حللِّ ّي رائد مدرسة النقد
ال
ِ ابن إدريس ا
)لـ(علي ِه َّمت بناري
الفقهي
ّ
ّ
التارخيي
قراءة يف ضوء املنهج
ّ
Ibn Idris Al-Hilli the Pioneer of the
school of Jurisprudence Criticism For
(Ali Hemat Bennari)
Reading in light of the Historical
Method
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َّ .م.م
اخلويلدي
يب
ّ
ّ صادق الشيخ عبد الن
ِ مركز تراث ا
حللَّة
Asst. Lect. Muhammad Sami Karim
Sadiq Al-Sheikh Abdul-Nabi Al-Khowaildy
Al-Hilla Heritage Center
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َّ
ملخ�ص البحث
أ َّدت الدراس��ات التارخي َّية التي حتظى بدراس��ة الش��خص َّيات الدين َّي��ة واملجتمع َّية

وامل��دارس الفكر َّية التي رس��مت معامل الفقه واألصول واملنطق ،وس��عت إىل اس��تقراء

وتأسيس لفهم متجدِّ د للمناهج احلوز َّية والكتب الفقه َّية ،وكان من بني أولئك األعالم
الذين سعوا اىل ذلك املجدِّ د الشيخ حممد بن إدريس ِ
احلليِّ ّ .
َّ
تلك��م الش��خص َّية احلوز َّية َّ
(عيل
الفذة والقام��ة العلم َّية تناوهلا أح��د الباحثني وهو ّ
الفقهي ومالحمه،
الق��راء الكرام كتا ًبا يبحث عن النق��د
ّ
مه��ت بناري)؛ ليضع بني أيدي َّ
َّ
لنوضح املنهج
بعضا من القضاي��ا التارخي َّي��ة تت َّبعناها بق��راءة تارخي َّي��ة؛ ِّ
وق��د وضع في��ه ً

التارخيي الذي اتَّبعه ذلك املؤ ِّلف يف ثنايا مؤ َّلفه.
ّ
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بارزا للكش��ف عن مالمح احلوزات العلم َّية
أثرا ً
املؤ ِّثرة يف املجتمع عرب تعاقب األجيال ً

)لـ(علي ه َّمت بناري
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ِ ابن �إدري�س ا
ّ
ّ

Abstract
Historical studies that study the religious and societal
personalities influencing society through the succession of
of scientific hawzas and intellectual schools, which drew the
features of jurisprudence, origins and logic and sought to
extrapolate and establish a renewed understanding of the
Hawzian curricula and fiqh books, and among those celebrities
who sought to That regenerator Sheikh Muhammad bin Idris
Al-Hilli.
This outstanding Hawza personality and scientific residency
was addressed by one of the researchers, (Ali Himat Bennari), so
that he could put a book in the hands of the esteemed readers
on a book looking for juristic criticism and its features. And he
put in it some of the historical issues that we followed with a
historical reading to show the historical approach followed by
that author among the folds of his author.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

generations played a prominent role to reveal the features
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مقدِّ مة البحث
بس��م اهلل كلمة املعتصمني ،ومقالة املحرتزين ،الذي مل يتَّخذ صاحب ًة وال ولدً ا ،ومل

وأتم التس��ليم عىل من ُبعث رمح ًة للعا َلـمني وعىل آله الط ِّيبني
النجوى ،وأفضل الصالة ُّ
بذل مهج َته ،وواس��ى ِ
بنفس ِه رحيان َة نب ِّيه ،الس ِّيد اهلامم
الطاهرين ،وأزكى التحايا عىل َم ْن َ ُ ْ َ ُ
ِ
الفضل الع َّب ِ
ِ
والص ِ
الح الرضغام أيب
للقلوب عىل
مهوى
رياض ُه
اس ،والتي
ْ
أصبحت ُ
َّ
ً
ِ
َ
الصدور...
نري
م��ر
األزمان والدُّ هور ،ووعا ًء معرف ًيا ُيرت ََش ُ
العقول ويش��في ُّ
ِّ
��ف منه ما ُي ُ
وبعد.

منهجا يبحث عن اس��تقصاء األحداث التارخي َّية وتت ُّبعها،
التارخيي
لـ�َّم�اَّ كان املنهج
ً
ّ
ٍ
بع�ين ملؤه��ا التأ ُّمل والتحلي��ل ملعرفة احلقيق��ة العلم َّي��ة ،كان لزا ًما ع�لى الباحثني عن
ِ
يتصدوا خلوض ومعرفة
مقتضيات احلراك
الفقهي إ َّبان نش��وء مدرس��ة احل َّلة الفقه َّية أن ُّ
ّ

ما أنجبته تلك املدرسة من أساطني علم َّية.

وقد كان الشيخ اجلليل العامل ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ مرجع عرصه ،أحد أولئك األعالم
الذي��ن اش��تهروا يف مدرس��ة ِ
احل َّلة العلم َّي��ة ،وتلك الش��خص َّية املتم ِّيزة ق��د تناوهلا أحد

مهت بناري) الذي أ َّلف كتا ًبا أسامه (ابن إدريس
(عيل َّ
الباحثني ،أال وهو الشيخ الفاضل ّ
ِ
بعضا من القضايا التارخي َّية املبثوثة يف تراث
احلليِّ ّ رائد مدرسة النقد
الفقهي) ،تناول فيه ً
ّ
الش��يخ اب��ن ادريس ِ
احلليِّ ّ  .وقد حاولنا تس��ليط الضوء عليها يف ط َّي��ات البحث؛ لرصد
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الـملك ،ومل يك��ن له و ٌّيل يف ِّ
ٌ
وقرب فش��هد
يك��ن ل��ه
الذل ،الذي ب ُعدَ فال ُيرى ُ
رشيك يف ُ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

(عيل مهت بناري) من ٍ
تارخيي ،فكانت تلكم األسباب جمتمعة من دواعي
منهج
ٍّ
ما درسه ّ
اختيار هذا البحث.

ُ
البحث مقدِّ مة ومتهيد ومخسة حماور وخامتة ،تناول التمهيد جولة يف فصول
تضمن
َّ
كتاب (ابن ادريس ِ
الفقهي) وعدد صحائفه وما له من عالقة يف
احلليِّ ّ رائد مدرسة النقد
ّ
ذلك ،أ َّما املحاور اخلمس األُخرى فكانت عىل النحو اآليت:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األول :موقف املؤ ِّلف من احلوادث التارخي َّية.
1.1املحور َّ
عيل مهت بناري.
2.2املحور الثاين :الضبط
ّ
التارخيي عند ّ

اجلغرايف وتأثريه يف األحداث التارخي َّية.
3.3املحور الثالث :اهتامم املؤ ِّلف باملرسح
ّ
التارخيي.
4.4املحور الرابع :األسباب والنتائج وعالقتها باحلدث
ّ

عيل مهت بناري يف كتابه املشار إليه.
5.5املحور اخلامس :أسلوب املؤ ِّلف الشيخ ّ

املهمة ،جتد هو َّياهتا
وكان اعتامدن��ا يف ه��ذا البحث عىل مجلة من املصادر واملراج��ع َّ

مدونة يف ثبت املصادر.
َّ

وم��ن املفيد قوله :إنَّنا يف ه��ذا البحث أردنا الرتكيز عىل الق��راءة التارخي َّية يف منهج

اهتم به من قضايا وأحداث تارخي َّية ،من دون
عيل مهت بناري يف ضوء ما َّ
املؤ ِّلف الشيخ ّ
الرتكيز عىل القضايا الفقهية فيام استقصاه من تراث ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ ؛ بغية حتقيق اهلدف
َّ
املنشود من بحثنا هذا.
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التمهيد

ٍ
بش��كل
قب��ل البدء بوصف الكتاب وذك��ر مطالبه وفصوله ،ال بدَّ لنا من التعريف

مهت بن��اري ،فنقول:
ع�لي َّ
موج��ز بمؤ ِّل��ف الكت��اب العامل اجلليل الفاضل الش��يخ ّ
حوزي ،ولِد يف (س��نة 1388ه��ـ) يف مدينة باغملك
إيراين وأس��تاذ
ه��و كاتب وباحث
ّ
ّ
بمقاطعة خوزستان ،وواصل دراسته يف جمال الرتبية وعلم النفس ،إىل جانب التدريس
احلوزي يف مدينة قم املقدَّ س��ة ،وهو عضو اهليأة التدريس�� َّية يف جامعة املصطفى العامل َّية،
ّ

له مؤ َّلفات منها:

1.1ابن إدريس ِ
اإلسالمي ،مطبوع.
احلليِّ ّ رائد مدرسة النقد يف الفقه
ّ
2.2ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ ودوره يف تراث احلركة الفقه َّية ،مطبوع.

3.3عدد من املقاالت املنشورة يف الصحف اإليران َّية والعراق َّية(.)1
أ َّما بالنس��بة للكتاب مدار بحثنا ،فقد بلغ ع��دد صحائفه ( )497صحيفة ،أرشف

عىل طباعته مركز الغدير للدراس��ات اإلسالم َّية ،وقد احتوى عىل مقدمة ومخس فصول
تضمنت مقدِّ مة املؤ ِّلف أمه َّية كتاب الرسائر ،وا ُملناخ
وخامتة ،وقائمة باملصادر واملراجعَّ .
الذي عاش فيه الش��يخ ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ  ،وأس��باب اختيار املؤ ِّلف بناري هلذا البحث،
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حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد يف الفقه
جولة يف و�صف كتاب (ابن �إدري�س ا ِ
إ�سالمي) وم�صادر درا�سته
ال
ّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

تضمنه (كت��اب الرسائر) من مباح��ث تارخي َّية وفكر َّية ،وقد َعن��ون املؤ ِّلف فصول
وم��ا َّ
كتابه ،علىاآليت:

الفصل األول :ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ حياته ودراسته العلم َّية.
َّ

ِ
تضمن
أ َّم��ا الفصل الثاين فقد َّ
خصص��ه لألعامل العلم َّية البن إدري��س احلليِّ ّ  ،وقد َّ

الفقهي البن إدريس ،املقال��ة الثانية :ابن
ث�لاث مقاالت ،كان��ت املقالة األوىل :النت��اج
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفقهي ،أ َّما املقالة الثالثة فكانت :كتاب الرسائر -مباحث عا َّمة.
إدريس والنتاج غري
ّ

وكان الفص��ل الثال��ث بعنوان :الرسائر والدراس��ات غري الفقه َّي��ة ،إذ احتوى عىل

خصص املقالة األوىل للدراسات األصول َّية ،والثانية للدراسات اللغو َّية
تسع مقاالتَّ ،
الديني ،وغريها من املقاالت األخرى.
النص
وقراءة ِّ
ّ

وق��د تناول يف الفصل الرابع املباين الفقه َّي��ة واألصول االجتهاد َّية عند ابن إدريس

أهم املب��اين الفقه َّية ،كدليل العقل
(373-297ه��ـ) ،وقد ذهب املؤ ِّلف فيه إىل دراس��ة ِّ
واإلمج��اع ،وخرب الواحد ،وما تقتضي��ه أصول املذهب ،ودراس��ة أدوار هذه املبادئ يف
االجتهادي البن إدريس دراسة حتليل َّية مستوفية.
املنهج
ّ

الشيعي) ،إذ ركَّز
تطور الفقه
أ َّما الفصل اخلامس فكان عنوانه (دور ابن ادريس يف ُّ
ّ

الروائي حتَّى عرص ابن إدريس ،وصولاً إىل مصادر ومراجع ابن
فيه املؤ ِّلف عىل الفق��ه
ّ
إدريس ِ
احلليِّ ّ .
عيل مهت بناري يف دراس��ته
أ َّم��ا بالنس��بة لقائمة املص��ادر واملراجع الت��ي اعتمدها ّ

خمتصة بالفقه
متنوعة م��ا بني مص��ادر تارخي َّية وفقه َّية ،وجم�َّل�اَّ ت علم َّي��ة َّ
ه��ذه ،فكان��ت ِّ
اإلسالمي.
ّ
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التارخيي للمؤ ِّلف يف كتابه هذا ،ال بدَّ لنا من إعطاء
ولكي نس ِّلط الضوء عىل املنهج
ّ
ٍ
ٍ
التارخيي).
موجز ملفهوم (املنهج
تعريف
ّ
ُيطل��ق التاري��خ عىل «ما تعاقب ع�لى اليشء يف املايض من األحوال املختلفة س��واء

أكان ذلك اليشء ماد ًّيا أم معنو ًّيا»(.)2

ع��رف املنهج التارخيي «بأنَّ��ه املنهج الذي يقوم بإحياء األح��داث التي حصلت
و ُي َّ

صحتها»(.)3
َّ

وهن��اك من يدِّ عي َّ
التارخيي هو النقد ،الذي هو البحث عن حقيقة
مهم��ة املنهج
ّ
أن َّ

التارخيي يف
ال�شيء م��ن حيث كونه أص�ًل�اً أم زائ ًفا( ،)4وبع��ض الباحثني من يعدُّ النق��د
ّ

ينصب يف جممله
التارخيي عند املسلمني كان
أساسه «فاعل َّية ترميم َّية لألخبار ،لذا فالنقد
ُّ
ّ
مقوم��ات البداهة العقالن َّية البس��يطة يف ترميم
ع�لى ضبط التواريخ واألس�ماء ،وتطبيق ِّ
األخب��ار ،وحماول��ة فهم وتصحيح األخبار التي تس��لل اليها اخلط��أ»( ،)5ومهام يكن من

موس��عة تستهدف
التارخيي واملنهج
أمر فالنقد
التارخيي «كليهام هيدفان إىل عمل َّية فكر َّية َّ
ّ
ّ

املكونة للبحوث؛ لتقرير مصداق َّيتها وقيمتها»(.)6
تقويم املا َّدة التارخي َّية ِّ

اهتم به الش��يخ
وم��ن هنا اقتضت ال�ضرورة العلم َّية يف بحثن��ا هذا الرتكيز عىل ما َّ

نتلمس يف ضوء ذلك ما اتَّبعه من ٍ
تارخيي ،وذلك
منهج
ٍّ
بن��اري من قضايا تارخي َّي��ة؛ لكي َّ
من خالل املحاور اآلتية:
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يف الزم��ن امل��ايض ،وذلك م��ن خالل مج��ع البيان��ات املطلوب��ة وحتليله��ا ،والتأكُّد من

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

املحور الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي همت بناري من احلادثة التاريخ َّية
موقف ّ
اإلس�لامي) ،يكش��ف
عن��د قراءة كتاب (ابن إدريس رائد مدرس��ة النقد يف الفقه
ّ

الفقهي؛ إذ يتن��اول عد ًدا من األحداث
مهم��ة من تاريخ احلراك
ّ
لن��ا النقاب عن مرحلة َّ
املهمة التي عاش��ها الش��يخ اب��ن إدريس وع��ارص أحداثها ،فلق��د كان لثقافة
التارخي َّي��ة َّ
مه��م يف إغناء مؤ ِّلف��ه بمعلوم��ات تارخي َّية ق ِّيمة؛
وتن��وع مص��ادره التارخي َّية أثر
املؤ ِّل��ف
ُّ
ّ

ٍ
بش��كل متتاب�� ٍع ومتَّصل ،وه��ي من حيث اإلط��ار العام
دون ع��د ًدا م��ن األح��داث
إذ َّ
ٍ
وتداعيات تكون أس��با ًبا جديدة
مرتبط��ة ببعضه��ا ،إذ ال يقع حدث ما حتَّى يرتك نتائج
فكثريا ما نج��د رأ ًيا له ،أو حتلي�ًل�اً
للكم الكبري من
ألح��داث ُأخرى ،وهك��ذا دواليك،
ِّ
ً

تل��ك األحداث املوجودة يف مؤ َّلفه ،ومن املمكن أن تكون بعضها حدثت يف وقت بعيد
ٌ
زمني كبري بينه
جدًّ ا من املرحلة التي عارصها الش��يخ ابن إدري��س ،إذ كان هناك
فاصل ٌّ

دونت فيها تلك األح��داث ،وهي بذلك تكون نتاج تلك املدَّ ة التارخي َّية
وب�ين املدَّ ة التي ِّ
املعن َّية.

ل��ذا اعتم��د مؤ ِّلفنا فيها ع�لى رسد احلقائ��ق وحتليلها؛ لعدم وض��وح نتائجها ،وقد
ٍ
ٍ
حتليل م��ا؛ لكوهنا حقائق
تعليق أو
تتط َّل��ب من��ه يف بعض األحي��ان أن يذكرها من غ�ير
تارخي َّية مفرو ًغا منها ،ومن بني تلك القضايا عىل سبيل املثال ال احلرص:

أ .ركَّز املؤ ِّلف عىل العرص الذي عاش فيه ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ  ،وهو القرن الس��ادس
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واالجتامعي
الثق��ايف
اهلج��ري متناولاً األح��داث عىل األصع��دة كا َّفة ،أمث��ال الصعيد
ّ
ّ
ّ
اإلس�لامي والغرب
والس��يايس ،والذي كان م��ن أبرزها احل��روب الصليب َّية بني العامل
ّ
ّ
خصوصا يف املدَّ ة بني (690-490هـ).
املسيحي،
ً
ّ

اإلس�لامي
التصوف
ب .أش��ار إىل تل��ك احلقبة الزمن َّي��ة التي كان فيها ق��د تنامى
ُّ
ّ

وتكامل وش��اعت الت َّيارات الصوف َّية الواس��عة ،وانترشت جمالس الوعظ والتذكري التي

ب�َّي�نَّ املؤ ِّلف ما ج��رى من س��جاالت مذهب َّية وج��داالت طائف َّية الت��ي كانت هي
اهلجري ،وه��و َمع َلم ترك آثاره يف أفكار ابن
األخرى من املعامل املم ِّيزة للقرن الس��ادس
ّ

إدريس وس��لوك َّياته ،ففي ذلك العرص ش��اعت اخلالفات العميقة بني الس��نَّة والشيعة،
واألش��عر َّية واملعتزل��ة ،وراج��ت الرصاع��ات الداخل َّية ب�ين املذاهب األربعة ،الس��يام

الش��افع َّية واحلنف َّي��ة وأنصارمه��ا ،وش��ملت هذه اخلالف��ات والرصاعات أرج��اء العامل

اإلسالمي السيام خراس��ان وأصفهان وبغداد( ،)8فقد بلغت اخلالفات املذهب َّية يف ذلك
ّ

فانجر ذلك
جم��رد احلوارات العلم َّية بني الفقهاء ورؤس��اء املذاهب،
َّ
الع�صر حدًّ ا جتاوز َّ
الع�صر إىل ظهور أحزاب ومجاعات يف أوس��اط املس��لمني ،بل تعدَّ ى األم��ر ليبلغ حدَّ

املؤرخني هلذه احلقبة الزمن َّية
خصص
ُ
املش��احنات واالش��تباكات وغريها ،إىل أن َّ
أغلب ِّ
قسم كبريا من مدو ٍ
نات لرصد هذه احلوادث التارخي َّية(.)9
َّ
اً
ً
تع��رض الش��يخ ع�لي مهت بن��اري إىل س��يطرة الس�لاجقة( )10عىل قس�� ٍم ٍ
كبري من
َّ
ّ

اإلس�لامي ،والتي كانت من العوامل الرئيس��ة املؤ ِّثرة يف النزعات املذهب َّية؛ إذ َّ
إن
العامل
ّ

الس�لاجقة حكموا بسيطرهتم عىل بالد خراس��ان من عام 429هــ إىل عام 597هــ ،أي
ٍ
السن ِّّي ،كام
إىل عا ٍم واحد قبل وفاة ابن إدريس ،وكان احلكَّام السالجقة يدينون باملذهب ُّ
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كانت من أبرز املعامل الثقاف َّية يف ذلك العرص(.)7

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

كان هلم نفوذ متزايد عىل اخللفاء الع َّباس ِّيني( .)11و بعد أن أشعل اخلواجه نظام امللك

()12

أس��س
الوزي��ر
الس��لجوقي نريان الفتنة واالختالف بني املذاهب اإلس�لام َّية ،وبعد أن َّ
ّ
الش��افعي ،ومبد ًيا معارضة
اخلاص للمذهب
التعص��ب
املدارس النظام َّية عىل أس��اس
ِّ
ُّ
ّ

ش��ديدة للش��يعة ،تلكم األمور جمتمع ًة ذكرها املؤ ِّلف ،والتي أ َّثرت عىل بيئة ابن إدريس
ِ
احلليِّ ّ وحياته(.)13

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كونت
ك�ما لفت املؤ ِّلف االنتب��اه إىل املناقش��ات احلامية بني تلك الطوائ��ف والتي َّ

ً
مناخ��ا عال ًيا للتفرقة والترشذم ،األمر الذي دف��ع بابن إدريس أن يتَّخذ موق ًفا من الرواة

يف ضوء هذا الواقع
التارخيي(.)14
ّ

عيل مهت بناري إىل َّ
أن ابن إدريس كان قد قىض فرتات عمره بأكمله
ج .ن َّبه الشيخ ّ

ايس ،وعارص خالل��ه عدَّ ة خلفاء ،فقد أمىض مرحلة الطفولة إىل س�� ِّن
إب��ان العرص الع َّب ّ
الثانية عرشة يف عهد خالفة املقتفي (555-530هــــ) ،وأكمل مرحلة املراهقة ومرحلة

الش��باب حتَّ��ى الثالثة والعرشين من عم��ره يف خالفة املس��تيضء (675-576هـ)(،)15

وقىض شبابه وكهولته ،أي  23سنة األخرى من حياته ،يف زمان خالفة النَّارص (-576
622هـ)(.)16

ك�ما نق��ل املؤ ِّل��ف رأي الدكتور عمر س��ليامن األش��قر بقولهَّ :
«إن ضع��ف الدولة

اهلجري رافقه بالء آخر َّ
حل باملسلمني ،وقد
الع َّباس َّية وخوارها يف منتصف القرن الرابع
ّ

مت َّثل هذا البالء بش��يوع نزع��ة التقليد واالتِّباع ،وكان ك َّلام مت��ادى الزمان ك َّلام تضاعفت
وترسخت؛ لتخلق قطيعة بني املسلمني نور العلم واملعرفة»(.)17
هذه النزعة
َّ

وممَّ��ا تق��دَّ م يتَّضح لنا َّ
ع�لي مهت بناري قد أش��ار إىل بع��ض األحداث
أن الش��يخ ّ

التارخي َّية وأس��باهبا وانعكاس��اهتا وما هلا من عالقة هبا ،السيام َّ
أن تلك الظروف املحيطة
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بابن إدريس ِ
احلليِّ ّ أ َّثرت -بال ٍّ
شك -يف صقل شخص َّيته وأفكاره العلم َّية.

أن تل��ك اجلهود البحثية يف تق� الوقائع واألح��داث مل ِ
املالحظ َّ
تأت من
وم��ن
َّ
َ
ِّص�يِّ

عيل مهت بن��اري باحلادثة التارخي َّية ،وضبط
فراغ ،بل كانت لالهتامم الذي تبنَّاه الش��يخ ّ

زماهنا ووقائعها ،وهذا ما سنتناوله يف املحور الثاين من البحث.
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لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

املحور الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

علي همت بناري
ال�ضبط
التاريخي عند ال�شيخ ّ
ّ
ٍ
بشكل
اعتنى املؤ ِّلف عناي ًة واضح ًة بضبط احلوادث التارخي َّية التي أوردها يف مؤ َّلفه
ِ
ٍ
ٍ
مهم
يكتف برسد احلقائق واالسرتس��ال فيها ،من غري االلتفات إىل
دقيق ،فهو مل
عنرص ٍّ

الزمني للحادثة التارخي َّية ،فحاول جاهدً ا أن
التارخيي ،أال وهو البعد
من عنارص احلدث
ّ
ّ

تك��ون جممل األحداث الت��ي ذكرها مضبوطة من هذه الناحية ،ومس��توفية هلذا العنرص
مهمة ،فه��ي ال متتاز باملصداق َّية ،ب��ل ال يمكن التعامل
الرئي��س ،فاألح��داث مهام تكن َّ

لتنوع املص��ادر التارخي َّية
نتعرف ع�لى تاريخ وقوعها بالد َّق��ة الكافية ،وكان ُّ
معه��ا ،ما مل َّ
ألي حادثة ما مل يذكر تارخيها،
للمؤ ِّل��ف األث��ر الواضح يف هذا اجلانب ،فهو ال
يتط��رق ِّ
َّ
يتضمن مجلة من األح��داث املرتبطة بتواريخ
ومؤ َّلف��ه حيوي عد ًدا من الش��واهد ،وه��و
َّ

بأي
وقوعه��ا ،فمهام يكن املصدر الذي عمد إليه يف تدوي��ن األحداث ،فهو ال يتجاهل ِّ
ٍ
ش��كل من األش��كال أن يذكر م��ع تفاصيل احلادث��ة التارخي َّية زمن وقوعه��ا ،وقد حيدِّ د
ذلك التاريخ بالس��نوات أو باألش��هر ،بل بلغت د َّقة املؤلف أن يذكر األحداث معتمدً ا

أثرا يف
أس��با ًبا ،ومنها مت ِّغ ٌري من وق��ت آلخر ،فالوقت ،وإن كان
قص�يرا ورسي ًعا ،يرتك ً
ً
بعضا منها عىل س��بيل اإلش��ارة تب ًعا
س�ير احلادثة التارخي َّية من وجهة إىل أخرى ،فنذكر ً
العلمي.
لرضورة البحث
ّ

أش��ار عيل مهت بناري إىل تاريخ وحمل والدة ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ  ،وأعطى ثالثة آراء
ّ
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يف ِّ
واملؤرخني ،من تلك اآلراء:
ظل اختالف املرتجمِ ني
ِّ

أن ابن إدريس ِ
•ب�َّي�نَّ املؤ ِّلف َّ
احلليِّ ّ ولد عام  544هــ ،كام ذهب إىل ذلك الس�� ِّيد
الدمشتي صاحب كتاب املعارف واملعاريف.
مصطفى
ّ

رأي يش�ير في��ه املؤ ِّلف إىل َّ
أن ابن إدريس ولد ع��ام  588هــ ،كام جاء يف كتابيَ
• ٌ

تأس��يس الش��يعة ملؤ ِّلفه الس�� ِّيد حس��ن الصدر ،وكتاب الذريع��ة لـ(أغا بزرك

رأي آخ��ر يش�ير في��ه َّ
أن اب��ن إدري��س ول��د يف ع��ام
•أش��ار املؤ ِّل��ف إىل ٌ
543هــ(.)19

بنصيب ٍ
ٍ
الصح��ة ،فوفا ًقا
كبري من
رج��ح املؤ ِّلف ال��رأي الثالث الذي حيظ��ى
َّ
وق��د َّ

مل��ا بحثه حول ذلك املوض��وع تبينَّ له َّ
األول ليس هن��اك ما يدعمه من مصدر
أن القول َّ
قديم ،فضلاً عن َّ
أن اختالفه مع القول املش��هور سوى سنة واحدة ،وهكذا ينطبق احلال

أيضا(.)20
يف القول الثاين ً

تسلسا تارخي ًّيا لبعض تالميذ ابن إدريس ،وهذا ُّ
عيل
أعطى املؤ ِّلف
ً
يدل عىل إحاطة ّ
مهت بناري باملواضيع التارخي َّية ،ورؤيته اجل ِّيدة هلا.
التارخيي يف ضوء ما أورده من سري الرتاجم عىل اختالف عصورهم،
اهتم بالضبط
ّ
َّ

وخص��ص لألنس��اب واأللقاب مواضع من كتابه؛ لضبطه��ا وتصحيح ما وقع فيها من
َّ

أخط��اء ،وقد أبدى عناية فائقة يف هذا اجلانب مس��تقص ًيا أخطاء ونقد الروايات املتع ِّلقة
أن اب��ن إدريس ِ
بضبط األس�ماء والكن��ى واأللقاب ،إذ ذكر َّ
احلليِّ ّ كانت ل��ه عدَّ ة ألقاب
(حممد ب��ن إدريس) ،وهو هبذا العن��وان يرفق غال ًبا بوص��ف واحد وهو
وأس�ماء ،منه��ا َّ
ِ
(البجيل) ،وقد يرفق بوص َفني مثل:
(الربعي) ،ويندر
(العجيل) ،ور َّبام قيل:
(احلليِّ ّ ) ،أو
ّ
ّ
ّ
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الطهراين)(.)18
ّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

ٍ
ِ
ِ
الربعي
(العجيل
بأوصاف ثالثة ،مثل:
الربعي) ،ور َّبام ُأرفِق
ِّل�
ّ
ّ
ّ
(العجيل احلليِّ ّ ) ،أو (احل� يِّ ّ
ّ
ِ
احلليِّ ّ )(.)21
عيل مه��ت بن��اري إىل َّ
أن ابن إدريس اش��تهر يف الكت��ب الفقه َّية
وخ َل��ص الش��يخ ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
ومرارا -يف الرسائر
تكرارا
و(العجيل) ،أ َّما ابن إدريس نفس��ه فيذكر نفس��ه-
بـ(احلليِّ ّ )،
ً
ً
ّ
ِ
ِ
العجيل،
ِّل�
حممد بن أمح��د احلليِّ ّ َّ ،
بـ«حمم��د ابن إدري��سَّ ،
َّ
ّ
حممد بن أمح��د بن إدريس احل� يِّ ّ

و«حمم��د بن منصور ابن أمح��د بن إدريس بن
العجيل»(،)22
حمم��د
َّ
حمم��د ب��ن إدريس بن َّ
َّ
ّ
ِ
ورجح االسم األخري؛ إذ عدَّ أنَّه األقرب
احلس�ين بن القاسم بن عيس��ى
العجيل احلليِّ ّ »َّ .
ّ
للواقع(.)23
عيل مهت بناري َّ
النبي
الكاظم��ي( )24غري
ّ
أن كالم الش��يخ عب��د ّ
واس��تنتج الش��يخ ّ
ِ
صحي��ح ،والصواب َّ
حممد واس��م أبيه منص��ور واجلدُّ
ِّل� هو َّ
أن اس��م اب��ن ادريس احل� يِّ ّ
األول (أمح��د) ،وإدري��س ه��و أب اجلدِّ  ،إذ راج يف ذلك الزمان نس��ب أس�لافه إىل ابن
َّ
إدريس(.)25

ك�ما اهتم عيل مهت بن��اري بضبط كنية اب��ن إدريس ِ
احلليِّ ّ يف الكت��ب واملصنَّفات،
َّ ّ

وكانت( :أبو عبد اهلل ،أبو جعفر ،أبو منصور) بشكل نادر بعد أن رجع املؤ ِّلف يف ذلك
املجليس ،وكتاب أعيان الشيعة للس ِّيد
حممد باقر
إىل كتاب بحار األنوار للعلاَّ مة الش��يخ َّ
ّ

حمسن األمني
العاميل(.)26
ّ

التارخيي يف ضوء اهتاممه بألقاب ابن إدريس ،فذكر َّ
أن من ألقاب
وركز عىل الضبط
ّ
ابن إدريس« :فخر الدين ،ش��مس الدين ،فحل العلامء ،ش��مس العلامءِ ،
العجيل،
احلليِّ ّ ،
ّ
الفاض��ل نس��به إىل علامء ِ
احل َّل��ة ،وأعطى نتيجة َّ
أن أش��هر ألقابه فخر الدين ،واستش��هد

الفوطي»(.)27
بكتاب ابن
ّ
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أعط��ى املؤ ِّلف تسلس�ًل�اً تارخييا عن الذي��ن درس عليهم ابن ادري��س ِ
احلليِّ ّ  ،وكان
َ َ
ًّ
أن أبرز الذين عارصوا ابن إدريس ِ
عددهم ثالثة عرش أستا ًذا( ،)28كام ذكر املؤ ِّلف َّ
احلليِّ ّ :
احلميص) وغريهم ،وأشار إىل الذين عارصوا ابن
(أبو املكارم بن زهرة ،وس��ديد الدين
ّ
إدريس ِ
احلليِّ ّ من الذين مل يذكرهم يف كتاب الرسائر(.)29
أم��ا بالنس��بة للضبط التارخيي لوفاة ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ َّ ،
ف��إن املؤ ِّلف ناقش عدَّ ة آراء
ّ
َّ
منها:

صحيف��ة ُّ
تدل القرائن اجلل َّية عىل أنهَّ ا ِّ
بخط ابن ادريس ،وقد كتب يف آخر هذه الصحيفة

َّ
أن ابن إدريس فرغ منها يف شهر رجب من عام 750هـــ»(.)30

«ثم إنَّه ممَّا اشتهر يف هذه األزمنه أنَّه توفيِّ
القول الثاين :ينقل صاحب منتهى املقالَّ :

مخس��ا وعرشين س��نة .)31(»...وطب ًقا هلذا الكالم تك��ون والدة ابن إدريس
ش��ا ًّبا مل يبلغ ً
حسب رأي هذا الكاتب هي عام 543هـَّ ،
فإن وفاته جيب أن تكون 568هــ.

األول َّ
البهائي عن ِّ
أن
املجليس بواسطة جدِّ الشيخ
القول الثالث :ينقل
خط الشهيد َّ
ّ
ّ

ابن إدريس بلغ احللم 558هـ ،وأنَّه توفيِّ عام 578هــ(.)32

وق��د وافق صاحب (تكملة الرجال) ،وكذلك مؤ ِّلف (رحيانة األدب)( )33عىل هذا

الق��ول ،ووف ًقا لذلك يف�ترض أن يكون ابن إدريس قد فارق الدنيا عن مخس��ة وثالثني

عا ًما(.)34

الذهبي (ت 748هـ) يف كتابه (تاريخ اإلسالم)
يسجل شمس الدين
القول الرابعِّ :
ّ

َّ
العس��قالين (852هـ) ،وإذا
أن وفاة ابن إدريس كانت 597هـ ،ويتابعه ذلك ابن حجر
ّ
أخذنا هبذا القول تعينَّ أن يكون عمر ابن إدريس حني وفاته  54عا ًما.
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املجليس أنَّه عثر عىل
عيل مهت بناري بقوله« :حكي عن العلاَّ مة
القول َّ
ّ
األول :نقل ّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

الكفعمي رأى عن ِّ
القول اخلامسَّ :
خط (صالح) ولد الشيخ ابن إدريس
إن الشيخ
ّ

م��ا لفظه« :ت��وفيِّ
ش��وال
حممد ب��ن إدريس يوم اجلمع��ة وقت الظهر ثامن عرش َّ
َّ
والدي َّ
598هـ»( ،)35وهذا يعني َّ
أن ابن إدريس توفيِّ وعمره  55عا ًما.

ِ
األول؛ وذلك َّ
وق��د ناقش املؤ ِّلف تلك اآلراء مب ِّينًا رفضه للقول َّ
ألن العلاَّ مة احلليِّ ّ
متأخرا عن ابن إدريس ،بل عن ابن نام ِ
احلليِّ ّ تلميذ (ابن إدريس نفس��ه)،
(726هـ) كان ِّ ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وهذا معناه أن نرفض هذا القول بمكان من الوضوح واجلالء(.)36

عيل مهت بناري القول الثاين والثالث؛ ألنهَّام بعيدان عن الواقع؛ ذلك َّ
ألن
ورفض ّ

األخذ بافرتاض َّ
أن والدة ابن إدريس كانت عام 543هـ ،جيعلنا أمام عدد من الشواهد

التي تنقد هذين القو َلني ،وتر َّدمها ،وذلك لألسباب اآلتية:

•م��ا يتض��ح من كتاب الرسائ��ر َّ
أن ابن إدريس كان عىل قي��د احلياة عام 586هـ
يرصح بوصول س��ؤال إليه من بعض
طب ًق��ا ملا ذكره يف مبحث بي��ع اخلمر ،إذ ِّ
أيض��ا يف باب
أصحاب��ه اإلمام ِّي�ين م��ن أهل حل��ب عام 587ه��ـ ،كام يرصح ً

الصل��ح يف زمان��ه هو عام 587هـ ،وهذا األمر نفس��ه يف مس��ألة احلبوة ،وهي

وأيض��ا يف كت��اب اإلرث ،إذ يذكر أنَّ��ه أكمل كتابت��ه يف العام
ع��ام 588ه��ـً ،
نفسه(.)37

يرصح ابن إدريس يف الرسائر بأنَّه رأى الس ِّيد أبا املكارم ابن زهرة وكا َت َبهَّ ،
وأن
• ِّ
أبا املكارم كام هو معلوم تارخي ًّيا كان قد توفيِّ عام 585هـ(.)38

أيضا ،يف هناي��ة رس��الته (خمترص يف
•كت��ب اب��ن قمروي��ه ،تلميذ اب��ن إدري��س ً
املضايقة) ،والتي كتبها يف حياة أس��تاذهَّ ،
بأن اب��ن إدريس أهناها يف العارش من

رجب عام 588هـ(.)39
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احلجة
•كت��ب ابن إدريس يف هناية كتابه (خمترص التبيان) بأنَّه أهناه يف أواخر ذي َّ
من عام 582هـ(.)40

وأ َّما بش��أن القول الرابعَّ ،
فأن املؤ ِّلف يقول« :إنَّه رغ��م االختالف الطفيف ما بني

الق��ول الراب��ع وبني القول اخلامس ،إلاَّ َّ
أن مقارنتها تقتيض ل��زوم تقديم القول اخلامس

الب��ن ادري��س ،وبنا ًء عليه يكون الش��يخ ابن إدري��س قد توفيِّ يف ع��ام 598هـ عن 55

عا ًما(.)41

مباحث تاريخ َّية �أخرى
مهت بن��اري وضبط عد ًدا من القضايا التارخي َّي��ة يف كتابه ،منها عىل
عيل َّ
ك�ما ناقش ّ

سبيل االختيار ال احلرص:

ِ
احلج فصلاً
ِّل� يف هناية مباحث كتاب ِّ
القض َّية األوىل :يذكر الش��يخ ابن إدريس احل� يِّ ّ

كام�ًل�اً
خمص ًصا للزيارات حيمل عنواهن��ا ،وعندما يبلغ املقام احلدي��ث عن زيارة اإلمام
َّ

أيب عبد اهلل احلس�ين وولده الشهيد ،يستأنف بح ًثا فيه هل َّ
إن ولد اإلمام احلسني
عيل األصغر)؟ إذ يشري املؤ ِّلف إىل َّ
أن
(عيل األكرب أم ّ
الذي استش��هد يف كربالء هو ّ

اب��ن إدريس يذهب َّ
عيل األصغر،
ع�لي األكرب ال ّ
أن من ولد االمام احلس�ين هذا هو ّ
وهذا معناه َّ
أن الولد الذي استشهد مع اإلمام احلسني يف كربالء كان أكرب من اإلمام

السجاد.)42(
َّ

ِ
ِّل� بقوله« :بأن الش��يخ املفيد ذهب يف
وبذل��ك ينق��ل املؤ ِّل��ف رأي ابن إدريس احل� يِّ ّ

عيل األصغرَّ ،
اإلرش��اد إىل َّ
عيل األكرب إنَّام هو
أن ش��هيد
ِّ
وأن الس�� ِّيد ّ
الطف كان الس�� ِّيد ّ
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عليه؛ وذلك َّ
أن القول اخلامس منقول عن ولد ابن ادريس نفسه ،وطب ًعا صاحب البيت
املؤرخني واملرتجمِ ني
أدرى بام يف البيت ،كام أنَّه من جهة أخرى ،القول الذي أخذ به أكثر ِّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

الس��جاد الذي كانت والدته تدعى (ش��اه زنان ابنة يزدجرد)»( ،)43إلاَّ َّ
أن ابن
اإلمام
َّ
ِ
ِّل� ال يوافق املفيد يف ذلك ،فريى كالمه غري صحي��حَّ ،
وأن األفضل يف هذه
إدري��س احل� يِّ ّ
والتخصص(.)44
املسالة الرجوع إىل أهل الصناعة
ُّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
عيل األكرب ،يستش��هد املؤ ِّلف برأي اب��ن إدريس احلليِّ ّ
وبخصوص قرب الس�� ِّيد ّ
بقولهَّ :
عيل األكرب قريب من قرب اإلمام احلسني يف كربالء ،وأ ُّمه كانت
«إن قرب الس ِّيد ّ

الثقفي ،وق��د كان َّأول ش��هداء أيب طالب يف واقعة
تس��مى لي�لى( ،)45وهي ابنة مس��عود
ّ
َّ
ِ
روي عن
ِّ
ع�لي األكرب يف زمان عث�مان بن ع َّفان ،وهذا م��ا َ
الط��ف ،وقد ولد الس�� ِّيد ّ
عيل بن أيب طالب ،وقد امتدحه الش��عراء( ،)46ومنهم شعر عن أيب عبيدة
جدِّ ه اإلمام ّ
ِ
عيل األكرب والذي مطلعه:
األمحر ،الذي استشهد به ابن إدريس احلليِّ ّ يف مدح ّ
ٍ
()47
ت�������ر ع���ي��ن ن�����ظ�����رت م��ث��ل��ه
مل
حم��ت��ف ي��م�شي وال ن���اع���ل
م��ن
َ
القضي��ة الثاني��ة :نقل املؤ ِّلف موقف اب��ن إدريس الذي نقد فيه كالم الش��يخ املفيد
يف اإلرش��اد بالق��ول بش��هادة عبي��د اهلل ب��ن النهش��ل َّية مع أخي��ه اإلمام احلس�ين يف

كربالء(.)48

ِ
ِّل� حول مدفن فاطم��ة الزهراء
القضي��ة الثالث��ة :ذكر املؤ ِّل��ف آراء ابن إدريس احل� يِّ ّ

صلوات اهلل عليها ،وهي كام يأيت(:)49

النبوي باملدينة(.)50
حممد ومنربه يف املسجد
ّ
•الرأي َّ
النبي َّ
االول :بني قرب ّ
•الرأي الثاين :يف بيتها.)51(
•ال��رأي الثالث :يف مقربة البقيع ،إلاَّ أنَّه يس��تبعد تلك الرواي��ة الدا َّلة عىل دفنها
يف البقيع ويقول« :وق��د روي أنهَّ ا مدفونة يف بيتها ،وهو األظهر يف الروايات،
وعند املص ِّلني من أصحابنا»(.)52
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القضية الرابعة :أورد عيل مهت بناري يف كتابه ما ذكره الش��يخ ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ يف
ّ

يس��تحب فيها الص��وم ،فيذكر من بينها «الثامن عرش من
الرسائر بخصوص األ َّيام التي
ُّ
ذي احلجة»( ،)53وهبذه املناس��بة يرسد مجلة من احل��وادث والوقائع التارخي َّية التي وقعت
يف هذا اليوم ،وهي -عنده -عىل اآليت:

النبي.
عيل خلالفة ّ
1.1تنصيب اإلمام أمري املؤمنني ّ
لعيل عدا عبد اهلل بن عمر.
3.3بيعة املهاجرين واألنصار ّ
النبي إبراهيم من النار
4.4نجاة ّ

5.5نصب موسى يوشع بن نون خلالفته.
6.6شمعون الصفا ُيع َلن من قبل عيسى خليف ًة له من بعده.
7.7تنصي��ب آصف ب��ن برخيا من جانب س��ليامن خلالفته م��ن بعده بحضور
زعامء دولة سليامن ووالهتا(.)54

ِ
ِّل� بتاريخ جرح اخلليفة عمر
القضية اخلامس��ة:
َّ
اهت��م املؤ ِّلف برأي ابن إدريس احل� يِّ ّ

احلجة احل��رام ،وأنَّه توفيِّ
ب��ن اخل َّطاب الذي كان يف الس��ادس والعرشين من ش��هر ذي َّ

يف التاس��ع والعرشين من الش��هر نفسه ،إلاَّ َّ
أن بعض أصحابنا يش��تبهون -كام يرى ابن

األول(.)55
إدريس -يف تاريخ وفاته ،وجيعلونه يف التاسع من ربيع َّ

كام نقل املؤ ِّلف رأي ابن إدريس بخصوص (شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة)،

ه��و الزمان الذي ُأعلن وجوب الصوم فيه ،أي صيام ش��هر رمضان املبارك ،وطب ًقا هلذا

التاريخ يكون الرسول قد صام ثامين رمضانات واجبة(.)56
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2.2مقتل اخلليفة عثامن بن ع َّفان.

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

وم��ن هذه األمثلة يتب�َّي�نَّ ّ
عيل مهت بن��اري كان يتمتَّع بذهن َّي��ة متو ِّقدة ،ومقدرة
أن ّ

املتفحص من الروايات،
اهتم بالوقوف موقف
ِّ
عىل التحقيق والتحليل واالس��تنتاج ،إذ َّ
وع��دم تصديق ِّ
كل ما يق��ال وتدقيقها؛ للوصول إىل احلقائق باس��تعامل األد َّلة والقرائن

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عند رفضه هلا أو دعمها.
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املحور الثالث
اجلغرافـي وت�أثريه يف الأحداث التاريخ َّية
اهتمام امل�ؤ ِّلف بامل�سرح
ّ

عيل مهت
ً
رئيسا يف التثبت من مصداق َّية األحداث ،وكانت هذه السمة مالزمة ملؤ َّلفات ّ

إن أغلب األحداث التي ذكرها كانت مقرتنة ِّ
بناري  ،بل ِّ
ٍ
اجلغرايف
وضوح باملرسح
بكل
ّ
الذي شهد وقوعها ،السيام يف حالة رسده األحداث التارخي َّية التي تشتمل عىل املعارك،
أو ما تش��هده املدن من اضطرابات ،وقد حاول جاهدً ا أن يعطي صورة واضحة لساحة
خاصة.
احلدث يف مثل تلك احلاالت؛ ألمه َّيتها يف فهم أبعاده ومساحته املكان َّية َّ

حترك عيل مهت بناري يف كتابه ابن إدريس ِ
ومتحر ًيا عن األماكن واملواقع
احلليِّ ّ باح ًثا
ِّ
َّ
ّ

اجلغراف َّي��ة؛ ملا هلا من األمه َّية يف مرسح األحداث؛ فاإلتيان بأس�ماء املدن واألماكن التي

مرسحا جغراف ًّيا لتلك املباين الرسم َّية وغري الرسم َّية ،واملواقع العمران َّية األخرى،
تكون
ً
واألز َّقة والش��وارع وغريها ،والتي كان هلا األثر الكبري يف حتديد موقع احلادثة التارخي َّية،

واملس��احة التي ش��غلتها ،وهذه الس��مة تس��اعد عىل تت ُّبع تاريخ تلك املواقع وأس�مائها

وما أصاهبا من تغيرُّ  ،سواء يف االسم أم اهليأة يف مراحل الحقة ،أو قد تكون اندثرت ومل

نوضح ما ذكرناه ،نورد بعض النصوص
تع��د موجودة ،وإىل غري ذلك من أمور ،ولكي ِّ
التي نستطيع أن نقف منها عىل هذه السمة.
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عيل
مل يك��ن زمن احلادث��ة التارخي َّية العنرص هو الوحيد الذي حظي باهتامم الش��يخ ّ
عنرصا
مه��ت بناري ،فقد أوىل االهتامم بعن�صر آخر ،هو مكان احلادث��ة التارخي َّية ،بعدِّ ه
ً

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

احل َّلة بالقول« :تعدُّ مدينة ِ
فقد وصف املؤ ِّلف مدينة ِ
احل َّلة من املدن املشهورة ،وهي

تق��ع ما بني النج��ف وكربالء عىل ضفاف هن��ر الفرات ،وقد كان للموق��ع الذي متتَّعت
هبا هذه املدينة س��ب ًبا يف صريورهتا ً
مناخا مناس�� ًبا لنتش��ئة العل�ماء البارزين ونجوم العلم
احل َّلة ِ
الس��اطعة ،مما جعل اس��م ِ
الش��يعي وييضء س�ماء
واحل ِّل ِّيني يرشق عىل تاريخ الفقه
َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اإلمامي ،مبدِّ ًدا العتمة والظالم»(.)57
الفكر
ّ

وأش��ار املؤ ِّل��ف يف الوقت نفس��ه ،إىل أصل تس��مية ِ
(احل َّلة) ،وأس��باب التس��مية؛
ليض��ع بعده��ا عىل وفق معطي��ات موضوعي��ة تارخيية ِ
للح َّل��ة ومكانته��ا اجلغراف َّية بعد
َّ
َّ

الس��يايس
يب ،فضلاً عن تارخيها
بغ��داد والنجف من حيث العط��اء
العلمي والنتاج األد ّ
ّ
ّ
أن «من العوامل اهلامة واملؤ ِّثرة يف تنامي حركة يف ِ
والفكري ،إذ ذكر املؤ ِّلف َّ
احل َّلة وجود
ّ
َّ
��ار حم��ب للعلم فيها ،لقد تأسس��ت مدينة ِ
ت َّي ٍ
احل َّل��ة عام (495هـ) عىل يد األمري س��يف
ٍّ
َّ
الدولة صدقة بن دبيس املزيدي»(.)58

وال بدَّ أن يؤ ِّثر العامل اجلغرايف ملدينة ِ
احل َّلة عىل بق َّية العوامل السياس َّية واالقتصاد َّية،
ّ

لذا فقد ربط املؤ ِّلف موضوع (األدب والسياس��ة) ،وممَّن ش��غل هبذه النهضة عنده ،فقد

أجهد نفس��ه من أجل أن يضع يده عىل األس��باب احلقيقة هلا ،فانتهى به األمر إىل القول:

حاكم من أهل الفضل حم ًّبا للعلم،
«لقد كان س��يف الدولة وقبيلته من الشيعة ،وقد كان اً
وقد اهتم اهتامما شديدً ا بإدارته ِ
احل َّلة وعمراهنا سيام بالقضايا الثقاف َّية ،ونرش العلم فيها،
ً
َّ
ً
صارخا عىل مدى ثقافته
وتعدُّ مكتبة س��يف الدولة املؤ َّلفة من أل َفي جم َّلد ش��اهدً ا صاد ًقا
وح ِّبه للعلم ورغبته فيه»(.)59

ث��م اسرتس��ل بالق��ول« :وإضاف��ة إىل ذل��ك قدَّ ر س��يف الدول��ة العل�ماء واألدباء
َّ

واحرتمهم ،وقد كانت مس��اندته هلم ودعمه باع ًثا عىل إقبال أصحاب الفكر ورجاالت
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األدب عىل مدينة ِ
العلمي
احل َّلة وقصدهم إ َّياها من مناطق خمتلفة ،ممَّا زاد يف حرارة املناخ
ّ
فيها حتَّى اتخَّ ذها بعضهم وطنًا له»(.)60
اجلغرايف وعالقته بالسياس��ة أمه َّية يف نظر املؤ ِّلف بعد أن ذكر ذلك
وكان للم�سرح
ّ

بقول��هَّ :
«إن تراج��ع املراك��ز العلم َّي��ة والفقه َّية ملدينَتَ��ي بغداد والنج��ف نتيجة لضعف

اجلغرايف بعد ما ذكر مدفن ابن إدريس َّ
وحمل وفاته،
اهتم باملوقع
ّ
يف الس��ياق نفس��ه َّ
إذ عرج عىل ذلك بقوله« :توفيِّ ابن إدريس يف مدينة ِ
احل َّلة من بالد العراق ومرقده اليوم
َّ
حتول املس��جد والق َّبة َ
اللذين ُبنيا عىل رضيح
موج��ود فيها يف حم َّلة اجلام َعني»( ،)62متت ِّب ًعا ُّ
واجلص إىل منطقة ِ
خربة ،إلاَّ َّ
أن مج ًعا من خيرِّ ي
اآلج��ر
اب��ن إدريس من قديم األ َّيام من
ِّ
ِّ
ِ
حس��ان املرجان قاموا بإع��ادة بنائه عام 1381هـ
احل َّل��ة م��ن بينهم التاجر الوجيه احلاج َّ

الكاشاين
بإجازة من آية اهلل الس�� ِّيد حمس��ن احلكيم ،وقد رفعوا فوقه ق َّبه مجيلة من احلجر
ّ
تقوم عىل أعمدة أربعة ،وجعلوا إىل جانبها مئذنة سامقة(.)63
حت��ول مرقد ابن
وق��د اعتمد املؤ ِّل��ف عىل املرسح
اجلغ��رايف وتت َّبعه بقول��ه« :اليوم َّ
ّ
إدريس الذي غدا مش��تِملاً عىل حسين َّية ومكتبة ومسجد بمساحة ثالثة آالف مرت ،وقد

مزارا يؤ ُّمه الزائرون وتُقام فيه املجالس احلس��ين َّية واملحافل واالحتفاالت الدين َّية،
غ��دا ً
كام أنَّه يقع يف مكان مناسب من مدينة ِ
احل َّلة ،إذ يتَّصل بعدَّ ة شوارع رئيسة فيها»(.)64
وممَّا تقدَّ م نس��تنج َّ
أن املواق��ع اجلغراف َّية تو ِّثر يف صناعة األح��داث التارخي َّية ما دعا

مهت بناري أن يرصد تلك املواقع التي متكِّنه من أن حي ِّلل ويدرس األحداث
عيل َّ
بالشيخ ّ
التارخي َّية بصورة أوضح وأدق.
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نمومها بعد أن عاش العراق أوضا ًعا سياس�� َّي ًة س�� ِّيئ ًة ،أ َّدى إىل أن تربز
مكانتهام وتراجع ِّ
مدينة ِ
كبريا يستوعب ظهور علامء شيعة جدد»(.)61
احل َّلة ً
مركزا ً

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

املحور الرابع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التاريخي
الأ�سباب والنتائج وعالقتها باحلدث
ّ
أن عددا م��ن األحداث التي دوهنا يف مؤ َّلفه (اب��ن إدريس ِ
احلليِّ ّ رائد
َّ
ي��رى املؤ ِّلف َّ ً

اإلس�لامي) هي وليدة أس��باهبا ،وق��د تباينت تلك األس��باب
مدرس��ة النق��د يف الفقه
ّ

بعضا من األحداث السياس َّية
التارخيي ،فكان مؤ َّل َفه
بحس��ب نظرته إىل احلدث
يتضمن ً
َّ
ّ
ِ
مؤرخنا
ِّل� أو بعدها ،فق��د أوىل ِّ
الت��ي غيرَّ ت جم��رى التاريخ إ َّبان حي��اة ابن إدريس احل� يِّ ّ
كبريا ،إذ ذكر ما عاشته الدولة الع َّباس َّية من ظروف
(املؤ ِّلف) األسباب السياس َّية اهتام ًما ً
سياس��ية ،وكذلك ظهور الفرق العقدية وتأثرياهتا عىل شخصية ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،ومن
َّ
َّ
َّ
ثم َّ
تفس�يرا بينَّ فيه العالقة بني الظواهر
عيل مهت بناري أراد تفس�ير بعض الظواهر
َّ
ً
فإن ّ
وأسباهبا(.)65

اإلسالمي
كام أوىل املؤ ِّلف أمه َّية لألس��باب والنتائج يف ضوء قراءته التارخي َّية للفقه
ّ
الزمني التي واكبته
يف مؤ َّلفه مس��تندً ا إىل عدد من املواضيع التي تت َّبعها يف جممل الس��ياق
ّ

نتط��رق إىل أبرزها؛ طب ًقا لل�ضرورة العلم َّية ،نذكر منها عىل
أو أ َّثرت فيه ،لكنَّنا س��وف
َّ
سبيل املثال ما يأيت:

1.1ذك��ر املؤ ِّلف ِّ
للمرة األوىل عىل يد علامء أصول
أن مقولة اإلمجاع ظهرت عندنا َّ
الس��نَّة ،فق��د كان عندهم واحدً ا من أدل��ة األحكام الرشع َّية ،هل��ذا فإنَّنا نجده
حممدَّ ،
ف��إن عدم اعتناء
النبي األعظم َّ
يع��ود بن��ا إىل احلقبة التي تلت وف��اة ّ
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ّ

النبي يف غدير خم؛ أ َّدى إىل انحراف اخلالفة عن مسارها
الصحابة بوص َّية ّ
الصحيح ،ممَّا دفع العلامء غري اإلمام ِّيني لالستفادة من إمجاع مسلمي املدينة أو

أهل ِّ
األول(.)66
احلل والعقد يف املدينة بغية تسويغ البيعة مع اخلليفة َّ

معر ًجا عىل أمه َّيته
تطور الفقه
ّ
2.2تت َّبع تارخي ًّيا بصورة موجزة ُّ
اجلعفري ومس��اراته ِّ
اجلعفري من والدته حتَّى الساعة مراحل عديدة
التارخي َّية بقوله« :طوى الفقه
ّ
بالركود ،وقد ظهرت يف ِّ
دورا ها ًّما يف
كل مرحلة ش��خص َّيات ش��يع َّية لعب��ت ً

ث��م إدخاله يف مرحلة جدي��دة و ُأفق
تكام��ل الفق��ه
ّ
اجلعفري وتطوي��ره ،ومن َّ
آخر»(.)67

وبينَّ املؤ ِّلف تأثري امل��دَّ ة الزمن َّية وعالقتها بنتائج ما حدث من أحداث رافقت
تط��ور الفق��ه اجلعفري قبيل ظهور ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ بقوله« :س��يطر عىل الفقه
ّ
ُّ
الش��يعي قبل ابن إدريس ِ
واضحني يف تاريخ هذا
احلليِّ ّ اتجِّ اهان رئيس��ان بدَ ي��ا
َ
ّ
الروائي والفقه االستدال ّيل»(.)68
الفقه ،ومها :الفقه
ّ

مهت بناري إىل َّ
وتطور الفقه االس��تدال ّيل إىل
أن من أس��باب دف��ع
ُّ
ع�لي َّ
3.3أش��ار ّ
اإلس��كايف،
وخصوصا دور اب��ن ايب عقيل ،وابن اجلنيد
خط��وات ملحوظة،
ً
ّ
اهتم بتدوين��ه كتا َبيه (هتذيب الش��يعة ألح��كام الرشيعة)،
وكان األخ�ير ق��د َّ

دي)(.)69
و(األمحدي للفقه
املحم ّ
ّ
َّ

أن بعد غياب َ
ع�لي مهت بناري يرى َّ
البارزين ،ملع نجم
الفقيهني
هذي��ن
َ
َ
وكان ّ
الش��يعي ،فقد خاض املفي��د يف جمال
الش��يخ املفي��د يف س�ماء فقاهة االجته��اد
ّ
الفقه��ي ع�لى خلف َّية م َّيال��ة للموضوع��ات الكالم َّي��ة والعقل َّية ،ممَّا
االجته��اد
ّ
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قمم ،كام ُأصيب يف مدَّ ة أخرى
ِّ
ومرت عليه حقبات اعتىل فيها (الفقه) اً
متنوعةَّ ،

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

الشيعي أكثر من ذي
العقيل عىل الفقه
جعله يلقي بظالل االس��تدالل واملنهج
ّ
ّ

قبل.

عيل مهت بناري َّ
مريرا مع االتجِّ اهات
أن الش��يخ املفيد خاض رصا ًع��ا ً
كام بينَّ
ّ
الغريب��ة والس��طح َّية يف الفكر
الش��يعي ،ودخ��ل معرتك النق��د والنقاش ضدَّ
ّ

ك��ريس التدريس وتربيت��ه تالمذة بارزين يف
مناهج أهل احلديث عرب تس��نُّمه
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

منح املفيد
مدرس��ته الفقه َّية من جهة ،وتدوين نتاجه من جهة أخرى ،وبذلك َ
والنمو لنزعة الفقه االستدال ّيل يف املناخ
مزيدً ا من التكامل
الشيعي(.)70
ِّ
ّ

4.4ب�َّي�نَّ َ املؤ ِّلف َّ
أن امل��دَّ ة التي أعقبت وفاة الش��يخ املفيد ،كان فيها ظهور الس�� ِّيد
املرت�ضى علم اهلدى الذي نرش علم الفقاهة واالس��تنباط ،ومن ثم بروز ٍ
عدد
َّ
الطويس الذي تصدَّ ى للساحة العلم َّية بعد وفاة
من تالميذه ،وأبرزهم الشيخ
ّ
الشيعي عرب
الطويس مرحلة جديدة للفقه
ليؤس��س
ّ
أس��تاذه الس�� ِّيد املرتىض؛ ِّ
ّ
كتبه ومؤ َّلفاته ،ومل يظهر يف الساحة الفقه َّية الشيع َّية من يناقش أرا َء ُه بعد وفاته

قراب��ة قرن كامل ،حتَّى ظهر ابن إدريس ليواجه وبش��دَّ ة ملؤها اجلرأة العلم َّية
ظاهرة الركود واملرواحة؛ ليضع ابن إدريس قدمه راس��خة يف ساحة االجتهاد

والفقاهة(.)71

ِ
ِّل� بقوله« :ويف هذه األوضاع بالذات
عيل مهت بناري ابن إدريس احل� يِّ ّ
وم��دح ّ
ِ
املدوية؛ ليقوم بع��زم وإرادة فوالذ َّيني
ه��ب ابن إدري��س احلليِّ ّ معلنًا رصخت��ه ِّ
َّ
ومواجها أش��كال اجلم��ود واجللمود
وبتضحي��ة ال نظ�ير هلا قيام��ه متصدِّ ًي��ا
ً
ومناهضا حمار ًبا ألوان الركود واخلمول»(.)72

ِ
وم��ن خالل ما تقدَّ م ك ّله ،نس��تنتج َّ
عيل
أن كتاب اب��ن إدريس احلليِّ ّ ملؤ ِّلفه الش��يخ ّ
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مه��ت بناري قد حظي بقراءة تارخي َّي��ة ق ِّيمة يف ضوء ا ِّطالع املؤ ِّلف عىل القضايا التارخي َّية
الت��ي رافقت احلراك الفقهي البن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،والذي َّ
متخضت عنه آراء فقه َّية جديدة
ّ
ِ
ِّل� يف منظومته الفقه َّية ،وهذا يدعو إىل القولَّ :
إن لغة كتاب
َّ
تط��رق إليها ابن إدريس احل� يِّ ّ
تنم عن
عيل مهت بناري وأس��لوبه يف صياغة بعض األحداث التارخي َّية ونقلهاُّ ،
الش��يخ ّ
وضوح الفكرة وسباكة األسلوب ،وهذا ما سنتناوله يف ثنايا هذا البحث.
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لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

املحور اخلام�س

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
�أ�سلوب امل�ؤ ِّلف يف كتاب (ابن �إدري�س ا ِ
إ�سالمي)
يف الفقه ال
ّ
ع�لي مهت بن��اري يف مؤ َّلفه معلوم��ات تارخي َّية عن حي��اة ابن إدريس
َّ
دون الش��يخ ّ

ِ
ِّل� ،وق��د حاول فيه أن ي�ترك انطبا ًعا لدى القارئ َّ
بأن لغته مفهومة ،ويس��تطيع منها
احل� يِّ ّ

واضحا ،ولغته سهلة ،وهو حينام
إيصال مجيع أفكاره وآرائه بس��هولة ،فقد كان أس��لوبه
ً
ٍ
يع��رض للحادثة التارخيية يتحدَّ ث عنها ٍ
ٍ
ٍ
س��لس ،وال يعمد إىل
وبأس��لوب
س��هلة،
بلغة
َّ
املحسنات اللفظ َّية والبديع َّية يف تدوينه للامدة التارخي َّية
التعقيد يف الصياغة ،فلم يستعمل
ِّ

ٍ
ٍ
واضح.
بشكل
التي يروم عرضها ،وإنَّام حياول أن يوصل الفكرة للقارئ

ٍ
َّ
لبعض من اجلمل جعل من الذين يقرؤون كتاباته بعا َّمة،
عيل مهت بناري
إن انتقاء ّ
وخصوص��ا كت��اب (ابن إدريس ِ
بخاصة
اإلس�لامي)
احلليِّ ّ رائد مدرس��ة النقد يف الفقه
َّ
ً
ّ

يدركون َّ
أن لغته جاءت سهلة وماتعة ،كام أراد املؤ ِّلف يف ضوء أسلوبه يف الكتابة أن يمدَّ
جسور العالقة العلمية بني ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ وبق َّية الفقهاء املعارصين له(.)73
َّ

املهم الذي اضطلع
وعىل الرغم من اخلصوص َّيات الش��خص َّية واألفكار ،وال��دور ّ
ب��ه اب��ن إدريس ِ
احلليِّ ّ يف تاري��خ الفقه ،إلاَّ أنَّنا نجد اليوم من يتصدَّ ى لدراس��ة مس��تق َّلة
بتفحص وتفصيل
عيل مه��ت بناري التي عاجل��ت ُّ
مس��توعبة حلياته وأفكاره ،كدراس��ة ّ
سرية الشيخ ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،كتسليط الضوء عىل زوايا حياته وأعامق أفكاره بمستوى
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واملهتمني وأصحاب
املوضوع َّي��ة والقراءة املتوازن��ة ،لكي يقدِّ م خدمة كربى للباحث�ين
ِّ
القلم(.)74

ٍ
مهها:
وقد حاول يف كتابه رصد أهداف متعدِّ دة ،أ ّ

الش��يعي ،وكيف نج��ح يف إتيان الدور
تطور الفقه
1.1دراس��ة أث��ر إبن إدريس يف ُّ
ّ
احلساس.
َّ
والثقاف َّية.

3.3رسد النظريات واآلراء الفقهية البن إدريس ِ
العلمي،
احلليِّ ّ  ،واستعراض نتاجه
َّ
َّ
ّ
معمق ألصوله الفقه َّية ومناهجه االجتهاد َّية.
وممارسة حتليل َّ

4.4عرض املش��هد الثقايف واالجتامعي لعرص إبن إدريس يف س��ياق دراسة حياته،
وكذلك دراسة األرض َّيات التي سامهت يف نمو ابن إدريس علم ًّيا وتربو ًّيا.

وممَّا تقدَّ م ك ِّله ،يتَّضح لنا َّ
أن تلكم الدراس��ة فتحت لنا آفا ًقا رحبة من ناحية القراءة
التارخيي��ة ملجمل احل��راك الفقهي الذي عاش��ه ابن إدري��س ِ
احلليِّ ّ  ،و َمن ج��اء بعده من
َّ
ّ
الفقهاء املتصدِّ ين للفقه واالجتهاد.
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اخلامتة
يف ثنايا قراءتنا لكتاب ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،نخلص إىل مجلة من القضايا ،منها:

ثال ًث��ا :يظهر لنا يف مقتضيات البح��ث َّ
عيل مهت بن��اري كان ذا مقدرة علم َّية
أن املؤ ِّلف ّ
التارخيي.
متم ِّيزة دفعت به إىل شحن كتابه بالتحقيق والتحليل واالستنتاج
ّ

عيل مهت بناري يف مؤ َّلفه أن يرتك انطبا ًعا لدى القارئ َّ
بأن لغته مفهومة،
راب ًع��ا :حاول ّ
واضحا،
ويستطيع من خالهلا إيصال مجيع افكاره وآرائه بسهولة ،لذا كان أسلوبه
ً

ولغته سهلة.
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َّأولاً  :يتَّضح ممَّا س��بق َّ
عيل مهت بناري قد أحاط بموضوع نش��أة ابن إدريس
أن الش��يخ ّ
ِ
احلليِّ ّ  ،السيام أنَّه رجع إىل عدد من املصادر التي حتدَّ ثت عنه.
ثاني��ا :ا ِّطالع املؤ ِّل��ف عىل تاريخ مدينة ِ
احل َّل��ة وأماكنها اجلغراف َّية ،وهذا ُّ
يدل عىل س��عة
ً
عيل مهت بناري وص ًفا
ثقافته العلم َّية وتبصرُّ ه باألمور التارخي َّية ،كام أعطى املؤ ِّلف ّ
تارخييا عن الفقهاء الذين عارصوا ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ .
ًّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
احلس��يني للدراس��ات،
الكربايس ،معجم املقاالت احلس��ين َّية ،املركز
حممد صادق
ّ
( )1للمزي��د ينظرَّ :
ّ
لندن ،د.ت.104 :
اللبناين ،بريوت ،مكتبة املدرسة.228/1 :1982 ،
الفلسفي ،دار الكتاب
( )2مجيل صليبا ،املعجم
ّ
ّ
( )3املصدر نفسه.228/1 :
يب ،د.م ،د.ط د.ت.88 :
( )4عثامن موايف ،منهج النقد
التارخيي عند املسلمني واملنهج األور ّ
ّ
( )5عزيز العظمة ،الكتابة التارخيية واملعرفة التارخيية  ،دار الطليعة ،بريوت1983 ،م.22 :
املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التارخيي ،طبع بوحدة احلاسبة اإللكرتون َّية
( )6مرتىض حس��ن النقيبِّ ،
يف كل َّية اآلداب ،جامعة بغداد1999 ،م.56 :
مؤسسة انتشارات،
علمي
الكس��ائي ،مدارس نظام َّية وتأثريات
( )7نور اهلل
واجتامعي ،ط ،1طهرانَّ ،
ّ
ّ
ّ
أمري كبري.12 :1984 ،
ِ
اإلس�لامي،الغدير للطباعة
عيل مهت بناري ،ابن إدريس احلليِّ ّ رائد مدرس��ة النقد يف الفقه
ّ
( )8ينظرّ :
والنرش والتوزيع ،بريوت.50 :2005 ،
اجلوزي (ت 597هـ) ،املنتظم يف تاريخ األمم
حممد
ّ
عيل بن َّ
( )9مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
حممد عبد القادر عط��ا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت،
واملل��وك ،حتقي��ق َّ
ط.303 :1992 ،1
(َ )10حكَمت الدولة الس��لجوق َّية يف أوج إزدهارها كا َّفة إيران وأفغانس��تان ووس��ط آسيا وصولاً إىل
كاش��غر يف الرشق ،فضلاً عن العراق والش��ام واألناضول غر ًبا وصولاً إىل مشارف القسطنطين َّية.
مؤسس��ها طغرل بك مدينة مرو يف وس��ط
قام��ت الدولة من��ذ عام 429هـ1037/م عندما دخل ِّ
آس��يا ،وحتَّى عام 552هـ1157/م عند مقتل الس��لطان أمحد س��نجر الذي تفكَّكت الدولة بعده
ٍ
ٍ
منفصلة حكمت أجزا ًء خمتلفة من وس��ط وغريب آس��يا .للمزيد من التفصيالت ينظر:
واليات
إىل
إبراهيم مصطفى املحمود ،احلرب عند العرب ،دار القلم ،دمشق.329 :1985 ،
الكسائي ،املصدر السابق.17-16 :
عيل
ّ
( )11نور اهلل ّ
الطويس املل َّقب ب��ـ :خواجة بزك
عيل بن إس��حاق ب��ن الع َّباس
ّ
عيل احلس�ين بن ّ
( )12ق��وام الدين أبو ّ
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يس��مى حال ًّيا إيران أحد أش��هر وزراء
أي نظ��ام املل��ك ،من موالي��د طوس ،يف بالد ف��ارس أو ما
َّ
ماهرا فحسب،
وزيرا الم ًعا وسياس ًّيا ً
وزيرا أللب أرسالن وابنه ملكشاه ،مل يكن ً
الس�لاجقة ،كان ً
بل كان داع ًيا للعلم واألدب حم ًّبا هلام ،أنش��أ املدارس املعروفة باسمه (املدارس النظام َّية) ،وأجرى
هلا الرواتب ،وجذب إليها كبار الفقهاء واملحدِّ ثني ،ويف مقدِّ متهم ُح َّجة اإلسالم أبو حامد الغزا ّيل.
اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ
اغتاله اإلس�ماعيل ُّيون عام 1092م .للمزيد من التفصيالت ينظ��ر :ابن
ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.50 :
األمم وامللوك ،305-303/16 :نقلاً عنّ :
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.50 :
( )13ينظرّ :
( )14املصدر نفسه.51 :
( )15حك��م يف بغداد بني عا َمي 1170و566 ،1180هـ إىل 577هـ بعد أبيه املس��تنجد باهلل .توفيِّ يف
 30مارس ،1180 ،وخلفه النارص.
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.50 :
( )16توىل حكم العراق بعد املستيضء للمزيد ينظرّ :
اإلس�لامي ،ط ،2دار النفائس ،ب�يروت-115 :1991 ،
( )17عمر س��ليامن األش��يقر ،تاريخ الفقه
ّ
.116
( )18للمزيد عن هذين الكتا َبني ينظر :الس�� ِّيد حس��ن الصدر ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،رشكة
الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،دار
الن�شر للطباعة العراق َّية املح��دودة ،د.ت .أغا بزرك
ّ
األضواء ،بريوت.1983 ،
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.28 :
( )19ينظرّ :
( )20املصدر نفسه.29 :
( )21املصدر نفسه.27 :
املرع�شي:1990 ،
احلس��يني ،مكتبة آية اهلل
( )22عب��د اهلل أفن��دي ،تعليقة أم��ل اآلمل ،حتقيق أمح��د
ّ
ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.23 :
 ،244/1نقلاً عنّ :
( )23املصدر نفسه.23 :
( )24مؤ ِّلف كتاب تكملة الرجال ،وكتابه هذا مطبوع.
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.26 :
( )25ينظرّ :
( )26املصدر نفسه.27 :
الش��يباين ،معج��م اآلداب يف معجم
القوطي
الرزاق بن أمحد ابن
( )27ك�مال الدي��ن أبو الفض��ل عبد َّ
ّ
ّ
اإلسالمي.126/3 :1995 ،
حممد كاظم ،وزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
األلقاب ،حتقيق َّ
( )28املصدر نفسه.65/3 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ
كل من :مجال الدين أبو القاسم ،احلسني بن عقيل اخلفاجي ِ
( )29وهم ُّ
احلليِّ ّ  ،جالل الدين أبو احلسن
ّ
عيل بن شعرة ِ
احلليِّ ّ  ،تسعة .ينظر :املصدر نفسه.82-79 :
ّ
الكاظمي ،يف صحيف��ة  348وما بعدها من َّ
أن التاريخ  750هو
النبي
ّ
( )30والصحي��ح ما ذكره عبد ّ
الكاظمي ،تكملة الرجال ،النارش
النبي
ّ
تاريخ غلط ،وهو ليس من ابن إدريس .للمزيد ينظر :عبد ّ
أنوار اهلدى ،مطبعة مهر.350-348/2 :
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.30 :
(ّ )31
( )32املصدر نفسه.30 :
يس ،رحيانة األدب ،ط ،3طهران ،خيام.1990 ،
عيل ِّ
( )33مريزا َّ
املدر ّ
حممد ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.30 :
( )34ينظرّ :
يب1403 ،هـ،197 :
��اين ،مقدِّ مة بحار األنوار ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
( )35عبد الرحيم الر َّب ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.31 :
نقلاً عنّ :
( )36املصدر نفسه.31 :
( )37املصدر نفسه.31 :
مؤسس��ة آل البيت إلحياء
( )38حس�ين
ّ
النوري ،مس��تدرك الوس��ائل ومستنبط املس��ائل ،حتقيق َّ
مؤسسة آل البيت ألحياء الرتاث.481/3 :1991 ،
الرتاثَّ ،
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.33-32 :
( )39ينظرّ :
ِ
الرجائي ،قم ،مكتبة آية اهلل العظمى
حممد ابن إدريس احلليِّ ّ  ،منتخب التبيان ،حتقيق الس ِّيد مهدي
ّ
(َّ )40
املرعيش1409 :هـ.394 :
ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.31 :
( )41ينظرّ :
مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث١٩٩٣ ،م.28/2 :
( )42ينظر :الشيخ املفيد ،يف اإلرشادَّ ،
عيل األصغر
( )43ما ذكره الش��يخ املفيد أش��هر ،إلاَّ ما َّ
عيل زين العابدين باألكرب ،بينام جعل ّ
س��مى به ّ
عيل مهت
عيل األكرب ،هو شهيد
عيل الش��هيد يف
ِّ
ِّ
الطفّ .
الطف ،وهو الذي اش��تهر يف املقاتل باسم ّ
ّ
بناري ،املصدر السابق.288 :
( )44ولكي يدعم رأيه يف هذا املوضوع يش�ير إىل أسامي اثني عرش رجلاً من أرباب السري والتواريخ
األصفهاين يف مقاتل
ممَّ��ن ي��رون رأيه ،وهم :الزبري ب��ن بكار يف كتاب أنس��اب قريش ،أبو الف��رج
ّ
النس��ابة صاحب كتاب
البالذري املزين صاحب كت��اب لباب أخبار اخللفاء،
الطالب ِّي�ين،
ّ
ّ
العمري َّ
الطربي ،ابن أيب األزهر يف
املج��دي ،وكتاب الزواجر واملواعظ ،ابن قتيبه يف املع��ارف ،ابن جرير
ّ
ّ
الدينوري يف األخبار الطوال ،صاحب كتاب الفاخر وهو أحد علامء اإلمام َّية،
تارخي��ه ،أبو حذيفه
ّ
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

عيل اهلامم أحد مصنِّفي اإلمام َّية يف كتابة األنوار يف تاريخ أهل البيت ومواليدهم.
أبو ّ
ِ
اإلس�لامي
مؤسس��ة النرش
ّ
حمم��د بن منصور ب��ن أمحد بن إدريس احلليِّ ّ  ،الرسائر ،حتقيق َّ
( )45ينظ��رَّ :
ف أو شعراء احلسني
مؤسسة النرش
اإلسالمي ط١٤١٠ ،٢هـ ،652 :جواد شبرَّ  ،أدب ال َّط ِّ
ّ
مطبعة َّ
حممد
األول
ّ
م��ن الق��رن َّ
اهلجري حتَّى الق��رن الرابع ع�شر ،دار املرتىض ،بريوت ،274 :الش��یخ َّ
الکربايس ،معجم أنصار احلسني -النساء.156/3 :
حممد
صادق َّ
ّ
عيل
( )46مريزا أبو الفضل
الطهراين ،ش��فاء الصدور يف رشح زيارة العاش��ور ،حتقيق وپاورقي الس ِّيد ّ
ّ
املوحد ،ط1409 ،3هـ.348/2 :
األصفهاين ،مقات��ل الطالب ِّيني ،ق��م ،دار الكت��ب للطباعة والنرش،
ع�لي بن احلس�ين أبو الف��رج
ّ
(ّ )47
1385هــ.52 :
أن الباحث يوكِّدها وجدانًا ،إلاَّ َّ
( )48ع�لى الرغم م��ن َّ
البت يف تل��ك القض َّية التارخي َّية خيتلف فيها
أن َّ
خصوصا َّ
تارخيي.
أن الكتب التارخي َّية ك ُّلها بحاجة إىل تنقيب
الكثري وحتتاج إىل دراسة،
ً
ّ
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.290 :
(ّ )49
فإن فيه روضة من رياض اجلنَّة ،وقد روي َّ
( )50جاء االستحباب بالصالة بني القرب واملنرب رك َعتَنيَّ ،
أن
فاطم��ة مدفونة هناك.ينظر :مركز املعجم الفقهي ،املصطلحات ،رشائع اإلس�لام،210/1 :
املبسوط.386/1 :
حممد بن أيب نرص قال:
حممد وغريه ،عن س��هل بن زياد ،عن أمحد ب��ن َّ
عيل بن َّ
( )51هن��اك رواي��ة عن ّ
فلم زادت بنو أم َّية يف املسجد
سألت اإلمام الرضا عن قرب فاطمة ،فقالُ « :دفنت يف بيتها» ،اَّ
غفاري ،دار الكتب اإلسالم َّية:
عيل أكرب
صارت يف املسجد .ينظر :الشيخ
ّ
ّ
الكليني ،الكايف ،حتقيق ّ
.461/1
ِ
حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس احلليِّ ّ  ،الرسائر ،املصدر السابق.652 :
(َّ )52
حجة الوداع
احلجة ،نزل رسول اهلل فيه مرجعه من َّ
( )53يوم الغدير هو اليوم الثامن عرش من ذي َّ
بغدي��ر خم ،وأمر أن ينصب ل��ه يف املوضع كاملنرب من الرحال ،وين��ادى بالصالة جامعة ،فاجتمع
احلاج ،ومن تبعهم لدخول املدينة من أهل األمصار ،واجتمع مجهور أ َّمته،
س��ائر من كان معه من
ِّ
ثم رقى املن�بر ،فحمد اهلل وأثنى علي��ه ،ووعظ وزجر وأنذر ،ونع��ى إىل األ َّمة يف
فص�َّل�ىَّ َركعت�ينَّ ،
ثم
اخلطب��ة نفس��ه ،ووصاهم بوصايا يطول رشحه��ا ،فيام جيب االنتهاء إليه يف حيات��ه وبعد وفاتهَّ ،
ثم أقبل ع�لى الناس بوجهه الكريم،
عيل بن أيب طال��ب ،فأمره أن يرقى معه الرحالَّ ،
دع��ا ّ
فقرره��م عىل فرض طاعت��ه ،وقال يف تقريره هلم« :ألس��ت أوىل بكم منكم بأنفس��كم؟» ،فأجابته
َّ
ثم أقبل عليهم أمجعني ،فقال« :فمن كنت
اجلامعة باإلقرار ،فأخذ إذ ذاك بعضد أمري املؤمننيَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ
ِ
م��واله فع�لي مواله ،ال َّلهم ِ
وعاد من عاداه ،وانرص من ن�صره ،واخذل من خذله».
وال م��ن وااله،
َّ
اإلسالمي ،ط،2
مؤسسة النرش
ّ
ينظر :الش��يخ املفيد ،املقنعة :فقه الش��يعة إىل القرن الثامن ،حتقيق َّ
املرشفة1410 ،هـ.204 :
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
َّ
املدرسني بقم َّ
اخلوانس��اري ،تكملة مش��ارق الشموس،
حممد بن حس�ين
ّ
( )54ملراجعة هذه القضايا التارخي َّية ينظرَّ :
ِ
حممد بن منص��ور بن أمحد بن إدريس احلليِّ ّ ،
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث ،د.تَّ ،451 :
َّ
مؤسس��ة النرش اإلس�لامي ،ط١٤١٠ ،٢هـ:
مؤسس��ة النرش
اإلس�لامي ،مطبعة َّ
ّ
الرسائ��ر ،حتقيق َّ
.657-654/1
( )55وممَّ��ا ُّ
يدل ع�لى َّ
مطولة رواها أمحد بن إس��حاق
األول ،رواية َّ
أن قتل عمر قد كان يف ش��هر ربيع َّ
��ي ،عن اإلم��ام اهلادي ،مفاده��ا :أن حذيفة بن اليامن دخل عىل رس��ول اهلل يف يوم
القم ّ
ِّ
عيل واحلس��نان ،وه��م يأكلون مع
النب��ي ..وهو خيربهم
التاس��ع م��ن ربيع َّ
ّ
األول ،وعنده ّ

بمقتل رجل يف هذا اليوم تصدر منه أمور هائلة جتاه أهل البيت ،منها :أنَّه حيرق بيت الوحي،
ِّ
ويكذب فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها ،ويغتصب فدكًا ،ويسخن عني
عيل،
ويرد ش��هادة ّ
عيل ،ويغصب حق أهل البيت ،وأن فاطمة
الزهراء ،ويلطم وجهها ،ويدب��ر عىل قتل ّ

تدعو عليه ،ويس��تجيب اهلل هلا يف مثل هذا اليوم .قال حذيفة :فاس��تجاب اهلل دعاء مواليت...
إىل أن قال :وأجرى قتله عىل يد قاتله رمحة اهلل عليه .للمزيد عن هذه القضية التارخي َّية ينظر :جعفر
اإلس�لامي للدراس��ات،
العاميل ،خمترص مفيد -أس��ئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة ،املركز
مرتىض
ّ
ّ
1425هـ2004/م.155/11 :
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.291 :
( )56ينظرّ :
( )57املصدر نفسه.47 :
( )58ينظر :املصدر نفسه.47 :
( )59املصدر نفسه.48 :
ِ
( )60ينظر :املصدر نفس��ه ،48 :يوس��ف كركوش ،تاريخ احل َّلة ،املكتبة احليدرية ،النجف األرشف،
.30 :1965
( )61يب��دو َّ
ع�لي مهت بناري كان��ت لديه قراءة تارخيية ج ِّي��دة ،إذ إنَّه ربط ما ب�ين الوضع العام يف
أن ّ
ِ
العراق ،وما بني والدة ابن إدريس احلليِّ ّ وظهوره يف وس��ط مدينة علم َّية احتضنت العلم والعلامء
ألاَ وهي مدينة ِ
احل َّلة الفيحاء.
يب عبد العزيز بن
س��ميت باجلام َع�ين نس��بة إىل وجود جام َعني اثنني ،مه��ا جامع ومرقد الصح��ا ّ
(ِّ )62
عيل بن أيب طالب ،إذ جرح يف حرب ص ِّفني ،واستشهد
رساي ،وهو من أصحاب أمري املؤمنني ّ
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

يف هذا املكان ،ودفن يف املرقد الذي حيمل اس��مه ،واملوجود لغاية اليوم قرب منطقة باب املش��هد
جم��اور مق��ام اإلمام عيل بن أيب طال��ب ،عند عودته من ح��رب ص ِّفني وم��روره بمدينة ِ
احل َّلة،
ّ
أ َّم��ا اجلامع اآلخر ،فهو جامع ومق��ام اإلمام جعفر الصادق املتوفىَّ س��نة 148هـ ،والذي كان
مكانه عىل حا َّفة هنر ِ
اهليتي املتوفىَّ
الفاريس
احل َّلة ،ونقل سنة 1954م قرب مرقد العلاَّ مة أيب املعايل
ّ
ّ
بح��دود  499هــ ،وم��ا يزال أثره باق ًيا حتَّ��ى يومنا هذا ،ولوجود َ
س��ميت املنطقة
هذين اجلام َعني ِّ
ِ
ري ،حملاَّ ت احل َّلة القديمة ،مركز
املحص��ورة واملجاورة هلام بـ(اجلامعني) .ينظر :ظاهر ذ َّباح
الش��م ّ
َّ
مدينة املس�� َّيب ،دراس��ة حتليلية حمفوظة ،مقدَّ مة إىل مركز بابل للدراس��ات احلضار َّي��ة والتارخي َّية،
.15-7 :2011
( )63عيل مهت بناري ،املصدر السابق.33 :
ِ
( )64هادي كامل الدين  ،فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكر َّية يف احل َّلة ،مكتبة الزين ،بغداد:1976 ،
.85
النجار ،دراس��ات يف فلس��فة
( )65للمزيد من التفصيالت عن الفرض
التارخيي ينظر :مجيل موس��ى َّ
ّ
التاريخ النقد َّية ،دائرة الشؤون الثقاف َّية ،بغداد.32-27 :2004 ،
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.316 :
( )66ينظرّ :
( )67املصدر نفسه.379 :
الروائي :هو الفقه الذي يقوم بعرض النصوص والروايات بعد متحيصها س��ند ًّيا ،ومتييز
( )68الفق��ه
ّ
مهم يف هذه النزعة
دورا اًّ
صحيحها من فاس��دها بوصفها فتاوى ،وال يلعب االس��تدالل والتفريع ً
الفقه َّي��ة ،أ َّم��ا الفقه االس��تدال ّيل :فهو ذل��ك الفقه الذي يتخ َّط��ى فيه الفقيه دائ��رة نقل األحاديث
عيل مهت
بوصفه��ا فتاوى ،ليلج مرحل��ة االجتهاد واالس��تنباط .للمزيد من التفصي�لات ينظرّ :
األعرجي ،مناهج الفقهاء يف املدرسة اإلمام َّية ،جم َّلة
بناري ،املصدر الس��ابق ،382 :الس��ـ ِّيد زهري
ّ
تراثنا ،العدد.49-11 :2016 ،102
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.383 :
(ّ )69
( )70املصدر نفسه.383 :
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.385-384 :
( )71ينظرّ :
( )72املصدر نفسه.379 :
عيل مهت بناري ،املصدر السابق.17 :
(ّ )73
( )74املصدر نفسه.18 :

لـ(علي ه َّمت بناري)
الفقهي
حل ِّل ّي رائد مدر�سة النقد
ابن �إدري�س ا ِ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
1.1إبراهيم مصطفى املحمود ،كتاب احلرب عند العرب ،دار القلم ،دمشق.1985 ،
العسقالين ،لسان امليزان ،مكتب املطبوعات اإلسالم َّية.2002 ،
2.2ابن حجر
ّ
الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،دار األضواء ،بريوت.1983 ،
3.3أغا بزرك
ّ
اجلوزي (ت 597هـ) ،املنتظم يف تاريخ األمم
حممد
ّ
عيل بن َّ
4.4مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
حممد عبد القادر عط��ا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت
واملل��وك ،حتقيق َّ
ط1412 ،1هـ.1992/
اللبناين ،بريوت ،مكتبة املدرسة.1982 ،
الفلسفي ،ج ،1دار الكتاب
5.5مجيل صليبا ،املعجم
ّ
ّ
النجار ،دراسات يف فلسفة التاريخ النقد َّية ،دائرة الشؤون الثقاف َّية ،بغداد.2004 ،
6.6مجيل موسى َّ
اهلجري حتَّى القرن الرابع عرش ،دار
األول
7.7جواد ش�َّب�رَّ  ،أدب ال َّط ِّ
ّ
ف أو شعراء احلسني من القرن َّ
املرتىض ،بريوت.2007 ،
8.8حسن الصدر ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،رشكة النرش للطباعة العراقية املحدودة ،د.ت.
مؤسس��ة آل البيت ألحياء
9.9حس�ين
ّ
النوري ،مس��تدرك الوس��ائل ومس��تنبط املس��ائل ،حتقيق َّ
مؤسسة آل البيت ألحياء الرتاث ،ج.1991 ،3
الرتاثَّ ،
األعرجي ،مناهج الفقهاء يف املدرسة اإلمام َّية ،جم َّلة تراثنا ،العدد.2016 ،102
1010زهري
ّ
عيل أكرب غفاري ،ج ،1دار الكتب اإلسالم َّية.
1111الشيخ
ّ
الكليني ،الكايف ،حتقيق ّ
مؤسسة
مؤسسة النرش اإلسالم َّية ،طَّ ،2
1212الشيخ املفيد ،املقنعة :فقه الشيعة إىل القرن الثامن ،حتقيق َّ
املرشفة.1410 ،
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
املدرسني بقم َّ
مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث١٩٩٣ ،م.
1313الشيخ املفيد ،يف اإلرشادَّ ،
ِ
ري ،حملاَّ ت احل َّلة القديمة ،مركز مدينة املس َّيب ،دراسة حتليل َّية حمفوظة ،مقدَّ مة
1414ظاهر ذ َّباح
الش��م ّ
َّ
إىل مركز بابل للدراسات احلضار َّية والتارخي َّية.2011 ،
يب1403 ،هـ.
اين ،مقدِّ مة بحار األنوار ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
1515عبد الرحيم الر َّب ّ
املرعيش،
احلس��يني ،مكتبة آية اهلل
األول ،حتقيق أمحد
1616عب��د اهلل أفندي ،تعليقة أمل اآلمل ،املج َّلد َّ
ّ
ّ
.1990
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يب ،د.م ،د.ط ،د.ت.
1717عثامن موايف ،منهج النقد
التارخيي عند املسلمني واملنهج األور ّ
ّ
1818عزيز العظمة ،الكتابة التارخي َّية واملعرفة التارخي َّية ،دار الطليعة ،بريوت1983 ،م.
1919عيل مهت بناري ،ابن إدريس ِ
اإلسالمي ،الغدير للطباعة والنرش
احلليِّ ّ رائد مدرسة النقد يف الفقه
ّ
ّ
والتوزيع ،بريوت.2005 ،
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الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

اإلسالمي ،ط ،2دار النفائس ،بريوت.1991 ،
2020عمر سليامن األشقر ،تاريخ الفقه
ّ
الش��يباين ،معج��م اآلداب يف معجم
الفوطي
الرزاق ب��ن أمحد ابن
2121ك�مال الدين أبو الفض��ل عبد َّ
ّ
ّ
اإلسالمي.1995 ،
حممد كاظم ،وزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
األلقاب ،ج ،3حتقيق َّ
2222حممد ابن إدريس ِ
مهدي الرجائي ،قم ،مكتبة آية اهلل العظمى
احلليِّ ّ  ،منتخب التبيان ،حتقيق الس ِّيد
ّ
َّ
املرعيش1409 ،هـ.
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
حممد بن حس�ين
ّ
اخلوانساري ،تكملة مشارق الش��موسَّ ،
َّ 2323
د.ط ،د.ت.
ِ
اإلس�لامي ،مطبعة
مؤسس��ة النرش
ّ
حمم��د بن منصور بن أمح��د بن إدريس احلليِّ ّ  ،الرسائر ،حتقيق َّ
َّ 2424
اإلسالمي١٤١٠ ،هـ.
مؤسسة النرش
ّ
َّ
احلسيني للدراسات ،لندن ،د.ت.
الكربايس ،معجم املقاالت احلسين َّية ،املركز
حممد صادق
ّ
َّ 2525
ّ
الکربايس ،معجم أنصار احلسني -النساء ،اجلزء الثالث ،دائرة املعارف اإلسالم َّية،
حممد صادق
َّ 2626
ّ
احلسيني للدراسات ،لندن .د.ت
املركز
ّ
اإلس�لامي يف بريوت
اإلس�لامي ،املج َّلد الس��ادس ،املكتب
2727حمم��ود ش��اكر ،موس��وعة التاريخ
ّ
ّ
وعمن ،ط1421 ،6هـ2000/م.
ودمشق اَّ
التارخيي ،طبع بوحدة احلاسبة اإللكرتون َّية
املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث
ّ
2828مرتىض حسن النقيبِّ ،
يف كل َّية اآلداب ،جامعة بغداد.1999 ،
الطهراين ،ش��فاء الصدور يف رشح زيارة العاش��ور ،ج ،2حتقيق پاورقي الس�� ِّيد
2929مريزا أبو الفضل
ّ
عيل املوحد ،ط.1409 ،3
ّ
يس ،رحيانة األدب ،ج ،8ط ،3طهران ،خيام.1990 ،
عيل ِّ
3030مريزا َّ
املدر ّ
حممد ّ
مؤسس��ة
علم��ي
الكس��ائي ،مدارس نظام َّي��ة وتأثريات،
عيل
واجتامعي ،ط ،1طهرانَّ ،
ّ
ّ
ّ
3131ن��ور اهلل ّ
انتشارات أمري كبري.1984 ،
ِ
3232هادي كامل الدين  ،فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكر َّية يف احل َّلة  ،مكتبة الزين  ،بغداد.1976 ،
3333يوسف كركوش ،تاريخ ِ
احل َّلة ،املكتبة احليدر َّية ،النجف األرشف.1965 ،

