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�ص البحث ملخَّ

مة، مش��فوًعا بخامتة وقائمة  تيه مبحثني ومقدِّ درس هذا البحث- الذي ضمَّ بني دفَّ
ة تنتمي للبي��ت العلوّي، برزت يف العراق يف  ة مهمَّ باملصادر واملراجع- ش��خصيَّة فكريَّ
ل من القرن الس��ابع اهلج��رّي، كان هلا تأثريها بواس��طة عالقاهتا باخلالفة  النص��ف األوَّ
العبَّاسيَّة، فضاًل عن بيان موقفها من الغزو املغويّل لبالد املسلمني، وهي شخصيَّة ريّض 
ّ )589-664ه�( الذي عاش عهدين  الدين عّل بن موسى بن جعفر ابن طاووس احِللِّ
هلم هناية عهد اخلالفة العبَّاس��يَّة، وثانيهم بداية عهد املغول اإليلخانيِّني الذين  مميَّزين، أوَّ
رة  ة املتأخِّ بدأ حكمهم للعراق س��نة )656ه���/1258م(، وإن قىض معظم حياته يف املدَّ
للخالفة العبَّاس��يَّة، فقد تناولت الدراس��ة سرية الس��يِّد ريّض الدين وحياته وما قيل فيه 
فاته، فضاًل عن تس��ليط الضوء عىل عالقته باخلالفة ومقاومته للضغوط التي  وأبرز مؤلَّ

ة، سيم يف عهد اخلليفة املستنر باهلل العبَّايّس. مورست عليه لقبول املناصب الدنيويَّ

وبحثت الدراس��ة موقفه من االحت��الل املغويّل لبغداد ولقائ��ه باخلان هوالكو بعد 
م أفضل احلاكم  دع��وة مبارشة من األخري، فضاًل عن جوابه الس��تفتاء احلاكم املغويّل أهيُّ

املسلم اجلائر أم احلاكم الكافر العادل؟.
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Abstract

This study, contains two sections research ,introduction, 

also is accompanied by a conclusion and a list of sources. In the 

introduction, an important personal intellectual study of the 

"Alawian house" which emerged in Iraq during the first half of the 

seventh century AH. Its influence, and the relationship with the 

Abbasid caliphate, as well as his position on the Mongol invasion 

of the Muslim countries, the most important personality is Redhi 

al-Din Ali bin Musa bin Jaafar ibn Tawoos al-Hilli (589-664), who 

lived two distinct eras, the first of which was the end of the 

Abbasid caliphate, and the second of the beginning of the reign 

of the Illeghanians Mongols who began their rule in Iraq in 656 

AH / 1258 AD, he spent most of his life in the late period of the 

Abbasid Caliphate, the study dealt with the biography and life 

of Sayyid Redhi Adin and what was h said and most prominent 

of his writings, as well as shed light on his relationship to the 

succession and resistance to the pressures exerted on him to 

accept the secular positions offered to him, especially during 
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the reign of Caliph al –Abasi Al-Mustanser Billah.

The study also examined his position on the Mongols 

occupation of Baghdad and his meeting with Khan Hulaku after 

a direct invitation from the latter, as well as his answer to the 

referendum of the Mongol ruler, which ruler is better, the unjust 

Muslim ruler or the just kaafir ruler?.
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مة البحث مقدِّ

احلم��د هلل ربِّ العاملني، الواس��ع العليم ال��واراث احلكيم، وأفض��ل الصالة وأتمُّ 
د مدين��ة العلم وخري أنبياء  التس��ليم عىل س��يِّد األولني واآلخرين، نبينا األعظم حممَّ

أويل العزم، وعىل آله الطيِّبني الطاهرين، وبعد...

نكت��ب ع��ن ش��خصيَّة علميَّ��ة تركت أث��ًرا طيًِّب��ا، وكانت تل��ك الش��خصيَّة عال�ًم 
وفقيًها ش��هد له العدو قب��ل الصديق؛ لِ�م أنمز ب��ه من علميَّة واعتدال ترك��ت أثًرا طيًِّبا 
يف قلوب املؤمنني وأفكارهم، وإن رحل عن الدنيا منذ مئات الس��نني، فأعمله وس��ريته 
وما تركه بقي حيًّا ما بقيت الدهور واألزمان، فالش��خصيَّة تلك هو الس��يِّد ريّض الدين 
ع��ّل بن موس��ى ابن طاووس )ت 664ه���/1265م( الذي ُوِص��ف بأنَّه أحد أكابر 
رة، وال نجانب احلقَّ إذا قلن��ا بأنَّه كان مجال  عل��مء اإلس��الم يف العصور العبَّاس��يَّة املتأخِّ
الس��الكني، وقدوة العارف��ني، صاحب الكرامات واملقامات الس��لميَّة، فهو أحد أركان 
بيت آل طاووس الذي ُيعدُّ من البيوتات العلميَّة البارزة التي أسهمت بجهدها الواسع 
دت الثقافة العربيَّة اإلس��الميَّة بنتاِج عقول أبنائها،  الثَّرِّ يف حق��ول املعرفة املختلفة، فزوَّ
رة، وختطَّتها  وهي إس��هامات جليل��ة القدر، عظيمة اإلفادة، يف العصور العبَّاس��يَّة املتأخِّ

إىل عهد اإليلخانيِّني.

فعمليَّ��ة اختي��ار ش��خصيَّة ريّض الدي��ن ليكون موضوع دراس��تي، وبي��ان عالقته 
باخلالفة العبَّاسيَّة، وموقفه من االحتالل املغويّل لبغداد فقط، بعيًدا عن اجلوانب العلميَّة 



293

د. حاكم فنيخ علي عودة اخلفاجّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

مه  ني، ما هو إالَّ ردُّ جزٍء بس��يٍط ملا قدَّ والفقهيَّة التي أخذت جماهلا الواس��ع لدى املختصِّ
من خدمات جليلة وتضحيات س��خيَّة خدمًة للدي��ن واملذهب، ومواقف بطوليَّة بقيت 

خالدة عىل مرِّ العصور، وستبقى خالدة إىل قيام الساعة.

��مُت الدراس��ة املعنونة )موقف ريّض الدين عّل بن موس��ى اب��ن طاووس من  قسَّ
ل منه واملوس��وم ب�)الس��يِّد  الس��لطات التي عارصه��ا يف بغداد( إىل مبحثني، تناول األوَّ
ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس )589-664ه�/1193-1265م(( نبذة من 

حياته وسريته العلميَّة.

س��ة احلكم، وفيه تمَّ تس��ليط  في��م تن��اول املبحث الثاين عالق��ة ابن طاووس بمؤسَّ
الض��وء عىل عالقة الس��يِّد ريّض الدين ابن طاووس بمن عارصه��م من خلفاء اخلالفة 
العبَّاس��يَّة والس��يم اخلليفة املس��تنر باهلل )623-640ه�(، وبيان مقاومته ملحاوالت 
أس��ناد املناص��ب إليه من ِقَبل اخلليفة املس��تنر ب��اهلل، فضاًل عن موقف��ه من االحتالل 

املغويّل للعاصمة بغداد.
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املبحث الأوَّل

د ر�سي الدين علّي بن مو�سى ابن طاوو�ص  ال�سيِّ
)589-664هـ/1193-1265م(

: نبذة خمت�سرة عن اأ�سرة اآل طاوو�ص لاً اأوَّ

سة اخلالفة العبَّاسيَّة واالحتالل  قبل الولوج يف دراسة موقف ابن طاووس من مؤسَّ
املغويّل لعاصمة اخلالفة العبَّاسيَّة عام )656ه�/1258م(، ال ُبدَّ من إعطاء نبذٍة خمترٍة 
ا أرسة  ني بالشأن التارخيّي بأهنَّ عن أرسة آل طاووس التي وصفها كتَّاب الراجم واملهتمِّ
ة جليلة عريقة، وواحدة من أش��هر البيوت املعروفة والكبرية يف مدينة احِللَّة  علميَّة علويَّ
مدينة العلم والعلمء التي كانت ُتعدُّ من احلوارض العلميَّة املشهورة يف البالد اإلسالميَّة، 
ب العل��م واملعرفة لنيل املعارف والعلوم العقليَّ��ة والنقليَّة منها عىل  والت��ي قصدها طالَّ
ف ع��ىل خمتلف اجلوانب العلميَّ��ة التي رف��دت دور العلم والدرس  حدٍّ س��واء، والتعرُّ
ق هبا عىل كثري من مدن  بكثري من املصنَّفات واحللقات العلميَّة، األمر الذي جعلها تتفوَّ
العامل، س��اعدها بذلك االس��تقرار الس��يايّس الذي ش��هدته، فضاًل عن قرهبا من مراكز 
وا إليها  ب العلوم الذين ش��دُّ الدي��ن والعلم بغداد والنج��ف، إذ جعلت منها ِقبلة لطالَّ
ح��ال م��ن كلِّ حدٍب وصوٍب؛ للنهل م��ن علمئها وأدبائها صن��وف العلم واملعرفة،  الرِّ
ناهيك عن وجود املكتبات الكربى املليئة بمختلف أنواع الكتب والدراسات والرسائل 
العلميَّ��ة التي كانت تعجُّ هبا، حتَّى برز فيها مجلة من العلمء األعالم الذين أصبحوا حمطَّ 
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أنظار العامل اإلس��المّي، بم صنَّفوه يف ش��تَّى العلوم واملع��ارف، حتَّى ضاقت بمؤلَّفاهتم 
دور الكتب وخزائن املخطوطات واملكتبات س��يم يف القرون السادس والسابع والثامن 

اهلجريَّة)1(.

وم��ن بني العلمء الذي��ن ترعرعوا يف مدينة احِللَّة أبن��اء أرسة آل طاووس التي توىلَّ 
عدد من أفرادها ش��ؤون الزعام��ة الروحيَّة أواخر عر الدولة العبَّاس��يَّة، ثمَّ يف الدولة 
اإليلخانيَّ��ة املغوليَّ��ة )656-737ه���(، فضاًل عن ب��روز عدد منهم كعل��مء وأدباء ذاع 
مت  صيتهم العلمّي، فكان هلا )أرسة آل طاووس( أثر واضح يف اجلانب الفكرّي، إذ قدَّ

للمجتمع اإلسالمّي عدًدا من رجال الفكر والعقيدة )2(.

م، فهي م��ن األرس احلس��نيَّة املعروفة التي ينتهي نس��بها إىل اإلمام  ناهي��ك ع��مَّ تقدَّ
د بن  احلس��ن املجتبى ابن اإلمام عّل بن أيب طالب عن طريق السيِّد أيب عبد اهلل حممَّ
د بن سليمن بن داود بن احلسن املثنَّى بن اإلمام احلسن الزكّي  إسحاق بن احلسن بن حممَّ
اب��ن اإلمام ع��ّل بن أيب طالب، وقد ج��اء لقب آل طاووس من جدِّ األرسة الس��يِّد 
��د املعروف بالطاووس، وال��ذي وِصف بأنَّه كان ملي��ح الصورة مجياًل  أيب عب��د اهلل حممَّ
ب  صبيح الوجه، وقدماه مس��تدقَّة كأرجل الطاووس، غري مناس��بة حلسن صورته، فُلقِّ
ب هبذا اللقب؛ ألنَّه كان مجياًل كالطاووس، وهذا  بالطاووس)3(، وهناك من يقول إنَّه لقِّ

الرأي أقرب للصواب)4(.

، إذ أصبحت هذه اإلم��ارة بيد آل  ت��وىلَّ عدد م��ن رجال آل ط��اووس إمارة احل��جِّ
طاووس يف العهد املغويّلّ اإليلخايّن يف العراق، فضاًل عن هذا كان هلذه األرسة دور كبري 
يف ما يتعلَّق بسالمة احِللَّة واملش��هَدين الرشيَفني العلوّي واحلسينّي من الغزو املغويّل)5(، 

بعد احتالهلم بغداد سنة )656ه�/1258م()6(، بقيادة زعيمهم هوالكو خان)7(.
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ا: �سريته العلميَّة ثانياً

هو مجال العارفني الفقيه العابد الس��يِّد ريّض الدين أبو القاس��م السيِّد عّل بن سعد 
د  د ب��ن أيب عبد اهلل حممَّ د بن أمح��د بن حممَّ الدي��ن أيب إبراهيم موس��ى ب��ن جعفر بن حممَّ
ء  الطاووس)8(، كان واحًدا من علمء احِللَّة البارزين الثقات، فقد وِصف بأنَّه: »من إجالَّ
هذه الطائفة وثقاهتا، جليل القدر عظيم املنزلة، كثري احلفظ نقّي الكالم، حاله يف العبادة 

والزهد أشهر من أن ُيذكر، له كتب حسنة«)9(.

ولِ��د الس��يِّد ريّض الدين عّل بن موس��ى ابن ط��اووس يف ي��وم اخلميس منتصف 
م احلرام س��نة )589ه�/1193م()10(، يف مدينة احِللَّة)11(، نش��أ وتعلَّم يف هذه  ش��هر حمرَّ
ام بن أيب فراس اجل��اوايّن الكردّي  ه الزاه��د ورَّ ه ألُمِّ  املدين��ة حت��ت أرشاف واعتناء ج��دِّ
)ت 605ه�()12( نس��بًة إىل األك��راد اجلاوانيِّني)13(، وهناك رأي آخر يق��ول إنَّه يعود إىل 

الصحايّب مالك األشر)14(.

لت بمجملها األثر اإلجيايّب الكبري يف بلورة ش��خصيَّة  ة ش��كَّ تضاف��رت عوامل عدَّ
ام من  الس��يِّد ابن طاووس العلميَّة وصقلها وتعزيز ثقته بنفس��ه، منها انتسابه للشيخ ورَّ
جهة والدته، والذي حصل عىل أكثر كتبه حينم انتقلت إليه عن طريقها...)15(، وكذلك 
ًقا  ��ة ودرس أصول الدين، وكان متفوِّ ديَّ ��م اخلطَّ والعربيَّة وقرأ علوم الرشيعة املحمَّ تعلَّ
ق عليهم مجيًعا)16(، ويف ه��ذا الصدد يقول  يف دراس��ته حتَّى ف��اق أقرانه بذكائه، إذ تف��وَّ
 ابن ط��اووس: »وابتدأت بحفظ اجلم��ل والعقود... وكان الذين س��بقوين ما ألحدهم 
ام  ي ورَّ ة كت��ب يف الفقه م��ن كتب ج��دِّ إالَّ الكت��اب ال��ذي يش��تغل في��ه، وكان يل ع��دَّ
انتقل��ت إيلَّ م��ن والديت بأس��باب رشعيَّة يف حياهتا... فرت أطال��ع كلَّ يشء يقرأ 
موين بالس��نني، وأنظر كلَّ ما قاله مصنَّف عندي وأعرف ما بينهم  فيه اجلمعة الذين تقدَّ
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 م��ن خالف عىل عادة املصنِّفني، وإذا حرت م��ع التالمذة بالنهار أعرف ما ال يعرفون 
وأناظرهم«)17(.

فض��اًل عن ذلك والدته يف مدينة احِللَّة- كم اس��لفنا- التي كان��ت يف بداية ازدهار 
حركته��ا العلميَّة، فكان هل��ذا اجلو العلمّي ال��ذي تربَّى وترعرع فيه أث��ر بالغ يف حياته، 
ه بمثابة احلجر األس��اس فيم وص��ل إليه من مراتب س��امية يف دنيا املعارف  وال��ذي عدَّ
، انعكس فيم  اإلس��الميَّة، أض��ف إىل ذلك م��ا كانت تتمتَّع ب��ه أرسته من رصيٍد علم��يٍّ
بعد عىل س��لوكه ونش��أته العلميَّة الرشيفة، فأقب��ل عىل طلب العلم، وبذل فيه وس��عى 
د  إلي��ه بخًطى حثيثة، واش��تغل بالفقه وقرأ فيه ويف ُأصول الدي��ن كتًبا كثرية، وكان متعدِّ

املواهب، مجع وصنَّف كتًبا كثرية، إذ برع فيها حتَّى فاق أقرانه)18(.

ل ما نش��أت بني  فه��و يق��ول: »فأنا عتيق ذلك املالك الرحيم الش��فيق، وذاك أن أوَّ
 ،ل فالحه��م(، وكانوا دعاة إىل اهلل س اهلل أرواحهم وكمَّ ام ووالدي )ق��دَّ ي ورَّ ج��دِّ
باع دليلهم، وكنت عزيًزا عليهم،  وطالبني له، فأهلمني اهلل س��لوك س��بيلهم واتِّ
وم��ا أحوجني اهلل بإحس��انه إيلَّ وإليه��م ما جرت عليه عادة الصبي��ان من تأديٍب يل 

منهم أو من أستاٍذ بسبٍب من أسباب اهلوان«)19(.

قة، ومل  كان كثري األسفار زاهًدا يف حياته، فقد سافر إىل بغداد وسكنها لفرات متفرِّ
ا حدثت حدود س��نة )625ه�/1229م(،  د س��نة س��فره بالضبط، وأغلب الظنِّ أهنَّ حتدَّ
ة مكوثه يف بغداد والبالغة ما يق��ارب )15( عاًما، تزوج فيها )زهراء خاتون(  وأثن��اء مدَّ
ة التي قضاها يف بغداد مارس   بنت الوزير نارص بن مهدي )رضوان اهلل عليه()20(، ويف املدَّ
تدريس العل��وم املختلفة، فضاًل عن ذلك حيض بمكانة علميَّ��ة واجتمعيَّة مرموقة عىل 
صعي��د عالقاته باملجتم��ع العلمّي املتمثِّل حين��ذاك بعلمء املدرس��ة النظاميَّة ومناظراته 
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ّي وولده)21(، والوزير ابن العلقمّي وأخيه  معه��م معروفة، وصالته الوثقى بالوزير القمِّ
وولده صاحب املخزن)22(.

أو عىل مستوى صالته بالنظام القائم عىل الرغم من عدم اشتغاله بالشأن السيايّس 
ة)23(. يف تلك املدَّ

ة من الزمن، وانتقل بعدها إىل  عاد بعد ذلك إىل مس��قط رأس��ه احِللَّة وبقي فيها مدَّ
النج��ف األرشف، فبق��ي فيها ثالثة أعوام، ثمَّ عاد بعدها إىل كرب��الء، إذ أقام فيها ثالثة 
ب  أعوام أيًضا، وكان مهتمًّ بالس��ري والسلوك وكس��ب املعنويَّات، فضاًل عن إعداد طالَّ
العلم وتربيتهم وفق مبادئ أهل البيت، وأثناء إقامته يف كربالء ألَّف كتاب )كشف 
��ة إىل ثمرة املهجة(، ثمَّ رجع إىل بغداد س��نة )652ه���/1254م(، وأقام فيها إىل  املحجَّ
حني قدوم هوالكو عىل رأس املغول، واحتالهلم هلا س��نة )656ه���/1258م()24(، ثمَّ 
ت واليته  توىلَّ السيِّد ابن طاووس نقابة الطالبيِّني)25( سنة )661ه�/1262م(، واستمرَّ
هت��ا ثالثة أعوام وأحد عرش  للنقاب��ة إىل حني وفاته س��نة )664ه�/1265(، وكانت مدَّ

شهًرا)26(.

اأ�سهر اأ�ساتذته

ام بن أيب فراس، وعىل أبيه السيِّد  ه الشيخ ورَّ تتلمذ الس��يِّد ابن طاووس عىل يد جدِّ
ه ووالده، هناك جمموعة من العل��مء واألدباء الذين  موس��ى بن جعفر، وفضاًل عن ج��دِّ
تتلمذ عليهم، وهؤالء كان هلم الباع الطويل يف العلوم العربيَّة واإلسالميَّة، وهلم املكانة 

ة، ومنهم: العلميَّة املرموقة يف تلك املدَّ

الشيخ أسعد بن عبد القاهر األصفهايّن )ت 635ه�(.. 1

بدر بن يعقوب املقرئ األعجمّي )ت 640ه�(.. 2
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تاج الدين احلسن بن عّل الدريّب )ت ق7ه�(.. 3

احلسني بن أمحد السوراوّي )حيًّا سنة 609ه�/1212م(.. 4

سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة السوراوّي )ت 630ه�/1232م(.. 5

السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي )ت 630ه/1232م(.. 6

د بن عبد اهلل احلسنّي.. 7 د بن زيد بن حممَّ السيِّد كمل الدين حيدر بن حممَّ

د بن معد املوسوّي )ت 620ه�(.. 8 السيِّد صفّي الدين حممَّ

د بن عبد اهلل بن زهرة احلسينّي احللبّي.. 9 السيِّد أبو حامد حميي الدين حممَّ

��ار البغدادّي . 10 د بن حمم��ود املعروف باب��ن النجَّ أب��و عبد اهلل حم��ّب الدي��ن حممَّ
)ت643ه�/1245م(.

ّ )ت 645ه�(.. 11 د بن نم احِللِّ الشيخ حممَّ

د السوراوّي.. 12 نجيب الدين حممَّ

د بن أمحد بن الطاووس )ق7ه�(، . 13 الرشيف أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن حممَّ
)والده()27(.

اوون عنه تالمذته والرَّ

د بن أمحد بن صالح.. 1 إبراهيم بن حممَّ

د العلوّي.. 2 أمحد بن حممَّ

ينّي.. 3 د بن أمحد بن صالح القسِّ جعفر بن حممَّ

ّ )ت645ه�/1247م(.. 4 جعفر بن نم احِللِّ

مجال الدين يوسف بن حاتم الشامّي.. 5

ّ )حيًّا سنة 741ه�(.. 6 احلسن بن داوود احِللِّ
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مة . 7 ر )حيًّا س��نة 665ه���/1266م(، )وال��د العالَّ  يوس��ف ب��ن عّل اب��ن املطهَّ
.)28() ّ احِللِّ

ّ )ت726ه�(.. 8 مة احِللِّ ّ الشهري بالعالَّ ر احِللِّ اإلمام احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

السيِّد عبد الكريم بن أمحد ابن طاووس )648-693ه�/1250-1293م(، . 9
)ابن أخيه(.

الس��يِّد عّل بن عّل ابن طاووس )ولده(، ويش��رك مع أبيه يف االس��م والكنية . 10
واللقب.

11 .. ّ عل بن عيسى األربلِّ

ينّي.. 12 د بن أمحد بن صالح القسِّ حممَّ

ينّي.. 13 د بن أمحد بن صالح القسِّ عل بن حممَّ

د بن بشري.. 14 حممَّ

د بن عّل ابن طاووس، ولد املرَجم له.. 15 السيِّد حممَّ

اأقوال العلماء فيه

ٍه  إنَّ الس��رية احلميدة والفضل الباهر البن طاووس وما امتاز به من سعِة علٍم وتفقُّ
يف الدين وتقوى دفعت كثري من كبار العلمء والفقهاء بالثناء عليه، نوجز منهم:

ّ الذي وصف��ه يف كتابه )منهاج الصالح( قائاًل: »الس��يِّد ريّض الدين  مــة احِلليِّ العالَّ
عّل بن موسى ابن طاووس، كان أعبد من رأيناه من أهل زمانه«)29(.

كم ذكر يف إجازته الكبرية عنه: »كان ريّض الّدين عّل، صاحب كرامات، حكى يل 
بعضها، وروى يل والدي عنه البعض اآلخر«)30(.

وذك��ره ابــن عنبة بالق��ول: »ريّض الدين أبو القاس��م عّل الس��يِّد الزاهد، صاحب 
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الكرامات، نقيب النقباء بالعراق«.

مة املجليّس )ت 1111ه��( قائاًل: » الس��يِّد النقيب، الثقة الزاهد،  وأثنى عليه العالَّ
مجال العارفني«)31(.

ء ه��ذه الطائفة وثقاهتا،  ووصف��ه احلرُّ العامــّل )ت 1104ه�( قائاًل: »هو من أجالَّ
جليل القدر، عظيم املنزلة، كثري احلفظ، نقّي الكالم، حاله يف العبادة والزهد أش��هر من 

أن ُيذَكر، له كتب حسنة، وكان أيًضا شاعًرا أديًبا منشًئا بليًغا«)32(.

ّي قائاًل: »السيِّد األجلِّ األورع األزهد، قدوة العارفني  ومدحه الشــيخ عبَّاس القميِّ
ال��ذي م��ا اتَّفقت كلم��ة األصح��اب عىل اخت��الف مش��ارهبم وطريقتهم ع��ىل صدور 
فاته مشهورة ال حتتاج إىل اإلشارة  ر عنه غريه، مؤلَّ مه أو تأخَّ الكرامات عن أحد ممَّن تقدَّ

إليها«)33(.

وأسهب يف مدحه الشيخ أسد اهلل التسرتّي يف املقاييس قائاًل: »السيِّد السند، املعظَّم 
املعتم��د، العامل، العابد، الزاهد، الطيِّب الطاه��ر، مالك أزمة املناقب واملفاخر، صاحب 
��نِّي، واللطف اجلَّل،  الدعوات واملقامات واملكاش��فات والكرامات، مظهر الفيض السَّ

أيب القاسم ريضِّ الدين«)34(.

ه: »الس��يِّد األجلِّ األكمل  ثني الشــيخ املــرزا النورّي ما نصُّ وق��ال عنه خامتة املحدِّ
األسعد األروع األزهد صاحب الكرامات الباهرة ريّض الدين أبو القاسم وأبو احلسن 
عّل بن س��عد الدين موس��ى بن جعف��ر آل طاووس، الذي ما اتَّفق��ت كلمة األصحاب 
ر  مه أو تأخَّ ع��ىل اختالف مش��ارهبم وطريقتهم عىل صدور الكرامات عن أح��د ممَّن تقدَّ

عنه«)35(.
وكثرٌي غريهم ممَّن اثنَوا عليه.
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من موؤلَّفاته

ة  ترك الس��يِّد ابن طاووس ثروة علميَّة وجمموعة قيَّمة م��ن املؤلَّفات والكتب املهمَّ
يف شتَّى العلوم الدينيَّة والفقهيَّة واألدبيَّة والتارخييَّة تناهز الستني كتاًبا، بعضها حفظ لنا 
فاته بني التفسري واألنساب واألدعية  عت مؤلَّ مجلة وافرة من أدعية املعصومني، وتنوَّ

والطبِّ والنجوم، ونذكر منها:

اإلبانة يف معرفة أسمء كتب اخلزانة.. 1

اإلجازات لكشف طرق املفازات.. 2

إغاثة الداعي وإعانة الساعي.. 3

األمان من أخطار األسفار واألزمان.. 4

األنوار الباهرة.. 5

6 ..اليقني يف إمرة أمري املؤمنني

التحصني يف أرسار ما زاد عىل كتاب اليقني.. 7

الراجم فيم نذكره عن احلاكم.. 8

االصطفاء يف تواريخ اخللفاء.. 9

الدروع الواقية.. 10

ربيع األلباب.. 11

روح األرسار.. 12

سعد السعود.. 13

كتاب الُطَرف، وهو يف األخبار.. 14
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الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف.. 15

ان الثرى.. 16 غياث سلطان الورى لسكَّ

فتح اجلواب الباهر.. 17

املجتبى.. 18

حماسبة النفس.. 19

مسلك املحتاج إىل مناسك احلاج.. 20

مصباح الزائر وجناح املسافر.. 21

مضمر السبق يف ميدان الصدق.. 22

املالحم والفتن.. 23

امللهوف عىل قتىل الطفوف.. 24

مهج الدعوات ومنهج العنايات.. 25

املواسعة واملضايقة.. 26

فالح السائل)36(.. 27

إنَّ هذه املصنَّفات واملؤلَّفات املذكورة أعاله هي غيٌض من فيٍض، وهي ال متثِّل كلَّ 
فاته، إذ ذكَر يف هذا الصدد أنَّ هناك خمترات ورسائل ال ختطر بباله قائاًل: »ومجعت  مؤلَّ
وصنَّفت خمترات كثرية ما هي اآلن عىل خاطري وإنش��اءات من املكاتبات والرسائل 
رات يف املجالس يف جواب  ة جملَّدات، ومذكِّ واخلطب ما لو مجعته أو مجعه غريي كان عدَّ
املس��ائل بجوابات وإشارات وبمواعظ شافيات ما لو صنَّفه س��امعوها كانت ما يعلمه 

اهلل من جملَّدات«)37(.
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املبحث الثاين

�سة احلكم عالقة ابن طاوو�ص مبوؤ�سَّ

ا�سيَّة �سة احلكم العبَّ : عالقته مبوؤ�سَّ لاً اأوَّ

بع��د نجاح اخلليف��ة النارص لدي��ن اهلل )575-622ه���/1180-1225م()38( يف 
ها التخلُّص من احلكم  حتقيق أغراضه وأهدافه السياسيَّة التي كان يعمل من أجلها، وأمهُّ
ًدا الطريق أمام اخلليفة الذي خلفه  الس��لجوقّي واس��تعادة هيبة اخلالفة واس��تقالهلا، ممهِّ
ة احلكم يف وقت  املستنر باهلل )623-640ه�/1226-1242م()39(، الذي تسنَّم سدَّ
أصبح��ت فيه البالد يف حالة اس��تقراٍر س��يايّس واقتصادّي وثقايّف، انعكس��ت آثاره عىل 
ة عىل مرسح  باق��ي املدن، ومنها مدين��ة احِللَّة التي برزت فيها ش��خصيَّات علميَّة وفكريَّ
احلوادث السياس��يَّة، كان هلا بالغ األثر يف توثيق العالقة مع اخلالفة العبَّاس��يَّة وتقويتها، 

وهذا بالتأكيد انعكس بصورة إجيابيَّة عىل املدينة.

م��ة ريّض الدين ع��ّل ابن ط��اووس الذي كانت  وم��ن الش��خصيات البارزة العالَّ
عالقته باخلالفة العبَّاسيَّة جيِّدة سيم وأنَّه عارص أربعة من اخللفاء العبَّاسّيني هم: اخلليفة 
الن��ارص لدي��ن اهلل، واخلليف��ة الظاه��ر بأم��ر اهلل )622-623ه���/1225-1226م(، 
واخلليفة املس��تنر باهلل )623-640ه�/1226-1242م(، واخلليفة املس��تعصم باهلل 
)640-656ه���/1242-1258م(، وكانت عالقته مميَّزة مع اخلليفة املس��تنر باهلل، 
ه يف ضوء الثناء الذي أثناه الس��يِّد عىل اخلليفة، ومن أجل تعزيز س��لطته  وهو ما نستش��فُّ
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ة عىل الس��يِّد ابن طاووس مس��تغالًّ تلك العالقة، ومن  قيام األخري بعرض مناصب عدَّ
تلك املناصب: أن يكون رس��واًل بينه وبني امللوك والسالطني، لكنَّ ريّض الدين مل يقبل 
بذل��ك التكلي��ف بالرغم من العالقة الطيِّبة التي كانت تمعه م��ع اخلليفة العبَّايّس- كم 
دت الباحثة ورقاء يونس الطائ��ّي أنَّ ريّض الدين كان عىل عالقة متينة  أس��لفنا- وقد أكَّ
وطيدة مع اخلليفة املس��تنر باهلل، والتي كان من أبرز مظاهرها إنعام اخلليفة عليه بدار 
يسكن فيها عند املأمونيَّة يف الدرب املعروف »بدرب اجلوبة«)40(، التي وصفها صاحب 
ا فضاء أملس س��هل بني أرض��ني، يقع يف اجلهة  كت��اب بغداد قدي��ًم وحديًثا قائاًل: »بأهنَّ
ة ش��عبان وفضون��ة«)41(، ثمَّ أصبحت من أمالكه  ة ممَّا يل حملَّة قرَّ الرشقيَّة من حملَّة املهديَّ
��ط بينهم وبني  ة، وبلغت العالقة مبلًغا كبرًيا، إذ قصده أصحاب احلاجات للتوسُّ اخلاصَّ

اخلليفة املستنر؛ لسدِّ حاجاهتم وختفيف َعوِزهم)42(.

د حس��ن آل ياس��ني، قائاًل: »بلغ��ت ثقة اخلليف��ة العبَّايّس بابن  وذك��ر الباحث حممَّ
ا دفعه إىل مفاحتته رصاحًة يف مس��ألة تسليم الوزارة له بعد حماوالته السابقة  طاووس حدًّ

بتسليمه منصب اإلفتاء ونقابة الطالبيِّني«)43(.

ح ابن طاووس بعًضا من تلك العالقة الطيِّبة التي مجعت ووطدت التواصل  ويوضِّ
ة لثمرة املهجة(« قائاًل: »طلبني اخلليفة املستنر  بينهم يف كتابه املوسوم ب�)كشف املحجَّ
باهلل- جزاه اهلل عنَّا خري اجلزاء- للفتوى عىل عادة اخللفاء، فلمَّ وصلت إىل باب الدخول 
عت إىل اهلل وس��ألته أن يس��تودع منِّ��ي ديني وكلَّ   إىل من اس��تدعاين هلذا احلال ترَّ
بني م��ن مراضيه... فحرت، فاجته��د بكلِّ جهد  م��ا وهبن��ي، وحيفظ عّل كلَّ م��ا يقرِّ
اين اهلل عىل خمالفته��م والتهوين بنفيس   بل��غ توصله إليه أنَّني أدخ��ل يف فتواهم، فقوَّ

وما أملكه يف طلب رضاء اهلل باالمتناع منهم واإلعراض عنهم«)44(.
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وبعد رفضه ملنصب اإلفتاء حاول الوش��اة إفس��اد عالقته باملستنر، إذ يقول هبذا 
الصدد: »وجرت عقيب ذلك أهوال من الس��عايات، فكفاين اهلل بفضله وزادين من 

العنايات«)45(.

وع��ىل العموم، فإنَّ املكان��ة املرموقة التي ناهلا الس��يِّد ابن طاووس وحس��ن الظنِّ 
ت إىل علمء  والثق��ة ب��ه وبعلمه وقابليَّت��ه، مل تكن مقترًة ع��ىل اخلليفة وحده، بل امت��دَّ
ع��ره وفضالئهم الذين عرضوا عليه منصب اإلفتاء؛ نتيجًة للثقة منهم بعلمه الغزير، 
هه بالدين، ناهيك عن َوَرِعه وتقواه، وإىل هذا أش��ار بقوله: »وأراد بعض شيوخي  وتفقُّ
 مني، فوجدت اهلل س وأعلِّم الناس وُأفتيهم وأس��لك س��بيل الرؤس��اء املتقدِّ أن أدرِّ
َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويــِل أَلََخْذَنا ِمنْــُه بِاْلَيِمنِي ُثمَّ  يق��ول يف القرآن الرشي��ف: ﴿َوَلْو َتَقــوَّ
ْن َأَحٍد َعنْــُه َحاِجِزيَن﴾)46(، فرأيت أن هذا هتديد من ربِّ  َلَقَطْعنَــا ِمنُْه اْلَوتنَِي َفاَم ِمنُكم ميِّ
ل عليه  العاملني... فكرهت وخفت من الدخول يف الفتوى؛ حذًرا من أن يكون فيها تقوُّ

ب إليه فاعتزلت«)47(. وطلب رئاسة ال أريد هبا التقرُّ

ر ابن ط��اووس رفضه قبول منص��ب اإلفتاء قائ��اًل: »إنَّني قد  ويف موض��ع أخ��ر برَّ
وج��دُت عق��ل يري��د صالح��ي بالكليَّة، ونف��يس وهواي والش��يطان يري��دون هالكي 
ة، وأنا قد دخلت بني عقل ونفيس والش��يطان وهواي، عىل  باالش��تغال باألمور الدنيويَّ
د العدل ويتَّفقون كلُّهم مع العقل، فل��م يوافقوا عىل الدوام عىل  أن أحك��م بينه��م بمجرَّ
��ه ال جيوز أن يكون تبًعا  ص��واب هذه األحكام«)48(، وأضاف مسرس��اًل يف الكالم: »إنَّ
هلم عىل اهلالك واجلهل، وما هتيَّأ يف عمر طويل أن أحكم بني هذين اخلصمني، وأصالح 
بينهم مصاحلة تقرُّ هبا العني، وتنقطع معهم املنازعات واملخالفات، فمن عرف من نفسه 
ة من األوقات، كيف ُيق��دم عىل الدخول فيم ال حيىص  الضع��ف عن حكومة واحدة مدَّ

من احلكومات؟!«)49(.
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واس��تمرَّ يقول: »انظروا من اتَّفق عقله ونفس��ه وطبعه وهواه وقوي عىل الشيطان، 
ت��ه املتعيِّنة عليه  غ من مهمَّ وص��ار كلُّه��م يًدا واح��دة يف طلب طاع��ة اهلل ورضاه، وتف��رَّ
فتحاكموا عن��ده، فإنَّه يكون قادًرا بتلك القدرة عىل فص��ل احلكومات واملصاحلات إذا 

حر اخلصومة بني يديه«)50(.

وم��ن املناصب التي عرضه��ا اخلليفة العبَّايّس- س��الف الذكر- عىل الس��يِّد ريّض 
ة- نقابة الطالبيِّني، ويف إحداها أس��تعان املستنر العبَّايّس بالوزير  الدين- ألكثر من مرَّ
ّي)51(، لعرض املوضوع عىل الس��يِّد، حتَّى وصل األمر بالوزير أن طلب منه املوافقة  القمِّ
ّي- ولسنوات  عىل نقابة الطالبيِّني والعمل فيها بم يريض اهلل، وبعد فش��ل حماوالت القمِّ
ة- يف ثني ريّض الدين يف قبوله بمنصب نقابة الطالبيِّني، فدفع اخلليفة إىل االس��تعانة  عدَّ
برج��ال البالط العبَّايّس من الذي��ن تربطهم عالقة جيِّدة به)52(، لك��ن ابن طاووس بقي 
ة أعوام، وهو عدم القبول بأيِّ منصب، ومقاومة كلِّ الضغوط حتَّى  ًكا برأية ولعدَّ متمسِّ
وص��ل األمر التلويح بالتهديد إن مل يقبل، ولكنَّ��ه مل يرضخ للتهديد، إذ عربَّ عن ذلك بم 
ّي وعىل يد  نص��ه: »ثمَّ ع��اد اخلليفة ودعاين إىل نقابة مجي��ع الطالبيِّني عىل يد الوزي��ر القمِّ
ة س��نني، فاعتذرت بأعذار كثرية،  غ��ريه من أكابر دولتهم، وبقي عىل مطالبتي بذلك عدَّ
ّي: ادخل واعمل فيها برضا اهلل، فقلت له: فأليِّ حال ما تعمل أنت يف  فقال الوزير القمِّ
، فلو كان هذا يمكن كان قد عملته   وزارتك برضاء اهلل تعاىل، والدولة أحوج إليك منها إيلَّ

يني عليهم حتَّى أيَّدين وأسعدين«)53(. دين، وما زال اهلل يقوِّ أنت، ثمَّ عاد يتهدَّ

ر طلبة للسيِّد ابن طاووس الذي هو اآلخر استمرَّ  استمرَّ اخلليفة املستنر باهلل يكرِّ
د حماوالته بإقناعه بقب��ول منصب نقيب  برفض��ه كلَّ املناصب املعروض��ة عليه، إذ ج��دَّ
ب وخملص للس��يِّد؛ ألقناعه  ة اس��تعان بصديق مقرَّ ة أخرى، ويف هذه املرَّ الطالبيِّ��ني م��رَّ
بالقبول، إذ قام بعرض املوضوع عليه مس��تخدًما طرق ملتوية إلقناع الس��يِّد باملنصب، 
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وجرت بني االثنني حماورة دلَّت عىل قدرة بالغة وحماججة قلَّ نظريها يف االعتذار تشهد 
البن ط��اووس بعلوِّ كعبه يف املحاجج��ة واملجادلة والنقاش، كان م��ن نتيجتها الرفض 
ة زائلة، وكان من نتيجة الرفض قيام الشخص  القاطع، وعدم بيع اآلخرة بمناصب دنيويَّ
الوس��يط بتوجيه سؤال استفزازّي للس��يِّد حاول فيه املوازنة بينه وبني الرشيَفني الريّض 
ا أن تقول إنَّ الريّض واملرتىض كانا  يا نقابة الطالبيِّني حني قال: »إمَّ واملرتىض اللذي��ن تولَّ
ظال�َمني، أو تعذرمها فتدخل يف مثل ما دخال فيه. فكان جواب الس��يِّد ينمُّ عن ُبعد نظر 
وفهم عميق للموقف، إذ قال ما نصه: أولئك كان زماهنم زمان بني بويه، وامللوك شيعة، 
وهم مش��غولون باخللفاء، واخللفاء هبم مش��غولون ، فتمَّ للريّض واملرتىض ما أرادوا من 

.)54(»رضاء اهلل

��د أنَّ هذا اجل��واب اقتضته التقيَّة  وق��د علَّل الس��يِّد ريّض الدي��ن جوابه لولده حممَّ
ة، وذلك من خ��الل قوله: »وإالَّ فإنَّني م��ا أعرف عذًرا  تهم املوس��ويَّ وحس��ن الظنِّ هبمَّ
��اك من موافقة أحد  اك ثمَّ إيَّ ة، فإيَّ صحيًح��ا لدخ��ول املذكَورين يف تلك األم��ور الدنيويَّ
 م��ن امللوك عىل اهل��الك، وال تؤثرنَّ ع��ىل اهلل موالك ومالك دنياك وآخرتك س��واه 

وال تقبِّح ِذكر س��لف الطاهرين بمخالفة رضاه، وال تس��اعد ع��ىل هدم ما بنوه من 
الرشف لك يف الدنيا والدين، وال تعلهم يوم القيامة خصوًما ومعِرضني عنك ونافرين 

منك«)55(.

ّي يف إقناعه بالقبول بمنصب نقيب الطالبيِّني أرسل ولده  وبعد أن فشل الوزير القمِّ
يف حماولة أخرى وإن كانت ختتلف بعض اليشء عن املحاوالت الس��ابقة، وهي الطلب 
منه أن يكون نديًم لوالده يف البداية، وهي حماولة الس��تدراجه لقبول أحد املناصب التي 
رفضها مسبًقا، وكالعادة كان ردُّ السيِّد رفض العرض اجلديد، معلِّاًل ذلك: »بأنَّه ُيفيض 
��ة، فاجتهدت بكلِّ حيلة ذكرهت��ا، وهو يراجعني،  إىل هالكي باش��تغايل باألمور الدنيويَّ
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 حتَّ��ى قل��ت ل��ه يف آخر كل��مت مجلتها- وال��كالم يع��ود للس��يِّد-: إنَّني مت��ى نادمتهم 
متموين بأنَّني أس��مع  وما أكش��ف ل��ك ولوالدك أرساره��م وأحكي ل��ك أخبارهم، اهتَّ
 فيكم منهم ما تكره��ون وتصريون أعدائي، ويؤدِّي األمر بيني وبينكم إىل مقاطعة وإىل 

ما تعلمون«)56(.

اك ثمَّ  م النصائح لولده باالبتعاد عن مراكز احلكم وإغراءاهتا، فقال: »إيَّ وكالعادة قدَّ
��اك أن تدخل معهم يف يشء من هذه األمور، فال تصحُّ واهلل منادمة أهل دار الغرور إالَّ  إيَّ
ب لدار البقاء،  بمفارقة مالك يوم النش��ور، وأكثر أمور أهل دار الفناء هزل مفس��د، وخمرِّ
وحائل بني العبد وبني مالك األحياء، وال تصحُّ منادمتهم باجلدِّ والسالمة من يوم القيامة، 

هيهات َكَذَب واهلل من يقول لك إنَّ ذلك طريق من طرق السعادات«)57(.

وبالرغم من إرصار ابن طاووس عىل رفض كلِّ العروض واملناصب التي عرضها 
��ًكا به وأس��ند إليه منصب  اخلليفة العبَّايّس املس��تنر باهلل عليه، لكن األخري بقَي متمسِّ
ر ابن ط��اووس رفضه تس��نُّم منصب الوزارة  الوزي��ر، لكنَّ��ه وكالعادة رفضه��ا، وقد برَّ
��ون  يف خالف��ة املس��تنر العبَّايّس قائ��اًل: »إن كان املراد بوزاريت عىل عادة الوزراء يمشُّ
أموره��م بكلِّ مذهب وكلِّ س��بب، س��واء أكان ذلك موافًقا لرضا اهلل ورضا س��يِّد 
األنبي��اء واملرس��لني أو خمالًف��ا هلم يف اآلراء، فإنَّ��ك من أدخلته يف ال��وزارة هبذه القاعدة 
ق��ام بم جرت عليه العوائد الفاس��دة، وإن أردت العمل يف ذلك بكتاب اهلل وس��نَّة 
رسوله فهذا أمر ال حيتمله من يف دارك وال مماليكك والخدمك وال حشمك وال ملوك 
األطراف، وُيقال لك إذا س��لكت س��بيل الع��دل واإلنصاف والزه��د: إنَّ هذا عّل ابن 
ف أهل الده��ور أنَّ اخلالفة لو  ط��اووس علوّي حس��نّي ما أراد هبذه األم��ور إالَّ أن يعرِّ
ا عىل اخللفاء من س��لفك  كانت إليهم كانوا عىل هذه القاعدة يف الس��رية، وإنَّ يف ذلك ردًّ

وطعنًا عليهم«)58(.
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ة وزهده هبا يف وصيَّته  أمجل السيِّد ابن طاووس رفضه للمناصب واملغريات الدنيويَّ
ة لثمرة املهجة(، إذ خاطبه قائاًل: »واعلم  د يف كتابه املوس��وم ب�)كش��ف املحجَّ لولده حممَّ
د صان��ك اهلل عن مواقف إعراضه عنك، وزان��ك برادف خلع إقباله  ي��ا ولدي حممَّ
عليك وقبوله عنك، أنَّ من مجلة ما ُبليت به باملخالطة للناس معرفة امللوك يب وحبُّهم يل، 
حتَّى كاد أن ُيفس��د علَّ س��عادة الدنيا واآلخرة، وحيول بيني وبني مالكي صاحب النعم 
الباطن��ة والظاهرة، وما كن��ت تدركني إالَّ وأنَّني البس ثياب الع��ار بطلب واليات دار 
االغ��رار، وقائًدا لك إىل اهلالك وعذاب النار، وما خلَّصني من خطر إقبال ملوك الدنيا 

وحبُّهم، وسلَّمني من السموم القاتلة يف قرهبم إالَّ اهلل عىل التحقيق«)59(.

ا: موقفه من الغزو املغويّل لبغداد ثانياً

فضاًل عن دوره الفكرّي املميَّز، كان له دوٌر سيايسٌّ كبري، فبعد أن اجتاحت املوجات 
املغوليَّة املرشق اإلس��المّي منذ عهد جنكيزخان ع��ام )616ه�/1219م(، واجتياحها 
ملعظم املدن اإلس��الميَّة التي أخذت تتس��اقط أمامهم كأوراق اخلريف حتَّى وصلوا إىل 
مش��ارف بغداد واحتالهلا عام )656ه�/1258م(، عىل الرغم من كلِّ املحاوالت التي 
قام هبا الوزير ابن العلقمّي إلنقاذها من التدمري، لكن من املؤسف له أنَّ تلك املحاوالت 
باءت بالفشل؛ بسبب انصياع اخلليفة العبَّايّس املستعصم باهلل آلراء قائد جيشه الدويدار 
واب��ن اخلليفة أيب بكر اللَّذان أرس��ال رس��الة للخليفة جاء فيها: »فق��وِّ قلبك وال ختافنَّ 
م  ��م رغم كوهن��م أرباب دول��ة وأصحاب ش��وكة إالَّ أهنَّ  هتدي��د املغ��ول ووعيدهم فإهنَّ
هم، فاضطرب الوزير لعدم فهم  ال يملكون س��وى اهلوس يف رؤوس��هم والريح يف أكفِّ
اخلليف��ة للموق��ف، وأيقن أنَّ دولة العبَّاس��ّيني قاب قوس��ني أو أدنى من ال��زوال«)60(، 
ة املغول، وانقياده لنزواته الش��خصيَّة، وقعت  وبس��بب عدم بصرية وجهل اخلليفة بق��وَّ
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بغداد فريس��ة سهلة بيد املحتلِّ اجلديد الذي استباحها جلنوده بكلِّ ما للكلمة من معنى، 
إذ كانوا هيامجون املدن والقصبات التي متتنع عن االستس��الم جلربوهتم، وترفض تقديم 
اهنا؛ لتصبح ِعربة لغريها  ة ورشاس��ة، ويقتلون معظم س��كَّ ف��روض الطاعة هلم، بكلِّ قوَّ

من املدن)61(.

ضة لالجتياح  ��ق بمدينة احِللَّة التي كانت من أقرب امل��دن لبغداد، ومعرَّ وفيم يتعلَّ
 ، د بغداد، وعدم قدرهتم عىل مواجهة العدوِّ ر، بعد أن شعر أهلها باخلطر املغويّل هيدِّ املدمِّ
ل��وا النزوح إىل البطائح مصطحبني معهم أبناءهم وما خفَّ محله وغىل ثمنه؛ خوًفا  ففضَّ
ات الغازية، س��يم بع��د معرفتهم باألعمل الوحش��يَّة واالنتقاميَّة التي قامت هبا  من القوَّ

تلك القوات املغوليَّة يف املناطق التي اجتاحتها وسيطرت عليها سابًقا)62(.

عمليَّة هروب األهايل خارج املدينة مل تكن احللَّ األمثل لتجنيب املدينة من الدمار، 
ف��كان ال بدَّ من عمل رسيع ِمن ِقَبل رجال الدي��ن ومن أصحاب الرأي بعدما وصلتهم 
أخب��ار عجز اخلليفة عن درء اخلطر عن نفس��ه، وعن مركز س��لطانه بغ��داد، وللحدِّ من 
اخلسائر وتقليلها ما أمكن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم 
وتراثهم وأفكارهم من الغزو املغويّل، لذلك أجتمع أهل احللِّ والعقد من العلمء وفقهاء 
املدينة، للتش��اور فيم بينهم بإجياد حلول ناجعة وختليص املدينة من الدمار... وبعد ش��دٍّ 
ل املجتمعون إىل رأي عس��ى أن جيد آذاًنا صاغية لدى خان املغول، وانقاذ  وجذٍب توصَّ
م��ا يمكن إنقاذه، وهو كتابة كت��اٍب إىل هوالكو يطلبون منه األمان للِحلَّة وما واالها من 
: ل�مَّ وصل  ّ مة احِللِّ املناطق، ومن ثمَّ أرسال وفٍد ملقابلته)63(، ويف هذا الصدد يقول العالَّ
الس��لطان هوالكو إىل أطراف بغداد قبل أن يفتحها، ه��رب أكثر أهايل احِللَّة إىل البطائح 
إالَّ القلي��ل منهم بق��ي يف املدينة، فكان من مجلة القليل والدي والس��يِّد جمد الدين ابن 
م مطيعون داخلون  طاووس والفقيه ابن أيب العز، اجتمع رأهيم عىل مكاتبة السلطان بأهنَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

حتت اإليليَّة، وأنفذوا به ش��خًصا أعجميًّا، فأنفذ الس��لطان إليهم فرماًنا مع ش��خصني، 
أحدمها يقال له: نكله، واآلخر: عالء الدين، وقال هلم: »إن كانت قلوبكم كم وردت به 
كتبكم، حترون إلينا«، فجاء األمريان، فخافوا لعدم معرفتهم بم ينتهي احلال إليه، فقال 
والدي: إن جئت وحدي كفى؟ فقاال: نعم، فُأصعد معهم، فلمَّ حر بني يديه- وكان 
ذل��ك قبل فتح بغداد وقبل قت��ل اخلليفة- قال له: كيف قدمتم ع��ىل مكاتبتي واحلضور 
عن��دي قبل أن تعلموا بم ينتهي إليه أم��ري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن يصاحلني 
��م أقدمنا عىل ذلك؛ ألنَّا روينا ع��ن أمري املؤمنني عّل  ورحل��ت عن��ه؟ فقال والدي: إنَّ
ب��ن أيب طال��ب أنَّه قال يف خطبته: »الــزوراء، وما أدراك ما الــزوراء، أرض ذات أثل 
ان، ويكون فيها مهادم وخزان، يتَّخذها ولِد العبَّاس  يشــيَّد فيها البنيان، وتكثر فيها السكَّ
موطنًا، ولزخرفهم مســكنًا، تكون هلم دار هلٍو ولعــب، يكون با اجلور واجلائر واخلوف 
ة الفجرة واألمراء الفســقة والوزراء اخلونة، تدمهم أبناء فارس والروم،  املخيف واألئمَّ
ال يأمــرون بمعروف إذا عرفوه، وال يتناهون عن منكــر إذ أنكروه، تكتفي الرجال منهم 
بالرجال والنساء بالنساء، فعند ذلك الغمُّ العميم والبكاء الطويل والويل والعويل ألهل 
قة، لباسهم  الزوراء من سطوات الرتك، وهم قوم صغار احلدق، وجوههم كاملجان املطوَّ
مهم ملك يأيت مــن حيث بدأ ملكهم، جهــورّي الصوت، قوّي  احلديــد، جرٌد مــرٌد، يقدَّ
ة، ال يمرُّ بمدينة إالَّ فتحها، وال ُترفع عليه رايًة إالَّ كشفها، الويل الويل  الصولة، عال اهلمَّ

ملن ناواه، فال يزال كذلك حتَّى يظفر«)64(.

ّ كالمه: »فلمَّ وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك  مة احِللِّ وأكمل العالَّ
فقصدناك؛ فطيَّب قلوهبم، وكتب هلم فرماًنا هلم باس��م والدي يطيِّب فيه قلوب أهل 

احِللَّة وأعمهلا«)65(.

ث عن وف��ٍد ثاين التقى بخ��ان املغول  ويف الس��ياق ذات��ه هناك رواية أخ��رى تتحدِّ
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هوالك��و من مدينة احِللَّة بعد أن اطمأنُّوا عىل س��المتهم، وبناًء عىل هذه الرواية ُأرس��ل 
وفد برئاس��ة جمد الدي��ن ابن طاووس، وض��مَّ بمعيَّته جمموعة من وجه��اء احِللَّة، فضاًل 
م جمد الدين ابن طاووس  عن بعض العلويِّني احِللِّّيني، واثناء اس��تقبال هوالكو للوفد قدَّ
فه وأهداه إىل السلطان املغويّل  ة بس��يطة، وهي عبارة عن كتاب اسمه )البش��ارة(، ألَّ هديَّ
خ املعروف ابن الفوطّي يف:  ه وأذاه عن املسلمني)66(، وهذه الرواية يروهيا املؤرِّ درًءا لرشِّ

)احلوادث اجلامعة()67(.

ص الرواية التي يروهيا ابن الفوطّي أنَّه يف س��نة س��تٍّ ومخس��ني وستمئة سار  وملخَّ
الس��لطان هوالكو خان من بالده نحو بغداد، وكان أهايل احِللَّة والكوفة قد انتزحوا إىل 
البطائ��ح بأوالدهم وما قدروا عليهم من أمواهلم، وح��ر أكابر من العلويِّني والفقهاء 
مع جمد الدين ابن طاووس العلوّي إىل حرة الس��لطان وسألوه حقن دمائهم، فأجاب 
س��ؤاهلم وعنيَّ هلم ش��حنة، فعادوا إىل بالدهم، وأرس��لوا إىل من يف البطائح من الناس 

فوهنم ذلك)68(. يعرِّ

، وهو ش��اهد عيان وحارض يف  ّ مة احِللِّ ول���مَّ كانت الرواية األوىل عىل لس��ان العالَّ
ر، وليس لدينا من  ة، وكان األمر يتعلَّق بوالده الش��يخ س��ديد الدين ابن املطهَّ هذه القصَّ
، والكتاب مطبوع أكثر  ّ مة احِللِّ سبب للتشكيك يف إسناد كتاب )كشف اليقني( إىل العالَّ
دة، كم  (، وتوجد منه نس��خ خمطوطة متعدِّ مة يف كتابه )هنج احلقِّ ة، ويذكره العالَّ من م��رَّ

دة، وعليه فال سبيل للتشكيك يف هذه الرواية. توجد منه طبعات متعدِّ

كم ال س��بيل للتشكيك يف رواية ابن الفوطّي، فإنَّ الش��يخ كمل الدين عبد الرزاق 
ة )646-700ه�/1248- ابن الفوطّي عارص حادثة س��قوط بغداد؛ ألنَّه ع��اش للمدَّ
ة روايته،  1302م( ناهيك عن ذلك، فهو راٍو ثقة، وليس من س��بيل للتش��كيك يف صحَّ
��ة أوفدت إىل هوالكو وفَدين، وليس وف��ًدا واحًدا: الوفد  ر أن احِللَّ وعلي��ه فنحن نتصوَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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مة )أو الشيخ سديد الدين  ر والد العالَّ ل برئاس��ة الشيخ س��ديد الدين ابن املطهَّ األوَّ
مة(، والوفد الثاين برئاسة السيِّد جمد الدين ابن طاووس  وحده كم يظهر من رواية العالَّ

صاحب كتاب )البشارة(.

م تركوا اجلهاد  وقد ُيش��ِكل بعضهم عىل عمل فقهاء احِللَّة )رضوان اهلل عليهم( بأهنَّ
الدفاعّي عن اإلس��الم وعن اخلالفة وعن منطقتهم، وبأنَّه اس��تعجال ومغامرة صادف 
��ا أصابت ونجحت وجنَّبت منطقتهم من تدمري املغول. واجلواب: أنَّ هؤالء الفقهاء  أهنَّ
الكبار يعرفون أنَّ اجلهاد الدفاعّي ال جيب مطلًقا، بل له رشوط مل تكن متوفرة يف العراق، 

فمنها إمكانه، وفائدته، ونتيجته، وقيادته الرشعيَّة.

إنَّ ال��ذي يرى أنَّ عملهم مغامرة ال يملك يقينهم بكالم أمري املؤمنني وانطباقه 
ع��ىل بغداد العبَّاس��يِّني وغزاهتا املغ��ول، وقد أثبت األح��داث والوقائ��ع أنَّ يقينهم هو 

الصحيح، وشكُّ غريهم هو الظنُّ واملغامرة.

ههم نحو بالد  ي للغزو املغويّل يف أثناء توجُّ وفيم يتعلَّق بدور ابن طاووس يف التصدِّ
ام اخلليفة املستنر  الرافدين، وطمعهم يف خرياته، فقد تعود اجلذور األوىل لدوره إىل أيَّ
اه بغداد،  مهم باتِّ باهلل العبَّ��ايّس عند اجتياح طالئع اجليش املغويّل لبالد خراس��ان وتقدُّ
فق��د جاء عىل لس��ان ابن طاووس خوًفا منه عىل بيضة اإلس��الم، وق��ام بإصالح األمر، 
إذ كتب اىل قائد اجليش العبَّايّس األمري قش��تمر وهو معس��كر خارج أسوار بغداد، وقد 
نودي إىل الناس باجلهاد، فقال خماطًبا القائد: »اس��تأذن يل اخلليفة وأعرض رقعتي عليه 
يف أن يأذن يل يف التدبري ويكونون حيث أقول يقولون، وحيث أس��كت يس��كتون، حتَّى 
ُأصلح احلال بالكالم، فقد خيف عىل بيضة اإلسالم ، وما يعذر اهلل من يرك الصلح 

بني األنام«)69(.
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ة إالَّ بعاديت من  وأض��اف يق��ول وُذِكرت يف املكاتبة: »إنَّني ما أس��ري بدرع وال ع��دَّ
 ثي��ايب، ولكنِّ��ي أقص��د الصلح بكلِّ م��ا يف أيديك��م اهلل وال أبخل ب��يشء ال بدَّ منه، 

بني منه، فاعت��ذروا، وأرادوا غري   وم��ا أرجع ب��دون الصلح، فإنَّه ممَّا يري��ده اهلل ويقرِّ
ما أردناه«)70(.

ة أخرى ع��ىل أمل إنقاذ البالد والعباد من  د طلبه مرَّ وبعد رفض طلب الس��يِّد، جدَّ
وحش��يَّة املغول، س��يم وأنَّ األخبار تتوارد عن املدن والقصبات التي اجتاحتها اجليوش 
ة اس��تعان بصديق، وكان  املغوليَّة، وما أحدثته فيها من دمار وقتل وس��لب، ويف هذه املرَّ
د  ضا واآلوى حممَّ أس��تاذ دار، وقال له: »تس��تأذن يل اخلليف��ة يف أن أخرج أنا وأخ��ي الرِّ
ثهم بم  ��د األعجمّي، ونأخذ معنا من يعرف لغة التتار، ونلقاهم ونحدِّ د بن حممَّ ابن حممَّ
يفت��ح اهلل علينا، ولعلَّ اهلل يدفعهم بقوٍل أو فع��ٍل أو حيلٍة عن هذه الديار«)71(. 
لكن مع األس��ف كان ردُّ اخلليفة ال يدلُّ عىل ُبعد نظر وحصافة سياس��يَّة ومعرفة بطبيعة 
الع��دوِّ اجلديد، إذ قال ما نصه: »نخاف تكرسون حرمة الديوان ويعتقدون أنَّكم رس��ل 

من عندنا«)72(.

 فكان ردُّ الس��يِّد يف غاية النبل والتواضع، ردٌّ من ش��خٍص يدرك جس��امة املخاطر 
ضت بغداد للهجوم، خماطًبا اخلليفة بكلِّ ثقٍة: »تغدو معنا ديوانيَّة ومن ختتارون،  لو تعرَّ
ومت��ى ذكرناك��م أو قلنا: إنَّنا عنكم، حيملون رؤوس��نا إليكم، فق��د أنجاكم ذلك وأنتم 
دية،  ة واململك��ة املحمَّ ن��ا أوالد هذه الدع��وة النبويَّ ��م نقول: إنَّ مع��ذورون... ونحن إنَّ
تنا ودينن��ا، فإن قبلت��م وإالَّ فق��د أعذرن��ا إىل اهلل وإىل  ثكم ع��ن ملَّ وق��د جئن��ا نحدِّ

.)73(»رس��وله

ويف خض��مِّ تل��ك الظروف احلرج��ة، كان اخلليفة العبَّايّس ال يك��رث لألمر بعيًدا 
ل املس��ؤوليَّة مس��تهينًا بالعدو الذي قضم كلِّ أرايض اخلالفة العبَّاس��يَّة وصواًل  عن حتمُّ
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ألطراف بغداد، وهو ما نلمس��ه من جوابه البن ط��اووس الذي كان جيازف بحياته من 
أج��ل درء اخلطر ع��ن بغداد وما جاورها، قائ��اًل: »أجلس يف موضٍع منفرٍد أش��ار إليه، 
وظاهر احلال أنَّه أهنى ذلك إىل املستنر... ثمَّ أطال، وطلبني يف املوضع املنفرد وقال ما 
م  معن��اه: إذا دعت احلاجة إىل مثل هذا أذنَّا لكم؛ ألنَّ القوم الذين قد أغاروا ما هلم متقدِّ

قة وغارات غري متَّفقة«)74(. تقصدونه وختاطبونه، وهؤالء رسايا متفرِّ

واس��تمر ابن طاووس بالكالم عس��ى أن جي��د آذان صاغية خماطًبا املس��تنر: »إذا 
تركت��م اإلذن لن��ا يف ذلك فقد حص��ل لنا أخ��الص يف النيَّة، فنخ��اف أن تطلبونا وقت 
 اإلذن وم��ا كان عندنا هذا االخ��الص، فال نوافقكم عىل اخلروج إليه��م، فلم يأذنوا يف 

ذلك«)75(.

وعندما ش��عر اخلليفة العبَّايّس املس��تنر ب��اهلل بخطر املغ��ول واقراهبم من حدود 
ل كوسيط بني اخلليفة وخان املغول؛  اخلالفة العبَّاسيَّة وممتلكاهتا، طلب من السيِّد التدخُّ
مل��ا للس��يِّد من مكان��ة علميَّة واجتمعيَّ��ة مقبولة ل��دى كافَّة طوائف املجتم��ع البغدادي 
ًرا رفضه بالقول عندما خياطب  ة، لكنَّ الس��يِّد رفض التكليف م��ربِّ وطبقات��ه يف تلك املدَّ
ولده قائاًل: »ثمَّ عاد الش��يطان لعنه اهلل وأغراهم بأبيك أن اختار اخلليفة املستنر جزاه 
 اهلل خ��ري اجلزاء أن أكون رس��واًل إىل س��لطان التر، فقلت ملن خاطبني يف هذه األش��ياء 

ما معناه: أنا إن نجحت ندمُت، وإن جنحت ندمُت«)76(.

وأضاف مسرس��اًل بالكالم: »إنَّ نجاح س��عيي يقتيض أنَّكم ما تبغون تعزلوين من 
ت. وإن  الرس��االت إىل أن أحلق باألموات، وتش��غلوين عن العبادات وغريها من املهمَّ
تي،  جنح األمر بني يدّي سقطُت من عينكم سقوًطا أدَّى إىل كرس حرمتي وفتح باب أذيَّ
واش��تغايل عن دنياي وآخريت، وقلت له: أبلغ من هذا ممَّا أجراه اهلل عىل لس��ان حال 

سعاديت«)77(.
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��ط ب��ني اجلانبني تكاد  وم��ن اجلدير بالذك��ر أنَّ معلوماتنا عن رفض الس��يِّد للتوسُّ
ث عنها ابن طاووس بإس��هاب، فض��اًل عن ذلك مل  تك��ون مقتضب��ة وقليلة، ومل يتح��دَّ
خني والباحثني لتلك احلقبة عىل العالقة بني أولئك القوم  تس��لَّط األضواء من قبل املؤرِّ
ح طبيعة العالقات السياس��يَّة بني اجلانبني يف فرة حرجة من  واخلالفة العبَّاس��يَّة، وتوضِّ

تاريخ دولة بني العبَّاس.

��ا دور الث��اين البن طاووس الذي ش��ارك فيه أهايل بغ��داد يف حمنتهم، وذاق آالم  أمَّ
عة، وأهوال ذلك اهلجوم الرببرّي الكارس، فس��وف نستعرضه يف ضوء  تلك الفتنة املروِّ
الرواي��ة التي أوردها يف كتاب��ه الكبري واملوس��وم ب�)االقبال باألعمل احلس��نة فيم يعمل 
ة يف الس��نة(، ويف كتابه املوس��وم ب�)سعد الس��عود للنفوس(، قائاًل: »اعلم أنَّ يف مثل  مرَّ
م، وكان يوم االثنني س��نة س��تٍّ ومخس��ني وستُّمئة فتح ملك  هذا يوم ثامن وعرشين حمرَّ
ة، وظهر يف  األرض- زي��دت رمحته ومعدلته- ببغداد، وكن��ت مقيًم هبا يف داري باملفيديَّ
ة، وبتنا يف ليلة هائلة من  ديَّ ة املحمَّ ة ومعجزات باه��رة للنبوَّ ذل��ك تصديق األخبار النبويَّ

املخاوف الدنيويَّة«)78(.

وأضاف الس��يِّد مسرس��اًل بالكالم: »فس��لَّمنا اهلل من تلك األه��وال ومل نزل 
ة، إىل أن اس��تدعاين ملك  يف محى الس��المة اإلهليَّ��ة وتصديق ما عرفناه من الوعود النبويَّ
ين عىل العلويِّني  مة يف صفر، ووالَّ األرض إىل دركات��ه املعظَّمة، جزاه اهلل باملج��ازاة املكرَّ
��اد، وصحبت معي نحو أل��ف نفس، ومعنا من جانبه م��ن محانا، إىل أن  هَّ والعل��مء والزُّ

وصلت احِللَّة ظافرين باآلمال«)79(.

رت مع نفيس أنَّني أص��لِّ يف كلِّ يوٍم من مثل اليوم  وأكمل الس��يِّد كالمه: »وقد قرَّ
د صلوات اهلل  نا حممَّ ��المة من ذلك املحذور؛ ولتصديق جدِّ املذكور ركعَتي الش��كر للسَّ
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دات الدهور، وأدعو مللك األرض بالدعاء  وسالمه عليه وآله فيم كان أخرب به من متجدِّ
امل��ربور، ويف ذل��ك اليوم زالت دولة بن��ي العبَّاس كم وصف موالنا ع��ّل زواهلا يف 

األخبار التي شاعت بني الناس«)80(.

ة برغبة من  ويظه��ر من الرواية أنَّ الس��يِّد ابن ط��اووس التقى هوالكو يف ه��ذه املرَّ
هوالكو نفس��ه، وقد صحبه يف هذا الوفد نحو ألف من الن��اس بأهليهم وأمواهلم، وقد 
أواله هوالك��و يف ه��ذه املقابل��ة نقابة العلويِّني م��ن خالل قوله: إىل أن اس��تدعاين ملك 

اد. هَّ ين عىل العلويِّني والعلمء والزُّ األرض إىل دركاته يف صفر ووالَّ

وبعد فتح بغداد يف س��نة س��تٍّ ومخسني وس��تمئة أمر الس��لطان هوالكو أن جيتمع 
بالعلمء ويس��تفتيهم »أهيم أفضل الس��لطان الكافر العادل أم السلطان املسلم اجلائر؟ ثمَّ 
مجع العلمء باملستنرية لذلك، فلمَّ وقفوا عىل الُفتيا أحجموا عن اجلواب، وكان ريضُّ 
ًما حمرًما، فلمَّ رأى إحجامهم  الدين عّل ابن طاووس ح��ارًضا هذا املجلس، وكان مقدَّ
تناول الُفتيا ووضع خطَّه فيها بتفضيل العادل الكافر عىل املس��لم اجلائر، فوضع الناس 

خطوطهم بعده«)81(.

خني يعود  احلادثة مل يذكرها س��وى ابن الطقطقّي؛ وسبب عدم ذكرها من قبل املؤرِّ
ثوا عن الواقعة من جعل السلطان الكافر  خون الذي حتدَّ ج املؤرِّ اسيَّة املسألة، وحترُّ إىل حسَّ
العادل أفضل من السلطان املسلم اجلائر يف جمتمع إسالمّي يدين خليفته باإلسالم، وهو 

أمر غاية يف اخلطورة.

هلم ما البن طاووس من مكانة  إنَّ وضع الناس خطوطهم بعده، يدلُّ عىل أمرين: أوَّ
علميَّة ساميَّة وثقة كبرية عند علمء العراق عىل اختالف مذاهبهم، وثانيهم يدلُّ عىل عدم 

ب ابن طاووس إالَّ للحقِّ وحده. تعصُّ
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وعند النظر للموضوع م��ن زاوية أخرى، يبدو أنَّ ابن طاووس جعل نصب عينيه 
ين، وال ش��ك إنَّ كفر الكافر عليه- ومن كفر  َّ قاعدة ارتكاب أقلِّ القبيحني وأهون الرشَّ
ا املس��لم الظامل فظلمه لنفس��ه وللناس، ويف ظلم  ا عدله فللناس، وأمَّ فعلي��ه كفره- وأمَّ
الناس خيتلُّ النظام االجتمعي؛ ألنَّ العدل أساس ال�ُملك، فقبح واحد، وهو ظلم الكافر 

ين)82(. لنفسه، أقلُّ من قبيَحني، ظلم النفس وظلم الناس، ورشٌّ واحٌد أهون من رشَّ

فض��اًل عن ذلك فإنَّ الس��يِّد ربم مل يغب عن باله حدي��ث لإلمام الصادق حينم 
م رشٌّ أهل الروم أم أهل الشام؟ وفحوى احلديث عن أيب بكر احلرمّي قال:  ُس��ئل: أهيُّ
»قل��ت أليب عبد اهلل: أهل الش��ام رشٌّ أم الروم؟ فقال: إنَّ الــروم كفروا ومل يعادونا، وإنَّ 
أهل الشام كفروا وعادونا!«)83(، فمن املمكن أن السيِّد استند هبذا احلديث مع إمرباطور 

املغول.

وعىل العموم كان من نتيجة هذه الُفتيا حقن دماء املس��لمني، وكان من فوائد ذلك 
م��ا أش��ار إليه بقوله: »ظف��رت باألمان واإلحس��ان، وحقنت فيه دماءن��ا، وحفظت فيه 

حرمنا وأطفالنا ونساءنا، وسلم عىل أيدينا خلق كثري«)84(.

ثهم عن يشء من  ة، ينبغ��ي أن حتدِّ ولك��ي ُتقنِع ه��ؤالء الذين حيلِّقون يف عامل النظريَّ
حوا رؤيتهم! والواقع هنا: أنَّ الدين عندما تس��تعمله الس��لطة ملصادرة  الواق��ع؛ ليصحِّ
ة االعتقاد والتعبري، فال يمكنك  ه يف العيش، وحريَّ احلدِّ األدنى من حقِّ اإلنس��ان يف حقِّ
أن تطلب منه أن يعرف برشعيَّتها، أو يس��كت عىل اضطهادها له وال يقاوم؛ فاملش��كلة 
مة رتبة ع��ىل الدين؛ ألنَّ الدين موضوعه اإلنس��ان، فإذا ُس��ِحق  مع س��لطة كه��ذه متقدِّ

اإلنسان فقد ُسِحق موضوع الدين!

ويف الس��نوات األخرية من حياته التي ختمها بقبول��ه منصب نقابة الطالبيِّني الذي 
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ة، إذ شغل هذا املنصب عام )661ه�()85(، وجلس عىل مرتبة  ات عدَّ رفضه من قبل وملرَّ
خراء، ويف ذلك يقول الشاعر عّل بن محزة مهنًِّئا:

جعفر ب��ن  م��وس��ى  نجل  ع��لٌّ  جعفرف��ه��ذا  ب��ن  م��وس��ى  نجل  ع��لٍّ  شبيه 
وه�����ذا ب���دس���ٍت ل��ل��ن��ق��اب��ة أخ��رف�����ذاك ب���دس���ٍت ل��إلم��ام��ة أخ��ر

ألنَّ املأمون العبَّايّس ل�مَّ عهد إىل اإلمام الرضا ألبس��ه لباس اخلرة، وأجلس��ه 
عىل وس��ادتني عظيمتني يف اخل��رة، وأمر الناس بلبس اخلرة)86(، واس��تمرت والية 

هتا ثالثة أعوام وأحد عرش شهًرا)87(. النقابة إىل حني وفاته، وكانت مدَّ

وفاته

تويف يف مدينة بغداد يوم االثنني اخلامس من ذي القعدة سنة )664ه�/1265م(، 
واختلفت األقوال يف حملِّ دفنه، واألشهر دفنه يف احِللَّة الفيحاء، إذ يوجد مزار معروف له 
ح قربه يف النجف  فيها يف منطقة باب املش��هد، قرب غرفة تارة احِللَّة)88(، وهناك من رجَّ
األرشف؛ لِ�م ورد عنه يف كتابه فالح السائل وطلبه من الدفَّان أن حيفر له قرًبا عند َقَدَمي 
والديه، حيث قال: »وقد كنت مضيت بنفيس وأرشت إىل من حفر يل قرًبا، كم اخرته 
ي وموالي عّل بن أيب طالب متضيًِّفا ومس��تجرًيا ووافًدا وسائاًل وآماًل  يف جوار جدِّ
��ل به أحد من اخلالئق إليه، وجعلته حتت قَدَمي والديَّ رضوان  س��اًل بكلِّ ما توسَّ ومتوِّ
اهلل عليه��م؛ ألينِّ وجدت اهلل يأمرين بخفض اجلناح هلم، ويوصيني باإلحس��ان، 

فأردت أن يكون رأيس مهم بقيُت يف القبور حتت قدميهم«)89(.
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نتائج البحث

ل الباحث إىل مجلة من النتائج، منها: توصَّ

متتع الس��يِّد ابن طاووس بمكانٍة علميٍَّة وفقهيٍَّة مميَّزٍة جعلته حمطَّ تقدير كثرٍي . 1
م��ن العلمء والفقهاء واملصنِّفني واحرامهم، س��واء من الذين عارصوه أو من 
الذي��ن جاؤوا من بعده، وهو ما نلمُس��ُه من كلمت اإلط��راء واإلعجاب التي 

ه. قيلت بحقِّ

إنَّ الس��يِّد ع��ّل ابن طاووس عامل جلي��ل خيتزن يف أعمق��ه كلَّ الصفات الطيِّبة . 2
��د يف نفس��ه أعىل مراتب التواض��ع واألخالق، مل ينزلق  واملثل احلميدة، وجيسِّ
كغ��ريه من الذي��ن انزلقوا وأغوهتم الدنيا، وبقي صامًدا صابًرا حمتس��ًبا يف دينه 
وإيمن��ه وتق��واه ، صايف الس��لوك واضح املس��لك، موازًي��ا ومتوازًن��ا، عاماًل 
م��ن أجل رض��ا اهلل تبارك وتع��اىل، متفانًيا جماهًدا من أجل مصلحة املس��لمني 

واملؤمنني.

هات��ه التي أنمز . 3 مكانت��ه االجتمعيَّ��ة يف املجتمع البغدادي ب��كلِّ طوائفه وتوجُّ
ة من نس��به الرشيف ومكانت��ه العلميَّة، هي  هبا الس��يِّد أبن طاووس واملس��تمدَّ
ة  الت��ي جعلت اخلليفة العبَّايّس املس��تنر باهلل يرُّ عىل إس��ناد املناصب املهمَّ
اس��ة له، عىل الرغم من أنَّ تاريخ بني العبَّاس تاريخ سادت فيه مضايقة  واحلسَّ

تهم. ومصادرة حقوق العلويِّني وذريَّ
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��ني، وعطفه عليهم واهتممه بش��ؤوهنم، هو . 4 كان حبُّ املس��تنر كأبيه للعلويِّ
ة مع السيِّد ريّض الدين ابن طاووس واستمرارها،  السبب يف هذه العالقة القويَّ
ويف الوق��ت نفس��ه كان األخ��ري يقاب��ل اخلليف��ة بنف��س االح��رام والتقدير، 
 ف��كان حني يذكره يقول عنه ج��زاه اهلل خري اجلزاء، وه��ذا دليل عىل االحرام 

والتقدير.

ل اليه��ا الباحث أنَّ الس��يِّد ابن طاووس حينم س��مع . 5 م��ن النتائج الت��ي توصَّ
ع للقاء إمرباطور  اه بغداد تطوَّ مهم باتِّ باحتالل املغول إلقليم خراس��ان وتقدُّ
املغول ليس من أجل املحافظة عىل عرش العبَّاسّيني، وإنَّم املحافظة عىل بيضة 

اإلسالم.

م أفضل . 6 ل إليها الباحث حول س��ؤال هوالكو: »أهيُّ إنَّ م��ن النتائ��ج التي توصَّ
الس��لطان الكافر العادل أم السلطان املسلم اجلائر؟«، إذ انربى السيِّد باإلجابة 
وكان م��درًكا كام��ل اإلدراك مل��ا يرتَّب عىل هذه اإلجابة من تفس��ري وتأويل، 
لكنَّها كانت مثمرة بثمر مفيدة، منتهية بنتائج نافعة، تركت آثاًرا طيِّبة إىل يومنا 
ه��ذا، حمافًظ��ا عىل حياة األُل��وف من الناس األبري��اء، وجامًع��ا للكلمة؛ ألنَّه 

استطاع هبذه االجابة ترويض هوالكو وإقناعه.

إنَّ قب��ول الس��يِّد ريّض الدين ابن ط��اووس ملنصب نقي��ب الطالبيِّني يف العهد . 7
املغ��ويّل ناب��ع من خوفه م��ن وقوعهم حتت رمح��ة املحتلِّ ال��ذي ال يدين بدين 

اإلسالم.

تعدُّ مبادرة السيِّد جمد الدين ابن طاووس بتأليف كتاٍب خاصٍّ أسمه )البشارة(، . 8
وأهداه إىل هوالكو، فكان من بركته أن ردَّ هوالكو، وكان له الفضل بس��المة 
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املشهدين الرشيفني لإلمامني الكاظمني اجلوادين، ومدينتهم: احِللَّة الفيحاء.

مل يكن علمء احِللَّة وال غريهم من س��ائر علمئنا العظام من أولئك املس��اومني . 9
النازلني عىل حكم األجنبّي الغادر، الس��يم إذا كان هبذه الدرجة من الوحشيَّة 
م أرادوا أن  ال��كارسة، والبعد عن محل املظاهر اإلنس��انيَّة. كلُّ ما يف األم��ر أهنَّ
يطلب��وا األم��ان ألنفس��هم، ويكون��ون بعيدين ع��ن الفتك والس��فك، حفًظا 

ض واالنتهاك. ساهتم عن التعرُّ حلرمهم، وحقنًا لدمائهم، وصوًنا ملقدَّ

ومه��م كان من أمر، فقد نجحت خطَّة علمء الش��يعة يف احل��دِّ من غزو التتار، 
وإيق��اف اهلجوم املغويّل عند س��قوط بغ��داد، وإنقاذ ما أمك��ن إنقاذه من دماء 
ر للجيش املغويّل أن يعمل يف  املس��لمني وأعراضهم وتراثهم وأمواهلم، ولو قدِّ
اإلبادة والتخريب والنهب واحلرق يف س��ائر مناط��ق العراق ما صنعه ببغداد؛ 
خوا  لكان��ت أبعاد الكارثة أعظم ممَّا حصل بكثري، وممَّا يؤس��ف له أنَّ الذين أرَّ
ور الذي هنض به علمء الش��يعة يف هذه الكارثة من  ة مل يعرفوا قيمة الدَّ هذه املدَّ

درِء اخلطر عن وسط العراق وجنوبه.

خني من الذين . 10 ل إليها أنَّ ما يؤَسف له أنَّ بعض املؤرِّ من النتائج التي تمَّ التوصُّ
ة هبذا  ك علمء الش��يعة يف تلك املدَّ ���ر حترُّ عمت بصريهتم األحقاد الطائفيَّة فسَّ
، وليس يعنينا  اه تفس��رًيا س��لبيًّا مغالًيا يف الس��لبيَّة، مفرًطا يف س��وء الظنِّ االتِّ
روا املاء  م��ن أمر ه��ؤالء يشء، فإنَّ أمثاهلم كثريون من الذين حياول��ون أن يعكِّ
ليصي��دوا فيه، ولكن احلقيقة الت��ي ال يمكن حجبها بغربال أنَّ علمء الش��يعة 
وا كثرًيا م��ن رضاوة هذا الغزو، وأنقذوا كثرًيا ممَّ��ا كان ال يمكن إنقاذه لو  ح��دُّ
ك الس��يايّس، فقد استطاع هؤالء العلمء من إنقاذ الكثري من املدن  ال هذا التحرُّ
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العراقيَّة من الغزو املغويّل، كم استطاعوا إنقاذ كثري من علمء بغداد ومدارسها 
ومكتباهت��ا، وق��د س��لم بفضل جه��ود ه��ؤالء الكثري م��ن ال��راث والكتب 
سة،  واملكتبات أثناء سقوط بغداد، حمطًِّم مشاريع االجتياح املغويّل للمدن املقدَّ
ًدا أحالمه��م، ُمطفًأ نار الفتن أينم حلَّت، حتَّى ق��اَرَب بني القلوب وألََّف  مبدِّ
ه أق��وال املربِّصني  ب��ني النف��وس، وكان ينب��ض باحلكمة واإلهل��ام، ولن ترُّ
، ال تناهلا  ابني، وس��تبقى أعمله وما قام به خالدة كاجلبل األش��مِّ وس��هام الكذَّ

رياح املعتدين.
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هوام�ص البحث

س��ة  د باق��ر )ت 1111ه�(، بحار األنوار، ج107، ط2، طبع ونرش: مؤسَّ مة حممَّ )1( املجل��يّس، العالَّ
الوف��اء، بريوت، 1403ه�، ص107، حس��ن عيس��ى احلكي��م، أرسة آل طاووس ومس��امهتها يف 

احلركة العلميَّة يف احِللَّة، جملَّة اجلامعة اإلسالميَّة، النجف األرشف، 2006، ص 242-240.
سة الوفاء،  د عّل املياليّن، مؤسَّ د هادي املياليّن، قادتنا كيف نعرفهم، حتقيق وتعليق: السيِّد حممَّ )2( حممَّ

بريوت، لبنان ، 1409ه�، ج5، ص305.
د مرتىض بن عبد الرزاق احلسينّي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4،  د بن حممَّ )3( الزبيدّي، حممَّ
د بن  قني، دار اهلداية، 2010، ص181، األس��رآبادّي، ريض الدين حممَّ حتقيق: جمموعة من املحقِّ
احلس��ن )ت 686ه�(، رشح ش��افية ابن احلاجب، ب��ريوت، دار الكتب العلميَّ��ة، 1395ه�، ج3، 

ص102.
ة، النج��ف، 1376ه�/1956م،  ��ّي، الكنى واأللق��اب، ج1، املطبعة احليدريَّ )4( الش��يخ عبَّاس القمِّ
ص341، اب��ن عنب��ة، مجال الدين أمحد بن عّل احلس��ينّي )ت 828ه�(، عمدة الطالب يف أنس��اب 
ة، النجف األرشف، 1380ه�،  د حس��ن الطالقايّن، ط3، املطبعة احليدريَّ آل أيب طالب، حتقيق: حممَّ

ص191-190.
)5( املغ��ول: قبائل م��ن الرك البدو كانوا يس��كنون اجلزء الرشقّي من بالد الركس��تان وما يليها رشًقا 
نوا بقيادة  من بالد الصني يف العصور الوس��طى، س��كن قس��م منهم جبال طمغاج من الص��ني، متكَّ
م  س��هم جنكيزخان من احت��الل الدولة اخلوارزميَّ��ة والقضاء عىل قالع اإلس��معيليَّة، والتقدُّ مؤسِّ
الحتالل العراق س��نة 618ه�، ومن ثمَّ الوصول إىل بغداد واحتالهلا س��نة 656ه� بقيادة هوالكو 
�د بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ابن جنكيزخان. للمزيد ينظر: ابن األثري، أبو احلسن عّل بن حممَّ
ب ب���: عزِّ الدي��ن )ت 630ه�(، الكام��ل يف التاريخ، دار الكت��اب العريّب،  الش��يبايّن اجل��زرّي امللقَّ
بريوت، لبنان، ط2، 1387ه�/1967م، ج9، ص330، ابن كثري، إس��معيل بن عمر الدمش��قّي 

)ت 732ه�(، البداية والنهاية، مكتبة اإليمن، القاهرة د.ت، ج90/13.
)6( العام��ّل: الش��يخ زي��ن الدين بن ع��ّل بن أمحد )الش��هيد الث��اين(، الروضة البهيَّ��ة يف رشح اللمعة 
�د مه��دّي اآلصفّي، طبع  �د كالنر، تقديم: الش��يخ حممَّ الدمش��قيَّة، تصحي��ح وتعليق: الس��يِّد حممَّ

سة التاريخ العريّب، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان، ج1، ص76-68. مؤسَّ
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)7( هوالكو: وهو أحد أبناء توىل قان بن امللك جنكيزخان ملك التتار ومقدمهم، كان من أعظم ملوك 
ة وخربة باحلروب وحمبَّة  ة عالية وسطوة ومهابة وهنضة تامَّ ًرا، ذا مهَّ التر، وكان ش��جاًعا حازًما مدبِّ
للعلوم العقليَّة، كان عارًفا بغوامض األمور وتدبري امللك، تويفِّ سنة 664ه�/1265م، وخلَّف من 
د بن عبد الوهاب القزوينّي،  األوالد س��بعة عرش ولًدا. اجلوينّي، تاريخ فاتح الع��امل، ج2، ت: حممَّ
د بن أمحد ابن عثمن  املرك��ز القومّي للرمجة، القاهرة، 2015، ص30، الذهبّي، ش��مس الدين حممَّ
ابن قايمز )ت 748 ه�(، تاريخ اإلسالم، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1407ه�/1987م، ج49، 
ص180، الصف��دّي، صالح الدي��ن خليل بن أيبك )ت 764ه�(، ال��وايف بالوفيات، حتقيق: أمحد 
األرن��اؤوط وترك��ي مصطفي، دار إحي��اء الراث، ب��ريوت، لبنان، 1420ه���/2000 م، ج27، 
د بن ش��اكر بن أمح��د )ت 764ه�(، فوات الوفي��ات، دار الكتب العلميَّة،  ص233، الكتب��ي، حممَّ

بريوت، 2000 م، ج2، ص580.
سة الوفاء، بريوت، ط4، 1404ه�، ج107، ص44. )8( املجليّس، بحار األنوار، مؤسَّ

سة آل البيت إلحياء الراث، ط1،  )9( التفرييّش، مري مصطفى احلسينّي، نقد الرجال، حتقيق: مؤسَّ
سة آل البيت إلحياء الراث، ص241. 1418ه�، مطبعة ستاره، قم، مؤسَّ

ة يف السنة، ج3،  )10( ابن طاووس، ريّض الدين عّل بن موسى، اإلقبال باألعمل احلسنة فيم يعمل مرَّ
س��ة ، 1377ه�، ابن زهرة،  حتقيق: جواد القيومّي األصفهايّن، مكتبة اإلعالم اإلس��المّي، قم املقدَّ
�د بن محزة احلس��ينّي نقيب حلب )كان حيًّا سنة 753ه�(، غاية اإلختصار  الس��يِّد تاج الدين بن حممَّ
د صادق بحر العلوم،  مة الس��يِّد حممَّ ة املحفوظة من الغبار، تقديم وحتقيق: العالَّ يف البيوتات العلويَّ

ة، النجف األرشف، 1383ه�/1963م. منشورات املطبعة احليدريَّ
)11( املجليّس، بحار األنوار، ج107، ص37.

س��ة النرش اإلس��المّي، 1419ه���، ج10،  )12( الن��مزّي، عّل، مس��تدرك س��فينة البح��ار، قم، مؤسَّ
س��ة النرش اإلسالمّي،  د حس��ني، س��نن النبّي، مؤسَّ مة الس��يِّد حممَّ ص286، الطباطبايّن، العالَّ
د حس��ن املعروف بآغا بزرك  ّي، الكنى واأللقاب، ج2، ص193، الطهرايّن، حممَّ قم، ص32، القمِّ
الطه��رايّن )ت 1389ه�(، األنوار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة، ط1، ب��ريوت، دار الكتاب العريّب، 

1972م، ص197.
)13( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج10، دار الكتاب العريّب، بريوت، لبنان، ط2، 1387ه�/1967م، 
ص347، األنصارّي، مرتىض )ت 1281ه�(، رسائل فقهيَّة، قم، مطبعة باقري، 1414ه�، ج23، 
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ون، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط2، قم، 1412، ص22-21. د احلسُّ ة، حتقيق: حممَّ املحجَّ
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)16( الطهرايّن، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، ص199.
ة، ص130-129. )17( ابن طاووس، كشف املحجَّ

)18( األردكايّن، حممود البهبهايّن احلائرّي، أنيس النفوس يف تراجم آل طاووس، دار اهلدى، قم، ط1، 
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ها ابن أخيه اآلخر وهو  حك��م النقابة بالبالد الفراتيَّة. ابن عنبه، عمدة الطالب، ص190. كم توالَّ
ها أبو القاسم عّل بن غياث الدين عبدالكريم.  غياث الدين عبد الكريم بن مجال الدين أمحد، وتوالَّ
ها حفيد ابن طاووس وهو قوام  النورّي، خامتة مستدرك الوسائل، ج2، ص319-320. كم توالَّ
د  الدي��ن أمح��د، وولده نجم الدين عب��د اهلل، وتوالها يف نصيبني من أهل هذا البي��ت، أبو يعىل حممَّ
د بن س��ليمن بن داود بن احلسن املثنَّى، وكان أديًبا شجاًعا كريًم فاضاًل. للمزيد  بن احلس��ن بن حممَّ
ينظ��ر: ابن عنب��ة، مجال الدين أمحد ب��ن عّل احلس��ينّي )ت 828ه�(، عمدة الطالب يف أنس��اب آل 
ة، النج��ف األرشف، 1380ه�،  د حس��ن الطالق��ايّن، ط3، املطبعة احليدريَّ أيب طال��ب، حتقيق: حممَّ

ص190.
)26( البحرايّن، الش��يخ يوسف بن أمحد )ت 1186ه�(، لؤلؤة البحرين يف اإلجازات، حتقيق وتعليق: 
���د صادق بح��ر العلوم، مطبع��ة النع��من، ط2، النج��ف األرشف، 1969م،  م��ة الس��يِّد حممَّ العالَّ

ص241.
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س��ة األعلم��ّي للمطبوعات، بريوت،  )27( ابن طاووس، مجال األس��بوع بكمل العمل املرشوع، مؤسَّ
ة، ص29، اليق��ني، حتقيق: مرتىض األنصارّي، مؤسس��ة دار  1428ه���، ص169، كش��ف املحجَّ
الكتاب للطباعة والنرش، قم، 1413ه�، ص184، املريزا النورّي، خامتة املستدرك، ج3، ص472.
د عبَّ��اس نعمن اجلبورّي،  )28( اب��ن طاووس، مجال األس��بوع بكمل العمل امل��رشوع، ص109، حممَّ
مة الس��يِّد أبو القاس��م ريّض الدين عّل بن موس��ى بن جعفر احلس��نّي املعروف بابن طاووس  العالَّ
)589-664ه�( ومنهجه يف كتاب )سعد السعود للنفوس(، جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة، 

ل، املجلَّد الثاين، حزيران 2012، ص5-4. جامعة بابل، العدد األوَّ
)29( ابن طاووس، س��عد الس��عود للنفوس، حتقيق: مركز األبحاث والدراس��ات اإلس��الميَّة، ط1، 

1422ه�، مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، قسم إحياء الراث اإلسالمّي، ص27.
)30( ابن طاووس، سعد السعود للنفوس، ص27.

)31( املجليّس، بحار األنوار، ج1، ص13.
�د بن احلس��ن، أمل اآلمل، ج2، حتقيق: الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، مطبعة  )32( احلّر العامّل، الش��يخ حممَّ

اآلداب، النجف، ط1، 1385ه�، ص205.
ّي، الكنى واأللقاب، ج1، ص328. )33( عبَّاس القمِّ

س��ة آل  مة أس��د اهلل بن إس��معيليان الكاظم��ّي )ت 1237ه�(، املقاييس، مؤسَّ )34( التس��رّي، العالَّ
البيت إلحياء الراث، إيران، ص16.

)35( املرزا حسني النورّي، خامتة املستدرك، ج3، ص367.
)36( ابن طاووس، سعد السعود، ص214-57.

)37( املجليّس، بحار األنوار، ج107، ص42.
د بن عّل )كان حيًّا س��نة 701ه�/1309م(، الفخري يف اآلداب الس��لطانيَّة  )38( ابن الطقطقّي، حممَّ

والدول اإلسالميَّة، مر، مطبعة املعارف، 1923م، ص232.
)39( ابن األثري، الكامل، ج10، ص465، أبو الفدا، املختر يف أخبار البرش، ج4، ص171.

 ،كش��ف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني ، ّ مة احِللِّ )40( ينظر: ابن طاووس، اليقني، ص280، العالَّ
سة، ط1، 1413ه�، الطهرايّن، األنوار  حتقيق: عّل آل كوثر، جممع إحياء الثقافة اإلسالميَّة، قم املقدَّ
الس��اطعة، ص17، 120، نقاًل عن: ورقاء يون��س الطائّي، ابن طاووس )589-664ه�( عره، 

فاته، خزانة كتبه، بغداد، مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، 1958م، ص83. مؤلَّ
)41( جواد وسوسة، بغداد قديًم وحديًثا، بغداد، مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، 1958م، ص124، 

.243
)42( ابن طاووس، فرج املهموم، ص127-126.

د حسن آل ياسني، السيِّد عّل آل طاووس، جملَّة املجمع العلمّي، مج12، ص196. )43( حممَّ
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ة، ص167. )44( ابن طاووس، كشف املحجَّ

ة، ص167. )45( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ة، آية 47-44. )46( احلاقَّ

ة، ص170-169. )47( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ة، ص168. )48( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ة، ص168. )49( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ة، ص168. )50( ابن طاووس ، كشف املحجَّ

ة  ��ّي األصل واملولد اإلمام��ّي من ذريَّ د بن عب��د الكريم الكاتب القمِّ د بن حممَّ )51( مؤي��د الدي��ن حممَّ
املقداد بن األس��ود، بغدادّي النش��أة والدار، ت��وىلَّ الوزارة للنارص ثمَّ للظاهر ثمَّ للمس��تنر حتَّى 
ة وُأخرج مريًضا فمت سنة 629ه�. للمزيد ينظر:  عزله املس��تنر وس��جنه يف باطن دار اخلالفة مدَّ
ابن الطقطقّي، الفخرّي يف اآلداب الس��لطانيَّة، ص235-237، الصفدّي، الوايف بالوفيات، ج1، 

ص128، حسن األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج1، ص194.
ة، ص168، ريّض الدين ابن طاووس، س��عد السعود  )52( ريّض الدين ابن طاووس، كش��ف املحجَّ

للنفوس، ص50.
ة، ص168. )53( ريّض الدين ابن طاووس، كشف املحجَّ

ة، ص118. )54( كشف املحجَّ
)55( سعد السعود، ص51.

ة، ص168. )56( كشف املحجَّ

ة، ص169. )57( كشف املحجَّ
)58( ريّض الدين ابن طاووس، سعد السعود للنفوس، ص50-49.

ة، ص169. )59( ريّض الدين ابن طاووس، كشف املحجَّ
د موسى هنداوي  د صادق نشأت وحممَّ )60( اهلمذايّن، رشيد الدين فضل اهلل، تاريخ املغول، حتقيق: حممَّ

وفؤاد عبد املعطي الصيَّاد، جملد2، ج1، دار أحياء الكتب العربيَّة، القاهرة، د.ت، ص272.
)61( أبو الفداء، تاريخ أيب الفداء، ج3، ص195.

)62( اجلميّل، رشيد عبد اهلل، محلة هوالكو عىل بغداد، جملَّة املورد، مج8، ع4، 1979، ص62.
، كشف اليقني، ص79. ّ مة احِللِّ )63( العالَّ

ف عىل نصِّ خطب��ة الزوراء، ينظر: ابن ايب احلديد،  ، كش��ف اليقني، ص80، للتعرُّ ّ مة احِللِّ )64( العالَّ
د ايب الفضل ابراهيم، دار احياء الكت��ب العربيَّة، بريوت.1960،  رشح هن��ج البالغة، حتقي��ق: حممَّ

.216-215/8
، كشف اليقني، ص80. ّ مة احِللِّ )65( العالَّ



330

د ابن طاوو�ص من ال�سلطات التي عا�سرها يف بغداد موقف ال�سيِّ
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)66( ابن عنبة، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ص191-190.
اد معروف، عمد عبد  ار عوَّ )67( ابن الفوطّي، احلوادث اجلامعة واحلوادث النافعة، حتقيق وضبط: بشَّ

ة، قم، شارع التوحيد، 1383ه�، ص360. السالم رؤوف، املكتبة العلويَّ
)68( ابن الفوطّي، احلوادث اجلامعة واحلوادث النافعة، ص 360.

)69( ريّض الدين بن طاووس، سعد السعود للنفوس، ص46.
)70( سعد السعود للنفوس، ص46.
)71( سعد السعود للنفوس، ص46.
)72( سعد السعود للنفوس، ص47.
)73( سعد السعود للنفوس، ص47.
)74( سعد السعود للنفوس، ص47.
)75( سعد السعود للنفوس، ص 47.

ة، ص 169. )76( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ة، ص170. )77( كشف املحجَّ

ة يف السنة، ج3،  )78( ابن طاووس، ريض الدين عّل بن موسى، اإلقبال باألعمل احلسنة فيم يعمل مرَّ
سة، 1377ه�، ص95، ابن  حتقيق: جواد القيومّي األصفهايّن، مكتبة اإلعالم اإلس��المّي، قم املقدَّ

طاووس، سعد السعود للنفوس، ص44.
)79( ابن طاووس، األقبال باألعمل، ج3، ص95.
)80( ابن طاووس، اإلقبال باألعمل، ج3، ص95.

)81( ابن الطقطقّي، الفخرّي يف اآلداب السلطانيَّة، ص 23.
)82( كمل الدين، السيِّد هادي السيِّد محد، فقهاء الفيحاء، مطبعة املعارف، بغداد 1962م، ص145-

.148
)83( الكليني، الكايف، مج2، ص410.

)84( ابن الطقطقّي، الفخرّي يف اآلداب السلطانية، ص10.
)85( ابن الفوطّي، احلوادث اجلامعة، ص35.

ّي، الكنى واأللقاب، ج1، ص340. )86( القمِّ
)87( املجليّس، بحار األنوار، مج104، ص45.

ث الن��ورّي )ت1320ه�(، خامتة  )88( البح��رايّن، لؤل��ؤة البحري��ن، ص241، املريزا حس��ني املح��دِّ
سة أهل  س��ة أهل البيت إلحياء الراث، ج2، مطبعة س��تارة، قم، مؤسَّ املس��تدرك، حتقيق مؤسَّ

البيت إلحياء الراث، قم، 1415ه�، ص459.
)89( فالح السائل، ص74-73.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
ب ب�: . 1 �د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الش��يبايّن اجلزرّي امللقَّ ابن األثري، أبو احلس��ن عّل بن حممَّ

ع��زِّ الدين )ت 630ه�(، الكامل يف التاريخ، ج9، ن��رش دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان ط2، 
1387ه�/1967م.

األردكايّن، حممود البهبهايّن احلائرّي، أنيس النفوس يف تراجم آل طاووس، نرش: دار اهلدى، قم، . 2
ط1، 1382ه�.

د بن احلس��ن )ت 686ه�(، رشح ش��افية ابن احلاجب، ج3، دار . 3 األس��رآبادّي، ريّض الدين حممَّ
الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1395ه�.

األنصارّي، مرتىض )ت 1281ه�(، رسائل فقهيَّة، ج23، مطبعة باقري، قم، 1414ه�.. 4
مة . 5 البحرايّن، يوسف بن أمحد )ت 1186ه�(، لؤلؤة البحرين يف اإلجازات، حتقيق وتعليق: العالَّ

�د صادق بحر العلوم، مطبعة النعمن، ط2، النجف األرشف، 1969م. السيِّد حممَّ
س��ة آل . 6 مة أس��د اهلل ب��ن إس��معيليان الكاظمّي )ت 1237ه���(، املقايس، مؤسَّ التس��رّي، العالَّ

البيت إلحياء الراث، إيران.
س��ة آل البيت إلحياء الراث، . 7 التفري��يّش، مري مصطفى احلس��ينّي، نقد الرجال، حتقيق: مؤسَّ

سة آل البيت إلحياء الراث، 1418ه�. ط1، املطبعة ستاره، قم، مؤسَّ
جواد وسوسة، بغداد قديًم وحديًثا، بغداد، مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، 1958م.. 8
د بن عبد الوهاب القزويني، . 9 اجلوين��ّي، عطا مالك اجلوينّي، تاريخ فاتح الع��امل، ج2، حتقيق: حممَّ

املركز القومي للرمجة، القاهرة، 2015.
��د أيب الفضل إبراهي��م، دار إحياء الكتب . 10 اب��ن أيب احلديد، رشح هن��ج البالغة، ج8، حتقيق: حممَّ

العربيَّة، بريوت،1960.
�د بن احلسن املعروف ب�: احلرِّ العامّل )ت 1104ه�(، أمل اآلمل، ج2، . 11 احلّر العامّل، الشيخ حممَّ

حتقيق: السيِّد أمحد احلسينّي، مطبعة اآلداب، النجف، ط1، 1385ه�.
خصباك، جعفر خصباك، العراق يف عهد املغول االيلخانيِّني، مطبعة العاين، بغداد، 1968م.. 12
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د ب��ن أمحد بن عثمن اب��ن قايمز )ت 748ه�(، تاريخ اإلس��الم، دار . 13 الذهب��ّي، ش��مس الدين حممَّ
الكتاب العريّب، بريوت 1407ه�/1987م.

اق احلس��ينّي، ت��اج العروس من جواهر القاموس، . 14 د مرتىض بن عبد الرزَّ د بن حممَّ الزبي��دّي، حممَّ
قني، دار اهلداية، 2010. ج4، حتقيق: جمموعة من املحقِّ

�د بن محزة احلسينّي نقيب حلب )كان حيًّا سنة 753ه�(، غاية . 15 ابن زهرة، السيِّد تاج الدين بن حممَّ
�د صادق  مة الس��يِّد حممَّ ة املحفوظة من الغبار، تقديم وحتقيق: العالَّ اإلختصار يف البيوتات العلويَّ

ة، النجف األرشف، 1383ه�/1963م. بحر العلوم، منشورات املطبعة احليدريَّ
الصف��دي، ص��الح الدين خليل ب��ن أيبك )ت 764ه���(، الوايف بالوفي��ات، ج 27، حتقيق أمحد . 16

األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الراث، بريوت، لبنان، 1420ه�/2000م.
ابن طاووس، السيِّد ريض الدين عّل بن موسى احلسني )ت664ه�(:. 17

• ة يف الس��نة، ج3، حتقيق: جواد القّيوم��ّي األصفهايّن، 	 اإلقبال باألعمل احلس��نة في��م يعمل مرَّ
سة، 1377ه�. مكتبة اإلعالم اإلسالمّي، قم املقدَّ

• سة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، 1428ه�.	 مجال األسبوع بكمل العمل املرشوع، مؤسَّ
• سعد السعود للنفوس، حتقيق: مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، ط1، 1422ه�، مركز 	

األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، قسم إحياء الراث اإلسالمّي، 1422ه�.
• ة، 1368ه�.	 فرج املهموم يف معرفة احلالل واحلرام من علم النجوم، النجف، املطبعة احليدريَّ
• فالح الس��ائل، حتقيق: غالم حس��ني املجيدّي، مركز انتش��ارات دفر تبليغات اس��المي، قم، 	

ط1، 1419ه�.
• ون، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم 	 د احلسُّ ة لثمرة املهجة، حتقيق: الشيخ حممَّ كش��ف املحجَّ

اإلسالمّي، ط2، قم، ايران، 1417ه�.
• اليقني، حتقيق: مرتىض األنصارّي، دار الكتب للطباعة والنرش، قم ، 1413ه��.	

س��ة النرش . 18 ��د حس��ني )ت 1402ه�(، س��نن النب��ّي، مؤسَّ م��ة الس��يِّد حممَّ الطباطبائ��ّي، العالَّ
اإلسالمّي، قم، د.ت.

د بن عّل بن تاج الدين احلسنّي )كان حيًّا سنة 701ه�/1309م(، الفخرّي يف . 19 ابن الطقطقّي، حممَّ
اآلداب السلطانيَّة والدول اإلسالميَّة، ط1، نرش: الرشيف الريّض، إيران، 1414ه��.

د حس��ن املعروف بآغ��ا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(، األنوار الس��اطعة يف املائة . 20 الطهرايّن، حممَّ
السابعة، ط1، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1972م.

العامّل، الش��يخ زي��ن الدين بن عّل بن أمحد املعروف ب�: الش��هيد الث��اين )ت 965ه�(، الروضة . 21
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د. حاكم فنيخ علي عودة اخلفاجّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

�د كالنر، تقديم: الش��يخ  البهيَّ��ة يف رشح اللمعة الدمش��قيَّة، ج1، تصحيح وتعليق: الس��يِّد حممَّ
سة التاريخ العريّب، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان. �د مهدي اآلصفّي، مؤسَّ حممَّ

ة، النجف، 1376ه�/1956م.. 22 ّي، الكنى واأللقاب، ج1-2، املطبعة احليدريَّ عبَّاس القمِّ
ر )ت 726ه�(، كش��ف اليق��ني يف فضائل. 23 ، احلس��ن بن يوس��ف بن عّل ب��ن املطهَّ ّ م��ة احِللِّ  العالَّ

س��ة، ط1،   أم��ري املؤمن��ني، حتقي��ق: ع��ّل آل كوثر، جممع إحي��اء الثقافة اإلس��الميَّة، قم املقدَّ
1413ه�.

ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عّل احلسينّي )ت 828ه�(، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، . 24
ة، النجف األرشف، 1380ه�. د حسن الطالقايّن، ط3، املطبعة احليدريَّ حتقيق: حممَّ

�د رضا . 25 مة حممَّ اق البغدادّي، احلوادث اجلامع��ة، تقديم: العالَّ اب��ن الفوطّي، أبو الفضل عبد الرزَّ
الشبيبّي والدكتور مصطفى جواد، مطبعة الفرات، بغداد، 1351ه�.

د بن شاكر بن أمحد )ت 764ه�(، فوات الوفيات، ج2، دار الكتب العلميَّة، بريوت، . 26 الكتبّي، حممَّ
2000م.

ابن كثري، أبو الفداء إسمعيل بن عمر الدمشقّي )ت 774ه�(.. 27
• البداية والنهاية، ج3، ج13، مكتبة اإليمن، القاهرة د.ت.	
• تاريخ أيب الفداء، ج3، املطبعة احلسينيَّة، القاهرة، 1325ه�.	
• املختر يف أخبار البرش، ج4، القاهرة ، د.ت.	

 ك��مل الدي��ن، الس��يِّد ه��ادي مح��د )ت 1986م(، فقه��اء الفيح��اء، مطبع��ة املع��ارف، بغ��داد، . 28
1962م.

سة . 29 د باقر )ت 1111ه�(، بحار األنوار، ج1، ج104، ج107، ط2، مؤسَّ مة حممَّ املجليّس، العالَّ
الوفاء، بريوت، 1403ه�.

سة . 30 د عّل املياليّن، مؤسَّ د هادي، قادتنا كيف نعرفهم، ج5، حتقيق وتعليق: السيِّد حممَّ املياليّن، حممَّ
الوفاء، بريوت، لبنان، 1409ه�.

سة النرش اإلسالمّي، 1419ه�.. 31 النمزّي، عّل، مستدرك سفينة البحار، ج10، قم، مؤسَّ
32 . سة آل البيت النورّي، حسني )ت 1320ه�(، خامتة املستدرك، ج2، ج3، حتقيق ونرش: مؤسَّ

إلحياء الراث، مطبعة ستاره، ط1، قم، إيران، 1416ه�.
د موس��ى . 33 د صادق نش��أت وحممَّ اهلم��ذايّن، رش��يد الدين فض��ل اهلل، تاريخ املغ��ول، حتقيق: حممَّ

هنداوي وفؤاد عبد املعطي الصيَّاد، ج2، دار إحياء الكتب العربيَّة، القاهرة، د.ت.
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د ابن طاوو�ص من ال�سلطات التي عا�سرها يف بغداد موقف ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ت الدوريات و املجالَّ
��ة، جملَّة اجلامعة . 34 حس��ن عيس��ى احلكيم، أرسة آل طاووس ومس��امهتها يف احلركة العلميَّة يف احِللَّ

اإلسالميَّة، النجف األرشف، 2006.
اجلميّل، رشيد عبد اهلل، محلة هوالكو عىل بغداد، جملَّة املورد، مج8، ع4، 1979.. 35
مة الس��يِّد أبو القاس��م ريّض الدين عّل بن موس��ى بن جعفر . 36 ��د عباس نعمن اجلبورّي، العالَّ حممَّ

احلس��نّي املعروف بابن طاووس )589-664ه�( ومنهجه يف كتاب )س��عد الس��عود للنفوس(، 
جملَّة مركز بابل للدراسات اإلنسانيَّة، جامعة بابل، ع1، مج2، حزيران، 2012.

د حسن آل ياسني، السيِّد عّل آل طاووس، جملَّة املجمع العلمّي، مج12، ص196.. 37 حممَّ


