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ملخص: 
إّن العالقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ومل متنــع االختالفــات الفكريــة عــى 
مســتوى االصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي يف جمــاالت العلــم والفكــر 
ــك اىل  ــبب يف ذل ــود الس واألدب، ويع
وجــود مشــركات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــًا لنــر 
ــا. ــاء دعائمه ــالمية وإرس ــة االس الثقاف
ــادل احلديــث  ــا التأريــخ عــن تب وحيدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــاالت املع ــتى جم ــس يف ش وبالعك

الــذي  األمــر  االســالمية،  والعلــوم 
كان عامــاًل مــن عوامــل التقريــب بــن 

املذاهــب االســالمية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن املذاه ــب ب ــا يف التقري ــا أثره هل
االســالمية، هــو اصــول الفقــه املقــارن، 
مســائل  يف  االختــالف  أّن  باعتبــار 
ــاس  ــو االس ــه ه ــول الفق ــد اص وقواع
الفتــاوى،  يف  االختالفــات  جــّل  يف 
واالختــالف يف اصــول الفقــه يقــع بــن 

ــن:  ــن يف مرحلت املجتهدي
ــات  ــن النظري ــة األوىل: يف تكوي املرحل
ــر  ــركة للتفك ــد املش ــة والقواع العاّم
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: اخلــالف 
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ــدة  ــة املعتم ــاين العاّم ــول واملب يف االص
ــالف  ــادي، كاخل ــتنباط االجته يف االس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حّجيــة  يف 

االســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: يف جمــال تطبي ــة الثاني املرحل
عــى  العاّمــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياهتــا ومواردهــا اخلاّصــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــالف يف تعي ــرى: اخل اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكري تل
ــث  ــة يف البح ــج املقارن ــلوك منه إّن س
يــؤدي دون شــّك اىل حتديــد مــوارد 
ــف يف  ــراك، ويكش ــالف واالش االخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــركة، وم ــادئ املش ــالمي واملب االس
ــة  ــرؤى املختلف ــة ال ــح أّن دراس الواض
يصــر ســببًا حلســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس املقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  اىل  الســني  يتحــول  أْن 
التقريــب  يعنــي  وإّنــا  بالعكــس، 
ــات  ــن اخلالف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التارخييــة 
العلميــة  املســائل  وعــرض  أّوالً، 
البحــث  بســاط  عــى  اخلالفيــة 
ثانيــًا،  النزيــه  املوضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن املفاهي ــث ع والبح
واألصــول  والقواعــد  واألحــكام 

ــي  ــركة، لك ــث املش ــة واألحادي الفقهي
ــى  ــلمن ع ــاء املس ــدة اللتق ــون قاع تك
ــاد  ــعي اجل ــًا، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد املوقــف الســيايس مــن القضايا 

رابعــًا. األساســية  اإلســالمية 
وكان مــن رواد هــذا احلقــل املعــريف 
هــو العالمــة احلــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا املي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة يف هــذا املجــال، فضــاًل 
عــن جهــوده االخــرى يف جمــال املناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس

مقّدمة:
والصــالة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
ــه  ــى وآل ــه املصطف ــى حبيب ــالم ع والس

الطاهريــن. الطيبــن 
إّن العالقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ومل متنــع االختالفــات الفكريــة عــى 
مســتوى االصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي يف جمــاالت العلــم والفكــر 
ــك اىل  ــبب يف ذل ــود الس واألدب، ويع
وجــود مشــركات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــًا لنــر 
ــا. ــاء دعائمه ــالمية وإرس ــة االس الثقاف
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ــث  ــادل احلدي ــخ عــن تب ــا التأري وحيدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــاالت املع ــتى جم ــس يف ش وبالعك
الــذي  األمــر  االســالمية،  والعلــوم 
كان عامــاًل مــن عوامــل التقريــب بــن 

املذاهــب االســالمية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن املذاه ــب ب ــا يف التقري ــا أثره هل
االســالمية، هــو اصــول الفقــه املقــارن، 
وكان مــن رواد هــذا احلقــل املعــريف 
هــو العالمــة احلــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا املي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة يف هــذا املجــال، فضــاًل 
عــن جهــوده االخــرى يف جمــال املناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس
نســّلط  ســوف  البحــث  هــذا  ويف 
ــارن  ــه املق ــول الفق ــى اص ــواء ع االض
وجهــود العالمــة احلــي يف هــذا احلقــل 
املعــريف، الجــل التقريــب بــن املذاهــب 

االســالمية.
وقــد انتظــم البحــث يف هــذا املوضــوع 

ــة مباحــث: يف ثالث
األّول: حتديــد موضــوع البحــث، وقــد 
اشــتمل عــى مطلبــن، احدمهــا يف بيــان 

الفقــه املقــارن،  املــراد مــن اصــول 
ومنهــج البحــث فيــه، وموضوعــه، 
ــن  ــب ب ــن التقري ــراد م ــاين يف امل والث

املذاهــب االســالمية.
العالمــة  الثــاين: يف ســرة  املبحــث   

احلــي.
املبحــث الثالــث: جهــود العالمــة احلي 
ــالمية  ــب االس ــن املذاه ــب ب يف التقري
مــن خــالل التواصــل املعــريف يف جمــال 

اصــول الفقــه املقــارن.
األّول املبحث 

ــوع البحث  حتديد موض
يقــع  املبحــث  هــذا  واحلديــث يف   
بعــض  حتديــد  بلحــاظ  تــارًة 
موضــوع  وبيــان  املفــردات، 
والغايــة  املقــارن  الفقــه  اصــول 
توضيــح  بلحــاظ  واخــرى  منــه، 
املذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة 
اصــول  علــم  وأثــر  االســالمية، 
الفقــه املقــارن فيهــا، وعــى هــذا 
االســاس فاســتيفاء احلديــث عــن 

مطلبــن: يف  يقــع  ذلــك 
املطلب األّول

 يف حتديد اصول الفقه املقارن
ينبغــي علينــا أْن نحــدد مدلــول مفردات 
)أصــول،  االضــايف  الركيــب  هــذا 
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الفقــه، املقــارن( ليســهل االنطــالق 
مــن هــذا التحديــد إىل التــاس تعريفــه 
تعريفــًا مســتوفيًا للرائــط املنطقيــة مــن 

ــًا. ــًا مانع ــه جامع ــث كون حي
لغــة  االصــول  كلمــة  تعريــف  1ـ 

: حــًا صطال ا و
االصــل لغــة: األصــول مجــع )أصــل(، 
واألصــل يف اللُّغــة: أســفل الــيء، 
واســاس احلائــط اصلــه، واســتأصل 
ثــم  وقــِوَي  اصلــه  ثبــت  الــيء: 
ــا  ــل كّل يشٍء م ــل: اص ــى قي ــَر، حت َكُث
يســتند وجــود ذلــك الــيء إليــه، 
ــل  ــر اص ــد، والنه ــل للول ــاالب اص ف

للجــدول)1(.
واألصــل يف ُعــرف الُعلــاء  وال ســّيا 
ــتعمل يف  ــاء ُيس ــم والُفقه ــن منه األُصولي

ة معــاٍن، منهــا:  ِعــدَّ
ــم:  ــح، كقوهل ــى الراج ــل بمعن أ( االص
ــا  ــة، أّي حين ــكالم احلقيق األصــل يف ال
ــى  ــكالم ع ــل ال ــن مح ــر ب د األم ــردَّ ي
ــل  ــاز، فاحلم ــى املج ــه ع ــة ومحل احلقيق

ــح. ــو الراج ــة ُه ــى احلقيق ع
ــه  ــّرع علي ــا يتف ــى م ــل بمعن ب( االص
ــل  ــر أص ــم اخلم ــم: حك ــره، كقوهل غ
حلكــم النبيــذ، أّي أنَّ حكــم النبيــذ ِمــْن 
حيــث ُحرمــة ُشبــه أو نجاســته ـ بنــاًء 

ــْن حكــم  عــى القــول هبــا ـ ُمســتفاد ِم
ــر. اخلم

ــة،  ــدة الكلي ــى القاع ــل بمعن  ج( االص
ــاًل:  ــو مث ــم النح ــال يف عل ــا ُيَق ــا في ك
األصــل يف الفاعــل أْن يكــون مرفوعــًا؛ 
أّي القاعــدة العاّمــة يف إعرابــه أْن يكــون 

كذلــك.
ــم:  ــل، كقوهل لي ــى الدَّ ــل بمعن د( االص
ــو اإلمجــاع،  األصــل يف هــذِه املســألة ُه
أّي الكاشــف َعــْن حكــم هــذِه املســألة 
ُهــو  عليــه  والــداّل  إليــه  وامُلرشــد 

ــاع. اإلمج
عمليــة  وظيفــة  يثبــت  مــا  هـــ( 
كالــراءة  باحلكــم،  اجلهــل  ِعنْــَد 
واالســتصحاب، فُيَقــال: األصــل بــراءة 
ــه  ــدلُّ علي ــْن التكليــف مــا ملْ ي مــة ِم الذِّ

.)2 دليــل...)
ــن  ــاين يمك ــذِه املع ــل يف ه ــدى التأمُّ ول
مصاديــق  بأمجعهــا  إّنــا  يقــال  أْن 
ملفهــوم واحــد، وهــو: )مــا يبتنــي عليــه 
ــى  ــي ع ــاز يبتن ــز(، فاملج ــره ويرتك غ
احلقيقــة، وحكــم النبيــذ ُيقــاس ويرتكز 
ــألة  ــم املس ــر، وحك ــم اخلم ــى حك ع
امُلعيَّنــة يبتنــي عــى اإلمجــاع، وهكــذا يف 
مجيــع املعــاين التــي ُتذكــر لألصــل حتت 
ُمغايــرة  اصطالحيــة  معــاٍن  عنــوان 
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للمعنــى اللغــوي، فهــي ال ختــرج عــن 
إطــار املعنــى اللغــوي لكلمــة )اصــل(.
ــذِه  ــّدد ه ــول بتع ــى الق ــاًء ع ــا بن وأّم
املعــاين فاألنســب منهــا لعلــم األُصــول 
هــو املعنــى الثالــث )القاعــدة(؛ ألنَّ 
ــد  ــة قواع ــو جمموع ــول ُه ــم األُص عل
األحــكام  اســتنباط  عليهــا  يبتنــي 
الرعيــة، فتســمية هــذا العلــم باصــول 

ــوي. ــى اللغ ــن املعن ــأت م ــه نش الفق
لغــة  الفقــه  كلمــة  تعريــف  2ـ 

 : حــًا صطال ا و
الفقــه لغــة: وهــو بكــر الفــاء: العلــم 
والفطنــة)3(،  لــه،  والفهــم  بالــيء، 
والفقــه: فهــم الــيء، وكّل علــٍم فهــو 
فقــه، والفقــه عــى لســان محلــة الــرع: 

ــاّص)4(. ــم خ عل
ــكام  ــم باألح ــًا: »العل ــه اصطالح الفق
أدّلتهــا  َعــْن  الفرعّيــة  الرعيــة 
بعضهــم  ــع  وتوسَّ التفصيليــة«)5(، 
االحــكام  »جممــوع  بأّنــه  تعريفــه  يف 
الرعيــة الفرعيــة الكليــة أو الوظائــف 
املجعولــة مــن قبــل الشــارع، أو العقــل 

عدمهــا«)6(. عنــد 
3ـ الفقه املقارن:

 يطلــق الفقــه املقــارن عــى »مجــع اآلراء 
ــة  ــا واملوازن ــة وتقييمه ــة املختلف الفقهي

بينهــا بالتــاس أدلتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى بعــض«)7(.

ــردات  ــذه املف ــرض ه ــالل ع ــن خ وم
الفقــه  )اصــول  تعريــف  يتضــح 
املقــارن(، فـ»هــو القواعــد التــي يرتكــز 
الفقهــاء  اســتنباط  قيــاس  عليهــا 
لألحــكام الرعيــة الفرعيــة الكليــة، أو 
الوظائــف املجعولــة مــن قبــل الشــارع 
ــا  ــن حتصيله ــأس م ــد الي ــل عن أو العق
ــم«)8(، أو  ــة والتقيي ــث املوازن ــن حي م
»هــو القواعــد التــي تقــع يف طريــق 
ــة  ــة الفرعي ــكام الرعي ــتنباط األح اس
الكليــة أو الوظيفــة العمليــة مــن حيــث 
ــة  ــة املختلف ــن اآلراء املذهبي ــة ب املقارن
مــع ترجيــح أقرهبــا اىل احلّجيــة وأقواهــا 

ــره«)9(. ــى غ ــاًل ع دلي
الغاية من أصول الفقه املقارن: 

ــارن  ــه املق ــول الفق ــن أص ــة م إّن الغاي
املجتهديــن  آراء  بــن  الفصــل  هــي 
ــة،  ــا إىل الدليلي ــا وأقرهب ــم أمثله بتقدي
ــارن  ــويل املق ــة االص ــت رتب ــا كان ورب
يف  الباحــث  رتبــة  عــن  متأخــرة 
االصــول، الّن الفصــل بــن اآلراء ال 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــد حتصي ــون إال بع يك
معرفــة االمثــل مــن االدلــة، وهــي 
يف  عــادة  للمجتهديــن  إال  تكــون  ال 
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االصــول)10(. 
موضوع أصول الفقه املقارن: 

مــن  للدليليــة  يصلــح  مــا  كّل  هــو 
أدلتــه، وحــره إّنــا يكــون باالســتقراء 
لتخصيصــه  معنــى  وال  والتتبــع، 
أدلــة  هــي  بــا  ال  االربعــة  باالدلــة 
ــي،  ــق القم ــك املحق ــب إىل ذل ــا ذه ك
وال بــا هــي هــي كــا ذهــب إليــه 
عليهــا  لــرد  الفصــول،  صاحــب 
خــروج كثــر مــن املباحــث االصوليــة، 
ــاس وخــر  ــال االســتصحاب والقي أمث
الواحــد، لبداهــة أّنــا ليســت مــن 
الكتــاب أو الســنة أو االمجــاع، أو دليــل 
ــا  ــا مم ــة حجيته ــت أدل ــل وإْن كان العق

ترجــع إليهــا)11(.
الفارق بينه وبني أصول الفقه: 

عــى الرغــم مــن أّن طبيعــة مســائل 
العلمــن متحــدة كــا يــدل عــى ذلــك 
تقــارب تعريفيهــا إال أّن هنــاك فــوارق 

ــي: ــه، وه ــول الفق ــن أص ــه وب بين
1ـ منهــج البحــث، فــإّن البحــث ال 
يكــون مقارنــًا فيــا إذا كان املعتمــد 
هــو آراء مذهــب خــاّص يف البحــث 
ــب  ــد مذه ــا إذا مل يعتم ــن، أّم والتدوي
ــب يف  ــل املذاه ــن جمم ــل يضّم ــدد ب حم
البحــث والدراســة فيكــون مقارنــًا.

وبعبــارة اخــرى: إّن مهمــة االصــويل أْن 
ــدة  ــون قاع ــح أْن يك ــا يصل ــس م يلتم
يلتمــس  ثــّم  االســتنباط،  لقيــاس 
ــارن  ــة الق ــا مهم ــا، أّم ــن عليه الراه
ــك  ــم إىل ذل ــي أْن يض ــول فه يف االص
ويــوازن  اآلخريــن،  آراء  اســتعراض 
ــن  ــرب م ــن الق ــاس م ــى أس ــا ع بينه

ــا. ــد عنه ــة والبع االدل
2ـ غايــة البحــث، فــإّن الغايــة مــن 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــول حتصي ــم االص عل
مــن  الرعيــة  االحــكام  اســتنباط 
أدلتهــا التفصيليــة، أّمــا غايــة علــم 
ــن  ــل ب ــي الفص ــارن فه ــول املق االص
آراء املجتهديــن بتقديــم أمثلهــا وأقرهبــا 

الدليليــة)12(. إىل 
املطلب الثاين

 التقريب بني املذاهب االسالمية
املذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة  إّن 
ــية  ــات األساس ــن املكون ــالمية م اإلس
ينشــد  إصالحــي  مــروع  ألي 
والتمســك  احلضــاري،  التجديــد 
باملصالــح العليــا والقيــم واملقاصــد 
ــالمية،  ــة اإلس ــة واألم ــة للريع العام
ــب أو  ــن التقري ــم م ــي أْن ال يفه وينبغ
الوحــدة اإلســالمية هــو مجــع املســلمن 
حتــت مذهــب واحــد، بــل غايــة األمــر 
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االســالمية  االصــول  حتديــد  هــو 
املتفــق عليهــا مــن مجيــع املذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرام كّل 
ــائل  ــر يف املس ــق اآلخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أْن 
ــل  ــفوعًا بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

العلمــي.
ــث  ــة يف البح ــج املقارن ــلوك منه إّن س
يــؤدي دون شــّك اىل حتديــد مــوارد 
ــف يف  ــراك، ويكش ــالف واالش االخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــركة، وم ــادئ املش ــالمي واملب االس
ــة  ــرؤى املختلف ــة ال ــح أّن دراس الواض
يصــر ســببًا حلســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس املقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  اىل  الســني  يتحــول  أْن 
التقريــب  يعنــي  وإّنــا  بالعكــس، 
ــات  ــن اخلالف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التارخييــة 
العلميــة  املســائل  وعــرض  أّوالً، 
البحــث  بســاط  عــى  اخلالفيــة 
ثانيــًا،  النزيــه  املوضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن املفاهي ــث ع والبح
واألصــول  والقواعــد  واألحــكام 
ــي  ــركة، لك ــث املش ــة واألحادي الفقهي
ــى  ــلمن ع ــاء املس ــدة اللتق ــون قاع تك

ــاد  ــعي اجل ــًا، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد املوقــف الســيايس مــن القضايا 

رابعــًا. األساســية  اإلســالمية 
وقــد نقــل لنــا التأريــخ أّن علاء الشــيعة 
هلــم جهــود مهمــة هلــا اثرهــا البــارز يف 
زرع وتنميــة بــذرة الفكــر التقريبــي 
ــث كان  ــالمية، حي ــب االس ــن املذاه ب
ــر يف  ــيعة دور كب ــاء الش ــزال لعل وال ي
ــالمية.  ــدة اإلس ــم الوح ــيخ مفاهي ترس
وملــا كان املوضــوع عــى هــذا املســتوى 
ــث  ــذا البح ــأيت ه ــذا ي ــة، ل ــن األمهي م
ــل  ــن اج ــة م ــة متواضع ــار حماول يف إط
ــرز  ــى أب ــواء ع ــض األض ــليط بع تس
اجلهــود التــي اضطلــع هبــا العالمــة 
احلــي، حيــث كانــت لــه خطــوات 
ــن  ــب ب ــار التقري ــة يف إط ــارزة ومهم ب
ــن  ــة للدي ــالمية، خدم ــب اإلس املذاه
لعــزة  وصونــًا  احلنيــف  اإلســالمي 

املســلمن.
ــر اصــول الفقــه املقــارن يف التقريــب  أث

ــالمية. ــب االس ــني املذاه ب
ــد  ــائل وقواع ــالف يف مس ــر االخت يعت
ــّل  ــاس يف ج ــو االس ــه ه ــول الفق اص
االختالفــات يف الفتــاوى، واالختــالف 
ــن  ــن املجتهدي ــع ب ــه يق ــول الفق يف اص

ــن:  يف مرحلت
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ــات  ــن النظري ــة األوىل: يف تكوي املرحل
العاّمــة والقواعــد املشــركة للتفكــر 
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: اخلــالف 
ــدة  ــة املعتم ــاين العاّم ــول واملب يف االص
ــالف  ــادي، كاخل ــتنباط االجته يف االس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حّجيــة  يف 

االســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: يف جمــال تطبي ــة الثاني املرحل
عــى  العاّمــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياهتــا ومواردهــا اخلاّصــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــالف يف تعي ــرى: اخل اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكري تل
فهــي  االوىل،  املرحلــة  هــو  واملهــم 
ــأ  ــا، ومنش ــّل بحثن ــط بمح ــي ترتب الت
ــة  ــن جه ــو م ــا ه ــا إّن ــالف فيه االخت
االختــالف يف نتائــج األفــكار التــي 
تســتعمل يف تكويــن تلــك القواعــد 
يف  وحتديدهــا  العاّمــة،  والنظريــات 
احلــدود املســموح هبــا وفقــًا لروطهــا 
العاّمــة؛ فــإّن نتيجــة التفكــر حــول 
ــف  ــة ختتل ــوص التريعي ــة النص حّجي
بطبيعــة احلــال ســعة وضيقــًا؛ كــًا 
شوطهــا  الختــالف  تبعــًا  وكيفــًا، 

العاّمــة.
وكذلــك حــول اســتفادة مداليــل تلــك 
املناســبات  النصــوص عــى أســاس 

ــك  ــة تل ــة، ومطابق ــة االرتكازي العرفي
املداليــل للواقــع املوضوعي، ومســتوى 
تلــك القواعــد ومداهــا دقــًة وشــموالً.
ــود يف  ــالف املوج ــك االخت ــّم إّن ذل ث
يف  املجتهديــن  بــن  االفــكار  نتائــج 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  حتديــد 
صعيــد  عــى  األصــول  يف  العاّمــة 
نايــة  يف  يرجــع  النظــري  البحــث 
املطــاف إىل إحــدى النقــاط التاليــة:
ــد  ــكّل جمته ــي ل ــف النف األوىل: املوق
إزاء حتديــد تلــك القواعــد والنظريــات 
العاّمــة وتكوينهــا وفقــًا لروطهــا؛ فإّنه 
قــد يؤثــر يف موقفــه الواقعــي أمــام هــذه 
القواعــد والنظريــات، ويغــره عــن 

ــي. ــه الواقع وجه
الثانيــة: املقــدرة الفكريــة الذاتيــة؛ فــإّن 
الختــالف املجتهديــن يف تلــك املقــدرة 
الفكريــة أثــرًا كثــرًا، الختالفهــم يف 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  حتديــد 
ــة  ــر دق ــة أكث ــا بصيغ ــة وتكوينه العاّم

ــًا. وعمق
بصــورة  العلميــة  املقــدرة  الثالثــة: 
مســبقة؛ فــإّن الختــالف املجتهديــن 
ــارزًا  ــرًا ب ــة أث ــدرة العلمي ــك املق يف تل
القواعــد  تلــك  تكويــن  كيفيــة  يف 
ــا. ــًا لروطه ــة؛ تبع ــات العاّم والنظري



61

أ.م.د. جبار حمارب عبد اهلل الفرجيي
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

الرابعــة: غفلــة املجتهــد خــالل دراســة 
تلــك القواعــد، وممارســتها عــا يفــرض 
ــتيعابه  ــدم اس ــا، أو ع ــه يف تكوينه دخل
متــام مــا يفــرض دخلــه فيــه؛ فــإّن 
ذلــك يغــر وجــه تلــك القواعــد ســعة 

ــا. ــن واقعه ــًا ع وضيق
ــة  ــروف والبيئ ــالف الظ ــة: اخت اخلامس
ــن  ــدة م ــا م ــد فيه ــش املجته ــي يعي الت
يؤثــر يف ســلوكه  قــد  فإّنــه  عمــره؛ 
ــد،  ــك القواع ــن تل ــاه تكوي ــي جت العم

وحتديدهــا يف إطــار إســالمي.
ــم  ــن يف الفه ــأ املجتهدي ــة: خط السادس
والنظــر؛ حيــث إّنــه يغــر وجــه تكويــن 
تلــك القواعــد، والنظريــات العاّمــة 
عــن واقعهــا املوضوعي كــًا وكيفــًا)13(.
وقــد تقــدم أّن الغايــة مــن أصــول 
ــن آراء  ــل ب ــي الفص ــارن ه ــه املق الفق
ــا إىل  ــا وأقرهب ــم أمثله ــن بتقدي املجتهدي
الدليليــة، بمعنــى تشــخيص االدلــة 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــد العاّم والقواع
الفقهــاء يف اســتنباط احلكــم الرعــي، 
ــة  ــذه العملي ــة ه ــح أمهي ــن الواض وم
فيــا  النظــر  وجهــات  تقريــب  يف 
ــي،  ــم الرع ــخيص احلك ــط بتش يرتب
ــة  ــك االدل ــالف يف تل ــل اخل ــإّن تقلي ف
دائــرة  تقليــص  يوجــب  والقواعــد 

ــة، وهــذا  اخلــالف يف األحــكام الرعي
بــن  التقريــب  جمــال  يف  مهــم  أمــر 

االســالمية.  املذاهــب 
املبحــث الثاين

 نبــذة من حيــاة العالمة احليل
ــر  ــة يف ذك ــال العالم ــبه: ق ــمه ونس اس
ــف  ــن يوس ــن ب ــبه: احلس ــمه ونس اس
ــة  ــم املضموم ــر باملي ــن مطه ــي ب ــن ع ب
ــددة  ــاء املش ــة واهل ــر املعجم ــاء غ والط
احلــي مولــدًا  أبــو منصــور  والــراء 
ومســكنًا)14(، فاســمه: احلســن، كــا 
ــر  ــه أكث ــق علي ــه، واتف ــو بنفس ــره ه ذك

املؤرخــن.
ــا  ــاه هب ــا كن ــور، ك ــو منص ــه: أب كنيت

والــده)15(.
ــو  ــالق، وه ــى اإلط ــة اهلل ع ــه: آي لقب
ــيعية،  ــادر الش ــور يف املص ــب املذك اللق
ــور  ــب املذك ــو اللق ــن وه ــال الدي ومج
ــى  ــة ع ــن، والعالم ــادر الفريق يف مص
ــام،  ــر، واالم ــة الده ــالق أو عالم اإلط

ــل. والفاض
ابــن  أّن الصفــدي وهكــذا  هــذا إال 
حجــر وغرهــم وصفــوه باملعتــزيل)16(، 
وقــال الســيد حمســن االمــن يف التعليــق 
ــة  ــى موافق ــي ع ــذا مبن ــك: »ه ــى ذل ع
املعتزلــة الشــيعة يف بعــض األصــول 
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يف  لكثريــن  وقــع  كــا  املعروفــة، 
مــن  الشــيعي  فأيــن  وإال  كثريــن، 

املعتــزيل«)17(.
ــة،  ــا العالم ــي إليه ــي ينتم ــة الت واحلل
وفيهــا مولــده، ومســكنه حلــة بنــي 
مزيــد، وهــي احللــة الســيفية، قــال 
ياقــوت احلمــوي، ت: 626هـــ: »مدينة 
كبــرة بــن الكوفــة وبغــداد كانــت 
مــن  أّول  وكان  اجلامعــن...  تســّمى 
ــة  ــة صدق ــيف الدول ــا س ــا ونزهل عمره
ــن  ــي ب ــن ع ــس ب ــن دبي ــور ب ــن منص ب
مزيــد األســدي)18(، وكانــت منــازل 
ــوي  ــا ق ــل، فل ــن الني ــدور م ــه ال آبائ
أموالــه  وكثــرت  إزره  واشــتد  أمــره 
ــريب  ــع يف غ ــن موض ــل إىل اجلامع انتق
ــك  ــب، وذل ــن الطال ــد ع ــرات ليبع الف
ــة  ــت امج ــنة 495هـــ، وكان ــرم س يف حم
تــأوي إليهــا الســباع، فنــزل هبــا بأهلــه 
وعســاكره، وبنــى هبــا املســاكن اجلليلــة 
والــدور الفاخــرة، وتأنــق أصحابــه 
ــد  ــأ، وق ــارت ملج ــك، فص ــل ذل يف مث
قصدهــا التجــار فصــارت أفخــر بــالد 
ــيف  ــاة س ــدة حي ــنها م ــراق وأحس الع
الدولــة، فلــا قتــل بقيــت عــى عارهتــا، 
فهــي اليــوم قصبــة تلــك الكــورة، 

ــرة«)19(. ــعار كث ــا أش ــعراء فيه وللش

ــى  ــدر ع ــت املص ــأته: اتفق ــده ونش مول
عــام  رمضــان  شــهر  يف  والدتــه  أّن 
648ه ـــ، ومــا ذكــره الســيد االمــن يف 
ــة  ــة العالم ــن خالص ــاًل ع ــان نق األعي
ــو  ــنة 647هـــ)20(، فه ــد س ــه ول ــن أّن م
ــة،  ــادر كاف ــه للمص ــّن، ملخالفت ــأ ب خط
ــل  ــي نق ــة الت ــخ اخلالص ــع نس وجلمي
عنهــا األصحــاب، فــا ذكــره إّمــا ســهو 
مــن قلمــه الريــف، أو خطــأ مطبعــي، 
نســخة  يف  تصحيــف  أو  خطــأ  أو 

ــا. ــل عنه ــي نق ــة الت اخلالص
شــهر   19 يــوم  يف  والدتــه  وكانــت 
رمضــان، كــا ذكــر ذلــك العالمــة 
نفســه يف اخلالصــة بقولــه: »واملولــد 
تاســع عــر شــهر رمضــان ســنة ثــان 

وســتائة«)21(. وأربعــن 
الديــن  ســديد  هــو:  أبــوه  أرستــه: 
ــي،  ــر احل ــن املطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــًا  ــه كان فقيه ــن داود: بأّن ــه اب ــد صف وق
الشــأن)22(،  عظيــم  مدرســًا  حمققــًا 
ووصفــه الشــهيد األّول، ت: 786هـــ، 
يف إجازتــه البــن اخلــازن بـ)االمــام 
ــهيد  ــه الش ــة()23(، ووصف ــيد احلّج الس
أيضــًا يف إجازتــه البــن اخلــازن)24(، 
كــا يف التحفــة بـ)االمام األعظــم احلّجة 
أفضــل املجتهديــن الســعيد الفقيــه()25(، 
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ــه  ــي، يف إجازت ــق الكرك ــه املحق ووصف
للشــيخ عــي امليــي بـ»الشــيخ األجــل 
ــالم«)26(. ــيخ االس ــعيد ش ــه الس الفقي

ويكفيــه فخــرًا وعــزًا وشفــًا كونــه 
أعلــم أهــل زمانــه بعلــم الــكالم وعلــم 
أصــول الفقــه، كــا اعــرف بــه املحقــق 
احلــي، ت: 676هـــ، حيــث قــال ولــده 
ــي  ــه لبن ــو منصــور يف إجازت العالمــة أب
زهــره: إّن الشــيخ األعظــم خواجــة 
ــن الطــويس، ت: 672هـــ،  ــر الدي نص
ملــا جــاء إىل العــراق حــر احللــة، 
فاجتمــع عنــده فقهــاء احللــة، فأشــار إىل 
الفقيــه نحــم الديــن جعفــر بــن ســعيد 
ــة؟،  ــؤالء اجلاع ــم ه ــْن أعل ــال: َم وق
ــاء، إْن  ــون عل ــم فاضل ــه: كّله ــال ل فق
كان واحــد منهــم مــرزًا يف فــٍن كان 
اآلخــر مــرزًا يف فــٍن آخــر، فقــال: 
َمــْن أعلمهــم باألصولــن؟، فأشــار 
يوســف  الديــن  ســديد  والــدي  إىل 
ــن  ــد الدي ــه مفي ــر وإىل الفقي ــن املطه ب
هــذان  فقــال:  جهيــم،  بــن  حممــد 
ــول  ــكالم وأص ــم ال ــة بعل ــم اجلاع أعل

الفقــه)27(. 
وبفضــل هــذا الشــيخ املعظــم وتدبــره 
نجــا أهــل الكوفــة واحللــة واملشــهدين 
والنهــب  القتــل  مــن  الريفــن 

والســبي، وذلــك حــن غــزا التتــار 
العــراق وعملــوا مــا عملــوا، قــال 
ــن:  ــف اليق ــور يف كش ــو منص ــده أب ول
ملــا وصــل الســلطان هوالكــو إىل بغــداد 
قبــل أْن يفتحهــا هــرب أكثــر أهــل 
احللــة إىل البطائــح ال القليــل، فــكان 
مــن مجلــة القليــل والــدي، والســيد 
جمــد الديــن ابــن طــاووس والفقيــه ابــن 
ــة  ــى مكاتب ــم ع ــع رأهي ــز، فامج أيب الع
الســلطان بأّنــم مطيعــون داخلــون 
حتــت إيالتــه، وأنفــذوا بــه شــخصًا 
ــًا، فانفــذ الســلطان إليــه فرمانــا  أعجمي
مــع شــخصن، أحدمهــا يقــال لــه فلكــة 
واآلخــر يقــال لــه عــالء الديــن، وقــال 
ــم  ــت قلوبك ــم: إْن كان ــوال هل ــا: ق هل
كــا وردت بــه كتبكــم حتــرون إلينــا، 
فخافــوا لعــدم معرفتهــم بــا ينتهــي 
إْن   :والــدي فقــال  احلــال،  إليــه 
ــم،  ــاال: نع ــى؟، فق ــدي كف ــت وح جئ
فاصعــد معهــا، فلــا حــر بــن يديــه 
ــل  ــداد وقب ــح بغ ــل فت ــك قب وكان ذل
ــم  ــف قدمت ــه: كي ــال ل ــة، ق ــل اخلليف قت
ــل  ــدي قب ــور عن ــي واحلض ــى مكاتبت ع
أمــري  إليــه  ينتهــي  بــا  تعلمــوا  أْن 
وأمــر صاحبكــم؟، وكيــف تأمنــون 
ــال  ــه؟، فق ــت عن ــي ورحل أْن يصاحلن
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ــك  ــى ذل ــا ع ــا أقدمن ــدي : إّن وال
ــي  ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــا ع ــا روين ألّن
ــه قــال يف خطبــة:  بــن أيب طالــب أّن
الــزوراء،  مــا  أدراك  ومــا  الــزوراء 
ــان  ــا البني ــيد فيه ــل، يش أرض ذات اث
ــا  ــون فيه ــكان، ويك ــا الس ــر فيه وتكث
حمــاذم وخــزان، يتخذهــا ولــد العبــاس 
ــون  ــكنًا، تك ــم مس ــًا، ولزخرفه موطن
هلــم دار هلــو ولعــب، يكــون هبــا اجلــور 
واألئمــة  املخيــف  واخلــوف  اجلائــر 
ــوزراء  ــقة وال ــراء الفس ــرة واألم الفج
اخلونــة، ختدمهــم أبنــاء فــارس والروم، 
عرفــوه،  إذا  بمعــروف  يأمتــرون  وال 
ــروه،  ــر إذا أنك ــن منك ــون ع وال يتناه
بالرجــال،  منهــم  الرجــال  يكتفــي 
ــك  ــد ذل ــاء، فعن ــم بالنس ــاء منه والنس
الغــم العميــم والبــكاء الطويــل والويــل 
والعويــل ألهــل الــزوراء مــن ســطوات 
الــرك، وهــم قــوم صغــار احلــدق، 
ــهم  ــة، لباس ــان املطوق ــم كاملج وجوهه
ــك  ــم مل ــرد، يقدمه ــرد م ــد، ج احلدي
يــأيت مــن حيــث بــدأ ملكهــم، جهــوري 
الصــوت، قــوي الصولــة، عــايل اهلمــة، 
ــع  ــا، وال ترف ــة إال فتحه ــر بمدين ال يم
ــل  ــل الوي ــها، الوي ــة إال نكس ــه راي علي
ــى  ــك حت ــزال كذل ــال ي ــاواه، ف ــن ن مل

ــر.  يظف
ــات  ــا الصف ــا ووجدن ــف لن ــا وص فل
فيكــم رجونــاك فقصدنــاك، فطيــب 
قلوهبــم وكتــب هلــم فرمانــًا باســم 
ــة  ــل احلل ــوب أه ــب قل ــدي يطي وال

وأعاهلــا)28(.
وال ينبغــي أْن يفهــم أّن إقــدام والــد 
ــه  ــة أّن العالمــة عــى مثــل هــذه املحاول
األجنبــي،  الفاتــح  مســاومة  بصــدد 
ــى  ــر ع ــليط الكاف ــى تس ــاعدته ع ومس
ــإّن  ــض، ف ــوره البع ــا يتص ــن، ك املؤم
ــرف أّن  ــورع يع ــل ال ــامل اجللي ــذا الع ه
الكافــر ال ســبيل لــه عــى املؤمــن، 
ــايس  ــة العب ــهد أّن اخلليف ــا ش ــْن مل لك
آنــذاك منهمــك يف هلــوه ولعبــه مل يفكــر 
يف مصــر نفســه فضــاًل عــن غــره، 
ــدرة  ــود الق ــدم وج ــم بع ــى عل ــو ع فه
الكافيــة ملواجهــة الغــزو املغــويل، وكان 
يعلــم أّن املغــول التتــار إذا دخلــوا بلــدة 
ــالك  ــار واهل ــن الدم ــا م ــون هب فيصنع
ــا  ــوس م ــى النام ــدي ع ــبي والتع والس
ــم  ــذا صم ــاىل، ول ــه إال اهلل تع ال يعلم
هــو وَمــْن معــه كخطــوة أوىل للحفــاظ 
واحللــة  الريفــن  املشــهدين  عــى 
وأعاهلــا، فذهــب الشــيخ ســديد الديــن 
النجــاح  هــذا  ونجــح  هوالكــو  إىل 
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ــوة األوىل،  ــذه اخلط ــام ه ــر يف إمت الباه
ــذه  ــل ه ــان أله ــى األم ــول ع واحلص

ــق.  املناط
أّلــف الســيد جمــد  ثانيــة  وكخطــوة 
ــاووس، ت:هـــ،  ــن ط ــد ب ــن حمم الدي
ــو،  ــداه إىل هوالك ــارة وأه ــاب البش كت
فأنتجــت هــذه اخلطــوة أْن رّد هوالكــو 
ــة اىل  ــالد الفراتي ــة يف الب ــؤون النقاب ش
ــو  ــر هوالك ــاووس، وأم ــن ط ــيد اب الس

ــة.  ــهدين واحلل ــالمة املش بس
وكخطــوة ثالثــة وهي مرحلــة االصالح 
حاولــوا اصــالح هــذا املعتــدي وردعــه 
ــو  ــه ه ــم، وهدايت ــكاب اجلرائ ــن ارت ع
وَمــْن معــه إىل الــراط املســتقيم، مــن 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــاب األم ب
املنكــر، وأثمــرت هــذه اخلطــوة بركــة 
ــويس، ت:  ــن الط ــر الدي ــة نص اخلواج
امللــك هوالكــو  أســلم  أْن  672هـــ، 
ــر  ــتطاع نص ــول، واس ــن املغ ــر م وكث
مــا  عــى  احلفــاظ  الطــويس  الديــن 
ــه،  ــالك جّل ــد ه ــراث بع ــن ال ــى م تبق
ــر  ــويس وزي ــن الط ــر الدي ــار نص وص
هــذا الســلطان، وقــام بمهــام كبــرة يف 
خدمــة العلــم والعلــاء، واحلفــاظ عــى 

ــاء.  ــوس والدم النف
وأمــه هــي: بنــت العــامل الفقيــه الشــيخ 

أيب حييــى احلســن ابــن الشــيخ أيب زكريــا 
ــذيل  ــعيد اهل ــن س ــن ب ــن احلس ــى ب حيي
ــيخ أيب  ــت الش ــًا أخ ــي أيض ــي، وه احل
ــن  ــي، فم ــق احل ــر املحق ــم جعف القاس
املعلــوم أن امــرأة كهــذه تربــت ونشــأت 
ــن  ــوى، وب ــوء بالتق ــو ممل ــط ج يف وس
امــرأة  إال  تكــون  ال  أفــذاذ  علــاء 
صاحلــة تقيــة حقيــق هلــا أْن تنجــب 

ــي. ــة احل ــل العالم مث
ــي  ــن ع ــن الدي ــو: زي ــه ه ــده ألبي وج
بــن املطهــر احلــي، وصفــه الشــهيد 
ــن  ــه الب األّول، ت: 786هـــ، يف إجازت
اخلــازن: بـ)االمــام()29(، ومنــه يظهر أّنه 
ــره. ــن يف ع ــاء البارزي ــن العل كان م
ــا حييــى بــن  ــو زكري وجــد أمــه هــو: أب
احلســن بــن ســعيد احلــي، وصفــه احلــر 
العامــي، ت: 1104هـــ، بأّنــه كان عاملًا 

حمققــًا)30(.
ــن  ــر ب ــن جعف ــم الدي ــو: نج ــه ه وخال
احلســن بــن حييــى بــن احلســن بــن 
باملحقــق  املعــروف  اهلــذيل،  ســعيد 
ــة يف  ــال العالم ــي، ت: 676هـــ، ق احل
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
كان أفضــل أهــل عــره يف الفقــه«)31(، 
ت:  البحــراين،  املحــدث  ووصفــه 
الفقهــاء  حمقــق  كان  بأّنــه  1104هـــ 
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ومدقــق العلــاء، وحالــه يف الفضــل 
واجلاللــة  والفقــه  والعلــم  والنبالــة 
والفصاحــة والشــعر واألدب واالنشــاء 
ــن أْن  ــر م ــر وأظه ــن أْن يذك ــهر م أش

يســطر)32(.
والــذي يظهــر مــن اجلمــع بــن تاريــخ 
 ،726 ووفاتــه   648 العالمــة  والدة 
ــق 676، أّن  ــاة املحق ــخ وف ــن تاري وب
ــن  ــق اب ــاة املحق ــد وف ــة كان عن العالم
ــنة. ــده 50 س ــي بع ــه بق ــنة، وأّن 28 س
ــن  ــد ب ــن حمم ــر الدي ــو: فخ ــه ه وابن
املطهــر  بــن  يوســف  بــن  احلســن 
ــافعي  ــرو الش ــظ االب ــال احلاف ــي، ق احل
املعــارص لــه: إّن العالمــة ملــا حــر 
ــر  ــده فخ ــه ول ــلطان كان مع ــد الس عن
الديــن، فــكان شــابًا عاملــًا كبــرًا مؤهــاًل 
حســن األخــالق مــريض اخلصــال)33(، 
ووصفــه احلــر العامــي، ت: 1104هـ،: 
بأّنــه كان فاضــال ًحمققــًا فقيهــًا ثقــة 
العالمــة  أبيــه  يــروي عــن  جليــاًل، 

وغــره)34(.
قــرأ العالمــة عــى جــم غفــر مــن 
ــن  ــوم م ــتى العل ــره يف ش ــذة ع جهاب
العامــة واخلاّصــة، كــا روي عنهــم 

وعــن غرهــم:
فمن اخلاّصة:

الديــن  ســديد  الشــيخ  والــده  1ـ 
ــي،  ــر احل ــن املطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــه الفقــه  ــه، فأخــذ من ــْن قــرأ علي أّول َم
ــوم،  ــائر العل ــة وس ــول والعربي واألص

وروى عنــه احلديــث.
ــر  ــن جعف ــم الدي ــيخ نج ــه الش 2ـ خال
بــن احلســن بــن ســعيد احلــي، أخــذ منه 
ــة  ــول والعربي ــه واألص ــكالم والفق ال
وكان  عنــه،  وروى  العلــوم  وســائر 
تتلمــذه عليــه أكثــر مــن غــره مــن 

مشــاخيه.
ــن  ــد ب ــن حمم ــر الدي ــة نص 3ـ اخلواج
احلســن الطــويس، أخــذ منــه العقليــات 
عنــد  العالمــة  قــال  والرياضيــات، 
لبنــي  إجازتــه  يف  كــا  عنــه  روايتــه 
أفضــل  الشــيخ  زهــرة: »وكان هــذا 
العقليــة  العلــوم  يف  عــره  أهــل 
كثــرة يف  ولــه مصنفــات  والنقليــة، 
ــة  ــكام الرعي ــة واألح ــوم احلكمي العل
عــى مذهــب االماميــة، وكان أشف 
ــور اهلل  ــالق، ن ــاهدناه يف األخ ــن ش م
ــفا  ــات الش ــه اهلي ــرأت علي ــه، ق رضحي
ــة  ــرة يف اهليئ ــض التذك ــينا وبع ــن س الب
ــوت  ــه امل ــّم أدرك ــه هلل، ث ــه رمح تصنيف

املحتــوم قــدس اهلل روحــه«)35(.
ــي، ت:1104هـــ،  العام ــر  ــر احل وذك
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أّن العالمــة قــرأ عــى املحقــق الطــويس 
العقليــات،  مــن  وغــره  الــكالم  يف 
ــة  ــى العالم ــرأ ع ــويس ق ــق الط واملحق

يف الفقــه)36(.
ــب  ــيخ نجي ــه الش ــم والدت ــن ع 4ـ اب
احلــي،  ســعيد  بــن  حييــى  الديــن 

للرائــع. اجلامــع  صاحــب 
5ـ الشــيخ كــال الديــن ميثــم بــن 
الــروح  صاحــب  البحــراين،  عــي 
ــه  ــرأ علي ــة عــى نــج البالغــة، ق الثالث

احلديــث. عنــه  وروى  العقليــات 
بــن  أمحــد  الديــن  الســيد مجــال  6ـ 
احلســيني،  طــاووس  بــن  موســى 
ــه  ــذ عن ــرى، أخ ــاب الب ــب كت صاح

الفقــه.
7ـ الســيد ريض الديــن عــي بن موســى 
بــن طــاووس احلســيني، ت: 664هـــ، 

صاحــب كتــاب االقبــال.
قــال العالمة عنــد روايتــه عن الســيدين 
املتقدمــن ـ كــا يف إجازتــه لبنــي زهــرة: 
»وهــذان الســيدان زاهــدان عابــدان 
 ورعــان، وكان ريض الديــن عــي
صاحــب كرامــات، حكــى يل بعضهــا، 
البعــض  عنــه   والــدي يل  وروى 

اآلخــر«)37(.
ــم  ــد الكري ــن عب ــاث الدي 8ـ الســيد غي

بــن طــاووس، صاحــب فرحــة الغــري، 
أخــذ وروى عنــه.

9ـ الشــيخ مفيــد الديــن حممــد بــن 
جهيــم، قــال العالمــة عنــد روايتــه عنــه 
ــذا  ــرة: »وه ــي زه ــه لبن ــا يف إجازت ـ ك
ــن،  ــًا باألصول الشــيخ كان فقيهــًا عارف
وكان الشــيخ األعظــم اخلواجــة نصــر 
الســلطان  وزيــر  الطــويس  الديــن 
ــر  ــراق، فح ــذه إىل الع ــو، فأنف هوالك
ــة،  ــاء احلل ــده فقه ــع عن ــة، فاجتم احلل
ــر  ــن جعف ــم الدي ــه نج ــار إىل الفقي فأش
ــؤالء  ــم ه ــْن أعل ــال: َم ــعيد وق ــن س ب
ــون  ــم فاضل ــه: كله ــال ل ــة؟، فق اجلاع
ــرزًا يف  ــم م ــد منه ــاء، إْن كان واح عل
ــر،  ــٍن آخ ــرزًا يف ف ــر م ــٍن كان اآلخ ف
فقــال: َمــْن أعلمهــم باألصولــن؟، 
الديــن  ســديد  والــدي  إىل  فأشــار 
ــد  ــه مفي ــر وإىل الفقي ــن املطه ــف ب يوس
الديــن حممــد بــن جهيــم، فقــال: هــذان 
ــول  ــكالم وأص ــم ال ــة بعل ــم اجلاع أعل

الفقــه«)38(. 
11ـ الشــيخ هبــاء الديــن عــي بــن 
كتــاب  صاحــب  األربــي،  عيســى 

الغمــة. كشــف 
ــن  ــد ب ــن حمم ــب الدي ــيخ نجي 12ـ الش

ــا احلــي. ن
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يوســف  بــن  أمحــد  الســيد  13ـ 
 . يــي لعر ا

العاّمــة فنذكــر  وأّمــا اســاتذته مــن 
منهــم:

بــن  عــي  الديــن  نجــم  الشــيخ  1ـ 
ت:  الشــافعي،  القزوينــي  عمــر 
ــية  الشمس ــاب  ــب كت 675هـــ، صاح
عنــد  العالمــة  قــال  املنطــق)39(،  يف 
روايتــه عنــه: »كان مــن فضــالء العــر 
تصانيــف  ولــه  باملنطــق،  وأعلمهــم 
كثــرة، قــرأُت عليــه شح الكشــف 
إال مــا شــّذ، وكان لــه خلــق حســن 
ــل  ــن أفض ــدة، وكان م ــرات جي ومناظ
ــة«)40(. ــًا باحلكم ــافعية عارف ــاء الش عل
ــن  ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــيخ ش 2ـ الش
حممــد بــن أمحــد الكيــي، قــال العالمــة 
ــه: »وهــذا الشــيخ كان  ــه عن عنــد روايت
مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن أنصــف النــاس يف البحــث، كنــُت 
ــات يف  ــه اعراض ــه واورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــّم جيي ــر ث ــات، فيفك ــض األوق بع
تــارًة، وتــارًة أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ــر يف ه نفك
فأعــاوده يومــًا ويومــن وثالثــة، فتــارًة 
ــزُت  ــذا عج ــول: ه ــارًة يق ــب، وت جيي

ــه«)41(.  ــن جواب ع

ــن  ــن ب ــن حس ــال الدي ــيخ مج 3ـ الش
قــال  681هـــ،  ت:  النحــوي،  أيــاز 
العالمــة عنــد روايتــه عنــه: وهــذا 
الشــيخ كان أعلــم أهــل زمانــه بالنحــو 
ــنة يف  ــف حس ــه تصاني ــف، ل والتري

.)42 األدب)
ــن  ــداهلل ب ــركات عب ــو ال ــيخ اب 4ـ الش
امحد النســفي احلنفــي، ت: 710هـ)43(، 
قــال العالمــة عنــد روايتــه عنــه ـ كــا يف 
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
ــًا يف  ــأن زاهــدًا مصنف ــم الش كان عظي
اجلــدل، اســتخرج مســائل مشــكلة، 
يف  مصنفاتــه  بعــض  عليــه  قــرأُت 
ــددة«)44(.  ــات متع ــه مصنف ــدل، ول اجل
ــن  ــل ب ــن املفض ــر الدي ــيخ أث 5ـ الش

660هـــ)45(. ت:  األهبــري،  عمــر 
6ـ الشــيخ حســن بــن حممــد الصنعــاين، 
والذيــل  التكملــة  كتــاب  صاحــب 
والصلــة لتــاج اللغــة وصحــاح العربية.
7ـ الشــيخ مجــال الديــن حممــد البلخــي، 

ــه صحاحهم. روى عن
اهلل  عبــد  الديــن  شــمس  الســيد  8ـ 
صحاحهــم. عنــه  روى  البخــاري، 
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــي الدي ــيخ تق 9ـ الش
ــي  ــاغ احلنف ــن الصب ــي ب ــن ع ــر ب جعف
الكــويف، ت: 727هـــ)46(، قــال العالمة 
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عنــد روايتــه عنــه ـ كــا يف إجازتــه لبنــي 
زهــرة: »وهــذا الشــيخ كان صاحلــًا مــن 

ــة«)47(. ــة بالكوف ــاء احلنفي فقه
تالمذته والراوون عنه:

ــن  ــر م ــع كث ــه مج ــه وروى عن ــرأ علي ق
ــم: ــر منه ــذاذ نذك ــاء األف العل

1ـ ولــده فخــر الديــن حممــد، قــرأ عــى 
العلــوم وروى عنــه  والــده يف جــل 

ــث. احلدي
2ـ ابــن أختــه الســيد عميــد الديــن عبد 

املطلــب احلســيني األعرجــي احلي.
3ـ ابــن أختــه الســيد ضيــاء الديــن عبــد 

اهلل احلســيني األعرجــي احلي)48(.
4ـ الشــيخ ريض الديــن أبــو احلســن 
عــي بــن أمحــد املرنــدي، كــا اســتظهره 
األســانيد  مــن  الريــاض  صاحــب 
بعــض  يف  وخاّصــة  واالجــازات، 
أســانيد الشــهيد الثاين، ت: 965هـ، إىل 

الســجادية)49(. الكاملــة  الصحيفــة 
5ـ الشــيخ رساج الديــن حســن بــن 
حممــد بــن أيب املجــد الرابشــنوي، ولــه 

ــه)50(. ــازة من إج
6ـ الشــيخ تــاج الديــن حســن بــن 
الرابشــنوي  احلســن  بــن  احلســن 

.)51 الكاشــاين)
7ـ عــالء الديــن أبــو احلســن عــي بــن 

زهــرة.
8ـ ابــن عــالء الديــن شف الديــن أبــو 

عبــد اهلل احلســن.
ــو  ــن أب ــدر الدي ــن ب ــالء الدي ــن ع 9ـ اب

ــد. ــد اهلل حمم عب
10ـ ابــن بــدر الديــن أمــن الديــن أبــو 

طالــب أمحــد.
ــو  ــن أب ــز الدي ــن ع ــدر الدي ــن ب 11ـ اب

ــن. ــد احلس حمم
مبســوطة  إجــازة  اخلمســة  وهلــؤالء 
ــه  ــل طرق ــا ج ــر فيه ــة، ذك ــن العالم م
ــنة،  ــيعة وس ــم ش ــروي عنه ــن ي والذي
ــي  ــة بإجــازة العالمــة لبن وهــي املعروف

زهــرة، تارخيهــا ســنة 723)52(. 
12ـ الســيد نجــم الديــن النســابة مهنــا 
ــن  ــه م ــيني، ول ــدين احلس ــنان امل ــن س ب
العالمــة إجازتــان: األوىل متوســطة، 
ذكــر فيهــا طرقــه)53(، والثانيــة ذكــر 

ــه)54(. ــا مؤلفات فيه
حممــد  الديــن  قطــب  الشــيخ  13ـ 
ــارح  ــي، ش ــرازي البوهي ــد ال ــن حمم ب

واملطالــع)55(. الشمســية 
14ـ تــاج الديــن حممــود بــن املــوىل 
ــد  ــايض عب ــن الق ــد ب ــن حمم ــن الدي زي

الواحــد الــرازي)56(. 
15ـ املــوىل زيــن الديــن عــي الــروي 
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الطــريس، ولــه إجــازة منــه عــى ظهــر 
ــد)57(. القواع

الديــن احلســيني  الســيد مجــال  16ـ 
ــه إجــازة  املرعــي الطــريس اآلمــي، ل

ــه)58(. من
ــن  ــن ب ــن احلس ــز الدي ــيخ ع 17ـ الش
إبراهيــم بــن حييــى االســرآبادي، ولــه 

ــازة)59(.  ــه إج من
ــن  ــد اب ــن أمح ــال الدي ــيخ مج 18ـ الش
الشــيخ أيب عبــد اهلل بــن أيب طالــب بــن 

عــي اآلوي)60(. 
ــن  ــي ب ــن ع ــيد الدي ــة رش 19ـ اخلواج
حممــد الرشــيد اآلوي، ولــه منــه إجــازة 

ــرة)61(.  خمت
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــيخ حمم 20ـ  الش
احلســن اهلرقــي، ولــه منــه إجــازة 

خمتــرة)62(. 
ــه وروى  ــرأ علي ــن ق ــك مم ــر ذل إىل غ
عنــه بــال واســطة، قــال الســيد الصــدر: 
ــه  ــس تدريس ــايل جمل ــن ع ــرج م ــه خ أّن
ــداهلل  ــوىل عب ــر امل ــد)63(، وذك 500 جمته
االفنــدي: أّنــه كان يف عــر العالمــة يف 

ــدًا)64(.  ــة 440 جمته احلل
ــك  ــاء يف ذل ــح للعل ــد أتي ــره: لق ع
علومهــم  لبــث  الفرصــة  العــر 
ونرهــا، فاســتطاع العلــاء أْن يأخــذوا 

حريتهــم لنــر املعــارف وتروجيهــا، 
حممــد  الســلطان  لوجــود  وذلــك 
ــذا  ــن ه ــا ع ــخ حيدثن ــده، فالتاري خدابن
ذوق  صاحــب  كان  بأّنــه  الســلطان 
وخصــال  جليلــة  وصفــات  ســليم 
محيــدة، حيــب العلــم والعلــاء باالخّص 
الســادات، وكان يعتنــي هبــم كثــرًا، 
وكانــت أكثــر معاشتــه ومؤانســته مــع 
الفقهــاء والزهــاد والســادة واألشاف، 
فحصــل للعلــم والفضــل يف زمــان 

دولتــه رونــق تــام ورواج كثــر)65(.
ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص  وم
املســلمن  علــاء  مجــع  أْن  للواقــع 
ــار املذهــب  ــا بينهــم ليخت ــة في للمباحث
ــة  ــرات الطويل ــد املناظ ــح، وبع الصحي
بفضــل  االماميــة  مذهــب  اختــار 
ــتبر  ــا اس ــي+، وبعدم ــة احل العالم
بمفارقــة  يــرض  مل  الســلطان  هــذا 
العالمــة، بــل طلــب منــه أْن يكــون 
املدرســة  لــه  وأســس  معــه،  دائــًا 
ــه.  ــذه مع ــو وتالمي ــون ه ــيارة ليك الس
ومــن حســن ســرة هــذا الســلطان 
وإنصافــه أّنــه بعــد مــا اســتبر وعــرف 
ــاء مــن فــرق  ــة العل احلــّق مل هيمــل بقي
املســلمن، بــل أبقــى هلــم منزلتهــم 
واحرامهــم، حلبــه للعلــم والعلــاء، 
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مرزهيــم  مــن  كبــرًا  قســًا  وأمــر 
ــيارة.  ــة الس ــه يف املدرس ــور مع باحلض
ــا لــو تفحصنــا يف كتــب  ويؤيــد هــذا أّن
علــاء  جــل  أّن  لوجدنــا  الراجــم 
الشــيعة كانــوا يف زمــن العالمــة مــا بــن 
القــرن الســابع والثامــن، وهــذه الرهــة 
مــن الزمــن هبــا تــّم تثبيــت قواعــد 
التشــيع أكثــر مــن ســابقها، وحتــى 
ــم  ــار علائه ــرى كب ــنة، فن ــاء الس عل
كانــوا يف هــذه الفــرة مــن الزمــن، وقــد 
مــّر ذكــر قســم مــن العلــاء البارزيــن يف 
ــاخيه  ــواين مش ــت عن ــة حت ــر العالم ع

ــا.  ــع إليه ــه، فلرج وتالمذت
كلامت العلامء املضيئة يف وصفه: 

إّن العالمــة احلــي الــذي ذاع صيتــه، 
ــف  ــن تعري ــى ع ــه، يف غن ــر فضل وانت
العلــاء مــن حــن نشــأته وحتــى يومنــا 
ــر  ــه كث ــد وصف ــك فق ــع ذل ــذا، وم ه
مــن العلــاء بكلــات تــدل عــى مكانتــه 
ــة، ســواء مــن اخلاّصــة  ــه العلمي ومنزلت
والعامــة، ويف هــذا املجــال نذكــر بعض 
مــن كلــات علــاء املذاهــب االســالمية 

يف هــذا املجــال: 
فهــذا معــارصه الصفــدي، قــال يف حّقه: 
عــامل  الفنــون،  ذو  العالمــة  »اإلمــام 
الشــيعة وفقيههــم، صاحــب التصانيــف 

التــي اشــتهرت يف حياتــه، وكان يصنف 
وهــو راكــب، وكان ابــن املطهــر ريــض 
ــه  ــرج ب ــر، خت ــتهر الذك ــالق، مش األخ
ــكالم  ــًا يف ال ــرة، وكان إمام ــوام كث أق

واملعقــوالت«)66(.
عــي  بــن  حممــد  تلميــذه  وقــال 
ــة:  ــتاذه العالم ــّق اس ــاين، يف ح اجلرج
املعظــم وإمامنــا األعظــم،  »شــيخنا 
ــاء  ــس عل ــر ورئي ــالء الع ــيد فض س
املعقــول  فنــي  يف  املــرز  الدهــر، 
واملنقــول، املطــرز للــواء علمــي الفروع 
واألصــول، مجــال امللــة والديــن ســديد 

واملســلمن«)67(. االســالم 
العســقالين، ت:  ابــن حجــر  وقــال 
وإمامهــم  الشــيعة  »عــامل  852هـــ: 
ومصنفهــم، وكان آيــة يف الــذكاء...، 
حســن  الذكــر  مشــتهر  وكان 
الــدرر  يف  وقــال  االخــالق«)68(، 
ــة  ــوم العقلي ــتغل يف العل ــة: »اش الكامن
االصــول  يف  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــة،  ــيعة باحلل ــة، وكان رأس الش واحلكم
واشــتهرت تصانيفــه وختــرج بــه مجاعة، 
وشحــه عــى خمتــر ابــن احلاجــب يف 
غايــة احلســن يف حــل الفاظــه وتقريــب 
معانيــه، وصنــف يف فقــه االماميــة وكان 
قّيــًا بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت 



72

أثر اصول الفقه املقارن يف التقريب بني املذاهب االسالمية / جهود العالمة احللي امنوذجًا

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــدًا«)69(. ــن جمل ــة وعري ــه مائ تصانيف
وممــا تقــدم يف هــذه الكلــات التــي قاهلا 
يف حّقــه العلــاء ومــا تقــدم مــن ســرته 
نستكشــف أّن العالمــة حــاز مرتبــة 
علميــة ســامية تفــوق هبــا عــى العلــاء، 
وكان لــه ذكاء خــارق للعــادة، وبذكائــه 
يفحــم  أْن  اســتطاع  وعلمــه  هــذا 
ــة  ــه العذب ــنة بمناظرات ــاء الس ــم عل أعل
الســلطان  تشــيع  وبســببه  الدقيقــة، 
خدابنــده وكثــر مــن االمــراء ثــّم كثــر 
مــن النــاس، وذلــك ملــا شــاهدوا لســان 
ــب  ــذي ال ري ــّق ال ــق باحل ــة ينط العالم

ــه. في
وعــى اســاس ذلــك يمكــن القــول بــأّن 
العالمــة قــد تركــزت بجهــوده املباركــة 
أركان االســالم بصــورة عامــة والتشــيع 
ــه،  ــا علي ــا كان ــر مم ــة أكث ــورة خاّص بص
فالعالمــة لــه حــّق كبــر عــى املســلمن 
عمومــًا والشــيعة خصوصــًا،  البــّد وأْن 

يقــدروه.
ــال  ــة ن ــارة اىل أّن العالم ــدر االش  وجت
الصبــا،  زمــن  يف  االجتهــاد  درجــة 
ــف)70(،  ــن التكلي ــل إىل س ــل أْن يص قب
حيــث قــال يف إجازتــه لبنــي زهــرة عند 
ذكــره الســتاذه نصــر الديــن الطــويس: 
»قــرأُت عليــه إهليــات الشــفا اليب عــي 

ــة  ــرة يف اهليئ ــض التذك ــينا، وبع ــن س ب
تصنيفــه ثــّم أدركــه املــوت املحتــوم 
قــّدس اهلل روحــه«)71(، فاجلمــع بــن 
ــاة  ــنة 648هـــ، ووف ــة س والدة العالم
أْن  يقتــي  الطــويس ســنة 672هـــ، 
هــذه  أكمــل  قــد  العالمــة  يكــون 
ــن  ــو يف س ــة وه ــن الدراس ــة م املرحل

24 ســنة.
ومــن هــذا يعلــم أّن نصــر الديــن 
الطــويس ملــا وصــف العالمــة بـ»العــامل 
ــل  ــاق«)72(، كان قب ــد ف ــذي إذا جاه ال

وصــول العالمــة إىل ســن 24.
ومــن طريــف مــا ينقــل أّن العالمــة 
كان يف حــال طفولتــه يــدرس عنــد 
خالــه املحقــق احلــي، ت: 676هـــ، ويف 
بعــض االوقــات هيــرب مــن الــدرس، 
ــه،  ــك ب ــه ليمس ــق يلحق ــكان املحق ف
ــة  ــة آي ــرأ العالم ــه ق ــل قرب ــإذا وص ف
الســجدة، فيســجد املحقــق ويغتنــم 

العالمــة الفرصــة للهــروب)73(.  
وممــا يــدّل عــى غــزارة علمــه مــا ذكــره 
هــو يف إجازتــه لبنــي زهــرة عنــد ذكــره 
أســتاذه شــمس الديــن حممــد بــن حممــد 
بــن أمحــد الكيــي، قــال: »هــذا الشــيخ 
كان مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن انصــف النــاس يف البحــث، كنــُت 
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ــات يف  ــه اعراض ــه وأورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــّم جيي ــر ث ــات، فيفك ــض األوق بع
تــارًة، وتــارًة أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ــر يف ه نفّك
ــارًة  ــة فت ــن وثالث ــًا ويوم ــاوده يوم فأع
ــزُت  ــذا عج ــول: ه ــارًة يق ــب، وت جيي

ــه«)74(. ــن جواب ع
والــذي يظهــر مــن اجلمــع بــن تاريــخ 
ــه  ــنة 648هـــ ووفات ــة س والدة العالم
ســنة 726هـــ وبــن وفــاة املحقــق احلي 
أّن العالمــة كان عنــد  ســنة 676هـــ 
وفــاة املحقــق ابــن 26 ســنة، وأّنــه بقــي 
ــة  ــه زعام ــت إلي ــنة، فانتقل ــده 50 س بع
الشــيعة، فــكان هــو املحــور االســايس 
ــالم  ــى االس ــه رح ــدور حول ــذي ت ال

ــيع. والتش
ت:  الصــدر،  حســن  الســيد  قــال   
1354هـــ: »وخــرج مــن عــايل جملــس 

جمتهــد«)75(. مخســائة  تدريســه 
مؤلفاتــه: أّلــف العالمــة كتبــًا كثــرة يف 
شــتى العلــوم املعقــول منهــا واملنقــول، 
فصنــف يف الفقــه، وأصوله، والتفســر، 
احلكمــة،  ويف  والدرايــة،  والرجــال، 
ــر  ــو، وغ ــكالم، والنح ــق، وال واملنط

ــك. ذل
ــة:  ــدرر الكامن ــر يف ال ــن حج ــال اب ق

العقليــة  العلــوم  يف  »اشــتغل 
االصــول  يف  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــه...،  ــتهرت تصانيف ــة...، واش واحلكم
وصنــف يف فقــه االماميــة وكان قّيــًا 
بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت تصانيفــه 

جملــدًا«)76(. وعريــن  مائــة 
الحصــاء  بعضهــم  تصــدى  وقــد 
مؤلفاتــه، فذكــر اســاء املؤلفــات الثابتــة 
فبلغــت 101 مؤلَّــف،  لــه،  نســبتها 
وذكــر اســاء الكتــب املشــكوكة نســبتها 

إليــه فبلغــت 23 مؤلَّــف)77(. 
ــرام  ــرم احل ــهر حم ــه: يف ش ــه ومدفن وفات
ســنة 726هـ، وبينــا الشــيعة يف مصاب 
ــد  ــيدهم أيب عب ــى س ــزن ع ــزاء وح وع
ــم  ــي ينعاه ــن، وإذا بالناع اهلل احلس
فقــدان أبيهــم وزعيمهــم العالمــة احلي 
ــازدادت  ــى، ف ــق األع ــه بالرفي والتحاق
آالم الشــيعة وأحزانــم، ونصبــوا يف 
تلــك الســنة مأمتــن وأقامــوا عزاءيــن، 
عــى ســيد شــهداء أهــل اجلنــة وعى 
عبــده ونــارصه بلســانه وقلمــه العالمــة 
ــى أّن  ــادر ع ــت املص ــد اتفق ــي، فق احل
ــبت  ــة الس ــت يف ليل ــة كان ــاة العالم وف

أو يومــه مــن املحــرم ســنة 726هـــ. 
العالمــة يف احللــة محــل  وملــا تــويف 
إىل  الــرؤوس  عــى  الريــف  نعشــه 



74

أثر اصول الفقه املقارن يف التقريب بني املذاهب االسالمية / جهود العالمة احللي امنوذجًا

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

جــوار  يف  ودفــن  االشف،  النجــف 
ــرة  ــرة صغ ــن، يف حج ــر املؤمن أم
خمتصــة بــه عــى يمــن الداخــل مــن ممــر 
للزائريــن إىل احلــرة الريفــة العلويــة 
 ،مــن جهــة بــاب مســلم بــن عقيــل
فســالم عليــه يــوم ولــد، ويــوم مــات، 

ــًا. ــث حي ــوم يبع وي

املبحــث الثالث
جهــود العالمة احلــيل العلمية يف 
التقريــب بني املذاهب االســالمية

ــه  ــاش في ــذي ع ــر ال ــد: إّن الع متهي
العالمــة قــد اتيحــت فيــه الفرصــة 
للعلــاء مــن مجيــع املذاهــب االســالمية 
فاســتطاع  ونرهــا،  علومهــم  بــث 
ــر  ــم يف ن ــذوا حريته ــاء أْن يأخ العل
لعــدة  وذلــك  وتروجيهــا،  املعــارف 

اســباب، أمههــا:
ــده،  ــد خدابن ــلطان حمم ــود الس 1- وج
ــلطان  ــذا الس ــن ه ــا ع ــخ حيدثن فالتاري
ســليم،  ذوق  صاحــب  كان  بأّنــه 
ــر  ــت أكث ــاء، وكان ــم والعل ــب العل حي
الفقهــاء  مــع  ومؤانســته  معاشتــه 
والزهــاد والســادة واألشاف، فحصــل 
للعلــم والفضــل يف زمــان دولتــه رونــق 

تــام ورواج كثــر)78(.

ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص وم
للواقــع مجــع علــاء املســلمن للمباحثــة 
فيــا بينهــم ليختــار املذهــب الصحيــح، 
اختــار  الطويلــة  املناظــرات  وبعــد 
العالمــة  بفضــل  االماميــة  مذهــب 
احلــي، وبعدمــا اســتبر هذا الســلطان 
مل يــرض بمفارقــة العالمــة، بــل طلــب 
ــًا معــه، وأســس لــه  ــه أْن يكــون دائ من
املدرســة الســيارة ليكــون هــو وتالميذه 

معــه. 
فمــع  احلــي،  العالمــة  ارحييــة   -2
ــود  ــتبر بجه ــد اس ــلطان ق ــون الس ك
العالمــة وكان العالمــة قريب منــه، ألّن 
ــة  ــة العالم ــرض بمفارق ــلطان مل ي الس
إيــاه، بــل طلــب مــن العالمــة أْن يكــون 
ــف  ــة مل يوظ ــه، إال أّن العالم ــًا مع دائ
ــاء  ــطان يف اقص ــد الس ــة عن ــذه املنزل ه
أو هتميــش أو التنكيــل بعلــاء املذاهــب 
ــا  ــل لن ــم ينق ــرى، فل ــالمية االخ االس
ــن  ــل ال م ــذا القبي ــن ه ــخ يشء م التأري
قريــب وال مــن بعيــد، عــى خــالف مــا 
حصــل لبعــض وعــاظ الســالطن ممــن 
ــرى،  ــب االخ ــاء املذاه ــن عل ــّد م ُيع
ــن  ــن الكبري ــع الفقيه ــل م ــا حص ك
حممــد  األّول  الشــهيد  املظلومــن: 
ــي، ت: 786هـــ)79(،  ــي العام ــن مك ب
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ــن العامــي،  ــن الدي ــاين زي والشــهيد الث
حمنتهــا  إّن  حيــث  965هـــ،)80(،  ت: 

ــالطن. ــاظ الس ــبب وع ــت بس كان
فكانــت منزلــة بقيــة العلــاء مــن فــرق 
ــم  ــم احرامه ــة، وهل ــلمن حمفوظ املس
وتقديرهــم، حيــث أمــر الســلطان قســًا 
ــرًا مــن مرزهيــم باحلضــور معــه يف  كب

ــيارة. ــة الس املدرس
ويف عــر العالمــة أرجعــت احللــة 
العلميــة،  مكانتهــا  بابــل  وريثــة 
للعلــم  رئيســيًا  حمــورًا  فصــارت 
والعلــاء، ومركــزًا للشــيعة، ومنهــا 
الســيارة،  املدرســة  تســتقي  كانــت 
وازدهــر العلــم يف زمنــه، وكثــر العلــاء 

العلــوم. شــتى  يف 
وبعــد هــذا نعــود للحديــث عــن جهود 
التقريــب  جمــال  يف  احلــي  العالمــة 
ــالل  ــن خ ــالمية م ــب االس ــن املذاه ب
ــول  ــل اص ــة يف حق ــات املقارن الدراس

ــارن. ــه املق الفق
ــن  ــركة ب ــة امُلش ــوث األصولي إنَّ البح
املــدارس االســالمية كثــرة، ُتبحــث 
املــدارس  ِعنْــَد  املشــركات  تلــك 
االســالمية بشــتى مذاهبهــا؛ إْذ أبــرز 
الكتــاب  َوِهــَي  التريــع  مصــادر 
ــَد  َوُســنّة النبــي كانــت ُمعتمــدة ِعنْ

مجيــع املــدارس االســالمية، َوُهنَــاك 
ــراك يف  ــذا االش ــالف، ه ــوارد للخ م
مــادة البحــث االصــويل ـ باالضافــة 
ــون  ــرض أْن يك ــرى ـ ف ــل اخ اىل عوام
تلــك  بــن  علمــي  تواصــل  هنــاك 
املــدارس، وكان ذلــك التواصــل ســائدًا 
وموجــودًا ومتعارفــًا عليــه يف العصــور 

املتقّدمــة.
وكان ملنهــج العالمــة احلــي يف هــذا 
ــزات: الصنــف مــن البحــوث عــّدة ممي
يكــون  »أْن  بمعنــى  املوضوعيــة:   -1
املقــارن مهيــأ مــن جهــة نفســية للتحلل 
مــن تأثــر رواســبه، واخلضــوع ملــا 
تدعــو إليــه احلّجــة عنــد املقارنــة ســواء 
ــن  ــه م ــا يملك ــه م ــو إلي ــا تدع ــق م واف

مســبقات أم خالفهــا«)81(.
إّن هــذه امليــزة ال يتصــف هبــا الباحــث 
ــاة  ــدور معان ــر ب ــد أْن يم ــادًة إال بع ع
هــذه  أمثــال  يف  للتجربــة  طويلــة 
ــه  ــث نفس ــع الباح ــّم يض ــاالت، ث املج
بعــد هــذه املعانــاة موضــع اختبــار، 
ــجام  ــى االنس ــه ع ــدى قدرت ــرى م ل
مــع واقــع هــذه التجربــة، بحيــث ينقــاد 
ــا  ــى في ــي حت ــث العلم ــة البح اىل نتيج
ــه. ــن ب ــا يؤم ــالف م ــى خ ــو كان ع ل
املســتوى  هبــذا  الباحــث  كان  فــاذا 
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ــه  ــم بعواطف ــى التحك ــدرة ع ــن الق م
وتغليــب جانــب العقــل عليهــا كان 
ــال  ــث يف أمث ــوض احلدي ــاًل ألْن خي أه

هــذه املياديــن.
2- التســلط واهليمنــة عــى مطالــب 
ــه مــن  ــروم اخلــوض في ــذي ي ــم ال العل
زاويــة املقارنــة، وقــد شــهد علــاء الفــن 
ــم  ــال عل ــي يف جم ــة احل ــع العالم بتضل

ــه. ــول الفق اص
3- التواصــل مــع علــاء الفــن مــن 
ليكــون  التواصــل،  قنــوات  خــالل 
هنــاك نقــاش وحــوار جــاد، هيــدف  اىل 

ــل. ــن الباط ــّق م ــز احل متيي
4- أْن يكــون اهلــدف مــن البحــث 
احلــّق  اىل  الوصــول  هــو  املقــارن 
ــل،  ــن الباط ــّق م ــز احل ــع، ومتيي والواق

والرهــان.  احلّجــة  مــن خــالل 
ــة  ــودًا واضح ــة احلــي جه وكان للعالم
ــري،  ــل الفك ــال التواص ــارزة يف جم وب
خصوصــًا يف الدراســات املقارنــة، إذ 
هــي التــي توجــب التقريــب يف وجهات 
ــالف، وكان  ــدة اخل ــل ح ــر، وتقلي النظ
ــه اســاليب متعــددة، لعــّل مــن  ذلــك ل
واملراســالت،  املنــارضات،  ابرزهــا 
والتأليــف يف الــرد والــرح واملناقشــة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــذ، وغ ــور والتلم واحلض

الطــرق املعهــودة يف جمــال التواصــل 
ــي. ــري والعلم الفك

الطــرق  هــذه  عــن  واحلديــث 
مطالــب: يف  يقــع  واالســاليب 
ــدارس  ــاء امل ــذ عل ــب األّول: تلّم املطل
البعــض  عــى  بعضهــم  االســالمية 

ــر. اآلخ
ــاء  ــن عل ــذ ب ــور التلم ــد كان احلض لق
وأصولــه  الفقــه  جمــال  يف  املســلمن 
أمــرًا متعارفــًا، فالشــيخ املفيــد، ت: 
413هـــ، ـ كــا جــاء يف ترمجتــه)82(ـ كان 
ــة،  ــاب املعتزل ــن اقط ــة م ــذًا لثالث تلمي
ــي  ــن ع ــن ب ــداهلل احلس ــو عب ــم: اب وه
البــري، املعــروف بـ)جعــل(، ت: 
369هـــ)83(، و عــي بن عيســى الرماين، 
ــار  ــايض عبداجلب ت: 384هـــ)84(، والق
ــل أّن  ــداين، ت: 416هـــ)85(، وقي اهلم
ــذ  ــى، ت: 436هـــ تلّم ــيد املرت الس
ايضــًا عــى القــايض عبداجلبــار)86(، 
وتلّمــذ الشــيخ الطــويس، ت: 460هـــ، 
املذاهــب  علــاء  بعــض  يــد  عــى 
ــر  ــرى )87(، وكان حي ــالمية االخ االس
درس الشــيخ الطــويس مــن العاّمــة 
ــا  ــم، مل ــم وعده ــن حره ــا ال يمك م
ــادًة  ــة وّق ــخصية علمي ــن ش ــه م رأوا في
ونبوغــًا موصوفــًا، وعبقريــة ظاهــرة يف 
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ــهيد األّول،  ــل)88(، والش ــم والعم العل
اجازتــه  يف  ذكــر  786هـــ)89(،  ت: 
ــه  ــري)90( أّن ــازن احلائ ــن اخل ــيخ اب للش
ــم  ــة ومروياهت ــات العاّم ــروي مصنف ي
ــن  ــيخًا م ــن ش ــن اربع ــو م ــن نح ع
ــالم  ــة ودار الس ــة واملدين ــم بمك علائه
وبيــت  ودمشــق  ومــر  بغــداد 
ــم)91(،  ــل ابراهي ــام اخللي ــدس ومق املق
والشــهيد الثــاين، ت: 965هـــ)92(، جاء 
ــن  ــر م ــى كث ــذ ع ــه تلّم ــه أّن يف ترمجت
ــالمية)93(، وكان  ــب االس ــاء املذاه عل
ــب  ــوء املذاه ــى ض ــه ع ــي دروس يلق
ــق  ــا يواف ــة ب ــي كّل فرق ــة، ويفت اخلمس

مذهبهــا)94(.
ــر  ــدم ذك ــد تق ــي فق ــة احل ــا العالم وأّم
لبعــض اســاتذته وتالمذتــه مــن علــاء 
املذاهــب االســالمية االخــرى، فــإّن 
ــي  ــة احل ــه العالم ــذي عاش ــر ال الع
ــال  ــة يف جم ــور الذهبي ــن العص ــّد م ُيع
البحــث العلمــي واملنــارضة، ويؤيــد 
هــذا أّنــا لــو تفحصنــا يف كتــب الراجــم 
ــوا  ــيعة كان ــاء الش ــل عل ــا أّن ج لوجدن
يف زمــن العالمــة مــا بــن القرن الســابع 
والثامــن، وحتــى علــاء الســنة، فنــرى 
ــرة  ــذه الف ــوا يف ه ــم كان ــار علائه كب
مــن الزمــن، منهــم ابــن احلاجــب، 

ت: 646هـــ)95(، والعالمــة البيضاوي، 
ــي 748هـ)97(،  ت: 685هـ)96(، والذهب
ــن  ــة، ت: 728هـــ)98(، واب ــن تيمي واب
ــر، ت:  ــن كث ــر 852هـــ)99(، واب حج
ت:  خلــكان،  وابــن  774هـــ)100(، 

ــم. وغره 681هـــ)101(، 
ــر  ــد كث لقــد حــر العالمــة احلــي عن
ــتفادة  ــرض االس ــنة لغ ــاء الس ــن عل م

ــم: ــر عنده ــن ح ــن الذي ــم، وم منه
بــن  حســن  الديــن  مجــال  الشــيخ 
ــيخ  ــوي، ت: 681هـــ، الش ــاز النح أي
نجــم الديــن عــي بــن عمــر القزوينــي 
الشــيخ  675هـــ،  ت:  الشــافعي، 
ابوالــركات عبــداهلل بــن امحــد النســفي 
ــي  ــيخ تق ــي، ت: 710هـــ، الش احلنف
ــي  ــن ع ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب ــن عب الدي
ت:  الكــويف،  احلنفــي  الصبــاغ  بــن 
الديــن  عــز  والشــيخ  727هـــ)102(، 
ــن  الفاروقــي الواســطي، وشــمس الدي
ــي،  ــد الكي ــن امح ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
وقــد نــال بــرف أخــذ اجــازة احلديث 
عــن ريض الديــن حســن بــن عــي 
الصنعــاين الصنفــي، وكذلــك تلمــذ 
ــنة. ــل الس ــاء اه ــن عل ــة م ــده مجاع عن
ــاء  ــى عل ــذ ع ــور والتلّم وكان للحض
أمههــا  كثــرة،  فوائــد  املســلمن 
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يوجــد  الــذي  الفكــري،  التواصــل 
وبيــان  للتقــارب،  خصبــة  ارضيــة 
ــنج  ــن التش ــدًا ع ــر بعي ــات النظ وجه

واملهاتــرات.
ومــن الشــواهد عــى هــذه القضيــة مــا 
ــرة  ــي زه ــه لبن ــة يف إجازت ــره العالم ذك
عنــد ذكــره أســتاذه شــمس الديــن 
ــي،  ــد الكي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب حمم
ــه وأورد  ــرأ علي ــُت اق ــال: »كن ــث ق حي
عليــه اعراضــات يف بعــض األوقــات، 
فيفكــر ثــّم جييــب تــارًة، وتــارًة أخــرى 
ــاودين  ــذا ع ــر يف ه ــى نفك ــول: حت يق
هــذا الســؤال، فأعــاوده يومــًا ويومــن 
ــول:  ــارًة يق ــب، وت ــارًة جيي ــة فت وثالث

ــه«)103(. ــن جواب ــزُت ع ــذا عج ه
املطلــب الثــاين: التواصــل الفكــري 

والعلمــي مــن خــالل املراســلة.
إّن التواصــل املعــريف كان قائــًا بــن 
ــيعية  ــنية والش ــة الس ــة االصولي املدرس
ــور  ــن ظه ــابقة، اىل ح ــور الس يف العص
ــاري)104(، ومــن اشــكال  االجتــاه االخب
التواصــل التــي كانــت ســائدة هــو 

ــلة. ــر املراس ــاش ع النق
يشــهد لذلــك مــا ورد ِمــْن نقــاش 
ــّي، ت:  ــة احل ــن العالم ــائل ب ــر رس ع
ت:  البيضــاوي،  والعالمــة  726هـــ، 

احلــّي  العالمــة  إّن  حيــث  685هـــ، 
ــا  ــن ـ ك ــوارد احلالت ــألة ت ــر يف مس ذك
ــد  ــه ق ــم بأّن ــف يعل ــرض أّن املكّل ــو ف ل
ــًا،  ــدث جزم ــد أح ــًا، وق ــأ جزم توض
أّوالً  أحــدث  أّنــه  يــدري  ال  ولكــْن 
ــرًا،  ــون اآلن متطّه ــي يك ــر ك ــّم تطّه ث
احلالــة  أّن  ـ  فالعكــس  بالعكــس  أو 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  الســابقة 
ــاء  ــتصحاب بق ــة فاس ــت جمهول إذا كان
باســتصحاب  يعــارض  الوضــوء 
بقــاء احلــدث، فــال جيــري كّل مــن 
االســتصحابن ألجــل املعارضــة، وأّمــا 
إذا كانــت احلالــة الســابقة عــى احلالتــن 
املتواردتــن معلومــة للمكّلــف فحينئــٍذ 

جيــري اســتصحاهبا.
ــدث  ــن احل ــو تيق ــه: »ول ــّص عبارت ون
وشــّك يف الطهــارة تطّهــر دون العكس، 
ولــو تيقنهــا متحديــن متعاقبــن وشــّك 
ــل  ــه قب ــم حال ــإْن مل يعل ــر، ف يف املتأخ
ــتصحبه«)105(. ــر، وإال اس ــا تطّه زمان

685هـــ،  ت:  البيضــاوي،  والعالمــة 
راســل العالمــة يف خصــوص هــذه 
احلالــة  أّن  إليــه  وكتــب  املســألة، 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  االســبق 
جُيــزم بانتقاضهــا، فلــو فــرض أّن احلالــة 
املتواردتــن  احلالتــن  عــى  االســبق 
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ــت  ــد انتقض ــارة فق ــي الطه ــت ه كان
التــي  احلالــة  ألّن  جزمــًا؛  باحلــدث 
حصلــت أّوالً مــن احلالتــن املتواردتــن 
إْن كانــت هــي احلــدث فقــد انتقضــت 
الطهــارة الســابقة، وإْن كانــت هــي 
الطهــارة فقــد انتقضــت هــذه الطهــارة 
والطهــارة االســبق باحلــدث الــذي هــو 
احلالــة الثانيــة مــن احلالتــن املتواردتن.
ونــّص الرســالة: »يــا موالنــا مجــال 
ــام  ــت ام ــك، أن ــن أدام اهلل فواضل الدي
املجتهديــن يف علــم االصــول، وقــد 
تقــرر يف االصــول مســألة امجاعيــة، 
مــا  حّجــة  االســتصحاب  أّن  هــي 
ــه ال  ــه، ومع ــى رفع ــل ع ــر دلي مل يظه
ــو  ــه ه ــر خالف ــل يص ــة، ب ــى حّج يبق
احلّجــة، ألّن خــالف الظاهــر إذا عضده 
دليــل صــار هــو احلّجــة، وهــو ظاهــر، 
واحلالــة الســابقة عــى حالــة الشــّك قــد 
ــرًا  ــإْن كان متطّه ــا، ف ــت بضده انتقض
ــض  ــًا ينق ــدث حدث ــه أح ــر أّن ــد ظه فق
ــّك يف  ــل الش ــّم حص ــارة، ث ــك الطه تل
رفــع هــذا احلــدث، فيعمــل عــى بقــاء 
احلــدث باصالــة االســتصحاب وبطــل 
االســتصحاب األّول، وإْن كان حمدثــًا 
فقــد ظهــر ارتفــاع حدثــه بالطهــارة 
ــّك يف  ــل الش ــّم حص ــه ث ــرة عن املتأخ

ناقــض هــذه الطهــارة، واالصــل فيهــا 
ــون  ــى القان ــب ع ــاء، وكان الواج البق
الــكي االصــويل أْن يبقــى عــى ضــد مــا 

تقــّدم«)106(.
وأجــاب العالمــة احلــّي عــى ذلــك 
برســالة ذكــر فيهــا أّن مقصــوده هــو مــا 
لــو علــم املكّلف بطــرو طهــارة وحدث 
ناقضــن، فالطهــارة التــي حصلــت 
رافعــة حلــدث، واحلــدث الــذي حصــل 
ناقــض لطهــارة، وإذا كان األمــر كذلك 
فعــى املكّلــف حينئــٍذ أْن يأخــذ باحلالــة 
االســبق عــى احلالتــن املتواردتــن، 
ــت  ــبق إذا كان ــة االس ــار أّن احلال باعتب
ــون  ــن أْن تك ــاًل فيتع ــارة مث ــي الطه ه
احلالــة االوىل مــن احلالتــن املتواردتــن 
ــو  ــارة، إذ ل ــس الطه ــدث ولي ــي احل ه
ــا  ــارة مل ــي الطه ــة االوىل ه ــت احلال كان
كانــت هــذه الطهــارة رافعــة للحــدث.
وعــى هــذا االســاس يتعــن أْن تكــون 
احلالــة االوىل مــن احلالتــن املتواردتــن 
هــي احلــدث حتــى يكــون ناقضــًا لتلك 
احلالــة االســبق التــي هــي الطهــارة 
تكــون  وبالتــايل  الفــرض،  حســب 
احلالــة الثانيــة مــن احلالتــن املتواردتــن 
نفــس احلالــة االســبق، وهــي الطهــارة، 
وبذلــك يثبــت أّن الوظيفــة هــي األخــذ 
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ــابقة. ــة الس باحلال
نعــم، حصلــت مســاحمة يف التعبــر، 
بقولنــا )اســتصحبه(،  حيــث عّرنــا 
اســتصحاب  مــن  املقصــود  ولكــّن 
احلالــة الســابقة هــو أّنــه حُيكــم بــا 
ياثلهــا)107(، فالحــظ نــّص الرســالة يف 

العلــاء)108(. ريــاض 
علــاء  اعتــاد  الثالــث:  املطلــب 
البحــث  منهــج  اإلماميــة  األصــول 
املســائل  يف  احلــال  وحتقيــق  املقــارن 
االصوليــة. مؤلفاهتــم  يف  اخلالفيــة 
ــر  ــدوا يف كث ــة اعتم ــاء االمامي  إّن عل
منهــج  االصوليــة  مصنفاهتــم  مــن 
البحــث املقــارن، فكانــوا يطرحــون 
مــوارد اخلــالف بينهــم وبــن املــدارس 
ــده  ــذون بنق ــرى ويأخ ــة األُخ األصولي
ــات  ــد أنَّ املؤلف ــذا نج ــه، وهل ومتحيص
األصوليــة الســابقة كانــت تتعــّرض 
ــث  ــره بالبح ــاس وغ ــث القي إىل مباح
ــْن  ــرح ِم ــا َكاَن ُيط ــُكّل م ــق، َف َوالَتحقي
بحــث أصــويل ِعنـْـَد املــدارس األصولية 
األُخــرى خيضــع للبحــث والتمحيــص 
والنقــد والتقويــم والتحليــل والنقــاش 

ــيعة. ــول الش ــاء األص ــل عل ــْن قب ِم
و»بإمكاننــا اجلــزم بــرس قاطــع بــأّن 
علــم اصــول الفقــه الشــيعي حتــى 

786هـــ،  األّول  الشــهيدين  قرابــة 
ــًا  ــوالً مقارن ــاين 965هـــ، كان اص والث
عــى املذاهــب االســالمية كافــة، فمــن 
ــويس اىل  ــّدة الط ــى اىل ع ــة املرت ذريع
معــارج املحقــق احلــّي ونايــة العالمــة 
احلــّي... اصــول فقــه مقــارن عــى 

االســالمية...«)109(. املذاهــب 
األصــول  علــم  إّن  يقــال  ولذلــك 
ِعنْــَد الشــيعة كان ناظــرًا إىل أصــول 
والبحــث،  املنهجــة  يف  ــنَة  السَّ أهــل 
ــه  ــِه واملواج ــب َعَلْي ــة الرقي ــَو بمثاب َفُه
ــنَة  َلــُه)110(، َوَحْيــُث إنَّ علــاء أهــل السَّ
أدخلــوا  منُهــْم  امُلعتزلــة  خصوصــًا 
ــث  ــكالم يف البح ــم ال ــْن عل ــائل ِم مس
األصــويل، وأشــتغلوا هبــا، األمــر الــذي 
دعــا علــاء األصــول الشــيعة اىل أْن 
يبحثــوا تلــك املســائل يف مؤلفاهتــم 

األصوليــة)111(.
التفكــر  َكاَن  األســاس  َهــَذا  وعــى 
ــارة  األصــويل الســنّي يشــّكل عامــل إث
الشــيعي)112(،  األصــويل  للتفكــر 
ــال ال  ــبيل املث ــَى س ــك ـ َع ــهد لذل ويش
ــّيد ابــن ُزهــرة،  احلــر ـ مــا ذكــره السِّ
ــا  ــن »أنَّ لن ــة م ت: 585 هـــ، يف الُغني
يف الــكالم يف أصــول الفقــه غرضــًا 
ــان  ــو بي ــاه، وه ــا ذكرن ــوى م ــر س آخ
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فســاد كثــر مــن مذاهــب خمالفينــا فيهــا 
ــا  ــح م ــم إىل تصحي ــْن طرقه ــر ِم وكث
ــم  ــُه ال يمكنه ــا، َوأنَّ ــح منه ــَو صحي ُه
تصحيــح َذلـِـَك هبــا، واخرجهــم بذلــك 
عــن كونــم عاملــن بــيء منهــا، َوَذلَِك 
خيرجهــم َعــْن العلــم بــيء ِمــْن فــروع 
الفقــه؛ ألنَّ العلــم بالفــرع ِمــْن دون 
ــرض  ــَذا غ ــال، َوَه ــه حم ــم بأصل العل
كبــر يدعــو إىل العنايــة بأصــول الفقــه، 

ــه«)113(. ــتغال ب ــى االش ــث ع ويبع
ــر  ــُه األث ــل َل ــَذا العام ــة: إّن َه اخلالص
ــَد  الكبــر يف رفــد البحــث األصــويل ِعنْ
ــعه،  ــّوره وتوّس ــة وتط ــيعة اإلمامي الش
ــن  ــون م ــذا الل ــه أّن ه ــف ل ــا يؤس وممّ
البحــث قــد اضمحــّل، وأصبــح قليــاًل 

ــدرة. ــّد الن اىل ح
ــة  ــودًا واضح ــة احلــي جه وكان للعالم
ــك  ــراز ذل ــن اب ــال، ويمك ــذا املج يف ه
وتلمســه مــن خــالل كتابــن مــن كتبــه 

ــا: ــه، ومه ــول الفق يف اص
1ـ ناية الوصول اىل علم االصول.

ــارف  ــرة مع ــّد دائ ــاب يع ــذا الكت إّن ه
يف علــم اصــول الفقــه املقــارن، حيــث 
مجــع فيــه العالمــة اقــوال أئمــة االصول 
مــن االشــاعرة واملعتزلــة واإلماميــة 
ــْن  ــأّن َم ــول ب ــن الق ــم، ويمك وغره

ــن  ــى آراء االصولي ــوف ع ــد الوق يري
ــر  ــافعي اىل ع ــر الش ــدن ع ــن ل م
ــرده كاٍف  ــاب بمف ــذا الكت ــف فه املؤل

ــك. بذل
وقــد قــام العالمة احلــي بمناقشــة اآلراء 
مناقشــة وافيــة، وبصــدر رحــب، وربــا 
تكهــن لصاحــب اآلراء ببعــض االدلــة 
التــي مل ختطــر حتــى خييــل للقــارئ 

ــتها. ــذ بمناقش ــّم يأخ ــا آراؤه، ث كأّن
وقــد عــّرف املؤّلــف كتابــه يف مقّدمتــه، 
بقولــه: وقــد صنفنــا كتبــًا متعــددة 
يف املختــرات واملطــوالت اجلامعــة 
جلميــع النــكات، وســأل الولــد العزيــز 
ــن،  ــاىل يف الداري ــعده اهلل تع ــد أس حمم
ــل  ــتن، وتكمي ــل الرئاس ــده بتحصي وأي
مــن  فــداه  اهلل  وجعلنــي  القوتــن، 
مجيــع مــا خيشــاه، وحبــاه بــكّل مــا 
ــٍع  ــاٍب جام ــاء كت ــاه إنش ــوه ويتمن يرج
ملــا ذكــره املتقدمــون، حــاٍو ملــا حّصلــه 
املتأخــرون، مــع زيــادٍة نفيســٍة مل يســبقنا 

ــون. ــا األول إليه
ــة الوصــول وايضــاح الســبل يف  2ـ غاي
شح خمتــر منتهــى الســؤول واألمــل 

يف علمــي االصــول واجلــدل.
إّن هــذا الكتــاب هــو شح لكتــاب 
البــن  واألمــل(  الســؤل  )خمتــر 
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احلاجــب، ت: 646هـــ، حيــث إّن ابــن 
احلاجــب أّلــف يف اصــول الفقــه كتــاب 
)منتهــى الســؤل واألمــل يف علمــي 
اختــره  ثــّم  واجلــدل(،  االصــول 
ــر  ــم )خمت ــر اس ــى املخت ــق ع واطل

الســؤل واألمــل(.
ــس  ــدارًا للتدري ــاب م ــذا الكت وكان ه
العلــاء  اعتنــى  وقــد  قــرون،  ملــدة 
برحــه والتعليــق عليــه، وممــن شحــه 
العالمــة احلــي. وقــد ذكــر ابــن حجــر 
الــرح عنــد ترمجتــه  852هـــ هــذا 
عــى  »وشحــه  بقولــه:  للعالمــة، 
خمتــر ابــن احلاجــب يف غايــة احلســن 
يف حــّل ألفاظــه وتقريــب معانيــه«)114(.
واقعــه  يف  كان  وإْن  الكتــاب  وهــذا 
ــه  ــب، إال أّن ــن احلاج ــر اب شح ملخت
ــلك  ــه مس ــلك في ــرة س ــع كث يف مواض
ــبيل  ــى س ــا ع ــث، منه ــة يف البح املقارن
املثــال ال احلــر: البحــث عــن عصمــة 
حّجيــة  عــن  والبحــث  النبــي’، 
ــاد  ــن انعق ــث ع ــة، والبح ــاع املدين امج
االمجــاع بأهــل البيــت، يف حــدود 

ــا. ــد، وغره ــر الواح ــة خ حّجي
 املطلــب الرابــع: املنــارضات وعقــد 

املجالــس العلميــة.
أهتــم العلــاء الكبــار منــذ زمــن قديــم 

باملناظــرات واملباحــث التــي تقــارن بن 
رؤى املذاهــب االســالمية يف خمتلــف 
واالصــول  الفقــه  مــن  املجــاالت 
ــد  ــث، وق ــر واحلدي ــكالم والتفس وال
التفتــوا اىل رضورة مثــل هــذه البحــوث 
املذاهــب،  بــن  التقريــب  حلصــول 
ــالمية  ــة االس ــداف الريع ــاز اه وانج

ــدة. ــاون والوح ــن التع م
ــة  ــور املتقدم ــع اىل العص ــا نرج  وعندم
ــرات  ــوارات ومناظ ــاك ح ــد أّن هن نج
يف  االســالمية  املذاهــب  علــاء  بــن 
ــب  ــن التصل ــار ع ــادئ ودي ع ــو ه ج
ــوا  ــرام واهتم ــل االح ــة بكام والعصبي
هبــا وجعلوهــا طريقــًا للوصــول اىل 
التقريــب بــن املذاهــب االســالمية، 
الــرؤى  دراســة  أّن  الواضــح  ومــن 
ــم  ــن التفاه ــببًا حلس ــر س ــة يص املختلف

ــب.  ــاء املذاه ــن عل ــارب ب والتق
قــال العالمــة عنــد روايتــه عــن اســتاذه 
الشــيخ شــمس الديــن حممــد بــن حممــد 
بــن أمحــد الكيــي كــا يف إجازتــه 
ــن  ــيخ كان م ــذا الش ــرة: »وه ــي زه لبن
أفضــل علــاء الشــافعية، وكان مــن 
أنصــف النــاس يف البحــث، كنــُت اقــرأ 
عليــه واورد عليــه اعراضــات يف بعض 
األوقــات، فيفكــر ثــّم جييــب تــارًة، 
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ــر يف  ــى نفك ــول: حت ــرى يق ــارًة أخ وت
ــاوده  ــؤال، فأع ــذا الس ــاودين ه ــذا ع ه
ــب،  ــارًة جيي ــة، فت ــن وثالث ــًا ويوم يوم
عــن  عجــزُت  هــذا  يقــول:  وتــارًة 

جوابــه«)115(.
لقــد أهتــم علــاء الشــيعة مــن املتقدمن 
واملتأخريــن بمثــل هــذه املباحــث تبعــًا 
وربــا   ،البيــت اهــل  ألئمــة 
ســامهوا يف عقــد مثــل هــذه املجالــس، 
وشــاركوا بجــد واهتــام وحــاوروا مــع 
اآلخريــن يف خمتلــف قضايــا املقارنــة 
ــد  ــكالم، فق ــول وال ــه واالص ــن الفق م
ــود يف  ــك اجله ــالل تل ــن خ ــامهوا م س

ــارن. ــج املق ــز املنه تعزي
شــهرة  احلــي  للعالمــة  كان  وقــد 
ــب  ــاء املذاه ــار عل ــن كب ــة ب ومعروفي
االســالمية ألجــل مناظراتــه ومناقشــاته 
ــه مناظــرات مهمــة، وكان  ــة، ول العلمي
ــدال  ــام اجل ــي يف مق ــأْن يراع ــًا ب ملتزم

ــا: ــورًا منه ــات ام واملناقش
احلــوار  يعقــد  بــأْن  االلتــزام   -1
ــاس  ــى اس ــادئ ع ــو ه ــرة يف ج واملناظ
ــار  ــم ع ــول املفاه ــنة وحص ــات حس ني

عــن العصبيــة و التصلــب.
2- احــرام الــرؤى ونظريــات املذاهب 
واملناقشــة هبــدوء واحــرام، وإذا واجــه 

دليــاًل قويــًا يقبلــه.
ادلــة  يذكــر  احلــوار  مقــام  ويف   -3
حيــاوره  ملــن  مقبولــة  ومســتندات 
ــتندات  ــة ومس ــر ادل ــره، وال يذك ويناظ
ــر. ــرف اآلخ ــدى الط ــول ل ــر مقب غ
ومــن هنــا اســتطاع أْن يقــع مــوردًا 
للقبــول واالحــرام مــن جانــب الفقهاء 
ــذا مل  ــر، وه ــك الع ــن يف ذل واملتكلم
حيصــل إال مــن جهــة ســلوكه واخالقــه 
وتعاملــه مــع اآلخريــن ســلوكًا حســنًا، 
وألجــل ذلــك نجــد أّن كبــارًا مــن 
علــاء االســالم يرحلــون إليــه مــن 
ــروه  ــاوروه ويناظ ــد وحي ــب أو بعي قري
يف خمتلــف القضايــا العلميــة مــن الفقــه 
ــاخنًا  ــاًل س ــه حمف ــكالم، وكان جملس وال

ــة. ــة والكالمي ــاث الفقهي لالبح
الــذي  العــر  أّن  ذلــك  اىل  اضــف 
ــهد  ــد ش ــي ق ــة احل ــه العالم ــاش في ع
شــيئًا مــن االزدهــار والتقــدم واالشاق 
مــن ناحيــة العلــم واحلضــارة والثقافــة، 
وقــد تطــور املجتمــع االســالمي يف 
هــذا العــر مــن جهــات كثــرة، وقــد 
ــار مــن  ظهــر يف تلــك الفــرة علــاء كب

ــالمية. ــب االس املذاه
وحــاول يف هــذا العــر اتبــاع خمتلــف 
عــن  الدفــاع  االســالمية  املذاهــب 
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ــت  ــة، وكتب ــم الديني ــم ومعتقداهت رؤاه
تلــك  يف  خمتلفــة  ورســائل  كتابــات 
احلقبــة الزمنيــة اليضــاح أفــكار مذهب 
معــن، أو الدفــاع عــن رؤى ونظريــات 

ــر. ــب آخ مذه
وقــد شــعر علــاء املذاهــب االســالمية 
ــان  ــق يف احض ــم يتحق ــار العل أّن ازده
الفكــر، والفكــر حيتــاج اىل احلريــة، 
املذاهــب  علــاء  بــاش  هنــا  ومــن 
واملناظــرات  املباحثــات  االســالمية 
احلــوارات  هــذه  ظــل  ويف  بينهــم، 
ــة  ــت ارضي ــكار حتقق ــات االف ورصاع

مناســبة لتنميــة الفكــر والثقافــة. 
نعــم، قــد توجــد رصاعــات هنــا أو 
ــاء املذاهــب، لكــّن هــذا  ــاك بــن ابن هن
املقــدار مــن الراعــات يعتــر ضئيــاًل 
بالنســبة اىل حريــات الفكــر واملباحثــات 

ــة. ــرة العلمي احل
املطلب اخلامس: الفقه املقارن. 

اآلراء  »مجــع  يعنــي:  املقــارن  الفقــه 
ــة  ــا واملوازن ــة وتقييمه ــة املختلف الفقهي
بينهــا بالتــاس أدّلتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى َبْعــض«)116(، ويطلــق عليــه ايضــًا 

ــاليف. ــه اخل الفق
ــْن الفقــه اخلــاليف هــو مجــع  واهلــدف ِم
آراء الفقهــاء، وإقامــة األدّلــة والراهــن 

ــذي  ــب ال ــد املذه ــي تؤيِّ ــج الت واحلج
ــه  ــث يف الفق ــه الباح ــه الفقي ــي إلي ينتم
ــد  ــذي اعتم ــه ال ــّوي رأي ــاليف، وتق اخل
ــة  ــائل الفقهي ــة املس ــإّن دراس ــِه، ف علي
ــات  ــار املعطي ــن االعتب ــذ بع ــع األخ م
لــه  الســنّي،  الفقــه  آلراء  العلميــة 
مردوداتــه االجيابيــة، فألجــل قــرب 
الفقــه الشــيعي والســني مــن بعضهــا، 
واخلطــوط املشــركة الكثــرة بينهــا، 
ــى  ــة ع ــاك احاط ــون هن ــي أْن تك فينبغ
أهــل  نظــر  بوجهــات  الدقــة  وجــه 

ــث. ــألة تبح ــًا يف كّل مس ــنة أيض الس
ويشــرك الفقــه اخلــاليف َمــَع الفقــه 
الفقــه املذهبــي يف أنَّ  االســتداليل أو 
كاًل منهــا يعتمــد َعــَى علــم األصــول، 
عــى  يعتمــد  اخلــاليف  الفقــه  أنَّ  إال 
ــزه للمذهــب  ــه وتركي األصــول يف تثبيت
ــْن  ــا ِم ــدم هدمه ــايل ع ــار، وبالت املخت
ــه  ــا يف الفق ــه، أّم ــف بأدلت ــل املخال قب
عــى  فيعتمــد  املذهبــي  االســتداليل 
أصــول الفقــه ألجــل اســتنباط احلكــم 

الرعــي)117(.
وهــذا اللــون ِمــْن البحــث العلمــي 
ــيعة  ــنة والش ــن السَّ ــد الفريق ــأ عن نش
ــايِن للهجــرة)118(، وكان  ــذ القــرن الثَّ من
فــكان  العصــور،  تلــك  يِف  متــداوالً 
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فقهــاء الشــيعة ـ يف املــايض ـ يطرحــون 
ــن  ــًا ضم ــنة أيض ــل الس ــاء أه آراء فقه
اخلاّصــة،  نظرهــم  وجهــات  طــرح 
علمــٍي،  بشــكٍل  أدلتهــم  وينقــدون 
وإىل القــرن الســابع تقريبــًا كان نقــل 
ــنة  ــل الس ــاء أه ــاوى فقه ــة فت ودراس
بــن  عليــه  ومتعارفــًا  شــائعًا  أمــرًا 
ــادف  ــا نص ــرًا م ــيعة، وكث ــاء الش عل
آراءهــم يف كتــب الشــيخ الطــويس، ت: 
460هـــ، والعالمة احلــّي، ت: 726هـ، 
ــويس  ــيخ الط ــا كان الش ــا، ورب وغرمه
تاّمــة دورة  بكفائــة  أّلــف  فقيــه  أّول 
كاملــة مــن الفقــه اخلــاليف حتــت عنــوان 
اخلــالف، أهتــم فيهــا بدراســة وجهــات 
مجيــع  يف  الســنة  أهــل  فقهــاء  نظــر 
ــة، ولكــْن يف القــرون  املجــاالت الفقهي
التاليــة، ومنــذ القــرن الثامــن ومــا بعــد، 
أخــذ هــذا اللــون مــن البحــث العلمــي 
باالضمحــالل، وُهجــِر هــذا األســلوب 
تدرجييــًا، حيــث ال يالحــظ يف كتبنــا 
ــة  ــر لوجهــات النظــر الفقهي ــة أث الفقهي
أخــرًا  أحيــا  أْن  إىل  الســنة،  ألهــل 
ت:1380هـــ،  الروجــردي،  الســيد 
ســنّة املاضــن وأوىل الفقــه اخلــاليف 
ــه  ــالل معرفت ــن خ ــًا، فم ــًا خاّص اهتام
وآراء  الفقــه  يف  والشــاملة  الكاملــة 

فقهــاء أهــل الســنة اســتطاع أْن حيــدث 
نقلــة نوعيــة يف أمــر اإلســتنباط وخيلــق 

أســلوبًا جديــدًا)119(.
وعــى أّي حــال أنَّ الفقــه اخلــاليف ِعنْــَد 
الشــيعة هــو »عبــارة َعــْن جمموعــة 
التــي  واملناقشــات  املناظــرات  ِمــْن 
تنقــض التريعــات احلادثــة بعــد وفــاة 
ــول  ــى أص ــادًا ع ــول )ص(، اعت الرس

وقواعــد معّينــة«)120(.
وكانــت أهــم التريعــات التــي كانــت 
مثــارًا للجــدل واملناظــرة والتــاس األدّلة 
والقواعــد ألجل مناقشــة ما اســتندت إليه 
ِهــَي تلــك التريعــات التــي حدثــت يف 
ــة  ــهم املؤّلف ــاء س ــة كإلغ ــن املالي القوان
قلوهبــم، وســهم ذوي القربــى َوُهــَو 
اخلمــس، والقــول بالعــول والتعصيــب يف 
ــور  ــة باألم ــات امُلتعّلق ــراث، والتريع امل
ــض  ــّج َوَبْع ــة احل ــاء متع ــة كإلغ العبادي
فصــول االذان، ووضــع وتريــع صالة 
امُلتعّلقــة  والتريعــات  الراويــح، 
ــكاح  ــة الن ــراط صّح ــالت كاش باملعام
بحضــور شــاهدين وعــدم اشــراط 
نــكاح  وإلغــاء  الطــالق،  يف  َذلِــَك 
ــات  ــْن التريع ــَك ِم ــْر َذلِ ــة، َوَغ املتع
ــب  ــن املذه ــالف ب ــّل خ ــي حم ــي ه الت
ــائر  ــْن س ــره ِم ــي وغ ــيعي اإلمام الش
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ــرى. ــالميَّة األُخ ــب اإلّس املذاه
ــْن  ــر ِم ــخ الكث ــا التأري ــل لن ــْد نق َوَق
ــائل  ــول مس ــدور ح ــي ت تِ ــرات الَّ املناظ
ــتند  ــي تس ــاين الت ــاليف واملب ــه اخل الفق
َعَلْيَهــا تلــك املســائل)121(، وقــد ُأّلفــت 

ــال)122(. ــَذا املج ــات يف َه مصنّف
واملهــم ُهــَو أنَّ َهــَذا اللــون ِمــْن البحــث 
يعتمــد كثــرًا عــى علــم أصــول الفقــه، 
ــًا  ــاليف منطلق ــه اخل ــا َكاَن الفق ــْن ُهنَ َوِم
ــول،  ــم األص ــق يف عل ــث والتدقي للبح
وبالتــايل إســهامه يف توســع وتطــّور 
علــم األصــول، فــإّن التعــرف عــى 
ــات  ــة وجه ــنة، ودراس ــل الس ــه أه فق
املبــاين  عــى  واالطــالع  نظرهــم، 
ــّم  ــن ث ــة، وم ــآراء الفقهي ــة ل االصولي
املقارنــة واملوازنــة بينــه وبــن وجهــات 
ــؤدي إىل  ــن أْن ي ــيعية، يمك ــر الش النظ

ــوره. ــول وتط ــم االص ــو عل نم
ــْن أمثلــة وشــواهد الفقــه اخلــاليف مــا  َوِم
نقلــه الشــيخ الكلينــي)123(، ت: 329هـــ، 
عــن الفضــل بــن شــاذان  ِمــْن جــواب 
يف مســألة الطــالق، حيــُث إنَّ الســؤال 
املطــروح هــو أنَّ الشــيعة يقولــون بــأنَّ َمْن 
طلَّــق لغــر العــّدة فطالقه باطــل، اســتنادًا 
} هِتِــنَّ لِِعدَّ تعاىل:}َفَطلُِّقوُهــنَّ  قولــه  إىل 
)124(، بينــا املطلقــة لــو خرجــت ِمــْن بيت 

ــح، يف  ــا صحي ــّدة فطالقه ــا يف الع زوجه
يقــول:}الَ  الكريــم  الُقــرآن  أنَّ  حــن 
ــَن{ ــنَّ َوالَ خَيُْرْج ــن ُبُيوهِتِ ــنَّ ِم خُتِْرُجوُه
ــَو  ــد، َوُه ــا واح ــان مفادمه )125(، فاآليت

وتقييــده  بالعــّدة،  الطــالق  تقييــد 
ــزوج. ــت ال ــاء يف بي بالبق

َفــَكاَن جــواب الفضــل بــن شــاذان 
ــان  ــن لس ــًا ب ــاك فرق ــى أنَّ ُهنَ ــًا ع مبني
االوىل  اآليــة  لســان  فـــ»إنَّ  اآليتــن، 
اخلاّصــة،  للحّصــة  إرشــادي  لســان 
فيفيــد عــدم اإلمضــاء للطــالق يف َغــْر 
تلــك احلّصــة، بينــا لســان اآليــة الثانيــة 
ــزم  ــذي ال يل ــوي، ال ــي املول ــو النه ُه
ــي«)126(. ــاد الوضع ــه الفس ــْن خمالفت ِم
ــادي  ــان اإلرش ــن اللَِّس ــرق ب ــاك ف َفُهنَ
واللِّســان املولــوي، فــاألّول يقتــي 
ــايِن يقتــي  الُبطــالن والفســاد، بينــا الثَّ

ــة)127(. ــة واملعصي احلُرم
علــاء  بــن  الســلمي  التفاعــل  إّن 
املذاهــب االســالمية اوجــد ارضيــة 
ــف  ــاش يف خمتل ــوار والنق ــبة للح مناس
املجــاالت العلميــة مــن الفقــه والــكالم 
واالصــول  لذلــك عقــد كثــر مــن 
علــاء املذاهــب االســالمية جمالــس 
ــكالم  ــه وال ــث يف الفق ــدرس والبح ال
ــيعة  ــن ش ــوم الدي ــالب عل ــارك ط وش
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وســنة يف حمــارضات علــاء مذهــب 
ــن  ــوم الدي ــالب عل ــد أّن ط ــر، فنج آخ
مــن الشــيعة يشــاركون يف جمالــس علاء 
ــوم  ــالب عل ــارك ط ــنة، ويش ــل الس أه
الديــن مــن الســنة يف جمالــس علــاء 
الشــيعة، وهــذا كان امــرًا متعارفــًا بــن 
ــارزًا مــن  الفريقــن، ويعتــر نموذجــًا ب
الوحــدة والتقــارب بــن اتبــاع املذاهــب 

االســالمية.
ــة  ــامهة فاعل ــي مس ــة احل وكان للعالم
ــا  ــك م ــهد لذل ــال، ويش ــذا املج يف ه
ــال،  ــذا املج ــات يف ه ــن مؤلف ــه م ترك
ــة يف  ــدرات خاص ــع بق ــث كان يتمت حي
الفقــه املقــارن، فــكان يوضــح القضايــا 
رصــٍن،  ببيــاٍن  والكالميــة  الفقهيــة 
ــل  ــي يص ــش ك ــا ويناق ــن عليه ويره
ــام  ــا ق ــار م ــح وخيت ــرأي الصحي اىل ال
مــن  اســتطاع  وقــد  الدليــل،  عليــه 
ــارن  ــه املق ــور الفق ــك أْن يط ــالل ذل خ

ــة. ــة عالي اىل مرحل
مؤلفاتــه  نذكــر  املجــال  هــذا  ويف 
ــة،  ــة يف حقــل الدراســات املقارن الفقهي
نظــرًا الرتبــاط موضــوع دراســتنا هبــا، 

ــي: وه
1- تذكرة الفقهاء.

2- منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.

 فقــد تصــدى يف هذيــن الكتابــن لبحث 
البحــث  منهــج  ضــوء  عــى  الفقــه 
ــه  ــال يف وصــف كتاب ــث ق املقــارن، حي
املنتهــى أّنــه »مل يعمــل مثلــه، ذكرنــا 
فيــه مجيــع مذاهــب املســلمن يف الفقــه، 
إبطــال  بعــد  نعتقــده  مــا  ورّجحنــا 

ــه«)128(. ــا في ــْن خالفن ــج َم حج

اخلامتة ونتائج البحث:
بعــد هــذا الشــوط يف احلديــث عــن 
اصــول الفقــه املقــارن وجهــود العالمــة 
املذاهــب  بــن  التقريــب  يف  احلــي 
البحــث  خــالل  مــن  االســالمية 
والتحقيــق يف اصــول الفقــه املقــارن 
ــا: ــج، ابرزه ــّدة نتائ ــث ع ــرز البح أف
مســائل  يف  االختــالف  يعتــر  1ـ 
وقواعــد اصــول الفقــه هــو االســاس يف 
ــن  ــاوى، وم ــات يف الفت ــّل االختالف ج
هنــا تــرز أمهيــة البحــث يف اصــول 

ــة. ــة مقارن ــن زاوي ــه م الفق
2ـ إّن فكــرة التقريــب بــن املذاهــب 
ــية  ــات األساس ــن املكون ــالمية م اإلس
ألي مــروع إصالحــي ينشــد التجديد 
احلضــاري، والتمســك باملصالــح العليا 
والقيــم واملقاصــد العامــة للريعــة 

ــالمية. ــة اإلس واألم
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3ـ ينبغــي أْن ال يفهــم مــن التقريــب أو 
الوحــدة اإلســالمية هــو مجــع املســلمن 
حتــت مذهــب واحــد، بــل غايــة األمــر 
االســالمية  االصــول  حتديــد  هــو 
املتفــق عليهــا مــن مجيــع املذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرام كّل 
ــائل  ــر يف املس ــق اآلخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أْن 
ــل  ــفوعًا بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

ــي. العلم
جهــود  هلــم  الشــيعة  علــاء  إّن  4ـ 
مهمــة هلــا اثرهــا البــارز يف زرع وتنميــة 
ــب  ــن املذاه ــي ب ــر التقريب ــذرة الفك ب
يــزال  وال  كان  حيــث  االســالمية، 
لعلــاء الشــيعة دور كبــر يف ترســيخ 

اإلســالمية. الوحــدة  مفاهيــم 
الفكــري  التواصــل  اســاليب  إّن  5ـ 
الرســائل،  تبــادل  ابرزهــا  متعــددة، 
املنــارضات،  والتلمــذ،  واحلضــور 
مؤلفــات  عــى  والتعليــق  الــرح 

ذلــك.  وغــر  اآلخــر،  الطــرف 

هوامش البحث:

امُلحيــط،  القامــوس  الفروزآبــادي،   -1
ــن  ــزة. اب ــل اهلم ــالم، فص ــاب ال 328/3، ب
العــرب، 16/11، مــادة:  منظــور، لســان 

املنــر، 24. املصبــاح  الفيومــي،  اصــل. 
ــة  ــول العاّم ــم، األُص ــي احلكي ــد تق 2- حمم
ــاح  ــاديل، مفت ــد البه ــاَرن، 39. امح ــه املق للفق
االصــول اىل علــم االصــول، 27/1 ـ 28.
القامــوس  الفروزآبــادي،   )(   3
املحيــط، 289/4، بــاب اهلــاء، فصــل الفــاء.

4- الفيومي، املصباح املنر، 390.
ــي،  ــات، 138، العام ــاين، التعريف 5- اجلرج
 ،33 امُلجتهديــن،  ومــالذ  الديــن  معــامل 
املحكمــة،  القوانــن  القمــي،  ابوالقاســم 

.3 6 /1
ــة  ــول العاّم ــم، األُص ــي احلكي ــد تق 6- حمم

للفقــه امُلقــارن، 40.
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 7- حمم

للفقــه املقــارن، 13.
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 8- حمم

للفقــه املقــارن، 41.
ــراس  ــركاين، ن ــيني الك ــي احلس ــر تق 9- م
ــارن، 82/1. ــه املق ــول الفق ــان يف اص االذه
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 10- حمم

ــارن، 46. ــه املق للفق
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 11- حمم

ــارن، 46 ـ 47. ــه املق للفق
ــول  ــم، االص ــي احلكي ــد تق ــر: حمم 12- انظ
ــي  ــر تق ــارن، 46 ـ 47، م ــه املق ــة للفق العام
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يف  االذهــان  نــراس  الكــركاين،  احلســيني 
اصــول الفقــه املقــارن، 97/1، موســوعة 

اصــول الفقــه املقــارن، 34/1.
النظــرة  الفيــاض،  اســحاق  حممــد   -13

.75 ـ   71 االجتهــاد،  يف  اخلاطفــة 
14- اخلالصة، 109.

15- موسوعة طبقات الفقهاء،77/8.
الــدرر  بالوفيــات، 54/13،   الــوايف   -16

.71/2 الكامنــة، 
17- أعيان الشيعة، 16/9 ـ 17.

ــو  ــة، وه ــة الديامل ــراء دول ــن أم ــو م 18- ه
ــو  ــذي ه ــدان ال ــن مح ــة اب ــيف الدول ــر س غ
اخلوانســاري،  الشــام.  ملــوك  مجلــة  مــن 

.264/2 اجلنــات،  روضــات 
19- معجم البلدان، 176/3.

20- أعيان الشيعة، 14/9.
21- اخلالصة، 113.

22- ابن داود، الرجال، 78.
23- املجلي، بحار األنوار، 188/104.

24- ابــو احلســن عــي بــن اخلــازن احلائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تالمــذة الشــهيد 
األّول، واســتاذ الشــيخ امحــد بــن فهــد احلــّي. 
عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 273/1.
25- جعفــر بحــر العلــوم، حتفــة العــامل، 

.1 8 3 /1
26- املجلي، بحار األنوار، 43/105.
27- املجلي، بحار األنوار، 64/104.

28- جعفــر بحــر العلــوم، حتفــة العــامل، 

اليقــن. كشــف  عــن  نقــاًل   ،183/1
29- املجلي، بحار األنوار، 60/104.

30- امل االمل، 345/2.
31- املجلي، بحار األنوار، 63/104.

32- لؤلؤة البحرين، 227 ـ 228.
ــن  ــاًل ع ــن، 363/2، نق ــس املؤمن 33- جمال

ــرو. ــظ اآلب ــخ احلاف تاري
34- امل االمل، 260/2 ـ 261.

35- املجلي، بحار األنوار، 62/104.
36- امل االمل، 81/2.

ــوار، 63/104 ـ  ــار األن ــي، بح 37- املجل
.64

38- املجلي، بحار األنوار، 64/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 39- انظ

.100/3 وااللقــاب، 
40- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
41- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
42- املجلي، بحار األنوار، 65/104.

ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 43- انظ
طبقــات  موســوعة   ،249/3 وااللقــاب، 
الفقهــاء، 110/8 ـ 111، الرمجــة: 2737.

44- املجلي، بحار األنوار، 67/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترمجت 45- انظ

وااللقــاب، 11/2.
الــوايف  الصفــدي،  ترمجتــه:  انظــر   -46
 ،6057 الرمجــة   ،59/17 بالوفيــات، 
موســوعة طبقــات الفقهــاء، 98/8، الرمجــة: 

.2 7 2 6
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47- املجلي، بحار األنوار، 67/104.
48- حممــد حمســن الطهــراين، طبقــات أعــالم 

الشــيعة، 53/3.
49- رياض العلاء، 360/1.

50- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

51- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

52- املجلــي، بحــار األنــوار، 62/104، 
حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل تصانيــف 

ــيعة، 176/1. الش
ــوار، 143/104،  53- املجلــي، بحــار االن
ــة  ــا يف احلل ــه كتبه ــراين أّن ــيخ الطه ــر الش وذك
ــيعة،  ــف الش ــة اىل تصاني ــنة 709، الذريع س

.178/1
54- املجلــي، بحــار االنــوار، 21/105. 
الذريعــة،  يف  الطهــراين  العالمــة  وقــال 
178/1 عنــد ذكــره هلــذه االجــازة أّنــا ليــس 

ــخ. ــا تاري هل
55- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 

.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 
56- املجلي، بحار األنوار، 142/104.

57- حممــد حمســن الطهــراين، الذريعــة اىل 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

58- املصدر نفسه، 177/1.

59- املصدر نفسه، 177/1.

60- املصدر نفسه، 176/1.

61- املصدر نفسه، 177/1.

62- املصدر نفسه، 177/1.
63- حسن الصدر، تأسيس الشيعة،270.

64- رياض العلاء 361/1.
ــارص  ــرو املع ــظ اآلب ــخ احلاف ــر تاري 65- انظ
املؤمنــن  جمالــس  يف  عنــه  كــا  للســلطان 
360/2، اخلوانســاري، روضــات اجلنــات 

وغرهــا.  ،275/2
66- الوايف بالوفيات، 85/13.

الشــيعة،  أعيــان  األمــن،  حمســن   -67
397/5، نقــاًل عــن مقّدمــة شح مبــادئ 

للجرجــاين. الوصــول 
68- لسان امليزان، 317/2.

69- الدرر الكامنة، 71/2..

70- الفوائد الرضوية، 126.
71- املجلي، بحار األنوار، 62/104.

72- أعيان الشيعة 396/5.
73- التنكابني، قصص العلاء، 359.

74- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
75- تأسيس الشيعة، 270.
76- الدرر الكامنة، 71/2.

ــاب  ــق كت ــه يف مقّدمــة حتقي 77- انظــر مؤلفات
ــيعة، 47/1 ـ 105.  ــف الش خمتل

ــارص  ــرو املع ــظ اآلب ــخ احلاف ــر تاري 78- انظ
املؤمنــن  عنــه يف جمالــس  كــا  للســلطان، 
ــا  ــزي ك ــخ للنطن ــب التواري 360/2. ومنتخ
عنــه يف اللئــايل املنتظمــة، 70، وروضــات 

وغرهــا.  ،282/2 اجلنــات 
استشــهاده+  وقصــة  ترمجتــه  انظــر   -79
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الشــيخ  للعالمــة  الفضيلــة،  شــهداء  يف 
.93 ـ   79 االمينــي،  عبداحلســن 

استشــهاده+  وقصــة  ترمجتــه  انظــر   -80
يف شــهداء الفضيلــة، للعالمــة عبداحلســن 

.129 ـ   121 االمينــي، 
ــة  ــول العام ــم، االص ــي احلكي ــد تق 81- حمم

ــارن، 16. ــه املق للفق
ــص  ــي، قص ــليان التنكابن ــن س ــد ب 82- حمم
افنــدي،  عبــداهلل   ،691 ـ   690 العلــاء، 

.177/5 العلــاء،  ريــاض 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -83
ســر  الذهبــي،   ،105 املعتزلــة،  طبقــات 

.224/16 النبــالء،  اعــالم 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -84
ســر  الذهبــي،   ،110 املعتزلــة،  طبقــات 

.533/16 النبــالء،  اعــالم 
املرتــى،  بــن  امحــد  ترمجتــه:  انظــر   -85
ســر  الذهبــي،   ،112 املعتزلــة،  طبقــات 

.244/17 النبــالء،  اعــالم 
86- ذكــر ذلــك: امحــد بــن املرتــى، طبقــات 
املعتزلــة، 117، عبدالرمحــن بــدوي، مذاهــب 

االســالمين، 392.
ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل  فالحــظ:   -87
ــوار،  ــار االن ــي، بح ــاء، 515/5، املجل العل
ــه  ــّي يف اجازت ــة احل ــر العالم 136/104. ذك
ــيوخ  ــض ش ــرة بع ــن زه ــي ب ــرة اىل ع الكب

ــة. ــن العاّم ــويس+ م الط
88- جمتبــى العراقــي، مقّدمــة حتقيــق )كتــاب 

اخلــالف( للشــيخ الطــويس، 8/1. 
89- انظــر ترمجتــه: عبداحلســن االمينــي، 
ــي،  ــاس القم ــة، 79 ـ 88، عب ــهداء الفضيل ش

الكنــى وااللقــاب، 277/2 ـ 381.
90- ابــو احلســن عــي بــن اخلــازن احلائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تالمــذة الشــهيد 
األّول، واســتاذ الشــيخ امحــد بــن فهــد احلــّي. 
عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 273/1.

91- املجلي، بحار االنوار، 190/104.
امــل  العامــي،  انظــر ترمجتــه: احلــر   -92
البحــراين،  يوســف   ،91 ـ   85/1 اآلمــل، 
عبداحلســن   ،36 ـ   28 البحريــن،  لؤلــؤة 
ـ 132،  الفضيلــة، 121  االمينــي، شــهداء 
ــاب، 381/2  ــى وااللق ــي، الكن ــاس القم عب

.386 ـ 
93- احلــر العامــي، امــل اآلمــل، 85/1، 
يوســف البحــراين، لؤلــؤة البحريــن، 31، 
الفضيلــة،  شــهداء  االمينــي،  عبداحلســن 

.1 2 2
وااللقــاب،  الكنــى  القمــي،  عبــاس   -94

.3 8 3 /2
95- ابــو عمــرو عثــان بــن عمــر الفقيــه 
ــار العلــاء يف االدب والفقــه  املالكــي، مــن كب
منهــا:  كثــرة،  مؤلفــات  لــه  واالصــول، 
الشــافية يف الــرف، والكافيــة يف النحــو، 
ــويف يف  ومنتهــى الســؤل واألمــل، وغرهــا، ت
ــي،  ــاس القم ــنة 646هـــ. عب ــكندرية س االس
موســوعة   .254/1 وااللقــاب،  الكنــى 
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ــة يف  ــة العلمي طبقــات الفقهــاء، تأليــف اللجن
الصــادق×، 152/7. مؤسســة االمــام 

96- القــايض نــارص الديــن عبــد اهلل بــن عمــر 
الشــافعي، لــه مؤلفــات، منهــا: انــوار التنزيــل 
يف التفســر، واملنهــاج يف أصــول الفقــه، وشح 
املطالــع يف املنطــق، وغرهــا، تــويف ســنة: 
ــر  ــي، س ــه يف: الذهب ــر ترمجت 685هـــ. انظ
اخلوانســاري،   ،152/16 النبــالء،  اعــالم 
روضــات اجلنــات، 134/5، عبــاس القمــي، 

ــاب، 113/2. ــى واأللق الكن
97- ابــو عبــداهلل حممــد بــن امحــد بــن عثــان، 
ــوق  ــب املدق ــة الذه ــبة اىل صنع ــي نس والذهب
التــي اختذهــا مهنــة لــه يف اّول أمــره، لــه 
والعقائــد،  احلديــث،  يف  كثــرة  مصنفــات 
وغرهــا.  والراجــم،  والتاريــخ  والفقــه، 
ســنة  وتــويف   ،673 ســنة  والدتــه  كانــت 
748هـــ. عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 

.267 ـ   266/2
98- امحــد بــن عبداحلليــم بــن تيميــة احلــراين 
ــم  ــببها حك ــد بس ــاوى وعقائ ــه فت ــي، ل احلنب
عليــه الفقهــاء بضاللتــه، وفســاد عقيدتــه، 
حمبــس  يف  فتــويف  مــر،  عامــل  فحبســه 
القمــي،  مراكــش، ســنة 728هـــ. عبــاس 

.236/1 وااللقــاب،  الكنــى 
ــن عــي بــن حجــر  ــو الفضــل امحــد ب 99- اب
ــث،  ــل احلدي ــيخ أه ــافعي، ش ــقالين الش العس
لــه مصنفــات مشــهورة يف الرجــال واحلديــث 
ــة،  ــدرر الكامن ــب، وال ــا: التقري واالدب، منه

ــاري،  ــح البخ ــاري يف شح صحي ــح الب وفت
ولســان امليــزان، وغرهــا، تــويف ســنة 852هـــ 
بالقاهــرة. عبــاس القمــي، الكنــى وااللقــاب، 

.261/1
ــه  ــقي الفقي ــر الدمش ــن عم ــاعيل ب 100- اس
الشــافعي، كانــت لــه خصوصيــة بابــن تيميــة، 
وتبعــه يف كثــر مــن آرائــه، اهتم بعلــم احلديث 
ــه  ــخ، ل ــون والتواري ــظ املت ــول وحف واالص
ــات  ــة، وطبق ــة والنهاي ــا: البداي ــات منه مؤلف
ــويف  ــا، ت ــرآن، وغره ــر الق ــافعية، وتفس الش
ســنة 774هـــ بدمشــق. عبــاس القمــي، الكنى 

ــاب، 393/1. وااللق
101- ابــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن 
أيب بكــر بــن خلــكان الرمكــي الشــافعي، 
ــتمل  ــان( يش ــات االعي ــاب )وفي ــب كت صاح
عــى 864 ترمجــة، كان اديبــًا فاضــاًل، كان 
مولــده ســنة 608 بمدينــة اربــل، وتــويف 
ســنة 681هـــ بمدينــة دمشــق. عبــاس القمي، 

.280 ـ   277/1 وااللقــاب،  الكنــى 
طبقــات  موســوعة  ترمجتــه:  انظــر   -102

.2726 الرمجــة:   ،98/8 الفقهــاء، 
103- املجلي، بحار األنوار، 64/104.

104- حممــد مصطفــوي، علــم اصــول الفقــه 
ــة،،  ــاة الطيب ــة احلي ــة، جمل ــكالياته املنهجي وإش
ــتاء 1425 هـــ ـ 2004 م،  ــة، ش ــنة الرابع الس

ــدد: 168/14. الع

ــد يف  ــع املقاص ــي، جام ــق الكرك 105- املحق
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شح القواعــد، 235/1.
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل   -106

.3 8 2 /1
ــد،  ــع املقاص ــي، جام ــق الكرك 107- املحق

.236 /1
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــداهلل   -108

.3 8 3 /1
109- حيــدر حــب اهلل، مســألة املنهــج يف 
ــات، 322. ــات ومالحظ ــي وقف ــر الدين الفك
110- مهــدي عــي بــور، املدخــل اىل تأريــخ 

ــم األصــول، 135. عل
111- مهــدي عــي بــور، املدخــل اىل تأريــخ 

ــم األصــول: 123. عل
ــدة  ــامل اجلدي ــدر، املع ــر الص ــد باق 112-حمم

لألصــول، 89.
األصــول  علمــي  اىل  النــزوع  113-غنيــة 

.267 ـ   266/2 والفــروع، 
114-الدرر الكامنة، 71/2.

115- املجلي، بحار األنوار، 66/104.
116-حممــد تقــي احلكيــم، األصــول العاّمــة 

للفقــه املقــارن، 13.
117- ابن خلدون، املقّدمة، 457.

ــم  ــد يف عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 118- من
ـ تقريــر بحــث الســيد عــي السيســتاين  األصــول، 

ـ، 72.
االمــام  عنــد  االجتهــادي  املنهــج   -119
ــة مــن الفقهــاء  الروجــردي، حــوار مــع ثالث
ــن  ــيخ حس ــايف، الش ــف اهلل الص ــيخ لط )الش

النــوري، الشــيخ جتليــل التريــزي(، جملــة 
ــع  ــابعة، ربي ــنة الس ــد، الس ــاد والتجدي االجته
ــدد: 26  ــف، 1434 هـــ ـ 2013 م، الع وصي
ـ 40/27. مرتــى املطهــري، االجتهــاد يف 

االســالم ـ جمموعــة مؤلفاتــه ـ، 124/7.
يف  الرافــد  القطيفــي،  عدنــان  120-منــر 
ــي  ــيد ع ــث الس ــر بح ــول، ـ تقري ــم األص عل

.74 ـ،  السيســتاين 
ــكايف، 92/6 ـ  ــي، ال ــظ: الكلين 121-فالح

.96
ــد  ــيخ حمم ــالف للش ــاب اخل ــا: كت 122-منه
هـــ.،   460 ت:  الطــويس+،  احلســن  بــن 
وتذكــرة الفقهــاء للعالمــة احلــّي+، ت: 726 

هـ.
123-الفروع من الكايف، 93/6.

124-الطالق: 1.

125-الطالق: 1.
ــم  ــد يف عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 126-من
ـ، 77. ـ تقريــر بحث الســيد السيســتاين  األصــول، 

127- املشــهور عنــد أهــل الســنة أّن طــالق 
ــالق  ــوع الط ــع وق ــم، م ــب اإلث ــض يوج احلائ
صحيحاً. قــال الدكتور يوســف القرضــاوي: »...

ــض،  ــت احلي ــا يف وق ــه أْن يطّلقه ــرم علي وحي
كــا حيــرم عليــه أيضــًا أْن يطّلقهــا وهــي طاهــر 

ــا... ــل هب ــْد اّتص ــون َق ــد أْن يك بع
ولكــْن َهــْل ينفــذ الطــالق ويقــع أم ال يقــع؟، 

ــُه يقــع ويكــون املطلــق آثــًا. املشــهور أنَّ
ــُه مل  وقالــت طائفــة ِمــْن الفقهــاء: ال يقــع؛ ألنَّ
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ــس  ــه فلي ــة، وال أذن في ــاىل البّت ــه اهلل تع يّرع
ِمــْن شعــه، فكيــف ُيَقــال بنفــوذه وصحته؟«. 
ــالم، 412 ـ 414. ــرام يف اإلس ــالل واحل احل

بينــا ِعنْــَد الشــيعة اإلماميــة يشــرط يف صّحــة 
ــل  ــر مَلْ حتص ــالق يف طه ــوع الط ــالق وق الط
فيــه مواقعــة، فــإذا وقــع يف أيــام احليــض 
َفُهــَو باطــل. فالحــظ: املحقــق احلــّي، شائــع 

االســالم، 5/3.
128- اخلالصة، 109.

ابرز املصادر واملراجع:
أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن خلــكان، ت: 

681هـ.
النــاش: دار إحيــاء  1- وفيــات األعيــان، 
ــان، ط1:  ــروت  ــــ  لبن ــريب، ب ــراث الع ال

1997م. ـ  1417هـــ 
أمحد البهاديل، الدكتور.

ــول، دار  ــم األص ــول إىل عل ــاح الوص 2- مفت
ــريب، ط1، 1423هـــ ـ 2002م،  ــؤرخ الع امل

ــان. ــروت ـ لبن ب
أبو القاسم القمي، ت: 1231هـ.

املحكمــة يف األصــول، شح  القوانــن   -3
وتعليــق: رضــا حســن صبــح، دار املرتــى، 

ــان، 1430هـــ. ــروت ـ لبن ب
ــن عــي املقــري الفيومــي،  ــن حممــد ب  أمحــد ب

770هـ. ت: 
4- املصبــاح املنــر،  النــاش: مؤسســة دار اهلجرة، 

ط3، مطبعة رسور.

أمحد بن عي بن حجر العسقالين، ت: 852هـ.
ــة، دار  ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن 5- ال
ـ لبنــان ،ط1، 1418هـ  الكتب العلمية ، بــروتـ 

ـ 1997م.  ـ
أمحد بن حييى بن املرتى، ت: 840هـ.

ط2:  املنتظــر،  دار  املعتزلــة،  طبقــات   -6
لبنــان. ـ  بــروت  1988م،  ـ  1409هـــ 

ت:  احلــّي،  املحقــق  احلســن  بــن  جعفــر 
676هـــ.

7- شائــع اإلســالم، حتقيــق: عبداحلســن حممــد 
ـ قــم. عــي بقــال، ط1، مطبعــة: إســاعيليان 

  حيدر حب اهلل.
ــي وقفــات  8- مســألة املنهــج يف الفكــر الدين
العــريب،  ومالحظــات، مؤسســة االنتشــار 

2006م. ـ  1427هـــ  ط1، 
حسن الصدر، ت: 1354هـ.

9- تكملــة أمــل اآلمــل، دار املــؤرخ العــريب، 
ــان، ط1: 1429هـــ ـ 2008م،  ــروت ـ لبن ب
حتقيــق: د. حســن عــي حمفــوظ، عبدالكريــم 

ــاغ. ــان الدب ــاغ، عدن الدب
10- الشــيعة وفنــون االســالم، حتقيق: الســيد 
مرتــى املــر ســجادي، النــاش: مؤسســة 
الســبطن‘ العامليــة، املطبعــة حممــد، ايــران ـ 

قــم، ط1، 1427هـــ.ق ـ 1385هـ.ش.
ــر  ــن مطه ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب احلس

726هـــ. ت:  احلــي،  العالمــة 
الشــيخ  حتقيــق:  االقــوال،  خالصــة   -11
جــواد القيومــي، النــاش: نــر الفقاهــة، ط4، 
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ــم.  ــران ـ ق 1431هـــ ق، اي
ت:  النجفــي،  األمينــي  أمحــد  عبداحلســن 

1390هـــ.
12- شــهداء الفضيلــة، حتقيــق: دار إحيــاء الــراث 
ـ لبنان،  ـ 2010م، بروت  ـ   العــريب، ط1، 1431هــ

النــاش: مؤسســة التاريــخ العريب.
عبداهلل أفندي األصبهاين، ت: 1130هـ.

ــة  ــة آي 13- ريــاض العلــاء، منشــورات مكتب
حتقيــق:  النجــف،  املرعــي،  العظمــى  اهلل 

ــم ـ 1403هـــ. ــيني، ق ــد احلس ــيد أمح الس
عي بن حممد اجلرجاين، ت: 816هـ.

14- التعريفــات، ط1، 1424هـــ ـ 2003م، 
ــان. ــاء الــراث العــريب، بــروت ـ لبن دار إحي

عمر رضا كحالة.
ــراث،  ــاء ال ــن، دار احي ــم املؤلف 15- معج

ــان. ــروت ـ لبن ب
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Research Summary
The idea of bringing Islamic schools of 

thought together An essential component 

of any reform project It seeks civilizational 

renewal, Adherence to the supreme interests, 

values and general purposes of the Sharia 

and the Islamic nation, It should not be 

understood from the approximation or 

Islamic unity is to bring Muslims together 

under one sect, Rather, the aim of the matter 

is to determine the Islamic principles agreed 

upon from all sects. In order to bring them 

together, Respect for each other’s opinion 

on the sub-issues. Taking into consideration 

that this opinion is accompanied by 

scientific evidence. One of the ways that it 

can be used to bring the Islamic schools of 

thought closer is the comparison method 

of research. This undoubtedly leads to the 

identification of resources for difference 

and participation, At the same time, it 

reveals Islamic intellectual consensus and 

common principles. It is clear that studying 

different visions becomes a reason for good 

understanding and rapprochement. Among 

the sciences that have a role in this field is 

the science of the principles of comparative 

jurisprudence. The purpose of the principles 

of comparative jurisprudence is to separate 

the opinions of the diligent by presenting the 

best and closest to the guide, In the sense of 

diagnosing the general evidence and rules 

that the jurists depend on in deriving the 

legal ruling, It is clear the importance of 

this process in bringing the views closer to 

the diagnosis of Sharia judgment. Reducing 

the difference in these evidences and rules 

requires reducing the circle of disagreement 

in the legal provisions, This is important in 

the area of rapprochement between Islamic 

schools of thought. And history tells us 

about exchanging hadith and research and 

investigation between them and a group of 

Sunni scholars are apprentices to the Shiites 

and vice versa in various fields of knowledge 

and Islamic sciences. Which was a factor in 

bringing together Islamic schools of thought. 

One of the pioneers of this epistemic field 

was the ornamental mark, T: 726 AH, so 

he was one of the knights of this field. And 

he left us important writings in this field, as 

well as his other efforts in the field of debate, 

letters and discipleship. We have shed light 

on the origins of comparative jurisprudence 

and the efforts of the ornamental mark in 

this field of knowledge. In order to bring 

the Islamic schools of thought closer. The 

research on this topic was organized into 

three topics: First: Defining the topic of the 

research, which included two requirements, 

One of them is to clarify what is meant by the 

principles of comparative jurisprudence, and 

the method of research in it, And its subject, 

and the second in what is meant by the 

approximation of Islamic schools of thought. 

The second topic: On the biography of the 

mark, the ornaments. The third topic: The 

efforts of the scholarly scholar in bringing 

the Islamic schools of thought closer through 

cognitive communication in the field of the 

principles of comparative jurisprudence.
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