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ك ّ ِل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ َطائِفَ ٌة لِيَتَفَ َّقهُوا فِي
﴿فَلَو اَ ْْل نَفَرَ مِنْ ُ

الدِّينِ﴾

						

صَدَ َق ُ
اهلل العَلِيُّ العَظِيم
التوبة :اآلية 122

ألمته
إِىل َمن ترعرعنا بجوار ق َّبته ،فكان
عطاء رسمد ًّيا َّ
ً

املحمد َّية والروضة
اهلاشمي املزهر املورق ،سليل الدَّ وحة
إىل الغصن
َّ
ّ
العلو َّية املباركتني

وعم اإلمام اجلواد
الرضا ِّ
إىل أخِ اإلمام ِّ
إىل ابن اإلمام موسى بن جعفر
إىل س ِّيدنا القاسم

(حب) الينفد
تعبريا عن
ٍّ
ً

ووالء لسوى أهل بيته ال ُيعقد
ً

كلمة املركز
النبي املصطفى ،وعىل آله أهل الوفا صالة
احلمدُ هلل وكفى ،والصالة والسالم عىل ّ

تقر هبا أعينهم ،وترغم هبا أنوف شانئيهم.
كثرية دائمةّ ،
وبعدُ ..

فقد دأب مركز تراث ِ
احل ّلة التابع للعت َّبة العباس َّية املقدّ سة أن ُيعنى بكل ما هو

قشيب ونادر ،واليوم .بفضل اهلل تعاىل .يقدّ م خريدة نادرة لكاتب خنذيذ من كتَّاب احل ّلة
املاهرين وهو الباحث الدكتور ج ّبار كاظم امللاَّ  ،عن كتابه ال ّق ّيم (التأصيل والتجديد يف

مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،دراسة حتليل َّية).

بيدَ ََّ
أن األيادي الكريمة والبيضاء من الباحثني املقومني يف مركز تراث احل ّلة قد

تسنيم وأ َّطرته بإطار املسك؛ وذلك بتصويب األخطاء ،وتقويم األمت
زادت العمل
اً
الزراع.
بح َّل ٍة ناصعة حتى استوى عىل سوقه
َ
احلاصل فيه فخرج مزدانًا ُ
فأعجب َّ
ال نريد يف تقديمنا هذا إبراز سامت الكتاب وميزات مصن َِّفه؛ ونريد من القارئ
املتقن أن يستوفيه ،ويفيد منهّ ،
كتاب قد
لعل أهل العلم هم أوىل الناس باالنتفاع به؛ فهو ٌ
كُتِب للنخبة تسترشف ذلك من خالل موضوعه.
فقد بادر الباحث إىل استقصاء املصنفات التي تناولت املوضوعات الفقه َّية

ممارسا دوره النقدي والتحلييل؛ وال أبالغ إذا قلت ََّ
إن
واألصول َّية؛ وحاكم نصوصها،
ً

الباحث قد تعدّ ى املحاكمة إىل ممارسة نقد النقد ،وجتد ذلك جل ًّيا يف ردوده عىل بعض
ورفضا وذلك بالرجوع إىل املصادر املؤسسة واملؤصلة هلذين ِ
اآلراء اً
العلمني.
قبول
ً
ِّ
ِّ
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ويف اخلتام اليسعني إلاَّ أن أتقدَّ م بجزيل الشكر واالمتنان إىل سامحة املتويل

الرشعي للعتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة الس ّيد أمحد الصايف (متَّعنا اهلل بطول بقائه) ،فبما يملك

من حسن الطو ّية في تقديم أهل العلم نجدِّ د له شكرنا دو ًما.

وكذا الشيخ المفضال عمار الهاللي رئيس قسم شؤون المعارف اإلسالم ّية

واإلنسان َّية ،والذي كان لمتابعته المتواصلة وعمله ال��دؤوب في ترصين المركز
وتقويمه بالغ األثر في إخراج األعمال الناضجة والجدّ ية.

والشكر موصول الى الشيخ المح ِّقق أحمد علي مجيد الح ِّل ّي لما أبداه من

َمالحظ  ،وكان لقراءته بالغ األثر.

األعرجي الذي راجع الكتاب مراجع ًة لغو َّي ًة
وكذا األخ المفضال الدكتور علي
ّ

عز َّ
دقيق ًة ،اً
وجل أن يجعله في ميزان حسناته.
سائل المولى َّ
والحمد هلل رب العالمين

الخويلدي
صادق
ّ

مدير مركز تراث ِ
الح ّلة
 2ج1438 1هـ

�شكر وتقدير
ِ ِ
ََّ
أمري
إن مدين َة احل َّلة الفيحاء قد َح َّل ْت هبا الربك ُة َ
وح َّفت َْها منذ أن َح َّل يف بقعتها ُ
عيل بن أيب طالب صلوات اهلل وسالمه عليه ،وفيها ُر َّدت إليه الشمس ،وهي مل
املؤمنني ّ

ُ
تك موجود ًة آنذاك وقد بانت تلك الربكة وظهرت بعد حني يوم برزت احل ّلة بوصفها
ِ
للفكر
والح ْت يف األفق (مدرس ُة احل ّل ِة الفقه َّي ِة) مصدِّ َر ًة
مدين ًة ُي َش ُار إليها بالبنان
َ
ِ
والثقافة ومنتج ًة هلام.

واليوم بحمد اهلل ّ
حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني
حممد وآل َّ
جل جالله وبربكة َّ

مركزا ُي ْعنَى
الفقهي ملدرستها
قد َق َّو َض اهلل إلحياء تراث احل ّلة بعامة واملوروث
بخاصة ً
ّ
ّ
اجلامعات العراق ّية وكل ّياهتا من بحوث
بنرشه وحتقيقه وتتبع خمطوطاته ،ونرش ما كت َب ْت ُه
ُ

رصينة ،ورسائل أصيلة ،وأطاريح مبتكرة ،مما يمت بصلة لتاريخ احل ّلة وموروثها
الفقهي ،وهذا املركز هو (مركز تراث ِ
احل َّلة) التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالم َّية
ّ
ُ
((أهل م ّك َة َأ ْد َرى بِ ِش َعابهِ ا))
واإلنسان ّية يف العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،وكام يقال:
فللراعني ملركز تراث احل ّلة  -أعني :العتبة ال ّعباس ّية املقدّ سة – شكري وتقديري،

اخلويلدي – شكري وتقديري،
وللمسؤولني عنه – أعني :سامحة الشيخ اجلليل صادق
ّ
وللباحثني العاملني فيه شكري وتقديري ودعائي هلم بالتوفيق والسداد ،عىل ما قدَّ م
هذا املركز من حتقيقات وإصدارات ،والس ّيام إصداره ملا ك َت ْب َت ُه يف كتايب هذا واملوسوم
مدرسة ِ
ِ
احل َّلة الفقه َّية دراسة حتليل َّية).
بـ( :التأصيل والتجديد يف
فلكم منّي ألف حتية وسالم ،وطِبتُم وس ِلمتُم َأيا ِ
الك َرا ُمَ ،و ِو ِّف ْقت ُْم لِنَشرْ ِ تراث
َ ْ ْ َ َ ْ ْ هُّ َ
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الش َّك َأ َّنه خيدم املِ َّل َةِ .
وآخر دعوانا ِ
احل ّلة ،إ َّنَه ٌ
عمل َج َّب ٌار َ
العاملني
أن احلمدُ هللِ َر ِّب
َ
ُ
ُ
ُ
حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
والصالة والسالم عىل النبي األمني َّ

الـمل
الدكتور ج َّبار كاظم ُ

املقدِّ مة
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل الن ّبي املؤ ّيد ،املنصور املسدّ د ،أيب
احلمد هلل ّ

حممد ،وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ،وصحبه األخيار امليامني ،الذين ا ْق َت َفوا
القاسم َّ
َأ َث َر ُه ،وا َّت َب ُعوا ُسنَّ َت ُه ،ومل يغيرّ وا أو يبدّ لوا بعده.

ّملا كانت احل��وادث قد ُت ْع َر ُض ،واملوانع قد ُت � ْف� َ�ر ُض((( ،وحصول ذلك ُي َو ِّلدُ
(حكم رشع ًيا) اليتأتى إِلاَّ من ِعلم ختصص به هو (علم الفقه)؛
(إشكال ّية) تتطلب
اً
لذا ندب اهلل سبحانه وتعاىل إىل (التفقه) يف الدين ،إذ قال ّ
جل وعالَ ﴿:ف َل ْولاَ َن َف َر
ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ين َو ْل ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُهم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِهم َل َع َّل ُهم
ِ
((الع ْل ُم ْ خَ
ون﴾((( .وقال أمري املؤمنني ّ
عيل بن أيب طالب:
ُون ِعنْدَ َأ ْهلِ ِهَ ،و َقدْ
مز ٌ
ي َذ ُر َ
حَ ْ
ُأ ِم ْرت ُْم بِ َط َلبِ ِه ِمن ُْه ْم))(((؛ لكنه صعب املنال ،اليناله كل طالب ،والجيني ثامره كل راغب،
وتفخيم ألمره ،قال
تعظيم لقدره،
خص به من رشدت خالئقه ،ومحدت طرائقه؛
وإِنَّام ّ
اً
اً

ِ
تنبيها و
اء َو َم ْن ُي ْؤ َت الحِْ ك َْم َة َف َقدْ
اهلل سبحانه وتعاىل ً -
تذكريا ُ ﴿ -ي ْؤ يِت الحْ ك َْم َة َم ْن َّي َش ُ
ً
ُأ ْو يِ َت َخيرْ ًا كَثِري ًا﴾(((.

((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب  /مقدمة املصنف.18 ،
((( التوبة .122/
((( الكليني  /الكايف.35/1 ،
((( البقرة269 :
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وبحسبان ما سبق نجد ََّ
آثارا((( .وقد
أن الفقهاء أعظم الناس
أقدارا ،وأكرمهم ً
ً

أئمتهم ،وسمو رفعتهم
عرف أتباع أئّمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني قدر ّ
(ج ٍّم) حباهم اهلل باحلكمة والفهم،
وغزارة علمهم – ال َّلدُ يِ ّن – فهم أصحاب علم َ
وهم أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا إذ قال ﴿:إِنَّماَ ُي ِريدُ
اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا﴾((( .وهم قرناء الكتاب،
ُ َ َ ْ َّ ْ َ ْ
َْ
((إن
وعدله والنص رصيح – يف ح ّثه – عىل التمسك بالقرآن وهبم يف قولهَّ :يَ

تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبد ًا :كتاب اهلل ،وعرتيت :أهل
ونظرا لطول عرص النص املمتد إىل
عيل احلوض))(((.
بيتي ،هَّ
ً
وإنام لن يفرتقا حتّى يردا ّ

سنة (329هــ) بداية عرص الغيبة الكربى لإلمام
املهدي - (((عند اإلمام َّية – أسس
ّ

أئمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني األصول العا ّمة واخلطوط العريضة – عىل
ّ
املستوى النظري – للفقهاء من أصحاهبم((( الذين م ّثلوا (مدرسة أهل البيت) صلوات
األئمةمن تلك القواعد العا ّمة
اهلل عليهم أمجعني .وقد أفاد الفقهاء من أصحاب ّ

أئمتهم يف تطبيقات حمدودة ،والسيام أيام الصادقني(((؛
واملفاهيم الكل ّية الصادرة عن ّ

األئمة ،فقد روي عن اإلمام الصادق( ت148/هـ)
بناء عىل ما صدر عن
ّ

تفرعوا))((( ،وروي عن
 ،أ ََّنَه قال(( :إنماّ علينا أن نلقي إليكم األصول ،وعليكم أن ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب  /مقدمة املصنف.18 ،
((( األحزاب .33/
((( الرتمذي/سنن الرتمذي ،329/5،ظ :الصدوق/عيون أخبار الرضا( 208/2،بطريق
آخر)
اإلسالمي
الطويس  /كتاب الغيبة  ،239 /د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
((( ظ:
ّ
ّ
حممد جعفر احلكيم  /تاريخ و تطور الفقه واألصول .163 /
َّ ،222/
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول.47 :
((( َّ
األصويل عند ال ّعالمة ّيّ
ّ
احلل.17 :
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة ،41/18 ،د .سكينة عزيز الفتيل  /املنهج التطبيقي لتفسري=
احلر
((( ّ

املقدمة
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اإلم��ام الرضا( ت203/هـ) ،أ ََّن��ه ق��ال(( :علينا إلقاء األص��ول ،وعليكم

(((
تفرعت عن مدرسة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني مدارس
التفريع)) .وقد ّ

فقه ّية اقرتنت بمكان وجودها ،وسم ّيت به .وتلك املدارس كانت تتفق باإلطار العام

أئمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وإن أقواهلم،
املتمثل بـ :أخذ احلديث عن ّ
وأفعاهلم ،وتقريراهتم ُسنّة((( ،وتبني االجتهاد((( والتسامل عىل مصادر االستنباط ،إِلاَّ
َأ َّن لكل مدرسة خصوصية ختتص هبا وشيوخ وتالميذ وأدوار ونصيب من التأصيل
والتجديد ومدّ ونات فقه ّية وأصول ّية وحديث ّية ورجال ّية .وقد اخرتت (مدرسة احل ّلة

الفقه َّية) من بني تلك املدارس ،لتكون عنوانًا لكتايب هذا؛ ملا هلا من أمهية ،وأسباب

رشحتها لالختيار ،وأهداف مرجوة من دراستها ،واض ًعا نصب عيني منهج ّية لتلك
الدراسة ،ومبينًا مشكلة البحث ،ومتحر ًيا عن الدراسات السابقة ،ومنطل ًقا من خ ّطة
اً
مفصل،
ومشخصا املصادر التي اعتمدها البحث؛ ولتسليط الضوء عىل ذلك
للبحث،
ً
بدأ البحث بـ:

�أهمية البحث :ميكن �إجمال الأهمية بالنقاط الآتية:

اإلمامي ،يف القرنني السابع
• إِ َّن مدرسة احل ّلة الفقه َّية من أهم مدارس الفقه
ّ

والثامن اهلجر ّيني(((.

=القرآن الكريم عند أهل البيت [ أطروحة دكتوراه؛ غري منشورة ].85 :
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة ،41/18 ،د .سكينة عزيز الفتيل  /املنهج التطبيقي لتفسري
احلر
((( ّ
القرآن الكريم عند أهل البيت [ أطروحة دكتوراه؛ غري منشورة ].85 :
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.53 / 3 ،
((( َّ
اإلسالمي.62 :
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
حممد السلامن  /موسوعة اآلراء الفقه ّية.34 ،30 / 1 ،
((( هاشم َّ
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اإلمامي ((( ،والسيام ََّ
أن هذه
مهمة من مراحل تطور الفقه
ّ
• إِ هَّنا متثل مرحلة ّ

املرحلة استغرقت زمنًا ليس اً
قليل ،فهو يزيد عىل ثالثة قرون .انتسب فيها للح ّلة طلبة

العلم من مدن وأقطار شتى.

اإلمامي – الذي
• هلا دور كبري ،وفضل الينسى يف كرس اجلمود والتقليد يف الفقه
ّ

ساد قرنًا اً
الطويس ،وهو ما يسمى بـ:عرص املق ّلدة – والعودة به إىل
كامل بعد الشيخ
ّ
عرص النهوض (((.

• إِ َّن آراء علامء هذه املدرسة حظيت باهتامم العلامء ،عىل وجه اخلصوص ،اً
فضل

عن املثقفني خارج دائرة الفقه ((( .وهذا االهتامم – باملتخصصني وغريهم – أكسبها
مزيدً ا من األمهية التارخي ّية.

�ي بشكل
• إِ َّن مدّ وناهتا الفقه َّية ُع��دّ ت من املصادر
املهمة يف الفقه اإلس�لام� ّ
ّ
اإلمامي بشكل خاص((( ،فهي خمتلفة فيها :املخترصات ،واملتوسطات
عام ،والفقه
ّ
واملطوالت راعت ذهن ّية املتلقي(((.
ّ

ٍ
وصل ملجموعة من املدارس الفقه َّية ،هي :مدرسة بغداد،
• ألَ هَّنا ملتقى وحلقة

مدرسة النجف األرشف ،ومدرسة جبل عامل (الشام)((( ويف هذا تواصل للحضارة

اإلسالم ّية – الفقه َّية – ومدّ جلسور الثقافة؛ ألهنا اعتمدت ثقافة املقارنة يف أوسع
مدياهتا ،وخري مثال( :منتهى املطلب) (((.

حممد السلامن  /موسوعة اآلراء الفقه ّية.30 / 1 ،
((( هاشم َّ
((( املصدر نفسه.29 / 1 ،
((( مرتىض مطهري  /الفقه .19 /

((( املصدر نفسه .19 /
((( د .حممود البستاين  /مقدّ مة منتهى املطلب لل ّعالمة احل ّليّ .7 / 1 ،
((( د .عدنان فرحان آل قاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام ّية .152 /
((( ظ :ال ّعالمة ّيّ
احلل  /منتهى املطلب [ فقه مقارن :خارج املذهب].
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الفتوائي ،واالستدال ّيل
الفقهي لدى مدرسة احل ّلة بني:
• لتنوع أنامط التصنيف
ّ
ّ

والوسط بينهام.

• لتنوع املنهج لدى مدرسة احل ّلة ،فإنَّك جتد :املنهج املقارن ،واملنهج غري املقارن.

أ ّما املنهج املقارن ،فقد قدمت مدرسة احل ّلة أضخم موسوعة فقهية مقارنة  -داخل
املذهب  -واملوسوعة ،هي :املختلف ،وأضخم موسوعتني فقهيتني مقارنتني  -خارج

املذهب  -واملوسوعتان ،مها :املنتهى والتذكرة واملوسوعات الثالثة كلها للعلاّ مة احلليِّ ّ
(ت726/هـ) ،وهي مؤرشات عىل عظمته وسعة علمه.

�أ�سباب االختيار� :إِنَّ �أهم �أ�سباب االختيار تتلخ�ص بالنقاط الآت ّية:

• إِ َّن هذا املوضوع مل يدرس – من قبل بوصف احل ّلة الفيحاء مدرس ًة متكامل ًة–
السيوري،
يف رسالة أو أطروحة((( ،وإن ُد ِر َس بعض فقهائها ،كابن إدريس ،واملقداد
ّ
واملح ِّقق وال ّعالمة((( ،إال ََّ
أن تلك الدراسات – عىل قيمتها العلم َّية  -كشفت عن جهود
املدريس بمنأى عن الدراسات األكاديم ّية؛ لذا جاءت هذه
اجلامعي
فرد ّية ،وبقي اجلهد
ّ
ّ

اجلامعي ،وترصد اآلراء واألفكار – الفقه َّية واألصول ّية – منذ
الدراسة تتلمس اجلهد
ّ
مرحلة النشوء ،وانتها ًء بمرحلة األفول عىل مدى ثالثة قرون.

• وضع اليد عىل مظاهر التأصيل والتجديد للعمل ّية االجتهاد ّية – بشكل عام –
((( هناك دراسة ألستاذنا الدكتور :حسن احلكيم ،وهي دراسة قيمةّ ،إال أنَّهَا تناولت :تاريخ مدينة
والفكري من جهة ،وهي عىل قيمتها خارج دائرة الرسائل واألطاريح من جهة
العلمي
احل ّلة
ّ
ّ
أخرى[ .ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية .]354 /
((( ظ :د .هادي الكرعاوي  /ابن إدريس احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية [رسالة ماجستري؛ غري منشورة]،
السيوري يف كنز العرفان [رسالة ماجستري؛ غري منشورة]،
د.عدي جواد احلجار  /منهج املقداد
ّ
حممد جواد  /املح ِّقق احلليّ ّ وآراؤه الفقه ّية [رسالة ماجستري؛ منشورة] ،د .بالسم عزيز
رجاء َّ
شبيب /اجلهد األصويل عند العلاّ مة احلليّ ّ [ أطروحة دكتوراه؛ منشورة].
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ويف جمايل :الفقه واألصول ،وما يرتبط هبام ،والنقد – بشكل خاص – عند مدرسة احل ّلة

الفقه َّية(((.

• ضبط تطور بعض املفاهيم الفقه َّية ،أو األصول ّية ،عىل يد علامء هذه املدرسة

األف��ذاذ من الفقهاء واألصوليني ،ممن هم من األسامء املتفوقة املعدودة عىل صعيد

املتميزين أنفسهم(((.

• كشف النقاب عن املؤسسني – من علامء هذه املدرسة – لبعض املفاهيم العلم ّية،

سوا ٌء أكانت فقه ّية أم أصولية((( .وتتبع ما طرأ عليها من تطور ،أيََّ :
أن املدرسة

أعادت النظر فيام أنتجت.

• وفا ًء ملدينتي احل ّلة الفيحاء ،واعرتا ًفا بفضل فقهائها األفذاذ ،ممن هلم باع طويل

وتكريم هلم من جهة ،وإفادة طالبي العلم ،ومتتبعي اآلراء الفقه َّية ،من
يف هذا امليدان،
اً

جهة أخرى.

الفقهي ،داخل املذهب
• ألَ هَّنا َجدَّ دت لثقافة جديدة ،هي احلركة النقد َّية للبحث
ّ

اإلمامي؛ ومفاد تلك الثقافة قائم عىل :التفريق بني الذات والعلم الذي تتصف به
ّ

الذات .أما الذات فهي حمل تقدير واحرتام ،وأما اآلراء العلم َّية فهي عرضة للمناقشة

العلمي ،وبكل موضوع ّية وشفاف ّية؛ طاملا مل تكن صادرة عن دائرة العصمة.
بالدليل
ّ
وهبذا خيرج الفقه من دائرة اجلمود.

املوضوعي ،فاآليات تصنف عىل
الفقهي ،عىل املنهج
ألنا أسست للتفسري
ّ
ّ
• هََّ
العناوين الفقه َّية.
حممد السلامن  /موسوعة اآلراء الفقه ّية.28 / 1 ،
((( ظ :هاشم َّ
((( د .حممود البستاين  /مقدمة (منتهى املطلب) لل ّعالمة احلليّ .8 /1 ،
((( ظ :صدر الدين فضل اهلل  /التمهيد يف أصول الفقه .410 – 309 /
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�أهداف البحث :من �أهم الأهداف املتوخاة ،هي:

ِ
املتمثلة بـ :املع ِّلم ،والفقيه،
• الكشف عن ق َوام مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،وبيان أركاهنا ّ

والطالب ،واملا ّدة ،الفقه َّية ،واملنهج(((.

النظري
الفقهي ،وبيان مدى تطورها ،عىل املستويني:
• تشخيص آليات التفكري
ّ
ّ

والتطبيقي(((.
ّ

• تتبع اآلراء :الفقه َّية واألصول ّية ،التي كان ملدرسة احل ّلة قصب السبق فيها.
• بيان مدى التأثر بمن سبقتها من املدارس الفقه َّية ،ومدى التأثري يف من جاءت

بعدها أو كانت معارصة هلا .ويف هذا إظهار للثقافات العلم َّية املتعددة التي جعلتها
تتعدى حدودها اإلقليم ّية.

• إبراز مظاهر األصالة والتجديد عند مدرسة احل ّلة الفقه َّية((( ،ودورها يف تفعيل

احلركة الفقه َّية.

العلمي ،لفقهاء مدرسة احل ّلة الفقه َّية((( ،والسيام البارزين
• بيان عظمة الشأن
ّ

منهم يف تاريخ الفقه.

• إعطاء صورة واضحة عن :فقه أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني ،ملدّ ة

زمنية تزيد عىل ثالثة ق��رون((( .فرض فيها فقهاء مدرسة احل ّلة – البارزون منهم –

فاعليتهم بنحو متفرد يف ميدان الفقه(((.

((( ظ :د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية.7 :
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق يّّ
احلل وآراؤه الفقه ّية.12 :
((( ظ :رجاء َّ

((( ظ :د .عدنان فرحان آل فاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام ّية.157 – 152 :
((( د .عبد املحسن عبد اهلل ال َسرَّ اوي  /مقدّ مة (املخترص النافع يف فقه اإلمام ّية)31 / 1 ،
القم ّي  /مقدمة كتاب (املخترص) للمح ّقق يّّ
احلل.49 / 1 ،
حممد تقي ّ
((( َّ
((( ظ :د .حممود البستاين  /مقدمة كتاب (املنتهى) للعلاّمة احلليّ .7 / 1 ،
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اإلمامي عىل وفق املدارس التي نام فيها ،وترعرع ثم
• التأسيس لدراسة الفقه
ّ

تطور وازدهر ،مع العلم ََّ
أن تلك املدارس ك ّلها تنتمي إىل مدرسة كربى ،هي :مدرسة
أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وتشرتك – بعد التدرج والتبلور – بمنهج عام،
إِلاَّ َأ َّن كل مدرسة منها هلا خصوص ّية ختتص هبا ،ونصيب من التأصيل والتجديد،

ولفقهائها – والسيام البارزين منهم – آراء ونظريات دفعت عملية االجتهاد إىل األمام،
ورصنت احلركة الفقه َّية .وما مدرسة احل ّلة الفقه َّية إلاّ
إنموذج وخطوة أوىل لدراسة
ٌ
اإلمامي من كل ّية متخصصة بالفقه – مقارنًا – وبارعة فيه هي كلية الفقه،
مدارس الفقه
ّ

كام برعت يف دراسة مدارس احلديث يف رسائل جامع ّية متخصصة(((.

• بيان ََّ
أن أفول مدرسة يف مكان ،وتأسيس أخرى بمكان آخر ،داللة عىل الضغط

السيايس عليها.

منهج ّية البحث :وتتلخ�ص املنهجية املتبعة ،مبا ي�أتي:

• بام َّ
إن املدرسة هي حمل البحث والدراسة ،نسبت إىل مكان – احل ّلة – وسميت

به؛ لذا عمد البحث إىل حتديد عرص االستنباط ،وبيان املدارس الفقه َّية فيه سواء أكان
الفكري عند الفقهاء من أتباع املذاهب اإلسالم ّية األخرى كان أم يف الوسط
يف الوسط
ّ

الفكري عند اإلمام َّية ،ثم عرضها حسب الرقعة اجلغراف ّية – أي :املكان – واملنهج
ّ

الفقهي؛ لبيان مكانة مدرسة احل ّلة بينها.
ّ

• وملا كانت كل مدرسة تندرج حتت عرص من العصور – وربام جمموعة مدارس

تندرج حتت عرص واحد أو املدرسة الواحدة تتوزع بني عرصين – لذا اعتمد البحث
األول والثاين اهلجر ّيني ،د.
((( ظ:د .هناء حسني علوان  /مدرسة الكوفة احلديثية ،يف القرنيني َّ
آمال حسني علوان  /مدرسة النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه ،يف القرنني الثالث
عرش والرابع عرش اهلجر ّيني.
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حممد باقر الصدر(ت1400/هـ)؛ ألنه – حسب
التقسيم الذي رآة الشهيد السعيدَّ ،

ما يرى الباحث يف كتابه (املعامل) – أكثر التقسيامت انطبا ًقا مع املدارس الفقه َّية اإلمام َّية
بلحاظ املوقع اجلغرايف ،واملنهج الفقهي.

• حتديد معنى الفقه الذي جاء قيدً ا لـ (مدرسة احل ّلة) يف عنوان الكتاب؛ وذلك

الفكري اً
(أول) وإلقامة
لألمور اآلتية :لبيان مساحة املدرسة العلم ّية ،وإبراز دورها
ّ
فصول الكتاب يف ضوء هذا املعنى (ثان ًيا) ،ولتحقيق انطباق  -إىل حدً ما  -العنوان

عىل املعنون (ثال ًثا) .وملا كان الفقه تار ًة يطلق عىل املنْتَج (جمموعة األحكام الرشع ّية
العمل ّية املكتسبة من أدلتّها التفصيل ّية)((( ،وتارة أخرى يطلق عىل العملية برمتها التي

يتم هبا استنباط ذلك املنْتَج (العلم باألحكام الرشعية العملية)(((؛ لذا َّ
فإن الباحث أراد
بالفقه املعنى الثاين؛ ليتسنى له أن يقف عىل كل ما يصلح أن يكون وسيلة من وسائل

اً
اً
تفسريا  -والسيام املختص
رجال ،أم
أصول ،أم حدي ًثا ،أم
استنباط املنْتَج ،سواء أكان
ً

بآيات األحكام؛ أل ََّنَه إىل الفقه أقرب منه إىل التفسري  -عند فقهاء مدرسة احل ّلة من جهة،
ٍ
ملدرسة
وإعطاء صورة جل ّية هلذه املدرسة ،يف ضوء الوقوف عىل وسائل االستنباط
اإلمامي قرابة ثالثة قرون من جهة أخرى.
كانت هلا الصدارة والزعامة الدينية للفقه
ّ

• االنتقال من عرض املطالب إىل التحليل واملناقشة إىل اخلالصة االستنتاج

وإنم س ّلط الضوء عىل النتاج
والباحث مل يسلط الضوء عىل األشخاص (الفقهاء) ،اّ

املعريف ملدرسة بر ّمتها؛ وتقييدً ا بعنوان الكتاب سلط الضوء عىل مظاهر التأصيل
والتجديد ،أي :ما أضيف من جديد إىل ما هو موجود من النتاج املعريف ،وبيان مدى

الفقهي ،ومصادر االستنباط.
التطور فيام هو قائم((( عىل مستوى املادة واملنهج
ّ
اإلسالمي.32 :
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( ظ :دَّ .
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول.18 :
((( ظَّ :
((( ظ :د .حممود البستاين  /مقدمة كتاب (املنتهى) لل ّعالمة احلليّ .7 / 1 ،
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مشكلة الباحث :غموض موضوع ،توضيح ظاهرة ،وخالف قضية ،وعىل اآليت:
األول :ويتم ّثل
املشكلة الرئيسة للبحث تتضمن ثالثة حماور رئيسة ،هي :املحور َّ

بقضية تعدّ ّ
حمل خالف بني الباحثني ،وهي َتك َِّون مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،هل هي
كيان مستقل بذاهتا ،أو ََّهَأنا امتداد ملدارس ّ
أخر انتقلت من مكاهنا الذي ُأ ِّس َست فيه
أيضا ألن
ّأو اًل ،إىل مكان جديد ،هو( :احل ّلة)؟ وعىل الفرض الثاين :القضية خالف ّية ً

بعض الباحثني يرىََّ :
أن احلركة العلم َّية يف النجف األرشف انتقلت من النجف
األرشف إىل احل ّلة الفيحاء يف القرن السادس
ّ
اهلجري ،يف عهد الشيخ ابن إدريس احلليِّ ّ

(ت598/هـ) .وعىل هذا الرأي فمدرسة احل ّلة ،هي مدرسة النجف األرشف ،انتقلت
فاستقرت هبا ((( .وبعضهم يرىََّ :
أن سقوط بغداد عىل يد هوالكو
من النجف إىل احل ّلة،
ّ

عام (656هـ) حتَّم عىل فقهاء مدرسة بغداد وطالهبا االنتقال إىل احل ّلة ،وعىل هذا الرأي
اهلجري،
مدرسة احل ّلة ،هي مدرسة بغداد انتقلت من بغداد إىل احل ّلة يف القرن السابع
ّ
فاستقرت فيها (((.

املحور الثاين :ويتم ّثل بـظاهرة حتتاج إىل تفسري ،وهذه الظاهرة هلا مصاديق كثرية

ولع ّله من أبرز مصاديقها أسباب ظهور مدرسة احل ّلة وأفوهلا ،ومالمح التأصيل
الج َّل َها.
والتجديد عندها ،وإن كانت بعض املالمحُ ،

املحور الثالث :ويتمثل بـموضوع حييط به الغموض ،وله مصاديق كثرية يذكر

مرت هبا مدرسة
الباحث منها – عىل سبيل املثال ،ال احلرص – (أحدها) :املراحل التي ّ
احل ّلة الفقه َّية ،وحتديد ّ
كل مرحلة حتديدً ا دقي ًقا مبن ًيا عىل أسس علم ّية ،و(الثاين) :التمييز

بني فقهاء مدرسة احل ّلة؛ سوا ٌءأكان من أبنائها هم أم من الوافدين إليها؟ والسيام يف
((( ظ :د .حسن احلكيم  /النجف األرشف واحل ّلة الفيحاء :صالت علم ّية وثقاف ّية عرب عصور
التاريخ.24 :
مهدي اآلصفي  /تاريخ فقه أهل البيت.58 :
حممد
ّ
((( ظَّ :
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مرحلة النشوء ،و(الثالث) :اخللط بني فقهاء مدرسة احل ّلة وفقهاء مدرسة جبل

عامل((( ،و(الرابع) :عدم التمييز بني أساتذة ابن إدريس احلليِّ (ت598/هـ) ممن تتلمذ

الطويس
عىل أيدهيم مبارشة ،وممن تتلمذ عىل أيدهيم بوساطة ،والسيام تالميذ الشيخ
ّ
اإلمامي،
(ت460/هـ)((( ،و(اخلامس) :وضع حجر األساس لـلحركة النقدية يف الفقه
ّ

ويف أي جمال ظهرت؟ يف جمال الفقه ،أم جمال أصوله ،أم يف كليهام؟.

الدراسات السابقة :تتبع البحث الدراسات السابقة ،فوقف عىل اآليت:

• مل جيد الباحث – يف حدود تتبعه – دراسة أكاديم ّية بعنوان (رسالة ماجستري)

أو (أطروحة دكتوراه) تناولت (مدرسة احل ّلة الفقه َّية) ،إال ََّ
أن هذا اليعني عدم ورود

عابرا – عىل وجه اإلمجال واإلجياز ،يف بعض الدراسات التارخي ّية التي
ذكرا ً
ذكرها– ً
تناولت( :الفكر ،الفقه ،األصول ،االجتهاد والترشيع) يف حدود مدرسة أهل البيت
(صلوات اهلل عليهم أمجعني) ،وقد وقف الباحث عىل تلك الدراسات – اجلزء األعظم

منها – و شخصها ،ومتكن من إمجال روافدها وعىل النحو اآليت:

اإلمامي يف العراق)؛
(األول) الدراسات التي تناولت (تطور الفكر
الرافد
َّ
ّ
حسب العصور السياس ّية((( ،والرافد (الثاين) ،الدراسات التي تناولت (تاريخ الفقه
اإلمامي)((( ،والرافد (الثالث) ،الدراسات التي تناولت (أدوار الفقه)((( ،والرافد
ّ
(الرابع) الدراسات التي تناولت (تاريخ علم األص���ول)((( ،والرافد (اخلامس)
((( ظ :د .حسن احلكيم  /النجف األرشف واحل ّلة الفيحاء :صالت علم ّية وثقاف ّية عرب عصور
التاريخ .21 :
((( د .حازم احل ّليّ  /احل ّلة وأثرها العلمي واألديب.31 :
السلجوقي.235 :
اإلمامي يف العراق خالل العرص
((( عفيف عريب يونس  /تطور الفكر
ّ
ّ
مهدي اآلصفي  /تاريخ فقه أهل البيت.44 :
حممد
ّ
((( ظَّ :
((( ظّ :
عيل كاشف الغطاء  /أدوار علم الفقه .20 -1 /
((( ّ
وتطورا .144 /
تأرخيا
عيل الفاضل القائيني
النجفي  /علم األصول ً
ً
ّ
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الدراسات التي تناولت (تطور االجتهاد)((( ،والرافد (السادس) الدراسات التي

اإلسالمي)(((.
تناولت( :تاريخ الترشيع
ّ

• ويعزو الباحث سبب ورود ذكر (مدرسة احل ّلة الفقه َّية) – عىل نحو اإلشارة–

ّ
وقسمته
اإلمامي،
أو عدم ورودها مطل ًقا يف الدراسات التي تناولت الفقه
وأرخت لهّ ،
ّ
إىل أدوار ،إلاَّ أن تلك الدراسات مل تكن تعتمد يف منهجها ُعنصرْ َ (املكان) ،أي َّهَأنا مل
تدرس الفقه بحسب( :املنطقة اجلغرافي ّة) التي وجد فيها وبعبارة أخرى :مل تدرس الفقه
مهدي
حممد
ّ
حسب (املدارس) التي ترعرع ونام فيها ،ما عدا دراسة واحدة ،للشيخ َّ

اآلصفي((( .وملا كانت تلك الدراسات تعتمد معايري خمتلفة((( – غري معيار (املكان)–

لتحديد مراحل الفقه ،لذا اختلفت األدوار تب ًعا الختالف املعايري ،وتب ًعا الختالف

حممد
املعايري ،توزعت (مدرسة احل ّلة الفقه َّية) بني أكثر من دور ،ما عدا تقسيم الشهيد َّ
اإلمامي (بحث)  /منشور يف :جملة فقه أهل
((( ظ :منذر احلكيم  /مراحل تطور االجتهاد يف الفقه
ّ
البيت ،العدد ،16 ،15 ،14 ،13 :د .عدنان فرحان آل قاسم  /االجتهاد عند اإلمام ّي ّة/
.160 – 125
اإلسالمي .341 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
((( دراسة الشيخ اآلصفي طبعت ّأول مرة مقدّ مة لكتاب( :الروضة البهية) ،للشهيد الثاين
ثم طبعت مقدّ مة لكتاب( :رياض املسائل) ،للطباطبائي (ت 1231/هـ) ،ثم
(ت966/هـ)ّ ،
مؤخرا يف كتيب صغري بعنوان :تاريخ فقه أهل البيت.
طبعت
ً
((( منهم من اعتمد يف منهجه عىل( :عنرص الزمان)[ .ظ :د .عبد اهلادي الفضيل /تاريخ الترشيع
اإلسالمي] ومنهم من اعتمد يف منهجه عىل :عنرص (النظريات الفقه ّية) [ .ظ :منري عدنان
ّ
السيستاين) .]15/ومنهم من
(تقريرا ألبحاث أستاذه الس ِّيد
القطيفي  /الرافد يف علم األصول
ً
ّ
ّ
اعتمد يف منهجه عىل :عنرص (طبيعة املادة الفقه ّية) [ .ظ :منذر احلكيم  /مراحل تطور االجتهاد
اإلمامي (بحث)  /منشور يف جملة فقه أهل البيت ،العدد ،]16 ،15 ،14 ،13
يف الفقه
ّ
حممد باقر الصدر/
ومنهم من اعتمد يف منهجه عىل :عنرص( :طبيعة الشخصيات الفقه ّية) [ .ظَّ :
املعامل اجلديدة لألصول .93 – 92 /
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باقر الصدر(ت1400/هـ) ،فان (مدرسة احل ّلة الفقه َّية) وقعت فيه ضمن دور
واحد من دون جتزئة(((.

• وخارج دائرة (الرسائل ،واألطاريح) اجلامع ّية مل جيد الباحث سوى دراسة

واحدة ألستاذنا الدكتور حسن احلكيم بعنوان( :مدرسة احل ّلة العلم َّية ودورها يف حركة

التأصيل املعريف) ،وهي دراسة قيمة ،وقد أفاد البحث منها إلاّ َّهَأنا دراسة تارخي ّية ،مل
تتعدَّ (العرض العام) لعلامئها ومصنّفاهتم العلم َّية؛ ومما يؤيد ذلك قوله(( :تناول كتابنا-

العلمي
مدرسة احل ّلة العلم َّية ودورها يف حركة التأصيل املعريف  -تاريخ مدينة احل ّلة
ّ
والفكري وقد حاولنا من خالل العرض العام لرجال هذه احلقبة الزمن ّية إعطاء صورة
ّ
(العلمي
اإلمامي))((( .أ ّما الدراسات التارخي ّية حلركة (الفكر) ،واألثر
واضحة للفكر
ّ
ّ
حممد مفيد آل ياسني ،بعنوان (متابعات
واألد ّ
يب) يف احل ّلة ،فهناك بحث ق ّيم للدكتورَّ :

تارخي ّية حلركة الفكر يف احل ّلة منذ تأسيسها وألربعة قرون)((( .ودراسة ألستاذنا الدكتور
يب)((( ،وملا كانت هذه الدراسة حددت
حازم احلليِّ ّ بعنوان( :احل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
ّ
(أدوار) مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،وب ّينت (شيوخ ،وتالميذ) كل مرحلة من مراحلها وب ّينت

ثم طفقت تالحق مظاهر (التأصيل والتجديد) عندها وأهنت كل مفصل من
أركاهناّ ،
التمهيدي :ويبدأ بـ( :ابن أيب عقيل
((( َق َّس َم الشهيد الصدر الفقه عىل :ثالثة أدوار ،هي :العرص
ّ
الطويس
البغدادي (ت380/هـ) وينتهي بـ :ظهور الشيخ
العامين ت329/هـ) ،وابن اجلنيد
ّ
ّ
ّ
البهبهاين
الوحيد
بظهور:
وينتهي
،
الطويس
الشيخ
ظهور
بـ:
ويبدأ
العلم:
وعرص
(ت460/هـ)،
ّ
ّ
البهبهاين ،ويستمر إىل يومنا
العلمي :ويبدأ بـ :ظهور الوحيد
(ت1208/هـ) ،وعرص الكامل
ّ
ّ
حممد باقر الصدر /املعامل اجلديدة لألصول .]93 – 92 /
هذا [ .ظَّ :
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .354/
حممد مفيد آل ياسني  /متابعات تارخيية حلركة الفكر يف احل ّلة منذ تأسيسها وألربعة قرون/
((( ظَّ :
ط ،1املكتبة العرصي ّة  /بغداد2004 ،م.
واألديب  /ط ،1املكتبة التارخي ّية املتخصصة  /قم،
العلمي
((( ظ :د .حازم احل ّليّ  /احل ّلة وأثرها
ّ
ّ
1432هـ.
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ثم ختمت تلك الدراسة بـ (خالصة واستنتاج)؛ لذا فهي
مفاصلها بـ (دراسة وحتليل)ّ ،

بِك ٌْر يف جماهلا.

م�صادر البحث� :أبرز امل�صادر واملراجع املعتمدة يف البحث:
• اعتمد البحث يف دراسته عىل جمموعة كبرية ومتنوعة من (املصادر واملراجع) ،وقد

(األوىل) ،كتب املعجامت وكتب التفسري ومن أبرزها:
صنّفها عىل عدّ ة جماميع ،املجموعة َّ
للرازي626( ،هـ) واملصباح املنري
للفراهيدي (175هـ) ،وخمتار الصحاح
كتاب العني
ّ
ّ

للزخمرشي
آبادي871( ،هـ) والكشاف
للفيومي (770هـ) ،والقاموس املحيط للفريوز
ّ
ّ
ّ

للطربيس (548هـ) .واملجموعة (الثانية) :الكتب الفقه َّية
(538هـ) ،وجممع البيان
ّ
الفقهي
احللبي  -القسم
الطويس ،والغنية البن زهرة
ومن أبرزها :كتاب النهاية للشيخ
ّ
ّ
ّ
 -والرسائر البن إدريس احلليِّ ّ  ،ونزهة الناظر البن سعيد احلليِّ ّ وكشف الرموز للفاضل

يب ،و(الرشائع ،واملعترب) للمح ّقق ،و(املختلف واملنتهى) للعلاّ مة احلليِّ ّ  ،والذكرى
اآل ّ

األول .واملجموعة (الثالثة) :الكتب األصول ّية ومن أبرزها :كتاب الغنية البن
للشهيد َّ
احللبي – القسم األصو ّيل  -واملعارج للمح ّقق ،و(املبادئ ،والتهذيب) لل ّعالمة
زهرة
ّ

حممد باقر الصدر ،والرافد يف علم
احلليِّ ّ  ،واملعامل اجلديدة لألصول للشهيد السعيد َّ

السيستاين ،ودروس يف أصول فقه اإلمام َّية
عيل
ّ
األصول للمرجع الديني الكبري الس ّيد ّ
للدكتور عبد اهلادي الفضيل ،واملجموعة (الرابعة) :كتب احلديث والرجال ومن

للكليني ،ومن الحيرضه
أبرزها :الكتب األربعة املعتربة عند اإلمام َّية ،وهي :الكايف
ّ

الطويس ،وكتاب الرجال البن
الفقيه للصدوق ،و(التهذيب ،واالستبصار) للشيخ
ّ
داود احل�ِّل�يِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 707ه��ـ) ،وخالصة األق��وال للعلاّ مة احل�ِّل�يِّ ّ (726ه��ـ)،
اإلمامي للشيخ حيدر حب اهلل .واملجموعة (اخلامسة) :كتب
ونظرية السنة يف الفكر
ّ

ملحمد
تاريخ (الفقه والترشيع ،والفكر) ومن أمهها :تاريخ فقه أهل البيت،
َّ
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اإلمامي
عيل كاشف الغطاء ،وتاريخ الفقه
ّ
ّ
مهدي اآلصفي ،وأدوار علم الفقه للشيخ ّ

اإلسالمي للدكتور عبد اهلادي الفضيل ،وتطور
املدوح ،وتاريخ الترشيع
ملرتىض جواد َّ
ّ
السلجوقي لعفيف عريبي يونس .واملجموعة
اإلمامي يف العراق خالل العرص
الفكر
ّ
ّ

(السادسة) :الكتب التي تناولت احل ّلة تارخيها ،أو مدينتها ،أو مدرستها ،أو فقهاءها أو

علم من أعالمها ،ويف طليعتها :تاريخ احل ّلة ليوسف كركوش ،ومدرسة احل ّلة العلم َّية
اً
ألستاذنا الدكتور حسن احلكيم ،واحل ّلة وأثرها العلمي واألديب ألستاذنا الدكتور حازم

احلليِّ ّ  ،وفقهاء الفيحاء للس ّيد هادي محد كامل الدين ،وابن إدريس احلليِّ ّ لعيل مهت
كثريا من مقدمة الدكتور حممود البستاين (ت1430/ه��ـ)
بناري .وقد أفاد البحث ً
مهدي اخلرسان عىل موسوعة ابن
حممد
ّ
ملنتهى ال ّعالمة احل�ِّل�يِّ ّ  ،وتعليقات الس ّيد َّ
إدريس احلليِّ ّ  .واملجموعة (السابعة) :املصادر البلدان ّية ،ويف طليعتها :معجم البلدان

احلموي ،ومراصد االطالع البن عبد احلق البغدادي .واملجموعة (الثامنة):
لياقوت
ّ
الدراسات األكاديم ّية التي تناولت بعض فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،سواء أكانت

رسائل أم أطاريح ،أم بحو ًثا رصينة ،ويف طليعتها ابن إدريس احلليِّ ّ وآراؤه الفقه َّية،
ألستاذنا الدكتور هادي
السيوري يف كنز العرفان ألستاذنا
الكرعاوي((( ،ومنهج املقداد
ّ
ّ

السيوري وجهوده التفسريية يف كنز العرفان،
الدكتور عبد األمري زاهد((( ،واملقداد
ّ
لزميلنا الدكتور عدي جواد احلجار((( ،ومنهج ّ
العالمة احل ّليِّ يف علم الرجال ،لزميلنا
((( ظ :د .هادي الكرعاوي  /ابن إدريس احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية [رسالة ماجستري؛ غري منشورة]
مقدمة إىل جملس كلية العلوم اإلسالم ّية ،جامعة بغداد ،لسنة1992 :م.
السيوري يف كنز العرفان (بحث)  /منشور يف جملة فقه
((( ظ :د .عبد األمري زاهد  /منهج املقداد
ّ
أهل البيت / العدد ،36 :لسنة1425 :هـ.
السيوري وجهوده التفسري ّية يف كنز العرفان [رسالة
((( ظ :د .عدي جواد احلجار  /املقداد
ّ
ماجستري؛ غري منشورة]  /مقدّ مة إىل كلية الفقه ،جامعة الكوفة ،لسنة2006 :م ،ظ :د .عيل
حجي  /ملخصات الرسائل اجلامع ّية يف كلية الفقه (2008 -2006هـ) .153 /
خضري ّ

26
(((
حممد
الدكتور حيدر جيجان الزيادي  ،واملح ِّقق احل ّليِّ وآراؤه الفقه َّية ،للباحثة :رجاء َّ
جواد حبيب((( ،واجلهد األصويل عند ّ
العالمة احل ّليِّ  ،للدكتور بالسم عزيز شبيب(((،

اإلمامي ،للشيخ حيدر حب اهلل(((.
والعلاّ مة احلليِّ ّ وبذور تكون مدرسة السند يف الفكر
ّ

ّ
خطة البحث:
ويمكن للبحث أن جيمل اخل ّطة ،بام يأيت:
ثم ختمت بـ (اخلامتة) وثبت
• قام البحث عىل مقدّ مة ،ومتهيد ،ومخسة فصولّ ،

(املصادر واملراجع) ،أ ّما (املقدّ مة) ،فقد تناولت :أمهية البحث وأسباب اختياره،
أهداف البحث ،منهج ّية البحث ،مشكلة البحث ،الدراسات السابقة ،وبيان املصادر
التي اعتمدها البحث وأ ّما (التمهيد) ،فقد تناول (ملحة موجزة عن مدينة احل ّلة) يف عهد
(األول) فقد تناول (مدرسة احل ّلة الفقه َّية أدوارها
املزيديني من بني أسد .أ ّما الفصل
َّ

وأركاهنا) ،وأ ّما الفصل (الثاين) ،فقد تناول (مظاهر التأصيل والتجديد يف جمال الفقه)
وأما الفصل (الثالث) ،فقد تناول (مظاهر التأصيل والتجديد يف جمال أصول الفقه)،

اإلمامي).
وأما الفصل (الرابع) ،فقد تناول (التأصيل والتجديد للحركة النقدية يف الفقه
ّ

وأ ّما الفصل (اخلامس) فقد تناول (مظاهر التأصيل والتجديد يف احلديث والرجال)
وتفرعت املباحث إىل مطالب ،واملطالب إىل فروع – يف
وتفرع كل فصل إىل مباحثّ ،
ّ

((( ظ :د .حيدر جيجان الزيادي  /منهج ّ
العالمة احل ّليّ يف علم الرجال [رسالة ماجستري؛ غري
حجي /
عيل خضري ّ
منشورة ]  /مقدّ مة إىل كلية الفقه ،جامعة الكوفة ،لسنة2006 :م ،ظ :دّ .
ملخصات الرسائل اجلامع ّية يف كلية الفقه (2008 -2006هـ) .123 /
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق يّّ
احلل وآراؤه الفقه ّية  /ط ،1دار السالم  /بريوت،
((( ظ :رجاء َّ
1432هـ.
األصويل عند ّ
ّ
العالمة احل ّليّ ؛ دراسة تطبيق ّية يف الفقه مباين
((( ظ :د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد
إنموذجا  /ط ،1العتبة العلوية املقدسة  /النجف األرشف1432 ،هـ.
املختلف
ً
((( حيدر حب اهلل ّ /
اإلمامي (بحث)  /منشور
العالمة احل ّليّ وبذور تكون مدرسة السند يف الفكر
ّ
يف جملة فقه أهل البيت ،العدد ،39 :لسنة1426 :هـ.
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األعم األغلب ،وقد أخضع البحث (فروع ومطالب) الفصول اخلمسة إىل (مناقشة

ثم ختمها بـ (خالصة واستنتاج) .وقد ُط ِّب َق هذا املنهج نفسه يف التمهيد.
وتقويم)ّ ،
ويف اخلتام:

• َأحمْ َدُ اهلل وأشكره عىل توفيقه؛ إلنجاز هذا الكتاب وتقديمه إىل النور ،اً
سائل املوىل

ّ
جل عاله أن جيعله اً
اإلسالمي
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يوفقني خلدمة الفقه
عمل
ً
ّ
بشكل عام ،وفقه أهل البيت (صلوات اهلل عليهم أمجعني) بشكل خاص ،وأن جيعلني

البارين بمدينتهم  -احل ّلة الفيحاء  -وعلامئها األفذاذ والسيام الفقهاء منهم .واهلل
من ِّ
رب العاملني.
ويل التوفيق ،وآخر دعوانا :أن احلمد هلل ّ

التمهيد

التمهيد
ملحة موجزة عن مدينة احل ّلة
األول :مفهوم احل ّلة لغو ًّيا
• املحور َّ

للوقوف عىل داللة لفظة ِ
(احل َّلة) يف اللغة؛ رشع الباحث يف تناول أصل مادة
ِ
ثم عرج إىل بيان ِداللتها ( ُل َغ ِو ًيا) ثان ًيا.
(احل َّلة) ّأو اًلّ ،
• املطلب األول :أصل مادة ِ
(احل َّلة)
َّ
ملا كانت األلفاظ هلا ِدالالت خمتلفة بحسب أصوهلا ،وفهمها متوقف عىل الرجوع

إىل أصلها؛ لذا وقف الباحث عىل :أصل مادة ِ
(احل َّلة)؛ ليوضح عالقة االستعامل باجلذر
اللغوي ،وحماكاة اللفظ للمعنى ((( .و ِ
(احل َّلة) – بكرس احلاء املهملة ،وتشديد الالم
ّ
وفتحها – انحدرت من جذرين لغويني ،مها:

األولَ :ح َّل بمعنى ( َنزَل)
األول :اجلذر َّ
• الفرع َّ
ِ
(ح َّل) ،بمعنى (ن ََز َل) ،وهو فعل ثالثي بالتضعيف
إن لفظة (احل َّلة) انحدرت من َ

(ح َل َل)  -عىل وزنَ ( :ف َع َل) .وهو
الثاين والثالث من جنس واحد ،ومها متحركان ،أيَ :
فعل ٍ
متعد إ ّما بنفسه ،إذ يقالَ :ح َّل البلدَ  ،أي ن ََز َل البلدَ  ،وإ ّما بحرف اجلر(الباء /أو
ِ
بالبلد ،أي ن ََز َل ِبه((( ،وقول العربِ :
عىل) ،نحوَ :ح َّل
الحي ُّل املمرض عىل املصح ،أي

ِ
(ح َّل) يف العربية (بحث) .114/
((( د .عبد الوهاب حسن محد  /داللة َ
(ح َل َل) ،الفريوز
(ح َل َل)،
(((
الفيومي /املصباح املنري /ما ّدةَ :
الرازي /خمتار الصحاح  /ما ّدةَ :
ّ
ّ
(ح َل َل).
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :
31

32

(ح ِّل) األمحال عند النزول – أي نقضها
(ح َّل) بمعنى (ن ََز َل) من َ
الينزل((( .وأصل َ
(((
ثم جرد استعامله للنزول ،واشتهر به((( ،المعناه األصيل ،وإن بقى
وفكها وفتحها – ّ
ِ
متضمنًا؛ ََّ
(ح َّل -
ألن الذي ينزل يف مكان ما يحَ ُّل أمحاله((( .ويرد عىل بابني ،أحدمهاَ :

يحَ ُ ُّل ُ -ح ُل اً
ول) – نقيض االرحتال  -مفتوح العني يف املايض ،مضموم العني يف املضارع،

العذاب يحَ ُ ُّل ُح ُل اً
﴿ولاَ َيز َُال
(األول) يقالَ :ح َّل
أي :من الباب
ول ((( ،ومنه قوله تعاىلَ :
ُ
َّ
ِ
ين َك َف ُروا ت ُِصي ُب ُه ْم بِ َصنَ ُعوا َق ِ
ار َع ُة َأ ْو تحَ ُ َّل َق ِريب ًا ِّم ْن َد ِار ِه ْم َحتَّى َي ْأ يِ َت َو ْعدُ اهللِ إِ َّن
ا َّلذ َ
ماَ
اهللَ لاَ خُ ْ
يل ِ ُ
ف المِْي َعاد﴾((( ،أيُ :تحَ ُّل القارع ُة ( َتن ِْز ُل) قري ًبا منهم ،ويتطاير إليهم رشارها
فيفزعون منها مضطربني(((.

(ح َّل  -يحَ ِ ُّل ُ -ح ُل اً
ول) مفتوح العني يف املايض ،مكسور العني يف املضارع،
والثاينَ :
العذاب يحَ ِ ُّل ُح ُل اً
ول ((( .ومن اجلدير بالذكر ََّ
(ح َّل)
أي :من الباب (الثاين) يقالَ :ح َّل
أن َ
ُ
إذا كان مسندً ا إىل العذاب يف هذه احلال فقط يأيت بمعنى (ن ََز َل) ،سواء أكان من الباب

(األول) ،أم من الباب الثاين .أ ّما إذا كان مسندً ا إىل غري العذاب ،فال يأيت يف هذه احلال
َّ

(األول)(((؛ ومما يؤيد ذلك ،أن (حيل) ورد يف
بمعنى ( َن� َ�ز َل) ،إلاّ إذا كان من الباب
َّ
(األول)،
القرآن الكريم مسندً ا إىل (العذاب) ،وقرئ بـ (كرس احلاء) ،أي :من الباب
َّ
(ح َل َل).
((( ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
(ح َل َل).
(((
الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
ّ
(ح َل َل).
((( الراغب
ّ
األصفهاين /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /مادةَ :
النحوي يف القرآن الكريم ،دالئل الكالم .116/
((( د .عبد الوهاب حسن محد  /النظام
ّ
(ح َل َل).
(ح َل َل
((( ظ:
)،الفيومي  /املصباح املنري /مادةَ :
الرازي /خمتار الصحاح  /مادةَ :
ّ
ّ
((( الرعد .31 /
((( الزخمرشي  /الكشاف.510 /2 ،
(ح َل َل).
(ح َل َل
((( ظ:
)،الفيومي  /املصباح املنري /مادةَ :
الرازي /خمتار الصحاح  /ما ّدةَ :
ّ
ّ
(ح َل َل).
((( ظ:
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
ّ

التمهيد

33

ِ
ِ
ِ
سرِ
يم﴾((( ،أي :وينزل به عذاب
َو ُف َ  :بمعنى (ينزل) ،قال تعاىلَ ﴿ :و حَي ُّل َع َل ْيه َع َذ ٌ
اب َُمق ٌ
دائم يف اآلخرة ((( .وورد مسندً ا إىل الغضب ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ٌلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َر َز ْقنَاك ُْم
ْ ِّ َ
ولاَ َت ْطغَوا فِ ِيه َفي ِ
وضمها) .فمن
َضبِي ﴾ ((( ،وقرئ (يحَ ل) :بـ (كرس احلاء/
ح َُل َع َل ْيك ُْم غ َ
َ
ّ
َ
حيل) بضم احلاء ،فسرَّ ها بمعنى (ينزل) ،أي فينزل عليكم غضبي (عقوبتي) .ومن
قرأ ( ُ
قرأ ِ
(((.
(حيل) بكرس احلاء ،فرسها :بمعنى (جيب) ،أي :فيجب عليكم غضبي(عقوبتي)
واليفوت البحث َأ ْن يذكر :أن القراءة (بضم احلاء) ،هي قراءة الكسائي (ت189/هـ)

يف حني أن قراءة الكرس ،هي قراءة الباقني(((.

• الفرع الثاين :اجلذر الثاينَ :ح َّل بمعنى ( َب َلغ)َ
ِ
(و َص َل) ،وهذا اجلذر يرد
(ح َّل) ،بمعنى ( َب َل َغ) أو َ
 إن لفظة (احل َّلة) انحدرت من َِ
ِ
وح ُل اً
ول) مفتوح العني يف املايض مكسور
(ح َّل  -يحَ ُّل  -ح َّل ًة ُ /
عىل باب واحد ،هوَ :

العني يف املضارع ،أي :من الباب (الثاين) ،يقالَ :ح َّل الهْ َدْ ُي يوم النحر بمنى ،أيَ :و َص َل
ِ
ي
( َب َل َغ) المَْ ْو ِض َع الذي ُين َْح ُر فيه((( ،قال
وسك ُْم َحتَّى َي ْب ُلغَ الهَْ دْ ُ
َ
تعاىل﴿:ولاَ ْتحَ لق ُوا ُرؤُ َ
ِ
و(ح َّل) ،بمعنىَ ( :ب َل َغ)
حَم َّل ُه﴾((( ،أي :حتّى يصل اهلدي مكانه الذي جيب نحره فيه (((َ .
((( هود .39 /
الطربيس  /جممع البيان.204 / 5 ،
(((
ّ
((( طه .81 /
الرازي /خمتار الصحاح/
الطربيس /املجمع،35 / 7 ،
((( ظ :الزخمرشي/الكشاف،77 /3،
ّ
ّ
ة(:ح َل َل).
ما ّد َ
الطربيس /جممع البيان ،33/7 ،الداين/التيسري يف القراءات السبع ،152/ابن اجلزري/
(((
ّ
حممد البناء /إحتاف فضالء البرش يف القراءات
النرش يف القراءات العرش ،321/2 ،أمحد بن َّ
األربع عرش.306/
(ح َل َل).
(ح َل َل)،
(((
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
الرازي  /خمتار الصحاح  /مادةَ :
ّ
ّ
((( البقرة .196 /
الطربيس  /جممع البيان.376 / 2 ،
((( الزخمرشي  /الكشاف،238 / 1 ،
ّ
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مستعار من احللول ،بمعنى( :النزول)((( .وإن كان الباحث يرى :أن النزول نتيجة مرتتبة

عىل البلوغ ،أي :الوصول.

ٌ
حتليل ومناقش ٌة
 إن ِ
(احل َّلة)  -بكرس احلاء املهملة ،وتشديد الالم وفتحها ،انحدرت من جذرين

لغويني ،وإن احتدا يف (املادة) ،إلاّ َّأنهَام اختلفا يف (املعنى) ،ويف ورودمها عىل(أبواب

الفعل).

و(ح َّل) ،بمعنى ( َب َل َغ).
(ح َّل) ،بمعنى (ن ََز َل)َ ،
 اجلذران اللغو ّيان ،مهاَ :
(األول /والثاين).
(ح َّل) بمعنى (ن ََز َل) يرد عىل بابني
َّ
األول َ
 إن اجلذر َّ

(األول) ،وعىل التفصيل
 إن اإلسناد له ( َد ْخ ٌل) يف حتديد (باب الفعل) يف اجلذر
َّ
األول أم
اآليتَ [ :ح َّل :املسند إىل (العذاب) ] يأيت بمعنى (ن ََز َل) سواء أكان من الباب َّ

من الباب الثاين؟ .و[ َح َّل :املسند لغري (العذاب) ] اليأيت بمعنى (ن ََز َل) إلاّ إذا كان من

األول.
الباب َّ

 استقرى الباحث مادة [ َح َّل  +مشتقاهتا ] يف القرآن الكريم ،مستعينًا بـ (املعجم
فجاء

املفهرس أللفاظ القرآن الكريم)((( ،و(املعجم املفهرس للقرآن الكريم)
االستقراء (مؤكدً ا) ملا توصل إليه البحث ،وعىل النحو اآليتَ [ :ح َّل :مسند إىل (لفظة:
(((

عذاب) ] أتى بمعنى (ن ََز َل) ،من الباب الثاين .و[ َح َّل :مسند إىل (لفظة :غضب) ]
األول .و[ َح َّل :مسند إىل (لفظة :غضب) ] أتى بمعنى
أتى بمعنى (ن ََز َل) من الباب َّ
ب) من الباب الثاين.
(و َج َ
َ

(ح َّل) بمعنى ( َب َل َغ) اليرد إلاّ عىل الباب (الثاين).
 إن اجلذر الثاين َ

(ح َل َل).
(((
الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
ّ
(ح َل َل).
حممد فؤاد عبد الباقي  /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /مادةَ :
((( ظَّ :
(ح َل َل).
((( ظ :مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش  /املعجم املفهرس للقرآن الكريم  /ما ّدةَ :
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خالصة واستنتاج

ِ
األولَ :ح َّل بمعنى (ن ََز َل)؛ وبنا ًء عىل معنى هذا
 إن أصل مادة (احل َّلة) جذرانَّ ،

اجلذر ،فإن احل ّلة تعني (الن ُُّز ُ
ول) ،والثاينَ :ح ًّل بمعنى ( َب َل َغ) -مستعار من معنى اجلذر

األول -وبنا ًء عىل معنى هذا اجلذر ،فإن احل ّلة تعني (ال ُب ُلوغ) .ويرى الباحثَ :أ َّن النزول
َّ
نتيجة للبلوغ يف هذا املعنى ََّ
ألن من يبلغ مكانًا ينزل فيه

َّ 
(األول ،والثاين) يف حني َأ َّن اجلذر الثاين اليرد
األول يرد عىل بابني ،مها
َّ
إن اجلذر َّ

إلاّ عىل باب واحد ،هو (الثاين).

َّ 
األول،
األول يأيت مسندً ا إىل (العذاب ،وغريه) ،فهو بمعنى (ن ََز َل) يف َّ
إن اجلذر َّ

والثاين) ،يف حني ََّ
األول
أن اجلذر الثاين اليرد إلاّ عىل باب واحد ،هو (الثاين) .اإلسناد َّ
مطل ًقا ،أي :بال رشط يف الباب ،وبمعنى (ن ََز َل) يف اإلسناد الثاين برشط أن يكون من
األول.
الباب َّ

• املطلب الثاينِ :داللة احل ّلة لغو ًّيا

توخيا للدقة يف حتديد الداللة اللغوية لـ (لفظةِ :
احل َّلة)(((  -بكرس احلاء املهملة
ّ
ً

وتشديد الالم وفتحها  -سلك الباحث مسارين؛ النجاز هذه املهمة ،وإن جازت له
((( (لفظةُ :
�ادي /
احل َّلة) – بضم احلاء ،وتشديد الالم وفتحها – الثوب اجلديد [ الفريوز آب� ّ
(ح َل َل) ] .و(احلَ َّلة)  -بفتح احلاء ،وتشديد الالم وفتحها  -هلا أربعة
القاموس املحيط  /مادةَ :
األول :اجلهة والقصد [ظ :سيبويه  /الكتاب .] 405 /1 ،والثاين :الزنبيل الكبري من
معانَّ ،
الزبيدي  /تاج العروس  /مادة :حلل ] .والثالث :قدر النحاس  -عند
اخلوص أو القصب [ ظ:
ّ
املرصيني  -أل َّنَه ّ
حل َّلة:
حيل فيه الطعام [ ظ:
ّ
الزبيدي  /تاج العروس  /مادة :حلل ] .والرابع :ا َ
تطلق عىلُّ :
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :ح َل َل] -تدار عىل
(الش َّقة من ال َب َواري) [ -الفريوز
ّ
ِ
نفسها ،وتسند بأعمدة لتخزن فيها الغالل ،وتطني من أعىل [د .عبد الوهاب حسن محد /داللة
يب]17/
(ح َّل) يف العرب ّية ،132/د .حازم احلليّ ّ  /احل ّلة وأثرها
العلمي واألد ّ
َ
ّ
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التسمية ،فيمكن تسمية أحدمها بـ (مسار اجلذر) ،والثاين بـ(مسار اإلطالق) وعىل
التفصيل اآليت:

األول :مسار :اجلذر
• الفرع َّ

ويف هذا املسار حتدد املعاين بلحاظ (اجلذر) الذي انحدرت منه .وملا كان لـ (لفظة

ِ
ّ
ولكل جذر معنى  -لذا فاحل ّلة هلا معنيان ،مها (معاين اجلذر) ،ليس
احل َّلة) جذران -
إلاّ  ،وعىل التفصيل اآليت :املعنى (األول)ِ :
(احل َّلة = الن ُُّزول) إذا كانت منحدرة من
َّ
ِ
الو ُصول) ،إذا
(ح َّل= ن ََز َل) إلاّ َّهَأنا مل تكن
(مصدرا) له .واملعنى (الثاين)( :احل َّلة = ُ
َ
ً

(ح َّل = َو َص َل) إلاّ أهنا (مصدر) له.
كانت منحدرة من َ
خالصة واستنتاج

يف هذا املسار خيلص الباحث إىل َأ َّن املعاين اللغوي ّة التي حددها هذا املسار
ٍ
معان حقيقية ،مطابقة ملعاين اجلذر -التتعدى معاين
والو ُصول) .وهي
هي(:الن ُُّزول ُ /
اجلذر -اليلحظ فيها اإلطالق.

• الفرع الثاين :مسار اإلطالق

ويف هذا املسار حتدد املعاين (اإلطالق ّية = االستعامل ّية) ،أي :حترص فيه املعاين التي
أطلقت عليها (لفظة ِ
احل َّلة) واملعاين التي وقف البحث عليها يف تتبعه ،قد حرصها يف

سبعة أقسام ،هي:

القسم (األول)ِ :
ول ،وفيهم َك ْث َر ٌة ((( ألنَّهَا مجع ٍّ
احل َّلة :الن ُُّز ُ
حال بمعنى النازل(((.
َّ

الفيومي /
(ح َل َل)،
(((
(ح َل َل) ،ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
الرازي  /خمتار الصحاح  /مادةَ :
ّ
ّ
آبادي /
(ح َل َل) ،الفريوز
(ح َل َل)،
ّ
الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
ّ
املصباح املنري  /مادةَ :
(ح َل َل).
القاموس املحيط  /مادةَ :
(ح َل َل).
((( ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
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القسم (الثاين)ِ :
احل َّلة :تطلق عىل معان عدّ ة استعملت فيها (مضافة) إىل لفظة
(القوم) .واملعاين هيَ ( :من َِازل ،مجَ ْ ِلس (((ْ ،مجُت ََمع((( ،مخُ َ َّيم((() ،أي أن احل ّلة (منازل)
القومََّ ،
ألن القوم ينزلون فيها ،و(جملس) القوم؛ ألن القوم جيلسون فيه ،و(جمتمع)

القوم ،ألَ َّن القوم جيتمعون فيه ،و(خميم) القوم؛ ألّ َّن القوم خييمون فيه(((.
القسم (الثالث)ِ :
احل َّلة :تطلق عىل( :بيوت النازلني)؛ ألهنا تحُ َ ُّل (((.

القسم (الرابع)ِ :
احل َّلة :تطلق عىل( :اهليئة ،املرة ،والنوع)((( ،أي :تطلق عىل :هيئة

احللول والفعلة الواحدة من احللول (النزول) ،ونوع احللول (((.

القسم (اخلامس)ِ :
احل َّلة :تطلق عىل( :اجلهة /والقصد)((( ،(((،أي :حلة اليشء:

جهته وقصده الذي قصده (.((1

القسم (السادس)ِ :
احل َّلة :تطلق عىل َش َج َر ٍة َشاك ٍَة  -كثرية الشجر( - ((1أصغر من
العوسجة ،إِلاَّ َّهَأنا أنعم منها ،وهي الثمر هلا ،وهلا ورق صغار ،وهي مرعى يسهل
(ح َل َل).
((( الفريوز
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :
ّ
البحراين  /هبجة اخلاطر ونزهة الناظر .199 /
((( ابن عشرية
ّ
(ح َل َل).
((( جممع اللغة العرب ّية  /معجم اللغة العرب ّية املعارص  /مادةَ :
آبادي  /القاموس املحيط  /مادة:
(ح َل َل) ،الفريوز
ّ
((( ظ :ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
(ح َل َل)،
َ
(ح َل َل)
(ح َل َل)،
الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
ّ
((( ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
(ح َل َل).
((( الفريوز
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :
ّ
(ح َل َل)
(ح َل َل) ،الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
((( ظ :ابن منظور  /لسان العرب  /مادةَ :
(ح َل َل).
((( املصدر نفسه  /مادةَ :
((( احل ّلة :بمعنى (اجلهة والقصد) تأيت بكرس احلاء وفتحها [ ظ :سيبويه  /الكتاب.] 405 / 1 ،
(ح َل َل).
( ((1سيبويه  /الكتاب،405 / 1 ،
الزبيدي  /تاج العروس  /مادةَ :
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /مادة( :شوك).
(((1
ّ
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خروج لبن اإلبل إذا ما أكلها ،وهي خرضاء أبدً ا ،يسميها أهل البادية :الشربق تنبت

باجلدد واآلجام ((( ،والتنبت يف سهل والجبل(((.

احل َّلةَ ( :ع َلم) يط َلق عىل( :أماكن) ٍ
القسم (السابع)ِ :
عدة ((( ،منها:
ٌ ُ

ِ
 ِح َّلة بني َقي َل َة :من أعامل ا َمل َذار((( ،واألخري :بلد بني و ِوالبرصة (((.
اس َط
َ
ْ

ِ
حل َو ْي َز ِة (((.
 -ح َّلة ُد َب ْيس بن عفيف قرية قرب ا ُ

ِ -ح َّلة ُد َب ْيس بن َم ْز َي ٍد :مدينة بني بغداد والكوفة ،بناها :سيف الدولة ،صدَ َق ُة

األسدي (ت501/هـ)((( .ومدرستها موضوع
عيل بن مزيد
ّ
ب ٌن َمن ُْصور بن ُد َب ْيس بن ّ
البحث والدراسة.

حتليل ومناقشة
 إن لفظة ِ
(األول) – تطلق عىل( :القوم) ،إذا كان فيهم َك ْث َرة،
(احل َّلة) – يف القسم
َّ
بوصفها (صفة) هلم ،وتعني (الن ُُّز ُ
ول) ،وهو إطالق (حقيقي)((( ،يقالَ :ق ْو ٌم ِح َّل ٌة ،أي:
اجلدَ ُد :الطرائق ،وهي :مجع ،مفردهاُ :
((( ُ
(اجلدَّ ةُ) – بالضم – (الطريقة) ،قال تعاىلَ ...﴿:و ِم َن
ـج َب ِ
ا ْل ِ
ح ٌر خُ ْ
متًلِ ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
الرازي /خمتار الصحاح /مادة :جدد ]
ف َأ ْل َو هُانَا ﴾...فاطر[ 37/
ّ
يض َو مُ ْ
[الفيومي /املصباح املنري/
اآلجام :احلصون ،وهي :مجع ،مفردهاُ :أ ُج ُم – بضمتني – احلصن.
ّ
مادة( :أجم)]
(ح َل َل).
((( الفريوز
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :
ّ
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.1 / 1 ،
(ح َل َل).
((( الفريوز
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ :
ّ
((( املصدر نفسه  /مادةَ ( :م َذ َر).
(ح َل َل).
((( املصدر نفسه  /مادةَ :
(ح َل َل).
((( املصدر نفسه  /مادة / :مادةَ :
(ح َل َل).
(((
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
ّ
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األول( :الن ُُّزول) ،إِلاَّ
َق ْو ٌم ن ُُز ٌ
ول .وهذا املعنى (القوم النازلون) :له صلة بمعنى اجلذر َّ

أ َّنَه حتدد فيه :معنى إطالق (الن ُُّزول) عىل(ال َق ْوم) مرشو ًطا بكثرهتم.

 إن لفظة ِ
(احل َّلة) – يف القسم (الثاين) – تطلق عىل ٍ
معان عدة ،إِلاَّ َأ هَّنا متقاربة تؤدي
معنى واحدً ا ،هو( :بيوت القوم) ،سواء أكانت بيوت حرض أم بيوت بدو ِ
(خيام) ،إذا

كانت مئة بيت فام فوقها ،ومجعهاِ :
(حلاَ ٌلَ /و ِح َل ٌل) بكرس احلاء يف اللفظتني((( ،يقال:
ن ََز َل يف ِح َّل ِة أبناء َع ِّم ِه ،أي :نزل منازهلم (بيوهتم خيامهم) .وهو إطالق (جمازي)(((.
األول.
وهذا املعنى :له صلة بمعنى اجلذر َّ

 إن لفظة (احل ّلة)  -يف القسم (الثالث)  -تطلق عىل (بيوت النازلني) .وهو إطالق

األول؛ ََّ
ألن البيوت ( ُتن َْزل)
(جمازي) ((( .وهذا املعنى :له صلة بمعنى اجلذر َّ

 إنلفظة ِ
(احل َّلة)-يفالقسم(الرابع)-تطلقعىل ٍ
معانهلاعالقةبـ(املصدر= ُح ُلول)،

األول
يراد هبا :بيان (هيئته ،أو نوعه ،أو املرة) .وهذا املعنى له صلة بمعنى (اجلذرين) َّ
(ح ُل اً
ول) مصدر هلام ،وهو هبذا املعنى يبني :هيئة (النزول = معنى اجلذر
والثاين؛ ألَ َّن ُ

األول) ،أو هيأة (الوصول).
َّ

إن لفظة ِ
َّ 
(احل َّلة) – يف القسم (اخلامس) – تطلق عىل( :اجلهة  /والقصد) .ويبدو

األول والثاين؛ ََّ
يلََّ :
ألن اجلهة هلا عالقة بـ
أن هذا املعنى له عالقة بمعنى (اجلذرين) َّ
(املكان) ،يقالِ :ح َّل ُة الشيَّ ْ ِء ،أي :جهته وقصده واملكان يتعلق به (النزول  /والوصول)
عىل حد سواء.
 إن لفظة ِ
(احل َّلة) –يف القسم (السادس) –تطلق عىلَ :
(ش َج َر ٍة َشاك ٍَة) .وهذا املعنى:

(ح َل َل).
(((
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
ّ
(ح َل َل).
((( ظ :املصدر نفسه  /مادةَ :
(ح َل َل).
((( ظ :املصدر نفسه  /مادةَ :
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األول( :الن ُُّزول)؛ ََّ
ألن هذه الشجرة هلا عالقة بـ (املكان) ،فهي
له صلة بمعنى اجلذر َّ
تنبت يف مكان ،وال تنبت يف آخر .وبعبارة أخرى :يمكن القول :إهنا حددت إطالق
واآلجام).
جلدَ ُد /
َ
النزول يف مكان ،هو منبت هلذه الشجرة ،وهو (ا ُ

إن لفظة ِ
َّ
(احل َّلة)  -يف القسم (السابع)  -تطلق عىل (علم ملكان معني)((( ومدار
البحث والدراسة ،هوِ :
(ح َّلة ُد َب ْيس بن َم ْز َي ٍد) مدينة كبرية بني (بغداد /والكوفة) ،بناها
األول( :الن ُُّزول)؛
صدَ َق ُة ب ٌن َمن ُْصور
األسدي .وهذا املعنى مطابق متا ًما ملعنى اجلذر َّ
ّ
ألنا مكان ّ
حل به (نزل) املزيديون مؤسسو األمارة املزيدية .فهم احلالون (النازلون)،
َّهَ
وهي ح ّلتهم مكان (نزوهلم ،وحلوهلم).
خالصة واستنتاج

ٍ
ََّ 
(معان) حسب تتبع
إن املعاين اللغو ّية التي حددها (مسار :اإلطالق) ،هي :سبعة
أن ِ
البحث ،بعضها (حقيقي) ،وبعضها (جمازي) .وهذا يعنيَّ :
(احل َّل َة) لفظ مشرتك

يطلق عىل سبعة معان((( ،واللغة – بتعدد معاين اإلطالق للفظ الواحد – تكرس اجلمود

وتواكب التطور بـ (املعاين املجازي ّة) التي هي وليدة اإلطالق (االستعامل)؛ لذا كانت

معاين (اإلطالق) أوسع من معاين (اجلذر).

َّ 
إن الصلة بني املعاين (اإلطالق ّية) ومعاين (اجلذر) قائمة ،فج ّلها له صلة بمعنى اجلذر

(األول ،الثاين ،الثالث ،السادس السابع) .وما
األول (النزول) ،وهي معاين القسم
َّ
َّ

تبقى منها له صلة بمعنى اجلذرين ،ومها معنى القسم (الرابع واخلامس) :.الذات

(األول) ،أو عىل هيئة نزول الذات ،كام يف املعنى (ال ّثا ِ
ين).
(القوم النزول) ،كام يف املعنى
َّ
إن الصلة بني املعاين اإلطالق ّية (قائمة) ،فهي إ ّما ْ
َّ 
أن تطلق عىل املعنى (الرابع)،

((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.1 / 1 ،
((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء الفيحاء.13 / 1 ،
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وإ ّما ْ
أن تطلق عىل :مكان حلول الذات (بيوت القوم) ،كام يف املعنى (الثاين ،الثالث،
أن األخري وإِ ْن كان مكانًا ،فهو علم يطلق عىل مكان معني بذاته ِ
والسابع) ،إالّ ََّ
(ح َّلة

ُد َب ْيس بن مزيد)ّ ،
حل به قوم معينون بذاهتم ،هم املزيد ّيون األسد ّيون .وهذا املعنى
هو مدار البحث .وإ ّما َأ ْن يطلق عىل :مكان له صلة بـ (املكان) ،كام يف املعنى اخلامس

(اجلهة) ،والسادس (شجرة شاكة).

 بضم معاين (مسار اجلذر) ،إىل معاين (مسار اإلطالق) خيلص الباحث إىلََّ :
أن

ِ
(احل َّلة) – بكرس احلاء ،وتشديد الالم وفتحها – يف اللغة التتعدى معنيني رئيسني – مها
مدار البحث – أحدمها :معنى (حقيقي) يطلق عىل( :صفة القوم الن ُُّزول) إذا كانوا

كثرة ،والثاين :معنى (جمازي) ،يطلق عىل( :مكان القوم بيوهتم)؛ من باب تسمية (ا َمل َح ّل
البيوت) باسم احلال به((((القوم :املوصوفون بالن ُُّزول).

أ ّما املعاين ُ
(األول)،
األخر التي وقف عليها الباحث فهي إ ّما مندرجة حتت املعنى
َّ

وإ ّما مندرجة حتت املعنى (الثاين) ،وإن كان الباحث يرى :أ َّنَه يمكن اجلمع بني املعنيني؛
جلواز إطالق لفظة ِ
(احل َّلة) عىل املكان (بيوت القوم) ،ويراد هبا البيوت العامرة –
ِ
ِ
عمنا املأهولة
املأهولة  -بـقوم ن ُُزول ،فإذا قلنا :نزلنا ح َّلة بني َع ِّمنا ،نريد :نزلنا بيوت بني ّ
هبم .ومدار البحث :إطالق لفظة ِ
(احل َّلة) عىل مكان معني (علم) ،هوِ :ح َّلة ُد َب ْيس بن
مزيد ،أي :مكان حلوهلم (نزوهلم).

(ح َل َل).
((( ظ:
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
ّ
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فسميت
أسسها أمراء بني مزيد وح ّلوا هباّ ،
احل ّلة مدينة كبرية فرات ّية عراق ّيةّ ،

باسمهم ،أي :احل ّلة املزيدية(((؛ وإلعطاء صورة جل ّية عن هنضتها العمران ّية والعلم ّية؛
البدّ من بحث املطالب اآلتية:

األول :النهضة العمران ّية
• املطلب َّ

اجلغرايف
األول :حتديد املوقع
• الفرع َّ
ّ
احل ّلة :بقعة خصبة جدً ا ،تقع غريب الفرات ،عىل بعد بضعة أميال جنويب أطالل

مدينة بابل األثر ّية ((( ،بني مدينتي (الكوفة  /وبغداد)((( .وبعد حتديد موقعها جغراف ًّيا؛
البدّ من ضبط تاريخ تأسيسها ،مع بيان وصفي هلذا املكان قبل ْ
أن تؤسس فيه هذه
املدينة وهذا ما تولىّ بيانه الفرع اآليت:

• الفرع الثاين :حتديد تاريخ التأسيس
أولاً  :احل ّلة قبل التخطيط والبناء

إن هذه البقعة ،قبل ْ
َّ
أن تؤسس فيها هذه املدينة ،كانت عبارة عنَ (( :أجمَ َ ٌة تأوي

إليها السباع)) ((( ،أي :موضع كثري الشجر؛ ألن َأ َجمَ َة – ُمت ََح ِّر َك ٌة – لفظ مفرد مجعه
البغدادي  /مراصد االطالع يف
احلق
((( ياقوت
احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،ابن عبد ّ
ّ
ّ
أسامء األمكنة والبقاع ،491 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .7 /
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.2 /1 ،
احلموي  /معجم البلدان.294 / 2 ،
((( ياقوت
ّ
البغدادي  /مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة
احلق
((( املصدر نفسه ،294 / 2 ،ابن عبد ّ
ّ
والبقاع.419 / 1 ،
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(أجم) ،مثل :قصبة وقصب ،ومجع اجلمع( :آجام) ،وتعني :الشجر الكثري امللتف(((،
(((
و(الجْ َ ُّم) :الكثري من ّ
كثريا
كل يشء ((( ،قال تعاىلَ ﴿ :و ِتحُ ُّب َ
ون المَْ َال ُح ًّبا مًَّ
جا ﴾  ،أيً :
واست ََج َّم) بمعنىَ :ك ُث َر((( ،يقالَ :ج َّم َّ
الش َج ُر ،بمعنىَ :ك ُثر(((.
شديدً ا (((َ .
و(ج َّم ْ /
ثان ًيا :احل ّلة بعد التخطيط والبناء

�دي
عيل بن مزيد األس� ّ
ح� َّ�ول سيف الدولة صدَ َق ُة ب ٌن َمن ُْصور بن دبيس بن ّ
(ت501/هـ) ،األمجة املذكورة آن ًفا إىل مدينة ،وقد تطلب هذا التعمري من سيف الدولة
(األوىل) ،فهي :مرحلة (التخطيط /ووضع األسس) ،أي :وضع
مرحلتني :أ ّما املرحلة
َّ

أساس الدور واألبواب .وأ ّما املرحلة (الثانية) ،فهي :مرحلة (البناء /وتشييد األسس).
وقد بارش التعمري يف سنة (493هـ) ((( ،وبعد مرور سنتني أي :يف سنة (495هـ) َّ
حل

مرصا له وعاصمة لألمارة
سيف الدولة هو وأهله وعساكره يف هذا املكان ،فأصبح ً
املزيدية(((.

آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ ( :أ َج َم)
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ ( :أ َج َم) ،الفريوز
(((
ّ
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ ( :جمَ َم) ،الفريوز
الرازي  /خمتار الصحاح  /مادةَ ( :جمَ َم)،
(((
ّ
ّ
آبادي  /القاموس املحيط  /مادة( :جمَ َ َم).
ّ
((( الفجر .20 /
الطربيس  /جممع البيان.419 / 10 ،
((( الزخمرشي  /الكشاف،739 / 4 ،
ّ
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ ( :جمَ َم).
((( الفريوز
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /مادةَ ( :جمَ َم).
(((
ّ
((( ريض الدينّ ،
املطهر احل ّليّ  /العدد القو ّية لدفع املخاوف اليوم ّية (خمطوط)/
عيل بن يوسف بن
ّ
ورقة  ، 7 /يوسف كركوش احلليّ ّ  /تاريخ احل ّلة.32 / 1 ،
احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،ابن األثري  /الكامل يف التاريخ ،214 / 8 ،ابن
((( ياقوت
ّ
عيل بن يوسف بن املطهر
اجلوزي  /املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،63 / 10 ،ريض الدينّ ،
احلليّ ّ  /العدد القوية لدفع املخاوف اليومية (خمطوط)  /ورقة  ،7 /د .حسن احلكيم /مدرسة
احل ّلة العلم ّية.3/
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ويف سنة (498هـ) حفر سيف الدولة حول مدينته اجلديدة (احل ّلة) خند ًقا .ثم

سورها بـ (سور) سنة500( :ه��ـ)((( ،واستحدث فيها (األسواق) التي كانت حافلة
ّ
بالبيع والرشاء؛ لذا قصدها التجار ،فصارت من مدن العراق الفاخرة(((.
• الفرع الثالث :أسامء مدينة احل ّلة

وقد سميت هذه املدينة – منذ ّأول تأسيسها – بـ (اجلامعني)((( ،أي :ح ّلة اجلامعني–

األول ،فهو جامع
وإنم سميت بـ (اجلامعني) – تثنية جامع – لوجود جامعني فيها ،أ ّما َّ
اّ

عيل
اإلمام الصادق ،وأما الثاين ،فهو جامع عبد العزيز من أصحاب أمري املؤمننيّ ،
ابن أيب طالب املجروح يف صفني ،واملستشهد يف هذا املكان ،وقربه اليزال يف باب
املشهد والنسبة إليه (جامعاين) ((( ،ومنذ حلول املزيديني فيه أطلق عليه ِح َّلة بني مزيد
(احل ّلة املزيدية)؛ نسبة إىل قبيلته (بني مزيد) (((؛ حللوهلم (نزوهلم) فيه ((( ،وقد سميت بـ

(احل ّلة السيفية) نسبة إىل سيف الدولة ،لقب األمري الذي بناها (صدَ َق ُة ب ٌن َمن ُْصور)(((.

احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،ريض الدينّ ،
املطهر احل ّليّ /
عيل بن يوسف بن
((( ياقوت
ّ
ّ
العدد القو ّية لدفع املخاوف اليوم ّية (خمطوط)  /ورقة  ،7 /يوسف كركوش احلليّ ّ  /تاريخ
احل ّلة.1 / 1 ،
اإلمامي يف
احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
((( ياقوت
ّ
ّ
السلجوقي .237 /
العراق خالل العرص
ّ
احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،ابن األثري  /الكامل يف التاريخ،351 / 10 ،
((( ياقوت
ّ
البغدادي  /مراصد اإلطالع ،491 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية
احلق
ابن عبد ّ
ّ
اإلمامي يف العراق  ،237 /د .سعد احلداد  /مراقد
 ،3/عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
احل ّلة الفيحاء.12 / 1 ،
((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء احل ّلة.72 / 1 ،
البغدادي  /مراصد اإلطالع يف
احلق
((( ياقوت
احلموي  /معجم البلدان ،294 / 2 ،ابن عبد ّ
ّ
ّ
أسامء األمكنة والبقاع ،491 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .7 /
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.1 / 1 ،
اإلمامي يف=
((( ابن خ ّلكان  /وفيات األعيان ،490 / 2 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
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• الفرع الرابع :عقيدة سكان احل ّلة

هي عىل مذهب (الشيعة اإلمام َّية) منذ تأسيسها؛ َّ
ألن األمراء املزيديني الذين

أسسوها كانوا هم وسائر سكان منطقتهم من الشيعة اإلمام َّّية(((؛ ومما يؤيد ذلك قول
ابن بطوطة (ت779/هـ) يف حديثه عن أهايل هذه املدينة ((أهل هذه املدينة كلها إمام َّية

اثنا عرش َّية))((( .وعليه َّ
فإن احل ّلة مدينة قديمة الت ََّش ُّيع((( ،وتركيبة املجتمع (احلليِّّ ) آنذاك
تتكون من طائفتني :إحدامها تعرف باألكراد ،واألخرى تعرف بأهل اجلامعني(((.

�أهمية مدينة احل ّلة

إن مدينة (احل ّلة) مدينة عراق ّية كبرية هلا أمهية اسرتاتيجية((( متتعت هبا لكوهنا:

 هَّإنا مدينة علم ّية وأدب ّية

مستقرا لـ (بني مزيد) وعاصمتهم اإلدار ّية(((.

ً

 حمطة جتارية يف الطريق الربي بني (بغداد /والكوفة)(((.
للحاج؛ َّ
يمرون هبا يف طريقهم قبل التوجه
ممرا بر ًيا
ّ
ألن احلجاج – سنو ًّيا – ّ
ً 
السلجوقي  ،237 /د .سعد احلداد/مراقد احل ّلة الفيحاء.12 / 1 ،
=العراق خالل العرص
ّ
((( ابن األثري  /الكامل يف التاريخ ،245 / 8 ،ثامر كاظم عبد اخلفاجي  /من مشاهري أعالم
اإلمامي يف
اهلجري  ،10 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
احل ّلة الفيحاء إىل القرن العارش
ّ
ّ
السلجوقي .237 /
العراق خالل العرص
ّ
اإلمامي يف
((( ابن بطوطة  /رحلة ابن بطوطة ،138 / 1 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
السلجوقي .238 /
العراق خالل العرص
ّ
اخلوانساري  /روضات اجلنات.270 / 2 ،
(((
ّ
((( املصدر نفسه.270 / 2 ،
السلجوقي .239 /
اإلمامي يف العراق خالل العرص
((( عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
ّ
((( املصدر نفسه .238 /
السلجوقي .238 /
اإلمامي يف العراق خالل العرص
((( عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
ّ
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إىل مك ّة (((؛ ومما يؤيد ذلك قول ابن جبري (ت614/هـ)(( :ومن مدينة احل ّلة يتسلسل

اً
أفواجا؛ فمنهم املتقدّ م واملتوسط واملتأخر ،اليعرج املستعجل
وأفواجا
أرسال
احلاج
ً
ً
ّ

عىل املتعذر ،وال املتقدّ م عىل املتأخر ،فحيثام ش��اءوا من طريقهم نزلوا وأراح��وا
واسرتاحوا))(((.

حتليل ومناقشة

َّ 
إن احل ّلة  -قبل التخطيط والبناء  -توائم القسم السادس من معاين (اإلطالق)،

احلموي(( :أمجة تأوي إليها
أي غابة من األشجار غري مسكونة من البرش؛ بداللة عبارة
ّ

السباع)) (((.

 إن احل ّلة – بعد التخطيط والبناء  -تنطبق عىل( :ح ّلة بني مزيد) من معاين

ألنا أمست
القسم السادس وان انطبقت عىل معاين األقسام
َّ
(األول ،الثاين ،والثالث)؛ هَّ

(عاصمة) ألمارة بني مزيد ،فهم القوم النزول فيها ،وهي جمتمع قومهم ومكان بيوهتم.
 إن تسمية احل ّلة بـ (اجلامعني)؛ ر ّبام من تسمية ّ
الكل باسم اجلزء ،إن كان اجلزء

أرشف من ّ
اخلوانساريَّ :
أن احل ّلة آنذاك حم ّلتان :حم ّلة
الكل؛ ومما يؤيد ذلك :ما ذكره
ّ
اجلامعني ،ألمراء بني مزيد وخاصتهم ،وحم ّلة األكراد جلندهم وأتباعهم(((.
خالصة واستنتاج

 إن احل ّلة مدينة كبرية تقع عىل هنر الفرات بني (بغداد ،والكوفة).
((( د .عبد اجلبار ناجي  /دراسات يف املدن العربية اإلسالم ّية .175 /
((( ابن جبري  /رحلة ابن جبري .155 /
احلموي  /معجم البلدان.294 / 2 ،
((( ياقوت
ّ
اخلوانساري  /روضات اجلنات.270 / 2 ،
(((
ّ
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 إن احل ّلة – قبل التخطيط والبناء  -كانت أمجة تأوي إليها السباع.
األسدي (ت501/هـ).
عمرها ،هو األمري سيف الدولة
ّ
 إن ّأول من ّ

مر بمرحلتني :التخطيط ووضع األسس ،والبناء وتشييد األسس.
 إعامر احل ّلة ّ

َّ 
إن التعمري بدأ سنة (493هـ) ،وكمل سنة (495هـ) ،وفيها حتقق النزول.
َّ 
إن سكان مدينة احل ّلة  -آنذاك  -طائفتان :األكراد ،وأهل اجلامعني.
 إن عقيدة سكاهنا  -آنذاك  -عىل مذهب الشيعة اإلمام َّّية.
 ملوقعها أمهية اسرتاتيجية؛ لوجود عوامل أهلتها لذلك.
 إن األمهية التي متتعت هبا مدينة احل ّلة كانت اً
عامل الستقطاب الفقهاء.
• املطلب الثاين :النهضة العلم ّية

األول :حتديد بداية ظهورها
• الفرع َّ

تزامنت احلركة (العلم ّية) يف احل ّلة مع حلول املزيديني فيها سنة (495هـ)((( أي بعد

إكامل مرحلة (البناء /وتشييد األسس) ،يف النصف الثاين من العقد األخري (العارش)
اهلجري ،أي :ظهرت النهضة العلم َّية فيها منذ متصريها عىل يد األمري
من القرن اخلامس
ّ

سيف الدولة سنة (495هـ)((( ،ويف هذه ا ُملدَّ ة الزمنية املحصورة بني تاريخ حلول سيف
(مركزا)
األسدي يف احل ّلة ،وتاريخ وفاته (495هـ 501 -هـ) ،أصبحت احل ّلة
الدولة
ً
ّ
العلمي
علم ًّيا ،أي برزت فيها مظاهر النهضة ،يف عهد سيف الدولة .وقد تزامن النشوء
ّ

فيها ،مع بلوغ مدرسة (النجف األرشف) موق ًعا متقدّ ًما يف (العلوم اإلسالم ّية)(((،
((( ابن األثري  /الكامل يف التاريخ ،351 / 10 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .3 /
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .41 /
((( رجاء َّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية .3 /
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ثم
وبعد مقتل سيف الدولة
ّ
األسدي سنة (501هـ) استمرت النهضة العلم َّية يف احل ّلةّ ،
أخذت تتزايد حتّى بلغت ذروهتا يف القرنني السابع والثامن اهلجر ّيني(((.
• الفرع (الثاين) :بيان عوامل وجودها
السيايس
األول :العامل
 العامل َّ
ّ
اً
عامل عىل تشجيع رجال العلم
إن اهتامم املزيديني بـ (العلم  /والعلامء) كان

اً
وعامل يف خلق صالت بني رجال العلم
والفكر للهجرة إىل مدينة احل ّلة من جهة،

واألرسة احلاكمة يف احل ّلة من جهة أخ��رى(((؛ ومما يؤيد الصالت مجلة من األمور،
(أحدها)َّ :
العبس) كانت له صالت وثيقة بـ (سيف
(عيل بن أفلح
يّ
أن الشاعر واألديب ّ
األسدي) وغريه((( ،و(الثاين) :أن الشاعر املجيد واألديب (ابن اهلبارية) :أبو
الدولة
ّ

يعىل أهدى لألمري (صدَ َق ُة ب ٌن مزيد) كتابه (الصادح والباغم)((( ((( .ولو مل يكن سيف
مقدرا لألدب ملا أهدى إليه ابن اهلبارية كتابه(((.
الدولة
ً

((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية .3 /
((( املصدر نفسه .4 – 3 /
((( ابن خ ّلكان /وفيات األعيان ،32/2 ،ابن تغري بري /النجوم الزاهرة.260 / 5 ،
الطقطقي  /الفخري يف اآلداب السلطان ّية والدول اإلسالم ّية  ،268 /سبط ابن اجلوزي/
((( ابن
ّ
مرآة الزمان يف تاريخ األعيان / 8 ،ق.25 / 1
((( الصادح والباغم :كتاب أراجيز يتكون من ألف بيت نظمها يف عرش سنني عىل أسلوب (كليلة
ودمنة) [ .ابن خ ّلكان  /وفيات األعيان ،80 / 4 ،يوسف كركوش احلليّ ّ  /تاريخ احل ّلة،
.] 8 / 2
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.] 8 / 2 ،
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اجلغرايف
 العامل الثاين :العامل
ّ
الف َطن ِ
إن للبيئة أثرا كبريا عىل ِ
(((
ََّ
وحدَّ ة الذهن التي من ثمراهتا العلوم واملعارف
ً
ً
وملا كانت (احل ّلة) مدينة تتمتع بـبيئة فيحاء ،وجنّة غناء ،ومتعة ومجال ،وسحر وحالل،
فطبيعتها فاتنة ،ومناظرها خالبة ،ومجاهلا صاخب ،وماؤها عذب ،وهواؤها طيب،

بحق ،نشأت عىل كتفيه ،بني أحضان الطبيعة
ومناخها معتدل ،فهي عروس الفرات ّ

الفاتنة؛ لذا كان ملا تتمتع به األثر الكبري يف تكوين شخصية الفرد (احلليِّ ّ )(((؛ ليكون حم ًبا
للعلم ،ونابغة فيه.

االقتصادي
 العامل الثالث :العامل
ّ
َّ
إن أمراء (احل ّلة) – والسيام (سيف الدولة) – كانوا يمدون الشعراء الوافدين

إىل احل ّلة – بجميل اإلصغاء وجيزلون هلم العطاء(((؛ لذا كثر الوافدون إليها مما جعلها

تكتظ برجال العلم واألدب ،أ ّيام األمري سيف الدولة .ومن مجلة الشعراء الوافدين
إليها يف عهد سيف الدولة ((( ممن كانت هلم صالت باألرسة احلاكمة يف مدينة احل ّلة :أبو
ومرجا بن
التميمي املعروف بـ (احليص بيص)،
حممد
ً
ّ
الفوارس :شهاب الدين سعد بن َّ

وحممد بن حيدر ،وحييى
بتاه
البطائحي املعروف بـ (شاعر البطائح) ،ابن واثق األنباريَّ ،
ّ
ابن التلميذ شبيب الربوجردي((( ،واإلبيوردي ،والبندنيجي ،وابن اخلازن((( .وملا كان

سيف الدولة يؤمن الوافني من الشعراء واألمراء مدّ ة عمرهم من طارق اإلعواز لذا
اإلمامي يف
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة ،4/2 ،عفيف عريبي يونس /تطور الفكر
ّ
السلجوقي.240/
العراق خالل العرص
ّ
((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء احل ّلة.19 / 1 ،
اإلصبهاين  /خريدة القرص وجريدة العرص ،قسم العراق.142 / 1 ،
((( العامد
ّ
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.5 / 2 ،
احلموي /معجم األدباء ،264/ 17 ،يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.5 / 2 ،
((( ياقوت
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .4 /

50

الفاريس أيب
األصيل نحو:
نجد أن بعض من وفد إليها اختذها موطنًا له بدل موطنه
ّ
ّ
وكثري من غريهم(((.
حممد بن خليفة
اهليتي،
املعايل
والسنبيس أيب عبد اهللَّ ،
ّ
ٌ
ّ
الفكري
 العامل الرابع :العامل
ّ

فكري يف (األدب
إن بعض أبناء أمراء احل ّلة من األرسة املزيد ّية كان هلم نشاط
ّ

العلم ،والشعر) ،فهم فيام يتعلق بالعلم واألدب من (روادمها) ،وفيام يتع ّلق بالشعر

ً
عامال
من (شعرائه) املجيدين((( .وهذه (الريادة) الفكر ّية ألبناء أمراء احل ّلة كانت
يف استقطاب محلة الفكر وأصحابه إىل مدينة احل ّلة؛ َّ
ألن (شبيه اليشء منجذب إليه)؛
ومما يؤيد ذلك :مجلة من األمور ،منها (أحدها)َّ :
األسدي
إن بدران بن سيف الدولة
ّ

اً
وشاعرا جميدً ا .وقد أثنى عليه
فاضل،
ثم نشأ أدي ًبا
ً
(ت530/هـ) تل ّقى علومه يف احل ّلة ّ
األصفهاين (ت597/هـ)((( و(الثاين) :إن مزيد بن صفوان بن احلسن بن منصور
العامد
ّ

(ت584/هـ) كان أحد شعراء احل ّلة املجيدين(((.
خالصة واستنتاج

 إن ظهور احلركة العلم َّية يف احل ّلة تزامن مع متصريها سنة (495هـ) وأصبحت

مركزا علم ًيا يشار إليه بالبنان يف املدّ ة املحصورة بني نزول سيف الدولة احل ّلة وتاريخ
ً

وفاته (495هـ 501 -هـ).

((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.5 / 2 ،
((( املصدر نقسه.11 / 2 ،

اإلصبهاين /خريدة القرص وجريدة العرص ،قسم العراق.142 / 1 ،
((( العامد
ّ
((( ابن خلكان  /وفيات األعيان ،32 / 2 ،ابن تغري بري  /النجوم الزاهرة يف ملوك مرص
والقاهرة ،260 / 5 ،يوسف كركوش احلليّ ّ  /تاريخ احل ّلة ،12 / 2 ،د .حسن احلكيم /مدرسة
احل ّلة العلم ّية .4 /
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 أخذت احلركة العلم َّية تتزايد بعد وفاة سيف الدولة حتّى تأسست مدرسة

اهلجري ،وقد بلغت ذروهتا يف
(احل ّلة) الفقه َّية يف النصف الثاين من القرن السادس
ّ
القرنيني السابع والثامن اهلجر ّيني.

 إن النهضة العلم َّية أهلتها عوامل متعددة ،هي( :سياس ّية ،جغراف ّية ،اقتصاد ّية

وفكر ّية).

الفصل األول
َّ
الفقهية ،أدوارها
مدرسة احللة
وأركانها

املبحث األول
مفهوم املدرسة الفقهية

املبحث الأ َّول
مفهوم املدر�سة الفقه َّية
األول :مفهوم املدرسة
• املطلب َّ

األول :مفهوم املدرسة يف اللغة
• الفرع َّ

تتبع الباحث تعريف املدرسة يف (اللغة) ،يف كتب املعجامت اللغو ّية ،فوجد

بأنا(( :املوضع الذي يدرس فيه
تعريفات عديدة ،أ ّما
َّ
(األول) ،فقد عرف املدرسة هَّ

القرآن وغريه))(((.

عرفها بـ ((موضع الدرس))(((.
وأ ّما (الثاين) ،فقد ّ

بأنا(( :مكان الدرس والتعليم))((( ،وجاءت كلمة
وأ ّما (الثالث) ،فقد عرفها هَّ

( َمدْ َر َسة) يف اللغة من كلمةَ ( :مدْ َرس) عىل وزنَ ( :م ْف َعل)؛ وهو اسم مكان ُم َصاغ
من الفعل الثالثي ( َد َر َس)؛ ألَنَّه مضموم العني يف املضارع والفعل الثالثي إذا كان من
(((
اسة،
الباب َّ
األول يصاغ اسم املكان منه عىل وزنَ ( :م ْف َعل)  ،و( َمدْ َرس) مكان الدِّ َر َ

مثله مثلَ ( :م ْكتَب) مكان الكتابةَ ( ،مدْ َخل) مكان الدخول ،و( َم ْل َعب) مكان اللعب(((؛

ولكون هذه الصيغة للمكان حلقتها (تاء :التأنيث) فأصبحت ( َمدْ َر َسة)؛ ألنَّه يصح
((( ابن دريد  /مجهرة اللغة / 2 ،مادةَ ( :د َر َس).

الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ ( :د َر َس).
(((
ّ
((( إبراهيم مصطفى ،وآخرون  /املعجم الوسيط / 1 ،مادةَ ( :د َر َس).
((( أمحد َ
الوي  /شذا العرف يف فن الرصف .94 /
احل َم ّ
((( ع ّباس حسن  /النحو الوايف.320 / 3 ،
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زيادة التاء للتأنيث يف آخر صيغةَ ( :م ْف َعل) مطل ًقا ،إذ كانت للمكان((( .وملا كانت صيغة

( َم ْف َع َلة) اسم مكان للداللة عىل كثرة ذلك اليشء يف ذلك املكان(((؛ فإن املدرسة تعني
اللغوي الذي
مكان الدراسة وفيها (داللة) عىل كثرة الدراسة يف ذلك املكان .واألصل
ّ
انحدرت منه كلمة (املدرسة) هو َد َر َس ،أو مصدره ((( ((( .و( َد َر َس) فعل ثالثي جمرد

(األول) فهو ( َد َر َس – َيدْ ُر ُس) عىل وزنَ ( :ف َع َل–
عىل وزنَ ( :ف َع َل) ،يأيت عىل بابني ،أما
َّ
(األول) ،وأ ّما
َي ْف ُع ُل) مفتوح العني يف املايض مضموم العني يف املضارع ،أي من الباب
َّ
(الثاين) فهو ( َد َر َس – َي��دْ ِر ُس) عىل وزنَ ( :ف َع َل – َي ْف ِع ُل) مفتوح العني يف املايض،
مكسور العني يف املضارع أي :من الباب (الثاين)((( ،و( َد َر َس) :معناهَ ( :ق َر َأ) ،وهو هبذا
القرآنَ ( :قر َأه)((( ،ودرس ُت ِ
املعنى فعل ٍ
الع ْل َمَ ( :ق َر ْأ ُت ُه)((( و َد َر َس
متعد ((( ،يقالَ :د َر َس
َ َ ُ
ََ ْ
ِ
(((
اس� ًة( ((1ألن الفعل املايض َّ
إن كان
َ
الكتابَ ( :ق� َ�ر َأ ُه)  ،ومصدر َد َر َس بمعنى َق َر َأ :د َر َ
((( جممع اللغة العرب ّية  /كتاب يف أصول اللغة .43 /
((( أمحد َ
الوي  /شذا العرف يف فن الرصف .95 /
احل َم ّ
((( د .حسن فضل اهلل  /املدرسة يف اإلسالم .164 /
((( هناك خالف يف (األصل) :الفعل هو أم املصدر؟ مدرسة البرصة النحو ّية ،ترى ََّ
أن املصدر هو
أن مدرسة الكوفة النحو ّية ،ترى َّ
األصل ،والفعل مشتق منه .يف حني َّ
أن الفعل هو األصل ،واملصدر
األنباري  /اإلنصاف يف مسائل
الزجاجي  /اإليضاح يف علل النحو ،56 /
مشتق منه [ .ظ:
ّ
ّ
اخلالف  /مسألة رقم ،)28( :د .شوقي ضيف  /املدارس النحوية .] 196 /
آبادي  /القاموس املحيط  /مادةَ ( :د َر َس).
((( الفريوز
ّ
((( َد َر َس :يرد بمعان أخرى – غري معنى ( َق َر َأ) – ويكون فيها (الز ًما  /ومتعد ًيا) ،نحوَ :د َر َس
ٍ
آبادي /القاموس
(متعد) [ ظ :الفريوز
يحَ :ع َف ْت ُه
ّ
الر ُ
وساَ :ع َفا (الزم)َ ،و َد َر َس ْت ُه ِّ
الر ْس ُم ُد ُر ً
َّ
املحيط  /مادةَ ( :د َر َس) ].
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
(((
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
(((
ّ
آبادي  /القاموس املحيط  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
((( الفريوز
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
(((1
ّ

الف�صل الأ َّول//املبحث الأ َّول :مفهوم املدر�سة الفقه َّية

59

دال عىل ِ
ثالث ًيا متعد ًيا اً
(صنَا َع ٍة) فمصدره يف الغالب عىل وزن( :فِ َعا َل ٍة)((( ،أ ّما ( َد ْر ًسا)
فهو مصدر ٍ
ثان له (((.
تحَ ْ لِ ٌ
يل َو ُمنَا َق َش ٌة

ََّ 
إن التعريفات اللغو ّية التي وقف عليها الباحث متقاربة ،تؤ ّدي مع ًن واحدً ا،
فك ّلها متفقة عىل هَّأنا مكان الدرس ،إِلاَّ ََّ
األزدي
(األول) :تعريف ابن دريد
أن تعريف
ّ
َّ

ناظرا إىل ما يدرس يف املكان :القرآن أو غريه يف حني التعريفني
(ت321/ه��ـ) كان ً

الفيومي (ت770/هـ) ،وتعريف جممع اللغة العربية يف القاهرة-
اآلخرين – تعريف
ّ

غري ناظرين إىل ما يدرس يف املكان .نعم ،إن تعريف املجمع فيه ومضة من (دقة)؛ ألنَّه

ف (التعليم) يف تعريفه عىل (الدرس) ويف هذا إشارة – حسب ما يفهم الباحث–
َع َط َ

إىل بيان مهمة املدرسة وهي إ ّما تدريس (الكبار) ،وإ ّما تعليم (الصغار) .وبضم هذه
التعريفات بعضها إىل بعض ،يمكن للباحث ْ
بأنا هي املكان الذي
أن يعرف (املدرسة) هَّ
ُيدَ َّر ُس فيه أو ُي َع َّل ُم (القرآن الكريم) ،أو غريه.

ََّ 
إن املدرسة عىل وزن ( َم ْف َع َلة) جاءت من كلمة ( َمدْ َرس) عىل وزن ( َم ْف َعل)،

وتعني مكان الدرس حلقته تاء التأنيث ،فهي مؤنث َم��دْ َرس .وفيها داللة عىل كثرة

الدراسة يف ذلك املكان.

َّ 
اللغوي الذي انحدرت منه كلمة املدرسة ،هوَ ( :د َر َس) املتعدي
إن األصل
ّ
ِ
اس ًة)
بمعنىَ ( :ق َر َأ) سواء أكان من الباب
َّ
(األول) أم من الباب (الثاين) ،ومصدره( :د َر َ
أو ( َد ْر ًَسا).

العزاوي  /قواعد اللغة العرب ّية .33/
((( ع ّباس حسن/النحو الوايف ،194/ 3 ،د .نعمة رحيم
ّ
آبادي  /القاموس املحيط  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
((( الفريوز
ّ
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َّ 
اللغوي مل ترد يف املعجامت اللغو ّية (مستقلة)
إن كلمة (املدرسة) يف معناها
ّ

(األول) ،فقد أغفل كلمة
فالباحث يف تتبعه وجد املعجامت اللغو ّية عىل قسمني ،أ ّما
َّ
املدرسة مطل ًقا ،أي مل يوردها المستقلة ً ،والحتت ما ّدة أخرى كام يف كتاب العني(((،

وخمتار الصحاح((( ،ولسان العرب((( .وأ ّما (الثاين) :فهو مل يغفل كلمة (املدرسة)
مطل ًقا؛ ألنَّه وإن مل يوردها مستق ّلة ،إلاّ أنَّه أوردها حتت ما ّدة ( َد َر َس) ،نحو كام يف مجهرة
اللغة((( ،املصباح املنري((( واملعجم الوسيط (((.

َّ 
إن املدرسة هي :مكان الدراسة ،والدراسة تعني( :القراءة) ،يف ضوء ما قرره

أن الباحث يرىَّ :
بعض اللغويينّ يف معجامهتم ،إلاّ ََّ
أن الدراسة التشمل القراءة مطل ًقا،
أي :التشمل القراءة بنوعيها – أعني :القراءة :النظر يف املقروء ،والقراءة :عن ظهر

قلب ،أي :احلفظ ((( – وإن كان يرى أن (النظر) مقدّ مة لـ (احلفظ)؛ ومما يؤيد ذلك:
ِ
ِ
للحفظ))((( إذ فرسوا الدراسة بـ :القراءة من أجل
الكتاب
قوهلم(( :الدَّ ْر ُسَ :د ْر ُس
احلفظ ،ويدعم ذلكَّ :
حمصلها (احلفظ)،
أن املدارسة ((( التي التتم ّإال بني اثنني فصاعدً ا ِّ

((دار ْس ُت
أو عىل أقل تقدير :ما يرتتب عليها من َف ْه ٍم يبقى عال ًقا يف الذهن ،وقوهلم:
َ

فالنًا كتا ًبا؛ لكي َأ ْح َف َظ)) (((1فيه إشارة إىل َّ
أن املدارسة سبب بداللة (الم كي = الم
الفراهيدي  /كتاب العني / 2 ،ما ّدةَ ( :د َر َس).
(((
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
(((
ّ
((( ابن منظور  /لسان العرب  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
األزدي  /مجهرة اللغة  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
((( ظ :ابن دريد
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما ّدةَ ( :د َر َس).
((( ظ:
ّ
((( ظ :إبراهيم مصطفى ،وآخرون  /املعجم الوسيط  /مادةَ ( :د َر َس).
((( ظ :الفراهيدي  /كتاب العني / 3 ،ما ّدةَ ( :ق َر َأ).

((( املصدر نفسه / 2 ،ما ّدةَ ( :د َر َس).
((( صيغة ( َفا َع َل)ّ :
تدل عىل املشاركة بني اثنني فأكثر [ أمحد احلمالوي /شذا العرف.] 51/
( ((1الفراهيدي  /كتاب العني / 2 ،ما ّدةَ ( :د َر َس).

الف�صل الأ َّول//املبحث الأ َّول :مفهوم املدر�سة الفقه َّية

61

التعليل) التي يكون ما قبلها علة حلصول ما بعدها باعثة عليه ،ويكون ما قبلها ساب ًقا

عىل حصول ما بعدها يف الوجود(((.
خالصة واستنتاج

 إن َمدْ َر َسة ( َم ْف َع َلة) مؤنث َمدْ َرس ( َم ْف َعل) ،واللفظان كالمها يف معنى املكان
معنامها :مكان الدرس ،ومجعهام :مدَ ِارس (م َف ِ
اعل).
َ
َ
تفرعت منه املدرسة هو إ ّما (املصدر= َد ْرس) عىل رأي
 إن األصل
ّ
اللغوي الذي ّ

من يرىَّ :
أن املصدر أصل املشتقات – وهو الرأي الشائع  ((( -وإ ّما (الفعل = َد َر َس).

عىل رأي من يرىَّ :
أن الفعل أصل املشتقات .وال هيم الباحث هذا اخلالف؛ لعدم ترتب
اللغوي الذي تنسب له املدرسة.
ثمرة علم ّية عليه ،بقدر ما هيمه تشخيص األصل
ّ

إن الدرس يعني (القراءة) املؤدية لـ ِ
َّ 
(ح ْفظ) حمتوى املقروء ،أو ( َف ْهم) مضمونه،

واملكان الذي تتم فيه هذه العملية يسمى  -يف اللغة ( -مدرسة) .ومما سبق يمكن

يتم فيه درس كتاب ما – أو تعليم كتاب ما – ومؤ ّدى
بأنا املكان الذي ّ
تعريف املدرسة هَّ

تلك الدراسة أو التعليم هو (حفظ) حمتوى الكتاب املقروء ،أو فهم مضمونه ،سواء
اً
علمي آخر لسائر العلوم ُ
األخر.
إنجيل أم أي كتاب
أكان املقروء قرآنًا أم توراة أم
ّ

 إن املعجامت اللغو ّية أغفلت إيراد لفظة (مدرسة) :فبعضها مل يورد لفظة املدرسة

ال مستقلة ،وال حتت ما ّدة أخرى ،يف حني َّ
أن بعضها اآلخر وإن أوردها حتت ما ّدة
( َد َر َس) ،إلاّ أنَّه مل يوردها مستقلة.

األنصاري/
حممد حميي الدين عبد احلميد  /سبيل اهلدى ،بتحقيق رشح قطر الندى :البن هشام
ّ
((( َّ
.66
((( ظ :ع ّباس حسن /النحو الوايف.183 – 182/ 3 ،
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• الفرع الثاين :مفهوم املدرسة يف االصطالح

َّ
إن املدرسة التصقت بشكل مبارش بحاجات املجتمع؛ لذا فهي تعبرّ عن تلك

احلاجات ،سواء أ كانت دين ّية أم اجتامع ّية ،أم اقتصاد ّية ،وتعمل عىل تلبيتها من خالل

(((
عرفوها يف (االصطالح) بتعريفات عديدة ،وقف الباحث عىل بعض
التعليم وقد ّ

منها ،هي(( :مؤسسة اجتامع ّية أنشأها املجتمع؛ لتبيل حاجة من حاجاته األساس ّية،
وهي :تطبيع أفراده تطبي ًعا اجتامع ًّيا ،جيعل منهم أعضاء صاحلني يف املجتمع))((( ،وهي:

((املكان الذي تذاكر فيه متون الكتب ومدارسة املعارف ،ومزاولة األنشطة ،وإجراء
التقويم ،والتي تكامل فيها العنارص الثالثة من :املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،واملنهج)) (((.
حتليل ومناقشة

َّ
ناظرا إىل غاية املدرسة أو هدفها ،وهو خلق الوعي
إن التعريف
َّ
(األول) كان ً

املجتمعي ،من خالل تعليم أبنائه؛ ليكونوا أعضاء صاحلني يف املجتمع .فهي مهمة ملقاة

عىل عاتق املدرسة؛ ولكي تكون قادرة عىل انجاز هذه املهمة وهي رفد املجتمع باألفراد

املسلحني باملعارف واملهارات.

(اللغوي) يف شطر منه ،وهو( :املكان الذي
والتعريف (الثاين) قد تبنّى التعريف
ّ

تدرس فيه العلوم) وانتزع شطره الثاين من أركان املدرسة  -قوامها ،أو عنارصها -

وهي :املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،واملنهج .ومما جتدر اإلشارة إليهَّ :
أن مفهوم (األعضاء الصاحلني)
يتفاوت من مدرسة ألخرى(((؛ تب ًعا ملبانيها الفكر ّية والعقائد ّية.

((( د .حسن فضل اهلل .157 /
حممد لبيب النجيحي  /األسس االجتامع ّية للرتبية .53 /
((( َّ
((( د .آمال حسني علوان  /مدرسة النجف األرشف وجهوها يف احلديث وعلومه .30 /
((( د .حسن فضل اهلل .157 /
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خالصة واستنتاج

يتضح للباحث مما تّقدمََّ :
ناظرا
أن تعريفات املدرسة يف (االصطالح) بعضها كان ً

ناظرا إىل (أركان املدرسة) ،مع االتّكاء عىل ما
إىل (الغاية واهلدف) ،وبعضها اآلخر كان ً
هلا من معنى يف (اللغة) .والذي يراه الباحثََّ :
(اللغوي) ،واملعنى
أن الصلة بني املعنى
ّ
(االصطالحي) قائمة؛ َّ
ألن قوام املدرسة  -أركاهنا وعنارصها  -موجودة يف املعنى
ّ

(اللغوي) ،وهي :املقرر املدريس  -متون الكتب  -املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،واملكان .فالبحث
ّ
يرى :أنَّه ركن من أركان املدرسة وخيلص إىلَّ :
إن املدرسة يف االصطالح ،هي( :املكان
املخصص لدراسة مقررات معينة ،يتولىّ التدريس فيها خمتصون بفن تلك املقررات،

املعريف العام لتوجهات تلك املدرسة ،ويعملون عىل ترسيخ ذلك
ويلتزمون باإلطار
ّ
للمتع ِّلمني).

• املطلب الثاين :مفهوم الفقه
األول :مفهوم الفقه يف اللغة
• الفرع َّ
تطلق لفظة ِ
(الف ْقه)  -بكرس الفاء ،وسكون القاف  -يف اللغة عىل ثالثة معان،

ِ
ِ
األوالن – العلم ،والفهم – تارة يتع ّلقان بـ:
هي :الع ْلم ،وال َف ْهم ،والف ْطنَة((( .واملعنيان َّ
الكالم ،فيكون املدى الداليل هلام (مض َّي ًقا) .أما العلم فهو خيتص بـ( :معنى الكالم).

العسكري (ت/بعد 405هـ)– عند ذكره معنى لفظة (فقه) ((وال
قال أبو هالل
ّ
ون َح ِديث ًا﴾(((.
ون َي ْف َق ُه َ
تستعمل إلاّ عىل معنى الكالم))((( .ومنه قوله تعاىل﴿ :لاَ َيكَا ُد َ
الرازي/خمتار الصحاح /ما ّدة( :فقه) ،ابن
((( ظ :الفراهيدي /كتاب العني /ما ّدة( :فقه)،
ّ
آبادي/
الفيومي /املصباح املنري /ما ّدة( :فقه) ،الفريوز
منظور /لسان العرب  /ما ّدة( :فقه)،
ّ
ّ
القاموس املحيط /مادة(:فقه).
العسكري  /الفروق اللغوي ّة .102 /
((( أبو هالل
ّ
((( الكهف .93 /

64

ف الفقه ،بأنَّه ،هو ((العلم بمقتىض الكالم عىل تأم ّله)) (((؛ لذا تقول
ويف ضوء هذا ُع ِّر َ
ملن ختاطبه تفقه ما أقوله ،أي تأم ّله ،لتعرفه يف حني اليقال :إن اهلل سبحانه وتعاىل يفقه؛

ّ
بالتأمل (((.
ألنَّه سبحانه وتعاىل اليوصف

ف الفقه بأنَّه هو(( :عبارة عن
وأما الفهم فيختص بـ (غرضه) .ويف ضوء هذا ُع ِّر َ

فهم غرض املتك ِّلم من كالمه))((( ،وتارة يتع ّلقان بـ (اليشء) فيكون املدى الداليل هلام

ّ
((وكل علم
الفيومي (ت770/هـ):
( ُم َو َّس ًعا) ،أي :العلم (مطل ًقا) وكذا الفهم .قال
ّ

ليشء فهو فقه))(((.

وأ ّما (الفطنة) فقد عدّ ها بعض العلامء((( والباحثني((( معنى ثال ًثا ،أي يقع يف طول

(العلم والفهم) .وهو رأي فيه نظر حسب ما يرى الباحث.
حتليل ومناقشة

األول،
 اختلف اللغو ّيون يف مديات مدلول لفظة (الفقه) عىل قولني ،أ ّما َّ
ّ
ف�يرى أصحابه ََّ
ولكل منهام
أن لفظة (الفقه) هلا م��دل��والن ،مها العلم ،والفهم،
ألن��م ناظرون
م��دى داليل ( ُم َض َّيق) ،ه��و :معرفة معنى الكالم ،وفهم غرضه؛ هَّ
بلفظة (الفقه) إىل( :ال��ك�لام)((( ،وأ ّم��ا (الثاين) ،فريى أصحابه ََّ
أن لفظة الفقه هلا
((( أبو هالل العسكري  /الفروق اللغوية .102 /
((( املصدر نفسه .102 /
اجلرجاين  /التعريفات  /مادة( :فقه).
((( الرشيف
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /مادة( :فقه).
(((
ّ

الفيومي/املصباح املنري /مادة( :فقه).
اآلمدي/اإلحكام يف أصول األحكام،5/1 ،
((( ظ:
ّ
ّ
((( ظ :د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.11 /1 ،
اجلرجاين  /التعريفات /
العسكري  /الفروق اللغو ّية  ،102 /الرشيف
((( ظ :أبو هالل
ّ
ّ
ما ّدة(:فقه).
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ّ
ولكل منهام مدى داليل ( ُم َو َّسع) هو :العلم مطل ًقا،
مدلوالن ،مها( :العلم ،والفهم)،
والفهم كذلكّ ،
الفهم؛ألنم ناظرون بلفظة (الفقه) إىل
فقها ،وكذا
فكل علم يسمى ً
هَّ

(اليشء)(((.

أ ّما املعنى الثالث (الفطنة) ،فريى البحث :أنَّه يقع يف عرض (العلم ،والفهم) ،ال يف

طوهلام ،أي :جيتمع مع (العلم) بمداه (املوسع واملضيق) ،وكذلك جيتمع مع (الفهم)
األول (العلم= الفقه)،
بمداه (املوسع ،واملضيق)؛ ألنَّه يعني املالزمة بني طرفني الطرف َّ
والطرف الثاين (الذات = الفقيه) .فالفطنة سجية للفقيه مالزمة له .وقد عزا بعض

العلامء والباحثني سبب (تعدد) داللة الفقه ،و(االختالف) يف مدياهتا – لغو ًّيا – إىل
اجلذر الذي انحدرت منه لفظة (الفقه) ،وعىل النحو اآليت:

إن من يرى ََّ
َّ
أن لفظة الفقه انحدرت منَ ( :ف َق َه َ -ي ْف ُق ُه) مفتوح العني يف املايض

األول ،قد ت ُبنى :معنى (اإلطالق) ،أي:
مفتوح العني يف املضارع ((( ،أي :من الباب َّ

العلم مطل ًقا ،والفهم مطل ًقا(((.

وإن من يرى ََّ
َّ
أن لفظة (الفقه) انحدرت منَ ( :ف ِق َه – َي ْف َق ُه) مكسور العني يف املايض،

مفتوح العني يف املضارع ((( ،أي :من الباب الرابع ،قد تُبنى :املعنى (املقيد) ،أي :معرفة

ً
مستقال
معنى الكالم ،وفهم غرض املتك ِّلم من كالمه((( ومن عدَّ (الفطنة) معنى ثال ًثا
أيضا – إىل اجلذر؛ ألنَّه يرىَّ :
أن
بذاته ،هو( :صريورة الفقه سجية للفقيه)((( ،وعزاه – ً
الفيومي/املصباح املنري /مادة( :فقه) ،د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء/1 ،
((( ظ:
ّ
 ،11أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.8/ 1 ،
آبادي  /القاموس املحيط  /مادة( :فقه).
((( ظ :الفريوز
ّ
((( ظ :د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.11 / 1 ،
الفيومي  /املصباح املنري  /مادة( :فقه).
((( ظ:
ّ
((( ظ :د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.11 / 1 ،
((( املصدر نفسه.11 / 1 ،
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لفظة (الفقه) انحدرت منَ ( :ف ُق َه – َي ْف ُق ُه) مضموم العني يف املايض واملضارع م ًعا ،أي:
من الباب (اخلامس)

(((

خالصة واستنتاج

ََّ 
إن الفقه – يف اللغة – له معنيان الثالث هلام يقع يف طوهلام ،مها (العلم الفهم) ،أ ّما
الفطنة فهو يقع يف عرض ّ
كل منهام ،اليف طوهلام ،أي :جيتمع مع (العلم) ْ
إن كان معنى لـ

(الفقه) ،وكذلك جيتمع مع (الفهم) ْ
إن كان معنى له.

ّ 
ولكل من (العلم ،والفهم) مديان دالليان ،أحدمهاُ ( :م َو َّسع) ،واآلخرُ ( :م َض َّيق)

أ ّما املوسع ،فهو :العلم مطل ًقا ،وكذا الفهم؛ َّ
ألن لفظة (الفقه) ناظرة إىل (اليشء) ،وأ ّما
املضيق ،فهو :معرفة معنى كالم املتك ِّلم ،وفهم غرض املتك ِّلم من كالمه؛ َّ
ألن لفظة

(الفقه) ناظرة إىل (اليشء) .ومعنى(الفطنة) املصاحب لـ (العلم ،والفهم) – حسب ما
ربم له عالقة باجلذر ( َف ُق َه – َي ْف ُق ُه) من الباب اخلامس الذي انحدرت
يرى الباحث – اّ

منه لفظة الفقه ألنَّه من أفعال السجايا.

• الفرع الثاين :مفهوم الفقه يف القرآن

وردت لفظة (الفقه) يف القرآن الكريم يف آي��ات كثرية((( منها؛ قوله تعاىل:
﴿ َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِّمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
وب
ين﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :لهَُ ْم ُق ُل ٌ
ب َما َن ْف َق ُه كَثِري ًا ممَِّا َت ُق ُ
ول ﴾((( ،وقوله تعاىل:
لاَ َي ْف َق ُه َ
ون بهِ َ ا﴾((( ،وقوله تعاىلَ ﴿:ق ْا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
ِِ
ِ
ون﴾ ((( .وقد استعملها القرآن الكريم بمعنى( :الفهم والعلم)
ني لاَ َي ْف َق ُه َ
﴿و َلك َّن المُْنَافق َ
َ
الفيومي  /املصباح املنري  /ما ّدة( :فقه).
((( ظ:
ّ
حممد فؤاد عبد الباقي  /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /ما ّدة( :فقه).
((( ظَّ :
((( التوبة .122 /
((( األعراف .179 /
((( هود .91 /
((( املنافقون .7 /
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األصفهاين (ت503/هـ) – يف حديثه عن معنى :الفقه –
الدقيقني((( .قال الراغب
ّ

أخص من العلم))((( .وهو مبني عىل ََّ
أن الفقه ،هو(( :التوصل إىل علم غائب
((هو
ّ
أخص من الفهم؛ ََّ
ألن الفقه
بعلم شاهد))((( .وعند ابن القيم (ت 791/هـ) الفقه
ّ
فهم مراد املتك ِّلم من كالمه ،وهو قدر زائد عىل جمرد فهم اللفظ يف اللغة((( .وعرف

اجلرجاين (ت816/هـ) الفقه بأنَّه هو((:الوقوف واإلصابة عىل املعنى اخلفي
الرشيف
ّ
الذي يتع ّلق باحلكم عن طريق النظر والتأمل)) (((.
حتليل ومناقشة

اللغوي ،أي:
أخص من معناها
إن القرآن الكريم استعمل لفظة (الفقه) بمعنى
ّ
ّ

(الفهم الدقيق) ،و (العلم الدقيق)؛ َّ
ألن العلم (الغائب) اليدرك ،واحلكم (اخلفي)
اليصاب إلاّ بـ (الفهم ،والعلم) املقيدين بـ (الدقة) .و(القيد = الدقة) قدر زائد عىل

اللغوي.
املعنى
ّ

خالصة واستنتاج

َّ 
القرآين للفظة (الفقه) ،هو :الفهم الدقيق ،واملعنى الدقيق .وهبذا
إن املعنى
ّ
(اللغوي).
أخص من معناه
ّ
يتضح :أن الفقه بمعناه (القرآين) ّ

اإلسالمي .31 /
حممد مصطفى ِشلبِي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /ما ّدة( :فقه).
((( الراغب
ّ
((( املصدر نفسه  /مادة( :فقه).
رب العاملني.264 / 2 ،
((( أعالم املوقعني عن ّ
((( التعريفات  /مادة( :فقه).
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• الفرع الثالث :مفهوم الفقه يف االصطالح

َّ
إن لفظة (الفقه) يف صدر اإلسالم أطلقت عىل( :العلم باألحكام الرشعية)((( التي

والسنّة)((( .ويف ضوء هذا اإلطالق َّ
فإن الفقه يشمل
د ّلت عليها نصوص (الكتابُ ،

األحكام الرشع ّية الثالثة (العقائد ّية ،واألخالق ّية ،والعملية) ((( ،وهو مرادف للفظتي:
العسكري تسمية علم الرشع
(الرشيعة) ،و(الدين) بمعناه األعم((( .وقد ع ّلل أبو هالل
ّ
(((
ثم أطلق–
ً
(فقها) ،إذ قال(( :ألنَّه مبني عىل معرفة كالم اهلل وكالم رسول اهللّ . ))

فيام بعد – عىل حكم واحد من األحكام الرشع ّية ،هو (العمل ّية) منها (((.

قال املح ِّقق احلليِّ ّ (ت676/ه��ـ) م ّعر ًفا الفقه بأنَّه ((العلم باألحكام الرشع ّية
العمل ّية ((())...وهبذا يكون قد ختصص الفقه بـ (األحكام العمل ّية) دون العقائد ّية
الغراء (((.
واألخالق ّية ،أو بـ (علم الفروع) دون (علم األصول) من الرشيعة ّ

وقال ّاّ
العلمة احلليِّ ّ (ت726/هـ) م ّعر ًفا الفقه بأنَّه(( :العلم باألحكام الرشع ّية
(((
ثم استقر الفقه بوصفه علامً لـ (األحكام العمل ّية) – دون العقائد ّية
الفرع ّية))...
ّ
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /مادة( :فقه) ،ابن األثري  /النهاية يف
((( ظ :الراغب
ّ
الفيومي  /املصباح
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما ّدة( :فقه)،
غريب احلديث واألثر،237 / 3 ،
ّ
ّ
املنري  /مادة(:فقه).
((( د .مصطفى شلبي  /املدخل بالتعريف بالفقه املقارن .32 /
((( د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.11 / 1 ،
((( د .مصطفى شلبي  /املدخل بالتعريف بالفقه املقارن  ،32 /ظ :الفراهيدي  /كتاب العني /
مادة( :فقه).
((( الفروق اللغو ّية .102 /
((( ابن األثري  /النهاية يف غريب احلديث واألثر ،237 / 3 ،د .مصطفى مجال الدين /البحث
النحوي عند األصوليني .33 /
ّ
((( معارج األصول .75 /
((( ابن األثري  /النهاية يف غريب احلديث واألثر.237 / 3 ،
((( هتذيب األصول .47 /
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واألخالق ّية  -من أحكام الرشيعة ،و ُي ّعرف بأنَّه ،هو(( :العلم باألحكام الرشع ّية
العمل ّية عن أدلتّها التفصيل ّية)) ((( أو بوصفه علامً لـ (الفروع) – دون األصول  -من

عرف بأنَّه ،هو(( :العلم باألحكام الرشع ّية الفرع ّية عن أدلتّها
أحكام الرشيعة ،و ُي ّ

ثم أخذ يطلق تارة عىل( :علم الفتاوى واألحكام)
التفصيلية))ّ ،

(((

وت��ارة عىل:

(الفتاوى واألح��ك��ام)((( .وهو اليوم مرادف لـ (االجتهاد واالستنباط)

(((

واملعنى

األخري ،هو :الذي وقف عليه الباحث ،واعتمده معنى لـ (الفقه) الذي جاء قيدً ا لـ

(مدرسة احل ّلة) ،عىل وفق املنهج ّية التي رسمت للبحث ويراد به العلم التام واملعرفة
(حكم رشع ًيا) أو (وظيفة عملية)((( ،أي:
احلقه للعمل ّية االجتهادية برمتّها ،التي تنتج
اً

تلحظ العمل ّية االجتهاد ّية ،النتاجها َّ
ألن ما تنتجه العمل ّية (فقه) ،أ ّما العمل ّية فمعرفتها

متو ّقف عىل :الوسائل واألدوات ،كـ :األصول ،واحلديث والنقد – لكي تكتسب
الديمومة وتبتعد عن اجلمود والتوقف – والتفسري ،والسيام فقه األحكام ،واألنامط،

الفقهي احلي والثر
واملناهج ،والعنارص .وهو ينسجم مع عطاء (مدرسة احل ّلة) ونتاجها
ّ
عند تتبع مظاهر التأصيل والتجديد – بالدراسة والتحليل– يف تلك املجاالت.
حتليل ومناقشة

ََّ
موسعة تشمل
إن دائرة (الفقه
اإلسالمي) – يف صدر اإلسالم – كانت دائرة ّ
ّ

األحكام الرشع ّية ثالثتها (العقائد ّية ،واألخالقية ،والعملية) .وهذا أمر متسامل عليه
يف بداية نشوء أي علم من العلوم ،أيَّ :
أن علوم الرشيعة – يف صدر اإلسالم – ما
النحوي .33 /
اجلرجاين  /التعريفات  /ما ّدة( :فقه) ،د .مصطفى مجال الدين  /البحث
((( الرشيف
ّ
ّ
النحوي عند األصوليني .33 /
((( د .مصطفى مجال الدين  /البحث
ّ
((( د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء .11 / 1 ،د .مصطفى شلبي  /املدخل .32 /
((( مرتىض مطهري  /الفقه .11 /
حممد تقي احلكيم  /األصول العامة للفقه املقارن .37 /
((( ظَّ :
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زالت مل تتاميز بعد؛ ََّ
ألن متايز العلوم متوقف عىل متايز أغراضها((( .وملا متايزت العلوم،
استق ّلت األحكام الرشع ّية بعضها عن بعض ،ومىض كل قسم منها موضو ًعا لـ (علم)

مستقل بذاته ،أ ّما األحكام (العقائد ّية) فهي موضوع لـ (علم العقائد)  -علم أصول
الدين ،أو علم الكالم  -وأ ّما األحكام (األخالق ّية) فهي موضوع لـ (علم األخالق)،

وأ ّما األحكام (العمل ّية) فهي موضوع لـ (علم الفقه) .ويبدو للباحث ََّ
أن الفقه كان
اً
اهلجري؛ ومما يؤ ّيد ذلك :تسمية
شامل للعلوم الثالثة ،حتّى منتصف القرن (الثاين)
ّ

ختص العقيدة بـ (الفقه األكرب)(((؛ َّ
ألن األحكام (العمل ّية) تبتنى
بعض املصنّفات التي ّ

عىل األحكام (العقائدي ّة) فالعقائد ّية هي الفقه األكرب ،والعمل ّية هي :الفقه األصغر(((.
وسبب شمول لفظة (الفقه) ألحكام الرشيعة ك ّلها – حسب ما يرى الباحث – ََّ
ألن لفظة

(اللغوي) ،وهو :العلم والفهم،
(االصطالحي) انحدرت من :املعنى
الفقه يف املعنى
ّ
ّ
مع الفطنة املالزمة ّ
لكل منهام ،إلاّ أنَّه عند علامء الرشيعة
أخص– أضيق داللة – مما
ّ
هو عند علامء اللغة .فهو يراد به :الفهم الدقيق ،والعلم الدقيق؛ ألحكام خاصة ،هي:

(أحكام الرشيعة) .وطاملا َّ
أن الفهم ،أو العلم – الدقيق  -يتعلق باألحكام الرشع ّية ،فهو
يراد به :الفهم الدقيق – أو العلم الدقيق – لألحكام الرشع ّية ،العقائد ّية ،واألخالق ّية،
ّ
مستقل بذاته ،اختصت لفظة
والعمل ّية .وملا متايزت علوم الرشيعة وأصبح كل علم

الفقه باألحكام العملية وعليه َّ
فإن الفقه يراد به العلم الدقيق  -أو الفهم الدقيق –
ثم ق ّيد بـ( :عن أدلتّها التفصيل ّية) ،ويراد بهَّ :
إن علم (الفقيه)
باألحكام الرشع ّية العمل ّية ّ

(فقها) ،أ ّما علم الرجل
بحكم
يسمى ً
رشعي من طريق االستنباط من األدلة التفصيل ّيةّ ،
ّ
رشعي عن طريق التسليم لفتوى املجتهد الذي يق ّلده،
العادي من املسلمني بحكم
ّ
حممد كاظم اخلراساين  /كفاية األصول .22 /
((( ظَّ :
((( ظ :البزدوي  /أصول الفقه.8 – 7 / 1 ،
((( حسن مكي العاميل  /بداية املعرفة .31 /
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(فقها)؛ لذلك َّ
فإن مصطلح (الفقه) يراد به العلم باألحكام الرشع ّية العمل ّية
ال
يسمى ً
ّ

(((
ثم استقر عىل
عن طريق االستدالل عليها ،أو هو علم الفقيه املستنبط ،العلم سواه ّ .

(علم الفتاوى واألحكام) ،أو الفتاوى واألحكام نفسها وهو اليوم ،يراد به ما يرادف
(االجتهاد واالستنباط) ،أ ّما االجتهاد فرياد به(( :بذل اجلهد يف استخراج األحكام

الرشع ّية))((( ،أو هو ((استفراغ الوسع يف النظر ،فيام هو من املسائل الظنّ ّية الرشع ّية،

عىل وجه الزيادة فيه))((( ،أو هو(( :استفراغ الوسع من الفقيه؛ لتحصيل ظن بحكم
سمي
الرشعي وقد
النص
رشعي)) ((( .وأ ّما االستنباط ،فرياد به :استخراج احلكم من ّ
ّ
ّ
ّ
هذا االستخراج (استنبا ًطا)؛ َّ
ألن الفقيه يبذل قصارى جهده؛ الستنباط  -استخراج –
احلكم ،مثلام يبذل املنّقب قصارى جهده؛ الستخراج املاء من باطن األرضّ ،((( ،إال ََّ
أن

(مادي).
(عقيل) ،واستخراج املنّقب
استخراج الفقيه
ّ
ّ
خالصة واستنتاج

ََّ 
اللغوي له ،إلاّ أنَّه يف
االصطالحي لـ (الفقه) انحدر من املعنى
إن املعنى
ّ
ّ
أخص مما هو يف اللغة؛ َّ
ألن الفقه يف اللغة يراد به( :العلم) ،أو (الفهم) مع
االصطالح
ّ

الفطنة .أ ّما يف اإلصالح ،فرياد به :العلم الدقيق ،أو الفهم الدقيق بحكم خاص من
األحكام الرشع ّية ،هو( :األحكام العمل ّية) ،أيَّ :
االصطالحي ،وإن انحدر
أن املعنى
ّ

اللغوي  -إلاّ أنَّه ضيق داللته.
من املعنى
ّ

النحوي عند األصوليني .33 /
((( د .مصطفى مجال الدين  /البحث
ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /معارج األصول .253 /
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /مبادئ الوصول إىل علم األصول .240 /

((( املصدر نفسه .283 /
((( د .جبار كاظم ّ
املرصح به (بحث).28 /
املال  /التدّ بر والتفكر :منهج الستنباط احلكم غري ّ
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َّ 
مر بمراحل تطور خالهلا دالل ًيا ،ويمكن للبحث أن جيمل تلك املراحل:
إن الفقه ّ

بأربعة مراحل ،هي:

(األوىل) :وفيها أطلقت لفظة الفقه عىل العلم باألحكام الرشع ّية ثالثتها
املرحلة
َّ

(العقائد ّية ،واألخالق ّية ،والعمل َّية).

واملرحلة (الثانية) وفيها أطلقت لفظة الفقه عىل حكم واحد من األحكام الرشع ّية،

هو (األحكام العمل ّية).

واملرحلة (الثالثة) :وفيها أطلقت لفظة الفقه عىل (علم الفتاوى واألحكام) ،أو

عىل (الفتاوى واألحكام نفسها).

واملرحلة (الرابعة) اليوم هو مرادف لالجتهاد واالستنباط .وقد تبنّى البحث الفقه

بمعناه املرادف لـ :االجتهاد واالستنباط .وطاملا الفقه تارة يطلق عىل العملية االجتهاد ّية

واالستنباط ّية ،وتارة عىل نتاج تلك العمل ّية :احلكم الرشعي ،أو الوظيفة العملية .وقد

األول.
تبنّى البحث اإلطالق َّ

• املطلب الثالث :مفهوم املركب (املدرسة الفقه ّية)

بأنا(( :جمموعة من األصول
وبضم (الفقه) إىل (املدرسة) تعرف املدرسة الفقه َّية ،هَّ

ثم تطبيقات هذه األصول عىل
املنهج ّية املربهن عىل منهج إنتاجها الصحيح للمعرفةّ ،

مستوى البحث املعريف ،ومدى التالزم واالنعكاس بني أصول املدرسة ومنتجاهتا،

وشخوصها ومدّ وناهتا))(((.

((( د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند فقهاء املذاهب اإلسالم ّية .2 /
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حتليل ومناقشة

مل جيد الباحث  -يف حدود تتبعه  -تعري ًفا للمدرسة الفقه َّية سوى تعريف أستاذنا

الدكتور عبد األمري زاهد ،وهو تعريف انتزاعي من أركان املدرسة ،وهي الشيوخ،
واملدونات العلم ّية ،واملنتج (اآلراء والنظريات) ،واألصول (مصادر االستنباط) التي

حيكمها املنهج .وقد أعطى مساحة واسعة لـ (املنهج)؛ ألنَّه هو الذي يشخص األصول
إن (املنهج) هو (األصول)؛ لذا جتد َّ
املنتجة للمعرفة ،أو الكاشفة هلا ،وبعبارة أخرى َّ
أن
املدارس  -ذات االختصاص الواحد :النحو أو الفقه  -متيز بعضها من بعض به .اً
فمثل

فاألوىل
أيضا بمنهجها.
مدرسة (البرصة) النحو ّية مت ّيزت من مدرسة (الكوفة) النحو َّية ً
َّ

قامت عىل (القياس) يف حني َّ
أن الثانية قامت عىل (السامع)((( .واملدارس الفقه َّية -

أيضا .فمدرسة
عند املذاهب اإلسالم ّية  -هي األُخر مت ّيزت بعضها من بعض بمنهجها ً

(الرأي) قامت عىل (الرأي)((( .ومدرسة (احلديث)  -عندهم  -قامت عىل (النقل) -
ظاهر احلديث  .((( -أ ّما املدرسة (التكامل ّية) فقد قامت عىل التوازن القائم عىل اجلمع بني
(((
املتفرعة عن املدرسة الكربى مدرسة
(احلديث ،والرأي)  .ونظري هذا املدارس الفقه َّية ّ

أهل البيت (صلوات اهلل عليهم أمجعني) .فمدرستهم األصول ّية (النقل ّية) قامت عىل

(النقل) يف حني َّ
أن املدرسة األصول ّية (العقل ّية) قامت عىل (العقل) .أ ّما املدرسة األصول ّية
(التكامل ّية) ،فقد قامت عىل التوازن القائم عىل اجلمع بني (العقل ،والنقل)((( .ومل ّا كانت

تلك املدارس قائمة عىل (أصول منهج ّية) ،لذا فإن تلك األصول ينبغي أن يربهن عىل
نحوية .196 /
((( ظ :د .شوقي ضيف  /مدارس ّ

اإلسالمي .171 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( ظَّ :
اإلسالمي .78 /
اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
حممد
ّ
ّ
((( ظَّ :
اإلسالمي .152 /
حممد فاروق نبهان  /املدخل للترشيع
ّ
((( ظَّ :
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية.65 / 1 ،
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(رشعي) ،أو دليل
منتجا للمعرفة ،أي يقام دليل
صحة االعتامد عليها؛ بوصفها
منهجا ً
ً
ّ
حجيتها؛ لذا جتد َّ
أن مدرسة (أهل البيت) (صلوات اهلل عليهم أمجعني)
(عقيل) عىل ّ
ّ
حجية أصوهلا العا ّمة وهي الكتاب ،والسنّة ،واإلمجاع ،والعقل((( .وتوقفت
برهنت عىل ّ

عن االعتامد عىل ما سواها من األصول األُ َخر املعتمدة عند بعض املذاهب اإلسالم ّية

األُ َخر من :قياس استحسان ،مصالح مرسلة سد الذرائع؛ العرف(((؛ رشع من قبلنا،
ومذهب الصحايب((( .واملدارس الفقه َّية قد تتفق عىل رشع ّية (األصل املعريف)ّ ،إال أنهَّا
(السنّة) فهم متفقون عىل هَّأنا األصل (الثاين)
ختتلف يف حتديد مدياته ،كام هو احلال يف ُ

السنّة (سع ًة،
للترشيع
اإلسالمي بعد القرآن الكريم لكنّهم خمتلفون يف حتديد مديات ُ
ّ
وضي ًقا) .فقد وسعتها اإلمام َّّية إىل ما صدر عن املعصوم من قول ،أو فعل أو تقرير.
حممد ،(((حتّى
وض ّيقته املدارس الفقه َّية اإلسالم ّية عىل :ما صدر عن النبي األكرم َّ

اً
شامل ملا صدر
فوسع املدى عىل مرصاعيه؛ ألنَّه جعله
جاء
الشاطبي (ت790/هـ) ّ
ّ

((سنّة الصحابةُ سنّة ُيعمل عليها ويرجع إليها))((( ،وقد
عن الصحابة ،إذ قالُ :
تقي احلكيم  /األصول العا ّمة للفقه املقارن .684 /
حممد ّ
((( ظَّ :
حجية العرف يف موردين واختلفوا يف موردين ،أما موردا االتفاق
((( اتفق فقهاء املسلمني عىل ّ
األول :حني يكون كاش ًفا عن مراد الشارع  -أو مراد غري الشارع من أفراد املتك ّلمني  -أي:
فهامَّ :
اللفظي من كتاب أو ُسنّة ،ما مل ُي ْع َلم للشارع مصطلح خاص به ،والثاين :حني يكون
مبينًا للدليل
ّ
كاش ًفا عن تشخيص مفهوم أوكل الشارع أمر حتديده إليه [ .أمحد البهاديل  /مفتاح الوصول،
األول :حني يكون كاش ًفا عن تشخيص مفهوم مل يوكل
 .]224/2وأما موردا االختالف فهام َّ :
الشارع أمر تشخيصه إليه .وهو ليس بحجة عند اإلمام ّية ،والثاين :حني يكون كاش ًفا عن احلكم
أيضا [ .أمحد البهاديل  /مفتاح الوصول/ 2 ،
النص فيه .وهو ليس
فيام
بحجة عند اإلمام ّية ً
ّ
ّ
.]225
((( ظ :املصدر نفسه  ،89 –185/و ظ :د .مصطفى الزملي /أسباب اختالف الفقهاء،37 ،33/
.42
((( ظ :ابن جزي  /تقريب الوصول إىل علم األصول .112 /
((( املوافقات.74 / 4 ،

الف�صل الأ َّول//املبحث الأ َّول :مفهوم املدر�سة الفقه َّية

75

قدّ م الغزايل (ت505/هـ) ثالثة أد ّلة قاطعة عىل عدم ُح ّجية ُسنّة الصحابة خالصتها
انتفاء الدليل عىل عصمتهم ،ووقوع االختالف بينهم ،وترصحيهم بجواز خمالفتهم(((.
(اإلنطباقي)،
وقد تتفق عىل رشع ّية (األصل) املعريف ،إلاّ هَّأنا ختتلف يف حتديد مفهومه
ّ

كـ (اإلمجاع) فهو ،يعني(( :اتفاق من يعترب قوله يف الفتاوى الرشع ّية عىل أمر من األمور
الدينية اً
فعل))(((ّ ،إال َّ
قول كان أو اً
حجة؛
حجة يف نفسه ،وإنَّام هو ّ
أن هذا االتفاق ليس ّ

حجة عند
لكونه كاش ًفا عن قول املعصوم((( ،فلو خال اإلمجاع عن املعصوم ،مل يكن ّ
حجة بانضامم املعصوم ،فلو
اإلمام َّّية((( .قال املح ِّقق احل ّليِّ (( :وأ ّما اإلمجاع فعندنا هو ّ

حجة
حجة ،ولو حصل يف اثنني لكان قوهلام ّ
خال املائة من فقهائنا عن قوله ملا كان ّ

الباعتبار اتفاقهام ،بل باعتبار قوله ((())وقال ّ
حجة
العالمة احل ّليِّ (( :اإلمجاع إنَّام هو ّ

عندنا الشتامله عىل قول اإلمام املعصومّ ،
فكل مجاعة  -كثرت أو ق ّلت  -وكان قول

حجة ألجله ،ال ألجل اإلمج��اع))((( .وبمثل هذا قال
اإلمام يف مجلة أقواهلا فإمجاعها ّ
األول
الشهيد َّ

(((

االنطباقي (((.
أ ّما املذاهب اإلسالم ّية األخرى ،فقد اختلفت يف حتديد مفهومه
ّ

الرشعي الذي تندرج حتته ،نحو :إحلاق
وقد تتفق عىل مسألة فقه ّية ،وختتلف يف األصل
ّ
املسكوت عنه باملنطوق كتحريم الرضب املستفاد من حتريم التأفف ،فهو عند العلاّ مة
((( الغزايل  /املستصفى.135 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /معارج األصول .179 /
((( املصدر نفسه .180 /
((( املصدر نفسه .181 /
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.31 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /هتذيب الوصول .211 /

األول  /الذكرى.49 / 1 ،
((( ظ :الشهيد َّ
الرازي /املحصول،
((( الرسخيس/أصول الرسخيس ،295 /1 ،الغزايل  /املستصفى،204 /1 ،
ّ
.35 /4
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األخر من :باب (القياس)(((؛ َّ
احلليِّ ّ من باب (املفهوم) ،وعند املذاهب اإلسالم ّية ُ
ألن
رشعي ،قال املح ِّقق احلليِّ ّ (( :وأ ّما القياس فال
القياس ظ ّن مل يقم عىل اعتباره دليل
ّ

يعتمد عليه عندنا لعدم اليقني بثمرته ،فيكون العمل به اً
عمل بالظن املنهي عنه))(((.
ونحو احلكم املنصوص عىل ع ّلته ،فهو متعد إىل كل ما علم ثبوت تلك الع ّلة فيه ،وهذه
التعدية هي بـ (النص) عند العلاّ مة احلليِّ ّ  ،إذ قال(( :األقرب عندي َّ
أن احلكم املنصوص

عىل ع ّلته متعدّ إىل كل ما علم ثبوت تلك الع ّلة فيه ،بالنص البالقياس))(((؛ وع ّلل
ذلك ،بام يأيتَّ :
ألن قوله( :حرمت اخلمر؛ لكونه مسكرا) ينزل منزلة قوله( :حرمت كل

مسكر) ،يف حني أن هذه التعدية بـ (القياس) عند املذاهب اإلسالم ّية األُ َخر((( واإلمام َّية
إنَّام منعت من العمل بالقياس؛ لتساوي املختلفات يف األحكام واختالف املتامثالت
فيها(((.

خالصة واستنتاج

 َّإن التعريف الذي عرفت به (املدرسة الفقه َّية) هو تعريف انتزاعي من أهم

أركاهنا.

 َّإن ما يميز املدارس الفقه َّية بعضها من بعض ،هو (املنهج) ،ويراد به :أصول

االستنباط ومصادرها.

 َّوالسنّة ،واإلمجاع ،والعقل.
إن األصول العا ّمة عند اإلمام َّّية ،هي :الكتابُ ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /مبادئ الوصول .218 -217 /
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.32 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /مبادئ الوصول .218 /

حممد بن ياسني بن عبد اهلل  /املقبول يف علم األصول .92 /
((( ظَّ :
((( املصدر نفسه .216 /
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 َّإن األصول العا ّمة عند املذاهب اإلسالم ّية ،هي :الكتاب ،والسنّة ،واإلمجاع

والقياس...

 -قد تتفق املدارس اإلسالم ّية عىل أصل ،إلاّ هَّأنا ختتلف يف حتديد مدياته (سع ًة

كالسنّة.
وضي ًقا)ُ ،

االنطباقي ،كاإلمجاع.
 وقد تتفق عىل أصل ،إلاّ هَّأنا ختتلف يف حتديد مفهومهّ

 إن تعدية احلكم  -املنصوص عىل ع ّلته  -إىل ّكل ما علم ثبوت تلك الع ّلة تعدية

بالنص عند العلاّ مة احلليِّ ّ .

 إن إحلاق املسكوت عنه باملنطوق  -اًحكم  -من باب املفهوم عند العلاّ مة احلليِّ ّ

كثريا من املختلفات ،وحكمها
 إن اإلمام َّّية مل تعمل بـ (القياس)؛ هَّألنا وجدت ً

كثريا من املتشاهبات وحكمها خمتلف.
واحد ووجدت ً

املبحث الثاني
املدارس الفقهية يف الفقه اإلسالمي

املبحث الثاين
إ�سالمي
املدار�س الفقه ّية يف الفكر ال
ّ
حممد إىل جوار ر ّبه سنة (11ه��ـ) ،بعد أن أدى
بعد انتقال الرسول األعظم َّ

موزعة  -من الناحية الترشيع ّية  -بني ما قبل
رسالة عمرها ثالث وعرشون سنةّ ،
اهلجرة وبعدها ،وعىل النحو اآليت :ثالث عرشة سنة يف مكّة ،وعرش سنوات يف املدينة

وتطور  -وبدأ علامً (عفو ًّيا)(((  -يف وسطني علميني ،مها:
اإلسالمي
املنّورة((( ،نام الفقه
ّ
ّ

خاصة هبا ((( ،وعىل
اإلمامي
(غري
واإلمامي) .وكل وسط أنتج مدارس فقه ّية هلا مناهج ّ
ّ
ّ
التفصيل اآليت:

األول :املدارس الفقه ّية عند املذاهب اإلسالم ّية
• املطلب َّ

إن عرص النص – يف األوساط الفقه َّية عند املذاهب اإلسالم ّية– يبدأ بـ (نزول

حممد ،وينتهي بوفاته ،(((وبانتهاء عرص النص ،بدأ
الوحي) عىل صدر املصطفى َّ
عرص االجتهاد عندهم ((( ،فقد تولىّ الصحابة (السلطة االستنباطية)((( ،أي استنباط
اإلسالمي .50 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
اإلسالمي .62 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية ،59 / 1 ،د .عبد األمري زاهد  /مسالك
االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية .2 /

اإلسالمي  ،61 /د .عبد األمري زاهد  /حمارضات
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( ظَّ :
الدرايس 2010 / 2009 :م.
ألقيت عىل طلبة الدكتوراه يف :كلية الفقه ،جامعة الكوفة ،للعام
ّ
اإلسالمي .170 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( ظ :دَّ .
((( د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.2 / 1 ،
81
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الرشعي ،مما عدِّ ُه الشارع اً
والسنّة)((( ،ويف عهد الصحابة
احلكم
دليل( ،وهو الكتابُ ،
ّ
املمتد من (11هـ – 78هـ) َّ
ألن عهد الصحابة انتهى بوفاة آخر صحايب ،هو :جابر بن عبد

األنصاري (ت78 /هـ)(((  -ظهر داخل هذه احلركة الفقه َّية يف جمال حتديد احلكم
اهلل
ّ

الرشعي استنباطه (اجتاهان)((( أحدمها (االجتاه النّيص) ،ويتم ّثل هذا االجتاه بـالوقوف
ّ
عند (خت��وم)

(((

(سنّة) ،وتضييق مساحة (ال��رأي)
النص سواء أكان (قرآنًا) أم ُ

(((

وأخذ (حكم) الواقعة من (ظاهر) النص ،إذا كان ظاهره يتناول تلك الواقعة((( ،أي:

النص الدال عليها ((( .والثاين :االجتاه االجتهادي ،ويتمثل
استنباط حكم الواقعة من ّ
هذا االجتاه بـتجاوز (ختوم) النص ،والتوسع بـ (الرأي) ،وأخذ احلكم من معقول متى

النص فيها عىل الواقعة التي فيها نص،
أعوزه النص((( ،أي :يقيسون الواقعة التي
ّ

فيعطوهنا احلكم نفسه؛ اً
عمل بـ (القياس)؛ إذا كانت ع ّلة النص ا ُملصرَ َّ ح هبا ،أو املستنبطة
النص فيها وبمعنى آخر ُي َسيرَّ (احلكم) املستنبط من (النص)
– موجودة يف الواقعة التي ّ
من الواقعة التي ّ
يدل عليها إىل الواقعة التي اليدل عليها؛ لوجود ع ّلته فيها ((( ،فهم
يستخدمون (القياس) تارة ويقضون بام تقيض به (املصلحة) العا ّمة تارة أخرى؛ إذا مل

اهلجري إىل النصف
األول
ّ
نصا( .((1ويف عهد (التابعني) املمتد من هناية القرن َّ
جيدوا ًّ
اإلسالمي .61 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية.60 / 1 ،
اإلسالمي .61 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( ظَّ :
آبادي  /القاموس املحيط  /ما ّدة( :ختم) ].
((( التخوم :احلدود [ .الفريوز
ّ
((( د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية .2 /
اإلسالمي .61 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ

((( ظ :د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.19 - 18 / 1 ،
((( د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية .3 - 2 /
اإلسالمي .61 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( ظَّ :
( ((1د .مصطفى الزملي  /أسباب اختالف الفقهاء.19 / 1 ،
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واالجتهادي) –
تفرعت – عن االجتاهني (النّيص/
األول من القرن الثاين
ّ
ّ
َّ
اهلجري ّ
مدرستان ،مها مدرسة احلديث ،ومدرسة الرأي(((.

اهلجري تالقت
ويف عهد (تابعي التابعني) ،أي يف النصف الثاين من القرن الثاين
ّ

املدرستان (احلديث  +ال��رأي) وأنتجت مدرسة تكامل ّية اعتمدت عىل (احلديث
وال��رأي)((( وقد ت ّفرعت عن ّ
الفقهي
كل مدرسة مذاهب فقه ّية هلا سامهتا وطابعها
ّ

اخلاص هبا وقد بدأ البحث بـ (مدرسة الرأي) وما تفرع عنها.
األول :مدرسة الرأي
• الفرع َّ

أصحاب هذه املدرسة اليقفون  -عند الفتوى – عىل (ظاهر احلديث) وإنَّام

يبحثون عن علله ،ويربطون املسائل بعضها ببعض ،أي :الحيجمون يف الفتوى بـ

النص فيه وقد كان أكثر أهل
(الرأي) ،والسيام (القياس) بوصفه أبرز مداركه ،فيام
ّ
العراق – الكوفة  -أهل رأي((( ،فقد اعتمدوا – يف األعم األغلب – عىل (الرأي)،
بسبب عوامل خمتلفة ،منها استمرار فاعلية ثقافة احلضارات القديمة التي استوطنت

العقيل إىل املامرسة الفقه َّية؛ بسبب ترعرع علم (الكالم)
يف العراق ،وترسب املسلك
ّ
(((
وتفرع عنها-
واملحاججة يف الكوفة  .وقد تطورت احلركة الفقه َّية لدى مدرسة الرأي ّ

فيام بعد – مذهب (احلنف َّية)((( ،ومؤسسه أبو حنيفة النعامن بن ثابت الزوطي (- 80

150هـ)(((.

اإلسالمي .78 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
اإلسالمي .152 /
حممد فاروق نبهان  /املدخل للترشيع
ّ
((( دَّ .
اإلسالمي .78 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه (بحث) .197 /
((( د .عبد األمري زاهد  /منهج الشيخ
ّ

القطيفي  /الرافد يف علم
اإلسالمي  ،114 /منري
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
ّ
((( ظَّ :
السيستاين)  ،15 /د .عبد األمري زاهد  /منهج
األصول (تقريرا ألبحاث أستاذه الس ّيد عيل
ّ
الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه (بحث) .197 /
الشيخ
ّ
اإلسالمي .171 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
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• الفرع الثاين :مدرسة احلديث

أصحاب هذه املدرسة يقفون – عند الفتوى – عىل (ظاهر احلديث) ،من دون

البحث يف علله ،وربط املسائل بعضها ببعض ،أي حيجمون عن الفتوى بـ (الرأي)،

والسيام أبرز مدركاته (القياس) .وقد كان أكثر أهل احلجاز – املدينة  -أهل حديث(((.
فقد اعتمدوا – يف األعم األغلب – عىل (احلديث)؛ ألنَّه متوافر بشكل كبري فيها؛ إ ّما

حمفو ًظا لدهيم بوصفه ُسنّة (قول ّية) ،وإ ّما شائ ًعا بينهم بوصفه ُسنّة (فعل ّية)((( .وقد
وتفرع عنها – فيام بعد – (مذهبان)
تطورت احلركة الفقه َّية لدى مدرسة احلديثّ ،
فقهيان ،مها( :املالك ّية واحلنابلة) ((( .أ ّما مذهب (املالك ّية) فمؤسسه مالك بن أنس
(ح ّجة)  -عند مالك –
األصبحي (93هـ 179 -هـ)((( .وقد كان عمل أهل املدينة ُ
ّ

و(معيارا) لقبول خرب الواحد ،أي :قبوله مرشوط بعدم خمالفته لعمل أهل املدينة
ً

(((

بالسنّة ومقتىض معرفتهم هذه أن يكون ما يصدر عنهم
ألنم  -يف رأيه  -أعرف الناس ُ
هَّ

للسنّة الخمال ًفا هلا .وأ ّما مذهب (احلنابلة) فمؤسسه أبو عبد اهلل أمحد بن
من عمل مواف ًقا ُ
الشيباين (164هـ241 -هـ)(((.
حنبل
ّ

اإلسالمي .78 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
اإلسالمي .150 /
حممد فاروق نبهان  /املدخل للترشيع
ّ
((( دَّ .
القطيفي  /الرافد فيعلم
اإلسالمي  ،114 /منري
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
ّ
((( ظَّ :
السيستاين) ،15 /د .عبد األمري زاهد  /منهج
األصول (تقريرا ألبحاث أستاذه الس ّيد عيل
ّ
الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه (بحث) .197 /
الشيخ
ّ
اإلسالمي .184 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
((( د .ج ّبار كاظم ّ
املال  /مناهج البحث األصوليّ عند املتك ّلمني واألحناف [رسالة ماجستري] /
.68
اإلسالمي .202 – 200 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
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• الفرع الثالث :املدرسة التكامل ّية

تم تصنيف احلديث((( ،وكتابة الفقه يف النصف الثاين من القرن الثاين
بعد أن ّ

اهلجري((( .تالقت املدرستان (احلديث  +الرأي) وأنتجت مدرسة (متكاملة) مجعت
ّ

(((
بني احلديث وال��رأي يف منهجها
تفرع عنها يف أواخر القرن الثاين
ّ
الفقهي  .وقد ّ
توسط بني (احلديث ،والرأي)((( ومؤسسه أبو عبد
ّ
اهلجري مذهب (الشافع ّية) ،الذي ّ

الشافعي (150هـ 204 -هـ)((( فقد نظر يف (طرق) استنباط الفقه
حممد بن إدريس
ّ
اهللَّ ،
(منهجا) قام عىل الرجوع
(منهجا وس ًطا)((( ،فأسس
السائدة يف عرصه ،فلم ير فيها
ً
ً

والسنّة)(((.
لـ (القياس العقيل) يف جمال االستنباط ،من غري إخالل بمكانة (الكتابُ ،
ويكون هبذا قد خالف منهج مدرسة احلديث (مدرسة املدينة) ،أي خالف فقه أستاذه

مالك بن أنس وخالف منهج مدرسة الرأي (مدرسة الكوفة) ،أي خالف فقه أستاذه
الشيباين (ت189 /هـ) – تلميذ أيب حنيفة النعامن .((( -ويتجلىّ اجلانب
حممد بن احلسن
َّ
ّ
((( تصنيف احلديث :كتابته؛ وفق منهج :مرتب عىل أبواب .وهذه العملية ّمتت يف النصف الثاين
اهلجري [ .د .حسن احلكيم  /مذاهب اإلسالم ّيني يف علوم احلديث .]82 /
من القرن الثاين
ّ
أ ّما تدوين احلديث :كتابته؛ عىل غري منهج :متفرق ،غري مرتب عىل أبواب.وهذه العملية تمّ ت
اهلجري [ .د .حسن احلكيم  /مذاهب اإلسالم ّيني يف
األول من القرن الثاين
ّ
يف مطلع النصف َّ
علوم احلديث .] 80 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية ،60/1 ،د .حسن احلكيم /مذاهب
اإلسالميني.82/
اإلسالمي .152 /
حممد فاروق نبهان  /املدخل للترشيع
ّ
((( دَّ .
حممد فاروق نبهان  /املدخل
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
اإلسالمي  ،114 /دَّ .
ّ
((( ظَّ :
الطويس يف كتابه اخلالف يف
اإلسالمي  ،152 /د .عبد األمري زاهد  /منهج الشيخ
للترشيع
ّ
ّ
الفقه (بحث) .197 /

اإلسالمي .193 -192 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
((( د .مصطفى مجال الدين  /رأي يف أصول النحو وتأثره بأصول الفقه (بحث) .16 /
((( جولد زهير  /دائرة املعارف اإلسالم ّية  /مادة( :فقه).
((( د .جبار كاظم ّ
املال  /مناهج البحث األصوليّ عند املتك ّلمني واألحناف [ رسالة ماجستري].80/
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التطبيقي له
يتجىل اجلانب
النظري لـ (املنهج أصول الفقه) يف كتابه الرسالة ،يف حني
ّ
ّ
ّ

(الفقه) يف كتابه األم .وقد جعل ما أماله يف أصول الفقه (الرسالة) مقدّ مة ملا أماله يف

الفقه (كتاب األم)(((.
حتليل ومناقشة

َّ
السنّ ّية؛ ألَ َّن عرص(النص)
مبكرا ،يف األوساط الفقه َّية ُ
إن عرص (االستنباط) بدأ ً

مبكرا ((( .ومنذ بداية عرص االستنباط ظهر يف احلركة الفقه َّية
انتهى – عندهم –
ً
االجتهادي (اجتاه الرأي) ويراد بـ (الرأي)
السنّ ّية اجتاهان ،مها االجتاه النّيص ،واالجتاه
ّ
ُ
(((
(((
إنم
القياس بأوسع معانيه  ،و(االستحسان) و(املصالح املرسلة) واجتاه احلديث اّ
ظهر؛ ليغطي مشكالت العرص َّ
ألن احلديث – عندهم  -حمظور تدوينه طيلة القرن

اهلجري ،وما موجود منه قارص عن تغطية مساحات الترشيع؛ ومما يؤيد ذلك:
األول
ّ
َّ

ً
َّ
متمثال بـ
نصا يف املسألة سكتوا ومل يفتوا ((( .وسار الفقه
إن أهل احلديث إذا مل جيدوا ًّ

األول من القرن
األول
اهلجري .ويف النصف َّ
ّ
(االجتاهني) السابقني ،حتّى أواخر القرن َّ

تفرعت عن تلك االجتاهات الفقه َّية (مدارس فقه ّية) ،هي :مدرسة
الثاين
ّ
اهلجري ّ
اهلجري ،فقد
(الرأي) ومدرسة (احلديث) .أ ّما يف النصف الثاين من القرن (الثاين)
ّ
الشافعي ،فقد
توحدت املدرستان يف مدرسة واحدة ،هي :املدرسة (التكامل ّية) عىل يد
ّ
تفرعت عن
مجع بني فقه أستاذه فقه مالك (فقه حديث) ،وفقه
الشيباين (فقه رأي) .وقد ّ
ّ

تلك املدارس الثالثة أربعة مذاهب فقه ّية مشهورة هي مذهب (احلنف َّية) وقد تفرع عن
وتفرعا عن مدرسة (احلديث) ،ومذهب
مدرسة (الرأي) ،ومذهبا (احلنابلة واملالك ّية) ّ
حممد اخلرضي بك  /أصول الفقه .7 /
((( َّ

حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .83 /
((( َّ
اإلسالمي .78 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
((( د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية .45 /
اإلسالمي .111 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
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(الشافع ّية) وتفرع عن املدرسة (التكامل ّية) .والبحث إنَّام ركّز عىل املذاهب الفقه َّية
السنّة
ألنا هي التي قدّ ر هلا البقاء إىل اليوم من مذاهب فقهاء أهل ُ
األربعة املشهورة هَّ

(((

وغض النظر عن املذاهب الفقه َّية ُ
األخر التي قدر هلا البقاء مدّ َة من الزمن ثم أخذت

تضعف شي ًئا فشي ًئا حتى انتهت ،كـ (املذهب الظاهري) املتفرع عن مدرسة (احلديث)،

األصفهاين (200هـ 270 -هـ) إال انه انتهى يف هناية
عيل
ومؤسسه أبو سليامنُ ،
ّ
داود بن ّ
اهلجري تقري ًبا (((.
القرن الثامن
ّ
خالصة واستنتاج

عرص(النص)  -عند غري
حممد سنة (11ه��ـ) انتهى
ّ
بوفاة النبي األك��رم َّ
اإلمام َّّية -وبدأ عرص(االستنباط).
ّيص) داخل احلركة الفقه َّية
ظهر االجت��اه
ّ
(االجتهادي) إىل جنب االجت��اه (الن ّ
السن ّية منذ بداية عرص االستنباط؛ لتوسعة مصادر االستنباط؛ ليتمكن الفقه من تغطية
ُ
مشكالت العرص من الناحية الترشيع ّية.

وتفرعت عن املدارس (مذاهب) فقه ّية.
تفرعت عن االجتاهات (مدارس)ّ ،
ّ 

السنّة.
وهذا تطور يف احلركة الفقه َّية ،يف األوساط العلم َّية عند أهل ُ

السنّة ثالث مدارس فقه ّية ،بثالث
 مل ينته القرن الثاين
ّ
اهلجري ،إلاّ وكان ألهل ُ

الفقهي القياس ومدرسة
مناهج ،هي مدرسة (الرأي) ،ومصدرها األساس يف الدرس
ّ
الفقهي احلديث ،واملدرسة (التكامل ّية)،
(احلديث) ،ومصدرها األساس يف الدرس
ّ
الفقهي (احلديث  +القياس).
ومصدرها األساس يف الدرس
ّ

اإلسالمي .204 /
حممد مصطفى شلبي  /املدخل يف التعريف بالفقه
ّ
((( دَّ .
((( املصدر نفسه  ،206 /د .عبد األمري زاهد  /مسالك االستنباط عند املذاهب اإلسالم ّية ،93/
الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه (بحث) .197 /
منهج الشيخ
ّ
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• املطلب الثاين:املدارس الفقه ّية عند اإلمام ّية

أئمة أهل البيت
إن عرص ّ
النص  -ويراد به عرص صدور األحكام الرشع ّية من ّ

صلوات اهلل عليهم أمجعني((( عند اإلمام َّّية ،يبدأ بـ نزول الوحي عىل صدر املصطفى

حممد ،وينتهي بانتهاء الغيبة الصغرى لإلمام
املهدي سنة (329هـ) عىل مبنى
ّ
َّ
من يرى أن عرص الغيبة الصغرى (260ه��ـ 329 -ه��ـ) أي من وفاة اإلمام احلسن

العسكري إىل وفاة السفري الرابع من سفراء (ن��واب) اإلم��ام
املهدي ،وهو
ّ
ّ
حممد  -هي امتداد لعرص النص .وبانتهاء عرص النص،
عيل بن َّ
َّ
الس َم ِري أبو احلسنّ ،
سنة (329هـ) بدأ عندهم عرص االستنباط  -ويراد به :العرص الذي تستمد فيه األحكام

الرشع ّية من النصوص الرشع ّية بواسطة (االجتهاد)(((  -فربزت يف احلركة الفقه َّية -

األول (االجتاه
يف األوساط العلم َّية اإلمام َّّية  -ثالثة اجتاهات فقه ّية ،هي :أ ّما االجتاه َّ
ألنم
احلديثي) ويعتمد أصحاب هذا االجت��اه عىل (احلديث) ،أي الفقه
الروائي؛ هَّ
ّ
ّ

اليفصلون (الفقه) عن (احلديث) وبمعنى آخر :اليتخ ّطون حرفية النص يف طريقة
ألنم كانوا يظنّون َّ
أن االستدالل
التفكري
الفقهي ،أ ّما العقل فهو مستبعد عندهم؛ هَّ
ّ

(العقيل) نوع من (القياس = املنهي عنه) أيَّ :
األئمة عن العمل
إن (النهي الوارد عن
ّ
ّ

العقيل) ويعتمد أصحاب هذه االجتاه عىل
بالقياس شامل له .أ ّما االجتاه الثاين (االجتاه
ّ
(العقل) يف كثري من األم��ور((( .وقد تالقى االجتاهان  -فيام بعد  -باجتاه واحد ،هو
االجتاه التكاميل (االجتاه الوسط بني النقل والعقل) ،أي اجلمع بني (املباين العقل ّية +

والعقيل)
(احلديثي،
تفرعت عن االجتاهني
ّ
احلديث) يف استنباط األحكام الرشع ّية .وقد ّ
ّ

اهلجري  -وقد تالقت
مدرستان – ظهرا يف الوجود يف وقت واحد يف القرن الرابع
ّ
اإلمامي .158 /
املدوح  /تاريخ الفقه
((( ظ :مرتىض جواد َّ
ّ
((( املصدر نفسه.181 /
((( املصدر نفسه.218 /
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ّ
ولكل مدرسة شيوخها
املدرستان يف مدرسة واح��دة ،هي( :املدرسة التكامل ّية)،

اخلاص هبا((( ،وقد بدأ البحث بـ (مدرسة احلديث).
(العقيل)
ومنهجها
ّ
ّ
األول:مدرسة احلديث
• الفرع َّ

احلديثي مدرسة الصدوقني؛ ألنَّه كان (احلديث) مصدرها
وقد مثلت االجتاه
ّ

عيل بن احلسني بن
األساس يف الدرس
ّ
الفقهي .والصدوقان ،مها :الصدوق (األب)ّ :

مي املعروف بالصدوق.
عيل بن بابويه ال ّق ّ
مي ،والصدوق (االبن) َّ
بابويه ال ّق ّ
حممد بن ّ
وقد متركزت هذه املدرسة يف مدينة (ق��م) املقدّ سة لوجود الوفرة من (ال��رواة +
األحاديث) املروية عن أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وقد كانت (فتاواهم)

الفقه َّية نصوص أحاديث ك ّلها (((.
• الفرع الثاين :مدرسة العقل

العامين:
(العقيل) مدرسة القديمني ،والقديامن ،مها :ابن أيب عقيل
وقد مثلت االجتاه
ّ
ّ

حممد بن أمحد (ت381/هـ)،
عيل (ت 329 /هـ) ،وابن اجلنيد
ّ
البغداديَّ :
احلسني بن ّ

توسع ابن اجلنيد فيه،
وقد كان (العقل) مصدرها األساس يف الدرس
الفقهي وان ّ
ّ
واعتمد (الرأي ،والقياس) أحيانا (((.

• الفرع الثالث :املدرسة التكامل ّية

اهلجري :تالقت املدرستان
اهلجري وبداية القرن اخلامس
يف أواخر القرن الرابع
ّ
ّ

فقهي متكامل ظهر عىل يد الشيخ املفيد (ت413/هـ) ،فقد وحد االجتاهني يف
يف اجتاه
ّ
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية.63 / 1 ،
((( املصدر نفسه.61 / 1 ،
اإلسالمي .254 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
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اجتاه واحد يعتمد( :النقل  +العقل)((( ،أي :يستمد القاعدة األصول ّية من (العقل)،
السنّة)(((.
ويستمد احلكم
الفقهي من (الكتاب ُ +
ّ
حتليل ومناقشة

إن ما ظهر يف األوساط الفقه َّية اإلمام َّّية ما َث َل ما ظهر يف األوساط الفقه َّية عند

املذاهب اإلسالم ّية األخرى؛ ولكوهنا متأخرة – يف الوالدة  -فر ّبام تأ ّثرت هبا – يف بدء

النشوء  -ولو باجلوانب الفن ّية منها((( أ ّما يف (املباين) الفكر ّية ومنهج االستنباط وآلياته
اهلجري يف إطار هاتني
اإلمامي يف القرن الرابع
حترك الفقه
ّ
ّ
فهي ختتلف عنها متا ًما .وقد ّ

املدرستني (مدرسةاحلديث)( ،ومدرسة العقل)َّ ،
وإن أصوله  -أصول الفقه  -كانت

األوىل ،ومستمدة من (العقل) يف املدرسة الثانية.
مستمدّ ة من (احلديث) يف املدرسة َّ
خالصة واستنتاج

إن الفقه
اهلجري  -مثلته مدرستان :مدرسة (احلديث)
اإلمامي– يف القرن الرابع
ّ
ّ

توحدت املدرستان يف مدرسة واحدة–
ومدرسة (العقل) .ويف القرن اخلامس
اهلجري ّ
ّ

تكامل ّية -اعتمدت (العقل ،والنقل)؛ وهبذا تكون قد تالفت (اجلمود) يف مدرسة
(احلديث) ،وتالفت (االنطالق) الذي جتاوز حدود الدائرة املذهبية.

((( د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس يف أصول فقه اإلمام ّية .63 /1
((( املصدر نفسه.65 /1 ،
(تقريرا ألبحاث أستاذه:
القطيفي  /الرافد يف علم األصول
((( ظ :املصدر نفسه ،59 / 1 ،منري
ً
ّ
عيل السيستاين) .16 /
الس ّيد ّ

املبحث الثالث
أدوار مدرسة احللة الفقهية

املبحث الثالث
�أدوار مدر�سة احل ّلة الفقه ّية
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية الختتلف عن غريها من املدارس يف كيفية صريورهتا

مرت بأدوار منذ النشأة حتّى األفول .وقد بدأ البحث بـ (دور النشوء).
(تكوينها) ،فقد ّ
(األول) :دور النشوء
• املطلب
َّ

ويمتد هذا الدور إىل ماقبل بزوغ نجم ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/هـ) يف سامء
احل ّلة الفيحاء؛ ألن احل ّلة قبل أن تشتهر بوصفها مدرسة (فقه ّية) كبرية من مدارس الفقه

حممد بن إدريس احلليِّ ّ كانت كـ (النجف) األرشف قبل الشيخ
اإلمامي عىل يد الشيخَّ ،
ّ
حممد بن احلسن (ت460/ه��ـ)((( ،و(حلب) قبل أيب الصالح ،تقي الدين
الطويسَّ ،
ّ

الديلمي (قايض حلب) :محزة بن عبد العزيز
ابن نجم الدين (ت447/هـ) ،وسلاَّ ر
ّ

(ت448/هـ) ،أو (ت464/هـ) ،فيها بعض الفقهاء والطلبة ،وهم الذين مثلوا (نواة)
تأسيس مدرسة احل ّلة الفقه َّية (((  -فيام بعد  -وبواكري النهضة الفكر ّية يف مدينة احل ّلة التي
اهلجري ،أي
اهلجري وبداية القرن السادس
تزامنت مع تأسيسها يف هناية القرن اخلامس
ّ
ّ

والثقايف) فيها (((،
(الفكري،
واملدين) مع النشاط
االقتصادي،
(العمراين
تزامن التقدم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املفصل يف تاريخ النجف ،87 / 4 ،د .آمال حسني علوان  /مدرسة
((( ظ :د .حسن احلكيم َّ /

النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه .55 /
اإلسالمي .341 /
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
حممد مفيد آل ياسني /متابعات تارخيية حلركة الفكر يف احل ّلة ،منذ تأسيسها وألربعة قرون /
((( دَّ .
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احلليّ ّ =
 ،10د حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية  ،3 /رجاء َّ
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ثم الوقوف عىل
وقد تلمس البحث من كان يف طليعة أول وجبة وفدت للح ّلة ،ومن ّ

أبرز فقهاء هذا العرص ،وعىل النحو اآليت:

األولّ :أول الفقهاء الوافدين للحلة
• الفرع َّ
وفدت للح ّلة – مع بداية تأسيسها – مجلة من الفقهاء ،فقطنتها وخدمتها بعلمها

وكان عىل رأس (قائمة) الفقهاء الوافدين الذين أس��دوا إىل احل ّلة ّ
أجل اخلدمات
العز والكرامة (ابن
األوىل يف أساس جمدها وخلودها ،وشادوا هلا بناء ّ
ووضعوا اللبنة َّ

سنان اخلفاجي) ،احلسني بن عقيل احلليِّ ّ (ت557/هـ) .هو ّأول من خدمها بعلمه،
(((
َّ
ألول النوافذ التي شع منها نور العلم واملعرفة عىل ربوع احل ّلة الفيحاء
وإن مصنّفاته ّ
ومنها (املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل) يف عرشين جم ّلدً ا ذكر فيه اخلالف(((.
معارصا البن
األول الذي ح ّطت رحاله يف احل ّلة – ّأول تأسيسها – وكان
ومن الرعيل َّ
ً
اً
ومزاول له يف األدب (ابن حمُ َ ْيدَ ة ((( النحوي):
سنان اخلفاجي ،ومشاركًا له يف العلوم

(((
حممد بن ّ
عيل (ت 550/هـ)((( .وهبذا يكون (ابن سنان اخلفاجي) ،و(ابن
أبو عبد اهلل
َّ

النحوي) ،وآخرون معهم ،هم من يمثل عرص النشوء.
محيدة
ّ

= وآراؤه الفقه ّية .41 /
((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء احل ّلة.71 – 70 / 1 ،
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة/ 26 ،
العسقالين  /لسان امليزان ،299 / 2 ،حمسن األمني
((( ابن حجر
ّ
حممد مفيد آل ياسني  /متابعات تارخيية
 ،380عمر رضا كحالة  /معجم املؤ ّلفني ،26 / 4 ،دَّ .
حلركة الفكر يف احل ّلة  ،10 /د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية  ،30 /عفيف عريبي
السلجوقي .265 /
اإلمامي يف العراق ،خالل العرص
يونس  /تطور الفكر
ّ
ّ
ِ
((( َحمُ ْيدَ ة :عىل وزن ( ُق َت ْي َبة) – بضم احلاء املهملة ،وفتح امليم – مصغر َحـميدَ ة[ .هادي محد كامل
الدين  /فقهاء احل ّلة.]93 / 1 ،
((( ويف بعض املصادر( :أبو عبيد اهلل) [ .د .سعد احلداد  /مراقد احل ّلة الفيحاء.]29 / 1 ،
((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء احل ّلة ،93 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية ،30 /
السيوطي  /بغية الوعاة  ،73 /عمر رضا
د .سعد احلداد  /مراقد احل ّلة الفيحاء ،30 / 1 ،ظ:
ّ
كحالة  /معجم املؤ ّلفني.209 / 10 ،
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• الفرع الثاين :أبرز فقهاء دور النشوء

عيل (ت550/هـ)(((.
 ابن حمُ َ ْيدَ ة
ّ
النحويَّ :
حممد بن ّ

 ابن ِسنَان اخلفاجي :احلسني بن عقيل احلليِّ ّ (ت557/هـ)(((.
النييل :سعد بن أمحد (ت565/هـ)(((.
 ابن مك ّّي
ّ

 ابن ن اََم احلليِّ ّ (اجلد) ،أبو البقاء ،هبة اهلل بن نام (ت565/هـ) ،صاحب كتاب
حممد (من أعالم القرن
(املناقب الزيدية يف امللوك األسدّ ية) ،روى عن إلياس بن َّ

حممد
اهلجري) ،واألخري يروي عن ابن الشيخ
السادس
ّ
عيل احلسن بن َّ
الطويس :أيب ّ
ّ

الطويس (ت460/هـ)(((.
(ت515/هـ) ،عن والده الشيخ
ّ
حتليل ومناقشة

إن مدينة احل ّلة – يف هذا العرص – استمدت (الفقهاء) من املراكز العلم َّية املحيطة

اهلجري وبداية
هبا ،والتي تزامن بعضها مع تأسيس مدينة احل ّلة يف هناية القرن اخلامس
ّ
القرن السادس اهلجري ،فهي التي رفدت احل ّلة بع ٍ
دد من (الفقهاء ،واملحدّ ثني) ،عاش
َ
ّ
كثري منهم يف أروقتها .وقد أحىص أستاذنا الدكتور احلكيم :عرشة مراكز علم ّية(((ّ ،إال
ٌ
َّ
أن البحث يرى :هَّأنا تسعة ألنَّه عدَّ (اجلامعني) منها ،وهي مركز احلركة الفكر ّية يف
احل ّلة ،واحل ّلة يف هذا الدور (مستقطبة) للفقهاء ،المنتجة هلم.

((( هادي محد كامل الدين  /فقهاء الفيحاء ،93 / 1 ،د .سعد احلداد  /مراقد احل ّلة الفيحاء/ 1 ،
.30 -27
((( املصدر نفسه.71 -70 /1 ،
العسقالين  /لسان امليزان.23 3 ،
احلموي  /معجم البلدان ،190 / 11 ،ابن حجر
((( ياقوت
ّ
ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة
النوري  /مستدرك الوسائل ،364 / 10 ،أغا بزرك
((( حسني
ّ
ّ
(الثقات العيون يف سادس القرون) .334 /
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .19 – 9 /
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ثم
ولد يف احل ّلة – يف هذا العرص – (بعض) الفقهاء ،ثم درسوا يف أروقتها ومن ّ
ً
عيل بن نام احلليِّ ّ (ت579/هـ) – من
أصبحوا
عيل بن ّ
شيوخا فيها ،أمثال أيب احلسن ّ
(((
مشايخ آل نام – فقد ولد يف مدينة احل ّلة سنة (523هـ) روى عن :ابن محزة اإلقساسيّ
(((
عم أيب البقاء ،هبة
احلسيني
الكويف (ت593/هـ)  .ويبدو للبحث إن ابن نام هذا ،هو ّ
ّ
ّ

اهلل بن نام .وهبذا تكون احل ّلة قد أصبحت (منتجة) للفقهاء بعد أن كانت – يف بداية
األول
األمر( -مستقطبة) هلم ويف هذا داللة عىل مكانتها وأثرها
الفكري ،يف النصف َّ
ّ

من القرن السادس
اهلجري(((.
ّ
خالصة واستنتاج

 إن النهضة الفكر ّية يف مدينة احل ّلة تزامن تأسيسها مع تأسيس املدينة يف هناية

اهلجري.
اهلجري وبداية القرن السادس
القرن اخلامس
ّ
ّ

 وفدت للح َّلة – منذ ّأول تأسيسها – وجبة من الفقهاء ،وكان عىل رأس الرعيل

النحوي.
اخلفاجي ،وابن محيدة
األول من الفقهاء الوافدين :ابن سنان
ّ
َّ
ّ

األوىل لـ (عرص التأسيس) ،ويمكن
 إن عرص النشوء هو الذي مثل (النواة) َّ

اهلجري.
األول) من القرن السادس
ّ
حتديده تارخي ًيا بـ (النصف َّ

 إن روافد (املوارد البرشية) للمعرفة الفقه َّية يف هذا العرص ،هي املراكز العلم َّية

املحيطة بمدينة احل ّلة ،ومركز احل ّلة نفسها .وهذا مؤرش عىل تطور واتساع احلركة
الفكر ّية فيها ،بحيث أصبحت احل ّلة يف ظ ّلها (منتجة) للموارد البرش ّية بعد أن كانت

(مستقطبة) هلا.

((( الذهبي  /تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم.290 / 40 ،
عيل بن ّ
((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة ،21 – 20 / 2 ،د .ع ّباس هاين اجلراخ ّ /
عيل بن
نام؛ حياته وما تبقى من شعره حتقيق (بحث) .115 /
حممد مفيد آل ياسني  /متابعات تارخي ّية حلركة الفكر يف احل ّلة .57 /
((( ظ :دَّ .
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 إن فقهاء عرص النشوء لـ (مدرسة احل ّلة الفقه َّية) قد مثلوا حلقة (الوصل) يف

(العلم والرواية) بني علامء اإلمام َّّية األوائل يف القرنني (الرابع ،واخلامس) اهلجر ّيني
وعلامئهم يف النصف الثاين من القرن السادس
اهلجري((( ،أي :مثلوا حلقة الوصل بني
ّ
الطويس) ،وفقهاء عرص التأسيس ملدرسة احل ّلة الفقه َّية .ويف هذا داللة
(مدرسة الشيخ
ّ
الفكري ومكانتها العلم ّية.
عىل أثرها
ّ

الطويس بواسطة واحدة ،وغال ًبا ما
 إن شيوخ هذا العرص رووا عن تالمذة الشيخ
ّ

الطويس.
يكون (الياس) هو الواسطة بينهم وبني ابن الشيخ
ّ
• املطلب الثاين :دور التأسيس

ويمثل هذا الدور :شيوخ ابن إدريس احلليِّ ّ  ،وابن إدريس احلليِّ ّ  ،وتالمذته.

• الفرع َّ
األول :شيوخ ابن إدريس احلليّ ّ
حممد بن احلسني بن زيارة
 ابن زبارة
األفطيس ّ
حممد ،رشفشاه بن َّ
عز الدين ،أبو َّ
ّ

النيسابوري((( (ت573/ه��ـ)((( ،يروي عن أيب ّ
احلسيني
عيل
الطويس((( ،وهو من
ّ
ّ
ّ
شيوخ ابن إدريس احلليِّ ّ (((.

حممد مفيد آل ياسني  /متابعات تارخي ّية حلركة الفكر يف احل ّلة .57 /
((( ظَّ :
((( منتجب الدين  /الفهرست  ،75 /عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،336 / 3 ،عيل مهت
بناري  /ابن إدريس احلليّ ّ .63 /
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .34 /
ّ
العاميل  /طبقات أعالم الشيعة (الثقات العيون يف سادس القرون) .130 /
احلر
((( ّ
اإلمامي يف العراق .247 /
((( عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
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السوراوي ( -االبن)(((  -احلسني بن هبة اهلل بن رطبة ((((ت579/هـ)
 ابن رطبة
ّ

(((

الطويس
الطويس ((( ،وقرأ عليه ابن إدريس احل ّليِّ مصنّفات الشيخ
عيل
ّ
ّ
قرأ عىل أيب ّ
مجيعها ،وأجازه بروايتها عنه(((.
العبادي((( (ت580/ه���ـ)((( ،يروي عن :أيب ّ
 عريب بن مسافر
الطويس
عيل
ّ
ّ
طحال
بوساطة واح��دة ،والوساطة ،هم :ابن رطبة
السوراوي (االب��ن) ((( ،وابن ّ
ّ
املقدادي (االب��ن)( .((1وهو أحد مشايخ ابن
طحال
ّ
املقدادي (األب) ((( ،((1(،وابن ّ
ّ

الطويس مجيعها(.((1
إدريس احلليِّ ّ ( ،((1فقد روى عنه مصنّفات الشيخ
ّ

السوراوي ثالثة( :هبة اهلل بن رطبة :اجلدّ  ،احلسني بن هبة اهلل :االبن ،وهبة اهلل بن
((( أبناء رطبة
ّ
اإلمامي يف العراق.]224-223 /
احلسني  :احلفيد [ظ:عفيف عريبي يونس/تطور الفكر
ّ
ّ
اخلوئي /معجم رجال احلديث.167 /6،
العاميل/أمل اآلمل ،80/2 ،أبو القاسم
احلر
ّ
((( ّ
ّ
العاميل  /طبقات أعالم الشيعة (الثقات
احلر
((( ابن حجر
ّ
العسقالين  /لسان امليزانّ ،316 / 2 ،
العيون يف سادس القرون) .83 /
ّ
الطهراين  /طبقات
األردبييل  /جامع الرواة،258 / 1 ،
((( منتجب الدين  /الفهرست ،52 /
ّ
أعالم الشيعة (الثقات العيون يف سادس القرون) .316 /
املجليس  /بحار األنوار ،107 / 107 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .32 /
(((
ّ
اإلمامي يف
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،310 / 3 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
العراق .274 /
حممد باقر
ّ
اخلوانساري /روضات اجلنّات ،186 / 2 ،رجاء َّ
((( َّ
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ
وآراؤه الفقه ّية .60/
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (الثقات العيون يف سادس القرون) .83 /
(((
ّ
((( املصدر نفسه .74 /
وحممد بن احلسني (االبن)[ .
( ((1أبناء طحال املقدادي اثنان :احلسني بن أمحد بن طحال (األب)َّ ،
ظ :منتجب الدين /الفهرست  ،48/عبد اهلل أفندي /رياض العلامء] 115 / 5 ،
( ((1عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء.112 / 5 ،
( ((1املصدر نفسه.112 /5 ،
البحراين  /لؤلؤة البحرين  ،282 /د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .33 /
(((1
ّ
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عيل (ت585/هـ) ،صاحب
 ابن ُز ْه َرة احلسينّي
ّ
احللبي :أبو املكارم ،محزة بن ّ

كتاب ( ُغنْ َية النزوع إىل علمي األصول والفروع) ،من شيوخ ابن إدريس((( قرأ عليه(((،
وروى عنه مصنّفاته كلها(((.

عيل (ت/بعد 600ه��ـ) ،صاحب كتاب
 سديد الدين
احلميص :حممود بن ّ
ّ
(املصادر يف أصول الفقه) ،قرأ الفقه عىل موفق الدين ،البكر آبادي احلسني بن الفتح
اهلجري –
اجلرجاين – من علامء مدرسة النجف األرشف يف القرن السادس
الواعظ
ّ
ّ
وقرأ األخري عىل ابن الشيخ
الطويس((( ،من شيوخ ابن إدريس احل ّليِّ (((.
ّ

 الدوريستي :عبد اهلل بن جعفر (ت/بعد600:هـ) ،روى عنه ابن إدريس احلليِّ ّ
مصنّفات الشيخ املفيد مجيعها ،وكتاب (الرسالة) لسلاَّ ر
الديلمي(((.
ّ
عيل بن إبراهيم (ت605/هـ)(((.
 نظام الرشف العرييض
ّ
احلسيني :أبو احلسنّ ،
الربوجردي  /طرائف املقال 114 / 1 ،عفيف عريبي
الكاظمي  /مقابس األنوار ،11 /
(((
ّ
ّ
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
يونس  /تطور الفكر
ّ
اإلمامي يف العراق  ،274 /مهدي ّ
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول  ،73 /د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية/
((( َّ
.29
املجليس  /بحار األنوار.79 / 107 ،
(((
ّ
ّ
العاميل  /أمل اآلمل ،100 / 2 ،د .حسن احلكيم /
احلر
((( منتجب الدين  /الفهرست ّ ،48 /
ّ
املفصل يف تاريخ النجف األرشف.66 / 4 ،
((( األردبييل  /جامع الرواة ،57 / 2 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية .30 – 29/
حممد مهدي حسن اخلرسان /مقدمة تفسري منتخب التبيان/
((( املجليس  /بحار األنوارَّ ،107 ،
.55
ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (الثقات
العاميل  /أمل اآلمل ،194 / 2 ،أغا بزرك
احلر
ّ
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احلليّ ّ  ،62 /مهدي عيل
العيون يف سادس القرون) ّ ،177 /
بور /تاريخ علم األصول .139 /
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الشيعي (ت553 /هـ)،
الطربي
عيل بن نام((( ،ويروي عامد الدين
ّ
ّ
عيل بن ّ
يروي عن ّ

عيل
الطويس(((.
ّ
ويروي األخري عن أيب ّ

 ابن أيوب احلليِّ ّ  ،املعروف بـ (عميد الرؤساء) ريض الدين أبو منصور هبة اهلل

بن حامد (ت609/هـ)((( ،من شيوخ ابن إدريس احل ّليِّ ((( ،فقد قرأ عليه كتاب غريب

(لسجستاين) وقد أجازه(((.
القرآن لـ
ّ

البحراين :نصري الدين ،راشد بن إبراهيم(((.
 ابن إبراهيم
ّ

حتليل ومناقشة

 إن ّ
جل شيوخ ابن إدريس احلليِّ ّ مثلوا حلقة الوصل يف (العلم ،والرواية) بني أيب

الطويس وابن إدريس احلليِّ ّ  ،وطريق ج ّلهم إىل أيب عليّ
الطويس طريق (مبارش)–
عيل
ّ
ّ
ّ
بال وساطة – فبعضهم قرأ عليه وبعضهم يروي عنه ،إلاّ َّ
عيل
أن طريق بعضهم إىل أيب ّ
عيل
الطويس بوساطة واحدة ،فهو يروي عن (الوساطة) ،والوساطة تروي عن (أيب ّ
ّ
الطويس) .ويف هذا تواصل (معريف) بني مدرسة النجف األرشف ،ومدرسة احل ّلة
ّ
الطويس – و(شيوخ) ابن
عيل
الفقهيتني ،أي :بني (تالميذ) الشيخ
ّ
الطويس – أيب ّ
ّ
إدريس احلليِّ ّ .

ّ
،178عيل
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (الثقات العيون يف سادس القرون) /
((( أغا بزرك
ّ
اإلمامي يف العراق/
مهت بناري  /ابن إدريس احلليّ ّ  ،62 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
.269
((( املصدر نفسه .245 /
القم ّي /الكنى واأللقاب.486 / 2 ،
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء  ،307 /ع ّباس ّ

اإلمامي يف العراق
املجليس  /بحار األنوار ،69 / 106 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
(((
ّ
ّ
.275 /
احلموي  /معجم البلدان ،236 / 7 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .32/
((( ياقوت
ّ
مهدي حسن اخلرسان  /مقدّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليّ .57 /
حممد
ّ
((( َّ
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 إن بعض شيوخ ابن إدريس احلليِّ ّ مثل حلقة الوصل يف (العلم ،والرواية) بني
فقهاء دور (النشوء) وفقهاء دور (التأسيس) .ويف هذا تواصل (معريف) بني أدوار
مدرسة احل ّلة الفقه َّية نفسها ،بني دوري( :النشوء ،والتأسيس).

حتمل العلم وأدائ��ه ((( لدى شيوخ ابن إدريس احل� ِّّل�يِّ  ،هي (السامع
 إن طرق ّ

الطويس ،سواء أكانت مبارشة أم بوساطة واحدة ،و َأ ّما عن
عيل
ّ
والقراءة)؛ إ ّما عن أيب ّ

فقهاء دور (النشوء).

خالصة واستنتاج

 إن روافد املعرفة يف هذا الدور هي :إ ّما مدرسة النجف األرشف (تالميذ الشيخ
الطويس) ،وإ ّما مدرسة احل ّلة الفقه َّية (فقهاء دور النشوء).
ّ
الطويس – بوساطة شيوخ ابن
عيل
 إن أبحاث الشيخ
ّ
الطويس نقلت عن أيب ّ
ّ
إدريس احلليِّ ّ – إىل مدرسة احل ّلة الفقه َّية بشكل عام ،وإىل ابن إدريس احلليِّ ّ بشكل

خاص.

عيل
الطويس من شيوخ ابن إدريس احلليِّ ّ (((.
ّ
 إن الرأي الذي يذهب إىل أن أبا ّ

رأي غري صحيح ،بل مستحيل؛ َّ
الطويس سنة (511هـ) عىل الرأي
عيل
ّ
ألن وفاة أيب ّ
الراجح((( ،ووالدة ابن إدريس احل ّليِّ سنة (543هـ) عىل الرأي الراجح(((.

((( ظ :د .حسن احلكيم  /مذاهب اإلسالم ّيني يف علوم احلديث .306 – 293 /
مهدي ّ
عيل بور  /تاريخ علم األصول ،ترمجة :عيل ظاهر .139 /
((( ظ:
ّ
الطويس :قيل :إنَّه تويف يف حدود سنة (500هـ) [ .ظ :ابن حجر
((( اختلف يف حتديد وفاة أيب عيل
ّ
النوري  /خامتة مستدرك
تويف يف سنة (515هـ) [ .ظ :حسني
ّ
العسقالين .] 250 / 2 ،وقيل :إنَّه ّ
ّ
تويف سنة (511هـ) [ .ظ :د .حسن
الوسائل .] 125 / 3 ،ورجح أستاذنا الدكتور احلكيم :إنَّه ّ
الطويس  .] 184 /وتبنّاه غري واحد من الباحثني [ .ظ :عفيف عريبي يونس /
احلكيم /الشيخ
ّ
السلجوقي .] 198 /
اإلمامي يف العراق خالل العرص
تطور الفكر
ّ
ّ
((( اختلف يف حتديد والدة ابن إدريس احل ّليّ  :قيل :إنَّه ولد سنة ( 558هـ) [ .ظ :أغا بزرك =
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• الفرع الثاين :ابن إدريس احلليّ ّ مؤسس املدرسة

(((
مؤسس مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية التي استطاعت أن
إن ابن إدريس احلليِّ ّ هو ّ
خترتق (التقليد) الذي ساد عىل ما يزيد عىل قرن؛ ألن ابن إدريس احلليِّ ّ يف (كتاب

الطويس؛ مما جعل من حركته عهدً ا جديدً ا يف
الرسائر) محل نقدً ا ومناقشة آلراء الشيخ
ّ

الفقه
الطويس ومناقشتها دليل
اإلمامي((( ،وقدرة ابن إدريس احل ّليِّ عىل نقد آراء الشيخ
ّ
ّ

العلمي يف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية وصل إىل مستوى التفاعل مع أفكار
عىل أن الفكر
ّ
الشيخ
اإلمامي إىل شطرين،
الطويس((( .وهذا املوقف اجلديد أدى إىل انشطار الفكر
ّ
ّ

شطر أ ّيد ابن إدريس احلليِّ ّ وشطر وقف ّضده ،أي بقي مؤيدً ا آلراء الشيخ
الطويس(((.
ّ

وقد تعرض ابن إدريس احلليِّ ّ إىل نقد الذع ومعارضة شديدة من مدرسة (احل ّلة)
احلميص ،إذ قال(( :هو
الفقه َّية .والذين هامجوا ابن إدريس احلليِّ ّ  ،هم :سديد الدين
ّ

خملط ال ُي ْعت ََمدُ عىل تصنيفه))((( .واملح ِّقق احل ّليِّ ((( ،وابن داود احلليِّّ بقوله(( :أعرض
(((
ّ
والعالمة احلل(((.
عن أخبار أهل البيت بالكل ّية))((( ،ووضعه يف طبقة الضعفاء
املجليس  /بحار
=الطهراين  /الذريعة .] 330 / 2 ،وقيل :إنَّه ولد سنة (543ه��ـ) [ .ظ:
ّ
ّ
األنوار.] 279 / 102 ،
والقول الثاين :هو املشهور بني الباحثني [ .ظ :عمر رضا كحالة  /معجم املؤ ّلفني ،51 / 12 ،د.
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.303 / 2 ،
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .39 – 38 /
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .73 – 72 /
((( ظَّ :
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .40 /
الرازي  /الفهرست .13 /
((( منتجب الدين
ّ
املجليس  /بحار األنوار.37 / 109 ،
(((
ّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.303 / 2 ،
((( املصدر نفسه.303 / 2 ،
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.71 / 2 ،
حممد باقر
ّ
((( َّ
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حتليل ومناقشة

والبحث  -هنا  -ناقش (نقد) علامء الرجال البن إدريس احلليِّ ّ  ،وهم :منتجب

وأجل نقاش نقد املح ِّقق
الرازي  -الذي أورد قول
الدين
احلميص  -وابن داود احلليِّ ّ ّ ،
ّ
ّ

والعلاّ مة احل ِّل ّيني إىل فيام بعد؛ َّ
األول والثاين وردت يف كتب الرجال،
ألن انتقادات َّ
وانتقادات الثالث والرابع وردت يف كتب الفقه؛ لذا فهي تعرض هناك ،إذا عرفنا َّ
أن

العلاّ مة احلليِّ ّ مل يتعرض لنقد ابن إدريس يف كتبه الرجال ّية ((( ،والسيام اخلالصة.

َّ
احلميص  -شيخ ابن إدريس احلليِّ ّ  -ونقله منتجب الدين
إن ما قاله سديد الدين
ّ
عيل بن بابويه (ت585/هـ)  -املعارص البن إدريس احلليِّ ّ  -صحيح من جهة
ّ
الرازيّ :

األول من كالمه ((هو خملط))  -يف
وباطل من جهة((( .أما جهة (الصحة) فهي الشطر َّ
اجلملة  -ويتّضح ذلك يف كتابه (مستطرفات الرسائر)؛ وقد وقف البحث عىل نموذجني

(األول) :يف مستطرفات (كتاب أبان بن تغلب)((( ذكره فيه رواية أبان بن
منه :النموذج
َّ
عمن هو متأخر عنه بطبقة أو طبقتني((( .والنموذج (الثاين) :يف
تغلب (ت150/هـ) ّ
(((
حممد بن س َّيار ،ذكر إنَّه من:
مستطرفات (كتاب الس َّياري)  :أبو عبد اهلل ،أمحد بن َّ

اإلمامي (الكاظم والرضا) صلوات اهلل عليهم .والس َّياري :مل يدرك زماهنام،
أصحاب
ّنّ
اً
والعسكري)
اإلمامي (اهلادي،
فضل عن الترشف بصحبتهام ،وإنَّام هو من أصحاب
ّ
ّنّ

صلوات اهلل عليهم (((.

حممد مهدي اخلرسان  /مقدمة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليّ .79 /
((( َّ
اخلوئي  /معجم رجال احلديث.70 / 15 ،
((( أبو القاسم
ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /مستطرفات الرسائر (باب النوادر) .63 /

مهدي اخلرسان  /تعليقات عىل مستطرفات الرسائر البن إدريس احل ّليّ .65 /
حممد
ّ
((( ظَّ :
اخلوئي /معجم رجال احلديث،
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /مستطرفات الرسائر ،87/أبو القاسم
ّ
.70/15
مهدي اخلرسان  /تعليقات عىل مستطرفات الرسائر البن إدريس احل ّليّ  ،87 / ،أبو=
حممد
ّ
((( ظَّ :
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وأ ّما جهة (البطالن) فهي الشطر الثاين من كالمه ((اليعتمد عىل تصنيفه))؛ بداللة

َّ
((ألن
اخلوئي (ت1413/هـ)(( :هو غري صحيح))((( وع ّلل ذلك ،بقوله:
قول الس ّيد
ّ

الرجل من أكابر العلامء وحم ّققيهم ،فال مانع من االعتامد عىل تصنيفه ،يف غري ما ثبت

خالفه))(((.

أما ابن داود احلليِّ ّ عدَّ ابن إدريس احلليِّ ّ يف باب الضعفاء؛ ألنَّه التزم بمنهج خ ّطه
لنفسه ،وهو :أن يذكر كل من ورد فيه غمز يف باب الضعفاء وابن إدريس غمز فيه
احلميص ،إلاّ أنَّه َّ
أخل هبذا املنهج؛ ألنَّه كان يورد رأيه فيمن يرى أنَّه ليس
سديد الدين
ّ
((وإن ألنفس به أن
بضعيف ،وقد دافع عن غري ممن أوردهم يف باب الضعفاء ،كقوله:
يَّ

يذكر بني الضعفاء ،ولوال التزامي أن أذكر كل من غمز فيه أحد من األصحاب مطل ًقا

احلميص ،ويف ما قاله ابن داود احل ّليِّ ُي ْل َم ُس
ملا ذكرته هنا)) ((( وإذا أمعن النظر يف ما قاله
ّ
(تعارض) بينهام َّ
احلميص ،يقول(( :اليعتمد عىل تصنيفه)) ،وابن داود احلليِّ ّ ،
ألن
ٌ
ّ
يقول(( :كان ٍ
شيخ الفقهاء يف احل ّلة ،متقنًا يف العلوم ،كثري التصانيف))((( ،فكيف يكون
متقنًا للعلوم ،وال يعتمد عىل تصنيفه((( .وأ ّما قوله(( :أعرض عن أخبار أهل البيت

(((
بالكل ّية))  .فهو انتقاد باطل قط ًعا من وجوه عدّ ة( ،أحدها) :إن ابن إدريس احل ّليِّ
ٍ
روايات كثري ًة يف تصانيفه ،وهي مليئة بأخبار أهل البيت صلوات اهلل عليهم،
اعتمد

اخلوئي  /معجم رجال احلديث.70 / 15 ،
= القاسم
ّ
مهدي اخلرسان  /مقدّ مة تفسري منتخب التبيان البن
حممد
ّ
((( معجم رجال احلديثَّ ،70 / 15 ،
إدريس .81 /
((( املصدر نفسه ،70/1 :املصدر نفسه.81 :
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.262/2 ،
((( املصدر نفسه.303 / 2 ،
مهدي اخلرسان  /مقدّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليّ .79 /
حممد
ّ
((( َّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.303 / 2 ،
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غاية األمر أنَّه ال يعمل بأخبار اآلحاد  -غري املحفوفة بالقرائن  -لتمكّنه من احلصول
عىل األخبار املتواترة ،وأخبار اآلحاد((( -املحفوفة بالقرائن  -ومتكّنه من إجياد البدائل
عن أخبار اآلحاد  -غري املحفوفة بالقرائن.

وصف هبذا الوصف املجحف فقد قال ابن
و(الثاين) :إنه مل ينفرد هبذا الرأي حتى ُي َ

إدريس احلليِّ ّ بام قاله الس ّيد املرتىض.

و(الثالث) إنَّه أعرض عن أخبار أهل البيت (اآلحاد)  -غري املحفوفة بالقرائن -

حيق له التشهري به.
وهذا (مبنى)
فقهي عند ابن إدريس احلليِّ ّ  ،فمن خيالفه فيه ال ّ
ّ

و(الرابع) إنَّه أقبل عىل أخبار أهل البيت صلوات اهلل عليهم سوى أخبار اآلحاد-

غري املحفوفة بالقرائن  -ال أعرض عنها((( وكتاب (الرسائر) خري شاهد عىل ذلك.

و(اخلامس) :قوله (أعرض) يعارض قوله (متقنًا يف العلوم) ،فكيف يكون متقنًا يف

العلوم من يعرض عن أخبار أهل البيت صلوات اهلل عليهم.
خالصة واستنتاج

الرازي ،وابن داود احلليِّ ّ البن إدريس احلليِّ ّ  ،مل تصمد
 إن انتقادات منتجب الدين
ّ

(احلميص) ،وقد أثبت البحث عدم صحتها وعدم
ألنا مبنية عىل مقولة
أمام النقاش؛ هَّ
ّ
صحتها يستلزم بطالن التضعيف؛ َّ
ألن اليشء يزول بزوال ما ُبني عليه .نعم ،قوله (هو
الكرعاوي  /ابن إدريس
اخلوئي /معجم رجال احلديث ،71/15 ،د .هادي
((( أبو القاسم
ّ
ّ
اإلمامي يف العراق خالل العرص
احلليّ ّ وآراؤه الفقه ّية ،29/عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
السلجوقي.246/
ّ
الكرعاوي  /ابن إدريس
اخلوئي  /معجم رجال احلديث ،71/ 15 ،د .هادي
((( ظ :أبو القاسم
ّ
ّ
اإلمامي يف العراق خالل العرص
احلليّ ّ وآراؤه الفقه ّية  ،29 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
السلجوقي .246 /
ّ
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خملط) فيها جنبة صحة ،ولكن يف حدود ضيقة ،ويف جمال (اإلسناد) يف بعض الروايات
التي ذكرها يف (مستطرفات الرسائر) ،فاخللط واضح يف بعضها.

َّ 
إن ما قاله ابن داود احلليِّ ّ عن ابن إدريس احلليِّ ّ ((أعرض عن أخبار أهل البيت
بالكل ّية)) باطل قط ًعا ،بل العكس صحيح .نعم ،إنَّه أعرض عن أخبار اآلحاد  -غري

الفقهي .ولو سلم البحث إن ابن
ألنا ال تفيد (العلم) حسب مبناه
ّ
املحفوفة بالقرائن  -هَّ
داود احلليِّ ّ معذور يف إيراده ابن إدريس احلليِّ ّ يف باب الضعفاء ،فهو ليس بمعذور بالدفاع

األول ،وخت ّلف عنه يف الثاين .وطاملا إن ذكر ابن داود
عنه؛ ألنَّه التزم بمنهج سار عليه يف َّ
احلميص ،وقد أثبت البحث عدم صحتها؛
احلليِّ ّ البن إدريس احلليِّ ّ مبني عىل مقولة
ّ
فتتضح هبذا ظالمة ابن إدريس احلليِّ ّ وعدم ضعفه؛ ومما يؤ ّيد ذلك قول التفرييش:

ّ
((ولعل ذكره يف باب املوثقني أوىل))(((،
(حي يف1044/ه��ـ):
مصطفى بن احلسني
ّ
مهدي الس ّيد حسن اخلرسان :الذي ذهب إىل :إن ابن داود احلليِّ ّ مل يسلم
حممد
ّ
والس ّيد َّ
من املؤاخذة عىل ذكره ابن إدريس احلليِّ ّ يف باب الضعفاء يف كتابه (الرجال) ،وإن كان
احلميص(((؛ َّ
منشأ ذكره مقولة
ألن ابن داود احل ّليِّ يذكر يف باب الضعفاء كل من غمز فيه
ّ
واحلميص غمز يف ابن إدريس احلليِّ ّ .
أحد من األصحاب،
ّ

• الفرع الثالث :تالميذ ابن إدريس احلليّ ّ
(((
احلائري :جعفر بن أمحد بن احلسني (ت /بعد588 :هـ)
 ابن قمرويهّ
((( نقد الرجال .291 /

((( مقدّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليّ .78 /
الطهراين  /الذريعة ،175 / 20 ،طبقات أعالم الشيعة (ق ،30 / )7د .حسن
((( أغا بزرك
ّ
اإلمامي يف العراق
احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية  ،34 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
السلجوقي .248 /
خالل العرص
ّ
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عيل ،فخار بن معد (ت/بعد630هـ)
 ابن فخارّ
املوسوي  -االبن  -أبو ّ

(((

حممد بن جعفر (ت645/هـ)((( (((.
 -ابن نام احلليِّ ّ  -االبن  -نجيب الدينَّ ،

حممد (ت685/هـ)(((.
 -ابن نام احلليِّ ّ  -احلفيد  -نجم الدين ،جعفر بن َّ

حممد بن عبد اهلل
احللبي
 ابن زهرةاحلسيني  -ابن أخ أيب املكارم  -أبو حامدَّ ،
ّ
ّ

سبط ابن إدريس احلليِّ ّ  ،روى عن جدّ ه  -أل ّمه  -مصنّفاته مجيعها(((.
عيل بن حييى (((.
 اخلياط :أبو احلسنّ ،حممد بن أيب غالب(((.
َّ -

 -أمحد بن مسعود احلليِّ ّ (((.

اخلوانساري  /روضات اجلنّات/ 6 ،
حممد باقر
(((
ّ
املجليس  /بحار األنوارَّ ،،189 / 107 ،
ّ
 ،279د.
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.71 / 2 ،
حممد باقر
(((
ّ
املجليس  /بحار األنوارَّ ،189 / 107 ،
ّ
(حممد بن جعفر) واحلفيد (جعفر بن
((( اجلد (هبة اهلل بن نام) واألب (جعفر بن هبة اهلل) واالبن َّ
اإلسالمي .] 348 /
حممد) [ .ظ  :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
َّ
ّ
املجليس  /بحار األنوار ،37 / 107 ،د .حسن احلكيم/
العاميل /أمل اآلمل،54 / 2 ،
احلر
ّ
((( ّ
اإلمامي يف العراق .248 /
مدرسة احل ّلة العلم ّية  ،37/عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
حممد مفيد آل ياسني  /احلياة الفكر ّية يف العراق /
(((
املجليس  /بحار األنوار ،155 / 107 ،دَّ .
ّ
 ،208 – 207د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية  ،37 /عفيف عريبي يونس  /تطور
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
اإلمامي يف العراق ،248 /
الفكر
ّ
ّ
مهدي ّ
النوري  /خامتة مستدرك الوسائل،
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق ،118 / )7املحدّ ث
(((
ّ
ّ
 472 / 3د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية  ،37 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
اإلمامي يف العراق ،249 /
ّ
ّ
مهدي ّ
اإلمامي يف العراق/
املجليس/بحار األنوار ،160 / 107 ،عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
(((
ّ
ّ
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
،249
ّ
مهدي ّ
((( ّ
اإلمامي يف =
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ  .76 /عفيف عريبي يونس  /تطور الفكر
ّ
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 ابن أمحد املناري :طومان بن أمحدالعاميل(((.
ّ

 -والد املح ِّقق احلليِّ ّ  :احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذليّ احلليِّ ّ (((.

حتليل ومناقشة

إن تالميذ ابن إدريس احلليِّ ّ (ق ّلة)؛ ّ
الطويس
ولعل مرد ذلك إىل نقده آلراء الشيخ
ّ
ونقده أدى إىل حتجيم مدرسته الفقه َّية ،مع عمق علمه ومكانته الفكر ّية َّ
ألن موقفه

اإلمامي إىل شطرين :مؤ ّيد له وخمالف؛ وهبذا
النقدي من الشيخ أ ّدى إىل شطر الفكر
ّ

تُفسرّ ق ّلة تالميذ ابن إدريس احلليِّ ّ (((.
خالصة واستنتاج

إن تالميذ ابن إدريس احلليِّ ّ َم َّث ُلوا حلقة الوصل يف (العلم ،والرواية) بني ابن
إدريس احلليِّ ّ  ،ومن جاء بعده من فقهاء مدرسة (احل ّلة) العلم ّية ،أيَّ :
إن مدرسة (احل ّلة)

الفقه َّية هي املنتجة للفقهاء يف هذا الدور ،وما هذا إلاّ تطور وجتديد للحركة الفقه َّية

فيها.

• املطلب الثالث :دور االزدهار

َّ
إن القرنَني السابع والثامن اهلجر ّيني يمثالن عرص (االزده��ار) ملدرسة (احل ّلة)

ّ
والعالمة) احل ِّل ّيني ،فهام أبرز فقيهني يف مدرسة
الفقه َّية((( ،والس ّيام عرصي (املح ِّقق،
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
=العراق ،249 /
ّ
مهدي ّ
((( ّ
اإلمامي يف
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل� ّّل�يّ  ،75/عفيف عريبي يونس /تطور الفكر
ّ
العراق.249/
مهدي ّ
ّ
عيل بور  /تاريخ علم األصول .139 /
العاميل  /أمل اآلمل،66 / 2 ،
احلر
ّ
((( ّ
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .34 /
((( املصدر نفسه .83 /
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(احل ّلة) الفقه َّية ،وممن يشار إليهم بالبنان من فقهاء اإلمام َّّية .ويمكن للبحث أن يقسم

األوىل  -وعىل النحو
عرص (االزدهار) عىل مرحلتني  -املرحلة الثانية أكثر
ازدهارا من َّ
ً
اآليت:

 املرحلة َّاألوىل :عرص املح ِّقق احلليّ ّ
ويمثل هذه املرحلة :شيوخ املح ِّقق احلليِّ ّ  ،املح ِّقق احلليِّ ّ  ،وتالميذ املح ِّقق احلليِّ ّ ،

وعىل التفصيل اآليت:

• الفرع َّ
األول :شيوخ املح ِّقق احلليّ ّ
 والد املح ِّقق احلليِّ ّ  :احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل احلليِّ ّ (((.عيل
 -تاج الدين الدريب :احلسن بن ّ

(((

احلسيني :أمحد بن يوسف (((.
العرييض
 ابن أمحدّ
ّ

السوراوي :سديد الدين ،سامل بن حمفوظ(((.
 ابن وشاحّ

املوسوي (ت630/هـ)(((.
عيل ،فخار بن معد
ّ
 -شمس الدين ،أبو ّ

ّ
العاميل  /أمل اآلمل ،66 / 2 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .74 /
احلر
((( ّ
((( املصدر نفسه ،65 / 2 ،ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.90 / 1 ،
الطهراين /طبقات أعالم الشيعة ،24 /7 ،جعفر السبحاين /موسوعة طبقات
((( أغا بزرك
ّ
الفقهاء.40/7 ،
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،412 / 2 ،هادي محد كامل الدين  /فقهاء احل ّلة-125 /1 ،
.126
حممد ّ
الشريازي  /مقدّ مة كتاب املعترب
عيل الذاكر
((( يوسف
ّ
ّ
البحراين  /لؤلؤة البحرين َّ ،280 /
للمح ّقق احلليّ ّ .12/
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حممد بن جعفر (ت645/هـ)(((.
 ابن نام  -االبن َّ -حممد بن عبد اهلل(((.
احللبي
 ابن زهرةاحلسيني :أبو حامدَّ ،
ّ
ّ
• الفرع الثاين :املح ِّقق احلليّ ّ
املح ِّقق احلليِّ ّ  :نجم الدين ،أبو القاسم ،جعفر بن احلسن بن حييى بن سعيد احلليِّ ّ

باحلجة،
املح ِّقق املدقق اإلمام العلاّ مة ،واحد عرصه ،وألسن أهل زمانه وأقومهم
ّ

فقها
وأرسعهم
استحضارا ((( ،وأبرز فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية  -حتّى زمانه ً -
ً
وتدريسا وزعام ًة ،فلم يكن ينافسه فيها أحد من معارصيه ،وقد كان أكثر فقهاء مدرسة
ً

(احل ّلة) الفقه َّية يعدّ ون من تالميذه ،وأبرزهم العلاّ مة احلليِّ ّ سلك مسلك ابن إدريس
احلليِّ ّ يف تطوير وجتديد (الفقه ،وأصوله) ،أ ّما يف الفقه فقد يظهر ذلك جل ًيا يف كتابه
الفقهي عند
فقهي متّقن تبنته حلقات الدرس
الشهري (رشائع اإلسالم) ،وهو متن
ّ
ّ

اإلمام َّّية اً
الطويس منذ عرص املح ِّقق احلليِّ ّ  ،حتى يومنا
بدل من كتاب (النهاية) للشيخ
ّ

املنهجي واملوضو ّعي يف العرض ،وتعدد طرق
هذا((( .نلمس فيه التنظيم واألسلوب
ّ
الفقهي وتنوعه .وقد مت ّيز بـ (جتديد) احلكم عند وضوح أد ّلتها عنده يف
االستدالل
ّ

بعض املسائل ووافق اإلمجاع ومشهور اإلمام َّية يف أغلب املسائل الفقه َّية ((( .وأ ّما يف

(األصول) فقد يظهر ذلك جل ًيا يف كتابه القيم (معارج األصول) الذي يضم عصارة
منهجا دراس ًّيا اً
بدل من (الذريعة)
األفكار األصول ّية املناسبة لعرصه ،وقد اعتمد
ً

الطويس .وقد أجاد يف تطبيق القواعد األصول ّية
للرشيف املرتىض ،و(العدَّ ة) للشيخ
ّ

حممد ّ
ّ
الشريازي /مقدمة كتاب املعترب
عيل الذاكر
احلر
ّ
العاميل  /أمل اآلملَّ ،253 / 2 ،
((( ّ
للمح ّقق احلليّ ّ .11/
اخلوئي /معجم رجال احلديث.328 /16 ،
((( املصدر نفسه ،280 / 2 ،أبو القاسم
ّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.72 / 1 ،
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .44 /
((( رجاء َّ
((( املصدر نفسه .264 /
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الفقهي يف أكثر كتبه الفقه َّية ،والس ّيام (املعترب) .وما كثرة تطبيق القواعد
يف االستدالل
ّ

الفقهي  -إلاّ دليل عىل نضوج الفكر األصو ّيل وتكامله(((؛
األصول ّية  -يف االستدالل
ّ

َّ
ألن املح ِّقق احلليِّ ّ وافق ابن إدريس احلليِّ ّ يف االعتامد عىل( :العقل)((( وأ ّيده بإدراج
الفقهي عند اإلمام َّية(((؛ لذا بلغت
مصدرا (راب ًعا) من مصادر االستنباط
(العقل)
ّ
ً
عظيم حتّى صارت احل ّلة من املراكز العلم َّية اإلسالم ّية،
شأوا
احلركة الفقه َّية يف عرصه ً
اً
واضحا فيمن جاء بعده حتّى أصبح من ّ
تأخر عنهُ ،مستفيدً ا من آرائه
وقد كان أثره
ً

وأفكاره الفقه َّية واألصول ّية(((.

• الفرع الثالث :تالميذ املح ِّقق احلليّ ّ ؛ ومن أبرزهم:

حممد (ت656/هـ)(((.
 ابنعيل بن َّ
ّ
العلقمي  -االبن  -رشف الدينّ ،

 -ابن طاووس احلليِّ ّ  :غياث الدين ،عبد الكريم بن أمحد (ت693/هـ)(((.

اليوسفي (ت /يف هناية ق7هـ)(((.
 الفاضل اآليب :احلسن بن ربيب الدينّ
عيل (ت711/هـ)(((.
 -ابن داود احلليِّ ّ  :احلسن بن ّ

 العلاّ مة احلليِّ ّ  :احلسن بن يوسف بن عليّ بن ا ُمل َط َّهر (((.األصويل عند ّ
ّ
العالمة احل ّليّ .26 /
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد
((( ظ :د .رشدي عليان  /العقل عند الشيعة اإلمام ّية .93 /
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.28 / 1 ،
الربوجردي  /نخبة املقال ( 66 /اهلامش).
((( حسني
ّ
ّ
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.148 / 2 ،
حممد باقر
احلر
ّ
العاميل  /أمل اآلملَّ ،210 / 2 ،
((( ّ
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء.222 / 3 ،
((( حمسن األمني  /أعيان الشيعة ،631 / 4 ،عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء.146 / 1 ،
ّ
البحراين  /لؤلؤة البحرين .268 /
العاميل  /أمل اآلمل ،71 -70 / 2 ،يوسف
احلر
ّ
((( ّ
البحراين  /لؤلؤة البحرين .227 /
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال،78 / 1 ،
ّ
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 ابن أمحد املناري :طومان بن أمحدالعاميل(((.
ّ

عيل بن ا ُمل َط َّهر (((.
عيل بن يوسف بن ّ
 ريض الدين  -أخو العلاّ مة احلليِّ ّ ّ -األسدي احلليِّ ّ  :شمس الدين ،حمفوظ بن وشاح(((.
 ابن وشاحّ

حممد بن أمحد(((.
 ابن صالحالقسيني :شمس الدينَّ ،
ّ
عيل(((.
 القاشاين :جالل الدينَّ ،حممد بن ّ

عيل(((.
 ابن طاووس احلليِّ ّ  :جالل الدينَّ ،حممد بن ّ

حممد(((.
اهلاشمي
الكويف
حممد
حممد بن َّ
احلارثي :جالل الدينَّ ،
ّ
ّ
ّ
 -ابن َّ

حممد بن حييى  -أبوه ابن عم املح ِّقق احلليِّ ّ  -بن أمحد بن حييى بن
 صفي الدينَّ ،احلسن بن سعيد اهلذليّ احلليِّ ّ (((.
العاميل :مجال الدين ،يوسف بن حاتم (((.
الشامي
 ابن فهدّ
ّ

((( البحراين  /لؤلؤة البحرين.222 / 2 ،.
((( املصدر نفسه.211/2 ،
((( املصدر نفسه ،229 / 2 ،يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.74 / 2 ،
اخلوانساري /روض��ات اجلنّات،
حممد باقر
ّ
((( عبد اهلل أفندي /رياض العلامءَّ ،110/ 5 ،
.188/2
ّ
العاميل  /أمل اآلمل.389 / 2 ،
احلر
((( ّ
((( املصدر نفسه ،286/ 2 ،د .حسن احلكيم  /أرسة آل طاووس العلم ّية (بحث) .252 /
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .69 /
((( املصدر نفسه ،298 / 2 ،رجاء َّ
((( املصدر نفسه ،313 / 2 ،املصدر نفسه .69 /
اخلوئي  /معجم رجال احلديث/20 ،
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،389 /5 ،أبو القاسم
ّ
.165
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 املرحلة الثانية :عرص اّالعلمة احلليّ ّ

األول :شيوخ اّ
العلمة احلليّ ّ ؛ ومن أبرزهم:
• الفرع َّ

عيل بن موسى احلليِّ ّ (ت664/هـ)(((.
 -ابن طاووس احلليِّ ّ ّ

عيل (ت666/هـ) (((.
 أبوه :أبو املظفر ،سديد الدين ،يوسف بن ّحممد بن احلسن (ت672/هـ)(((.
 اخلواجة نصري الدينالطويس َّ
ّ

 -خاله :املح ِّقق احلليِّ ّ  :أبو القاسم ،جعفر بن احلسن اهلذ ّيل (ت676/هـ) (((.

حممد (ت685/هـ) (((.
 -ابن نام احلليِّ ّ  -احلفيد  -جعفر بن َّ

عم العلاّ مة احلليِّ ّ  -حييى بن أمحد بن حييى بن سعيد اهلذ ّيل
 ابن سعيد احلليِّ ّ  -ابن ّاحلليِّ ّ (ت690/هـ)(((.
عيل (ت697/هـ) (((.
البحراين :كامل الدين ،ميثم بن ّ
ّ

• الفرع الثاين :اّ
العلمة احلليّ ّ
املطهر احلليِّ ّ (ت726/هـ) شيخ
مجال الدين ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن ّ

الطائفة ،وعلاَّ مة عرصه ،صاحب التدقيق والتحقيق ،كثري التصانيف انتهت إليه رئاسة
اإلمام َّية يف (املعقول ،واملنقول)((( .ويف عرصه وعىل يده بلغت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.263 / 2 ،
حممد باقر
ّ
((( َّ
السبحاين  /موسوعة طبقات الفقهاء.79 / 8 ،
((( جعفر
ّ
((( املصدر نفسه.79 / 8 ،
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة.3 / 9 ،
((( حمسن األمني

((( املصدر نفسه.23 / 9 ،
((( جعفر السبحاين  /موسوعة طبقات الفقهاء.79 / 8 ،
حممد مفيد آل ياسني  /احلياة الفكر ّية يف العراق .207 /
((( دَّ .
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.90 / 1 ،
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القمة العلم َّية (((؛ ومرد ذلك إىل َّ
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بلغت مرحلة متقدّ مة يف
ّ

الفقه عىل يد (املح ِّقق احلليِّ ّ ) ،وبعده تو ّىل زعامتها أنبغ طالبه ،ابن أخته ،العلاّ مة احلليِّ ّ ،

القمة((( لذا قيل ّ
اإلمامي ،وتأييد أصوله وأحكامه-
إن (جتديد) بناء الفقه
ّ
فأوصلها إىل ّ

قبل الدولة الصفو ّية  -يعود إىل جهود العلاّ مة احلليِّ ّ ((( .فقد شهد القرنان السابع
(((
والثامن اهلجر ّيان (جتديدً ا) يف الفكر
سميت احل ّلة بـ (الكوفة الصغرى)
ّ
اإلمامي  .وقد ّ
لكثرة التشيع فيها ،وأصبحت (دار هجرة) للعلامء واملفكرين لوجود احلرية الفكر ّية
فيها للمذاهب اإلسالم ّية واألديان األخرى(((؛ وتَبنِّي مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية احلوار
الثقايف مع الطرف اآلخر يف عرصي املح ِّقق والعلاّ مة ،إلاّ أن عرص العلاّ مة أوفر ح ًظا من

عرص املح ِّقق .فقد كانت للعلاّ مة مناقشات مع فقهاء املذاهب اإلسالم ّية األخرى(((؛

لذا عرف بكثرة أسفاره وزياراته للمراكز العلمية يف أكثر البالد اإلسالم ّية ،واطالعه

عىل ثقافات الشعوب وحاجتهم لإلسالم((( .وهذا األمر مكَّنه من الدراسة عىل مجع
من فقهاء املذاهب اإلسالم ّية ُ
األخر ،نحو :عمر الكاتبي ،برهان الدين النسفي ،حسني
النحوي ،عز الدين الفاروقي ،وغريهم (((؛ هلذا بلغ الفقه أعىل مراتبه يف زمانه،
بن أبان
ّ

ووصل علم (أصول الفقه) إىل أوج ذروته؛ ومما يؤيد ذلك :مصنفاته األصولية املتعددة

واملتنوعة ،املليئة بتطبيق القواعد األصولية يف الفقه بأشكال خمتلفة .ويمكن القولّ :
إن

ما حصل من تطور يف أصول الفقه بعده ما هو إلاّ توسعة يف مطالبه وأسلوبه ومنهجه
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .177 /
((( املصدر نفسه .179 /
((( د .فؤاد عبد املعطي الصياد  /مؤرخ املغول الكبري .147 /
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .179 /

((( املصدر نفسه .180 /
البحراين  /لؤلؤة البحرين .226 /
((( يوسف
ّ
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصويل عند العلاّمة احل ّليّ .35 /
((( املصدر نفسه .39 /
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ومصطلحاته(((ولكون (تالميذ) ّ
العالمة احل ّليِّ يمثلون دور(الضعف)؛ لذا مل يذكرهم
البحث  -هنا  -تالف ًيا للتكرار.
حتليل ومناقشة

ّ
إن تالميذ ابن إدريس احلليِّ ّ مثلوا حلقة الوصل بني ابن إدريس احلليِّ ّ واملح ِّقق احلليِّ ّ ،

ويف طليعتهم :والد املح ِّقق احلليِّ ّ  ،واملح ِّقق احلليِّ ّ  -خال العلاّ مة احلليِّ ّ  -وأبوه ،سديد
الدين احلليِّ ّ خري من مثل حلقة الوصل إىل العلاّ مة احلليِّ ّ الذي به بلغت مدرسة (احل ّلة)
الفقه َّية القمة العلمية؛ وذلك لعوامل عدّ ة كمنت وراء نبوغه (أحدها) :يتعلق بالعلاّ مة،

وهو :ذايت ،أرسي ،مكاين ،جمتمعي ،وكثرة األسفار((( .و(الثاين) يتع ّلق باملعرفة ،وهو:
تعدد مصادر املعرفة؛ ألنه درس عىل :مشايخ :اإلمام َّية ،املذاهب األخرى ،واألشاعرة

فأدى هذا األمر إىل ترصني أفكاره وآرائه ((( .و(الثالث) :االستقرار األمني :ألن احل ّلة
نجت من دمار املغول بفضل حكمة فقهائها؛ ّ
ألن الوفد الذي أرسلته مدرسة (احل ّلة)

الفقه َّية ،واملكون من :والد العلاّ مة احلليِّ ّ سديد الدين احلليِّ ّ وجمد الدين بن طاووس
خصوصا والفرات األوسط
احلليِّ ّ  ،وابن أيب العز احلليِّ ّ نجح يف حصول األمان للح ّلة
ً
عموما((( .و(الرابع) :احلرية الفكرية بسبب اعتناق السلطان املغويل (غازان) الدين
اإلسالمي ،عام (694هـ) واهتاممه بشؤون العلويني والشيعة عند زيارته للعراق بعد
ّ
(حممد خدا بنده) املذهب اجلعفري ،بعد أن
إسالمه بسنتني ،والتزام السلطان املغويل َّ
أصبح املذهب الرسمي للدولة املغولية؛ بفضل العلاّ مة احلليِّ ّ (((.

((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصويل عند العلاّمة احل ّليّ .393 /
((( ظ :املصدر نفسه .35 -34 /
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .193 /
((( ظّ :
العالمة احل ّليّ  /تبرصة املتع ّلمني (/املقدمة) .6
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .336 -335 /
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خالصة واستنتاج

 َّ(األوىل) من دور االزدهار ،وعرص العلاّ مة
إن عرص املح ِّقق احلليِّ ّ مثل املرحلة
َّ
احلليِّ ّ مثل املرحلة (الثانية) منه.
 َّإن منطقة الفرات األوسط نجت من دمار املغول؛ بفضل حكمة فقهاء مدرسة

(احل ّلة) الفقه َّية ،فقد نجح وفدها يف حصول األمان للمنطقة.

 َّالقمة العلم َّية عىل يد العلاّ مة احلليِّ ّ  ،فهو الذي
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بلغت ّ

الفقهي  -مع
(الفكري) -
(احلضاري) ،واحلوار
فتح الباب عىل مرصاعيه للتواصل
ّ
ّ
ّ
املذاهب اإلسالم ّية األخرى .وما هذا إلاّ تالقح فكري بني املدارس.

إن أغلب فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية من حلمة واحدة؛ ومما يؤيد ذلك َّ
 َّإن

املح ِّقق احلليِّ ّ  :خال العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وفخر املح ِّققني ابن العلاّ مة احلليِّ ّ .

 َّإن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ختطت حدود بلدها ،وأ ّثرت يف مدن أخرى من أقطار

شتّى؛ ومما يؤيد ذلك انتساب طلبة العلم إليها من مدن (الشام) و(البحرين)(((.
• املطلب الرابع :دور الضعف:
مر بمرحلتني ،مها:
َّ
إن هذا الدور ّ

(األوىل) :مرحلة (بداية الضعف):
 -املرحلة َّ

وتبدأ هذه املرحلة بوفاة العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726 /هـ) ،وتنتهي بوفاة فخر املح ِّققني

(ت771/ه��ـ) .ويمثل هذه املرحلة (تالميذ) العلاّ مة احلليِّ ّ ؛ وبام هَّإنم كثر لذا وقف

البحث عىل أبرزهم:

((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .354 /
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(حي
عيل األعرج
 ضياء الدينّ
ّ
األعرجي :عبد اهلل بن َّ
ّ
احلسيني احلليِّ ّ
حممد بن ّ
العالمة احل ّليِّ  -قرأ عىل ّ
يف740 /هـ) (((  -ابن أخت ّ
العالمة احل ّليِّ  ،وروى عنه ،ومن
ّ
أجل تالميذه(((.

احلسيني احلليِّ ّ -
عيل األعرج
 عميد الدينّ
األعرجي :عبد املطلب بن َّ
ّ
حممد بن ّ

ابن أخت العلاّ مة احلليِّ ّ  ،واملعارص لفخر املح ِّققني ( -ت754/هـ) ((( .قرأ عىل

العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وروى عنه ،ومن ّ
أجل تالميذه(((.

عيل بن أمحد (ت762/هـ) (((.
 -املطارآبادي :أبو احلسنّ ،

حممد بن احلسن  -نجل العلاّ مة احلليِّ ّ ( -ت771/هـ)
 -فخر املح ِّققني أبو طالبَّ ،

أجل تالميذ العلاّ مة احلليِّ ّ  ،املنتهية إليه سلسلة اإلجازات((( .قرأ عىل والده ّ
من ّ
جل
العلوم ،وروى عنه احلديث(((.

حممد(((.
 البرصي تقي الدين ،إبراهيم بن َّالقايض  /مقدّ مة كتاب (كنز
حممد
((( أغا بزرك
ّ
ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (قَّ ،53 / )8
للسيوري.18 / 1 ،
العرفان)
ّ
اإلسالمي  /مقدّ مة كتاب (املختلف) ّ
للعالمة احل ّليّ .26 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
املوسوي ،وآخرون  /مقدمة كتاب (إيضاح الفوائد) لفخر املح ِّققني/1 ،
((( حسني جالل الدين
ّ
املقدمة ،ط.
اإلسالمي  /مقدّ مة كتاب (املختلف) ّ
للعالمة احل ّليّ .25 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.134 / )8
((( أغا بزرك
ّ
ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق/ )8
العاميل  /أمل اآلمل ،261 / 2 ،أغا بزرك
احلر
ّ
((( ّ
.53
اإلسالمي  /مقدّ مة كتاب (املختلف) ّ
للعالمة احل ّليّ .25 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
حممد مهدي اخلرسان  /مقدمة كتاب (األلفني) ّ
حممد عيل
للعالمة احل ّليّ  ،28 / 1 ،عبد احلسني َّ
((( َّ
البقال  /مقدّ مة كتاب (مبادئ الوصول) .16 /
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عيل بن احلسن (((.
ّ
اإلمامي ّ

حممد(((.
اجلرجاين
ّ
عيل بن َّ
الغروي َّ
حممد بن ّ
ّ

حممد(((.
العرييض
احلسيني مجال الدين ،عبد اهلل بن َّ
ّ
ّ
عيل بن إبراهيم(((.
 ابن زهرةّ
احللبي عالء الدينّ ،

حممد بن إبراهيم(((.
 ابن زهرةاحللبي  -أخو عالء الدين  -بدر الدينَّ ،
ّ

 -املرحلة (الثانية) :مرحلة (ذروة الضعف):

وتبدأ هذه املرحلة بوفاة فخر املح ِّققني (ت771 /ه��ـ) ،وتنتهي بظهور القرن

اهلجري .ويمثل هذه املرحلة (تالميذ) فخر املح ِّققني:
التاسع
ّ

السنبيس (ت775/هـ)((( .تتلمذ عىل
 صفي الدين احلليِّ ّ  :عبد العزيز بن رساياّ

فخر املح ِّققني(((.

حممد بن القاسم (ت776/ه��ـ)
احلسيني
 ابن ُمع ّيةالديباجي :تاج الدينَّ ،
ّ
ّ

(((

تتلمذ عىل فخر املح ِّققني(((.

حممد عيل البقال  /مقدّ مة كتاب (مبادئ الوصول) .32 / 1 ،
((( عبد احلسني َّ
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب (رجال ّ
العالمة احل ّليّ ) .17 /
((( َّ
مهدي اخلرسان  /مقدّ مة كتاب (األلفني) ّ
للعالمة احل ّليّ .31 / 1 ،
حممد
ّ
((( َّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /اإلجازة الكبرية ،45 / 2 ،د.حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .210 /
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.177 / )8
((( املصدر نفسه ،45 / 2 ،أغا بزرك
ّ
ّ
العاميل  /أمل اآلمل.149 / 2 ،
احلر
((( ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .334 /

اخلوانساري  /روضات اجلنّات.377 / 6 ،
حممد باقر
ّ
((( َّ
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،360 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .341 /
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حممد بن مك ّّي العاميل ِ
اجل ّزيني (ت786/هـ)((( تتلمذ عىل فخر
 الشهيد َّاألول َّ
ّ

املح ِّققني ،وقد أجازه رواية كتب العلاّ مة مجيعها(((.

حممد بن إبراهيم (ت790/هـ) وكانت
 ابنالعتائقي كامل الدين ،عبد الرمحن بن َّ
ّ

له ميول شديدة إىل تفهم احلكمة ،ودراسة التصوف(((.

عيل (ت791/هـ)((( من خواص
 ابن الضحاكالشامي شمس الدينَّ ،
ّ
حممد بن ّ

العلمي
األول يف أثناء اشتغاله
فخر املح ِّققني ،ومن تالميذه ،وقد صاحب الشهيد َّ
ّ
بمدرسة (احل ّلة) الفقه َّية(((.
عيل (ت/ب��ع��د794:ه��ـ)((( .تتلمذ عىل فخر
 العبيد ّيل هباء الدين حيدر بن ّ(الصويف)(((.
(الشيعي) ،والفكر
املح ِّققني ،ومجع بني الفكر
ّ
ّ
(حي يف802 /هـ)(((.
 -ابن خالد احلليِّ ّ احلسن بن سليامن ّ

حممد بن يعقوب (ت817/ه��ـ) ،صاحب كتاب
 الفريوز آب� ّ�ادي جمد الدينَّ ،

(القاموس املحيط)((( وقد كان يفتخر بتلمذته عىل فخر املح ِّققني(.((1

املجليس  /بحار األنوار.149 / 108 ،
(((
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .343 /
القم ّي  /الفوائد الرضو ّية  ،227 /حمسن األمني  /أعيان الشيعة ،171 / 37 ،هادي محد كامل
((( ّ
الدين  /فقهاء الفيحاء ،269 / 1 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .231 ،222 /
الطهراين  /الذريعة إىل تصانيف الشيعة.60 / 18 ،
((( أغا بزرك
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .339 /
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.64/ )8
((( أغا بزرك
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .333 /
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.293 / 2 ،
حممد باقر
ّ
((( َّ
حممد عبد الرمحن املر َعشيل  /ط ،2دار إحياء
((( ظ :الفريوز
ّ
آبادي  /القاموس املحيط ،تحَّ :
يب  /بريوت1424 ،هـ.
الرتاث العر ّ
( ((1د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .341 /
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السيوري مجال الدين املقداد بن عبد اهلل (ت826/ه��ـ) ،من أجلاّ ء تالمذة
ّ

واملختصني به(((.
األول ،والراوين عنه،
ّ
الشهيد َّ

األعرجي :ريض الدين ،أبو سعيد ،احلسن بن ضياء ،من تالميذ
 ابن ضياء الدينّ

فخر املح ِّققني((( ،وحيتمل أنَّه أدرك ّ
العالمة ودرس عليه(((.

األول  -احلسني بن بدر الدين(((.
 ابن زهرةاحللبي  -ابن بدر الدين َّ
ّ
احللبي  -ابن بدر الدين الثاين  -احلسني بن بدر الدين (((.
 ابن زهرةّ
حتليل ومناقشة

َّ
إن عرص الضعف بدأ بعد وفاة العلاّ مة احلليِّ ّ ؛ بسبب ق ّلة (النتاجات العلم ّية) ،مع

ألن تالميذ العلاّ مة احلليِّ ّ ُك ُثر (((؛ ّ
كثرة الفقهاء؛ َّ
ولعل مر ّد هذا األمر يعود إىل أسباب
عدّ ة ،هي:
(األول) :هجرة بعض تالميذ فخر املح ِّققني إىل النجف األرشف كابن
السبب
َّ

حممد بن إبراهيم (ت790/هـ) الذي هاجر إىل
العتائقي :كامل الدين عبد الرمحن بن َّ
ّ

النجف األرشف عام (746هـ)(((.

للسيوري.18 / 1 ،
حممد القايض  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان)
ّ
((( َّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.41 / )8
((( أغا بزرك
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .203 /
((( ّ
ّ
األصويل عند
العالمة احل ّليّ  /اإلجازة الكبرية ،45 / 2 ،د .بالسم عزيز شبيب /اجلهد
العلاّ مة احلليّ ّ 40/
((( املصدر نفسه ،45 / 2 ،املصدر نفسه .40 /
اإلسالمي وأدواره .363 /
((( جعفر السبحاين  /تاريخ الفقه
ّ
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة.171 / 37 ،
القم ّي  /الفوائد الرضو ّية  ،227 /حمسن األمني
((( ّ
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األول إىل بلده ِج ّزين يف جبل عامل ،بعد أن أقام
والسبب (الثاين) :عودة الشهيد َّ

يف احل ّلة من (751هـ) إىل (776هـ)(((.

السيوري إىل النجف األرشف؛ وطاملا إنَّه كان
والسبب (الثالث) :هجرة املقداد
ّ

األول غادر احل ّلة سنة (776هـ) وإنَّه مل ينتقل
األول من جهة ،والشهيد َّ
مالز ًما للشهيد َّ
إىل النجف األرشف إلاّ بعد أن آلت إليه الزعامة الفقه َّية يف احل ّلة((( والزعامة آلت إليه

األول عام (786هـ)؛ لذا يمكن القول َّ
إن هجرته إىل النجف
بعد استشهاد شيخه الشهيد َّ

اهلجري ،وهبذا يكون رأي من ذهب إىل
األرشف كانت يف العقد األخري من القرن الثامن
ّ

َّ
أن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية َأف َلت بعد وفاة فخر املح ِّققني (ت771/هـ)((( رأي فيه نظر.

نعم َّ
إن املدّ ة التي أعقبت وفاة فخر املح ِّققني مثلت (ذروة الضعف) ال األفول؛

َّ
اهلجري؛ ومما
استمرت إىل الربع األخري من القرن التاسع
ألن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية
ّ
ّ
يؤيد ذلك عدّ ة أمور:

(أحدها)َّ :
استمرت إىل حياة الشهيد الثاين
إن الشيخ اآلصفي ذهب إىل هَّأنا
ّ

(ت966/هـ)(((.

األول من القرن
و(الثاين) إن الدكتور الفضيل ذهب إىل هَّأنا
استمرت إىل النصف َّ
ّ

اهلجري((( .وقد تبنّى هذا الرأي بعض الباحثني((( ،و(الثالث) َّ
التاسع
إن أستاذنا
ّ
األول؛ حياته
((( ابن قايض شهبة /تاريخ ابن قايض شهبة ،134 /1 ،رضا
املختاري /الشهيد َّ
ّ
وآثاره.42 /
الطهراين  /الذريعة ،415 / 2 ،د .حسن احلكيم  /النجف األرشف واحل ّلة الفيحاء .34 /
(((
ّ
((( د .آمال حسني علوان  /مدرسة النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه .56 /
مهدي اآلصفي  /تاريخ فقه أهل البيت .7 /
حممد
ّ
((( َّ
اإلسالمي .341 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
السلجوقي .249 /
اإلمامي يف العراق خالل العرص
((( ظ :عفيف عريبي يونس /تطور الفكر
ّ
ّ
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الدكتور احلكيم وإن عنون الفصل السابع من كتابه (مدرسة احل ّلة العلم ّية) بـ (الشيخ
فخر املح ِّققني وأفول مدرسة احل ّلة)((( ّإال أنَّه قال يف هناية الفصل(( :وكان احلافظ
املتوىف بعد عام 843هـ ختتم به مدرسة احل ّلة))((( .و(اخلامس) َّ
إن الشيخ يوسف
الربيس
ّ
ّ

كركوش ذهب إىل هَّأنا أفلت يف هناية القرن التاسع
اهلجري((( .وجمموع األقوال اآلنفة
ّ
الذكر تكاد َّ
اهلجري من دور الضعف،
أن تتفق عىل أن الربع األخري من القرن الثامن
ّ

اهلجري فهو يم ّثل دور األفول ،وهذا ما يذهب إليه البحث ويتبناه.
أ ّما القرن التاسع
ّ
التصوف(((،
والسبب (الرابع) :ميل بعض تالميذ فخر املح ِّققني -كالعبيد ّيل  -إىل
ّ
وهذا امليل ربام َن َّف َر منهم طلبة العلم .وحري بالبحث أن يشري إىل َّ
أن أستاذنا الدكتور

احلكيم جعل أفول مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية سب ًبا هلجرة علامئها إىل النجف األرشف؛ إذ

قال(( :ويبدو َّ
اهلجري؛ مما أثر عىل
أن املدرسة احل ِّل ّية أخذت باألفول منذ القرن التاسع
ّ
علامئها ومفكرهيا باهلجرة إىل النجف األرشف ،إذ سامهوا باحلركة العلم َّية والفكر ّية
واألدب ّية)) ((( والذي يراه البحث َّ
أن اهلجرة سبب من أسباب األفول ،والس ّيام إذا مثل
السيوريَّ .
األول بعد عودته إىل جبل
اهلجرة رأس اهلرم يف املدرسة كاملقداد
وإن الشهيد َّ
ّ

جزين ،وهي تعود يف أصوهلا وجذورها إىل مدرسة
عامل ،أسس مدرسة جبل عامل يف ّ
احل ّلة الفقه َّية؛ َّ
األول أوصل جبل عامل بمدرسة احل ّلة الفقه َّية فنقل من
ألن الشهيد َّ

احل ّلة إليها الفقه والفكر والثقافة((( .وهذا يقوي ما ذهب إليه البحث من َّ
أن مدرسة
احل ّلة الفقه َّية خت ّطت حدودها اإلقليم ّية ،وأ ّثرت يف مدن من أقطار شتّى.
((( ظ :د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .327 /
((( املصدر نفسه .353 /
((( ظ :يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.128 / 1 ،
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .333 /

((( املصدر نفسه .35 /
((( ظ :اآلصفي/تاريخ فقه أهل البيتّ ،72 /
النجفي/علم األصول تارخيـًا
القائيني
عيل الفاضل
ّ
ّ
وتطورا.142 -141/
ً
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خالصة واستنتاج

َّ 
إن عرص الضعف بدأ بوفاة العلاّ مة احلليِّ ّ .

َّ 
األوىل :بداية الضعف ،وكانت بوفاة املح ِّقق
مر بمرحلتني ،مهاَّ :
إن الضعف ّ

احلليِّ ّ  ،والثانية :ذروة الضعف ،وكانت بدايتها بوفاة فخر املح ِّققني ابن العلاّ مة.

(األوىل) بعد وفاة املح ِّقق احلليِّ ّ  ،و(الثانية) بعد وفاة فخر
 إن هجرة العلامء
َّ
ثم أفوهلا ،ال أن ضعف
املح ِّققني ،هي سبب من أسباب ضعف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّيةّ ،
مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،هو سبب هلجرة علامئها.

َّ 
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية أ ّثرت يف بلدان شتّى كالشام والبحرين؛ وخري مثال

األول بعد عودته من احل ّلة.
عىل ذلك :مدرسة (جبل عامل) التي أسسها الشهيد َّ
• املطلب (اخلامس) :دور األفول
(األول) :حتديد الدور
• الفرع
َّ

َّ
اهلجري ،وينتهي بنهايته ،فقد أخذت
إن عرص األفول يبدأ مع بداية القرن التاسع
ّ

مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية باألفول – بالكامل  ((( -يف هنايته.
• الفرع (الثاين) :أبرز فقهائه

حممد بن بدر
 ابن زهرةحممد َّ
األول  -أمحد بن َّ
احللبي  -حفيد بدر الدين بن َّ
ّ

الدين (((.

((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .350 /
األصويل عند ّ
((( ّ
ّ
العالمة
العالمة احل ّليّ /اإلجازة الكبرية ،45 /2 ،د .بالسم عزيز شبيب /اجلهد
احلليّ ّ 40/

124

حممد بن بدر
 ابن زهرةحممد الثاين  -حسن بن َّ
احللبي  -حفيد بدر الدين بن َّ
ّ

الدين(((.

البحراين  -األب  -مجال الدين أمحد بن عبد اهلل (ت820/هـ) (((.
املتوج
 ابن ّّ

(حي يف832/هـ)(((.
حممد بن شجاع ّ
 -القطان احلليِّ ّ َّ :

حممد (ت841/هـ) (((.
 -ابن فهد احلليِّ ّ أبو الع ّباس أمحد بن َّ

البحراين  -االبن  -نارص الدين بن مجال الدين (ت856/هـ) (((.
املتوج
 ابن ّّ
اإلحسائي شهاب الدين أمحد بن فهد(((.
 ابن فهد املقريءّ

البحراين مفلح بن حسن بن رشيد (حي يف878 /هـ)(((.
الصمريي
 ابن صالحّ
ّ
(حي يف891/هـ)(((.
حممد ّ
 األسرتآبادي احلسن بن َّ -ابن راشد احلليِّ ّ تاج الدين احلسن بن راشد (((.

عيل بن حسام الدين (ت/بعد901:هـ)(.((1
 ابن أيب مجهورّ
األحسائي أبو احلسن ّ
األصويل عند ّ
((( ّ
ّ
العالمة
العالمة احل ّليّ /اإلجازة الكبرية ،45 / 2 ،بالسم عزيز شبيب /اجلهد
احلليّ ّ .40/
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة ،13 / 3 ،د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلمية /
((( حمسن األمني
.331
الطهراين  /الذريعة إىل تصانيف الشيعة.422 / 24 ،
((( أغا بزرك
ّ
ّ
العاميل  /أمل اآلمل.21 / 2 ،
احلر
((( ّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.142 /)8
((( أغا بزرك
ّ
الطهراين  /أعيان الشيعة.66 / 3 ،
((( أغا بزرك
ّ
((( املصدر نفسه.133 / 10 ،
((( املصدر نفسه.319 / 10 ،
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء.133 / 1 ،
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.26 / 7 ،
حممد باقر
ّ
(َّ ((1

الف�صل الأ َّول//املبحث الثالث� :أدوار مدر�سة احل ّلة الفقه َّية

125

حتليل ومناقشة

ّ
الربيس (ت/
إن أبرز علامئها يف هذا العرص ابن فهد احلليِّ ّ (ت841/هـ) واحلافظ
ّ

فقهي
بعد843:هـ) .ويبدو هَّأنا ختمت باألخري((( ،فبعد وفاته ،وإن كان هناك درس
ّ
م ّثله بعض تالميذه أمثال ابن فالح املشعشع ،واحلسن بن راشد إلاّ أنَّه يصارع التبدالت
ثم أفل يف هناية القرن التاسع
اهلجري(((.
ّ
السياس ّية ،وعدم االستقرار ،وفقدان األمنّ ،

ويمكن للبحث أن حيدد األسباب التي أ ّدت إىل أفول مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية إىل

أسباب (سياس ّية اقتصاد ّية ،فكر ّية ،وعقائد ّية).

السيايس يف مدينة احل ّلة؛ بسبب
أ ّما األسباب السياس ّية فتكمن باضطراب الوضع
ّ

وقوعها بني دولة (آق قوينلو) ،ودولة (املشعشعني)؛ مما جعل العشائر القاطنة يف أرض

آثارا سلب ّية
احل ّلة عرضة هلجامت املشعشعني من وقت آلخر .وترتّب عىل تلك اهلجامت ً

جسيمة.

وأ ّما األسباب (االقتصاد ّية) فبسبب شن تلك اهلجامت انقطعت طرق املواصالت

وأثر ذلك سل ًبا عىل احلالة االقتصاد ّية ((( ،وأما األسباب (الفكر ّية) فتتمثل بميل بعض

فقهائها يف هذا العرص إىل (مذهب الصوف ّية) ،وهذا امليل أ ّدى إىل ابتعاد اإلمام َّية عنهم
اً
معتدل (((.
 -وإن كان امليل

وأم��ا العقائد ّية فتتمثل هبجرة كبار علامئها إىل النجف األرشاف كالعتائ ّقي

األول .وبسبب
(ت790/هـ) واملقداد
السيوري (ت826/هـ) من تالميذ الشهيد َّ
ّ
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.349 /7 ،
حممد باقر
ّ
((( َّ
((( ظ :يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.128 / 1 ،
((( ظ:املصدر نفسه.135 / 1 ،
حممد هليل اجلابري  /املشعشعون  ،39 /د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .350 /
((( َّ
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جمموع تلك األسباب أخذت احلركة العلم َّية ملدرسة (احل ّلة) الفقه َّية تتدهور حتّى

فكري عىل العامل
تالشت – بالنهاية  -وذهب ما هلا من سلطان
اإلسالمي(((.
ّ
ّ
خالصة واستنتاج

اهلجري.
 إن عرص األفول بدأ مع بداية القرن التاسع
ّ
األول منه وإن وجد فيه فقهاء ،أمثال :ابن فهد احلليِّ ّ  ،واحلافظ
 إن النصف َّ

الربيس ،إلاّ َّ
التصوف ،وإن كانا
أن اإلمام َّية مالت إىل غريمها؛ بسبب ميل البعض إىل
ّ
ّ
معتدلني.
َّ 
الربيس) .وبعده بقي بعض أعالمها
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ُختِمت بـ (احلافظ
ّ

اهلجري ،وعند ذلك أقفلت أبواهبا.
حتّى هناية القرن التاسع
ّ

 إن عوامل األفول متعدّ دة ومتنوعة ،هي( :سياس ّية) أربكت األوضاع يف احل ّلة

و(اقتصادية)؛ عزلت احل ّلة؛ بسبب انقطاع الطرق املؤدية إليها ،و(فكر ّية) بسبب ميل

التصوف يف النجف
فكري قوي ال يميل إىل
التصوف ،وظهور تنافس
البعض إىل
ّ
ّ
ّ
السيوري إليها،
األرشف ،بعد أن استعادت مدرستها عافيتها الفكر ّية هبجرة املقداد
ّ
السيوري  -إىل النجف
كالعتائقي واملقداد
و(عقائد ّية)؛ فقد هاجر كبار علامئها -
ّ
ّ

عيل بن أيب طالب.
ليكونوا بجوار قرب أمري املؤمننيّ ،

((( يوسف كركوش احل ّليّ  /تاريخ احل ّلة.136 / 1 ،

املبحث الرابع
أركان مدرسة احللة الفقهية

املبحث الرابع
�أركان مدر�سة احل ّلة الفقه ّية
ٍ
واحد من الباحثني إىل َّ
أن أركان املدرسة  -أ َّية مدرسة  -ثالثة ،هي:
غري
ذهب ُ

(املع ِّلم ،املتع ِّلم ،واملنهج) ((( ،وهي أربعة عند أستاذنا الدكتور الزاهد ،فقد أضاف

(املدون) بوصفه ركنًا راب ًعا ((( ،وهي مخسة عند الدكتور حسن فضل اهلل ،فقد أضاف
َّ

خامسا((( ،وتصيد البحث من عبارات الدكتور الفضيل ركنًا
(املكان) بوصفه ركنًا
ً

املخزومي
سادسا ،هو (الرأي)(((؛ ومما يقوي الركن السادس لدى البحث :أن الدكتور
ّ
ً
النحوي يف بغداد) ،ومل يطلق عليه:
عند دراسته (النحو) يف بغداد أطلق عليه( :الدرس
ّ
(مدرسة بغداد النحو ّية) – خال ًفا لغريه ((( - .ألنَّه توصل  -وبقناعة تا ّمة  -إىلَّ :
أن

علامء بغداد ال رأي هلم يذكر ،بل آراؤهم ك ّلها قامت عىل االنتخاب من آراء املدرستني
البرص ّية والكوف ّية مجي ًعا((( .وبضم تلك اآلراء بعضها إىل بعض يتبنّى البحث َّ
أن أركان
املدرسة ستة ،أو عىل أقل تقدير أن أركان مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ستّة؛ َّ
ألن البحث
مهدي اآلصفي/اجلسور الثالثة  ،10/دّ .
حجي /العمل ّية التعليم ّية يف
حممد
عيل خضري ّ
ّ
((( ظَّ :
مدرسة النجف األرشف (بحث) ،349/د .آمال حسني علوان /مدرسة النجف األرشف
وجهودها يف احلديث وعلومه.39/
((( ظ :د .عبد األمري زاهد  /حمارضات ألقيت عىل طلبة الدكتوراه يف كلية الفقه جامعة الكوفة،
للعام الدرايس2010 / 2009 :م.
((( ظ :د .حسن فضل اهلل  /املدرسة يف اإلسالم .159 /
اإلسالمي .338 /
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
((( ظ :د .شوقي ضيف  /املدارس النحو ّية .245 /
النحوي يف بغداد  /ط ،1مكتبة النهضة /بغداد1987 ،م.
املخزومي  /الدرس
مهدي
((( ظ :د.
ّ
ّ
ّ
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كل ٍ
تلمس وجودها وإلعطاء صورة واضحة عن ذلك ،وقف البحث عىل ّ
ركن بإجياز.
(األول) :األستاذ (املع ِّلم)َّ :
إن املع ِّلم (األستاذ) ركن مهم من أركان
 الركنَّ

املدرسة ألنَّه له األثر املبارش يف التأصيل والتجديد الذي حت ّققه املدرسة؛ وألنَّه عامل
العلمي هلم ،الس ّيام إذا كان األستاذ ذا همّ ة عالية
مهم يف صنع طلاّ هبا وسبب يف االرتقاء
ّ
ّ
وطموحات ال متناهية ،ترتك بصامت واضحة يف الئحة (منجزات) تلك املدرسة،

وشخصيات طلاّ هبا((( .وقد َم َّث َل هذا الركن نخبة من الفقهاء البارزين الذين  -ج ّلهم-

آلت إليهم الزعامة الفكر ّية ملدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بشكل خاص والزعامة الفكر ّية

اإلمامي بشكل عام ،وهم:
للفقه
ّ

العبادي احلليِّ ّ (ت580/هـ).
يب بن مسافر
ّ
 عر ّ -ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/هـ).

املوسوي (ت630/هـ).
 فخار بن معدّ
 -ابن نام احلليِّ ّ  -االبن ( -ت645/هـ).

عيل بن طاووس احلليِّ ّ (ت664/هـ).
ّ -

 -أمحد بن طاووس احلليِّ ّ (ت673/هـ).

عم املح ِّقق احلليِّ ّ ( -ت690/هـ).
 -ابن سعيد احلليِّ ّ – ابن ّ

 -املح ِّقق احلليِّ ّ (ت676/هـ).

 -ابن داود احلليِّ ّ (ت711/هـ).

 -العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ).

األصويل عند ّ
ّ
العالمة احل ّليّ .37 /
((( ظ :د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد
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 فخر املح ِّققني (ت771/هـ).األول (ت786/هـ).
 الشهيد َّالسيوري احلليِّ ّ (ت826/هـ).
ّ

 -ابن فهد احلليِّ ّ (ت841/هـ) (((.

 الركن (الثاين) :املتع ِّلم (الطالب)َّ :إن الطالب هو اآلخر ركن مهم من أركان

املدرسة وقد تتلمذ عىل شيوخ مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية عدد غفري من طلبة الفقه .وقد

كانت هلم إسهامات يف رفد املعرفة الفقه َّية ومظاهر التأصيل والتجديد ،والس ّيام
البارزين منهم ممن أصبحوا  -فيام بعد  -مدرسة وتق ّلدوا الزعامة الدين ّية ،ممّن خترجوا

من جملس تدريس املح ِّقق احلليِّ ّ  ،وكانوا أكثر من أربعامئة جمتهد ((( وهذا مل يتفق ألحد

قبله ((( وتتلمذ عىل ّ
العالمة احل ّليِّ طالب من أتباع املذاهب اإلسالم ّية األخرى((( ،كـ:
حممد ((( حتى قيل :إنَّه كان يف عرص
التربيئري
تاج الدين
ّ
الشافعي :أبو احلسن بن أيب َّ
ّ
العلاّ مة احلليِّ ّ أربعامئة جمتهد يف مدينة احل ّلة وحدها (((.

املدون املقرر ّ
لكل
 الركن (الثالث) :املنهج :ويطلق عىل أمرين( ،أحدمها):ّ

مرحلة دراس ّية ويتضمن طريقة رصف املعرفة  -منهج البحث  -فيه ،و(الثاين) :حتديد
األصل املنتج للمعرفة ،وهو :العلم بالقواعد الكل ّية التي لو حصلنا عىل مصاديقها
اإلسالمي  ،381 ،351 ،350 /مرتىض مطهري/
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
حممد جواد حبيب /املح ِّقق احلليّ ّ وآراؤه الفقه ّية .61 – 60 /
الفقه  ،34 – 30 /رجاء َّ
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.53 / )8
((( أغا بزرك
ّ
الكاظمي  /تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم .305 /
((( حسن هادي الصدر
ّ
العسقالين  /الدرر الكامنة.158 / 2 ،
((( ابن حجر
ّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .202 /
الطهراين  /طبقات أعالم الشيعة (ق.53 / )8
((( أغا بزرك
ّ
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كيل سواء كان
اجلزئ ّية ،وضممنا هذه املصاديق إىل تلك القواعد ،حلصلنا عىل حكم ّ

واقع ًيا احلكم أم ظاهر ًيا((( واملنهج هبذا املعنى هو الذي يكون ركنًا من أركان املدرسة

.
واملدونات  -بطبيعة
عند أستاذنا الدكتور الزاهد ،وهو الذي يميل إليه البحث ويتبنّاه
ّ

ّ
ولكل مدرسة (منهج) عام يقوم نتاجها عليه ،به
احلال  -نتاج تطبيقي لذي املنهج (((.

ُـم َّيز فقد عرفت مدرسة (البرصة) النحو ّية
تلتزم – يف األعم األغلب – وبه ُت ْع َرف وت َ

بمنهج (القياس) ،وعرفت مدرسة (الكوفة) النحو ّية بمنهج (االستقراء)((( ،وعرفت
اإلمامي أم يف الوسط
كل مدرسة من املدارس الفقه َّية – سواء أكانت يف وسط الفكر
ّ
الفكري للمذاهب اإلسالم ّية األخ��رى بمنهج خاص هبا؛ فبعضها اختذت املنهج
ّ

(التكاميل) ،أي:
(العقيل) وبعضها اختذت املنهج
(النقيل) ،وبعضها اختذت املنهج
ّ
ّ
ّ
(((
اجلمع بني (النقل والعقل) واملزاوجة بني منهجني يف منهج واحد تأصيل وجتديد يف
املنهج العام .ومدرسة (احل ّلة) الفقه َّية التي امتدت ثالثة قرون ،أي من النصف الثاين

اهلجري ،التزمت
اهلجري ،حتّى النصف الثاين من القرن التاسع
من القرن السادس
ّ
ّ

(التكاميل) ،وهو منهج عام ّ
لكل املدارس األصول ّية اإلمام َّية ،منذ الشيخ املفيد
باملنهج
ّ

أص َله
(ت413/ه��ـ) إىل اليوم .وقد مت ّيزت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بمنهج خاص َّ
اإلمامي) ،وجدَّ دوا صياغة عملية االجتهاد ،ويتجىل
فقهاؤها األفذاذ ،طوروا به (الفقه
ّ

العلمي ملنطق
(الفقهي) عند مدرسة احل ّلة ،يف موارد عدة( :أحدها) التحديد
املنهج
ّ
ّ
((( ج ّبار كاظم ّ
ّ
األصويل عند املتك ّلمني واألحناف [رسالة ماجستري]/
املال  /مناهج البحث
التطبيقي لتفسري القرآن الكريم عند أهل البيت
الفتالوي  /املنهج
 ،21د .سكينة عزيز
ّ
ّ
[أطروحة دكتوراه].9 /
((( ظ :د .عبد األمري زاهد  /حمارضات ألقيت عىل طلبة الدكتوراه يف كلية الفقه جامعة الكوفة،
الدرايس2010 / 2009:م.
للعام
ّ
((( د .شوقي ضيف  /مدارس نحو ّية .196 /
اإلسالمي  ،152 /د .عبد اهلادي الفضيل  /دروس
حممد فاروق نبهان  /املدخل للترشيع
ّ
((( دَّ .
يف أصول فقه اإلمام ّية.65 / 1 ،
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الفقه (أصول الفقه)((( ،الذي ّ
يتوىل حتديد مصادر االستنباط وحرص مسائله ،واثبات
حجية ما يصح االحتجاج به ،واالعتامد عليه يف عملية االستنباط .وهي مرحلة متقدّ مة
ّ

ّ
يستدل به عىل
جاهزا للفقيه،
تم إثبات ذلك أصبح
ً
عىل (إنتاج الفقه احلكم) ،فإذا ما ّ
األحكام الرشع ّية العمل ّية (((.

تم حتديدها ،ويراد بـ(التأصيل)
و(الثاين) التأصيل والتجديد ملصادر االستنباط التي ّ

إضافة ما هو جديد ،و(التجديد) يراد به تطوير ما هو قائم.

الفقهي ،ويراد به تنظيم أبواب الفقه من خالل حرص مسائله
و(الثالث) التبويب
ّ

وموضوعي خاص ومنفرد(((.
منهجي
يف أبواب معينة؛ ليسهل عرضها بأسلوب
ّ
ّ

(امل��دون) :إن املنتج املعريف ركن من أركان
 الركن (الرابع) :املنتج املعريفّ

ِّ
باحلظ
املدرسة يظهر مهارات الفقهاء املعرف ّية((( وقد حفلت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية

ثم
األوفر يف هذا الركن فقد قدّ مت املتن
ثم عمدت إىل اختصاره ّ
الفقهي املتقنّ ،
ّ
قامت برشح املخترص ،وقد حت ّقق هذا األمر لشخص واحد كاملح ِّقق احلليِّ ّ فهو وضع
ثم رشحه فاملتن (رشائع اإلسالم) ،وخمترص املتن (املخترص النافع
ثم اخترصه ّ
املتن ّ

يف فقه اإلمام َّّية) ورشح املخترص (املعترب يف رشح املخترص)((( ،وهذا فيه مراعاة

املتلقي  -التلميذ  -وقدمت املخترصات كـ (تبرصة املتع ّلمني) واملتوسطات،
لعقل ّية
ّ

واملطوالت ،كـ (املختلف ،املنتهى ،والتذكرة) وقد سجل قصب
كـ(قواعد األحكام)،
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /معارج األصول .47 /
((( ابن الشهيد الثاين  /معامل الدين  /املقدّ مة.22 ،
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .155 /
((( رجاء َّ
((( د .عبد األمري زاهد  /حمارضات ألقيت عىل طلبة الدكتوراه يف كلية الفقه جامعة الكوفة ،للعام
الدرايس2010 / 2009 :م.
ّ
القم ّي  /مقدّ مة كتاب (املخترص النافع) للمح ّقق احل ّليّ .45 -44 /
حممد تقي ّ
((( ظَّ :
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واملدونات ك ّلها حمط أنظار العلامء يف التدريس وغريه ،فجاءت متعددة
السبق باسم(((.
ّ
ومتنوعة استدالل ّية ومقارنة ،وجددت مستويات املقارنة وارتقت بمستويات (أصول

الفقهي مثلام ارتقت بمستويات الفقه وتقنينه عىل وفق قواعد .وقد
الفقه) والتفسري
ّ

األول)،
ّحتولت مدونات بعض فقهائها ،وهم( :املح ِّقق احلليِّ ّ  ،العلاّ مة احلليِّ ّ  ،والشهيد َّ
إىل نصوص فقه ّية عند فقهاء الشيعة؛ هلذا كتبوا عليها الرشوح واحلوايش ،وهذا االهتامم
مل ير بشأن كتب غريهم((( ،وما زالت بعض متوهنم الفقه َّية (مناهج) دراس ّية حتّى يومنا
هذا ،وعىل اخلصوص (الرشائع) للمح ّقق احلليِّ ّ ((( فقد َع َّول عليه الفقهاء كافة ،ودارت
عليه رحى التدريس والتعليق والرشح من لدن عرص مؤ ّلفه حتّى يومنا هذا ((( .وقد

األصيل ،وخري
أسس بعض طالّهبا النابغني مدارس فقه ّية عند عودهتم إىل موطنهم
ّ

األول ،فقد أسس مدرسة (جبل عامل) الفقه َّية يف مسقط رأسه
مثال عىل ذلك :الشهيد َّ
ِج ّزين يف جبل عامل (((.
 الركن (اخلامس)( :املكان)َّ :إن املكان  -املستقل  -ركن من أركان املدرسة(((.

حول إىل
ثم استبدل بـ (بيت) ِّ
وقد كان املكان يف اإلسالم يف بادئ األمر ،هو (املسجد)ّ ،

(((
كثري من فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بيوهتم للدرس والتدريس،
(مدرسة)  .وقد أعدّ ٌ

فقد كانت بيوهتم عبارة عن مؤسسات علم ّية وثقاف ّية((( .فقد أعدَّ ابن نام احل ّليِّ  -اجلد -
اإلسالمي .362 /
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
((( مرتىض مطهري  /الفقه .32 /
((( املصدر نفسه .32 /
((( أمحد حسن الباقوري  /مقدّ مة كتاب (املخترص النافع) للمح ّقق احل ّليّ .31 /
((( د .مك ّّي العاميل  /منطلق احلياة الثقاف ّية يف جبل عامل .94 /
((( د .حسن فضل اهلل  /املدرسة يف اإلسالم .192 /
((( املصدر نفسه .170 /
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .61 /

الف�صل الأ َّول//املبحث الرابع� :أركان مدر�سة احل ّلة الفقه َّية

135

جملسا للعلم ((( .وأسس ابن نام احل ّليِّ -
أبو البقاء ،هبة اهلل بن نام داره الواقعة يف اجلامعني ً
حممد بن جعفر (ت645/هـ) بيوت الدرس يف احل ّلة إىل جانب
االبن  -نجيب الدينَّ ،
املشهد املنسوب إىل صاحب الزمان عام (636هـ) ،وقد َس َّكن ََها مجاعة من طالب

(((
احلسيني (ت682/هـ)
حممد بن مهنا
ّ
العلم  .وأعد مجال الدين ،أبو الفضل ،أمحد بن َّ

(((
داره باحل ّلة السيف ّية يف سنة (661هـ) للتدريس  .وأعدّ الشاعر :احلسن بن أمحد احل ّليِّ
(((
واملسودات ((( .وكان يف احل ّلة مع ِّلمون
(ت699/هـ) غرفة يف داره ملئت بـ (اجلزاز)
ّ

ومؤدبون يقرأ عليهم املبتدئون يف الدراسة ((( .وجمالس الدرس يف احل ّلة كانت تعقد
خاصا هبا يسمى باسم (األستاذ) الذي
حول األستاذ عىل صور حلقات ،تتخذ هلا مكانًا ًّ

يدير الدرس ،ومن أبرزها درس (املح ِّقق احلليِّ ّ ) ،ودرس (العلاّ مة احلليِّ ّ )((( ،ومل جيد
الدارسون  -يف مدينة احل ّلة  -مدارس سوى املدرسة التي كان يدرس فيها ابن فهد

احلليِّ ّ (ت841/هـ) ،وتسمى بـ (الزعية) ،وقيل تسمى بـ (الزينب َّية).

 -الركن (السادس) :الرأي :وهو يظهر مدى تطور احلركة العلم َّية يف (املدرسة)

الفقهي ال يرقى إىل مستوى املدرسة إلاّ إذا بلغ درجة من النضج تؤهله إلبداء
فالدرس
ّ

الرأي َّ
ألن من سامت املدرسة أن يكون هلا رأي خاص ،ال مق ّلدة لغريها يف الرأي.
وبعبارة أخرىَّ :
فاألول يستهلك (املعرفة)
إن املائز بني الدرس واملدرسة هو (الرأي).
َّ
املجليس  /بحار األنوار.37 / 25 ،
(((
ّ
حممد مفيد آل ياسني  /احلياة الفكر ّية يف العراق .204 /
((( دَّ .
((( ّ
عيل اخلاقاين  /شعراء احل ّلة.89 / 2 ،
((( اجلزاز  -بضم اجليم ،أو فتحها  -ما َف َض َل من األديم إذا ُقطِ َع ،ومفردهُ :جزاز ٌة [ الفراهيدي/
كتاب العني :مادة( :جزز).
((( ابن الفوطي  /تلخيص جممع اآلداب / 4 ،ق.60 / 1
((( ّ
عيل اخلاقاين  /شعراء احل ّلة.89 / 2 ،
حممد مفيد آل ياسني  /احلياة الفكر ّية يف العراق .231 /
((( دَّ .
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والثاين :ينتج (املعرفة) ،فالدرس قد يبلغ إىل مستوى املدرسة ،وقد ال يبلغ((( ،والرأي-

النظريات واآلراء  -هو املعيار لتميز األدوار بعضها من بعض عند بعض العلامء

للمدرسة الواحدة ((( ،فالرأي ُيبقي منافذ التفكري مفتوحة ويواصل عملية االجتهاد،
فيتحصل الركود واجلمود
وبخالفه تُسدّ النوافذ ،ويتوقف إبداء الرأي وإعطاء الفتوى،
ّ
وحيل التقليد حمل االجتهاد(((.
حتليل ومناقشة

األوىل (املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،واملنهج) حمل اتفاق ،إلاّ
 -تكاد تكون األركان الثالثة َّ

َّ
أن الذين اقترصوا عىل هذه األركان الثالثة ،ومل يعدوا املدّ ون ركنًا راب ًعا تداخل عندهم

ألنم أرادوا باملنهج :منهج بحث املدون .أ ّما من فرق بني املنهج
(املنهج ،واملدون)؛ هَّ
واملدّ ون فقد أراد باملنهج معنى أعم من منهج بحث املدون وهو األصل املنتج للمعرفة؛

مائزا بني املدارس ذات االختصاص الواحد((( .أ ّما املكان فهو يف بادئ مل يكن
لذا كان ً

ركنًا؛ َّ
ألن الدرس كان يقام يف املسجد ،وهو مكان عام ،و ّملا ّحتول إىل مكان خاص

مائزا للمدرسة
(البيت) أو (املدرسة) أدخل ركنًا .وكذلك (الرأي) أدخل ركنًا ليكون ً
من الدرس ،وهو ركن مهم؛ حسب ما يرى البحث.
خالصة واستنتاج

 َّإن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية تتكون من ستّة أركان ،هي( :املع ِّلم ،واملتع ِّلم ،املنهج

املدّ ون ،املكان ،والرأي) ،بعضها برش ّية ،هي (املع ِّلم ،واملتع ِّلم) ،وبعضها ماد ّية (املكان،

اإلسالمي .338 /
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
(تقريرا ألبحاث أستاذه :الس ّيد ّ
السيستاين) .15 /
عيل
القطيفي  /الرافد يف علم األصول
((( منري
ّ
ً
ّ
اإلسالمي .342 /
((( ظ :د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
((( د .شوقي ضيف  /مدارس نحو ّية .196 /
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واملدّ ون) ،وبعضها نظرية (املنهج ،والرأي) .وحظيت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بمع ّلمني
اإلسالمي بمدّ ونات فقه ّية
أثروا الفكر
ّ
متميزين ،وقد كان من بني املتميزين متميزون َ

اإلسالمي بطالب كثر .وكان ملدرسة (احل ّلة) الفقه َّية
مجة ك اًّم ونو ًعا ،ورفدوا املجتمع
ّ
التكاميل  -إلاّ هَّأنا أصلت فيه
منهج عام التزمت به ،هو منهج مدرسة أهل البيت -
ّ

وجددت.

ّ
 َّاستقل  -فيام
ثم
إن فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية استبدلوا املسجد بـ (البيت)ّ ،

بعد  -إىل (مدرسة) .وهذا فيه داللة عىل احلرية النسب ّية التي نعم هبا الفقهاء جعلتهم

حيولون بيوهتم إىل مدارس مستق ّلة((( .وقد كانت هلم نظريات وآراء هي التي جعلت

من الشهيد الصدر أن يضع مدرستهم  -مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية  -يف (عرص العلم) من

أدوار الفقه
اإلمامي(((.
ّ

((( د .حسن فضل اهلل  /املدرسة يف اإلسالم .180 /
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .92 /
((( َّ

الفصل الثاني
مظاهر التأصيل والتجديد يف جمال
الفقه

املبحث األول
تبويب البحوث الفقهية

املبحث الأ َّول
تبويب البحوث الفقه ّية
• متهيد

َّ
إن املسائل الفقه َّية – بحدّ ذاهتا – شديدة التنوع ،بحيث ال يوجد أدنى شبه فيام بينها؛

وإن ّ
أي عل ٍم آخرَّ ،
َّ
كل واحدة
ألن الفقه قد احتوى من املسائل املختلفة ما مل نجده يف ِّ

منها تتع ّلق بجانب من جوانب حياة اإلنسان((( ،وجمموع تلك املسائل يمثل جز ًءا من

(((
ضم بني دفتيه مسائل متنوعة تعد
منظومة واحدة هتدف إىل إسعاد البرش  ،والفقه وإن ّ

اليوم مسائل خمتلفة ،وأحيانًا تكون أساليب التحقيق بشأهنا خمتلفة أحيانًا ،إلاّ أنَّه علم
واحد ال علوم متعددة؛ َّ
ألن الفقه ينظر إىل تلك املسائل مجيعها من زاوية واحدة ،هَّإنا

متثل ضوابط حتدد لإلنسان ما ينبغي فعله  -افعل  -وما ال ينبغي فعله -ال تفعل  -وما
هو الصحيح وغري الصحيح بمقتىض الضوابط الرشع ّية ،التي ت ِ
ُوجب استنباط (احلكم

الرشعي) من األد ّلة األربعة (الكتاب ،والسنّة ،واإلمجاع ،والعقل)(((؛ وبذلك تندرج
ّ
تلك املسائل أمجعها يف إطار علم واحد((( ،أيَّ :
إن االختالف يف ماهية املسائل الفقه َّية

ليس له أي تأثري يف نظر الفقيه؛ ألنَّه يراها قائمة عىل هيكل واحد ،هو (فعل املك ّلف)(((،
((( مرتىض مطهري  /الفقه .99 /

((( املصدر نفسه .101 /
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .11 /
((( ظَّ :
((( ظ :د .أبو القاسم كرجي  /نظرة يف تطور علم األصول .18 /
((( مرتىض مطهري  /الفقه .102 /
143
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واحلكم املستنبط من مجيعها ناظر إىل (الفعل) ،فهو إ ّما يندرج حتت دائرة (الفعل) ،أي
األعم (املندوب ،واملكروه ،واإلباحة :باملعنى
دائرة (الوجوب) ،ودائرة اإلباحة باملعنى
ّ

اخلاص) ،وإ ّما يندرج حتت دائرة (الرتك) ،أي دائرة (احلرمة)((( .وملا كانت دائرة الفقه
واسعة جدً ا لتشعب دائرة األحكام العمل ّية ،أو أحكام فروع الرشيعة؛ لذلك َّ
فإن تنظيم
تلك املسائل وحرصها يف أبواب معينة ،يسهل مهمة التعرف عىل الفقه باختصار(((.
األول :تقسيم املسائل الفقه ّية
• املطلب َّ

دأب أرباب العلوم مجيعهم عىل تقسيم علومهم(((ً ،
فمثالَ :ق َّس َم املناطقة مسائل

املنطق إىل :التصورات ،والتصديقات((( .و َق َّس َم الفالسفة الفلسفة اإلهل ّية – العليا –

األخص
األعم (األمور العا ّمة) – الوجود – واإلهل ّيات باملعنى
إىل اإلهليات باملعنى
ّ
ّ

(معرفة اهلل)((( .و َق َّس َم األصوليون علم أصول الفقه إىل :األصول (اللفظ ّية) ،واألصول
(العقل ّية)((( .ومل جيد البحث – يف حدود تتبعه – مدارس فقه ّية قبل مدرسة (احل ّلة) تو ّلت

توزيع مسائل الفقه ،وحرصها يف أبواب (أقسام) فهي ّأول مدرسة فقه ّية فتحت هذا
املنهجي اجلديد ،فهو (تأصيل وجتديد) يف املنهج يف إطار تنظيم وتبويب
الباب يف إطاره
ّ

البحوث الفقه َّية حيتسب هلا بشكل عام وحيتسب للمح ّقق احلليِّ ّ (ت676/هـ) ،ويقرتن

باسمه بشكل خاص ،فهو ّأول من ر َّب َع األبواب الفقه َّية ،أي حرص مسائل الفقه يف

أربعة أبواب يف كتابه الشهري (رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام) ،فجاء كام قال
األوىل .164 /
حممد باقر الصدر  /دروس يف علم األصول ،احللقة َّ
((( ظَّ :
((( مرتىض مطهري  /الفقه .59 /
((( املصدر نفسه .102 /
حممد رضا املظفر  /املنطق.22 / 1 ،
((( َّ
((( مرتىض مطهري  /الفلسفة .16 /
((( ظّ :
احليدري  /أصول االستنباط .153 ،43 /
نقي
ّ
عيل ّ
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متضمنًا لرؤوس مسائل احلالل واحلرام...
((خمترصا يف األحكام،
مصنّفه يف مقدّ مته
ّ
ً

مبن ًيا عىل أربعة أقسام))((( ،هي :العبادات ،والعقود ،واإليقاعات ،واألحكام .أ ّما

(األول) ،فهو (يف العبادات)((( ،ويبدأ هذا القسم بكتاب (الطهارة)((( وينتهي
القسم
َّ
بكتاب (األمر باملعروف والنهي عن املنكر)((( .وجمموع كتب هذا القسم (عرشة) كتب،
احلج ،العمرة ،اجلهاد،
هي( :الطهارة ،الصالة ،الزكاة ،اخلمس ،الصوم ،االعتكافّ ،

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر)((( .وأ ّما القسم (الثاين) ،فهو (يف العقود)((( ،ويبدأ

هذا القسم بكتاب (التِّجارة) ((( ،وينتهي بكتاب (النِّكاح)((( .وجمموع كتب هذا القسم
الرهن ،ا ُمل ْف ِلس ،احلجر ،الضامن الرشكة ،املضاربة،
(تسعة عرش) كتا ًبا ،هي (التِّجارةَّ ،
املزارعة واملساقات ،الوديعة ،العارية ،اإلجارة ،الوكالة ،الوقف والصدقات ،السكنى
واحلبس ،اهلبات ،السبق والرماية ،الوصايا ،والنِّكاح) ((( وأما القسم (الثالث) ،فهو

(يف اإليقاعات)( ،((1ويبدأ هذا القسم بكتاب (ال َّطالق)( ((1وينتهي بكتاب (النِّذر)(.((1
وجمموع كتب هذا القسم (أحد عرش) كتا ًبا ،هي (ال َّطالق ،اخلُلع واملبارة ،ال ِّظهار،

جلعالة ،اإليامن،
اإلي�لاء ،اللعان ،العتق ،التدبري واملكاتبة واإلستيالد ،اإلق��رار ،ا ُ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم / 1 ،املقدّ مة.
((( املصدر نفسه.7 / 1 ،
((( املصدر نفسه.8 / 1 ،
((( املصدر نفسه.267 / 1 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.269 - 8 / 1 ،
((( املصدر نفسه.271 / 2 ،
((( املصدر نفسه.273 / 2 ،
((( املصدر نفسه.504 / 2 ،
((( ظ :املصدر نفسه.592 - 273 / 1،
( ((1املصدر نفسه.3 / 3 ،
( ((1املصدر نفسه.5 / 3 ،
( ((1املصدر نفسه.163 / 3 ،
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(الصيد
والنُّذر)((( .وأما القسم (الرابع) ،فهو (يف األحكام)((( ،ويبدأ هذا القسم بكتاب َّ

ِّ
والذباحة)((( ،وينتهي بكتاب (الد َّيات)((( .وجمموع كتب هذا القسم (اثنا عرش) كتا ًبا،
(الصيد ِّ
والذباحة ،األطعمة واألرشبة ،ال َغصبُّ ،
الشفعة ،إحياء األموات ،ال ُّلقطة،
هي َّ
الفرائض ،القضاء الشهادات ،احلدود والتعزيزات ،القصاص ،والديات) (((.

وهبذا املنهج لرتتيب املسائل الفقه َّية وتقسيمها متيز املح ِّقق احلليِّ ّ بني الفقهاء(((،
بحق – كام قال
ومت ّيز كتابه (الرشائع) ،حتّى أصبح (قرآن األحكام) ،و(فرقان الفقه) – ّ

شارحه صاحب اجلواهر – حني وصف رشائع اإلسالم – ((قرآنًا يف األحكام ،وفرقانًا

وأنموذجا ملن ّ
تأخر عنه
يف العلوم الفقه َّية ،فاق من تقدّ مه إحاطة وجزالة وإتقان،
ً

ولسانًا))((( .وقد التزم املح ِّقق نفسه هبذا املنهج ،حني اخترص كتاب (الرشائع) بكتاب

سمه (املعترب
سمه (املخترص النافع يف فقه اإلمام َّّية) ،وحني رشح املخترص بكتاب اّ
اّ
اخلارجي) :تنظيم الكتب
يف رشح املخترص) .ومل يقترص املح ِّقق احلليِّ ّ عىل (اإلطار
ّ
الداخيل)؛ لذلك
الفقه َّية وأبواهبا وحرصها يف أربعة أقسام وإنَّام تعدّ اه إىل (املحتوى
ّ
أيضا يف عرض (األحكام الرشع ّية) التي تتضمنها (مسائل)
اإلطار فاعتمد
(منهجا) ً
ً

أبواب تلك الكتب املندرجة حتت كل قسم من أقسام الفقه ،وقد متثل املنهج بعرض

األحكام الرشع ّية عىل النحو اآليت( :الواجب ،والندب ،واملكروه ،واملحرم)((( وقد

رصح املح ِّقق نفسه هبذا املنهج يف كتابه (املعترب يف رشح املخترص) يف مسألة :حكم قراءة
ّ
((( ظ:املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.171 - 3 / 3 ،
((( املصدر نفسه.173 / 4 ،
((( املصدر نفسه.175 / 4 ،
((( املصدر نفسه.487 / 4 ،

((( ظ :املصدر نفسه.534 - 487 / 4 ،
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .155 /
((( رجاء َّ

النجفي  /جواهر الكالم  /مقدّ مة املصنّف.2 / 1 ،
حممد حسن
ّ
((( َّ
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .159/
((( رجاء َّ
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(اجلنب واحلائض) للقرآن إذ قال(( :إنَّام ّ
أخرنا هذا احلكم ،وهو متقدّ م يف الرتتيب ،وملا
وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة يف كل قسم بالواجب ،وإتباعه بالندب ،وتأخري
املكروه ،فاقتىض ذلك تأخري هذا احلكم))(((.

وقد اقتفى العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726 /هـ) أثر املح ِّقق ،وسار عىل هذا التقسيم يف
قسم البحوث الفقه َّية عىل أربع
كتابه الشهري( :منتهى املطلب يف حتقيق املطلب) ،إذ ّ
(األوىل) فهي (يف العبادات)((( ،وأ ّما القاعدة (الثانية) فهي (يف
قواعد .أ ّما القاعدة
َّ
العقود)((( ،وأ ّما القاعدة (الثالثة) فهي (يف اإليقاعات) ،وأ ّما القاعدة (الرابعة) فهي
(يف األحكام) .وتشتمل كل قاعدة من القواعد األربع عىل عدّ ة كتب ((( .والكتب التي

(األوىل) – يف العبادات  -كتاب (الطهارة ((( ،الصالة((( ،الزكاة
اشتملت عليها القاعدة
َّ

احلج والعمرة((( ،واجلهاد وسرية اإلمام واألمر باملعروف
واخلمس((( ،الصوم (((ّ ،
والنهي عن املنكر(.((1

األول منها
وأما القاعدة (الثانية) فهي (يف العقود) ،وتشتمل عىل عدّ ة كتبَّ ،

األول (ت786/هـ) – يف كتابه الق ّيم :القواعد
كتاب (التجارة) ( .((1وقد قام الشهيد َّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب يف رشح املخترص.30 /1،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.13 / 1 ،
((( املصدر نفسه271 / 15 ،
((( املصدر نفسه.13 / 1 ،
((( املصدر نفسه.13 / 1 ،
((( املصدر نفسه.5 / 4 ،
((( املصدر نفسه.7 / 8 ،
((( املصدر نفسه.7 / 9 ،
((( املصدر نفسه.7 / 10،
( ((1املصدر نفسه.7 / 14 ،
( ((1املصدر نفسه.271 / 15 ،
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والفوائد–بإيضاح تقسيم املح ِّقق احلليِّ ّ بشكل خمترص ،أي بينّ وجه حرص البحوث
الفقه َّية يف أربعة أقسام من قبل املح ِّقق ،وخالصته َّ
أن غاية احلكم إ ّما يرتبط باآلخرة،
وإ ّما يرتبط بالدنيا ،فإن كان يرتبط باآلخرة ،فهو مورد (العبادات) ،وإن كان يرتبط

بالدنيا فهو إ ّما حيتاج إىل (إجياب /وقبول) وهو مورد (العقود) ،وإ ّما حيتاج إىل (إجياب
دون قبول) ،وهو مورد (اإليقاعات) ،وإما الحيتاج ال إىل إجياب وال إىل قبول ،وهو

األول يف بيان
مورد (األحكام)((( .وتابع املقدا ُد
السيوري (ت826/ه��ـ) الشهيدَ
َّ
ّ

حرصا عقل ًّيا ،وصاغ البيان بعبارة
(مالك) حرص البحوث الفقه َّية يف أربعة أقسام
ً
أخرى ،وخالصته َّ
الرشعي إ ّما يتو ّقف عىل (الن ّية) ،أو ال يتوقف عليها ،فإن
أن احلكم
ّ
كان يتو ّقف عىل الن ّية ،فهو مورد (العبادات) ،وإن كان ال يتو ّقف عىل الن ّية ،فهو إ ّما
يتوقف عىل (اللفظ) ،أو ال يتوقف عليه :فإن كان يتو ّقف عىل اللفظ ومن (طرفني)،

فهو مورد (العقود) ،وإن كان يتو ّقف عىل اللفظ ومن (طرف واح��د) ،فهو مورد
(اإليقاعات) ،وإن كان ال يتو ّقف عىل اللفظ (مطل ًقا) ،فهو مورد (األحكام)(((.
حتليل ومناقشة

(الصوم)
يف قسم (العبادات)َ :ف َص َل املح ِّقق احلليِّ ّ كتاب (االعتكاف) عن كتاب َّ
َّ
ألن االعتكاف غري الصوم؛ وإن كان الصوم رش ًطا من رشوط االعتكاف .وكذلك
�ج)؛ َّ
احلج ،وان كان االثنان
ألن العمرة غري ّ
َف َص َل كتاب (العمرة) عن كتاب (احل� ّ

كالمها يشرتكان يف كوهنام اً
عمل
للحاج((( ،إلاّ أنهَّام يفرتقان يف العمرة املفردة .ومل يفصل
ّ
األول/القواعد والفوائد ،30 /1،باقر
((( الشهيد َّ
االيروان /دروس متهيدّ ية يف الفقه االستدالليّ
يّ
 /املقدمة.30 ،
حممد مهدي اآلصفي /مقدّ مة
((( املقداد
ّ
السيوري  /التنقيح الرائع  /مقدّ مة املصنّفَّ ،14 / 1 ،
حممد جواد /املح ِّقق احلليّ ّ .156 /
الروضة البه ّية للشهيد الثاين ،64/1،رجاء َّ
((( صادق الشريازي  /تعليقات عىل رشائع اإلسالم( 7 / 1 ،اهلامش).
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بني كتاب (األمر باملعروف) و(النهي عن املنكر)؛ لوحدة احلكم فيهام من اجلهات

مجيعها(((؛ لذا يف عرض املا ّدة :عنون (األمر والنهي) بكتاب واحد ،هو :كتاب (األمر
باملعروف والنهي عن املنكر)(((ّ ،إال أنَّه حني عَدَّ ( َجمَ َع) كتب قسم العبادات عدّ كل
واحد منهام كتا ًبا؛ ألنَّه لو مل يكن كل واحد منهام كتا ًبا ملا أصبحت كتب قسم العبادات

عرشة كتب(((.

نصه:
وقد ورد يف خمتلف نسخ (رشائ��ع اإلس�لام) يف عنوان القسم الثاين ،ما ّ

((القسم الثاين :يف العقود ،وفيه مخسة عرش كتا ًبا)) ((( .ويمكن إرجاع هذا األمر إىل
سهو النِّساخ ،الذين تولوا نسخ :رشائع اإلسالم ،ال إىل مصنّف الكتاب((( – املح ِّقق

احلليِّ ّ – مما يؤيد ذلكَّ :
إن املح ِّقق احلليِّ ّ حني عرض أبواب القسم الثاين – العقود –
عرض فيه تسعة عرش كتا ًبا (((.
إن املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ مل يلتزم بــ (منهج) عرض األحكام يف :مسائل (األب��واب
الفقه َّية)(((؛ ألنه خالف الرتتيب يف بعض موارد األحكام(((.
خالصة واستنتاج

ّ
(منهجا) لتنظيم البحوث
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي ّأول مدرسة وضعت
ً
((( صادق الشريازي  /تعليقات عىل رشائع اإلسالم( 7 / 1 ،اهلامش).
((( املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.267 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.7 / 1 ،
((( املصدر نفسه.271 / 2 ،

الشريازي  /تعليقات عىل رشائع اإلسالم( 271 / 2 ،اهلامش).
((( صادق
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.592 – 273 / 2 ،
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ّليّ وآراؤه الفقه ّية .159 /
((( رجاء َّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.247 / 1 ،
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الفقه َّية ك ّلها ،وحرصها يف أبواب مع ّينة ،فقد َق َّس َم املح ِّقق احلليِّ ّ البحوث الفقه َّية عىل
أربعة أقسام ،هي( :العبادات ،والعقود ،واإليقاعات ،واإلحكام).
وتضمن ّ
تضمن قسم العبادات (عرشة)
كل قسم عدّ ة كتب ،وعىل التفصيل اآليتّ :
ّ

وتضمن قسم اإليقاعات (أحد عرش)
وتضمن قسم العقود (تسعة عرش) كتا ًبا،
كتب،
ّ
ّ
وتضمن قسم األحكام (اثني عرش) كتا ًبا .وهبذا يكون جمموع كتب أقسام الفقه
كتا ًبا،
ّ

(اثنني ومخسني) كتا ًبا.

ملا كان املح ِّقق احلليِّ ّ متب ًعا (منهج) تنظيم كتب الفقه وأبواهبا وحرصها يف أقسام
منهجا يف عرض أحكام تلك األبواب وقاعدة ترتيب األحكام تتمثل بعرض
لذا اتّبع
ً
األحكام عىل النحو اآليت( :الواجب ،والندب ،واملكروه ،واملحرم) ،إلاّ أ َّنَه مل يلتزم هبا

يف بعض املوارد.

وإلبراز (التأصيل والتجديد) يف منهج :تبويب البحوث الفقه َّية ،ملدرسة (احل ّلة)

الفقه َّية ،أجرى البحث (موازنة) بني رشائع املح ِّقق ،ومنتهى العلاّ مة من جهة،
و(مقارنة) بني منهج رشائع املح ِّقق ،وكتب السابقني له من جهة أخرى.
• املطلب الثاين :موازنة بني منهجي الرشائع واملنتهى

قسم املح ِّقق احلليِّ ّ املسائل الفقه َّية عىل أربعة أقسام ،هي( :العبادات ،والعقود
 ّسمى األقسام
واإليقاعات ،واألحكام) .وقد سار العلاّ مة احلليِّ ّ عىل هذا التقسيم ،إلاّ أنَّه َّ
األربعة بالقواعد األربعة ،هي( :العبادات ،والعقود ،واإليقاعات ،واألحكام).

 إن املح ِّقق احلليِّ ّ ّفرق بني (الزكاة ،واخلمس) ،يف حني َّأن العلاّ مة مجعهام يف كتاب

وفرق بني (احلج ،والعمرة) ،والعلاّ مة مجعهام يف كتاب واحد ،واملح ِّقق أفرد
واحدّ .
(االعتكاف) يف كتاب مستقل ،وكذلك أفرد (اجلهاد) ،يف حني َّ
أن العلاّ مة مل يفرد لـ
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(االعتكاف) كتا ًبا مستقلاًّ به ،وضم كتاب (اجلهاد) إىل :كتاب (األمر باملعروف والنهي
عن املنكر) .وهذا (الدمج ،والتفريق) و ّلد فر ًقا بني عدد كتب (الرشائع) ،وعدد كتب

(املنتهى) ،يف قسم العبادات ،وعىل النحو اآليت( :تسعة) كتب يف الرشائع ،و(ستّة) كتب

يف املنتهى.

قسم املح ِّقق ّ
ثم
كل كتاب من الرشائع إىل (أركان ،وفصول ،وأطراف ،وأنظار)ّ ،
 ّموزعة عىل بحوث يتناول كل بحث منها جز ًءا من املوضوع
قسم كلاًّ منها إىل :فقرات ّ
ّ
الذي أعُدّ له ،وأحيانًا تصدّ ر الكتب بمقدّ مة ،وختتتم بخامتة(((.

قسم ّ
يف حني َّ
كل كتاب من كتب (املنتهى) إىل :مقدّ مة ومقاصد غال ًبا (((،
أن العلاّ مة ّ

(((
(((
قسم كلاًّ منها إىل :بحوث،
ثم ّ
وإىل مقدّ مة ومباحث  ،أو إىل مقاصد فقط أحيانًا ّ .

تتفرع عنها مسائل وفروع ،وذ ّيل بعض املسائل والفروع بفوائد ،وختم بعض املقاصد

بخامتة تشتمل عىل فصول أحيانًا((( ،أو إىل فصول ،تتفرع عنها مسائل وفروع ((( ،أو إىل
بحوث تتفرع عنها مسائل وفروع(((.
حتليل ومناقشة

َّ
األوىل (يف العبادات) ،ومن القاعدة
إن ما وصل من كتاب املنتهى ،هو القاعدة َّ

األول كتاب (التجارة) ،سواء قلنا َّ
إن العلاّ مة مل
الثانية (يف العقود) ،نبذة من الكتاب َّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.11 -8 / 1 ،
((( ظّ :
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.7 / 10 ،7 / 8 ،5 / 4 ،13 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.7 / 9 ،

((( ظ :املصدر نفسه.271 / 15 ،7 / 14 ،
((( ظ :املصدر نفسه.316 / 1 ،154 /1 ،63 / 1 ،22 / 1 ،17 / 1 ،13 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.273 / 15 ،
((( ظ :املصدر نفسه.313 ،306 ،302 ،290 ،273 / 15 ،
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يكمل الدورة الفقه َّية ،أم قلنا إنَّه أكملها ،إلاّ َّ
أن األجزاء األخرى مل تصل ،إ ّما مفقودة،
وإ ّما راقدة يف زوايا جمهولة يف بعض املكتبات الشخص ّية (((.

وقد قال البحث القاعدة الثالثة (يف اإليقاعات) ،والقاعدة الرابعة( :يف األحكام)؛

عىل غرار القاعدتني (الثانية ،والثالثة)؛ ّ
وخصص
ألن العلاّ مة طاملا اقتفى أثر املح ِّقق،
ّ
األوىل( :يف العبادات) ،والقاعدة الثانية( :يف األحكام)؛ فيقينًا ّ
إن القاعدة
القاعدة َّ

الثالثة( :يف اإليقاعات) ،والقاعدة الرابعة( :يف األحكام).

وطاملا َّ
إن (القاعدة) عند العلاّ مة تطلق عىل ما يطلق عليه القسم عند املح ِّقق فحينئذ

ال إشكال يف (التسمية)؛ ألنَّه اصطالح ،وال مشاحة فيه.

َّ
إن االختالف يف (عدد) الكتب – يف قسم العبادات – بني (الرشائع ،واملنتهى)

شكيل  -من
نتيجة إفراد بعض الكتب عند املح ِّقق ،ودجمها عند العلاّ مة ،هو اختالف
ّ
الناحية املنهج ّية – ليس إلاّ  ،طاملا َّ
إن مؤدى املضمون واحد.

كان للمح ّقق منهجه اخلاص به ،يف تقسيامت الكتب الفقه َّية ،والتفريعات الداخل ّية

اخلاصة هبا .وكذلك للعلاّ مة احلليِّ ّ منهجه اخلاص به .وهذا الت ّفرد أمر فرضته طبيعة
ّ
فقهي) خمترص لرؤوس األحكام واملنتهى دورة فقه ّية استدالل ّية
البحث؛ فالرشائع (مت ٌن
ّ

مقارنة.

• املطلب الثالث :مقارنة بني منهج الرشائع والكتب السابقة له
األول :تقسيم أيب الصالح احلل ّبي (ت 447 /هـ)
• الفرع َّ

أبو الصالح احلل ّبي ،تقي الدين بن نجم الدين (ت447/هـ) يف كتابه (الكايف يف

(العقيل) :وتناول
(األول) هو يف التكليف
قسم الفقه عىل ثالثة أقسام ،القسم
َّ
الفقه)ّ :
ّ
فيه حقيقة التكليف ،وجوب النظر ،والعقائد.

((( قسم الفقه بمجمع البحوث اإلسالم ّية  /مقدمة (منتهى املطلب) ّ
للعالمة احل ّليّ .8 – 7 / 15 ،
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(السمعي) ،وتناول فيه أبواب الفقه ،وهي
وأ ّما القسم (الثاين) فهو يف التكليف
ّ

واملحرمات واألحكام).
(العبادات،
ّ

وأ ّما القسم (الثالث) فهو (حول األصول) وتناول فيه الدليل – عىل ثبوت العقاب

وسقوطه – واآلخرة ،وامليزان ،والرصاط،وسقوط والتكليف ،واجلنّة ،والنار(((.
حتليل ومناقشة

َّ
(األول ،والثالث) – من كتاب :الكايف الكليني يف الفقه أليب الصالح
إن القسمني
َّ

احللبي – قد ُخ ِّصصا لألصول ،أي أصول الفقه ،وأصول الدين (العقيدة) ،ومل خيصص
ّ

لحظ عىل هذا التقسيم :إنَّه قسم الفقه
للفقه إلاّ قسم واحد ،هو القسم (الثاين) .وما ُي َ
عىل ثالثة أبواب ،وهو تقسيم مل يستوعب املسائل الفقه َّية ك ّلها من جهةَّ ،
وإن مالك
التقسيم غري واضح – َّ
املحرمات من األحكام – من جهة أخرى.
ألن ّ
خالصة واستنتاج

َّ 
املحرمات
قسم الفقه عىل ثالثة أبواب ،هي (العبادات،
إن أبا الصالح
ّ
احللبي ّ
ّ

واألحكام) .وهو تقسيم مل يستوعب املسائل الفقه َّية كلها ،مع غياب مالك التقسيم

َّ 
إن الفقه – يف كتاب (الكايف) – واضح إنَّه ما زال يعيش حتت وطأة (أصول

الفقه) ،و(أصول الدين العقيدة) ،أي َّ
أن الفقه مل ينفصل – بعد – كل ًّيا عن األحكام
الرشع ّية األخرى ،وبعبارة أخرى َّ
إن العلوم الرشع ّية الثالثة – اآلنفة الذكر – ما زالت
متداخلة بعضها مع بعض؛ ومما يؤيد ذلك إن كتاب الكايف ورد فيه عن األصول – الفقه

والدين – اليشء الكثري.

املدوح  /تاريخ الفقه
((( ظ :أبو الصالح
احللبي /الكايف يف الفقه  /الفهرست ،مرتىض جواد َّ
ّ
اإلمامي .334 /
ّ
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• الفرع الثاين :تقسيم اَّ
الديلمي (ت 448 /هـ)
سلر
ّ

الديلمي محزة بن عبد العزيز (ت448/هـ) – وقيل إنَّه (ت464/هـ)
قسم سلاَّ ر
ّ
ّ

اإلمامي) الفقه عىل قسمني مها( :العبادات،
يف كتابه (املراسم العلو ّية يف الفقه
ّ
قسم األحكام
ثم ّ
قسم املعامالت إىل قسمني ،مها (العقود واألحكام)ّ ،
ثم ّ
واملعامالت)ّ ،
إىل قسمني ،مها (األحكام اجلزائية ،وسائر األحكام) (((.
حتليل ومناقشة

َّ
قسم الفقه إىل قسمني ،مها( :العبادات ،واملعامالت) ،ودرج
إن سلاَّ ر
الديلمي ّ
ّ

قسم
األحكام حتت املعامالت ،إىل جنب العقود التي ظهرت ّ
ثم ّ
ألول مرة يف التقسيم ّ
األحكام إىل قسمني ،وكان مالك التقسيم ،هو (اجل��زاء ،وعدمه) فاحلكم إ ّما حكم
جزائي).
(جزائي) ،وإما حكم (غري
ّ
ّ
خالصه واستنتاج

ّ
َّ
قسم مستقل بذاته
مستقل بذاته عند سلاَّ ر
قسم
الديلمي ،مثلام هو ٌ
ّ
إن (العبادات) ٌ

احللبيَّ .
الديلمي اندرجت حتت املعامالت يف
وإن األحكام عند سلاَّ ر
عند أيب الصالح
ّ
ّ
احللبيَّ .
اً
ألول
مستقل بذاته عند أيب الصالح
قسم
وإن العقود ظهرت ّ
ّ
حني هَّأنا كانت اً

الديلمي ،إالَّ َّهَأنا جزء من قسم املعامالت.
مرة يف التقسيم عند سلاَّ ر
ّ
ّ
• الفرع الثالث :عرض ابن إدريس احلليّ ّ للبحوث الفقه ّية

عرض ابن إدريس احلليِّ ّ املا ّدة الفقه َّية يف كتابه الشهري (كتاب الرسائر احلاوي
لتحرير الفتاوي) ،وفق الكتب الفقه َّية إذ بدأ بـ :كتاب (الطهارة) ،وانتهى بـ :كتاب
املدوح /تاريخ الفقه
الديلمي /املراسم العلو ّية يف الفقه
((( ظ :سلاَّر
اإلمامي ،28 /مرتىض َّ
ّ
ّ
اإلمامي.335 /
ّ
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(املواريث ،والفرائض) .وكان جمموع الكتب الفقه َّية (واحدً ا وعرشين) كتا ًبا وهي:
كتاب (الطهارة) ،كتاب (الصالة) ،كتاب (الصيام) ،كتاب (الزكاة) كتاب (احلج)،

كتاب (اجلهاد وسرية اإلمام) ،كتاب (الديون والكفاالت واحلواالت والوكاالت)،

كتاب (الشهادات) ،كتاب (القضايا واألحكام) ،كتاب (املكاسب) ،كتاب (املتاجر
والبيوع) ،كتاب (النكاح) كتاب (الطالق) كتاب (العتق والتدبري واملكاتبة) ،كتاب

(األيامن والنذور والكفارات) ،كتاب (الصيد والذبائح) ،كتاب (األطعمة واألرشبة)،
كتاب (الطب واالستشفاء بالرب واخلري) ،كتاب (السبق والرماية) ،كتاب (الوقوف

والصدقات) ،كتاب (الوصايا) كتاب (املواريث و الفرائض) (((.
حتليل ومناقشة

الطويس يف كتاب
سار ابن إدريس احلليِّ ّ يف (كتاب الرسائر) عىل (منهج) الشيخ
ّ
الطويس ونقدها؛
مبني عىل تتبع (آراء) الشيخ
(النهاية)؛ ألنَّه كان خيطط ملرشوع
ّ
(نقدي) ٌّ
ّ
الطويس؛ لكي يتع ّقب آراءه – التي هي ّ
حمل نظر عند
لذا سار عىل ما سار عليه الشيخ
ّ

ابن إدريس – بالنقد وإبداء الرأي فيها ،أو املوافقة هلا عند التطابق ،أو ترجيحها من بني
اآلراء عند رجحاهنا .ولكنّه يف الوقت نفسه كانت له مسامهة إبداع ّية يف تنظيم أبواب

الفقه يف كتاب الرسائر ،متث ّلت بسدّ النقص املوجود أحيانًا يف أبواب (النهاية) بالرجوع
اً
ومثال عىل ذلك أبواب كتاب (املتاجر والبيوع) التي تطابق أبواب
إىل كتاب (املبسوط)

(النهاية) وترتيبها َّ
وأن باب (حقيقة البيع وأقسامه وأحكامه) قد اقتبسه ابن إدريس

احلليِّ ّ من (املبسوط)؛ ألنَّه الباب الوحيد الذي كان مفقو ًدا يف (النهاية)((( ،وباستحداث
اإلسالمي ،وعىل النحو اآليت :يف كتاب (الطهارة) استحدث باب
أبواب يف الفقه
ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر /1،الفهرس.
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .48 ،47 /
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(التّعزية)((( .ويف كتاب (الصالة) استحدث باب (كيفية فعل الصالة عىل سبيل الكامل

(احلج) استحدث باب (زيارة البيت
ا ُملستعمل عىل الفرض والنفل)((( .ويف كتاب
ّ
والرجوع إىل منى ورمي اجلامر)((( .وهذه األبواب غري موجودة يف (النهاية) للشيخ
ّ

الطويس .وما هذا إلاّ تأصيل يف بابه ،وجتديد يف األبواب القائمة.
ّ
خالصة و استنتاج

 َّالطويس يف
إن ابن إدريس احلليِّ ّ يف (كتاب الرسائر) سار عىل (منهج) الشيخ
ّ
كتاب (النهاية) القائم عىل عرض املادة الفقه َّية عىل وفق (الكتب الفقه َّية) ،من دون

حرصا منطق ًّيا يف أقسام؛ لكي حي ّقق منهجه
التعرض ،حلرص تلك (الكتب واألبواب)
ّ
ً
الطويس
الطويس .وهلذا السبب مل يتناول البحث عرض الشيخ
(النقدي) آلراء الشيخ
ّ
ّ
ّ
َّ
للبحوث الفقه َّية؛ َّ
مؤسس
ألن ابن إدريس سار عىل منهجه من جهة
وألن ابن إدريس ّ

َّ
وألن البحث
(مدرسة احل ّلة الفقه َّية) والوقوف عىل كتابه يف غاية األمهية من جهة ثانية؛

أجل
سوف جيري موازنة بني منهج الشيخ
الطويس ومنهج املح ِّقق احلليِّ ّ الح ًقا؛ هلذا َّ
ّ
عرضه – هنا – طاملا يعرض هناك تالف ًيا للتكرار من جهة ثالثة.
 َّإن ابن إدري��س احل�ِّل�يِّ ّ سدَّ نقص أب��واب (النهاية) بالرجوع إىل (املبسوط)،
واستحدث أبوا ًبا جديدة مل تكن موجودة يف النهاية .وما هذا إلاّ تأصيل لبعض األبواب

ويف الوقت نفسه (جتديد) يف األبواب القائمة.

((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.267 ،121 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.328 ،293 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.398 ،239 / 2 ،
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• الفرع الرابع :موازنة بني منهجي النهاية والرشائع

 َّإن اخلمس يف (النهاية) ورد ضمن :كتاب (الزكاة) ،إي :إنَّه (باب) ،ال (كتاب)

ّ
مستقل بذاته (((.
كتاب
ورد يف هناية أبواب الزكاة((( ،أ ّما يف (الرشائع) فهو ٌ

 -إن األنفال يف (النهاية) ورد ضمن كتاب الزكاة((( ،يف حني أنَّه ورد ضمن كتاب

اجلهاد يف الرشائع (((.

 َّإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف (النهاية) ورد ضمن كتاب اجلهاد أي

باب ال كتاب ورد يف هناية أبواب كتاب اجلهاد((( ،أ ّما يف (الرشائع) فهو كتاب مستقل
بذاته ،ورد بعد كتاب اجلهاد ،وبه ختمت كتب قسم العبادات (((.

 الصيام يف (النهاية) جاء بعد كتاب الصالة((( ،ويف (الرشائع) بعد اخلمس(((. َّإن االعتكاف يف (النهاية) ورد ضمن كتاب الصيام ،أي :إنَّه باب ال كتاب

ّ
مستقل بذاته جاء بعد كتاب
ختمت به أبواب الصيام((( ،أ ّما يف (الرشائع) فهو كتاب

الصوم(.((1

 َّإن كتاب الديون والكفاالت واحل��واالت والوكاالت يف (النهاية) قد جاء

الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.206/2 ،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.138/1،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر .227/2,
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم .252/2,
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.36/3،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.267/1،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.5/2،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.144/1،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.98/2،
((( ظ:
ّ
( ((1ظ :املح ِّقق احلليّّ  /رشائع اإلسالم.166/1،
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بعد كتاب اجلهاد ((( ،أ ّما يف (الرشائع) َّ
فان األمر خالف ذلك ،وعىل النحو اآليت :أما

(الدَّ ين) فقد ورد ضمن كتاب التجارة ((( ،وأ ّما (احلوالة)((( ،و(الكفالة)((( فقد وردتا
ّ
مستقل بذاته(((.
ضمن كتاب احلجر ،أ ّما (الوكالة) فهي كتاب

 َّإن اللقطة يف (النهاية) باب ورد ضمن كتاب الديون والكفاالت واحلواالت
ّ
مستقل
والوكاالت وبه ختمت أبواب كتاب الديون ((( أ ّما يف (الرشائع) فهو كتاب
بذاته ضمن كتب قسم األحكام (((.

 َّإن كتاب الشهادات يف (النهاية) ورد بعد كتاب الديون ،والكفاالت ،واحلواالت
 َّإن الشفعة يف (النهاية) باب ورد ضمن أبواب كتاب :املتاجر والبيوع((( أ ّما يف

(الرشائع) فهي كتاب مستقل بذاته ورد ضمن كتب قسم األحكام(((.

 َّإن األبواب اآلتية( :العارية ،الوديعة ،املزارعة واملساقاة) يف (النهاية) وردت

ضمن أبواب كتاب (املتاجر والبيوع)( ،((1أ ّما يف (الرشائع) فالعارية كتاب ورد بعد
كتاب الوديعة ،وورد كتاب الوديعة بعد كتاب (املزارعة واملساقاة)( ((1وك ّلها تقع يف

قسم العقود.

الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر45/3 ،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.339/2،
((( ظ :املصدر نفسه.339/2،
((( ظ :املصدر نفسه.373/2،
((( ظ :املصدر نفسه .347 /2
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.139/3،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /الرشائع.248 /4 ،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.5/ 4 ،
((( ظ:
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.221 /4،

الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احلليّّ  /كتاب الرسائر.110،94،83،76/4،
( ((1ظ:
ّ
( ((1ظ :املح ِّقق احلليّّ  /رشائع اإلسالم.419 ،413 ،402 / 4 ،
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 َّإن (اللعان ،الظهار واإلي�لاء) يف (النهاية) أبواب تقع ضمن أبواب كتاب

الطالق((( ،أ ّما يف (الرشائع) فهي كتب مرتّبة عىل النحو اآليت اللعان بعد اإليالء،
واإليالء بعد الظهار((( وهذه الكتب ثالثتها تقع مع كتاب الطالق يف قسم اإليقاعات.

 َّإن كتاب (األطعمة واألرشبة) يف (النهاية) ورد بعد كتاب (الصيد والذباحة)

إلاّ أنهَّام وردا مع أبواب اإليقاعات((( ،أ ّما يف (الرشائع) فهام وإن وردا هبذا الرتتيب ّإال

أنهَّام تصدّ را أبواب قسم األحكام(((.

 َّإن كتاب الوصايا يف (النهاية) جاء بعد كتاب الوقوف والصدقات ((( ،أ ّما يف
(الرشائع) فقد جاء بعد كتاب (السبق والرماية) ،أي :ضمن أبواب قسم العقود(((.
 َّإن كتاب (املواريث والفرائض) يف (النهاية) جاء بعد كتاب الوصايا((( أ ّما يف

(الرشائع) َّ
فإن كتاب (الفرائض) جاء بعد كتاب (اللقطة) ،أي :ضمن أبواب قسم
األحكام (((.

 َّإن كتاب (احلدود والد ّيات واجلنايات) جاء بعد كتاب (املواريث والفرائض)

يف (النهاية) ((( ،أ ّما يف (الرشائع) فقد جاء كتاب (احلدود والتعزيرات) بعد كتاب
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.506،489،473/3،
(((
ّ
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.80 ،73 ،53 /3 ،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.181،127/5،
(((
ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /الرشائع اإلسالم.190/4 ،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.275 ،231/5،
(((
ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.473،481/2 ،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.275،341/5،
(((
ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم.248،261 /4 ،
الطويس  /النهاية  /الفهرس ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.5/6 ،341 /5،
(((
ّ
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ّ
مستقل بذاته جاء بعد كتاب (القصاص)
كتاب
(الشهادات) ،أ ّما الد ّيات فهي
ٌ

(((

والكتابان كالمها ضمن أبواب قسم (األحكام).
حتليل ومناقشة

سعى املح ِّقق احلليِّ ّ إىل (فصل) بعض األبواب الفقه َّية يف كتاب (النهاية) للشيخ
الطويس إىل كتب مستق ّلة ،ومل يكتف بفصلها ،وإنَّام عرضها عىل األساس الذي قام
ّ
عليه تقسيم الكتب الفقه َّية إىل :أربعة أبواب ،فالباب – بعد فصله – إن كان معيار

تلك الكتب ينطبق عليه أبقاه معها ،كفصله باب (اخلمس) من كتاب (الزكاة)؛ ولكونه
من أبواب قسم العبادات أبقاه فيه .أ ّما إذا كان الباب – بعد فصله – ال تنطبق عليه

حركه إىل القسم الذي يندرج حتته كفصله باب (الشفعة) من كتاب
معايري تلك الكتبَّ ،

(املتاجر والبيوع) وحتريكه من قسم (العقود) إىل قسم (األحكام).

سعى إىل فصل بعض الكتب بعضها عن بعض ،كفصله كتاب (الوكالة) من

كتاب( :الديون والكفاالت واحلواالت والوكاالت).

متكّن من حسم التداخل بني (األب��واب ،والكتب) يف الكتاب الواحد ،كام يف

كتاب( :الديون ،)...فالدَّ ين باب َد َر َج ُه حتت كتاب (التجارة) .و(الكفالة واحلوالة)
بابان درجهم حتت كتاب ِ
(احل ْجر) ،أ ّما (الوكالة) فهي باب مستقل بذاته.
َ َ َ ُ اَ

الطويس يف ترتيب بعض الكتب الفقه َّية داخل القسم
خالف املح ِّقق احلليِّ ّ الشيخ
ّ
الواحد نحو :الرتتيب اآليت( :اللعان ،الظهار ،واإليالء) يف النهاية أصبح يف الرشائع

عىل النحو اآليت( :الظهار ،اإليالء ،اللعان)؛ والسبب يف ذلك – ر ّبام  -يعود إىل هَّأنا إذا

كانت أبوا ًبا فهي ناظرة إىل الكتاب الذي تندرج حتته أ ّما إذا كانت كت ًبا فهي ناظر ًة إىل
ذاهتا ،وإىل ما قبلها وما بعدها.

((( املح ِّقق احل ّليّ  /رشائع اإلسالم .487 ،435
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سمه
أعاد املح ِّقق احلليِّ ّ (تسمية) بعض الكتب ،نحو :كتاب (املواريث والفرائض) اّ

سمه كتاب (احلدود والتعزيرات) بعد
كتاب (الفرائض) ،وكتاب (احلدود واجلنايات) اّ
سمه كتاب (التجارة)
فصل الد ّيات عنه ،وكتاب (املتاجر والبيوع) اّ
خالصة واستنتاج

 جتاوز املح ِّقق احلليِّ ّ (التشويش) الذي حصل يف أبواب الكتاب الواحد ،وخت ّلص

من التداخل بني (الكتب ،واألبواب)  -سواء أكان يف الكتاب الواحد أم يف األقسام -

(منهجا) يف توزيعها قام عىل أساس املائز
الطويس؛ ألنَّه اعتمد
الذي حصل عند الشيخ
ً
ّ
تم تصنيف كتب الفقه عىل أقسامها األربعة .وقد
بني تلك األقسام ،ويف ضوء ذلك ّ

(الطويس) لكتب
أعاد النظر يف تسمية بعض الكتب .ومل ّا كان الفرق شاس ًعا بني :عرض
ّ

الفقه وتبويبها ،وتقسيم املح ِّقق احلليِّ ّ لكتب الفقه وتبويبها؛ لذا ُي َعدُّ رشائع اإلسالم،
الفقهي تقدّ مه (مدرسة احل ّلة الفقه َّية)
للمحقق احلليِّ ّ (نقلة نوع ّية) يف منهج التبويب
ّ
ألول مرة  -وعىل هذا (التقسيم) الرائع لكتب الفقه وترتيب أبواهبا ،سار ّ
جل فقهاء
ّ
اإلمام َّية إىل العرص احلايل(((.

َّ 
إن تنظيم كتب الفقه وترتيب أبوابه – عند من سبق املح ِّقق احلليِّ ّ – كان يشوبه
يشء من التشويشَّ ،
الطويس جهدً ا يف مجع األشباه والنظائر يف بعض
وإن بذل الشيخ
ّ
الكتب واألبواب(((؛ ألنَّه افتقر إىل( :منهج) يصنّف الكتب إىل أقسام ويفصل كتب ّ
كل

قسم عن كتب األقسام األُخر.

ّ
العاملي للدراسات
االستداليل /ط ،1املركز
األيرواين  /دروس متهيدّ ّية يف الفقه
((( ظ :باقر
ّ
ّ
اإلسالم ّية  /قم1427 ،هـ.
مهدي اآلصفي  /تاريخ فقه أهل البيت.63 / 
حممد
ّ
((( ظَّ :

املبحث الثاني
ميادين نشاط الفقه االجتهادي

املبحث الثاين
االجتهادي
ميادين ن�شاط الفقه
ّ
األول :النشاط يف ميدان االستدالل
• املطلب َّ

األوىل للفقه (االستدال ّيل) بدأت بنامذج من االستدالل العابر لدى
إن الومضات َّ

النص ،نحو :استدالل
الرواة املعارصين
لألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني يف عرص ّ
ّ

الفضل بن شاذان (ت260/هـ) عىل بطالن طالق بعض الصور بـ َّ
(إن النهي يقتيض
مهدت لنشأته بعد
الفساد)((( ،وهي قاعدة (أصول ّية)((( .ويمكن القول :هَّإنا هي التي ّ

النص ،أي يف عرص الغيبة .فقد أشار املعنيون بشؤون الفقه إىل وجوده لدى ابن
عرص ّ

حممد بن أمحد
عيل (ت329/هـ) ،وابن اجلنيد
أيب عقيل
ّ
البغدادي َّ
العامين احلسن بن ّ
ّ

عيل بن بابويه (ت381/هـ)(((.
(ت381/هـ) والصدوق الثاين – االبن – َّ
حممد بن ّ

اإلمامي ،فقد م َّث َله الرواد األوائل له،
أ ّما عرص الريادة للفقه االستدال ّيل يف وسط الفكر
ّ
حممد (ت413/هـ) يف كتابه (ا ُملقنعة يف الفقه) ((( وقد
حممد بن َّ
وهم :املفيد أبو عبد اهللَّ ،

امتاز كتاب املقنعة بكونه كتا ًبا استدالل ًّيا فقد جاء ملي ًئا باآليات والروايات((( .واملفيد

تطرق يف  -هذا الكتاب  -إىل استعراض آراء باقي فقهاء املذاهب يف بعض الفروع
وإن ّ
الكليني /الكايف.93 / 6 ،
(((
ّ

(تقريرا ألبحاث أستاذه الس ّيد ّ
السيستاين) .13 /
عيل
القطيفي /الرافد يف علم األصول
((( منري
ّ
ً
ّ
البستاين  /مقدّ مة كتاب (منتهي املطلب) ّ
للعالمة احل ّليّ .8 /1 ،
((( د .حممود
ّ
((( املصدر نفسه.8 /1 ،
الطويس  /الفهرست .158 /
(((
ّ
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الفقه َّية ،إلاّ أنَّه ليس يف موضع (املقارنة) ،بل ما يذكره عىل وجه الندرة مما له دخل

يف بيان رأيه((( والرشيف املرتىض يف كتابيه( :االنتصار) ،و(النارصيات)((( ،والشيخ

حممد بن احلسن (ت460/هـ) يف كتابه( :اخلالف يف الفقه)(((.
الطويس :أبو جعفرَّ ،
ّ
مرت
وقد شهدت املامرسات االستدالل ّية (جتديدً ا) لدى مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،والتي ّ
بمرحلتني ،ولتسليط الضوء عىل ذلك خصص البحث ّ
لكل مرحلة فر ًعا ،وعىل النحو

اآليت:

األوىل:
األول :املرحلة َّ
• الفرع َّ

يف هذه املرحلة شهدت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بعض املامرسات االستدالل ّية من

الفقهي يف احل ّلة؛ ومما يؤيد ذلك املامرسات
بعض الفقهاء ،يف دور (نشوء) الدرس
ّ
ّ
استدل
الفقهي – فقد
احللبي ،يف كتاب (غنية النزوع) – القسم
االستدالل ّية البن زهرة
ّ
ّ

والسنّة ،واإلمجاع ،والعقل)(((ّ ،إال
مؤ ّلفه باألد ّلة املعروفة عند اإلمام َّية (الكتاب،
ُ
اخلوئي
أنَّه أكثر من استدالالته باإلمجاع أكثر من احلدّ املتعارف((( .وقد انتقد الس ّيد
ّ
(ت1413/هـ) إمجاعات صاحب (ال ُغنْ َية)؛ ألنَّه يعتقد َّ
أن صاحب ال ُغنْ َية يدَّ عي اإلمجاع

ّ
واستدل بـ (العقل) يف
اعتام ًدا عىل (أصل) – أو قاعدة – يرى انطباقه عىل املورد (((،
موارد قليلة ،وقد عبرَّ عنه بـ (داللة األصل)((( .وهو يستند إىل أكثر من دليل يف املسألة
الواحدة ،ك ّلام أسعفه األمر ،نحو استدالله يف بعض موارد الكتاب اً
قائل(( :فأ ّما إذا مل
حممد حسني نصار  /جهود الشيخ املفيد الفقه ّية ومصادر استنباطه 133 /
((( د .صاحب َّ
((( املصدر نفسه.134 /
الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه.8 /1 ،
((( د .عبد األمري زاهد /منهج الشيخ
ّ
((( خليل الكريواين /دراسة منهج ّية لكتاب غنية النزوع.215 / 2 ،
((( املصدر نقسه235 /2 ،
اخلوئي /رشح العروة الوثقى.311 / 1 ،
((( أبو القاسم
ّ
احللبي /غنية النزوع.235 / 1 ،
((( ابن زهرة
ّ

االجتهادي
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يكن من جنسه ،فال بأس ببيعه إلمجاع الطائفة ،وظاهر القرآن ،وداللة األصل))(((.

وقد فسرَّ ابن إدريس احلليِّ ّ داللة األصل بـ (دليل العقل)((( .ويف دور (التأسيس) حفل
ٍ
بكثري من املامرسات
(كتاب الرسائر) البن إدريس احلليِّ ّ مؤسس مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية
ضم االستدالل إىل جانب
االستدالل ّية فكتاب الرسائر وإن كان كتا ًبا (فتوائ ًّيا) ،إلاّ أنَّه َّ
الفتوى؛ لذا فهو كتاب مجع بني (الفتوى ،واالستدالل) وابن إدريس احلليِّ ّ رائد اإلبداع
الفقهي؛ ألنَّه ذكر سلسلة من األد ّلة اجلامعة واملستوعبة
والتجديد يف ميدان االستدالل
ّ

عمن سبقه – بطابع
إىل جانب اآلراء الفقه َّية ،ومتيزت استدالالت ابن إدريس احلليِّ ّ – ّ

(تفصييل) جامع ،بل توظيف جمموع أد ّلة األحكام عند احلاجة (ظاهرة) عرف هبا(((؛
ّ
ومما يؤيد ذلك :إنَّه يأيت إىل مسألة فقه ّية فرع ّية فيحول تلك (املسألة) إىل (رسالة) فقه ّية
بسبب إشباعها بعدد من األد ّلة والشواهد لذا يعد أكثر كتب اإلمام َّية استدالل ّية حتّى

ّ
استدل بـ:
زمانه((( .واستدالالت ابن إدريس احل ّليِّ يف كتاب الرسائر كثرية ومتنوعة فقد

(((
السنّة القطع ّية ((( واإلمجاعات ((( ودليل العقل(((.
(عمومات) اآليات و(عمومات) ُ

كثريا ،و(القرعة) يف األمر املشكل((( .وال ُعرف ،واللغة(.((1
فقد َّ
عول عليه ً
احللبي /غنية النزوع.375 / 1 ،
((( ابن زهرة
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.224 – 223 / 2 ،
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .154 /
((( املصدر نفسه .154 /
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.328 / 3 ،288 / 2 ،508 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.675 / 2 ،630 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.189 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.51 / 2 ،42 / 2 ،28 / 2 ،162 / 1 ،
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.401 / 3 ،
(ّ ((1
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احلليّّ .94 /
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 -وأصل املذهب – القضايا الكل ّية العا ّمة التي تقع يف دائرة التوافق – نحو:

وجوب الصوم عىل من وصل وطنه قبل ال��زوال ،وعدم وجوبه لو وصله بعده(((،

والقواعد األصول ّية ،نحو( :النهي ّ
يدل عىل فساد املنهي عنه رش ًعا)((( ،ونحو احلكم

باخلاص عىل العام((( ،أي انطباق احلكم عىل ما أبقاه الدليل اخلاص من أفراد الدليل
العام ،وعدم ترسيته إىل األفراد التي أخرجها الدليل اخلاص من أفراد الدليل العام.
حتليل ومناقشة

َّ
اإلمامي ،بعد الركود
إن ابن إدريس احلليِّ ّ ملا أراد أن حيدث (جتديدً ا) يف الفقه
ّ
واجلمود الذي أصابه من (460ه��ـ) إىل ظهور ابن إدري��س احل�ِّل�يِّ ّ  ،أي ما يزيد عىل

قرن من الزمن .سمي الفقهاء فيه بـ (املق ّلدة)((( .وملا كان الفقهاء – يف مرحلة اجلمود
الطويس؛ عمد ابن إدريس احلليِّ ّ إىل نقد
والركود – متكئني يف التقليد عىل آراء الشيخ
ّ
عرضا وبدرجات متفاوتة .ولكون النقد يتطلب
األوىل – وإن نقد غريه ً
آرائه – بالدرجة َّ
االستدالل؛ َّ
ألن رفض رأي قائم يتط ّلب النظر إىل دليله ،وإحالل الرأي اجلديد يتطلب

اً
دليل .ولكيال يقع ابن إدريس احلليِّ ّ بأزمة الدليل؛ ألنَّه قد تبنّى (نظرية :إنكار أخبار
فعول عىل
اآلحاد)؛ لذا سارع إىل إجياد البدائل عن خرب الواحد يف االستدالل
الفقهيًّ ،
ّ

العقيل) بشكل واسع .فقد َو َّس َع دائرة العقل ،وتعدّ ى به
(أصل املذهب) و(الدليل
ّ
دائرة (األصل العميل) إىل ما يشمل (املستقالت العقل ّية)((( .وهبذا يمكن أن نفرس متيزه

عن غريه من القائلني بـ (نظرية اإلنكار)؛ َّ
ألن ُج َّل ُهم مل يامرس االستدالل ،ومن مارسه
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.403 / 1 ،
((( املصدر نفسه.27 / 2 ،

((( املصدر نفسه.146 / 1 ،
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر ،119 / 1 / 1 ،املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب / 1 ،املقدّ مة،
.21
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .62 /
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منهم  -الرشيف املرتىض  -مل يكن بمستوى ممارسة ابن إدريس احلليِّ ّ َّ
ألن االستدالل
نقدي كبري ،حيمل يف طياته روح (التجديد) يقبل من اآلراء
عنده من مقومات مرشوع
ّ

السائدة ما يصمد دليله أمام نقده ،ويرفض اآلراء التي ال يصمد دليلها أمام النقد وما
الفقهي ،و(جتديد) له بآراء جديدة مطروحة يف الساحة الفقه َّية،
هذا إلاّ (إحياء) للرتاث
ّ

مؤيدة بأد ّلة تضمن هلا البقاء ،عند البحث والنقاش .ولكي يقوي ابن إدريس احلليِّ ّ من

استدالالته – حسب ما يرى البحث  -عمد إىل عرض (املباين الفقه َّية) = (النظر ّية
الفقهي يف كتاب(الرسائر)؛ َّ
كثريا من
األصول ّية) إىل جنب (الفتوى) يف البحث
ّ
ألن ً

القواعد األصول ّية أصبحت جز ًءا من أدوات االستدالل وآلياته .وهذا (جتديد) حيتسب
البن إدريس احلليِّ ّ يف هذا الباب؛ َّ
ألن من سبقه من الفقهاء كان يعرض (املباين الفقه َّية)

ّ
ّ
مستقل ،وق ّلام يذكرون
فقهي
مستقل مثلام يعرض (الفتوى) يف كتاب
يف كتاب أصو ّيل
ّ

دليل الفتوى إىل جانبها فيه((( .وقد ملح البحث َّ
أن بعض فقهاء (مدرسة) احل ّلة الفقه َّية-
ممن جاؤوا بعده  -قد تأثروه يف هذا الباب.

وإيامنًا من فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية َّ
بأن علم أصول الفقه يمثل (النظرية)،

وإن علم الفقه يمثل (التطبيق) ،مزجوا (النظرية) بـ (التطبيق) يف جمال االستنباط َّ
ّ
ألن

عملية املزج ،هي عملية االستنباط((( .وهذا (جتديد) حيسب هلم .وبعبارة أخرى :إنهَّم
(جتريدي) حمض ،لذا جتد ابن زهرة احلل ّبي
مل ينظروا إىل علم أصول الفقه بأنَّه علم
ّ
يف كتابه (الغنية) ضمن األبحاث األصول ّية بوصفها (مقدّ مة) لألبحاث الفقه َّيةّ ،
وإن

ابن إدريس احلليِّ ّ يف كتاب (الرسائر) استعرض قواعده األصول ّية يف بداية كل مبحث
فقهي(((.
ّ
((( ظّ :
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .154 /
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .22 /
((( َّ
مهدي ّ
عيل بور  /تاريخ علم األصول .136 /
(((
ّ
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خالصة واستنتاج

َّ 
احللبي يف كتابه (الغنية) يف دور النشوء،
إن التجديد يف هذه املرحلة مثله ابن زهرة
ّ

وابن إدريس احلليِّ ّ يف كتابه (الرسائر) يف دور التأسيس ،إلاّ َّ
أن استدالالت ابن إدريس

احللبيَّ ،
ألن ابن إدريس احلليِّ ّ تعامل مع (االستدالل)
أوسع من استدالالت ابن زهرة
ّ
بوصفه (أداة) من أدوات النقد .وهبذا يمكن للبحث :أن يفرس عدم تصنيفه كتا ًبا
اً
مستقل بـ (علم أصول الفقه)

بالتوسع يف (أصول
 إن ابن إدريس احلليِّ ّ تالىف أزمة ق ّلة األد ّلة  -يف االستدالل -
ّ

العقيل)؛ ألنَّه تبنى (نظرية اإلنكار) ،ألخبار اآلحاد ،ودافع عنها
املذهب) ،و(الدليل
ّ
الطويس.
كبريا من انتقاداته للشيخ
بشدّ ة ،وشاد عليها ً
ّ
شطرا ً
• الفرع (الثاين) :املرحلة (الثانية):

يف هذه املرحلة شهدت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية تطوير املامرسة الفقه َّية ،والسيام يف

تضمن
ميدان االستدالل عىل يد املح ِّقق احلليِّ ّ  ،والعلاّ مة احلليِّ ّ  .أ ّما املح ِّقق احلليِّ ّ  ،فقد ّ

كتابه (املعترب) املباحث الفقه َّية االستدالل ّية املهمة املوافقة ملذهب أهل البيت،((( 
مقترصا يف النقل عىلَ (( :م ِن ْاشتهر فضله)) ((( ،مور ًدا
نقل فيه أقوال فقهاء اإلمام َّية
ً

مقترصا يف ذلك عىل
كالمه جمتزئًا .وقد أشار إىل الكتب التي استقى منها ما ّدته الفقه َّية
ً
((ما بان فيه اجتهادهم ،وعرف فيه اهتاممهم ،وعليه اعتامدهم))((( وقد رمز لكل كتاب
استقى منه برمز خاص ،اً
الطويس و(ط = إشارة
فمثل( :ة = إشارة للنهاية) للشيخ
ّ

للمبسوط) له((( .ويبدو للبحث َّ
أن تلميذه ابن داود احل ّليِّ يف (كتاب الرجال) قد تأ ّثر
الشريازي /مقدّ مة كتاب (املعترب) للمح ّقق احل ّليّ .4 / 1 ،
((( نارص مكارم
ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب يف رشح املخترص.33 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب يف رشح املخترص.33 / 1 ،
((( املصدر نفسه.33 / 1 ،
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به يف هذا اجلانب من الناحية املنهج ّية((( ،ويف ّ
جل صفحات الكتاب ،إذ عرض املح ِّقق

(((
ً
مستدال بأد ّلة كثرية ومتنوعة،
موجزا
احلليِّ ّ (الفتوى) عرض إىل جنبها (الدليل)
ً
ّ
استدل باآليات
والسنّة ،واإلمجاع ،والعقل ،واالستصحاب)((( .فقد
هي (الكتابُ ،

أئمة أهل البيت صلوات اهلل
القرآنّية ،واألحاديث النبو ّية ،وما رواه األصحاب عن ّ

(((
حممد
عليهم أمجعني  ،وما رواه أتباع املذاهب اإلسالم ّية األخرى ،عن النبي األكرم َّ

َّ
ّ
العقيل :االستصحاب ،الرباءة واالحتياط((( .وبعض
إن كان مؤيدً ا لدليله((( .والدليل
القواعد األصول ّية ،نحو :تقديم اخلاص عىل العام((( ،وتقديم املق ّيد عىل املطلق(((،
وقاعدة دفع احلرج ((( ،والكثرة أمارة عىل الرجحان( .((1وقد عرض املباين الفقه َّية يف
الفقهي (املعترب) ،عمد إىل بيان
الفقهي؛ ومما يؤيد ذلك :إن املح ِّقق احلليِّ ّ يف كتابه
البحث
ّ
ّ

(املباين الفقه َّية) يف الفصل الثالث من فصول املقدّ مة ،وعنونه بـ (يف مستند األحكام)

(((1

ويمكن القول َّ
إن مقدّ مة (املعترب) مماثلة إىل حدّ ما ملقدّ مة (الرسائر) يف هذه الناحية(.((1
فأغلب الظن أنَّه تأثر بابن إدريس احلليِّ ّ  ،وسار عىل هنجه؛ ومما يؤيد ذلك :قوله(( :وإن

تأنيسا للمتف ّقه لعلم يكمله
كان علم األصول ّ
أحق به ،لكنّا أحببنا إيراده هنا ،ليكون ً
((( ظ :ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.30 / 1 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.37 – 35 / 1 ،
((( املصدر نفسه.28 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.106 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.40 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.462 ،455 ،207 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.57 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.107 / 1 ،

((( ظ :املصدر نفسه.42 / 1 ،
( ((1ظ :املصدر نفسه.57 / 1 ،
( ((1ظ :املصدر نفسه / 1 ،املقدّ مة.34 – 28 ،
( ((1ظ :ابن إدريس احلليّّ  /كتاب الرسائر.108 / 1 ،
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من هناك))((( .وإن كانت للمحقق احل ّليِّ مصنّفات مستق ّلة يف علم األصول ،ومن كتبه
األول فقد خصص
التي وصلت إلينا (معارج األصول) .وعىل هذا املنوال سار الشهيد َّ

الفقهي (ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة) ألصول
اإلشارة السادسة من مقدّ مة كتابه
ّ
االستنباط ،إذ قال(( :اإلشارة السادسة يف قول وجيز يف األصول))(((؛ ولتسليط الضوء

التطبيقي يعرض البحث النموذج اآليت:
عىل املامرسة االستدالل ّية يف اجلانب
ّ

ّ
استدل
يف كتاب (الطهارة) ،مبحث الطهارة (املائ ّية) ،مسألة (موجبات الوضوء):
َ
عىل َّ
اء
أن (البول ،والغائط ،والريح) يوجب الوضوء من القرآن بقوله تعاىل:
﴿...أ ْو َج َ
َأحدٌ منْكُم ِمن ا ْلغَائِ ِ
ّ
أئمة أهل البيت صلوات
ط،((( ﴾...
َ ِّ ْ َ
واستدل بام رواه األصحاب عن ّ
اهلل عليهم أمجعني ،بام رواه :زكريا بن آدم ،عن اإلمام الرضا(( :إنَّام ينقض الوضوء
ّ
واستدل بام رواه أتباع املذاهب اإلسالم ّية األخرى
ثالث :البول والغائط ،والريح)) (((.

حممد(( :لكن من بول ،أو غائط))((( ،وقوله(( :فال تنرصفن حتّى
عن النبي األكرم َّ
ّ
واستدل بـ (اإلمجاع)((( إلاّ َّ
أن (التجديد) يف ميدان
حيا))(((.
تسمع صوتًا ،أو تسمع ر ً
االستدالل ظلت خطوطه ملحوظة لدى املح ِّقق احلليِّ ّ يف كتابه (املعترب) أ ّما املامرسة
االستدالل ّية لدى العلاّ مة احلليِّ ّ فهي تعدّ نقطة حتول يف :ميدان (االستدالل) يف نشاط

(اإلمامي) بشكل عام ،ويف نشاط مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية بشكل خاص (((.
الفقه
ّ
ويظهر ذلك جل ًيا يف (املطوالت الفقه َّية) املتميزة عن سائر كتبه وهي( :تذكرة الفقهاء،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.33 / 1 ،
األول  /ذكرى الشيعة.44 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( النساء .43 /
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.178 / 1 ،
احلر
((( ّ

البيهقي.118 / 1 ،
البيهقي /سنن
(((
ّ
ّ
((( املصدر نفسه.117 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.106 / 1 ،
((( د .حممود البستاين  /مقدّ مة كتاب (منتهى املطلب).9 / 1 ،
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ومنتهى املطلب ،وخمتلف الشيعة)ّ .
مطولة ،من كتاب
وكل واحد منها دورة فقه ّية ّ

أجل الباحث احلديث عن( :املنتهى ،واملطلب)  -تالف ًيا
(الطهارة) إىل (الد ّيات) .وقد ّ
للتكرار– إىل مبحث (املقارنة)؛ ألنهَّام عمدة املقارنة ،كام أنهَّام عمدة االستداللّ .
فكل

مقارن استدال ّيل ،وليس ّ
كل استدال ّيل مقارنًا.
حتليل ومناقشة

يرى بعض الباحثني َّ
أن كتاب (املعترب) للمحقق احلليِّ ّ هو ثاين كتاب استدال ّيل
الطويس؛ َّ
ألن كتاب (الرسائر) البن إدريس احلليِّ ّ يقع
بعد كتاب (املبسوط) للشيخ
ّ
أن الباحث ال يميل إىل هذا الرأي؛ َّ
بني (الفتوى ،واالستدالل) (((ّ ،إال َّ
ألن كتاب

َّ
وألن عنرص (االستدالل) من
(الرسائر) أكثر كتب اإلمام َّية استدالل ّية حتّى زمانه(((،
عنارص (النقد) عند ابن إدريس احلليِّ ّ – حسب ما يرى البحث – َّ
فإن االستدالل مالزم

للفتوى عنده  -غال ًبا  -مثلام َّ
إن االستدالل مالزم للمقارنة.
خالصة واستنتاج:

َّ
إن التجديد يف هذه املرحلة مثله املح ِّقق احلليِّ ّ يف كتابه (املعترب) ،والعلاّ مة احلليِّ ّ
يف كتابه (التذكرة ،واملنتهى ،واملختلف) ،إلاّ َّ
أن استدالالت العلاّ مة احلليِّ ّ أوسع من

استدالالت املح ِّقق احلليِّ ّ  ،فهي متثل ذروة (التجديد) عند مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية.
• املطلب الثاين :النشاط يف ميدان املقارنة

َّ
األول((( يف هذا املجال يف كتابه( :اإلعالم فيام اتفقت
إن الشيخ املفيد هو الرائد َّ

(((
ثم جاء بعده الرشيف املرتىض يف كتابه (االنتصار يف
عليه اإلمام َّية من األحكام) ّ ،

اإلمامي .308 /
((( مرتىض جواد ا ُملدَ َّوح  /تاريخ الفقه
ّ
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .154 /
حممد حسني نصار  /جهود الشيخ املفيد الفقه ّية ومصادر استنباطه .138 /
((( د .صاحب َّ
((( ظ :املفيد  /اإلعالم فيام اتفقت عليه اإلمام ّية من األحكام .138 ،68 /
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انفرادات اإلمام َّية)((( أكثر شمولية وسعة .وملا كان األخري قد أوسع يف أطراف املسألة

(األوىل) يف جمال الفقه املقارن،
الواحدة مناقشة؛ لذا عدّ ه أستاذنا الدكتور الزاهد احللقة
َّ
األوىل هلذا النشاط ،وعدَّ كتاب
يف جمال الريادة ،وعدّ حماولة الشيخ املفيد اللبنات َّ

الطويس ،هو احللقة (الثانية) عندهم ،بعد كتاب (االنتصار)
(اخلالف) يف الفقه للشيخ
ّ

الطويس كتابه ملجموعة من املسائل
ألستاذه الرشيف املرتىض((( فقد خصص الشيخ
ّ
الفقه َّية السائدة يف عرصه وقد بدأ بكتاب (الطهارة) ،وانتهى بكتاب (الديات) عرض
فيه آراء الفقهاء والراجح منها .وقد قرن ذلك بالدليل مستوع ًبا كل اآلراء((( .وبعد
مر الفقه (املقارن) لدى
الشيخ
الطويس جاء دور فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية .وقد ّ
ّ

هذه املدرسة بمرحلتني مرحلة (موجزة) ،ومرحلة (موسعة) شاملة تعددت مستوياهتا؛
خاصا هبا.
ولبيان ذلك خصص البحث لكل مرحلة (فر ًعا) ً
األول :مرحلة اإلجياز
• الفرع َّ

تضمن كتاب (املعترب) للمح ّقق احلليِّ ّ – اً
فضل عن املباحث الفقه َّية االستدالل ّية –
ّ

آراء ونظريات فقهاء املذاهب اإلسالم ّية األخرى ،فجاء بصورة فقه (مقارن موجز)(((.

ومن اجلدير بالذكر َّ
إن املعترب مع إجيازه يف املقارنة ،إلاّ أنَّه أظهر مدى عمق الفكر

تطبيقي؛ لبيان
األصو ّيل يف الفقه املقارن (((؛ ولتوكيد ذلك وقف الباحث عىل نموذج
ّ

(املقارنة) لدى املح ِّقق احلليِّ ّ من كتاب (املعترب) ،كتاب (الزكاة) ،مبحث (من جيب
عليه) ،مسألة (وجوب الزكاة يف مال – النقدين – الصبي واملجنون)؛ ولكي حي ّقق
الوصول إىل الغاية املنشودة من املقارنة ،وهي الفصل بني آراء املجتهدين بتقديم أمثلها،
اإلمامي .296 /
((( مرتىض جواد ا ُملدَ َّوح  /تاريخ الفقه
ّ

الطويس يف كتابه اخلالف (بحث) .212 /
((( د .عبد األمري زاهد  /منهج الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه .212 /
الشريازي  /مقدمة كتاب (املعترب) للمح ّقق احل ّليّ .4 / 1 ،
((( نارص مكارم
ّ
(تقريرا ألبحاث أستاذه :الس ّيد ّ
عيل السيستاين.16/)
منريالقطيفي/الرافد يف علم األصول
(((
ً
ّ
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وأقرهبا إىل الدليل ّية((( ،وبلوغ فوائدها ،املتمثلة بـ إشاعة الروح الرياض ّية بني الباحثني
اإلسالمي من أيرس
وتقريب ش ّقة اخلالف بني املسلمني ،وحماولة البلوغ إىل واقع الفقه
ّ

األول ،وقدم أدلة اإلمام َّية يف
طرقه وأسلمها ((( ،فقد سلك أربعة حماور ،ذكر اآلراء يف َّ
الثاين ،وأد ّلة غريهم يف الثالث ،وناقش أد ّلة الطرف اآلخر وردها يف الرابع.
ِ
اآلراء :ذكر َّ
أن الفقهاء يف هذه املسألة انقسموا عىل رأيني،
األولِ :ذك ُْر
 -املحور َّ

(األول) ،فريى أصحابه عدم وجوب الزكاة يف مال الصبي واملجنون وهم
أ ّما الرأي
َّ
اإلمام َّية ((( ،وأبو حنيفة (ت150/هـ)((( .وأ ّما الرأي (الثاين) ،فريى أصحابه وجوب

الشافعي (ت204/ه��ـ)((( ،وأمحد بن حنبل
الزكاة يف مال الصبي واملجنون ،وهم
ّ
(ت241/ه��ـ)(((ّ ،إال أنَّه مل يذكر رأي مالك بن أنس (ت179/هـ) ،ومالك قائل بـ

(الوجوب)((( ،يضم إىل أصحاب الرأي (الثاين).

(األول) :استدل املح ِّقق
 املحور الثاين :أدلة القائلني بعدم الوجوب :الدليلَّ

حممد ،هي ((رفع
برواية رواها أتباع املذاهب اإلسالم ّية األخرى ،عن النبي األكرم َّ
القلم عن الصبي حتّى يبلغ ،وعن املجنون حتّى يفيق)) ((( ،أي َّ
إن البلوغ ،والعقل

العبادي ،وهنا هو الزكاة يف مال النقدين ،والبلوغ
رشطان من رشوط التكليف بالعمل
ّ
غري متوفر يف مال الصبي ،والعقل غري متوفر يف املجنون ،وعليه ال وجه للوجوب

بتخ ّلف رشوطه.

تقي احلكيم  /األصول العامة للفقه املقارن .42 /
حممد ّ
((( َّ
((( املصدر نفسه.10 /
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.486 / 2 ،
احلنفي /بديع الصنائع.4 / 2 ،
الكاساين
(((
ّ
ّ
الشافعي /األم.36 / 2 ،
(((
ّ
((( ابن تيمية  /جمموع الفتاوي.18 / 25 ،
((( مالك /املدونة الكربى.249 / 1 ،
البيهقي /السنن الكربى.235 / 4 ،
(((
ّ
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ّ
أئمة أهل البيت صلوات
والدليل (الثاين):
استدل برواية رواها األصحاب ،عن ّ

اهلل عليهم أمجعني ،هي :رواية زرارة عن اإلمام الصادق(( :ليس يف مال اليتيم

زكاة)) (((.

والدليل (الثالث) َّ
إن أوامر الزكاة ال تتناول (الصبي واملجنون) ،فال جتب يف

أمواهلام.

والدليل (الرابع)َّ :
إن الزكاة عبادة ،يفتقر أداؤها إىل النية ،فال جتب عىل من تعذر

أن الزكاة ال جتب عليهم ،كام َّ
عليه ،أي َّ
واحلج وغريمها من العبادات األخرى
أن الصالة
ّ

ال جتب عليهم.

والدليل (اخلامس) إمجاع اإلمام َّية (((.

حممد:
 املحور الثالث :أد ّلة القائلني بـ (الوجوب) :الدليل َّ(األول) :قول النبي َّ

((أال من ويل يتيماً  ،له مال ،فليتجر فيه ،وال يرتكه حتّى تأكله الصدقة))((( ،والدليل

(الثاين) :من وجب العرش يف زرعه ،وجب ربع العرش يف ماله ،والدليل (الثالث)َّ :
إن
الطفل جتب يف ماله نفقة األقارب ،وقيم املتلفات والزكاة كذلك(((.

(األول) فجوابه:
 املحور الثالث :مناقشة أد ّلة املخالفني وردها :أ ّما الدليلَّ

الطعن يف الرواية ،فقد حكى بعض األصحاب هَّأنا موقوفة عىل عمر ،ومع االحتامل

حجة(((؛ َّ
ألن ما تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل.
ال تكون ّ
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.175 / 6 ،
احلر
((( ّ
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.486 / 2 ،
((( الرتمذي  /سنن الرتمذي.225 / 4 ،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.486 / 2 ،
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.486 / 2 ،
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وأ ّما الدليل (الثاين) فجوابهَّ :
إن ربع العرش قياس عىل العرش ،وهو قياس من غري

مرة وال تأكله الزكاة ،بخالف العني.
(جامع) والعرش جيب يف الزرع ّ

وأ ّما الدليل (الثالث) فجوابه :إن قيم املتلفات ترتتب عىل اإلتالف ،ال عىل القصد.

ّ
وإن نفقة األقارب تفتقر إىل النية بخالف الزكاة (((.

وبعد (املعترب) للمحقق احلليِّ ّ نلمس املقارنة املوجزة يف مصنّفات تالميذ نجل
العلاّ مة احلليِّ ّ  ،فخر املح ِّققني (ت771/هـ)((( فهي موجودة يف أغلب الفروع الفقه َّية
األول (ت786/هـ)((( ،وبعده جاء (كنز العرفان)
لكتاب (القواعد والفوائد) للشهيد َّ

للسيوري (ت826/هـ) دورة فقه ّية متكاملة ،عرض فيه آراء الفقهاء يف تفسريه آليات
ّ
األحكام ،مرتّبة عىل األبواب الفقه َّية؛ بد ًءا من (الطهارة) وإنتهاء بـ (الديات)(((.
حتليل ومناقشة

َّ
إن الفقه (املقارن) خيلقه (التنافس الفكري) إذا ما وجد االستقرار(السيايس)

وانعدم (الضغط والتضييق) ،وانفتحت آفاق احلرية (الفكر ّية)((( من جهة ومارس

املذهبي – أي :مارسوا الدعوة إىل مذهبهم – من جهة أخرى.
الفقهاء عمليات الغزو
ّ
(التوسع والتعمق) يف فقه وأصول
وملا كانت الدعوة إىل املذهب تتط ّلب من الفقهاء
ّ
املذاهب اإلسالم ّية من جهة أخرى؛ لذا جتد نشا ًطا ملحو ًظا يف بحوث الفقه املقارن

لـ :مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،بدأ عىل يد املح ِّقق احلليِّ ّ ؛ ألنَّه مارس تلك الدعوة((( –
((( املح ِّقق احل ّليّ  /املعترب.486 / 2 ،
((( استثنى البحث هنا مصنّفات ّ
العالمة احل ّليّ ؛ ألنهَّا متثل مرحلة (التوسع والشمول) ،كام سيأيت.

اإلسالمي .389 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
للسيوري.34 / 1 ،
القايض  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان)
حممد ّ
ّ
((( َّ
(تقريرا ألبحاث أستاذه :الس ّيد ّ
عيل
منريالقطيفي/الرافد يف علم األصول
السيستاين.16/)
(((
ّ
ً
ّ
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .77 /
((( َّ
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والعلاّ مة احلليِّ ّ بعده؛ َّ
السيايس املرتبك ،يف النصف
اإلمامي مل يتأثر بالوضع
ألن الفقه
ّ
ّ
اهلجري – أي بعد سقوط بغداد ،سنة (656هـ) ،عرص املح ِّقق
الثاين من القرن السابع
ّ
احلليِّ ّ – ألنَّه منفصل عن احلاكم متا ًما ،ومغضوب عليه منه ،يف كثري من األحايني
من جهة ،وألنه يمتلك عوامل النمو والتجديد (داخل ًّيا ،وخارج ًّيا) .أ ّما العوامل
(الداخل ّية) فيمثلها (االجتهاد) ،وأ ّما العوامل (اخلارج ّية) فتمثلها (العالقة) بني فقهاء
أئمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني ،يف
اإلمام َّية وأتباعهم من القائلني بإمامة ّ

الوقت الذي تأثر فقه املذاهب اإلسالم ّية ُ
السيايس املرتبك؛ ألنَّه فقه
األخر بالوضع
ّ
األول ومن جاء
مرتبط باحلاكم((( .وقد الحظ البحث (املقارنة) يف مصنّفات الشهيد َّ

األول ومن جاء بعده(((؛ َّ
بعده ،ال َّ
ألن (القواعد
أن املقارنة مل تلحظ يف مصنّفات الشهيد َّ
َّ
وألن السيوري تلميذ
األول أغلب فروعه الفقه َّية مقارنة من جهة،
والفوائد) للشهيد َّ

ّ
ومتأخر عنه قد أحتفنا بـ (الكنز) ،وهو دورة فقهية مقارنة .نعم ،يمكن
األول
الشهيد َّ

للسيوري ،هو آخر حمطة من حمطات الفقه املقارن يف مدرسة
القول :إن (كنز العرفان)
ّ
اإلمامي بشكل عام .وربام مرد ذلك إىل أن مدرسة
(احل ّلة) الفقه َّية بشكل خاص والفكر
ّ

(احل ّلة) الفقه َّية أخذت  -بعد ذلك  -أخذت تعيش ذروة (الضعف) ،وتقرتب من دور

(األفول) من جهة وبسبب ظهور احلركة (اإلخبار ّية)  -بعد ذلك  -فانتقلت احلرب
(الفكر ّية) من اخلارج إىل الداخل بني األخبار ّيني واألصول ّيني(((.

حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .77 /
((( َّ
(تقريرا ألبحاث أستاذه الس ّيد ّ
عيل
القطيفي /الرافد يف علم األص��ول
((( ظ :منري عدنان
ً
ّ
السيستاين.17 /)
ّ
الشيعي  ،238 /وما بعدها.
اإلمامي
السنّة يف الفكر
ّ
ّ
((( ظ :حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
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خالصة واستنتاج

َّ 
إن مرحلة اإلجياز يف ميدان املقارنة – يف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية – مث ّلها كتاب

(املعترب) للمحقق احلليِّ ّ  ،الذي ح ّقق أوجه التقريب بني املذاهب اإلسالم ّية من جهة،
بني قوة دليله ،وضعف دليل الطرف اآلخر؛
وبرز املذهب
اإلمامي من جهة أخرى؛ ألنَّه ِّ
ّ

ألنَّه مل يصمد أمام النقد واالعرتاض.

َّ 
حضورا يف مصنّفات
استمرت ،فقد سجلت
ً
إن مرحلة اإلجياز يف ميدان املقارنة ّ

والسيوري احلليِّ ّ  .نعم ،يمكن القولَّ :
للسيوري
إن (كنز العرفان)
األول،
ّ
ّ
الشهيد َّ
احلليِّ ّ آخر حمطة من حمطات (املقارنة)  -املوجزة  -يف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،إلاّ هَّأنا

اإلمامي إىل يومنا هذا (((.
استمرت يف الفقه
ّ
ّ

اإلماميَّ ،
َّ 
وإن املقارنة عنرص
إن عرص املح ِّقق احلليِّ ّ مثل بداية الدعوة إىل املذهب
ّ

مهم من عنارص تلك الدعوة ،ووجودها د َّلل عىل احلرية الفكر ّية ،التي متتع هبا الفكر
اإلمامي ،وعدم تأثره باألوضاع السياس ّية؛ ألنَّه غري مرتبط بحاكمها.
ّ
َّ 
إن مصنّفات الفقه (املقارن) يف مرحلة اإلجياز ،هي:

 املعترب يف رشح املخترص  /للمح ّقق احلليِّ ّ (ت676/هـ).
األول (ت786/هـ).
 القواعد والفوائد  /للشهيد َّ

للسيوري احلليِّ ّ (ت826/هـ).
 كنز العرفان يف فقه القرآن /
ّ
• الفرع الثاين :مرحلة الشمول والتوسع

َّ
إن هذه املرحلة جاءت امتدا ًدا ملرحلة (اإلجياز) ،أي هَّأنا وقعت يف طوهلا ال يف

عرضها .وقد اتسمت املقارنة يف هذه املرحلة بـ (الشمول ،والتوسع) فقد ظهرت
حممد حسني نصار  /املقارنة والفقه املقارن .39 – 29 /
((( ظ :د .صاحب َّ
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املقارنة يف موسوعات فقه ّية ضخمة م ّثلت الفقه كله؛ َّ
ألن تلك املوسوعات عبارة عن
دورات فقه ّية متكاملة بدأت بـ (الطهارة) ،وانتهت بـ (الديات) .وهذا األمر وإن كان

(تأصيل) يف ميدان املقارنة ،إلاّ َّ
اً
أن هذا التأصيل صاحبه (جتديد) بمستوى املقارنة،

فهي– قبل العلاّ مة – كانت ال تتعدى مستوى (خارج املذهب) .أ ّما العلاّ مة احلليِّ ّ
مرة يف تاريخ
فقد تن ّبه إىل مستوى جديد يف املقارنة ،هو( :داخل املذهب) – وألول ّ
اإلمام َّية– وهذا تأصيل من جانب وجتديد من جانب آخر .وقد رشع البحث بالوقوف
عىل هذين املستويني فتناول كل واحد منهام عىل انفراد ،وبإجياز واختصار
األول :املقارنة خارج املذهب
املستوى َّ

ّ
مثل هذه املقارنة كتابان للعلاّ مة احلليِّ ّ مها (تذكرة الفقهاء) ،و(منتهى املطلب)
بقوة؛
استثمر فيهام العلاّ مة احلليِّ ّ احلرية الفكر ّية املتاحة يف عرصه((( ،وولج يف هذا الباب ّ

(((

اإلمامي التي بدأها املح ِّقق احلليِّ ّ  ،وحتقيق هدف املقارنة
إلكامل الدعوة إىل املذهب
ّ

((تثبيت وجهة النظر الصائبة يف تصور املذهب))((( .فجاء كتابه املوسوم( :منتهى
الفقهي
(دستورا) يف النشاط
املطلب يف حتقيق املذهب) ،كام أراد له مؤ ّلفه أن يكون
ّ
ً
دستورا
يف ميدان املقارنة خارج املذهب؛ ومما يؤيد ذلك قوله(( :أحببنا أن نكتب
ً

منهجا للمقارنة بني آراء
يف هذا الفن))((( أي :املقارنة (خارج املذهب) .فقد رسم
ً
املذاهب اإلسالم ّية بمختلف توجهاهتا ،ذكر فيه اخلالف الواقع بني :اإلمام َّية ،ومذهب

حجة ّ
لكل فريق عىل
املخالفني – املشهورين – وحرص عىل ذكر ما يمكن أن يكون ّ
وجه التحقيق .وعبرّ عنه العلاّ مة احلليِّ ّ بأنَّه أنفع من غريه؛ للسبب اآلنف الذكر؛ وألنَّه

اإلسالمي  /مقدمة كتاب املختلف ّ
للعالمة احل ّليّ .4 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
(تقريرا ألبحاث أستاذه الس ّيد ّ
عيل
القطيفي/الرافد يف علم األصول
((( منري
السيستاين.16/)
ّ
ً
ّ
((( د .حممود البستاين  /مقدّ مة كتاب (املنتهى) ّ
للعالمة احل ّليّ .4 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.4 / 1 ،

االجتهادي
الف�صل الثاين//املبحث الثاين :ميادين ن�شاط الفقه
ّ

181

اشتمل عىل املسائل (األصل ّية والفرع ّية) عىل وجه االختصار((( .وهو كتاب فريد يف

بابه متيز بمنهج مقارن قام عىل خطوات مرتابطة ،يمكن للبحث أن جيملها باخلطوات
(األوىل)( :عرض األقوال) :ويف هذه اخلطوة يعرض وجهة نظره اً
أول،
اآلتية :اخلطوة
َّ

ووجهة نظر فقهاء اإلمام َّية ثان ًيا ،ووجهة نظر فقهاء املذاهب اإلسالم ّية األخرى
ثال ًثا((( ،واخلطوة (الثانية) عرض األدلة ،ويكون العرض فيها تب ًعا لعرض األقوال يف

األوىل ((( أي :يبدأ بعرض أدلته الشخص ّية ،وعند عرضها يفرتض – أحيانًا –
اخلطوة َّ
ثم يرد عىل اإلشكال الوارد يف االفرتاض
إمكانية اإلشكال عليها من قبل اآلخرينّ ،
ثم خيتم بأد ّلة املخالفني ،وبعد عرضها يتو ّىل الر ّد عليها((( ،وعنارص االستدالل لدى
ّ

(((

والسنّة ،واإلمجاع ،والعقل)(((،
العالّمة احلليِّ ّ متعدّ دة ومتنوعة فقد استدل بـ (الكتاب ُ
والشهرة (الفتوائ ّية ،والروائ ّية)((( ،والسرية (الرشع ّية والعقالئ ّية)((( ،والظواهر اللفظ ّية
السندي بقبول الرواية ،أو عدم
من :عموم وإطالق ،وخصوص وتقييد((( ،واملعيار
ّ
قبوهلا( ،((1ويف مقام االستناد بالرواية رفض العمل بالضعيفة منهاّ ،إال أنَّه استثنى موارد
مع ّينة ،هي( :عمل األصحاب ،تصحيح األصحاب ،مناسبة املذهب ،إلزام اخلصم،
واجلمع أوىل من الطرح)(.((1

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.4 / 1 ،
((( د .حممود البستاين  /مقدمة كتاب (املنتهى) ّ
للعالمة احل ّليّ .11 / 1 ،
((( املصدر نفسه.14 / 1 ،
((( املصدر نفسه.21 / 1 ،
((( املصدر نفسه.23 / 1 ،
((( املصدر نفسه.24 / 1 ،
((( املصدر نفسه.33 / 1 ،
((( املصدر نفسه.39 / 1 ،
((( املصدر نفسه.63 -62 / 1 ،
( ((1املصدر نفسه.63 / 1 ،
( ((1املصدر نفسه.68 -64 / 1 ،
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حتليل ومناقشة

َّ
فقيها عمال ًقا قد انفرد بني
إن من يقف عىل كتاب (املنتهى) للعلاّ مة احلليِّ ّ يواجه ً
(طور) املامرسة الفقه َّية ،و(جدَّ َدها) عىل املستويات مجي ًعا،
السابقني عليه ،بكونه قد َّ

الفقهي املقارن ،واملدهش
والسيام املقارنة (خارج املذهب) يف املنتهى ،فقد سلك املنهج
ّ

يف منهج هذا الكتاب إنَّه تتبع آراء الفقهاء وناقشها ور َّد عليها ،وأبدى وجهة نظر جديدة
حياهلا ،فكانت (السعة ،التنوع ،العمق ،واجلدَّ ة) طوابع علم ّية بارزة له يف هذا الكتاب،
مل يكد لسواه أن يتوافر عليها بنفس احلجم الذي ُل ِ
وحظ عند العلاّ مة احلليِّ ّ  .وهبذا يكاد
العلاّ مة احلليِّ ّ أن ينفرد يف هذا الكتاب – مع آخرين ال يتجاوزون عدد األصابع – يف
عصور تاريخ الفقه
اإلمامي(((؛ ومما يؤيد ذلك قوله عنه(( :مل يعمل مثله ،ذكرنا فيه مجيع
ّ
ورجحنا ما نعتقده ،بعد إبطال حجج من خالفنا فيه))(((.
مذاهب املسلمني يف الفقهَّ ،

الفقهي ،وإن كان قد حفل بأسامء
بحق من أبرز األسامء التي أفرزهتا عصور التاريخ
فهو ّ
ّ
كثرية من املتميزينَّ ،
فإن هناك – يف صعيد املتميزين أنفسهم – أسامء متفوقة معدودة

الفقهي ،والسيام املقارن منه – خارج
فرضت فاعليتها بنحو متفرد يف ميدان النشاط
ّ
املذهب – إذ جييء العلاّ مة احلليِّ ّ يف مقدّ مة األسامء املشار إليها((( .وفيام يتع ّلق بمستوى

توهم بعض العلامء حني عدّ وه من
املقارنة الذي تناوله العلاّ مة احلليِّ ّ يف املنتهى ،فقد ّ
نوع املقارن – داخل املذهب – كالدكتور الفضيل إذ قال(( :منتهى املطلب يف حتقيق
املذهب ذكر فيه خالف علامئنا خاصة ومستند كل قائل ،مع الرتجيح ملا صار إليه))

(((

أيضا((( .أ ّما ما ذهب إليه الفضيل فيمكن محله عىل أنَّه اعتمد
وهبذا قال الشيخ ا ُملدَ َّوح ً
((( د .حممود البستاين  /مقدّ مة كتاب (املنتهى) ّ
للعالمة احل ّليّ .77 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال .45 /
((( د .حممود البستاين  /مقدّ مة كتاب (املنتهى) ّ
للعالمة احل ّليّ .78/1 ،
اإلسالمي .364 /
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
اإلمامي .315 /
((( مرتىض جواد ا ُملدَ َّوح  /تاريخ الفقه
ّ
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عىل ما نقل عن (املنتهى) دون الرجوع إليه .وقد نجد له العذر؛ َّ
ألن كتاب (املنتهى) –

املدوح فال عذر له؛ َّ
ألن كتاب (املنتهى) قد
آنذاك – مل يكن قد خرج إىل النور بعد .أ ّما َّ
ظهر إىل النور بطبعة جديدة حم ّققة ،ونرشت يف بلده – إيران – ال بلد آخر ،اً
فضل عن أنَّه
(نصها) من دون تنصيص ،أو حتّى اإلشارة إىل الدكتور
نقل عبارة الدكتور الفضيل بـ ّ

الفضيل ،مع العلم َّ
أن العلاّ مة احلليِّ ّ يف مقدّ مة (املنتهى) ،قد أفصح رصاحة عن مستوى
املقارنة املتبع و َبينَّ َ أنَّه خارج املذهب(((.
خالصة واستنتاج

 إن املرحلة (الثانية) :مرحلة (الشمول ،والتوسع) مث ّلها العلاّ مة احلليِّ ّ  ،فهو
الفقهي يف
اإلمامي ظهر النشاط
مرة يف تاريخ الفقه
الرائد هلا ،واملجدد فيهاّ .
ّ
ّ
فألول ّ
اً
متناول الفقه كله من (الطهارة) إىل (الد ّيات) يف دورة فقه ّية كاملة يف
ميدان املقارنة

(دستورا) يف الفقه املقارن
بحق –
موسوعات فقه ّية ضخمة؛ ولذا يعد (املنتهى) – ّ
ً
(خارج املذهب).

َّ 
إن املقارنة يف ميداهنا املوسع  -خارج املذهب  -ولدت يف عرص العلاّ مة احلليِّ ّ
وعىل يده ،وانتهت بانتهاء عرصه ،فلم تلحظ إلاّ يف مصنّفات العلاّ مة احلليِّ ّ .
َّ 
إن مصنّفات الفقه (املقارن) املوسع  -خارج املذهب  -هي:
 تذكرة الفقهاء  /للعلاّ مة احلليّ ّ.
 منتهى املطلب يف حتقيق املذهب  /للعلاّ مة احلليِّ ّ .
املستوى الثاين :املقارنة داخل املذهب

َّ
اإلمامي َ ( -أ َّص َل) للفقه املقارن-
مرة يف تاريخ الفقه
إن العلاّ مة احلليِّ ّ ّ -
ّ
وألول ّ

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.4 / 1 ،
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مطولة كاملة
داخل املذهب  -يف مرحلة التوسع والشمول ،فقد قدم لنا دورة فقه ّية ّ
من (الطهارة) إىل (الد ّيات)((( ،يف موسوعته املوسومة بـ (خمتلف الشيعة يف أحكام

(((
خاصة؛ ومما يؤيد
يتعرض فيه ّإال للمسائل اخلالف ّية بني علامء اإلمام َّية ّ
الرشيعة)  .مل ّ

وحجة ّ
كل شخص ،والرتجيح ملا نصري
خاصة
ّ
ذلك قوله(( :ذكرنا فيه خالف علامئنا ّ

(دستورا) للمسائل اخلالف ّية
إليه))((( .وقد جاء املختلف كام أراد له مؤ ّلفه أن يكون
ً
((إن ملا وقفت عىل كتب أصحابنا املتقدّ مني
لعلامء اإلمام َّية؛ ومما يؤ ّيد ذلك قوله :يَّ
رضوان اهلل عليهم ومقاالت علامئنا السابقني يف علم الفقه ،وجدت بينهم خال ًفا يف
مسائل كثرية متعددة ،ومطالب عظيمة متعددة ،فأحببت إيراد تلك املسائل يف دستور

حيتوي عىل ما وصل إلينا من اختالفهم يف األحكام الرشع ّية ،واملسائل الفقه َّية دون

(أو ًال) وعرض
ما اتفقوا عليه))((( ،وكان منهجه قائامً عىل حتديد مسائل اخلالف ّ
حصله بالتفكري وأثبته (ثان ًيا) وحماكمة األد ّلة (ثال ًثا)،
دليلها إن وجد وإن مل يعثر عليه َّ
واإلنصاف يف التحكيم (راب ًعا)؛ ومما يؤ ّيد ذلك قوله(( :اقترصنا يف هذا الكتاب عىل

ثم إن عثرنا يف كل مسألة عىل دليل صاحبها نقلناه،
املسائل التي وقع فيها الشقاقّ ،
ثم حكمنا بينهم عىل طريقة اإلنصاف ،متجنبي البغي
وإلاّ أحصيناه بالتفكر وأثبتناهّ ،

واإلعتساف))((( .وما هذا إلاّ تأصيل فريد يف بابه ،وقصب سبق حيتسب للعلاّمة احل ّليِّ ؛

َّ
ألن الباحث بعد الدراسة والتتبع  -يف ميدان املقارنة  -مل جيد مقارنة داخل املذهب

لسوى العلاّ مة ومما يؤ ّيد ذلك قوله(( :وهذا الكتاب :مل يسبقنا إليه أحد ممن تقدّ منا من

اإلسالمي  /مقدّ مة كتاب (املختلف) ّ
للعالمة احل ّليّ .3 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
((( ظّ :
اإلسالمي  /ط ،3مؤسسة النرش
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة ،تح :مؤسسة النرش
ّ
اإلسالمي  /قم1417 ،هـ.
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال .45 /
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة / 1 ،املقدّ مة.173 ،
((( املصدر نفسه / 1 ،املقدّ مة.173 ،
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العلامء ،والهنج طريق األد ّلة فيه من تقدم من الفضالء))((( .ومتيز (املختلف) بميزات
عدّ ة( ،أحدها) إنَّه دورة فقه ّية كاملة ،وصلت إلينا؛ َّ
ألن أكثر كتب العلاّ مة احلليِّ ّ -
املطوالت منها  -مل تصل إلينا كاملة.
والسيام ّ
و(الثاين) :احتوائه عىل فتاوى :ابن اجلنيد ،وابن أيب عقيل العامين ،مع أد ّلتها،

جل وجودها يف املختلف فقطّ ،
وهذه الفتاوى منحرص ّ
وكل من ذكر آراءمها  -بعد

األول
إنم نقلها من املختلف .و(الثالث) :احتوائه عىل فتاوى الصدوق َّ
العلاّ مة احلليِّ ّ  -اّ
أيضا.
القم ّي ،وفتاوى الصدوق منحرص وجودها يف املختلف ً
عيل بن بابويه ّ
 -األب ّ -

و(الرابع) :احتوائه عىل بعض فتاوى علامء اإلمام َّية املتقدّ مني سوى ابن اجلنيد ،وابن أيب

األول منحرص وجودها يف املختلف(((.
عقيل
العامين ،والصدوق َّ
ّ
حتليل ومناقشة

َّ
إن الفقه املقارن  -داخل املذهب  -يف مرحلة التوسع والشمول ولد يف عرص العلاّ مة

احلليِّ ّ  ،وعىل يده ،وانتهى بانتهاء عرصه ،فال يشء يذكر هلذا املستوى من املقارنة بعد
العلاّ مة احلليِّ ّ  ،يف الوقت الذي استمر فيه مستوى املقارنة  -خارج املذهب  -يف مرحلة

(اإلجياز) بعد عرص العلاّ مة احلليِّ ّ عىل يد تالميذه ،سواء أكانوا بواسطة أم باملبارش ،وقد
استمر إىل يومنا هذا .وهبذا املستوى اجلديد من املقارنة الذي أصلته مدرسة (احل ّلة)
الفقهي لفقهاء اإلمام َّية املتقدمني يف
الفقه َّية ،واقرتن باسم العلاّ مة احلليِّ ّ ُح ِف َظ الرتاث
ّ
الفقهي لـ :ابن اجلنيد ،وابن أيب عقيل
بحق  -أرشيف حفظ اإلرث
املختلف ،فهو ّ -
ّ

األول ،وغريهم.
العامين ،والصدوق َّ
ّ

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة / 1 ،املقدّ مة.174 ،
اإلسالمي  /مقدّ مة (املختلف) ّ
للعالمة احل ّليّ .160 / 1 ،
((( مؤسسة النرش
ّ
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خالصة واستنتاج

َّ 
إن الفقه املقارن  -داخل املذهب  -أصلته مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،واقرتن هذا

التأصيل باسم العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وهذا التأصيل (جتديد) يف املنهج املقارن؛ َّ
ألن تطوير
املنهج من خارج املذهب إىل داخل املذهب جتديد فيه.

َّ 
إن الفقه املقارن  -داخل املذهب  -مل يعرف إلاّ يف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،ومن

العلاّ مة احلليِّ ّ  ،ال من أحد سواه.

َّ 
إن مصنّفات العلاّ مة احلليِّ ّ  -داخل املذهب  -مصنّف واحد ،هو:
 -خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة  /للعلاّ مة احلليِّ ّ .

َّ 
البغدادي،
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية أعادت إىل الساحة الفقه َّية ابن اجلنيد
ّ

وآرائه الفقه َّية ،وهذا يدعو إىل إعادة النظر يف األسباب التي كمنت وراء إقصائه من
الساحة الفقه َّية من قبل مدرسة (بغداد) الفقه َّية.
• املطلب الثالث النشاط يف ميادين أخرى
األول :النشاط يف ميدان التقنني
• الفرع َّ

اإلمامي ،أبدعته مدرسة (احل ّلة
َض ْب ُط الفقه بـ (قواعد كل ّية) نمط جديد يف الفقه
ّ

تسمى
الفقه َّية ،فهي التي صاغت الفقه بمبادئ عا ّمة ،وحررت مسائله بقواعد كل ّية ّ

اإلمامي – هو
وأول من ش ّيد رصح هذا النمط اجلديد – يف الفقه
(القواعد الفقه َّية)ّ ،
ّ
العلاّ مة احلليِّ ّ  ،يف كتابه املوسوم (قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحل��رام) ،وهو

وإن كان ال يشمل القواعد الفقه َّية ك ّلها ،إلاّ أنَّه ّ
خط هذا الطريق((( .والقواعد :مجع
اإلمامي  ،199 /د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
((( جعفر السبحاين  /أدوار الفقه
ّ
اإلسالمي  ،370/منذر احلكيم  /مراحل تطور االجتهاد ،القسم الثاين (بحث) .158 /
ّ
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كالكيل جلزئياته،
كيل يبنى عليه غريه ويستفاد حكم غريه منه ،فهي
ّ
قاعدة ،وهي(( :أمر ّ
(((
ونظرا ألمهية (قواعد) العلاّمة احل ّليِّ  ،فقد ّ
توىل رشحه غري واحد
واألصل لفروعه)) ؛ ً

من تالمذتهّ .
حممد بن احلسن
ولعل أقدمهم وأوالهم بالذكر فخر املح ِّققني :أبو طالبَّ ،
شم َر لرشح إشكاالت القواعد،
(ت771/ه��ـ)  -ابن العلاّ مة احلليِّ ّ  -فهو ّأول من َّ
(((
سمى رشحه( :إيضاح الفوائد يف رشح
فكأنَّه أوضح الطريق ملن تأخر عنه  ،وقد ّ
األعرجي – ابن أخت ّ
العالمة املعارص
إشكاالت القواعد) ((( ورشحه :عميد الدين
ّ

(((
حممد بن ّ
احلسيني (ت754/هـ) يف
عيل األعرج
ّ
لفخر املح ِّققني  -عبد املطلب بن َّ

(((
كتابه املوسوم (كنز الفوائد يف ّ
ثم أعقبه رشح آخر ألخيه:
حل مشكالت القواعد) ّ .

(حي يف740/هـ)(((.
عيل األعرج
ضياء الدين
احلسيني ّ
ّ
األعرجي ،عبد اهلل بن َّ
ّ
حممد بن ّ

العاميل (ت786/هـ) تلميذ فخر
حممد بن مك ّّي
وتبع العلاّ م َة احلليِّ ّ الشهيدُ َّ
األو ُلَّ ،
ّ
ف
املح ِّققني ،يف حترير قواعد الفقه ،فأ ّلف كتابه النفيس (القواعد والفوائد)(((َ ،و َر ْص ُ
(الفوائد) إىل جنب (القواعد) – عدا التنبيهات والفروع – يف التصنيف
الفقهي ،تعدّ
ّ

((( فخر املح ِّققني  /إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد.8 / 1 ،
املوسوي ،وآخرون /مقدّ مة كتاب (إيضاح الفوائد) لفخر املح ِّققني/1،
((( حسني جالل الدين
ّ
املقدّ مة ،ط.
((( ظ :فخر املح ِّققني  /إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد  /ط / 1قم1430 ،هـ.
((( دّ .
حجي ،وآخ��رون  /ملخصات الرسائل اجلامع ّية يف كلية الفقه (-2006
عيل خضري
ّ
2008م) .155 /
املوسوي،
اإلمامي  ،195 -194 /حسني جالل الدين
((( جعفر السبحاين  /أدوار الفقه
ّ
ّ
وآخرون /مقدّ مة كتاب (إيضاح الفوائد) لفخر املح ِّققني /1،املقدمة ،ط.
((( املصدر نفسه .195 /
األول  /القواعد والفوائد ،تح :د .عبد اهلادي احلكيم /منشورات مكتبة املفيد،
((( ظ :الشهيد َّ
اإلمامي ،199/منذر احلكيم/مراحل تطور
د .ط /قم ،د .ت ،جعفر السبحاين/أدوار الفقه
ّ
االجتهاد ،القسم الثاين (بحث).160/
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السيوري:
األول ،فهو ّأول من صنّف يف هذا املضامر ((( .وقد عمد
ّ
سابقة للشهيد َّ
األول
مجال الدين ،املقداد بن عبد اهلل (ت826/هـ) إىل اختصار قواعد شيخه الشهيد َّ

األوىل(((،
املرة َّ
وتلخيصها ،وسمى التلخيص( :جامع الفوائد يف تلخيص القواعد) يف ّ

املرة الثانية،
ثم قام برتتيبها وهتذيبها بال زيادة  -غري ما رسمه يف مسألة القسمة منه  -يف ّ
ّ
املتوج
وسمى التهذيب( :نضد القواعد الفقه َّية عىل مذهب اإلمام َّية)((( .ورشح ابن ّ

البحراين  -األب  -مجال الدين ،أمحد بن عبد اهلل (ت820/هـ) قواعد العلاّ مة احلليِّ ّ
ّ
(((
ونظرا ألمهية كتاب
سمى الرشح( :الوسيلة يف فتح مقفالت القواعد) ؛
ً
ً
أيضا ،وقد ّ

األول ،فقد رشع البحث يف  -بإجياز واختصار  -حتليله.
(قواعد) الشهيد َّ
األول
حتليل كتاب القواعد والفوائد للشهيد َّ

 القواعد والفوائد :التي احتواها الكتاب ليست (فقه ّية) خالصة؛ َّألن بعضها

الفقهي هو الغالب
قواعد وفوائد أصول ّية ،وأخرى يف جمال العرب ّية ،وإن كان الطابع
ّ
عليها(((.

 هي ليست قواعد باملعنى الدقيق ،بل هي أقرب إىل البحوث (((.ختص موضو ًعا (واحدً ا) يف
 -القواعد فيه متناثرة ،يذكر جمموعة من القواعد التي ّ

ختص املوضوع نفسه(((.
ثم يذكر أخرى منها يف موضع آخر ّ
موضعّ ،

اإلمامي .193 /
((( جعفر السبحاين/أدوار الفقه
ّ
للسيوري.25 / 1 ،
حممد القايض  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان يف فقه القرآن)
ّ
((( َّ
اإلسالمي 378 /هـ.
((( املصدر نفسه ،27 / 1 ،د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
اإلسالمي وأدواره .342 /
((( جعفر السبحاين /تاريخ الفقه
ّ
((( املصدر نفسه .352 /
((( د .حميي هالل الرسحان  /القواعد الفقه ّية .31 /
اإلمامي .342 /
((( جعفر السبحاين/أدوار الفقه
ّ
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 -وبضم (التنبيهات والفروع) إىل (القواعد والفوائد) يكون الكتاب – بمجموع

هذه ك ّلها – قد استوعب أكثر املسائل الفقه َّية (((.

 َّثم
إن منهج الشهيد َّ
األول يف هذا الكتاب ،هو أنَّه يورد (القاعدة) ،أو(الفائدة)ّ ،

يبينّ ما يندرج حتتها من فروع فقه ّية ،وما قد يرد عليها من استثناءات ،إن وجدت عىل

بعض منها (((.

 َّوإنم اختذ
إن الشهيد َّ
األول مل يقترص عىل رأي اإلمام َّية فيام يذكره من املسائل ،اّ

(املقارنة) يف أغلب الفروع الفقه َّية ،فيعرض الوجوه املختلفة لإلمامية وغريهم ،كام أنَّه

قد يذكر اً
تفرد به بعض اإلمام َّية أو غريهم(((.
قول
(نادرا) ّ
ً

 -ملس البحث (املقارنة)  -يف أغلب الفروع الفقه َّية  -يف كتاب (القواعد والفوائد)

األول؛ وهبذا يتبني َّ
القطيفي ،إذ قال(( :فال
أن ما ذهب إليه الس ّيد منري عدنان
للشهيد َّ
ّ
األول إشارة للفقه املقارن)) ((( رأي فيه نظر نعم ،يكون الرأي
الحظ يف كتب الشهيد َّ
ُي َ
اً
مقبول إذا قلنا يف كتبه الفقه َّية ما عدا القواعد منها.
حتليل ومناقشة

 َّتنوع القواعد وتناثرها والس ّيام التي
إن املآخذ التي سجلت عىل الكتاب ،أيّ :

طبيعي،
ختص موضو ًعا واحدً ا يف مواضع متعددة ،ال تق ِّلل من قيمته العلم َّية وهذا أمر
ّ
ّ
األول / 1 ،املقدّ مة ،د .عبد
((( د .عبد اهلادي احلكيم  /مقدّ مة كتاب القواعد والفوائد للشهيد َّ
اإلسالمي .388 /
اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
(((املصدر نفسه .389 /
((( املصدر نفسه .389 /
(تقريرا ألبحاث أستاذه السيد ّ
عيل
القطيفي  /الرافد يف علم األص��ول
((( منري عدنان
ً
ّ
السيستاين.17 /)
ّ
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ومتسامل عليه ،يف بدايات كل أمر جديد.
 َّالسيوري (ت826/هـ) إىل
األول هو الذي دفع املقداد
ّ
إن تناثر (قواعد) الشهيد َّ

سمه( :نضد القواعد الفقه َّية).
القيام بـ :ترتيبها ،وهتذيبها ،واختصارها يف كتابه الذي اّ
وما هذا إلاّ (جتديد) يف تصنيف القواعد.
خالصة واستنتاج

َّ 
أص َلته
إن ضبط الفقه بقواعد كل ّية (تأصيل) لنمط جديد يف الفقه
اإلمامي َّ
ّ
االجتهادي .وقد اقرتن
مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،ويعد (جتديدً ا) يف باب نشاط الفقه
ّ
األول يف هذا املضامر -وقد كان له
هذا التأصيل باسم العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وتبعه الشهيد َّ
قصب السبق :يف رصف الفوائد إىل جنب القواعد ،عدا التنبيهات والفروع  -واملقداد

البحراين (األب).
املتوج
السيوري ،وابن ّ
ّ
ّ

َّ 
إن نتاج مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية يف الفقه املقنن (القواعد الفقه َّية) ،هو:
 قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام  /للعلاّ مة احلليِّ ّ .

 إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد  /لفخر املح ِّققني.
 كنز الفوائد يف ّ
األعرجي.
حل مشكالت القواعد  /لعميد الدين
ّ
األول.
 القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعرب ّية  /للشهيد َّ
للسيوري.
 جامع الفوائد يف تلخيص القواعد /
ّ
للسيوري.
 نضد القواعد الفقه َّية عىل مذهب اإلمام َّية /
ّ
البحراين.
املتوج
 الوسيلة يف فتح مقفالت القواعد  /البن ّ
ّ
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الفقهي
• الفرع الثاين :النشاط يف ميدان التفسري
ّ
إن مدرسة (احل ّلة) الفقهية هي ٍ
َّ
(املوضوعي) لفقه القرآن
ثان من (أصل) للتفسري
َّ
ّ

بحسب ما وصل الينا مطبو ًعا -آيات األحكام  -وقد اقرتن هذا التأصيل باسم املقداد

السيوري يف كتابه الشهري( :كنز العرفان يف فقه القرآن) َّ
ألن (منهاج اهلداية يف رشح
ّ
البحران (ت820 /هـ) خمطوط مل امتكن من الوقوف عليه.
املتوج
يّ
مخسامئة آية) البن ّ
وهذا التأصيل (جتديد) يف املنهج القائم َّ
ألن الفقهاء السابقني  -من غري اإلمام َّية  -كانوا

يعتمدون املنهج (التسلسيل)((( ما عدا أحكام القرآن للبيهقي (ت458 /هـ) .و(الكنز)
الفقهي واستعراض الفروع
موسوعة فقهية (مقارنة) قام عىل إشباع البحث يف اجلانب
ّ

الفقه َّية األخرى((( ،مما له صلة وثقى بالبحث ،فقد استعرض فيه آراء املذاهب اإلسالم ّية
اخلمسة( :اإلمام َّية ،احلنف َّية ،املالك ّية ،الشافع ّية ،واحلنابلة) ،وكان ال خيتار (رأ ًيا) إلاّ بعد

احلجة والربهان(((.
مناقشة اآلراء مجيعها معتمدً ا يف ذلك ّ
حتليل ومناقشة

لـم كانت مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية قد ُعنيت بالفقه أكثر من غريه؛ وهذا اليعني َّهَأنا
اَّ

مل تع َن بـ (التفسري) وما وصل يف طليعة التفسري خمترص ،فقد اخترص ابن إدريس احلليِّ ّ
وسمه( :منتخب التبيان)(((؛ ألن ابن إدريس احل ّليِّ كان يعتقد
(التبيان) للشيخ
الطويس ،اّ
ّ
الطويس عىل اإلطالق ،أي صنّفه بعد
أن (التبيان يف تفسري القرآن) آخر مصنّفات الشيخ
ّ
أن بلغ مرحلة من النضج العايل يف التفكري والثقافة الفقه َّية؛ لذا كان الكتاب الوحيد من
اخلراساين  /جولة يف آيات األحكام (بحث) .12 /
حممد واعظ زاده
ّ
((( َّ

للسيوري.33 / 1 ،
حممد القايض  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان)
ّ
((( َّ
((( املصدر نفسه.34 / 1 ،
مهدي اخلرسان  /ط ،1العتبة
حممد
ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /املنتخب من تفسري التبيان ،تحَّ :
العلو ّية املقدّ سة  /النجف األرشف1429 ،هـ.
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الطويس الذي سلم من انتقادات ابن إدريس احلليِّ ّ ؛ وكان ابن إدريس
مصنّفات الشيخ
ّ

الطويس
تعرض فيها الشيخ
احلليِّ ّ يطلب ال ّعزة والنرصة والتأييد منه يف املواضع التي ّ
ّ
 يف تفسريه  -ملسائل فقه ّية ،وإن كان موضوعه التفسري والقرآن ّيات((( ،ومل يصل إليناخمترص ابن إدريس احلليِّ ّ وتلخيصه للتبيان اً
مهدي اخلرسان
حممد
ّ
كامل ،فقام الس ّيد َّ
وسمه( :إكامل النقص من تفسري منتخب التبيان)((( .و(الكنز) هو
بإكامل النقص ،اّ
الكتاب الثاين يف جمال التفاسري (الفقه َّية)  -عند اإلمام َّية بحسب ما وصل مطبو ًعا َّ -
ألن

الراوندي (ت573/هـ)(((،وهو
األول عندهم هو( :فقه القرآن) لقطب الدين
ّ
الكتاب َّ

(املوضوعي) ،فقد اتبع املنهج
ايضا قا َم عىل املنهج
قائم عىل املنهج املوضوعي ،والثاين ً
ّ

(الفقهي) يف عرض آيات األحكام ،أي :رتّبه بحسب أبواب الفقه بد ًءا من( :الطهارة)
ّ
وانتهاء بـ (الديات)؛ وقد عمد السيوري إىل ابتكار هذا املنهج يف املدرسة ِ
احل ّلية؛ ألنَّه
ّ
ً
أقرب إىل الذهن ّية الفقه َّية من جهة ،وألنَّه يسهل عليه تناوله واإلفادة منه((( من جهة

أخرى؛ لذا جيب االلتفات إليه من أراد استفراغ الوسع يف استنباط األحكام((( .ومنهج

اً
اإلمامي والثالث يف
تأصيل يف الفكر احلليّ  ،إلاّ أنَّه الثاين يف الفكر
(الكنز) وإن كان
ّ
البيهقي أمحد بن احلسني (ت458/هـ)
اإلسالمي ،بحسب ما وصل مطبو ًعا ألن
الفكر
ّ
ّ

السيوري ((( أ ّما بلحاظ ما
قام كتابه( :أحكام القرآن) عىل هذا املنهج ،وهو أسبق من
ّ

أشارت إليه املصادر التارخيية ،فقد أشارت إىل وجود كتاب تفسري ،البن السائب الكلبي
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليّ .180 /
مهدي اخلرسان  /إكامل النقص من تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليّ  / ،ط،1
حممد
ّ
((( ظَّ :
العتبة العلو ّية املقدّ سة  /النجف األرشف1429 ،هـ.
السيوري يف (كنز العرفان) (بحث) .228 /
((( د .عبد األمري زاهد  /منهج املقداد
ّ
حممد القايض  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان) للسيوري.33 / 1 ،
((( َّ
اخلراساين  /جولة يف آيات األحكام (بحث) .12 /
حممد واعظ زاده
ّ
((( َّ
((( املصدر نفسه.

االجتهادي
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(ت146 /هـ) ،ويقينًا أ َّنَه موضوعي ،ألَ َّن كتابات القرن الثاين اهلجري كانت تتناول
قضية جزئية وتكتب فيها ،وهو أسبق من البيهقي .ولو جاز للبحث :أن يسجل بعض
(األول) :إنَّه غفل عن اآليات التي
املؤاخذات عىل كتاب (الكنز) فهو ال جيد إلاّ أمرين:
َّ

ّ
تدل عىل( :أصول الفقه) ،و(الثاين) :إنَّه مل يرا ِع ترتيب النزول يف آيات كل باب(((.
خالصة واستنتاج

 إن جهود مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية يف التفسري مل تقترص عىل جهود ابن إدريس

الطويس ألاّ َّ
إن ما وصل منها اليتجاوز عدد األصابع.
احلليِّ ّ يف اختصار (التبيان) للشيخ
ّ
وإن مدرسة (احل ّلة) الفقهية هي ٍ
ّ
(املوضوعي) لفقه القرآن -
(أصل) للتفسري
ثان من
َّ
ّ
آيات األحكام  -واقرتن قصب السبق باسم املقداد السيوري عند مدرسة ِ
احل ّلة الفقه َّية،
ّ
وهذا التأصيل (جتديد) يف منهج فقه القرآن.

َّ 
الطويس الذي سلم من
إن (التبيان) هو املصنّف الوحيد من مصنّفات الشيخ
ّ

انتقادات ابن إدريس احلليِّ ّ ؛ ويف هذا داللة عىل موضوع ّية نقد ابن إدريس احلليِّ ّ  -ولو
إىل حدٍّ ما  -فالذي ال سبيل إىل نقده يمدحه ويثني عليه وخيترصه ،وإن كان للشيخ
الطويس ،وهذا يقوي ما ذهب إليه البحث من َّ
النقدي
أن ابن إدريس احلليِّ ّ يف مرشوعه
ّ
ّ

ّفرق بني (الذات) وبني ما يصدر عنها من آراء ونظريات .أ ّما الذات فهي حمل تقدير
واحرتام ،وأ ّما اآلراء فهي عرضة للنقد واملناقشة.

َّ 
إن (كنز العرفان يف فقه القرآن) دورة فقه ّية متكاملة.

اخلراساين  /جولة يف آيات األحكام (بحث) .12 /
حممد واعظ زاده
ّ
((( َّ

الفصل الثالث
مظاهر التأصيل والتجديد يف
جمال أصول الفقه

املبحث األول
حل إشكالية مفهوم االجتهاد

املبحث الأ َّول
ّ
حل �إ�شكال َّية مفهوم االجتهاد
لـم كان أصول الفقه هو (قانون االجتهاد)((( ،أو (منهج بحثه) ((( عند األصوليني؛
اّ

(أو اًل)؛ لنعرض مفهومه يف زمن ما قبل مدرسة
لذا صار لزا ًما بحث مسألة االجتهاد َّ
(احل َّلة) الفقه َّية؛ لوجود إشكال َّية فيه.

األول :االجتهاد يف اللغة
• املطلب َّ

(اللغوي) الذي انحدر منه االجتهاد ،هو (اجلهد)؛ لذا عمد
لـم كان األصل
ّ
اّ

البحث إىل الوقوف عىل معنى (اجلهد) يف اللغة .ولفظة اجلهد يف اللغة فيها لغتان :لغة

جل ْهد)((( .ول ّلغويني يف داللتهام رأيان:
جل ْهد) ،ولغة َّ
(الض ّم = ا ُ
(ال َفتْح= ا َ
األولَّ :إنهَام بمعنى واحد
 -الرأي َّ

ذكر الفراهيدي (ت175/هـ) ،اجلَ ْهد :ما َج َهد اإلنسان من أمر ّ
شاق .واجلُ ْهد:

لغة هبذا املعنى(((.

جل ْهد = ال َّطا َقة وا َمل َش َّقة(((.
وقال الراغب
جل ْهد وا ُ
األصفهاين (ت503/هـ) :ا َ
ّ

((( د .مصطفى الزملي  /أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.6 / 1 ،

((( د .عدنان فرحان آل قاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام َّية .65 ،58 /
الفراهيدي  /كتاب العني /1 ،ما َّدة( :جهد).
(((
ّ
((( املصدر نفسه /1 ،ما َّدة( :جهد).
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /ما َّدة( :جهد).
((( الراغب
ّ
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الرازي (ت666/هـ) :اجلَ ْهد  -بفتح اجليم وضمها  -الطاقة ((( .وعند ابن
وأورد
ّ

منظور (ت711/هـ) :اجلَ ْهد واجلُ ْهد = ال َّطا َقة (((.

الو ْس ُع وال َّطا َقة(((.
وقال
الفيومي (ت770/هـ) :اجلهد  -بالضم والفتح ُ -
ّ

جل ْهد والجُ ْهد (ال َّطا َقة وا َمل َش َّقة)(((.
أ ّما الفريوز
ّ
آبادي (ت817/هـ) فقد ذكر ا َ
 -الرأي الثاينَّ :إنهَام معنيان ُمتغايران

جل ْهد)  -بفتح اجليم وسكون اهلاء  -قيل :معناه ا َمل َش َّقة ،وهذا ما قال به:
( -ا َ

والفيومي
�رازي ،وابن منظور
األصفهاين،
الراغب
والزخمرشي (ت538/ه��ـ) ،وال� ّ
ّ
ّ
ّ
حممد (ت1087/هـ).
والطرحيي فخر الدين بن َّ
ّ

(الو ْس ُع) .وهذا ما قال به:
 -و(اجلُ ْهد)  -بضم اجليم وسكون اهلاء  -قيل :معناه ُ

والرازي ،وابن
الزخمرشي
األصفهاين وقيل معناه( :ال َّطا َق ُة) ،وهذا ما قال به:
الراغب
ّ
ّ
ّ
والطرحيي (((.
والفيومي،
منظور
ّ
ّ

(ج َهدَ – يجَ ْ َهدُ )
جل ْهدُ ) – بفتح اجليم وضمها – مصدر للفعل الثالثي َ
 -و(ا ُ

مفتوح العني يف املايض ،مفتوح يف املضارع ،أي من الباب الثالث((( .وقد تزاد اهلمزة يف
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :جهد).
(((
ّ
((( ابن منظور  /لسان العرب  /ما َّدة( :جهد).
الفيومي  /املصباح املنري  /ما َّدة( :جهد).
(((
ّ
آبادي  /القاموس املحيط  /ما َّدة( :جهد).
((( الفريوز
ّ
الزخمرشي  /أساس
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /ما َّدة( :جهد)،
((( ظ :الراغب
ّ
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :جهد) ،ابن منظور  /لسان العرب/
البالغة  /ما َّدة( :جهد)،
ّ
الطرحيي  /جممع البحرين ما َّدة:
الفيومي  /املصباح املنري  /ما َّدة( :جهد)،
ما َّدة( :جهد)،
ّ
ّ
(جهد).
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :جهد).
((( ظ:
ّ
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(اجت ََهدَ ) ((( ،ومصدره:
(ج َهدَ ) ،فيقال ( َأ ْج َهدَ )((( أو تزاد (اهلمزة ،والتاء) فيه ،فيقالْ :
َ
والرازي ،وابن
اجلوهري،
الو ْس ِع وا َمل ْج ُهود عند:
ّ
ّ
(االجتهاد) ،واالجتهاد معناهَ :ب ْذ ُل ُ
منظور ((( .وعند الفريوز
الو ْس ِع((( (( و َب ْذ ُل ال َّطا َق ِة وا َمل َش َّقة عند
آبادي ،هو بمعنىَ :ب ْذ ُل ُ
ّ
الو ْس ِع وال َّطا َق ِة عند
الطرحيي :ا ُمل َبال َغ ُة
الفيومي((( ،وعند
الراغب
األصفهاين ((( .و َب ْذ ُل ُ
َّ
َّ
ّ
يف اجلهد (((.
حتليل ومناقشة

اجتِ َها ًدا) ،وهو يف اللغة ،يعنيَ :ب ْذ ُل
(اجت ََهدَ – يجَ ْ ت َِهدُ – ْ
االجتهاد :مصدر للفعل ْ
الو ْس ِع وال َّطا َق ِة ،أو َب ْذ ُل ال َّطا َقة وا َمل َش َّق ِة .والبذل فيه مبالغة؛ ََّ
(اجتِ َهاد) عىل
ألن لفظة ْ
ُ
وزن( :ا ْفتِ َعال) .واالجتهاد هبذا املعنى مل يت َعدَّ معنى األصل الذي انحدر منه .واألصل

الذي انحدر منه (االجتهاد) ،هو( :اجلهد)؛ ََّ
(ج َهدَ ) زيدت فيه
(اجت ََهدَ ) هوَ :
ألن أصل ْ
(اهلمزة والتاء).

واألوىل يف
جل ْهد).
َّ
جل ْهد) ،ولغة (الضم = ا ُ
واجلهد :فيه لغتان :لغة (الفتح = ا َ

الفيومي.
احلجاز ،والثانية يف غريهم ،حسب قول
ّ

األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ
الفراهيدي  /كتاب العني  /ما َّدة( :جهد) ،الراغب
((( ظ:
ّ
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :جهد).
القرآن  /ما َّدة( :جهد)،
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /ما َّدة( :جهد).
الفراهيدي  /كتاب العني  /ما َّدة( :جهد)،
((( ظ:
ّ
ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :جهد) ،ابن منظور/
اجلوهري  /الصحاح  /ما َّدة( :جهد)،
(((
ّ
ّ
لسان العرب /2 ،ما َّدة( :جهد).
آبادي  /القاموس املحيط  /ما َّدة( :جهد).
((( الفريوز
ّ
((( املصدر نفسه.
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /ما َّدة( :جهد).
((( الراغب
ّ
الفيومي  /املصباح املنري  /ما َّدة( :جهد).
(((
ّ
الطرحيي  /جممع البحرين  /ما َّدة( :جهد).
(((
ّ
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األول :يرى َأنهَّام بمعنى (واحد) ،هو :الطاقة
ويف (داللة) :اجلَ ْهد واجلُ ْهد :قوالنَّ ،

واملش َّقة ،أو الوسع والطاقة ،والثاين :يرى َّأنهَام (معنيان متغايران) :اجلَ ْهد  -بالفتح –

بالضم – (الوسع والطاقة).
(املش َّقة) ،واجلُ ْهد -
ِّ

األول ،هو الرأي (الراجح)؛ ََّ
ألن ال َّلغويني يف مصنَّفاهتم
ويبدو للبحث :أن الرأي َّ

(األول) يف الصدارة ،وعند ذكرهم الرأي (الثاين) صدروه بقوهلم( :قيل)،
ذكروا الرأي
َّ

وفيه داللة عىل :أ َّنَه رأي غري مشهور.
خالصة واستنتاج

(اجت ََهدَ ) ،ومعناه :بذل الوسع والطاقة ،أو بذل الطاقة واملشقة.
االجتهاد :مصدر ْ

وهو منحدر من (اجلهد) ،واجلهد فيه (لغتان) – لغة الفتح والضم  -ويف داللتهام

األولَّ :إنهَام بمعنى (واحد) ،وقيلَّ :إنهَام بـ(معنيان متغايران) .ويبدوَّ :
أن
(قوالن)َّ ،
األول هو (الراجح) .ويف كال القولنيَّ :
أن الداللة اللغو َّّية ال تتعدَّ ى املعاين اآلتية:
َّ

(الوسع ،والطاقة ،واملش َّقة).

والسنَّة
• املطلب الثاين :االجتهاد يف القرآن ُ

 -االجتهاد يف (القرآن):

مل ترد يف القرآن الكريم لفظة (االجتهاد) ،وإ َّنَام ورد أصلها الذي انحدرت منه وهو

ست
موزعة عىل ِّ
(اجلهد) .وقد وردت هذه اللفظة يف القرآن الكريم يف ستَّة مواضع َّ

سور ،هي( :املائدة ،واألنعام ،والتوبة ،والنحل ،والنور ،وفاطر)((( ،ولفظة (اجلهد)
ِ
ون
ين ال ِيجَ دُ َ
قرئت بضم اجليم وفتحها ((( ،يف موضع واحد ،يف قوله تعاىل ..﴿ :وا َّلذ َ
حممد فؤاد عبد الباقي  /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /ما َّدة( :جهد).
((( ظَّ :
الزخمرشي َّ /
الطرحيي  /جممع البحرين  /ما َّدة( :جهد).
الكشاف،285 / 2 ،
((( ظ:
ّ
ّ
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إِ اَّل ُج ْهدَ ُه ْم ،(((﴾...أي :ال جيدون إلاَّ طاقتهم((( ،إلاَّ َّ
أن قراءة املصحف
بالضم(((.
ِّ
وقرئت بـ (الفتح) يف اخلمسة مواضع الباقية ،وهي قوله تعاىلَ ...﴿ :أ ْق َس ُموا بِاهللِ َج ْهدَ

وتكرر
َأ ْيماَ هِ ِن ْم (((﴾...أي حلفوا بأغلظ األيامن((( .واحللف بإيامن مغلظة فيه مش َّقة.
َّ
النص نفسه يف املواضع األربعة ،يف السور األربع املتب ِّقية ،وهي( :األنعام ،والنحل،
(((
(اجل ْهدَ ُ ،
رصح الطربسيّ (ت548/ه��ـ) أن َ
واجل ْهدَ ) بمعنى
والنور وفاطر)  ،وقد َّ
يشق)) ((( ،أي :بذل املش َّقة.
واحد ،هو(( :احلمل عىل النفس بام ّ

السنَّة:
 االجتهاد يف ُوردت لفظة االجتهاد ،يف حديث معاذ بن جبل – ملا أراد النبي أن يبعثه إىل

اليمن ،وسأله :كيف يقيض – فقال(( :أقيض بكتاب اهلل ،قال :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟

قال :فبِ ُسنَّة رسول اهلل ،قال :فإن مل جتد يف ُسنَّة رسول اهلل وال يف كتاب اهلل؟ قال :اجتهد

رأيي ،وال آل��و ((())...واالجتهاد يف هذا احلديث معناه ،بذل الوسع يف طلب األمر
اللغوي لالجتهاد.
والوسع ،اجلهد والطاقة((( .وهذا هو املعنى
ّ

((( التوبة .79 /
الزخمرشي َّ /
الطربيس  /جممع البيان.72 / 5 ،
الكشاف،285 / 2 ،
(((
ّ
ّ
األصفهاين  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  /ما َّدة( :جهد).
((( الراغب
ّ
((( املصدر نفسه.
الزخمرشي  /الكشاف ،630 / 1 ،الطربيس  /جممع البيان.259 / 3 ،
(((
ّ
((( ظ :األنعام  ،6 /النحل  ،16 /النور  ،24 /فاطر .35 /
((( الطربيس  /جممع البيان.259 / 3 ،
((( العظيم آبادي  /عون املعبود يف رشح سنن أيب داود.368 /9 ،
((( ابن منظور  /لسان العرب / 2 ،ما َّدة( :جهد).
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حتليل ومناقشة

ََّ
إن االجتهاد ورد يف اللغة ،ولكنَّه مل يرد يف القرآن الكريم ،وما ورد هو (جذره=

جهد) .وملا كان لفظة االجتهاد يف اللغة هلا معنى اجلذر الذي انحدرت منه وما َّدة اجلذر
ٍ
معان يف اللغة .وهبذا يمكن القول :إن االجتهاد يف القرآن
يف القرآن وردت بام هلا من

لغوي ،وهو (بذل الوسع والطاقة)((( وهبذا املعنى ورد يف احلديث
جاء بام له من مدلول
ّ
َّ
استدل بعض الفقهاء واألصول ِّيني من املذاهب اإلسالم َّّية هبذا عىل (اجتهاد
أيضا .وقد
ًً
الرأي) .وهو حديث عليه اعرتاضات كثرية من اإلمام َّية ،والسيام يف جانب السند.
خالصة واستنتاج

ََّ
جل ْهد) قد وردتا يف القرآن الكريم،
جل ْهد) ،ولغة (الضم = ا ُ
إن اللغتني لغة (الفتح = ا َ

ومها بمعنى واحد عند املفسرِّ ين.

ََّ
جل ْهد) وردت يف موضع واحد يف القرآن الكريم ،يف سورة
إن لغة (الضم = ا ُ

(التوبة .)79/وقراءة (الضم) ،هي قراءة املصحف ،وقد ُقرئت يف هذا املوضع بالفتح
أيضا.
ً

ََّ
النص نفسه يف (األنعام،
جل ْهد) قد وردت يف (املائدة)
وتكرر ُّ
َّ
إن لغة (الفتح = ا َ

والنحل ،والنور ،وفاطر)ََّ .
يقوي ما ذهب إليه
وإن قول املفسرِّ ين َّإنهَام بمعنى واحد ِّ
األول للغو ِّيني هو القول (الراجح)ََّ .
البحث من َّ
وإن االجتهاد يف القرآن
أن القول َّ
ٍ
معان لغو َّية.
والسنَّة جاء بام له من
ُ

حممد بحر العلوم  /االجتهاد أصوله وأحكامه .30/
((( َّ
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• املطلب الثالث :االجتهاد يف االصطالح

ََّ
(األول) كان يراد به الرأي((( ،وهو مصدر
االصطالحي
إن االجتهاد بمفهومه
َّ
ّ

من مصادر الفقه ،ودليل من أد َّلته((( ،أيََّ :
إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حك اًم ومل جيد ما
ُّ
الشخيص .وهو هبذا املعنى (غري
(السنَّة) يرجع إىل رأيه
يستدل به عليه من (الكتاب) أو ُ
ّ

جائز باطل) عند اإلمام َّية((( وقد تبنَّت مدرسة (الصحابة) االجتهاد – هبذا املفهوم -
كثريا من الصحابة من أتباع
األول
ّ
منذ بداية العقد الثاين من القرن َّ
اهلجري ،فقد كان ً

النص به(((َّ .
ولعل عمر بن
هذه املدرسة يعملون بالرأي((( ويرى ختصيص عمومات ّ
نص فيه((( ،وفيام فيه
اخلطاب أظهر الصحابة يف هذا الباب ،فهو يستعمل رأيه فيام ال َّ

نص إذا تطلبت املصلحة ذلك((( – حسب ما يرون  -وتنامى هذا املفهوم عند مدرسة
ّ

اهلجري .وبعد أن
األول
ّ
(الصحابة) وم َّثل ُه اجتاه (الرأي) يف النصف الثاين من القرن َّ
اهلجري تبنَّته مدرسة (الرأي) أي
تفرعت عن االجتاهات (مدارس) يف القرن الثاين
ّ
َّ
مدرسة أيب حنيفة النعامن (ت150/هـ)((( وقد نقضت مدرسة (أهل البيت) صلوات
النص فقد وردت (رواي��ات)
اهلل عليهم أمجعني االجتهاد هبذا املفهوم طول عرص ّ

أئمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني (بذ ِّمه) نحو :ما روي عن اإلمام
كثرية عن َّ

إن دين اهلل ال ُيصاب باملقاييس))((( .وقد استمرت
حممد الصادقَّ ...(( :
جعفر بن َّ
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .30 /
((( َّ
اإلسالمي .63 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .30 /
((( َّ
اإلسالمي .71 - 69 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( ظَّ :
((( ابن أيب احلديد املعتزيل  /رشح هنج البالغة.9 / 1 ،

((( أمحد أمني  /فجر اإلسالم .236 /
((( د .عدنان فرجان آل قاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام َّية .77 /
اإلسالمي .78 /
حممد اخلرضي بك  /تاريخ الترشيع
ّ
((( َّ
الكليني  /الكايف.56 / 1 ،
(((
ّ
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املحاربة ،وتواىل الذ ّم بعد عرص النص ،أي َّ
أن احلملة ضد االجتهاد امتدت بعد عرص

اهلجري
النص؛ ألنَّه مازال حيمل هذا املفهوم املذموم واملنهي عنه ((( .ففي القرن الرابع
ّ
ّ
ورد ذكر ملصنَّفات ((( ت َُر ُّد عىل (أصحاب االجتهاد)(((؛ لذا جتد َم ْن صنَّف ِم َن اإلمام َّية
بعد ذلك يتحاشى ذكر هذا املصطلح ،وإن ذكره بينَّ َ ذ ّمه الرصيح له .وقد وقف البحث

عىل ث َّلة من كبار الفقهاء واألصول ِّيني من علامء اإلمام َّية ،ووجدهم يذكرون (االجتهاد)
ويذ ُّمونه بشدَّ ة عند ذكرهم إ َّياه .فقد ذ َّمه الشيخ املفيد اً
قائل(( :االجتهاد والقياس يف

احلوادث ال يسوغان للمجتهد))(((.

((إن االجتهاد باطلََّ ،
وقال الرشيف املرتىضََّ :
وإن اإلمام َّية ال جيوز عندهم العمل

بـ :الظ ِّن ،وال الرأي ،واالجتهاد))((( ،وقال الشيخ الطوسيّ (( :أ َّما القياس واالجتهاد
فعندنا َّإنهَام ليسا بدليلني بل حمظور يف الرشيعة استعامهلام))((( وقال ابن إدريس احل ّليِّ :

التارخيي
((والقياس واالستحسان واالجتهاد باطل عندنا))((( وواضح من التت ُّبع
ّ
ألقوال فقهاء اإلمام َّيةََّ :
(األول) هو السائد طوال
االصطالحي
إن االجتهاد بمفهومه
َّ
ّ

اهلجري ،فجاء املح ِّقق احلليِّ ّ َّ
فحل (إشكال َّية:
ستَّة قرون ،أي :امتدَّ إىل القرن السابع
ّ
فخصص له (با ًبا)
االصطالحي (الثاين = اجلائز)،
مفهوم االجتهاد) وطرحه بمفهومه
َّ
ّ
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .31 – 30 /
((( ظَّ :
((( نحو :كتاب (الرد عىل عيسى بن أبان يف االجتهاد) ،إلسامعيل بن ّ
النوبختي،وكتاب
عيل
ّ
(النقض عىل ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي) للشيخ املفيد [ .ظ :النجايش  /رجال النجايش /
.]287
((( ظ :النجايش  /رجال النجايش .287 /
حممد حسني نصار  /جهود الشيخ املفيد الفقه َّية
((( املفيد  /أوائل املقاالت  ،139 /د .صاحب َّ
ومصادر استنباطه .258 /
((( الرشيف املرتىض  /الذريعة إىل أصول الرشيعة.308 / 2 ،
((( الطوسيّ  /العدة يف أصول الفقه.150 / 2 ،
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.170 / 2 ،
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األول لـ(حقيقة
يف كتابه األصو ّيل (املعارج) ،وأفرد املسألة
(األوىل) من مسائل الفصل َّ
َّ
الفقهي – ((بذل الوسع يف
عرف االجتهاد يف االصطالح
ّ
االجتهاد) إذ قال -وهو ُي ِّ
استخراج األحكام الرشع َّية .وهبذا االعتبار يكون استخراج األحكام من أد َّلة الرشع

ألنا تُبنى عىل اعتبارات نظر َّية ليست ُمستفادة من ظواهر النصوص يف
(اجتها ًدا)؛ هَّ
قياسا أ ْم غريه .فيكون القياس عىل هذا التقرير أحد
األكثر ،وسواء كان ذلك الدليل ً
أقسام االجتهاد .فإن قيل يلزم عىل هذا أن يكون اإلمام َّية من أهل االجتهاد ،قلنا :األمر
كذلك ،لكن فيه إهيام من حيث إِ َّن القياس من مجلة االجتهاد ،فإذا استثني القياس كنَّا

من أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق النظر َّية التي ليس أحدها القياس))(((.

وعرفه العلاَّ مة احلليِّ ّ يف املبادئ ،اً
قائل(( :هو استفراغ الوسع يف النظر فيام هو من
َّ
(((
عرفه يف التهذيب ،قائلاً(( :استفراغ
ثم َّ
املسائل الظنِّ َّية الرشع َّية عىل وجه ال زيادة فيه)) َّ

رشعي))((( وبعد أن ب َّيـن َّ
أن (االجتهاد) ال جيوز
الوسع من الفقيه؛ لتحصيل ظن بحكم
ّ
ثم ساق أد َّلة كثرية عىل ذلك  -ال جمال لذكرها -
حممد ،وال عند اإلمام َّيةَّ ،
للنبي َّ
ّ

َّ
ولعل من أبرزها َّ
﴿و َما
أن األحكام التي أتى هبا من اهلل سبحانه وتعاىل؛ لقوله تعاىلَ :
((( (((
أئمة أهل البيت
َينْطِ ُق َع ِن ا ْل َـه َوى*إِ ْن ُه َو إِ اَّل َو ْح ٌي َي ْو َحى﴾
 .والجيوز ألحد من َّ
ألنم معصومون ،وإ َّنَام أخذوا األحكام بتعليم الرسول،
صلوات اهلل عليهم أمجعني؛ هَّ

(((
فرصح بجوازه قائلاً:
أو بإهلام من اهلل سبحانه وتعاىل َع َّر َج إىل جواز اجتهاد العلامء َّ

والسنَّة
((وأ َّما العلامء فيجوز هلم االجتهاد ،باستنباط األحكام من العمومات يف القرآن ُ
ـي  /معارج األصول .253 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /مبادئ األصول .240 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول .283 /
العالمة احل ِّل ّ

((( النجم .4 – 3 /
((( ّ
ـي  /مبادئ األصول  ،240 /هتذيب الوصول .283 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /مبادئ الوصول .241 /
العالمة احل ِّل ّ
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وترجيح األد َّلة املتعارضة ،أ َّما بأخذ احلكم من القياس واالستحسان فال))((( وب َّيـن َّ
أن
الضابط فيه ،هو :متكُّن الفقيه من إقامة األد َّلة عىل املسائل الرشع َّية الفرعية((( .وحم ّله ّ
كل

رشعي ليس عليه دليل
حكم
قطعي(((.
ّ
ّ
حتليل ومناقشة

(األول) :الرأي ،أي َّ
ََّ
أن
االصطالحي له (معنيان) :املعنى
إن االجتهاد بمفهومه
َّ
ّ

ّ
نص إن
يستدل به عىل احلكم
الرأي دليل
نص فيها ،وما فيه ّ
الرشعي يف الوقائع التي ال َّ
ّ

رأى مصلحة يف ذلك(((.

واملعنى (الثاين) :بذل الوسع يف استخراج األحكام الرشع َّية .والفرق بني املعنيني

جوهري للغاية؛ َّ
األول :مصدر لـ(احلكم) ،ويف املعنى الثاين:
ألن االجتهاد يف املعنى َّ
ّ
األول تبنَّته مدرسة (الصحابة) ،وهو (غري
عملية استنباط احلكم من مصدره ((( واملعنى َّ
جائز = باطل) عند اإلمام َّية ،فقد هامجوه وذ ُّموه طوال ستَّة قرون ،وهي القرون الثالثة

النص .وقد نطقت رصحية مصنَّفات كبار علامء
األوىل التي تلتها بعد عرص ّ
اهلجر َّية َّ
والطويس ،وابن
اإلمام َّية الفقه َّية واألصولية بذ ِّمه ،نحو :املفيد ،والرشيف املرتىض،
ّ

إدريس احلليِّ ّ  .أما املعنى الثاين اجلائز ََّ
فإن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من طرحه يف املعارج.
وهو (جتديد) يف مفهوم االجتهاد
ونص املح ِّقق فيه داللة واضحة عىل َّ
أن كلمة االجتهاد عند اإلمام َّية ما زالت مثقلة
ُّ

األول – غري اجلائز – وفيه تلميح إىل َّ
يتحرج  -يثقل عليه-
بتبعة املصطلح َّ
أن هنالك من َّ
((( ّ
ـي  /مبادئ الوصول.241 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول .284 /
العالمة احل ِّل ّ

((( املصدر نفسه .286 /
((( د .عدنان فرحان آل قاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام َّية ،77 /
حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .31 /
((( َّ
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يسمي فقهاء اإلمام َّية (جمتهدين) ،إلاَّ َّ
يتحرج عن اسم االجتهاد بعد أن
أن املح ِّقق مل َّ
أن ِّ
اإلمامي وقد حدَّ ده يف نطاق(:عملية
تطويرا يتَّفق مع مناهج االستنباط يف الفقه
طوره
َّ
ّ
ً

النص)؛ َّ
النص  -آنذاك
ألن استنباط احلكم من ظاهر ّ
االستنباط التي ال تستند إىل ظاهر ّ
(((
النص؛
تطور مفهوم االجتهاد بعد ذلك فشمل (ظاهر) ّ
ثم َّ
-ليس فيه جهد وعناء َّ ،

َّ
تطور فدخلت
ثم َّ
كثريا من اجلهدَّ ،
ألن حتديد ظهوره وإثبات حج َّيته أصبح حيتاج ً
فيه ّ
ثم أصبح
كل عملية يامرسها الفقيه لتحديد املوقف
العميل جتاه الرشيعة مبارشةَّ ،
ّ
الرضوري لـ(االجتهاد)؛
ثم أصبح علم (أصول الفقه) العلم
ّ
(يرادف) االستنباط ومن َّ

َّ
ألن أصول الفقه هو :العلم بالعنارص املشرتكة يف عملية االستنباط(((.

وممَّا ينبغي التنبيه إليهَّ :
أن مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،وإن طرحت مفهوم االجتهاد
أن اإلمام َّية مارسته طوال ستَّة قرون ،أيَّ :
اهلجري ،إلاَّ َّ
أن
اجلائز يف القرن السابع
ّ

(النظري) له ،أو َّ
أن (املصداق) سابق
(التطبيقي) لالجتهاد قد سبق اجلانب
اجلانب
ّ
ّ

لـ(املفهوم) يف هذا الباب؛ َّ
النص – بشكله
ألن اإلمام َّية مارست االجتهاد يف عرص ّ
األويل ،ولو بنحو من األنحاء ،نحو تطبيق القواعد الكل َّية عىل املوارد غري املنصوص
َّ
عليها(((؛ وممَّا يؤيد ذلك ما ورد عن اإلمام الصادق(( :إ َّنَام علينا أن نلقي إليكم
تفرعوا))((( ،ونظري ذلك :ما ورد عن اإلمام الرضا(( :علينا
األصول ،وعليكم أن ِّ
إلقاء األصول ،وعليكم التفريع)) ((( .واحلديثان فيهام داللة واضحة عىل الدعوة إىل
(االجتهاد)َّ ،
األئمة هم الذين أل َقوا األصول – القواعد املنهج َّية – التي
وأن
َّ

ُيستعان هبا عىل التفريع(((.

حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول .33 /
((( َّ
((( املصدر نفسه .34 /

((( عدنان فرحان آل قاسم  /االجتهاد عند الشيعة اإلمام َّية .80 /
احلر العامليّ  /وسائل الشيعة.41 / 18 ،
((( ُّ
((( املصدر نفسه.46 / 18 ،
((( د .جبار كاظم ّ
املال  /مناهج البحث األصويل [ رسالة ماجستري ] .45 /
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خالصة واستنتاج

ََّ
(األول=
االصطالحي عند الفقهاء له (معنيان) :املعنى
إن االجتهاد بمفهومه
َّ
ّ
األول
الرأي) ،واملعنى (الثاين = بذل الوسع يف استخراج األحكام الرشع َّية) .واملعنى َّ
(غري) جائز عند اإلمام َّية -من الناحية العلم َّية  -أ َّما املعنى الثاين فهو (جائز) عندهم.

األول ،وتبنَّت اإلمام َّية املعنى الثاين وذ َّمت املعنى
وقد تبنَّت مدرسة (الصحابة) :املعنى َّ
حتولت احلرب إىل إثبات عدم حج َّية األصول
األول ،وحاربته طوال ستَّة قرون .وبعدها َّ
َّ
املبتنى عليها ذلك االجتهاد واملتم ِّثلة بـ(القياس ،واالستحسان ،واملصالح املرسلة)...؛

لكوهنا ظن َّية.

ََّ
إن مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،هي التي طرحت مفهوم االجتهاد بمعناه الثاين اجلائز

يف القرن السابعَّ ،
(أول) من طرحه ،وباسمه اقرتن تطوير مفهوم
وإن املحقق احلليِّ ّ  ،هو َّ
اإلمامي .وهبذا تكون مدرسة
االجتهاد ،وجتديده بام يتَّفق مع مناهج االستنباط يف الفقه
ّ

التطور الدال ّيل
(احل َّلة) الفقه َّية ،هي التي ح َّلت (إشكال َّية) مفهوم االجتهاد ،واقرتن
ُّ
ملفهومه ب َع َلم بارز من أعالمها ،هو( :املح ِّقق احلليِّ ّ ).
• املطلب الرابع :حتديد موضوع منطق االجتهاد

َّملـا كان االجتهاد ي��رادف (االستنباط) ،والعلم الذي وضع لـ(التمكني) من

توجهت مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية – بعد ِّ
حل
االستنباط ،هو (أصول الفقه)(((؛ لذا َّ

الرضوري لـ(االجتهاد) وهو:
إشكال َّية مفهوم االجتهاد – إىل حتديد موضوع العلم
ّ
أصول الفقه ،أو بتعبري آخر :منطق االجتهاد أو اإلستنباط .واملح ِّقق احلليِّ ّ (ت676/هـ)

هو َّأول من حدَّ د أصول الفقه – يف االصطالح األصو ّيل – بـ(الدليل اإلمجا ّيل) ،إذ قال:
((أص��ول الفقه يف االصطالح ،هي :طرق الفقه عىل اإلمج��ال))((( ،وتابعه ّ
العالمة
حممد باقر الصدر  /املعامل اجليدة لألصول .28 /
((( َّ
ـي  /معارج األصول .75 /
((( املحقق احل ِّل ّ
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احلليِّ ّ (ت726/ه��ـ) ،إذ قال(( :وموضوعه – يعني أصول الفقه – طرق الفقه عىل
اإلمج��ال))((( .و ُي ْق َصدُ بـ(طرق الفقه) :الوسائل التي يستعملها الفقيه؛ للوصول إىل
اإلسالمي ،وتدخل الوظيفة الرشع َّية ضمن الوسائل.
األحكام الرشع َّية يف الفقه
ّ

وتقسم الوسائل عىل قسمني مها( :أد َّلة تفصيل َّية /وأد َّلة إمجال َّية) (((.

ختص (مسائل مع َّينة) يف الفقه
األول :األد َّل��ة التفصيل َّية :وهي التي ُّ
 -الفرع َّ

ختص طائفة حمدودة من املسائل الفقه َّية ،نحو :أكثر القواعد
واملوارد املشاهبة هلا ،أي ُّ

ختتص بأبواب مع َّينة من الفقه دون غريها .وهذا القسم :يمكن أن يبحث
الفقه َّية التي ُّ
ضمن بحث املسألة التي ختتَّص به(((.

تعم أبواب الفقه ك ّلها ،من قبيل البحث
 -الفرع الثاين :األد َّلة اإلمجال َّية :وهي التي ُّ

حجية( :خرب الواحد ،اإلمجاع والشهرة)
عن داللة (األمر ،والنهي) ،والبحث عن ِّ

وغريها ،ممَّا يمكن أن يدخل ما َّدة أساس َّية لالستدالل يف أبواب الفقه عا َّمتها .وهذا
القسم :ال يمكن أن يبحث يف ِّ
تعم أبواب الفقه أكثرها؛
ألنا ُّ
كل مسألة يرد فيها ذكر هلا ،هَّ

لذا اقتىض فصل هذه األد َّلة ،وبحثها بصورة مستق َّلة يف علم مستقل ،هو (علم أصول
الفقه) ((( .وهذا ما قصده املح ِّقق احل ّليِّ وتابعه عليه ّ
ـي.
العالمة احل ِّل ّ
حتليل ومناقشة

َّ
الفقهي
إن مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية جاءت بخطوات ج َّبارة يف جمال االستنباط
ّ
والسيام يف جمال (منطق عمل َّية االستنباط) ،فهي بعد أن ح َّلت (إشكال َّية) مفهوم
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول إىل علم األصول .48 /
العالمة احل ِّل ّ
اآلصفي  /املح ِّقق احل ّليِّ .121 /
حممد مهدي
ّ
((( َّ
اآلصفي  /املح ِّقق احل ّليِّ .121 /
حممد مهدي
ّ
((( َّ
((( املصدر نفسه .122 /
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االجتهاد ،ح��دَّ دت (موضوع) العلم القائم عليه االجتهاد؛ سع ًيا منها الستكامل

الفقهي وعملية االستنباط .وقصب السبق يف هذا
(التجديدي) يف البحث
مرشوعها
ّ
ّ
املطلب للمح ِّقق احلليِّ ّ ً
أيضا ،وتابعه عليه العلاَّ مة احلليِّ ّ
خالصة واستنتاج

َّ
إن مدرسة احل َّلة الفقه َّية هي التي حدَّ دت موضوع أصول الفقه بـ(الدليل اإلمجا ّيل)،

وهو حتديد – بال شك – عىل قدر كبري من الد َّقة ،وإن كان ال خيلو من بعض املؤاخذات

ورصح األخري:
العلم َّية .واقرتن التحديد باسم املح ِّقق احلليِّ ّ وتابعه عليه العلاَّ مة احلليِّ ّ َّ ،

بأنَّه موضوع (أصول الفقه).

املبحث الثاني
النظريات األصولية خلرب الواحد

املبحث الثاين
النظر َّيات الأ�صول َّية لـخرب الواحد
• متهيد :حج َّية خرب الواحد

لسنَّة
قسمت مدرسة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني (األخبار) احلاكية ُ
َّ

املعصوم سواء نب ًّيا كان أم إما ًما صلوات اهلل عليهام ،عىل قسمني رئيسني - ،من حيث
عدد الرواة مها اخلرب (املتواتر) ،و(اخلرب اآلحاد)(((.

أ َّما اخلرب(املتواتر) ،فهو(( :ما أفاد سكون النفس سكونًا يزول معه الشك وحيصل

حجة؛
اجلزم القاطع من أجل أخبار مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب))((( ،وهو َّ

ألنَّه يفيد العلم((( .وأ َّما اخلرب (اآلحاد) ،فهو( :ما ال يبلغ حدّ التواتر من األخبار)(((.

(األول) ،فهو :خرب اآلحاد (املحفوف بالقرائن) املوجبة للعلم
وهو قسامن :أ َّما القسم
َّ
حجة(((  -وإن كان
صحة صدوره عن املعصوم .وهذا القسم َّ
بصدقه الدا َّلة عىل َّ
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه،58 / 3 ،
((( ظ :الشهيد الثاين  /الرعاية يف علم الدراية َّ ،11 /
د .حسن احلكيم  /مذاهب اإلسالم ّيني يف علوم احلديث .179 /
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.58 / 3 ،
((( َّ
ـي  /معارج األصول ّ ،199 /
ـي  /مبادئ الوصول إىل علم األصول/
العالمة احل ِّل ّ
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
 ،199هتذيب الوصول إىل علم األصول .122 /
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.59 / 3 ،
((( َّ
ـي  /معارج األصول ،203 /
ـي  /كتاب الرسائر ،238 / 3 ،املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
العالمة احلليِّ ّ  /مبادئ الوصول إىل علم األصول  ،203 /هتذيب الوصول إىل علم األصول/
.228
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ألن ّ
شخصا واحدً ا ((( – َّ
حجة(((.
املخرب
كل ما أفاد العلم فهو َّ
ً
وأ ّما القسم الثاين ،فهو خرب اآلحاد (غري :املحفوف بالقرائن) املوجبة للعلم
صحة صدوره عن املعصوم .وهو يفيد الظن((( ،وإن تعدَّ د
بصدقه الدا َّلة عىل
َّ
بحجة قط ًعا؛ َّ
ألن خرب (الواحد)
املخرب((( .وهذا القسم (ظنِّي) ،والظ ُّن يف نفسه ليس َّ

(النوعي) ال عربة به((( .وبعبارة أخرىَّ :
إن
(الشخيص) ،أو
بام هو (خرب) مفيد للظن
ّ
ّ
خرب الواحد لو خيل ونفسه ال جيوز االعتامد عليه؛ ألنَّه اليفيد إلاَّ الظن ،والظن اليغني

احلق شي ًئا((( .وهذا القسم من األخبار ،وإن اتَّفقوا عىل إفادته الظن إلاَّ أنهَّم اختلفوا
من ِّ
يف قيام الدليل عىل اعتبار حج َّيته ،وعىل التفصيل اآليت :فمن يرى وجود (الدليل) قال
بحج َّيته ،ومن اليرى قيام الدليل أنكر حج َّيته(((.
حتليل ومناقشة

َّ
الفقهي ،هو(احلج َّية) فام كان
إن مدار قبول اخلرب واالعتامد عليه يف جمال االستنباط
ّ

قسموا
يصح أن يكون مستندً ا للحكم ،وما مل يكن فال
(حجة)
ّ
ُّ
َّ
يصح .واإلمام َّية حني َّ
اخلرب إىل( :متواتر) ،و(آحاد) ،فهم ناظرون إىل(:عدد الرواة) ،فام روته مجاعة يستحيل

حجة ،واآلحاد نوعان:
تواطؤهم عىل الكذب ،فهو (متواتر) وإلاَّ فهو (آحاد) .واملتواتر َّ
حجة) وغري املحفوف بالقرائن فيه خالف بني الفقهاء .فإن قام
(املحفوف بالقرائن = َّ
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.59 / 3 ،
((( َّ
ـي .210 /
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصويل عند العالمة احل ِّل ّ
((( املح ِّقق احل ّليِّ  /املعارج ّ ،203 /
ـي  /املبادئ  ،203 /التهذيب .228 /
العالمة احل ِّل ّ
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.60 / 3 ،
((( َّ
حممد رضا املظفر  /أصول الفقه.60 / 3 ،
((( َّ
((( املصدر نفسه.61 / 3 ،
((( ظ :عدنان البكاء  /خرب الواحد حقيقته وحج َّيته (بحث) .22-20/
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بحجة ،عند من يرى قيام
دليل
حجة وإن مل يقم فهو ليس َّ
قطعي عىل اعتبار حج َّيته فهو َّ
ّ

بحجة مطل ًقا.
الدليل أ َّما عند من ال يرى قيام الدليل ،فهو ليس َّ
خالصة واستنتاج

حجة ،وال خالف فيه .وأ َّما اآلحاد فهو:
اخلرب( :متواتر ،وآحاد) أ َّما املتواتر فهو َّ

حجة .وال خالف فيه ،وأ َّما
حمفوف بالقرائن ،وغري حمفوف بالقرائن.أ َّما املحفوف فهو َّ
غري املحفوف فهو ُّ
بحجة مطل ًقا عند من ال يرى قيام الدليل ،وعند
حمل خالف فهو ليس َّ

حجة؛
من يرى قيام الدليل :فرق بني نوعني من الظن :املعترب وغري املعترب .أ َّما املعترب فهو َّ
بحجة .وقد انقسم فقهاء
لقيام دليل
قطعي عىل اعتبار حج َّيته ،وأ َّما غري املعترب فهو ليس َّ
ّ
مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية يف التعاطي مع (نظر َّية :خرب الواحد) عىل قسمني :قسم تبنَّى

خصص البحث (مطل ًبا) ِّ
لكل
(الرفض) وقسم تبنَّى (القبول)؛ وللوقوف عىل ذلك َّ
قسم وعىل التفصيل اآليت:

األول :نظر َّية إنكار أخبار اآلحاد
• املطلب َّ

مل يتب َّن رفض (نظر َّية خرب الواحد) – من فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية – سوى

مؤسس مدرسة احل َّلة الفقه َّية ،ابن إدريس احلليِّ ّ  ،واملح ِّقق احلليِّ ّ – يف أحد قوليه – أ َّما
ابن إدريس احلليِّ ّ  ،فقد ذهب إىل القول :بـ (عدم حج َّية خرب الواحد) ،وعدم وقوع التع ُّبد
به رش ًعا ،وإن قال بجواز التع ُّبد به اً
عقل ،إذ قال يف مقدِّ مة( :كتاب الرسائر) ،وهو حيدِّ د

أعرج عىل أخبار اآلحاد ،فهل هدم
أد َّلة االستنباط التي يعمل هبا ويفتي ويدين ((وال ِّ
اإلسالم إلاَّ هي))((( ( )2وأ َّما املح ِّقق احل ّليِّ فقد ذهب إىل (عدم حج َّية خرب الواحد) – يف

قوله (الثاين) – الذي أورده يف كتابه (املعترب) ،إذ قال  -يف هناية إيراده عىل (احلشو َّية) يف
اً
(عقل،
العمل بخرب الواحد ((وأفرط آخرون يف طرف ر ِّد اخلرب ،حتى أحال استعامل:
ـي  /كتاب الرسائر.115 / 1 ،
((( ( )2ابن إدريس احل ِّل ّ
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ونقل) ،واقترص آخرون ،فلم يروا (العقل) مان ًعا ،لك َّن الرشع مل يأذن يف العمل بهُّ ،
اً
وكل
والتوسط أصوب فام قبله األصحاب ،أو د َّلت القرائن
السنن،
ُّ
هذه األقوال منحرفة عن ُ
صحته ُع ِم َل به ،وما أعرض األصحاب عنه أو َّ
شذ ،جيب إطراحه))(((.
عىل َّ
حتليل ومناقشة

َّ
قطعي عىل اعتبار حج َّيته؛
إن الرافضني لـ(نظر َّية خرب الواحد) مل يروا وجود دليل
ّ

لذا قالوا بـ(عدم حج َّيته) .وإن كان ابن إدريس احلليِّ ّ َّأول من قال هبا – من مدرسة
(احل َّلة) الفقه َّية –إلاَّ أنَّه سبق بالقول بعدد من الفقهاءَّ .
ولعل َّأول من نسب إليه القول
عيل بن
بـ(عدم حج َّية خرب الواحد) – حسب تت ُّبع البحث – هو :ابن بابويه
ّ
القميّ :

األول (ت329/هـ) نسب إليه القول بذلك الفاضل
احلسني ،املعروف بـ :الصدوق َّ

حممد (ت1071/هـ)((( .أ َّما من ثبت أنَّه َّأول من قال بعدم حج َّيته،
التوين :عبد اهلل بن َّ
ّ
عيل بن احلسني املل َّقب بـ :علم اهلدى (ت436/هـ) ،إذ قال:
فهو :الرشيف املرتىضّ :

علم وال اً
عمل ،وأوجبنا أن
ألنا ال توجب اً
((أبطلنا العمل يف الرشيعة بأخبار اآلحاد؛ هَّ
ألن خرب الواحد إذا كان اً
يكون العمل تاب ًعا للعلم؛ َّ
عدل فغاية ما يقتضيه الظ ّن بصدقه،
ومن ظننت صدقه جيوز أن يكون كاذ ًبا ،وإن ظننت به الصدقَّ ،
فإن الظ َّن ال يمنع من

التجويز فعاد األمر يف العمل بأخبار اآلحاد إىل أنَّه إقدام عىل ما ال نأمن من كونه فسا ًدا
(((
ـي –
وغري صالح))  .وقد وافقه ث َّلة من الفقهاء ممَّن جاءوا بعده – قبل ابن إدريس احل ِّل ّ

الديلمي :محزة بن عبد العزيز القايض (ت448/هـ)،
وممَّن وقف البحث عليهم :سلاَّ ر
ّ
ِ
(((
نسبه إليه الك ََرك ّي احلسني بن شهاب الدين (ت1076/ه��ـ)  .وابن محزة الطوسيّ
ـي/املعترب يف رشح املخترص.29 /1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.
ـي/كتاب الرسائر.109/1،
((( الرشيف املرتىض/رسائل الرشيف املرتىض ،ابن إدريس احل ِّل ّ
الكركي  /هداية األبرار .97 /
((( ظ:
ّ
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ِ (((
رباج القاضيّ :
حممد بن احلسن (ت463/ه��ـ) نسب إليه ذلك :الك ََرك ّي  .وابن ال َّ
َّ

احللبي محزة بن عليّ بن
الطرابليس (ت481/هـ)((( وابن زهرة
عبد العزيز بن نحرير
ّ
ّ
احلسني (ت585/هـ)((( والطربسيّ أبو عليّ الفضل بن احلسن (ت548/هـ)((( ،وابن

عيل (ت588/هـ)((( .وهؤالء ك ّلهم قبل ابن إدريس
شهر آشوب :أبو جعفر َّ
حممد بن ّ

احلليِّ ّ وإن عارص بعضهم ابن إدريس احلليِّ ّ أ َّما بعد عرصه ،فقد قال به :املح ِّقق احلليِّ ّ يف

قوله (الثاين) .وقول املح ِّقق احلليِّ ّ يعني :استمرار قول من أنكر (حج َّية خرب الواحد)
بعد عرص ابن إدريس احلليِّ ّ  ،ال أنَّه منقطع ،كام ذهب إىل ذلك بعض العلامء ،إذ قال –
عمن أنكر حج َّية خرب الواحد(( :-ولكن هذا القول منقطع اآلخر ،فإنَّه
وهو يتحدَّ ث َّ

مل يعرف موافق هلم بعد عرص ابن إدريس إىل يومنا ه��ذا))((( .نعم يمكن القول :إنَّه

منقطع بعد عرص املح ِّقق احلليِّ ّ ؛ ألنَّه مل يعرف موافق ألصحابه بعد عرصه .أ َّما ما ا َّدعاه
أن (اإلمجاع) دليل عىل قوهلم ،فهو مردود؛ َّ
أصحاب هذا االتجِّ اه :من َّ
ألن أول من قال به
الرشيف املرتىض ،يف حني َّ
أن شيخه املفيد مل يقل به ،فكيف يدَّ عى (اإلمجاع) مع وجود

املخالف .نعم هَّإنم أنكروا حج َّية خرب الواحد ،وقالوا بعدم وقوع التع ُّبد به رش ًعا ،إلاَّ

اً
(عقل) ،بل مل يقل من فقهاء اإلمام َّية خالف ذلك ،سوى
هَّأنم قالوا بـ جواز التع ُّبد به
(((
ابن ِق َبة
اهلجري)
حممد بن عبد الرمحن (من أعالم القرن الثالث
ّ
ّ
الرازي  :أبو جعفرَّ ،

ممَّن عارصوا اإلمام الرضا( ت203/هـ)(((.
الكركي  /هداية األبرار .97 /
((( ظ:
ّ
رباج ّ /
املهذب.598 / 2 ،
((( ظ :ابن ال َّ
احللبي  /غنية النزوع.35 / 1 ،
((( ابن زهرة
ّ
((( الطربسيّ  /جممع البيان.169 / 9 ،

((( ابن شهر آشوب  /متشابه القرآن.111 / 4 ،
حممد رضا املظ َّفر  /أصول الفقه.61 / 3 ،
((( َّ
ـي  /معارج األصول .203 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ظ :النجايش  /رجال النجايش .375 /
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خالصة واستنتاج

َّ 
القمي ،الرشيف
إن الذين تبنَّوا رفض (نظر َّية خرب الواحد) ،هم( :ابن بابويه
ّ

الطرابليس،
رباج
الديلمي ،ابن محزة
املرتىض ،ابن إدريس احلليِّ ّ  ،سلاَّ ر
الطويس ،ابن ال َّ
ّ
ّ
ّ
الطربيس ،ابن شهر آشوب ،املح ِّقق احلليِّ ّ  :يف أحد قوليه).
احللبي،
ابن زهرة
ّ
ّ
 هَّإنم عرشة من كبار علامء اإلمام َّية ،من :متك ِّلمني ،فقهاء ،مفسرِّ ين ،ورجال ِّيني.

الديلمي
عمن نسب القول إليهم ،وهم( :ابن بابويهَ ،سلاَّ ر
 إذا َّ
ّ
غض البحث النظر َّ
الطويس)؛ َّ
نصوا فيها عىل القول بعدم احلج َّية – مازالت
وابن محزة
ألن مؤ َّلفاهتم – التي ُّ
ّ
مفقودة ،ومل تصل إلينا إىل اليوم .نعم يمكن القول َّ
القمي توجد قرائن
إن ابن بابويه
ّ

ألن َّ
تؤكِّد صدق مقالته ،وهذه القرائن مستقاة من عرصه؛ َّ
جل حياته مضت يف هناية
األوىل بسوى (نظر َّية
القرن الثالث
اهلجري .ومل يعمل اإلمام َّية يف القرون الثالثة اهلجر َّية َّ
ّ

النص عندهم(((.
ألنا متثل عرص ِّ
اليقني)؛ هَّ

َّ 
إن َّأول من قال برفض (نظر َّية خرب الواحد) – عىل سبيل اليقني  -هو :الرشيف

املرتىض؛ َّ
ألن مؤلفاته وصلت إلينا وهي ناطقة بذلك.

َّ 
إن َّأول من قال برفض (نظر َّية خرب الواحد) من فقهاء مدرسة احل َّلة ،هو :ابن

إدريس احلليِّ ّ .

َّ 
إن رفض نظر َّية (خرب الواحد) مل ينقطع بعد عرص ابن إدريس احلليِّ ّ ؛ وممَّا يؤيد

ذلك :قول املح ِّقق احلليِّ ّ يف أحد قوليه.

َّ 
إن رفض (نظر َّية خرب الواحد) يعني رفض (نظر َّية الظ ّن) ،ورفض (نظر َّية

الظ ّن) ،يعني :تبنِّي (نظر َّية :اليقني).

حممد حسني مدريس  /املباين الفكر َّية عند اإلمام َّية .201/
((( ظ :دَّ .
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َّ 
إن استمرار رفض (نظر َّية خرب الواحد) إىل املح ِّقق احلليِّ ّ  ،يعني استمرار (نظر َّية

اهلجري .وطاملا َّ
أن مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية امتدت
اليقني) إىل هناية القرن السابع
ّ
ما يزيد عىل ثالثة قرون ،لذا َّ
فإن يف قرنني من تلك القرون السادس والسابع – تبنَّى

بعض فقهائها البارزين (نظر َّية اليقني) ،ورفضوا (نظر َّية الظ ّن).
• املطلب الثاين :نظر َّية قبول أخبار اآلحاد

َّ
إن فقهاء مدرسة (احل َّلة) – ما عدا ابن إدريس احلليِّ ّ  ،واملح ِّقق احلليِّ ّ يف أحد قوليه-

القول (الثاين) – تبنُّوا نظر َّية (خرب الواحد) ،أي ذهبوا إىل القول بـ :حج َّية خرب الواحد

اً
(عقل) ،ووقوع التع ُّبد به (رش ًعا) ((( واملح ِّقق احل ّليِّ تبنَّى هذه النظر َّية
وجواز التع ُّبد به
األول –الذي أورده يف كتابه (املعارج) ،فقد بحث اخلرب الذي مل (حيتف)
يف قوله – َّ

جترد عن القرائن الدا َّلة
بالقرائن ،ومل يعارض .ورأى العمل به برشوط ،إذ قال((:إذا َّ
عىل صدقه ،ومل يوجد ما ُّ
متضمنه؛ افتقر العمل به إىل اعتبار الرشوط))
يدل عىل خالف
ّ

(((
ثم رشع بعد ذلك بذكر الرشوط ،وهي( :اإليامن ،العدالة ،العقل ،البلوغ)...
َّ

(((

ُّ
وعبارة املح ِّقق– اآلنفة ِّ
املجرد
–تدل عىل أنَّه عمل بـ(خرب الواحد) الظن ِّّي
الذكر
َّ
عن القرائن ،غري املعارض ،إلاَّ َّ
أن العمل به متو ِّقف عىل اعتبار رشوط حمدَّ دة به(((.

ـي فقد تبنَّى – يف كتبه األصول َّية – (نظر َّية الظ ّن) ،أي :قبول (نظر َّية
أما العالّمة احل ِّل ّ
خرب الواحد) – رصاح ًة – ودافع عنها مدافعة شديدة؛ وممَّا يؤيد ذلك :قوله يف تعريفه

حجة يف الرشع ،خال ًفا للس ِّيد
خلرب الواحد(( :هو ما يفيد الظن وإن تعدَّ َد املخرب ،وهو َّ
((( ّ
ـي  /مبادئ الوصول  ،203 /هتذيب الوصول 229 /
العالمة احل ِّل ّ
ـي  /معارج األصول .214 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ظ :املصدر نفسه .218 – 216 /
((( املصدر نفسه .214 /
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((واحلق ثبوت التع ُّبد به))(((.
املرتىض ومجاعة))(((ويف حديثه عن جواز التع ُّبد به ،قال:
ُّ

وفيام يتع َّلق بقبول خرب الواحد م َّيز العالّمة احلليِّ ّ بني جمايل (الرشع َّيات ،والعقد َّيات)
أن ّ
الالفت للنظر َّ
فبينَّ أنَّه مرفوض يف العقد َّيات((( .ومن ّ
ـي يف تبنِّيه (نظر َّية
العالمة احل ِّل ّ
الطويس يف وحدة (املسار،
الظ ّن) ،وقبوله (نظر َّية :خرب الواحد) ،وإن اتَّفق مع الشيخ
ّ
واملنهج) ،إلاَّ أنَّه اختلف معه يف بعض املعايري واالستدالالت؛ َّ
الطويس شاد
ألن الشيخ
ّ

نظر َّيته عىل( :اإلمجاع) ،يف حني َّ
النقيل) (((.
أن العلاَّ مة احلليِّ ّ شاد نظر َّيته عىل( :الدليل:
ّ
ّ
استدل عىل حج َّية (خرب الواحد) باآليات القرآنية ،والسيام آية النفر ،قال تعاىل:
فقد
﴿َ ...ف َلولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٌة ِّمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ٌهوا فيِ الدِّ ِ
ين َو ْل ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا
إِ َلي ِهم﴾((( ،وآية النبأ ،قال تعاىل﴿ :إِ ْن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبأٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ت ُِصي ُبوا ًق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة
َ َ ْ
ْ ْ
ِِ
ني﴾ (((وهبذا خالف ّ
ـي اجليل األصوليّ السابق؛
َفت ُْصبِ ُحوا َعلىَ َما َف َع ْلت ُْم نَادم َ
العالمة احل ِّل ّ
الطويس
ألنَّه قال بعدم داللة اآليات القرآن َّية عىل حج َّية (خرب الواحد) ،ال الشيخ
ّ
ور َّد مقولة الرشيف املرتىض( :بعدم ورود السمع يف ذلك) ،وأدخل نظر َّية
وحدهَ ،

اإلمامي – يف إطار مقوالت :خرب (الثقة) ،و(العدل)؛
(خرب الواحد)– يف وسط الفكر
ّ

َّ
قائم
ألن آية النبأ اشتملت عىل :النهي عن األخذ بخرب (الفاسق) ،فيكون االستدالل هبا اً
(((
ولـمـا كان
عىل :مفهوم (الرشط) أي ال جيب التبينُّ إذا مل يكن الناقل للخرب (فاس ًقا) َّ .
الطرف املقابل لـ(الفاسق) ،هو (العادل)؛ لذا ظهرت فكرة (العدالة) بوضوح أكرب يف
حج َّية خرب الواحد.

((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول .203 /
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه .229 /
((( املصدر نفسه .229 /

اإلمامي .176 /
((( حيدر حب اهلل  /نظر َّية السنَّة يف الفكر
ّ
((( التوبة .122 /
((( احلجرات .6 /
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول .229 /
العالمة احل ِّل ّ
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حتليل ومناقشة

َّ
قطعي عىل اعتبار
إن املتبنِّني لـ(نظر َّية خرب الواحد) كانوا يرون وجود دليل
ّ

العكربي
حممد بن النعامن
ّ
حممد بن َّ
حج َّيته .وهم بقوهلم هذا قد وافقوا الشيخ املفيد َّ

(((
حممد بن احلسن (ت460/هـ) ((( .وتبنَّاه
(ت413/هـ)  ،والشيخ الطوسيّ  :أبو جعفر َّ

أصوليي اإلمام َّية(((.
من جاء بعد مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،وهو الرأي املشهور عند
ّ
خالصة واستنتاج

َّ 
والطويس) وفقهاء
إن الذين تبنّوا (نظر َّية خرب الواحد) ،هم :الشيخان (املفيد،
ّ

مدرسة (احل َّلة) – ما عدا (ابن إدريس احلليِّ ّ  ،واملح ِّقق احلليِّ ّ يف أحد قوليه –وتبنَّاها
فقهاء اإلمام َّية من بعدهم إىل يومنا هذا ،وهو الرأي (املشهور) عندهم.
َّ 
إن َّأول من قال بقبول (نظر َّية :خرب الواحد) – عىل سبيل اليقني – هو :الشيخ

املفيد؛ َّ
ألن مؤلفاته وصلت إلينا ،وهي ناطقة بذلك.

 للمح ِّقق احلليِّ ّ رأيان ،أحدمها :وافق فيه القائلني بـ(نظر َّية :الرفض) واآلخر:
وافق فيه القائلني بـ(نظر َّية :القبول).
َّ 
إن العلاَّ مة احلليِّ ّ هو َّأول من قال بداللة اآليات القرآن َّية عىل حج َّية خرب الواحد

والسيام آيتي (النفر ،والنبأ) ،وهذا يعني َّ
استقر عىل مرجع َّية جديدة يف
َّ
أن العلاَّ مة احلليِّ ّ
النقيل = اآليات القرآن َّية) .وهو ثمرة ونتاج علمي
حج َّية خرب الواحد ،هي( :الدليل
ّ

للتجديد احلاصل يف املباحث األصول َّية؛ َّ
ألن العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ انتزع االستدالل من
(الرشط) يف آية (النبأ) ومن مفهومه ال منطوقه.
((( ظ :املفيد  /التذكرة بأصول الفقه .28 /
((( الطوسيّ  /عدَّ ة األصول .86 /
حممد رضا املظ َّفر.73 / 3 ،
((( َّ
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َّ 
إن قبول (نظر َّية خرب الواحد) يعني قبول (نظر َّية :الظ ّن).
• املطلب الثالث :املوازنة بني نظريتي اإلنكار والقبول

األول :قبول نظر َّية خرب
 -لألقدمني يف التعاطي مع نظر َّية (خرب الواحد) قوالنَّ ،

والطويس) والثاين رفض نظر َّية خرب الواحد.
وأول من قال به الشيخان (املفيد،
الواحدَّ ،
ّ

وأول من قال به الرشيف املرتىض.
َّ

أيضا ،أ َّما
 -ولفقهاء مدرسة (احل َّلة) يف التعاطي مع نظر َّية (خرب الواحد) قوالن ً

ابن إدريس احلليِّ ّ  ،فقد قال بام قال به :الرشيف املرتىض ،وما عداه – سوى املح ِّقق
احلليِّ ّ – قال بام قال به:الشيخان.

 أ َّما املح ِّقق احلليِّ ّ فله رأي��ان ،قال :بحج َّية خرب الواحد يف (املعارج) يف رأيه(((
ثم عدل عنه يف رأيه الثاين ،إذ قال بعدم حج َّيته يف (املعترب)((( .هبذا قال
َّ
األول َّ .
الكركي (ت1076/هـ) ،وهذا الرأي هو الذي يميل إليه البحث ويتبنَّاه طاملا َّ
أن الرأي
ّ

للكركي – وهو تفسري مقبول عىل هذا املبنى؛
(األول) ورد يف (املعارج) – حسبام بدا
َّ
ّ

(األول) فهو :معقول َّية هذا االحتامل ،وأ َّما
وممَّا يؤ ِّيد ذلك :إنَّه مع ّل اًل بثالثة أمور ،أ َّما
َّ

(الثاين) فهو ّ
حيل االشتباك املوجود يف كلامت املح ِّقق احلليِّ ّ يف كتابيه (املعارج واملعترب)،
وأ َّما (الثالث) فهو يغني عن ُّ
جتشم عناء تأويل نصوص املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ (((؛ وممَّا يؤ ِّيد

مقبول َّية هذا التفسري َّ
طبيعي بني العلامء من جهة – والسيام عند من
أن تبدُّ ل اآلراء أمر
ّ
يتبنَّى (االجتهاد) – وقبله غري واحد من الباحثني من جهة أخرى(((.

 أما ِّاملتأخرون ،فلهم قول (واحد) ،هو :قبول نظر َّية (خرب الواحد).

ـي  /معارج األصول .203 /
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
ـي  /املعترب يف رشح املخترص.29 / 1 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
الكركي  /هداية األبرار .97 /
(((
ّ
اإلمامي .96 /
((( حيدر حب اهلل  /نظر َّية السنَّة يف الفكر
ّ
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 َّإن مدار اخلالف بني (االجتاهني) -اتجِّ اه (الرفض) ،واتجِّ اه (القبول) –هو (قيام)

الدليل عىل اعتبار حج َّية (خرب الواحد :غري املحفوف بالقرائن) ،أو (عدم) قيامه .فمن
قال بقيام الدليل ،قال بـ (قبول) نظر َّية خرب الواحد ،أي :قال بالعمل باخلرب الواحد ،وإن
القطعي الذي يثبت حج َّيته ،وعىل أساس ذلك
كان ال يفيد إلاَّ الظ ّن؛ لوجود الدليل
ّ
النهي عن اقتفاء ما ليس لك به علم ((( ومن أنكر قيام
املنهي عنه ،ومن
يستثنى من الظ ّن
ّ
ّ

الدليل ،قال :بـ (رفض) نظر َّية خرب الواحد؛ َّ
ألن قيام الدليل يعني خروج خرب الواحد
ّ
املنهي عنه أي َّ
خمصصة بسوى ما مل
أن أد َّلة (النهي) التي
عن دائرة الظ ّن
استدل هبا املانعون َّ
ّ
رشعي من (كتاب ،وسنَّة ،وإمجاع ،وعقل) ،وهو غري خرب الواحد .وعدم
يقم عليه دليل
ّ
)املنهي عنه(((.
قيام الدليل ،يعني بقاء خرب الواحد ضمن دائرة (الظ ّن
ّ

 َّواملجوزين) هو اختالف يف
إن االختالف بني أصحاب االجتاهني (املانعني،
ِّ

(موسع)
حتديد مفهوم :خرب الواحد -املحفوف بالقرائن – (سعة ،وضي ًقا)((( فاملفهوم
َّ

املجوزين؛ وهبذا يمكن القولَّ :
نظري ،أ َّما
إن االختالف
عند املانعني ،و(مض َّيق) عند
ّ
ِّ
(العميل) ،فهو ضئيل جدً ا وممَّا يؤ ِّيد ذلك أمور عدَّ ة( ،أحدها)َّ :
أن الرشيف
يف اجلانب
ّ

املرتىض جعل (صدق) ال��راوي ،و(وثاقته) من القرائن الدا َّلة عىل صدق اخلرب(((.
وإذا عرف البحث َّ
(صحيحا) ،أو
أن الصدق يستفاد من (العدالة) الذي يكون خربه
ً

(حسنًا) ،وإ َّما من (الثقة) الذي يكون خربه (موث ًقا) .يتَّضح له :إنَّه عمل بـ (الصحيح،
واحلسن ،واملوثق)،إلاَّ أنَّه حتت طائلة خرب الواحد املحفوف بالقرائن .وهذا هو بعينه

املجوزون ،إلاَّ أنَّه عندهم حتت طائلة خرب الواحد غري املحفوف بالقرائن.
ما قال به
ِّ
((( عدنان البكَّاء  /خرب الواحد حقيقته وحج َّيته (بحث) .22 /
حممد رضا املظ َّفر  /أصول الفقه.61 / 3 ،
((( ظَّ :
األصويل عند ّ
ّ
ـي .222 /
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد
العالمة احل ِّل ّ
((( ظ :الرشيف املرتىض  /رسائل الرشيف املرتىض.21 / 1 ،
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و(الثاين) :اتفاق االجتاهني م ًعا عىل عدم األخذ بـ (الضعيف ،وجمهول احلال ،ومن مل
يعدّ ل ،ومن مل يوثق) .و(الثالث)َّ :
إن املانعني عملوا بـأخبار اآلحاد مع تبنِّي املنع؛ وممَّا
يؤ ِّيد ذلك :هَّإنم استد ُّلوا هبا يف كتبهم الفقه َّية ،فقد عمل به الرشيف املرتىض((( ،وعمل

أيضا(((.
به ابن إدريس احلليِّ ّ ً

((( ظ :الرشيف املرتىض  /االنتصار .166 /
((( ظ :ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.122/5 ،

املبحث الثالث
دور العقل يف االستنباط

املبحث الثالث
دور العقل يف اال�ستنباط
الفقهي عند (اإلمام َّية) بمرحلتني ،مها:
 لقد َم َّر (العقل) يف جمال االستنباطّ
املرحلة (األوىل) :وفيها العقل دليل عىل (أد َّلة األحكام) ،واملرحلة (الثانية) وفيها

خصص البحث ِّ
لكل مرحلة
العقل دليل عىل (األحكام)؛ ولتسليط الضوء عىل ذلك َّ
(مطل ًبا) ،وعىل النحو اآليت:

األول :العقل دليل عىل األد َّلة
• املطلب َّ

أئمة أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني بـ(املسائل العقل َّية)
 -انطال ًقا من عناية َّ

الفقهي  -هبا .ويمكن القولَّ :
إن أبرز
اعتنى فقهاء اإلمام َّية  -يف جمال االستنباط
ّ
فقهاء اإلمام َّية الذين عنوا بـ(دليل العقل) يف املدَّ ة املمتدَّ ة من بداية الغيبة الكربى سنة
(329هـ) ،حتى ظهور مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،هم األقطاب الثالثة :الشيخ املفيد
الطويس (ت460/هـ)(((.
(ت413/هـ) ،والرشيف املرتىض (ت436/هـ) ،والشيخ
ّ

أما الشيخ املفيد فقد بينَّ أصول األحكام بقولهَّ :
((إن أصول األحكام ثالثة :الكتاب
األئمة))((( وجعل العقل طري ًقا موص اً
ل إىل تلك (األد َّلة)
الكريم ،والسنَّة النبو َّية وأقوال َّ
مهها العقل((( ،أي َّ
من خالل بيانه َّ
إن
أن الطرق املوصلة إىل علم تلك األصول ثالثة ،أ ّ

العقل دليل عىل األد َّلة ال عىل األحكام ((( .وأ َّما الرشيف املرتىض فقد ّبني يف كالمه عن
((( عليّ مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليِّ .53 /
((( املفيد  /التذكرة بأصول الفقه .28 /
((( املصدر نفسه .28 /
نصار  /جهود الشيخ املفيد ومصادر استنباطه .252 /
حممد حسني َّ
((( د .صاحب َّ
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حجة وطريق إىل العلم بام ك ّلف َّ
مصادر االستنباط َّ
وأن مصادر
أن اهلل ال خييل املك َّلف من َّ
االستنباط ثالثة ،هي :دليل قاطع من (كتاب) أو (سنَّة) مقطوع هبا ،أو (إمجاع) يتي َّقن

(((
َّ
عرج بعد ذلك إىل أمه َّية دور
أن َّ
ثم َّ
احلجة فيه؛ لوجود (اإلمام) يف (مجلة املجمعني) َّ

الفقهي ،فقال:
اإلمامي ومكانته يف دائرة االجتهاد
العقل يف املنظومة املعرف َّية يف الفقه
ّ
ّ

((فإذا مل نجد يف األد َّلة املوجبة للعلم طري ًقا إىل علم حكم هذه احلادثة كنَّا فيها عىل ما

يوجب العقل وحكمه)) ((( .والرشيف املرتىض عىل الرغم من اهتاممه بدليل العقل ،إلاَّ
أنَّه مل يدرجه يف مصادر االستنباط ،ومل يفرد له بح ًثا مستقلاًّ يف كتابه (الذريعة) وإنَّام ذكره

متفرقات مشتَّتة ((( .والشيخ الطوسيّ يف الوقت الذي كان يرى فيه
يف إطار حمدود يف ِّ
َّ
أن العقل دليل عىل األد َّلة؛ وممَّا يؤيد ذلك قوله – يف حديثه عن األد َّلة املوجبة للعلم-
((فبالعقل يعلم كوهنا أد َّلة))((( أعطى مساحة للعقل يف جمال االستنباط ،وذهب إىل:
َّ
مصدرا
أن املسائل اجلديدة التي مل يرد بيان يف حكمها مرجع َّيتها العقل(((ّ ،إال أنَّه مل يره
ً
مستقلاًّ إىل جانب املصادر األُخر لذا مل يفرد له بح ًثا مستقلاًّ ((( ،وقد قال ابن زهرة
عيل (ت585/هـ)  -من فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية -
ّ
احللبي :أبو املكارم ،محزة بن ّ

الطويس(( :ومتى فرضنا عدم الدليل رجعنا إىل حكم العقل))((( .ويف
بام قاله الشيخ
ّ
جمال التطبيقات (الفقه َّية) ،كانوا يستندون إىل (داللة األصل) ،من دون أن يفسرِّ وا

مرادهم من (داللة األصل).

((( الرشيف املرتىض  /رسائل الرشيف املرتىض ،املجموعة األوىل .210 /
((( املصدر نفسه 210 /
((( عليّ مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليِّ .53 /
((( الطوسيّ  /عدة األصول.125 / 2 ،
((( املصدر نفسه.143 / 1 ،
((( ّ
عيل مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليِّ .53 /
احللبي  /غنية النزوع.363 -362 / 2 ،
((( ابن زهرة
ّ
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حتليل ومناقشة

مر هبا العقل يف جمال االستنباط يف
 -يمكن للبحث أن حيدِّ د املرحلة (األوىل) التي َّ

اإلمامي (بداية وهناية) .أ َّما البداية فقد كانت بالشيخ (املفيد) ،وأما النهاية فقد
الفقه
ّ

احللبي) من فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّيةحسب تتبع البحث؛ لذا
كانت بـ(ابن زهرة
ّ
ورد ذكره مش َّتتًا يف مصنَّفاهتم األصول َّية ،ومل يفردوا له بح ًثا مستقلاًّ فيها.
خالصة واستنتاج

 َّالفقهي،
إن العقل يف هذه املرحلة عند الفقهاء (دليل) عىل مصادر االستنباط
ّ

ّ
أيَّ :
ويستدل به
إن مصادر االستنباط يمكن معرفتها بالعقل ،فهو الذي يرشد إليها

عليها .والفقهاء يف هذه املرحلة ،وإن قالوا بالرجوع إليه عند فقدان مصادر االستنباط،
اً
الرشعي.
مصدرا كاش ًفا للحكم
شامل إىل درجة يكون فيها
إلاَّ هَّأنم مل يو ِّظفوه توظي ًفا
ّ
ً

َّ
ب عىل فقهاء املرحلة
وإن ابن زهرة
احللبي  -من فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية  -يحُ ْ َس ُ
ّ

األوىل.
َّ

• املطلب الثاين :العقل دليل عىل األحكام

مرت اإلشارة – يف املرحلة (األوىل)  -بالرجوع إىل العقل ،عند فقد أد َّلة األحكام
َّ -

احللبي  -من
والطويس ،وابن زهرة
الثالثة (الكتاب ،والسنَّة ،واإلمجاع) عند املرتىض،
ّ
ّ

مصدرا (مستقلاًّ ) إىل جنب تلك
فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،و َّملا كان الثالثة مل يروه
ً
األد َّلة؛ لذا مل يذكر  -عندهم  -إىل جنبها عند حتديدهم مصادر االستنباط .واختلف

رصح ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/ه��ـ) بـ(العقل) اً
دليل
األمر يف هذه املرحلة ،فقد َّ
َّ
((فإن
الفقهي :يف (أربعة) مصادر ،إذ قال
(راب ًعا) ،بعد أن حرص مصادر االستنباط
ّ
(((
ثم ّبني َّ
أن املصادر األربعة ،هي الكتاب ،والسنَّة املتواترة
احلق ال يعدو أربع طرق)) َّ ،

((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.108 / 1 ،
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املتَّفق عليها – سنَّة رسول اهلل - واإلمجاع ،ودليل (العقل)((( و َّملا كان (العقل)

مصدرا جديدً ا مضا ًفا من ابن إدريس ،لزم أن يبينِّ املساحة املعطاة للعقل ،من حيث
ً

االعتامد عليه يف املسائل الرشع َّية ُم َب ِّينًا بأنَّه يأيت باملرتبة (الرابعة) ،بعد املصادر الثالثة،
وهذا معنى قوله(( :فإذا فقدت الثالثة فاملعتمد يف املسألة الرشع َّية  -عند املح ِّققني

فإنا مبقاة عليه وموكولة
الباحثني عن مأخذ الرشيعة
التمسك بدليل العقل فيها ،هَّ
ُّ
(((
رصح َّ
بأن العقل هو الدليل الرابع من
إليه)) وابن إدريس احل ّليِّ يف الوقت الذي َّ
(أد َّلة الفقه) ،فقد عمد إىل بيان املراد منه يف نظر َّيته األصول َّية ،فبينَّ َّ
أن املراد منه هو ما
يسمى بـ (داللة األصل) عند الفقهاء ،إذ قال(( :فاملسألة الرشع َّية ال نعلمها إلاَّ من أربع
َّ
طرق :كتاب اهلل العزيز ،وسنَّة الرسول املتواترة ،وإمجاع الشيعة اإلمام َّية؛ لدخول قول
املعصوم فيه ،فإذا فقدنا الثالث الطرق ،فدليل (العقل) املفزع إليه فيها ،فهذا معنى قول

(((
أن ما ذهب إليه بعض الباحثني من َّ
يتبني َّ
أن دليل
الفقهاء :داللة األصل))  .وهبذا ّ

العقل عند ابن إدريس احلليِّ ّ كالم (جممل) (((  -ألنَّه مل ُي َب ِّيـ ُن (املراد) من دليل العقل يف
النظري  -كالم فيه نظر .أ َّما يف التطبيقات (الفقه َّية) يف
نظر َّيته (األصول َّية) يف جانبها
ّ

كتابه الرسائر فوجد البحث َّ
أن ابن إدريس احلليِّ ّ استعمل (دليل العقل) عىل مستويني،

يسمى
يسمى بـ(الدليل
مها :املستوى
َّ
العقيل املستقل) ،واملستوى (الثاين) ما َّ
(األول) :ما َّ
ّ
العميل)(((؛ وإلعطاء صورة واضحة عن ذلك ،وقف البحث عىل بعض
بـ (األصل
ّ
النامذج التطبيق َّية ،وعىل املستويني م ًعا:

((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.108 / 1 ،

((( املصدر نفسه.38 / 1 ،
((( املصدر نفسه.224 – 223 / 2 ،
واملتغري يف الرشيعة اإلسالم َّّية .78 /
((( د .جواد أمحد البهاديل  /الثابت
ّ
((( ظ :عليّ مهت بناري  /ابن إدريس احل ّليِّ .62 – 60 /
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العقيل املستقل
األول :نامذج الدليل
• الفرع َّ
ّ
نموذج (:)1

 -يف كتاب (الصيام) ،باب (قضاء شهر رمضان) ،مسألة( :قضاء صيام املغمى

عليه) حكم ابن إدريس احلليِّ ّ بـ (عدم وجوب القضاء عليه اً
أصل)((( ،أي :حكم بام
الطويس يف النهاية ((( ومستند ابن إدريس احل ّليِّ يف هذا احلكم (دليل
حكم به الشيخ
ّ
يضا َأ ْو َعلىَ َس َف ٍر
َان َم ِر ً
خصص العام القرآين يف قوله تعاىلَ ...﴿ :و َم ْن ك َ
العقل) الذي َّ
ِ ِ
خصص قضاء الصيام باملريض (بمرض
َفعدَّ ٌة َم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ� َ�ر .(((﴾ ...فدليل العقل َّ

غري مزيل للعقل) ،وأخرج املريض بـ(مرض مزيل للعقل)؛ َّ
ألن اهلل سبحانه وتعاىل
ال يك ِّلف إلاَّ من أكمل رشوط التكليف فيه بمقتىض العقل(((.
نموذج (:)2

 يف كتاب (الزكاة) ،باب (قسمة الغنائم واألمخاس) ،مسألة( :تسليم سهم اإلمامِ
لغريه بغري إذنه) ذهب ابن إدريس احلليِّ ّ إىل :عدم جواز تسليم سهم اإلمام لغرية بغري
إذنه ،واعرتف بأنَّه مل جيد اً
األوىل وهي( :الكتاب،
دليل عىل اجلواز يف األد َّلة الثالثة َّ
والسنَّة ،واإلمجاع) ،إلاَّ أنَّه وجد اً
يبق
دليل عىل العدم يف دليل العقل إذ قال(( :فلم َ

الترصف
معنا من األد َّلة والطرق األربع سوى دليل العقل ودليل العقل حيظر علينا
ُّ
يف مال الغري إلاَّ بإذنه)) ((( .وع َّلق ّ
ـي (ت726/هـ) عىل رأي ابن إدريس
العالمة احل ِّل ّ
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.75 / 2 ،
((( الطوسيّ  /النهاية .165 /
((( البقرة .185 /
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.76 / 2 ،
((( املصدر نفسه.224 / 2 ،
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قائل(( :قول ابن إدريس احلليِّ ّ ال خيلو من قوة))(((ّ ،إال أنَّه قال بـ (التو ُّقف)؛ َّ
اً
ألن خمالفة

األصحاب ( ُمشكل)(((.

العميل
• الفرع الثاين :نامذج األصل
ّ
نموذج (:)1

 -يف كتاب (الشهادات) ،مبحث (احلكم بشاهد ويمني) ،مسألة (احلكم بشهادة

امرأتني مع يمني املدَّ عي) يف األموال – دينًا أو عينًا – ذكر َّ
أن هذه الشهادة حيكم هبا

عند بعض اإلمام َّية((( ،إلاَّ أنَّه ال حيكم هبا ،ودليل ر ِّده هذه الشهادة وعدم ترتيب حكم
عليها هو ال دليل قرآين عليها ،واألخبار غري متواترة – إن وجدت فهي نوادر وشواذ–

واإلمجاع غري منعقد ،ومحلها عىل الرجل قياس وهو باطل عند اإلمام َّية .و(األصل

براءة الذ َّمة) فمن اثبت بشهادهتام حكام فإنَّه حيتاج إىل دليل قاطع :إ َّما (قرآن) ،أو (سنَّة)
متوفرا؛ لذا بقي دليل (العقل) ،وقد اختاره
أو (إمجاع)((( .و َّملا مل يكن واحد من تلك
ً

ابن إدريس احلليِّ ّ اً
قائل(( :وهو ما اخرتناه وح َّققناه))((( ،ويريد بـ(دليل العقل) :أصل
الرباءة.
نموذج (:)2

 -يف كتاب (النكاح) ،مسألة (اجلمع بني األختني) إذا عقد الرجل عىل امرأة

ثم عقد عىل أختها ((( فإن دخل يف الثانية ذهب الشيخ إىل التفريق بني الرجل واملرأة
َّ
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.35 / 2 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.35 / 2 ،

((( ظ :الطوسيّ  /اخلالف.607 / 2 ،
ـي  /كتاب الرسائر.163 / 3 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.163 / 3 ،
((( ذهب الشيخ الطوسيّ يف النهاية إىل :أنَّه يمسك أيتهام شاء ،ورجع عنه يف املبسوط فذهب إىل=
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األوىل حتى خترج املرأة املدخول هبا من
املدخول هبا ،وروي أنَّه ال يرجع إىل نكاح املرأة َّ
عدَّ هتا .وذهب ابن إدريس احلليِّ ّ إىل َّ
األوىل لعدَّ ة أمور:
أن الرجل ال يمنع من وطء املرأة َّ
(األول) ألنَّه غري جامع بني األختني و(الثاين) عدَّ ة الثانية لغريه ،و(الثالث) َّ
إن عدَّ ة
َّ

الثانية بائنة ال رجعة له عليها فيها ،و(الرابع) عدم وجود مانع من (كتاب) أو (سنَّة)
صحة الرواية القائلة باالمتناع ،و(السادس) َّ
إن
أو (إمجاع) أو (عقل) و(اخلامس) عدم َّ
العقل حيكم بذلك؛ َّ
ألن األصل (اإلباحة)((( .واملح ِّقق احل ّليِّ (ت676/هـ) يف الوقت
وقسمه
الذي أكد فيه (تربيع األد َّلة) َف َّص َل املقصود من دليل العقل  -بوضوح أكثر َّ -
عىل قسمني ،وعىل التفصيل اآليت:

العقيل
• املطلب الثالث :تقسيامت املح ِّقق احلليِّ ّ للدليل
ّ

األول ما يتو َّقف العقل فيه عىل اخلطاب
األول :القسم َّ
• الفرع َّ

األول حلن اخلطاب ،نحو :قوله تعاىلَ ..﴿ :ف ُق ْلنَا رْ ِ
اضب
وهو ثالثة أقسام ،هيَّ :
(((
ِّب َع َص َ
ـح َج َر َفا ْن َف َج َر ْت ِمنْ ُه ا ْثنَتَا َعشرْ َ َة َع ْينًا ،(((﴾...أي :فرضب فانفجرت
اك ا ْل َ

و(الثاين) :فحوى اخلطاب وهو ما َّ
دل عىل التنبيه نحو قوله تعاىلَ ...﴿ :ف اَل َت ُقل َل ُـهماَ
ف ،(((﴾...والثالث :دليل اخلطاب ،وهو الوصف نحو :قوله(( :يف سائمة الغنم
ُأ ٍّ
زكاة))((( ((( والرشط وهو :تعليق احلكم عىل الرشط ،نحو قوله تعاىلَ ...﴿ :وإِ ْن ك َُّن
الطويس  /النهاية  ،454 /املبسوط .)209 / 4 ،وذهب ابن إدريس
=بطالن العقد الثاين (ظ:
ّ
احلليِّ ّ إىلَّ :
املنهي عنه (ظ :ابن إدريس
منهي عنه ،والنهي يقتيض فساد
أن العقد باطل؛ ألنَّه عقد
ّ
ّ
احلليِّ ّ  /كتاب الرسائر.)219 / 4 ،
ـي  /كتاب الرسائر.238 - 237 /4 ،
((( ظ :ابن إدريس احل ِّل ّ
((( البقرة .60 /
ـي  /املعترب.31 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( اإلرساء .23 /
ـي  /املعترب.31 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ

((( يبدو أن هذا احلديث :متص ّيد من الروايات؛ ألنَّه ال يوجد حديث هبذا اللفظ [ .ظ :مهدي =

236

ِ
ح َل ُه َّن ،(((﴾...وقوله(( :إذا بلغ املاء قدر
ح ٍل َف َأنْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن مَ ْ
ُأ ْولاَ ْ ُت مَ ْ
(حجة)(((.
كر ،مل ُين َِّج ْس ُه يشء)) ((( وهو:
َّ

ينفرد العقل بالداللة عليه
• الفرع الثاين :القسم الثاين ما َّ

وهو :إ َّما (وجوب) ،نحو :ر ّد الوديعة ،أو (ندب) ُ -ح ْسن  -نحو الصدق أو

حممد بن مك ّّي العامليّ (ت786/هـ)
(حتريم)  -قبح  -نحو :الكذب ((( والشهيد َّ
األول َّ
توسع يف بيان ِّ
كل
أقر تقسيم املح ِّقق احلليِّ ّ – التقسيم
الثنائي  -لدليل العقل ،إلاَّ أنَّه َّ
ّ
وإن َّ
قسم ،وعىل النحو اآليت:

العقيل
األول للدليل
• املطلب الرابع :تقسيامت الشهيد َّ
ّ

األول ما ال يتو َّقف العقل فيه عىل اخلطاب
األول :القسم َّ
• الفرع َّ
اخلطابُ ،ي َرا ُد به :الكالم الذي ُق ِصدَ به مواجهة الغري((( ،وما ال يتو َّقف العقل فيه
(األول) ما ُيست َفاد من قض َّية (العقل) نحو وجوب
عىل (اخلطاب) وهو مخسة أقسام:
َّ
قضاء الدين ،استحباب اإلحسان حرمة الظلم ،كراهة منع اقتباس النار ،وإباحة تناول
التمسك بـ (أصل الرباءة) نحو :نفي الغسلة الثالثة
املنافع اخلالية من املضار .و(الثاين)
ُّ

يف الوضوء .و(الثالث) ال دليل عىل كذا فينتفي((( .و(الرابع) األخذ باألقل عند فقدان
ويسمى :استصحاب (حال
الذمي .و(اخلامس) أصالة بقاء ما كان،
األكثر ،كد َّية
َّ
ّ
=شمس الدين ،وآخرون  /تعليقات عىل كتاب املعترب للمح ِّقق احلليِّ ّ .] 31 / 1 ،
((( الطالق .6 /
احلر العامليّ  /وسائل الشيعة.45 / 1 ،
((( ّ
ـي  /املعترب.32 /1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.32 / 1 ،
ـي  /معارج األصول .77 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
األول  /ذكرى الشيعة.52 / 1 ،
((( الشهيد َّ
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املتيمم جيد املاء يف أثناء الصالة؛ َّ
ألن الطهارة
الرشع) و(حال اإلمجاع)،
َّ
كصحة صالة ِّ
معلومة واألصل عدم طارئ .وبعبارة أخرى صالة صحيحة قبل الوجدان فهي كذلك

بعده ،أو طهارة معلومة واألصل عدم طارئ(((.

• الفرع الثاين :القسم الثاين ما يتو َّقف العقل فيه عىل اخلطاب

(األول) :مقدِّ مة الواجب املطلق كالطهارة يف الصالة.
 وهو ستَّة أقسام ،هي:َّ

و(الثاين) :استلزام األمر باليشء النهي عن ضده ،كبطالن الواجب املوسع عند منافاة

حق آدمي .و(الثالث) :فحوى اخلطاب ،وهو أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم
ّ

كالرضب مع التأ ُّفف .و(الرابع) :حلن اخلطاب ،وهو :ما استفيد من املعنى رضورة،
َ
﴿...أ ِن رْ ِ
اضب ِّب َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر َفا ْن َف َل َق .((( (((﴾...و(اخلامس) :دليل
نحو :قوله تعاىل:
املسمى بـ (املفهوم)  -وهو ستَّة أقسام هي (الوصف ،والرشط ،والعدد،
اخلطاب –
َّ

والغاية ،واحلرص ،واللقب)((( و(السادس) :يف املنافع (األصل اإلباحة) ويف املضار
(األصل احلرمة)

(((

األول
• املطلب اخلامس :موازنة بني تقسيم املح ِّقق احلليِّ ّ والشهيد َّ

 -ما يتو َّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) ثالثة أقسام عند املح ِّقق احلليِّ ّ  ،هي (حلن

األول ،هي( :مقدِّ مة
اخلطاب ،وفحوى اخلطاب ،والرشط) ،وستَّة أقسام عند الشهيد َّ

الواجب ،واستلزام األمر باليشء ،والنهي عن ضده فحوى اخلطاب ،وحلن اخلطاب،

ودليل اخلطاب  -املفهوم  ،-واألصل يف املنافع واملضار).
األول  /ذكرى الشيعة.53 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( الشعراء .63 /
األول  /ذكرى الشيعة53 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( املصدر نفسه.54 – 53 /1 ،
((( املصدر نفسه.54/1 ،
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 َّف (حلن اخلطاب) ،واكتفى بذكر مثال عليه ،فهو ربام
إن املحقق احلليِّ ّ مل ُي َع َّر ْ
سلك طريقة األقدمني – يف هذا املقام  -فهم كانوا يعتمدون التعريف بـ (املثال) يف حني

َّ
عرف حلن اخلطاب بأنَّه هو ((ما استفيد من املعنى رضورة))(((.
أن الشهيد َّ
األول َّ

 -ما ينفرد العقل بالداللة عليه عند املح ِّقق احلليِّ ّ  :قسم (واحد) ،هو :ما يستفاد من

(قضية العقل) .وقد ساق (ثالثة) أمثلة عىل استقالل العقل باألحكام اآلتية( :الوجوب،
األول (مخسة) أقسام ،هي( :ما يستفاد من :قض َّية
والندب ،والتحريم) .وعند الشهيد َّ

ِّ
باألقل عند فقد دليل األكثر ،وأصالة
العقل ،وأصل الرباءة ،وال دليل عىل كذا األخذ
بقاء ما كان) ،وساق (مخسة) أمثلة عىل استقالل العقل باألحكام اآلتية( :وجوب،
وندب ،وحتريم ،وكراهة ،وإباحة).
حتليل ومناقشة

إن املح ِّقق احلليِّ ّ مل يبينَّ املوقف من حج َّية (دليل اخلطاب) ،يف حني َّ
 َّأن الشهيد
وحجة عند
بحجة عند املرتىض
َّ
األول بينَّ املوقف من حج َّيته عند الفقهاء ،فهو :ليس َّ
َّ

حجة ،وعلم
الطويس ،وقد تبنَّى املح ِّقق احلليِّ ّ رأي املرتىض إذ قال(( :فالشيخ يقول :هو َّ
ّ
اهلدى  -يريد الس ِّيد املرتىض  -ينكره ،وهو احلق))(((.

ّ
َّ
يستقل باحلكم يف مسألة( :التحسني والتقبيح) العقل ِّيني ،فهو حيكم بـ
إن العقل

(الوجوب ،والندب ،والتحريم ،والكراهة ،واإلباحة) ،وما ورد يف السمع فهو مؤكِّد

ملا حكم به العقل.

 َّالتمسك بـ (أصل الرباءة) ال يلجأ إليه ،إلاَّ عند فقدان الدليل .ويف هذا إشارة
إن
ُّ

إىل َّ
أن أصل (الرباءة) مرحلة تالية ملرحلة الدليل (االجتهادي) ،وتسمية أصل الرباءة بـ
األول  /ذكرى الشيعة.53 / 1 ،
((( الشهيد َّ
ـي  /املعترب.31 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ

الف�صل الثالث//املبحث الثالث :دور العقل يف اال�ستنباط

239

أن الرباءة مندرجة حتت :دليل (العقل)َّ .
(استصحاب حال العقل) دليل عىل َّ
وإن أصل

ُّ
((كل يشء فيه حالل وحرام ،فهو
(الرباءة) ورد دليل حج َّيته يف (السنَّة) ،بقوله:
لك حالل ،حتى تعرف احلرام بعينه فتدعه))((( (((.

 َّكثريا وهو
وإن القسم (الثالث) :ال دليل عىل كذا فينتفي ،استعمله األصحاب ً

ِّ
باألقل عند فقد الدليل
تا ّم ومرجعه إىل أصل (الرباءة) .ويف القسم (الرابع) :األخذ
عىل األكثر؛ ألنَّه املتي ّقن فيبقى الباقي عىل األصل ،وهو راجع إىل (أصل الرباءة)َّ .
وإن
استصحاب حال الرشع  -حال العقل  -اختلف األصحاب يف حج َّيته((( ،فمفهوم

أيضا ،إذ
حجة عند بعض األصحاب،
األول ً
وحجة عند الشهيد َّ
َّ
(الوصف والرشط) َّ
الرشطي)) ((( َّ
وإن مفهوم (الغاية) راجع إىل :مفهوم
وخصوصا
قال(( :وال بأس به
ً
ّ

(حجة) يف حني َّ
(الوصف)(((َّ .
بحجة(((.
وإن مفهوم احلرص
أن مفهوم (اللقب) ليس َّ
َّ
خالصة واستنتاج

 َّإن ابن إدريس احلليِّ ّ  ،هو َّأول من قال بـ (تربيع مصادر االستنباط) يف نظر َّيته

مصدرا راب ًعا  -مستقلاًّ  -إىل جنب (الكتاب ،والسنَّة،
األصول َّية ،أي أدرج العقل
ً

واإلمجاع)َّ .
وإن دليل (العقل) يف التطبيقات الفقه َّية عند ابن إدريس احلليِّ ّ له مستويان
العقيل) املستقل واملستوى (الثاين):
(األول) يريد بدليل العقل (الدليل
مها :املستوى
َّ
ّ
العميل) ،والسيام أصل الرباءة وأصل
يريد بدليل العقل ما ُعرف فيام بعد بـ (األصل
ّ
الكليني  /الكايف ،313 / 2 ،الصدوق  /من ال حيرضه الفقيه ،216 / 3 ،الطوسيّ  /هتذيب
(((
ّ
األحكام.226 / 7 ،
األول  /ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.52 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( املصدر نفسه.53 / 1 ،
األول  /ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.53 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( املصدر نفسه.54 / 1 ،
((( املصدر نفسه.54 / 1 ،
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أمجل (دليل العقل) ،ومل َّ
إن ابن إدريس احلليِّ ّ َ
إن ما قيلَّ :
اإلباحةَّ .
يتول بيانه كالم فيه
نظر؛ ألنَّه وإن أمجله يف اجلانب النظري عند رصفه لنظر َّيته األصول َّية ،إلاَّ أنَّه تولىَّ بيانه

يف تطبيقاته الفقه َّية.

 عىل حني َّأن املح ِّقق احلليِّ ّ تولىَّ بيان (دليل العقل) عىل مستوى النظر َّية األصول َّية-
(األول) ما يتو َّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) أيَّ :
أن
بوضوح أكثر  -فبينَّ أنَّه قسامن:
َّ
ويتوصل إليه بـ (العقل) ،أيَّ :
أن العقل كاشف عن
الترشيعي
النص
َّ
احلكم كامن يف ّ
ّ

احلكم .وبعبارة أخرىَّ :
الرشعي ،و(الثاين):
النص
بتوسط ِّ
إن العقل َّ
ّ
يتوصل إىل احلكم ُّ
ما ال يتو َّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) ،أي ما ينفرد العقل بالداللة إليه .ويف هذه
ّ
يستقل العقل باحلكم ،أي هو مصدر منتج للحكم .وقد عرف  -فيام بعد  -بـ
احلال:
(املستقلاَّ ت العقل َّية) وبعبارة أخرىَّ :
يتوصل إىل احلكم  -مبارشةً -من دون
إن العقل َّ

الرشعي.
النص
توسط ِّ
ّ
ُّ

 َّالثنائي  -لدليل
األول قد وافق املح ِّقق احلليِّ ّ يف تقسيمه  -التقسيم
إن الشهيد َّ
ّ
العقل وبينَّ َّ
أن معيار التقسيم عنده ،هو( :التو ُّقف عىل اخلطاب ،أو عدمه) ،إلاَّ أنَّه

توسع يف بيان ِّ
كل قسم.
َّ

 َّإن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من ذكر (الرشط)  -بوصفه أحد أقسام املفاهيم  -من
دون اإلشارة إىل اسم املفاهيمَّ .
وإن ما ال يتو َّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) قرصه املح ِّقق

األول إىل
وسعه الشهيد َّ
احلليِّ ّ عىل ما ُعرف فيام بعد بـ(املستقالت العقل َّية) يف حني َّ
العميل) ،فأدرج معه :أصل (الرباءة) و(استصحاب
ما يشمل ما ُعرف فيام بعد بـ (األصل
ّ
احلال).
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 َّاألول هو َّأول من ذكر (املفاهيم) ،وحرصها يف ستَّة أقسام هي:
إن الشهيد َّ

حجة منها
(الوصف ،والرشط ،والعدد ،والغاية ،واحلرص ،وال َّلقب) .وبينَّ ما هو َّ
بحجة.
وما هو ليس َّ

• املطلب السادس :دليل االستصحاب

 -لقد أدرج الفقهاء (االستصحاب) َّ -أول أمره  -حتت (الدليل العقيل)؛ لذا التزم

رصح بأنَّه الدليل
البحث بإيراده يف هذا البحث  -دور العقل يف االستنباط َّ -
وأول من َّ

(اخلامس) من أد َّلة االستنباط ،يقع إىل جنب األد َّلة األربعة التي حدَّ دها ابن إدريس
احلليِّ ّ  ،إذ قال  -يف حديثه عن مستند األحكام (( -وهي عندنا مخسة :الكتاب ،والسنَّة،

واإلمجاع ودليل العقل ،واالستصحاب))((( .وهذا (تأصيل) ملصدر جديد و(جتديد)

ملصادر االستنباط القائمة .و َّملا كان املح ِّقق احلليِّ ّ قد قال بتخميس مصادر االستنباط؛
اً
مستكمل
رشع يف بيانه
مصدرا
بإضافته (االستصحاب)
ً
ً
خامسا للمصادر (األربعة)؛ لذا َّ
بذلك نظر َّيته األصول َّية مب ِّينًا مفهومه ،وأقسامه ،وحج َّيته ،وعىل التفصيل اآليت:
األول :مفهوم االستصحاب
• الفرع َّ

(((
ثم بني
عرف املح ِّقق احلليِّ ّ االستصحاب بأنَّه هو(( :إبقاء احلكم عىل ما كان)) َّ
َّ
َّ
ثم جاء وقت آخر ،ومل يقم دليل
أن املراد من إبقاء احلكم ،هو :إذا ثبت حكم يف وقتَّ ،

عىل انتفاء ذلك احلكم ،حيكم ببقائه ،ما مل تقم داللة عىل نفيه(((.
• الفرع الثاين :أقسام االستصحاب

بينَّ املح ِّقق احلليِّ ّ َّ
أن االستصحاب ثالثة أقسام ،هي:
ـي  /املعترب.28 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
ـي  /معارج األصول .288 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه .286 /
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األول :استصحاب حال العقل
القسم َّ

(األول) :ليس الوتر
التمسك بـ(الرباءة األصل َّية) ،ومن نامذجه :النموذج
وهو:
َّ
ُّ

واج ًبا؛ استنا ًدا إىل َّ
أن (األصل الرباءة) ،والنموذج (الثاين) :اختالف الفقهاء يف حكم

ّ
ّ
(األقل)؛ استنا ًدا إىل َّ
أن (األصل الرباءة) ،نحو:
(األقل ،واألكثر) فيقترص عىل حكم
بني
اختالف الفقهاء يف عني الدا َّبة عىل قولني :أحدمها :نصف قيمتها ،والثاين :ربع قيمتها.
ّ
بـ(الربع) بـ (الرباءة األصل َّية)؛ َّ
الربع ثبت إمجا ًعا وما زاد عىل
ويستدل القائلون
ألن ّ
ّ

الربع ينتفي؛ استنا ًدا إىل َّ
أن (األصل الرباءة)(((.
ّ

 -القسم الثاين :أن يقال عدم الدليل عىل كذا فيجب انتفاؤه

وهذا االستدالل فيام يعلم أنَّه لو كان هناك دليل لظفر به ،أ َّما مع عدم ذلك فيجب

(حجة) .ومن هذا القسم :القول بـ(اإلباحة) إذا مل
التو ُّقف ،وال يكون هذا االستدالل
َّ

يقم دليل عىل (الوجوب) ،أو (احلظر)(((.

 -القسم الثالث :استصحاب حال الرشع

املتيمم جيد املاء يف أثناء الصالة .فالقائل بـ(االستمرار) مستنده
ومن أمثلته:
ِّ
استصحاب حال الرشع أي :صالة مرشوعة قبل وجود املاء ،فهي كذلك بعد وجوده.
بـ(حجة) وذلك ألمور عدَّ ة (أحدمها)َّ :
ألن رشع َّية الصالة مع عدم
وهذا القسم ليس
َّ

املاء ،ال يستلزم رشع َّيتها مع وجوده ،و(الثاين)َّ :
إن هذا االستدالل ال يسلم من املعارضة

ألن الذ َّمة مشغولة قبل اإلمتام فتكون مشغولة بعده((( .و(الثالث)َّ :
بمثله؛ َّ
إن موضوع
الشك يف البقاء يف َّ
ّ
أن املاء متي ّقن الوجود؛ بحسب الفرض(((.
االستصحاب ،هو
ـي  /معارج األصول .32 / 1،/
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
ـي  /املعترب.32 / 1 ،
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.32 /1 ،
ـي وآراؤه الفقه َّية .147 /
حممد جواد حبيب  /املح ِّقق احل ِّل ّ
((( رجاء َّ
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الفرع الثالث :حج َّية االستصحاب

اختلف الفقهاء يف حج َّية االستصحاب وتعدَّ دت أقواهلم فيها ،إلاَّ هَّأنا ترجع يف

(األول) القول بحج َّيته مطل ًقا ،و(الثاين) القول بعدمها مطل ًقا،
األصل إىل ثالثة أقوال،
َّ
و(الثالث) القول بالتفصيل((( .وملا كانت معايري التفصيل خمتلفة فقد اختار املح ِّقق

ّ
الشك يف املقتيض فال جيري االستصحاب،
احلليِّ ّ  :التفصيل وعىل النحو اآليت :فإذا
ّ
الشك يف املانع فيجري االستصحاب
وإذا كان

(((

يف ظاهر كالمه

(((

الذي خلـَّصه

األنصاري (ت1281/ه��ـ) بقوله(( :التفصيل بني كون املستصحب ممَّا ثبت
الشيخ
ّ

َّ
األول
بدليله أو من اخلارج استمراره
فشك يف الغاية الرافعة له وبني غريه ،فيعترب يف َّ

دون الثاين))((( .ورأي املح ِّقق هذا هو (األقوى) عند الشيخ
األنصاري((( وما زال إىل
ّ
أهم األقوال التي عليها مدار املناقشات العلم َّية((( .وقد
اليوم رأي املح ِّقق احلليِّ ّ هو ّ
ساق املح ِّقق احلليِّ ّ عدَّ ة أد َّلة عىل حج َّية استصحاب :حال (العقل) ،وتابعه العلاَّ مة يف
ثم زاد عليها.
بعضهاَّ ،
• الفرع الرابع :أد َّلة حج َّية استصحاب حال العقل

األول :دليل العقل
الدليل َّ

ذهب املح ِّقق احلليِّ ّ إىلَّ :
األويل ثابت فيثبت احلكم والعارض
أن املقتيض للحكم َّ
ال يصلح راف ًعا له ،فيجب احلكم بثبوته يف الثاين َّ
ألن العارض هو احتامل جتدُّ د ما يوجب
زوال احلكم ،وهو معارض باحتامل عدم التجدُّ د ،فيدفع ّ
كل منهام اآلخر ،فيبقى احلكم
حممد رضا املظ َّفر  /أصول الفقه.229 / 4 ،
((( َّ
حممد تقي احلكيم  /األصول العا َّمة للفقه املقارن .443 /
((( َّ
ـي  /معارج األصول .290 – 289 /
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
األنصاري  /فرائد األصول.666 / 2 ،
((( مرتىض
ّ
((( املصدر نفسه.667 / 2 ،
حممد رضا املظ َّفر  /أصول الفقه.230/ 4 ،
((( َّ
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(((
ثم قال يف موضع آخرَّ :
إن الثابت َّأولاً قابل للثبوت ثان ًيا ألنَّه
سليم عن رافع َّ .
الثابت اً

لو مل يكن اً
قابل النقلب من اإلمكان إىل االستحالة وخروجه من اإلمكان إىل االستحالة
مستحيل ،فيجب أن يكون يف الزمان الثاين جائز الثبوت .وعدم العلم باملؤثر يكون بقاء

(((
ثم جاء ّ
العالمة
احلكم أرجح من عدمه والعمل بالراجح واجب يف اعتقاد املجتهد َّ .

فقرب االستدالل مب ِّينًا يف َّ
أن حدوث اليشء حيتاج إىل مؤ ِّثر بخالف البقاء ،فإنَّه
احلليِّ ّ َّ ،

ال حيتاج إليه بداهة ألنَّه لو احتاج إليه للزم حتصيل احلاصل وهو باطل ،فيكون القول

(((
ثم صاغ دليل (العقل) صياغة قانون َّية ،وخالصته( :وجود
بأولو َّية الوجود أوىل َّ ،
(((
تبني َّ
أن مرادهم من (دليل
اليشء يف احلال يقتيض :ظن وجوده يف االستقبال) وهبذا ّ

العميل  -الذي حيكم باملالزمة بني العلم بثبوت اليشء
النظري  -ال
العقل) ،هو :حكمه
ّ
ّ
ّ
الشك ببقائه (((.
يف الزمان الالحق عند
الدليل الثاين :عمل الفقهاء

نص املح ِّقق احلليِّ ّ عىل َّ
أن الفقهاء عملوا باستصحاب احلال يف كثري من املسائل
َّ
واملوجب للعمل موجب لالستصحاب؛ َّ
ألن الع َّلة املوجودة يف موارد العمل موجودة

(األول):
يف مواضع االستصحاب فكام ثبت احلكم هناك يثبت هنا ،ومن نامذج عملهم
َّ
َّ
وشك يف احلدث بنى عىل الطهارة و(الثاين) :من تي َّقن طهارة ثوبه يف
من تي ّقن الطهارة
حال بنى عليها حتى يعلم خالفها و(الثالث) :من شهد شهادة بنى عىل بقائها حتى

يعلم رافعها .و(الرابع) :من غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء أنكحته ،وعدم تقسيم
ـي  /معارج األصول .287 -286 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ

((( املصدر نفسه .287 /
((( ّ
ـي  /مبادئ الوصول .250 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول .2993 /
العالمة احل ِّل ّ
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصويل عند ّ
ـي .323 -322 /
العالمة احل ِّل ّ
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أمواله ،وعزل نصيبه من املرياث ،والنامذج املذكورة آن ًفا ما هي إلاَّ استصحاب (اليقني

السابق)(((.

الدليل الثالث :اإلمجاع

أن العلامء أطبقوا عىلَّ :
ذهب املح ِّقق احلليِّ ّ إىلَّ :
أن مع عدم الداللة الرشع َّية جيب
إبقاء احلكم عىل ما تقتضيه الرباءة األصل َّية .وهذا القدر ،هو املراد باالستصحاب(((.
ذاكرا َّ
أن إمجاع الفقهاء حاصل عىل أنَّه متى ما حصل
وإىل هذا ذهب العلاَّ مة احلليِّ ّ ً ،
الشك يف ُطر ِ
ّ
وء ما يزيله أو بقائه وجب احلكم بالبقاء ،ولوال القول
ثم وقع
ُ
حكمَّ ،
مرجح(((.
باالستصحاب ،لكان
ترجيحا ألحد طريف املمكن من غري ّ
ً
الدليل الرابع :سرية العقالء

ذهب العلاَّ مة احلليِّ ّ إىل َّ
أن العقالء بأرسهم إذا حت َّققوا من وجود يشء أو عدمه
سوغوا القضاء هبا يف املستقبل .ويبدو َّ
أن العلاّ مة احلليِّ ّ هو َّأول
خاصة به َّ
وله أحكام َّ
متسك بـ(سرية العقالء)( -بناء العقالء) -بوصفها اً
دليل عىل حج َّية االستصحاب؛
من َّ
بِ َح َس ِ
احللبي ،وانتهاء
ب تت ُّبع البحث لفقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية ،بد ًءا من ابن زهرة
ّ

آخذا بنظر االعتبار َّ
بالعلاَّ مة احلليِّ ّ ً
أن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من أضاف االستصحاب إىل

مصادر االستنباط ،ومل يذكر (سرية العقالء) اً
دليل بني األد َّلة والعلاَّ مة احلليِّ ّ هو أشهر
من جاء بعده ،واستدركها عىل أد َّلة املح ِّقق احلليِّ ّ من جهة ،وترصيح بعض العلامء(((،
أيضا من جهة أخرى.
والباحثني(((هبذا ً

ـي  /معارج األصول .287 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ

((( املصدر نفسه .288 /
((( ّ
ـي  /مبادئ األصول .250 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /هتذيب الوصول.366 / 4 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( ظ :د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصويل عند ّ
ـي 326/
العالمة احل ِّل ّ
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الطويس (استصحاب حال العقل)
تناول الشيخ املفيد والرشيف املرتىض والشيخ
ّ

يف مبحث( :احلظر واإلباحة) .فقد ذهب الشيخ املفيد إىل بقاء احلكم السابق ألنَّه ثابت
باليقني ،وما ثبت فلن جيوز االنتقال عنه إلاَّ بواضح الدليل((( ،وذهب املرتىض إىل أنَّه

الطويس إىل تبنِّي رأي املفيد يف نقله ما
ال حيكم بالبقاء أو النفي إلاَّ بداللة((( .وذهب
ّ
ِ
(((
ـي ما ذهب إليه الس ِّيد املرتىض قائ اً
ب إيراد
ل َ -عق َ
حكي عنه  .وقد اختار املح ِّقق احل ِّل ّ
خصص له
وأول من َّ
قول املفيد (( -وهو املختار))((( ،حتت عنوان (مسائل خمتلفة)((( َّ
َّ
(مبح ًثا) مستقلاًّ هو العلاَّ مة احلليِّ ّ (((َّ .
استدل عىل حج َّية استصحاب
ـي
وإن املح ِّقق احل ِّل ّ
َّ
واستدل
(حال العقل)  -القول بالتفصيل  -بـ(دليل العقل اإلمجاع ،وعمل األصحاب)

هبا العلاَّ مة احلليِّ ّ عىل حج َّية االستصحاب  -مطل ًقا ((( -وزاد عليها (سرية العقالء).
أن العقل ال ينهض اً
وتلك األد َّلة ال ختلو من إشكاالت واعرتاضات وخالصة ذلك َّ
دليل
دل فهو ُّ
وحتصيل اإلمجاع صعب((( ،وعمل األصحاب إن َّ
يدل عىل بعض مصاديقه ،ال ك ّلها
وربام تساوى فيها االستصحاب والقواعد املشاهبة هلا((( .نعمَّ ،
إن بناء العقالء  -بضميمة
ّ
الشك يف وجود املقتيض(.((1
(حجة) ،ولكن يف غري صورة
إمضاء الشارع إليه -
َّ

((( املفيد  /التذكرة بأصول الفقه  ،45 /د .صاحب نصار  /جهود الشيخ املفيد الفقه َّية ومصادر
استنباطه .271 /
((( املرتىض  /الذريعة.829 / 2 ،
الطويس  /عدَّ ة األصول.756 / 2 ،
(((
ّ
ـي  /معارج األصول .286 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ظ :املصدر نفسه .286 /
((( ظّ :
ـي  /مبادئ األصول  ،250 /هتذيب الوصول .293 /
العالمة احل ِّل ّ
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصوليّ عند ّ
ـي .325 /
العالمة احل ِّل ّ
((( ظ :د .جبار كاظم ّ
املال  /أد َّلة املثبتني حلج َّية االستصحاب ،مناقشة وتقويم (بحث) .12 ،9 /
((( د .بالسم عزيز شبيب  /اجلهد األصوليّ عند ّ
ـي .327 /
العالمة احل ِّل ّ
( ((1ظ :د .جبار كاظم ّ
املال  /أد َّلة املثبتني حلج َّية االستصحاب ،مناقشة وتقويم (بحث) .7 /
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َّ
إن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من قال بتخميس مصادر االستنباط وذلك بإضافته
خامسا ويف هذا (تأصيل) ملصادر االستنباط و(جتديد) يف
مصدرا
(االستصحاب)
ً
ً
ّ
الشك
املصادر القائمة .وقد اختار املح ِّقق احلليِّ ّ القول بالتفصيل يف حج َّيته وهو :إذا كان
ّ
الشك يف املانع فيجري االستصحاب،
يف املقتيض فال جيري االستصحاب ،وإذا كان
األنصاري أقوى األقوال يف حج َّية االستصحاب ،وما زال إىل اليوم هو
وعدَّ ه الشيخ
ّ

أهم األقوال التي عليها مدار املناقشات العلم َّية ،ويف هذا داللة عىل (أصالة) آراء فقهاء
ّ

أهلتها
وقوهتا ،وهذه األصالة هي التي أكسبتها قوة وحيو َّية َّ
مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية َّ

وإن تعاقب عليها الزمنَّ .
للبقاءْ ،
قسم االستصحاب عىل ثالثة أقسام
وإن املح ِّقق احلليِّ ّ َّ
هي :استصحاب حال العقل ،عدم الدليل عىل كذا فيجب انتفاؤه واستصحاب حال

الرشع ،وبينَّ َّ
(حجة) دون الثاين والثالث .وساق املح ِّقق احلليِّ ّ ثالثة أد َّلة عىل
األول
َّ
أن َّ
حج َّية االستصحاب ،هي( :دليل العقل ،وعمل األصحاب ،واإلمجاع) وتابعه العلاَّ مة
احلليِّ ّ يف :دليل العقل واإلمجاع ،وأضاف اً
دليل جديدً ا ،هو( :سرية العقالء) فهو َّأول من
متسك به .ويف هذا (تأصيل) لدليل جديد ،وجتديد يف األدلة القائمة َّ
وإن فكرة األصول
َّ
العمل َّية -عند مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية  -مل تكن واضحة بعد وممَّا يؤيد ذلكَّ :
أن ابن
العقيل ،وكان العمل هبا اً
عمل بـ(دليل العقل
إدريس احلليِّ ّ أدرج (الرباءة) يف الدليل
ّ
ثم أدرجا
القطعي) ،وأدرج احل ِّل ّيان :املح ِّقق والعلاَّ مة (االستصحاب) يف الدليل
العقيلَّ ،
ّ
ّ

(الرباءة) بـ(االستصحاب) واعتربت منه؛ َّ
ألن احلال َّية األصل َّية (براءة الذ َّمة) -قبل
وسموا
الشرَّ ع  -وهي تثبت باالستصحاب وكانت الرباءة تعني :استصحاب الرباءة،
ّ

القطعي  -مع أنَّه ليس اً
دليل
العقيل
ذلك بـ استصحاب حال العقل ووسموه بـ :الدليل
ّ
ّ
عىل احلكم ،اً
فضل من أن يكون قطع ًّيا  -لذا جتد املح ِّقق والعلاَّ مة صاغا االستدالل عن
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(الرباءة) صياغة عقل َّية ،فقالوا :عدم الدليل عىل احلكم ،دليل عىل العدمَّ ،
ألن األحكام
قد بلغت مجي ًعا((( .وخالصة ما تقدَّ م :إنهَّم عاملوا الرباءة واالستصحاب عىل أنهَّام دليل
قطعي؛ َّ
العميل) وكونه حيدِّ د الوظيفة العمل َّية -ال غري  -مل
ألن فكرة (األصل
اجتهادي
ّ
ّ
ّ

تكن معلومة بعد.

خالصة واستنتاج

(األوىل) دليل عىل مصادر االستنباط عند الفقهاء ،أيَّ :
 َّإن
إن العقل يف املرحلة
َّ

العقل طريق موصل إىل الدليل ،والدليل طريق موصل إىل احلكم.

 َّ(األوىل) وإن قالوا بالرجوع إىل العقل عند فقدان األد َّلة،
إن الفقهاء يف املرحلة
َّ

مصدرا راب ًعا من مصادر احلكم.
إلاَّ هَّأنم مل يدرجوه
ً

 َّعيل (ت585/هـ)  -من فقهاء مدرسة
إن ابن زهرة
ّ
احللبي :أبو املكارم ،محزة بن ّ

األوىل.
احل َّلة الفقه َّية  -حيسب عىل فقهاء املرحلة َّ

 َّإن ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/هـ) هو َّأول من َر َّب َع مصادر االستنباط ،فقد
مصدرا راب ًعا مستقلاًّ إىل جنب (الكتاب ،والسنَّة ،واإلمجاع)َّ .
وإن دليل
أدرج العقل
ً

العقيل املستقل،
العقل عنده  -يف التطبيقات األصول َّية  -له مستويان ،مها :الدليل
ّ

العميل.
واألصل
ّ

إن ابن إدريس احلليِّ ّ أمجل دليل العقل ومل َّ
إن ما قيلَّ :
 َّيتول بيانه كالم فيه نظر؛
الفقهي يف
ألنَّه وإن أمجله عىل مستوى النظر َّية ،إلاَّ أنَّه تولىَّ بيانه عىل مستوى التطبيق
ّ

كتابه الشهري :كتاب الرسائر.

حممد باقر
اهلاشمي
((( حممود
ّ
الشاهرودي /بحوث يف علم األصول (تقريرات ألبحاث أستاذه َّ
ّ
الصدر)10/5 ،
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 َّأقر تربيع مصادر االستنباط البن إدريس
إن املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ (ت676/ه��ـ) َّ
احلليِّ ّ  ،وتولىَّ بيان دليل العقل عىل مستوى النظر َّية  -بوضوح أكثر  -فبينَّ أنَّه قسامن:
األول  -فيام
ما يتو َّقف العقل فيه عىل اخلطاب وما ينفرد العقل بالداللة عليه و ُع ِر َ
ف َّ
ف باملستقلاَّ ت العقل َّية.
بعد  -باملستقلاَّ ت غري العقل َّية ،والثاين ُع ِر َ

 َّالثنائي لدليل
األول (ت786/هـ) وافق املح ِّقق احلليِّ ّ يف التقسيم
إن الشهيد َّ
ّ
توس َع يف بيان ِّ
كل قسم من أقسامه.
العقل ،إلاَّ أنَّه َّ

 َّإن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من َذكَر (الرشط)  -بوصفه أحد أقسام املفاهيم  -من
دون اإلشارة إىل اسم املفاهيم َّ
وإن ما ال يتو َّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) قرصه املح ِّقق
األول إىل
وسعه الشهيد َّ
احلليِّ ّ عىل ما ُعرف فيام بعد بـ(املستقلاَّ ت العقل َّية) يف حني َّ
العميل) فأدرج معه :أصل (الرباءة) و(استصحاب
ما يشمل ما ُعرف فيام بعد بـ(األصل
ّ

احلال).

 َّاألول هو َّأول من ذكر (املفاهيم) ،وحرصها يف ستَّة أقسام هي:
إن الشهيد َّ

حجة منها
(الوصف ،والرشط ،والعدد ،والغاية ،واحلرص ،واللقب) .وبينَّ ما هو َّ
بحجة.
وما هو ليس َّ

 َّثم ُأ ْد ِر َج ْت فيام بعد
مرة  -حتت املباحث العقل َّيةَّ ،
إن املفاهيم ُأ ْد ِر َج ْت َّ -أول َّ

حتت مباحث األلفاظ.

 َّإن املح ِّقق احلليِّ ّ هو َّأول من قال بتخميس مصادر االستنباط وذلك بإضافته
ّ
الشك
خامسا واختار القول بالتفصيل يف حج َّيته وهو :إذا كان
مصدرا
(االستصحاب)
ً
ً
ّ
الشك يف املانع فيجري االستصحاب.
يف املقتيض فال جيري االستصحاب وإذا كان

األنصاري أقوى األقوال يف حج َّية االستصحاب ،وما زال إىل اليوم هو
وعدَّ ه الشيخ
ّ
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أهم األقوال التي عليها مدار املناقشات العلم َّية ،ويف هذا داللة عىل( :أصالة) آراء
ّ

أهلتها
قوة وحيو َّية َّ
وقوهتا واألصالة هي التي أكسبتها َّ
فقهاء مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية َّ
للبقاءْ ،
وإن تعاقب عليها الزمن.

 َّقسم االستصحاب عىل ثالثة أقسام هي :استصحاب حال
وإن املح ِّقق احلليِّ ّ َّ
العقل ،وعدم الدليل عىل كذا فيجب انتفاؤه ،واستصحاب حال الرشع ،وبينَّ َّ
األول
أن َّ

(حجة) دون الثاين والثالث .وساق املح ِّقق احلليِّ ّ ثالثة أد َّلة عىل حج َّية االستصحاب،
َّ
هي( :دليل العقل ،وعمل األصحاب ،واإلمجاع).
 َّمتسك بـ( :سرية العقالء) بوصفها
إن العلاَّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ) هو َّأول من َّ
اً
دليل راب ًعا عىل االستصحاب
 َّإن فكرة األصول العمل َّية  -عند مدرسة (احل َّلة) الفقه َّية  -مل تكن واضحة بعد

وممَّا يؤ ِّيد ذلكَّ :
العقيل وكان العمل هبا
أن ابن إدريس احلليِّ ّ أدرج (الرباءة) يف الدليل
ّ
اً
القطعي) ،وأدرج احل ِّل ّيان :املح ِّقق والعلاَّ مة (االستصحاب) يف
عمل بـ(دليل العقل
ّ
ثم أدرجا (الرباءة) بـ(االستصحاب) وعُدّ ت منه؛ َّ
ألن احلالة األصل َّية
الدليل
العقيلَّ ،
ّ

(ب��راءة ال��ذ َّم��ة) -قبل ال�شرع -وهي تثبت باالستصحاب ،وكانت ال�براءة تعني:
العقيل
وسموا ذلك بـ :استصحاب حال العقل ووسموه بـ :الدليل
استصحاب الرباءةُّ ،
ّ
دليل عىل احلكم ،اً
القطعي ،مع أنَّه ليس اً
فضل من أن يكون قطع ًّيا ،وخالصة ما تقدَّ م:
ّ
قطعي؛ َّ
ألن فكرة (األصل
اجتهادي
هَّإنم عاملوا الرباءة واالستصحاب عىل أنهَّام دليل
ّ
ّ

العميل) وكونه حيدِّ د الوظيفة العمل َّية -ال غري -مل تكن معلومة بعد.
ّ

الفصل الرابع
التأصيل والتجديد للحركة
النقدية يف الفقه اإلمامي

املبحث األول
مرحلة تكوين احلركة النقدية

املبحث الأ َّول
مرحلة تكوين احلركة النقد َّّية
َّ
اإلمامي ظهرت عىل يد بعض شيوخ ابن إدريس
إن بداية احلركة النقد َّّية يف الفقه
ّ

احلليِّ ّ يف جمايل (الفقه ،وأصوله) ،إلاَّ هَّأنا بداية بسيطة مت َّثلت بمخالفة بعضهم لبعض
(الفقهي واألصو ّيل)؛ وممَّا يؤ ِّيد ذلك
الطويس– أحيانًا– يف دائريت البحث
آراء الشيخ
ّ
ّ
َّ
أن ابن ُز ْه َرة
علمي األصول
ّ
احللبي– شيخ ابن إدريس احلليِّ ّ – يف كتابه ( ُغنْ َية النزوع يف َ
الطويس يف بعض القواعد الفقه َّية واألصول َّية((( .ولتسليط
والفروع) خالف الشيخ
ّ

يعرج بعد ذلك إىل
ثم ِّ
الضوء عىل ذلك :يعرض البحث املخالفات (الفقه َّية) َّأو اًلَّ ،

األوىل لـ(احلركة النقد َّّية) يف الفقه
املخالفات (األصول َّية) ثان ًيا؛ بوصفهام اللبنات َّ
اإلمامي يف مرحلة التكوين.
ّ

احللبي
األول :االنتقادات الفقه َّية البن ز ُْه َرة
• املطلب َّ
ّ
احللبي يف كتابه (ال ُغنية)– قسم
(الفقهي) خالف ابن زهرة
يف دائ��رة البحث
ّ
ّ

الطويس يف كتابيه (املبسوط واخلالف) وعىل
األصول– بعض اآلراء الفقه َّية للشيخ
ّ
سبيل املثال ،يورد البحث النامذج اآلتية:
نموذج ( :)1يف بحث الوضوء

احللبي إىل (جواز تأدية الصالة الواجبة) بالوضوء املندوب ودليله
ذهب ابن زهرة
ّ

حممد باقر الصدر  /املعلم اجلديدة لألصول ( 80 /اهلامش) ،د .أبو القاسم كرجي  /نظرة يف
((( َّ
تطور علم األصول .46 /
ُّ
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(((
الطويس قائلاً(( :و َمن خالف يف ذلك
ثم تصدَّ ى لر ِّد ما ذهب إليه الشيخ
ّ
(اإلمجاع) َّ ،

من أصحابنا غري معتدٍّ بخالفه))(((.
الغصب
نموذج ( :)2يف بحث ْ

احللبي إىل َّ
صب ح ًّبا فزرعه ،أو بيضة فأحضنها فالزرع
ذهب ابن زهرة
أن من َغ َ
ّ

(((
ثم عقب ذلك قائلاً:
احلاصل من احلب ،والفرخ املتو ِّلد من البيضة يكونان لصاحبهام َّ

بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة؛ َّ
((ومن أصحابنا من اختار القولَّ :
ألن العني

األول))(((.
املغصوبة تالفة .واملذهب هو َّ
نموذج ( :)3يف بحث الرسقة

يف مسألة :اشرتاك مجاعة يف رسقة مال يبلغ النصاب– أي :ربع دينار فصاعدً ا–

حصة ِّ
احللبي َّ
كل واحد
اختار ابن زهرة
أن احلد (القطع) يقام عليهم مجي ًعا؛ وإن كانت َّ
ّ

(((
ثم ذيل االختيار قائلاً(( :ومن أصحابنا من اختار
من الرسقة ال تبلغ النِّصاب َّ ،

القول :بأنَّه ال قطع عىل ِّ
كل واحد من اجلامعة حتى يبلغ نصيبه املقدار الذي جيب فيه
األول))(((.
القطع ...واملذهب هو َّ
حتليل ومناقشة

َّ
إن ابن زهرة احللبي مل يذكر اسم صاحب القول – الذي خالفه يف الرأي
الفقهي–
ّ
الطويسَّ ،
ألن التحقيق أثبت
واكتفى بعبارة ((من أصحابنا)) ،ومراده يف ذلك الشيخ
ّ
احللبي  /غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع .54 /
((( ابن زهرة
ّ
((( املصدر نفسه .54 /
((( املصدر نفسه .280 /
((( املصدر نفسه .280 /
((( املصدر نفسه .433 /
((( املصدر نفسه .433 /
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َّ
الطويس يف كتبه الفقه َّية ((( .أما
احللبي هي للشيخ
أن األقوال التي خالفها ابن زهرة
ّ
ّ

األول((( ،فهو يف كتاب (املبسوط) ،وأما الثاين ((( والثالث((( ،فهام يف كتاب (اخلالف).
َّ
َّ
الطويس -عبرَّ عن رأيه
احللبي حني خالف شخص َّية ممتازة – كالشيخ
إن ابن زهرة
ّ
ّ
برصاحة؛ وهبذا يكون قد كشف عن شجاعته يف مقام اإلفتاء ((( ،وأفصح عن موقف

إن من يرى َّ
نقدي جريء .ويف مسألة (الغصب)َّ :
أن العني (تتلف) بالنامء قال بإعطاء
ّ

إن من يرى َّ
(قيمة) العني لصاحبها .بينام َّ
أن العني (ال تتلف) بالنامء قال بإعادة (ما نام)
ألن أصحاب هذا القول يرونَّ :
منها لصاحب العني؛ َّ
(إن نامء العني ال يعني تلفها)

(حب كثري) ،والبيضة (نمت) وتو ًّلدَ منها ( َف ْر ٌخ) ،ويف مسألة
ب (نام) و َحت َّصل منه
ُّ
فاحلَ ُّ
حصة ّ
كل
ناظر إىل (العني املرسوقة) – ال إىل َّ
(حدِّ الرسقة) :من قال بـ(قطع اجلميع) ٌ

واحد منهم – فإذا بلغت العني املرسوقة النصاب ،يقام احلدّ عليهم مجي ًعا ،وإذا مل تبلغ

حصة ّ
يعزرون مجي ًعا .يف حني َّ
كل
النصاب َّ
ناظر إىل َّ
أن من قال (ال قطع عىل اجلميع) ٌ
حصة ّ
كل واحد منهم النصاب يقام
واحد منهم – ال إىل العني املرسوقة – فإذا بلغت َّ

يعزرون مجي ًعا.
احلدّ عليهم مجي ًعا ،وإذا مل تبلغ النصاب َّ

احللبي
• املطلب الثاين :االنتقادات األصول َّية البن ز ُْه َرة
ّ
احللبي يف كتابه (الغنية) – قسم أصول
يف دائرة البحث األصو ّيل :خالف ابن زهرة
ّ

الطويس يف كتابه (العدَّ ة) ،وأثار مشاكل
الفقه – بعض القواعد األصول َّية للشيخ
ّ
الكريوان /دراس��ة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع إىل علمي األص��ول والفروع
((( خليل
يّ
(بحث).210/
((( ظ :الطوسيّ  /املبسوط يف فقه اإلمام َّية.19 / 3 ،
((( ظ :الطوسيّ  /اخلالف يف الفقه.420 / 3 ،
((( ظ :املصدر نفسه.421 / 5 ،
الكريوان  /دراس��ة منهاج َّية لكتاب غنية النزوع يف علمي األص��ول والفروع
((( خليل
يّ
(بحث).210/
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أصول َّية جديدة مل تكن مثارة من قبل يف بعضها اآلخر((( .وعىل سبيل املثال ال احلرص،
يورد البحث النامذج اآلتية:

نموذج ( :)1يف باب داللة األمر عىل الفور
(أن األمر – بصيغته – ّ
الطويس إىلَّ :
يدل عىل الفور) ((( ،بينام ذهب
ذهب الشيخ
ّ

(أن األمر ال ّ
احللبي إىلَّ :
يدل عىل الفور وال عىل الرتاخي)(((.
ابن زهرة
ّ
نموذج ( :)2يف باب داللة النهي عىل الفساد

(أن النهي ُّ
الطويس إىلَّ :
يدل عىل الفساد)((( ،بينام ذهب ابن زهرة
ذهب الشيخ
ّ

(أن النهي ال ُّ
احللبي إىلَّ :
يدل عىل الفساد)(((.
ّ
نموذج ( :)3يف باب العام واخلاص

املخصص يف غري مورد التخصيص)(((،
احللبي مشكلة (حج َّية العام
أثار ابن زهرة
َّ
ّ

الطويس هذه املشكلة)(((.
بينام مل يثر الشيخ
ّ
حتليل ومناقشة

َّ
احللبي يف كتابه (غنية النزوع إىل علمي األصول
احلسيني
إن نقاش ابن زهرة
ّ
ّ

حممد باقر الصدر/املعامل اجلديدة لألصول( 80/اهلامش) ،د .أبو القاسم كرجي /نظرة يف
((( َّ
تطور علم األصول .46 /
ُّ
((( الطوسيّ  /العدَّ ة يف أصول الفقه.226 / 1 ،
احللبي  /غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع.294 /2 ،
((( ابن زهرة
ّ
((( الطوسيّ  /العدَّ ة يف أصول الفقه.307 / 2 ،
احللبي  /غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع.260 /1 ،
((( ابن زهرة
ّ
((( املصدر نفسه.270 / 1 ،
حممد باقر الصدر/املعامل اجلديدة لألصول( 80/اهلامش) ،د .أبو القاسم كرجي /نظرة يف
((( َّ
تطور علم األصول.46 /
ُّ
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الطويس األصول َّية يف كتابه (العدَّ ة)
والفروع) – قسم األصول – لبعض آراء الشيخ
ّ

(األول) ،فقد ناقش فيه بعض
يمكن للبحث أن يصنّفها عىل حمورين ،مها :املحور
َّ
القواعد األصول َّية املوجودة يف كتاب (العدَّ ة) ،وأخذ بوجهة نظره املخالفة هلا .فهو يف

الطويس ،يقدم البديل؛ وذلك بإعطائه
الوقت الذي يرفض فيه قاعدة أصولية للشيخ
ّ
القاعدة األصولية اجلديدة التي حتل حملها واألخرية هي التي متثل وجهة نظره ومبناه
األصويل .فهو ملا كان يرى أن صيغة األمر حيادية ال عالقة هلا بالداللة عىل الفور،

أو الرتاخي ،قرر قاعدة (إن األمر بصيغته ال يدل عىل فور أو ت��راخٍ ) .ولكونه م َّيز

بني مفهومي (احلرمة ،والفساد) نفى التالزم بينهام وقرر قاعدة( :إن النهي ال يقتيض
الفساد) .وأما املحور (الثاين) :فقد أثار فيه بعض املسائل األصولية اجلديدة التي مل تكن
مثارة من قبل يف كتاب (العدَّ ة) ،نحو( :مشكلة :حج َّية العام املخصص يف غري مورد

التخصيص).

خالصة واستنتاج

َّ
احللبي يف جماليَ (الفقه ،وأصوله) م َّثلت ظاهرة (اخلروج)
إن وجهات نظر ابن زهرة
ّ

(الفقهي،
�ويس ،واألخ��ذ بوجهات نظر تتعارض مع موقفه
ّ
عىل أراء الشيخ ال��ط� ّ
احللبي عن عرص (التقليد املطلق) للشيخ
واألصو ّيل) .وهبذه الظاهرة مت َ َّيز ابن زهرة
ّ
األوىل
الطويس((( .و َّملا كان ابن زهرة شيخ ابن إدريس احل ّليِّ لذا يمكن القول إِن اللبنات َّ
ّ
اإلمامي كانت عىل يده فهو َّأول من وضع حجر األساس
للحركة النقد َّّية يف الفقه
ّ
للحركة النقد َّّية ويف جمايل (الفقه واألصول) م ًعا.

حممد باقر الصدر  /املعامل اجلديدة لألصول 80 /
((( َّ

املبحث الثاني
مرحلة تأصيل احلركة النقدية

املبحث الثاين
مرحلة ت�أ�صيل احلركة النقد َّية
َّ
اإلمامي ،من خالل
أصل احلركة النقد َّّية يف الفقه
إن ابن إدريس احلليِّ ّ  ،هو من َّ
ّ

الطويس ،وتوجيه النقد هلا يف كتابه الشهري (كتاب الرسائر).
مالحقته آلراء الشيخ
ّ
أن ّ
وبعد وقفة متأنِّية ،وقراءة فاحصة لـ :كتاب (الرسائر) وجد البحث َّ
جل انتقادات

الطويس يمكن أن حترص يف عدَّ ة مسائل رئيسة((( ،وبعد أن
ابن إدريس احلليِّ ّ للشيخ
ّ
كل مسألة منها ،إذ تناول ّ
شخص البحث تلك املسائل ،رشع بالوقوف عىل ّ
َّ
كل مسألة
يف فرع مستقل ،وعىل النحو اآليت:

األول :مسألة العمل بأخبار اآلحاد
• الفرع َّ

نموذج :مسألة إمتام الصالة يف احلرمني

الطويس -يف كتابه االستبصار -يف كتاب (احلج) ،مسألة( :إمتام
ذهب الشيخ
ّ

الصالة يف احلرمني) إىل جواز اإلمتام يف (مكة ،واملدينة ،والكوفة) ((( ،أي :جواز اإلمتام

((أخص ما ورد من أخبار باإلمتام يف نفس املساجد دون
يف هذه املدن الثالث ،وقال:
ّ

(((
ما سواها ِّ
ثم ذكر يف األخبار ألفا ًظا تكون هذه املساجد داخلة
بالذكر؛
تعظيم هلا)) َّ ،
اً

الطويس هذه ،بقوله(( :هذا منه
فيها((( .وقد انتقد ابن إدريس احل ّليِّ فتوى الشيخ
ّ
حممد مهدي اخلرسان  /مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليِّ .83 /
((( ظَّ :
الطوسـي  /االستبصار.336 / 2 ،
(((
ّ
((( املصدر نفسه.336 /2 ،
((( املصدر نفسه.336 /2 ،
263

264

تعسف ،ال حاجة به إليه وتأويل بعيد وإذا كنَّا ال نعمل بأخبار اآلحاد وإمجاعنا منعقد...
عىل اإلمتام يف نفس املساجد ...فال يلتفت إىل ما عداه)(((.
حتليل ومناقشة

املحصلني – من فقهاء اإلمام َّية – جواز اإلمتام يف املساجد
األظهر واألكثر عند
ِّ

احلسيني= احلائر)
األربعة( :مسجد الكوفة ،ومسجد مكَّة ،ومسجد املدينة ،واملسجد
ّ
من دون ن َّية اإلقامة عرشة أ َّيام للمسافر ،ودليلهم( :اإلمجاع) ،وبدليل اإلمجاع خرجت

اً
مشمول بالتقصري(((.
املساجد األربعة من (األصل = التقصري للمسافر) ،وبقى ما عداها

الطويس ذكر نوعني من األخبار :أخبار ُّ
َّ
تدل عىل (اإلمتام يف تلك األماكن
إن الشيخ
ّ
واملساجد داخلة فيها) وأخبار ُّ
تدل عىل( :اإلمتام يف نفس املساجد دون سواها) ،وقد

تعظيم هلا ،وإن أفتى باإلمتام يف األماكن
(األول)؛
قدَّ م هذا النوع من األخبار عىل النوع
َّ
اً
األولَّ .
إن ابن إدريس كان شديد اللهجة مع الشيخ يف هذه
هنا استنا ًدا إىل أخبار النوع َّ

تعسف وتأويل بعيد) ،وهذا كالم
املسالة إذ وصف ما ذهب إليه الشيخ
الطويس( :بأنَّه ُّ
ّ
اً
فيه نظر من عدَّ ة وجوه( ،أحدمها)َّ :
تأويل ،وإنَّام جادت به
إن ما ذكره الشيخ مل يكن

األخبار ،والثاينَّ :
إن كتاب (االستبصار) كتاب حديث ،ال كتاب (فقه) أو(فتوى)،

تضمن فتوى ،ور َّبام كانت عنوانًا للباب جيمع حتتها األخبار التي تتناول هذا
وإن
َّ
األمر ،و(الثالث) َّ
((ويستحب
الطويس يف كتبه (الفقه َّية والفتوائ َّية) ،قال:
إن الشيخ
ُّ
ّ

اإلمتام يف أربعة مواطن يف السفر بمكَّة ،واملدينة ،ومسجد الكوفة ،واحلائر عىل ساكنة

فخص مسجد الكوفة دون الكوفة((( ،و(الرابع)َّ :
إن ابن إدريس احلليّ
السالم))(((،
َّ
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.470 /2 ،
((( املصدر نفسه.470 -469 /2 ،
الطوسـي  /النهاية  ،124 /املبسوط ،140 /1 ،اخلالف.224 / 1 ،
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.470 / 2 ،
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نفسه ،قال(( :ورجع شيخنا أبو جعفر عن هذا القول))((( وطاملا َّ
إن الشيخ رجع

مسوغ هلذا النقد الالذع ،ووصف قوله
عن قوله يف كتبه (الفقه َّية والفتوائ َّية)؛ لذا ال ِّ

إن ابن إدريس احلليِّ ّ نفسه يعرتفَّ :
بالتعسف ،و(اخلامس)َّ :
الطويس،
إن دليل الشيخ
ُّ
ّ
هو (األخبار) إلاَّ أهنا أخبار (آحاد) ،فهل ُينعت من كان دليله (األخبار) ،بأنَّه (تأويل

بعيد)!.

خالصة واستنتاج

(مبنائي)؛ َّ
َّ
ألن الشيخ
الطويس ،وابن إدريس احلليِّ ّ خالف
إن اخلالف بني :الشيخ
ّ
ّ

الطويس( :يرى) العمل بـ :أخبار اآلحاد ،وابن إدريس احلليِّ ّ (ال يرى) العمل بـ :أخبار
ّ

مسوغ البن إدريس احلليِّ ّ لش ِّن محلة :التنكري
اآلحاد .و َّملا كان اخلالف (مبنائ ًّيا)؛ لذا ال ِّ
والتشهري عىل املسائل التي مستندها العمل بأخبار اآلحاد .وبعبارة أخرى :إن ابن
الطويس ،وكان
الطويس يف املسائل التي أفتى هبا الشيخ
إدريس احلليِّ ّ حتامل عىل الشيخ
ّ
ّ

أمرا مستغر ًبا(((.
مستنده – يف رأي ابن إدريس – هي
أخبارا آحا ًدا؛ ألنَّه يرى العمل هبا ً
ً

نعم أخبار اآلحاد تُطرح وال ُيعمل هبا إذا قام دليل (اإلمجاع)َّ ،
ودل بخالف مضامني

أخبار اآلحاد؛ ألنَّه يف هذه احلال يعمل بدليل اإلمجاع ال هبا ((( .وممَّا يؤاخذ به ابن
علم وال اً
إدريس احلليِّ ّ َّ :
عمل
إن موقفه كان
ً
واضحا من أخبار اآلحاد ،فهي ال توجب اً
علم وال
عنده وال يلتفت إىل حال راوهيا؛ وممَّا يؤيد ذلك قوله(( :خرب الواحد ال يوجب اً

اً
عمل ،كائنًا من كان راويه))((( ،إلاَّ أنَّه مل يلتزم هبا يف بعض املوارد وعمل بأخبار اآلحاد
التي أمجع عليها األصحاب يف تصانيفهم وفتاوهيم؛ وممَّا يؤيد ذلك قوله  -يف تعليقه عىل
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.470 /2 ،
حممد مهدي اخلرسان  /مقدمة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليِّ .87 /
((( َّ
((( املصدر نفسه .87 /
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.155 /1 ،
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يشق ثوبه يف موت أحد من األهل والقرابات ،فإن فعل ذلك:
مسألة :ال جيوز للرجل أن ّ

فقد رويَّ :
(أن عليه ك َّفارة يمني) ((((( -وهذه رواية ،قليلة الورود ،شا َّذة ،تورد يف باب
الزيادات ،عن رجل واحد ...إلاَّ َّ
أن األصحاب جيمعون عليها يف تصانيفهم وفتاوهيم،

احلجة عىل العمل هبا ،وهبذا ُأفتي)) ((( .وهذا األمر أوقعه يف تناقض؛
فصار اإلمجاع هو َّ

َّ
الطويس
ألن ما اعتذر به ابن إدريس احلليِّ ّ لنفسه يمكن أن يكون هو العذر عينه للشيخ
ّ
ومن تبعه؛ ور َّبام يكون مر ّد ذلك إىلَّ :
يتصور حقيقة رأي الشيخ
أن ابن إدريس احلليِّ ّ مل
َّ

الطويس يف جواز العمل بخرب الواحد أو عدمه(((؛ َّ
الطويس أوضح رأيه يف
ألن الشيخ
ّ
ّ
العدَّ ة ،اً
جترد اخلرب عن واحد من هذه القرائن كان خرب واحد حمض ،مل
قائل(( :متى َّ
تضمنه هذا اخلرب هناك ما ّ
متضمنه من :كتاب ،أو
يدل عىل خالف
ينظر فيه ،فإن كان ما َّ
ِّ

سنَّة ،أو إمجاع ،وجب إطراحه والعمل بام َّ
دل الدليل عليه))((( .وممَّا يؤكِّد تناقضه :إنَّه

الطويس؛ ألنَّه يرى :العمل بأخبار اآلحاد ،وتار ًة أخرى يدافع عنه،
تار ًة هياجم الشيخ
ّ
جيل يف مسألة( :وطء الشبهة) فقد أفتى
مب ِّينًا أنَّه مل َير العمل بأخبار اآلحاد ،وهذا األمر ّ
جهرا؛
الشيخ
رسا ،وإقامة احلدِّ عىل املرأة ً
الطويس يف هنايته :بإقامة احلدِّ عىل الرجل ًّ
ّ

استنا ًدا إىل خرب آحاد (((ّ ،إال أنَّه رجع عن هذه الفتوى يف خالفه ،قائلاً :إذا وجد الرجل
امرأة عىل فراشه ،فظنَّها زوجته فوطئها ،مل يكن عليه احلدّ َّ
ألن األصل (براءة الذ َّمة)،

الطويس يف النهاية هو
وشغلها حيتاج إىل دليل ((( .وعدَّ ابن إدريس احل ّليِّ قول الشيخ
ّ
الصحيح؛ ألنَّه د َّلت عليه أصول املذهب  -براءة الذ َّمة  -وألنَّه شبهة ،واحلدود تُدرأ
الطوسـي  /النهاية  ،753 /وظ :املرتىض  /االنتصار .166 /
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.122 /5 ،

حممد مهدي اخلرسان  /مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ّليِّ .97 /
((( َّ
الطوسـي  /عدة األصول.36 / 1 ،
(((
ّ
الطوسـي  /النهاية .699 /
(((
ّ
الطوسـي  /اخلالف.444 / 2 ،
(((
ّ
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(((
ثم قال(( :ولو كان شيخنا أبو
بالشبهات؛ لقوله(( :ادرءوا احلدود بالشبهات)) َّ ،

جعفر
الطويس يعمل بأخبار اآلحاد عىل ما ُيدَّ عى عليه ...لزمه أن يوجب عليه احلدّ
ّ

رسا؛ ألنَّه قال عىل ما رواه أصحابنا ،وأورد الرواية يف هنايته ،إلاَّ أنَّه دفعها يف مسائل
ًّ
خالفه ،وعمل بام يوجب اليقني ،ويثلج الصدر ،ويدفع العذر))(((.
• الفرع الثاين :مسألة:موافقة املذاهب اإلسالم َّّية األخرى

نموذج :مسألة ر ُّد الشاة املصرََّ اة

الطويس – يف كتابه (اخلالف) ،كتاب (املتاجر والبيوع) ،باب (العيوب
قال الشيخ
ّ

للر ِّد) -عوض الذي حيلبه من امل�َص�رَ َّ اة إذا أراد ر َّده��ا( :ص��اع) من (متر)،
املوجبة َّ
ّ
واستدل عىل ذلك بـ (إمجاع) الفرقة،
أو صاع من ( ُب ٍّر) ،وإن أتى عىل (قيمة) الشاة،

وأخبارهم((( .وقد انتقد ابن إدريس احل ّليِّ هذا القول ،إذ قال(( :فأ َّما ما ذكره شيخنا يف
مسائل خالفه من دليله فعجيبَ ،م ْن أمجع ِمن أصحابنا عىل ذلك؟ وأي إمجاع للفرقة
عىل ما قاله؟ وال هلا خرب ورد بذلك ،وال وجدت ألصحابنا تصني ًفا فيه عىل ما ذهب
ِ
يكتف بذلك ،وإنَّام عدَّ هذا
إليه ،وال قال من أصحابنا غريه هذا القول)) ((( .ومل
القول من أقوال املذاهب اإلسالم َّّية األخرى ،والشيخ قد وافقهم فيه ،إذ قال(( :وإنَّام
هذا قول املخالفني نرصه هو واختاره يف كتاب مسائل خالفه)(((؛ َّ
ألن الشاه املرصاة

(ت َُر ُّد) وإذا ر َّدها املشرتي عىل البائع فاحلليب  -الذي احتلبه املشرتي منها – له ثالث

(األوىل) فهو (موجود) ،ويف هذه احلال ير ّد (اللبن) مع الشاة إذا مل
صور ،أ َّما الصورة
َّ
البيهقي  /السنن الكربى.238 / 8 ،
الرتمذي،33 / 4 ،
الرتمذي  /سنن
(((
ّ
ّ
ّ
ـي  /كتاب الرسائر.174 /6 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
الطوسـي  /اخلالف.550 /1 ،
(((
ّ
ـي  /كتاب الرسائر.419 /3 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.419 /3 ،
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يرشب منه يشء ،وأ َّما الصورة (الثانية) فهو (معدوم :وم َث ُل ُه موجود) ويف هذه احلال:

ّ
متعذر) ،ويف هذه
ير ّد (مثله) مع الشاة ،وأ َّما الصورة (الثالثة) :فهو (معدوم :ومثله
احلال :تر ّد (قيمته) ،وهذه الصور الثالث مرتَّبة ترتي ًبا (تسلسل ًّيا) ((( ،أي :ال يلجأ إىل

(األوىل) ،وال يلجأ إىل الصورة (الثالثة) إلاَّ
الصورة (الثانية) إلاَّ عند انعدام الصورة
َّ

عند انعدام الصورة (الثانية).
حتليل ومناقشة

قبل الولوج يف (التحليل واملناقشة) ينبغي الوقوف عىل حتديد مفهوم (ال َّتصرْ ِ َية) يف
(اللغة ،واالصطالح) ،أ َّما يف اللغة فهي تعني (اجلمع) ،يقال :صرَ َّ ى الشاة ( َتصرْ ِ َي ًة)،أي
مل حيلبها أ َّيا ًما حتى جيتمع اللبن يف ضرَ ْ ِعها ،والشاة مُصرَ َّ ا ٌة ((( ويقال :صرََّ ْي ُت الناقة
َتصرْ ِ َي ًة ،أي :تركت حلبها ،فاجتمع لبنها يف رضعها ويقال :صرَ َّ ْي ُت املا َء ،أي :مجعته(((.
والشاة ا ُملصرَ َّ اة عند (الفقهاء) ،هي :التي مجع بائعها يف رضعها اللبن يومني أو أكثر
من ذلك ومل حيلبها؛ لكي يدلسها به عىل املشرتي ،فإذا رأى رضعها وحلب لبنها

ظ َّن أنَّه لبن يومها لعادة هلا ،أي يتخ َّيل هَّأنا غزيرة اللبن – يراد به احل ِّل ّيب – فيزيد يف

ثمنها((( .وبعبارة أخرى :ق َّلة اللبن عيب ،والبائع يعمد إىل تدليس هذا العيب عىل
املشرتي ،أي :كتامنه وإخفائه؛ َّ
ألن التدليس يف البيع يعني :كتامن عيب السلعة من
املشرتي وإخفائه ((( ،ويعمد إىل إهيامه أنهَّا غزيرة اللبن بـ :ال َّت ِصرْ َية ((( .وبعد حتديد
عرج البحث إىل التحليل ،فوقف عىل نقد ابن إدريس احلليِّ ّ فوجده قاس ًيا يف
املفهوم َّ
ـي /كتاب الرسائر.418 /3 ،
((( ظ :ابن إدريس احل ِّل ّ
الرازي  /خمتار الصحاح  /ما َّدة( :ص ،ر ،ي).
(((
ّ

الفيومي  /املصباح املنري  /ما َّدة( :ص ،ر ،ي).
(((
ّ
الطوسـي  /النهاية .394 /
ـي  /كتاب الرسائر ،418 /3 ،ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
الفيومي/املصباح املنري /ما َّدة( :ص ،ر ،ي).
الرازي /خمتار الصحاح /ما َّدة( :ص ،ر ،ي)،
(((
ّ
ّ
الزملي  /أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.50 /1 ،
((( د .مصطفى
ّ
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تعجب من دليله وأنكر ما
نقده للشيخ
الطويس إىل حدِّ الذروة يف هذه املسألة؛ ألنَّه َّ
ّ
وأرص ناف ًيا
الطويس من (إمجاع) األصحاب ،ونفى ورود (خرب) بذلك
ا َّدعاه الشيخ
َّ
ّ

ثم ا َّدعىَّ :
أن ما قاله
وجود مصنّف من األصحاب فيه ما ذهب إليه الشيخ
الطويسَّ ،
ّ
الطويس (فتوى) مل يقل هبا غريه من فقهاء اإلمام َّية .وختم ذلك النقد بقولهَّ :
إن
الشيخ
ّ

ما قال به الشيخ هو قول املخالفني نرصه الشيخ واختاره يف كتابه (اخلالف) ،وهذا

النقد مردود من وجوه( :أحدها)َّ :
إن الصور (الثالث) التي تتع َّلق باحل ِّل ّيب املحتلب

من الشاة ا ُملصرَ َّ اة التي ذكرها ابن إدريس احلليِّ ّ وعقبها بقوله( :وهو الصحيح)((( هو
الطويس يف (النهاية)((( .وقد
قول الشيخ املفيد (ت413/هـ) يف املقنعة((( ،وقول الشيخ
ّ
الطرابليس عبد
وقف عليه ابن إدريس احلليِّ ّ ونسبه للشيخني ((( ((( .وبه قال ابن ال َّبرَ اج
ّ

العزيز بن نحرير القايض (ت480/هـ) يف كتابه (الكامل)((( ((( ،واختاره العلاَّ مة احلليِّّ
األول)
األول قال( :واملعتمد َّ
من بني اآلراء التي ذكرها يف كتابه (املختلف)؛ ولكونه َّ

(((

و(الثاين)َّ :
الطويس اليق ِّلد مؤال ًفا – تر َّفع عن تقليد من سبقه من موافقيه –
إن الشيخ
ّ
فكيف يق ِّلد خمال ًفا (((.

ـي  /كتاب الرسائر.419 /3 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املفيد  /املقنعة .598 /
الطوسـي  /النهاية.159 /2 ،
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.419 /3 ،
والطوسـي)[ .ظ :العالمة احل ّليِّ  /منتهى
((( لفظة الشيخني – يف الفقه – تطلق عىل( :املفيد
ّ
املطلب]9 / 1 ،
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.175 / 5 ،
العالمة احل ِّل ّ
اإلسالمي  /خمتلف الشيعة،
((( كتاب (الكامل) البن الرباج ما زال مفقو ًدا[ .ظ :مؤسسة النرش
ّ
.]175/5
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.175 / 5 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.120 / 7 ،
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و(الثالث) :ال يلزم من تطابق مذهبني يف مسألة من املسائل الفقه َّية ،أو حكم من

تأخر عنه زمانًا َّ
األحكام نسبه أحدمها إىل تقليد اآلخر وإن َّ
الطويس إن انتقى
ألن الشيخ
ّ

رأ ًيا أو اختاره ،فال ضري يف ذلك االنتقاء أو االختيار ،طاملا َّ
أن اجتهاده قاده إىل ذلك(((.
و(ال��راب��ع) :ال يلزم من عدم ذكر األصحاب ملسألة إالّ أن ين ِّبه عليها الشيخ

الطويس ،ويذكرها يف كتبه طاملا يربهن عليها بدالئل( :عقل َّية ،ونقل َّية) حسب ما أ َّداه
ّ

إليه اجتهاده(((.

و(اخلامس) :ال يلزم من استدالله يف بعض مطالبه بـ(اإلمجاع ،واألخبار) انسحاب

(األوىل)ُ :ي َر ُّد اللبن إىل البائع ألنَّه عني ماله ،وعند
ذلك يف مجيع املسائل((( .ويف الصورة
َّ
انعدام العني يضمن باملثل َّية َّ
ألن احل ِّل ّيب مثيل -له مثل -وعند انعدام املثل جتب القيمة؛

ألنَّه من األعيان املضمونةَّ ،
وإن قيمته كانت صا ًعا من( :متر ،أو ُب ٍّر) ،ال أنَّه عام (((.
الطويس يف كتابه (اخلالف) :من َّ
أن عوض احل ِّل ّيب  -عند َر ِّد الشاة
أ َّما ما ذكره الشيخ
ّ

ا َمل�َص�رَ َّ اة  -صاع من( :متر أو ُب ٍّر) ،فهو وإن وافق  -يف ظاهره  -ما أفتى به املذاهب
اإلسالم َّية  -ما عدا فقهاء بعض احلنف َّية(((  -استنا ًدا إىل حديث املرصاة ...(( :إن

شاء أمسكها وإن شاء ر َّدها ومعها صاع من متر))((( ،فيمكن محله عىل انعدام الصورة
(األوىل) أي :انعدام اللبن((( ،أو محله عىل رفض البائع اللبنَّ ،
الطويس يف
ألن الشيخ
َّ
ّ

كتابه (املبسوط) تر َّدد يف إجبار البائع عىل أخذ اللبن ،إذ قال(( :مل جيرب البائع عليه وإن
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة120 / 7 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر .نفسه.120 / 7 ،
((( املصدر نفسه120 / 7 ،

((( املصدر نفسه.176 / 5 ،
الزملي  /أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.50 / 1 ،
((( د .مصطفى
ّ
((( مسلم  /صحيح مسلم.1158 / 3 ،
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.177 / 5 ،
العالمة احل ِّل ّ
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قلنا :إنَّه جيرب عليه؛ ألنَّه عني ماله كان قو ًّيا))((( .وقد ذهب ابن البرََّ اج إىل :عدم اإلجبار
فإذا مل جيرب فله أخذ الصاع((( .وعدم اإلجبار حممول عىل (ال َّت َغيرُّ )؛ َّ
ألن شأن اللبن ذلك

أن ّاّ
ينوه إىل َّ
ـي قال باإلجبار ،أي :جيرب البائع
غال ًبا((( .وجدير بالبحث :أن ِّ
العلمة احل ِّل ّ
عىل أخذ اللبن وع َّلل ذلك اً
قائل(( :ألنَّه عني ماله))(((.
خالصة واستنتاج

الطويس يف هذه املسألة؛ ألنَّه
إن ابن إدريس احلليِّ ّ مل يكن حم ًّقا يف نقده للشيخ
ّ
ال يلزم من تطابق مذهبني يف مسألة فقه َّية نسبة أحدمها إىل تقليد اآلخر ،وإن َّ
تأخر عنه

زمانًا .وال ضري يف انتقاء رأي من آراء املذاهب اإلسالم َّّية األخرى إن قاد الفقيه إىل
ذلك الرأي اجتهاده اخلاص ،وال يلزم من عدم ذكر األصحاب ملسألة فقه َّية ،ألاَّ ين ِّبه

عليها فقيه منهم؛ طاملا يد ِّلل عليها بأد َّلة مقبولةَّ .
الطويس الذي انتقده
وإن رأي الشيخ
ّ

األوىل ،من صور املرصاة عند
ابن إدريس احلليِّ ّ محله العلاَّ مة احلليِّ ّ عىل انعدام الصورة َّ
اإلمام َّية ،وهو احلق حسب ما يرى البحث.
• الفرع الثالث :اختالف الفتوى يف املسألة الواحدة
نموذج :مسألة ثبوت رؤية هالل شهر رمضان بالشهادة

الطويس يف هذه املسالة يف كتابه (النهاية)،
وقف ابن إدريس احلليِّ ّ عىل فتوى الشيخ
ّ

فوجده يقول :إن مل تكن يف السامء (ع َّلة)– من غيم أو غبار أو قتام– أي :مع الصحو ومل

يره أحد من أهل البلد ،ورآه مخسون اً
رجل من خارج البلد ،ثبت بشهادة (اخلمسني)
الطوسـي  /املبسوط.125 / 2 ،
(((
ّ
((( ابن البرََّ اج  /املهذب.391 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّلـ ِّي  /خمتلف الشيعة.177 / 5 ،
((( املصدر نفسه.176 / 5 ،
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اً
قسامة من خارج البلد ،وإن كان يف السامء ع َّلة ،أي :مع الغيم ومل يره أهل البلد
رجل َّ
نفسا منهم يثبت بشهادة اخلمسني اً
قسامة من أهل البلد ،فإن
رجل َّ
مجيعهم ورآه مخسون ً

مل يره أي أحد من أهل البلد يثبت بشهادة شاهدين عدلني من خارج البلد((( ،يف حني
أنَّه يف كتابه (اخلالف) وجده يقول :إن مل تكن يف السامء (ع َّلة) ،أي :مع الصحو ال يثبت
إلاَّ بشهادة مخسني اً
قسامة من أهل البلد فإن مل يره أي أحد من أهل البلد ورآه اثنان
رجل َّ

من خارج يثبت بشهادة شهادة عدلني من خارج البلد وإن كان يف السامء (ع َّلة) أي :مع
الغيم ال يثبت إلاَّ بشهادة شاهدين عدلني من داخل البلد((( .ولدى موازنة ابن إدريس
الطويس يف
الطويس يف (النهاية) وفتواه يف (اخلالف) وجد الشيخ
احلليِّ ّ بني فتوى الشيخ
ّ
ّ

النهايةَ :قبِ َل الشاهدين وعمل بشهادهتام مع الغيم من خارج البلد يف حني أنَّه يف اخلالف

قبل الشاهدين وعمل بشهادهتام مع (الغيم والصحو) من خارج البلد ومع الغيم من
داخل البلد ((( .ووجده قد قبل شهادة (اخلمسني) رج اً
ل مع (الصحو والغيم) يف النهاية
إلاَّ هَّأنا مع الصحو من خارج البلد ومع الغيم من خارج البلد يف حني أنَّه يف اخلالف

قبل شهادة اخلمسني اً
رجل مع الصحو من داخل البلد فقط((( .ويف هناية املوازنة ،قال:
((وهذا ُّ
يدل عىل اضطراب الفتوى والقول عنده ...فلينصف من يقف عىل قويل
هذا ويطرح التقليد جان ًبا))

(((

ّ
ـي/
ـي/
((( ظ:
الرسائر،35-34/2،العالمة احل ِّل ّ
الطوسـي/النهاية ،391 /1،ابن إدريس احل ِّل ّ
ّ
املختلف.488/3،
((( ظ :املصدر نفسه ،2،172 ،املصدر نفسه ،34 /2 ،املصدر نفسه.489/3 ،
ـي  /كتاب الرسائر.34/2 ،
((( ظ :ابن إدريس احل ِّل ّ
((( ظ :املصدر نفسه.34 /2 ،
ـي  /كتاب الرسائر.35/2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
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حتليل ومناقشة

َّ
ناظرا إىل (السامء ،والبلد ،والعدد) ،أي :إنَّه
إن الشيخ
الطويس يف فتواه كان ً
ّ
غيم؟ ،وناظر إىل الشاهد ِأمن أهل البلد كان أم من
ناظرا إىل السامء
ً
أصحوا كانت أم اً
ً
خارجه؟ وناظر إىل العدد أاثنني كان أم مخسني؟ أ َّما ابن إدريس احلليِّ ّ يف فتواه فهو غري
ناظر إىل (السامء ،والبلد) وحرص العدد :بـ(اثنني) ال أقل فعنده َّ
إن هالل شهر رمضان

غيم ،ومن داخل البلد
يثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلني
ً
أصحوا كانت السامء أم اً

(((
ـي – يف قوله هذا – قول
كان الشاهدان أم من خارجه  ،وقد وافق ابن إدريس احل ِّل ّ

البغدادي (ت380/ه��ـ)((( ،والشيخ
مجلة من الفقهاء السابقني له نحو :ابن اجلنيد
ّ

املفيد (ت413/هـ)((( ،والرشيف املرتىض (ت436/هـ)((( ،وبه قال مجلة من الفقهاء

ّ
ـي
ممَّن جاءوا بعد ابن إدريس احلليِّ ّ كاملح ِّقق احلليِّ ّ (ت676/ه��ـ)(((،
والعالمة احل ِّل ّ
الطويس
(ت726/ه��ـ)((( الذي فعل كام فعل ابن إدريس يف املوازنة بني أراء الشيخ
ّ
إلاَّ أنَّه وازن بني فتواه يف النهاية – اآلنفة الذكر – وفتواه يف املبسوط التي جاء فيها :مع

عدم الع َّلة :يثبت بشهادة مخسني اً
قسامة من داخل البلد فإن مل يره أي أحد من
رجل َّ
أهل البلد يثبت بشهادة مخسني اً
رجل من خارج البلد ومع الع َّلة يثبت بشهادة شاهدين

عدلني مسلمني من داخل البلد ،فإن مل يره أي أحد من أهل البلد يثبت بشهادة شاهدين

(((
ثم ع َّقب بعد املوازنة قائ اًلً (( :فقد خالف مفهوم كالمه هنا–
عدلني من خارج البلد َّ ،

ـي  /كتاب الرسائر.488 /2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.488/3 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ظ :املفيد  /املقنعة .297/

((( ظ :الرشيف املرتىض  /مجل العلم والعمل .45 /
ـي  /رشائع اإلسالم.154 / 1 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
((( ظّ :
ـي  /خمتلف الشيعة.488 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.489 / 3 ،
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يعني :يف املبسوط– قوله يف النهاية))((( وبعد ترصحيه باملخالفة ب َّينها عىل نحو التعليل،
وخالصة تعليلهَّ :
الطويس قبل شهادة الشاهدين العدلني من داخل البلد مع
ألن الشيخ
ّ

الع َّلة يف املبسوط لكنه مل يقبلها يف النهاية ،وإنَّام قبل شهادة اخلمسني اً
رجل ((( .ودليل
الطويس عىل شهادة (اخلمسني) اً
قسامة :ثالث روايات ،إحداها :رواية:
الشيخ
رجل َّ
ّ
اجلامعي) ((( عن اإلمام الصادق (((والثانية :رواية
اخلزاعي)((( أو (حبيب
(حبيب
ّ
ّ

(حممد بن مسلم) عن اإلمام
(أيب أيوب َّ
اخلزاز) عن اإلمام الصادق ،والثالثة :رواية َّ
(األوىل) فهي من ناحية (السند) :غري صحيحة السند(((؛ َّ
ألن
الباقر .((( أ َّما الرواية
َّ

(((
اخلزاعي ،أو حبيب
حبيب
ّ
ّ
اجلامعي جمهوالن وهبذا يتَّضح تضعيف ابن إدريس احل ّليِّ
هلذه الرواية ،وعدَّ ها رواية شا َّذة ((( .وأ َّما من ناحية (املتن) فالرواية مل تق ِّيد (الشهود)

بـ :العدالة ((فجاز أن يكون الضابط مخسني مع عدم العلم بحال الشهود من :عدالة
وغريها))( ،((1وأ َّما الرواية (الثانية) فمن ناحية (داللة املتن) :الشهادة ال يعتدُّ هبا عند

تكذيب الباقني هلا ،وأ َّما الرواية (الثالثة) فمن ناحية (داللة املتن) :الشهادة تر ُّد مع
الشبهة َّ
ألن األبصار ختتلف بـ(القوة والضعف)(.((1

((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.489 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.489 /3 ،
الطويس  /التهذيب ،159 / 4 ،االستبصار/2،
اخلزاعي :مذكور يف التهذيب واالستبصار [ظ:
(((
ّ
ّ
.]74
اجلامعي :مذكور يف كتاب الرسائر [ظ :ابن إدريس احل ّليِّ  /كتاب الرسائر.]33 / 2 ،
(((
ّ
احلر العامليّ  /و سائل الشيعة.210/7،
((( ظ:
الطوسـي  /هتذيب األحكامّ ،159/4 ،
ّ
((( ظ :املصدر نفسه ،156/4 ،املصدر نفسه.209 /7 ،
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.493 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
حممد مهدي اخلرسان /تعليقات عىل كتاب الرسائر( 33/2 ،اهلامش).
((( َّ
ـي  /كتاب الرسائر.211 / 1 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
ـي  /خمتلف ّ
(ّ ((1
العالمة.394 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
( ((1املصدر نفسه.493 / 3 ،
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خالصة واستنتاج

َّ
إن جممل اآلراء يف شهادة الشاهدين عىل رؤية هالل شهر رمضان ،ثالثة :أحدها:

املنع مطل ًقا ،أي ال تقبل شهادة الشاهدين مطل ًقا ،والثاين القبول مطل ًقا ،أي :تقبل

صحوا
شهادة الشاهدين مطل ًقا ،سواء أمن داخل البلد كانا أم من خارجه ،سواء أكانت
ً

غيم ،والثالث :القبول بـ(قيد) ،أي :تقبل شهادة الشاهدين مع الع َّلة(((.
أم اً

َّ
إن مدرسة (احللة الفقه َّية) :تبنَّت الرأي الثاين ،وهو قبول شهادة الشاهدين مطل ًقا

وقد أفتى (رموزها) بذلك كـ :ابن إدريس احلليِّ ّ  ،إذ قال(( :هو الصحيح واألظهر بني

(((
َّ
والعالمة
ـي ،إذ قال(( :وقيل :مطل ًقا وهو :األظهر)) (((،
الطائفة))  ،واملح ِّقق احل ِّل ّ

احلليِّ ّ  ،إذ قال(( :يثبت هالل شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلني ال ّ
صحوا أو
أقل
ً

(((
أئمة
النبي وعن َّ
غيم ،من خارج البلد أو داخلة))  ،ودليلهم هو :األخبار املتواترة عنّ :
اً

أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني((( ،وهي أخبار صحيحة ((( .وقد د َّلت أصول
أن األحكام يف الرشيعة مجيعها موقوفة عىل شهادة الشاهدين العدلني ،إلاَّ
املذهب عىلَّ :

الزنا (((.
ما خرج بالدليل كحدِّ ِّ

َّ
الطويس – يف هذه املسألة – ألنَّه
إن ابن إدريس احلليِّ ّ كان حم ًّقا يف نقده آلراء الشيخ
ّ

قبل شهادة الشاهدين مع الع َّلة من داخل البلد يف (املبسوط) ومل يقبلها يف (النهاية)،
ـي  /رشائع اإلسالم.154 / 1 ،
((( ظ :املح ِّقق احل ِّل ّ
ـي /كتاب الرسائر.31 /2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.488/3 ،
العالمة احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.488/3 ،

احلر العامليّ  /وسائل الشيعة/7 ،
((( ظ:
الطوسـي  /هتذيب األحكامّ ،316 ،180 ،157 /4 ،
ّ
 ،209-207ابن إدريس احلليِّ ّ  /كتاب الرسائر32 /2 ،
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.491 -490 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
ـي  /كتاب الرسائر.32/2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
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الطويس من دون أن يع ِّلق عليه ،إذ قال:
وقد نقل العلاَّ مة احلليِّ ّ نقد ابن إدريس للشيخ
ّ

((ونسب – يعني ابن إدريس – كالم الشيخ يف النهاية واخلالف إىل االضطراب))(((.

مع العلم َّ
حمق فيها.
كثريا ما ينتقد ابن إدريس يف آرائه التي يرى :أنَّه غري ٍّ
أن العلاَّ مة كان ً
َّ
إن اختالف الفتاوى يف ثبوت هالل شهر رمضان بـ(الشهادة) مر ُّده إىل االختالف

يف (األخبار) ،واختالف األخبار ،مر ُّده إىل (اعتبار الع َّلة) وعدمها تارةً ،وإىل اعتبار

(الدخول واخلروج) تار ًة ثانية ،وإىل اعتبارمها م ًعا تار ًة ثالثة؛ ممَّا ُّ
يدل عىل حصول
(الشبهة والتهمة) يف هذه األحاديث ،وقد اعرتض عليها فقهاء مدرسة (احل َّلة) من
جهة (السند) تارةً ،ومن جهة (داللة املتن) تار ًة أخرى ،ومن اجلهتني م ًعا ثالثة ،وعىل

الرغم من ذلك ،فهي أخبار(آحاد) وأخبار اآلحاد عىل (مبنى) ابن إدريس احلليِّ ّ :

علم وال اً
الطويس:
عمل (((؛ هلذا قال يف نقده للشيخ
ّ
ألنا ال تثمر اً
ال جيوز العمل هبا؛ هَّ

ْأو َر َد َها يف هنايته إيرا ًدا ال اعتقا ًدا(((.

• الفرع الرابع :املنهج َّية يف العرض
نموذج ( :)1أقسام الطهارة

الطويس  -يف كتابه (النهاية) ،كتاب (الطهارة) ،باب أحكام (الطهارة)
قسم الشيخ
َّ
ّ

والتيمم(((.
وجهة وجوهبا وكيف َّية أقسامها وحقيقتها  -الطهارة إىل قسمني ،مها :الوضوء
ُّ

وقد انتقد ابن إدريس احلليِّ ّ هذا التقسيم ،وعبرَّ عنه بأنَّه (غري واضح ،وال تقسيم مستقيم)؛
ألنَّه يؤ َِّدي إىل إسقاط الغسل األكرب؛ َّ
ألن الطهارة عىل رضبني (كربى ،وصغرى) .أ َّما

الكربى فهي عبارة عن( :الغسل) ،وأما الصغرى فهي عبارة عن( :الوضوء) ،وكلتامها
((( ّ
ـي  /خمتلف الشيعة.489 /3 ،
العالمة احل ِّل ّ
ـي  /كتاب الرسائر.31/2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.32/2 ،
الطوسـي  /النهاية .1/
(((
ّ
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إن فعلتا بـ(املاء) ،فالكربى تشمل البدن ك ّله اً
غسل ،والصغرى تشمل ستَّة أعضاء :ثالثة

مغسولة (الوجه واأليدي) ،وثالثة ممسوحة (الرأس واألرجل) وإن فعلتا بـ(الرتاب)
اختصت االثنتان بثالثة أعضاء فقط ،هي( :الوجه والك َّفان) إلاَّ َّ
أن للكربى رضبتني،
َّ
وللصغرى رضبة واحدة(((.
حتليل ومناقشة

َّ
إن تقسيم ابن إدريس احلليِّ ّ للطهارة إىل (كربى ،وصغرى) باستعامل املاء ناظر
إىل (البدن) ،فهو يف (الكربى) يشمل البدن ك ّله ،ويف (الصغرى) يشمل أعضاء

خمصوصة من البدن ،بعضها (تغسل) ،وبعضها (متسح) ،وباستعامل (الرتاب) ناظر اىل
عدَّ د (الرضبات) ،فللكربى رضبتان وللصغرى رضبة واحدة ،وإن اتفقتا باألعضاء

(الوجه والكفني) ،يف حني َّ
الطويس يف تقسيمه ناظر إىل (املا َّدة) التي تتح َّقق
أن الشيخ
ّ
(التيمم) ،واملائ َّية :تشمل
هبا الطهارة ،فهي إ َّما (تراب َّية) وإ َّما (مائ َّية) .والرتاب َّية :تشمل
ُّ

(الوضوء والغسل)((( ّإال أنَّه ذكر الوضوء من املائ َّية ،وأغفل الغسل منها.
خالصة واستنتاج

َّ
الطويس – من الناحية املنهج َّية وممَّا
إن ابن إدريس احلليِّ ّ كان حم ًّقا يف نقده للشيخ
ّ
يؤ ِّيد ذلكَّ :
الطويس قد تراجع عن هذا التقسيم يف كتاب آخر(((.
إن الشيخ
ّ
نموذج ( :)2أقسام النجاسة

الطويس – يف كتابه (اجلمل والعقود) كتاب الطهارة ،باب تطهري
قسم الشيخ
َّ
ّ
الثياب من النجاسات – النجاسة عىل رضبني مها (دم ،وغري دم)((( ،وقد انتقد ابن
ـي  /كتاب الرسائر.124 /1 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
ـي  /املخترص النافع يف فقه اإلمام َّية .87 ،65 /
((( املح ِّقق احل ِّل ّ
الطوسـي  /املبسوط.4/1 ،
(((
ّ
الطوسـي  /اجلمل والعقود .271 /
(((
ّ
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إدريس احلليِّ ّ هذا التقسيم؛ َّ
ُص،
ألن الشيخ
الطويس – يف هذا التقسيم – َع َّم ومل يخَ ّ
ّ
متوهم إذا وقف
يتوهم ِّ
ثم قال :فال َّ
وعدَّ ه من باب (التسامح والتساهل) يف التصنيفَّ ،
عىل ذلك املسطور إنَّه صحيح ظاهره((( ،ووجه انتقاد ابن إدريس احل ّليِّ َّ
إن الدم ليس
قسم
نجسا ك ّله وإنَّام هو (عام) ورد عليه (ختصيص) َخ َّر َج منه (الدم الطاهر)؛ وهلذا َّ
ً

مسفوحا كدم (السمك،
الدم عىل رضبني (نجس وطاهر)((( ،أ َّما الطاهر فهو :ما مل يكن
ً
مرما علىَ َط ِ
ِ
ِ
والرباغيث ،والبق)؛ َّ
اع ٍم ُي ْط ِع ُم ُه
ألن قوله تعاىلُ َ ﴿ :ق ْل لاَ َأ ِجدُ فيماَ ُأ ْوحي إِليََّ حُ َ َّ ً َ
وحا ((( ﴾ ...أخرب َّ
بمحرم ،وطاملا
أن ما عدا املسفوح ليس
إِ اَّل َأ ْن َّيك َ
ُون َم ْي َت ًة َأ ْو َد َما َم ْس ُف َ
َّ
َّ
حمر ًما(((.
أن تلك الدماء الثالثة ليست د ًما
ً
مسفوحا ،فوجب ألاَّ تكون د ًما َّ
حتليل ومناقشة

إن هذا النقد له قيمته من الناحية املنهج َّية؛ َّ
َّ
الطويس ذكر أرضاب
ألن الشيخ
ّ
يتعرض إىل ما يرد عليها من ختصيص ((( َّ
وإن ابن إدريس
النجاسة عىل عمومها ،ومل َّ
ْ
الطويس وعدّ ه من باب (التسامح،
وإن ن َّبه عىل عدم ذكر التخصيص من قبل الشيخ
ّ
والتساهل) إلاَّ أنَّه التمس له العذر بوقوع التخصيص يف عمومات الكتاب)(((.
خالصة واستنتاج

َّ
الطويس من الناحية
إن ابن إدريس احلليِّ ّ كان حم ًّقا يف هذه املسالة يف نقده للشيخ
ّ
املنهج َّية.
ـي  /كتاب الرسائر.271 /1 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.271 /1 ،
((( األنعام .145 /
ـي  /كتاب الرسائر.272/1 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ

ـي .115 /
حممد مهدي اخلرسان  /مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس احل ِّل ّ
((( َّ
حممد مهدي اخلرسان  /مقدِّ مة تفسري منتخب
ـي  /كتاب الرسائرَّ ،271 /1 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
التبيان البن إدريس احلليِّ ّ .83 /
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نموذج ( :)3مسائل كتاب املزارعة

الطويس -يف كتابه (اخل�لاف) ،كتاب (املتاجر والبيوع) ،باب
قسم الشيخ
َّ
ّ
(األوىل) فهي املزارعة
(املزارعة) -كتاب املزارعة إىل إحدى عرشة مسألة ،أ َّما املسألة
َّ
سهم مشا ًعا (جائزة) ،وأ َّما
بالثلث والربع والنصف ،أو أقل أو أكثر بعد أن يكون اً

املسألة (الثانية) فهي جيوز إجارة األرض للزراعة وأ َّما املسألة (الثالثة) فهي جيوز
إجارة األرض ِّ
يصح أن يكون ثمنًا من ذهب أو فضة أو طعام((( ،وأ َّما املسألة
بكل ما
ُّ
أرضا
أرضا للزراعة ،وأ َّما املسألة (السادسة) فهي إذا كرى ً
(اخلامسة) فهي :إذا َأكرى ً
أرضا عىل أن يزرع فيها ويغرس ،وأ َّما
للغرس وأما املسألة (السابعة) فهي إذا َأكرا ُه ً

أرضا سنة للغرس((( ،وأ َّما املسألة (التاسعة) فهي إذا
املسألة (الثامنة) فهي إذا َأكرا ُه ً
أرضا ،وأ َّما املسألة (العارشة) فهي إذا اختلف املكري يف قدر املنفعة
دارا أو ً
استأجر ً

ثم اختلفا فقال
أو قدر األجرة ،وأ َّما املسألة (احلادية عرشة) فهي إذا زرع أرض غريهَّ ،

الزارع أعرتنيها(((.

(األوىل):
وأورد يف كتابه (النهاية) يف كتاب املزارعة أربع مسائل ،أما املسألة
َّ

ال بأس باملزارعة بالثلث والربع والنصف ،أو أقل أو أكثر ،وأما املسألة (الثانية) فهي:

ويكره أن يزرع اإلنسان باحلنطة والشعري والتمر والزبيب وليس ذلك بمحظور ،وأما
املسألة (الثالثة) فهيْ :
فإن زارع بيشء من ذلك فليجعله من غري ما خيرج من تلك

األرض ممَّا يزرعه يف املستقبل جيعل ذلك يف ذمة املزارع ،وأ َّما املسألة (الرابعة) فهي:
وال بأس بأن يؤاجر األرض بالدراهيم والدنانري(((.
الطوسـي  /اخلالف.722 /2 ،
(((
ّ
((( املصدر نفسه.723 /2 ،
((( املصدر نفسه.724 /2 ،
((( املصدر نفسه .439 /
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وقد انتقد ابن إدريس احلليِّ ّ (منهج َّية) عرض مسائل كتاب املزارعة يف كتايب الشيخ

الطويس (اخلالف ،والنهاية)؛ ألنَّه يرىَّ :
أن املسائل الواردة الذكر يف اخلالف هي من
ّ

(األوىل) فهي من باب املزارعة؛ لذا ينبغي
باب اإلجارة إلاَّ مسألة واحدة ،هي :املسألة
َّ

األوىل
األوىل يف باب اإلجارة ،إذ قال(( :فكان َّ
أن تذكر تلك املسائل ما عدا املسألة َّ
واألحق أن يذكر مجيع املسائل يف كتاب اإلجارة إلاَّ مسألة واحدة ،وهي :األوىل))

(((

بعد أن أورد مسائل كتاب املزارعة يف اخلالف وكذلك ع َّقب اً
قائل – بعد أن أورد مسائل
كتاب املزارعة يف النهاية (( -مجيع ما ذكره شيخنا وحكيناه عنه يف هنايته ،ليس ذلك
بمزارعة إلاَّ مسألة واحدة ،وهي :األوىل وما عداها إجارة ،وليس بمزارعة فال حاجة
إىل ذكر ذلك يف كتاب املزارعة وباهبا ،بل موضع ذلك باب اإلجارة))(((.
حتليل ومناقشة

إن ابن إدريس احلليِّ ّ كان يرىَّ :
َّ
أن مسائل باب (املزارعة) ك ّلها (إجارة) فينبغي أن

ِ
يستثن من مسائل اخلالف البالغة
تندرج حتت باب (اإلجارة) ال باب (املزارعة) ،ومل

إحدى عرشة مسألة ،ومن مسائل النهاية البالغة :أربع مسائل إلاَّ املسألة األوىل منهام

ونصها يف اخلالف(( :املزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون
ّ

ونصها يف النهاية(( :ال بأس باملزارعة بالثلث والربع والنصف أو
سهم مشا ًعا جائزة)) ّ
اً
أقل أو أكثر)) فهي عنده مزارعة؛ لذا مل يعرتض عىل إيرادها يف باب (املزارعة) واعرتض

الطويس وش َّن محل ًة شعواء وبلغة
عىل ما سواها من املسائل؛ هلذا نقدَ (منهج َّية) الشيخ
ّ
جتاوزت حدود الرصاحة إىل الرصامة(((.

ـي  /كتاب الرسائر.100/4 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( املصدر نفسه.101 /4 ،
حممد مهدي اخلرسان  /مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان البن إدريس .116 /
((( َّ
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نموذج ( :)4أقسام الصوم

الطويس – يف كتابه (املبسوط) ،كتاب الصيام باب (حقيقة الصوم ومن
قسم الشيخ
َّ
ّ

جيب ذلك عليه) ،وكذلك يف كتابه االقتصاد  -الصوم عىل مخسة أقسام هي( :واجب،
(((
ـي
ومندوب ،وصوم إذن ،وصوم تأديب ،وصوم قبيح)  .وقد انتقد ابن إدريس احل ِّل ّ
هذا التقسيم؛ ألنَّه كان يرىَّ :
(الرشعي) قسامن ال ثالث هلام ،مها( :واجب
أن الصوم
ّ

ومندوب)(((.

حتليل ومناقشة

َّ
رشعي) ،وهو ليس بتكليف
إن الصوم– بلحاظ الرشع– قسامن ،مها :صوم (غري
ّ

(رشعي) ،وهو تكليف لنا .وطاملا َّ
الرشعي خارج دائرة
أن الصوم غري
لنا ،وصوم
ّ
ّ
التكليف؛ لذا فهو ُمستبعد من أصل القسمة؛ َّ
(الرشعي)،
ألن مدار التكليف الصوم
ّ

وباستبعاده تبقى أربعة أقسام ،وطاملا َّ
إن صوم (اإلذن وصوم التأديب) يندرجان حتت
صوم (املندوب)؛ لذا َّ
الرشعي قسامن :واجب ،ومندوب(((.
فإن الصوم
ّ
خالصة واستنتاج

قسم الصوم عىل( :مخسة) أقسام ،يف حني َّ
َّ
إن الشيخ
الطويس َّ
أن ابن إدريس احلليِّ ّ
ّ
قسم الصوم عىل( :قسمني)؛ َّ
(رشعي ،وغري
الطويس تقسيم عام هو:
ألن تقسيم الشيخ
ّ
َّ
ّ

ناظرا إىل التداخل بني األقسام من جهة أخرى .ويرى البحث:
رشعي) من جهة ،ومل يكن ً
ّ
َّ
الرشعي = القبيح) منها  -مؤ َّداها واحد ،لدى
أن أقسام الصوم – بعد استبعاد (غري
ّ
الطويس ،وابن إدريسَّ ،
ألن صوم (اإلذن ،والتأديب) داخالن يف التقسيم سواء
الشيخ
ّ
الطوسـي  /املبسوط ،279 /1 ،االقتصاد .433 /
(((
ّ
ـي  /كتاب الرسائر.13/2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
((( ظ :املصدر نفسه.13/2 ،
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أقسمني مستقلني كانا أم مندرجني حتت قسم (املندوب) ،وإن كان تقسيم ابن إدريس
احلليِّ ّ أقرب إىل روح (املنهج َّية)؛ ألنَّه مبني عىل أساس للتقسيم ،وهو( :الوجوب ،أو
الندب) ،وصوم (اإلذن ،والتأديب) يندرجان حتت األخري.
اللغوي
• الفرع اخلامس :يف االستعامل
ّ
نموذج :زكاة املتو ِّلد بني الظباء والغنم

الطويس -يف كتابه (اخلالف) ،يف كتاب (الزكاة) ،باب (األصناف التي
ذكر الشيخ
ّ

غنم (خترج) منه
جتب فيها الزكاة) مسألة :املتو ِّلد بني الظباء والغنم :إن كان
(يسمى) اً
َّ
َّ
واستدل عىل ما ذهب إليه
غنم (ال خترج) منه الزكاة (((.
يسمى) اً
الزكاة ،وإن كان (ال َّ
بعدَّ ة أمور( ،أحدها) :قيلَّ :
إن الغنم املك َّية آباؤها الظباء ،و(الثاين) :تسمية ما تو َّلد بني

الظباء والغنم (رقل)  -ومجعه( :رقال)  -ال يمتنع من تناول اسم الغنم له ،و(الثالث):
اللغوي
من أسقط عنه الزكاة فعليه الداللة ((( .وقد انتقد ابن إدريس احل ّليِّ  :االستعامل
ّ

لكلمة( :رقل) ،إذ قال(( :ما وجدت يف كتب اللغة ...ما يقارب ما ذكره شيخنا))(((.
حتليل ومناقشة

َّ
اللغوي  -قد دافع
إن ابن إدريس احلليِّ ّ  -يف الوقت الذي انتقد فيه االستعامل
ّ
الطويس ،وبينَّ َّ
أن ما جرى عىل الصورة مر ّده إ َّما إىل( :تصحيف أو سهو)
عن الشيخ
ّ

(النساخ)؛ بسبب خلل يف نظام الكتابة أو قصور
يف الكتاب الذي نقلت منه ،وإ ّما إىل
ّ
فيها ((( .ويف هذا إنصاف للشيخ ،وعبارة (شيخنا) فيها إجالل واحرتام للشيخ؛ ممَّا ّ
يدل
الطوسـي  /اخلالف.313/1 ،
(((
ّ
((( املصدر نفسه.313 /1 ،
ـي  /كتاب الرسائر.129 /2 ،
((( ابن إدريس احل ِّل ّ
(((املصدر نفسه.129 /2 ،
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علمي قائم عىل التفريق بني (الذات والعلم) ،فالذات ّ
عىلَّ :
حمل
أن نقد ابن إدريس نقد
ّ
علمي
احرتام وتقدير أ ّما ما يصدر عنها فهو عرضة لـ (النقد والنقاش) ،ولك ّن نقد ّ

اللغوي ومرجع ّية
مبني عىل (الدليل) .وملا كان النقد – هنا – لغو ًّيا يتع ّلق باالستعامل
ّ

ذلك كتب (املعجامت)؛ لذا جتد ابن إدريس احلليِّ ّ قد ح ّقق يف املسألة ورجع يف ذلك
للجوهري
األزدي (ت312/هـ) وكتاب (الصحاح)
إىل كتاب (اجلمهرة) البن دريد
ّ
ّ
(ت393/هـ) ،فوجد َّ
أن لفظة (النقد) بالتحريك والدال غري املعجمة ُيراد هبا :الصغار
األج��رام من الغنم ((( ،أو جنس من الغنم قصار األرج��ل ،قباح الوجوه يكون يف

البحرين((( .ولفظة( :دقال) يراد هبا :صغار الغنم ،يقال :شاة دقلة  -عىل وزن (فعلة)
بالدال غري املعجمة املفتوحة  -إذا كانت صغرية ((( .وبعد أن شخص ما موجود يف كتب

(اللغة) قارن بني ما موجود يف كتاب الشيخ ،وما موجود فيها؛ مب ّينًا وجه التصحيف
إن كلمة( :رقل) ،هي :تصحيف عن كلمة (نقد)؛ ووجه ذلكَّ :
وعىل النحو اآليتَّ :
إن

(النون) إذا انفصلت عن (القاف) يظ ّن الناسخ هَّأنا(راء) ،و(الدال) إذا كان فيها طول
يظن الناسخ هَّأنا (الم) ((( َّ
وإن كلمة( :رقال) ،هي :تصحيف عن كلمة (دقال)؛ ووجه

ذلك :إن الكاتب إذا قرص َمدَّ َة (الدال) يظن الكاتب هَّأنا (راء)((( ،وعقب هذا التوجيه
بقوله :وهذا أقرب إىل تصحيف الكلمة (((.

اجلوهري  /الصحاح  /1ما ّدة (نقد) ابن
األزدي /مجهرة اللغة /2 ،ما ّدة (نقد)،
((( ابن دريد
ّ
ّ
إدريس احلليّ ّ .
اجلوهري  /الصحاح /2 ،ما ّدة (نقد) ،ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.130 /2 ،
(((
ّ
((( ابن دريد  /مجهرة للغة /2،ما ّدة (رقل) ،ابن إدريس /كتاب الرسائر.130 /2،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.129 /2 ،
((( املصدر نفسه.130 /2 ،
((( املصدر نفسه.

284

خالصة واستنتاج

اللغوي – نقد وجيه ّ
َّ
يدل عىل أنَّه ضليع
إن نقد ابن إدريس احلليِّ ّ – يف املجال
ّ
ووج َه ذلك :بأ َّنَه تصحيف
يف (اللغة) ،وهنا قد دافع عن الشيخ
الطويس ،واعتذر له؛ َّ
ّ
الطويس بقوله:
أو حتريف أو سهو صادر عن ال ُكتّاب أو الن ُّساخ .ويف نعته للشيخ
ّ

املوضوعي) يف البحث
أسس لـ (النقد
ّ
((شيخنا)) داللة عىل االحرتام؛ وهبذا يكون قد ّ

الطويس
الفقهي اخلاضع للدليل ،فهو ينقد يف كل مكان يستدعي (نقدً ا) ،وحيمل الشيخ
ّ
ّ
تبعات رأيه ،إن كان يرى َّ
الطويس
حي ِّم ُل الشيخ
احلق معه ال مع الشيخ
أن ِّ
الطويس ،وال َ
ّ
ّ
ما ليس له عالقة به .ويف هذا إشارة إىل َّ
الطويس
أن النقد هنا هو نقد لـ (تراث) الشيخ
ّ
ثم فإن ما حصل من تصحيف أو حتريف فهو من
الذي نقله ال ُكتّاب والن ُّساخ ،ومن ّ

أيدهيم ال من يده ،فهو مل حيمله خطأ غريه ،ومل يكتف ابن إدريس احلليِّ ّ بتحديد (ما ّدة)
النقد ونقدها ،وإنَّام ح ّقق فيها بالرجوع إىل مصادرها فقد رجع إىل كتب املعجامت فهي
الفيصل يف هذا الباب.

املبحث الثالث
مرحلة جتديد احلركة النقدية

املبحث الثالث
مرحلة جتديد احلركة النقد َّية
َّ
أصلها ابن إدريس احلليِّ ّ قد جدَّ دها العلاّ مة احلليِّ ّ  ،فقد
إن احلركة النقد َّية التي ّ
وقف العلاّ مة احلليِّ ّ  -يف جمايل الفقه واألصول  -من آراء ابن إدريس احلليِّ ّ موق ًفا يتّسم
بالعنف ،وحاسبها حماسبة دقيقة ((( ،أي :فعل مع ابن إدريس احل ّليِّ كفعل ابن إدريس
يتسم
الطويس ،إلاّ أنَّه مل يتحامل عليه ،بل قام نقده عىل (منهج)
احلليِّ ّ مع الشيخ
ّ
نقدي ّ
ّ

بـ (املوضوع ّية) يف املناقشةّ ،
فكل مقام يستدعي  -يف نظره  -نقد ابن إدريس احلليِّ ّ ينقده
وال يبايل ،وكل مقام يرى فيهَّ :
احلق مع ابن إدريس احلليِّ ّ  ،يذعن له بكل احرتام،
أن ِّ

خصص البحث
ويعرتف بفضله وسبقه((( ،ويتبنّى رأيه يف ذلك املقام؛ وإليضاح ذلك ّ

(األول) :خمالفة العلاّ مة احلليِّ ّ آلراء ابن إدريس احلليِّ ّ  ،وتناول يف
مطلبني تناول يف
َّ
(الثاين) :موافقة العلاّ مة احلليِّ ّ آلراء ابن إدريس احلليِّ ّ  ،وعىل التفصيل اآليت:
األول :خمالفة اّ
• املطلب َّ
العلمة احلليّ ّ آلراء ابن إدريس احلليّ ّ
نموذج ( :)1مسألة موت اإلنسان يف البئر

يف املسألة تفصيل  -عند ابن إدريس احلليِّ ّ  -فاإلنسان عام يشمل (املسلم والكافر)،

وقد م ّيز ابن إدريس احلليِّ ّ بينهام ،وعىل التفصيل اآليت :املسلم إذا مات يف البئر ينزح
أن الكافر إذا مات يف البئر ينزح منها املاء ك ّله؛ ودليلهَّ :
دلوا ،يف حني َّ
إن
منها (سبعون) ً
مهدي حسن اخلرسان  /مقدّ مة تفسري (منتخب التبيان) البن إدريس احل ّليّ .126 /
حممد
ّ
((( ظَّ :
((( املصدر نفسه .131 /
287
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نجس البئر ينزح له املاء ك ّله؛ ألنَّه داخل يف حكم ما مل يرد
الكافر  -حال حياته  -إذا َّ

نص معني ،فكذلك بعد موته؛ َّ
ألن املوت ينجس الطاهر ،ويزيد النجاسة نجاسة(((.
به ّ
وقد ذكر العلاّ مة احلليِّ ّ  :رأي علامء اإلمام َّية  -ما عدا ابن إدريس احلليِّ ّ  -هَّأنم قالواَّ :
إن

يفرقوا بني املسلم
اإلنسان إذا مات يف البئر نزح منها (سبعون) ً
دلوا ،ومل يفصلوا ،أي مل ّ

والكافر كام فعل ابن إدريس احلليِّ ّ ((( .وناقش ابن إدريس احل ّليِّ بعد ذلك وخالصة
نقاشهَّ :
دلوا؛ ألنَّه داخل حتت عموم
إن الكافر إن وقع ميتًا يف البئر نزح له (سبعون) ً
اإلنسان ،ونمنع من زيادة نجاسته؛ َّ
حي  -بسبب اعتقاده،
ألن نجاسة الكافر  -وهو ّ

ثم مات فيها فكذلك؛ ألنَّه لو بارش البئر
وهو منفي بعد املوت .وإن وقع ح ًّيا يف البئر ّ
دلوا حلديث كردويه ((( .أ ّما ما ذهب إليه ابن
حي  -نزح له ثالثون ً
فنجسها  -وهو ّ

إدريس احلليِّ ّ  :من َّ
نجس البئر  -حال حياته  -ينزح له املاء ك ّله؛ بنى عىل
أن الكافر إذا َّ

َّ
نص ونحن نمنع من ذلك(((.
أن نجاسته مل يرد فيها ّ
نموذج ( :)2مسألة صيام النائم

أن النائم إذا نوى الصيام اً
الطويس إىل َّ
ثم استمر به النوم إىل آخر
ذهب الشيخ
ليلّ ،
ّ

صح صومه وال قضاء عليه .والنائم إذا مل ينو الصيام اً
ليل ،فإن انتبه قبل الزوال
النهارّ ،
صح صومه وال قضاء عليه ،وإن انتبه بعد الزوال أمسك وعليه القضاء (((.
ونوىّ ،

وذهب ابن إدريس احلليِّ ّ إىل َّ
أن النائم غري مك ّلف بالصيام ،وليس صومه رشع ًيا (((.
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.149 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.195 / 1 ،

الطويس  /هتذيب األحكام.241 / 1 ،
((( ظ:
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.195 / 1 ،
الطويس  /املبسوطّ ،465 / 1 ،
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.458 / 3 ،
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.9 / 2 ،
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وع ّقب العلاّ مة احلليِّ ّ عىل قول ابن إدريس احلليِّ ّ اً
قائل(( :وهو غلط))(((؛ وع ّلل قوله بـ:

ألنَّه بحكم الصائم ،وال يسقط عنه التكليف بنومه؛ ألنَّه عذر يزول رسي ًعا (((.
نموذج ( :)3من رشوط وجوب احلج الرجوع إىل كفاية

ذكر ابن إدريس احلليِّ ّ إن (الرجوع إىل كفاية) فيه قوالن( ،أحدمها) :إنَّه رشط من
الطويس يف املبسوط (((واجلمل((( ،والنهاية(((.
احلج((( ،وبه قال الشيخ
رشوط وجوب ّ
ّ

احلج((( وبه قال الرشيف املرتىض ((( .وقد
و(الثاين) إنَّه ليس رش ًطا من رشوط وجوب ّ
الطويس
اختار ابن إدريس احلليِّ ّ قول الرشيف املرتىض((( ،وانتقد ما ذهب إليه الشيخ
ّ
(األوىل)َّ :
الطويس يف (اجلمل والعقود) مل يقل به
إن ما ذهب إليه الشيخ
من جهتني
َّ
ّ
الطويس ( ،((1و(الثاين)َّ :
إن الشيخ
أحد من فقهاء اإلمام َّية أي هو قول انفرد به الشيخ
ّ

عم أفتى به يف (اجلمل والنهاية) ،وذهب إىل أن (الرجوع إىل كفاية)
الطويس رجع اّ
ّ
احلج يف االستبصار( ((1واخلالف( ((1وانتقد ّ
العالمة
ليس رش ًطا من رشوط وجوب ّ
الطويس ،وعىل النحو اآليت :يف مسألة انفراد الشيخ
احلليِّ ّ نقد ابن إدريس احلليِّ ّ للشيخ
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.458 / 3 ،
((( املصدر نفسه.458 / 3 ،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.243 / 2 ،
الطويس  /املبسوط.296 / 1 ،
(((
ّ
الطويس  /اجلمل والعقود .127 /
(((
ّ
الطويس  /النهاية.457 / 1 ،
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.243 / 2 ،
((( الرشيف املرتىض  /املسائل النارصيات (ضمن اجلوامع الفقه ّية) .243 /
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.244 / 2 ،
( ((1املصدر نفسه.257 / 2 ،
الطويس  /االستبصار.139 / 2 ،
(((1
ّ
الطويس  /اخلالف.245 / 2 ،
(((1
ّ
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احلج قال(( :وهذا ّ
يدل عىل عدم
الطويس ،يف عد (الرجوع إىل كفاية) رش ًطا من رشوط ّ
ّ
تط ّلعه ألقوال الفقهاء ،مع َّ
الطويس نقل اإلمجاع عليه ،وهو أعرف منه)) (((.
أن الشيخ
ّ
عم أفتى به يف االستبصار واخلالف ،وصف نقل ابن
ويف مسألة رجوع الشيخ
الطويس اّ
ّ

إدريس احلليِّ ّ بأنَّه غلط وبأنَّه من الغرائب(((؛ َّ
الطويس يف االستبصار صدَّ ر
ألن الشيخ
ّ
الباب بحديث أيب الربيع
الشامي((( الذي هو عمدته عىل ما ذهب إليه يف هنايته واجلمل
ّ

والعقود ((( َّ
احلج ذهب إىل أن
وألن الشيخ
الطويس يف اخلالف يف ثاين مسألة من كتاب ّ
ّ

ّ
استدل عليه بإمجاع الفرقة
ثم
(الرجوع إىل كفاية) رشط من رشوط ّ
احلجّ ،

(((.

حتليل ومناقشة

الطويس مل ينفرد فيام ذهب إليه من َّ
َّ
أن (الرجوع إىل كفاية) رشط من
إن الشيخ
ّ

(((
احلج؛ َّ
كثريا من فقهاء اإلمام َّية قالوا به حسب
رشوط ّ
ألن الشيخ املفيد قال به؛ وألن ً

نقل الرشيف املرتىض((( .ومن الغريب َّ
أن ابن إدريس احل ّليِّ نقل عن الرشيف املرتىض
قوله ((( ،ومع ذلك :كان يرى َّ
الطويس يف اجلمل
أن هذا القول مل يقل به سوى الشيخ
ّ
والنهاية ((( .أ ّما يف االستبصار َّ
فرست االستطاعة
الطويس أورد
فإن الشيخ
أخبارا ّ
ً
ّ

بـ (ال��زاد والراحلة) ،وأخرى أضافت (الرجوع إىل كفاية) رش ًطا زائ��دً ا عىل (الزاد
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.6 / 4 ،
((( املصدر نفسه.6 / 4 ،
الطويس  /االستبصار ،139 / 2 ،هتذيب األحكام.2 / 5 ،
((( ظ:
ّ
((( ّ
الطويس  /النهاية ،457 / 1 ،اجلمل والعقود/
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة ،6 / 4 ،وظ:
ّ
.127
((( ّ
الطويس  /اخلالف.245 / 2 ،
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة ،6 / 4 ،وظ:
ّ
((( ظ :املفيد  /املقنعة .384 /
((( الرشيف املرتىض  /املسائل النارص ّيات (ضمن اجلوامع الفقه ّية) .243 /
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.244 / 2 ،
((( املصدر نفسه.257 / 2 ،
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والراحلة) ،إلاّ أنَّه أفتى برشط ّية الرجوع إىل كفاية ((( .وهبذا يمكن أن يكون ابن إدريس

وإنم يعتمد عىل
احلليِّ ّ غلط يف النقل ويمكن أن نلتمس له العذر إذا قلنا إنَّه ال ينقل ،اّ
حمق يف جانب .أ ّما اجلانب
ذاكرته .ويرى البحث :أن العلاّ مة احلليِّ ّ حم ًّقا يف جانب ،وغري ّ

املحق فيه فهوَّ :
املحق فيه فهو:
إن الشيخ
الطويس مل ينفرد فيام ذهب إليه وأما اجلانب غري ّ
ّ
ّ
قوله عن ابن إدريس احلليِّ ّ ((عدم تط ّلعه ألقوال الفقهاء))؛ َّ
ألن ابن إدريس احلليِّ ّ لديه
تط ّلع ألقوال الفقهاء؛ بدليل نقله ما نقله الرشيف املرتىض؛ لذا فهذه املناقشة ال ختلو من

قسوة(((.

خالصة واستنتاج

َّ
إن فقهاء اإلمام َّية اختلفوا يف الرجوع إىل كفاية عىل قولني ،أحدمها :إنَّه رشط

الطويس ،وبه قال كثري من فقهاء اإلمام َّية حسب
وهو قول :الشيخ املفيد والشيخ
ّ
العامين
نقل الرشيف املرتىض .والثاين :إنَّه ليس برشط ،وهو قول :ابن أيب عقيل
ّ

البغدادي (ت380/هـ)((( واختاره الرشيف املرتىض (((،
(ت329/هـ)((( ،وابن اجلنيد
ّ

ّ
وابن إدريس احلليِّ ّ (((،
والعالمة احل ّليِّ ((( .ومر ُّد هذا االختالف حسب ما يرى الباحث
َّاس ِحج البي ِ
ت
راجع إىل األخبار
املفرسة لـ (االستطاعة) يف قوله تعاىلَ ..﴿:وهللِ َعلىَ الن ِ ُّ َ ْ
ّ
ِ
(((
فرست االستطاعة بـ (الزاد والراحلة)،
َم ِن ْاس َت َط َ
اع إِ َل ْيه َسبِيالً ﴾..فبعض األخبار ّ
الطويس  /االستبصار.139 / 2 ،
((( ظ:
ّ
مهدي حسن اخلرسان
حممد
ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر( ،257 / 2 ،تعليق الس ّيد َّ
يف اهلامش).
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.6 / 4 ،
((( املصدر نفسه.6 / 4 ،
((( الرشيف املرتىض  /املسائل النارص ّيات (ضمن اجلوامع الفقه ّية) .243 /
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.244 / 2 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.6 / 4 ،
((( آل عمران .97 /
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وبعضها فسرّ هتا بـ (الزاد والراحلة ،والرجوع إىل كفاية) .والرافضون لرشط الرجوع
علم وال اً
يرون َّ
عمل ،واألخبار التي مل تتعرض لرشط
أن تلك األخبار آحاد التوجب اً

حجة ألي
الرجوع هي أخبار متواترة يف نظرهم ((( .أ ّما اإلمجاع فال يصح أن يكون ّ
فريق منهم؛ ألنَّه خمروم بمخالفة الفريق اآلخر ((( .ويبدو للبحث :عدم رجحان رشط

متسكًا بعموم القرآن ،واألخبار املؤ ّيدة له ((( .ويف نقد ّ
الرجوع إىل كفاية؛ ّ
العالمة احل ّليِّ
البن إدريس احلليِّ ّ جتديد للحركة النقد َّية بشكل عام ،ولنقد النقد بشكل خاص ،وقد

حمق يف اجلانب اآلخر ،بل كان قاس ًيا مع ابن إدريس احلليِّ ّ .
كان حم ًّقا يف جانب ،وغري ّ
• املطلب الثاين :موافقة اّ
العلمة احلليّ ّ آلراء ابن إدريس احلليّ ّ

نموذج ( :)1املاء املستعمل يف الطهارة الكربى كـغسل اجلنابة

هو طاهر مع خلو البدن عن النجاسة إمجا ًعا ،وهل هو مطهر أم ال؟ اختلف الفقهاء

فيه عىل قولني( :أحدمها) إنَّه غري مطهر(((؛ ألنَّه ماء مستعمل يف إزالة نجاسة حكم ّية(((،
الطويس ((( .و(الثاين) :إنَّه
وأصحاب هذا القول ابنا بابويه((( ،واملفيد((( والشيخ
ّ
مطهر((( ،وأصحاب هذا القول الس ّيد املرتىض( ،((1وابن إدريس احلليِّّ ( .((1وقد اختار
ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.245 / 2 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.8 / 4 ،
((( املصدر نفسه.6 / 4 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.233 / 1 ،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.137 / 1 ،
((( الصدوق  /من ال حيرضه الفقيه.10 / 1 ،
((( املفيد  /املقنعة .64 /

الطويس  /املبسوط.11 / 1 ،
(((
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.233 / 1 ،
( ((1املرتىض  /املسائل النارص ّيات (اجلوامع الفقه ّية) .415 /
( ((1ابن إدريس احلليّّ  /كتاب الرسائر.137 / 1 ،
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العلاّ مة احلليِّ ّ رأي الس ّيد املرتىض ،وابن إدريس احلليِّ ّ  ،اً
احلق عندي))(((؛
قائل(( :وهو ِّ
ّ
(األول) قوله تعاىل:
ولعل من أهم تلك الوجوه:
مستدلاًّ عىل ذلك بوجوه عدّ ة(((،
َّ
سوغ التيمم مع عدم املاء ،فينتفي جوازه مع
اء َف َت َي َّم ُمواّ .(((﴾...
﴿َ ...ف َل ْم تجَ ِدُ وا َم ً
وجود املاء ،وهو ثابت هنا((( .و(الثاين) :رافع أقوى النجاستني جيب أن يكون راف ًعا

ألضعفهام(((.

نموذج ( :)2موت الوزغ يف البئر

ذهب ابن إدريس احلليِّ ّ إىلَّ :
أن موت الوزغ يف البئر ال ينجس البئر ،وال جيب أن
ينزح منها يشء؛ ودليله َّ
إن الوزغ ال نفس سائلة له؛ وموت ما ال نفس سائلة له الينجس

املاء وال املائع((( .ويف قوله هذا خالف الفقهاء الذين قالوا :بوجوب نزح بعض الدالء
من البئر ،وإن اختلفوا يف عدد الدالء التي جيب نزحها منه((( .وقد قال ّ
العالمة احل ّليِّ -

عقب رأي ابن إدريس احلليِّ ّ ودليله (( :-وهو جيد))(((.
حتليل ومناقشة

َّ
إن الفقهاء الذين قالوا( :ينزح البئر ملوت الوزغ فيه) انقسموا عىل فريقني الفريق

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.234 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.237 -234 / 1 ،
((( النساء .43 /
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.234 / 1 ،

((( املصدر نفسه.236 / 1 ،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.156 / 1 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.210 / 1 ،
((( املصدر نفسه.212 / 1 ،
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(األول) :قال :ينزح ملوت الوزغ يف البئر ثالثة دالء(((؛ ودليلهم بعض الروايات
َّ

نصت هبذا العدد((( .وفقهاء هذا الفريق :الصدوق (ت381/ه���ـ)((( ،املفيد
التي ّ
الطرابليس (ت481/هـ)(((،
الطويس (ت460/هـ)((( ،وابن البرّ اج
(ت413/هـ)(((،
ّ
ّ
حممد بن احلسن (ت463/هـ)((( .والفريق (الثاين) قال :ينزح ملوت
وابن محزة
ّ
اجلعفريَّ :

نصت هبذا العدد((( .وفقهاء
الوزغ يف البئر دلو واحد ((( ،ودليلهم بعض الروايات التي ّ
احللبي (ت447/هـ)(ّ ،((1
الديلمي (ت448/هـ)
وسالر
هذا الفريق أبو الصالح
ّ
ّ

(((1

والروايات التي أفتى هبا الفقهاء بالنزح ،هي أخبار آحاد أو روايات شا ّذة ضعيفة عند

إن ّ
(األول)َّ :
العالمة احل ّليِّ وجه
ابن إدريس احلليِّ ّ ( .((1ومما يقوي رأي ابن إدريس أمران
َّ
النزح الذي قال به :بأنَّه قد يكون ألمر ط ّبي أيَّ :
إن إجياب النزح هو لدفع الرضر،

ال لدفع النجاسة؛ ومما يؤيد ذلك قوله(( :وجيوز أن يكون األمر بالنزح من حيث الطب؛
شك َّ
حلصول الرضر يف املاء بالسم ،ال من حيث النجاسة وال َّ
أن السالمة من الرضر أمر

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.210 / 1 ،
الطويس  /هتذيب األحكام.238 / 1 ،
((( ظ:
ّ
((( الصدوق  /من ال حيرضه الفقيه.14 / 1 ،
((( املفيد  /املقنعة .67 /
الطويس  /النهاية .7 /
(((
ّ
الطرابليس ّ /
املهذب.22 / 1 ،
((( ابن البرّ اج
ّ
اجلعفري  /الوسيلة إىل نيل الفضيلة .75 /
((( ابن محزة
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.210 / 1 ،
((( ظ :الصدوق  /من ال حيرضه الفقيه.15 / 1 ،
احللبي  /الكايف يف الفقه .130 /
( ((1أبو الصالح
ّ
(ّ ((1
اإلمامي .36 /
الديلمي  /املراسم يف الفقه
سالر
ّ
ّ
( ((1ابن إدريس احلليّّ  /كتاب الرسائر.156 / 1 ،
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مطلوب للشارع ،فال استبعاد يف إجياب النزح هلذا الغرض))((( .و(الثاين)َّ :
إن الشيخ
الطويس الذي أفتى بنزح ثالثة دالء يف (النهاية) ،قد رجع عن هذه (الفتوى) ،يف كتبه
ّ

الفقه َّية األخرى ،وهي( :املصباح((( ،واالستبصار((( واملبسوط((( ،وقال :بكراهة املاء
الذي مات فيه وزغ .وقال  -يف اجلمل والعقود ّ :-
كل ما له نفس سائلة ال يفسد املاء

بموته فيه (((.

نموذج ( :)3جواز الكفالة احلا َّلة

(األول) :املنع وهو
اختلف فقهاء اإلمام َّية يف جواز (الكفالة احلا ّلة) عىل قولني:
َّ

الطويس ((( وهو ظاهر كالم
والطويس يف النهاية((( ،وتبعهام ابن محزة
قول املفيد(((،
ّ
ّ
الديلمي ((( ،وهو أحد قويل ابن البرّ اج
يصح ضامن
الطرابليس(((1وقالوا(( :ال
سلاَّ ر
ّ
ّ
ّ
الطويس يف
مال وال نفس إلاّ بأجل معلوم))( ((1و(الثاين) :اجلواز وهو قول الشيخ
ّ

املبسوط( ،((1وأحد قويل ابن البرّ اج
الطرابليس( ،((1وبه قال ابن إدريس احلليِّ (( :وهو
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.212 / 1 ،
الطويس  /املصباح .11 /
((( ظ:
ّ
الطويس  /االستبصار.26 / 1 ،
((( ظ:
ّ
الطويس  /املبسوط.10 / 1 ،
((( ظ:
ّ
الطويس  /اجلمل والعقود .57 /
(((
ّ
((( املفيد  /املقنعة .815 /
الطويس  /النهاية.38 / 2 ،
(((
ّ
الطويس  /الوسيلة .280 /
((( ابن محزة
ّ
الديلمي  /املراسم العلوية .200 /
((( سلاّر
ّ
(ّ ((1
العالمة احلليّّ  /خمتلف الشيعة.12 / 6 ،

( ((1ابن إدريس احلليّّ  /كتاب الرسائرّ ،100 / 3 ،
العالمة احلليّّ  /خمتلف الشيعة12 / 6 ،
الطويس  /املبسوط.337 / 2 ،
(((1
ّ
(ّ ((1
العالمة احلليّّ  /خمتلف الشيعة.12 / 6 ،
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وفس
احلق؛ ألنَّه ال يمنع منه مانع ،ومن ا ّدعى خالفه حيتاج إىل دليل ،ولن جيده))(((،
ِّ
َّرّ
يصح إلاّ
قوهلم( :اليصحُ )...يراد به :إذا اتّفقا عىل التأخري واألجل فال بدَّ  ،وال
ُّ
ٍ
بأجل((( .وقد تبنّى العلاّمة احل ّليِّ رأي ابن إدريس احل ّليِّ  ،قائلاً(( :وهو املعتمد))(((؛
مستدلاًّ بـ ((األصل الدال عىل اجلواز ،وعدم االشرتاط))(((.
خالصة واستنتاج

َّ
إن العلاّ مة احلليِّ ّ قد وافق ابن إدريس احلليِّ ّ يف مسائل كثرية ،مثلام خالفه يف مسائل

دليل عىل ذلك ،ويوافق حني جيد اً
كثرية .فهو ينتقد وخيالف حني جيد اً
دليل قو ًّيا .ويف

هذا جتديد للحركة النقد َّية؛ َّ
ألن البحث ملس (نقد النقد) ،ويف نطاق واسع من لدن

العلاّ مة احلليِّ ّ .

((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.100 / 3 ،
((( املصدر نفسه.100 / 3 ،
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.12 / 6 ،
((( املصدر نفسه.12 / 6 ،

الفصل اخلامس
مظاهر التأصيل والتجديد
يف احلديث والرجال

املبحث األول
علم الرجال بشكله النقدي

املبحث الأ َّول
النقدي
علم الرجال ب�شكله
ّ
النقدي
األول :تأصيل علم الرجال
ّ
• املطلب َّ
َّ
إن علم (الرجال) ،هو :علم يبحث فيه عن أحوال (رواة) احلديث التي هلا دخل يف

التعرف عىل أحواهلم
قبول أخبارهم أو عدم قبوهلا .والبحث عن أحوال الرواة ،يعنيّ :
اً
(عدول أو غري عدول ،مو ّثقني أو غري مو ّثقني ،ممدوحني أو مذمومني،
من حيث كوهنم:

أو مهملني أو جمهولني ((( .وموضوعه :الراوي الذي وقع يف سند احلديث((( .وغرضه:

الوصول إىل متييز صحيح األخبار عن سقيمها((( ،وغايته :التعرف عىل وثاقة الراوي
(((
– كل ٍ
ثم َّ
فإن هذا العلم يركز عىل :متييز الثقة
راو عىل انفراد – أو عدم وثاقته  .ومن ّ

من غريه (((.

َّ
العلوي احلسني (ت673/ه���ـ) كان
إن ابن ط��اووس احل�ِّل�يِّ ّ  :أمحد بن موسى
ّ

عيل
حم ّق ًقا يف (الرجال)؛ بشهادة تلميذه املقرب ابن داود احلليِّ ّ  :تقي الدين ،احلسن بن ّ
(ت707/هـ) يف ترمجته له؛ إذ قال(( :وح ّقق الرجال والرواية والتفسري حتقي ًقا ال مزيد
عليه)) ((( .واعرتف – رصاحة – َّ
أن كتابه املوسوم (كتاب الرجال) – ج ّله – من حتقيقات
السبحاين  /كل ّيات يف علم الرجال .13 /
((( جعفر
ّ
((( املصدر نفسه .17 /

الطهراين  /حترير املقال يف كل ّيات علم الرجال .9 /
مهدي اهلادوي
(((
ّ
ّ
السبحاين  /كل ّيات يف علم الرجال .18 /
((( جعفر
ّ
((( املصدر نفسه .19 /
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال .53 /
301
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شيخه ابن طاووس احلليِّ ّ  ،بعد أن ذكر أنَّه تتلمذ عىل فوائد هذا الكتاب – يعني :كتاب
والنصان
الرجال – ونكته من إشاراته وحتقيقاته ،جزاه اهلل عنّي جزاء املحسنني)) (((.
ّ

املتقدّ مان البن داود احلليِّ ّ فيهام داللة عىل َّ
(متخصصا) يف
أن ابن طاووس احلليِّ ّ كان
ً
نصوا عىل َّ
أن
الرجال
(خبريا) فيه((( .وهبذا قال غري واحد من املؤرخني واملرتمجني ،إذ ّ
ً
ابن طاووس احلليِّ ّ كان س ّبا ًقا يف (علم الرجال) ،إىل جانب كونه (حمدّ ًثا)((( .فهو ّأول
من نظر – اجتهد – يف علم الرجال ،وفتح هذا الباب ملن تاله من األصحاب وك ّلام
أطلق – يف جمال الرجال – ابن طاووس احلليِّ ّ فهو املراد منه((( .وقد سار عىل (هنج)
ابن طاووس احلليِّ ّ تالمذته ،والسيام ابن داود احلليِّ ّ والعلاّ مة احلليِّ ّ  .والتلميذان قد

التنظريي – يف جمال الفعل واإلنتاج – خري
عاشا يف عرص واحد وم ّثال (علم الرجال)
ّ

متثيل .وبعبارة أخرى :يمكن القول َّ
إن ابن طاووس احلليِّ ّ  ،هو من أصل علم الرجال
داود ،والعلاّ مة) احل ِّل ّيني.
ثم ركّز هذا املرشوع يف ذهن تلميذيه (ابن ُ
ّ
التنظرييّ ،
حتليل ومناقشة

إن ابن ط��اووس احل�ِّل�يِّ ّ  -يف علم الرجال  -مل يكن رجال ًّيا اً
َّ
ناقل أو صاحب
جتميع للمعلومات والوثائق ،بل كان ناقدّ ا (((؛ ومما يؤ ّيد ذلك َّ
النوري
أن املحدّ ث
ّ
(ت1320/هـ) عبرَّ عنه اً
قائل(( :هو ّأول من نظر يف الرجال))((( ،أي :اجتهد ومارس
اً
وتقويم ،وإلاّ فالرجاليون الشيعة الذين سبقوه كثريون كام هو واضح.
وحتليل
نقدً ا
اً

وهذا يعني َّ
علم (تنظري ًّيا)
أن ابن طاووس احلليِّ ّ هو ّ
(أول) من فتح علم الرجال بوصفه اً
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال .53 /
اإلمامي .170 /
السنّة يف الفكر
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
ّ
العاميل  /أمل اآلمل ،29 / 2 ،خري الدين الزركيل  /األعالم.246 / 1 ،
احلر
((( ّ
النوري  /مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،437 / 2 ،ع ّباس ال ّق ّمي  /الفوائد
((( حسني
ّ
الرضو ّية يف أحوال املذهب اجلعفر ّية .40 /
اإلمامي .170 /
السنّة يف الفكر
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
النوري  /مستدرك املسائل.437/2 ،
((( حسني
ّ

النقدي
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ّ
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تقريرا فقط لذا جتده صاحب رؤية يف أحوال الرواة
ال (خرب ًّيا) فحسب ،و(نقد ًّيا) ال
ً

ودرجاهتم وخصوصياهتم ((( .وهذه املؤهالت  -اجتهاده يف الرجال واهتاممه يف أحوال

الرواة  -هي التي دفعته إىل تبويب كتاب رجال (ال َكشيِّ )  -بفتح الكاف وتشديد الشني
وكرسها  -وهتذيبه وبحث عن أكثر أخباره (متنًا وسندً ا) وضم إليه فوائد رشيفة،
وزوائد لطيفة ،ووزعه عىل أبواب كتابه((( املوسوم بـ ّ
(حل اإلشكال يف معرفة الرجال)

إىل جانب الكتب الرجال ّية ُ
األخر .وهي نفسها التي أثمرت يف أمرين ،مها (التأصيل)

لتنويع خرب الواحد ((( -غري املحفوف بالقرائن  -و(الثاين) فهو (التجديد) يف أمر
األسانيد؛ ََّ
ألن جهود ابن إدريس احلليِّ ّ  -يف نقد األسانيد  -كانت يف مظان الكتب
الفقه َّية .وبضم جهود ابن طاووس احلليِّ ّ إىل جهود ابن إدريس احلليِّ ّ السابقة هلا  -يف

األوىل م َّث َلها ابن
تكون (نظرية السند) فيام بعد فاملرحلة َّ
أمر األسانيد  -تتضح مراحل ّ
إدريس احلليِّ ّ واملرحلة الثانية م َّث َلها ابن طاووس احلليِّ ّ (((.
خالصة واستنتاج

َّ
(أول) من نظر – اجتهد  -يف الرجال ،أي :ظهر العقل
إن ابن طاووس احلليِّ ّ هو ّ
(النقدي) يف علم الرجال عىل يديه .فهو يف هذا املجال (ناقد) ال (ناقل) وصاحب
ّ

(خبريا) به و َب َّو َب كتاب الرجال (رجال
(متخصصا) يف الرجال
(نظر) ال (خرب)؛ لكونه
ً
ً
ال َكشيِّ )ّ ،
ووزعه عىل أبواب كتابه.
وهذبه ّ

اإلمامي .170 /
السنّة يف الفكر
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
الطاوويس .4/
((( ابن الشهيد الثاين  /التحرير
ّ
اخلوانساري  /روضات اجلنّات.66/1 ،
(((
ّ
اإلمامي .170 /
السنّة يف الفكر
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
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النقدي
• املطلب الثاين :تطبيقيات علم الرجال
ّ
األولّ :
حل اإلشكال يف معرفة الرجال
• الفرع َّ

يعدُّ كتاب ّ
(حل اإلشكال يف معرفة الرجال) من أهم كتب ابن طاووس احلليِّ ّ أمحد

ابن موسى (ت673/هـ) ((( ،ومن أوسع الكتب يف الرواة وأحواهلم عند اإلمام َّية؛ ألنَّه
(((
حممد
مجع فيه الكتب الرجال ّية الرئيس ّية  ،أي :كتاب (الرجال) لل َكشيِّ  :أبو عمروَّ ،

اهلجري) ،بعد أن تصدّ ى ابن طاووس إىل (تبويبه
ابن عمر (من علامء القرن الرابع
ّ
(((
حرر ابن الشهيد الثاين حسن بن زين الدين العامليّ (ت1011/هـ)
وهتذيبه)  .وقد ّ
وسمه( :التحرير الطاوويس)((( .وهبذا
كتاب الرجال البن طاووس – بعد هتذيبه – اّ

يكون ابن الشهيد الثاين قد حفظ خطوة ابن طاووس احلليِّ ّ يف هتذيبه لـ (رجال) الكَش(((،
عيل (ت450/هـ) ،و(الرجال والفهرست
و(الرجال) للنجايش أبو الع ّباس ،أمحد بن ّ

حممد بن احلسن (ت460/هـ) واألخري–
واختيار الرجال) للشيخ
الطويس أبو جعفرَّ ،
ّ
الطويس من كتاب (الرجال) لل َكشيِّ  ،فقد
اختيار الرجال – هو ما اختاره الشيخ
ّ
اخترصه واسقط منه الزوائد ون ّقحه ،والظاهرَّ :
جترده عن اهلفوات
إن تنقيحه ،يعنيّ :
ّ
العاميل  /أمل اآلمل ،30 / 2 ،عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،74 / 1 ،أغا بزرك
احلر
((( ّ
الطهراين  /الذريعة إىل تصانيف الشيعة.64 / 7 ،
ّ
((( د .مفيد آل ياسني  /احلياة الفكر ّية يف العراق  ،235 /د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة
العلم ّية.235 /
السبحاين  /كل ّيات يف علم
اإلسالمي  ،351 /جعفر
((( د .عبد اهلادي الفضيل  /تاريخ الترشيع
ّ
ّ
الرجال 61 /
ّ
العاميل  /أمل اآلمل ،30 / 2 ،عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء ،74 / 1 ،أغا بزرك
احلر
((( ّ
الطهراين /الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،64 / 7 ،د .عبد اهلادي الفضيل  /تأريخ الترشيع
ّ
اإلسالمي .351 /
ّ
اإلمامي .170 /
السنّة يف الفكر
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
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واالشتباهات املوجودة فيه((( ((( ،وكتاب (الضعفاء) البن الغضائري :أبو احلسني،
أمحد بن احلسني من أعالم القرن اخلامس
اهلجري(((.
ّ
• الفرع الثاين :كتاب الرجال

َّ
إن ابن داود احلليِّ ّ (ت /بعد 707هـ) يف كتابه املوسوم( :كتاب الرجال) سلك
مسلكًا مل يسبقه أحد من الرجاليني األماميني قبله(((؛ مما جعل كتابه يتميز من كتب

الرجاليني ُ
األخر ((( .وامليزات التي مت ّيز هبا (كتاب الرجال) البن داود أمجلها البحث
عىل النحو اآليت:

(األوىل) :رتّبه عىل حروف املعجم من اهلمزة إىل الياء((( واتّبع يف الرتتيب
امليزة
َّ

(األول) يف األسامء وأسامء اآلباء واألج��داد((( ،إذ قال :ورتّبته عىل حروف
احلرف
َّ

املعجم يف األوائ��ل والثواين فاآلباء عىل قاعدة تقود الطالب إىل بغيته ،وتسوقه إىل

ألن الرجاليني قبله وإن رتّبوا كتبهم عىل حروف املعجم ّإال َّ
غايته(((؛ ََّ
أن ذلك الرتتيب

ألنم – اً
(حسان)؛ لذا فهو ّأول من التفت إىل
كان ً
مثل  -يذكرون (حسن) قبل ّ
ناقصا؛ هَّ
هذا النقص و تداركه من اإلمام َّية(((.

السبحاين  /كل ّيات يف علم الرجال .62 /
((( جعفر
ّ
السبحاين  /كل ّيات يف علم الرجال .]61/
الطويس[ .جعفر
((( املوجود :اختيار الرجال للشيخ
ّ
ّ
الطهراين  /مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال  ،46 /د .حسن احلكيم  /مدرسة
((( أغا بزرك
ّ
احل ّلة العلم ّية .155 /
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية َّ ،314 /
ابن داود .15 /
((( املصدر نفسه .312 /
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .313/
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب الرجال البن داود احل ّليّ .15 /
((( َّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.30،
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب الرجال البن داود احل ّليّ .16 /
((( َّ
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األول يف
خصص اجلزء
(األول) للممدوحني؛ إذ قال(( :اجلزء َّ
َّ
امليزة (الثانية)ّ :

وخصص اجلزء (الثاين)
ذكر املمدوحني ومن مل يضعفهم األصحاب فيام علمته)) (((.
ّ

منه للمذمومني ،إذ قال(( :اجلزء الثاين :املجروحني واملجهولني))(((.

امليزة (الثالثة) :مجع فيه مجيع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الرتتيب

وزيادة التهذيب .ومما مجعه فيه :رجال ال َكشيِّ  ،رجال النجايش و(الرجال) و(الفهرست)
والعقيقي ،وابن عقدة ،والفضل بن شاذان ،وابن عبدون،
والربقي،
الطويس،
للشيخ
ّ
ّ
ّ

فضال (((؛ ومما يؤيد ذلك قوله(( :فصنّفت هذا
والغضائري،
وحممد بن بابويه ،وابن ّ
َّ

الطويس-
املخترص جام ًعا لنخب كتاب الرجال للشيخ أيب جعفر - يريد الشيخ
ّ

وما حققه ال َكشيِّ والنجايش ،وما صنّفه الربقي والغضائري وغريهم))((( .ومل يذكر من
الطويس إلاّ أسامء يسرية (((.
املتأخرين عن الشيخ
ّ
امليزة (الرابعة) :و َّظ َف ُه خلدمة علم (احلديث والفقه) (((؛ ومما يؤيد ذلك قوله:

�إن ملا نظرت يف أصول الفتاوي الفقه َّية وفروعها النظر ّية ،وحاولت اخلالص
((ف� يَّ
من الشبهات التقليد ّية ،وإتباع ما نشأت عليه من الفتاوي املحكية اضطررت إىل سرب
األئمة املهد ّية ،والدخول بني خمتلفها عىل الطريقة املرضية يف
األحاديث املرو ّية عن
ّ

القواعد األصول ّية ،واعتبار ما استنبطه األصحاب منها من الفتاوي الفرع ّية الصطفي
للحق يف الرواية واطرح املخالف بالكل ّية رأيت من لوازم هذه القصة النظر يف:
املوافق
ّ
املرضية وغري ِ
(األحاديث) اإلمامية ،و(رجاهلا) ِ
املرض َية))(((.
َ
َّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.33 / 1 ،
((( املصدر نفسه.251/2 ،
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب الرجال البن داود احل ّليّ .15 /
((( َّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.29،
حممد صادق بحر العلوم  /مقدّ مة كتاب الرجال البن داود .15 /
((( َّ
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .313 /
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.29 ،
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امليزة (اخلامسة) :رمز لكل مصدر من املصادر الرجال ّية التي استقى منها برمز

خاص ،نحو رمز لل َكشيِّ بـ (كش) ،وللنجايش بـ (جش) .ورمز ّ
النبي
لكل واحد من ّ
وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني برمز خاصَّ ،
فإن كان الراوي قد روى عن أكثر
من واحد منهم ذكر الرموز بعددهم ،وإن مل يرو عن واحد منهم رمز له برمز خاص
حممد)
ً
عيل) الباقر بـ (قر) ،ولإلمام (جعفر بن َّ
أيضا ،نحو :رمز لإلمام َّ
(حممد بن ّ

الصادق بـ (ق) ،فإن مل يرو عن واحد منهم ،رمز له بـ (مل)(((.

امليزة (السادسة) :البن داود (اجتهادات) قادته إىل وضع بعض الرجال يف قسم

(املو ّثقني) ،يف حني وضع غريهم يف قسم (املجروحني)؛ بناء عىل قناعته الشخص ّية(((،
نحو :يف ترمجته أليب القاسم ،بريد  -بضم الباء ،وفتح الراء  -بن معاوية ِ
الع ْجليِ يف قسم
َُ ْ
املمدوحني ذكر َّ
أن النجايش قد مدحه ،إذ قال(( :جش :قر ،وجه من وجوه أصحابنا،

فقيه ،له ّ
األئمة .(((يف حني َّ
أن ال َكشيِّ قد ذ ّمه ،إذ قال(( :كش :مدح
حمل عند
ّ
اً
ثم ذم))(((وبعد أن ذكر ما قاله الرجال ّيون فيه أدىل باجتهادهً ،
قائال(( :أقول هو
أول ّ

أيضا عند
أحد اخلمسة املخبتني(((الذين اتفقت العصابة عىل توثيقهم وفقههم ،وهو ً

((إن ألن ّفس به أن يذكر بني
اجلمهور وجه))((( .وملا ذكره يف قسم املذمومني ،قال:
يَّ
الضعفاء ،ولوال التزامي أن أذكر ّ
كل من غمز فيه أحد من األصحاب مطل ًقا ملا ذكرته
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.63 / 1 ،30 ،
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .313 /
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.63 / 1 ،
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال.63 /1 ،
ُ
((( يقالْ :
الرجل إِ ْخباتًا ،بمعنىَ :خ َض َع هللَِ ،و َخ َش َع َق ْل ُب ُه ،قال تعاىلَ ...﴿ :و َب ِشرِّ ا ُملخْ َب َتني﴾
أخ َب َت
الفيومي  /املصباح املنري  /مادةَ :
(خ َب َت) ].
احلج[ .30 /
ّ
ّ
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال63 /1 ،
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هنا ((( ،أي إنَّه ذكره هنا َّ
ألن ال َكشيِّ ذ ّمه ،وإن مدحه غريه .وعلل (الغمز = التضعيف)
بأنَّه إساءة ظن به؛ لثناء العا ّمة عليه ومدحهم له ،إذ قال :ويقوي عندي َّ
أن ذمه إنَّام هو

إلطباق العا ّمة عىل مدحه ،والثناء عليه ،فساء ظ ّن بعض أصحابنا فيه ،فقال ال َكشيِّ ما

قاله))((( وقد أشار ابن داود احل ّليِّ إىل هذه (الريادة) يف (املنهج ّية)(((؛ إذ قال(( :وهذه
جلّة مل يسبقني أحد من أصحابنا ريض اهلل عنهم ،إىل خوض غامرها ،وقاعد ٌة أنا أبو
عذرها))(((.

• الفرع الثالثُ :خ اَل َصة األقوال يف علم الرجال

ُعرف كتاب (خالصة األقوال يف علم الرجال) للعلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ) باسم:

(رجال العلاّ مة احلليِّ ّ ) ((( .وقد سار ّ
فقسم كتابه
العالمة احل ّليِّ عىل (هنج) ابن داود احل ّليِّ ّ ،

(األول) للثقات واملمدوحني ،والقسم (الثاين)
خصص القسم
َّ
(اخلالصة) عىل قسمنيّ :
خصصه للضعفاء واملجاهيل ،ورتّبه عىل حروف املعجم((( ،وإن ّحتدّ ث ّ
ّ
العالمة احل ّليِّ
عن منهجه يف اخلالصة وتفرده فيه ،إذ قال(( :ومل يسلك أحد (النهج) الذي سلكناه يف
هذا الكتاب ،ومن وقف عليه عرف منزلته وقدره ومتيزه عام صنّفه املتقدّ مون))((( .وقد

بينّ العلاّ مة احلليِّ ّ  :أمهية علم الرجال يف األحكام الرشع ّية ،إذ قال(( :إن العلم بحال
الرواة من أساس األحكام الرشع ّية ،وعليه تُبنى القواعد السمع ّية ،جيب عىل كل جمتهد

معرفته وعلمه ،وال يسوغ له تركه وجهله ،إذ أكثر األحكام تُستفاد من األخبار النبو ّية،
((( ابن داود  /كتاب الرجال.262 /2 ،
((( املصدر نفسه.262 /2 ،
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .314 /
((( ابن داود احل ّليّ  /كتاب الرجال  /املقدّ مة.30 ،
((( د .حسن احلكيم  /مدرسة احل ّلة العلم ّية .378 /

اخلوانساري  /روضات اجلنّات.274 / 2 ،
(((
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال يف علم الرجال  /املقدّ مة.2 ،
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األئمة املهد ّية عليهم أفضل الصالة وأكرم التحيات ،فال بدّ من معرفة
والروايات عن
ّ

الطريق إليهم))(((.

حتليل ومناقشة

َّ
النقدي ،وهو نفسه من ركز
أصل علم الرجال
ّ
إن ابن طاووس احلليِّ ّ هو ّأول من َّ
هذا املرشوع يف ذهن تلميذيه (ابن داود ،والعلاّ مة) ،وقد ظهرت ثامر هذا العلم يف

التطبيقي عىل أيدهيام .فقد شاد ابن داود احلليِّ ّ كتابه
جمال الفعل واإلنتاج ،أي يف اجلانب
ّ
قسمه عىل املمدوحني ،واملذمومني .وفعل
(كتاب الرجال) عىل أساس تقسيم ثنائي ،فقد ّ
العلاّ مة احلليِّ ّ – املعارص له – كام فعل ابن داود احلليِّ ّ  ،فقد شاد كتابه (خالصة األقوال)
قسمه إىل :املعتمد
املخصص لبحث أحوال الرجال عىل أساس تقيم ثنائي ً
أيضا ،فقد ّ

عىل روايته واملتو ّقف بشأنه .ويتّضح من كتايب (الرجال ،واخلالصة) :إن ابن داود
والعلاّ مة قد أدخال عنارص جديدة ،هلا مدخلية يف فرز الرجال ،والعنارص هي( :املدح
والذم أو الوثاقة والضعف ،أو االعتامد وعدمه) ((( .وهبذه العنارص يمكن للبحث:

أن يميز املصنّفات الرجال ّية لفقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية عن املصنّفات الرجال ّية ملن

سبقهم من الفقهاء ،وعىل النحو اآليتَّ :
إن املصنّفات الرجال ّية السابقة لفقهاء مدرسة
(احل ّلة) الفقه َّية تركز – أكثر – عىل جانب (املصنّفات) يف حني أن املصنّفات الرجال ّية

لفقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية تركز – أكثر – عىل جانب (حال الراوي) .وهذا يف حدّ

ذاته (جتديد) يف هذا الباب ألنَّه أصبح النظر إىل الرجال من (زاوية) :مدى االعتامد
عىل رواياهتم ال من (زاوية) مصنّفاهتم؛ ومما يؤ ّيد ذلك :قول العلاّ مة احلليِّ ّ  ،يف مقدّ مة
اخلالصة ((روى مشاخينا عن الثقة وغريه ،فدعا ذلك إىل تصنيف خمترص يف بيان حال
الرواة ،ومن يعتمد عليه ،ومن ترتك روايته))(((.

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال يف علم الرجال  /املقدمة.3 -2 ،
((( حيدر حب اهللّ /
اإلمامي (بحث).171 /
العالمة احل ّليّ وبذور تكون مدرسة السند يف الفكر
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال  /املقدّ مة.43 ،

املبحث الثاني
التقسيم الرباعي حلديث اآلحاد

املبحث الثاين
الرباعي حلديث الآحاد
التق�سيم
ّ
• املطلب َّ
األول :نسبة التقسيم البن طاووس احلليّ ّ
العلوي
نصا البن طاووس احلليِّ ّ أمحد بن موسى
ّ
مل جيد البحث – يف حدود تت ُّبعه – ًّ

احلسني (ت673/ه��ـ) يف مصنّفاته – التي وصل منها إلينا – يشري إىل( :التقسيم
ّ
الرباعي) ،إلاّ َّ
أن ابن الشهيد الثاين حسن بن زين الدين (ت1011/هـ)  -يف كتابه
ّ

الرباعي البن طاووس إذ قال – وهو
(منتقى اجلامن) – هو ّأول من نسب التقسيم
ّ
الرباعي –(( :ال يكاد يعلم وجوده قبل زمن العلاّ مة احلليِّ ّ  ،إلاّ
يتحدّ ث عن التقسيم
ّ

من الس ّيد مجال الدين بن طاووس))((( و ّملا كان املؤرخون خمتلفني يف حتديد (مؤصل)
الرباعي حلديث اآلحاد ونسبة التقسيم إليه((( لذا وقف البحث – مستقر ًيا –
التقسيم
ّ

(األول) يرى أصحابه ان ابن طاووس احلليِّ ّ هو ّأول
آراءهم ،فوجدها ثالثة أراء .الرأي
َّ

قسم احلديث إىل أربعة أقسام ،وإن ّأول من قال هبذا الرأي هو ابن الشهيد الثاين (((.
من ّ
وأما الرأي (الثاين) فريى أصحابه َّ
أن العلاّ مة احلليِّ ّ احلسن بن يوسف بن ا ُمل َط َّهر
(ت726/هـ) ،هو ّأول من قسم احلديث إىل أربعة أقسام.
وأ ّما الرأي (الثالث) ،فقد تردد أصحابه يف نسبة التقسيم بني (العلاّ مة احلليِّ ّ ) و(ابن
((( ابن الشهيد الثاين  /منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان.13 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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طاووس احلليِّ ّ ) ،إلاّ َّ
وأول من
أن األخري صرَ َّ ُحوا باسمه تارة ،ومل ُيصرَ ِّ ُحوا تارة أخرىّ .
حممد أمني (ت1036/هـ) – يف قوله الثاين – فقد
تردد يف نسبة التقسيم
ّ
اإلسرتآبادي َّ

يسميه(((.
تردد يف نسبة التقسيم بني العلاّ مة احلليِّ ّ ورجل آخر قريب منه من دون أن ِّ
حتليل ومناقشة

استقرى البحث (آراء) العلامء املؤ ّيدة لتلك اآلراء الثالثة واملتبنية هلا ،فوجد
ّ
(األول) .وممّن وقف البحث عىل آرائهم :الك ََر ِكي احلسني بن
جل اآلراء تتبنّى الرأي
َّ
(((
واحلر
واجلزائري :نعمة اهلل (ت1112/ه���ـ)
شهاب الدين (ت1076/ه���ـ)(((،
ّ
ّ
اخلوانساري
املوسوي
وحممد باقر
العاميل (ت1114/ه����ـ)((( – ظاهر كالمه -
ّ
ّ
َّ
ّ

الكاظمي (ت1354/ه���ـ)(((،
(ت1313/ه����ـ)((( ،والس ّيد حسن ه��ادي الصدر
ّ
(((
النجفي
وأبو احلسن
ّ
ّ
املشكيني (ت1358/ه���ـ)  ،والس ّيد حمسن األمني العامليّ
الغريفي (((،
املوسوي
األول – والس ّيد حمي الدين
ّ
(ت1371/ه���ـ)((( – يف قوله َّ
ّ
اخلميني (ت1398/ه���ـ)( ،((1ووجد ع��د ًدا من
السبحاين ( ،((1ومصطفى
وجعفر
ّ
ّ

العلامء تبنّى الرأي (الثاين) ،إلاّ َّ
(األول).
أن عددهم ال يرقى إىل عدد مؤيدي الرأي
َّ
((( اإلسرتابادي  /الفوائد املدن ّية .173 – 72 /
األئمة األطهار .96 /
((( ظ:
الكركي  /هداية األبرار إىل طريق ّ
ّ
اجلزائري  /كشف األرسار يف رشح االستبصار.39 / 2 ،
((( ظ:
ّ
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.13 / 3 ،
احلر
((( ظّ :
اخلوانساري  /روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات.66 / 1 ،
حممد باقر
ّ
((( ظَّ :
((( ظ :حسن هادي الصدر /تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم  ،227/الشيعة وفنون اإلسالم.40/
املشكيني  /وجيزة يف علم الرجال .89 /
((( ظ :أبو احلسن
ّ
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة.190 / 3 ،
((( ظ :حمسن األمني
الغريفي  /قواعد احلديث .16 /
املوسوي
((( ظ :حمي الدين
ّ
ّ
السبحاين  /املقدّ مة عىل اجلامع للرشائع يف تاريخ الفقه واحلديث 8 /
( ((1ظ :جعفر
ّ
اخلميني  /حتريرات يف األصول.540 / 6 ،
( ((1ظ :مصطفى
ّ

الرباعي حلديث الآحاد
الف�صل اخلام�س//املبحث الثاين :التق�سيم
ّ
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العاميل
احلارثي
حممد بن احلسني
وممن وقف البحث عىل آرائهم:
ّ
البهائي هباء الدين َّ
ّ
ّ
(((
والبرصي أمحد بن
حممد أمني (ت1036/هـ) (((،
(ت1031/هـ)
ّ
ّ
واألسرتآبادي َّ
عبد الرضا (ت1085/هـ)(((.
حممد حمسن بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود (ت1091/هـ)
والفيض
الكاشاين َّ
ّ

(((

(((
واآلخوند
اخلراساين َّ
حممد كاظم (ت1329/ه���ـ) والس ّيد حمسن األمني العامليّ
ّ
(((
الكلبايس (ت1356/هـ)
النجفي (ت1371/هـ)(((– يف قوله الثاين – وأبو اهلدى
ّ
ّ

وحم ّققو كتاب (خمتلف الشيعة) للعلاّ مة احلليِّ ّ ((( ومل جيد البحث سوى علمني قالوا
العاميل (ت1104/هـ)(((– ظاهر
احلر
بالرتدد – بعد
ّ
اإلسرتآبادي – والعلامن ،مها ّ
ّ

البحراين يوسف بن أمحد بن إبراهيم (ت1186/ه��ـ)(.((1
كالمه الثاين – واملحدّ ث
ّ
فقد تردد يف النسبة بني العلاّ مة احلليِّ ّ وابن طاووس احلليِّ ّ .
خالصة واستنتاج

يستخلص الباحث مما تقدّ م :إن ابن طاووس احلليِّ ّ هو ّأول من وضع التقسيم
الرباعي للحديث ،إلاّ َّ
وطوره ،وأدخله يف ميدان
أن العلاّ مة احلليِّ ّ هو من عمل به ّ
ّ
العميل ،وأحيانًا ينسب العمل إىل من عمل به وتبنّاه ،ال إىل من وضعه.
التطبيق
ّ
البهائي  /مرشق الشمسني وإكسري السعادتني .22 – 21 /
((( ظ:
ّ
اإلسرتآبادي  /الفوائد املدن ّية .109 /
((( ظ:
ّ
البرصي  /فائق املقال يف احلديث والرجال .30 /
(((
ّ
الكاشاين  /الوايف.11 / 1 ،
((( ظ :الفيض
ّ
اخلراساين  /درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد .122 /
حممد كاظم
ّ
((( ظَّ :
ّ
العاميل  /أعيان الشيعة.401 / 5 ،
((( ظ :حمسن األمني

الكلبايس  /سامء املقال يف علم الرجال.421 / 2 ،
((( ظ :أبو اهلدى
ّ
اإلسالمي  /مقدّ مة كتاب (خمتلف الشيعة) ّ
للعالمة احل ّليّ .47 / 1 ،
((( ظ :مؤسسة النرش
ّ
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.262 ،251 / 30 ،
احلر
((( ظّ :
البحراين  /احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة.14 / 1 ،
( ((1املحدّ ث
ّ
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نص لظهور التقسيم
• املطلب الثاين :أقدم ّ

َّ
الفقهي
الرباعي) حلديث اآلحاد ،وجد يف املوروث
نص رصيح لـ (التقسيم
إن أقدم ّ
ّ
ّ
األول .أ ّما
لدى مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،والسيام يف مصنّفات العلاّ مة احلليِّ ّ والشهيد َّ
العلاّ مة احلليِّ ّ فقد أورده يف كتابه (منتهى املطلب) ،يف مقدّ مته – املقدّ مة (الثامنة) – إذ
اً
عدول))((( .واحلسن ،هو ((ما كان بعض رواته
قال :الصحيح ،هو ((ما كان رواته ثقاة
يرصحوا بلفظ التوثيق له))((( .واملو ّثق ،هو ((ما كان
قد أثني عليه األصحاب وإن مل ّ
بعض رواته من غري اإلمام َّية ،كالفطح ّية والواقف ّية وغريهم ،إلاّ َّ
أن األصحاب شهدوا

نص ّ
العالمة احل ّليِّ ظهر (الصحيح ،احلسن واملو ّثق) أ ّما القسم الرابع
بالتوثيق له))((( .يف ّ
واألخريَّ ،
نص مل تعهده الثقافة الشيع ّية– من
فإن العلاّ مة احلليِّ ّ مل يذكره؛ لوضوحه وهو ّ

قبل – فيام وصل إلينا (((.

األول ،فقد ذكره يف كتابه (ذكرى الشيعة) ،إذ قال :الصحيح ،هو ((ما
وأ ّما الشهيد َّ

إمامي)) ((( .واحلسن ،هو ((ما رواه املمدوح من غري
اتصلت روايته إىل املعصوم بعدل
ّ

نص عىل توثيقه مع فساد عقيدته)) (((.
نص عىل عدالته))((( .واملو ّثق ،هو ((ما رواه من َّ
ّ

والضعيف ،هو ((ما قابل الصحيح واحلسن واملو ّثق))((( .والقسم الرابع  -الضعيف–

األول وبني أنه أقل مرتبة مما تقدّ مه؛ لذا هو
الذي مل يذكره العالّمة احلليِّ ّ ذكره الشهيد َّ
يف قبالتهم.
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.10 / 1 ،
((( املصدر نفسه.10 / 1 ،
((( املصدر نفسه.10 / 1 ،
الشيعي .181 /
اإلمامي
السنّة يف الفكر
ّ
ّ
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
األول  /ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.48 / 1 ،
((( الشهيد َّ
((( املصدر نفسه.48 / 1 ،
((( املصدر نفسه.48 / 1 ،
((( املصدر نفسه.48 / 1 ،

الرباعي حلديث الآحاد
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ّ
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العميل للتقسيم الرباعي
• املطلب الثالث :التطبيق
ّ

َّ
الرباعي حلديث اآلحاد إىل
حول اجلانب (النظري) للتقسيم
إن العلاّ مة احلليِّ ّ َّ
ّ
(التطبيقي) يف ميادين الفقه ،فجاء كتاباه (املنتهى ،واملطلب) تطبي ًقا عمل ًّيا
اجلانب
ّ

للتقسيم
األول عىل منواله يف (ذكرى الشيعة) ،فطريقة
الرباعي((( ،وبعده سار الشهيد َّ
ّ

ّ
يستدل باألحاديث يوردها من طريقني (أحدمها) :من طريق
العلاّ مة احل�ِّل�يِّ ّ حني
أئمة أهل البيت
اجلمهور ،عن الن ّبي األكرم و(الثاين) :عن طريق اإلمام َّية عن ّ
صلوات اهلل عليهم أمجعني((( واألحاديث التي يوردها عن طريق اإلمام َّية ،أوردها

الرباعي حلديث اآلحاد (الصحيح ،احلسن ،املو ّثق) .أ ّما الضعيف فهو
حسب التقسيم
ّ
خصصها ملفاهيم أقسام احلديث
وإن مل يذكره يف املقدّ مة الثامنة من مقدّ مة املنتهى التي ّ
التطبيقي له((( ،وفعل األمر نفسه يف املختلف ،لذا جتده يقول:
إلاّ أنَّه ذكره يف اجلانب
ّ
روى يف الصحيح ،وروى يف احلسن ،وروى يف املو ّثق ،وروى يف الضعيف(((.

((( ظّ :
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.10-9 / 1 ،
((( ظ :املصدر نفسه.24 / 1 ،
((( املصدر نفسه.84 / 1 ،
((( ظّ :
العالمة احل ّليّ  /خمتلف الشيعة.253 ،187 / 1 ،

املبحث الثالث
نظرية السند يف قبول اخلرب

املبحث الثالث
نظرية ال�سند يف قبول اخلرب
األول :مرحلة التأصيل لنظرية السند
• املطلب َّ

• الفرع َّ
األول :الوقفات السند ّية عند ابن إدريس احلليّ ّ
 نموذج ( :)1يف كتاب (الطهارة) ،باب (اجلنابة وأحكامها) ،مسألة إذا رأىاإلنسان عىل ثوبه – الذي ال يشاركه فيه غريه – َمنِ ّي ًا(((َ :ر َّد الرواية القائلة بـ ال ُغ ْسل
و َغ ْسل الثوب ،وإعادة الصالة الواقعة بني الغسلني(((؛ ألنَّه يف سندها (زرعة ،وسامعة)،
ومها من الفطح ّية((( .وأفتى بـ (الغسل ،وغسل الثوب) دون إعادة الصالة (((.

حتليل ومناقشةَّ :
اإلمامي (الصادق
احلرضمي من أصحاب
حممد
ّنّ
ّ
إن زرعة بن َّ

احلرضمي فهو من
واقفي املذهب ((( .أ ّما سامعة بن مهران
والكاظم ،)وهو
ّ
ّ

واقفي املذهب ،وقد صحب زرع ُة
اإلمامي (الصادق ،والكاظم) ،وهو
أصحاب
ّ
نّّ
سامع َة وأكثر الرواية عنه(((.
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.210 / 1 ،
الطويس  /االستبصار.111 / 1 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.211 / 1 ،

((( املصدر نفسه.210 / 1 ،
((( الس ّيد حسن اخلرسان  /رشح مشيخة االستبصار.314 / 4 ،
((( املصدر نفسه ،314 / 4 ،والس ّيد حسن اخلرسان  /رشح مشيخة التهذيب .67 /10
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 -نموذج ( :)2يف كتاب (الصالة) ،باب (النوافل املرتبة) ،مسألة( :مستح ّبات ليلة

النصف من شعبان) ،ر ّد روايات (الرقاع والبنادق والقرعة)(((؛ ألنَّه يف سندها (زرعة
ورفاعة) ،وهم فطح ّية ملعونون(((.

حتليل ومناقشة :ما قيل هناك ،يقال هنا.
 -نموذج ( :)3يف كتاب (الصيام) ،باب (عالمة شهر رمضان) ،مسألة( :ثبوت

ف رواية ثبوت رؤية هالل شهر رمضان املبارك
رؤية هالل شهر رمضان املبارك) ،ض َّع َ

بشهادة اخلمسني اً
اجلامعي.
رجل (((؛ ألنَّه يف سندها :يونس بن عبد الرمحن ،عن حبيب
ّ
ويونس قد وردت أخبار عن اإلمام الرضا بذمه (((.

 -نموذج ( :)4يف كتاب (الزكاة) ،باب (قسمة الغنائم واألمخاس) ،مسألة (نقص

سهم اإلمام)((( .ض َّعف روايتني قائلتنيَّ :
خاصته(((؛
يتم من ّ
بأن سهم اإلمام إن نقص ّ

ألنهَّام مرسلتان غري مسندتني(((.

حممد.
أ ّما الرواية
َّ
حممد بن احلسن بن الصفار ،عن أمحد بن َّ
(األوىل) فهي عنَّ :

وهي رواية مرسلة غري مسندة(((.

فضال .وهي رواية مرسلة غري
عيل بن احلسن بن ّ
وأ ّما الرواية (الثانية) فهي عن ّ
الطويس  /هتذيب األحكام.182 / 3 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.455 / 1 ،
الطويس  /هتذيب األحكام.154 / 4 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.33 – 32 / 2 ،

((( املصدر نفسه.218 / 2 ،
الطويس  /هتذيب األحكام.136 / 4 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.221 – 220 / 2 ،
((( املصدر نفسه.220 / 2 ،
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ّ
فطحي املذهب – بنو فضال
فضال ،وهو
عيل بن احلسن بن
ّ
مسندة من جهة ،ويف سندها ّ

(ك ّلهم من الفطح ّية ،واحلسن رأسهم يف الضالل – من جهة أخرى((( .وأفتى بان اإلمام
ال جيوز له أن يأخذ من ماهلم شي ًئا؛ َّ
رشعي ،والدليل – هنا–
ألن القول به يفتقر إىل دليل
ّ

مفقود .نعم إن فضل من سهمهم شي ًئا فإلمام الوالية حلفظه وتدبريه((( ،وليس له ما
حصتهم وكام َّ
إن له الفضل يلزمه النقصان(((.
يفضل من ّ
حتليل ومناقشة

َّ
حممد بن احلسن بن الص ّفار أبو جعفر األعرج (ت290/هـ) :ثقة ،عظيم القدر،
إن َّ

(((
قليل السقط يف الرواية ،من أصحاب اإلمام احلسن
حممد
ّ
العسكري أ ّما أمحد بن َّ

أئمة
بن عيسى بن عبد اهلل
ّ
القم ّي ثقة عظيم املنزلة ،لقي ثالثة من ّ
األشعري :أبو جعفر ّ
أهل البيت هم( :الرضا ،اجلواد ،واهلادي) صلوات اهلل عليهم أمجعني((( .وأ ّما ّ
عيل بن

ّ
فضال أبو احلسن ،وجه ،ثقة ،كثري العلم ،واسع األخبار ،عارف باحلديث
احلسن بن

كثريا ،مل يعثر له عىل ز ّلة فيه ،وال ما يشينهّ ،
قل ما روى عن ضعيف(((ّ ،إال
سمع منه شي ًئا ً
فطحي املذهب((( قريب األمر إىل اإلمام َّية القائلني بإمامة االثني عرش.
أنَّه
ّ

((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.222 / 2 ،
((( املصدر نفسه.222 / 2 ،
الطويس  /هتذيب األحكام.126 / 4 ،
((( ظ:
ّ
الطويس  ،436 /الس ّيد حسن اخلرسان  /رشح مشيخة الفقيه .20 /
الطويس  /رجال الشيخ
(((
ّ
ّ
((( الس ّيد حسن اخلرسان  /رشح مشيخة الفقيه .112 /
الطويس /الفهرست ،118 /األردبيليّ  /جامع الرواة
((( النجايش /رجال النجايش،181/
ّ
.569
((( املصدر نفسه .181 /
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خالصة واستنتاج

إن ابن إدريس احلليِّ ّ وإن كان ال يرى العمل بـ (أخبار اآلحاد) ،ومن الناكرين
حلجيتها ،إلاّ أنَّه وقف عليها بوقفات (نقد ّية) تناول فيها (السند) من باب التعزيز

لنظريته .فهو يريد أن يقول لو سلمنا بالعمل بأخبار اآلحاد فينبغي العمل بـ(املسانيد)–

التي يرووهنا العدول – ال باملراسيل منها؛ ولذا نجده يضع (أخبار اآلحاد ،واملسندة)

يف خانة (األخبار الضعيفة) ،أ ّما أخبار(اآلحاد املرسلة) فهو يضعها يف خانه (أضعف)
أخبار اآلحاد .أ ّما عىل مبناه فـ (أخبار اآلحاد) املسندة ضعيفة ،أ ّما إذا وجد يف السند
ٍ
إمامي – فقد ارتفع سلم الضعف عنده ،وال يعتدّ بـ (ثقته) ،أو عدوله .وهذا
راو – غري
ّ

(املبنى) جعله يتحامل – حتامل غري حممود – عىل بعض الرواة الثقاة (((.

 -نموذج ( :)5يف كتاب (الديون والكفاالت) ،باب (قضاء الدين عن امليت)

(((

َر َّد خربيني مؤدامها :أن الدين يثبت يف حصص الورثة إذا أمر أحدهم بالدين((( َّ
ألن
(األول) ففي سنده (احلكم بن عتيبة).
اخلربين يف سندمها (رجال من العا ّمة) .أ ّما اخلرب
َّ
عامي املذهب.
وهو
ّ

عامي املذهب
وأ ّما اخلرب (الثاين) ففي سنده أبو البحرتي وهب بن وهب ،وهو
ّ

أيضا ((( .وقال :إذا أ َق َّر بعض الورثة بالدّ ين – ألجنبي ا ّدعى دينًا عىل امليت – يثبت
ً

(((
املقرين
الدين يف ّ
املقر بمقدار ما يصيبه من أصل الرتكة  .أ ّما إحلاق الورثة غري ّ
حصة ّ

املقر – فهو قياس ،وهو باطل عند اإلمام َّية(((.
بالدين – بالوارث ّ
((( ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر( 222 / 2 ،اهلامش).
((( املصدر نفسه.66 -65 / 3 ،
الطويس  /االستبصار.114 / 4 ،
(((
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.68 / 3 ،
((( املصدر نفسه.66 / 3 ،
((( املصدر نفسه.68 / 3 ،
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حتليل ومناقشة

َّ
الكندي (ت114/هـ وقيل 115هـ) وصف
حممد
إن
ّ
َّ
(األول) احلكم بن عتيبة أبو َّ

برتي)((( ،ووصف يف رجال العا ّمة بـ (احلسن والتجريح)،
اخلاصة بأنَّه
يف رجال
(زيدي ّ
ّ
ّ

واخلاصة عىل جترحيه(((.
و(الثاين) أبو البحرتي ،وهب بن وهب القايض فقد أمجعت العا ّمة
ّ
 -نموذج ( :)6يف كتاب (الديون والكفاالت) ،باب (اململوك يقع عليه الدَّ ين)

مسألة( :الصيد املأذون له يف التجارة) ((( َر َّد الرواية القائلة يستسعى يف قضاء الدين(((؛

ألنَّه يف سندها (ظريف األكفاين) .وهو جمهول خامل الذكر((( .وقد أفتى الشيخ

الطويس يف هنايته هبا ،ورجع عنها يف استبصاره(((وذهب ابن إدريس احل ّليِّ إىل َّ
احلق
أن ِّ
ّ
اليستسعى يف قضاء الدين ،بل يتبع به ،إذا حلقه العتاق(((.
حتليل ومناقشة

َّ
اخلوئي
إن ظريف األكفاين ظريف بن ناضح ثقة يف حديثه ص��دوق((( ،وعدَّ ه
ّ

مهدي اخلرسان أ َّنَه من رجال اإلمام
ورجح الس ّيد
من أصحاب اإلمام الباقر
ّ
ّ

الصادق ،وكان يرى َّ
أن من عدَّ ه من أصحاب اإلمام الباقر من سهو القلم(((.
اخلوئي  /معجم رجال احلديث.182 / 7 ،
((( أبو القاسم
ّ
العسقالين  /هتذيب التهذيب ،434 / 2 ،لسان امليزان234 - 232 / 6 ،
((( ابن حجر
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.81 - 80 / 3 ،
((( املصدر نفسه.82 / 3 ،
الطويس  /النهاية  ،311 /االستبصار.204 / 4 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.80 / 3 ،

((( املصدر نفسه.81 / 3 ،
((( النجايش  /الرجال .146 /
حممد مهدي اخلرسان).
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر(82 / 3 ،اهلامش :تعليقات الس ّيد َّ
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خالصة واستنتاج

َّ
إن ابن إدريس احلليِّ ّ نظر إىل السند – بعني الناقد البصري – فهو يف الوقت الذي
حيكم به فيه عىل اخلرب الواحد بـ (الضعف) جتده حيكم عىل خرب الواحد الذي يف سنده

جمهول حامل الذكر بـ (األضعف) ،إذ قال( :وهو من أضعف أخبار اآلحاد) ((( ،أي أن

النقدي أراد أن يقوي (نظرية رفض اخلرب الواحد) ،ويقدّ م
ابن إدريس احلليِّ ّ يف منهجه
ّ
رسالة مفادها أننا لو س ّلمنا بالعمل باخلرب الواحد ،فهذه األحاديث ال جيوز العمل هبا،
ثم فهو يضعف تضعي ًفا داخل
واالعتامد عليها وذلك لوجود مشاكل (سند ّية) ،ومن ّ
التضعيف ،مفاده َّ
أن اخلرب الواحد (ضعيف) عىل مبناه ،إلاّ أ َّنَه هنالك أحاديث أضعف،

ومنها من كان يف سندها (جمهول).

للرد) مسألة
 -نموذج ( :)7يف كتاب (املتاجر والبيوع) ،باب (العيوب املوجبة َّ

(من اشرتى جارية عىل هَّأنا بكر فوجدها ثي ًبا) ر ّد الروايتني القائلتني :إن املشرتي الجيوز

له ر ّدها ،والبائع اليرد عىل املشرتي بيشء من األشياء َّ
(األوىل) يف سندها
ألن الرواية
َّ
َّ
وألن الرواية (الثانية) يف سندها (يونس بن عبد
(زرعة ،وسامعة) .ومها فطح ّيان؛

الرمحن) .وهو غري موثوق بروايته َّ
كثريا يذ ّمه ،وقد وردت أخبار
ألن اإلمام الرضاً 

الطويس هبام يف هنايته((( .وقد رجع عنها يف استبصاره(((،
عنه بذلك ((( ،وقد أفتى الشيخ
ّ
وهو الصحيح؛ َّ
بكر أو ثي ًبا(((عىل
ألن البائع يرجع عىل املشرتي بـ (األرش) بني قيمتها ًً

قول من يرى ََّ
أن ذلك ليس بعيب يوجب الر ّد ،أ ّما عىل قول من يرى أ َّنَه عيب يوجب
حممد مهدي اخلرسان).
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر(82 / 3 ،اهلامش :تعليقات الس ّيد َّ
((( املصدر نفسه.423 / 3 ،
الطويس  /النهاية .394 /
(((
ّ
الطويس  /االستبصار.82 / 3 ،
(((
ّ
الطويس  /االستبصار.82 / 3 ،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر ،423 / 3 ،و ظ:
ّ
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ال��ر ّد :جيب (ال��ر ّد) ،واسرتجاع (الثمن) أو(اإلمساك) و(أخذ الثمن) .وهو الرأي
(القوي) عند ابن إدريس؛ ألنَّه تدليس جيب به الر ّد(((.
حتليل ومناقشة:

من الغريب جدً ا أن يذهب ابن إدريس احلليِّ ّ إىل تضعيف (يونس بن عبد الرمحن)،

وهو :وجه يف اإلمام َّية ،متقدّ م ،عظيم املنزلة كان اإلمام الرضا يشري إليه يف العلم،

وكان ممن بذل عىل الوقف اً
اً
احلق (((.
مال
جزيل وامتنع من أخذه .وثبت عىل ِّ
خالصة واستنتاج

َّ
يبدو للبحثَّ :
السند؛ألن بعض رواته ليسوا
أن ابن إدريس احلليِّ ّ أحيانًا ينتقد
اً
عدول – إذا مل يكونوا من (اإلمام َّية) عىل مبناه ،ومرة ينقد السند َّ
ألن بعض رواته ليسوا

ثقة ،وإن كانوا من (اإلمام َّية) عىل مبنى العاملني بـ (نظرية خرب الواحد) ،أي إنَّه يريد
أن يقول لو س ّلمنا بالعمل بـ (اخلرب الواحد) فبعض رواة السند غري ثقة .أ ّما عىل مبناه،

فهو يعود فيقول – يف نقده يونس – فلو كان (ثقة ،اً
عدل) ال جيب العمل بروايته؛ ألنَّه
علم وال اً
عمل (((.
واحد؛ وأخبار اآلحاد ال توجب اً

 -نموذج ( :)8يف كتاب (املتاجر والبيوع) ،باب (ابتياع احليوان وأحكامه) مسألة

غنم واستثنى الرأس واجللد)َ .ر َّد الرواية القائلةَّ :
إن
بقرا أو اً
بعريا أو ً
إذا باع اإلنسان ً
(((
(عامي
السكوين ،وهو
ّ
البائع رشيك للمبتاع بمقدار (الرأس ،واجللد) ؛ ألنَّه يف سندها َّ

الطويس  /االستبصار.423 / 3 ،
(((
ّ
((( النجايش  /الرجال .311 /
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.434 – 423 / 3 ،
الطويس  /هتذيب األحكام.81 / 7 ،
الكليني  /الكايف،304 / 5 ،
((( ظ:
ّ
ّ
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املذهب) ،وإن كان يروي عن اإلمام الصادق (((وهبذا أفتى الشيخ
الطويس((( .أ ّما
ّ

الرشيف املرتىض فعنده البيع صحيح جائز؛ ألنَّه استثنى معلو ًما من معلوم ((( .وبه قال
ابن إدريس احلليِّ ّ (((.
حتليل ومناقشة

(عامي املذهب) ألنَّه فهم َّ
َّ
أن
إن ابن إدريس احلليِّ ّ يضعف الرواية إذا كان يف سندها
ّ

ما يعترب يف العمل بالرواية هو (العدالة) – عىل مبنى القائلني بـ (نظرية خرب الواحد)–

أ ّما إذا كان ما يعترب يف العمل بالرواية هو (الوثاقة) ال (العدالة) ،فال عربة هبذا الكالم؛
(((
َّ
والسكوين
ألن كون الراوي (عام ًّيا) ال يمنع من العمل بروايته؛ إذا كان (موثو ًقا) َّ .
مع الترصيح بعاميتّه عمل األصحاب برواياته؛ ألنَّه (ثقة) ،و ُف ِه َم من عملهم هذا ََّ
أن ما

يعترب يف العمل بالرواية هو (الوثاقة) ال (العدالة) ،أي َّ
يرض
أن املخالفة يف االعتقاد ال ّ
بحجية اخلرب(((.
ّ
خالصة واستنتاج

إن ابن إدريس احلليِّ ّ أخرج حشدً ا من الرواة حتت شعار (العدالة)؛ ألنَّه َف ِه َم –
من رشوط العمل اخلرب الواحد – ََّ
أن (العدالة) هي مما يعترب يف العمل بالرواية من
خالل مالحظاته النقد َّية لسند بعض الروايات وممَّن أخرجهم ،أخرج الراوي – غري
اإلمامي– وفق هذا املبنى(((.
ّ

((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.492 / 3 ،
الطويس  /النهاية .413 /
(((
ّ
((( الرشيف املرتىض  /االنتصار .212 /
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.492 / 3 ،

اخلوئي  /معجم رجال احلديث.103 / 3 ،
((( أبو القاسم
ّ
((( املصدر نفسه.103 / 3 ،
السنّة .193 /
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
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 -نموذج ( :)9يف كتاب (املتاجر والبيوع) ،باب (الرهون وأحكامها) ،مسألة

(اختالف الراهن واملرهتن يف مبلغ الدَّ ين)َ .ر َّد الرواية القائلة َّ
إن القول قول املرهتن(((؛

(عامي املذهب) ،وقال(( :القول
(السكوين) إسامعيل بن أيب زياد ،وهو
ّ
ألنَّه يف سندها َّ

قول الراهن))(((.

املجويس)َ :ر َّد
 نموذج ( :)10يف كتاب (املواريث والفرائض) ،فصل (مرياثّ

الرواية القائلة إهنم َيو َّر ُثون من جهة( :النسب ،والسبب) م ًعا ،سواء أ كان مما جيوز يف

(((
السكُوين((( – بفتح السني – إسامعيل بن
رشيعة اإلسالم أو ال جيوز ؛ ألنَّه يف سندهاَّ :

أيب زياد ،وهو (عامي املذهب) .وقال :إهنم يورثون باألنساب واألسباب الصحيحة

التي جتوز يف رشع اإلسالم ،وال يورثون مما ال جيوز يف رشيعة اإلسالم عىل كل حال (((.
ف قائله) ،مسألة
 -نموذج ( :)11يف كتاب (احلدود والد ّيات) ،باب (من ال ُي ْع َر ُ

(من َق َت َل ُه احلدُّ )َ :ر َّد الرواية القائلةََّ :
بأن من قتله احلدّ  ،إن كان من حدود اهلل فال د ّية له

من بيت املال ،وإن كان من حدود اآلدميني ،فد ّيته عىل بيت املال(((؛ ألنَّه يف سندها:
ٍ
(راو) من رجال (الزيد ّية) ،وقال :من قتله احلد فال د ّية له(((.
الطويس  /هتذيب األحكام،175/ 7 ،
((( ظ :الصدوق  /من ال حيرضه الفقيه،197 / 3 ،
ّ
االستبصار فيام أختلف من األخبار.122 ،3 ،
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر ،62 / 4 ،ابن إدريس احل ّليّ  /موسوعة ابن إدريس احل ّليّ ،
62 / 11
الطويس  /هتذيب األحكام ،364 / 9 ،املبسوط ،120 / 4 ،النهاية .683 /
((( ظ:
ّ
السكوين :نسبة إىل قبيلة من (عرب اليمن) [ .ظ :ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر/5 ،
((( َّ
.]440
الطويس  /الفهرست  ،36 /ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.438 – 437/ 5 ،
(((
ّ
الطويس  /االستبصار فيام اختلف من األخبار.279 / 4 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.60 / 6 ،
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 -نموذج ( :)12يف كتاب (احلدود والد ّيات) ،باب (د ّية اجلنني) ع َّل َق عىل روايتني

أوردمها الشيخ
الطويس(((َ .فر َّد (إحدى) الروايتني؛ ألنهَّا (مرسلة) وقبل األخرى؛
ّ

ألنا (مسندة) (((.
هَّ

• الفرع الثاين :الوقفات السند ّية عند ابن سعيد احلليّ ّ
 -نموذج ( :)1يف مبحث (املواضع التي ال جيوز فيها البيع) ر ّد ابن سعيد

الطويس يف (النهاية)؛ ألنَّه يف سندها
احلليِّ ّ (ت690/هـ) الرواية التي اعتمدها الشيخ
ّ

األئمة.((())
(سامعة) ،إذ قال(( :وهو واق ّفي ،ومع ذلك مل يسنده إىل أحد من ّ

عيل
 نموذج ( :)2وع ّلق ابن سعيد احلليِّ ّ عىل الرواية التي رواها احلسن بن ّالطاطري ،اً
قائل(( :وهو واقفي شديد العناد ،واملعتمد يف هذه املسألة اإلمجاع))(((.
ّ
 نموذج ( )3ويف موضع آخر حتدّ ث ابن سعيد احلليِّ ّ عن طائفة من الرواياتالطويس يف (التهذيب) ،اً
قائل عنها :أحاديث صحيحة اإلسناد (((.
رواها الشيخ
ّ
 -نموذج ( :)4ويف موضع آخر :ير ّد طائفة من الروايات؛ ألنَّه يف سندها (رجل

زيدي)(((.
برتي
ّ
ّ

حتليل ومناقشة

 -إن هذه النامذج  -عىل ق ّلتها  -تؤكّد وجود (نقد السند) عند ابن سعيد احلليِّ ّ

الطويس  /هتذيب األحكام.281 / 10 ،
((( ظ:
ّ
((( ابن إدريس احل ّليّ  /كتاب الرسائر.134 / 6 ،
((( ابن سعيد احل ّليّ  /نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر .77/
((( املصدر نفسه .95 /
((( املصدر نفسه .95 /
((( املصدر نفسه .151 /
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وتواصل نظرية (نقد السند) بعد املح ِّقق احلليِّ ّ  .وملا كان النقد  -أعني نقد السند -

تارة يصدر عن (الرافضني) لنظرية خرب الواحد ،وتارة عن (القائلني) هبا لذا مل يتمكن
البحث من حساب ابن سعيد احلليِّ ّ عىل أحد االجتاهني والسبب يف ذلك يعود إىل أن
ابن سعيد احلليِّ ّ مل يبني نظريته الكل ّية يف باب األخبار يف كتبه الواصلة إلينا؛ َّ
ألن ما وصل
إلينا من كتبه (خمترصة) وليست استدالل ّية((( نحو( :اجلامع للرشائع) ،وهو جملد واحد
الطويس .وملا كان الكتاب خيلو
اخترص فيه الفقه ك ّله وهو أشبه بكتاب (النهاية) للشيخ
ّ

من (مظاهر) االستدالل لذا مل َّ
يتجل موقف ابن سعيد احلليِّ ّ من نظرية (خرب الواحد).
أ ّما مقدّ مته فهي يف غاية اإلجياز ،وال تشتمل عىل أي (منهج) إطال ًقا ((( .وما قيل عن
كتاب (اجلامع للرشائع) ،يقال عن كتاب (نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر)،

(األول) :خيلو من الوقفات السند ّية ،يف حني َّ
ما عدا َّ
وشح ببعض
أن (الثاين):
أن
ّ
َّ
الوقفات السند ّية(((.

خالصة واستنتاج

َّ
إن عملية الرتكيز عىل (األسانيد) حارضة يف مصنّفات ابن سعيد احلليِّ ّ  ،والسيام

يف كتابه (نزهة الناظر) ،وهذا يعني :استمرار نظرية (نقد السند) بعد املح ِّقق احلليِّ ّ ؛
وممَّا يؤ ّيد ذلك :ر ّده لبعض الروايات؛ ألنَّه يف سندها (واقف ّية ،وزيد ّية برت ّية) ،وإطالقه

وصف (الصحة) عىل (اإلسناد) ال عىل (الرواية).

السنّة .172 /
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
((( ابن سعيد احل ّليّ  /اجلامع للرشائع .17 /
((( ابن سعيد احل ّليّ  /نزهة الناظر .151،95،77/

332

اآليب
• الفرع الثالث :الوقفات السند ّية عند الفاضل ّ
عيل ،احلسن بن أيب طالب (ت690 /هـ)(((وقفات سند ّية كثرية
للفاضل اآل ّ
يب :أيب ّ
يف كتابه الوحيد الذي ُع ِرف له ،وهو( :كشف الرموز يف رشح املخترص النافع)((( .فقد
(((
السنّة)((( ،أو
رد فيه روايات عدّ ة؛ ألنَّه يف سندها رجال من (الفطح ّية) أو من (أهل ُ

من (الغالة) ((( ،أو من (الواقف ّية)((( أو من (الزيد ّية)((( ،أو (الزيد ّية البرت ّية)((( ،اً
فضل
عن تضعيفه بعض الروايات ،إ ّما بـ (اإلرسال) ((( ،وإ ّما بـ (اإلضامر)(.((1
حتليل ومناقشة

َّ
كثريا -
إن ذكر الفاضل البن طاووس احلليِّ ّ يف كتابه الوحيد (كشف الرموز) ً -
ربا عنه بـ (شيخنا) (((1؛ مما يقوي احتامل تلمذته عىل يديه (ّ ((1
ويدل عىل حضور هذه
مع ً
الفكري(َّ ((1
العقل ّية الن َّقادة يف نتاجه
وإن الفاضل اآليب واحد من املكونات التي بذرها
ّ
((( مل يعرف تاريخ والدته وال تاريخ وفاتهّ ،إال َّ
أن املعروف عنه إنَّه أهنى كتابه (كشف الرموز)،
عام  672هـ ،وال يدرى كم عاش بعدها [ .حمسن األمني/أعيان الشيعة.] 631 /4 ،
((( حمسن األمني  /أعيان الشيعة .631/
األيب  /كشف الرموز يف رشح املخترص النافع.244 /1 ،
((( الفاضل ّ
((( املصدر نفسه.485 /2 ،549 /1 ،
((( املصدر نفسه.650/2 ،
((( املصدر نفسه .16 /2 ،400/1
((( املصدر نفسه .73 /2
((( املصدر نفسه .240/2
((( املصدر نفسه .606/2 ،497 /1
( ((1املصدر نفسه .650 ،499 /2
األيب  /كشف الرموز يف رشح املخترص النافع.132 ،97 /2 ،459 ،223 /1 ،
( ((1الفاضل ّ
السنّة .173 /
( ((1حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
( ((1املصدر نفسه .173 /
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النقدي يف علم الرجال (((؛ ومما
اإلمامي؛ لظهور العقل
ابن طاووس يف وسط الفكر
ّ
ّ

يب أكثر مما عند ابن
يؤيد ذلك :ظهور الوقفات السند ّية  -بوضوح  -عند الفاضل اآل ّ

سعيد احلليِّ ّ  ،بل َّ
السندي) هو املعيار (املعترب) يف قبول الرواية ،أو ر ّدها؛
إن (املعيار
ّ
ومما يؤيد ذلك قوله  -وهو يتحدّ ث عن الروايات املستعملة (( -واجتهدت يف إيراد

األصح منها فاألصح))((( .ويف الوقت نفسه يعتمد قبول األصحاب  -للرواية -

(جابرا) لضعف السند .وبعبارة أخرىَّ :
إن الروايات التي ال تصح (سندً ا) إن
بوصفه
ً
قبلت فالقبول راجع إىل عمل األصحاب هبا ،ال إىل الروايات نفسها ،إذ قال(( :ال ّلهم

إلاّ استعملها املشايخ يف فتاوهيم فأوردهتا والنظر إىل عملهم ال إليها))(((.
خالصة واستنتاج

 -عدم اإلمام َّية – يف الراوي – نقطة ضعف توجب سقوط السند عند الفاضل

يب وهذا ّ
يدل عىلَّ :
أن السند (معيار) لقبول الرواية أو ر ّدها.
اآل ّ

 َّإن عمل األصحاب للرواية يف فتاوهيم وقبوهلا هلا واعتامدهم عليها جابر لضعف

السند الذي سببه (عدم اإلمام َّية) يف الراوي.

 وبضم النتيجتني بعضهام إىل بعض ،يتضح للبحث َّأن عمل األصحاب بعد

يب (((بدأ يظهر إىل
أن كان
(معيارا) لقبول الرواية عند املح ِّقق احلليِّ ّ – شيخ الفاضل اآل ّ
ً
(جابرا)
السندي) بوصفه
جانب املعيار اجلديد بقبول الرواية أو ر ّدها ،وهو (املعيار
ّ
ً

لضعف السند.

السنّة .174 /
((( حيدر حب اهلل  /نظرية ُ
اآليب  /كشف الرموز.29 /1 ،
((( الفاضل ّ
((( املصدر نفسه29 /1 ،
((( عبد اهلل أفندي  /رياض العلامء.146 /1 ،
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• املطلب الثاين :مرحلة التجديد لنظرية السند

َّ
إن احلديث (متن  +سند) أ ّما املتن ،فهو داللة ألفاظ احلديث عىل معناه ،وأ ّما

السند ،فهو رواة احلديث الناقلني له عن املعصوم .والعلم الذي يعنى بـ (احلديث)،
هو علم الدراية ،والعلم الذي يعنى بـ (املتن) ،هو (علم الرواية) ،والعلم الذي يعنى بـ

ّ
والعالمة احل ّليِّ هو من جدَّ د (نظرية السند) عند مدرسة
(السند) ،هو (علم الرجال)(((.
احل ّلة الفقه َّية ،فقد ركز عىل نظرية السند يف (املنتهى ،واملختلف) ،وظهر السند عنده

معيارا لقبول الرواية ،أو عدم قبوهلا؛ وإلثبات ذلك وقف البحث عىل بعض
بوصفه
ً
النامذج ،عىل سبيل املثال:

 -نموذج ( :)1يف مسألة كراهية استعامل املاء املسخن بالشمس ،روى الشيخ

الطويس يف حديث مرسل ،عن اإلمام الصادق ،أنَّه قال(( :ال بأس بأن يتوضأ باملاء
ّ

الذي يوضع يف الشمس)) ((( .و قال ّ
حممد بن
العالمة احل ّليِّ (( :ويف طريق هذا احلديث َّ

سنان ،وفيه قول))((( ،أي قول ذم.
حتليل ومناقشة

اإلمامي (الكاظم ،والرضا)
الطويس من أصحاب
حممد بن سنان ،عدّ ه الشيخ
ّنّ
َّ
ّ

خاصة اإلمام الكاظم ،(((وض ّعفه
وقد اختلف يف شأنه ،فقد و ّثقه املفيد وعدّ ه من ّ

النجايش((( ،والشيخ
الطويس((( ،ونقل الكيش روايات يف مدحه وذ ّمه(((.
ّ

((( ظ :د .آمال حسني علوان  /مدرسة النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه ،103 /
.104
ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.150 / 1 ،
احلر
(((
الطويس  /هتذيب األحكامّ ،379 / 1 ،
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.25 / 1 ،
((( املفيد  /اإلرشاد.240 / 2 ،
((( النجايش  /رجال النجايش .328 /
الطويس .361 /
الطويس  /رجال
(((
ّ
ّ
الكيش .506 /
الكيش  /رجال ّ
((( ّ
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ّ
املسخن بالنار ال بأس باستعامله ،روى الشيخ
 -نموذج ( :)2يف مسألة املاء

الطويس يف حديث مرسل ،عن اإلمام الصادق ،قال(( :ال يسخن للميت املاء))(((،
ّ
قال العلاّ مة احلليِّ ّ (( :ويف الطريق ضعف)) (((.
حتليل ومناقشة

ّ
لعل ضعف الرواية هو إرساهلا((( ،فإن خاف الغاسل من الربد زالت الكراه ّية عند

الطويس((( ،وعند املفيد؛ َّ
الشيخ
ألن فيه دف ًعا للرضر(((.
ّ

 نموذج ( :)3ويف موضع آخر ،ذكر العلاّ مة احلليِّ ّ َّأن احلديث ضعيف السند

َّ
(عيل بن حديد) وهو ضعيف ،مع أنَّه مرسل(((.
ألن فيه ّ
حتليل ومناقشة

الطويس :ال يعول عىل ما
فطحي ((( ،وقال الشيخ
الكيش :إنَّه
عيل بن حديد :قال
ّ
ّ
ّ
ّ

ينفرد بنقله ((( ،وذكره ّ
العالمة احل ّليِّ يف الضعفاء (((.

ّ
العاميل  /وسائل الشيعة.26 / 2 ،
احلر
(((
الطويس  /هتذيب األحكامّ ،322 / 1 ،
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.26 / 1 ،
((( املصدر نفسه ،26 / 1 ،اهلامش (تعليقات  :قسم التحقيق) {قسم الفقه يف جممع البحوث
اإلسالم ّية}.
((( اخلالف  /املبسوط.29 / 1 ،
((( املفيد  /املقنعة .12 /
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.50 / 1 ،
الكيش .570 /
الكيش  /رجال ّ
((( ّ
الطويس  ،382 /الفهرست 89 /
الطويس  /رجال
(((
ّ
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال .234 /
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 نموذج ( :)4ويف موضع آخر :ذكر ََّأن احلديث راويه ياسني الرضير ،وبينَّ أ َّنَه مل
حي ّقق حاله (((.
حتليل ومناقشة
(((
(((
(((
يتعرضوا
ياسني الرضير :ذكره النجايش والكيش والشيخ الطويس  ،ومل ّ
املامقاين استظهر كونه إمام ًّيا موثو ًقا به (((.
لوثاقته وعدمها ،نعم إن
ّ

 نموذج ( :)5ويف موضع آخر ،قال العلاّ مة احلليِّ ّ (( :وعامر وإن كان فطح ًّيا إلاّ أ َّنَهكثريا عىل روايته لثقته))(((.
يعتمد ً
حتليل ومناقشة
ّ
والعالمة احل ّليِّ  :إ ََّنَه
الطويس،
الساباطي وثقه النجايش((( ،وقال الكيش ،والشيخ
عامر
ّ
ّ

فطحي ،لكنَّه ثقة يف الرواية (((.
ّ
خالصة واستنتاج

َّ
إن العلاّ مة احل�ِّل�يِّ ّ هو من جدّ د (نظرية السند) عند مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية،
معيارا لقبول الرواية ،أو عدم
(السندي)  -عنده بوضوح  -بوصفه
جتىل املعيار
ّ
ً
وقد ّ

قبوهلا.

((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.50 / 1 ،
((( النجايش  /رجال النجايش .453 /
الكيش .163 /
الكيش  /رجال ّ
((( ّ
الطويس  /الفهرست .183 /
(((
ّ
املامقاين  /تنقيح املقال.307 / 3 ،
((( عبد اهلل
ّ
((( ّ
العالمة احل ّليّ  /منتهى املطلب.59 / 1 ،

((( النجايش  /رجال النجايش .290 /
الطويس /الفهرستّ ،117 /
العالمة احل ّليّ  /خالصة األقوال/
الكيش ،253/
الكيش/رجال ّ
((( ّ
ّ
.243

اخلامتة ونتائج البحث

اخلامتة ونتائج البحث

ّ
وبكل تواضع – من
احلمد هلل الذي و َّفقني؛ إلمتام هذا الكتاب ،ومكَّنني –

توجز عىل النحو اآليت:
مهمة ،يمكن أن َ
استخالص نتائج َّ

� اً
أول :انتهيت يف التمهيد �إىل:

ِ
َّ 
األول َح َّل بمعنى (ن ََز َل)؛ وبنا ًء عىل معنى هذا
إن أصل مادة (احل َّلة) جذرانَّ ،

فإن احل ّلة تعني (الن ُُّز ُ
اجلذرَّ ،
ول) ،والثاينَ :ح ًّل بمعنى ( َب َل َغ) -مستعار من معنى اجلذر

فإن احل ّلة تعني (ال ُب ُلوغ) .ويرى الباحثَّ :
األول -وبنا ًء عىل معنى هذا اجلذرَّ ،
أن النزول
َّ

نتيجة للبلوغ يف هذا املعنى َّ
ألن من يبلغ مكانًا ينزل فيه

(األول ،والثاين) ،يف حني َّ
َّ 
أن اجلذر الثاين ال
األول يرد عىل بابني ،مها
َّ
إن اجلذر َّ

األول يأيت مسندً ا إىل (العذاب ،وغريه)،
يرد إلاّ عىل باب واحد ،هو (الثاين) .وإن اجلذر َّ
األول مطل ًقا ،أي :بال رشط يف الباب ،وبمعنى (ن ََز َل) يف
وهو بمعنى (ن ََز َل) يف اإلسناد َّ

األول.
اإلسناد الثاين برشط أن يكون من الباب َّ

َّ 
والو ُصول) .وهي
إن املعاين اللغو ّية التي حددها مسار (اجلذر) هي(:الن ُُّزولُ /

ٍ
معان حقيق ّية ،مطابقة ملعاين اجلذر -ال تتعدى معاين اجلذر -ال يلحظ فيها اإلطالق.
ٍ
َّ
(معان) حسب تتبع
وإن املعاين اللغو ّية التي حددها (مسار :اإلطالق) ،هي :سبعة
البحث ،بعضها (حقيقي) ،وبعضها (جمازي) .وهذا يعني :أن ِ
(احل َّل َة) لفظ مشرتك
ّ
ّ
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يطلق عىل سبعة معان؛ لذا كانت معاين (اإلط�لاق) أوسع من معاين (اجل��ذر) .وإن

األول
الصلة بني املعاين (اإلطالق ّية) ومعاين (اجلذر) قائمة ،فج ّلها له صلة بمعنى اجلذر َّ

(النزول).

 وبضم معاين (مسار :اجلذر) ،إىل معاين (مسار :اإلطالق) خيلص البحث إىل:
أن ِ
(احل َّلة) – بكرس احلاء ،وتشديد الالم وفتحها – يف اللغة ال تتعدى معنيني رئيسني
(حقيقي) يطلق عىل( :صفة القوم = الن ُُّزول) إذا
 مها مدار البحث  -أحدمها :معنىّ

(جمازي) يطلق عىل( :مكان القوم = بيوهتم)؛ من باب تسمية
كانوا كثرة .والثاين :معنى
ّ
(ا َمل َح ّل = البيوت) باسم احلال به( :القوم :املوصوفون بالن ُُّزول) .أ ّما املعاين (األخرى)

(األول) ،وإ ّما مندرجة حتت
التي وقف عليها البحث فهي إ ّما مندرجة حتت املعنى
َّ
املعنى (الثاين) وإن كان الباحث يرى :أ َّنَه يمكن اجلمع بني املعنيني؛ جلواز إطالق لفظة
ِ
(احل َّلة) عىل املكان (بيوت القوم) ويراد هبا البيوت (العامرة املأهولة) بـ :قوم ن ُُزول
فإذا قلنا :نزلنا ِح َّلة بني َع ِّمنِا ،نريد نزلنا بيوت بني عمنا املأهولة هبم .ومدار البحث
إطالق لفظة ِ
(احل َّلة) عىل مكان معني (علم) ،هوِ :ح َّلة ُد َب ْيس بن مزيد أي مكان حلوهلم

(نزوهلم).

َّ 
وإنا – قبل
إن احل ّلة مدينة كبرية تقع عىل هنر الفرات بني (بغداد ،والكوفة) ،هَّ

مجة تأوي إليها السباعَّ .
عمرها ،هو األمري سيف
التخطيط والبناء  -كانت أ ّ
وإن ّأول من ّ
مر بمرحلتني التخطيط ووضع األسس،
الدولة
ّ
األسدي (ت501/هـ) .وإعامر احل ّلة ّ

والبناء وتشييد األسس .وقد بدأ التعمري سنة (493هـ) ،وكمل سنة (495هـ) ،وفيها

حت ّقق النزول .وإن سكان مدينة احل ّلة  -آنذاك  -طائفتان األكراد ،وأهل اجلامعني .أ ّما

عقيدة سكّاهنا  -آنذاك  -فعىل مذهب الشيعة اإلمام َّية ،وملوقعها أمهية استرياتيجية؛

لوجود عوامل أهلتها لذلك.
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َّ 
إن ظهور احلركة العلم َّية يف احل ّلة تزامن مع متصريها سنة (495هـ) وأصبحت

مركزا علم ًّيا يشار إليه بالبنان يف املدة املحصورة بني نزول سيف الدولة احل ّلة وتاريخ
ً
وفاته (495هـ 501 -هـ) ،وأخذت احلركة العلم َّية تتزايد بعد وفاة سيف الدولة حتّى

اهلجري ،وقد
تأسست مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية يف النصف الثاين من القرن السادس
ّ
بلغت ذروهتا يف القرنيني السابع والثامن اهلجر ّينيَّ .
أهلتها عوامل
وإن النهضة العلم َّية ّ
متعددة ،هي( :سياس ّية ،وجغراف ّية ،واقتصاد ّية ،وفكر ّية).

ثان ًيا :انتهيت يف الف�صل الأ َّول �إىل:

َّ 
إن لفظةَ :مدْ َر َسة عىل وزنَ ( :م ْف َع َلة) ،هي مؤنث لفظةَ :م��دْ َرس عىل وزن
( َم ْف َعل) .واللفظتان كلتامها معنامها واحد ،هو (مكان الدرس) ،ومجعهام َمدَ ِارس عىل

وزن (م َف ِ
تفرعت منه املدرسة هو :إ ّما (املصدر َد ْرس) عىل
اعل) واألصل
ّ
اللغوي الذي ّ
َ
رأي من يرى َّ
أن املصدر أصل املشتقات – وهو الرأي الشائع  -وإ ّما (الفعل = َد َر َس).
عىل رأي من يرىَّ :
أن الفعل أصل املشتقات .وال هيم البحث هذا اخلالف؛ لعدم ترتب
اللغوي الذي تنسب له املدرسة.
ثمرة علم ّية عليه ،بقدر ما هيمه تشخيص األصل
ّ

بأنا هي:
 يمكن للبحث أن يعرف املدرسة يف اللغة – إن جاز له التعريف – هَّ

ومؤدى تلك الدراسة أو
يتم فيه درس كتاب ما – أو تعليم كتاب ما –
ّ
املكان الذي ّ

التعليم (حفظ) حمتوى الكتاب املقروء ،أو فهم مضمونه ،سواء أكان املقروء قرآنًا أم

اً
علمي آخر لسائر العلوم األخرى.
إنجيل أم أي كتاب
تورا ًة أم
ّ

َّ 
إن املعجامت اللغو ّية أغفلت إيراد لفظة (مدرسة) وكان اإلغفال (كل ًّيا) تارة

أي مل توردها ال مستقلة ،وال حتت مادة أخرى ،و(جزئ ًيا) تارة أخرى ،أي مل توردها
مستقلة.
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َّ 
إن الفقه – يف اللغة – له معنيان ال ثالث هلام يقع يف طوهلام ،مها:العلم ،والفهم أ ّما

الفطنة فهو يقع يف عرض كل منهام ،ال يف طوهلام ،أي جيتمع مع (العلم) إن كان معنى لـ

(الفقه) وكذلك جيتمع مع (الفهم) إن كان معنى له.

ّ 
ولكل من (العلم ،والفهم) مديان دالليان ،أحدمهاُ ( :م َو َّسع) ،واآلخرُ ( :م َض َّيق)

املوسع فهو( :العلم مطل ًقا) ،وكذا الفهم؛ َّ
ألن لفظة (الفقه) ناظرة إىل (اليشء) ،وأ ّما
أ ّما
ّ
املضيق ،فهو :معرفة معنى كالم املتك ّلم ،وفهم غرض املتك ّلم من كالمه؛ َّ
ألن لفظة
ّ

(الفقه) ناظرة إىل (اليشء) .ومعنى(الفطنة) املصاحب لـ (العلم ،والفهم) – حسب
ما يرى الباحث – ر ّبام له عالقة باجلذر ( َف ُق َه – َي ْف ُق ُه)  -من الباب اخلامس -الذي

انحدرت منه لفظة الفقه؛ ألنَّه من أفعال السجايا.

َّ 
إن املعنى القرآين للفظة (الفقه) ،هو :الفهم الدقيق ،واملعنى الدقيق .وهبذا

يتضحَّ :
(اللغوي).
أخص من معناه
إن الفقه بمعناه
ّ
(القرآين) ّ
ّ

َّ 
اللغوي له ،إلاّ أنَّه يف
إن املعنى االصطالحي لـ (الفقه) انحدر من املعنى
ّ

أخص مما هو يف اللغة؛ َّ
ألن الفقه يف اللغة يراد به( :العلم) ،أو (الفهم)
االصطالح
ّ

مع الفطنة .أ ّما يف اإلصالح ،فرياد به :العلم الدقيق ،أو الفهم الدقيق بحكم خاص
من األحكام الرشع ّية ،هو( :األحكام العمل ّية) ،أيَّ :
االصطالحي وإن تبنى
إن املعنى
ّ
اللغوي ،إلاّ أنَّه ضيق داللته.
املعنى
ّ

َّ 
مر بمراحل تطور خالهلا دالل ًّيا ،ويمكن للبحث أن جيمل تلك املراحل:
إن الفقه ّ

(األوىل) :وفيها أطلقت لفظة الفقه عىل :العلم باألحكام
بأربعة مراحل ،هي :املرحلة
َّ
الرشع ّية ثالثتها (العقائد ّية ،األخالق ّية ،والعمل ّية) ،واملرحلة (الثانية) :وفيها أطلقت
لفظة الفقه عىل :حكم واحد من األحكام الرشع ّية ،هو (األحكام العمل ّية) ،واملرحلة
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(الثالثة) :وفيها أطلقت لفظة الفقه عىل( :علم الفتاوى واألحكام) ،أو عىل( :الفتاوى

واألحكام نفسها) ،واملرحلة (الرابعة) :اليوم هو :مرادف لالجتهاد واالستنباط .وقد
تبنّى البحث :الفقه بمعناه :املرادف لـ :االجتهاد واالستنباط .وطاملا الفقه تارة يطلق
الرشعي،
عىل :العملية االجتهاد ّية واالستنباط ّية ،وتارة عىل :نتاج تلك العمل ّية :احلكم
ّ

األول.
أو الوظيفة العمل ّية .وقد تبنّى البحث اإلطالق َّ

َّ 
انتزاعي من أهم
إن التعريف الذي عرفت به (املدرسة الفقه َّية) هو تعريف
ّ

أركاهناَّ .
وإن ما يميز املدارس الفقه َّية بعضها من بعض ،هو (املنهج) ،ويراد به :أصول
االستنباط ومصادرها.

والسنّة ،واإلمجاع ،والعقلَّ .
َّ 
وإن
إن األصول العا ّمة عند اإلمام َّية ،هي :الكتابُ ،

والسنّة ،واإلمجاع ،والقياس...
األصول العا ّمة عند املذاهب اإلسالم ّية ،هي :الكتابُ ،
وقد تتفق املدارس اإلسالم ّية عىل أصل ،إلاّ هَّأنا ختتلف يف حتديد مدياته (سع ًة وضي ًقا)،

االنطباقي ،كاإلمجاع.
كالسنّة .وقد تتفق عىل أصل ،إلاّ هَّأنا ختتلف يف حتديد مفهومه
ّ
ُ

 إن تعدية احلكم  -املنصوص عىل ع ّلته  -إىل ّ
كل ما علم ثبوت تلك الع ّلة تعدية

حكم  -من باب
بالنص عند العلاّ مة احل�ِّل�يِّ ّ  .وإن إحلاق املسكوت عنه باملنطوق -
ّ
اً

أيضاَّ .
كثريا
(املفهوم) عند العلاّ مة احلليِّ ّ ً
وإن اإلمام َّية مل تعمل بـ (القياس) هَّ
ألنا وجدت ً
كثريا من املتشاهبات وحكمها خمتلف.
من املختلفات وحكمها واحد ،ووجدت ً

َّ 
الرشعي –
اإلسالمي – بلحاظ املصدر الذي يستمد منه احلكم
إن عصور الفقه
ّ
ّ

(النص) ،وعرص (اإلستنباط = االجتهاد).
يمكن أن تصنف إىل عرصين ،مها :عرص
ّ
الرشعي من املعصوم) ،سواء
أ ّما عرص النص ،فهو( :العرص الذي يستمد فيه احلكم
ّ

السنّة ،أم يراد به (النّبي  +اإلمام) عند
أكان املعصوم يراد به (النّبي) عند أخوتنا أهل ُ
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الرشعي من
اإلمام َّية ،وأ ّما عرص (اإلستنباط) ،فهو( :العرص الذي يستمد فيه احلكم
ّ

النصوص الرشع ّية – الكتاب ،وا ُلسنّة – بواسطة االجتهاد .سواء أكان االجتهاد يراد

السنّة ،أم يراد به( :العقل) عند اإلمام َّية.
به( :القياس) بأوسع معانيه ،عند أهل ُ

َّ 
مبكرا بوفاة الن ّبي األكرم
السنّة  -بدأ ً
إن عرص (اإلستنباط)  -لدى إخوتنا :أهل ُ

اهلجري ظهرت (االجتاهات) الفقه َّية،
األول
ّ
حممد ،سنة (11ه��ـ) .ويف القرن َّ
َّ
اهلجري ،بحيث مل ينته القرن املذكور،
وتفرعت عنها (املدارس) الفقه َّية يف القرن الثاين
ّ
ّ

السنّة (ثالث) مدارس فقه ّية ،بثالث مناهج ،هي :مدرسة
إلاّ وكان ألخوتنا أهل ُ

الفقهي (القياس) ،ومدرسة (احلديث):
(ال��رأي) :ومصدرها األساس يف الدرس
ّ
الفقهي (احلديث) ،واملدرسة (التكامل ّية) :ومصدرها
ومصدرها األساس يف الدرس
ّ

وتفرعت عن تلك امل��دارس يف
األساس يف الدرس
الفقهي (احلديث  +القياس)َّ .
ّ
القرنيني الثاين والثالث اهلجر ّيني (أربعة) مذاهب فقه ّية مشهورة ،هي( :احلنف َّية،
واملالك ّية ،الشافع ّية ،واحلنابلة).

َّ 
مرت بخمسة أدوار ،هي :دور(النشوء) ،ويم ّثله:
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ّ

النحوي (ت550/ه���ـ) ...ودور
اخلفاجي (ت557/ه���ـ) ،وابن محيدة
ابن سنان
ّ
ّ
مر
(التأسيس) ،ويم ّثله :ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/ه��ـ) ،ودور (االزده��ار) وقد ّ
(األوىل) :مرحلة عرص املح ِّقق احلليِّ ّ (ت676/ه��ـ) ،و(الثانية) :مرحلة
بمرحلتني:
َّ
(األوىل) :مرحلة
مر بمرحلتنيَّ :
عرص العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ) ،ودور (األفول) وقد ّ

بداية الضعف :وتبدأ بوفاة العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ) وتنتهي بوفاة فخر املح ِّققني
(ت771/هـ)  -ابن العلاّ مة احلليِّ ّ  -و(الثانية) :مرحلة ذروة الضعف :وتبدأ بوفاة
اهلجري ،ودور (األفول)
فخر املح ِّققني (ت771/هـ) ،وتنتهي بظهور القرن التاسع
ّ
ويبدأ بظهور القرن التاسع
ّ
اهلجري وينتهي بنهايته فهي وان ختمت بـ ابن فهد احلليِّ ّ
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الربيس (ت843/هـ) إلاّ َّ
استمر
الفقهي فيها قد
أن الدرس
(ت841/هـ) ،واحلافظ
ّ
ّ
ّ
اإلحسائي (ت901/ه��ـ)
اهلجري ،وبوفاة ابن أيب مجهور
حتّى هناية القرن التاسع
ّ
ّ

أغلقت أبواهبا.

َّ 
الرازي ،وابن داود احلليِّ ّ البن إدريس احلليِّ ّ مل تصمد
إن انتقادات منتجب الدين
ّ

(احلميص) ،وقد أثبت البحث عدم صحتها وعدم
ألنا مبن ّية عىل مقولة
أمام النقاش؛ هَّ
ّ

صحتها يستلزم بطالن التضعيف؛ َّ
ألن اليشء يزول بزوال ما بني عليه .نعم ،قوله (هو
خملط) فيها جنبة صحة ،ولكن يف حدود ضيقة ،ويف جمال (اإلسناد) يف بعض الروايات
التي ذكرها يف (مستطرفات الرسائر) ،فاخللط واضح يف بعضهاَّ .
وإن ما قاله ابن داود

احلليِّ ّ عن ابن إدريس احلليِّ ّ (( :أعرض عن أخبار أهل البيت بالكل ّية)) باطل قط ًعا ،بل
ألنا ال
العكس صحيح .نعم ،إنَّه أعرض عن أخبار اآلحاد  -غري املحفوفة بالقرائن  -هَّ

الفقهي.
تفيد (العلم) حسب مبناه
ّ

َّ 
إن منطقة الفرات األوسط نجت من دمار املغول؛ بفضل حكمة فقهاء مدرسة

(احل ّلة) الفقه َّية ،فقد نجح وفدها يف حصول األمان للمنطقة.

إن أغلب فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية من حلمة واحدة؛ ومما يؤيد ذلكَّ :
َّ 
إن

املح ِّقق احلليِّ ّ  :خال العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وفخر املح ِّققني ابن العلاّ مة احلليِّ ّ .

َّ 
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ختطت حدود بلدها ،وأ ّثرت يف مدن أخرى من أقطار

شتى؛ ومما يؤيد ذلك انتساب طلبة العلم إليها من مدن وأقطار خمتلفة،وخري مثال عىل
األول بعد عودته من احل ّلة.
ذلك :مدرسة (جبل عامل) التي أسسها الشهيد َّ

َّ 
(األوىل) بعد وفاة املح ِّقق احلليِّ ّ  ،و(الثانية) بعد وفاة فخر
إن هجرة العلامء
َّ
املح ِّققني ،هي سبب من أسباب ضعف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،ثم أفوهلا ،ال أن ضعف
مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،هو سبب هلجرة علامئها.
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َّ 
األول منه وإن وجد فيه فقهاء ،أمثال :ابن فهد احلليِّ ّ  ،واحلافظ
إن النصف َّ

الربيس ،إلاّ َّ
أن اإلمام َّية مالت إىل غريمها؛ بسبب ميل بعضها إىل التصوف ،وإن كان
ّ
البعض منهم معتدل.
 إن عوامل األفول متعددة ومتنوعة ،هي( :سياس ّية) أربكت األوضاع يف احل ّلة

و(اقتصاد ّية)؛ عزلت احل ّلة؛ بسبب انقطاع الطرق املؤدية إليها ،و(فكر ّية) بسبب ميل

فكري قوي ال يميل إىل التصوف يف النجف
بعض علامئها إىل التصوف ،وظهور تنافس
ّ
السيوري إليها،
األرشف ،بعد أن استعادت مدرستها عافيتها الفكر ّية هبجرة املقداد
ّ

عيل
و(عقائد ّية)؛ فقد هاجر كبار علامئها إىل النجف ليكونوا بجوار قرب أمري املؤمننيّ ،
ابن أيب طالب.
َّ 
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية تتكون من ستّة أركان ،هي( :املع ّلم ،املتع ِّلم ،املنهج

ا ُملدَ َّون  -ا ُمل َصنًّف  -املكان ،والرأي) ،بعضها برش ّية ،هي (املع ّلم ،واملتع ِّلم) وبعضها
ماد ّية (املكان ،واملدون) ،وبعضها نظر ّية (املنهج ،والرأي) .وحظيت مدرسة (احل ّلة)

اإلسالمي
أثروا الفكر
ّ
الفقه َّية بمع ّلمني متميزين ،وقد كان من بني املتميزين متميزون َ
اإلسالمي بطالب كثر .وكان ملدرسة
كم ونو ًعا ،ورفدوا املجتمع
بمدونات فقه ّية ّ
ّ
مجة :اً
التكاميل  -إلاّ هَّأنا
(احل ّلة) الفقه َّية منهج عام التزمت به ،هو منهج مدرسة أهل البيت -
ّ
أصلت فيه وجددت.

ّ
َّ 
استقل  -فيام
ثم
إن فقهاء مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية استبدلوا املسجد بـ (البيت)ّ ،

بعد  -إىل (مدرسة) .وهذا فيه داللة عىل احلرية النسبية التي نعم هبا الفقهاء جعلتهم
حيولون بيوهتم إىل مدارس مستق ّلة .وقد كانت هلم نظريات وآراء هي التي جعلت من
حممد باقر الصدر أن يضع مدرستهم  -مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية  -يف
الشهيد السعيد َّ

اإلمامي.
(عرص العلم) من أدوار الفقه
ّ
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ثال ًثا :انتهيت يف الف�صل الثاين �إىل:
َّ 
(منهجا) لتنظيم البحوث
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي ّأول مدرسة وضعت
ً

الفقه َّية كلها وحرصها يف أبواب معينة ،فقد قسم املح ِّقق احلليِّ ّ البحوث الفقه َّية عىل
وتضمن كل قسم عدّ ة
أربعة أقسام ،هي( :العبادات ،العقود ،اإليقاعات ،واألحكام).
ّ

وتضمن قسم العقود
تضمن قسم العبادات (عرشة) كتب
ّ
كتب ،وعىل التفصيل اآليتّ :
وتضمن قسم األحكام
وتضمن قسم اإليقاعات (أحد عرش) كتا ًبا،
(تسعة عرش) كتا ًبا،
ّ
ّ

(اثني عرش) كتا ًبا .وهبذا يكون جمموع كتب أقسام الفقه (اثنني ومخسني) كتا ًبا.

َّ 
الطويس يف
إن ابن إدريس احلليِّ ّ يف( :كتاب الرسائر) سار عىل( :منهج) الشيخ
ّ
كتاب (النهاية) القائم عىل عرض املادة الفقه َّية وفق (الكتب الفقه َّية) من دون التعرض
(النقدي)
حرصا منطق ًّيا يف أقسام؛ لكي حي ّقق منهجه
حلرص تلك (الكتب،األبواب)
ّ
ً
الطويس للبحوث
الطويس .وهلذا السبب مل يتناول البحث عرض الشيخ
آلراء الشيخ
ّ
ّ
َّ
الفقه َّية؛ َّ
وألن ابن إدريس مؤسس (مدرسة
ألن ابن إدريس سار عىل منهجه من جهة
احل ّلة الفقه َّية) والوقوف عىل كتابه يف غاية األمهية من جهة ثانية.

 إن ابن إدريس احلليِّ ّ سد نقص أبواب النهاية بالرجوع إىل املبسوط ،واستحدث

أبوابا جديدة مل تكن موجودة يف النهاية .وما هذا إلاّ تأصيل لبعض األبواب ويف الوقت
نفسه (جتديد) يف األبواب القائمة.

 جددت يف جمال (االستدالل) وظهر ذلك جل ًيا يف املعترب للمح ّقق ،واملختلف

واملنتهى للعلاّ مة.

َّ 
إن مرحلة اإلجياز يف ميدان املقارنة استمرت ،فقد سجلت حضورا يف مصنّفات

السيوري احلليِّ ّ  .نعم ،يمكن القولَّ :
إن (كنز العرفان) للمقداد
األول ،واملقداد
ّ
الشهيد َّ
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السيوري احلليِّ ّ آخر حمطة من حمطات (املقارنة) يف مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية وإن استمر يف
ّ

اإلمامي إىل يومنا هذا.
الفقه
ّ

َّ 
إن املقارنة يف ميداهنا املوسع  -خارج املذهب  -ولدت يف عرص العلاّ مة احلليِّ ّ
املوسوعي ،ال عموم
وعىل يده ،وانتهت بانتهاء عرصه  -الذي انتهى :الفقه املقارن
ّ
املقارنة  -فلم تلحظ إلاّ يف مصنّفات العلاّ مة احلليِّ ّ ( :تذكرة الفقهاء ،ومنتهى املطلب).

َّ 
إن الفقه املقارن  -داخل املذهب  -أصلته مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،واقرتن هذا

اإلمامي  -يف كتابه (املختلف)،
مرة يف تاريخ الفقه
التأصيل باسم العلاّ مة احلليِّ ّ ّ ،
ّ
وألول ّ
الذي يعد (أرشي ًفا) آلراء الفقهاء املتقدّ مني عىل عرص العلاّ مة احلليِّ ّ  .وهذا التأصيل

(جتديد) يف املنهج املقارن؛ َّ
ألن تطوير املنهج من خارج املذهب إىل داخل املذهب جتديد

فيه.

َّ 
الفقهي  -وبقوة  -آراء
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي التي أعادت إىل الساحة
ّ

البغدادي ،بعد أن أقصته  -كل ًّيا  -مدرسة (بغداد) الفقه َّية؛ بسبب نسبة
ابن اجلنيد
ّ

العمل بالقياس إليه .وهذا يدعو إىل إعادة النظر يف األسباب التي كمنت وراء إقصائه
من الساحة الفقه َّية من قبل مدرسة (بغداد) الفقه َّية.

َّ 
أص َلته
إن ضبط الفقه بقواعد كلية (تأصيل) لنمط جديد يف الفقه
اإلمامي َّ
ّ
االجتهادي .وقد اقرتن هذا
مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية ،ويعد (جتديدً ا) يف باب نشاط الفقه
ّ

األول يف هذا املضامر  -وقد كان له قصب
التأصيل باسم العلاّ مة احلليِّ ّ  ،وتبعه الشهيد َّ

السبق :يف رصف (الفوائد) إىل جنب (القواعد) ،عدا التنبيهات والفروع وكذلك
البحراين (األب).
السيوري ،وابن املتوج
تبعهام :املقداد
ّ
ّ

َّ 
إن جهود مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية يف التفسري اقترصت عىل :جهود ابن إدريس
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الفقهي؛
الطويس .وكرست جهدها عىل التفسري
احلليِّ ّ يف اختصار (التبيان) للشيخ
ّ
ّ
لدعم احلركة الفقه َّية وتقويتها.
َ 
الطويس الذي سلم من
إن (التبيان) هو املصنّف الوحيد من مصنّفات الشيخ
ّ

انتقادات ابن إدريس احلليِّ ّ ؛ ويف هذا داللة عىل موضوع ّية نقد ابن إدريس احلليِّ ّ  -ولو
إىل حدّ ما  -فالذي ال سبيل إىل نقده يمدحه ويثني عليه وخيترصه ،وإن كان للشيخ
للطويس ،وهذا يقوي ما ذهب إليه البحث من َّ
النقدي
أن ابن إدريس احلليِّ ّ يف مرشوعه
ّ
ّ
ّفرق بني (الذات) وبني ما يصدر عنها من آراء ونظريات .أ ّما الذات فهي ّ
حمل تقدير
واحرتام ،وأ ّما اآلراء فهي عرضة للنقد واملناقشة.

إن مدرسة (احل ّلة) الفقهية هي ٍ
َّ 
(املوضوعي) لفقه
ثان من (أصل) للتفسري
َّ
ّ

السيوري عند مدرسة
القرآن  -آيات األحكام  -واقرتن قصب السبق باسم املقداد
ّ
احل ّلة الفقه َّية ،وهذا التأصيل (جتديد) يف منهج فقه القرآن.
َّ 
إن (كنز العرفان فقه القرآن) دورة فقه ّية متكاملة.
 هي التي أصلت لتقنني الفقه ،أي صاغته بقواعد ،وقصب السبق للعلاّ مة احلليِّ ّ
األول.
وتبعه الشهيد َّ

راب ًعا :انتهيت يف الف�صل الثالث �إىل:

َّ 
إن مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،هي من ح ّلت إشكالية مفهوم االجتهاد عىل يد املح ِّقق

احلليِّ ّ (ت676/هـ).

 ابن إدريس احلليِّ ّ واملح ِّقق احلليِّ ّ يف أحد قوليه تبنوا نظرية (إنكار) أخبار اآلحاد

وما عدامها تبنوا نظرية (قبول) أخبار اآلحاد.
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بأن العقل دليلَّ ،
إن مدرسة احل ّلة الفقه َّية ،هي التي رصحت َّ
َّ 
وإن ابن إدريس

احلليِّ ّ هو ّأول من قال َّ
بأن مصادر االستنباط أربعة يف نظريته األصولية ،أي :أدرج
اً
والسنّة ،واإلمجاع).
مصدرا راب ًعا -
العقل
مستقل  -إىل جنب (الكتابُ ،
ً

َّ 
إن دليل (العقل) يف التطبيقات الفقه َّية عند ابن إدريس احلليِّ ّ له مستويان مها:
العقيل املستقل واملستوى (الثاين) :يريد
(األول) :يريد بدليل العقل :الدليل
املستوى
َّ
ّ

العميل) ،والسيام أصل الرباءة وأصل اإلباحة.
بدليل العقل ما عرف فيام بعد بـ (األصل
ّ

َّ 
إن ما قيل :إن ابن إدريس احلليِّ ّ أمجل (دليل العقل) ومل َيت ََو ًّل بيانه كالم فيه نظر
ألنَّه وإن أمجله يف اجلانب النظري عند رصفه لنظريته األصول ّية ،إلاّ أنَّه َتولىَّ بيانه يف
تطبيقاته الفقه َّية.

َّ 
إن املح ِّقق احلليِّ ّ تولىّ بيان (دليل العقل) عىل مستوى النظرية األصول ّية -
(األول) :ما يتو ّقف العقل فيه عىل (اخلطاب) أيَّ :
إن
بوضوح أكثر  -فبني أنَّه قسامن:
َّ

ويتوصل إليه بـ (العقل) ،أيَّ :
إن العقل كاشف عن
الترشيعي،
احلكم كامن يف النص
ّ
ّ
احلكم .و(الثاين) :ما ال يتوقف العقل فيه عىل (اخلطاب) ،أي :ما ينفرد العقل بالداللة

إليه .ويف هذه احلال :يستقل العقل باحلكم ،أي :هو مصدر منتج للحكم .وقد عرف -
فيام بعد  -بـ (املستقالت العقل ّية).

َّ 
الثنائي  -لدليل
األول قد وافق املح ِّقق احلليِّ ّ يف تقسيمه  -التقسيم
إن الشهيد َّ
ّ
توسع يف
العقل َو َبينَّ َ أن معيار التقسيم ،هو( :التوقف عىل اخلطاب ،أو عدمه) ،إلاّ أنَّه ّ
بيان كل قسم.

َّ 
إن املح ِّقق احلليِّ ّ هو ّأول من ذكر (الرشط)  -أحد أقسام املفاهيم  -من دون
اإلشارة إىل اسم املفاهيم.
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َّ 
إن ما يتوقف العقل فيه عىل (اخلطاب) قرصه املح ِّقق احلليِّ ّ عىل ما عرف فيام بعد

األول إىل ما يشمل ما عرف فيام بعد بـ (األصل
بـ (املستقالت العقل ّية) ،ووسعه الشهيد َّ
العميل) ،فأدرج معه :أصل (الرباءة) و(استصحاب احلال).
ّ

َّ 
األول هو ّأول من ذكر (املفاهيم) ،وحرصها يف ستّة أقسام هي:
إن الشهيد َّ

(الوصف ،والرشط ،والعدد ،والغاية ،واحلرص ،واللقب) .وبني ما هو حجة منها وما

بحجة.
هو ليس ّ

خام�سً ا :انتهيت يف الف�صل الرابع �إىل:

َّ 
احللبي (ت585/هـ) هوّ :أول من وضع حجر األساس للحركة
إن ابن زهرة
ّ

(الفقهي ،واألصو ّيل).
اإلمامي ،ويف املجالني
النقد َّية يف الفقه
ّ
ّ

أص َل للحركة النقد َّية يف الفقه
 إن ابن إدريس احلليِّ ّ (ت598/هـ) ،هو ّأول من َّ
اإلمامي.
ّ
َّ 
اإلمامي.
إن العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ) هو من جدد احلركة النقد َّية يف الفقه
ّ

�ساد�سً ا :انتهيت يف الف�صل اخلام�س �إىل:

َّ 
النقدي – بعد
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي التي أصلت لعلم الرجال بشكله
ّ

أن كان إخبار ًّيا – وقصب السبق اقرتن باسم ابن طاووس احلليِّ ّ (ت673/هـ).

َّ 
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي التي صنّفت احلديث – خرب اآلحاد – غري

واملوثق ،والضعيف).
املحفوف بالقرائن إىل أربعة أقسام هي( :الصحيح ،واحلسن،
ّ
وضحها والتزم
وقد جاءت املبادرة من ابن طاووس احلليِّ ّ (ت673/هـ) ،وبعد ذلكّ :

هبا العلاّ مة احلليِّ ّ (ت726/هـ).

352

َّ 
معيارا
(السندي) بوصفه
إن مدرسة (احل ّلة) الفقه َّية هي التي أصلت للمعيار
ّ
ً

جديدً ا لقبول األخبار .واملبادرة بدأت مع ابن إدريس وأصلها العلاّ مة احلليِّ ّ .
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السورة

رقم اآلية

الصفحة

اآلية

البقرة

60

235

البقرة

185

233

البقرة

196

33

البقرة

269

11

آل عمران

97

291

النساء

43

172

النساء

43

293

ون بهِ َ ا﴾..
وب لاَ َي ْف َق ُه َ
﴿ لهَُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ون إِ اَّل ُج ْهدَ ُه ْم﴾..
ين لاَ يجَ ِدُ َ
﴿وا َّلذ َ
َ

االنعام

144

278

االعراف

179

66

التوبة

79

202

﴿ َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة﴾..

التوبة

122

ِ
ِ
ِ
يم﴾
﴿و حَي ُّل َع َل ْيه َع َذ ٌ
َ
اب ُمق ٌ

هود

39

33

هود

91

66

الرعد

31

32

﴿ َف ُق ْلنَا رْ ِ
اض ْب بِ َع َص َ
اك الحَْ َج َر﴾..

يضا َأ ْو َعلىَ َس َف ٍر﴾..
َان َم ِر ً
﴿و َم ْن ك َ
َ
ِ
وسك ُْم َحتَّى َي ْب ُلغ﴾..
َ
﴿ولاَ تحَ ْ ل ُقوا ُر ُء َ
ِ
اء َو َم ْن ُي ْؤ َت﴾..
﴿ ُي ْؤ يِت الحْ ك َْم َة َم ْن َي َش ُ
َّاس ِحج ا ْلبي ِ
ت﴾..
َ
﴿وللِهَِّ َعلىَ الن ِ ُّ َ ْ
َ
اء َأ َحدٌ ِمنْك ُْم ِم َن﴾..
﴿أ ْو َج َ
اء َف َت َي َّم ُموا﴾..
﴿ َف َل ْم تجَ ِدُ وا َم ً

﴿ ُق ْل لاَ َأ ِجدُ فيِ ما ُأ ِ
م َّر ًما﴾..
وح َي إِليََّ حُ َ
َ

ب َما َن ْف َق ُه كَثِ ًريا ممَِّا﴾..
﴿ َقا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
ِ
ين َك َف ُروا ت ُِصي ُب ُه ْم﴾..
﴿ولاَ َيز َُال ا َّلذ َ
َ

،11 ،3

222 ،66

356

﴿و َأ ْق َس ُموا بِاللهَِّ َج ْهدَ َأ ْيماَ هِ ِن ْم﴾
َ
ف﴾
﴿ َف اَل َت ُق ْل ُلهَ ماَ ُأ ٍّ

ون َح ِدي ًثا﴾
ون َي ْف َق ُه َ
﴿لاَ َيكَا ُد َ

﴿ ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َر َز ْقنَاك ُْم﴾..
ْ ِّ َ

َ
﴿أ ِن رْ ِ
اض ْب بِ َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر َفا ْن َف َل َق﴾

ِ ِ
الر ْج َس﴾..
﴿إِنَّماَ ُي ِريدُ اللهَُّ ل ُي ْذه َ
ب َع ْنك ُُم ِّ
﴿إِ ْن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبأٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن﴾..
َ َ ْ
﴿و َما َينْطِ ُق َع ِن الهَْ َوى* إِ ْن ُه َو إِ اَّل﴾..
َ
ِِ
ِ
ون﴾
ني لاَ َي ْف َق ُه َ
﴿و َلك َّن ا ْل ُـمنَافق َ
َ
ِ
ح ٍل َف َأن ِْف ُقوا﴾..
َ
﴿وإِ ْن ك َُّن ُأولاَ ت مَ ْ
جا﴾
﴿وتحُ ِ ُّب َ
َ
ون ا ْلـماَ َل ُح ًّبا مَ ًّ

النحل

37

203

االرساء

23

235

الكهف

93

63

طه

81

33

الشعراء

63

237 ،235

األحزاب

33

12

احلجرات

6

222

النجم

4-3

207

املنافقون

7

66

الطالق

6

236

الفجر

20

43
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احلديث
«ادرءوا احلدود بالشبهات»

اسم املعصوم

الصفحة

حممد
النبي األكرم َّ

267

(حرف األلف)

«إذا بلغ املاء قدر كر مل ينجسه يشء»
«أقيض بكتاب اهلل ،فان مل جتد يف سنة »..

اإلمام جعفر الصادق

236

حممد
النبي األكرم َّ

203

«إالَّ من ويل يتيماً  ،له مال ،فليتجر »..

حممد
النبي األكرم َّ

اإلمام جعفر الصادق

205

«إنام علينا أن نلقي إليكم األصول».. ،

اإلمام جعفر الصادق

209 ،12

«إنام ينقض الوضوء ثالث :البول »..

عيل الرضا 
اإلمام ّ

172

«...إن دين اهلل ال يصاب باملقاييس»

176

«إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم »..

حممد
النبي األكرم َّ

«رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ »..

حممد
النبي األكرم َّ

175

عيل بن أيب طالب
اإلمام ّ

11

(حرف الراء)

( حرف العني)

«العلم خمزون عند أهله ،وقد امرتم »..

«علينا إلقاء األصول ،وعليكم التفريع»

عيل الرضا 
اإلمام ّ

«فال تنرصفن حتى تسمع صوت ًا».. ،

حممد
النبي األكرم َّ

(حرف الفاء)

12

209 ،13
172

358

«يف سائمة الغنم زكاة»

حممد
النبي األكرم َّ

235

(حرف الكاف)
«كل يشء فيه حالل وحرام ،فهو لك »..

اإلمام جعفر الصادق

239

(حرف الالم)
«ال يسخن للميت املاء»

اإلمام جعفر الصادق

335

«لكن من بول ،أو غائط»

حممد
النبي األكرم َّ

172

«ال بأس بأن يتوضأ باملاء الذي »..

اإلمام جعفر الصادق

334

«ليس يف مال اليتيم زكاة»

اإلمام جعفر الصادق

176

359
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اسم املعصوم

حممد
النبي َّ

الصفحة
،88 ،87 ،81 ،74، 68 ، 12 ،11 ،10 ،9 ،7

،232 ،207 ،203 ،176 ، 175 ، ،172 ،171
344 ،317 ،267
عيل بن أيب طالب
اإلمام ّ

عيل الباقر
اإلمام َّ
حممد بن ّ

حممد الصادق
اإلمام جعفر بن َّ

346 ،126 ،44 ،11،9
325 ،307 ،274

،325 ،307 ،274 ،209 ،205 ،176، 44 ،12
.335 ،334 ،328

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم334 ،321 ،103 ،5 
عيل بن موسى الرضا
اإلمام ّ

،323 ،322 ،219 ،209 ،172 ،103 ،13، 5

عيل اجلواد
اإلمام َّ
حممد بن ّ

323 ،5

حممد اهلادي
عيل بن َّ
اإلمام ّ

334 ،327 ،326
323 ،103

عيل العسكري323 ،103 ،88 
اإلمام احلسن بن ّ

اإلمام احلجة ابن احلسن املهدي135 ،88 ،12 

361

الفهار�س الفن َّية

أبان بن تغلب

(حرف األلف)

حممد البرصي ،تقي الدين
إبراهيم بن َّ

103
117

،93 ،25 ،24 ،21 ،20
ابن إدريس احلليِّ ّ
،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97
،115 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106 ،105
،169 ،168 ،167 ،156 ،155 ،154 ،130
،206 ،193 ،192 ،191 ،173 ،171 ،170
،224 ،223 ،221 ،220 ،218 ،217 ،208
،239 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،226
،259 ،255 ،250 ،248 ،247 ،241 ،240
،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263
،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،271
،288 ،287 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280
،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289
،327 ،326 ،325 ،324 ،321 ،303 ،296
،350 ،349 ،348 ،347 ،345 ،344 ،328
351
ابن بطوطة

45

الكويف
احلسيني
اإلقسايس
ابن محزة
ّ
ّ
ّ

96

ابن اخلازن

49

ابن جبري

46

67

ابن القيم

48

ابن اهلبارية

،104 ،103 ،102، 24
ابن داود احلليِّ ّ
،302 ،301 ،170 ،130 ،111 ،106 ،105
345 ،309 ،308 ،305
األزدي
ابن دريد
ّ

اخلفاجي
ابن سنان
ّ
ابن عبدون

283 ،59

344، 96 ،95 ،94
306
306

ابن عقدة

323

ابن فضال

ابن فالح املشعشع

النييل
ابن مك ّّي
ّ
ابن منظور

125
95

201 ،200

ابن نام احلليِّ ّ  ،أبو البقاء هبة اهلل = اجلد 134 ،95
ابن واثق األنباري

املشكيني
أبو احلسن
ّ

49

314

التربيئري
حممد تاج الدين
ّ
أبو احلسن بن أيب َّ
131
الشافعي
ّ

أبو حنيفة النعامن بن ثابت الزوطي

83

أبو سليامن

87

الشامي
أبو الربيع
ّ

290

362
احللبي ،154 ،153 ،152 ،93
أبو الصالح
ّ
294
السنبيس
أبو عبد اهلل
ّ
اهليتي
أبو املعايل
ّ
الكلبايس
أبو اهلدى
ّ
العسكري
أبو هالل
ّ
اإلبيوردي

50
50

315

68 ،63
49

أمحد بن احلسني ،أبو احلسني ابن
306 ،305
الغضائري
البيهقي
أمحد بن احلسني،
ّ

193 ،192

الشيباين ،أبو عبد اهلل 175 ،84
أمحد بن حنبل
ّ
امحد الصايف ،الس ّيد

8

عيل جميد ،احلليِّ ّ  ،املحقق
أمحد ّ

8

أمحد بن طاووس احلليِّ ّ
البحراين مجال
أمحد بن عبد اهلل ابن املتّوج
ّ
188 ،124
الدين
130

عيل النجايش ،أبو العباس ،307 ،306
أمحد بن ّ
336 ،334

اإلحسائي شهاب
أمحد بن فهد ،ابن فهد املقرئ
ّ
124
الدين

حممد ابن فهد احلليِّ ّ أبو الع ّباس ،124
أمحد بن َّ
346 ،344 ،135 ،131 ،126 ،125

احللبي 123
حممدبنبدرالدين،ابنزهرة
ّ
أمحدبن َّ
حممد بن س َّيار أبو عبد اهلل
أمحد بن َّ

103

األشعري
حممد بن عيسى بن عبد اهلل
ّ
أمحد بن َّ
323
القم ّي
أبو جعفر ّ

احلسيني ،مجال الدين
حممد بن مهنا
ّ
أمحد بن َّ
135
أبو الفضل
أمحد بن مسعود احلليِّ ّ
احلسيني ،ابن طاووس
العلوي
أمحد بن موسى
ّ
ّ
احلليِّ ّ ،313 ،309 ،304 ،303 ،302 ،301
351 ،332 ،315 ،314

107

احلسيني 109
العرييض
أمحد بن يوسف ابن أمحد
ّ
ّ

السكوين	
إسامعيل بن أيب زيادَّ ،
حممد
إلياس بن َّ

االنصاري ،الشيخ
ّ

329
95

249 ،247 ،243

(حرف الباء)

50

األسدي
بدران بن سيف الدولة
ّ

الربقي

برهان الدين النسفي

306

ُب َر ْيد بن معاوية العجيل ،ايب القاسم
البندنيجي

(حرف اجليم)

األنصاري
جابر بن عبد اهلل،
ّ

جبار كاظم ا ُمللاَّ	

114
307
49
82

27 ،10 ،7

جعفر بن أمحد بن احلسني ،ابن قمرويه
106
احلائري
ّ

جعفر بن احلسن بن حييى بن سعيد نجم الدين،
أبو القاسم ،املح َّقق احلليِّ ّ ،75 ،68 ،15
،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،103 ،102
،147 ،146 ،135 ،124 ،116 ،115 ،114
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،160 ،156 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148
،177 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،161
،210 ،209 ،208 ،206 ،180 ،179 ،178
،223 ،221 ،220 ،219 ،217 ،212 ،211

،241 ،240 ،238 ،237 ،236 ،235 ،224
،250 ،249 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243
،347 ،345 ،344 ،333 ،331 ،275 ،273
351 ،350 ،349

314

السبحاين
جعفر
ّ
حممد ،نجم الدين احلليِّ ّ = ابن نام
جعفر بن َّ
113 ،107
احلليِّ ّ احلفيد
السيوري ،15
مجال الدين بن عبد اهلل ،املقداد
ّ
،131 ،126 ،125 ،122 ،121 ،120 ،25
،192 ،191 ،190 ،188 ،179 ،178 ،148
349 ،348 ،347 ،346 ،193

اجلوهري
ّ

(حرف احلاء)

201

حازم احلليِّ ّ
الربيس 346 ،345 ،126 ،125 ،122
احلافظ
ّ
اجلامعي
حبيب
ّ

العاميل
احلر
ّ
ّ
احلسن بن أمحد احلليِّ ّ

25 ،23

322 ،274
315 ،314
135

حسن احلكيم = احلكيم ،الدكتور ،25 ،23
122 ،95

332

عيل
احلسن بن أيب طالب ،أيب ّ
احلسن بن راشد ،تاج الدين ابن راشد

احلليِّ ّ
اليوسفي ،الفاضل
احلسن بن ربيب الدين
ّ
333 ،332 ،111
اآليب
125 ،124

العاميل ،ابن الشهيد
حسن بن زين الدين
ّ
313 ،304
الثاين	
احلسن بن سليامن ابن خالد احلليِّ ّ
األعرجي ،ريض الدين
احلسن بن ضياء الدين
ّ
120
أبو سعيد
119

عيل ،تاج الدين الدريب
احلسن بن ّ

الطاطري
عيل
ّ
احلسن بن ّ

109
330

العامين ،165 ،89
عيل ابن أيب عقيل
ّ
احلسن بن ّ
291 ،185
حسن فضل اهلل ،الدكتور

حممد االسرتآبادي
احلسن بن َّ

129
124

عيل = ابن الشيخ
احلسن بن َّ
حممد ،أيب ّ
101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،95
الطويس
حممد بن بدر الدين ،ابن زهرة
حسن بن َّ
124
احللبي
ّ

الكاظمي
حسن هادي الصدر،
ّ

314

احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل احلليِّ ّ ،
109 ،108
والد املح ّقق احلليِّ ّ

عيل بن ا ُمل َط َّهر ،العلاّ مة
احلسن بن يوسف بن ّ
احلليِّ ّ ،102 ،77 ،76 ،75 ،26 ،25 ،15
،117 ،116 ،115 ،111 ،110 ،108 ،103
،147 ،135 ،134 ،131 ،130 ،123 ،120
،181 ،180 ،178 ،173 ،172 ،170 ،150

364
،190 ،188 ،187 ،186 ،185 ،183 ،182
،245 ،244 ،233 ،222 ،221 ،211 ،210
،291 ،289 ،288 ،287 ،275 ،273 ،271
،309 ،308 ،302 ،296 ،294 ،293 ،292

،351 ،336 ،335 ،334 ،317 ،316 ،313
352

حسني بن أبان النحوي

114

املقدادي،
طحال
احلسني بن أمحد ،ابن
ّ
ّ
98
(االب)
األول ابن زهرة
احلسني بن بدر الدين
َّ
120
احللبي
ّ

احلسني بن بدر الدين الثاين ابن زهرة
120
احللبي
ّ
ِ
احلسني بن شهاب الدين الك ََركي ،218 ،119
314 ،244

احلسني بن عقيل احلليِّ ّ
القم ّي
عيل بن بابويه ّ
احلسني بن ّ

95 ،94
89

اجلرجاين ،موفق
احلسني بن الفتح الواعظ
ّ
99
الدين البكر آبادي
السوراوي 98
احلسني بن هبة اهلل ابن رطبة،
ّ

الكندي
حممد
ّ
احلكم بن عتيبة أبو َّ

325

محزة بن عبد العزيز القايض ،سلاَّ ر الديلمي ،93
295 ،294 ،220 ،218 ،154

احللبي ،99
عيل بن احلسني ابن زهرة
ّ
محزة بن ّ
248 ،230 ،219
حيدر حب اهلل

26 ،24

عيل العبيد ّيل ،هباء الدين 122 ،119
حيدر بن ّ
اخلوانساري

اخلوئي ،السيد

(حرف اخلاء)

325 ،166 ،104

(حرف الدال)

عيل األصفهاين	
ُ
داود بن ّ
الرازي
ّ

314 ،46

(حرف الراء)

87

201 ،200 ،105 ،102

البحراين ،نصري
راشد بن إبراهيم ابن إبراهيم
ّ
100
الدين
الراغب األصفهاين	
زرارة

201 ،200 ،199 ،67

(حرف الزاي)

احلرضمي
حممد
ّ
زرعة بن َّ

زكريا بن آدم
الزخمرشي
ّ

176

326 ،322 ،321

(حرف السني)

172
200

السوراوي ،سديد
سامل بن حمفوظ ابن وشاح
ّ
109
الدين
التميمي ،احليص بيص شهاب
حممد
ّ
سعد بن َّ
49
الدين

سامعة بن مهران احلرضمي
الشاطبي

(حرف الشني)

326 ،321
74

حممد بن احلسني بن زيارة
رشفشاه بن َّ

365

الفهار�س الفن َّية
عز
النيسابوري = ابن زبارة
احلسيني،
االفطيس ّ
ّ
ّ
ّ
97
الدين

اجلرجاين
الرشيف
ّ
(حرف الصاد)
صادق اخلويلدي ،الشيخ

67

9 ،8

عيل بن مزيد
صدقة بن َمنصور بن دبيس بن ّ
األسدي ،49 ،48 ،47 ،44 ،43 ،40 ،38
ّ
341 ،340 ،51 ،50
(حرف الطاء)

العاميل ،ابن أمحد املناري ،108
طومان بن أمحد
ّ
112
(حرف العني)

عبد اهلل بن جعفر ،الدوريستي

99

احلسيني
عيل األعرج
ّ
عبد اهلل بن َّ
حممد بن ّ
187 ،117
األعرجي
احلليِّ ّ  ،ضياء الدين
ّ

التوين
حممد ،الفاضل
عبد اهلل بن َّ
ّ
عبد األمري زاهد

218

73 ،25

حممد بن إبراهيم ،كامل الدين
عبد الرمحن بن َّ
العتائقي 126 ،125 ،120 ،119
ابن
ّ

السنبيس = صفي الدين
عبد العزيز بن رسايا
ّ
118
احلليِّ ّ

عبد العزيز بن نحرير القايض = ابن الرباج
الطرابليس 295 ،294 ،269 ،220 ،219
ّ
عبد الكريم بن أمحد ،ابن طاووس احليل = غياث
130 ،111
الدين
عيل األعرج ،عميد
عبد املطلب بن َّ
حممد بن ّ

الدين احلليِّ ّ = ابن أخت العالمة احلليِّ ّ ،117
190 ،187
130 ،98
عريب بن مسافر العبادي
114
عز الدين الفاروقي

306
العقيقي
ّ
8
األعرجي ،الدكتور
عيل
ّ
ّ
احللبي،عالءالدين 118
زهرة
ابن
إبراهيم
بن
عيل
ّ
ّ
احلسيني 99
عيلبنإبراهيم،أبواحلسنالعرييض
ّ
ّ

عيل بن أمحد ،أبو احلسن املطار آبادي
ّ

عيل بن أفلح العبس
يّ	
ّ

117
48

الرازي ،103
عيل بن بابويه ،منتجب الدين
ّ
ّ
345 ،105

اإلمامي
عيل بن احلسن
ّ
ّ

عيل بن احلسن بن فضال أبو احلسن
ّ

118
323

القم ّي = الصدوق
عيل بن احلسني بن باويه ّ
ّ
األول 294 ،220 ،218 ،185 ،89
عيل بن احلسني ،علم اهلدى = الرشيف
ّ
املرتىض ،208،206،174،173،169،166
،226 ،225 ،224 ،222 ،220 ،219 ،218
،291 ،290 ،289 ،273 ،246 ،230 ،229
328
عيل بن حديد
ّ

335

عيل بن حسام الدين أبو احلسن ،ابن أيب مجهور
ّ
345 ،124
االحسائي
ّ
عيل بن نام	
عيل بن ّ
ّ

100 ،96

العلقمي ،االبن ،رشف
حممد ،ابن
ّ
عيل بن َّ
ّ
111
الدين

366
الس َم ِري ابو احلسن
حممدَّ ،
عيل بن َّ
ّ

88

عيل بن موسى ،ابن طاووس احلليِّ ّ 302 ،113
ّ
عيل بن ا ُمل َط َّهر ،ريض الدين=
عيل بن يوسف بن ّ
ّ
أخو العلاّ مة احل ّليِّ
112
144

عمر الكاتبي

عمر بن اخلطاب

األصفهاين
العامد
ّ
الشيعي
الطربي
عامد الدين
ّ
ّ

الساباطي
عامر
ّ

عامر اهلال ّيل ،الشيخ

غازان

(حرف الغني)

الغزايل

الراوندي
قطب الدين
ّ
الكيش

(حرف الكاف)

192

336 ،335 ،334 ،304 ،303
(حرف امليم)

مالك بن أنس األصبحي 175 ،86 ،85 ،84

205

املامقاين
ّ
النوري
املحدّ ث
ّ

336

األسدي
حمفوظ بن وشاح ،شمس الدين
ّ
112
احلليِّ ّ
حممد بن إبراهيم ابن زهرة احللبي ،بدر
َّ
118
الدين

50

100
8

115
75

336
302

النجفي،الس ّيد 315،314
العاميل
حمسناألمني
ّ
ّ

القسيني ،شمس
حممد بن أمحد بن صالح
ّ
َّ
112
الدين

(حرف الفاء)
عيل شمس
فخار بن معد
ّ
املوسوي ،أبو ّ
130 ،109 ،107
الدين

البغدادي ،165 ،89
حممد بن أمحد ،ابن اجلنيد
ّ
َّ
348 ،291 ،273 ،186 ،185

199

315 ،314

الطرحيي
حممد
ّ
فخر الدين بن َّ
الفراهيدي
ّ

201 ،200

عيل ،203
الفضل بن احلسن
الطربيس ،أبو ّ
َّ
220 ،219

306 ،165

الفضل بن شاذان

الفضيل ،الدكتور ،182 ،129 ،121 ،25 ،24
183
الفيومي
ّ

201 ،200 ،64 ،59

(حرف القاف)
اإلمام ،القاسم

5

حممد بن إدريس الشافعي ،أبو عبد اهلل 93 ،85
َّ

اإلسرتابادي
حممد أمني
ّ
َّ

حممد باقر الصدر 346 ،137 ،24 ،23 ،19
َّ
اخلوانساري
املوسوي،
حممد باقر
ّ
ّ
َّ

حممد بن بابويه
َّ

314
306

الطويس 220 ،219
حممد بن احلسن ابن محزة
َّ
ّ
85
الشيباين
حممد بن احلسن
َّ
ّ
الطويس ،الشيخ ابو جعفر ،166
حممد بن احلسن
َّ
ّ
304 ،223

367
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حممد بن احلسن بن الصفار ،أبو جعفر
َّ
322
األعرج

اجلرجاين
حممد،
عيل بن
حممد بن
َّ
َّ
ّ
ّ
118
الغروي
ّ

حممد بن احلسن ،فخر املحققني أبو طالب=
َّ
نجل العلاّ مة احلليِّ ّ ،119 ،118 ،117 ،116
،187 ،177 ،131 ،123 ،122 ،121 ،120
345 ،344 ،190

عيل ،أبو جعفر = ابن شهر
حممد بن
َّ
ّ
220 ،219
آشوب

حممد بن احلسن ،ابن محزة اجلعفري
َّ

294

العاميل ،الشيخ
احلارثي
حممد بن احلسني
ّ
َّ
ّ
315
البهائي
ّ

املقدادي
طحال
حممد بن احلسني ،ابن
ّ
ّ
َّ
98
(االبن)
حممد بن أيب غالب
َّ

107

احلسيني
حممد بن القاسم ،تاج الدين ابن ُمع ّية
ّ
َّ
118
الديباجي
ّ

حممد بن جعفر ،ابن نام احلليِّ ّ = االبن نجيب
َّ
135 ،130 ،110 ،107
الدين

حممد بن حيدر
َّ

حممد بن خليفة
َّ
حممد بن سنان
َّ

49
50

334

124
َّ
حممد بن شجاع ،القطان احلليِّ ّ
حممد بن عبد الرمحن ،أبو جعفر ابن ِق َبة
َّ
219
الرازي
ّ
حممد بن عبد اهلل ابن زهرة احللبي احلسيني ،أبو
َّ
351 ،170 ،166 ،110 ،107
حامد

القم ّي = الصدوق
عيل بن بابويه ّ
َّ
حممد بن ّ
165
الثاين	

عيل ،شمس الدين ابن الضحاك
َّ
حممد بن ّ
119
الشامي
ّ

عيل ،أبو عبد اهلل ابن محيدة
َّ
حممد بن ّ
344 ،96 ،94
النحوي
عيل ،جالل الدين ابن طاووس
َّ
حممد بن ّ
112
احلليِّ ّ
112
القاشاين
عيل ،جالل الدين
َّ
ّ
حممد بن ّ
حممد بن عمر ،أبو عمرو
َّ

306

حممد بن النعامن العكربي املفيد،
حممد بن َّ
َّ
الشيخ ،173 ،165 ،132،173 ،99 ،89
،229 ،224 ،223 ،219 ،208 ،206 ،174
،292 ،291 ،290 ،273 ،269 ،246 ،231
335 ،334 ،295 ،294

اهلاشمي
الكويف
حممد ،جالل الدين
ّ
ّ
حممد بن َّ
َّ
112
احلارثي
ّ
ِ
العاميل اجل ّزيني ،الشهيد
حممد بن مك ّّي
َّ
ّ
األول ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،75
َّ
،179 ،178 ،172 ،147 ،134 ،131 ،125
،317 ،316 ،236 ،190 ،189 ،188 ،187
351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،345
حممد بن حييى ،بن أمحد بن حييى بن احلسن بن
َّ
112
سعيد اهلذليّ احلليِّ ّ  ،صفي الدين
حممد بن يعقوب ،جمد الدين الفريوز
َّ

368
آبادي
ّ

حممد خدا بنده
َّ

201 ،200 ،119
115

(حرف اهلاء)

هبة اهلل بن حامد ابن أيوب احلليِّ ّ  ،ريض الدين
100
أبو منصور = عميد الرؤساء

اخلراساين
حممد كاظم اآلخوند
َّ
ّ
حممد حمسن بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود،
َّ
315
الكاشاين
الفيض
ّ

(حرف الواو)

121 ،25 ،22

(حرف الياء)

حممد مفيد آل ياسني
َّ

مهدي اآلصفي
حممد
ّ
َّ

315

اجلزائري
نعمة اهلل
ّ

مهدي حسن اخلرسان ،الس ّيد
حممد
ّ
َّ
192 ،106

23

،25

احلميص ،99
عيل  ،سديد الدين
ّ
حممود بن ّ
345 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102
الغريفي ،الس ّيد
املوسوي
حمي الدين
ّ
ّ

314

ا ُملدَ َّوح ،الشيخ

182

املخزومي ،الدكتور

129

البطائحي = شاعر البطائح 49
مرجا بن بتاه
ً
ّ

مصطفى بن احلسني ،التفرييش

106

معاذ بن جبل

203

اخلميني
مصطفى
ّ

314

الصمريي
مفلح بن حسن بن رشيد ،ابن صالح
ّ
124
البحراين
ّ
منري عدنان القطيفي ،الس ّيد

البحراين
عيل ،كامل الدين
ّ
ميثم بن ّ
(حرف النون)

189
113

نارص الدين بن مجال الدين االبن ،ابن املتّوج
124
البحراين
ّ

314

وهببنوهب ،ابوالبحرتيالقايض 325،324
ياسني الرضير

336

حييى بن أمحد بن حييى بن سعيد اهلذ ّيل = ابن
113 ،110
سعيد احلليِّ ّ
الربوجردي
حييى بن التلميذ شبيب
ّ

49

يوسف بن أمحد بن إبراهيم ،املحدّ ث
307
البحراين
ّ
العاميل ،مجال
الشامي
يوسف بن حاتم ابن فهد
ّ
ّ
112
الدين

عيل أبو املظفر سديد الدين ،والد
يوسف بن ّ
115 ،113
العالمة احليل
يوسف كركوش ،الشيخ

يونس بن عبد الرمحن

122 ،25

327 ،326 ،322

369
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آق قوينلو
باب املشهد

(حرف األلف)
(حرف الباء)

بابل

125
44
42

283 ،123 ،116

البحرين
ِ
البرصة

38

،46 ،45 ،42 ،40 ،38 ،20
بغداد
340 ،178 ،129
(حرف اجليم)

جامع اإلمام الصادق
جامع عبد العزيز

اجلامعات العراق ّية وكل ّياهتا
ُ

جبل عامل
ِج ّزين

44
44
9

،93،51،50،49،48،47،46،45،44،42
،121 ،115 ،114 ،111 ،104 ،96 ،95 ،94
،166 ،135 ،131 ،126 ،125 ،123 ،122
346 ،345 ،341 ،340 ،339
الدولة املغولية
الزعية

الزينب َّية

الشام

(حرف الدال)

(حرف الزاي)

135
135

(حرف الشني)
123 ،116 ،14

(حرف العني)
العتبة ال ّعباس ّية امل ّقدسة
العراق

115

9

83 ،44 ،25 ،21

134 ،122 ،121

(حرف الفاء)
345 ،116 ،115
الفرات األوسط

201 ،84

8

134 ،122 ،121

(حرف احلاء)

احلجاز
ِ
احل َّل ِة = احللة السيفية = حلة بني قيلة= حلة بني

مزيد = حلة دبيس بن مزيد = حلة مزيد ابن
عفيف ،25 ،23 ،20 ،18 ،16 ،15 ،10 ،9
،41،40،39،38،37،36،35،34،31،27

(حرف القاف)
قسم املعارف اإلسالم َّية

قم املقدَّ سة

89

(حرف الكاف)
الكوفة ،263 ،83 ،46 ،45 ،42 ،40 ،38
340 ،264

370

حملة األكراد

(حرف امليم)

46 ،45

حملة اجلامعني

135 ،95 ،46 ،44

املدينة املنورة

264 ،263 ،81

مركز تراث ِ
احل َّلة

9 ،8 ،7

املسجد احلسيني = احلائر

264

مسجد املدينة

264

264

مسجد الكوفة
مسجد مكة

املشعشعني
مكَّة

264
125

263 ،81 ،46 ،9

(حرف النون)

النجف األرشف ،126 ،121 ،120 ،93 ،20
346

هنر الفرات
و ِ
اس َط
َ

(حرف الواو)

340 ،46
38

371
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(حرف االلف)

األسد ّيون = بني اسد

األشاعرة

41 ،26
115

األمارة املزيدية = االرسة املزيدية ،43 ،40
49 ،45
أهل األكراد

أهل اجلامعني
السنّة
أهل ُ
احلنابلة
احلنفية

الزيد ّية البرت ّية
الشافع ّية

340 ،47 ،45

الفطحية
املالكية

(حرف الفاء)

332 ،323 ،321 ،316

(حرف امليم)

املذهب اجلعفري

344 ،191 ،86 ،84
119 ،115

340 ،47 ،45

مذهب الصوف ّية ،126 ،125 ،122 ،119
346

344 ،191 ،86 ،84

48 ،47 ،45 ،44 ،26

344 ،343 ،232 ،87

(حرف احلاء)

344 ،270 ،191 ،86 ،83

(حرف الزاي)

(حرف الشني)

232

344 ،191 ،87 ،85

الشيعة اإلمامية ،205 ،134 ،115 ،47 ،45
،219 ،216 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206
،269 ،264 ،234 ،232 ،229 ،223 ،220
340 ،323 ،302 ،271
العلويني

الغالة

332

(حرف العني)

115

املذهب الظاهري
املزيديني

املغول

الواقفية

(حرف الواو)

87

115

332 ،316

373
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أحكام القرآن

(حرف االلف)

اخبار اآلحاد

192 ،191
365

االستبصار ،290 ،282 ،264 ،263 ،24
295

اإلعالمفياماتفقعليهاإلماميةمناألحكام 173

إكامل النقص من تفسري منتخب التبيان

192

االنتصار يف انفرادات اإلمامية ،173 ،166
174

إيضاحالفوائديفرشحاشكاالتالقواعد ،187
190
(حرف التاء)

التأصيل والتجديد

تبرصة املتعلمني

التبيان يف تفسري القرآن
التحرير الطاوويس

تذكرة الفقهاء
توراة

اجلامع للرشائع

7

133
191
304

348،183،180،172

(حرف اجليم)

341 ،61
331

جامع الفوائد يف تلخيص القواعد 190 ،188

295 ،290 ،289 ،277

اجلمل والعقود
مجهرة اللغة

(حرف احلاء)

283 ،60

حل اإلشكال يف معرفة الرجال 304 ،303
احل ّلة وأثرها العلمي واألديب

(حرف اخلاء)

25 ،23

خالصة األقوال يف علم الرجال ،308 ،24
309
اخلالف يف الفقه

(حرف الدال)

النحوي يف بغداد
الدرس
ّ
الذريعة

(حرف الذال)

174 ،166
129

230 ،110

ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ،316 ،172
317
(حرف الراء)

رجال العلاّ مة احلليِّ ّ
رجال الكَشيِّ	

306 ،304 ،303

الرجال والفهرست

306 ،304

رجال النجايش

الرسالة

308

306 ،304
99 ،86

374
(حرف الشني)

رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،110
161 ،149 ،146 ،144 ،133
(حرف الصاد)

الصادح والباغم
الضعفاء
العدة

(حرف الضاد)
(حرف العني)

48
305

266 ،259 ،257 ،257 ،110
(حرف الغني)

(السجستاين)
غريب القرآن
ّ

100

غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع ،99
258 ،255 ،166

فقه القرآن

(حرف الفاء)

(حرف القاف)

القاموس املحيط

192
199 ،24

القرآن الكريم ،59 ،58 ،57 ،34 ،32 ،12
،172 ،171 ،167 ،147 ،74 ،67 ،66 ،61
،292 ،234 ،223 ،222 ،207 ،204 ،202
341
قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام ،133
190 ،186

القواعد والفوائد يف الفقه واألصول
والعربية ،187 ،179 ،178 ،177 ،147
190 ،189 ،188

(حرف الكاف)

كتاب أبان بن تغلب
الكايف

الكامل

103

153 ،152
269

كتاب الرجال ،البن داود ،301 ،170 ،24
309 ،305 ،302

كتاب الرجال ،للكيش

304

كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،24
،167 ،156 ،155 ،154،1 ،105 ،102
،248 ،232 ،217 ،173 ،171 ،170 ،169
347 ،263

103

كتاب الس َّياري

60 ،24

كتاب العني

كشف الرموز يف رشح املخترص النافع 332 ،24

كنز العرفان يف فقه القرآن ،179 ،178 ،177
349 ،347 ،193 ،191
كنز الفوائد يف حل مشكالت القواعد ،187
190

لسان العرب

(حرف الالم)
(حرف امليم)

60

املبسوط ،257 ،255 ،173 ،156 ،155
،295 ،289 ،281 ،275 ،274 ،273 ،270
374

متابعات تارخي ّية حلركة الفكر يف احل ّلة منذ
23
تأسيسها وألربعة قرون

375

الفهار�س الفن َّية
خمتار الصحاح

املخترص النافع يف فقه اإلمام َّية

174 ،60 ،24
146 ،133

خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة
315 ،186 ،184

،173

مدرسة احل ّلة العلم َّية 122 ،108 ،25 ،23
املراسم العلوية يف الفقه اإلمامي

مستطرفات الرسائر

املصادر يف أصول الفقه

154

345 ،106 ،103

املصباح املنري

99

295 ،60 ،24

معارج األصول ،221 ،207 ،172 ،110
224
املعترب يف رشح املخترص ،146 ،133 ،111
،177 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170
347 ،224 ،217 ،179

املعجم الوسيط

60

منتخب التبيان

191

269 ،165

املقنعة يف الفقه

313

منتقى اجلامن

منتهى املطلب يف حتقيق املطلب ،147 ،14
348 ،316 ،183 ،182 ،180 ،173
النارصيات

نزهة الناظر

(حرف النون)

166

331 ،24

نضدالقواعدالفقه َّيةعىلمذهباإلمام َّية ،188
190

النهاية ،158 ،157 ،156 ،155 ،110 ،24
،272 ،271 ،269 ،266 ،233 ،160 ،159
،289 ،280 ،279 ،276 ،275 ،274 ،273
347 ،331 ،330 ،295 ،294 ،290
(حرف الواو)

الوسيلة يف فتح مقفالت القواعد 190 ،188
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امل�صادر واملراجع
أولاً  :خري ما نبدأ به :القرآن الكريم.
ثان ًيا :املصادر(القديمة).

[أ -املصادر املخطوطة]

املطهر احلليِّ ّ (م635 /هـ).
عيل بن يوسف بن ّ
• ريض الدينّ ،
العدد القو ّية لدفع املخاوف اليومية (خمطوط).

[ب -املصادر املطبوعة]

[حرف األلف]

ِِ
حممد (ت631/هـ).
عيل بن َّ
• اآلمدي :أبو احلسنّ ،

 ِاإل ْحكَام يف أصول األَ ْحكَام ،تح :إبراهيم العجوز  /ط ،1دار الكتب العلم ّية /بريوت1982 ،م.
• ابن أيب احلديد املعتز ّيل :أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل (ت656/هـ).

احللبي ورشكاؤه  /القاهرة،
حممد أبو الفضل إبراهيم  /ط ،2عيسى البايب
ّ
 رشح هنج البالغة ،تحَّ :1387هـ.
حممد (ت630/هـ).
• ابن األثريّ :
عيل بن َّ
عز الدينّ ،

 الكامل يف التاريخ ،تح:نخبة من العلامء /ط ،1املطبعة املنري ّية /مرص1353،م.• ابن األثري :جمد الدين (ت606/هـ).

 النهاية يف غريب احلديث واألثر /ط ،1املطبعة اخلري ّية  /مرص 1357 ،م.• ابن إدريس احلليِّ  :أبو عبد اهلل ،حممد بن أمحد ِ
الع ْجليِ (ت598/هـ).
َّ
ّ

مهدي حسن اخلرسان  /ط ،1العتبة العلو ّية
حممد
ّ
 كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،تحَّ :املقدّ سة  /النجف األرشف1429 ،هـ.
379
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مهدي حسن اخلرسان  /ط ،1العتبة العلو ّية
حممد
ّ
 مستطرفات الرسائر (باب النوادر) ،تحَّ :املقدّ سة  /النجف األرشف1429 ،هـ.
مهدي حسن اخلرسان  /ط ،1العتبة العلو ّية املقدّ سة /
حممد
ّ
 موسوعة ابن إدريس احلليِّ ّ  ،تحَّ :النجف األرشف1429 ،هـ.

احلائري (ت1101/هـ).
الغروي
عيل
ّ
ّ
• األردبييلَّ :
حممد بن ّ

املصطفوي /ط ،1مطبعة
 جامع الرواة وإزاحة اإلشتباهات عن الطرق واإلسناد ،تح :حسنّ
دنكني  /قم1334 ،هـ.

حممد أمني (ت1036/هـ).
•
ّ
اإلسرتآباديَّ :

األنباري :أبو
 الفوائد املدن ّية  /ط ،1مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني  /قم1424 ،هـّ
حممد (ت577/هـ).
الربكات ،عبد الرمحن بن َّ

حممد حميي الدين عبد
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني ،تحَّ :احلميد /ط  ،14املكتبة التجار ّية الكربى  /مرص1991 ،م.
[حرف الباء]

البحراين (املحدّ ث) :يوسف بن أمحد بن إبراهيم (ت1186/هـ).
•
ّ

حممد صادق بحر العلوم /ط ،1مطبعة
 لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث ،تحَّ :النعامن  /النجف األرشف ،د .ت.
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
 احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة  /ط ،1مؤسسة النرشّ
املرشفة  /قم1423 ،هـ.
بقم ّ
مهدي (ت1212/هـ).
حممد
ّ
• بحر العلومَّ :

 -الفوائد الرجال ّية  /ط ،1مكتبة الصادق  /طهران1984 ،م.

حممد (ت482/هـ).
عيل بن َّ
• البزدويّ :

البزدوي  /طبع تركيا 1308 /هـ.
 أصول الفقه املعروف بـ :أصولّ

البرصي :أمحد بن عبد الرضا (ت1085/هـ).
•
ّ

 -فائق املقال يف احلديث والرجال  /ط ،1دار احلديث  /قم1422 ،هـ.
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حممد بن عبد اهلل (ت579/هـ).
• ابن بطوطة :أبو عبد اهللَّ ،

(املسمة :حتفة النضار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) /ط ،1املكتبة
 رحلة ابن بطوطةاّ
التجارية الكربى  /مرص1958 ،م.

حممد الدَّ ْم َياطي(ت1117 /هـ).
• البناء :أمحد بن َّ

 -إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرش/ط ،دار الندوة /بريوت ،د .ت.

العاميل (ت1031/هـ).
احلارثي
حممد بن احلسني
•
ّ
البهائي :هباء الدين َّ
ّ
ّ

الرجائي  /ط ،1جممع البحوث اإلسالم ّية /
مهدي
 مرشق الشمسني وإكسري السعادتني ،تح:ّ
ّ
مشهد1414 ،هـ.

البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني (ت458/هـ).
•
ّ

 السنن الكربى  /ط ،1دار الفكر  /بريوت1416 ،هـ.[حرف التاء]

حممد بن سورة (ت279/هـ).
•
ّ
الرتمذي :أبو عيسىَّ ،

 -سنن الرتمذي  /دار الفكر ،د .ط  /بريوت1403 ،هـ.

• ابن تغري بردي :أبو املحاسن ،يوسف األتباكي (ت874/هـ).

 النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة  /ط ،1مطبعة كوستا تسوماس ورشكاؤه /القاهرة ،د.ت.

(حي يف1044/هـ).
التفرييش :مصطفى بن احلسني
•
ّ
ّ

 نقد الرجال  /ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  /قم1418 ،هـ.[حرف اجليم]

األندليس (ت614/هـ).
حممد بن أمحد
• ابن جبري :أبو احلسنيَّ ،
ّ
اللبناين  /بريوت ،د .ت.
 رحلة ابن جبري  /ط ،1دار الكتابّ

حممد (ت816/هـ).
•
عيل بن َّ
اجلرجاين (الرشيف)ّ :
ّ

يب  /بريوت1424 ،هـ.
 -التعريفات  /ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
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اجلزائري :نعمة اهلل (ت1112/هـ).
•
ّ

اجلزائري  /ط ،1مؤسسة دار الكتاب/
املوسوي
 كشف األرسار يف رشح االستبصار ،تح :طيبّ
ّ
قم1413 ،هـ.

حممد (ت833/هـ).
حممد بن َّ
• ابن اجلزري :أبو اخلريَّ ،

 -النرش يف القراءات األربع عرش  /ط ،1دار الكتب العلم َّية  /بريوت1418 ،هـ.

حممد بن أمحد (ت741/هـ).
• ابن جزي :أبو القاسمَّ ،

اجلبوري  /ط ،1جامعة بغداد  /بغداد،
حممد
ّ
 تقريب الوصول إىل علم األصول ،تح :د .عبد اهلل َّ1410هـ.

عيل (ت  597 /هـ).
• ابن
ّ
اجلوزي :أبو الفرج ،عبد الرمحن بن ّ

 -املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،تح :د .سهيل زكار  /ط ،1دار الفكر  /بريوت1995 ،م.

• اجلوهري :أبو النرص ،إسامعيل بن محاد (ت393/هـ).

 الصحاح املعروف بـ (تاج اللغة وصحاح العرب ّية) ،تح :أمحد عبد الغفور عطار  /ط ،2دار العلمللماليني  /بريوت1399 ،هـ.
[حرف احلاء]

عيل (ت852/هـ).
• ابن حجر
العسقالين :شهاب الدين ،أمحد بن ّ
ّ

 -هتذيب التهذيب  /ط ،1دائرة املعارف العثامن ّية  /حيدر آباد الدكن1327 ،هـ.

حممد سعيد جاد اهلل  /ط ،1مطبعة العاين /القاهرة،
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،تحَّ :1385هـ.
األعلمي للمطبوعات  /بريوت1971 ،م.
 لسان امليزان  /ط ،2مؤسسةّ

• احلليِّ ّ (العلاّ مة) :أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن ا ُمل َط َّهر(ت726/هـ).

الفتالوي  /ط ،1مكتبة املواهب  /النجف األرشف2005 ،م.
 اإلجازة الكبرية ،تح :كاظم عبودّ
اليوسفي  /ط ،1مطبعة أمحدي /
احلسيني ،وهادي
 تبرصة املتع ّلمني يف أحكام الدين ،تح :أمحدّ
ّ
طهران1368 ،ش.
الكشمريي /ط ،1مؤسسة اإلمام
الرضوي
حممد حسني
ّ
ّ
 -هتذيب الوصول إىل علم األصول ،تحَّ :
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عيل / لندن1421 ،هـ.
ّ

حممد صادق بحر
 خالصة األقوال يف علم الرجال ،املعروف باسم( :رجال العلاّ مة احلليِّ ّ ) ،تحَّ :العلوم /ط ،2املطبعة احليدر ّية /النجف األرشف1381 ،هـ.

عيل البقال /ط ،2دار األضواء/
 مبادئ الوصول إىل علم األص��ول ،تح :عبد احلسني َّحممد ّ
بريوت1406 ،هـ.

 منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،تح :قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالم ّية  /ط ،3جممعالبحوث اإلسالم ّية  /مشهد1429 ،هـ.

 هناية الوصول إىل علم األصول ،تح :إبراهيم البهادري  /ط ،1مؤسسة اإلمام الصادق /قم،1425هـ.

• احلليِّ ّ (املح ِّقق) :أبو القاسم ،جعفر بن احلسن (ت676/هـ).

الشريازي  /ط /1طهران 1409 ،هـ.
 رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،تح :صادقّ

 املخترص النافع يف فقه اإلمام َّية ،تح:د.عبد املحسن عبد اهلل السرَّ َ اوي  /ط ،1مؤسسة البالغ/بريوت1429 ،هـ.

الكشمريي  /ط ،1مطبعة رسور /قم1423 ،هـ.
الرضوي
حممد حسني
ّ
ّ
 -معارج األصول ،تحَّ :

الشريازي /ط ،1مؤسسة التاريخ العريب /بريوت،
 املعترب يف رشح املخترص ،تح :نارص مكارمّ
1432هـ.
[حرف اخلاء]

• ابن خ ّلكان :أبو الع ّباس ،شمس الدين (ت681/هـ).

 وفيات األعيان وأنباء الزمان،تح:إحسان ع ّباس /ط ،1دار صادر /بريوت ،د.ت.[حرف الدال]

احلسيني (ت1040/هـ).
حممد ،املدعو :باقر
ّ
حممد بن َّ
• الدَّ امادَّ :

 -الرواشح السامو ّية يف رشح األحاديث اإلمام َّية  /طبعة حجر ّية 1311 /هـ.

• الداين :أبو عمرو ،عثامن بن سعيد (ت444/هـ).

يب  /بريوت1985 ،م.
 -التيسري يف القراءات السبع ،تح :أوتوبرتزل  /ط ،3دار الكتاب العر ّ
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عيل (ت/بعد707:هـ)
• ابن داود احلليِّ ّ  :تقي الدين ،احلسن بن ّ

حممد صادق بحر العلوم  /ط ،1مطبعة اآلداب  /النجف األرشف1422 ،هـ.
 -كتاب الرجال ،تحَّ :

حممد بن دريد (ت  321 /هـ).
• ابن دريد
ّ
األزدي :أبو بكرَّ ،
 -مجهرة اللغة  /د .ط  /القاهرة 1981 ،م.

[حرف الذال]

حممد بن أمحد (ت748/هـ).
• الذهبي :شمس الدين ،أبو عبد اهللَّ ،

 تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،تح:عمر عبد السالم تدمري/ط ،1دار الكتابيب/بريوت1413،هـ.
العر ّ
[حرف الراء]

حممد عمر بن احلسني (ت606/هـ).
•
ّ
الرازي :فخر الدينَّ ،

 -املحصول يف علم األصول  /دار الكتب العلم ّية ،د .ط  /بريوت1417 ،هـ.

حممد بن أيب بكر (ت666/هـ).
•
ّ
الرازيَّ :

يب  /بريوت1997 ،م.
 -خمتار الصحاح  /ط ،1دار الفكر العر ّ

حممد (ت 503/هـ).
• الراغب
األصفهاين :أبو القاسم ،احلسني بن َّ
ّ

 معجم مفردات ألفاظ القرآن ،تح :إبراهيم شمس الدين /ط ،3دار الكتب العلم َّية /بريوت،2008م.
[حرف الزاي]

الواسطي (ت 1205 /هـ).
احلسيني
حممد مرتىض
•
ّ
ّ
ّ
الزبيدي :أبو الفضلَّ ،

 تاج العروس من جواهر القاموس،تح:عبد السالم أمحد فراج/ط ،1مطبعة حكومة الكويت/الكويت1385 ،هـ.

الزجاجي :أبو القاسم ،عبد الرمحن بن إسحاق (ت  337 /هـ).
•
ّ

 -اإليضاح يف علل النحو ،تح :مازن املبارك  /ط ،1مطبعة املدين  /القاهرة1959،م.

• الزخمرشي :جار اهلل ،حممود بن عمر (ت538/هـ).
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 تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  /ط ،4دار الكتبالعلم َّية  /بريوت1427 ،هـ.

احلسيني (ت585 /هـ).
عيل
• ابن زهرة
ّ
ّ
احللبي :أبو املكارم ،محزة بن ّ

 غنية النزوع يف علمي األصول والفروع،تح:إبراهيم البهادري/ط،1مؤسسة اإلمام الصادق/قم1417،هـ.
[حرف السني]

• سبط ابن اجلوزي :أبو املظفر ،يوسف بن قزاوغيل (ت654/هـ).

 مرآة الزمان يف تاريخ األعيان  /ط ،1مطبعة جملس دائرة املعارف العثامن ّية /حيدر آباد الدكن،1370هـ.
يِ
حممد بن أمحد (ت490/هـ).
• السرَّ ْ َخس :أبو بكرَّ ،

األفغاين/ط ،1دار الكتب العلم ّية /بريوت1414 ،هـ.
 أصول الفقه ،تح :أبو الوفاءّ
• ابن سعيد احلليِّ ّ  :حييى بن سعيد (ت690/هـ).

اإلسالمي  /قم1405 ،هـ.
 اجلامع للرشائع /ط ،1مؤسسة النرشّ

 -نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر ،تح :أمحد احلسيني ،ونور الدين.

الواعظي  /ط ،1منشورات الريض  /قم1386 ،هـ.
ّ

الديلمي :محزة بن عبد العزيز (ت448/هـ).
• سلاَّ ر
ّ

البستاين  /ط ،1أوفست احلرمني /قم1400 ،هـ.
اإلمامي ،تح :د .حممود
 املراسم العلو ّية يف الفقهّ
ّ
• سيبويه :أبو برش ،عمرو بن عثامن (ت  180 /هـ).

حممد هارون  /ط ،1املطبعة األمري ّية  /القاهرة 1966 ،م.
 -كتاب سيبويه ،تح :عبد السالم َّ

األندليس (ت  458 /هـ).
عيل بن إسامعيل
ّ
• ابن سيدة :أبو احلسنّ ،
 -املخصص يف اللغة  /ط ،1دار الفكر /بريوت 1321 ،هـ.

السيوري :مجال الدين ،املقداد بن عبد اهلل (ت826/هـ).
•
ّ

حممد القايض  /ط ،1دار اهلدى ،منشورات :املجمع العاملي
 -كنز العرفان يف فقه القرآن ،تحَّ :
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للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية  /قم1419 ،هـ.

السيوطي :جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر (ت911/هـ).
•
ّ

حممد أبو الفضل إبراهيم  /ط ،1مطبعة عيسى البايب
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،تحَّ :احلل ّبي ورشكاؤه  /القاهرة1384 ،هـ.

[حرف الشني]

املالكي (ت790/هـ).
الشاطبي :أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى
•
ّ
ّ

 املوافقات يف أصول الرشيعة/ط ،1دار إحياء الرتاث العريب/بريوت1422،هـ.عيل (ت588/هـ).
• ابن شهر آشوب :أبو جعفرَّ ،
حممد بن ّ

 متشابه القرآن واملختلف فيه ،تح :حامد املؤمن  /ط ،1مؤسسة العارف للمطبوعات ،منشورات:مجعية منتدى النرش يف النجف األرشف  /بريوت1429 ،هـ.
العاميل (ت  786 /هـ).
حممد بن مك ّّي
• الشهيد َّ
األولَّ :
ّ

 ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ،تح :مؤسسة آ ل البيت إلحياء الرتاث  /ط ،1مطبعةستارة ،منشورات :مؤسسة آ ل البيت إلحياء الرتاث  /قم1419 ،هـ.
 القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعرب ّية ،تح :د .عبد اهلادي احلكيم  /منشورات مكتبةاملفيد ،د .ط  /قم ،د .ت.
العاميل (ت966/هـ).
عيل
ّ
• الشهيد الثاين :زين الدين بن ّ

 -الدراية  /ط ،1مطبعة النعامن  /النجف األرشف1379 ،هـ.

• ابن الشهيد الثاين :أبو منصور ،احلسن بن زين الدين (ت1011/هـ).

عيل البقال/ط ،مطبعة اآلداب/النجف
 معامل الدين ومالذ املجتهدين ،تح :عبد احلسني َّحممد ّ
األرشف1391،هـ.
 منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان/ط ،مطبعة جاويد /قم ،د .ت.[حرف الصاد]

القم ّي (ت381/هـ).
عيل بن بابويه ّ
• الصدوق :أبو جعفرَّ ،
حممد بن ّ

األعلمي للمطبوعات /بريوت،
األعلمي /ط ،1مؤسسة
 عيون أخبار الرضا ،تح :حسنيّ
ّ
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1404هـ.

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني/
تح:عيل أكرب غفاري/ط،2مؤسسة النرش
 من ال حيرضه الفقيه،ّ
ّ
قم1404 ،هـ.
[حرف الطاء]

عيل ،الفضل بن احلسن (ت548/هـ).
•
الطربيس :أبو ّ
ّ

يب /
 جممع البيان يف تفسري القرآن ،تح :هاشم الرسو ّيل املحاليت  /ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّبريوت1986 ،م.

اخلفاجي (ت1085/هـ).
حممد
•
ّ
الطرحيي :فخر الدين بن َّ
ّ
 -جممع البحرين  /ط ،1مؤسسة البعثة  /قم1414 ،هـ.

عيل بن طباطبا.
• ابن
الطقطقيَّ :
ّ
حممد بن ّ

عيل صبيح وأوالده /
ّ
الفخري يف اآلداب السلطان ّية والدول اإلسالم ّية  /ط ،1مطبعة َّ
حممد ّ
القاهرة1962 ،م.

حممد بن احلسن (ت460 /هـ).
•
الطويس :أبو جعفرَّ ،
ّ

املبيدي ،وأبو
حممد تقي فاضل
ّ
 اختيار معرفة الرجال أليب عمرو الكيش (رجال ال َكشيِّ ) ،تحَّ :اإلسالمي/
الفضل موسويان  /ط ،1مؤسسة الطباعة والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
قم2003 ،م.
 -االستبصار فيام أختلف من األخبار /ط ،3دار الكتب العلم َّية  /طهران1390،هـ

 -هتذيب األحكام  /ط ،3دار الكتب العلم َّية  /طهران1390 ،هـ.

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني /
اخلراساين  /ط ،1مؤسسة النرش
عيل
ّ
ّ
 اخلالف يف الفقه ،تحّ :قم1407 ،هـ.
حممد صادق بحر العلوم  /ط ،1املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف،
 رجالالطويس ،تحَّ :
ّ
1381هـ.
القم ّي  /ط ،1مطبعة ستارة /قم1417 ،هـ.
حممد رضا
ّ
األنصاري ّ
 -العدَّ ة يف أصول الفقه ،تحَّ :

 -فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني ،تح :عبد العزيز.
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الطباطبائي/ط ،1مكتبة املح ِّقق احلليِّ ّ /قم1420،هـ.
ّ

اجلعفري  /ط ،1دار الكتب اإلسالم ّية /طهران،
عيل أكرب غفاري ،وهبراد
ّ
 كتاب الغيبة ،تحّ :1423هـ.
الكشفي/ط ،3املكتبة الرضو ّية  /طهران1387 ،هـ.
تقي
ّ
حممد ّ
 -املبسوط يف فقه اإلمام َّية ،تحَّ :

 النهاية  /ط ،1دار الكتاب العريب  /بريوت1390 ،هـ.[حرف العني]

عيل (ت1104/هـ).
•
العاميل (احلر)َّ :
حممد بن احلسن بن ّ
ّ

 -وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة  /ط ،1عني الدولة  /قم1324 ،هـ.

اإلسالمي /بريوت1983،م.
احلسيني/ط ،1دار الكتاب
 أمل اآلمل ،تح :أمحدّ
ّ

احلق (ت739/هـ).
احلق
البغدادي :صفي الدين ،عبد املؤمن بن عبد ِّ
• ابن عبد ِّ
ّ

والبقاع،تح:عيل البجاوي/ط،1دار إحياء الكتب
 مراصد اإلطالع عىل أسامء األمكنةّ
العرب ّية/بريوت1955 ،م.

اهلجري).
البحراين :حييى بن حسني (من أعالم القرن العارش
• ابن عشرية
ّ
ّ

عسكري زاده  /ط،1
 هبجة اخلاطر ونزهة الناظر يف الفروق اللغو ّية واالصطالح ّية ،تح :أمري رضاّ
جممع البحوث اإلسالم ّية  /مشهد1426 ،هـ.

اإلصبهاين (ت597/هـ).
• العامد
ّ

 خريدة القرص وجريدة العرص ،تح :د .شكري فيصل  /ط ،1املطبعة اهلاشم ّية /دمشق1375 ،هـ.[حرف الغني]

حممد (ت505/هـ).
حممد بن َّ
• الغزايل :أبو حامدَّ ،

 املستصفى يف علم األصول  /دار الكتب العلم ّية ،د .ط  /بريوت1417 ،هـ.[حرف الفاء]

اليوسفي (ت690/هـ).
عيل ،احلسن بن أيب طالب
ّ
• الفاضل اآليب :أبو ّ

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني/
 كشف الرموز يف رشح املخترص النافع /ط  ،1مؤسسة النرشّ
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قم1408 ،هـ.

حممد بن احلسن  -ابن العلاّ مة احلليِّ ّ ( -ت771/هـ).
• فخر املح ِّققني :أبو طالبَّ ،

عيل
املوسوي
 إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد ،تح :حسني جالل الدينّ
الكرماينّ ،
ّ
الربوجردي  /ط / 1قم1430 ،هـ.
االشتهاردي ،وعبد الرحيم
ّ

الشيباين (ت723/هـ).
• ابن الفوطي :عبد الرزاق ،تاج الدين ،أمحد
ّ

 تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،تح :د .مصطفى جواد  /ط ،1املطبعة اهلاشمية /دمشق1963 ،م.

• الفراهيدي :اخلليل بن أمحد (ت175/هـ).

 كتاب العني (مرت ًبا عىل حروف املعجم) ،تح :د .عبد احلميد هنداوي /ط ،1دار الكتب العلم َّية/بريوت1424 ،هـ.

حممد بن يعقوب (ت817/هـ).
• الفريوز
ّ
آباديَّ :

يب /بريوت،
حممد عبد الرمحن املرعشيل  /ط ،2دار إحياء الرتاث العر ّ
 القاموس املحيط ،تحَّ :1424هـ.

:حممد حمسن بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود (ت1091/هـ).
• الفيض
الكاشاين َّ
ّ
 -الوايف  /طبعة حجر ّية  /قم1324 ،هـ.

حممد (ت770/هـ).
•
الفيومي :أمحد بن َّ
ّ

 املصباح املنري ،تح :عزت زينهم عبد الواحد/ط ،1مكتبة اإليامن /املنصورة ،د .ت.[حرف القاف]

الدمشقي (ت851/هـ).
حممد بن عمر
ّ
• ابن قايض ٌش ْه َبة :أبو بكر ،أمحد بن َّ

العلمي للدراسات العرب ّية بدمشق /
 تاريخ ابن قايض ُش ْه َبة ،تح :عدنان درويش  /ط ،1املعهدّ
دمشق1977 ،م.

• ابن قيم اجلوز ّية (ت791/هـ).

رب العاملني  /مطبعة السعادة ،د .ط  /القاهرة1948 ،م.
 -أعالم املوقعني عن ّ
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[حرف الكاف]

• الك ََر ِكي :احلسني بن شهاب الدين (ت1067/هـ).

األئمة األطهار ،تح :رؤوف مجال الدين  /ط ،1منشورات االحتجاج/
 هداية األبرار إىل طريقّ
قم1423 ،هـ.

حممد بن يعقوب (ت329/هـ).
•
الكليني :أبو جعفرَّ ،
ّ

عيل اكرب غفاري  /ط ،3دار الكتب اإلسالم ّية  /قم1988 ،م.
 الكايف ،تحّ :حممد باقر (ت1110/هـ).
• املجليسَّ :

[حرف امليم]

األئمة األطهار/ط،3مؤسسة الوفاء/بريوت1403 ،هـ.
 -بحار األنوار اجلامعة لدرر ّ

املوسوي (ت436/هـ).
عيل بن احلسني
ّ
• املرتىض (الرشيف) :أبو القاسمّ ،
 -االنتصار  /ط ،1املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف1391 ،هـ.

احلسيني  /ط ،1دار القرآن الكريم  /قم1405 ،هـ.
 رسائل الرشيف املرتىض ،تح :أمحدّ

الكعبي  /ط ،1مؤسسة البالغ ،بريوت1422 ،هـ.
 مسائل املرتىض ،تح :د .وفقان خضريّ

حممد بن النعامن (ت1413/هـ).
• املفيد :أبو عبد اهللَّ ،

 اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،تح ونرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  /ط،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  /قم1412 ،هـ.

حممد احلسون/ط ،1سلسلة مؤ ّلفات الشيخ
 اإلعالم فيام اتفقت عليه اإلمام َّية من األحكام،تحَّ :املفيد/قم،د.ت.

الزنجاين  /ط ،2مطبعة رضائي  /تربيز،
 أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات ،تح :فضل اهللّ
1371هـ.

اإلسالمي /قم1410 ،هـ.
اإلسالمي  /ط ،2مؤسسة النرش
 املقنعة يف الفقه ،تح :مؤسسة النرشّ
ّ

النجفي  /قم،
املرعيش
 النارص ّيات (ضمن اجلوامع الفقه َّية)  /ط ،1مكتبة آية اهلل العظمىّ
ّ
1401هـ.

حممد بن مكرم (ت711/هـ).
• ابن منظورَّ :
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يب  /بريوت1403 ،هـ.
 لسان العرب  /ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ[حرف النون]

عيل (ت450/هـ).
• النجايش :أبو العباس ،أمحد بن ّ

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني /قم2003 ،م.
 الرجال /ط ،5مؤسسة النرشّ
[حرف اهلاء]

العسكري :احلسن بن عبد اهلل (ت395/هـ).
• أبو هالل
ّ

حممد باسل عيون السود  /ط ،1دار الكتب العلم َّية  /بريوت2009 ،هـ.
 الفروق اللغو ّية ،تحَّ :[حرف الياء]

البغدادي(ت626 /هـ)
احلموي:أبو عبد اهلل ،شهاب الدين بن عبد اهلل
• ياقوت
ّ
ّ
يب ،د .ط  /بريوت1979 ،م.
 -معجم البلدان  /دار إحياء الرتاث العر ّ

 معجم األدباء ،تصحيح :مرجليوث  /ط / 1مرص1923 ،م.ثال ًثا :املراجع [احلديثة]
[حرف األلف]

عيل النجار.
• إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن الزيات ،حامد عبد القادرَّ ،
وحممد ّ

يب /بريوت1400 ،هـ.
 املعجم الوسيط  /ط  ،2دار إحياء الرتاث العر ّ• أمحد احلَ َملاَ وي (ت1351/هـ).

 -شذا العرف يف فن الرصف  /ط  ،1مؤسسة البالغ  /بريوت1411 ،هـ.

• أمحد كاظم سد خان البهاد ّيل (الشيخ).

يب  /بريوت1423 ،هـ.
• مفتاح الوصول إىل علم األصول  /ط ،1دار املؤرخ العر ّ
الطهراين (ت1389/هـ).
حممد وحسن
• أغا بزركَّ ،
ّ

عيل تقي منزوي /ط ،1دار
 طبقات أعالم الشيعة (الثقات العيون يف سادس القرون) ،تحّ :يب  /بريوت1972 ،م.
الكتاب العر ّ
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حممد البناء.
• أمحد بن َّ

 -إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرش.

• بالسم عزيز شبيب (الدكتور)

[حرف الباء]

إنموذجا /ط ،1العتبة
 اجلهد األصو ّيل عند العلاّ مة احلليِّ ّ ؛ دراسة تطبيق ّية يف الفقه مباين املختلفً
العلو ّية املقدّ سة  /النجف األرشف1432 ،هـ.

• ثامر كاظم عبد اخلفاجي.

[حرف الثاء]

اهلجري  /ط ،1مطبعة ستارة /قم 2007 ،م.
 من مشاهري أعالم احل ّلة الفيحاء إىل القرن العارشّ

السبحاين (الشيخ).
• جعفر
ّ

[حرف اجليم]

 -كل ّيات يف علم الرجال /ط ،3مؤسسة اإلمام الصادق /قم1390،هـ.

 املقدّ مة عىل اجلامع للرشائع يف تاريخ الفقه واحلديث/ط ،1مؤسسة اإلمام الصادق/قم،1390هـ.

 موسوعة طبقات الفقهاء/ط ،1مؤسسة اإلمام الصادق/قم1418،هـ.• جواد أمحد البهاديل (الدكتور).

 الثابت واملتغري يف الرشيعة اإلسالم ّية/ط ،1مطبعة جممع أهل البيت /النجف األرشف،1430هـ.

• جولد زهير (ت1921/م)

 -دائرة املعارف اإلسالم ّية  /طبعة مصورة  /طهران ،د .ت.

• حازم سليامن مرزة احلليِّ ّ (الدكتور).

[حرف احلاء]

املختصة /قم1432،هـ.
يب /ط ،1املكتبة التارخي ّية
 احل ّلة وأثرهاّ
العلمي واألد ّ
ّ
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الرباقي (ت1332/هـ).
• حسني بن أمحد النجفي
ّ

 -تاريخ الكوفة  /ط ،3املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف 1388 ،هـ.

• حسن اخلرسان :الس ّيد (ت1405/هـ).

 -رشح مشيخة االستبصار  /ط ،1النجف األرشف  /د .ت.

 -رشح مشيخة التهذيب  /ط ،1النجف األرشف  /د .ت.

 -رشح مشيخة الفقيه  /ط ،1النجف األرشف  /د .ت.

• حسن الربيعي (الشيخ).

اإلسالمي/ط ،1مطبعة الرشوق/النجف األرشف1429 ،هـ.
 علم أصول الفقهّ

• حسن عيسى احلكيم (الدكتور)

حممد بن احلسن (460–385هـ)/ط ،1مطبعة اآلداب  /النجف
 الشيخالطويس أبو جعفر َّ
ّ
األرشف1975 ،م.

املعريف /ط  ،1املكتبة احليدر ّية /قم1431 ،هـ.
 مدرسة احل ّلة العلم ّية ،ودورها يف حركة التأصيلّ
 -مذاهب اإلسالم ّيني يف علوم احلديث/ط،1مطبعة البينّة/النجف األرشف2004،هـ

املفصل يف تاريخ النجف األرشف  /ط ،1مطبعة رشيعت  /قم1428 ،هـ.
ّ -

الغري
 النجف األرشف واحل ّلة الفيحاء ،صالت علم ّية وثقاف ّية عرب عصور التاريخ  /ط ،1مطبعةّ
احلديثة  /النجف األرشف2006 ،م.

• حسن فضل اهلل (الدكتور).

 -املدرسة يف اإلسالم :نشأهتا ،اجتاهاهتا ووظائفها  /ط  ،1دار اهلادي  /بريوت1430 ،هـ.

املشكيني (ت1358/هـ).
• أبو احلسن
ّ

األعلمي للمطبوعات /بريوت،
األعرجي /ط ،1مؤسسة
 وجيزة يف علم الرجال ،تح :زهريّ
ّ
1991م.

العاميل (الشيخ).
• حسن مك ّّي
ّ

 بداية املعرفة :منهج ّية حديثة يف علم الكالم  /ط ،1مؤسسة بقية اهلل /النجف األرشف،1423هـ.
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الكاظمي (ت1354/هـ).
• حسن هادي الصدر
ّ

 تأسيس الشيعة لعلوم الرشيعة  /ط ،1رشكة النرش والطباعة العراق ّية املحدودة /بغداد1370 ،هـ. -الشيعة وفنون اإلسالم /ط ،4مطبوعات النجاح  /القاهرة1976 ،هـ.

الربوجردي.
• حسني
ّ

 -نخبة املقال ،تح :شهاب الدين النجفي املرعيش  /ط ،1مؤسسة حق بني  /قم ،د.ت.

عيل (الدكتور).
• حسني سامي شري ّ

 -القواعد املنهج ّية لنقد متن احلديث/ط  ،1دار الضياء/النجف األرشف1428 ،هـ.

الطباطبائي (الدكتور).
املدريس
• حسني
ّ
ّ

حممد سليامن/
 تطور املباين الفكر ّية للتشيع يف القرون الثالثة َّاألوىل ،تر :د .فخري مشكور ،تحَّ :
ط ،1مطبعة رشيعت  /قم1423 ،هـ.
النوري (ت1320/هـ).
• حسني
ّ

 خامتة مستدرك الوسائل ،تح :مؤسسة آل البيت إلحياء ال�تراث  /ط ،1مؤسسة آلالبيت / قم 1415 ،هـ.
 مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل /ط ،1مؤسسة آل البيت إلحياء ال�تراث /قم،1407هـ.

• حيدر حب اهلل (الشيخ).

التكون والصريورة /ط ،1مؤسسة االنتشار العريب/
الشيعي،
اإلمامي
السنّة يف الفكر
ّ
ّ
ّ
 نظرية ُبريوت2006 ،م.

• خري الدين الزركيل (ت1410/هـ).

[حرف اخلاء]

 األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني /ط ،3داريب /بريوت1400 ،هـ.
الكتاب العر ّ

حممد جواد حبيب.
• رجاء َّ

[حرف الراء]
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 -املح ِّقق احلليِّ ّ وآراؤه الفقه َّية  /ط  ،1دار السالم  /بريوت 1432 ،هـ.

• رشدي عليان (الدكتور).

 -العقل عند الشيعة اإلمام َّية  /ط ،1دار السالم  /بغداد1973 ،م.

املختاري (الشيخ).
• رضا
ّ

اإلسالمي /قم1426 ،هـ.
األول؛حياته وآثاره /ط ،1مطبعة مكتب اإلعالم
 الشهيد َّّ

حممد حسني احلداد (الدكتور).
• سعد َّ

[حرف السني]

 -مراقد احل ّلة الفيحاء  /ط ،2دار الضياء للطباعة والتصميم /النجف األرشف1433 ،هـ.

• شوقي ضيف (الدكتور).

[حرف الشني]

 املدارس النحو ّية  /ط  ،5دار املعارف  /القاهرة 1983 ،م.[حرف الصاد]

حممد حسني نصار (الدكتور).
• صاحب َّ

اإلسالمي منشورات مركز
 جهود الشيخ املفيد الفقه َّية ومصادر استنباطه /ط ،1مكتب اإلعالمّ
األبحاث والدراسات اإلسالم ّية (قسم الفقه واحلقوق) /قم1421 ،هـ.

 املقارنة والفقه املقارن؛ من أساسيات التقريب بني املذاهب اإلسالم ّية  /ط ،1دار الضياء،منشورات مؤسسة املرتىض للثقافة واإلرشاد  /النجف األرشف1432 ،هـ.

• صدر الدين فضل اهلل.

 -التمهيد يف أصول الفقه  /دار اهلادي ،د .ط  /بريوت 1422،هـ.

• ع ّباس حسن.

[حرف العني]

 -النحو الوايف  /ط  ،8انتشارات نارص خرسو  /قم 1426 ،هـ.
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حممد رضا القمي (ت1359/هـ).
• ع ّباس بن َّ

 الفوائد الرضو ّية يف أحوال علامء املذهب اجلعفر ّية  /ط ،1مؤسسة املعارف اإلسالم ّية  /قم،1416هـ.

 -الكنى واأللقاب  /ط ،1املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف1376 ،هـ.

األصفهاين.
• عبد اهلل بن عيسى أفندي
ّ

 -رياض العلامء وحياض الفضالء  /ط ،1مطبعة اخليام  /قم1428 ،هـ.

املامقاين (ت1351/هـ).
حممد حسن
• عبد اهلل بن َّ
ّ

 -تنقيح املقال يف أحوال الرجال  /ط ،1املطبعة املرتضو ّية  /النجف األرشف1352 – 1350 ،هـ.

• عبد اجل ّبار ناجي (الدكتور).

 -دراسات يف املدن العربية اإلسالم ّية/ط،1مطبعة جامعة البرصة/البرصة1986 ،م

النجفي (ت1390/هـ).
• عبد احلسني أمحد األميني
ّ

يب /بريوت1387 ،هـ.
والسنّة واألدب /ط ،3دار الكتاب العر ّ
 -الغدير يف الكتاب ُ

• عبد اهلادي الفضيل (الدكتور).

اإلسالمي  /إيران 1424 ،هـ.
اإلسالمي /ط ،2دار الكتاب
 تاريخ الترشيعّ
ّ
 -دروس يف أصول فقه اإلمام َّية  /ط ،4مركز الغدير  /بريوت1433 ،هـ.

 مبادئ أصول الفقه  /ط ،1مطبعة رشيعت  /قم1428 ،هـ.• عبد الوهاب حسن محد (الدكتور).

النحوي يف القرآن الكريم ،دالئل الكالم/ط ،1دار صفاء/عامن1431،هـ
 النظامّ
• عدنان فرحان آل قاسم (الدكتور).

 -االجتهاد عند الشيعة اإلمام َّية ،أدواره وأطواره  /ط  ،1دار السالم  /بريوت1429 ،هـ.

• عفيف عريبي يونس.

السلجوقي/ط ،1العتبة العلو ّية املقدّ سة /النجف
اإلمامي يف العراق خالل العرص
 تطور الفكرّ
ّ
األرشف1433،هـ
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السيستاين :املرجع الديني األعىل.
احلسيني
عيل
ّ
ّ
• ّ

القطيفي؛
 الرافد يف علم األصول ،تقريرات :منري عدنانألستاذه:السيستاين /ط ،1دار
ّ
ّ
يب  /بريوت1414 ،هـ.
املؤرخ العر ّ

اخلاقاين.
عيل
ّ
• ّ

 -شعراء احل ّلة (البابليات)  /ط ،2دار األندلس  /بريوت1383 ،هـ.

اإلسالمي  /إيران 1424 ،هـ.
اإلسالمي /ط ،2دار الكتاب
 تأريخ الترشيعّ
ّ

احة (الدكتور).
عيل غازي ُت َّف َ
عيل ّ
• ّ

اإلسالمي /ط ،1منشورات رشكة منارات لإلنتاج الفنّي والدراسات /القاهرة،
 تاريخ الترشيعّ
2007م.

النجفي.
عيل الفاضل القائينّي
ّ
• ّ

اإلسالمي/قم1418 ،هـ
وتطورا/ط ،2مطبعة مكتب اإلعالم
 علم األصول تارخيًاّ
ً

عيل كاشف الغطاء (الشيخ).
• ّ

 -أدوار علم الفقه  /ط / 1بريوت ،د .ت.

احليدري (الس ّيد).
عيل نقي
ّ
• ّ

 أصول االستنباط :يف أصول الفقه وتارخيه بأسلوب حديث /ط ،6دار الكتب العلم َّية  /طهران،1388هـ .ش.
عيل مهت بناري.
• ّ
 ابن إدريس احل�ِّل�يِّ ّ  ،ودوره يف إثراء احلركة الفقه َّية/ط ،3دار اهلادي للمطبوعات /بريوت،1430هـ.

• عمر رضا كحالة (ت1408/هـ).
 معجم املؤ ّلفني  /ط ،1مطبعة الرتاقي ،دمشق1376 ،هـ.• فؤاد عبد املعطي الصياد (الدكتور).

[حرف الفاء]

يب /القاهرة،
 مؤرخ املغول الكبري؛ رشيد الدين ،فضل اهلل اهلمذاين  /ط ،1دار الكتاب العر ّ1386هـ.
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اخلوئي (ت1413/هـ).
• أبو القاسم
ّ

[حرف القاف]

 -معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة  /ط ،3مدينة العلم آية اهلل العظمى /قم1403 ،هـ.

 رشح العروة الوثقى  /ط ،3دار اهلادي للمطبوعات  /قم1410 ،هـ.• أبو القاسم كرجي (الدكتور).

عيل آذر شب  /ط ،1مؤسسة البعثة  /طهران1402 ،هـ.
 نظرة يف تطور علم األصول ،ترَّ :حممد ّ

• مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش.

[حرف امليم]

األئمة ،منشورات ذوي القربى /قم،
 املعجم املفهرس للقرآن الكريم/ط ،2مطبعة ثامنّ
1422هـ.
• جممع اللغة العرب ّية.

 كتاب يف أصول اللغة /ط ،1جممع اللغة العرب ّية يف القاهرة  /القاهرة1969 ،م. -معجم اللغة العرب ّية املعارص  /ط  ،1دار املعارج  /بريوت1988 ،م.

العاميل (ت1371/هـ).
احلسيني
• حمسن األمني
ّ
ّ

 أعيان الشيعة  /ط ،1مطبعة اإلتقان  /دمشق1365 ،هــ.املوسوي (ت1313/هـ).
اخلوانساري
حممد باقر
ّ
ّ
• َّ

 -روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات /ط ،1إسامعيليان /قم1391،م.

حممد باقر الصدر (ت1400/هـ)( :آية اهلل العظمى).
• َّ

 -املعامل اجلديدة لألصول  /ط ،1دار التعارف للمطبوعات  /بريوت1410 ،هـ.

التسرتي (ت1316/هـ).
تقي
ّ
حممد ّ
• َّ

 -قاموس الرجال  /ط ،1مطبعة رشيعت  /طهران1397 ،هـ.

العراقي (1424هـ).
العلمي
تقي احلكيم :عضو املجمع
ّ
ّ
حممد ّ
• َّ

 -األصول العامة للفقه املقارن  /ط ،4املؤسسة الدولية للدراسات والنرش  /بريوت2001 ،هـ.
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حممد جعفر احلكيم (الس ّيد)
• َّ

 تاريخ وتطور الفقه واألصول يف حوزة النجف األرشف  /ط ،3املؤسسة الدول ّية للدراساتوالنرش  /بريوت1423 ،هـ.
اخلرضي بك (الشيخ)( :ت1927/م).
حممد
ّ
• َّ

 -أصول الفقه  /ط ،6املكتبة التجار ّية الكربى  /مرص 1969 ،م.

اإلسالمي  /ط ،1مؤسسة الكتب الثقاف ّية  /بريوت1429 ،هـ.
 تاريخ الترشيعّ

حممد رضا املظفر :مؤسس كل ّية الفقه (ت1386/هـ).
• َّ

 أصول الفقه  /ط ،11اسامعيليان  /قم1424 ،هـ. -املنطق  /ط ،8دار الغدير /قم1429 ،هـ.

الغراوي (الدكتور).
حممد عبد احلسن
ّ
• َّ

 -مصادر االستنباط بني األصوليني واإلخباريني  /ط ،1دار اهلادي  /بريوت11992 ،م.

حممد فؤاد عبد الباقي.
• َّ

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  /ط ،2مطبعة أمريان ،منشورات ذوي القربى  /قم، 1422هـ.
حممد فاروق نبهان (الدكتور).
• َّ

اإلسالمي  /ط / ،1القاهرة1977 ،م.
 املدخل للترشيعّ

اخلراساين ،املعروف بـاآلخوند (ت1329 /هـ).
حممد كاظم
• َّ
ّ

مهدي شمس الدين  /ط ،1مؤسسة النرش التابعة لوزارة
 درر الفوائد يف احلاشية عىل الفوائد ،تح:ّ
اإلسالمي  /قم1410 ،هـ.
الثقافة واإلرشاد
ّ

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني  /ط 8مؤسسة النرش
 كفاية األصول ،تح :مؤسسة النرشّ
اإلسالمي  /قم1424 ،هـ.
ّ

حممد لبيب النجيحي.
• َّ

 -األسس االجتامع ّية للرتبية  /ط ،7دار النهضة العرب ّية  /بريوت ،د .ت.

الطهراين ،املعروف بأغا بزرك (ت1389/هـ).
حممد حمسن
• َّ
ّ
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 -مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال/ط ،جاب خانة دولتي /قم1378 ،هـ.

حممد حميي الدين عبد احلميد.
• َّ

األنصاري (ت761/هـ)  /ط ،11مطبعة
 سبيل اهلدى بتحقيق رشح قطر الندى ،البن هشامّ

السعاة  /القاهرة1963 ،م.
حممد مصطفى ِش ْلبِي (الدكتور).
• َّ

اإلسالمي ،وقواعد امللك ّية والعقود فيه/ط ،دار النهضة العرب ّية/
 املدخل يف التعريف بالفقهّ
بريوت1388 ،هـ.

حممد مفيد آل ياسني (الدكتور).
• َّ

 -احلياة الفكر ّية يف العراق يف القرن السابع عرش  /ط ،1الدار العرب ّية للطباعة  /بغداد1979 ،م.

 متابعات تارخي ّية حلركة الفكر يف احل ّلة ،منذ تأسيسها وألربعة ق��رون/ط،1دار املثنى /بغداد،1425هـ.

مهدي اآلصفي (الشيخ).
حممد
ّ
• َّ

 -تاريخ فقه أهل البيت/ط ،مطبعة جممع أهل البيت/النجف األرشف1431 ،هـ.

اإلسالمي)  /ط ،1الغدير  /بريوت1417 ،هـ.
(قصة ال َغارة احلضار َّية عىل العامل
 اجلسور الثالثة َّّ
 -املح ِّقق احلليِّ ّ  /ط  ،1املركز العايل للعلوم والثقافة اإلسالم ّية  /قم1430 ،هـ.

مهدي حسن اخلرسان (الس ّيد).
حممد
ّ
• َّ

 إكامل النقص من تفسري منتخب التبيان ،البن إدريس احلليِّ ّ  /ط ،1العتبة العلو ّية املقدسة /النجف األرشف1429 ،هـ.

حممد بن ياسني بن عبد اهلل.
• َّ

 -املقبول يف علم األصول  /ط ،1مكتبة بسام  /املوصل1407 ،هـ.

الشاهرودي.
اهلاشمي
• حممود
ّ
ّ

حممد باقر الصدر) /ط ،4مؤسسة دار معارف الفقه
 بحوث يف علم األصول (تقريرات أستاذهَّ :اإلسالمي  /قم1431 ،هـ.
ّ

الغريفي.
املوسوي
• حمي الدين
ّ
ّ
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 -قواعد احلديث  /ط ،1مطبعة اآلداب  /النجف األرشف1408 ،هـ.

مطه ِري (األستاذ الشهيد).
• مرتىض َّ

عيل اهلاشمي  /ط ،1دار الوالء  /بريوت 1430 ،هـ.
 -الفقه ،تر :حسن ّ

عيل اهلاشمي  /ط  ،1دار الوالء  /بريوت1430 ،هـ.
 -الفلسفة ،ترمجة :حسن ّ

• مصطفى إبراهيم الزملي (الدكتور).

 -أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الرشع ّية/ط ،مطبعة شفيق /بغداد1406،هـ

اخلميني (ت1398/هـ).
• مصطفى
ّ

اخلميني/قم1418 ،هـ.
 حتريرات يف األصول/ط ،1مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمامّ

• مصطفى شاكر (الدكتور).

يب واملؤرخون  /ط ،1دار العلم للماليني  /بريوت1978 ،م.
 -التاريخ العر ّ

العاميل (الدكتور).
• مك ّّي
ّ

 منطلق احلياة الثقافية يف جبل عامل  /ط ،1دار الزهراء  /بريوت1411 ،هـ.ِ
يفي (الس ّيد).
• منري عدنان ال َقط ّ
عيل بور (الشيخ).
•
ّ
مهدي ّ

عيل ظاهر  /ط ،1الوالء  /بريوت1431 ،هـ.
 -تاريخ علم األصول ،ترّ :

املخزومي (الدكتور).
مهدي
•
ّ
ّ

النحوي يف بغداد  /ط ،1مكتبة النهضة  /بغداد1987 ،م.
 الدرسّ

الطهراين (الشيخ).
مهدي اهلادوي
•
ّ
ّ

 -حترير املقال يف كليات علم الرجال/ط 1مطبعة العلاّ مة احلليِّ ّ  /طهران1412 ،هـ.

العزاوي (الدكتور).
• نعمة رحيم
ّ

[حرف النون]

 -قواعد اللغة العرب ّية  /ط  ،5وزارة الرتبية  /بغداد1412 ،هـ.
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• هادي محد كامل الدين (الس ّيد).

[حرف اهلاء]

 -فقهاء احل ّلة  /ط ،1مطبعة املعارف  /بغداد1962 ،م.

حممد سلامن (العلاّ مة).
• هاشم َّ

 -موسوعة اآلراء الفقه َّية  /ط  ،1املؤسسة اإلسالم ّية للبحوث واملعلومات  /بريوت1430 ،هـ.

احلسني.
• هاشم معروف
ّ

للبخاري  /ط ،1مطبعة صور احلديثة  /بريوت1388 ،هـ.
للكليني والصحيح
 دراسات يف الكايفّ
ّ

الكلبايس (ت1356/هـ).
• أبو اهلدى
ّ

القزويني  /ط ،1مؤسسة ويل العرص للدراسات اإلسالم ّية
حممد
ّ
 سامء املقال يف علم الرجال ،تحَّ : /قم1419 ،هـ.

• هناء حسني علوان خوير(الدكتورة).

األول والثاين اهلجر ّيني  /ط ،1العتبة العلو ّية املقدّ سة /
 مدرسة الكوفة احلديث ّية؛ يف القرنيني َّالنجف األرشف1432 ،هـ.
[حرف الياء]

• يوسف كركوش احلليِّ ّ (ت1990/هـ).

 -تاريخ احل ّلة  /ط ،1املكتبة احليدر ّية  /قم1430 ،هـ.

راب ًعا( :الرسائل واألطاريح اجلامع ّية)

• آمال حسني علوان خوير (الدكتورة).

 مدرسة النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه يف القرنيني الثالث عرش والرابع عرشاهلجر ّيني [رسالة ماجستري] /ط ،العتبة العلو ّية املقدّ سة  /النجف األرشف1432،هـ.

• ج ّبار كاظم ا ُمل َّ
ال (الدكتور).

 مناهج البحث األصو ّيل عند املتك ّلمني واألحناف [رسالة ماجستري] ،غري منشورة /مقدّ مة إىلجملس كلية الفقه ،جامعة الكوفة  /لسنة1427 :هـ.
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• حيدر جيجان الزيادي (الدكتور).

 منهج العلاّ مة احلليِّ ّ يف علم الرجال [رسالة ماجستري؛ غري منشورة]  /مقدّ مة إىل كلية الفقه،جامعة الكوفة  /لسنة2006 :م.

• سكينة عزيز ع ّباس الفتيل (الدكتورة).

التطبيقي لتفسري القرآن الكريم عند أهل البيت[ أطروحة دكتوراه؛ غري منشورة] /
 املنهجّ
مقدّ مة إىل كلية الفقه ،جامعة الكوفة  /لسنة2006 :م.

• عدي جواد احلجار (الدكتور).

السيوري وجهوده التفسري ّية يف كنز العرفان [رسالة ماجستري؛ غري منشورة]  /مقدّ مة إىل
 املقدادّ
كلية الفقه ،جامعة الكوفة  /لسنة2006 :م.

حجي (الدكتور) ،عبد الزهرة لفته (األستاذ املساعد) ،أمل كاظم عبد (م .باحث)،
عيل خضري ّ
• ّ
عامرة متكني (مدرس مساعد).
 ملخصات الرسائل اجلامع ّية يف كلية الفقه (2008 -2006هـ)  /ط ،1دار الضياء للطباعةوالتصميم  /النجف الرشف1429 ،هـ.

• مصطفى مجال الدين (ت1996/م)( :الدكتور).

النحوي عند األصوليني [رسالة ماجستري]  /منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار
 البحثّ
الرشيد للنرش ،د .ط  /بغداد1980 ،م.

• مرتىض جواد ا ُملدَ َّوح (الشيخ).

اهلجري [رسالة ماجستري]  /ط ،2ذوي القربى/
اإلمامي؛ من البداية إىل القرن الثامن
 تاريخ الفقهّ
ّ
قم1432 ،هـ.

الكرعاوي (الدكتور).
• هادي حسني هادي
ّ

 ابن إدريس وآراؤه الفقه َّية [رسالة ماجستري] ،غري منشورة  /مقدّ مة إىل جملس كلية العلوماإلسالم ّية ،جامعة بغداد /لسنة1992 :م.
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خامسا( :مقدّ مات الكتب)
ً
• أمحد حسن الباقوري

[حرف احلاء]

 مقدّ مة كتاب (املخترص النافع) للمحقق احلليِّ ّ  ،تح :د .عبد املحسن عبد اهلل السرَّ َ اوي /ط،1مؤسسة البالغ  /بريوت1429 ،هـ.

الربوجردي.
االشتهاردي ،وعبد الرحيم
عيل
• حسني جالل الدين
ّ
ّ
ّ
املوسويّ ،
 -مقدّ مة كتاب (إيضاح الفوائد) لفخر املح ِّققني  /ط / 1قم1430 ،هـ.

عيل البقال.
• عبد احلسني َّ
حممد ّ

[حرف العني]

 -مقدّ مة كتاب (مبادئ الوصول) للعلاّ مة احلليِّ ّ  /ط ،2دار األضواء  /بريوت1406 ،هـ.

• عبد املحسن عبد اهلل السرَّ َ اوي (الدكتور).

 مقدّ مة كتاب (املخترص النافع) للمح ّقق احلليِّ ّ  ،تح :د .عبد املحسن عبد اهلل السرَّ َ اوي /ط،1مؤسسة البالغ  /بريوت1429 ،هـ.

• عبد اهلادي احلكيم (الدكتور).

األول ،تح :د .عبد اهلادي احلكيم  /منشورات مكتبة
 مقدّ مة كتاب (القواعد والفوائد) للشهيد َّاملفيد  /قم ،د .ت.

اإلسالمي.
• مؤسسة النرش
ّ

[حرف امليم]

اإلسالمي التابعة جلامعة
 مقدّ مة كتاب (خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة) ،تح :مؤسسة النرشّ
اإلسالمي  /قم1417 ،هـ.
املدرسني بقم املرشفة  /ط ،3مؤسسة النرش
ّ

القم ّي (السكرتري العام جلامعة التقريب).
تقي ّ
حممد ّ
• َّ

 مقدّ مة كتاب(املخترص) للمح ّقق احلليِّ ّ  ،تح :د.عبد املحسن السرَّ َ اوي  /ط ،1مؤسسة البالغ /بريوت1429 ،هـ.
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حممد صادق بحر العلوم (الس ّيد).
• َّ

 -مقدّ مة كتاب (رجال العلاّ مة احلليِّ ّ )  /ط ،2املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف1381 ،هـ.

عيل الذاكر الشريازي.
• َّ
حممد ّ

يب  /بريوت1432 ،هـ.
 -مقدّ مة كتاب (املعترب) للمح ّقق احلليِّ ّ  /ط ،1مؤسسة التاريخ العر ّ

حممد القايض (الشيخ).
• َّ

السيوري  /ط ،1دار اهلدى ،منشورات:
 مقدّ مة كتاب (كنز العرفان يف فقه القرآن) للمقدادّ
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية  /قم1419 ،هـ.

مهدي اخلرسان (الس ّيد).
حممد
ّ
• َّ

 -مقدّ مة كتاب (األلفني) للعلاّ مة احلليِّ ّ  /ط ،1املطبعة احليدر ّية  /النجف األرشف1963 ،م.

اخلراساين :األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب
حممد واعظ زاده
• َّ
ّ

للسيوري  /ط ،1دار اهلدى ،منشورات:
 جولة يف آيات األحكام  /مقدّ مة كتاب (كنز العرفان)ّ
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية  /قم1419 ،هـ.

• حممود البستاين (الدكتور).

 -مقدّ مة كتاب (منتهى املطلب) للعلاّ مة احلليِّ ّ  /ط ،3جممع البحوث اإلسالم ّية /مشهد1429 ،هـ.

• نارص مكارم الشريازي.

[حرف النون]

يب/بريوت1432،هـ.
 -مقدّ مة كتاب(املعترب) للمح ّقق احلليِّ ّ /ط،1مؤسسة التاريخ العر ّ

سادسا( :البحوث واملجالت)
ً
العميدي (الدكتور).
• ثامر هاشم
ّ

[حرف الثاء]

األول(بحث)/منشور يف جملة :فقه أهل البيت /العدد /)3( :لسنة1418 :هـ.
 -الصدوق َّ

 الصدوق الثاين :القسم الثاين (بحث)  /منشور يف جملة :فقه أهل البيت /العدد/ )7( :لسنة1418:هـ.
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• ج ّبار كاظم ا ُمل َّ
ال (الدكتور).

[حرف اجليم]

التدبر والتفكر :منهج الستنباط احلكم غري املرصح به (بحث)  /منشور يف :جم ّلة كلية الرتبية
ّ
األساس ّية للعلوم الرتبو ّية واإلنسان ّية ،جامعة بابل  /العدد ،1 :لسنة2009 :هـ.

• حسن عيسى احلكيم (الدكتور).

[حرف احلاء]

 أرسة آل طاووس العلم َّية (بحث)  /منشور يف :جملة الكل ّية اإلسالم ّية اجلامعة /العدد ،1 :لسنة:1427هـ.

• حيدر حب اهلل (الشيخ).

اإلمامي (بحث)  /منشور يف :جم ّلة فقه أهل
 العلاّ مة احلليِّ ّ وبذور تكون مدرسة السند يف الفكرّ
البيت / العدد ،39 :لسنة 1426 :هـ.

• خليل الكريواين (الشيخ).

[حرف اخلاء]

 دراسة منهاجية لكتاب :غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع (بحث)  /منشور يف جملة :فقهأهل البيت / العدد ،57 :لسنة1431 :هـ
اخلزرجي (الشيخ).
• صفاء
ّ

[حرف الصاد]

العامين (بحث)  /منشور يف جم ّلة :فقه أهل البيت/ 
 الفقيه األقدم ،احلسن بن أيب عقيلّ
العدد / )8( :لسنة1418 :هـ.

اجلراخ (الدكتور).
• ع ّباس هاين َّ

[حرف العني]

عيل بن نام؛ حياته وما تبقى من شعره (بحث)  /منشور يف جملة :أوراق فرات ّية ،تصدر عن
عيل بن ّ
 ّدار الفرات للثقافة واإلعالم  /العدد ،3 :لسنة1433 :هـ.
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• عبد األمري كاظم زاهد (الدكتور)

الطويس يف كتابه اخلالف يف الفقه (بحث)  /منشور يف :جم ّلة فقه
 منهج الشيخّ

أهل البيت / العدد ،37 :لسنة1423 :هـ.

السيوري يف كنز العرفان (بحث)  /منشور يف :جم ّلة فقه أهل البيت / العدد:
 منهج املقدادّ
 ،36لسنة1425 :هـ.
• عبد الوهاب حسن محد (الدكتور).
ِ
النحوي يف القرآن الكريم ،دالئل
(ح َّل) يف العرب ّية (بحث)  /منشور ضمن كتاب :النظام
ّ
 داللة َالكالم  /ط ،1دار صفاء  /عامن 1431 ،هـ.
عيل البكاء (الس ّيد).
• عدنان ّ

وحجيته (بحث)  /منشور يف جم ّلة :كلية الفقه  /العدد ،)2( :لسنة1403 :هـ.
 خرب الواحد؛ حقيقتهّ

حجي (الدكتور).
عيل خضري ّ
• ّ

األول
 العملية التعليم ّية يف مدرسة النجف األرشف (بحث)  /منشور ضمن وقائع املؤمترالعلمي َّ
ّ
لكلية الفقه 3006 /هـ.

• مصطفى مجال الدين (الدكتور).

[حرف امليم]

 رأي يف أصول النحو وتأثره بأصول الفقه (بحث)  /منشور يف جم ّلة :كلية الفقه يف النجف األرشف /العدد ،1 :لسنة 1979م.

• منذر احلكيم (الس ّيد).

 مراحل تطور االجتهاد (بحث)  /منشور يف جم ّلة :فقه أهل البيت تصدر عن دائرة معارفاإلسالمي  /العدد ،16 -13 :لسنة 1420هـ.
الفقه
ّ

سادسا( :املحارضات اجلامع ّية)
ً

• عبد األمري كاظم زاهد (الدكتور)

 مسالك االستنباط عند فقهاء املذاهب اإلسالم ّية؛ دراسة حتليلية مقارنة  /حمارضات ألقيت عىلالدرايس2011/2010 :م.
طلبة الدكتوراه ،كلية الفقه ،جامعة الكوفة  /للعام
ّ

فهر�س املحتويات
اإلهداء

5
7

كلمة املركز

9

شكر وتقدير

11

مقدّ مة

التمهيد :ملحة موجزة عن مدينة احل ّلة

31

املحور الثاين :النهضة العمران ّية والعلم ّية

42

املحور(األول) :مفهوم احل ّلة (لغو ًّيا)
َّ

31

األول :مدرسة احل ّلة الفقه َّية أدوارها وأركاهنا
الفصل َّ

53

اإلسالمي
املبحث الثاين :املدارس الفقه َّية يف الفكر
ّ

81

األول :مفهوم املدرسة الفقه َّية
املبحث َّ

املبحث الثالث :أدوار مدرسة احل ّلة الفقه َّية
املبحث الرابع :أركان مدرسة احل ّلة الفقه َّية

57
93

129

الفصل الثاين :مظاهر التأصيل والتجديد يف جمال الفقه

139

املبحث الثاين :ميادين نشاط الفقه االجتهادي

165

األول تبويب البحوث الفقه َّية
املبحث َّ

143

الفصل الثالث :مظاهر التأصيل والتجديد يف جمال أصول الفقه

195

املبحث الثاين :النظريات األصولية لـخرب الواحد

215

األول :حل إشكالية مفهوم االجتهاد
املبحث َّ

املبحث الثالث :دور العقل يف االستنباط
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199
229

اإلمامي
الفصل الرابع :التأصيل والتجديد للحركة النقدية يف الفقه
ّ

251

املبحث الثاين :مرحلة تأصيل احلركة النقدية

263

األول :مرحلة تكوين احلركة النقدية
املبحث َّ
املبحث الثالث :مرحلة جتديد احلركة النقدية

255
287

الفصل اخلامس :مظاهر التأصيل والتجديد يف احلديث والرجال

297

املبحث الثاين :التقسيم الرباعي حلديث اآلحاد

313

اخلامتة ونتائج البحث

339

األول :علم الرجال بشكله النقدي
املبحث َّ

املبحث الثالث :نظرية السند يف قبول اخلرب

301
321
352

الفهارس الفنية

355

فهرس اآليات

357

فهرس األحاديث

فهرس املعصومني

359

فهرس األماكن والبلدان

369

361

فهرس األعالم

فهرس البيوتات والقبائل والفرق

371

فهرس المصادر والمراجع

379

فهرس المؤ َّلفات

373
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فهرس املحتويات

410

من�شورا ُتنا
تراث ِ
ف مرك ُز ِ
احل ّلة التابع لقس��م املعارف اإلس�لام ّية واإلنس��ان ّية يف العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
ترش َ
ّ
بتحقيق ومراجعة الكتب اآلتية:
1 .1معاين أفعال الصالة وأقواهلا.

تأليف :الشيخ أمحد ابن فهد ِ
احلليّ ّ (ت  841هـ).
حتقيق وتعليق وضبط :مركز تراث ِ
احل ّلة.

2 .2خمترص املراسم العلو ّية.
ِ
الـه َذ ّيل (ت676هـ).
تأليف :املح ّقق احلليّ ّ  ،جعفر بن احلسن ُ
حتقيق :أمحد عيل جميد ِ
احلليّ ّ .
ّ
ِ
راجعه وأخرجه :مرك ُز تراث احل ّلة.

و�سي�صد ُر قري ًبا:

املصورة.
3 .3موسوعة تراث احل َّلة
َّ

إعداد :وحدة اإلعالم .مركز تراث احل َّلة.
ِ
ِ
القمة.
4 .4مدرسة احل ّلة وتراجم علامئها ،من النشوء إىل ّ
احلسيني.
تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت
ّ
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

العلمة ِ
اّ
احلليّ ّ (726هـ) وابن داود (بعد 741هـ) يف علم الرجال.
5 .5املنهج
التارخيي يف كتابيَ
ّ
تأليف :الدكتور سامي محود احلاج جاسم.
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

411

حل ّلة:
ومن الأعمال قيد التحقيق ،مبراجعة و�ضبط مركز تراث ا ِ
6 .6كشف اخلفا يف رشح الشفا.

املطهر ،اّ
العلمة احلليّ ّ (ت 726هـ).
تأليف :احلسن بن يوسف ابن َّ

حتقيق :الشيخ جميد هادي زاده.

7 .7حاشية إرشاد األذهان.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
الربوجردي.
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ

8 .8موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.

حممد القايش احلليّ ّ (ت 755هـ).
عيل بن ّ
تأليف :الشيخ نصري الدين ّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

9 .9حتصيل النجاة يف أصول الدين.
ِ
املطهر احلليِّ ّ (ت 771هـ).
حممد بن احلسن بن يوسف ابن َّ
تأليف :فخر املح ّققني ّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1010التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ خرض بن حممد احلبلرودي ِ
احلليِّ ّ (ت850هـ).
ّ
ّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1111منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :الدكتور محيد عطائي نظري.

1212املوسوعة الرجال ّية اّ
للعلمة احلليّ ّ (ت 726هـ).

وتشتمل :حتقيق كتاب (خالصة األق��وال) ،مع إضافة حوايش ٍّ
كل ِمن :الشهيد الثاين،
والشيخ صاحب املعامل ،والشيخ البهائي ،وحتقيق كتاب (إيضاح االشتباه) ،وتأليف كتاب
بعنوان( :املباين الرجال ّية اّ
للعلمة احلليّ ّ ) يف كتبه األخرى.
حممد باقر ملكيان.
حتقيق :الشيخ ّ

1313هنج املسرتشدين.

تأليف :اّ
املطهر احلليّ ّ (ت 726هـ).
العلمة احلليّ ّ احلسن بن يوسف ابن َّ

حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

412

ال�سرية الذاتية للم�ؤلف
"• ج ّبار كاظم شنبارة اَّ
ألن والدي رمحه اهلل كان ُيعرف
املل،
والـم اَّل :لقب ُعرفت به أرسيت؛ ََّ
ُ
بـ(مل كاظم)؛ أل َّنَه تع َّلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وجتويده عىل وفق الطريقة اَّ
اَّ
امللئ ّية القديمة،
فنبغ من بني أقرانه ،وهو لقب أعتز به أ ّيام اعتزاز.
• مواليد بابل 1967م قرية العويديني – إحدى عشائر اجلبور – التابعة لناحية الشوميل.

• درس االبتدائ ّية يف مدرسة اجلواد ّية واملتوسطة يف ملحق اجلواد ّية ،ومتوسطة اخلليج العريب
اليوم ،التابعتني لناحية الشوميل.
• درس الثانوية يف ثانوية القاسم املختلطة/إعدادية القاسم للبنني اليوم ،يف قضاء القاسم.

اً
حاصل
وخترج فيها 1990/1989م
• التحق بكلية الفقه/جامعة الكوفة 19190/1986مّ ،
عىل شهادة البكالوريوس يف الرشيعة والعلوم اإلسالم ّية بتقدير (جيد جدً ا).

• شارك يف مؤمترات طلبة جامعات وفاز الثاين عىل العراق عام 1988/1987م بالبحث
الزبيدي،
املوسوم (ظواهر ّية نحو ّية يف معلقة امرئ القيس) بأرشاف األستاذ الدكتور سعيد جاسم
ّ
ويف املرحلة الثالثة عام 1989 /1988م شارك بالبحث املوسوم (اجلمل اخلرب ّية الكاشفة عن احلكم
التكليفي) بإرشاف األستاذ الدكتور عبد األمري كاظم زاهد ويف املرحلة الرابعة 1990/1989م
ّ
األصمعي يف املع ّلقات السبع دراسة نحو ّية) بإرشاف األستاذ الدكتور
شارك بالبحث املوسوم (آراء
ّ
حازم سليامن احلليِّ ّ  ،ونرش آنذاك عنوان البحث والباحث يف الصحف الرسم ّية اليوم ّية ،وهو نفسه
قدّ مته بح ًثا للتخرج.
مدرسا يف حمافظة ميسان ومارس التدريس يف متوسطة ابن اهليثم،
• يف 1991/2/10م تعني
ً
ثم انتقل إىل حمافظة بابل ومارس التدريس يف متوسطة األندلس ،وإعدادية األندلس
ومتوسطة الرسول ّ
ومعهد املعلمني ومركز اإلعداد والتدريب.
• حصل عىل شهادة املاجستري يف الرشيعة والعلوم اإلسالم ّية ختصص يف أصول الفقه بتقدير
(جيد جدً ا عال) من كلية الفقه جامعة الكوفة عام 2006/م ،عن رسالته املوسومة (مناهج البحث
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األصويل عند املتك ّلمني واألحناف) ،وحصل عىل شهادة الدكتوراه يف الرشيعة والعلوم اإلسالم ّية
ّ
ختصص الفقه وأصوله بتقدير (جيد جدً ا عال) عام2012 /م.
العلمي/جامعة بابل/كلية
• ويف 2012/7/15م انتقل إىل وزارة التعليم العايل والبحث
ّ
الدراسات القرآن ّية/قسم علوم القرآن.

• حارض يف قسم لغة القرآن وإعجازه/كلية الدراسات القرآن ّية ،ويف الكل ّية اإلنسان ّية اجلامعة/
النجف األرشف يف قسمي الرشيعة والعلوم اإلسالم ّية ،والكلية اإلسالم ّية اجلامعة يف النجف
األرشف/املوقع البديل يف بابل يف األقسام اآلتية :الدراسات اللغو ّية والقرآن ّية والقانون واهلندسة.
• املناصب التي تسنمها :مقرر قسم أصول الدين/الكل ّية اإلنسان ّية اجلامعة ،رئيس قسم علوم
القرآن/كلية الدراسات القرآن ّية ،وأمني جملس الكلية هلا.

العلمي (مدرس) عام 2012م ،حال ًيا مدرس الفقه وأصوله يف قسم علوم
• حصل عىل اللقب
ّ
القرآن وأمني جملس كلية الدراسات القرآن ّية.
املؤمترات العلم ّية التي شارك فيها:
السنوي الثاين/كلية الرتبية األساس ّية/جامعة بابل2008/م.
العلمي
1 .1املؤمتر
ّ
ّ

العلمي الدويل اخلامس/كلية الرتبية األساسية/جامعة بابل2012/م.
2 .2املؤمتر
ّ

السنوي الثاين/كلية الدراسات القرآن ّية/جامعة بابل2012/م.
العلمي
3 .3املؤمتر
ّ
ّ

السنوي الثالث/كلية الدراسات القرآن ّية/جامعة بابل2013/م.
العلمي
4 .4املؤمتر
ّ
ّ

العلمي السادس/الكلية اإلسالم ّية اجلامعة يف النجف األرشف2013/م.
5 .5املؤمتر
ّ

العلمي احلادي عرش/الكلية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف2014/م.
6 .6املؤمتر
ّ
السنوي الرابع/كلية الدراسات القرآن ّية/جامعة بابل2014/م.
العلمي
7 .7املؤمتر
ّ
ّ

العلمي الثالث عرش/الكلية اإلسالم ّية اجلامعية/النجف األرشف2015/م
8 .8املؤمتر
ّ
العلمي الثالث عرش/الكلية اإلسالم ّية اجلامعية/النجف األرشف2015/م
9 .9املؤمتر
ّ
السنوي اخلامس/كلية الدراسات القرآن ّية/جامعة بابل2015/م.
العلمي
1010املؤمتر
ّ
ّ
الدويل الثاين2015/م.
العلمي
1111مؤمتر اإلمام احلسن املجتبى
ّ
ّ
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البحوث العلم َّية املنشورة يف اّ
جملت علم ّية حمكّمة:

املرصح به.
1 .1التدّ بر والتفكر منهج الستنباط احلكم غري ّ

الرشعي.
القرآين ألصحاب األديان األخرى يف حدود احلكم
2 .2العنوان :تأمالت يف اخلطاب
ّ
ّ
3 .3فروض املرأة يف اإلرث.

حلجية االستصحاب مناقشة وتقويم.
4 .4أدلة املثبتني ّ

5 .5دور العقل يف االستنباط عند مدرسة احل ّلة الفقه َّية.

التكليفي قراءة أصول ّية وتطبيقات فقه ّية.
القرآين الكاشف عن احلكم
6 .6داللة األمر يف النص
ّ
ّ
7 .7داللة ما ّدة (تنازع) يف القرآن الكريم.

النص القرآين.
8 .8داللة الفقري واملسكني يف سياق واحد يف ّ
اإلسالمي.
9 .9العقود من حيث اللزوم والعدم يف الفقه
ّ

1010الداللة الكاشفة عن احلكم رؤية فقه ّية يف النصوص القرآن ّية اجلهاد ّية.
الفقهي عند مدرسة بغداد الفقه َّية.
1111التأصيل
ّ
1212سورة البلد دراسة داللة.

الفكري عند قراءة يف موروث اإلمام احلسن املجتبى صلوات
1313ظاهرة التصحيح يف املسار
ّ
اهلل وسالمه عليه.
احللقات النقاش ّية:
1 .1دور العقل يف االستنباط عند مدرسة احل ّلة الفقه َّية.

القرآين.
2 .2داللة الفقري واملسكني يف سياق واحد يف النص
ّ

الندوات العلم ّية:
1 .1داللة األلفاظ عند اّ
العلمة احلليِّ ّ .

للس ُي ِ
ي احلليِّ ّ .
ور ّ
2 .2القواعد األصول ّية يف التفسري؛ قراءة يف كنز العرفان ُّ
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