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نقد و برریسکتاب

تعریف قواعد فقهی
عالمانلغتعربمیفرمایند:

»القواعدجمعالقاعده،وهياألساسلمافوقه«.1

کهدر یشــهبــرایچیزیاســت بــهمعنیبنیانور قواعــدجمــعقاعــدهو
کاربرددارد مــادی امور بــاالیآنقــراردارد.برایناســاس،قاعــدههمدر
امورمعنویمثل»قواعداخالقی« همانندبنیانوپایهٔساختمانوهمدر

و»قواعداسالمی«و»قواعدفقهی«.

درمعرفیقواعدفقهیبینفقهاواندیشمنداناسالمییکدیدگاهونظر
کدامتعریفیمتمایزازدیگریدارند. واحدوجودنداردوهر

1.بعضیفرمودهاند:»أّنهاقواعدتقعفيطریقاستفادةاألحکامالشرعّیة
اإللهّیة«.2

یعنیکاربردقواعدفقهیاستفادهاحکامشرعیاست،ولیایناستفاده
ازباباستنباطوتوسیطنبوده،بلکهازبابتطبیقاست.

1. لسانالعرب، ابن منظور، ج 3، ص 361 و مجمعالبحرین، طریحی، ج 3، ص 129 »قعد«.
2. محاضراتفیاصولالفقه، فیاض، ج 1، ص 8.

نگاهی بر کتاب 
»األقطاب الفقهیۀ علی 

مذهب اإلمامّیۀ«
غالمرضانقیجاللآبادی

نقد و برریس کتاب

األقطابالفقهیةعلیمذهــباإلمامّیة؛محمدبنعلیبنابیجمهور
االحسائی؛تحقیقغالمرضانقیجاللآبادی؛لبنان:جمعیهابیجمهور

االحسائیاللحیاءالتراث،1435

چکیده: کتاب »االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه« از جمله دست نوشته 
وف به  ین الدین معر های ارزشمند محقق نامی قرن دهم، شــیخ محمد بن ز
ابن ابی جمهور احسائی اســت. کتاب مذکور منحصر به قواعد فقهی نیست، 
ح شده است. مؤلف  بلکه در آن تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طر
در این کتاب فقط به آراء و نظرات علمــاء امامیه نپرداخته، بلکه بعضی آراء و 
وع فقهیه علماء عامه را تحت عناوین »و فیه قولین« و »فیه احتماالن« بیان  فر
کرده است. نویسنده، نوشــتار حاضر را با هدف بررسی و معرفی کتاب مذکور 
یر درآورده اســت. وی در راستای این هدف، نوشتار خود را با ارائه  به رشته تحر
یف و بیان اهمیت دانش و پیشــینه قواعد فقهی آغاز می کند. در ادامه،  تعر
وایاتی که مبنای قواعد فقهی هستند را ذکر کرده و تفاوت عمده قواعد  آیات و ر
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 
ح  پذیری از قواعد و الفوائد شهید اول، و شر ین قواعد فقهی در کتاب، تأثیر تر
ح در نوشتار می باشند.  برخی از فتاوای نادر از احســائی، از دیگر مباحث مطر
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 

وشن می سازد. را پیرامون کتاب مذکور، ر
ین  کلیدواژه ها: کتاب »االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه«، محمد بن ز

الدین، ابن ابی جمهور احسائی، معرفی کتاب، قواعد فقهی، محمد حسون.
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کهویبیشازدیگرانبرقواعدفقهیاحاطهداشتهباشد. میگردد

یادشدهاست کوتاهســخناینکهامروزهسرعتپیدایشمسائلجدیدز
واســتنباطاحکامشــرعیوفقهیدرموردهمهاینمواردممکننیست

کلیفقهی. جزازطریقاحاطهٔبرقواعد

پیشینۀ قواعد فقهی
گرامیاســالمبرســایرانبیایعظامالهی ازجملــهامتیازاتبزرگپیامبر
کهخودفرمودند: که»جوامعالکلم«رامیدانستند،همچنان ایناست
نقلوبیاندیگر:»أعطانيجوامعالکلم«.7 »أعطیتجوامعالکلم«6ودر
قواعدفقهیبهچشــممیخــوردهمانند: بیــنایــنجوامعبســیاریاز در

کانقبله«8و»الخراجبالضمان«.9 »اإلسالمیجّبما

اماباگســترشوتوســعهٔقلمروسرزمینهایاسالمیبرایاجتهاداحکام
بــهمنابعــیبیشــتربــود.بــرایاجابــتایــنخواســتهٔبــهحق، الهــینیــاز
مکتبنورافشاناهلبیت)علیهمالسالم(پیریزیقواعدفقهیرابرای

کردند. استنباطاحکامفقهیشروع

اینزمینهامامصادق)علیهالسالم(بههشامبنسالمفرمودند:»إّنما در
صولوعلیکمأنتفّرعوا«.10

ُ
علیناأننلقيإلیکماأل

وامــامهشــتم)علیــهالســالم(نیــزخطــاببهاحمدبــنابینصــربزنطی
صولوعلیکمالتفّرع«.11

ُ
فرمودند:»علیناإلقاءاأل

مااصولرابرایشماالقامیکنیموتفریعآنهابهعهدهشمامیباشد.

باتوجهبهاینکهحفظیکایکفروعفقهیوحضورذهنمســتمرنســبت
که کاریاســتبسدشــوار،پیشگامانعلوماسالمیبرآنشدند بهآنها
کاتیــاابوابیاتدوینوتبویبآنها بــادســتهبندیاحکامبرمبنایمال

کاردستیابیراسهلنمایند.

بــهدنبــالاینچارهجوییازطرفیمجموعهٔفقهاســالمرابهکتابهایی
مختلفچونطهارت،صالة،زکات،حجوبیعواجارهوجعالهوغیره
کارتدوینقواعد کتابحــدودودیاتتنظیمنمودهوازســویدیگــر تــا
واقعحکممصادیقمشابهوهمگونیرایکجابیانمیکند کهدر فقهی

موردتوجهقراردادند.

کهسرآغازتدوینقواعدفقهپسازتدریسعلمفقهتوسط گفتهنماند نا
گرمشــدنحوزههــایدروسفقه علمــاوفقهایبزرگاســت؛زیراپساز

6.الفقیه، ج 1، ص 241، ح 724.
7. امالیالطوسی، ص 105. مجلس 4، ح 15/161 و ص 188، مجلس 7، ح 19/317.

8. مسنداحمد، ج 4، ص 199، و ص 204 و 205.
9. سننابنماجه، ج 2، ص 754، ح 2243؛ الجامعالصحیح، ج 3، ص 582، ح 1285ـ  1286؛ 

سننالنسائی، ج 7، ص 355.
10. السرائر، ج 3، ص 575.

11. األشباهوالنظائرابننجیم، ص 22.

2.بعضیدیگربدینگونهنگاشتهاند:
ّیةتتضّمــنأحکامــًا کلّیــةفــينصــوصموجــزةدســتور صــولفقهّیــة

ُ
»أ

تشریعّیة«.3

که کوتاهواساسی کلیهستندباعبارات یعنیقواعدفقهییکاصول
احکامتشریعیعامراشاملمیشوند.

گفتهاند: 3.بعضیدیگر
کثیــرةالعدد،عظیمةالمدد،مشــتملةعلی کلّیــةفقهّیةجلیلة »قواعــد
الشرعوِحکمة...وهذهالقواعدمهّمةفيالفقه،عظیمةالنفع«.4 أسرار

ودارای گسترهٔفراوانومنابعبسیار کلیدارای یعنیقواعدفقهیقواعد
اسراروحکمتهاییشرعیوبسیارمهمدرفقهاسالمیهستند.

ایندســتتعاریفوســایرمعرفیهابهدســتمیآیدکهقواعدفقهی از
کهبهکمکآنهامیتــوانقوانینجزئیو کلیهســتند متــدوفرمولهای

فروعاتموردنیازاجتماعبشریرابهدستآورد.

کــهبــه بــهعبــارتدیگــر:قواعــدفقهــیحکــمعــاموگســتردهایاســت
مســائلمتعــددفقهیارتبــاطپیدامیکندویکفقیــهوعالمدینیبرای

پاسخگوییبهمسائلبیشماردرجامعهاسالمیبدانهانیازدارد.

اهمیت دانش قواعد فقهی
ادلــهآنبــرایهمــگانامکانپذیــر بیشــکاســتخراجاحــکامشــرعاز
قــدرتاســتنباطقوی کــهاز نیســت،بلکــهبــرایکســانیممکناســت
باشندوبهملکهٔاجتهاددستیافتهاند.اینهمیکیازعوامل برخوردار
ومؤثردراجتهاددانشقواعدفقهیاست؛زیراهراندازه وعناصرکارساز
کهیکفقیهواندیشــمنددینیواســالمیبرایندانشمســلطترباشــد،
نتیجهبرایپاســخگوییبه برغنایاســتنباطاوافزودهخواهدشــدودر
پرســشهاوخواســتههایپیچیــدهومتنــوعزندگــیهمراهبــاتکنولوژی

امروزیآمادهترخواهدشد.

مســائلیهمچوناقتصاداســالمی،قضاءاســالمیوحکمرانیاســالمی
بهطراحیابزارهایــیجدیددرچارچوب کــهدارندنیاز گســترهٔباالیی با
ایــنطراحــیوجوابگویــیازدانشــمندانو شــریعتاســالمیدارنــدو

علمایمسلطبرقواعدفقهیساختهاست.

الفقیه،و بــههمیــندلیلقرافیمیگوید:»وبقدراإلحاطةبهــایعظمقدر
یشــرفویظهررونقالفقه،ویعرفوتّتضحمناهجالفتاوی،وتکشــف

فیهاتنافسالعلماء،وتفاضلالفضالء«.5

ومنزلــتعالــمدینــیوفضــلوتبحــرویآنهنــگامنمایان یعنــیقــدر

3. المدخلالفقهیالعام، مصطفی زرقاء، ج 2، ص 941.
4. الفروق، قرافی، ج 1، ص 6.
5. الفروق، قرافی، ج 1، ص 6.

نگاهی بر کتاب »األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة«
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مهمترینتفاوتایندورادرچندموردمیتوانبرشمرد:

آنها.بدینمعناکهمســائل 1.تفاوتدردامنهٔشــمولوگســترهٔهریکاز
کتــبفقــهرادربرمیگیــرد،همانند اصولــینســبتبــهابوابفقــههمــه
حجیــتظهــور،حجیتخبرواحد،حجیتقطــع،اصلبرائتعقلی.
تمامابواب ایندســتازمســائلاختصاصبهیکبابندارد،بلکهدر
فقــهســاریوجــاریاســت،ولیمســائلفقهخــاصوموردیهســتند.
گاهییکمســئلهٔفقهیمشــتملبریکحکمجزئیاســتودارایافراد
متعــددنیســت،مثــاًلطهــارتآبچاه،نجاســتخون،حرمــتخمرو

امثالآنها.

2.وقــوعوعــدموقوعآنهاازطریقاســتنباطاحکاماســت.مســائلعلم
اصــولواســطهایبــرایاســتنباطوکشــفاحــکامهســتندودرطریــق
اســتنباطاحــکامواقــعمیشــوند،ولیقواعــدفقهیایــنخصوصیترا
کــهقواعد ندارنــدوواســطهبــرایاســتنباطاحــکامواقعنمیشــوند؛چرا

فقهیبهیکاعتبارخوداحکامفقهیهستند.

بــهعبارتــیدیگــربایــدگفــتقواعــداصولــیمســتقیمًامربــوطبــهافعال
کشــفتکالیفمردم مکلفینومردمنمیشــوند،بلکهفقطواســطهدر
فینمربوط

ّ
هســتند،ولیمســائلوقواعــدفقهیمســتقیمًابهعمــلمکل

میشوند.

وفقاهــتتوجــهبســیاریازفقهابهتدویــنقواعدفقهیمعطوفشــدتا
همزمانحکمبسیاریازمواردجزئیمشابهرابیاننمایند.

کلیارجاعمیدهند،آنگاه بهعبارتدیگرهرمجموعهرابهیکقاعدهٔ
گفتهٔ کثرمسائلجزئیمشابهجاریمینمایند.به حکمآنرابرتمامیاا
ــيالــذيینطبقعلــیجمیــعجزئیاته

ّ
ابــننجیــمحنفــی:»الحکــمالکل

لتعرفأحکامهامنه«.12

کــهبدانیمتدویــنقواعدفقهییک البتــهتذکــرایننکتهضروریاســت
ابداعــیواختراعــیازســویفقهــایعظــامنبــودهونیســت،بلکــه کار
آنــانایــنقواعدراازمتنقــرآنمجیدوالبالیمتــونحدیثیمعصومین
)علیهمالســالم(بهدستآوردهاند.بهعبارتدیگرمبنایغالبقواعد

کاربردیآیاتوروایاتهستندوآنگاهعقلواجماع. فقهی

که مبنای قواعد فقهی هستند: الف( بعضی از آیاتی 
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ب( مبنای قواعد فقهی در روایات
والإضرارفياإلسالم«19 یاهّٰللعلیهوآله(:»الضرر

ّ
1.قوله)صل

یاهّٰللعلیهوآله(:»علیالیدماأخذتحّتیتوّدی«20
ّ
2.قوله)صل

کانقبله«21 یاهّٰللعلیهوآله(:»اإلسالمیجّبما
ّ
3.قوله)صل

یاهّٰللعلیهوآله(:»المسلمونعندشروطهم«22
ّ
4.قوله)صل

تفاوت عمدۀ قواعد فقهی و اصولی

12. االشباهوالنظائرابننجیم، ص 22.
13. البقره )2(: 286.
14. البقره )2(: 185.
15. البقره )2(: 195.
16. انعام )6(: 164.

17. البقره )3(: 173.
18. المائده )5(: 1.

19 . الفقیه، ج 4، ص 243، ح 777و اوردهالشیخفيالخالف، ج 3، ص 431، المساله 14.
20 . ســننابــیداود، ج 3، ص 296، ح 3561؛ ســننابــنماجــه، ج 2، ص 802، ح 2400؛ و اورده

الشیخفيالخالف، ج 2، ص 101، المسألة 20؛ وابنادریسفيالسرائر، ج 2، ص 481.
کنزالعمال، ج 1، ص 66، ح 343. 21 . مسنداحمد، ج 5، ص 234، ح 17372؛

22. الکافــی، ج 5، ص 404، بــاب الشــرط فــي النکاح، ح 8؛ تهذیباألحــکام، ج 7، ص 371، ح 
1503؛ االستبصار، ج 3، ص 232، ح 835.
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6.شــهابالدیــنأبوالعبــاسأحمدبنعــالء)م684هـــ(مؤلفکتاب
الفــروق.ایــنکتابمشــتملبر274قاعــدهٔفقهیبههمراهمــدارکآنها

تحتعنوان»الفروق«است.

7.صالحالدینأبوســعیدخلیلبنکیکلديدمشــقيشــافعي)م761
هـ(مؤلفمجموعالمذّهبفيقواعدالمذهب.

8.أبوالفــرجعبدالرحمــنبــنرجبحنبلــی)م795هـ(مؤلــفالقواعد
فيالفقهاإلسالمي.

کتابشرادر160قاعدهٔفقهینوشتهودرآخرتعدادیفائدهٔفقهیرا وی
کردهاست. ضمن21مسئلهطرح

9.جــاللالدینســیوطيشــافعي)م911هـــ(مؤلفاألشــباهوالنظائردر
قواعدوفروعفقهشافعی.

کلــیودرجلد درجلــداولقواعــدپنجگانــهخاصمســائلفقهوقواعد
کــهنداشــتنآنهابــراییکفقیــهقبیح دومقواعــدمختلــفواحکامــی

استبرشمردهاند.

10.عمربنإبراهیمبنمحّمدمصري)م1005هـ(مؤلفاألشباهوالنظائر.

11.أبوســعیدمحّمــدبــنمصطفــیخادمــي)م1176هـــ(مؤلــفجامــع
الحقائق.

قواعدنگاران شیعه
1.أبوعبــداهّٰللمحّمــدبــنمّکــيعاملــیشــهیدأّول)شــهادت786هـــ(

مؤلفالقواعدوالفوائد.

ایــنکتابحدود300قاعــدهویکصدفائدهوفصلوتنبیهرا شــهیددر
کردهاند. بحثقرار

)م826هـــ(مؤلفنضد فاضــلمقــدادـ 2.مقــدادبــنعبــداهّٰللســیوریـ
گردیده کتابدریکمقدمــهودوقطبتحریر القواعــدالفقهّیــة.23این
قواعدعمومیومتفرقــاتوقطبدومدرعبادات اســت.قطــباولدر

ودیگرمسائلفقهی.

3.زیــنالدیــنعلــّيبنأحمــدالجبعيعاملي،شــهیدثاني)شــهادت
965هـ(مؤلفتمهیدالقواعد.کتابتمهیددردوبخشتنظیمگردیده
اســت.بخــشاولقواعــداصــولوبخــشدومقواعــدعربــیوهربخش

مشتملبر100قاعدهومسئلهوفائدهاست.

کــرده و قواعد  23. البتــه ایــن اثــر تألیف مســتقلی نیســت، بلکه وی کتــاب قواعد شــهید را تهذیب 
تکــراری را حــذف و بــا ترتیبی جدیــد ارائه نموده انــد. به فرمودهٔ شــیخ آقا بــزرگ تهرانی)رحمه اهللا(: 
 في مســألة القســمة کمــا صّرح بذلک فــي آخره. 

ّ
یادة إل هــو ترتیــب و تهذیــب لقواعــد شــیخه بال ز

)الذریعة، ج 24، ص 187، الرقم 974(.

مجتهد بین فقهی قواعد اجرای .3
تطبیق ولکن است مشترک مقلد و
مجتهد مخصوص اصولی قاعدهٔ

است.

4.قاعدهٔفقهیتطبیقیاســت،ولی
قاعدهٔاصولیاستنباطیاست.

5.ازجملــهاهــدافقاعــدهٔاصولــی
بیــانشــیوههایاجتهــاداســت،امــا
حکــم بیــان فقهــی قاعــدهٔ هــدف

حوادثجزئیاست.

نهایــتقواعدفقهیهماناحکام در
شــرعیهســتند،ولــیقواعــداصولی
حکمشرعینیستند،بلکهدرطریق
استنباطحکمشرعیقرارمیگیرند.
دســتیابی بــرای کــه اســت بدیهــی
نیازمنــد هــم شــرعی مســائلجزئــی

قواعدفقهیهستیموهمنیازمندقواعداصولی.

بزرگومانــدگارتدوینقواعد کــهکار یــادآوریایــننکتهضروریاســت
وآنگاهبهحوزههای فقهینخستازسویفقهاودانشمندانعامهآغاز

تحقیقوتدریسوتألیففقهایشیعهراهیافت.

ج( قواعدنگاران عامه
1.عبــداهّٰللبــنحســینبنداللکرخــیحنفی)م340هـــ(مؤلفکتاب
کتــاب37قاعدهاز ایــن فــروعالحنفّیــة.در صــولالتــيعلیهــامــدار

ُ
األ

قواعدفقهیمذهبحنفیبحثوتحقیقشدهاست.

کتاب 2.أبوزیدعبیدبنعمرالدبوســیقاضیحنفی)م430هـ(مؤلف
تأسیسالنظر.

3.محّمدبنمکیبنالحســنالغاميمعروفبابندوســت)م507هـ(
کتابالقواعدفيالفروع. مؤلف

4.معیــنالدیــنأبوحامــدمحّمدإبراهیــمجاجرمیشــافعي)م613هـ(
مؤلفالقواعدفيفروعالشافعّیة.

5.أبومحّمــدعزالدیــنبنعبدالســالمشــافعي)م660هـــ(مؤلفقواعد
األحکامفيمصالحاألنام.

اینکتابدریکجلدومشتملبر118فصلو34قاعدهوفائدهفقهی
است.

الفقهّیه  األقطــاب  کتــاب 
فقهی  قواعد  بــه  منحصر 
از  تعــدادی  بلکه  نیســت، 
قواعد  و  اصولــی  قواعــد 
تحقیق  و  ح  طر نیز  را  عربی 
گرامی  مؤلــف  نموده اند. 
در ایــن کتاب فقــط به آرا 
و نظــرات علمــای امامیه 
علیهم(  تعالی  الله  )رضوان 
و  آرا  بعض  بلکه  نپرداخته، 
را  عامه  علمای  فقهیة  وع  فر
تحت عناوین »و فیه قولین« 
و »فیه احتماالن« بیان کرده  
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کتابیبهثبتنرســیدهوبیشــترتواریخبیانشــدهتقریبیوحدســی در
کهویتــانهمرجبالمرجبســال هســتند.امــاقدرمســلمایناســت
اینســالاجــازهٔروایتوقرائت کهدر قیــدحیاتبوده؛چرا )906هـــ(در
کتــابقواعــداألحــکاممرحــومعالمهحلــیرابــراییکیازفضــالبهنام

مرحومشیخعلیبنقاسممعروفبه)عذاقه(صادرنمودند.

کتابقواعدعالمهموجودو ایناجازهنامهدرآخرینورقهٔنســخهٔخطی
بهتاریخنهمرجبسنهٔ)906هـ(است.26 مزینبهمهرابنابیجمهور

تحصیالت و استادان
گرفتو ویابتــداعلــوممتداولوســطوحاولیهرانزدفضالیاحســاءفرا
گرانقدرخویــشبهرهبردند.ســپسبهعراق  بیــشازهمــهازمحضــرپدر
گردانمرحوم مسافرتنمودهودرشهرمقدسنجفاشرفبهحلقهٔشا
اســتاد شــیخشــرفالدینحســنبــنعبدالکریــمفعــالپیوســت.نیزاز
یارتبیتاهّٰلل گرفتوبهســال)877هـ(بهقصدز خویشاجازهٔروایت

الحرامعازممکهمعظمهشد.

آنبهجبلعامللبنانمسافرتوازمحضرمرحومشیخعلیبن بعداز
گردانمرحوماحمدبن هــاللجزائری)رضواناهّٰللتعالیعلیه(ـاوازشــا
گرفتومجددًابهعراقمســافرت کردواجــازهٔروایت فهــدحلــیـتلمذ
یارتمضجعشریفحضرتثامناالئمة)علیه کردهوآنگاهبهقصدز

کرد.27 السالم(بهطوسسفر

دربارهٔشخصیتعلمیابنابیجمهوروآثاربهجایماندهٔویوعقاید
وبعضقدحومدحهاییکهدربارهٔاوشدهاستسخنبسیاراست.

کتاب بین دیگر آثار جایگاه 
کتاباألقطابالفقهّیهمنحصربهقواعدفقهینیست،بلکهتعدادیاز
گرامی قواعداصولیوقواعدعربیرانیزطرحوتحقیقنمودهاند.مؤلف
ایــنکتــابفقــطبــهآراونظــراتعلمــایامامیــه)رضــواناهّٰللتعالــی در
فــروعفقهیهٔعلمایعامــهراتحت علیهــم(نپرداختــه،بلکــهبعــضآراو
کردهواینشیوهواسلوب عناوین»وفیهقولین«و»فیهاحتماالن«بیان
کــیازوســعتاطالعواحاطــهٔمؤلفبــهآرایفقهایعامهو نــگارشحا

خاصهاست.

کتابهمانشــیوهٔپیشــینیانبزرگواری این واقــعابنابــیجمهوردر در
همچــونعالمــهحلــیوفخــرالمحققینوشــهیدین)رضــواناهّٰللتعالی
اســتادانچنیــن کــهبــهفرمــودهٔبــزرگاناز کــردهاســت علیهــم(رادنبــال
پســندیدهوراهگشــامیباشــد؛زیــرابســیاریازمواقــع شــیوهایبســیار

فتاوایاهلسنتقرینهبرایفهموتوضیحروایاتمیشود.

26. فهرســتنســخخطیآســتانقدسرضوی، ج 27، ص 36، رقم 32؛ فهرســتدانشگاه، ج 5، 
کتبخطیاصفهان، ج 2، ص 205، رقم 612. ص 1424؛ فهرست

27. فوائدالرضویه، ص 383، مجالسالمؤمنین، ج 1، ص 581، 582.

نراقــي)م1244هـ(مؤلفعوائــداألّیام. 4.أحمــدبــنمحّمــدبنأبــيذر
کتابعوائدمشتملبر50قاعدهواصلفقهیمیباشد.

5.ســّیدعبدالفتاحبنعلّيحسینيمراغي)م1250هـ(مؤلفعناوین
صول.

ُ
األ

کردهاند. کتابتعداد81قاعدهٔفقهیرابحث این گرامیدر مؤلف

6.شــیخمحّمدجعفــرأســترآبادی)م1263هـــ(مؤلــفکتــابالمقالید
الجعفرّیةفيالقواعداالثنیعشرّیة.

ابــوابمختلفبــاعناوین کلــیفقــهواصــولدر قواعــد مجموعــهایاز
کتابناتماموناقصاست. گردیدهوتألیف »قاعده«تنظیم

زمینــهٔ کاشــفالغطــاء)م1373هـــ(.ویدر 7.شــیخمحمدحســین
اثردارند. قواعدفقهیدو

بردارنده48ٔقاعــدهٔفقهیعاموتعداد کتــابتحریــرالمجلهکهدر اول:
100قاعدهٔخاصمسائلبیعاست.

کتــابمجموعهٔ کــهدرآخریکیازنســخ دوم:القواعــدالکّلیــةالفقهّیــة
ایندستنوشــته ســؤالوجــوابفــيالفتــاویالفقهّیةآمدهاســت.در
تعــداد126قاعــدهٔفقهیدرموضوعاتطهارتوصالةوصوموخمس
امــربــهمعــروفونهــیازمنکروبیــعواجارهونکاحوســایر کفــاراتو و

مسائلمتفرقهآمدهاست.

8.ســّیدمیــرزاحســنموســويبجنــوردي)م1395هـــ(مؤلــفقواعــد
الفقهّیة.ایناثردرهفتجلدبهچاپرسیدهوتعداد68قاعدهٔفقهی

راباشرحیمبسوطومفصلتحریرنمودهاست.

کتــابتســهیل هـــ(مؤلــف کاشــانی)م1340 9.شــیخمالحبیــباهّٰلل
المسالکإلیالمدارکفيرؤوسالقواعدالفقهي.اینکتابدربردارندهٔ

500قاعدهفقهیاست.

مؤلف األقطاب الفقهّیة
شــیخمحمــدبنزینالدینأبیالحســنعلّيبنحســامالدیــنإبراهیم
بــنحســنبــنإبراهیــمبــنأبــيجمهــورأحســائيمعــروفبــهابــنابــی
قــرننهمو جمهــور،24ازمحققــانواندیشــمندانبــهنــامشــیعه،زندهدر
گرانســنگیدرحوزهحدیث کتبورســائل دهمهجریاســت.ازوی
وفقــهوکالموعرفــانبهیادگارماندهاســت.بهفرمــودهٔصاحبریحانة
کتابورســالهبهچهارده تألیفــاتابنابیجمهوراعماز األدبشــمار
عــددمیرســد،25امــادربعضــیکتــبدیگــراینتعــدادرابهنــوزدهعدد
یــخدقیقیبــرایوالدتووفــاتنامبرده نیــزرســاندهاند.معاالســفتار

24. روضاتالجنات، ج 7، ص 31؛ فهرستنسخخطیاصفهان، ج 2، ص 205، رقم 612.
25. ریحانةاالدب، ج 5، ص 315.
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19.قاعدةالقرعه

ب( تأثیرپذیری از القواعد و الفوائد شهید اول )رحمه اهلل(
تألیفاألقطاب کهازیکشــیوهجدیــددر مؤلــفمحتــرمدرعینحال
کتاب کتاباز بســیاریمباحثفقهیوطرحقواعد گرفته،امادر بهره
القواعدوالفوائدشــهیداولاســتفادهکردهوبعضًاهمانعباراتشهید

کردهاند. رابااندکیتفاوتوتلخیصنقل

براینمونهبهچندموردازعباراتاشارهمیشود:


ّ

1.ص 5، قطــب 3: فالســببهــوالوصــفالظاهــرالمنضبطالــذيدل
دلیــلعلــیکونــهمعرفالحکمشــرعي،بحیــثیلزممنوجــودهالوجودو

منعدمهالعدم...

در القواعدوالفوائد ص 10، قاعده 8:السبباصطالحًاکّلوصفظاهر
الدلیــلعلیکونهمعرفاإلثباتحکمشــرعيبحیثیلزم

ّ
منضبــط.دل

منوجودهالوجودومنعدمهالعدم.

2.ص 17، قطــب 9:ویحملاللفــظعلیالحقیقةوهيلغوّیةوعرفّیة،
کذاالمجاز... وشرعّیة،و

در قواعــدوالفوائــد، ص 88، قاعــده 10:األصــلفياللفــظالحملعلی
والمشــترکلدلیلمــنخــارج،والحقیقة الحقیقــةالواحــدة،فالمجــاز

کذاالمجاز... ثالثة:لغوّیةوعرفّیةوشرعّیةو

3.در همیــن صفحــه:واســمالفاعلمعتبرفيالطــالقعندنا،فالیجزي
غیــرهعلــیاألصّحوهلیجزئیفيالبیعوالصلــحواإلجارةوالنکاح؟

الظاهرال

در همان صفحه:فاســمالفاعلمعتبرفيالطالقعندنا،والیجزيغیره
فياألصّح،والیجزيفيالبیعوالصلحواالجارةوالنکاح.

4.ص 27، قطب 12: وطریانالرافعللشيءهلهومبطلالرافعللشيء
أومبّینلنهایته؟قوالنمأخوذانمنأّنالنسخبیانأورفع؟

در قواعد و الفوائد:طریانالرافعللشيءهلهومبطللهأوبیانلنهایته؟
وهيمأخوذهمنأّنالسنخهلهورفعبیان

خــریفیجمــع
ُ
5.ص 43، قطــب 19:یصــّحایقــاعنّیــةعبــادةفــيأثنــاأ

کنّیــةالزکاةفيالصالة خری،
ُ
بینهمــافيالفعلإذالــمینافأحدهمااأل

وإعطائهاالمستحّق.

در قواعــد و الفوائد، ص 50، قاعــدۀ 9:یمکناجتماعنّیةعبادةفيأثناء
کنیةالزکاةوالصیامفيأثناءالصالة... خری

ُ
أ

6. ص 100، قطــب 37: والمرتــّدعــنغیــرفطــرةلــووطــاءثّمعــاداحتمل

ازدیگــرامتیــازاتعلمــیوقلمیایشــانایناســتکهمطالبگســتردهٔ
علمــیوقواعــدفقهــیطوالنــیرابــاایجــازومتانتوبــاعباراتــیکوتاهو
کنیم گربهالقواعدوالفوائدشهیدنظر کردهاند.برایمثالا مختصربیان
میبینیــمقواعدیراکهشــهیددرچندینصفحــهتحریرنموده،ابنابی
گویانگارشکردهاســت.مؤلف جمهــوردرغالبچندســطرمختصــرو
ایــنکتــاببهمصادرصریحبهندرتاشــارهوازآنهانقلقول محتــرمدر
نمودهانــد.تنهــادرچندموردبهاقوالشــیخطوســیوچندمــوردبهاقوال
عالمــهحلــیاســتنادکردهودرســایرمواردبــهاقوالعلماتحــتعناوین
»قول«،»فیهرای«و»فیهاحتمال«و»فیهاشکال«و»قیل«اشارهکردهاند.

کتابعواليالآللينگاشــتهشــدهاســت.در األقطــابالفقهّیــهبعــداز
واقــعمیتــوانگفــتتکملــهوذیــلعوالــيالآللــياســت،همچنــانکه
کردهاند:»ولّماوّفقاهللاالکریم خــودمؤلفدرمقدمــهٔکتاببداناشــاره
بلطفهالعمیمإلتمامکتابعواليالآلليالحدیثهعلیمذهباإلمامّیه
أجبــُتأنأتبعهبرســالةفياألحکامالفقهّیــةوالوظائفالدینّیهجامعة
ّیهلمســائلهابدالئلها...وســّمیتهابـاألقطاب بینالفروعوماخذهاحاو

الفقهّیةعلیمذهباإلمامّیة«.

کتاب األقطاب الفقهّیة الف( مهم ترین قواعد فقهی در 

1.قاعدهٔتیسیر

2.قاعدهٔالضرر

3.قاعدهٔتغییراألحکامبتغّیرالعادات

4.قاعــدهٔکّلحکــمشــرعيقصــدهمنــهاآلخرکجلــبنفــعأودفعضرر
عبادة

الظهر
ّ

5.قاعدهٔالبدللصلواتالخمسإال

6.قاعدهٔالفاتحةمتعّینفيالصالة

7.قاعدهٔتقیه

8.قاعدهٔتزاحمالحقوق

9.قاعدهٔحقوقالعبادإذاتساویتفالترجیحفیها

10.قاعدهٔالیحملاإلنسانعنغیرهعماًلباألصل

11.قاعدهٔعدمجوازاجتماعالعوضوالمعّوض

12.قاعدهٔأصالةاللزومفيالعقد

13.قاعدهٔنفيالغرر

14.قاعدهٔاألصلعدمالضمانفيالودیعة

15.قاعدهٔالقادرعلیإنشاءشيءلهاإلقراربه

16.قاعدةاإلقرار

17.قاعدهٔالید

18.قاعدةالیمین

نگاهی بر کتاب »األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة«
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قواعد عــوضالهبــةکذلــك؟األقویالمنــع...«.شــهید)رحمــهاهّٰلل(در
426القاعــده225ایــنقــولرابــهعامهنســبتداده والفوائــدص425ـ
کالبیــعوالصلــحوثمن وفرمودهانــد:»وأّمــاالمضمــونبعقــدمعاوضــة،


ّ
جــرة،والعوضفيالهبةفإّنهممنوععندالعاّمةإال

ُ
المبیــعالمعّین،واأل
فيبیعهمنالبایع«.

4. ص 91، قطب 35 
دربحــثقــرضفرمودهانــد:»القــرضعقدمســتقّلشــرعيمجمععلی
صّحتــه،وخالــفاألصــلفياشــتراطالنقــدبالقبضفــيالمجلس،و
کونالمجهولعوضًاعنالمعلومعلیالقولبضمانالمثلفيالقیمي،

وبیعمالیسعندهفيالمثلي«.

شــهیداینقولرانیزبهعامهنســبتمیدهد.عبــارتالقواعدوالفوائد
ص350،قاعــده171ٔچنیــناســت:»القــرضعقــدصحیحمســتقّل،و
وجه:عدمالقبض

ُ
صولفيثالثــةأ

ُ
عنــدبعــضالعامةهوبیعیخالفاأل

فيالمجلسفيقرضالنقدینوسلفالمعلومفيالمجهول...وبیع
مالیسعندهفيالمثلیات«.

کتاب چاپ قبلی 
تنهانســخهٔچاپیاألقطابالفقهّیهبــاتصحیحوتحقیقفاضلمحّقق
شــیخمحّمــدحّســوندرســال)1410ق(بهبــازارکتابآمــدهواینتنها

کتاباست. نسخهٔموجوداز

گرانمایه ضمــنارجنهــادنبهزحمــاتوتالشهایقابلتقدیرمحقــق
کتاببااغالطچاپیومفهومیبسیاری کهمتأسفانه بایدیادآورشویم
کــهازآخر کاســتیآنصفحاتیاســت کــهمهمترین عرضهشــدهاســت
کتابراباعباراتیناقصبهچاپرســاندهاند،در کتابســقطشــدهو
ادامهبعضی کاملآنقابلدسترســیبودهوهست.در کهنســخهٔ حالی

ازخطاهاواغالطموجودمیآید:

اغالط مفهومی
1. در ص 3، قطب 1

وتحکیمالعادةوالصرف

صحیحآن:»وتحکیمالعادةوالعرف«است.

2. در ص 13، قطب 6
الغصبمنالبالعغایةالعدالةوالورعإذالمیکنمخصوصًا.

الــورعإذالــمیکــن صحیــحآن:»الغصــبمــنالبائــعغایــةالعدالــةو
معصومًا«است.

3. در ص 16، قطب 8
کلمةواحدةوجبارتکابأخفهما. وإذاتقابل

ثبوتالمهر،ولولمیرجعفکذلكعلیقولالشیخ.

در قواعــد و الفوائــد، ص 226، قاعــدۀ 122:لوارتــّدالــزوجالعــنفطــرةثّم
وطئهــاورجــعفــيالعــّدةاحتملماذکــر،ولولــمیرجعوجــبالمهرعند

الشیخ.

7.ص 56، قطــب 23:ومتیتعــارضالخاّصوالعاّمبنیالعاّمعلیهو
منهَعِلَماستحبابالجهرفيالقنوت.

در قواعــد و الفوائــد، ص 453، قاعدۀ 262:إذاتعــارضالعاّموالخاّص
بنیالعاّمعلیالخاّص،ومنصورهاستحبابالجهرفيالقنوت

کّلمــاجــازتاإلجــارةعلیــهمــعالعلــمتجــوز 8.ص 94، قطــب 35:
الجعالةعلیهمعالجهلومعالعلمعلیاألقوی.

کّلماجازتاإلجارةعلیه در قواعــد و الفوائــد، ص 433، قاعــدۀ 236:
الجعالةعلیهمعالجهــل،وهلتجوزمعالعلم؟األقرب مــعالعلــمتجوز

الجوازبطریقاألولی.

بعضی فتاوای نادِر مؤلف
کثرقریببــهاتفاقنظراتوفتاوایش ا باوجوداینکهدر ابــنابــیجمهور
آنها از کتــابالقواعدوالفوائــدتوجهداشــتهو  بــهنظــراتشــهیداولدر
فتــاوامخالــفنظرشــهیدفتــواداده متأثــربــودهاســت،امــادربعضــیاز

است.ازبابنمونهبهچندمورداشارهمیشود.

1. ص 81، قطب 32
دربحــثتعلیقعقدبرشــرط:»وتعلیقانعقــادالعقدعلیصفةمقطوع
بوقوعهــا،معلــوموقتهــاأمال،الیمنــعوقوعــه،وکــذالوکانــتغیــرمقطــوع
القواعدوالفوائد،ص407، بوقوعها...«.اینفتوامخالفنظرشهیددر
تعلیــقانعقــاد القاعــده208ٔمیباشــد؛زیــراشــهیدفرمودهانــد:»الیجــوز
العقــودعلیشــرط،ســواءکانمترقبًاقطعــًامعلومالوقــت...وهوالمعّبر
کانغیرمقطوعالترّقبإذالمیعلم عنهبالصفةـأوغیرمعلومالوقت،أو

المتعاقدانوجوده...«.

2. ص 82، قطب 32 
هافظهرالحّل

ّ
ادامهٔهمینبحثمیگوید:»ولوزّوجهمنیشكفيحل در

ففيصّحتهاحتمال«.

ایننظرنیزمخالففتوایشهیددرص408،قاعده208ٔمیباشد،وی
لةفیظهر

ّ
فرمودهاست:»وکذالوزّوجهامرأةیشّكأّنهامحّرمةعلیهأومحل

ها«.
ّ
لة؛فإّنهباطل؛لعدمالجزمحالالعقدوإنظهرحل

ّ
أّنهامحل

3. ص 91، قطب 34
قبــضفرمودهانــد:»وهل دربحــثحرمــتبیــعمایــکالأویــوزنقبلاز
کالبیــع،والصلــحواإلجــارةوثمــنالمبیــع،و المضمــونبالمعاوضــة

نگاهی بر کتاب »األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة«
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3.ص18،قطب9:بالبثمن،صحیحآن:»بالثمن«

4.ص19،قطب9:المرتفع،صحیحآن:»المترفع«

5.ص21،قطــب10:بالنســبةلبــاباإلیمــان،صحیــحآن:»بالنّیــةفي
باب...«

6.ص24،قطب10:أعطیمااًل،صحیحآن:»أعطاهمااًل«

کمل« 7.ص39،قطب17:أنهی،صحیحآن:»أ

8.ص138،قطب45:الخصم،صحیحآن:»العنین«

کهمنشــأاشــکاالتاینچــاپاعتمادمحقــقفاضلبر بهنظرمیرســد
کامل نســخهٔناقصکتاباســت،آنهمدرزمانیکهدسترسیبهنسخ

وتمامخیلیسختنبودهاست.

کتاب نسخه های خطی 
1.نســخهٔکتابخانــهملــکبهشــماره1542ٔ،تاریخکتابتســنه1098ٔبا
کهنســخهٔعکســیآندرمخطوطاتمرکــزاحیاءالتراث حواشــی»منه«

االسالمیقمبهشماره970ٔ،ج3،ص215موجوداست.

کتابــتقــرن11،با یــخ 2.نســخهٔدانشــگاهتهــرانبــهشــماره3663ٔ،تار
حواشی»منه«

3.نســخهٔمجلسشــورایاســالمیبهشــماره5469ٔبهخطمحمودبن
اولناقصاست. تقی،سال1169،از

کتابــت یــخ 4.نســخهٔمجلــسشــورایاســالمیبــهشــماره3897ٔ،تار
.1242

کتابت1244هـ. 5.نسخهٔآستانقدسبهشماره7358ٔ،سال

کتابت1245هـ. 6.نسخهٔآستانقدسبهشماره7357ٔ،سال

کتابت کتابخانــهٔشــیخمنصورســاعدیدرنجفاشــرفبا 7.نســخهٔ
محمدباقربنزینالعابدینالموسویبهسال1245هـ.

کتابت کتابخانهٔشــیخعبدالحســینتهرانیدرعراق،تاریخ 8.نســخهٔ
کتابتشدهسال1069مقابلهشدهاست.28 کهبانسخهٔخطی 1281

9.نســخهٔکتابخانــهٔآیــتاهّٰللمرعشــینجفــیبــهشــماره3394ٔبــهخط
کتابت1286هـ. محمدرضابنابیالقاسمموسوی

کــهازآخرناقص کتابخانهٔآیتاهّٰللمرعشــیبهشــماره3659ٔ 10.نســخهٔ
است.29

28. فهرستمصنفاتابنابیجمهوراالحسائی، ص 46 ـ 48.
29. الذریعة، ج 2، ص 273 ـ 274، شمارهٔ 1106.

إذاتقابلالضررانوجبارتکابأخفهما«است. صحیحآن:»و

4. در ص 34، قطب 15
ودخولهفيبیتهونزولهبالمحصب.

کداءونزولهبالمحصب«است. صحیحآن:»ودخولهفيثنیة

5. در ص 45، قطب 19
وقــدیجتمــعالوجــوبوالنــدب،والحرمــةواإلباحــةفــيالواحــدعلــی

کضربةالتیمم. البدل،

صحیــحآن:»وقــدیجتمــعالوجــوبوالنــدب،والحرمــةواإلباحــةفــي
کضربةالیتیم«است. الوالد،

6. در ص 124، قطب 42
والعاداتالبدنّیةالمختلفةفيصورةاإلهانات.

صحیحآن:»والعاداتالبلدّیةالمختلفةفيصورةاالهانات«است.

7. در ص 126، قطب 42
کانبمثلالسوطوالعصافشبیه. إن و

کالسوطوالعصافشبیه«است. کانبمثقل إن صحیحآن:»و

8. در ص 129، قطب 43
وفيثلثهدیة

صحیحآن»وفيشللهثلثادیته«است.

9. در ص 132، قطب 43
وضربالمّدةأواللفظ.

کاللعان«است. صحیحآن:»اإللقاء

10. در ص 134، قطب 43
فمدعالدمالمتأیدبالوارثالبّینةعلیه

صحیحآن:»فمدعالدمالمتأّیدباللوثالبّینةعلیه«است.

11. در ص 140، قطب 46
ولوأحّلالراهناألمة...

صحیحآن:»ولوأحبلالراهناألمة...«است.

غلط های چاپی
1.ص15،قطب7:الضرر،صحیحآن:»الغرر«

2.ص17،قطب8:االستفاضة،صحیحآن:»اللقطة«

نگاهی بر کتاب »األقطاب الفقهیة علی مذهب اإلمامیة«
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نقد و برریسکتاب

تحقیق و تصحیح حاضر
کتابخانهٔملکومجلسشورایاسالمی بیننســخپیشگفتهنسخهٔ از
گرفتهاند،امانســخهٔمجلسبهدلیل بیشــترمورداعتمادواســتفادهقرار
گرفته؛زیرابیشترنسخههای کاملبودنبیشــترمورداعتمادقرار خواناو
نتیجه ناقــصهســتندوبخشــیازقطــب46و47راندارنــد.در مذکــور
بــهکمــکایننســخهیکقطببــهاقطــاب46گانهاضافهشــدوتعداد

کتاببه47قطبرسید. اقطاب

ایننســخهحواشــی کتابخانــهٔملــکنیــزبهــرهبردهایم؛زیرادر ازنســخهٔ
»منه«ازمؤلفمحترمبهچشممیخوردوعالوهبرآننسخهداریخطی
نهایتاختالفنســخموجودرادرپینوشــتها زیبــاوخوانــااســت.در

کردهوبدانهااشارهشدهاست. ثبت

تخریج مصادر: آیات و احادیث
کهمنقوالتصریحوغیرصریحمؤلفمحترم ســعیوتالشبراینبوده
ازمصادراصلیومقدمبرایشــاناســتخراجگردد.برایناســاسروایات
کتبصحاحومســانید کتباربعه،وروایاتعامهرانیزاز شــیعیرااز
کنایــهمثــلو»لالیة«و کــهبااشــارهو آنهــاتخریــجنمودهایــمومنقوالتــی

»للحدیث«آمدهتخریجشدهاند.

اقوال
کتــاببهنــدرتبــهاقــوالصریــحهمچــونقــول ایــن گرامــیدر مؤلــف
کثر ا عالمهوشــیخطوســیودیگراناســتنادکردهونامبردهاند،بلکهدر
صفحــاتنظــراتفقهــیعلمــاراباعبــارات:»وفیــهرأی«و»فیهقوالن«
و»وفیــهقــول«و»فیــهاحتمــال«و»فیــهإشــکال«و»علــیرأی«و»قیل«و

کردهاند. »بعضاالصحاب«و»بعضالمشیخة«بیان

اقوالنیزمنبعیابیوازمنابعی درحدامکانسعیشدهاستایننوعاز
گفتهنماندکهچــونابنابیجمهور قبــلازمؤلــفتخریجشــود.البتهنا
متوفایقرندهمهستند،اقوالونظراتنقلشدههمگیبایدازکتبو
اینرودستیابیبدانها آثارمتقدمینازفقهایعامهوخاصهباشــد.از

کاریاستمشکل. نسبتًا

اینکتاببیشــترازشــهیداولوکتاب بــاایــنحالنظربهاینکهویدر
القواعــدوالفوائــدمتأثــربــودهخیلــیازنقلهــایصریــحوکناییهمان
قواعــد نقــلاقــوالعامــههــممتأثــراز فتــاوایشــهیداولمیباشــدودر
االحــکامابــنعبدالســالموکتابالفروقبودهوبرایناســاسبســیاری
اســتخراجشــدهاســت.بعضیلغاتمشــکله کتبمذکور اقوالرااز از
یــامتشــابهنیــزازمصــادرلغویمعــروفومتقــدمهمانندصحــاحاللغه

جوهریولسانالعربابنمنظورتخریجشدهاست.

والحمدهللارّبالعالمین 
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