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امللخ�ص
كانت مدرس��ة بغداد مش��هورة بنش��اطها الفكري ،حافل��ة بالفقه��اء والباحثني وحلقات

الدرس ولكن س��قوطها عىل يد التتار (1258-656هـ) ،أدى إىل انتقال العلامء منها إىل احللة

مما آل إىل ظهور مدرس��ة احلل��ة الفقهية ،وعىل إثر ذلك اجتمع يف احلل��ة عدد كبري من الطالب
والعلامء ،اس��تقرت املدرس��ة العلمية يف احللة ،فظهر فيها فقهاء كان هل��م األثر الكبري يف تطوير

مناهج الفقه واألصول اإلمامي ،وجتديد صياغة عملية االجتهاد ،وتنظيم أبواب الفقه ،بحيث
متيزت مدرسة احللة بطابعها اخلاص ما جعلها تفرتق عن مدرسة بغداد.

وم��ن أولئك األعالم الذي��ن خصصوا كتبهم باس��تنباط األحكام ،اب��ن املطهر احليل (ت

726هـ) ،الذي تناول مجلة من املس��ائل الفقهية عن املذاهب اإلس�لامية ،ففي علم الفقه غ ّلب
العالمة أسلوب التّتبع واالستقراء واملوازنة عىل معظم دراساته الفقهية ،سواء من حيث الدّ ليل

ع�لى احلكم والفت��وى أم من حيث نقله لآلراء األخرى .وهذا ما يتجلىّ بوضوح يف أكثر أبحاثه
فقيها ،بام أويت
تعس��ف منه أو تكلف بل كان موضوع ًّيا يف بحثه ،فكان
مفرسا ً
الفقهية من دون ّ
ً
من املبادئ العلمية ،وكان له أثر مهم يف إثراء الدّ راس��ات الفقهية االس��تداللية واالس��تنباطية،
فهو صاحب مدرس��ة فكرية ما ي��زال تأثريها إىل يومنا ،والعالمة احلليّ م��ن الباحثني واملؤ ّلفني

الذين اشتهر بكثرة التّأليف يف شتى حقول املعرفة ،لذا جاء منهجه وأسلوبه يف البحث العلمي

بتنوع املوضوعات ومتيزها فهو يصدّ ر رأيه وفتواه يف املسألة ثم ال يغفل فتاوى
متنو ًعا ومتم ّي ًزا ّ
ّ

أس��اتيذه وأقرانه من فقهاء ّ
الش��يعة ،ثم يعرض آراء فقهاء املذاه��ب للمقارنة ،وكان اعتامده يف
استنباط اإلحكام عىل األدلة الرشعية من القرآن الكريم بوصفها دليلاً مشرتكًا ومتواف ًقا عليها

اخلاص��ة باملذهب ،وذلك مما
ب�ين مجي��ع الفقهاء؛ وذلك من أجل اإلقن��اع ،وبعدها يورد األ ّدلة
ّ
جيع��ل من بحثه االس��تنباطي موضوع ًيا ،ث��م إن العلاَّ مة اعتمد األخذ بالروايات الس��اندة بعد
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الس��ند واملتن ،وبعد حتليلها لغو ًيا وعرف ًيا بحس��ب شيوعها يف عرص النّص
متحيصها من حيث ّ

م��ع األخذ بنظر التد ُّبر والتأ ُّمل ال ّظروف التي س��ايرت الرواية ،وتم له ذلك لرباعته يف العملية
الفقهي��ة واالس��تنباطية بأس��لوبه املنهجي يف الع��رض واملعاجلة .وقد دعت طبيع��ة البحث أن

ينقسم عىل مطالب:

األول :أثر مدينة احللة يف الدرس األصويل والفقهي.
الث��اين :العالمة احليل :اس��مه وكنيته ولقبه ونس��به .والدت��ه وأرسته .ش��يوخه .تالمذته .آثاره
العلمية ومدرسته الدينية.أقوال العلامء فيه.

الثالث :جهوده الفقهية.
اخلامتة.
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Abstract
This study is a pioneering model in theology incorporating a
number of various sciences whose raw materials, of logic, philosophy,
and deduction, are harmoniously linked to each other. The importance
of this study lies in containing: (1) the traditions of Prophet Muhammad
(peace be upon him and his progeny) and the speeches of his Caliph,
Ali bin Abi Talib (peace be upon him) and (2) a collection of verses of
the Holy Quran.
The study adopts the methodology of Al-Hilli, the scholar, in
presenting the subjects, raising questions and answering them.
Finally, the researcher presents his opinions in accordance with the
research material hoping that they would be of value to its readers.
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مقدمة
والس�لام عىل س��يد املرس��لني حممد بن عب��د اهلل اخلاتم
رب العاملنيَّ ،
احلم��د هلل ِّ
والصالة َّ

األمني ،وعىل أهل بيته الكرام امليامني ،وصحبه املنتجبني ،وبعد...

كان النبي املب ِّلغ األول لألحكام اإلهلية إىل املسلمني ،ومل تكن تلك األحكام قد نزلت
ك ِّ
﴿و َأن َز ْلنَا إِ َل ْي َ
الذك َْر
جيا وبحس��ب احلوادث ،بدليل قولهَ :
عىل دفعة واحدة ،بل كانت تدر ً
لِ ُت َب�ِّي�نِّ َ لِلن ِ
ون﴾( ،)1ألنه كان يبلغ املس��لمني بني مدة وأخرى
َّ��ر َ
��م َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك ُ
َّ��اس َما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْ

األحكام اإلهلية التي أمره اهلل بإبالغها إليهم ،وكان املسلمون يراجعونه يف كل حادثة ألخذ

األح��كام الدينية واالجتامعية واألخالقية وغريها من دون توس��ط أي إنس��ان وكان النبي

جييبهم ،ثم جاء من بعده أئمة أهل البيت ،وعىل رأس��هم موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب ،بإمتام مسرية التوجيه واإلرشاد لألمة اإلسالمية وهو أعلم املسلمني بكتاب اهلل

وأحكامه فهم الراسخون يف العلم ،وهم عدل القرآن.

وسار عىل منهجه األئمة املعصومون من بعده ،فكانوا املبلغني إلحكام الرشيعة ،ومن

بعدهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان ،ولكن أوىل املسائل التي انحرف بشأهنا املسلمون هي
قضي��ة اخلالفة الرشعية فخالفوا يف ذلك النص الرصيح ،فكان يف ذلك أول اجتهاد يف االبتعاد

عن اخلط النبوي القويم« ،ومع توايل األيام والس��نون ،توالت االختالفات ،وتباعدت اآلراء،

ّ
كل جيته��د برأي��ه قبالة الرأي الرصيح»( )2ألهل البيت ،وه��م نجاة األمة من االختالف،

كوهن��م االمتداد احلقيقي للنبوة ،فكان��ت هذه االختالفات التي حدثت بعد انحراف األمة عن
اخلط اإلهلي أدت إىل عدم اإلحاطة الشاملة يف استنباط احلكم الرشعي نتيجة لعدم فهم اخلطاب

الرشعي ،وهذا ما س��لمت منه مدرسة أهل البيت .وتبلور الفقه اإلسالمي الذي نشأ يف
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احلقب��ة الزمنية املمتدة من بداي��ات القرن الثاين حتى منتصف الق��رن الرابع اهلجري ،ويف هذه
تطورا ملحو ًظا يف تبلور كثري من األفكار واألطروحات العقائدية
املدة تطور الفقه اإلس�لامي
ً
والفكرية املختلفة ونشأهتا ،ولقد تصدى أئمة أهل البيت وأتباعهم متمثل ًة باإلمام جعفر

اب��ن حممد الصادق ،حيث كانت مدرس��ته العلمية متثل يف أهم أبعادها الس��د الرصني أمام
وحاجزا أمام نشوئها.
نفوذ الكثري من تلك األفكار الدخيلة إىل املنظومة اإلسالمية،
ً

وكان الش��يعة اإلمامي��ة م��ن أتباع أئم��ة أهل البيت ،ق��د أخذوا الفق��ه وكل العلوم

اإلس�لامية األخرى منهم ،وقد اعتمدوا مصادر االس��تنباط لألح��كام الرشعية وهي الكتاب

العزيز ،والس��نة الرشيفة املطهرة ،واإلمجاع ،والعقل وحجية اإلمجاع عند الشيعة إنام هي ألجل

كون��ه موصال إىل ق��ول املعصوم يف املجمعني ،ث��م األدلة العقلية كال�براءة العقلية وغريها
مم��ا ثبتت حجيتها بالعقل ،ويس��مى بحكم العقل ،ويراد ب��ه اإلدراك العقيل املوصل إىل احلكم

الرشع��ي ،وينتق��ل م��ن العلم باحلك��م العق�لي إىل العلم باحلك��م الرشعي .ومن أج��ل معرفة
األح��كام وفروعه��ا الرشعي��ة وفهم اخلط��اب اإلهلي الرشع��ي فقد احتضنت ح��وارض العلم

والفك��ر يف الكوف��ة والبرصة وبغداد والنج��ف واملوصل وغريها من مدن الع��راق عددا كبريا
م��ن رجال العلم والفكر ،حيث كانت تتبلور بش��كل أوضح يف بعض امل��دن الكربى كبغداد،

والت��ي أصبحت حارضة كبرية من حوارض الثقافة اإلس�لامية ضاهت برفعتها الكوفة واملدينة
ودمشق ،وكانت مدرسة بغداد مشهورة بنشاطها الفكري ،حافلة بالفقهاء والباحثني وحلقات
الدرس ولكن س��قوطها ع�لى يد التتار ،أدى إىل ظهور مدرس��ة احللة الفقهي��ة ،وعىل إثر ذلك

اجتم��ع يف احلل��ة عدد كبري من الط�لاب والعلامء ،وانتقل معهم النش��اط العلمي من بغداد إىل
احللة ،واستقرت املدرسة يف احللة .وظهر فيها فقهاء كان هلم األثر الكبري يف تطوير مناهج الفقه

واألص��ول اإلمامي ،وجتدي��د صياغة عملية االجتهاد ،وتنظيم أبواب الفقه ،فتميزت مدرس��ة
احلل��ة بطابعه��ا اخلاص الذي ميزها عن مدرس��ة بغداد ،وال ش��ك يف ذلك ف��إن تلك العصور

كانت ش��اهدً ا مجلة من التغ�يرات الواضحة يف املنظوم��ة الفكرية ،حلدوث كث�ير من املؤثرات
التي وجدت األرضية الصاحلة لنموها ،فقد توس��عت الرقعة اإلسالمية ،ونتيجة لذلك دخلت
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مس��لمة الفتح من شعوب وقوميات خمتلقة ما أثرت بصورة كبرية بام محلته من أفكار وخملفات

عقائدي��ة( ،)3فكان ال بد للفكر اإلس�لامي م��ن التصدي هلذه األفكار الواف��دة والدخيلة ،ألن
الفكر اإلسالمي له القدرة عىل استيعاب هذه األفكار وصبغها بصبغة إسالمية وعلمية مرتكزة

عىل األس��س الرشعية والقواعد اإلهلية .وبجهود هذه املدرس��ة وعلامئها أرس��يت أركان الفقه
اجلدي��د ،وقد ظهرت طريقة املقارن��ة يف خطابات فقهاء احللة والتي كان��ت متداولة عند فقهاء

بغ��داد ولكن عىل نطاق ض ِّيق عند الطويس(ت 460هـ) خاص ًة يف كتابه (اخلالف)َّ ،
وإن نش��أة

هذا العلم مل تتجاوز حدود اإلش��ارة إىل بعض اآلراء األخرى بش��كل ضيق ،بمناقش��ة علمية،
ومقارنة موضوعية تستهدف إىل إثبات صحة احلكم املراد استنباطه باألدلة الرشعية املتفق عليها،

أو امللزم��ة للمخالف ،لذلك فان تطور الفقه نحو املقارنة باعتامد املنهج الدفاعي الذي يس��لكه

الفقيه يف االحتجاج باألدلة واألحكام الرشعية للمدرسة التي ينتمي إليها ذلك الفقيه( .)4فكل
فقيه يميل إىل مذهبه الفقهي ،فاملقارنة :هي نشاط علمي أسهم يف بلورة املفهوم وتعميقه الذي
يستهدفه الباحث ،فقد تصدى السلف الصالح من علامء اإلمامية ،الستنباط األحكام الرشعية
الفرعي��ة ،ل�شرف هذه املهم��ة ،إذ إن موضوعها كالم اهلل املعجز ال��ذي ال يأتيه الباطل من

ب�ين يدي��ه وال من خلفه ،تنزيل من حكي��م محيد ،ولذا فإن خري اجلهود ما رصفت يف اس��تنباط

تطورا وتنو ًعا ،وذلك بحس��ب تطور
األحكام الرشعية وبيان أحكامها ،ثم ش��هد تأريخ الفقه
ً
املجتم��ع اإلس�لامي وحاجاته ،فدأب أتباع احل��ق إىل فهم معاين اخلطاب اإلهل��ي بالرجوع إىل
الكتاب الكريم وإىل روايات أهل البيت هبذا الشأن ،واقتفوا آثارهم يف استنباط األحكام

الرشعية ،ليستقوا من هذا املنهل العذب ،فكانوا نجو ًما يف أفق العلم واملعارف ،وما تزال تلك
مر الس��نني ،والس��يام يف جمال االستنباط واالستدالل ،وهي من أرشف العلوم
منارا عىل ّ
اآلثار ً
قدرا ،ومن أولئك األع�لام العلاَّ مة ابن املطهر احليل (ت 726ه��ـ) ،الذين خصصوا
وأجله��ا ً

كتبهم بمعرفة اخلطاب يف ضوء اس��تنباط األحكام الرشعية الفرعية ،فكانت دراس��اته الفقهية

وفقيها ،وكان له
مفرسا
تتبع أسلوب التّتبع واالستقراء واملقارنة واملوضوعية يف بحثه هلا ،فكان
ً
ً
أثر يف إثراء الدّ راس��ات الفقهية االستداللية واالستنباطية ،فهو صاحب مدرسة فكرية ما يزال
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تأثريها إىل يومنا ،والعالمة احلليّ من الباحثني واملؤ ّلفني الذين اش��تهروا بكثرة التّأليف يف شتى
بتنوع املوضوعات
متنو ًعا ومتم ّي ًزا ّ
حقول املعرفة ،لذا جاء منهجه وأس��لوبه يف البحث العلمي ّ

ومتيزها فهو يصدّ ر رأيه وفتواه يف املس��ألة ثم ال يغفل فتاوى أساتيذه وأقرانه من فقهاء ّ
الشيعة،
ثم يعرض آراء لفقهاء املذاهب للمقارنة ،وكان اعتامده يف استنباط اإلحكام عىل األدلة الرشعية

من القرآن الكريم بصفته دليلاً مش�تركًا ومتواف ًقا عليه بني مجيع الفقهاء ،وذلك ألجل اإلقناع،
اخلاصة باملذهب ،وبذلك مما جيعل من بحثه االس��تنباطي موضوع ًيا.ثم أن
وبعدها يورد األ ّدلة
ّ

الس��ند واملتن ،وبعد حتليلها
العالمة اعتمد األخذ بالروايات الس��اندة بعد متحيصها من حيث ّ

لغو ًيا وعرفيا ًبحس��ب ش��يوعها يف عرص النّص مع األخذ بنظر االهتامم ال ّظروف التي سايرت
الرواية ،وتم له ذلك لرباعته يف العملية الفقهية واالستنباطية بأسلوبه املنهجي يف فهم اخلطاب

الرشعي يف العرض واملعاجل��ة ،ويف ضوء قيامه بأبحاث ضخمة تناولت اًّ
كل من املقارنة داخل
املذه��ب مثل( :املختلف) ،وخارج املذهب أيضا مثل( :التذك��رة) ،بينام جاءت مقارنته خارج

املذهب (ش��املة) متجسدة يف كتابه (املنتهى) الذي أكس��به مزيدً ا من األمهية العلمية واملنهجية

ك��ي يوصل احلكم الرشعي الفرعي إىل املخاطب�ين من املكلفني ،والتي دعت طبيعة البحث أن

ينقسم عىل مطالب عدَّ ة:

األول :أثر مدينة احللة يف الدرس األصويل والفقهي.
الث��اين :العالمة احليل :اس��مه وكنيته ولقبه ونس��به .والدت��ه وأرسته .ش��يوخه .تالمذته .آثاره
العلمية ومدرسته الدينية .أقوال العلامء فيه.

الثالث :جهوده الفقهية.
اخلامتة ،ثم املصادر واملراجع ،وخالصة باللغة اإلنجليزية
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املطلب الأول

�أثر مدينة احللة يف الدر�س الأ�صويل والفقهي
�أ .مدر�سة احللة
احلل��ة من م��دن العراق املش��هورة ،ومن ح��وارضه وحوارض اإلس�لام ،وكانت تس��مى

حلة بني مزيد؛ ألن أول من أسس��ها (س��يف ابن صدقة بن منصور بن دبيس بن عيل بن مزيد

األس��دي)( ،)5وسميت أيضا بـ(احللة السيفيــة نسبــة له)( ،)6وأهل مدينة احللة هم عىل املذهب
األمام��ي ،قال عنهم اب��ن بطوطة ملا زارها يف رحلته س��نة (727هـ)« :وأهل ه��ذه املدينة كلها

أمامية اثنا عرشية ،)7(»...وقد اس��تطاعت أن تنجو من فتك املغول بحكمة علامئها ألهنم كانوا
يعرف��ون أن املغ��ول التتار إذا دخلوا بلدة يعيثون فيها فس��ا ًدا قتلاً وس��ب ًيا وتعد ًي��ا ،لذلك اتفق

عل�ماء احللة عىل مكاتبة التتار ،فاجتمع الش��يخ يوس��ف بن عيل بن مطهر احل�لي ،والد العالمة

احل�لي ،والس��يد جمد الدين بن طاووس ،وابن أيب الغر احليل ،وأمج��ع رأهيم عىل مكاتبة هوالكو
بأهن��م مطيعون داخلون حتت إيالت��ه( ،)8وحافظوا بذلك عىل مدينتهم وعىل املش��هدين ،ثم قام
ابن طاووس بإهدائه كتاب البش��ارة لزعيم املغول فأنتجت هذه اخلطوة ْ
أن ر َّد هوالكو ش��ؤون
النقابة يف البالد الفراتية إىل السيد ابن طاووس وأمر بسالمة املشهدين الرشيفني واحللة(.)9

ومن��ذ ذل��ك احلني بقيت احلل��ة آمنة تس��تقطب الوافدين من بغداد حت��ى اجتمع يف احللة

ع��دد كبري من الطالب والعلامء ،وانتقل معهم النش��اط العلم��ي والفكري وازدهرت حلقات

الدراس��ة والبحث واجلدل ،وبذلك برزت املدرس��ة بكل مقوماهتا وظهر عىل إثرها فقهاء كبار
كان هل��م األثر الكب�ير يف تطوير مناهج البح��ث الفقهي واألصويل اإلمام��ي ،ويف إعادة جتديد
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صياغ��ة عملية االجتهاد لفهم اخلطاب الرشعي ،وتنظيم أبواب الفقه عىل يد بعض رجال هذه
املدرس��ة ،وأصبحت مدرس��ة احللة مدرس��ة علمية كبرية منتجة للخطاب اإلسالمي يف توجيه

املس��لمني ،فتزام��ن ظهورها مع مدرس��ة النج��ف ،والتي أرس��ى دعائمها األوىل يف الدراس��ة

والتنظيم الدقيق أبو جعفر حممد بن احلس��ن الطويس (ت460هـ)« ،وأصبحت تس��اير مدرسة

النجف»( ،)10كام نتج تالقح فكري بني املدرستني لذلك نجد علامء احللة ينتقلون إىل النجف كام
ينتقل علامء النجف إىل احللة للدراسة وطلب العلم ،وقد بلغت احلركة العلمية يف احللة ذروهتا

«فتوسعت وتش َّعبت وازداد عدد أعالمها عام كان عليه يف القرن
يف القرن الس��ابع اهلجري(،)11
َّ
السادس اهلجري وبرزوا واشتهروا يف اختصاصات علمية متعددة مما أدى إىل ازدهارها ورقيها

متميزا»( ،)12فقد بدأ هذا الدور بالبحث االس��تداليل والنقد والتحليل يف
مركزا فكر ًّيا
ً
إذ غدت ً
آراء الفقه��اء ونظرياهتم يف األبحاث الفقهية ع�لى وفق منهجية خاصة تقوم يف أحدى خطواهتا
عىل النقض واإلبرام ،إذ مل يكتف الفقهاء العلامء يف هذا الدور بالتوس��عة يف االس��تدالل والنقد
والتحليل يف نظريات الفقهاء يف األبحاث الفقهية ،بل كانت هلذه املدرسة آراء جديدة يف كيفية

اس��تخراج األحكام الرشعية واس��تنباطها ،لذلك قام��وا برشح كتب القدم��اء وتنقيح مبانيهم
وبي��ان مداركه��م يف كتب قيمة كانت -وم��ا تزال -مرج ًعا للعلامء والفقه��اء ،وقد برز يف احللة

علامء كبار كثريون ،فمن هؤالء األعالم الفقيه حممد ابن إدريس احليل (ت 598هـ) ،الذي عىل

أثر جهوده متيز البحث الفقهي من أسلوبه التقليدي القديم إىل األسلوب االستداليل احلديث،
فه��ذا الفقي��ه املب��دع كان له أث��ر مهم يف تطوي��ر مناهج البح��ث ،وعندئذ تفتحت ل��ه األبواب
اجلدي��دة ،فلم يكن األمر كذلك قبل ذلك التاريخ وكتابه (الرسائر) ش��اهد عىل وصول الفكر

العلمي والبحث الفقهي إىل مس��توى التفاعل مع آراء جده الشيخ الطويس ونقدها ومتحيصها

باالس��تدالل واالستنباط ،وهذه الش��ك حماولة منه لتطوير املنظومة الفكرية الفقهية يف التحرر

يف النقد للعلامء والفقهاء.

ثم ظهر يف مدرس��ة احللة املحقق احليل (ت 676هـ) ،الذي كان له أثر يف العملية الفقهية

واالستنباطية بصورة أضفت عىل املدرسة الفقهية ملسات املجدد من حيث وضعه املنهج اجلديد
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يف التبوي��ب الفقهي ،واالس��تدالل يف األبحاث الفقهية واالجتهاد يف الف��روع العملية ،فحقق
مباين الفق��ه وأحكم قواعده يف كتابه (املعترب) ولقب باملحق��ق ،وكان رائدً ا يف هذا اجلانب(،)13

وق��د جدَّ د كث�يرا يف مناهج البحث الفقه��ي واألصويل ،ويكفي يف فضله عىل املدرس��ة الفقهية
أن م��ن تالميذه العالم��ة ،وأنه خلف ترا ًث��ا فقه ًيا (رشائع االس�لام) ،و(الناف��ع) ،و(املعترب)،
وكت��اب (نكت النهاي��ة) ،و(املعارج) ،و(هنج الوص��ول إىل معرفة علم األُص��ول) ،و(معارج

األُصول يف أصول الفقه) وغريها ،وقد سيطرت هذه املدرسة ،بش ّقيها األُصويل والفقهي ،عىل

الفك��ر اإلمامي م��دة من الزمن ،فقد أصبح كتاب (رشائع اإلس�لام) ،وهو من الكتب الفقهية
املبوب��ة تبوي ًبا علم ًي��ا جديدً ا ،مدار بح��ث وتدريس ورشح وتعلي��ق يف احلوزات
االس��تداللية ّ

العلمية بدلاً من كتاب (النهاية) للش��يخ الطويس ،وبذلك فقد انتهى العرص التدرييس ملؤ ّلفات

الش��يخ الطويس املتم ّثل يف الكتب الرئيس��ة الثالثة( :املبس��وط) ،و(النهاية) ،و(عدة األُصول)
ليدخل عرص املح ّقق احلليّ بكتابيه (رشائع اإلسالم) ،و(املعارج).

ثم توس��عت مدارك العل�ماء يف البحث واالس��تدالل يف الفروع الفقهية متمث�ًل�اً بالعلاَّ مة
َّ

احليل (ت 726هـ) ،الذي تتلمذ يف الفقه عىل يد خاله املحقق احليل ،ويف الفلس��فة والرياضيات

فقيها وأصول ًّيا ،وانتقلت الزعامة يف التدريس والفتيا إليه بعد وفاة
عىل املحقق الطويس ،فنش��أ ً
أس��تاذه املحقق احليل ،وقد قدر للعالمة احليل بفضل علميته ،وبفضل أساتيذه أن يسهم إسها ًما

فاعلاً يف تطوير مناهج الفقه واألصول ،وأن يوسع دراسة الفقه ،ويعد (التذكرة) خري شاهد يف
تطوير الفقه الشيعي من حيث السعة واملقارنة والشمول يف البحث واجلمع والتحقيق والتوسعة

يف االس��تدالل ،وأل��ف كت ًب��ا يف األبح��اث الفقهي��ة ،منها :كت��اب (القواعد يف عل��م التفريع)،
و(التحرير) ،و(النهاية) ،و(املنتهى) ،وبلغت مدرس��ة احلل��ة يف حياة العالمة بفضل جهوده أن

يتفرغ لدراسة املسائل اخلالفية بني فقهاء الشيعة بصورة مستقلة يف كتابه الكبري (املختلف).

واتَّب��ع منهجه ولده فخ��ر املحققني (ت 771هـ) ،الذي بذل جهده يف التوس��عة والتفريع

والتفصيل وتطبيق القواعد الكلية عىل املصاديق ،له كتاب (إيضاح الفوائد يف رشح مش��كالت

القواعد).
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ث��م جاء القرن التاس��ع اهلجري ليربز لنا فقي��ه مفرس وأصويل أال وهو املق��داد بن عبد اهلل

الس��يوري احل�ّل�يّ (ت 826هـ) ،ال��ذي كان من التالمي��ذ املربزين للش��هيد األول ،الذي كتب
ورشح (مب��ادئ الوصول لعلم األُصول) للعالّمة ،و(هناي��ة املأمول) ،و(نضد القواعد الفقهية
ع�لى مذهب اإلمامي��ة) ،و(التنقيح الرائ��ع يف رشح املخت�صر النافع) ،و(كنـ��ز العرفان يف فقه

القرآن) ،وهذه الكتب أسهمت يف تنظيم املناهج األُصولية يف عملية االستنباط يف تلك املرحلة.
ثم جاء مجال الس��الكني أب��و العباس أمحد بن فهد احليل األس��دي (ت 841هـ) ،وهو من

طبقة تالمذة الش��هيد األول وفخر املحققني ،له مؤلف��ات فقهية مهمة من قبيل (املهذب البارع
يف رشح املخترص النافع للمحقق احليل) ،و(رشح إرش��اد العالمة باسم املقترص) و(رشح ألفية

الشهيد األول).

ب� .أهم �سمات مدر�سة احللة
كان الفقه��اء يف هذه املدرس��ة يبذلون وس��عهم يف االجته��اد ،فكانوا يذكرون املس��الة ثم

يعقبوهن��ا بدليله��ا ومدركها ،وإذا كانت املس��الة من املس��ائل اخلالفية ،يذك��رون فيها األقوال
ومداركه��ا ،ثم خيتار واحد منها بالدليل وإذا كانت األق��وال فيها متعارضة وال دليل للرتجيح

حيكم��ون فيها بالتخيري أو التوقف ،ولذلك فقد تطور الفكر العلمي بش��قيه األصويل والفقهي

حتى وصل إىل حماكمة آراء املخالف ،لقد متيزت هذه املدرس��ة بسامت ميزهتا من املدارس التي
سبقتها بام يأيت:

ب��ث روح جديدة يف الفقه ،الس��يام يف البحث االس��تداليل ،بينام كان االعت�ماد يف األدوار

الس��ابقة عىل معطي��ات النصوص( ،)14وهلذا أصبح للمدرس��ة منهج جدي��د خيتلف عن املنهج
التقليدي الس��ائد ،فجم��ع حجج املخالفني ومناقش��تها وتفنيدها ،مما دفع فقهاء هذه املدرس��ة
إىل الع��رض واملناقش��ة ،كام هو واضح يف إس��لوب اخلط��اب الفقهي عند اب��ن إدريس يف كتابه

(الرسائ��ر) ،ث��م جاء دور تنظيم أبواب الفقه يف (الرشايع) للمحق��ق وهو تنظيم منهجي جديد

ألبواب الفقه استمر عليه فقهاء الشيعة ،فقد قسم عىل أربعة أقسام:
44

�أ .م .د .ح�سن كاظم �أ�سد

األول :العبادات ،الثاين :العقود ،الثالث :اإليقاعات ،الرابع :األحكام.
وأساس هذا التقسيم الرباعي للفقه عند املحقق هو أن احلكم الرشعي إما أن يتقوم بقصد

القرب��ة أو ال ،واألول العبادات ،والثاين إما أن حيتاج إىل اللفظ من اجلانبني املوجب والقابل أو

من جانب واحد أو ال حيتاج إىل اللفظ ،فاألول العقود ،والثاين اإليقاعات ،والثالث األحكام،

وبذلك تندرج أبواب الفقه يف أقسام أربعة كام تقدم.

ثم أضفى العلاَّ مةعىل هذه املدرس��ة جتديدً ا يف كتاباته الفقهية املوسوعية ،فألف موسوعته

القيمة (تذكرة الفقهاء) يف الفقه املقارن وهو عمل فقهي جليل يف السعة واالستيعاب ،وكتاب
(التذكرة) يظهر فيه العمل الفقهي للفقه اإلس�لامي بص��ورة عامة ،فقد عمل العالمة عىل مجع

آراء خمتلف املذاهب اإلسالمية ،ويناقش ذلك كله بموضوعية.

وكث��ر االختالف يف هذا العرص بني فقهاء اإلمامية أنفس��هم نتيجة الختالفهم يف س�لامة

الروايات من حيث السند والداللة ،مما أدى إىل بذل اجلهد من العلامء عىل مجع املسائل املختلف

فيه��ا واس��تعراض وجوه االختالف حت��ى يتمكن الفقي��ه أن حييط علام بوج��وه االختالف يف
املسألة ،ويعرف املسألة املتفق عليها بني علامء االمامية ،ومن ثم فهم املراد من اخلطاب الرشعي

ليتسنى هلم إصدار الفتوى املالئمة.

وممن له الس��بق يف هذا املضامر العالمة احليل ،إذ عمل عىل مجع املس��ائل املختلف فيها بني

عل�ماء الطائف��ة يف (املختلف) ،وهو م��ن نتاج هذه املدرس��ة ،وقد تطورت بع��د ذلك وتنامت
وأصبح��ت ذات أث��ر يف عملية االس��تنباط ،ويعد فق��ه العالمة احليل حدًّ ا فاص�ًل�اً بني عرصين

يف تأري��خ الفقه اإلمامي ،فالس��ابقون للعالم��ة احليل أطلق عليهم (املتقدم��ون) والالحقون له
(املتأخرون)( ،)15فقد ذهب من تراث اإلمامية الكثري من جراء الفتن الطائفية يف العراق ،فضلاً
عن االحتالل املغويل والذي تسبب بحرق مكتبات بغداد(.)16

تس��ببت هذه األحداث يف ضياع الكثري م��ن املؤلفات التي كان يعتمده��ا الفقهاء يف متييز

احلدي��ث الصحيح عن الضعيف ،وقد كان الفقهاء قبل عرص العالمة احليل يقس��مون احلديث
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قس��مني :الصحيح والضعيف ،ولكن العلاَّ مة احليل له الس��بق يف تقسيم الرباعي للحديث .إن
تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وموثوق وضعيف مل يكن معهو ًدا عند القدماء بل استحدث
يف القرن الس��ابع اهلجري فالصحيح عند القدماء ه��و «كل حديث اعتضد بام يقتيض اعتامدهم
عليه أو اقرتن بام يوجب الوثوق به والركون إليه»( ،)17وإن «القدماء ال علم هلم هبذا االصطالح

قطعا الس��تغنائهم عنه يف الغالب بكثرة القرائن الدالة عىل صدق اخلرب»( ،)18ومل يكن له وجود
قبل زمان العالمة إال من جهة السيد مجال الدين بن طاووس( ،)19ومنهم من نسب هذا التقسيم

إىل العالمة ،وقيل« :وأول من سلك هذا الطريق من علامئنا املتأخرين شيخنا مجال امللة والدين
احلس��ن بن املطهر احليل»( ،)20ويظهر أن هنالك أس��با ًبا دعت املتأخرين إىل تقسيم احلديث عىل

األنواع األربعة هو أنه ملا طالت املدة بينهم وبني املصدر األول وخفيت عليهم تلك القرائن التي
أوجبت صحة األخبار عن��د املتقدمني والتجؤوا إىل العمل بالظن وصاروا إىل هذا االصطالح
اجلديد ،وقربوا لنا البعيد ونوعوا احلديث إىل األنواع األربعة(.)21

لذا فتقس��يامت احلديث عند املتأخرين إىل صحيح وحس��ن وموثوق وضعيف تعتمد عىل

سند احلديث وما قيل فيه من ألفاظ ،فنجد يف (املختلف) يدرج احلديث ضمن الصحيح إذا كان

ال��راوي عدال أمام ًيا فيقول« :يف الصحيح ع��ن بريد بن معاوية»( ،)22وقد ترجم له يف اخلالصة

قائال« :روي انه من حواري الباقر والصادق وروى عنهام وهو وجه من وجوه أصحابنا
أيضا عىل
ثقة»( .)23أما من كان أمام ًيا وورد به مدح فيدخل حديثه يف احلسن ،وقد يطلق احلسن ً
ما لو كان رواته متَّصفني بوصف احلس��ن إال واحد معني ،فقال يف املختلف« :ما رواه ميرس يف

احلس��ن»( ،)24فأدخل حديث ميرس بن عبد العزيز يف احلس��ن ،ألنه مل ترد روايات يف تعديله بل
يف مدحه فقط  ،كام ذكر يف املختلف أحاديث موثقة عن بعض الرجال الذين ينتحلون املذاهب

الفاس��دة فقال مثلاً « :يف املوث��ق عن عبد اهلل بن بكري»( ،)25ألن عب��د اهلل بن بكري «فطحي وهو

وأقروا له بالفقه ،وقد اعتمد العالمة عىل روايته
ممن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عنه ُّ
بالرغم من فساد مذهبه»( ،)26فنجعل حديثه موث ًقا(.)27

فلو كان أحد الرواة فاس��د املذهب وورد فيه م��دح فيجعل حديثه من القوي« ،ألن املدح
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جيامع صحة العقيدة وفسادها ،واألول يسمى حديثه حسنًا ،والثاين قو ًّيا ،وإذا مل يظهر صحتها
أيضا من القوي»( ،)28ألن��ه فطحي ومل يرد فيه تعديل بل ج��اء به مدح فجعل
أو فس��ادها فه��و ً

حديثه من القوي عىل أساس هذه العبارات التي ال تفيد التعديل ،بل تفيد املدح(.)29

أما القس��م الرابع فهو الضعيف( ،)30وقد رد العالمة احليل روايات كثرية يف املختلف ،ألن

يف سندها رجال ضعفاء(.)31

املطلب الثاين

العلاَّ مة احل ِّلي
نش��وء روح التقليد بني فقهاء تلك العصور والتزامهم ملذهب األسالف ،وكثرة التخريج

والتفريع والرتجيح بني فقهاء املذاهب ،فإهنم بذلوا جهودهم يف اس��تنباط الفروع من األصول

الثابت��ة عن��د أئم��ة املذاهب ،وألجل ذلك كث��ر التألي��ف والتصنيف يف هذه العص��ور وأكثرها

حيم��ل طابع التخريج والتفريع .لقد أقفل باب االجتهاد يف هذه املرحلة عند اجلمهور ،وبذلك
ُأ ِّلف��ت كت��ب يف هذا املضامر ،أي اس��تنتاج الفروع من األصول وما ال ن��ص فيه من أئمتهم عام

في��ه ن��ص منهم ،وهذا نوع من االجته��اد املحدد بمذهب خاص ،ولكنه نش��ط يف نطاق جديد
عند اإلمامية فقد نش��أ العالم��ة يف هذه األجواء التي تطلب لنفس��ها التخريج والتفريع ،فألف

كت��اب (حتري��ر األحكام الرشعي��ة) ،فقد مجع الف��روع يف األبواب الفقهي��ة املختلفة ،وعرضها

مس��تخرجا حكمها منها ،وليس��ت تلك املحاولة جديدة من نوعها ،فقد س��بقه فيها
عىل األدلة
ً
الش��يخ الطويس بتأليفه كتاب (املبس��وط) وكانت الغاية من تأليفه هو اإلجابة عن الفروع التي

نص فيه .والتخريج يف الفقه اإلمامي خيتلف عن التخريج
نص فيها،
مستخرجا أحكامها مما َّ
ً
ال َّ
يف فق��ه املذاه��ب األربعة فاالجتهاد عند الس��نة يف ه��ذا املجال ،اجتهاد ش��خيص يف فهم كالم

إمام املذهب ،ولك��ن االجتهاد يف الفقه اإلمامي اجتهاد يف فهم النصوص الرشعية الواردة من
47

َ
ْهي عندَ ُع َل َماء احللَّة العلاَّ َم ُة ا َ
أمنوذجا
حل َ�سنُ بن املُ َط َّهر (ت 726هـ) �
ً
اخلط ُ
اب الفق ُّ

النب��ي وآله املعصومني الذين جتري أقواهلم جم��رى قول النبي حلديث الثقلني ،إذ

بدأت هذه املدرس��ة من زمان الفقيه حممد ابن إدريس إىل زمان املحقق (ت 676هـ) ،صاحب
رشائع اإلسالم ،وإن كان قد سبقها فتح باب االجتهاد يف زمن الغيبة ،واستمر يف هذه املدرسة
بصورة باهرة من حيث االس��تدالل يف األبحاث االجتهادية الفقهية والفروع العملية عند بيان

املس��ائل الرشعية والف��روع الفقهية االجتهادية فيام مل يكن حكم املس��ألة من األحكام الالزمة،
فكانوا يذكرون املس��ألة ثم يعقبوهنا بدليلها ومدركها ،وإذا كانت املس��ألة من املسائل اخلالفية،
يذكرون فيها األقوال ومداركها ،ثم خيتار واحد منها بالدليل وإذا كانت األقوال فيها متعارضة

والدليل عىل الرتجيح حيكمون فيها بالتخيري أو التوقف واعتمدوا عىل أخبار الثقات يف التطور
للبحث الفقهي من حيث االس��تدالل ،والتمس��ك باألدلة العقلية بينام كان االعتامد يف األدوار
الس��ابقة عىل معطي��ات النصوص واألحاديث ،ويف اس��تعراض احلجج الت��ي يمكن أن تدعم

وجه��ة نظر أو تفنيدها ،وهذه احلج��ج إما أن تكون من وضع الفقيه وافرتاضه ،ثم يبطلها لكي
ال يبقى جمال لشبهة يف صحة موقفه ،أو أهنا تعكس تيار الفكر التقليدي السائد(.)32

مل يكت��ف الفقه��اء يف ه��ذا اجلهد بالتوس��عة يف االس��تدالل والنقد والتحلي��ل يف نظريات

الفقه��اء بطريق��ة النقض واإلبرام فيها فقط ،بل بدت آراء جديدة يف كيفية اس��تخراج األحكام

الرشعية واس��تنباطها ،فتطور الفقه ،ورشح فقهاء املدرس��ة كتب القدماء وتنقيح مبانيهم وبيان
مداركه��م ،وم��ن رواد هذا االس��لوب واملنهج هو العالم��ة إذ ألف كتبا يف األبح��اث الفقهية

منه��ا :كتاب القواعد يف الفروع الفقهية ،وكتاب التذكرة يف مس��ائل اخلالف ،وكتاب التحرير،
والنهاية ،واملنتهى :املشتملة عىل األبحاث الفقهية يف غاية من التوسعة والبسط يف االستدالل،

وس��لك هبذا املس��لك نجله فخر املحققني صاح��ب إيضاح القواع��د (ت  771هـ) الذي بذل

جه��دً ا كوالده يف التوس��عة والتفريع والتفصي��ل وتطبيق القواعد الكلية ع�لى املصاديق ،وهذه

الس�مات هي حماول��ة للبلوغ إىل فهم اخلطاب الرشعي واس��تنباط أحكام الفقه اإلس�لامي من

أيرس طرقه وأس��لمها ،وه��و ال يتيرس عادة إال بعد عرض خمتل��ف اآلراء الفقهية فيها وتقييمها
عىل أس��اس ثابت ومقطوع به وبنسق منهجي عمل عىل تطوير الدراسات الفقهية واألصولية،
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واالس��تفادة من نتائج التالقح الفكري ،ثم إش��اعة روح التعاون واملوضوعية بني الباحثني يف
جماالت البحث العلمي ،وتقريب شقة اخلالف بني املسلمني(.)33

والفق��ه املقارن جاء اس��تداللاً
متأخ��را عن مرتبة األص��ول الفقهية والبح��ث فيها ،فمن
ً

الواضح أن الغاية من هذا العلم الفصل بني اآلراء املختلفة للمجتهدين ،واختيار أمثلها وأقرهبا

إىل م��راد الرشع ،وهذا الفصل والتمييز بني اآلراء ال يمكن إال بعد حصول القدرة الفعلية عىل
معرفة األمثل من األدلة ،وللشيعة اإلمامية مؤلفات قيمة عمد مؤلفوها يف ضوء طرحهم ملسائل

الفقه املختلفة يف أبوابه املتعددة إىل التعرض إىل جممل اآلراء لفقهاء األمة اإلسالمية ،ومناقشتها
أنموذجا يف ه��ذا املجال ،ويعد
واخل��روج بنتيج��ة تؤيد املبنى الذي تبناه الفقي��ه ،ويعد العالمة
ً

(تذكرة الفقهاء) أكرب كتاب مؤلف يف جمال الفقه االستداليل املقارن (االستدالل) ،و(املقارنة).

ترجمة العلاَّ مة احل ِّلي
ا�سمه ون�سبه
احلسن بن يوس��ف بن عيل بن مطهر وكنيته أبو منصور احليل مولدً ا ومسكنًا( ،)34وله كنية

أخ��رى ذكرها ل��ه العامة وهي :ابن املطهر ،نس��بة إىل ج��ده األعىل ،ولقبه :آي��ة اهلل ،أرسته :آل
املطهر ،أرسة عربية ترجع إىل بني أسد ،استوطنت احللة ،وفيهم اإلمارة وهلم السيادة ،وقد نبغ

منهم رجال هلم شأن يف جماالت احلياة العلمية والعملية ،ومنهم املزيد ُّيون وهم مؤسسو احللة،
أرس أخرى علمية ،لقوة نفوذها الروحي ومكانتها يف
وعائلته حازت من املفاخر أكثر مما حازته ٌ

عامل التأليف والتدريس( ،)35فأبوه هو :سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ،وصفه ابن داود

مدرس��ا عظيم الشأن( ،)36ووصفه الش��هيد يف إجازته البن اخلازن باإلمام
فقيها حمق ًقا
بأنه كان ً
ً
أيضا يف إجازته البن اخلازن «باإلمام األعظم احلجة أفضل
احلجة( ،)37ووصفه الشهيد ً
الس��يد َّ
املجتهدين السعيد (الفقيه)»( ،)38ووصفه املحقق الكركي يف إجازته للشيخ عيل املييس :بالشيخ

األجل الفقيه السعيد شيخ اإلسالم(.)39
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وله مخسة أبناء ،هم :النقيب جالل الدين عيل ،عميد الدين عبد املطلب ،ضياء الدين عبد

اهلل ،نظام الدين عبد احلميد ،وغياث الدين عبد الكريم(.)40

ن�ش�أته ودرا�سته
واحلل��ة الت��ي ينتمي إليها العالم��ة ،وفيها مولده ،ومس��كنه ،حلة بني مزي��د ،وهي احللة

الس��يفية ،ع��اش العالمة احلليّ يف أواس��ط القرن الس��ابع اهلج��ري وعقدين من الق��رن الثامن
حتول يف
اهلج��ري ،يف حقب��ة اجتياح املغول أكث��ر املناطق اإلس�لامية ،وتعد تلك احلقب��ة بداية ّ
االتجّ اهات الفكرية وبداية تاريخ فكري جديد ،وقد كان للغزو املغويل آثار س�� ّيئة عىل احلضارة

العربية واإلس�لامية( ،)41فقد هدمت الصرّ وح الع ّلمية يف العواصم اإلس�لامية ،ال سيام بغداد،
فأحرقت مكتباهتا ود ّمرت دور العلم فيها ،مما أدى إىل نزوح قسم كبري من رجال الفكر واألدب

إىل أماكن أكثر أمانًا.

وكاد أه��ل احل ّلة أن يكون��وا من مجلة النّازحني لوال أن اجتمع علامء احل ّلة ،وعىل رأس��هم

السلطان املغويل لكي جينّبوا
والد العالمة احلليّ (سديد الدّ ين يوسف) ،وأمجع رأهيم عىل مكاتبة ّ

حلل��ة وأهلها فتك املغول ،وقد أفلح العلامء يف احلصول عىل أمر من هوالكو بان يعطي األمان
ا ّ

ألهل احل ّلة وأعامهلا( ،)42وهذا ما ساعد عىل نشوء املراكز العلمية املهمة يف احل ّلة.

هذه األحداث والتّطورات التي عارصها العالمة احلليّ قد أثرت يف نشأته وسريته الفكرية،
وطبعت حياته الفكرية بطابع مميز ،ظهر عىل نشاطه الفكري ،فنشأة العالمة كانت يف ٍ
بيت عريق
ّ
ُع ِ
��رف بالدين والعلم ،ومن أرسة عربية ،فكان والده من الفقهاء واملح ّققني ،أما والدة العالمة
فهي أخت املح ّقق احليل(.)43

م�شايخه يف القراءة والرواية
تل ّق��ى العالم��ة علومه عن كب��ار علامء عرصه ،ف��درس الفقه والكالم واألص��ول العربية

والعلوم الشرّ عية عىل مجلة من العلامء منهم:
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والده الشيخ سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر احليل ،أول من قرأ عليه ،فأخذ منه الفقه

واألصول والعربية وس��ائر العلوم ،وروى عنه احلديث( .)44خاله الش��يخ نجم الدين جعفر بن
احلسن بن سعيد املحقق احليل ،أخذ منه الكالم والفقه واألصول والعربية وسائر العلوم وروى

عن��ه ،وكان تتلمذه عليه أكثر من غريه من مش��اخيه( .)45اخلواجة نصري الدين حممد ابن احلس��ن
الط��ويس ،أخ��ذ منه العقليات والرياضي��ات( .)46ابن عم والدته الش��يخ نجيب الدين حييى بن

س��عيد احليل ،صاحب اجلامع للرشائع( .)47الشيخ كامل الدين ميثم ابن عيل البحراين ،صاحب
الرشوح الثالثة عىل هنج البالغة ،قرأ عليه العقليات وروى عنه احلديث( .)48السيد مجال الدين

أمحد بن موس��ى بن طاووس احلسيني صاحب كتاب الشربي ،أخذ عنه الفقه( .)49السيد ريض
الدين عيل بن موس��ى بن طاووس احلسيني صاحب كتاب اإلقبال( )50السيد غياث الدين عبد
الكري��م ب��ن طاووس ،صاحب فرح��ة الغري ،أخذ من��ه وروى عنه( ،)51واحلس�ين بن عيل بن

سليامن البحراين( ،)52والشيخ مفيد الدين حممد بن جهيم( ،)53والشيخ هباء الدين عيل بن عيسى
األربيل صاحب كتاب كشف الغمة( ،)54والشيخ نجيب الدين حممد بن نام احليل ،كام ذكره الشيخ

إبراهيم القطيفي يف إجازته لألمري معز الدين حممد ابن األمري تقي الدين حممد األصفهاين(،)55
أيضا أن يكون السيد العرييض من
والسيد أمحد بن يوسف العرييض ،واستبعد الشيخ الطهراين ً

مش��ايخ العالمة ،ألنه من مشايخ والده( ،)56والشيخ نجم الدين عيل بن عمر الكاتب القزويني
الشافعي ،ويعرف بدبريان ،صاحب كتاب الشمسية يف املنطق( ،)57والشيخ شمس الدين حممد

ابن حممد بن أمحد الكييش ،ابن أخت قطب الدين العالمة الش�يرازي( ،)58والش��يخ مجال الدين

حس�ين بن أياز النحوي ،تلميذ سعد الدين أمحد بن حممد املقري النسائي ،الذي هو من تالمذة
ابن احلاجب البغدادي( ،)59والش��يخ فخر الدين حممد بن اخلطيب الرازي( ،)60والش��يخ أفضل
الدين اخلوخلي( ،)61والش��يخ عز الدين الفاروقي الواس��طي( ،)62أخ��ذ وروى عنه صحاحهم،

والش��يخ برهان الدين النس��في احلنفي ،املصنف يف اجلدل( ،)63والش��يخ أثري الدين الفضل بن

عمر األهبري( ،)64والشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ السوداوي( ،)65والشيح حسن بن حممد
الصنع��اين ،صاحب كتاب التكملة والذيل والصلة وتاج اللغة وصحاح العربية( ،)66والش��يخ
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مجال الدين حممد البلخي( ،)67والس��يد ش��مس الدين عبد اهلل البخاري( ،)68والشيخ تقي الدين

عبد اهلل بن جعفر بن عيل بن الصباغ احلنفي الكويف(.)69

تالمذة العلاَّ مة احل ّلي
توصلوا إىل رتبة .االجتهاد( ،)70ونذكر فيام يأيت بعض أشهر الدارسني
متفوقون ّ
وبرز منهم ّ

عليه يف احل ّلة تالمذته والراوين عنه:

ول��ده فخر الدين حمم��د( ،)71وعميد الدين عبد املطلب احلس��يني األعرج��ي( ،)72وضياء

الدي��ن عبد اهلل احلس��يني األعرجي احليل( ،)73والنس��ابة ت��اج الدين حممد بن القاس��م بن معية

احليل أس��تاذ ابن عنبة( ،)74والش��يخ زين الدين أبو احلس��ن عيل بن أمحد املرندي( ،)75وحممد بن
عيل اجلرجاين ،ش��ارح املبادئ لشيخه( ،)76والشيخ زين الدين أبو احلسن عيل بن أمحد بن طراد
املطار آبادي( ،)77والش��يخ رساج الدين حس��ن بن حممد بن أيب املجد الرساب( ،)78والشيخ تاج

الدين حسن ابن احلسني بن احلسن الرسابشنوي( ،)79وعالء الدين أبو احلسن عيل بن زهرة(،)80
وابن عالء الدين رشف الدين أبو عبد اهلل احلس�ين( ،)81وابن عالء الدين بدر الدين أبو عبد اهلل

حمم��د( ،)82وابن بدر الدين أمني الدين أبو طال��ب أمحد( ،)83وابن بدر الدين عز الدين أبو حممد
احلس��ن( ،)84والسيد نجم الدين النسابة مهنا بن سنان املدين احلسيني( ،)85والشيخ قطب الدين
حمم��د بن حممد الرازي البوهيي ش��ارح الشمس��ية( ،)86واملوىل تاج الدين حمم��ود بن املوىل زين

الدين حممد بن القايض عبد الواحد الرازي( ،)87والشيخ تقي الدين إبراهيم بن احلسني ابن عيل

اآلميل( ،)88واملوىل زين الدين عيل الرسوي الطربيس( ،)89والسيد مجال الدين احلسيني املرعيش

الطربيس اآلميل( ،)90والش��يخ عز الدين احلسني بن إبراهيم ابن حييى األسرتآبادي( ،)91والشيخ

أبو احلس��ن حممد األس�ترآبادي( ،)92وزين الدين النيسابوري( ،)93والس��يد شمس الدين حممد
احل�لي( ،)94والش��يخ مجال الدين أبو الفتوح أمحد ابن الش��يخ أيب عب��د اهلل بن أيب طالب ابن عيل
اآلوي( ،)95واخلواجة رش��يد الدين عيل بن حممد الرشيد اآلوي( ،)96والشيخ حممد بن إسامعيل
ابن احلس�ين بن احلس��ن بن عيل اهلرقيل( ،)97والش��يخ حممود بن حممد بن يار( ،)98وضياء الدين
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أبو حممد هارون بن نجم الدين احلس��ن ابن األمري ش��مس الدين عيل بن احلس��ن الطربي(،)99
والش��يخ عيل بن إس�ماعيل بن إبراهيم بن فتوح الغروي( ،)100والس��يد رشف الدين حسني بن

حممد بن عيل العلوي احلسيني الطويس( ،)101والشيخ احلسن الشيعي السبزواري(.)102

طرقه يف الرواية
روى العالمة عن والده الشيخ يوسف ابن عيل بن مطهر ...إىل الشيخ أيب جعفر الطويس،

عن الش��يخ املفيد حممد بن حممد ابن النعامن ،عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلس�ين بن بابويه،

ع��ن أيب الصمص��ام ع��ن النجايش بكتابه ،وبإس��ناد آخر عن الش��يخ أيب جعف��ر الطويس ،عن
أيب حمم��د هارون بن موس��ى التلعك�بري عن أيب عمرو حمم��د بن عمر بن عب��د العزيز الكيش

بكتابه(.)103

ويقول العالمة عن طرق روايته« :وأما الكايف فرويت أحاديثه عن والدي ،وعن الش��يخ

أيب القاس��م جعفر بن سعيد وعن مجال الدين أمحد بن طاووس ...إىل الشيخ حممد بن حممد بن

النعامن ،عن أيب القاس��م جعفر بن قولويه ،عن حمم��د بن يعقوب الكليني ،عن رجاله املذكورة
فيه يف كل حديث ،عن األئمة.)104(»

رحالت العلاَّ مة
()105
علم ،واشرتك بمناظرات
كان العالمة احليل كثري التّنقل  ،وعىل إثر تنقله يف البالد أفاد اً

أئمة املذاهب األخرى ،وعىل رأسهم
كالمية واسعة ،ومباحثات علمية شتّى وبصورة علنية مع ّ

()106
الس��لطان املغ��ويل الذي أعجب
ق��ايض القضاة نظ��ام الدين املراغي وقد تم ذلك بحرضة ّ

بمهارة العالمة يف اجلدل وسعة ا ّطالعه ،وجعله من مستشاريه يف ّ
الشؤون الدينية والتّرشيعية.
كبريا ،فكان��ت منهلاً للعل��وم وهرع إليها
وق��د أوىل العالم��ة احليل ه��ذه املدرس��ة اهتام ًما ً

ال ّطالب من ّ
كل حدب وصوب ،وبقيت عامرة حتى بعد وفاته ،وأطاللهُ ا ما تزال باقية(.)107

ً
مناقش��ا وباح ًثا ،ومنح عد ًدا من الدارسني عليه
درس العالمة احلليّ يف هذه املدرس��ة
وقد ّ
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إجازات علمية( .)108كام ّ
أن العالمة احليل أ ّلف كت ًبا ورسائل عدّ ة يف هذه املدرسة.

�آثار العلاَّ مة احل ِّلي الفكر َّية
وتنوع نتاجه الفكري الذي شمل
أفنى العلاَّ مة احليل حياته
تدريس��ا وتألي ًفا وإرشا ًدا(ّ ،)109
ً

مطوالت ،ومنه��ا موجزات ،ومنها رشوح ع�لى كتب أخرى ،مما
أكث��ر العل��وم املعرفية ،فمنها ّ

جعل من جهوده سواء يف الفقه واألصول وال ّلغة والتّفسري و املنطق والفلسفة والكالم مرج ًعا
للدارسني ومنهلاً أفاد منه العلامء الكثري.
مؤلفات العالمة:
وفيام يأيت ّ

مؤ ّلفاته يف علم الفقه:

خمتلف الش��يعة يف أحكام الشرّ يعة ،وتذكرة الفقه��اء ،ومنتهى املطلب ،وقواعد األحكام،

وحتري��ر الفتاوى واألحكام ،وإرش��اد األذه��ان ،وتلخيص املرام يف معرف��ة األحكام ،وتبرصة
املتع ّلمني يف أحكام الدين.

ويب��دو ّ
تط��رق ملوضوعات فقهية يف كتب ورس��ائل أخرى مل يص��ل إلينا منها
أن العالم��ة ّ

سوى عناوينها وهي:

تس��ليك األفهام يف معرفة األحكام ،وهتذيب النّفس يف معرف��ة املذاهب اخلمس ،وتنقيح

والصالة ،واملنهاج يف مناسك
قواعد الدين املأخوذة عن آل ياسني ،ومدارك األفهام يف ال ّطهارة ّ
والصالة ،وتعليقه عىل كتاب املعترب للمحقق احليل(.)110
احلاج ،ورسالة يف واجبات الوضوء ّ

مؤ ّلفاته يف أصول الفقه:

مب��ادئ الوصول إىل علم األص��ول ،وهتذيب طريق الوصول إىل عل��م األصول ،اخترص

في��ه كتابه الكبري (النهاية) ،وهناية الوصول إىل علم األص��ول ،وغاية الوصول يف رشح خمترص
األص��ول البن احلاجب ،ومنته��ى الوصول إىل علمي الكالم واألص��ول ،والنكت البديعة يف

حترير كتاب ّ
الذريعة للشرّ يف املرتىض.
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مؤلفاته يف تفسري القرآن:
ّ

له كتابان يف التّفس�ير مل يعثر عليهام ،ومها :القول الوجيز يف تفس�ير الكتاب العزيز ،وهنج

اإليامن يف تفسري القرآن.

مؤلفاته يف احلديث وعلومه:
ّ

اس��تقصاء االعتبار يف حترير معاين األخبار ،وهو مفق��ود ،ومصابيح األنوار ،ومل يعثر عىل

الصحاح ،وهو مفقود ،وخالصة األخبار.
هذا ّ
املؤلف ،والنهج الوضاح يف األحاديث ّ

الرجال:
مؤ ّلفاته يف علم ّ

الرجال ،وهو
مهها :كشف املقال يف معرفة ّ
الرجال أكثر من مؤ ّلف ،أ ّ
وضع العالمة يف علم ّ

موسوعة رجالية كبرية ،إال ّ
أن هذا الكتاب مل يعثر عليه.

الرواة.
الرجال ،وإيضاح االشتباه يف أسامء ّ
خالصة األقوال يف معرفة ّ

مؤ ّلفاته يف علوم اللغة:

بس��ط الكافية ،واملقاص��د الوافية بفوائ��د القانون والكافية ،وكش��ف املكن��ون من كتاب

القانون.

مؤ ّلفاته يف املنطق والفلسفة والكالم:

املنطق والفلس��فة :القواعد اجلل ّية يف رشح ّ
الشمس��ية يف املنطق ،واجلوهر النضيد يف رشح

منطق التّجريد للطويس.

األرسار اخلفي��ة يف العل��وم العقلي��ة :وه��ي املنطق وال ّطبيع��ي واإلهلي ،ومراص��د التّدقيق

ومقاصد التّحقيق :يف املنطق وال ّطبيعي واإلهلي ،وإيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد.

وللعالم��ة احليل كت��ب أخرى يف املنطق والفلس��فة إال أنّ��ه مل يعثر عليها ،وه��ي :القواعد

واملقاص��د يف املنط��ق والطبيعي واإلهلي ،وهنج العرفان يف علم املي��زان ،و(أي املنطق) ،وحترير
األبحاث يف معرفة العلوم الثالث (املنطق والطبيعي واإلهلي) ،والدّ ر املكنون يف علم القانون،
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والن��ور امل�شرق يف عل��م املنطق ،وكت��اب املقاومات ،وحل املش��كالت من كت��اب التّلوحيات

الرئي��س ،وإيضاح املعض�لات من رشح
للس��هروردي ،وإيض��اح التّلبي��س من كالم الش��يخ ّ
اإلش��ارات ،والشرّ ح للطويس ،وكاش��ف األس��تار يف رشح كش��ف األرسار لدبريان الكاتبي،

وكشف اخلفاء من كتاب ّ
الشفاء ،وبسط اإلشارات يف رشح إشارات ابن سينا ،واإلشارات إىل
معاين اإلشارات ،والتّعليم التام يف احلكمة والكالم(.)111

مؤ ّلفاته يف علم الكالم:

مناهج اليقني يف أصول الدين :وهو أوسع كتاب كالمي لدى العالمة ،وهنج املسرتشدين:

الصدق.الباب احلادي عرش ،وأنوار امللكوت
وهو ً
أيضا يف أصول الدين ،وهنج احلق وكش��ف ّ

يف رشح الياقوت ،وكش��ف امل��راد يف رشح جتريد االعتقاد للطويس ،وكش��ف الفوائد يف رشح
الرد
قواع��د العقائد للط��ويس ،ومنهاج الكرام��ة يف مباحث اإلمام��ة ،ووقد حاول اب��ن تيمية ّ

والرسالة
الس��نة) ،واأللفني الفارق بني ّ
الصدق وا َملينْ ّ ،
عليه ومناقش��ته يف كتاب أسامه (منهاج ّ
الس��عدية يف الكالم ،وكش��ف اليقني يف فضائل أم�ير املؤمنني ،وواجب االعتقاد ،واس��تقصاء
ّ
النّظر يف القضاء والقدر ،وهي رس��الة صغرية ،ومعارج الفهم يف رشح النّظم.األبحاث املفيدة
يف حتصيل العقيدة ،وهناية املرام يف علم الكالم ،وتس��ليك النّفس إىل حظرية القدس ،وإيضاح

والسنة ،وإثبات الوصية لإلمام عيل ،وللعالمة احليل كتب كالم ّية
السنة للكتاب ّ
خمالفة أهل ّ

أخرى مل يعثر عليها ،وهي :كتاب التناسب بني األشعرية والفرق السوفسطائية ،ومنهاج اهلداية
ومعراج الدّ راية.مقصد الواصلني يف معرفة أصول الدين.
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املطلب الثالث

جهوده الفقهية
�سمات اخلطاب عند العالمة ومنهجه يف البحث العلمي
اخلط��اب لغ�� ًة :مراجعة الكالم ،وق��د خاطبه بالكالم خماطب�� ًة وخطا ًبا ،ومه��ا يتخاطبان.

وفص��ل اخلطاب :أن يفصل ب�ين احلق والباطل ويم ّي��ز بني احلكم وض��ده( .)112أو هو الكالم

ال��ذي ُيقصد به اإلفه��ام ،إفهام من هو ٌ
أهل للفهم ،والكالم الذي ال يقصد به إفهام املس��تمع،

فإنه ال يسمى خطا ًبا(.)113

ورد يف القرآن الكريم لفظ اخلطاب يف قولهَ ﴿ :ف َق َال َأك ِْف ْلن ِ َيها َو َع َّزنيِ فيِ الخِْ َط ِ
اب﴾(،)114
َ لخْ ِ َ ِ ()115
ويف قولهَ :
﴿وشدَ ْدنَا ُم ْل َك ُه َو َآ َت ْينَا ُه الحِْ ك َْم َة َو َف ْصل ا طاب﴾
ويف قوله﴿ :رب الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ُون ِمنْ ُه ِخ َطا ًبا﴾(.)116
الرحمْ َ ِن لاَ َي ْملِك َ
ِّ َّ ماَ َ
ض َو َما َب ْين َُهماَ َّ

فاخلط��اب هو التص��ور املجرد ،والنص ه��و التحقق الفعيل للتصور املج��رد ،إن اخلطاب

أعم وأش��مل من النص ،فاخلطاب يرتبط باجلانب النح��وي ،يف حني أن النص يرتبط باجلانب

ال��داليل ،اخلطاب ل��ه ظرفية تعامل اجتامعي��ة خطابية ،بينام النص هو كالم م��ن غري تركيز عىل
الوضعية التواصلية ،واخلطاب هو كل قول يفرتض م ِ
نش ًئا ومتلق ًيا ،ويكون لدى املتكلم مقصد
ُ

التأثري يف اآلخر عىل نحو ما.

ومن رشوطه الس��لطة والرغبة للمنشىء يف السيطرة عىل قلوب املتلقني وعقوهلم ،بلحاظ

مكانة املنش��ىء واملتلقي ،وهذه الس�مات االجتامعية للمكانة ،وفهم الظروف املحيطة يف إنتاج
اخلطاب ،ويتم ذلك بمعرفة مفهوم املكانة ،والذي يسهم من املنشىء وتقبله من املتلقي .وهذه
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املقومات هي الشك مقدمات من الفهم الذي خيلق نوعا من االنجذاب(.)117
املقصود باخلطاب اإلسالمي ،هو الوسيلة واملنهاج الذي يتم يف ضوئه خماطبة املسلمني يف

العامل ،ويصوغون أفكارهم وآراءهم ومواقفهم باملفهوم العميق والشامل(.)118

مصدرا أساس ًيا
يعدّ اخلطاب اإلسالمي أحد العوامل املؤثرة يف نفس املسلم وعقله ،ويعد
ً

لإلعالم ،وأمهيته يف كونه وسيلة التواصل مع البرش فهو أيضا الوسيلة لتوجيه املسلمني وتغيري

احلجة
جمتمعه��م .وألمهية أثره الفاعل جعله اهلل حلقة الوصل بينه وبني املس��لمني وإلقامة َّ
عليه��م .إن عدم فهم اخلطاب الرشع��ي أدى إىل تدهور احلضارة اإلس�لامية ومن ثم أدت إىل

فرقتهم وضعف استيعاهبم الثقايف والفكري العقالين الذي انعكس عىل التوجهات الفقهية(.)119
يتك��ون اخلطاب اإلس�لامي من املنيشء س��واء كان قرآنًا أم س��نَّ ًة ،واملتلقي البرشي الذي

ال حيي��ط بكل معاين املنش��ىء ومضامينه إحاطة كاملة ،ألن حتدي��د خصائص اخلطاب من دون

االس��تناد إىل مرجعي��ة منهجي��ة ،والتأثر بالرغبات الش��خصية ،واخلضوع إىل مس��ار فكري أو
مذهب��ي معني خم��ل باملوضوعية إذ يؤدي إىل مغايرة قصد اخلطاب اإلس�لامي ،ولكن املراد هو

حتقيق الغاية يف معرفة اخلطاب اإلس�لامي ويتجىل ذلك يف ض��وء املوضوعية وبعلمية متحررة
من أي فكر أو انحراف مذهبي(.)120

إن اخلطاب اإلس�لامي ق��د أضفى عليه مصدره اإلهل��ي مزايا افرتقت به عن املس��تويات

البرشية يف اخلطاب ،وذلك من حيث الشمولية والثبات املتصف باملرونة ،والصالحية ملختلف

األزمن��ة واألح��وال( ،)121إذ هيدف اخلط��اب اإلس�لامي يف كل املجاالت اإلس�لامية من فقه

وتوحيد وتفس�ير وحديث وقرآن إىل توعية املجتمع اإلس�لامي ويس��عى لزيادة وعي املس��لم
وإعداده(.)122

املنهج ه��و اجلانب التطبيقي لنظرية البحث عند كل باحث ،وهي ختتلف بحس��ب طبيعة

النظرية نفس��ها واملجال الذي تتمثل في��ه الغاية من تطبيقاهتا ،فه��و -أي املنهج -الطريقة التي
يتبعها املتصدي للوصول إىل غايته عىل وفق نظرية معينة(.)123
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فالنهج لغة :هو الطريق الواضح ،وأهنج الطريق :وضح واس��تبان(( .)124واملنهج الطريق

أيضا واجلمع املناهج( ،)125واالنتهاج :االستقامة عىل نظام واحد(.)126

أم��ا يف االصط�لاح ،فهو أخص م��ن املعنى اللغ��وي إذ َّ
إن املصطلحات تس��تقى أولاً من

جذرها اللغوي ،ثم ختتص بأمور فتكون أخص من املعنى اللغوي ،فتحتفظ غال ًبا بمقدار يعتد

ب��ه من األصل اللغ��وي ،فاملنهج تنظيم موضوعات عىل وفق أف��كار معينة عىل طريقة واضحة
بغي��ة الوص��ول إىل نتيجة معينة .فهو «خطوات منظمة يتخذها الباحث ملعاجلة مس��ألة أو أكثر،
ويتتبعها للوصول إىل نتيجة»(.)127

السبيل الذي يسلكه املؤ ّلف يف عمله ،واخل ّطة التي يضعها الباحث ويسري
إذن ،فاملنهج هو ّ

عىل وفقها يف مجيع مراحل بحثه سعيا منه للوصول إىل غاية ما أو حقيقة معينة(.)128

والعالمة احلليّ اشتهر بكثرة الكتابة يف أغلب العلوم اإلسالمية ،يف علم الفقه خاصة ،فقد

قام أس��لوب خطابه الفقهي عىل التّتبع واالس��تقراء واملقارنة ،فهو يصدّ ر رأيه وفتواه يف املسألة
ثم يتبع فتاوى اآلخرين من فقهاء ّ
الش��يعة ،ثم يعرض لفتاوى فقهاء اجلمهور للمقارنة وإظهار
مدى التّوافق أو التّخالف.

اخلاصة باملذهب.
فهو إذن يبدأ بعرض الدّ ليل من القرآن الكريم وبعدها يورد األ ّدلة
ّ
فالتجدي��د يف اآلراء يشء طبيعي من��ه ،يرفض العمل بالقياس واالستحس��ان ،وهو قادر

عىل اإلجابة عن املس��ائل الفقهية عامة مستمدًّ ا من األدلة األربعة :الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع،
والعقل .وكان يقارن األقوال بعضها ببعض وحياكم بينها بأس��لوب متني( ،)129واملراد منه مجع

اآلراء الفقهي��ة املختلف��ة وتقييمها واملوازنة بينه��ا بالتامس أدلتها وترجي��ح بعضها عىل بعض،
ملحاول��ة البلوغ إىل واقع الفقه اإلس�لامي من أيرس طرقه وأس��لمها ،وه��ي ال تتضح عادة إال

بع��د عرض خمتلف وجهات النظر فيها ،وتقييمها عىل أس��اس موضوعي ،ثم عمل عىل تطوير

الدراس��ات الفقهية واألصولية واالس��تفادة من نتائج التالقح الفكري يف أوسع نطاق لتحقيق
ه��ذا اهل��دف ،وبعد ذلك جني ثامر إش��اعة الروح املوضوعية يف البح��ث العلمي ،والرتفع عن
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النزعات العاطفية ،كل ذلك جاء حماولة لتقريب شقة اخلالف بني املسلمني(.)130

�أمثلة تطبيقية
قائم عىل التّتبع واالس��تقراء واملقارن��ة ،فهو يصدّ ر
جاء أس��لوب بحثه للمس��ائل الفقهية اً

رأيه وفتواه يف املس��ألة بعد أن يتبع فتاوى اآلخرين من فقهاء ّ
الش��يعة ،ففي مسألة تغري ماء البئر
بالنجاس��ة ،قال« :إذا نجست البئر بالتغري بالنجاسة ففي املقتيض لتطهريها خالف بني علامئنا،

ق��ال الش��يخ :ينزح ماؤها أمج��ع ،فإن تعذر ينزح ماؤه��ا إىل أن يزول التغ�ير ،وأطلق القول
بذل��ك يف النهاي��ة( ،)131واملبس��وط( ،)132وهو اختيار ابن��ه حممد ،وس�لار( ،)133وقال املفيد:

ين��زح حتى يزول التغ�ير ،ومل جيعل تعذر ن��زح اجلميع رش ًط��ا( ،)134وأيب الص�لاح( ،)135وابن

الرباج( ،)136وفصل ابن إدريس فقال :إن كانت النجاسة منصوصة املقدر نزح ،فإن زال التغري،
وإال ن��زح حتى يزول التغري ،وإن مل تكن منصوصة املق��در نزحت أمجع فإن تعذر تراوح عليها

أربعة رجال ،ولو زال التغري يف أثناء اليوم أكمل النزح متام اليوم واج ًبا( .)138(»)137فبعد عرضه
ألقوال فقهاء االمامية يف املس��ألة سواء من سبق عرصه أم من عارصه يرجح قول من اعتقد أنه
الرأي الصائب ،وليس ذلك حمض اعتباط  ،بل باعتامده الرأي املسند بالدليل ،إذ قال« :والوجه

عندنا :قول املفيد لنا :ما رواه الشيخ يف احلسن عن أيب أسامة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم،
يف الفارة ،والسنور ،والدجاجة ،والطري ،والكلب ،قال:ما مل يتفسخ ،ويتغري طعم املاء فيكفيك
مخس دالء ،وإن تغرياملاء فخذه حتى يذهب الريح(.)140(»)139

ومل يقترص أس��لوبه يف بحث املسائل الفقهية عىل عرض آراء املذهب الواحد وعقد مقارنة

بينها وترجيح األصوب مستندً ا عىل الدليل الرشعي من كتاب وسنة أو إمجاع أو الدليل العقيل
أو ب�ما اعتمده عىل األدلة العملية إن غاب الدليل الرشعي ،بل جتاوز أس��لوب بحثه إىل عرض

آراء املذاهب اإلس�لامية بعد إن يستقري مجيع اآلراء ثم عرضها ومقارنتها بموضوعية وجترد،
ومن ثم يأيت رأيه أخريا ،وال يدل ذلك إال عىل علميته وطول باعه يف االستدالل واملقارنة ،فهو
يصدّ ر رأيه وفتواه يف املسألة ثم يتبع فتاوى اآلخرين من فقهاء ّ
الشيعة ،ثم يعرض لفتاوى فقهاء
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اجلمه��ور للمقارن��ة ،وإظهار مدى التّواف��ق أو التّخالف ،وهي ال تتضح ع��ادة إال بعد عرض

خمتلف وجهات النظر فيها وتقييمها عىل أساس موضوعي.

ومن ذلك مس��ألة «اإليامن رشط يف اإلمام يف صالة اجلمعة وغريها» ،إذ قال« :قال أمحد:

جتب س��واء كان من يقيمها س��ن ًيا ،أو مبتد ًعا ،أو عدلاً  ،أو فاس�� ًقا .وس��ئل عن الصالة خلف

املعتزل��ة ي��وم اجلمعة ،فقال :أما اجلمعة فينبغي ش��هودها ،وإن كان الذي يصيل منهم أعاد وإال
فال( .)141وقال الش��افعي :إذا صىل خلف مبتدع -وهو كل من زاد يف الدين ما ليس منه ،س��واء
كان قرب��ة أو معصي��ة -فإن كان��ت بدعته بزيادة طاع��ة ختالف املرشوع -كام ل��و صىل العيد يف

غ�ير وقته صحت خلفه ،وإن كان��ت معصية ،كالطعن يف الصحابة ،أو خل��ل يف معتقده -فإن

أوجب��ت تكفريا ،مل تصح خلف��ه وإال صحت( ،)143(»)142ثم يأيت تعقيب العالمة بعد اس��تقرائه
آلراء املذاهب اإلسالمية ،إذ قال« :وعندنا أنه ال جتوز خلف املبتدع سواء أوجبت كفرا ،أوال،

ألهنا توجب فس ًقا ،لقوله( :كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار)( .)144كان العالمة يرجع
ك�ما هو دأب كل عامل فقيه خاض هذا املج��ال إىل آراء العلامء من الفقهاء ،ويذكر كل ما يقتيض

احلكم من أقوال من سبقه يناقشها ،فقد أبدى استعدا ًدا وقابلية لالستنباط يف مناقشاته.

ويف ض��وء ما تقدم تبدو متابعات العالمة يف االس��تدالل الفقه��ي موازنة مع آراء املذهب

الواحد واملذاهب اإلس�لامية األخرى بعد عرضه هلا ،وقد توخينا االس��تدالل هبا عىل س��بيل

املث��ال ،ليقدر الباحث أمهية م��ا أورده وطريقته يف ذلك .ويف اخلتام يرجو البحث أنه قدم نامذج

من اجلهد املنهجي الذي بذله العالمة ،ولعله اتَّضح مقدار ما أفرغ من الوس��ع ،يف جمال خطابه
الفقهي حتى يصل إىل املكلفني.
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اخلامتة
كانت مدرس��ة بغداد مش��هورة بنش��اطها الفكري ،حافل��ة بالفقه��اء والباحثني وحلقات

الدرس ولكن س��قوطها ع�لى يد التتار ،أدى إىل ظهور مدرس��ة احللة الفقهي��ة ،وعىل إثر ذلك

اجتم��ع يف احلل��ة عدد كبري من الط�لاب والعلامء ،وانتقل معهم النش��اط العلمي من بغداد إىل
احلل��ة ،واس��تقرت املدرس��ة يف احللة ،وظهر فيها فقه��اء كان هلم األثر الكب�ير يف تطوير مناهج

الفق��ه واألص��ول اإلمامي ،وجتدي��د صياغة عملية االجته��اد ،وتنظيم أب��واب الفقه ،فتميزت
مدرس��ة احلل��ة بطابعها اخلاص الذي ميزها عن مدرس��ة بغداد يف صياغة اخلطاب اإلس�لامي
مصدرا أساس ًيا لإلعالم وأمهيته يف
الذي يعد أحد العوامل املؤثرة يف نفس املسلم وعقله ،ويعد
ً

كونه وس��يلة التواصل مع البرش فهو أيضا الوسيلة لتوجيه املسلمني وتغيري جمتمعهم .وألمهيته
وأثره الفاعل جعله اهلل حلقة الوصل بينه وبني املسلمني وإلقامة احلجة عليهم .إذ إن عدم

فه��م اخلطاب الرشعي أدى إىل تدهور احلضارة اإلس�لامية ومن ث��م أدت إىل فرقتهم وضعف

استيعاهبم الثقايف والفكري العقالين الذي انعكس عىل التوجهات الفقهية.

وم��ن أولئك األع�لام الذين برعوا يف صياغ��ة اخلطاب الفقهي والذي��ن خصصوا كتبهم

الس��تنباط األحكام ملعرفة املراد ،ابن املطهر احليل (ت 726هـ) ،الذي تناول مجلة من املس��ائل
الفقهي��ة ع��ن املذاهب اإلس�لامية ،فف��ي علم الفقه أق��ام العلاَّ مة أس��لوب خطابه ع�لى التّتبع

واالس��تقراء واملقارنة عىل معظم دراس��اته الفقهية ،سواء من حيث الدّ ليل عىل احلكم والفتوى

أم م��ن حي��ث نقله لآلراء األخ��رى .وهذا ما يتجلىّ بوض��وح يف أكثر أبحاث��ه الفقهية من دون
تعس��ف ،بل كان موضوع ًيا يف بحثه ،وكان له أثر مهم يف إثراء الدّ راس��ات الفقهية االستداللية
ّ
واالس��تنباطية ،فهو يصدّ ر رأيه وفتواه يف املس��ألة ثم ال يغفل فتاوى أساتيذه وأقرانه من فقهاء

ّ
الش��يعة ،ثم يع��رض آلراء لفقهاء املذاهب للمقارن��ة ،وكان اعتامده يف اس��تنباط اإلحكام عىل
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األدلة الرشعية من القرآن الكريم بوصفه دليلاً مشرتكًا ومتواف ًقا عليه بني مجيع الفقهاء؛ وذلك

اخلاصة باملذهب ،مما جيعل من بحثه االستنباطي موضوع ًيا،
ألجل اإلقناع ،وبعدها يورد األ ّدلة
ّ
الس��ند واملتن،
وق��د اعتم��د العلاَّ مة بمنهج األخذ بالروايات الس��اندة بعد متحيصها من حيث ّ

وبعد حتليلها لغو ًيا وعرف ًيا بحس��ب ش��يوعها يف عرص النّص مع األخذ بنظر االهتامم ال ّظروف
التي عايش��ت الرواية ،وتم له ذلك لرباعته يف العملية ،الفقهية واالس��تنباطية ،يف ضوء أسلوبه
املنهجي القائم عىل العرض واملعاجلة والتحليل.
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( )28العالمة احليل ،خمتلف الشيعة.488/7 :
( )29ظ :حيدر جيجان عبد عيل الزيادي ،منهج العالمة احليل يف علم الرجال ،22 :رس��الة ماجس��تري،الفقه،
جامعة الكوفة.2006 ،
( )30ظ :الشهيد الثاين ،الرعاية يف علم الدراية ،86 :حسني بن عبد الصمد ،وصول األخبار.98 :
( )31ظ :العالمة احليل ،خمتلف الشيعة ،294/2 ،203/2 :العالمة احليل ،خالصة األقوال.357 :
( )32ظ :ابن ادريس ،الرسائر ،رياض املسائل.60/1 :
( )33ظ :حممد تقي احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن.14 :
( )34ظ :الصفدي ،الوايف ،85/13 :العسقالين ،الدرر ،49/2 :حسني األمني ،األعيان398/5 :
( )35ظ :حسني األمني ،األعيان.398/5 :
( )36ظ :ابن داود ،رجال ابن داود78 :
( )37ظ :املجليس ،بحار األنوار.188/107 :
( )38ظ :املصدر نفسه.183/1 :
( )39ظ :املجليس ،بحار األنوار.43/108 :
( )40ظ :ابن داود ،رجال ابن داود.202 :
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( )41ظ :عبد اهلل نعمة ،فالسفة ّ
الشيعة.273-272 :
( )42ظ :العالمة احلليّ  ،كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني.81 :
( )43ظ :ابن داوود ،رجال بن داود.78 :
( )44ظ :املجليس ،بحار األنوار.64/107 :
( )45ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )46ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )47ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )48ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )49ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )50ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )51ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )52ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )53ظ :املصدر نفسه.64-63/107 :
( )54ظ :األفندي ،رياض العلامء ،359/1 :الطهراين ،الطبقات.52 :
( )55ظ :األفندي ،رياض العلامء..359/1 :
( )56ظ :األفندي ،رياض العلامء.359/1 :
( )57ظ :الطهراين ،الطبقات، 52 :املجليس ،بحار األنوار.107 :
( )58ظ :املجليس ،بحار األنوار.67/107 :
( )59ظ :الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة.53 :
( )60ظ :األفندي ،رياض العلامء360/1 :
( )61ظ :الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة.53 :
( )62ظ :األفندي ،رياض العلامء.359/1 :
( )63ظ :املجليس ،بحار األنوار.67-65/107 :
( )64ظ :املجليس ،بحار األنوار.67-65/107 :
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( )65ظ :املجليس ،بحار األنوار.67-65/107 :
( )66ظ :املجليس ،بحار األنوار.67-65/107 :
( )67ظ :املجليس ،بحار األنوار.67-65/107 :
( )68ظ :الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة.53 :
( )69ظ :األفندي ،رياض العلامء.360/1 :
( )70ظ :حسن الصدر ،تأسيس الشيعة270 :
( )71ظ :الطه��راين ،الذريع��ة ،178-177/1 :املجل�سي ،البح��ار ،137 ،60/107 :املجل�سي ،البح��ار:
 ،21/108املجليس ،البحار.149-147/107 :
( )72ظ :الطهراين ،الذريعة ،178-177/1 :املجليس ،البحار.137 ،60/107 :
( )73ظ :الطه��راين ،الذريع��ة ،178-177/1 :املجل�سي ،البح��ار ،137 ،60/107 :املجل�سي ،البح��ار:
 ،21/108املجليس ،البحار149-147/107 :
( )74ظ :املجليس ،البحار ،21/108 :املجليس ،البحار149-147/107 :
(75)75ظ :الطهراين ،الذريعة.178-177/1 :
( )76ظ :املجليس ،البحار 149-147/107
( )77ظ :األفندي ،رياض العلامء.360/1 :
( )78ظ :املصدر نفسه ،178 ،177/1 :املجليس ،البحار ،137 ،60/107 :املجليس ،البحار،21/108 :
املجليس ،البحار .149-147/107
( )79ظ :املصدر نفسه.
( )80ظ :املصدر نفسه.
( )81ظ :املصدر نفسه.
( )82ظ :املصدر نفسه.
( )83ظ :املصدر نفسه.
( )84ظ :الطهراين ،الذريعة.178-177/1 :
( )85ظ :املجليس ،بحار األنوار.138/107 :
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( )86ظ :املجليس ،بحار األنوار..138/107 :
( )87ظ :الطهراين ،الذريعة.176/1 :
( )88ظ :املصدر نفسه.176/1 :
( )89ظ :املصدر نفسه.176/1 :
( )90ظ :املصدر نفسه.176/1 :
( )91ظ :الذريعة .177/1
( )92ظ :املصدر نفسه.177/1 :
( )93ظ :الذريعة.176/1 :
( )94ظ :املصدر نفسه.
( )95ظ :الذريعة177/1 :
( )96ظ :املصدر نفسه.
( )97املصدر نفسه.
( )98ظ :الذريعة .178/1
( )99ظ :حسن الصدر ،تأسيس الشيعة.270 :
( )100ظ :الطهراين ،الذريعة.178/1 :
( )101املصدر نفسه.
( )102املصدر نفسه.
( )103ظ :العالمة احليل ،اخلالصة.283-282 :
( )104ظ :املصدر نفسه.
( )105ظ :رونلدسن ،دوايت ،عقيدة ّ
الشيعة (تعريب ع.م).295 :
( )106ظ :الطويس احليل ،كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد.26-25 :
( )107املصدر نفسه.
( )108ظ :العالمة احليل ،مناهج اليقني 57 :املقدّ مة.
( )109ظ :العالمة احليل ،أعيان ّ
الشيعة.398/5 :
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( )110ظ :نور اهلل احلسيني التّسرتي ،إحقاق احلق.52/1 :
( )111ظ :إحقاق احلق.56-55/1 :
( )112ظ :ابن منظور ،لسان العرب.856/2 :
( )113ظ :أبو البقاء الك َفوي ،الكليات.419 :
( )114سورة ص ،اآلية.23 :
( )115سورة ص ،اآلية.20 :
( )116سورة النبأ ،اآلية.37 :
( )117ظ :مفهوم النص واخلطاب-حممد مصابيح:
http://www.nashiri.net/component.

يف حتليل اخلطاب/لسانيات النص.http://www.almaktabah.net :
( )118ظ :عبد العزيز بن عثامن التوجيري ،اخلطاب اإلسالمي بني األصالة واملعارصة:
http://www.futureislam.com/arac.

( )119ظ :عصام البشري ،سامت اخلطاب اإلسالمي املعارص:
http://www.nokhbah.net.

سعيد إسامعيل عيل اخلطاب ،الرتبوي اإلسالمي:
http://www.afaqdubai.com.

مؤسسات املجتمع املدين ليست زخرفة ،عبدالرمحن احلبيب:
http://www.aalkanhal.com.

( )120ظ :سليامن الشوايش-إبطال ابن خلدون للفلسفة:
http://www.almothaqaf.com.

( )121ظ :عصام البشري ،سامت اخلطاب اإلسالمي املعارص:
http://www.nokhbah.net.

( )122ظ :متعب عايل القرين ،سامت اخلطاب اإلسالمي ،احلوار املتمدن ،العدد.2010-3186 :
( )123ظ :ستار جرب محود ،منهج املتكلمني يف فهم النص القرآين20 :
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( )124ظ :اجلوه��ري ،الصح��اح ،346/1 :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،361/5 :ابن منظور ،لس��ان
العرب.383/2 :
( )125ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.361/5 :
( )126ظ :الطرحيي ،جممع البحرين.332/4 :
( )127جعفر باقر احلسيني ،معجم مصطلحات املنطق.316 :
( )128ظ :هادي فضل اهلل ،مقدّ مات يف علم املنطق.35 :
( )129ظ :العالمة احليل ،التذكرة4.-3/1 :
( )130ظ :حممد تقي احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن.10 :
( )131الطويس ،النهاية.7 :
( )132املبسوط.11/1 :
( )133الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه.13/1 :
( )134سالر ،املراسم يف الفقه اإلمامي.35 :
( )135أبو الصالح احللبي ،الكايف يف الفقه.130 :
( )136ابن فهد احليل ،املهذب.21/1 :
( )137ابن ادريس ،الرسائر.70-69/1 :
( )138العالمة احليل ،خمتلف الشيعة.191/1 :
( )139الطويس ،هتذيب األحكام ،237/1 :ح ،684الطويس ،هتذيب األحكام ،234/ :ح.676
( )140العالمة احليل ،خمتلف الشيعة.191/1 :
( )141ابن قدامة ،املغني ،149/2 :أبو الربكات ،الرشح الكبري.205/2 :
( )142النووي ،املجموع ،253/4 :الرافعي ،فتح العزيز.331/4 :
( )143العالمة احليل ،تذكرة الفقهاء25/4 :
( )144النسائي ،السنن.189/3 :
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
1.1ابن إدريس :حممد بن إدريس احليل (ت 598هـ) ،الرسائر ،حتقيق :جلنة التحقيق مؤسسة النرش اإلسالمي،
النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي ،ط1410 ،2هـ ،قم.
2.2ابن الرباج :عبد العزيز بن بحر أبو القاس��م الطرابل�سي (ت 481هـ) ،املهذب ،تح :جلنة بإرشاف جعفر
السبحاين ،منشورات مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني1406 ،هـ ،قم.
3.3ابن بطوطة :حممد بن عبد اهلل اللوايت (ت 779هـ) ،حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األس��فار،
تح :د.عيل املنترص الكناين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1405 ،هـ.
4.4ابن خلكان :أمحد بن حممد (ت 681هـ) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح :د.إحسان عباس  ،دار
صادر  ،بريوت ،لبنان.1972 ،
5.5ابن داوود احليل (740هـ) ،رجال ابن داوود ،تح وتقديم :السيد حممد صادق آل بحر العلوم1972 ،م،
منشورات مطبعة احليدرية ،النجف.
6.6ابن سعد :حممد بن سعد بن منيع الزهري بالوالء (ت 230هـ) ،الطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت.
7.7اب��ن فارس أمحد ب��ن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت  395هـ) ،معج��م مقاييس اللغة ،حتقيق عبد
السالم حممد هارون ،ط ،1دار إحياء الكتاب العريب1366 ،هـ ،القاهرة.
8.8ابن فهد احليل (841هـ) ،املهذب البارع ،طبع مؤسسة النرش االسالمي قم.
9.9اب��ن قدامة :عب��د اهلل بن أمحد بن حمم��د (ت 620هـ) ،املغني ،عىل خمترص أيب القاس��م عمر ابن احلس�ين
اخلرقي (ت  334هـ) ،حتقيق مجاعة من العلامء ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع ،بريوت.
1010ابن منظور :حممد بن مكرم األفريقي املرصي (ت 711هـ) ،لسان العرب ،طبع دار أحياء الرتاث العريب.
منشورات مؤسسة أدب احلوزة1405 ،هـ.
1111أبو الربكات (ت 1302هـ) ،الرشح الكبري ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي.

1212أب��و البق��اء الك َفوي ،الكليات ،مؤسس��ة الرس��الة ،بعناية د .عدن��ان درويش وحممد امل�صري ،بريوت،
.1992
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1313أب��و الصالح احللبي (447هـ) ،الكايف يف الفقه ،تح :رضا أس��تادي ،مكتب��ة اإلمام أمري املؤمنني عيل
العامة ،أصفهان.
1414األفندي :عبد اهلل بن عيسى األصفهاين ثم التربيزي ،الشهري باألفندي (ت 1130هـ).
1515البهائي :هباء الدين حممد بن احلسني العاميل (ت  1398هـ) ،مرشق الشمسني وإكسري السعادتني
1616جعفر باقر احلسيني ،معجم مصطلحات املنطق ،دار االعتصام للطباعة والنرش ،ط.1
 1717مجال الدين حسن بن زين الدين(ت 1011هـ) ،منتقى اجلامل يف األحاديث الصحاح واحلسان ،تح :عيل
أكربغفاري  ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم  ،ط1403 ،1هـ.

1818اجلوه��ري :إس�ماعيل بن مح��اد (ت 393هـ) ،الصحاح :ت��اج اللغة وصحاح العربي��ة ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور ،دار العلم للماليني ،ط1407 ،4هـ ،بريوت.
1919احلر العاميل  ،حممد بن احلسن (1104هـ)  ،وسائل ا لشيعة إىل حتصيل الرشيعة ،تح :عبد الرحيم الرباين
الشريازي  ،دار احياء الرتاث  ،بريوت.
2020حس��ن الصدر ،حس��ن بن هادي بن حممد عىل املوسوي (ت 1351هـ) ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم،
طبعة بغداد.
2121احلس��ن ب��ن املطهر ،العالم��ة احليل ،تبرصة املتعلمني ،تح :احلس��يني واليوس��في ،املطبع��ة أمحدي ،ط،1
1368هـ.
2222احلس��ن بن املطه��ر ،العالمة احلليّ  ،كش��ف اليقني يف فضائل أم�ير املؤمنني ،وزارة ال ّثقافة ،طهران ،س��نة
1991م.
2323احلس��ن بن املطهر ،العالمة احل�لي ،مناهج اليقني ،حتقي��ق :حممد رضا األنصاري ،طبع��ة قم1416 ،هـ،
املقدّ مة.
2424احلس��ن بن املطهر ،العالمة احليل ،إيضاح االش��تباه يف أس�ماء الرواة ،تح :فارس احلسون ،مؤسسة النرش
األسالمي ،قم ،ط1411 ،1هـ.
2525احلسن بن املطهر ،العالمة احليل ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،تح :الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة
نرش الفقاهة ،ط1422 ،2هـ.
2626احلسن بن املطهر ،العالمة احليل ،خمتلف الشيعة ،تح :مؤسسة النرش اإلسالمي ،ط ،1منقحة 1415 ،هـ.
2727احلس��ن بن املطهر ،العالمة احليل ،احلسن ابن يوسف بن املطهر (ت 726هـ) ،خالصة األقوال يف معرفة
الرجال ،حتقيق :جواد القيومي ،مؤسسة نرش الفقاهة ،ط1417 ،1هـ.
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2828احلس��ن بن املطهر ،العالمة احليل ،مجال الدين احلس��ن بن يوسف بن املطهر (ت 726هـ) ،أعيان الشيعة،
دار التعارف للمطبوعات  ،بريوت ،لبنان1406 ،هـ.
2929احلسن بن املطهر ،العالمة احليل ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهر (ت 726هـ) ،تذكرة الفقهاء،
تح :مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث  ،قم ،ط1420 ،1هـ.
 3030حسن عيسى احلكيم ،جريدة اجلنائن ،مراكز العلم يف احللة ،ا لعدد  43لسنة 1421هـ.
3131حسني بن عبد الصمد احلارثي ،والد البهائي العاميل (ت 984هـ) ،تح :السيد عبد اللطيف الكوهكمري،
ط1401 ،1هـ ،اخليام ،جممع الذخائر اإلسالمية.
3232احلموي ،ش��هاب الدين بن عبد اهلل الروم��ي (ت 626هـ) ،معجم البلدان ،دار ص��ادر ،بريوت ،لبنان،
1399هـ.
3333حيدر جيجان عبد عيل الزيادي ،منهج العالمة احليل يف علم الرجال ،رسالة ماجستري ،الفقه جامعة الكوفة،
.2006
3434الداماد حممد باقر احلس��يني االسرتآبادي (ت 1041هـ) ،الرواشح الساموية ،حتقيق :غال حمسني قيرصيه
ها ،نعمة اهلل اجللييل ،دار احلديث للطباعة والنرش ،ط1422 ،1هـ.
3535الرافعي ،عبد الكريم بن حممد الرافعي (ت 623هـ) ،فتح العزيز يف رشح الوجيز للغزايل ،دار الفكر.
3636رونلدسن ،دوايت ،عقيدة ّ
الشيعة( ،تعريب ع .م) ،مؤسسة املفيد ،بريوت ،سنة 1990م.
3737ري��اض العلامء ،ري��اض العلامء وحياض الفض�لاء ،حتقيق :أمحد احلس��يني ،منش��ورات مكتبة املرعيش
العامة1403 ،هـ ،قم ،إيران.
3838زين الدين بن عيل العاميل (ت 965هـ) ،الرعاية يف علم الدراية ،حتقيق :عبد احلس�ين حممد عيل البقال،
مكتبة املرعيش النجفي ،ط1408 ،2هـ ،قم.
 3939زين الدين بن عيل العاميل (ت 965هــ) ،الرعاية يف علم الدراية ،حتقيق :عبد احلسني حممد عيل البقال،
مكتبة املرعيش النجفي ،ط1408 ،2هـ ،قم.
4040ستار جرب محود،منهج املتكلمني يف فهم النص القرآين ،ستار جرب ،النجف األرشف2006 ،م
4141سعيد إسامعيل عيل ،اخلطاب الرتبوي اإلسالمي:
http://www.afaqdubai.com.

4242س�لار ،محزة بن عبد العزيز الديلمي (ت 448هـ) ،املراس��م العلوية يف األحكام النبوية ،حتقيق :حمس��ن
احلس��يني األمين��ي ،منش��ورات املعاوني��ة الثقافي��ة للمجم��ع العاملي أله��ل البي��ت ،مطبعة أمري،
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1414هـ ،قم.
4343سليامن الشوايش ،إبطال ابن خلدون للفلسفة:
http://www.almothaqaf.com.

4444الص��دوق ،حممد بن عيل بن احلس�ين (ت 338هـ) ،م��ن ال حيرضه الفقيه ،حتقيق :حس��ن مكي ،تقديم:
الصفوة ،بريوت.1993 ،
حسن األمني ،دار ّ
4545الصف��دي ،أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ،الش��افعي (ت 764ه��ـ) ،الوايف بالوفيات،
حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث1420 ،هـ ،بريوت.

4646الطرحيي ،فخر الدين بن حممد عيل بن أمحد (ت 1085هـ) ،جممع البحرين ،حتقيق :أمحد احلسيني ،مكتب
نرش الثقافة اإلسالمية ،ط1408 ،2هـ.
4747الطهراين ،حممد حس��ن ( آغا بزرك) (ت 1970م) ،طبقات أعالم الش��يعة ،تح :عيل تقي منزوري ،دار
الكتاب العريب  ،بريوت ،ط1972 ،1م.
4848الطهراين ،آقا بزرگ حممد حمس��ن (ت 1389هـ) ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،منشورات دار األضواء،
ط ،3بريوت1403 ،هـ.
4949الط��ويس احليل ،كش��ف الفوائ��د يف رشح قواعد العقائد ،تح :حس��ن مكي العام�لي ،ط ،1دار الصفوة،
.1993
5050الطويس حممد بن احلس��ن (ت 460هـ) ،املبس��وط ،حتقيق وتصحيح وتعليق :السيد حممد تقي الكشفي،
 ،1384املطبعة احليدرية ،طهران ،منشورات املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفري
5151الطويس حممد بن احلسن (ت 460هـ) ،النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى ،منشورات دار األندلس ،بريوت،
لبنان.
5252الطويس ،هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد ،حتقيق :حسن املوسوي اخلرسان ،منشورات دار
الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط.4
5353عباس القمي (ت 1359هـ) ،الكنى واأللقا ب ،تقديم :حممد هادى األميني ،منشورات مكتبة الصدر،
طهران.
5454عبد الرمحن احلبيب ،مؤسسات املجتمع املدين ليست زخرفة:
http://www.aalkanhal.com.

5555عبد العزيز بن عثامن التوجيري ،اخلطاب اإلسالمي بني األصالة واملعارصة:
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http://www.futureislam.com.

5656عبد العزيز بن بحر أبو القاس��م الطرابليس ،ابن ال�براج (ت  481هـ)،املهذب ،تح :جلنة بإرشاف جعفر
السبحاين ،منشورات مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني1406 ،هـ ،قم.
5757عبد اهلل نعمة ،فالسفة ّ
الشيعة ،دار الكتاب اإلسالمي ،قم1987 ،م.
5858عبد اهلادي فضل اهلل :مقدّ مات يف علم املنطق ،دار اهلادي ،بريوت1996 ،م.
5959عصام البشري ،سامت اخلطاب اإلسالمي املعارص:
http://www.nokhbah.net.

6060عيل الطباطبائي (ت 1231هـ) ،رياض املسائل ،تح :مؤسسة النرش اإلسالمي ،ط1412 ،1هـ ،مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم.
6161يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ،نحو قراءة لسانية يف البناء النيص للقرآن الكريم ،عبد الرمحن بودرع،
بحث مقدم إىل مؤمتر الدويل لتطوير الدراس��ات القرآنية ،الس��عودية ،وزارة التعليم العايل ،جامعة امللك
سعود2012 ،م.
6262متعب عايل القرين ،سامت اخلطاب اإلسالمي ،احلوار املتمدن ،ع.2010 ،3186
6363املجليس ،حمم��د باقر (ت 1111هـ) ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ط1403 ،2هـ،
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان.
6464حمسن األمني (1371هـ) ،أعيان الشيعة ،تح :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت.
6565حممد أمني اإلس�ترآبادي (ت 1119هـ) ،لفوائد املدنية والش��واهد املكية ،تح :الش��يخ رمحة اهلل الرمحتي
األراكي ،ط1424 ،1هـ ،مؤسسة النرش اإلسالمي.
6666حمم��د تقي احلكي��م (ت 1424هـ) ،األصول العامة للفقه املقارن ،منش��ورات مؤسس��ة آل البيت
للطباعة والنرش ،ط1390 ،2هـ.
6767حممد مصابيح :مفهوم النص واخلطاب:
http://www.nashiri.net/component.

6868حممد مفيد آل ياسني ،متابعات تارخيية حلركة الفكر يف احللة منذ تأسيسها وألربعة قرون.
6969حممد مفيد آل ياسني،متابعات تارخيية حلركة الفكر يف احللة ،إثراء للنرش والتوزيع.2009 ،
7070مصطف��ى مج��ال الدين ،االستحس��ان ،29 ،ط ،1دار اهلادي للطباعة والن�شر والتوزيع ،مكتبة بصريي،
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مهر ،قم ،طبعة حجرية
7171النس��ائي ،أمحد بن عيل بن ش��عيب (ت 303هـ) ،السنن االكربى ،منش��ورات دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع1348 ،هـ ،بريوت.
السيد شهاب الدين املرعيش،
7272نور اهلل احلسيني التّسرتي ،إحقاق احلق ،منشورات مكتبة املرعيش ،تقديمّ :
قم.
7373الن��ووي ،حمي الدين ب��ن رشف بن مراء (ت 676هـ) ،املجموع :رشح امله��ذب ،طبع ونرش :دار الفكر،
بريوت ،لبنان.
 7474يوس��ف البحراين ،يوس��ف بن أمحد (ت 1186هـ) ،احلدائق النارضة ،يف أحكام العرتة الطاهرة ،حتقيق:
حممد تقي األيرواين ،النارش األخوندي ،النجف األرشف.
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