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  :مقدمة املركز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
  

  قـدم لقرائـه   ) ابـن إدريـس احللـي للدراسـات الفقهيـة         (مركز  يسرأن ي
تتنـــــاول بالدراســـــة  الـــــيت  )فقهيـــــةدراســـــات ( مـــــن سلـــــسلة  اخلـــــامساإلصـــــدار 

  .هني واملشتغلني بالفقهوالبحث ما يهم املتفقِّ

لبحـــث ومتابعـــة صـــفحة مـــشرقة مـــن صـــفحات        هـــذه الدراســـة تـــصدىوت
 وأحـــد ، مــا يتــصل بأحــد رواد البحــث الفقهــي     التــاريخ الفقهــي، وبالتحديــد   

  .برز اددين فيه، وهو الشيخ ابن إدريس احلليأ

 يف –لباحــــــث اإليــــــراين األســــــتاذ علــــــي مهّــــــت بنــــــاري قــــــد تــــــصدى    اوكــــــان 
ابـــة حبـــث مفـــصل حـــول منـــهج ابـــن إدريـــس احللـــي ودوره     لكت -وقـــت ســـابق  

 رائـد  –ابـن إدريـس احللـي    (، عنوانـه  يف إثراء احلركة الفقهية وجتديدها  
  .)مدرسة النقد يف الفقه اإلسالمي

 الـــذي بـــني يـــدي   –وقـــد تفـــضل األســـتاذ بنـــاري وأســـهم يف كتابـــه الثـــاين      
ــ.  حـــــــــــــول هـــــــــــــذه الشخـــــــــــــصية العلميـــــــــــــة الكـــــــــــــبرية  –القـــــــــــــارئ الكـــــــــــــرمي  ن أراد ومـــــــــــ

التفـــصيل أكثـــر فلريجـــع إىل كتابـــه األول، علـــى أمـــل أن يكـــون موضـــع رضـــا   
  .العلماء والباحثني

  
  
  
  
  
  

  مركز ابن إدريس احللي
  للدراسات الفقهية                            



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
òß†ÔßÑÛû½a@@ @

@ @
واحـــد مـــن أبـــرز الفقهـــاء املـــسلمني    ، )هــــ٥٩٨(حممـــد ابـــن إدريـــس احللّـــي   

وهـــو أحـــد أكثـــر   ، ورمـــز مـــن رمـــوز التطـــور والـــصريورة االجتهاديـــة     ، الـــشيعة
، النجـــــوم ســـــطوعاً يف مســـــاء العلـــــم والفقاهـــــة يف القـــــرن الـــــسادس اهلجـــــري     

  احللّـــة الـــيت ربتـــه، تلـــك املدينـــة التارخييـــة   وأكثـــر الفقهـــاء شـــهرةً يف مدينـــة  
  .املنتجة للعلماء

والثبـات والرسـوخ   ،  الـشجاعة العلميـة  أبرز مسات شخصية ابـن إدريـس   
  .والفكر احلِرك اجلديد، العقائدي

      عــاش ابــن إدريــس يف عــصر ال يرتــاح جلديــد الكــالم وال للــتفكري احلــر
فقـــــــد  ، بـــــــدع املذمومـــــــة بـــــــل يـــــــرى التجديـــــــد واإلبـــــــداع بدعـــــــةً مـــــــن ال     ، احلـــــــديث

وســـــــيطرت عليـــــــه حالـــــــة مـــــــن الركـــــــود    ، ضـــــــمر يف عـــــــصره اإلبـــــــداع يف الفقـــــــه  
وقـــــــــد كانـــــــــت التـــــــــأثريات امللفتـــــــــة الـــــــــيت تركتـــــــــها شخـــــــــصية    ، العـــــــــام واملراوحـــــــــة 

علــى الفقهـاء مــن بعــده عــامالً هامــاً مــن   ) هـــ٤٦٠(ونتاجـات الــشيخ الطوســي  
مـــــــــــود عوامـــــــــــل دخـــــــــــول الفقـــــــــــه الـــــــــــشيعي نفقـــــــــــاً مـــــــــــن الركـــــــــــود واملراوحـــــــــــة واخل    

 مـــــن نفــــسه ملمارســــة نقـــــد   فلــــم يبــــِد أي فقيـــــهٍ مــــن الفقهــــاء جــــرأةً     ، واخلمــــول 
بــل حكمــت الفقهــاء نزعــة النقــل والتــرويج      ،  ملدرســة الطوســي  شــامل وبنــاء 

  .ألفكار هذه املدرسة
ماسـة   كـان اتمـع العلمـي والفقهـي آنـذاك يف حاجـةٍ        ويف مناخ كهـذا   

لكـــي يعيــــد  ، ة نزعـــة حترريـــ  يذ، لظهـــور فقيـــه جتديـــدي متــــضلّع   



 ٨  ..  المؤلفمقدمة      

وبـــــث روحٍ نـــــضرة ،  بعـــــث الفقـــــه الــــشيعي مـــــن جديـــــد – بتــــضحيته وإيثـــــاره  –
فحمـــــل ، وقـــــد وعـــــى ابـــــن إدريـــــس احللّـــــي هـــــذا الواقـــــع اخلطـــــري  ، جديـــــدة فيـــــه

فــورد ســاحة امليــدان   ، علــى عاتقــه مــسؤولية هــذه املهمــة الــشاقة واخلطــرية     
 ليخـــــــــوض صـــــــــراعاً، وجـــــــــرأةٍ نـــــــــادرة، وشـــــــــجاعةٍ قـــــــــلّ نظريهـــــــــا، بنبـــــــــوغٍ فكـــــــــري

ومـــــع نزعــــــة التقليـــــد واالتبـــــاع الـــــيت امتـــــاز ــــــا      ، مريـــــراً مـــــع اخلمـــــود الفكـــــري    
  ...ذلك العصر

 ،وقـــد وقــــف ابــــن إدريــــس وقــــوف األبطــــال ممارســــاً تــــضحيةً قــــلّ نظريهــــا  
شـــــــــاقّاً ، حـــــــــامالً خـــــــــشبةَ صـــــــــليبه ، ومـــــــــتحمالً انتقـــــــــادات املتحجـــــــــرين الالذعـــــــــة 

كــــار الــــشيخ  فــــشرع حبملــــةٍ نقديــــة واســــعة النطــــاق طالــــت جممــــل أف     ، طريقــــه
، ففـــــتح بـــــذلك مرحلـــــةً جديـــــدةً مـــــن تـــــاريخ تطـــــور الفقـــــه الـــــشيعي      ، الطوســـــي

  . خدمةً عظيمة هلذا الفقه– مبا فعل –وقدم 
لكــن اللهجــة الــصرحية والنــربة احلــادة الــيت كــان ميارســها ابــن إدريــس           

ومواقفـــــــــه الـــــــــيت كـــــــــان يتخـــــــــذها مـــــــــن      ، يف نقـــــــــده آلراء الطوســـــــــي   -أحيانـــــــــاً  -
تـسببت يف  ، ىت اآلراء الفقهية للفقهاء املعاصـرين لـه      املناهج واآلليات وح  

، اخـــــتالف واضـــــح يف رؤيـــــة الفقهـــــاء والعلمـــــاء الـــــذين أتـــــوا بعـــــده لـــــه ولفكـــــره       
حبيـــث أبـــدى مجلـــة مـــن العلمـــاء واملتـــرمجني آراء حـــادة ذات نزعـــة إفراطيـــة    

  .يف حقّه
فقـــــد ، وقـــــد كانـــــت البـــــن إدريـــــس إبـــــداعات يف الفقـــــه واملنـــــاهج الفقهيـــــة  

منـــــــاذج عديـــــــدة لتوظيـــــــف  ) الـــــــسرائر(فعـــــــرض يف كتابـــــــة  ، هـــــــاً أدبيـــــــاً قـــــــدم فق
حبيـــــــــث جعـــــــــل دور األدب فيـــــــــه بـــــــــارزاً    ، العلـــــــــوم اللغويـــــــــة واألدبيـــــــــة يف الفقـــــــــه   

كمـــــــــا وضـــــــــع احللّـــــــــي منـــــــــاهج أصـــــــــولية وقواعـــــــــد اجتهاديـــــــــة يف الفقـــــــــه       ، جليـــــــــاً
 لتطبيقـــات مـــشهداً رائعــاً ) الـــسرائر(ليقــدم يف خمتلـــف مواضــع   ، اإلســالمي 
، ورغــــــــــم إنكــــــــــاره حجيــــــــــة خــــــــــرب الواحــــــــــد   ، صــــــــــويل يف علــــــــــم الفقــــــــــه  الــــــــــدرس األ



       .. ثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ودوره في إ ٩ 

إال أنــــــه جنــــــح يف ممارســــــة  ... وحرمــــــان نفــــــسه مــــــن كــــــم كــــــبري مــــــن الروايــــــات  
معوضـــاً الـــنقص الـــذي حلقـــه باســـتخدامات     ، اجتـــهاد ال حيتـــاج إىل األخبـــار  

وتوظيفـــــــاتٍ بالغـــــــة الكثـــــــرة    ، ومـــــــا تقتـــــــضيه أصـــــــول املـــــــذهب   ، واســـــــعة للعقـــــــل 
  .لآليات القرآنية

وجتعلـــــه يف  ،  كانـــــت هنـــــاك عالقـــــة تـــــربط ابـــــن إدريـــــس مبعاصـــــريه      وقـــــد
 يف – عـــرب عالقاتـــه هـــذه   –وقـــد جنـــح  ، وضـــع تبـــاديل لألفكـــار واآلراء معهـــم  

كمــــا اســــتطاع نقــــل   ، فهــــم أفكــــار معاصــــريه ومــــستجدات الفقــــه احمليطــــة بــــه     
 وبينــه والــذي تقــع فيمــا بينــه، أفكــاره ورؤاه إىل احملــيط العلمــي املعاصــر لــه

  .حمايثة واتصال
 وأدوار قـــدمها أو وإبـــداعات،  لــه مـــن خـــصوصيات حمــدودة  إنّ مــا أشـــرنا 

لكــــن رصــــد ، مارســـها ابــــن إدريـــس إنمــــا أتـــى علــــى ســـبيل اخلالصــــة واإلجيـــاز     
ذلـــــك كلّـــــه ميكنـــــه أن يقـــــدم هـــــذه الشخـــــصية الكـــــبرية أمنوذجـــــاً يبعـــــث علـــــى         

ي مــــدى الــــضرورة  كمــــا جيلــــ ، االطمئنــــان للكيــــان الفقهــــي والعلمــــي املعاصــــر    
وتـدفعنا ملمارسـة املزيـد    ، اليت تبعث على إبراز هذه الشخـصيات الفقهيـة     
  .من التفكري يف أوضاع الفقه اإلسالمي املعاصر

وأخــــــذ يلعــــــب دوراً هامــــــاً  ،  غــــــدا الفقــــــه الــــــشيعي يف وضــــــع جديــــــد  واليــــــوم
كمـــا أصـــبحت رســـالته أكثـــر    ، يفـــوق حجـــم الـــدور الـــذي كـــان يلعبـــه مـــن قبـــل      

 وقيــــام الدولــــة الدينيــــة علــــى   ، الثــــورة اإلســــالمية يف إيــــران عظمــــةً علــــى إثــــر 
  .أساس والية الفقيه

لكـــــن ، إننــــا نـــــدعي اليـــــوم بــــأن الفقـــــه يـــــستجيب حلاجــــات الدولـــــة الدينيـــــة    
هـــــل صـــــحيح أنّ هـــــذا الفقـــــه قـــــد ســـــار يف صـــــريورة وحتـــــول جـــــذري مترافـــــق       
وحاجــــــات الدولــــــة هــــــذه؟ هــــــل أنّ مراكزنــــــا الفقهيــــــة تعمــــــل اليــــــوم يف نطــــــاق     

ات الدولـــــــة املبنيـــــــة علـــــــى الفقـــــــه؟ أمل حيـــــــن الوقـــــــت بعـــــــد لكـــــــي حيـــــــدث          حاجـــــــ
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حتـــــــول جـــــــاد يف املنحـــــــى الفقهـــــــي للفقهـــــــاء مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــع رســـــــالة الفقـــــــه     
  اجلديدة؟
 تبـــدو واضـــحةً تلـــك احلاجـــة األكيـــدة يف املنـــاخ الفقهـــي لنمـــاذج مـــن  هنـــا

ي لكــي تحــِدث حتــوالً جــذرياً يف الفقــه اإلســالم      ، طــراز ابــن إدريــس احللّــي   
لتجعـــــل الفقـــــه مبـــــستوى حاجـــــات العـــــصر     ، بـــــشهامتها وجرأـــــا وتـــــضحيتها  

 علــــــــــــــى مواجهــــــــــــــة ســــــــــــــيول النقــــــــــــــد  – دون خــــــــــــــوف أو وجــــــــــــــل –وقــــــــــــــادراً ، فعــــــــــــــالً
  .واملالحظات

 – متامـاً كمـا فعـل ابـن إدريـس      –ما أمجل أن يقوم فقهاؤنـا املعاصـرون     
لتكـــــوين خاليـــــا علميـــــة   ، مبـــــد جـــــسور العالقـــــة العلميـــــة مـــــع بعـــــضهم الـــــبعض     

فيــضاعفوا  ، فيطّلعــوا بــذلك علــى جديــد أفكــار بعــضهم الــبعض      ، ركةمــشت
وحيدوا ذا التقارب الفقهي والفتـوائي مـن مـشكالت    ، الفقه غىن وثراءً  

  .املقلّدين
والــــــدور ، واألفكــــــار الراقيــــــة، ورغــــــم كــــــل تلــــــك اخلــــــصوصيات الشخــــــصية 

إال أننـــا ال جنـــد حـــىت  ، املهـــم الـــذي اضـــطلع بـــه ابـــن إدريـــس يف تـــاريخ الفقـــه  
اليـــــــــــوم دراســــــــــــةً مــــــــــــستقلّةً مــــــــــــستوعبةً حلياتــــــــــــه وأفكــــــــــــاره تعاجلهــــــــــــا بــــــــــــتفحص   

ومل نعثر على مصنف يسلّط الـضوء علـى زوايـا حياتـه وأعمـاق       ، وتفصيل
، أفكـــــاره وإبداعاتـــــه مبـــــستوى املوضــــــوعية والقـــــراءة املتوازنـــــة ســـــلباً وإجيابــــــاً      

ضـع  وهـذا الو ، لكي يقدم خدمةً كربى للباحثني واملهتمني وأصـحاب القلـم      
  .هو بالضبط ما دعا للتصدي للتعريف بابن إدريس وحياته وأفكاره

وهـــذا الكتـــاب الـــذي جتدونـــه بـــني أيـــديكم حيـــاول رصـــد أهـــداف متعـــددة    
  :أمهّها
وكيـــف جنـــح يف  ،  دراســـة دور ابـــن إدريـــس يف تطـــور الفقـــه الـــشيعي    -١

  .لعب هذا الدور احلساس



       .. ثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ودوره في إ ١١ 

ض صـــــــــــــورة وعـــــــــــــر، وشخـــــــــــــصيته املمتـــــــــــــازة،  التعريـــــــــــــف بـــــــــــــابن إدريـــــــــــــس -٢
  .وبيان خدماته العلمية والثقافية، حقيقية وواقعية عنه

،  ســــــــــرد النظريـــــــــــات واآلراء الفقهيــــــــــة وغـــــــــــري الفقهيــــــــــة البـــــــــــن إدريـــــــــــس   -٣
، كما وممارسة حتليل معمـق ألصـوله الفقهيـة      ، واستعراض نتاجه العلمي  

  .ومناهجه االجتهادية
ق  عـــرض املـــشهد الثقـــايف واالجتمـــاعي لعـــصر ابـــن إدريـــس يف ســـيا        -٤

وكـــــــذلك دراســـــــة األرضـــــــيات الـــــــيت ســـــــامهت يف منـــــــو ابـــــــن   ... دراســـــــة حياتـــــــه
  .إدريس علمياً وتربوياً

  
  إيران/ علي مهّت بناري
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  :اسمه ونسبه
وهــــــو حممــــــد بــــــن منــــــصور بــــــن أمحــــــد بــــــن إدريــــــس أبــــــو عبــــــد اهللا العجلــــــي       

  .احللّي
 للــــشيخ الطوســــي )مــــصباح املتهجــــد( كتــــاب  نــــسخةفقــــد جــــاء يف ايــــة

وكـــان مـــن النـــسخ خبـــط الـــشيخ العـــامل    >: استنـــسخها ابـــن إدريـــس بيـــده  الـــيت 
العجلــــي صــــاحب كتــــاب الــــسرائر، وكــــان خبطــــه  الفاضــــل حممــــد بــــن إدريــــس 

 إدريـس   بـن يف آخرها، فرغ من نقلـه وكتابتـه حممـد بـن منـصور بـن أمحـد           
  .)١(<بن القاسم بن عيسى العجلي احللي حامداً هللابن احلسني 

وهـــــو ينتـــــسب إىل مدينـــــة احللـــــة يف بـــــالد العـــــراق، وعنـــــدما يطلـــــق لقـــــب    
قـق والعالمـة، وال يقيـد    احللي يف كلمـات الفقهـاء املتـأخرين إىل زمـن احمل         

  .)٢( فإن هذا العنوان يراد به ابن إدريس،بقيد
هــــي مــــسقط رأس ابــــن إدريــــس، إال أنــــه وقــــع      ) احللّــــة (الشــــك أن مدينــــة  

  : اختالف يف حتديد تاريخ والدته، فقد قيل
املعــــــــارف  (هـــــــــ، كمــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه صــــــــاحب كتــــــــاب       ٥٤٤ إنــــــــه ولــــــــد عــــــــام   -١

  .)٣()واملعاريف
                                                            

  .٧٩٠الطوسي، مصباح املتهجد، ص) ١(
  .٢٨٩، ص٦اري، روضات اجلنات، جاخلونس) ٢(
  .٤٧٨، ص٨مصطفى احلسيين الدشيت، ج) ٣(
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  .)٢()الذريعة(، و)١()تأسيس الشيعة(كما جاء يف هـ، ٥٥٨إنه ولد عام  -٢
  .هـ، وهو املشهور بني أرباب التراجم٥٤٣ إنه ولد عام -٣

ويبدو أن أصـح األقـوال هـو الثالـث، إذ لـيس هنـاك مـصدر قـدمي يـدعم               
القــــــول األول، إضــــــافة إىل أنــــــه ال خيتلــــــف عــــــن القــــــول املــــــشهور إال يف ســــــنة   

 ذلـــــــــــك أن الـــــــــــشيخ آغـــــــــــا بـــــــــــزرك  واحـــــــــــدة، وهكـــــــــــذا احلـــــــــــال يف القـــــــــــول الثـــــــــــاين، 
الطهـــــــراين نفـــــــسه نـــــــص يف رســـــــالته حـــــــول حيـــــــاة الـــــــشيخ الطوســـــــي علـــــــى أن     

هـــــ، وكــــذلك الــــسيد حــــسن الــــصدر نــــص      ٥٤٣والدة ابــــن إدريــــس كانــــت عــــام    
هــــــ، عـــــن مخـــــسة ومخـــــسني   ٥٩٨هـــــو اآلخـــــر علـــــى أن ابـــــن إدريـــــس مـــــات عـــــام    
هــــــــ، وأن مـــــــا جـــــــاء يف هـــــــذه   ٥٤٣عامـــــــاً، وهـــــــذا معنـــــــاه أن والدتـــــــه كانـــــــت عـــــــام    

  .كتب إما من سهو القلم، أو من األخطاء املطبعيةال
وقد نقـل العالمـة الـسي عـن حممـد اجلبعـي جـد الـشيخ البـهائي عـن            

، )٣(هـــــــــ ٥٥٨بلغــــــــت احللــــــــم ســــــــنة    : خــــــــط الــــــــشهيد األول أن ابــــــــن إدريــــــــس قــــــــال    
وحيــــث يتعــــارف البلــــوغ يف ســــن اخلامــــسة عــــشرة فهــــذا يعــــين أن والدة ابــــن    

  .هـ٥٤٣إدريس كانت 
  :سوفاة ابن إدري

  :وقد اختلفت اآلراء يف تاريخ وفاة ابن إدريس، كالتايل
 حكــــي عـــــن العالمــــة الـــــسي أنـــــه عثــــر علـــــى صــــحيفة تـــــدل القـــــرائن      -١

اجللّيــة علــى أــا خبــط ابــن إدريــس، وقــد كتــب يف آخرهــا أن ابــن إدريــس           
  .)٤(٧٥٠فرغ منها يف شهر رجب من عام 

                                                            
 .٣٠٥الصدر، ص) ١(
  .٣٣٠، ١٧٥، ص٢آغا بزرك الطهراين، ج) ٢(
 .١٩، ص١٠٤، و ج٢٧٩، ص١٠٢حبار األنوار، ج) ٣(
 .٧٧، ص٢، وعبد اهللا املامقاين، تنقيح املقال، ج٣٤١، ص٢عبد النيب الكاظمي، تكملة الرجال، ج) ٤(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٥ 

يف هــــــــذِه  مث إنــــــــه ممــــــــا اشــــــــتهر   >: )منتــــــــهى املقــــــــال ( ينقــــــــل صــــــــاحب  -٢
  .)١(<اباً مل يبلغ مخساً وعشرين سنةتويف ش) قدس سره(األزمنة أنه 

هـ فإن وفاتـه  ٥٤٣وطبقاً هلذا الكالم فإذا كانت والدة ابن إدريس عام   
  .هـ٥٦٨جيب أن تكون عام 

 ينقـــــــل الـــــــشيخ الـــــــسي بواســـــــطة جـــــــد الـــــــشيخ البـــــــهائي عـــــــن الـــــــشهيد   -٣
  .)٢(هـ٥٧٨ وأنه تويف عام هـ،٥٥٧األول أن ابن إدريس بلغ احلُلم عام 

ووفقاً لذلك يفترض أن يكون ابن إدريس قـد فـارق الـدنيا عـن مخـسة             
  .وثالثني عاماً

 )تـــاريخ اإلســـالم (يف كتابـــه ) هــــ٧٤٨( يـــسجل مشـــس الـــدين الـــذهيب   -٤
، ويتابعـــــــه يف ذلـــــــك ابـــــــن حجــــــــر    )٣(هــــــــ ٥٩٧أنّ وفـــــــاة ابـــــــن إدريـــــــس كانـــــــت عــــــــام     

لـسنة، كمـا يأخـذ ـذا القـول مـن       ، أحد علمـاء أهـل ا     )٤()هـ٨٥٢(العسقالين  
  .)٦(، والعالمة ألفت)٥(علماء الشيعة كلّ من السيد إعجاز حسني

وإذا أخــــذنا ــــذا القــــول تعــــين أن يكــــون عمــــر ابــــن إدريــــس حــــني وفاتــــه    
  .  عاما٥٤ً

 يف رســــــــالته حــــــــول وفيــــــــات – فيمــــــــا حكــــــــي عنــــــــه – ويــــــــذكر الكفعمــــــــي -٥
تــوفّي والــدي  >: ابــن إدريــس أنــه  أحــد أوالد )صــاحل(العلمــاء، نقــالً عــن خــطّ   

حممــد بــن إدريــس رمحــه اهللا يــوم اجلمعــة وقــت الظهــر، ثــامن عــشر شــوال     
                                                            

 .٣٤٧، ص٥حممد بن إمساعيل املازندراين، منتهى املقال، ج) ١(
 .١٩، ص١٠٤، و ج٢٧٩، ص١٠٢حممد باقر السي، حبار األنوار، ج) ٢(
 ).اهلامش (١٢٧، ص٣ابن الفوطي الشيباين، معجم األلقاب، ج) ٣(
 .٦٥، ص٥ابن حجر العسقالين، لسان امليزان، ج) ٤(
 .٣٠٨ألستار، ص واحسني بن حممد قلي، كشف احلجب) ٥(
 .٢٧٩حممد باقر ألفت، نفحات الروضات، ص) ٦(



 ١٦  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  .)١ (<هـ٥٩٨سنة 

  . عاما٥٥ًوهو ما يعين أن ابن إدريس توفّي عن 

  :وقفة ومحاكمة
يعــــــــــــين القــــــــــــول األول أنّ ابــــــــــــن إدريــــــــــــس كــــــــــــان يعــــــــــــيش يف القــــــــــــرن الثــــــــــــامن    

، )هــ ٧٢٦(ريـس عـن العالمـة احللّـي     اهلجري، مما يستلزم أن يتأخر ابـن إد      
واحلــــال أنــــه ال شــــك يف أنّ العالمــــة احللّــــي كــــان متــــأخراً عــــن ابــــن إدريــــس،      
بـــل عـــن ابـــن منـــا احللّـــي تلميـــذُ تلميـــِذ ابـــن إدريـــس نفـــسه، أمـــا القـــول الثـــاين     
والثالــــــث، فهمــــــا بعيــــــدان عــــــن الواقــــــع، ذلــــــك أن األخــــــذ بــــــافتراض والدة ابــــــن    

 العديـــــد مـــــن الـــــشواهد الـــــيت تنقـــــذ هـــــذين      هــــــ جيعلنـــــا أمـــــام  ٥٤٣إدريـــــس عـــــام  
 أنّ ابــــن )الــــسرائر(القــــولني وتردمهــــا، ويتــــضح مــــن مواضــــع عــــدة مــــن كتــــاب     

هـــ، منــها مــا يــذكره يف مبحــث بيــع    ٥٨٦إدريــس كــان علــى قيــد احليــاة عــام    
اخلمر، حيث يصرح بوصول سؤال إليه مـن بعـض أصـحابنا اإلمـاميني مـن       

 يف بـاب الـصلح بـأن زمانـه هـو عـام       ، ويصرح أيضاً)٢(هـ٥٨٧أهل حلب عام   
، )٤(هــــــ٥٨٨ وهـــــو عـــــام  ،، واألمـــــر نفـــــسه حيـــــصل يف مـــــسألة احلبـــــوة  )٣(هــــــ٥٨٧

  . )٥(وأيضاً يف كتاب اإلرث حيث يذكر إمتامه له يف العام نفسه

ويكتــــــــــب ابــــــــــن قمرويــــــــــه، تلميــــــــــذ ابــــــــــن إدريــــــــــس أيــــــــــضاً، يف ايــــــــــة رســــــــــالته      
 بـــــأنّ ابـــــن إدريـــــس   الـــــيت كتبـــــها يف حيـــــاة أســـــتاذه،  )خمتـــــصر يف املـــــضايقة (

                                                            
، ٣٨٦، وعبــاس القمــي، فوائــد الرضــوية، ص١٩٧عبــد الــرحيم الربــاين، املــصدر نفــسه، ص) ١(

ــاريخ احللـــــة ج    ، وحممـــــد بـــــن إمساعيـــــل املازنـــــدراين،    ٥٥، ص٢ويوســـــف كركـــــوش احللّـــــي، تـــ
  .٣٤٨، ص٥منتهى املقال، ج

 .٤٥، ص٢السرائر، ج) ٢(
 .٦٦املصدر نفسه، ص) ٣(
 .٢٥٨، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
  .املصدر نفسه) ٥(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٧ 

  .)١(هـ٥٨٨أاها يف العاشر من رجب عام 
 مــــــضافاً إىل مـــــــا احتملــــــه بعــــــضهم احتمـــــــاالً قويــــــاً مــــــن أنّ كلمـــــــة      كــــــلّ هــــــذا  

  .)٢(سبعني الواردة يف كالم الشهيد، مصحف تسعني
 فـــــــــرغم االخـــــــــتالف الطفيـــــــــف مـــــــــا بينـــــــــه وبـــــــــني القـــــــــول  أمـــــــــا القـــــــــول الرابـــــــــع

 لــــــــــزوم تقــــــــــدمي القــــــــــول اخلــــــــــامس    اخلــــــــــامس، إال أن مقارنتــــــــــهما تفــــــــــضي إىل  
عليـــــــــــه، ذلـــــــــــك أنّ القـــــــــــول اخلـــــــــــامس منقـــــــــــول عـــــــــــن ولـــــــــــد ابـــــــــــن إدريـــــــــــس نفـــــــــــسه   

 – مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى   –، كمــــــــا أنــــــــه  <وصــــــــاحب البيــــــــت أدرى مبــــــــا يف البيــــــــت   >
  . القول الذي أخذ به أكثر املؤرخني واملترمجني البن إدريس

  .)٣( عاما٥٥ًهـ عن ٥٩٨وبناًء عليه، يكون ابن إدريس قد توفّي عام 

  :مدفن ابن إدريس ومحلّ وفاته
مـــن بـــالد العـــراق، ومرقـــده اليـــوم  < احللّـــة>تـــوفّي ابـــن إدريـــس يف مدينـــة 

  .<جامعني>موجود فيها يف حملّة 
  
  
  
  

                                                            
 .١٧٥، و ١٣٤، ص٢١آغا بزرك الطهراين، الذريعة، ج) ١(
 .عبد الرحيم الرباين، املصدر نفسه، واملريزا حسني النوري، املصدر نفسه) ٢(
تني مـــن ، حتـــت اســـم ابـــن إدريـــس بيـــ   ٥٦ص< هديـــة األحبـــاب >ينقـــل الـــشيخ عبـــاس القمـــي يف    ) ٣(

، ومهــا بيتــان يــدالّنا علــى والدة ووفــاة وعمــر ابــن إدريــس معــاً،         <ةالنحبــ >الــشعر عــن صــاحب   
  :يقول

 مثّ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 عنـــــــــــــه النجيـــــــــــــب بـــــــــــــن منـــــــــــــاء احللّـــــــــــــي حكـــــــــــــى  

.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع واألصـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقن الفــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــ

 )٥٥ (=مــضى بعــد البكــاء  ) ٥٤٣(=جــاء مبــشراً  
.  

  



 ١٨  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  : العلماءفي كلماتابن إدريس 
كانــــــــت مجلــــــــةُ مــــــــن أفكــــــــار ابــــــــن إدريــــــــس وآرائــــــــه مركــــــــزاً للنقــــــــد واالنتقــــــــاد    

 ابـــن إدريـــس باملـــدح   تـــأ يـــذكر  اللـــذين مارســـهما العلمـــاء، إال أن اجلميـــع ال يف   
 والثنـــــــاء علـــــــى شخـــــــصيته البـــــــارزة، ويقـــــــرون بـــــــالعجز عـــــــن وصـــــــف  والتمجيــــــد 

  . مقامه العلمي ومرتلته الفكرية
  :علماء الشيعة ابن إدريس يف كلمات -أ
حممــــد بــــن إدريــــس العجلــــي احللّــــي، كــــان شــــيخ       >:  ابــــن داوود احللّــــي -١

  .)١(<نيفالفقهاء باحللّة، متقناً يف العلوم كثري التصا
كــان هــذا الــشيخ فقيهــاً أصــولياً حبتــاً وجمتهــداً      >:  احملــدث البحــراين -٢

 إال فكــلّ مــن كــان يف   ل مــن فــتح بــاب الطعــن علــى الــشيخ، و    صــرفاً، وهــو أو
عــــــــصر الــــــــشيخ أو مــــــــن بعــــــــده إمنــــــــا كــــــــان حيــــــــذو حــــــــذوه غالبــــــــاً إىل أن انتــــــــهت       

  .)٢(<النوبة إليه
 والعــارفني ،ء الــشيعةكــان مــن فــضالء فقهــا>:  الــسيد حمــسن األمــني-٣

  .)٣(<بأصول الشريعة
وأمــــــــــــــا حالــــــــــــــه، فجاللتــــــــــــــه بــــــــــــــني الطائفــــــــــــــة،    >:  عبــــــــــــــد الــــــــــــــنيب الكــــــــــــــاظمي  -٤

  .)٤(<وتسليمهم لفضله وحتقيقه ومهارته يف الفقه أشهر من أن يذكر
  : ابن إدريس يف كلمات علماء أهل السنة-ب
فخــــــــــر الــــــــــدين أبــــــــــو عبــــــــــد اهللا حممــــــــــد بــــــــــن  >:  ابــــــــــن الفــــــــــوطي الــــــــــشيباين-١
س العجلّـــــــــــــــــي احللّـــــــــــــــــي، مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــضالء الـــــــــــــــــشيعة، والعـــــــــــــــــارفني بأصـــــــــــــــــول    إدريـــــــــــــــــ

                                                            
  .٤٩٨ابن داوود احللّي، الرجال، ص) ١(
  .٢٧٦سف البحراين، لؤلؤة البحرين، صيو) ٢(
  .١٢٠، ص٩حمسن األمني، أعيان الشيعة، ج) ٣(
  .٣٤٢، ص٢عبد النيب الكاظمي، تكملة الرجال، ج) ٤(



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ١٩ 

  .)١(<الشريعة
حممــــد بــــن إدريــــس، فقيــــه الــــشيعة، وعــــامل  >:  مشــــس الــــدين الــــذهيب-٢

  .)٢(<الرافضة، يف عصره، مل يكن له نظري يف الفقه
حممــــد بــــن إدريــــس بــــن أمحــــد بــــن إدريــــس     >:  صــــالح الــــدين الــــصفدي -٣

 وعـــــامل الرافـــــضة يف  قيـــــه الـــــشيعة، الـــــشيخ أبـــــو عبـــــد اهللا العجلـــــي احللّـــــي، ف    
ولـــه تالمـــذه وأصـــحاب، ومل يكـــن  ... عـــصره، كـــان عـــدمي الـــنظري يف الفقـــه 

يف وقتــــــــــــه مثلــــــــــــه، ومدحــــــــــــه بعــــــــــــض الــــــــــــشعراء بقــــــــــــصيدة فــــــــــــضله فيهــــــــــــا علــــــــــــى      
  .)٣(<الشافعي، توفّي سنة سبع وتسعني ومخسمائة

حممــــد بــــن إدريــــس العجلــــي احللّــــي، فقيــــه     >:  ابــــن حجــــر العــــسقالين  -٤
هم، لــــــــه تــــــــصانيف يف فقــــــــه اإلماميــــــــة، ومل يكــــــــن للــــــــشيعة يف     الــــــــشيعة وعــــــــامل 

  .)٤(<وقته مثله، مات سنة سبع وتسعني ومخسمائة
  :عصر ابن إدريس ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً

 وغـــــاب  ،القـــــرن الـــــسادس اهلجـــــري، القـــــرن الـــــذي ولـــــد فيـــــه ابـــــن إدريـــــس        
قـايف  فيه عن الدنيا، القرن الذي اشتمل أحـداثاً خمتلفـةً علـى الـصعيد الث         

واالجتمـــــــاعي والـــــــسياسي، كـــــــان مـــــــن بينـــــــها احلـــــــروب الـــــــصليبية بـــــــني العـــــــامل    
  .اإلسالمي والغرب املسيحي

 وشــــيوع التيــــارات الــــصوفية ،وكــــان تنــــامي التــــصوف اإلســــالمي وتكاملــــه 
 وتـــــــــــــسليط الــــــــــــضوء أكثـــــــــــــر فــــــــــــأكثر ناحيـــــــــــــة   ، وتأســـــــــــــيس اخلانقــــــــــــات ،الواســــــــــــعة 

  .)٥(يف ذلك العصرمن أبرز املعامل الثقافية ... جمالس الوعظ والتذكري
                                                            

  .١٢٦، ص٣ابن الفوطي الشيباين، معجم األلقاب، ج) ١(
 .٣١٤مشس الدين الذهيب، تاريخ اإلسالم، ص) ٢(
 .١٨٣، ص٢جبك الصفدي، الوايف بالوفيات، يخليل بن أ) ٣(
 .٧٥، ص٥ابن حجر العسقالين، لسان امليزان، ج) ٤(
  .٢٣ - ٢٢املصدر نفسه، ص: راجع) ٥(



 ٢٠  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

 الـــــسجاالت املذهبيـــــة واجلـــــداالت الِفرقيـــــة كانـــــت هـــــي األخـــــرى       كمـــــا أن
مــــــن املعــــــامل املميــــــزة للقــــــرن الــــــسادس اهلجــــــري، وهــــــو معلَــــــم تــــــرك آثــــــاره يف      
أفكـــــــــــار ابـــــــــــن إدريـــــــــــس وســـــــــــلوكّياته، ففـــــــــــي هـــــــــــذا العـــــــــــصر شـــــــــــاعت اخلالفـــــــــــات    
العميقـــــــة بـــــــني الـــــــشيعة والـــــــسنة واألشـــــــعرية واملعتزلـــــــة، وراجـــــــت الـــــــصراعات   

ذاهب األربعــــــة، ســــــيما الــــــشافعية واحلنفيــــــة وأنــــــصارمها،   الداخليــــــة بــــــني املــــــ 
ومشلـــت هـــذه اخلالفـــات والـــصراعات أرجـــاء العـــامل اإلســـالمي، ســـيما منـــها    

  .خراسان وأصفهان وبغداد
    اً جتــــــــاوز جمــــــــردلقــــــــد بلغــــــــت املنافــــــــسات املذهبيــــــــة يف ذلــــــــك العــــــــصر حــــــــد

 ــــة بــــني الفقهــــاء ورؤســــاء املــــذاهب، فــــاجنرور ظهــــ إىلذلــــك  احلــــوارات العلمي
  ى األمـــــــــــر ليبلـــــــــــغ حـــــــــــدأحـــــــــــزاب ومجاعـــــــــــات يف أوســـــــــــاط املـــــــــــسلمني، بـــــــــــل تعـــــــــــد

ب املـــــؤرخني املـــــشاحنات واالشـــــتبكات باأليـــــدي وغريهـــــا، إىل أن خـــــص أغلـــــ  
 قــــــسماً كــــــبرياً مــــــن مــــــدونام لرصــــــد هــــــذه احلــــــوادث     هلــــــذه احلقبــــــة الزمنيــــــة 

  .)١(التارخيية الصاخبة
مي أحـــــد  مـــــن العـــــامل اإلســـــال وقـــــد كانـــــت ســـــيطرة الـــــسالجقة علـــــى قـــــسم   

العوامـــل الرئيـــسية املـــؤثرة يف هـــذه الرتاعـــات املذهبيـــة، الســـيما الـــسياسات    
  .الثقافية اليت انتهجها بعض حكّامهم ووزرائهم

ام  مـــــــن عـــــــ – بـــــــسيطرم علـــــــى بـــــــالد خراســـــــان    –وقـــــــد حكـــــــم الـــــــسالجقة   
 واحـــــــــد قبــــــــل وفـــــــــاة ابــــــــن إدريـــــــــس، وكـــــــــان   هـــــــــ، أي لعـــــــــام ٥٩٧هـــــــــ إىل عـــــــــام  ٤٢٩

باملــــذهب الــــسني، كمــــا كــــان هلــــم نفــــوذ متزايــــد     احلكّــــام الــــسالجقة يــــدينون  
  . نيعلى اخللفاء العباسي

 -  الــوزير الــسلجوقي املقتــدر  - لقــد أشــعل اخلواجــه نظــام امللــك الطوســي     
                                                            

ابــن اجلــوزي، املنــتظم، وابــن األثــري،    : طــالع يراجــع ، وملزيــد مــن اال ١٧ - ١٦املــصدر نفــسه، ص ) ١(
  .الكامل، وابن خلكان، وفيات األعيان، وابن كثري، البداية والنهاية



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ٢١ 

نــــريان الفتنــــة واالخــــتالف بــــني املــــذاهب اإلســــالمية ســــيما الــــشيعة والــــسنة،   
عنـــــــــــدما أســـــــــــس املـــــــــــدارس النظاميـــــــــــة علـــــــــــى أســـــــــــاسٍ مـــــــــــن التعـــــــــــصب اخلـــــــــــاص    

 الــــــــــــشافعي، مبــــــــــــدياً معارضــــــــــــةً شــــــــــــديدةً للــــــــــــشيعة، ســــــــــــيما الطائفــــــــــــة     للمــــــــــــذهب
  .)١(اإلمساعيلية منهم

 – حـــصيلة عمــره املبـــارك  – ومخـــسني عامــاً  ةًلقــد قـــضى ابــن إدريـــس مخــس   
يف العــصر العباســي، فقـــد أمــضى مرحلــة الطفولـــة إىل ســن الثانيــة عـــشرة       

، وأكمـــــــــــــل مرحلـــــــــــــة املراهقـــــــــــــة )هــــــــــــــ٥٥٥ - ٥٣٠(يف عهـــــــــــــد خالفـــــــــــــة املقتفـــــــــــــي 
ايات الـــشباب حتـــى الثالثـــة والعـــشرين مـــن عمـــره يف خالفـــة املستــــضيء        وبـــد 

 – ســنة األخــرى مــن حياتــه  ٢٣ أي - ، وقــضى شــبابه وكهولتــه )هـــ٥٧٥ - ٥٦٦(
  ).هـ٦٢٢ - ٥٧٦(يف زمان خالفة الناصر 

ني يوطيلة هذه الفترة، كـان األمـراء املعينـون مـن جانـب اخللفـاء العباسـ        
ن الــــــــــــــصالح واجلــــــــــــــدارة، فقــــــــــــــد أوكــــــــــــــل   إلدارة مدينــــــــــــــة احللّــــــــــــــة علــــــــــــــى قــــــــــــــدرٍ مــــــــــــــ   
 عنــدما كــان ابــن إدريــس يف    -هـــ ٥٧١املستــضيء العباســي إمــارة احللّــة عــام    

 إىل أيب املكـــــــــــارم جمـــــــــــري الـــــــــــدين طاشـــــــــــتكني،  –أوج شـــــــــــبابه وقدرتـــــــــــه العلميـــــــــــة  
لــــيحكم املدينــــة ثالثــــة عــــشر عامــــاً، ويتحــــدث ابــــن جــــبري يف رحلتــــه عــــن هــــذا    

ؤرخ الــــــشهري ابــــــن األثــــــري بالرجــــــل    ، كمــــــا يــــــصفه املــــــ  )٢(األمــــــري بكــــــل خــــــري وثنــــــاء   
  .)٣(الصاحل صاحب السرية احلسنة، الكثري العبادة، امليال إىل التشيع

 أوكلــــت اخلالفــــة العباســــية إىل الناصــــر، ويف زمنــــه   وبعــــد املستــــضيء 
قـضى ابــن إدريـس الــشطر األعظــم مـن حياتــه العلميــة، كمـا بلغــت إمــارة      

ري آخـــــــــــر عـــــــــــرف طاشـــــــــــتكني بعـــــــــــد مـــــــــــدة مجـــــــــــال الـــــــــــدين قـــــــــــشتمر، وهـــــــــــو أمـــــــــــ 
 واتـــــسم بالـــــشجاعة والكـــــرم، واهلمـــــة العاليـــــة واحلـــــسن    ،بالـــــسرية احلـــــسنة 

                                                            
 .١٧ -١٦ كسائي، املصدر نفسه، صنور اهللا: انظر) ١(
 .٥٢، ص١يوسف كركوش احللّي، تاريخ احللّة، ج: انظر) ٢(
 .املصدر نفسه) ٣(



 ٢٢  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

  .)١(واخلري الكثري

وعليــه ميكننــا اخلــروج ــذه النتيجــة، وهــي أنّ عــصر ابــن إدريــس كــان       
 ذا منــاخ مناســب لتقــدم   -  يف إطــار منطقــة احللّــة - مــن الناحيــة الــسياسية 

ن هنــــاك موانــــع وعوائــــق جوهريــــة    العلــــم وتطــــور املعرفــــة، ال أقــــلّ أنــــه مل تكــــ    
حتـــــــول دون ذلـــــــك، وقـــــــد اســـــــتغل ابـــــــن إدريـــــــس هـــــــذا الوضـــــــع ليخطـــــــو بـــــــالفكر   

  .الشيعي خطوات كبرية على طريق التنمية والترويج
  :أساتذة ابن إدريس ومشايخه

 أو ،لقد استفاد ابن إدريس مـن عـدد مـن الـشيوخ الـذين حـضر عنـدهم         
  .نقل الرواية من طريقهم

  . عريب بن مسافر-١
  . عبد اهللا بن جعفر الدوريسيت-٢
  .)٢( احلسني بن رطبة السوراوي-٣
  . احلسن بن رطبة السوراوي-٤
   هبة اهللا بن رطبة السوراوي-٥
  . عماد الدين الطربي-٦
  . علي بن إبراهيم العريضي-٧
  . السيد شرف شاه األفطسي-٨
  . إلياس بن إبراهيم احلائري-٩

                                                            
  .٥٣املصدر نفسه، ص) ١(
، اســـم مكـــان أو قريـــة قريبـــة مـــن احللّـــة، أو أنـــه   )بـــاأللف املقـــصورة(الـــسوراوي نـــسبة إىل ســـورى ) ٢(

ــدا   )باملـــد(نـــسبة إىل ســـوراء   ــا بغـــداد نفـــسها   ، وهـــي حملّـــة قريبـــة مـــن بغـ . د وإىل جانبـــها، أو أـ
ــاء، ج   : راجـــــع ــاملي، أمـــــل اآلمـــــل، ج   . ٣٥٠، ص١عبـــــد اهللا أفنـــــدي، ريـــــاض العلمـــ ــر العـــ ، ٢واحلـــ
 ).اهلامش (٨٠ص



       .. ودوره في إثراء الحركة الفقهية ابن إدريس الحلي ٢٣ 

  . ابن شهر آشوب املازندراين-١٠
  .أبو املكارم بن زهرة -١١
  . راشد بن إبراهيم-١٢
  . عميد الرؤساء-١٣

  :تالمذة ابن إدريس الحلي وطالبه
  : أشهر تالمذة ابن إدريس كان

  .السيد فخار املوسوي -١
 .حممد بن منا احللّي -٢

 .السيد حميي الدين احلليب -٣

 .جعفر بن أمحد احلائري -٤

 .علي بن حيىي اخلياط أو احلناط -٥

 .طعمان أو طومان بن أمحد العاملي -٦

 .أمحد بن مسعود احللّي -٧

 .احلسن بن حيىي احللّي -٨

 .جعفر بن منا -٩

  :األعمال العلمية البن إدريس
كان ابن إدريس من العلماء البـارزين الـذين وظّفـوا بيانـام الـشفاهية،         

  .كما كان هلم عالقة كبرية بالتأليف والتصنيف
  :إدريسالنتاج الفقهي البن 

  .السرائر -١
 .مسائل ابن إدريس -٢



 ٢٤  ..ة الشيخ ابن إدريس الحلي ترجم      

 .جوابات املسائل -٣

 .خالصة االستدالل -٤

 .املناسك -٥

  :ابن إدريس والنتاج غري الفقهي
  .مستطرفات السرائر -١
  .خمتصر التبيان، ويسمى التعليقات -٢
  .حاشية الصحيفة السجادية -٣

*  *  *  
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  :مباحث عامة: أوالً
  :أمهية الكتاب -١

 أحــــد مــــصادر الفقــــه  )الــــسرائر احلــــاوي لتحريــــر الفتــــاوي  (يعــــد كتــــاب  
ف بأمهيتــه مــا بــني مؤلفــات الــشيخ الطوســي يف  الــشيعي، بــل ال يوجــد مؤلََّــ 
لّـي يف القـرن الـسابع، ومل     وتصانيف احملقّـق احل ،القرن اخلامس اهلجري 

 يف تلـــــــــــك املرحلـــــــــــة الزمنيـــــــــــة أهـــــــــــم مؤلـــــــــــف شـــــــــــيعي فقهـــــــــــي     )الـــــــــــسرائر(يكـــــــــــن 
فحــــسب، بــــل حتــــول بعــــد ذلــــك إىل واحـــــد مــــن أهــــم مــــصادر الفقــــه الـــــشيعي          
الــــيت يرجــــع إليهــــا العلمــــاء والفقهــــاء، وقليلــــون هــــم الفقهــــاء الــــذين أتــــوا بعــــد      

 أو يــــــأتوا علــــــى ،عـــــوا إليــــــه  أو يرج،)الــــــسرائر(ابـــــن إدريــــــس ومل يــــــستندوا إىل  
ذكـــره، ويكفينـــا ملعرفـــة مـــدى أمهيـــة هـــذا الكتـــاب مـــا ذكـــره العلمـــاء الـــشيعة   

يتــه هــي وغــري الــشيعة يف حقّــه مــن متجيــد ومــدح وثنــاء وتعظــيم، فــإنّ أمه   
  . ما قالوه فيهاليت ساقتهم إىل قوهلم
 إنــه كتــاب مل أزل >:  يف مقدمتــه بــالقول)الــسرائر(يــصف ابــن إدريــس  

مالحظـــاً لـــه، عاكفـــاً الفكـــر عليـــه،      - احلـــال، وتقـــادم الوقـــت  ارط  علـــى فـــ -
بـه، أو خلـالً أرتقـه    ) أضـله (منجذب الرأي والروية إليه، واداً أن أجـد مهـالً    

بعملـــــه، والوقـــــت يـــــزداد بنواديـــــه ضـــــيقاً، وال ينـــــهج يل إىل االبتـــــداء طريقـــــاً،   
فيـــه  هـــذا مـــع إعظـــامي لـــه واعتـــصامي باألســـباب املـــشاطة إليـــه، فاعتقـــادي        

أنـــه مـــن أجـــود مـــا صـــنف يف فنـــه، وأســـبقه ألبنـــاء ســـنه، وأذهبـــه يف طريــــق           
التحقيـق،  البحث والدليل، ال الرواية الضعيفة واخلـرب، فـأين حتريـت فيـه          



 ٢٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  .)١(<وتنكّبت ذلك كلّ طريق
 )الـــسرائر(ومــن كتبــه، كتــاب    >:  فيقـــول)تأســيس الــشيعة  (أمــا صــاحب   

والتأســـــيس يف التفريـــــع علـــــى   يف كـــــلّ أبـــــواب الفقـــــه، شـــــحنه مـــــن التحقيـــــق      
األصول، واستنباط املسائل الفقهية عـن أدلّتـها الـشرعية، مل يتقدمـه يف       

  .)٢(<هلذا الباب ملن تأخر عنهحتقيقاته يف ذلك أحد، بل هو الفاتح 
  : دوافع التأليف-٢

لكـــــــــلّ كاتـــــــــب ومـــــــــصنف دافـــــــــع يدفعـــــــــه للكتابـــــــــة والتـــــــــأليف، وكلّمـــــــــا كانـــــــــت      
 ن ذا  ،افــــه أمســــى وأمثــــن  وأهد،دوافعــــه أقــــوى وأشــــدكلّمــــا كــــان نتاجــــه املــــدو 

بعـض الـدوافع الـيت    وقـد ذكـر ابـن إدريـس نفـسه      . قيمة أكـرب ومكانـةٍ أرقـى      
 فكانـــت علـــى  ،)الـــسرائر( علـــى تـــدوين هـــذا الـــسفر القـــيم يف مقدمـــة     هحثّتـــ

  :الشكل التايل
تبقــــى املعرفــــة البــــشرية ويكتــــب هلــــا اخللــــود والــــدوام  :  ختليــــد العلــــم-أ

 ن، تلـــــــك املعرفـــــــة الـــــــيت    عنـــــــدما تتحـــــــوعـــــــرب  هاعابـــــــدإ  متَّل إىل نتـــــــاج كـــــــتيب مـــــــدو
 نتيجــــــــــــــة جهــــــــــــــود العلمــــــــــــــاء الكبــــــــــــــار ونــــــــــــــشاطام العقالنيــــــــــــــة  قــــــــــــــرون وأعــــــــــــــصار

واملشقات العصيبة اليت مروا ا، إـا تنتقـل إىل األجيـال الالحقـة نتاجـاً          
  .علمياً مدوناً

لـــــــدافع  ـــــــذا ا)الـــــــسرائر(لقـــــــد هـــــــب ابـــــــن إدريـــــــس احللّـــــــي لتـــــــأليف كتـــــــاب     
 )ص( حـديثاً عـن الـنيب األكـرم     )الـسرائر (املقدس، إنه ينقل لنـا يف مقدمـة          

 وتقييــــــــد العلـــــــــم بالكتابــــــــة، وضــــــــمن ذلــــــــك ينقــــــــل لنـــــــــا      ،حــــــــول أمهيــــــــة التــــــــدوين   
: كلمــــات رائعــــة عــــن علمــــاء حتــــدثوا عــــن أمهيــــة الكتــــاب وقراءتــــه، إنــــه يقــــول   

 يوجـد مـع   إنّ الكتاب يقرأ بكلّ مكان، ويظهر ما فيه على كـلّ لـسان، مث       >
                                                            

 .٤٦، ص١السرائر، ج) ١(
 .٣٠٥السيد حسن الصدر، تأسيس الشيعة، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٢٧ 

 وتباعـــد مـــا بـــني األمـــصار، وذلـــك   ،كـــلّ زمـــان علـــى تفـــاوت مـــا بـــني األعـــصار  
أمـــــــــر يـــــــــستحيل يف واضـــــــــع الكتـــــــــاب، واملنـــــــــازع باملـــــــــسألة واجلـــــــــواب، ومناقلـــــــــة    
اللـــــسان وهدايتــــــه ال جيـــــوزان جملــــــس صـــــاحبه، ومبلــــــغ صـــــوته، وقــــــد يــــــذهب     
احلكــــيم وتبقــــى كتبـــــه، ويفــــىن العاقـــــل ويبقــــى أثـــــره، وهلــــذا آثـــــر اجللّــــة مـــــن       

 وضــــع الكتــــب واالشــــتغال ــــا،  وأهــــل العــــرب والفكــــرة مــــن الــــديانني احملققــــني 
واجتـــــهاد الـــــنفس يف ختليـــــدها وتوريثهـــــا، علـــــى صـــــوم النـــــهار وقيـــــام الليـــــل،     
ولــــــوال مــــــا رمســــــت لنــــــا األوائــــــل يف كتبــــــها، وخلــــــدت مــــــن عجائــــــب حكمتــــــها،        
ودونـــت مـــن أنـــواع ســـريها حـــىت شـــاهدنا ـــا مـــا غـــاب عنـــا، وفتحنـــا ـــا كـــلّ           

، وأدركنــــــــا مــــــــا مل نكــــــــن  علينــــــــا، فجمعنــــــــا إىل قليلنــــــــا كــــــــثريهم غلق كــــــــان مــــــــست
فــــــــــــإن الكتــــــــــــاب نعــــــــــــم الــــــــــــذخر والعقــــــــــــد، ونعــــــــــــم اجللــــــــــــيس   ... ندركــــــــــــه إال ــــــــــــم

والعقــــدة، ونعــــم النــــشرة والرتهــــة، ونعــــم املــــشتغل واحلرفــــة، ونعــــم األنــــيس        
 والرحيــــــل، يف ســــــاعة الوحــــــدة، ونعــــــم العرفــــــة بــــــبالد الغربــــــة، ونعــــــم القــــــرين    

  .)١(<والرتيلونعم الوزير 
ومـــن بـــني الـــدوافع الـــيت حثّـــت   :  إنقـــاذ العلـــم مـــن الـــسبات والركـــود  -ب

 كـسر طـوق الركـود العلمـي املـسيطر يف      )السرائر(ابن إدريس على تـأليف     
  .عصره، وإخراج اتمع عامة من حالة الالمباالة إزاء العلم واملعرفة

ام لقــــد كــــان عــــصر ابــــن إدريــــس عــــصر الركــــود العلمــــي، واإلعــــراض العــــ      
عـــن معرفـــة الـــشريعة احملمديـــة وأحكامهـــا، لقـــد كـــان الكبـــار مقـــصرين أيمـــا       
تقــصري يف حفــظ أمانــة مــن تقــدمهم، ومل يبــدوا عالمــات اجلهــد والرغبــة     
يف معرفة ما كان يلزمهم معرفته، أما الشباب والـصغار فكـانوا منـشغلني         

  .عرفةيف املال والشهوات ومظاهر الدعة والراحة، خملني بالعلم وامل
إن هـــــــــذا الواقـــــــــع املؤســـــــــف هـــــــــو مـــــــــا دفـــــــــع ابـــــــــن إدريـــــــــس إىل تـــــــــدوين كتـــــــــاب    

                                                            
 .٤٢، ص١السرائر، ج) ١(



 ٢٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وروحيــــة غــــضة طريــــة يف أبنــــاء ، بغيــــة خلــــق حالــــة انبعــــاث جديــــد)الــــسرائر(
  .قافلة العلم، لينجيهم بذلك من اخلمود والركود والكسل

امتــــاز عــــصر ابــــن إدريــــس :  حماربــــة االتبــــاع وإبــــداع أفكــــار جديــــدة-ج
عــــــــــــــدم الترحيــــــــــــــب باألفكــــــــــــــار اجلديــــــــــــــدة، ال بــــــــــــــل   بــــــــــــــسمة ســــــــــــــلبية متثلــــــــــــــت يف  

 وختطّيـــــــــاً لـــــــــسرية ،حماربتـــــــــها ومواجهتـــــــــها، واعتبـــــــــار اإلبـــــــــداع هـــــــــدماً للتـــــــــراث 
الــــسلف، فــــأدى ذلــــك إىل رفــــض كــــل جديــــد إبــــداعي جبــــرم أنــــه مل يقــــل بــــه           

  .السلف املتقدمون
وقــــــــــد أدى هــــــــــذا الوضــــــــــع احلــــــــــاكم إىل شــــــــــيوع ظــــــــــاهرة التقليــــــــــد واالتبــــــــــاع         

راء الـــــسلف علـــــى الـــــدوام، ممـــــا ســـــلب مـــــن الكـــــثري مـــــن       املـــــشؤومة، واجتـــــرار آ 
العلماء جرأة إبداء آرائهـم اإلبداعيـة، بـل سـلب منـهم حتـى اإلبـداع نفـسه،           
واألهــم مــن ذلــك كلّــه، ســيطرة الــشيخ الطوســي علــى املنــاخ الفقهــي برمتــه     
مبــــا جعــــل الفقهــــاء الــــشيعة حتــــت تــــأثري مدرســــته الفكريــــة ونتاجــــه العلمــــي،    

 حركـــــــةً نقديـــــــةً واســــــــعةً آلراء   –ىل مـــــــدة زمنيــــــــة طويلـــــــة    إ–وهلـــــــذا مل نلحـــــــظ   
الطوســـــــي، ممـــــــا ســـــــد الطريـــــــق علـــــــى اآلراء اجلديـــــــدة واحلركـــــــات اإلبداعيـــــــة    

  .لتعرض يف سوق العلم والفقاهة
 ظهـــر ابـــن إدريـــس بـــسرائره عاملـــاً يف منتـــهى الـــشجاعة  ويف منـــاخ كهـــذا

ص والتـــــــضحية، فاعتمـــــــد نقـــــــد آراء الـــــــسلف فيـــــــه منـــــــهجاً، مركّـــــــزاً باخلـــــــصو    
علــى ممارســة عمليــة تعريــة نقديــة شــاملة ألفكــار الطوســي، مزينــاً ســرائره   

  .صفحة صفحة مبظاهر راقية من النقد والتحقيق اجلادين
 كــــان )الــــسرائر(ومــــن الواضــــح أنّ أهــــم دافــــع حــــرك ابــــن إدريــــس لتــــدوين       

حتطــيم هــذا الــسياج االتبــاعي املغلــق احملكــم، ونقــد آثــار وأفكــار املتقــدمني     
فــــــق حركتـــــــه النقديــــــة هـــــــذه بعــــــرض نتاجــــــه اإلبـــــــداعي مبــــــا خيـــــــدم      عليــــــه، لري 

  .تكامل الفقه الشيعي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٢٩ 

 قــد حتــضى املقدمــة الــيت تكتــب لكتــاب مــا     : كتابــة مقدمــة الــسرائر -د
بأمهيـــة فائقـــة، بـــل رمبـــا تفـــوق أمهيتـــها أمهيـــة الكتـــاب نفـــسه، متامـــاً كمـــا         

 الـــيت اشـــتهرت وامتـــازت بـــأكثر ممـــا    )مقدمـــة ابـــن خلـــدون (هـــو احلـــال مـــع  
  . نفسه أو امتاز)تاريخ ابن خلدون(تهر اش

 الــــيت ال تتجــــاوز األربعــــة عــــشر   )الــــسرائر(هكــــذا هــــو احلــــال مــــع مقدمــــة    
صـــــــفحة، وهـــــــي املقدمـــــــة الـــــــيت نـــــــص املؤلّـــــــف نفـــــــسه علـــــــى أنهـــــــا كانـــــــت أحـــــــد    

  .)١( كلّه)السرائر(دوافعه لتأليف 
وجتــــدر اإلشــــارة إىل أنّ الــــنص األديب املــــسجع الــــذي كتبــــت بــــه مقدمـــــة        

 ميثّــــــــــل يف حــــــــــد نفــــــــــسه بعــــــــــداّ أدبيــــــــــاً وجانبــــــــــاً لغويــــــــــاً مــــــــــن جوانــــــــــب   )رائرالــــــــــس(
 مــــن – أي املقدمــــة –شخــــصية ابــــن إدريــــس احللّــــي، ومــــن هنــــا ميكــــن عــــدها  

  .مجلة نتاجاته األدبية
  : تاريخ التأليف-٣

 يف – كمـــــــــا يـــــــــنص ابـــــــــن إدريـــــــــس  - )الـــــــــسرائر(انتـــــــــهى اجلـــــــــزء األول مـــــــــن  
، أمـــــــا الثالـــــــث فقـــــــد   )٢(هــــــــ٥٨٧ام مدينـــــــة احللّـــــــة يف شـــــــهر ذي القعـــــــدة مـــــــن عـــــــ    

هـــ، لكــن مــع ذلــك ال يعــرف علــى      ٥٨٩جــرى الفــراغ منــه يف صــفر مــن عــام      
وجــــــــــــــــــه الدقّــــــــــــــــــة يف أي شــــــــــــــــــهر أو ســــــــــــــــــنة شــــــــــــــــــرع ابــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــس يف تــــــــــــــــــصنيف       

  .)٣()السرائر(
                                                            

هــذه املقدمــة أيــضاً مــن    >: ، ويــصرح ابــن إدريــس يف هــذه املقدمــة بــالقول     ٥١، ص١الــسرائر، ج) ١(
مجلــــة بــــواعثي علــــى وضــــع كتــــايب هــــذا، ليكــــون قائمــــاً بنفــــسه، ومقــــدماً يف جنــــسه، ولــــيغين     

  .<أدىن طبع أن يقرأه على من فوقهالناظر فيه إذا كان له 
متّ الكتاب، وهللا املنة على بلوغ األمـل  : قال املصنف>: يكتب ابن إدريس يف اية املستطرفات     ) ٢(

، <فيه والفراغ منه، وذلك يف صفر سنة تسع ومثانني ومخسمائة، وحسبنا اهللا ونعـم الوكيـل           
 . ٦٥٣، ص٣السرائر، ج

 ،كتبــه وفــرغ منــه نــسخاً وتــصنيفاً مؤلّفــه ومنــشيه حممــد ابــن إدريــس >، ٦٥٩، ص١الــسرائر، ج) ٣(
  .<ة من سنة سبع ومثانني ومخسمائةعدوذلك حبلّة اجلامعني، تاريخ ذي الق
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إضـافةً إىل ذلــك، يـبني ابــن إدريـس يف كتــاب الـصلح مــن اجلـزء الثــاين،      
هــــ، وـــذا  ٥٨٨همـــا كـــان عـــام  ويف كتـــاب اإلرث مـــن اجلـــزء الثالـــث أن تارخي  

ـــ، وأنــــه  ٥٨٧يعلــــم أنّ ابــــن إدريــــس قــــد شــــرع يف تــــدوين اجلــــزء الثــــاين عــــام       هــ
ـــ مــــشتغالً بتــــأليف اجلــــزء الثالــــث، ويف النهايــــة، يكــــون ابــــن    ٥٨٨كــــان عــــام  هــ

إدريــــــــس قــــــــد ألــــــــف اجلــــــــزأين الثــــــــاين والثالــــــــث مــــــــا بــــــــني ذي القعــــــــدة مــــــــن عــــــــام   
  . عشر شهراًهـ، أي يف مدة ستة٥٨٩هـ وصفر من عام ٥٨٧

 أن – انطالقــــاً مــــن تقــــارب حجــــم األجــــزاء الثالثــــة للكتــــاب        –وميكــــن لنــــا   
حنـــــــــدس بـــــــــأنّ ابـــــــــن إدريـــــــــس شـــــــــرع يف اجلـــــــــزء األول مـــــــــن كتابـــــــــه هـــــــــذا خـــــــــالل   

ـــ، وعلـــى أقـــصى تقـــدير عـــام    ٥٨٧  )الـــسرائر(هــــ، وـــذا يكـــون قـــد أمتّ    ٥٨٦هـ
  .بأجزائه الثالثة يف مدة تقارب العامني

  : التصنيفالسرائر وخصائص: ثانياً
ملنـهج الكتابــة وآليـات بيــان األفكـار دور مــؤثر يف الـتعلّم والتعلــيم، فكــم     
مـــن موضـــوعات يف غايـــة األمهيـــة ومنتـــهى الروعـــة مل يـــستفد منـــها بيـــسر        
نظــــــراً لآلليــــــات اخلاطئــــــة الــــــيت اتبعــــــت يف كتابتــــــها وتدوينــــــها، ممــــــا أدى يف  

 أخـــــــــذ دوره  ايـــــــــة املطـــــــــاف إىل غيـــــــــاب الكتـــــــــاب ومؤلفـــــــــه عـــــــــن األنظـــــــــار دون      
  .الطبيعي كما كان مفترضاً
 ضــــــــعيفة ضــــــــحلة هزيلــــــــة – يف الطــــــــرف اآلخــــــــر –وكــــــــم مــــــــن موضــــــــوعات 

 وأســـــــاليب ،بـــــــدت أفكـــــــاراً هامـــــــة وصـــــــحيحة بـــــــسبب آليـــــــات عرضـــــــها املمتـــــــازة  
  . ومناهج كتابتها الصحيحة،بياا اجلذابة

 بــــــــدا لنــــــــا ابــــــــن إدريــــــــس مــــــــستفيداً أيمــــــــا اســــــــتفادة مــــــــن        ويف هــــــــذا الوســــــــط 
تجـــــــــة يف عـــــــــامل الكتابـــــــــة والتـــــــــصنيف، بـــــــــل مـــــــــن آليـــــــــات ميكـــــــــن        األســـــــــاليب املن

تــــــــــصنيفها باإلبداعيــــــــــة يف جماهلــــــــــا، وهــــــــــذا مــــــــــا ضــــــــــاعف مــــــــــن قيمــــــــــة نتاجــــــــــه        
وأمهيتـــــــــه واعتبـــــــــاره، وجعلـــــــــه يكـــــــــشف مهارتـــــــــه الفائقـــــــــة وفنـــــــــه البـــــــــديع قبـــــــــل     



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣١ 

  .حوايل تسعمائة عام
 يف هــــذا )الــــسرائر(ونعــــرض هنــــا لــــبعض مــــا يعــــد أهــــم خــــصائص كتــــاب   

  :اال
  :عناوين املهندسة للبحث وضع ال-١

إن لعــــــــرض العنــــــــاوين الــــــــيت جتمــــــــع مــــــــادة البحــــــــث، وجعــــــــل كــــــــل حمــــــــور أو    
 أثــــــر كــــــبري يف الــــــتعلّم  -فــــــصل أو بــــــاب ذا عنــــــوان خــــــاص جيمــــــع موضــــــوعاته  

صورة والفهــــــم، ذلـــــــك أنّ القـــــــارئ يـــــــستطيع بــــــذلك أن ميلـــــــك قـــــــراءة عامـــــــة بـــــــ   
تـــــها عـــــن وعـــــي  طّـــــالع عليهـــــا مبـــــا يؤهلّـــــه ملطالع كلّيـــــة للدراســـــة الـــــيت يريـــــد اال 

أويل ومـــــــــــسبق، دون أن يتـــــــــــورط يف خلـــــــــــط املوضـــــــــــوعات واألفكـــــــــــار بـــــــــــشكل    
  .فوضوي مبا جيعل الدراسة كلّها مبهمة لديه وغائمة

لقــــد اعتمـــــد ابـــــن إدريـــــس هــــذا املنـــــهج يف ســـــرائره، فوجـــــدناه كرميـــــاً يف    
وضــــــــــع العنــــــــــاوين واملوضــــــــــوعات الكلّيــــــــــة قبــــــــــل كــــــــــل بــــــــــاب فقهــــــــــي مبــــــــــا جيمــــــــــع           

  .)١(لبابمتفرقات البحث يف هذا ا
  : اخلالصات املوجزة-٢

كمــــا أن للتلخــــيص واســــتجماع املوضــــوعات دور مفيــــد أيــــضاً يف تيــــسري       
 نالحظ أنّ ابـن إدريـس   فهم وتسهيل احلفظ والضبط، من هنا    التعلّم وال 

 يـــــــــستخلص األفكـــــــــار املثـــــــــارة مـــــــــن قبـــــــــل وخيتـــــــــزل   – ويف مواضـــــــــع متعـــــــــددة –
مجلــــــة األمــــــر  >: وععــــــصارة نقاطهــــــا املــــــشار إليهــــــا باســــــتخدام مــــــداخل مــــــن نــــــ     

                                                            
ــاذ ) ١( ــا ال خيـــرج عـــن ذكـــر شـــروطها،     >: )كتـــاب الـــصالة (ج ذلـــك قولـــه يف أول  ومـــن منـ والقـــول فيهـ

وبيـــــان كيفيـــــة فعلـــــها، ومـــــا جيـــــب أو يـــــستحب فيهـــــا مـــــن ذكـــــر أو غـــــريه، والفـــــرق بـــــني فرضـــــها   
يوجـــــب ونفلــــها، وبــــني مــــا يعــــرض فيهـــــا فيفــــسدها ويوجــــب القــــضاء، وبـــــني مــــا يعــــرض فــــال           

القــــضاء، لكنــــه يوجــــب تالفيــــاً خمــــصوصاً، وبــــني مــــا ال يوجــــب ذلــــك، وبيــــان ضــــروا كــــصالة   
املنفــرد واملــؤمتّ واإلمــام، ومــا يــضاف منــها إىل أوقاــا كــصالة اجلمعــة والعيــدين، ومــا يــضاف     
منــــها إىل أســــباا كــــصالة املــــسافر واملعــــذور واخلــــسوف والكــــسوف والــــزالزل والريــــاح واآليــــات         

 .<اخلوف واالستسقاء والنذر والطواف والقضاء واجلنازة وغري ذلكواملهولة و
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تلخـــــــــيص الكـــــــــالم  > و،)٢(<مجلـــــــــة القـــــــــول وعقـــــــــد البـــــــــاب   >، و)١(<وعقـــــــــد البـــــــــاب 
  ...<مجلة األمر>، و)٤(<مجلته>، و<مجلة القول>، و)٣(<وجتميله

وغالبـاً مــا يبـدي ابــن إدريــس رأيـه الكامــل والنـهائي يف هــذه اخلالصــات      
  .)٥(والنتائج اليت يدرجها

  :املوضوعاتوفرز  تقسيم -٣
 هـــــي تقـــــسيمه املوضـــــوعات وفـــــرز  )الـــــسرائر( تـــــسجل لكتـــــاب ميـــــزة أخـــــرى

  .ال يف جمال التعليم والتعلّم، وهو منهج فع)٦(األحباث عن بعضها البعض
  : شرح كيفية تطبيق األحكام-٤

 ببيــــــان شــــــكل وآليــــــات إجنــــــاز األحكــــــام     )الــــــسرائر (اهــــــتم ابــــــن إدريــــــس يف   
كــــــذلك الــــــشرعية وتطبيقهــــــا، كمــــــا اعــــــتىن بتوضــــــيح بعــــــض املــــــصطلحات، و   

  .تعيني حدود بعض األحكام الشرعية
 – يف الوقــت عينــه   – كتــاب فقهــي اســتداليل، لكنــه    )الــسرائر (إنّ كتــاب 

كتـــــــاب معـــــــين بـــــــشرح األحكـــــــام الـــــــشرعية وتوضـــــــيحها، حبيـــــــث يبـــــــدو وكأنـــــــه        
 أو كأنــــه رســــالة عمليــــة يــــضعها املرجــــع الــــديين بيــــد مقلّديــــه    ،كتــــاب فتــــوائي

 ميلــــــك يف )الــــــسرائر(نــــــه، بــــــل إنّ كتــــــاب ملعرفــــــة األحكــــــام الالزمــــــة علــــــيهم م 
                                                            

 .٤٤٩املصدر نفسه، ص) ١(
 .٥٢١املصدر نفسه، ص) ٢(
 .٧٣املصدر نفسه، ص) ٣(
  .٤١٥، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
 .١١١، ص١املصدر نفسه، ج: طالع يراجعملزيد من اال) ٥(
ومجلتــه أنّ >: سيمٍ للحقــوق حيــث قــالمــن تقــ) كتــاب الــشهادات(ومــن منــاذج ذلــك، مــا جــاء يف ) ٦(

حـــق اهللا، وحـــق اآلدمـــي، فأمـــا حـــق اآلدمـــي، فإنـــه ينقـــسم يف بـــاب الـــشهادة         : احلقـــوق ضـــربان 
والثــــاين مــــا يثبــــت بــــشاهدين وشــــاهد  ... أحــــدها ال يثبــــت إال بــــشاهدين ذَكَــــرين: ثالثــــة أقــــسام

فأمـا حقـوق اهللا تعـاىل    .. .وامرأتني، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامـرأتني وأربـع نـسوة      
اهدين، مـــا ال يثبـــت إال بـــش: مـــا ال يثبــت إال بأربعـــة، والثـــاين : األول: فهــي علـــى  ثالثـــة أضـــرب 

ــا اختلـــف فيـــه  : والثالـــث ، ٧٨، ص١املـــصدر نفـــسه، ج : ، وراجـــع١١٥، ص٢انظـــر الـــسرائر، ج < مـ
 .٤٤٤، ص٣، و ج٤٩٣، ٢٥٤، ٢٤٢، ٨٤



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٣ 

بعــض املواضــع واحلــاالت بيانــاً أكثــر وضــوحاً وبــساطة مــن الرســائل العمليــة   
 لقــــد ســــعى ابــــن إدريــــس يف هــــذا الكتــــاب      :املعاصــــرة اليــــوم، وبعبــــارةٍ أخــــرى   

 – عـــادةً –تكـــون ات البعيـــدة عـــن الواقـــع، الـــيت لتجنـــب التعميمـــات والتـــنظري
ني مــصاديقها وحاالــا العمالنيــة، ليمــارس   وتعــي،تطبيــق األحكــامواســطة 

 حتريراً للمقلَّدين املفترضني لـه مـن سلـسلة اإلامـات     – وبدالً عن ذلك     –
  .)١(اليت حتيط ببعض املوضوعات أو املسائل الفقهية

  : استخدام األمثلة-٥
 أسـلوب املثـال، وذلـك عنـدما     )الـسرائر (ومما استخدمه ابن إدريس يف    

ىل إيــــــــراد مثــــــــال توضــــــــيحي للفكــــــــرة الــــــــيت يــــــــذكرها،     كــــــــان يــــــــشعر باحلاجــــــــة إ  
، الســــيما يف األبــــواب الفقهيــــة الــــيت متتــــاز    )٢(عــــالوة علــــى اإليــــضاح العــــادي  

                                                            
طهــري البئــر املتــنجس، حيــث أوضــح معــىن التــراوح علــى       مــا جــاء يف حديثــه عــن ت   : ومــن منــاذج ذلــك  ) ١(

 أن يـــستقي اثنـــان بـــدلوٍ واحـــد يتجاذبانـــه إىل أن يتعبـــا، فـــإذا تعبـــا   :وكيفيـــة التـــراوح>: الـــشكل التـــايل
ــان  ــام االثنـ ــران [قـ ــإذا تعبـــا    ن إىل االستـــسقاء، وقعـــد هـــذان يـــسترحيا   ]اآلخـ ــان، فـ  إىل أن يتعـــب القائمـ

، وكــذلك احلــال يف مــسألة  ٧٠، ص١الــسرائر ج: ، راجــع<ران، هكــذاقعــدا، وقامــا هــذان واســتراح اآلخــ  
ــذا            ــد هـ ــادر علـــى الـــصيام، إذ يـــشرح ابـــن إدريـــس حـ ــام أو غـــري القـ ــاجز عـــن الـــصالة عـــن قيـ املـــريض العـ

وحــد املــرض الــذي يبــيح الــصالة جالــساً مــا       >: املــرض الــذي يبعــث علــى حكــمٍ مــن هــذا النــوع فيقــول        
املــصدر : ، راجــع< يــتمكّن مــن الــصالة قائمــاً، وهــو أبــصر بــشأنه    يعلمــه اإلنــسان مــن حــال نفــسه، أن ال   

وحــد املــرض الــذي جيــب معــه اإلفطــار إذا علــم اإلنــسان مــن         >: ، وحــول الــصيام يقــول  ٣٤٩نفــسه، ص
املــصدر : ، انظــر<حــال نفــسه أنــه إن صــام زاد ذلــك يف مرضــه، وأضــر بــه، واإلنــسان علــى نفــسه بــصرية    

، )كيفيــــة تطهــــري الظــــروف املتنجــــسة بتعفريهــــا بــــالتراب    (٩١، ص١، وراجــــع أيــــضاً ج ٤٠٠نفــــسه، ص
  ).كيفية االسترباء (٩٧ – ٩٦، واملصدر نفسه أيضاً، ص)كيفية غسل امليت (١٥٩واملصدر نفسه، ص

بيــع >: ومـن منــاذج ذلــك، بيــع الكــايل بالكــايل، حيــث يوضــحه ابــن إدريــس مبثــال واضــح للغايــة، يقــول  ) ٢(
أن يـسلم اإلنـسان يف طعـام أو غـريه إىل وقـتٍ معلـوم،       : ين بالـدين، مثالـه  الكايل بالكايل، وهو بيع الـد    

، <ن الــذي هــو لــه بــدين إىل أجــل آخــر     فــإذا حــلّ األجــل، مل جيــد الــذي عليــه ذلــك طعامــاً فيبتاعــه مــ        
ــع وهـــو >: عـــيني األرش مبثـــال حيـــث يقـــول   ، ويـــستعني ابـــن إدريـــس أيـــضاً لت   ٥٥، ص٢الـــسرائر، ج: راجـ

أن يعتــرب قيمتــه ويرجــع حبــصة   :  صــحيحاً ومعيبــاً، وكيفيــة ذلــك وبيانــه   مــا بــني قيمتــه ] األرشأي [
ــه    ــه، مثالـ ــايع بـــأرش         : ذلـــك مـــن مثنـ ــاً، فـــإنّ املـــشتري يرجـــع علـــى البـ ــه عيبـ ــداً فأصـــاب بـ إذا اشـــترى عبـ
وكــم قيمتــه وهــذا العيــب فيــه؟   : مائــة، قلنــا: كــم قيمتــه وال عيــب فيــه؟ قــالوا  : العيــب، وهــو أن يقــال 

، راجــع املــصدر  < فالعيــب عــشر قيمتــه، فيجــب علــى البــائع أن يــرد عــشر قيمتــه     :تــسعون، قلنــا : قــالوا
 .٥٠٦، ٤٥٤، ٢٧٨، ٢٦٢، ص٣، و ج٥٥٥، ٥٥٣، ١٦٩، ص٢، وج١٢٣، ص١، وأيضاً ج٢٩٦نفسه، ص



 ٣٤  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

ببحــــــوث ذات طبيعــــــة إشــــــكالية معقّــــــدة، أو أنهــــــا حتتــــــاج جــــــداً إىل شــــــيء مــــــن    
  . )١(احلساب والضبط، مثل مباحث اإلرث والديات واجلنايات

  :ب وتوضيحها تعريف عناوين الكتب واألبوا-٦
يـــشرح ابـــن إدريـــس غالبـــاً املعـــىن اللغـــوي واالصـــطالحي لعنـــاوين الكتـــب       
واألبــــــواب يف بــــــداياا، ورمبــــــا دفعــــــه ذلــــــك إىل نقــــــد التعــــــاريف املــــــذكورة أو    
املعـاين األخـرى الـيت ذكرهــا مـن سـبقه مـن الفقهــاء، فيحلّلـها ويعِمـل فيهــا         

ين اللغويـــــــــة قواعــــــــد البحـــــــــث والتحليـــــــــل، وكمثـــــــــال علـــــــــى ذلـــــــــك، شـــــــــرحه املعـــــــــا  
واالصـــــــطالحية للطهـــــــارة يف بدايـــــــة كتـــــــاب الطهـــــــارة، معقّبـــــــاً ذلـــــــك بتـــــــشريح   

  .)٢(القيود الواردة يف تعريف الطهارة قيداً قيداً
  :آراء اآلخرينعن الرأي الشخصي متييز  -٧

 مث يـــــــــذكر رأيـــــــــه ،عنـــــــــدما ينقـــــــــل ابـــــــــن إدريـــــــــس أقـــــــــوال غـــــــــريه مـــــــــن العلمـــــــــاء  
اخــــــــتالط رأيــــــــه بــــــــآرائهم،   اخلــــــــاص الــــــــذي ميتــــــــاز بــــــــه عنــــــــهم، حيــــــــاول جتنــــــــب      

، وهـو  )الـسرائر (فيعمد إىل حتديد رأيه باستخدام أسـلوب تكـرر مـراراً يف      
  .)٣(<قال حممد بن إدريس>: تصدير رأيه بالقول

  :الخصائص المضمونية لكتاب السرائر: ثالثاً
 ممــا يرجــع  )الــسرائر(مــا تقــدم كــان عبــارة عــن امليــزات الــشكلية لكتــاب     

منــط التــصنيف، إال أنّ للــسرائر ميــزات أخــرى هامــة      إىل أســلوب الكتابــة و 
 )الـــسرائر(إـــا ميـــزت كتـــاب  : ترجـــع إىل احملتـــوى واملـــضمون، ميكـــن القـــول 

  .عن غريه من الكتب الفقهية األخرى
                                                            

 يف )الـــــــسرائر(فمـــــــثالً اســـــــتخدام ابـــــــن إدريـــــــس ذلـــــــك يف مبحـــــــث اإلرث يف اجلـــــــزء الثالـــــــث مـــــــن  ) ١(
: ، ويف الــــــــديات واجلنايــــــــات، الــــــــصفحات )حــــــــالتني( ٣١٦، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٠: الــــــــصفحات

 .، حيث استفاد من املثال أيضا٤٢٠ً، ٤٠٩، ٣٩٩، ٣٨٩
الطهــــارة يف اللغــــة هــــي النظافــــة، فأمــــا يف عــــرف الــــشرع    >: ، يقــــول٥٧ - ٥٦، ص١الــــسرائر، ج) ٢(

  .<فهي عبارة عن إيقاع أفعال يف البدن خمصوصة على وجه خمصوص
 .٢١٤، ١٨٧، ١٨٢، ١٨١، ١٧٣ ، ١٧٠، ١٦١، ص١ر السرائر، جملراجعة مناذج لذلك ينظَ) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٥ 

  :ومن هذه امليزات ما يلي
  : احتواء املوضوعات غري الفقهية-١

كــــون  أحــــد مــــصادر الفقــــه الــــشيعي، فقــــد كتــــب لي   )الــــسرائر(يعــــد كتــــاب  
معنيـــــــــــــــاً بعلـــــــــــــــم الفقـــــــــــــــه اإلســـــــــــــــالمي، إال أنّ هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب مل يبخـــــــــــــــل بإثـــــــــــــــارة    
موضــــــــــــوعات أصــــــــــــولية، وكالميــــــــــــة، ولغويــــــــــــة، ورجاليــــــــــــة، وتارخييــــــــــــة، وحــــــــــــىت    

 أو تلـــــــــك الـــــــــيت تتعلّـــــــــق باألنـــــــــساب، إضـــــــــافةً إىل اجلانـــــــــب   ،موضـــــــــوعات عامـــــــــة
  .الفقهي البارز فيه

 تتمتـــع ـــا يف  خـــصوصيةٌ)الـــسرائر(وهــذه اخلـــصوصية الـــيت يتمتـــع ـــا  
األصـــــــــل دوائـــــــــر املعـــــــــارف املعنيـــــــــة مبجـــــــــال الفقـــــــــه والعلـــــــــوم، وهـــــــــذا مـــــــــا جعـــــــــل   

  . ممتازاً عن سائر الكتب واملدونات الفقهية)السرائر(
 ســــوف نعــــرج علــــى   - )الــــسرائر( ونظــــراً لــــسعة هــــذا احملــــور يف   - بــــدورنا

مطالعـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا اجلانـــــــــــــــب يف الفـــــــــــــــصل القـــــــــــــــادم الـــــــــــــــذي خصـــــــــــــــصناه لدراســـــــــــــــة    
  . غري الفقهية اليت احتواها هذا الكتاباملوضوعات

  : املنهج االستداليل-٢
ومــــــــن الــــــــسمات واخلــــــــصائص اهلامــــــــة األخــــــــرى للــــــــسرائر أنــــــــه كتــــــــاب غــــــــري   

 إىل جانـــــــب نقلـــــــه هـــــــذه  –منحـــــــصر باســـــــتعراض الفـــــــروع الفقهيـــــــة، بـــــــل هـــــــو    
 ميارس على الـدوام فعـالً اسـتداللياً حمكمـاً، ووجـود مـا شـاء اهللا        –الفروع  

، وإثـــــــــــارة الكـــــــــــثري مـــــــــــن اإلشـــــــــــكاالت املقـــــــــــدرة ومـــــــــــن مثّ     <لـــــــــــتإن قلـــــــــــت ق>مـــــــــــن 
  .)١(اجلواب عنها شاهد جلّي على ما ندعيه

 لــــــيس كتابــــــاً اســــــتداللياً مائــــــة يف املائــــــة، فلــــــم    )الــــــسرائر(نعــــــم، إنّ كتــــــاب  
يبـــــــين أدلّـــــــة الفـــــــروع الفقهيـــــــة كافّـــــــة، إال أنّ ميزتـــــــه أنـــــــه عنـــــــدما يلـــــــج ميـــــــدان       

فـــــــصيل اســـــــتداليل موســـــــع وشـــــــامل، قلّمـــــــا     البحـــــــث االســـــــتداليل فإنـــــــه يلـــــــج بت   
                                                            

  .٢٧٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٧٨، ٦٧، ٦٥، صاملصدر نفسه: انظر: ملراجعة مناذج لذلك) ١(



 ٣٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  .وجدناه يف الكتب الفقهية األخرى
ويـضاعف ابـن إدريـس اسـتخدامه ملاكينـة االجتـهاد واالسـتدالل عنــدما        

 أو يلــــــــوح مـــــــن بــــــــني األقــــــــوال  ،خيـــــــتص فقيــــــــه كـــــــبري بــــــــرأي فقهـــــــي مــــــــا لنفـــــــسه    
 أو يكــون البـــن إدريـــس نفـــسه رأي خـــاص  ،املطروحــة يف املـــسألة قـــول نـــادر 

ضــــــوع، لكــــــن تفعيــــــل آليــــــات االســــــتدالل عنــــــد ابــــــن إدريــــــس إنمــــــا يبلــــــغ        يف املو
ه يف حالتنيأوج:  

عنــــدما تقــــع معركــــة وجتــــاذب مــــع الــــشيخ الطوســــي نظــــراً ملــــا      : إحــــدامها
متثّلـــــه شخـــــصية الطوســـــي مـــــن عظمـــــة علميـــــة ومنـــــاخ حـــــاكم مـــــسيطر علـــــى         

  .عصر ابن إدريس مما جيربه على ممارسة جهد استداليل أكرب
ا يقـــــع البحـــــث مقابـــــل أهـــــل الـــــسنة، فـــــإن ابـــــن إدريـــــس    عنـــــدم: وثانيهمـــــا

 وإبطــــــــال رأي أهــــــــل  ،يبلــــــــغ قــــــــصارى جهــــــــده إلثبــــــــات وجهــــــــة النظــــــــر الــــــــشيعية      
  .السنة

وألجــل أخــذ عينــة علــى ذلــك، نالحــظ مــا حبثــه ابــن إدريــس يف مــسألة        
، حيــــث )٢(<جــــواز املتعــــة> ومــــسألة )١(<الطالقــــات الثالثــــة يف جملــــس واحــــد >

  الً، رادة رداً يلقــى إعجــاب كــل إنــسان     بــسط البحــث مفــصلــة أهــل الــسناً أد
  .منصف وثناءه

  : جتلية مراد األصحاب-٣
 لتجليــة بعــض املوضــوعات الــيت كانــت     )الــسرائر(ســعى ابــن إدريــس يف   

أقـــوال اإلماميـــة وآراؤهـــم فيهـــا غامـــضة مبهمـــة ملتبـــسة، قـــد توجـــب أحيانـــاً      
 – أحيانــاً – ســوء اســتنتاج أو تــداخل موضــوعي خمــلّ، وهــذه التجليــة تتخــذ  

طابعـــــاً عامـــــاً ومشوليـــــاً، حبيـــــث ال يكـــــون هـــــدف ابـــــن إدريـــــس إيـــــضاح موقـــــف     
                                                            

  .٦٨٦ - ٦٧٨، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
 .٦٣٠ - ٦١٨املصدر نفسه، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٧ 

 أحيانــــــاً أخــــــرى شــــــكل إيــــــضاح كــــــالم أو موقــــــف       تتخــــــذ ، فيمــــــا  )١(فقيــــــه معــــــين  
 أو الـــــسيد ،)٣( أو الـــــشيخ الطوســـــي،)٢(فقيـــــه خـــــاص قـــــد يكـــــون الـــــشيخ املفيـــــد  

  .)٤(املرتضى
  :الفقهاء  شرح حاالت االلتباس عند-٤

 أيــــــضاً، ذكــــــره حــــــاالت االشــــــتباه واخللــــــط الــــــذي  )الــــــسرائر( ومــــــن ميــــــزات
 إشــــــــــارة دالّــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذه    )الــــــــــسرائر(وقــــــــــع فيــــــــــه الفقهــــــــــاء، بــــــــــل يف مقدمــــــــــة     

  .)٥(اخلصوصية
 باإلشـــــارة إىل مثـــــل  )الـــــسرائر(يقـــــوم ابـــــن إدريـــــس يف مطـــــاوي أحباثـــــه يف   

هــــذه احلــــاالت الــــيت أخطــــأ الفقهــــاء فيهــــا مبينــــاً التفــــسري الــــصحيح واملوقــــف     
 أن بعــــــــض هــــــــذه – بــــــــشكل عــــــــام –م مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــره، وقــــــــد الحظنــــــــا الـــــــسلي 

  .)٦(احلاالت يرجع إىل موضوعات لغوية، وبعضها اآلخر إىل نقاط فقهية
                                                            

مها سنة إذا و>: - ضمن بيانه لشروط صالة عيد الفطر واألضحى –ومن مناذج ذلك، قوله ) ١(
معـــىن قـــول أصـــحابنا علـــى االنفـــراد، لـــيس   >: ذلـــك بقولـــه، حيـــث شـــرح <صـــلّيا علـــى االنفـــراد 

ــا مــــن دون         املــــراد بــــذلك أن يــــصلّي كــــلّ واحــــد منــــهم منفــــرداً، بــــل مجاعــــة أيــــضاً عنــــد انفرادهــ
، ١الـسرائر، ج : ، راجـع <ه علـى بعـض املتفقّهـة هـذا الوضـع     الشرائط مـسنونة مـستحبة، ويـشتب     

، وهكــــذا عنــــدما جيــــري احلــــديث عــــن الوصــــية بثلــــث املــــال لــــشخصٍ مث يوصــــى   ٣١٦ - ٣١٥ص
بالثلث نفسه لشخصٍ آخر، حيث يوضح ابن إدريس املوقف هنا، ويبني حكم هذه احلالة، مث    

فهذا معىن قول أصحابنا، وما يوجد يف الكتـب أنـه إذا أوصـى اإلنـسان      >: خيتم كالمه بالقول  
 .٤١٦، وأيضاً الحظ ص١٩٥، ص٣السرائر، ج: ، انظر< بأخرىبوصية مثّ أوصى

 .٤٢٩، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(
  .١٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ٣(
  .٣٧١ - ٣٧٠، ص١املصدر نفسه، ج) ٤(
 .٥١املصدر نفسه، ص) ٥(
وقــد يــشتبه هــذا احلكــم علــى    >: ومــن منــاذج ذلــك مــا قالــه ابــن إدريــس يف مــسألة قــضاء الــدين      ) ٦(

، ٤٦، ص٢املـــصدر نفـــسه، ج: ، راجـــع<اعـــةً يـــسألون عنـــهكـــثري مـــن أصـــحابنا، حتـــى مسعـــت مج 
املـصدر  : ، انظـر )وقد يشتبه هذا املوضوع على كثري من املتفقِّـة (وهكذا قال يف مسألة اإلقرار     

، ١٦٥، ص٢، وج٣١٦، ٣٠٤، ١٣٦، ص١املــــصدر نفــــسه، ج: ، الحــــظ أيــــضا١٠٦ً، ص٢نفــــسه، ج
  .١٧٠، ص٣، وج٣٦٠، ٢٩٦، ٢٣٦



 ٣٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

  : اإلشارة إىل املسائل املشكلة-٥
 أيــــــــــضاً بإشــــــــــارته املتكــــــــــررة إىل املــــــــــسائل املعقــــــــــدة ذات    )الــــــــــسرائر(امتــــــــــاز 

ــ(اإلشـــــــــكالية، وقـــــــــد صـــــــــرح ابـــــــــن إدريـــــــــس يف مقدمـــــــــة    بأنـــــــــه ســـــــــوف )سرائرالـــــــ
ميـــــــــــارس عمليـــــــــــات حتليـــــــــــل وفـــــــــــصل وحـــــــــــل ونقـــــــــــض وإبـــــــــــرام عنـــــــــــدما يواجـــــــــــه         

  .، وهذا ما قام به فعالً يف سرائره)١(املوضوعات الدقيقة ذات اإلشكالية
ت وقــــد اعتــــاد ابــــن إدريــــس أن يرفــــق جولتــــه يف القــــضايا املــــشكلة بكلمــــا    

 حبيـــــــث يــــــــشري  ،<ففيـــــــه غمــــــــوض >و< فإنــــــــه غـــــــامض >: مــــــــن نـــــــوع ـــــــا  خيتمهـــــــا  
قــــــارئ بــــــذلك إىل مــــــدى اإلشــــــكالية والتعقيــــــد يف املوضــــــوع املــــــشار إليــــــه أو    لل

املبحــــــــــوث حولــــــــــه، حاثّــــــــــاً قارئــــــــــه علــــــــــى التأمــــــــــل وممارســــــــــة مزيــــــــــدٍ مــــــــــن الدقّــــــــــة      
  .)٢( وما شابه ذلك،واغتنام املطالب املدرجة

  :مام بنقل أقوال الفقهاء االهت-٦
لمـــاء  وكـــذلك بنقـــل أقـــوال ع  ، باملـــسائل اخلالفيـــة )الـــسرائر(عـــىن كتـــاب  

 لدى شـرحه منهجـه   - )السرائر(اإلمامية، ويصرح ابن إدريس يف مقدمة     
وعزمـــــــت علـــــــى أنـــــــه إن مـــــــر يف أثنـــــــاء األبـــــــواب    >: -يف تـــــــأليف هـــــــذا الكتـــــــاب  

أومأت إىل ذلـك، وذكـرت   ) ره(مسألة فيها خالف بني أصحابنا املصنفني   
  .)٣(<ما عندي فيه، وما أعتمد عليه

فأفـــــــــاض يف املوضـــــــــوعات اخلالفيـــــــــة  وقـــــــــد وىف املـــــــــصنف بوعـــــــــده هـــــــــذا،  
بأوســــــــــع مـــــــــــدى عنـــــــــــده يف جمـــــــــــال شـــــــــــرح االســـــــــــتدالالت وبياـــــــــــا وإيـــــــــــضاحها،   

                                                            
 .٥١، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
ومــن منــاذج ذلــك، مــا جــاء يف بــاب الربــا يف مــسألة بيــع الغــنم مقابــل اللحــم، حيــث يقــول ابــن      ) ٢(

فليتأمـل ذلـك، ويفهـم عنـي مـا سـطرته، فـإنّ فقهـه غـامض إال علـى           >: إدريس يف ايـة ذلـك    
، أو مـا جـاء يف حبـث اخلمـس يف     ٢٥٨، ص٢املصدر نفسه، ج : ، انظر <احملصل ألصول املذهب  

، ١املصدر نفسه، ج: ، انظر<فليحصل عني ما ذكرته، ففيه غموض>: غوصخامتة مسألة ال
 .٤٨٨، ٢١٥، ص٣، وج٤٣٧، ٤٠٣، ٢٦٩، ص٢املصدر نفسه، ج: ، وراجع أيضا٤٩٠ًص

  .٥١، ص١السرائر، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٣٩ 

  .)١(ة استداللية برزت فيهغ بصب)السرائر(وللسبب عينه اصطبغ كتاب 

  :السرائر والمصطلحات الخاصة: رابعاً
 ومطــــــــــاوي صــــــــــفحاته  )الــــــــــسرائر(كانــــــــــت البــــــــــن إدريــــــــــس يف ثنايــــــــــا كتــــــــــاب    

 وحــــاالت متعــــددة،  ،، اســــتعملها يف مــــوارد خمتلفــــة  اصــــطالحات خاصــــة بــــه  
ويترك التعرف على هذه املـصطلحات وحـاالت اسـتعماهلا وتوظيفهـا أثـراً             
إجيابيـــــــاً مفيـــــــداً ألولئـــــــك الـــــــذين يقـــــــصدون ممارســـــــة حبـــــــث أو حتقيـــــــق حـــــــول  

 أو يريــــدون حتــــى جمــــرد الرجــــوع إليــــه ومطالعتــــه، وحنــــاول هنــــا       ،)الــــسرائر(
  :ضاح معناها على الشكل التايل وإي،سرد هذه املصطلحات

  : القول حترير الفتوى أو-١
يـــستخدم ابـــن إدريـــس هـــذا املـــصطلح عنـــدما حيقّـــق مـــسألةً مـــا أو فتـــوى      

 ويــــشرح فروضــــها وشــــقوقها وتفــــصيالا، وبعبــــارة أخــــرى ميــــارس     ،معينــــة
  .فيها فعالً استداللياً شامالً ودقيقاً

 لــــدى شـــــروعه  )يــــا وحتريـــــر الفت(نعــــم، رمبــــا اســــتخدم ابـــــن إدريــــس كلمــــة      
، ورمبـــا كـــان ذلـــك منـــه بعـــد الفـــراغ عـــن البحـــث واالســـتدالل،        )٢(يف املـــسألة

هــذا حتريــر القــول يف هــذه    >، أو )٣(<فهــذا حتريــر فتيــا ذلــك   >: حيــث يقــول 
  .)٤(<الفتيا

ومبالحظـــــــــة احلـــــــــاالت واملواضـــــــــع الـــــــــيت وظّـــــــــف فيهـــــــــا ابـــــــــن إدريـــــــــس هـــــــــذا         
 وقوتــه الفقهيــة ،ديــةاملــصطلح ميكننــا وضــع اليــد علــى مواقــع دقّتــه االجتها 

الــــسرائر ( االســــتداللية، ومــــن هنــــا يبــــدو لنــــا الــــسر مــــن وراء تــــسمية كتابــــه بـــــ    
                                                            

، ٨، ص٣، وج٣٥٨، ٢٥٤، ص٢، وج٦٠٦، ٥٦٥، ٤٦٢، ص١تراجع النماذج يف املصدر نفسه، ج) ١(
٤٠٩، ٤٠٨. 

 .٤٨ و ٣٨، ص٢سه، جاملصدر نف) ٢(
  .٢٩٥املصدر نفسه، ص) ٣(
  .٦٥املصدر نفسه، ص) ٤(



 ٤٠  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 )الـــسرائر(، وهـــذا مـــا جيعلنـــا ال نـــصنف كتـــاب   )احلـــاوي لتحريـــر الفتـــاوي 
  .)١(بوصفه كتاباً فتوائياً صرفاً

  : القول، وعقد الباب مجلة األمر أو-٢
بيانـــــــــه جمموعــــــــةً مـــــــــن  يــــــــستعمل ابــــــــن إدريـــــــــس هــــــــذه املـــــــــصطلحات عقــــــــب     

 متمـا باالهاملطالب، أو يف اية تعرضه ملباحث معينة، واملـسألة اجلـديرة      
هنــــــــــــــا هــــــــــــــي أنّ ابــــــــــــــن إدريــــــــــــــس يــــــــــــــستعمل هــــــــــــــذه املــــــــــــــصطلحات غالبــــــــــــــاً ــــــــــــــدف    

وأقـــــسامها استعراضـــــاً    - الـــــيت يـــــستدل عليهـــــا   –اســـــتعراض شـــــقوق املـــــسألة   
  .موجزاً، وهنا بالضبط يبدي وجهة نظره النهائية

فــــــــإن هــــــــذا املــــــــصطلح يعبــــــــر عــــــــن بيــــــــان مركّــــــــب مــــــــن التلخــــــــيص،     وعليــــــــه، 
وجتميــــــع األفكــــــار مــــــن جهــــــة، والــــــسرد املــــــوجز لألقــــــسام والفــــــروع مــــــن جهــــــة          

  .)٢(ثانية، وإبداء رأي ائي يف املسألة من جهة ثالثة
  :)فقه ذلك( مصطلح -٣

 مـــن التعـــبري عـــادةً عنـــدما يريـــد حتليـــل    نيـــستخدم ابـــن إدريـــس هـــذا اللـــو  
  . )٣( وجوه احلكم والكالم فيهفرع فقهي، وبيان

  : فيه غموض، فإنه غامض-٤
ويــــــستعمل هــــــذا التعــــــبري عــــــادةً عنــــــدما تكــــــون املــــــسألة عنــــــد ابــــــن إدريــــــس     

، فيعمــــد )٤(مــــشكلةً ومعقّــــدة، حبيــــث يغــــدو فهمهــــا حمتاجــــاً إىل تأمــــل ودقــــة      
 العالقــة يف تإىل حــلّ اإلشــكالية العالقــة وتقريــر املوضــوع وإزالــة االلتباســا    

  . مبا يوجب وضوحه وجالءهزواياه
                                                            

، ٣٤٢، ٣٢٤، ٢٥٩، ٣٦، ص٢، وج٦٥٠ و  ٥٦٠، ص ١املـصدر نفـسه ج    : ملزيد مـن االطـالع يراجـع      ) ١(
 .٢٦٦، ١٠١، ٤٦، ص٣، وج٦٤٢، ٤٩٦، ٤٩٥، ٣٥٧، ٣٥٢

، ٣، وج٣٤٣ ،٢٨٠، ١٦٨، ص٢، وج٢٤٢، ٢٢٥، ١٧٩، ١١٧، ٦٢، ص١املـــــصدر نفـــــسه، ج: راجـــــع) ٢(
 .٥٢١، ٤٤٩ص

 .٦٩٢، ٢٣٤، ٢٣١،ص ٢املصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
 .٤٨٨، ٣٩٠، ٢١٥، ص٣، وج٤٣٧، ٤٥٣، ٢٦٩، ٦٥، ٣٨، ٣٦املصدر نفسه، ص: راجع) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤١ 

  : والذي ينبغي حتصيله-٥
وعادةً ما جيري استخدام هذا التعبري عنـدما يبـدي ابـن إدريـس وجهـة          
نظــــره يف املوضــــوع، لكنــــه يعــــود لتبنــــي رؤيــــة أخــــرى جديــــدة إثــــر مزيــــدٍ مــــن          

 أو علـــــى أثـــــر جولـــــة حبثيـــــة جديـــــدة يف أطـــــراف املـــــسألة،   ،التـــــدقيق والتأمـــــل
  .)١( املوقف اجلديدحبيث خيتار يف النهاية

  )العامة أو أهل السنة( املخالفون -٦
 علــى كــلّ مــن هــو غــري شــيعي، أمــا       )املخــالفني(يطلــق ابــن إدريــس لفــظ    

 علـــــى العـــــوام وأهـــــل احملـــــاورات، أمـــــا يف    – صـــــرفاً – فيطلقـــــه )العامـــــة(لفـــــظ 
 عــــــــــــادةً يف مقابــــــــــــل  )العامــــــــــــة(كتــــــــــــب العلمــــــــــــاء املتــــــــــــأخرين، فيطلــــــــــــق مــــــــــــصطلح    

  .)ع(قصد به أهل السنة، يف مقابل أتباع أهل البيت ، وي)اخلاصة(
  : الفقهاء-٧

  : على معنيني)السرائر( يف كتاب )الفقهاء(جاء لفظ 
الفقهــــــــاء يف مقابــــــــل بقيــــــــة العلمــــــــاء مثــــــــل اللغــــــــويني، وذلــــــــك مثــــــــل  : األول

  .)٢(<هل اللغة، وأما تفسري الفقهاءفهذا تفسري أ>: قوله
 مــــــــا اســــــــتخدم لفــــــــظ الفقهــــــــاء يف  فقهــــــــاء أهــــــــل الــــــــسنة، وغالبــــــــاً : الثــــــــاين

 يف املعــىن الثــاين هــذا، متامــاً كمــا الحظنــا اســتعماله ــذا     )الــسرائر(كتــاب 
  .)٣(املعىن يف بعض كلمات السيد املرتضى، والشيخ الطوسي أيضاً

  : احملصلون واملتفقّهة-٨
 ،)األصـــــــــحاب(يــــــــستعمل ابــــــــن إدريـــــــــس هــــــــذين املــــــــصطلحني ويريـــــــــد مــــــــا      

 ،لقــــــــــــه علــــــــــــى الفقهــــــــــــاء املميــــــــــــزين بتحقيــــــــــــق راقٍ    يط)احملــــــــــــصلني(فاصــــــــــــطالح 
                                                            

 .٥٣٦، ٤٩٩، ٤٣٨، ص٣املصدر نفسه، ج: راجع) ١(
 .٢٦١، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٦٣٧املصدر نفسه، ص) ٣(



 ٤٢  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 الـــــذين يقـــــصد   )املتفقّهـــــة (ومبـــــستوى عـــــالٍ مـــــن الدقّـــــة والتأمـــــل، يف مقابـــــل      
 ،م أولئك الذين مل يبلغـوا املقـدار الكـايف مـن التحقيـق واملهـارة الفقهيـة          

 ومـــــــن هنـــــــا تـــــــشتبه بعـــــــض املوضـــــــوعات  .أو التـــــــدقيق والتأمـــــــل االســـــــتدالليني
فريــــــق ممــــــا يوقعــــــه يف أخطــــــاء وأغــــــالط، فمــــــثالً يف       واملــــــسائل علــــــى هــــــذا ال  

وقــد يــشتبه علــى كــثري مــن     >: حبــث أذان صــالة اجلمعــة يكتــب ابــن إدريــس     
، ويف حبـــــــــــث صـــــــــــالة عيـــــــــــدي الفطـــــــــــر    )١(<أصـــــــــــحابنا املتفقّهـــــــــــة هـــــــــــذا املوضـــــــــــع   

  .)٢(<ويشتبه على بعض املتفقّهة هذا املوضع>: واألضحى يقول
  : أورده إيراداً ال اعتقاداً-٩

 العبــــــــــــــــارة يف كتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــسرائر مــــــــــــــــرات ومــــــــــــــــرات، وقــــــــــــــــد      تكــــــــــــــــررت هــــــــــــــــذه 
اســـــــــــــتخدمها ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس يف بعـــــــــــــض املواضـــــــــــــع لإلشـــــــــــــارة إىل آراء الـــــــــــــشيخ      

، ذلـــك أنّ الـــشيخ الطوســـي نفـــسه يـــذكر يف      )النهايـــة (الطوســـي يف كتـــاب  
 كــــان علــــى إيــــراد   )النهايــــة( أنّ بنــــاءه يف كتابــــه  )املبــــسوط(مقدمــــة كتــــاب  

ه، أي خـــــرب كـــــان، وانطالقـــــاً مـــــن ذلـــــك      األخبـــــار والروايـــــات الـــــيت وصـــــلته فيـــــ    
يــــــــــدعي ابــــــــــن إدريــــــــــس أنّ إيــــــــــراد الــــــــــشيخ الطوســــــــــي أحيانــــــــــاً مــــــــــضامني أخبــــــــــار   

 وإمنــــا مــــن بــــاب مجــــع     ، مل يكــــن عــــن اعتقــــادٍ منــــه ــــا     )النهايــــة (اآلحــــاد يف  
النــــصوص ونقــــل مــــضامني األخبــــار فحــــسب، وبعبــــارةٍ أخــــرى، اعتقــــد ابــــن      

ى شـــــــكل فتـــــــاوى يف  إدريـــــــس أن الـــــــشيخ الطوســـــــي ذكـــــــر متـــــــون األخبـــــــار علـــــــ   
  .)النهاية(كتابه 
  : أصول املذهب-١٠

 وسوف نعرض هلذا املصطلح بشكل مفصل يف الفصل الذي نـدرس   
  . املبادئ واألسس الفقهية البن إدريس– إن شاء اهللا تعاىل –فيه 

                                                            
 .٣٠٤املصدر نفسه، ص) ١(
 .٣١٦ املصدر نفسه، ص)٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٣ 

  :السرائر والمنهاج التربوي العلمي: خامساً
إىل جانـــب   – جمـــرد مـــصنف فقهـــي، بـــل كـــان     )الـــسرائر(مل يكـــن كتـــاب  

 والـــدروس التربويـــة املعبّـــرة، حبيـــث   ، كتابـــاً غنيـــاً باألفكـــار الناضـــجة  –ذلـــك 
 وإبـــــــداع  ،إنّ بإمكانـــــــه خلـــــــق رؤيـــــــة صـــــــحيحة يف عقـــــــل قارئـــــــه     : ميكـــــــن القـــــــول 

 وتربيـــة ،نظـــرة ســـليمة وعلميـــة، مبـــا يـــساهم يف تكـــوين شخـــصيته الفكريـــة  
فكره العلمي، ونشري هنـا إىل بعـضٍ مـن هـذه املـسامهات التربويـة العلميـة          

  .)السرائر(اليت متتع ا كتاب 
  : العالقة املنطقية مع الفكر-١

، ومالحظـــة طبيعــة تعـــاطي مؤلّفــه مـــع آراء   )الـــسرائر(إن مطالعــة كتــاب   
ة اآلخــــــــــــرين وأفكــــــــــــارهم تعلّمــــــــــــان اإلنــــــــــــسان وتوجهانــــــــــــه للحــــــــــــذر مــــــــــــن املواجهــــــــــــ    

 وردات الفعـــــــــل العاطفيـــــــــة، وأنّ رد أو إثبـــــــــات فكـــــــــرةٍ مـــــــــا، مهمـــــــــا  ،الـــــــــسطحية
كانـــــت، إنمـــــا يـــــستدعي استحـــــضار األدوات املنتجـــــة واآلليـــــات املعطـــــاءة مـــــن       

  .الدليل واحلجة والربهان
وكــــأين مبــــن  >: فبعــــد تعرضــــه ملــــسألة نــــزح مــــاء البئــــر يقــــول ابــــن إدريــــس      

، مث <؟ مــــــن قــــــال هــــــذا :ليــــــسمع هــــــذا الكــــــالم ينفــــــر منــــــه، ويــــــستبعده، ويقــــــو  
ولــــــــيس جيــــــــب إنكــــــــار شــــــــيء وال إثباتــــــــه إال   >: يــــــــشري إىل نقطــــــــة هامــــــــة بقولــــــــه 

  .)١(<مدهتعيحبجة تعضده ودليل 
  : الفكر احلر اإلبداعي وجتنب التقليد االتباعي-٢

العطاء اآلخر الذي يقدمه سرائر ابن إدريـس لقارئـه هـو درس احلريـة      
مــن االتبــاع والتقليــد اللــذين ال موجــب    يف ميــادين العلــم واملعرفــة، واحلــذر   

  .هلما
 مـــــــن أولــــــــه إىل أخـــــــره بـــــــذم التقليــــــــد    )الـــــــسرائر (لقـــــــد أغـــــــرق ابـــــــن إدريــــــــس    

                                                            
 .٧٣املصدر نفسه، ص) ١(



 ٤٤  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 دروس احلريــــــــــة يف – بــــــــــشكل غــــــــــري مباشــــــــــر   –واملقلــــــــــدين، ليعطــــــــــي لقرائــــــــــه   
  .ساحات العلم وميادين املعرفة

  : جرأة النقد آلراء الكبار-٣
رفيــة واخلــوف واهللــع مــن آراء    إن فقــدان الــشهامة العلميــة واجلــرأة املع   

  .العلماء الكبار من أبرز عوائق اإلبداع وخلق األفكار اجلديدة
 والتعــــــــــرف علــــــــــى املنــــــــــهاج النقــــــــــدي اجلــــــــــاد البــــــــــن   )الــــــــــسرائر(إن مطالعــــــــــة 

إدريــــــس يف مقابــــــل عظمــــــاء العلــــــم والفقاهــــــة مــــــن أمثــــــال الــــــسيد املرتــــــضى،          
لقــارئ دروســاً منتجـــة   الــشيخ املفيــد، وبــاألخص الــشيخ الطوســـي، لَيعِطــي ا     

ومثمـــــــرة يف اجلـــــــرأة املعرفيـــــــة واالستبـــــــسال العلمـــــــي، ويـــــــدل مراجعـــــــه علـــــــى    
  .آليات وضع اإلنسان قدمه يف ساحات العلم العامة والكربى

٤-ني يف كل فناإلحالة إىل أهل اخلربة وإىل املتخصص :  
 درس الرجـــــــــــــــــوع إىل اخلـــــــــــــــــرباء وأهـــــــــــــــــل   )الـــــــــــــــــسرائر(ومـــــــــــــــــن مجلـــــــــــــــــة دروس  

مـــــن  أنّ الرجـــــوع إىل غـــــري املخـــــتص و  فـــــن وعلـــــم، ذلـــــك االختـــــصاص يف كـــــلّ
ود مكاـــــــا وعقمهـــــــا   اجلهـــــــةأهـــــــل ال نتيجـــــــة مـــــــن ورائـــــــه عـــــــدا مراوحـــــــ   ب لـــــــيس

  .الوصول إىل طريق ال هداية ترجى منه وال درايةوإعاقتها، و
 ما جاء يف فصل الزيارات من كتاب احلـج، حيـث      ومن مناذج ما نقول   

اللغـــــــــوي مبناســـــــــبة ذكـــــــــره كلمـــــــــة ينقــــــــل ابـــــــــن إدريـــــــــس كالمـــــــــاً عـــــــــن أيب عبيــــــــد   
ِنعـــم مـــا قـــال أبـــو    >: ، مث يعقّـــب ابـــن إدريـــس ذلـــك بقولـــه    )جهينـــة أو جفينـــة (

  .)١(<عبيد، ألنّ أهل كلّ فن أعلم بفنهم من غريهم، وأبصر وأضبط
ومــــن هنــــا يــــرجح ابــــن إدريــــس يف الكــــثري مــــن املوضــــوعات غــــري الفقهيــــة     

 خرباء ذلك العلـم أو الفـن   يرجح وجهة نظر .. اليت كان للفقهاء رأي فيها    
علـــــــى نظريـــــــات الفقهـــــــاء وآرائهـــــــم، ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك مـــــــا ذكـــــــره عنـــــــد شـــــــرح         

                                                            
 .٦٥٦املصدر نفسه، ص) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٥ 

: الروايـــــة الـــــيت تبـــــين علّـــــة كراهـــــة لـــــبس الـــــسراويل عـــــن قيـــــام، والـــــيت تقـــــول          
 أنّ املــــــراد مـــــــن  – بدايـــــــةً -، حيــــــث يـــــــذكر ابــــــن إدريــــــس    <ألنــــــه يــــــورث احلـــــــنب  >

ويـــه يف رســـالته أنّ املـــراد بــــه    احلَـــبن هنـــا هـــو ورم املعـــدة، نـــاقالً عــــن ابـــن باب      
املاء األصفر، لكن ابـن إدريـس يف خامتـة البحـث يـرجح القـول األول علـى             
الثــــــاين، مــــــستدالً علــــــى ذلــــــك بأنــــــه قــــــول أهــــــل اللغــــــة، وجيــــــب الرجــــــوع إلــــــيهم       

  .  )١(والتعويل يف ذلك عليهم

:  فيقــــــــول)جــــــــداد( حيــــــــاول ابــــــــن إدريــــــــس ضــــــــبطَ كلمــــــــة    ويف موضــــــــع آخــــــــر 
م، وبالـدالني غــري املعجمــتني، وبعـض املتفقّهــة يقــول   واجلـداد بفــتح اجلــي >

  .)٢(<بالذالني املعجمتني، واألول قول أهل اللغة، وإليهم املرجع يف ذلك
       يف مــــــــسألة حــــــــسابه علــــــــي وهكــــــــذا يعــــــــارض ابــــــــن إدريــــــــس الــــــــشيخ املفيــــــــد
األصـــــغر مــــــن شــــــهداء كــــــربالء، حيــــــث يعتقــــــد بأنــــــه علــــــي األكــــــرب، مستــــــشهداً   

ين عــشر شخــصاً مــن علمــاء األنــساب وكتــاب الــسري      لتأييــد قولــه بكلمــات اثــ  
واألوىل الرجـــــــوع إىل أهــــــل هـــــــذه الـــــــصناعة، وهـــــــم  >: والتــــــواريخ، وممـــــــا قالـــــــه 

فهـــــؤالء مجيعـــــاً أطبقـــــوا  .. النـــــسابون، وأصـــــحاب الـــــسّري واألخبـــــار والتـــــواريخ  
  .)٣(<على هذا القول، وهم أبصر ذا النوع

  :العلماء املعاصرين على آراء االطّالع -٥
 يــــألُ ابــــن إدريــــس جهــــداً يف االطّــــالع علــــى آراء معاصــــريه، فقــــد أتــــى     مل

، جمريــــــاً عليهــــــا  )الــــــسرائر(علــــــى ذكــــــر هــــــذه اآلراء يف مواضــــــع متعــــــددة مــــــن   
قــــــــوانني النقــــــــد والتحليـــــــــل، بــــــــل لقــــــــد أشـــــــــار أحيانــــــــاً إىل عالقتــــــــه الشخـــــــــصية       
بأصــــــــــــحاب هــــــــــــذه اآلراء، ممــــــــــــا جعلــــــــــــه يبــــــــــــذر يف عقــــــــــــول األجيــــــــــــال الالحقــــــــــــة     

ياً ينــادي علــى الفقيــه الفعــال والباحــث املنــتج أن يكــون علــى   مفهومــاً رئيــس
                                                            

 .٢٩٤املصدر نفسه، ص) ١(
  .٤٥٣املصدر نفسه، ص) ٢(
 .٦٥٦ - ٦٥٥املصدر نفسه، ص) ٣(



 ٤٦  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

درايـــــةٍ بـــــآخر مـــــا بلغتـــــه مـــــسرية املعرفـــــة مـــــن آراء ونظريـــــات، فيكـــــون مطّلعـــــاً        
علــــــــــى املــــــــــشهد الفكــــــــــري والثقــــــــــايف يف عــــــــــصره ال فقــــــــــط مــــــــــشاهد العــــــــــصور    

  .)١(السابقة
  : الالتعصب يف ميدان العلم واملعرفة-٦

رفــــــة التعــــــصب العلمــــــي، فالتعــــــصب    مــــــن أشــــــد عوائــــــق كــــــسب العلــــــم واملع    
 وخينقــه يف شــرنقة أفكــاره،   ،األعمــى غــري املــربر منطقيــاً حياصــر اإلنــسان    

  .فيحول دون كشفه احلقائق أو دركه الواقعيات
 األجيــالَ دروســاً )الــسرائر(لقــد لقّــن ابــن إدريــس يف مواضــع عديــدة مــن   

 أنـــــــــــه  – وجبـــــــــــدارة  –يف اجتنـــــــــــاب التعـــــــــــصب يف ميـــــــــــدان العلـــــــــــم، وقـــــــــــد أثبـــــــــــت      
باإلمكـــــــــــــان ممارســـــــــــــة دفـــــــــــــاع مـــــــــــــستميت عـــــــــــــن الـــــــــــــرأي واحلقيقـــــــــــــة، وامـــــــــــــتالك   
إحـــــــساس مرهـــــــف رفيـــــــع إزاء قـــــــضايا الـــــــدين واملـــــــذهب، وبـــــــذل جهـــــــد عظـــــــيم    

 ويف الوقــــــــــت نفــــــــــسه جتنــــــــــب خمتلــــــــــف  ،إلمــــــــــازة اآلراء الــــــــــشيعية عــــــــــن غريهــــــــــا 
  .مظاهر التعصب واالنغالق

 يف ولكــي نستحــضر أمنوذجــاً ملنــهج ابــن إدريــس هــذا، نالحــظ متــسكه     
 وال تنظـــر إىل ،ليـــانظـــر إىل مـــا ق >:  باحلـــديث املعـــروف )الـــسرائر(مقدمـــة 
  .، ليجعل منه أساساً حلركته العلمية)٢(<من قال

 عـــن عالقتـــه  )الـــسرائر(وقـــد حتـــدث ابـــن إدريـــس يف كتـــاب الطـــالق مـــن      
، كمـــــا اعتمـــــد يف بعـــــض األحـــــايني علـــــى روايـــــات   )٣(بالفقـــــه الـــــشافعي وأنـــــسه 

  .)٦(، وكلمات عمر بن اخلطّاب)٥(، وأيب هريرة)٤(عائشة
                                                            

  .٤٣٠، ٣٣٤، ص٢، وج١٧٧، ١٥٧، ص١املصدر نفسه، ج: لالطّالع على بعض النماذج يراجع) ١(
  .٤٥، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٦٧٨، ص٢ه، جاملصدر نفس) ٣(
 .١٧٢، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
 .٦٥١، ص٢املصدر نفسه، ج) ٥(
 .١٥٤املصدر نفسه، ص) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٧ 

وقــــــــد بلــــــــغ عــــــــدم تعــــــــصبه حــــــــداً مــــــــارس فيــــــــه نقــــــــداً مركّــــــــزاً آلراء الفقهــــــــاء   
الــشيعة عنـــدما كــان يراهـــا غــري صـــحيحة ليقــدم عليهـــا آراء بعــض الفقهـــاء      
مـــــــــــــن غـــــــــــــري الـــــــــــــشيعة عنـــــــــــــدما جيـــــــــــــدها مرفقـــــــــــــة بـــــــــــــدليلٍ يوجـــــــــــــب األخـــــــــــــذ ـــــــــــــا،   

، )الــسرائر( مــن )كتــاب الرضــاع (وكــأمنوذجٍ علــى ذلــك، يالحــظ مــا جــاء يف     
عنــــــد بلــــــوغ احلــــــديث األم املطلّقــــــة الــــــيت تطالــــــب بــــــاألجرة مقابــــــل إرضــــــاعها      
الولـــد فيمــــا تبــــدي املرضــــعة األجنبيــــة اســـتعداداً لإلرضــــاع بــــال أجــــرة، حيــــث    
يـــــــــذهب الـــــــــشيخ الطوســـــــــي هنـــــــــا إىل وجـــــــــوب أخـــــــــذ الولـــــــــد مـــــــــن أمـــــــــه وإعطائـــــــــه    

 فـريى وجـوب   –نة  أحـد فقهـاء أهـل الـس     –لألجنبية، أما أبو حامـد الغـزايل        
إرضــــاع الولــــد علــــى األم، وأنّ علــــى األب أن يــــسدد هلــــا األجــــرة علــــى ذلــــك،        
وهنـــا يقـــوي ابـــن إدريـــس مقولـــة الغـــزايل ويرجحهـــا علـــى قـــول فقيـــه شـــيعي     

  .)١(من أمثال الشيخ الطوسي
  :السرائر والمضمون الفقهي: سادساً
  : ترتيب األبواب واملباحث-١

 ،)الــــسرائر(ىل املــــضمون الفقهــــي لكتــــاب  قبــــل اإلشــــارة إ–مــــن املناســــب 
:  إثـارة التـساؤل التــايل  –أو االطّـالع علـى عينـات دالّـة مـن فقــه ابـن إدريـس        

هـــــــــــــل كـــــــــــــان البـــــــــــــن إدريـــــــــــــس مـــــــــــــسامهة إبداعيـــــــــــــة يف تنظـــــــــــــيم فـــــــــــــصول الفقـــــــــــــه  
 أم أن عطاءاتـــــــه الفقهيـــــــة كانـــــــت  ،)الـــــــسرائر(اإلســـــــالمي وأبوابـــــــه يف كتـــــــاب  

  ه من الفقهاء ومناهجهم؟متأثّرة على هذا الصعيد بكتب من سبق
 أنّ أمجــــع الكتـــــب الفقهيــــة وأكملــــها إىل زمــــن ابـــــن     اجلــــدير معرفتــــه هنــــا   

 للــشيخ أيب جعفــر )مــسائل اخلــالف( و)املبــسوط( و)النهايــة(إدريــس كــان 
 – لكــي جنيــب عــن الــسؤال الــسالف  –الطوســي، وهــذا معنــاه أننــا مــضطرون  

  .أن نقوم مبقارنة مع هذه الكتب، وهذا ما فعلناه
                                                            

 .٦٥٠املصدر نفسه، ص) ١(



 ٤٨  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وأبوابـــه )الـــسرائر( أنّ فـــصول كتـــاب  – علـــى أســـاس ذلـــك   –قـــد وجـــدنا  و
، )النهايـــة (مـــستقاة مـــن نتـــاج الـــشيخ الطوســـي الفقهـــي الســـيما منـــه كتـــاب         
 )النهايــــــة(وأنّ ابـــــن إدريــــــس كــــــان يــــــسد الــــــنقص املوجــــــود أحيانــــــاً يف أبــــــواب   

كتـاب  (، ومثـاالً علـى ذلـك، أبـواب      )املبـسوط (وفصوهلا بالرجوع إىل كتاب     
بـاب حقيقـة   ( وترتيبـها، وأن   )النهايـة ( اليت تطـابق أبـواب       )جر والبيوع املتا

 الـذي كـان مفقـوداً يف    – هنا – هو الباب الوحيد   )البيع وأقسامه وأحكامه  
  .)املبسوط( فاقتبسه ابن إدريس من ،)النهاية(

  : مهامهمتني، اإلشارة إىل مالحظتني - هنا –وجتدر 
 يف عنـــاوين األبـــواب والفـــصول   إن التـــشابه احلاصـــل:املالحظـــة األوىل

 أو تطابقــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــني  ،وترتيبــــــــــــــــها ال يعــــــــــــــــين البتــــــــــــــــة احتــــــــــــــــاداً يف اآلراء الفقهيــــــــــــــــة     
، فـــــــــــإن النقـــــــــــد املوســـــــــــع آلراء الـــــــــــشيخ   )الـــــــــــسرائر( و)املبـــــــــــسوط( و)النهايـــــــــــة(

، والــرد املتكــرر البــالغ ألفكــاره الســيما منــها مــا جــاء     )الــسرائر(الطوســي يف 
  .اهد على مدعانا هذا، ميثّالن أقوى ش)النهاية(يف 

ــة  ــة( إن ابــــــن إدريــــــس رفــــــض أحيانــــــاً ترتيــــــب     :املالحظــــــة الثانيــــ  )النهايــــ
 بـــــل حتـــــى أبوابـــــاً   ،، مقـــــدماً منـــــهجاً جديـــــداً وأســـــلوباً مـــــستحدثاً   )املبـــــسوط(و

كتــــــــــــاب  (جديــــــــــــدة يف الفقــــــــــــه اإلســــــــــــالمي، ومــــــــــــن أمثلــــــــــــة ذلــــــــــــك، مــــــــــــا جــــــــــــاء يف        
 )كتـــاب الـــصالة(  ومـــا جـــاء يف)بـــاب التعزيـــة والـــسنة يف ذلـــك ( مـــن )الطهـــارة

كتـــــاب (، ومـــــا جـــــاء يف )بـــــاب كيفيـــــة فعـــــل الـــــصالة علـــــى ســـــبيل الكمـــــال   (مـــــن 
، حيــــــــث مل جنــــــــد هــــــــذه الفــــــــصول واألبــــــــواب يف  )فــــــــصل الزيــــــــارة( مــــــــن )احلــــــــج

  .لشيخ الطوسيل )نهايةال(
  : الدراسات الفقهية-٢

 دورة فقهيـــة كاملـــة تتنـــاول الفقـــه اإلســـالمي مـــن      )الـــسرائر (يعـــد كتـــاب  
، والــــذي يبــــدو أنــــه   )كتــــاب الــــديات (خــــره مــــع  آ إىل ) الطهــــارةكتــــاب(أولــــه مــــع  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٤٩ 

أمجــــــع كتــــــابٍ فقهــــــي مــــــن حيــــــث عــــــدد األبــــــواب والفــــــصول حــــــىت عــــــصر ابــــــن     
 حيتــوي أبــواب أكمــل  – وكمــا أشــرنا مــن قبــل  – )الــسرائر(إدريــس، ذلــك أنّ 

  املبـــسوط( و)النهايـــة(الكتـــب الفقهيـــة إىل ذلـــك العـــصر وفـــصوله، عنيـــت( 
 )املبـسوط ( الفروع الفقهية الـيت اشـتملها كتـاب      للشيخ الطوسي، رغم أنّ   

  .)السرائر(كانت من حيث الكمية أكثر جامعيةً واستيعاباً من كتاب 
  :)١( اآلراء الشاذّة، والنادرة، واملخالفة للمشهور-٣

وعنـــدما يـــشيد ابـــن إدريـــس املبـــادئ االجتهاديـــة اخلاصـــة بـــه، أو ميـــارس   
بغيـــــــــة حتطيمهـــــــــا، أو يتمتـــــــــع بـــــــــروح  نقـــــــــداً موســـــــــعاً لظـــــــــاهرة الركـــــــــود العلمـــــــــي  

 وجبـرأة معرفيـة ممتـازة، فـإنّ مـن الطبيعـي أن يتـرك لنـا آراء          ،علمية حـرة  
ض احلــاالت تكــون مــن  تتــسم بالنــدرة وخمالفــة املــشهور، ال بــل إنهــا يف بعــ   

  . مل يتبناه أي فقيهٍ من فقهاء الشيعة على اإلطالقالندرة شذوذاً
مـــــــن آرائـــــــه اخلاصـــــــة علـــــــى الترتيـــــــب   ونـــــــسرد هنـــــــا بعـــــــض العينـــــــات الدالّـــــــة   

  :التايل
: ، وأنـــــه تترتـــــب عليـــــه مجلـــــة أحكـــــام منـــــها  )٢( الزنـــــا احلكـــــم بكفـــــر ولـــــد -١

، وعــــدم )٣(حرمـــة نكاحــــه، ألنّ بعــــض اآليــــات القرآنيـــة حرمــــت نكــــاح الكــــافر   
، ذلــك أنــه يــرى عــدم الكفــر شــرطاً يف هــذه  )٥(، وال عتقــه)٤(اعتبــار شــهادته

  .األمور، وولد الزنا كافر
                                                            

إن اآلراء الــيت تــذكر خمالفــةً للمــشهور رمبــا ختــالف أحيانــاً مــشهور الفقهــاء كافّــة إىل زماننــا          ) ١(
العالمـة احللّـي، وقـد أخـذنا أكثـر هـذه       اليوم، إال أنّ غالبيتها تعد خمالفـةً للمـشهور إىل زمـن      

  . للعالمة احللّي)خمتلف الشيعة(املوارد من كتاب 
 .٣٥٧، ص١السرائر، ج) ٢(
وال {: ، وقــد اعتمــد ابــن إدريـــس لقولــه هــذا علــى قولــه عــز وجـــل        ٣٥٣، ص٢املــصدر نفــسه، ج  ) ٣(

  .)٢٢١: البقرة(} وال تنكحوا املشرِكَاِت{، و)١٠: املمتحنة(} وافرمتسكُوا بِِعِصِم الك
  .١٢٢، ص٢السرائر، ج) ٤(
  .١٠، ص٣املصدر نفسه، ج) ٥(



 ٥٠  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 إىل كفــــــر  – يف نظريــــــة مفِرطــــــة جــــــداً عنــــــده    – يــــــذهب ابــــــن إدريــــــس   -٢
كل من هو غري شيعي، فرياه جنساً غري طـاهر، ومـن هنـا يعبـر عـن الـرواة        
الفطحـــيني أو املنـــتمني إىل مـــذاهب أهـــل الـــسنة بالكفّـــار، ومـــن مث ال يقبـــل   

  .)١(األخذ بروايام أو االعتماد عليها
 غـــسل اليـــدين يف الوضـــوء، بـــأن     يـــرى ابـــن إدريـــس جـــواز الـــنكس يف    -٣

يغــــــــسل مــــــــن األســــــــفل إىل األعلــــــــى، ويــــــــستدلّ علــــــــى ذلــــــــك بــــــــأنّ اآليــــــــة أمرتنــــــــا   
بالغــــسل لليــــد، ومـــــن يغــــسل يــــده مـــــن األصــــابع إىل املرفــــق يـــــصدق عليــــه أنـــــه        

  .)٢(غسل اليد
 ال يوجـــــــــب ابـــــــــن إدريـــــــــس القـــــــــضاء وال الكّفـــــــــارة علـــــــــى مـــــــــن تقــــــــــيء يف        -٤

  .)٣(صيامه عمداً
:  يف غـــــــــــري األمـــــــــــاكن األربعـــــــــــة، والـــــــــــيت هـــــــــــي    عـــــــــــدم جـــــــــــواز االعتكـــــــــــاف  -٥

، ومـــــــــــــــسجد الكوفـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــسجد   )ص(جد الـــــــــــــــنيب املـــــــــــــــسجد احلـــــــــــــــرام، ومـــــــــــــــس 
ح واملعاصــــــــــــي ائ مبطليــــــــــــة القبــــــــــــ)الــــــــــــسرائر( ، كمــــــــــــا يــــــــــــرى صــــــــــــاحب)٤(البــــــــــــصرة

مبطليتـــها . ..والـــسيئات، بـــل حتـــى املباحـــات الـــيت ال حاجـــة إىل القيـــام ـــا     
  .)٥(مجيعاً لالعتكاف

ذلـــك بيـــد اإلمـــام   أن معـــة للفقهـــاء، بـــل يـــرى    حرمـــة إقامـــة صـــالة اجل -٦
  .)٦(نصبه لذلك ال غرييالعادل، أو من 

                                                            
، واملـثري للعجـب أنّ ابـن    ٢٩٠، ص٣، وج٦٧٥، ص٢، ج ٤٩٥،  ٢٦٧، ص ١املصدر نفـسه، ج   : راجع) ١(

إدريــس رغــم اعتبــاره غــري الــشيعي كــافراً إال أنــه كانــت لديــه عالقــات وطيــدة مــع غــري الــشيعة،      
  .قات متبادلة معهمكما كانت لديه مؤانسات وعال

 .٩٩، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٨املصدر نفسه، ص) ٣(
 .٤٢١املصدر نفسه، ص) ٤(
 .٤٢٦املصدر نفسه، ص) ٥(
  .٢٦، ص٢املصدر نفسه، ج )٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥١ 

 حرمة تزيني املصاحف بالذهب والفضة، وكذلك تـزيني املـساجد،          -٧
  .)١(يرى حرمة خمتلف أنواع اإلسرافبل 
 عــــــدم اشــــــتراط الفقــــــر يف إعطــــــاء اخلمــــــس أليتــــــام بــــــين هاشــــــم، بــــــل         -٨

  .)٢(اهم وعدم حاجتهمميكن حتويل اخلمس إليهم حىت مع غن
  .)٣( وجوب زكاة فطرة الضيف على الضيف واملضيف معاً-٩
 وجـوب نفقــة الزوجــة الــصغرية علــى زوجهـا، رغــم أنــه يــرى حرمــة    -١٠

  .)٤(مقاربتها
  .)٥( عدم ثبوت التحرمي املؤبد نتيجة جمامعة الزوجة الصغرية-١١
 دفـــــــع  وجـــــــوب متكـــــــني املـــــــرأة زوجهـــــــا حتـــــــى لـــــــو مل يكـــــــن قـــــــادراً علـــــــى  -١٢

  .)٦(املهر هلا
 جـــــــواز إعمـــــــال القرعـــــــة لتعـــــــيني املـــــــرأة املطلّقـــــــة املـــــــشتبهة مـــــــن بـــــــني         -١٣

  .)٧(النساء األربع معتقداً جواز اختيار الرجل زوجةً خامسة بعد ذلك
 عــــدم حرمــــة بنــــت اخلالــــة وال بنــــت العمــــة بــــوطء اخلالــــة أو العمــــة،         -١٤

  .)٨(إشكال بال – مع ذلك –وعليه ميكن الزواج من هاتني البنتني 
 وجــــوب قتــــل تــــارك الــــصالة ال عــــن عــــذر ثــــالث مــــرات، بــــل وجــــوب      -١٥

  .)٩(قتل تارك الصيام يف شهر رمضان كذلك
                                                            

 .٤٤٠املصدر نفسه، ص) ١(
  .٤٩٩املصدر نفسه، ص) ٢(
 .٢٨٩، ص٦ي، روضات اجلنات، جسارحممد باقر اخلوان: راجع) ٣(
 .در نفسهاملص: انظر) ٤(
 .املصدر نفسه) ٥(
 .املصدر نفسه) ٦(
 . املصدر نفسه) ٧(
 .٥٣١، ص٢السرائر، ج) ٨(
  .٥٣٢، ص٣املصدر نفسه، ج) ٩(



 ٥٢  .. ابن إدريس الحلي كتاب السرائر مظهر اجتهاد      

 وجوب الصالة عن قيام حتى للعـاري، بـال فـرق بـني أن يـراه أحـد          -١٦
يف هـــــــذه احلالـــــــة أو ال يـــــــراه، لكـــــــن أن يكـــــــون ركوعـــــــه وســـــــجوده عـــــــن طريـــــــق     

  .)١(اإلمياء واإلشارة
فتـــوى مـــن ســـبقه، يفـــيت ابـــن إدريـــس بوجـــوب نـــزح أربعـــني   خالفــاً ل -١٧

  .)٢(دلواً من البئر اليت وقع فيها كلب حي
 تقــــــــدمي خطبــــــــة صــــــــالة االستــــــــسقاء علــــــــى الــــــــصالة نفــــــــسها، خالفــــــــاً    -١٨

  .)٣(ملشهور الفقهاء
 حرمـــــــة تقـــــــدمي القـــــــارن واملفـــــــرد الطـــــــواف والـــــــسعي علـــــــى عرفـــــــات،   -١٩

  .)٤(خالفاً لقول املشهور
 أســـــــفل اجلبـــــــل علـــــــى امليـــــــسرة، خالفـــــــاً للمـــــــشهور       وجـــــــوب الوقـــــــوف -٢٠
  .)٥(أيضاً

 خالفــــاً ملــــشهور الفقهــــاء، يــــذهب ابــــن إدريــــس إىل اعتبــــار احلنطــــة    -٢١
  .)٦(والشعري جنسني اثنني يف املعامالت

*  *  *  
  

                                                            
 .١١٦، ص٢العالمة احللّي، خمتلف الشيعة، ج: راجع) ١(
 .٥٣ - ٥٢، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٣٩، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
 . ٦٣، ص٤املصدر نفسه، ج) ٤(
  ،٢٤٩ - ٢٤٨ نفسه، صاملصدر) ٥(
، وملزيـــد مـــن االطّـــالع علـــى آراء   ٣٤٤، ص٢٣حممـــد حـــسن النجفـــي، جـــواهر الكـــالم، ج  : راجـــع) ٦(

، ٤٣، ٤٢، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ص١العالمـــة احللّـــي، املـــصدر نفـــسه، ج   : أخـــرى البـــن إدريـــس، يراجـــع   
٨١، ٦٨، ٦٤. 
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  المقالة األولى
  العقل واالجتهاد الفقهي

  لي في دائرة النص الشرعيالحراك العق
  

  :نظريات العقل عند الفقهاء اإلمامية قبل ابن إدريس
اكتــــــــــــسبت موضــــــــــــوعات العقــــــــــــل ودوره يف االجتــــــــــــهاد الــــــــــــديين ميــــــــــــزةً خاصــــــــــــةً     

) ع(هــل البيــت  مامــاً آخــر يف املــذهب اإلمــامي، انطالقــاً مــن اهتمــام أئمــة أ      واهت
باملــــسائل العقليــــة، فاســــترعى دليــــل العقــــل اهتمــــام فقهــــاء اإلماميــــة يف ميــــدان        

  .االجتهاد الفقهي والبحث القانوين، رغم عدم تساويهم يف هذا االهتمام
ز وإذا رصــــــــــدنا احلقبــــــــــات الــــــــــيت ســــــــــبقت ابــــــــــن إدريــــــــــس، الحظنــــــــــا أنّ أبــــــــــر     

الفقهــــــــاء الـــــــــشيعة الـــــــــذين عنـــــــــوا بــــــــدليل العقـــــــــل يف الفقـــــــــه اإلســـــــــالمي كـــــــــانوا    
  .الشيخ املفيد، والسيد املرتضى، والشيخ الطوسي، وابن زهرة احلليب

ولكـي نكتــشف العقــل ودوره يف املنظومــة املعرفيــة للحلّــي البــد لنــا مــن   
 رصـــد املنـــاخ احملـــيط زمكانيـــاً بـــه، ومـــن مث دراســـة دليـــل العقـــل عنـــد هـــؤالء          

  .األعالم الكبار، مقدمةً ملعرفته عند ابن إدريس
  : الشيخ املفيد وتكوين دليل العقل يف االجتهاد-١

أول فقيـــه مـــن القـــدماء وصـــلتنا كتبـــه ومـــصنفاته ووجـــدناه يعـــىن بـــدليل    
، )هـــ٤١٣(العقــل هــو الــشيخ حممــد بــن حممــد بــن النعمــان املعــروف باملفيــد    

 متفـــــــــرق يف مـــــــــصنفاته، وإذا   العقـــــــــل وأبـــــــــان دوره بـــــــــشكلٍ دليـــــــــلفقـــــــــد ذكـــــــــر  



 ٥٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  :أجرينا حبثاً فيها وتنقيباً الحظنا موقفه من العقل عرب النقاط التالية
 ال يــــــــرى الــــــــشيخ املفيــــــــد خــــــــرب الواحــــــــد حجــــــــةً، إالّ يف صــــــــورة حــــــــصوله     -أ

  .)١(على دعم وتأييد من دليل العقل، فيغدو معترباً وحجة
  .)٢( خيالف العقل ال يرى املفيد أية حجية أو اعتبار ألي حديث-ب
 يعتقــــــــــــــــد املفيــــــــــــــــد بتخــــــــــــــــصيص العمــــــــــــــــوم القــــــــــــــــرآين والروائــــــــــــــــي بــــــــــــــــدليل  -ج
  .)٣(العقل
 يــــــــــذهب املفيــــــــــد إىل إمكــــــــــان الرجــــــــــوع إىل العقــــــــــل ملعرفــــــــــة حكــــــــــم مــــــــــن     -د

األحكــــــــام زمــــــــن الغيبــــــــة عنــــــــدما ال منلــــــــك حــــــــول هــــــــذه املــــــــسألة نــــــــصاً أو بيانــــــــاً       
األحكـــام ، وذلـــك مـــن دون جعـــل العقـــل مـــصدراً هامـــاً مـــن مـــصادر    )٤(شـــرعياً

الكتــــــــاب، والــــــــسنة، : الــــــــشرعية إىل جانــــــــب املــــــــصادر الثالثــــــــة املتبقيــــــــة وهــــــــي  
  .  للوصول إىل األحكام نفسها– عند املفيد –واإلمجاع، بل هو طريق 

إنّ أصـــــــــول األحكـــــــــام الـــــــــشرعية ثالثـــــــــة    >: يقـــــــــول املفيـــــــــد يف هـــــــــذا اـــــــــال   
 )ع (اهرين، وأقـــوال األئمـــة الطـــ )ص (كتـــاب اهللا ســـبحانه، وســـنة نبيـــه : أشـــياء

: ، والطـــــــرق املوصـــــــلة إىل علـــــــم املـــــــشروع يف هـــــــذه األصـــــــول ثالثـــــــة  مـــــــن بعـــــــده
  .)٥(<أحدها العقل، وهو السبيل إىل معرفة حجية القرآن ودالئل األخبار

  : السيد املرتضى-٢
 وحتــــــدث عنــــــه دلــــــيالً مــــــن    ،قــــــلوبعــــــد املفيــــــد، ذكــــــر الــــــسيد املرتــــــضى الع    

  : يف مصنفاته ذا دورٍ لطاملا اهتم به املرتضىاألدلّة
املـــــــــــسائل  ( جييـــــــــــب املرتـــــــــــضى عـــــــــــن أحـــــــــــد األســـــــــــئلة املوجهـــــــــــة إليـــــــــــه يف       -أ

                                                            
  .٤٤املفيد، التذكرة يف أصول الفقه، ص) ١(
 .٢٤٦ - ٢٤٥املفيد، تصحيح االعتقاد، ص) ٢(
 .٣٨املفيد، التذكرة يف أصول الفقه، ص) ٣(
  .٤ - ٣املفيد، رسالة يف الغيبة، ص) ٤(
 .١٨٥لكراجكي، صل كرت الفوائد  خمتصر التذكرة بأصول الفقه للشيخ املفيد، املتضمن يف)٥(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٥ 

فمــا تقولــون يف مــسألةٍ شــرعيةٍ اختلــف فيهــا      >: ، والــسؤال هــو )املوصــليات
قول اإلماميـة، ومل يكـن عليهـا دليـل مـن كتـاب أو سـنة مقطـوع ـا؟ كيـف             

، ألنــا وقوعــههــذا الــذي فرضــتموه قــد أمنــا   : الطريــق إىل احلــق فيهــا؟ قلنــا  
 ال خيلـــي املكلّـــف مـــن حجـــة وطريـــق إىل العلـــم مبـــا       قـــد علمنـــا أنّ اهللا تعـــاىل  

كّلـــــــــف، وهـــــــــذه احلادثـــــــــة الـــــــــيت ذكرمتوهـــــــــا وإن كـــــــــان هللا تعـــــــــاىل فيهـــــــــا حكـــــــــم     
شرعي، واختلفت اإلمامية يف وقتنا هذا فيها، فلم ميكـن االعتمـاد علـى           

ام يف مجلتــــهم، إمجــــاعهم الــــذي نتــــيقّن بــــأنّ احلجــــة فيــــه ألجــــل وجــــود اإلمــــ   
فالبـــد أن يكـــون علـــى هـــذه املـــسألة دليـــل قـــاطع مـــن كتـــاب أو ســـنة مقطـــوع          

فـإذا  ... ا حتـى ال يفـوت املكّلـف طريـق العلـم الـذي يـصل بـه إىل تكليفـه            
مل جنــــد يف األدلــــة املوجبــــة للعلــــم طريقــــاً إىل علــــم حكــــم هــــذه احلادثــــة كنــــا   

  .)١(<فيها على ما يوجب العقل وحكمه
تضى ختصيص العموم بالعقل بال شبهة عنـده يف ذلـك    جييز املر -ب

  .)٢(وال إشكال
  .)٣( يوافق املرتضى على جواز النسخ بدليل العقل أيضاً-ج
 كمـــــا جييـــــز رفـــــع اليـــــد عـــــن الظهـــــور القـــــرآين انـــــسجاماً مـــــع متطلّبــــــات          -د

  .)٤(دليل العقل
 إىل القــــول بــــأنّ  – يف مبحــــث احلظــــر واإلباحــــة   – يــــذهب املرتــــضى  -هـــــ

  .)٥(ني له يف ذلك بدليل العقللى اإلباحة، راداً على املخالفاألشياء ع
 بوضــعه العقــل إىل جانــب   – يف مباحــث األخبــار  – يــصرح املرتــضى  -و

 إىل قــسمني،  – فيمــا يقــسمه   –الكتــاب، والــسنة، واإلمجــاع، ويقــسم اخلــرب      
                                                            

  .٢١٠ريف املرتضى، اموعة األوىل، صرسائل الش) ١(
 .٢٧٧، ص١السيد املرتضى، الذريعة، ج) ٢(
 .٢٧٨املصدر نفسه، ص) ٣(
  .٢٨٧املصدر نفسه، ص) ٤(
 <..أحدمها إنّ الدليل العقلي: ولنا عنها جوابان>: ، قال٨٢١، ص٢املصدر نفسه، ج) ٥(



 ٥٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

فأمـــــا اخلـــــرب الـــــذي يعلـــــم   >: وعنـــــدما يعـــــرف القـــــسم الثـــــاين منـــــه يكتـــــب قـــــائالً   
 باكتــــــساب، فهــــــو كــــــل خــــــرب علمنــــــا أنّ خمــــــربه لــــــيس علــــــى مــــــا تناولــــــه   بطالنــــــه

  .)١(<بدليل عقلي، أو بالكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع
وممـــــــا أســــــــلفنا نقلــــــــه مـــــــن أمهــــــــات قــــــــضايا العقـــــــل عنــــــــد الــــــــسيد املرتــــــــضى     
يتــــــــضح مــــــــدى اهتمامــــــــه بــــــــدليل العقــــــــل، إىل حــــــــد وضــــــــعه إىل جانــــــــب األدلّــــــــة    

سنة، واإلمجــــاع، إالّ أنّ املرتــــضى مــــع   لــــالكتــــاب، وا: الثالثــــة األخــــرى، وهــــي  
ة ذلـــك ال يعـــدـــ ... العقـــل يف عـــرض الكتـــاب والـــسنه وشـــاهدنا علـــى ذلـــك أن 

 ال يــــــأيت علـــــــى  – الذريعـــــــة إىل أصــــــول الـــــــشريعة  –يف كتابــــــه الكـــــــبري احلجــــــم   
 مـــستقالً أو موســـعاً ذكـــر العقـــل إالّ ضـــمن إطـــار حمـــدود، وال يفـــرد لـــه حبثـــاً  

ألخـــرى، بـــل إنّ مـــا يـــذكره حـــول دليـــل العقـــل  علـــى غـــرار مباحثـــه املفـــصلة ا
  .ال يعدو أن يكون متفرقات مشتتة وجزئية وحمدودة

  : الشيخ الطوسي-٣
 الطوســــــــي بــــــــدليل   الــــــــشيخوبعــــــــد الــــــــشيخ املفيــــــــد والــــــــسيد املرتــــــــضى، كــــــــان اهتمــــــــام   

  : مبا نوجزه يف- يف مجلةٍ من مصنفاته -العقل، فقد حتدث عنه وعن أدواره 
ــ– اعتقــــــــــــاده -أ  –اً يف ذلــــــــــــك الــــــــــــشيخ املفيــــــــــــد والــــــــــــسيد املرتــــــــــــضى     موافقــــــــــ

  .)٢(بتخصيص العموم بدليل العقل
 ذهابـــــــــــــــــه إىل جـــــــــــــــــواز التخلّـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الظهـــــــــــــــــور القـــــــــــــــــرآين واحلقيقـــــــــــــــــة      -ب

 – للعقــل – بــدليل العقــل، ومــن مث جــواز تبــديل احلقيقــة القرآنيــة     )٣(القرآنيــة
  .)٤(إىل جماز

                                                            
 .٥١١املصدر نفسه، ص) ١(
... ختـــــصيص العمـــــوم بأدلّـــــة العقـــــل   >: ال، قـــــ٣٣٦ ص،١الـــــشيخ الطوســـــي، عـــــده األصـــــول، ج   ) ٢(

 .<صحيح
 ).املترجم(يف مقابل ااز ) ٣(
  .<إن ظاهر الكتاب وحقيقته يترك إىل ااز بدليل العقل>:  قال،٣٣٧املصدر نفسه، ص) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٧ 

  .)١(لعصيان اعتقاده بأنّ العقل هو احلاكم يف باب اإلطاعة وا-ج
 إميانــــــــه بــــــــأن دليــــــــل العقــــــــل ميثّــــــــل إحــــــــدى قــــــــرائن صــــــــحة خــــــــرب الواحــــــــد   -د

  .)٢(واعتباره
 رؤيتــــــــــه مرجعيــــــــــة العقــــــــــل يف املــــــــــسائل اجلديــــــــــدة فيمــــــــــا لــــــــــو مل يكــــــــــن        -هـــــــــــ

  .)٣(حكمها قد ورد فيه بيان
ورغـــم تلـــك املـــسامهات كلّهـــا الـــيت مينحهـــا الطوســـي للعقـــل، لكننـــا غـــري  

اه مـــــصدراً مـــــستقالً للتـــــشريع إىل جانـــــب   قـــــادرين علـــــى القـــــول بأنـــــه كـــــان يـــــر   
ســـــائر املـــــصادر الـــــيت يعتمـــــد عليهـــــا اســـــتنباط األحكـــــام، ومـــــن هنـــــا مل جنـــــده      

  .يفرز له حبثاً مستقالً يف مصنفاته
  : ابن زهرة احلليب-٤

يتحــــدث ابــــن زهــــرة يف كتبــــه عــــن دليــــل العقــــل أيــــضاً، فــــرياه املرجــــع يف      
للعلــــــم بــــــاحلكم الــــــشرعي، تلـــــك املــــــسائل الــــــيت ينعـــــدم فيهــــــا الــــــدليل املوجـــــب    

وعندنا ال حادثة إالّ وعلـى حكمهـا دليـل    >: )غنية الرتوع (يقول يف كتابه    
  .)٤(<دم الدليل رجعنا إىل حكم العقليوجب العلم، ومىت فرضنا ع

 أنّ دليــــــــل العقــــــــل مــــــــا قبــــــــل ابــــــــن إدريــــــــس    والــــــــذي يظهــــــــر ممــــــــا أســــــــلفناه  
  :احللّي
  .مل يوظّف توظيفاً واسعاً أو شامالً: أوالً
ــاًثا مل يقــــع مــــصدراً مــــن مــــصادر تــــشريع األحكــــام إىل جانــــب األدلّــــة       : نيــ

الكتــــــاب، والـــــسنة، واإلمجــــــاع، فلـــــم جيــــــر احلــــــديث   : الثالثـــــة األخــــــرى، وهـــــي  
                                                            

 . < تعاىل يثيب املؤمن على طاعتهعلمنا بالعقل أنّ اهللا>: ، قال٣٣١املصدر نفسه، ص) ١(
 .١٤٣فسه، صاملصدر ن) ٢(
ــإنّ ذلـــك       >: ، قـــال٤٣٤، ص٢املـــصدر نفـــسه، ج ) ٣( ــا، فـ ومـــىت حـــدث حادثـــة، ومل يبـــين احلكـــم فيهـ

 .<لى أنها باقية على حكم العقليدلّ ع
 .٣٦٣ - ٣٦٢، ص٢ابن زهرة، غنية الرتوع، ج) ٤(



 ٥٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

عنـــــــــــه بوصـــــــــــفه مـــــــــــصدراً عنـــــــــــد أي مـــــــــــن الفقهـــــــــــاء الـــــــــــسابقني بـــــــــــشكل صـــــــــــريح       
ورمســـــي، كمـــــا مل يلحـــــظ وجـــــوده ـــــذا الوصـــــف يف منـــــاهجهم االجتهاديـــــة       

م االستنباطياةوآلي.  
 القـــــــول بـــــــأنّ أول فقيـــــــه وظّـــــــف العقـــــــل   – بكـــــــلّ جـــــــرأةٍ  – ميكننـــــــا مـــــــن هنـــــــا 

بــشكل صــريح وواســع يف آلياتــه االجتهاديــة واســتنباطاته الفقهيــة، وجعلــه        
هـــــــــو ابـــــــــن  ) الكتـــــــــاب، الـــــــــسنة، اإلمجـــــــــاع  (يف طـــــــــول األدلّـــــــــة الثالثـــــــــة الرئيـــــــــسية    

  .إدريس احللّي
  :دليل العقل عند ابن إدريس، املاهية واحلقيقة

 ضــــــمن )الــــــسرائر(حــــــدث ابــــــن إدريــــــس احللّــــــي عــــــن دليــــــل العقــــــل يف     يت
، وهــو )١()دليــل العقــل (عبــارات وصــيغ خمتلفــة، فقــد يعبــر عنــه أحيانــاً بـــ      

 أكثـــــــر مـــــــن غـــــــريه، وقـــــــد يعبـــــــر عنـــــــه    )الـــــــسرائر(التعـــــــبري الـــــــذي ســـــــاد كتـــــــاب   
، ورمبــا عبــر عنــه )أدلّــة الــسمع( مقابــل )٢()أدلّــة العقــل(أحيانــاً أخــرى بـــ 

، لكـــــــــــن رغـــــــــــم هـــــــــــذه التعـــــــــــابري    )٣()أصـــــــــــول األحكـــــــــــام العقليـــــــــــة  ( أو )ولالعقـــــــــــ ( بــــــــــــ
مجيعهـــا، مل يبـــين لنـــا ابـــن إدريـــس مـــراده بـــشكلٍ صـــريح وواضـــح مـــن العقـــل   
والدليل العقلي، وهلذا كان من الـالزم دراسـة مـوارد اسـتعمال ابـن إدريـس          

 لــدليل العقــل، ليتكــشف لنــا مــراده منــه، كمــا وتنجلــي أمامنــا     )الــسرائر(يف 
 عـــــــن دائـــــــرة النـــــــشاط العقلـــــــي، ودور دليـــــــل    -  ولـــــــو بعـــــــض الـــــــشيء  - ةالـــــــصور

  .العقل يف ميدان الفقه اإلسالمي
 أنّ مـــــراد احللّـــــي مـــــن دليـــــل  )الـــــسرائر( والـــــذي يبـــــدو مـــــن بعـــــض مواضـــــع   

العقــل هــو مــا بــات يعــرف اليــوم باألصــل العملــي، ومــن منــاذج ذلــك مــا جــاء             
مهـــــــا إال مـــــــن  فاملـــــــسألة الـــــــشرعية ال نعل>:  حيـــــــث يقـــــــول )اخلمـــــــس(حبـــــــث يف 

                                                            
 .٥٣٦، ٥٢٩، ٤٨٤، ٤٤٩، ١١٦، ١٩، ص٢، وج٤٩٦، ٤٩٥، ٤٦، ص١السرائر، ج: راجع) ١(
 .<من أدلّة العقل وأدلّة السمع >:، يقول٣٣٤، ص٢فسه، جاملصدر ن) ٢(
 .٣٨٨املصدر نفسه، ص) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٥٩ 

أربــــــع طــــــرق، كتــــــاب اهللا العزيــــــز، وســــــنة رســــــوله املتــــــواترة، وإمجــــــاع الــــــشيعة      
اإلماميـــة، لـــدخول قـــول املعـــصوم فيـــه، فـــإذا فقـــدنا الـــثالث الطـــرق، فـــدليل        

  .)١(<داللة األصل: العقل املفزع إليه فيها، فهذا معىن قول الفقهاء
قـل، كمـا جـاء    وقد يعبر ابن إدريس صـرحياً عـن أصـل الـرباءة بـدليل الع      

يف حبثــه حــول كفايـــة أو عــدم كفايـــة شــهادة املــرأتني مـــع قَــسم املـــدعي يف       
 وحيكـــــــم  ،والـــــــذي تقتـــــــضيه األدلّـــــــة  >: إثبـــــــات الـــــــدعاوى املاليـــــــة، حيـــــــث يقـــــــول    

بــــصحته النظــــر الــــصحيح، أنــــه ال يقبــــل شــــهادة امــــرأتني مــــع ميــــني املــــدعي،    
ليـــــــل شـــــــرعي،   حيتـــــــاج إىل د-  يف هـــــــذا املوضـــــــع - وجعلـــــــهما مبرتلـــــــة الرجـــــــل  

واألصــــــــل أن ال شــــــــرع، ومحلــــــــها علــــــــى الرجــــــــل قيــــــــاس، وهــــــــو عنــــــــدنا باطــــــــل،       
اإلمجـــــاع فغـــــري منعقـــــد، واألخبـــــار غـــــري متـــــواترة، فـــــإن وجـــــدت فهـــــي       ] أمـــــا[و

نــوادر شـــواذ، واألصــل بـــراءة الــذمم، فمـــن أثبــت بـــشهادما حكمــاً شـــرعياً،      
ن، ومجيـع  فإنه حيتاج إىل أدلة قاصرة، إما إمجاع، أو تـواتر أخبـار، أو قـرآ       

  .)٢(< وهو ما اخترناه وحقّقناه،ذلك خالٍ منه، فبقي دليل العقل
ويف كالمٍ آخر لـه، يـرى احللّـي أنّ أصـالة اإلباحـة مـن مـصاديق دليـل العقـل،             

 مث جيــري صــيغة  ،يــذكر ذلــك عنــدما يبحــث حــول الرجــل الــذي يعقــد علــى امــرأة    
طالن العقـــــــد العقــــــد مـــــــع أختـــــــها، فـــــــإنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي ذهـــــــب هنـــــــا إىل احلكـــــــم بـــــــب  

ال والثـــــاين، وحكـــــم بأنـــــه لـــــو جـــــامع الثانيـــــة فـــــصلت عنـــــه، وفقـــــاً إلحـــــدى الروايـــــات،     
  .ميكنه بعد ذلك مقاربة زوجته األوىل قبل انقضاء عدة الثانية

إذا مل >: ذا القــــول، بــــل يــــصرح بأنــــه   لكــــن ابــــن إدريــــس ال يوافــــق علــــى هــــ    
عقــــــــــل، بــــــــــل  يكــــــــــن مــــــــــانع مــــــــــن كتــــــــــاب اهللا، وال إمجــــــــــاع، وال ســــــــــنة، وال دليــــــــــل     

قولـــــــه ووالعقـــــــل والـــــــسنة حيكـــــــم مبـــــــا ذكرنـــــــاه، ألنّ األصـــــــل اإلباحـــــــة،    الكتـــــــاب
                                                            

  .٤٩٥، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
 .١١٦، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(



 ٦٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

إِال علَـــــــــــى أَزواجِهِـــــــــــم أو مـــــــــــا ملكَـــــــــــت أَميـــــــــــانهم فَـــــــــــإِنهم غَـــــــــــري   {: تعـــــــــــاىل
لُوِمني٢(< فنفى اللوم عن وطء زوجته،)١(}م(.  

د ومــــن تعليلــــه بأصــــالة اإلباحــــة يف هــــذا احلكــــم شــــهادة تعلِمنــــا بــــأنّ املــــرا        
  .من دليل العقل هو أصالة اإلباحة

 إىل مـــا تقـــدم، عـــد احللّـــي أصـــالة بقـــاء امللـــك مـــن مـــصاديق دليـــل    إضـــافةً
العقـــــــل، ففـــــــي مـــــــسألة غنيمـــــــة أمـــــــوال أهـــــــل البغـــــــي وعـــــــدمها، حيكـــــــم احللّـــــــي    

 ودليـــل تند يف ذلـــك إىل اإلمجـــاع والروايـــة بعـــدم كـــون أمـــواهلم غنـــائم، ويـــس  
ودليـــــــــــل العقـــــــــــل يعـــــــــــضده،  >: العقـــــــــــل، وعنـــــــــــدما يـــــــــــشرح دليـــــــــــل العقـــــــــــل يقـــــــــــول  

ويــــــــشيده، ألنّ األصــــــــل بقــــــــاء األمــــــــالك علــــــــى أرباــــــــا، وال حيــــــــلّ متّلكهــــــــا إال        
  .)٣(<باألدلّة القاطعة لألعذار

وحتــــى اآلن، كــــان تعــــبري دليــــل العقــــل صــــرحياً يف نــــصوص ابــــن إدريــــس  
يف مالمــــــــــــــــسته أصــــــــــــــــالً أو أصــــــــــــــــوالً إىل جانبــــــــــــــــه تعــــــــــــــــد عنــــــــــــــــده مــــــــــــــــصداقاً مــــــــــــــــن     

 مثّة موارد أخرى حيسب فيهـا احللّـي بـشكل      - مع ذلك  -مصاديقه، لكن   
غــري مباشــر بعــض األصــول العمليــة مــن دليــل العقــل، وذلــك أنــه يــصرح مــن    

 بــــــــأنّ طريــــــــق الوصــــــــول إىل األحكــــــــام   – )الــــــــسرائر( مقدمــــــــة يف كمــــــــا –جهــــــــة 
الـــشرعية هـــو الكتـــاب، والـــسنة، واإلمجـــاع، وعنـــد فقـــد هـــذه الثالثـــة يرجـــع         

 –اً  حـاالت كـثرية جـد    ويف، من جهـةٍ ثانيـة  –ق دليل العقلي، كما يطب   الإىل  
أننـــا :  مـــا يـــشبه القاعـــدة يف املنـــهج عنـــدما يـــذهب إىل    يف مقـــام االســـتدالل 

لزمنــــا الرجــــوع  يمــــع انعــــدام هــــذه الثالثــــة  ونعــــدم الكتــــاب والــــسنة واإلمجــــاع،  
إىل أصـــــلٍ مـــــن األصـــــول العمليـــــة، الســـــيما منـــــها أصـــــل الـــــرباءة، ووفقـــــاً لـــــذلك  

  .راد من األصل العملي هو الدليل العقلي املشار إليه عندهيتضح أنّ امل
                                                            

  .٦اآلية : املؤمنونسورة ) ١(
  .٥٣٧ - ٥٣٦، ص٢السرائر، ج) ٢(
 .١٩املصدر نفسه، ص) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦١ 

  : متابعات احللّي لدليل العقل ذا االستعمال عرب عيناتونرصد هنا
وهـــو أكثـــر األصـــول متـــسكاً مـــن جانـــب ابـــن إدريـــس يف     : أصـــالة الـــرباءة 

، ففــــــي مــــــسألة اجلهــــــر واإلخفــــــات يف صــــــالة الظهــــــر يــــــوم      )الــــــسرائر(كتــــــاب 
ألنّ >: ي إىل عــــــدم وجــــــوب اجلهــــــر مــــــستدالً بــــــالقول    اجلمعــــــة، يــــــذهب احللّــــــ  

شغل الذّمـة بواجـب أو منـدوب حيتـاج إىل دليـل شـرعي، ألن األصـل بـراءة             
اإلمجــاع فغــري حاصــل، والروايــة خمتلفــة، فلــم يبــق إالّ لــزوم       ] أمــا[الذّمــة، و

األصــــول، وهــــو بــــراءة الــــذمم، وأيــــضاً يف تركــــه االحتيــــاط، ألن تاركــــه عنــــد    
م ين تـــــــــــارك اجلهـــــــــــر بـــــــــــالقراءة يف صـــــــــــالة الظهـــــــــــر يـــــــــــو    مجيـــــــــــع أصـــــــــــحابنا، أعـــــــــــ  

  .)١(<اجلمعة، غري ملوم، وال مذموم
وهكــــذا يف مبحــــث ذكــــر التكــــبريات يف مــــىن، حيكــــم احللّــــي باســــتحباب  

إن األصــل بـراءة الذّمــة مــن العبـادات، فمــن شــغلها بــشيء     >:ذلـك، ويــستدل 
 غــــــري  حيتــــــاج إىل دليــــــل مــــــن كتــــــاب، أو ســــــنةٍ متــــــواترةٍ، أو إمجــــــاع، واإلمجــــــاع       

حاصـــل، ألنّ بـــني أصـــحابنا خالفـــاً يف ذلـــك، علـــى مـــا بينـــاه، والكتـــاب خـــال          
  .)٢(< بقي معنا، األصل براءة الذّمةمن ذلك، كذلك السنة املتواترة،

يقـــــول احللّـــــي يف موضـــــوع جـــــواز حتليـــــل جاريـــــة املـــــوىل    : أصـــــل اإلباحـــــة
وال ، ال مـــانع مـــن حتليـــل عبـــده وطء جاريتـــه، مـــن كتـــابٍ، وال ســـنةٍ     >: للعبـــد

  .)٣(<إمجاعٍ، واألصل اإلباحة
لــو طلّـق الرجــل زوجتـه احلامــل، مث رجـع إليهــا، مث أراد    : أصـل الــصحة 

مـــرةً ثانيـــةً طالقهـــا طـــالق الـــسنة، حكـــم الـــشيخ الطوســـي بعـــدم صـــحة هـــذا           
الطـــالق وجـــوازه قبـــل وضـــعها احلمـــل، لكـــن ابـــن إدريـــس يـــرفض قولـــه هـــذا       

                                                            
ــا مل يـــذكر احللّـــي فقـــدان  ٢٩٨، ص١الـــسرائر، ج) ١(  اآليـــة القرآنيـــة لوضـــوح ذلـــك، لكنـــه يف    ، وهنـ

  .موارد أخرى يصرح أيضاً بفقدان دليل الكتاب
 .٧٩، ٢٠، ص٣، وج٢٧٨، ١٨٨، ص٢، وج٣٩٧، ٣٨٧ص: ، وراجع٦١١املصدر نفسه، ص) ٢(
  .٩٧ص: ، وانظر٦٣٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(



 ٦٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

مينـــــــع منـــــــه، مـــــــن كتـــــــاب، وال ســــــــنة     ال أرى ملنعـــــــه وجهـــــــاً، وال مانعـــــــاً    >: ناقـــــــداً 
  .)١(<متواترة، وال إمجاع منعقد، واألصل الصحة، واملنع حيتاج إىل دليل

مــــــا بينــــــاه حــــــىت اآلن مــــــن مــــــصاديق دليــــــل العقــــــل عنــــــد احللّــــــي كــــــان مــــــن            
هـــــل ينحــــــصر  : األصـــــول، وهــــــذا مـــــا يــــــدفع ســـــؤاالً للقفــــــز إىل الـــــذهن بــــــالقول    

مل حـــاالت ومـــوارد أخـــرى؟    أم أنـــه يـــش ،دليـــل العقـــل عنـــد احللّـــي باألصـــول   
 مــــا هــــي الــــدائرة الــــيت حتــــد جمــــال العقــــل ودليلــــه عنــــد ابــــن          :وبعبــــارة أخــــرى 

   وما ال يكون فيه كذلك؟،إدريس حبيث يظهر ا ما ينفذ فيه العقل
ومبراجعــــــــــة مــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــن منــــــــــاذج، ال يبقــــــــــى عنــــــــــدنا شــــــــــك أنّ مــــــــــوارد     

مـن مـصاديق دليـل     -السيما منها أصالة الرباءة وأصالة اإلباحـة     -األصول  
إن احللّـــــي يعتـــــرب دليـــــل األصـــــل هـــــو عـــــني الـــــدليل  : العقـــــل، بـــــل ميكـــــن القـــــول 

  .العقلي، طبقاً لتفسريه دليل األصل وداللته من وجهة نظر الفقهاء
 يــستند إىل دليــل العقـل يف مــوارد ال يتعــرض  -  مــع ذلـك - لكـن احللّــي 

لعقـــل عنـــده   فيهـــا لألصـــل باســـم وال برســـم، ممـــا جيعلنـــا نـــوقن بـــأن حـــدود ا         
مــــــــا يـــــــسمى بالــــــــدليل العقلــــــــي  تتجـــــــاوز جمــــــــرد األصـــــــول العمليــــــــة، لتـــــــستوعب    

  .املستقل
  :ونشري هنا إىل بعض األمثلة اليت تؤكّد مدعانا هذا

 إىل عـدم جـواز تـسليم    -  يف مبحث تقسيم اخلمس -  يشري احللّي  -١
ســــهم اإلمــــام لغــــريه بــــدون إذنــــه، وأننــــا ال منلــــك دلــــيالً علــــى جــــواز ذلــــك مــــن        

اب أو ســـــنة متـــــواترة، كمـــــا ال يوجـــــد إمجـــــاع حـــــول هـــــذا املوضـــــوع، وهـــــذا         كتـــــ
معنـــــــاه أنــــــــه ال يتــــــــوفر أمامنــــــــا مــــــــن األدلّــــــــة األربعــــــــة ســــــــوى دليــــــــل العقــــــــل، وإذا   

  .)٢(رجعنا إىل العقل وجدناه مينع عن التصرف يف مال الغري بدون إذنه
                                                            

  .٦٨٩، ص٢ج: املصدر نفسه) ١(
  .٤٩٥ - ٤٩٤، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٣ 

 إىل عـدم  – كغريه من الفقهـاء  – يذهب احللّي يف مباحث اإلجارة        -٢
ــ ألنـــــــــه الـــــــــذي >: الن عقـــــــــد اإلجـــــــــارة مبـــــــــوت املـــــــــؤجر أو املـــــــــستأجر، يقـــــــــول  بطـــــــ

شرح ، وعنــدما يــ<تقتــضيه أصــول املــذهب، واألدلّــة القــاهرة، عقــالً ومسعــاً 
 أنّ املنفعــة حــق مــن حقــوق املــستأجر علــى    فالعقــل>: الــدليل العقلــي يقــول 

املـــــؤجر، فـــــال تبطـــــل مبوتـــــه، وإذا كانـــــت حقّـــــاً مـــــن حقـــــوق امليـــــت فإنـــــه يرثـــــه      
وارثـــه، لعمـــوم آيــــات املواريـــث، ومـــن أخــــرج شـــيئاً منـــها فعليــــه الـــدليل، وهــــو        
تـــــــصرف يف مـــــــال الغـــــــري، أعـــــــىن املنفعـــــــة، وال جيـــــــوز التـــــــصرف يف ذلـــــــك إالّ      

  .)١(<بإذن صاحب املنفعة
 ابـــن إدريـــس  باحـــث األصـــولية مـــن هـــذا الكتـــاب أن   تقـــدم يف قـــسم امل-٣

لعمــــوم، ففــــي مــــسألة  يــــرى العقــــل واحــــداً مــــن األدلّــــة الــــصاحلة لتخــــصيص ا    
قـــــــــضاء صـــــــــيام املغمـــــــــى عليـــــــــه حيكـــــــــم احللّـــــــــي بعـــــــــدم وجـــــــــوب القـــــــــضاء عليـــــــــه،    

:  يف مقابل اإلشكال بلزوم القضاء عليه انطالقاً من قولـه تعـاىل   –ويقول  
: -)٢(}ن أيـــــامٍ أُخـــــريـــــضاً أو علَـــــى ســـــفرٍ فَعـــــدةٌ مِـــــرفَمـــــن كَـــــانَ مـــــنكُم م{
 مجلـــة خمصـــصات العمـــوم،   العمـــوم قـــد خيـــص باألدلّـــة بغـــري خـــالف، ومـــن     >

أنّ اهللا تعـــــاىل ال يكلّـــــف إال مـــــن أكمـــــل   : أدلّـــــة العقـــــول، وقـــــد علمنـــــا بعقولنـــــا   
...  مجلـــــــــة شـــــــــروط التكليـــــــــف كمـــــــــال العقـــــــــول شـــــــــروط التكليـــــــــف فيـــــــــه، ومـــــــــن

فعلمنـــــــــا أنّ األمـــــــــر بالعبـــــــــادة يف اآليـــــــــة متوجـــــــــه إىل العقـــــــــالء، دون الـــــــــصبيان    
مـــــــا مـــــــن مجلـــــــة النـــــــاس،   واـــــــانني، وإن كانـــــــا داخلـــــــني يف عمـــــــوم اآليـــــــة، أل   

مـــــريض يكـــــون مرضـــــه قـــــد أزال عقلـــــه، ومـــــريض     : واملـــــريض علـــــى ضـــــربني  
يكون مرضه غري مزيل لعقلـه، فهـذا هـو املخاطـب يف اآليـة بالقـضاء دون              

  .)٣(< فخصصنا األول بالدليل العقلي،األول
                                                            

 .٤٤٩، ص٢در نفسه، جاملص) ١(
 .١٨٤  اآلية:البقرةسورة ) ٢(
 .٤٠٩، ص١السرائر، ج) ٣(



 ٦٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  :إعادة مللمة واستنتاج ائي
  :ةوميكننا من جمموع ما أسلفناه اخلروج بالنتائج التالي

 كــــــل مـــــا دخـــــل حتــــــت نطـــــاق حكــــــم    ي مــــــن دليـــــل العقـــــل   إنّ مـــــراد احللّـــــ  -١
العقـــــــــل، وهـــــــــو دليـــــــــل يقـــــــــدم عنـــــــــده يف عـــــــــرض وإىل جانـــــــــب دليـــــــــل الكتـــــــــاب،    

  .والسنة، واإلمجاع
 حـدود األصـول العمليـة،    -  عنـد ابـن إدريـس      -  يتخطّى دليل العقـل    -٢

  . واالستدالالت العقلية أيضاً،ليشمل الدليل العقلي املستقلّ
 مـــــــع األخـــــــذ بعـــــــني االعتبـــــــار تفـــــــسري ابـــــــن إدريـــــــس لداللـــــــة األصـــــــل يف         -٣

كلمــــــــات الفقهــــــــاء، وأــــــــا عــــــــني داللــــــــة العقــــــــل، ميكــــــــن القــــــــول بــــــــأنّ التمــــــــسك         
باألصـــــول العمليـــــة عنـــــد الفقهـــــاء الـــــسابقني علـــــى احللّـــــي كـــــان مـــــصداقاً مـــــن    
مـــــــصاديق االســـــــتناد إىل العقـــــــل، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــربر كثـــــــرة اتكـــــــائهم علـــــــى هـــــــذه         

  .دراسام الفقهيةاألصول يف 
  :مكانة العقل واألدلّة الشرعية، مقارنة ومقايسة

 أنّ ابــــــن إدريــــــس كــــــان يــــــويل أمهيــــــة مــــــضاعفة لــــــدليل     اتــــــضح ممــــــا تقــــــدم 
العقــــل، بــــل لقــــد فــــاق مــــن ســــبقه مــــن الفقهــــاء يف هــــذه األمهيــــة والرعايــــة،        

مــــــــــا هـــــــــي مكانــــــــــة دليــــــــــل العقـــــــــل عنــــــــــد ابــــــــــن   : وهـــــــــذا مــــــــــا يـــــــــدفعنا إىل التــــــــــساؤل  
هـــــي مرتلتـــــه؟ هـــــل أنّ دليـــــل العقـــــل عنـــــده يـــــساوق يف الرتبـــــة     ومـــــا ؟إدريـــــس

 أم أنـــــــه يقـــــــع تاليـــــــاً هلـــــــا ال يف   ،الكتـــــــاب، والـــــــسنة، واإلمجـــــــاع : األدلّـــــــة الثالثـــــــة 
  عرضها، أي ال يرجع إليه إال عند فقدها برمتها؟

 بـأنّ دليـل العقـل يقـع يف     )الـسرائر (يصرح احللّي يف مواضع ثالثة مـن       
 وال يـــــضارعها، وأنـــــه إذا مـــــا   ،هـــــا، ال يتقـــــدم عليهـــــا  طـــــول ســـــائر األدلّـــــة ويتلو  

فقـــدت األدلّـــة األخـــرى أمكـــن التمـــسك بـــه، ولـــيس هـــذا هـــو اعتقـــاد احللّـــي            
  .وحده، بل إنه ينص على أنّ ذلك هو املعتمد عند حمقّقي الشريعة



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٥ 

إن احلـــق ال يعـــدو  >:  فيقـــول)الـــسرائر(يكتـــب ابـــن إدريـــس يف مقدمـــة   
املتـــــــــــواترة ) ص(ســـــــــــبحانه، أو ســـــــــــنة رســـــــــــوله  إمـــــــــــا كتـــــــــــاب اهللا  : أربـــــــــــع طـــــــــــرق 

، وعنـــــــــــــدما ينعـــــــــــــدم يف  )١(<املتفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا، أو اإلمجـــــــــــــاع، أو دليـــــــــــــل العقـــــــــــــل   
مـــــــسألةٍ مـــــــن املـــــــسائل جممـــــــوع األدلّـــــــة األوىل، فـــــــإن مـــــــا يـــــــراه احملقّقـــــــون يف       

 هــو دليــل العقـــل،   – عمــالً وميـــدانياً  –مــصادر التــشريع، ومــا يعتمـــد عليــه     
 ـــه يف هـــذه الـــصورة تـــرن مـــسائل الـــشريعة لـــدليل العقـــل، وتوكـــل  ذلـــك أن

  .شؤوا إليه
وإضــــــــــــــافةً إىل هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص الــــــــــــــسرائري، ثّمــــــــــــــة كــــــــــــــالم للحلّــــــــــــــي يف بــــــــــــــايب   

، يبـــــــــــــين فيـــــــــــــه طـــــــــــــرق املعرفـــــــــــــة وســـــــــــــبل الوصـــــــــــــول إىل   )٣( والـــــــــــــصوم)٢(اخلمـــــــــــــس
األحكــــــــــــام الــــــــــــشرعية، حيــــــــــــث يــــــــــــنص علــــــــــــى احنــــــــــــصارها بالكتــــــــــــاب، والــــــــــــسنة،  

 الثالثــة األوىل يــصبح العقــل هــو   واإلمجــاع، ودليــل العقــل، وأنــه مــع فقــدان   
  .املرجع الوحيد يف باب التشريع

وبعــــــــد أن عرفنــــــــا أن حجيــــــــة العقــــــــل عنــــــــد احللّــــــــي تتفــــــــرع علــــــــى فقـــــــــدان         
األدلّة األخرى، صار لزاماً علينا مالحقة مدى وفـاء احللّـي بنظريتـه هـذه      
يف ميــــدان االســــتدالالت الفقهيــــة وســــاحات التطبيــــق العملــــي، فهــــل التــــزم         

   ال؟بذلك أم
إذا وافقنـــــــــا علـــــــــى أنّ األصـــــــــول العمليـــــــــة تعـــــــــد عنـــــــــد ابــــــــــن       : واجلـــــــــواب هـــــــــو  

 وفقــاً ملــا أقمنــاه علــى ذلــك مــن شــواهد   –إدريــس مــن مــصاديق دليــل العقــل  
 فــال بــد لنــا مــن اإلقــرار بــأنّ احللّــي مل يــف بنظريتــه هــذه حتــى    –ومؤيــدات 

جانـــب  النهايـــة، فقـــد اســـتدل احللّـــي يف مواضـــع متعـــددة بـــدليل العقـــل إىل        
  .األدلّة األخرى، ال بل إنه قدمه عليها أحياناً

                                                            
  .٤٦، ص١السرائر، ج) ١(
 .٤٩٥املصدر نفسه، ص) ٢(
 .٣٧٧املصدر نفسه، ص) ٣(



 ٦٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

ولكــــي تنجلــــي الــــصورة أمامنــــا أكثــــر، نعــــرض بــــني يــــدي القــــارئ عينــــات          
دالّــــة علــــى مــــا نقــــول، ونقــــسم هــــذه العينــــات إىل قــــسمني أوالً، مث حنــــاول     

  : تربير موقف ابن إدريس هذا وأداءه العملي– ثانياً –
  :قل مع وجود األدلّة األخرى حاالت اعتماد احللّي على الع-١
 اعتمـــــاد احللّـــــي علـــــى العقـــــل مـــــع وجـــــود اإلمجـــــاع واألخبـــــار املتـــــواترة،    -أ
وهـــــــو الـــــــصحيح الـــــــذي يقـــــــوى يف الـــــــنفس، ألنّ عليـــــــه اإلمجـــــــاع، وبـــــــه    >: قـــــــال

 مــن إلــزام  تــواترت األخبــار عــن األئمــة األطهــار، وأيــضاً األصــل بــراءة الذّمــة     
  .)١(<هذا املكلّف التسعري

: لّــــــــي علــــــــى العقــــــــل مــــــــع وجــــــــود األخبــــــــار املتــــــــواترة، قــــــــال       اعتمــــــــاد احل-ب
ل بــراءة الذّمــة مــن هـــذا    والروايــات بــذلك متظــاهرة متــواترة، وأيــضاً األصــ      >

  .)٢(<التكليف
فإنـــه  >: ع وجـــود الـــنص القـــرآين، قـــال    اعتمـــاد احللّـــي علـــى العقـــل مـــ    -ج

مِـــن أَوســـطِ  {: جيـــب أن خيـــرج مـــن الطعـــام الـــذي يطعـــم أهلـــه لقولـــه تعـــاىل     
، فقيـد تعـاىل ذلـك، وأطلـق يف بـاقي الكفـارات،       )٣(}تطِْعمـونَ أَهلـيكُم  ما  

  .)٤(<وألن األصل براءة الذمة
 وال شـــك أن>: ع وجــود اإلمجــاع، قــال    اعتمــاد احللّــي علــى العقــل مـــ    -د 

  .)٥(<واألصل براءة الذّمة مما زاد... اإلمجاع منعقد
  : حاالت تقدمي احللّي لألصل على سائر األدلّة-٢
ويعـــضد ذلـــك، أنّ األصـــل بـــراءة >: قـــال: تقـــدمي األصـــل علـــى الكتـــاب -أ

                                                            
 .٢٣٩، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٣٤، ص٣ج: ، وراجع٧٣٣املصدر نفسه، ص) ٢(
  .٨٩  اآلية:املائدةسورة ) ٣(
 .٥٤٨، ٥٣٥، ص٢، وج٣٧٠ص: راجع، و٧٠، ص٣السرائر، ج) ٤(
 .٣٨٣، ص٣املصدر نفسه، ج) ٥(
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  .)٢(<)١(}وال يسأَلكُم أَموالَكُم{:  وقوله تعاىل،الذّمة
... بــــــــــــــراءة الذّمــــــــــــــة ألنّ األصــــــــــــــل >: تقــــــــــــــدمي األصــــــــــــــل علــــــــــــــى اإلمجــــــــــــــاع    -ب

  .)٣(<واإلمجاع حاصل
 تقــدمي األصــل علــى الروايــة، ذلــك أنّ األصــل بــراءة الذّمــة، وكــذلك        -ج

 والـــيمني علــــى  ،البينـــة علـــى مـــن ادعـــى    : حيـــث قـــال  ) ص(علـــى كـــالم الـــنيب    
  .من أنكر

 أنّ ابــــــن إدريــــــس اعتمــــــد علــــــى أصــــــالة الــــــرباءة إىل  - هنــــــا –وقـــــد الحظنــــــا  
جانــب اعتمــاده علــى بقيــة األدلّــة، بــل قــدمها عليهــا، واملــراد هنــا مــن أصــل       

ن تـــأخر دليل العقلـــي، وهـــذا مـــا خيـــالف مـــا ذكـــره هـــو نفـــسه مـــ  الـــالـــرباءة هـــو 
  .دليل العقل عن سائر األدلّة

 بإمكاننــــا تربيــــر ذلــــك بــــأنّ احللّــــي ذكــــر مــــسألة تعليــــق الرجــــوع إىل     إال أن
دليــــــل العقـــــــل علــــــى انعـــــــدام ســــــائر األدلّـــــــة فيمــــــا لـــــــو مل يكــــــن هنـــــــاك أي دليـــــــل       
آخـــر، وهـــذا مـــا ال ينــــايف ذكـــر دليـــل العقـــل والتمــــسك بـــه إىل جانـــب األدلّــــة         

ه يف االســـــــتدالل، وإقامـــــــة األدلّـــــــة املتنوعـــــــة  األخـــــــرى مـــــــن بـــــــاب االســـــــتزادة بـــــــ  
  .واملتعددة

  
  
  
  

                                                            
 .٣٦  اآلية:حممدسورة ) ١(
 .٤٩٤، ٤٠٠، ص٣، وج٦٤١، ٥٣٦، ٥٢٨ص: ، وراجع٤٩٠، ص١السرائر، ج: انظر )٢(
 .٣٣٥، ص٣املصدر نفسه، ج) ٣(



 ٦٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  المقالة الثانية
  اإلجماع، تاريخه ودوره في االجتهاد الفقهي

  
  :مدخل

مـــصدر فقهـــي   هـــو اإلمجـــاع أحـــد مـــصادر اســـتنباط األحكـــام الـــشرعية،      
يعتمـــــــــد عليـــــــــه يف ميـــــــــدان االجتـــــــــهاد، ويـــــــــتم توظيفـــــــــه واالســـــــــتفادة منـــــــــه إىل    

  .الكتاب، والسنة، والعقل: ثالثة األخرى، أيجانب املصادر ال
حناول يف هذا البحث، تقدمي تعريف لإلمجاع يوضح بنيتـه وتكوينـه،      
مث اســــــــــتعراض تارخييــــــــــة اإلمجــــــــــاع بــــــــــشكل خمتــــــــــصر يف الفقهــــــــــني الــــــــــشيعي   
والـــــــــسني، ومـــــــــا متتـــــــــاز بـــــــــه نظريـــــــــة اإلمجـــــــــاع يف املدرســـــــــة الـــــــــسنية عنـــــــــها يف     

املطـــاف، حتليـــل مفهـــوم اإلمجـــاع    املدرســـة الـــشيعية وبـــالعكس، ويف ايـــة   
 عنــــــــــد ابــــــــــن إدريــــــــــس وداخــــــــــل     – بوصــــــــــفه مــــــــــصدراً مــــــــــن املــــــــــصادر الفقهيــــــــــة      –

  .منظومته الفكرية، إن شاء اهللا تعاىل
  :اإلمجاع، التعريف واملفهوم

 – اصـــطالحاً –يـــستعمل اإلمجـــاع يف اللغـــة مبعـــىن االتفـــاق، ويـــراد منـــه     
شــــــارة إىل تعــــــاريف  اتفــــــاق خــــــاص اختلــــــف الفقهــــــاء يف تفــــــسريه، وميكــــــن اإل  

أهـــــــــــل الــــــــــــسنة مثــــــــــــل اتفـــــــــــاق فقهــــــــــــاء املــــــــــــسلمني، أو أهـــــــــــل احلــــــــــــلّ والعقــــــــــــد، أو     
 نعــــــــــم، ال بــــــــــد يف   .)١(علــــــــــى حكــــــــــم شــــــــــرعي  ) ص( أمــــــــــة حممــــــــــد  املــــــــــسلمني، أو

تــــــــــضمناً رأي اإلمجــــــــــاع واالتفــــــــــاق يف اصــــــــــطالح فقهــــــــــاء الــــــــــشيعة أن يكــــــــــون م 
  ).ع(املعصوم 

  :اإلمجاع، النشأة التارخيية، وأسباب التكوين
حقّـــق العلـــوم البـــشرية واملوضـــوعات العلميـــة عـــادةً يف اإلطـــار الـــزمين    تت

                                                            
  .٩٣، ص٢حممد رضا املظفّر، أصول الفقه، ج) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٦٩ 

وعــــــــــرب مــــــــــرور الوقــــــــــت، فتنمــــــــــو بــــــــــذلك وتتكامــــــــــل، وحبــــــــــث اإلمجــــــــــاع مل يكــــــــــن       
 – بوصــفه موضـوعاً مــن موضـوعات علــم أصـول الفقــه اإلســالمي    –اسـتثناء  

  .عن هذه القاعدة أبداً
داخـــل كيـــف ومــىت ظهـــرت فكـــرة اإلمجـــاع  : وعليــه، يواجهنـــا هنـــا ســـؤال 

  علم أصول الفقه؟
والذي يبدو جوابـاً عـن هـذا الـسؤال هـو أن مقولـة اإلمجـاع ظهـرت للمـرة             

 واحــــداً مــــن  – عنــــدهم –األوىل علــــى يــــد علمــــاء أصــــول أهــــل الــــسنة، بوصــــفه     
أدلّــة األحكــام الــشرعية، وأمــا عــن ســبب تكونــه يف أصــول الفقــه الــسني ويف   

ة نـــــا إىل احلقبـــــة الـــــيت تلـــــت وفـــــا   الفقـــــه الـــــسني أيـــــضاً، فهـــــذا مـــــا جنـــــده يعـــــود ب   
الـصرحية  ) ص(ة الـنيب  ، فإنّ عدم اعتناء بعـض الـصحابة بوصـي     )ص(النيب  

يف غـــدير خـــم، أدى إىل احنـــراف اخلالفـــة عـــن مـــسارها الـــصحيح، ممـــا دفـــع       
العلمـــــاء غـــــري اإلمـــــاميني لالســـــتناد إىل إمجـــــاع مـــــسلمي املدينـــــة أو أهـــــل احلـــــلّ       

  .)١(عة مع اخلليفة األولوالعقد يف املدينة بغية تربير البي
ومبـــــــــــــرور الوقـــــــــــــت وتـــــــــــــدرجيياً، أعمـــــــــــــل أصـــــــــــــوليو الـــــــــــــسنة املـــــــــــــد والتـــــــــــــشريح يف  

 حتــــى ... والنــــهوض بتنميتــــه ،علــــم أصــــول الفقــــه نظريــــة اإلمجــــاع عــــرب تــــدوين   
بلغــوا باإلمجــاع أن صــنفوه أحــد األدلّــة األربعــة الســتنباط األحكــام الــشرعية،     

  ي االعتبـــــار علـــــى اإلمجـــــاع، اســـــتندوا  ولكـــــي يـــــضفي علمـــــاء أصـــــول الفقـــــه الـــــسن
  .)٢(يف ذلك إىل الكتاب، والسنة، والعقل، مقيمني وجوهاً على ذلك

علـــى اجلهـــة الثانيـــة، قـــام علمـــاء أصـــول الفقـــه الـــشيعي بتهـــذيب نظريـــة   
                                                            

 .٩٥ص ،٢، جحممد رضا املظفّر، أصول الفقه: راجع) ١(
، )١١٥: النــساء(} ومــن يــشاققِ الرســولَ {: اىلومــن مجلــة أدلّتــهم علــى ذلــك ميكــن ذكــر قولــه تعــ    ) ٢(

آل (}  أمـةٍ كُنـتم خـري   {: ، وقولـه سـبحانه    )١٣٤: البقـرة (}  وسـطّاً  وكَذلك جعلْناكُم أمـةً   {: لهوقو
وقــد نــاقش فقهــاء الــشيعة  ، <ال جتتمــع أمتــي علــى اخلطــأ >: ، واحلــديث الــشريف)١١١: عمــران

، ٢الـسيد املرتــضى، الذريعــة، ج : طــالعألدلّــة كافّـة، راجــع ملزيــدٍ مـن اال  والـسنة وأصــوليوهم هـذه ا  
ــدة األصــــــــول، ج  ٦٢٠ - ٦٠٧ص ، والعالمــــــــة احللّــــــــي،  ٦٢٧ - ٦٠٥، ص٢، والــــــــشيخ الطوســــــــي، عــــــ

 .٩٩ - ٩٦، ص٢، وحممد رضا املظفّر، أصول الفقه، ج١٩٢مبادئ الوصول، ص



 ٧٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

اإلمجــــــــــاع وتنقيحهـــــــــــا وفقـــــــــــاً للـــــــــــرأي الـــــــــــشيعي، بعـــــــــــد أن وافقـــــــــــوا علـــــــــــى مبـــــــــــدأ   
شــــرعوا يف تــــدوين أصــــول  اإلمجــــاع بوصــــفه مــــسألةً أصــــولية، وذلــــك عنــــدما    

الفقــــه، وخالفــــاً ملــــا ذهــــب إليــــه أصــــوليو أهــــل الــــسنة وفقهــــاؤهم مــــن اعتبــــار       
اإلمجــــــاع معتــــــرباً مــــــن حيــــــث ذاتــــــه، ذهــــــب علمــــــاء أصــــــول الفقــــــه الــــــشيعة إىل         

يف امعــني، ) ع(يـث دخــول رأي املعــصوم  اعتبـار اإلمجــاع وحجيتــه مــن ح 
ة قـــــوهلم علـــــى عـــــدم   ال أنّ جمـــــرد االتفـــــاق كـــــافٍ، ومل يقـــــصر علمـــــاء الـــــشيع     

              ضرورة اتفـاق الكـلّ، بـل رأوا أنّ خمالفـة الفقهـاء معلـومي النـسب ال يـضر
  .يف اعتبار اإلمجاع أيضاً

 ،وعلـى أسـاس هـذا املنــاط، طُـرح حبـث جديــد يف أصـول الفقـه الــشيعي       
   كيف وعرب أي طريق يكشف اإلمجاع عن قول املعصوم ورأيه؟:وهو

 وســـــلكوا مـــــسالك   ، أجوبـــــةً عـــــدة  وقـــــد قـــــدم علمـــــاء أصـــــول الفقـــــه الـــــشيعة     
متنوعة للجواب عن هذا الـسؤال الـرئيس، كـان مـن أبرزهـا وأمهّهـا طريـق         

، وطريـــــــــــــــق قاعـــــــــــــــدة اللطـــــــــــــــف أو اإلمجـــــــــــــــاع    )١(احلـــــــــــــــس أو اإلمجـــــــــــــــاع الـــــــــــــــدخويل  
، وطريـــــق التقريـــــر أو  )٣(، وطريـــــق احلـــــدس أو اإلمجـــــاع احلدســـــي  )٢(اللطفـــــي

  .)٤(اإلمجاع التقريري
                                                            

وهـي الطريقـة املعروفـة عنـد قــدماء     >: ، يقــول٩٥، ص٢مـد رضـا املظفـر، أصـول الفقـه، ج     حم) ١(
أن يعلـــم بـــدخول اإلمـــام يف ضـــمن امعـــني علـــى ســـبيل القطـــع مـــن    : حاصـــلها... األصـــحاب

 .<دون أن يعرف شخصه من بينهم
 مـن  وهي أن يستكشف عقالً رأي املعصوم من اتفـاق مـن عـداه    >: ، يقول ٩٦املصدر نفسه، ص  ) ٢(

العلمـــاء املوجـــودين يف عـــصره خاصـــة أو يف العـــصور املتـــأخرة، مـــع عـــدم ظهـــور ردع مـــن قبلـــه        
 .<بأحد وجوه الردع املمكنة

وهـــي أن يقطـــع بكـــون مـــا اتفـــق عليـــه فقهـــاء اإلماميـــة وصـــل    >: ، يقـــول٩٧املـــصدر نفـــسه، ص) ٣(
 –يف أكثــر املــسائل   مــع كثــرة اخــتالفهم  –إلــيهم مــن رؤوســهم وإمــامهم يــداً بيــدٍ، فــإن اتفــاقهم     

  .<يعلم منه أنّ االتفاق كان مستنداً إىل رأي إمامهم
وهــــي أن يتحقّــــق اإلمجــــاع مبــــرأى ومــــسمع مــــن املعــــصوم مــــع إمكــــان        >: املــــصدر نفــــسه، يقــــول  ) ٤(

 واحلـال  –ردعهم ببيان احلـق هلـم ولـو بإلقـاء اخلـالف بينـهم، فـإنّ اتفـاق الفقهـاء علـى حكـم              
 .< هلم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه يكشف عن إقرار املعصوم–هذه 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧١ 

  :إىل اإلمجاعفقهاء اإلمامية واالستناد 
بعــــــد أن طــــــوى الفقــــــه الــــــشيعي مرحلــــــة جمــــــرد نقــــــل مــــــضمون الروايـــــــات         
بوصــفه فتــاوى، دخــل مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة الفقــه االســتداليل، ويف  
هــذه املرحلــة بالـــذات، حــازت إمجاعــات اإلماميـــة أمهيــةً خاصــةً ومـــضاعفة       

، رغــــم غيبتــــه ) عــــج(نتيجــــة االعتقــــاد الــــشيعي العــــام بوجــــود اإلمــــام املهــــدي      
وعــــــــدم خلــــــــو األرض مــــــــن حجــــــــةٍ إهليــــــــةٍ، وذهــــــــاب الفقــــــــه الــــــــشيعي إىل عــــــــدم        

  ).ع(معني رأي املعصوم االعتداد باإلمجاع إالّ إذا دخل يف ا
 أصـــــبح اإلمجـــــاع يف الكتـــــب الفقهيـــــة للقـــــدماء أكثـــــر األدلّـــــة رواجـــــاً     مـــــن هنـــــا 

مــــــسائل (يف اســــــتنباط األحكــــــام الــــــشرعية، وأوضــــــح شــــــاهد علــــــى ذلــــــك كتــــــاب     
 )غنيـــــة الـــــرتوع (، و)رســـــائل الـــــسيد املرتـــــضى ( للـــــشيخ الطوســـــي، و )اخلـــــالف

أليب املكــارم بــن زهــرة احللــيب، بــل إنّ مــا يتــضح مــن كــالم القطــب الراونــدي           
 املتـــــــــــــــأثّر بكـــــــــــــــالم الـــــــــــــــسيد املرتـــــــــــــــضى يف )فقـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن(يف مقدمــــــــــــــة كتابـــــــــــــــه  

 هـــو أنّ اإلمجـــاع مثّـــل حـــىت عـــصره وزمنـــه أبـــرز حجـــة وأهـــم دليـــل        )االنتـــصار(
قهاء الشيعة، إىل حد أنّ فقهـاء اإلماميـة مل يكونـوا ليـشعروا باحلاجـة      عند ف 

  .إىل التماس أدلّةٍ جديدةٍ عندما يكون متوفراً عندهم دليل اإلمجاع
 مـــربراً عـــدم تـــدوين مـــصنف يف فقـــه القـــرآن    –يقـــول القطـــب الراونـــدي  

خاصـــــــــة ] الــــــــشيعة [والعــــــــذر لنـــــــــا  >: -مــــــــن قبــــــــل علمـــــــــاء اإلســــــــالم حتـــــــــى زمنــــــــه     
ح، ألنّ حجــــــــة هــــــــذه الطائفــــــــة يف صــــــــواب مجيــــــــع مــــــــا انفــــــــردت بــــــــه مــــــــن         واضــــــــ

األحاديــــــــــث الــــــــــشرعية والتكــــــــــاليف الــــــــــسمعية، أو شــــــــــاركت فيــــــــــه غريهــــــــــا مــــــــــن    
الفقهــــاء هــــي إمجاعهــــا، ألنّ إمجاعهــــا حجــــة قاطعــــة، وداللــــة موجبــــة للعلــــم       

 فيـه، فـإن انـضاف إىل ذلـك     - الذي ال جيوز عليه اخلطأ -بكون املعصوم   
قــــــة أخــــــرى توجــــــب العلــــــم، وتثمــــــر الــــــيقني، فهــــــي فــــــضيلة   كتــــــاب اهللا أو طري

  .)١(<وداللة تنضاف إىل أخرى، و إالّ ففي إمجاعهم كفاية
                                                            

  .٦السيد املرتضى، االنتصار، ص: ، وراجع٤، ص١القطب الراوندي، فقه القرآن، ج) ١(



 ٧٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  :ابن إدريس واإلمجاع
مل ميتـــــــز احللّـــــــي عـــــــن نظرائـــــــه مـــــــن فقهـــــــاء اإلســـــــالم، فكمـــــــا أوىل هـــــــؤالء      
الفقهـــاء الـــذين ســـبقوه أمهيـــةً مـــضاعفةً لإلمجـــاع كـــذلك فعـــل ابـــن إدريـــس          

تــــازة يف جمــــال اســــتنباط األحكــــام الــــشرعية، ال بـــــل      حــــني منحــــه مكانــــةً مم   
ميكننـــــــا أن نـــــــدعي أنّ هنـــــــاك عـــــــاملني أساســـــــيني ضـــــــاعفا أكثـــــــر فـــــــأكثر مـــــــن         

  :اهتمام احللّي باإلمجاع، وحاجته إليه، ومها
 إنكـــــاره أخبـــــار اآلحـــــاد، وتركـــــه العمـــــل ـــــا، األمـــــر الـــــذي   :العامـــــل األول

 مـــــن الروايـــــات، ممـــــا  أدى إىل كـــــف يـــــده واإلمـــــساك عـــــن الرجـــــوع إىل الكـــــثري   
دفعـــــه يف خامتـــــة املطـــــاف إىل حتديـــــد منهاجـــــه االجتـــــهادي مبـــــصادر ثالثـــــة      

  .الكتاب، واإلمجاع، والعقل: هي
 كــــان موجــــوداً لــــدى مجاعــــة ســــابقة مــــن الفقهــــاء، كالــــسيد   وهــــذا العامــــل

ممـــــــــــن أنكـــــــــــر أخبـــــــــــار اآلحـــــــــــاد، إالّ أنّ تلـــــــــــك الطبقـــــــــــة     الـــــــــــذي كـــــــــــان  املرتـــــــــــضى، 
 )ع(ن إدريــس بقــرب عــصرها لعــصر املعــصومني  الــسابقة كانــت متتــاز عــن ابــ

ممــــــــا ســــــــهل هلــــــــا جمــــــــال الوصــــــــول أو العثــــــــور علــــــــى قــــــــرائن قطعيــــــــة وشــــــــواهد           
  .يقينية يف النصوص ختفض من حاجتها إىل اإلمجاع

املنحــــــــــــــى التكــــــــــــــاملي للفقــــــــــــــه الــــــــــــــشيعي حنــــــــــــــو منــــــــــــــهج  : العامــــــــــــــل الثــــــــــــــاين
 فعــــال ، ومــــن الواضـــح أن بإمكــــان اإلمجـــاع أن يتحــــول إىل دليـــلٍ   )١(اســـتداليل 

  .يف هذا املضمار
وعليــه، فــإنّ اجتمــاع عناصــر عــدة مــن قبيــل إنكــار أخبــار اآلحــاد وتــرك           

، ومـــن مث حـــصول )ع( عـــن عـــصر املعـــصومني  العمـــل ـــا، واالبتعـــاد الـــزمين 
تراجـــع وانكفـــاء يف جمـــال العثـــور علـــى القـــرائن القطعيـــة املؤكّـــدة لألخبـــار،   

                                                            
 يـــــشتمل جهـــــداً اســـــتداللياً أكـــــرب بكـــــثري قياســـــاً بالكتـــــب  )الـــــسرائر(مـــــن هنـــــا يالحـــــظ أنّ كتـــــاب ) ١(

  .الفقهية اليت سبقته



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٣ 

ذلــــك كلّــــه ضــــاعف مــــن    ... وتنــــامي الرتعــــة االســــتداللية يف الفقــــه الــــشيعي    
  .حاجة ابن إدريس إىل التمسك باإلمجاع

 حتــول اإلمجــاع يف النظــام الفقهــي البــن إدريــس إىل واحــدٍ مــن     مــن هنــا 
  .األدلّة األربعة الرئيسية يف الفقه، ومن أهم مبانيه الفقهية اهلامة

 مـــــــن الـــــــشواهد والعينـــــــات الـــــــيت تـــــــشري إىل  وحنـــــــاول هنـــــــا أن نـــــــسرد مجلـــــــةً 
  :اإلمجاع عند ابن إدريسأمهية 
مـــــــــن ] اإلماميـــــــــة[وإمجاعنـــــــــا >:  يقـــــــــول احللّـــــــــي يف نـــــــــص بـــــــــالغ الداللـــــــــة   -١

  .)١(<أعظم األدلّة وأقواها
 فاحـشاً، إذ يكتـب    موقفه من خمالفة اإلمجاع، حيـث يعتربهـا خطـأً    -٢
وهــذا خطــأ عظــيم، وزلــل فــاحش، ألنّ      >:  نقــد كــالمٍ للقطــب الراونــدي   يف

  .)٢(<ناهذا هدم وخرق إلمجاع أصحاب
 تقــــــــدمي ابــــــــن إدريــــــــس اإلمجــــــــاع علــــــــى ســــــــائر األدلّــــــــة، مبــــــــا فيهــــــــا اآليــــــــة     -٣

  .)٣(القرآنية، يف حالة وجود أدلّة متعددة على مسألةٍ واحدة
  .)٤( اعتقاده بعدم احلاجة إىل الرواية أو احلديث عند توفّر اإلمجاع-٤
  :كشفه عن الدليل مبىن احللي يف حجية اإلمجاع وحنو -١

 إىل أنّ اخلـــــالف الرئيــــسي واهلــــام يف نظريــــة اإلمجـــــاع    ســــبق أشــــرنا فيمــــا   
بني فقهاء الشيعة وفقهاء الـسنة يتركّـز بالدرجـة األوىل يف مـالك اعتبـاره           
وحجيتــــه، إذ خيــــالف أصــــوليو الــــشيعة وفقهــــاؤهم أهــــلَ الــــسنة يف اعتبــــارهم  

                                                            
  .١٣٥، ص٢السرائر، ج) ١(
  .١٧٧، ص١صدر نفسه، جامل) ٢(
وحيــثُ {: بعــد اإلمجــاع، قولــه تعــاىل  ... دليلنــا>: ، يقــول٢٠٦، ١٩٧املــصدر نفــسه، ص : راجــع) ٣(

هطْرش كُموهجفَولَّواْ و ا كُنتمم{>.  
 روايـة تـروى   حاجـة هلـم إىل  ى القـول فال فـإذا أمجعـوا علـ   >: ، يقـول  ٢٩٤، ص ٣املصدر نفسه، ج  ) ٤(

 .<هم عليها هو الدليل على صحتها دليل فيها، بل إمجاع ال، إذ)ع(عن الصادقني 



 ٧٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

اإلمجــــاع حجــــة مــــن حيــــث ذاتــــه وباقتــــضاء طبيعتــــه، هلــــذا يتبنــــى علــــم أصــــول     
يــــــث دخــــــول رأي   حجيــــــة اإلمجــــــاع مــــــن ح – وكــــــذلك الفقــــــه  –الــــــشيعي الفقــــــه 

وقولــــــــه يف امعــــــــني، وهــــــــذه النظريــــــــة الــــــــشيعية يف اإلمجــــــــاع،  ) ع(املعــــــــصوم 
  .)١()السرائر(هي النظرية اليت اختارها ابن إدريس، وصرح ا يف كتاب 

إالّ أنّ مـــا حيتـــاج إىل مزيـــدٍ مـــن الدقّـــة والتأمـــل هـــو اجلـــواب عـــن الـــسؤال    
مجــــاع عــــن   يطالبنــــا بــــالطريق الــــذي يرتئيــــه ابــــن إدريــــس يف كــــشف اإل      الــــذي

أي نـــوعٍ مـــن اإلمجـــاع هـــو اإلمجـــاع احلجـــة عنـــد   فـــأساســـاً، ) ع(قـــول املعـــصوم 
  ابن إدريس؟

وإىل زمـــــــــــان ابـــــــــــن إدريـــــــــــس كـــــــــــان هنـــــــــــاك طريقـــــــــــان أساســـــــــــيان يف كـــــــــــشف       
أحــدمها طريــق احلــس أو اإلمجــاع الــدخويل، وهــو الطريــق الــذي     : اإلمجــاع

السيد املرتـضى، وثانيهمـا طريـق اللطـف      : أكثر القدماء، ومن بينهم   تبناه  
  .أو اإلمجاع اللطفي الذي اختاره الشيخ الطوسي

 أنّ ابـــــــن إدريـــــــس يوافـــــــق   )الـــــــسرائر(والـــــــذي يفهـــــــم مـــــــن متابعـــــــة كتـــــــاب     
 ك احلــس يف كـــشف اإلمجــاع، ومــن هنـــا    املرتــضى يف اختيـــاره مــسل  الــسيد 

حلجــــة يف خمالفــــة الفقهــــاء معلــــومي   ال يــــرى احللّــــي ضــــرراً علــــى اإلمجــــاع ا  
  .النسب له

 يف مــــسألة وطء العمــــة أو اخلالــــة، حيــــث قــــال الــــشيخ      –يقــــول ابــــن إدريــــس   
املفيــــــــد والــــــــسيد املرتــــــــضى والــــــــشيخ الطوســــــــي حبرمــــــــة ابنتيهمــــــــا علــــــــى الــــــــواطئ         

فــــإن كــــان علــــى املــــسألة إمجــــاع، فهــــو الــــدليل عليهــــا، وحنــــن         >:-حرمــــة مؤبــــدة  
 مل يكــن إمجاعــاً، فــال دليــل علــى حتــرمي البنــتني       قــائلون وعــاملون بــذلك، وإن  

املــــذكورتني، مــــن كتــــاب، وال ســــنة، وال دليــــل عقــــل، ولــــيس دليــــل اإلمجــــاع يف    
قـول رجلــني، وال ثالثــة، وال مــن عــرف امســه ونــسبه، ألنّ وجــه كــون اإلمجــاع   

                                                            
ــاع حجـــــة عنـــــدنا    أل>: ، يقـــــول٥٣٠، ص٢املـــــصدر نفـــــسه، ج ) ١(  دخـــــول قـــــول  نّ وجـــــه كـــــون االجتمـــ

  .<املعصوم عن اخلطأ يف مجلة القائلني بذلك



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٥ 

 دخــــول قــــول معــــصوم مــــن اخلطــــأ يف مجلــــة القــــائلني بــــذلك، فــــإذا   حجــــة عنــــدنا
 نقطـــع قـــائلني بقـــولٍ أن املعـــصوم لـــيس هـــو يف مجلتـــهم، ال    علمنـــا يف مجاعـــةٍ  

إالّ بــــــدليل غــــــري قــــــوهلم، وإذا تعــــــين املخــــــالف مــــــن أصــــــحابنا   علــــــى صــــــحة قــــــوهلم  
بامســـــــــه ونـــــــــسبه، مل يـــــــــؤثر خالفــــــــــه يف داللـــــــــة اإلمجـــــــــاع، ألنــــــــــه إمنـــــــــا كـــــــــان حجــــــــــة        
لــــدخول قــــول املعــــصوم فيــــه، ال ألجــــل اإلمجــــاع، وملــــا ذكرنــــاه يــــستدلّ احملــــصل          

ابنا علـــــــــــى املـــــــــــسألة باإلمجـــــــــــاع، وإن كـــــــــــان فيهـــــــــــا خـــــــــــالف مـــــــــــن بعـــــــــــض        مـــــــــــن أصـــــــــــح 
  .)١(<أصحابنا املعروفني باألسامي واألنساب، فليلحظ ذلك وليحقّق

  : إحداث قولٍ ثالث-٢
 مفيـــــداً للعلـــــم  – مـــــن حيـــــث احتوائـــــه قـــــولَ املعـــــصوم     –ا كـــــان اإلمجـــــاع  ملــــــ

اخلـــــروج والـــــيقني، وأحـــــد األدلّـــــة األربعـــــة علـــــى األحكـــــام الـــــشرعية، مل جيـــــز  
عــن رأيـــي اإلماميـــة علـــى تقـــدير أن جيمــع فقهـــاء الـــشيعة علـــى رأيـــني اثـــنني    

 خرقـاً لإلمجـاع،   – كمـا يقولـون   –ا، بـل حيـسب ذلـك    ميف مسألة ال يعدو 
  .فال يكون له اعتبار أصالً

وهـــــــذا هـــــــو مـــــــا يقولـــــــه ابـــــــن إدريـــــــس أيـــــــضاً، إذ يـــــــذهب إىل عـــــــدم شـــــــرعية     
فقهــاء فيهــا يف قــولني، بــل يــراه   القــول الثالــث يف مــسألةٍ احنــصر خــالف ال  

خارجـــــاً عـــــن دائـــــرة احلـــــق، وهـــــذا مـــــا جنـــــده يف نـــــص لـــــه ينتقـــــد فيـــــه الــــــشيخ            
مث إنــــــــــه حكــــــــــى يف >: الطوســــــــــي يف مــــــــــسألة مــــــــــرياث اــــــــــوس، حيــــــــــث يقــــــــــول  

أنّ أصــــحابنا علــــى مــــذهبني اثــــنني فحــــسب، يــــونس ومــــن      : ــــذيب األحكــــام 
قــوالً ثالثــاً،   ) هر(ن تبعــه، فكيــف يحــدث هــو    تابعــه، ومــذهب ابــن شــاذان ومــ    

وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قـولني، فـإذا أمجعـوا علـى قـولني، فـال              
جيــــــوز إحــــــداث قــــــولٍ ثالــــــث بغــــــري خــــــالف، ألنّ احلــــــق ال يعــــــدوهم، ويف هــــــذا    

  .)٢(<القول ما فيه عند من تدبره وتأمله
                                                            

 .٥٣٠ - ٥٢٩، ص٢السرائر، ج) ١(
 .٢٩٣، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(



 ٧٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  : وظائف اإلمجاع عند ابن إدريس-٣
هامـــــــــــة متنوعـــــــــــة،   وظـــــــــــائف خمتلفـــــــــــة وأدوار – عنـــــــــــد احللّـــــــــــي  –لإلمجـــــــــــاع 

  :متنحه مكانةً مميزةً وموقعية فريدة، وهذه الوظائف هي
 مـــــن – كمــــا أشـــــرنا مــــن قبــــل    –اإلمجــــاع  :  إثبــــات األحكــــام الـــــشرعية  -١

مـــــن هنـــــا ميكـــــن القـــــول بـــــأنّ الـــــدور    وأكـــــرب أدلّـــــة األحكـــــام الـــــشرعية وأقواهـــــا،   
ي الرئيس اهلام لإلمجاع إثبات األحكـام الـشرعية، حبيـث يقطـع اإلمجـاع أ       

تــــردد أو شــــك خيتمــــر ذهــــن الفقيــــه يف إصــــدار حكــــم أو إعطــــاء فتــــوى عنــــد   
وجوده وتوفّره يف مسألةٍ من املـسائل، فحتـى لـو مل يكـن هنـاك دليـلٌ آخـر               

  . كافياً يف إثبات احلكم الشرعي– لوحده –غريه يف مسألةٍ معينة كان 
 )الــــــسرائر(وانطالقــــــاً مــــــن هــــــذا املوقــــــف، جنــــــد ابــــــن إدريــــــس ميــــــأل كتــــــاب      

اإلمجـــــــــــاع، يـــــــــــستدلّ بـــــــــــه بـــــــــــشكل واســـــــــــع ومكّثـــــــــــف، إىل حـــــــــــدّ قلّـــــــــــت املباحـــــــــــث    ب
  .املوجودة فيه اليت ال ذكر يف أدلّتها لإلمجاع

ال حجيـة وال اعتبـار للروايـة عنـد     : تقومي الروايات صحةً وسقماً    -٢
ابــــن إدريــــس إذا كانــــت ختــــالف اإلمجــــاع، بــــل إذا ــــض إمجــــاع علــــى تــــدعيم     

يحةً بـــــــــــذلك، ميكـــــــــــن العمـــــــــــل ـــــــــــا    صـــــــــــحمـــــــــــضمون روايـــــــــــةٍ مـــــــــــا غـــــــــــدت معتـــــــــــربةً  
  .ن إليهاوكوالر

من هنا، ينقد ابن إدريس كالم الشيخ الطوسي يف مـسألة الوكالـة يف     
الطــــــــالق، حيــــــــث يــــــــستدلّ األخــــــــري خبــــــــرب جعفــــــــر بــــــــن مساعــــــــة، وحيكــــــــم علــــــــى    

وظـــاهره خمـــالف إلمجـــاع املـــسلمني قاطبـــةً، ومـــا هـــذا حالـــه  >: طبقـــه، يقـــول
  .)١(<ال يلتفت إليه، وال يعرج عليه

 – بعد نقله حديثاً إلسحاق بـن عمـار   –ويف موضعٍ آخر، يكتب احللّي      
  .)٢(<هذا خرب صحيح، ألن اإلمجاع منعقد من أصحابنا عليه>: فيقول

                                                            
 .٩٦املصدر نفسه، ص) ١(
  .٦٩٥ص: ، وراجع٢٠٠، ص٢ر نفسه، جاملصد) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٧ 

قــــــد يــــــستدلّ ابــــــن : تكــــــوين قرينــــــة علــــــى املــــــراد مــــــن آيــــــات الكتــــــاب  -٣
إدريــــــس بآيـــــــةٍ مـــــــن كتـــــــاب اهللا تعــــــاىل مثّـــــــة احتمـــــــاالت متعـــــــددة متـــــــصورة يف    

راد منـــــها، ويف موقـــــفٍ مـــــن هـــــذا النـــــوع يـــــستعني احللّـــــي باإلمجـــــاع    تعـــــيني املـــــ
إلسقاط اعتبار بعض االحتماالت، لكـي يتـسنى لـه االسـتدالل باآليـة بعـد              
اتـــضاح معناهـــا وجتلّيـــه، وهـــذا مـــا حـــصل معـــه يف مـــسألة الـــوطء مـــن الـــدبر          

 يف ثنايــــا اســــتدالله باآليــــة –أيـــام احلــــيض، حيــــث حكــــم جبــــواز ذلــــك، قــــائالً   
وال خيلــو املــراد بــه   >: - )١(}فَــاعتِزلُواْ النــساء فِــي الْمحِــيضِ   {: الــشريفة

اعتزلــوا النـــساء يف زمــان احلـــيض، أو يف موضــع احلـــيض الــذي هـــو الـــدم،     
فـإن كــان األول فهــذا خــالف إمجــاع املــسلمني، فمــا بقــي إالّ القــسم اآلخــر،   
 وإمنــــــــا وردت أخبــــــــار بــــــــأنّ لــــــــه منــــــــها مــــــــا فــــــــوق املئــــــــزر، وذلــــــــك حممــــــــول علــــــــى         

  .)٢(<كراهية ما دون القبل
ال شـــــــك يف قابليـــــــة  :  ختـــــــصيص العمومـــــــات القرآنيـــــــة والروائيـــــــة -٤

العمومــــات القرآنيــــة والروائيــــة للتخــــصيص، لكــــن املهــــم يف البحــــث حتديــــد         
  .األدلّة اليت متلك صالحية التخصيص هذا

ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يعتـــــــــــرب اإلمجـــــــــــاع مـــــــــــن تلـــــــــــك األدلّـــــــــــة الـــــــــــصاحلة لتخـــــــــــصيص     
وإذا اختلـــــــــــــف >: ا األســـــــــــــاس يقـــــــــــــول يف بـــــــــــــاب الربـــــــــــــاالعمومـــــــــــــات، وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذ

اجلنسان فـال بـأس بالتفاضـل فيهمـا نقـداً ونـسيئةً، إالّ الـدراهم والـدنانري،             
ف بـــــــني فـــــــال جيـــــــوز النـــــــسيئة فيهمـــــــا، ال متمـــــــاثالً وال متفاضـــــــالً، بغـــــــري خـــــــال      

إذا اختلف اجلنس فبيعـوا كيـف شـئتم،    :  امع عليه  )ع(أصحابنا، لقوله   
نعقـــــد علـــــى حتـــــرمي بيـــــع الـــــدنانري والـــــدراهم نـــــسيئةً، جلـــــاز   ولـــــوال اإلمجـــــاع امل

، فخصــــــــصنامها باإلمجــــــــاع، وبقــــــــي )ع(ه داخــــــــل يف عمــــــــوم قولــــــــه ذلـــــــك، ألنــــــــ 
  . )٣(<قي وما عدامها على أصل اإلباحةالبا

                                                            
 .٢٢٢  اآلية:البقرةسورة ) ١(
 .١٥١ – ١٥٠، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٢٥٤ – ٢٥٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(



 ٧٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  المقالة الثالثة
  عند ابن إدريس شواخص االجتهاد المتمايزخبر الواحد و

  
  :مدخل

ميثّـــل يف الفقـــه الـــشيعي  ) ع(صوص ســـنة املعـــصومني مـــن الواضـــح أن نـــ 
أهــم وأوســع مــصدر مــن مــصادر االســتنباط، انطالقــاً مــن حمدوديــة اآليــات        
القرآنيـــــــــــة املتعلّقـــــــــــة باألحكـــــــــــام، وكـــــــــــذلك مـــــــــــوارد الـــــــــــدليل العقلـــــــــــي، ورجـــــــــــوع        

نفــــــسه، وعلــــــى هــــــذا األســــــاس ) ع(اإلمجــــــاع يف حقيقتــــــه إىل قــــــول املعــــــصوم 
جــــــــــــال وعلــــــــــــم ولــــــــــــدت علــــــــــــوم جديــــــــــــدة يف التــــــــــــراث اإلســــــــــــالمي مثــــــــــــل علــــــــــــم الر  

احلديث والدراية من رحم احلديث، ونشأت وترعـرت يف أحـضانه، حتـى        
  .غدت من املقدمات اهلامة لالجتهاد واالستنباط

) ع(إالّ أنّ اتـــــــــــــساع الــــــــــــــشرخ الــــــــــــــزمين بــــــــــــــني عــــــــــــــصرنا وعــــــــــــــصر املعــــــــــــــصومني   
 وظهــــــــور الوســــــــائط الكــــــــثرية يف أســــــــانيد احلــــــــديث، وتكّــــــــون دوافــــــــع  ،تــــــــدرجيياً

جعلـــــت مـــــن   ... اختالقـــــه، وعوامـــــل وعلـــــل أخـــــرى   متعـــــددة جلعـــــل احلـــــديث و  
 االعتمــاد علــى أي حــديث يواجهــه اإلنــسان،   – بــل اخلطــأ –العــسري منطقيــاً 

مـــن هنـــا كانـــت الروايـــات نفـــسها علـــى مراتـــب ودرجـــات، مـــن اخلـــرب املتـــواتر،    
واحملفـــــــوف بالقرينـــــــة، وخـــــــرب الواحـــــــد، حيـــــــث ال ترديـــــــد يف صـــــــحة االعتمـــــــاد       

احملتــــف بالقرينــــة القطعيــــة والــــشاهد اليقــــيين،      علــــى اخلــــرب املتــــواتر أو ذاك    
  .إالّ أنّ الكالم كان يتمحور دائماً حول القسم األخري، وهو خرب الواحد

لكــــــــن اإلشــــــــكالية اهلامــــــــة هنــــــــا تكمــــــــن يف أنّ األخبــــــــار املتــــــــواترة مــــــــع تلــــــــك      
 الفــــــراغ أمــــــام الفقيــــــه الســــــتنباط    احملفوفــــــة بالقرينــــــة ال متثــــــلّ حجمــــــاً ميــــــأل    

 وهـــــذا هـــــو مـــــا  قياســـــاً باألدلّـــــة األخـــــرى،- أكثرهـــــاأو حتـــــى  - األحكـــــام كلّهـــــا
يبــدي بوضــوح مكانــة خــرب الواحــد ودوره وموقفــه، لــيعلن أنّ االجتــهاد دون   

 ونتــــائج بالغــــة ،اعتبـــار أخبــــار اآلحـــاد غــــري ممكــــن، أو ال أقـــلّ ذو آثــــار مهولـــة    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٧٩ 

  .احلدة والكثرة يف جممل العملية االجتهادية
 واملكانة الـيت يتمتـع ـا يف    ،وزها خرب الواحدإنّ هذه األمهية اليت حي 

الفقـــــــــــــــه الـــــــــــــــشيعي عنـــــــــــــــدما جنمعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع إنكـــــــــــــــار ابـــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس يف منهجـــــــــــــــه   
هـــل :  إىل ذهننـــا الــسؤال التـــايل - ســـريعاً –االجتــهادي أخبـــار اآلحـــاد يقفــز   

  صحيح أنّ ابن إدريس كان ينكر اعتبار أخبار اآلحاد؟ 
ر الـــــــــذي يقدمـــــــــه ابـــــــــن  وعلـــــــــى تقـــــــــدير اجلـــــــــواب اإلجيـــــــــايب، مـــــــــا هـــــــــو التربيـــــــــ   

  إدريس وغريه من الفقهاء إلنكارهم هذا؟
 ،هــــــــــــل وىف احللّــــــــــــي لبنائــــــــــــه االجتــــــــــــهادي هــــــــــــذا داخــــــــــــل ميــــــــــــدان االجتــــــــــــهاد   

  ومعترك الفقاهة واالستنباط؟
إذا مـــا فعـــل ذلـــك، فمـــا هـــي النتـــائج والعواقـــب الـــيت أدت إليهـــا نظريتـــه   و
  هذه؟

حللّـي جلـرب الـنقص    وأخرياً، ما هي التدابري واإلجـراءات الـيت اختـذها ا        
الذي حصل عنده، وملئ الفراغ الذي أحدثه إنكـار خـرب الواحـد؟ ومـا هـي       

  األدلّة اليت استعاض ا لسد هذه الثغرة الكبرية؟
حنــــــــــاول يف هــــــــــذه املقالــــــــــة اإلجابــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذه األســــــــــئلة املــــــــــذكورة، بعــــــــــد        

 واإلطاللـة عليهــا إطاللـةً تارخييــة،   ،اإلشـارة إىل نظريـة رفــض خـرب الواحــد   
  .ستعراض آراء كبار فقهاء الشيعة فيها حتى زمن ابن إدريس احللّيوا

  :خرب الواحد ونظريات الفقهاء قبل ابن إدريس
أقـــــــدم فقيـــــــهٍ مـــــــن القـــــــدماء التفـــــــت إىل تقـــــــسيم خـــــــرب الواحـــــــد هـــــــو الـــــــشيخ   

 الــذي )التــذكرة بأصــول الفقــه (  يف كتابــه األصــويل–املفيــد، فقــد قــسمه  
أحــــــــــــدمها اخلــــــــــــرب الواحــــــــــــد   :  قــــــــــــسمني  إىل–خلّــــــــــــصه الكراجكــــــــــــي فيمــــــــــــا بعــــــــــــد    

املعتـــــــــــضد بـــــــــــدليلٍ موجـــــــــــبٍ للعلـــــــــــم مـــــــــــن عقـــــــــــلٍ أو إمجـــــــــــاع أو شـــــــــــاهد عـــــــــــريف،          
  .وثانيهما اخلرب الواحد الفاقد لذلك



 ٨٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

والقسم األول هو اخلرب املعترب القاطع للعذر، أما القـسم الثـاين فلـيس           
، وعلـــــــــــى هـــــــــــذا )١(عنـــــــــــد املفيـــــــــــد حبجـــــــــــة، وال هـــــــــــو باملوجـــــــــــب علمـــــــــــاً وال عمـــــــــــالً  

  .)٢( مل يصلح مثل هذا اخلرب عنده لتخصيص العاماألساس
وبعــــــــد املفيــــــــد، حتــــــــدث الــــــــسيد املرتــــــــضى، الفقيــــــــه الــــــــشيعي البـــــــــارز، يف        

جـواب املـسائل   (، وكذلك يف رسـالته  )الذريعة إىل أصول الشريعة(كتاب  
 خالفـــاً لـــبعض  – عـــن خـــرب الواحـــد أيـــضاً، فقـــد أجـــاز املرتـــضى     )املوصـــليات

التعبـــــــد  –  باســـــــتحالة التعبـــــــد خبـــــــرب الواحـــــــد وامـــــــشايخ اإلماميـــــــة الـــــــذين حكمـــــــ 
  .)٣(هخبرب الواحد، إالّ أنه مل يقم يف الشرع دليلٌ على هذا التعبد عند

 يف عــــــــــــــدم –وقــــــــــــــد جتــــــــــــــاوز املرتــــــــــــــضى هــــــــــــــذا احلــــــــــــــد، عنــــــــــــــدما وضــــــــــــــع القيــــــــــــــاس  
إن >:  إىل جانــــــــــــــب خـــــــــــــرب الواحــــــــــــــد وســــــــــــــاقهما مـــــــــــــساقاً واحــــــــــــــداً، يقــــــــــــــول   –االعتبـــــــــــــار  

هـم، ومتقـدمهم ومتـأخرهم، مينعـون مـن العمـل        أصحابنا كلّهم، سلفهم وخلف   
بأخبـــــــــار اآلحـــــــــاد، ومـــــــــن القيـــــــــاس يف الـــــــــشريعة، ويعيبـــــــــون أشـــــــــد العيـــــــــب الـــــــــذاهب     

 لظهــــــــــــوره - إليهمــــــــــــا، واملتعلّــــــــــــق يف الــــــــــــشريعة مــــــــــــا، حتــــــــــــى صــــــــــــار هــــــــــــذا املــــــــــــذهب   
  .)٤(< معلوماً ضرورةً منهم، وغري مشكوك فيه من املذاهب- وانتشاره

 بنقـــــــــد أدلّــــــــة حجيـــــــــة خـــــــــرب  –تفـــــــــصيالً  –عقــــــــب ذلـــــــــك، أفـــــــــاض املرتــــــــضى   
الواحـــــــــد، األمـــــــــر الـــــــــذي أدى يف ايـــــــــة املطـــــــــاف إىل خروجـــــــــه بإنكـــــــــار أخبـــــــــار    
اآلحــــــاد، فيمــــــا عــــــرف أنــــــه أشــــــهر مبانيــــــه األصــــــولية والفقهيــــــة وأبــــــرز معــــــامل    

  .مدرسته الفكرية
وظــــــلّ الوضــــــع علــــــى حالــــــه، إىل أن جــــــاء الــــــشيخ الطوســــــي، الــــــذي خــــــالف        

نمــــــا قــــــال حبجيــــــة أخبــــــار اآلحــــــاد، ويف نــــــص     أســــــتاذيه املفيــــــد واملرتــــــضى حي  
                                                            

  .٤٥ - ٤٤الشيخ املفيد، التذكرة بأصول الفقه، ص) ١(
  .٣٨املصدر نفسه، ص) ٢(
  .٥٣٠ - ٥١٩، ص٢السيد املرتضى، الذريعة، ج) ٣(
  .٢٠٣، ص١رتضى، جرسائل الشريف امل) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨١ 

 خـــــــــــرب الواحـــــــــــد إذا كـــــــــــان وارداً مـــــــــــن طريـــــــــــق أصـــــــــــحابنا  إن>: معبـــــــــــر لـــــــــــه يقـــــــــــول
، أو عـــــن واحـــــدٍ مـــــن   )ص(القـــــائلني باإلمامـــــة، وكـــــان ذلـــــك مرويـــــاً عـــــن الـــــنيب      

... وكـــــــان ممـــــــن ال يطعـــــــن يف روايتـــــــه، ويكـــــــون ســـــــديداً يف نقلـــــــه  ) ع(مـــــــة األئ
  .)١(<جاز العمل به
ثري للعجـــب واالســـتغراب أنّ الطوســـي يـــدعي إمجـــاع اإلماميـــة     واألمـــر املـــ 

قاطبـــــةً علــــــى حجيــــــة خــــــرب الواحــــــد فيمـــــا يعــــــد دعــــــوى مقابلــــــة متامــــــاً لــــــدعوى    
الــسيد املرتــضى إمجــاع اإلماميــة علــى عــدم حجيتــه، وهــذا مــا عــزا العديــد           
مـــن الفقهـــاء املتـــأخرين للتـــصدي للجمـــع والتربيـــر مبـــا يوفـــق بـــني االدعـــائني        

  .)٢(كوريناملذ
 درس الـــــشيخ الطوســـــي القـــــرائن الـــــيت رآهـــــا دالّـــــة علـــــى صـــــحة    بعـــــد ذلـــــك

فهـــذه القـــرائن كلّهـــا تـــدلّ علـــى      >: األخبـــار، ليـــصرح يف ايـــة حبثـــه بـــالقول    
صـحة متـضمن أخبـار اآلحـاد، وال تـدلّ علــى صـحتها أنفـسها، ملـا بينـاه مــن          

مـــــىت جتـــــرد  جـــــواز أن تكـــــون األخبـــــار مـــــصنوعةً وإن وافقـــــت هـــــذه األدلّـــــة، ف    
اخلـــرب عـــن واحـــدٍ مـــن هـــذه القـــرائن كـــان خـــرب واحـــد حمـــضاً، مث ينظـــر فيـــه،     
فـــإن كـــان مـــا تـــضمنه هـــذا اخلـــرب هنـــاك مـــا يـــدلّ علـــى خـــالف متـــضمنه مـــن            

 والعمــل مبــا دلّ الــدليل عليــه، وإن  ،كتــاب أو ســنة أو إمجــاع وجــب إطراحــه 
ف فتـوى  الفـه، وال يعـر  كان ما تضمنه ليس هناك مـا يـدل علـى العمـل خب        

 كـــان هنـــاك خـــرب آخـــر يعارضـــه ممـــا جيـــري جمـــراه        الطائفـــة فيـــه نِظـــر، فـــإن   
وإن مل يكـــــــــــن هنـــــــــــاك خـــــــــــرب آخـــــــــــر  ... وجـــــــــــب تـــــــــــرجيح أحـــــــــــدمها علـــــــــــى اآلخـــــــــــر 

خمالفــــه وجــــب العمــــل بــــه، ألنّ ذلــــك إمجــــاع منــــهم علــــى نقلــــه، وإذا أمجعــــوا   
                                                            

  .١٢٦، ص١الشيخ الطوسي، عدة األصول، ج) ١(
ــا ســــطرته يــــراع الــــشيخ األنــــصاري يف كتــــاب         ) ٢( ــا حبــــث يف هــــذا املوضــــوع هــــو مــ يبــــدو أنّ أكمــــل مــ

، ١الرسـائل، ج : ، فقـد مجـع هنـاك بـني االدعـائني وحبـث املـسألة حبثـاً موسـعاً، انظـر                 )الرسائل(
  .١٦٢ – ١٤٥ص



 ٨٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

أن يكــــــــون علـــــــى نقلـــــــه ولـــــــيس هنـــــــاك دليـــــــلٌ علـــــــى العمـــــــل خبالفـــــــه، فينبغـــــــي          
  .)١(<قطوعاً عليهالعمل به م

 رغـــــــم مـــــــرور قـــــــرن  – أن فقهـــــــاء القـــــــرن الـــــــسادس اهلجـــــــري   والـــــــذي يبـــــــدو 
 عــــــــــادوا لتبنـــــــــي وجهــــــــــة نظــــــــــر الــــــــــسيد  –كامـــــــــل علــــــــــى وفــــــــــاة الـــــــــشيخ الطوســــــــــي   

املرتــــضى، ليقولــــوا بعــــدم حجيــــة خــــرب الواحــــد، وكــــان مــــن أشــــهر هــــؤالء ابــــن    
شـــــــــــهر آشـــــــــــوب، والعالمـــــــــــة الطربســـــــــــي، وابـــــــــــن زهـــــــــــرة احللـــــــــــيب، ففـــــــــــي كتابـــــــــــه    

ــا الَ و{: ، عنـــد ذيـــل قولـــه تعـــاىل  ) القـــرآنمتـــشابه(  أَن تقولُـــواْ علَـــى اهللا مـ
ــونَ يــــدل علــــى فــــساد العمــــل    >: ، يــــصرح ابــــن شــــهر آشــــوب بــــالقول    )٢(}تعلَمــ

خبـــرب الواحـــد، ألنّ العامـــل بـــه يف الـــشرع يكـــون عـــامالً علـــى الظـــن مـــن غـــري           
  .)٣(<علم بصدق الراوي، فوجب أن يكون داخالً حتت النهي

، عنـــــد )جممـــــع البيـــــان( فقـــــد ذكـــــر يف تفـــــسريه مـــــة الطربســـــيأمـــــا العال
ويف هـذا داللـة   >: )٤(}وا علَى مـا فَعلـتم نـادِِمني   فَتصبح{: ذيل آية النبـأ   

  .)٥(<على أنّ خرب الواحد ال يوجب العلم وال العمل
 الـسيد املرتـضى   )غنيـة الـرتوع  (افق أبو املكارم بـن زهـرة يف     ووهكذا ي 

لـــي عـــن التعبـــد خبـــرب الواحـــد، فـــرياه جـــائزاً، إالّ أنّ     يف عـــدم وجـــود مـــانع عق 
، وهكــذا ال يوجــب خــرب الواحــد  اآلحــادالــشرع عنــده مل يــرد بالتعبــد بأخبــار  

عنـــــــده علمـــــــاً، بـــــــل أقـــــــصى مـــــــا يفـــــــضي إليـــــــه هـــــــو الظـــــــن الغالـــــــب علـــــــى تقـــــــدير     
  .)٦(عدالة الراوي

                                                            
)١ (٣٧٣ – ٣٧٢، ص١ة األصول، جالشيخ الطوسي، عد. 
  .١٦٩: البقرة) ٢(
، وهكــذا يعتقــد ابــن شــهر آشــوب بداللــة قولــه       ١٥٣، ص٢ابــن شــهر آشــوب، متــشابه القــرآن، ج    ) ٣(

 وال خبـرب الواحـد،   ،على عدم جواز العمـل بالقيـاس  } والَ تقْف ما لَيس لَك بِِه ِعلْم   {: تعاىل
 .١٥٤ - ١٥٣املصدر نفسه، ص: انظر

 .٦٠: راتاحلج) ٤(
  .٢٢١، ص١٠الطربسي، جممع البيان، ج) ٥(
  .٣٥٦ و ٣٥٤، ص١ابن زهرة، غنية الرتوع، ج) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٣ 

  :استجماع واستخالص
، وهــــو عــــدم وجــــود  يعلــــم مــــن جممــــوع مــــا متّ نقلــــه واستعراضــــه أمــــر هــــام  

فقيــــــــهٍ إىل زمــــــــن ابــــــــن إدريــــــــس ينكــــــــر بــــــــاملطلق خــــــــرب الواحــــــــد أو يوافــــــــق عليــــــــه     
بـــــــــاملطلق، فقـــــــــد عمــــــــــل املنكـــــــــرون يف بعـــــــــض املــــــــــوارد بأخبـــــــــار اآلحـــــــــاد، كمــــــــــا       
اعتربهـــــــــــــا املوافقـــــــــــــون غـــــــــــــري حجـــــــــــــةٍ يف بعـــــــــــــض املواضـــــــــــــع واحلـــــــــــــاالت، راديـــــــــــــن   

طوسـي  التمسك ا واالعتمـاد عليهـا، وهـذا مـا جنـده يف تـصريح الـشيخ ال         
عنــــــدما شــــــرط اعتبــــــار أخبــــــار اآلحــــــاد بــــــشرائط كــــــان منــــــها عــــــدم خمالفتــــــها          
للقــــرآن، وال الــــسنة القطعيــــة، وال اإلمجــــاع، وال مــــا اتفــــق علــــى نقلــــه، كمــــا        

 معتــــــــــربةً عنــــــــــدهم  – أي اآلحــــــــــاد –أنّ منكــــــــــري حجيــــــــــة األخبــــــــــار أخــــــــــذوا ــــــــــا     
  .عندما كانت مواِفقةً لألدلّة

 خـــرب الواحـــد احملــــض الـــذي يعــــدم    وعليـــه، فمـــا أنكــــره املنكـــرون إمنـــا هــــو    
  .القرينة أو الشاهد العريف عليه أبداً

  :ابن إدريس وخرب الواحد
يعـــد إنكـــار خـــرب الواحـــد مـــن أشـــهر األســـس الفقهيـــة البـــن إدريـــس، فقـــد  

 بعدم اعتباره، ال بل ميكـن  )السرائر(صرح احللّي يف مواضع متعددة من     
تــــشدداً مــــن الــــسيد املرتــــضى االدعــــاء بــــضرس قــــاطع بــــأن احللّــــي كــــان أكثــــر  

يف إنكاره هذا، ذلك أنه كان يرى عدم جواز العمل خبرب الواحد حتـى لـو        
، كمــا كــان يــذهب إىل عــدم اجلــواز أيــضاً عنــد األصــحاب    )١(كــان راويــه ثقــة 

  .)٢(يف العمل خبرب الراوي العدل
ويواصـــــــل احللّـــــــي مـــــــسريه فيتجـــــــاوز املقـــــــدار هـــــــذا، حينمـــــــا يتخـــــــذ موقفـــــــاً    

يراهــــا هادمــــةً  ورحياً يف الوقــــت نفــــسه مــــن العمــــل بأخبــــار اآلحــــاد    حــــاداً وصــــ 
، وحيـــــاول احللّـــــي أن يـــــشرك غـــــريه يف موقفـــــه حينمـــــا يـــــذكر أنّ      )٣(لإلســـــالم

                                                            
 .<ار اآلحاد وإن كانت رواا ثقةال جيوز العمل بأخب>: ، يقول٤٩٥، ص١السرائر، ج) ١(
  .١٢٧املصدر نفسه، ص) ٢(
 .<فهل هدم اإلسالم إالّ هي>: قول، ي٥١املصدر نفسه، املقدمة، ص) ٣(



 ٨٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

إنكـــار حجيـــة خـــرب الواحـــد أمـــر متفـــق وجممـــع عليـــه بـــني أصـــحاب اإلماميـــة،    
ففــي حبثــه حــول أحكــام صــالة املــسافر، ضــمن رده كالمــاً للــشيخ الطوســي       

أخبــــار آحـــاد ال توجــــب  >: إىل خــــرب واحـــد، يقــــول احللّـــي   األخـــري  يـــستند فيــــه 
، )ع(نا فقهــاء أهـــل البيـــت  علمــاً وال عمـــالً، وخــصوصاً علـــى مــذهب أصـــحاب   

نهـــــــــــم جممعـــــــــــون علـــــــــــى تـــــــــــرك  ســـــــــــلفهم وخلفهـــــــــــم، يف أخبـــــــــــار اآلحـــــــــــاد، وأ 
  .)١(< االعمل

بــل يــصرح احللّــي يف موضــعٍ آخــر بــأن الوضــوح والــضرورة قاضــيان بــأنّ  
بنا اإلماميــة هـــو تــرك العمــل خبــرب الواحـــد، فلــم خيــالف أحـــد       مــذهب أصــحا  
  .منهم يف ذلك

بـــــل ميكــــــن اســـــتنتاج انعقــــــاد الــــــضرورة مـــــن مــــــذهب اإلماميـــــة علــــــى تــــــرك      
العمـــل خبـــرب الواحـــد، وفقـــاً الحتمـــال ميكـــن إجـــراؤه يف كلمـــات ابـــن إدريـــس    

  .)٢()السرائر(يف 
    ه علــــــــى يقــــــــول ابــــــــن إدريــــــــس يف مباحــــــــث أحكــــــــام اجلنابــــــــة، يف ســــــــياق رد

فمــــــذهب >: كــــــالم للــــــشيخ الطوســــــي يــــــراه احللّــــــي مــــــستنداً إىل خــــــرب الواحــــــد      
وال يـــسوغه، بـــل معلـــوم مـــن    ] أخبـــار اآلحـــاد [األصـــحاب ال جيـــوز العمـــل ـــا    

مذهبــــهم تــــرك العمــــل ــــا، ألنّ العمــــل تــــابع للعلــــم، وأخبــــار اآلحــــاد ال تثمــــر     
 أصــــلناه،  علمــــاً وال عمــــالً، وهــــذا يكــــاد يعلــــم مــــن مــــذهبنا ضــــرورةً، علــــى مــــا         

  .)٣(<تابنا هذايف خطبة ك) هر(يناه عن السيد املرتضى وحك
                                                            

 .٣٣٠املصدر نفسه، ص) ١(
ورغم تصرحيه هنا بأنّ األصحاب مل يعملوا خبرب الواحد دون استثناء أحدٍ منـهم، يـذكر يف            ) ٢(

كان يف أكثر كتبه يزيـف القـول بأخبـار اآلحـاد، ويـرد القـول         >: خر أن الشيخ الطوسي   آموضع  
: ، انظـــر<ق الـــيقنيأخبـــار اآلحـــاد، وهـــو احلـــ  ال يرجـــع عـــن األدلّـــة ب : ـــا يف االحتجـــاج ويقـــول 

  .٢٤٩، ص١السرائر، ج
، فإن كالمه هذا يدلّ على ما أشرنا إليه على تقدير رجـوع اإلشـارة إىل     ١٢٧، ص ١السرائر، ج ) ٣(

 .ترك العمل خبرب الواحد، ال إىل عدم إفادته العلم



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٥ 

فـــــــــإن كـــــــــان شـــــــــيخنا أبـــــــــو جعفـــــــــر عـــــــــامالً بأخبـــــــــار  >: ويقـــــــــول احللّـــــــــي أيـــــــــضاً
وإن كــــــان ... إذا ســــــلّمنا لــــــه العمــــــل بأخبــــــار اآلحــــــاد تــــــسليم جــــــدل    ... اآلحــــــاد

خمالفـــــــــــاً إلمجـــــــــــاع أصــــــــــــحابنا بـــــــــــسلفهم وخلفهـــــــــــم، حــــــــــــىت أنّ املخـــــــــــالفني مــــــــــــن      
أن : قـــاالت يـــذكرون يف كتبـــهم ومقـــاالت أهـــل اآلراء واملـــذاهب  أصـــحاب امل

  .)١(<الشيعة اإلمامية ال ترى العمل يف الشرعيات بأخبار اآلحاد
 حـــىت عنـــد  وهكـــذا يعتقـــد ابـــن إدريـــس بـــأنّ أخبـــار اآلحـــاد مل تكـــن حجـــة    

  .)٢()ع(أهل البيت 
إالّ وعليــــه، فمــــن املــــسلّم أنّ ابــــن إدريــــس ال يــــرى أخبــــار اآلحــــاد معتــــربةً،     

هــــــل ينكــــــر احللّــــــي خــــــرب الواحــــــد  : أنّ الــــــسؤال الــــــذي يفــــــرض نفــــــسه هنــــــا هــــــو 
 أم أنّ إنكــاره لــه يقــع ضــمن شــروط وأوضــاع، ومــن مث يغــدو العمــل        ،مطلقــاً

  به جائزاً يف ظروف معينة أو شرائط خاصة؟
إنّ اإلنكـــــار املطلـــــق هـــــو الـــــذي يبـــــدو لنـــــا مـــــن النـــــصوص الـــــسالفة اإلشـــــارة   

أن :  توضــــــــح لنــــــــا )الــــــــسرائر(عة وجامعــــــــة لكتــــــــاب  إليهــــــــا، إالّ أن دراســــــــة موســــــــ  
 يــــــــرى اعتبــــــــار أخبــــــــار اآلحــــــــاد   – كــــــــسائر الفقهــــــــاء الــــــــسابقني عليــــــــه   –احللّــــــــي 

املدعمـــــة بأحـــــد األدلّـــــة الثالثــــــة، أي الكتـــــاب، والـــــسنة القطعيـــــة، واإلمجــــــاع،       
    وعليــه يكــون العمــل خبــرب كهــذا معتــرباً وجــائزاً، وهــذا مــا يرشــدنا إليــه نــص

: تراك اجلنايــات، بعــد نقلــه عــدة روايــات ومتحيــصه هلــا   للحلّــي يف بــاب اشــ 
 ايــات أخبــار آحــاد، فــإن عــضدها كتــاب أو ســنة أو إمجــاع     ومجيــع هــذه الرو >

  .)٣(<عمل ا، و إالّ حكم مبا يقتضيه أصول مذهبنا
وهكــذا يــرى احللّــي اعتبــار خــرب الواحــد الــذي يــورده أصــحابنا اإلماميـــة          

إمجـــــاع عليـــــه، ففـــــي حبـــــث الكفّـــــارة،      وينعقـــــد يف فتـــــاواهم   ،يف مـــــصنفام
                                                            

 .٢٨٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ١(
 .٣٩٥ - ٣٩٤ص: ، وراجع٣٩٧، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٥، ص٣نفسه، جاملصدر ) ٣(



 ٨٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

ينقــــل ابــــن إدريــــس روايــــةً دالّــــةً علــــى أنّ مــــن شــــق لباســــه علــــى مــــوت أهلــــه أو     
أحــد أقاربــه وجبــت عليــه كفّــارة الــيمني، لكــن احللّــي بعــد ذلــك ينتقــد هــذه      

وهـــــــــذه الروايـــــــــة قليلـــــــــة الـــــــــورود، شـــــــــاذّة، تـــــــــورد يف أبـــــــــواب  >: الروايـــــــــة بـــــــــالقول
    نــا أنّ أخبـــار اآلحــاد ال توجــب علمـــاً وال    الزيــادات، عــن رجــل واحـــد، وقــد بي

عمـــــالً، إالّ أنّ أصـــــحابنا جممعـــــون عليهـــــا يف تـــــصانيفهم وفتـــــاويهم، فـــــصار       
  .)١(<اإلمجاع هو احلجة على العمل ا، وذا أفيت

 بلــــزوم عـــــرض أخبـــــار  – بــــشكل عـــــام  –إضــــافةً إىل ذلـــــك، يعتقــــد احللّـــــي   
ســــــقمها، ففــــــي حبــــــث   اآلحــــــاد علــــــى ســــــائر األدلّــــــة، لدراســــــة مــــــدى صحـــــــتها و     

إحيــاء األرض املــوات، ينقــل ابــن إدريــس جمموعــة فــروعٍ فقهيــة عــن كتــاب    
وكـــلّ هـــذه أخبـــار   >:  للـــشيخ الطوســـي، ويقـــول يف خامتـــة البحـــث    )النهايـــة(

علــــــــى مــــــــا وجــــــــدها، يف كتابــــــــه النهايــــــــة، واألوىل  ] الطوســــــــي[آحــــــــاد، أوردهــــــــا 
تــــصححه عرضــــها علــــى األدلّــــة، فمــــا صــــححته منــــها كــــان صــــحيحاً، ومــــا مل   

  .)٢(<كان باطالً مردوداً
وـــــذا ميكننـــــا اخلـــــروج ـــــذا االســـــتنتاج، وهـــــو أن ابـــــن إدريـــــس ال ينكـــــر         
خــــرب الواحـــــد بــــشكل مطلـــــق، وإمنـــــا خــــصوص اخلـــــرب الواحــــد احملـــــض، فهـــــذا      

  . وال ميكن االعتماد عليه،هو اخلرب الذي يراه غري معترب
  : أسباب رفض نظرية خرب الواحد-١

احـــد مـــسبب عـــن عـــدم إفادتـــه العلـــم، أم أنّ هنـــاك   هـــل أنّ إنكـــار خـــرب الو 
  عناصر وعوامل أخرى هلا دور يف إنكار هذا النوع من األخبار؟

إنّ مـــــــا جنـــــــده يف الكتـــــــب الفقهيـــــــة واألصـــــــولية ألنـــــــصار نظريـــــــة الـــــــرفض  
قبـــــل ابـــــن إدريـــــس هـــــو أنّ علّـــــة رفـــــضهم تكمـــــن فقـــــط يف أنـــــه خـــــرب ال يفيـــــد         

ون مـــــستند األحكـــــام الـــــشرعية   العلـــــم وال الـــــيقني، وحيـــــث كـــــان يلـــــزم أن يكـــــ    
                                                            

 .٧٨، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
 .٣٧٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٨٧ 

قطعيــاً مل ميكــن العمــل بأخبــار اآلحــاد، انطالقــاً مــن أنهــا ال تفيــد أكثــر مــن    
  .الظن واالحتمال

وهــذا مــا جنــده صــرحياً يف كــالم ابــن إدريــس نفــسه، حــني يتحــدث عــن      
أنّ عــــــــدم عمــــــــل األصــــــــحاب خبــــــــرب الواحــــــــد كــــــــان بــــــــسبب عــــــــدم إفادتــــــــه العلــــــــم        

  .)٢(بذلك من سبقه، متاماً كما صرح )١(واليقني
 أخــــــرى  اً أن يف األفــــــق علــــــالً وأســــــباب  – مــــــع ذلــــــك   –لكــــــن الــــــذي يبــــــدو لنــــــا    

تلــــوح، تؤكّــــد أن إنكــــار خــــرب الواحــــد كانــــت لــــه أســــبابه الــــسياسية واملذهبيــــة،    
إن خــــــــرب الواحــــــــد قــــــــد هــــــــدم اإلســــــــالم، وتعييــــــــب     : ذلــــــــك أن كلمــــــــات مــــــــن نــــــــوع   

حـــــــاد، وأمثـــــــال   أصـــــــحابنا اإلماميـــــــة أشـــــــد التعييـــــــب علـــــــى القـــــــائلني بأخبـــــــار اآل      
إن كلمــــات مــــن هــــذا النــــوع تبعــــد انعــــدام الــــدوافع الــــسياسية، ســــيما    ... ذلــــك

وأن ظــــــــــاهرة إنكــــــــــار أخبــــــــــار اآلحــــــــــاد كانـــــــــــت قــــــــــد حــــــــــصلت يف حقبــــــــــة زمنيـــــــــــةٍ        
حمـــــددة، وأنّ أغلبيـــــة فقهـــــاء الـــــشيعة منـــــذ زمـــــان العالمـــــة احللّـــــي إىل يومنـــــا   

  .هذا تعاضدت على القول حبجية خرب الواحد
  اهلام هو ما هي تلك الدوافع؟لكن السؤال 

يـــذهب الـــبعض إىل أنّ إنكـــار أخبـــار اآلحـــاد يف تلـــك املرحلـــة كـــان يأخـــذ  
بعــده الكالمــي، فقــد كــان متكلمــو الــشيعة يف حالــة ســجال وجــدل مــع أهــل     
الــــــسنة، ممــــــا دفعهــــــم إىل إنكــــــار أخبــــــار اآلحــــــاد لكــــــي يفوتــــــوا الفرصــــــة علــــــى       

  .)٣(ا العقائد الشيعيةخصمهم يف التمسك برواياته لكي يبطل عربه
وال يبــــــدو هــــــذا الــــــرأي بالنــــــسبة لنــــــا جمانبــــــاً للــــــصواب حينمــــــا نالحــــــظ أنّ   

                                                            
 .٤٩٥ و ١٢٧، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
، ٥١٧، ص٢، والـــسيد املرتـــضى، الذريعـــة، ج٤٥الـــشيخ املفيـــد، التـــذكرة بأصـــول الفقـــه، ص :  راجـــع)٢(

، ١٥٤ ص،٢، والقطــب الراونــدي، متــشابه القــرآن، ج ٢٢١، ص٩والطربســي، جممــع البيــان، ج
  .٣٥٦ و ٣٥٤، ص١وابن زهرة، غنية الرتوع، ج

 .٥٢٣ – ٥٢٢جميد معارف، بزوهش در تاريخ حديث شيعة، ص) ٣(



 ٨٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

، يـرون  )١(أكثر فقهاء الشيعة املنكرين ألخبار اآلحـاد كـانوا مـتكلّمني أيـضاً           
  .أنفسهم مسؤولني عن الدفاع عن عقائد الشيعة ومعتقدات التشيع

 فقهــاء أهــل الــسنة كــانوا    الــدافع اآلخــر الــذي ميكــن اإلشــارة إليــه هــو أنّ     
يــستندون يف اجتــهادام علــى معــايري مــن نــوع القيــاس واالستحــسان، أمــا        
فقهـــاء الـــشيعة فكـــانوا علـــى خـــصام مـــع هـــذه املعـــايري، إذ ردوهـــا حبجـــة أنهـــا   
ال تفيــد العلــم بــل الظــن فحــسب، مــن هنــا ســجلوا مالحظــام علــى فقهــاء        

لـى خـرب واحـد، ونـدرك أنـه ال      أهل السنة، وعندما نطلّ مـن جهـةٍ أخـرى ع        
 بـــل أقـــصى مـــا ميـــدنا بـــه هـــو الظـــن والـــتخمني عنـــدما ال يكـــون          ،يفيـــد العلـــم 

معتـــضداً بقرينـــة، حنـــصل علـــى قناعـــة بـــأنّ الفقيـــه الـــشيعي عنـــدما يـــستند    
إىل هـــذا النـــوع مـــن األخبـــار، فإنـــه مـــن املمكـــن جـــداً أن تنـــهال عليـــه صـــنوف     

 الــــــــسنية، ممــــــــا جيعــــــــل أدلتــــــــه   النقــــــــد والــــــــشماتة مــــــــن جانــــــــب فقهــــــــاء املــــــــذاهب   
عرضـــــــةً للخدشـــــــة واالختـــــــراق، كيـــــــف عمـــــــل الفقيـــــــه الـــــــشيعي خبـــــــرب الواحـــــــد    

  !رغم أنه رفض القياس وأمثاله؟
ولعــــــــــل ســــــــــوق القيـــــــــــاس مــــــــــع خــــــــــرب الواحـــــــــــد وإنكارمهــــــــــا يف عــــــــــرض بعـــــــــــضهما       

  .)٢(البعض يف كلمات بعض الفقهاء الشيعة يشكّل شاهداً على ما ذكرناه
  :ض خرب الواحد وفاء احللّي بنظرية رف-٢

هــل وىف ابــن إدريــس يف اســتنباطه لألحكــام ببنائــه األصــويل يف إنكــار        
  نظرية خرب الواحد؟

  :قبل اجلواب عن هذا السؤال، من املفيد ذكر أمرين توطئةً لذلك مها
أســــــلفنا أنّ احللّــــــي مل يكــــــن مــــــن الرافــــــضني لنظريــــــة خــــــرب      : األمــــــر األول

                                                            
فقد كـان علمـاء مـن أمثـال الـشيخ املفيـد، والـسيد املرتـضى، وابـن شـهر آشـوب، والطربسـي فقهـاء                  ) ١(

  .عند بعضهمومتكلمني يف آنٍ واحد، بل إن الطابع الكالمي تغلّب على الطابع الفقهي 
ــه إىل مزيـــــــد مـــــــن الدراســـــــة          ) ٢( ــة خـــــــرب الواحـــــــد ودوافعـــــ ــاج البحـــــــث حـــــــول أســـــــباب إنكـــــــار حجيـــــ حيتـــــ

 .والتمحيص اخلارجني عن جمال هذه الدراسة، وهلذا نكتفي فعالً ذا املقدار من التحليل
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 يعتقـد حبجيـة   – مـن الفقهـاء    كمـن سـبقه   –الواحد رفضاً مطلقاً، بل كـان       
اخلــــرب املعتــــضد بالقرينــــة، أو املوافــــق املؤيــــد باألدلّــــة املعتــــربة مثــــل الكتــــاب،         

، واإلمجــــاع، بــــل لقــــد أوســــع ابــــن إدريــــس ميــــزان موافقــــة   )القطعيــــة(والــــسنة 
األدلّــــــــة بــــــــشكل بــــــــالغ، إىل حــــــــد أنــــــــه كــــــــان يــــــــرى أنّ الروايــــــــة إذا القــــــــت تربيــــــــراً     

سجمت مـــع بعـــض األصـــول الفقهيـــة غـــدت معتـــربةً،  معقـــوالً ومنطقيـــاً أو انـــ
  .)١(ميكن العمل ا والركون إليها

وعليــــه، فــــإن الكــــثري مــــن أخبــــار اآلحــــاد ســــتخرج عــــن دائــــرة الــــرفض إىل     
حيــــز االعتبــــار، انطالقــــاً مــــن غلبــــة مــــصادفة وجــــود أدلّــــة تــــدعم النــــصوص،     

  .يةسيما منها الدليل العقلي الذي يرى احللّي عمدته يف األصول العمل
ة بأخبـار    يف مواضـع متعـدد     )الـسرائر ( يـستدلّ احللّـي يف       :األمر الثاين 

، ســــــــواء يف  )ص(يما منــــــــها كلمــــــــات الرســــــــول األكــــــــرم     ، الســــــــ )ع(املعــــــــصومني 
ذلـــك األحكـــام اإللزاميـــة أو غريهـــا، وهـــذا مـــا حـــصل منـــه يف صـــور متعـــددة    

 ، ورمبــــــا عبــــــر يف بدايــــــة الفــــــرع   )٢(أيــــــضاً، فقــــــد ينقــــــل نــــــص احلــــــديث أحيانــــــاً    
                                                            

ومـــن منـــاذج ذلـــك مـــا جـــاء يف أحكـــام صـــالة املـــسافر، حيـــث وافـــق احللـــي الـــشيخ الطوســـي يف            ) ١(
ــةالن( ، وقـــد كـــان الطوســـي متـــسك برأييـــه املخـــتلفني يف      )االستبـــصار(، وخالفـــه يف كتـــاب  )هايـ
 )النهايـة ( خبرب الواحـد، وعنـدما كـان احللّـي يستنـصر لـرأي الـشيخ يف           )االستبصار(و) النهاية(

وما اخترناه هو اختيـاره يف ايتـه، وهـو الـصحيح، ألنـه      >:  قال )االستبصار(وينتقد رأيه يف    
شــرعيةً مــأمور ــا مــا كــان جيــوز لــه يف حــال مــا صــالها إالّ هــي، واإلعــادة فــرض         صــلّى صــالةً  

ثانٍ حيتاج إىل دليل، وال دليل على ذلك، فعمل على خرب زرارة يف ايته، وعمل علـى خـرب      
ســـليمان بـــن حفـــص املـــروزي يف استبـــصاره، والـــذي ينبغـــي أن يعمـــل عليـــه مـــن اخلـــربين مـــا            

. < ألنـــا قـــد بينـــا أنّ العمـــل بأخبـــار اآلحـــاد ال جيـــوز عنـــدنا       عـــضده الـــدليل، ال مبجـــرد اخلـــرب،   
  .٣٤٢ – ٣٤١، ص١السرائر، ج: راجع

وهنا يالحظ أن ابن إدريس قد عمل بأحـد اخلـربين واعتـربه حجـةً نتيجـة موافقتـه هلـذه األدلّـة،                
  .اًولو أنه مل يعتربه مل تكن النوبة لتصل إىل التعارض، وكان من املناسب طرح األخبار جانب

، ٣٠٢، ٢٥٧، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٢٨، ١٢٢، ٦٥، ٦٤، ص١الـسرائر، ج : ومن مناذج ذلك، انظـر    ) ٢(
، ٣وج،  ١٦٨،  ١٦٦،  ١٥٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١١٨، ص ٢وج... ، و ٤٨١،  ٤٧٩،  ٤٧٤،  ٣٥٨
 .٤٦٧، ٤٢٤، ٤٣، ٢٤، ١٩ص



 ٩٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

، مث )٢(<يعلـــى مـــا رو>، أو يف ايتــه  )١(<وقـــد روي>الفقهــي مبجـــرد كلمــة   
  .جيعله عني ذلك الفرع الفقهي، فينقل إذّاك نص احلديث

وإذا مـــــــــــا كـــــــــــان اخلـــــــــــرب جممعـــــــــــاً عليـــــــــــه، أو متفقـــــــــــاً عليـــــــــــه، أو متـــــــــــواتراً، أو     
 فـــإن ،متلقّـــى بـــالقبول مـــن جانـــب األصـــحاب، أو كـــان مستفيـــضاً يف النقـــل     

  .)٣( بذلك ويذكرهاحللّي يصرح
 قـــــد يتمــــــسك يف بعـــــض املــــــوارد باألخبـــــار فقــــــط     أن احللّـــــي مـــــع ذلــــــك  إالّ

 أو اعتـــــــــضادها باألدلّـــــــــة وعدمـــــــــه، وهـــــــــذا مـــــــــا    ،دون إشـــــــــارة إىل خـــــــــصوصياا 
: يستدعي تأمالً مـضاعفاً، إذ سـرعان مـا يـسبق إىل الـذهن الـسؤال القائـل          

لألدلّـــة رغـــم  هـــل أنّ مثـــل هـــذه األخبـــار كانـــت موافقـــةً بـــشكلٍ مـــن األشـــكال      
 أم أنّ هــــذه املــــوارد متثّــــل نقــــضاً  ،عــــدم اإلشــــارة إىل تلــــك القرينــــة أو األدلّــــة 

علــى ابــن إدريــس يف وقوعــه يف مفارقــة بــني النظريــة األصــولية والتطبيــق    
  الفقهي؟

ولكــي يتــضح حــال هــذه األخبــار مــن حيــث امتالكهــا القرينــة املؤيــدة أو         
ة هــــــذه املــــــوارد كافّــــــة، مـــــــورداً    اعتــــــضادها باألدلّــــــة املوافقــــــة، يلزمنــــــا مالحقــــــ     

، لكـــن حيـــث كـــان هـــذا األمـــر خارجـــاً عـــن جمـــال    )٤(مـــورداً، وبـــشكل منفـــصل 
هــذا الكتــاب، نــصرف النظــر عنــه فعــالً، ونــشري يف اخلامتــة إىل أنّ احللــي      
كــــــــــان مــــــــــن حيــــــــــث امــــــــــوع وفيــــــــــاً ملبنــــــــــاه األصــــــــــويل يف إنكــــــــــار نظريــــــــــة اخلــــــــــرب    

  :الواحد، ويشهد لذلك أمران
                                                            

 .٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٥٨، ١٤١، ١٠٦، ص١السرائر، ج: ومن مناذج ذلك، انظر) ١(
  .٣٠٨، ٢١٠، ٢٠٢، ص١املصدر نفسه، ج: راجع) ٢(
 .)السرائر(وقد أشرنا إىل هذه املوارد يف الفصل الثالث عند مباحث الدراية من ) ٣(
واألخبار ... ذا املقدار، ميكن القول بأنه يف كلّ موضوع استند فيه إىل اإلمجاع والكتاب و) ٤(

 فـــــإن هـــــذه املرافقـــــة يف الـــــذكر ، أو غـــــري ذلـــــكرة إىل وجـــــود قرينـــــة داعمـــــة أو عدمـــــهدون اإلشـــــا
ــاً كمـــا حـــصل يف مـــسألة تطهـــري املـــاء القليـــل         والبيـــان تـــشهد علـــى موافقتـــها مـــع األدلـــة، متامـ

  .املتنجس، حيث متسك باألخبار واآليات، دون اإلشارة إىل اإلمجاع
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 يف ســـــــــــــــــياق نقـــــــــــــــــده وتقوميـــــــــــــــــه آلراء الـــــــــــــــــشيخ   –احللّـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــصريح : األول
 بـــــأنّ مـــــدرك هـــــذه اآلراء   – يف مواضـــــع عـــــدة  )النهايـــــة(الطوســـــي يف كتـــــاب  

كــــان االعتمــــاد علــــى خــــرب الواحــــد، وهــــذا اخلــــرب غــــري معتــــرب عنــــد اإلماميــــة،           
ويف هــــذه املواضــــع يتمــــسك احللّــــي بوجــــوه أخــــرى غــــري أخبــــار اآلحــــاد، ممــــا    

  .مغايرة لفتاوى الشيخ الطوسييخِرجه بآراء وفتاوى 
 اآلثــار والنتــائج الــيت ترتبــت علــى منــهاج احللّــي االجتــهادي يف   :الثــاين

إنكــار أخبــار اآلحــاد، ومــن أهــم هــذه اآلثــار اآلراء والفتــاوى الــشاذّة والنــادرة   
  .اليت سوف نشري إليها يف حبث الحق قريب إن شاء اهللا تعاىل

  :دي البن إدريسنتائج نظرية الرفض يف املنهج االجتها
أهــــم مــــصدر وأوســــعه   ) ع( روايــــات املعــــصومني  أشــــرنا فيمــــا ســــبق إىل أنّ  

وأمشله يف جمال االستنباط يف الفقه الشيعي، ونظراً حملدوديـة األخبـار       
 فــــإنّ عمــــدة األخبــــار تكمــــن  ، أو تلــــك الــــيت متلــــك القرينــــة احلافّــــة ،املتــــواترة

خـــــــرب الواحـــــــد بالنـــــــسبة  يف أخبـــــــار اآلحـــــــاد حـــــــصراً، وبنـــــــاًء عليـــــــه، فـــــــإن إنكـــــــار   
لفقهـــــــــاء يريـــــــــدون الوفـــــــــاء لبنـــــــــاءام االجتهاديـــــــــة يف تطبيقـــــــــات االســـــــــتنباط    
الفقهــــــــي يــــــــؤدي إىل متــــــــايز منــــــــهجهم الفقهــــــــي عــــــــن منــــــــاهج اآلخــــــــرين، مبــــــــا    

  .يضفي على اجتهادهم لوناً خاصاً
من هنـا نالحـظ أنّ كتـب الفقهـاء املنكـرين ألخبـار اآلحـاد وآراءهـم علـى               

به والتماثـــــل، وأفـــــضل شـــــاهد علـــــى ذلـــــك مقارنـــــة كتـــــاب   قـــــدرٍ كـــــبريٍ مـــــن التـــــشا 
 البــــــن زهــــــرة، فــــــإن  )غنيــــــة الــــــرتوع ( للــــــسيد املرتــــــضى مــــــع كتــــــاب   )االنتــــــصار(

نتــــــائج هــــــذه املقارنــــــة تؤكّــــــد املــــــشتركات الكــــــثرية جــــــداً الــــــيت تــــــربط الكتــــــابني،     
  .السيما تلك املشتركات اليت تؤول إىل املنهج االجتهادي واالستداليل

ــ ار الـــيت ســـوف نعرضـــها اآلن بـــني يـــدي القـــارئ ميكنـــها   وعليـــه، فـــإن اآلثـ
أن تكـــــــــون معـــــــــامل املنـــــــــهج عنـــــــــد مجاعـــــــــة مـــــــــن الفقهـــــــــاء تتوافـــــــــق واحللّـــــــــي يف         

 هـــو أفـــضل مـــصدرٍ ومرجـــع   )الـــسرائر(املنـــهج، إالّ أنّ مـــا يبـــدو لنـــا أنّ كتـــاب    



 ٩٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

ميكــــن اســــتخدامه إلجــــراء مقارنــــة توضــــح نتــــائج إنكــــار أخبــــار اآلحــــاد، ذلــــك       
قهيـــــــــــــــة ذات أمهيـــــــــــــــة ومشوليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة الكـــــــــــــــم   أنـــــــــــــــه ال توجـــــــــــــــد كتـــــــــــــــب ف 

 ويف مـستواه،  )الـسرائر (واالستداللية حىت عصر ابن إدريس بقدر كتـاب   
مــــــن هــــــذا املنطلــــــق نــــــأيت علــــــى حتليــــــل آثــــــار نظريــــــة رفــــــض خــــــرب الواحــــــد مــــــن    

  . منظار ابن إدريس
  : اآلراء الشاذّة-١

ء شــاذّة مــن مجلــة نتــائج إنكــار خــرب الواحــد اشــتمال ابــن إدريــس علــى آرا      
ونظريــــــــــات خاصــــــــــة مل يكــــــــــن هلــــــــــا وجــــــــــود عنــــــــــد فقهــــــــــاء الــــــــــشيعة قبلــــــــــه، أو أنّ     

 ك مــع احللّــي فيهــا، ومــن منــاذج ذلــك   الــبعض القليــل جــداً مــن هــؤالء يــشتر   
عدم مباالة احللّي يف مسألة تقيء الصائم مبجموعةٍ مـن الروايـات الدالّـة         

ابــاً علــى بطــالن الــصوم ووجــوب القــضاء، حتــى أنّ صــاحب الوســائل عقــد ب   
، مجـــــع <بـــــاب بطـــــالن الـــــصوم بتعمـــــد القـــــيء   >: خاصـــــاً ـــــذه الروايـــــات مســـــاه  

، وقــد كــان مــربر احللّــي يف المباالتــه     )١(فيــه عــشرة أحاديــث حــول املوضــوع    
هــــذه أنّ هــــذه األخبــــار تنــــدرج يف زمــــرة اآلحــــاد، وهلــــذا اســــتعاض عنــــها يف       

ان باملـائع  هذا البحث باالستناد إىل أصـالة الـرباءة، فجعـل التقـيء كاالحتقـ          
  .مما ال يوجب على الصائم القضاء حتى لو كان عن عمد

 مبـــــن فـــــيهم الـــــسيد – خـــــالف ابـــــن إدريـــــس الفقهـــــاء وعلـــــى املنـــــوال نفـــــسه
 عنـــــــدما أفـــــــىت بعـــــــدم حرمـــــــة ابنـــــــة العمـــــــة أو اخلالـــــــة جـــــــراء الزنـــــــا     –املرتـــــــضى 

بالعمــــــــة واخلالــــــــة، وذلــــــــك انطالقــــــــاً مــــــــن عــــــــدم إيالئــــــــه أمهيــــــــة تــــــــذكر ألخبــــــــار          
فــــإن كــــان علــــى املــــسألة إمجــــاع، فهــــو   >:  ويــــستدلّ علــــى ذلــــك بقولــــه اآلحــــاد،

الـــــدليل عليهـــــا، وحنـــــن قـــــائلون وعـــــاملون بـــــذلك، وإن مل يكـــــن إمجاعـــــاً، فـــــال       
دليـــــــل علـــــــى حتـــــــرمي البنـــــــتني املـــــــذكورتني، مـــــــن كتـــــــاب، وال ســـــــنة، وال دليـــــــل      

 وال ثالثــــــة، وال مــــــن عــــــرف   ،عقــــــل، ولــــــيس دليــــــل اإلمجــــــاع يف قــــــول رجلــــــني    
                                                            

 .٦٠، ص٤احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٣ 

نّ وجـــه كـــون اإلمجـــاع حجـــةً عنـــدنا، دخـــول قـــول معـــصومٍ         امســـه ونـــسبه، أل 
  .)١(<كمن اخلطأ يف مجلة القائلني بذل

  : حتديد دائرة األحكام الشرعية-٢
الشــــك يف أنــــه ال ميكــــن اعتبــــار أمــــرٍ مــــا شــــرعياً وإدراجــــه ضــــمن أحكــــام          

هـــــــــي أهـــــــــم أدلّـــــــــة  ) ع(الـــــــــشريعة إالّ بـــــــــدليل معتـــــــــرب، وحيـــــــــث إنّ أخبـــــــــار األئمـــــــــة   
عمـــدة منـــها أخبـــار اآلحـــاد، فـــإن الفقيـــه الـــذي ال يـــرى احلجيـــة    وال،األحكـــام

  األحكــــــــام املثبتــــــــة عــــــــن طريــــــــق هــــــــذه  - طبيعــــــــةً –ألخبــــــــار اآلحــــــــاد لــــــــن يعتــــــــرب 
الروايــات أحكامــاً شــرعية، ومــن مث ســيخرجها عــن دائــرة احلكــم الــشرعي،   
  . وستنحصر دائرة هذا احلكم مبا ثبت عن طريقٍ معترب غري خرب الواحد

 ى بــــه إنكــــار        وهــــذا بالــــضبط مــــا حــــصل مــــع ابــــن إدريــــس احللّــــي، فقــــد أد
ألخبـــار غـــري  أخبـــار اآلحـــاد إىل اعتبـــار بعـــض األحكـــام املـــستفادة مـــن هـــذه ا      

 مــــا يطرحــــه الــــشيخ الطوســــي يف مباحــــث احلــــج    شــــرعية، ومــــن منــــاذج ذلــــك  
، فقــد طــرح الطوســي فرعــاً فقهيــاً انطالقــاً مــن مجلــة         )النهايــة (مــن كتــاب   

رع أنــه لــو أراد شــخص إرســال أضــحيةٍ إىل احلــج   روايــات، وحاصــل هــذا الفــ 
تطوعـــــــاً مـــــــع رفاقـــــــه الـــــــذاهبني إىل احلـــــــج، أمكنـــــــه أن يعـــــــين هلـــــــم يومـــــــاً لـــــــذبح       

 حمرمـــــــــات اإلحـــــــــرام إىل أن  – وهـــــــــو يف وطنـــــــــه  –األضـــــــــحية، فيجتنـــــــــب هـــــــــو   
  .حيني ذلك اليوم فيحلّ من ذلك

 وهــذه أخبــار آحــاد ال >: فقــد وقــع هــذا الفــرع حمــالً لنقــد احللّــي، فقــال   
يلتفـــــــــــت إليهـــــــــــا، وال يعـــــــــــرج عليهـــــــــــا، وهـــــــــــذه أمـــــــــــور شـــــــــــرعية، حيتـــــــــــاج مثبتـــــــــــها       
ومــدعيها إىل أدلّــة شــرعية، وال داللــة لــه مــن كتــاب، وال ســنة مقطــوعٍ ــا،   
وال إمجـــــــــــــــاع، فأصـــــــــــــــحابنا ال يـــــــــــــــوردون هـــــــــــــــذا يف كتبـــــــــــــــهم، وال يودعونـــــــــــــــه يف     

يف كتابــــــــــــــه ) هر(تـــــــــــــصانيفهم، وإمنــــــــــــــا أورده شــــــــــــــيخنا أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر الطوســــــــــــــي  
                                                            

 .٥٣٠ – ٥٢٩، ص٢السرائر، ج) ١(



 ٩٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

 إيـــــــراداً ال اعتقـــــــاداً، ألنّ الكتـــــــاب املـــــــذكور كتـــــــاب خـــــــرب، ال كتـــــــاب   )النهايـــــــة(
حبــث ونظــر، كــثرياً مــا يــورد فيــه أشــياء غــري معمــول عليهــا، واألصــل بــراءة          

  .)١(<الذّمة من التكاليف الشرعية
 مـا يـسجله ابـن إدريـس نقـداً علـى كـالم الـشيخ الطوسـي يف            ومثل ذلك 

 بيـــــــــع األعيـــــــــان املوجـــــــــودة أو   أيـــــــــضاً، حيـــــــــث حكـــــــــم األخـــــــــري جبـــــــــواز  )النهايـــــــــة(
املمكنـــة الوجـــود دون أن تكـــون حاضـــرةً فعـــالً حـــال البيـــع، فقـــد قـــال احللّـــي     

 عـــــــن ابـــــــن )ـــــــذيب األحكـــــــام(هـــــــذا خـــــــرب واحـــــــد أورده شـــــــيخنا يف >: معلّقــــــاً 
ســـنان، ال جيـــوز العمـــل بـــه، وال يلتفـــت إليـــه، وال يعـــول عليـــه، ألنـــا قـــد بينـــا        

، وبيـع الــسلَم، وهــو مــا يف الذّمــة، وال  بيــوع األعيــان: أنّ البيـع علــى ضــربني 
فأمـــــــــــا بيـــــــــــوع األعيـــــــــــان فتنقـــــــــــسم إىل   ... يـــــــــــصح أن يكـــــــــــون مـــــــــــؤجالً موصـــــــــــوفاً  

أحــدمها بيــع عــني مرئيــة مــشاهدة، والقــسم اآلخــر بيــع عــني غــري          : قــسمني
ومــــــا أورده خــــــارج عــــــن هــــــذه البيــــــوع، ال   ... حاضــــــرة موصــــــوفة، وهــــــذا البيــــــع  

شاهدة، فــــــــــدخل يف بيــــــــــع مــــــــــشاهد، وال موصــــــــــوف بوصــــــــــف يقــــــــــوم مقــــــــــام املــــــــــ 
وأيـــــــضاً البيـــــــع حكـــــــم شـــــــرعي  ... ـــــــى عـــــــن بيـــــــع الغـــــــرر ) ص(الغـــــــرر، والـــــــنيب 

حيتاج يف إثباتـه إىل دليـل شـرعي، وال نرجـع عـن األمـور املعلومـة بالداللـة              
القــــــــــــاهرة بـــــــــــــاألمور املظنونـــــــــــــة، وأخبـــــــــــــار اآلحــــــــــــاد الـــــــــــــيت ال توجـــــــــــــب علمـــــــــــــاً وال    

  .)٢(<عمالً
  :رى مضاعفة التركيز على األدلّة األخ-٣

ومــن أبــرز املــضاعفات علــى إنكــار ابــن إدريــس اخلــرب الواحــد يف ميــدان       
االجتــــــهاد واالســــــتنباط، تركيـــــــزه ومــــــضاعفة اهتمامــــــه واتكائـــــــه علــــــى بقيـــــــة      
األدلّـــــة املتــــــوفّرة، ومـــــن هنــــــا وجــــــدناه مهتمـــــاً بــــــشكل بـــــالغ باآليــــــات القرآنيــــــة،      

  .واإلمجاعات، والقواعد الفقهية، ومباحث العرف واللغة
                                                            

  .٦٤٢ – ٦٤١، ص١ املصدر نفسه، ج)١(
  ...، و٣٤٣، ٣٢٢، ١٤٧ص: ، وراجع٢٩٠، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٥ 

  :)١(يف دائرة خرب الواحدرض  االستغناء عن مباحث التعا-٤
 الفلــــــسفةَ  – ســــــيما األخبــــــار والروايــــــات    –ميثّــــــل ظــــــواهر تعــــــارض األدلّــــــة     

الوجوديــــــة ملباحــــــث التعــــــادل والتــــــراجيح، ومــــــن الواضــــــح أنّ الفقيــــــه الــــــذي ال    
يؤمن خبرب الواحـد ال تبـدو عنـده تلـك احلاجـة إىل هـذه املباحـث يف دوائـر          

  .حادأخبار اآل
وبنــــــــــاء عليــــــــــه، الحظنــــــــــا كيــــــــــف أنّ ابــــــــــن إدريــــــــــس جتنــــــــــب مــــــــــراراً وتكــــــــــراراً        

 نـــــستعني مبثـــــال األخبـــــار، ولكـــــي نؤكّـــــد هـــــذه احلقيقـــــةموضــــوعات تعـــــارض  
دالّ، ففــي مــسألة الوكالــة يف الطــالق الــيت عــارض فيهــا خــرب واحــدٍ أخبــاراً  
أخـــــــــرى، ينتقـــــــــد ابـــــــــن إدريـــــــــس حماولـــــــــة حـــــــــلّ التعـــــــــارض الـــــــــيت بـــــــــذهلا الـــــــــشيخ          

، ليخـــــرج جبمــــــع خـــــاص هلــــــذه الروايــــــات،   )االستبــــــصار(يف كتــــــاب الطوســـــي  
 تتنـــاقض األخبـــار، إنمـــا لـــئال] الطوســـي) [هر(وقولـــه >: ويقـــول احللّـــي ناقـــداً

 إذا كانــــــــــت األخبــــــــــار متــــــــــواترة متكافئــــــــــة، فهــــــــــي حينئــــــــــذٍ أدلّــــــــــة،  يــــــــــسوغ ذلــــــــــك
 مــا ذكــره لــئال تتنــاقض األدلّــة، وهــذا اخلــرب الــشاذ لــيس هــو مكافئــاً     فيجــوز

مــــــــــــــــــن ) هر(ه مــــــــــــــــــن األخبــــــــــــــــــار املتــــــــــــــــــواترة، فكيــــــــــــــــــف جيــــــــــــــــــوز مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه  ملــــــــــــــــــا أورد
  .)٢(<الوساطة

  :األدلة املستعاض ا عن أخبار اآلحاد عند احللّي
مــــــــن الواضــــــــح أنّ إنكــــــــار طيــــــــف وســــــــيع مــــــــن الروايــــــــات خيلــــــــق أمــــــــام الفقيــــــــه          

 وحيـــدث أمامـــه ضـــيقاً لـــدى ممارســـته عمليـــة اســـتنباط األحكـــام،      ،إشـــكاليات
يف الفقـه الـشيعي مـن أمهيـة وقيمـة، وهـذا مـا جيـرب         نظراً ملا حتوزه األخبار     

 علــــى اللجــــوء إىل مــــدارك اجتهاديــــة    – بعــــد حــــدوث فراغــــات حــــادة    –الفقيــــه 
تــساؤالً، وهــو   وهــذا مــا خيلــق أمامنــا     . أخــرى تعــوض عنــده الــنقص احلاصــل     

                                                            
 ال منافاة بني ما نذكره هنـا ومـا أسـلفناه يف املباحـث األصـولية يف موضـوع التعـادل والتـراجيح،              )١(

  .ذلك أنّ البحث هنا متمحض باخلرب الواحد، فيما كان هناك شامالً ملطلق األخبار
  .٤٢٢ص: ، وراجع٩٦، ص٢ السرائر، ج)٢(



 ٩٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

 ذلـــــك الفقيـــــه امليـــــال ملنـــــاهج الفقـــــه   – كيـــــف اســـــتطاع ابـــــن إدريـــــس احللّـــــي   أنـــــه
  لفراغ الذي حصل جراء إنكاره أخبار اآلحاد؟ مأل ا- االستداليل

ومــا هــي تلــك العناصــر االجتهاديــة الــيت ركــن إليهــا واســتعاض ــا؟ بــل       
يف تقـــــدمي اجتــــهاد مـــــستغنٍ واقعـــــاً عـــــن أخبـــــار   – أساســـــاً –هــــل جنـــــح احللّـــــي  

  اآلحاد أم ال؟
 رغم اإلقرار بأن إنكـاره خلـرب   –ولكي جنيب عن هذا التساؤل البد لنا    

 – وغـري مستـساغة يف جمـال االجتـهاد     ، جر عليه نتـائج وخيمـة    الواحد قد 
مــــــــــن اجلــــــــــزم بــــــــــضرس قــــــــــاطع وبكــــــــــل جــــــــــرأة بــــــــــأن احللّــــــــــي اســــــــــتطاع  البـــــــــد لنــــــــــا  

وجبــــــــــدارة ممارســــــــــة اجتــــــــــهاد متعــــــــــالٍ عــــــــــن األخبــــــــــار، وإذا مــــــــــا الحظنــــــــــا هــــــــــذه     
، وهـــــي كونـــــه أكثـــــر الكتـــــب الفقهيـــــة اســـــتدالليةً   )الـــــسرائر(اخلـــــصوصية يف 

يت ينكــر أصــحاا أخبــار اآلحــاد، أمكننــا القــول    حــىت عــصره بــني الكتــب الــ  
بــــــــأنّ االجتــــــــهاد غــــــــري املعتمــــــــد علــــــــى خــــــــرب الواحــــــــد كــــــــان أهــــــــم ابتكــــــــارات ابــــــــن        

  .إدريس يف عامل الفقاهة واالجتهاد
إالّ أنّ الـــــــذي يبــــــــدو لنــــــــا مهمــــــــاً هــــــــو حتليـــــــل بنيــــــــة االجتــــــــهاد املتعــــــــايل عــــــــن    

 االجتـهاد، فمـا   األخبار ورصد العناصر البديلـة الظـاهرة يف هـذا النـوع مـن      
هـــــي تلـــــك العناصـــــر البديلـــــة الـــــيت ارتآهــــــا احللّـــــي عوضـــــاً عـــــن أخبـــــار اآلحــــــاد          

  اليت حنّاها جانباً؟
والذي بدا لنا هناك جمموعة عناصر اسـتعان ـا احللّـي لـسد الـنقص         

  :احلاصل بعد طرح أخبار اآلحاد، وهي ما يلي
  : أصول املذهب-١

هب ظـــــــــــاهرة تتعـــــــــــدى ابـــــــــــن    علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنّ االســـــــــــتناد إىل أصـــــــــــول املـــــــــــذ      
إدريــس وتــسبقه، حيــث تالحــظ يف املنــاهج االجتهاديــة الــسابقة عليــه، إالّ أنّ      
هـذا العنـصر بـدا متميـزاً ذا مكانـة خاصـة يف املنـهج االجتـهادي البـن إدريــس،          



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٧ 

  . أهم العناصر البديلة عن أخبار اآلحاد عنده– يف الواقع –بل كان 
لــــــــــصورة وتؤكــــــــــدها، مــــــــــا جــــــــــاء يف ومـــــــــن النمــــــــــاذج الــــــــــيت جتلــــــــــي لنــــــــــا هــــــــــذه ا 

املــــضاربة مبــــال اليتــــيم، حيــــث حكــــم الــــشيخ الطوســــي يف هــــذا املوضــــوع يف    
:  وقـــــــال، اعتمـــــــاداً علـــــــى نـــــــص روايـــــــة مندرجـــــــة يف أخبـــــــار اآلحـــــــاد  )النهايـــــــة(
وروي أنــه مــن أعطــى مــال يتــيم إىل غــريه مــضاربةً، فــإن ربــح كــان بينــهما         >

  .)١(<من أعطى املالعلى ما يتفقان عليه، وإن خسر كان ضمانه على 
إن كــان هــذا املعطــي نــاظراً     >: وقــد نقــد ابــن إدريــس هــذا الكــالم بقولــه      

يف مـــال اليتـــيم، نظـــراً شـــرعياً، إمـــا أن يكـــون وصـــياً يف ذلـــك، أو وليـــاً، فلـــه         
أن يفعـــــل فيـــــه مـــــا لليتـــــيم احلـــــظّ فيـــــه والـــــصالح، فعلـــــى هـــــذا ال يلـــــزم الـــــويل     

ي تقتـضيه أصـول املـذهب،    املعطي اخلسران إن خسر املال، وهذا هو الذ    
ومــــا أورده شــــيخنا يف ايتــــه خــــرب واحــــد أورده إيــــراداً ال اعتقــــاداً، علــــى مــــا   

  .)٢(<كررنا ذلك
 يــــــــذكره احللّــــــــي يف بــــــــاب االشــــــــتراك يف اجلنايــــــــة، فبعــــــــد    واألمــــــــر نفــــــــسه 

ومجيــــــع هــــــذه الروايــــــات أخبــــــار  >: ذكــــــره نــــــصوص عــــــدة مــــــن الروايــــــات يقــــــول 
 إمجـــاع، عمـــل ـــا، و إالّ حكـــم مبـــا   آحـــاد، فـــإن عـــضدها كتـــاب، أو ســـنة، أو  

  .)٣(<يقتضيه أصول مذهبنا
ويالحــــــــظ يف هــــــــذا الــــــــنص أنّ احللّــــــــي يــــــــصرح باالستعاضــــــــة عــــــــن أخبــــــــار       
اآلحـــاد عنـــد موافقتـــها لألدلّـــة أو عـــدم موافقتـــها هلـــا مبقتـــضيات املـــذهب،      

  .فيجعلها مرجعاً معرفياً يف االجتهاد الفقهي
                                                            

  .٤١١، ص٢السرائر، ج: راجع) ١(
  .٤١١، ص٢السرائر، ج) ٢(
، ٢٧١، ٢٦٧، ٢٤٩، ص١، ملزيـــــد مـــــن االطّـــــالع يراجـــــع، املـــــصدر نفـــــسه، ج     ٣٧٥، ص٣ الـــــسرائر، ج)٣(

، ٣، وج  ٦٦٠،   ٦٤٤،   ٤٣٢،   ٤٣١،   ٤١١،   ٣٥٢،   ٣٣٤،   ١٢١،   ٣٧، ص  ٢، وج  ٦٢٤،   ٥٦٦،   ٥٣٠،   ٢٩٩
 .٤٦٨، ٣٧٧، ٣٥٤، ٣٤١، ٣٣٥، ٣٣٠، ٢٢٢، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٢، ١٦٩ ،٩٣، ٦٣، ٣٢، ١٥ص



 ٩٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  : األصول العملية-٢
، فيبــــــــدو )الــــــــسرائر(ليــــــــة بــــــــشكل واضــــــــح يف كتــــــــاب    تظهــــــــر األصــــــــول العم 

احللّــي مهتمــاً ــا أيمــا اهتمــام، مــستنداً إليهــا يف هــذا الكتــاب وعلــى نطــاق   
واسع، فعندما ال يتوفر اإلمجاع، وال الكتـاب، وال الـسنة يف مـسألةٍ مـا، ال         
يرجــــــــــــع احللّـــــــــــــي إىل أخبـــــــــــــار اآلحـــــــــــــاد، بــــــــــــل يـــــــــــــستعيض عنـــــــــــــها باالســـــــــــــتناد إىل    

  .األصول العملية
 مـــــا يـــــذكره يف مـــــسألة نـــــذر اإلنـــــسان حتـــــرر أول عبـــــدٍ    ومـــــن منـــــاذج ذلـــــك 

ميلكـــــــــه، فملـــــــــك دفعـــــــــةً واحـــــــــدةً أكثـــــــــر مـــــــــن عبـــــــــد، فقـــــــــد حكـــــــــم الطوســـــــــي يف        
 بــإجراء القرعــة، إالّ أنّ ابــن إدريــس رد  – طبقــاً ألخبــار اآلحــاد  - )النهايــة(

وال دليـــــل علـــــى ذلـــــك مـــــن كتـــــاب، وال ســـــنة، وال  >: قولـــــه هـــــذا معلقـــــاً بالنقـــــد
إمجـــــاع، وأخبـــــار اآلحـــــاد ال يلتفـــــت إليهـــــا، وال يعـــــول عليهـــــا، بقـــــي معنـــــا مـــــن       

  .)١(<األدلّة األصل، وهو بقاء امللك وثبوته
  : ظواهر الكتاب والسنة القطعية وعموماما-٣

ومــــن العناصـــــر الـــــيت اســـــتبدل احللّـــــي ـــــا أخبـــــار اآلحـــــاد ظـــــواهر القـــــرآن   
حظنـــــــا أنـــــــه مل يكـــــــن يـــــــويل     الالـــــــسنة القطعيـــــــة املؤكـــــــدة، ومـــــــن هنـــــــا    الكـــــــرمي و

 أو عمــــــــوم ســــــــنة ،أمهيــــــــة خلــــــــرب الواحــــــــد عنــــــــدما كــــــــان يواجــــــــه عمومــــــــاً قرآنيــــــــاً 
يقينيـة، فلــم يكـن خــرب الواحــد عنـده خمصــصاً هلــذه العمومـات، بــل املرجــع      

  .)٢(عنده هو الظواهر والعمومات املذكورة على ما هي عليه ال غري
صــــــيام املـــــــريض   مــــــا جــــــاء يف مـــــــسألة   ومــــــن أمثلــــــة ذلـــــــك يف كتــــــب احللّـــــــي   

الــذي يــستمر بــه املــرض إىل الــسنة القادمــة، حيــث اســتند الــشيخ الطوســي      
                                                            

  .٦٨٧، ٦٠٧، ٤٣٦، ٢٧٨، ص٢، وج٦٥٠، ص١ج: ، وراجع١٧٢، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
، ١املـــصدر نفـــسه، ج : ملزيـــد مـــن االطـــالع علـــى مـــوارد متـــسك احللّـــي بعمومـــات اآليـــات يراجـــع        ) ٢(

، ١ وعمــوم الــسنة، املــصدر نفــسه، ج  ،٣٢٨، ص٣، وج٦٨٩، ٣٩٢، ٣١٧، ٢٨٨، ص٢، وج٥٠٨ص
  .٦٧٥، ص٢، وج٦٣٠ص



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ٩٩ 

يِن مـــن الطعـــام عـــن كـــلّ يـــوم يف  عـــض الروايـــات لـــيحكم بلـــزوم دفـــع مـــد إىل ب
 واحــــد، وإذا مل ميكنــــه ذلــــك أيــــضاً   رة اإلمكــــان، ومــــع عــــدم اإلمكــــان مــــد  صــــو

بـــــن إدريـــــس يـــــسقط بـــــرأت ذمتـــــه حينئـــــذٍ، ومل جيـــــب عليـــــه القـــــضاء، إالّ أنّ ا 
هــــذه الروايــــات الــــيت اســــتند إليهــــا الطوســــي عــــن احلجيــــة واالعتبــــار بــــسبب         

فَمـن  {: كوا أخبار آحـاد، مستعيـضاً عنـها بالتمـسك بظـاهر قولـه تعـاىل           
، لــــــيحكم )١(}ن أَيــــــامٍ أُخــــــر أَو علَــــــى ســــــفَرٍ فَعــــــدةٌ ِمــــــ رِيــــــضاًم كَــــــانَ مِــــــنكُم

  .)٢(مةبوجوب القضاء عليه يف السنة القاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .١٨٤: البقرة) ١(
  .٣٩٥، ص١السرائر، ج) ٢(



 ١٠٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  المقالة الرابعة
  أصول المذهب، المقتضيات واالستدعاءات

  
  :مدخل

تعــد مقتــضيات أصــول املــذهب إحــدى أهــم البنــاءات الفقهيــة عنــد ابــن          
 حـــوايل  )الـــسرائر(إدريـــس، فقـــد اســـتخدم احللّـــي هـــذا املـــصطلح يف كتـــاب       

 الكثـرة تـدللّ   مائيت مرة، إما بعينه أو بتعابري مرادفة له أو مقاربـة، وهـذه    
علــــــى أمهيــــــة هــــــذا األصــــــل االجتــــــهادي عنــــــده، وهــــــذا مــــــا يفــــــتح البــــــاب علــــــى     
مــــــــــــــصراعيه لــــــــــــــسيول مــــــــــــــن التــــــــــــــساؤالت واالســــــــــــــتفهامات حــــــــــــــول هــــــــــــــذا املبــــــــــــــدأ   

  :االستنباطي
 أم أن الفقهـاء الـسابقني   ،هل كـان هـذا املبـدأ مـن إبـداعات ابـن إدريـس           

   أو مالحظات له؟،عليه كانت لديهم اهتمامات به
؟ ومـــــــــــــا معـــــــــــــىن هـــــــــــــذا   )أصـــــــــــــول املـــــــــــــذهب (د ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس مـــــــــــــن   مـــــــــــــاذا يريـــــــــــــ 

  املصطلح؟
 ، أو أصـــــول الفقـــــه، أو األصــــول العمليـــــة ،هــــل يـــــراد األصـــــول االعتقاديـــــة 

  أو غري ذلك؟
مــا هـــي العالقـــة بـــني أصـــول املــذهب واألدلّـــة األربعـــة؟ وهـــل تعـــد أصـــول    

 ال منـــــــــــــدرجاً ضـــــــــــــمنها  ،املـــــــــــــذهب دلـــــــــــــيالً مـــــــــــــستقالً عنـــــــــــــها يقـــــــــــــع يف عرضـــــــــــــها    
   فيها؟ومستبطَناً

مـــــــا هـــــــو الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه هـــــــذا األصـــــــول يف املنـــــــهج االجتـــــــهادي البـــــــن       
  إدريس؟ وما هي املكانة اليت حتتلّها؟

مـــــــىت يـــــــتم االســـــــتناد إىل هـــــــذه األصـــــــول؟ ومـــــــىت تغـــــــدو مرجعـــــــاً يتحـــــــاكم        
عنــــــــــده؟ وأخــــــــــرياً، مــــــــــا هــــــــــي األســــــــــباب والعوامــــــــــل الــــــــــيت دفعــــــــــت ابــــــــــن إدريــــــــــس   



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠١ 

  اصة؟ها أمهية خئلالهتمام ذه األصول وإيال
بدورنا، سعينا عرب دراسـة جامعـة ومـستوفية حلـاالت اسـتخدام احللّـي           

 إىل تقـــــدمي – أو أي تـــــسمية قريبـــــة أو مـــــشاة  ،مـــــا يـــــسميه أصـــــول املـــــذهب 
مــــا ســــنبينه  وهــــو أجوبــــة منطقيــــة مناســــبة جلملــــة التــــساؤالت املــــشار إليهــــا،     

  .يف هذه النقاط إن شاء اهللا تعاىل
  :هي قبل احللّيأصول املذهب يف املوروث الفق

أول األســئلة الــيت تــسبق حتليــل هــذا املــبىن الفقهــي ودوره هــو الــسؤال         
هــــل هــــي مقولــــة أبدعتــــها عبقريــــة احللّــــي، أم أنّ  ف ،عــــن أنّ أصــــول املــــذهب

  الفقهاء السابقني قد وظّفوا هذه املقولة من قبل؟
 أهــم الكتــب الفقهيــة الــسابقة    )١( نتيجــة تتبــع وتقــري  –والــذي الحظنــاه  

 أنــــــــه مل جيــــــــر اســــــــتخدام هــــــــذه املفــــــــردة يف أي مــــــــن هــــــــذه  - )الــــــــسرائر( علــــــــى
الكتـــب، والتعـــبري الوحيـــد الـــذي الحظنـــا وجـــوده يف النـــسخ املطبوعـــة هلـــذه        

، أو <يقتـــــــــــــــضيه مـــــــــــــــذهبنا>، أو <الـــــــــــــــذي يقتـــــــــــــــضيه املـــــــــــــــذهب>: الكتـــــــــــــــب كـــــــــــــــان
، وقــــــــــــد وجــــــــــــدنا التعــــــــــــبري األول قــــــــــــد اســــــــــــتخدم أول مــــــــــــا     <يقتــــــــــــضي املــــــــــــذهب >

، مث )٣()رســـــــائل الـــــــسيد املرتـــــــضى ( و)٢()لناصـــــــرياتا(اســـــــتخدم يف كتـــــــايب  
 للطوســــي، )٤()مــــسائل اخلــــالف(وظّــــف التعــــبري نفــــسه بعــــد ذلــــك يف كتــــاب   

، مـع فــارق وهـو أنّ هــذه التعـابري مل تــرد يف كلمــات    )٥( لـه أيــضاً )املبــسوط(و
الــــــسيد املرتــــــضى إال يف مــــــوردين، فيمــــــا حفــــــل ــــــا كــــــالم الــــــشيخ الطوســــــي         

، فقـــــــد اســـــــتخدمها عـــــــدة مـــــــرات يف مواضـــــــع  )وطاملبـــــــس(الســـــــيما يف كتابـــــــه 
                                                            

 آيـة اهللا  بإشـراف  الـصادر  )املعجـم الفقهـي   (وقد كان حبثنـا باالسـتعانة بالربنـامج الكمبيـوتري           ) ١(
 .الكلبيكاين، وقد كانت نتائجنا وأحكامنا بناًء عليه

 .٢٠٠، صالسيد املرتضى، الناصريات) ٢(
 .٤٧، ص٤السيد املرتضى، الرسائل، ج) ٣(
 .١٠٣، ٩٧، ٨١، ٤٠، ٣٨، ص٣، وج١٩٨، ص٢، وج٥٩، ص١الشيخ الطوسي، مسائل اخلالف، ج) ٤(
 .٢٦٦، ١٨٣، ١٤٥، ص٣، وج٣٤٨، ص٢ج، و٢٧٤، ٥٩، ص١الشيخ الطوسي، املبسوط، ج) ٥(



 ١٠٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

متعــــــــــددة، لكــــــــــن مــــــــــع ذلــــــــــك كلّــــــــــه يعلــــــــــم مــــــــــن حــــــــــال ابــــــــــن إدريــــــــــس وكلماتــــــــــه يف     
كانـــــــــــت تـــــــــــستخدم عنـــــــــــد الـــــــــــشيخ   < أصـــــــــــول املـــــــــــذهب > أن مفـــــــــــردة )الـــــــــــسرائر(

الطوســـــي، وإذا مل نقبـــــل بـــــذلك فـــــال أقـــــلّ مـــــن دعـــــوى عـــــدم وجـــــود فـــــرق يف  
  .<صول املذهبأ>أو < املذهب>مراد احللّي والطوسي من تعبريمها 

 مبناســـــــــبة نقـــــــــده كالمـــــــــاً للـــــــــشيخ   س يف مباحـــــــــث اإلرثيقـــــــــول ابـــــــــن إدريـــــــــ  
وأكثـــــــر اســـــــتدالالته يف مـــــــسائله علـــــــى   >: )ـــــــذيب األحكـــــــام (الطوســـــــي يف 

، وهــذا الــنص )١(<والــذي يقتــضيه أصــول مــذهبنا : ولــهخــصومه وغريهــم، ق
كـان رائجـاً يف كلمـات الـشيخ أيب     < أصـول املـذهب  >صريح يف أن مـصطلح      

  .)٢(طوسيجعفر ال
الـــذي > فـــإن ابـــن إدريـــس احللّـــي ينقـــل يف أحـــد املـــوارد عبـــارة     ومـــع ذلـــك 

 عــــــــــن مبــــــــــسوط الــــــــــشيخ الطوســــــــــي، مــــــــــستخدماً كلمــــــــــة      )٣(<يقتــــــــــضيه مــــــــــذهبنا 
يف ســـياق نقـــده لـــه، ممـــا جيعلنـــا نتأكّـــد مـــن أنّ املـــراد باملـــذهب يف       < أصـــل>

كلمــــــات الـــــــشيخ الطوســـــــي عـــــــني املـــــــراد مــــــن أصـــــــول املـــــــذهب يف كلمـــــــات ابـــــــن    
  .حللّيإدريس ا

وبنــــــــاًء عليــــــــه، يعلــــــــم أنّ ابــــــــن إدريــــــــس قــــــــد اســــــــتلهم االتكــــــــاء علــــــــى أصــــــــول          
املـــــــــذهب مـــــــــن الـــــــــسيد املرتـــــــــضى والـــــــــشيخ الطوســـــــــي، ومل يكـــــــــن هـــــــــذا املـــــــــبىن        

  .  وال هذه املفردة إبداعاً من إبداعاته،الفقهي ابتكاراً من ابتكاراته
                                                            

  .٢٩٤، ص٣السرائر، ج) ١(
 املوجــودة عنــد ابــن إدريــس قــد اشــتملت علــى   )املبــسوط( مثّــة احتمــال وارد يف أن تكــون نــسخة ) ٢(

 )الـسرائر (، وشـاهد ذلـك أنّ بعـض نـسخ     <الـذي يقتـضيه مـذهبنا    >بـدل   < أصول مـذهبنا  >كلمة  
، فيمـا ينقلـه عـن الـشيخ الطوسـي      <الـذي يقتـضيه مـذهبنا   >جـاء فيهـا عـن ابـن إدريـس عبـارة       

 قــد جــاء فيهــا بــدل )الــسرائر( يف املبــسوط، كمــا أنّ النــسخة املخطوطــة جلامعــة طهــران لكتــاب
  .<أصول مذهبنا>، كلمة <مذهبنا>

والذي يقتضيه مذهبنا أنّ يف : فقوله رمحه اهللا يف مبسوطه    >: ، يقول ٣٧٩، ص ٣السرائر، ج ) ٣(
  أخبـــــار، بـــــل الـــــذي   لنـــــا يقتـــــضي ذلـــــك، ال إمجـــــاع وال )أصـــــل(أهـــــداب العيـــــنني ديـــــة كاملـــــة، أي 

 .<يقتضيه مذهبنا



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٣ 

إالّ أنّ النتــــــــــــائج والتوظيفــــــــــــات واملالحظــــــــــــات الــــــــــــيت محلــــــــــــها ابــــــــــــن إدريــــــــــــس    
 ال تقبـــــــل املقارنـــــــة البتـــــــة مـــــــع توظيفـــــــات الـــــــشيخ     )أصـــــــول املـــــــذهب (صطلح ملـــــــ

الطوســــي أو الــــسيد املرتــــضى للمــــصطلح نفــــسه، رغــــم إقــــرار احللّــــي بكثــــرة     
اســـتفادة الطوســـي مـــن هـــذا املـــبىن، وهـــذا هـــو مـــا جيعـــل دراســـة هـــذا املـــبىن     

  . ذا أمهيةٍ خاصة)السرائر(عند احللّي يف 
ي هــــــذا األصــــــل االجتــــــهادي يكمــــــن يف   والــــــسر يف زيــــــادة اســــــتخدام احللّــــــ  

إنكاره أخبار اآلحاد، إذ برفـضه حجيـة خـرب الواحـد واعتبـاره، وجـد نفـسه           
، أمـــــــــــا الـــــــــــشيخ )أصـــــــــــول املـــــــــــذهب(معتمـــــــــــداً بـــــــــــشكل رئـــــــــــيس علـــــــــــى مـــــــــــا أمســـــــــــاه  

الطوســـي فقـــد ذهـــب يف دراســـاته األصـــولية إىل اعتبـــار أخبـــار اآلحـــاد ممـــا        
  . نسبياًجعل اتكاءه على أصول املذهب ومقتضياته أقلّ

  :أصول املذهب واملصطلحات املطابقة أو القريبة
 قبـــل البحـــث عـــن مـــراد الـــشيخ ابـــن إدريـــس مـــن مـــصطلح    –مـــن املناســـب 

 تبـــــــــــــــيني الكلمــــــــــــــات أو التعـــــــــــــــابري املـــــــــــــــشاة وإخـــــــــــــــضاعها  - )أصــــــــــــــول املـــــــــــــــذهب (
 يف هـــــذا اـــــال  )الـــــسرائر(للدراســـــة والتحليـــــل، وقـــــد الحظنـــــا بتتبـــــع كتـــــاب     

  : آخر تؤدي املقصود عينه هيوجود ثالثة عشر تعبرياً
. )١( أصـول مـذهب أصـحابنا   -٣.  أصـول مـذهبنا   -٢.  أصول املـذهب   -١

صــــــــول  أ-٧. )٤( أصــــــــول الـــــــشريعة -٦. )٣( أصـــــــولنا -٥. )٢( أصـــــــول أصــــــــحابنا -٤
 أو األصـــــــــــول )٦( األصـــــــــــول املقـــــــــــررة املمهـــــــــــدة-٨. )٥()ع(مـــــــــــذهب أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

                                                            
  .٣٥٠، ١٦٨، ص٢السرائر، ج) ١(
  .٧٤، ٥٥، ص٣، وج٧٣٥، ٣٩٤املصدر نفسه، ص) ٢(
  .٢٦٥، ١٨٩، ٧٣، ص٣، وج٥٥٦، ٩٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
 .٤٢١، ٣٨٨، ص٢املصدر نفسه، ج) ٤(
 .٤٩٥املصدر نفسه، ص) ٥(
 .١١٠، ص٣املصدر نفسه، ج) ٦(



 ١٠٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

. )٤( املـــــــــــــذهب-١١ .)٣( أصــــــــــــل مــــــــــــذهبنا  -١٠. )٢( األصــــــــــــول -٩. )١(املمهــــــــــــدة 
  .)٥( مذهبنا-١٢

 )أصــــــــــــول مــــــــــــذهبنا( و)ملــــــــــــذهبأصــــــــــــول ا( كــــــــــــان ومــــــــــــن بــــــــــــني هــــــــــــذه التعــــــــــــابري 
 مـــرة يف ١٦٠التعـــبريان األكثـــر رواجـــاً، فقـــد جـــرى اســـتخدامهما أكثـــر مـــن      

الــــــــــذي (كلمــــــــــة كانــــــــــت مــــــــــسبوقة ب ، مــــــــــن بينــــــــــها مائــــــــــة مــــــــــرة   )الــــــــــسرائر(كتــــــــــاب 
لكتــاب مــصطلح ، وعلــى أســاس هــذا املــزدوج اســتخدمنا يف هــذا ا )يقتــضيه

  . واقتبسناه من تراكيب ابن إدريس نفسه،)مقتضيات أصول املذهب(
، )مــــــذهبنا( و)املــــــذهب(ن يف االســــــتخدام كلمــــــات  ويتلــــــو هــــــذين التعــــــبريي  

  .)مقتضى املذهب(وهو ما يشتق منه عنوان 
هــــل أنّ هــــذه الكلمــــات أو  : والــــسؤال اهلــــام الــــذي حيتــــاج جلــــواب هنــــا هــــو  

   أو أنّ مداليلها ختتلف وتفترق؟،التعابري تعطي معىن واحداً
  :إنّ هذه التعابري ميكن تقسيمها إىل جمموعتني: واجلواب

  .)أصول( أو )أصل(ما جاء فيه كلمة : اموعة األوىل
  . فقط)املذهب(ما اشتملت على كلمة : اموعة الثانية

أصــول املــذهب، وأصــول    : والقــدر املتــيقّن مــن اموعــة األوىل، أي عبــارات     
 ،)ع(مهــــــــــــــدة، وأصـــــــــــــــول أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  ا، وأصـــــــــــــــول الـــــــــــــــشريعة، واألصـــــــــــــــول املمــــــــــــــذهبن 

، وبعبــــارة أخــــرى،  )ع(صــــول مــــذهب أهــــل البيــــت   وأصــــولنا، واألصــــول، هــــو أ 
أصـــــــــلٌ مــــــــــن أصــــــــــول مـــــــــذهب اإلماميــــــــــة، ومــــــــــن الواضـــــــــح أنّ املــــــــــراد مــــــــــن كلمــــــــــة     

                                                            
 .٣٣٤، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٣٣، ٣٥٤، ٢٠ ص،٣، وج٤٢١، ص٢، وج٤٣٦، ٢٩٨، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٣٧٨، ٣٧٢، ٢٦٩، ٢٦١، ٢٤٥، ص٣املصدر نفسه، ج) ٣(
 .١٩٩، ١٩٣، ص٣، وج٥٨٩، ص٢فسه، جاملصدر ن) ٤(
، ٣٤٦، ٢١٩، ١٨٩، ١٥٣، ٦٨، ٥١، ٣٢، ص٣، وج١٧٦، ١٦٦، ١٤١، ص٢املــــــــــــــــــصدر نفــــــــــــــــــسه، ج ) ٥(

٣٧٨، ٣٥٦.  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٥ 

 هـو أصـول املـذهب وفقـاً     )١( عندما تذكر مطلقةً يف أكثر املوارد   )األصول(
ها تـــدلّ يف بعـــض املواضـــع احملـــدودة علـــى األصـــول العمليـــة،    للقـــرائن، ولكنـــ 

  .)٢()للزوم(واليت يذكر قبلها عادةً كلمة 
 تلــــــــــك األصــــــــــول )أصــــــــــول أصــــــــــحابنا(: والــــــــــذي يبــــــــــدو أنّ املــــــــــراد مــــــــــن كلمــــــــــة 

والـــــــضوابط العامـــــــة املتفـــــــق عليهـــــــا بـــــــني أصـــــــحاب اإلماميـــــــة، وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا    
 ويف مجلــــــــــــةٍ )ذهبأصــــــــــــل املــــــــــــ ( يف عــــــــــــرض تعــــــــــــبريه  )٣(التعــــــــــــبري مــــــــــــرةً واحــــــــــــدة  

واحـــــــــــدة، ممـــــــــــا ظـــــــــــاهره اختالفهمـــــــــــا يف املعـــــــــــىن واملـــــــــــضمون، إالّ أنّ دراســـــــــــة     
مـــــــــــوارد االســـــــــــتعمال تفـــــــــــضي إىل القناعـــــــــــة بعـــــــــــدم وجـــــــــــود تفـــــــــــاوت جـــــــــــوهري        
مــــاهوي بــــني أصــــول املــــذهب وأصــــول األصــــحاب، ذلــــك أنّ األصــــل املــــذهيب       

ن  مـــ–غالبـــاً مـــا يقـــع مـــورداً لتوافـــق األصـــحاب وقبـــوهلم، كمـــا أنّ األصـــحاب       
  . يتفقون عادةً على األصل املذهيب ويرضون به–جهة أخرى 

وبنــــاًء عليـــــه، ميكـــــن القـــــول بــــأن املـــــراد مـــــن اموعـــــة األوىل يف حـــــاالت    
  .استعماهلا كافّة معىن واحداً هو ما أشرنا إليه آنفاً

 هـــل هنـــاك فـــرق بــني اموعـــة األوىل واموعـــة الثانيـــة، أي بـــني   لكــن 
   أم ال؟ ،أصول املذهب واملذهب نفسه

 إليـــــه مراجعـــــة االســـــتخدامات وحتليلـــــها بـــــشكل مـــــستوعب    الـــــذي تقودنـــــا 
تقريبـــــاً هــــــو عـــــدم مالحظــــــة امتيـــــاز رئــــــيس بـــــني هــــــذين التعـــــبريين ســــــوى يف      

 – وفقـاً ملـا سنـشرحه الحقـاً     –التعبري والبيان فحسب، فإن ضابط األصل    
  .يصدق على املوارد مجيعها

  : مها، هذاإضافةً إىل ذلك، هناك شاهدان على مدعانا
                                                            

 .٤٣٣، ٣٥٤، ٢٠، ص٣، وج٤٢١، ص٢، وج٣٠٠، ص١راجع املصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٣٦، ٢٩٨، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
ذهب، ومــــــــا يقتـــــــضيه أصــــــــول  وأن تـــــــرد إىل أصــــــــل املـــــــ  >: ، يقــــــــول٣٩٤، ص٢صدر نفـــــــسه، ج املـــــــ ) ٣(

 .<أصحابنا



 ١٠٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

، والــــيت جــــاءت قبــــل )الــــذي يقتــــضيه( الكلمــــة املــــشتركة :الــــشاهد األول
  .اموعتني دون متييز
، حيــــــــــث كــــــــــان يف أحــــــــــد   )اســــــــــتعمال القرعــــــــــة (تعــــــــــبري : الــــــــــشاهد الثــــــــــاين 

، فيمـــا كـــان يف موضـــعٍ آخـــر مقتـــضى   )١()أصـــول املـــذهب (املواضـــع مقتـــضى 
  .)٢(ضي نفسه، ووحدة املقتضى تشهد على وحدة املقت)املذهب(

  ما هي أصول املذهب؟
مـــــا : أهـــــم األســـــئلة املتعلّقـــــة ـــــذا املـــــبىن الفقهـــــي عنـــــد ابـــــن إدريـــــس هـــــو      

هـــــي أصـــــول املـــــذهب عنـــــده؟ هـــــل يـــــراد ـــــا األصـــــول االعتقاديـــــة أو غريهـــــا          
مثــــــل األصــــــول العمليــــــة، أو القواعــــــد الفقهيــــــة، أو أصــــــول الفقــــــه، أو األدلّــــــة    

ول املذهب دليل مـستقل عـن   األربعة، أو غري ذلك أيضاً؟ أساساً، هل أص 
األدلّــة األربعــة وممتــازةٌ عنــها؟ وإذا كانــت دلــيالً مــستقالً فمــا هــي العالقــة     

  اليت تربط بني أصول املذهب وسائر األدلّة؟
 أو مــــــــا )أصــــــــول املــــــــذهب ( باســــــــتخدام مفــــــــردة )الــــــــسرائر(لقــــــــد طفــــــــح كتــــــــاب  

صــول، وبنــاًء يقارــا، إالّ أنّ ابــن إدريــس مل يبــين يف أي منــها مــا هــي هــذه األ 
 مـــــــن الـــــــضروري حتليـــــــل مـــــــوارد اســـــــتناد احللّـــــــي إىل أصـــــــول املـــــــذهب          فـــــــإن عليـــــــه

بـــشكل كامـــل ودقيـــق، لكـــي يتـــسنى لنـــا كـــشف هـــذه األصـــول مـــن جممـــوع هـــذه    
  : يبدو لنا أمراً مفيداً مها– سلفاً –، لكن ذكر أمرين )٣(االستخدامات

خدام هــذا إن األكثريــة الــساحقة مــن املــوارد الــيت جــرى فيهــا اســت  : الًأو
                                                            

 .<ا استعمال القرعةنضيه أصول مذهبوالذي يقت>: ، قال٤٠١، ص٣السرائر، ج) ١(
  .<والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة>: ، يقول٢١٩املصدر نفسه، ص) ٢(
 حيــث كــان هــذا املــبىن مــن املبــاين اهلامــة يف املنــهج االجتــهادي البــن إدريــس، وميكــن أن يكــون     )٣(

أساسـاً مهمــاً يف الفقـه الــشيعي عمومــاً، كمـا أنــه مل جنــد يف كتـب التــراجم، وال يف الدراســات     
واملقاالت املخصـصة لدراسـة ابـن إدريـس حبثـاً مـستوفياً مـن جهـة ثانيـة، ممـا دفـع إىل التـورط                    

شـــعرنا بـــضرورة التفـــصيل والتوســـعة هنـــا، لكـــي  ...  أخطـــاء عنـــد حتليـــل رؤيـــة ابـــن إدريـــس يف
 .تنجلي عناصر املوضوع كافّة



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٧ 

 كــــــان فيهــــــا أقــــــوال ووجــــــوه خمتلفــــــة، ســــــيما عنــــــدما  )الــــــسرائر(املــــــصطلح يف 
 نعـــــــــــم، يف بعـــــــــــض . يف ســـــــــــياق نقـــــــــــل آراء الطوســـــــــــي ونقـــــــــــدها يكـــــــــــون الكـــــــــــالم

 )أصـــــــــــــول املـــــــــــــذهب(احلـــــــــــــاالت احملـــــــــــــدودة أيـــــــــــــضاً كـــــــــــــان جيـــــــــــــري االســـــــــــــتناد إىل  
  .)١(منفصالً عن جمال نقل اآلراء واستعراضها

ح مــن زاويــةٍ أخــرى، وجــدنا ابــن إدريــس  إذا الحظنــا هــذا املــصطل: ثانيــاً
  : يذكره على حنوين)السرائر(يف 

 مث بعـد ادعـاء املطابقـة ألصـول املـذهب أو      ،أن يأيت على ذكـره  : األول
  .  ويبين سببه،املخالفة هلا يشرح علّة ذلك

أن يـأيت علـى ذكـره دون شـرح أو تعليـل، وعـادةً مـا يكـون ذلـك               : الثاين
:  بغية تأييـد واحـدٍ منـها، حيـث يقـول      ة أقوالٍ عندما ينهي استعراضه مجل   

 أو مـــــا تقتـــــضيه هـــــذه   ،بـــــأن هـــــذا القـــــول هـــــو املطـــــابق منـــــها ألصـــــول املـــــذهب     
 بـأن مـا حقّقـه واختـاره هـو      – بعـد اختيـاره رأيـاً مـا       –، ورمبـا قـال      )٢(األصول

الً،  اتــــــــضاح مــــــــا عطفنــــــــا الكــــــــالم لــــــــذكره أووبعــــــــد. مقتــــــــضى أصــــــــول مــــــــذهبنا
 – أي األصــــــــــــــل أو أصــــــــــــــول املــــــــــــــذهب   –صطلح ميكننــــــــــــــا النظــــــــــــــر إىل هــــــــــــــذا املــــــــــــــ   

وتوظيفاتــــه مــــرةً أخــــرى لكــــي نكتــــشف املــــراد منــــه، وقــــد الحظنــــا أنّ هنــــاك      
سـبيلني ميكنـهما مـساعدتنا علــى اكتـشاف مـدلول هــذا املـصطلح عنـد ابــن        

  : ومن مث الكشف عن تعريفٍ له،إدريس
بعـــض املواضـــع احملـــدودة الـــيت يعمـــد فيهـــا ابـــن إدريـــس         : الـــسبيل األول 

  .)السرائر( بعض مصاديق أصول املذهب، وذلك يف كتاب لذكر
دراســة املواضــع الــيت جــاء فيهــا ذكــر املــصطلح مرفقــاً        : الــسبيل الثــاين 

  .بالتعليل الذي أشرنا إليه قريباً
                                                            

 .٣٣، ص٣، وج٧٤٧، ص٢السرائر، ج: راجع) ١(
، ١٧، ص٣، وج١٦٦، ١٦٣، ١١١، ١٠٦،  ٤٩، ص ٢، وج ٥٦٦،  ٢٨٥، ص ١املصدر نفسه، ج  : راجع) ٢(

٩٩، ٩٤، ٩٣، ٢٢. 



 ١٠٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

  .  فهناك آليتان يف اكتشاف املصطلح هنا نستعرضهما تباعاًإذن
  :صةاكتشاف املصطلح عن طريق تطبيقاته املنصو: اآللية األوىل

 يف ســــــــــياق اســــــــــتعماالته ملــــــــــصطلح أصــــــــــول    –لقــــــــــد تعــــــــــرض ابــــــــــن إدريــــــــــس    
 لــــبعض مــــصاديق هــــذا املــــصطلح، ممــــا ميكنــــه أن يــــساعدنا علــــى  –املــــذهب 

حتديد العنـصر احملـوري والـضابط العـام والبنيـة احلقيقيـة لـه، ونـشري هنـا            
  :إىل مناذج أربعة ميكنها أن تساعدنا يف الوصول إىل هدفنا

يف مباحــــــث أحكــــــام الــــــشك والــــــسهو يف الـــــــصالة      ينقــــــل ابــــــن إدريــــــس    -١
عـــــن بعـــــض الفقهـــــاء كالمـــــاً حـــــول عـــــدم مبطليـــــة تـــــرك الركـــــوع والـــــسجدتني       

فأمــــا >: إىل حـــد الوصـــول إىل ركـــنٍ الحـــقٍ مــــن أركـــان الـــصالة، ويعلّـــق قـــائالً        
فهــو اعتمــاد منــه علــى خــرب مــن أخبــار اآلحــاد، ال       ... مــن قــال مــن أصــحابنا   

أي [وال يتــــرك ألجلــــه أصــــول املــــذهب، وهــــو   يلتفــــت إليــــه، وال يعــــرج عليــــه،  
أن الـــركن إذا أخـــلّ بـــه عامـــداً أو ســـاهياً وذكـــره بعـــد تقـــضي   ] أصـــل املـــذهب

حالـــه ووقتـــه، فإنـــه جيـــب عليــــه إعـــادة صـــالته بغـــري خـــالف، وال خــــالف يف         
  .)١(<نّ الركوع ركن، وكذلك السجدتنيأ

علـى   يذهب ابن إدريس يف مبحث الدين إىل أنه لو ادعى شـخص      -٢
ميــــتٍ دينــــاً، مث حلــــف، وأقــــر أحــــد الورثــــة العــــدول ــــذا الــــدين، وجــــب علــــى          
ورثـــــــــة امليـــــــــت مجـــــــــيعهم قـــــــــضاء هـــــــــذا الـــــــــدين، ويـــــــــستند احللّـــــــــي يف ذلـــــــــك إىل      

ألنّ أصـــــــــــول مـــــــــــذهبنا تقـــــــــــضي بـــــــــــذلك، وهـــــــــــو أنّ  >: أصـــــــــــول املـــــــــــذهب، يقـــــــــــول 
الـــشاهد والــــيمني ماضـــية يف األمــــوال، ومـــا املقــــصود منـــه املــــال، ســـواء كــــان      

أو غــــــــــــريه مـــــــــــــن األمــــــــــــوال، وبعـــــــــــــض أصــــــــــــحابنا خيـــــــــــــصه بالــــــــــــدين فقـــــــــــــط،     دينــــــــــــاً  
  .)٢(<والصحيح األول

 مثّـــة مـــسألة يف مباحـــث زكـــاة الـــذهب والفـــضة تـــدور حـــول مـــن كـــان      -٣
                                                            

 .٢٤٩ص، ١املصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٦، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٠٩ 

ميلــك ذهبــاً وفــضةً إال أنــه بــدهلا إىل ســبائك أو حلــي قبــل تعلّــق الزكــاة ــا            
 وفاقــاً لــرأي  – مــن دفــع الزكــاة، وقــد حكــم ابــن إدريــس   – بــذلك –لكــي يفــر

:  بعـــــــدم وجـــــــوب الزكـــــــاة عليـــــــه حينئـــــــذٍ مـــــــستدالً بـــــــالقول   –بعـــــــض األصـــــــحاب 
وهـــــــو األظهـــــــر الـــــــذي يقتـــــــضيه أصـــــــول املـــــــذهب، وهـــــــو أنّ اإلمجـــــــاع منعقـــــــد    >

علـــــــــــــى أنـــــــــــــه ال زكـــــــــــــاة إالّ يف الـــــــــــــدنانري والـــــــــــــدراهم، بـــــــــــــشرط حـــــــــــــؤول احلـــــــــــــول،   
والـــــــسبائك واحللـــــــي ليـــــــسا بـــــــدنانري ودراهـــــــم، واإلنـــــــسان مـــــــسلّط علـــــــى مالـــــــه،  

  .)١(<ل فيه ما شاءيعم
والــنص املنقــول هنــا يــدلّ علــى أنّ القــضايا الكلّيــة العامــة الــيت تقــع يف           

  .دائرة التوافق حتسب أصالً من أصول املذهب
 حيكــم ابـــن إدريــس يف صـــوم املـــسافر بأنــه لـــو عــاد املـــسافر يف شـــهر      -٤

رمــــضان إىل وطنــــه، فوصــــله قبــــل الــــزوال دون أن يكــــون قــــد تنــــاول مفطــــراً      
رات، وجــب عليــه الــصوم، أمــا لــو وصــل وطنــه بعــد الــزوال وجــب        مــن املفطــ 

عليــــــه اإلمــــــساك فقــــــط، مث قــــــضاء هــــــذا اليــــــوم بعــــــد انقــــــضاء شــــــهر رمــــــضان          
  .املبارك

مل يفـصل مـا فـصلناه،     >: ويتعرض ابن إدريس للشيخ الطوسي فيقول     
وقــد  ... بعــد الــزوال، أو قبــل الــزوال، بــل أطلــق ذلــك، ومل يقيــده      : وال قــال

 وفــــــصل مــــــا فــــــصلناه، وهــــــو الــــــصحيح      ،ا القــــــول يف مبــــــسوطه  رجــــــع عــــــن هــــــذ   
 يقتــــضيه املــــذهب، ألنّ الــــذي ال خــــالف فيــــه بــــني أصــــحابنا، واألصــــل الــــذي  

 خــرج حمــلّ النيــة، وفــات وقتــها، بغــري خــالف علــى مــا شــرحناه       بعــد الــزوال 
  . )٢(<فيما مضى

ويف هـــــذا الـــــنص يالحـــــظ بوضـــــوح أنّ احللّـــــي أطلـــــق علـــــى هـــــذه املـــــسألة         
 وعــدم ،اضــية بوجــوب الــصوم علــى مــن وصــل وطنــه قبــل الــزوال      الكلّيــة الق

                                                            
  .٤٤٢، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
 .٤٠٣املصدر نفسه، ص) ٢(



 ١١٠  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

، وبالتــــــــــدقيق يف )األصــــــــــل(وجوبــــــــــه لــــــــــو وصــــــــــله قبلــــــــــه، أطلــــــــــق عليهــــــــــا عنــــــــــوان  
 )أصــــل املــــذهب(النمــــاذج املــــشار إليهــــا يعلــــم أنّ ابــــن إدريــــس يطلــــق مــــصطلح  

  .على املسائل الفقهية املسلّمة
  :اكتشاف املصطلح من خالل التعليل: اآللية الثانية

 عنــد ابـــن  )أصــول املـــذهب (سبيل الثــاين الكتـــشاف مــضمون مـــصطلح   الــ 
إدريــــــــــــــس هــــــــــــــو دراســــــــــــــة املــــــــــــــوارد الــــــــــــــيت أرفــــــــــــــق فيهــــــــــــــا احللّــــــــــــــي ذكــــــــــــــر التعليــــــــــــــل          
واالســـــــــتدالل باملـــــــــصطلح نفـــــــــسه، وهـــــــــذا الـــــــــسبيل رغـــــــــم وقوعـــــــــه يف املرتبـــــــــة       
الثانيـــة الـــيت تتلـــو يف القـــوة واإلفـــادة الـــسبيل األول، إالّ أنـــه ميكننـــا      

  .ف مضمون املصطلح أيضاً اكتشا– مبساعدته –
لكــــن حيــــث إن عــــدد املواضــــع الــــيت أرفــــق فيهــــا التعليــــل بــــذكر املــــصطلح        

، غدونا مـضطرين لالكتفـاء بـبعض النمـاذج     )السرائر(كثري جداً يف كتاب     
املختلفــة، حمــاولني اســتخراج األصــل الــذي جــرى االعتمــاد عليــه يف ايــة      

  .كلّ أمنوذج
  : أصل املذهب يف الفروع الفقهية-١

 مرفقـــــــــــــــــاً بالتعليـــــــــــــــــل  )أصـــــــــــــــــول املـــــــــــــــــذهب (أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــوارد ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــصطلح    
واالســـــــتدالل جـــــــاء يف ضـــــــمن الفـــــــروع الفقهيـــــــة، ولـــــــذلك حنـــــــاول استحـــــــضار      

  : وهي،عددٍ أكرب من النماذج يف هذه الفروع
:  يقـــــــول ابــــــــن إدريـــــــس يف مــــــــسألة قـــــــراءة املــــــــأموم يف صـــــــالة اجلماعــــــــة    -أ

 بــــــــه، فــــــــروي أنــــــــه ال  واختلفــــــــت الروايــــــــة يف القــــــــراءة خلــــــــف اإلمــــــــام املوثــــــــوق   >
قـــراءة علـــى املـــأموم يف مجيـــع الركعـــات والـــصلوات، ســـواء كانـــت جهريـــةً أو  
إخفاتيــــــــةً، وهــــــــي أظهــــــــر الروايــــــــات، والــــــــيت تقتــــــــضيها أصــــــــول املــــــــذهب، ألنّ       

  .)١(<اإلمام ضامن للقراءة بال خالف بني أصحابنا
                                                            

 .٢٨٤املصدر نفسه، ص) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١١ 

 مثّـة خـرب واحـد دالّ علـى إمكـان اإلتيـان بـصالة النافلـة عـن جلــوس          -ب
: ذر أو اضــــــــطرار، إال أن ابــــــــن إدريــــــــس يــــــــنقض هــــــــذا اخلــــــــرب بــــــــالقول       دون عــــــــ 

واألوىل عندي ترك العمل ـذه الروايـة، ألنهـا خمالفـة ألصـول املـذهب،        >
ألنّ الـــصالة ال جتـــوز مـــع االختيـــار جالـــساً، إال مـــا خـــرج بالـــدليل واإلمجـــاع،         

  .)١(<سواء كانت نافلةً أو فريضة، إال الوترية
إذا عقـد الكـافر يف   >: )مـسائل اخلـالف  (  يقول الـشيخ الطوسـي يف      -ج

حــال كفـــره علـــى امـــرأة وبنتـــها يف حالـــة واحـــدة، أو واحـــدة بعـــد أخـــرى، مث   
  .)٢(<أسلم قبل الدخول بواحدةٍ منهما أمسك أيتهما شاء

الـــــذي يقتـــــضيه أصـــــول    >: لكـــــن ابـــــن إدريـــــس ينتقـــــد هـــــذا الكـــــالم فيقـــــول      
هـــــــات نـــــــسائه، فأمـــــــا أنّ األم قـــــــد حرمـــــــت عليـــــــه أبـــــــداً، ألنهـــــــا مـــــــن أم : مـــــــذهبنا

  .)٣(<البنت فله أن خيتارها وميسكها زوجة، ألنها بنت من مل يدخل ا
  :أصل املذهب يف املسألة األصولية
 أنــــــه لــــــو عقــــــد رجــــــل علــــــى      )النهايــــــة (يقــــــول الــــــشيخ الطوســــــي يف كتابــــــه    

األخـــــــــتني معـــــــــاً يف زمـــــــــانٍ واحـــــــــدٍ، مث انتبـــــــــه، كـــــــــان خميـــــــــراً يف اإلبقـــــــــاء علـــــــــى     
والـــــــــــذي >:  إدريـــــــــــس خيالفـــــــــــه يف هـــــــــــذا الـــــــــــرأي ويقـــــــــــول   مها، لكـــــــــــن ابـــــــــــن احـــــــــــدإ

تقتـــضيه أصـــول املـــذهب، أنّ العقـــد باطـــل، حيتـــاج أن يـــستأنف عقـــداً علـــى   
أيهمـــــا شـــــاء، علـــــى مـــــا قـــــدمناه، ألنـــــه منـــــهي عنـــــه، والنـــــهي يـــــدل علـــــى فـــــساد      

  .)٤(<املنهي عنه
وهكــــــــــذا خيــــــــــالف احللّــــــــــي موقــــــــــف الطوســــــــــي، فــــــــــيحكم بكراهــــــــــة الــــــــــصالة        

 مث ال جتـــــــــــــب اإلعــــــــــــادة، وحينمــــــــــــا يعــــــــــــرض ملوقـــــــــــــف    بالــــــــــــشعر املعقــــــــــــود، ومــــــــــــن   
                                                            

  .٣٠٩املصدر نفسه، ص) ١(
 .٨٦اخلالف، كتاب النكاح، املسألة ) ٢(
 .٥٤٧، ص٢، جرالسرائ) ٣(
  .٥٤٥ص: ، وراجع٥٣٦املصدر نفسه، ص) ٤(



 ١١٢  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

الطوســــــــــي الــــــــــذي اســــــــــتند فيــــــــــه إىل العمــــــــــل خبــــــــــرب الواحــــــــــد القاضــــــــــي بوجــــــــــوب  
قتــضي أن ال إعــادة عليــه، ألنّ اإلعــادة  توأصــول املــذهب >: اإلعــادة، يقــول

  .)١(<فرض ثانٍ، وهذا خرب واحد، ال يوجب علماً وال عمالً
  : أصل املذهب يف املوضوعات اللغوية-٣

 إىل أنــــــــــه لــــــــــو أقــــــــــسم   )مــــــــــسائل اخلــــــــــالف (الــــــــــشيخ الطوســــــــــي يف  يــــــــــذهب 
اإلنـــسان علـــى عـــدم أكـــل الـــشحم، مث أكـــل شـــحم الظهـــر، فإنـــه ال يكـــون قـــد  

: حنــث بقَــسمه وميينــه، لكــن ابــن إدريــس ال يرضــى ــذا القــول، بــل يقــول       
الـــــصحيح الـــــذي يقتـــــضيه أصـــــول املـــــذهب أنـــــه حينـــــث، ألنّ الـــــشحم عبـــــارة          >

ع كان، سواء كان شـحم اإلليـة، أو الظهـر، أو    عن غري اللحم، من أي موض    
  .)٢(<البطن بغري خالف بني أهل اللسان

  : أصل املذهب يف القواعد الفقهية-٤
جــاء يف بعــض األخبــار أنــه لــو أقــر شــخص بــأنّ لفــالن وفــالن ألحــدمها   
ألــف درهــم عنــده، فكــلّ مــن يقــيم البينــة منــهما تثبــت لــه الــدراهم، وإذا مل      

  .نة نصفت الدراهم بينهمايقم أي منهما بي
والــــذي يقتــــضيه مــــذهبنا  >: لكــــن ابــــن إدريــــس ينتقــــد هــــذا الــــرأي ويقــــول  

اســـــــــــــتعمال القرعـــــــــــــة يف ذلـــــــــــــك، دون قـــــــــــــسمته نـــــــــــــصفني، إلمجـــــــــــــاع أصـــــــــــــحابنا    
  .)٣(<املنعقد أنّ كل أمرٍ مشكل يستعمل فيه القرعة

  : أصل املذهب يف القضايا الكالمية-٥
نـــه لـــو نـــذر شـــخص أن ال يبيـــع     يـــذهب الـــشيخ الطوســـي يف النهايـــة إىل أ   

مملوكه أبـداً، مل جيـز لـه بيعـه البتـة حـىت لـو احتـاج إىل قيمتـه يف يـوم مـن             
                                                            

  .٢٧١، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
  .٥٦، ص٣ملصدر نفسه، جا) ٢(
، حيث جاء ٣٧٢، ص٣جو ، أيضاً، يف هذا اال٤٠١ص: ، وراجع٢١٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ٣(

 .<مذهبنا>بدل < أصول مذهبنا>



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١٣ 

وهـــذا غـــري واضـــح، وال  >: األيـــام، وينتقـــد ابـــن إدريـــس هـــذا القـــول، ويـــصرح   
مـــستقيم علـــى أصـــول املـــذهب، ألنـــه ال خـــالف بـــني أصـــحابنا أنّ النـــاذر إذا          

ين أو دنيـــوي، فليفعـــل مـــا هـــو أصـــلح  كـــان يف خـــالف مـــا نـــذره صـــالح لـــه ديـــ  
  .)١(<ليهله، وال كفّارة ع

وقـــــد جـــــاء يف إحـــــدى الروايـــــات بـــــأنّ انـــــون لـــــو زنـــــا جلـــــد مائـــــة جلـــــدة أو   
والــــــذي يقتــــــضيه   >: رجــــــم، لكــــــن ابــــــن إدريــــــس يــــــرفض هــــــذه الروايــــــة ويقــــــول        

أصـول مــذهبنا مــا قــدمناه، أنــه ال حـد علــى انــون وانونــة، ألنهمــا غــري    
  .)٢(<التكاليف واألحكام، وال قام دليل على ذلك فيهماخماطبني ب

  : أصل املذهب يف موارد األدلّة األربعة-٦
يتعــرض ابــن إدريــس يف مباحــث بيــع النــسيئة إىل      :  الكتــاب العزيــز -١

إحــــــــــــدى املــــــــــــسائل فيعــــــــــــرض رأيــــــــــــه فيهــــــــــــا، مث ينقــــــــــــل رأي الــــــــــــشيخ الطوســــــــــــي،  
 الـــــذي و الـــــصحيحوالقـــــول األول هـــــ >:  يقـــــولويكتـــــب يف ايـــــة تلـــــك املـــــسألة  

وأَحـــلَّ اهللا الّبيـــع وحـــرم   {: تقتـــضيه أصـــول املـــذهب، ألنّ اهللا تعـــاىل قـــال    
، وهـــــــذا بيـــــــع، فمـــــــن منـــــــع منـــــــه حيتـــــــاج إىل دليـــــــل، ولـــــــن جيـــــــده، وال  )٣(}الرّبـــــــا

نرجع عـن األدلّـة بأخبـار اآلحـاد، ومـا أورده وذكـره شـيخنا يف ايتـه، خـرب           
  .)٤(<واحد، أورده إيراداً، ال اعتقاداً

إذا نـــسي اإلنـــسان اإلحـــرام كليـــاً مث تـــذكّر بعـــد احلـــج، فقـــد       :  الـــسنة-٢
حكمــــت بعـــــض الروايــــات بـــــصحة احلــــج وعـــــدم لــــزوم اإلعـــــادة فيمــــا إذا كـــــان      
قاصـــــــــــداً لإلحـــــــــــرام مـــــــــــن البدايـــــــــــة، إال أنّ ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يـــــــــــرد هـــــــــــذه الروايـــــــــــات        

والـــــــــذي تقتـــــــــضيه أصـــــــــول املـــــــــذهب أنـــــــــه ال جيزيـــــــــه، وجتـــــــــب عليـــــــــه  >: فيقـــــــــول
                                                            

  .٦٣، ص٣املصدر نفسه، ج) ١(
  .٤٤٤، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٢٧٥: البقرة) ٣(
 .٤٩٨ -٤٩٧، ص٣ج: ، وراجع٢٨٨، ص٢السرائر، ج) ٤(



 ١١٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

يرجــع عــن األعمــال بالنيــات، وهــذا عمــل بــال نيــة، فــال  : )ع(دة، لقولــه اإلعــا
  .)١(<األدلّة بأخبار اآلحاد

يف مباحــــــث ديـــــة األعــــــضاء، مــــــسألة تـــــدور حــــــول مــــــن قلــــــع    :  اإلمجــــــاع-٣
شــــــــعر امــــــــرأةٍ بتمامــــــــه، حبيــــــــث مل يــــــــنم شــــــــعرها بعــــــــد ذلــــــــك ومل ينبــــــــت، وقــــــــد       

 بــأنّ الديــة  خــالف ابــن إدريــس يف هــذه املــسألة الــشيخ الطوســي الــذي حكــم       
هنـــا مائـــة دينـــار، فـــذهب احللّـــي إىل كوـــا ديـــةً كاملـــة، مـــستدالً علـــى ذلـــك       

وما اخترناه هو األظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا، ألنـه شـيء        >: بالقول
 وقـــــد أمجعنـــــا علـــــى أنّ كـــــل مـــــا يكـــــون يف بـــــدن اإلنـــــسان  ،واحـــــد يف اإلنـــــسان

  .)٢(<منه واحد، ففيه الدية كاملة
 يـــذهب ابـــن إدريـــس إىل أنـــه عنـــدما يعقـــد   ):اءةأصـــالة الـــرب( العقـــل -٤

 مث خيلــــو ــــا دون دخــــول، فإنــــه ال عــــدة هلــــا لــــو طلّقهــــا،        ،رجــــل علــــى امــــرأة  
كمـا ال جيـب عليــه يف هـذه احلالـة دفــع املهـر كـامالً، ويــستدل احللّـي علــى        

ألنــــه الــــذي تقتــــضيه أصــــول مــــذهبنا، وال يلتفــــت إىل روايــــة   >: ذلــــك بــــالقول
األصـــــــل بـــــــراءة الذّمـــــــة مـــــــن املهـــــــر والعـــــــدة، وشـــــــغلها    تـــــــرد خبـــــــالف ذلـــــــك، ألنّ  

  .)٣(<حيتاج إىل دليل
  :العالقة بني أصول املذهب واألدلّة األربعة

وقبـــــــــل اخلـــــــــروج باالســـــــــتنتاج األخـــــــــري، وتـــــــــشريح مـــــــــراد ابـــــــــن إدريـــــــــس مـــــــــن      
، البــــد لنــــا مــــن حتديــــد العالقــــة الــــيت تــــربط هــــذه األصــــول        )أصــــول املــــذهب (

 حتليـــــــل مجلـــــــة املـــــــوارد الـــــــيت جـــــــاء فيهـــــــا       باألدلّـــــــة األربعـــــــة، والـــــــذي يبـــــــدو مـــــــن     
أن هنـــــــاك أشـــــــكاالً ثالثـــــــة هلـــــــذه   ربعـــــــة اســـــــتخدام أصـــــــول املـــــــذهب واألدلّـــــــة األ  

  :العالقة هي
                                                            

 .٢١، ص٣، وج٣٩٢، ص٢ج: ، وراجع٥٣٠ – ٥٢٩، ص١فسه، جاملصدر ن) ١(
 .٢١٩ص: ، وراجع٣٧٨، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٣٣٥، ٣، وج٤٣٦، ٤٣١ص: ، وراجع٧٤٧، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١١٥ 

 بعـــــــــــــــــض احلـــــــــــــــــاالت، كانـــــــــــــــــت األدلّـــــــــــــــــة األربعـــــــــــــــــة مبثابـــــــــــــــــة التحليـــــــــــــــــل        يف-١
 البنـــاء الــــذي شــــيدت  – حقيقــــةً –ملقتـــضيات أصــــول املــــذهب، حبيـــث غــــدت   

  .عليه حجية مقتضى أصول املذهب
 ويف بعـــــــــض احلـــــــــاالت األخـــــــــرى أطلـــــــــق علـــــــــى األدلّـــــــــة األربعـــــــــة عينـــــــــها   -٢

  .مصطلح األصل
 ويف بعــــــــــــضٍ ثالــــــــــــثٍ مــــــــــــن احلــــــــــــاالت جــــــــــــاءت األدلّــــــــــــة األربعــــــــــــة وأصــــــــــــول      -٣

املـــــــــــــذهب يف عـــــــــــــرض بعـــــــــــــضهما الـــــــــــــبعض يف ســـــــــــــياق االســـــــــــــتدالل، وفُرضـــــــــــــا       
  .شريكني يف رتبةٍ واحدة

  : إطالق أصل املذهب على األدلّة األربعة-أ
 ينتقـــــد ابـــــن إدريـــــس كالمـــــاً للـــــشيخ     :علـــــى الكتـــــاب  إطـــــالق األصـــــل  -١

، يـــــستند فيـــــه إىل خـــــربٍ واحـــــدٍ لـــــسلب االعتبـــــار عـــــن      )النهايـــــة(الطوســـــي يف 
ألنّ أصــــــــول املــــــــذهب  >: شــــــــهادة األجــــــــري، ويقــــــــول احللّــــــــي معلّقــــــــاً علــــــــى ذلــــــــك    

واستـــشهدواْ شـــهِيدين {: تقتـــضي قبـــول هـــذه الـــشهادة، وهـــو قولـــه تعـــاىل  
، وال مــــــانع )٢(}وأَشــــــهِدوا ذَوي عــــــدلٍ مّــــــنكُم{: لــــــه، وقو)١(}مــــــن رّجــــــالِكُم

مينــع مــن قبــول شــهادته، وهــذا عــدل، فينبغــي أن تقبــل شــهادته، فألنــه ال        
جيـــــــر بـــــــشهادته إليـــــــه نفعـــــــاً، وال يـــــــدفع عنـــــــه ضـــــــرراً، وال يعـــــــرف بـــــــشيء مـــــــن          
أســـــباب الفـــــسق، وال دليـــــل علـــــى رد شـــــهادته مـــــن كتـــــاب، وال ســـــنة مقطـــــوعٍ         

  .)٣(<ا، وال إمجاع
يـرى الـشيخ الطوسـي يف       :  إطالق األصل على اإلمجـاع واخلـرب       -٢،٣

 أنّ ديــــة أهــــداب العيــــون ديــــةٌ كاملــــة، مــــستدالً علــــى ذلــــك       )املبــــسوط(كتــــاب 
بأنــه مقتــضى املــذهب، إال أن ابــن إدريــس خيالفــه يف ذلــك، ويــسجل نقــداً     

                                                            
  .٢٨٢اآلية :  البقرة سورة)١(
  .٢  اآلية:الطالقسورة ) ٢(
  .١٢١، ص٢السرائر، ج) ٣(



 ١١٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

 أنّ يف والـــذي يقتــضيه مـــذهبنا (:  يف مبــسوطه )هر(فقولـــه >: عليــه بــالقول  
ال إمجـاع، وال  !  أي أصل لنـا يقتـضي ذلـك؟   ،)أهداب العيون الدية الكاملة  

أخبـــــــار، بـــــــل الـــــــذي يقتـــــــضيه مـــــــذهبنا، أنـــــــه ال مقـــــــدر يف ذلـــــــك، ألن األصـــــــل      
  .)١(<براءة الذّمة، والتقدير حيتاج إىل دليل

 ينقـــل ):أصـــالة الـــرباءة( إطـــالق أصـــل املـــذهب علـــى دليـــل العقـــل   -٤
الكفّــــــارة مــــــن كتــــــاب الــــــصوم عــــــن الــــــشيخ   ابــــــن إدريــــــس يف مباحــــــث القــــــضاء و 

 أنــــه لــــو وطء إنــــسانٌ حيوانــــاً ومل يــــرتل، فــــال       )اخلــــالف (الطوســــي يف كتــــاب   
نـــــــص ألصـــــــحابنا يف ذلـــــــك، إال أنّ املـــــــذهب يقتـــــــضي عـــــــدم وجـــــــوب القـــــــضاء     

  .والكفارة عليه
لّمــــا وقفــــت >: ويقــــف ابــــن إدريــــس موقــــف الــــرافض هلــــذا الكــــالم فيقــــول 

 بــــه يــــدفع القــــضاء، مــــع   دفــــع بــــه الكفــــارةثُــــر تعجــــيب، والــــذيعلــــى كالمــــه، كَ
اســــكتوا : )ع(ال نــــص ألصــــحابنا فيــــه، وإذا مل يكــــن نــــص، مــــع قــــوهلم   : قولــــه

عمــــــــا ســــــــكت اهللا عنــــــــه، فقــــــــد كّلفــــــــه القــــــــضاء بغــــــــري دليــــــــل، وأي مــــــــذهب لنــــــــا   
بـــل أصـــول املـــذهب تقتـــضي نفيـــه، وهـــي بـــراءة    ! يقتـــضي وجـــوب القـــضاء؟ 
  .)٣(<)٢(الذّمة، واخلرب امع عليه

  :الستناد إىل أصول املذهب يف عرض األدلّة األربعة ا-ب
جــــــاءت أصــــــول املــــــذهب يف مواضــــــع متعــــــددة يف عــــــرض األدلّــــــة األربعــــــة     

  :فاستند إليها ضمن هذه الوضعية، وقد كان ذلك على صورتني
  .)٤( بشكلٍ عام إىل جانب أصول املذهب)األدلّة(استخدام كلمة : األوىل

                                                            
 .٣٧٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ١(
، وقــد ورد هــذا <اســكتوا عمــا ســكت اهللا عنــه>: اد مــن اخلــرب امــع عليــه هــو نفــس روايــة واملــر) ٢(

  .١٦٦، ص٣، ج)غوايل اللئايل( أو )عوايل اللئايل(اخلرب يف كتاب 
  .٣٨٠، ص١السرائر، ج) ٣(
، <واألظهــر الــذي يقتــضيه األدلّــة وأصــول مــذهبنا   >: ، قــال٥٢٧ – ٥٢٦، ص١املــصدر نفــسه، ج ) ٤(

 .٤٦٨، ص٣، وج٧٠٩، ٥٧٢، ٤٦٩، ٤٤٩، ٤٣١، ص٢، وج٥٨١، ٥٦٨، ص١ج: وكذلك راجع
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ــة  عشكلٍ حمـــدد يف عـــرض واحـــد مـــ   اســـتخدام أصـــول املـــذهب بـــ   : الثانيـ
  :األدلّة األربعة، ونشري هنا إىل مناذج لكل واحد من األدلّة األربعة

وهــــو الــــصحيح الــــذي ال خــــالف    >: قــــال احللّــــي  :  يف عــــرض الكتــــاب -أ 
وال تمــــــــسِكُوا بِعِــــــــصمِ {: فيــــــــه، ويقتــــــــضيه أصــــــــول املــــــــذهب، وقولــــــــه تعــــــــاىل 

  .)١(}<رِكَاتِ حتى يؤمِنالْمش والَ تنِكحواْ{: وقوله} الْكوافرِ
وـــــــذا وردت األخبـــــــار عـــــــن األئمـــــــة   >: وقـــــــال:  يف عـــــــرض األخبـــــــار -ب 

  .)٢(<، وأصول املذهب أيضاً تقتضيه)عليهم السالم(
الــــــــــذي يقتــــــــــضيه أصــــــــــول مـــــــــــذهبنا،    >: قـــــــــــال:  يف عــــــــــرض اإلمجــــــــــاع  -ج 

وإمجاعنــــا منعقـــــد عليــــه، أنـــــه ال جيــــوز للحاضـــــر أن يطلّــــق زوجتـــــه املـــــدخول     
  .)٣(< حائضا وهي

وهــــــو األظهــــــر الــــــذي  >: قــــــال: )أصــــــالة الــــــرباءة( يف عــــــرض العقــــــل -د 
  .)٤(<بنا، وألنّ األصل براءة الذّمةيقتضيه أصول مذه

  :مفارقة وإشكالية عند ابن إدريس، تفسري وتربير
اتضح معنا من خالل شرح العالقة بني أصول املذهب واألدلّة األربعـة      

ها األدلّـــة األربعـــة عينـــها، وقـــد تطلــــق     أن هـــذه األصـــول قـــد تطلـــق ويـــراد منــــ     
 كمـــــــا هـــــــو  –وتقـــــــع يف عـــــــرض األدلّـــــــة األربعـــــــة، وهـــــــذان اإلطالقـــــــان يبـــــــدوان       

                                                            
 .٥٤٢، ص٢السرائر، ج) ١(
  .٤٦٦ص: ، وراجع٩٤، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(
، ٣٠٢، ٢٩٩، ٤٩، ص٢، وج٢٩٩، ص١ج: ، وراجــــع٢١٠، ص٣، وج٦٨٦، ص٢املــــصدر نفــــسه، ج) ٣(

  .٣٠٠، ٣٤٨، ٩٩، ص٣، وج٣٣٣
  .٤١٨ص: ، وراجع٤٦٤، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(

وإضـــافةً إىل النمـــاذج املنقولـــة، رمبـــا جـــاء أصـــل املـــذهب إىل جانـــب اإلمجـــاع واألخبـــار املتـــواترة  
، ورمبـــا جـــاء يف عـــرض الكتـــاب واإلمجـــاع واألخبـــار معـــاً،     ٤٣٦، ص٢معـــاً، كمـــا يف الـــسرائر، ج 

، وإضــــافةً إىل األدلّــــة األربعــــة، جــــاء اســــتخدام أصــــل املــــذهب يف  ٣٣٠، ص٣كمــــا يف الــــسرائر، ج
، وأحيانـاً اسـتعمل املـصطلح    ٥٧ العرب أيـضاً، كمـا يف الـسرائر، املـصدر الـسابق، ص         عرض لغة 

 .٣٥٢، ص١نفسه يف عرض أصل االحتياط، كما يف السرائر، ج



 ١١٨  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

 علــــــى مقــــــدارٍ جلــــــي مــــــن التنــــــاقض والتــــــهافت، فــــــإن معــــــىن إطــــــالق     –واضــــــح 
أصــــــــول املــــــــذهب علــــــــى األدلّــــــــة األربعــــــــة احتادمهــــــــا معــــــــاً، وصــــــــريورما أمــــــــراً         

ملـــذهب، واألدلّـــة األربعـــة، كمـــا  أصـــول ا: واحـــداً لـــه مـــصطلحان يعبـــران عنـــه 
أنّ مــؤدى وضــعهما يف عــرض بعــضهما الــبعض هــو تغايرمهــا وانفــصاهلما     

ــ .وختارجهمـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا جيعـــــــل التنـــــــاقض املـــــــشار إليـــــــه واضـــــــحاً جليـــــــاً    ل فهـــــ
   أم ال؟،ميكن تربير هذين االستخدامني مبا يرفع إشكالية التناقض هذه

كيـك ومـن مث التربيـر، وذلـك     الذي يبدو لنا أن هذا التنـاقض قابـل للتف      
إن إطــــــالق أصــــــول املــــــذهب علــــــى األدلّــــــة األربعــــــة إطــــــالق جمــــــازي،    : بــــــالقول

وإال فاألدلّـــة األربعـــة ال تكـــون أصـــوالً للمـــذهب، فـــإن أصـــول املـــذهب متثّــــل         
الــــضوابط العامــــة املقعــــدة الــــيت ميكــــن اســــتخراجها واســــتنباطها مــــن األدلّــــة    

إىل أنّ  - إن شــــــاء اهللا تعــــــاىل - األربعـــــة، ذلــــــك أننــــــا ســــــوف نــــــشري بعــــــد ذلــــــك  
التوظيــــف األهــــم ملقولــــة أصــــول املــــذهب ودورهــــا الــــرئيس يكمــــن يف جمــــال         
املــــسائل املــــستحدثة املــــستجدة، تلــــك املــــسائل الــــيت مل يــــرد بيــــان حوهلــــا يف     
األدلّـــــــة األربعـــــــة مجيعهـــــــا، و إال لـــــــو كانـــــــت هنـــــــاك بعـــــــض األدلّـــــــة األربعـــــــة ملـــــــا      

صــــــــــول املــــــــــذهب واالســــــــــتناد إليهــــــــــا،  كانــــــــــت هنــــــــــاك حاجــــــــــة البتــــــــــة للتمــــــــــسك بأ 
فعنـــدما تقـــع أصـــول املـــذهب معتمـــداً الجتـــهادٍ مـــا فـــإنّ ذلـــك إمنـــا يكـــون مـــن       

  .باب تكثري األدلّة وتظافرها
والــــــــــشاهد علــــــــــى تربيرنــــــــــا هــــــــــذا احلـــــــــــاالت املتعــــــــــددة الــــــــــيت جــــــــــاءت األدلّـــــــــــة        
األربعــة فيهـــا تعلـــيالً ملقتـــضيات أصـــول املـــذهب، ممـــا كنـــا أشـــرنا قبـــل ذلـــك   

  . لهإىل مناذج
  :استجماع املعطيات وتكوين النتائج

أصــــــــول (وبعــــــــد أن استعرضــــــــنا بــــــــشكل مفــــــــصل مــــــــوارد اســــــــتعمال مقولــــــــة  
، وكــذلك العالقــة بــني هــذه األصــول واألدلّــة األربعــة، حــان الوقــت    )املــذهب

  .لتشريح مراد ابن إدريس من هذا املصطلح
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والــــــــــذي يلــــــــــوح مــــــــــن جمموعــــــــــة املــــــــــوارد الــــــــــيت أتينــــــــــا علــــــــــى ذكرهــــــــــا ســــــــــابقاً        
 ومــع مالحظــة كثــرة املــوارد الــيت جــاء فيهــا هــذا   - فها منــاذج وعينــاتبوصــ

 أنّ مـراد ابـن إدريـس مـن أصـول      -  بأمجعـه املصطلح مما أعجزنـا عـن نقلـه     
  :املذهب هو

القواعـــــــد والقـــــــضايا الكلّيـــــــة العامـــــــة املوجـــــــودة يف جمـــــــال الفقـــــــه والعلـــــــوم     
صـــــول أ مثـــــل ،ذات الـــــصلة بـــــه أو املرتبطـــــة بـــــه بـــــشكلٍ مـــــن أشـــــكال االرتبـــــاط    

 والـيت تتـسم بأنهـا مـسلّمات مقبولـة متواضـع        وعلـم الكـالم،    ،الفقه، واللغة 
  . ومتفق يف أمرها بني مجيع فقهاء اإلمامية أو أكثرهم،عليها

  :ويتضح من هذا التعريف جمموعة أمور هي
 إن أصــول املــذهب تتــسم بالكلّيــة والــشمولية، وتتعــاىل عــن اجلزئيــة       -١

  .واخلصوصية
هب، رغــــــــــــم متركزهـــــــــــــا بــــــــــــشكل رئــــــــــــيس يف الـــــــــــــدائرة     إن أصــــــــــــول املــــــــــــذ  -٢

الفقهيـــــــــــة حبيـــــــــــث يالحـــــــــــظ أنّ أكثـــــــــــر مـــــــــــوارد اســـــــــــتعمال هـــــــــــذا املـــــــــــصطلح يف      
 كـــــان ضـــــمن هـــــذه الـــــدائرة، إالّ أنهـــــا غـــــري خمتـــــصة مبجـــــال الفقـــــه     )الـــــسرائر(

عنـــد ابـــن إدريـــس، بـــل إنهـــا تـــشمل مجلـــة علـــوم ذات طـــابع متهيـــدي للفقـــه،    
  .ل املوضوعة للفقه اإلسالميأو تلك العلوم املتكفّلة بيان األصو

 فــــإن هــــذه األصـــــول    املــــذهب اإلمــــامي، وبنــــاًء عليــــه    هب إن املــــراد باملــــذ  - ٣
، ويف النتيجـــــــة )ع( مـــــــن مـــــــذهب أهـــــــل البيـــــــت  تيفتـــــــرض أن تكـــــــون قـــــــد اســـــــتقي 

  . أو أكثر فقهاء اإلمامية،فهذه األصول متفق عليها بني مجيع الفقهاء
املــــذهب عنــــد ابــــن إدريــــس     وعليــــه، ميكــــن القــــول بــــأنّ املــــراد مــــن أصــــول       

لــــــيس األصــــــول االعتقاديــــــة، وال األصــــــول العمليــــــة، وال القواعــــــد الفقهيــــــة،     
وال األدلّــــة األربعــــة، رغــــم أنّ كــــل واحــــدٍ مــــن هــــذه ميكنــــه أن يــــشكّل دعامــــة        
  .ألصول املذهب هذه، حبيث ميكن استنباط أصول املذهب عن طريقها
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أي مـــــع عـــــدم    –وقـــــد اتـــــضح أن أصـــــول املـــــذهب عنـــــدما تقـــــع علـــــى حـــــدةٍ         
 فإنهـــا تكـــون دلـــيالً مـــستقالً، أمـــا  –األدلّـــة األربعـــة ومـــع فقـــدان بقيـــة األدلّـــة   

عنـــــــدما تقـــــــع إىل جانـــــــب ســــــــائر األدلّـــــــة املعتـــــــربة فإنهــــــــا تكـــــــون مؤيـــــــدةً لألدلّــــــــة        
  .األربعة حينئذٍ

  :العالقة بني أصول املذهب وسائر األدلّة
شهورة، ويعتقـــــد حيـــــصر ابـــــن إدريـــــس أدلّـــــة األحكـــــام باألدلّـــــة األربعـــــة املـــــ      
، إال أن ميــدان )١(بأنــه ال ميكــن إثبــات احلكــم الــشرعي إال عــرب هــذه الطــرق  

التجربـــة يف جمـــال االســـتنباط يـــضعنا أمـــام مـــسائل ال دليـــل عليهـــا أو فيهـــا     
مـــــــن كتـــــــابٍ أو ســـــــنةٍ أو إمجـــــــاع، ويف حـــــــاالت مـــــــن هـــــــذا النـــــــوع جيـــــــد اتهـــــــد          

 وأنـه البـد مـن الـسعي     نفسه حمدود احلركة ضيق املدى يف جمال األدلّـة،     
لعـــــــــرض أدلّـــــــــة أخـــــــــرى غـــــــــري األدلّـــــــــة األربعـــــــــة لكـــــــــي يبـــــــــين األحكـــــــــام الـــــــــشرعية     

  .املتصلة بالوقائع
 إىل مكانــة أصــول املــذهب واــال    )الــسرائر(لقــد أشــار ابــن إدريــس يف    

الــــذي ميكــــن االســــتدالل ــــا فيــــه، فقــــد مــــنح هــــذه األصــــول مقــــام املرجعيــــة     
، أي الكتـــاب والـــسنة  )٢( األدلّـــة القـــاهرة يف تلـــك احلـــاالت الـــيت تفتقـــد فيهـــا   

واإلمجاع، أي أنه يرى الرجوع إىل أصول املذهب يف تلـك احلـال ضـرورياً     
وواجبـــــاً، ففـــــي مباحـــــث أحكـــــام الـــــصالة، يتعـــــرض ابـــــن إدريـــــس ملـــــا إذا شـــــرع   
الرجل بالصالة خلف امرأة أو يف حماذاا وهي تـصلّي، وقـد ذكـر هنـاك       

 قد حكـم بعـدم جـواز ذلـك للرجـل،      )النهاية(أنّ الشيخ الطوسي يف كتاب      
إال أنّ ابــــــــــن إدريــــــــــس مل يــــــــــر ذلــــــــــك حرامــــــــــاً، بــــــــــل مكروهــــــــــاً فحــــــــــسب، وضــــــــــمن     

وإذا مل يكــــــــــن عليهــــــــــا  >: إشــــــــــارته لعــــــــــدم وجــــــــــود دليــــــــــل علــــــــــى الــــــــــبطالن يقــــــــــول   
                                                            

 .٥١، ص١السرائر، ج: راجع) ١(
 عــن الكتــاب والــسنة واإلمجــاع باألدلّــة القــاهرة، إال أنــه ال يــرى دليــل   )الــسرائر(يعبــر احللّــي يف ) ٢(

احـــداً مـــن هـــذه األدلّـــة، انطالقـــاً مـــن اعتقـــاده بتـــأخر مرتبـــة العقـــل عـــن مرتبـــة األدلّـــة    العقـــل و
 .الثالثة األخرى، كما أسلفناه سابقاً
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إمجــــــــــاع، وال دليــــــــــل قــــــــــاطع، فردهــــــــــا إىل أصــــــــــول املــــــــــذهب هــــــــــو الواجــــــــــب، وال     
وال عمـــــــالً، خــــــــصوصاً إذا  يلتفـــــــت إىل أخبـــــــار اآلحـــــــاد الــــــــيت ال توجـــــــب علمـــــــاً      

  .)١(<أوردها ورواها الكّفار وخمالفو املذهب مثل عمار وغريه
واألمـــــــر نفـــــــسه جنـــــــده عنـــــــد احللّـــــــي يف حبثـــــــه حـــــــول اشـــــــتراك اجلنايـــــــات،      
فبعـــد نقلـــه مجلـــةً مـــن الروايـــات املـــشتملة علـــى عـــدة فـــروع فقهيـــة وحتليلـــها          

دها كتــاب ن عــضومجيــع هــذه الروايــات أخبــار آحــاد، فــإ   >: وتــشرحيها يقــول 
  .)٢(< عمل ا، و إال حكم مبا يقتضيه أصول مذهبنا أو إمجاعأو سنة

  :أصول املذهب يف الفقه اإلسالمي، الدور والوظيفة
ميكــن أن نعـــد التوظيـــف الواســـع النطـــاق ألصـــول املـــذهب، وإثـــارة أفكـــار   
ومالحظـــات هامـــة حـــول هـــذه املقولـــة، إحـــدى إبـــداعات ابـــن إدريـــس اهلامـــة       

  .قه اإلسالمييف ميدان الف
مــــا هــــو الــــدور والوظيفــــة الــــيت تــــضطلع ــــا   : ومــــن هنــــا، جيــــب أن نعــــرف 

  أصول املذهب يف العملية االجتهادية من وجهة نظر ابن إدريس؟
والذي بدا لنا من خالل دراسة حاالت اسـتعمال مقولـة أصـول املـذهب        

  : أنّ ابن إدريس يرى هلذه األصول وظائف ثالثاً هي)السرائر(يف 
                                                            

  .٢٦٧، ص١السرائر، ج) ١(
، والــذي يــستفاد مــن الــسرائر وجــود جهــة اشــتراك بــني أصــول املــذهب         ٣٧٥، ص٣املــصدر نفــسه، ج  )٢(

صــول العمليــة، وجهــة االشــتراك هــذه هــي أمــا معــاً        ودليــل العقــل الــذي متثّلــه بــشكل رئــيس األ     
متــأخران رتبـــةً عــن األدلّـــة القــاهرة، أي الكتـــاب، والــسنة، واإلمجـــاع، فمــع وجـــود واحــد مـــن األدلّـــة       

مـــا : سؤالٌ نفـــسه وهـــوالـــالقـــاهرة ال تـــصل النوبـــة إىل أصـــول املـــذهب أو دليـــل العقـــل، وهنـــا يطـــرح    
  ل؟ وهل ميكن أن يكونا معاً أمراً واحداً ال تعدد فيه؟هي النسبة بني أصول املذهب ودليل العق

وقــــد اتــــضح مــــن حبثنــــا حــــول مــــوارد اســــتعمال مقولــــة أصــــول املــــذهب أنّ األصــــول العمليــــة رمبــــا   
 فجـرى  ،جاءت أحيانـاً تعلـيالً ألصـول املـذهب نفـسها، ورمبـا جـاءت يف أحيـان أخـرى يف عرضـها           

 عليـــه، فمـــا يبـــدو هـــو أن أصـــول املـــذهب واألصـــول    االســـتناد إليهمـــا معـــاً يف رتبـــةً واحـــدة، وبنـــاءً  
العمليــة ليــسا دلــيالً واحــداً بــل مهــا متعــددان، بــل إنّ األصــول العمليــة رمبــا تكــون البنــاء الــذي              

  . وبيان شرعيتها،تنبين عليه أصول املذهب، نظراً لوقوعها أحياناً يف سياق تعليلها
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  :املرجعية يف املسائل املستحدثة دور -١
من أهم وظائف أصول املذهب حتولّهـا إىل مرجعيـة رئيـسية يف جمـال        
مــستحدثات املــسائل، وعنــدما يفقــد دليــلٌ مــن األدلّــة القــاهرة، أي الكتــاب        
والــــــــــــــــسنة واإلمجــــــــــــــــاع، ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح جــــــــــــــــداً أنّ آيــــــــــــــــات األحكــــــــــــــــام، وكــــــــــــــــذلك       

 كمــــــــــــــا أن الروايــــــــــــــات عــــــــــــــن  اإلمجاعــــــــــــــات املعتــــــــــــــربة حمــــــــــــــدودة إىل حــــــــــــــد بعيــــــــــــــدٍ،  
ليـــــست متــــــوفّرة برمتـــــها يف أيـــــدينا، مــــــن هنـــــا ال ميكننــــــا أن     ) ع(املعـــــصومني  

منلـك علـى الـدوام أدلّـة واضـحةً وصـرحيةً تغطـي أحكـام الوقـائع واألحـداث           
مجيعهـــــــا، كمـــــــا أنّ الواضـــــــح أنّ الـــــــدين اإلســـــــالمي ديـــــــن خـــــــامت كمـــــــا أنـــــــه ديـــــــن      

 دائرتـه التـشريعية واقعـة    جامع، وانطالقاً من خامتيته وجامعيته ليس يف 
خالية من حكم شرعي إهلي، ويف جو من هذا النوع جيـد الفقيـه اتهـد      

 – بوصفه مرجعاً صـاحب فـن وخـربة يف جمـال االجتـهاد والفقاهـة         –نفسه  
حمتاجـــاً جــــداً إىل أدوات ميكنـــه علــــى أساســـها ممارســــة اســـتنباط لألحكــــام     

ئــرة الــشريعة، بــل يكـــون    الــشرعية دون أن خيــرج يف اســتنباطه هــذا عــن دا     
  .قائماً على الشرع املقدس معتمداً عليه ومتكأً

وهـــذه هـــي النافـــذة، وهـــذا هـــو الـــسياق الـــذي جيعـــل مـــن أصـــول املـــذهب          
أداةً فاعلـــةً، ومـــؤثّرة يف جمـــال االجتـــهاد، حبيـــث يعـــود الفقيـــه معهـــا قــــادراً         

  .على استنباط أحكام الوقائع وشرحها ضمن مراحل شرعية منتظمة
جنــــــــده عنــــــــد ابــــــــن إدريــــــــس أنــــــــه مل يكتــــــــف باالســــــــتناد يف مواضــــــــع    والــــــــذي 

خمتلفــــــة ومتعــــــددة إىل أصــــــول املــــــذهب، بــــــل إنــــــه أشــــــار وأوضــــــح هــــــذا الــــــدور     
 أيــــــــــــضاً، مقــــــــــــدماً عــــــــــــرب ذلــــــــــــك طريقــــــــــــاً مناســــــــــــباً      )الــــــــــــسرائر(اهلــــــــــــام يف كتــــــــــــاب  

الستنباط أحكام الوقـائع املـستحدثة، ففـي مباحـث الـشفعة، ينقـل احللّـي         
 بأنـــه – تبعـــاً للمـــزين أحـــد فقهـــاء أهـــل الـــسنة   –مـــه عـــن الـــشيخ الطوســـي حك 

لـــــو ادعـــــى البـــــائع املعاملـــــة وأنكـــــر املـــــشتري ذلـــــك مث حلـــــف، ثبتـــــت الـــــشفعة،         
 للــــشفيع أخــــذ العــــني مــــن البــــائع، مث ينقــــل عــــن  – علــــى ضــــوء ذلــــك –وميكــــن 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٣ 

بعــضٍ آخــر مــن الفقهــاء بــأن الــشفعة غــري ثابتــة يف هــذه احلــال، ألنهــا إمنــا     
  .يعتثبت بعد ثبوت الب

ولكــــي حيكــــم ابــــن إدريــــس يف هــــذا الــــرتاع الفقهــــي، خيتــــار القــــول الثــــاين،     
وهـــــــذه مــــــسألة حادثـــــــة  >: ويقــــــيم علــــــى رأيـــــــه دلــــــيالً، مث خيـــــــتم البحــــــث بــــــالقول     

نظريــة، ال يرجــع فيهــا إىل قــول بعــض املخــالفني، بــل حتتــاج إىل تأمــل، وأن       
  .)١(<ترد إىل أصل املذهب، وما يقتضيه أصول أصحابنا، فليلحظ ذلك

  : دور املعيار يف اعتبار األحاديث والروايات-٢
ومـــــن الوظـــــائف األخـــــرى ألصـــــول املـــــذهب الـــــيت جـــــرى االهتمـــــام ـــــا يف     

 – أي روايــةٍ  –، تقــومي الروايــات ونقــدها، ومــن الواضــح أنّ الروايــة       )الــسرائر (كتــاب  
 أو ،)ع(إســــــــــــنادها إىل املعــــــــــــصوم  ال تتــــــــــــسم باحلجيــــــــــــة واالعتبــــــــــــار مبجــــــــــــرد نقلــــــــــــها و  

 لكــي – يف املراجـع احلديثيـة واملـصادر الروائيــة الـشيعية، بـل جيـب       ذكرهـا 
قطعيــــاً يقينيــــاً، أو ال  ) ع(ن صــــدورها عــــن املعــــصوم   أن يكــــو–تغــــدو معتــــربةً  

أقـــلّ يبلـــغ احتمـــال الـــصدور فيهـــا درجـــة الوثـــوق، وعليـــه، كـــان مـــن الـــالزم        
 الرجـــــوع – لتحديـــــد االعتبـــــار مـــــن عدمـــــه يف جمـــــال األحاديـــــث والروايـــــات     –

 قواعــــد ومعــــايري، وكانــــت احلاجــــة إىل هــــذه املعــــايري ماســــةً، لكــــي متتــــاز        إىل
  .ا الروايات الصحيحة املعتربة عن غريها

وواحـــــد مـــــن املعـــــايري الـــــيت أوالهـــــا ابـــــن إدريـــــس أمهيـــــةً وعنايـــــةً يف كتابـــــه    
ومــن ، كــان معيــار خمالفــة أو موافقــة الروايــات ألصــول املــذهب،     )الــسرائر(

 مــــن الروايــــات عــــن حيــــز االعتبــــار نظــــراً ملخالفتــــها      أخــــرج احللّــــي عــــدداً هنــــا
  .أصولَ املذهب، فاعتربها غري ذات قيمة وال أمهية

ومـــن منـــاذج هـــذا املنـــهج عنـــد ابـــن إدريـــس، مـــا جـــاء يف إحـــدى الروايـــات      
 كمــا – وهــي تقــول ، نــصاً لفتـواه )النهايــة(الـيت جعلــها الــشيخ الطوسـي يف   

                                                            
  .٣٩٤، ص٢السرائر، ج) ١(



 ١٢٤  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      

 رجــــــل فأطــــــار كّفــــــه، فــــــأراد  ومــــــن قطعــــــت أصــــــابعه فجــــــاءه >: -ينقــــــل احللّــــــي 
 ويــــرد عليــــه  ،القــــصاص مــــن قــــاطع الكــــف، فــــروي أنــــه يقطــــع يــــده مــــن أصــــله     

وهــــي خمالفــــة  >: ، حيــــث ينتقــــد احللّــــي هــــذه الروايــــة بــــالقول    <ديــــة األصــــابع 
ألصـــــول املـــــذهب، ألنـــــه ال خـــــالف بيننـــــا إنـــــه ال يقـــــتص مـــــن العـــــضو الكامـــــل        

ذ األرش علــى للنــاقص، واألوىل احلكومــة يف ذلــك، تــرك القــصاص، وأخــ   
  .)١(<االعتبار الذي قدمناه

وهـذا مـا يعيــد احللّـي اسـتخدامه يف مــسألة اخـتالف الـراهن واملــرن،       
قـــد بينـــا أصـــل  >: حيـــث ينقـــل روايـــةً يف هـــذا املوضـــوع، يعلّـــق عليهـــا بـــالقول    

  .)٢(<هذه الرواية، فالواجب ترك العمل ا، ملخالفتها ألصول املذهب
  :آراء الفقهاء ونقدها دور املعيار يف حماكمة -٣

 نقـــــد آراء الفقهـــــاء الــــــسابقني   )الـــــسرائر (ومـــــن أدوار أصـــــول املـــــذهب يف    
على ابن إدريس، فقد بـدا هـذا الـدور واضـحاً يف ثنايـا هـذا الكتـاب، حتـى           

 كـان قـد وعـد بنقـل آراء     )الـسرائر (أنّ ابن إدريس نفـسه يف مقدمتـه علـى         
صها يف ثنايـــــــا كتابـــــــه،  الفقهـــــــاء الـــــــسابقني عليـــــــه وأقـــــــواهلم ونقـــــــدها ومتحيـــــــ     

وقــــد وىف احللّــــي بوعــــده هــــذا، مــــستخدماً آليــــات وأدوات عديــــدة يف ســــياق   
نقـــــده هلـــــذه اآلراء وتقوميهـــــا، وكانـــــت أصـــــول املـــــذهب إحـــــدى املعـــــايري الـــــيت       

  .وزن ا احللّي صحة األقوال الفقهية وفسادها
 والـــــذي ،)النهايـــــة( نقـــــده لكـــــالم الـــــشيخ الطوســـــي يف  ومـــــن منـــــاذج ذلـــــك 

ه الطوســــــــــــي إىل احلكــــــــــــم بكراهــــــــــــة أكــــــــــــل مســــــــــــك املارمــــــــــــاهي دون    ذهــــــــــــب فيــــــــــــ 
وهـــــــــــذا غـــــــــــري >: - معلقـــــــــــاً علـــــــــــى ذلـــــــــــك  –حرمتـــــــــــه، حيـــــــــــث قـــــــــــال ابـــــــــــن إدريـــــــــــس  

  .)٣(<مستقيم وال صحيح، ألنه خمالف ألصل مذهبنا
                                                            

 .٤٠٤، ص٣املصدر نفسه، ج) ١(
 .٤١٢، ١٣٣، ٣٣، ص٣، وج٥٣٧، ٥٩٠، ٣٢٩، ٢٩٩، ١٩٦ص: ، وراجع٤٢١، ص٢ املصدر نفسه، ج)٢(
 .٤٣٦، ص٢ج: ، وراجع٩٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٥ 

  :أسباب االهتمام املضاعف البن إدريس بأصول املذهب
ابٍ ال جنـــد فيمـــا بـــني الكتـــب الفقهيـــة الـــسابقة علـــى ابـــن إدريـــس أي كتـــ     

 يف ذكـره ألصـول املـذهب، رغـم أن احللّـي نفـسه         )السرائر(يضاهي كتاب   
 ممــن ســبقه مــن  )أصــول املــذهب (: قــد اســتلهم هــذا البنــاء الفقهــي املــسمى   

  .الفقهاء بشكل من األشكال
وهـــــذا مـــــا يـــــدفع إىل الـــــذهن ســـــؤاالً يـــــدور حـــــول تلـــــك األســـــباب والعوامـــــل    

   األصول؟اليت دفعت ابن إدريس ملضاعفة االهتمام ذه
ويبــدو أنّ مــن أهــم العوامــل الــيت ســاقت ابــن إدريــس ملــضاعفة اهتمامــه    

... بأصــــول املــــذهب واســــتخدامه يف نــــشاطه االجتــــهادي علــــى نطــــاق واســــع  
 رغــم وجــوده عنــد فقهــاء   –إنكــاره نظريــة حجيــة خــرب الواحــد، هــذا العامــل     

       د آخـــرين اشـــتركوا مـــع ابـــن إدريـــس يف إنكـــار أخبـــار اآلحـــاد مـــن أمثـــال الـــسي
 إال أنّ متايــــــل ابــــــن إدريــــــس إىل الفقــــــه االســــــتداليل جعلــــــه علــــــى   –املرتــــــضى 

حاجــــةٍ أكــــرب ألصــــول املــــذهب، وهلــــذا وجــــدناه يــــصرح يف أكثــــر املــــوارد الــــيت   
اســــتند فيهـــــا إىل أصــــول املـــــذهب بـــــأنّ فيهــــا أخبـــــاراً مــــن أخبـــــار اآلحـــــاد، وأنّ      

  .هذه األخبار ال يعتد ا يف علمٍ وال عمل
*  *  *  

  
  
  
  
  
  



 ١٢٦  .. ابن إدريس الحلي المباني الفقهية واألصول االجتهادية عند      
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  المقالة األولى
  ابن إدريس وتطور الفقه الشيعي

  
  :مدخل

. طوى الفقه الشيعي من والدته حـىت الـساعة مراحـل عديـدة متنوعـة      
حقبـــــات أخـــــرى  يف ومـــــرت عليـــــه حقبـــــات اعتلـــــى فيهـــــا قممـــــاً، كمـــــا أصـــــيب        

د ظهــرت يف كـل مرحلــةٍ شخــصيات فقهيــة شــيعية  بـالركود واملراوحــة، وقــ 
بـــــــــــارزة لعبـــــــــــت دوراً هامـــــــــــاً يف تكامـــــــــــل الفقـــــــــــه الـــــــــــشيعي وتطـــــــــــويره، ومـــــــــــن مث    
إدخالـــــــه يف مرحلـــــــة جديـــــــدة وأفـــــــقٍ آخـــــــر، وانطالقـــــــاً مـــــــن العالقـــــــة العـــــــضوية         
الوشــــــــجية الـــــــــيت تــــــــربط تطـــــــــور الفقــــــــه الـــــــــشيعي ونــــــــضوجه بعناصـــــــــر زمانيـــــــــة     

 فقهــــــاء خمــــــتلفني يف حقــــــب  وظرفيــــــة خمتلفــــــة، كمــــــا وانطالقــــــاً مــــــن ظهــــــور   
مل يسر الفقـه الـشيعي مـساراً واحـداً، ومل يبـق ذا شـكل           ... زمنية خمتلفة 

واحــــد أو لــــون واحــــد، بــــل عرضــــت عليــــه مراحــــل متفاوتــــة وخــــضع الرتفــــاع         
واخنفـــــــــاض يف جممـــــــــل وضـــــــــعه العـــــــــام، فـــــــــشهدنا فيـــــــــه مراحـــــــــل ركـــــــــود، كمـــــــــا   

  .الحظنا فيه مراحل تألّق وإبداعية
 الفقــه الــشيعي يف القــرنني اخلــامس والــسادس       أنّد فيــه والــذي ال تــرد  

اهلجــــــــــريني مــــــــــر مبراحــــــــــل حــــــــــساسة جــــــــــداً، بــــــــــل أكثــــــــــر مرحلــــــــــة مــــــــــن مراحلــــــــــه         
حــساسيةً وخطــورة، فقــد بــرز يف هــذين القــرنني وجهــان هلــذا الفقــه تألّقــا       

 وكانـــــت بينــــــهما امتيـــــازات واختالفـــــات، ففــــــي القـــــرن اخلــــــامس     ،يف مسائـــــه 



 ١٢٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

لـــــشيخ أبـــــو جعفـــــر الطوســـــي بزمـــــام    أخـــــذ الفقيـــــه الالمـــــع واـــــدد املعـــــروف ا   
الفقــــه حنــــو تكاملــــه وتطــــوره، فكــــان الفقــــه يف عــــصره وعلــــى يديــــه قــــد بلــــغ        
أوجــــــــه، ونــــــــال منتــــــــهى مآربــــــــه ومقاصــــــــده، إال أنّ القــــــــرن الــــــــسادس اهلجــــــــري     
أرخـــت عليـــه ســـحابة الركـــود النـــسيب ظالهلـــا فظللـــت جـــسمه بأكملـــه، ممـــا         

 الوضـع ينـادي علـى    وضعه يف حالة ال متوازنة وال مرغوبة، وقد كان هـذا  
الـــــــــــــــــدوام علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــضحني وفقهـــــــــــــــــاء أحـــــــــــــــــرار لكـــــــــــــــــي يهبـــــــــــــــــوا لنـــــــــــــــــصرة الفقـــــــــــــــــه     
واالســـــتعجال يف ـــــضته مـــــن جديـــــد، ليعيـــــدوا ضـــــخ الـــــروح فيـــــه بعـــــد أن مل          

  .يكن قد بقي منه سوى رمقٍ أخري
 هــــــــــب الــــــــــشيخ ابــــــــــن إدريــــــــــس احللّــــــــــي معلنــــــــــاً       ويف هــــــــــذه األوضــــــــــاع بالــــــــــذات  

ذيني، وبتـــــضحيةٍ ال نظـــــري هلـــــا،  صـــــرخته املدويـــــة، ليقـــــوم بعـــــزم وإرادة فـــــوال  
قيامــــــــةً واحـــــــــدةً متـــــــــصدياً ومواجهـــــــــاً أشــــــــكال اجلمـــــــــود واجللمـــــــــود، ومناهـــــــــضاً    

 للفقـــه الـــشيعي الـــذي   لركـــود واخلمـــول، معلنـــاً صـــيحة لبيـــك    حماربـــاً ألـــوانَ ا 
  .استنصره إلنقاذه

 وهـذا املقطـع هـو    ، يبدو هذا الدور يف ابن إدريـس أهـم األدوار    من هنا 
أبـــــــرز مظـــــــاهر خدماتـــــــه للفقـــــــه الـــــــشيعي، فهـــــــذا الـــــــدور       أهـــــــم معـــــــامل حياتـــــــه و  

الكــبري الــذي اضــطلع بــه احللّــي كــان باعثــاً لتحــرر الفقــه الــشيعي مــن أزمــة            
الركود اليت أصابته، وعودته ملمارسة دوره يف ذاته بغية مواصلة طريقـه         
         رـهاس هـو مـا شر والتكامل، وهذا الـدور اخلطـري واحلـسيف الرقي والتطو

س ســــــــــــاطعاً يف التــــــــــــاريخ املظلــــــــــــم للفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي آنــــــــــــذاك،  اســــــــــــم ابــــــــــــن إدريــــــــــــ
  ...وخلده

 ســـوف نــــسعى يف هــــذه املقالـــة ملتابعــــة الــــدور البـــارز الــــذي لعبــــه     مـــن هنــــا 
هـــذا الفقيـــه الكـــبري يف تطـــور الفقـــه الـــشيعي، وإجـــالء هـــذا الـــدور وحتديـــد        
معاملـــه، ولـــذلك جنـــد أنفـــسنا مـــضطرين لرســـم صـــورة إمجاليـــة عـــن وضـــعية       

منـذ عــصر التــدوين وحـىت زمــان ابــن إدريـس، ونعقــب ذلــك     الفقـه الــشيعي  



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٢٩ 

بتقـــــدمي مـــــسرد بـــــشواهد وأدلّـــــة تؤكّـــــد ظـــــاهرة الركـــــود النـــــسيب هلـــــذا الفقـــــه    
يف عـــصر احللّـــي، حملّلـــني األســـباب والعوامـــل الـــيت أدت إىل هـــذا الركـــود،    

الــــدور الــــذي قــــام بــــه جــــديراً ابــــن إدريــــس   -وبوضــــوح  -ليبــــدو لنــــا بعــــد ذلــــك 
 واخلنـــــــــــاق القاتـــــــــــل الـــــــــــذي ضـــــــــــرب ،هـــــــــــذا الطـــــــــــوق احملكـــــــــــماحللّـــــــــــي يف كـــــــــــسره 

  .مفاصل الفقه الشيعي آنذاك
 حنـــــــــاول التمـــــــــاس أبـــــــــرز اإلبـــــــــداعات الـــــــــيت قـــــــــدمها احللّـــــــــي يف       بعـــــــــد ذلـــــــــك 

الفقـــــــه، مث نعمــــــــد عقبــــــــه لرصـــــــد تأثرياتــــــــه علــــــــى الفقهـــــــاء الالحقــــــــني عليــــــــه،     
وذلــك عــرب جولــة حبثيــة تطــالع األرضــيات والعقبــات الــيت كــان تــأثري احللّــي    

  . متاسٍ معهاعلى
  :الفقه الشيعي حىت عصر ابن إدريس

ســيطر علــى الفقــه الــشيعي قبــل ابــن إدريــس احللّــي اجتاهــان رئيــسيان         
 أن نــــــــــسمي الفقــــــــــه النــــــــــاتج بــــــــــديا واضــــــــــحني يف تــــــــــاريخ هــــــــــذا الفقــــــــــه، ميكننــــــــــا 

الفقه الروائـــي، والفقـــه االســـتداليل، ونـــشري هنـــا إىل حتليـــل بنيـــة        عنـــهما بــــ  
لشخــــــــصيات العلميـــــــة الــــــــيت ظهــــــــرت فيهمــــــــا، كمــــــــا  هـــــــذين الفقهــــــــني، وأبــــــــرز ا 

  .وأهم النتاجات الفكرية اليت انبثقت عنهما أيضاً
  : الفقه الروائي أو الفقه املنصوص-١

الفقــــــــه الروائــــــــي أو الفقــــــــه املنــــــــصوص هــــــــو الفقــــــــه الــــــــذي يقــــــــوم بعــــــــرض         
 بعـــــــــــد متحيــــــــــصها ســــــــــندياً ومتييـــــــــــز صــــــــــحيحها مـــــــــــن    –النــــــــــصوص والروايــــــــــات   

قــوم بعــرض الفتــاوى علــى شــكل نــصوص      بوصــفها فتــاوى، أو ي –فاســدها 
  .وروايات حرفية

وال يلعــــــب االســــــتدالل والتفريــــــع يف هــــــذه الرتعــــــة الفقهيــــــة دوراً مهمــــــاً،     
 لــــيس ســــوى تلــــك النــــصوص والروايــــات بعينــــها      – يف الواقــــع -فهــــذا الفقــــه  

وهــــــي تتحــــــدث عــــــن األحكــــــام الــــــشرعية، مــــــن هنــــــا كانــــــت بعــــــض املــــــصنفات         



 ١٣٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

لفقهــــــــــــاء الالحقــــــــــــني بوصــــــــــــفها متــــــــــــون   الفقهيــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــصدراً ل  
  .)١(روايات

وقــــد ســــرت هــــذه الرتعــــة إىل الفقــــه الــــشيعي منــــذ بــــدايات القــــرن الرابــــع   
 الفقــــــــــــه كلّــــــــــــه والفقهــــــــــــاء الــــــــــــشيعة – لفتــــــــــــرة زمنيــــــــــــة –اهلجـــــــــــري، وأخــــــــــــضعت  

  .لتأثرياا، تاركةً فيهم بصماتٍ واضحة
 ومــــــن أوائــــــل الفقهــــــاء الــــــذين شــــــقّوا طريــــــق هــــــذه الرتعــــــة النــــــصية ميكننــــــا 

، فقــد قــدم ابــن   )٢(ذكــر الفقيــه احملــدث علــي بــن احلــسني موســى بــن بابويــه       
 املعــــــــروف برســــــــالة ابــــــــن بابويــــــــه أمنوذجــــــــاً  )الــــــــشرائع(بابويــــــــه بكتابتــــــــه كتــــــــاب 

حيتــذى للفقهــاء الالحقــني لــه، وقــد جنــح ابــن بابويــه يف ذلــك، فقــد صــنف     
يــــد ، والــــشيخ املف)اهلدايــــة( و)املقنــــع(كــــلّ مــــن الــــشيخ الــــصدوق يف كتابيــــه    

 وفقـاً لنـهج ابــن   )النهايـة (، والـشيخ الطوسـي يف كتـاب    )املقنعـة (يف كتـاب  
بابويــــــــه وطريقتــــــــه، والــــــــذي يبــــــــدو أنّ آخــــــــر كتــــــــاب شــــــــيعي صــــــــنف وفــــــــق هــــــــذا  

  . للطوسي)النهاية(املنهج كان كتاب 
  : الفقه االستداليل أو الفقه التفريعي-٢

دائـرة  يقصد بالفقه االستداليل ذاك الفقه الذي يتخطّـى فيـه الفقيـه        
نقـــل األحاديــــث بوصــــفها فتــــاوى، لــــيلج مرحلــــةً مــــن االجتــــهاد واالســــتنباط،   
فيـــستخرج املـــسائل الـــشرعية مـــن مـــصادرها املعرفيـــة، وأدلّتـــها، وقـــد ازداد       

                                                            
 املعـروف برسـالة ابـن بابويـه حيـث      )الـشرائع (شارة إليه من كتاب ومن مناذج ذلك ما ميكننا اإل   ) ١(

وقـد كـان األصـحاب يتمـسكون مبـا جيدونـه يف         >: يكتب الشهيد األول عن هذا الكتاب فيقول      
عنـــد إعـــواز النـــصوص، حلـــسن ظـــنهم بـــه، وأن فتـــواه كروايتـــه،      ) هر(شـــرايع الـــشيخ ابـــن بابويـــه   

عبـد اهللا  : ، وراجـع ٥ - ٤ذكـرى الـشيعة، ص  : ، انظـر <ملة تـرتل فتـاويهم مرتلـة روايـام        وباجل
 .٧ - ٦، ص٤أفندي، رياض العلماء، ج

إنّ أول مـــــن ابتكـــــر طـــــرح   >:  الـــــشيخ الطوســـــي، املعـــــروف باملفيـــــد الثـــــاين    ابـــــن  يكتـــــب أبـــــو علـــــي  ) ٢(
...  علـي بـن بابويـه يف رسـالته إىل ابنـه     هاألسانيد، ومجع بـني النظـائر، وأتـى بـاخلرب مـع قرينـ       

يــع مــن تــأخر عنــه حيمــد طريقــه فيهــا، ويعــول عليــه يف مــسائل ال جيــد الــنص            ورأيــت أنّ مج
 .٦ ص،٤رياض العلماء، ج: راجع. <العلمعليها، لتفقّهه وإمامته، وموضعه من الدين و



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣١ 

االهتمــــــــــام ــــــــــذا املنــــــــــهج تــــــــــدرجيياً علــــــــــى أثــــــــــر االبتعــــــــــاد الــــــــــزمين عــــــــــن عــــــــــصر   
شيعي احلــضور وطــول فتــرة الغيبــة، حتــى غــدا املنــهج الــسائد يف الفقــه الــ         

  .الحقاً
وميكـــــــــــن لنـــــــــــا أن نعـــــــــــد احلـــــــــــسن بـــــــــــن أيب عقيـــــــــــل العمـــــــــــاين وابـــــــــــن اجلنيـــــــــــد        
اإلســــكايف مــــن أوائــــل الفقهــــاء يف هــــذا اــــال، فقــــد بــــذلوا جهــــوداً مــــضنية          
مــــــــــدخلني الفقــــــــــه الــــــــــشيعي يف مرحلــــــــــةٍ جديــــــــــدة، ومقحمينــــــــــه عــــــــــامل التأمــــــــــل  
والتعميــــق واالجتــــهاد، فقــــد ضــــمن احلــــسن بــــن أيب عقيــــل منهجــــه هــــذا يف    

، طارحـــــاً آليـــــات تتـــــسم   )املستمـــــسك حببـــــل آل الرســـــول  (ه املوســـــوم بــــــ كتابـــــ
باجلدة واحلداثة، وسـرعان مـا اعتلـى هـذا الكتـاب مكانـةً شـاخمة، ليـصبح                

  . مرجعاً يستند إليه الفقهاء الالحقون- فيما بعد –
وإضــــــافةً إىل ابـــــــن أيب عقيـــــــل، لعـــــــب ابـــــــن اجلنيـــــــد اإلســـــــكايف دوراً بـــــــارزاً   

ســــــــتداليل خطــــــــوات ملحوظــــــــة إىل األمــــــــام، وذلــــــــك    أيــــــــضاً يف دفــــــــع الفقــــــــه اال  
يف األمحـــــدي (، و)ـــــذيب الـــــشيعة ألحكـــــام الـــــشريعة (: بتدوينـــــه كتابيـــــه

، ورغــم أنّ املنـهج الفقهــي البــن اجلنيـد كــان قــد تعــرض    )لفقــه احملمــديا
يف وقتـــــــــــــه ملوجـــــــــــــة مـــــــــــــن النقـــــــــــــد، بـــــــــــــل التهـــــــــــــام صـــــــــــــاحبه باتبـــــــــــــاع أو الترحيـــــــــــــب     

ممـا أدى إىل  ... ىل الرأي والقيـاس بنظريات يف املنهج االجتهادي تعود إ     
إال أنّ القــــــرون الالحقــــــة ســــــامهت يف  ... عــــــدم ظهــــــور ردة فعــــــل مؤيــــــدة لــــــه 

املزيــــد مــــن انتــــشار هــــذا الــــنمط االجتــــهادي وترســــيخه، ممــــا أعــــاد آراء ابــــن        
  .اجلنيد إىل الواجهة، وجعلها حمالً الهتمام العلماء والفقهاء

الـــــــــشيخ املفيـــــــــد يف مســـــــــاء  وبعـــــــــد هـــــــــذين الفقـــــــــيهني البـــــــــارزين، ملـــــــــع جنـــــــــم    
الفقاهـــة واالجتـــهاد الـــشيعي، فقـــد خـــاض املفيـــد جمـــال االجتـــهاد الفقهـــي     
علــــــــى خلفيــــــــة ميالـــــــــة للموضــــــــوعات الكالميـــــــــة والعقليــــــــة، ممـــــــــا جعلــــــــه يلقـــــــــي      
  .بظالل االستدالل واملنهج العقلي على الفقه الشيعي أكثر من ذي قبل

القــــــــــشرية وقــــــــــد خــــــــــاض الــــــــــشيخ املفيــــــــــد صــــــــــراعاً مريــــــــــراً مــــــــــع االجتاهــــــــــات  



 ١٣٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  والـــــــــــسطحية يف الفكـــــــــــر الـــــــــــشيعي، ودخـــــــــــل معتـــــــــــرك النقـــــــــــد والنقـــــــــــاش ضـــــــــــد
 وتربيتـــــــه تالمــــــــذةً  ،منـــــــاهج أهـــــــل احلـــــــديث، عـــــــرب تــــــــسنمه كرســـــــي التـــــــدريس      

بارزين يف مدرسته الفقهية من جهـة، وتـدوين نتاجـه الفقهـي علـى شـكل          
مصنفات متعددة من جهة أخـرى، وبـذلك مـنح املفيـد مزيـداً مـن التكامـل          

  . لرتعة الفقه االستداليل يف املناخ الشيعيوالنمو

 مـــــن نتاجاتـــــه اهلامـــــة، كمـــــا كـــــان البـــــارز منـــــها  )املقنعـــــة(وقـــــد كـــــان كتابـــــه 
 أيـضاً، وقـد   )األشـراف (، و)أحكـام النـساء  ( و)األعـالم (أيضاً كـل مـن كتـاب        

كانــت للمفيـــد نتاجـــات أصـــولية مدونـــة إىل جانـــب التـــراث الفقهـــي، متثّلـــت   
  .)ول الفقهالتذكرة بأص(يف كتابه 

ومل تغـــب مشـــس املفيـــد حـــىت ســـطعت مـــن األفـــق مشـــس تلميـــذه املـــربز        
السيد املرتضى علـم اهلـدى، فقـد نـشر علـم الفقاهـة واالسـتنباط خفّاقـاً،                
وقــــد خــــرج املرتــــضى عــــدداً مــــن التالمــــذة اهلــــامني كــــان مــــن أبــــرزهم الــــشيخ         

الذريعــــــــــــة إىل أصــــــــــــول  (الطوســــــــــــي نفــــــــــــسه، وقــــــــــــد شــــــــــــكّل كتابــــــــــــه األصــــــــــــويل     
 أول كتـــــابٍ أصـــــويل جـــــامع بعـــــد كتـــــاب املفيـــــد يف األصـــــول، كمـــــا         )ةالـــــشريع

قـدم مـسامهات جـادة ومـؤثّرة يف تطـوير الفقـه االسـتداليل، ضـمنها كتبـه          
، )املــسائل الناصــريات (، و)مــسائل اخلــالف (، و)االنتــصار(: الفقهيــة مثــل 

  .)مجل العلم والعمل(و
عت وبغــــــــروب مشــــــــس املرتــــــــضى عــــــــن ســــــــاحة االجتــــــــهاد والفقاهــــــــة، ســــــــط 

مشــــــــــس تلميــــــــــذه املــــــــــشهور وأبــــــــــرز فقيــــــــــه حــــــــــىت زمانــــــــــه، الــــــــــشيخ أيب جعفــــــــــر         
الطوســــي، ليؤســــس ملرحلــــة جديــــدة يف تطــــور الفقــــه الــــشيعي، وقــــد حظــــي      
          الطوسي بامتياز الرئاسة العلمية واالجتهادية للشيعة، كما اعتلـى كرسـي
التـــــــدريس وتربيـــــــة جيـــــــل مـــــــن التالمـــــــذة، فكّـــــــون بـــــــذلك نقطـــــــة مفـــــــصلية يف     

  .الفقه الشيعيتاريخ تطور 
 علـى ـج الفقـه املنـصوص     )النهايـة (وقد كتب الشيخ الطوسي كتـاب   



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٣ 

، )١()املبــسوط(يف ظـلّ ظـروفٍ حرجــة يتحـدث هــو عنـها يف مقدمـة كتابــه      
حيـــــث حيكـــــي لنـــــا عـــــن حتفّـــــظ بـــــالغ كـــــان مـــــسيطراً علـــــى الكـــــثري مـــــن العلمـــــاء    

قــــه، إزاء حتــــى تغــــيري ألفــــاظ متــــون الروايــــات يف مقــــام الفتــــوى وتــــدوين الف   
وكــشحٍ بالوجــه ظــاهر عــن أي حماولــة ملمارســة اجتــهادٍ أو تفريــع يف الفقــه        
الـــــــشيعي، ورغـــــــم تأليفــــــــه للنهايـــــــة، إال أنــــــــه كـــــــان يهــــــــيء الظـــــــروف تــــــــدرجيياً،      

 الـذي يعـد أول وأكـرب كتـاب     )املبـسوط (ليدون يف اية عمـره كتابـه القـيم       
  .فقهي تفريعي حىت زمانه

   ،بــل خــاض غمــار الفقــه املقــارن أو    ومل يقــف الطوســي عنــد هــذا احلــد 
، مــستدالً فيــه علــى أحقّيــة    )اخلــالف(فقــه اخلــالف، وذلــك بتأليفــه كتــاب     

آراء الفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي، عــــــــــــرب استعراضــــــــــــه وشــــــــــــرحه أقــــــــــــوال الفقــــــــــــه الــــــــــــشيعي      
، )عــــدة األصــــول( كتابــــه الــــشريف – إىل جانــــب ذلــــك –والــــسني، كمــــا دون 

  . الشيعي إىل زمانهوالذي يعد ثاين كتاب جامع يف علم أصول الفقه
 والتحـــــــــول املـــــــــذهل الـــــــــذي   ،وقـــــــــد أدت اهليبـــــــــة العلميـــــــــة للـــــــــشيخ الطوســـــــــي    

أحدثــــــه يف تطــــــور الفقــــــه الــــــشيعي إىل ســــــيطرة كاريزمــــــا الطوســــــي وأفكــــــاره   
علــــى الفقهــــاء الــــشيعة الــــذين أتــــوا بعــــده، فلــــم يظهــــر إىل قرابــــة قــــرنٍ كامــــلٍ    

سـعٍ وشـامل، وقـد    من الزمن أي فقيهٍ شيعي يتناول آراء الطوسـي بنقـدٍ مو    
أدى هذا الوضع إىل ختييم حالةٍ من الركـود النـسيب علـى الفقـه الـشيعي،             
وتوقّــــــف هـــــــذا الفقـــــــه يف مـــــــسريته التكامليــــــة الـــــــيت كانـــــــت بلغـــــــت ذروـــــــا يف    

  .عصر الشيخ الطوسي
ويف هــــــذا العــــــصر بالــــــذات ظهــــــر فقيــــــه بــــــارز وحــــــر، صــــــاحب رأي ونظــــــر      

 وبــــــــشدة ملؤهــــــــا اجلــــــــرأة  –ه جديــــــــد، متثّــــــــل يف ابــــــــن إدريــــــــس احللّــــــــي، ليواجــــــــ 
                                                            

ــا رووه مــــن صــــريح      >: ، يقــــول٢، ص١ســــي، املبــــسوط، ج الــــشيخ الطو) ١( ــوا األخبــــار ومــ ألــــم ألفــ
 لعجبـوا   لفظها، وعبر عن معناها بغري اللفظ املعتاد هلـم،  األلفاظ، حتى أنّ مسألةً لو غير     

 .<منها، وقصر فهمهم عنها



 ١٣٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 ظاهرة الركـود واملراوحـة هـذه، وليـضع قدمـه راسـخةً يف سـاحة           –العلمية  
  .االجتهاد والفقاهة

  :حتطيم الركود الفقهي وحماربة اجلهل والتقليد
أهــــم أدوار ابــــن إدريــــس وأبرزهــــا يف تطــــور الفقــــه الــــشيعي حتريــــره مــــن        

بعــــــــاد هــــــــذا الــــــــدور   ولكــــــــي نوضــــــــح أ - اخلمــــــــود واخلمــــــــول والركــــــــود، مــــــــن هنــــــــا   
 يلزمنـــــــــا تقـــــــــدمي أجوبـــــــــة وافيـــــــــة ومنطقيـــــــــة جلملـــــــــة اســـــــــتفهامات   - وتأثرياتـــــــــه

  :حساسة، أبرزها
الـــشيعي قبـــل ابـــن إدريـــس قـــد مـــين      هـــل صـــحيح مـــا يقـــال مـــن أن الفقـــه      

  اً بركودٍ وتوقّف سيطرا عليه طويالً؟ حق
  ما هي األدلّة والشواهد على هذا الزعم؟فوإذا كان اجلواب إجيابياً، 

   أم كان ركوداً نسبياً؟، كان هذا الركود مطلقاً وعاماً وحمضاًهلو
ما هو بالضبط دور ابن إدريـس ونـشاطه يف كـسر حالـة الركـود هـذه؟              

  وماذا فعل إزاءها؟
  :الركود الفقهي، األدلّة والشواهد -١

رغـــم أنّ ميـــزان الركـــود ونوعيتـــه أمـــر قابـــل للنقـــاش، إال أنّ الـــذي يبـــدو   
 حالـة مـن التوقّـف والركـود يف املرحلـة الـيت أعقبـت        لنا هو أن أصل وجود  

 وال ،وفـــــــاة الـــــــشيخ الطوســـــــي حتـــــــى عـــــــصر ابـــــــن إدريـــــــس أمـــــــر ال نقـــــــاش فيـــــــه        
ألدلّـــــــة التارخييـــــــة املؤكّـــــــدة جمـــــــال إلنكـــــــاره، وهنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن الـــــــشواهد وا 

  :ا سنشري إىل بعضه كالتايللذلك مم
  :يس كلمات الفقهاء واملؤرخني الالحقني لعصر ابن إدر-١ -١

  أن كلمات الفقهاء وأصـحاب التـراجم وخـرباء التـاريخ ال      – بدايةً   –نقر 
 وال تقويــــــه مبــــــا فيــــــه  ، علــــــى مــــــدعانا– علــــــى حــــــدة –تــــــدلّ كــــــل واحــــــدةٍ منــــــها  

الكفايــــــــــــة، إال أن مراكمــــــــــــة هــــــــــــذه النــــــــــــصوص الــــــــــــشاهدة، ســــــــــــيما منــــــــــــها تلــــــــــــك        



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٥ 

الـــصادرة عـــن فقهـــاء بـــارزين يقـــارب عـــصرهم عـــصر ابـــن إدريـــس، وكــــذلك          
ميكنـــــها أن تؤكّـــــد لنـــــا حكايتـــــها عـــــن واقـــــع مـــــسلّم     ... ن املعتمـــــدوناملترمجـــــو

  .مفروغ منه، ال أقلّ من صريورا شاهداً قوياً على ذلك
ينقـــــل الـــــسيد رضـــــي الـــــدين بـــــن طـــــاووس عـــــن  :  الـــــسيد ابـــــن طـــــاووس-أ

أن >: ه ســديد الــدين حممــود احلمــصي جــده ورام بــن أيب فــراس عــن أســتاذ  
حقيق، بل كلّهـم حـاكٍ، وكـان ذلـك الزمـان      مل يبق لإلمامية مفيت على الت   

آلن مـــــن يقــــــارم يف  فيـــــه مجاعـــــة مــــــن أصـــــناف العلمــــــاء، ولـــــيس يف وقتنــــــا ا    
  .)١(<تلك األشياء

كـــــل >: يكتــــب الـــــشيخ يوســــف البحــــراين يقــــول    :  احملــــدث البحــــراين  -ب
مـــن كـــان يف عـــصر الـــشيخ أو مـــن بعـــده، إنمـــا كـــان حيـــذو حـــذوه غالبـــاً، إىل          

  .)٢(<]ابن إدريس[انتهت النوبة إليه أن 
ينقـــــل صـــــاحب املعـــــامل عـــــن والـــــده    :  الـــــشيخ حـــــسن صـــــاحب املعـــــامل  -ج

] الطوســـــــي[أن أكثــــــر الفقهـــــــاء الــــــذين نـــــــشأوا بعــــــد الـــــــشيخ    >: الــــــشهيد الثـــــــاين 
كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليداً لـه، لكثـرة اعتقـادهم فيـه، وحـسن ظـنهم          

ا الـــــــشيخ بــــــه، فلمـــــــا جـــــــاء املتـــــــأخرون وجـــــــدوا أحكامـــــــاً مـــــــشهورة قـــــــد عمـــــــل ـــــــ  
  .)٣(<ومتابعوه، فحسبوها شهرةً بني العلماء

ــاريخ احللّـــــة  -د يـــــرى يوســـــف كركـــــوش احللّـــــي أنـــــه مل يبـــــق     :  صـــــاحب تـــ
 وتمحــــى إىل األبــــد، كــــان قــــد بقــــي  ،الكــــثري لكــــي تنعــــدم كلّيــــاً روح االجتــــهاد 

فيهــا رمــق بــسيط فحــسب، كانــت روح االجتــهاد واالســتنباط علــى مقربــة        
 – عنـــــــد كركـــــــوش  –الل، لقـــــــد كـــــــان ذلـــــــك   شـــــــديدة مـــــــن التالشـــــــي واالضـــــــمح  

                                                            
 .١٨٥السيد ابن طاووس، كشف احملجة لثمرة املهجة، ص) ١(
  .٢٧٧ - ٢٧٦يوسف البحراين، لؤلؤة البحرين، ص) ٢(
 .١٧٦حسن بن زين الدين، معامل الدين، ص) ٣(



 ١٣٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)١( واعتقادهم الشديد به،ناجتاً عن حسن ظنهم بالطوسي
والـــــــذي يبـــــــدو مــــــــن بعـــــــض املـــــــصادر أن الفقهــــــــاء الالحقـــــــني علـــــــى الــــــــشيخ       
الطوســــي مل يتــــابعوه يف آرائــــه الفقهيــــة فحــــسب، فلــــم يقــــدموا فيهــــا كالمــــاً   

 مثـــل آرائـــه يف علـــم  جديـــداً، بـــل إـــم تـــابعوه أيـــضاً يف آرائـــه غـــري الفقهيـــة،   
فالعمــل >: )الدرايــة(الرجـال وعلــم الدرايــة، يقـول الــشهيد الثــاين يف كتـاب    

 ر وجـــــهٍ جيبـــــ لـــــىع] الطوســـــي[مبـــــضمون اخلـــــرب الـــــضعيف قبـــــل زمـــــن الـــــشيخ     
ولّمـــــا عمـــــل الـــــشيخ مبـــــضمونه يف كتبـــــه الفقهيـــــة،      ضـــــعفه لـــــيس مبتحقّـــــقٍ،  

قليــــداً لـــه، إال مــــن  جـــاء مــــن بعـــده مــــن الفقهـــاء واتبعــــه منـــهم عليهــــا األكثـــر ت     
وينقّــــــــب علــــــــى األدلّــــــــة   ، شــــــــذّ منــــــــهم، ومل يكــــــــن فــــــــيهم مــــــــن يــــــــسبر األحاديــــــــث      

بنفــــسه ســــوى الــــشيخ احملقّــــق ابــــن إدريــــس، وقــــد كــــان ال يجيــــز العمــــل خبــــرب     
الواحـــد مطلقــــاً، فجــــاء املتـــأخرون بعــــد ذلــــك ووجــــدوا الـــشيخ ومــــن تبعــــه قــــد     

ك، لعــــــلّ اهللا  عملــــــوا مبــــــضمون ذلــــــك اخلــــــرب الــــــضعيف ألمــــــرٍ مــــــا رأوه يف ذلــــــ      
تعـــــاىل يعـــــذرهم فيـــــه، فحـــــسبوا العمــــــلَ بـــــه مـــــشهوراً، وجعلـــــوا هـــــذه الــــــشهرة         

  .)٢(<جابرةً لضعفه
  : كلمات ابن إدريس يف السرائر، ومناخ تأليف الكتاب-٢ -١

 مــادة  واملنــاخ الــذي كــان حاكمــاً عليــه  ،سه نفــ)الــسرائر(إذا أخــذنا كتــاب 
فهــــــــم املنــــــــاخ الــــــــذي كــــــــان     – إىل حــــــــد جيــــــــد  –لدراســــــــتنا ومطالعتنــــــــا، أمكننــــــــا   

مــــــسيطراً علــــــى الفقــــــه الــــــشيعي آنــــــذاك، ذاك املنــــــاخ اخلمــــــويل الراكــــــد، ألن  
ابــــــن إدريــــــس بوصــــــفه ردة فعــــــلٍ علــــــى هــــــذا اجلــــــو املــــــتحكّم بالفقــــــه قــــــد مــــــأل        

تـصرحياً بالتـصميم واملواجهـة أمـام      -سـيما يف املقدمـة    - )الـسرائر (كتابه  
 والقلــــق مــــن االبتكــــار   ،داع ورفــــض اإلبــــ ،نزعــــات اجلمــــود والتقليــــد واالتبــــاع   

  .والتجديد، والالمباالة إزاء العلم واملعرفة وحقوقهما
                                                            

  .٥٢، ص٢جيوسف كركوش احللّي، تاريخ احللّة، ) ١(
 .٩٣الشهيد الثاين، الرعاية يف علم الدراية، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٧ 

  : عدم ظهور فقهاء مفصليني-٣ -١
املالحــــــــظ يف مــــــــسرية الفقــــــــه الــــــــشيعي قبــــــــل الطوســــــــي وبعــــــــد احللّــــــــي أن       
هنــــــــاك ظـــــــــواهر متــــــــشاة كانـــــــــت حتـــــــــصل، ففــــــــي كـــــــــل مرحلــــــــة هلـــــــــذا الفقـــــــــه      

 وخرجـت تالمـذةً   ،قهيـاً هامـاً  ظهرت أمساء فقهية المعة، أبـدعت نتاجـاً ف     
بـارزين، فوفـت بـدورها يف تطـوير الفقــه الـشيعي علـى الـدوام، ومـن أمثلــة         
ذلـــك الـــشيخ املفيـــد نفـــسه، وكـــذلك الـــسيد املرتـــضى مـــن بعـــده، ومـــا تركـــاه        
مــــــــن نتاجــــــــات مهمــــــــة جــــــــداً يف الفقــــــــه واألصــــــــول، وكــــــــذلك الــــــــشيخ الطوســــــــي   

أثريه علــــــــى تطــــــــور  بعــــــــدمها، وهــــــــو تلميــــــــذ املرتــــــــضى وتربيتــــــــه، حيــــــــث بلــــــــغ تــــــــ    
  .الفقه الشيعي الذروة والنهاية

 بعــد ابــن إدريــس، فبعــد مــضي فتــرة    - أيــضاً –وهــذا مــا نالحظــه متامــاًً   
قــــــــصرية جــــــــاء احملقّــــــــق احللّــــــــي، ومــــــــن بعــــــــده العالمــــــــة احللّــــــــي، ومــــــــن بعــــــــدمها  
الـــشهيدان األول والثـــاين، وقـــد كـــان لكـــلّ واحـــدٍ منـــهم دوره ومـــسامهته يف   

  .وإدخاله يف مرحلة جديدةتطوير الفقه الشيعي، 
أمـــــا إذا رصـــــدنا الفتـــــرة الفاصـــــلة مـــــا بـــــني الـــــشيخ الطوســـــي وابـــــن إدريـــــس    
احللّــــــــــــي، فإننــــــــــــا ال جنــــــــــــد يف أوســــــــــــاط تالمــــــــــــذة الــــــــــــشيخ الطوســــــــــــي وال بقيــــــــــــة        
الفقهـــــــاء البـــــــارزين شخـــــــصيةً قفـــــــزت بالفقـــــــه الـــــــشيعي خطـــــــوات تطـــــــوير إىل  

اء التجديــــديني األمــــام مبــــا قدمتــــه مــــن نتاجــــات وآثــــار، وكــــأنّ سلــــسلة الفقهــــ       
قـــد انقطعــــت يف هــــذه احلقبـــة مــــن عمــــر الفقـــه الــــشيعي، ورغــــم أنّ الــــشيخ     
الطوســـــي كـــــان أشـــــهر وأبـــــرز فقيـــــه شـــــيعي إىل عـــــصره، إال أننـــــا مل نالحـــــظ     
يف اجليـــل الالحـــق عليـــه، والـــذي تتلمـــذ علـــى يـــده، شخـــصاً مبـــستواه أبـــداً،       
فلـــــــم تظهـــــــر شخـــــــصية مـــــــن هـــــــذا النـــــــوع يف تلـــــــك الفتـــــــرة، والـــــــذي حـــــــصل أنّ      
الفقهاء الذين ظهروا بعده كانوا مأسورين ملدرسـته وأفكـاره متامـاً، األمـر         
عينــــه الــــذي أدى إىل ســــيطرة حالــــة اخلمــــود والركــــود علــــى الفقــــه الـــــشيعي         

  .آنذاك



 ١٣٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : نزعة التدوين غري الفقهي، وعدم تدوين نتاج فقهي رئيسي-٤ -١
الــــــــذي يبــــــــدو مــــــــن مطالعــــــــة تــــــــاريخ الفقــــــــه والفقهــــــــاء يف مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد         

ــ شيخ الطوســــي ودراســــة املــــصنفات الــــيت دونــــت فيهــــا، أنّ بعــــض الفقهــــاء       الــ
كــــــان يــــــرتع إىل التــــــدوين يف موضــــــوعات غــــــري فقهيــــــة أكثــــــر منــــــه يف اــــــال        
الفقهـــــي، مـــــن هنـــــا تركـــــت لنـــــا تلـــــك املرحلـــــة آثـــــاراً هامـــــة وبـــــارزة يف الفـــــروع    

  .العلمية اإلسالمية األخرى مثل التفسري والكالم
 ميكــــــــن ذكــــــــر فقهــــــــاء مــــــــن أمثــــــــال أيب الفتــــــــوح     ومــــــــن منــــــــاذج هــــــــذا الواقــــــــع،  

الـــــرازي، والعالمـــــة الطربســـــي، وابـــــن شهرآشـــــوب املازنـــــدراين، الـــــذين تركـــــوا    
تفـــسري أبـــو الفتـــوح، وجممـــع البيـــان، ومناقـــب آل أيب طالـــب       : نتاجـــات مثـــل 

  .أو معامل العلماء
من جهةٍ أخرى، يالحظ على الفقهاء الـذين كتبـوا يف اـال الفقهـي      

وا نتاجــــــــات مليئــــــــة باالســــــــتدالل، وال آثــــــــار مفــــــــصلية تحــــــــدث      أنهــــــــم مل يقــــــــدم 
حتـــــوالً أو انعطافـــــاً يف مـــــسرية الفقـــــه، وهـــــذه الـــــدعوى تثبـــــت عنـــــد مراجعـــــة     
وحتليــــــــــل النتاجــــــــــات الفقهيــــــــــة لتلــــــــــك املرحلــــــــــة، وهــــــــــي نتاجــــــــــات حنــــــــــاول هنــــــــــا     

  :استعراضها بشكل موجز وجممل
ــه -١ لــــذي وهــــو مــــن مؤلفــــات أيب الــــصالح احللــــيب، ا    :  الكــــايف يف الفقــ

 كمــــــا كــــــان قــــــد درس عنــــــد  ، وحــــــضر جمالــــــسه،درس عنــــــد الــــــشيخ الطوســــــي 
 – بعد دراسة هـذا الكتـاب وحتليلـه     –، والذي يتضح    )١(السيد املرتضى أيضاً  

  .أنه مصنف يف الفتوى، ونادراً ما يالحظ ممارسة فعل استداليل فيه
وهــــــو كتــــــاب مــــــتمحض يف إبــــــداء الفتــــــوى، ال    :  مهــــــذّب ابــــــن الــــــرباج -٢

                                                            
 عنــد الـــسيد املرتـــضى،  – بـــشكل أســـاس –، لقــد كـــان احللـــيب تلميــذاً   ٤٧٨رجــال الطوســـي، ص ) ١(

 كــان معاصـراً للــشيخ الطوسـي، وقــد   – مــع ذلـك  –كمـا كــان ممـثالً لــه ووكـيالً يف حلــب، إال أنـه     
خ الطوســي يف رجالــه فــإن احللــيب قــد اســتفاد أيــضاً مــن  تــوفّي قبلــه، وبنــاًء علــى مــا قالــه الــشي 

 .درس الشيخ الطوسي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٣٩ 

  . فيه أبداًاستدالل
وهــــو مــــن تــــأليف محــــزة بــــن عبــــد العزيــــز     :  املراســــم يف الفقــــه اإلمــــامي -٣

الـــــديلمي امللقّـــــب بـــــسالّر، وقـــــد خلـــــى هـــــذا الكتـــــاب متامـــــاً مـــــن االســـــتدالل، رغـــــم      
  . وترتيب يستحق اإلعجاب،أنه اشتمل على تبويب مميز لألحكام والفروع

زة وهـــــــــو مـــــــــن مـــــــــصنفات ابـــــــــن محـــــــــ    :  الوســـــــــيلة إىل نيـــــــــل الفـــــــــضيلة  -٤
 البــــن الــــرباج الطرابلــــسي  )املهــــذب( كتــــاب – متامــــاً –الطوســــي، وهــــو يــــشابه  

  .يف كونه لبيان الفتاوى فقط
 مــــــن – ميثّــــــل هــــــذان الكتابــــــان   : جــــــواهر الفقــــــه وغنيــــــة الــــــرتوع  -٦، ٥

 يف تلـك املرحلـة، فالكتـاب     أهـم الكتـب املـصنفة    –زاوية البعد االستداليل    
ي، ويتكــــــون مــــــن جمموعــــــةٍ مــــــن األســــــئلة   صــــــنفه ابــــــن الــــــرباج الطرابلــــــساألول

واألجوبـــــة الفقهيـــــة يف األبـــــواب املختلفـــــة، ويبـــــين مؤلفـــــه فيـــــه أجوبتـــــه عـــــن     
كــــــــــل ســــــــــؤال مرفقــــــــــاً إياهــــــــــا بالــــــــــدليل عليهــــــــــا، ويعتمــــــــــد يف اســــــــــتدالله بــــــــــشكلٍ   
أساســـــــــي علـــــــــى اإلمجـــــــــاع، كمـــــــــا يستحـــــــــضر إىل جانبـــــــــه اآليـــــــــات، والروايـــــــــات،     

  .واألصول العملية املتوفرة
ــة الــــــــرتوع ( أي -  الثــــــــاينأمــــــــا الكتــــــــاب   فهــــــــو مــــــــن مــــــــصنفات أيب   - )غنيــــــ

 ٦٥٠املكــــــــارم بــــــــن زهــــــــرة، وهــــــــو كتــــــــاب اســــــــتداليل، اعتمــــــــد فيــــــــه مؤلّفــــــــه يف        
، لكـــن مـــع ذلـــك   )٢( علـــى اآليـــات القرآنيـــة  ٢٥٠، ويف )١(موضـــع علـــى اإلمجـــاع  

، فإنـه ال يالحـظ   )الـسرائر ( ال ميكن لنا مقارنة هذين الكتابني بكتـاب         كلّه
 مـــــــــــن اإلبـــــــــــداع واالبتكـــــــــــار والتجديـــــــــــد يف اآلراء واملنـــــــــــهج،   نـــــــــــوعٍفيهمـــــــــــا أي 

 آراء وفتــــــاوى الــــــشيخ الطوســــــي عينــــــها،  – بــــــشكل أساســــــي –وإمنــــــا ميــــــثالن 
  .والفقهاء الذين سبقوه من أمثال السيد املرتضى علم اهلدى

                                                            
 .٢٩٣جعفر السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، املقدمة، القسم الثاين، ص) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(



 ١٤٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : عدم وجود ظاهرة نقد موسع آلراء الشيخ الطوسي-٥ -١
هــــــــــــني غالبــــــــــــاً بنقــــــــــــد   إن وجــــــــــــود حتــــــــــــولّ وجتديــــــــــــد يف أي جمــــــــــــال علمــــــــــــي ر    

املــــــوروث الــــــسابق، ذلــــــك أنّ نقــــــد املــــــوروث الــــــسابق ميكنــــــه أن جيعلنــــــا نقــــــف       
علـــــــــى النــــــــــواقص املــــــــــستكنة فيـــــــــه، األمــــــــــر الــــــــــذي يـــــــــستتبع تكمليــــــــــه وترميمــــــــــه     

  . وإضافة اجلديد إليه
وهـــذه القاعـــدة عينـــها جتـــري علـــى علـــم الفقـــه جرياـــا علـــى غـــريه مـــن        

ل يف تلـــــــــك الفتـــــــــرة الـــــــــيت تلـــــــــت   العلـــــــــوم، إال أنّ ذلـــــــــك األمـــــــــر اهلـــــــــام مل حيـــــــــص  
الطوســـــــي، فلـــــــم جنـــــــد كتابـــــــاً فقهيـــــــاً ميـــــــارس نقـــــــداً مركـــــــزاً وشـــــــامالً ملواقـــــــف       
الطوســـــــي وآرائـــــــه، وهـــــــذا مـــــــا خـــــــيم علـــــــى الفقـــــــه الـــــــشيعي، إىل أن جـــــــاء ابـــــــن         

 الـذي حقّـق فيـه هـذه اخلطـوة اهلامـة       )الـسرائر (إدريس احللّي وألّف كتاب  
  .لدفع مسرية الفقه إىل األمام

  :ركود الفكري ونوعيته ميزان ال-٢
 تقــدمي جمموعــةٍ مــن األدلّــة والــشواهد التارخييــة    – إىل هنــا –اســتطعنا 

ي بعـد الـشيخ    على سيطرة حالةٍ مـن الركـود علـى الفكـر الـشيع        – إمجاالً   –
 أم ، هــل كــان هــذا ركــوداً مطلقــاً حمــضاً مــستوعباً       :الطوســي، لكــن الــسؤال   

  كان ركوداً نسبياً حمدوداً؟
وره بعـــض الكتــاب املعاصــرين، ومـــا يبــالغون بــه، مل يكـــن     خالفــاً ملــا يتــص   

          اً ال ينـــبس فيـــه أحـــدهـــذا الركـــود مطلقـــاً أبـــداً، فلـــم يكـــن األمـــر قـــد بلـــغ حـــد
علـــــــى اإلطـــــــالق ببنـــــــت شـــــــفة فيمـــــــا خيـــــــالف آراء الطوســـــــي ووجهـــــــات نظـــــــره،    
فالــــــــــذي وجــــــــــدناه أنّ الكتـــــــــــب الفقهيــــــــــة الــــــــــصادرة يف الفتـــــــــــرة الفاصــــــــــلة بـــــــــــني      

 وإن كانــت ،اشــتملت علــى مواقــف ختــالف الطوســي  الطوســي وابــن إدريــس  
هــــــــــــــذه الظــــــــــــــاهرة فيهــــــــــــــا حمــــــــــــــدودةً، واألمنــــــــــــــوذج األبــــــــــــــرز لــــــــــــــذلك ابــــــــــــــن الــــــــــــــرباج       
الطرابلـــــــــسي، حيـــــــــث الحظنـــــــــاه حيكـــــــــم علـــــــــى خـــــــــالف رأي الـــــــــشيخ الطوســـــــــي    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤١ 

أحيانـــــــــاً، بــــــــــل علــــــــــى خــــــــــالف رأي املـــــــــشهور، كمــــــــــا أنّ ابــــــــــن محــــــــــزة الطوســــــــــي،    
 ولــو بنــسبةٍ أقــلّ مــن    ،كوالقطــب الراونــدي، وابــن زهــرة احللــيب كــانوا كــذل    

  .)١(ابن الرباج
لكـــن رغـــم ذلـــك، ال شـــك عنـــدنا يف ســـيطرة حالـــةٍ مـــن اخلمـــود والركـــود      

  .على الفقه الشيعي وفق ما بيناه
  : عوامل الركود بعد الطوسي، نقد ودراسة-٣

 الـــــــــيت يـــــــــساعد حتليهـــــــــا علـــــــــى اخلـــــــــروج    لكـــــــــلّ ظـــــــــاهرةٍ أســـــــــباا وعواملـــــــــها  
 علميــــة حوهلــــا، إن الركــــود الفقهــــي   باســــتنتاجات ائيــــة وعــــرض تــــصورات  

 عواملـه  – هـو اآلخـر   –النسيب الذي أعقب وفاة الشيخ الطوسـي كانـت لـه      
  :وأسبابه، وحناول هنا اإلشارة إىل بعض هذه األسباب

  : املكانة العلمية املرموقة للشيخ الطوسي-١ -٣
الشك أن الشيخ أبا جعفر الطوسي كان أبرز جنم فقهـي شـيعي حتـى      

بع اهلجـــــري، لقـــــد كـــــان حبـــــق شـــــيخ الطائفـــــة كمـــــا يـــــسمى، فقـــــد      القـــــرن الـــــسا 
: قــدم الطوســي إبـــداعات كــبرية يف بعـــض فــروع املعرفــة الدينيـــة مــن بينـــها      

علـــــم الكـــــالم، والتفـــــسري، وأصـــــول الفقـــــه، والرجـــــال، واحلـــــديث، وقـــــد كـــــان       
  .الشخصية األهم واألرقى يف عصره يف هذه العلوم واملعارف

                                                            
مــــشهور الفقهــــاء، ميكــــن مراجعــــة ملزيــــد مــــن االطــــالع علــــى اآلراء املخالفــــة للــــشيخ الطوســــي و ) ١(

للعالمــــة احللــــي، ومــــن منــــاذج ذلــــك خمالفــــات ابــــن الــــرباج للمــــشهور    )خمتلــــف الــــشيعة( كتــــاب
، ٢، وج٣٤٦، ٣٠٥، ٢١٩، ص١ خمتلـــف الـــشيعة، العالمـــة احللـــي، ج :والـــشيخ الطوســـي، راجـــع 

، ٢٢٠،  ٢١٧،  ٧٥، ص ٥، وج ٣٧١،  ٢٥٧،  ٢٤٧،  ١٨٨،  ١٦١،  ١٣٩،  ١٠١، ص ٤، وج ٥٦٥،  ٥٥٢ص
قطـــــب الراونـــــدي املخالفـــــة    ، ولالطـــــالع علـــــى آراء ابـــــن محـــــزة وال   ٢٠٩، ص٧، وج١٠٣، ص٦وج

، ويراجــــع أيــــضاً يف خمالفــــة ابــــن زهــــرة يف آرائــــه      ٢٣٥، ٢٥٦، ١٥٧، ٢املــــصدر نفــــسه، ج : راجــــع
، ٧٤األصولية آلراء الشيخ األصولية كتاب املعامل اجلديـدة لألصـول، حممـد بـاقر الـصدر، ص        

  . ٢٧٦وحممد إبراهيم جنايت، أدوار اجتهاد، ص
  



 ١٤٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

كرســـــي التـــــدريس الكالمـــــي يف بغـــــداد، ومـــــن منـــــاذج مـــــا نقـــــول اســـــتالمه  
والـــذي كـــان اخلليفـــة العباســـي الـــسني املـــذهب مينحـــه ألبـــرز علمـــاء العـــصر    

، وقـــــــد كـــــــان حيـــــــضر درســـــــه حـــــــوايل ثالمثائـــــــة شـــــــخصٍ مـــــــن   )١(يف هـــــــذا العلـــــــم
  .)٢(الشيعة، وعدد كبري من أهل السنة أيضاً

إضــــــــــــــافةً إىل ذلــــــــــــــك، تــــــــــــــسنم الطوســــــــــــــي منــــــــــــــصب الزعامــــــــــــــة الــــــــــــــشيعية يف       
وأســـــس احلـــــوزة العلميـــــة الـــــشيعية يف النجـــــف، تلـــــك احلـــــوزة الـــــيت  عـــــصره، 

  .بلغت من العمر حتى اآلن حوايل ألف عام
رأس  الـذي نبحثـه فعـالً، فقـد كـان الطوسـي       أما على الصعيد الفقهـي    

اهلــــرم يف عــــصره، وأعلـــــم الفقهــــاء يف ذلــــك الزمـــــان، وقــــد أحـــــدث      
 ويعــــــــــد الطوســــــــــي   حتــــــــــوالً ملحوظــــــــــاً يف هــــــــــذا العلــــــــــم،  – بكتاباتــــــــــه الفقهيــــــــــة  –

مؤســس الفقــه التفريعــي واالجتــهاد املطلــق يف تــاريخ الفقــه الــشيعي، كمــا  
 أول مــــــصنف شــــــيعي يف هــــــذا اــــــال، وهــــــو يــــــشهد    )املبــــــسوط(يعــــــد كتابــــــه  

شـــهادةً صــــادقةً علـــى املــــدعى هنـــا، وقــــد زاد الطوســـي مــــن اهتمامـــه بالفقــــه      
 مثلـه أبـداً إىل   ، وهـو كتـاب مل يكـن ليتـوفر       )اخلـالف ( وألّف كتابـه     ،املقارن

 وال يف الوســط ، ال يف الوسـط الـشيعي  ،ذلـك الزمـان جبامعيتـه واسـتيعابه    
  .)٣(السني، فقد كان حبق إبداعاً من إبداعاته

هـذا املقـام املمتـاز واملرتلـة الفريـدة البـارزة صـنعت مـن الـشيخ الطوسـي           
رجـــــــالً عظيمـــــــاً مقدســـــــاً، ال خيطـــــــئ وال يـــــــشتبه، بـــــــل إن تقديـــــــسه وتعظيمـــــــه   

 مؤيـــداً )النهايـــة(بجيلـــه بلـــغ يف النهايـــة حـــداً مهـــوالً اعتـــرب فيـــه كتابـــه   وت
 أن يعــ، واد)ع(مــام علــي بــن أيب طالــب   تأييــداً كــامالً مــن اإل – وفــق رؤيــا –

                                                            
 .١٥٩، ص٩جحمسن األمني، أعيان الشيعة، ) ١(
 .٦الشيخ الطوسي، تفسري التبيان، مقدمة الناشر، ص) ٢(
ايـة، خـالف،   : مقام فقهي شـيخ طوسـي درسـه كتـاب بـر أرج وي     >السيد رضا الصدر،  : راجع) ٣(

 .٤١٢، ص١، هزاره شيخ طوسي، ج<مبسوط



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٣ 

 قـــد شـــهد يف عـــامل الرؤيـــة بـــصحة هـــذا الكتـــاب بتمامـــه وكمالـــه،        )ع(اإلمـــام 
  .)١(وبصواب فتاوى الطوسي فيه

فكـــــــــــاره ســـــــــــيطرةً عظيمـــــــــــةً علـــــــــــى اجلـــــــــــو  لقـــــــــــد ســـــــــــيطرت آراء الطوســـــــــــي وأ
الــــشيعي برمتــــه، حتــــى أن تالمــــذة الطوســــي أنفــــسهم والفقهــــاء الــــذين أتــــوا         

 وشخــصيته الفريــدة، وانطالقــاً مــن حــسن  ،بعــده لّمــا أدركــوا جناحــه البــاهر 
... ظنهم الكبري به، ورمبا خلـوفهم مـن مكانتـه وموقعيتـه وهيبتـه العلميـة             

 أو الــسعي للقيــام بتحــولٍ  ،نقــداً موســعاًمل يــسمحوا ألنفــسهم بنقــد أفكــاره  
مــا أو جتديــدٍ مــا يف الفقــه الــشيعي، وهلـــذا غالبــاً مــا وجــدناهم جمــرد نقلـــة          

 يف إجيــــــاد نــــــوعٍ مــــــن الركــــــود يف  – بقــــــوة –آلرائــــــه وأفكــــــاره، وهــــــو مــــــا ســــــاهم   
  .الفقه الشيعي

  : هجرة الطوسي من بغداد إىل النجف-٢ -٣
إىل أنّ هجـــرة الـــشيخ )  ســره قـــدس(يــذهب الـــشهيد حممــد بـــاقر الــصدر    

الطوســــــــي إىل النجــــــــف، وانقطاعــــــــه القهــــــــري عــــــــن بغــــــــداد إثــــــــر الفتنــــــــة الــــــــيت         
، أدى إىل خلــــق حالــــةٍ مــــن الركــــود العلمــــي بعــــده، ألنّ الــــشيخ    )٢(وقعــــت فيهــــا 

الطوسي رغم فـراغ البـال وارتيـاح اخلـاطر الـذي أحـس بـه بعـد هجرتـه إىل             
 ،)ع( يف علـوم أهـل البيــت   يـق النجـف، ليكـون أقـدر هنـاك علــى التـدريس والتحق     

إال أنّ ذلـــــك كـــــان ســـــبباً يف انفـــــصاله عـــــن احلـــــوزة يف بغـــــداد، تلـــــك احلـــــوزة         
اليت بلغت مرحلة النضج وجتـاوزت مراحلـها األوىل مبـرور الـزمن الطويـل         
عليها، ومن هنا أسـس الطوسـي حـوزة النجـف اجلديـدة الفتيـة، وكـان مـن          

 طــالب حـديثو عهــد بالــدرس  الطبيعـي أن يتواجــد يف هـذه احلــوزة اليافعـة   
                                                            

: اجــعطّـالع علــى تفاصـيل هــذه الرؤيـا، مــع عـشرة وجــوه معارضـة هلــا ومنكـرة، ير      ملزيـد مــن اال ) ١(
 .٢٩٧ – ٢٩٠، ص٣حسن الصدر، نكاهي به آثار فقهي شيخ طوسي، يادنامة شيخ طوسي، ج

هـــ، ويف حملّــة الكــرخ ببغــداد، أحرقــت مكتبــة الــشيخ الطوســي إثــر نــزاع ضــارٍ وقــع بــني  ٤٣٨عـام  ) ٢(
 .الشيعة والسنة، األمر الذي أجربه على مغادرة بغداد واهلجرة إىل النجف



 ١٤٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

والتحــــــصيل العلمــــــيني، األمــــــر الــــــذي جعــــــل جمــــــال اإلبــــــداع واخلالقيــــــة أقــــــلّ،     
ممــا أدى يف ايـــة املطــاف، إىل حرمـــان الفقــه الـــشيعي املــستوى املطلـــوب     

  .)١(من الرشد والنمو والنضوج
إالّ أنّ بعــــــــض البــــــــاحثني نــــــــاقش يف هــــــــذا العامــــــــل، واســــــــتدلّ بــــــــأنّ الــــــــشيخ   

 أال وهــــــــو كتــــــــاب   –تــــــــب مؤلَّفــــــــه الكــــــــبري واهلــــــــام فقهيــــــــاً      الطوســــــــي كــــــــان قــــــــد ك   
 عنــــــدما كــــــان يف النجــــــف األشــــــرف، وإذا كــــــان املنــــــاخ العلمــــــي   – )املبــــــسوط(

وأرضــــــية النــــــضوج الفكــــــري مــــــا تــــــزال غــــــري مهيئــــــة يف النجــــــف، فــــــإن تــــــدوين     
  .)٢(هذا الكتاب يف ذلك املناخ كان يفترض أن يبدو أمراً عجيباً

 يف – إىل وفاتـــــــــه – مل تـــــــــدم إقامتــــــــه  والــــــــذي يبــــــــدو، أنّ الـــــــــشيخ الطوســــــــي   
، كمـــا أنّ كتـــاب   )هــــ ٤٦٠ – ٤٤٨(مدينـــة النجـــف أكثـــر مـــن اثـــين عـــشر عامـــاً       

 كــــان آخــــر مــــصنفاته الفقهيــــة، واملفتــــرض أن يكــــون قــــد كتبــــه       )املبــــسوط(
بعــــد مــــروره مبراحــــل النــــضج واالختمــــار العلمــــيني، وبعــــد ســــنني مديــــدة يف     

 ذلــــــــــك كّلــــــــــه بعــــــــــني االعتبــــــــــار  وإذا أخــــــــــذنا... التــــــــــدريس والبحــــــــــث والتحقيــــــــــق
 جـــــــاء حـــــــصيلة ســـــــنني مـــــــن التجـــــــارب    )املبـــــــسوط(أمكننـــــــا القـــــــول بـــــــأن كتـــــــاب   

العلميـــة والتـــأمالت الفكريـــة الـــيت كانـــت قـــد حـــصلت قبـــل هجـــرة الطوســـي        
مــن بغــداد إىل النجــف، وهــذا يعــين أن احملــيط العلمــي يف النجــف مل يكــن        

 كتــــــــــــــــاب   وال ذا دور رئــــــــــــــــيس بالنــــــــــــــــسبة للطوســــــــــــــــي يف تــــــــــــــــدوين    ،مهمــــــــــــــــاً جــــــــــــــــداً 
  .)املبسوط(

ميكــــن اعتبــــاره   ) قــــدس ســــره  (وبنــــاًء عليــــه، فمــــا طرحــــه الــــشهيد الــــصدر       
عــــــــــــامالً مــــــــــــن عوامــــــــــــل الركــــــــــــود الــــــــــــذي حــــــــــــصل يف الفتــــــــــــرة الــــــــــــيت تلــــــــــــت وفــــــــــــاة    

  .الطوسي
                                                            

 .٦٦ – ٦٣صدر، املعامل اجلديدة لألصول، صحممد باقر ال: راجع) ١(
  .٣٠١جعفر السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٥ 

  : الركود العلمي يف الوسط السني-٣ -٣
إىل أن الفقـــــــــه الــــــــــشيعي وعلــــــــــم  ) قــــــــــدس ســــــــــره(يـــــــــذهب الــــــــــشهيد الـــــــــصدر   

لني عــن العوامــل اخلارجيــة املتــصلة مــا    األصــول الــشيعي مل يكونــا منفــص   
والــيت مــن مجلتــها الفكــر الــسني، ذلــك أنّ البحــث األصــويل والفقهــي عنــد   
أهـــــــــل الـــــــــسنة كـــــــــان بنـــــــــاًء أقـــــــــيم علـــــــــى أصـــــــــوهلم املذهبيـــــــــة الـــــــــيت ال يـــــــــؤمن ـــــــــا   

 وال يعتقــــــدون ــــــا، وهــــــذا مــــــا أدى بالفقهــــــاء الــــــشيعة للعمــــــل علــــــى     ،الــــــشيعة
رحونــــــه يف احملافــــــل العلميــــــة وامليــــــدان تأســــــيس أصــــــول فقــــــهٍ خــــــاص ــــــم يط

املعــريف، ليمنحـــوا املعرفـــة الـــشيعية تكاملــها ونـــضجها، وحيـــث أدت حركـــة    
حـــصر املــــذاهب الفقهيــــة عنــــد أهــــل الــــسنة إىل مــــذاهب أربعــــة يف القــــرنني   
اخلــــــامس والــــــسادس اهلجــــــريني إىل ظهــــــور حالــــــةٍ مــــــن الركــــــود والتوقــــــف يف    

كـــــــــة أحـــــــــد العوامـــــــــل النـــــــــسبية احملر  ختفـــــــــاء أوســـــــــاطهم، أدى ذلـــــــــك تبعـــــــــاً إىل ا  
للعلــوم الــشيعية، األمــر الــذي أفــضى بــدوره إىل تعزيــز ظهــور حالــة الركــود       

  .)١(يف الوسط الشيعي أيضاً
 رغـــم عـــدم إمكانيـــة اعتبـــاره عنـــصراً فعـــاالً ورئيـــسياً يف    –وهـــذا العامـــل 

 إال أنّ مالحظـــة ظـــاهرة  –ركـــود علـــم الفقـــه الـــشيعي بعـــد الـــشيخ الطوســـي      
 وشــيوع ، وإدراك أنــه حقيقــة تارخييــة  ،عــريف يف الوســط الــسني  الــسبات امل

روح التقليـــد واالتبـــاع يف تلـــك املرحلـــة، كمـــا أنّ مالحظـــة التنـــافس الـــسليم    
الـــــــــذي كـــــــــان قائمـــــــــاً بـــــــــني احليـــــــــاة العلميـــــــــة الـــــــــشيعية وأهـــــــــل الـــــــــسنة مـــــــــن جهـــــــــةٍ     

كــــــــلّ ذلــــــــك ميكنــــــــه بتراكمــــــــه أن يكــــــــون عــــــــامالً مــــــــن عوامــــــــل هــــــــذه    ... أخــــــــرى
  . املناخ العلمي الشيعيالظاهرة يف

  : ضغوط احلكّام وتشددهم يف أمر الشيعة-٤ -٣
يــــــــــــــــذهب بعــــــــــــــــض البــــــــــــــــاحثني إىل أنّ الــــــــــــــــسلطات احلاكمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الــــــــــــــــبالد  

 الـــــــــسالجقة يف العـــــــــراق، واأليـــــــــوبيني يف الـــــــــشام    : مثـــــــــل،اإلســـــــــالمية آنـــــــــذاك 
                                                            

 .٦٩ – ٦٧حممد باقر الصدر، املصدر نفسه، ص: راجع) ١(



 ١٤٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

          ني يف الـشرق، كانـت تـستخدم سياسـة ظاملـةً حاقـدة ضـدومـصر، والغزنـوي
انــت ــدف بــذلك إىل إبــادة هــذا املــذهب والقــضاء عليــه كليــاً،        الــشيعة، وك

وتـــــــــــــــرويج املـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــسني يف املقابـــــــــــــــل، وقـــــــــــــــد تركّـــــــــــــــزت هـــــــــــــــذه الــــــــــــــــضغوط        
والتــــــــشديدات املهولــــــــة املتبعــــــــة علــــــــى علمـــــــــاء املــــــــذهب الــــــــشيعي وأبنــــــــاء هـــــــــذه        

 تبعــــــاً إىل خنــــــق الظــــــروف املناســــــبة واألجــــــواء    –الطائفــــــة أيــــــضاً، وأدى ذلــــــك  
 الفكـــر الـــشيعي ومنـــوه، األمـــر الـــذي أفـــضى يف ايـــة       املـــساعدة علـــى رشـــد  

  .)١(املطاف إىل سيطرة حالة الركود العلمي والفقهي على هذا املذهب
وهــــــــــذا العامــــــــــل ميكــــــــــن تأييــــــــــده واالنتــــــــــصار لــــــــــه، انطالقــــــــــاً مــــــــــن مالحظــــــــــة          
الظـــــــــــــــروف الــــــــــــــــيت كانـــــــــــــــت حتكــــــــــــــــم عمومــــــــــــــــاً القـــــــــــــــرنيني اخلــــــــــــــــامس والــــــــــــــــسادس    

  . حقيقيةاهلجريني، وما هناك من وقائع تارخيية
  : الرتعة احلديثية لدى بعض أعالم مدرسة الطوسي-٥ -٣

يعتقـــد بعـــض البـــاحثني املعاصـــرين بـــأن بعـــض تالمـــذة الـــشيخ الطوســـي         
البارزين كـان يرتعـون مرتعـاً حـديثياً، أي كـانوا فقهـاء حمـدثني، وقـد لعـب             
ظهــــــــــور هــــــــــذا التيــــــــــار يف أوســــــــــاط مدرســــــــــة الطوســــــــــي دوراً يف ظهــــــــــور حالــــــــــة        

 الفقهــيني عنــد الــشيعة، وقــد ذكــر مــن أمثلــة هــذا الفريــق  الركـود والتوقّــف 
، والـــــذي كـــــان )حـــــسكا( الـــــشيخ حـــــسن بـــــن حـــــسني بابويـــــه القمـــــي املعـــــروف بــــــ   

نزيــــــل بــــــالد الــــــري، ومــــــن املعلــــــوم أنّ احلركــــــة العلميــــــة يف مدينــــــة قــــــم وبــــــالد  
  .)٢(الري كانت متيل إىل اجتاه فقهاء أهل احلديث

تالمـــــــذة الـــــــشيخ الطوســـــــي ناحيـــــــة أهـــــــل  والـــــــذي يبـــــــدو لنـــــــا أن اجتـــــــاه تلميـــــــذٍ مـــــــن  
احلــديث، مـــع كونــه يعـــيش يف منطقـــةٍ خاصــة مـــن العـــامل الــشيعي، متثّـــل مركـــزاً      

 كــــــــلّ ذلــــــــك ال ميكــــــــن عــــــــده ذا دور رئـــــــــيس يف     ،مهمــــــــاً مــــــــن مراكــــــــز العلــــــــم الــــــــشيعية     
  .تكون مرحلة كاملة من مراحل الفقه الشيعي، حبيث يصح نسبتها إىل ذلك

                                                            
 .٣٠٠ - ٢٩٨جعفر السبحاين، املصدر نفسه، ص: راجع) ١(
  .٣٤٢عبد اهلادي الفضلي، تاريخ التشريع اإلسالمي، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٧ 

  :النتيجة
 يــــــــشكّل كــــــــل واحــــــــد منــــــــها دوراً   – كمــــــــا بينــــــــا  –ر إليهــــــــا إن العوامــــــــل املــــــــشا 

حمــــــــــدوداً يف نــــــــــشوء ظــــــــــاهرة الركــــــــــود، إال أن بعــــــــــض هــــــــــذه العوامــــــــــل كانــــــــــت       
تأثرياتـــــــــه أبلـــــــــغ مـــــــــن الـــــــــبعض اآلخـــــــــر، فلـــــــــم يكـــــــــن مجيعهـــــــــا مـــــــــؤثراً علـــــــــى وزان  
واحـــد، بـــل إن تـــأثري شخـــصية الطوســـي مـــن بـــني هـــذه العوامـــل يعـــد أساســـياً     

ة العوامــــل غــــري قابلــــة للمقارنــــة والقيــــاس مــــع  وهامــــاً جــــداً، حبيــــث تبــــدو بقيــــ 
هـــــــــــذا العامـــــــــــل، ألن بعـــــــــــض العوامـــــــــــل األخـــــــــــرى لـــــــــــيس منحـــــــــــصراً يف اـــــــــــال        
الفقهــي، فيمــا نلحــظ أن دور كاريزمــا الطوســي كــان علــى متــاس أكــرب مــع         

 وعلـــــى عالقـــــة خاصـــــة أيـــــضاً، ومـــــن هنـــــا الحظنـــــا أن    ،تطـــــور الفقـــــه الـــــشيعي 
رة الركــود والوقــوف يف وجههــا  احلركــات الــيت كانــت تــسعى ملواجهــة ظــاه   

كانـــــــــت تركّـــــــــز جهودهـــــــــا علـــــــــى تفتيـــــــــت هـــــــــذا العامـــــــــل، وتركّـــــــــز نقـــــــــدها علـــــــــى      
  .شخصية الطوسي أكثر من أي شيء آخر

  : ابن إدريس ودوره يف كسر طوق الركود والسكونية-٤
أشـــــــرنا قبـــــــل قليـــــــل إىل أن العامـــــــل الـــــــرئيس يف ظـــــــاهرة الركـــــــود العلمـــــــي   

الطوســـي علـــى املنـــاخ الفقهـــي الـــشيعي،     كانـــت ســـيطرة أفكـــار وآراء الـــشيخ    
إىل حــــد مــــضي قــــرنٍ كامــــلٍ مــــن الزمــــان مل يفلــــت فيــــه الفقــــه والفقهــــاء مــــن   
تـــأثري إبـــداعات الطوســــي، األمـــر الـــذي أفقــــدهم خـــصلة اإلبـــداع والتجديــــد،       
وأعجـــــزهم عــــــن النجــــــاح يف حتريــــــر الفقــــــه مـــــن حالــــــة الركــــــود النــــــسيب الــــــيت    

  :سيطرت عليه، ذلك أنهم
عنـــــــدهم أفكـــــــار جديـــــــدة وأراء غـــــــضة طريـــــــة تتجـــــــاوز مـــــــا       إمـــــــا مل تكـــــــن  -أ

  .طرحه الطوسي يف البحث العلمي
 أو كانــت عنــدهم مثــل هــذه األفكــار واآلراء إال أنهــم كــانوا خيــشون     -ب

العواقــــــــب الــــــــيت قــــــــد تــــــــنجم عــــــــن خمالفتــــــــهم آلراء الطوســــــــي، نظــــــــراً للمكانــــــــة   
  .املرموقة اليت كان يتمتع ا بشكل استثنائي حتى بعد وفاته



 ١٤٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 ، أو أنهـــــــــــم كانـــــــــــت حتكمهـــــــــــم حالـــــــــــة حـــــــــــسن الظـــــــــــن بالـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي       -ج
ومبقــــام رئاســــته وزعامتــــه، األمــــر الــــذي جعــــل خمالفتــــه يف رأي علمــــي مــــن    

  .وجهة نظرهم إهانةً له أو هتكاً حلرمته
ومهمــــا كــــان الــــسبب والــــدافع، فقــــد ســــيطرت ظــــاهرة الركــــود املــــشوؤمة     

 مـن الزمـان، حـىت جـاء     على الفقه الشيعي وتوقّف منـوه قرابـة قـرنٍ كامـلٍ      
  .دور الفقيه ادد احلر ابن إدريس احللّي

كــــــان ابــــــن إدريــــــس أول مــــــن ســــــلّط معــــــاول النقــــــد الــــــشامل واملوســــــع علــــــى      
، والشــــــــك أنــــــــه مــــــــن أعمــــــــدة السلــــــــسلة   )١(نظريــــــــات الطوســــــــي وأفكــــــــاره وآرائــــــــه 

 والقفـــــــــــــز بـــــــــــــه  ، ويف تطـــــــــــــور الفقـــــــــــــه الـــــــــــــشيعي  ،الفقهيـــــــــــــة يف مرحلـــــــــــــة النقـــــــــــــد  
لــــة الركــــود النــــسيب، مــــن هنــــا يالحــــظ أن العلمــــاء الــــذين        خطــــوات بعــــد مرح 

كتبـــــــــــوا يف تـــــــــــاريخ الفقـــــــــــه والفقهـــــــــــاء اعترفـــــــــــوا ـــــــــــذه احلقيقـــــــــــة التارخييـــــــــــة،  
  :ونذكر هنا كلمات ثالثة من أبرزهم ليكون جمالةً للصورة أكثر

أول مـــن فـــتح بـــاب الطعـــن   ] ابـــن إدريـــس [وهـــو >:  احملـــدث البحـــراين -١
 يف عـــــصر الـــــشيخ أو مـــــن بعـــــده إنمـــــا كـــــان   علـــــى الـــــشيخ، وإال فكـــــلّ مـــــن كـــــان  

  .)٢(<حيذو حذوه غالباً، إىل أن انتهت النوبة إليه
مـضت علـى علمـاء الـشيعة سـنون متطاولـة            >:  آغا بـزرك الطهـراين     -٢

وأجيــــال متعاقبــــة، ومل يكــــن مــــن اهلــــين علــــى أحــــد منــــهم أن يعــــدو نظريــــات          
                                                            

)١( ــا اقتـــصرت جهـــود         ابـــن إدريـــس أو ــار الطوســـي، فيمـ ل مـــن أقـــدم علـــى ممارســـة نقـــد شـــامل وموســـع ألفكـ
ــا أو            ــة هنـ ــة الطوســـي علـــى تـــسجيلهم مالحظـــات جزئيـ ــه يف جمـــال نقـــد مدرسـ الفقهـــاء الـــسابقني عليـ
هناك، من أمثال ابن الرباج، وابن زهرة، وابن محزة، والقطب الراوندي، من هنـا يعـد ابـن إدريـس أول        

 فمـــا قالـــه اًء عليـــهراء الطوســـي، ال أنـــه أول ناقـــد آلراء الطوســـي علـــى اإلطـــالق، وبنـــ  ناقـــد مـــستوعب آل
بعـــض البـــاحثني مـــن أنّ ابـــن إدريـــس كـــان أول ناقـــد للطوســـي لـــيس صـــحيحاً، إال إذا فـــسرناه مبـــا قلنـــاه     

دٍ بأنه الناقد األول الذي استوعب يف نقده جممل مدرسة الطوسي، وإال فاعتبـار ابـن إدريـس أول ناقـ      
 .على اإلطالق فيه شيء من املبالغة، أو أنه ناشئ عن عدم القيام بتحقيق دقيق يف تاريخ الفقه

 .٢٧٦يوسف البحراين، لؤلؤة البحرين، ص) ٢(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٤٩ 

ه أصــــــــــالً يف الفتــــــــــاوى، وكــــــــــانوا يعــــــــــدون أحاديثــــــــــ  ] الطوســــــــــي[شــــــــــيخ الطائفــــــــــة  
مــــــسلّماً ويكتفــــــون ــــــا، ويعــــــدون التــــــأليف يف قباهلــــــا، وإصــــــدار الفتــــــوى مــــــع       
وجودها جتاسراً على الشيخ وإهانـةً لـه، واسـتمرت احلـال علـى ذلـك حتـى               

 يــــسميهم املقلّــــدة، – أعلــــى اهللا مقامــــه –عــــصر الــــشيخ ابــــن إدريــــس، فكــــان  
     ل مــــــــن خــــــــالف بعــــــــض آراء الــــــــشيخ وفتــــــــاواه، وفــــــــتح بــــــــاب الــــــــردعلــــــــى وهــــــــو أو 

نظرياتــــه، ومــــع ذلــــك، فقــــد بقــــوا علــــى تلــــك احلــــال، حتــــى أنّ احملقّــــق وابــــن          
أختــــــــــــــــــه العالمــــــــــــــــــة احللّــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــن عاصــــــــــــــــــرمها بقــــــــــــــــــوا ال يعــــــــــــــــــدون رأي شــــــــــــــــــيخ   

  .)١(<الطائفة
وكانــت بدايــة خــروج   >):قــدس ســره( الــشهيد حممــد بــاقر الــصدر  -٣

ن الفكـــر العلمـــي عـــن دور التوقّـــف النـــسيب علـــى يـــد الفقيـــه املبـــدع حممـــد بـــ  
هـــــــ، إذ بــــــثّ يف الفكــــــر العلمــــــي روحــــــاً   ٥٩٨أمحــــــد بــــــن إدريــــــس املتــــــوفّى ســــــنة   

 إيــــــذاناً ببلــــــوغ الفكــــــر العلمــــــي يف  )الــــــسرائر(جديــــــدة، وكــــــان كتابــــــه الفقهــــــي  
مدرســـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــشيخ إىل مـــــــــــــــــــستوى التفاعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع أفكـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــشيخ ونقـــــــــــــــــــدها    

  .)٢(<ومتحيصها
   منهج ابن إدريس وآلياته يف حتطيم ظاهرة الركود-٥

 ويقـــع ، الـــذي يفـــرض نفـــسه هنـــا، ويـــستدعي جوابـــاً عليـــه     الـــسؤال اهلـــام 
 كـان الفقـه الـشيعي يف تلـك املرحلـة علـى          ذاملا: جوابه مفيداً وأساسياً هو   

ما هـي املنـاهج واألسـاليب والطـرق واإلجـراءات الـيت اتبعهـا          و ؟هذه احلال 
                                                            

  .٧، ص١الشيخ الطوسي، املبسوط، ج) ١(
واعـظ زادة  : طالع يراجـع ، وملزيد من اال٧٢ديدة لألصول، ص  حممد باقر الصدر، املعامل اجل    ) ٢(

، ٢ ويوســف كركـوش احللّـي، تـاريخ احللّــة، ج   .٤٨٤، ص٣سـاين، يادنامـه شـيخ طوسـي، ج    اخلرا
ين،  وجعفـــــــر الـــــــسبحاين، موســـــــوعة طبقـــــــات الفقهـــــــاء، املقدمـــــــة، القـــــــسم الثـــــــا      .٥٤ و ٥٢ص
ــاء، ص   والكرجـــــي.٣٠٤ص ــاريخ فقـــــه وفقهـــ ــائيين، علـــــم األصـــــول     .١٧٩، تـــ  وعلـــــي فاضـــــل القـــ

 وحممد .٣٤٤، تاريخ التشريع اإلسالمي، ص وعبد اهلادي الفضلي.١٣٧تارخياً وتطوراً، ص
 .١٠٥براهيم جنايت، أدوار فقه، صإ



 ١٥٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  ابن إدريس، واستطاع من خالهلا التغلّب على واقعه الفاسد؟
دريـــس اســـتخدم املنـــهج املنطقـــي يف نقـــد األفكـــار  والـــذي يبـــدو أنّ ابـــن إ

 ،باألفكــــــــار نفــــــــسها، انطالقــــــــاً مــــــــن درايتــــــــه ووعيــــــــه، أي نقــــــــد الفكــــــــر بــــــــالفكر  
، مـــستخدماً )الـــسرائر(والكلمـــة بالكلمـــة، هلـــذا انـــشغل بتـــأليف كتابـــه القـــيم    

فيـــــه منـــــهج نقـــــد أفكـــــار الـــــشيخ الطوســـــي وآرائـــــه، وللمـــــرة األوىل يقـــــدم ابـــــن         
 ألفكـــــــار الطوســـــــي ومقوالتـــــــه،  – وبأســـــــلوب جـــــــذّاب  – إدريـــــــس نقـــــــداً موســـــــعاً 

األمــــر الــــذي أقــــدره يف ايــــة املطــــاف علــــى اإلطاحــــة إمجــــاالً مبنــــاخ الركــــود    
الــــذي كــــان خــــيم علــــى الفقــــه الــــشيعي يف عــــصره، لتبــــدأ بعــــد ذلــــك مرحلــــة     

  .جديدة من مراحل تطور الفقه الشيعي
  :ع رمز جناح ابن إدريس يف إحلاق اهلزمية برتعة االتبا-٦

ملــاذا كــان هــذا االنتــصار    : ويف ايــة هــذه النقطــة ثّمــة ســؤال آخــر وهــو     
 مــــن علــــى فقــــه الركــــود واالتبــــاع مــــن نــــصيب ابــــن إدريــــس احللّــــي دون غــــريه     

 مـــا هـــي امليـــزات واخلـــصائص البـــارزة الـــيت     فقهـــاء الـــشيعة؟ وبعبـــارةٍ أخـــرى  
 أو مــــــا هــــــي اخلطــــــوات الــــــيت قــــــام ــــــا      ؟كانــــــت عنــــــد ابــــــن إدريــــــس دون غــــــريه    

  ي لتحقيق هدفه والنجاح فيه؟احللّ
الظــــــاهر أن أهـــــــم ميـــــــزة وأبـــــــرز خصيـــــــصة امتــــــاز ـــــــا ابـــــــن إدريـــــــس كانـــــــت    
اجلــــــرأة العلميــــــة، واحلريــــــة الفكريــــــة، وقــــــدرة اإلبــــــداع، كانــــــت هــــــذه ميــــــزات       

كــــــــــــل ذلــــــــــــك شــــــــــــروط الزمــــــــــــة    ... كــــــــــــبرية إىل جانــــــــــــب اســــــــــــتقامته، وتــــــــــــضحيته  
شري بـــــأي للخـــــوض يف ميـــــادين العلـــــم الكـــــربى، وبـــــدوا لـــــن يـــــنعم العلـــــم البـــــ   

  .تقدم أو تطوير
فمـــا أكثـــر أولئـــك الـــذين ميلكـــون فكـــراً جديـــداً ورؤى حديثـــة إال أنهـــم ال   
ميلكــــــون جــــــرأة إظهــــــار أفكــــــارهم وإبــــــداء آرائهــــــم، فهــــــم مقيــــــدون يف أعمــــــاق  

 ومأسورون من داخلهم، حمكومون واجس اخلـوف، ولألسـف      ،نفوسهم



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥١ 

 الفقهيـــة اليـــوم تـــويل   فـــإن الـــنظم التربويـــة والتعليميـــة الـــسائدة يف مراكزنـــا    
أمهيــــــــة ثانويــــــــة لتربيــــــــة روح التجديــــــــد واإلبــــــــداع، وثقافــــــــة احلريــــــــة الفكريــــــــة        

  .واجلرأة العلمية
إن منـــــاهج التــــــدريس واالجتـــــهاد اليــــــوم ال تتناســـــب مــــــع حاجـــــات العــــــصر     

ت اإلســـــــالمية ومـــــــستدعياا، مـــــــن  ومتطلّباتـــــــه، وال مـــــــع ضـــــــرورات اتمعـــــــا  
 وال ترقّـب لتطـور فقهـي، واألسـف     ، ال رجاء يف حصول حتـولٍ جـذري      هنا

كل األسف أننا نفتقد اليـوم أمثـال الـشيخ الطوسـي، وابـن إدريـس احللّـي،          
  ...!! احللّي، والشيخ مرتضى األنصاريواحملقق احللّي، والعالمة

  :إبداعات ابن إدريس وجتديداته
 إذا مـــــــا انفـــــــصلت عـــــــن اإلبـــــــداعات  –ال يكـــــــون نـــــــصيب املعرفـــــــة البـــــــشرية  

 إال الركــــود واخلمــــود، بــــل لــــيس    –يت يقــــدمها أبــــرز رجاهلــــا   والتجديــــدات الــــ 
هلـــــــــــا يف النهايـــــــــــة إال الـــــــــــسقوط والتـــــــــــهاوي والعـــــــــــدم، فعلـــــــــــى امتـــــــــــداد التـــــــــــاريخ      
البـــــــــشري نالحـــــــــظ أنـــــــــه لـــــــــوال تلـــــــــك اإلبـــــــــداعات واآلراء اجلديـــــــــدة الـــــــــيت كـــــــــان       
يقــــــــدمها يف كـــــــــلّ فتـــــــــرة ومرحلــــــــة علمـــــــــاء ومفكّـــــــــرون بــــــــارزون لظلّـــــــــت قافلـــــــــة     

 يف بدايــــــــة طريقهــــــــا تــــــــراوح مكاــــــــا،   – حــــــــىت الــــــــساعة  –املعرفــــــــة اإلنــــــــسانية  
  . ومضمون نضجها وتكاملها،فتفقد إىل األبد معىن تطورها
 رهـــــــني بإبـــــــداعات  – ســـــــيما الفقـــــــه الـــــــشيعي  –إن نـــــــضج الفقـــــــه وارتقـــــــاءه  

الفقهــــــــــــــاء الالمعــــــــــــــني ونظريــــــــــــــام اجلديــــــــــــــدة الــــــــــــــيت يثــــــــــــــرون ــــــــــــــا الفقـــــــــــــــه يف        
 ، يكتفـون بكنـوز الـسلف   فـال ...  ويـسامهون يف منـوه وتقدمـه و        ،عصرهم

وال بـــــــالتراث نتاجـــــــاً وحيـــــــداً جيمـــــــدون عنـــــــده، بـــــــل إـــــــم يقـــــــدمون بأنفـــــــسهم      
 وإبــــداع النظريــــات الفقهيــــة الــــيت ال ســــابق هلــــا،  ،علــــى خلــــق اآلراء اجلديــــدة

مـــــع احتـــــرامهم وتقـــــديرهم لكــــــلّ مـــــا هـــــو إجيــــــايب يف التـــــراث الفقهـــــي الــــــذي        
ر هــــذا العلـــــم، وإىل  تركــــه القــــدماء، فيتحولّــــون بــــذلك إىل مفاصــــل مــــن عمــــ       

  .انعطافات أساسية من حياته وتارخيه



 ١٥٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 وارث عــــــصر الركــــــود النــــــسيب للفقــــــه    -بــــــن إدريــــــس احللّــــــي   لقــــــد ظهــــــر ا 
 وال يـــــــسمح بـــــــأي إبـــــــداع، يقتـــــــل ، يف عـــــــصرٍ ال يـــــــضخ بـــــــأي جديـــــــد- الـــــــشيعي

 احللّـــــي نفـــــسه  أ ويقـــــضي علـــــى روح التجديـــــد، مـــــن هنـــــا هيـــــ  ،الفكـــــرة احلـــــرة
 فاعتمــــــــــــد علــــــــــــى املــــــــــــوروث الفقهــــــــــــي   ،نظريللتــــــــــــضحية والفــــــــــــداء املنقطــــــــــــع الــــــــــــ  

 واســــتفاد مــــن عناصــــره اإلجيابيــــة، مث عكــــف علــــى إصــــالح نقــــاط      ،للقــــدماء
 إمــا مل يــسِبق هلــا مــن وجــودٍ قبــل ذلــك  ،ضــعفه، فأبــدى مــن نفــسه إبــداعات 

 وال أمهيـة هلـا، وقـد كانـت إبداعاتـه ممتـدة       ،أبداً، أو أنّ سـوابقها ال تـذكر      
  . إىل جمال اآلراء والفروع الفقهية كما،إىل دائرة األسس واملناهج

  : تقدمي فقه أديب لغوي عريف-١
ال جمــــال إلنكــــار حاجــــة الفقــــه واالجتــــهاد إىل اللغــــة واألدب، وتأثريمهــــا  

 فالفقيـــه الــذي ال يعـــرف اللغــة العربيـــة وأدــا باملـــستوى املطلـــوب ال    ،عليــه 
حــظ ميكنــه أن حيــصد جناحــات تامــة يف اســتنباطه واجتــهاده، مــن هنــا نال     

أنّ ابــن إدريـــس ولــد وعـــاش يف مدينــة احللّـــة مهــد األدب ومرعـــاه، فـــاغتنم     
  .ذلك ليكسب خربةً أدبيةً هامة

دبيـــــاً  فقهـــــاً أ)الـــــسرائر( باعثـــــاً علـــــى تقدميـــــه يف   وقـــــد كـــــان امتيـــــازه هـــــذا  
إنـه ال وجـود قبـل ابـن      : - وحبـق  – ميكن القـول   مليئاً ذه الروح، من هنا    
 )الـــسرائر(ه قـــدم لنـــا نتاجـــاً فقهيـــاً أدبيـــاً، كنتـــاج     إدريـــس وال بعـــده ألي فقيـــ  

الذي جاء به ابن إدريـس، فهـذا الكتـاب ملـيء باإلشـارات األدبيـة، ممـا كنـا           
، )الـــــــسرائر (قـــــــد حبثنـــــــا حولـــــــه يف قـــــــسم املباحـــــــث اللغويـــــــة واألدبيـــــــة لكتـــــــاب        

  .حيث استحضرنا مناذج على ذلك
  : هندسة اجتهاد كامل دون حاجة إىل أخبار اآلحاد-٢

يعـــــــد إنكـــــــار حجيـــــــة أخبـــــــار اآلحـــــــاد أحـــــــد املبـــــــاين الرئيـــــــسية يف املنظومـــــــة   
االجتهاديـــــــة البــــــــن إدريــــــــس، إن نظريـــــــة الــــــــرفض هــــــــذه ختلـــــــق أمــــــــام الباحــــــــث     

 وتـــضيق عليـــه اخلنـــاق يف حركتـــه االجتهاديـــة، نظـــراً للكـــم    ،الفقيـــه عوائـــق 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٣ 

يف املـــــصادر ) ع(وأهـــــل بيتـــــه  ) ص(اهلائـــــل مـــــن الروايـــــات الـــــواردة عـــــن الـــــنيب   
ديثيـــــــــة الـــــــــشيعية، وهنـــــــــا تكمـــــــــن معـــــــــامل القـــــــــوة عنـــــــــد ابـــــــــن إدريـــــــــس، فقـــــــــد   احل

 خــوض غمــار العمليــة االجتهاديــة مــع مــا هــي عليــه        – رغــم ذلــك  –اســتطاع 
عنـــده مـــن تعقيـــدات ومغـــالق، فقـــدم أمنوذجـــاً مـــن االجتـــهاد الفقهـــي ميكـــن   
نعتــــــــه باملتكامــــــــل التــــــــام، فهــــــــو نظــــــــام اجتــــــــهادي ال يقــــــــوم البتــــــــة علــــــــى أخبــــــــار        

  . ينجز مهمته ويتحمل مسؤوليته جبدارة دون حاجةٍ إليهااآلحاد، بل
 ثبتــــوا نظريــــة   فقهــــاء كبــــار – قبــــل ابــــن إدريــــس   –نعــــم، لقــــد كــــان هنــــاك   

الـــرفض هــــذه مــــن أمثــــال الــــسيد املرتــــضى والــــشيخ املفيــــد، إال أنّ الظــــروف   
  : وذلك،اليت كانوا عليها ختتلف عن ظروف ابن إدريس اختالفاً جذرياً

، )ع(انوا أقـــــــــــرب إىل عـــــــــــصر الـــــــــــنص وحـــــــــــضور املعـــــــــــصوم    إـــــــــــم كـــــــــــ :  أوالً
فكــانوا أقــدر علــى الوصــول إىل القــرائن والــشواهد الــيت ميكــن أن متــنحهم      

  .علماً ويقيناً زائداً عن ذاك املقدار املتوفّر عند احللي
مل يكــن االجتــهاد يف عــصرهم قــد بلــغ مرحلــة كمالــه واكتمالــه،      : ثانيــاً

يخ الفقــــــه، وأهــــــل الــــــرأي يف االجتــــــهاد    إذ يقــــــر املؤرخــــــون البــــــاحثون يف تــــــار   
الــــشيعي بــــأن هــــذا االجتــــهاد قــــد بلــــغ كمالــــه وانطلــــق يف أقاصــــي رحلتــــه مــــع         
الــــــــــــــشيخ أيب جعفــــــــــــــر الطوســــــــــــــي، فقــــــــــــــد دخــــــــــــــل الفقــــــــــــــه الــــــــــــــشيعي مــــــــــــــع كتــــــــــــــاب  

 مرحلــةً جديــدة، وقــد ورث ابــن إدريــس هــذه املرحلــة، ووصــلت        )املبــسوط(
  .شيعيإليه هذه املرتبة من االجتهاد اليت بلغها الفقه ال

 رغــــم اختيـــــاره نظريــــة إنكــــار أخبـــــار    – أنّ ابـــــن إدريــــس  واألمــــر اهلــــام هنــــا   
 مل ميــــــــــارس الفعـــــــــــل االجتــــــــــهادي فحــــــــــسب، بـــــــــــل أعمــــــــــل فيــــــــــه كـــــــــــل      –اآلحــــــــــاد  

مظــاهر املــد والتطــوير والتكامــل، فغــدا اجتــهاده أكثــر نــضجاً وتكــامالً عمــا     
كـــــــان عنـــــــد الطوســـــــي يف املبـــــــسوط، فـــــــضالً عمـــــــن ســـــــبقه، وهـــــــذا االجتـــــــهاد         

  . بشكل جيدٍ جداً)السرائر(مل يوضحه لنا كتاب املتكا



 ١٥٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : بيان أسس الفروع الفقهية إىل جانبها-٣
اعتــــــاد الفقهــــــاء قبــــــل ابــــــن إدريــــــس علــــــى ذكــــــر مبــــــانيهم الفقهيــــــة بــــــشكل    
مــــــــــستقلّ يف مــــــــــدونات أصــــــــــولية ختــــــــــصص لــــــــــذلك، إضــــــــــافةً إىل مــــــــــصنفام    

م الفقهيــــــــــــــة الــــــــــــــيت تنــــــــــــــبين بــــــــــــــدورها علــــــــــــــى تلــــــــــــــك املبــــــــــــــاين، وقلّمــــــــــــــا وجــــــــــــــدناه         
يــــــستعرضون نظريــــــةً أصــــــوليةً هلــــــم إىل جانــــــب ذكــــــرهم لفتــــــاويهم، أي قلّمــــــا    

  .يذكرون دليل الفتوى إىل جانبها
أما ابن إدريس احللي فكان احلال خمتلفاً معـه، إذ مل يتـرك لنـا نتاجـاً          
مــــــستقالً يف علــــــم أصــــــول الفقــــــه، وهلــــــذا الحظنــــــاه يــــــدرج مبانيــــــه ونظرياتــــــه    

 الفقهيــــة وفروعهــــا، مــــن هنــــا قــــدم لنــــا     األصــــولية غالبــــاً إىل جانــــب األحكــــام  
منـــهجاً اجتـــهادياً مـــثرياً مل نلحـــظ مثلـــه يف الكتـــب الفقهيـــة للفقهـــاء الـــذين        

  .سبقوه من قبل، مبا فيها كتب الشيخ الطوسي
  : تقدمي استدالالت جامعة وشاملة-٤

ومـــــــن مجلــــــــة اإلبــــــــداعات الــــــــيت قــــــــدمها ابــــــــن إدريــــــــس، ذكــــــــره سلــــــــسلة مــــــــن   
بة إىل جانـــــب اآلراء الفقهيـــــة، فـــــرغم أنّ الكتـــــب   األدلّـــــة اجلامعـــــة واملـــــستوع 

الفقهيـــــــة الـــــــسابقة عليـــــــه كانـــــــت حتتـــــــوي اســـــــتدالالت وبـــــــراهني، إال أنهـــــــا مل    
تـــشتمل أصـــالً علـــى أدلّـــة ذات طـــابع تفـــصيلي وجـــامع، إنّ توظيـــف جممـــوع         
أدلـــــــة األحكـــــــام ومـــــــصادرها عنـــــــد احلاجـــــــة كانـــــــت ظـــــــاهرة عرفناهـــــــا مـــــــع ابـــــــن   

 مـــــــــــصنفات الـــــــــــسابقني مـــــــــــن أمثـــــــــــال الـــــــــــسيد   إدريـــــــــــس، ومل جنـــــــــــدها بـــــــــــارزةً يف 
املرتــــــضى والــــــشيخ الطوســــــي، فقــــــد يــــــأيت ابــــــن إدريــــــس علــــــى مــــــسألةٍ فقهيــــــة  
فرعيـــة وهـــو يبحـــث فيهـــا بعـــدد كـــبري مـــن األدلّـــة والـــشواهد، حبيـــث حيوهلـــا       
إىل رسالة فقهية كاملة بدل مسألة فرعية، حتى وجـدنا مـن مجلـة نتاجـه          

  .)مسائل ابن إدريس(:  حتت عنوانالفقهي جمموعةً تضم هذه املسائل
 أكثــــــــر الكتــــــــب الفقهيــــــــة )الــــــــسرائر( ميكــــــــن القــــــــول بــــــــأنّ  كتــــــــاب  مــــــــن هنــــــــا

  .الشيعية استدالليةً إىل زمنه



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٥ 

  : تكوين فقهٍ نقدي-٥
الفقــه النقــدي منــهج يف االجتــهاد يــستعرض فيــه الفقيــه وعلــى نطــاق        

قديـــة، هـــذه  واســـع آراء بقيـــة الفقهـــاء مث يعمـــد إىل نقـــدها وحتليلـــها بعـــني ن    
املنهجية يف البحـث الفقهـي جنـد ألواـا الباهتـة ومظاهرهـا اخلفيفـة يف             
نتـــــــاج بعـــــــض الفقهـــــــاء الـــــــسابقني علـــــــى ابـــــــن إدريـــــــس، إال أنـــــــه ال ميكـــــــن أبـــــــداً        
إطـــــالق عنــــــوان الفقــــــه النقـــــدي علــــــى تلــــــك التجـــــارب انطالقــــــاً مــــــن التطبيــــــق     

فـــاألمر النقـــدي احملـــدود الـــذي مـــورس عنـــدهم فيهـــا، أمـــا عنـــد ابـــن إدريـــس    
خيتلـــــــف متامـــــــاً، فـــــــابن إدريـــــــس نفـــــــسه رجـــــــل ذو شخـــــــصيةٍ نقّـــــــادة حـــــــرةٍ مـــــــن          
جهــــة، وهــــو وريــــث مرحلــــة الركــــود الفقهــــي الــــشيعي مــــن جهــــةٍ أخــــرى، مــــن      
هنـــــــــــا كـــــــــــان نقـــــــــــده آلراء مـــــــــــن ســـــــــــبقه اخلطـــــــــــوة األوىل يف احلركـــــــــــة النقديـــــــــــة        

  .الثورية يف الفقه الشيعي
م أرضـية اإلبـداع   لقد كانت ظروف احللّي وأحواله يء لـه علـى الـدوا       

وتــــــؤمن لــــــه الفــــــرص لكــــــي يقــــــوم خبلــــــق ثــــــورة فقهيــــــة نقديــــــة، مــــــن هنــــــا كــــــان       
 مليئــــــاً – ذلــــــك النتــــــاج الفقهــــــي اهلــــــام لــــــدى ابــــــن إدريــــــس    - )الــــــسرائر(كتــــــاب 

بــــــالقراءة النقديــــــة آلراء الفقهــــــاء ومقــــــوالم، ســــــيما منــــــها نظريــــــات الــــــشيخ   
 ال نكـــــــــون فيـــــــــه جمـــــــــازفني إذا اد عينـــــــــا أن هـــــــــذا الطوســــــــي وأفكـــــــــاره، إىل حـــــــــد

الكتـــــاب ميكـــــن اعتبـــــاره تعليقـــــةً نقديـــــةً مفـــــصلة ألراء الطوســـــي وكتبـــــه، بـــــل    
  .وتسميته كذلك

  : بلورة منهج يف النقد العلمي-٦
كمـــــا تقـــــدم، كـــــون ابـــــن إدريـــــس منهجـــــه النقـــــدي يف الفقـــــه عـــــرب تدوينـــــه      

 مبــا حيويــه مــن نقــدٍ شــامل آلراء مدرســة الطوســي، ولكـــي        )الــسرائر (كتــاب  
لّــــي هدفــــه الكــــبري هــــذا، أبــــدع منــــهجاً خاصــــاً ورائعــــاً ســــوف نــــشري       حيقّــــق احل

موقــــــف ابــــــن  ( يف املقالــــــة الثانيــــــة حتــــــت عنــــــوان  – إن شــــــاء اهللا تعــــــاىل –إليــــــه 
  .)إدريس من الشيخ الطوسي وآرائه



 ١٥٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : اإلبداع يف تكوين األصول الفقهية-٧
الحظنــــا يف الفــــصل الــــذي حتــــدثنا فيــــه عــــن املبــــاين الفقهيــــة واألصـــــول         

اديـــــة البـــــن إدريـــــس، أنـــــه ســـــاهم يف تعميـــــق أو تـــــشييد بعـــــض املبـــــاين        االجته
واألصــول الفقهيــة، وأنــه كانــت لــه إبــداعات والتماعــات علــى هــذا الـــصعيد          

  . أيضاً، كان من مجلتها دليل العقل، ومقتضيات أصول املذهب
  : اإلبداع يف منهج الكتابة وعرض املوضوعات واألحباث-٨

 ،جيــة التــأليف تــه اخلاصــة يف جمــال منه يــس إبداعالقــد كانــت البــن إدر 
  :وأسلوب طرح األحباث يف الكتب الفقهية، نشري هنا إىل بعضها

ــار   -أ تقـــــــدم أنّ ابـــــــن إدريـــــــس مل   :  جتميـــــــع املطالـــــــب وتلخـــــــيص األفكـــــ
يكتـــــــف بـــــــذكر عنـــــــاوين املوضـــــــوعات ورؤوس املـــــــسائل يف بدايـــــــة كـــــــلّ كتـــــــاب    

 )مجلــــــة األمــــــر  (: ، بــــــل قــــــام أيــــــضاً حتــــــت عنــــــاوين مثــــــل      )الــــــسرائر (فقهــــــي يف 
 جبمـــــع عـــــصارة البحـــــث يف ايتـــــه، األمـــــر البـــــالغ اإلفـــــادة يف  )عقـــــد البـــــاب(و

  .جمال التعلّم ووعي املطالب واألفكار
رغــم :  عنــصر االســتيعاب يف األبــواب وعنــاوين الكتــب الفقهيــة -ب

 وترتيبــــه لفــــصوله  ،أنّ ابــــن إدريــــس كــــان متــــأثّراً يف تنظيمــــه ألبــــواب الفقــــه    
 للــــشيخ أيب جعفــــر الطوســــي، إال )املبــــسوط( و)نهايــــةال(وعناوينــــه بكتــــايب 

أنّ إبداعــــــه هنــــــا كـــــــان يتركّــــــز يف مجعــــــه وتنظيمـــــــه يف كتــــــاب فقهــــــي واحـــــــد       
 حتــــــى زمـــــــن ابـــــــن  –مجيــــــع األبـــــــواب والعنــــــاوين الفقهيـــــــة، حبيـــــــث مل يبــــــد لنـــــــا    

  . كتاب فقهي حيتوي خصوصية االستيعاب هذه أبداً–إدريس 
أثّر ابـــــــن إدريـــــــس يف ورغـــــــم تـــــــ:  عـــــــرض البحـــــــوث بأســـــــلوب جديـــــــد-ج

تنظــــــــــيم أبــــــــــواب الفقــــــــــه بالــــــــــشيخ الطوســــــــــي كمــــــــــا أشــــــــــرنا، إال أنــــــــــه يف بعــــــــــض         
املواضـــــع مل يوافـــــق علـــــى آليـــــة البحـــــث والتنظـــــيم الـــــيت اعتمـــــدها الطوســـــي،         

  .فقام بنفسه بعرضها ضمن أسلوبٍ جديد



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٧ 

 مـــــــــــا جـــــــــــاء يف مبحـــــــــــث تطهـــــــــــري البـــــــــــدن واللبـــــــــــاس مـــــــــــن   ومـــــــــــن منـــــــــــاذج ذلـــــــــــك 
طريقـــــــة الـــــــشيخ يف اســـــــتعراض هـــــــذا  النجاســـــــة، حيـــــــث أشـــــــكل احللّـــــــي علـــــــى  

، مقــــــــــــدماً طريقـــــــــــةً جديــــــــــــدةً يف العــــــــــــرض  )١()املبــــــــــــسوط(البحـــــــــــث يف كتــــــــــــاب  
  .)٢(والتنظيم

ومــــــــن منــــــــاذج ذلــــــــك أيــــــــضاً، مــــــــا جــــــــاء يف مباحــــــــث أقــــــــسام الــــــــسهو، حيــــــــث           
، فيمــــا أضــــاف إليهــــا   )٣( إىل أقــــسام مخــــسة )املبــــسوط(قــــسمها الطوســــي يف  

  .)٤(تةابن إدريس قسماً سادساً، فطرحها يف أقسام س
  : اإلبداع والتجديد يف اآلراء الفقهية-٩

مل يقــــــف احللّــــــي عنــــــد حــــــدود اإلبــــــداع والتجديــــــد يف املنــــــاهج واألصــــــول        
واآلليــــــــــات، بــــــــــل تعــــــــــدى ذلــــــــــك إىل التجديــــــــــد واإلبــــــــــداع يف الفــــــــــروع الفقهيــــــــــة      

  .نفسها، فقدم آراء فقهية جديدة مل يكن هلا من وجود قبله
  :ولكي نعرض مناذج، نذكر ما يلي

 يــــــــذهب الــــــــصدوقان، وابــــــــن عقيــــــــل، وأبــــــــو      يف مــــــــسألة وقــــــــت الــــــــصالة  -١
: الـــــصالح احللـــــيب، وابـــــن الـــــرباج، والـــــشيخ الطوســـــي بـــــأنّ لكـــــلّ صـــــالةٍ وقـــــتني  

الوقــــت األول أو وقــــت املختــــار، والوقــــت الثــــاين أو وقــــت املعــــذور، لكــــن ابــــن      
إدريـــــــس خيـــــــالفهم مجيعـــــــاً الـــــــرأي، ويـــــــذهب إىل أنّ الوقـــــــت األول هـــــــو وقـــــــت   

  .)٥(لة، والوقت الثاين هو وقت اإلجزاءالفضي
 مـــن آيـــات، عني بعـــددٍ مـــن األدلّـــة يـــستولكـــي يؤكّـــد ابـــن إدريـــس رأيـــه هـــذا 

 لدراسـة  )الـسرائر (وروايات، وإمجـاع، وخيـصص ثـالث صـفحات كاملـة يف        
                                                            

  .٣٥، ص١الشيخ الطوسي، املبسوط، ج) ١(
 .١٧٤، ص١السرائر، ج) ٢(
  .١١٩املصدر نفسه، ص) ٣(
مــــا جيــــب فيــــه  >: ، وقــــد أضــــاف ابــــن إدريــــس قــــسماً وضــــعه حتــــت عنــــوان    ٢٤٥، ص١الــــسرائر، ج) ٤(

العمل على غالب الظن>.  
  .٣١، ص٢العالمة احللّي، خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة، ج:  راجع)٥(



 ١٥٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .، وقد حتول رأي احللّي هذا إىل القول املشهور بعد ذلك)١(هذه املسألة
ل هــل يلــزم اإلنــسان قبــل الغــسل الــذي    مثــة مــسألة فقهيــة تــدور حــو -٢

جيــــــــــــب لــــــــــــبعض األعمــــــــــــال أن ينــــــــــــوي نيــــــــــــة الوجــــــــــــوب أو االســــــــــــتحباب لــــــــــــو أراد    
االغتــــسال قبــــل إجنــــاز هــــذه األعمــــال؟ ابــــن إدريــــس يطــــرح هــــذه املــــسألة يف   

 للمـــرة األوىل، مث يفــيض يف حتليلــها يف ســـبع صــفحات كاملـــة،    )الــسرائر (
 العالمــــــــة احللّــــــــي يف كتــــــــاب    يقــــــــول، ومــــــــن هنــــــــا )٢(حبثــــــــاً مفــــــــصالً ومــــــــستوعباً  

 بــأنّ هــذه املــسألة إمنــا طرحــت يف أوســاط املتــأخرين، وال يــأيت   )املختلــف(
  .عند ذكره هلا إال على كالم ابن إدريس احللّي فقط

 يعـــد ابـــن إدريـــس أول فقيـــهٍ يبحـــث موضـــوع االستحاضـــة وعالماـــا      -٣
ل، بشكل مفصل وواسع يف تاريخ الفقـه الـشيعي، فلـم حيـدث هـذا مـن قبـ         

واالســــــــتثناءان الوحيــــــــدان كانــــــــا الــــــــشيخ الطوســــــــي الــــــــذي أخــــــــذ مباحــــــــث هــــــــذا        
احملـــور الفقهـــي مـــن كتـــب أهـــل الـــسنة، وابـــن الـــرباج الـــذي تـــابع الطوســـي يف   

  .)٣( فيما ذكره)املهذّب(
  :العناصر املساعدة والعوائق املانعة لتأثري ابن إدريس يف الفقه الشيعي

 غــــري املالئمـــــة هلــــا دور كـــــبري   ال ريــــب يف أنّ الظـــــروف املــــساعدة أو تلـــــك  
يف تـــأثري الشخـــصيات البـــارزة والرجـــال التغـــيرييني، فكلّمـــا كانـــت الظـــروف      
واألرضـــــيات االجتماعيـــــة والثقافيـــــة لعـــــاملٍ مـــــن العلمـــــاء مـــــساعدةً كلّمـــــا كـــــان      
تــــــأثريه أكــــــرب وأعمــــــق، وكلّمــــــا كانـــــــت العوائــــــق الثقافيــــــة واالجتماعيــــــة أمامـــــــه        

  .ءلأكرب كلّما ضعف حجم تأثريه وتضا
لقـــد واجـــه ابـــن إدريـــس يف مـــشروعه إلحـــداث حتـــول نـــوعي يف مــــسرية         

                                                            
  .١٩٧ – ١٩٦، ص١السرائر، ج) ١(
  .١٣٥ – ١٢٨املصدر نفسه، ص) ٢(
وأول >: ، يقول٢٨٢ – ٢٨١، ص١حممد تقي الشوشتري، النجعة يف شرح الروضة البهية، ج       ) ٣(

  .<من قال به تفصيالً احللّي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٥٩ 

 - وهــــو حيــــارب ألـــوان الركــــود الفكــــري واخلمــــود الفقهــــي   -الفقـــه الــــشيعي  
ة، وهــــــــــــي معوقــــــــــــات جيــــــــــــب علينــــــــــــا  خمتلــــــــــــف العوائــــــــــــق الثقافيــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــ 

 لتكـــــــوين صـــــــورةٍ أفـــــــضل عـــــــن دور هـــــــذا الفقيـــــــه يف تطـــــــوير الفقـــــــه       دراســـــــتها
  .اإلسالمي

  :روف املساعدة الظ-١
يتـــــــــــضح مـــــــــــن دراســـــــــــة األوضـــــــــــاع الثقافيـــــــــــة واالجتماعيـــــــــــة يف عـــــــــــصر ابـــــــــــن     
إدريـــــــس أنّ احللّـــــــي مل يكـــــــن يـــــــنعم بظـــــــروف وأحـــــــوال تـــــــساعده علـــــــى القيـــــــام    
مبـــشروع التغــــيري الــــذي كـــان رائــــده، واالســــتثناءان الوحيـــدان اللــــذان يقفــــان     

  :يف نصرته وإىل جانبه كانا
  . متتع ا احللّي يف مدينة احللّة املكانة االجتماعية والعلمية اليت-أ
 اخلـــــصائص الشخـــــصية الذاتيــــــة الـــــيت حظـــــي ــــــا ابـــــن إدريـــــس، مــــــن       -ب

ومـن الواضـح   ... نوع النبوغ الذايت، والقـدرة االجتهاديـة، والتحـرر العلمـي     
أنّ هــــــذا العامــــــل لــــــيس ظرفيــــــاً قدمــــــه احملــــــيط للحلّــــــي، وإمنــــــا ذاتيــــــاً أبدعتــــــه         

  .شخصية احللّي نفسه
  : املانعة العوائق-٢

الذي يبدو من دراسة أوضـاع عـصر ابـن إدريـس أن العوائـق الـيت كانـت               
تقـــــــف أمامـــــــه يف حتقيـــــــق مـــــــشروعه كانـــــــت أكـــــــرب بكـــــــثري مـــــــن تلـــــــك العناصـــــــر         

  : وهي،ونشري هنا إىل بعض تلك العوائق .املساعدة
كمــا يــشري  :  اإلعــراض عــن العلــم والوقــوف عنــد مــوروث القــدماء     -أ

، فإن النـاس يف زمانـه كـانوا    )السرائر(اب ابن إدريس يف مقدمته على كت  
معرضــــــني عـــــــن العلــــــم واملعرفـــــــة، يرفــــــضون كـــــــلّ رأي جديــــــد بادعـــــــاء أنّ آراء     
القــــــــــــدماء مقــــــــــــوالت مــــــــــــسلّمة، وهــــــــــــذا كلّــــــــــــه حيكــــــــــــي لنــــــــــــا عــــــــــــن األرضــــــــــــية غــــــــــــري   

  .املساعدة يف ذلك الزمان إلجياد حتول جذري أو إحداث إبداعٍ ما



 ١٦٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

ومــن : راء الــشيخ الطوســي  املواجهــة الواســعة بــني ابــن إدريــس وآ    -ب
العوائــق اهلامــة الــيت كانــت تقــف يف وجــه ابــن إدريــس احللّــي نقــده املوســع          
آلراء فقهـــــــــاء مـــــــــن أمثـــــــــال الـــــــــشيخ الطوســـــــــي، فقـــــــــد كانـــــــــت للـــــــــشيخ الطوســـــــــي        

  :ميزات مل ينعم ا ابن إدريس، وهي
إن الـــشيخ الطوســـي كـــان معترفـــاً بـــه عنـــد اجلميـــع حـــىت املـــسلمني     : أوالً

الــذي يــشهد علــى هـذه الــدعوى أن اخلليفــة الــسني املــذهب   غـري الــشيعة، و 
  .قد فوض إليه كرسي تدريس علم الكالم للعامة واخلاصة

إن الــــشيخ الطوســـي كـــان مــــن الناحيـــة االجتماعيــــة مرجعـــاً عامــــاً     : ثانيـــاً 
  .للشيعة يف عصره، أما ابن إدريس فلم يكن حيظى مبكانةٍ كهذه

ي وعلّـــو كعبـــه ممتـــداً يف خمتلـــف   لقـــد كـــان بـــروز الـــشيخ الطوســـ  : ثالثـــاً
الفقـه، واألصـول، والكـالم،    : العلوم والفنون اإلسالمية املتعددة من قبيل   

والتفــــــــــسري، واحلــــــــــديث، والرجــــــــــال، أمــــــــــا ابــــــــــن إدريــــــــــس فلــــــــــم يكــــــــــن ختصــــــــــصه   
  .مستوعباً لذلك كلّه

إنّ هــــــــذه اخلــــــــصوصيات وغريهــــــــا ممــــــــا احتوتــــــــه شخــــــــصية الــــــــشيخ الطوســــــــي     
 وال التجــــــــــرؤ علــــــــــى مناقــــــــــشة   ، ال ميكــــــــــن نقــــــــــده صــــــــــنعت منــــــــــه عظيمــــــــــاً ومقدســــــــــاً   

أقواله، ومن هنـا عـد نقـد أقوالـه نوعـاً مـن اإلهانـة لـه وملقامـه ومرتلتـه، األمـر               
  .الذي شكّل عائقاً كبرياً أمام ابن إدريس يف حركته الثورية املعرفية

وميكــــن لنــــا أن نعــــد :  خــــصائص خاصــــة وشخــــصية يف ابــــن إدريــــس -ج
 ونظـرة اآلخـرين لـه مبثابـة     ، يف ابـن إدريـس    بعض اخلـصوصيات الشخـصية    

عــائق إضــايف ســد الطريــق عليــه، ووقــف حــاجزاً أمــام االعتــراف بــه اعترافــاً     
 أو التفاعــــل مـــع حركتــــه ودعوتـــه، لقــــد كـــان ابــــن إدريـــس أصــــغر ســــناً      ،كـــامالً 

 الـــــذي حـــــواه نقـــــداً مكثفـــــاً للـــــشيخ    )الـــــسرائر(مـــــن بقيـــــة الفقهـــــاء، فقـــــد كتـــــب    
 سن اخلامـسة واألربعـني، وهـذا مـا يعـده أصـحاب         الطوسي وهو ما يزال يف    



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦١ 

  .النظرة السطحية الظاهرية وأهل األفق احملدود ضعفاً ومنقصة
اً، شـجاعاً، صـريح اللهجـة، حـاد      جهةٍ أخـرى، كـان احللّـي رجـالً حـر          من

 ابـــــــن إدريـــــــس غـــــــري   املـــــــزاج إىل حـــــــد مـــــــا، وهـــــــذه اخلـــــــصوصيات كانـــــــت جتعـــــــل     
هـاء، ممـا جيعـل آراءه يف ايـة      معـه يف أوسـاط الفق  حمبوب وال متعـاطف  

 وال نائلة حقّهـا املـشروع، ومـن مث مل     ،املطاف غري آخذةٍ مبكاا الطبيعي    
يـــستطع تالمذتـــه مواصـــلة طريقـــه مـــن بعـــده ألجـــل هـــذا اجلـــو اخلـــانق الـــذي    

  .أحاط جتربة أستاذهم
ورغـــم ذلـــك كلّـــه، اســـتطاع ابـــن إدريـــس حتريـــر الفقـــه الـــشيعي مـــن حالـــة    

نـــــسبيني، ليـــــضع الفقهـــــاء الالحقـــــني عليـــــه حتـــــت تـــــأثريه   الركـــــود والتوقـــــف ال
  .وإشعاعاته

  :بعده ابن إدريس وتأثريه على الفقهاء من
أثّـــر ابـــن إدريـــس بـــشكلٍ واضـــح يف األجيـــال الفقهيـــة الـــيت جـــاءت بعـــده،   
انطالقـــــــاً مـــــــن نبوغــــــــه العلمـــــــي، وحظّـــــــه الفقهــــــــي الـــــــوفري، وكـــــــذلك إبداعاتــــــــه       

تلفــــــة، تلــــــك اإلبــــــداعات الــــــيت تركهــــــا     وابتكاراتــــــه يف اــــــاالت الفكريــــــة املخ  
لألجيـــــال مـــــن بعـــــده، وقـــــد تـــــأثّر مجـــــع مـــــن الفقهـــــاء البـــــارزين بعـــــده مبنهجـــــه          

 بــــــــل وغــــــــري الفقهيــــــــة، وقــــــــد كانــــــــت هــــــــذه      ، وآرائــــــــه الفقهيــــــــة أيــــــــضاً  ،الفقهــــــــي
البـــــــــصمات الـــــــــيت تركهـــــــــا احللّـــــــــي فـــــــــيمن أتـــــــــى بعـــــــــده تتـــــــــصل يف قـــــــــسمٍ منـــــــــها        

سم آخــــــــر منــــــــها كــــــــان علــــــــى باجلانــــــــب الكلّــــــــي العــــــــام، أي جبانــــــــب املنــــــــهج، وقــــــــ 
  .متاس مع اآلراء والفتاوى الفقهية اليت جاءت بعده

  :ونشري هنا إىل بعض هذه التأثريات ضمن النقاط التالية
  : التأثري يف املنهج العلمي واالجتهادي-١

 الفقــه اإلســالمي   – بأدلّتــه الــشاملة واجلامعــة    –لقــد أقحــم ابــن إدريــس     
ره، وقــــــــد وقعــــــــت هــــــــذه املنهجيــــــــة   االســــــــتداليل يف مرحلــــــــة جديــــــــدة مــــــــن عمــــــــ  



 ١٦٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

االســـتداللية املوســـعة موقـــع القبـــول مـــن جانـــب الفقهـــاء الالحقـــني، ويكتـــب    
بعــــض البــــاحثني حــــول هــــذا املوضــــوع، بعــــد أن يــــسمي الفتــــرة الفاصــــلة بــــني     

: ، يكتــب يقــول)مرحلــة االســتدالل الفقهــي (ابــن إدريــس واحملقّــق احللّــي بـــ   
 املرحلــــة هــــو ذاك املنــــهج الــــذي لقــــد كــــان املنــــهج العلمــــي للفقهــــاء يف هــــذه >

 ورضــــوا بــــه  ،ســــار عليــــه ابــــن إدريــــس احللّــــي، وقــــد أقــــر اجلميــــع ــــذا املنــــهج    
 تطـــــــــور الفقـــــــــه تطـــــــــوراً   اد الفقهـــــــــي، ومتابعـــــــــةً هلـــــــــذا املنـــــــــهج   منـــــــــهاجاً لالجتـــــــــه 

ملحوظـــــاً علـــــى صـــــعيد االســـــتدالل يف الفـــــروع الفقهيـــــة، ومنـــــا منـــــواً ملفتـــــاً،   
ملــسائل الفقهيـــة الــيت ال يكــون احلكـــم    حــىت أنّ الفقهــاء كـــانوا يــسعون يف ا   

فيهــــــا مــــــن الــــــضروريات القطعيــــــات لعــــــرض الــــــرأي الفقهــــــي املتبنــــــى مرفقــــــاً        
  .)١(<باألدلّة احملكمة

  : التأثري يف منهج تقومي األحاديث عند املتأخرين-٢
ومــن مجلــة التــأثريات الرئيــسية البــن إدريــس، بــصماته يف فقــه احملقّــق         

اض الفقهــــــاء مــــــن عــــــصرمها ومــــــا بعــــــدمها   والعالمــــــة احللّــــــيني، حيــــــث اســــــتع 
عــن االهتمــام بــالقرائن الــيت كانــت عنــد القــدماء معِينــاً لتقــومي األحاديــث،        

  .بالتركيز على سند احلديث
إن الفقهــــــاء القــــــدماء كــــــانوا يف دراســــــتهم  : ولكــــــي تتــــــضح الفكــــــرة نقــــــول 

لألحاديــــــــــث املتعارضــــــــــة يلجــــــــــأون إىل مجلــــــــــة قــــــــــرائن مثــــــــــل الــــــــــشهرة الروائيــــــــــة   
تـــــــــرجيح حـــــــــديثٍ علـــــــــى آخـــــــــر، إال أنّ ظهـــــــــور ابـــــــــن إدريـــــــــس احللّـــــــــي   وأمثاهلـــــــــا ل

 الســــــــيما العالمــــــــة واحملقّــــــــق  ،وتــــــــأثري نظرياتــــــــه يف فقهــــــــاء العــــــــصور الالحقــــــــة 
احللّــيني، أدى إىل نــشوء منــهج جديــد يف دراســة احلــديث وتقوميــه، وكــان    
هــذا املنــهج يعتمــده بــشكل رئــيس علــى ســند احلــديث بــدل االعتمــاد علـــى           

شار إليهـــــــــــــا، وقـــــــــــــد اشـــــــــــــتهرت هـــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة عنـــــــــــــد  جمموعـــــــــــــة القـــــــــــــرائن املـــــــــــــ
                                                            

 .٤٩دوار فقه، صحممد إبراهيم جنايت، أ) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٣ 

  .املتأخرين وسادت
، يف ذيـــــل ترمجتـــــه   )قـــــاموس الرجـــــال  (يكتـــــب العالمـــــة الـــــشوشتري يف    

كمـــــــا أنّ الفاضـــــــلني، وإن دافعـــــــا كـــــــثرياً عـــــــن     >: البـــــــن إدريـــــــس احللّـــــــي، يقـــــــول   
بقلّــــة املعرفــــة، إال أنّ كلماتــــه  ] ابــــن إدريــــسأي علــــى [ وغمــــزا عليــــه ،الــــشيخ

صارت سـبباً إلحـداث طريقـة املتـأخرين يف االقتـصار علـى       أثّرت فيهما، و 
التـرجيح بالـسند دون ســائر القـرائن، الــيت كانـت عنـد القــدماء مـن الــشهرة       

  .)١(<وغريها
 – فيمـا أعلـم   –وأول مـن زعـم   >: ويقول الـشيخ حممـد أمـني االسـترآبادي     

أنّ أكثـــــــــــر أحاديـــــــــــث أصـــــــــــحابنا املـــــــــــأخوذة مـــــــــــن األصـــــــــــول الـــــــــــيت ألّفوهـــــــــــا بـــــــــــأمر        
 وكانــــت متداولــــةً بينــــهم، وكــــانوا مــــأمورين حبفظهــــا       ،)ع(ب العــــصمة  أصــــحا

 ــــــــــا الطائفــــــــــة، الســــــــــي ما يف عــــــــــصر الغيبــــــــــة ونــــــــــشرها بــــــــــني أصــــــــــحابنا لتعمــــــــــل
آحــــــــاد خاليــــــــة عــــــــن القــــــــرائن املوجبــــــــة للقطــــــــع بورودهــــــــا عــــــــن    الكــــــــربى، أخبــــــــار 

جتــــــــــــــــاوز اهللا عــــــــــــــــن ( بــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس احللّــــــــــــــــي ، حممــــــــــــــــد)ع(أصــــــــــــــــحاب العــــــــــــــــصمة 
 وألجـــــــــل ذلـــــــــك تكّلـــــــــم علـــــــــى أكثـــــــــر فتـــــــــاوى رئـــــــــيس     ،)تقـــــــــصريايت وتقـــــــــصرياته 

الطائفـــــة املـــــأخوذة مـــــن تلـــــك األصـــــول، وباجلملـــــة هـــــو وافـــــق رئـــــيس الطائفـــــة   
وعلـــم اهلـــدى ومـــن تقـــدم عليهمـــا مـــن قـــدمائنا يف أنـــه ال جيـــوز العمـــل خبـــرب        
الواحـــــــــد اخلـــــــــايل عـــــــــن القرينـــــــــة املوجبـــــــــة للقطـــــــــع، وغفـــــــــل أو تغافـــــــــل عـــــــــن أنّ    

بيـل، مـع أنّ علـم اهلـدى يف كـثري مـن       أحاديث أصحابنا ليـست مـن ذلـك الق       
 وغـــــريه، وحممـــــد بـــــن يعقـــــوب  )العـــــدة(رســـــائله، ورئـــــيس الطائفـــــة يف كتـــــاب 

الكلـــيين، وحممـــد بـــن بابويـــه يف كتابيهمـــا، صـــرحوا بـــذلك، مث تبعـــه العالمـــة    
 )هر(مــة يف املقــامني، ألنــه   احللّــي يف ذلــك، ومــن جــاء بعــد العالمــة تبــع العال      

  .)٢(<كان حبر العلوم
                                                            

 .٤٥، ص٨حممد تقي الشوشتري، قاموس الرجال، ج) ١( 
 .٣٠حممد أمني االسترآبادي، الفوائد املدنية، ص) ٢(



 ١٦٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  : التأثري يف اآلراء الفقهية-٣
لقـــــد اعـــــتىن الفقهـــــاء بعـــــد ابـــــن إدريـــــس اعتنـــــاًء ملحوظـــــاً بآرائـــــه وأفكـــــاره  

 وعملـــــــوا علـــــــى دراســـــــتها ،الفقهيـــــــة، فقـــــــد نقلوهـــــــا يف مـــــــصنفام الفقهيـــــــة 
 كتابــــاً فقهيــــاً ال يــــأيت  – بعــــد ابــــن إدريــــس  –وحتليلــــها، حبيــــث قلّمــــا الحظنــــا  

  . الفقه ومقوالته يف،على ذكر آراء احللّي
وعـــرب جولـــةٍ اســـتطالعيةٍ علـــى هـــذه اآلراء، وجـــدنا أنّ الكـــثري منـــها غـــدا      
مــــورداً لقبـــــول الفقهــــاء الالحقـــــني وإقــــرارهم، بـــــل إن الــــبعض منـــــها أثّـــــر يف     

  .الفقهاء الالحقني تأثرياً بليغاً حىت غدا من املشهورات بني املتأخرين
  :د والتوضيحمناذج من هذه اآلراء ملزيد من التأكيونشري هنا إىل 

 بــــدالً – يقــــول احملقــــق النجفــــي أنــــه كلّمــــا مل يكــــن للحــــاج هــــدي لزمــــه  -١
 صــيام ســبعة أيــام مــن ذي احلجــة، وهنــا إذا كــان متمكنــاً مــن الــصوم   –عنــه 

ومل يــصم مث مــات، حكــم الــشيخ الطوســي ومجاعــة بــأنّ علــى وليــه القــضاء         
 أيـام، وقـد تبـع    عنه ثالثة أيام، إال أنّ ابن إدريس حكم بلزوم قـضاء سـبعة         

، وسار علـى ذلـك   )الشرايع(ابن إدريس مجاعة من بعده منهم احملقق يف        
  .)١(أكثر املتأخرين

 حول مبادلة اللحم حبيوان حـي حبيـث يوضـع مـع     – ويقول النجفي    -٢
إن ابــــن إدريــــس  : - إضــــايف فيحــــسب جــــزءاً مــــن العوضــــني   اللحــــم مقــــدار

 املعاملــة، واســتدلّ علــى    حكــم جبــواز هــذه  – خالفــاً لقــول بعــض الفقهــاء    –
ذلـــــــك، مث تابعـــــــه مجلـــــــة مـــــــن الفقهـــــــاء مـــــــن بعـــــــده، منـــــــهم احملقـــــــق احللّـــــــي يف         

ــافع( ، والعالمـــــة احللّـــــي، واحملقـــــق الثـــــاين، والـــــشهيد األول والثـــــاين يف      )النـــ
  .)٢( وغري هؤالء ممن قالوا باجلواز أيضاً،)الروضة( و)املسالك(احلواشي و

                                                            
 .١٩٠، ص١٩حممد حسن النجفي، جواهر الكالم، ج: راجع) ١(
  .٣٨٨ - ٣٨٤، ص٢٣املصدر نفسه، ج: راجع) ٢(
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كوالت واملــشروبات الــيت يلــزم مــع    وحــول املعــامالت القائمــة بــني املــأ  -٣
عــــدم التــــصرف فيهــــا فــــسادها وتلفهــــا، هــــل تــــصح املعاملــــة عليهــــا مــــع عــــدم        

 أم ال؟ يــــــــبني النجفــــــــي أنّ كلمــــــــات الفقهــــــــاء قــــــــد اختلفــــــــت، فقــــــــد    ،االختيــــــــار
 إىل – )اجلـــواهر( كمـــا يقــول احملقـــق النجفــي صـــاحب   –ذهــب ابـــن إدريــس   

، كمــــــــــا حكــــــــــم )الــــــــــشرائع(القــــــــــول بــــــــــاجلواز، وتابعــــــــــه علــــــــــى ذلــــــــــك احملقّــــــــــق يف  
  .)١(املتأخرون باجلواز أيضاً تبعاً له

مـــــا ذكرنــــــاه إىل هنــــــا كــــــان منـــــاذج خمتــــــصرة لتــــــأثري اآلراء الفقهيــــــة البــــــن    
 لكــــن تــــأثريات احللّــــي يف آرائــــه مل تقتــــصر علــــى اجلانــــب الفقهــــي      ،إدريــــس

فحــسب، بــل تعدتــه إىل اــال اللغــوي واألديب، انطالقــاً مــن كونــه صــاحب   
جممــــل مــــا يتــــصل بالفقــــه وموضــــوعاته،  يف ه املوضــــوعات، أو نظــــر يف هــــذ

فقـــــــد اهــــــــتم العلمــــــــاء بنتاجــــــــه اللغـــــــوي وتنــــــــاقلوه يف مــــــــصنفام، بــــــــل أخــــــــذوا    
  .)٢(بعضه ووافقوا عليه أيضاً

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٤٣٤، ص٢٢املصدر نفسه، ج) ١(
 وحممــــد تقــــي الــــشوشتري، النجعــــة يف شــــرح    .٣٥٩، ص٧الكــــالم، ججــــواهر : للمثــــال يراجــــع ) ٢(

  .١٣٥، ص١الروضة البهية، ج



 ١٦٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  المقالة الثانية
  ابن إدريس والشيخ الطوسي، المواجهة التاريخية

  
  :مدخل

دها بــــــــني الفقهــــــــاء  بــــــــني الطوســــــــي وابــــــــن إدريــــــــس عالقــــــــة خاصــــــــة، ال جنــــــــ     
الــــشيعة مــــع بعــــضهم الــــبعض، فالــــشيخ الطوســــي فقيــــه بــــارز حظــــي مبكانــــة        
عظيمـــــــــة وهيبـــــــــة علميـــــــــة، وســـــــــيطرة فكريـــــــــة وشخـــــــــصية تامـــــــــة علـــــــــى فقهـــــــــاء    

  .الشيعة، فأحدث بذلك ركوداً نسبياً يف الفقه الشيعي بعده
يف املقابــــــل، كــــــان ابــــــن إدريــــــس فقيهــــــاً، عــــــرف مبمارســــــته ألــــــوان النقــــــد         

راء الفقهيـة للـشيخ الطوسـي، هابـاً ملواجهـةٍ حامسـةٍ مـع ظـاهرة         الـشامل لـآل  
  .الركود النسيب واخلمود الفقهي

 ارتبطـــــــت بعـــــــض أفكـــــــار ابـــــــن إدريـــــــس، بـــــــل قطعـــــــة مـــــــن حياتـــــــه،       مـــــــن هنـــــــا 
بأفكـــــار الـــــشيخ الطوســـــي وحياتـــــه، ومـــــن دون دراســـــة حتليليـــــة لنـــــوع العالقـــــة    

 حيـــــــاةً – الـــــــيت كانـــــــت تـــــــربط هـــــــذين الـــــــرجلني تبقـــــــى دراســـــــتنا البـــــــن إدريـــــــس   
  . ناقصةً غري مكتملة–وفكراً 

 للقيام مبقارنة ما بـني الوضـع العلمـي    – بدايةً   –نسعى يف هذه املقالة     
زمـــــــــان الـــــــــشيخ الطوســـــــــي والوضـــــــــع العلمـــــــــي عـــــــــصر ابـــــــــن إدريـــــــــس، مث حنـــــــــاول     

كــذلك آثارمهــا  و،مقارنــة منــهج الطوســي ومنــهج ابــن إدريــس يف االجتــهاد  
ة املواجهـــــــــة الـــــــــيت قادهـــــــــا ابـــــــــن    نقـــــــــوم بتحليـــــــــل طبيعـــــــــ الفقهيـــــــــة، وبعـــــــــد ذلـــــــــك 

 إدريــــــــس ضــــــــد أفكــــــــار الــــــــشيخ وآرائــــــــه، مــــــــستعرضني املنــــــــهج النقــــــــدي املوســــــــع  
 حنـــاول التعـــرف علـــى العالقـــة النـــسبية    الـــذي اســـتخدمه فيهـــا، ويف النهايـــة  

  .اليت تربط ابن إدريس بالشيخ الطوسي
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  :احلياة العلمية يف عصر الطوسي وابن إدريس، رصد ومقارنة
 – نظــــراً ــــال حبثنــــا وهــــو تــــاريخ الفقــــه       –علميــــة هنــــا   نقــــصد باحليــــاة ال 

 رغــــم النجاحــــات ن الفقــــه الــــشيعيإ: جلــــدير القــــولاحليــــاة الفقهيــــة، ومــــن ا
 ســـرياً تـــصاعدياً إىل حـــد   – قبـــل الـــشيخ الطوســـي   – كـــان يـــسري  واإلخفاقـــات

 حــــدثت يف تلفــــة هنــــا وهنــــاك، ومــــع ظهــــور الطوســــي   كــــبري، مــــع درجــــات خم 
طفــــرة واضــــحة، فقــــد بلــــغ الطوســــي باالجتــــهاد  هــــذا الفقــــه قفــــزة عظيمــــة و 

 مل يكــــــن معهــــــوداً بــــــني فقهــــــاء الطائفــــــة الــــــذين    وــــــج التفريــــــع مبلغــــــاً عظيمــــــاً  
، مـــن خـــالل اإلبـــداعات الـــيت قـــدمها هلـــذا الفقـــه، ممـــا شـــكّل نقطـــة         ســـبقوه

حتــــول مفـــــصلية لـــــه يف ذلــــك العـــــصر، بـــــل ويف تارخيــــه أمجـــــع، وهـــــذا الـــــدور     
 فيمـا بعــد لـسيطرة حالــة الركـود النــسيب    الكـبري نفـسه هــو الـذي صــار سـبباً    

  .على هذا الفقه
وبنـاًء عليـه، فـإن احليـاة العلميـة يف عـصر الـشيخ الطوسـي كانـت حيــاةً          
المعةً يف مساء التاريخ، يرغـب يف مثلـها، ويطلـب حتقيقهـا علـى الـدوام،        
بـــــل هـــــي حبـــــق مـــــن أبـــــرز مقـــــاطع تـــــاريخ الفقـــــه الـــــشيعي، إال أنّ قرنـــــاً واحـــــداً      

 عقـــب، واختــــذ الفقـــه الــــشيعي   ىقُِلبــــت فيـــه األمـــور رأســــاً علـــ   بعـــد الطوســـي   
لنفــــسه مظهــــراً آخــــر وطابعــــاً خمتلفــــاً، فقــــد أدت تــــأثريات الــــشيخ الطوســــي          
العميقـــــــة يف الفقـــــــه إىل ســـــــيطرة حالـــــــة الركـــــــود النـــــــسيب علـــــــى هـــــــذا العلـــــــم،       

  .فخيمت عليه حالة التوقف والسكونية
فلم يقـر لـه قـرار، إذ    نعم، لقد ورث ابن إدريس هذا الوضع املأساوي،   

 وروح غـــري هادئـــة وال ســـاكنة، فعـــزم علـــى تغـــيري وضـــع       ،كـــان ذا عقـــل نقّـــاد  
الفقــــــه الــــــشيعي، وقــــــد تــــــصدى احللّــــــي بكــــــل تــــــضحية وفــــــداء، ونــــــزل ميــــــدان    

 مـن مفاصـل   لفقهي مما جعله خيلق مفصالً آخراملعركة ليواجه الركود ا 
  .تاريخ الفقه الشيعي



 ١٦٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  :بن إدريس، مقارنة وتقومياملنهج االجتهادي عند الطوسي وا
 أي –املقــــــــصود باملنــــــــهج االجتــــــــهادي ذاك املنــــــــهج الــــــــذي خيتــــــــاره اتهــــــــد      

 لكـــــي يـــــسري عليـــــه يف اســـــتنباط األحكـــــام الـــــشرعية مـــــن مـــــصادرها       –جمتهـــــد 
املقــــررة ســــلفاً، مــــن هنــــا يــــرن صــــواب االســــتنتاجات وســــالمة الفتــــاوى الــــيت  

  . خيتاره سلفاً إىل حد كبريخيرج ا هذا الفقيه للمنهج االجتهادي الذي
 ميكن لتحديد ومقارنة املنهج االجتهادي لكلّ مـن ابـن إدريـس        من هنا 

والـــــــشيخ الطوســـــــي بوصـــــــفهما فقـــــــيهني بـــــــارزين يف تـــــــاريخ الفقـــــــه الـــــــشيعي،        
 مـــساعدتنا علــى اخلـــروج حبكــم صـــحيح   – التحديـــد واملقارنــة  –مــا   هلميكــن 

  .ه بعد ذلكحول أفكارمها، ليكون أمنوذجاً للباحثني يف الفق
  : املنهج االجتهادي للشيخ الطوسي-١

لكي نطلّ على املنـهج االجتـهادي لفقيـهٍ مـن الفقهـاء البـد مـن الرجـوع              
 إىل مقـــــــدمات الكتـــــــب الـــــــيت صـــــــنفها، إذ  – إضـــــــافةً إىل مؤلفّاتـــــــه الفقهيـــــــة –

تـــــساعدنا هـــــذه املراجعـــــة كـــــثرياً يف معرفـــــة املنـــــهج الـــــذي ســـــار عليـــــه، متامـــــاً     
، حيـــــث )اخلـــــالف(الـــــشيخ الطوســـــي يف مقدمـــــة كتابـــــه  كمـــــا هـــــو احلـــــال مـــــع  

أقـــرن كـــلّ مـــسألةٍ بـــدليل حنـــتج بـــه علـــى  >: يـــشرح لنـــا منهجـــه هنـــاك بـــالقول 
مـــــــــن خالفنـــــــــا، موجـــــــــبٍ للعلـــــــــم مـــــــــن ظـــــــــاهر قـــــــــرآن، أو ســـــــــنة مقطـــــــــوع ـــــــــا، أو       

 علـــى مـــا يـــذهب إليـــه كـــثري    –إمجـــاع، أو دليـــل خطـــاب، أو استـــصحاب حـــال    
  .)١(<فحوى خطاب أو داللة أصل، أو –من أصحابنا 

وإن كانــــــــــت املــــــــــسألة أو  >: ويف بدايــــــــــة املبــــــــــسوط يقــــــــــول الطوســــــــــي أيــــــــــضاً   
الفـــــرع غريبـــــاً أو مـــــشكالً أومـــــئ إىل تعليلـــــها، وِجهـــــِة دليلـــــها، ليكـــــون النـــــاظر  
فيهـــا غـــري مقلّـــد، وال مبحـــث، وإذا كانـــت املـــسألة أو الفـــرع ممـــا فيـــه أقـــوال     

واألقــوى، وأنبـه علــى جهــة  للعلمـاء ذكرــا، وبينـت عللــها، والــصحيح منـها    
                                                            

 .الشيخ الطوسي، كتاب اخلالف، املقدمة) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٦٩ 

  .)١(<دليلها ال على وجه القياس
 – مـن خـالل مراجعــة الكتـب الفقهيـة للـشيخ الطوســي      –وهكـذا نعـرف   

أنـــــــه يعتمــــــــد يف منهجـــــــه طــــــــرح الفـــــــروع الفقهيــــــــة الـــــــشرعية يف البدايــــــــة، مث     
يـــــــستدلّ علـــــــى احلكـــــــم الـــــــشرعي بعـــــــد ذلـــــــك علـــــــى أســـــــاس األدلّـــــــة والـــــــشواهد    

 املــسألة خــالف يعــرض الطوســي أدلّــة كــل قــول،  املبينــة، وعنــدما يكــون يف
  .مث خيتار من بينها ما هو النظر القوي

  : املنهج االجتهادي البن إدريس-٢
 إىل منهجــه االجتــهادي  )الــسرائر(يــشري ابــن إدريــس احللّــي يف مقدمــة    

إمـــــــا كتـــــــاب اهللا  : إنّ احلـــــــق ال يعـــــــدو أربـــــــع طـــــــرق  >: يف هـــــــذا الكتـــــــاب، يقـــــــول 
فـــــــــق عليهـــــــــا، أو اإلمجـــــــــاع، أو  ) ص(له ة رســـــــــوســـــــــبحانه، أو ســـــــــناملتـــــــــواترة املت

دليــــــــل العقــــــــل، فــــــــإذا فقــــــــدت الثالثــــــــة فاملعتمــــــــد يف املــــــــسائل الــــــــشرعية عنــــــــد  
احملقّقــني البــاحثني عــن مأخــذ الــشريعة التمــسك بــدليل العقــل فيهــا، فإــا   
مبقــــــاة عليـــــــه، وموكلـــــــة إليــــــه، فمـــــــن هـــــــذا الطريــــــق يوصـــــــل إىل العلـــــــم جبميـــــــع     

  .)٢(< مجيع مسائل أهل الفقهرعية يفاألحكام الش
 ترشــــــــدنا إىل أنّ ابــــــــن إدريــــــــس يعتمــــــــد نقــــــــد  )الــــــــسرائر(ومراجعــــــــة كتــــــــاب 

األقـــــوال املختلفـــــة يف كـــــلّ مـــــسألة وحتليلـــــها، بعـــــد عرضـــــها واالهتمـــــام ـــــا،    
ولكــي يثبــت نظريتــه اخلاصــة يعتمــد إقامــة األدلّــة املتنوعــة، ويقــيم شــواهد   

  .كثرية عليها
  : مقارنة املنهجني-٣

 يف الكلّيـــــــــــــات العامـــــــــــــة واملـــــــــــــصادر  – بـــــــــــــشكل عـــــــــــــام  –ك الفقيهـــــــــــــان يـــــــــــــشتر
التــشريعية، باســتثناء دليــل العقــل حيــث جيعلــه الــشيخ الطوســي إىل جانــب    
ســــــــــائر أدلّــــــــــة األحكــــــــــام األخــــــــــرى، وال يوظّفــــــــــه يف البحــــــــــث الفقهــــــــــي بــــــــــنفس        

                                                            
 .٣-٢الشيخ الطوسي، املبسوط، ص: راجع) ١(
  .٤٦، ص١السرائر، ج) ٢(



 ١٧٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

احلجـم الـذي يوظّفــه فيـه ابـن إدريــس، خالفـاً البـن إدريــس حيـث وسـع مــن         
العقلـــــــي، مـــــــستفيداً منــــــه أيـــــــضاً بوصـــــــفه دلـــــــيالً عقليـــــــاً   دائــــــرة جمـــــــال احلكـــــــم  

، واحلــــال أنّ الفقهــــاء الــــسابقني عليــــه كــــانوا   )املــــستقالت العقليــــة(مــــستقالً 
  .)١(يستعملون دليل العقل يف خصوص نطاق األصول العملية

إال أنّ املـــــائز الـــــرئيس مـــــا بـــــني الـــــشيخ الطوســـــي وابـــــن إدريـــــس يكمـــــن يف       
اً ألمهيــــــــة عنــــــــصر األخبــــــــار يف االجتــــــــهاد     قبــــــــول خــــــــرب الواحــــــــد ورده، فنظــــــــر    

يــــــــــــــاً يف املنــــــــــــــهج الـــــــــــــشيعي، أحــــــــــــــدث هــــــــــــــذا االخــــــــــــــتالف بينــــــــــــــهما اختالفــــــــــــــاً بنيو 
 )عــــــــدة األصــــــــول( فالــــــــشيخ الطوســــــــي يعلــــــــن يف كتابــــــــه  االجتــــــــهادي برمتــــــــه،

 حجيـة خـرب الواحـد،    - األوىل يف أوساط الفقهـاء الـشيعة    وللمرة - رمسياً
صــــــفها مــــــصدراً واســــــعاً وممتــــــداً يف    بو–وهــــــو بقولــــــه حبجيــــــة هــــــذه األخبــــــار   

 يرفـــع مـــن أمامـــه مـــشكالت كـــثرية، ويـــتخلّص     –اســـتنباط خمتلـــف األحكـــام   
عـــــــن هـــــــذا الطريـــــــق مـــــــن قيـــــــود ضـــــــاغطة تفرضـــــــها نظريـــــــة اإلنكـــــــار، أمـــــــا ابـــــــن    
إدريــس فيحــرم نفــسه مــن هــذا املــصدر التــشريعي اهلــام ممــا يفــرض عليــه     

راغ اللــذين حــصال الفــالــسعي وراء أدلّــة أخــرى يــستعيض ــا عــن الــنقص و 
 الحظنـــــــاه يرجــــــــع إىل دليـــــــل العقــــــــل، ويكثّـــــــف اســــــــتناده إىل    عنـــــــده، مـــــــن هنــــــــا  

اآليــــات وظــــواهر القــــرآن الكــــرمي، كمــــا يــــويل أمهيــــة مــــضاعفةً لإلمجاعــــات        
          واتفاقــات الفقهــاء، وباخلــصوص مــا تقتــضيه أصــول املــذهب، حيــث اهــتم

  .ا ابن إدريس اهتماماً أكرب من اهتمام أي فقيه قبله
نتـــــــائج املترتبـــــــة علـــــــى هـــــــذين املنـــــــهجني ختتلـــــــف فيمـــــــا يبـــــــدو، ولكنـــــــها        وال

تظهـــــــــــــر بوضــــــــــــــوح يف مرحلــــــــــــــة اإلفتـــــــــــــاء وإصــــــــــــــدار األحكــــــــــــــام، وعــــــــــــــرض اآلراء   
 ملئـــــت فتـــــاواه  – وعلـــــى خـــــالف الـــــشيخ الطوســـــي   –الفقهيـــــة، فـــــابن إدريـــــس  

آراًء شـــــــــــاذةً خمالفـــــــــــةً للمـــــــــــشهور، وســـــــــــادت يف أحكامـــــــــــه الفقهيـــــــــــة رؤى غـــــــــــري   
  .لفقهمتعارفة وال مألوفة يف ا

                                                            
 . يراجع البحث املتقدم يف هذا الكتاب حول دليل العقلطالعملزيدٍ من اال) ١(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧١ 

  :النتاج الفقهي للطوسي وابن إدريس، متابعة ومقارنة
تظهر يف سـياق املقارنـة بـني اآلثـار الفقهيـة لفقيـهٍ مـا واآلثـار الفقهيـة             

 الــضعف والقــوة يف هــذا الكتــاب الفقهــي أو ذاك،   نقــاطُ... للفقيــه اآلخــر 
  .مما جيعل احلكم املنطقي والسليم عليهما أكثر يسراً وسهولة

 عنيـــــــت -  إجـــــــراء املقارنـــــــة بـــــــني هـــــــذين الفقـــــــيهني البـــــــارزين   لكـــــــن، وقبـــــــل 
 البـــد لنـــا مـــن اســـتعراضٍ إمجـــايل ألهـــم املـــصنفات   - الطوســـي وابـــن إدريـــس

الفقهيـــة للـــشيخ الطوســـي، مث إجـــراء مقارنـــة بـــني أهـــم تلـــك املـــصنفات، أال  
، وأبـــــرز مـــــصنفات الــــشيخ ابـــــن إدريـــــس يف الطـــــرف  )املبـــــسوط(وهــــو كتـــــاب  

  .)السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي( املقابل، أي كتاب
  : املصنفات الفقهية للشيخ الطوسي-١

للـــــشيخ الطوســـــي حـــــوايل أربعـــــة عـــــشر مـــــصنفاً يف الفقـــــه مـــــا بـــــني كتـــــابٍ  
، )مـــــــــــــسائل اخلـــــــــــــالف (: ، وأهـــــــــــــم هـــــــــــــذه املـــــــــــــصنفات ثالثـــــــــــــة هـــــــــــــي  )١(ورســـــــــــــالة

  .)املبسوط(، و)النهاية(و
  : مسائل اخلالف-١ -١

 مــــــصنفاً يف الفقــــــه  )اخلــــــالف( يعــــــد كمــــــا يبــــــدو مــــــن اســــــم هــــــذا الكتــــــاب،    
املقـــــــــارن، يـــــــــشتمل املوضـــــــــوعات اخلالفيـــــــــة مـــــــــا بـــــــــني الـــــــــشيعة والـــــــــسنة، وقـــــــــد      
ذكــرت يف هــذا الكتــاب اآلراء الفقهيــة لكافّــة فقهــاء أهــل الــسنة املعتمــدين   
يف الفقــــــه، وقــــــد احتــــــوى الكتــــــاب أيــــــضاً علــــــى األبــــــواب والفــــــصول الفقهيــــــة       

  .مجيعها
 الكتــاب إىل ذكــر املــسألة مــورد اخلــالف،   يعمــد الــشيخ الطوســي يف هــذا 

مث يــــستعرض الــــرأي الفقهــــي الــــشيعي فيهــــا، وينقــــل أيــــضاً آراء فقهــــاء أهــــل   
السنة، مث يربز بعد ذلك أدلّـة الـرأي الـشيعي، معتمـداً يف اسـتدالله لنـصرة          

                                                            
  .الشيخ الطوسي، تفسري التبيان، مقدمة الشيخ آغا بزرك الطهراين:  راجع)١(



 ١٧٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

املوقف الشيعي على كـلّ مـن الكتـاب الكـرمي، والـسنة القطعيـة، واإلمجـاع،           
  .ستصحاب، وداللة األصل، وفحوى اخلطابودليل اخلطاب، واال

  : النهاية-٢ -١
ــة(يعـــد كتـــاب    دورةً فقهيـــة كاملـــة يف الفقـــه الـــشيعي، وهـــو مـــن     )النهايـ

أمجـع الكتـب الفقهيـة حتـى عـصره، فقـد احتـوى ترتيبـاً لألبـواب وتنظيمــاً          
  .للفصول ال سابق هلما عليه، وهو الكتاب الشيعي األول من نوعه

ظم والترتيـــب غـــري املـــسبوقني إىل جانـــب موســـوعيته    وقـــد كـــان هـــذا الـــن  
واســــتيعابه باعثـــــاً لــــصريورته كتابـــــاً دراســــياً يف احلـــــوزات الفقهيــــة الـــــشيعية     

  .)شرائع اإلسالم(ودون كتابه الشهري ) هـ٦٧٦(إىل أن جاء احملقق احللّي 
ــة(وعلــــــــى أيــــــــة حــــــــال، فــــــــإن كتــــــــاب       مــــــــصنف يف الفتــــــــوى بــــــــشكل   )النهايــــــ

دالل الفقهـــــي، وقــــــد تـــــابع مؤلفــــــه فيـــــه مــــــن ســـــبقه مــــــن     رئـــــيس، ال يف االســــــت 
       ــة(الفقهـــاء يف إيـــراده متـــون الروايـــات بوصـــفها فتـــاوى، وهلـــذا يعـــد  )النهايـ

مـــــــــــصنفاً فقهيـــــــــــاً علـــــــــــى طريقـــــــــــة الفقـــــــــــه املنـــــــــــصوص، ولـــــــــــيس نتاجـــــــــــاً فقهيـــــــــــاً      
  .حمسوباً على الفقه االستداليل

  : املبسوط-٣ -١
 وأول مـــــــصنف فقهـــــــي   آخـــــــر املؤلّفـــــــات الفقهيـــــــة للـــــــشيخ الطوســـــــي،  وهـــــــو

ذا الطوسـي هـ  شيعي يعتمد املنهج االسـتداليل التفريعـي، لقـد ألّـف الـشيخ           
يف فقههــــم، ) ع (ة ألتبـــاع أهـــل البيـــت   اً علـــى حتقـــري خمـــالفي الـــشيع    الكتـــاب رد 

 نتيجــة ســلبه احلجيــة  –فقــد انتقــد هــؤالء الفقــه الــشيعي بأنــه ورط نفــسه   
وع واملـــــسائل، حبيـــــث مل يعـــــد    يف قلّـــــة الفـــــر –عـــــن مثـــــل القيـــــاس واالجتـــــهاد    

للـــــــشيعة ســـــــبيل بعـــــــد ذلـــــــك لتفريـــــــع الفـــــــروع علـــــــى األصـــــــول وتكـــــــثري املـــــــسائل     
 إلثبـــــــات عمــــــــق  –الفقهيـــــــة واالجتـــــــهاد فيهـــــــا، وقـــــــد انــــــــدفع الـــــــشيخ الطوســـــــي       
 لتـــــــــأليف هـــــــــذا  –الفقـــــــــه الـــــــــشيعي وقوتـــــــــه، وإســـــــــكات الـــــــــزاعمني يف زعمهـــــــــم      

  ة، وإثبــــــات   الكتـــــاب، وقــــــد جنـــــح حبــــــقدعـــــواه الــــــيت   يف حتمـــــل هــــــذه املـــــسؤولي



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٣ 

  .تريد أن تؤكّد عظمة وقدرة الفقه الشيعي غري العادية
يــــــشتمل هــــــذا الكتــــــاب علــــــى متــــــام األبــــــواب الفقهيــــــة، وهــــــو كتــــــاب قليــــــل       
الــــنظري يف التبويــــب والتنظــــيم والتقــــسيم الــــذي يعتمــــده للمطالــــب الفقهيــــة  
واملوضـــوعات الـــشرعية، وعلـــى حـــد قـــول الـــشيخ الطوســـي يف مقدمـــة هـــذا      

 مث يبـــدي وجهـــة  ،نـــه يـــذكر فيـــه أكثـــر فـــروع املخـــالفني الفقهيـــة      الكتـــاب، فإ
نظـــــره يف تلـــــك الفـــــروع علـــــى أســـــاس مقتـــــضيات املـــــذهب وأصـــــول الـــــشيعة،   
إال أنـــــــــــه يف املـــــــــــسائل الفقهيـــــــــــة الواضـــــــــــحة غـــــــــــري احملتاجـــــــــــة إىل إقامـــــــــــة دليـــــــــــل      
يكتفــي الطوســي مبجــرد بيــان الفتــوى، أمــا يف املــسائل الغريبــة أو املــشكلة   

  .ليلها وتوضيحهفيقوم بعرض د
 يـــــستعرض الـــــشيخ الطوســـــي أيـــــضاً جمموعـــــة األقـــــوال     ويف هـــــذا الكتـــــاب 

يف املــــــسألة علــــــى تقــــــدير وجودهــــــا عنــــــدما تكــــــون املــــــسألة حمــــــالً الخــــــتالف         
الفقهـــــــاء، مث يـــــــبني وجـــــــوه كـــــــلّ فريـــــــقٍ منـــــــهم، مرجحـــــــاً يف النهايـــــــة مـــــــا يـــــــراه       

القول القوي.  
اصـــــــــفاً إيــــــــــاه  يكتـــــــــب الـــــــــشيخ الطوســـــــــي يف خامتـــــــــة مقدمـــــــــة كتابـــــــــه هـــــــــذا و       

 يكـــــــون كتابــــــــاً ال  -  إذا ســـــــهل اهللا تعـــــــاىل إمتامــــــــه  - وهـــــــذا الكتــــــــاب >: فيقـــــــول 
نظــــــــري لــــــــه يف كتــــــــب أصــــــــحابنا، وال يف كتــــــــب املخــــــــالفني، ألين إىل اآلن مــــــــا  

  . )١(<حداً يشتمل على األصول والفروععرفت ألحدٍ من الفقهاء كتاباً وا
  : املبسوط والسرائر، مقارنة ومقايسة-٢

، البــد لنــا مــن مقارنتــه   )املبــسوط(ا بــشكلٍ جممــل كتــاب   بعــد أن شــرحن 
  : يف األبعاد املختلفة هلما على الشكل التايل)السرائر(مع كتاب 

رغـــــــم اشـــــــتراكهما يف الـــــــدافع العـــــــام وهـــــــو تنميـــــــة    :  دوافـــــــع التـــــــأليف -١
الفقــــــــه الــــــــشيعي كمــــــــاً وكيفــــــــاً، إال أنّ منطلقهمــــــــا كــــــــان خمتلفــــــــاً، فقــــــــد أتــــــــت    

                                                            
  .، املقدمة١املبسوط، ج) ١(



 ١٧٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 يف ســــــياق – كمــــــا أشــــــرنا  – )املبــــــسوط(تــــــأليف دوافــــــع الــــــشيخ الطوســــــي يف   
النقـــــد والـــــذم الـــــذي ســـــجله خمـــــالفو املـــــذهب اإلمـــــامي عليـــــه، مـــــن هنـــــا كـــــان           
حمـــــور هـــــذا الكتـــــاب والعنـــــصر الـــــرئيس فيـــــه هـــــو تفريـــــع الفـــــروع لكـــــي يـــــدلّل     

  .على كثرة الفروع واملسائل يف الفقه الشيعي
ول مــن وراء لكــن احلــال كــان خمتلفــاً مــع ابــن إدريــس، إذ كــان دافعــه األ     

، مواجهــــة ظــــاهرة الركــــود والوقــــوف النــــسيب يف   )الــــسرائر(تــــصنيف كتــــاب 
داخـل الفقــه الـشيعي، ذاك الركــود الـذي أتــى بعـد عــصر الـشيخ الطوســي،      

 ونقــد ،مــن هنــا كــان حمــور الكتــاب والعنــصر الرئيــسي فيــه حتريــر الفتــاوى   
آراء الــــــــشيخ الطوســــــــي، وعــــــــرض أدلّــــــــة شــــــــاملة وموســــــــعة علــــــــى مــــــــا كــــــــان ابــــــــن   

  .إدريس يراه احلق من األقوال الفقهية
ــروع واملـــــسائل   -٢ انطالقـــــاً مـــــن دوافـــــع الـــــشيخ    :  احلجـــــم والكـــــم يف الفـــ

 كــــــان يــــــشتمل )املبــــــسوط(الطوســــــي املــــــشار إليهــــــا يظهــــــر بوضــــــوح أنّ كتــــــاب   
على فروع فقهية أكثر من تلك اليت كان حيويها سـرائر ابـن إدريـس، مـن            

يمـا كـان سـرائر ابـن إدريـس يف       يف عـشرة جملّـدات، ف  )املبسوط(هنا كان  
  .جملّدات ثالثة

 يف )املبـــسوط( كتـــاب )الـــسرائر(يفـــوق كتـــاب   : احملتـــوى والنوعيـــة -٣
البعـــــــد االســـــــتداليل درجـــــــات عديـــــــدة، ذلـــــــك أن املـــــــسائل الـــــــيت وقعـــــــت حمـــــــالً     

 إمنا كانت تلـك املـسائل املـشكلة أو الغريبـة،     )املبسوط(الستدالل صاحب   
اً إىل حــد مــا، أمــا ابــن إدريــس فقــد كــان  وقــد كــان االســتدالل فيهــا خمتــصر

بـــــــصدد نقـــــــد أفكـــــــار الـــــــشيخ الطوســـــــي، كمـــــــا كـــــــان خمالفـــــــاً للمـــــــشهور أيـــــــضاً،       
وكــــــــــان أيـــــــــــضاً بـــــــــــصدد رد مقــــــــــوالت املخـــــــــــالفني للـــــــــــشيعة، هلــــــــــذا كلّـــــــــــه مـــــــــــارس     

  .استدالالً موسعاً ومفصالً
 وقــــد أثــــار ابــــن إدريــــس يف ســــرائره العديــــد مــــن اإلشــــكاالت املقــــدرة مــــع       

 أن يقــــدم كــــل مــــا   – وهــــو يف صــــدد اجلــــواب عليهــــا    – وقــــد حــــاول  أجوبتــــها،



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٥ 

  .)١(يف جعبته من أدلّة وشواهد وقرائن تدعم موقفه منها
 علـــــى مباحـــــث غـــــري فقهيـــــة   )الـــــسرائر(مـــــن جهـــــةٍ أخـــــرى، حيتـــــوي كتـــــاب    

تتـــــسم بالـــــسعة والـــــشمولية مثـــــل املباحـــــث اللغويـــــة، والرجاليـــــة، واألصـــــولية،      
 – بـشكلٍ غالـبٍ   – فهـو يـشتمل     )املبـسوط ( كتاب   واملوضوعات املتفرقة، أما  

علـــــى الفروعـــــات الفقهيـــــة، وقلّمـــــا يـــــأيت علـــــى ذكـــــر مطلـــــب مـــــثري أو جـــــذّاب      
  .من هنا أو هناك

 يف نقلــــــه )املبــــــسوط( كتـــــاب  )الــــــسرائر(مـــــن ناحيـــــةٍ ثالثــــــة، يفـــــوق كتـــــاب     
  .ألقوال الفقهاء، إذ الفارق بني الكتابني يف هذه النقطة كبري

ميتـــاز كتـــاب   : ليـــات طـــرح األفكـــار واملوضـــوعات     منـــهج الكتابـــة وآ -٤
 ويتفــــــــوق عليــــــــه يف تقــــــــسيمه للمطالــــــــب )الــــــــسرائر( عــــــــن كتــــــــاب )املبــــــــسوط(

وتبويبــه لألفكــار، ذلــك أن الــشيخ يعمــد يف بــدايات كــل كتــابٍ فقهــي وبــابٍ   
فقهي لذكر رؤوس املوضوعات فيه بشكل جامع جـداً ومـستوعب للغايـة،       

ممكـــن للفـــروع واملـــسائل الفقهيـــة   وذلـــك لكـــي يتـــسنى لـــه عـــرض أكـــرب قـــدر    
  .املفروضة

، )املبــسوط(، فــرغم تأســيه يف هــذا املنــهج بكتــاب    )الــسرائر(أمــا كتــاب  
حيث وجدناه يتعرض لرؤوس املطالـب يف بـدايات الفـصول أيـضاً، إال أنـه           

  .)املبسوط(مل يبلغ تلك الدرجة وذاك احلد الذي بلغه كتاب 
، وهــــــــــو اســــــــــتجماعه يف )بــــــــــسوطامل(نعــــــــــم، للــــــــــسرائر امتيــــــــــاز آخــــــــــر علــــــــــى 

ايـــــات األحبـــــاث لعـــــصارة اإلثـــــارات الـــــيت جـــــاءت فيهـــــا، وخالصـــــة املـــــضمون   
ه علـــى هـــذا احلـــال، وهـــذه     جنـــد  فلـــم  )املبـــسوط (كتـــاب  أمـــا  الـــذي اشـــتملته،  

  .)السرائر(نقطة تقدم لصاحل كتاب 
                                                            

، ١٣٥ -١٢٨، وص ، تطهـــري املـــاء القليـــل ٦٩ - ٦٣، ص١ائر، جالـــسر: ومـــن منـــاذج ذلـــك يراجـــع ) ١(
، الــــشهادة، ١٢٨ - ١٢٧، ص٢، وج، وقــــت الــــصالة ٢٠١ - ١٩٧نابــــة، وص نيــــة غــــسل اجل 

 .الثي املتعدد يف جملسٍ واحدمسألة الطالق الث ،٦٨٦ - ٦٧٨ وص



 ١٧٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  :موقف ابن إدريس من الشيخ الطوسي وآرائه ونقدها
 األســاس للــشيخ ابــن إدريــس يف تأليفــه    إىل أنّ الــدافعأشــرنا فيمــا ســبق 

 كـــــان نقـــــد وحتليـــــل آراء الـــــشيخ الطوســـــي وأفكـــــاره، بغيـــــة      )الـــــسرائر(لكتـــــاب 
حتريـــــــــر الفقـــــــــه الـــــــــشيعي مـــــــــن ســـــــــطوة الركـــــــــود الـــــــــذي خلقتـــــــــه مكانـــــــــة الـــــــــشيخ    

 واالنقالبـــــات الكـــــربى الـــــيت أحـــــدثها يف الفقـــــه، وحيـــــث كـــــان ابـــــن  ،الطوســـــي
 و أول فقيـهٍ بـل الوحيـد    إىل عصر الطوسي، وهـ إدريس من أقرب الفقهاء 

الــذي نقــد آراءه بــشكل واســع وشــامل، واســتوعب نقــده هــذا خمتلــف كتــب     
الـــشيخ وأفكــــاره، فـــإن الــــذي يبـــدو لنــــا أنــــه مـــن اخلطــــأ ونقـــصان العمــــل زعــــم       
حتقيـــــــــــــق دراســـــــــــــة جامعـــــــــــــة وشــــــــــــــاملة تبـــــــــــــدي رأيـــــــــــــاً يف آراء الـــــــــــــشيخ الطوســــــــــــــي       

حللّـــــــي عليـــــــه،  ونتاجاتـــــــه الفقهيـــــــة دون مراجعـــــــة االنتقـــــــادات الـــــــيت ســـــــجلها ا   
ونظــراً ألمهيــة آراء الــشيخ الطوســي تارخييــاً، وأمهيــة نقــدها ومتحيــصها،      
كـــــــــــان مـــــــــــن الـــــــــــالزم حتليـــــــــــل وجهـــــــــــات نظـــــــــــر ابـــــــــــن إدريـــــــــــس وآرائـــــــــــه يف الـــــــــــشيخ       
الطوســـــــــي وموروثـــــــــه الفقهـــــــــي، إنهـــــــــا ضـــــــــرورة ال تقبـــــــــل النقـــــــــد، وحقيقـــــــــة ال  

  .تقبل اإلنكار
ذه الدراســــة  ســــنحاول تنــــاول هــــذا البحــــث مبقــــدار مــــا ميكــــن هلــــ      مــــن هنــــا 

 موقـــف ابـــن إدريـــس مـــن كتـــب الـــشيخ، مث مواقفـــه      – بدايـــةً –فعلـــه، ونعـــاجل  
الـــــــيت اختـــــــذها مـــــــن آراء الـــــــشيخ ونقـــــــده هلـــــــا، مث نـــــــسجل يف خامتـــــــة املطـــــــاف   

  .نقدنا املوجز على مالحظات ابن إدريس على الطوسي وأفكاره
  : موقف ابن إدريس وآراؤه من كتب الشيخ الطوسي-١
  : النهاية-١ -١

 مـــــن  )النهايـــــة( اهتمـــــام ابـــــن إدريـــــس كـــــان متركّـــــزاً علـــــى كتـــــاب       أكـــــرب
بني كتـب الـشيخ الطوسـي، وميكـن القـول بـأنّ نقـده الـرئيس كـان علـى            

 الكتــــاب اهــــذا الكتــــاب بالــــذات، ورمبــــا نقــــل يف صــــفحة واحــــدة عــــن هــــذ     
  .ثالث مرات



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٧ 

  : على الشكل التايل)النهاية(وخالصة آراء ابن إدريس يف كتاب 
، مـــــن هنـــــا )١(تـــــاب روايـــــة وخـــــرب ال كتـــــاب حبـــــث ونظـــــر  ك)النهايـــــة( إنّ -١

، ومـــن مث جيـــب  )٢(فـــال يـــصنف كتابـــاً فتوائيـــاً معـــداً للعمـــل بـــه والرجـــوع إليـــه        
أن ال نقـــــع يف وهـــــم زائـــــف يـــــوحي لنـــــا بـــــأنّ كـــــل مـــــا ذكـــــره الطوســـــي يف هـــــذا    

 ويفــــــيت علــــــى أساســــــه، وأنــــــه كــــــان يــــــراه صــــــحيحاً      ،الكتــــــاب كــــــان معتقــــــداً بــــــه   
  .)٣(بأمجعه

، <أورده إيــــــراداً ال اعتقــــــاداً>:  عبـــــارة )الــــــسرائر(بــــــن إدريـــــس يف  ويكـــــرر ا 
، )٤(بــــــل بلــــــغ تكــــــراره هلــــــذه اجلملــــــة حــــــداً جعلــــــه يقــــــر هــــــو نفــــــسه بتكــــــراره هلــــــا   

  .حىت صار ذلك اصطالحاً له يف خصوص هذا الكتاب
ــة( إنّ -٢  كتـــاب ذكـــرت فيـــه ألفـــاظ األحاديـــث املتـــواترة وأخبـــار       )النهايـ

لـــــــشيخ يف هـــــــذا الكتـــــــاب، دون أن يكـــــــون لديـــــــه    نّ كـــــــل مـــــــا ذكـــــــره ا إاآلحـــــــاد، و
  .)٥(دليل على صحته فهو خرب واحد

 لرفـــــــــع التنـــــــــاقض واالخـــــــــتالف يف أقـــــــــوال   –يـــــــــستعني ابـــــــــن إدريـــــــــس   -٣
 كتـــاب خــــرب  )النهايـــة (إنّ كتـــاب  :  ـــذه املقولـــة، وهـــي   –الـــشيخ الطوســـي   

، ولكـــي يثبـــت نظريتـــه هـــذه يف هـــذا الكتـــاب يقـــدم عـــدة     )٦(ال كتـــاب نظـــر 
  :أدلّة هي

  .)٧( بذلك)املبسوط( اعتراف الشيخ الطوسي نفسه يف مقدمة -أ
                                                            

 .١٦١، ص٣السرائر، ج) ١(
 .١٤٦، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٥٤ص: ، وراجع٢٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
، ٢ر، راجــــع الــــسرائر، جنفــــسها بــــشكل مكــــر< علــــى مــــا تكــــررت اإلشــــارة إليــــه >: فقــــد ذكــــر مجلــــة) ٤(

 .٤٩٢، ١٠٨، ٨، ص٣، وج٤٦٥، ٤٥٣، ٣٤٩، ٢٨٦ص
 .٥٤ -٥٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٥(
  .٢٧٩، ص١املصدر نفسه، ج) ٦(
  .٢٥٣املصدر نفسه، ص) ٧(



 ١٧٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 عـــــدول الـــــشيخ الطوســـــي يف بقيـــــة كتبـــــه الفقهيـــــة يف مواضـــــع عـــــدة     -ب
  .)١()النهاية(عن آرائه اليت كان تبناها يف كتاب 

، واخــــتالف آرائــــه يف هــــذا    )النهايــــة ( تنــــاقض الــــشيخ يف أقوالــــه يف    -ج
ــة(ذلــــك كلّــــه يؤكّــــد أنّ   ... الكتــــاب عنــــها يف الكتــــب األخــــرى     كتــــاب  )النهايــ

  .)٢(روائي ال فتوائي
  : املبسوط-٢ -١

 كــــان آخــــر املــــصنفات الفقهيــــة  )املبــــسوط(يعتــــرب ابــــن إدريــــس أن كتــــاب  
، )املبـسوط (، ورغم أنّ احللّي كان نفسه متـأثراً بكتـاب     )٣(للشيخ الطوسي 

      ة، إال أنّ أبــــرز نظريـــــة نقديــــة كــــان يـــــسجلها وكــــان ميتدحــــه يف مواضـــــع عــــد
ابـــــن إدريـــــس علـــــى هـــــذا الكتـــــاب، هـــــي أنّ الـــــشيخ الطوســـــي نقـــــل فيـــــه أقـــــوال     
أهل السنة إىل جانب نقله أقوال فقهـاء الـشيعة دون أن مييـز بينـهما ممـا          

، بـــل يبـــالغ ابـــن إدريـــس يف عـــدة مواضـــع وبـــشكلٍ     )٤(أدى إىل تـــداخل وخلـــط 
لــــك  يتكــــون يف غالبــــه مــــن ت )املبــــسوط(مكــــرر عنــــدما يــــذهب إىل أنّ كتــــاب  

  .)٥(الفروع الفقهية اليت ذكرها خمالفو املذهب اإلمامي
مــــــــن هنــــــــا، حيــــــــذّر احللّــــــــي مــــــــن أن يتــــــــصور أحــــــــد مــــــــشتبهاً أن مــــــــا ذكــــــــره          

ن أكثــــر إل كــــان مــــن آراء أصــــحاب اإلماميــــة،    )املبــــسوط(كتــــاب الــــشيخ يف 
فروعـــــه أتـــــى ـــــا املخـــــالفون، والـــــشيخ الطوســـــي إمنـــــا كـــــان يقـــــوى مـــــا كـــــان           

 ويعيــد النظــر  ،ويــاً، دون أن يــدقّق يف تلــك األقــوال  يــراه بــالنظرة األوىل ق 
  .)٦(فيها جمدداً

                                                            
  .٣٥٠، ص٢، وج٩٣، ص١ج: ، وراجع١٦١، ص٣املصدر نفسه، ج) ١(
  .١٢، ١١، ص٣، وج٧٣، ص٢املصدر نفسه، ج: راجع) ٢(
 .٤٩٩، ص١املصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
  .٤٥١، ٣٣٦، ص٣، وج٤٨٣ - ٤٨٢، وراجع، ص٤٥٢، ص١السرائر، ج) ٤(
  .٥٠٨، ٣٣٢، ١٩٠، ص٣، وج٣٦٥، ص٢ج: ، وراجع٤٢٦، ص١املصدر نفسه، ج) ٥(
  .٣٦٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٦(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٧٩ 

  : مسائل اخلالف-٣ -١
حيـــث   للطوســـي يف الدرجـــة الثالثـــة مـــن     )مـــسائل اخلـــالف  (يـــأيت كتـــاب   

، ويعتقــد )املبــسوط( و)النهايــة(بــن إدريــس بعـد كتــايب  ال ألمهيـة بالنــسبة ا
رض املنــــــــاظرة احللّــــــــي بــــــــأنّ الــــــــشيخ الطوســــــــي إنمــــــــا صــــــــنف هــــــــذا الكتــــــــاب بغــــــــ   

نقــــل الطوســــي  بــــأنّ الــــشيخ   ابــــن إدريــــس، ويــــدعي)١(واحملاججــــة مــــع اخلــــصم 
 فــــروع املخــــالفني الفقهيــــة،   – )املبــــسوط( كمــــا فعــــل يف  –يف هــــذا الكتــــاب  

مــا هــو موجــود عنــد  في مثــلأكثــر الفــروع املوجــودة فيــه إمنــا تت إن ومــن مث فــ
  .)٢(أهل السنة

 ءاتـــــــه هـــــــذه يف حـــــــق كتـــــــابي  علـــــــى ادعاوحيـــــــاول ابـــــــن إدريـــــــس إقامـــــــة أدلّـــــــة 
  . يف البحث الالحق، وهو ما سنشري إليه)املبسوط( و)اخلالف(

  : ذيب األحكام-٤ -١
 يعد أكـرب كتـابٍ روائـي    )ذيب األحكام(يعتقد ابن إدريس بأنّ كتاب      

، لكـــن مـــع  )٤(، وأنـــه معـــدن روايـــات الـــشيخ ومظـــانّ أخبـــاره    )٣(للـــشيخ الطوســـي 
الــــــــــــــشيخ نقــــــــــــــل يف هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب الروايــــــــــــــات  ذلــــــــــــــك، يــــــــــــــذهب احللّــــــــــــــي إىل أنّ  

  .)٥(الضعيفة كما نقل فيه الروايات الصحيحة
  : االستبصار فيما اختلف من األخبار-٥ -١

يــــــرى ابــــــن إدريــــــس أنّ الــــــشيخ الطوســــــي قــــــد نقــــــل يف هــــــذا الكتــــــاب تلــــــك        
األخبــــــــار الــــــــيت تبــــــــدو يف ظاهرهــــــــا خمتلفــــــــة متناقــــــــضة، ســــــــاعياً إىل اجلمــــــــع        

، إال أن احللّي يـدعي بـأنّ للـشيخ يف     )٦(انسجامبينها، وإجياد توافق فيها و    
                                                            

 .٩٢، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
 .٥١٩، ص١ج: ، وراجع٥٠٨، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٤٩٤، ص١ج: ، وراجع٦١، ١٧، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
  .٢٩٣، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
 .٢٨٩املصدر نفسه، ص) ٥(
  .٣٨٤، ص١السرائر، ج) ٦(



 ١٨٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

هـــــذا الكتـــــاب مجـــــوع وتوفيقــــــات عجيبـــــة غريبـــــة، ال يستـــــسيغها وال يرضــــــى       
ىل منــــــهج الطوســــــي يف نقــــــل   مــــــشرياً إ–، ويقــــــول الــــــشيخ ابــــــن إدريــــــس  )١(ــــــا

، )االستبــــصار(وهـــذه طريقتـــه يف هـــذا الكتـــاب، أعـــين كتـــاب        >:-األخبـــار  
ه مــن األخبــار، ويعتمــد عليــه، ويفــيت بــه،   يقــدم يف صــدر البــاب مــا يعمــل بــ  

وســـجيته وطريقتـــه  ومـــا خيـــالف ذلـــك يـــؤخره، ويتحـــدث عليـــه، هـــذه عادتـــه    
  .)٢(<يف هذا الكتاب

  : التبيان يف تفسري القرآن-٦ -١
ــ)التبيـــان(يعتقـــد ابـــن إدريـــس بـــأنّ كتـــاب   ي  كـــان آخـــر مـــصنفات الطوسـ

، م يف رؤاه العلميـة  بلـغ مرحلـة اسـتحكا   بعـد أن  على اإلطالق، وأنـه صـنفه   
 ووقـــف ، يف تفكـــريه وثقافتـــه، فأحـــاط باملباحـــث واملوضـــوعات  ونـــضج عـــالٍ 

  .)٣(عليها خري وقوف، كما انربى لتحقيقها ومتحيصها جبدارة
 كتابــــاً هامــــاً ذا خــــصوصية، ففــــي   )التبيــــان( يعتــــرب ابــــن إدريــــس  مــــن هنــــا

احلــــــــــال الــــــــــيت ســــــــــجل فيهــــــــــا احللّــــــــــي علــــــــــى خمتلــــــــــف كتــــــــــب الــــــــــشيخ إشــــــــــكاالت  
 بقــــي مبنــــأى عنــــها، بــــل نــــال مــــن احللّــــي مــــدحاً   )التبيــــان(رادات، إال أنّ وإيــــ

وتكرمياً، حىت بلغ احلال أن قام ابن إدريـس نفـسه بتلخيـصه واختـصاره،         
كمـــــا تقـــــدم معنـــــا، ورغـــــم أن موضـــــوع الكتـــــاب يف التفـــــسري والقرآنيـــــات، إال    
أنّ أمهيتـــــه جعلـــــت احللّـــــي يطلـــــب التأييـــــد منـــــه يف تلـــــك املواضـــــع الـــــيت كـــــان  
الــــــــــشيخ الطوســــــــــي قــــــــــد تعــــــــــرض فيهــــــــــا أثنــــــــــاء تفــــــــــسريه ملــــــــــسائل وموضــــــــــوعات      

 ويــستجلب منــه النــصرة  )الــسرائر(فقهيــة، وهلــذا وجــدنا احللّــي يــذكره يف   
  .)٤(والدعم أحياناً

                                                            
 .٤٢٢، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
 .٥١٠، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
  .٥٦٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
ــاذج ذلــــــــــك، يراجــــــــــع   ) ٤( ، ٢، وج٦٠٢، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٢١ - ٢٢٠، ١٦١، ٧٩ - ٧٨، ص١ج: ومــــــــــن منــــــــ

 .٧٠٥، ٥٧١، ٥٤٥، ٥٤١، ٥٢٣، ٢٩٧، ٢٣٥، ٢١١، ٢٣ص
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  : بقية كتب الشيخ الطوسي-٧ -١
إضـــافةً إىل الكتـــب املـــذكورة، أتـــى ابـــن إدريـــس أيـــضاً علـــى كتـــبٍ أخـــرى        

 مـــن أقـــوال، إال أنــه مل نـــر لــه موقفـــاً منـــها،   للــشيخ الطوســـي، ونقــل مـــا فيهــا   
خمتــــــــصر (، و)٢()املــــــــصباح(، و)١()اجلمــــــــل والعقــــــــود (: وهــــــــذه الكتــــــــب هــــــــي 

املـــــــــــــــــسائل (، و)٥()جـــــــــــــــــواب احللبيـــــــــــــــــات (، و)٤()اإلجيـــــــــــــــــاز(، و)٣()املـــــــــــــــــصباح
  .)٨()عدة األصول(، و)٧()االقتصاد(، و)٦()احلائريات

  : موقف ابن إدريس من الشيخ الطوسي ونظرياته-٢
  : بيان موارد التناقض واالختالف يف آراء الشيخ-١ -٢

يسلّط ابن إدريس يف مواضع متعددة الضوء علـى تنـاقض آراء الـشيخ     
، ويف غالــب هــذه املواضــع كــان جيــري تــرجيح أحــد األقــوال      )٩(وازدواجيتــها

  .على غريه، بشكل مربهن ومستدلّ
  :تاليةومن حتليل جمموعة هذه املواضع ميكن اخلروج باملعطيات ال

 )النهايــــة( تتغــــاير آراء الــــشيخ الطوســــي يف أكثــــر مواردهــــا يف كتــــاب  -أ
مــــع آرائــــه يف بقيــــة كتبــــه ومــــصنفاته، وعــــادةً مــــا يــــرجح الــــشيخ ابــــن إدريــــس     

  .)النهاية(آراَء الطوسي يف الكتب األخرى على رأيه يف كتاب 
، )النهايـــة( إن التــدليل علــى هــذا التنــاقض مل يقتـــصر علــى كتــاب       -ب

                                                            
 .١٠٢، ص١ئر، جالسرا) ١(
 .٨٣املصدر نفسه، ص) ٢(
  .٣١٥املصدر نفسه، ص) ٣(
  .٢٦٥، ٢٤، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
 .٤٨٩، ص٣، وج١٠٥، ص١املصدر نفسه، ج) ٥(
  .٣٣٠، ص٢، وج٥٠٠، ٣١٦، ١٩٤، ١١٥، ١١٤، ١١١، ص١املصدر نفسه، ج) ٦(
  .٤٢١، ١٦٥، ١٦٠املصدر نفسه، ص) ٧(
 .٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٩، ص٣، ج٦٠١، ٤٥٣، ٥٢٤، ص٢، وج١٣٠املصدر نفسه، ص) ٨(
 . موردا١٥٥ًووفقاً ملا جرى حسابه، فقد بلغت هذه املوارد  يف احلد األدىن ) ٩(
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تـــب األخـــرى ين ابـــن إدريـــس أيـــضاً تلـــك االختالفـــات املوجـــودة يف الك بـــل يبـــ
 مـــــــــــــا ميكننـــــــــــــا اإلشـــــــــــــارة إليـــــــــــــه مـــــــــــــن اخـــــــــــــتالف    للطوســـــــــــــي، ومـــــــــــــن منـــــــــــــاذج ذلـــــــــــــك  

ــود ( مـــــع )االستبـــــصار( ، )٢()اخلـــــالف( مـــــع )املبـــــسوط(، و)١()اجلمـــــل والعقـــ
ــود ( مـــع )املبـــسوط(و ، )٤()االستبـــصار( مـــع )املبـــسوط(، و)٣()اجلمـــل والعقـ
خمتـــــــــــصر ( مـــــــــــع )اخلـــــــــــالف(، و)٥()مـــــــــــصباح املتهجـــــــــــد( مـــــــــــع )املبـــــــــــسوط(و

  .)٧()االستبصار( مع )اخلالف(، و)٦()املصباح
 يــشري ابــن إدريــس يف بعــض املواضــع إىل أنّ الــشيخ الطوســي كانــت       -ج

لــــــه ثالثــــــة آراء يف مــــــسألةٍ فقهيــــــةٍ واحــــــدة يف ثالثــــــة كتــــــب، ومثــــــال ذلــــــك مــــــا   
 رأيـــــاً، )هايـــــةالن(جـــــاء يف مـــــسألة األشـــــهر احلـــــرم، فقـــــد تبنـــــى الطوســـــي يف    

 رأيــاً آخــر، واختــار رأيــاً ثالثــاً يف كــلٍ مــن      )اجلمــل والعقــود (فيمــا تبنــى يف  
  .)٨()املبسوط( و)اخلالف(

 ويبــين ابــن إدريــس أيــضاً أنّ الــشيخ الطوســي قــد اختــار أحيانــاً رأيــني   -د
 )اخلــــالف( اخــــتالف آرائــــه يف  كتــــابٍ واحــــدٍ لــــه، ومــــن أمثلــــة ذلــــك  اثــــنني يف

  .)١١()املبسوط(، و)١٠()النهاية(، وكذا يف )٩(نفسه
 وقد تعدى ابن إدريس جمرد بيان اختالفـات الـشيخ نفـسه، ليـشري          -هـ

                                                            
  .٥٨٣ - ٥٨٢، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
 .٥٠٨، ٧١، ص٣، وج٧١٧، ٤٨٣، ٤١١، ٤١٠، ٦٦، ص٢، وج٥٩٥، ٤٧٥، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٩٣ - ٩٢، ص١املصدر نفسه، ج) ٣(
 .٣٢٨، ص٣در نفسه، جاملص) ٤(
  .٢٩١، ص١املصدر نفسه، ج) ٥(
  .٤٧١املصدر نفسه، ص) ٦(
  .٦٧٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٧(
  .٥٣٩، ص١املصدر نفسه، ج) ٨(
  .٤٩٦، ١٠٤ - ١٠٣، ص٢ ، وج٦٢٥املصدر نفسه، ص) ٩(
  .٤٣٢، ص٣، وج٢١٤، ٢املصدر نفسه، ج) ١٠(
 .٣٦٩، ص٢، وج٥٨٣، ص١املصدر نفسه، ج) ١١(
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أحيانــــاً إىل منــــشأ هــــذه االختالفــــات والتناقــــضات، ومــــن أمثلــــة ذلــــك تعليلــــه         
 كتــــــاب خــــــرب ال كتــــــاب نظــــــر، أو تعليلــــــه أحيانــــــاً  )النهايــــــة(أحيانــــــاً بــــــأنّ كتــــــاب 

 الطوســــي رأيــــاً مــــا ممــــا ســــبب     أخــــرى بــــضرورات التقيــــة الــــيت فرضــــت علــــى     
  .)١(اختالفاً يف آرائه

  : العدول عن األقوال السابقة-٢ –٢
 مـــــــــورداً أنّ الـــــــــشيخ   ١٩٩يـــــــــدلّنا ابـــــــــن إدريـــــــــس يف مواضـــــــــع عديـــــــــدة بلغـــــــــت       

الطوســـــــي قـــــــد تراجـــــــع عـــــــن بعـــــــض آرائـــــــه يف بعـــــــض كتبـــــــه، وأنـــــــه تبنـــــــى رأيـــــــاً        
 مــــــن –اً جديــــــداً يف هــــــذه املــــــسألة أو تلــــــك، وهــــــذه النقطــــــة ذاــــــا تــــــدللّ أيــــــض    

  . على نفس ظاهرة التناقض اليت أشرنا إليها آنفاً–ناحية أخرى 

  :والذي ميكن اخلروج به من حتليل هذه املوارد ما يلي

 ميثّــــــل عــــــدوالً مــــــن الــــــشيخ الطوســــــي عــــــن آرائــــــه يف   أكثــــــر هــــــذه املــــــوارد-١
  .، حيث قدم يف كتبه األخرى آراء جديدة وفتاوى حديثة)النهاية(كتاب 

اهرة مشلـــــــت أيـــــــضاً كتبـــــــاً أخـــــــرى للطوســـــــي إىل جانـــــــب      إن هـــــــذه الظـــــــ -٢
، ومـــــــــــــن منـــــــــــــاذج ذلـــــــــــــك عـــــــــــــدول الطوســـــــــــــي عـــــــــــــن رأيـــــــــــــه يف كتـــــــــــــاب       )النهايـــــــــــــة(
، )٣()التبيــــــــــــــــان(، و)٢()اجلمــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــود(، كمــــــــــــــــا بينــــــــــــــــه يف )اخلــــــــــــــــالف(
 موقفـاً يعـدل فيـه عمـا اختـاره يف       )٥()التبيـان (، أو تبنيه يف     )٤()املبسوط(و
املـــــسائل (، و)٦()املبـــــسوط( كتابيـــــه ، وهـــــذا مـــــا حـــــصل أيـــــضاً يف )االقتـــــصاد(

                                                            
وإمنا أطلـق القـول بـذلك ملـا فيـه مـن التقيـة، ألنّ بعـض         >: ؛ يقول١٠٨، ص٢فسه، ج صدر ن امل) ١(

  .<ملخالفني ال يوافق عليه وخيالفا
 .٥٩٠، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٧١٥، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
  .٤٣٦، ٣٨٧، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
  .٢٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٥(
 .٨٩، ص٣املصدر نفسه، ج) ٦(
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  .)االستبصار(، حيث عدل فيهما عما اختاره يف )١()احللبية
 ويوضــــــــح لنــــــــا ابــــــــن إدريــــــــس أن الطوســــــــي يعــــــــدل أحيانــــــــاً عــــــــن رأيــــــــه يف  -٣
 كمـــا يرشـــدنا – ويكـــون عدولـــه يف الكتـــاب نفـــسه، ومـــن منـــاذج ذلـــك  ،كتـــاب

 يف )لنهايــــــــةا( رجــــــــوع الــــــــشيخ عمــــــــا قالــــــــه يف  – )الــــــــسرائر(ابــــــــن إدريــــــــس يف 
، أو رجوعـــه عمـــا يف )٣( فيـــه)اخلـــالف(، ورجوعـــه عمـــا يف )٢(الكتـــاب نفـــسه

  .)٤( فيه)املبسوط(
  :وحياول ابن إدريس تربير عدول الشيخ الطوسي بوجهني

 لــــيس كتــــاب نظــــر وال فتــــوى وال اســــتدالل،    )النهايــــة(ن كتــــاب أ :األول
  .وإمنا هو جمرد كتاب أخبار وروايات

طوســــي قــــد قبـــل أقــــوال أهــــل الـــسنة، ممــــا اضــــطره    ن الـــشيخ ال أ :الثــــاين
  .)٥(ايف كتبه األخرى للعدول عنه

  : القبول بأقوال أهل السنة-٣ -٢
يـــــــذهب ابـــــــن إدريـــــــس إىل أنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي قـــــــد تـــــــابع يف العديـــــــد مـــــــن      

 حالـــة آراء غـــري شـــيعية يف الفقـــه، بــــل     ١٠١احلـــاالت تبلـــغ يف احلـــد األدىن    
 مبنيــــاً بأكملــــه علــــى اآلراء غــــري الــــشيعية     رمبــــا كــــان فــــصلٌ كامــــلٌ مــــن كتابــــه    

  .)٦(وقائماً عليها
                                                            

 .٢٤٢ صاملصدر نفسه،) ١(
 .٢٩٢، ١٠٢ -١٠١، ص١املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٦٥٦، ٤٩٧، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٣١، ٣٩٢، ٣٤١، ص٢املصدر نفسه، ج) ٣(
إىل بعــــض  -إن شــــاء اهللا تعــــاىل   -، وســــوف نــــشري يف حبــــث قــــادم   ٣٨٤، ص٣املــــصدر نفــــسه، ج ) ٤(

 األخطــاء الــيت وقــع فيهــا ابــن إدريــس حينمــا يقــول بــأن الــشيخ الطوســي عــدل يف كتــاب ســابق   
 .عما قاله يف كتاب الحق

  .٨٤، ص٣راجع املصدر نفسه، ج) ٥(
 وهـذا  فصل يف املعاياة،: قال شيخنا أبو جعفر يف مبسوطه     >: ، يقول ٣٠١املصدر نفسه، ص  ) ٦(

 .<العول، والعول باطل على مذهبناالفصل وضعه على رأي املخالف يف مسائل 



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٥ 

  :ومن دراسة جمموع هذه املوارد خنرج مبا يلي
 ،)فـــــروع املخـــــالفني (:  يـــــستفيد ابـــــن إدريـــــس أحيانـــــاً مـــــن كلمـــــات مثـــــل   -١

 أن بعــــــض آراء الــــــشيخ تعــــــود   )مقالــــــة املخــــــالفني (، و)خترجيــــــات املخــــــالفني (و
ر أحيانــــــاً إىل أمســــــاء القــــــائلني ــــــذه  إىل املخــــــالفني يف املــــــذهب، ورمبــــــا أشــــــا

اآلراء، نـــــــذكر مـــــــن بينـــــــهم الـــــــشافعي، وأبـــــــا حنيفـــــــة، ومالـــــــك، واملـــــــزين، وأبـــــــا       
العبــــــاس، وظريــــــف بــــــن ناصــــــح، ويقــــــف الــــــشافعي مــــــن بــــــني هــــــؤالء يف صــــــدر      

  .القائمة، مث يتلوه بعد ذلك أبو حنيفة
 مل يقبـــــــــــــل الـــــــــــــشيخ الطوســـــــــــــي بـــــــــــــأقوال املخـــــــــــــالفني ســـــــــــــوى يف كتـــــــــــــايب       -٢

، وقــد تقــدم أنّ ابــن إدريــس كــان يعتقــد بــأنّ قــسماً       )املبــسوط( و)اخلــالف(
  .كبرياً من هذين الكتابني إنما هو من فروع املخالفني وخترجيام

  : يشيده على أدلّة وقرائن متعددة هيولكي يثبت احللّي مدعاه هذا -٣
  .)١( عدول الشيخ بشكل كبري عن آرائه السابقة-أ
  .)٢(صول املذهب الشيعي منافاة بعض فتاوى الشيخ أل–ب
 عــــدم قــــول أحــــدٍ مــــن أصــــحاب اإلماميــــة بــــبعض األقــــوال الــــيت ذهــــب          -ج

  .)٣(إليها الشيخ، وعدم ذكرهم هلا يف أي من تصانيفهم ومدونام
 وال تلـــــــــك  ، عـــــــــدم داللـــــــــة روايـــــــــةٍ أبـــــــــداً علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــول، ال متـــــــــواترة      -د

  .)٤(املدرجة يف أخبار اآلحاد
نفـــــسه ـــــذه الفتـــــاوى يف ســـــائر كتبـــــه،   عـــــدم قـــــول الـــــشيخ الطوســـــي  -هــــــ

                                                            
وألجـل هـذا   ... فة والـشافعي وغريهـا  إمنا هذه فروع أيب حني  >: ، يقول ٣٦٧، ص ١السرائر، ج ) ١(

 .<كثرياً ما يرجع عن أقواهلم يف غري ذلك املوضع
ألن هـذا ينـايف أصـول    ... كالم املخـالفني ) هر(وما ذكره  >: ، يقول ٣٦٧، ص ١در السابق، ج  املص )٢(

  .<املذهب
  .٥٠٣، ٣١٨، ١٧١، ص٢، وج١٧٣املصدر نفسه، ص: راجع) ٣(
 .٥٧٥، ص٢املصدر نفسه، ج: راجع) ٤(



 ١٨٦  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)املبسوط( و)اخلالف(واختصاصها بكتابي 
 الدليل اآلخر الذي يقيمه ابن إدريس، ويرتبط بـشكل أكـرب بقبـول           -و

، هـــــــو أنّ الـــــــشيخ الطوســـــــي يتمـــــــسك  )اخلـــــــالف(آراء أهـــــــل الـــــــسنة يف كتـــــــاب  
 عـــادةً باإلمجـــاع وأخبـــار الفرقـــة لالســـتدالل علـــى حكـــمٍ مـــا، لكـــن رغـــم ذلـــك       

 ، ال باالســــم،جنــــده يف هــــذه املواضــــع ال يــــأيت علــــى ذكــــر اإلمجــــاع واألخبــــار      
وال بالرســـــم، فلـــــو كانـــــت هـــــذه اآلراء آراًء شـــــيعيةً لكـــــان مـــــن الـــــالزم أن تـــــدلّ        

  .)١(عليها األخبار أو اإلمجاعات
  : توضيح مراد الطوسي وشرح كلماته ونصوصه-٤ -٢

وســـــــــــــي يوضـــــــــــــح ابـــــــــــــن إدريـــــــــــــس يف مواضـــــــــــــع متعـــــــــــــددة كلمـــــــــــــات الـــــــــــــشيخ الط 
ونـــــــــصوصه، وعنـــــــــدما يكـــــــــون يف كـــــــــالم الـــــــــشيخ غمـــــــــوض أو إـــــــــام أو يكـــــــــون      
حباجـــةٍ إىل تفـــسري وحتريـــر يقـــوم احللّـــي بفعـــل ذلـــك بنفـــسه، مبينـــاً الوجـــه    
يف فتـــــاوى الــــــشيخ وأقوالــــــه، ونظـــــراً للتقــــــارب الــــــزمين بـــــني عــــــصر الطوســــــي     
وعــصر ابــن إدريــس، ومعرفــة األخــري مبقاصــد األول ومــراده عــادةً، ونظــراً     

كانــــت توضــــيحات احللّــــي هــــذه علــــى مكانــــةٍ    ... )٢( لكثــــرة هــــذه املــــوارد أيــــضاً
  .عاليةٍ من األمهية

  : تربير كالم الطوسي والدفاع عنه-٥ -٢
، )٣(حياول ابن إدريس احللّي يف بعـض األحيـان تربيـر كلمـات الطوسـي          

، ورمبـــا أشـــار أحيانـــاً ضـــمن تربيـــره هـــذا    )٤(كـــي ال يـــرد عليهـــا إشـــكالٌ أو نقـــد  
                                                            

  .٣١٨، ٢٢املصدر نفسه، ص: ، وراجع٤٨٢، ص٢املصدر نفسه، ج) ١(
، ٦١٤، ٦٠٩، ٦٠٦،  ٥٦٦ - ٥٦٥،  ٣٦٩ - ٣٦٨، ص ١املـصدر نفـسه، ج    : ملزيد من االطالع يراجـع    ) ٢(

، ٣٣٨،  ٣١٦،  ٣١٢،  ٢٩٥،  ٢٨٩،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٥٢،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ١٨٠،  ١٧٠،  ١٤٦،  ٤٣، ص ٢وج
، ١٩،  ١٣،  ١٢،  ٩، ص ٣، وج ٧٤٤،  ٧٢٤،  ٦٤٧،  ٦٢٥،  ٥٧٩،  ٥٦٨،  ٥٣٠،  ٥١٠،  ٣٦٦،  ٣٦٢،  ٣٤٩
٤٧٠، ٤٢٢، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٢٥، ٢٦٧، ٢٦١، ١٩٧، ١١١، ١٠٦. 

  .١١٤، ص١املصدر نفسه، ج) ٣(
 .٣٦٧ - ٣٦٦، ٣٦٣، ص٢املصدر نفسه، ج) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٧ 

  .)١(رأيه مع رأي الشيخ الطوسيإىل توافق 
  : بيان آراء الطوسي اخلاصة-٦ -٢

يبـــــــــــــين احللّـــــــــــــي يف مواضـــــــــــــع متعـــــــــــــددة آراء الطوســـــــــــــي اخلاصـــــــــــــة يف هـــــــــــــذه    
مــن ذلــك كــان يتركّــز غالبــاً علــى إثبــات      ه ، ورغــم أنّ هدفــ )٢(املــسألة أو تلــك 

تفــــــرد الــــــشيخ الطوســــــي ــــــذه اآلراء، ومــــــن مث تــــــضعيفه هلــــــا، إال أنــــــه ميكــــــن  
  . وابتكارته الفقهية أيضاً، الطريق الوصول إىل إبداعات الشيخعن هذا

  : ذكر مباين آراء الشيخ الطوسي وأصوهلا-٧ -٢
يشرح احللي يف بعض األحيان املباين األصولية والـبىن التحتيـة آلراء     

  .)٣(الشيخ الطوسي يف الفروع الفقهية
  : إثبات عدم انسجام آراء الطوسي مع مبانيه-٨ -٢

ن إدريس يف بعـض املواضـع أن فتـاوى الطوسـي ال تنـسجم مـع            يثبت اب 
 .)٤(أصوله ومبانيه اليت اختارها بنفسه

  : اعتبار آراء الشيخ الطوسي غري متعارفة-٩ -٢
يـــــورد احللّـــــي أحيانـــــاً إشـــــكاالت علـــــى بعـــــض كلمـــــات الطوســـــي وتعـــــابريه،      

  .)٥(فرياها غري متعارفة بني الفقهاء
  :تبديله نقد منهج الشيخ الطوسي و-١٠ -٢

قــــد يــــورد احللّــــي أحيانــــاً مالحظــــات علــــى منــــهج الطوســــي يف طرحــــه         
للمباحـــــــــــث واملوضـــــــــــوعات، مث يعمـــــــــــد إىل إعـــــــــــادة تنظـــــــــــيم البحـــــــــــث بـــــــــــشكل       

                                                            
  .٤٤٠، ٣٠٥، ١١٠، ٦٦، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
، ٤٨٢، ٤٧٠، ٤٠٣، ٣٠٠، ٢٥٤، ١٨٦، ٤٧، ص٢، ج٥٣٠، ٣٩٩، ١٧٣املــــصدر نفــــسه، ص  : راجــــع ) ٢(

  .٥٠١، ٣٣٢، ١٧١، ١٦٩، ١٢١، ٤٧، ص٣، وج٧١٦، ٧٠١، ٦٥٥، ٦٤١، ٦٠٥، ٥٦١، ٥٠٣، ٥٠٠
 .٢٠٢، ١٣، ٩، ص٣، وج٦٧٢، ٧٤، ص٢السرائر، ج) ٣(
 .٢٩٤، ٢٦٨، ص٣املصدر نفسه، ج) ٤(
  .٧٤٤، ص٢املصدر نفسه، ج) ٥(



 ١٨٨  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  .)١(جديد من عنده
  : كشف األخطاء اللغوية واألدبية للطوسي-١١ -٢

  .)٢(يبين احللي أحياناً وقوع الطوسي يف أخطاء لغوية وأدبية
  :الشيخ عن وعوده يف املقدمة إثبات عدول -١٢ -٢

رمبـــا يثبـــت ابـــن إدريـــس أحيانـــاً أنّ الـــشيخ الطوســـي مل يـــِف مبـــا كـــان قـــد  
  .)٣( تلك الوعود– عمالً –وعد به يف مقدمة كتابه، بل قد نقض 

  : إمجاعات الطوسي-١٣ -٢
يــــــــــسجل احللّــــــــــي يف بعــــــــــض األحيــــــــــان إيــــــــــرادات علــــــــــى إمجاعــــــــــات الــــــــــشيخ        

  .)٤(اً إىل عدم وجود إمجاعات كهذه، ذاهب)اخلالف(الطوسي يف كتاب 
  : تربير كالم الشيخ الطوسي-١٤ -٢

حيــــــاول احللّــــــي يف بعــــــض األحيــــــان الــــــيت يريــــــد رفــــــع إــــــام كــــــالم الــــــشيخ    
 وحيتمـــــــل وجهـــــــاً غـــــــري   ،إنّ كالمـــــــه حيتمـــــــل وجهـــــــاً صـــــــحيحاً   : فيهـــــــا أن يقـــــــول 

  .)٥(صحيح
  : دعم آراء الطوسي-١٥ -٢

علــــى بقيــــة اآلراء الفقهيــــة    يــــسعى احللّــــي أحيانــــاً لتقويــــة رأي الطوســــي      
، <ِنعــم مــا قــال >: املوجــودة فريجحــه علــى غــريه، بــل قــد يعبــر أحيانــاً بكلمــة     

، ممـــــا يرشـــــدنا إىل  )٧(، مادحـــــاً آراء الـــــشيخ الطوســـــي وأقوالـــــه   )٦(وأمثـــــال ذلـــــك 
                                                            

  .٤٤٥ - ٤٤٤، ص٢، وج١٧٤، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
، ١٠٥، ٧٧، ص٣، وج٢١٧ - ٢١٦، ص٢، وج٦١٣، ٤٦٧، ٤٣٨، ص١سه، جاملــــــــصدر نفــــــــ  : راجــــــــع ) ٢(

٤٧٠، ٤٠٩، ٤٠٤، ٣٩٢. 
  .٣٦١، ص٣املصدر نفسه، ج: راجع) ٣(
 .٣٨٧، ص٣، وج٦٥٣، ٣١٣ - ٣١٢، ٣٠٠، ص٢املصدر نفسه، ج: راجع) ٤(
  .٤٦٧، ٤٠٤، ٣٧٩، ص١املصدر نفسه، ج: راجع) ٥(
  .٢٩٩، ص٣، وج١٤٩، ص٢ج، و٤٨١، ٤٤٦، ٢٤٦، ص١املصدر نفسه، ج: راجع) ٦(
 .٤٨١، ٤٥٥، ٤٤٩، ٢٨٩، ١٣٨، ص١املصدر نفسه، ج: راجع) ٧(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٨٩ 

مـــــــــــدى اإلنـــــــــــصاف العلمـــــــــــي الـــــــــــذي كـــــــــــان عليـــــــــــه ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يف نقـــــــــــد كـــــــــــالم   
  .الطوسي وأفكاره

  : يف نقد آراء الطوسي طريقة ابن إدريس-١٦ -٢
حيــــــاول ابــــــن إدريــــــس يف تــــــضعيفه آراء الطوســــــي ونقــــــدها، ودعــــــم آرائــــــه    

  :اخلاصة أمامها استخدام طرائق عدة يف ذلك، هي
 التــــــدليل علــــــى تفــــــرد الــــــشيخ ــــــذا الــــــرأي يف هــــــذه املــــــسألة، وأنــــــه مل  - أ

يوافــــــــق يف ذلــــــــك أيــــــــاً مــــــــن األصــــــــحاب، ال بــــــــل إن عمــــــــل الطائفــــــــة كــــــــان علــــــــى       
  .)١(خالفه
 وقد يرشد أحياناً إىل أن الطوسي نفسه مل يوافـق علـى قولـه هـذا        -ب

  .)٢(يف سائر كتبه
  .)٣( سرد أدلّة وشواهد عديدة وكثرية لدعم وجهة نظره اخلاصة-ج
  .)٤( ذكر آراء الشيخ يف كتبه األخرى بوصفها مؤيداً لرأيه اخلاص-د
  .)٥(عم رأيه االستشهاد بآراء الفقهاء احملقّقني والبارزين على د-هـ
  : قراءة نقدية يف مالحظات ابن إدريس على الشيخ الطوسي-٣

 – بنقـــده الواســـع آلراء الـــشيخ الطوســـي    –لقـــد جنـــح ابـــن إدريـــس احللّـــي    
يف حتطــــــيم الــــــوهم الزائــــــف يف عــــــدم وقــــــوع الطوســــــي يف خطــــــأ أو اشــــــتباه،      
فأســـــدى بتحريـــــر الفقـــــه الـــــشيعي مـــــن شـــــر الركـــــود النـــــسيب خدمـــــةً عظيمـــــة      

                                                            
  .٢٨٣، ص٣، وج٤٨، ص٢، وج٣٩٩، ١٧٣، ١٧٢، ١٥٩املصدر نفسه، ص: راجع) ١(
  .١٢٢، ص٣املصدر نفسه، ج) ٢(
 .٤٣١ - ٤٢٩، ١٩٩ - ١٩٦، ص١املصدر نفسه، ج: رجع) ٣(
، ٣، وج٥٣٤ - ٥٣٢، ٥٢ - ٤٩، ص٢، وج٥٢٣، ٥١٣، ٢٩٧، ٢٢١، ص١املـــصدر نفـــسه، ج  : راجـــع ) ٤(

 .١٦٦ - ١٦٥، ١٥ص
، ٢٨٣، ٢٥٩، ٢٤٤، ٢٠٩، ص٣، وج٣٠٤، ٢٥٥، ص٢، وج٢٠٠، ص١املــــــــصدر نفــــــــسه، ج: راجــــــــع) ٥(

٤٤٠، ٤٠٧، ٣٨٣، ٣٧٠، ٣٥٧، ٣٤١، ٢٩٦.  



 ١٩٠  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

 ال ميكـــن لنـــا أن نعتــــرب كافّـــة مـــا الحظــــه     ا الفقــــه، لكـــن مـــع ذلــــك  وجليلـــة هلـــذ  
ابــــن إدريــــس علــــى الطوســــي صــــحيحاً، فقــــد الحظنــــا أنّ ابــــن إدريــــس نفــــسه     
قـــــد تـــــورط يف خطوتـــــه الـــــشجاعة واجلريئـــــة هـــــذه يف أخطـــــاء واشـــــتباهات،        

  .حناول هنا اإلشارة إىل بعضها
 )النهايــــــــــة(تركّــــــــــزت أغلــــــــــب إشــــــــــكاالت ابــــــــــن إدريــــــــــس علــــــــــى كتــــــــــاب   -١ -٣

للطوســــي، معتقــــداً بــــأنّ هــــذا الكتــــاب كتــــاب روائــــي خــــربي ال يــــصح االعتمــــاد         
عليـه، لكـن مـع ذلـك يقبـل احللّـي يف مواضـع متعـددة بـبعض آراء الـشيخ يف           

، )٢()اخلـــالف( و)املبـــسوط(، بـــل رمبـــا رجـــح مـــا فيهـــا علـــى مـــا يف   )١()النهايـــة(
 مؤيـــداً لـــه  )يـــةالنها(وأزيـــد مـــن ذلـــك، فقـــد اختـــذ احللّـــي أحيانـــاً مـــا يف كتـــاب      

  . )٣(على رأيه، ناقداً به ما يف كلمات الشيخ يف كتبه األخرى
 يـــــصنف الكـــــثري مـــــن إشـــــكاالت ابـــــن إدريـــــس علـــــى الطوســـــي علـــــى      -٢ -٣

حــــــساب اإلشــــــكاليات املبنائيــــــة، فأكثرهــــــا ناشــــــئ علــــــى اختالفــــــات يف الــــــبىن      
 الســــــيما قبــــــول أو رفــــــض نظريــــــة حجيــــــة أخبــــــار اآلحــــــاد، وبعبــــــارةٍ        ،التحتيــــــة
، إن انتقــاد ابــن إدريــس للطوســي كــان يف العديــد مــن املواضــع ناشــئاً    أخــرى

  .عن عمل األخري خبرب الواحد
ســـــي انطالقــــــاً  إضـــــافةً إىل ذلـــــك، ينتقـــــد احللّــــــي أحيانـــــاً رأي الـــــشيخ الطو     

مــــــــــسائل (اً، ومــــــــــن منــــــــــاذج ذلــــــــــك حكــــــــــم الطوســــــــــي يف     مــــــــــن تبنيــــــــــه بنــــــــــاًء شــــــــــاذ   
ا كــان ولــد زنــا، إالّ   وإقامــة الــصالة عليــه إذ ، بوجــوب غــسل امليــت )اخلــالف

 وال إقامـــــة صــــــالة امليـــــت علــــــيهم،   ،أنـــــه يـــــرى عــــــدم جـــــواز غُــــــسل أهـــــل البغــــــي    
ال أســـــــــــتجمل >: يقـــــــــــول ابـــــــــــن إدريـــــــــــس يف رد فتـــــــــــوى الـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي هـــــــــــذه   

                                                            
، ٦٠٥، ٥٨٨، ٥٥٥، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥١٦، ص١الــسرائر، ج:  موضــعاً، راجــع ٢٨بلغــت باحلــد األدىن  ) ١(

  .٣٤٦، ٢٨٨، ١٣٢، ص٣، وج٥٦٦، ٨٩، ١٢، ٧، ص٢، وج٦٤٩ ،٦٢١، ٦٠٦
 .٣٤١، ص١السرائر، ج) ٢(
  .٢٦٦، ١٠٩، ص٢، وج٦٤٦، ص١املصدر نفسه، ج: ومن مناذج ذلك، راجع) ٣(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٩١ 

لــــــــــشيخنا هــــــــــذا التنــــــــــاقض يف اســــــــــتدالله، يقــــــــــول يف قتيــــــــــل أهــــــــــل البغــــــــــي، ال   
 أنــــه قـــــد  يــــصلّى عليــــه، ألنــــه ثبــــت كفــــره باألدلـــــة، وولــــد زنــــا ال خــــالف بيننــــا         

 ينطلـق احللّـي يف نقـده هـذا     نـا ، وه)١(<ثبت كفره باألدلّة أيضاً بال خـالف     
  .من رأيه الشاذ يف احلكم بكفر ولد الزنا

قــــد جنـــــد احللّـــــي أحيانـــــاً غـــــري آخــــذ مبـــــا نقـــــده علـــــى الطوســـــي يف     -٣ -٣
بعـــــــــــض املـــــــــــوارد، فمـــــــــــن مجلـــــــــــة االعتراضـــــــــــات املتكـــــــــــررة علـــــــــــى الطوســـــــــــي يف        

فَقهــــاء أهــــل الــــسنة، فقــــد اتهــــم احللّــــي الطوســــي       قبولــــه بــــأقوال لِ )الــــسرائر(
عــــــدة مــــــرات باتبــــــاع أقــــــوال أهــــــل الــــــسنة، مــــــسجالً عليــــــه إشــــــكاالت تعــــــود إىل  
هـــــذه النقطـــــة بالـــــذات، لكننـــــا نـــــرى أنّ ابـــــن إدريـــــس نفـــــسه خيتـــــار يف بعـــــض  
األحيــــــان بعــــــض تلــــــك األقــــــوال الــــــسنية الــــــيت قَِبــــــلَ ــــــا الــــــشيخ، ومــــــن منــــــاذج         

 البيــع، فقــد نقــل احللّــي عــن الطوســي قولــه بــرأيني  ذلــك مــسألة الوكالــة يف
، أخــــذ بأحـــــدمها أبــــو حنيفـــــة فيمـــــا   )مـــــسائل اخلـــــالف(خمــــتلفني يف كتـــــاب  

 يفأخـــــــذ بـــــــاآلخر الـــــــشافعي، وقـــــــد وافـــــــق ابـــــــن إدريـــــــس علـــــــى قـــــــول الـــــــشافعي     
  .)٢(تلك املسألة

  :بية بني ابن إدريس والشيخ الطوسي، مراجعة وحتليلسالعالقة الن
بية بــــــــــــــــني ابــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس والــــــــــــــــشيخ الطوســــــــــــــــي مــــــــــــــــن    ستعــــــــــــــــد العالقــــــــــــــــة النــــــــــــــــ 

املوضـوعات املــشهورة، فقـد راج يف بعــض كتــب التـاريخ والتــراجم، وحــىت    
علــــى األلــــسنة أيــــضاً، أنّ الــــشيخ الطوســــي هــــو أحــــد أجــــداد ابــــن إدريــــس مــــن      

مـــن هنـــا أصـــبح يـــذكر أبـــو علـــي  و ،أمـــه، وأنـــه كـــان حفيـــده مـــن طـــرف البنـــت 
  .ه خاالً البن إدريس بوصف– ولد الشيخ الطوسي –الطوسي 

يف املقابل يذهب مجاعة مـن املتـرمجني إىل التـشكيك يف صـحة هـذه             
  .العالقة النسبية بل رد البعض هذه املزعمة رداً كامالً

                                                            
 .٣٥٧، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
  .٣٤١، ص٢املصدر نفسه، ج) ٢(



 ١٩٢  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

  مــــــن نقــــــل كلمــــــات املــــــوافقني واملخــــــالفني، مث   – بدايــــــةً -مــــــن هنــــــا، البــــــد 
          ح أو حماولة دراسة املوقف وحتليله للخروج حبكم يف هـذا املوضـوع يـصح

  .يضعف هذه املقولة التارخيية
  : مواقف املناصرين لوجود عالقة نسبية-١

 أنّ أول مـــــــــــن زعـــــــــــم هـــــــــــذه  – وفـــــــــــق فحـــــــــــصنا وتفتيـــــــــــشنا  –الـــــــــــذي وجـــــــــــدناه 
العالقـــة النـــسبية بـــني الطوســـي وابـــن إدريـــس هـــو الـــشيخ حممـــد بـــن احلـــسن    

 يقــــــول يف هــــــذا  ، حيــــــث)أمــــــل اآلمــــــل (يف كتابــــــه  ) هـــــــ١١٠٤(احلــــــر العــــــاملي  
عــــــــن خالــــــــه أيب علــــــــي الطوســــــــي، بواســــــــطة   ] ابــــــــن إدريــــــــس [يــــــــروي >: بالكتــــــــا

وغري واسطة، وعن جده ألمه أيب جعفر الطوسي، وأم أمـه بنـت املـسعود       
  .)١(<ورام، وكانت فاضلة صاحلة

لؤلــــؤة ( يف - مــــن بعــــده ) هـــــ١١٨٦(وقــــد نقــــل احملــــدث يوســــف البحــــراين   
ــلأمــــل ( كــــالم - ، يف ذيــــل ترمجتــــه البــــن إدريــــس   )٢()البحــــرين ، كمــــا )اآلمــ

ومهــــــــا >:  يف ذيــــــــل ترمجــــــــة أوالد ابــــــــن طــــــــاووس – إضــــــــافةً إىل ذلــــــــك –كتــــــــب 
 بنـــت الـــشيخ – علـــى مـــا ذكــره بعـــض علمائنــا   –أخــوان مـــن أم وأب، وأمهمــا   

مـــــــــسعود ورام بـــــــــن أيب الفـــــــــراس بـــــــــن فـــــــــراس بـــــــــن محـــــــــدان، وأم أمهمـــــــــا بنـــــــــت  
الــــــشيخ الطوســــــي، أجــــــاز هلــــــا وألختــــــها أم الــــــشيخ حممــــــد بــــــن إدريــــــس مجيــــــع         

فات األصحاب،فاتهمصن٣(< ومصن(.  
 أحـــــــد أعـــــــالم القـــــــرن الثـــــــاين عـــــــشر   )ريـــــــاض العلمـــــــاء (ويكتـــــــب صـــــــاحب  

بنتــــــــــا الــــــــــشيخ الطوســــــــــي، قــــــــــد كانتــــــــــا فاضــــــــــلتني عــــــــــاملتني،    >: اهلجــــــــــري يقــــــــــول 
  .)٤(<وكانت إحدامها أم ابن إدريس

                                                            
 .٢٤٣، ص٢احلر العاملي، أمل اآلمل، ج) ١(
 .٢٧٨لبحرين، صيوسف البحراين، لؤلؤة ا) ٢(
 .٢٣٧ – ٢٣٦املصدر نفسه، ص) ٣(
 .٤٠٩، ص٥عبد اهللا أفندي، رياض العلماء، ج) ٤(



       ..  ودوره في إثراء الحركة الفقهيةابن إدريس الحلي ١٩٣ 

وإضـــــــــــــــافةً إىل مـــــــــــــــن ذكرنـــــــــــــــا، ذهـــــــــــــــب إىل هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول اخلوانـــــــــــــــساري يف   
، )٢()احلـــــــــــــصون املنيعـــــــــــــة(اء يف ، وكاشـــــــــــــف الغطـــــــــــــ)١()روضـــــــــــــات اجلنـــــــــــــات(

، )٤()صـــــــــحيفة الـــــــــصفا(، وصـــــــــاحب )٣()مقـــــــــابس األنـــــــــوار(والـــــــــدزفويل يف 
، وكركــــــــــوش احللّــــــــــي يف )٥()طرائــــــــــف املقـــــــــال (واجلـــــــــابلقي الربوجــــــــــردي يف  

  .، وكذلك أقر أكثر الكتاب املعاصرين بذلك)٦()تاريخ احللّة(
   : مواقف املنكرين لوجود عالقة نسبية-٢

 ذهبـت جمموعـة ثانيـة مـن علمـاء التـراجم        وعة األوىل ويف مقابل ام  
إن هـــــذه العالقـــــة غـــــري ممكنـــــة،    : إىل إنكـــــار صـــــحة هـــــذه العالقـــــة، بـــــل قـــــالوا     

، )٧()فوائـد الرضـوية  ال(ومن هذا الفريق كلّ مـن الـشيخ عبـاس القمـي يف      
، واملدرســـــــــي التربيـــــــــزي يف  )٨()مـــــــــستدرك الوســـــــــائل (واحملـــــــــدث النـــــــــوري يف  

، وآغــــــــا بــــــــزرك )١٠()قــــــــصص العلمــــــــاء(التنكــــــــابين يف ، و)٩()رحيانــــــــة األدب(
  .)١١(حياة الشيخ الطوسيالطهراين يف 

وقــــــــد اســــــــتدل فريــــــــق اإلنكــــــــار علــــــــى رأيــــــــه، لكننــــــــا ننتقــــــــي هنــــــــا اســــــــتدالل          
احملــــــدث النــــــوري الــــــذي وجــــــدناه أكمــــــل األدلّــــــة وأوفاهــــــا، مكــــــتفني بــــــه ألجــــــل     

                                                            
، ٦، وج٣٧٤، ص٢، وج٦٦، ص١حممـــــــــد بـــــــــاقر املوســـــــــوي اخلوانـــــــــساري، روضـــــــــات اجلنـــــــــات، ج  ) ١(

  .٢٧٧ – ٢٧٦ص
، مقدمـــة اآلغــــا بـــزرك الطهـــراين، نقــــالً عـــن احلــــصون     ١الـــشيخ الطوســـي، تفــــسري التبيـــان، ج   ) ٢(

  .٣٢٨، ص١، ج)خمطوط(نيعة امل
  .١١أسد اهللا الدزفويل الكاظمي، مقابس األنوار، ص) ٣(
  .، ناقالً ذلك عن صحيفة الصفاء٢٧٧، ص٦ حممد باقر املوسوي اخلوانساري، املصدر نفسه، ج)٤(
 .٤٥٥، ص٢علي أصغر اجلابلقي الربوجردي، طرائف املقال، ج) ٥(
  .٥٦ – ٥٢، ص٢يوسف كركوش احللّي، تاريخ احللّة، ج) ٦(
  .٣٨٦ – ٣٣٥فوائد الرضوية، صالعباس القمي، ) ٧(
  .٤٨١، ٤٧٢، ص٣املريزا حسني النوري، مستدرك الوسائل، ج) ٨(
 .٣٧٩، ص٧حممد املدرسي التربيزي، رحيانة األدب، ج) ٩(
  .٤٢٦حممد التنكابين، قصص العلماء، ص) ١٠(
 .زرك الطهراين، مقدمة آغا ب١الشيخ الطوسي، تفسري التبيان، ج) ١١(



 ١٩٤  .. لفقه وعالقته بالشيخ الطوسيفي تطور ا ابن إدريس دور      

، )روضـــــات اجلنـــــات(ذلـــــك، فبعـــــد نقلـــــه كـــــالم احملـــــدث البحـــــراين وصـــــاحب    
ويتلــو مــا ذكــروه هنــا يف الغرابــة مــا يف اللؤلــؤة وغريهــا أنّ       >: يقــول النــوري 

أم ابــــن إدريــــس بنــــت شــــيخ الطائفــــة، فإنــــه يف الغرابــــة مبكــــان يكــــاد باحملــــال          
يف العـــــادة، فـــــإنّ وفـــــاة الـــــشيخ يف ســــــنة ســـــتني بعـــــد األربعمائـــــة، ووالدة ابــــــن        

ني  يف ســـــــنة ثـــــــالث وأربعـــــــني بعـــــــد مخـــــــسمائة، فـــــــب      – كمـــــــا ذكـــــــروه   –إدريـــــــس  
الوفـــــاة والـــــوالدة ثالثـــــة ومثـــــانون ســـــنة، ولـــــو كانـــــت أم ابـــــن إدريـــــس يف وقـــــت   
إجــــازة والـــــدها هلــــا يف حـــــدود ســــبعة عـــــشرة ســــنة مـــــثالً، كانــــت بنـــــت الـــــشيخ       
ولـــدت ابـــن إدريـــس يف ســـن مائـــة تقريبـــاً، وهـــذه مـــن اخلـــوارق الـــيت البـــد أن     
تكــــــــــــون يف االشــــــــــــتهار كالــــــــــــشمس يف رابعــــــــــــة النــــــــــــهار، والعجــــــــــــب مــــــــــــن هــــــــــــؤالء  

الم، كيــــف يــــدرجون يف مؤلّفــــام أمثــــال هــــذه األكاذيــــب، مبجــــرد أن        األعــــ
  . )١(<!!رأوها مكتوبة يف موضعٍ من غري تأمل ونظر

  : نقد وحتليل-٣
  : الذي يبدو لنا أنّ احلق يف املسألة مع املنكرين، وذلك

وفـــــــق مـــــــا حبثنـــــــاه وحققّنـــــــاه، مل يوجـــــــد حـــــــديث عـــــــن هـــــــذه العالقـــــــة    : أوالً
التــراجم الــسابقة علــى القــرن الثــاين عــشر اهلجــري،     النــسبية يف أي كتــب  

احلـــر العـــاملي هـــو أول مـــن طـــرح      كـــر ابـــن إدريـــس احللّـــي، و   ممـــا جـــاء فيـــه ذ  
  .هذا املوضوع دون أن يقيم أي دليل على مدعاه هذا

إذا كــــــــان الــــــــشيخ الطوســــــــي جــــــــد ابــــــــن إدريــــــــس واقعــــــــاً، لكــــــــان مــــــــن    : ثانيــــــــاً
 كتبــــــــــــه ولــــــــــــو علــــــــــــى حنــــــــــــو   املناســــــــــــب أن يتعــــــــــــرض ابــــــــــــن إدريــــــــــــس إىل ذلــــــــــــك يف  

  .)السرائر(اإلشارة، سيما وأنه أتى على ذكره مرات ومرات يف 
ــاً وفقـــــاً ملـــــا قالـــــه احملـــــدث النـــــوري، يفـــــصل مـــــا بـــــني وفـــــاة الطوســـــي         : ثالثـــ

 ســنة، ومــن البعيــد احتمــال كونــه حفيــداً لــه،  ٨٣ووالدة ابـن إدريــس احللّــي  
                                                            

 .٤٧٢، ص٣املريزا حسني النوري، مستدرك الوسائل، ج) ١(
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لغ البعـد، إذا ولـدت   بل يقـرب مـن أن يكـون حمـاالً عاديـاً، إذ علـى فـرضٍ بـا            
ابنــــة الطوســــي عنــــد وفــــاة والــــدها، وولــــدت هــــذه البنــــت ابــــن إدريــــس احللّــــي         
وكـــــان أول مـــــا ولدتـــــه، كـــــان الزم ذلـــــك أن تكـــــون أم ابـــــن إدريـــــس قـــــد ولدتـــــه          

 مريب من املستحيل عادة٨٣ًوهي يف سن عام، وهو أمر .  
م، كمــا بنــاًء عليــه، فــإنّ التعجــب والتأســف حاصــالن مــن الكبــار واألعــال    

يـــراه احملـــدث النـــوري، حيـــث إنهـــم مبجـــرد رؤيتـــهم هـــذه املزعمـــة يف بعـــض   
الكتــــب قبلوهــــا دون حبــــثٍ أو حتقيــــق، ونقلوهــــا يف كتبــــهم دون فحــــصٍ أو        

  .تنقيب، بل جعلوها من املشهورات دون بينةٍ وال دليل
نعــــــــــم، ال دليــــــــــل مينــــــــــع عــــــــــن أن يكــــــــــون ابــــــــــن إدريــــــــــس مــــــــــن أقربــــــــــاء الــــــــــشيخ          

مــــــــــــه حفيــــــــــــدة الــــــــــــشيخ ال ابنتــــــــــــه، كمــــــــــــا أنــــــــــــه لــــــــــــيس    الطوســــــــــــي حبيــــــــــــث تكــــــــــــون أ 
، )١(باالحتمـــال البعيـــد أيـــضاً، بـــل ذكـــره بعـــض أهـــل التـــراجم يف مـــصنفام   

ا لكـــن يف الوقـــت عينـــه ال يوجـــد تربيـــر ملـــا قالـــه هـــؤالء الكبـــار، ألنهـــم حـــسبو    
  .ابن إدريس حفيداً للشيخ الطوسي

*  *  *  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ،٥٥ – ٥٤، ص٢، ويوســف كركــوش احللّــي، تــاريخ احللّــة، ج   ٧ املدرســي التربيــزي، رحيانــة األدب، ج )١(

  .٦٨، ص)أصول فقه وفقه(ومرتضى املطهري، آشنائي با علوم إسالمي 
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، قم، اللئايل عوايل، العابدين زين بن حممد، مجهور أيب ابن -

  .هـ١٤٠٣، الشهداء سيد مطبعة
، والنشر للطباعة صادر دار، بريوت، التاريخ يف الكامل، األثري ابن -

  .هـ١٣٨٥
 احلاوي السرائر ،منصور بن حممد جعفر أبو، احللّي إدريس ابن -

، اإلسالمي النشر مؤسسة، قم، الثانية عةالطب، الفتاوي لتحرير
  .هـ١٤٠١

 منشورات، قم، األعيان وفيات، حممد بن أمحد، خلكان ابن -
  .هـ١٣٦٤، يالرض

 علمي إىل الرتوع غنية، علي بن محزة السيد، احلليب زهرة ابن -
، قم، األوىل الطبعة، البهادري إبراهيم حتقيق، والفروع األصول
  .هـ١٤١٨، )ع (الصادق اإلمام مؤسسة

 متشابه، علي بن حممد جعفر أبو، املازندراين شهرآشوب ابن -
  .م١٩٨٨، بيدار انتشارات، املكان حمدد غري، القرآن

، قم، املهجة لثمرة احملجة كشف، موسى بن علي، طاووس ابن -
  .هـ١٤١٢، اإلسالمي اإلعالم مكتب

 بن الرزاق عبد الفضل أبو الدين كمال، الشيباين الفوطي ابن -
، كاظم حممد حتقيق، األلقاب معجم يف اآلداب معجم، أمحد
، هـ١٤١٦، اإلسالمي واإلرشاد الثقافة وزارة، طهران، األوىل الطبعة
  .م١٩٩٥
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  .احلجرية الطبعة، املدنية الفوائد، أمني حممد، سترآبادياأل -
 أمحد حتقيق، الفضالء وحياض العلماء رياض، اهللا عبد، أفندي -

  .هـ١٤٠١، اخليام مطبعة ،قم، احلسيين
 أمحد السيد تعليق، الروضات نفحات، باقر حممد، ألفت -

  .م١٩٩٢، القرآن مكتب، طهران، الروضايت
 غري، األمني حسن حتقيق، الشيعة أعيان، حمسن السيد، األمني -

  .تاريخ بدون، اإلسالمية والثقافة اإلرشاد وزارة، املكان حمدد
 وتراجم اإلجازات يف البحرين ؤلؤةل، أمحد بن يوسف، البحراين -

، العلوم حبر صادق حممد السيد وتعليق حتقيق، احلديث رجال
  .تاريخ بدون، )ع (البيت آل مؤسسة، قم، الثانية الطبعة

 نشر مركز، طهران، الرجال قاموس، تقي حممد، التستري - 
  .هـ١٣٧٩، الكتاب

، وىلاأل الطبعة، العلماء قصص، سليمان بن حممد، التنكابين -
  .م١٩٨٥، إسالمية علمية انتشارات، طهران

 دار، بريوت، الشيعة تصانيف إىل الذريعة، بزرگ آغا، الطهراين -
  .تاريخ بدون، األضواء

 معرفة يف املقال طرائف، أصغر علي، الربوجردي اجلابلقي -
، األوىل الطبعة، الرجائي مهدي السيد حتقيق، الرجال طبقات

  .هـ١٤١٠، العامة النجفي املرعشي ظمىالع اهللا آية مكتبة، قم
 الطبعة، آن بيان وكيفيت فقه دوارأ، إبراهيم حممد، جنايت -

  .م١٩٩٥، كيهان انتشارات، طهران، األوىل
 الطبعة، الرجال أحوال يف املقال منتهى، علي أبو، احلائري -
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  .هـ١٤١٦، التراث إلحياء )ع (البيت آل مؤسسة، قم، األوىل
 كتاخبانه خطي هاى نسخه فهرست، باقر حممد السيد، حجيت -

، ران دانشكاه، طهران، ران اسالمي ومعارف اهليات دانشكده
  .م١٩٦٦

 أمحد السيد حتقيق، اآلمل أمل، احلسن بن حممد، العاملي احلر -
  .تاريخ بدون، األندلس مكتبة، النجف، احلسيين

- إىل ةالشيع وسائل تفصيل، احلسن بن حممد، العاملي احلر 
 املكتبة، طهران، الثانية الطبعة، الشريعة مسائل حتصيل
  .هـ١٣٨٣، اإلسالمية

، األوىل الطبعة، ومعاريف معارف، مصطفى، الرشيت احلسيين -
  .م١٩٩٠، إمساعيليان، قم

 الوصول مبادئ، يوسف بن احلسن الدين جالل منصور أبو، احللّي -
، بقّال علي مدحم احلسني عبد وتعليق حتقيق، األصول علم إىل

  .م١٩٨٤، هـ١٤٠٤، العلمية املطبعة، طهران، الثانية الطبعة
 حممد حتقيق، الرجال، داود بن علي بن احلسن الدين تقي، احللّي -

  .تاريخ بدون، الرضي منشورات، قم، العلوم حبر آل صادق
 خمتلف، احللّي العالّمة املطهر بن يوسف بن احلسن، احللّي -

 األحباث مركز، قم، األوىل الطبعة، لشريعةا أحكام يف الشيعة
  .هـ١٤١٢، اإلسالمية والدراسات

 مهدي السيد حتقيق، التبيان منتخب، إدريس بن حممد، احللّي -
 املرعشي العظمى اهللا آية مكتبة، قم، األوىل الطبعة، الرجائي
  .هـ١٤٠٩، النجفي
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، النجف، األوىل الطبعة، احللّة تاريخ، كركوش يوسف، احللّي -
  .هـ١٣٨٥، احليدرية املكتبة منشورات

  .احلجرية الطبعة، األنوار مقابس، اهللا أسد، الكاظمي الدزفويل -
، األوىل الطبعة، والنهاية البداية، كثري بن إمساعيل، الدمشقي -

  .هـ١٤٠٨، العريب التراث إحياء دار، بريوت
، طهران، الثانية الطبعة، طوسي شيخ هزاره، علي، الدواين -

  .م١٩٨٣، كبري أمري شاراتانت
، اإلسالم تاريخ، عثمان بن محدأ بن حممد الدين مشس، الذهيب -

 دار، بريوت، الثانية الطبعة، التدمري السالم عبد عمر حتقيق
  .هـ١٤١٠، العريب الكتاب

، قم، األوىل الطبعة، الفقهاء طبقات موسوعة، جعفر، السبحاين -
  .هـ١٤١٨، )ع (الصادق اإلمام مؤسسة

 رسائل، موسى بن احلسني بن علي السيد، املرتضى الشريف -
 القرآن دار، قم، الرجائي مهدي السيد حتقيق، املرتضى الشريف
  .هـ١٤٠٥، الكرمي

 بدون، الناصريات مسائل، احلسني بن علي، املرتضى الشريف -
  .هـ١٤١٧، اإلسالمية والعالقات الثقافة رابطة، مكان

 الطبعة، البهية الروضة شرح يف النجعة، تقي حممد، الشوشتري -
  .م١٩٨٦، صدوق كتاخبانه، طهران، األوىل

 الشيخ مؤلّفات سلسلة، املعلم بن النعمان بن حممد، املفيد الشيخ -
 وحممد جنف مهدي حتقيق. )الفقه بأصول التذكرة (املفيد
  .م١٩٩٣، هـ١٤١٤، املفيد دار، بريوت، الثانية الطبعة، حسون
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، االنتقاد بصواب االعتقاد تصحيح، النعمان بن حممد، املفيد -
  .م١٩٨٤، الرضي منشورات، قم

 ملكتبة خطية نسخة، الغيبة يف رسالة، النعمان بن حممد، املفيد -
  .النجفي املرعشي اهللا آية

 سبهساالر عايل مدرسة كتاخبانه فهرست، يوسف ابن، الشريازي -
  .م١٩٦٦، جملس مطبعة، طهران، )وعربية فارسية خطية كتب(
، العراق، اإلسالم لعلوم الشيعة تأسيس، هادي بن نحس، الصدر -

  .احملدودة العراقية والطباعة النشر شركة
، الثانية الطبعة، لألصول اجلديدة املعامل، باقر حممد، الصدر -

  .م١٩٧٥، هـ١٣٩٥، النجاح مكتبة، طهران
 ةالطبع، بالوفيات الوايف، أيبك بن خليل الدين صالح، الصفدي -

  .هـ١٣٨١، جهان النشر دار، طهران، الثانية
 تفسري يف البيان جممع، احلسن بن الفضل بن علي، الطربسي -

  .م١٩٩٣، خسرو ناصر انتشارات، طهران، الثالثة الطبعة، القرآن
 إبراهيم حتقيق، الفقه جواهر، الرباج بن العزيز عبد، الطرابلسي -

  .هـ١٤١١، اإلسالمي شرالن مؤسسة، قم، األوىل الطبعة، البهادري
، القرآن تفسري يف التبيان، احلسن بن حممد جعفر أبو، الطوسي -

  .تاريخ بدون، العريب التراث إحياء دار، بريوت
 رضا حممد حتقيق، األصول يف العدة، جعفر أبو، الطوسي -

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، مكان بدون، األوىل الطبعة، القمي األنصاري
 حتقيق، اإلمامية فقه يف املبسوط، ناحلس بن حممد، الطوسي -

 املكتبة، طهران، الثانية الطبعة، الكشفي تقي حممد السيد
  .هـ١٣٨٧، املرتضوية
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، والفتاوى الفقه جمرد يف النهاية، احلسن بن حممد، الطوسي -
  .تاريخ بدون، حممدي قدس انتشارات، قم

 يف خطية نسخة، األحكام ذيب، احلسن بن حممد، الطوسي -
  .النجفي املرعشي اهللا آية كتبةم

، األوىل الطبعة، الطوسي رجال، احلسن بن حممد، الطوسي -
  .هـ١٣٨٠، احليدرية املكتبة منشورات، النجف

 النشر مؤسسة، قم، اخلالف كتاب، احلسن بن حممد، الطوسي -
  .هـ١٤٠٧، اإلسالمي

 أصغر علي حتقيق، املتهجد مصباح، احلسن بن حممد، الطوسي -
  .هـ١٣٦٩، الشيعة فقه مؤسسة، بريوت، ريدمروا

 ومالذ الدين معامل، الدين زين بن حسن، اجلباعي العاملي -
  .تاريخ بدون، الرضي منشورات، قم، اتهدين

  .تاريخ بدون، املفيد مكتبة، قم، الدراية، الدين زين، العاملي -
 ذكرى، )األول الشهيد (مكّي الدين مجال بن حممد، العاملي -

  .احلجرية الطبعة، شيعةال
، بريوت، الثانية الطبعة، امليزان لسان، حجر ابن، العسقالين -

  .هـ١٤٠٦، للمطبوعات األعلمي مؤسسة
، الرضي الشريف، قم، االنتصار، املرتضى السيد، اهلدى علم -

  .تاريخ بدون
 التراث إحياء دار، بريوت، املؤلفني معجم، كحالة رضا عمر -

  .هـ١٣٧٦، العريب
 الطبعة، وتطوراً تارخياً األصول علم، علي ،القائيين الفاضل -



.. ابن إدريس الحلي ودوره في إثراء الحركة الفقهية ٢٠٣ 

  .هـ١٤٠٥، اإلسالمي اإلعالم مكتب، قم، األوىل
، األوىل الطبعة، الشيعة مؤلّفي معجم، علي ،القائين الفاضل -

  .هـ١٤٠٥، اإلسالمي اإلرشاد وزارة، طهران
، األوىل الطبعة، اإلسالمي التشريع تاريخ، اهلادي عبد، الفضلي -

  .م١٩٩٣، هـ١٤١٤، اإلسالمي الكتاب دار مؤسسة، قم
 آية مكتبة، قم، القرآن فقه، اهللا هبة بن سعيد، الراوندي القطب -

  .هـ١٤٠٥، النجفي املرعشي اهللا
، طهران، اخلامسة الطبعة، واأللقاب الكىن، عباس، القمي -

  .م١٩٨٩، صدر كتاخبانه انتشارات
، )شيعة مذهب علماي زندكاين (الرضوية فوائد، عباس، القمي -

  ].تاريخ بدون [مركزي انتشارات، ]مكان بدون[
 مؤسسة، طهران، الثانية الطبعة، األحباب هدية، عباس، القمي -

  .م١٩٨٤، كبري أمري انتشارات
، واألستار احلجب كشف، قلي حممد بن حسني، إعجاز الكنتوري -

 ، العامةفيالنج املرعشي اهللا آية مكتبة، قم، الثانية الطبعة
  .م١٩٨٨

، قم، األوىل الطبعة، وفقهاء فقه تاريخ، القاسم أبو، الكرجي -
  .م١٩٩٦، ها دانشكاه نساينإ علوم كتب وتدوين مطالعة سازمان

، النجف، الرجال علم يف املقال تنقيح، اهللا عبد، املامقاين -
  .هـ١٣٥٢، املرتضوية طبعةامل

 ،الثالثة الطبعة، دباأل رحيانة، علي حممد مريزا، املدرسي - 
  .م١٩٩٠، خيام كتابفروشي، طهران
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 كتاخبانه خطي هاى نسخه فهرست، حممود السيد املرعشي -
، احلسيين أمحد السيد: تدوين، جنفي مرعشي اهللا آية عموم
 بدون، العامة النجفي املرعشي اهللا آية مكتبة، قم، الثانية الطبعة
  .تاريخ

، )وفقه فقه أصول (اسالمي معلو با آشنائي، مرتضى، املطهري -
  .م١٩٧٩، صدرا ،قم

 دانش نشر، مكان بدون، الفقه أصول، رضا حممد، املظفّر -
  .هـ١٤٠٥، إسالمي

، األوىل الطبعة، شيعه حديث تاريخ در بزوهشي، جميد، معارف -
  .م١٩٩٥، ضريح وهنري فرهنكي مؤسسة، طهران

 يف جلناتا روضات، باقر حممد املريزا، اخلوانساري املوسوي -
  .تاريخ بدون، إمساعيليان، قم، والسادات العلماء أحوال

، اإلسالم شرائع شرح يف الكالم جواهر، حسن حممد، النجفي -
  .تاريخ بدون، العريب التراث إحياء دار، بريوت، السابعة الطبعة

 ومستنبط الوسائل مستدرك، حسني املريزا، الطربسي النوري -
 إلحياء )ع (البيت آل مؤسسة، بريوت، الثانية الطبعة، املسائل
  .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨، التراث

، مشهد، طوسي شيخ يادنامه، حممد، اخلراساين زاده واعظ -
  .م١٩٧٥، فردوسي دانشكاهي انتشارات

 مركزي كتاخبانه خطي كتب فهرست، مهدي مريزا حاج، واليي -
، فرهنكي مورأ إداره، مشهد، األوىل الطبعة، رضوي قدس آستان
  .م١٩٨٥
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  صدر عن مركز ابن إدريس احللي للدراسات الفقهية

  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أوالً
  م٢٠٠٧اء ــــتــش    بصمة الوراثية، األم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــيـــ رب          املخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧صيف         امللكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                  غسيل األموال، الشيك    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء ــتش           رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨   خريف وصيف         الطالق   ٧-٦العدد 
  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً

  نـــشـــــن اخلــيـســخ حـــــشيـال      )التدخني منوذجاً( يف فقه السالمة الصحية -١
  السيد حممد احلسيين     )قات فقهية ملصطلحات أصول الفقهتطبي(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي          النظام الشرعي ألمناط الزواج السائدة-٣

  )املسيار، الصداقة، الزواج بنية الطالق، املتعة(
  السيد حممد احلسيين           عمليات التجميل اجلراحية -٤

  اجلزائية بني الشريعة والقانونومشروعيتها 
  )*(سلسلة حبوث فقهية: ثالثاً

  السيد حممد احلسيين       التكييف الدستوري لشكل الدولة اإلسالمية -١
  يديـعــســالء الــخ عــيــشــال            الشيخ ابن اجلنيد اإلسكايف-٢

  وريادة احلركة الفقهية يف القرن الرابع اهلجري
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         وجهة نظر أخرىاجلهاد يف اإلسالم  -٣

  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد حممد احلسيين: رئيس املركز   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


	غلاف الكتاب ومقدمة المركز ------1.pdf
	المقدمة ------2.pdf
	الفصل الأول------3.pdf
	الفصل الثاني------4.pdf
	الفصل الثالث------5.pdf
	الفصل الرابع------6.pdf
	المصادر ------- 7.pdf
	الفهرست ------- 8.pdf
	إصدارات المركز.pdf

