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تاريخ الفقه و تطوره

في الحـــــوزة العلميــــــة فـــــــــــي النجــــف االشــرف
 العالمة السيد حممدجعفر احلكيم

استاذ يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف

الخالصة:
تناول البحث تاريخ بداية احلوزة العلمية يف النجف ثم تقسيم تاريخ الفقه اىل أدوار أربعة :
االول  :دورالتاسيس  ،ويراد به نزول النص القرآني وصدور السنة عن النيب وتدوينهما  ،وقد اشار البحث اىل موقع اهل
البيت  كوارثني لعلوم النبوة واىل دورهم يف احملافظة على السنة النبوية واىل ظهور الكتب االربعة (الكايف للكليين ومن ال حيضره
الفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب واالستبصار للشيخ الطوسي) بصفتها الكتب اليت حتتوي على سنة النيب برواية أهل بيته .
الثاني  :دور التفريع  ،وهو بداية عملية االجتهاد ـ مبفهومها الواسع ـ املعتمدة على االستقصاء والفحص ،وإعمال النظر وذكر
البحث أهم الكتب الفقهية اليت تعرب عن هذا الدور وهي كتابا (املقنع) و(اهلداية) للصدوق  ،وكتاب (املقنعة) للشيخ املفيد ،
وكتاب (اجلمل والعقود) يف خصوص العبادات للشيخ الطوسي وكذا كتابه (االقتصاد اهلادي إىل الرشاد) وهو فيما جيب على العباد
من أصول العقائد والعبادات الشرعية على وجه االختصار  ،وكتاب (النهاية :جمرد الفقه والفتاوي) للشيخ الطوسي أيضا ،وهو
خامتة هذا الدور ولعله خري ما يصلح لتمثيله أحسن متثيل.
الثالث :دورالنضج  ،وقد استغرق سبعة قرون تقريبا (من القرن اخلامس اهلجري اىل القرن الثاني عشر اهلجري) .وقد ذكر
البحث اتضاح متيز فقهاء أهل البيت  عن فقهاء العامة يف هذا الدور بكونهم يتعاملون مع الصادر عن اهل البيت كانه صادر
عن النيب  مع نبذ القول بالقياس واالستحسان وحنوهما ،مما اشتهر العمل بها عند فقهاء العامة ثم ذكر الكتب اليت اشتهرت
يف هذا الدور  ،ويعترب الباحث ان الفقه االمامي قد بلغ قمة النضج على يد العالمة احللي  ،ومل يغب ان يتحدث عن الفتح الفكري
يف ايران الذي حتقق على يده يوم تشيع الشاه خدابنده .ثم ذكر الكتب الفقهية اليت ظهرت بعد العالمة احللي من قبيل اللمعة
الدمشقية للشهيد االول وشرحها املوسوم بالروضة البهية للشهيد الثاني  .ويعترب الباحث ان هذا الدور قد انتهى بظهور احلركة
االخبارية و ظهور كتاب احلدائق الناظرة للشيخ البحراني ت 1186هـ .
الرابع  :دور الكمال  ،ويبدأ من القرن الثاني عشر اهلجري اىل اليوم  ،ويرى البحث ان شخصية الوحيد البهبهاني هي اليت
افتتحت هذا الدور والزلنا فيه .ثم استعرض اهم الكتب الفقهية يف هذا الدور وهي :
ـ كشف الغطاء تأليف الشيخ جعفر الشيخ خضر اجلناجي احللي املتوفى عام ( 1228هـ).
ـ رياض املسائل يف بيان األحكام بالدالئل املعروف يف األوساط العلمية خمتصرا بالرياض تأليف السيد علي الطبطبائي احلائري
( 1231 – 1161هـ).

ـ جواهر الكالم يف شرح شرايع اإلسالم تأليف الشيخ حممد حسن النجفي املتوفى عام ( 1266هـ).
ـ املكاسب للشيخ مرتضى األنصاري  1281- 1214( هـ) وقد يسمى أيضا بكتاب املتاجر.
ـ مستمك العروة الوثقى تأليف السيد حمسن الطباطبائي احلكيم 1306( ـ 1390هـ) ،وهو شرح استداللي لكتاب (العروة
الوثقى) للسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي  املتوفى عام (1337هـ) .

اصل هذه الدراسة عن علم تطور الفقه يف احلوزة العلمية النجفية على مدى عصورها  ،منذ تأسيسها على يدي الشيخ
الطوسي  قبل زهاء ألف عام وحىت العصور األخرية  ،قام هبا العالمة السيد حممد جعفر احلكيم احد اساتذه حبث خارج الفقه
واالصول يف احلوزة العلمية يف النجف وقد نشرها ضمن كتابه تطور الفقه واالصول يف احلوزة النجفية .
مث ارتات هيأة التحرير ان تنشر القسم اخلاص بتطور الفقه  ،ورأت ان تعيد حترير فصل دور التاسيس من البحث واختصاره لكثرة
االفكار فيه وشكلت جلنة للنهوض بالعمل  ،وقد حافظت اللجنة املشكلة على الفاظ املؤلف وافكاره االساسية والتفصيلية  ،كما
حافظت على مصادر البحث اليت اوردها املؤلف  ،نعم اضافت ترمجات بعض االعالم الذين وردت امساؤهم يف الدراسة كما اضافت
هامشا يتحدث عن خصائص طبعة وسائل الشيعة اليت قامت بتحقيقها مؤسسة أهل البيت  ، كما اضافت مجلة من العبارات
لتكون (مانشيتات) معربة عن افكار البحث االساسية .

تمهيد في بداية الحركة العلمية
في النجف األشرف
توجد ثالث رؤى يف تصوير بداية احلركة العلمية يف النجف
االشرف :
الرؤية األوىل :
احلركة العلمية اليت تعيشها حوزة العلم يف النجف االشرف ال
ميكن حبسب القوانني الطبيعية أن تكون وليدة العصور املتأخرة ،
بل البد أن تكون هلا جذور ضاربة يف أعماق التاريخ وقد رجح
بعض األعالم) (1أن تكون مدرسة النجف االشرف امتدادا ملدرسة
الكوفة اليت ازدهرت إبان اختاذها عاصمة للدولة اإلسالمية من
قبل اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  واستمرت على
هذا املنوال وبقيت رافدا أساسيا لسائر العلوم السائدة يف القرنني
((( وهو الشيخ محمد حسين المظفر  في كتابه اإلمام الصادق . 

األول والثاين اهلجريني لعدد كبري من احلواضر اإلسالمية شرقا
وغربا ومنت فيها وترعرعت البذرة املثمرة اليت كان لإلمام
علي  اليد الطوىل يف هتيئة األرضية الصاحلة هلا  ،وخاصة
يف علوم اآلداب العربية والفقه احلديث والتفسري والقراءات ،
ويشهد لذلك انتساب مجع غفري من نوابغ النحاة والشعراء
والفقهاء والرواة والقراء واملفسرين إليها .
وكانت تضارع بغداد -بعد تأسيسها  ،واختاذ املنصور
عاصمة للخالفة العباسية  -يف تلك العلوم وغريها فنشأ
فيها مراجع كبار يف النحو واللغة والفقه وعلوم القرآن ،
كايب األسود الدؤيل)، (2
((( أبو األسود الدؤلي  :ظالم بن عمر بن ظالم  ،أول من أسس علم النحو
حيث تلقاه من اإلمام علي  وكان من أصحابه شهد معه صفينا ،
وكان من سادات التابعين ولي القضاء في البصرة عد من الفقهاء والدهاة
والنحاة  ،أول من نقط المصحف الكريم توفي سنة ()67هـ .

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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إن الشيخ الطوسي اختار النجف موضعا هلجرته بعد أن وجد أن أرضها صاحلة لنشر العلم مبن
فيها من رجاله ومحلته فصقل مواهبهم ووسع مداركهم مبا كان ميتلك من مواهب متعددة يف
شىت مناحي احلياة العلمية السائدة يف عصره  ،وأرسى هلا قواعد متينة راسخة أعطت هلا القابلية على
االمتداد إىل العصور الالحقة ومن مث اعترب حبق املؤسس والباين حلوزة النجف االشرف العلمية .
والكسائي) (1وعاصم بن أيب النجود الكويف) (2ومها من القراء
السبعة .
وخلف األمحر) (3ومحاد الراوية) (4وهشام الكليب
النسابة) (5والشاعر الكميت) ، (6ودعبل اخلزاعي)، (7
وأيب نواس) ، (8وسعيد بن جبري) (9وجابر اجلعفي)، (10
وأبان بن تغلب  ،وحممد بن مسلم الثقفي) ، (11وجابر بن
((( الكسائي  :علي بن حمزة بن عبد اهلل األسدي الوالء الكوفي  ،إمام اللغة
والنحو والقراءة  ،كان من أهل الكوفة ولد فيها قرأ النحو بعد الكبر ،
مؤدب الرشيد العباسي وإبنه األمين له تصانيف منه (معاني القرآن)
و(المصادر) توفي عن سبعين عاما .
((( عاصم بن أبي النجود الكوفي  :األسدي بالوالء أحد القراء السبعة  ،تابعي
من أهل الكوفة  ،كان حجة في القراءات صدوقا في الحديث قرأ على ابي
عبد اهلل السلمي عن علي  ، توفي سنة()127هـ .
((( خلف األحمر  :يكنى أبا محرز  ،برع في الشعر واألدب  ،قيل هو معلم
األصمعي  ،أحد رواة الغريب والشعر ونقاده  ،تتلمذ عليه أبو نواس  ،من
آثاره (جبال العرب) توفي سنة ()180هـ .
((( حماد الراوية  :ميسر بن المبارك بن عبيد الديلمي  ,الكوفي من اعلم الناس
بايام العرب واشعارها واخبارها وانسابها ولغاتها كانت ملوك بني امية
تقدمهم فيفد عليهم وينال منهم توفي سنة ( )155هـ .
((( هشام بن الكلبي النسابة  :هو هشام بن السائب الكلبي نشأ في الكوفة ،
وكان عالما بأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها  ،أخذ عن أبيه .
((( الكميت بن زيد األسدي  :الكوفي  ،شاعر عارف بآداب العرب ولغاتها
وأخبارها وأنسابها  ،شيعي  ،كان يمدح أهل البيت  له قصائد تسمى
الهاشميات وهي من جيد شعره توفي سنة ()126هـ .
((( دعبل بن على الخزاعي  :عربي من اليمن  ،أصله من الكوفة  ،كثير المدح
ألهل البيت  ومن شعرائهم  ،توفي سنة()246هـ .
((( أبو نواس  :الحسن بن هانئ بن عبد األول المعروف بأبي نواس ولد
سنة()145هـ  ،أديبا شاعر ولد باألهواز  ،ونشأ بالبصرة  ،ورحل إلى
بغداد إتصل بالخلفاء من بني العباس ومدح بعضهم  ،توفي سنة()196
هـ .
((( سعيد بن جبير ( 95- 45هـ) ابن هشام  ،الحافظ القارئ المفسر الشهيد
عد من اصحاب علي بن الحسين  ولد سنة  45هـ وكان فقيها ورعا
عابدا  ،خرج مع القراء على الحجاج  ،قتله الحجاج سنة  95هـ ومات
الحجاج بعده بأيام .
( ((1جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ولد سنة  128هـ كان احد اوعية
العلم  ،ومن اجلة فقهاء الشيعة  ،من اصحاب الباقر والصادق  توفي
سنة  127هـ .
( ((1محمد بن مسلم  :بن رياح الثقفي الطائفي الفقيه أبو جعفر الكوفي ولد
سنة  80هـ كان أحد أئمة العلم في اإلسالم وأحد وجوه الشيعة في
الكوفة  ،اختص باالمامين ابي جعفر الباقر وأبي عبد اهلل الصادق 

حيان) ، (12وبعض أئمة املذاهب وأساتذهتم كإبراهيم النخعي
مؤسس الرأي وتلميذه أيب حنيفة النعمان بن ثابت) (14وسفيان
الثوري) (15وغريهم .
ويف حديث احلسن بن علي الوشا ( :أدركت يف هذا
املسجد -يعين مسجد الكوفة  -تسعمائة شيخ كل يقول حدثين
جعفر بن حممد).  (16
وتروي املصادر التارخيية لنا استقدام هارون الرشيد
الكسائي من الكوفة لتعليم ولديه األمني واملأمون وكيف أنه
أشرف يوما عليه وهو ال يراه فقام الكسائي ليلبس نعله ،
فابتدر إليها األمني واملأمون  ،فوضعاها بني يديه فقبّل رأسيهما
مث اقسم عليهما أن ال يعاودا  .فلما جلس الرشيد جملسه ،
قال  :أي الناس أكرم خادما؟ قالوا  :أمري املؤمنني قال  :بل
الكسائي  ،خيدمه األمني واملأمون  ،ومها وليا عهده  ،مث حدثهم
احلديث). (17
وميكن تأييدا لذلك أن يؤثر بعض رواد العلم النجف االشرف
على غريها من احلواضر اإلسالمية  ،فهاجروا إليها بعد نضوب
العلم يف الكوفة  ،بسبب اضطهاد األمويني والعباسيني للعلماء
)(13

روى عنها الشيء الكثير من علومهما ورد في مدحه في روايات كثيرة
عن أهل البيت  وهو ممن اجمعت الشيعة على تصديقه وتصحيح
ماصح عنه  ،وله كتاب يسمى األربعمائة في أبواب الحالل والحرام .
توفي سنة 150هـ .
( ((1جابر بن حيان  :بن عبد اهلل الطوسي المعروف بالصوفي من مفاخر
علماء الشيعة اإلمامية  ،ومن مشاهير علماء الفلسفة و الحكمة  ،والطب ،
والرياضيات  ،والفلك والمنطق  ،والنجوم وكان أديبا زاهدا  ،تتلمذ على
اإلمام الصادق .
( ((1ابراهيم النخعي  :ابراهيم بن يزيد بن االسود فقيه تابعي كوفي احد االئمة
المعروفين بالفقه توفي عام ( 96هـ). 
( ((1أبو حنيفة - :النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم اهلل بن ثعلبة
الكوفي أبو حينفة ولد سنة (80هـ) احد األئمة األربعة عند أهل السنة
وصاحب الرأي والقياس والفتاوي المعروفة في الفقه  .أصله من فارس .
توفي سنة (150هـ). 
( ((1سفيان بن سعيد بن مسرور الثوري الكوفي ولد عام (97هـ) وكان محدثا
فقيها وقد عد من اصحاب الرأي .
( ((1رجال النجاشي ص . 31
( ((1الكني واأللقاب ص . 97

البيت 

تربكا بقرب اإلمام ، 

خصوصا املوالني ألهل
وابتعادا عن مراكز السلطة وبطشها .
إال أن الواقع التارخيي للنجف االشرف كمدينة تصلح أن
تكون مركزا علميا يأىب ذلك جدا  .فإن كثريا من الروايات
اليت حتدثت عن دفن اإلمام  فيها ذكرت أن قربه قد ع ّفي
أثره بوصيه منه  ، كما ذكره الشيخ الكليين  يف الكايف .
وتشهد لذلك  ،بل تدل عليه الروايات اليت نقلت لنا تكرار
زيارة األئمة  للقرب الشريف  ،فإهنا تضمنت كيفية معرفة
القرب الشريف  ،ووصفه بأنه بني الذكوات البيض  ،فعن احلسن
بن أمحد وحممد بن مسلم ( :قاال  :مضينا إىل احلرية فاستأذنا
ودخلنا على أيب عبد اهلل الصادق  ، فجلسنا إليه  ،وسألناه

داود بن علي بن عبد اهلل بن العباس) (4املتوىف عام (133هـ) هو
أول من اكتشف قرب اإلمام علي  من غري آله الكرام 
يف النجف  ،وعمل عليه صندوقا من اخلشب  ،وقد انطمس
أثره  ،ومل يظهر له وجود إال يف عصر هارون الرشيد  ،حدود
عام (170هـ) لقضية وقعت معه  ،عند احتماء الظباء بالقرب
الشريف  ،وحتامي كالب الصيد عن اقتحامها ومهامجتها وبعد
عام (180هـ) جاوره الناس كما عن كتاب نزهة القلوب
للمستويف) . (5أضف إىل ذلك أنه مل ينقل يف كتب التاريخ
املتداولة اختاذ أي من علماء الكوفة املعروفني النجف االشرف
مهجرا علميا له  ،حىت يكون ذلك امتدادا ملدرسة الكوفة
العلمية  ،إال أن يراد منه كون النجف امتدادا ملدرسة الكوفة يف
الزنعة العقالنية اليت اشتهرت هبا الكوفة  .لكنه ال يعد امتدادا
تارخييا  ،كما حنن بصدد البحث عنه .

نعم ال يبعد أن يلتقي عامل أو أكثر يف مواسم زيارة
قرب اإلمام  ، فيأخذ بعضهم عن بعض شيئا من الفقه ،
أو احلديث  .إال أنه ال يرقى إلثبات دعوى وجود مركز
علمي يف النجف االشرف يف القرن الثاين للهجرة فضال عن
القرن األول .

عن قرب أمري املؤمنني  فقال :
إذا خرجتم فجزمت الثوية والقائم املائل  ،وصرمت من النجف
على غلوة أو غلوتني  ،رأيتم ذكوات بيضا  ،بينها قرب قد جرفه
السيل  ،ذاك قرب أمري املؤمنني  . قاال  :فغدونا من غد ،
فجزنا الثوية والقائم املائل  ،فإذا ذكوات بيض  ،فجزناها  ،فإذا
القرب كما وصف) . (1وحنو ذلك مما يكشف عن عدم وجود حىت
بناية صغرية على القرب الشريف  ،فكيف يا ترى تكون النجف
هبذا احلال مدينة ومركزا للعلم؟! .
هذا مع أن بعض املصادر ذكرت أن اإلمام الصادق  أذن
لصاحبه صفوان اجلمال) (2بوضع دكة على القرب الشريف). (3
وهي على تقدير صحتها فاألقرب أن تكون إبّان وجود
اإلمام  يف العراق  ،عندما استقدمه املنصور العباسي إىل
احلرية  ،حوايل عام (140هـ) ، مما يكشف عن عدم متدين
العتبة الشريفة حىت ذلك الوقت  .وذكرت مصادر أخرى أن

السالجقة فيها عام ( 448هـ) حيث كبست داره بالكرخ ،
وأحرقت كتبه  ،وكرسي الكالم الذي خصه به اخلليفة العباسي
(القائم بأمر اهلل) ، اذ كان درسه الشريف جيمع علماء من شىت
طوائف املسلمني  .وبعد استقرار الشيخ  يف النجف االشرف ،
بدأ بتأسيس حوزة علمية فتية فيها  ،وأخذ يفد إليها عشاق
العلم  ،نظرا ملكانته العلمية املرموقة يف نفوس علماء ذلك العصر ،
والسيما املوالني ألهل البيت . 

((( ماضي النجف وحاضرها ج  :ص  ، 21 :ويراجع لالستزادة الباب التاسع
من كامل الزيارات ص 33 :وما بعدها .
((( صفوان الجمال  :صفوان بن مهران بن المغيرة االسدي الكاهلي
بالوالء سكن بالكوفة وكان جماال  ،وكان من شيوخ اصحاب اإلمام
الصادق  وخاصته وأيضا من اصحاب اإلمام الكاظم ( وكان حيا
بعد 170هـ). 
((( اإلمام الصادق للمظفر ص . 139 :

((( وهو اخو مؤسس الدولة العباسية ابو العباس السفاح ولقبه ابو سليمان
واله السفاح امارة مكة والمدينة والطائف عام ( 132هـ) وتوفي عام
(133هـ). 
((( ماضي النجف وحاضرها ج 1 :ص . 41 :

الرؤية الثانية :
ويقابل تلك الرؤية دعوى انعدام احلياة العلمية يف النجف
االشرف قبل هجرة الشيخ الطوسي  إليها من بغداد  ،إثر فتنة
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مرَّ الفقه اإلمامي باربعة أدوار رئيسة  :دور التأسيس  ،ودور التفريع  ،ودور النضج ،
ودور الكمال .
الرؤية الثالثة :
إال ان التأمل يف سري القضايا التارخيية الطبيعية يأىب ذلك
جدا فان الشيخ  مل يؤسس حوزته العلمية يف أرض قاحلة

لضمها مرقد أمري
من العلم وأهله  ،وملجرد كوهنا مقدسة ّ
املؤمنني . 
ويشهد لذلك ما ورد يف عدة مصادر من أن عضد الدولة
البويهي حني زيارته للنجف االشرف عام (371هـ) أي قبل
هجرة الشيخ حبوايل مثانني عاما وزع مبالغ طائلة على سكان
العتبة املقدسة  ،مبن فيهم الفقهاء  .فعن كتاب (فرحة الغري)
للسيد ابن طاووس) (1أنه ( :طرح يف الصندوق دراهم  ،أصاب

كل واحد منهم احد [واحد  .ظ] وعشرون درمها  ،وكان عدد
وفرق على املجاورين وغريهم مخسمائة
العلويني ألفا وسبعمائة ّ
ألف درهم وعلى الفقراء والفقهاء ثالثة آالف درهم)). (2
وهو الذي بىن قبل ذلك املرقد املطهر بناء فخما – حسب
مقاييس ذلك العصر -حيث ستر حيطانه خبشب الساج املنقوش
وبىن أسواقا ومدارس وخوانق معمورة بأحسن عمارة وكسى
)(3
حيطاهنا بالقاشاين كما نقل عن كتاب (رحلة ابن بطوطة)
إن عنوان (الفقهاء) إن مل خيتص باملجتهدين  ،فال أقل من
مشوله هلم ولطالب الفقه ودارسيه الذين هم أدىن مرتبة علمية
منهم  ،وهو عبارة أخرى عن مصطلح احلوزة العلمية فإهنا
تشمل األساتذة من جمتهدين وغريهم وباقي طالهبم .
أضف إىل ذلك وجود بعض األسر العلمية يف النجف االشرف
حوايل القرن الرابع اهلجري  ،عرفت يف ذلك العصر  ،وبقيت
شهرهتا إىل أواخر القرن السادس  ،وأعرقها شهرة أسرة آل
شهريار  ،وهي من أسر العلم البعيدة الذكر  ،القدمية العهد وكانت
بيدها أيضا سدانة املرقد العلوي املطهر). (4
((( غياث الدين عبد الكريم بن احمد بن طاووس الزاهد العابد ولد عام
(648هـ) وتوفي عام (693هـ) من ابرز مصنفاته فرحة الغري .
((( فرحة الغري ص . 114
((( معرب جمع (خانقاه) والظاهر ان المراد بها ما يشبه تكايا الصوفية .ج1
ص . 109
((( ماضي النجف وحاضرها ج  2 :ص . 422

بل إن كتب الرجال والتراجم ذكرت عددا من العلماء
منسوبني للنجف قبل هجرة الشيخ إليها  ،منهم شرف الدين
بن علي النجفي  ،الذي وصفه الشيخ الطوسي بأنه كان صاحلا
فاضال وعبد اهلل بن امحد بن شهريار (أبو طاهر) كان معاصرا
للشيخ املفيد  ويروي عنه النجاشي) (5وأبو جعفر حممد بن
جرير الطربي يف كتاب اإلمامة  .وامحد بن شهريار (أبو نصر)
اخلازن للحضرة العلوية  ،من محلة العلم  ،ورجال احلديث
املعاصرين للشيخ الطوسي) . (6وغريهم ممن يعثر عليهم املتتبع
يف كتب الرجال والتراجم .
وصفوة القول  :أن الشيخ الطوسي  حط رحاله يف النجف
االشرف بعد أن وجد أن أرضها صاحلة لنشر العلم مبن فيها من
رجاله ومحلته فصقل مواهبهم ووسع مداركهم مبا كان ميتلك من
مواهب متعددة يف شىت مناحي احلياة العلمية السائدة يف عصره ،
وأرسى هلا قواعد متينة راسخة أعطت هلا القابلية على االمتداد
إىل العصور الالحقة ومن مث اعترب حبق املؤسس والباين حلوزة
النجف االشرف العلمية كمركز جذب لطالب العلوم العربية
واإلسالمية من سائر أرجاء املعمورة .

األدوار التي م ّر بها الفقه االمامي
مر بأدوار أربعة رئيسة يتميز
ميكن أن يقال إن الفقه اإلمامي َّ
بعضها من غريه خبصائص ومسات تكاد تكون حدا فاصال عن
باقي األدوار وإن كان ذلك ال خيلو عن حاالت استثنائية قد
يشترك فيها بعض األدوار مع غريه يف بعض اخلصائص شأن أكثر
العلوم اإلنسانية اليت تعتمد الفكر واالستنتاج إال أنه من ناحية
عامة ال خيرج عن هذه األدوار األربعة وهي  :دور التأسيس ،
ودور التفريع  ،ودور النضج  ،ودور التكامل .
((( هو احمد بن علي بن احمد النجاشي وكنيته ابو الحسين ولد عام (372هـ)
في الكوفة وكان ابوه من كبار محدثي الشيعة ومن اهم مصنفاته (فهرست
اسماء المصنفين) او (رجال النجاشي) والذي مازال من اهم مصادر
الرجال عن االمامية توفي عام (450هـ) في سامراء .
((( ماضي النجف وحاضرها ج  2ص . 403

األسود  ،وأبو ذر الغفاري  ،وسلمان الفارسي)
ويف حديث آخر عن اإلمام أيب جعفر الباقر ( : إن
سلمان أدرك علم األول وعلم اآلخر  ،مفسرا بعلم النيب ، 
وعلم علي).  (4
ومنها  :ما رواه العامة واخلاصة مستفيضا يف حق أيب ذر 
باخلصوص من قوله ( : ما أظ ّلت اخلضراء  ،وال أقلت الغرباء
على ذي هلجة اصدق من أيب ذر)) (5وما ورد عنه  يف حق
عمار بن ياسر  مستفيضا  ،بل متواترا ( :ما هلم ولعمار ،
يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار)) . (6وهو الذي كان
العالمة الفارقة بني احلق والباطل  ،لقول النيب ( : تقتله الفئة
الباغية)) . (7وقد قتله أهل الشام بقيادة معاوية ابن أيب سفيان
يف واقعة صفني عندما كان جياهد يف سبيل اهلل تعاىل يف جيش
)(8
اإلمام علي  ومثله ما ورد عنه  يف حق أويس القرين :
(أويس القرين خري التابعني بإحسان) ، (9وقد استشهد أيضا مع
اإلمام  يف صفني  .إىل غري ذلك مما أثر عن أعالم الصحابة
والتابعني هلم بإحسان . 
واستمر املسلمون على هذا املنوال يف كيفية أخذ األحكام
الشرعية جارين على السنن العقالئية يف رجوع اجلاهل إىل
ون لَِينِف ُروْا
َان ال ُْم ْؤ ِمُن َ
﴿و َما ك َ
العامل  ،كما نطق به التزنيل املجيد َ :
)(3

الدور األول  :دور التأسيس
وهو يبدأ من أوائل عصر الرسالة  ،متمثال بالقرآن الكرمي
ومبدونات) (1أمري املؤمنني اإلمام علي  ، كما يظهر من أدىن
مالحظة لروايات أهل البيت  ويكفي شاهدا على ذلك ما
رواه الشيخ الكليين  بسنده عن أيب بصري ( :قال  :دخلت
على أيب عبد اهلل  فقلت جعلت فداك  ،إين أسالك عن
مسالة  ،ها هنا أحد يسمع كالمي؟ قال  :فرفع أبو عبد اهلل 
سترا بينه وبني بيت آخر  ،فاطلع فيه  ،مث قال  :يا أبا حممد سل
عما بدا لك قال  :قلت  :جعلت فداك  ،إن شيعتك يتحدثون أن
رسول اهلل  علم عليا  بابا يفتح له منه ألف زيادة ألف
باب قال  :قلت  :هذا واهلل العلم  .قال  :فمكث يف األرض ساعة
مث قال  :إنه لعلم  ،وما هو بذاك  .قال  :مث قال يا أبا حممد وإن
عندنا اجلامعة  ،وما يدريهم ما اجلامعة؟ قال قلت جعلت فداك
وما اجلامعة؟ قال  :صحيفة طوهلا سبعون ذرعا بذراع رسول
اهلل  ، وإمالئه من فَ َلق فيه  ،وخط علي  بيمينه  ،فيها
كل حالل وحرام  ،وكل شيء حيتاج الناس إليه حىت ارش
اخلدش). (2
وكذلك مدونات بعض رواد الصحابة ومسموعاهتم عن
النيب  وأمري املؤمنني  ومن جاء بعدمها من أئمة اهلدى
من أهل البيت (صلوات اهلل عليهم أمجعني)
ومن مث وردت مدائح يف حق مجلة من أصحاب النيب 
تعطيهم مراتب عالية من الوثاقة واالعتماد  ،ال يناهلا إال ذو حظ
عظيم فمن ذلك ما رواه الكشي بسنده عن أيب عبد اهلل : 
(قال  :رسول اهلل)  : إن اهلل أمرين حبب أربعة  ،قالوا  :ومن
هم يا رسول اهلل؟ قال  :علي ابن أيب طالب  ، واملقداد بن

((( هذه المدونات شكلت إرثا الهيا لالئمة  كما في قوله تعالى ﴿ثُ َّم
ِن عِبادِنا فَ ِم ْن ُه ْم ظال ٌِم لِنَف ِ
ْس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقتَ ِص ٌد
ين ْ
اص َطف َْينا م ْ
تاب الَّ ِذ َ
أَ ْو َر ْثنَا الْ ِك َ
ْن اللهَِّ ذل َ
ِق بِالْ َخ ْي ِ
َض ُل الْ َكبِير﴾ فاطر . 32/وقد
رات بِ ِإذ ِ
ِك ُه َو الْف ْ
َو ِم ْن ُه ْم ساب ٌ


.
ان السابق بالخيرات هو االمام
وردت الروايات عنهم
((( أصول الكافي ج  1 :ص . 239

َو َال نََف َر ِمن ك ِّ
ين
ك َّ
الد ِ
ُل ِف ْرَق ٍة ِّم ْن ُه ْم َطآئِ َف ٌة لَِّيَت َف َّق ُهوْا ِفي ِّ
َآف ًة َفل ْ
)(10
َولُِي ِ
ون﴾ طيلة حياة
َّه ْم يَ ْح َذ ُر َ
ِم ل ََعل ُ
نذ ُروْا َق ْو َم ُه ْم ِإذَا َر َج ُعوْا ِإل َْيه ْ

النيب األكرم  وهذه املدة تعد حبق غرة يف جبني التاريخ
اإلسالمي  ،فخرج الناس بإتباعهم للدين اإلسالمي احلنيف من
الظلمات إىل النور حاملني مشعل اهلداية إلنقاذ البشرية من
وهدة الضالل .

((( رجال الكشي ص . 16 :
((( رجال الكشي ص . 21 :
((( رجال الكشي ص . 28 :
((( رجال الكشي ص . 32 :
((( رجال الكشي ص . 32
((( أويس القرني بن عامر المرادي  ،من اصحاب امير المؤمنين  احد
الزهاد ومشاهير االبدال  ،شهد له النبي األعظم  بالجنة استشهد مع
امير المؤمنين  في معركة صفين .
((( رجال الكشي ص . 43
( ((1سورة التوبة اآلية . 122
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يشمل دور التأسيس عصر الرسالة املتمثل بزنول القرآن الكرمي وبيان السنة النبوية
املطهرة وتدوينها على يد علي  بامالء النيب وعصر االمامة املتمثل حبركة
االئمة  بتبليغ السنة النبوية وتدوينها من قبل اصحاهبم يف كتب واصول وعصر
ظهور الكتب االربعة اليت مجع مؤلفوها احاديثها من تلك الكتب واالصول .
النكبة اليت ابتلى بها املسلمون بعد وفاة النيب 
األعظم 

إىل الرفيق األعلى  ،إىل

وما أن انتقل النيب
حظرية القدس  ،حىت بدأت فترة مظلمة تركت الناس خيبطون
خبط عشواء ضاعت فيها األحكام وكثر الوضع واالختالق وفق
ما تقتضيه الرغبات واملصاحل الشخصية .
نص يصور منشأ اختالف األحاديث

ولعل أحسن ما يصور هذه احلقبة املريرة من تاريخ الفقه
اإلسالمي ما رواه ثقة اإلسالم يف الكايف  ،بسنده عن سليم بن
قيس اهلاليل  : قال  :قلت ألمري املؤمنني  إين مسعت من
سلمان واملقداد وأيب ذر شيئا من تفسري القرآن  ،وأحاديث عن
نيب اهلل  غري ما يف أيدي الناس مث مسعت منك تصديق ما
مسعت منهم ورأيت يف أيدي الناس كثريًا من تفسري القرآن
ومن األحاديث عن نيب اهلل  أنتم ختالفوهنم فيها وتزعمون
أن ذلك كله باطل أفترى الناس يكذبون على رسول اهلل 
متعمدين؟ ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال  :فاقبل علي  ،فقال :
سألت فافهم اجلواب :
إن يف أيدي الناس حقا وباطال  ،وصدقا وكذبا  ،وناسخا
ومنسوخا  ،وعاما وخاصا  ،وحمكما ومتشاهبا  ،وحقا
وومها  .وقد ُك ِذب على رسول اهلل  على عهده  ،حىت قام
علي الكذابة  ،فمن
خطيبا  ،فقال  :أيها الناس  ،قد كثرت َّ
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ،مث ُك ِذب عليه
كذب َّ
من بعده وإمنا أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس :
رجل منافق يظهر اإلميان متصنع باإلسالم ال يتأمث وال
يتحرج أن يكذب على رسول اهلل  متعمدا فلو علم الناس
أنه منافق كذاب مل يقبلوا منه ومل يصدقوه ولكنهم قالوا :
هذا قد صحب رسول اهلل  ورآه ومسع منه وأخذوا عنه .
وهم ال يعرفون حاله وقد أخربه اهلل عن املنافقني مبا أخربه
﴿وِإذَا َر َأْيَت ُه ْم ُت ْع ِجُب َك
ووصفهم مبا وصفهم فقال عز وجل َ :
ِم﴾ مث بقوا بعده فتقربوا إىل
َأ ْج َس ُ
ام ُه ْم َوِإن يَ ُقولُوا َت ْس َم ْع لَِق ْولِه ْ

أئمة الضالل والدعاة إىل النار بالزور  ،والكذب  ،والبهتان .
فولوهم األعمال ومحلوهم على رقاب الناس بالزور والكذب
والبهتان وإمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم اهلل فهذا
أحد األربعة .
ورجل مسع من رسول اهلل  شيئا مل حيمله على وجهه ،
ووهم فيه  ،ومل يتعمد كذبا  ،فهو يف يده يقول به ويعمل به
ويرويه فيقول  :أنا مسعته من رسول اهلل  فلو علم املسلمون
أنه وهم مل يقبلوه ولو علم أنه وهم لرفضه .
ورجل ثالث مسع من رسول اهلل  شيئا أمر به مث هنى
عنه  ،وهو ال يعلم أو مسعه ينهى عن شيء مث أمر به وهو ال يعلم
فحفظ منسوخه ومل حيفظ الناسخ  .ولو علم أنه منسوخ لرفضه
ولو علم املسلمون إذ مسعوه منه أنه منسوخ لرفضوه .
وآخر رابع مل يكذب على رسول اهلل  مبغض للكذب
خوفا من اهلل وتعظيما لرسول اهلل  مل ينسه  ،بل حفظ
ما مسع على وجهه  ،فجاء به كما مسع  ،ومل يزد فيه  ،ومل
ينقص منه  .وعلم الناسخ من املنسوخ فعمل بالناسخ ورفض
املنسوخ فان أمر النيب  مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص
وعام وحمكم ومتشابه قد كان يكون من رسول اهلل  الكالم
له وجهان  :كالم عام وكالم خاص مثل القرآن قال اهلل عز
الر ُس ُ
ُم َع ْن ُه
ول َف ُخ ُذ ُ
﴿و َما آَتاك ُ
وجل يف كتابه َ :
وه َو َما نَ َهاك ْ
ُم َّ
انت ُهوا﴾ فيشتبه على من مل يعرف  ،ومل يدر ما عىن اهلل به
َف َ
ورسوله . 
وليس كل أصحاب رسول اهلل  كان يسأله عن الشيء
فيفهم  ،وكان منهم من يسأله وال يستفهمه حىت أن كانوا
ليحبون أن جييء األعرايب والطارئ فيسأل رسول اهلل حىت
يسمعوا وقد كنت أدخل على رسول اهلل  كل يوم وكل
ليلة دخلة مل يصنع ذلك بأحد من الناس غريي فرمبا كان
يف بييت يأتيين رسول اهلل  أكثر ذلك يف بييت وكنت إذا
دخلت عليه بعض منازله خال يب وأقام عين نساءه فال يبقى
عنده غريي وإذا آتاين للخلوة معي يف مزنيل مل تقم عين
فاطمة وال أحد من بنيه وكنت إذا سألته أجابين وإذا سكت

عنه نفدت مسائلي ابتدائي .
فما نزلت على رسول اهلل  آية من القرآن إال أقرانيها ،
علي فكتبتها خبطي  ،وعلمين تأويلها وتفسريها ،
وامالها َّ
وناسخها ومنسوخها  ،وحمكمها ومتشاهبها وخاصها وعامها
ودعا اهلل أن يعطيين فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب
علي وكتبته منذ دعا اهلل يل مبا دعا وما
اهلل وال علما أماله َّ
ترك شيئا علمه اهلل من حالل وال حرام وال أمر وال هني
كان أو يكون وال كتاب مزنل على أحد من قبله من طاعة
انس حرفا واحدا مث
أو معصية إال اعلمنيه وحفظته فلم َ
وضع يده على صدري ودعا اهلل يل أن ميأل قليب علما وفهما
وحكما ونورا فقلت  :يا نيب اهلل بايب أنت وأمي منذ دعوت
انس شيئا ومل يفتين شيئا مل اكتبه أفتتخوف
اهلل يل مبا دعوت مل َ
علي النسيان فيما بعد؟ فقال  :ال لست أختوف عليك النسيان
َّ
)(1
واجلهل .
وراثة أئمة اهلدى  للنيب 

قد ثبت عندنا  -مبا ال يقبل الشك  -أن أوىل الناس
بالنيب  هو اإلمام علي  وهو العامل املحيط بكل ما جاء

به  وأن أبناءه احلسن واحلسني – سيدي شباب أهل اجلنة-
الوراث احلقيقيون
والتسعة الطاهرين من ذرية احلسني  هم ّ
لعلوم جدهم النيب  عن طريق أبيهم علي  سيد األئمة ،
وقد وجب أن يكونوا -واحلال هذه  -موئلنا األول واألخري
 بضميمة ما ثبت عن ثقاة أصحاب النيب  – يف معرفةاألحكام الشرعية .
وهكذا استمر آل النيب  الكرام (صلوات اهلل عليهم
أمجعني) بعد انتقاله  إىل الرفيق األعلى إىل جواره ربه
الكرمي يف حظرية القدس  ،يف القيام بوظيفته األساسية
بأحسن صورة ما وسعهم ذلك؛ فكانوا جييبون السائل ،
ويفتون املستفيت  ،ويبتدئون من يرونه أهال حلمل العلم بالبيان
((( الغدير ج  6 :ص . 297 – 290

تفضال منهم وكرما  ،معرفة منهم بأحوال الرجال وقدراهتم ،
مراعني  -كالنيب  - مقتضيات احلال  ،والظروف العامة
واخلاصة  .ويدفعون عن الدين احلنيف أباطيل الزنادقة ،
وشبهات أهل الضالل  ،وينفون عنه البدع  .وقد شحنت
كتب السري واألحاديث من مواقفهم اجلليلة تلك  ،ولوال
هباء منثورا كباقي
ذلك لكان الدين اإلسالمي والقرآن الكرمي ً
األديان والكتب السماوية  ،اليت عبثت هبا أيدي املنحرفني
وأصحاب األهواء واملطامع من حكام جائرين عن القصد
وغريهم .
جهاد األئمة  يف نشر األحكام
ومع ذلك فقد أثر عن أهل بيت الرمحة وأبواب جناة األمة
الشيء الكثري من العلوم  ،والسيما الفقه  ،وكان لكل واحد
منهم صفوة من األصحاب ـ تكثر أو تقل تبعا للظروف املحيطة
دون
هبم ـ اختص كل واحد منهم بأصل أو كتاب أو أكثر ّ ،
ما فيه ما رواه عمن عاصره من املعصومني  ، وإن كان

ما نقل عن اإلمامني الباقر (حممد بن علي بن احلسني) وولده
الصادق (جعفر بن حممد) أكثر مما نقل عن غريمها من آبائهما
أو أبنائهما(عليهما السالم) ، لوجود فسحة من املجال مل تتح
لغريمها من املعصومني . 

أصحاب األئمة :
ومن مث اشتهر مجاعة أعيان األصحاب وأوائل محلة الفقه
واحلديث يف هذه الفترة املهمة  ،كانت هلم الريادة يف تثبيت
دعائم الفقه اإلمامي الشيعي على مر العصور املتعاقبة  ،كأيب
محزة الثمايل) ، (2وجابر اجلعفي) ، (3وابان بن تغلب  ،وبين
((( ابو حمزة الثمالي ثابت بن ابي صفية دينار  ،من كبار علماء عصره في
الفقه والحديث وعلوم اللغة وغيرها اخذ العلم عن األئمة األربعة 

زين العابدين والباقر والصادق والكاظم  ،وكان مقربا عندهم وهو من
خيار رجال الشيعة  ،ومعتمديهم في الرواية والحديث ووقع في اسانيد
كثير من الروايات بلغت اكثر من ثالثمائة وواحد وستين موردا روى له
الترمذي والنسائي  ،الف كتبا منها كتاب النوادر ن وكتاب تفسير القرآن
توفي سنة  150هـ .
((( جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي  :من كبار علماء المسلمين واحد اوعية
العلم  ،ومن اجلة فقهاء الشيعة  ،من اصحاب الباقر والصادق  توفي
سنة  127هـ .

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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قال علي  ... :فما نزلت على رسول اهلل  آية من القرآن إال أقرانيها  ،وامالها
عليَّ فكتبتها خبطي  ،وعلمين تأويلها وتفسريها  ،وناسخها ومنسوخها  ،وحمكمها
ومتشاهبها وخاصها وعامها ودعا اهلل أن يعطيين فهمها وحفظها فما نسيت آية من
كتاب اهلل وال علما أماله عليَّ وكتبته .
أعني ( ،زرارة) (1ومحران) (2وبكري) (3وعبد امللك) ، (4وحممد بن
مسلم  ،وأيب بصري) ، (5ومعاوية بن عمار) ، (6وبريد العجلي)، (7
واضراهبم  .وقد وردت يف حقهم مجلة من املدائح العظيمة من
األئمة  ، مما يصلح ان يكون من أعظم أومسة الشرف والرفعة
يف الدين و الدنيا .
يدون ما يتلقاه عن إمام عصره  ،وقد مسي
وكان بعضهم ّ
ذلك بالكتاب أو األصل  ،فيقال -مثال -كتاب زرارة أو
أصله  ،ومن مث أصبحت تلك املدونات هي املرجع الرئيس
ملن جاء بعدهم من األصحاب والفقهاء يف حتصيل الوظيفة

قراءته له ( :أترى هلؤالء مثل هذا)). (8

استقالل األئمة  وأصحابهم يف الفقه

مدائح األئمة  ألعاظم األصحاب

اهتم اإلمامان الصادقان(عليهما السالم) ومن جاء بعدمها من
األئمة  بتأكيد استقالليتهما وأصحاهبما يف الفقه واحلديث

ومن املدائح املهمة الصادرة عن األئمة يف حق بعض إجالء
أصحاهبم نذكر ما يلي متثيال  ،ال حصرا :
قول أيب جعفر الباقر  البن ميمون القداح ( :يا ابن امليمون

الشرعية  .وقد عرض بعض تلك الكتب على
فاستحسنوها  ،واثنوا على أصحاهبا مبا يستحقون  ،فقد عرض
كتاب احلليب على اإلمام الصادق  فصححه وقال -بعد

كم انتم مبكة؟ قلت  :حنن أربعة قال  :أما أنكم نور يف ظلمات
األرض)) ، (9وقول أيب عبد اهلل الصادق ( : ما أجد أحد أحيا
ذكرنا وأحاديث أيب اال زرارة  ،وأبو بصري (ليث املرادي)، 
وحممد بن مسلم  ،وبريد بن معاوية العجلي  .ولوال هؤالء ما
كان أحد يستنبط هذا  ،هؤالء حفَّاظ الدين  ،وأمناء أيب على
حالل اهلل وحرامه  ،وهم السابقون إلينا يف اآلخرة)). (10

((( زراره بن اعين  ،بن سنسن الشيباني  ،الفقيه الكبير وقيل اسمه عبد ربه
وزرارة لقب له  ،وكان ابوه راهبا في بالد الروم وهو من مشاهير رجال
الشيعة فقها وحديثا ولد حدود  80هـ وكان من ابرز تالمذة اإلمام الباقر ،
وكان اإلمام الصادق  يجله كثيرا توفي  150ه .
((( حمران بن اعين الشيباني  :بن والء الكوفي اخو عبد الملك وزرارة ابناء
اعين من بيت معروف بالوالء الهل البيت عليهم السالم ادرك االمام
زين العابدين وصحبة االمامين الباقر والصادق عليهم السالم وكان من
اكابر مشايخ الشيعة محدثا ,مقرءا له باع في الكالم والمناظرة توفي سنة
(130هـ). 
((( بكير ابن اعين  :بكير بن سنسن الشيباني بن والء كان من عيون الشيعة
وصلحائها صحب االمامين الباقر والصادق عليهم السالم يعد من اصحاب
االجماع توفي سنة (148هـ). 
((( وهو اخو زرارة يكنى بابي ضريس وكان ذا مكانة عند االمام
الصادق . 
((( ابو بصير (يحيى بن القاسم) : قال النجاشي  :ابو بصير االسدي وقل ابو
محمد  ,ثقة وجيه روى عن ابي جعفر وابي عبد اهلل عليهما السالم وقيل
يحيى بن ابي القاسم واسم القاسم اسحاق وروى عن ابي الحسن – 
وله كتاب يوم ليلة مناسك الحج توفي سنة (150هـ). 
((( معاوية بن عمار  :قال النجاشي كان وجها في اصحابنا ومقدما كبير الشان
عظيم المحل ثقة وله كتب منها كتاب الحج فرقة المشايخ وثالثة في
الكتب االربعة روى عن ابي عبد اهلل  وموسى الكاظم  وله كتب
مات عام (175هـ). 
((( بريد العجلي  :ابو القاسم العجلي روى عن ابي عبد اهلل وابي جعفر 
ومات في حياة ابي عبد اهلل وجه من وجوه الشيعة صحابنا له محل عند
االئمة .

((( رجال النجاشي ص . 171 :
((( رجال النجاشى ص .212 :
( ((1رجال الكشي ص . 125
( ((1رجال الكشي ص . 186
( ((1رجال الكشي ص . 366 :

األئمة 

َموْا
وما أمر اهلل أن يكفر به  ،قال اهلل تعاىل ﴿ :يُ ِر ُ
يد َ
ون َأن يََت َحاك ُ
ُ
َ
الطاغ ِ
ِإلَى َّ
ُروْا ب ِِه﴾ النساء60قلت  :فيكف
ُوت َوَق ْد أ ِم ُروْا أن يَ ْكف ُ

ويف حديث آخر عنه  يف حقهم أيضا ( :كان أيب -يعين :
اإلمام الباقر)  -ائتمنهم على حالل اهلل وحرامه  ،وكانوا عيبة
علمه وكذلك اليوم هم عندي  ،هم مستودع سري  ،أصحاب
أيب  حقا  ،إذا أراد اهلل بأهل األرض سوءا صرف هبم عنهم
السوء هم جنوم شعييت أحياء وأمواتا  ،حييون ذكر أيب  ،هبم
يكشف اهلل كل بدعة  ،ينفون عن هذا الدين انتحال املبطلني ،
وتأويل الغالني)). (11
ومثله حديث مجيل بن دراج قال مسعت أبا عبد اهلل 
يقول ([ :بشر املخبتني باجلنة (وذكر أمساءهم) أربعة جنباء ،
أمناء اهلل على حالله وحرامه  .لوال هؤالء انقطعت آثار النبوة
واندرست)]  .و حديث مسلم بن أيب حية  :قال  :كنت عند أيب
عبد اهلل  يف خدمته  ،فلما أردت ان أفارقه ودعته  ،وقلت :
أحب أن تزودين  .فقال ( :ائت ابان بن تغلب  ،فإنه قد مسع مين
حديثا كثريا  ،فما رواه لك فاروه عين) ). (12

عن باقي محلتهما من املسلمني الذين مل ينتهلوا علومهم من
منابعها الصافية األصيلة كما جاء هبا النيب  فمن ذلك ما رواه
ابن أيب عمري عن ابان بن تغلب ( :قال  :قال يل أبو عبد اهلل 
)(1
جالس أهل املدينة  ،فاين أحب ان يرى يف شيعيت مثلك)
وما رواه النجاشي يف ترمجة ابان أيضا  ،أن اإلمام أبا جعفر
الباقر  قال له ( :اجلس يف مسجد املدينة وافت الناس فإين

أحب أن يرى يف شيعيت مثلك) (2وما رواه الكشي يف رجاله
من أن اإلمام الصادق  قال لعبد الرمحن بن احلجاج ( :يا
عبد الرمحن  :كلم أهل املدينة  ،فإين أحب أن يرى يف رجال
الشيعة مثلك و حديث محاد ( :كان أبو احلسن  يعين اإلمام
الكاظم  -يأمر حممد بن حكيم أن جيالس أهل املدينة يف
مسجد رسول اهلل  ، وأن يكلمهم وخياصمهم). 
ويف حديث معاذ بن مسلم النحوي عن أيب عبد اهلل
الصادق ( : قال  :بلغين أنك تقعد يف اجلامع فتفيت الناس .
قلت  :نعم  .وأردت أن أسالك عن ذلك قبل أن أخرج  ،إين
أقعد يف املسجد فيجيء الرجل فيسألين عن الشيء  ،فإذا عرفته
باخلالف عليكم أخربته مبا يفعلون وجييء الرجل اعرفه مبودتكم
وحبكم  ،فاخربه مبا جاء عنكم  .وجييء الرجل ال اعرفه  ،وال
ادري من هو  ،فأقول  :جاء عن فالن كذا  ،وكذا  ،وجاء عن
فالن كذا  ،فادخل قولكم فيما بني ذلك فقال يل  :اصنع كذا ،
)(3
فاين كذا اصنع)
وأوضح من ذلك ما يف مقبولة عمر بن حنظلة (قال  :سألت
أبا عبد اهلل  عن رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف دين
أو مرياث  ،فتحاكما إىل السلطان وإىل القضاة  ،أحيل ذلك؟
قال  :من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإمنا حتاكم إىل الطاغوت
((( رجال الكشي ص 280 :
((( رجال الكشي ص . 8 :
((( الوسائل ج  18 :ص 108 :

يصنعان؟ قال  :ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ،
ونظر) (4يف حاللنا وحرامنا  ،وعرف أحكامنا  ،فلريضوا به
حكما  ،فإين قد جعلته عليكم حاكما  ،فإذا حكم فلم يقبل
منه  ،فإمنا استخف حبكم اهلل  ،وعلينا رد  ،والراد علينا راد على
)(5
اهلل  ،وهو على حد الشرك باهلل)
و حديث حممد بن الفضيل  :قال  :كنا يف دهليز حيىي بن
خالد مبكة  ،وكان هناك – أبو يوسف) – (6يعين القاضي تلميذ
أيب حنيفة املشهور -فدخل أبو احلسن موسى  يعين اإلمام
الكاظم فقام إليه أبو يوسف  ،وتربع بني يديه فقال  :يا أبا
احلسن جعلت فداك  :املحرم يظلل؟ قال  :ال قال  :فيستظل
باجلدار واملحمل  ،ويدخل البيت واخلالء؟ قال  :نعم قال :
فضحك أبو يوسف -شبه املستهزئ فقال له أبو احلسن  : يا
أبا يوسف  ،إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ،
إن اهلل عز وجل أمر يف كتابه بالطالق  ،وأكد فيه شاهدين ،
ومل يرض هبما إال عدلني  ،وأمر يف كتابه بالتزويج  ،وأمهله
بال شهود  .فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اهلل  ،وأبطلتم شاهدين
فيما أكد اهلل عز وجل  ،وأجزمت طالق املجنون والسكران ،
حج رسول اهلل  فاحرم ومل يظلل  ،ودخل البيت واخلباء
واستظل باملحمل واجلدار  ،ففعلنا كما فعل رسول اهلل 
(فسكت)). (7
ويف حديث آخر أن أبا يوسف قال للمهدي العباسي وكان
عنده اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ( : أتأذن يل أن اسأله
عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له  :نعم فقال ملوسى
بن جعفر  : أسألك؟ قال  :نعم قال  :ما تقولون يف التظليل
للمحرم؟ قال  :ال يصلح  .قال  :فيضرب اخلباء يف األرض

((( يالحظ دقة التعبير فان النظر في الشيء يعطي معنى المعرفة المساوق
لالجتهاد بخالف النظر إلى الشيء
((( الوسائل ج  18 :ص 99
((( هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيش االنصاري الكوفي صاحب ابي حنيفة
وتلميذه ولد عام ( )113هـ كان فقيها مفتيا عارفا بالتفسير والمغازي
قضى لثالثة من خلفاء بني العباس  ,المهدي والهادي والرشيد وقد نال
عند الرشيد حظا مكينا وهو اول من دعي بقاضي القضاة توفي عام ()182
هـ .
((( الوسائل ج 9ص150
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قال أبو احلسن الرضا :
 ...كالم آخرنا مثل كالم أولنا وكالم أولنا مصدق لكالم آخرنا
ويدخل البيت؟ قال  :نعم  .قال  :فما الفرق بني هذين؟ قال أبو
احلسن  ما تقول يف الطامث  ،أتقضي الصالة؟ قال  :ال قال :
فتقضي الصوم؟ قال  :نعم قال  :ومل؟قال  :هكذا جاء  .فقال أبو
احلسن  : وهكذا جاء هذا  .فقال املهدي أليب يوسف  :ما
أراك صنعت شيئا  .قال  :رماين حبجر دامغ)). (1
اضطرار السلطة العباسية باالعرتاف بالفقه االمامي ايام
الرضا 
وقد بلغ ذلك القمة يف عهد اإلمام علي بن موسى
الرضا  ، حيث اضطرت السلطة العباسية -مراعاة للظروف

العباسي احلاكم  ،بأنه  على احلق املبني  ،وإن الفقه الذي
أرسى قواعده آباؤه الطاهرون  مستقى من املنابع األصيلة
الصافية للدين اإلسالمي احلنيف  ،مما فتح املجال أمام أصحابه
ومن جاء بعدهم من صحابة أبنائه الطاهرين  لإلعالن عن
صفوة عقائدهم وآرائهم الكالمية والفقهية دون خوف التشهري
هبم بأهنم على خالف األمة اإلسالمية  ،أو التنكيل هبم ألجل
عقيدهتم  ،كما ابتلى به مجاعة من صحابة األئمة  الذين
سبقوه مما اكسب الفقه اإلمامي الشيعي ميزة كان يفتقدها فيما
مضى من األزمنة ومن مث بقى امسه  علما ملن جاء بعده من

أبناءه  فكان يشار إليهم بأمسائهم الشريفة ملحقة بعنوان (ابن
الرضا) كما يعرف ذلك بأدىن مالحظة لسريهتم  مع شيعتهم
أو غريهم .

العصيبة املحيطة هبا -لالعتراف الرمسي بالفقه اإلمامي الشيعي ،
بتعيني املأمون العباسي لإلمام الرضا  وليا للعهد  ،والزامه
اخلاصة والعامة  ،ومجيع أجهزة احلكم مببايعته  .وهو وإن كان
يهدف -يف واقعة إىل جعل اإلمام حتت مراقبته الشديدة  ،بل
تشويه مسعته والنيل من مكانته املقدسة جبعله أحد أعمدة اجلهاز
احلاكم وأركانه لتنعكس تصرفاته عليه سلبا مع تعريضه ألنواع
عديدة من املغريات واالمتحانات العلمية العسرية بتهيئة مجاعة
من أكابر علماء األديان مسلمني وغريهم ملناظرة اإلمام 
يف أصول العقائد وفروعها لعله يظفر ولو بكبوة واحدة منه 
ليشنع هبا عليه إمام أوليائه وغريهم  ،فتنحط مزنلته عندهم ،
ويسقط من أعينهم .
ولكن – بتسديد اهلل سبحانه وتعاىل  ،ومعرفة اإلمام
الرضا  خبفايا نوايا املأمون السيئة -خابت مجيع مساعيه ،
وذهبت أدراج الرياح  ،بعد أن استطاع اإلمام  مبا أويت
من علوم أبائه وأجداده  مواهب عظيمة ومنح إهلية  ،من
ختطي مجيع الصعوبات اليت أحاطت به  ،بل أظهر لعامة الناس
وخاصتهم تفوقه املطلق يف مجيع العلوم وجماالت الكمال  ،مع
بيان أحقيته وأحقية أبائه الطاهرين  يف خالفة النيب 
الشرعية  ،وانتزاع االعتراف من أعدائه  ،والسيما النظام

ما يف حديث حممد بن عيسى بن عبيد  :إن بعض أصحابنا
قال ليونس بن عبد الرمحن ( : يا أبا حممد  :ما أشدك يف
احلديث وأكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا !!فما الذي حيملك
على رد األحاديث؟ فقال  :حدثين هشام بن احلكم انه مسع أبا
عبد اهلل  يقول  :ال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن
والسنة  ،أو جتدون معه شاهدا من أحاديثنا املتقدمة  ،فإن املغرية
بن سعيد (لعنه اهلل) دس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدث
هبا أيب فاتقوا اهلل  ،وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعاىل ،
وسنة نبينا حممد  ، فانا إذا حدثنا قلنا  :قال اهلل عز وجل ،
وقال رسول اهلل) (2
ويف حديث يونس اآلخر ( :وافيت العراق فوجدت هبا
قطعة من أصحاب أيب جعفر  ووجدت أصحاب أيب عبد

((( الوسائل ج  9ص 150

((( رجال الكشي ص 196 195

عرض كتب احلديث على األئمة 

ومتيزت هذه الفترة أيضا بعرض مجلة من كتب وأصول
مجاعة من أصحاب الصادقني(عليهما السالم) على من بعدمها
من األئمة  ، فقبلوا بعضها ومل يقبلوا اآلخر  ،فمن ذلك

الطاهرين 

اهلل  متوافرين  ،فسمعت منهم  ،وأخذت كتبهم فعرضتها من
بعد علي أيب احلسن الرضا (ع|) فأنكر منها أحاديث كثرية ان
يكون من أحاديث أيب عبد اهلل  وقال يل  :إن أبا اخلطاب
كذب على أيب عبد اهلل  لعن اهلل أبا اخلطاب وكذلك أصحاب
أيب اخلطاب يدسون هذه األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب
أصحاب أيب عبد اهلل  فال تقبلوا علينا خالف القرآن فإنا
إن حتدثنا حدثنا مبوافقة القرآن  ،وموافقة السنة أما عن رسوله
حندث وال نقول  :قال فالن وفالن فيتناقض كالمنا كالم آخرنا
مثل كالم أولنا وكالم أولنا مصدق لكالم آخرنا وإذا أتاكم من
حيدثكم .
روي من قول اإلمام احلسن العسكري  عندما رأى

كتاب يونس نفسه ( :أعطاه اهلل بكل حرف نورا يوم القيامة)
ويف حديث آخر عنه ( : هذا صحيح ينبغي أن تعمل به) ويف
حديث ابن فضال ويونس مجيعا ( :قاال  :عرضنا كتاب الفرائض
عن أمري املؤمنني  على أيب احلسن الرضا  فقال  :هو
صحيح) . (2ويف حديث حامد بن حممد عن بعض أصحابه امللقب
(بقوراء)( : إن الفضل بن شاذان كان وجهه إىل العراق  ،إىل
جنبه أبو حممد احلسن بن علي  فذكر انه دخل على أيب
حممد  فلما أراد أن خيرج سقط منه كتاب يف حضنه ملفوف
يف رداء له  ،فتناوله أبو حممد  ونظر فيه  ،وكان الكتاب
من تصنيف الفضل  ،فترحم عليه  ،وذكر أنه قال  :اغبط أهل
خراسان ملكان الفضل بن شاذان وكونه بني أظهرهم) (3وكذا ما
عن الشيخ اجلليل احلسني بن روح  عن أيب حممد احلسن بن
علي ( : إنه سئل عن كتب بين فضال -وهم من الواقفة-
)(4
فقال  :خذوا مبا رووا  ،وذروا ما رأوا
)(1

كما ورد عن اإلمام الرضا  وأبنائه
نصوص أرجعوا فيها إىل بعض خواص أصحاهبم إرجاعات
خاصة  ،أو عامة  .فمن ذلك ما يف حديث الفضل بن شاذان :
(قال  :حدثين عبد العزيز بن املهتدى وكان خري قمي رأيته ،
وكان وكيل الرضا  وخاصته -قال  :سألت الرضا ، 
فقلت  :إين ال ألقاك يف كل وقت  ،فممن آخذ معامل ديين؟
قال  :خذ عن يونس بن عبد الرمحن)) (5ونظريه ما يف حديث
حممد بن عيسى واحلسن بن علي بن يقطني ( :قال  :قلت أليب
احلسن  : جعلت فداك  ،إين ال أكاد أصل إليك أسالك عن
كل ما احتاج إليه من معامل ديين أفيونس بن عبد الرمحن ثقة
أخذ عنه ما احتاج من معامل ديين؟ فقال  :نعم) (6وما عن الفضل

بن شاذان – وهو الصحايب الثبت اجلليل( : -ما نشأ يف اإلسالم
رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي وال نشأ
)(7
رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرمحن
وما يف حديث علي بن املسيب اهلمداين ( :قلت للرضا : 
شقيت بعيدة  ،ولست أصل إليك يف كل وقت  ،فممن آخذ
معامل ديين؟ قال  :من زكريا بن آدم القمي املأمون على الدين
والدنيا)) (8وحديث أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن اهلادي 
قال ( :سألته وقلت  :من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقبل؟
فقال  :العمري ثقيت -يعين  :عثمان بن سعيد  ،أول النواب
األربعة -فما أدى إليك فعين يؤدي  ،وما قال لك فعين يقول
فامسع له وأطع  ،فإنه الثقة املأمون قال وسالت أبا حممد 
عن مثل ذلك فقال  :العمري وابنه يعين  :حممد بن عثمان ثاين
النواب األربعة ثقتان  ،فما أديا إليك فعين يؤديان وما قاال لك
)(9
فعين يقوالن  ،فامسع هلا وأطعهما فإهنما الثقتان املأمونان)
وغري ذلك مما يضيق املجال عن استيعابه .
تهيئة أذهان األمة لغيبة املهدي 

ومن أبرز مميزات هذه الفترة أيضا ان
((( رجال الكشي ص 349 :
((( الوسائل ج  18 :ص 90
((( الوسائل ج  18 :ص 72 :
((( الوسائل ج  18 :ص 72

عدة

((( رجال الكشي ص 409
((( رجال الكشي ص 414
((( رجال الكشي ص 410
((( الوسائل ج  18 :ص 109 :
((( الوسائل ج  18 :ص 100
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قد ثبت عندنا  :أن أوىل الناس بالنيب  هو اإلمام علي  وأن أبناءه احلسن
واحلسني  والتسعة الطاهر ين ذرية احلسني  هم الورّاث احلقيقيون لعلوم
جدهم النيب  عن طريق أبيهم علي  سيد األئمة  ،وقد وجب أن يكونوا ـ واحلال
هذه ـ موئلنا األول واألخري يف معرفة األحكام الشرعية .
عينون هلم وكالء معلومني بأشخاصهم يف عدد من احلواضر
يُ ِّ
اإلسالمية اليت يكثر تواجد شيعتهم فيها  ،يكونون هم الوسائل
للوصول لالئمة  ، بل قد يُ ْقصرون وظيفة بعض هؤالء
الوكالء على جهات خاصة  ،ومينعون من تداخل وظائفهم ،
أو مراجعيهم  ،مما يكشف عن انتشار املذهب االمامي وكثرة
معتنقيه  .ولعل ذلك إمنا كان ألجل أن يعتاد املؤمنون على
انتفاء الضرورة ألن يتلقي كل منهم بإمام عصره  ،مما يهيئ اجلو
العام لقبول فكرة غيبة اإلمام وهضمها من قبل الشيعة  ،بل
لزوم التعايش معها كأمر واقع ال مفر منه ولذا كثر من اإلمامني
العسكريني  االحتجاب عن شيعتهما لفترات متقطعة تطول أو
تقصر حبسب الظروف ومقتضياهتا ويكتفيان بوكالئهما املبثوثني
يف مجلة من جتمع الشيعة .

بداية ظهور اجملاميع الفقهية واحلديثية
وقد قام هؤالء األصحاب والوكالء ونظراؤهم رضوان
اهلل تعاىل عليهم يف املعرفة والوثاقة بإيصال ما تلقوه عن
املعصومني  إىل عامة املؤمنني يف أرجاء املعمورة  ،ورمبا
كان لبعضهم جماميع حديثية أصبحت مبرور الزمن هي املصدر
الرئيس ألخذ األحكام الشرعية من مظاهنا اليت أمر اهلل سبحانه
ورسوله  بالرجوع إليها  ،واالعتماد عليها  .وقد استقى من
منريها الصايف مؤلفو املجاميع احلديثية املشهورة عند الشيعة
اإلمامية بعد عصر الغيبة أكثر رواياهتم  ،وهي ( :الكايف) لثقة
اإلسالم الكليين  ،و (من ال حيضره الفقيه) للصدوق حممد بن علي
بن بابويه  ،و (والتهذيب) و (االستبصار) للشيخ الطوسي . 
واليت ما زالت املرجع األساس للفقهاء منذ تأليفها وإىل اآلن ،
وستبقى بإذن اهلل تعاىل كذلك إىل ظهور قائم آل حممد 
مرجعا يف استنباط األحكام الشرعية .
وقد تصدى مجاعة من أعالم محلة احلديث الشريف للجمع
بينها  ،أو إضافة ما يف غريها إليها  ،فظهرت مجلة موسوعات
أمهها  :حبار األنوار للمجلسي  ،والوايف للفيض الكاشاين ،
ووسائل الشيعة للحر العاملي  ،وقد قدر لألخري من التوفيق

واالنتشار -خصوصا بني الفقهاء -ما مل يقدر لغريه ولعل العامل
الرئيس يف ذلك هو حسن تبويبه  ،واشتماله على فهرست
خمتصر مستوعب يف كل جزء يسهل معه معرفة ما اشتمل عليه
الكتاب  ،املقسم على أبواب تستقصي غالبا الروايات الواردة يف
كل مسالة على حدة  ،مما يتيسر معه للفقيه عادة االطمئنان ،
أو ما يقرب منه  ،باستكمال الفحص  ،فقد نقل عن شيخ الفقهاء
املتأخرين صاحب اجلواهر  : إن من استوعب كتابه اجلواهر

وجامع املقاصد للمحقق الكركي  ،والوسائل فقد خرج عن
عهدة الفحص الواجب على الفقيه يف الفروع  .وهذا يعطي صورة
واضحة وصادقة عن أمهية ومزنلة كتاب الوسائل يف بابه كما
ال خيفي
اعتماد األمة على النواب املعتمدين يف الغيبة الصغرى
ويف عصر الغيبة الصغرى ( 329 – 260هـ) كان الناس
يفزعون إىل سفراء احلجة املهدي ونوابه األربعة  :عثمان بن
سعيد العمري) ، (1وابنه حممد بن عثمان املعروف باخلالين)، (2

واحلسني بن روح) ، (3وعلي بن حممد السمري) (4رضي اهلل تعاىل
عنهم وأرضاهم  .وقد كانت وظيفتهم مشاهبة – إىل حد ما
– لوظيفة اإلمام  جييبون عن االستفتاءات مبراجعة الناحية

((( وهو ابو عمرو عثمان بن سعيد العمري (بفتح العين) االسدي السمان
الزيات جليل القدر وكان قد خدم االمام الهادي وهو ابن احد عشر عاما
ثم توكل لالمام ابي محمد العسكري ثم كان نائبا لالمام الحجة (عج) وهو
اول السفراء االربعة وبعده كان ابنه محمد بن عثمان .
((( محمد بن عثمان العمري وهو ثاني السفراء يكنى بابي جعفر وله منزلة
جليلة عند الطائفة والروايات في جاللته وعظمة مقامه متضافره  ,توفي
في جمادى عادي االولى عام ( )305هـ وقيل ( )304هـ وكان يتولى
هذا االمر نحوا من خمسين عاما وقبره ببغداد معروف يزار .
((( الحسين بن روح  :هو ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي احد النواب
االربعة والثالث منهم في زمن الغيبة الصغرى  ,عظيم القدر والمنزلة توفي
في شهر شعبان عام  326هـ وقبره في بغداد مزار معروف .
((( علي بن محمد السمري نائب الحجة المنتظر (عج) بعد ابي القاسم الحسين
بن روح  يكنى بابي الحسن وثاقته وجاللته اشهر من ان تذكر مات
في النصف من شعبان عام ()328هـ او ( )329هـ وبموته وقعت الغيبة
الكبرى وكان قد خرج توقيع شريف يخبره بموته الى سته ايام فلما
حضرته الوفاة سئل ان يوصي؟ فقال  :هلل امر هو بالغه وتوفى في اليوم
السادس كما اخبر في التوقيع الشريف .

وأن يكون ذلك سببا يتدارك اهلل تعاىل مبعونته وتوفيقه إخواننا
وأهل ملتنا ويقبل هبم إىل مراشدهم قال : 

املقدسة  ،ويقبضون احلقوق املالية الشرعية ليوصلوها إىل
أهلها  ،وينفون البدع عن الدين احلنيف  ،ويدفعون الشبهات ،
ويردعون عن الباطل ويظهرون احلق  ،ما وجدوا إىل ذلك سبيال
ففي حديث امحد بن إسحاق إنه سأل العمري عن مسالة –
ولعلها فيما يتعلق خبصوصيات القائم املهدي ( – فقال  :حمرم
عليكم أن تسألوا عن ذلك  ،وال أقول هذا من عندي فليس يل
أن أحلل وال أحرم) .
وال يعين ذلك ان هؤالء السفراء  -على جاللتهم – هم
املرجع الوحيد يف معرفة األحكام الشرعية إذ ال خيتلف حال
عصر الغيبة عن عصر احلضور  ،الذي عرفت وجوده مجلة وافرة
فيه من أصحاب األئمة  يرجع إليهم عامة الناس يف خمتلف

األقطار  ،لعدم إمكان وصول كل أحد ويف أي وقت إلمام
عصره وكذلك حال أي من السفراء األربعة 

تقييم موجز ألهم كتب احلديث والفقه
الكليين 

ويف هذا الدور ألف ثقة اإلسالم حممد بن يعقوب
كتابه (الكايف) -الذي وافق امسه مسماه -يف عصر الغيبة
الصغرى  ،وكان معاصرا لعدد من النواب االربعة  ،وتويف يف
نفس السنة اليت تويف فيها آخر النواب األربعة علي بن حممد
السمري 329( هـ) ومعىن ذلك أنه كان مبرأى من النواب
املذكورين ومبسمع خصوصا مع جماوراته هلم يف بغداد بعد أن
انتقل إليها من الري مضافا إىل ما عرف به  من فضل ومكانة
مرموقة يف دنيا العلم والفقه فقد وصفه النجاشي  بأنه شيخ
الشيعة يف الري يف وقته ووجههم وأنه مل يكن أحد أوثق منه يف
احلديث .
وكان الكليين  قد ألف كتابه اخلالد -كما جاء يف ديباجته
أجابه لطلب أحد أجالء إخوانه وإن مل يذكره باالسم تأليف
كتاب كاف جيمع فيه من مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به
املتعلم ويرجع إليه املسترشد ويأخذ منه من يريد الدين والعمل
به باآلثار الصحيحة عن الصادقني  والسنن القائمة اليت
عليها العمل  ،وهبا يؤدي فرض اهلل عز وجل  ،وسنة نبيه ، 

(وقد يسر اهلل – وله احلمد – تأليف ما سألت  ،وأرجو أن
يكون حبيث توخيت  ،فمهما كان فيه من تقصري فلم تقصر نيتنا
يف إهداء النصيحة إذ كانت واجبة إلخواننا وأهل ملتنا  ،مع ما
رجونا أن نكون مشاركني لكل من اقتبس منه وعمل مبا فيه يف
دهرنا هذا ويف غابره – يعين مستقبله ألنه من األضداد – إىل
انقضاء الدنيا) ولعلنا نذكر أهم مميزاته عن باقي كتب احلديث
عند اخلاصة والعامة عند البحث عن علم احلديث فيما يأيت إن
شاء اهلل تعاىل .
ويف هذا العصر أيضا ألف الصدوق االول (علي بن بابويه)
–املعاصر للسفراء االربعة  ،واملتوىف أيضا عام  329هـ -
رسالته املعروفة بامسه  ،املشتملة على قسم كبري من أبواب
املسائل الفقهية  ،واليت يكثر ولده الصدوق ( حممد بن علي)

النقل عنها يف كتابه (من ال حيضر الفقيه) بل املعروف بني قدماء
األصحاب أهنا مضامني أخبار شريفة حمذوفة األسانيد  ،ومن
مث حكي عن الشهيد  يف الذكرى قوله ( :ان األصحاب كانوا
يأخذون الفتاوى من رسالة علي بن بابويه إذا أعوزهم النص ،
ثقة واعتمادا عليه). 
كما ألف حممد بن مسعود العياشي  تفسريه املعروف بامسه
املشتمل على عدد ال يستهان به من الروايات املتكفلة بتفسري
بعض آي الذكر احلكيم  .مضافا إىل تأليفه عدة كتب يف مجلة
من أبواب الفقه  .ومثله تفسري علي بن إبراهيم القمي  الذي
شهد بوثاقة رجال أسانيده  ،وكان اعتماده يف التفسري على
روايات األئمة  ، فهو تفسري القرآن بالروايات  ،مبا فيه من
آيات األحكام  ،مما له نفع كبري يف مجلة من أبواب الفقه .
وألف حممد بن احلسن الصفار  -صاحب كتاب بصائر
الدرجات -عدة كتب يف أبواب احلديث والفقه املتفرقة ،
وهي من املصادر املعتمدة لدى الفقهاء واملحدثني قال عنه
النجاشى  يف ترمجته ( :كان وجيها يف أصحابنا القميني ثقة
عظيم القدر راجحا  ،قليل السقط يف الرواية) مث ساق كتبه ،
وذكر أنه  تويف عام (290هـ) ولست بصدد إحصاء كتب
األعالم يف هذه الفترة  ،ألنه خارج عن املقصود األساس هلذا
البحث وإمنا اإلشارة إىل مناذج من املؤلفات يف الفقه واحلديث
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كان لكل واحد من االئمة  صفوة من األصحاب يدوِّنون ما مسعوه منهم يف
اصل او كتاب وكانت تعرض هذه الكتب واالصول عليهم  فيصححون ما فيها
ويثنون على اصحاهبا .
تكون شاهد صدق على تواصل حلقات سلسلة الفقه وعلومه
من عصور أصحاب املعصومني  إىل ما بعد عصر الغيبة
الصغرى املنتهية بوفاة السفري الرابع (علي بن حممد السمري)
عام ( 329هـ)
وبعد هذه الفترة برز عدة أعالم ألفوا يف الفقه واحلديث ،
وأكثروا وأجادوا يف ذلك حىت بلغو الغاية كأيب القاسم جعفر بن
حممد بن قولويه  الذي قال عنه النجاشي يف ترمجته ( :كان
أبو القاسم من ثقاة أصحابنا وإجالئهم يف احلديث والفقه وعليه
قرأ شيخنا أبو عبد اهلل يعين املفيد  الفقه  ،ومنه محل وكل ما

يوصف به الناس من مجيل وفقه فهو فوقه له كتب حسان)()2
مث ساق مجلة من كتبه يف الفقه .

أهم مؤلفات الصدوق(رمحه اهلل)
واشتهر يف هذا العصر أيضا الشيخ الصدوق ( حممد بن
علي بن احلسني بن بابويه) . وقد روى عنه شيوخ أهل العلم
واحلديث يف بغداد وغريها وهو حدث السن  ،وما ذلك إال لسعة
علمه واطالعه  .ويشهد له كثرة مؤلفاته يف خمتلف املجاالت ،
حىت أحصي له ما يزيد على ثالث مائة مصنف  ،أكثرها متون
أحاديث رواها عن أعاظم علماء اإلمامية وحمدثيهم  ،بل عن
خمتلف علماء االسالم يف أقطار شىت أثناء سفراته املتعددة إال
أن أهم مؤلفاته هو كتاب (من ال حيضره الفقيه) املشتمل على
( )5963حديثا والذي ذكر يف مقدمته أنه مل يودع فيه إال ما
يعتقد صحته  ،ويراد حجة بينه وبني اهلل تعاىل وقد ألفه إجابة
لطلب بعض حمبيه ممن ال يسعه رده كما قال – ومساه بذلك تشبيها
بكتاب ابن زكريا الرازي) (1يف الطب (من ال حيضره الطبيب)
وقصد من ذلك االستغناء عن االستفتاء ومراجعة الفقهاء فيما
يبتلى به املكلف عادة من مسائل تنظم شؤون معاشه ومعاده :
من عباداته ومعامالت ومن مث ال يتوقف الفقهاء عن نسبة ما
((( ابو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي طبيب فيلسوف له العديد من
المصنفات وكلها باللغة العربية ولد عام (251هـ) في الري بالقرب من
طهران حاليا توفي في مسقط راسه عام (313هـ) . او (320هـ). 

فيه من فتاوي إىل الصدوق كآراء له  ،مما يكشف عن عدم
اعتباره بأنظارهم جمرد مجع لألحاديث الشريفة  ،بل هو لبيان
آراء مؤلفه الفقهية  .وذلك يعطيه أمهية كبرية يف مضماره جلمعه
بني األحاديث والفقه .
التهذيبان للشيخ الطوسي
وختم هذا الدور شيخ الطائفة ( حممد بن احلسن الطوسي)
بتأليفه كتابيه اجلليلني  :التهذيب  ،الذي هو شرح استداليل
مبتون األحاديث لكتاب (املقنعة) للشيخ املفيد (2)وقد بدأ به يف

حياة شيخه هذا حىت كتاب الصالة مث أمته بعد وفاته يظهر بني
الفترتني فرق واضح يف كيفية البحث فهو يف األوىل أضيق منه
يف الثانية حيث أخذ يتوسع فيها إىل أكثر مما يتعرض له الشيخ
املفيد يف مقنعته  .وبلغت أحاديثه ( )13590حديثا مستخرجة
من األصول املتعمدة لقدماء األصحاب  ،اليت كانت حتت يد
الشيخ عند وجوده يف بغداد .
وكتاب (االستبصار فيما اختلف من األخبار) وقد اقتصر فيه
على األخبار املختلفة  ،وطرق اجلمع بينها يف عامة أبواب الفقه ،
ويعترب قطعة من التهذيب إال أن فيه فوائد كثرية قد تعني الفقيه ،
أو تنري له الطريق يف اجلمع بني األخبار املتعارضة  ،وإن كانت
مجلة منها مجوعا تربعية  ،قد ال ترقى إىل مرتبة احلجية .
وقد حصر الشيخ  أحاديثه يف خامتة بـ()5511
حديثا  ،خوف وقوع الزيادة والنقصان فيه ويعرف الكتابان
معا بالتهذيبني  ،ومها من املجاميع احلديثية اليت يدور عليها
االستنباط عند الفقهاء منذ تأليفها وإىل ما شاء اهلل تعاىل  .هذه
هي أهم معامل الدور األول من ادوار الفقه الشيعي االمامي ،
الذي مسيناه (دور التأسيس) بعصوره املختلفة  .وال يعين ذلك
احنصار املؤلفات فيه مبا ذكرنا  ،إذ توجد عدة كتب تعترب من
((( ابو عبد اهلل محمد بن النعمان بن عبد السالم البغدادي  ,اليه رئاسة الشيعة ،
اتفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجاللته له اكثر من
مائتي مصنف  ,ولد في الحادي عشر من ذي القعدة سنة (336هـ)  ,وتوفي
ليلة الثالث من شهر رمضان في بغداد سنة (413هـ) وكان يوم وفاته لم ير
اعظم منه لكثرة المصلين والباكين عليه من المخالف والمؤالف .

املصادر املهمة املتممة لذلك  ،مثل (قرب اإلسناد) للحمريي)، (1
و (املحاسن) للربقي) ، (2وغريمها إال أهنا ليست بتلك املثابة من
األمهية اليت متثلها الكتب األربعة املشهورة مضافا إىل استيعاهبا
ألكثر أبواب الفقه  ،خبالف غريها من الكتب .

الدور الثاني  :دور التفريع
ومقصودنا األساس من هذا العنوان بيان استفادة علماء هذا
الدور مما بأيديهم من أدلة  ،سواء كانت من الكتاب أم من السنة
الشريفني اعتمدت عليها يف الوصول إىل النتائج الشرعية .
وهذا يعين بداية عملية االجتهاد  -مبفهومها الواسع –
املعتمدة على االستقصاء والفحص  ،وإعمال النظر والترجيح ،
الختيار ما يراه صاحبه حقا  ،ال جمرد العمل مبا يفهمه املرء
من اآلية أو احلديث الشريفني كما كان هو األكثر شيوعا عند
أصحاب األئمة  يف الدور األول .
ويتمثل يف الكتب اليت ألّفها أصحاهبا اعتمادا على مروياهتم
من األحاديث الشريفة  ،أو بعد اجلمع بينها وبني ما يفهمونه من
الكتاب العزيز  ،أو مقارنتها بغريها من األحاديث  ،مع عدم ذكر
أسنادها  ،مث استصفاء النتيجة الفقهية املطلوبة من املجموع .
وقد يعثر املتتبع يف مؤلفات هذا العصر على اخلروج عن
مضامني النصوص الشريفة  ،أو االنتقال منها إىل غريها  ،مبا
يشبه أن يكون صغرى لكربى مستفادة من النص كما يظهر
بوجه معتد به االعتماد على االمجاع كدليل مستقل يرجع إليه
الفقيه مقام االستنباط وقد ظهر ذلك بوضوح يف مجلة مؤلفات
السيد املرتضى الفقهية  ،فقد ألف كتابه (االنتصار) املشتمل على
ما يراه أنه من منفردات اإلمامية  ،مستدال عليه بإمجاع الفرقة
((( هو ابو العباس عبد اهلل بن جعفر الحميري من اكابر علماء قم والشخصيات
الشيعية الالمعة واصحاب االمامين الهادي والعسكري  ومن مؤلفاته
قرب االسناد .
((( احمد بن محمد المعروف بالبرقي يكنى بابي جعفر وهو من اصحاب االمام
الجواد والهادي عليهم السالم وهو من علماء الشيعة الثقات وثقه الشيخ
والعالمة والنجاشي ومن ابرز مصنفاته (المحاسن) توفي عام (274هـ)
او (280هـ). 

املحقة  ،مقرونا ببعض النصوص أو الوجوه االعتبارية يف رد ما
شنع به بعض املخالفني على ما اشتهر عندنا من آراء يف الفقه
أو يف غريه وكذا صنع الشيخ الطوسي (تلميذ املرتضى) يف مجلة
من مؤلفاته الفقهية وهذه الكتب أشبه ما تكون بالرسائل العملية
املتداولة يف عصورنا املتأخرة  ،اليت متثل وجهات نظر مؤلفيها
وخمتاراهتم يف أبواب الفقه  .وأهم ما وصل إلينا من كتب هذا
الدور ما يلي :
( )1 ، 2كتابا (املقنع) و (اهلداية) للصدوق  ومها يشبهان
– إىل حد بعيد – رسالة والده الصدوق األول اليت تقدمت
اإلشارة إليها يف دور التأسيس
( )3كتاب (املقنعة) للشيخ املفيد  وهو الذي شرحه تلميذه
الشيخ الطوسي بكتابه (التهذيب)
( )4كتاب (اجلمل والعقود) يف خصوص العبادات للشيخ
الطوسي وكذا كتابه (االقتصاد اهلادي إىل الرشاد) وهو فيما
جيب على العباد من أصول العقائد والعبادات الشرعية على وجه
االختصار
( )5كتاب (النهاية  :جمرد الفقه والفتاوي) للشيخ الطوسي
أيضا  ،وهو خامتة هذا الدور ولعله خري ما يصلح لتمثيله أحسن
متثيل  ،وهو مقصودنا من عنوان هذا الدور  ،فقد قال عنه  يف

مقدمة كتابه (املبسوط)( : وكنت عملت يف قدمي الوقت كتاب
(النهاية) ، وذكرت مجيع ما رواه أصحابنا يف مصنفاهتم  ،واصلوه
من املسائل  ،وفرقوه يف كتبهم  ،ورتّبته ترتيب الفقه  ،ومجعت
بني النظائر)
هذا مضافا إىل مجلة من أجوبة املسائل لعدد من أعالم
هذا العصر  ،اليت ختص بابا معينا من الفقه  ،أو عدة أبواب ،
تكون عادة جوابا الستفتاءات من شخص  ،أو جهة واحدة .
فان املتتبع لتراجم األعالم املذكورين وغريهم يعثر على عدة
كتب منسوبه إليهم  ،وليست هي -يف حقيقتها -إال ما ذكرناه .
فتجد يف ترمجة الشيخ الصدوق  مجلة كتب ذكرها النجاشي
له  ،وهي عبارة عما اشرنا إليه من أجوبة فقد ذكر له جوابات
املسائل الواردة إليه من واسط وقزوين ومصر والبصرة والكوفة
واملدائن وغريها  ،معتربا كال منها كتابا مستقال له . 
ونظريه ما جتده يف تراجم الشيخ املفيد والسيد املرتضى
والشيخ الطوسي وأقراهنم  من أعالم هذا العصر .
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قال االمام ابوعبد اهلل الصادق  :ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أيب اال زرارة ،
وأبو بصري (ليث املرادي)  ،وحممد بن مسلم  ،وبريد بن معاوية العجلي  .ولوال هؤالء
ما كان أحد يستنبط هذا  ،هؤالء َّ
حفاظ الدين  ،وأمناء أيب على حالل اهلل وحرامه .
الدور الثالث  :دور النضج
اتضح يف هذا الدور وجود فقهاء مدرسة أهل البيت ، 
ومتيزهم يف املجتمع االسالمي عن فقهاء العامة  ،بتعاملهم مع
األئمة األثين عشر  على اهنم امتداد ملهمة النيب  يف
التبليغ  ،وإن ما يصدر عنهم  صادر عنه  . مع نبذ القول
بالقياس أو االستحسان وحنومها  ،مما اشتهر العمل هبا عند فقهاء
العامة  ،على ما يأيت توضيحه -إن شاء اهلل تعاىل -عند البحث
عن علم أصول الفقه .
وقد اشتهر يف بداية هذا العصر كتاب (املتمسك حببل آل
الرسول) للفقيه اجلليل احلسن بن علي بن أيب عقيل العماين ،
فقد قال عنه النجاشي ( :كتاب مشهور يف الطائفة  .وقيل :
ما ورد احلاج من خراسان إال طلب واشترى منه نسخا
ومسعت شيخنا أبا عبد اهلل  يعين  :املفيد يكثر الثناء على
هذا الرجل .
وكذا مؤلفات الفقيه حممد بن امحد بن اجلنيد  ،املشهور
(وج ٌه
بالكاتب تارة واالسكايف أخرى  .ويقول عنه النجاشي ْ :
يف أصحابنا  ،ثقة جليل القدر  ،صنّف فأكثر)( )2مث استعرض
مجلة مؤلفاته  ،وأمهها كتاب (هتذيب الشيعة ألحكام الشريعة)
املشتمل على أكثر أبواب الفقه .

تنزيه ساحة العماني وابن اجلنيد من الطعون
وإمنا خصصت هذين العاملني اجلليلني بالذكر  ،تنبيها على ما
قد يطعن فيهما من قوهلما بالقياس  ،وموافقة فتاوامها للعامة .
مما أوجب تسرع البعض يف رد أقواهلما  ،وعدم إعطائهما ما
يستحقان من فضل الريادة يف التأليف يف الفقه االستداليل .
أما القول بالقياس  ،فال يبعد أن يكون إلعماهلم النظر والتأمل
يف األحكام  ،مبالحظة ما ورد عن املعصومني  مما يطابق
األصول املتعمدة لدى األصحاب يف الوصول للنتائج الفقهية  ،ال
القياس املنهي عنه يف لسان األئمة  ، فإنه ال يناسب ما تقدم
يف حقهما من جليل املدح ممن عرفت .

وأما موافقة العامة  ،فهي لو كانت ال تقدح بفضل الشخص
وفقهه  ،إذ لعل ما استند إليه يف النتيجة هو احلجة بنظره  ،دون
غريه املخالف هلم  ،فإنه مل يثبت بطالن أو عدم صدور كل
ما يوافق العامة من أحكام  ،بل هو مقطوع البطالن  ،لكثرة
األحكام اليت يتفق فيها علماء اإلسالم  .على أنك ال جتد عادة
فقيها مستوعبا ألكثر أبواب الفقه إال هو خيالف يف اجلملة بعض
عد ما ذكر
ما عليه األصحاب  ،والزمه موافقة العامة  .فال ميكن َّ
الع َلمني  ،أو كتبهما الفقهية  ،خصوصا بعد كوهنما
طعنا يف هذين َ
من أوائل املؤلفني يف الفقه االستداليل  .فالحظ وتأمل .
وقد نقل عن الفقيه أيب جعفر فخار بن معد املوسوي وهو
من أكابر املشايخ العظام والفقهاء الكرام  ،املوصوف يف كتب
التراجم بكل مجيل  ،املتوىف عام ( )630من أنه وقف على
ير ألحد من
كتاب ابن اجلنيد (التهذيب) املتقدم فذكر أنه مل َ
الطائفة كتابا أجود منه  ،وال أبلغ وال أحسن عبارة  ،وال أرق
معىن منه  .وقد استوىف فيه الفروع واألصول  ،وذكر اخلالف يف
املسائل  ،واستدل بطرق اإلمامية وطرق خمالفيهم). (1
الشيخ املفيد :
واشتهر من بعدمها الشيخ املفيد  حممد بن حممد النعمان
( 413-336هـ) الذي انتهت إليه رئاسة اإلمامية واملرجعية
الدينية العليا يف وقته  ،وقد عرف حبدة اخلاطر  ،وشدة الفطنة ،
واالطالع الواسع يف العلوم العقلية والنقلية  ،وفضله على األمة
اكرب من أن حنيط به يف هذه العجالة  .إذ من املعلوم يف حال
يعدون أي عامل مرجعا عاما  ،ما مل يكن
الشيعة اإلمامية أهنم ال ّ
على اطالع واسع يف الفقه وأصوله والتفسري واحلديث وحنوها
من العلوم .
وقد ذكرت كتب التراجم للشيخ املفيد  عدة كتب يف الفقه
موسعة وخمتصرة  ،بل استوعبت مؤلفاته أكثر العلوم السائدة يف
ّ
عصره  ،ويكفي شاهدا على سعة علمه وتسنّمه الذروة العليا
يف الفقه وغريه من العلوم  ،تلمذ علم اهلدى السيد املرتضى 
ُّ
((( المعالم الجديدة لألصول ص . 61 :

وأخيه السيد الرضي) (1عليه  ،بل وكذا شيخ الطائفة أبو جعفر
الطوسي  وغريهم من أعالم هذه الفترة .
تعريف بأهمية كتاب املبسوط
ولعل أبرز ما وصل إلينا يف هذا الدور هو كتاب (املبسوط)
يعد حبق
يف الفقه  ،للشيخ الطوسي  املتوىف عام  460هـ فهو ُّ
أحسن مثال لرواد فقهاء هذا الدور  ،فقد قال  يف مقدمته :
إين ال أزال أمسع معاشر خمالفينا من املتفقهة واملنتسبني إىل علم
الفروع يستخفون بفقه أصحابنا اإلمامية  ،وينسبوهنم إىل قلة
الفروع  ،وقلة املسائل  ،ويقولون  :إهنم أهل حشو ومناقضة ،
وأن من ينفي القياس واالجتهاد ال طريق له إىل كثرة املسائل ،
وال التفريع على األصول  ،ألن ُج َّل ذلك ومجهرته مأخوذ من
هذين الطريقني .
وهذا جهل منهم مبذاهبنا  .وقلة تأمل ألصولنا  ،ولو نظروا
يف أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من املسائل موجود
يف أخبارنا  ،ومنصوص عليه عن أئمتنا  -الذي قوهلم يف احلجة
جيري جمرى قول النيب  -إما خصوصا أو عموما أو تصرحيا
أو تلوحيا  .وأما ما كثّروا به كتبهم من مسائل الفروع  ،فال فروع
من ذلك إال وله مدخل يف أصولنا  ،وخمرج على مذاهبنا  ،ال
على وجه القياس  ،بل على طريقة توجب علما  ،جيب العمل
عليها  ،ويسوغ املصري إليها  ،من البناء على األصل  ،وبراءة
الذمة  ،وغري ذلك  .مع أن أكثر الفروع هلا مدخل فيما نص عليه
أصحابنا  ،وإمنا كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم املسائل بعضها
دق لضرب
على البعض  ،حىت أن كثريا من املسائل الواضحة َّ
الصناعة  ،وإن كانت املسألة معلومة واضحة .
وكنت -يف قدمي الوقت وحديثه متشوق النفس إىل عمل
كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعين عن ذلك
((( ابو الحسن محمد بن الحسين بن موسى ويلقب بالشريف الرضي شاعر
فقيه شيعي ولد في بغداد عام (359هـ) وتوفي فيها عام (406هـ) كان
نقيبا للطالبين حتى وفاته ودرس هو واخوه الشريف المرتضى على يد
الشيخ المفيد ومن اهم اثاره جمعه لخطب وكلمات امير المؤمنين في
نهج البالغة .

القواطع وتشغلين الشواغل وكنت عملت على قدمي الوقت كتاب
النهاية وذكرت مجيع ما رواه أصحابنا يف مصنفاهتم واصلوه من
املسائل وفرقوه يف كتبهم ورتبته ترتيب الفقه ومجعت بني النظائر
ورتبت يف الكتب على ما رتبت وعملت بآخر خمتصر مجل
العقود يف العبادات سلكت فيه طريق اإلجياز ووعدت فيه أن
أعمل كتابا يف الفروع خاصة يضاف إىل كتاب النهاية وجيتمع
معه ان يكون كامال كافيا يف مجيع ما حيتاج إليه مث رأيت ان
ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه الن الفرع إمنا
يفهم إذا ضبط األصل معه فعدلت إىل عمل كتاب يشتمل على
عدد مجيع كتب الفقه اليت فصلها الفقهاء وهي حنو من ثالثني
كتابا أذكر كل كتاب منه على غاية ما ميكن تلخيصه من
األلفاظ وأقتصرت على جمرد الفقه دون األدعية واآلداب واعقد
فيه األبواب واقسم فيه املسائل وامجع بني النظائر واستوفيه غاية
االستيفاء واذكر أكثر فروع اليت ذكرها املخالفون وأقول ما
عندي على ما تقضيه مذاهبنا وتوجه أصولنا بعد أن أذكر أصول
مجيع املسائل وهذا الكتاب إذا سهل اهلل تعاىل إمتامه يكون كتابا
ال نظري له ال يف كتب أصحابنا وال يف كتب املخالفني الين
إىل اآلن ما عرفت ألحد من الفقهاء كتابا واحدا يشمل على
األصول والفروع مستوفيا مذهبنا بل كتبهم وإن كانت كثرية
فليس يشتمل عليهما كتاب واحد وأما أصحابنا فليس هلم يف
هذا املعىن ما يشار إليه).
وهكذا كان كتاب (املبسوط) حماولة ناجحة جدا يف نقل
البحث الفقهي من نطاق النصوص واجلمود على مداليلها إىل
جمال واسع من البحث والتفريع على األصول واملقارنة بني
األحكام وتطبيق القواعد العامة للمذهب االمامي مبا يتناسب
وخمتلف الفروض واحلوادث املتطورة انطالقا من النصوص
الشريفة قواعد املذهب فكان حبق نقلة نوعية يف عامل الفقه
والتأليف واملناظرة .
نشأة الفقه املقارن على يدي الشيخ الطوسي
كما متيز هذا الدور بالبحث الفقهي املقارن املبين على
استعراض أقوال املشهورين من علماء العامة  ،ومقارنتها مبا عند
علمائنا  ،واختيار األوفق باألدلة واألصول املسلمة فقد ألّف
الشيخ الطوسي  رائد التطور الفقهي إضافة لكتابه (املبسوط)
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اضطرت السلطة العباسية -مراعاة للظروف العصيبة احمليطة هبا -لالعتراف الرمسي
بالفقه اإلمامي الشيعي  ،بتعيني املأمون العباسي لإلمام الرضا  وليا للعهد ،
والزامه اخلاصة والعامة  ،ومجيع أجهزة احلكم مببايعته .
كتاب (اخلالف) ، الذي تناول فيه املسائل الفقهية يف خمتلف
األبواب وتعرض آلراء العامة واخلاصة بشكل موسع نسبيا ،
وذكر ما يصلح أن يكون مستندا لكل من اجلانبني  ،مع مناقشة
آراء املذاهب األخرى سواء منها األربعة املشهورة أم غريها ،
وقد متيز كما ذكر بعض علماء العامة املعاصرين) (1املوضوعية ،
واألمانة يف النقل  ،متخلفا بأخالق العلماء الباحثني عن احلق .
وهو وإن سبقه يف ذلك أستاذاه املفيد واملرتضى  فقد
ألّف األول كتاب (اإلعالم فيما اتفقت اإلمامية عليه من
األحكام ومما اتفقت العامة على خالفهم فيه)) (2والثاين كتاب
(االنتصار) املختص ببيان ما يراه  أنه من منفردات اإلمامية
يف مقابل العامة إال أهنما كانا شديدي االختصار خاليني غالبا
عن االستدالل ما عدا االمجاعات أو اإلشارة املقتضبة لآليات
والنصوص الشريفة.
يف حني يبلغ كتاب (اخلالف) أضعافا مضاعفة هلما فهو يعد
حبق رائد الفقه املقارن على صعيد املفكرين اإلسالميني عامة ال
الشيعة خاصة ومن مث مل يكتب ألي من كتب الفقه املقارن عندنا
من االنتشار والشهرة ما كتب له حىت ألف العالمة احللي  كتابه
اخلالد (تذكرة الفقهاء) فهو أوسع بكثري من خالف الشيخ  وقد
بقيا معا  -حىت العصور املتأخرة  -أهم املصادر عند أعالمنا 
يف هذا املجال من الفقه .
كما أن العالمة  ألّف كتابا آخر يف الفقه املقارن مساه (منتهى
املطلب يف حتقيق املذهب) وقال عنه يف خالصته ( :مل يعمل
مثله  ،ذكرنا فيه مجيع مذاهب املسلمني يف الفقه  ،ورجحنا ما
نعتقده  ،بعد إبطال حجج من خالفنا فيه  ،يتم إن شاء اهلل تعاىل ،
عملنا منه إىل هذا التاريخ وهو شهر ربيع األخر عام  693هـ
سبع جملدات)وهو املشتهر يف ألسنة الفقهاء ب(املنتهى). 
وال خيفى ما يف استعراض آراء املخالفني واملوافقني من
فائدة مهمة يف تنمية األفكار الفقهية ورفدها مبوارد تؤدي إىل
سد الثغرات
خصوبة األحباث وتعميقها ملحاولة أعالم كل طائفة ّ
((( الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (اإلمام الصادق)
((( مقدمة شرح اللمعة طبع النجف االشرف ج 1 :ص . 67 :

يف أدلتهم حىت ال يبقى جمال للخصوم للطعن عليهم والنفوذ منها
إىل تفنيد تلك اآلراء  ،وإفحام أصحاهبا.
وال بد من اإلشارة هنا  -واألمل حيز يف النفوس  -إىل أن هذا
النحو من استعراض األدلة اليت يتبناها خمالفو املؤلف يف املذهب
والرأي يوجد بكثرة يف مؤلفات الفقهاء العامة  ،إال أهنا ختلو
على كثرهتا من استعراض آراء فقهاء أصحابنا  وكأهنم غري
معترف هبم كأعالم نوابغ هلم أفكار تستحق العرض واملناقشة
احلرة الزنيهة  .وليس مرد ذلك عند التأمل يف أكثر أحواهلم إال
التعصب املقيت الذي ينبغي للعامل أو طالب احلق أن يتجرد عنه.
وهذا خبالف ما صنعه شيخ الطائفة الطوسي والعالمة احللي 
يف كتبهم اخلالدة املشار إليها سابقا وهذه هي ميزة أساسية
ألعالمنا  عن غريهم من فقهاء باقي فرق املسلمني .
كما أن هذا العصر مل يعدم أعالما فقهاء تركوا آثارا مهمة يف الفقه
تشهد بعلو كعبهم وتضلعهم كابن محزة) ,(3والقاضي ابن الرباج)، (4
وسالر الديلمي) ، (5والسيد ابن زهرة احلليب(رض) ، (6وغريهم
من تالميذ الشيخ املفيد  ،والسيد املرتضى  ،والشيخ الطوسي .
وال جمال الستعراض مؤلفاهتم فإنه ليس من مقاصدنا األساسية ،
وإمنا ذكرناهم وفاء لبعض حقوقهم وإمتاما للفائدة .
جهود الشيخ الطوسي الكبرية يف تشييد الفقه االمامي
ومما تقدم تتضح جبالء أمهية اجلهود الكبرية اليت بذهلا الشيخ
((( الكسائي  :علي بن حمزة بن عبد اهلل األسدي الوالء الكوفي  ،إمام اللغة
والنحو والقراءة  ،كان من أهل الكوفة ولد فيها قرأ النحو بعد الكبر ،
مؤدب الرشيد العباسي وإبنه األمين له تصانيف منه (معاني القرآن)
و(المصادر) توفي عن سبعين عاما .
((( من وجوه الشيعة وفقائهم ولد عام (400هـ) لقب بالقاضي لكونه قاضيا في
طرابلس الشام مدة عشرين او ثالثين سنة وكان خليفة الشيخ الطوسي في بالد
الشامية وله تصانيف منها جواهر الفقه والمهذب الكامل توفي عام ( )481هـ .
((( سالّر بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى (قدس سره) كان ثقة وجه ًا  ،له
«المقنع» في المذهب  ،و«التقريب» في أُصول الفقه  ،والمراسم  ،والرد
على أبي الحسين البصري في نقض الشافي  ،والتذكرة في حقيقة الجوهر
سرهما .
والعرض  ،قرأ على المفيد وعلى السيد المرتضى ّ
قدس ّ
((( احد وجوه الشيعة وفقهائهم في حلب له مصنفات كثيرة منها غنية النزوع
الى علمي االصول والفروع .

الطوسي  فهو يعترب حبق خامتة أعالم الدور األول بتأليفه كتابيه
(التهذيب واالستبصار) ومن أهم أعالم الدور الثاين مبا ألّفه من
كتب الفتاوى الفقهية املختصرة واملوسعة  ،وأمهها (النهاية) بل
وكذا الدور الثالث  ،بتأليف كتايب (املبسوط واخلالف) وغري
ذلك من الكتب األصولية والكالمية والرجالية واملختصة بالتفسري
والدعاء وباقي العلوم السائدة يف عصره مما جعله عاملا موسوعيا
يندر وجود نظري له يف أعالم اإلسالم .
ومن مث استحق جبدارة أن يعد شيخ الطائفة ورفيع أعالمها يف
القرن اخلامس اهلجري مع اجلاللة والعظمة يف نفوس املخالفني ،
حىت اضطر احلاكم العباسي (القائم بأمر اهلل) إىل إعطائه كرسي
الكالم اعترافا منه بأنه أفضل من يستحقه من علماء اإلسالم
يف حينه  ،ولعله هلذا تعرض كما سبق لالعتداءات الطائفية اليت
انتهت بكبس داره من الغوغاء املعتمدين على السلطة اجلائرة
وإحراق كتبه وكرسي الكالم مما دفعه للهجرة إىل النجف
االشرف .
تأسيس الشيخ الطوسي للحوزة النجفية
وبذلك اكتسبت النجف أمهية جديدة مضافا إىل أمهيتها
وقدسيتها الحتضاهنا قرب سيد األولياء أمري املؤمنني علي بن
أيب طالب  واستطاع الشيخ  جبهوده اخلالقة ومكانته
املرموقة بني أعالم الطائفة املحقة  ،باعتباره مرجعها العام يف
األمور الدينية أن يؤسس احلوزة العلمية يف النجف االشرف
حىت منت بذرهتا وترعرعت بإشرافه وتعاهده وآتت مثارها
اليانعة على شىت العصور  ،وقدم علماؤها وأبناؤها من اخلدمات
اجلليلة لإلسالم واملسلمني ما يكون غرة يف جبني الدهر ،
ويستعصي على احلصر  ،وستبقى كذلك بإذن اهلل تعاىل مهما
حاول أعداء الدين واحلق على خمتلف العصور  ،وعلى خمتلف
السياسات واألنظمة من حتجيم دورها  ،فكانت هجرة مباركة
بكل ما للكلمة من معىن وقد خابت بذلك آمال احلكام اجلائرين
وأتباعهم العادلني عن احلق  ،النعكاس آثار سعيهم الفاشل
عليهم  ،فكانوا وكان الشيخ وكانت النجف االشرف مصداقا

حقيقيا لقول الشاعر العريب
زعمت س��خينة أن ستغلب رهبا
��ن مغال��ب ال َغ�ّل�اّ ب
وليُ ْغ َلبَ َّ
وقد حاول الشيخ الطوسي  جاهدا أن يريب مجاعة من
أهل العلم خيلفونه يف محل مشعل املعرفة بأمانة إىل األجيال
الالحقة  ،فكان  مهوى أفئدة األعالم  ،ينهلون من منريه
العذب  ،وهو يفيض عليهم من معينه الرائق ما يصقل مواهبهم ،
وينمي قابليتهم العلمية يف شىت امليادين من فقه وأصول وحديث
ورجال وتفسري وعقائد وأمايل متنوعة  ،ما فتح أمامهم جماالت
التحصيل الرحبة  ،وتنمية ملكاهتم  ،ليواصلوا املسرية بنجاح
منقطع النظري .
الركود النسيب للحركة الفكرية يف النجف االشرف
لكن املالحظ  ،والذي يستوجب وقفة تأمل أنه ما استكمل
الشيخ الطوسي  طعمته من هذه الدنيا الفانية عام (460هـ) إال
وقد توقف الفتح املبني الذي أحدثته مؤلفاته وأفكاره وجهوده
املوسوعية ومل يستمر صعوده يف اخلط البياين للفقه اإلمامي بل
أصيب بشيء من اجلمود استمر أكثر من قرن من الزمان فقد
قال صاحب املعامل (الشيخ حسن بن الشهيد الثاين) نقال عن
والده يف كتاب (الرعاية يف دراية احلديث)( : إن أكثر الفقهاء
الذي نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليدا له لكثرة
اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به) ونقل عن السيد ابن طاووس 
قوله يف كتاب(البهجة)( : أخربين جدي الصاحل قدس اهلل روحه
ورام بن أيب فراس) : (1أن احلمصي) (2حدثه  ،أنه مل يبق لإلمامية
مفت على التحقيق  ،بل كلهم ٍ
ٍ
حاك). 
ونقل الشيخ الطهراين  - صاحب الذريعة -عن الفقيه
الشيخ أسد اهلل التستري(رح) (3يف املقابيس قوله ( :إن كثريا
ما يذكر مثل املحقق والعالمة أو غريمها فتاواه يعين  :الشيخ

((( هو االمير الزاهد ورام بن ابي فراس من ذرية مالك االشتر وهو جد السيد
ابن طاووس المه له كتاب تنزيه الخواطر المعروف بمجموعة ورام .
((( هو الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن حسن الحمصي الرازي من
علماء الحلة المعروفين وقد صنف كتاب المنقذ من التقليد والمرشد الى
التوحيد وتوفي عام (600هـ). 
((( هو اسد اهلل بن اسماعيل التستري ولد في (1186هـ) من اعالم االمامية
فقيه اصولي درس في كربالء والنجف وسكن الكاظمية حتى توفي فيها
عام ( )1237هـ من مؤلفاته مقابس االنوار ومنهج التحقيق .
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قال ابو عبد اهلل الصادق  يقول  :ال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن
والسنة  ،أو جتدون معه شاهدا من أحاديثنا املتقدمة.
الطوسي من دون نسبتها إليه  ،مث يذكرون ما يقتضي التردد أو
املخالفة فيها  ،فيتوهم التنايف بني الكالمني  .مع أن الوجه فيها
ما قلناه .
أهم أسباب ركود احلوزة العلمية بعد وفاة الشيخ الطوسي
وقد ميكن إرجاع هذا الركود إىل سبب رئيس  ،وسببني
فرعيني .
فتوة احلوزة
أما السبب الرئيس فالظاهر أنه فتوة وحداثة التكوين العلمي
للحوزة النجفية مما جعل اهلوة الفاصلة بني ما وصلت إليه أفكار
الشيخ الطوسي  العلمية يف شىت املجاالت من نضج  ،وبني
أفكار األعالم الناشئني على يديه يف مدرسة النجف حديثة
التكوين كبرية جدا  ،حبيث يصعب عليهم اخلروج عن سلطان
أفكاره ونظريات شيخهم العلمية  ،فإن التاريخ مل حيدثنا عن
انتقال تالمذة الشيخ  يف بغداد أو غريها إىل مهجره اجلديدة يف
النجف االشرف فكأنه  قد جنا بنفسه من خمالب الفتنة وكأنه
اهلدف األساس ملثرييها وانتقل وحده بعلمه إىل مأمنه يف محى
أمري املؤمنني  فانصرف لتأسيس حوزة علمية فتية بكل ما
تعنيه الكلمة ومن مث مل يعرف تالمذته يف النجف االشرف إال
أحداث أصحابه  وأشهرهم  ،احلسني بن املظفر بن علي
احلمداين  ،واحلسن بن احلسني بن احلسن بن بابويه القمي ،
والشيخ حسن الطوسي (جنل الشيخ). 
أما األول فقد ورد يف ترمجته أنه قرأ على الشيخ مجيع
تصانيفه يف الغري  ،وهو يشهد بأنه تتلمذ عليه يف خصوص
النجف االشرف إذ مل ينقل عنه انه قرأ شيئا منها عليه يف بغداد .
والسيما مع مالحظة أن أباه املظفر كان من حضار درس الشيخ
أيضا  ،ومن قبله درس السيد املرتضى  مما يعزز احتمال كون
االبن من طبقة متأخرة من تالمذة الشيخ .
وأما الثاين  :وهو احلسن بن بابويه القمي  ،فاملعروف من

ترمجته أنه تتلمذ على ابن الرباج  ،وروى عن الكراجكي
والصهرشيت) ، (2وهؤالء كلهم من تالميذ الشيخ الطوسي ، 
مما يعين أن احلسن كان من تالميذ الشيخ املتأخرين  ،ألنه
تلميذ تالمذته  ،كما أن جنل الشيخ أبا علي احلسن بن حممد
الطوسي  ،الذي تزعم احلوزة العلمية بعد وفاة أبيه كان شريكا
يف الدرس مع احلسن بن بابويه املذكور آنفا  ،وقد عرفت قرب
تأخر طبقته  ،وأن أباه الشيخ  قد أجازه عام (455هـ) أي
قبل وفاته خبمس سنني  ،فإذا ضممنا إىل ذلك انه كان حيا يف
حدود عام ( 515هـ) كما يظهر من كتاب بشارة املصطفى على
ما يذكره مجلة من األعالم نستنتج انه عاش بعد إجازة أبيه له
حوايل ستني عاما  ،مع أنه مل يعرف كونه من املعمرين  ،فالبد
أنه كان حدث السن عند هجرة أبيه إىل النجف االشرف  ،وأنه
تسنم الزعامة العلمية وهو يف سين شبابه .
وال يبعد أن يكون أحد مناشىء ذلك اعتبار أعالم احلوزة
له امتدادا لشيخهم أبيه  ،فيكون يف تقدميهم إياه عليهم حنو من
الوفاء لشيخهم العظيم مع أهنم أقرانه يف التحصيل العلمي مضافا
إىل مؤهالته العلمية الكافية لتبوئه هلذا املنصب السامي  ،ونبوغه
املبكر حىت مسي إجالال له باملفيد الثاين تشبيها له بأستاذ الكل
الشيخ املفيد . 
كل ذلك يعين حداثة تكون احلوزة العلمية النجفية  ،ومن
الطبيعي جدا أن ال يكون للحوزة الفتية ذلك املقدار من النضج
والعمق الذي جيعلها تتفاعل مع آراء الشيخ املؤسس لتنقدها
سلبا أو اجيابيا فبقيت تدور يف فلك أفكاره ومل تستطع التخلص
من سلطان آرائه .
وأما باقي أعالم تالمذة الشيخ  يف بغداد أو غريها ممن
)(1

((( محمد بن علي بن عثمان الكراجكي  ،أبو الفتح شيخ فقيه جليل من
مشايخه المفيد وسالر  ،السيد المرتضى  .ويروي عنه القاضي بن براج .
له كتب منها (كنز الفوائد معدن الجواهر) والكراجكي نسبة إلى (كراجك)
قرية على باب واسط توفي سنة (499هـ). 
((( الصهرشتي  :أبو الحسن سليمان بن الحسن  ،فقيه وجه دين قرأ على
الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وله عدة تصانيف منها كتاب النفيس
كتاب المتعة كتاب التشبيه كتاب النوادر وغيرها .

عندهم حنو من النضج الذي يسهل عليهم التفاعل مع أفكاره
فلم يلتحقوا به ومن مث أثّر ذلك كثريا حىت على النتاج الفكري
للشيخ  نفسه فإنه مل يثبت عنه أنه أنتج شيئا جديدا يف الفقه
يف مهجره اجلديد مع أنه قد بقي فيه حوايل اثنيت عشرة سنة .
فال يبعد أنه  كان يلقي ما سبق له الوصول إليه من علوم
يف الفقه واألصول واحلديث والرجال والتفسري والكالم على
تالمذته كما عرفت من حال تلميذه احلسني بن املظفر احلمداين
مكونا بذلك املدارك األساسية حلوزة علمية ستأخذ على عاتقها
إيصال شعلة الفكر اإلمامي يف هذه العلوم وغريها إىل األجيال
العلمية الالحقة (وفرق كبري بني املبدع الذي ميارس إبداعه
العلمي داخل نطاق احلوزة ويتفاعل معها باستمرار وتواكب
احلوزة إبداعها بوعي وتفتح  ،وبني املبدع الذي ميارس إبداعه
خارج نطاقها وبعيدا عنها)). (1
وهلذا فقد استمر الركود الظاهري للعلم حوايل قرن من
الزمان حىت نبغ من األعالم من استطاع التفاعل اخلالق مع
أفكار الشيخ  بل ما يوازيها نضجا وعمقا كما ستعرف فيما
يأيت .
مكانة الشيخ العلمية املرموقة
وأما العامالن الفرعيان املؤثران يف الركود العلمي  ،فاألول :
ميكن إرجاعه إىل املكانة العلمية املرموقة اليت احتلها الشيخ
املؤسس للحوزة العلمية واليت قد تصل حلد التقديس يف نفوس
أعالم أتباعه  ،املستندة ملواهب الشيخ املتعددة الشاملة ألحناء
املعرفة يف شىت العلوم السائدة يف ذلك العصر مضافا إىل مركزه
الديين كمرجع أعلى يف مسائل الشريعة مع كمال التدين
وااللتزام باألخالق احلميدة وما حباه اهلل تعاىل به من هيبة وعزة
ألنه خرج من ذل معصية اهلل إىل عز طاعته  .أضف إليها نظرة
التعظيم حىت من العلماء املخالفني للشيخ يف العقيدة واملذهب مما
جعل له سورا أو محى يصعب اقتحامه إجالال واحتراما فكان هذا
((( المعالم الجديدة لألصول ص . 66 :

اجلانب العاطفي املتأثر بأفكار الشيخ الناضجة املقترنة بتجديده
وموسوعيته يف أكثر العلوم املعروفة يف وقته سدا منيعا يفيق عن
التفكري باجتيازه وعبوره  .ومعىن ذلك تغلب الزنعة العاطفية
على الزنعة العلمية اليت تقتضي مالحظة أفكار الشيخ والتفاعل
معها وبالتايل متحيصها للرقي هبا إىل أعلى مراتب الكمال .
لكن الظاهر ارتباط هذا العامل الفرعي بالعامل الرئيسي
املتقدم  ،فإن من يرى يف نفسه االهلية الكاملة املصحوبة بالورع
لتحري احلقيقة يف أفكار اآلخرين ال حتول دون حتقيق مرامه
هاالت التقديس واالحترام  ،مهما كان لصاحبها من املكانة
اجلليلة يف النفوس لعدم تعارض متحيص آراء أي شخص مع
تقديسه واحترامه وإحالله املحل الالئق به وتقدير جهوده
والسيما إذا كان له حق الريادة أو األستاذية على ناقديه .
ومن مث نرى بوضوح أن أعالمنا املتأخرين  ال يتوقفون
عن االعتراض على أي مطلب ملن سبقهم من األعالم بالنقد
والتمحيص  ،لتحقيق احلق  ،مع إعطائهم حقوقهم من التبجيل
والتقدير مبا هم أهله  ،ولذا يطلقون عليهم نعوت التعظيم
واإلجالل مع خمالفتهم هلم أحيانا فيما ينتهون إليه من آراء ،
فهذا ثقة اإلسالم  ،وهذا الصدوق  ،وهذا املفيد أو شيخ الكل ،
وهذا املرتضى أو علم اهلدى  ،وهذا الرضي وهذا الشيخ أو
شيخ الطائفة وهذا املحقق  ،وهذا العالمة على اإلطالق وهذان
الشهيدان واملحققان والفاضالن  ،وأمثال ذلك من األلقاب
واألوصاف مما هم أهل هلا وزيادة .
وباجلملة  :نظرة التقديس واالحترام ال تقف حائال أمام من
يرى يف نفسه األهلية إلبداء رأيه يف آراء اآلخرين  ،ومن مث قد
يتهم بعضهم نفسه محال لألعالم السابقني له على صحة يف عدم
الوصول حلقيقة مرادهم  .وهذا ما مييز طالب احلق عن غريهم
يف سائر العصور  .فال بد من رجوع ترك نقد آراء الشيخ ، 
والدوران يف فلكه  ،إىل عدم شعور من جاء بعده باالستقالل
التام  ،الذي يعطي صاحبه احلرية التامة يف اختيار ما يراه حقا ،
مستدال عليه مبا يصلح للدليلية يف نظره  ،ونبذ ما مل يستكمل
شرائط الصحة  .نعم قد يكون التقديس واالحترام العلمي عامال
مساعدا يف عدم إحساس الشخص باستقالله يف النظر يف مقابل
شيوخه .
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روى أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن اهلادي  قال  :سألته وقلت  :من أعامل؟
وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال  :العمري ثقيت -يعين  :عثمان بن سعيد ـ أول
النواب األربعة ـ  ...فإنه الثقة املأمون  ،قال وسألت أبا حممد  عن مثل ذلك
فقال  :العمري وابنه  ..فإهنما الثقتان املأمونان) .
قلة االحتكاك باألفكار املخالفة
وأما العمل الفرعي الثاين  ،فهو قلة االحتكاك بأفكار املذاهب
األخرى لفقهاء العامة  ،أو انعدامه  ،فإن الشيخ الطوسي  عند

وجوده يف بغداد كان كثري االحتكاك هبم  ،خصوصا مع كون
فقههم هو املعمول به عند احلاكمني مما دعاه إىل تأليف كتابيه
(اخلالف) و (املبسوط) وبعد هجرته إىل النجف االشرف انقطع
هذا التواصل ومن املعلوم أن االحتكاك بأفكار املخالفني يعطي
قوة دفع لألفكار احلقة وجيعلها أكثر نضجا وعمقا  ،لسعي كل
طرف لسد ما حيتمل أن يكون ثغرة توجب طعن املخالف مع
حماولة إبطال آراء املخالفني  ،فيكون كالسيف ذي احلدين ،
مما يكسب األفكار سعة وعمقا ومشوال ترجع بالفائدة على
أصحاهبا .
مضافا إىل وقوف حركة العلم واالجتهاد عند الفقهاء العامة ،
وذلك ألنه العصر الذي وافق غلق أبواب االجتهاد عندهم ،
وحصرها باملذاهب األربعة املعروفة  .فعن الغزايل) (1املتوىف عام
( 505هـ) املطابق لعصر الركود العلمي _ وهو يف مقام احلديث
عن شروط املناظرة يف البحث  ،قوله ( :أن يكون املناظر جمتهدا
يفيت برأيه ال مبذهب الشافعي) (2وأيب حنيفة وغريمها  ،حىت
إذا ظهر له احلق من مذهب أيب حنيفة  ،ترك ما يوافق رأي
الشافعي  ،وأفىت مبا ظهر له  .فأما من مل يبلغ رتبة االجتهاد وهو
)(3
حكم كل أهل العصر فأي فائدة له يف املناظرة
بل إن تعرض بغداد  -وهي املركز العلمي املرموق عندهم -
للهزات السياسية الناجتة عن ضعف اخلالفة العباسية  ،وبعد ذلك

((( أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي قيل لم يكن للشافعية في آخر
عصره مثله وكتبه معروفة منها البسيط والوسيط والوجيز والخالصة في
الفقه وشرح األسماء الحسنى  ،والمنقذ من الضالل  ،وإحياء علوم الدين
وتوفي سنة (505هـ). 
((( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أحد األئمة األربعة عند
أهل السنة له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب (األم) في الفقه (الرسالة)
في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر اخر رجب سنة (204هـ) بالقرافة
الصغرى .
((( المعالم الجديدة لألصول ص . 67 :

للفتنة املغولية  ،اليت قضت على آخر معامل اخلالفة العباسية ،
أوجب تفرق العلماء  ،بل مقتل كثري منهم على أيدي املغول مما
أدى إىل وهن احلركة الفقهية والعلمية عامة عند فقهائهم فلم يعد
للفقه السين تلك القوة من الدفع اليت توجب تأثر الفقه الشيعي
به سلبا أو اجيابيا .
عوامل تطور الفقه اإلمامي
لكن ذلك التأثري السليب على الفقه الشيعي مل يدم طويال
ألنه :
(أوال) : غري مرتبط بالسلطات احلاكمة حىت يؤثر ضعفها
يف ضعفه  ،بل هو فقه الفئات املحرومة من الشعوب اإلسالمية ،
واملضطهدة من قبل احلكام اجلائرين .
(وثانيا) : أن التشيع أخذ ينتشر ويكثر معتنقوه مبرور الزمن ،
ومن مث كثرت احلاجة إىل تفريعات األحكام الشرعية  ،ألن
كثرة االبتالءات وتنوعها توجب على الفقهاء أن يلتمسوا هلا
احللول الشرعية املطابقة ألصول املذهب احلق .
(وثالثا) : إبقاء أبواب االجتهاد مفتوحة عند فقهاء اإلمامية ،
نتيجة عدم خضوعهم فكريا لقرارات احلكام املستبدين  ،إذ ان
غلق أبواب االجتهاد عند العامة إمنا كان بقرار من حكامهم ،
كما هو مذكور يف التاريخ .
وهلذا استمر الفقه االمامي يف صعوده حنو التألق والتوسع
والترقي يف مدارج الكمال الفكري يف حني انطبع الفقه السين
بطابع اجلمود والتوقف حىت العصور احلالية  ،فإن أغلب مؤلفاهتم
تدور يف إطار املذاهب األربعة املعروفة وإن ظهرت أخريا بعض
الدعوات إىل إعادة فتح أبواب االجتهاد وهبذا تعرف أن هذا
العامل وإن أثّر سلبا على منو الفقه الشيعي اإلمامي  ،إال أن
أثره كان مؤقتا  ،بل استمر الفقه اإلمامي يف االنفتاح على الفقه
السين مبالحظة ممارسة مجلة من أعالم اإلمامية لعملية الغزو
الفقهي والعقائدي لبعض مراكز الفقه السين املهمة كما صنع
العالمة احللي  على ما تأيت اإلشارة إليه فكان ذلك عامال
مهما يف إثارة الفكر االمامي وداعيا لدراسة الفقه السين ودراسة

مقارنة بأوسع مما صنع الشيخ الطوسي  لبيان مواضع اخللل
فيه للنفوذ منها إىل إبطال أصول مذاهبهم  ،وبيان أحقية املذهب
االمامي باإلتباع ومن مث ألّف العالمة احللي  كتابه اجلليل
(تذكرة الفقهاء) بل وكذا كتاب (املنتهى) يف الفقه املقارن  ،كما
سبق بيان ذلك وهذا خبالف تأثري غلق أبواب االجتهاد السليب ،
ووقوف حركة العلم على الفقه السين  ،فإنه استمر إىل يومنا هذا
كما تشهد به مؤلفاهتم فال تعدو يف أغلبها كوهنا اجترارا آلراء
فقهائهم املعروفني .
يف حني استطاع الفقه اإلمامي جتاوز الركود العلمي الذي
خيم عليه نتيجة األسباب املتقدمة  :الرئيسة أو الفرعية فقد
استعاد صحوته الفكرية جبهود مجلة من أعالمه يف أواخر القرن
السادس اهلجري
تأثري ابن إدريس اإلجيابي يف تطور الفقه
وقد بدا ذلك واضحا عند أحد أعاظم فقهاء هذا العصر وهو
الفقيه املبدع الشيخ حممد بن إدريس العجلي احللي 543( 
–  598هـ) يف كتابه اجلليل (السرائر) فقد جاء يف مقدمته
قوله  -كما حكي عنه ( : -إين رأيت زهد أهل هذا العصر
يف علم الشريعة املحمدية  ،واألحكام اإلسالمية  ،وتثاقلهم عن
طلبها  ،وعداوهتم ملا جيهلون  ،وتضييعهم ملا يعلمون  ،ورأيت
ذا السن من أهل دهرنا هذا  -لغلبة الغباوة عليه  -مضيعا
ملا استودعته األيام  ،مقصرا يف البحث عما جيب عليه عمله ،
حىت كأنه ابن يومه  ،ومنتج ساعته ورأيت العلم عِنانَ ُه يف يد
)(1
االمتهان  ،وميدانه قد عطل منه الرهان  ،تداركت منه الذماء
الباقي  ،وتالفيت نفسا بلغت التراقي). (2
وهذا النص  ،وإن كان فيه شيء من القسوة إال أهنا قد
تكون ضرورية أحيانا ويكون هلا وظيفة الصدمة الكهربائية
العالجية ليتم هبا إيقاظ الغافلني عما يؤدي إليه الركود العلمي
أو االسترسال يف متابعة املشايخ من دون بذل جهد علمي ذايت
((( الذماء بقية الروح في المذبوح .
((( المعالم الجديدة لألصول ص - . 69 :

يف حتقيق ما ذهبوا إليه من آراء لقبول الصحيح ونبذ السقيم من
نتائج سيئة تنعكس سلبا على الفكر وتعيقه عن الوصول للحقيقة
اليت هي ضالة املؤمن .
ومن مث كان حيشد يف املسألة اليت خيالف فيها الشيخ  أو
بعض املشهورين من األعالم مجلة مما يصلح أن يكون أدلة هلم مث
يبدأ مبناقشتها الواحد تلو اآلخر حىت ينتهي إىل خمتاره  .وكأنه
قد وضع نصب عينيه ما قد يوردون به عليه  ،حتسبا منه لذلك ،
فيدفعها بأمجعها  .وقد يسلك أحيانا طريق املداراة واملجاملة
لألفكار السائدة فيوجه كالم الشيخ الطوسي  مبا ال يتناىف وما
ينتهي إليه من رأي وإن كان خمالفا له يف النتيجة فهو مثال يفيت
يف مسألة املاء النجس املتمم كرا بالطهارة  ،خبالف املعروف من
رأي األكثر  ،ومنهم الشيخ  ،حياول أن يقرب من موافقة الشيخ
له يف ذلك  ،فيقول ( :فالشيخ أبو جعفر الطوسي – الذي يتمسك
خبالفه ويق ّلد يف هذه املسألة  ،وجيعل دليال يقوي القول والفتيا
بطهارة هذا املاء يف كثري من أقواله  ،وأنا أبيّن إن شاء اهلل أن أبا
جعفر تفوح من فيه رائحة تسليم هذه املسألة بالكلية إذا تؤمل
كالمه وتصنيفه حق التأمل  ،وأبصر بالعني الصحيحة  ،واحضر
له الفكر الصايف)) (3فهو ال حياول فقط أن جيعل الشيخ إىل صفه ،

بل يتهم غريه بأهنم مل يعطوا كالم الشيخ حقه من التأمل وهذه
الوسيلة غاية يف اإلقناع .
واملتأمل يف كتايب (املبسوط) للشيخ  و(السرائر) البن
إدريس  جيد الفرق الواضح يف التوسع يف االستدالل  ،وكثرة
األدلة  ،أو ما حيتمل أن يكون دليال  ،فالشيخ مل يزد يف حبث
املسألة املذكورة يف مبسوطه  ،وبيان رأيه فيها  ،على سطر
واحد  ،بينما حبثها يف السرائر مبا يقرب من صفحة  ،مستعرضا
األدلة له وعليه بشيء من التفصيل والعمق  .بل قال  -كما نقل
عنه  -يف ختام حبثه فيه ( :ولنا يف هذه املسالة منفردة حنو من
عشر ورقات  ،قد بلغنا هبا أقصى الغايات وحججنا القول فيها ،
واألسئلة واألدلة والشواهد من اآليات واألخبار). (4
مثرة حركة ابن إدريس العلمية
وهذا اجلهد العظيم وحنوه هو الذي فتح املجال ملن بعده من
((( المعالم الجديدة لألصول ص . 74 :
((( المعالم الجديدة لألصول ص . 72 :

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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الدور الثاين دور التفريع  ،يعين بداية عملية االجتهاد ـ مبفهومها الواسع ـ
املعتمدة على االستقصاء والفحص  ،وإعمال النظر والترجيح  ،الختيار ما يراه
صاحبه حقا .
األعالم يف إعادة النظر يف آراء الشيخ  وغريه من معاصريه
أو املتقدمني عليه ومن مث انربى له املحقق احللي (الشيخ
جعفر بن احلسن بن حيىي بن سعيد) ومن بعده تلميذه العالمة
احللي (احلسن بن يوسف بن املطهر وغريمها من األعالم يف
تفنيد أرائه والدفاع عن آراء الشيخ  أو حماولة التوحيد بني
آرائهما أو اختيار غريها  .وهكذا انفتح الباب على مصراعيه
أمام األعالم الذين جاؤوا بعد ذلك للنظر فيما ادعي أنه من
املسلمات أو املشهورات من اآلراء الفقهية  ،واستمر الصراع
العلمي يف ميادينه الفسيحة حىت بلغ البحث العلمي مرحلة
عالية من النضج والعمق واألصالة فجزى اهلل تعاىل العاملني فيه
بإخالص أفضل جزاء املحسنني .

وهكذا فإن التوقف النسيب للفقه اإلمامي بعد وفاة الشيخ
الرائد  مل يكن إال لكي يستجمع قواه ويواصل منوه باالرتفاع
إىل مستوى التفاعل مع آراء الشيخ الطوسي  بل ما يوازيها
أو يتفوق عليها كما يالحظ ذلك يف املؤلفات الفقهية ألعالم هذا
الدور وما بعده .

عوامل النمو الذاتي يف الفقه االمامي
ومن مجيع ذلك نعرف أن الفقه اإلمامي الشيعي  -كان
وما يزال  -ميتلك عوامل النمو الذايت  ،ألنه مستقى من املنابع
األصيلة للتشريع اإلسالمي  ،املتمثلة بالنيب  وخلفائه
األئمة املعصومني  ، وسعي فقهائه  احلثيث حنو حتقيق
احلق وإبطال الباطل  ،وانفتاحهم على سائر املدارس الفكرية
األخرى  ،من دون تقليد أعمى فيما وصلوا إليه  ،بل يأخذون
منها ما يوافق أصول مذهبهم احلق  ،ويطرحون الباقي  .كما
ميتلك الفقه اإلمامي عوامل النمو اخلارجي  ،املتمثلة بالعالقات
الوطيدة املبنية على الثقة العالية القائمة بني الفقهاء والشيعة ،
املتزايدة عددا  ،واملنتشرين يف كثري من األقطار اإلسالمية
وغريها  ،حيث يبذلون أقصى جهودهم املشكورة إلجياد احللول
الفقهية ملشاكلهم املتعددة املتزايدة مبرور األيام مبا يكون متوافقا
مع اخلطوط العامة ملدرسة أهل البيت . 

استقطاب احللة للنشاط العلمي
ما أن انتقل الشيخ الطوسي  إىل الرفيق األعلى  ،حىت
تسنم ذروة زعامة احلوزة العلمية النجفية جنله (الشيخ أبو علي
احلسن بن حممد) فاستقل الفتيا والتدريس خلفا ألبيه الراحل ،
التف حوله مجلة من تالمذة أبيه الشيخ وغريهم  ،ألنه -كما
وقد َّ
)(1
يقول ابن حجر[ : -فقيه الشيعة وإمامهم مبشهد علي ] . 
إال أن الظاهر من حاله  دورانه يف فلك أبيه العلمي  ،إذ مل
يعرف له آراء مستقلة عنه يف الفقه  ،ومل يشتهر له مؤلف علمي
خاص به  ،سوى شرح كتاب (النهاية) ألبيه الشيخ  وإن

عرف باملفيد الثاين  ،تشبيها له بشيخ أبيه  ،وشيخ الكل  ،حممد
بن حممد بن النعمان املفيد  . كما ان إليه تنتهي أكثر اإلجازات
يف الرواية  .مع أنه استمر يف تصدر احلركة العلمية زهاء ستني
سنة بعد وفاة أبيه الشيخ الرائد  ،فقد استظهر مجاعة من مترمجيه
استنادا إىل بعض عبارات كتاب (بشارة املصطفى) وجودهيف عام (515هـ) كما تقدم  .إال أن بعض الباحثني ذكر أنه
استعرض نفس الكتاب  ،فلم يثبت له إال وجوده عام (511
هـ)). (2
وكيف كان فالظاهر أنه مل يكن له دور مؤثر يف احلوزة
العلمية النجفية أكثر من شرح أفكار أبيه الشيخ  ، وأنه حلقة
وصل بني القدماء واملتأخرين  .وبعد انتقاله إىل رمحة ربه  ،قام
ولده الشيخ أبو ناصر حممد بن أيب علي احلسن الطوسي) (3
مقامه الزعامة العلمية .
وقد ظهر بعد هذه الفترة الفقيه املجدد الشيخ حممد بن إدريس
العجلي  598 – 543( هـ) يف احللة الفيحاء  ،وملَّا عرف عنه
استقالله العلمي  ،وحماولته التفاعل مع أفكار الشيخ الطوسي
العلمية  ،بتعريضها للتمحيص  ،وأثبت قدرته على اخلروج عن
((( لسان الميزان ج2ص. 250
((( الشيخ الطوسي الدكتور حسن الحكيم ص . 184
((( هو ابو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي كان عالما
فاضال فقيها محدثا جليال ثقة له كتب منها كتاب االمالي وشرح النهاية
وغير ذلك وقرأ على والده جمييع تصانيفه .

البيت 

سلطاهنا  ،وإن شاهبا شيء من القسوة أحيانا  ،فوجد فيه الطالب
املعرفة  ،والباحثون حنو احلقيقة القابلية لنقد أفكار الشيخ  ،أو
من سبقه من الفقهاء  ،فاستطاع أن يلفت إليه األنظار  -والناس
فالتف حوله األعالم لينتهلوا من منريه ،
مولعة بكل جديد َّ -
ويقارنوا بني ما جاء به هو وبني ما جاء به من سبقه  ،فوجدوه
أهال للقيام هبذه املهمة الشاقة  ،ويكفي شاهدا على ذلك ما يف
لسان امليزان البن حجر  :انه فقيه الشيعة وعاملهم  ،وله تصانيف
يف فقه اإلمامية  ،ومل يكن للشيعة يف وقته مثله). (1
ولعله إمنا سلك هذه الطريق الوعرة ليس لتوهني آراء
الشيخ  ، بل ألنه وجد أن كثرة التعريض هبا تفتح الباب
ملحاكمتها  ،للنجاة من الوقوع يف مهاوي التقليد األعمى للشيخ
أو لغريه من األعالم  ،وإال فمن البعيد جدا أنه كان سيء القصد
يف حماولته املذكورة  ،بشهادة أنه كان يستحسن كثريا تفسريا
التبيان للشيخ  ،مما حدا به إىل اختصاره اعتزازا به  ،فاشتهر عنه
تأليفه ملختصر التبيان يف تفسري القرآن  ،وليس هو إال ذاك ومع
ذلك  ،فإن التعرض آلراء الغري بالنقد الزنيه البناء ال يعين بأي
حال االنتقاص منها  ،بل على العكس متاما  ،فإنه قد يكون مدعاة
إلعادة النظر فيها  ،وحتري مواطن القوة والضعف للناظر فيها  ،أو
لغريه ممن يأيت بعده ومن مث كانت طريقة العلماء الالحقني له من
تالمذته أو تالمذهتم مستمرة على تعقيب إيراداته على الشيخ
حماولني تفنيدها  ،أو تصحيحها  ،كما كثرت من املحقق احللي
والعالمة  ، مما ساعد كثريا على اقتحام حاجز تقديس آراء
الشيخ  وإعطاء الفقه دفعه قوية للتقدم يف مضمار الكمال .

نظرة إنصاف البن إدريس 

هذا وقد رمى ابن داود)(2يف رجاله ابن إدريس مع وصفه إياه

بأنه كان شيخ الفقهاء باحللة  ،متقنا يف العلوم  ،كثري التصانيف-
((( لسان الميزان ج 5ص . 65
((( هو الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي كان عالما فاضال
جليال صالحا محققا له تصانيف كثيرة من جملتها (كتاب الرجال). 

بالكلية .
بأنه أعرض عن أخبار أهل
وال أدري كيف يكون شيخ الفقهاء مع إعراضه عن أخبار
أهل البيت  !وال يبعد أن يقصد بذلك ما عرف عن ابن
إدريس من أنه ال يرى حجية أخبار اآلحاد  .لكنه ليس بدعا
يف ذلك  ،فقد سبقه إليه السيد املرتضى وابن زهرة والشيخ
الطربسي)( (4صاحب تفسري جممع البيان) . إال أنه  -لو مت – ال
يعين إعراضه عن أخبارهم  بالكلية  ،إذ لعله كاملرتضى
يرى احتفاف أكثر أخبارنا بقرائن تفيد العلم بالصدور  .وهذه
الدعوى مشكلة جدا  ،وحتتاج إىل إثبات  ،ويكفي يف تفنيدها
 وإن صدرت من أي أحد-عدم إمكان تأليف كتاب جامعالفقه ال يعتمد إال على مقطوع الصدور  :من اآليات الشريفة
واألخبار املتواترة  ،أو املحفوفة بالقرائن القطعية  .ألن ذلك قليل
جدا بالقياس إىل األحكام الشرعية الكثرية املتنوعة  ،كما يظهر
بأدىن مراجعة لكتب االستدالل .
فالبد من رجوع تلك الدعوى إىل اعتقاد وجود الشواهد
العامة على صدور األخبار الشريفة من املعصومني  يف
)(3

سائر أبواب الفقه  ،وإن كان أكثرها ال خيرج عن كونه أخبار
آحاد  .إذ من البعيد جدا أن يدعي ابن إدريس  ،أو غريه من
القائلني بذلك  ،إن مجيع األخبار اليت استدل هبا يف سرائره قطعية
الصدور  ،كيف وقد ذكر هو  يف خامتة كتابه مجلة من األخبار
اليت استطرفها من كتب أصحاب األئمة  وغريهم  ،وهي ال
خترج عن كوهنا أخبار آحاد وقد مساها الفقهاء بـ (مستطرفات
السرائر) ، وهلم إشكال معروف يف حجية تلك اإلخبار إذ مل
حيرز اتصال أسنادها باملعصومني  ، كما هو احلال يف سائر
أخبار اآلحاد .
وباجلملة  :مل يتضح يل الوجه الصحيح يف كالم ابن داود
املتقدم عن ابن إدريس (رضي اهلل عنهما وأرضامها). 
هذا وقد أمثرت جهود ابن إدريس  يف الثورة على
اجلمود الفقهي  ،ويكفي شاهدا على ذلك وجود مجلة من
((( الرجال  :القسم الثاني ص . 45 :
((( هو المفسر الكبير ابو الفضل الحسن ابن الفضل الطبرسي المعروف بامين
االسالم ترك الكثير من االثار والمصنفات لكن ماوصل الينا منها هو
عشرون فقط اشهرها مجمع البيان في تفسير القران  ,توفي عام (548هـ)
في مدينة بيهق ثم نقل جثمانه الى مدينة مشهد المقدسة ودفن الى جوار
االمام الرضا . 
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متيز الدور الثالث (دور النضج) بالبحث الفقهي املقارن املبين على استعراض أقوال
املشهورين من علماء العامة  ،ومقارنتها مبا عند علمائنا  ،واختيار األوفق باألدلة
واألصول املسلمة فقد أ ّلف الشيخ الطوسي  كتاب (اخلالف)  ،الذي تناول فيه
املسائل الفقهية وتعرض آلراء العامة واخلاصة بشكل موسع نسبيا.
األعالم املشار إليهم بالبنان  ،أمثال املحقق احللي  ،ويوسف
بن املطهر  ،وابنه العالمة احللي  ،والسيدين ابين طاووس ،
وابين منا  ،وابن داوود  ،وأيب الفوارس) ، (1وابن معية  (2) ،وفخر
املحققني  -ابن العالمة  -والشهيد األول (رض اهلل عنهم)
وأضراهبم  ،الذين كانت هلم اليد الطوىل املشكورة يف إحتاف
الفقه الشيعي اإلمامي بكثري من وسائل اإلدامة والترقي  ،ملا
متيزت به مؤلفاهتم من حتقيقات علمية نافعة  ،لكوهنا حلقة
الوصل الوثيقة بني قدماء األصحاب ومتأخريهم .
تاثري احملقق احللي االجيابي يف الفقه
وقد اشتهر كتاب املحقق احللي (شرايع اإلسالم) يف هذه
الفترة  ،ملا تضمنه من كثرة املسائل الفقهية وتنويعها وحسب
تبويبها  ،فقد جعله  يف أقسام أربعة  :العبادات والعقود
واإليقاعات واألحكام  ،مبا يشتمل عليه كل قسم من تفريعات
أعطت للكتاب أمهية كربى  ،حيث أصبح موضع عناية
األعالم املتأخرين عنه  ،ناسخا بذلك الدور الذي كان حيتله
كتاب (النهاية) للشيخ الطوسي  . وقد حظي بشروح واسعة
وخمتصرة كثريا مبا مل َ
حيظ به أي كتاب مشتمل على املتون
الفقهية من مؤلفات فقهائنا األعالم  . وللمحقق  أيضا
عدة كتب أخرى يف الفقه وأصوله  ،أمهها ( :املختصر النافع)
وهو خاص باملتون الفقهية  .و(املعترب) وهو كتاب استداليل يف
الفقه مشتمل على حتقيقات وفوائد مجة  ،متثل وما وصل إليه
العلم من تطور ونضج يناسب هذه املرحلة  ،وله أيضا (املعارج)
يف أصول الفقه  .ويظهر للمتأمل تأثري الشيخ الطوسي  يف
مؤلفات املحقق الفقهية واألصولية  ،وإن كانت تتمتع بنحو من
العمق قد ال يوجد يف كتب الشيخ املماثلة .
((( مجد الدين ابو الفوارس محمد بن علي االعرج عالم فاضل محقق جليل
القدر يروي عن ابن معية وقد تتلمذ على يد العالمة الحلي وابيه من
قبل .
((( قال الحر في تذكرة المتبحرين السيد تاج الدين ابو عبد اهلل محمد بن
القاسم بن معية الحسني الديباجي فاضل عالم جليل القدر شاعر اديب .

العالمة احللي وجهوده املشكورة
ولعل أهم من أنتجته مدرسة احللة الفقهية وهو العالمة
احللي  726 – 648( هـ) فهو حلي النشأة منذ نعومة أظفاره ،
وكانت عمدة استفادته العلمية من أبيه املشتهر بابن املطهر والسيد
ابن طاووس وخاله املحقق احللي وهذا ال يعين احنصار أساتذته
هبؤالء األعالم  ،بل إن أغلب استفادته منهم  ،فقد حضر يف
الفلسفة والكالم على املحقق نصري الدين الطوسي  ، (3)وحضر
املحقق عليه يف الفقه  ،كما حضر على غريه من أعالم اخلاصة
والعامة ومن مث كانت ثقافته موسوعية مع متيزها بالعمق والشمول
ألكثر املعارف السائدة يف عصره .
وقد ألف مجلة من الكتب الفقهية املختصرة واملطولة أشهرها
(قواعد األحكام) و (املختلف) الذي مجع فيه أقوال علمائنا
على اختالفها  ،وكتب (التحرير) و(التبصرة) وغريها  .ويف
الفقه املقارن كتابه القيم (تذكرة الفقهاء) الذي يقع يف جملدين
كبريين  ،استوعب يف أقوال العامة واخلاصة بأمانة  ،وحاكمها
وترو  ،بروح العامل الباحث عن احلق من دون تعصب .
بصرب ٍّ
وكذا كتابه اآلخر (منتهى املطلب يف فقه املذهب) الذي وصفه 

فأطراه وأثىن عليه كثريا وال يزال كتاباه املذكوران بضميمة
كتاب (اخلالف) للشيخ الطوسي املرجع الرئيسي لألعالم يف هذا
الباب .
كما حظي كتاباه املختصران يف الفقه (تبصرة املتعلمني)
و(إرشاد األذهان) بعدد من الشروح املختصرة واملطولة  ,مما هو
مذكور يف فهارس الكتب العلمية .
أهمية كتاب القواعد وشروحه
لكن الذي فاز بالقدح املعلى من اهتمام الفقهاء كتابه القيم
(قواعد األحكام) فقد شرحه مجلة من األعالم ولعل أقدمهم
((( محمد بن محمد بن الحسن القمي الطوسي سلطان العلماء والمتكلمين
ولد عام (597هـ) في طوس وتوفي في يوم الغدير عام (672هـ) ودفن
في جوار االمامين الكاظمين وهو المعروف بالخواجة من ابرز مصنفاته
تجريد االعتقاد في العقائد وغيرها في الهيئة والرياضيات والحكمة .

دور شرح اللمعة يف تطور الفقه

جنل العالمة (فخر املحققني) امساه (إيضاح القواعد) إال أن أشهر
شروحه كتاب (جامع املقاصد) للمحقق الثاين الشيخ علي بن
عبد العايل الكركي  .وكتاب (كشف اللثام) للفاضل اهلندي .
(ومفتاح الكرامة) للسيد حممد العاملي ) (1وقد متيز هذا األخري
بتتبع أقوال العلماء يف شىت عصور الفقه  ،فهو يعد أحد أهم
املراجع األساسية ذلك .
وال جمال الستيعاب مآثر العالمة العلمية يف هذه العجالة ،
فإهنا تضيق عن احلصر ويكفيه فخرا أن له اليد البيضاء الطوىل
يف استبصار عامة الشعوب اإليرانية لقضية مشهورة مذكورة يف
عدد من مصادر ترمجته  ،ومن مث تعرض حلملة قاسية من عدد
من أعالم العامة املعروفني بالتعصب  ،كابن تيمية وأضرابه ،
لكن الشمس ال حتجب بغربال .
وباجلملة يعد العالمة احللي  خري من ميثل هذا الدور وهو
دور النضج  ،فقد كانت مؤلفاته وجهوده نقلة نوعية يف تاريخ
الفقه اإلمامي  ،وعامال النتشاره يف العامل اإلسالمي .
ومن أعالم مدرسة احللة أيضا فخر املحققني أبو طالب
حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر  ،فقد بذل اجلهود الكبرية
يف تربية مجاعة من األعالم  ،كان هلم األثر الواضح يف نضج
األحباث الفقهية  ،ولعل أشهرهم الشيخ حممد بن مكي  املعروف
بالشهيد األول  ،فإنه وإن مل يعمر طويال ألنه ولد عام (734
هـ) واستشهد عام (786هـ) إال أنه كان غزير اإلنتاج يف الفقه
وغريه  .وقد يعد من مزاياه املحمودة أنه خلص الفقه اإلمامي
من آراء املخالفني وتفريعاهتم اليت كانوا يتبجحون فيها  ،وهي
أشبه باأللغاز وأبعد ما تكون عن الفقه  ،مع أنه كان له حضور
كبري عند مجلة من علماء العامة يف بالد الشام وغريها .

((( هو السيد محمد جواد بن السيد محمد الحسيني العاملي ولد عام (1164هـ)
بقرية شقراء من قرى جبل عامل وكان معروفا بغزارة االطالع والضبط
واالتقان وجودة االنتقاء من اشهر مصنفاته مفتاح الكرامة في شرح قواعد
العالمة توفي عام
(1226هـ) . في النجف االشرف ودفن في الصحن الحيدري الشريف .

ومتتاز مؤلفاته بالدقة وحسن البيان  ،وأشهرها (الذكرى)
و (الدروس الشرعية يف فقه اإلمامية) و (غاية املراد يف شرح
نكت اإلرشاد) وغريها  .وقد قدر لكتابه املختصر القيم (اللمعة
الدمشقية) من التوفيق واالنتشار واملدارسة ما يندر حصوله ملثله
وذلك الشتماله  -على اختصاره  -على أكثر الفروع الفقهية ،
واليت يعطي استيعاهبا وهضمها قدرة فائقة متكن صاحبها من
اإلحاطة باملسائل اليت يكثر االبتالء هبا لعامة الناس .
وقد ازداد هذا الكتاب اجلليل أمهية على أمهيته بعد أن
شرحه الشيخ زين الدين اجلبعي العاملي املشهور بالشهيد
الثاين (966- 911هـ) ومساه (الروضة البهية يف شرح اللمعة
الدمشقية) . فقد أصبح مضافا إىل كونه من املصادر الفقهية  ،من
الكتب الدراسية اليت البد لطالب الفقه من استيعاهبا  .وقد كثرت
حول الشروح واحلواشي الكاشفة عن أمهية الكتاب  ،فهو وسط
بني الفتوى واالستدالل  ،معتمدا على القواعد النظرية والفقهية
ومجلة من كلمات األصحاب  ،مع اإلشارة واألحاديث الشريفة
وبعض النكات الرجالية األصولية واللغوية املتصلة بالبحث .
هذا وبقيت مدرسة احللة مركزا مهما لنمو الفقه اإلمامي
ألكثر من قرنني من الزمان  ،وما ذكرناه إمنا هو من باب املثال
ال االستقصاء  .وأكاد أكون مطمئنا بأن سبب انتقال نشاط
إدريس 

احلوزة العلمية  -مضافا إىل نبوغ الفقيه الفذ ابن
فيها  -تعرض بغداد للسقوط على أيدي التتار  ،حيث انتهت
دولة اخلالفة العباسية  ،مع متتع احللة بنوع من األمان النسيب ،
إذ مل يصل إليها الغزو املغويل الغاشم  ،وتأسيس أمراء املزيدين
هلا  ،واملعروف عنهم تشيعهم ألهل البيت  ، وتشجيعهم
للعلم للعلماء  ،ومن املعلوم حاجة العلم واستقراره إىل بيئة
صاحلة تضمن األمن والتشجيع  ،الذي كان متوفرا يف احللة دون
غريها .
شواهد وجود احلركة العلمية يف النجف االشرف يف هذا
العصر
لكن هذا ال يعين انعدام النشاط العلمي يف النجف االشرف ،
اذ ميكن سوق عدة شواهد على استمرار احلركة العلمية فيها وإن
مل تكن بتلك القوة والزخم  ،فمن ذلك . . .
1ـ تأليف جنم األئمة املحقق الرضي االسترابادي  - الذي
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استمر الفقه االمامي يف صعوده حنو التألق والتوسع والترقي يف مدارس الكمال
الفكري يف حني انطبع الفقه السين بطابع اجلمود والتوقف حىت العصور احلالية،
فإن أغلب مؤلفاهتم تدور يف إطار املذاهب األربعة املعروفة
وصفته املصادر الرجالية بالعامل الفاضل املحقق املدقق -كتابه
املهم يف النحو (شرح كافية ابن احلاجب) املشتمل على حتقيقات
دقيقة ونكات علمية مجة يقل نظريها يف نظائره  ،فعن السيوطي
يف كتابه (بغية الوعاة) عند ذكر املحقق الرضي وشرحه املذكور :
(مل يؤلف عليها  ،وال يف غالب كتب النحو مثله مجعا وحتقيقا ،
فتداوله الناس واعتمدوا عليه  ،وله فيه أحباث كثرية  ،ومذاهب
ينفرد هبا)) (1وقد أكمل شرحه هذا جبوار احلضرة العلوية املقدسة
عام ( 683هـ) ، قال يف مقدمته -على ما نقل عنه( : -إن كل
ما وجد فيه من شيء لطيف وحتقيق شريف  ،فهو من بركات
احلضرة املقدسة  ،وإفاضات أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه). (2
2ـ وجود عدة مدارس دينية كبرية  ،حتدث عن بعضها ابن
بطوطة يف رحلته املشهورة عند زيارته للنجف االشرف عام
( 727هـ) ، كما بنيت أيضا مدرستان لطالب العلم املهاجرين
إىل النجف االشرف :
(األوىل) : بناها السلطان حممد خدابنده) ، (3أو ابنه أبو
سعيد  ،يف أوائل القرن الثامن  .و(الثانية) : بناها املقداد السيوري
احللي) ، (4يف أوائل القرن التاسع وهو مؤلف كتاب (كزن العرفان
يف فقه القرآن) ، وكان من كبار العلماء  ،ومشاهري الفقهاء  ،له
رئاسة دينية  ،ومرجعية حافلة برجال العلم  ،فعن تلميذه احلسن
بن راشد انه ( :كان رجال مجيال من الرجال  ،جهوري الصوت ،
ذرب اللسان  ،مفوها يف املقال  ،متقنا يف علوم كثرية  ،فقيها
((( مقدمة رجال الشيخ  ،السيد محمد صادق بحر العلوم ص . 20 :
(((مقدمة رجال الشيخ  ،السيد محمد صادق بحر العلوم ص - . 20 :
((( هو غياث الدين اولجياتو محمد (خدا بنده) اي عبد اهلل بن ارغون ,
حفيد هوالكو وكان محمد خدا بنده من اعدل ملوك زمانه وفقه اهلل
لالستبصار واعتنق مذهب اهل البيت عليهم السالم على يد العالمة الحلي
عام (708هـ) بعد ماكان حنفي المذهب ونشا فيه من الصغر ثم عدل الى
مذهب الشافعي  .ولد عام (680هـ) وتوفي لليلة عيد الفطر عام (716هـ)
عن عمر  36سنة وكان سبب وفاته انه سقي السم واصابه اسهال شديد
اودى بحياته رحمه اهلل .
((( المقداد بن عبد اهلل بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي
االسدي فقيه  ,اصولي متكلم مفسر اخذ عن الشهيد االول وتوفي في
النجف عام (826هـ) ومن اثاره (شرح نهج المسترشدين في اصول الدين
 ,وكنز العرفان في فقه القران  ,وشرح الباب الحادي عشر) وغيرها .

متكلما أصوليا حنويا منطقيا  ،صنف وأجاد)) (5وال بد أن يكشف
تشييد املدارس عن وجود حركة علمية تستوجب ذلك .
3ـ يظهر من بعض املصادر أن املحقق الثاين (الشيخ علي
الكركي) مؤلف املوسوعة الفقهية الثمينة (جامع املقاصد) كانت
له إقامة معتد هبا يف النجف االشرف  ،مارس فيها بعضا من
نشاطه العلمي  ،فقد ألف فيها رسائل الفقهية عام ( 939هـ)
كما أجاز الفقيه الشيخ امحد بن حممد املشهور بابن أيب جامع)، (6
وهو اجلد األعلى لعدد من األسر العلمية النجفية  ،ومنهم آل
حمي الدين عام ( 928هـ) . كما أجاز فيها الشيخ علي بن
عبد الصمد (عم الشيخ البهائي) يف الرواية عام ( 935هـ). (7
واألهم من ذلك تأسيسه اجلامع املعروف بامسه  ،وهو املشتهر
يف عصورنا جبامع الطرحيي  .وقد كانت عنده اقطاعات وأراضي
زراعية قرب النجف االشرف  ،وتويف أخريا فيها يوم الغدير عام
)(8
()940
4ـ تقلد سدانة املشهد العلوي من قبل كثري من العلماء
مثل الشيخ سديد الدين حيىي بن حممد بن عليان يف حدود عام
( 606هـ) . وقد روى عن أيب حممد احلسن بن حممد بن أيب
مجهور  ،وروى عنه موسى بن علي بن جابر السالمي  ،والسيد
علي بن عزام احلسيين الغروري املتوىف عام (671هـ) ، وكذا
شرف الدين حسن بن عبد الكرمي املعروف بابن الفتال  ،الذي
كان من علماء عصره وتوىف عام ( 877هـ) وغريهم ممن يصعب
حصرهم) (9وهؤالء وإن مل يكونوا مشهورين بالزعامة العلمية ،
إال أنه ال إشكال يف كوهنم من األعالم الفضالء بعد وصفهم
بذلك يف املصادر الرجالية  ،وهو شاهد صدق على وجود حركة
علمية يف النجف االشرف هذه الفترة .
((( ماضي النجف وحاضرها ج 3 :ص . 279 :
((( قال الحر العاملي في امل االمل  :الشيخ احمد بن ابي جامع العاملي كان
عالما فاضال ورعا ثقة يروي عن الشيخ علي بن عبد العالي الكركي اجازة
صدرت له منه بالغري سنة  928هـ وقد اثنى عليه فيها كثيرا .
((( سفينة البحار للشيخ القمي ج 2 :ص . 247 :
((( ماضي النجف وحاضرها ج  3 :ص . 242
((( -ماضي النجف وحاضرها ج 1 :ص . 259 :

وبعد ذلك سافر للديار املقدسة ألداء فريضة احلج  ،وكان مبعيته
ولده فخر املحققني (أبو طالب) ، واستقر بعد قفوله من احلج يف
احللة حىت وافته املنية عام ( 726هـ). 
الفتح الفكري يف ايران على يد الشيخ احللي
يف أوج النشاط الفكري ملدرسة احللة  ،حدث فتح عظيم
جدا للفكر اإلمامي  ،متثل يف استبصار ملك إيران (الشاه حممد
خدا بندة) حدود عام ( 707هـ) ، إثر ابتالئه مبسألة شرعية
مل جيد هلا جوابا شافيا مقنعا له عند فقهاء املذاهب األربعة
املشهورة يف مملكته  .يف حني وجد املخرج املالئم هلا عند العالمة
احللي  -أشهر علماء اإلمامية يف عصره -وبعد مناظرة علمية
وخطابية بني العالمة وباقي علماء املذاهب السنية؛ اتضح للملك
اإليراين أحقية ما عليه اإلمامية  ،فاعتنق املذهب احلق  ،وتبعه
أكثر الشعب اإليراين يف ذلك رغبة أو رهبة .
فأصبح بذلك للعالمة  املكان املرموق يف نفوس اإليرانيني

ملكا وشعبا وقد استطاع  مبا أويت من مواهب علمية فذة
يف الفقه والعقائد واألخالق أن يثبت أحقية معتقدات اإلمامية
وصواب أفكارهم وبطالن ما عليه غريهم من الفرق واملذاهب
اإلسالمية .
وقد أمضى  حقبة كبرية من فترة رئاسته العلمية برفقة
امللك املذكور يدفع شبهات املعاندين يف اململكة اإليرانية ،
أو املتضررين من استبصار امللك املذكور من بعض علماء
املذاهب األخرى  .وكان من مظاهر اعجاب امللك بقدرات
العالمة العلمية عدم صربه عن مفارقته حىت يف رحالته التفقدية
ألطراف اململكة  .وملا كان العالمة  ال يستطيع أيضا التخلف
عن البحث والتدريس  ،فقد أمر امللك بإنشاء مدرسة سيارة له
عبارة عن عدة صواوين مصنوعة من اجللود السميكة تشتمل
على ما يشبه أبنية املدارس الدينية املعروفة  :من فناء وأواوين
وغرف  ،ميكن نصبها يف أي مكان حيل به  ،ويسهل طيها بعد
ذلك  ،كان العالمة  يستخدمها إللقاء العلوم على طالب
املعرفة  ،ومذاكرة العلماء  ،وفصل اخلصومات  ،واجلواب عن
استفتاءات عامة الناس وخاصتهم  ،وتأليف الكتب العلمية ،
وحنو ذلك من النشاطات اليت يقوم هبا املرجع العام يف مقره
الدائمي  .وبقي  مالزما للملك املذكور حىت وفاته ( 716هـ)

تعريف بأشهر األعالم املستقرين يف إيران
هذا وقد استقطبت إيران  -بعد
أعالم الطائفة . .

العالمة 

 -مجاعة من

احملقق الثاني
(أوهلم) : وأشهرهم املحقق الثاين (الشيخ علي بن عبد العايل
الكركي) (1ت 940هـ) ، صاحب الكتاب الفقهي القيم (جامع
املقاصد) وهو شرح استداليل متني لقواعد العالمة احللي ، 
الذي يعترب من أهم املصادر يف الفقه  .وقد نقل املحدث
النوري  يف خامتة مستدركه عن الشيخ صاحب اجلواهر : 

أن من كان عنده كتب  :جامع املقاصد والوسائل واجلواهر  ،ال
حيتاج بعدها إىل كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب
على الفقيه يف آحاد املسائل الشرعية  .وهذه شهادة قيمة من
هذا الفقيه املتبحر يف حق الكتاب املذكور تكشف عن مكانته
الفقهية العالية  ،وشرف مزنلته ومقام مؤلفه يف نفوس أعالم
الطائفة  .هذا إضافة إىل مجلة من املؤلفات الفقهية والرسائل
املختلفة يف شىت العلوم  ،فعن السيد التفريشي يف رجاله قوله يف
وصف املحقق املذكور ( :شيخ الطائفة  ،وعالمة وقته  ،وصاحب
التحقيق والتدقيق  ،كثري العلم  ،جيد التصانيف  ،من أجالء هذه
)(2
الطائفة
ونقل الشيخ القمي  عن بعض معاصري املحقق الكركي
قوله ( :إن بعد اخلواجة نصري الدين  -يف احلقيقة  -مل يسمع أحد
سعى أزيد مما سعى الشيخ علي الكركي هذا يف إعالء املذهب
احلق اجلعفري وكان له يف منع الفجرة والفسقة وزجرهم  ،وقلع
القوانني املبتدعة وقمعها  ،ويف إزالة الفجور واملنكرات وإراقة
اخلمور واملسكرات  ،وإجراء احلدود والتعزيزات  ،وإقامة
الفرائض والواجبات  ،واملحافظة على اجلمعة اجلماعات ،
وبيان أحكام الصيام والصلوات  ،والفحص عن أحوال األئمة
واملؤذّنني  ،ودفع شرور املفسدين  ،وزجر مرتكيب الفسوق
((( نسبة الى مدينة كرك في لبنان .
((( الكنى وااللقاب ج 3ص . 140
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إن فقهاء الشيعة املتأخرين  ال يتوقفون عن االعتراض على أي مطلب ملن
سبقهم من األعالم بالنقد والتمحيص  ،لتحقيق احلق  ،مع إعطائهم حقوقهم
من التبجيل والتقدير مبا هم أهله .
والفجور حسب املقدور ورغَّب عام َة العوام يف تعلم الشرائع
وأحكام اإلسالم  ،وكلفهم هبا)) (1وكانت وفاته  -كما تقدم -
يف مشهد أمري املؤمنني  يف يوم الغدير عام (940هـ). 
الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي
(الثاين) : الشيخ حسني بن عبد الصمد العاملي احلارثي
عرفه مجاعة من
(والد الشيخ البهائي) ( 984- 918هـ) فقد ّ
أعالم التراجم بأنه كان عاملا ماهرا حمققا مدققا متبحرا جامعا
عظيم الشأن جليل القدر من أفاضل تالمذة الشهيد الثاين . 
له عدة مؤلفات يف الفقه وغريه هاجر من بالده (جبل عامل)
إىل خراسان ومنها إىل هراة وأصبح هبا شيخ اإلسالم (قاضي
القضاة) مث هاجر إىل البحرين  ،وتويف فيها عام ( 984هـ) وقربه
مشهور هناك يقصده املؤمن للتربك به .
ويكفي شاهدا على فضله ما جاء يف إجازة الشهيد الثاين 
له  ،إذ يقول يف أوهلا ( :مث إن األخ يف اهلل  ،املصطفى يف اإلخوة ،
املختار يف الدين  ،املرتقي عن حضيض التقليد إىل أوج اليقني ،
الشيخ العامل األوحد  ،ذا النفس الطاهرة الزكية عضد اإلسالم
)(2
واملسلمني عز الدنيا والدين (حسني)
الشيخ البهائي
(الثالث) : الشيخ حممد بن احلسني العاملي احلارثي ،
املعروف بالشيخ البهائي ( 1031 – 953هـ) ترىب على مجلة
من األعالم يف شىت العلوم  ،إال أن عمدة تلمذته كانت على أبيه
(الفقيه الشيخ حسني) قال عنه صاحب السالفة ( :عالمة البشر
وجمدد املذهب على رأس القرن احلادي عشر وإليه انتهت رئاسة
املذهب وامللة  ،وبه قامت قواطع الرباهني واألدلة ومجيع فنون
العلم فانعقد عليه اإلمجاع  ،وتفرد بصنوف الفضل فبهر النواظر
واإلمساع  ،فما من فن إال وله فيه القدح املعلى  ،أذعن له فقهاء
((( الكنى وااللقاب ج  3 :ص . 141 :
((( لؤلؤة البحرين ص . 24

عصره حىت ويل مشيخة اإلسالم يف عموم البالد اإليرانية)). (3
وكانت له عند الشاه عباس الصفوي مزنلة عظيمة وقد استقر
يف العاصمة (اصبهان) ، وتوىف فيها  ،ونقل جثمانه إىل املشهد
الرضوي املقدس  ،وقربه مزار معروف .
هذا وللشيخ البهائي عدة مؤلفات يف الفقه واألصول واحلديث
والدعاء والرجال والرياضيات والفلك وغريها  ،وأشهر كتبه :
احلبل املتني  ،ومشرق الشمسني يف الفقه  ،وزبدة األصول ،
واألربعني حديثا  ،وشرح الصحيفة السجادية  ،والوجيزة يف
علم الدراية  ،والعروة الوثقى  ،والكشكول  ،وخالصة احلساب ،
وتشريح األفالك  ،ومفتاح الفالح  ،يف عمل اليوم والليلة  ،وهو
مصدر مهم  ,وموضع اعتماد األعالم يف بابه  .وله احلواشي على
الفقيه وخالصة الرجال  ،والكشاف  ،وغري ذلك .
الشيخ التسرتي

األلف من الفضالء) . ومن هذا النص يعرف مقدار فضل هذا
العامل وجهوده املشكورة وتويف  عام  1021هـ)
اجمللسي األول
(اخلامس) الشيخ حممد تقي بن مقصود علي املشتهر
باملجلسي األول ( 1070- 1003هـ) ، فقد عرفه مترمجوه بأنه
كان فائق أهل الدهر يف علوم الفقه واحلديث والرجال  ،مشتغال
طول حياته بتهذيب النفس والعبادة وترويج األحاديث والسعي
يف قضاء حوائج املؤمنني وهداية املسترشدين  ،وانتشر بربكته
حديث أهل البيت  . له شرحان كبريان جدا على كتاب
(من ال حيضره الفقيه) للشيخ الصدوق  ، أحدمها بالعربية ،
واألخر بالفارسية  ،وكتابه يف املشيخة  -الذي سبقت اإلشارة
إليه يف ترمجة الشيخ التستري  -وهو اجلزء األخري لشرحه
املذكور للفقيه .
وتعرف أمهية هذا العامل اجلليل من انتهاء أكثر إجازات الرواية
إليه  ،وقد تتلمذ عليه مجع من األعالم كالسيد اخلوانساري
(األغا حسني) صاحب (مشارق الشموس يف شرح الدروس
يف الفقه) ، ويكفيه فخرا كونه املرىب األكرب لولده (حممد باقر
املجلسي) صاحب البحار .

(الرابع) : الشيخ عبد اهلل بن احلسني التستري ت 1021هـ-
معاصر الشيخ البهائي -وقد نقل الشيخ القمي يف كناه عن
املجلسي األول يف شرح املشيخة قوله يف حقه (كان شيخنا
وشيخ الطائفة اإلمامية يف عصره العالمة املحقق املدقق الزاهد
العابد الورع وأكثر فوائد هذا الكتاب من إفاداته  حقق
األخبار والرجال واألصول مبا ال مزيد عليه وله تصانيف منها
(التتميم) لشرح الشيخ نور الدين علي على قواعد احللي سبع
جملدات منها يعرف فضله وحتقيقه وتدقيقه وكان يل مبزنلة األب
الشفيق وكان قرأ على شيخ الطائفة ازهد الناس يف عهده موالنا
امحد االردبيلي  وعلى الشيخ امحد بن نعمة اهلل العاملي وعلى
ابيه نعمة اهلل وميكن ان يقال انتشار الفقه واحلديث كان منه
وان كان غريه موجودا فإنه كان هلم األشغال الكثرية وكان
مدة درسهم قليلة خبالفه  فإنه كان مدة إقامته يف أصفهان
قريبا من أربع عشرة سنة وعندما جاء إىل اصبهان مل يكن له
من الطلبة الداخلة واخلارجة مخسون وكان عند وفاته أزيد من

(السادس) : الشيخ حممد باقر الشيخ حممد تقي املجلسي
( 1111 – 1037هـ) وهو أشهر من أن يذكر  ،فقد كانت
له اليد الطوىل واملساعي املشكورة يف ترويج املذهب احلق ،
وكسر صولة املبتدعني وإحياء السنن الدارسة ونشر آثار األئمة
الطاهرين  مبا أويت من سلطة دينية وزمنية  ،فقد كان -مع
تبحره يف الفقه واحلديث وأكثر العلوم  -الوزير األول يف مملكة
الشاه حسني الصفوي  ،وخترج من جملسه مجاعة كثرية من
فضالء عصره قاربوا األلف شخص  ،كما عن تلميذه) (1املؤرخ

((( الكنى وااللقاب ج 2 :ص . 92

((( سفينة البحار ج  1 :ص . 168 :

صاحب البحار

عبد اهلل األصفهاين املشهور باألفندي)(2صاحب كتاب (رياض
العلماء) الذي هو من كتب التراجم املعتمدة .
ويكفيه  فخرا أنه  -مع كثرة انشغاله حبل مشاكل الناس
الدينية وقضاء حوائجهم الدنيوية وإقامة اجلمعة واجلماعات
والتدريس يف خمتلف العلوم  ،حيث كان شيخ اإلسالم يف العاصمة
اصبهان  -ألَّف أكرب وأعظم موسوعة يف الفقه واحلديث والسرية
والتاريخ والتراجم والعقائد  ،وباقي أحناء املعرفة السائدة يف
عصره  ،أال وهي موسوعة (حبار األنوار)
حيث زاد ما طبع منها أخريا على املائة وعشرة أجزاء ،
فأسدى بذلك للمكتبة العلمية الشيعية  ،بل اإلنسانية فضال عن
اإلسالمية  ،يدا بيضاء جليلة تذكر فتشكر  ،مبا اشتملت عليه
من األقسام املعروفة اليت يتعذر  -عادة  -قيام شخص واحد -
مع كثرة مشاغله الدينية والدنيوية -باجنازها .
هذا مضافا إىل مجلة من اآلثار العلمية وأمهها كتابه القيم
(مرآة العقول) الذي هو من أنفس الشروح القيمة لكتاب (الكايف)
لثقة اإلسالم الكليين - أهم مصدر يف احلديث عند اإلمامية -
وقد طبع عدة طبعات  ،وطبعت بعض حواشيه مع طبعة الكايف
احلديثة  ،يتبني مبراجعتها مدى سعة باع مؤلفها يف سائر العلوم
العقلية والنقلية  .وملعرفة املزيد من مآثر هذا العامل املوسوعي
اجلليل اجلامع بني الدين والدنيا حيسن مراجعة كتاب (الفيض
القدسي يف ترمجة العالمة املجلسي) للشيخ النوري  صاحب
كتاب (مستدرك الوسائل). 

الفيض الكاشاني
(السابع) : الشيخ حممد بن مرتضى  ،املشهور باملحسن الفيض
الكاشاين املتوىف عام ( 1091هـ) كانت له مجلة من املصنفات
املشهورة يف الفقه والتفسري واحلديث والكالم واألخالق وغريها ،
كالوايف يف احلديث والفقه  ،واملفاتيح يف الفقه أيضا  ،والصايف
يف التفسري  ،ومنتخبه الشايف  ،وعلم اليقني يف أصول الدين ،
وبشارة الشيعة  ،واملحجة البيضاء يف األخالق  ،وغري ذلك مما
يقرب من مائة مصنف .
((( عبد اهلل ابن عيسى التبريزي جليل القدر رفيع المنزلة عند السلطان العثماني
انذاك وكان يخاطبه تكريما له وتعظيما (باالفندي) فاشتهر به وكان من
خلص تالمذة صاحب البحار وله من المصنفات رياض العلماء واالمان
من النيران في تفسير القران توفي عام (1134هـ). 
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ان الفقه اإلمامي الشيعي ـ كان وما يزال ـ ميتلك عوامل النمو الذايت  ،ألنه

مستقى من املنابع األصيلة للتشريع اإلسالمي  ،املتمثلة بالنيب  وخلفائه األئمة
املعصومني  ، وسعي فقهائه  احلثيث حنو حتقيق احلق وإبطال الباطل .

وأشهر كتبه هو (الوايف) وبه يعرف  ،والذي مجع فيه
ما يف الكتب األربعة بعد إسقاط األحاديث املتكررة  ،وقد
اشتمل يف مجلة أبوابه على عدة حتقيقات  ،ذاكرا وجوه اجلمع
بني األحاديث  ،وبعض النكات الفقهية والرجالية والكالمية
واللغوية  ،مما يكون له من الفوائد اجلمة غري فضيلة مجعه بني
الكتب األربعة  ،وهو وإن كان غري خال عن بعض مسالك
الصوفية  ،إال أنه يعد من املصادر املهمة يف الفقه واحلديث .
احملقق اخلونساري
(الثامن) : األغا حسني بن مجال الدين  ،املشهور باملحقق
اخلونساري ( 1098-1016هـ) . عرف بالتحقيق يف الفقه
وأصوله واحلكمة والتفسري وخترج عليه مجلة من أعالم عصره ،
ومنهم ولده املحقق (األغا مجال صاحب احلواشي املشهورة على
املعامل والشرايع واللمعة  ،وكان مقدما عند سلطان عصره (الشاه
سليمان الصفوي) حىت نقل أنه رغب إليه مرة يف إحدى سفراته
خارج عاصمته  ،يف القيام بتصريف شؤون اململكة حسب ما
يريد  ،ألنه -يف احلقيقة  -األوىل بذلك  ،فاستجاب له وقام به
خري قيام). (1
وأشهر مؤلفاته يف الفقه كتاب (مشارق الشموس) ، وهو
شرح لدروس الشهيد األول  . قال عنه صاحب روضات
اجلنات ( :وشرحه املشار إليه على (الدروس) كبري  ،موسوم
مبشارق الشموس  ،مل يصنف مثله يف كثرة التحقيق  ،وجودة
االستدالل  ،وحسب البيان  ،وتفصيل املطلب  ،واالشتمال على
اغلب القواعد األصولية  ،والضوابط االجتهادية) إال أنه مل خيرج
منه سوى كتاب الطهارة) . (2وعن جامع الرواة ( :أنه يف غاية
البسط  ،وكمال الدقة  ،مشتمل على مجيع أخبار األئمة 
وأقوال فقهاء اإلمامية  حبيث ال يشذ عن شيء). (3
ونقل يف الروضات عن صاحب احلدائق  ان املحقق
((( روضات الجنات ج  2 :ص 351
((( روضات الجنات ج  2 :ص 351 :
((( الكني واأللقاب ج  2 :ص 138 :

اخلونساري اشتغل يف أغلب عمره باحلكمة وأن من بركات
اشتغاله هبا انكسار صولة أصول الفالسفة واهندام القواعد النظرية
املقررة عندهم  ،املسلمة من زمن أرسطو) (4والفارايب)(5وابن
سينا) ، (6اليت كانت تنافر ظواهر الكتاب والسنة  ،ويورث
االعتقاد هبا الضالل  ،ومل ينكرها أحد قبل هذا املحقق املعظم ،
وما ذلك إال لكثرة تبحره فيها  ،وقدرته الفائقة على اإلحاطة
)(7
بدقائقها  ،حىت كان له احلق األعظم على كافة علماء اإلسالم
وخصوصا علماء اإلمامية .
(ونتيجة ملرانه العظيم يف التفكري الفلسفي  ،انعكس اللون
الفلسفي على الفكر العلمي واألصويل بصورة مل يسبق هلا نظري ،
ونقول انعكس اللون الفلسفي  ،ال الفكر الفلسفي  ،الن هذا
املحقق كان ثائرا على الفلسفة وله معارك ضخمة مع رجاالهتا ،
فلم يكن فكره فلسفيا بصيغته التقليدية  ،وإن كان حيمل اللون
الفلسفي  ،فحينما مارس البحث األصويل -يف كتابه املذكور
 انعكس اللون وسرى يف أصول االجتاه الفلسفي  ،بروحيةمتحررة من الصيغ التقليدية اليت كانت الفلسفة تتبناها يف
مسائلها وحبوثها) . (8وكان هلذه الروح أثرها الكبري يف تطور
العلم  ،وقد مهدت أفكاره األصولية لظهور مدرسة األستاذ
الوحيد البهبهاين  كما قد يأيت التنبيه عليه عند دراسة علم
األصول إن شاء اهلل تعاىل .

((( ارسطوا طاليس  :احد تالمذة افالطون وقد الزمه طيلة عشرين سنة
ويعرف ارسطوا مؤسس الفلسفة المشائية ولقب بالمعلم االول وذلك النه
اول من ارسى اسس علم المنطق ولد عام ( 384ق  .م) وتوفي عام
( 322ق  .م). 
((( ابو نصر محمد الفارابي ولد عام (260هـ) في مدينة فاراب وهي جزء مما
يعرف اليوم تركستان وتوفي عام (339هـ). 
((( هو ابو علي الحسين بن عبد اهلل بن الحسين بن علي بن حسين  ,اشتهر
بالطب والفلسفة ولد عام (5370هـ) في قرية (مشا) اوزبكستان حاليا
وتوفي في مدينة هندان في ايران حاليا عام (547هـ) عرف باسم الشيخ
الرئيس وقد الف  450كتابا في مواضيع متفرقة .
((( روضات الجنات ج  2 :ص 356
((( المعالم الجديدة لألصول ص 84

صاحب الوسائل
(التاسع) : الشيخ حممد بن احلسن احلر العاملي (– 1033
 1104هـ) ، وكانت والدة هذا العامل اجلليل يف قرية (مشغرة)
يف جبل عامل يف لبنان وقد تلقى مقدمات العلوم العربية والدينية
على أيدي مجاعة من األعالم  ،وعندما أتقنها مجيعا اجته للتأليف
والبحث فقدم للمكتبة اإلسالمية عدة مؤلفات قيمة يف الفقه
واحلديث والعقائد والرجال والتفسري تقرب من ثالثني كتابا
ورسالة ما بني صغري وكبري  ،ويعد بعضها من أهم املصادر يف
بابه خصوصا كتابه (أمل اآلمل يف تراجم علماء جبل عامل)
وكتاب (إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات) ، حيث اشتمل
على أكثر من عشرين ألف حديث  ،منقولة حبوايل سبعني ألف
سند  ،مبثوثة يف كتب العامة واخلاصة وقد هاجر إىل إيران
حوايل عام ( 1080هـ) ، واستقر يف املشهد الرضوي املقدس ،
وتسنم فيه منصب مشيخة اإلسالم  ،الذي هو عبارة عن منصب
(قاضي القضاة) اعترافا بفضله وتبحره يف الفقه واألصول واستمر
فيه حىت وفاته  ودفن جبوار اإلمام الرضا  يف صحنه
الشريف .

تعريف بكتاب الوسائل
لكن ذلك كله – على أمهيته – ال يوازي كتابه اخلالد الذكر
يف الفقه واحلديث (تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل
الشريعة) الذي اشتهر به فكان أحسن ما يعرف به فيكفي أن
يقال  :صاحب الوسائل  ،حيث أصبح َع َلما له  ،وخمتصا به يف
القرون الثالثة األخرية  ،فإنه املرجع الذي ال يستغىن عنه الفقيه
يف أي باب من أبوابه  ،ألنه مجع األحاديث املروية عن أهل بيت
العصمة  ، املودعة يف الكتب األربعة املشهورة  ،وأضاف إليها
أحاديث كثرية استخرجها من كتب األصحاب املعتربة تربو
على مائة ومثانني كتابا  ،أورد أمساءها يف أول كتابه  ،وذكر أنه
نقل عن بعضها بال واسطة  ،وعن األخر بالواسطة ويف ضمنها
عدد كبري من األصول األولية لقدماء األصحاب  ، وقد

استوعب فيه أبواب الفقه مجيعا من الطهارة إىل الديات  ،وأحلقه
بقاموس للرجال ترجم فيه عددا كبريا من الرواة .
ومل ُ
ختل أكثر أبوابه من بعض اإلشارات الفقهية تدل على
خمتارة يف املسائل اليت يعنون هبا األبواب  ،كما قد جيمع أحيانا
بني األخبار املتعارضة أو يوضح بعض مشكالهتا  ،مما جعله
حمتويا على الفقه واحلديث والرجال  ،وقد اكتسب بذلك أمهية
قصوى لدى الفقهاء والباحثني على مر العصور .
والالفت للنظر فيه دقته املتناهية يف تبويب األحاديث وإرجاع
بعضها إىل بعض مما يسهل االستفادة منه  ،وييسر للباحث مهمته
يف حتصيل ما يريد بأقرب طريق  ،وخاصة مبالحظة ما وضعه
له من فهرست مفصل يشتمل على اإلشارة ألحاديث كل باب
وأعدادها  ،وما يستفاد منها إضافة للعنوان الذي يُ َع ْن ِون به
الباب  ،ومساه (من ال حيضره اإلمام) وقد أفىن من عمره الشريف
يف مجعه وتبويبه حوايل عشرين عاما  ،حىت أصبح من أحسن
كتب األحاديث وأمجعها وأفضلها تبويبا وأكثرها فائدة  ،ويعرف
ما أقول كل فاضل متتبع ملصادر الفقهاء يف استنباط األحكام
الفرعية من السنة الشريفة  ،وقد مرت علينا كلمة شيخ الفقهاء
املتأخرين صاحب اجلواهر  يف تقييم الكتاب وأمهيته .
بعض نواقص كتاب الوسائل
ومع ذلك فهو شأن كل كتاب ماعدا كتاب اهلل الناطق
(القران الكرمي) مل خيل عن بعض النواقص  ،وعمدهتا
ما يأيت :
1ـ إمهال بعض مصادره  ،إذ يكتفي أحيانا بقوله (ورواه يف
بصائر الدرجات – مثال  )-من دون أن يذكر مكانه .
2ـ تقطيع األحاديث حبسب ما يراه هو  من داللتها على
عنوان مع أنه قد تفوت بذلك بعض القرائن املحيطة بالفقرات
املنتزعة من احلديث موضع الشاهد .
3ـ االكتفاء بقوله (وروى مثله  ،أو حنوه) عن ذكر منت
احلديث مع أنه قد يكون بينهما تفاوت أو فرق -ولو بكلمة -
خمل باملقصود أحيانا .
4ـ اإلمجال يف اإلشارة يف ذيل أكثر أبوابه بقوله ( :وتقدم ما
يدل على ذلك ويأيت)
5ـ االختالف أحيانا يف السند أو املنت مع املصدر الذي ينقل
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كانت مؤلفات العالمة احللي  وجهوده نقلة نوعية يف تاريخ الفقه اإلمامي  ،وعامال
النتشاره يف العامل اإلسالمي  .وكانت له اليد البيضاء الطوىل يف استبصار عامة الشعوب
اإليرانية لقضية مشهورة مذكورة يف عدد من مصادر ترمجته  ،ومن مث تعرض حلملة
قاسية من عدد من أعالم العامة املعروفني بالتعصب  ،كابن تيمية وأضرابه .
عنه إىل غري ذلك مما يعرفه اخلبري املمارس .
لكن عناية اهلل هبذا الكتاب اجلليل قد قيضت أفاضل
املحققني املعاصرين من األعالم لتاليف يف هذه النواقص املذكورة
وغريها  ،وقد بدا ذلك واضحا للعيان يف الطبعة األخرية اليت
نفذهتا دار الكتب اإلسالمية بطهران  ،فجاء حبمد اهلل تعاىل
وتوفيقه  ،والسعي املشكور للقائمني بتحقيقه وطبعه على أحسن
ما يتمناه طالب احلق  ،وكل باحث  ،ولو أدركه مؤلفه (طاب
ثراه) لقرت عينه مبا رأى فقد اشتمل على عدة أمور نافعة جدا
أمهها :
مميزات حتقيق الوسائل
1ـ إرجاع األحاديث إىل مواضعها يف مصادرها األصلية ،
وتعيني أرقام الصفحات ليتيسر للباحث االطالع على أصل أو
إمتام احلديث .
2ـ بيان تقطيع احلديث واإلشارة إىل صدره وذيله يف
مصدره .
2ـ ذكر املواضع اليت يشري إليها بقوله (تقدم ويأيت) . وحتسن
اإلشارة هنا إىل أن مجلة من األعالم قد ألّفوا كتابا لبيان ذلك إال
تلق رواجا لكوهنا منفصلة عن الكتاب وقد ذكر بعضها
أهنا مل َ
الشيخ الطهراين يف الذريعة). (1
3ـ اإلشارة إىل األحاديث املتكررة مع بيان مواضع
التكرار .
4ـ ترقيم األبواب واألحاديث .
5ـ تصحيح ما وقع من اخللل يف املنت أو السند  .هذا مع
إضافة بعض التعليقات النافعة  ،واجلهد املبذول بسخاء يف
التصحيح عند الطبع  ،فجاء الكتاب حبلة قشيبة قل أن يوجد
مبثلها غريه  ،فجزى اهلل سبحانه وتعاىل القائمني هبذا املشروع
عن العلم والعلماء والفقه والفقهاء وطالب احلق خري جزاء
املحسنني أنه ويل القبول والتوفيق .
((( ج  :ص  352 :وما بعدها .

ومع كل ذلك فالكتاب والتحقيق ال خيلوان من بعض
األخطاء والنواقص ولعله الختالف النسخ والعصمة من اهلل
سبحانه وتعاىل ). (2
(((  .لم يكن العالمة السيد محمد جعفر الحكيم حين كتبه بحثه قد اطلع على
العمل الكبير الذي قامت به مؤسسة ال البيت في تحقيق الوسائل حيث
تداركت فيه النواقص التي اشار اليها في المتن  ،وقد عرض العالمة السيد
جواد الشهرستاني في مقدمة التحقيق مبررات التحقيق وذكر جملة من
عباراته قال :
[أوال  :لقد كان الخلل األساسي في الطبعة (الحروفية)األولى (من الوسائل) هو
عدم االعتماد على نسخة بخط المؤلف بينما اعتمدنا في عملنا على نسخة
بخط المؤلف شملت أقساما كبيرة من الكتاب .
ثانيا  :كتب المصنف (الحرالعاملي) قدس على هوامش نسخته شروحا وبيانات
تتعلق بتوضيح عبارة أو تعريف مفردة لغوية أو دفع إشكال عن سند
الحديث أو متنه لم تدرج كلها في الطبعة األولى  ،بينما أدرجت في هذه
الطبعة في الهوامش وذيلت ب (منه قدس سره). 
ثالثا  :لطبعة (الحروفية)المتداولة لم تخلو من أخطاء واشتباهات منها :
 - 1عدم ضبط سند الحديث من حيث االسم الصحيح للرواة أو غير ذلك .
أ  -الحديث  1من الباب  12من أبواب مقدمة العبادات كان سابقا محمد
بن يحيى العمركي الخراساني  ،والصحيح محمد بن يحيى  ،عن العمركي
الخراساني كما في المخطوطة  .ب  -الحديث  4من الباب  32من
أبواب المواقيت كان  . . .سفيان بن عيينة  ،عن الزبير  .والصواب . . .
عن أبي الزبير كما في المخطوطة  ‹ .صفحة مقدمة التحقيق  › 101ج
 الحديث  6من الباب  32من أبواب صالة الجماعة كان سابقا محمدبن علي بن محبوب  ،عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم  .والصواب محمد
بن علي بن محبوب  ،عن محمد بن عيسى  ،عن عبد الرحمن ابن أبي
الهاشم  .كما في المخطوطة .
 - 2عدم تخريج بعض األحاديث التي نص المصنف إنها رويت في الكتاب
الفالني مثال واعتراف المحقق بعدم وجودها  .أ  -الحديث  7من الباب
 16من أبواب القبلة عن المقنعة وذكر المحقق عبارة  :لم نجده فيه  .في
حين وجدناه في المقنعة  .ب  -الحديث  3من الباب  6من أبواب الشفعة
ذكر المصنف في ذيل الحديث  :ورواه الكليني  . . .إلى آخره  .وذكر
المحقق في الهامش  :ليس هذا الحديث في النسخ المطبوعة من الكافي .
في حين إنه موجود سندا ومتنا .
 - 3تقديم أو تأخير بعض األسطر عن مواقعها  .أ  -الحديث  10و 11
من الباب  3من أبواب آداب الصائم هناك تكرار واضح غير مذكور
في النسخة الخطية  .ب  -الحديث  4من الباب  13من أبواب أحكام
الدواب  ،وردت عبارة في ذيله  . . .ورواه البرقي  ‹ . . . .صفحة
مقدمة التحقيق  › 102في حين إن هذه العبارة تعود لحديث رقم 3
حسب النسخة الخطية  .ج  -الحديث  2من الباب  20من أبواب الخلل
الواقع في الصالة  .وردت في ذيله عبارة  . . .ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم  . . . .إلى آخره  .في حين إن هذه العبارة تعود للحديث

مراجعة الكتب والفهارس املعدة لذلك ولعل أمهها مؤلفات
البحاثة الشهري الشيخ أغا بزرك الطهراين ( صاحب الذريعة
إىل تصانيف الشيعة)
كشف اللثام

عودة النجف االشرف إىل استقطاب احلركة العلمية

(العاشر) : الشيخ حممد بن احلسن بن حممد األصفهاين املتوىف
عام ( 1137هـ) واملشهور بالفاضل اهلندي ولعله لسكناه يف
مقتبل حياته العلمية يف اهلند  .وهو مؤلف كتاب (كشف اللثام
عن قواعد األحكام) . وقد كان من نوابغ عصره بل سائر العصور
حيث ذكر هو  عن نفسه يف مقدمة كتابه املذكور أنه فرغ من

ما أن بزغ جنم املحقق الفقيه املقدس االردبيلي ( امحد بن
حممد) املتوىف عام ( 993هـ) حىت استقطب أفئدة رواد للعلم
والفقه من شىت األحناء  ،فكان ظهوره نقطة انعطاف يف استرجاع
النجف االشرف دورها القيادي للعلم كأهم مركز للدراسات
الفقهية اإلمامية  ،بنحو قل أن يستقل فقيه بنفسه أو مبا يتلقاه من
دراسات يف أماكن أخرى غري النجف  ،دون املكث فيها -ولو
لفترة يسرية  -يصقل مواهبه باألخذ من أعالمها واالستفادة من
حبور علومهم الفياضة .
وال ميكن عادة أن يقصدها املقدس االردبيلي لالستيطان هبا
ملجرد كوهنا بلدة مقدسة من دون أن يكون فيها من األعالم من
هم أهل ألن يقصدهم مثله لالستفادة العلمية  ،مما يكشف عن
تواصل املسرية العلمية فيها جنبا إىل جنب مع احللة  ،فقد ورد
يف ترمجته  أنه درس عند فضالء العراقيني وأعالم املشاهد

حتصيل العلوم العقلية والنقلية ومل يكمل ربيعه الثالث عشر .
ويعد كتابه هذا من أمهات الكتب الفقهية اجلليلة املعتمدة عند
فقهائنا املتأخرين ويكفي أن صاحب اجلواهر  كان ال يكتب

شيئا من جواهره ما مل حيضره كشف اللثام
ويظهر من حال هذا الفقيه العبقري حسن اعتقاده يف مواهب
املحقق الثاين ( الشيخ علي بن عبد العايل الكركي) وتبحره
يف الفقه وإعجابه بكتابه اخلالد الذكر (جامع املقاصد) الذي هو
من أفضل شروح كتاب قواعد العالمة احللي وتقدم احلديث عنه
قريبا  ،إال أنه مل يكمله بل وصل فيه إىل مبحث (تفويض البضع)
من كتاب النكاح  ،فابتدأ الفاضل اهلندي  بإمتامه من حيث
وصل إليه املحقق الثاين إىل هناية القواعد مث شرح بعد ذلك
كتاب احلج والطهارة والصالة وغريها على ما ذكره صاحب
الذريعة .
ونكتفي مبا ذكرناه من بعض أحوال هؤالء األعالم 
وأهم مؤلفاهتم الفقهية واحلديثية كمثال واضح على الدور القيم
الذي قام به األعالم املذكورون وغريهم يف اإلسهام بتعميق
الدراسات الفقهية والوصول هبا إىل مرحلة متقدمة من النضج
الذي أتى أكله وظهرت آثار مثاره اليانعة يف االرتقاء بالبحوث
الفقهية حىت بلوغ مرحلة التكامل  .وللمزيد من االطالع حيسن
)(1

رقم ] . 1
وقد شكلت لجان تحقيق عالية المستوى لمقابلة المطبوعة مع اغلب االجزاء
التي حصلت عليها المؤسسة بخط المؤلف ثم تخريج النصوص من
مصادرها االصلية وانجزت في ثالثين مجلدا تسر الناظرين فجزى اهلل
مؤسسة ال البيت المحققين خير الجزاء .
((( سفينة البحار ج  2 :ص 725 :

املشرفة  ،وإن مل يعرف من يشار إليه منهم بالبنان .

مؤهالت املقدس االردبيلي 

وال يبعد أن يستند استرجاع النجف االشرف الدور القيادي
إىل قوة شخصية املحقق االردبيلي فضال عن اشتهاره بالورع
والقداسة حىت طغى لقب (املقدس) على سائر ما يتحلى به من
خالل الفضل والكمال  ،وقد نقل مكررا عن عدد من تالمذته
بعض الكرامات اخلارقة له املتعلقة بتلقيه بعض أجوبة مسائله من
حتويله 

قرب أمري املؤمنني  ، وانفتاح أبواب احلرم له  ،أو
له إىل قائم آل حممد (عج) يف جامع الكوفة  ،مع شدة ورعه
وتقواه وتضلعه يف خمتلف العلوم فقد ألف عدة كتب يف الفقه ،
أمهها وأشهرها كتاب (آيات األحكام) الذي تعرض فيه  -نظري
مجلة ممن تقدمه من األعالم  -لشرح اآليات الشريفة املتعرضة
لألحكام الشرعية وكتاب (شرح اإلرشاد) وهو فقه استداليل
مبسوط  ،شرحا لكتاب (إرشاد األذهان إىل أحكام اإلميان)
للعالمة احللي  وقد يسمى حباشية اإلرشاد أو جممع الفائدة أو

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي هو املرجع الذي ال يستغىن عنه الفقيه يف أي باب
من أبوابه  ،ألنه مجع األحاديث املروية عن أهل البيت  ، املودعة يف الكتب األربعة
املشهورة  ،وأضاف إليها أحاديث كثرية استخرجها من كتب األصحاب املعتربة تربو
على مائة ومثانني كتابا .
جممع الربهان ولعل مرجع اختالف األمساء إىل بعض تعبرياته 

عنه بذلك  .وقد استوىف فيه أكثر أبواب الفقه مستعرضا مجلة
من آراء من سبقه من األعالم  ، ممزوجا بكثري من حتقيقاته
ومبتكراته العلمية واليت أهلته لتصدر احلوزة العلمية النجفية
وأعطته مزنلة كبرية من االحترام العلمي  ،فضال عن هالة
القداسة اليت ميزته عمن سبقه من أعالم اإلمامية يف العصور
الوسيطة  ،فعن املجلسي  قوله يف حباره ( :واملحقق االردبيلي
يف الورع والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى  ,ومل امسع
)(1
مبثله يف املتقدمني واملتأخرين
هذا مع املكانة املرموقة يف نفوس ملوك عصره فقد نقل أنه
كتب للشاه طهماسب)(2رسالة يوصيه فيها بأحد العلويني فقام
الشاه إجالال هلا  ،وملا قرأها فإذا به وقد وصفه فيها باألخ فأمر
بوضعها يف كفنه وأوصى أنه إذا دفنتموين فضعوا الكتاب حتت
راسي  ،احتج به على منكر ونكري بأن املوىل امحد االردبيلي
مساين أخا له). (3
ّ
مضافا إىل انطفاء جذوة العلم يف احللة الفيحاء هبجرة أخر
من بقي من علمائها املشهورين وهو الفقيه املتكلم (الشيخ امحد
بن حممد بن فهد احللي األسدي) (4صاحب كتاب (املهذب البارع)
يف الفقه إىل كربالء املقدسة ووفاته فيها عام ( 841هـ)). (5
تلمذة صاحيب املدارك واملعامل على االدربيلي
ويكفي أن تكون عمدة استفادة صاحيب املدارك (السيد
حممد بن السيد علي املوسوي اجلبعي) املتوىف عام ( 1009هـ)
((( سفينة البحار ج  1 :ص 304 :
((( هو السلطان العادل ابن الشاه اسماعيل االول الصفوي ولد عام (919هـ)
وكان معاصرا للمحقق الكركي ووالد الشيخ البهائي وكان قد تسلم الملك
عام (930هـ) وتوفي عام (984هـ) هـ فتكون سنين ملكه  54قضاها في
خدمة العلم والعلماء ونشر مذهب اهل البيت والذب عنهم .
((( روضات الجنات ج  1 :ص 84 :
((( هو الشيخ الفقيه الزاهد ابو القاسم احمد بن محمد بن فهد الحلي االسدي
له المهذب البارع وعدة الداعي والتحصين وغير ذلك ولد عام (757هـ)
وتوفي سنة (841هـ) ودفن في كربالء وقبره مزار مشهور .
((( سفينة البحار ج  2 :ص 388 :

واملعامل (الشيخ حسن بن زيد الدين الشهيد الثاين) املتوىف عام
( 1011هـ) ، من املقدس االردبيلي  ، فقد ذكر يف ترمجتها
أهنما هاجرا من بلدمها إىل النجف االشرف والتقيا به وطلبا منه
توجيههما للدراسة املفيدة بأقصر وقت ممكن فالتزم بتدريسهما
وتربيتهما تربية علمية وأخالقية عالية  ،فناال مرتبة مرموقة يف
ذلك وأصبحا موضع ثقته واعتماده  ،وصادف اشتغاهلما عنده
زمن تأليفه شرح اإلرشاد  ،فرمبا كان يعرض عليهما بعض
فصوله  ،إلصالح بعض عباراته  ،اطمئنانا منه حبسن فهمها ،
وسالمة تعبريمها .
تعريف بكتابي املدارك واملعامل
استم َكنا من الفقه وأصوله على يديه الشريفتني
وبعد أن ْ
هاجرا إىل بلديهما فألف األول كتابه الفقهي النفيس (مدارك
األحكام يف شرح شرايع اإلسالم) املشحون باألقوال والتحقيقات
املهمة اليت فتحت املجال الواسع لكثري ممن تأخر عنه من الفقهاء
يف حماولة الوصول إىل أعلى مراتب النضج  ،وعكف عليه
مجع من طالب الفقه لدراسته  ,فكان -إىل فترة قريبة -يعترب
أحد املراجع اليت البد أن يستوعبها الطالب يف مراحل حتصيله
العلمي  ،وقد أدركنا بعض فضالء النجف االشرف يكثر من
تدريسه  ،وينصح بإمعان النظر فيه واالستفادة من درره الثمينة .
واشتهر الكتاب بتبحره يف العبادات وخاصة احلج أكثر من غريه
من أبواب الفقه .
وألف الثاين كتاب خالد الذكر (معامل الدين ومالذ املجتهدين)
املعروف يف أوساط احلوزة العلمية باملعامل وكان مقصوده  أن
يؤلف يف الفقه كتابا يعكس آرائه العلمية  ،وما ميتاز به من دقة يف
النظر خصوصا أنه كان  -كقرينه املتقدم -من املتشددين يف قبول
أخبار اآلحاد فشرع يف تأليف هذا الكتاب  ،وابتدأه باحلديث
عن فضل العلم  ،واحلث على طلبه  ،مث مبقدمة تضمنت مجلة
من آرائه يف أصول الفقه  ،وهي اليت أصبحت بعد ذلك الكتاب
الدراسي املشهور يف هذا العلم حىت عصورنا املتأخرة  ،وتصدى
مجلة من األعالم لشرحه والتعليق عليه  ،فأصبح السبب الرئيس

لشهرة مؤلفه  ، وصار علما له يغين عن ذكر امسه أو نسبه
الشريف  ،مع أنه كتبه مقدمة للفقه  ،إال أنه مل يربز من قلمه غري
كتاب الطهارة  ،فكأنه مصداق للقول املشهور  :ما قصد مل يقع ،
وما وقع مل يقصد  ،إذ انه إمنا كتب يف األصول مقدمة للدخول يف
الفقه  ،لكنه مل يكمل ما أراده من الفقه ومل يلق ما كتبه منه -وهو
كتاب الطهارة  -االهتمام الالئق به حيث أن مقدمته األصولية
اليت كتبها مدخال للفقه -حظيت بالنصيب الوافر من االهتمام ،ولقيت فوق ما تستحق من املالحقة واملتابعة من األعالم حىت
كأنه مل يكن ملؤلفها سواها .
هذا وقد تقدم يف فصل (الفتح الفقهي والفكري اإلمامي
يف إيران) أن الشيخ األجل املوىل عبد اهلل بن عبد احلسني
التستري  كان من أكابر تالمذة املقدس االردبيلي أيضا  ،وأن
هلذا املوىل جهودا عظيمة مشكورة يف نشر الفقه واحلديث يف
إيران  ،ويكفيه فخرا اعتراف املجلسي األول ( والد صاحب
البحار) بأن أكثر فوائده من إفاداته  ،فضال عن شرحه الواسع
لقواعد العالمة احللي  الذي جعله تتميما جلامع املقاصد
للمحقق الثاين .
بعض أوجه النشاط العلمي يف النجف يف هذا العصر
مث إن النشاط العلمي يف النجف االشرف مل يقتصر على الفقه
وأصوله  ،بل اتسع ليشتمل كثريا من فنون املعرفة فقد ألف
املال عبد اهلل بن شهاب الدين اليزدي املتوىف عام ( 981هـ)
كتابه املنطقي املشهور (احلاشية) املشحون بالتحقيقات يف بابه
بعبارة خمتصرة قد تصل إىل حد اإلغالق  ،ومع ذلك فقد أصبح
الكتاب الدراسي األشهر يف هذا الفن وال يزال كذلك  ،وإن
قل االهتمام به بعد صدوره كتاب (املنطق) للحجة الشيخ حممد
رضا املظفر (1)فإنه وإن استقى أكثر مطالبه من احلاشية إال
((( هو المصلح الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد بن عبد اهلل المظفر ولد
عام (1322هـ) في النجف االشرف شارك مع مجموعة من علماء في
الحوزة في عملية اصالحية لمناهج الدراسة واثمرت هذه العملية تاسيس
منتدى النشر وكلية الفقه توفي في عام (1383هـ) هـ ودفن في النجف
االشرف تاركا ارثا علميا كبيرا منه كتاب المنطق واصول الفقه وعقائد

أنه جرى فيه على الطريقة احلديثة يف التأليف  ،مهتما بتوضيح
املطالب  ،وسالسة التعبري
وألّف الشيخ فخر الدين الطرحيي املتوىف عام ( 1085هـ)، 
كتابه املشهور (جممع البحرين) يف فقه القرآن واحلديث ولغتهما ،
جرى فيه جمرى مفردات الراغب األصفهاين يف غريب القرآن ،
وهناية ابن األثري يف غريب احلديث  ،فجمع فيه بني الفضيلتني ،
واستحق بذلك أن يسمى جممع البحرين  .وأسدى بذلك للمكتبة
اإلمامية يدا بيضاء جليلة يف هذا الباب تذكر فتشكر  .ولذا قل
أن جتد واحدا من فضالئنا عاريا عن هذا الكتاب الثمني .
كما وألف الشيخ امحد بن إمساعيل اجلزائري املتوىف عام
( 1151هـ) كتابه (آيات األحكام) على غرار كتايب املقدس
االردبيلي واملقداد احللي السيوري يف هذا املوضوع إىل غري
ذلك من العلوم  ،كالتفسري والعقائد واحلكمة واللغة والتاريخ
والرجال  ،فضال عن الفقه وأصوله واحلديث  ،وقد أتعب املحقق
الفقيد الشيخ أغا بزرك الطهراين  نفسه الزكية يف إحصائها
والتعريف هبا يف كتابه الذريعة  ،وغريه من املؤلفات املوضوعة
يف هذا الفن .
ظهور االسرتابادي واحلركة األخبارية
وظهر يف هذه الفترة املحدث حممد أمني بن حممد شريف
االسترابادي املتوىف عام ( 1033هـ) ، وهو تلميذ صاحيب
املدارك واملعامل  ، فقد استعرض يف كتابه (الفوائد املدنية)
بعض اآلراء الفقهية  ،واألصولية  ،وقواعد احلديث  ،اليت درج
على االعتماد عليها يف مقام االستنباط فقهاؤنا األعالم  من
عصر الغيبة الصغرى إىل عصر املحدث املذكور .
إال أنه أكثر الطعن على الفقهاء يف ذلك  ،وخاصة ما اشتهر
عن السيد ابن طاووس  وتبعه من تأخر عنه خصوصا
تلميذه العالمة احللي  من تقسيم األحاديث الواردة عن
املعصومني  إىل األقسام األربعة املشهورة  :الصحيح واحلسن
واملوثق والضعيف  ،مدعيا أن ذلك من األمور املبتدعة  ،وأن
مجيع ما يف الكتب األربعة املعروفة مقطوع الصدور  ،مستغن عن
البحث يف السند  ،وأن ديدن العلماء على ذلك .
وقد أحدثت هذه األفكار شرخا عميقا يف صفوف الطائفة
االمامية وغيرها .
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يعد كتاب جواهر الكالم أضخم موسوعة فقهية كاملة الشتماله على خالصة أفكار
الفقهاء املتقدمني واملتأخرين مع غاية التحقيق والتدقيق والفهم اجليد للروايات
الشريفة ولسائر مدارك األحكام  ،املنىبء عن سليقة عرفية سليمة وذوق فقهي عا ٍل .
فانقسمت على إخبارية وأصولية  ،لكن انربى للرد على املحدث
املذكور مجاعة من األعالم مبا فيهم بعض األخباريني املعتدلني
كصاحب احلدائق (الشيخ يوسف البحراين) حيث تعرض يف
مقدمة كتابه هذا وكتابه اآلخر (الدرر النجفية) إىل إبطال ما
ادعي من الفروق بني املدرستني  :األصولية واألخبارية  ،وأرجع
أكثرها إىل ما يشبه الزناع اللفظي بني الفئتني  ،لذهاب بعض
أعالم إحدى الفئتني إىل ما يعرف اختياره وتبنّيه من قبل الفئة
األخرى  ،من دون اختصاص ألحدمها بشيء متتاز به عن الفئة
الثانية  ،فهو يف احلقيقة يشبه اختالف املجتهدين يف كثري من
املسائل الفقهية أو األصولية أو الرجالية أو احلديثية  ،من دون
أن يقتضي اعتبار املخالف ممثال لطائفة أو مدرسة ختتلف عن
غريها يف أصول تكوينها  ،بل يندرج الكل  ،سواء كان أخباريا
باملعىن املدعى أم أصوليا  ،يف طائفة واحدة  ،ال ختتلف يف أصول
عقائدها أو فروعهما الفقهية إال كما خيتلف أي جمتهد مستقل يف
الرأي عن غريه من املجتهدين .
تعريف بكتاب احلدائق
ومن مث مل يستمر الزخم الذي اندفعت به هذه الفكرة ،
وإن بقي هلا بعض اآلثار املتفرقة  ،وخاصة يف بالد القطيف
وخوزستان  .بل ثبت العكس من ذلك  ،فقد اتسع البحث
الفقهي واألصويل وظهرت مجلة من املؤلفات الفقهية واألصولية
القيمة مبا فيها كتاب (احلدائق الناضرة يف فقه العترة الطاهرة)
للفقيه املحقق الشيخ يوسف البحراين  ، حيث يعترب أول أكرب
موسوعة فقهية مشتملة على أكثر الفروع يف األبواب اليت وصل
إليها قلمه الشريف  ،إذ مل يسعفه األجل إلهنائها  ،بل بلغ هبا
إىل كتاب الظهار  ،وقد أكمل باقي أبواهبا إىل كتاب الكفارات
)(1
تلميذه وابن أخيه (الشيخ حسني بن حممد البحراين). 
((( كان من كبار علماء عصره ومشاهيرهم وكان من المصنفين المكثرين
تخرج على عمه صاحب الحدائق فكان له قرة عين واوصى له بكتبه لذلك
تصدى لتتميم (الحدائق) وسماه (عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
الناضرة) توفي مقتوال شهيدا عام (1216هـ). 

وميتاز الكتاب حبسن التفريع  ،والتعرض ألقوال العلماء
وحماكمتها بأدب جم خمتارا ما يوافقه دليله منها ومعرضا عما ال
يساعده الدليل مستقصيا -ما استطاع -األخبار الشريفة الواردة
يف كل فرع متمنيا أن يتكفل كتابه هذا بتحقيق ما حيتاجه الفقيه
من أصول وفروع  ،ومغنيا عن الرجوع إىل غريه كما جاء يف
مقدمته  .وال زال إىل اآلن مصدرا مهما يعتمد عليه الفقهاء
واملدرسون مشهودا له حبسن األناة والصرب على املتابعة .
ولعل الفضل  -كل الفضل -يف كسر شوكة احلركة األخبارية
يرجع إىل اجلهود اجلبارة اليت بذهلا األستاذ األكرب الوحيد البهبهاين . 
فأمثرت عن ظهور مجلة من األعالم كالسيد حبر العلوم  ،وصاحب
الرياض وكشف الغطاء  ،واملحقق االعرجي  ،وخامتة الفقهاء املحققني
الشيخ حممد حسن النجفي (صاحب اجلواهر) وأمثاهلم (رض اهلل
عنهم وأرضاهم) مبا قدموا للعلم من أياد بيض تعترب غرة يف جبني
الدهر  ،فجزاهم اهلل تعاىل أفضل جزاء املحسنني .
وهبذا ينتهي الدور الثالث  ،وهو دور النضج  ،ويبدأ الدور
الرابع  ،وهو دور التكامل .

الدور الرابع  :دور التكامل
تعريف بالوحيد البهبهاني
ويبدأ بظهور استاذ الفقهاء املتأخرين الشيخ حممد باقر
بن الشيخ حممد أكمل البهبهاين  املعروف بالوحيد (118
1208هـ) فقد وصفته كتب التراجم بأمجل وصف  ،فعنكتاب (تتميم أمل اآلمل) للشيخ عبد النيب القزويين ( :أنه
فقيه العصر  ،فريد الدهر وحيد الزمان وصاحب الفكر العميق
والذهن الدقيق صرف عمره يف اقتناء العلوم  ،واكتساب
املعارف والدقايق  ،وتكميل النفس بالعلم باحلقايق  ،فحباه اهلل
باستعداده علوما مل يسبقه فيها أحد من املتقدمني وال يلحقه
أحد من املتأخرين إال باألخذ منه) . وأمثال ذلك من اإلطراء
والثناء مبا هو أهله وما يستحقه  .وذكر له زهاء ستني مصنفا
أغلبها حواش على كتب الفقه واألصول والرجال واملشهور

واألصول للترقي يف مدارج الكمال حىت أنتجت أفكار صفوة
تالمذته ومن أخذ عنهم  أهم مؤلفات الطائفة احلقة واملحقة
يف الفقه واألصول مثل (املصابيح) للسيد حممد مهدي حبر العلوم ،
و(رياض املسائل) للسيد علي الطباطبائي  ،و(وسائل الشيعة)
للمحقق املقدس االعرجي  ،و(كاشف الغطاء) للفقيه األكرب
الشيخ جعفر النجفي  ،و(جواهر الكالم) لشيخ الفقهاء املتأخرين
الشيخ حممد حسن النجفي  ،و(القوانني يف األصول) للمحقق
القمي) (2و(املكاسب والرسائل) للمجدد مرتضى األنصاري  ،و
(مصباح الفقيه) للمحقق الشيخ أغا رضا اهلمداين) ، (3وانتهاء
بكتاب (مستمسك العروة الوثقى) لسيدنا األعظم السيد حمسن
الطباطبائي احلكيم إىل غري ذلك من األسفار القيمة اليت بلغت
القمة يف اإلحاطة  ،وحسن التفريع  ،والدقة  ،وتنقيح املباين
الفقهية واألصولية  .وال زالت خطى فقهائنا  يف النجف

منها حاشيته على املدارك واملفاتيح .
والذي يبدو يل أن هذا الثناء العظيم والتقدير اجلم الكبري
إمنا كان له باعتبار أن له اليد الطوىل املشكورة يف إيقاف املد
األخباري -الذي تقدمت اإلشارة إليه -بل اإلجهاز عليه ،
حيث كان له الفضل األكرب يف تربيته مجاعة من أعاظم الفقهاء
واملجتهدين الذي اشتهروا بالتضلع يف الفقه واألصول  ،ويكفيه
فخرا أن يكون من تالمذته أمثال  :حبر العلوم ) ، (1وكاشف
الغطاء  ،وصاحب الرياض  ،والسيد مهدي الشهرستاين
( ، )1216والشيخ النراقي  ،واملحقق االعرجي (ت1240هـ)، 
واضراهبم ممن كان هلم املرجعية يف العلم والتقليد  ،وتشد إليهم
الرحال لقطف مثارهم العلمية اليانعة .
هذا مع شدة احترام معاصره املحقق الشيخ يوسف البحراين 
املعدود من أعالم األخباريني املعتدلني  ،بل خامتتهم  -ملقامه
العلمي  ،وإشادته بورعه وتقواه  ،مما أكسبه االحترام واهليبة يف
نفوس اجلميع وجعله أهال لتسنم دور الريادة يف تنقيح املباين
األصولية والفقهية حىت استحق جبدار تامة لقب (الوحيد). 
والظاهر من تصفح حياة هذا املجاهد العظيم أن جمالسه يف
كربالء وغريها أثناء درسه الشريف وخارجه كانت مدرسة
سيارة أخذت على عاتقها هتذيب الفقه واألصول مما علق هبما
من أوضار املخالفني والشواذ الذي خرجوا عن اجلادة الوسطى
اليت سلكها أعاظم علمائنا من لدن الشيخ املفيد  إىل العصر
احلايل .
وقد أعطى تصدي الشيخ الوحيد  إلبطال ما قد يتمسك
به بعض محلة مشعل الفكرة األخبارية دفعة قوية لعلمي الفقه

(األول) : كتاب (كشف الغطاء) تأليف الشيخ جعفر الشيخ
خضر اجلناجي احللي املتوىف عام ( 1228هـ) فهو مؤلف جليل
مشتمل على مقدمتني  :األول يف أصول العقائد  ،والثانية يف

((( السيد محمد مهدي بحر العلوم كان زعيم الطائفة االمامية في عصره
ولد في كربالء سنة (1155هـ) ودرس فيها وحضر على والده السيد
مرتضى وعلى الشيخ يوسف البحراني والوحيد البهبهاني  ,وانتقل الى
النجف االشرف ودرس فحضر على محمد مهدي الفتوني ومهر في الفقه
واالصول والحديث والرجال والتفسير وكان مناظرا قديرا ذا اطالع واسع
على المذاهب االسالمية وعلى التوراة تصدى لمناظرة علماء اليهود في
بلدة الكفل صنف كتبا ورسائل منها المصابيح في الفقه  ،الفوائد الرجالية ،
وغيرها توفي في النجف االشرف سنة (1212هـ). 

((( ابو القاسم بن المولى محمد حسن الجيالني المعروف بالميرزا القمي ولد
عام (1151هـ) وتوفي عام (1231هـ) وقبره الشريف في قم المقدسة
مزار مشهور وله عدة مصنفات مهمة كالقوانين والغنائم والمناهج ومرشد
العوام وجامع الشتات .
((( الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد هادي الهمداني النجفي  ،من مشاهير
ثم غادرها إلى النجف
الفقهاء  ،أخذ
َ
المبادى والسطوح في مدينة همدان ّ ،
الشرف  ،فحضر دروس المح ّقق ا َ
اَ
ثم السيد محمد حسن
النصاري ّ ،
المجدد الشيرازي حيث الزم درسه سنين طوال .
ّ

االشرف وغريها سائرة على عني الصراط املستقيم  ،الذي
كان للوحيد البهبهاين وأعالم تالمذته الفضل األكرب يف تعبيده
وتيسري الوصول إليه  ،فجزاه اهلل تعاىل عن احلق وأهله خري
جزاء وأوفاه  ،إنه مسيع جميب . .

استعراض ألهم الكتب الفقهية يف هذا الدور
وحيسن بنا إلقاء نظرة  -ولو عاجلة  -على بعض هذه
الكنوز اعترافا ألهلها بفضلهم  ،وتعزيزا للحق وأهله ولتكون
مثاال ناصعا ملا وصلت إليه البحوث الفقهية يف هذا الدور ولنبدأ
بـ - :
كشف الغطاء
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يتميز كتاب مستمسك العروة الوثقى بكثرة تتبعه ألقوال العلماء املتقدمني
واملتأخرين بل وحىت بعض املعاصرين له من أساتذته وغريهم وإن مل تكن هلم مؤلفات
فقهية  ،وتدقيقه يف املسائل وإرجاع الفروع إىل مبانيها املعتمدة ناهجا أقصر الطرق
املوصلة للنتائج املطلوبة .
فيهما 

أهم مسائل العلمني فأوعى ،

أصول الفقه وقد مجيع
ويكفي شاهدا على ذلك ما نقله الشيخ النوري يف خامتة
(مستدرك الوسائل) عن الشيخ األعظم املرتضى األنصاري : 
أن من يتقن أصول كشف الغطاء فهو عندي جمتهدا وحاشا
الشيخ األعظم املعروف بشدة ورعه وتقواه ومزنلته العلمية أن
يتسامح يف أمثال هذه الشهادة .
هذا وقد اشتمل (كشف الغطاء) على أبواب العبادات إىل
أواخر اجلهاد  ،مث أحلقه بكتاب الوقف وما يتبعه  ،وقال عنه
الشيخ النوري ويف مستدركه ( ،وقد فاق فيه من تقدمه  ،مع أنه
صنفه يف بعض أسفاره  ،ومل يكن عنده من كتب الفقه غري قواعد
العالمة) .  (1ونقل عن أستاذه أنه سأل صاحب اجلواهر 
بقوله ( :ل َِم أعرضت عن شرح (كشف الغطاء) ؟ ومل تؤد حقه وهو
شيخك وأستاذك  ،ويف كتابه من املطالب العويصة  ،والعبارات
املشكلة  ،ما ال حيصى قال  :يا ولدي؛ أنا عجزان من أوأوات
الشيخ)) (2يعين ال استطيع استنباط مدارك الفروع املذكورة فيه
بقوله كذا  ،أو كذا .
ويشهد تعبري الشيخ األعظم عن كاشف الغطاء يف مكاسبه
ببعض األساطني  ،على احترامه وإجالله ملقامه العلمي وتبحره
يف الفقه وأصوله .
رياض املسائل
(الثاين) : كتاب (رياض املسائل يف بيان األحكام بالدالئل)
املعروف يف األوساط العلمية خمتصرا بالرياض تأليف أيب املعايل
الفقيه السيد علي السيد حممد الطبطبائي احلائري (– 1161
 1231هـ) . وهو أكرب شرح منشور ومشهور لكتاب (املختصر
النافع) للمحقق احللي  الذي هو اختصار لكتابه القيم (شرائع
اإلسالم) وجرى فيه على نسقه من حيث التبويب مع وضوح
عباراته على اختصارها واستيعاهبا ألكثر الفروع املذكورة يف
الشرائع .
((( المستدرك ج  3 :ص  :ص 398
 (((1المستدرك ج  3 :ص  :ص398

ونقل الشيخ املامقاين يف تنقيحه عن ألسنة املشايخ أن تبحر
صاحب الرياض كان يف األصول أكثر منه يف الفقه خبالف
شريكه يف التحصيل املريزا القمي  ،فطلب كل واحد من صاحبه
أن يؤلف يف غري ما هو متبحر فيه  ،فألف السيد  الرياض
واملريزا القمي  القوانني). (3
ويشهد لذلك أنه أكمل تأليفه عام ( 1192هـ) وعمره إذ
ذاك أحدى وثالثون سنة ومن عجيب املصادفات -إن صحت
الع َلمني بغري هذين الكتابني  ،وما
احلادثة -أن ال يشتهر أي من َ
ذلك إال خللوص النية وصفائها  .ومن حماسن الرياض كونه دورة
وانتهاء بكتاب
ابتداء من كتاب الطهارة ،
ً
فقهية استداللية كاملة ً ،
الديات  .والظاهر من حاله متابعته لشرح اللمعة الدمشقية  ،ومن
مث قد ينفع يف حل بعض غوامضها  ،بل قد ينقل فقرة منها
أحيانا مضيفا إليها ما يراه ضروريا ولو لتوضيح املراد من دون
أن يشري إىل املصدر  .قال بعض أعالم تالمذته عنه ( :وهو يف
غاية اجلودة جدا مل يسبق مبثله  ،ذكر فيه مجيع ما وصل إليه من
األدلة واألقوال على هنج عسر على من سواه  ،بل استحال)). (4
واملنقول عن صاحب اجلواهر  أنه عندما ألف جواهره مل يقصد
فيه قصد املصنفني من التفنن والتأنق يف العبارة  ،وإال النتهج
صاحب الرياض  .بل قصد جتميع املصادر مضيفا إليها ما عنده
من مالحظات عليها لينتفع به يف أسفاره بعيدا عن كتبه  ،ومن مث
قد ينقل كثري من عبارات األصحاب بنصها وكأهنا عباراته من
دون أن ينسبها ألصحاهبا  ،وقد أحسن  إذ مل جير على نسق
الرياض  ،وإال مل يكن كتاب اجلواهر كما هو اآلن .
واملالحظ على هذا الكتاب اجلليل كثرة استدالله باإلمجاع ،
معتربا أنه هو احلجة يف املسألة  ،مع أهنا حمل خالف  ،وإن وجد
مبضمونه رواية  ،وكأن كل من رواها أو ذكرها يرى حجيتها ،
وهو خالف االصطالح  ،كما حرر يف حمله من األصول .
كما أنه يكثر من تعقيب مطالبه باألمر بالتأمل  ،بقوله : 
(فتأمل) املوجب للتوقف عن اجلزم يف املسألة ومن مث ألف بعض
((( تنقيح المقال ج 2 :ص. 307
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فكأهنم يرون توقف استكمال الفحص الواجب على الفقيه يف
مقام االستنباط على االطالع على ما فيه من جواهر وقد سبقت
اإلشارة إىل الكلمة املنقولة عنه  وحاصلها أن من استكمل

العلماء كتابا يف شرح تأمالته  .هذا مع عدم خلو عباراته -غالبا
 عن اإلغالق  ،ولذا يصعب فهمه على أغلب الطلبة حىت منكان يف مراحل متقدمة من دراسته  ،فاحتاج فهمه – عادة -
للحضور عند أستاذ خمتص فأصبح بذلك من الكتب الدراسية
يف احلوزة العلمية  ،إال أن  ،أغلب الطالب ال يكملون دراسته
بل يكتفون ببعض كتبه للتمرين على فهم العبارات املغلقة  ،أو
لالستئناس بكلمات القدماء  .ومع ذلك فهو من الكتب الفقهية
املعتمدة واملفيدة خصوصا إذا أعطي حقه من التأمل والتروي .
جواهر الكالم
(الثالث) : كتاب (جواهر الكالم يف شرح شرايع اإلسالم)
تأليف خامتة الفقهاء املتبحرين الشيخ حممد حسن النجفي 
املتوىف عام ( 1266هـ) واملنتهية إليه املرجعية العامة بعد شيخه
كاشف الغطاء 
يعد هذا املؤلف اجلليل أضخم موسوعة فقهية كاملة لتفرده
باشتماله على خالصة أفكار الفقهاء املتقدمني واملتأخرين مع
غاية التحقيق والتدقيق والفهم اجليد للروايات الشريفة ولسائر
مدارك األحكام  ،املنىبء عن سليقة عرفية سليمة وذوق فقهي
عال وقد استكمل  شرح أبواب الشرائع من كتاب الطهارة
ٍ
إىل آخر احلدود والديات وميتاز عن أكثر املؤلفات املوسوعية
اليت تستغرق وقتا طويال الجنازها بأن أواخره كأوائله وهي
مثل أواسطه يف اجلودة والدقة واالستيعاب بنفس واحد مبين
على االستقصاء والتحقيق من دون أن يعرف الكلل وامللل إليه
سبيال فال غرو أن يعد من عجائب الدهر ألنه الدرة اليتيمة اليت
مل تشفع مبثلها إىل عصورنا احلاضرة  .ولعلها لن تشفع مبثلها حىت
يف العصور الالحقة أيضا .
مع أن املنقول عنه  أنه مل يقصد يف تأليفه قصد املصنفني ،
وإمنا كتبه تذكرة لنفسه عندما يكون خارج النجف االشرف بعيدا
عن مصادره الفقهية ولعل ذلك عالمة إخالصه وصفاء نيته ومن
مث أصبح ال يتخلى عن مراجعته فقيه ممن تأخر عنه  ،إلدراكهم
استيعابه خلصوصيات املسائل والنكات الدقيقة يف أدلة األحكام

فحص كتاب الوسائل للحر لعاملي وجامع املقاصد للمحقق
الكركي واجلواهر فقد خرج عن عهدة وجوب الفحص .
وقد مسعت من بعض أساتذيت  أن سيدنا األعظم اإلمام
احلكيم  يف بداية رجوع الناس إليه يف التقليد وقبل أن يؤلف
شيئا من كتب الفتوى كان إذا ابتلي مبسالة يراجع اجلواهر ويفيت
حسب ما يتوصل إليه نظره الشريف مبعونته  .وما ذلك إال ثقة
منه  باشتمال اجلواهر على عمدة ما حيتاجه الفقيه يف مقام
االستنباط .
هذا وقد انتشر الكتاب حىت يف أيام مؤلفه  مث طبع عدة
طبعات حجرية  ،إال أنه طبع أخريا يف النجف االشرف طبعة
حديثة حمققة ومصححة يف أكثر من أربعني جملدا مما يسر
االستفادة منه للمراجع كثريا .
املكاسب
(الرابع) : كتاب (املكاسب) للشيخ األعظم مرتضى
األنصاري  1281- 1214( هـ) وقد يسمى أيضا بكتاب
املتاجر  .وقد صدره  بالبحث عن أكثر املكاسب املحرمة يف
مسائل مستوفيا جهده يف اإلحاطة مبداركها من أدلتها التفصيلية
بدقة متناهية  ،وصدر رحيب يف استقصاء األقوال واألدلة كما
هو ديدنه يف سائر مؤلفاته مث ركز البحث فيه على كتاب البيع
وخصوصياته الشتراكه مع أكثر املعامالت يف املباين والشرائط
العامة وأحلقه بالبحث عن اخليارات املعروفة يف أبواب
املعامالت .
وهو مشحون بالتحقيقات الفقهية واملطالب األصولية مبا يقصر
القلم عن اإلحاطة بدقائقها (ال يعرف الشوق إال من يكابده)، 
ولذا عكف عليه طالب الفقه درسا وتدريسا وشرحا ملطالبه
العميقة ولعباراته الشائكة أحيانا فأصبح طالب العلم ال يستغين
عن دراسته مقدمة لالستفادة من حضور األحباث العالية .
وقد طبع الكتاب عدة طبعات حجرية وحديثة وكان موضع
عناية مجلة من األعالم املتأخرين فتصدى لشرحه والتعليق عليه
عدد من تالمذة الشيخ  وغريهم كاملحققني األعالم  :الشيخ
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على نسقه تقريبا يف كتابه (مباين تكملة املنهاج) يف القضاء

إن النشاط العلمي يف النجف االشرف
مل يقتصر على الفقه وأصوله ،بل اتسع ليشتمل كثريا من فنون املعرفة
حبيب اهلل الرشيت) ، (1والشيخ حممد حسن املامقاين) ، (2والشيخ
اخلراساين)( (3صاحب الكفاية) ، والسيد حممد كاظم الطبطبائي
اليزدي)( (4صاحب العروة) ، والشيخ املريزا حممد حسني
النائيين) ، (5والشيخ حممد حسني األصفهاين  ،والشيخ حممد جواد
البالغي) ، (6واملريزا علي االيرواين  ،واملريزا فتاح الشهيدي ،
وسيدنا األعظم  ،وأستاذنا السيد اخلوئي (رضي اهلل عنهم مجيعا
((( حبيب اهلل بن ميرزا علي خان ولد عام (1234هـ) في قرية من قرى
كيالن سافر الى النجف تتلمذه على فقيه عصره صاحب الجواهر ثم الشيخ
االنصاري  ,تسلم زعامة الحوزة العلمية في النجف بعد وفاة السيد حسين
الكوه الكمري ومن ابرز مصنفاته بدائع االفكار في علم االصول توفي عام
(1312هـ) دفن داخل الصحن العلوي الشريف .
((( هو الشيخ محمد حسن بن الشيخ عبد اهلل المامقاني ولد عام (1238هـ)
في مامقان بايران كان عالما نحريرا وفاضال وخبيرا واصوليا وفقيها من
اشهر ملفاته بشرى االصول وغاية االمال  ,توفي عام (1323هـ) . ودفن
في مدينة النجف االشرف بمقبرته الخاصة .
((( محمد كاظم بن حسين الهروي المشهدي الخراساني صاحب كفاية
االصول من مشاهير علماء االمامية ولد في مشهد سنة ( )1255هـ وقصد
النجف االشرف ودرس عند الشيخ مرتضى االنصاري  ,والشيخ راضي
بن محمد بن محسن المالكي والسيد محمد حسن الشيرازي وتصدى
للتدريس وحضر عنده– المئات من المجتهدين وصنف كتبا اشهرها كفاية
االصول وهو من الكتب التجديدية التي نالها التوفيق الى يومنا هذا وله
مواقف سياسية وجهادية هامة ابرزها تاييد الحركة الدستورية في ايران
توفي سنة (1329هـ). 
((( هو السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي ،
أحد الفقهاء الكبار في القرن الرابع عشر  ،والمرجع الديني ا َ
العلى بعد
رحيل المح ّقق الخراساني وقد ترك تراثا فقهيا مهمة ابرزه هو العروة
الوثقى التي الزال عليها مدار البحث عند العلماء  .توفي (رحمه اهلل) عام
(1337هـ) في النجف ا َ
الشرف  ،ودفن في الصحن الحيدري .
ُ
((( أحد أقطاب العلم بعد رحيل أستاذه المح ّقق الخراساني  ،وقد استقل
بالتدريس وإلقاء المحاضرات بعد رحيله قرابة ربع قرن  ،فتخرج على
يديه جمع غفير حملوا أفكاره وصاروا مراجع للعلم والفكر بعده  .وكان
السيد الخوئي أحد أبرز تالميذه إذا جلس على منصة التدريس ال يبدأ
ُ
بالدرس إ ّ
أداء لبعض
ال بعد قراءة الحمد على روح أستاذه المح ّقق النائيني ً
حقوقه توفي عام (1355هـ). 
((( هو الشيخ محمد جواد ابن حسن ابن طالب البالغي النجفي الربيعي ولد في
النجف عام (1282هـ) في بيت من اعرق واقدم بيوتات النجف في العلم
واالدب حضرة درس الشيخ محمد طه نجف واالغا رضا الهمداني والشيخ
االخوند صاحب الكفاية كان له دور متميز في مواجهة الفكر التبشيري ،
ابرز كتبه المطبوعة الهدى الى دين المصطفى واالء الرحمان في تفسير
القران والرحلة المدرسية  , .توفي عام (1352هـ). 

وأرضاهم) وغريهم من فطاحل العلم ومراجع األمة .
واغلب هذه الشروح خالصة دروس هؤالء األعاظم يف الفقه
حيث يكون حمور البحث فيها كتاب املكاسب وال استطيع هبذه
العجالة أن أحيط بشراحه وشروحه كما أنه ليس من أهدايف
األساسية لكتابة هذا البحث  ،وإمنا ذكرت أشهرها لبيان األمهية
الكبرية اليت أوالها له من تأخر عن الشيخ من الفقهاء اعترافا
منهم بفضله وغزارة علمه وسعة اطالعه على األقوال واملباين .
هذا وقد أحلقت بالكتاب يف أواخر طبعاته عدة رسائل
منفصلة كتبها الشيخ  يف العدالة والتقية والرضاع واملواسعة
واملضايقة يف قضاء الفوائت وبعض مسائل اإلرث وقاعدة (ال
ضرر) وغري ذلك  .فراجع .
مستمك العروة الوثقى
(اخلامس) : كتاب (مستمك العروة الوثقى) تأليف سيدنا
األعظم السيد حمسن الطباطبائي احلكيم 1306( ـ 1390هـ)، 
وهو شرح استداليل لكتاب (العروة الوثقى) لفخر املحققني
املتأخرين السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي  املتوىف عام
(1337هـ) وهي رسالته العملية ملقلديه مشتملة على كثري من
الفروع اليت يبتلى هبا عامة الناس وبعض الفروض لالحتماالت
البعيدة أيضا املبينة على حنو من الدقة وكثرة التخرجيات وقد
قدر هلا أن تكون حمط أنظار الفقهاء الذين جاءوا من بعده نظرا
الشتهارها ولطول مرجعيته العامة اليت استمرت زهاء ربع قرن
فكثرت عليها احلواشي والتعليقات اليت ال خترج عن حدود
الفتوى وطبعت عدة طبعات يف العراق وخارجه .
إال أهنا مع اشتماهلا على مجلة من الفروع النادرة قليلة
االبتالء غري مستوفية ألبواب الفقه فاحلج فيها غري مكتمل وكذا
كتاب النكاح وخالية عن مجلة من الكتب حمل االبتالء كالبيع
وحمققاته والطالق واإلرث والقضاء وغري ذلك من أبواب الفقه
لكن التوفيق بيد اهلل سبحانه يعطيه من يستحقه ومن يراه أهال
لذلك  ،تبارك وتعاىل إنه محيد جميد .
وقد شرح سيدنا األعظم  كتب العروة الوثقى الفقهية

واحلدود والديات لكن الفرق بينهما كبري يعرفه أهله كما أنه 

بأمجعها يف أربعة عشر جملدا فيما يقرب من أربعني سنة جاعال
هلا حمور حبثه الشريف الذي كان حافال بأكثر أفاضل أهل العلم
يف احلوزة العلمية من شىت الطبقات واجلنسيات وانتهى منه عام
( 1385هـ). 
أهم مميزات املستمسك
والذي مييز (املستمسك) عن غريه  -مع االعتراف بفضل
مؤلفه ومرجعيته العامة اليت استغرقت مخسا وعشرين سنة -
كثرة تتبعه ألقوال العلماء املتقدمني واملتأخرين بل وحىت بعض
املعاصرين له من أساتذته وغريهم وإن مل تكن هلم مؤلفات
فقهية  ،وتدقيقه يف املسائل وإرجاع الفروع إىل مبانيها املعتمدة
ناهجا أقصر الطرق املوصلة للنتائج املطلوبة حبيث يتيسر ملراجعه
الوصول ملا يريد بسهولة منقطعة النظري  .كل ذلك بعبارة موجزة
فصيحة دقيقة قلما تتوفر يف أي من كتب القدماء واملتأخرين
مع كمال االحترام والتجليل ملن مل يتعرض ألرائهم بالبحث
والتمحيص  .واضعا نصب عينيه أمهية املقال  ،ال أمهية القائل
وقد يلحقه أحيانا إجالال لصاحب الرأي بقوله ( :ولعلنا مل نفهم
مراده) كما نقل ذلك عنه  يف حبثه الشريف بعض أفاضل
تالمذته .
والكتاب مشحون بآخر ما توصلت إليه مدرسة النجف
االشرف – وهي أعمق وأدق مدرسة لتمثيل الفكر اإلمامي
من أفكار يف الفقه وأصوله واحلديث ورجاله  ،فهو -بالنسبة
 صغري يف حجمه  ،كبري يف حمتواه  ،ومن مث ال يستغين عنه–عادة -جمتهد وال مدرس وال من حيضر حبوث اخلارج الفقه ،
وال طالب جمد يف التحصيل العلمي  ،فكل من عاصره أو جاء
من بعده إمنا ينتهل من منريه ويتناول من مائدته حبيث أصبح
املصدر املهم لكافة أساتذة الفقه ومراجع التقليد فضال عن فضالء
احلوزات العلمية وغريها يف شىت أقطار املعمورة .
وقد مسعت من استاذنا السيد اخلوئي  أنه كثري ما كان
يتمىن أن يؤلف دورة فقيه كاملة يودع فيها عصارة أفكاره على
غرار املستمسك إال أن ذلك مل يتيسر له لكثرة اشتغاله وإن جرى

كان يكتفي مبراجعة احلدائق واملستمسك يف التحضري لدرسه
الشريف يف اغلب األحيان  ،معلال ذلك بأن السيد يف املستمسك
ال يترك مطلبا مهما لصاحب اجلواهر  إال ويتعرض له بالبحث
والتمحيص وهذا يكشف عن أمهية هذا السفر الفقهي اجلليل .
وال زالت مدرسة النجف االشرف ممثلة حبوزهتا العلمية
وباقي احلوزات العلمية املنتشرة يف خارج العراق سائرة على
خطى أعالمنا فقهاء هذا الدور الذي بلغ الفقه فيه منتهى الدقة
والعمق .

علم الفقه
الفقه يف اللغة والعرف هو الفهم والفطنة  ،ويناسبه ما عن
أيب عبد اهلل الصادق ( : أن رسول اهلل  خطب الناس يف
مسجد ا َ
خليف فقال  :نضر اهلل عبدا مسع مقاليت فوعاها وبلغها
من مل يسمعها فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل
من هو أفقه منه) . (1وكذا ما روي عن أمري املؤمنني  : أنه
كان جالسا يف أصحابه إذ مرت به إمراة مجيلة فرمقها القوم
بأبصارهم فقال  : إن عيون هذه الفحول طوامح فإذا نظر
أحدكم إىل إمراة تعجبه فليالمس أهله  ،فإمنا هي امرأة كامرأة
[ويف رواية أخرى  :فإن عند أهله مثل ما رأى] فقال رجل
من اخلوارج قاتله اهلل كافرا ما أفقهه!! فوثب القوم ليقتلوه ،
فقال  : رويدا فإمنا هو سب بسب أو عفو عن ذنب)). (2
وأما الفقه يف االصطالح فهو  :العلم بالوظيفة الفعلية عن
أدلتها التفصيلية  :وبعبارة أوضح هو جمموع ما يعتمد من أدلة
وقواعد تؤدي إىل معرفة الوظيفة الشرعية أو العقلية يف الوقائع
املبتلى هبا فعال أو تقديرا .
مقدمات االستنباط
لكن استفادة ذلك ليست من األمور املتيسرة لكل أحد ،
بل تتوقف على استكمال مجلة أمور جمتمعة أو منفردة وهي
بإجياز :
1ـ معرفة معاين مفردات البيان الشرعي بكون الناظر فيه
((( الوسائل ج  18 :ص . 62 :
((( الوسائل ج  14 :ص . 73 :
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إن أهم مميزات مدرسة النجف االشرف األصولية وما يتبعها من مدارس للفقه
اإلمامي هو تركيز البحث وجتليته عن عدة قواعد مستقاة من النصوص الشرعية
أو األحكام العقلية والعقالنية تكون متأخرة يف الرتبة عن النصوص الشرعية
من أهل اللغة العربية أو ممن يستطيع الوصول ملعانيها ولو
باالعتماد على من يسوغ االعتماد عليه يف معرفتها  ،بل وكذا
ىن تركيبا غري املعىن
ما يتركب منها من مجل مفيدة تعطي مع ً
االنفرادي  ،وهو موقوف على اإلحاطة باألسلوب العريب يف
املحاورة .
 . 2ثبوت جواز االعتماد على ظهور الكالم حبسب الفهم
العريف .
 . 3صالحية الظهورات القرآنية –باخلصوص -الستنباط
األحكام منها  ،بعد الفراغ عن املقدمة الثانية .
 . 4داللة نفي البأس على اجلواز  ،ونفي احلل على احلرمة ،
وأمثال ذلك من املصطلحات الواردة يف البيانات الشرعية
واملعروف مببحث احلقيقة الشرعية .
 . 5اإلحاطة بقواعد االستدالل وتركيب املقدمات املنتجة
للوصول إىل النتائج املطلوبة من األدلة .
 . 6إثبات صدور النص عن مصدر التشريع  ،أما بالعلم
بصدوره عن املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى  ،أو بإقامة الدليل
على جواز االعتماد على خرب الواحد عن مثله عن املعصوم .
 . 7اإلحاطة بكلمات أهل االستدالل من الفقهاء لدخل ذلك
يف حتصيل اإلمجاع أو الشهرة  ،ولالستضاءة هبا يف العثور على
بعض القرائن املفيدة يف فهم النصوص .
 . 8إثبات املالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع  ،املبتين
على كربى مسألة التحسني والتقبيح العقليني  ،وما يتفرع عنها
من مباحث املالزمات العقلية .
 . 9معرفة القواعد اليت يرجع إليها عند فقد النص أو ما يقوم
مقامه سواء كانت عقلية أم شرعية .
 . 10الفحص عما قد ينايف الدليل املعتمد  ،ومعرفة ما يكون
مرجحا أو مرجعا عند التعارض إىل غري ذلك مما قد حيتاجه
الفقيه يف مقام االستنباط والذي يعرفه اخلرباء .
فمثال عندما يراد معرفة حكم الشارع األقدس يف جواز
تزوج الرجل ابنة مطلقته غري املدخول هبا أو تزوج أم البنت
املطلقة قبل الدخول هبا عكس الفرض السابق  ،قد جييب الفقيه

باجلواز يف األوىل وباحلرمة يف الثانية  ،معتمدا يف ذلك على
مثل حديث أيب محزة (قال  :سألت أبا جعفر  -يعين اإلمام
الباقر  -عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل هبا ،
أحتل له ابنتها؟ قال  ،فقال  :قد قضي يف هذا أمري املؤمنني 
(و َربَائِبُ ُك ُم َّ
الالتِي فِي ُح ُجو ِر ُكم ِّمن
ال بأس به  ،إن اهلل يقول َ :
نِّ َسآئ ُ
ِك ُم َّ
الالتِي َد َخ ْلتُم بِِه َّن فَ ِإن لَّ ْم تَ ُكونُواْ َد َخ ْلتُم بِِه َّن فَ َ
اح
ال ُجنَ َ
َع َل ْي ُك ْم)النساء23ولو تزوج االبنة مث طلقها قبل أن يدخل هبا مل
حتل له أمها قال  :قلت له  :أليس مها سواء؟ قال  ،فقال  :ال
ات ِن َسآئِ ُك ْم﴾ النساء23
﴿وُأ َّم َه ُ
ليس هذه مثل هذه إن اهلل يقول َ :
مل يستثن يف هذه كما اشترط يف تلك  ،هذه هنا مبهمة ليس فيها
شرط وتلك فيها شرط). (1
كيفية استفادة احلكم من النصوص
إن استفادة احلكم يف هاتني الواقعتني وغريمها -ما مل يكن
النص قطعي الصدور والداللة  -موقوفة على عدة مقدمات
منفردة أو جمتمعة  ،وهي :
 . 1معرفة مفردات اللغة كالربيبة  ،والدخول  ،واحلجور,
والطالق  ،واجلناح  ،وغري ذلك مما يكون املرجع فيه أهل
اللغة العربية فإن كان الفقيه عارفا باللغة اكتفى مبعرفته وإال
احتاج إىل إلتماس معانيها يف مظاهنا من قواميس اللغة أو
كلمات الفقهاء وأهل املحاورة والبد له من أن يقيم الدليل
القطعي أو املنتهي إىل القطع على صحة االعتماد على ذلك ،
إذ ليس وراء القطع  -وهو اجلزم والعلم -شيء أخر ألنه
منتهى األدلة هذا ما يتكفل به مبحث (حجية قول اللغوي) يف
أصول الفقه .
 . 2معرفة املعىن التركييب للجمل املؤلف منها النص املوقوفة
على معرفة أساليب املحاورات العرفية  ،املوقوفة على اإلحاطة
خبصوصيات النحو العريب والنكات البالغية املذكورة يف حملها .
نعم ال يلزم أن يبلغ يف ذلك مرتبة علماء اللغة وحناهتا وبلغائها
((( الوسائل ج 14 :ص . 357 :

فال جيب أن يكون مثل اخلليل بن امحد الفراهيدي) (1أو سيبويه
أو الفراء) (3أو الشريف الرضي أو اجلرجاين) (4واضراهبم  ،بل
يكفي وصوله للفهم العريف ملجموع الكالم  ،مفردات وتراكيب ،
ولو باالستضاءة بأمثال كلمات هؤالء األعالم املعترف هلم
باخلربة واالطالع .
 . 3أنه بعد حتصيل الظهور العريف من جمموع الكالم البد
من إقامة الدليل على صحة االعتماد عليه يف مقام االستنباط
واملتكفل به أيضا علم أصول الفقه  .فإن الشارع األقدس لو
كان له طريقة خاصة يف تفهيم مقاصده غري الطريقة العرفية
املعتمدة على العمل بالظهور يف غري مورد النص ألوضحها لنا ،
ولوصل ذلك إلينا  ،لتوفر الدواعي لنقله وعدم املوانع عنه وحيث
مل يكن شيء من ذلك فال بد أن ينكشف بالقطع اكتفاء الشارع
األقدس بالظهورات العرفية  ،فتكون حجة له على املكلفني له
أن حياسبهم عند خمالفته  ،أو التقاعس عن العمل هبا  .وال يصح
منهم التوقف عن العمل مبقتضاها الحتمال إرادة غري ظاهرها .
كما أهنم عند العمل هبا يكونون معذورين لو كان مراد
الشارع غري ظواهرها املفهومة هلم فالظهورات حجة للشارع
ومعذرة للمكلفني أمامه  ،كما هي حجة على العقالء وهلم فيما
يكون بينهم من حماورات .
 . 4الفراغ عن جواز االعتماد على الظهورات القرآنية  ،بعد
تسليم كربى حجية الظهور عند العقالء  ،إذ لو مل جيز العمل
بالظهورات القرآنية مل ميكن االستدالل بأكثر اآليات الشريفة .
)(2

((( الخليل بن أحمد االزدي البصري الفراهيدي  ،النحوي اإلمامي  ،صاحب
العربية ومنشئ علم العروض  ،ولد سنة()100هـ  ،كان راسا في لسان
العرب دينا ورعا  ،قانعا  ،متواضعا  ،كبير الشأن  ،وثقة المخالف والمؤلف ،
أخذ عنه سيبويه وأكثر عنه أهل اللغة توفي سنة()175هـ .
((( ابو بشر عمرو بن عثمان البصري امام العربية وشيخ النحاة الذي اليه ينتهون
له كتاب معروف بالنحوا اسمه (الكتاب) فارسي االصل قدم الى البصرى
غالما ودرس عند الفراهيدي  .توفي في شيراز عام (180هـ). 
((( ابو بكر يحيى بن زياد االسلمي الكوفي المعروف بالفراء كان ابرع الكوفيين
واعلمهم بالنحو واللغة وفنون االدب توفي عام ( 207هـ). 
((( هو عبد القاهر ابو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ولد في جرجان
وعاش فيها حتى توفى عام (471هـ) ويعتبر الجرجاني احد المؤسسين
لعلم البالغة وتعد كتبه من اهم الكتب المصنفة في هذا العلم .

نعم البد من استيعاب الفحص عما يصلح أن يكون بيانا شرعيا
لبعض الظهورات القرآنية بعد فرض حجيته يف نفسه  .فإن
العقالء ال يعتمدون على جمرد الظهور يف حماوراهتم إن وجد ما
يكون نصا فيها أو اظهر منها أو شارحا هلا وهو صادر عن نفس
املتكلم أو من يقوم مقامه وهذا وحنوه مما يتكفل ببحثه علم
أصول الفقه أيضا .
 . 5القدرة على تركيب مقدمات االستدالل بضم الصغريات
إىل كربياهتا املنتجة  ،ومعرفة األوليات اليقينية مثل استحالة
اجتماع النقيضني  ،أو ارتفاعهما  ،واستحالة اجتماع الضدين ،
أو امللكة وعدمها  ،مع فرض اجتماع شرائط ذلك  ،وكذا
استحالة الدور والتسلسل واخللف  ،ووجود الشيء بال علة ،
أو ختلف املعلول عن علته وحنو ذلك  .مع اإلحاطة مبباحث
اإلمكان واالمتناع  ،والقسمة وأحناء الداللة  ،وغري ذلك مما
يتكفل به علم املنطق .
واغلب هذه املباحث أصبح من املسلمات بني املفكرين
اإلسالميني بعد خضوعهما لكثري من التمحيص وتوجد فيها
مؤلفات متخصصة يغين استيعاهبا عن ضرورة فحصها وتكوين
رأي شخصي فيها لكل جمتهد  ،مثلها مثل علوم اللغة والنحو
والبالغة  ،إال أن يكون له رأي خاص به على خالف ما عليه
علماء ذلك الفن فإنه يتعني عليه حينئذ إقامة الدليل القطعي
عليه .
 . 6يف صورة عدم اليقني بصدور البيان من مصدره الشرعي
وهو صاحب الشريعة  أو من يقوم مقامه من خلفائه

املعصومني  كما هو احلال يف أغلب البيانات الشرعية
خصوصا املشتملة على فروع األحكام  ،فإن املتواتر أو املحفوف
منها بالقرينة القطعية املوجب للعلم قليل جدا  .فال بد من إقامة
الدليل القاطع على حجية اخلرب غري املقطوع بصدوره بسلوك
إحدى الوسائل اآلتية أو جمموعها :
االكتفاء بعمل املشهور من الفقهاء  ،وطرح ما عداه  ،وذلك
إمنا يعرف بتتبع أقوال قدماء األصحاب  ،الذين يكشف عملهم
باخلرب عن احلجية  ،وهجرهم له عن عدمها .
أو بالفحص عن أحوال رجال السند  ,فمن ثبتت وثاقته
يؤخذ بقوله ويطرح من مل تثبت وثاقته  ،ويكفي يف طرح اخلرب
اشتمال السند ولو على ضعيف أو جمهول واحد سواء عمل به

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .

227

226

من يقارن بني آراء فقهاء األمة اإلسالمية وفقهاء القوانني املدنية الوضعية
يعرف فضل فقهائنا  ،وسبقهم مبئات السنني ألحداث النظريات الغربية
يف العالقات العامة واخلاصة ،مستضيئني يف ذلك بتعاليم اإلسالم .
املشهور أم ال  .أو باالكتفاء حبصول الوثوق من اخلرب  .والذي
يتكفل هبذه الوسائل علم احلديث والرجال .
ومن مث البد للفقيه أن يستقل بالنظر يف ذلك باختيار ما
يؤدي إليه اجتهاده  ،ولو باالعتماد على أقوال علماء اجلرح
والتعديل  ،بترجيح ما يراه حجة بينه وبني اهلل تعاىل  ،بعد إقامة
الدليل القطعي على جواز االعتماد على خرب الثقة  ،أو اخلرب
املوثوق به  ،كما هو املحرر بالتفصيل يف مبحث حجية خرب
الواحد  ،الذي أصبح بذلك أحد أهم مباحث علم أصول الفقه ،
لترتب األثر العملي املهم عليه .
 . 7معرفة املصطلحات الواردة يف النصوص الشرعية سواء
كانت يف القرآن الكرمي  ،أم يف السنة الشريفة ليتمكن الفقيه من
االستفادة منها يف الوصول للمقصود من البيانات الشرعية وذلك
موقوف على وضع النصوص الشرعية ضمن حدود ومالبسات
صدورها  ،ومالحظة األعراف العامة أو اخلاصة يف ذلك  ،مما
يُعني كثريا يف فهم املراد الشرعي على حقيقته .
فيلزم الفقيه اإلحاطة بأسباب الزنول عند االستدالل بآيات
القرآن الكرمي  ،ومالحظة الظروف املحيطة بصدور النص الشرعي
إذ كثريا ما يراعي املشرع املصاحل العامة أو اخلاصة ولو بسبب
عدم صالحية الظروف أو قصور قابلية املباشر للسؤال عن
استيعاب واقع احلكم الشرعي  ،أو حنو ذلك مما يدركه املشرع
األعظم املعصوم عن اخلطأ والغفلة  ،والعامل باملصاحل اخلاصة
والعامة  .فكم من املوارد اليت يعثر عليها املتتبع اليت مل يعرف
املقصود منها حني صدورها إال أهنا أصبحت جلية واضحة بعد
ذلك  ،ولو بسبب اجلمع بني النصوص .
وهذا ال يعين أن يلتزم الفقيه بأن املورد خيصص الوارد  ،أو
اختصاص األحكام بعصر الصدور فقط  ،فإن ذلك باطل جزما
لعدم اختصاص الشريعة اإلسالمية وهي خامتة الشرائع السماوية
مبعاصري املعصومني  أو باملباشرين للسؤال واجلواب  ،بل
يشمل مجيع املكلفني يف مجيع العصور  .إال أن تكون القضية
شخصية فإنه البد من االقتصار فيها على موردها  ،ومع ذلك قد
يفهم الفقيه أحيانا من األجوبة الشخصية عدم اخلصوصية بنحو

يكون احلكم عاما يف واقعة  ،وإن كان مورده شخصيا .
ويعرف ذلك بكثرة املمارسة لألحاديث الشريفة  ،وكلمات
الفقهاء بنحو يكسب الفقيه ذوقا فقيها وسليقة سليمة تعينه على
حسن االستفادة من النصوص الشرعية يف خمتلف املوارد .
 . 8استيعاب الفحص يف مظانه املعدة له عما قد ينايف
الظهور األويل للبيان الشرعي مما يصلح أن يكون مبينا للمراد
منه  ،ولو مبالحظة بعض القرائن النوعية أو الشخصية  .فمثال :
يقدم اخلاص على العام  ،والناسخ على املنسوخ واحلاكم على
املحكوم سواء كان بنحو التوسعة أو التضييق نظري ما ورد من
أن (التراب أحد الطهورين) ، املوجب للتوسعة يف رفع احلدث
مبا يشمل املاء والتراب يف الطهارة احلديثية  ،أو أن الفقاع مخر
استصغره الناس  ،املقتضي لترتيب مجيع اإلحكام الثابتة للخمر
على الفقاع  ،أو مثل ما ورد من أنه (ال ربا بني الوالد وولده)، 
املقتضي إلخراج املعاملة الربوية بني الوالد وولده عن عموم
أحكام الربا  .وكذا ما ورد من أنه (ال رضاع بعد فطام)  -املحدد
يف بعض النصوص بسنتني  -املوجب لقصر أحكام الرضاع على
الواقع ضمن السنتني األوليني من عمر الرضيع  ،وإن كان مفهوم
الرضاع أعم من ذلك .
وهكذا احلال يف تقدمي الدليل املسمى بالوارد  -باصطالح
األصوليني  -على الدليل املورود  ،الذي يتفق مع اخلروج
التخصصي يف النتيجة وإن مل يكن بلسان التخصص  ،نظري :
[تقدم البيان الشرعي  ،الذي قامت احلجة على اعتباره  -وإن
مل يفد العلم الوجداين  -على القاعدة العقالئية املعروفة املعرب
عنها بقاعدة (قبح العقاب بال بيان) ]  ،فإن ظاهر التعبري بالبيان
فيها هو البيان املوجب للعلم الوجداين  .إال أنه بعد قيام الدليل
على جواز االعتماد على مؤدى احلجة الشرعية مل يكن علما
حقيقا  ،ال يبقى موضوع للقاعدة املذكورة بربكة التعبد الشرعي
وهذه األحباث وحنوها قد أشبع البحث فيها يف مؤلفات ودروس
أعالم مدرسة النجف االشرف احلديثة اليت بلغت أوجها يف دور
التكامل العلمي كما سبقت اإلشارة إليه عند احلديث عن تاريخ
وتطور الفقه اإلمامي .

 . 9عند استحكام التعارض بني النصوص يتعني البحث
عن املرجحات املعتمدة يف ذلك سواء منها ما يرجع إىل تنقيح
الصدور كالترجيح باألوثيقة  ،أو العدالة  ،أو الشهرة  ،يف مقابل
الشاذ النادر  ،أو ما يرجع إىل املضمون كالترجيح مبوافقة الكتاب
والسنة  ،أو خمالفة العامة على موافقتهم أو حنو ذلك ومع عدم
املرجح يتعني التساقط أو التخيري كما هو حمرر بالتفصيل يف
مباحث تعارض األدلة من أصول الفقه .
هذا وال خيفي أنه ليس املراد بالعامة الذي تكون خمالفتهم
موجبة للترجيح خصوص أئمة املذاهب األربعة املعروفة فإن
بعضهم مل يكن موجودا زمن صدور بعض روايات الترجيح
املذكورة  ،ألن قسما منها مروي عن اإلمام جعفر بن حممد
الصادق  املتوىف عام ( 148هـ) أي قبل والدة الشافعي
بعامني فضال عن امحد بن حنبل املولود بعد ذلك بكثري  .بل
املراد هبم الفقهاء الضالعون يف ركاب حكام اجلور والظلم  ،الذي
استولوا على إدارة شؤون األمة اإلسالمية بالقهر واخلداع مما ال
تقره الشريعة اإلسالمية الغراء كحكام بين أمية أو بين العباس
ممن كانوا ال يتورعون يف الفتيا  ،بل مههم األول واألخري إرضاء
احلكام وموافقة أهوائهم  ،وإن كانت على خالف َّ
املسلم به من
األحكام الشرعية  ،وأدىن مراجعة ألحوال أمثال هؤالء املدعني
للفقه  ،أو الذين مل يراعوا احلقائق الشرعية  ،أو الطرق املرضية
شرعا يف جمال االستنباط من دون وازع من دين أو ضمري ،
تكشف عن صحة ما ذكرناه  .وقد أطنب شيخنا األميين  يف
غديره يف استعراض ذلك فراجع .
 . 10أما التعارض بني األدلة املختلفة فاملرجع فيه قواعده
املقررة يف أصول الفقه  .وقد اشرنا إىل كيفية تقدمي بعضها على
بعض يف موارد اجلمع العريف بني األدلة أو بنحو احلكومة أو
الورود  .وال جمال الستعراض ذلك  ،فإنه واحد من أهم مباحث
علم أصول الفقه وقد تبلور كثريا على أيدي أحباث الشيخ
األعظم املجدد األنصاري  ، ومن جاء بعده من أعالم العصور
احلالية .
وهذا ما مييز – بوضوح  -سعة آفاق مدرسة النجف االشرف

الفقهية واألصولية عن غريها من مدارس املذاهب اإلسالمية .
وميكن تلمس مصداق ذلك مبالحظة ما كتبه األستاذ املحقق
السيد حممد تقي احلكيم يف مؤلفه القيم (األصول العامة للفقه
املقارن) الذي استعرض فيه مجلة من األدلة اليت قد تعتمدها
مدارس فقهية أو أصولية غري مدرسة أهل البيت  ، يف حني
يكون غريها مقدما عليها حبسب القواعد العلمية الفنية  .فراجع
وتأمل جيدا .

التعريف باألصول العملية
 . 11إن أهم مميزات مدرسة النجف االشرف األصولية-
من عصر املحقق االردبيلي إىل العصر احلايل  -وما يتبعها من
مدارس للفقه اإلمامي هو تركيز البحث وجتليته على عدة قواعد
مستقاة من النصوص الشرعية أو األحكام العقلية والعقالنية
تكون متأخرة يف الرتبة عن النصوص الشرعية  ،فالبد أن تكون
هي املرجع لتعيني الوظيفة املبتلى هبا  ،أو املتوقع هلا ذلك عند
عدم تعرض النصوص الشرعية أو ما يقوم مقامها -كاإلمجاع
والشهرة وبناء العقالء -بناء على حجيتها كما هو حمرر بالتفصيل
يف أصول الفقه وهذه القواعد تسمى  -باصطالح علماء األصول
والفقه املتأخرين  -باألصول العملية وعمدهتا  :االستصحاب
والرباءة واالحتياط والتخيري  .إذ املستفاد منها  -كما هو حمرر
يف حمله  -أن موضوعها الشك  ،الشامل لصورة الظن بأحد
الطرفني أحيانا ومل يقم على اعتباره دليل علمي قطعي  ،وبتعبري
أدق  :ان موضوعها عدم الدليل الشرعي أو العقلي املعترب على
املعذرية أو املنجزية .
فاالستصحاب – مثال  -مفاده البناء على مقتضى اليقني
السابق عند الشك الالحق  ،مع فرض بقاء اليقني حباله يف الزمان
السابق  ،وهو ما يعرب عنه -مبصطلح األصوليني  -بأن ال يكون
الشك ساريا  ،فال يعتين باحتمال تبدل احلكم أو املوضوع يف
الزمن الالحق مع الشك يف بقائه  ،بعد فرض ثبوت أحدمها
يف الزمن السابق  ،فمن تيقن الطهارة عند الزوال  ،وشك يف
ارتفاعها بعده  ،ال يعتين بشكه بل يرتب آثار الطهارة  ،وإن مل
يكن متيقنا هبا فعال .
إال أنه لو قامت البينة – مثال  -املفروض حجيتها شرعا –
على انتقاض الطهارة  ،يلزم رفع اليد عن اليقني السابق وعدم
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هو صريح احلديث املشهور عن اإلمام الصادق ( : القضاة

ترتيب آثاره يف ذلك احلال وإن مل تكن البينة مفيدة للعلم فإن
هذا هو مقتضى تقدم مفاد دليل اعتبار البينة وحجيتها على مفاد
دليل اعتبار االستصحاب حلكومته عليه  ،مع أن الدليلني حبسب
النظر األويل يف مرتبة واحدة ألن مستند االستصحاب مضمون
حديث زرارة وحنوه عن اإلمام الصادق ( : ال تنقض اليقني
بالشك  ،لكن تنقضه بيقني مثله) . ومستند حجية البينة حديث
مسعدة بن صدقة عن اإلمام الصادق  أيضا ( :واألشياء كلها
على ذلك حىت يستبني لك غري ذلك أو تقوم به البينة). 
إال أن املستفاد من جمموع األدلة عموم الوارد من اليقني يف
دليل االستصحاب ملا يشمل مورد قيام احلجة الشرعية فمن
وجودها  .على خالف مقتضى اليقني السابق يتعني رفع اليد
هبا عن مقتضاه يف الزمان الالحق وإن مل يبلغ ذلك مرتبة العلم
اليقيين  ،وهذا بعينه جيري يف األصول الباقية كما هو حمرر
بالتفصيل يف مباحث أصول الفقه .
 . 12اإلحاطة التامة مبسألة التحسني والتقبيح العقليني
املبين عليها التالزم بني حكم العقل وحكم الشرع  ،ولو بنحو
اإلجياب اجلزئي يف مقابل السلب الكلي وما يتفرع عليها من
مباحث أجزاء األمر االضطراري الثانوي عن األمر األويل أو
الظاهري عن الواقعي  ،واقتضاء النهي عن العبادة أو املعاملة
فساد متعلقه  ،وإمكان اجتماع األمر والنهي وعدمه  ،وتبعية
املقدمة لذيها يف الوجوب أو احلرمة  ،وما يتفرع عليها من أحباث
استوعبت البحث فيه مدرسة النجف االشرف احلديثة يف مباحث
املالزمات العقلية يف علم أصول الفقه .
فإن الفقيه البد أن يكون على بصرية تامة بأمثال هذه
املباحث  ،وما يتفرع عنها  ،لتوقف استنباط احلكم الشرعي
عليها يف بعض املوارد
مناذج من عملية االستنباط
فمثال  :لو كان املكلف مالكا للزاد والراحلة وقادرا على أداء
مناسك احلج عد مستطيعا فيجب عليه احلج يف عام االستطاعة
فلو كان نفس املكلف مستأجرا قبل حتقق استطاعته طيلة عشر

سنني على زيارة احلسني  بنفسه يف يوم عرفة فإنه إن سافر
إىل مكة للحج مل يستطيع الوفاء مبقتضى عقد اإلجارة ولو وىف
باإلجارة مل يستطع القيام بأداء شعائر احلج املقدسة واليت من
أركاهنا الوقوف بعرفة التاسع من ذي احلجة فهل يتقدم مقتضى
عقد اإلجارة على احلج؟ لتقدمه على زمان االستطاعة  ،واليت
هي شرط يف وجوب احلج فينكشف عدم كونه مستطيعا يف
الواقع  ،وإن كان مالكا للزاد والراحلة وقادرا على أداء الشعائر
يف املشاعر املقدسة باعتبار إن املعجز املولوي الشرعي كاملعجز
العقلي اخلارجي  ،فيكون نظري فاقد االستطاعة املالية أو
البدنية .
أو يتقدم وجوب الوفاء باحلج على وجوب الوفاء مبقتضى
عقد اإلجارة؟ ألمهية احلج من اإلجارة الكاشف ذلك عن لزوم
رفع اليد عن وجوب الوفاء بعقد اإلجارة على زيارة احلسني 
يف سنة االستطاعة وبعبارة أخرى  :أنه يلزم على املكلف الوفاء
مبقتضى عقد اإلجارة لزم حبكم العقل تقدمي األهم على املهم
فيكون مفاده  :وجوب زيارة احلسني  يف غري عام سفره
للحج .
وهذه املسألة وأمثاهلا من مسائل هذه األبواب مورد حبث
الفقهاء ولكل رأيه املدعوم باحلجج اليت يراها أحق باالعتماد .
ولنضرب للقارئ الكرمي مثاال آخر يتوقف احلكم فيه على
نتائج أحد هذه املباحث املتقدمة  ،فإن املكلف لو طلع عليه
الفجر مأمور بالوضوء والصالة فلو مل يكن عنده ماء مباح يف
أول الوقت إال أنه يتمكن من احلصول عليه بعد نصف ساعة
مثال فإنه ال جيوز له املبادرة للصالة يف أول وقتها بالوضوء باملاء
املغصوب ألن شرط صحة الوضوء إباحة املاء مع قصد التقرب
من املوىل  ،وحيث أن استعمال املاء املغصوب حمرم شرعا ،
فال ميكن التقرب من املوىل بالوضوء فيقع منهيا عنه وحيث أن
النهي عن العبادة يقتضي فسادها المتناع التقرب باملبعد فال
يصح الوضوء يف هذا الفرض  ،وإذا بطل الوضوء بطلت الصالة
املشروطة به  ،فال جيوز للمكلف املبادرة لصالة الفجر يف أول
وقتها بل جيب عليه االنتظار حىت يتمكن كما هو املفروض من

حتصيل املاء املباح  ،وهذا ما يتكفل به مبحث اقتضاء النهي عن
العبادة الفاسدة .
نعم لو فرض احنصار املاء املوجود عند املكلف باملغصوب
بنحو لو انتظر مل حيصل على املاء املباح ليتوضأ به  ،فإنه حيث
كان التراب شرعا عِدال للماء يف حصول الطهارة بالتيمم به
لكنه ليس على إطالقه بل يف حال العذر وهو عدم وجدان
املاء الشامل للفرض  ،فيكون معذورا عند عدم استعمال املاء
املغصوب يف حتصيل الطهارة من احلدث؛ فينتقل إىل بدله
االضطراري وهو الطهارة الترابية من احلدث بالتيمم غاية األمر
أن جواز املبادرة ألداء الصالة بالطهارة الترابية مراعى باستيعاب
العذر للوقت .
كما أنه لو متكن بعد طلوع الشمس من احلصول على
املاء املباح فهل جيب عليه قضاء الصالة املذكورة حينئذ؟
أو حيكم بإجزائها  ،وعدم احلاجة للقضاء؟ بل قد يقال بعدم
طلوع الشمس من احلصول على املاء املباح فهل جيب عليه
قضاء الصالة املذكورة حينئذ؟ أو حيكم بإجزائها وعدم احلاجة
للقضاء؟ بل قد يقال بعدم وجوب اإلعادة يف الوقت أيضا مبعىن
أن املكلف لو كان يائسا من احلصول على املاء بني الطلوعني
فتيمم وصلى  ،وبعد ذلك حصل على املاء املباح فإنه يكتفي
مبا وقع منه من الصالة عن تيمم اعتمادا على جتويز الشارع
املبادرة للصالة بل حثه على اإلتيان هبا يف أول وقتها يكشف
عن اكتفائه بالطهارة الناقصة  .واملتكفل بالبحث عن نظائر هذه
املسالة وفروعها مبحث اإلجزاء كما هو حمرر بالتفصيل يف علم
أصول الفقه .
ومنه يتضح لزوم اعتماد الفقيه على مجل من املقدمات
اليت البد أن يفرغ عن حتقيقها ليتمكن من الوصول للوظيفة
الفعلية يف حق نفسه أو من يرجع إليه يف الوقائع اليت يبتلى هبا
أو يتوقع ابتالؤهم هبا وهي ختتلف فيما بينها من حيث الدقة
وتيسر الوصول إىل نتائجها ليخرج بذلك عن حد التقصري
يف إسناد مؤدى اجتهاده إىل الشارع األقدس لينجو من
اهللكة  ،وإال كان مقصرا غري معذور وإن أصاب الواقع كما

أربعة  :ثالثة يف النار  ،وواحد يف اجلنة  ،رجل قضى جبور
وهو يعلم فهو يف النار  ،ورجل قضى جبور وهو ال يعلم فهو
يف النار  ،ورجل قضى باحلق وهو ال يعلم فهو النار  ،ورجل
قضى احلق وهو يعلم فهو يف اجلنة)) . (1وقد ال حيتاج الفقيه يف
مقام االستنباط إال إىل بعض هذه املقدمات كما لو شك يف
حال ماء قليل مل يعلم مالقاته للنجاسة فإنه يكتفي بالرواية
املشهورة املروية بعدة طرق عن اإلمام الصادق  : قال :
(املاء كله طاهر حىت يعلم أنه قذر)) (2فإن شهرة الرواية تغين
عن البحث يف رجال السند كما أن ظهورها العريف واضح وتام
يشمل بعمومه مورد السؤال نعم البد من كون معىن (القذارة)
يف الرواية الشريفة هو النجاسة كما هو املفهوم منها عرفا
وحيث أهنا مشكوك فيها حبسب الفرض حيكم الفقيه بعدم
جناسة املاء القليل املشكوك مالقاته للنجاسة .

وكذا يتيسر للفقيه معرفة حكم الغدر يف الشريعة اإلسالمية
من مثل حديث األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني : 
(لوال كراهية الغدر لكنت أدهى الناس  .أال إن لكل غدرة
فجرة ولك فجرة كفرة أال وإن الغدر والفجور واخليانة يف
)(3
النار)
وكذا معرفة حكم استعمال ماء أحد اإلناءين املعلوم إصابة
النجاسة ألحدمها معتمدا على مثل حديث مساعة ( :قال :
سألت أبا عبد اهلل  يعين اإلمام الصادق عن رجل معه إناءان
فيهما ماء وقع يف أحدمها قذر ال يدري أيهما هو  ،وليس يقدر
على ماء غريه قال يهريقهما مجيعا ويتيمم) . (4فإنه بعد ثبوت
حجية خرب الثقة عنده  ،ال يتوقف يف احلكم حبرمة الغدر  ،وعدم
صحة الوضوء يف املثال لوضوح النص وعدم احلاجة إىل سلوك
مقدمات دقيقة .
بل قد حيكم بذلك  -يف املثال الثاين  -حىت لو مل يكن لديه
مثل النص املذكور  ،الستقالل العقل وبناء العقالء  ،على أن
العلم اإلمجايل كالعلم التفصيلي يف لزوم ترتيب مجيع آثاره  ،كما
هو حمرر يف مباحث القطع من أصول الفقه .
((( الوسائل ج  18 :ص . 11 :
((( الوسائل ج  1 :ص . 100
((( الوسائل ج 11 :ص . 52 :
((( الوسائل ج 1 :ص . 131 :
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بعض النماذج الفقهية املعقدة
وقد تكون الواقعة املبتلى هبا أكثر تعقيدا  ،لكوهنا موردا
النطباق عدة قواعد متنافية وحيتاج تقدمي بعضها على غريه إىل
دقة وجهد كبري فمثال لو ضاق وقت صالة الصبح بنحو حيتمل
املكلف -احتماال معتدا به  -أنه عند إتيانه بالطهارة املائية ال
يتمكن من إيقاع ولو ركعة من الصالة قبل طلوع الشمس ،
خبالف التيمم .
فإن مقتضى استصحاب الزمان بقاء الوقت املقتضي لزوم
اإلتيان بالطهارة املائية  ،وهو مقدم حبسب قواعد اجلمع بني
األدلة على االحتياط  ،فال يسوغ معه – بدوًا -للمكلف
االكتفاء بالصالة عن تيمم حمتجا بضيق الوقت إال أن خمتار
مجع من األعالم املتأخرين لزوم التيمم وعدم االعتماد على
مقتضى االستصحاب املذكور لكون املورد من صغريات الشك
يف القدرة على االمتثال املقدم على االستصحاب إذ ال حيرز مع
الشك املذكورالقدرة على اإلتيان بالصالة يف وقتها عند اإلتيان
بالطهارة املائية خبالف اإلتيان هبا مع الطهارة الترابية فيكون
االحتياط  -يف الفرض  -مقدما على االستصحاب حبسب
املرتكزات العقالئية  ،اليت هي املرجع يف تقدمي بعض القواعد
على غريها  ،فيجب على املكلف اإلتيان بالصالة عن تيمم ،
وال جيزئ اإلتيان بالطهارة املائية .
واليك مثاال آخر قد يكون أكثر تعقيدا وحتتاج معرفة حكمه
إىل حنو من الدقة يف إعمال القواعد املقررة  ،فلو باع املالك داره
من شخص وأجرها وكيله على آخر  ،واقترن البيع واإلجارة
زمانا  ،فهل يبطل العقدان معا أو يصحان معا؟ أو تبطل اإلجارة
ويصح البيع مسلوب املنفعة مدة اإلجارة ويكون املشتري
باخليار؟ أو يصحان معا ويكون للمشتري اخليار؟ وجوه .
ومنشأ التردد أن املرتكز عند العقالء تبعية املنافع للعني يف
امللكية فعندما يبيع املالك العني تنتقل معها ملكية املنافع إىل
املشتري أيضا كما أن عقد الوكيل حيث كان عرفا وشرعا كعقد
األصيل يف مجيع اآلثار املترتبة على أعماله وكالته ,فمع فرض

إجارته للدار  ،فالالزم صحة عقده  ،وامتالك املستأجر ملنفعتها
مدة اإلجارة مقابل العوض املتفق عليه .
ويف صورة اقتران العقدين يف الزمان يقع التزاحم بني اثر كل
من البيع واإلجارة بالنسبة ملنفعة الدار فإن مقتضى البيع انتقال
ملكية املنفعة للمشتري ومقتضى اإلجارة انتقاهلا للمستأجر
فأيهما أوىل بالتقدمي؟ .
وجه بطالن العقدين معا هو التنايف املذكور بني مقتضامها
فكان املشتري عندما أقدم على بذل الثمن فإمنا بذله يف مقابل
العني ومنفعتها معا  .وكذا البائع ومع ختلف املقصود يفقد عقد
البيع ركنه األساسي وهو القصد  ،وإمنا تبطل اإلجارة بسبب
منافاهتا ملقتضى البيع كما عرفت .
وأما وجه صحة العقدين معا  ،فألن البيع ينصب أوال وبالذات
على نفس العني  ،وتتبعها منافعها  ،فمع وقوع البيع من مالك
الدار يلزم احلكم بصحة البيع كما أن املفروض أهلية الوكيل
إلجراء عقد اإلجارة املقتضي لترتيب آثاره عليه  ،وعمدهتا
ملكية املنفعة  ،فال مانع من صحة اإلجارة أيضا .
وأما وجه بطالن اإلجارة وصحة البيع مسلوب املنفعة
مدة اإلجارة مع ثبوت اخليار للمشتري فهو أن كال من املالك
ووكيله مسلطان على متليك املنفعة غاية األمر أن املالك ينقلها
إىل املشتري بتبع نقل العني وينقلها الوكيل للمستأجر باملباشرة .
وحيث أنه ال مرجح لتقدمي تصرف املالك على تصرف وكيله
يستحكم التزاحم  ،ومع عدم املرجح يسقطان معا عن التأثري ،
فال تنتقل املنفعة ال باألصالة  ،وال بالتبع  ،وأما نقل العني من
املالك للمشتري  ،فال مزاحم له حبسب الفرض  ،إلمكان التفكيك
عرفا بني نقل العني ونقل منافعها  ،غاية األمر يكون املشتري
باخليار  ،ألنه إمنا دفع الثمن مقابل العني ومنافعها ولو بالتبع -
فمع فرض عدم انتقال ملكية املنافع إليه  ،يكون له خيار تبعض
الصفقة أو حنوه من اخليارات .
وأما وجه صحة العقدين معا وثبوت اخليار للمشتري فألن
ملكية املنفعة بالبيع إمنا هي بالتبع وانتقاهلا باإلجارة باألصالة
وهو يكفي يف الترجيح بنظر العقالء فال يستحكم التزاحم بني

مقتضى العقدين كما ذكر يف الثالث  .وأما ثبوت اخليار للمشتري
فهو على القاعدة كما عرفت إىل غري ذلك من األمثلة الفقهية
يف املوارد .
وهنا تظهر مهارة الفقيه  ،فكلما كان دقيقا يف مبانيه ويف تطبيق
تلك املباين والقواعد على الفروع كان هو األفضل واألعلم وهذا
هو امليدان الفسيح لإلبداع الفكري واجلهد العلمي الذي يتسابق
فيه فرسان الفقه وعلماؤه وتتفاوت فيه قدراهتم كل حسب قوته
واستكمال أدواته وعمق وسالمة مبانيه األصولية والفقهية ومن
مث قد يظهر تفوق بعض العلماء يف بعض األبواب وغريه يف
غريها  .وقلما جتد فقيها حملقا ومتفوقا يف مجيع أبواب الفقه .
وال خيفى أن للعناية اإلهلة والتسديد الرباين اليد الطوىل
يف فتح آفاق الفكر السليم وتيسري السبل للفقيه للوصول إىل
احلقائق  ،فكلما كان الدافع القريب من اهلل سبحانه وتعاىل للفقيه
قويا؛ كلما كان التسديد أكثر فهما يسريان حبسب ما نعلمه من
سرب حياة الفقهاء  -يف قرن ويف خط واحد  ،ونستجري باهلل من
العكس  ،إنه مسيع جميب وهو حسبنا ونعم الوكيل .
شواهد على مشول الفقه جلميع مناحي احلياة
ومما جتدر االشارة اليه هو سعة أبواب الفقه اإلسالمي عامة ،
والفقه االمامي خاصة  ،الشاملة ملناحي احلياة  ،وكافة اجلوانب
الفردية واالجتماعية  ،ومن مث تشعبت فروع الفقه  ،فمنها :
1ـ ما خيتص بأبواب العبادات الراجعة لشخص املكلف
كأحكام الطهارة من اخلبث  ،واحلدث  ،والصالة  ،والصيام ،
وحنوها .
2ـ ما يشمله مع غريه من املكلفني  ،كاحلج والزكاة واخلمس
والوقف والكفارات وحنوها .
3ـ ما يرجع إىل تنظيم احلياة األسرية كالزواج والطالق
والنفقات وأحكام األوالد واإلرث والوصايا وحنوها مما اصطلح
عليه حديثا بقانون األحوال الشخصية .
4ـ ما يرجع إىل تنظيم املجتمع اإلسالمي كاألمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،وأغلب ما حيرره الفقهاء يف أبواب املعامالت

كالبيع وخياراته واإلجارة والشركة واملضاربة واملزارعة
واملساقاة والقرض والضمان واحلوالة والصيد والذباحة إىل غري
ذلك من األبواب وأحكامهاوهو يقرب مما يسميه فقهاء القوانني
الوضعية بالقانون املدين .

ومن يقارن بني آراء فقهاء األمة اإلسالمية وفقهاء القوانني
املدنية الوضعية  -خصوصا الغربية منها اليت تعترب قمة الفكر
القانوين الوضعي احلديث يعرف فضل فقهائنا  ، وسبقهم
مبئات السنني ألحدث النظريات الغربية يف العالقات العامة
واخلاصة  ،مستضيئني يف ذلك بتعاليم اإلسالم  :دين البشرية
اخلالد  ،الذي جاء به سيد البشرية ومنقذها من الضالل الرسول
األعظم  قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان  .وال
يتسع املجال الستعراض بعض األحكام اإلسالمية مقارنة بالفقه
الغريب  .وقد تصدى لقسم من ذلك بعض أساتذة جامعات
احلقوق يف عدد من البالد اإلسالمية كاألستاذ عبد الرزاق
السنهوري) (1من مصر واألستاذ عبد املجيد احلكيم من العراق
وغريمها من غريمها .
 . 5ما يرجع إىل إقامة احلدود وقطع دابر العدوان كعقاب
اجلناة على الدماء واألعراض واألموال واحلقوق العامة واخلاصة
بالقصاص أو التعزير أو بالدية أو بالضمان أو حنو ذلك  ،وهو
املصطلح عليه حديثا بالقانون اجلنائي .
 . 6ما يرجع إىل عالقة املجتمعات اإلسالمية بغريها ،
وهي املسماة بالسياسات كأحكام احلرب والسالم والصلح
وحنوها وهي املصطلح عليها حديثا بالعالقات واملواثيق
الدولية إىل غري ذلك من األبواب واألحكام الفقهية اليت
يشهد أعداء اإلسالم واملسلمني فضال عن األولياء مبدى
اجلهود اجلبارة اليت بذهلا فقهاء اإلسالم عموما وفقهاء الشيعة
اإلمامية خصوصا  ،مما يعد غرة يف جبني الفكر اإلسالمي ،
بل اإلنساين أمجع .
Ì Ì Ì

((( هو الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رجل قانون مصري اهم واشتهر
فقهاء القانون وعلمائه العرب ويعد االب التاريخي للعديد من التشريعات
القانونية العربية  .ولد عام (1895م). 
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