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 الحمي تاريخ الفقو اإلمامي من الغيبة الكبرى إلى عصر العاّلمة 

  تاريخ الفقه اإلمامي من الغيبة الكربى إىل عصر العالّمة احللي 

   

 

 الممخص 

 إال الناس عف يحتجب الثاني عشر الميدؼ المنتظر كاف اإلماـ أف الغيبة الصغرػ  معنى
وفاة السفير الرابع  السفراء األربعة، وبعد طريق عف كاف بشيعتو اتصالو وأف الخاصة، عف

 اإلسالمي التبميغ ميمة وصارت الكبرػ  الغيبة فبدأت وشيعتو مطمقًا، ماـاإل بيف السفارة انقطعت
 عيدة عمى خاصة بصورة وغيبتو المنتظر الميدؼ بإمامة الشيعة عقائد وتثبيت عامة بصورة
 والمحدثيف. الفقياء

ينحدر العاّلمة الحّمي مف أسرة عممية عريقة، واّتفقت أكثر المصادر عمى أّف والدتو في 
 ى(.648ف سنة )شير رمضا

مف أىـ العوامل التي تسيـ في تطور المدرسة الفقيية ىي: الزماف، المحيط، وشخصية 
 الفقيو.

 المدارس الفقيية في القرنيف الرابع والخامس اليجرؼ ىي: 
  مدرسة قـ، ومف أبرز عممائيا: عمي بف إبراىيـ القّمي، الكميني، ابف قولويو، وآؿ ابف

 بابويو.

  مف أبرز عممائيا: الشيخ المفيد، السيد المرتضى، والشيخ الطوسي.مدرسة بغػػداد، و 

  ،مدرسة النجف األشرؼ، ومف أبرز عممائيا: الحسف بف دمحم بف الحسف الطوسي
سميماف بف حسف الصيرشتي، عمي بف الحسف الحمبي، دمحم بف عمي بف حمزة الطوسي، 

 مي بف شيرآشوب قطب الديف الرواندؼ، دمحم بف الحسف الكيدرؼ، ودمحم بف ع

 مدرسة الحّمة، ومف أبرز عممائيا: ابف إدريس الحّمي، المحقق الحّمي.

 عباس جاسم ناصر. م

 البصرة   جامعة/  واخلليج العربي دراسات البصرة مركز
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History of Imami Jurisprudence from era of the Major 

Occultation to the ara of Allamah Al- Hilli 

 

 

 

Abstract 

The minor absence means that the twelfth imam (peace be 
upon him) used to hide from people except for the private one And 
that his contact with his Shiites was through the four ambassadors, 
The death of the fourth ambassador. The embassy was cut off 
between the imam and his Shiites, The great backbiting began and 
became the task of Islamic reporting in general And confirming the 
Shiite beliefs in the leadership of the expected Mahdi and his 
absence in particular on the custody of jurists and speakers. 

Al-Halali comes from an ancient scientific family, Most sources 
agreed that his birth was during the month of Ramadan (648 AH). 
Among the most important factors that contribute to the 
development of the school of jurisprudence are: time, environment, 
and the personality of the jurist. 
The schools of jurisprudence in the fourth and fifth centuries AH 
are:  
1 - Qom School, and among its most prominent scholars: Ali bin 
Ibrahim Al-Qummi, Al-Kulaini, Ibn Qalawiyyah, and the family of 
Ibn Babawiyyah. 
2 - Baghdad School. Among its most prominent scholars are Sheikh 
Al-Mufid, Al-Sayyid Al-Mortada, and Sheikh Al-Tusi. 
3 - School of Najaf Al-Ashraf, and among its most prominent 
scholars: Al-Hassan bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi, 
Sulaiman bin Hassan Al-Sahrashti, Ali bin Al-Hassan Al-Halabi, 
Muhammad bin Ali bin Hamza Al-Tousi, Qutb Al-Din Al-Rwandi, 
Muhammad bin Al-Hassan Al-Kaidari, and Muhammad bin Ali bin 
Shahr Ashop. 

4 - Al-Hillah School, and among its most prominent scholars:  

 Lect .Abbas Jasim Nasir 

Basra and Arab Gulf Studies Center / University of  Basrah   
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 المقدمة 
حصمت لمفقو الشيعي طفرة نوعية منذ حقبة الفقو الحديثي البسيط والمحدود في الصدر 

مف كتاب و  ،ئة وكتب الكافيااألوؿ لإلسالـ الذؼ رسمت مالمحو األدلة النقمية والقواعد األربعم

وغير ذلؾ مف المصادر المعدودة، إلى الحقبة  ، واالستبصار،والتيذيب ،ال يحضره الفقيو

تقدمة المتمثمة في المدرسة الفقيية لمشيخ الطوسي، أؼ مف الفقو الحديثي إلى الفقو الم

االجتيادؼ، وما شيده ىذا األخير مف تحوالت وقفزات متتالية تعاقبت عمى يد صاحب السرائر 

وتوالي  س، كذلؾ التطور اليائل الذؼ رافق صعود المحقق الحمي ومدرستو الفقيية،يابف ادر 

الشييديف، المحقق األردبيمي، المال محسف  الفقيية بعد ذلؾ العالمة الحمي،ظيور المدارس 

وأخيرًا جواىر الكالـ، وكميا تمثل محطات مشرقة في مسيرة التحوؿ  السبزوارؼ ض، المحقق يف

 .والتجدد الفقيي كمًا ونوعًا وفي مختمف أبعاد الحياة اإلنسانية

الزمنية مف تحوالت نوعية في مجاؿ الفقو،  لذا تتكفل ىذه الدراسة ما تضمنتو ىذه الحقبة

 وما أفرزتو مف مدارس وعمماء قاموا بدور كبير في نمو ىذه الدارس وتطورىا.

فاشتمل البحث عمى: مقدمة تمييدية عف معنى الغيبة الكبرػ، ومبحثيف: األوؿ: ترجمة 

مف تسميط الضوء عمى العاّلمة الحّمي: الثاني: عوامل نمو المدرسة الفقيية وتطورىا، والذؼ يتض

 المدارس الفقيية، مثل: مدرسة قـ، بغداد، النجف، والحمة.  
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 التمييـــد
لدراسة تاريخ تطّور المدرسة الفقيية لدػ الشيعة يجب أف تضـّ حمقات ىذا التطور 
بعضيا إلى بعض، وتربط الظاىرة الفقيية بالظواىر المحيطية األخرػ التي تتصل بيا، والتي 

 يا عمى امتداد التاريخ. تتفاعل مع
وال يمكف مف ػ ناحية منيجية ػ فصل الدراسة الفقيية عف العوامل المحيطية والزمنية عمى 

 صعيد البحث التاريخي. 
فال تنمو الدراسة الفقيية كظاىرة مفصولة عف الحياة االجتماعية والمحيط والعوامل 

نما يجب  المحيطية، وال يمكف عزؿ الفقو عف المؤثرات التي تتدخل في تكويف التاريخ البشرؼ، وا 
ربط ىذه الظاىرة بغيرىا مف الظواىر والعوامل المحيطية والزمنية، ليتاح لنا أف نتعرؼ عمى 

 عوامل النمو والرشد فييا وتأثرىا بيا.
وقبل الدخوؿ في الموضوع البد مف بياف معنى الغيبة الكبرػ، وكذلؾ عرضًا موجزًا 

 الرتباط الموضوع بيما.  وذلؾ ؛ لترجمة العالمة الحّمي
 معنى الغيبة الكبرى 

إف لفع عبارة الغيبة الكبرػ يوحي إلى أف في البيف غيبة صغرػ، فال بد مف الوقوؼ 
 عمى موضوع الغيبة الصغرػ أواًل ومف ثـ التعرؼ عمى الغيبة الكبرػ فنقوؿ:
 صغرػ،: بتافػ غي إف لإلماـ الميدؼ ػ وىو اإلماـ الثاني عشر مف أئمة أىل البيت

 اتصالو وأف الخاصة، عف إال الناس عف يحتجب كاف اإلماـ أف الصغرػ  ومعنى وكبرػ،
 يوصميا بدورة وىو السفير، إلى األسئمة يعطوف  الشيعة فكاف السفراء، طريق عف كاف بشيعتو

 ىنا ومف سفيره، يد عمى السائميف إلى يرجعيا عمييا والتوقيع عنيا الجواب وبعد اإلماـ، إلى
 الناس. جميع عف فييا انقطع بحيث كاممة، بغيبة ليست أنيا أؼ الصغرػ، الغيبة سميت

# وعمر القائـ ( ى 062)الغيبة الصغرػ بعد وفاة اإلماـ العسكرؼ أؼ بعد سنة  وبدأت
( ى 809)أو  ى( 808) وتنتيي بوفاة آخر الوكالء األربعة سنة ،قرابة الخمس سنيف حينئذ

 .(1) (سنة 68ػ زىاء )فتكوف مدة الغيبة الصغر 
 وكاف ،(0) سعيد العمرؼ  بف عثماف ىو وشيعتو الغائب اإلماـ بيف األوؿ السفير وكاف

 العسكرؼ، حسف اإلماـ ألبيو وكيالً  ثـ الغائب، اإلماـ جد اليادؼ عمي لإلماـ وكيالً  ىذا عثماف
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اإلماـ  بأمر (8) دمحم ولده بعده السفارة تولى عثماف توفي ولما الميدؼ#، لإلماـ سفيًرا صار ثـ

 مات وقد ،(5)السمرؼ  دمحم بف عمي ثـ ،(4)النوبختي روح بف الحسيف بعده توالىا ثـ الميدؼ،
 فال الكبرػ، الغيبة وبدأت وشيعتو، اإلماـ بيف السفارة انقطعت ، وبموتوى(809) سنة السمرؼ 
 .(6)وجل عز هللا إذف بعد إال ظيور

 عقائد وتثبيت عامة بصورة اإلسالمي التبميغ ميمة صارت الكبرػ  الغيبة وقوع وبعد
 استنادًا الى والمحدثيف، الفقياء عيدة عمى خاصة بصورة وغيبتو المنتظر الميدؼ بإمامة الشيعة
 إلى فييا فارجعوا الواقعة الحوادث وأما»العمرؼ...  عثماف بف دمحم إلى الصادر مف اإلماـ التوقيع
 .(7) «عمييـ هللا حجة وأنا عميكـ حجتي فإنيـ حديثنا، رواة

 المبحث األول: السيرة الذاتية لمعالمة الحمي
 أواًل: اسمو وكنيتو ولقبو

 اسمو:
ىو الشيخ الحسف بف ُيوُسف بف عمّي بف المطيَّر الحّمي، وجاء في بعض كتب العاّمة أفَّ 

ذو الحسيف بف يوسف بف المطير اإلماـ العالمة »اسمو الحسيف، فقد ترجمو الصفدؼ بقولو: 
الفنوف جماؿ الديف ابف المطير األسدؼ الحمي المعتزلي عالـ الشيعة وفقيييـ صاحب 

 .(8« )حياتوالتصانيف التي اشتيرت في 
، ولو كنية أخرػ ذكرىا (9) وكنيتو أبو منصور، وقد اشتير بيا، وىي التي كّناه بيا والده

 .(12) أىل العاّمة وبيا ُعرؼ عندىـ، وىي: )ابف المطيَّر(
ليو ينصرؼ عند اإلطالؽ. ُيمّ  (، وأشير ألقابو )العاّلمة(، وا  قب بػ )جماؿ الديف(، و)آية َّللاَّ

، وُلقِّب (11) ولّقبو البعض بػ)األسدؼ( نسبًة إلى ُأسرتو التي تعرؼ بآؿ المطيَّر مف بني أسد
 .(10) بػ)الحّمي( نسبة إلى مدينة الحّمة التي ولد فييا وسكنيا

 :مولده
، لكف اختمف في ى(648مصادر عمى أّف والدتو في شير رمضاف سنة )اّتفقت أكثر ال

تحديد يـو مولده، فقيل: ولد في ليمة الجمعة في الثمث األخير مف الميل في السابع والعشريف مف 
شير رمضاف؛ كما جاء في جواب العاّلمة ػ المترَجـ لو ػ لمسّيد مينا بف سناف عندما سألو عف 

 .(18) تاريخ مولده
 .(14) : ولد في التاسع عشر مف شير رمضاف، كما جاء في ترجمتو لنفسو في رجالووقيل

 .(15) وقيل: ولد في التاسع والعشريف مف شير رمضاف
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 :ُأسرتو
ينحدر العاّلمة مف أسرة عممية عريقة، فوالده الشيخ سديد الديف يوسف بف عمي بف 

، (16) قييًا محّققًا مدرِّسًا عظيـ الشأفالمطيَّر الحّمي، وصفو بعض أصحاب التراجـ بأنَّو كاف ف
، وقاؿ عنو بعض بأنَّو أعمـ العمماء (17) ونعتو بعض بالشيخ األجّل الفقيو السعيد شيخ اإلسالـ

 .(18) في عصره في عمـ األصوؿ
وُأّمو بنت العالـ الفقيو الشيخ أبي يحيى الحسف ابف الشيخ أبي زكريا يحيى بف الحسف بف 

 .(19) حّميالسعيد اليذلي ال
وخالو الشيخ نجـ الديف جعفر بف الحسف بف يحيى بف الحسف بف سعيد اليذلي المشيور 
بالمحّقق الحّمي، الذؼ ُوِصَف بأّنو المحّقق المدّقق، اإلماـ العاّلمة، واحد عصره، وكاف ألسف 

 .(02) زمانو وأقوميـ بالحّجة وأسرعيـ استحضاراً  أىل
ف يوسف بف المطيَّر، وكاف أكبر سّنًا مف العاّلمة بنحو وأخوه الشيخ رضّي الديف عمّي ب
، وىو صاحب كتاب )العدد القوية لدفع المخاوؼ (01) ثالث عشرة سنة، وكاف عالمًا فاضالً 

 .(00) اليومية( الذؼ ُيعّد مف مصادر )بحار األنوار(
بأنَّو كاف وابنو الشيخ فخر الديف محّمد بف الحسف بف يوسف بف المطيَّر الحّمي، ُوِصَف 

 .(08) فاضاًل محّققًا فقييًا ثقًة جمياًل يروؼ عف أبيو العالمة
 المبحث الثاني :عوامل نمو المدرسة الفقيية وتطورىا

العوامل التي يجب أف تمحع في تطور المدرسة الفقيية، والتي تتدخل في تكويف الدراسة 
 الفقيية والبحث الفقيي ثالثة: 

 األول: الزمان
ماف ما يعنى بو عادة مف مرور الدقائق والساعات، فذاؾ شيء ال ييمنا، ال نعني بالز 

ّنما نعني بو العمل الناجز إلى حّد زمني خاّص، فال شؾ أّف مستوػ الدراسة الفقيية الناجزة في  وا 
عصر العاّلمة الحمي يختمف عنو في عصر شيخ الطائفة الطوسي وأّف العاّلمة الحمي ابتدأ 

ستوػ الذؼ انتيى إليو الشيخ الطوسي والمحققوف مف بعده، وىذا عامل لو العمل الفقيي مف الم
 أىمية في دراسة تطور البحث الفقيي.
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 الثاني: المحيط  

ال شؾ في تأثر البحث الفقيي بالمراكز الثقافية التي كاف ينتقل إلييا، فكل واحد مف 
ي الخاص، ولو تأثيره في تكويف المراكز التي ينتقل ويحّوؿ إلييا الفقو الشيعي لو طابعو الثقاف

 الدراسة الفقيية وتطورىا. 
فحينما انتقمت الدراسة الفقيية الشيعية مف المدينة إلى الكوفة، وأصبحت الكوفة مركز 
اإلشعاع في البحث الفقيي الشيعي، تأثر البحث الفقيي كثيرًا بيذا المحيط الجديد المزدحـ 

ػ بدوف ريب ػ حينما انتقل مف قـ إلى بغداد اإلطار بفقياء الشيعة، كما تأثر الفقو الشيعي 
الحضارؼ والفكرؼ الجديد الذؼ كانت تزدحـ جوانبو بمختمف المدارس الثقافية والعمماء والفقياء 

 مف مختمف المذاىب اإلسالمية. 
 الثالث: شخصية الفقيو

يو وىذا عامل ثالث في تطور الفقو ال نستطيع أف نغض الطرؼ عنو، فممؤىالت الفق
صابة آرائو وطموحو الفكرؼ لمتجديد أثر كبير في تطور الفقو.   الفكرية وُبعِد نظره وعمق تفكيره وا 

 المدارس الفقيية في القرنين الرابع والخامس اليجري 
في ضوء العوامل الثالثة السالفة الذكر سنحاوؿ أف نقوـ بدراسة سريعة لتاريخ الفقو 

، الكبرػ إلى عصر العاّلمة الحّمي يعة مف عصر الغيبةالشيعي، وتطور البحث الفقيي عند الش
إذ يبتدغ ىذا العصر مف الغيبة الكبرػ والربع األوؿ مف القرف الرابع إلى النصف األوؿ مف 

 القرف الخامس، والمدارس التي اشتممت عمييا تمؾ الحقبة الزمنية ىي:
 ـ مدرسة قم  5

البحث إلى مدينتي قـ والرؼ بعدما كانت في ىذه الفترة انتقمت حركة التدريس والكتابة و 
في الكوفة، وظير في ىذه الفترة شيوخ كبار مف أساتذة فقو أىل البيت في ىاتيف المدينتيف، كاف 
ليـ أكبر األثر في تطوير الفقو اإلمامي، فقد كانت قـ منذ أياـ األئمة حصنًا مف حصوف الشيعة 

 ف أىل البيت^.ومف أميات المدف الشيعية، وموضع عناية خاصة م
وكذلؾ كانت الرؼ في ىذا التاريخ بمدة عامرة بالمدارس والمكتبات وحافمة بالعمماء 

 .(04) والفقياء والمحدثيف
ويظير أّف قـ أواف عصر الغيبة وعيد نيابة النواب األربعة كانت حافمة بعمماء الشيعة 
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 وفقيائيا، ومركزًا فقييًا كبيرًا مف مراكز البحث الفقيي.
أنفذ الشيخ حسيف بف روح ػ رضي هللا تعالى >في كتاب )الغيبة(:  +الشيخ الطوسييقوؿ 

عنو ػ كتاب التأديب إلى قـ، وكتب إلى جماعة الفقياء بيا، وقاؿ ليـ: انظروا ما في ىذا 
 .(05)<الكتاب، وانظروا ىل فيو شيء يخالفكـ؟ 

حسيف بف روح مركزًا فقييًا وىذه الرواية التاريخية تدؿ عمى أّف مدينة قـ كانت في عيد ال
حافاًل بالفقياء، بحيث يراجعيا الشيخ حسيف بف روح نائب اإلماـ الخاص ويعرض عمييـ رسالة 

 التأديب لينظروا فييا.
وىي مف الفترة التي  ػى( 878ووصفيا الحسف بف دمحم بف الحسف القمي المتوفى سنة )

لنممس سعة ىذه المدرسة وضخامتيا نتحدث عنيا ػ في كتاب خاص، ننقل عناويف أبواب منو 
 في القرف الرابع وىو العصر الذؼ نتحدث عنو.

الباب السادس عشر في ذكر أسماء بعض عمماء قـ، وشيء مف تراجميـ، وعدد <قاؿ: 
شخصًا  14شخصًا )ممف يترجـ ىو دوف الذيف ال يترجميـ(، وعدد العامة  066الشيعة منيـ 

 .(06)<ياتو وما يتعمق بذلؾمع ذكر مصنفات كل واحد منيـ ومرو 
إذف كانت مدرسة قـ في ىذه الفترة مف أوسع المدارس الشيعية في الفقو والحديث 
وأضخميا، وكانت تضـ مئات المدارس والمساجد والمكاتب، وكاف يعقد فييا ندوات البحث 

 والمناقشة، ومجالس الدرس والمذاكرة.
اليجرؼ ػ بشيوخ كبار في الفقو والحديث، وحفمت قـ والرؼ في ىذه الفترة ػ القرف الرابع 

(،  ى809، وابف بابويو والد الصدوؽ المتوفى سنة )ى(809أمثاؿ: الشيخ الكميني المتوفى سنة )
ى( 881، وابف الجنيد المتوفى سنة )ى(869وابف قولويو أستاذ الشيخ المفيد المتوفى سنة )

لرؼ، وغيرىـ مف كبار مشايخ الشيعة المدفوف باى( 881بالرؼ، والشيخ الصدوؽ المتوفى سنة )
 في الفقو والحديث.

ونشطت في ىذه الفترة حركة التأليف والبحث الفقيي فدونت المجاميع الحديثية الموسعة 
 الفقيية. مثل )الكافي( و )كتاب مف ال يحضره الفقيو(، وغيرىما مف المجاميع الحديثية والكتب
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 النشاط الفكري في ىذه المدرسة

ط الفكرؼ غايتو في التأليف والبحث الفقيي، وتدويف األحاديث في ىذه الفترة، إذ بمغ النشا
خمفت لنا ىذه الفترة ثروة فكرية ضخمة مف أىـ ما أنتجتو مدارس الفقو والحديث الشيعي في 

 تاريخيا.
 أبرز عمماء ىذه المدرسة

محدثيف ولكي نعرؼ حدود ىذه المدرسة وضخامتيا نشير إلى أسماء بعض الفقياء وال
 الالمعيف في ىذه المدرسة، مف الذيف عاشوا خالؿ ىذه الفترة:

(: وىو شيخ الكميني في الحديث، كاف ثقة في الحديث 827أ( عمي بف إبراىيـ القّمي )ت/ 
ثبتًا معتمدًا صحيح المذىب، سمع فأكثر، وصنف كتبًا منيا: )قرب اإلسناد(، وكتاب )الشرائع(، 

 .(07) وكتاب )الحيض(
وىو دمحم بف يعقوب الكميني، وكاف معاصرًا لعمي بف الحسيف بف ى(: 809كميني )ت/ب( ال

بابويو ػ والد الشيخ الصدوؽ ػ وتوفيا في سنة واحدة، وىي المعروفة عند الفقياء بسنة موت 
 الفقياء.

أكبر أثر تركو الشيخ الكميني مف بعده ىو موسوعتو الحديثية الكبرػ )الكافي( في األصوؿ 
، وكاف تأليف )الكافي( أوؿ محاولة مف نوعيا لجمع الحديث وتبويبو، وتنظيـ أبواب الفقو والفروع

 .(08) واألصوؿ
أبو القاسـ جعفر بف دمحم بف جعفر بف موسى بف قولويو، ى(:  868ػ  085ج( ابف قولويو )

كاف مف > كاف مف تالمذة الكميني والراويف عنو، وأستاذ أبي عبد هللا المفيد، قاؿ عنو النجاشي:
ثقات أصحابنا وأجاّلئيـ في الحديث والفقو... وكل ما يوصف بو الناس مف جميل وثقة وفقو 

 .(09)<فيو فوقو، لو كتب حساف ...
 .د( آؿ ابف بابويو: مف بيوتات الفقو والحديث في قـ، وموضع عناية خاّصة مف الحجة القائـ

كاف والد الشيخ الصدوؽ عمي بف بابويو ونوابو، ومف فقياء الشيعة ومحدثييـ، وقد  #عجل هللا
شيخ القمييف > القّمي مف رؤساء المذىب وفقيائيـ الكبار، يقوؿ عنو العاّلمة في )الخالصة(: 

 .(82)< في عصره وفقيييـ وثقتيـ
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ابف بابويو واسمو عمي بف الحسيف بف موسى القمي، مف  >وذكر ابف النديـ في )الفيرست(: 
قد أجزت لفالف  :رأت بخط ابنو أبى جعفر دمحم بف عمي، عمى ظير جزءق ،فقياء الشيعة وثقاتيـ

 .(81)<ابف فالف، كتب أبى عمي بف الحسيف وىي مائتا كتاب، وكتبي وىي ثمانية عشر كتابً 
وىذا رقـ كبير يشير إلى وجود حركة فكرية قوية، ونشاط ممموس في ىذه الفترة في التأليف 

ف لمصدوؽ ػ كما يذكر العاّلمة ػ نحو مف ثالثمائة مؤلف، ذكر والتدويف في مدرسة قـ والرؼ، وكا
 .(80) اسـ كثير منيا في كتابو الكبير

 مميزات ىذه المدرسة
تميزت مدرسة قـ عف المدارس التي سبقتيا، وما قدمتو ىذه المدرسة مف أثر في تطوير 

 البحث الفقيي أّنيا اىتمت بتوسعة وتدويف الحديث وتجميعو وتنظيمو.
كاف تدويف الحديث قبل ىذه الفترة ال يتجاوز عف التدويف الشخصي لما سمعو الراوؼ فقد 

 مف اإلماـ مباشرة أو بصورة غير مباشرة، مبعثرة حينًا ومنتظمة في بعض األحياف.
ولـ يتفق ألحد مف المحدثيف والفقياء في العصر الثاني ػ عصر األئمة ػ أف يجمع ما 

أىل البيت^ وينظـ ذلؾ، كما لوحع في المجموعتيف  صح في األحكاـ مف األحاديث عف
 الحديثيتيف المتيف خمفتيما ىذه المدرسة، وىما: )الكافي(، و)كتاب مف ال يحضره الفقيو(.

وتعّد ىذه الخطوة مف حسنات ىذه المدرسة، فقد كثرت حاجة الفقياء إلى مراجعة 
ورة غير منظمة مف حيث الروايات واألحاديث حيف الحاجة، وكانت األحاديث منتشرة بص

التبويب والجمع في آالؼ الكتب واألصوؿ والرسائل التي خمفيا أصحاب األئمة ومحدثو الشيعة، 
ولـ يكف مف اليسير اإللماـ بما ورد مف أحاديث المسألة الفقيية لكل أحد، فكانت محاولة الجمع 

 والتبويب في ىذه الفترة لسّد ىذه الحاجة.
ًا لوف جديد مف الكتابة الفقيية، وىي الرسائل الجوابية، فقد كاف وظير في ىذه الفترة أيض

أتباع مدرسة أىل البيت يسألوف الفقياء مف أطراؼ العالـ اإلسالمي ما تمّس إليو الحاجة مف 
 المسائل، بشكل استفسار، فكاف الفقياء يجيبوف عمى ىذه األسئمة.
في الباب، فيكوف الجواب رسالة وقد يطوؿ الجواب، ويستعرض المجيب األحاديث الواردة 

 فقيية جوابية صغيرة في المسألة الفقيية.
، لمعالمة الطيراني (الذريعة إلى تصانيف الشيعةوفي فيارس كتب الشيعة مثل: كػتاب )
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و)رجاؿ النجاشي(، وغيرىما يجد الباحث آالؼ الرسائل الفقيية مف ىذا القبيل، فكاف لشيوع ىذا 

دور كبير في تطوير البحث الفقيي في ىذه الفترة، فكاف الفقيو يبحث النمط مف الكتب الفقيية 
ورد فييا مف أحاديث، فكانت  المسألة، وقد يمقييا عمى طالبو في مجمس الدرس، ويستعرض ما

 الفقيية. نقطة بداية لمرأؼ والنظر والتدقيق في المسألة
كورة في حديث أىل البيت، ولـ يتجاوز البحث الفقيي في الغالب حدود الفروع الفقيية المذ
 ولـ ينيض الفقياء بصورة كاممة لتفريع فروع جديدة لممناقشة والرأؼ.

وكانت الفتاوػ في الغالب نصوص األحاديث مع إسقاط األسناد وبعض األلفاظ في 
 بعض الحاالت.

ومف الحع ما كتبو عمي بف بابويو القمي والد الصدوؽ في رسالتو التي كتبيا إلى ولده 
فييا فتاواه، وما كتبو الصدوؽ كػ )المقنع( و)اليداية(، وما كتبو جعفر بف دمحم بف قولويو، يذكر 

لـ يتجاوز  وغيرىـ مف ىذه الطبقة يطمئف إلى أّف النيج العاـ في البحث الفقيي في ىذه الفترة
 .(88) حدود عرض ما صح مف الروايات واألحاديث، رغـ توّسع المدرسة في ىذه الفترة

 سة بغــداد ـ مدر  0
في القرف الخامس اليجرؼ انتقمت المدرسة مف مدينتي قـ والرؼ إلى بغداد حاضرة العالـ 

 اإلسالمي عاّمة، وكاف ليذا االنتقاؿ عدة أسباب: 
األوؿ: ضعف جياز الحكـ العباسي، فوجد فقياء الشيعة بذلؾ مجااًل لمظيور ونشر فقو أىل 

 ية.البيت وممارسة البحث الفقيي بصورة عمن
الثاني: ظيور شخصيات فقيية مف بيوتات كبيرة ػ كالشيخ المفيد، والسيد المرتضى ػ كانوا 
يستغموف مكانة بيوتيـ االجتماعية، ومكانتيـ السياسية في نشر فقو أىل البيت^ وتطوير دراسة 

 الفقو.
الـ الثالث: توسع المدرسة وازدىارىا، مّما أدػ بيا إلى االنتقاؿ إلى بغداد حاضرة الع

 .(84) اإلسالمي في ذلؾ الوقت
وقد كانت ىذه البيئة الجديدة صالحة لتقّبل ىذه المدرسة؛ ألّنيا مركز ثقافي كبير مف 
مراكز الحركة العممية في العالـ اإلسالمي، يقطنيا الكثير مف الفقياء والمحدثيف، وفييا العديد 

ر الطالب والمدرسيف والعمماء كل مف المدارس والمكاتب والمساجد التي كاف يحتشد فييا جماىي
 يـو لمدرس والمطالعة والبحث والمناقشة.
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ورغـ كثرة مدارس البحث الفقيي في بغداد في ذلؾ الحيف إال أّف مدرسة أىل البيت^ 
كانت أوسعيا وأعمقيا جذورًا وأصواًل، وأكثرىا تأّصاًل واستعدادًا، وأقوميا في االستدالؿ 

س الشيخ الطوسي حوالي ثالثمائة مجتيد مف الشيعة، ومف واالحتجاج، فقد كاف يحضر در 
 .(85) العامة ما ال يحصى

 أشير فقياء مدرسة بغداد
ونحف بصدد دراسة الفقو الشيعي في ىذا العصر يجدر بنا أف نمر ولو سريعًا عمى ألمع 

 فقياء ىذه المدرسة العريقة: 
 أ( الشيخ المفيد 

، وانتقل منيا في (86) ف المفيد البغدادؼ، ولد في عكبراأبو عبد هللا دمحم بف دمحم بف النعما
أياـ صباه إلى بغداد بصحبة والده، ونشأ في بغداد، وتفرغ منذ نعومة أظفاره لطمب العمـ، فعرؼ 

 وىو صغير يرتاد حمقات الدرس بالفضل والنبوغ.
سالمي، وأف وقد قّدر لمشيخ المفيد أف يكوف رائدًا فكريًا ليذا العصر مف عصور الفقو اإل

يدخل تغييرات وتحسينات كثيرة عمى الفقو ويطور مف مناىجو وقواعده، ومف بعده كاف تالميذه 
 وتالميذ تالميذه يعترفوف لو بيذا الحّق.

يقوؿ العاّلمة الحّمي في شأنو: مف أجّل مشايخ الشيعة ورئيسيـ وأستاذىـ، وكل مف تأّخر 
 .(87) الفقو والكالـ والرواية عنو استفاد منو، وفضمو أشير مف أف يوصف في

وقد أحصى لو السيد األميف ما يقرب مف مائتي كتاب ورسالة في الفقو والكالـ 
 .(88)والحديث

ومف أراد التأمل في حياة الشيخ المفيد يجد أنو استطاع أف يغّير الجّو الفكرؼ في بغداد 
ت الفقو والكالـ، ويجذب طالب حاضرة العالـ اإلسالمي حينذاؾ، وأف يدير ػ وبكل اقتدار ػ ندوا

العمـ حتى كاد أف يغطي عمى المدارس الفقيية والكالمية األخرػ، ويفحـ الفقياء والمتكمميف مف 
 أتباع سائر المذاىب.

وقد كاف الفقياء والمتكمموف يقصدونو مف أقطار بعيدة، حتى أصبح بيتو ندوة عامرة 
 .(89) بحديث الفقو والكالـ، والنقاش واألخذ والرد

ماـ الرافضة، صاحب التصانيف »وقاؿ عنو اليافعي في )مرآة الجناف(:  عالـ الشيعة وا 
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الكثيرة، المعروؼ بالمفيد وبابف المعّمـ أيضًا، البارع في الكالـ والجدؿ والفقو، وكاف يناظر أىل 

شوع، كل عقيدة بالجاللة والعظمة، ومقدمًا في الدولة البوييية، وكاف كثير الصدقات، عظيـ الخ
، خشف المباس... وكاف عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيد، وكاف شيخًا  كثير الصالة والصـو
ربعو نحيفًا أسمر عاش ستًا وسبعيف سنة، ولو أكثر مف مائتي مصنف، كانت جنازتو مشيودة، 

 .(42) «وشيعو ثمانوف ألفًا مف الرافضة والشيعة
 ب( السيد المرتضى

 طبيعة وتمميو بو، التعريف بديية تقتضيو أمر المرتضى الشريف ترجمة في اإلفاضة
 الجامعة الالمعة، الشخصية تمؾ شخصيتو، عناصر مف ىامة جوانب عمى لموقوؼ البحث
 غزير المعرفة، واسع عالـ المرتضى فالشريف والفضل، واألدب العمـ ومزايا الخير، لخصاؿ
 الحضارة فيو بمغت عصر في اإلنسانية فةوالمعر  اإلسالمية، الثقافة مف جمة بفنوف  ممـ االطالع
 واآلداب والفنوف  العمـو في واالزدىار الرقي مف عظيما مبمغاً  وأفانينيا فروعيا بشتى اإلسالمية
 الكتب خصائصو في صنفت خاص، بطابع اليجرؼ  الرابع القرف  طبع حتى والشعر، والفمسفة
 الزمف ذلؾ مف الحقبة تمؾ في عاش المرتضى والشريف الضخمة، المؤلفات فيو وأفردت الكثيرة،
 .(41)واآلداب والمعارؼ بالعمـو الزاخر الزاىر،

تتممذ المرتضى عمـ اليدػ وأخوه الرضي عمى الشيخ المفيد، وقد عنى بيما الشيخ عناية 
 فائقة، وتفّرغ المرتضى في الفقو إلى جانب تخصصو في األدب.

مفيد في تطوير مناىج الفقو ودراسة وحاوؿ السيد المرتضى أف يتابع خطوات أستاذه ال
األصوؿ، فأوتي حظًا وافرًا في ىذا المجاؿ، وتابع خطوات المفيد، وطور كثيرًا مف مناىج الفقو، 

 وكتب األصوؿ ودرَّسيا.
وربما ُيعّد مف أسبق مف ارتاد ىذا الحقل مف حقوؿ الفكر اإلسالمي، وفتح كثيرًا مف 

( خير شاىد الذريعة إلى أصوؿ الشريعةوؿ، وكتابو )مسائل األصوؿ، وبنى الفروع عمى األص
عمى ذلؾ، فمف يقرأ الذريعة يجد فيو المالمح األولية لنشوء األصوؿ، وقد أحصى لو السيد 

 .(40) األميف في )أعياف الشيعة( ما يقرب مف تسعيف مجمدًا مف مؤلفاتو مّما عثر عمى اسمو
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 ج( الشيخ الطوسي
 428، وىاجر إلى العراؽ فيبط بغداد سنة ى885ة ولد في طوس في شير رمضاف سن»

وىو ابف ثالثة وعشريف عاًما، وفييا لقي دمحم بف دمحم بف النعماف الشيير بالشيخ المفيد وتممذ ى 
، وشارؾ النجاشي ى 411عميو، وأدرؾ شيخو الحسيف بف عبيد هللا بف الغضائرؼ المتوفى سنة 

و المفيد حتى اختار هللا لألستاذ دار لقائو سنة في جممة مف مشايخو، وبقي عمى اتصالو بشيخ
 .(48) «، فانتقمت المرجعية إلى عمـ اليدػ السيد المرتضىى 418

كانت حياة الشيخ الطوسي في مرحمتي التممذة والتدريس سمسمة طويمة مف المحاوالت 
الؿ فيو. التجديدية لتطوير الفقو وصياغتو مف جديد، وتجديد أصوؿ الصناعة والصياغة واالستد

فالقى الشيخ الطوسي في سبيل ذلؾ كثيرًا مف التعب والجيد، وأعانو عمى ذلؾ صبره عمى 
العمل، ومواصمتو لمتأليف والتدريس والتفكير، ومؤىالتو الفكرية الخاصة، ونبوغو الذىني، وعناية 

 أستاذيو بو، وتوفر الكتب لديو.
، والنظر والرأؼ عمى مصراعيو، وقدر لو ػ ألوؿ مرة ػ أف يفتح باب االجتياد المطمق

وينظـ مناىج االستنباط واالجتياد، ويؤّصل األصوؿ، ويضع مناىج البحث ليا، ويفّرع المسائل، 
ويضع أصوؿ الدراسة في الفقو، وعشرات مف أمثاليا مّما قدمو الشيخ الطوسي إلى المدرسة 

ربعيف مؤلفًا لمشيخ مّما وصل الفقيية مف الخدمات. وقد ذكر الشيخ آغا بزرؾ الطيراني سبعًا وأ
 .(44) إليو مف أسماء مصنفاتو

 مميزات مدرسة بغداد
 تميزت مدرسة بغداد في ىذا العصر عف باقي المدارس بأنيا: 

ػ كانت فتحًا جديدًا في عالـ البحث الفقيي بصورة عامة، فقد كاف البحث الفقيي في 1
ض السّنة ونقل الحديث، ولـ يبمغ ػ رغـ مدارس المدينة والكوفة وقـ ال يخرج عف حدود استعرا

 تطّور الدراسة في عيودىا الثالثة ػ مرحمة الرأؼ واالجتياد.
ولـ نممس في ىذه العيود الثالثة مالمح واضحة عف الصناعة الفقيية واألصولية فيما بيف 

خالؿ  أيدينا مف آثار تمؾ العصور الثالثة، بينما عمى العكس مف ذلؾ في مدرسة بغداد، فإنو مف
تتبعنا آلثارىا نممس وألوؿ مرة آثار الصناعة والصياغة الفّنية واالجتياد والرأؼ والتفريع في كتابات 

 .ىذا العصر، والسيما كتب المرتضى األصولية وكتب الشيخ الفقيية واألصولية
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ولو حاولنا أف ندمج العصور األولى بعضيا في بعض، ونعتبر ىذه الفترة فاتحة عصر 

 سة جديدة في الفقو لـ نبتعد كثيرًا عف الصواب.جديد ومدر 
ػ خروج الفقو عف االقتصار عمى استعراض نصوص الكتاب وما صّح مف الّسُنة، إلى 0

معالجة النصوص، واستخداـ األصوؿ والقواعد، فقد كانت ميمة البحث الفقيي في األدوار 
 السابقة عرض النصوص وفيميا وتذّوقيا.

ا العمـ اسـ )الفقو(، فالفقو ىو الفيـ، وميمة الفقيو قبل ىذه وألمٍر ّما يطمق عمى ىذ
 المرحمة ما كانت تتجاوز ػ في األعـ األغمب ػ فيـ النصوص الصحيحة وتذّوقيا.

لكف في ىذه المرحمة انقمبت عممية االستنباط إلى صناعة عممية ليا أصوليا وقواعدىا، 
اسات ومطالعات خاصة، وقاـ البحث وانفصل البحث األصولي عف البحث الفقيي وأفرد بدر 

الفقيي عمى نتائج ىذه الدراسات والمطالعات ػ وألوؿ مرة في تاريخ الفقو الجعفرؼ ػ يممح اإلنساف 
 مالمح الصناعة في كتابات الشيخ الطوسي الفقيية. 

وطبيعي أّف الصناعة الفقيية في ىذه الفترة كانت تطوؼ مراحميا البدائية، ولكّنو مع ذلؾ 
 بداية لعيد جديد، وخاتمة لعيد مضى. كانت

وألوؿ مرة في ىذا الدور قاـ السيد المرتضى بمحاولة دراسة المسائل األصولية مفصولة 
عف الفقو بصورة موضوعية، وتنقيح المسائل األصولية في كتب ودراسات مستقمة، إاّل أّنيا كانت 

اىي ودالالت ىيئات األلفاظ ومواّدىا مع ذلؾ بدائية لـ تتجاوز مباحث األلفاظ، مف األوامر والنو 
 وبعض المباحث العاّمة مف األصوؿ.

ػ تفريع المسائل الفقيية واستحداث فروع جديدة لـ تتعرض ليا نصوص الروايات، وكاف 8
البحث الفقيي فيما سبق ىذا الدور ال يتجاوز حدود بياف الحكـ الشرعي باستعراض الروايات 

مف أحد مف الفقياء المتقدميف عمى ىذا العصر محاولة معالجة  الواردة في الباب، إذ لـ يعيد
 فروع جديدة لـ تتعرض ليا الروايات.

والسّر واضح، فمـ يقّدر لفقو أىل البيت أف يدخل قبل ىذا العصر دور المعالجة 
والصناعة وتفريع فرع عمى فرع آخر أو قاعدة شرعية تحتاج إلى شيء أكثر مف استعراض 

لقواعد، وال يتـّ ذلؾ عادة مف غير المعالجة والصناعة، وىذا ما لـ يتوفر نصوص األحكاـ وا
 لمبحث الفقيي قبل ىذا العيد.
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في الفقو في بغداد  ^ػ ظيور الفقو المقارف أو الخالفي، فحينما تمركزت مدرسة أىل البيت4
المسائل برزت المسائل الخالفية بصورة حادة، مّما أدػ ذلؾ إلى اختالؼ الفقياء وبروز تمؾ 

الخالفية في الفقو وأصولو بشكل مثير لالنتباه، ومثير لمخالؼ، فقد أدػ ذلؾ إلى خصوبة 
 البحث الفقيي، فالخالؼ قد يؤدؼ إلى الخصوبة ال العقـ، ويدّؿ عمى خصوبة الذىنية ال عمقيا.
وكاف مف آثار ظيور الخالؼ بيف الفقو اإلمامي والمذاىب الفقيية األخرػ واتساع 

الخالؼ بينيما أف تفّرغ فقياء الشيعة لبحث المسائل الخالفية بصورة موضوعية وبشكل  رقعة
 مسيب.

وظير ىذا النوع مف البحث الفقيي ألوؿ مّرة في ىذا العصر عمى يد الشيخ المفيد والسيد 
 المرتضى والشيخ الطوسي.

 ـ ظيور اإلجماعات واالستدالل بيا.0
ع البحث الفقيي وتكاممو دفع الفقياء إلى استخداـ ومما تجدر اإلشارة إليو ىو أّف توسّ 

اإلجماع فيما إذا لـ يجدوا في المورد نّصًا أو لـ يقتنعوا بسالمة النّص مف حيث السند أو 
 الداللة.

وقالوا في ذلؾ: إف في إجماع فقياء المذاىب عاّمة، أو فقياء الطائفة في عصر واحد 
ميو، غاب عنا فيما فقدناه مف النصوص؛ إذ ال دليل عمى وجود نّص شرعي يجوز االعتماد ع

يمكف أف يجمع فقياء المذاىب عمى حكـ مف دوف وجود نّص عمى ذلؾ، وال يمكف أف يخطأ 
 فقياء األّمة جميعًا دوف أف يحصل َمف يخالفيـ ويصيب الواقع.

وقد ظير االحتجاج باإلجماع واضحًا في ىذا العصر عند الشيخ الطوسي بصورة 
ف كانت ال تخمو عف التمسؾ باإلجماع، خاّصة. ومؤ  لفات الفقياء المتقدميف عمى ىذا العصر وا 

إاّل أّف ىذه الظاىرة تبدو في كتب الشيخ بصورة واضحة، وفي آثار ىذه المدرسة بصورة عاّمة 
 أكثر مف أؼ وقت سابق.

ؼ ويتضح مما تقدـ أّف البحث الفقيي خطا خطوة كبيرة في ىذه المرحمة مف حياتو، وأشر 
عمى أعتاب مرحمة جديدة، بعد أف خّمف وراءه مرحمة طويمة، ودخل دور المراىقة، حاماًل تجارب 

 .(45) ثالثة قروف حافمة بالجيود المثمرة والتجارب الخصبة



                                                                      

 050 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 الحمي تاريخ الفقو اإلمامي من الغيبة الكبرى إلى عصر العاّلمة 

 
 ـ مدرسة النجف األشرف 5

 448بعد أحداث بغداد المؤلمة ىاجر الشيخ الطوسي إلى النجف األشرؼ )سنة 
العممية  مية ويبدأ بتربية جيل جديد، وبدأ في تطوير منيجية الحوزةليؤّسس مدرستيا العم ى(

، وظل في النجف يمارس ميمتو في زعامة الشيعة والتدريس (46)وممارسة زعامة الطائفة
 والتأليف وتطوير مناىج الدراسة الفقيية.

ريئة في وبمغت التجربة الجديدة قّمتيا في حياة الشيخ الطوسي، حيث قاـ بمحاوالت تجديدية ج
 تطوير عممية االستنباط عمى الصعيد الفقيي واألصولي.

ولكي نممس التراث الضخـ الذؼ خّمفو الشيخ والتجربة الجريئة التي خاضيا في تطوير 
منيج البحث الفقيي، ننقل ما قالو الشيخ الطوسي في مقدمة كتابو )المبسوط(؛ إذ قاؿ: إّني ال 

ية والمنتسبيف إلى عمـ الفروع يستخّفوف بفقو أصحابنا أزاؿ أسمع معاشر مخالفينا مف المتفق
ّف مف  اإلمامية، وينسبونيـ إلى قّمة الفروع وقّمة المسائل، ويقولوف: إّنيـ أىل حشو ومناقضة، وا 
ينفي القياس واالجتياد ال طريق لو إلى كثرة المسائل وال التفريع وال األصوؿ؛ ألّف جّل ذلؾ 

 قيف.وجميوره مأخوذ مف ىذيف الطري
وىذا جيل منيـ بمذاىبنا، وقمة تأّمل ألصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقينا لعمموا أّف جّل 

الذيف قوليـ في الحّجة  ^ما ذكروه مف المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عميو عف أئمتنا
 يجرؼ مجرػ قوؿ النبي|، إّما خصوصًا، أو عمومًا، أو تصريحًا، أو تمويحًا.

روا بو كتبيـ مف مسائل الفروع فال فرع مف ذلؾ إاّل ولو مدخل في أصولنا وأّما ما كثَّ 
ومخرج عمى مذاىبنا، ال عمى وجو القياس، بل عمى طريقة توجب عممًا يجب العمل عمييا، 

 ويسوغ المسير إلييا مف البناء عمى األصل وبراءة الذّمة وغير ذلؾ.
ّنما كثر عددىا عند الفقياء مع أّف أكثر الفروع ليا مدخل فيما نّص عميو أصح ابنا، وا 

بتركيبيـ المسائل بعضيا عمى بعض وتعميقيا والتدقيق فييا، حتى أّف كثيرًا مف المسائل 
ف كانت المسألة معمومة واضحة،  وكنت عمى قديـ الوقت الواضحة دّؽ لضرب مف الصناعة وا 

فيقطعني عف ذلؾ  وحديثو متشوؽ النفس إلى عمل كتاب يشتمل عمى ذلؾ تتوؽ نفسي إليو،
القواطع وتشغمني الشواغل، وتضّعف نيتي أيضًا فيو قّمة رغبة ىذه الطائفة فيو، وترؾ عنايتيـ بو؛ 
ألّنيـ ألفوا األخبار وما رووه مف صريح األلفاظ، حتى أّف مسألة لو غّير لفظيا وعّبر عف معناىا 

 .بغير المفع المعتاد ليـ لعجبوا منو، وقصر فيميـ عنيا
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ممت عمى قديـ الوقت كتاب )النياية( وذكرت جميع ما رواه أصحاُبنا في وكنت ع
مصنفاتيـ وأصوليا مف المسائل، وفرقوه في كتبيـ، ورتَّبتُو ترتيب الفقو، وجمعت بيف النظائر، 
ورتبت فيو الكتب عمى ما رتبت لمعّمة التي بينتيا ىناؾ، ولـ أتعرض لمتفريع عمى المسائل، وال 

وترتيب المسائل وتعميقيا والجمع بيف نظائرىا، بل أوردت جميع ذلؾ أو أكثره لتعقيد األبواب 
باأللفاظ المنقولة؛ حتى ال يستوحشوا مف ذلؾ، وعممت بآخره مختصرًا حمل العقود في العبادات، 
سمكت فيو طريق اإليجاز واالختصار، وعقود األبواب فيما يتعّمق بالعبادات، ووعدت فيو أف 

الفروع خاّصة يضاؼ إلى كتاب )النياية( ويجتمع معو، فيكوف كاماًل كافيًا في أعمل كتابًا في 
 جميع ما يحتاج إليو.

ثـ رأيت أّف ذلؾ يكوف مبتورا يصعب فيمو عمى الناظر فيو؛ ألّف الفرع إّنما يفيمو إذا 
ضبط األصل معو، فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل عمى عدد يجمع كتب الفقو التي فصميا 

وىي نحو مف ثالثيف كتابًا، أذكر كل كتاب منو عمى غاية ما يمكف تمخيصو مف الفقياء، 
األلفاظ، واقتصرت عمى مجرد الفقو، دوف األدعية واآلداب، وأعقد فيو األبواب، وأقّسـ فيو 
المسائل، وأجمع بيف النظائر، واستوفيو غاية االستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرىا 

عندؼ عمى ما تقتضيو مذاىبنا وتوجيو أصولنا، بعد أف أذكر أصوؿ جميع المخالفوف، وأقوؿ ما 
 .(47) المسائل

وىذا الكالـ مف الشيخ الطوسي يشعرنا بضخامة العمل الذؼ قاـ بو في مجاؿ البحث 
 الفقيي واألصولي.

وكاف فقياء المذاىب األخرػ يجدوف في ىذا اإلعراض واالقتصار مجااًل لممؤاخذة 
تبروف ذلؾ مف آثار اإلعراض عف األخذ بالقياس والرأؼ، فحاوؿ الشيخ أف واالنتقاص، ويع

يدحض ىذا الرأؼ، ويعمف خصوبة البحث الفقيي عند الشيعة، وعدـ عجزه عف تناوؿ فروع 
ومسائل جديدة مستحدثة، وأّف مدارؾ الفقو اإلمامي ال تقصر عف استيعاب فرع مف الفرع ميما 

 يجد لو في أصوؿ الفقو اإلمامي وأحكامو عالجًا.كاف، وال يجد الفقيو فرعًا ال 
ووجد ثانيًا جمود الفقياء المتقدميف عمى ألفاظ ومباٍف وأصوؿ خاصة، حتى أّف أحدىـ 
يستوحش لو بّدؿ لفع مكاف لفع آخر، فحاوؿ أف يقضي عمى ىذا الجمود، ويعيد صياغة الفقو 

 الءـ مصادر التشريع.واالستنباط مف جديد بما يراه مف موازيف وأصوؿ وقواعد ت
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ووجد ثالثًا أّف الفروع الفقيية مبعثرة في الكتب الفقيية بصورة مشوشة ال يجمعيا جامع، 
وال يضـ بعضيا إلى بعض بتبويب خاص، فحاوؿ أف يجمع بيف النظائر، وينظميا في أبواب 

 خاّصة، ويضـّ المسائل بعضيا إلى بعض وينّسقيا.
رض لالحتجاج بيا عمى الحكـ عرضًا مف غير أف ووجد رابعًا أّف نصوص الحديث تع

يعالج، والحكـ الشرعي يؤخذ مف مدلوؿ النّص أخذًا مباشرًا مف دوف أف يتوسط بيف العرض 
والعطاء صناعة ومعالجة، وكانت نتيجة ذلؾ كّمو أّف الفقو ظل مقتصرا عمى استعراض فروع 

 فقيية محدودة تحددىا مداليل النصوص المطابقية.
لشيخ لتالفي ىذا النقص أف يبني الفروع عمى األصوؿ، وأف يصوغ عممية وحاوؿ ا

االستنباط في قالب الصناعة والفّف، وأف يؤّسس األصوؿ ويستخرج القواعد التي يبني عمييا 
الفقيو في االستنباط، حتى يوسع مف أبعاد البحث الفقيي، ويمسح عنيا سمات العجز والقصور 

 الفروع المستحدثة.عف تناوؿ المسائل الجديدة و 
ّنما كاف  ويظير لمباحثيف أّف ىذا العجز لـ يكف لقصور في أداة االستنباط عند الشيعة، وا 
لبساطة المحاوالت والتجارب التي قاـ بيا السمف في االستنباط، وبداية عممية االجتياد لدييـ؛ 

 لطبيعة المرحمة التي كاف يمر بيا الفقو في تمؾ العصور.
 سة النجفأشير فقياء مدر 

أ( نجل الشيخ الطوسي أبو عمي الحسف بف دمحم بف الحسف الطوسي المتوّفى حدود سنة 
 ى. 515

ب( نظاـ الديف سميماف بف حسف الصيرشتي مؤلف كتاب )إصباح الشيعة بمصباح 
 الشريعة(. 

 ج( عالء الديف عمي بف الحسف الحمبي مؤّلف كتاب )إشارة السبق إلى معرفة الحّق(.
مؤّلف كتاب ى(  548ي الفضل بف الحسف أميف اإلسالـ الطبرسي المتوفى )د( أبو عم

 )المنتخب مف مسائل الخالؼ(. 
مؤلف كتاب )الوسيمة ى(  566عماد الديف دمحم بف عمي بف حمزة الطوسي المتوفى بعد )ى( 

 إلى نيل الفضيمة(.
  مؤلف )فقو القرآف(.ى(  578و( قطب الديف سعيد بف ىبة هللا الرواندؼ )
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 مؤّلف )اإلصباح(. ى(  576ز( قطب الديف دمحم بف الحسف الكيدرؼ البييقي )كاف حّيًا إلى 
مؤلف ى(  588ح( رشيد الديف دمحم بف عمي بف شيرآشوب السروؼ المازندراني المتوفى عاـ )

 .(48) )متشابو القرآف ومختمفو(
 مميزات مدرسة النجف

 اختّصت مدرسة النجف بالمميزات التالية: 
ولى: أنيا أّوؿ مف عالجت الفقو االستداللي مشروحًا ومبسطًا؛ ألّف اإلمامية قبل مدرسة األ

 النجف كانوا يقفوف عمى النصوص ولـ يكونوا يفّرعوف.
 الثانية: االعتماد عمى اإلجماعات كثيرًا عند إعواز النصوص وعدـ وجود دليل.

ديف الفقيي واألصولي مف خالؿ بناء الثالثة: أّنيا قامت بتطوير عممية االستنباط عمى الصعي
 الفروع عمى األصوؿ، وصياغة عممية االستنباط في قالب الصناعة والفّف. 

 .(49) الرابعة: أّنيا استخرجت القواعد الفقيية التي يبني عمييا الفقيو في االستنباط
 ـ مدرسة الحّمة 9

تتار، فقد كانت مدرسة برزت مدرسة الحمة الفقيية بعد احتالؿ بغداد عمى يد ىوالكو ال
بغداد قبل االحتالؿ حافمة بالفقياء والباحثيف وحمقات الدراسة الواسعة، وكاف النشاط الفكرؼ فيما 

ا إلى ت بغداد مف قبل المغوؿ، أوفد أىل الحمة وفدً مَّ وحينما احتُ قبل االحتالؿ عمى قدـ وساؽ، 
ـ ىوالكو وآمنيـ عمى بمدىـ بعد أف قيادة الجيش المغولي، يمتمسوف األماف لبمدىـ، فاستجاب لي

وبذلؾ ظمت الحمة مأمونة مف النكبة، التي حمت بسائر البالد في محنة  ،اختبرىـ عمى صدقيـ
 االحتالؿ المغولي، وأخذت تستقطب الشارديف مف بغداد مف الطالب واألساتذة والفقياء

اط العممي مف بغداد واجتمع في الحّمة عدد كبير مف الطالب والعمماء، وانتقل معيـ النش
 إلى الحّمة.

وظير في ىذا الدور في الحّمة فقياء كبار كاف ليـ األثر الكبير في تطوير مناىج الفقو 
واألصوؿ اإلمامية، وتجديد االجتياد، وتنظيـ أبواب الفقو، مثل: )المحقق الحّمي، العاّلمة الحّمي، 

ألوؿ، ابف طاووس، وابف وراـ( وغيرىـ فخر المحققيف ابف العالمة، ابف أبي الفوارس، الشييد ا
 .(52) مف فطاحل األعالـ ورجاؿ الفكر
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والحديث عف عمماء مدرسة الحّمة ىو جزء مف تاريخ الفقو الشيعي؛ ألّف أولئؾ العمماء  
 األفذاذ قدموا وبكل ما وسعيـ في سبيل نصرة الديف ونشر العمـ والمعرفة.

 فقياء ىذه المدرسة
صر ودور فقيائو في تطوير مناىج البحث الفقيي، نستعرض ولكي نممس أثر ىذا الع

 بإيجاز بعض فقياء ىذه المدرسة: 
أ( ابف إدريس الحّمي: ىو الشيخ دمحم بف منصور بف أحمد بف إدريس بف الحسيف بف القاسـ 

 . (51) بف عيسى العجمي الحّمي
 مؤلفاتو

و ابف داود في رجالو: كاف البف إدريس مجموعة مؤلفات في الفقو والتفسير، ويقوؿ عن
 .(50)<ا في العمـو كثير التصانيفبف إدريس العجمي الحمي كاف شيخ الفقياء بالحمة متقنً  دمحم>

إاّل أّف ما وصمنا مف نتاجاتو وأعمالو لـ يكف سوػ عدد محدود مف ذلؾ النتاج الثميف، 
 ونحف ىنا نشير إلى ىذه المؤّلفات بصورة مختصرة:

 الفتاوػ. السرائر الحاوؼ لتحرير 
 .مستطرفات السرائر 
 .مختصر كتاب البياف 
 .خالصة االستدالؿ 
 .أجوبة المسائل 
 .مسألة الماء المستعمل 

 ب( المحقق الحّمي
ىو نجـ الديف أبو القاسـ جعفر بف سعيد الحّمي، رائد مدرسة الحّمة الفقيية، ومف كبار 

 فقياء الشيعة.
يحيى بف سعيد الحمي شيخنا نجـ الديف جعفر بف الحسف بف »قاؿ عنو تمميذه ابف داود: 

العالمة، واحد عصره وكاف ألسف أىل زمانو وأقوميـ بالحجة  اإلماـأبو القاسـ المحقق المدقق 
 .(58) «صغيًراا، قرأت عميو ورباني وأسرعيـ استحضارً 
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كاف مجمسو يزدحـ بالعمماء والفضالء مّمف كانوا يقصدونو لالستفادة مف حديثو واالستزادة 
 .(54)عممو مف

 وحضر المحقق الطوسي يومًا مجمس درسو قادمًا مف بغداد.
وقد قدر لممحقق الحّمي أف يجدد كثيرًا في مناىج البحث الفقيي واألصولي، وأف يكوف 
رائد ىذه المدرسة. ويكفي في فضمو عمى المدرسة الفقيية أّنو رّبى تمميذًا بمستوػ العاّلمة 

في الفقو ال يزاؿ الفقياء يتناولونيا ويتعاطونيا باعتزاز مثل: كتاب  الحّمي. وأّنو خّمف كتبًا قيمة
)شرائع اإلسالـ( في مجمديف، )النافع(، )المعتبر في شرح المختصر(، )نكت النياية(، )المعارج( 

 في أصوؿ الفقو، وغيرىا.
 مميزات مدرسة الحّمة

 ػ التطور في المنيج والعرض لمبحوث الفقيية.1
 لمقارف.ػ تطّور الفقو ا0
 ػ تأليف موسوعات فقيية مقارنة بيف المذاىب المتعددة.8
 ػ تأليف موسوعات فقيية مقارنة لفقيائنا خاّصة.4
 ػ تطور بحوث فقو المعامالت.5
 ػ استخداـ العمـو األخرػ في عمـ الفقو.6
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 الخاتمة 
 :مف خالؿ سير البحث توصمنا الى جممة مف االستنتاجات نشير فيما يمي الى أبرزىا

الراسـ لمناىج الحياة، والناظـ ىو  إذحتّل الفقو مكانة خاصة بيف العمـو اإلسالمية، ي .1
 .المعامالت ، والمبّيف لنظاـوالعبادات لمنسؾ

مدارس أخرػ مما ساعد  انفتح خالليا عمىبمراحل مختمفة،  المسمميف لدػ الفقو مّر عمـ .0
.  ذلؾ في تعزيز التالقح الفكرؼ الذؼ مف شأنو االسياـ في تطور العمـو

المحقق  توّسع دائرة المباحث الفقيية وشموليتيا لشّتى األبواب عمى يدنالحع  .8
 .والعالمة الحّمي الحمي

شيد ىذا العصر ظاىرة الفقو المستنبط وتمّيز نص الفتوػ عف النص الحديثي بحيث  .4
أخذ الفقياء يعبروف عف الفتاوػ بطريقتيـ الخاصة خالفا لمفقو المنصوص الذؼ كاف 

 .الفقيو يعبر عف الفتوػ بنفس ألفاظ الرواية
إطالؽ حركة االجتياد الشيعي تكامميا وشموليتيا حيث تمكف الشيخ بمغت عممية  .5

 .لمتبنياتو األصولية والرجالية الطوسي مف تفريع جميع مسائل الفقو وفقاً 
 .الميمة الفقيية شيد العصر وجود فقياء شيعة كبار وتصنيف بعض الكتب .6
وقد شيد الفقو الشيعي ظيور مجموعة مف المدارس الفقيية التي لعبت كل واحدة منيا  .7

 .دورًا بارزًا في تطوير عممية االجتياد وتكاممو
 

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
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 اليوامش
، نشر مكتبة  (1) ، دمحم، الفوائد الرجالية، تحقيق: دمحم صادؽ بحر العمـو ػ حسيف بحر العمـو بحر العمـو

 ، )اليامش(.107، ص4ش: جى 1868 1دؽ، طيراف، ط/الصا
 مؤسسة: ناصح، الناشر أحمد ػ عمى الطيراني هللا عبد: تحقيق الحسف، الغيبة، بف دمحم الطوسي،( 0)

 .858صى: 1411، 1ط/ المقدسة، قـ اإلسالمية، المعارؼ
 .859المصدر نفسو: ص (8)
 .867المصدر نفسو: ص (4)
 .898المصدر نفسو: ص (5)
ػ ى 1899، 4ينظر: مغنية، دمحم جواد، الشيعة في الميزاف، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت، ط/ (6)

 ػ والنشر لمطباعة اإلرشاد: الفكر، الناشر رجاؿ مع مرتضى، ؛ الرضوؼ،058 ػ 050ص: ـ1979
المرعشي ، شياب الديف، شرح  ؛188ػ  181، ص1: ج ى1418 ػ ـ1998 ،4لندف، ط/ ػ بيروت

،  الناشر مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي، قـ ػ تصحيح : السيد إبراىيـ الميانجي، احقاؽ الحق
شرارة،  الجبار عبد الدكتور: الميدؼ، تحقيق حوؿ البحث باقر، ؛ الصدر، دمحم928، ص08: جإيراف

 .112ػ  128ـ: ص1996 ػ ى 1417، 1اإلسالمية، ط/ لمدراسات الغدير مركز: الناشر
، مؤسسة آؿ البيت^ إلحياء التراث، الشريعة مسائل تحصيل إلى عاممي، دمحم، وسائل الشيعةالحر ال (7)

؛ المجمسي، دمحم باقر، بحار األنوار، نشر مؤسسة 142، ص07جى: 1414 ،0ط/قـ، مطبعة مير، 
النجفي، دمحم حسف، جواىر الكالـ في شرح ؛ 92، ص0ـ: ج1988ػ ى 1428، 0الوفاء ػ بيروت ػ ط/

 1865 ،0ط/سالـ، تحقيق عباس القوجاني، دار الكتب اإلسالمية، طيراف، مطبعة خورشيد، شرائع اإل
 .192، ص11: جش ى
الناشر: دار ، وتركي مصطفى األرناؤوطتحقيق: أحمد الصفدؼ، خميل بف بيؾ، الوافي بالوفيات، (8)

ر الكامنة في ؛ العسقالني، ابف حجر، الدر 85، ص18: جـ0222 ػ ى1402ػ  بيروت ػ إحياء التراث
 .71، ص0أعياف المائة الثامنة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ػ لبناف: ج

ى: 1421الحّمي، الحسف بف يوسف، أجوبة المسائل المينائية، مطبعة الخياـ، قـ المقدسة،  (9)
 .189ص
رة ؛ ابف الجوزؼ، عبد الرحمف، مرآة الجناف وعب85ص 18الوافي بالوفيات، مصدر سابق: ج (12)

، 4ـ: ج1997ػ ى 1417، 1اليقظاف، تحقيق: خميل المنصور، دار الكتب العممية، بيروت ػ لبناف، ط/
 .028ص
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 .85ص 18الوافي بالوفيات، مصدر سابق: ج (11)
الحّمي، الحسف بف يوسف، خالصة األقواؿ في معرفة الرجاؿ، تحقيق: جواد القيومي، مؤسسة  (10)

 .5صى: 1417، 1نشر الفقاىة، ط/
 .189أجوبة المسائل المينائية، مصدر سابق: ص(18)
 .5خالصة األقواؿ، مصدر سابق: ص (14)
الخوانسارؼ، دمحم باقر، روضات الجنات في أحواؿ العمماء والسادات، تحقيق: أسد هللا  (15)

؛ المامقاني، عبد هللا، تنقيح المقاؿ في 078، ص0ؽ: جى 1890اسماعيمياف، طيراف ػ ناصر خسرو، 
، ى1482، 1تحقيق الشيخ محي الديف المامقاني، ط/ رجاؿ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث،عمـ ال

، 1؛ األميف، محسف، أعياف الشيعة، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت، ط/815ص 1المقدسة: ج قـ
 .896، ص5ـ: ج1989، ى1429

منشورات  ،ؿ بحر العمـوصادؽ آ ، تحقيق: دمحمرجاؿ ابف داود، الحسف بف عمي بف داود، الحمي (16)
 .78: صـ1970 ػ ى1890 األشرؼ، النجف ػالمطبعة الحيدرية 

 .48، ص128ينظر: بحار األنوار، مصدر سابق: ج (17)
 64، ص127المصدر نفسو: ج (18)
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف، الحّمي، الحسف بف يوسف، مختمف الشيعة، (19)

 . 11: ص ى1418 ،1ط/قـ، 
 .60رجاؿ ابف داود، مصدر سابق: ص( 02)
العاممي، دمحم بف الحسف، أمل اآلمل، تحقيق احمد الحسيني، مكتبة األندلس، مطبعة األدب،  (01)

 .011، ص0النجف األشرؼ: ج
 ػ  ى1428 ،8ػ ط/ ػ بيروت األضواء دار الشيعة، تصانيف إلى الذريعة بزرگ، الطيراني، آقا (00)

 .080، ص15ـ: ج1988
 .061، ص0أمل اآلمل، مصدر سابق: ج (08)
ػ 90ش: صى 1877، طيراف، 4الشوشترؼ، نور هللا، مجالس المؤمنيف، انتشارات إسالمية، ط/(04)

 . بالمغة الفارسية.98
 . 042صى: 1428، 0الطوسي، دمحم بف الحسف، كتاب الغيبة، مكتبة بصيرتي، قـ المقدسة، ط/(05)
، الروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية، تحقيق دمحم بف جماؿ الديف فالشييد الثاني، زيف الدي(06)

 ى .1886، 1، ط/السيد دمحم كالنتر، منشورات جامعة النجف الدينية
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الشييد الثاني، زيف الديف، الروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية، تحقيق السيد دمحم كالنتر، منشورات (07)
 .47، ص1جى : 1886، 1، ط/جامعة النجف الدينية

 .48المصدر نفسو: ص (08)
النجاشي، أحمد بف عمي بف أحمد: رجاؿ النجاشي، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة (09)

 .108صى : 1416 ػ 5المدرسيف بقـ المشرفة، ط/
الحمي ، الحسف بف يوسف، خالصة األقواؿ في معرفة الرجاؿ ، تحقيق : الشيخ جواد القيومي،  (82)

 .178صى.: 1417ػ  1نشر مؤسسة الفقاىة، ط/
ػ ى 1898ابف النديـ البغدادؼ، دمحم بف اسحق، كتاب الفيرست، الرحمانية لمكتاب بمصر، (81)

 .046ـ: ص1978
 .048خالصة األقواؿ، مصدر سابق: ص(80)
يف، قـ، الطباطبائي، عمي، رياض المسائل، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسينظر:  (88)

 .85ػ  84: ص ھ1410 ،1ط/
 .54، ص1، مصدر سابق: جالروضة البييةينظر:  (84)
ينظر: الطوسي، أبو جعفر دمحم بف الحسف، التبياف في تفسير القرآف، تحقيق وتصحيح: أحمد  (85)

، رمضاف المبارؾ 1حبيب قصير العاممي، نشر: مكتب اإلعالـ اإلسالمي في مدينة قـ المقدسة، ط/
 )المقدمة(. 4، ص1ج ى:1429

عكبرا: اسـ بميدة مف نواحي دجيل، قرب صريفيف وأوانا، بينيا وبيف بغداد عشرة فراسخ، والنسبة  (86)
 ،دار إحياء التراث العربي ،معجـ البمداف ،ياقوت بف عبد هللا ،الحموؼ ينظر: إلييا عكبرؼ وعكبراوؼ. 

 .140ص ،4ـ: ج1979 ػ ى1899لبناف  ػبيروت 
 .048األقواؿ مصدر سابق: صخالصة  (87)
 .404ػ 408، ص 9أعياف الشيعة، مصدر سابق: ج (88)
 .89، ص1ينظر: رياض المسائل، مصدر سابق: ج(89)
اليافعي، عبد هللا بف أسعد، مرآة الجناف وعبرة اليقظاف، تحقيق: خميل المنصور، الناشر: دمحم عمي  (42)

 .00، ص8ـ: ج1997ػ ى 1417، 1/بيضوف ػ دار الكتب العممية ػ لبناف ػ بيروت، ط
مؤسسة النشر اإلسالمي،  تحقيق:االنتصار،  الحسيف،المرتضى، عمـ اليدػ عمي بف الشريف  (41)

 . 7صى: 1415 ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف ػ قـ المشرفة الناشر:
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 الحمي تاريخ الفقو اإلمامي من الغيبة الكبرى إلى عصر العاّلمة 

 
 .57، ص1سابق: ج ، مصدرالروضة البيية؛ 89، ص1ينظر: رياض المسائل، مصدر سابق: ج (40)
 .159، ص9أعياف الشيعة، مصدر سابق: ج (48)
 .64، ص1الروضة البيية، مصدر سابق: ج (44)
 .48ػ  45، ص1ينظر: رياض المسائل، مصدر سابق: ج (45)
الطوسي، دمحم بف الحسف، تيذيب األحكاـ، تحقيق وتعميق حسف الموسوؼ الخرساف، دار الكتب  (46)

 .45، ص1ش: ج ھ1864ػ   8، ط/اإلسالمية، مطبعة خورشيد
السيد دمحم تقي الكشفي، المكتبة  :الطوسي، دمحم بف الحسف، المبسوط في فقو اإلمامية، تحقيق (47)

 . )مقدمة المؤلف(. 8ػ1ص 1: جھ1887 ةالحيدريالمرتضوية إلحياء آثار الجعفرية، طيراف، المطبعة 
لقواعد، مؤسسة آؿ البيت ألحياء التراث، قـ الكركي، عمي بف الحسيف، جامع المقاصد في شرح ا (48)

 )مقدمة التحقيق(. 19ػ  18، ص1جى : 1428، 1المقدسة، ط/
 .70، ص1: جينظر: الروضة البيية، مصدر سابق (49)
الحمي، الحسف بف يوسف، منتيى المطمب في تحقيق المذىب، تحقيق ونشر قسـ الفقو في مجمع (52)

 ،1ط/طبع والنشر اإلسالمي في اآلستانة الرضوية المقدسة، البحوث اإلسالمية، مشيد، مؤسسة ال
 .14، 8: جھ1410

الطوسي، دمحم بف الحسف، مصباح المتيجد، تحقيق عمي أصغر مرواريد، مؤسسة فقو الشيعة، ( 51)
 . 79صى: 1869بيروت، 

 .096رجاؿ ابف داود، مصدر سابق: ص( 50)
 .60المصدر نفسو: ص(58)
؛ القمي، عباس، الكنى واأللقاب، منشورات مكتبة 572، ص1ر سابق: جمجالس المؤمنيف، مصد(54)

 . 154، ص8ش: جى 1868 ،5الصدر، طيراف، ط/
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 قائمة المصادر  
ابف الجوزؼ، عبد الرحمف، مرآة الجناف وعبرة اليقظاف، تحقيق: خميل المنصور، دار الكتب العممية، ػ 1

 ـ.1997ػ ى 1417، 1بيروت ػ لبناف، ط/
 ـ.1978ػ ى 1898ديـ البغدادؼ، دمحم بف اسحق، كتاب الفيرست، الرحمانية لمكتاب بمصر، ابف النػ 0
 ـ.1989، ى 1429، 1األميف، محسف، أعياف الشيعة، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت، ط/ػ 8
، نشر مكتبةػ 4 ، دمحم، الفوائد الرجالية، تحقيق: دمحم صادؽ بحر العمـو ػ حسيف بحر العمـو  بحر العمـو

 شى 1868 1الصادؽ، طيراف، ط/
، مؤسسة آؿ البيت^ إلحياء التراث، الشريعة مسائل تحصيل إلى الحر العاممي، دمحم، وسائل الشيعةػ 5

 ى . 1414 ،0ط/قـ، مطبعة مير، 
الحمي ، الحسف بف يوسف، خالصة األقواؿ في معرفة الرجاؿ ، تحقيق : الشيخ جواد القيومي، نشر ػ 6

 ى..1417، 1مؤسسة الفقاىة، ط/
منشورات  ،صادؽ آؿ بحر العمـو ، تحقيق: دمحمرجاؿ ابف داود، الحسف بف عمي بف داود، الحميػ 7

 .ـ1970 ػ ى1890 األشرؼ، النجف ػالمطبعة الحيدرية 
 ى.1421الحّمي، الحسف بف يوسف، أجوبة المسائل المينائية، مطبعة الخياـ، قـ المقدسة، ػ 8
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف، قـ، مختمف الشيعة، الحّمي، الحسف بف يوسف، ػ 9
 ى. 1418 ،1ط/
الحمي، الحسف بف يوسف، منتيى المطمب في تحقيق المذىب، تحقيق ونشر قسـ الفقو في مجمع ػ 12

 ،1ط/البحوث اإلسالمية، مشيد، مؤسسة الطبع والنشر اإلسالمي في اآلستانة الرضوية المقدسة، 
 ى.1410

 ػ ى1899لبناف  ػبيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،معجـ البمداف ،ياقوت بف عبد هللا ،الحموؼ ػ 11
 ـ.1979

الخوانسارؼ، دمحم باقر، روضات الجنات في أحواؿ العمماء والسادات، تحقيق: أسد هللا اسماعيمياف، ػ 10
 ؽ.ى 1890طيراف ػ ناصر خسرو، 
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 ،4لندف، ط/ ػ بيروت ػ والنشر لمطباعة اإلرشاد: لناشرالفكر، ا رجاؿ مع مرتضى، الرضوؼ،ػ 18 
 . ى1418 ػ ـ1998

الشييد الثاني، زيف الديف، الروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية، تحقيق السيد دمحم كالنتر، منشورات ػ 14
 ى.1886، 1، ط/جامعة النجف الدينية

ػ 90ش: صى 1877، طيراف، 4ة، ط/الشوشترؼ، نور هللا، مجالس المؤمنيف، انتشارات إسالميػ 15
98 . 
 الغدير مركز: شرارة، الناشر الجبار عبد الدكتور: الميدؼ، تحقيق حوؿ البحث باقر، الصدر، دمحمػ 16

 ـ.1996 ػ ى 1417، 1اإلسالمية، ط/ لمدراسات
 الناشر: دار، وتركي مصطفى األرناؤوطتحقيق: أحمد الصفدؼ، خميل بف بيؾ، الوافي بالوفيات، ػ 17

 .ـ0222 ػ ى1402ػ  بيروت ػ إحياء التراث
 ،1ط/الطباطبائي، عمي، رياض المسائل، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف، قـ، ػ 18

 ى .1410
 ػ  ى1428 ،8ػ ط/ ػ بيروت األضواء دار الشيعة، تصانيف إلى الذريعة بزرگ، الطيراني، آقاػ 19

 ـ.1988
بف الحسف، التبياف في تفسير القرآف، تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير  الطوسي، أبو جعفر دمحمػ 02

 ى.1429، 1العاممي، نشر: مكتب اإلعالـ اإلسالمي في مدينة قـ المقدسة، ط/
السيد دمحم تقي الكشفي، المكتبة  :الطوسي، دمحم بف الحسف، المبسوط في فقو اإلمامية، تحقيقػ 01

 ى.1887 ةالحيدريطيراف، المطبعة المرتضوية إلحياء آثار الجعفرية، 
الطوسي، دمحم بف الحسف، تيذيب األحكاـ، تحقيق وتعميق حسف الموسوؼ الخرساف، دار الكتب ػ 00

 ش.ى 1864، 8اإلسالمية، مطبعة خورشيد، ط/
: ناصح، الناشر أحمد ػ عمى الطيراني هللا عبد: تحقيق الحسف، كتاب الغيبة، بف دمحم الطوسي،ػ 08

 ى.1411، 1ط/ المقدسة، قـ اإلسالمية، ارؼالمع مؤسسة
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الطوسي، دمحم بف الحسف، مصباح المتيجد، تحقيق عمي أصغر مرواريد، مؤسسة فقو الشيعة، ػ 04
 ى.1869بيروت، 

العاممي، دمحم بف الحسف، أمل اآلمل، تحقيق احمد الحسيني، مكتبة األندلس، مطبعة األدب، النجف ػ 05
 األشرؼ.

 حجر، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، دار إحياء التراث العربي ػ بيروت.  العسقالني، ابفػ 06
 ش.ى 1868 ،5القمي، عباس، الكنى واأللقاب، منشورات مكتبة الصدر، طيراف، ط/ػ 07
الكركي، عمي بف الحسيف، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آؿ البيت ألحياء التراث، قـ ػ 08

 ى.1428 ،1المقدسة، ط/
تحقيق الشيخ  المامقاني، عبد هللا، تنقيح المقاؿ في عمـ الرجاؿ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث،ػ 09

 المقدسة.  ، قـى1482، 1محي الديف المامقاني، ط/
 ـ.1988ػ ى 1428، 0المجمسي، دمحم باقر، بحار األنوار، نشر مؤسسة الوفاء ػ بيروت ػ ط/ػ 82
الميانجي، الناشر مكتبة آية هللا السيد إبراىيـ  ف، شرح احقاؽ الحق، تصحيح:المرعشي، شياب الديػ 81

 العظمى المرعشي النجفي، إيراف ػ قـ. 
 ـ.1979ػ ى 1899، 4مغنية، دمحم جواد، الشيعة في الميزاف، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت، ط/ػ 80
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة  النجاشي، أحمد بف عمي بف أحمد: رجاؿ النجاشي، نشر مؤسسةػ 88

 ى.1416 ،5المدرسيف بقـ المشرفة، ط/
النجفي، دمحم حسف، جواىر الكالـ في شرح شرائع اإلسالـ، تحقيق عباس القوجاني، دار الكتب ػ 84

 .ش ى 1865 ،0ط/اإلسالمية، طيراف، مطبعة خورشيد، 
، تحقيق: خميل المنصور، الناشر: دمحم عمي اليافعي، عبد هللا بف أسعد، مرآة الجناف وعبرة اليقظافػ 85

 ـ.1997ػ ى 1417، 1بيضوف ػ دار الكتب العممية ػ لبناف ػ بيروت، ط/
 


