 
»وقد عزمت عىل أن أمجع يف كتايب هذا أسامء الرجال املصنفنی وغريهم ممن 
قيل فيه مدح أو قدح وقد أمل بغري ذلك من كتب مخسة:كتاب الرجال لشيخنا 
أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس وكتاب فهرست املصنفنی له وكتاب 

اختيار الرجال من كتاب الکيش أيب عمرو حممد بن عبد العزيز له...«.)1) 
وقد يناقش يف هذا الشاهد: بنفس املناقشة السابقة أي احلدسية.

واجلواب عنه: هو نفس اجلواب السابق.
بأنه وقف عىل نسخة  الطهراين+  بزرك  السادس: ماذكره اآلغا  الشاهد 
للکتاب اعتربها أصح النسخ وأنفسها يعود أصلها لعيل بن محزة بن حممد بن 
الطويس+ وقد فرغ من كتابتها سنة )562 ه(  الشيخ  شهريار اخلازن سبط 
يظهر منها رجوع كتاب االختيار للشيخ الطويس+، ولذا يقول اآلقا بزرك+ 
العالمة احلسن  التي اشرتاها سيدنا  النسخة  الشأن: »وأصح مارأيت  يف هذا 
وهي  األصفهاين  شفيع  مريزا  بن  حييى  مريزا  العالمة  ورثة  من  الدين  صدر 
بخط الشيخ نجيب الدين تلميذ صاحب املعامل وشاركه أستاذه يف كتابة بعض 
كان  نسخة  عن  املنقولة  األول  الشهيد  بخط  نسخة  عن  كتبها  وقد  صفحاته 
عليها متلك السيد أيب الفضائل أمحد بن طاوس وهي كانت بخط عيل بن محزة 

بن حممد بن شهريار اخلازن وفرغ من كتابتها باحللة سنة 562«.)2)

)1)  التحرير الطاوويس ص5.
)2)  الذريعة ج1 ص 366.
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للشيخ  التبيان  كتاب  مقدمة  يف  بزرك  اآلقا  ماقاله  ذلك  من  وأرصح 
الطويس+ حيث قال: »وحلمزة ولد عامل كامل هو الشيخ عيل كتب بخطه يف 
احللة اختيار الرجال تأليف جده شيخ الطائفة يف سنة 562 وهي نسخة نفيسة 

جيدة كام أشنا إليها يف الذريعة«.)1)
اختيار  بإسم  الطويس  للشيخ  كتاب  وجود  جمرد  بأن  يناقش:  قد  ولکن 

الرجال اليالزم كونه منتزعًا من كتاب الکيش. 
هبذا  املقصود  بأن  ُيعلم  القرائن  جمموع  مالحظة  بعد  فإنه  ترى  كام  وهذا 
الکتاب هو ما انتزعه من كتاب الکيش، فضاًل عن أنه مل يقل أحٌد بأن للشيخ 

الطويس كتابًا هبذا اإلسم منتزعًا من غري كتاب الکيش.
األخوين  شهادة  وهو  واخلامس  الرابع  هو  شاهد  أقوى  أّن  واملتحّصل: 
وكذلك  الطويس+،  الشيخ  سبطي   طاُوس ابني  وأمحد  عيل  اجلليلنی 
الشاهد السادس، كام أنه من خالل ضم هذه الشواهد بعضها إىل بعض حيصل 
»كتاب  من  خمترص  »اإلختيار«  باسم  كتابًا  الطويس+  للشيخ  بأن  اإلطمئنان 

الکيش«.
ويف مقابل ذلك توجد شواهد عکسية أمهها: 

الشيخ  ترجم  )450ه(  سنة  املتوىف  النجايش+  أن  األول:  الشاهد 
الطويس+ وعّد كتبه ومل يذكر منها اختيار معرفة الرجال.

وجوابه: أن تأليف الطويس+ لکتاب االختيار كان بعد وفاة النجايش+ 
ويشهد لذلك ما ذكره ابن طاُوس بأّن الطويس+ قد أمىل الکتاب عىل تالميذه 

سنة )456 ه(، وذلك بعد وفاة النجايش+.

)1)  التبيان ج1 ص 56.
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املذكور  االختيار  تأليف  عىل  متقّدم  الفهرست  كتاب  أن  الثاين:  الشاهد 
فکيف يذكر الشيخ+ يف الفهرست أّن كتاب االختيار من مجلة كتبه؟.

وجوابه: أن الشيخ الطويس+ أضاف ذلك بعد تأليفه كتاب اإلختيار.
يناسب  ال  كثرية  أخطاء  االختيار  كتاب  يف  توجد  أنه  الثالث:  الشاهد 
انتساب  صحة  يف  التشکيك  يوجب  وهذا  الطويس+  الشيخ  من  صدورها 

الکتاب إليه.
التصحيف  التي من قبيل  ُيعلم كون هذه األخطاء  أنه ال  أوالً:  وجوابه: 
والتقديم والتأخري والتکرار هي من قبل الطويس+ نفسه، بل من املحتمل أن 

تکون من قبل النساخ.
وثانيًا: عىل فرض كوهنا من الطويس+ فال ُبعد يف ذلك مع اإللتفات إىل 
كثرة مشاغل الطويس+، وألجل ذلك قيل بأنه كثريًا ما وقع منه السهو بالزيادة 
والنقصان يف متون األخبار ال سيام التهذيب حتى أنه ندر أن يوجد حديث خيلو 
من ذلك ولذا يقول املحدث البحراين+: "فإن الشيخ املذكور وإن كان فضله 
أعظم من أن حتويه السطور إال أنه ملزيد اإلستعجال يف التصنيف واحلرص عىل 
كثرة التأليف وسعة الدائرة واإلشتغال بالتدريس والفتوى والعلم ونحو ذلك 
قد وقع يف هذه األحوال الظاهرة لکل من أعطى النظر حقه يف هذا املجال".)1) 
من  الطويس  الشيخ  من  وقع  ما  كل  أن  »واعلم  املجليس+:  العالمة  ويقول 
السهو والغفلة بإعتبار كثرة تصانيفه ومشاغله العظيمة فإنه كان مرجع فضالء 
تالمذته  فضالء  أن  التتبع  من  الظن  لنا  وحصل  املشايخ  من  وسمعنا  الزمان 
الذين كانوا من املجتهدين يزيدون عىل ثالثامئة فاضل من اخلاصة والعامة.... 

)1)  لؤلؤة البحرين ص 297. 
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فلهذه املشاغل العظيمة يقع منه السهو كثريًا«.)1)
والنتيجة من مجيع ما تقدم: هو أن للشيخ الطويس+ كتابًا باسم »اختيار 

معرفة الرجال« منتزع من »كتاب الکيش«.

النقطة الرابعة: أسباب اختصار الشيخ لكتاب الكيش

من املهم معرفة األسباب التي دعت الشيخ+ إلختصار وتصحيح كتاب 
الکيش+، وقد اختلف األعالم يف سبب ذلك إىل عّدة آراء:

الرأي األول: ماذهب له مجلة من املحققنی وهو أن كتاب الکيش+ 
كان مشتماًل عىل رواة العامة واخلاصة فهذبه الشيخ+ ليجرد منه رواة العامة 
وهذا مايشري له املحدث النوري+: »ويظهر سبب اإلختصار عىل مارصح به 
مجاعة أن كتابه& كان جامعًا لألخبار الواردة يف مدح الرواة وذمهم من العامة 

واخلاصة فجرده الشيخ للخاصة وأزال عنه رواهتم...«.)2)
وقد يالحظ عليه:

أوال: بأنه ال شاهد عىل ذلك من كالم الطويس+ أو القريبنی منه كإبني 
.طاُوس

الرجال  معرفة  اختيار  بإسم  املعروف  اليوم  املتداول  الکتاب  أن  وثانيا: 
فيه مجلة وافرة من العامة مثل حممد بن إسحاق وحممد بن املنکدر وعمرو بن 

خالد.
الرأي الثاين: ما ذهب له آخرون بأن الشيخ+ صحح الکتاب عىل وفق 
مبانيه الرجالية فحذف مااليتوافق مع رأيه، وهذا ما أشار له البعض كحسن 

)1)  روضة املتقنی ج14 ص 405.

)2)  خامتة املستدرك ج3 ص 286.
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األمنی حيث قال: »وأغلب الظن أن الشيخ.. يسقط أو يصحح ماجيده...«.)1)
وقد يالحظ عليه: أوالً: بأنه اليوجد عليه شاهد من كالم الطويس+.

وثانيًا: بأن الطويس+ رصح يف الفهرست بأن داود بن أيب زيد النيشابوري 
جتد  ال  أنك  مع  كتابيهام  يف  النديم  وابن  الکيش  ذكرها  كتب  وله  صادق  ثقة 
لداود النيشابوري ذكرًا يف كتاب االختيار فهذا يعني أن الشيخ+ حذفه من 
كتاب االختيار مع أنه ثقة عىل رأي الطويس+، وهذا يدل عىل أن الطويس+ 

مل يعتمد يف تصحيح كتاب الکيش عىل وفق مبانيه، فتأمل.
بأن كتاب الکيش+ كان مشتماًل   الثالث: ماذهب له آخرون الرأي 
عىل أغالط كثرية فعمد الشيخ+ لتصحيحه وهذا ماأشار له املحدث النوري 
يف  والعالمة  النجايش  إليه  أشار  ما  السبب  أن  آخرين  من  »ويظهر  أيضًا: 
اخلالصة من أنه كان فيه أغالط كثرية فعمد الشيخ إىل هتذيبه وسامه بإختيار 

الرجال«.)2) 
وقد يالحظ عليه: بأنه ال تزال هناك أغالط كثرية يف كتاب اختيار معرفة 
أخطاًء  الطويس+  الشيخ  صححها  التي  األخطاء  بأن  يقال  أن  إال  الرجال، 
علميًة وهي غري األخطاء املوجودة يف كتاب االختيار والتي مرجعها للنساخ، 

فالحظ.
الرأي الرابع: ما ذهب له بعض األعالم املعارصين يف كتابه قبسات 
من علم الرجال ج2 ص100 من أن اختصار الطويس+ كان بلحاظ حذف 
القرائن هو اشتامل كتاب  الظاهر من خالل بعض  إّن  الرجال حيث  طبقات 

)1)  مستدركات أعيان الشيعة ج1 ص 195.
)2)  خامتة املستدرك ج3 ص 286.
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فحذف  الطبقات،  ترتيب  بحسب  األئمة^  أصحاب  أسامء  عىل  الکيش+ 
الرجايل، ومن  بإيرادها يف كتابه  اكتفاًء  الرتمجة  املجردة عن  الشيخ+ األسامء 
مجلة هذه القرائن عىل ذلك: ما ذكره النجايش يف »احلسن بن عيل بن فضال«: 
مل يذكره أبو عمرو الکيش+ يف رجال أيب احلسن األول×، وقال ذكره أبو 

عمرو يف أصحاب الرضا× خاصة.)1) 
كام أن هذا اإلختصار كان بلحاظ حذف أسامي الکتب واملصنفات أيضًا 
حيث إن الظاهر هو اشتامل كتاب الکيش+ عىل ذكر املصنفات لکن الشيخ 
لذلك  يشهد  ومما  الفهرست،  كتابه  يف  ذكره  بام  اكتفاًء  حذفها  قد  الطويس+ 
ما ذكره النجايش+ يف ترمجة أيب حييى اجلرجاين: »قال الکيش: كان من أجل 
أصحاب احلديث ورزقه اهلل هذا األمر وصنف يف الرد عىل احلشوية تصنيفًا 
كثريًا فمنها كتاب خالف عمر برواية.. اىل آخر ما أورده من أسامء مصنفات 

اجلرجاين«.)2) 
كام أنه من املمکن أن يکون هذا اإلختصار بلحاظ حذف بعض الروايات 

املکّررة أو املتوافقة مضمونًا. وهذا الرأي وجيه جدًا.
الرابع،  الرأي  ُذكر يف  ملا  أن يکون اإلختصار  املحتمل  أنه من  والنتيجة: 

وقد يکون ملجموع ما ذكر يف الرأي الثالث والرابع.

النقطة اخلامسة: اغالط كتاب الكيش
سبق أن نقلنا كالم النجايش+ بأن يف كتاب الکيش أغالطًا كثريًة، وقد 
اختلفت الکلامت يف مقصود النجايش من هذه األغالط الکثرية، وهنا اذكر 

)1)  رجال النجايش؛ ص34، 36.
)2)  رجال النجايش ص454.
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ماوقعت عليه من األقوال يف هذا الشأن:
املتوىف  املجليس+  تقي  حممد  كاملوىل  مجاعة  إليه  ماذهب  األول:  القول 
التي  املتعارضة  الکثرية يعني األخبار  )1070ه( وهو أن املقصود باألغالط 

نقلها الکيش يف كتابه
قال الفاضل املجليس+: »والظاهر أن املراد باألغالط الکثرية الروايات 

املتعارضة«.)1) 
األخبار  نقل  جمرد  فإن  جدًا،  الظاهر  خالف  هذا  بأن  عليه:  ويالحظ 

املتعارضة اليصح وصفه باألغالط فضاًل عن كوهنا كثرية.
القول الثاين: ماذهب له مجع من األعالم بأّن األغالط من املنتخبنی 
لکتاب الکيش وليس من قبل الکيش، كالشيخ الطويس+ وغريه وهذا مااختاره 
عناية اهلل القهبائي+ حيث قال: »يظهر بعد التصفح والتتبع التام يف الکتاب 

أن األغالط ليس فيه بل إنام هي من قلم املنتخبنی منه مثل الشيخ+«.)2)
ويالحظ عليه: أن شهادة النجايش+ بوجود أغالط كثرية متعلقة بنفس 
هذا  للطويس+،  الرجال  معرفة  كاختيار  منه  ماانتخب  ال  الکيش+  كتاب 
ألجل  اإلختصار  يکون  أن  احتامل  من  الثالث  الرأي  يف  ذكرناه  عام  ناهيك 

تصحيح األغالط املعنوية.
القول الثالث: ماذهب له مجاعة كأيب اهلدى الکلبايس+ املتوىف )1356ه(، 
التي  يعني األخطاء  الکثرية  املقصود باألغالط  أن  التسرتي+ وهو  واملحقق 
الرواة،  الروايات يف غري مواضعها واإلشتباه يف طبقة  ونقل  التصحيف  تعم 

)1)  روضة املتقنی ج14 ص 445.
)2)  جممع الرجال ج6 ص11.
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ولذا قال املحقق التسرتي+ بترصف يسري: »وتصحيفاته أكثر من أن حتىص 
وإنام السامل منه معدود... وقل ماسلمت رواية من رواياته عن التصحيف بل 
ترمجة أخرى  بأخبار  ترمجة  أخبار  فيه خلط  بل وقع  وقع يف كثري من عناوينه 
وخلط طبقة بأخرى فخلط فيه أخبار أيب بصري ليث املرادي بأخبار أيب بصري 
خزيمة  بعنوان  عباس  بن  عبداهلل  عنوان  من  األول  اخلرب  وخلط  األسدي... 
قبله.. ونقل يف حممد بن أيب زينب وهو أبو اخلطاب ثالثة وعرشين خربًا غري 
مرتبطة به... ونقل احلمريي الذي من أصحاب العسکري يف أصحاب الرضا 
وعد لوط بن حييى يف أصحاب عيل بن أيب طالب مع أنه من أصحاب الباقر 

أو الصادق...«.)1) 
وقال أبو اهلدى الکلبايس+: »الظاهر ماهو الظاهر من العبارة فإنه قد وقع 
فيه أغالط كثرية كام يظهر بعد التتبع والتأمل فيه ولقد أجاد بعض أصحابنا يف 
مجلة كالم له وأما الکيش فمن راجع كتابه وقف عىل أغالطه الکثرية الواضحة 

انتهى«.)2) 
ويالحظ عليه: بأن هذا القول ينطبق عىل اختيار معرفة الرجال املتداول 
له  الوجود  الذي  الکيش+  كتاب  عىل  انطباقه  الحيرز  ولکن  العرص  هذا  يف 
يف زماننا هذا فاليصح محل شهادة النجايش+ بوجود أغالط كثرية يف كتاب 
الکيش+ عىل هذه األغالط املوجودة يف كتاب اختيار معرفة الرجال اليوم، 

فالحظ.
القول الرابع: ما ذهب له مجاعة كاملال عيل كنّي+ املتوىف )1306ه( بأن 

)1)  قاموس الرجال ج1 ص 42.
)2)  سامء املقال يف علم الرجال ج1 ص 81.
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قبل  من  ال  والکتاب  النساخ  قبل  من  ماوقع  الکثرية  األغالط  من  املقصود 
نشاهده  »بعدما  قال:  ولذا  كالطويس+  لکتابه  املنتخبنی  قبل  الکيش وال من 
من ترصفات الکتاب ربام أمکن أن يکونوا هم السبب يف أغالطه لتقدم زمانه 

عىل أكثر املصنفنی ألنه معارص الکليني«.)1) 
أقول: هذا اإلحتامل ممکن يف نفسه ويمکن أن يستأنس له ببعض املؤيدات: 
املؤيد األول: أن الطويس+ يف ترمجته للکيش+ مل يذكر وجود أغالط يف 
كتاب الکيش+ بل وصف الکيش بالبصري يف األخبار والرجال، وهذا يدعم 

رجوع األغالط إىل النساخ. 
املؤيد الثاين: من املحتمل جدًا أن النسخة التي وصلت بيد النجايش لکتاب 
الکيش+ كان فيها تصحيف أو أخطاء ترجع لنفس النساخ ال إىل الکيش+ 
نفسه ويؤيد ذلك قول النجايش+ نفسه بأن كتاب الکيش+ كثري العلم فإن 
هذه العبارة التناسب كون األغالط املوجودة راجعة لنفس الکيش+ بل إىل 

النساخ أقرب، فتأمل.
والنتيجة: أّن القول الرابع هو األقرب للصواب.

النقطة السادسة: مراحل كتاب اإلختي�ار

الزمان  له يف هذا  الکيش+ األصيل الوجود  بأن كتاب  سبق وأن ذكرنا 
وإنام املوجود منه هو اختيار الشيخ الطويس+، ولقد كان كتاب االختيار حمل 
اهتامم الطائفة، ولذلك مّرت عىل هذا الکتاب عدة مراحل وأطوار نذكر املهم 

منها:

)1)  توضيح املقال ص298.
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المرحلة األولى: اإلمالء والتدوين

وهي املرحلة التي قام فيها الشيخ الطويس+ بإختصار كتاب الکيش+ 
وإمالءه عىل تالميذه يف احلرم العلوي سنة )456 ه(، وقد قام مجع من تالمذة 
الشيخ الطويس بتدوين ما أماله عليهم، ولو فرضنا بأن الذين كانوا حيرضون 
بأنه  القول  نستطيع  فإننا  قيل  كام  تلميذ   400 من  أكثر  آنذاك  الطويس  درس 
سوف يکون هناك ما ال يقل عن )100( مدّون عىل األقل، وهذا يعني وجود 

)100( مدّونة أو نسخة باسم »اختيار الشيخ الطويس+«.

المرحلة الثانية: النسخ

وهي املرحلة التي قام فيها أعالم الطائفة باستنساخ كتاب االختيار 
من قبل املدّوننی له، والعادة تقتيض ازدياد عدد النسخ وانتشارها فيقوى حينئذ 
احتامل وقوع التصحيف والزيادة والنقصان يف أثناء ذلك من قبل الناسخنی 
والکتاب، وهذا مايشري له بعض من األعالم: »والعجب أن كتاب اختيار 
الرجال أيضًا وهو املنتخب املنقح من ذلك الکتاب وال شك يف أنه أصاًل بريء 
بتحريفات  مصاب  اآلن  هو  وأغالطه  الکيش  كتاب  اشتباهات  من  كثري  من 
مؤلف  الکلبايس  العالمة  قول  حد  وعىل  كثرية  واشتباهات  وتصحيفات 
سامء املقال فإن هناك قرائن تشري إىل تعرض هذا الکتاب لتطاول يد احلدثان 
وأسقطت وحذفت منه مطالب بمرور الزمان... وواضح جدًا أن هذا القبيل 
من األخطاء ليس ممايشتبه عىل شخص كالکيش أو كالشيخ الطويس أو أهنا 

تصدر عنه وال يرقى الظن بنسبتها إىل إال املستنسخنی والکتاب«.)1)

)1)  مستدركات أعيان الشيعة ج1 ص 194.
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وإىل هذه املرحلة يشري اآلغا بزرك+ حيث يقول بعد وجدانه لنسخ كثرية 
خمتلفة:

»وأصح مارأيت النسخة التي اشرتاها سيدنا العالمة احلسن صدر الدين 
من ورثة العالمة حييى بن مريزا شفيع األصفهاين وهي بخط الشيخ نجيب الدين 
تلميذ صاحب املعامل وشاركه أستاذه يف كتابة بعض صفحاته وقد كتباها عن 
نسخة بخط الشهيد األول املنقولة عن نسخة كان عليها متلك السيد أيب الفضائل 
أمحد بن طاُوس وهي كانت بخط عيل بن محزة بن حممد بن شهريار اخلادم وفرغ 
من كتابتها باحللة سنة 562 وكتب مريزا حييى املذكور بخطه مقدار صفحة يف 
آخر النسخة يف بيان خصوصيات الکتاب وهو دال عىل كامل فضله وتبحره«.)1)

المرحلة الثالثة: المزج بين الختيار وغيره

وهذه املرحلة هي التي قام فيها ابن طاُوس+ بالدمج بنی كتاب االختيار 
الرجال  معرفة  يف  اإلشکال  حل  سامه  كتاب  يف  األخرى  الرجالية  واألصول 
ولذلك  األخرى  األصول  دون  من  االختيار  بکتاب  خاصًة  عنايًة  أوىل  وقد 
يف  حيصال  مل  عناء  بنوعي  الکيش  كتاب  من  االختيار  كتاب  »واختص  يقول: 
غريه ألنه غري منسوق عىل حروف املعجم فنسقته وغري ذلك من حترير دبرته 
ثم القصد إىل حتقيق األسانيد املتعلقة بالقدح يف الرجال واملدح حسبام اتفق يل 
وما أعرف أن أحدًا سبقني إىل هذا عىل مر الدهر وسالف العرص وقد يکون 
عذر من ترك أوضح من عذر من فعل ووجه عذري مانبهت عليه أن الکتاب 
شك  أو  عدو  طعن  عن  بعد  يل  ماخطر  عىل  تدبريه  ويف  جدًا  ملتبس  املذكور 

)1)  الذريعة ج1 ص366.
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التهمة  ويل أو طعن يف ويل أو مدح لعدو وذلك مظنة اإلستيناس يف موضع 
والتهمة يف موضع اإلستيناس وبناء األحکام وإمهاهلا عىل غري الوجه وهو ردم 

لباب رمحة وفتح لباب هلکة«.)1) 
ثم قام من بعده الشيخ حسن صاحب املعامل+ بانتزاع خصوص ما نقله 
ابن طاُوس+ عن كتاب االختيار وساّمه باسم »التحرير الطاُويس«، قال الشيخ 
حسن+: »هذا حترير كتاب االختيار من كتاب أيب عمرو الکيش يف الرجال 
انتزعته من كتاب السيد اجلليل العالمة املحقق مجال امللة والدين أيب الفضائل 
أمحد بن طاوس احلسني قدس اهلل نفسه وطهر رمسه والباعث يل عىل ذلك أين 
مل أظفر لکتاب السيد& بنسخة غري نسخة األصل التي أغلبها بخط املصنف 
متعذرًا  بکامله  الکتاب  نسخ  صار  بحيث  املواضع  أكثر  يف  تلف  أصاهبا  وقد 

ورأيت بعد التأمل أن املهم منه هو حترير كتاب االختيار....«.)2)

المرحلة الرابعة: الترتيب

وهي املرحلة التي قام فيها مجاعة من األعالم برتتيب كتاب االختيار 
حيث إن النسخ التي كانت متداولًة عندهم مل تکن مبوبة وال مرتبًة بحسب األسامء 
وال بحسب الطبقات مما يعرس عىل الباحث حتصيل املورد الذي يطلبه فاستدعى 

ذلك قيام مجع من األعالم برتتيب الکتاب ومن مجلة ما ُألنِّف يف ذلك:
1ـ  »ترتيب الکيش« للسيد يوسف بن حممد بن حممد بن زين الدين احلسيني 
املعصومنی من  ترتيب طبقات أصحاب  رتبه عىل  منه )981ه(  فرغ  العاميل 

النبي واألئمة الطاهرين^ وكان عند النوري نسخة منه فضاعت.

)1)  التحرير الطاوويس؛ ص 5.
)2)  التحرير الطاويس ص 3.
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البحراين معارص لصاحب  ـ »ترتيب الکيش« للشيخ داود بن احلسن   2
الوسائل وصاحب احلدائق+. 

3 ـ »ترتيب الکيش« للقهبائي وقد فرغ منه ضحوة اإلثننی السابع عرش 
من حمرم )1011 ه( وكان عىل ترتيب احلروف يف األسامء التي ذكرت ترامجهم 
يف الکيش مستقاًل أو ذكرت يف تراجم أخرى استطرادًا وتوجد منه نسخة يف 
خزانة كتب سيد حسن الصدر+ ونسخة أخرى يف كربالء موقوفة للشيخ عبد 

احلسنی الطهراين. 
4 ـ »ترتيب رجال الکيش« للشيخ حممود بن حسام الدين املرشيف. 

خمتلفة  كانت  الشيخ  اختيار  »نسخ  املضامر:  هذا  يف  بزرك  اآلغا  ويقول 
بالزيادة والنقصان وكان غري مرتب أيضًا فرتبه مجاعة كالسيد يوسف احلسيني 

الشامي واملوىل عناية اهلل القهبائي والشيخ داود بن احلسن اجلزائري«.)1)

المرحلة الخامسة: الشرح والتعليق

وهي املرحلة التي أّسسها املحقق الثالث املري حممد باقر الداماد+ املتوىف 
1040 حيث قام بالرشح والتعليق عىل كتاب االختيار وتعليقته موجودة.

المرحلة السادسة: التحقيق والتدقيق

وهي املرحلة املعارصة حيث قام مجع من العلامء بتحقيق كتاب االختيار 
واملقارنة بنی نسخه املتعددة وبيان موارد الزيادة والنقصان ومواضع التصحيف 

ومن مجلة من قام بتحقيق هذا الکتاب:
1 ـ الشيخ حسن املصطفوي 

)1)  الذريعة ج10 ص 141.
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2 ـ السيد مهدي الرجائي 
واهلدف من ذكر هذه املراحل هو: بيان مدى عناية واهتامم الطائفة هبذا 
الکتاب من زمان الشيخ الطويس+ وإىل اليوم ملا له من أمهية يف معرفة أحوال 
املسائل  مجلة  من  وإن  وردها.  الرواية  قبول  يف  تأثري  من  ذلك  يف  وملا  الرواة، 
اهلامة التي ترتبط بتحقيق هذا الکتاب مسألة أصحاب اإلمجاع فإنه ال مصدر 

هلا إال هذا الکتاب وقد رتب عليها بعض األعالم آثارًا فقهيًة كبريًة.

النقطة السابعة: حقيقة االختي�ار املتداول اليوم 

الرجال ولکن  اختيار  بإسم  كتابًا  الطويس+  للشيخ  بأن  اّتضح مما سبق 
نفس  هو  هل  اليوم  هذا  يف  املتداول  االختيار  كتاب  أن  يف  البحث  هو  املهم 

اختيار الطويس أو أنه كتاب اخر؟ 
املتداول ليس هو اختيار  ويف جواب ذلك قد يقال: بأن كتاب االختيار 

الطويس وذلك ألمور:
األمر األول: ال وجود يف الکتاب املتداول اليوم للمقدمة التي نقلها ابن 
الطويس+  فيها  يقر  والتي  اختياره  أول  يف  الطويس+  جّده  عن  طاُوس+ 
بنسبة الکتاب له فقد جاء يف فرج املهموم للسيد ريض الدين عيل بن طاُوس 
يف مجلة كالم له: »ونحن نذكر ماروى عنه ـ يعني عن جده الشيخ الطويس ـ 
يف أول اختياره عن خطه فهذا لفظ ماوجدناه: أماله علينا الشيخ اجلليل املوفق 
أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس أدام اهلل علوه وكان ابتداء إمالئه 
يوم الثالثاء السادس والعرشين من صفر سنة ست ومخسنی وأربعامئة باملشهد 
اخترصهتا  األخبار  هذه  فإن  السالم  ساكنه  عىل  الغروي  الرشيف  املقدس 
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واخرتنا  الکيش  عبدالعزيز  بن  عمر  بن  حممد  عمرو  أليب  الرجال  كتاب  من 
أن  عىل  مايدل  أو  املقدمة  هذه  من  خال  اليوم  املتداول  والکتاب  فيها«.)1)  ما 
الکتاب هو اختصار الطويس، بل إن أول مايبتدأ هذا الکتاب املتداول اليوم به 

هو الروايات السبع التي تشري لفضل رواة احلديث.
من  حمذوفة  وهي  االختيار  كتاب  يف  كانت  موارد  توجد  الثاين:  األمر 
اإلختياراملتداول يف هذا العرص وإليك شواهد أربعة عىل ذلك وإن وقعت عىل 

أكثر من ذلك:
1ـ الشاهد األول: جاء يف املناقب إلبن شهرآشوب: »أبو جعفر الطويس 
يف اختيار الرجال عن أيب عبداهلل× وعن سلامن الفاريس أنه ملا استخرج أمري 
املؤمننی× خرجت فاطمة حتى انتهت إىل القرب فقالت خلوا عن ابن عمي 
فوالذي بعث حممدًا باحلق ألن مل ختلوا عنه ألنرشن شعري وألضعن قميص 
رسول اهلل عىل رأيس وألرصخن إىل اهلل تعاىل فام ناقة صالح بأكرم عىل اهلل من 
ولدي قال سلامن فرأيت واهلل أساس حيطان املسجد تقلعت من أسفلها حتى 
ومواليت  ياسيديت  وقلت  منها  فدنوت  نفذ  حتتها  من  ينفذ  أن  الرجل  أراد  لو 
نقمة فرجعت احليطان حتى  أباك رمحة فال تکوين  تبارك وتعاىل بعث  اهلل  إن 
سطعت الغربة من أسفلها فدخلت يف خياشيمنا«.)2) وهذا اخلرب ال وجود له 

يف االختيار املتداول، فراجع.
عن  الرجال  »اختيار  شهرآشوب:  ابن  مناقب  يف  جاء  الثاين:  الشاهد  2ـ 
الطويس واملسرتشد عن ابن جرير باإلسناد عن عيل بن زيد عن الزهري أيضًا 

)1)  فرج املهموم ص130.
)2)  املناقب )ابن شهر آشوب(؛ ج3 ص 118.
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قيل لسعيد بن املسيب مل تركت الصالة عىل زين العابدين وقلت أصيل ركعتنی يف 
املسجد أحب إيل من أن أصيل عىل الرجل الصالح يف البيت الصالح؟ فقال ألنه 
أخربين عن أبيه عن جده عن النبي عن جربئيل عن اهلل تعاىل أنه قال ما من عبد 
من عبادي آمن يب وصدق بك وصىل يف مسجدك ركعتنی عىل خالء من الناس 
إال غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فلم أر شيئًا أفضل منه وانثال الناس عىل 

جنازته...«)1)، وهذا اخلرب ال وجود له يف االختيار املتداول، فالحظ. 
3ـ الشاهد الثالث: ما جاء يف مناقب ابن شهرآشوب: »ويف اختيار الرجال 
الکاظم  فقهاء  من  نفر  ستة  تصديق  عىل  أصحابنا  اجتمع  أنه  الطويس  عن 
والرضا× وهم يونس بن عبدالرمحان وصفوان بن حييى بياع السابري وحممد 
بن أيب عمري وعبداهلل بن املغرية واحلسن بن حمبوب الرساد وأمحد بن حممد بن 

أيب نرص«.)2)، وهذا اإلمجاع غري موجود يف االختيار املتداول. 
كتابه  يف   1121 املتوىف  املاحوزي+  الشيخ  نقله  ما  الرابع:  الشاهد  ـ   (
يف  الطويس  جعفر  أيب  الشيخ  عن  الثاين+  الشهيد  شيخنا  »ونقل  األربعنی: 
االختيار أنه روي عن هشام بن سامل عن أيب عبداهلل عن أيب البخرتي قال حدثنا 
عبداهلل بن احلسن بن احلسن أن بالالً أبى أن يبايع أبا بکر وأن عمر أخذ بتالبيبه 
فقال له يابالل هذا جزاء أيب بکر منك أن أعتقك فال جتيء تبايعه فقال إن كان 
أبو بکر أعتقني هلل فليدعني له وإن كان أعتقني لغري ذلك فها أنا ذا وأما بيعته فال 
أبايع أحدًا مل يستخلفه رسول اهلل‘ وبيعة ابن عمه يف أعناقنا إىل يوم القيامة 
فقال له عمر ال أبا لك التقم عندنا فارحتل إىل الشام وتويف بدمشق بالطاعون 

)1)  املصدر نفسه؛ ج3 ص 277.

)2)  املصدر نفسه؛ ج3 ص 438.
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ودفن بالباب الصغري«.)1)، وهذا اخلرب ال وجود له يف االختيار املتداول. 
االختيار  كتاب  يف  نقيصة  لوجود  النوري+  املحّدث  ذهب  ولذلك 
أنه قد وقع يف  القرائن  لنا من بعض  أنه قد ظهر  اليوم قال: »واعلم  املتداول 
مافيه  بإسقاط بعض  أوالنساخ  العلامء  أيضًا ترصف من بعض  الشيخ  اختيار 
وأن الدائر يف هذه األعصار غري حاو لتامم مايف االختيار ومل أر من تنبه لذلك 

والوحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن«.)2)
األمر الثالث: يمکن أن يقال بوجود موارد قد أضيفت لإلختيار املتداول 
مع خلو اختيار الطويس+ منها وهذا مايتجىل بمراجعة التحرير الطاُويس حيث 
جتد هناك عدة موارد مل يذكرها ابن طاُوس يف كتابه »حّل اإلشکال« مع أنه قد 
تعّهد بنقل ماذكره جّده الطويس+ يف االختيار وهذا يکشف عن كوهنا زيادات 

أضيفت لإلختيار املتداول وانقل هنا أربعة شواهد وإن كانت أكثر من ذلك: 
1ـ الشاهد األول: احلسنی بن عيل اخلواتيمي مذكور يف االختيار املوجود 
ولکن ابن طاُوس+ مل يذكره يف كتابه حّل اإلشکال، حيث جاء يف اإلختيار: 
الصباح إن احلسنی بن عيل اخلواتيمي كان غاليًا ملعونًا وكان  »قال نرص بن 

أدرك الرضا×«.)3)
2ـ  الشاهد الثاين: عبداهلل بن سبأ مذكور يف االختيار املوجود وتوجد )5) 
فمن مجلة  يذكره يف حل اإلشکال،  مل  ابن طاُوس+  ذّمه، ولکن  روايات يف 
الروايات التي رواها يف اإلختيار: »حدثني حممد بن قولويه قال حدثني سعد 

)1)  كتاب األربعنی ص257.
)2)  خامتة املستدرك ج3 ص 291.

)3)  اختيار معرفة الرجال؛ ج1 ص323.
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بن عبداهلل قال حدثنا يعقوب بن يزيد وحممد بن عيسى عن ابن أيب عمري عن 
هشام بن سامل قال سمعت أبا عبد اهلل × يقول وهو حيدث أصحابه بحديث 
عبداهلل بن سبأ وماادعى من الربوبية يف أمري املؤمننی عيل بن أيب طالب فقال 
إنه ملا ادعى ذلك فيه استتابه أمري املؤمننی × فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار«.)1)
الثالث: عبدالرمحان بن أيب ليىل مذكور يف االختيار املوجود  الشاهد  3ـ 
ولکن ابن طاُوس+ مل يذكره، فقد جاء يف اإلختيار: »روى يعقوب بن شيبة 
قال حدثنا خالد بن أيب يزيد العرين قال حدثنا ابن شهاب عن األعمش قال 
أقامه  رأيت عبدالرمحان بن أيب ليىل وقد رضبه احلجاج حتى أسود كتفاه ثم 

للناس عىل سب عيل ×....«.)2)
)ـ الشاهد الرابع: القاسم اليقطيني موجود يف االختيار املتداول وتوجد 
عدة روايات يف ذمه ولکن ابن طاُوس مل يذكره، فّمام رواه يف االختيار: »عن 

العسکري × لعن اهلل القاسم اليقطيني«.)3) 
وبعد ذلك نقول: من املستبعد جدًا وجود هذه املوارد يف كتاب االختيار 
كوهنا  عن  يکشف  وهذا  نقلها  عن  وغفلته  طاُوس+  ابن  عند  كان  الذي 

إضافات وزيادات يف االختيار املتداول اليوم، فتأّمل جيدًا.

النقطة الثامنة: اعتب�ار االختي�ار املتداول 
عىل  االعتامد  يمکن  هل  وهي  البحث  هذا  يف  نقطة  أهّم  أمامنا  بقيت 

االختيار املتداول اليوم أم ال؟ 

)1)  املصدر نفسه؛ ج1 ص323.
)2)  املصدر نفسه؛ ج1 ص 318.
)3)  املصدر نفسه؛ ج2 ص804.
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عن  فضاًل  االعتامد  بلزوم  يقال:  قد  السؤال  هذا  عن  اجلواب  مقام  ويف 
اإلمکان وذلك لعّدة أمور وشواهد:

األمر األول: اشتهار الکتاب بنی األصحاب من زمان الطويس+ إىل هذا 
الزمان مع عنايتهم به وتعاهدهم عىل نسخه وهتذيبه وترتيبه جياًل بعد جيل كام 
سبق بيانه مما يوجب الوثوق برجوع هذه النسخة املتداولة للشيخ الطويس+ 

وعدم كوهنا لشخص آخر. 
املئة مورد بنی  التطابق املوجود يف مواطن كثرية قد تتجاوز  الثاين:  األمر 
لدى  كانت  التي  األخرى  والنسخ  اليوم  هذا  يف  لإلختيار  املتداولة  النسخة 
مجاعة من األعالم كام يظهر بمراجعة خالصة األقوال للعالمة احليل ورجال 
 ،املجليس للعالمة  والبحار  املعامل  الطاُويس لصاحب  والتحرير  داود  ابن 

فهذا كّله مما يوجب الوثوق بانتساب الکتاب املتداول للشيخ الطويس+. 
لإلختيار  املتداولة  النسخة  بنی  املحققنی  من  مجع  مطابقة  الثالث:  األمر 
الوثوق  يوجب  نادرة  موارد  يف  إال  بينها  التطابق  وبيان  النسخ  من  وغريها 
النسخ  بنی  واملطابقة  التحقيق  بعملية  قام  وممن  للطويس+  الکتاب  برجوع 

املحقق الثالث واملحدث النوري واآلغا بزرك الطهراين وغريهم.
األمر الرابع: مايوجد يف النسخة املتداولة من إشارة صاحب كتاب االختيار 
يف بعض املوارد لذكره مصنفات بعض الرواة يف كتابه الفهرست فهذا شاهد 
الفهرست  كتاب  له  الطويس+ ألن  للشيخ  ترجع  املتداولة  النسخة  عىل كون 

وبالرجوع إىل كتاب الفهرست نجد إشارته هلذه املصنفات ومن ذلك: 
1 ـ أبو حييى اجلرجاين: »قال أبو عمرو: وأبو حييى اجلرجاين اسمه أمحد 
ذكرناها نحن يف  فإهنا مالح  بن سعيد.... وسنذكر بعض مصنفاته  داود  بن 
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كتاب الفهرست ونقلناها من كتابه«.)1) وهذا موجود يف الفهرست.
2 ـ الفضل بن شاذان: »وقيل إن للفضل مائة وستنی مصنفًا ذكرنا بعضها 

يف كتاب الفهرست«.)2) وهذا موجود يف الفهرست.
األمر اخلامس: مالحظة أسانيد الروايات وطبقات املشايخ املذكورين يف 
االختيار املتداول يوجب الوثوق بکونه اختيار الطويس+ من كتاب الکيش+ 
 الذين يبتدأ هبم احلديث هم يف طبقة مشايخ الکيش فإن مجيع املشايخ

كام يظهر بالتتبع وقد ذكرنا يف النقطة األوىل مشايخ الکيش، فراجع.
السادس: عدم ترصيح أحد من األصحاب إطالقًا بوجود كتاب  األمر 
عىل  يساعد  مما  الطويس+  غري  لشخص  يرجع  الرجال  اختيار  بعنوان  آخر 

حتصيل اإلطمئنان برجوع هذا االختيار املتداول للشيخ الطويس+.

النقطة التاسعة: إشكال وجواب

قد ُيشِکل البعض فيقول بأن مقتىض ما ذكرمتوه يف النقطة السابعة هو عدم 
ثبوت نسبة االختيار املتداول للشيخ الطويس+ لوقوع الزيادة والنقيصة فيه 
ومقتىض ماذكرمتوه يف النقطة الثامنة هو اعتبار االختيار املتداول وثبوت نسبته 

للشيخ الطويس+ فکيف اجلمع بنی هذين األمرين املتنافينی؟
واجلواب عن ذلك: بأنه البد من البحث عن كال األمرين النقيصة والزيادة: 
أما بالنسبة للنقيصة: فهي حمرزة ملا ذكرناه من الشواهد ولکنها غري ضارة 
يف اعتبار الکتاب ألن النقيصة أمر طبيعي وقوعه يف كل كتاب بسبب العوامل 
والظروف الزمانية واملکانية املختلفة ولذلك قل ما يسلم كتاب يف تلك األزمنة 

)1)  املصدر نفسه؛ ج2 ص 814.

)2)  املصدر نفسه؛ ج2 ص 822.
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من النقيصة ولکن هذا اليلغي اعتبار ماهو املوجود من كتاب االختيار فهذا 
نظري مالو حذف باب كامل من كتاب الکايف فهل يقول أحد بسقوط الباقي 
املوجود عن اإلعتبار؟، وبذلك يتضح اجلواب عن عدم وجود املقدمة يف أول 

االختيار املوجود والتي يقر فيها الطويس+ بنسبة كتاب االختيار إليه.
وأما بالنسبة للزيادة: فأوالً: هي وإن كانت ضارًة ولکنها غري حمرزة وذلك 
اليقطيني  والقاسم  سبأ  بن  وعبداهلل  كاخلواتيمي  ذكرناها  التي  الشواهد  ألن 
من  تلفت  ولکنها  اإلشکال  حل  كتاب  يف  موجودة  كانت  أهنا  جدًا  حيتمل 
تلك النسخة كام يشري إىل ذلك صاحب املعامل حيث يقول يف مقدمة التحرير 
الطاُويس: »وحيث تعذر نسخ الکتاب آل أمر تلك الفوائد إىل الضياع مع أن 
أغلبها بتوفيق اهلل تعاىل سليم من ذلك التلف والذاهب منها يشء يسري قليل 
اجلدوى فرأيت الصواب يف انتزاعه من باقي الکتاب ومجعه كتابًا مفردًا يليق أن 
يوسم ب التحرير الطاويس لکتاب االختيار من كتاب أيب عمرو الکيش«.)1) 

مما  الکيش  اختيار  بکتاب  يتعلق  ما  آخر  »هذا  الکتاب:  آخر  يف  ويقول 
اشتمل عليه كتاب السيد+ وقد وفق اهلل سبحانه إلنتزاعه واستخراجه عىل 
ماأردناه ونبهنا عىل الوجه الباعث عليه يف صدر الکتاب وبذلنا الوسع يف تبعه 
فلم يفت منه إال أسامء قليلة العدد واجلدوى كانت ملحقة يف حوايش الکتاب 
مضموهنا  عن  أعربت  بقايا  منها  وبقي  النسخة  أصاب  الذي  التلف  فلحقها 

ورصفت عن اإلهتامم إلثباهتا«.)2)
ويف هذا داللة واضحة عىل أن كتاب »حّل اإلشکال« قد وقع يف بعضه 

)1)  التحرير الطاوويس ص4.
)2)  التحرير الطاوويس ص664.
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تلف  الذي  القسم  من  واليقطيني  سبأ  وابن  اخلواتيمي  أن  فيحتمل  التلف 
فاليصح بالتايل أن يستدل من خالل عدم ذكرهم يف كتاب »حل اإلشکال« 

عىل وقوع الزيادة يف االختيار املتداول 
حل  كتابه  يف  املوارد  هلذه  طاُوس+  ابن  ذكر  عدم  فرض  عىل  وثانيًا: 
اإلشکال فيحتمل وقوع النقيصة يف نسخة االختيار لدى ابن طاُوس+ وإذا 
فاجلاري  ابن طاُوس+  نسخة  والنقيصة يف  نسختنا  الزيادة يف  بنی  األمر  دار 

أصالة عدم الزيادة، فتأّمل.
املتداول  االختيار  يف  املوارد  هذه  يف  الزيادة  بوقوع  سلمنا  لو  وثالثًا: 
يلغى  بکامله  الکتاب  أن  ال  اإلعتبار  عن  تسقط  املوارد  هذه  أن  فغايته  اليوم 
من اإلعتبار فهذا نظري تفسري القمي فقد وقعت فيه الزيادة قطعًا ولکن ذلك 

اليلغي اعتبار ما هو من تفسري القمي.
تم بحمد اهلل وفضله الفراغ من البحث والتحقيق يف كتاب الکيش+ وقد 

اّتضح لدينا أمور:
األمر األول: أن ّكتاب الکيش+ ال وجود له يف هذا اليوم.

األمر الثاين: أّن الشيخ الطويس+ قام باختصار كتاب الکيش+ يف كتاب 
ساّمه »اختيار الرجال«، وهذا اإلختصار كان بحذف أسامء بعض الرواة وكذلك 

املصنفات، وقد كان هذا الکتاب حمّل اهتامم الطائفة عىل مدى األعصار.
 األمر الثالث: أّن هذا الکتاب مل يکن مرّتبًا وال مبّوبًا فقام مجع من األعالم

برتتيبه وتبويبه.
األمر الرابع: أّن االختيار املتداول قد وقعت فيه النقيصة.

األمر اخلامس: عدم إحراز وقوع الزيادة يف االختيار املتداول.
األمر السادس: اعتبار االختيار املتداول لشواهد سّتة ذكرناها. 
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أضواء حول مقتل أبي خمنف

الشیخ علي يعقوب المعامیري

يتمحور هذا املقال حول كتاب »مقتل احلسنی« أليب خمنف لوط بن حييى 
من  الکتاب  يتناول  ثم  ومذهبه،  وثاقته  زاويَتي  من  مؤلَفه  فيتناول  األزدي، 
عدة زوايا أوهلا مميزاته، وثانيها النسخة املتداولة للکتاب وما يدور حوهلا من 
كالٍم ونقاش، وثالثها ما رواه املصننِّفون عن هذا الکتاب ومالحظة خصائص 
ألبرز  باإلشارة  املقال  لُيخَتم  عنه،  روى  َمن  أبرز  من  ثالثٍة  عند  عنه  الرواية 

نسختنی مستخرَجَتنی هلذا الکتاب مع بعض ما ُيالَحظ فيها.
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المقّدمة

خون أحداث خروج احلسنی× وأفرد بعضهم هذه األحداث  ن املؤرنِّ دوَّ

ضمن مصنّفات خاصة عنوهنا بـ»مقتل احلسنی«، فکان أوهلا »مقتل أيب عبد 

الکتب من اخلاصة  بعد ذلك  نباتة)1)، وتلته  بن  اهلل احلسنی×« لألصبغ 

بن  لوط  خِمنَف  ]مقتل[ احلسنی×« أليب  »قتل  وأبرزها  والعامة، ومن أمهها 

حييى، وهو ما ستدور حوله هذه املقالة بإذن اهلل.

ف املصنِّ

هو أبو خِمنَف لوط بن حييى بن سعيد بن خِمنف بن سليم األزدي الغامدي، 

شيخ أصحاب األخبار يف الکوفة ووجههم.

واحلسن  املؤمننی  أمري  صحب  إنه  ـ  له  ُنِسب  ما  عىل  ـ  الکيش&  قال 

واحلسنی^، إال أّن الطويس& قد نفى عنه صحبة أمري املؤمننی× ونسبها 

م للکيش؛ إذ حُيَتَمل  ألبيه)2)، ومن غري البعيد وجود اخللل يف نسبة القول املتقدنِّ

ه خِمنَف كام يؤيده قول النديم يف فهرسته:  أنه إنام أراد نسبة ُصحبة األمري× جلدنِّ

خِمنَف بن سليم  ُسَليم األزدي. وكان  بن  خِمنَف  بن  »لوط بن حييى بن سعيد 

من أصحاب عيٍل× وروى عن النبي‘ وَصِحَبه«)3)، ال سيَّام مع االلتفات 

الرابع والستنی  أنه ُتويف يف  إذ  أيًضا؛  إىل صالحية صحبة اجلدنِّ للحسننَی÷ 

)1)  الذريعة، اآلغا بزرك الطهراين، حممد حسن، ج22، ص23 ـ 24، ط3 دار األضواء.
وراجع  الطباطبائي.  املحقق  مکتبة  ط1  ص381،  احلسن،  بن  حممد  الطويس،  الفهرست،    (2(

أيًضا: رجال الطويس، الطويس، حممد بن احلسن، ص81، ط6 مؤسسة النرش اإلسالمي.
)3)  الفهرست، النديم، حممد بن إسحاق، ج1، ص291، ط مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي.
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للهجرة خالل معركة التوابنی »عنی الوردة«)1)، بل يمکن أن يؤيَّد ذلك أيًضا 
بنصنِّ الطويس& نفسه يف رجاله عىل صحبة خِمنف لألمري×.

عن  األمري×  صحبة  الطويس&  نفي  يف  املامقاين&  الشيخ  ل  تأمَّ نعم، 
له بأمَرين: لوط وعارضه، وعضد تأمُّ

له منه وهو ذو 15 عاًما، بل  األول: إمکان لقائه بأمري املؤمننی× وحتمُّ
ل)2). حتى دون ذلك، ُمَعلنِّاًل ذلك بأن العربة بزمان األداء ال التحمُّ

أمري  »أتى  قال:  أنَّه  خِمنَف  أيب  عن  بإسناده   & الکلينيُّ رواه  ما  الثاين: 
املؤمننی× رهٌط من الشيعة...«)3)؛ إذ ارتأى أن احلديث ظاهٌر يف لقائه أمري 

املؤمننی×، ومحله عىل خالف ظاهره من دون قرينة ال وجه له)4).
إال أنَّ لفظ الرواية حيتمل الرفع، والقرينة ليست معدومة يف املقام؛ إذ من 
البعيد كونه صاحًبا ألمري املؤمننی وابنَيه احلسننَی^ ثم ُيسَکت عن صحبته 
ذلك  إىل  أضف  الباقر×)5)،  جعفر  أيب  عن  روايته  يف  وُيناَقش  للسجاد× 
أنه قد ُنصَّ عىل وفاته عاَم سبٍع ومخسنی ومائة)6)، وهذا يقتيض ـ إن بنينا عىل 
صحبته لألمري× ـ تعمريه ملقداٍر الفٍت من السننی، ال يمر يف العادة ـ ال سيام 
للشخصيات املعروفة ـ من غري تنويه أو قرائن واضحة، بل يدعم هذا حتى 
احتامل االشتباه يف نسبته لصحبة احلسننَی ÷ وأن كالم الکيش& ـ أو من 

)1)  تقريب التهذيب، العسقالين، أمحد بن عيل، ص928، ط دار العاصمة.
)2)  تنقيح املقال، املامقاين، عبد اهلل بن حممد حسن، ج2، القسم الثاين، ص44، ط احلجرية.

)3)  الکايف، الکليني، حممد بن يعقوب، ج7، ص281 ـ 284، ط3 دار احلديث.
)4)  تنقيح املقال، املامقاين، عبد اهلل بن حممد حسن، ج2، القسم الثاين، ص43 ـ 44.

)5)  رجال النجايش، النجايش، أمحد بن عيل، ص320، ط10 مؤسسة النرش اإلسالمي.
)6)  سري أعالم النبالء، الذهبي، حممد بن أمحد، ج7، ص302، ط2 مركز الرسالة.
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أخذ عنه الکيش ـ إنام كان عن أحد آبائه ـ كجده خِمنَف ـ ال عن لوط نفسه.
أمري  درِكه  عدم  عىل  أخرى  شواهد  عىل  أيًضا  اخلوئي&  السيد  نبَّه  وقد 
خلطبة  روايَته  إن  بل  املؤمننی×،  أمرَي  دركه  يثبت  »مل  فقال:  املؤمننی×، 
إّياه×،  دركه  عدم  عىل  يدلُّ  ـ  َمرَّ  ما  عىل  ـ  بواسطَتنی  عنه×  الزهراء’ 
م يف ترمجة زيد  وكذلك روايته خطب أمري املؤمننی× بواسطَتنی عىل ما تقدَّ
مة وأشکل عليها بعدم ثبوهتا وإرساهلا،  بن وهب«، ثم أورد رواية الکايف املتقدنِّ

وأردف عىل عدم ثبوت روايته حتى عن احلسننَی ÷«)1).

أولاً: ثقته
قال النجايش& عن أيب خِمنَف: »شيخ أصحاب األخبار بالکوفة ووجههم، 
وكان ُيسَکن إىل ما يرويه«)2)، ومل أِجد من نازَع يف اعتبارهـ  يف نفسهـ  من أصحابنا 
املاضنی سوى صاحب رياض العلامء&)3)، نعم ذهب بعٌض ـ كاملامقاين&)4) 
ـ  كاخلوئي&)5)  ـ  آخرون  بينام ذهب  مة،  املتقدنِّ العبارة  من  املدح  استفادة  إىل  ـ 

الستفادة التوثيق منها. واستفادة املامقاين غري بعيدة.
التزموه،  البدري مل يلتزم ما  رغم ذلك، إالَّ أنَّ املعارص السيد سامي 
فقال: »وقد وثَّق أبا خمنف يف النقل عدٌد من أعالم الشيعة، إالّ أّن ذلك قابٌل 

مؤسسة  ط5  ص142،  ج15،  أكرب،  عيل  بن  القاسم  أبو  اخلوئي،  احلديث،  رجال  معجم    (1(
اإلمام اخلوئي.

)2)  رجال النجايش، النجايش، أمحد بن عيل، ص320.
)3)  قال&: »وأما مدحه وتوثيقه، فلم يظهر من كتب الرجال« )رياض العلامء، األفندي، عبد اهلل 

بن عيسى، ج4، ص427، ط منشورات مکتبة املرعيش النجفي(.
)4)  تنقيح املقال، املامقاين، عبد اهلل بن حممد حسن، ج2، القسم الثاين، ص44.
)5)  معجم رجال احلديث، اخلوئي، أبو القاسم بن عيل أكرب، ج15، ص142.
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مبثوثة يف رواياته  فقرات  قبول  نتّئد عىل األقل، بل نرفض  للمناقشة، ونحن 
عالقة  او  الکوفة  يف  شيعتهم  سرية  أو  األئمة^  بعض  بسرية  ترتبط  التي 
× سنة 35 هجرية وحروبه  األئمة هبم يف الفرتة الواقعة من سنة حکم عيلٍّ
إىل مقتل املختار سنة 67 هجرية؛ وذلك ألهنا تعطي رؤية ختالف الثابت عن 
أهل البيت^، أو الثابت من التاريخ عن شيعتهم يف الکوفة وعالقتهم هبم«، 
وذكر من روايات أيب خمنف شاهَدين عىل ما ذهب إليه، أحدمها رواية »ال يبعد 

ابن عباس«)1).
خِمنَف[ كتابه يف  أبو  وزاد عىل ذلك فقال يف مورٍد آخر: »بل وضع ]أي 
املقتل عىل ما يبدو يف قبال كتاب جابر بن يزيد اجلعفي& لتطويقه واحتوائه؛ 
إرضاًء للعباسينی يف خطتهم التي استهدفت وصف أهل الکوفة خاّصة بأهنم 
يزيد، وقد نجح  املسؤولون عن قتل احلسنی دون  خذلوا احلسنی×، وأهّنم 
أبو خِمنف يف حتقيق ما أرادوا وصار كتابه أفضل الکتب املؤلفة يف بابه وتبنَّاه 

خون بعده«)2). املؤرنِّ
لکن يمکن أن ُيقال: إن ما التزَمه السينِّد  ـ فضاًل عن ما مخَّنه من نوايا 
أليب خمنف ـ ال موِجَب له إال إن ثبت أن منشأ اخللل يف هذه النامذج هو أبو 
التزمه األعالم هو  أّن ما  خِمنَف نفسه ال َمن روى عنهم أو َمن رووا عنه؛ إذ 

)1)  احلسنی يف مواجهة الضالل األموي، البدري، سامي بن جابر، ص18، ط2 دار الفقه. واملراد 
الضحاك  أبو خمنف عن عبد اهلل بن عاصم عن  ما رواه  ابن عباس« هو  يبعد  من رواية »ال 
ن بکاء أخوات احلسنی× بعد حتدثه بام يشري إىل قرب شهادته، راجع:  املرشقي، والذي تضمَّ

تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص424.
جابر،  بن  سامي  البدري،  اإلسالمي،  والتأريخ  النبوية  السرية  مصادر  دراسة  إىل  املدخل    (2(

ص285، ط1 دار الفقه.
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عاف كام  ُحسنُه أو ثقته يف نفسه، وقد ُيعَرف الثقة ـ يف نفسه ـ بالرواية عن الضنِّ
التي ثبت  الروايات  إنام يف  الکالم  أنَّ هذا  اتفق ألكثر من راٍو، أِضف لذلك 

اخللل املذكور فيها فعاًل، ال ما مل يثبت أو كان لألخذ والردنِّ فيه جماٌل ُمعَتدٌّ به.
نعم، قد ُيقال إن نقاش البدري إنام هو لالستفادة من »ُيسَکن إىل ما 
حينها  نفسه،  يف  هو  له  ال  رواياته  ملضامنی  ناظرٌة  العبارَة  أن  بمعنى  يرويه«، 
يمکن أن ُيقال أيًضا: إن العبارَة حتتمل وجَهنی ـ كام هو حال كل مصدر أو ما 
ل باملصدر ـ: أما األول فأداؤه للرواية، وأما الثاين فنفس الروايات املروية،  ُأونِّ
وال يتجه اإلشکال بامَلروي عىل األول إال مع إحراز أن اخللل قد وقع منه ال 
م ـ، وأما عىل الثاين، فيمکن أن ُيقال إن املفهوم  مِمَّن سبقه أو َمن حلقه ـ كام تقدَّ
فإن كالم  باجلملة، وعليه  اجلملة ال  رواياته يف  إىل  النظر  هو  النجايش&  من 
النجايش إنام خيتلُّ لو كان ما أشکل به السيد ثابًتا يف عموم روايات أيب خِمنَف، 

ال يف بعضها فحسب.
أما العامة، فقد سلك أغلبهم مسلك الطعن والقدح يف أيب خِمنَف، قال ابن 
حجر يف لسان امليزان: »لوط بن حييى، أبو خِمنَف، أخباريٌّ تالٌف ال يوَثق به، تركه 
أبو حاتم وغريه، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن معنی: ليس بثقة، وقال مرة: 
ليس بيشء، وقال ابن عدي: شيعيٌّ حمرتٌق، صاحب أخبارهم، قلت: روى عن 
الصعقب عن زهري، وجابر اجلعفي، وجمالد، روى عنه املدائني، وعبد الرمحن بن 
مغراء، ومات قبل السبعنی ومائة. انتهى. وقال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود 

عنه، فنفض يده وقال: أحٌد يسأل عن هذا؟!. وذكره العقييل يف الضعفاء«)1).

املطبوعات  مکتبة  ط1   ،431 ـ  ص430  ج6،  عيل،  بن  أمحد  العسقالين،  امليزان،  لسان    (1(
اإلسالمية.
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إال أّن تضعيفهم حُيتَمل أن يرجع إىل أحد أمور:
األول: روايته عن الضعفاء، إذ يقول الذهبي: »أبو خِمنَف، لوط بن حييى 
بن  وجمالد  اجلعفي،  جابر  عن:  روى  وتواريخ،  تصانيف  صاحب  الکويف، 

سعيد، وصقعب بن زهري، وطائفٌة من املجهولنی«)1). 
ذلك،  عىل  يشتمل  ما  روايته  أو  فيهم  وقدحه  اخللفاء  بعض  ثلبه  الثاين: 
فإهنم يعّدون ذلك مسقًطا للراوي؛ إذ يقول الذهبي يف مقام تبينی من ُيؤَخذ 
عنه وَمن ال يؤَخذ عنه من أهل البدعة ـ عىل حد تعبريه ـ: »ثم بدعٌة كربى، 
إىل  والدعاء  وعمر )رض(  بکر  أيب  واحلّط عىل  فيه  والغلو  الکامل  كالرفض 
ح الذهبي نفسه برتفُّض  ذلك، فهذا النوع ال حُيَتجُّ هبم وال كرامة«)2)، وقد رصَّ
أيب خِمنَف، إذ قال يف تاريخ اإلسالم: »لوط بن حييى، أبو خِمنَف الکويف الرافيض 

األخباري«)3).
ث  ورجوع ذلك لرواياته يمکن أن ُيسَتشَعر مِمَّا قاله ابن عدي عنه، قال: »حدَّ
م من السلف الصاحلنی، وال يبعد منه أن يتناوهلم، وهو شاعي  بأخبار َمن تقدَّ
]ليستغنى/ يستغنى  ال  وصفته  وإنام  أخبارهم،  صاحب  حمرتق،  ظ[  ]شيعي 
ألستغني ظ[ عن ذكر حديثه؛ فإين ال أعلم له من األحاديث املسندة ما أذكره، وإنام 
له من األخبار املکروه الذي ال أستحب ذكَره«)4)، وُتعَرف طبيعة ما ال يستحب 
ابن عدي ذكَره من خالل مالحظة عناوين بعض كتب أيب خمنف، ومنها: »كتاب 

)1)  سري أعالم النبالء، الذهبي، حممد بن أمحد، ج7، ص301.
)2)  ميزان االعتدال، الذهبي، حممد بن أمحد 1: 6، ط دار املعرفة.

)3)  تاريخ اإلسالم، الذهبي، حممد بن أمحد، ج4، ص189، ط1 دار الغرب اإلسالمي.
)4)  الکامل يف ضعفاء الرجال، اجلرجاين، عبد اهلل بن عدي، ج7، ص241، ط دار الکتب العلمية.
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السقيفة«، »كتاب اجلمل«، »كتاب صفنی«، »كتاب مقتل عثامن«)1).
يبدو  فقد  عندهم،  األخبار  أهل  أما  ثيهم،  حمدنِّ شأن  هو  إنام  م  تقدَّ وما 
اعتامدهم عليه واعتباره عندهم، كام قد يلوح من الطربي وابن األثري وغريمها.

ا: مذهبه ثانياً

ه شيعًيا باملعنى األعم،  اختلف العلامء يف مذهب أيب خِمنَف، فمنهم َمن َعدَّ
باملعنى  شيعًيا  ه  عدَّ َمن  وبنی  معاوية،  ِقبال  يف  وينارصه  علًيا×  حيبُّ  أي 

األخص.
يف  الفريوزآبادي  ترصيح  الثاين  الرأي  عىل  به  اسُتِدلَّ  ما  مقدمة  يف  ويربز 
القاموس املحيط)2)؛ إذ قال: »وكِمنرَب: أبو خِمنَف لوط بن حييى، أخباريٌّ شيعٌي 
تالٌف مرتوك«)3)، إال أّن ذلك غري ناهض؛ إذ »الشيعي« عندهم أعم من كونه 
إمامًيا، يکفي َميله وحمبته ألمري املؤمننی× يف ِقبال َمن كانوا يف ِقباله ـ كمعاوية 
ـ إلطالق لفظ »شيعي« عىل أحدهم عندهم، قال ابن حجر: »والتشيُّع: حمبة 
عيٍل وتقديمه عىل الصحابة«)4)، نعم يمکن أن ُيَضمَّ إىل ذلك نصوص أخرى 

ليکون االستدالل أقرب، وستأيت إن شاء اهلل.
من جهٍة أخرى استشهد من التزم أن أبا خِمنَف شيعٌي باملعنى األعم ـ أي 
م ـ بعدم إدراج النديم وابن قتيبة يف الشيعة  × يف ِقبال غريه كام تقدَّ يميل لعيلٍّ

)1)  راجع: الفهرست، النديم، حممد بن إسحاق، ج1، ص292. ورجال النجايش، النجايش، 
أمحد بن عيل، ص320.

َِّن استدلَّ بذلك املامقاين يف تنقيحه )تنقيح املقال، املامقاين، عبد اهلل بن حممد حسن، ج2،  )2)  ومم
القسم الثاين، ص44).

)3)  القاموس املحيط، الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، ص809، ط8 مؤسسة الرسالة.
)4)  هدى الساري، العسقالين، أمحد بن عيل، ج1، ص490، ط1 مركز الرسالة العاملية.
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الباَبنی  بأن  ذلك  ُيَردَّ  أن  للشيعة)1)، ويمکن  كتابه  باًبا يف  منهام  رغم عقد كلٍّ 

واآلخر  الشيعة  ملتکّلمي  أحدمها  كان  إنام  النديم  صهام  خصَّ اللَذين  )الفنَّنی( 

الباب  منهام، وقد ذكره يف  أيٍّ  خِمنَف يف  أيب  اندراج  لفقهائهم، وواضٌح عدم 

ابنی  )الفّن( املناسب له أي يف الفن األول من مقالة »يف أخبار األخبارينی والنسَّ

و... «، وأما ابن قتيبة، فلم ُيذكر إال بعًضا ِمن أبرز أعالم الشيعة باملعنى األعم 

االستقصاء،  سبيل  عىل  يکن  ومل  »التشيُّع«،  أو  »الرتفُّض«  عليهم  صدق  مِمَّن 

فال حُيَتج بعدم ذكره أليب خِمنَف، وقد ذكره يف الباب الذي هو من أبرز أعالمه 

»الشيعة«  ه من غري  أنَّ عدَّ »النّسابون وأصحاب األخبار«، أِضف لذلك  أي 

ُمعاَرٌض بنصوص بعض رجاليي العامة الرصحية يف تشيُّعه ولو باملعنى األعم؛ 

إذ عدم ذكره يف »الشيعة« ناٍف لتشيُّعه باملعنى األعم كام هو اصطالحهم.

وقد استدّل من نفى عنه تشيُّعه ـ باملعنى األخص ـ أيًضا بترصيح ابن أيب 

َِّن يرى  املحدثنی، ومم قال: »وأبو خمنف من  للنهج)2) حيث  احلديد يف شحه 

صحة اإلمامة باالختيار، وليس من الشيعة وال معدوًدا من رجاهلا«)3)، وهذا 

أرصح دليٍل، وال يمکن النزاع يف داللته إالَّ أنَّك قد تتساءل عن كيفية التوفيق 

التسرتي، حممد تقي بن حممد كاظم، ج8، ص619، ط6 مؤسسة النرش  )1)  قاموس الرجال، 
اإلسالمي.

ج8،  كاظم،  حممد  بن  تقي  حممد  التسرتي،  الرجال،  )قاموس  التسرتي  املحقق  ومنهم    (2(
ص620( والسيد البدري )احلسنی يف مواجهة الضالل األموي، البدري، سامي بن جابر، 

ص17).
مؤسسة  ط  ص147،  ج1،  اهلل،  هبة  بن  احلميد  عبد  احلديد،  أيب  ابن  البالغة،  هنج  شح    (3(

مطبوعاتى إسامعيليان.
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بنی هذا الکالم وبنی ترصيح ابن عديٍّ بأنه »]شيعٌي[ حمرتق«)1)، بل ترصيح 
مه  الذهبي بأنه »رافيض«)2)؛ فإنَّ ُمرادهم من »الرافيض« هو من أحبَّ عليًّا وقدَّ
عىل الصحابة وعىل أيب بکر وعمر، قال ابن حجر: »والتشّيع حمبة عيل، وتقديمه 
مه عىل أيب بکر وعمر، فهو غاٍل يف تشيُّعه، وُيطَلق عليه  عىل الصحابة، فمن قدَّ
رافيض، وإالَّ فشيعي، فإن انضاف إىل ذلك السبُّ أو الترصيح بالبغض، فغاٍل 
يف الرفض«)3)، فقد تظّن أن اجتامع القول باالختيار مع تقديم أمري املؤمننی× 

عىل أيب بکر وعمر غريب! ال سّيام يف أيام إمامنا الصادق×.
انتامء أيب خِمنَف إلحدى الفرق التي  التوفيق ممکٌن بافرتاض  والظاهر أن 
اخلالفة  وجواز   × عيلٍّ بأفضلية  والتزَمت  الصادق×  اإلمام  عارصت 
لونه  مون عليًّا× وُيَفضنِّ باالختيار، ولعّل أقرهبا لذلك الزيدية البرتية؛ فإهنم ُيَقدنِّ

وجييزون بيعة غريه)4).
نعم، ليس من املمتنع مَحُْل ترصيح ابن أيب احلديد عىل األخذ عن ِحس، 
ومحل ترصيح الذهبي وابن عدي وغريمها عىل احلَدس واألخذ عن احلادس 
وأن احلدس ناٍش عن متابعة روايات الرجل ومالحظة اشتامهلا عىل القدح يف 
الصحابة وأيب بکر وعمر، وهذا غري عزيٍز يف كتب رجالينِّيهم، ورواية مضموٍن 

ما أعم من التزامه.

)1)  الکامل يف ضعفاء الرجال، اجلرجاين، عبد اهلل بن عدي، ج7، ص241.
)2)  تاريخ اإلسالم، الذهبي، حممد بن أمحد، ج4، ص189، ط1 دار الغرب اإلسالمي.

)3)  هدى الساري، العسقالين، أمحد بن عيل، ج1، ص490.
منشورات  ط1  ص39،  موسى،  بن  احلسن  النوبختي،  الشيعة،  فرق   : ـ  مثاًل  ـ  راجع    (4(

الرضا×.
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ح به شيخنا املفيد يف كتاب »اجلمل« تأييٌد يف  وتأييد عدم إمامينِّته بام رصَّ
ومقاالت  فتنتها  وسبب  البرصة  أخبار  من  مجلٌة  »فهذه  قال&:  فإنه  حملنِّه)1)؛ 
أصحاب اآلراء يف حکم الفتنة هبا، وقد أوردناها عىل سبيل االختصار، وأثبتنا 
ما أثبتنا من األخبار عن رجال العامة دون اخلاصة، ومل نثبت يف ذلك ما روته 
الشيعة يف إنکاره... «)2)، وكان قد ذكر رواياٍت أليب خمنف، بل آخر روايٍة قبل 

هذا الترصيح كانت له أيًضا)3).

المصنَّف

ُيَعد كتاب »مقتل احلسنی×« أليب خِمنَف لوط بن حييى من أقدم أشهر 

خت ألحداث مقتل اإلمام احلسنی بن عيل÷، يقول  التي أرَّ وأبرز الکتب 

الطربي  عنه  ويروي  ـ  احلسنی×  مقتل  »وكتابه يف  التسرتي&:  ق  املحقنِّ عنه 

ن  ا عمَّ وأبو الفرج ـ أصحُّ مقتٍل؛ فإنه يروي الوقائع غالًبا بواسطٍة واحدة، إمَّ

كان معه× ومل ُيقَتل، كعقبة بن سمعان موىل الرباب أم َسِکينَة، وكغالم عبد 

بن  كُحَميد  قتله×،  شهد  ن  عمَّ أو  املرشقي،  وكالضّحاك  ربه،  بن  الرمحن 

احلسن  بن  والقاسم  األكرب  احلسنی  بن  عيل  قتل  عنه  بواسطٍة  فروى  مسلم، 

بن  ويزيد  خضري  بن  برير  مباهلة  عنه  روى  الذي  زهري  بن  وكعفيف  وكثري، 

معقل، وكکثري بن عبد اهلل الشعبي الذي روى عنه خطبة زهري بن القنی ألهل 

الضالل  مواجهة  يف  )احلسنی  احلديد  أيب  ابن  بکالم  استدالله  البدري  السينِّد  به  د  أيَّ وقد    (1(
األموي، البدري، سامي بن جابر، ص17).

)2)  اجلمل، املفيد، حممد بن حممد، ص423، ط2 دار املفيد.
)3)  اجلمل، املفيد، حممد بن حممد، 422.
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الکوفة، إىل غري ذلك... «)1)، وقد يظهر لك ذلك أكثر حينام تالحظ أن مجهرًة 
ا، فنقل  خنی والباحثنی قد أولوا هذا الکتاب ومروياته اهتامًما خاصًّ من املؤرنِّ
منه ـ مباشًة أو بالواسطة ـ الطربّي وابن سعد وابن أعثم واملفيد وابن نام وابن 

طاوس وغريهم من املاضنی واملعارصين.

أواًل: ممزياته
خ والباحث، ومن  يتمتَّع أصل كتاب أيب خِمنَف باجتامع ممينِّزات تنفع املؤرنِّ

ها: أمهنِّ
م وقت التدوين، فاملصننِّف من وفيات ما قبل السبعنی واملائة عىل  1 ـ تقدُّ
، فيکون املصنَّف من مؤلفات القرن الثاين. ح ابن حجر)2)ـ  أبعد تقديرـ  كام رصَّ
2 ـ اتصال غالب مروّياته، شأنه يف ذلك شأن كتب مرحلته عموًما، فال 
، مِمَّا يعنی الباحث واملدقنِّق يف ثبوت  يروي األحداث بإسناٍد منقطٍع إال ما قلَّ
األحداث أو الرتجيح بينها أو تقدير قيمتها االحتاملية بمستوًى أفضل مِمَّا لو 

ًة بنحٍو مرسل. كانت األحداث واملعلومات مرويَّ
3 ـ نقله الکثري من األحداث عرب وسائط قليلة، بل حتى عرب معارصي 
األحداث كثابت بن هبرية الذي روى عنه مقتل عمرو بن قرضة األنصاري 
ثه بمقتل نافع  وخرب أخيه عيل بن قرضة، وحييى بن هاين بن عروة الذي حدَّ
وقد  الواقعة،  زمن  من  وقربه  عاشه  الذي  العرص  بربكة  وهذا  هالل،  بن 
اليوسفي الغروي احلديَث حول طرق أيب خِمنَف لألحداث  ل الشيخ  فصَّ

)1)  قاموس الرجال، حممد تقي بن حممد كاظم، ج8، ص620 ـ 621.
)2)  حيث قال يف ترمجة لوط: »مات قبل السبعنی ومائة« )لسان امليزان، العسقالين، أمحد بن عيل، 

ج6، ص431).
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احلديث  وسيأيت  الطف«)1)،  »وقعة  كتابه  مقدمة  يف  باملقتل  املرتبطة  والوقائع 
عن هذا الکتاب.

فيها  دارت  والتي  العراق،  وأحداث  بالعراق  املصنّف  إحاطة  سعة  ـ   4
البارزة، يقول احلموي: »وجدت بخط أمحد  أكثر أحداث حركة احلسنی× 

بن احلارث اخلّراز، قال العلامء: أبو خِمنَف بأمر العراق وفتوحها وأخبارها يزيد 

عىل غريه، واملدائني بأمر خراسان واهلند وفارس، والواقدي باحلجاز والسري، 

وقد اشرتكوا يف فتوح الشام«)2).

ثانًي�ا: النسخة املتداولة

يف ظلنِّ احلديث عن هذا الکتاب، يربز يف الواجهة احلديُث عن »النسخة 

خِمنَف أو حيتمل ذلك  التي كان يظنُّ بعٌض أهنا عنی كتاب أيب  املتداولة« منه 

ا، فاعتمد عليها الفاضل الدربندي& يف كتابه »أرسار الشهادة«)3)،  يًّ احتامالً جدنِّ

ل  واعتمد عليها لسان امللك حممد سبهر& يف كتابه »ناسخ التواريخ«)4)، وتأوَّ

كانت  بل  فيها)5)،  »املنکرة«  املوارد  من  جلملٍة  عصفور&  آل  خلف  الشيخ 

منترشًة ُمَتداَولًة بأيدي النعاة يف مجلٍة من بلداننا.

)1)  وقعة الطف، األزدي، لوط بن حييى، ص40 ـ 81، ط3 املجمع العاملي ألهل البيت ^.
)2)  معجم األدباء، احلموي، ياقوت، ج5، ص2252 ـ 2253، ط1 دار الغرب اإلسالمي.

)3)  الحظ ـ مثاًل ـ : إكسري العبادات يف أرسار الشهادات، الدربندي، آغا بن عابد، ج3، ص59، 
62 ـ 65، 103، ط4 ذوي القربى.

)4)  الحظ ـ مثاًل ـ : ناسخ التواريخ )حياة احلسنی×(، سپهر، حممد تقي بن حممد عيل، ج1، 
ص235، ج2، ص253، 266، ط1 انتشارات مدين.

)5)  اللؤلؤ واملرجان، النوري، حسنی بن حممد تقي، ص167، ط2 دار البالغة.
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إال أنَّ الرأي السائد اآلن خَيُلُص إىل الطعن يف نسبتها ـ بصورهتا احلالية 

التحريف  الباحثنی من مصادر  ـ إىل أيب خِمنَف، بل اعتربها بعض  عىل األقل 

َِّن اختَّذ موقًفا سلبًيا من هذه النسخة: املحّدث املريزا  يف واقعة عاشوراء)1)، ومم
ث الشيخ عباس القمي&)3)، والسيد عبد احلسنی  حسنی النوري&)2)، املحدنِّ
حممد  الشيخ  الطباطبائي&)5)،  القايض  عيل  حممد  السيد  الدين&)4)،  شف 

.(6(هادي اليوسفي الغروي

المالحظات على النسخة

السلبية  املواقف  هذه  يستغرب  ال  املتداولة«  »النسخة  هذه  يطالع  ومن 
ويف  سواها،  دون  النسخة  هذه  هبا  دت  تفرَّ عليها موارٌد  ل  ُيَسجَّ فِمامَّ  منها، 

بعضها معارضٌة رصحية، ومنها:
1 ـ قوله: »وكانت بنت عمر بن احلّجاج زوجًة هلاين«)7)، يف حنی أهنا يف 

غري هذه النسخة أخت عمر بن احلجاج ال بنته.

)1)  راجع: جملة »كتاهباى اسالمى«، العدد 17، مقال »منابع حتريف گسرت در حادثه عاشورا«، 
الفاطمي، السيد حسن، ص64 ـ 68.

)2)  اللؤلؤ واملرجان، النوري، حسنی بن حممد تقي، ص167.
النرش  مؤسسة  ط3  ص199،  ج1،  رضا،  حممد  بن  عباس  القمي،  واأللقاب،  الکنى    (3(

اإلسالمي.
)4)  مؤلفو الشيعة يف صدر اإلسالم، شف الدين، عبد احلسنی، ص41ـ  42، ط مکتبة األندلس.
عيل،  حممد  السيد  الطباطبائي،  القايض  الشهداء،  سيد  حرضت  أربعنی  اول  درباره  حتقيق    (5(

ص222، ص572، ط2 مطبعة شفق.
)6)  وقعة الطف، األزدي، لوط بن حييى، ص34 ـ 39.

)7)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص31، ط4 انتشارات املکتبة احليدرية.
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2 ـ خاطب هاين يف هذه النسخة عند استدعائه من َقَبل ابن زياد أسامء 
بن  ان  حسَّ خاطب  أنه  غريها  ويف   ،(1(» إين...  أخي،  »يا  فقال:  خارجة،  بن 

خارجة، وقال: »يا بن أخي، إين...«.
زياٍد  ابن  هانًئا قد جذب سيفه ورضب  أنَّ  النسخة  ـ ورد يف هذه   3
وغريه وقتل منهم مخسًة وعرشين حتى اعتقلوه)2)، بينام مل يرد يف سواها إالَّ أنه 

حاول أخذ سيف شطٍي ال غري.
4 ـ أمهلت النسخة ذكر مجع مسلم للجموع عند اعتقال هاين)3(، بينام 

ُذِكَر ذلك عن طريق أيب خِمنَف يف غريها.
بعد  الکوفة  شوارع  بنی  سار  قد   مسلام أن  النسخة  هذه  ذكرت  ـ   5
أي  ـ  املرأة)4)  دار  عند  ووقف  احلرية  ودخل  الکوفة  من  خرج  حتى  خذالنه 
أّن دار طوعة كانت يف  إىل  املصادر  بينام تشري  ـ،  املصادر  طوعة كام تشري 

الکوفة وأنه مل خيرج من الکوفة.
6 ـ يف هذه النسخة أن احلسنی× قد عاد للمدينة بأهله عند انقطاع أخبار 
الرؤيا  عامل  يف  الرسول‘  فرأى  عنده،  وبکى  النبي‘  قرب  فالتزم  مسلم، 

فاستأنف املسري للعراق)5)، وليس هلذا األمر يف غريها عنٌی وال أثر.
الکوفيَّان  أنه قد أخرب بمقتل مسلٍم وهاين كوفيَّان فأخرب  ـ وفيها   7

)1)  املصدر السابق.
)2)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص 32.
)3)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص 34.

)4)  املصدر السابق.
)5)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص 42.
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بعض امللتحقنی بركب احلسنی×)1)، ويف غريها كان كوفًيا واحًدا.
8 ـ عند بلوغ خرب مسلم وهاين للحسنی× وعند خطابه مع من اجتمع 
عنده وسامحه هلم بالرحيل، قال يف هذه النسخة: »فمن كان منکم يصرب عىل 

رضب السيوف وطعن الرماح... «)2)، ومل يرد هذا يف سواها. 
9 ـ وفيها أن مقتل العباس× كان يف ليلة العاش أي مساء التاسع من 

املحرم)3)، وال خيفى أنه إنام اسُتشِهَد يف العاش من املحرم كسائر الشهداء.
ومضموًنا،  صياغًة  النسخة  عىل  متعددة  مالحظات  من  ذلك  غري  إىل 
»وقعة  كتابه  مقدمة  يف  أخرى  مالحظٍة  موارد   الغروي الشيخ  ذكر  وقد 
الطف«)4)، وكذا السيد حسن الفاطمي يف مقاٍل له بعنوان: »منابع حتريف 

گسرت در حادثه عاشورا«)5).

التعاطي مع »النسخة المتداولة«

يکن  مل  ـ  عنها  النظر  قطع  مع  أو  ـ  املنکرة«  »املوارد  هلذه  االلتفات  مع 
التعاطي مع النسخة عىل نسٍق واحد، بل كان عىل عدة أنحاء:

ل هلا، وهو ما قام به الشيخ خلف  النحو األول: معاجلة هذه املوارد والتأوُّ
آل عصفور&)6)، وهو ما يعني عدم اجلزم بنفيها.

النحو الثاين: إسقاط »النسخة املتداولة« ـ أو النسخ ـ والبناء عىل جعلها 

)1)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص 44.

)2)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص 45.
)3)  مقتل احلسنی، منسوب إىل: األزدي، لوط بن حييى، ص60.

)4)  وقعة الطف، األزدي، لوط بن حييى، ص34 ـ 39.
)5)  جملة »كتاهباى اسالمى«، العدد: 17: 64 ـ 68.

)6)  اللؤلؤ واملرجان، النوري، حسنی بن حممد تقي، ص167.
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عيل  حممد  والسيد  القمي)1)  ث  املحدنِّ عليه  بنى  ما  وهو  بکاملها،  واختالقها 
.(3( 2) والشيخ الغروي(القايض الطباطبائي

اتفقت عليه  بام  فيها واألخذ  الدس والتالعب  البناء عىل  الثالث:  النحو 
ث النوري؛ إذ قال&:  نسخ هذه »النسخة املتداولة«، وهو ما ُيفَهم من املحدنِّ
فيها  عيب  ال  والتي  للمقتل  األصلية  للنسخة  وجود  ال  الشديد  ولألسف   «
بنی أيدينا، واملقتل املوجود اآلن بيننا املنسوب إليه مشتمٌل عىل بعض املطالب 
الذين  هم  واجلّهال  األعادي  أن  بّد  وال  املذهب،  ألصول  املخالفة  املنکرة 
أدخلوا تلك املطالب يف ذلك الکتاب )..( وعىل كل حال فقد ُشوِهَد يف هذا 
أهل  أن  تتفق يف  زيادة ونقصان، وكلها  فيها  نسٌخ خمتلفة  املقتل  لذلك  الزمن 
بيت اجلاللة )..( وال يمکن أن يکون كل احلديث من دّس الوّضاعنی سّيام أنه 
ال داعي يف بعضها للوضع... «)4)، ومن هنا اعتمد& ما كان بصدد نقله من 

الکتاب كقرينٍة يؤينِّد هبا مطلبه.
البحث  أمهية  تزداد  النسخ،  اختالف  حول  املريزا  ذكره  ما  ضوء  وعىل 
يصح  الذي  الکتاب  عىل  العثور  إمکان  الحتامل  الکتاب؛  نسخ  يف  والتدقيق 
نسبته أليب خمنف، أو تنقية بعض هذه النسخ من الشوائب بحيث تقرتب من 

صورة الکتاب، هذا إن صحَّ رأي املريزا&.

النرش  مؤسسة  ط3  ص199،  ج1،  رضا،  حممد  بن  عباس  القمي،  واأللقاب،  الکنى    (1(
اإلسالمي.

عيل،  حممد  السيد  الطباطبائي،  القايض  الشهداء،  سيد  حرضت  أربعنی  اول  درباره  حتقيق    (2(
ص222، ص572.

)3)  وقعة الطف، األزدي، لوط بن حييى، ص34 ـ 39.
)4)  اللؤلؤ واملرجان، النوري، حسنی بن حممد تقي، ص167.
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ح  وقد وفَّقني اهلل لالطالع عىل بعض املعلومات املرتبطة بالنسخ وتصفُّ
جمموعٍة منها، وأذكر هنا أربًعا منها:

أما النسخة األوىل: فلم أظفر هبا إال أن املفهرس قد نقل من صدرها تعليًقا 
ملفًتا للسيد املرعيش النجفي&، قال فيه: »هذه نسخة من مقتل أيب خمنف مغايرة 
وقال  حقه«،  يف  ي[  ]التحرنِّ من  ُبدَّ  فال  فاحًشا،  تغايًرا  املطبوع  املعروف  ملقتله 
املفهرس أن النسخة قد اشتملت عىل تصحيحات يف احلوايش. وهذه النسخة من 
نسخ القرن الثاين عرش، مفهرسٌة يف مکتبة السيد املرعيش& بالرقم )11774))1).
أظفر يف صفحاهتا  ومل  الناسخ،  نسخٌة جمهولة  فهي  الثانية:  النسخة  وأما 
خها بالقرن التاسع وعنوهنا بـ»مقتل  عىل تأريخ وال عنوان، إالّ أّن مفهرسها أرَّ
النسخ  أقدم  ـ  التأريخ  ـ إن صحَّ  بذلك  فتکون  احلسنی« ونسبها أليب خمنف، 
املنسوبة ملقتل أيب خمنف عىل اإلطالق املکتشفة حتى اآلن، وهي من خمطوطات 

املکتبة الظاهرية، حمفوظٌة يف مکتبة األسد بالرقم )247 م. ك(.
ل  ومع معاينة النسخة، نجد أهنا غري النسخة املتداولة، ويمکننا أن نسجنِّ

حياهلا عدة مالحظات:
1 ـ رداءة لغتها وإمالئها، وقرب بعض عباراهتا من اللهجة الشعبية التي 
ال تنتمي لتلك العصور حتاًم، كقوله: »رحّينا منه«)2)، وقوله: »هذه الطينة جاهبا 

جربيل إىل جدي«)3)، وقوله: »فاتفرقوا فيه«)4).

مجهوري  ميل  وكتابخانه  اسناد  سازمان  ط1  ص171،  ج31،  مصطفى،  درايتي،  فنخا،    (1(
إسالمي إيران.

)2)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص18.

)3)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص21.

)4)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص27.
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دها ببعض األحداث امللفتة، ومنها: 2 ـ تفرُّ
ـ أمر يزيَد عبيَد اهلل بقتل النعامن بن بشري واإلقدام عليه، ففيها: »فإذا قرأت 
ليکون  واصلبه  بشري  بن  النعامن  رأس  وارضب  الکوفة..  إىل  هذا فرس  كتايب 
بن بشري ورضب  النعامن  قبض  اللعنی  زياد  بن  اهلل  عبيد  إن  ثم  لغريه..  عربًة 
ملن خالف  عربًة  وخواصه وجعلهم  من أصحابه  بجامعٍة  فعل  وكذلك  عنقه 
قوله وخرج عن أمره، وكان بعد إذا التقى رجٌل من أهل الکوفة ألخيه أو ابن 
عمه يقول: ويك، دع هؤالء القوم حتى يصلح اهلل بينهم، ما لنا والدخول بنی 

السالطنی«)1).
قد  وكان  كربالء،  أرض  يف  ورميه  كربالء  من  طينًا  احلسنی×  حيازة  ـ 
عن  احلسنی×  مولد  عند  النبي‘  عن  أخذته  وهي  الزهراء’  عن  أخذه 
جربئيل×، ففيها: »ثم قال: »ناولوين قبضًة من تراب هذه األرض«، فأعطوه 
قبضًة من الرتاب، فأخرج طينًة من جيبه وقال: »هذه الطينة جاهبا جربيل× 
إىل جّدي رسول اهلل ليلة ولدتني أمي فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملنی، وقال: 

هذه الرتبة من موضع قرب احلسنی«، ثم إنه رماها من يده«)2).
3 ـ خمالفة بعض النصوص ملعلومات مسّلمة، كاسم أم البننی، حيث ذكر 
أن اسمها فيها أم سلمة بنت عاصم الکلبية، ففيها: »فقال هلم ]أي العباس×[ 
الکلبية«)3)، يف حنی أن  أم سلمة بنت عاصم  ابن أختکم  أنا  الکالب،  أبنا  يا 

املتسامل عليه بنی املصادر واملراجع أهنا أم البننی بنت حزام الکالبية.

)1)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص16 ـ 17.

)2)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص20 ـ 21.
)3)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص37.
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4ـ  األعداد الکبرية لقتىل الطرف اآلخر، ففيها: »فربز الغالم وأنشأ وجعل 
يقوم: إن تنکروين فأنا ابن الکلب.. ثم إنه محل عىل القوم وغاص يف أوساطهم 
ومل يزل يقاتل حتى قتل مائة رجل ثم استشهد«)1)، وفيها: »فخرج إليه أخيه 
العباس بن عيل بن أيب طالب، ثم إنه محل عىل القوم حتى دنا من الرشيعة.. 
ومل يزل يقاتل ويقتل فارس وراجل حتى قتل مائة وثامنون فارس وراجل«)2).

5 ـ اختالف ترتيب بعض األحداث، فعىل سبيل املثال:
ـ بعد ذكر دخول عبيد اهلل وما تفّردت به هذه النسخة من قتل النعامن بن 
بشري وقبل استدعاء هانئ بن عروة، فيها: »وكان بعد إذا التقى رجٌل من أهل 
الکوفة ألخيه أو ابن عمه يقول: ويك، دع هؤالء القوم حتى يصلح اهلل بينهم، 
ما لنا والدخول بنی السالطنی، قال: فلام كان يف ذلك اليوم خرج مسلم بن 
عقيل وليس معه ثاين غري اهلل وجعل خيرتق شوارع الکوفة حتى أتى إىل 

منزل هاين بن عروة املذحجي وشيك... «)3).
يصلح  وهو  املعركة  أثناء  خليل«  من  لك  أفٍّ  دهر  »يا  اإلمام×  قول  ـ 
درعه ال ليلة العاش، ففيها: »ثم إن موالي احلسنی× نظر يمينًا وشامالً فلم 
يَر له نارًصا وال معينًا إالّ اهلل، فجعل يصلح خرًقا كان يف درعه وهو يقول: 

»يا دهر أفٍّ لك من خليل.. كم لك باإلشاق واألصيِل«... «)4).
وأما النسخة الثالثة: فهي نسخٌة ُكتَِبت بيد نّصار بن محيد بن محادي السيالوي 

)1)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص34 ـ 35.

)2)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص37 ـ 38.
)3)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص17.
)4)  نسخة الظاهرية )اخلطية(، ص36.
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ا من مستنسخات القرن الثالث عرش اهلجري،  الدورقي، وهي غري مؤرخة إال أهنَّ
يدلُّ عىل ذلك استنساخه لکتاب احلدائق عام 1223ه)1) وعام 1239ه)2)، وهي 

من حمفوظات مکتبة ميل إيران، مفهرسٌة فيها بالرقم )8435))3).
ومتن هذه يف اجلملة هو متن النسخة املتداولة، غري أنَّ مجلًة من »املوارد 

املنکرة« املوجودة يف املطبوع ال أثر هلا فيها، ومن ذلك:
 ،1ـ اإلسناد الوارد يف صدر الکتاب، وهو أول إشکاٍل للشيخ الغروي
ثنا عبد  فالسند يف هذه النسخة: »قال أبو خمنف لوط بن حييى األزدي، قال: حدَّ
النسخ  املطبوع وعدد من  أبيه، قال... «)4)، ويف  اهلل بن جندب األزدي، عن 

اخلطية أن أبا خمنف يروي عن تلميذه الکلبي.
2 ـ عدم نقل رواية وصية معاوية ليزيد عن الکليني، وهو ثاين إشکاالت 
مع  كتاب)5).  أو  راٍو  عن  حکايٍة  دون  مرسلًة  نقلها  فقد   ،الغروي الشيخ 
جًدا،  وارٌد  »الکليني«  إىل  »الکلبي«  من  التصحيف  احتامل  أن  إىل  االلتفات 
وهذا مِمَّا يضعف هذا اإلشکال من الشيخ الغروي كإشکاٍل عىل أصل الکتاب، 

ال عىل جودة النسخة وإتقاهنا.
كتاب  بتاريخ  مرتبًطا   الغروي الشيخ  إشکاالت  ثالث  كان  وقد  ـ   3

يزيد إىل الوليد، ومل ُينَّص عليه يف هذه النسخة)6).

)1)  فنخا، درايتي، مصطفى، ج12، ص720.

)2)  فنخا، درايتي، مصطفى، ج12، ص726.
)3)  دنا، درايتي، مصطفى، ج17، ص84، ط2 انتشارات اجلواد توس.

)4)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص1.
)5)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص9، 10.

)6)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص20.
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وغريها، ومن ذلك أيًضا عدم ورود بعض اإلشکاالت التي أوردهُتا آنًفا 
كذكر خروج مسلم من الکوفة للحرية.

لکن ذلك ال يعني نقاءها من كل اإلشکاالت، كام ال يعني سالمتها من 
إشکاالٍت أخرى وإن كانت أهون حاالً من النسخ األخرى، فعىل سبيل املثال:
1 ـ نکتة اإلشکال الثاين للشيخ الغروي  واردة ـ وإن مل يکن اإلشکال 
بعينه وارًداـ  ؛ إذ وردت يف هذه النسخة رواية وصية احلسنی× البن احلنفية& 
ًة عن الکليني)1)، وال ُتعَقل رواية أيب خمنف عن الکليني، عىل احتامٍل أن  مرويَّ

تکون مصّحفًة عن »الکلبي« إالّ أيّن مل أظفر هبذه الرواية من طريقه.
2 ـ رواية هذه النسخة عن املفضل بن عمر بصيغة التمريض، واملفروض 
أن  الصادق×  عن  عمر  بن  املفضل  عن  »وروي  ففيها:  متعارصان،  أهنام 

احلسنی× دخل عىل أخيه احلسن... «)2).
ٌر عن أيب خمنف بام يقارب القرننی،  3 ـ روايتها عن الشيخ املفيد وهو متأخنِّ
ففيها: »وروي أن الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن قد ذكر يف كتاب 
ملا  عيل  بن  احلسنی  اهلل  عبد  أيب  إىل  بإسناده  األوصياء  ومولد  النبي‘  مولد 

خرج من مکة ليدخل... «)3).
الرابعة: وهي نسخة مکتبة ليدن يف هولندا، والتي قيل  بالنسخة  وأختم 
إهنا من نسخ القرن العاش، ومعها يربز احتامل َكون النسخة املتداولة نسخًة 
نْی«، أو أّن ابن  من نسخ كتاٍب للسيد عيل ابن طاُوس&، واسمه »املرصع الشَّ

)1)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص92.

)2)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص94.

)3)  نسخة السيالوي )اخلطية(، ص98.
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طاوس قد قام بوضع مقدمٍة عىل هذه النسخة التي كانت متوفرًة يف زمنه فساّمها 
هبذا االسم، وهو ما ذكره املسترشق إيتان كلربغ، ذلك ألجل ما حَلَظه من احتاد 
نْی« املحفوظة يف مکتبة ليدن اهلولندية مع النسخة املتداولة  نسخة »املرصع الشَّ
أحد  إثبات  يف  ُبدَّ  وال  خمنف)1).  أليب  املنسوبة  احلسنی×«  بـ»مقتل  املعنونة 
املتداولة،  النسخ  مع  النسخة  احتاد  أوهلام  أمَرين،  تناول  من  االحتامَلنی  هذين 

وثانيهام انتساب هذه النسخة البن طاُوس&.
نی يف  وأبدأ بالثانية، فأقول: ال وجود ليشٍء يثبت كتاًبا باسم »املرصع الشَّ
مقتل احلسنی×« للسيد& سوى ما ورد يف هذه النسخة، فلم يذكره ابن طاُوس 
يف أيٍّ من كتبه، وال ُذِكَر يف أيٍّ من اإلجازات، وال غري ذلك مِمَّا ُينَظر له يف هذا 
املقام، وإنام ذكر كلربغ ذلك بناًء عىل الوارد يف هذه النسخة فحسب، والوارد فيها 
هو قوله يف املقدمة: » وقال عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاُوس احلسيني 
جامع هذا االكتاب عن أيب خمنف لوط بن حييى يف مرصع احلسنی×«)2) 
وقد قال يف هناية الکتاب: » هذا آخر املرصع الشنی يف قتل احلسنی× ويتلوه 
الثار عىل يد السادة األخيار إبراهيم والثقفي املختار«)3)، ومن ذكر نسبة  أخذ 
كتاٍب هبذا االسم للسيد& بعد كلربغ إنام أخذ ذلك عنه أو اعتمد عىل ما اعتمد 
ه ملا رّصح به بعض الباحثنی من  عليه، ال غري، وهذا مثرٌي لالنتباه، ال سّيام مع ضمنِّ
 ،ذوي اخلربة بتصانيف السيد ابن طاُوس، وهو األستاذ املحقق أمحد احليل

)1( A medieval muslim scholar at work.. Ibn Tawus and his library, 
Etan Kohlberg, p44.

)2)  نسخة ليدن )اخلطية(، ص3 ـ 4.
)3)  نسخة ليدن )اخلطية(، ص224.
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من ُبعد أسلوب هذا الکتاب عن أسلوب السيد يف التصنيف، وللباحث السيد 
ل فيه وجه عدم تناسب الکتاب مع السيد  حيدر وتوت احلسيني مقاٌل ُيفصنِّ

ابن طاُوس، سُينرَش قريًبا إن شاء اهلل يف جملة »تراث احللة«.
وبنی  بينها  الکبري  التقارب  تبنیَّ  النسخة،  مالحظة  فبعد  األول،  وأما 
جًدا  امللفت  ومن  األلفاظ،  وتقارب  األحداث  ترتيب  يف  املتداولة،  النسخة 
املتداولة، وهناك  النسخة والنسخة  الوقائع مرتادفة بنی هذه  ألفاظ بعض  أن 
إجياٌز وتفصيل، وتغايٌر يف ترتيب بعض املواضع، واختالٌف يف بعض املوارد، 

باإلضافة لزياداٍت هنا وهناك.
فمن زيادات هذه النسخة ما حکته من بکاء الوليد بن عتبة عند وصول 
الوليد بن عتبة )لعنه اهلل تعاىل( عىل  الركب احلسيني للمدينة، ففيها: »وكان 
نساء  رصاخ  »هذا  فقيل:  هذا؟«،  »ما  فقال:  والنحيب،  البکاء  فسمع  املنرب، 
دموعه  فتحادرت  احلسنی×  وذكر  املدينة«،  دخلن  قد  واهنم  اهلاشميات، 

ونزل عن املنرب«.
بينام يف  الشمر لرأس احلر عند دخول دمشق  ومن االختالفات محل 
مجلة  يف  فوقفت  سهل:  »قال  ففيها:  احلسنی×،  لرأس  حاماًل  كان  املتداولة 
يزيد  بن  احلر  برأس  راية، وأتى  قد أشف علينا تسعة وعرشون  وإذا  الناس 
الرياحي حيمله شمر )لعنه اهلل( ويف أذنه رقعة مکتوب فيها قصيدة قاهلا يف 

الوقت الذي صار فيه إىل احلسنی×«)1).
ومن االختالف يف الرتتيب ما ُذِكر حول هتنئة رجٍل ليزيد بقتل احلسنی× 
باب  من  الدخول  ذكر  قبل  املتداولة  يف  فإنه  ذلك،  من  باالنزعاج  وتظاهره 

)1)  نسخة ليدن )اخلطية(، ص192.
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اخليزران بالرؤوس، ويف هذه النسخة جاء بعدها)1).
كام أن هذه النسخةـ  حتى مع قطع النظر عن اجلهتنی املذكورَتنیـ  مشتمٌل 
عىل أموٌر ملفتة وغريبة ال يسع املقام ذكرها وتفصيلها إالَّ أّن منها ما اشتملت 
عليه املقدمة من الرتيّض عىل اإلمام الصادق× والصالة عىل النبي‘ الصالة 

البرتاء)2).

الراجح في النسخة المتداولة

احلسيني  املقتل  يف  خمنف  أليب  املنسوبة  النسخ  وحلال  م،  تقدَّ ملا  وبالنظر 
التي تيرسَّ االطالع عليها ومالحظة مالبساهتا لعيّل أحتمل احتامالً راجًحا ـ 
مع الفراغ من عدم صحة نسبتها أليب خمنف ـ أن بعض القديم من هذه النسخ 
مِمَّا كتبه بعٌض من غري العلامء استناًدا عىل ما اختزنته ذاكرهتم حول املقتل أو 
ما ُيتناَقل بنی غري العلامء من الذاكرة الشعبية التي يعرتهيا بعض اخللل نتيجًة 
لضعف الضبط والتساهل وكثرة االشتباه وغري ذلك، باإلضافة لالشتباه يف 
النسخ الذي أنتج بعض التصحيفات واالختالف يف ترتيب األحداث، ومن 
وسعة  النقل  يف  بالتساهل  اتََّسموا  علامٍء  بأيدي  النسخ  هذه  بعض  وقعت  ثّم 
ونتيجًة  وتکثَّرت،  النسخ  هذه  فراجت  املقام،  يناسب  تثبٍُّت  غري  من  دائرته 
لذلك، فمن الطبيعي أن تشتمل بعض هذه النسخ عىل ما له أصل يف الکتب، 
وإن اشتملت عىل ما بخالف ذلك أيًضا، كام أنَّ األمر ال خيلو من احتامل وجوٍد 
ارتباٍط لبعض النسخ بأيدي اجتاهاٍت باطنية وعامية، واهلل أعلم بحقيقة احلال.

)1)  نسخة ليدن )اخلطية(، ص193.
)2)  نسخة ليدن )اخلطية(: ص3.
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ثالًثا: ما رواه عنه املؤرخون

ومع غض النظر عن »النسخة املتداولة«، فقد ُروَي الکتاب وأخباره بعّدة 
طرق، ظفرنا منها بام رواه عنه: هشام بن حممد الکلبي، وعيل بن حممد املدائني، 
وحممد بن احلکم الشيباين، وحممد بن فّضال، وعمر بن سعد بن أيب الصيد، 

وحُيَتَمل كذلك نرص بن مزاحم.
وقد روى عن الکتاب األصل عدة مصنّفنی، ويظهر أن بعضهم قد روى 
ط كتب غريه كتلميذه الکلبي، ولعلَّ أبرزهم: حممد بن جرير الطربي  عنه بتوسُّ
العامي، وأبو الفرج اإلصفهاين، والشيخ املفيد&، وحييى بن احلسنی الشجري، 

واخلوارزمي، ومن املناسب هنا احلديث عن مالمح رواية بعضهم عنه:

الطبري

وهو حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرخ العامي البارز، صاحب كتاب 
»تاريخ الرسل وامللوك«، وهو أقدم َمن وصلنا كتابه مِمَّن روى عن أيب خمنف.

تلميذه  كتاب  ط  بتوسُّ خمنف  أيب  عن  ينقل  إنام  الطربي  أن  الراجح  من 
هذا  وعالمة  احلسنی×«،  بـ»مقتل  كذلك  املعنون  الکلبي  حممد  بن  هشام 
عن  هشام  وبـ»ذكر  خمنف«)1)  أيب  عن  حممد:  بن  هشام  بـ»قال  تعبريه  ر  تکرُّ
ثُت عن هشام بن حممد، عن أيب خمنف«، وإن كان ُيعربنِّ  أيب خمنف«)2) وبـ»ُحدنِّ

بـ»قال أبو خمنف«)3) يف بعض املوارد.

)1)  الحظ مثاًل: تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص358، ط2 دار املعارف بمرص.
)2)  الحظ مثاًل: تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص361.
)3)  الحظ مثاًل: تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص 364.
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وأما سنده إىل الکتاب، فلم يذكره، فهو يبدأ باملصنف ـ أي هشام ـ دون 
ثُت عن هشام بن حممد«، نعم، ذكر سنًدا  أن يذكر سنده له، فيقول مثاًل: »ُحدنِّ
هلشام يف بداية كتابه، وهو: »حدثني احلارث بن حممد، قال: حدثنا حممد بن 
سعد«، ويظهر من خالل املتون املروية)1) أنه سنده لکتابه »حديث آدم وولده « 
هبذا  املقتل  روايات  يف  اإلرسال  وتعويض  فهرسته)2)،  يف  النديم  ذكره  الذي 
السند غري تام؛ لعدم العلم بأن هذا طريقه لسائر كتبه، نعم هذا حُمَتَمٌل احتامالً 

د رجحان االحتامل ال يقتيض البناء عليه. راجًحا، إال أن جمرَّ
ويتميَّز الطربي يف نقل مروّيات أيب خمنف بـ:

ـ نقله مروّيات أيب خمنف بأسانيدها.
ـ يظهر أنه نقل أغلب ما عثر عليه منها يف كتاب هشام أو ربام مجيعها.

ـ يظهر أنه ينقل الروايات بتاممها دون اختصار.
أساسًيا،  اعتامًدا  احلسنی×  مقتل  استخرجوا  من  عليه  اعتمد  هنا  ومن 
سواء من استخرج خصوص روايات أيب خمنف كاملريزا احلسن الغفاري&، 

. أو من استخرج عموم روايات املقتل كالسيد حممد حسنی اجلاليل

أبو الفرج اإلصفهاني

وهو عيل بن احلسنی املرواين األموي، ومن الالفت ما قاله الذهبي عنه: 
م حول  »والعجب أنه أمويٌّ شيعي«)3)، وليس مراده من تشيعه إماميُّته كام تقدَّ

اصطالحهم يف »الشيعي«.

)1)  الحظ مثاًل: تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج1، ص120، 124، 133.
)2)  الفهرست، النديم، حممد بن إسحاق، ج1، ص303.

)3)  سري أعالم النبالء، الذهبي، حممد بن أمحد، ج16، ص202.
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أورد روايات أيب خمنف يف كتابه »مقاتل الطالبينی«، وله إليه سندان، أما 
ثنا حسنی  ثني أمحد بن عيسى بن أيب موسى العجيل، قال: حدَّ األول فهو: »حدَّ
ثنا عمر بن سعد، عن أيب خمنف  ثنا أيب، قال: حدَّ بن نرص بن مزاحم، قال: حدَّ
ثني أمحد بن حممد بن شبيب  لوط بن حييى األزدي«)1)، وأما الثاين فهو: »حدَّ
ثنا  از، قال: حدَّ ثنا أمحد بن احلرث اخلزَّ املعروف بأيب بکر بن شيبة، قال: حدَّ
عيل بن حممد املدائني، عن أيب خمنف«)2)، وامُلسَتظَهر من تعبريه يف األسانيد أنه 

يروي روايات أيب خمنف عن مشافهة.
ولعلَّ أبرز ما ُيلَحظ من مالمح روايته عن أيب خمنف:

ـ اكتفاؤه يف نقل األحداث بام يرتبط بآل أيب طالب ومقاتلهم، وذلك ألن 
كتابه إنام عىل ذلك ُبني، فلم يرِو عن أيب خمنف ما جتاوز هذه الدائرة.

ـ اختصاره يف بعض املواضع، كام يف لقاء احلر باحلسنی×)3).
كقول  الطربي،  ينقله  ملا  بالنظر  وإضافات  اختالفات  مواضع  وجود  ـ 
احلسنی× للحر: »احذر أن تشقى بقتيل ثکلتك أمك«)4)، وكکون »املنذر بن 
عمرو بن اجلارود« قد جاء من البرصة للکوفة مع ابن زياد ومسلم بن عمر 
الباهيل وشيك بن األعور)5)، وكکون القائل: »أما واهلل لو قتلته لقتلت فاسًقا 
فاجًرا كافًرا غادًرا« يف حادثة عيادة ابن زياد لرشيك بن األعور هو شيك)6) 

)1)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص98 ـ 99، ط1 دار الزهراء.
)2)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص99.

)3)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص111.
)4)  املصدر السابق.

)5)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص99.
)6)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص102.
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ال هانئ كام يف الطربي)1).
أوالد  مقتل  يف  كام  األسانيد،  بعض  يف  الطربي  مع  اختالفات  وجود  ـ 
]املرشقي[  الضحاك  عن  رواه  خمنف  أبا  أن  الطالبينی  مقاتل  يف  إذ  البننی؛  أم 
بتوّسط عبد اهلل بن عاصم)2)، ويف الطربي أنه قال: »قال: وزعموا أن العباس 
بن عيل قال إلخوته... «، وكان اإلسناد الذي قبله: »قال أبو خمنف: قال عقبة 
بن بشري األسدي، قال يل أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسنی:... «)3)، وربام 
بن  هانئ  استدعاء  روايته  منه  وأوضح  نفسه،  عائًدا أليب خمنف  الضمري  كان 
عروة باإلسناد التايل: »فقال املدائني: عن أيب خمنف، عن عبد امللك بن نوفل 
بن مساحق، عن عثامن بن أيب زرعة«)4)، بينام ذكر يف الطربي سندين فيهام خرب 
فيه  ثالث يروي  ابن األشعث وابن خارجة إمجاالً دون تفصيل، وسنٌد  بعث 
اًل، وكل األسانيد الثالثة ليست مطابقًة لسند أيب الفرج، وهي ـ  احلدث مفصَّ
عىل الرتتيب ـ: »قال أبو خمنف: فحدثني املجالد بن سعيد«، و»قال أبو خمنف: 
حدثني احلسن بن عقبة املرادي«، والسند ذو الرواية املفصلة: »قال أبو خمنف: 

وحدثني نمري بن وعلة، عن أيب الوداك«)5).

الشيخ المفيد

نقل  املفيد،  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  وشيخنا  علمنا  وهو 

)1)  تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص363.
)2)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص88 ـ 98.

)3)  تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج 448.
)4)  مقاتل الطالبينی، اإلصفهاين، عيل بن احلسنی، ص 102.
)5)  تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص364.
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روايات أيب خمنف يف كتابه »اإلرشاد«.
املدائني  حممد  بن  وعيل  الکلبي  حممد  بن  هشام  عن  بنقله  ح  رصَّ وقد 
وما  دعوته×  بسبب  جاءت  التي  األخبار  خمترص  »فمن  قال:  إذ  وغريمها؛ 
أخذه عىل الناس يف اجلهاد من بيعته، وذكر مجلٍة من أمره وخروجه ومقتله ما 

رواه الکلبي واملدائني وغريمها من أصحاب السرية، قالوا:...«)1).
والظاهر أنه ينقل عن الکلبي عرب كتابه »مقتل احلسنی×« وعن املدائني 
وولده«)3)  طالب  أيب  »أخبار  أو  عيل÷«)2)  بن  احلسنی  »مقتل  كتابه  عرب 
بعٌض من أخذه عن أيب  ما حکاه  أما  ـ،  الکتاَبنی غري معلوم  ـ وسنده هلذين 
خمنف بتوّسط الطربي، فال دليل عليه وال دافع له، ال سّيام مع مالحظة ما أثبتته 
الفهارس من رواية أقران الشيخ املفيد لکتب الکلبي واملدائني وأيب خمنف)4)، 
نعم، ما يرويه املفيد أقرب للطربي مما يرويه أبو الفرج، وربام كان منشأ ذلك 

تركيز اعتامدمها عىل كتاب هشام بن حممد الکلبي.
وأبرز مالمح نقل املفيد لروايات أيب خمنف يف املقتل هي:

ح به يف بداية نقله ألحداث )املقتل(. ـ اختصاره كام رصَّ
ـ عدم ذكر أسانيد أخبار )املقتل(.

ـ جتنُّبه نقل بعض ما قد ال يوَثق بصدوره أو ما ال يليق نقله، كوصف محيد 

)1)  اإلرشاد، املفيد، حممد بن حممد، ج2، ص32، ط2 دار املفيد.
)2)  ذكره الشيخ يف فهرسته )الفهرست، الطويس، حممد بن احلسن، ص278).

)3)  ذكره النديم يف فهرسته )الفهرست، النديم، حممد بن إسحاق، ج1، ص317).
احلسن،  بن  حممد  الطويس،  الفهرست،  الحظ:  اهلل،  عبيد  بن  واحلسنی  عبدون  بن  كأمحد    (4(

ص278، 381. ورجال النجايش: النجايش، أمحد بن عيل، ص434، 320.
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بن مسلم للحوراء زينب’ حنی خروجها عند مقتل عيل بن احلسنی×)1).

رابًعا: النسخ املستخرجة

ما  وأمهية  خمنف«  أيب  »مقتل  من  املتداولة«  »النسخة  اعتبار  لعدم  ونظًرا 
ثم  الغفاري&  احلسن  املريزا  عمل  )املقتل(  أخبار  من  خمنف  أيب  عن  روي 
الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي عىل استخراج مرويات أيب خمنف من 
كتاب تاريخ الرسل وامللوك أو ما ُيعَرف بـ)تاريخ الطربي(، فربز لنا »مقتل 

احلسنی×« و»وقعة الطف«.
وعند املقابلة بنی االستخراَجنی، نجد:

ـ متيُّز مقدمة التحقيق للشيخ الغروي  يف ِقبال مقدمة الشيخ الغفاري&؛ 
إذ اشتملت مقدمة الغروي عىل أموٍر عدة أبرزها مناقشة »النسخة املتداولة«، 
ـ، يف  أيب خمنف  للحديث حول  باإلضافة  ـ  أيب خمنف  أسناد  واحلديٍث حول 

حنی اكتفى الغفاري باحلديث حول املصنّف ومذهبه.
أّن  إال  النافعة،  والتعليقات  بالرواة  التعريف  عىل  الکتابان  اشتمل  ـ 

تعليقات الغروي كانت أهم وأوسع مضموًنا وحجاًم.
حركة  روايات  أي  بالثار،  األخذ  روايات  بضم  الغفاري&  عمل  متّيز  ـ 

التوابنی وحركة املختار.
يذكر  ف،  ترصُّ دون  الطربي  ألفاظ  بتامم  بااللتزام  الغفاري  عمل  متّيز  ـ 
بعض  بإضافة  تارًة  املواضع  بعض  يف  الغروي  ف  ترصَّ بينام  متنه،  ثم  السند 
وترتيبه،  السياق  لتنظيم  أخرى  وتارًة  يراه،  ما  بحسب  للتوضيح  الکلامت 

)1)  اإلرشاد، املفيد، حممد بن حممد، ج2، ص107.
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ف يف اللفظ امُلثَبت يف تاريخ الطربي حلدسه بالتصحيف كام يف  وتارًة ثالثة ترصَّ
قتال أبناء أم البننی )عليها وعليهم الرضوان(؛ إذ حکى قول العباس× هبذا 
موا حتى ]أرثيکم[ فإنه ال ولد لکم!«)1) بينام اللفظ يف  اللفظ: »يا بني أمي تقدَّ

موا حتى أرثکم؛ فإنه ال ولد لکم«)2). الطربي هکذا: »يا بني أمي، تقدَّ

الخاتمة

أخرًيا، فإن هذا الُکَليامت ال تکتمل فصوهلا إال بالفحص الدقيق والشامل 
لکلنِّ مروّيات الکتاب من جهة، وال يتم ذلك إال بمقارنتها بام جاء يف املدونات 
التارخيية األخرى ومدى انسجام نصوص مروّيات الکتاب مع الشخصيات التي 
تدور حوهلا وغري ذلك مما يعطي انطباًعا علمًيا أوضح عن الکتاب، ومن جهٍة 
أخرى فال بدُّ من مالحظة مروّيات املصنّف أيًضا يف غري هذه احلقبة التارخيية مِمَّا 

يعنی يف كشف مالمح شخصيته من جهة امليول واالعتبار بنحٍو أدق.
أما النسخة املتداولة، فرغم اتضاح انتفاء نسبتها أليب خمنف إالّ أنني بالنظر 
ملحتويات ما تيرّست مراجعته من نسخها أحتمل راجًحا أهنا عبارٌة عن تدويٍن 
ملا اختزنته الذاكرة الشعبية وتداولته األلسن، قام بذلك يف البدء غري العلامء، 
املوارد،  هذه  يف  يتساهلون  الذين  العلامء  بعض  بيد  نسخه  بعض  وقعت  ثم 
فتکّثرت النسخ وشاعت أكثر، وأجد احتامل وجود ارتباٍط لبعض النسخ بأيٍد 

باطنية وعامية احتامالً حارًضا يف املقام، واهلل أعلم.

)1)  وقعة الطف، األزدي، لوط بن حييى، ص280.
)2)  تاريخ الطربي، الطربي، حممد بن جرير، ج5، ص449.


