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  مقدمة املركز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
  

 ابـــن إدريـــس احللـــي للدراســـات    (مركـــز يـــسر
 مـن سلـسلة    ثانيـة  أن يقدم لقرائه احللقة ال     )الفقهية
 بالدراسـة   تصدر كل ثالثـة أشـهر، تتنـاول      تحلقا

  .والبحث ما يهم املتفقهني واملشتغلني بالفقه

ــاً     يـــــرتبط بأحـــــد رواد  وحتمـــــل هـــــذه الدراســـــة عنوانـــ
الفقه من علماء اإلماميـة، وهـو الـشيخ ابـن اجلنيـد           

  .الشيخ عالء السعيدي، بقلم اإلسكايف

خــــــــالل الفتــــــــرة  ونــــــــشري إىل أن املركــــــــز قــــــــد أصــــــــدر    
ــية ثالثــــــة  ــاملاضــــ ــات ( ضــــــمن سلــــــسلة  ب كتــــ دراســــ

يف فقـــــه الــــــسالمة  (ا بعنــــــوان ، كـــــان أحـــــده  )فقهيــــــة
م الـــشيخ حـــسني بقلـــ)  التـــدخني منوذجـــاً–الـــصحية 
 تطبيقــــــــــات –الــــــــــدليل الفقهـــــــــي  (ا  وثانيهـــــــــ اخلـــــــــشن، 

بقلـــــــم الـــــــسيد  ) فقهيـــــــة ملـــــــصطلحات أصـــــــول الفقـــــــه  
النظــــام الــــشرعي ألمنــــاط (، وثالثهــــا حممــــد احلــــسيين

 املــسيار، الــصداقة، الــزواج بنيــة    –واج الــسائدة الــز



  . بقلم السيد عقيل الشامي)الطالق، املتعة

ــا أصـــــــــدر أربعـــــــــة إصـــــــــدارات مـــــــــن     ــر (كمـــــــ التقريـــــــ
 أن يكــون موضــع رضــا البــاحثني    آملــني ). الفقهــي

  .واملشتغلني واملهتمني بالشأن الفقهي والقانوين
  

  مركز ابن إدريس احللي
  يةللدراسات الفقه              
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احلمــــــد هللا رب العــــــاملني، والــــــصالة والــــــسالم علــــــى     
خــامت األنبيــاء واملرســلني حممــد بــن عبــد اهللا، وعلــى آلــه       

  .الطيبني الطاهرين، وصحبه املنتجبني
الكتابـــــة عـــــن الـــــشيخ حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن  إن حماولـــــة 

ــا الكـــثري مـــن الـــصعوبات الـــيت      اإلســـكايفاجلنيـــد تكتنفهـ
،  وحتول بينـه وبـني إكمـال مهمتـه    ،بتاثبط مهة الك قد ت 
   :ومنها
املعلومات عنه مـن الناحيـة الشخـصية، فيمـا            شح -

  .يتعلق حبياته، وسريه العلمي
 والبحــــث املـــصادر الــــيت تناولتـــه بالدراســـة    انعـــدام  -

بالــــــشكل الــــــذي يعطــــــي صــــــورة ولــــــو قريبــــــة عــــــن كيفيــــــة    
   .تعاطيه مع الشأن الفقهي

ــ فقــــــدان مجيــــــع -  ،ات الــــــيت جــــــادت بــــــه يراعــــــه املؤلفــــ
  .رغم كثرا، وتنوع موضوعاا

ــاً عـــــن بـــــذل    ذلـــــك ال ينبغـــــي أن يـــــشكل ولكـــــن  عائقـــ
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ممكـــــــــن مـــــــــن  وحماولـــــــــة الوصـــــــــول إىل أكـــــــــرب قـــــــــدر اجلهـــــــــد
علومــــــــــات عــــــــــن حياتــــــــــه، وعــــــــــن طريقتــــــــــه اخلاصــــــــــة يف    امل

، مبــــا يــــسلط بعــــض الــــضوء   اســــتنباط األحكــــام الــــشرعية 
  .ماميعلى دوره التأسيسي بالنسبة للفقه اإل

ولـــذلك فقـــد حاولـــت مجـــع املعلومـــات املتـــوفرة عـــن     
حملـــة عنـــه ســريته يف كتـــب الرجـــال والتــراجم إلعطـــاء   

مكننــــا مــــن التعــــرف عليــــه   ت -مــــن الناحيــــة الشخــــصية   -
  .بصورة أكثر وضوحاً

ه الفقهيــة مــن خــالل املــصادر     ئــ مث قمــت بدراســة آرا  
الــــــــــــيت اعتنــــــــــــت بنقلــــــــــــها وعرضــــــــــــها، ولــــــــــــو بنحــــــــــــو مــــــــــــن    

خمتلـف  (االختصار والتصرف، ولعل مـن أمههـا كتـاب     
للعالمــة احللــي، ومــن ثَــم   ) الــشيعة يف أحكــام الــشريعة 

راء آفقــــــــد اعتمــــــــدت عليــــــــه بــــــــشكل رئيــــــــسي يف عــــــــرض   
الــــــــــشيخ ابــــــــــن اجلنيــــــــــد، باإلضــــــــــافة إىل بعــــــــــض املــــــــــصادر      

للـــــــسيد املرتــــــــضى،  ) النتـــــــصار ا: (األخـــــــرى مـــــــن قبيـــــــل   
للـــــشيخ ابـــــن ) الـــــسرائر احلـــــاوي لتحريـــــر الفتـــــاوي(و

للمحقــق ) املعتــرب يف شــرح املختــصر(إدريــس احللــي، و
  .احللي

وحاولـــــــت مـــــــن خـــــــالل الرجـــــــوع إىل هـــــــذه املـــــــصادر     
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ــتنباط     استكـــــــــــــشاف منهجـــــــــــــه الفقهـــــــــــــي اخلـــــــــــــاص يف اســـــــــــ
األحكــــام الــــشرعية مــــن أدلتــــها املعتــــربة، وحتديــــد بعــــض   

  .تتميز ا طريقته يف االستنباطاخلصائص اليت 
  .ويف اخلتام آمل أن أكون قد وفقت يف عملي هذا

  ..واهللا من وراء القصد 
  
  
  عالء عبد علي السعيدي           

  )ع( السيدة زينب –دمشق 
  هـ ١٤٢٩ صفر ٢٣السبت 

   م١/٣/٢٠٠٨املوافق              
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  : اسمه ونسبه

هــــو حممــــد بــــن أمحــــد بــــن اجلنيــــد البغــــدادي أبــــو علــــي  
  .الكاتب اإلسكايف

، ناحيــة ببغــداد  )إســكاف(ولقبــه اإلســكايف نــسبة إىل  
. )١(علـــــى صـــــوب النـــــهروان، وهـــــي مـــــن ســـــواد العـــــراق       

، ألـــــــم كـــــــانوا  )إســـــــكاف بـــــــين اجلنيـــــــد (وتـــــــسمى أيـــــــضاً 
، فعـــــــــرف املوضـــــــــع ـــــــــم، وهـــــــــو   رؤســـــــــاء هـــــــــذِه الناحيـــــــــة 

مــــــــن نــــــــواحي النــــــــهروان بــــــــني بغــــــــداد ) إســــــــكاف العليــــــــا(
  .)٢(وواسط من اجلانب الشرقي

هــي ) إســكاف(وذكــر الــشيخ ابــن إدريــس احللــي أن  
 اجلنيـــــد متقـــــدموها   وأن بـــــين،نفـــــس مدينـــــة النـــــهروانات 

قــدمياً مــن أيـــام كــسرى، وحــني ملـــك املــسلمون العـــراق      
مـــــــر علـــــــى تقـــــــدم  يف أيـــــــام عمـــــــر بـــــــن اخلطـــــــاب أقـــــــرهم ع 

  . )٣(املواضع
                                                 

 . ١٤٩، ص١السمعاين، األنساب، ج )١(
  . ١٨١، ص١ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج )٢(
  . ٤٣٠، ص١ابن إدريس، السرائر، ج )٣(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية
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ويلقــــب أيـــــضاً بالكاتـــــب، وعــــن الـــــسيد اخلونـــــساري   
ن ذلـــــــك مــــــــن جهـــــــة مهارتــــــــه يف حـــــــسن اإلمــــــــالء وفــــــــن    أ

اإلنــــشاء، حيــــث إن االصــــطالح قــــد اســــتقر مــــن القــــدمي     
علـــــــــــى التعـــــــــــبري عـــــــــــن صـــــــــــاحب هـــــــــــذِه الـــــــــــصناعة ـــــــــــذه       

ــاً بعنـــــوان      . )١(اللفظـــــة ولعـــــل ممـــــا يؤيـــــد ذلـــــك أن لـــــه كتابـــ
  ).علم الكتابةعلَم النجابة يف (

هــــذا، ومل أمتكــــن مــــن خــــالل املــــصادر الــــيت رجعــــت    
ــا مــــــــن الوقــــــــوف علــــــــى تــــــــأريخ والدة الــــــــشيخ ابــــــــن       إليهــــــ

  . اجلنيد، أو نشأته األوىل، وبداياته العلمية
ولكنـــه علـــى كـــل حـــال البـــد أن يكـــون مولـــوداً قبـــل      

ــا يــــــسمح لــــــه بــــــأن يكــــــون      ه ٣١٠عــــــام  بعــــــدة ســــــنني، مبــــ
 زيـــادة الــــدهقان،  مـــؤهالً لتحمـــل الروايـــة عـــن محيـــد بـــن      

  . )٢(الذي ذكر النجاشي أنه تويف يف تلك السنة
، فقــــــد ورد يف  ه٣٤٠واملؤكــــــد أنــــــه كــــــان حيــــــاً عــــــام  

ــالة  ــاع (رسـ ــرمي الفقـ للـــشيخ الطوســـي تـــصريح ابـــن    ) حتـ
  بــــن احلـــسني حممـــد بــــن احلـــسني   اجلنيـــد بـــسماعه مــــن أيب  

ثـنني لليلــتني  ا يتعلـق بتحــرمي الفقـاع يف يــوم اإل  أمحـد فيمــ 
  . )٣(ادى األوىل سنة أربعني وثالمثائةخلتا من مج

                                                 
  . ١٤٢، ص٦اخلونساري، روضات اجلنات، ج )١(
  . ١٣٢/٣٣٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ٢٦٠ –٢٥٩، ص)حترمي الفقاع(سي، رسالة الطو )٣(
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  : مشايخه والراوون عنه
مل يـــرد يف املـــصادر الـــيت ترمجــــت للـــشيخ ابـــن اجلنيــــد      
ذكــــــر ألســــــاتذته الــــــذين أخــــــذ عنــــــهم، وتالمذتــــــه الــــــذين      
ــا أمكـــن الوقـــوف علـــى الـــبعض منـــهم       أخـــذوا عنـــه، وإمنـ
مــن خــالل مالحظــة طــرق الــشيخ الطوســي والنجاشــي   

  . الكتب واألصولإىل بعض الرواة ومؤلفي 
ومن الشيوخ الذين وجدنا الشيخ ابـن اجلنيـد ينقـل           

  : عنهم
 أمحد بن حممد بن أمحـد بـن طلحـة الكـويف، أبـو           -١
  : يماهللا العاص عبد

وهــو مــن مــشايخ الكلــيين، قــال الــشيخ الطوســي يف   
. )١( ســــــامل اجلنبــــــة،كــــــان ثقــــــة يف احلــــــديث): الفهرســــــت(

ديث، سـاملاً،  كـان ثقـة يف احلـ   : وقال النجاشي يف رجاله  
  . )٢(خرياً

ابن اجلنيـد بروايتـه عنـه،       من الشيخ   وفيهما تصريح   
وذلـــــــك يف ترمجـــــــة إمساعيـــــــل بـــــــن حممـــــــد بـــــــن إمساعيـــــــل    

صـــــرح الـــــشيخ عنـــــد ترمجتـــــه للعاصـــــمي  و. )٣(املخزومـــــي
                                                 

 . ٦٧/٨٥الطوسي، الفهرست، ص )١(
  . ٩٣/٢٣٢النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
النجاشـــــي، رجـــــال النجاشـــــي،  . ٣٠/٣٥الطوســـــي، الفهرســـــت، ص )٣(

 . ٣٠/٦٧ص
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ــي ــرِو عــــن واحــــد مــــن األئمــــة    فــ ) علــــيهم الــــسالم (من مل يــ
  . )١(من رجاله برواية ابن اجلنيد عنه

اد، أبــو القاســم الــدهقان   محيــد بــن زيــاد بــن محــ -٢
  : الكويف

 وصـــفه الـــشيخ يف ،وهـــو أيـــضاً مـــن مـــشايخ الكلـــيين  
ــامل جليــــــــــــــل، واســــــــــــــع العلــــــــــــــم، كــــــــــــــثري       رجالــــــــــــــه بأنــــــــــــــه عــــــــــــ

كـان ثقـة، واقفـاً، وجهـاً       : وقـال النجاشـي   . )٢(التصانيف
  . )٣(فيهم

ــال (وقـــــد ورد يف ترمجـــــة احلـــــسن بـــــن أيـــــوب يف    رجـــ
ــي  بـــن تـــصريح ابـــن اجلنيـــد بالروايـــة عـــن محيـــد    ) النجاشـ

زيـــــــــــاد، وذلـــــــــــك يف طريـــــــــــق النجاشـــــــــــي إىل احلـــــــــــسن بـــــــــــن  
  . )٤(أيوب
 عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس، أبو القاسم           -٣

  : املوصلي
أورده الشيخ يف رجاله فـيمن مل يـرو عـن واحـد مـن        

، ونقــل عــن شــيخه هــارون بــن     )علــيهم الــسالم (األئمــة 
                                                 

 . ٤١٦/٦٠١٦الطوسي، رجال الطوسي، ص) ١(
 . ٤٢١/٦٠٨١ص. ن.  م)٢(
  . ١٣٢/٣٣٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٣(
  . ٥١/١١٣ص. ن. م )٤(
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  . )١(موسى التلعكربي أنه كان ثقة

نيـــــــــد عنـــــــــه يف عـــــــــدة ذكـــــــــر النجاشـــــــــي روايـــــــــة ابـــــــــن اجل
ــها  ، وترمجــــة )٢( ترمجــــة حــــارث بــــن عمــــران   :مواضــــع، منــ
  . )٤(، وترمجة زكريا بن حيىي)٣(حنان بن سدير

  : حممد بن علي بن معمر، أبو احلسني الكويف-٤
وهو ممن مل يرد فيهم جرح وال تعديل، فقـد تـرجم           
لـه الـشيخ يف رجالـه فـيمن مل يـرِو عـن واحـد مـن األئمــة         

ــ)علـــــيهم الـــــسالم ( مســـــع منـــــه التلعكـــــربي ســـــنة   : ال، وقـــ
ومل يتـرجم   . )٥(تسع وعشرين وثالمثائة، وله منه إجـازة      

لــــه النجاشــــي، ولكنــــه ذكــــر روايــــة ابــــن اجلنيــــد عنــــه عنــــد  
  . )٦(بيانه لطريقه إىل كتاب صبيح الصائغ

 حممد بن علي، أبو جعفر الشلمغاين، املعروف        -٥
  : بابن أيب العزاقر

وروايــــات، لــــه كتــــب  ): الفهرســــت(قــــال الــــشيخ يف  
وكــان مــستقيم الطريقــة، مث تغــري وظهــرت منــه مقــاالت 

                                                 
 . ٤٣١/٦١٨٤الطوسي، رجال الطوسي، ص )١(
 . ١٣٩/٣٦٢النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ١٤٦/٣٧٨ص. ن. م )٣(
 . ١٧٣/٤٥٥ص. ن. م )٤(
 .٤٤٢/٦٣١٠الطوسي، رجال الطوسي، ص )٥(
 . ٢٠٢/٥٤١النجاشي، رجال النجاشي، ص )٦(
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منكــــــــــــــــرة، إىل أن أخــــــــــــــــذه الــــــــــــــــسلطان فقتلــــــــــــــــه، وصــــــــــــــــلبه   
  .)١(ببغداد

كــان متقــدماً يف أصــحابنا،   ): رجــال النجاشــي (ويف 
فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح علـى تـرك         
املـــذهب والـــدخول يف املـــذاهب الرديـــة، حـــىت خرجـــت     

. )٢(ه الـــــــــسلطان وقتلـــــــــه وصـــــــــلبهفيـــــــــه توقيعـــــــــات، فأخـــــــــذ
  . ه ٣٢٣وذلك يف سنة 

مـا يـدل علـى    ) الغيبـة (وقد ذكر الشيخ الطوسـي يف     
وذكـــــر أبـــــو  «: روايـــــة ابـــــن اجلنيـــــد عـــــن الـــــشلمغاين، قـــــال   

قـــــال يل أبـــــو علـــــي بـــــن  : حممـــــد هـــــارون بـــــن موســـــى قـــــال  
مـا  : قال يل أبو جعفر حممد بن علي الشلمغاين        : اجلنيد

ــ     ــا مـــع أيب القاســـم احلـــسني بـ ن روح يف هـــذا األمـــر  دخلنـ
إال وحنـن نعلـم فيمـا دخلنـا فيــه، لقـد كنـا نتـهارش علــى        

  . )٣(»هذا األمر كما تتهارش الكالب على اجليف
  :  أبو عثمان بن عثمان بن أمحد الذهيب-٦

ومل أعثر له على ترمجة فيما بـني يـدي مـن املـصادر،        
والظــــــــاهر أنــــــــه مــــــــن رواة العامــــــــة، فقــــــــد ورد يف رســــــــالة      

                                                 
  . ٤١٤/٦٢٨ -٤١٣الطوسي، الفهرست، ص )١(
 . ٣٧٨/١٠٢٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ٣٩٢/٣٦١ -٣٩١الطوسي، الغيبة، ص )٣(
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للـشيخ الطوسـي عنـد ذكـر مجاعـة كـثرية        ) حترمي الفقـاع  (
منـــــهم مـــــن «: ممـــــن كـــــان يكـــــره الفقـــــاع مـــــن العامـــــة، قـــــال 

أخربين الـشيخ أبـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن النعمـان          
أخربنــا أبــو علــي حممــد بــن  : واحلــسني بــن عبيــد اهللا قــاال 

أخــــربين أبــــو عثمــــان بــــن عثمــــان بــــن أمحــــد       : اجلنيــــد قــــال 
امل، عـن الـساباطي   حـدثين أبـو بكـر بـن سـ     : الـذهيب قـال  

حــدثين أمحــد بــن إبــراهيم الرومــي قــال صــاحل بــن     : قــال
 أنـــــــــه كـــــــــان يكـــــــــره  :إدريـــــــــس، عـــــــــن عبـــــــــد اهللا األشـــــــــجعي 

  .)١(»الفقاع
ــو العبــــاس    -٧ ــد، أبــ ــد بــــن احلــــسني بــــن أمحــ  حممــ

  : العلوي
 ممــــن مل أعثــــر لــــه علــــى ترمجــــة، ولكنــــه   - أيــــضاً –وهــــو 

ــالة      ــا ســـيأيت، ففـــي رسـ ــاع (زيـــدي املـــذهب ملـ ــرمي الفقـ  )حتـ
وأخربنــــا مجاعــــة عــــن أيب علــــي حممــــد «: للـــشيخ الطوســــي 

أخـــربين أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن احلـــسني       : بـــن اجلنيـــد قـــال  
مسعــــت جــــدي أبــــا   : بــــن أمحــــد بــــن عبــــد اهللا احلــــسن قــــال     

إنــه جــرى بينــه وبــني أهلــه خــوض يف أمــر    : القاســم يقــول 
الفقاع وحترميه، فرضينا باحلسن بن حيـىي بـن احلـسن بـن          

علـــــــيهم (ثرية عـــــــن أهـــــــل البيـــــــت  زيـــــــد، فروانـــــــا أخبـــــــاراً كـــــــ 
                                                 

  . ٢٥٩، ص)حترمي الفقاع(الطوسي، رسالة  )١(
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يف حترميه، فإن جده أبا القاسـم كـان ينـهى عنـه،           ) السالم
  . ويذكر أنه لقي من شيوخه يفعل مثل هذا وحيرمه

ثــــنني ليلــــتني ال ابــــن اجلنيــــد حــــدثين بــــذلك يــــوم اإلقــــ
خلتــــا مــــن مجــــادى األوىل ســــنة أربعــــني وثالمثائــــة، وهــــذا  

فيـــه شـــيخ مـــن العلويـــة يـــذهب مـــذهب الزيديـــة، ويـــوايل    
  . )١(»ويعادي فيه

  : وأما الراوون عنه، فمنهم
 حممــــد بــــن حممــــد بــــن النعمــــان، أبــــو عبــــد اهللا  -١

  ): ه ٤١٣ ت( وبابن املعلم ،املعروف باملفيد
مــــــن جلّــــــة متكلمــــــي ): الفهرســــــت(قــــــال الــــــشيخ يف 

اإلمامية، انتهت رئاسة اإلمامية يف وقته إليه يف العلـم،           
 فقيهــــاً متقــــدماً  وكــــان مقــــدماً يف صــــناعة الكــــالم، وكــــان  

فيـــــــــــــــــه، حــــــــــــــــــسن اخلــــــــــــــــــاطر، دقيـــــــــــــــــق الفطنــــــــــــــــــة، حاضــــــــــــــــــر   
وقــال النجاشــي يف رجالــه بعــد أن ســاق  . )٢(...اجلــواب

ــتاذنا رضــــــي اهللا عنــــــه،    : نــــــسبه إىل قحطــــــان  شــــــيخنا وأســــ
فــــــــــــضله أشــــــــــــهر مــــــــــــن أن يوصــــــــــــف يف الفقــــــــــــه والكــــــــــــالم  

  . )٣(والرواية والثقة والعلم
                                                 

  . ٢٦٠ - ٢٥٩ص، )حترمي الفقاع(طوسي، رسالة ال )١(
  . ٤٤٥/٧١١ -٤٤٤الطوسي، الفهرست، ص )٢(
 . ٣٩٩/١٠٦٧النجاشي، رجال النجاشي، ص )٣(
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 أمحــد بــن عبــد الواحــد البــزاز، املعــروف بــابن       -٢
  ): ه ٤٢٣ت ( وبابن احلاشر ،نعبدو

أورده الــــــشيخ يف رجالــــــه فــــــيمن مل يــــــرِو عــــــن واحــــــد  
، ووصـــــــــفه بأنـــــــــه كـــــــــثري  )علـــــــــيهم الـــــــــسالم (مـــــــــن األئمـــــــــة 

 –ومل يـــزد النجاشـــي علـــى القـــول  . )١(الـــسماع والروايـــة
، ومل )٢( شــــــيخنا املعـــــروف بـــــابن عبــــــدون  -بعـــــد عنونتـــــه   

ولكــــــن املعــــــروف أنــــــه ثقــــــة، ألنــــــه مــــــن مــــــشايخ     . يوثقــــــاه
ي املعــــروف عنــــه أنــــه ال يــــروي إال عــــن ثقــــة أو   النجاشــــ

  . بواسطة ثقة
يــــة الــــشيخ ابرو) الفهرســــت(وقــــد صــــرح الــــشيخ يف 

، تـــهاملفيـــد وابـــن عبـــدون عـــن الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد يف ترمج 
حيــــث قــــال أخربنــــا عنــــه الــــشيخ أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن     

  . )٣()رمحهما اهللا( وأمحد بن عبدون ،حممد بن النعمان
 اهللا بـن إبـراهيم، أبـو عبـد اهللا          احلسني بن عبيـد    -٣

  ):ه ٤١١ ت(الغضائري 
ذكــره الــشيخ يف رجالــه فــيمن مل يــرِو عــن واحــد مــن    

كـــثري الـــسماع، عـــارف : ، وقـــال)علـــيهم الـــسالم(األئمـــة 
                                                 

  . ٤١٤/٥٩٨٨ -٤١٣لطوسي، صالطوسي، رجال ا )١(
 . ٨٧/٢١١النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ٣٩٣/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )٣(
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  . )٢( شيخنا، رمحه اهللا:وقال النجاشي: )١(باألخبار
وقـــــــــد وردت روايتـــــــــه عـــــــــن الـــــــــشيخ ابـــــــــن اجلنيـــــــــد يف     

، ويف  )٣(رث بـن عمـران    يف ترمجـة حـا    ) رجال النجاشي (
  . )٤(ترمجة صبيح الصائغ

 هــارون بــن موســى، أبــو حممــد التلعكــربي     -٤
  ): ه ٣٨٥ ت(

تــرجم لــه الــشيخ يف رجالــه فــيمن مل يــرِو عــن واحــد       
جليـل القـدر، عظـيم    : قائالً) عليهم السالم(من األئمة  

وقـــال . )٥(...املرتلـــة، واســـع الروايـــة، عـــدمي الـــنظري، ثقـــة 
كــــــان وجهــــــاً يف أصــــــحابنا، ثقــــــة،    : النجاشــــــي يف رجالــــــه 

  .)٦(... ال يطعن عليه،معتمداً
ــة(ورد يف كتــــاب و للــــشيخ الطوســــي مــــا يــــدل   ) الغيبــ

 يف علـــــــــى روايـــــــــة التلعكـــــــــربي عـــــــــن الـــــــــشيخ ابـــــــــن اجلنيـــــــــد 
  .، وقد تقدم نصه)٧(عن الشلمغايناحلديث الذي نقله 

                                                 
 . ٤٢٥/٦١١٧الطوسي، رجال الطوسي، ص )١(
 .٦٩/١٦٦النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ١٣٩/٣٦٢ص. ن. م )٣(
 . ٢٠٢/٥٤١ص. ن. م )٤(
 .٤٤٩/٦٣٨٦الطوسي، رجال الطوسي، ص )٥(
 .٤٣٩/١١٨٤ رجال النجاشي، صالنجاشي، )٦(
  . ٣٩١/٣٦١الطوسي، الغيبة، ص )٧(
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  : أقوال العلماء فيه
ــا علــــــى وثاقــــــة الــــــشيخ ابــــــن      اتفقــــــت كلمــــــات علمائنــــ

 ،هم يف ذلـك ن، وجاللة قدره، ومل يتوقف أحد م     اجلنيد
، )املعـــامل(إال الــشيخ حممــد جنــل الــشيخ حـــسن صــاحب      

  . ستأيت اإلشارة إىل ذلكو
كـــان جيـــد  «): الفهرســـت(قـــال الـــشيخ الطوســـي يف  

التــــــصنيف حــــــسنه، إال أنــــــه كــــــان يــــــرى القــــــول بالقيــــــاس  
  . )١(»فترك لذلك كتبه، ومل يعول عليها

وجـــــــه يف أصـــــــحابنا،   «:وقـــــــال النجاشـــــــي يف ترمجتـــــــه  
ومسعـــت بعــــض  ... ثقـــة، جليـــل القــــدر، صـــنف فــــأكثر    

عليـــــه  (شـــــيوخنا يـــــذكر أنـــــه كـــــان عنـــــده مـــــال للـــــصاحب       
، )٢(»وسيف أيضاً، وأنه أوصـى بـه إىل جاريتـه     ) السالم

نـــــه كـــــان يقـــــول  إ: وقـــــال مسعـــــت شـــــيوخنا يقولـــــون عنـــــه 
  .)٣(بالقياس

علــى  ) تنقــيح املقــال (وقــد علــق الــشيخ املامقــاين يف    
عليـــــه (إن وجـــــود مـــــال وســـــيف للحجـــــة «: ولـــــهذلـــــك بق
عليــــــــــه (عنــــــــــده ال يــــــــــدل علــــــــــى أن الــــــــــصاحب   ) الــــــــــسالم

                                                 
 . ٣٩٢/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )١(
 .٣٨٥/١٠٤٧النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ٣٨٨ص. ن. م )٣(
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 ،جعلـــــه أمانـــــة عنـــــده حـــــىت يـــــدل علـــــى وكالتـــــه   ) الـــــسالم
فلعلـــــه أحـــــد األمـــــوال الـــــيت تجلـــــب لـــــه إىل نائبـــــه العـــــام،    
وإن غرضــهم مــن نقلــهم ذلــك أنــه مــا كــان يــرى صــرف   

وأموالـــه، بـــل كـــان يـــرى    ) عليـــه الـــسالم (حقـــوق اإلمـــام  
  .)١(»فيها احلفظ واإليصاء، فلذا حفظ وأوصى

كــان «): خالصــة األقــوال ( يف  احللــيوقــال العالمــة 
شـــــــــــيخ اإلماميـــــــــــة، جيـــــــــــد التـــــــــــصنيف حـــــــــــسنه، وجـــــــــــه يف   

. )٢(»...أصــــــحابنا، ثقــــــة، جليــــــل القــــــدر، صــــــنف فــــــأكثر     
  . )٣()إيضاح االشتباه(وحنوه يف 

عـن  ) منتـهى املقـال   (ولكن نقـل الـشيخ أبـو علـي يف           
 الــــشيخ حــــسن بــــن الــــشهيد الثــــاين أنــــه   الــــشيخ حممــــد بــــن 

اســــتغرب توثيــــق العالمــــة لــــه مــــع قولــــه بالقيــــاس الــــذي       
  . )٤(يوجب دخوله يف ربقة الفسق

بأنـــه مـــن ) الفهرســـت(ووصـــفه النـــدمي البغـــدادي يف 
  . )٥(أكابر اإلمامية، قريب العهد

                                                 
  . ٦٧، ص٢املامقاين، تنقيح املقال، ج )١(
 . ٢٤٥العالمة احللي، خالصة األقوال، ص )٢(
  . ٢٩١/٦٧٣ه، صالعالمة احللي، إيضاح االشتبا )٣(
 . ٣١٨/٢٤٣٨، ص٥احلائري، منتهى املقال، ج )٤(
 . ٢٤٢الندمي، الفهرست، ص )٥(
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  : مكانته العلمية
للــشيخ ابــن اجلنيــد مرتلــة علميــة كــبرية بوصــفه أحــد    

إلماميـــــــة يف عــــــصره، والســـــــيما مـــــــع كثـــــــرة  أبــــــرز فقهـــــــاء ا 
 بعـــــد ابـــــن أيب  – وتنـــــوع موضـــــوعاا، إذ يعـــــد   ،مؤلفاتـــــه

 ثـــــــاين مـــــــن فتـــــــق بـــــــاب االجتـــــــهاد بـــــــني  –عقيـــــــل العمـــــــاين 
أصــحابنا، فقــد كــان الفقــه قبلــهما مبنيــاً بــشكل أساســي      

علــــيهم (علــــى ألفــــاظ الروايــــات عــــن أئمــــة أهــــل البيــــت       
ت، دون جهـــــــــد يـــــــــذكر يف اســـــــــتنطاق الروايــــــــــا   ) الـــــــــسالم 

واالســــتفادة مـــــن دالالـــــا اللغويــــة املختلفـــــة مبـــــا يـــــسمح   
للفقيه بالتوسع يف تطبيق احلكـم علـى مـوارد وحـاالت            

  . مل ترد يف ألسنة تلك األدلة
ولكن املالحظ أن مدرسة بغداد قـد أخـذت عمومـاً       
موقفــــــاً ســــــلبياً مــــــن الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد وآرائــــــه الفقهيــــــة،  

مــع أــم قــد   بــسبب مــا أخــذ عليــه مــن العمــل بالقيــاس،      
ويبـــدو هـــذا واضـــحاً . تعرضــوا يف حـــاالت معينـــة آلرائـــه 

لدى الشيخ املفيـد الـذي ألـف كتابـاً يف الـرد عليـه أمسـاه         
، وكتـــب يف )الـــرد علـــى ابـــن اجلنيـــد يف اجتـــهاد الـــرأي (
 مـــا – إن متـــت نـــسبة الكتـــاب إليـــه    -) املـــسائل الـــسروية (

فأمــا كتــاب أيب علــي بــن اجلنيــد فقــد حــشاها   ... «: نــصه
حكــام عمــل فيهــا علــى الظــن، واســتعمل فيهــا مــذهب     بأ
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املخـــالفني مـــن القيـــاس الـــرذل، فخلـــط بـــني املنقـــول عـــن        
  . )١(»وبني ما قاله برأيه) عليهم السالم(األئمة 

وتبعــه يف ذلــك تلميــذه الــسيد املرتــضى الــذي عمــل       
علــى التقليــل مــن األمهيــة العلميــة    ) االنتــصار(يف كتابــه 

 وتوهينــه، كمــا يبــدو ذلــك  د، بــلنيــآلراء الــشيخ ابــن اجل
واضــحاً ملــن يطلــع علــى هــذا الكتــاب، ففــي ســياق رده       
علـــــى رأي الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد بعـــــدم جـــــواز أن يـــــشرط     

ال اعتبـــــــــار بـــــــــابن  «الواقـــــــــف لنفـــــــــسه بيـــــــــع الوقـــــــــف قـــــــــال   
، وعقــب علــى كــالم ابــن اجلنيــد يف مــسألة )٢(»...اجلنيـد 

نيــــد اجلووجــــدت البــــن  «: حكــــم القاضــــي بعلمــــه قــــائالً  
 هذِه املسألة غري حمصل، ألنه مل يكن مـن هـذا     كالماً يف 
 اخلـــــــــصمني لـــــــــدى ح، ويف مـــــــــسألة تـــــــــشا)٣(»...وال إليـــــــــه

احلــاكم، وبــأن املقــدم هــو مــن علــى جهــة الــيمني، حيــث   
احتمـــــل ابـــــن اجلنيـــــد أن يكـــــون املـــــراد هـــــو املـــــدعي، ألن   

:  علـــــــق الـــــــسيد املرتـــــــضى قـــــــائالً - الـــــــيمني مـــــــردودة إليـــــــه
  .)٤(»...وهذا ختليط من ابن اجلنيد«

                                                 
 . ٧٣املفيد، املسائل السروية، ص )١(
 .٤٧/٢٦٤السيد املرتضى، االنتصار، ص )٢(
  . ٤٩٣/٢٧١ص. ن. م )٣(
  . ٤٩٦/٢٧٢ص. ن. م )٤(
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وجتاهـــل الـــشيخ الطوســـي يف مؤلفاتـــه الفقهيـــة علـــى  
ــارة إىل آراء الــــــــــــــــــــشيخ ابــــــــــــــــــــن اجلنيــــــــــــــــــــد      ــا اإلشــــــــــــــــــ كثرــــــــــــــــــ

ــرمي الفقــــاع (واســــتدالالته، إال يف رســــالة   ، حيــــث )حتــ
، وصــرح بتــرك كتــب   )١( مــوارد فقــط ةنقــل عنــه يف ثالثــ  

، ألنـــــه كـــــان يـــــرى  )الفهرســـــت(الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد يف  
ه جيــد التــصنيف  القــول بالقيــاس، رغــم وصــفه إيــاه بأنــ    

  . حسنه
 السبب يف فقدان مـصنفات الـشيخ ابـن          يكونورمبا  

ــا    هـــذا اإلمهـــال الـــذي قوبلـــت بـــه    هـــواجلنيـــد رغـــم كثرـ
  . من قبل أقطاب مدرسة بغداد يف ذلك الوقت

ويرجـــــع الفـــــضل إىل الـــــشيخ ابـــــن إدريـــــس احللـــــي يف   
إعادة االعتبار إىل آراء الـشيخ ابـن اجلنيـد الفقهيـة، فقـد              

) الـــسرائر احلـــاوي لتحريـــر الفتـــاوي   (تابـــه اعـــتىن يف ك
ــبآرا جليـــــل القـــــدر، كـــــبري املرتلـــــة،    «ه، بـــــل وصـــــفه بأنـــــه   ئـــ

، ووصـفه يف مكـان آخـر بأنـه مـن كبـار              )٢(»صنف فأكثر 
  . )٣(فقهاء أصحابنا

واســتمر هــذا املوقــف اإلجيــايب مــن بعــده، إذ نالحــظ  
                                                 

  . ٢٦٥، ومرة يف ص٢٥٩مرتني يف ص  )١(
 . ٤٢٨، ص١ر، جابن إدريس، السرائ )٢(
 . ٢٥٥، ص٢ج. ن. م )٣(
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املعتـــــرب يف شـــــرح (نقـــــل احملقـــــق احللـــــي عنـــــه يف كتـــــاب  
ــصر ــاً الـــــــسبب يف االقتـــــــصار علـــــــى    ، فقـــــــال م)املختـــــ بينـــــ

نــــــــا ؤملــــــــا كــــــــان فقها«: اإلشــــــــارة إىل آراء بعــــــــض العلمــــــــاء
يف الكثــــرة إىل حــــد يتعــــسر ضــــبط  ) رضــــوان اهللا علــــيهم(

عــددهم، ويتعــذر حــصر أقــواهلم، التــساعها وانتــشارها    
وكثرة ما صنفوه، وكانت مع ذلك منحـصرة يف أقـوال        
مجاعــة مــن فــضالء املتــأخرين اجتــزأت بــإيراد كــالم مــن      
اشــتهر فــضله، وعــرف تقدمــه يف نقــل األخبــار، وصــحة  

، واقتــــــــصرت مــــــــن كتــــــــب   االختيــــــــار، وجــــــــودة االعتبــــــــار 
هـــــــــؤالء األفاضـــــــــل علـــــــــى مـــــــــا بـــــــــان يل فيـــــــــه اجتـــــــــهادهم،  

ــادهم، فم     ــامهم، وعليــــــــــه اعتمــــــــ ن مــــــــــوعــــــــــرف بــــــــــه اهتمــــــــ
علــــي : ومــــن أصــــحاب كتــــب الفتــــاوى... اختــــرت نقلــــه

  .)١(»...بن بابويه، وأبو علي بن اجلنيد
وجـــاء مـــن بعـــده تلميـــذه العالمـــة احللـــي الـــذي أكثـــر    

قــــــــشتها، مــــــــن عــــــــرض أقــــــــوال الــــــــشيخ ابــــــــن اجلنيــــــــد ومنا    
، )خمتلف الـشيعة يف أحكـام الـشريعة   (السيما يف كتابـه    

: لــــــه كتــــــب، منــــــها   ... «): إيــــــضاح االشــــــتباه (قــــــال يف 
ــشريعة  ( ــام الــ ــشيعة ألحكــ ــذيب الــ ، وجــــدت خبــــط  )ــ

: الــسيد الــسعيد صــفي الــدين حممــد بــن معــد مــا صــورته   
                                                 

 . ٣٣، ص١احملقق احللي، املعترب، ج )١(
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وقــع إيلَّ مــن هــذا الكتــاب جملــد واحــد، وقــد ذهــب مــن      
 فلـم أر ألحـد   ،مـضمونه أوله أوراق، تصفحته وحملـت    

مـــــن الطائفـــــة كتابـــــاً أجـــــود منـــــه، وال أبلـــــغ، وال أحـــــسن       
عبـــــــــارة، وال أدق معـــــــــىن، وقـــــــــد اســـــــــتوىف فيـــــــــه الفـــــــــروع       
واألصــول، وذكــر اخلــالف يف املــسائل، واســتدل بطــرق   

نعــــــــم اإلماميـــــــة وطــــــــرق خمــــــــالفيهم، وهــــــــذا الكتــــــــاب إذا أُ 
دمي اإلطالــــــة فيــــــه علــــــم صلت معانيــــــه وأُالنظــــــر فيــــــه وحــــــ

موقعـــــه، وحـــــصل بـــــه نفـــــع كـــــثري ال حيـــــصل مـــــن      قـــــدره و
  ). وكتب حممد بن معد املوسوي. (غريه

 إيلَّ مـــــــن كتـــــــب هـــــــذا الـــــــشيخ املعظـــــــم    قـــــــعو: وأقـــــــول
، وهـــــو )األمحـــــدي يف الفقـــــه احملمـــــدي(الــــشأن كتـــــاب  

كتـــــــاب جيـــــــد يـــــــدل علـــــــى فـــــــضل هـــــــذا الرجـــــــل وكمالـــــــه     
وبلوغــــه الغايــــة القــــصوى يف الفقــــه وجــــودة نظــــره، وأنــــا   

خمتلــــف الــــشيعة يف (ه يف كتــــاب ذكـــرت خالفــــه وأقوالــــ 
  .)١(»)أحكام الشريعة

ر بعـــــــض املنتـــــــسبني إىل  ولكـــــــن هـــــــذا مل مينـــــــع أن يتـــــــأث   
 بــــــــاملوقف الـــــــسليب ملدرســــــــة بغـــــــداد مــــــــن   مدرســـــــة احللـــــــة  

ــا نالحــــظ ذلــــك لــــدى الفاضــــل       الــــشيخ ابــــن اجلنيــــد، كمــ
اآليب تلميــذ احملقـــق احللـــي، فقـــد كتـــب يف مقدمـــة كتابـــه  

                                                 
  . ٢٩٢/٦٧٣ –٢٩١العالمة احللي، إيضاح االشتباه، ص )١(
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 اجلنيـــــد إال  وأخللـــــت بـــــذكر ابـــــن  «): كـــــشف الرمـــــوز (
أنــــه كــــان ] الطوســــي[نــــادراً، ملــــا ذكــــر الــــشيخ أبــــو جعفــــر   
  .)١(»يقول بالقياس، فتركت تصانيفه

ــاء بعــــد ذلــــك        واســــتمر املوقــــف اإلجيــــايب بــــني مــــن جــ
مــــــــن علمائنــــــــا، وازداد اعتنــــــــاؤهم بــــــــأقوال الــــــــشيخ ابــــــــن    

 ،اجلنيـــــد وآرائـــــه الفقهيـــــة، كالـــــشهيدين حممـــــد بـــــن مكـــــي     
قـــد علـــق ثانيهمـــا يف وزيــن الـــدين بـــن علـــي العــامليني، ف  

علــى مــا ذهــب إليــه الــسيد املرتــضى      ) مــسالك األفهــام (
مـــن أن الزوجـــة ال تـــورث مـــن ربـــاع   ) االنتـــصار(يف 
 املتوىف شيئاً، بل تعطى بقيمتها من البناء   - أي عقار    –

 والنظـر ... «: واآلالت دون قيمـة العـراض، حيـث قـال    
  مبعلوميـــــة نـــــسبه ال يقـــــدح باإلمجـــــاع،   إىل أن ابـــــن اجلنيـــــد 

معـــارض مبثلـــه يف اجلانـــب اآلخـــر، فإنـــه ال يعلـــم موافـــق  
ــا ذهـــــب إليـــــه مـــــن االحتـــــساب بالقيمـــــة،      للمرتـــــضى فيمـــ
فــضالً عــن مماثــل البــن اجلنيــد العزيــز املثــل يف املتقــدمني   
بــــــــالتحقيق والتــــــــدقيق، يعــــــــرف ذلــــــــك مــــــــن اطلــــــــع علــــــــى  

  . )٢(»كالمه
وأطــــــــراه الــــــــسيد حبــــــــر العلــــــــوم وأشــــــــاد بعلمــــــــه ودقــــــــة 

                                                 
  . ٤٠، ص١الفاضل اآليب، كشف الرموز، ج )١(
  . ١٩٠ –١٨٩ ص١٣الثاين، مسالك األفهام، جالشهيد  )٢(
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) الفوائــد الرجاليــة( يف تــه لــهترمج كتــب عنــدنظــره، فقــد 
ــائالً مـــــــــن أعيـــــــــان الطائفـــــــــة، وأعـــــــــاظم الفرقـــــــــة،    ... «: قـــــــ

وأفاضل قدماء اإلماميـة، وأكثـرهم علمـاً وفقهـاً وأدبـاً،            
ــراً، وأدقهـــــــــــــــم     وأكثـــــــــــــــرهم تـــــــــــــــصنيفاً، وأحـــــــــــــــسنهم حتريـــــــــــــ

  .)١(»...نظراً
تأســـــــيس (وأثـــــــىن عليـــــــه الـــــــسيد حـــــــسن الـــــــصدر يف   

 شـــيخنا األقـــدم   ...«: بقولـــه ) الـــشيعة لعلـــوم اإلســـالم  
وفقيهنــــا األعظــــم حممــــد بــــن أمحــــد بــــن اجلنيــــد أبــــو علــــي         
الكاتب اإلسكايف، كتب يف الفـروع الفقهيـة، وعقـد هلـا          
األبــــــواب، وقــــــسم فيهــــــا املــــــسائل، ومجــــــع بــــــني النظــــــائر،       

  .)٢(»...واستوىف ذلك غاية االستيفاء
وإطـــراء هـــذا العـــدد الكـــبري مـــن العلمـــاء للـــشيخ ابـــن   

أبلغ العبـــــارات وأصـــــرحها يف اجلنيـــــد، ومـــــدحهم إيـــــاه بـــــ 
كـــــشف عـــــن   ي– ممـــــن ذكرنـــــاهم أو مل نـــــذكرهم   –املعـــــىن 

هـا هـذا الـشيخ بـني غـريه مـن          املكانة العظيمـة الـيت يتبوءُ     
فقهـــاء الطائفـــة، باعتبـــاره مـــن املؤســـسني للفقـــه اإلمـــامي    
يف ذلـــــــك العـــــــصر الـــــــذي وضـــــــعت فيـــــــه اللبنـــــــات األوىل     

  . لعلم الفقه التفريعي
                                                 

  . ٢٠٦ – ٢٠٥، ص٢حبر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
  . ٣٠٢الصدر، تأسيس الشيعة، ص )٢(
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  :عصره
 اجلنيـــد يف فتـــرة الـــسيطرة البويهيـــة عـــاش الـــشيخ ابـــن

علــــــى مقاليــــــد الــــــسلطة يف بغــــــداد، خــــــالل فتــــــرة ضــــــعف  
الدولــة العباســـية، وبالتحديـــد يف أيـــام معـــز الدولـــة أمحـــد  
بــــــــــن بويــــــــــه، الــــــــــذي كانــــــــــت للــــــــــشيخ ابــــــــــن اجلنيــــــــــد معــــــــــه     
مكاتبـــــــــات، وقـــــــــد عـــــــــرف عـــــــــن املعـــــــــز اهتمامـــــــــه بـــــــــالعلم    
واألدب، وممــــــــا يـــــــــشري إىل ذلـــــــــك مـــــــــا ذكـــــــــره أبـــــــــو حيـــــــــان  

وعــرف ... «): أخــالق الــوزيرين (حيــدي يف كتابــه  التو
معـــــز الدولـــــة فـــــضلي وأديب، وأكـــــرب قـــــدري وبلـــــغ احلـــــد     

مــــــــرآة (، ووصــــــــفه اليــــــــافعي يف )١(»األقـــــــصى يف أمــــــــري 
] كــــــذا[كــــــان حازمــــــاً سائــــــساً مهيبــــــاً رافــــــضياً   «): اجلنــــــان

  .)٢(»عاملاً
 وتقــــدر هلــــم  ،ومثــــل هــــذِه البيئــــة الــــيت حتتــــضن العلمــــاء   

رتقـــــاء بـــــسوية األمـــــة مـــــن الناحيـــــة     جهـــــودهم يف عمليـــــة اال 
نت الشيخ ابـن اجلنيـد أن يقـدم آثـاراً علميـة           مكَّ - املعرفية

ذلــك متتــاز باإلبــداع واجلــدة مــن ناحيــة النــوع، كمــا مــضى   
يف شــــــــهادة العلمــــــــاء لــــــــه جبــــــــودة التــــــــصنيف، والــــــــوفرة مــــــــن  

  . ناحية الكم، كما سيأيت عند ذكر مؤلفاته الكثرية
                                                 

 . ١٧٤التوحيدي، أخالق الوزيرين، ص )١(
 . ٢٦٩، ص٢اليافعي، مرآة اجلنان، ج )٢(
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ة تمثــــــل عالمــــــة ويف نفــــــس الوقــــــت فــــــإن تلــــــك الفتــــــر
فارقــــــــة يف تــــــــاريخ التــــــــشيع، إذ شــــــــهدت ايــــــــات الغيبــــــــة  

 الـيت ابتـدأت     –) عليه الـسالم  (الصغرى لإلمام املهدي    
 وبـــدايات الغيبـــة الكـــربى، وذلـــك بوفـــاة  -ه  ٢٦٠ســـنة 

السفري الرابع أيب احلسني علـي بـن حممـد الـسمري سـنة         
، مــــــع مــــــا تركــــــه ذلــــــك مــــــن عــــــبء شــــــديد علــــــى    ه ٣٢٩

 نتيجــة انقطــاع العالقــة املباشــرة وغــري     الــشيعة اإلماميــة، 
، ويف مثــــــــــــل هــــــــــــذِه )عليــــــــــــه الــــــــــــسالم(املباشــــــــــــرة باإلمــــــــــــام 

الظـــــروف نـــــرى الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد يعمـــــل علـــــى تأكيـــــد    
عالقــة عــوام الــشيعة بإمــامهم مــن خــالل تــأليف كتــاب        

الذي ) إزالة الداء عن قلوب اإلخوان يف معىن الغيبة     (
ن يؤكــــــــد يظهــــــــر جليــــــــاً مــــــــن عنوانــــــــه أن مؤلفــــــــه حيــــــــاول أ

مــــــــــن خــــــــــالل تفــــــــــسري  ) عليــــــــــه الــــــــــسالم(وجــــــــــود اإلمــــــــــام 
  . لعامة الشيعة) عليه السالم(دالالت غيبة اإلمام 

  : مؤلفاته
للــشيخ ابــن اجلنيــد مؤلفــات كــثرية تقــارب اخلمــسني  
كتابــــاً يف العديــــد مــــن أبــــواب املعرفــــة، فقــــد قــــال الــــشيخ      

بعــد ذكــر ترمجتــه وطــرف مــن    ) الفهرســت(الطوســي يف 
تبه صنفها هو باباً باباً، وهو طويل  وفهرست ك «: كتبه

  .)١(»مل نذكره، ألنه ال فائدة فيه
                                                 

  . ٣٩٣/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )١(
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وفيما يلي مؤلفـات ابـن اجلنيـد الـيت علمـت نـسبتها              
  : إليه من خالل املصادر اليت ذكرت مصنفاته

  :  الفقه-
 ـــذيب الـــشيعة ألحكـــام الـــشريعة، وهـــو كتـــاب      -١

  .عشرين جملداًالفقه االستداليل يف كبري يف 
ــ -٢ صر األمحـــــــدي يف الفقـــــــه احملمـــــــدي، وهـــــــو  املختـــــ

  .خمتصر لكتاب التهذيب
  .  النصرة ألحكام العترة-٣
 حــــــــدائق القــــــــدس، يف األحكــــــــام الــــــــيت اختارهــــــــا   -٤
  . لنفسه
  .  فرض املسح على الرجلني-٥
 مسألة يف وجوب الغـسل علـى املـرأة إذا أنزلـت      -٦

  . ماءها يف يقظة أو نوم
  .  االرتياع يف حترمي الفقاع-٧
  . كاة العروض ز-٨
  .  رسالة البشارة والنذارة واالستنفار إىل اجلهاد-٩

  .  مناسك احلج-١٠
  . كتاب مفرد يف النكاح-١١
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  . عة يف نكاح املتعةن احلاسم للش-١٢
 االنتــــصاف مــــن ذوي اإلحنــــراف عــــن مــــذاهب   -١٣

  .األشراف يف مواريث األخالف
ــا هــــــو نفــــــسه    -١٤  حــــــل مــــــشكالت املواريــــــث، ورمبــــ
)  واإليــــــــضاح للفــــــــرائض واملواريــــــــث اإلفــــــــصاح(كتــــــــاب 

  . )١()معامل العلماء(الذي ذكره ابن شهر آشوب يف 
  :  األصول-

 جيــــري فيــــه جمــــرى  ، اإلفهــــام ألصــــول األحكــــام -١٥
  .رسائل الطربي

 كــشف التمويــه واأللبــاس علــى أغمــار الــشيعة  -١٦
  .يف أمر القياس

ــتره أهـــل العنـــاد مـــن الروايـــة عـــن       -١٧ ــار مـــا سـ  إظهـ
  . االجتهادالعترة يف أمر 

  : الكالم واجلدل-
  . تبصرة العارف ونقد الزائف-١٨
 الـــشهب احملرقـــة لألبـــاليس املـــسترقة، يـــرد فيـــه    -١٩

  . على أيب القاسم البقال الزيدي
  .  خالص املبتدئني من حرية اادلني-٢٠

                                                 
  . ١٣٣ابن شهرآشوب، معامل العلماء، ص )١(
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  .  تنبيه الساهي بالعلم اإلهلي-٢١
  . األسفار، يف الرد على املرتدة-٢٢
  ).عليها السالم(مة  الظالمة لفاط-٢٣
  . اإليناس بأئمة الناس-٢٤
  . االستيقان-٢٥
  .  التحرير والتقرير-٢٦
  . كشف األسرار-٢٧
  .  الذخرية ألهل البصرية-٢٨
ــا مت نفعــــــه      -٢٩ ــاز النــــــسخ ملــــ  الفــــــسخ علــــــى مــــــن أجــــ

  . ومجل شرعه
 )الفهرســـت(ويف .  نـــور الـــيقني وبـــصرية العـــارفني  -٣٠
ــا هــــــو  نــــــوادر الــــــيقني وتبــــــصرة العــــــار  : لــــــشيخل فني، ورمبــــ

الــذي ذكــره ابـن شــهر آشــوب يف  ) النـوادر (نفـسه كتــاب  
  . )١()معامل العلماء(

 إزالـــــــة الـــــــداء عـــــــن قلـــــــوب اإلخـــــــوان يف معـــــــىن    -٣١
  . الغيبة
 قدس الطور وينبوع النشور يف معىن الـصالة         -٣٢

                                                 
  . ١٣٢ صابن شهرآشوب، معامل العلماء، )١(
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  ). صلى اهللا عليه وآله(على النيب 
 نقــــــــض نقــــــــض الزجــــــــاجي النيــــــــسابوري علــــــــى    -٣٣

   .الفضل بن شاذان
  : احلديث-

  . حديث الشيعة-٣٤
  : القرآن-

  .  استخراج املراد من خمتلف اخلطاب-٣٥
 إيــــضاح خطــــأ مــــن شـــــنع علــــى الــــشيعة يف أمـــــر      -٣٦
  . القرآن
  :  األخالق-

  .  التراقي إىل أعلى املراقي-٣٧
  . سبيل الصالح ألهل النجاح-٣٨
  . الوعظ املشترط-٣٩
  .  نثر طوىب-٤٠
  .  األلفة-٤١

  : ابة اللغة والكت-
ــاراا إىل    -٤٢ ــا وإشــــــــــــــ  تفــــــــــــــــسخ العــــــــــــــــرب يف لغاــــــــــــــ
  .مرادها
  .  علَم النجابة يف علم الكتابة-٤٣
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  :  جوابات املسائل-
  .  جوابات معز الدولة-٤٤
  . جوابات سبستكني العجمي-٤٥

باإلضـــافة إىل الكـــثري مـــن املـــسائل املفـــردة الـــيت ذكـــر       
النجاشــــــــــــي أــــــــــــا تبلــــــــــــغ ألفــــــــــــي مــــــــــــسألة يف حنــــــــــــو ألفــــــــــــني   

  . )١(ة ورقةومخسمائ
ــون  (ونـــسب الـــسيد حـــسن الـــصدر يف     ــشيعة وفنـ الـ

، )٢()األمثـــال(إىل الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد كتـــاب    ) اإلســـالم
للنـــدمي البغـــدادي، الـــذي ذكـــر    ) الفهرســـت(نقـــالً عـــن  

يف املقالة األوىل مـن الفـن الثالـث يف الكتـب املؤلفـة يف         
البـــــــــــن ) األمثـــــــــــال(معـــــــــــاٍن شـــــــــــىت مـــــــــــن القـــــــــــرآن كتـــــــــــاب  

  . )٣(اجلنيد
، ألن صـــــــــــــــــاحب )رمحـــــــــــــــــه اهللا( منـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــم 

) ابــن اجلنيــد (تــرجم يف كتابــه حتــت عنــوان   ) الفهرســت(
 ،اجلنيــــد بــــن حممـــــد بــــن اجلنيـــــد   : لعــــدة أشــــخاص، منـــــهم  

                                                 
. ٣٨٦/١٠٤٨ – ٣٨٥ صالنجاشــــــــي، رجــــــــال النجاشــــــــي،: انظــــــــر )١(

معـامل  ابن شهرآشوب،   . ٦٠٢/ ٣٩٣ – ٣٩٢الطوسي، الفهرست، ص  
 . ٢٤٦الندمي، الفهرست، ص. ١٣٣ – ١٣٢صالعلماء، 

  . ٣٠٢الصدر، الشيعة وفنون اإلسالم، ص )٢(
 . ٤١الندمي، الفهرست، ص )٣(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
37

من املتكلمني على مذهب الصوفية، وعد له مـن      : قال
  . )١()أمثال القرآن(الكتب كتاب 

  : وفاته
مل يـــرد يف املـــصادر الـــيت ترمجــــت للـــشيخ ابـــن اجلنيــــد      

تـــــأريخ أو مكـــــان وفاتـــــه، ولكـــــن نقـــــل الـــــسيد حبـــــر   ذكـــــر ل
عـن الـشيخ عبـد اللطيـف        ) الفوائد الرجاليـة  (العلوم يف   

بــن أمحــد بــن أيب جــامع العــاملي أنــه تــويف يف الــري عــام       
فتكــون وفاتــه ووفــاة  ... «: ، وعلــق عليــه بقولــه ه ٣٨١

والظـاهر  . يف سـنة واحـدة   ) الـري ( يف   - معاً   –الصدوق  
يخ مــــــن تــــــأريخ الــــــصدوق، وقـــــوع الــــــوهم يف هــــــذا التـــــأر  

  . )٢(»ن وفاة ابن اجلنيد قبل ذلكأو
ومل يـــــبني الـــــسيد حبـــــر العلـــــوم الوجـــــه يف اســـــتظهاره،      

 عليــــــه الــــــشيخ عبــــــد    كمــــــا مل يتــــــضح املــــــستند الــــــذي بــــــىن     
  . اللطيف العاملي رأيه

بقليـــــل ه  ٣٧٧والـــــذي حنتملـــــه أنـــــه تـــــويف قبـــــل ســـــنة   
ر ، ألن املــشهو»قريــب العهــد «لقــول النــدمي املتقــدم أنــه    

  . ه ٣٧٧عام ) الفهرست(أنه ألف كتابه 
*  *  *  

                                                 
  . ٢٣٢صالندمي، الفهرست،  )١(
  . ٢٢٢، ص٢حبر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )٢(
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يتمثــــــــــــــــــل املنــــــــــــــــــهج الفقهــــــــــــــــــي يف جمموعــــــــــــــــــة األســــــــــــــــــس 
واملرتكــــــزات الــــــيت يعتمــــــدها الفقيــــــه يف عمليــــــة اســــــتنباط      
احلكم الشرعي من أدلته املعتربة، سواء كانت مـن قبيـل           
األدلــة الــيت ثبتــت حجيتــها لــدى الفقيــه، أو أي أمــر آخــر    

ل يف عــداد األدلــة،  يــؤثر يف النتيجــة الفقهيــة، وإن مل يــدخ  
حبيــث تــشكل هــذِه املرتكــزات القواعــد الــيت ينطلــق منــها    
ــتنباطه للحكـــــــم الـــــــشرعي، وتـــــــؤثر بـــــــشكل      الفقيـــــــه يف اســـــ

  . مباشر يف النتيجة الفقهية اليت يصل إليها
وعمليـــــة حتديـــــد املنـــــهج الفقهـــــي تقـــــوم أساســـــاً علـــــى   
اســـــتقراء ومالحظـــــة النتـــــاج الفقهـــــي لفقيـــــه، أو مدرســـــة   

وحماولـــة الكـــشف عـــن العناصـــر الرئيـــسية  فقهيـــة معينـــة، 
  .املؤثرة بشكل ملموس يف هذا النتاج

ومــن هنــا فــإن حماولــة حتديــد اخلــصائص العامــة الــيت  
تميــز منــهج الــشيخ ابــن اجلنيــد الفقهــي تواجههــا الكــثري     

ــ  مــــــــن الــــــــصعو  ه بات، ألــــــــا تبــــــــتين علــــــــى مالحظــــــــة آرائــــــ
ــ نقلـــت عنـــه مـــن قِ  الـــيتالفقهيـــة ل فقهـــاء آخـــرين، نظـــراً  بـ
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ــ ــذيب ( كتــــاب والســــيماضياع مجيــــع كتبــــه الفقهيــــة،  لــ ــ
املؤلـــف مـــن عـــشرين جملـــداً ) الـــشيعة ألحكـــام الـــشريعة

  . يف الفقه االستداليل
ــذِه احملاولـــــة لـــــبعض       وهـــــذا قـــــد يـــــؤدي إىل فقـــــدان هـــ
الدقــة، بــسبب عــدم اتــضاح الــدليل الــذي يــستند إليــه يف 

ــا عــــــدم دقــــــة نقــــــل املــــــصادر الــــــيت      يــــــواأكثــــــر فت ه، بــــــل رمبــــ
الـــيت تتمثـــل   أشـــارت إليهـــا، و وأ الفقهيـــة، هَء آراذكـــرت

للعالمـــــــــــة احللـــــــــــي، ) املختلـــــــــــف(بـــــــــــشكل أساســـــــــــي يف 
للــشيخ ابــن ) الــسرائر(للــسيد املرتــضى، و) االنتــصار(و

  . للمحقق احللي) املعترب(إدريس احللي، و
مع ذلـك ميكـن مالحظـة عـدة نقـاط أساسـية تمثـل               و

  . معامل بارزة يف منهج الشيخ ابن اجلنيد الفقهي
   :العمل بالقياس: األولى

لعـــل مـــن أهـــم مســـات طريقـــة الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد يف 
اســـتنباط األحكـــام الـــشرعية هـــو مـــا اشـــتهر عنـــه مـــن أنـــه   
كـــان يعمـــل بالقيـــاس، حبيـــث إن نـــسبته إىل ذلـــك كانـــت       

  . شائعة بني أصحابنا يف ذلك الوقت
 مـــن التوقـــف قلـــيالً للبحـــث يف هـــذِه   - هنـــا –والبـــد 

  .املسألة
ــ ــا ذكــــــــره     رف القيــــــــاسعــــــ ــها مــــــ  بعــــــــدة تعريفــــــــات، منــــــ
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عبـــــارة عـــــن االســـــتواء بـــــني الفـــــرع     «: اآلمـــــدي، مـــــن أنـــــه  
  .)١(»واألصل يف العلة املستنبطة من حكم األصل

أن للقياس أربعة أركان، هييد هذا التعريف ـفـوي :  
 األصل، وهو األمر املقـيس عليـه املعلـوم ثبـوت         -١

  ). املعلوم(ه عنه، ويسمى ؤاحلكم له، أو انتفا
 الفـــــرع، وهـــــو األمـــــر املقـــــيس الـــــذي يـــــراد إثبـــــات   -٢

  ). اهول(احلكم له، ويطلق عليه 
 بني األصل والفـرع    املشتركة  العلة، وهي اجلهة   -٣

  ). اجلامع(اليت اقتضت ثبوت احلكم، ويعرب عنها بـ 
 احلكـــــــم، وهـــــــو االعتبـــــــار الـــــــذي جعلـــــــه الـــــــشارع    -٤

  . لألصل ويراد إثبات نظريه للفرع
ة طـــــــــرق لتحديــــــــد علــــــــة احلكـــــــــم،   وقــــــــد ذُكــــــــرت عــــــــد   

بعـــضها يفيـــد العلـــم بالعلـــة، كمـــا يف حالـــة نـــص الـــشارع  
وال شـــــــــك يف حجيـــــــــة  . لعلـــــــــى العلـــــــــة يف لـــــــــسان الـــــــــدلي   

 احلالــــة، ألن احلكــــم يــــدور مــــدار علتــــه    القيــــاس يف هــــذه 
  . وجوداً أو عدماً

والــبعض اآلخـــر مــن هـــذِه الطــرق ال يفيـــد أكثــر مـــن     
تقــــسيم، وذلــــك الظــــن بالعلــــة، كمــــا يف قيــــاس الــــسرب وال  

                                                 
  . ٢٠٩، ص٣اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج )١(
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بــــأن يــــتم حــــصر الــــصفات الــــيت يحتمــــل أن تكــــون علــــة   
ا،  واحـــــدة منـــــهار كـــــلبـــــللحكـــــم يف مـــــسألة معينـــــة، واخت

ومــن خــالل التحليــل العقلــي، أو معرفــة ذوق الــشريعة  
يف املـــــــــــسائل املـــــــــــشاة يـــــــــــستنتج الفقيـــــــــــه أن أحـــــــــــد هـــــــــــذِه   
الـــصفات هـــي املـــالك يف احلكـــم، فيقـــوم بتعمـــيم احلكـــم    

  . ليت يتوفر فيها نفس املالكإىل مجيع احلاالت ا
وقــد ذهــب فقهــاء العامــة إىل حجيــة القيــاس مظنــون   

وخــــــالفهم يف ذلـــــــك اإلماميــــــة الــــــذين ذهبـــــــوا إىل    . العلــــــة 
عدم حجيته، واستندوا يف ذلك إىل ما تظـافر عـن أئمـة        

مـــــن النـــــهي عـــــن العمـــــل   ) علـــــيهم الـــــسالم (أهـــــل البيـــــت  
  . بالقياس

يب مـــــا رواه مساعـــــة بـــــن مهـــــران، عـــــن أ : ومـــــن ذلـــــك
مـــــا >: يف حـــــديث قـــــال) عليـــــه الـــــسالم(احلـــــسن موســـــى 

  .)١(<...لكم وللقياس، إمنا هلك من قبلكم بالقياس
عليــــــــه (وعــــــــن أبــــــــان بــــــــن تغلــــــــب، عــــــــن أيب عبــــــــد اهللا   

إن الـسنة ال تقـاس، أال تـرى أن املـرأة           >: ، قال )السالم
إن الـسنة   ! تقضي صومها، وال تقضي صالا، يا أبان      

  .)٢(<إذا قيست محق الدين
                                                 

، باب عدم جواز القضاء ٣٨، ص٢٧شيعة، جاحلر العاملي، وسائل ال )١(
  .٣واحلكم بالرأي، أبواب صفات القاضي، ح

  . ٩، ح٤١ص. ن. م )٢(
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وعـــــن عثمـــــان بـــــن عيـــــسى، قـــــال ســـــألت أبـــــا احلـــــسن    
ــا>: عــــــــن القيــــــــاس، فقــــــــال ) عليــــــــه الــــــــسالم ( لــــــــك  ومــــــ

وللقيـــــاس، إن اهللا ال يـــــسأل كيـــــف أحـــــلَّ، وكيـــــف   
  . )١(<حرم

 الـــواردة يف هـــذا ةكـــثريالوغـــري ذلـــك مـــن األحاديـــث 
  . املعىن

ومــــن املــــوارد الــــيت لــــوحظ علــــى الــــشيخ ابــــن اجلنيــــد  
لقاضـــــــي بعلمـــــــه، عملـــــــه بالقيـــــــاس فيهـــــــا مـــــــسألة حكـــــــم ا  

  إىل القــول جبــواز أن حيكــم اإلمــام حيــث ذهــب املــشهور 
واحلــاكم بعلمــه يف مجيــع احلقــوق واحلــدود، ســواء كــان       

  .  أو نصبه للقضاء، أو بعد ذلك قبل تصديهذلك
 والـذي يقتـضيه مـذهبنا   «): املبـسوط (قال الـشيخ يف     

ه، وأمــــا مــــن عــــداه  مــــلورواياتنــــا أن لإلمــــام أن حيكــــم بع 
ظهر أن هلــم أن حيكمــوا بعلمهــم، وقــد    مــن احلكــام فــاأل  

روي يف بعــــضها أنــــه لــــيس لــــه أن حيكــــم بعلمــــه، ملــــا فيــــه   
  .)٢(»من التهمة

وأمــــــــا رأي الـــــــــشيخ ابـــــــــن اجلنيــــــــد فقـــــــــد نقلـــــــــه الـــــــــسيد   
بعــــد أن ذكــــر أقــــوال علمــــاء  -) االنتــــصار(املرتــــضى يف 

                                                 
  . ١٥، ح٤٣ – ٤٢ ص،احلر العاملي، وسائل الشيعة )١(
  . ١٦٦، ص٨الطوسي، املبسوط، ج )٢(
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كيـــف تـــستجيزون ادعـــاء   : فـــإن قيـــل «: لإذ قـــا - العامـــة
 املــــسألة، وأبـــــو علـــــي بـــــن  اإلمجــــاع مـــــن اإلماميـــــة يف هـــــذهِ 

اجلنيــد يــصرح بــاخلالف فيهــا، ويــذهب إىل أنــه ال جيــوز     
 وال ،للحـــــاكم أن حيكـــــم بعلمــــــه يف شـــــيء مـــــن احلقــــــوق    

  .)١(»احلدود
ال خـــالف بـــني اإلماميـــة  «: مث علـــق علـــى ذلـــك بأنـــه  

 يف هــذِه املــسألة، وقــد تقــدم إمجــاعاجلنيــد وتــأخر هم ابــن 
 مــــن الـــــرأي  عنــــه، وإمنــــا عــــول ابــــن اجلنيــــد علــــى ضــــرب       

وذلـــــــــك باعتبـــــــــار أن . )٢(»واالجتــــــــهاد، وخطـــــــــؤه ظــــــــاهر  
 – الــذي عــرب عنــه بــالرأي واالجتــهاد   –العمــل بالقيــاس 

  . غري جائز عند اإلمامية

وبعـــــــــد أن أخـــــــــذ يف إثبـــــــــات صـــــــــحة مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه 
 ،مــشهور اإلماميــة نقــل اســتدالل ابــن اجلنيــد علــى رأيــه        

ــالعلم     «: فقــــال ووجدتــــه يــــستدل علــــى بطــــالن احلكــــم بــ
وجــــــدت اهللا تعــــــاىل قــــــد أوجــــــب للمــــــؤمنني :  يقــــــولبــــــأن

فيمــــــا بينــــــهم حقوقــــــاً أبطلــــــها فيمــــــا بينــــــهم وبــــــني الكفــــــار   
واملرتـــــــــدين، كاملواريـــــــــث واملناكحـــــــــة، وأكـــــــــل الـــــــــذبائح،     

صــــــــلى اهللا عليــــــــه (طلــــــــع رســــــــول اهللا أووجــــــــدنا اهللا قــــــــد 
                                                 

  . ٢٧١/ ٤٨٨ – ٤٨٧السيد املرتضى، االنتصار، ص )١(
  . ٤٨٨/٢٧١ص. ن. م )٢(
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على من كان يبطن الكفر ويظهر اإلسالم فكـان       ) وآله
ــين   أحــــــــــواهلم جلميــــــــــع  ) معليــــــــــه الــــــــــسال (يعلمــــــــــه، ومل يبــــــــ

  . )١(»املؤمنني فيمتنعوا عن مناكحتهم وأكل ذبائحهم
ن الـــشيخ ابـــن  أ: ووجـــه القيـــاس يف هـــذا االســـتدالل 

اجلنيــــــــد أحلـــــــــق احلــــــــدود واحلقـــــــــوق الــــــــيت تترتـــــــــب علـــــــــى    
صــــلى اهللا  (القــــضاء باألحكــــام الــــيت مل يأخــــذ ــــا الــــنيب       

بالنــــــــــسبة ملــــــــــن أبطنــــــــــوا الكفــــــــــر والنفــــــــــاق،     ) عليــــــــــه وآلــــــــــه 
املنـــــــــــع مـــــــــــن مناكحتــــــــــــهم   : ســـــــــــالم، وهــــــــــــي وأظهـــــــــــروا اإل 

  . وموارثتهم وأكل ذبائحهم
ومــــــن ذلــــــك مــــــسألة الوقــــــف علــــــى األوالد الــــــذكور       

ن أواإلنــاث، فقــد اتفقــت كلمــات أغلــب علمائنــا علــى   
 وفـــــــــــــيهم الـــــــــــــذكور ،مـــــــــــــن يوقـــــــــــــف ملكـــــــــــــاً علـــــــــــــى أوالده 

  .  فإم يكونون يف العني املوقوفة سواء،واإلناث
وقــــــــف علــــــــى   إذا «): املختلــــــــف (قــــــــال العالمــــــــة يف  

ور أوالده ومل يفــضل بعــضاً علــى بعــض فيتــساوى الــذك  
  . واإلناث فيه عند أكثر علمائنا

، األنثــينييكــون للــذكر مثــل حــظ  : وقــال ابــن اجلنيــد 
  . لورثيت: وكذا لو قال

                                                 
  . ٤٩٤/٢٧١ ص،تضى، االنتصارالسيد املر )١(
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األصـــــل يقتـــــضي التـــــسوية، فـــــال جيـــــوز العـــــدول   : لنـــــا
  . عنه إال بدليل، كما لو أقر هلم، أو أوصى هلم

  . باحلمل على املرياث: واحتج ابن اجلنيد
 باطــل مــع ثبــوت اجلــامع،   ا القيــاس عنــدن :واجلــواب

  . )١(»!فكيف مع عدمه وثبوت الفارق؟
ن الـــــــشيخ ابـــــــن اجلنيـــــــد ســـــــاوى بـــــــني حكـــــــم أذلــــــك  و

 يف الوقـــــف، فـــــاعترب أنـــــه  ن املـــــرياث وحكمهـــــيفاإلنـــــاث 
ن مثــــة فرقــــاً بــــني املــــرياث    أنــــصف نــــصيب الــــذكور، مــــع    

كر ضـــعف مـــرياث  والوقـــف، وثبـــوت كـــون مـــرياث الـــذ   
األنثى إمنا هو لدليل خاص يف باب املرياث، ومل يثبت        

نـــــه لـــــيس يف  أمثـــــل هـــــذا الـــــدليل يف بـــــاب الوقـــــف، كمـــــا      
لــــسان الــــدليل مــــا يقتــــضي التعــــدي إىل الوقــــف، فيكــــون   

  .مقتضى القاعدة هو التسوية بينهما
ومنــــها مــــسألة عــــدم ناقــــضية املــــذي للوضــــوء، وهــــي  

خـالف كـبري بـني فقهـاء     مـن املـسائل الـيت مل يعـرف فيهـا      
 وهــــو –ن املــــذي أاإلماميــــة، حيــــث اتفــــق أكثــــرهم علــــى  

 طــــــــاهر ال –الـــــــسائل الــــــــذي خيــــــــرج قبـــــــل خــــــــروج املــــــــين   
وأمــا الــشيخ ابــن   . يــنقض الوضــوء، وال يوجــب طهــارة  
                                                 

  . ٢٧٠، ص٦العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )١(
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اجلنيــــــــــد فقــــــــــد ذهــــــــــب إىل ناقــــــــــضيته إذا خــــــــــرج بــــــــــشهوة،    
  . وأوجب غسل املوضع الذي يصيبه

ر عندنا طهـارة  املشهو«): املختلف(قال العالمة يف    
املــــــذي، ذهــــــب إليــــــه الــــــشيخان والــــــسيد املرتــــــضى وابــــــن  

  .بابويه ومجهور علمائنا
مــا كــان مــن املــذي ناقــضاً طهــارة     : وقــال ابــن اجلنيــد  

اإلنـــسان غـــسل منـــه الثـــوب واجلـــسد، ولـــو غـــسل مجيعـــه   
  . كان أحوط

وجعـــل املـــذي النـــاقض مـــا خـــرج عقيـــب شـــهوة، ال      
  . والصحيح ما تقدم. ما كان من اخللقة

اإلمجــــــــاع مــــــــن اإلماميــــــــة علــــــــى طهــــــــارة املــــــــذي،    : لنــــــــا
رمحـــه (وخـــالف ابـــن اجلنيـــد غـــري معتـــد بـــه، فـــإن الـــشيخ      

 ، وأثــىن عليــه،ملــا ذكــره يف كتــاب فهرســت الرجــال ) اهللا
ــ  : قــــال ــوا خالفــــه، ألنــ  كــــان يقــــول  هإال أن أصــــحابنا تركــ

  ...بالقياس
وألنــــــــه خــــــــارج مــــــــن أحــــــــد    : ... احــــــــتج ابــــــــن اجلنيــــــــد  
  . )١(البولالسبيلني فكان جنساً ك

وعـــــــــن ... «: وأجـــــــــاب العالمـــــــــة عـــــــــن ذلـــــــــك بقولـــــــــه 
                                                 

  . ٣٠٥ –٣٠٤، ص١ة احللي، خمتلف الشيعة، جالعالم )١(
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ــا افتــــــرق بــــــه األصــــــل والفــــــرع، وإال      القيــــــاس بــــــالفرق مبــــ
ن القيـــــــاس عنـــــــدنا أاحتـــــــدا، وهـــــــو ينـــــــايف القيـــــــاس، علـــــــى 

  .)١(»باطل
يريد بذلك أن البول واملـذي خمتلفـان يف حكمهمـا،           

 ةولــو كانــا متحــدين ملــا كــان هنــاك وجــه للحكــم بناقــضي  
يب الشهوة، وعدم ناقضيته إذا خـرج  املذي اخلارج عق 

  . نه ملحق بالبول مبوجب القياسأمع  بغري شهوة،
واملتأمــل يف املــوارد الــيت أخــذ فيهــا علــى الــشيخ ابــن  
اجلنيــــد عملــــه بالقيــــاس ســــيجدها قليلــــة نــــسبة إىل العــــدد 

 مبــــــــا ال ،ه الفقهيــــــــة الــــــــيت نقلــــــــت إلينــــــــا ئــــــــالكــــــــبري مــــــــن آرا
ــ املوقـــفيتناســـب مـــع مـــستوى  ده بـــسبب ضـــاختـــذي ذ الـ

 املـــسألة، األمـــر الـــذي يـــشعر بـــأن لـــدى ابـــن اجلنيـــد        هـــذه
ــاًنظـــر ــا يعـــرب عنـــه بالقيـــاس   اً خاصـ ويؤيـــد ذلـــك أن  .  فيمـ

كـــــشف (للـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد كتـــــابني، أحـــــدمها بعنـــــوان  
ــه واإللبـــــاس علـــــى أغمـــــار الـــــشيعة يف أمـــــر       التمويـــ

إظهار ما ستره أهـل العنـاد      (، واآلخر بعنـوان     )القياس
 وهــذا ،)مــة العتــرة يف أمــر االجتــهادمــن الروايــة عــن أئ

،  القيــــــاسمـــــسألة مـــــا يـــــوحي بـــــأن مثـــــة عـــــدم وضـــــوح يف       
 حــــــــاول الــــــــشيخ ابــــــــن اجلنيــــــــد إيــــــــضاح املوقــــــــف ولــــــــذلك

                                                 
  . ٣٠٥، ص١العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )١(
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ن املنع الذي جاءت به النـصوص املتـضافرة    أ، و اجتاهه
ــاً إىل  ) علـــــــيهم الـــــــسالم (عـــــــن أهـــــــل البيـــــــت    لـــــــيس متجهـــــ
  . القياس باملطلق

لكـبري مـن الروايـات    وباملقابل فـإذا نظرنـا إىل العـدد ا    
الـــــيت ) علـــــيهم الـــــسالم(الــــواردة عـــــن أئمـــــة أهـــــل البيـــــت  

تنــهى عــن العمــل بالقيــاس، وتؤكــد علــى ضــرورة عــدم    
ــتنباط احلكــــــم الــــــشرعي،      ــاد عليــــــه يف عمليــــــة اســــ االعتمــــ

 - حبيث أصبحت هـذِه املـسألة مـن ضـروريات املـذهب           
 يــستلزم الطعــن يف الــشيخ ابــن اجلنيــد بــسبب       فــإن ذلــك  

نـــه قـــد تقـــدم   أروريات املـــذهب، مـــع  خمالفتـــه إحـــدى ضـــ  
  .  وجاللة قدره، علمائنا على وثاقتهجلّاتفاق 

ومــــــن ثَــــــم فقــــــد اجتــــــه عــــــدد مــــــن العلمــــــاء إىل تفــــــسري        
ــا حيفـــــظ لـــــه مكانتـــــه       موقـــــف ابـــــن اجلنيـــــد مـــــن القيـــــاس مبـــ
باعتبـــــاره مـــــن أعـــــالم الطائفـــــة املؤســـــسني يف جمـــــال علـــــم     
الفقـــه، مـــع التأكيـــد علـــى مـــا هـــو مـــسلّم مـــن عـــدم جـــواز   

  . لتعويل على القياس يف شيء من أمور الدينا
  :  يف هذا االيلي أهم ما ذكروهوفيما 
ــد (قــــــال الــــــسيد حبــــــر العلــــــوم يف كتابــــــه    : أوالً الفوائــــ
بعــد أن نقــل أقــوال علمائنــا يف بيــان مكانــة   -) الرجاليــة
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 وتأكيــــد نــــسبته إىل القيــــاس حمــــاوالً     ،الــــشيخ ابــــن اجلنيــــد  
: أي[مــــع بـــــني ذلـــــك  والوجـــــه يف اجل«: - اجلمــــع بينـــــهما 
 مــن اتفــاق األصـــحاب   –وبــني مـــا نــراه   ] عملــه بالقيــاس  

علــــــى جاللتــــــه ومواالتــــــه وعــــــدم قطــــــع العــــــصمة بينــــــهم       
 محلـــــه علـــــى الـــــشبهة احملتملـــــة يف ذلـــــك الوقـــــت     –وبينـــــه 

لعـــدم بلـــوغ األمـــر فيـــه إىل حـــد الـــضرورة، فـــإن املـــسائل        
قـــــــــــــد ختتلـــــــــــــف وضـــــــــــــوحاً وخفـــــــــــــاءً بـــــــــــــاختالف األزمنـــــــــــــة  

مــر جلــي ظــاهر عنــد القــدماء قــد   واألوقــات، فكــم مــن أ 
 ،اعتـــــراه اخلفــــــاء يف زماننــــــا لبعـــــد العهــــــد وضــــــياع األدلــــــة  

وكــم مــن شــيء خفــي يف ذلــك الزمــان قــد اكتــسى ثــوب  
الوضـــوح واجلــــالء باجتمــــاع األدلـــة املنتــــشرة يف الــــصدر   

  .)١(»ولعل القياس من هذا القبيل... األول

مث أشـــــــــار إىل أن بعـــــــــض كبـــــــــار الطائفـــــــــة كـــــــــانوا ممـــــــــن  
القيـــــاس، كالفـــــضل بـــــن شـــــاذان، ويـــــونس بـــــن   يقولـــــون ب

عبــــد الــــرمحن، وغريهــــم، وخلــــص مــــن ذلــــك إىل أنــــه ال     
ميكــــن عــــد بطــــالن القيــــاس مــــن ضــــروريات املــــذهب يف  

  . )٢(تلك األزمان
بــــأن بــــني عــــصر الــــشيخ ابــــن اجلنيــــد  : ويالحــــظ عليــــه

                                                 
  . ٢١٥، ص٢حبر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
  . ٢١٩ص. ن. م )٢(
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وعــــــصر املــــــذكورين فتــــــرة زمنيــــــة تتــــــيح اتــــــضاح موقــــــف     
قيــاس، بــل  مــن ال) علــيهم الــسالم (مدرســة أهــل البيــت   

كـــشف التمويـــه (إن تـــأليف الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد لكتـــاب 
دليــل ) واإللبــاس علــى أغمــار الــشيعة يف أمــر القيــاس   

علــــى وصــــول هــــذِه املــــسألة إىل مــــستوى مــــن الوضــــوح،  
  . حبيث انربى إىل بيان حقيقة املوقف فيها

واســتدل الــسيد حبــر العلــوم علــى مــا ذكــره مــن قيــام       
ــا الـــــــــــشيخ ا    بـــــــــــن اجلنيـــــــــــد بـــــــــــأن  الـــــــــــشبهة الـــــــــــيت يعـــــــــــذر ـــــــــ

األصــحاب اتفقــوا علــى عــدم خروجــه ــا مــن املــذهب      
وإطبـــاقهم علـــى جاللتـــه وتـــصرحيهم بتوثيقـــه وعدالتـــه،       
وبــــــأن الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد كــــــان موجــــــوداً يف أيــــــام معــــــز     
ــاً عاملـــــاً، فكيـــــف        الدولـــــة مـــــن آل بويـــــه الـــــذي كـــــان إماميـــ

 أن ينكــــــــــــر  – يف مثــــــــــــل ذلــــــــــــك الوقــــــــــــت   –يتــــــــــــصور منــــــــــــه  
صنف يف ذلــك كتابــاً يبطــل فيــه ضــروريات املــذهب، ويــ

مـــــا هـــــو معلـــــوم عنـــــد مجيـــــع الـــــشيعة، وال يكتفـــــي بـــــذلك  
، ومــــع )أغمــــاراً وجهــــاالً (حــــىت يــــسمي مــــن خالفــــه فيــــه   

 يـــسأله ويكاتبـــه – مـــع علمـــه وفـــضله  –ذلـــك فـــسلطام 
قيــام الــشبهة والعــذر يف مثلــه المتنــع     ولــوال ! ويعظمــه؟

  . )١(مثله حبسب العادة
                                                 

 . ٢٢١ –٢٢٠، ص٢ة، جحبر العلوم، الفوائد الرجالي )١(
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 يكون شاهداً فضالً عـن أن      وما ذكره ال يصلح أن    
ــانوا   ألنيكـــــون دلـــــيالً،   علـــــى  ســـــالطني آل بويـــــه وإن كـــ

ــاإلمـــــــذهب  ، ومـــــــن املتـــــــشددين فيـــــــه، إال أنـــــــه قـــــــد    ةماميـــــ
حـىت   -عرف من سريم أـم كـانوا يـشملون العلمـاء         

 برعايتــهم وإحــسام، وقــد - املخــالفني هلــم يف املــذهب
التوحيـــــدي مـــــا يـــــدل علـــــى ذلـــــك،   حيـــــان تقـــــدم عـــــن أيب

م أنــه مل يكــن إماميــاً، ولــذلك فمجــرد خمالفــة الــشيخ    رغــ
ابـــــــن اجلنيـــــــد يف هــــــــذِه املـــــــسألة ال يوجــــــــب توهينـــــــهم لــــــــه     

  . واحلط من قدره
واســـــتدل عليـــــه أيـــــضاً بـــــأن الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد كـــــان     
معاصراً للسفراء يف عـصر الغيبـة الـصغرى، ومـع ذلـك             
مل يرد فيه من الناحية املقدسة ذم وال قـدح، وال صـدر          

  . )١(اء عليه اعتراض وال طعنمن السفر
وميكـــــن املناقـــــشة فيـــــه بـــــأن جمـــــرد املخالفـــــة يف مـــــسألة        

 – وإن كانت تعد مـن الـضروريات يف املـذهب           –معينة  
لإلنكــــار ) عجــــل اهللا فرجــــه ( اإلمــــام يتــــصدال يــــستلزم 

 مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن الكــشف عــن شخــصه  –بنفــسه 
 أو أن يقــوم –مبــا يعــرض املــشروع الــذي حيملــه للخطــر  

                                                 
  . ٢٢١، ص٢حبر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
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أحــد ســفرائه بــالرد علــى املخـــالف فيمــا لــو بقيــت تلـــك        
ل ظـاهرة   املسألة يف إطار حمدود، ومل تنتـشر حبيـث تـشك          

  . ذاكيف الوسط الشيعي آن
ة ما استنتجه الـسيد حبـر       متانومن ذلك يتضح عدم     

أن اخلطـــأ يف أمـــر القيـــاس وغـــريه يف ذلـــك   «العلـــوم مـــن  
ــا      الوقـــــــت كاخلطـــــــأ يف مـــــــسائل الفـــــــروع الـــــــيت يعـــــــذر فيهـــــ

، وإن كـــــــان  )١(»املخطـــــــئ، وال خيـــــــرج بـــــــه عـــــــن املـــــــذهب     
  . مصيباً فيما ختم به كالمه

إن الشيخ ابن اجلنيـد مل يعمـل بالقيـاس، وإمنـا           : ثانياً
كــــــــــان يــــــــــستدل بــــــــــه يف كتبــــــــــه علــــــــــى العامــــــــــة إلزامــــــــــاً هلــــــــــم  
بطريقتــــــهم، فاشــــــتبه األمــــــر علــــــى مــــــن نظــــــر فيهــــــا فرمــــــاه   

  . بالقياس
):  املقــالمنتــهى(يقـول الـشيخ أبــو علـي احلـائري يف     

ال يبعــد أن يكــون رميــه بالقيــاس ملــا مــر مــن اســتدالله      «
بطريـــــق اإلماميـــــة وطريـــــق خمـــــالفيهم، ويـــــشري إليـــــه قـــــول       

 – وإن مل يصرح بامسـه  –) العدة(يف ) رمحه اهللا(الشيخ  
عنـــــــد حماولـــــــة االســـــــتدالل بعمـــــــل الطائفـــــــة علـــــــى أخبـــــــار  

ــاد الــــذي يكــــشف عــــن ذلــــك    ــا كــــان العمــــل    : اآلحــ إنــــه ملــ
                                                 

 . ٢٢١، ص٢حبر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
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راً يف الــــــــشريعة عنــــــــدهم مل يعملــــــــوا بــــــــه   بالقيــــــــاس حمظــــــــو 
أصالً، وإذا شذ منهم واحد عمل به يف بعض املـسائل       

 – وإن مل يكــــن اعتقــــاده  –علــــى وجــــه احملاجــــة خلــــصمه    
  . )١(»ردوا قوله، وأنكروا عليه، وتربأوا من قوله

): روضــــات اجلنــــات(وقــــال الــــسيد اخلونــــساري يف 
جهـة  يحتمل أن يكون رميه بالعمل بالقيـاس مـن           ... «

ما سبق نقله مـن كـالم حممـد بـن معـد، أنـه كـان يـستدل                
  حـــــق عـــــطَبكـــــال الطـــــريقني، فعمـــــي األمـــــر علـــــى مـــــن مل ي 

النظــــــــــر يف كالمــــــــــه، حيــــــــــث حــــــــــسب اســــــــــتدالله بلــــــــــسان    
  .)٢(»املخالف العامل بالقياس استدالالً به على مرامه

وإن كـــان ممكنـــاً يف نفـــسه،   ) رمحهمـــا اهللا(ومـــا ذكـــراه  
 مثـــل هـــذا التـــوهم ال يقـــع فيـــه     ولكنـــه بعيـــد جـــداً، إذ إن  

أكثــــــر علمائنــــــا املتقــــــدمني، حبيــــــث إن نــــــسبة الــــــشيخ ابــــــن    
  . اجلنيد إىل العمل بالقياس كانت مسلمة بينهم

منـــــــــــــهم الـــــــــــــسيد املرتـــــــــــــضى الـــــــــــــذي تقـــــــــــــدم قولـــــــــــــه يف      
ــاً علـــى رأي ابـــن اجلنيـــد بأنـــه لـــيس      –) االنتـــصار(  تعليقـ

إمنـــا عـــول ابـــن  «-لإلمـــام أو القاضـــي أن يقـــضي بعلمـــه 
ــ ــا علـــــــــى ضـــــــــرب مـــــــــن الـــــــــرأي واالجتـــــــــهاد    اجلنيـــــــ  ،د فيهـــــــ

                                                 
  . ٣١٧ – ٣١٦، ص٥احلائري، منتهى املقال، ج )١(
  . ١٣٧، ص٦اخلونساري، روضات اجلنات، ج )٢(
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  . )١(»وخطؤه ظاهر
: ومنــــــهم الــــــشيخ النجاشــــــي، حيــــــث قــــــال يف رجالــــــه   

ــيوخنا الثقــــات يقولــــون عنــــه   ... « إنــــه كــــان  : مسعــــت شــ
  .)٢(»يقول بالقياس

وكـــــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــــشيخ الطوســـــــــــــــــــي، فقـــــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــــب يف  
كــان «: يف ترمجــة الــشيخ ابــن اجلنيــد يقــول    ) الفهرســت(

 القــــــــــول  كــــــــــان يــــــــــرىجيــــــــــد التــــــــــصنيف حــــــــــسنه، إال أنــــــــــه 
  . )٣(» لذلك كتبه، ومل يعول عليهابالقياس فترك

ولــو غضــضنا النظــر عــن ذلــك فــإن هــذا التفــسري إمنــا  
يكـــــون وجيهـــــاً فيمـــــا لـــــو كـــــان الـــــشيخ خمالفـــــاً للعامـــــة يف       

نــه أالـرأي يف املـوارد الـيت جلــأ فيهـا إىل القيـاس، واحلـال       
  ! ح إلزامه هلم؟هلم يف عدد منها فكيف يصموافق 
الرافــد (مـا احتملـه الــسيد السيـستاين يف كتابـه     : اًثالثـ 

ــول  ــم األصــ مــــن أن ابــــن اجلنيــــد مل يكــــن يعمــــل     ) يف علــ
ــا كـــــــان يقـــــــوم    بالقيـــــــاس املـــــــصطلح يف   علـــــــم الفقـــــــه، وإمنـــــ

 األخبــــار بكتــــاب اهللا تعــــاىل وبأصــــول اإلســــالم      ةسمبقايــــ 
                                                 

  . ٤٨٨السيد املرتضى، االنتصار، ص )١(
  . ٣٨٥/١٠٤٧صالنجاشي، رجال النجاشي،  )٢(
  .٣٩٢/١٠٤٧الطوسي، الفهرست، ص )٣(
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إن نـــــــــسبة العمـــــــــل  «: فقـــــــــد كتـــــــــب يقـــــــــول  . قبـــــــــل األخـــــــــذ 
ــا  بالقيــــــاس البــــــن اجلنيــــــد وردت يف عــــــدة    كتــــــب، ولكننــــ

ــا      حنتمــــل أن تكــــون النــــسبة يف غــــري حملــــها مبقتــــضى تتبعنــ
ــتعمال كلمـــة   ــذِه الكلمـــة    )القيـــاس(السـ ، فلعـــل املـــراد ـ

  . هو ما نعرب عنه باملوافقة الروحية للكتاب والسنة

إن معظــم األصــوليني املتــأخرين فــسروا    : بيــان ذلــك 
األحاديــث اآلمــرة بعــرض اخلــرب علــى الكتــاب والــسنة،   

< ما وافق كتاب اهللا فخذوه، وما خـالف فـذروه         >: حنـو 
ة، مبعــــــىن أن يعــــــرض اخلــــــرب   يباملوافقــــــة واملخالفــــــة النــــــص  

 فـإن كانـت النـسبة هـي التـساوي      ،على آية قرآنيـة معينـة    
ــا نفهـــــــم أن املـــــــراد    أُأو العمـــــــوم املطلـــــــق   خـــــــذ بـــــــه، ولكننـــــ

توافــــــــــــق مــــــــــــضمون  : باملوافقــــــــــــة املوافقــــــــــــة الروحيــــــــــــة، أي 
ية العامـــة املـــستفادة مـــن   احلـــديث مـــع األصـــول اإلســـالم   

الكتـــــاب والـــــسنة بـــــدون مقارنتـــــه مـــــع آيـــــة معينـــــة، وهـــــذا   
املفهـــــــوم الـــــــذي نطرحــــــــه هـــــــو الـــــــذي يعــــــــرب عنـــــــه علمــــــــاء      

: احلـــــــــــديث املتـــــــــــأخرون بالنقـــــــــــد الـــــــــــداخلي للخـــــــــــرب، أي   
مقارنــــــــــة مــــــــــضمونه مــــــــــع األصــــــــــول العامــــــــــة واألهــــــــــداف   
اإلســــــالمية، وهــــــو املعــــــرب عنــــــه يف النــــــصوص بالقيــــــاس،  

، إذن فمـن احملتمـل كـون    <كتـاب اهللا فقسه على   >: حنـو 
املــــــراد مــــــن عمــــــل ابــــــن اجلنيــــــد بالقيــــــاس هــــــو كونــــــه مــــــن    
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املدرســة املتـــشددة يف قبـــول احلـــديث الـــيت تلتـــزم بنظريـــة  
 واملوافقـــــــــة الروحيـــــــــة فيـــــــــه   ،النقـــــــــد الـــــــــداخلي للحـــــــــديث  

للكتــــــــاب والــــــــسنة، يف مقابــــــــل مدرســــــــة احملــــــــدثني الــــــــيت   
نتـــها تعتقـــد بقطيعـــة صـــدور أكثـــر األحاديـــث، دون مقار  

  .)١(»مع األصول اإلسالمية
بــــأن لفــــظ القيــــاس لــــيس مــــشتركاً بــــني  : ونــــوقش فيــــه

عليــــه (معنــــاه االصــــطالحي واملعــــىن املــــستعمل يف قولــــه  
ــسه علـــى كتـــاب اهللا >): الـــسالم  الـــذي هـــو مبعـــىن  ،<فقـ

العرض، واملتأمل يف كلمات مـن نـسب إىل الـشيخ ابـن             
لثـــاين، اجلنيــد العمـــل بالقيـــاس جيــزم بعـــدم إرادة املعـــىن ا  

ألن كــون املــراد مــن القيــاس هــو العــرض ال يــستوجب       
الــــــذم، إذ إن عــــــرض احلــــــديث علــــــى كتــــــاب اهللا، ممــــــا ال   

  .)٢(ينبغي التوقف فيه
وبـــــــأن مـــــــن املـــــــستبعد تبلـــــــور فكـــــــرة النقـــــــد الـــــــداخلي    
للحـــــــــديث عنـــــــــد القـــــــــدماء، وال شـــــــــاهد علـــــــــى ذلـــــــــك يف  
ــا تبلــــــــورت هــــــــذِه األفكــــــــار      ــتنباطام، وإمنــــــ كتبــــــــهم واســــــ

  .)٣(تطور علمي احلديث واألصولتزامناً مع 
                                                 

  .١٢ –١١تاين، الرافد يف علم األصول، صالسيس )١(
 ،)ع(اخلزرجي، الفقيه األقدم ابن اجلنيد اإلسكايف، جملة فقه أهل البيت  )٢(

 . ١٠العدد 
  .ن. م )٣(
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مـــــضافاً إىل أن الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد قـــــد تـــــرك العمـــــل     
 يف عـــــدد مـــــن املـــــوارد،   لـــــروح القـــــرآن باألخبـــــار املوافقـــــة

 وإن - ومــــن ذلــــك ذهابــــه إىل عــــدم جــــواز شــــهادة العبــــد 
علــــــــى احلــــــــر، رغــــــــم أن القــــــــرآن الكــــــــرمي     -كــــــــان عــــــــادالً  

سلمني، والــسنة املطهــرة قــد أســـسا ملبــدأ املــساواة بــني املـــ      
 عبيــداً، ومل يميــزا بينــهما إال يف   وســواء كــانوا أحــراراً، أ  

  . موارد معينة قامت عليها أدلة خاصة
) تنقــيح املقــال ( مــا ذكــره الــشيخ املامقــاين يف    :رابعــاً

 كــان امــن أن العمــل بالقيــاس غــري قــادح يف العدالــة، إذ    
ذلك ما أدى إليه اجتهاد اتهد، واتهد قد يخطـئ        

وأمـــــــا رميـــــــه  ... «: ب، فقـــــــد قـــــــال مـــــــا لفظـــــــه   يوقـــــــد يـــــــص 
بالعمــل بالقيــاس فلــيس قادحــاً يف عدالتــه، ألن اتهــد  
يخطـــــــئ ويـــــــصيب، واملخطـــــــئ لـــــــه أجـــــــر، واملـــــــصيب لـــــــه     
أجــــران، فــــإذا أدى اجتــــهاده إىل حجيــــة القيــــاس مل يكــــن   

ــذلـــــــك لـــــــه مثل  ة، ولـــــــذا مل يتوقـــــــف أحـــــــد يف توثيقـــــــه إال   بـــــ
  .)١(»...الشيخ حممد جنل صاحب املعامل

 اإلشـارة إىل أنـه قـل مـن علمائنـا         - هنـا    –ومن املهـم    
املتقـــــــــدمني منـــــــــهم واملتـــــــــأخرين مـــــــــن مل يتـــــــــورط بالعمـــــــــل 

                                                 
  . ٦٧، ص٢املامقاين، تنقيح املقال، ج )١(
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ولــــــو مــــــن غــــــري قــــــصد إىل ذلــــــك، ومــــــن غــــــري        بالقيــــــاس،
 نفـــي الفـــرق مـــنالتـــزام منـــهم حبجيتـــه، وإمنـــا ملـــا قـــد يـــراه   

 ألمـر اجتـهادي   – املقيس واملقـيس عليـه   -بني املوردين  
قطــع بالعلــة، فيمــا يــرى غــريه  ثبــت عنــده، أو حلــصول ال 

أـــــا مظنونـــــة، أو مـــــن بـــــاب تنقـــــيح املنـــــاط الـــــذي يعــــــين        
تعــــــيني مــــــالك احلكــــــم مــــــن بــــــني األوصــــــاف الــــــيت أنــــــاط        
الـــشارع احلكـــم ـــا، مـــع اخلطـــأ يف متييـــز املـــالك، أو غـــري   
  . ذلك من األسباب اليت تؤدي إىل الوقوع يف القياس

  : ونذكر فيما يلي بعض النماذج على ذلك
ار الــــشيخ الــــصدوق يف مــــسألة حــــد املــــسلم       اختــــ -١

احملــــــــصن إذا زىن بيهوديــــــــة أو نــــــــصرانية أو أمــــــــة أنــــــــه ال    
وال «: حيـــــــث قـــــــال) املقنـــــــع(يـــــــرجم، وذلـــــــك يف كتابـــــــه 

يــرجم إن زىن الرجــل بيهوديــة أو نــصرانية أو أمــة، فــإن   
فجـــــر بـــــامرأة حـــــرة ولـــــه امـــــرأة حـــــرة فـــــإن عليـــــه الـــــرجم،   

يهوديـــــة إن زىن وكمـــــا ال تحـــــصنه األمـــــة والنـــــصرانية وال
 فكـــــــذلك ال يكـــــــون عليـــــــه حـــــــد احملـــــــصن إن زىن  ،حبـــــــرة

  .)١(»بيهودية أو نصرانية أو أمة وحتته حرة
عقيــــــب نقــــــل كــــــالم  ) املختلــــــف(وقــــــال العالمــــــة يف 

                                                 
  . ٤٣٩الصدوق، املقنع، ص )١(
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وحنـــن مننـــع عـــدم اإلحـــصان «: الـــشيخ الـــصدوق املتقـــدم
  .)١(»باليهودية واألمة، ومننع القياس أيضاً

عــــــن الــــــشيخ   )املعتــــــرب(يف  نقــــــل احملقــــــق احللــــــي  -٢
 يف الــــــــــــزرع - الــــــــــــتخمني –الطوســــــــــــي جــــــــــــواز اخلــــــــــــرص   

لتحديد مقدار الغلـة يف الزكـاة، وتـضمني املالـك حـصة           
ن املـــروي خمـــتص بالنخيـــل والكـــرم، قـــال   أالفقـــراء، مـــع  

 جـواز اخلـرص يف  ) رمحـه اهللا (ظاهر كالم الشيخ    «: احملقق
 أمحـــد، الـــزرع، كمـــا هـــو يف النخـــل والكـــرم، وأنكـــر ذلـــك  

لنخل والكرم اقتصاراً على ما فعلـه      وخصه با  ،ومالك
ــا ذكـــــره   )صـــــلى اهللا عليـــــه وآلـــــه  (ســـــعاة الـــــنيب   ، ولعـــــل مـــ

أمحد أشبه باملذهب، وبه قال ابـن اجلنيـد منـا، ألنـه نـوع       
مــــــن ختمــــــني وعمــــــل بــــــالظن، فــــــال يثبــــــت إال يف موضــــــع   

 فــال يعتمــد،  ،الداللــة، وتــشبيهه بالنخــل والكــرم قيــاس    
ن الــزرع منــه نــه مــن غــري جــامع، والفــرق ظــاهر، أل أمــع 

 ومثـــــــر الكـــــــرم والنخـــــــل ظـــــــاهر، فـــــــاخلرص فيـــــــه     ،مـــــــستتر
أقــــــرب إىل اإلصــــــابة دون الــــــزرع، وألن أربــــــاب النخــــــل 
والكــــــــرم قــــــــد حيتــــــــاجون إىل تناولــــــــه رطبــــــــاً قبــــــــل جــــــــذاذه   

  .)٢(»واقتطافه، وليس كذلك الزرع إال فيما نقل
                                                 

  . ١٧٨، ص٩المة احللي، خمتلف الشيعة، جالع )١(
  . ٥٣٧، ص٢احملقق احللي، املعترب، ج )٢(
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) الـــسرائر( ذهـــب الـــشيخ ابـــن إدريـــس احللـــي يف  -٣
ا أدى الــسحاق إىل ذهــاب  إىل أنــه ال مهــر للمــساحقة إذ  

وروي أنــــــــــــه إذا وطــــــــــــئ الرجــــــــــــل  ... «: قــــــــــــال. بكارــــــــــــا
لقـــــت مـــــاء  أامرأتـــــه، فقامـــــت فـــــساحقت جاريـــــة بكـــــراً، ف    

الرجــــل يف رمحهــــا ومحلــــت اجلاريــــة، وجــــب علــــى املــــرأة     
الرجم، وعلـى اجلاريـة إذا وضـعت مائـة جلـدة، وأُحلـق          

لزمـــــــت املـــــــرأة املهـــــــر للجاريــــــــة، ألن    أُالولـــــــد بالرجـــــــل، و  
فـإن عـضد    .  خيرج منها إال بعد ذهاب عـذرا       الولد ال 

هــــــذِه الروايــــــة دليـــــــل مــــــن كتـــــــاب، أو ســــــنة متـــــــواترة، أو     
إمجـــاع، وإال الـــسالمة التوقـــف فيهـــا، وتـــرك العمـــل ـــا،  
والنظــر يف دليــل غريهــا، ألنــا قــد قلنــا إن جــل أصــحابنا      
ال يرمجـــــــون املـــــــساحقة، ســـــــواء كانـــــــت حمـــــــصنة، أو غـــــــري   

ــ     ك، فكيـــف توجـــب  حمـــصنة، واســـتدللنا علـــى صـــحة ذلـ
وإحلــــــاق الولــــــد بالرجــــــل فيــــــه نظــــــر   . علــــــى هــــــذه الــــــرجم 

حيتـــاج إىل دليــــل قــــاطع، ألنــــه غــــري مولــــود علــــى فراشــــه،  
، <الولــــــد للفــــــراش>: قــــــال) عليــــــه الــــــسالم(والرســـــول  

ــارة يف      وهــــذه ليــــست بفــــراش للرجــــل، ألن الفــــراش عبــ
اخلـــرب عـــن العقـــد، وإمكـــان الـــوطئ، وال هـــو مـــن وطـــئ    

م املــرأة املهــر أيــضاً فيــه نظــر،     شــبهة بعقــد الــشبهة، وإلــزا   
وال دليــل عليــه، ألــا خمتــارة غــري مكرهــة، وقــد بينــا أن     
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ــالبكر احلــــــرة البالغــــــة ال مهــــــر عليــــــه إذا       ــا بــــ الــــــزاين إذا زنــــ
هنــــا مطاوعــــة قــــد  كانــــت مطاوعــــة، والبكــــر املــــساحقة ها 

) عليــه الــسالم (، والــنيب ي بغــاأوجبنــا عليهــا احلــد، ألــ  
  .)١(»...ى عن مهر البغي

: بقولـــــه) املختلـــــف(علـــــق العالمـــــة علـــــى ذلـــــك يف و
وأما املهر، فألن املـساحقة سـبب يف زوال العـذرة       ... «

ــا عوضــــــها، وهــــــو مهــــــر نــــــسائها     وقياســــــها علــــــى  . فلزمهــــ
الزانيــــــــــــــة خطــــــــــــــأ، ألن الزانيــــــــــــــة أذنــــــــــــــت يف االفتــــــــــــــضاض  

  .)٢(»وإذهاب العذرة، فال عوض هلا
 وقــد اعتــرض الــشهيد الثــاين علــى مــا ذهــب إليــه   -٤

العالمـــــة احللـــــي مـــــن وجـــــوب الـــــدم والقيمـــــة علـــــى مـــــن       
رغــــم شــــرب لــــنب بقــــرة الــــوحش يف احلــــرم بأنــــه قيــــاس،      

وذلـــــك عنـــــد شـــــرح   وجـــــود روايـــــة غـــــري معتـــــربة تؤيـــــده،    
ومــــن شــــرب لــــنب «): الــــشرائع(قــــول احملقــــق احللــــي يف 

ــ»ظبيــــــة يف احلــــــرم لزمــــــه دم وقيمــــــة اللــــــنب  ب ، حيــــــث كتــــ
فلــو كــان  ... لــو كــان حمرمــاً يف احلــرم   : املــراد بــه «: يقــول

حمرماً يف احلل أو محالً يف احلرم فمقتضى القواعـد أن    
ولكــــــن . عليــــــه القيمــــــة، ألنــــــه ممــــــا ال نــــــص فيــــــه يف فدائــــــه  

                                                 
  . ٤٦٥، ص٢ابن إدريس، السرائر، ج )١(
  .١٩٦، ص٩العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )٢(
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يـشكل بأنـه لــو كـان كـذلك لكــان الواجـب علـى احملــرم       
يف احلـــــــــرم تـــــــــضاعف القيمـــــــــة، واملنـــــــــصوص هـــــــــو الــــــــــدم      

لـــــك وجـــــوب الـــــدم مـــــع االنفـــــراد     واجلـــــزاء، ومقتـــــضى ذ 
 والقيمـــــة  - اإلحـــــرام واحلـــــل :  أعـــــين - بأحـــــد الوصـــــفني 

بــاآلخر، كمــا يف نظــائره، فيحتمــل قويــاً حينئــٍذ وجــوب      
الــــــدم علــــــى احملــــــرم يف احلــــــل، والقيمــــــة علــــــى احملــــــل يف  

وميكـــــــن االقتـــــــصار باملنـــــــصوص علـــــــى مـــــــورده،    . احلـــــــرم
 – وإن بعــــــــد –والرجــــــــوع يف غــــــــريه إىل تلــــــــك األحكــــــــام   

ــ وهــــــل ينــــــسحب احلكــــــم يف غــــــري الظبيــــــة    . دم الــــــنظريلعــــ
كبقــرة الــوحش، فيجــب يف شــربه يف احلــرم دم وقيمــة؟     

ــد(وبـــه قطـــع العالمـــة يف   . نعـــم: قيـــل ويـــشكل ). القواعـ
 الــــــــــنص خمــــــــــصوص بالظبيــــــــــة، والعلــــــــــة   بأنــــــــــه قيــــــــــاس، إذ 

  .)١(»...املشتركة غري موجودة
  :م بالقواعد العامة للفقه وأصولهااللتزا: الثانية

لــــــــدى الــــــــشيخ ابــــــــن  أن  وبــــــــشكل ملمــــــــوس يالحــــــــظ
 قواعـــد علمـــي    االعتمـــاد علـــى اجلنيـــد مـــيالً واضـــحاً إىل  

، النتيجــــــة الفقهيــــــة  بغيــــــة الوصــــــول إىلالفقــــــه واألصــــــول
ــا  – وبـــشكل عـــام  –وبـــذلك فـــإن فتـــاواه    تـــأيت مبوجـــب مـ

  ). الصناعة الفقهية(يعرب عنه بـ 
                                                 

  . ٤٤٦، ص٢الشهيد الثاين، مسالك األفهام، ج )١(
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ومــن الــشواهد علــى ذلــك رأيــه مــن مــسألة اخــتالف 
 البــــائع الزيــــادة  عــــاءتري يف مثــــن املبيــــع، واد البــــائع واملــــش 

واملــــشتري النقــــصان، فقــــد ذهــــب إىل األخــــذ بقــــول مــــن      
  .يف يده العني مع ميينه

ــسرائر(قـــــــــال الـــــــــشيخ ابـــــــــن إدريـــــــــس يف    وإذا «): الـــــــ
اختلـــــف البـــــائع واملـــــشتري يف مثـــــن املبيـــــع، وكـــــان قائمـــــاً       
بعينـــــه، كـــــان القـــــول قـــــول البـــــائع مـــــع مينيـــــه بـــــاهللا، وإن مل   

اً بعينــه كــان القــول قــول املبتــاع مــع ميينــه بــاهللا       يكــن قائمــ 
تعـــــــاىل، وقـــــــال بعـــــــض أصــــــــحابنا، وهـــــــو أبـــــــو علـــــــي بــــــــن       

ــايف(اجلنيــــــد، وأبــــــو الــــــصالح صــــــاحب كتــــــاب     يف ) الكــــ
 وإن كـــان الـــشيء يف يـــد  :كتابـــه، وغريمهـــا مـــن أصـــحابنا 

ه يف مثنــــه، وإن كــــان يف يــــد   نــــبايعــــه فــــالقول قولــــه مــــع ميي   
ج لـــذلك بأنـــه إذا  مـــشتريه فـــالقول قـــول املـــشتري، واحـــت  

بايعــه بعــد فاملــشتري يريــد انتزاعــه مــن يــده،       يــد كــان يف 
فالقول قول من ينتزع الشيء من يده، وإن كـان يف يـد    

 يــدعي زيــادة علــى مــا  – يعــين بايعــه –مــشتريه فــصاحبه 
  . )١(»..ر به املشتري، فال تقبل دعواه إال ببينهقأ

ن أن القاعــــــدة يف مثــــــل ذلــــــك هــــــي    أومــــــن الواضــــــح  
                                                 

  . ٢٨٣ –٢٨٢، ص٢ابن إدريس، السرائر، ج )١(
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ة علــــــى املــــــدعي، والــــــيمني علــــــى املنكــــــر، ويف هــــــذِه البينـــــ 
ــ    ــا    االـــصورة يكـــون املـــشتري مـــدعياً فيمـ  لـــو كـــان املبيـــع مـ

يـــزال يف يـــد بائعـــه بعـــد، ألن املـــشتري يريـــد انتزاعـــه منـــه   
فيكــــــون مــــــدعياً، ولــــــو كــــــان املبيــــــع يف يــــــد الــــــشاري فــــــإن    
البــــائع يكــــون مــــدعياً، ألنــــه يــــدعي زيــــادة يف الــــثمن عــــن   

  . املشتري على نفسهاملقدار الذي أقر به

ومـــن ذلــــك أيــــضاً مــــا ذهــــب إليــــه يف مــــسألة وجــــوب  
ختليــــــــــل اللحيــــــــــة اخلفيفــــــــــة، وعــــــــــدم وجوبــــــــــه يف اللحيــــــــــة      

بعـد أن حكـى عـن       ) املختلف(قال العالمة يف    . الكثيفة
نـه ال جيـب ختليـل شــعر    أ) املبـسوط (الـشيخ الطوسـي يف   

عـضها كثيفـة   باللحية، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو       
إذا «: فـــــة، مث نقـــــل عـــــن ابـــــن اجلنيـــــد قولـــــه  وبعـــــضها خفي

خرجـــت اللحيـــة فلـــم تكثـــر فتـــواري بنباـــا البـــشرة مـــن        
الوجــه فعلــى املتوضــئ غــسل الوجــه، كمــا كــان قبــل أن     
ينبـــت الـــشعر حـــىت يتـــيقن وصـــول املـــاء إىل بـــشرته الـــيت      
ــا بالتخليـــــل أو غـــــريه، ألن      ــا حـــــس البـــــصر إمـــ يقـــــع عليهـــ

 مل يـسترها كـان   الشعر إذا ستر البشرة قـام مقامهـا، وإذا       
  .)١(»على املتطهر إيصال املاء إليها

واحلــــق «: وعقــــب العالمــــة علــــى هــــذا الــــرأي بقولــــه     
                                                 

  . ١١٣، ص١ خمتلف الشيعة، جالعالمة احللي، )١(
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  . عندي قول ابن اجلنيد
 ،]٣: املائـدة  [}فاغْـِسلُواْ وجـوهكُم   {: قوله تعاىل : لنا

دلَّ علــى وجــوب غــسل الوجــه، وإمنــا انتقــل إىل اللحيــة    
 اسـم ملـا يقـع بـه     النابتة النتقال االسم إليهـا، ألن الوجـه    

املواجهـــــة، وإمنـــــا حيـــــصل هلـــــا ذلـــــك مـــــع الـــــستر، أمـــــا مـــــع      
عدمــــــــه فــــــــال، فــــــــإن الوجــــــــه مرئــــــــي، وهــــــــو املواجــــــــه دون    
اللحيــــــــــة، ألــــــــــا مل تــــــــــستر الوجــــــــــه فــــــــــال ينتقــــــــــل االســــــــــم        

  . )١(»إليها
ومــن تلــك املــوارد رأيــه يف مــسألة مــن أراد حفــر بئــر    

، حيــث ذهــب فيهــا )عليــه الــسالم(بغــري إذن مــن اإلمــام 
فقــد  . ن فيهــا ســواء و أنــه ال ميلكهــا، بــل هــو واملــسلم    إىل

ــاء يف  إذا حفـــــر بئـــــراً يف  : قـــــال الـــــشيخ «): املختلـــــف(جـــ
  . املوات ليتملكها، ملكها إذا وصل املاء، ألنه أحياها

إذا أراد أحــد مــن املــسلمني حفــر    : وقــال ابــن اجلنيــد  
بئـــــر يتملكهـــــا مل يكـــــن ذلـــــك إال بـــــأمر اإلمـــــام أو والتـــــه،   

 إذـــم مل ميلكهـــا وال حرميهـــا، وكـــان  فـــإن احتفرهـــا بغـــري
كغــــريه مــــن املــــسلمني مــــن ســــبق إىل مائهــــا فانتزعــــه كــــان    

  . أحق به لسقيه وماشيته
                                                 

  . ١١٤ –١١٣، ص١ جالعالمة احللي، خمتلف الشيعة، )١(
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وقــــــــــــول ابــــــــــــن اجلنيــــــــــــد جيــــــــــــد، ألن األرض املــــــــــــوات    
 فــــال جيــــوز إحياؤهــــا إال بإذنــــه، والــــشيخ يــــسلم      ،لإلمــــام

  . )١(»املقدمتني

  :االستقالل في الرأي: الثالثة
، مــستقلةة علميــة نيــد بشخــصي يتميــز الــشيخ ابــن اجل  

، الفقهـــاءمجهـــور مـــا عليـــه املـــشهور، وبعيـــدة عـــن التـــأثر ب
ــاً يف بعـــض آرا   ه الفقهيـــة الـــيت يـــصل   ئـــويظهـــر ذلـــك جليـ

إليهــــــا مــــــن خــــــالل مـــــــا يتــــــرجح عنــــــده مــــــن األدلـــــــة، وإن       
ــا هــــو املــــشهور بــــني       ــا خمالفــــة ملــ  كانــــت اآلراء الــــيت يتبناهــ

ــ   هــــــــــاء ة آلراء فقفقهــــــــــاء اإلماميــــــــــة، ســــــــــواء كانــــــــــت خمالفــــــــ
  . العامة، أو موافقة هلم

امــة يف  فقــد أخــذ عليــه الــبعض متابعتــه للع  ومــن هنــا
ن الظـــــاهر مـــــن اســـــتدالالته أنـــــه ال   أبعـــــض فتـــــاواه، مـــــع  

يتعمــــــد موافقتــــــهم، وإمنــــــا يعمــــــل مبــــــا ينتــــــهي إليــــــه نظــــــره        
واجتــهاده مــن تقــدمي بعــض األدلــة علــى بعــض يف مقــام   
التعــارض، حبــسب قواعــد بــاب التعــارض، والــيت لــيس  

ها التـــــــــرجيح مبخالفـــــــــة العامـــــــــة، كمـــــــــا عليـــــــــه مجهـــــــــور   منـــــــــ
ــار املوافقـــة للعامـــة علـــى       ــا، حيـــث حيملـــون األخبـ علمائنـ

                                                 
  . ١٧٠ –١٦٩، ص٦ جالعالمة احللي، خمتلف الشيعة، )١(
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  .  ويعملون مبا خالفها،التقية فيتركوا
فقــد ذهــب الــشيخ ابــن اجلنيــد إىل وجــوب الزكــاة يف   
مجيـــــع احلبـــــوب الـــــيت خترجهـــــا األرض، وإن كانـــــت مـــــن 

 مـــــــن غــــــري الغــــــالت األربـــــــع، ومل يوافقــــــه يف ذلـــــــك أحــــــد    
اخلاصـــة، وأمـــا العامـــة فقـــد وافقـــه يف ذلـــك أبـــو يوســـف        

  .)١(وحممد بن احلسن ومالك
تؤخــــذ الزكــــاة  : قــــال ابــــن اجلنيــــد «): املختلــــف(ويف 

ر مــن كــل مــا دخــل يف القفيــز مــن حنطــة     شيف أرض العــ
وشـــعري ومســـسم وأرز ودخـــن وذرة وعـــدس وســـلت،    

  .)٢(»وسائر احلبوب، ومن التمر والزبيب
تر املـــــــــرأة احلـــــــــرة لرأســـــــــها يف  واختـــــــــار يف مـــــــــسألة ســـــــــ 

الــــصالة عــــدم وجــــوب ذلــــك إذا كانــــت حبيــــث ال يراهــــا 
ن املــشهور ذهــب إىل وجوبــه، ففــي    أإال حمــرم، يف حــني  

نــــا وجــــوب  املــــشهور بــــني علمائ «: للعالمــــة) املختلــــف(
  .ستر الرأس للحرة البالغة

ال بــــأس أن تــــصلي املــــرأة احلــــرة    : وقــــال ابــــن اجلنيــــد  
يـث ال يراهـا غـري ذي      وغريها وهي مكشوفة الرأس ح    

  .حمرم هلا
                                                 

  . ٢١٠/١٠٠ -٢٠٧السيد املرتضى، االنتصار، ص )١(
  . ٧٠، ص٣العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )٢(
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  ). عليه السالم(وكذلك الرواية عن أيب عبد اهللا 
ــالة بـــراءة الذمـــة     ومبـــا رواه . واحـــتج ابـــن اجلنيـــد بأصـ

: ، قـــال )عليـــه الـــسالم (عبـــد اهللا بـــن بكـــري عـــن الـــصادق     
ال بــأس بــاملرأة املــسلمة احلــرة تــصلي وهــي مكــشوفة    >

  .<الرأس
ليــــــــــه ع(وعــــــــــن عبــــــــــد اهللا بــــــــــن بكــــــــــري عــــــــــن الــــــــــصادق     

ال بـــــأس أن تـــــصلي املـــــرأة املـــــسلمة >: ، قـــــال)الــــسالم 
  .)١(»<وليس على رأسها قناع

وأما العامة، فقد ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة      
إىل وجــــــــوب ســــــــتر املــــــــرأة جلميــــــــع بــــــــدا حــــــــىت شــــــــعرها   
النـــــازل عــــــن أذنيهــــــا، ومل يـــــستثنوا مــــــن ذلــــــك إال الوجــــــه   

  .)٢(والكفني
ــ    ــالفهم يف ذلـــــك املالكيـــــة الـــــذين فـــ لوا بـــــني مـــــا  صوخـــ

اصطلحوا عليه العورة املغلظـة، وهـي مجيـع البـدن عـدا         
 والعــــــورة .واألطــــــراف الــــــصدر ومــــــا حــــــاذاه مــــــن الظهــــــر 

ــاذاه مــــــــــــن الظهــــــــــــر       ــا حــــــــــ املخففــــــــــــة، وهــــــــــــي الــــــــــــصدر ومــــــــــ
والـــــــذراعني والعنـــــــق والــــــــرأس، ومـــــــن الركبـــــــة إىل آخــــــــر     

                                                 
  . ١١٣، ص٢العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )١(
  . ١٨٨، ص١اجلزيري، الفقه على املذاهب األربعة، ج )٢(
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ا مــــن  ه والكفــــان ظهــــراً وبطنــــاً فليــــس   وأمــــا الوجــــ  . القــــدم
  . العورة مطلقاً

بأنـــــــــه جيـــــــــب علـــــــــى املـــــــــصلي ســـــــــتر عورتـــــــــه       : وقـــــــــالوا 
املغلظــــــــة، وتبطــــــــل الــــــــصالة بــــــــاإلخالل بــــــــذلك كــــــــالً أو       

ن كــــــشف العــــــورة املخففــــــة ال يبطــــــل     أبعــــــضاً، يف حــــــني  
ــاً يف الـــــــــصالة،      ــاً أو مكروهـــــــ الـــــــــصالة، وإن كـــــــــان حرامـــــــ
ويــــستحب ملــــن أخــــل ــــا إعــــادة الــــصالة يف الوقــــت مــــع   

  . )١(الستر
 أخـــــــذ وذهـــــــب الـــــــشيخ ابـــــــن اجلنيـــــــد إىل عـــــــدم جـــــــواز 

ـــــــم ال يقـــــــرون علـــــــى   أاجلزيـــــــة مـــــــن نـــــــصارى تغلـــــــب، و  
دينــهم، بــل يجاهــدون إذا وجــد يف املــسلمني قــوة، ففــي   
ســـــــياق شـــــــرح الـــــــشهيد الثـــــــاين لقـــــــول احملقـــــــق احللـــــــي يف 

ــشرائع( : أي[ولــو ادعــى أهــل احلــرب أــم منــهم     «): ال
 مل يكلفــــــــوا البينــــــــة  ، وبــــــــذلوا اجلزيــــــــة ،]مــــــــن أهــــــــل الذمــــــــة 

، إذ كتـب  »...انـتقض العهـد    ولو ثبت خالفها     .وأقروا
نبـه بـه علـى خـالف بعـض        «: يقـول ) املـسالك (صاحب  

. العامــــة، حيــــث زعــــم أن اجلزيــــة ال يؤخــــذ مــــن العــــرب    
ــا، ومــــن فريقــــه، وفعــــل الــــنيب       وهــــو مــــردود باإلمجــــاع منــ

 فإنـــــــه أخـــــــذها منـــــــهم، وزعـــــــم   ،)صـــــــلى اهللا عليـــــــه وآلـــــــه (
                                                 

  . ١٨٩ -١٨٨، ص١ على املذاهب األربعة، جاجلزيري، الفقه )١(
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مجاعــــــة مــــــن العامــــــة أن نــــــصارى تغلــــــب مــــــن العــــــرب ال   
. ية، بل يؤخذ منهم الصدقة مـضاعفة      يؤخذ منهم اجلز  

وذهــب ابــن اجلنيــد منــا إىل عــدم أخــذها منــهم أيــضاً، ال  
لـــــذلك، بـــــل ألـــــم ال يقـــــرون علـــــى دينـــــهم، إلخالهلـــــم       

صــــــلى اهللا (بالــــــشرط الــــــذي شــــــرطه علــــــيهم رســــــول اهللا  
  .)١(»روا أوالدهممن أم ال ينص) عليه وآله

قـــــــال الـــــــشيخ يف  «): املختلـــــــف(وقـــــــال العالمـــــــة يف  
تنــــــــوخ وــــــــراء  :  وهــــــــمنــــــــصارى تغلــــــــب،): املبــــــــسوط(

وتغلـــب، وهـــم مـــن العـــرب انتقلـــوا إىل ديـــن النـــصارى،     
وأمــــرهم مــــشكل، والظــــاهر يقتــــضي أنــــه جتــــري علــــيهم       
أحكـــــــــــــام أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب، ألـــــــــــــم نـــــــــــــصارى، غـــــــــــــري أن  
مناكحتـــهم وذبـــائحهم ال حتـــل بـــال خـــالف، وينبغـــي أن  
يؤخــــــــذ منــــــــهم اجلزيــــــــة، وال يؤخــــــــذ منــــــــهم الزكــــــــاة، وال   

  . ها باسم الزكاةقبض
لــــــــــــو وجــــــــــــد املــــــــــــسلمون قــــــــــــوة  : وقــــــــــــال ابــــــــــــن اجلنيــــــــــــد

واجتمعـــــوا علـــــى القيـــــام بـــــاحلق يف بـــــين تغلـــــب مل يقـــــروا  
علــــــى النــــــصرانية، ملــــــا روي مــــــن تــــــركهم الــــــشرط الــــــذي   

روا  ينـص   ال أن) صلى اهللا عليه وآلـه    (شرطه رسول اهللا    
  . أوالدهم

                                                 
  . ٦٨، ص٣الشهيد الثاين، مسالك األفهام، ج )١(
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ــا روي عــــــن أمــــــري املــــــؤمنني     أنــــــه ) عليــــــه الــــــسالم (وملــــ
لئن بقيـت لنـصارى بـين تغلـب ألقـتلن املقاتلـة             >: قـال 

صـلى  (وألسبني الذرية، فإين كتبت الكتاب بني النيب        
روا أبنـــاءهم وبينـــهم علـــى أن ال ينـــص) اهللا عليـــه وآلـــه

ــم     ــبغوا أوالدهـــ ــد صـــ ــم قـــ ــة، ألـــ ــم ذمـــ فليـــــست هلـــ
  .)١(»...<ونصروهم، نريد أن يسلموا

  : في الحديثالمنهج الخاص: ةالرابع
ــ يـــستند يف أنـــه  لـــشيخ ابـــن اجلنيـــد  الـــدى ظوممـــا يالحـ

 هبعـــض فتـــاواه إىل عـــدد مـــن األخبـــار الـــيت يـــصنفها غـــري   
أو املهجـورة الـيت ال     ، من العلماء على األخبار الـشاذة     

 اجيوز العمل.  
  اًن للشيخ ابن اجلنيد منهج   أعلل ذلك ب  وميكن أن ي 

ــ  حاديـــث خيتلـــف عـــن املنـــهج الـــسائد    يف تقيـــيم األاًخاصـ
الــــــذين يعتــــــربون  ، ماميــــــة املعاصــــــرين لــــــه بــــــني علمــــــاء اإل 

ومــا ســواه ، احلــديث الــصحيح هــو احلــديث املعمــول بــه  
صنف على األحاديث الضعيفةي.  

نـــه ال يــــرى يف تــــرك األصـــحاب العمــــل بروايــــة   ألأو 
كمــــــــا هــــــــي ، معينــــــــة مــــــــا يوجــــــــب ضــــــــعف تلــــــــك الروايــــــــة 

إذا كانــت الروايــة مــستوفية لــشروط  ، ةالطريقــة املــشهور
                                                 

  . ٤٥٧، ص٤العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج )١(
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 عـدم عمـل فقهـاء اإلماميـة بروايـة      عنده، أي أناحلجية  
 علــــــى  ةال ميثــــــل حبــــــسب رأي الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد قرينــــــ     

إذا مـــــــــا قامـــــــــت عنـــــــــده قـــــــــرائن علـــــــــى     ، ضـــــــــعف الروايـــــــــة 
  .صحتها

 مــــــي الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد فيهــــــا   ومــــــن املــــــوارد الــــــيت ر
ثبــوت الــشفعة  مــسألة خبــار الــشاذة رأيــه يف   باألبالعمــل 

ل اآليب فعند شرح الفاضـ  ، يف املبيع على عدد الشركاء    
وتثبـت بـني   «): املختصر النافع(لقول احملقق احللي يف    

، » وال تثبــــــت ملــــــا زاد علــــــى أشــــــهر الــــــروايتني ،شــــــريكني
عـــن عبـــد ، بـــد الـــرمحنروى يـــونس بـــن ع«: كتـــب يقـــول

: قــــال، )عليـــه الـــسالم  (عـــن أيب عبــــد اهللا  ، اهللا بـــن ســـنان  
فــإذا ، ال تكــون الــشفعة إال لــشريكني مــا مل يتقامســا    >

ــة   ــاروا ثالثـ ــفعة  صـ ــهم شـ ــد منـ ــا . <فلـــيس لواحـ وعليهـ
الــــــــــشيخان الطوســــــــــي واملفيــــــــــد   : هــــــــــمو[فتــــــــــوى الثالثــــــــــة  
وفتوى علي بن بابويه يف   ، وأتباعهم] والسيد املرتضى 

مــــــن ال ( وذهــــــب يف ،)املقنــــــع(وابنــــــه يف ، )الرســــــالة(
ــه  ــضره الفقيـــ ــا علـــــى عـــــدد الـــــرؤوس إال يف   إىل) حيـــ  أـــ

ــا ال تكـــون إال بـــني اثـــنني، عمـــالً   ، احليـــوان ــفإـ  ها روا مبـ
، عـــن عبـــد اهللا بـــن ســـنان    ، نـــصر أيب محـــد بـــن حممـــد بـــن     أ

 يف ةال شــــفع>: قــــال، )عليــــه الــــسالم (عــــن أيب عبــــد اهللا  
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ــوان إال أن يكــون الــشريك فيــه واحــد     وأمــا أنــه  . <اًحي
عــــــــن  ، علــــــــى عــــــــدد الــــــــرؤوس فهــــــــو يف روايــــــــة النــــــــوفلي      

عـــن علـــي ، عـــن آبائـــه، عـــن أبيـــه، عـــن جعفـــر، الـــسكوين
. <لــشفعة علــى عــدد الرجــالا>: قــال، ) الــسالمهمعلــي(

وهـــــــو مـــــــذهب ابـــــــن اجلنيـــــــد مـــــــن أصـــــــحابنا يف احليــــــــوان       
فـال  ، والروايـة ضـعيفة متروكـة     ، وهو قـول شـاذ    ، وغريه

  .)١(»...تعارض الروايات الكثرية
واختـــــار الـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد يف مـــــسألة نـــــشر احلرمـــــة  

ن كـــــــــــان ذلـــــــــــك بعـــــــــــد إبالرضـــــــــــاع أن احلرمـــــــــــة تتحقـــــــــــق و
 يـــــــة وصـــــــفت بأـــــــا  مـــــــستدالً علـــــــى ذلـــــــك بروا،احلـــــــولني
شـــرط «): املختلـــف(ويف ذلـــك قـــال العالمـــة يف   .شـــاذة

 أن يكـــــون الرضـــــاع  – إال ابـــــن اجلنيـــــد  –علماؤنـــــا أمجـــــع  
فلـو ارتـضع   ، قبـل أن يبلـغ سـن املرتـضع كمـال احلـولني      

ولـو خـرج   ، نشر احلرمة  يف مدة احلولني العدد املشترط    
  .احلولني وبقي بعض الرضعة األخرية مل ينشر احلرمة

إذا كــان بعــد احلــولني ومل يتوســط  : بــن اجلنيــدوقــال ا
  ...بني الرضاعني فاطم بعد احلول حرم

 ابـــــــــن احلـــــــــصني عـــــــــن  همبـــــــــا روا: احـــــــــتج ابـــــــــن اجلنيـــــــــد 
                                                 

  . ٣٩٣ - ٣٩٢، ص ٢ج، كشف الرموز، الفاضل اآليب) ١(
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الرضــاع بعــد احلــولني  >: قــال، )عليــه الــسالم(الــصادق 
  .<قبل أن يفطم يحرم

 نــه خـرب شــاذ ال إ): رمحـه اهللا (قـال الــشيخ  : واجلـواب 
ـــــا  مـــــن األخبـــــاهعـــــارض مـــــا قـــــدمناييعـــــين الـــــيت [ر لكثر

ــ   فيمــــــا لــــــو كــــــان الرضــــــاع بعــــــد    ةتــــــدل علــــــى عــــــدم احلرمــــ
ألنـــــه ، ةوجيـــــوز أن يكـــــون خـــــرج خمـــــرج التقيـــــ  ،]احلـــــولني

  .)١(»ةمذهب لبعض العام
 وجـــــــــــــوب اجلهـــــــــــــر يف صـــــــــــــالة الـــــــــــــصبح   ةلأويف مـــــــــــــس

 مــــــــن صـــــــاليت املغـــــــرب والعــــــــشاء،   والـــــــركعتني األولـــــــيني  
الــــــــشيخ ابــــــــن اجلنيــــــــد إىل  خفــــــــات يف البــــــــاقي ذهــــــــب  واإل
املــشهور « :)املختلــف( يف ةقــال العالمــ ،از العكــسجــو

ولــيت املغــرب  أبــني علمائنــا وجــوب اجلهــر يف الــصبح و    
ن عكـــــس إفــــ ، واإلخفـــــات يف البــــواقي ، أولــــيت العــــشاء  و

  . الصالة وجب عليه إعادة عاملاًعامداً
ويـــستحب أن ال ، جيـــوز العكـــس : وقـــال ابـــن اجلنيـــد 

  ).املصباح(و قول السيد املرتضى يف وه. يفعله
ــا ــا رواه زرار: لنــــــ ــاقر  - يف الــــــــصحيح – ةمــــــ  عــــــــن البــــــ

يف رجــل جهــر فيمــا ال ينبغــي اإلجهــار    )  عليــه الــسالم (
                                                 

  .٣٥ص، ٧ج، الشيعة خمتلف ، العالمة احللي) ١(
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أي >: فقــال، أو أخفــى فيمــا ال ينبغــي اإلخفــاء فيــه ، فيــه
، وعليـه اإلعـادة   ،  فقد نقض صـالته    اًذلك فعل متعمد  

وإن فعل ذلك ناسياً أو سـاهياً أو ال يـدري فـال شـيء             
  .<وقد متت صالته، عليه

  ].أصالة الصحة: أي [ باألصل:واحتج ابن اجلنيد
 عـــــــن - يف الـــــــصحيح – علـــــــي بـــــــن جعفــــــر  هومبــــــا روا 

ســـألته عـــن الرجـــل  : قـــال ،)عليـــه الـــسالم( موســـى أخيـــه
 هـل عليـه أن   ،ر فيـه بـالقراءة     ما جيه  ةيصلي من الفريض  

  .<وإن شاء مل يفعل، إن شاء جهر> :؟ قالال جيهر
دليل الــذي  ن األصــل مــع الــ  أ: واجلــواب عــن األول 

نــــه حممــــول علــــى اجلهــــر    أ:وعــــن الثــــاين . ه متــــروكذكرنــــا
  .العايل

ولـسنا نعمـل    ، ةهذا اخلرب موافـق للعامـ     : قال الشيخ 
  .)١(»وإمنا العمل على احلديث السابق، به

  : التفريعو االبتكار :ةالخامس
ومــــــــن اخلــــــــصائص الواضــــــــحة يف فقــــــــه الــــــــشيخ ابــــــــن      

 ةقهيــــاجلنيــــد هــــو قدرتــــه علــــى تفريــــع بعــــض املــــسائل الف   
 غــري معهــودة عنــد غــريه مــن  وتفــصيل أحكامهــا بــصوره

                                                 
  .١٧١ - ١٧٠ص، ٢جالعالمة احللي، خمتلف الشيعة،  )١(
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بـــل والتعــــرض ملـــسائل جديــــدة غـــري مطروحــــة    ، الفقهـــاء 
 وهـــذا مـــا يـــسم منهجـــه  .ه الفقهـــاء املقـــاربني لعـــصر ىلـــد

الفقهــــــي بطـــــــابع خــــــاص مييـــــــزه عـــــــن غــــــريه مـــــــن الفقهـــــــاء    
الــــذين حيــــذو بعــــضهم حــــذو بعــــض يف املــــسائل الفقهيــــة     

  .وفروعها
للعالمـة احللـي، حيـث     ) فاملختل(ومن ذلـك مـا يف       

ولــــو صــــاحل امرأتــــه علــــى أن   : قــــال ابــــن اجلنيــــد  «: كتــــب
ــا علـــى أن ترضـــع لـــه ولـــداً ســـنتني حـــىت تفطمـــه،        يطلقهـ
وعلـــــى أن زادهـــــا ثوبـــــاً بعينـــــه فثمنـــــه قيمـــــة مهـــــر مثلـــــها،        
فقبضت الثوب فاستهلكته، وأرضـعت الـصيب سـنة مث     
ــا بنـــصف قيمـــة الثـــوب ونـــصف مهـــر       مـــات، رجـــع عليهـ

ن دخــــل ــــا، وإن مل يكــــن دخــــل ــــا رجــــع  مثلــــها إن كــــا
  .عليها بنصف قيمة الثوب وربع مهر مثلها

ولــو كانــت زادتــه هــي مــع الرضــاع شــاة قيمتــها مثــل   
ــا بربـــع مهـــر مثلـــها وربـــع قيمـــة        قيمـــة الثـــوب رجـــع عليهـ
الثـــــوب إن كانـــــت مـــــدخوالً ـــــا، وإن مل تكـــــن مـــــدخوالً   

  .ا رجع عليها بثمن مهر مثلها ومثن قيمة الثوب
 استحقت الشاة وهـي مـدخول ـا رجـع عليهـا        ولو

بثالثــــــة أربــــــاع قيمــــــة الثــــــوب وثالثــــــة أربــــــاع مهــــــر مثلــــــها      
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  .)١(»وبقيمة الثوب

وبعـــــــد أن أبـــــــدى العالمـــــــة حتفظـــــــه علـــــــى بعـــــــض مـــــــا       
: طرحـــه الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد يف هـــذه املـــسألة خـــتم بقولـــه    

وباجلملـــــة فهـــــذه املـــــسألة مل يتعـــــرض هلـــــا أحـــــد مـــــن    ... «
  .)٢(»علمائنا غريه

 مـــا نقلـــه العالمـــة عـــن – أيـــضاً –ن شـــواهد ذلـــك ومـــ
ــام الــــــــصلح    –الــــــــشيخ ابــــــــن اجلنيــــــــد    ــا يتعلــــــــق بأحكــــــ  فيمــــــ

ولـو أن علجـاً   «:  من قولـه –واألمان من أبواب اجلهاد    
دلَّ املـــــــــــسلمني علـــــــــــى قلعـــــــــــة، وشـــــــــــرط علـــــــــــيهم جاريـــــــــــة   
مساها، فلما انتهوا إىل القلعة صـاحلوا صـاحب القلعـة           

بــني أهلــه ففعــل، علــى أن يفتحهــا هلــم، ويخلــي بينــهم و
وكانـــــت زوجتـــــه تلـــــك اجلاريـــــة املـــــشروطة للعلـــــج، فـــــإن   
كــــان املــــسلمون صــــاحلوا صــــاحب القلعــــة قبــــل قــــدرم      
ــا كــــان الــــصلح       عليهــــا مــــن غــــري اســــتظهار علــــى مــــن فيهــ
جــــــائزاً، ومل جيــــــب تــــــسليم اجلاريــــــة إىل العلــــــج، ويفــــــسخ    
شــــــــرط صــــــــاحب القلعــــــــة، وأحــــــــب أن يعــــــــوض العلــــــــج    

ا إمنـــــــــا صـــــــــاحلوا بعـــــــــد  قيمتـــــــــها مـــــــــن الغنيمـــــــــة، وإن كـــــــــانو  
االســـــتظهار علـــــى القلعـــــة ومـــــن فيهـــــا فـــــإن علمـــــوا حبـــــال   

                                                 
  .١٨٢ - ١٨١، ص٦العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج) ١(
  .١٨٢، ص٦ ج.ن. م) ٢(
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اجلارية مل يشترطوها، فإن شرطوها جبهل أو مل يعلمـوا     
واجــــــب عنــــــدي تعــــــويض العلــــــج، فــــــإن أىب إال اجلاريــــــة     

إن أحببــــــــت أن : املــــــــشروطة لــــــــه قيــــــــل لــــــــصاحب القلعــــــــة
 ألن شرطنا تقـدم ـا لغـريك،       - تسلمها وتتعوض منها  

 - نا علـى جهـل منـا مبـا قـد صـار لغرينـا          ووقع لك شـرط   
فعلنا ذلك، فإن مل تـسلمها نبـذنا إليـك وقاتلنـاك إىل أن             

  .)١(»تسلم املرأة إىل العلج الذي شرطناها له
وذهــب يف مــسألة اإلقــرار إىل التفــصيل بــني الفــصل       

: عنــه قولــه ) املختلــف(والوصــل، فقــد نقــل العالمــة يف    
 ذمـــــة املقـــــر، يوجـــــب الـــــشيء يف) علـــــي(اإلقـــــرار بلفـــــظ «

لفــالن علــي ألــف درهــم، فــإن ادعــى مــا      : كالــذي يقــول 
خيرجـــه مـــن الذمـــة إىل أن يكـــون أمانـــة كـــان القـــول قـــول    

لفـالن علـي   : املقر له مع ميينـه، ولـو وصـل إقـراره فقـال           
ألـــف درهـــم وديعـــة، مل يخرجـــه مـــن أن يكـــون يف ذمتـــه،  
ألن من الوديعة مـن ينتقـل حكمـه إىل أن يـصري يف ذمـة            

  .)٢(»دعاملو
وهــــــو يعطــــــي  «: وعلــــــق العالمــــــة علــــــى ذلــــــك بقولــــــه   

  .»الفرق بني الفصل والوصل
                                                 

  .٤٤١، ص٤العالمة احللي، خمتلف الشيعة، ج) ١(
  .٥٣٨، ص٥ ج.ن. م) ٢(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
80

لـه ِقبلـي ألـف درهـم،       : ولو قـال  «: مث نقل عنه قوله   
كانــــت يف ذمتــــه علــــى األغلــــب، فــــإن وصــــل إقــــراره بــــأن 

لـــــه يف مـــــايل وديعـــــة، وادعـــــى املقـــــر يف ذمتـــــه، كـــــان   : قـــــال
ى  وادعــــالقــــول قــــول املقــــر مــــع ميينــــه، وإن قطــــع اإلقــــرار

  .)١(»بعد ذلك األمانة كان القول قول املقر له مع ميينه
  :التوسع في االستدالل: ةالسادس

تقــــــوم طريقــــــة الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد يف تــــــشييد الــــــرأي   
الفقهي علـى إيـراد أكـرب قـدر مـن األدلـة الـيت يثبـت مـن                  
خالهلـــا رأيـــه يف مـــسألة مـــا، ومثـــل هـــذه الطريقـــة مل تكـــن  

يالحــــــــظ أــــــــم كــــــــانوا ســـــــائدة بــــــــني فقهــــــــاء اإلماميــــــــة، إذ  
يكتفـــــــون يف االســـــــتدالل بـــــــذكر اآليـــــــة أو الروايـــــــة الـــــــيت     
تــــــــصلح لالســــــــتدالل، دون أن حيــــــــاولوا تــــــــدعيم الــــــــرأي  

  .الذي خيتارونه باملزيد من األدلة
وممــا وصــل إلينــا مــن اســتدالالت الــشيخ ابــن اجلنيــد  

ظـــاهر «: ، حيـــث قـــال)املختلـــف(مـــا أورده العالمـــة يف 
يغ اإلتيـــــان بالنيـــــة بعـــــد   كـــــالم ابـــــن اجلنيـــــد يقتـــــضي تـــــسو    

: الــــــزوال يف الفــــــرض مــــــع الــــــذكر والنــــــسيان، ألنــــــه قــــــال    
ويستحب للصائم فرضاً وغري فرض أن يبيت الـصيام       

                                                 
  .٥٣٩ -٥٣٨صالعالمة احللي، خمتلف الشيعة،  )١(
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ــائز أن يبتــــدئ بالنيــــة وقــــد        ــا يريــــده بــــه، وجــ مــــن الليــــل ملــ
بقــــــي بعــــــض النــــــهار، وحيتــــــسب بــــــه مــــــن الواجــــــب إذا مل    
يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولـو جعلـه تطوعـاً كـان         

  ...أحوط
بأنـه جيـوز النيـة قبـل الـزوال، وإن           : احتج ابن اجلنيد  

  .فات بعض النهار، فكذا جيوز بعده
ومبــا رواه عبــد الــرمحن بــن احلجــاج، قــال ســألت أبــا     

عـــن الرجـــل يـــصبح ومل   ) عليـــه الـــسالم (احلـــسن موســـى  
يطعـــم ومل يـــشرب ومل ينـــو صـــوماً، وكـــان عليـــه يـــوم مـــن  

هــــب شــــهر رمــــضان، ألــــه أن يــــصوم ذلــــك اليــــوم وقــــد ذ     
نعم، له أن يـصوم ويعتـد بـه مـن        >: عامة النهار؟ فقـال   

  .<شهر رمضان
وعن أمحد بن حممد بـن أيب نـصر، عمـن ذكـره، عـن          

الرجـــــل  : قلـــــت لـــــه  : ، قـــــال)عليـــــه الـــــسالم  (أيب عبـــــد اهللا 
يكــــون عليــــه القــــضاء مــــن شــــهر رمــــضان، ويــــصبح فــــال       
يأكـــل إىل العـــصر، أجيـــوز لــــه أن جيعلـــه قـــضاء مـــن شــــهر       

  .)١(»...<نعم>: رمضان؟ قال
وتظهــر هــذه امليــزة يف مــسألة اشــتراط طهــارة الثــوب   

                                                 
 .٢٣٩ - ٢٣٨، ص٣ جلي، خمتلف الشيعة، العالمة احل)١(
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يف الطـــــــواف، إذ ذهـــــــب الـــــــشيخ ابـــــــن اجلنيـــــــد إىل صـــــــحة   
الطــواف يف الثــوب إذا كــان أصــابه دم، وإن كــان ممــا ال     

  .يعفى عن مثله يف الصالة
 بعـــــد أن نقـــــل  –للعالمـــــة ) املختلـــــف(فقـــــد جـــــاء يف  

وبــه قــول الــشيخ الطوســي أنــه ال جيــوز أن يطــوف ويف ث   
لــو طــاف يف  : وقــال ابــن اجلنيــد «: -شــيء مــن النجاســة  

ثـــوب إحرامـــه وقـــد أصـــابه دم ال حتـــل الـــصالة فيـــه كُـــره     
  ...ذلك له، وجيزئه إذا نزعه عند صالته

ــالة : يعـــــــــــين[باألصـــــــــــل : واحـــــــــــتج ابـــــــــــن اجلنيـــــــــــد   أصـــــــــ
  ].الرباءة

ومبـــا رواه أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أيب نـــصر، عـــن بعـــض     
قلـــت : قـــال) سالمعليـــه الـــ (أصـــحابه، عـــن أيب عبـــد اهللا   

ــه رجــــــل يف ثوبــــــه دم ممــــــا ال جتــــــوز الــــــصالة يف مثلــــــه،      : لــــ
أجـزأه الطـواف فيـه، مث يرتعـه     >: فطاف يف ثوبه، فقـال   
  .<ويصلي يف ثوب طاهر

  .)١(»حرمة الصالة] للطواف: أي[وألنه ليس له 
*  *  *  

                                                 
 .٢١٣، ص٤ ج العالمة احللي، خمتلف الشيعة،)١(
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اإلحكــــام يف أصــــول   اآلمــــدي، علــــي بــــن حممــــد،    -
ــام ســــــــيد اجلميلــــــــي، دار الكتــــــــاب   . د: ، حتقيــــــــقاألحكــــــ

  .م١٩٨٦، ٢العريب، بريوت، ط
أخــــالق  التوحيــــدي، أبــــو حيــــان علــــي بــــن حممــــد،   -

حممــــــد بــــــن تاويــــــت الطنجــــــي، دار    : ، حتقيــــــقالــــــوزيرين
  .م١٩٩٢صادر، بريوت، 

ه علـــــى املـــــذاهب الفقـــــ اجلزيــــري، عبـــــد الـــــرمحن،  -
  .م١٩٩٠، دار الفكر، بريوت، األربعة

منتـــــهى  احلـــــائري، الـــــشيخ أبـــــو علـــــي املازنـــــدراين، -
) ع(، مؤســــــسة آل البيــــــت املقــــــال يف أحــــــوال الرجــــــال

  .هـ١٤١٦، ١قم، طإلحياء التراث، 
تفــصيل  احلــر العــاملي، الــشيخ حممــد بــن احلــسن،   -

، مؤســسة وســائل الــشيعة إىل حتــصيل مــسائل الــشريعة 
  .هـ١٤١٣، ١إلحياء التراث، قم، ط) ع(البيت آل 

املعــروف اهلــذيل  احللــي، الــشيخ جعفــر بــن احلــسن  -
، مؤســسة ســيد  املعتــرب يف شــرح املختــصر  ، )احملقــق(بـــ 

  .هـ ش١٣٦٤، قم، )ع(الشهداء 
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 احللـــــي، الــــــشيخ احلـــــسني بــــــن يوســـــف بــــــن املطهــــــر    -
الـشيخ  : ، حتقيـق إيضاح االشتباه،  )العالمـة (املعروف بــ    

حلـــــــــسون، مؤســـــــــسة النـــــــــشر اإلســـــــــالمي التابعـــــــــة   حممـــــــــد ا
  .هـ١٤١١، ١جلماعة املدرسني، قم، ط

، املطبعــة خالصــة األقــوال يف معرفــة الرجــال  ...  -
  .هـ١٣٨١، ٢احليدرية، النجف األشرف، ط

ــشريعة   ...  - ــام الـ ــشيعة يف أحكـ ، مركـــز خمتلـــف الـ
  .هـ١٤١٢، ١األحباث والدراسات اإلسالمية، قم، ط

 بــــــن منــــــصور بــــــن إدريــــــس،  احللــــــي، الــــــشيخ حممــــــد-
ــاوي   ــر الفتــ ــاوي لتحريــ ــسرائر احلــ ، مؤســــسة النــــشر  الــ

، ٢اإلســــــــــــالمي التابعــــــــــــة جلماعــــــــــــة املدرســــــــــــني، قــــــــــــم، ط   
  .هـ١٤١٠

ــم  احلمـــوي، يـــاقوت بـــن عبـــداهللا البغـــدادي،   - معجـ
  .م١٩٧٧ بريوت، ،، دار صادرالبلدان

ــدم  ،  الـــدين اخلزرجـــي، الـــشيخ صـــفاء - ــه األقـ الفقيـ
، العـدد  )ع( فقـه أهـل البيـت    ، جملـة ابن اجلنيد اإلسكايف 
  العاشر، بريوت،

http://www.islamicfeqh.com/
magazines/feqh10a/Safa10.htm 
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ــاء    األصـــــبهاين،  ــوال العلمـــ ــات يف أحـــ ــات اجلنـــ روضـــ
  .م١٩٩١، ١، الدار اإلسالمية، بريوت، طاتوالساد

ــ  -  حممـــــد بـــــن منـــــصور،  ن الـــــسمعاين، عبـــــد الكـــــرمي بـــ
عبــــــــــد اهللا عمــــــــــر البــــــــــارودي، دار : ، تعليــــــــــقاألنــــــــــساب

  .م١٩٨٨، ١اجلنان، بريوت، ط
، الرافـد يف علـم       السيستاين، الـسيد علـي احلـسيين       -

الـــــسيد مـــــنري عـــــدنان القطيفــــــي، دار    : ، تقريـــــر األصـــــول 
  .م١٩٩٤، ١ريوت، طاملؤرخ العريب، ب

 الـــــــشهيد الثـــــــاين، الـــــــشيخ زيـــــــن الـــــــدين بـــــــن علـــــــي،     -
ــالم    ــرائع اإلسـ ــرح شـ ــام يف شـ ــسالك األفهـ ، مؤســـسة مـ

  .هـ١٤١٣، ١املعارف اإلسالمية، قم، ط
ــوم    الـــصدر، الـــسيد حـــسن،  - ــشيعة لعلـ ــيس الـ تأسـ

  .م١٩٩١، مؤسسة النعمان، بريوت، اإلسالم
مرتضى املـري   : ، حتقيق الشيعة وفنون اإلسالم  ...  -

، ١ســـــــــــــجادي، مؤســـــــــــــسة الـــــــــــــسبطني العامليـــــــــــــة، قـــــــــــــم، ط 
  .هـ١٤٢٧

 الــــــصدوق، الـــــــشيخ حممـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن بابويـــــــه،  -
  .هـ١٤١٥، قم، )ع(، مؤسسة اإلمام اهلادي املقنع
حبـر  ( الطباطبائي، السيد حممد املهـدي املعـروف بــ         -
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السيد حممـد صـادق   : ، حتقيقالفوائد الرجالية ،  )العلوم
علــــــوم والــــــسيد حــــــسني حبــــــر العلــــــوم، منــــــشورات    حبــــــر ال

  . هـ١٣٦٣، ١مكتبة الصادق، طهران، ط
رجــــــــال  الطوســــــــي، الــــــــشيخ حممــــــــد بــــــــن احلــــــــسن،  -

جـــــــواد القيـــــــومي، مؤســـــــسة النـــــــشر : ، حتقيـــــــقالطوســـــــي
، ٣اإلســــــــــــالمي التابعــــــــــــة جلماعــــــــــــة املدرســــــــــــني، قــــــــــــم، ط   

  .هـ١٤٢٧
املطبوعة ضـمن كتـاب     ) حترمي الفقاع (رسالة  ...  -

، الــــشيخ رضــــا االســــتادي: ، تــــصحيحالرســــائل العــــشر
مؤســـــسة النـــــشر اإلســـــالمي التابعـــــة جلماعـــــة املدرســـــني،   

  .مهمل من بقية بيانات الطبع
ــة...  - الــــــشيخ عبــــــاد اهللا الطهــــــراين  : ، حتقيــــــقالغيبــــ

والــــــــــــــشيخ علــــــــــــــي أمحــــــــــــــد ناصــــــــــــــح، مؤســــــــــــــسة املعــــــــــــــارف  
  .هـ١٤٢٥، ٣اإلسالمية، قم، ط

ــة ...  - ــه اإلماميــ ، تــــصحيح ٨ ج- املبــــسوط يف فقــ
حممـــــــد البـــــــاقر البـــــــهبودي، املكتبـــــــة املرتـــــــضوية     : ليـــــــقوتع

  .هـ ش١٣١٥إلحياء األثار اجلعفرية، 
ــوهلم  ...  - ــشيعة وأصـ :  حتقيـــق،فهرســـت كتـــب الـ

ــائي، نــــــشر مكتبــــــة احملقــــــق       الــــــسيد عبــــــد العزيــــــز الطباطبــــ
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  .هـ١٤٢٠، ١الطباطبائي، قم، ط
معـامل   املازندراين، حممد بن علي بن شهرآشوب،    -

، ٢يدريـــــة، النجـــــف األشـــــرف، ط، املطبعـــــة احلالعلمـــــاء
  .م١٩٦١

ــال  املامقـــاين، الـــشيخ عبـــد اهللا،   - ــيح املقـ ، طبعـــة تنقـ
  .هـ١٣٤٩حجرية، إيران، 

 النجاشـــــي، الـــــشيخ أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن العبـــــاس،     -
ــال النجاشــــــي  الــــــسيد موســــــى الــــــشبريي  : ، حتقيــــــقرجــــ

الزجنـــــــاين، مؤســـــــسة النـــــــشر اإلســـــــالمي التابعـــــــة جلماعـــــــة 
  .هـ١٤٠٧املدرسني، قم، 

، الفهرسـت دمي البغـدادي، حممـد بـن إسـحاق،          الن -
  .م١٩٩٤، ١دار املعرفة، بريوت، ط

مرآة اجلنان  اليافعي، عبد اهللا بن أسعد بن علـي،    -
، ١، دار الكتــــب العلميـــة، بــــريوت، ط وعـــربة اليقظــــان 

  .م١٩٩٧
 اليوسفي، الـشيخ احلـسن بـن أيب طالـب املعـروف          -

علـي  الشيخ : ، حتقيق كشف الرموز ،  )الفاضل اآليب (بـ  
ــتهاردي وحـــــــسني اليـــــــزدي،    مؤســـــــسة النـــــــشر  بنـــــــاه االشـــــ

  .هـ١٤٠٨اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم، 
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  ٥         مقدمة املركز

  ٧          متهيد
  ١١    ترمجة الشيخ ابن اجلنيد اإلسكايف

  ١١        امسه ونسبه
  ١٣       مشاخيه والراوون عنه

  ٢١        أقوال العلماء فيه
  ٢٣        مكانته العلمية

  ٣٠          عصره
  ٣١          مؤلفاته
  ٣٧          وفاته

  ٣٩    نهج الفقهي عند الشيخ ابن اجلنيد امل
  ٤٠        العمل بالقياس

  ٦٣    االلتزام بالقواعد العامة للفقه وأصوله
  ٦٧        االستقالل يف الرأي

  ٧٢       يف احلديثاخلاصاملنهج 
  ٧٦        االبتكار والتفريع

  ٨٠       التوسع يف االستدالل
  ٨٣        املصادر واملراجع
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