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نگاهی بر کتاب
«األقطاب الفقهیۀ علی
ّ
مذهب اإلمامیۀ»

نقدوبرریسکتاب

غالمرضا نقی جاللآبادی

األقطاب الفقهیة علی مذهــب اإلمام ّیة؛ محمد بن علی بن ابی جمهور
االحسائی؛ تحقیق غالمرضا نقی جاللآبادی؛ لبنان :جمعیه ابی جمهور
االحسائی اللحیاء التراث1435 ،

چکیده :کتاب «االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه» از جمله دست نوشته
های ارزشمند محقق نامی قرن دهم ،شــیخ محمد بن زین الدین معروف به
ابن ابی جمهور احسائی اســت .کتاب مذکور منحصر به قواعد فقهی نیست،
بلکه در آن تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح شده است .مؤلف
در این کتاب فقط به آراء و نظرات علمــاء امامیه نپرداخته ،بلکه بعضی آراء و
فروع فقهیه علماء عامه را تحت عناوین «و فیه قولین» و «فیه احتماالن» بیان
کرده است .نویسنده ،نوشــتار حاضر را با هدف بررسی و معرفی کتاب مذکور
به رشته تحریر درآورده اســت .وی در راستای این هدف ،نوشتار خود را با ارائه
تعریف و بیان اهمیت دانش و پیشــینه قواعد فقهی آغاز می کند .در ادامه،
آیات و روایاتی که مبنای قواعد فقهی هستند را ذکر کرده و تفاوت عمده قواعد
فقهی و اصولی را برمی شمرد .ســپس با معرفی قواعد نگاران عامه و شیعه ،به
معرفی مؤلف کتاب االقطاب الفقهیه می پردازد .بیان تحصیالت و اساتید ابن
ابی جمهور احســائی ،جایگاه کتاب االقطاب الفقهیه در میان بقیه آثار ،مهم
ترین قواعد فقهی در کتاب ،تأثیرپذیری از قواعد و الفوائد شهید اول ،و شرح
برخی از فتاوای نادر از احســائی ،از دیگر مباحث مطرح در نوشتار می باشند.
در ادامه ،نویسنده نوشتار ،با اشــاره به نسخه چاپی کتاب االقطاب الفقهیه با
تصحیح و تحقیق شیخ محمد حسون ،اغالط مفهومی و چاپی آن را متذکر می
شود .در نهایت ،با بیان نسخه های خطی کتاب ،ویژگی تحقیق و تصحیح خود
را پیرامون کتاب مذکور ،روشن می سازد.
کلیدواژه ها :کتاب «االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه» ،محمد بن زین
الدین ،ابن ابی جمهور احسائی ،معرفی کتاب ،قواعد فقهی ،محمد حسون.
سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394
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تعریف قواعد فقهی
عالمان لغت عرب میفرمایند:
«القواعد جمع القاعده ،و هي األساس لما فوقه».

1

قواعــد جمــع قاعــده و بــه معنی بنیان و ریشــه بــرای چیزی اســت که در
بــاالی آن قــرار دارد .بر این اســاس ،قاعــده هم در امور مــادی کاربرد دارد
همانند بنیان و پایهٔ ساختمان و هم در امور معنوی مثل «قواعد اخالقی»
و «قواعد اسالمی» و «قواعد فقهی».

در معرفی قواعد فقهی بین فقها و اندیشمندان اسالمی یک دیدگاه و نظر
واحد وجود ندارد و هر کدام تعریفی متمایز از دیگری دارند.
 .1بعضی فرمودهاندّ :
ّ
الشرعیة
«أنها قواعد تقع في طریق استفادة األحکام
2
ّ
اإللهیة».
یعنی کاربرد قواعد فقهی استفاده احکام شرعی است ،ولی این استفاده
از باب استنباط و توسیط نبوده ،بلکه از باب تطبیق است.
 .1لسان العرب ،ابن منظور ،ج  ،3ص  361و مجمع البحرین ،طریحی ،ج  ،3ص « 129قعد».
 .2محاضرات فی اصول الفقه ،فیاض ،ج  ،1ص .8

79

نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

 .2بعضی دیگر بدین گونه نگاشتهاند:
ُ
ً
ّ
ّ
فقهیــة ّ
«أصــول ّ
کلیــة فــي نصــوص موجــزة دســتوریة تتضمــن أحکامــا
3
ّ
تشریعیة».
یعنی قواعد فقهی یک اصول کلی هستند با عبارات کوتاه و اساسی که
احکام تشریعی عام را شامل میشوند.

نقدوبرریسکتاب
میگردد که وی بیش از دیگران بر قواعد فقهی احاطه داشته باشد.
کوتاه ســخن اینکه امروزه سرعت پیدایش مسائل جدید زیاد شده است
و اســتنباط احکام شــرعی و فقهی در مورد همه این موارد ممکن نیست
جز از طریق احاطهٔ بر قواعد کلی فقهی.

پیشینۀ قواعد فقهی

 .3بعضی دیگر گفتهاند:
کلیــة ّ
«قواعــد ّ
فقهیة جلیلة کثیــرة العدد ،عظیمة المدد ،مشــتملة علی
4
أسرار الشرع و ِحکمة ...و هذه القواعد ّ
مهمة في الفقه ،عظیمة النفع».
یعنی قواعد فقهی قواعد کلی دارای گسترهٔ فراوان و منابع بسیار و دارای

اسرار و حکمتهایی شرعی و بسیار مهم در فقه اسالمی هستند.

از این دســت تعاریف و ســایر معرفیها به دســت میآید که قواعد فقهی
متــد و فرمولهای کلی هســتند که به کمک آنها میتــوان قوانین جزئی و
فروعات مورد نیاز اجتماع بشری را به دست آورد.

از جملــه امتیازات بزرگ پیامبر گرامی اســام بر ســایر انبیای عظام الهی
این است که «جوامع الکلم» را میدانستند ،همچنان که خود فرمودند:
«أعطیت جوامع الکلم» 6و در نقل و بیان دیگر« :أعطاني جوامع الکلم».

7

یخــورد همانند:
در بیــن ایــن جوامع بســیاری از قواعد فقهی به چشــم م 
9
«اإلسالم ّ
یجب ما کان قبله» 8و «الخراج بالضمان».
اما با گســترش و توســعهٔ قلمرو سرزمینهای اسالمی برای اجتهاد احکام

الهــی نیــاز بــه منابعــی بیشــتر بــود .بــرای اجابــت ایــن خواســتهٔ بــه حق،

مکتب نورافشان اهلبیت (علیهم السالم) پیریزی قواعد فقهی را برای
استنباط احکام فقهی شروع کردند.

بــه عبــارت دیگــر :قواعــد فقهــی حکــم عــام و گســتردهای اســت کــه بــه
مســائل متعــدد فقهی ارتبــاط پیدا میکند و یک فقیــه و عالم دینی برای

در این زمینه امام صادق (علیه السالم) به هشام بن سالم فرمودندّ :
«إنما
ُ
10
علینا أن نلقي إلیکم األصول و علیکم أن ّ
تفرعوا».

اهمیت دانش قواعد فقهی

و امــام هشــتم (علیــه الســام) نیــز خطــاب به احمد بــن ابی نصــر بزنطی
ُ
11
فرمودند« :علینا إلقاء األصول و علیکم ّ
التفرع».

پاسخگویی به مسائل بیشمار در جامعه اسالمی بدانها نیاز دارد.
بیشــک اســتخراج احــکام شــرع از ادلــه آن بــرای همــگان امکانپذیــر
نیســت ،بلکــه بــرای کســانی ممکن اســت کــه از قــدرت اســتنباط قوی
برخوردار باشند و به ملکهٔ اجتهاد دست یافتهاند .این هم یکی از عوامل
و عناصر کارساز و مؤثر در اجتهاد دانش قواعد فقهی است؛ زیرا هر اندازه

که یک فقیه و اندیشــمند دینی و اســامی بر این دانش مســلطتر باشــد،
بر غنای اســتنباط او افزوده خواهد شــد و در نتیجه برای پاســخگویی به
پرســشها و خواســتههای پیچیــده و متنــوع زندگــی همراه بــا تکنولوژی

ما اصول را برای شما القا میکنیم و تفریع آنها به عهده شما میباشد.
باتوجه به اینکه حفظ یکایک فروع فقهی و حضور ذهن مســتمر نســبت
به آنها کاری اســت بس دشــوار ،پیشگامان علوم اسالمی بر آن شدند که
بــا دســتهبندی احکام بر مبنای مال کات یــا ابواب یا تدوین و تبویب آنها
کار دستیابی را سهل نمایند.
بــه دنبــال این چارهجویی از طرفی مجموعهٔ فقه اســام را به کتابهایی

امروزی آمادهتر خواهد شد.
مســائلی همچون اقتصاد اســامی ،قضاء اســامی و حکمرانی اســامی
با گســترهٔ باالیی کــه دارند نیاز به طراحی ابزارهایــی جدید در چارچوب

شــریعت اســامی دارنــد و ایــن طراحــی و جوابگویــی از دانشــمندان و
علمای مسلط بر قواعد فقهی ساخته است.
بــه همیــن دلیل قرافی میگوید« :و بقدر اإلحاطة بهــا یعظم قدر الفقیه ،و
یشــرف و یظهر رونق الفقه ،و یعرف و ّتتضح مناهج الفتاوی ،و تکشــف
فیها تنافس العلماء ،و تفاضل الفضالء».

5

یعنــی قــدر و منزلــت عالــم دینــی و فضــل و تبحــر وی آن هنــگام نمایان
 .3المدخل الفقهی العام ،مصطفی زرقاء ،ج  ،2ص .941
 .4الفروق ،قرافی ،ج  ،1ص .6
 .5الفروق ،قرافی ،ج  ،1ص .6

80

مختلف چون طهارت ،صالة ،زکات ،حج و بیع و اجاره و جعاله و غیره

تــا کتاب حــدود و دیات تنظیم نموده و از ســوی دیگــر کار تدوین قواعد
فقهی که در واقع حکم مصادیق مشابه و همگونی را یکجا بیان میکند
مورد توجه قرار دادند.
نا گفته نماند که سرآغاز تدوین قواعد فقه پس از تدریس علم فقه توسط
علمــا و فقهای بزرگ اســت؛ زیرا پس از گرم شــدن حوزههــای دروس فقه
 .6الفقیه ،ج  ،1ص  ،241ح .724
 .7امالی الطوسی ،ص  .105مجلس  ،4ح  15/161و ص  ،188مجلس  ،7ح .19/317
 .8مسند احمد ،ج  ،4ص  ،199و ص  204و .205
 .9سنن ابن ماجه ،ج  ،2ص  ،754ح 2243؛ الجامع الصحیح ،ج  ،3ص  ،582ح  1285ـ 1286؛
سنن النسائی ،ج  ،7ص .355
 .10السرائر ،ج  ،3ص .575
 .11األشباه و النظائر ابن نجیم ،ص .22
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نقدوبرریسکتاب
و فقاهــت توجــه بســیاری از فقها به تدویــن قواعد فقهی معطوف شــد تا
همزمان حکم بسیاری از موارد جزئی مشابه را بیان نمایند.
به عبارت دیگر هر مجموعه را به یک قاعدهٔ کلی ارجاع میدهند ،آنگاه

حکم آن را بر تمام یا اکثر مسائل جزئی مشابه جاری مینمایند .به گفتهٔ
ّ
ابــن نجیــم حنفــی« :الحکــم الکلــي الــذي ینطبق علــی جمیــع جزئیاته

نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

مهمترین تفاوت این دو را در چند مورد میتوان برشمرد:
 .1تفاوت در دامنهٔ شــمول و گســترهٔ هریک از آنها .بدین معنا که مســائل

اصولــی نســبت بــه ابواب فقــه همــه کتــب فقــه را دربرمیگیــرد ،همانند
حجیــت ظهــور ،حجیت خبر واحد ،حجیت قطــع ،اصل برائت عقلی.
این دســت از مســائل اختصاص به یک باب ندارد ،بلکه در تمام ابواب
فقــه ســاری و جــاری اســت ،ولی مســائل فقه خــاص و موردی هســتند.

لتعرف أحکامها منه».

12

البتــه تذکــر این نکته ضروری اســت کــه بدانیم تدویــن قواعد فقهی یک
کار ابداعــی و اختراعــی از ســوی فقهــای عظــام نبــوده و نیســت ،بلکــه
آنــان ایــن قواعد را از متن قــرآن مجید و البالی متــون حدیثی معصومین

گاهی یک مســئلهٔ فقهی مشــتمل بر یک حکم جزئی اســت و دارای افراد
ً
متعــدد نیســت ،مثــا طهــارت آب چاه ،نجاســت خون ،حرمــت خمر و
امثال آنها.

(علیهم الســام) به دست آوردهاند .به عبارت دیگر مبنای غالب قواعد

 .2وقــوع و عــدم وقوع آنها از طریق اســتنباط احکام اســت .مســائل علم

فقهی کاربردی آیات و روایات هستند و آنگاه عقل و اجماع.

اصــول واســطهای بــرای اســتنباط و کشــف احــکام هســتند و در طریــق
یشــوند ،ولی قواعــد فقهی ایــن خصوصیت را
اســتنباط احــکام واقــع م 

الف) بعضی از آیاتی که مبنای قواعد فقهی هستند:

ً
َ ّ ُ ّٰ
سا �لّا ُو َ
سعها>
< .1لا یُ�کل ف� الله ن� ف� إ

یشــوند؛ چرا کــه قواعد
ندارنــد و واســطه بــرای اســتنباط احــکام واقع نم 

13

فقهی به یک اعتبار خود احکام فقهی هستند.

ال� ْسر َو لا ُ�ر� ُد �کم ُ
<�ر ی� ُد ا ّلل ُه � ُکم ُ
ُ .2
الع ْسر>
ی ی ب
ی
ِب
ی

14

ً
بــه عبارتــی دیگــر بایــد گفــت قواعــد اصولــی مســتقیما مر بــوط بــه افعال

تُ قُ أ ُ َ تَ ْ ُ َ
د�کم إ�لی
ال�هلک ة�>
< .3ولا �ل�وا ِب�� ی� ی
ٌ أُ
َ
ْ
16
< .4ولا ت��ز ِ ُر وا�ز ِ َر ة� ِو �ز َر � خ�ری>

یشــوند ،بلکه فقط واســطه در کشــف تکالیف مردم
مکلفین و مردم نم 
ّ
ً
هســتند ،ولی مســائل و قواعــد فقهی مســتقیما به عمــل مکلفین مربوط

15

فَ
َ َ َ
<� َم ن� ض َ غَ َ غ
لاعاد ف�لا إ� ث�م ع یل�ه>.
.5
ا�ط ّر � ی�ر ب� ٍا� و ٍ
آ ُ أُ
أُ َ ذ
ال�� نَ� � َم ن�وا � فو�وا ب� ق
18
الع�ود>.
 < .6ی�ا � ی�ها ی
ِ

میشوند.
17

ب) مبنای قواعد فقهی در روایات

ّ
 .1قوله (صلی اهّٰلل علیه و آله)« :ال ضرر و ال إضرار في اإلسالم»

19

ّ
حتی ّ
(صلی اهّٰلل علیه و آله)« :علی الید ما أخذت ّ
تودی»
 .2قوله

20

ّ
(صلی اهّٰلل علیه و آله)« :اإلسالم ّ
یجب ما کان قبله»
 .3قوله

21

ّ
 .4قوله (صلی اهّٰلل علیه و آله)« :المسلمون عند شروطهم»

22

تفاوت عمدۀ قواعد فقهی و اصولی
 .12االشباه و النظائر ابن نجیم ،ص .22
 .13البقره (.286 :)2
 .14البقره (.185 :)2
 .15البقره (.195 :)2
 .16انعام (.164 :)6
 .17البقره (.173 :)3
 .18المائده (.1 :)5
 . 19الفقیه ،ج  ،4ص  ،243ح 777و اورده الشیخ في الخالف ،ج  ،3ص  ،431المساله .14
 . 20ســنن ابــی داود ،ج  ،3ص  ،296ح 3561؛ ســنن ابــن ماجــه ،ج  ،2ص  ،802ح 2400؛ و اورده
الشیخ في الخالف ،ج  ،2ص  ،101المسألة 20؛ و ابن ادریس في السرائر ،ج  ،2ص .481
 . 21مسند احمد ،ج  ،5ص  ،234ح 17372؛ کنز العمال ،ج  ،1ص  ،66ح .343
 .22الکافــی ،ج  ،5ص  ،404بــاب الشــرط فــي النکاح ،ح 8؛ تهذیب األحــکام ،ج  ،7ص  ،371ح
1503؛ االستبصار ،ج  ،3ص  ،232ح .835
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نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

ّ
الفقهیه
کتــاب األقطــاب
منحصر بــه قواعد فقهی
نیســت ،بلکه تعــدادی از
قواعــد اصولــی و قواعد
عربی را نیز طرح و تحقیق
نمودهاند .مؤلــف گرامی
در ایــن کتاب فقــط به آرا
و نظــرات علمــای امامیه
(رضوان الله تعالی علیهم)
نپرداخته ،بلکه بعض آرا و
فروع فقهیة علمای عامه را
تحت عناوین «و فیه قولین»
و «فیه احتماالن» بیان کرده

نقدوبرریسکتاب

 .3اجرای قواعد فقهی بین مجتهد

 .6شــهاب الدیــن أبوالعبــاس أحمد بن عــاء (م  684ه ــ) مؤلف کتاب

و مقلد مشترک است ولکن تطبیق

الفــروق .ایــن کتاب مشــتمل بر  274قاعــدهٔ فقهی به همراه مــدارک آنها

قاعدهٔ اصولی مخصوص مجتهد
است.

 .4قاعدهٔ فقهی تطبیقی اســت ،ولی
قاعدهٔ اصولی استنباطی است.

 .5از جملــه اهــداف قاعــدهٔ اصولــی

بیــان شــیوههای اجتهــاد اســت ،امــا
هــدف قاعــدهٔ فقهــی بیــان حکــم
حوادث جزئی است.

در نهایــت قواعد فقهی همان احکام
شــرعی هســتند ،ولــی قواعــد اصولی

تحت عنوان «الفروق» است.

 .7صالح الدین أبوســعید خلیل بن کیکلدي دمشــقي شــافعي (م 761
ّ
هـ) مؤلف مجموع
المذهب في قواعد المذهب.

 .8أبوالفــرج عبدالرحمــن بــن رجب حنبلــی (م  795هـ) مؤلــف القواعد
في الفقه اإلسالمي.
وی کتابش را در  160قاعدهٔ فقهی نوشته و در آخر تعدادی فائدهٔ فقهی را
ضمن  21مسئله طرح کرده است.

 .9جــال الدین ســیوطي شــافعي (م  911ه ــ) مؤلف األشــباه و النظائر در
قواعد و فروع فقه شافعی.

حکم شرعی نیستند ،بلکه در طریق

در جلــد اول قواعــد پنجگانــه خاص مســائل فقه و قواعد کلــی و در جلد

استنباط حکم شرعی قرار میگیرند.

دوم قواعــد مختلــف و احکامــی کــه نداشــتن آنها بــرای یک فقیــه قبیح

بدیهــی اســت کــه بــرای دســتیابی

است برشمردهاند.

مســائل جزئــی شــرعی هــم نیازمنــد

 .10عمر بن إبراهیم بن ّ
محمد مصري (م  1005هـ) مؤلف األشباه و النظائر.

قواعد فقهی هستیم و هم نیازمند قواعد اصولی.
یــادآوری ایــن نکته ضروری اســت کــه کار بزرگ و مانــدگار تدوین قواعد
فقهی نخست از سوی فقها و دانشمندان عامه آغاز و آنگاه به حوزههای

 .11أبوســعید ّ
محمــد بــن مصطفــی خادمــي (م  1176ه ــ) مؤلــف جامــع
الحقائق.

قواعدنگاران شیعه

تحقیق و تدریس و تألیف فقهای شیعه راه یافت.

ّ
 .1أبوعبــداهّٰلل ّ
محمــد بــن مکــي عاملــی شــهید ّأول (شــهادت  786هـــ)

ج) قواعدنگاران عامه

مؤلف القواعد و الفوائد.

 .1عبــداهّٰلل بــن حســین بن دالل کرخــی حنفی (م  340هـــ) مؤلف کتاب
ُ
ّ
الحنفیــة .در ایــن کتــاب  37قاعده از
األصــول التــي علیهــا مــدار فــروع

شــهید در ایــن کتاب حدود  300قاعــده و یکصد فائده و فصل و تنبیه را

قواعد فقهی مذهب حنفی بحث و تحقیق شده است.

بحث قرار کردهاند.

 .2أبوزید عبید بن عمر الدبوســی قاضی حنفی (م  430هـ) مؤلف کتاب

 .2مقــداد بــن عبــداهلل ســیوری ـ فاضــل مقــداد ـ (م  826ه ــ) مؤلف نضد
ّ
الفقهیــة 23.این کتاب در یک مقدمــه و دو قطب تحریر گردیده
القواعــد
اســت .قطــب اول در قواعد عمومی و متفرقــات و قطب دوم در عبادات
و دیگر مسائل فقهی.

تأسیس النظر.
ّ .3
محمد بن مکی بن الحســن الغامي معروف بابن دوســت (م  507هـ)
مؤلف کتاب القواعد في الفروع.
 .4معیــن الدیــن أبوحامــد ّ
محمد إبراهیــم جاجرمی شــافعي (م  613هـ)
ّ
الشافعیة.
مؤلف القواعد في فروع
ّ
أبومحمــد عزالدیــن بن عبدالســام شــافعي (م  660هـــ) مؤلف قواعد
.5
األحکام في مصالح األنام.
این کتاب در یک جلد و مشتمل بر  118فصل و  34قاعده و فائده فقهی
است.
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 .3زیــن الدیــن علـ ّـي بن أحمــد الجبعي عاملي ،شــهید ثاني (شــهادت
 965هـ) مؤلف تمهید القواعد .کتاب تمهید در دو بخش تنظیم گردیده
اســت .بخــش اول قواعــد اصــول و بخــش دوم قواعــد عر بــی و هر بخش
مشتمل بر  100قاعده و مسئله و فائده است.

 .23البتــه ایــن اثــر تألیف مســتقلی نیســت ،بلکه وی کتــاب قواعد شــهید را تهذیب کــرده و قواعد
تکــراری را حــذف و بــا ترتیبی جدیــد ارائه نمودهانــد .به فرمودهٔ شــیخ آقا بــزرگ تهرانی(رحمه اﷲ):
ّ
هــو ترتیــب و تهذیــب لقواعــد شــیخه بال زیادة إل في مســألة القســمة کمــا ّ
صرح بذلک فــي آخره.
(الذریعة ،ج  ،24ص  ،187الرقم .)974
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نقدوبرریسکتاب
 .4أحمــد بــن ّ
محمــد بن أبــيذر نراقــي (م  1244هـ) مؤلف عوائــد األ ّیام.
کتاب عوائد مشتمل بر  50قاعده و اصل فقهی میباشد.
ّ .5
ســید عبدالفتاح بن ّ
علي حسیني مراغي (م  1250هـ) مؤلف عناوین
ُ
األصول.
مؤلف گرامی در این کتاب تعداد  81قاعدهٔ فقهی را بحث کردهاند.
 .6شــیخ ّ
محمدجعفــر أســترآبادی (م  1263هـــ) مؤلــف کتــاب المقالید
ّ
ّ
عشریة.
الجعفریة في القواعد االثنی

نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

در کتابی به ثبت نرســیده و بیشــتر تواریخ بیان شــده تقریبی و حدســی
هســتند .امــا قدر مســلم این اســت که وی تــا نهم رجب المرجب ســال
( 906هـــ) در قیــد حیات بوده؛ چراکه در این ســال اجــازهٔ روایت و قرائت

کتــاب قواعــد األحــکام مرحــوم عالمه حلــی را بــرای یکی از فضــا به نام
مرحوم شیخ علی بن قاسم معروف به (عذاقه) صادر نمودند.
این اجازهنامه در آخرین ورقهٔ نســخهٔ خطی کتاب قواعد عالمه موجود و

مزین به مهر ابن ابی جمهور به تاریخ نهم رجب سنهٔ ( 906هـ) است.

26

تحصیالت و استادان

مجموعــهای از قواعــد کلــی فقــه و اصــول در ابــواب مختلف بــا عناوین

وی ابتــدا علــوم متداول و ســطوح اولیه را نزد فضالی احســاء فراگرفت و

«قاعده» تنظیم گردیده و تألیف کتاب ناتمام و ناقص است.

بیــش از همــه از محضــر پدر گرانقدر خو یــش بهره بردند .ســپس به عراق

 .7شــیخ محمدحســین کاشــف الغطــاء (م  1373هـــ) .وی در زمینــهٔ

قواعد فقهی دو اثر دارند.

اول :کتــاب تحریــر المجله که در بردارندهٔ  48قاعــدهٔ فقهی عام و تعداد
 100قاعدهٔ خاص مسائل بیع است.

مسافرت نموده و در شهر مقدس نجف اشرف به حلقهٔ شاگردان مرحوم
شــیخ شــرفالدین حســن بــن عبدالکر یــم فعــال پیوســت .نیز از اســتاد

خویش اجازهٔ روایت گرفت و به ســال ( 877هـ) به قصد زیارت بیتاهلل 
الحرام عازم مکه معظمه شد.

بعد از آن به جبل عامل لبنان مسافرت و از محضر مرحوم شیخ علی بن

ّ
ّ
دوم :القواعــد الکلیــة
الفقهیــة کــه در آخر یکی از نســخ کتــاب مجموعهٔ
ّ
الفقهیة آمده اســت .در این دست نوشــته
ســؤال و جــواب فــي الفتــاوی

هــال جزائری (رضوان اهلل تعالی علیه) ـ او از شــاگردان مرحوم احمد بن
ً
فهــد حلــی ـ تلمذ کرد و اجــازهٔ روایت گرفت و مجددا به عراق مســافرت

و کفــارات و امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و بیــع و اجاره و نکاح و ســایر

السالم) به طوس سفر کرد.

تعــداد  126قاعــدهٔ فقهی در موضوعات طهارت و صالة و صوم و خمس
مسائل متفرقه آمده است.
ّ .8
ســید میــرزا حســن موســوي بجنــوردي (م  1395هـــ) مؤلــف قواعــد
ّ
الفقهیة .این اثر در هفت جلد به چاپ رسیده و تعداد  68قاعدهٔ فقهی
را با شرحی مبسوط و مفصل تحریر نمود ه است.

 .9شــیخ مالحبیــباهّٰلل کاشــانی (م  1340هـــ) مؤلــف کتــاب تســهیل
المسالک إلی المدارک في رؤوس القواعد الفقهي .این کتاب دربردارندهٔ
 500قاعده فقهی است.

کرده و آنگاه به قصد زیارت مضجع شریف حضرت ثامن االئمة (علیه
27

دربارهٔ شخصیت علمی ابن ابی جمهور و آثار به جای ماندهٔ وی و عقاید

و بعض قدح و مدحهایی که دربارهٔ او شده است سخن بسیار است.

جایگاه کتاب بین دیگر آثار

ّ
الفقهیه منحصر به قواعد فقهی نیست ،بلکه تعدادی از
کتاب األقطاب
قواعد اصولی و قواعد عربی را نیز طرح و تحقیق نمودهاند .مؤلف گرامی
در ایــن کتــاب فقــط بــه آرا و نظــرات علمــای امامیــه (رضــوان اهلل تعالــی
علیهــم) نپرداختــه ،بلکــه بعــض آرا و فــروع فقهیهٔ علمای عامــه را تحت

عناوین «و فیه قولین» و «فیه احتماالن» بیان کرده و این شیوه و اسلوب

ّ
الفقهیة
مؤلف األقطاب

شــیخ محمــد بن زینالدین أبی الحســن ّ
علي بن حســام الدیــن إبراهیم
بــن حســن بــن إبراهیــم بــن أبــي جمهــور أحســائي معــروف بــه ابــن ابــی

نــگارش حا کــی از وســعت اطالع و احاط ـهٔ مؤلف بــه آرای فقهای عامه و
خاصه است.

جمهــور 24،از محققــان و اندیشــمندان بــه نــام شــیعه ،زنده در قــرن نهم و
دهم هجری اســت .از وی کتب و رســائل گرانســنگی در حوزه حدیث

در واقــع ابن ابــی جمهور در این کتاب همان شــیوهٔ پیشــینیان بزرگواری

همچــون عالمــه حلــی و فخــر المحققین و شــهیدین (رضــوان اهلل تعالی

و فقــه و کالم و عرفــان به یادگار مانده اســت .به فرمــودهٔ صاحب ریحانة
األدب شــمار تألیفــات ابن ابی جمهور اعم از کتاب و رســاله به چهارده
عــدد میرســد 25،امــا در بعضــی کتــب دیگــر این تعــداد را به نــوزده عدد
نیــز رســاندهاند .مع االســف تاریــخ دقیقی بــرای والدت و وفــات نامبرده

علیهــم) را دنبــال کــرده اســت کــه بــه فرمــودهٔ بــزرگان از اســتادان چنیــن

 .24روضات الجنات ،ج  ،7ص 31؛ فهرست نسخ خطی اصفهان ،ج  ،2ص  ،205رقم .612
 .25ریحانة االدب ،ج  ،5ص .315
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شــیوهای بســیار پســندیده و راهگشــا میباشــد؛ ز یــرا بســیاری از مواقــع
فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات میشود.

 .26فهرســت نســخ خطی آســتان قدس رضوی ،ج  ،27ص  ،36رقم 32؛ فهرســت دانشگاه ،ج ،5
ص 1424؛ فهرست کتب خطی اصفهان ،ج  ،2ص  ،205رقم .612
 .27فوائد الرضویه ،ص  ،383مجالس المؤمنین ،ج  ،1ص .582 ،581
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از دیگــر امتیــازات علمــی و قلمی ایشــان این اســت که مطالب گســتردهٔ

علمــی و قواعــد فقهــی طوالنــی را بــا ایجــاز و متانت و بــا عباراتــی کوتاه و

مختصر بیان کردهاند .برای مثال اگر به القواعد و الفوائد شهید نظر کنیم
میبینیــم قواعدی را که شــهید در چندین صفحــه تحریر نموده ،ابن ابی
جمهــور در غالب چند ســطر مختصــر و گویا نگارش کرده اســت .مؤلف
محتــرم در ایــن کتــاب به مصادر صریح به ندرت اشــاره و از آنها نقل قول
نمودهانــد .تنهــا در چند مورد به اقوال شــیخ طوســی و چند مــورد به اقوال

نقدوبرریسکتاب
 .19قاعدة القرعه

ب) تأثیرپذیری از القواعد و الفوائد شهید اول (رحمه اهلل)
مؤلــف محتــرم در عین حال که از یک شــیوه جدیــد در تألیف األقطاب
بهره گرفته ،اما در بســیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب از کتاب
ً
القواعد و الفوائد شــهید اول اســتفاده کرده و بعضا همان عبارات شهید
را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کردهاند.

عالمــه حلــی اســتناد کرده و در ســایر موارد بــه اقوال علما تحــت عناوین

برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره میشود:

«قول»« ،فیه رای» و «فیه احتمال» و «فیه اشکال» و «قیل» اشاره کردهاند.

ّ
 .1ص  ،5قطــب  :3فالســبب هــو الوصــف الظاهــر المنضبط الــذي دل

ّ
الفقهیــه بعــد از کتاب عوالي الآللي نگاشــته شــده اســت .در
األقطــاب

دلیــل علــی کونــه معرفا لحکم شــرعي ،بحیــث یلزم من وجــوده الوجود و

واقــع میتــوان گفــت تکملــه و ذیــل عوالــي الآل لــي اســت ،همچنــان که
ّ ّ
اند«:ولما وفق اﷲ الکریم
خــود مؤلف در مقدمــهٔ کتاب بدان اشــاره کرده

من عدمه العدم ...

ّ
اإلمامیه
بلطفه العمیم إلتمام کتاب عوالي الآللي الحدیثه علی مذهب
ُ
ّ
ّ
الدینیه جامعة
الفقهیــة و الوظائف
أجبــت أن أتبعه برســالة في األحکام
بین الفروع و ماخذها ّ
حاویه لمســائلها بدالئلها ...و ّ
ســمیتها بـ األقطاب
ّ
ّ
اإلمامیة».
الفقهیة علی مذهب

ّ
الفقهیة
الف) مهمترین قواعد فقهی در کتاب األقطاب

ً ّ
در القواعد و الفوائد ص  ،10قاعده  :8السبب اصطالحا کل وصف ظاهر
ّ
منضبــط .دل الدلیــل علی کونه معرفا إلثبات حکم شــرعي بحیث یلزم
من وجوده الوجود و من عدمه العدم.
 .2ص  ،17قطــب  :9ویحمل اللفــظ علی الحقیقة و هي ّ
لغویة و ّ
عرفیة،
ّ
شرعیة ،و کذا المجاز ...
و
در قواعــد و الفوائــد ،ص  ،88قاعــده  :10األصــل في اللفــظ الحمل علی

 .1قاعدهٔ تیسیر
 .2قاعدهٔ الضرر

 .3قاعدهٔ تغییر األحکام ّ
بتغیر العادات
ّ
 .4قاعــدهٔ کل حکــم شــرعي قصــده منــه اآلخر کجلــب نفــع أو دفع ضرر

عبادة
ّ
 .5قاعدهٔ البدل لصلوات الخمس إل الظهر

الحقیقــة الواحــدة ،فالمجــاز و المشــترک لدلیل مــن خــارج ،و الحقیقة
ثالثةّ :
ّ
لغویة و ّ
شرعیة و کذا المجاز...
عرفیة و
 .3در همیــن صفحــه :و اســم الفاعل معتبر في الطــاق عندنا ،فال یجزي
ّ
األصح و هل یجزئی في البیع و الصلــح و اإلجارة و النکاح؟
غیــره علــی
الظاهر ال

 .6قاعدهٔ الفاتحة ّ
متعین في الصالة

در همان صفحه :فاســم الفاعل معتبر في الطالق عندنا ،و الیجزي غیره
ّ
األصح ،و الیجزي في البیع و الصلح و االجارة و النکاح.
في

 .8قاعدهٔ تزاحم الحقوق

 .4ص  ،27قطب  :12و طریان الرافع للشيء هل هو مبطل الرافع للشيء
أو ّ
مبین لنهایته؟ قوالن مأخوذان من ّأن النسخ بیان أو رفع؟

 .7قاعدهٔ تقیه
 .9قاعدهٔ حقوق العباد إذا تساویت فال ترجیح فیها
ً
 .10قاعدهٔ الیحمل اإلنسان عن غیره عمال باألصل
ّ
المعوض
 .11قاعدهٔ عدم جواز اجتماع العوض و

در قواعد و الفوائد :طریان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بیان لنهایته؟
و هي مأخوذه من ّأن السنخ هل هو رفع بیان
ُ
 .5ص  ،43قطــب  :19یصـ ّـح ایقــاع ّنیــة عبــادة فــي أثنــا أخــری فیجمــع
ُ
بینهمــا في الفعل إذا لــم یناف أحدهما األخریّ ،
کنیــة الزکاة في الصالة
ّ
المستحق.
و إعطائها

 .12قاعدهٔ أصالة اللزوم في العقد
 .13قاعدهٔ نفي الغرر
 .14قاعدهٔ األصل عدم الضمان في الودیعة
 .15قاعدهٔ القادر علی إنشاء شيء له اإلقرار به

در قواعــد و الفوائد ،ص  ،50قاعــدۀ  :9یمکن اجتماع ّنیة عبادة في أثناء
ُ
أخری کنیة الزکاة والصیام في أثناء الصالة ...

 .16قاعدة اإلقرار
 .17قاعدهٔ الید

ّ
 .6ص  ،100قطــب  :37والمرتــد عــن غیــر فطــرة لــو وطــاء ّثم عــاد احتمل

 .18قاعدة الیمین
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ثبوت المهر ،ولو لم یرجع فکذﻟﻚ علی قول الشیخ.
ّ
در قواعــد و الفوائــد ،ص  ،226قاعــدۀ  :122لوارتــد الــزوج العــن فطــرة ّثم
ّ
وطئهــاو رجــع فــي العــدة احتمل ما ذکــر ،ولو لــم یرجع وجــب المهر عند
الشیخ.
ّ
العام بنی ّ
الخاص و ّ
العام علیه و
 .7ص  ،56قطــب  :23ومتی تعــارض
منه َع ِل َم استحباب الجهر في القنوت.
ّ
در قواعــد و الفوائــد ،ص  ،453قاعدۀ  :262إذا تعــارض ّ
الخاص
العام و
ّ
بنی ّ
الخاص ،و من صوره استحباب الجهر في القنوت
العام علی

نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

عــوض الهبــة کذلــك؟ األقوی المنــع  .»...شــهید (رحمــه اهّٰلل) در قواعد
والفوائــد ص  425ـ  426القاعــده  225ایــن قــول را بــه عامه نســبت داده
و فرمودهانــدّ :
«وأمــا المضمــون بعقــد معاوضــة ،کالبیــع و الصلــح و ثمن
ُ
ّ ّ
ّ
ّ
المعین ،و األجــرة ،و العوض في الهبة فإنه ممنوع عند العامة إل
المبیــع
في بیعه من البایع».

 .4ص  ،91قطب 35

ّ
در بحــث قــرض فرمودهانــد« :القــرض عقد مســتقل شــرعي مجمع علی
ّ
صحتــه ،و خالــف األصــل في اشــتراط النقــد بالقبض فــي المجلس ،و
ً
کون المجهول عوضا عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القیمي،

ّ
 .8ص  ،94قطــب  :35کل مــا جــازت اإلجــارة علیــه مــع العلــم تجــوز

و بیع ما لیس عنده في المثلي».

الجعالة علیه مع الجهل و مع العلم علی األقوی.

شــهید این قول را نیز به عامه نســبت میدهد .عبــارت القواعد و الفوائد
ّ
ص  ،350قاعــدهٔ  171چنیــن اســت« :القــرض عقــد صحیح مســتقل ،و
ُ
ُ
عنــد بعــض العامة هو بیع یخالف األصول في ثال ثــة أوجه :عدم القبض
في المجلس في قرض النقدین و سلف المعلوم في المجهول  ...و بیع
ما لیس عنده في المثلیات».

ّ
در قواعــد و الفوائــد ،ص  ،433قاعــدۀ  :236کل ما جازت اإلجارة علیه
مــع العلــم تجوز الجعالة علیه مع الجهــل ،و هل تجوز مع العلم؟ األقرب
الجواز بطریق األولی.

نادر مؤلف
بعضی فتاوای ِ

ابــن ابــی جمهور با وجود اینکه در اکثر قریب بــه اتفاق نظرات و فتاوایش

بــه نظــرات شــهید اول در کتــاب القواعد و الفوائــد توجه داشــته و از آنها
متأثــر بــوده اســت ،امــا در بعضــی از فتــاوا مخالــف نظر شــهید فتــوا داده
است .از باب نمونه به چند مورد اشاره میشود.

ّ
ّ
الفقهیه بــا تصحیح و تحقیق فاضل محقق
تنها نســخهٔ چاپی األقطاب
شــیخ ّ
محمــد ّ
حســون در ســال (1410ق) به بــازار کتاب آمــده و این تنها
نسخهٔ موجود از کتاب است.
ضمــن ارج نهــادن به زحمــات و تالشهای قابل تقدیر محقــق گرانمایه

 .1ص  ،81قطب 32
در بحــث تعلیق عقد بر شــرط« :و تعلیق انعقــاد العقد علی صفة مقطوع
بوقوعهــا ،معلــوم وقتهــا أم ال ،الیمنــع وقوعــه ،وکــذا لوکانــت غیــر مقطــوع
بوقوعها .»...این فتوا مخالف نظر شهید در القواعد و الفوائد ،ص ،407
القاعــدهٔ  208میباشــد؛ زیــرا شــهید فرمودهانــد« :الیجــوز تعلیــق انعقــاد
ً
ً
ّ
المعبر
العقــود علی شــرط ،ســواء کان مترقبا قطعــا معلوم الوقــت ...و هو
ّ
عنه بالصفة ـ أو غیر معلوم الوقت ،أو کان غیر مقطوع الترقب إذا لم یعلم
المتعاقدان وجوده .»...

باید یادآور شویم که متأسفانه کتاب با اغالط چاپی و مفهومی بسیاری
عرضه شــده اســت کــه مهمترین کاســتی آن صفحاتی اســت کــه از آخر
کتاب ســقط شــده و کتاب را با عباراتی ناقص به چاپ رســاندهاند ،در
حالی که نســخهٔ کامل آن قابل دسترســی بوده و هست .در ادامه بعضی
از خطاها و اغالط موجود میآید:

اغالط مفهومی
 .1در ص  ،3قطب 1
و تحکیم العادة و الصرف

 .2ص  ،82قطب 32

ّ
ّ
در ادامهٔ همین بحث میگوید« :ولو ّزوجه من یشك في حلها فظهر الحل
ففي ّ
صحته احتمال».
این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص  ،408قاعدهٔ  208میباشد ،وی
ّ
ّ
فرموده است« :وکذا ّ
یشك ّأنها ّ
محرمة علیه أو محللة فیظهر
لوزوجه امرأة
ّ
ّ
محللة؛ ّ
فإنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلها».
ّأنها

 .3ص  ،91قطب 34
در بحــث حرمــت بیــع ما یــکال أو یــوزن قبل از قبــض فرمودهانــد« :وهل
المضمــون بالمعاوضــة کالبیــع ،و الصلــح و اإلجــارة و ثمــن المبیــع ،و
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صحیح آن« :و تحکیم العادة و العرف» است.

 .2در ص  ،13قطب 6

ً
الغصب من البالع غایة العدالة و الورع إذالم یکن مخصوصا.
صحیــح آن« :الغصــب مــن البائــع غایــة العدالــة و الــورع إذا لــم یکــن
ً
معصوما» است.

 .3در ص  ،16قطب 8
و إذا تقابل کلمة واحدة وجب ارتکاب أخفهما.

85
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صحیح آن« :و إذا تقابل الضرران وجب ارتکاب أخفهما» است.

 .3ص  ،18قطب  :9بال بثمن ،صحیح آن« :بال ثمن»

 .4در ص  ،34قطب 15

 .4ص  ،19قطب  :9المرتفع ،صحیح آن« :المترفع»

و دخوله في بیته و نزوله بالمحصب.

ّ
«بالنیــة في
 .5ص  ،21قطــب  :10بالنســبة لبــاب اإلیمــان ،صحیــح آن:

صحیح آن« :و دخوله في ثنیة کداء و نزوله بالمحصب» است.

باب»...

 .5در ص  ،45قطب 19

ً
ً
 .6ص  ،24قطب  :10أعطی ماال ،صحیح آن« :أعطاه ماال»

و قــد یجتمــع الوجــوب والنــدب ،و الحرمــة و اإلباحــة فــي الواحــد علــی
البدل ،کضربة التیمم.
صحیــح آن« :وقــد یجتمــع الوجــوب و النــدب ،والحرمــة و اإلباحــة فــي
الوالد ،کضربة الیتیم» است.

 .7ص  ،39قطب  :17أنهی ،صحیح آن« :أ کمل»
 .8ص  ،138قطب  :45الخصم ،صحیح آن« :العنین»
به نظر میرســد که منشــأ اشــکاالت این چــاپ اعتماد محقــق فاضل بر
نســخهٔ ناقص کتاب اســت ،آن هم در زمانی که دسترسی به نسخ کامل

 .6در ص  ،124قطب 42

و تمام خیلی سخت نبوده است.

ّ
البدنیة المختلفة في صورة اإلهانات.
و العادات
ّ
البلدیة المختلفة في صورة االهانات» است.
صحیح آن« :والعادات

 .7در ص  ،126قطب 42

نسخههای خطی کتاب

 .1نســخهٔ کتابخانــه ملــک به شــمارهٔ  ،1542تاریخ کتابت ســنهٔ  1098با

حواشــی «منه» که نســخهٔ عکســی آن در مخطوطات مرکــز احیاء التراث

و إن کان بمثل السوط و العصا فشبیه.

االسالمی قم به شمارهٔ  ،970ج  ،3ص  215موجود است.

صحیح آن« :و إن کان بمثقل کالسوط و العصا فشبیه» است.

 .2نســخهٔ دانشــگاه تهــران بــه شــمارهٔ  ،3663تار یــخ کتابــت قــرن  ،11با
حواشی «منه»

 .8در ص  ،129قطب 43

 .3نســخهٔ مجلس شــورای اســامی به شــمارهٔ  5469به خط محمود بن

و في ثلثه دیة

تقی ،سال  ،1169از اول ناقص است.

صحیح آن «وفي شلله ثلثا دیته» است.

 .4نســخهٔ مجلــس شــورای اســامی بــه شــمارهٔ  ،3897تار یــخ کتابــت

 .9در ص  ،132قطب 43

.1242

ّ
و ضرب المدة أو اللفظ.

 .5نسخهٔ آستان قدس به شمارهٔ  ،7358سال کتابت  1244هـ .

صحیح آن« :اإللقاء کاللعان» است.

 .6نسخهٔ آستان قدس به شمارهٔ  ،7357سال کتابت  1245هـ .

 .10در ص  ،134قطب 43

فمدع الدم المتأید بالوارث ّ
البینة علیه

 .7نســخهٔ کتابخان ـهٔ شــیخ منصور ســاعدی در نجف اشــرف با کتابت
محمدباقر بن زینالعابدین الموسوی به سال  1245هـ .

ّ
المتأید باللوث ّ
البینة علیه» است.
صحیح آن« :فمدع الدم

 .8نســخهٔ کتابخانهٔ شــیخ عبدالحســین تهرانی در عراق ،تاریخ کتابت

 .11در ص  ،140قطب 46

 1281که با نسخهٔ خطی کتابت شده سال  1069مقابله شده است.

28

ّ
ولو أحل الراهن األمة ...

 .9نســخهٔ کتابخان ـهٔ آی ـتاهّٰلل مرعشــی نجفــی بــه شــمارهٔ  3394بــه خط

صحیح آن« :ولو أحبل الراهن األمة »...است.

محمدرضا بن ابی القاسم موسوی کتابت  1286هـ .

غلطهای چاپی

 .10نســخهٔ کتابخانهٔ آیتاهّٰلل مرعشــی به شــمارهٔ  3659کــه از آخر ناقص

 .1ص  ،15قطب  :7الضرر ،صحیح آن« :الغرر»

است.

29

 .2ص  ،17قطب  :8االستفاضة ،صحیح آن« :اللقطة»

 .28فهرست مصنفات ابن ابی جمهور االحسائی ،ص  46ـ .48
 .29الذریعة ،ج  ،2ص  273ـ  ،274شمارهٔ .1106
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نقدوبرریسکتاب

نگاهی بر کتاب «األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة»

تحقیق و تصحیح حاضر

از بین نســخ پیش گفته نسخهٔ کتابخانهٔ ملک و مجلس شورای اسالمی
بیشــتر مورد اعتماد و اســتفاده قرار گرفتهاند ،اما نســخهٔ مجلس به دلیل

خوانا  و کامل بودن بیشــتر مورد اعتماد قرار گرفته؛ زیرا بیشتر نسخههای

مذکــور ناقــص هســتند و بخشــی از قطــب  46و  47را ندارنــد .در نتیجه
بــه کمــک این نســخه یک قطب بــه اقطــاب 46گانه اضافه شــد و تعداد
اقطاب کتاب به  47قطب رسید.
از نســخهٔ کتابخانــهٔ ملــک نیــز بهــره بردهایم؛ زیرا در این نســخه حواشــی

«منه» از مؤلف محترم به چشم میخورد و عالوه بر آن نسخهداری خطی
زیبــا و خوانــا اســت .در نهایت اختالف نســخ موجود را در پینوشــتها
ثبت کرده و بدانها اشاره شده است.

تخریج مصادر :آیات و احادیث
ســعی و تالش بر این بوده که منقوالت صریح و غیرصریح مؤلف محترم
از مصادر اصلی و مقدم بر ایشــان اســتخراج گردد .بر این اســاس روایات
شــیعی را از کتب اربعه ،و روایات عامه را نیز از کتب صحاح و مســانید
آنهــا تخریــج نمودهایــم و منقوالتــی کــه با اشــاره و کنایــه مثــل و «لالیة» و
«للحدیث» آمده تخریج شدهاند.

اقوال
مؤلــف گرامــی در ایــن کتــاب به نــدرت بــه اقــوال صریــح همچــون قــول
عالمه و شــیخ طوســی و دیگران اســتناد کرده و نام بردهاند ،بلکه در اکثر
صفحــات نظــرات فقهــی علمــا را با عبــارات« :و فیــه رأی» و «فیه قوالن»
و «وفیــه قــول» و «فیــه احتمــال» و «فیــه إشــکال» و «علــی رأی» و «قیل» و
«بعض االصحاب» و «بعض المشیخة» بیان کردهاند.
در حد امکان سعی شده است این نوع از اقوال نیز منبعیابی و از منابعی
قبــل از مؤلــف تخریج شــود .البته نا گفته نماند که چــون ابن ابی جمهور
متوفای قرن دهم هستند ،اقوال و نظرات نقل شده همگی باید از کتب و
آثار متقدمین از فقهای عامه و خاصه باشــد .از این رو دستیابی بدانها
ً
نسبتا کاری است مشکل.
بــا ایــن حال نظر به اینکه وی در این کتاب بیشــتر از شــهید اول و کتاب
القواعــد و الفوائــد متأثــر بــوده خیلــی از نقلهــای صریــح و کنایی همان

فتــاوای شــهید اول میباشــد و در نقــل اقــوال عامــه هــم متأثــر از قواعــد
االحــکام ابــن عبدالســام و کتاب الفروق بوده و بر این اســاس بســیاری
از اقوال را از کتب مذکور اســتخراج شــده اســت .بعضی لغات مشــکله
یــا متشــابه نیــز از مصــادر لغوی معــروف و متقــدم همانند صحــاح اللغه
جوهری و لسان العرب ابن منظور تخریج شده است.


و الحمدﷲ ّ
رب العالمین
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