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فوائد القواعد فی شرح القواعد
ین الدین بن علی بن احمد عاملی لبنانی، معروف به شهید ثانی،  ز
تحقی���ق: سیدابوالحس���ن مطلبی؛ ق���م: مرکز مطالع���ات و تحقیقات 
اسالمی، 1378

اشاره
ی���ن  ی���ل، بزرگتر در م���اه مب���ارک رمض���ان 1430 در یک���ی از شهره���ای برز
تین، برای راقم بی مق���دار این سطور، فرصت و فراغتی  یکای ال کش���ور آمر
که  یق اینترنت، روزنه  ای ب���ه دهکدۀ جهانی بگشایم  پدی���د آمد تا از طر
ب���رای دستیابی ب���ه اطالعات در هر زمینه ای، ب���رای هر محققی رهگشا، 
یع االنتقال و سهل التناول است. گرچه در طول 24 ساعت دستیابی  سر
به اینترنت پرسرعت فراهم بود، ولی معمواًل شب ها و بیشتر  برای اطالع 
از اخبار ایران انس و الفتی با رایانه و عمدتًا با پایگاه های خبری داشتم، 
کنگ���ره  ی وارد سای���ت شهیدی���ن ش���دم و فراخ���وان مق���االت  و در م���رور
بین الملل���ی شهیدین، توج���ه ام را جلب نمود و آن ش���د انگیزۀ نگارش 

که در پیش روست. این مقاله 

کوتاه بر زندگینامه مؤلف ی  مرور
ین الدین بن نورالدین علی بن احمدبن محمدبن جمال الدین بن تقی  ز
ب���ن صالح بن مشرف عامل���ی جبعی، معروف به »شهی���د ثانی«، مؤلف  
یس  ک���ه باوجود تدر کتاب و رسالۀ تحقیقی دیگر  فوائ���د القواعد و ده ه���ا 
و اشتغ���االت دیگ���ر، حدود هفت���اد اثر علم���ی از خود برجای نه���اد. او در 
سیزدهم شوال 911 ه-.ق در »جبع« زاده شد و در روز جمعه رجب 966/ 
965 ه-.ق در قسطنطنیه به شهادت رسید.1  او در میان خاندانی پرورش 
یافت که به فضل و دانش و تقوا  زبانرد خاص و عام بودند. پدرش، شیخ 
ام���ام نورالدین عل���ی معروف به »اب���ن الحّجة« یا »ابن الحاج���ة« در زمره 
بزرگ���ان زمان خویش ب���ود، و نیاهای دیگرش، جمال الدی���ن و تقی، و نیز 
گردان عالمه حلی بودند - همگی  که از شا ترش شیخ صالح -  ج���د واال

از دانشوران و فضالی زمان خود به شمار می  آمدند.

گفتار و  کودکی، آث���ار نب���وغ و ه���وش فوق الع���اده از  شهی���د ثان���ی از آغ���از 
رفت���ارش مشهود بود و با اینکه عم���رش از نه سال تجاوز نمی کرد - طبق 
ی���م را خت���م نم���ود و از آن پ���س به  کر نوشت���ۀ ابن الع���ودی - قرائ���ت ق���رآن 
گماشت تا آنکه پدر  گرفتن فنون ادبی و فقه نزد پدر همت  خواندن و فرا
کسب  در سال 925 قمری درگذشت. شهید پس از درگذشت پدر برای 
تر ، سفرهای علمی چندی نم���ود؛ از جمله سفر به  رتبه های علم���ی باال
»میس«، »کرح ن���وح«، »دمشق«، مصر، حجاز، اعتاب مقدسه در عراق، 
که شرح ه���ر یک از این سفرها در  بی���ت المقدس، بعلبک و قسطنطنیه 

که تحفظ بر ایجاز و اختصار آن است، نیست. حوصلۀ این مقال 

گرانقدر ر.ک به: »آداب تعلی���م و تعلم در اسالم« و دیگر  ب���اره عل���ل و عوامل شهادت ای���ن شهید  1. در
منابع شرح حال او مراجعه فرمایید، ص 30 - 34.

ث���ر  زین الدین  ح القواعد ا کت���اب فوائ���د القواعد ف���ی ش���ر چکی���ده: 
 بن علی بن احم���د عامل���ی لبنانی مع���روف به شهید ثانی اس���ت. نویسنده 

گماشته است. در پی این هدف،  ثر هم���ت  در مقال���ه حاضر به معرفی این ا
کوتاه بر زندگی نامه مؤل���ف دارد. سپس با بیان نام  نویسن���ده ابت���دا مروری 
ح های قواعد  الحکام اثر عالمه حلی، به بیان مهم ترین شر کتاب قواع���د ا
کتاب فوائد  از جمل���ه فوائد القواعد می پردازد. در ادامه به ص���ورت مبسوط 
ثار متأثر از فوائد،  القواع���د را م���ورد مداقه قرار داده است و با بیان مص���ادر و آ
کتاب ب���رای نخستین ب���ار، مقاله  کتاب و چ���اپ و نشر ای���ن  ح  شی���وۀ ش���ر

خویش را به پایان می رساند.

ح القواعد، زین الدین علی بن احمد عاملی  کلیدواژه: فوائد القواعد فی شر
کتاب. لبنانی، شهید ثانی، معرفی 

 فوائد القواعد
ح القواعد  فݡی شر
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کسی بتواند  که  که به شمارش درآید و فضایلش بیش از آن است  است 
کند«.9 کاماًل آنها را غور رسی 

کنون - یعنی  ی صاحب »روضات الجنات« می نویس���د: »تا  خوانس���ار
ح���دود س���ال 1263 قم���ری - در جم���ع دانشمن���دان ب���زرگ و برجست���ۀ 
ک���ه از لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر،  کسی را به یاد ندارم  شیع���ه 
کثرت استادان،  خوش فهم���ی، حسن سلیقه، نظام و برنام���ه تحصیلی، 
ظراف���ت طب���ع، معنویت سخ���ن و پختگ���ی و بی نقص بودن آث���ار علمی 
ب���ه پ���ای او برس���د ...  .در تخلق به اخ���الق الهی و قرب منزل���ت تالی تلو 

معصوم ؟ع؟ است«.10

قواعد األحکام و شرح های آن
الف( قواعد

گرانسنگ عالمه  قواع���د األحک���ام فی معرفة الح���الل و الحرام از تألیف���ات 
عل���ی االطالق، ابومنص���ور جمال الدی���ن حسن بن یوسف ب���ن علی بن 
که ب���ه سال 699 هجری قم���ری تألیف شده است و  مطه���ر حلی است 
یح مصن���ف بزرگوار آن،  بردارن���دۀ همه اب���واب فقهی است و ب���ه تصر در
یده گویی و روانی عبارات.11 گز شامل لّب فتاوی خاصه است؛ همراه با 

کتاب را به درخواس���ت فرزند ارجمن���دش فخرالمحققین  مؤلف، ای���ن 
که خود از شارحان قواعد است، در مدح آن  نگاشته است. محقق ثانی 
می نویسد:»کتاب لم یسمح الدهر بمثاله ولم ینسج ناسج علی منواله، 
قد احت���وی من الفروع الفقهیه علی ماالیوجد ف���ی مصّنف، ولم یتکّفل 

ف...«.12
ّ
ببیانه مؤل

عال���م بزرگ���وار، مرحوم شیخ آقاب���زرگ تهرانی، قواعد را ب���ا عنوان »أجل ما 
کت���ب فی الفق���ه الجعفری«13 ستوده است. صاح���ب روضات الجنات 
کرده  کتب ف���ی الفقه« از آن اینگونه یاد  نی���ز با تعبیر »الذی هو احسن ما 
است:»... وقد کتب کثیرًا منها ]أی من کتبه[ ألجل ولده فخرالمحققین 
کت���اب قواعده الذی  محمدکم���ا یظهر من مفاتحه���ا. ومن جملة ذلک 
کتب فی الفقه، وقد عمل له فیه خاتمةمن االخبار والنصایح  احسن ما 

والوصایا البالغة لیعمل بها ولده المذکور«.14

شرح های قواعد
کنون شرح ها و حاشیه های فراوانی بر آن  نظر ب���ه جایگاه علمی قواعد تا 
یعه س���ی شرح آن را  که مرح���وم شیخ آقاب���زرگ تهرانی در ذر نگاشته ان���د 

کرده است.15 فهرست 

ین؛ ص 25. به نقل مأخذ پیش. 9. لؤلؤ البحر
10. روضات الجنات؛ ص 287 - 288. به نقل از: همان.

ل والحرام؛ ج 1، ص 174-173. 11. قواعد األحکام فی معرفة الحال
12. جامع المقاصد؛ ج 1، ص 66.

یعة؛ ج 14، ص 17. 13. الذر
14. روضات الجنات؛ ج 2، ص 273.

یعة 14: 17 - 23. 15. الذر

شهید در هر یک از این سفرهای علمی از استادان فن توشه ها اندوخت: 
کرکی )م 938 ق( شرائع االسالم  در »میس« از علی بن عبدالعالی میسی 
محق���ق حلی و قواعد االحکام عالمه حلی و ارش���اد األذهان او و در »کرک 
گرف���ت، در دمشق از  ُکُتبی چند فرا ن���وح« از سیدحس���ن بن سیدجعف���ر، 
شمس الدی���ن محمدبن مک���ی، حکیم و فیلسوف؛ نی���ز احمدبن جابر و 
شمس الدی���ن طول���ون حنف���ی دمشقی، در مص���ر، شی���خ شهاب الدین 
کتاب  که شهید، »منه���اج نووی« در فق���ه و چند  احم���د رملی شافع���ی 
دیگ���ر را بر او قرائ���ت نموده است.2 شهید در مص���ر از عالمان دیگری نیز 
گرفته است.3 در بیت المق���دس، از شیخ شمس الدین ابوالطیف  بهره 
کتاب  مقدس���ی و در قسطنطنیه از سیدعبدالرحیم عباس���ی، نویسنده 

»معاهد التنصیص« بهره برد.4

کث���ر فرصت های زندگانی خ���ود را در سفر  شهی���د چنان که اش���اره شد، ا
گذراند، ولی به م���دد و تأییدات اله���ی توانست آثار  و در محض���ر علم���ا 
ک���ه ب���ه ح���دود 66 اثر  گ���ذارد  زشمن���دی در عل���وم مختل���ف برج���ای  ار

می رسد5 و فوائد القواعد یکی از آنهاست.

می نویس���د:»  است���ادش  ش���أن  در  ثان���ی  شهی���د  گ���رد  شا ابن الع���ودی، 
کالبد او به جان و  کمال آراسته ب���ود و  شخصی���ت او با انواع���ی از مفاخر 

که خویشتن را در جوار او می یافت«.6 روح فرازمندی می بالید 

ین،  کمل متبحر ین، ا صاحب »المقابیس«، شهید ثانی را افضل متأخر
ن���ادره پسینیان و یادگ���ار پیشینیان می شم���رد و او را مفتی همه طوایف 
اسالم���ی، راهنم���ای دین���ی م���ردم به راه���ی پای���دار و صراط���ی مستقیم، 
که سخن���ان بزرگان از برشمردن  یعت می داند  مقت���دای شیعه، و نور شر

زش اش نارساست ... .7 مزایا و استیفای حق او در بیان فضایل پرار

شیخ ح���ر عاملی می نویس���د: »موضع و موقعیت شهی���د ثانی در فقه و 
عل���م و فضل و زه���د و عبادت و تقوا و تحقی���ق و تبحر و عظمت مقام و 
که  کم���االت مشهورتر از آن است  شک���وه منزلت و جامعی���ت فضایل و 
کنیم. محاسن و اوصاف پسندیده اش بیش از حد احصا  آنه���ا را بازگو 

و شم���ار اس���ت... «.8

صاح���ب حدائق در شأن شهی���د نگاشته است: »شهی���د ثانی در میان 
دانشمن���دان شیعه از برجستگان و رؤسا و اعاظ���م فضال و ثقات برشمار 
اس���ت. عالمی است عامل و محققی است موف���ق و موشکاف و زاهد و 
ک���ه محاسن و اوصاف حمیده اش فزون تر از آن  پارسایی است مجاهد 

ید(؛ ص13 - 15. یف و تعلم در اسالم )ترجمۀ منیة المر 2. ر.ک به: سیدمحمدباقر حجتی؛ آداب تعر
3. همان.

4. همان، ص 15.
5. همان، ص 15 - 24.

6. همان.
7. همان، ص .26 به نقل از: مقدمه مقابیس.

8. امل اآلمل، ج 1، ص 85. به نقل از آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص 26.
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ین الدین  برمی شم���ارد، می نویسد:»الحاشی���ة علی���ه للشیخ السعی���د ز
کتاب التج���ارة، وهی نظیر حاشیة  الشهی���د فی 965 مجلد لطیف الی 

ابن النجار ...«.20

مصادر »فوائد القواعد«
ی  عالم نستوه جه���ان اسالم، شهید ثانی، در تألیف فوائد القواعد از آثار
که در  گرفت���ه است و از آن مآخ���ذ، نقل مطلب نم���وده است  چن���د تأثیر 

ذیل به ترتیب الفبایی از آنها یاد می کنیم:

1.ارشاد االذهان الی احکام االیمان؛

2.االنتصار؛

3.ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعد؛

4.البیان؛

یر االحکام الشرعیة علی مذهب االمامیة؛ 5.تحر

6.تذکرة الفقهاء؛

7.تهذیب االحکام؛

8.جامع المقاصد فی شرح القواعد؛

یة؛ 9.الحاشیة النجار

10.الخالف؛

یعة؛ ج 6، ص 171. نیز در ج 14، ص 19.  20. الذر

ین شروح قواعد عبارتند از: برخی از مهم تر

1.ایضاح الفوائد، تألیف فخرالمحققین، فرزند عالمه حلی؛

2.جامع الفوائد، تألیف مولی عبداهلل تستری؛

کرکی؛ 3.جامع المقاصد، از محقق 

4.حاشیة القواعد، از شهید ثانی؛

5.فوائد القواعد، از شهید ثانی؛

6.کشف اللثام، از فاضل هندی؛

7.کنز الفوائد، از سیدعمیدالدین، خواهرزاده عالمه حلی؛

8.مفتاح الکرامة، از سیدجواد عاملی قدس اهلل أسرارهم.

فوائد القواعد
»فوائ���د القواعد« شرحی است قیم بر »قواعد األحکام فی معرفة الحالل 
والح���رام« اثر ارجمند عالمۀ علی االط���الق، عالمه حلی قدس سره. این 
زشمند شهید ثانی ق���دس اهلل نفسه الزکیه، اثر  اث���ر در میان آث���ار انبوه و ار
که برای نخستین بار ب���ه حله طبع آراسته شده است  گرانسنگ���ی است 
و پی���ش از این، نسخه های���ی از آن در زوایا و خلوت برخ���ی از خزانه های 

گرفته بود. کتابخانه غبار غربت  نسخه های خطی چند 

فوائد القواع���د عهده دار حل معضالت و مشکالت قواعد است و مؤلف 
کت���اب در این ب���اره نگاشته  بزرگ���وار آن مرح���وم شهی���د ثان���ی در مقدمه 
کثیرة المعونة علی حّل  اس���ت:»... وبعد فهذه تعلیقة خفیفة المؤون���ة، 
بع���ض مشک���الت القواعد، وتقیی���د مطلق���ه، واالشارة ال���ی المختار من 
مواض���ع اشکال���ه وخالفه، حیث یفتق���ر الی تفصیل وتطوی���ل عن مجّرد 

الفتوی بالقوة والضعف...«.16

که  گرد شهید ثان���ی، در شرح حال استاد خود، آن گاه  »اب���ن العودی« شا
ب���ه معرفی آثار او می رسد، در وصف »فوائ���د القواعد« می نویسد:»ومنها 
حاشی���ة عل���ی قواع���د االحک���ام للعالم���ة أیض���ًا حق���ق فیه���ا المه���م من 
یة17 للمولی  المباح���ث، ومشی فیها مش���ی الحاشیة المشه���ورة بالنجار
بین���ه، برز منها  السعی���د الشی���خ الشهید، وغال���ب المباحث فیها بینه و

کتاب التجارة«.18 مجلد لطیف الی آخر 

ک���رده، می نویس���د: »له مؤلف���ات منها ...  یاض نی���ز از آن یاد  صاح���ب ر
وحاشیة القواعد«.19

مرح���وم شی���خ آقابزرگ تهرانی هم هنگامی که حواش���ی و شروح قواعد را 

16. فوائد القواعد؛ ص 9.
کنگره بزرگداشت شهیدی���ن در مجموعه آثار شهید اول چاپ  ی  17. ای���ن اث���ر اخیرًا و به بهانه برگزار

شده است.
که شرح شهید رحمةاهلل علیه  18. ال���در المنث���ور؛ ج 2، ص 186. در اینجا این نکته شایان ذکر است 

کتاب تجارت نرسیده و ناتمام مانده است. به پایان 
یاض العلماء؛ ج 2، ص 369 - 370. 19. ر

ݠݡݡ
ݠݠݠݠݠݠݡ

اِعد ٰ ݧ ݧ وݧ ݢݢَفݠݠݠݠݡݡݡݡݠݠݠݠݡݡݡݡݡݡٰوݠݠاِئݡݡݡُد القݩݩݩݩݩݡݡَ
اعݡݡݡدݡݡݠݠݡݡ ٰ ݧ وݨݨݨݨݧ فی شرحݡݡالݡ القݡݡݡݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ

زین الدین الشهید الثاني

مرکز
الابحاث و الدراسات الاسلامیة 

قسم الاحیا الثراث
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مواضع���ی پرده ابهام را زدوده است و یا قائل »قی���ل« و راوی »روایت« را 
که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره خواهد شد. معین نموده است 

تبیین وجه اشکال و ضعف
که  در ش���رح ای���ن عب���ارِت عالمه حل���ی ق���دس س���ره در قواعد االحک���ام 
یکف���ی ُغس���ُل الجناب���ة عن غی���ره منه���ا - لو جامع���ه - دون  فرم���وده: »و
العک���س، فان انضم الوض���وء فاشکال ونی���ة االستباحة اق���وی اشکااًل«،  
می نویسد:»االشک���ال فی ع���دم االجزاء فتک���ون قوة االشک���ال فیه أیضًا 
فیضع���ف االشک���ال ف���ی جان���ب االشک���ال ف���ی جان���ب االج���زاء ووجه 
تحصل بدونه  الضعف أن نّیة االستباحة تقتض���ی نیة رفع الجمیع اذ ال

فیحصل ما نواه للخبر...«.22

تبیین وجه صحت و بطالن
کان غلطًا صح  در توضیح عبارت »ولونوی رفع حدث والواقع غیره فان 
واالبط���ل«، می نویس���د: »الغلط الواقع هن���ا فی النیة الف���ی اللفظ، ووجه 
الصح���ة حینئٍذ أّنه قصد رفع المانع ف���ی الجملة ولکن غلط فی تعیین 

سببه، وذلک الیخل بکونه منویًا ...«.23

که فرموده است: »الب���دأة بالحجر االسود؛ فلو بدأ  کالم عالمه  در تبیی���ن 
بغیره لم یعتَد بذلک الشوط الی أن ینتهی الی أول الحجر فمنه یبتدی 
تمام مع احتم���ال البطالن«. وجه  االحتس���اب ان ج���ّدد النیة عن���ده لال
صح���ت و بطالن را نیز اینگونه بیان فرموده است: »االولی أن یراد بالنیة 
تم���ام النیة لتم���ام الطواف، وهو سبعة أشواط م���ن حین النیة؛ ووجه  لال
الصحة حینئٍذ ظاهر؛ لتحقق الط���واف الکامل المنوی، ووجه البطالن 

یادة السابقة، وضعفه ظاهر«.24 اشتماله علی الز

تبیین معنا
ُمه���ا ماخض أی حام���ل«، در بحث زک���ات انعام 

ُ
در تبیی���ن عب���ارت »فأ

می نویسد: »المخاض - بفت���ح المیم - اسم جنس للحوامل الواحد له 
م���ن لفظه، ومنه سمیت بنت المخاض أی بنت ما من شأنها أن تکون 

من هذا الجنس بحسب الزمان وان لم تکن حاماًل بالفعل«.25

ستردن ابهام
در عب���ارت »وف���داء الممل���وک لصاحب���ه وان زاد عل���ی القیم���ة عل���ی 
که چهارده سطر  اشک���ال«، غبار ابهام از چهرۀ »ف���داء« به تفصیل سترده 
که می نویس���د: »الم���راد بالفداء مایل���زم المحرم  ب���ر می گی���رد؛ آنجا  را در
بسبب الجنای���ة علی الصید من مال أو صوم أو ارسال، وهو شامل أیضًا 
کان���ت الجنایة غیرموجبة  لم���ا زاد عن قیمة الممل���وک ونقص، ولما اذا 
کان للمالک  کالدالل���ة علی الصید مع المباش���ر، ولما  لضم���ان االموال 

22. همان، ص 32. نیز: ص 415.
23. همان، ص 68.

24. همان، ص 376.
که واژه »مواالت« را نزدیک به یک  25. همان، ص 245. برای دیدن نمونه ای دیگر، ر.ک به: ص 72 

کرده است. صفحه تفسیر 

11.الدروس الشرعیة فی فقه االمامیة؛

12.ذکری الشیعة فی أحکام الشرعیة؛

یر الفتاوی؛ 13.السرائر الحاوی لتحر

14.شرائع االسالم فی مسائل الحالل والحرام؛

15.الصحاح؛ 

16.غایة المراد فی شرح نکت االرشاد؛

17.الکافی فی الفقه؛

18.کنز الفوائد؛

19.اللمعة الدمشقیة؛

20.المبسوط؛

یعة؛ 21.مختلف الشیعة فی أحکام الشر

22.المعتبر فی شرح المختصر؛

23.المقنعة؛

24.منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛

25.النهایة؛

26.نهایة االحکام فی معرفة االحکام.

آثار متأثر از فوائد القواعد
آث���ار ماندگ���ار شهیدین، یعنی شهی���د اول و شهید ثانی ق���دس سرهما، 
هم���اره مستن���د آرا و اق���وال  علم���ا و فقهای ب���زرگ بوده و هس���ت و فوائد 
القواع���د نیز از این قاعده مستثنا نب���وده و نیست ،که در ذیل برای نمونه 

بدان اشاره می کنیم:

کت���اب مدارک  ک���ه متأث���ر از فوائ���د القواع���د است،  کتابهای���ی  از جمل���ه 
االحکام فی شرح شرائع االسالم، تألیف فقیه محقق، عالم بزرگوار مرحوم 
سیدمحمدب���ن عل���ی موس���وی عاملی، مشه���ور و معروف ب���ه »صاحب 
که در جای جای آن، این تأثر مشهود است؛ برای نمونه  م���دارک« است 
در مبح���ث زک���ات غ���الت می نویسد:»وبذلک قطع ج���دی قدس سره 
ف���ی فوائد القواعد؛ فانه اعت���رف بأنه الدلیل عل���ی استثناء المؤن سوی 

الشهرة، وقال: اّن اثبات الحکم الشرعی بمجرد الشهرة مجازفة«.21

شیوه شرح
که پیشتر اشاره شد، مشکالت را  در این شرح، مرحوم شهید همان گونه 
که مرحوم عالم���ه با تعبیر »فیه اشکال«  گش���وده و برای مثال در مواردی 
کرده است، وجه اشکال یا ضعف را بازگفته است  به مسئله ای اشکال 
کوتاه و ب���ا تعبیر »جید« و ی���ا »قوی«،  و ی���ا سخ���ن عالمه را ب���ا تعلیق���ه ای 
گاهی وجه بطالن را بیان فرموده و در  تحسی���ن و یا تقویت نموده است. 

گاهی از چن���د نمونه دیگر، ر.ک ب���ه: ج 1، ص 35، ج 5،  21. م���دارک االحک���ام؛ ج 5، ص 142. ب���رای آ
صص 30، 58، 61، 81 و 386، ج 6، ص 265.
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غی���ره لک���ل حمامة ش���اٌة، واالقرب أنه الش���یء فی الواحدة م���ع الرجوع« 
می فرماید:»ق���وٌی - لوقلنا بالسابق29 - لئال یتساوی حالَة العود وعدمه، 
والّن م���ورد الحکم الحم���ام وهو جمع ان لم نجعل���ه اسم جنس بحیث 

یشمل الواحدة«.30

ک���ه فرموده: »ولو أغل���ق بابًا علی  در صفح���ه 433، ذی���ل عبارت عالمه 
بی���ٍض، فان أرسله���ا سلیمة فالضم���ان واالضمن  حم���ام الح���رم وفراٍخ و
 

ُ
المح���رم الحمام���ة بش���اٍة والف���رخ بحم���ل، والبیض���ة بدره���م؛ والُمحّل

الحمام���ة بدرهم، والف���رخ بنصفه والبیضة بربعه، وقی���ل: یضمن بنفس 
کالرم���ی«، می نویسد:»هذا القول  یحمل عل���ی جهل الح���ال  االغ���الٍق و
عل���ی اطالق���ه ضعی���ف، وحمله عل���ی جهل الح���ال بعی���د؛ الّن االقوال 

تحمل وانما تحمل النصوص للجمع أو غیره«.31 ال

تحقیق و چاپ و نشر فوائد القواعد برای نخستین بار
که  ک���ار تحقیق و تصحیح مت���ون کهن و احیای آثار سلف، بین اثری  در 
قرار است برای نخستین بار، آن هم با چند نسخۀ معدود خطی و احیانًا 
که بارها چاپ شده  گرفته با اث���ری  کمی���اب و غبار غربت  دشوارخ���ان و 
کرده اند و فقط با افزودن چند  ی آن را چاپ  و چه بس���ا ناشران بی شمار
یج چند روای���ت و ارجاع به  پانوش���ت و چند سطر مقدم���ۀ بی رمق و تخر
کتاب با فهرست هایی غیرفنی  مناب���ع دست چندم و چاق و چله کردن 
کرده اند! فرق بسیار است.  کتاب  و بی خاصیت چندباره آن را وارد بازار 
کم نیست. کاسب کارانه  کارهای  متأسفان���ه در بازار چاپ و نشر ،از این 

والعاقل یکفیه االشارة!

کنون  که تا  گرانسنگ شهید ثان���ی است  ام���ا فوائد القواع���د از جمله آثار 
که اشاره شد،  چ���اپ نشده بود؛ نه سنگی و نه غیر سنگی؛ و همان طور 
کتابخانه ای چند  فق���ط چند نسخه نادر خطی از آن سال ه���ا در زوایای 
،غبار غربت می خورد و افتخار تصحیح و احیای آن به دست بی مقدار 
این بی بضاعت بدینگونه بود که سال ها قبل، دوست گرانمایه و محقق 
که با تالش���ی بی وقفه و  ی  فرزان���ه و ارجمن���دم جناب آقای رض���ا مختار
ستودن���ی کمر همت به احیای آث���ار شهیدین بسته است، تحقیق فوائد 
ین خدمت  کمتر القواع���د را به اینجانب پیشنهاد نمود و بن���ده هم این 
ی بس بزرگ با جان و دل  ب���ه آستان آن شهید بزرگوار را به عنوان افتخار
که البته پی���ش از آن نیز بر حسب امتثال در تصحیح و تحقیق  پذیرفت���م 
ی داشته ام.  برخی دیگر از آثار و رساله های شهید ثانی، با ایشان همکار

شکراهلل مساعیه.

ک���ار استنس���اخ آن را همزمان ب���ا چهار نسخه  ک���ار و بی فتور،  در ابت���دای 
خطی شروع کردم؛ بدین ترتیب: نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
کتابخانه ب���زرگ آیت اهلل العظمی  اسالمی، شم���اره 1307؛ نسخه خطی 

که در متن آمده است. 29. مراد، عبارت »ولو نفّر الحمام ...« است 
30. همان، ص 432.
31. همان، ص 433.

کاالرسال اذا لم یبح، والصوم، ولما یجتمع فیه الجزء أو  فیه نف���ع وغیره 
کما ل���و وقع من المحرم فی الحرم، ومقتض���اه أنه الیجب الفداء  القیم���ة 
هلل تعالی سوی ما یجب للمالک، وهو باطالقه مناف للقواعد المستقرة 
کان. وکما تقتضی  کی���ف  المقتضیة لضم���ان االموال بالمثل أو القیمة 
ید م���ن المطلوب، قد تقتضی  الح���ال فی ه���ذه المسألة ضمان ما هو أز
ضم���ان ما هو أقل، لکن المصنف قد قط���ع بضمان النقص واستشکل 
ضمان الزائد، وارتکاب هذه االمور المخالفة لالصل المتفق علیه لیس 
یر  علی���ه دلیل صالح، واالق���وی ما اختاره المصنف ف���ی التذکرة والتحر
وفیم���ا سبق من أن فداء المملوک هلل تعالی، وعلیه القیمة للمالک النه 
ق���د اجتمع فی الصید المذکور حقان هلل تعالی باعتبار االحرام أو الحرم، 
ولآلدم���ی باعتبار الملک، واالصل عدم التداخل، فحینئذ ینزل الجانی 
یجب  کمی���ة وکیفیه، و ک���ل موضع یلزم���ه الضمان  منزل���ة الغاصب فی 
ک���ان دااًل ونحوه ضمن  علی���ه، م���ا نص الشارع علی���ه هنا هلل تعال���ی. ولو 

الفداء هلل تعالی خاصة«.26

تبیین وجه قرب
کتاب حج و در تبیین وجه قرب در عبارت »ولو استودع صیدًا محاًل  در 
 ، ر المالک، فان تعذر فإلی ثقٍة ُمِحّلٍ

ّ
کم ان تعذ ثّم احرم، سلمه الی الحا

ر فاشکال أقربه االرسال والضمان«، می نویسد:»وجه القرب أن 
ّ

ف���ان تعذ
فیه جمعًا بین حق اهلل تعالی باالرسال، وحق االدمی بالضمان«.27

تبیین وجه نظر
ک���ه فرموده: »وف���ی النذر  در بح���ث زک���ات م���ال و در تبیین ق���ول عالمه 
المش���روط نظُر«، وجه نظر را بدینگونه شرح داده است: »وجه النظر وقوع 
الن���ذر صحیح���ًا المانع م���ن التصرف فی���ه حیث یستلزم بط���الن النذر، 
یانه ف���ی الحول مع صحة الن���ذر المحال ومن عدم  فیل���زم من فرض جر
ثر  تحقق الشرط الموجب لصرفه فی النذر وصحته انما یستلزم ترتب اال
المترت���ب علیه شرعًا، وهو وجوب صرفه فی الوج���ه المنذور علی تقدیر 
حص���ول الشرط المطلق���ًا وحینئذ فاستلزامه المح���ال ممنوع، فلو فرض 
کالتالف  کان قدر الواج���ب من الزکاة  تم���ام الحول قبل حصول الشرط 
کنظائ���ره فیبطل النذر فی���ه کما یسقط  م���ن الم���ال قبله، وهو غی���ر قادح 
الح���ج لوتلف ماله او ما یسقط االستطاعة قبل التلبس، لکن هنا یصح 

فی الباقی«.28

تضعیف و تقویت
گاهی  گاهی قول عالم���ه را تقویت و  چنان ک���ه پیشتر اشاره ش���د، شهید 
کتاب  کرده را تضعیف می نماید؛ در  که از دیگری نقل  گفتۀ او و یا قولی 
که فرموده: »ولو نفّر الحماَم فعاد فدُم شاٍة،  حج و در تقوی���ت قول عالمه 
ک���ل حمامة ش���اٌة، ولو ع���اد البعُض فعنه ش���اة، وعن  وان ل���م یع���د فعن 

26. همان، ص 437 - 438.
27. همان، ص 435.

28. همان، ص 235. نیز: همان، ص 505.
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کتابخانه شخصی  مرعش���ی قدس سره به شماره 4242؛ نسخ���ه خطی 
کتابخانه  شهی���د بزرگوار محمدعل���ی قاضی طباطبائی و نسخ���ه خطی 

مرکزی دانشگاه اصفهان به شماره 16917/2.

برگرفت  که چند دفتر را در پس از استنساخ از روی چهار نسخه یادشده 
یف و  ی���ج اق���وال و آراء و احادیث شر کار تخر و ب���ه 727 صفح���ه رسید، 
ک���ردم و بیشتر  ش���رح معانی برخ���ی لغات را - البته پ���س از فترتی - آغاز 
کشید و  در فرصت ه���ای تعطیل. شاید به همین سبب چند سال طول 
سرانج���ام این اثر ماندگار شهید، برای نخستی���ن بار به حله طبع آراسته 
ش���د. امید آنکه در الیوم الینفع مال والبن���ون از سر لطف و تفضل الهی، 

اندک توشه ای به شمار آید. آمین.

منابع

کوشش  یاض العلماء وحیاض الفضال؛ به  1.افندی اصفهان���ی، میرزا عبداهلل؛ ر
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، 1401 ق. سیداحمد حسینی، قم: 

ین؛ تحقی���ق سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم:  2.بحران���ی، یوسف؛ لؤلؤة البحر
مؤسسه آل البیت، بی تا.

بی���روت:  ال���ی تصانی���ف الشیع���ة؛ چ 2،  یع���ة  آقاب���زرگ؛ الذر 3.تهران���ی، شی���خ 
داراالضواء، 1406 ق، 1986 م.
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