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ليِ الّلواءيِ اْلَكبيِرييِ فيِ َطفِّ َكْرَبالء... إيَِل َحاميِ

ي(.. - َأْنَت َيا َأخيِ َهَداءيِ ).. اْرَكْب- بيِنَْفسيِ إيَِل َمْن َفَداُه َسيُِّد الشُّ

ُهْم َسْلَمن... ي َلْو َنَظَر إيَِل اجَلْمعيِ نْظَرًة َلَكاُنوا ُكلُّ إيَِل الذيِ

ًدا ًدا، َوُمؤيَّ ًقا، وُمسدَّ ، ُموفَّ اميِ األَْعَرجيِّ وإيَِل السيِّديِ اجَلليِيليِ د. َنْجم الَفحَّ

عيّل عبَّاس األعرجّي
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كلمة املركز

احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، وال كصنعه صنع صانع، وهو 
اجلواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، ال ختفى عليه الطالئع، 
ضارع،  كّل  وراحم  قانع،  كّل  ورايش  صانٍع،  كّل  جازي  الودائع،  عنده  تضيع  وال 
وللكربات  سامع،  للدعوات  وهو  الساطع،  بالنور  اجلامع  والكتاب  املنافع،  منزل 
دافع، وللدرجات رافع، وللجبابرة قامع؛ فال إلَه غريه، وال يشَء يعدُله، وليس كمثله 
يشٌء، وهو السميع البصري ،اللطيف اخلبري، وهو عىل كّل يشء قدير، اللَُّهمَّ صلِّ عىل 
السادة  العباِد،  كّل  بني  الذين اصطفيتهم، واخرتهتم من  الطاهرين  الطيبني  وآله  ٍد  حممَّ

 

األجماد.

وبعُد...

ِة ينطوي عىل متعٍة مميَّزة، ال يستشعرها أو حيسُّ هبا إالَّ َمن  احِللَّ فإّن احلديث عن 
َخِبها- فال يعرف الشوَق إالَّ َمن يكابدُه- وهلذا علٌل؛ وأسباٌب، منها:

ذايّت: ما متيَّز به أهل هذه الَقَصبة من طيب النفس، ورجاحة القلب، ودماثة . 1
اخللق، وقّوة تركيب العقل، وغريها من النعوت العقليَّة والنفسيَّة.

موضوعّي: الرتاث اهلائل، وما حواُه من موضوعات خمتلفة؛ فقد ترك علامؤها . 2
النتاج  نقّسم  أن  لنا  ومنه  والعلميَّة.  ة  الفكريَّ احلاجة  ع  بتنوُّ ع  تنوَّ مجًّا،  تراًثا 

الفكرّي لعلامء احِللَّة عىل قسمني:
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ل: النتاج الفكرّي األصيل هلم، كالفقه واألصول، والعقائد، وغريها  القسم األوَّ
الناس، وهي سبب سعادهتم، وتركها  التي هلا مدخليَّة مبارشة يف حيوات  العلوم  من 

ة واألُخرويَّة. سبب الدمار حلياهتم الدنيويَّ

القسم الثاين: النتاج الفكرّي الثانوّي هلم، والذي ليس له مدخليَّة باجلانب احليايّت 
ه من )الرتف الفكرّي(، منه الشعر واألدب واخلطابة، وهو كثري،  هلم، ويمكن أن نعدَّ
ومصاديقه كثرية، وله شعراء فحول، خناذيذ، وخطباء مفلِّقون ال ُيشقُّ هلم غبار، أمثال 
وا من شعراء  ُعدُّ إنَّ أحد عرش شاعًرا حليًّا  ، بل  ّ احِللِّ الشفهينّي، واخلليعّي، والصفّي 

الغدير، ذكرهم األمينّي يف موسوعته )الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب(.

عت مشارب علامئها؛ فهم قد  عت املعارف يف احِللَّة، ومنها تنوَّ ومن هذا وذاك، تنوَّ
أخذوا من كلِّ علٍم بحظٍّ وافٍر، وكبري وأبدعوا فيه.

فكان  هلا،  املنتجون  ع  وتنوَّ ة،  الفكريَّ النتاجات  عت  تنوَّ العلوم  هذه  وحي  ومن 
خ، واألديب، واخلطيب، وقد ُتطوى كّلها يف شخٍص واحٍد،  الفقيه، واألصويّل، واملؤرِّ

، وولده الفخر، وَمن ساَر عىل هدهيام، من تالمذة نجباء علامء. ّ مة احِللِّ كام يف العالَّ

ومن أجل إحياء ِذكر هؤالء العظامء، الفقهاء، األصوليِّني، األدباء، وَمن سار عىل 
اللغوّي  األصل  بإطالق  واحد؛  ى  مسمًّ حتت  جلمعهم  ينبي  ممَّن  ُبدَّ  ال  كان  سْمتهم، 
وغريهم؛  الفقهاء  يشمل  الكتاب  هذا  حواه  ما  ألنَّ  الفيحاء(؛  )فقهاء  وهو   عليهم، 

فال ينظرنَّ أحٌد ويقول: إنَّ العنوان مل يطابق املعنون.

وال نريد أن نذكر أكثر من هذا؛ فالكتاب اآلن بني يدي القارئني الكرام، وهم َمن 
سيفيد منه، بعد أن أخرجه مركز تراث احِللَّة هبذه احلُلَّة القشيبة؛ فعالج التصحيفات، 

والتحريفات، واألخطاء الطباعيَّة، والتارخييَّة، وغريها.
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اهلل  جزى  الفنيَّة،  الفهارس  عمل  حيث  من  والتقنّي،  العلمّي  العمل  ننسى  وال 
العاملني خرًيا.

الذي وفِّق  احِللَّة(  العلمّي )مركز تراث  وال يسعني وأنا بني جدران هذا الرصح 
م بالشكر اجلزيل هلل تعاىل، ومن ثمَّ إىل  بحمد اهلل تعاىل أن حييي علامء احِللَّة إالَّ أن أتقدَّ
الدروع وخلَّفوا  القلوب عىل  لبسوا  الذين  والكهول، وإىل  والشيوخ،  اآلباء واألبناء، 
شهداء  إىل  الِعني،  احلور  وعانقوا  وزخرفها،  بزينتها،  نيا  الدُّ وطلَّقوا  وأرامل،  يتامى، 
 والزمان العرص  صاحب  بنور  املمضاة  املباركة  الفتوى  شهداء  والعقيدة،  املذهب 
سة سامحة آية اهلل العظمى السيِّد عّل  ة، ومرجعها، صاحب الشيبة املقدَّ عىل إمام األمَّ

.احلسينّي السيستايّن

وال أنسى أن أتقّدم بالشكر اجلزيل، والّثناء اجلميل إىل سامحة السيِّد أمحد الصايف 
عم  الدَّ يف  البيضاء  اليد  صاحب  سة  املقدَّ العبَّاسيَّة  للعتبة  الرشعّي  املتويلِّ  ه(  ِعزُّ )دام 
كر  بالشُّ الشيخ عاّمر اهلاليّل جزاه اهلل خرًيا، وأخّص  املادِّيِّ واملعنوّي، وكذلك جناب 
، عىل قراءته الكتاب، واألخوين الذيِن َعمال  ّ جناب الشيخ املحّقق أمحد عّل جميد احِللِّ

الفهارس الفنّية: رأفت ليث، وعّل خضري.

واحلمُد هلل كام هو أهله.

�صادق اخلويلدّي
مدير مركز تراث احِللَّة

13 رجب الأ�صب 1439هـ
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مة التحقيق مقدِّ

َذ ُمِعينًا ِحنَي  َ امواِت َواالَْرَض، َوال اختَّ ِذي مَلْ ُيْشِهْد َأَحًدا ِحنَي َفَطَر السَّ اْلـَحْمُد هللِ الَّ
َبَرَأ النََّسامِت؛ مَلْ ُيشاَرْك يِف اإِلهِليَِّة، َومَلْ ُيظاَهْر يِف الِوْحدانِيَِّة، َكلَِّت األَْلُسُن َعْن غاَيِة ِصَفتِِه 
َوالُعُقوُل َعْن ُكنِْه َمْعِرَفتِِه، َوَتواَضَعِت اجلَبابَِرُة لِـَهْيَبتِِه، َوَعنَِت الُوُجوُه لِـَخْشَيتِِه، َواْنقاَد 
ُكلُّ َعظِيٍم لَِعَظَمتِِه؛ َفَلَك احلَْمُد ُمَتواتًِرا ُمتَِّسًقا، وُمَتوالًِيا ُمْسَتْوِسًقا َوَصَلواُتُه َعىل َرُسولِِه 

َمًدا، َوَعىَل آلِِه الطَّاِهريَن... َأَبًدا، َوَسالُمُه داِئاًم َسْ

وبعُد...

ة يف أحايني  فإنَّ الكتابة يف حيوات العلامء وسوانحهم من األمور الصعبة واملتعسِّ
كثرية؛ وذلك ألسباٍب منها:

الواحدة، . 1 امللَّة  أبناء  يف  السيام  وألقاهبم  أسامؤهم،  تشاهبت  العلامء  بعض  إنَّ 
واملذهب الواحد.

تشابُه ألقاب بعض الشخصيات يف القرن الواحد، ويف عقوٍد من الزمن بعينها؛ . 2
كالتسمية املأثورة يف مدٍد زمنيَّة جتاوزت القرن اخلامس اهلجرّي- عىل التقريب- 
الدين(  و)هبــاء  الدين(،  و)عميد  الدين(،  بـ)عزِّ  نفسه  بعضهم  ى  سمَّ  فقد 
بعض  سيطرة  بعد  انترشت  التي  الدين  إىل  املضافة  األسامء  من  شاكلها  وما 
الذات  إىل  ألقاب مضافة  أنفسهم وإطالق  الناس وتكنية  املامليك عىل رقاب 
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فت نفوس  سة )القائم بأمر اهلل(، )احلامي لدين اهلل(، )املعتصم باهلل( فتشوَّ املقدَّ
العامة إىل الدين فنسبت نفسها إليه؛ فحدث هذا االختالط.

بسبب . 3 أو  اخ،  النسَّ بسبب  الرتاجم  كتب  طال  الذي  والتَّحريف  التَّصحيف 
ينّي  القسِّ مثل:  املصادر؛  من  النقل  عند  النظر  انتقال  أو  املغلوطة،  القراءة 
وّي )نسبة إىل بيع احللوى(، احلائك  ، واحلُالَّ ّ ، واحللبّي، احِللِّ ّ والقنِّسينّي، احِللِّ

)للمهنة(، واحلائك )للشاعر نادًرا(، وغريها.

أو . 4 املهنة واملنطقة،  اىل  النسبة  أو  مًعا،  العائلة، واملنطقة  إىل  النسبة يف بعضهم 
بني  التمييز  صعوبة  حصلت  التداخل  هذا  فبسبب  واملهنة؛  اجلدِّ  اىل  النسبة 
ضابطة  ذكروا  األنساب  علامء  بعض  أنَّ  ذلك  إىل  أضف  وأخرى؛  شخصيَّة 
عن  تقل  ال  مّدة  الَعلُم  يعيش  أن  وهي  هلا،  واالنتساب  املنطقة  إىل  النسبة  يف 
ثالث سنوات، بعدها جيوز لنا نسبته إىل املنطقة، وبعضهم أربع سنوات؛ وهلذا 

اختلفِت النَِّسُب، واختلطْت.

إىل . 5 أدَّى  املنطقة  أو   ، باجلدِّ املناطق؛ بسبب االعتزاز  إىل بعض  االنتساب  كثرة 
 خلٍط كبري بني األنساب، مثاله: ما وقع به املصنِّف من خلط بني أيب عّل الطويّس 
)ت 515هـ(، وبني الشيخ نصري الدين الطويّس )ت 672هـ( يف مسألة رواية 
الالحق؟؟!!،  السابق عن  يروي  وهل  الثاين،  إدريس )ت 598هـ( عن  ابن 
ّ هو أبو عّل الطويّس  واملقصود من الطويّس الذي يروي عنه ابن إدريس احِللِّ
الذي قال عنه احلرُّ العامّل يف أمل اآلمــل:243/2-244: »يروي عن خاله 

ه أيب جعفر الطويّس«. ه ألمِّ أيب عّل الطويّس بواسطٍة وغري واسطٍة، وعن جدِّ

ة عسرية، وحتتاج إىل التدقيق والتحقيق، يف  هلذه األسباب وغريها جعل هذه املهمَّ
نات التارخييَّة. أصول الكتب واملدوَّ
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فه وأهنى  وهذا الكتاب للسيِّد هادي كامل الدين احلسينّي، من علامء احِللَّة الفيحاء، ألَّ
ل منه، طبعته وزارة املعارف- كام  تأليفه يف الستينيَّات من القرن املنرصم، وُطبع اجلزء األوَّ
ل، ُطبع بعد وفاته،  ة عن األوَّ ًرا بسنني عدَّ مته- واجلزء الثاين جاء متأخِّ أشار هو يف مقدِّ
والتصحيفات  املطبعيَّة،  باألخطاء  مليًئا  وكان  السابق؛  النظام  سقوط  بعد  وبالتحديد 
والتحريفات التي عاجلتها بحمد اهلل تعاىل، وهذا الكتاب بحسب وفاة املصنِّف ال يعدُّ 
تراًثا، ولكن بحسب سنة التأليف هو من الرتاث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترمجته 
الباب للباحثني وفتحت أذهاهنم  ُتعدُّ حماولة فتحت  الفيحاء، ترمجة جيَّدة  احِللَّة  لعلامء 

للوقوف عىل الرتاث الضخم والثرِّ ملدينة احِللَّة قدياًم وحديًثا؛ فكان هذا التحقيق.

ا عن عمل يف هذا الكتاب: أمَّ

يف . 1 العاملني  األخوة  بمساعدة  وتنضيده  متأنِّية؛  قراءة  الكتاب  بقراءة  قمُت 
مركز تراث احِللَّة.

املراجع . 2 عىل  وعرضها  فيه،  الــواردة  لآلراء  العلميَّة  باملراجعة  قمُت  بعدها 
وفقهيَّة،  ة،  فكريَّ آراء  من  البحث،  مادة  املصنِّف  منها  استقى  التي  واملظانِّ 

وغريها.

الواردة يف هذا . 3 للحوادث واآلراء  التارخيّي  النقد  التارخييَّة وممارسة  املراجعة 
الكتاب، وترجيح الصواب قدر اإلمكان. 

ختريج األحاديث بالرجوع إىل مظانِّ الكتب، وكلِّ اآلراء التي وردت يف فقهاء . 4
الفيحاء.

املصادر، . 5 إىل  بالرجوع  الدين، وذلك  السيِّد هادي كامل  مة  للعالَّ وافية  ترمجة 
وإجراء اللقاءات الشخصيَّة مع معارفه، والسيام ابنه السيِّد عّل )حفظه اهلل(.
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قمُت بدراسة عن منهج السيِّد هادي كامل يف كتابه فقهاء الفيحاء، وبيان موارد . 6
استقائه املعلومة، مع عرٍض واٍف وموجٍز ألفكاره وآرائه.

وغريها من األعامل التي سيجدها القارئ اللبيب يف منهج البحث والتحقيق.

ة العاملني يف مركز تراث  وأخرًيا ما كان هلذا العمل أن يتمَّ لوال دعاء املؤمنني، ومهَّ
آلرائه  كان  إذ  اهلل(؛  )وفَّقه  اخلويلدّي  صادق  الفاضل  الشيخ  كر  بالذِّ وأخصُّ  احِللَّة، 

السديدة خري مواساة يل، وتعضيد هلذا الكتاب.

بِِذْكِر  املعلومِة،  عن  والتنقيِب  والتَّعليِق  العلميَِّة  باملراجعِة  إالَّ  يتمُّ  ال  والوصُف 
، وفَّقه اهلل لكلِّ خري. ّ األستاذ أمحد عّل جميد احِللِّ

أسأله تعاىل التوفيق والسداد للجميع، إنَّه نِعم املوىل ونِعم النصري.

ا�س الأعرجّي علّي عبَّ
مركز تراث احِللَّة
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املطلب الأوَّل

 ال�صيِّد هادي كمال الدين
 حياته واآثاره

)1326-1405هـ/1905-1986م(

َن�َصُبُه
هو السيِّد هادي ابن السيِّد محد آل كامل الدين احلُسينّي، وقد ترجم لنفسه ذاكًرا 
سلسلة نسبه يف أثناء ترمجته للسيِّد حسني كامل الدين يف كتابه هذا؛ بقوله: »ِوِسْلِسَلُة َنَسبِي 
يِِّد  يِِّد مَحَِد بِن السَّ يُِّد َهاِدي بُن السَّ َتتَِّصُل بِِه َعىَل َهذا الوْجِه بْعَد حْذِف األَْلَقاِب؛ إيِنِّ السَّ
ِد َحسِن بِن ِعيسَى بِن َكاِمِل بِن منُْصوِر بِن  يِف َأيِب احلُسنِي مَحَِد بِن حُممَّ َفاِضِل بِن الرشَّ
ِد بِن  ِل بِن حممَّ يِن األَوَّ ِد املنُصوِر بِن َكامِل الدِّ يِن بِن منُْصوِر بِن َعلِّ َزوبِع بِن حُممَّ َكامِل الدِّ

 

ِد  حممَّ َأبو  بِن  ُشكِر  بِن  منْصوِر  بِن  ِد  حممَّ يِن  الدِّ َنْجِم  ْبِن  يِن  الدِّ ِعزِّ  َأمحَد  بِن  منْصوِر 
بِن  ِد  حُممَّ َطالِب  َأُبو  بِن  َعلِّ  النَّقيِب  بِن  َأمحَد  يِن  الدِّ َشْمِس  النَّقيِب  بِن  األَْسمِر  احلَسِن 
ِث بِن ُعمَر بِن حْيَيى بِن  اَبِة بِن َأمحَد امُلحدِّ يِف بِن حْييى بِن النَّقيِب احلُسنِي النَّسَّ ُعمَر الرشَّ
هيِد بِن اإِلَماِم َزيِن الَعابديَن بِن احلَُسنِي بِن َعلِّ بِن َأيِب  مَعِة بن َزيِد الشَّ احلُسنِي ِذي الدَّ

.)1(»َطالِب

)1( ُينظر: اجلزء الثاين من هذا الكتاب يف ترمجة الســيِّد حســني كامل الدين من أعالم القرن احلادي 
عرش.
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ولدته

من  عليها  حصلت  وثيقة  عىل  عثرت  ولكنَّني  ــه،  والدت سنة  املصادر  تذكر   مل 
محد  السيِّد  إىل  مرسلة  هتنئة  أبيات  فيها  الدين  كامل  هادي  عّل  السيِّد  املؤلِّف)1(   نجل 

، وفيها  ّ خ لوالدته املباركة، وهي للحاّج جميد العطَّار احِللِّ كامل الدين والد املؤلِّف تؤرِّ
يقول:

ــن فــاضــل أنــت أعــظــم عامل سبيلهامحــد ب أنــــار  قــد  املـــكـــارم  فــيــك 
أسة املـــعـــارف  درِّ  ــن  م ــك  ت ــذَّ إكليلهاغ الــعــىل  ــرر  غ مــن  وعليك 
ــارة ــش ــهــا أتـــتـــك ب ــي ــة ف ــل ــي ـــي ل مثيلهاه فـــعـــّز  اهلــــــادي  بــــــوالدة 
الــورى كــّل  هبا  البرشى  عمت  )تفضيلها(قد  أرخـــوا  حيسن  فــلــذاك 

)1326هـ(

مقطوعة  عىل  تعقيًبا  حمسن،  الشيخ  سعيد  للشيخ  كالم  هناك  نفسها  الوثيقة  ويف 
ة اإلسالم السيِّد محد بن آية اهلل  ، ويف أسفلها ختمه، يقول: »موالي حجَّ ّ العطَّار احِللِّ
يف  بقصيدة  مشفوعة  جميد  للحاّج  أبيات  هذه  ظلُّك،  دام  فاضل  السيِّد  الفاضل  العامل 
هتنئتكم بمولودكم املبارك مع قصيديت وتارخيي، وقد كلَّفني احلاّج جميد إرسال اجلميع 
كم السيِّد صالح حفظه  إليكم إىل النجف األرشف، بواسطة مالذنا ومرجع تقليدنا عمُّ
فتم احِللَّة فسنعقد جملس هتنئة للقصائد  اهلل استعجااًل للقيام باخلدمة املوسومة؛ وإذا رشَّ

األخرى، هذا ودمتم باحرتام سيدي.. 28/ج1326/1هـ.

خادمكم سعيد الشيخ حمسن، اخلتم«.

ل 1438هـــ يف داره يف منطقة  )1( وذلــك عنــد لقائي بــه يــوم 2016/12/29م، 29 ربيــع األوَّ
د سامي الباحث يف مركز تراث احِللَّة. اجلمعية بمعيَّة األستاذ حممَّ
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تاريخ  السيِّد هادي يف سنة 1326هـ، ولكّن  التاريخ تكون والدة  وبحسب هذا 
الوثيقة هو الثامن والعرشون من مجادى األوىل، وليس رشًطا أن يكون يوم الوالدة هو 
هذا اليوم، فهو تاريخ الرسالة املرسلة إىل السّيِّد محد والد املؤلِّف، وقد تكون الوالدة 

قبل ذلك بقليل.

ن�صبته

هم السيِّد كامل الدين بن  اشتهرت هذه األسة بلقب )كامل الدين( نسبًة إىل جدِّ
د املنصور،  د املنصور بن السيِّد حممَّ السيِّد منصور بن السيِّد عّل الزوبع بن السيِّد حممَّ
الذي ينتهي نسبه إىل اإلمام زيد الشهيد بن اإلمام السجاد بن اإلمام احلسني بن 

.)1(اإلمام عّل بن أيب طالب

فهم يرجعون إىل ذلك النسب العلوّي، وتلك الشجرة الراسخة الثابتة التي أصلها 
ثابت، وأغصاهنا منترشٌة يف أرجاء املعمورة، تؤيت ُأُكلها كلَّ حنٍي.

يِِّد  يُِّد مَحَُد بُن السَّ وقد ذكر الشيخ آغا بزرك ذلك يف ترمجة السيِّد محد قوله: »ُهو السَّ
ْيِن بِن  يِِّد َكامِل الدِّ يِِّد منْصوِر بِن السَّ يِِّد َكاِمِل بِن السَّ يِِّد ِعيَسى بِن السَّ ِد َحسِن بِن السَّ حممَّ

 

ُه  ِة َهاَجَر َجدُّ ِب َزوبُع ِمْن ُفضالِء َعرصِه يِف احِللَّ َأيب احلَسِن منْصوِر بِن َعلِّ احلُسينيِّ امُللقَّ
بِآِل كاَمل  اليوِم وُيعَرُفوَن  إىَِل  فِيها أوالُدُه وأحفاُدُه  ِة وَتعاَقَب  احِللَّ إىَِل  الُكوَفِة  ِمَن  َزوبُع 
ْيِن، وفِيهْم ُفقهاُء وُأدباُء وُوجهَاُء، وُتويفِّ الـُمرتَجُم يِف َسنَِة 1287هـ وَخلََّف ثاَمنيَة  الدِّ
ْيِن الِذي  يُِّد ِعيسى َكامُل الدِّ َمُة امُلجاِهُد السَّ َأوالٍد أْعقُبوا بَأمَجِعِهْم وَأصَغُرُهْم ِسنًّا الَعالَّ
َنسبِِهُم  َشَجَرِة  َعىل  َأطلَعنِي  وَقْد  َسنَة 1372هـ،  وتويفِّ  الـُمرتَجِم  َوالِِدِه  َوفاِة  َعاَم  ُولَِد 
َأيًضا  الُعلامِء، وَقْد رآَها  ِمَن  ايِف- وَغرِيِه  آِل الصَّ النَّجفيَِّة-  باْسِم َجدِّ األَُسِة  الـَمبُدوَءِة 

)1( شذرات من تاريخ ُأس احِللَّة وعشائرها: 132.
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اَم  أيَّ الَفقاَهِة-  َأنواُر  الِغَطاِء َصاِحِب-  َكاِشِف  ْيِخ األَكِب  الشَّ ابُن  ْيُخ َحسُن  الشَّ َمُة  الَعالَّ
وَتاِريُخ  َكاِمِل،  بِن  ِعيَسى  يِّد  السَّ َحِفيُد  الـُمرتَجَم  بِأنَّ  َح  وَصَّ َقها  َفصدَّ ِة  احِللَّ يِف  إِقاَمتِِه 
 ُّ يُِّد َجعفُر احِللِّ ، وِمْن َأنجاِل امُلرتَجِم السَّ خطِِّه 1249هـ... إىِل َأن َقاَل الَعالَمُة الطَّهراينُّ
ُنقباِء  يِف  تْرمجنَاُه  وَقْد  املْطُبوِع،  َبابِِل(  )ِسْحُر  وَصاِحُب  1315هـ،  َسنَة  امُلتوفَّ  هرُي  الشَّ
ائِع( يِف  يُِّد َعلُّ َصاِحُب )الِضياُء الالِمِع يِف رَشِح الرشَّ الَبرِش، وِمنهْم َأيًضا الَعالِـاَمِن السَّ
عراِء  يا يِف َعاٍم َواِحٍد َسنََة 1322هـ، َفنََظَم بعُض الشُّ يُِّد َفاِضُل، وَقْد توفِّ ًدا، والسَّ )17( جُملَّ

هِلَا: َقَض الَعاملِاِن َفناَح اهلُدى«)1(. لتاِريِخ َوفاهِتام ُرباعيًَّة ُكلُّ َشطٍر ِمنَها َتاريُخ أوَّ

يِن ْبِن األَبَزِر  يُِّد ُحسنُي بُن َكامِل الدِّ يِن- السَّ ِة- ُأسَة َكامِل الدِّ وِمْن َأْعالِم هِذِه األُْسَ
املْشُهوِريَن  ثنَِي  وامُلحدِّ الُعَظامِء  الُفَقهاِء  ِمَن  َكاَن  رَشيٌف  َسيٌِّد  وهَو   ،)2( ّ ــلِّ احْلِ احلُسينيِّ 
يِن احلُسينيِّ مْن  الدِّ َكامِل  بِن  ُحَسنِي  يِِّد  السَّ األَِديِب  َسميِِّه  إىَِل  ا  ُمعاِصً النَّاهِبنَي  واْلُعَلاَمِء 
ُه:  اِم الـُمتوفَّ َسنََة 1072هـ، َقاَل يف )َأَمُل اآلمل( َعِن اْبِن األَبزِر؛ إِنَّ َبنِي مْحَزَة، ُنَقباَء الشَّ
َلُه   ، ُمَعاِصٌ َجِليٌل، َشاِعٌر  ٌث  َفقيٌه، حُمدِّ َعالِـٌم   ، ّ لِّ احْلِ بُن األَبَزِر احلُسينيِّ  يُِّد ُحسنُي  »السَّ

َجاِل(، وِكَتاٌب يِف النَّْحِو«)3(. ُكُتٌب ِمنَْها )ِكَتاُب الرِّ

قها السيِّد  وَلُه ِرَساَلٌة يِف ِعْلِم البِديِع َأْسامَها )ُدَرُر الَكالِم وَيواِقيُت النَِّظاِم(، وقد حقَّ
وَوَصَفُه  احِللَّة،  تراث  مركز  سة-  املقدَّ العبَّاسيَّة  العتبة  يف  وُطبعت  األشكورّي  جعفر 
ُه َسيٌِّد َساَد بِاجِلدِّ واجلَدِّ يِف اكتَِساِب الـَمَعايِل؛ َفَقَطَع  اَلَفُة( بَقولِِه: »إنَّ َصاِحُب ِكَتاِب )السُّ

)1( طبقات أعالم الشيعة: 441.
يِّد حسني بن كامل الدين األنورّي احلسينّي، ولعلَّ  )2( يف مايض النجف وحارضها: 254/2: »السَّ
املرتجم- كام يقول الطهرايّن- من أحفاد عزِّ الدين حسن بن عّل بن األبزر تلميذ حييى بن سعيد 
«. واملرتجم له َكاَن حيًّا سنة 1097هـ، باعتبار إهناء كتاب أمل اآلمل الذي أعلن معاصته  ّ احِللِّ

له. وُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 89/11.
)3( أمل اآلمل: 86/2. 
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، َوَسَعى إىَِل َنيِل َغاياِت الَفَضاِئِل، َوَدَأَب، وأْنَشَد لَِساُن َحالِِه: طَمَع الالِحِق بِِه َوَجدَّ

ـــٍة ــْن ِوَراَث َدْتــنـِـي َهــاِشــٌم َع َأِب«)1(َومــا َســوَّ َوال  ــُأمٍّ  بِ َأْسُمو  َأْن  اهللُ  َأبى 

ن�صاأته

 كان السيِّد هادي كامل الدين الولد الوحيد لوالديه، ووالده السيِّد محد بن فاضل بن 
كامل الدين، علٌم من أعالم احِللَّة؛ استطاع أن يغرس حبَّ العلم يف نفس نجله السيِّد 

هادي الذي نشأ نشأة علميَّة ودينيَّة يف بيته.

نشأ السيِّد هادي كامل الدين وترعرع يف بيٍت أرشفت نوافذه عىل حملَّة )التعيس(، 
ف عىل  املحلَّة، وبالتايل االحتكاك والتعرُّ تلك  نته من االختالط مع أطفال  بيئة مكَّ يف 
أصوهلا  عىل  واطِّالعه  نشأته  عن  فضاًل  وأعرافهم،  وتقاليدهم  جلدته،  أبناء  عادات 
وِحَرفيَّة  معرفيَّة  أنشطة  من  به  اتَّسمت  ـا  عمَّ فضاًل  انيَّة)2(،  السكَّ وتركيبتها  ة  العشائريَّ

أثَّرت يف تشكيل خصائصها االجتامعيَّة)3(.

بدأت رحلته الشاقَّة يف مضامر الدرس والتعلُّم قبيل احلرب العامليَّة األوىل، وهو 
البيت العلوّي، إذ  ابن مخس سنوات معتامًّ عاممة خرضاء داللة عىل نسبه الرشيف إىل 
درس مبادىء القراءة والكتابة، وشيًئا من احلساب، إىل جانب حفظ القرآن الكريم يف 

إحدى الكتاتيب عىل يد الشيخ )ارزوقي()4(.

)1( سالفة العرص: 538-537.
)2( وقد ذكر نجله الســيِّد عّل يف لقائنا املزبور أنَّه كثرًيا ما كان حُتلُّ عن طريقه الكثري من املنازعات 

ة، وخيرج املتخاصمون من عنده راضني. العشائريَّ
د ســامي كريم، جملَّة  ة، م.م. حممَّ )3( ُينظر: الســيِّد هادي كــامل الدين ومالمح من جهــوده الفكريَّ

تراث احللَّة، س2، مج2، ع3، 2017م: 358-317.
د عّل عبد الرضا حسني يف مدينة احِللَّة،عام 1881م=   )4( ولد الشيخ عبد الرزاق سعيد إسامعيل حممَّ
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غالًبا  ا  فإهنَّ والدينيَّة؛  العلميَّة،  األس  من  كانت  الدين(  )كامل  آل  أسة  أّن   وبام 
ما كانت ُترسل أبناءها إىل الدراسة الدينيَّة بعيدة عن أجواء الدراسة احلكومية، لذلك 
الدين، وبعدها سافر  السيِّد محد كامل  مات عىل يد والده  املقدِّ السيِّد هادي درس  فإنَّ 
إىل النجف األرشف؛ ليلتحق بالدراسة يف احلوزة العلميَّة، فكان من مجلة العلامء الذين 
د  درس السيِّد هادي كامل الدين عىل أيدهيم: الشيخ هادي كاشف الغطاء، والشيخ حممَّ

د طه النجف)1(. حسني كاشف الغطاء، والشيخ حممَّ

وكالته

وكالة  بإعطائه  العلامء  من  مجلة  قام  فيه،  ومتيُّزه  العلم  طلب  يف  الجتهاده  نتيجًة 
ل هذه  له فضَّ املنازعات، واستالم احلقوق الرشعيَّة، وإمامة الصالة، وأوَّ ة ختوِّ واعتامديَّ
الوكاالت للسيِّد أيب احلسن األصفهايّن، وتارخيها 13 رمضان 1358هـ، املوافق لعام 

ها: 1939م، نصُّ

د وآله الطاهرين ال خيفى  كني برشع سيِّد املرسلني حممَّ »إىل إخواننا املؤمنني املتمسِّ
مة الثقة السيِّد هادي محد بن السيِّد فاضل آل كامل الدين دام تأييده  عليكم أنَّ ولدنا العالَّ
وإيصاهلا  الرشعيَّة  احلقوق  قبض  عىل  ِقَبلِنا  من  وكيالاً  بته  نصَّ وقد  األتقياء،  العلامء  من 
ة مقلِّدينا إعزازه  إلينا ونقل الفتوى عنَّا مأموناًا عىل ذلك، بل هو فوق ذلك، وعىل عامَّ

به املدارس احلكوميَّة  ل معلِّم ُيدخل طالَّ ل؛ ألنَّه أوَّ ــة الطاق، ُأطلق علية لقب املعلِّم األوَّ =يف حملَّ
ــة آنــذاك، تويفِّ عام 1962م. للمزيد ُينظر: جريدة اجلنائــن، العدد 129، بتاريخ 12/9  يف احِللَّ

2002، ومعامل مضيئة من تاريخ احِللَّة،1920-1970م: 81-77.
د، ولَِد يف سنة 1241هــ، له  د رضا بن الشيخ حممَّ د طه بن الشيخ مهدّي بن الشيخ حممَّ )1( هو حممَّ
عدد من املؤلَّفات، منها: كتاب الزكاة، ورشح كتاب النكاح. تويفِّ عام 1332هـ. للمزيد ُينظر: 

معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء: 303-300/2.
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ك بالسبب  وتوقريه، وأنَّ أقواله أقوالنا، وأمره أمرنا، وُأوصيه بمالزمة التقوى والتمسُّ
األقوى، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«)1(.

م  حمرَّ  23 يف  احِللَّة  يف  أيًضا  الوكالة  اجلزائرّي()2(  الكريم  )عبد  الشيخ  منحه  وقد 
1360هـ املوافق لسنة 1941م، وهذا نّصها:

ة إخواننا املؤمنني بعد السالم عليكم والدعاء لكم  »بسم اهلل الرمحن الرحيم، إىل كافَّ
السيِّد محد كامل  ثقة اإلسالم  بن  السيِّد هادي  الفاضل  العامل  ولدنا  أنَّ  إعلموا  بالتوفيق 
ه سيِّد املرسلني،  ة املسلمني إىل أحكام الدين، ورشع جدِّ ا لعامَّ بته مرشداً الدين أينِّ قد نصَّ
إرشاد العباد إىل اهُلدى واالحتاد، فاسمعوا منه ترشدوا إن شاء اهلل تعاىل، وأوصيه بمالزمة 

التقوى واالحتياط، فإنَّه أهل لذلك، أسأل اهلل تأييده وتوفيقه والسالم عليكم«)3(.

اه الشيخ  خة- ويبدو أن التاريخ غري واضح)4(- لوكالٍة منحها إيَّ وهناك وثيقة مؤرَّ
م احلرام 1361هـ، هذا نّصها: هادي كاشف الغطاء املتوفَّ يف 9 حمرَّ

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل سيِّد املرسلني 
بنا  ا قد نصَّ إنَّ ة إخواننا املؤمنني  الطيبني الطاهرين أمجعني، وبعد فال خيفى عىل كافَّ وآله 
ب الكامل العامل املحروس باهلل السيِّد عبد اهلادي نجل العامل السيِّد محد  ولدنا العزيز املهذَّ
ا  وأِذنَّ صناه  النبيني، وقد رخَّ ه سيِّد  املصطفى جدِّ الدين ورشيعة  إىل أحكام  ا  مرشداً
له يف الوعظ واإلرشاد إىل الفرائض الدينيَّة واألخالق واآلداب الرشعيَّة، وقد أوصيناه 

)1( موجودة صورهتا يف ملحق كتاب الســيِّد هادي كامل الدين )التخميس والتشــطري يف أصحاب 
آية التطهري(، اجلزء الثاين منه.

)2( ستأيت ترمجته.
)3( ُينظر: الثنائيَّات، هادي كامل الدين: 14.

)4( التاريــخ املوجــود يف الوثيقة عليه حب كثيف، وأغلــب الظنِّ أنَّ التاريخ ســنة 1353هـ. واهلل 
العامل.
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ك بالسبب األقوى، وهو أهٌل وكفٌؤ لذلك، وحملُّ لِـام هنالك،  بمالزمة التقوى والتمسُّ
نسأل اهلل تعاىل أن يوفِّقه ومجيع املؤمنني إىل العلم والعمل بمنِّه وكرمه، آمني، واهلل تعاىل 
.»حسُبنا ونِْعم الوكيل، ِمن الراجي عفَو ربِّه املدعو باهلادي ابن الشيخ كاشف الغطاء

بعدها بارش العمل االجتامعّي والسيايّس والعلمّي يف احِللَّة بعد أن أكمل شطًرا من 
د. ة امللقاة عىل عاتقه، فجاهد وجوَّ له هلذه املهمَّ العلوم الدينيَّة التي تؤهِّ

اأبرز �صيوخه

الكريمة، بل وحتَّى  أيدهيم  تتلمذ عىل  الذين  لدينا مالمح واضحة عن  ال توجد 
الدين؛ ولكن من خالل  السيِّد هادي كامل  اليه  الذي وصل  العلمّي  التحصيل  مقدار 

س مقدار علمه، واملستوى الذي وصل إليه، ومنها: القرائن؛ نستطيع أن نتلمَّ

الغيبة . 1 يف  األبرار  علامئنا  عن  ُعِرف  فقد  واالعتامدات)1(؛  الوكاالت  إعطاء 
الكبى احتياطهم يف إعطاء الوكاالت واالعتامدات إالَّ ملن يرون فيه األهليَّة 
أبرز  من  وكاالت  أربع  عىل  الدين  كامل  السيِّد  حصل  فقد  والعمل،  بالقول 
جمتهدي الشيعة اإلماميَّة آنذاك، وهم السيِّد أبو احلسن األصفهايّن، والشيخ 
طه  د  حممَّ والشيخ  الغطاء،  كاشف  هادي  والشيخ  اجلزائرّي،  الكريم  عبد 

النجف، وستأيت ترمجتهم تبًعا.

مقدار ما وصل إليه من العلم؛ فردوده عىل العلامء، وترجيح رأي عىل رأي، . 2
له إىل مرتبٍة  ممَّا يدلُّ داللًة واضحًة وقطعيًَّة أنَّ هذا الرجل وصل إىل مرحلة تؤهِّ
ة إذا صحَّ التعبري، فالوكيل كاألصيل عقاًل، وله ما له،  ة فرق جوهرّي بني الوكالة واالعتامديَّ )1( ثمَّ
ة فهي عادًة تكون يف األمور احلســبيَّة وما شاكلها؛ وعىل هذا املفهوم  ا االعتامديَّ وعليه ما عليه، أمَّ
ة، فحينام يقول املرجع: )ثقتي، وينطق عنِّي(، وما شاهبها  تكون الوكالة أوسع مداًرا من االعتامديَّ
ة العلميَّة  مــن األلفاظ، هذا يعني أنَّه يتســنَّم مرتبًة علميًَّة مميَّزًة، وتســتكنه كلامته وأوصافــه الدقَّ

له. والورع واملعرفة، ومعرفة مباين املجتهد الذي وكَّ
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 علميٍَّة ساميٍة، ومقدار ما لديه من علم؛ فمن ذلك رّده عىل السيِّد اخلوئّي
يف كتابه )منهج االستنباط()1(، ودفاعه عن العاّلمة يف ردِّ البيضاوّي)2( عليه 
ة  يف مسألة االستصحاب)3(، وردوده عىل العاّلمة وغريهم، بْلَه الردود النقديَّ

ة عىل مجلة من األدباء. ة واللُّغويَّ والشعريَّ

معرفة . 3 منابع  من  يعدُّ  إتقاهنا  مع  املعرفة  مصادر  ع  فتنوُّ املعرفة؛  موارد  ع  تنوُّ
ين،  املرء وما يملكه من خزين معريّف، فتجد السيِّد كامل الدين يناقش املفسِّ
اد واللُّغويِّني،  واألصوليِّني، والفقهاء- كام مرَّ عليك- واألدباء والشعراء والنقَّ
كلُّ هذا اخلزين املعريّف املتَقن، جعلت منه عالـاًم ال ُيشقُّ له غبار، وفيه داللة 

واضحة وقطعيَّة ال تقبل الشّك عن مستوى أساتذته وشيوخ العلم لديه.

ومن أساتيذه)4(:

املوسوّي . 1 د  حممَّ السيِّد  ابن  احلسن  أبو  »ولـِـَد  األصفهايّن:  احلسن  أبو  السيِّد 
عام 1867م يف قرية مديس من قرى أصفهان، وبدأ حياته العلميَّة فيها منذ 
ليًّا يف قريته، ثمَّ سافر النجف إىل األرشف عام  ى تعلياًم أوَّ نعومة أظفاره، إذ تلقَّ

1890م، وتويفِّ يف الكاظميَّة عام 1945م«)5(.

بن . 2 د رضا  بن حممَّ مهدّي  بن  د طه  الشيخ حممَّ هو  د طه نجف)6(:  الشيخ حممَّ

مات املصنِّف. ل من فقهاء الفيحاء، مقدِّ )1( الحظ: اجلزء األوَّ
)2( ُينظــر: قواعــد األحكام: 205/1، ومنتهى املطلب: 58/3، وقــد ذكرها صاحب الرياض يف 

مة: 370/1 وما بعدها. حياة العالَّ
ل من فقهاء الفيحاء. مات املصنِّف، اجلزء األوَّ )3( ُينظر: مقدِّ

ة، جملَّة تراث احِللَّة: 358-317. )4( ُينظر: السيِّد هادي كامل الدين ومالمح من جهوده الفكريَّ
)5( ُينظر: من أعالم الفكر والقيادة، عبد الكريم آل نجف: 87-69/2.

)6( ُتنظر ترمجته يف: طبقات أعالم الشيعة: 961/14-967، التحف من خمطوطات النجف: 14.
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د ابن احلاج نجف احلكيمآبادّي التبيزّي النجفّي، من آثاره: إتقان املقال  حممَّ
ة، النجف األرشف، سنة 1340هـ،  يف أحوال الرجال، ُطبع يف املطبعة العلويَّ

حاشية املعامل، ُطبع يف النجف)1(، ولد سنة 1241هـ، وتويّف يف عام 1323هـ.

الشيخ عبد الكريم اجلزائرّي: هو الشيخ عبد الكريم بن الشيخ عل بن كاظم، . 3
ولد يف النجف األرشف سنة 1289هـ، كان من نوابغ العلم والفقه واألصول 

والسياسة، وأحد أعالم األدب العريّب، تويفِّ عام 1382هــ)2(.

الشيخ هادي كاشف الغطاء: ولد يف 1289هـ/1872م، قال يف األعالم)3(: . 4
، من كتبه:  »هادي بن عبَّاس بن عّل ابن كاشف الغطاء، فاضٌل إماميٌّ عراقيٌّ
وتراجم،  أدب،  احلسينيَّة،...  املقبولة  الشهداء،  سيِّد  مقتل  يف  األنباء  أوجز 
باعه من النبيِّني«)4(،  واملستدرك عىل هنج البالغة..، والبهان املبني فيَمن جيب اتِّ

تويّف يف 9 حمرم 1360هـ/1941م.

ابن . 5 عّل  الشيخ  ابن  حسني  د  حممَّ الشيخ  هو  الغطاء:  كاشف  حسني  د  حممَّ
د رضا ابن الشيخ موسى آل كاشف الغطاء، ولِد يف النجف سنة  الشيخ حممَّ
1294هـ، له مواقف وطنيَّة وعربيَّة كثرية، من بينها مشاركته يف املؤمتر الذي 

أنعقد عام 1931م يف املسجد األقىص يف فلسطني، تويفِّ عام 1954م)5(.

)1( ُينظر: فهرس الرتاث: 246-245/2.
ســة  )2( ُينظر: النجف األرشف وحركة اجلهاد، كامل ســلامن اجلبورّي، 1333هـ/1914م، مؤسَّ

املعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، 2002: 378.
)3( 58/8. وُينظر: نقباء البرش: 740، والذريعة: 303/1 و473/2 و805/2.

اوّي  )4( وقد حّققت رشح املقبولة احلسينيَّة بعنوان )الفاجعة الشجيَّة يف رشح املقبولة احلسينيَّة للغرَّ
النجفّي(؛ فُتنظر ترمجته منها بتفصيٍل واٍف.

)5( للمزيد ُينظر: معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء: 276-272/2.
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اأدبه وما قيل فيه

كان السيِّد هادي كامل الدين من األدباء املكثرين من األدب شعًرا ونثًرا، وكان ناقًدا 
، جتد ذلك واضًحا وبيِّنًا يف كتابه )فقهاء الفيحاء(، فعند تناول حياة أديب من  أدبيًّا بحقٍّ
م األدباء  ه إىل أدب املرتَجم له بالنقد والتوجيه األديّب الرائع، فهو يقوِّ األدباء جتده يتوجَّ

اذة، وبمنتهى الرصاحة. ههم ويؤاخذهم عىل ما قالوه بلغة عالية وأخَّ ويوجِّ

مة آغا  أّما شعره يف فقهاء الفيحاء وغريه، فيكفي ما قاله العلامء األدباء، ومنهم العالَّ
فر النفيس،  بزرك الطهرايّن يف كتابه )التخميس والتشطري(: »لقد اطَّلعت عىل هذا السِّ
فوجدته أحسن ما نظم يف التشطري والتخميس، لناظمه الصديق الشفيق، السيِّد السند، 
ه، ورأيته من اجلزء  ّ زيد عزُّ األديب احلسيب النسب، موالنا السيِّد هادي كامل الدين احِللِّ
الثاين من كتاب التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري- غنيًّا من املدح والتقريض- 

ة«)1(. رته بيدي املرتعشة يف مكتبتي العامَّ فعدلت عن الثناء إىل تقديم الدعاء، فحرَّ

الدين  كامل  هادي  السيِّد  مة  العالَّ »سيِّدي  عنه:  فقال  اخلليّل؛  جعفر  األستاذ  ا  أمَّ
س  استوعبت قساًم غري قليل من ديوان التخميس والتشطري، ومشيت معك وأنت ختمِّ
ى من فطرته، وليس ذلك بالغريب، أنت  وتشطِّر دون أن حتتاج إىل تزكية، فشعرك مزكَّ
من دوحة سمت ونمت، وأثمرت أدًبا هو اليوم أحد مفاخر أدبنا الرفيع ويكفي، الذي 
أعجبني كثرًيا هو أنَّك من ناحية الفن قد حلَّقت وأبدعت حني ربطت آيات التشطري 
القارئ بني األصل والتخميس، وهي ميزة تثري  والتخميس ربًطا ال يمكن أن يفصل 
يرعى  بأن  املوىل  سائاًل  التوفيق  هبذا  وُأهنِّيك  لك  أبارك  أن  إىل  وتدعوين  األعجاب 

موهبتك هذه ويمدَّ يف عمرك«)2(.

)1( التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري: 9.

)2( التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري: 9.
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مة السيِّد هادي كامل الدين لقد طالعت  وذكره السيِّد حمسن األمني: »سامحة العالَّ
فر القيِّم، وتلوت تشطريه وختميسه، فلمست يف كلِّ شطٍر منه ختميسة إعجازك  هذا السِّ
ر اإلحساس، ولعلَّ الكثري من  األديّب وفنِّك الرائع الذي يعبِّ بصدق عن الذات ويصوِّ
اء، وأنا منهم، يعرف حقَّ املعرفة أنَّك شاعر تلني له القوايف وختضع، فتأيت بالقصائد  القرَّ
ة  األمَّ إىل  والطموح  ة  والعزَّ واحلياة  العقيدة  روح  الشعب  يف  تبعث  التي  واألناشيد 
اإلسالميِّة سابق جمدها ومايض تارخيها وتذكي فيها العزائم الواهية، وحُتيي منها موات 
اهلمم، هذا عندي مع مطالعتي، بجميع ما كتبته ونرشته، دليل مبلغ أصالتك يف األدب 

العريّب وعراقتك فيه«)1(.

وأستاذنا الدكتور نعمة رحيم عّزواّي)2( له رأٌي بالسيِّد هادي، فقد وصفه بقوله: 
»إنَّ السيِّد هادي شاعر ذرب اللسان، متَّقد اخلاطرة، سيع البدهية«)3(.

هادي  السّيد  من  بطهران  اإليرانيَّة  املعارف  ــرة  دائ طلبت  1974م  عــام  ويف 
من  وغــريهــا  السياسية  أو  والشعر  األدب  يف  كتاباته  هلــا  يرسل  أن  الــديــن   كــامل 
املواضيع)4(، لتنرش له يف جرائدها، إاّل أنَّ السيِّد مل ينرش يف تلك الدائرة، وذلك ألسباٍب 

ن من معرفتها)5(. مل نتمكَّ

ديوانه  قرظ  حني  1967م،  العام  يف  الطاهرّي  رشيد  سعيد  حمّمد  األستاذ  وكذا 

)1( التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري: 9.
)2( أســتاذي وشــيخي الدكتور نعمــة رحيم عزاوّي، فعزاوّي اســم جّده، الســمه الثالثي، وغدا 

كاللَّقب له لقرب لقب العزاوّي )العشرية( من هذه التسمية، تويفِّ يوم 2011/9/20م.
)3( احلياة الثقافية يف احِللَّة 1968-1958: 91.

دين هبا الباحث حممد ســامي من  )4( كتــاب مــن دائرة املعارف اإليرانيَّة بطهــران، اطَّلع عليها وزوَّ
نجل املؤلِّف السيِّد عّل هادي كامل الدين، بتاريخ 2013/10/21م.

ة، جملَّة تراث احِللَّة: 358-317. )5( السيِّد هادي كامل الدين ومالمح من جهوده الفكريَّ
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الثقافة، وفتح  الكتاب اجلليل مفخرًة من مفاخر  املزبور؛ بقوله: »فإينِّ قد قرظت هذا 
دين فيام سبق أن نرى مثل  ّ حيث مل نكن متعوِّ جديد يف عامل األدب السيام األدب احِللِّ
والشاعر  الكبري،  مة  العالَّ سامحة  استمرَّ  وإذا  كتاب،  يف  جمموًعا  تناوله  اإلنتاج  هذا 
هذه  وبمثل  الثقايّف  إنتاجه  مواصلة  عىل  الدين  كامل  هادي  السيِّد  املجاهد  العبقرّي 
تعود  حتَّى  طويل  زمن  يمرُّ  ال  وسوف  ة،  فكريَّ ثورة  أكب  فسيقود  واالبتكار،  الروعة 
الروح  بسبب  األسف  مع  ام  األيَّ طوته  الذي  الثقايّف  وجمدها  هباؤها  الفيحاء  احِللَّة  إىل 
االنزوائيَّة التي شاعت بني أدباء احِللَّة؛ ولعدم تشجيع ذوي الكفاءات حتَّى نبغ سيِّدنا 
وجريدته  وجملَّته  ومنشوراته  النفيسة،  بكتبه  الفكرّي  اجلهاد  باب  ففتح  ــادي(،  )اهل
)التوحيد(، ومدرسته، وخطبته وحمارضاته، كام ساهم إىل حدٍّ بعيٍد يف اجلهاد العقائدّي 
والسيايّس، وما أعظم هذا القائد بني قادة الفكر بفتح اجلبهة وليس له جنود، إالَّ ما عبَّأه 

من استقالل الرأي واملبدأ، وحصافة التفكري، والغرية الدينيَّة«)1(.

توظيفه ال�صعر للق�صايا الوطنيَّة

الشعر قضيَّة، كام قيل، وقد اختفت قبيلة من الوجود بسبب بيت شعر قاله جرير يف 
قبيلة الشاعر الراعي النمريّي، يقول:

ــــك مــن نمري إنَّ ــضَّ الــطــرف  ــغ ِكـــالبـــا)2(ف بــلــغــت وال  ــا  كــعــًب ــال  ف
ويف رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، يقول: »حكى أبو عبيدة عن يونس، قال: 
قال عبد امللك بن مروان يوًما، وعنده رجال: هل تعلمون أهل بيت قيل فيهم شعر، 
م افتدوا منه بأمواهلم؟ فقال أسامء بن خارجة الفزارّي: نحن يا أمري املؤمنني،  وا لو أهنَّ ودُّ

)1( التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري: 9.
)2( ُينظر: هذا البيت يف ديوانه: 75.
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ّي: قال: وما هو؟ قال: قول احلارث بن ظامل املرِّ

ـــن سعد ب بــثــعــلــبــة  قـــومـــي  قـــابـــاومــــا  الـــرَّ ــر  ــع ــش ال بــــفــــزارة  وال 
فواهلل يا أمري املؤمنني، إينِّ أللبس العاممة الصفيقة، فيخيَّل يل أنَّ َشْعَر قفاي قد بدا 

منها.

وقال هانئ قبيصة النمريّي: يا أمري املؤمنني، قال: وما هو؟ قال قول جرير:

ــــك مــن نمري إنَّ ــضَّ الــطــرف  ــغ ــاف ــالب ِك وال  ــغــت  ــل ب ــا  ــًب ــع ك ـــال  ف
كان النمريّي يا أمري املؤمنني، إذا قيل له: ممَّن أنت؟ قال: من نمري، فصار يقول بعد 

هذا البيت: من عامر بن صعصعة«)1(.

دفائن  وإثارة  العواطف  لتأجيج  الذرب  لسانه  يستعمل  السيِّد  حال  هو  وهكذا 
ة، ومن ذلك قوله يف االتفاقيَّة التي عقدت بني  العقول يف قضايا الوطن الوطنيَّة واملصرييَّ
ة، والعراقيِّني  ا مل تكن جمدية للعرب بصورة عامَّ األردن والعراق يف عام 1967م، بأهنَّ

ة: بصورة خاصَّ

ــــ ال )األردن(  ــــاق  ــــف ات ـــــاقإنَّ  ـــــف االت رّش  ـــــمــــشــــبــــوه 
ـــــــــك بـــيـــنـــنـــا ـــــــــمَّ ذل ـــــــذ ت أرخـــــت: قـــد خـــس الـــعـــراق)2(م

أن  عىل  حيرص  وكان  العربيَّة،  فلسطني  عن  الدفاع  قضيَّة  الشعر،  توظيفه  ومن 
هم املغتَصب من قبل الصهاينة، إذ ذكر  فني جهودهم للدفاع عن حقِّ س مجيع املثقَّ يكرِّ

ذلك يف شعره)3(:

ـــتـــي يف حــرهبــا أمَّ ـــار  ـــدح ان معركةعـــن  ــلِّ  ــك ب ــن(  ــاي ــه ــص )ال مـــع 
سلطتها وغـــــوى  قـــومـــي  ــني  ــب مــشــرتكــةف ـــٌة  مـــســـؤولـــيَّ شــــكَّ  ال 

)1( رشح ابن أيب احلديد: 28/5-29، كنايات اجلرجايّن: 75، والعمدة البن رشيق: 75/1.
)2( الثنائيَّات: 87.

)3( الثنائيَّات: 101.
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ومل يكتِف بذلك فحسب؛ بل إنَّ السيِّد هادي كامل الدين كان يريد من املجتمع 
العريّب املسلم أن يراجع خطواته وحيسبها بدقَّة، ويفيد من أخطائه يف حربه مع الصهاينة، 
ويرسم اخلطط الكفيلة إلنجاح مرشوع الدفاع عن فلسطني، والسيام أنَّ املجتمع الغريّب، 
عّي الغاصب، ويتَّضح لنا ذلك  ته، ساند الصهاينة، ودافع عن مرشوعهم التوسُّ بكّل قوَّ

من خالل قوله)1(:

ـــاميف حرب )إسائيل( قومي قد مضوا ـــأم ل ـــس  ـــي ل ــــوات  ــــط خ يف 
يضعوا أن  خـــطـــوٍة  ـــلُّ  ك ــاج  ــت أمــــامــــهــــا عــــالمــــة اســتــفــهــامحت

م�صنَّفاته بقلمه)2(

مها املصنِّف: عىل ثالثة أقسام: وقد قسَّ

القسم األّول: املصنَّفات املطبوعة للمؤلِّف

ة يف احِللَّة)4(.. 1 ر احلركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء، و)3(تطوُّ

التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري.. 2

حتفة احلرض واألعراب يف النحو واإلعراب.. 3

احلرب بني الفضيلة والرذيلة.. 4

جناح النجاح.. 5

)1( الثنائيَّات: 104.
)2( وقد ذكرها يف هناية كتابه )فقهاء الفيحاء(، وقد أوردهتا كام هي من دون تغيري؛ فهو مل يراِع 

التسلسل اهلجائّي.
له  ة(، وقد عدَّ ر احلركة الفكريَّ ب العنوان املطبوع نتيجة خطأ طباعّي؛ إذ كان )أو تطوُّ )3( وقــد صوَّ

ر...(، والتصويب موجود يف قائمة التصويبات يف الطبعة القديمة. إىل )وتطوُّ
)4( ورقمه يف مكتبة املتحف العراقّي )10111( بتاريخ 1976م.
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شظايا قنبلة)1(.. 6

ة يف كتابه فقهاء الفيحاء.. 7 مداعبات، وقد ذكره غري ذات مرَّ

من خمازي الشيوعيِّني.. 8

حلساب َمن هذه اخليانة؟.. 9

يَّة.. 10 اإليامن احِللِّ

لة بمكتبة املتحف العراقّي بموجب األمر  القسم الثاين: املصنَّفات املخطوطة املسجَّ
اإلدارّي )3750( يف 1976/3/3م

منهل القضاء الرشعّي وفق املذهب اجلعفرّي)2(.. 1

جغرافية القرآن الكريم، يف أربعة أجزاء.. 2

أرجوحة األريب يف هزِّ أطروحة الدكتور حسن اخلطيب.. 3

4 ..يف مدح أهل البيت

األمثال الشعبيَّة يف الديار العراقيَّة.. 5

مآخذ الشعراء.. 6

أدب األعياد.. 7

جولة يف عوامل الفكر.. 8

)1( مكتوبة بالضاد املعجمة، وهو ليس صحيًحا.
ل منــه، ضاع نتيجة اقتحام البيت من رجال األمن البعثيِّني.  )2( وهــو بجزأين، واملوجود فقط األوَّ

علمت ذلك يف لقائي بنجل السيِّد يف التاريخ املزبور.
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طرائف التاريخ األبجدّي.. 9

نني يف حرب السويس.. 10 وحشيَّة املتمدِّ

األلغاز واألحاجي.. 11

عقود الزبرجد يف حساب الكلامت بحساب أبجد.. 12

أحكام قرقوش.. 13

فرائد الفوائد.. 14

هكذا جيب أن نثور.. 15

اء، املقصورة . 16 ة الغرَّ ، مع ملحق بالقصائد )النضنضيَّة، العلويَّ ة الطَّفِّ ذكرى رزيَّ
الكامليَّة(.

اجلغرافية املنظومة.. 17

آللئ وأصداف.. 18

الوقوع بني حمذورين.. 19

املساجالت األدبيَّة.. 20

لة يف املتحف العراقّي القسم الثالث: املصنَّفات غري املسجَّ

الثعلب الرصيع.. 1

الشموخ ال الرضوخ.. 2

املنظوم يف القرآن الكريم.. 3
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ما وراء الستار.. 4

األعداد احلسابيَّة يف اآليات القرآنيَّة.. 5

أنا وإيليا أبو مايض.. 6

القرآن يسأل وجييب.. 7

توضيح ما حيتاج إىل توضيح يف القرآن الكريم.. 8

رحلتي إىل اآلخرة.. 9

احلرب احلارضة، أو احلرب العامليَّة الثانية.. 10

ديوان الكامليَّات )الثالثيَّات، الرباعيَّات، اخلامسيَّات(.. 11

السداسيَّات، والسباعيَّات.. 12

من أعامق الضمري.. 13

أمواج احلياة.. 14

أنفاس الربيع.. 15

قبضة من أزهار.. 16

أوراد وأشواك.. 17

أزاهري شتَّى)1(.. 18

)1( يقول الســيِّد عّل كامل الدين، نجــل املؤلِّف: توجد مؤلَّفات صودرت وأخرى ُأتلفت ِمن 
ِقَبل رجال إّبان حكم الصنم ال نعلم عنها شيًئا.

ويف تعداد هذا األخري، يصل العدد املوجود إىل 48 مصنًَّفا؛ خال ما ضاع وتلف.  
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ومن أعامله األخرى: جريدة التوحيد، وهي جريدة أسبوعيَّة كانت ُتطبع يف مطبعة 
القضاء 1378هـ/1958م، وبعد أعداد انتقل هبا إىل بغداد واحتجبت)1(.

رجب   2 األوىل  السنة  يف  اخلامس  العدد  منها  صدر  جملَّة،  إىل  بعد  فيام  لت  وحوِّ
فَمن  املآيس  بحر  يف  )احِللَّة  بمقالة  بدأ  خاصٍّ  عدٍد  يف  1946م  حزيران  1265هـ/1 
وأثار  احِللِّيِّني  راحة  أقلقت  شالش  احلميد  عبد  الدكتور  فات  ترصُّ سوء  ينقذها؟، 

سخطهم(.

عام  يف  الدينيَّة  العلوم  مدرسة  تأسيسه  فهي  فة،  املؤلَّ غري  األخرى  أعامله  عن  ا  أمَّ
ل مدرسة أهليَّة يف احِللَّة، يدرس تالميذها العلوم الفقهيَّة، ومبادئ  1944م، وهي أوَّ
القرآن الكريم، وأصول العبادات، واإلحكام الرشعيَّة، وعلوم اللُّغة العربيَّة من نحٍو، 
مقّرها  العلوم واالجتامعيَّات، وكان  مادَّيت  وصٍف، وعروض، فضاًل عن دروس يف 
يف بادئ األمر يف )حملَّة جبان(، ثمَّ انتقلت إىل جماور حسينيَّة ابن طاووس، وكان من 
والسيِّد  الشاله  عبُّود  والسيِّد  املاشطة،  الكريم  عبد  الشيخ  التدريسيَّة:  هيأهتا  أعضاء 
ار، واألستاذ عّل عبد عجام،  النجَّ د عّل  ّي والسيِّد حممَّ القزوينّي، وفرهود مكِّ مهدّي 

ت حتَّى عام 1966م)2(. واستمرَّ

اغتياله

 كان السيِّد هادي كامل الدين من العلامء العاملني، وكان وطنيًّا، ال يساوم، وكان 
ة عىل أيِّ شخصيَّة مهام بلغت من العلّو،  ال يسكت عن أمٍر يرضُّ أبناء بلده العزيز، ويردُّ بقوَّ

)1( معجم املطبوعات النجفيَّة: 131.
)2( يف مقابلة شــخصيَّة مع نجل املؤلف، وُينظر: احلياة االجتامعيَّــة يف لواء احِللَّة 1958-1932، 

رسالة ماجستري، كليَّة الرتبية للعلوم اإلنسانيَّة، جامعة بابل،2012: 91.
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اد الدستورّي يف  من ذلك ما حصل يف عام 1955م حني طلب منه مسؤول حزب االحتِّ
احِللَّة الذهاب معه إىل بغداد لزيارة رئيس الوزراء آنذاك )نوري السعيد(، وعندما قابال 
)نوري السعيد(، طلب رئيس الوزراء من السيِّد هادي كامل الدين الكفَّ عن االنتقادات 
ة يف )جريدة الفرات( لسان حال  هها ضدَّ احلكومة العراقيَّة يف مقاالته، وخاصَّ التي يوجِّ
نوري  الــوزراء  رئيس  وبني  بينه  كالميَّة  مشادة  فحصلت  الدستورّي؛  ــاد  االحتِّ حزب 

السعيد، بسبب رفض السيِّد جماملة احلكومة عىل حساب مصالح الشعب العراقّي)1(.

تأسيس  هو  السبب  وكان  1936م؛  العام  يف  باإلعدام  ُحِكم  قد  هذا  قبل  وكان 
يقول:  إذ  املزبورة؛  املقابلة  يف  نجله  ذكره  ما  هذا  ة(،  السيَّ الوطني  احلرس  )مجعية 
1355هـ،  رمضان  املوافق1  الثاين،  ترشين   16 االثنني  يوم  البالد  جريدة  نرشت  لقد 
الصحيفة الرابعة، العدد 724، السنة الثامنة »صدور العفو امللكّي عن املحكوم عليهم 
بإعفاء 108  امللكيَّة  اإلرادة  صدرت  الديوانيَّة وسنجار،  العرفيَّة يف  املجالس  قبل  من 
ة  ة احلكم الصادر عليهم من املجلس العريّف يف الديوانيَّة يف املدَّ أشخاص عامَّ بقي من مدَّ

ما بني 1936/5/5-1936/7/26م«)2(.

أنَّ  الفجر  جريدة  ذكرت  1941م،  عام  »ويف  ذكر  سامي  د  حممَّ الباحث  أنَّ  إالَّ 
ار يف ثورة رشيد عايل الكياليّن يف العراق  السيِّد هادي كامل الدين ساهم مع بعض الثوَّ
بتأسيس )مجعيَّة احلرس الوطنّي( يف احِللَّة، وكان من أهداف تلك اجلمعيَّة تأمني الدفاع 
جيش  غ  يتفرَّ حتَّى  للمواطنني  التموين  تأمني  وكذلك  الثورة،  يف  عني  للمتطوِّ الذايّت 
ف لواء احِللَّة آنذاك  م السيِّد هادي كامل الدين طلًبا إىل مترصِّ  الثورة لقتال اإلنكليز، وقدَّ
ُأغلقت؛  ما  سعان  ا  أهنَّ إالَّ  اجلمعيَّة،  تلك  تأسيس  عىل  باملوافقة  اخلالص(   )أمني 

د ســامي أجراها مع السيِّد عّل هادي كامل الدين نجل املؤلِّف يف  )1( مقابلة شــخصيَّة للباحث حممَّ
داره يف شارع )40( بتاريخ 2013/10/23.

)2( هذا هو نص القرار بالعفو عن املسجونني كام رأيته عنده.
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احلكم  لساسة  ومعارضة  رسميَّة  تكن  مل  لكوهنا  وأغلقت  الثورة،  تلك  فشل  بسبب 
آنذاك«)1(.

س هذه اجلمعيَّة  وإذا مجعنا بني الرأيني نصل إىل نتيجة مفادها: أنَّ السيِّد كان قد أسَّ
التي كانت سبًبا يف حكمه باإلعدام سنة 1936م، ولكن حني بزغ نور جديد من ثورة 
ى الصدَّ من أمني  قادمة، أعاد تشكيل هذه اجلمعيَّة إبان ثورة الكياليّن 1941م، ولـامَّ تلقَّ

اخلالص مل يستمر فيها واضطرَّ إىل عدم تفعيلها.

بعد  السياسيَّة  املواقف  ل يف  التدخُّ انعزل عن  الدين  السيِّد هادي كامل  أنَّ  ويبدو 
ِقَبل سياسات احلكومات  ض هلا من  تعرَّ التي  املضايقات  لكثرة  عام 1968م؛ وذلك 
ا هلا، السيام أنَّه كان رجل دين، وله دوره املؤثِّر  ا قويًّ العراقيَّة املتعاقبة، والتي رأت فيه ندًّ
ر االنشغال يف تأليف الكتب وكتابة الشعر من  يف املجتمع اجتامعيًّا، وسياسيًّا، لذلك قرَّ

ة التي تركها)2(. خالل خمطوطاته اخلاصَّ

ة األمن يف  وبحسب نجل السيِّد هادي، السيِّد علِّ كامل الدين، استدعَي إىل مديريَّ
ث مدير األمن معه بكالم خشن وعاتبه  ام شهر شعبان املبارك، فتحدَّ احِللَّة، وكانت أيَّ
هادي  السيِّد  لكنَّ  العصري،  من  قدًحا  له  م  قدَّ االثناء  هذه  ويف  التبليغّي،  نشاطه  عىل 
ليست  ام  األيَّ هذه  إنَّ  األمن  مدير  له  قال  وبعدها  صائاًم،  بكونه  ذلك  معلِّاًل  يرشبه  مل 
ح وألحَّ  لوَّ أن  إنَّه صيام مندوب، وبعد  السيِّد  فردَّ عليه   من شهر رمضان كي تصوم، 
مظلوًما يف  ربَّه  ام قالئل القى  أيَّ وبعد  املسموم،  العصري  إىل رشب  السيِّد  اضطرَّ  عليه 
يبعث  ويوم  اسُتشهد  ويوم  ُولِد  يوم  عليه  فالسالم  لـ1405هـ،  املوافق  1986م  العام 

حيًّا.

ة، جملَّة تراث احِللَّة. )1( السيِّد هادي كامل الدين ومالمح من جهوده الفكريَّ
ة، جملَّة تراث احِللَّة.. )2( السيِّد هادي كامل الدين ومالمح من جهوده الفكريَّ





39

املطلب الثاين

منهج ال�صيِّد هادي كمال الدين ف فقهاء الفيحاء

املنهج هو املسار الذي يضعه الباحث يف بدء كتابته البحث، وعليه يسري إىل هناية 
ني ال بدَّ من مراعاهتام: ن مفهومني مهمَّ البحث أو الكتاب أو املؤلَّف، ويتضمَّ

الأول: املنهج اخلارجي

وهو الطريق الذي خيتطُّه لنفسه، ويسري عليه بعنوان األعّم، كام فعل السيِّد هادي 
مة كتابه هذا حني اعرتض عىل منهج التعريف بالعلامء املرتمَجني عىل  كامل الدين يف مقدِّ
َأَرْدَنا  أساس احلروف يقول: »ِعنَْد ُمَراَجَعتِنَا ملََِصاِدَر َهَذا الِكَتاِب َوَجْدَنا َأنَّ َبْعَض َمْن 
َتْرمَجََتُهْم َقْد ُولَِد يِف َأْعَقاِب َقْرٍن، َوَتَوفَّ يِف بَِداَيِة اْلَقْرِن الِذْي َيِليِه؛ َفِمْثُل َهَذا اَل ُيْمِكنُنَا 
فِيِه،  ُولَِد  الِذْي  اْلَقْرِن  َأْهِل  ِمْن  َيُكوَن  َأْن  ا  إِمَّ َفُهَو  َمًعا؛  اْلَقْرَننِي  َهَذْيِن  َأْهِل  ِمْن  اْعتَِباَرُه 
ِة؛ َفاْعَتَبَ َتنِْسيَق  َب َبْعُضُهْم يِف َتْرمَجَتِِه لُِشَعَراِء احِللَّ َ فِيِه؛ َولَِذلَِك هَتَرَّ َأِو اْلَقْرِن الِذي ُتويفِّ
ِق  َجاِئيَِّة َفَكَاَن َنَشاًزا؛ َفَبْيناََم َأْنَت َتْقَرُأ َتْرمَجََة َجْعَفٍر؛ امُلَحقِّ ِكَتابِِه َحْسَب َتْرتِيِب احْلُُروِف اهْلِ
 ِّ يِِّد َجْعَفِر احِللِّ ِّ ِمْن َمَوالِيِد َسنَِة 602هـ، َوإَِذا بَِك َتْطُفُر ِعْبَ اْلُقُروِن؛ لَِتْقَرَأ َتْرمَجََة السَّ احِللِّ
 ، ْفَرِة َخَصاِئُص َذلَِك اْلَعرْصِ ِمْن َمَوالِيِد َسنَِة 1277هـ؛ َفَتِضيُع َعَلْيَك ِمْن َأْجِل تِْلَك الطَّ

 

ِر، َكاَم َأنَّ َبْعَضُهْم َراَعى اْلُقُروَن، َوَهَذا َأْسَلُم الطُُّرِق َكَصاِحِب الَبابِليَّاِت،  َوَموَجاُت التَّطوُّ
ٌض لِْلَخَطأِ َما َداَم ُدوَن  تِِه َهِذِه َفَصدَرْت ِمنُْه َهَفَواٌت، َواإِلْنَساُن ُمَعرَّ َوَلِكنَُّه مَلْ َيْلَتِزْم بُِخطَّ
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َبْيناََم  اِدِس اهِلْجِريِّ  اْلَقْرِن السَّ َأْهِل  ( َمَثاًل، ِمْن  ِّ الِعْصَمِة؛ َكَهْفَوتِِه يِف اْعتَِباِر )ُشَميِم احِللِّ
احْلََسِن  َأيْب  َتاِريِخ  يِف  َأْيًضا  َوَسَها  601هـ،  َسنَة  ُتويِف  أِلَنَّه  ابِِع؛  السَّ الَقْرِن  َأْهِل  ِمْن  ُهَو 
، َوُسلْياَمَن الَكبرِِي  ُسوِل الطُّرحييِّ ، َوَعْبِد الرَّ ْيباينِّ يِر، َوالشَّ ، َوَأُبو)1( النَّْجِم الرضَِّ ُكوينِّ السَّ
وا اْلُقُروَن َفَجَعْلُت جَمُْموَعَة ُكلِّ  ا َأَنا َفاْرَتَأْيُت اْقتَِفاَء َأَثِر الِذيَن اَعَتَبُ ِهْم، َأمَّ ، َوَغرْيِ امَلِزيديِّ

َبًة َعىَل احْلُُروِف اهِلَجاِئيَِّة«)2(. َعرْصٍ ُمَرتَّ

 هذا هو املنهج الذي سار عليه يف كلِّ الكتاب، ما خال بعض املوارد التي يعتذر فيها؛ 

لكون بعض من ترجم هلم خُيتلف يف سنيِّ وفاهتم.

الثاين: املنهج الداخلّي

وفيه أربعة أمور:

ة العلميَّة حني الرتمجة للشخصيَّات العلميَّة، فرتاه . 1 الكّم: وهو التعامل مع املادَّ
تارًة يرتجم لعلٍم من األعالم بنصف صحيفة، وتارًة يرتجم آلخر بصحيفة 
مة  العالَّ مع  فعل  كام  بحوايل عرشة صحائف،  لعلم  يرتجم  واحدة، وأخرى 
القزوينّي،  مهدّي  للسيِّد  ترجم  بينام  وأرضاهبــم،  قني،  املحقِّ وفخر   ، ّ احِلــلِّ

ة أسطر!!. والسيِّد عبد اهلل شبَّ بعدَّ

طرائق عرض الرتمجة: مل يِس السيِّد هادي كامل الدين بطريقة واحدة يف عرض . 2
م نسب املؤلِّف عىل مصنَّفاته، وتارًة يذكره بـ)صاحب  الرتمجة؛ فهو تارًة يقدِّ
مة تارخييَّة عىل  م مقدِّ ًة يقدِّ كتاب الرشائع( مثاًل، وليس حرًصا، وغريها، ومرَّ
بدورها  والتي  املوجودة،  احلوادث  بذكر  له  املرتَجم  فيه  عاش  الذي  الزمن 

)1( كذا، والصواب )أيب نجم(.
مة ترمجة األعالم. )2( فقهاء الفيحاء، مقدِّ
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أْثرت عىل النتاج الفكرّي والعلمّي يف املرتَجم له، وهو يف كلِّ ترمجٍة يعرضها 
ال يكفُّ عن االستشهاد بالشعر وتشطريه وختميسه لشعر املرتَجم له، فضاًل 
 ، ّ عن نقده واستقصاء مواطن اجلامل واهِلنات، كام فعل مع السيِّد حيدر احِللِّ

وغريه من األدباء.

ِذكر . 3 يف  ُيطنب  كان  ما  كثرًيا   هادي فالسيِّد  االسهاب:  أو  االسرتسال، 
إىل  حديثه  يف  يسرتسل  بحيث  يمّت(  ال  وبام  لة،  الصِّ يمتُّ  )بام  الرتمجات 
ء،  الباقالَّ إىل  نسبته  يف  يّن  الباقالَّ مع  فعل  كام  الرتمجة،  عن  خارجة  أشياء  ِذكر 
التأليف، كلُّ  املألوف يف  ة( إىل حدٍّ خرج عن  اْلـِهنْـگاِريَّ )اْلَقِصيَدة  واستيفائه 

هذا من أجل املزحة، والفكاهة، وإظهار مكنته األدبيَّة يف التملُّح!!.

تناول العلامء: فالسيِّد هادي كامل الدين، مل يلتزم بالعنوان الرئيس الذي ألزم . 4
نفسه فيه، وهو ضابط )الفقاهة(؛ فقد ترجم لكلِّ َمن انتسب إىل احِللَّة والدًة، 
ه والفقه  فالفقاهة والتفقُّ الفقاهة،  بالعنوان األعمِّ لضابطة  ا  ووفوًدا، ومستقرًّ
مصطلحات تدلُّ عىل معنى الفهم والعلم واملعرفة)1(؛ فكلُّ ما دخل حتت هذا 
وأدباء،  لشعراء،  ترجم  فقد  الكتاب،  هذا  يف  ترمجته  ت  انضمَّ الداليّل  احلقل 
وكالميِّني، ونلتمس له العذر يف ذلك أنَّ معظم الشعراء واألدباء والكالميِّني 

ه يف الدين وعلومه. مل يصلوا إىل ما وصلوا إليه لوال التفقُّ

موارده

دت موارد السيِّد هادي يف كتابه فقهاء الفيحاء؛ ولكنَّه يف موارد اعتمد مصدًرا  تعدَّ
هو  الكتاب  وهذا  وفاته،  بعد  فيام  ضاع  قد  الكتاب  أنَّ  إالَّ  ويذكره،  عنه  نقل  واحًدا 

)1( لسان العرب: 522/13 )فقه(.
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)نرش اخلزامى يف تراجم أصحابنا القدامى(، يقول الطهرايّن: »نرش اخلزامى يف تراجم 
د حسن بن عيسى  أصحابنا القدامى، فيه تراجم علامء احِللَّة غالًبا لفاضل بن محد بن حممَّ
، واملؤلِّف أخ السيِّد جعفر صاحب )سحر بابل وسجع  ّ آل كامل الدين احلسينّي احِللِّ
قة عند حفيده اهلادي بن أمحد بن فاضل املؤلِّف  البالبل( )ذ 151/12(، والنسخة املمزَّ
أورد صورة صفحة منه يف كتابه )فقهاء الفيحاء(، وينقل عنه بعض الرتاجم، منها ترمجة 

الرافيّض أيب القاسم بن احلسني الذي ترمجناه يف )األنوار الساطعة(«)1(.

ُفِقَد ُبَعيد اغتيال السيِّد هادي ومدامهة البعثيِّني لبيته ومصادرة  إالَّ أنَّ الكتاب قد 
كتاب  ل  أوَّ لكان  الوصول  الكتاب  هلذا  ر  ُقدِّ فلو  الكتاب،  هذا  ومنها  الكتب،  بعض 
فكرة  استمدَّ  الدين  كامل  هادي  السيِّد  إنَّ  بل  الفيحاء؛  فقهاء  قبل  احِللَّة  لعلامء  يرتجم 
الكتاب منه، ولوال اخلرم والطمس والرطوبة التي أكلت الورق، ملا ألَّف فقهاء الفيحاء، 

وَلَعِمل حوايش عليه أو تعليقات بداًل من التأليف.

ومن موارده األخرى كتابا )أعيان الشيعة، والذريعة( للعامّل والطهرايّن- رمحهام 
اهلل-، ويف أحايني أخرى يعتمد كتاب الطبقات للطهرايّن، والسيام األجزاء األخرية منه 

)القرن الثاين عرش، والثالث عرش(.

ح رأهيام، وتارًة  فمعظم املعلومات كانت هلذين الَعَلَمني البارزين؛ وهو تارًة يرجِّ
خيالفهام الرأَي.

)إنسان  وهو  خمطوًطا،  الدين  كامل  هادي  السيِّد  إليه  رجع  آخر  مصدر  وهناك 
العيون يف مشاهري سادس القرون(، وكان املخطوط حتت رقم 195، يف مكتبة اجلامعة 

قه إحسان الثامرّي ورفيقه دار ورد، 2007م. ة، وقد حقَّ املستنرصيَّ

)1( الذريعة: 159/24. وترمجة الرافيّض يف األنوار الساطعة: 135.
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ات، عندما يعوزه االستشهاد، وحني  وقد رجع إليه املؤلِّف يف أكثر من ثالث مرَّ
يريد تثبيت فكرته وتأكيدها.

من  أكثر  فهي  ة،  الثانويَّ األخرى  املصادر  ا  أمَّ اليها؛  رجع  التي  املصادر  أبرز  هذه 
عت ما بني مصادر أصوليَّة، وفقهيَّة، وببلوغرافيَّة، وغريها. ثالثني مصدًرا، توزَّ

هذا الكتاب

ة يف احِللَّة، ُطبع هذا الكتاب يف العام 1962م،  فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكريَّ
ل،  د صادق آل بحر العلوم، يف جزئه األوَّ م 1383هـ، بتقديم السيِّد حممَّ املوافق لـ13 حمرَّ
 وهي الطبعة التي ساعدت وزارة املعارف عىل طبعها، وبمساعدة السيِّد باقر الدجيّل

مته  ف اللواء-، ويف حينها صار وزير البلديات، ذكر ذلك السيِّد هادي يف مقدِّ - مترصِّ
للكتاب.

مكتبة  طبعة  وهي  الباحثني،  من  واحد  غري  إليها  رجع  قد  ثانية  طبعة  له  وتوجد 
.الزين، بغداد، 1976م، والطبعتان يف زمن املؤلِّف

وغريها،  ة،  والنحويَّ ة،  واللَّغويَّ الطباعيَّة،  األخطاء  من  كثرٌي  الطبعتني  كلتا  ويف 
والتي نربأ باملؤلِّف الوقوع فيها، والسيام كتابة الظاء مكان الضاد وبالعكس؛ فهو يف كلِّ 
الكتاب يكتب )فظائع( بالضاد، ومنها كتابة اهلمزة عىل النبة ومفردة، وغريها كثري قد 

ذكرت الصواب يف أثناء هوامش الكتاب؛ ليتَّضح الصواب من غريه هناك.

الكتاب،  من  الثاين  للجزء  مته  مقدِّ نذكر  أن  رأينا  ونجله،  املؤلِّف  إىل  منَّا  ووفاًء 
ولتكون هناك بصمة من أنامله عىل املصنَّف، يقول:

ومن سريته ومن نضاله السيايّس واالجتامعّي، نورد عىل سبيل اإلجياز ما يل:
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ُحِكم باإلعدام سنة 1936م ملعارضة احلكم امللكّي، وأرسل إىل سجن املوصل . 1
 لتنفيذ احلكم، وكان رقمه بالسجن )48045(، وُأطلق ساحه لسقوط احلكومة 
ام، وقد نرشت معظم الصحف العراقيَّة هذا اخلب، ومنها  قبل تنفيذ احلكم بأيَّ
جريدة البالد بعددها 734، الصادر بتاريخ 1936/11/6م، وكانت فرحة 

أهايل احِللَّة كبرية، واسُتقبل بمسريات رائعة تليق بمكانته العلميَّة واجلهاديَّة.

مدرسة . 2 إىل  اسمها  غريَّ  ثمَّ  1944م،  سنة  الرشعيَّة  العلوم  مدرسة  س  أسَّ
املعرتف  الوحيدة  وهي  الكامليَّة،  العلوم  مدرسة  إىل  وبعدها  الدينيَّة،  العلوم 
احِللَّة ال يزال  أبناء  ج منها نخبة كبرية من  هبا يف وزارة الرتبية والدفاع، وخترَّ
بعضهم عىل قيد احلياة، يذكروهنا بفخر واعتزاز، وأصدر هلا جملَّة التوحيد سنة 
1946م تنطق باسمها، وتفضح ممارسات املسؤولني الفاسدين، فُأغلقت كام 

ذكر بكتابه املخطوط )يشء من حيايت(.

أصدر جريدة التوحيد عام 1959م بعد قيام الثورة عام 1958م، وُأغلقت . 3
ة، وُأبعد مع نقيب املحامني إىل زرباطية، وعند استالم البعثّيني  اجلريدة بعد مدَّ
فضحت  كوهنا  ُأغلقت؛  التي  احلقيقة  جريدة  أصدر  1963م،  سنة  احلكم 
ومعاداته  اجلريئة  مواقفه  من  ختلًُّصا  أربيل  إىل  إبعاده  يف  تسبَّب  ممَّا  البعثيِّني، 
)الالقومّي(  احلرس  من  الصادر  إبعاده  كتاب  يف  ورد  كام  البعث،  لطغاة 
عام  البعث  نظام  سقوط  حتَّى  فيه  وقبع  أربيل،  معتقل  إىل  آنذاك  ومسؤوليه 

1963م.

السعيد . 4 نوري  وحــاول  حمارضيه،  ومن  االستقالل  حزب  أعضاء  من  كان 
املغريات،  كلَّ  وشمم  بإباء  رفض  لكنَّه  واجلاه،  باملال  ومنَّاه  حلزبه  استاملته 
اجلريدة،  وأغلق  رزقه،  مصادر  فقطع  السعيد،  نوري  غضب  نال  وبذلك 



45

ه(، وعىل الرغم من كلِّ ذلك مل يِلْن ومل هيادْن،  وقطعت املياه عن أرضه يف )بنشَّ
وزاد يف صالبته ومقارعته للحكومة وأعواهنا.

مالزًما . 5 سنة   15 وعمره  العرشين(  )ثورة  املجيدة  العراقيَّة  الثورة  يف  ساهم 
مع  واملراَسالت  ة  الثوريَّ بالقصائد  محد  السيِّد  اإلسالم  ة  حجَّ والده  املرحوم 
من  أسته  مواقف  من  الكثري  الكتاب  هذا  ثنايا  يف  وسرتى  العشائر،  شيوخ 
وحجج  صالح،  السيِّد  اإلسالم  ة  حجَّ املقّلد  املجتهد  مثل  األعالم  العلامء 
الذين  من  وغريهم  الدين،  كامل  آل  عيسى  والسيِّد  رسول،  السيِّد  اإلسالم 

تناولوا العلم واألدب أًبا عن جد.

جديد، . 6 من  املضايقات  بدأت  1968م،  عام  احلكم  إىل  البعثيني  عودة  عند 
وُطلب منه احلضور إىل اإلذاعة والتلفزيون ملدح احلزب وقادته ومنُّوه بالسيَّارة 
واملسكن والرواتب املجزية، إالَّ أنَّه رفض كلَّ طلباهتم، وآثر االنزواء يف بيته، 
لكنه مل يسلم من مضايقاهتم، فقد ُنصبت نقطة أمنيَّة يف باب داره ملراقبته ومراقبة 
اره، ثمَّ اسُتدعي إىل األمن ونظِّمت له صحيفة أعامل، ولـامَّ مل تنفع معه كّل  زوَّ
د اجلواد،  هذه اإلجراءات، عمدوا إىل اعتقال ابنه األصغر املهندس السيِّد حممَّ
ومن بعده ابنه األكب، وليأسهم من تأثري هذه املامرسات اإلجراميَّة، اسُتدعي 
وا له السمَّ كإخوانه املناضلني، ومل يبَق إالَّ أياًما معدودة حتَّى  إىل األمن، ودسُّ

فاضت روحه الزكيَّة إىل بارئها تشكو ظلم املجرمني.

نجمه، . 7 ويرتفع  سعده  ويسطع  جمده  يعلو  من  كّل  أنَّ  حقيقة  إقرار  من  ُبدَّ  ال 
ض له املرحوم، فقد  ة، وهذا ما تعرَّ اده بدافع احلقد واألنانيَّة واخلسَّ تكثر حسَّ
كان  بعضهم  أنَّ  مع  سريته،  من  النيل  هلم  وفاء  ال  ممَّن  القليل  البعض  حاول 
والعني  العني،  بكاء  اإلحسان  املثل )جزاء  مطبِّقني  الدينيَّة،  معلِّاًم يف مدرسته 
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تكره األرجح منها(، وهذه شيمة ضعفاء النفوس، ولكنَّه بقي شاخمًا كالشمس 
ال حيجبها غربال، ونال احرتام القايص والداين، وُكتِب الكثري عن سريته يف 
فاته التي اعتبت من املصادر املعتّد  ت واإلذاعات وعن مؤلَّ الصحف واملجالَّ
)األمثال  املرحوم  كتاب  نرش  قد  األدب،  سارقي  أحد  نذكر  أن  بدَّ  وال  هبا، 
رقابة  جلنة  يف  الوظيفّي  مركزه  مستغالًّ  باسمه  العراقيَّة(  الديار  يف  العاميَّة 
املطبوعات بوازرة الثقافة واإلعالم العفلقيَّة، دون وازٍع من ضمري، وسوف 
ة إىل أساليب السقات بكلِّ  النريِّ العقول  ليطَّلع أصحاب  الكتاب  نطبع هذا 
أنواعها، وهذا غيٌض من فيض من سرية املرحوم املؤلِّف الذي لبَّى نداء ربِّه 

شهيًدا ومظلوًما سنة 1986م.

لقد أتمَّ املؤلف تأليفه هذا الكتاب سنة 1965م، ومل يتسنَّ له أو لعائلته نرشه . 8
املؤلِّف  مكتبة  أنَّ  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  وال  قبلها،  وما  اميَّة  الصدَّ احلكومة  إبان 
امّي، وُأحرقت الكثري من  ضت إىل النهب من ِقَبل أزالم النظام الصدَّ قد تعرَّ
ة بفقه أهل  فاته اخلطيَّة املطبوعة مع الكثري من املخطوطات الثمينة اخلاصَّ مؤلَّ

البيت، والتي تعدُّ مصادر لكلِّ األبحاث التي يلجأ اليها املؤلِّفون.

عملنا ف هذا الكتاب

د النسخ وما شاكل  يٍَّة لنُجري املقابلة ونحدِّ مل يكن الكتاب خمطوًطا وذا نسٍخ خطِّ
ذلك من أمور التحقيق، مع كونه موجوًدا وخمطوًطا يف مكتبة املتحف العراقّي وحتت 
من  ضاع  ما  مع  ضاع  املخطوط  الكتاب  ولكنَّ  1976م،  سنة  يف   10111 الرقم 
خمطوطات نفيسة تعدُّ باآلالف يف نكبة 1991م يف العراق، والسيام يف النجف وكربالء، 
العام 2003م حني سقط  القرن املنرصم، جاءت مصيبة  العقد األخري من  وبعد نكبة 
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ُفِقد من كتب  العراقّي هنًبا وسلًبا، وُفِقد ما  الطاغي، وأصبحت مكتبة املتحف  النظام 
موجودة  واملاءة  األلف  سوى  منها  يبَق  مل  هناك  موجود  ما  ومع  نفيسة،  وخمطوطات 

ومفهرسة اآلن، حلني كتابة هذه السطور...

ا عن عمل يف هذا الكتاب، فهو عىل النحو اآليت: أمَّ

هوامش . 1 يف  املنقول  مع  الفرق  إىل  ــارة  واإلش اإلمكان،  قدر  النصِّ   ضبُط 
البحث.

اختالف . 2 وذكــر  مظاهنا،  من  الرشيفة  ة  النبويَّ واألحــاديــث  ــات  اآلي ختريج 
الروايات يف هوامش الكتاب.

يف . 3 للتشابه  أو  خني،  املؤرِّ لسهو  نتيجة  والكتب؛  العلامء،  أسامء  بعض  حتقيق 
األسامء، كام حصل يف آل نام، وآل طاووس.

استخراج معاين الكلامت الصعبة من كتب املعجامت، وتوضيحها يف اهلامش.. 4

النقل يف هامش . 5 فروق  إىل  كتبهم، واإلشارة  األعالم من  العلامء  آراء  ختريج 
البحث.

يف . 6 اخلالف  إىل  واإلشارة  ة،  الشعريَّ واملجاميع  الدواوين  من  األشعار  ختريج 
روايتها.

من . 7 بجملة  ترمجته  نذكر مصادر  الدين  السيِّد هادي كامل  له  يرتِجم  عاملٍ  كلُّ 
املصادر توضع يف هامش البحث، وتكون وافية قدر اإلمكان.

توزيع الفقرات واإلشارة إليها يف البدء واالنتهاء؛ ليحصل املائز بني الطبعة . 8
القديمة والتحقيق احلايّل.
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ة . 9 النحويَّ القراءات  بعض  يف  اخلالف  إىل  ــارة  واإلش ته،  برمَّ النصِّ  تشكيل 
للجمل، من جهة، وإعطاء مجاليَّة للنصِّ يف حتريكه من جهٍة أخرى.

تقسيم اجلزأيِن عىل صحائف متساوية بالنسبة للجزأين يف الطبعتني السابقتني، . 10
ل يتنهي باحلافظ رجب البيّس، ويبتدأ اجلزء الثاين بابن العرندس،  فاجلزء األوَّ
التاسع  القرن  وهو  واحٍد  قرٍن  يف  لكوهنام  واحٍد؛  جزٍء  يف  وضعنامها  أنَّنا  إالَّ 

اهلجرّي، من جهة، وليتساوى اجلزآن، من جهة أخرى.

وآخر دعوانا أن احلمُد هلل ربِّ العاملني.

العراق/احللَّة الفيحاء
م احلرام �صنة 1439هـ حمرَّ



 ُفَقَهاُء اْلَفْيَحاِء
ِة ِف احِللَِّة ُر احَلَرَكِة اْلِفْكِريَّ َوَتَطوُّ

)1326-1405هـ(
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َفُه  َألَّ الِذْي  الُوُجوِد  ِكَتاِب  ِمْن  ُمَتاَمنَِعٍة  ٍة،  ُمَتَضادَّ َقَصٍص  جَمُْموَعِة  ِسَوى  احلََياُة  َهِل 
اخلَالُِق امُلْبِدُع َأمْجََل َتْألِيٍف؛ لَِيُكوَن إِْبداُعُه َدلِياًل َعىَل ُمْبِدِعِه؟..

ْفِر  السِّ َذلَِك  َقَصِص  ِمْن  ِة  ِقصَّ َأْبَرِز  ِمْن  ُمِهٍم  َفْصٍل  ِسَوى  اإِلْنَسايِنُّ  اْلـَمْجُد  َوَهِل 
اخلَالِِد؟.

ُة ِسَوى ُعنَْواِن َذلِِك الَفْصِل؟. َوَهِل الَيْقَظُة الِفْكِريَّ

اِذ؟. اِحِر األَخَّ َوهِل اْلِفْقُه ِسَوى ُجْزٍء َباِرٍز ِمْن َذلَِك الُعنَْواِن السَّ

يٍَّة؛ َفَقْد ُعنَِي َهَذا الِكَتاُب )ُفَقَهاء  إَِذا َعَرْفَت َذلَِك َسُهَل َعَلْيَك َما لِِكَتايِبْ َهَذا ِمْن َأمَهِّ
يُء،  ِة، فِيَها النَّْقُد الَبِ قَّ ِرَها بُِصوَرٍة َتْقُرُب ِمَن الدِّ ِة َوَتطوُّ الَفْيَحاُء( بَِتْسِجيِل احلََرَكِة الِفْكِريَّ
َعاطِِفيٍَّة؛  حُمَاَباٍة  َوال  ُمْغِرٍض،  َتـَحاُمٍل  ُدوَن  اهلَاِدَئُة  الِعْلِميَُّة  َوامُلنَاَقَشُة  األَِمنُي،  والَعْرُض 
َذلَِك  ْقنَا  َوَمزَّ َح  امُلَرشَّ َذلَِك  ْضنَا  َفَقوَّ ِة؛  التَِّجاِريَّ األَْغَراِض  َعِن  اْستَِطاَعتِنَا  َجْهَد  َفاْبَتَعْدَنا 

َتاَر. السِّ

َوملِِْثِل َهذا الَبْحِث يِف التَّاِريِخ ِقيَمٌة َكبرَِيٌة، وإِنَّ التَّاِريَخ َعىَل َوْجِه الُعُموِم ِعَباَرٌة َعْن 
َتنَْعِكُس  بِاملِْرآِة  َأْشَبُه  َفُهَو  َتْسِليُمها إىَِل اجِليِل الَقاِدِم؛  ِمنَْها  َزَمنِيٍَّة الَغاَيُة  َتْسِجيِل َحَواِدَث 
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وَرِة َوَدَرَجِة ُمَطاَبَقتَِها لَِأْصِل ُمَتنَاِسٌب  َعَلْيَها ُصَوُر احلََواِدِث، وإِنَّ ِمْقَداَر ُحْسِن تِْلَك الصُّ
اِعِر َأْن َيُقوَل: ا َمَع َما يِف تِْلَك املِْرآِة ِمْن َصَفاٍء َوَجالٍء، َوأِلَْجِل َذلَِك َجاَز للشَّ َطْرِديًّ

ـــٍل ـــاِق َع َوال  بِــــإِْنــــَســــاٍن  ـــَس  ـــْي َصـــْدِرِه)1(َل يِف  التَّاِريَخ  َيِعي  اَل  َمــْن 
ِعنَْد  َوَضِمرِيِه  َذاِكَرتِِه  ِوإِْيَقاَظ  َة  الِفْكريَّ َطاَقَتُه  اْستِْعاَمُلُه  ُهَو  آَخُر  َفْضٌل  ِخ  َولِْلُمَؤرِّ
، َواخلُُروُج ِمْن ُمَقاَيَستَِها بِاْستِنَْتاٍج َصِحيٍح  ِد احلََواِدِث َوَرْبُط ِسْلِسَلتَِها بِِرَباٍط َمنْطِقيٍّ َسْ
َد  جُمَرَّ َيْعِرُف  َمْن  اْستَِطاَعِة  َفِفي  َوإاِلَّ  ِخ،  امْلُــَؤرِّ يِف  َناِحَيٍة  َأْبَرَز  َأْحَسُبُه  َما  َوَهَذا  َمْقُبوٍل، 
َد َمْوُضوَعاهِتَا َعىَل َضْوِء َفَهاِرِسَها  َا َوُيوحِّ الِقَراَءِة َوالِكَتاَبِة َأْن جَيَْمَع احلََواِدَث ِمْن َمَظاهنِّ
ِخنَي... َفُمَحاَكَمُة احلََواِدِث َواْستِْيَعاُب َمَفاِهيِمَها َوامُلَقاَرنُة  ًخا يِف ِعَداِد امُلؤرِّ َفيُكون ُمؤرِّ
َيْعِرُف  َمْن  ُمْسَتوى  َعْن  َيْرَتِفُع  َثقافِيًّا  ُمْسَتًوى  َتاُج  حَيْ َذلَِك  ُكلُّ  والتَّْعِقيَباُت  واالْستِنَْباُط 

َد الِقَراَءِة والِكَتاَبِة َأْو َمْن ُيَقاِرُبُه يِف َهَذا امُلْسَتوى. جُمَرَّ

ِمْن  ُن  امُلَتمكِّ ُخ  َفامُلؤرِّ والتَّْعبرِِي؛  اإِلْخراِج  َناِحَيَة  هِبَا  َوَأْعنِي  ُأْخَرى؛  َناِحيٌة  َوُهناَك 
اَفِة  فَّ َناِحَيِة الَفَصاَحِة َوالَباَلَغِة بَِمْقُدوِرِه َأْن ُيْضِفي َعىَل احلََواِدِث التَّارخييَِّة ِمْن ُروِحِه الشَّ
امَلَواِضيِع  تِْلَك  َبْعِض  ِمْن  َهذا  ِكَتايِب  َمْوُضوُع  َوالُفَقهَاُء  َوامُلْتَعِة؛  ِة  اللذَّ ِمَن  َشّتى  َأْلواًنا 
اِئَعَة، َوالثَّْرَوَة الِعْلِميََّة الَضِخَمَة التْي  ْكرَياِت الرَّ ُيِعيُد إىَِل ِذْهِن الَقاِرِئ تِْلُكُم الذِّ اِئَقِة  الشَّ
ٍر فِكريٍّ َواْجتاَِمِعيٍّ  ِة امَلِجيِد؛ َفُهَو َقَبٌس ُمِضيٌئ ِمْن َتاِريِخ َعرْصِ َتطوُّ َيْعَتزُّ هِبَا َتاِريُخ احِللَّ

َعِميِق اجلُُذوِر بِاالْنطِالِق..

)1( هذا بيت من بيتني منسوبني لإلمام الشافعّي )ت 204هـ(، والثاين:
مض ـــد  ق ـــن  م ـــار  ـــب أخ روى  ــــن  ـــرهوم ـــم ع إىل  ــــــــــــامًرا  أع أضـــــــــاف 

ُينظر: االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، لشهاب الدين السالوّي )ت 1315هـ(، حتقيق:   
جعفر الناصّي، دار الكتاب، الدار البيضاء: 62/1. ومل أعثر يف ديوانه عىل هذين البيتني، سواء 
ى )اجلوهر النفيس يف شــعر  د إبراهيم ســليم املســمَّ حتقيق عمر الطبَّاع أو اجلمع والتحقيق ملحمَّ

د بن إدريس(. اإلمام حممَّ
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يِف  التَّاِريِخ  َبْحِر  ِمْن  َصاِخَبٍة  َتيَّاَراٍت  يِف  الُبُحوِث  َهِذِه  َسِفينَُة  خَمََرْت  إَِذا  َغَراَبَة  َفال 
َوَتْرُسو   ،)1( اهِلْجريِّ اِدِس  السَّ الَقْرِن  يِف  ِة  احِللَّ َتْأِسيِس  َمْرَفأِ  ِمْن  َتْبَدُأ  َطويَلٍة  مُمْتَِعٍة  ِرْحَلٍة 
َتالُطِم  َجنََّبَها  الِذْي  األَِمنِي  ِفينَِة  السَّ َهِذِه  اِن  ُربَّ ِمرِي(  )الضَّ بِِقَياِدِة  احلَايِل  الَعرْصِ  بِِمينَاِء 
ِمْن  الُبُحوِث  َسالَمِة  َشاطِِئ  إىَِل  وَأْوَصَلَها  َوامُلَحاَباِة،  التََّحاُمِل  ِمَن  التَّنَاُقِض  َأْمــَواِج 
 ، احلَقِّ َمَواطِِن  إىَِل  التَّْحِقيِق  )بْوَصَلِة(  بإَِشاَراِت  ُمْسَتِعينًا  الطَّاَقِة  َقْدَر  األَْخَطاِء  َتيَّاَراِت 
الَوْقِت  ِمَن  َباِهَضٍة  َنَفَقاٍت  إىَِل  َتاُج  حَتْ َكَهَذا  الظُُّلاَمِت(  )بْحِر  يِف  َكَهِذِه  ًة  َشاقَّ ِرْحَلًة  وإِنَّ 

ٍة. يَّ ٍة َمادِّ ِف َطاَقٍة فِْكِريَّ الثَِّمنِي؛ َوَمْن َصْ

َلْت  َتَفضَّ الِذْي  الِكَتاِب  َهَذا  َطْبِع  إِْنَجاِز  يِف  َوُقْمنَا  َذلَِك،  ُكلَّ  َلنَا  اهللُ   َ َيسَّ َوَقْد 
َيِة  امَلادِّ امُلَساَعَدِة  ِمَن  األَْعىَل  بِاحلَدِّ  َوَساَعَدْتُه  اْهتاَِمَمَها  َفَأْوَلْتُه  اجلَِليَلُة  امَلَعاِرِف  َوَزاَرُة 
َهَذا  َطْبَع  ُننِْجَز  َأْن  اْسَتَطْعنا  ُمَساَعَدهِتَا  َفبَِفْضِل  َوَتْقِديِرَنا  ُشْكِرَنا  َمْوِضَع  َكاَنْت  التْي 
الَقاِرِئ؛  فِْطنَِة  إِىل  َوامَلايِض  احلَارِضِ  بنْيَ  األََسايسِّ  ابِِط  الرَّ َتْقِديَر  َتاِرِكنَي  الِكَتاِب، 
َهَذا  َأنَّ  َوال َشكَّ  َواالْستِنَْتاِج؛  امُلَقاَرَنِة  بَِطِريِق  ابِِط  الرَّ َذلَِك  بِاْستِْخالِص  اجلَِديُر  َفُهَو 
اجلَِديَد  النَْشَء  لَِتْحِمَل  الُبُحوِث؛  َهِذِه  ِمْن  اُة  الـُمتوخَّ األََساسيَُّة  الَغاَيُة  ُهَو  ابَِط  الرَّ
التْي  تِنَا  ُأمَّ وَذاتيََّة  َيتَِّسُق  َما  يِف  َوَذلَِك  َوَأْبَطالِنَا؛  َأْعاَلِمنَا  ِة  لِِسرْيَ والتَّْقِليِد  امُلَحاَكاِة  َعىَل 
بَِقْوِل  ِمتمثَِّلًة  َة  الَعْبَ َوُتَكْفِكَف  َة،  الِعْبَ لَِتْسَتْجِلَ  بِيَئتَِها؛  ِمْن  َعَظَمتَِها  َعنَاِصَ  َتْسَتِمدُّ 

َشاِعِرَها)2(:

ـرت احِللَّة سنة 495هـ، أي: هناية القرن اخلامس امليالدّي. ُينظر: معجم البلدان:294/2،  )1( ُمصِّ
م. ويبدو أنَّ الســيِّد هادي كامل الدين ســار عىل  وذكــر أنَّ متصريهــا حصل يف شــهر املحــرَّ
د عــّل بن يعقوب بــن احلاج جعفر بن احلســني النجفــّي، يقول  هــدي البابليَّــات، للشــيخ حممَّ
ة الفيحاء فيه«. الذريعة:  ــة املزيديَّ ت احِللَّ  صاحب الذريعة: »مبتدًئا بالقرن الســادس الذي مرصِّ

.194/14
)2( هــذا البيت لعبد اهلل بن جعفر بــن أيب طالب. ُينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 19/= 
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ـــا ـــنَ ـــُل ــــاَم َكـــاَنـــْت َأَواِئ ـــنِـــْي َك ـــْب َفَعُلواَن ــَلــاَم  ِمــْث ــُل  ــَع ــْف َوَن ــي)1(،  ــنِ ــْب َت
َذاِئِل  َف َماِضيِه َكاَنْت َمْعِرَفُتُه َهِذِه َزاِجًرا َلُه َعِن الرَّ َف َنْفِسِه، َورَشَ َوَمْن َعَرَف رَشَ
َهَداِء، َوَشِهيُد  ُّ الِذْي اْسَتْهَدَفُه َسيُِّد الشُّ ًعا َلُه َعىَل َنْيِل امَلَكاِرِم، َوِمْن ُهنَا َينَْجِل السِّ َوُمَشجِّ
اإِلَباِء يِف َتْقِريِعِه َصنَاِئَع الطَّاِغَيِة َيزيَد يِف َقْوَلتِِه اخلَالَِدِة امَلْأُثوَرِة: )َواْرِجُعوا إىِل َأْحسابُِكْم 

إِْن ُكنُْتْم ُعُرًبا َكاَم َتْزَعُمون()2(.

ِف األَْحَساِب َواألْنَساِب َمْدَعاٌة إىَِل اْنتَِهاِج ُسُبِل الَفِضيَلِة وَقْد  ُجوَع إىَِل رَشَ َفإِنَّ الرُّ
يَفَة؛ لَِتْذِكرَي َناِشَئتِنَا بَِمْجِدِهُم الَعظِيِم الَغابِِر؛ لَِيْسُلُكوا  ِ ْيُت ِمْن ِكَتايِب، َهِذه اْلَغاَيَة الرشَّ َتوخَّ

َنْفَس الطَِّريِق الِذْي َسَلَكُه َأْساَلُفُهْم إىَِل امَلْجِد َوالَكَراَمِة َواخلُُلوِد.

اإِلَفاَضَة  َغَريِض  َيُكْن  مَلْ  إِْذ  اإِلجْيَاِز؛  ِمَن  َغاَيٍة  يِف  َيُكوَن  َأْن  َحِريًصا  َحاَوْلُت  َوَقْد 
اَم ِهي  َواإِلْسَهاَب؛ َفإِنَّ َذلَِك لَيَضيُق َعنُْه الَوْقُت الَفِسيُح، َوَيْقرُصُ َعنُْه الَباُع الطَِّويُل َوإِنَّ

ُك الـَمْيُسوُر بِالـَمْعُسوِر()3(. ْم: )اَل ُيرْتَ إِْلـاَممٌة َعىَل َحدِّ َقْوهِلِ

اِت األََساتَِذِة  ِذِه امُلنَاَسَبِة َرَأْيُت لَِزاًما َعَلَّ َتْسِجيِل آَياِت ُشْكِري َوَتْقِديري حِلَرَضَ َوهِبَ
يِف  يِب  ثَِقتِِهْم  َوبَِوْضِع  بَِتْشِجيِعي،  الِكَتاِب  َهَذا  َتْألِيِف  يِف  الَفْضُل  إَِليِهُم  َيْرِجُع  الِذيَن 
َمِة َهؤالِء ِسَياَدُة اإِلَدرايِّ  اَي َعىَل االْضطِاَلِع بِِعْبِئِه، َويِف ُمَقدِّ ِة َوَحثِِّهْم إِيَّ ِذِه امَلَهمَّ الِقَياِم هِبَ

=332، ويف تاريخ بغداد: 111/2نســبه المرىء القيــس. والبيت ليس يف ديوان امرئ القيس 
)ط بريوت- صادر(. 

)1( ويف األصل)نبني(. والصواب ما أثبتناه. ُينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 332/19.
)2( ُينظر: تاريخ الطبّي: 333/3، مقتل احلسني، اخلوارزمّي: 33/2، الفتوح البن األعثم: 

134/5، البداية والنهاية: 203/8.
)3( وهــو حديث منســوب للرســول. ُينظر: عــوايل الآللــئ: 58/4، ح205، وقــد ورد يف 
املضمون نفســه عن أمري املؤمنني: )امليســوُر ال ُيسَقُط باملعســوِر(. ُينظر: الكايف: 315/3، 

ح17.
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ُعويِن، َكاَم  ِف الِلَواِء واأَلَساتَِذُة الِذيَن شجَّ َجْيّل)1( ُمَترصِّ  احلَاِزِم اللْوَذِعّي السيِّد َباِقِر الدِّ
)2( ُمؤلِّف الِكَتاب  ْيِخ َعْبداحلُسنِي األَِمينيِّ َمِة اجلَِليِل الشَّ اَل َيُفوُتني ُشْكِري أِلَِخي الَعالَّ
النََّجِف  يِف   امُلْؤِمننَي َأِمري  َمْكَتَبِة  إَِداَرِة  َعىل  ِف  ــرْشِ َوامُل الَفِضيَلِة(  )ُشَهَداُء  القيِّم 
يَخ آَغا ُبُزْرك الطَّْهرايّن)3( َفَقْد َوَضَعا َمْكَتَبتْيِهاَم  مَة الشَّ ِف، َكاَم َأْشُكُر َصِديِقي الَعالَّ األرَْشَ
ُسْبَحاَنُه  اهللِ  َوِمَن   ، إيِلَّ اَحِة  الرَّ َأْسَباِب  َتْوفرِي  يِف  امَلْشُكوَر  ُجْهَدمُها  َوَبَذال  يِف،  َترَصُّ َت  حَتْ

َأْسَتِمدُّ التَّْسديَد َوالتَّْوفِيَق.

َتــْألِــيــِفــنَــا يِف  ــاظِـــُر  الـــنَـّ ــــــا  َكـــاَمالَأهيُّ ـــُه  ـــِدْل ـــَأْب َف ــًصــا  ــْق َن ــــْد  جَتِ إِْن 
ــَرى َت ــا  َم ــْح  ــِل ــَأْص َف َعــْيــًبــا  ـــْد  جَتْ َتــــَعــــاىلَأْو  هللِ  ـــُة  ـــَم ـــْص ـــِع ال ـــــــام  إِنَّ

1962/4/24م املؤّلف

)1( مل أعثر له عىل ترمجة.
)2( توفِّـي )1390هـ(.
)3( توفِّـي )1389هـ(.
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َجَرِة  ِة َمَعاٍن: َكالشَّ ٌك ُيْطَلُق َعىَل ِعدَّ ُة: بَِكْسِ احلَاِء، َوَتْشِديِد اْلالِم، َلْفٌظ ُمْشرَتَ اْلـِحلَّ
اِعُر يِف َرَجِزِه)1(: اِئَكِة التْي ِهَي َأْصَغُر ِمَن الَعْوَسِج، َأْوَرَدَها الشَّ الشَّ

وَسَلْم َســّيــاٍل  ِخــْصــٍب  ــْن  ِم ــُل  ــْأُك ــْمَي ــَع ــنَّ ــْئــهــا ال ـــٍة َلـــــــاّم ُيــَوطِّ ـــلَّ وِح
ُة بَِكْسِ احلَاِء اْلَقْوُم النُُّزوُل َوفِيِهْم َكْثَرٌة)2( َواحِللَّ

ُة َأْيًضا َمْصَدُر َقْولِِك: َحلَّ اهلَْدُي، َوبَِضمِّ احلَاِء إَِزاٌر َوِرَداُء، َأْو َثْوٌب َوبَِطاَنٌة  َواحِللَّ
َومَجُْعُها ُحَلٌل.

ى:  َوُتَسمَّ َة،  َوالَبرْصَ َواِسَط  َبنْيَ  َقْرَيٌة  احلََمويُّ  َياُقوُت  َذَكَر  َكاَم  احلَاِء  بَِكْسِ  ُة  َواحِللَّ
ِحلَّة َبنِي َصْلد)3(.

)1( تاج العروس: 160/14.

)2( تاج العروس: 159/14.
)3( مل يذكــر ذلــك ياقوت، وإنَّام ذكر »ِحلَّة بني قيلة بشــارع ميســان بني واســط والبرصة«. معجم 
. ُينظر:  ّ مة احِللِّ البلــدان:295/2، ويبــدو أنَّ املؤلِّف أخذها من رياض العلامء عند ترمجــة العالَّ

رياض العلامء: 370/1.



58

 ،)2( ُة ُدَبيِس ْبِن َعِفيٍف)1( اأَلْشَعِريِّ ى ِحلَّ ِة َواألَْهَواِز ُتَسمَّ ا اْسُم َبْلَدٍة َبنْيَ الَبرْصَ َكاَم َأهنَّ
ُة َبنِي َمِزيد... إَِلخ. َوَأْشَهُرُها ِحلَّ

َتْقِريًبا  ِمياًل   64 َمَساَفِة  َوَعىَل  َبابَِل)3(،  َق  رَشْ َأْمَياٍل  َبْضَعِة  ُبْعِد  َعىَل  الَواِقَعُة  وِهَي 
قيِّ ِمَن الُكوَفِة َقْد ُشيَِّدْت َأْغَلُب  ِ اَمِل الرشَّ َجنُوِب َغْريِب َبْغَداَد َعىَل َنْحِو 40 ِمياًل إىَِل الشَّ

َعاَمَراهِتَا ِمْن ِحَجاِر أْنَقاِض َبابَِل الَقِديَمِة.

َهبِيَِّة)4( َوالتْي ملَْ َيْبَق ِمْن  ِهرِي يِف الـاَميِض بُِقبَّتِِه الذَّ ْمِس الشَّ ِة َمَقاُم َمْشَهِد الشَّ َويِف احِللَّ
َتْقِريًبا  ِكيُلوَمرَتيِن  َمَساَفِة  َعىَل  ُس  اْلـُمَقدَّ التَّاِرخييُّ  الـَمَقاُم  َهَذا  َوَيَقُع  يَشٌء،  اْلَيوَم  َذَهبَِها 
)5( َأحَد َمُلوِك اْلَبابِلينَي َقْد َأَقاَم يِف  َ ِة، َوَلُه ُقْدِسيٌَّة َقْبَل اإِلْسالِم؛ َفإِنَّ َنـُبوَخذ ُنرصَّ ِمَن احِللَّ

ة،  ــة املزيديَّ )1( مهــام الدولــة:- وهو غري ســميِّه )هبــاء الدولة(- منصور بــن دبيس، صاحب احِللَّ
وجيتمع نسبامها يف نارشة بن نرض بن ساة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. اشتهر 
)مهام الدولة( بنسبة )اهلامميَّة( إليه، وهي بلد بني واسط وخوزستان، يمرُّ به هنر يأخذ من دجلة، 

تويفِّ سنة 386هـ. ُينظر: أعيان الشيعة: 390/6، األعالم: 299/7، الحظ هامشه.
ــة أيًضا: ِحلَّة بني دبيس بن عفيف األســدّي قرب احلويزة من  )2( ذكــر ياقوت: 295/2. »واحِللَّ
ميســان بني واســط والبرصة، واألهواز يف موضع آخر«، فياقوت ذكره باســم )األســدّي(، ويف 
املتــن ذكره املصنِّف )األشــعرّي(، وقــد ذكره عبد اهلل األفنــدّي يف الرياض )األشــعرّي(. وقد 
نقلــه األفنــدّي عن ياقوت خطًأ. ُينظر: رياض العلــامء: 370/1، وترجم له األمني يف األعيان: 

390/6، ومل يذكر أنَّه أشعرّي انتساًبا أو مذهًبا، فالحظ.
)3( قــال ياقوت )294/2( عن موقعها:  »طوهلا ســبع وســتون درجة وســدس، وعرضها اثنتان 

وثالثون درجة، تعديل هنارها مخس عرشة درجة، وأطول هنارها أربع عرشة ساعة وربع«.
)4( مل أعثر عىل مصدر ُيشري إىل أنَّ هذه القبة كانت ذهبيَّة أو مطليَّة بالذهب.

ومن عجيب ما ُذكر عن منارة هذا املقام- ما ذكره العامّل يف أنيس اجلليس- أنَّ هذه املنارة كانت   
متيــل إذا أقســموا عليها. راجــع: مراقد احِللَّة، أو الكتاب نفســه، وأظنُّه قد وهم بمنارة مســجد 

أصفهان.
)5( يبــدو أنَّه )بخت نرص( فيوجد يف كتاب تاريخ احِللَّة ليوســف كركوش: 149 وما بعدها رواية 
عن بختنرص »إينِّ شيدت يف بابل معبًدا باآلجرِّ والقار للشمس التي تعدُّ صاحبة السلطة املطلقة= 
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انِيَُّة  بَّ ْمِس، َوَشاَءِت الِعنَاَيُة الرَّ ْينيَُّة َتْقِديًسا آِلهِلَِة الشَّ َمْوِضِعِه َمْشَهًدا ُتَقاُم فِيِه ُطُقوُسُهُم الدِّ
ْمِس َعىَل  ْمِس يِف َمْشَهِد الشَّ ْمِس َمْوِضًعا لَِتْقِديِس َخالِِق الشَّ لَّ َتْقِديِس الشَّ َأْن يُكوَن حَمِ
، َوُهَو يِف َطِريِقِه   ِحيناََم َفاَتْتُه َفِرَيضَتا الظَِّهرَيُة َوالَعرْصُ َيَدْي َأِمرِي الـُمْؤِمننَي اإِلماِم َعِلٍّ
ِذِه الَكَراَمَة الَكثرُِيوَن ِمْن ُعَلاَمِء الَفِرْيَقنِي)1(، َوَلْيَس إِْنَكاُرَها إاِلَّ  َف هِبَ نَي؛ َوَقِد اْعرَتَ إىَِل ِصفِّ
َلَدى َمْن ُينِْكُر َمَعاِجَز األَْنبَِياِء َكاْنِشَقاِق الَقَمِر)2(، َوَينِْفي َكَراَمَة اأَلْولَِياِء)3(، َوَهَذا َحَدٌث 
 ، ْمرييُّ احْلِ يُِّد  السَّ َهؤالِء  َوِمْن  َعراُء،  َوالشُّ ُفوَن  الـُمَؤلِّ َدُه  َخلَّ لَِذلَِك  لِْلَغاَيِة؛  ُمِهمٌّ  َتاِرخييٌّ 

الَقاِئُل:

َفــاَتــُه َلـــــامَّ  ــْمــُس  الــشَّ َعــَلــيــِه  للَمْغِرِبُرّدْت  َدَنْت  َوَقْد  الِة  الصَّ َوَقْت 
ــَهــا ــتِ َوْق يِف  ُنـــوُرَهـــا  ــَج  ــلَّ ــَب َت ــى  ــتَّ اْلَكْوَكِب)4(َح َهِويَّ  َهَوْت  ُثمَّ  لِْلَعرْصِ 

: يِن اْبُن مَجِيٍل)5(، َويِف َزَمِن النَّاِصِ َوِمْن َذلَِك َما َقاَلُه جَمُْد الدِّ

=واحلاكمة الناهية«. وُينظر: مزيل اللبس يف مســألتي شــقِّ القمر وردِّ الشــمس: 504. ويوجد 
للسيِّد اخلرسان تعقيب مجيل حول ذلك، فلرياجع. 

ــد وأوالده، البدايــة والنهاية: 83/6،  )1( ُينظــر: تفســري الــرازّي: 126/3، طبعــة مصطفى حممَّ
ة كثري. احلاوي يف الفتاوي: 571/1-572. ومن طرق اخلاصَّ

)2( ُينظر: سبيل اهلدى والرشاد، دار الكتب العلميَّة: 431/9.
)3( ُينظر: حاشية ردِّ املختار )باب كرامات األولياء ثابتة(: 465/1.

بة، وهي يف )112( بيًتا، رشحها الســيِّد املرتض علم اهلدى، وطبع  )4( من القصيدة املعروفة باملذهَّ
بمرص سنة 1313هـ، وأول القصيدة قوله:

كبكِبهــــالَّ وقــفــت عـــىل املـــكـــان املــعــشــِب مــن  ــوى  ــل ــال ف الــطــويــلــع  بــني 
وانظر: ديوان السيِّد احلمريّي: 89-87.  

)5( جمد الدين بن مجيل املتوفَّـى 616هـ، وقصيدته من الغديريَّات مطلعها:
ـــامـــا ـــث ـــــــــاسة ل ـــــأت ذوائـــبـــهـــا الــظــالمــاأملـــــــت وهـــــــي ح ـــــد م وق

ــف يف كتاب الغدير لأمينّي: 401/5 وما بعدها، وعّل يف الكتاب  ُينظــر: القصيدة وترمجة املؤلِّ  
والسنَّة واألدب، للشاكرّي: 209/4.
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ــــْد َتـــَواَلـــْت ــاِم َوَق ــَع ــطَّ ــال ـــــَر بِ َطــَعــامــاَوآَث ــا  ــَه ــْي فِ ـــــُذْق  َي مَلْ  ـــــاَلٌث  َث
ُقــْرًصــا ــْرُص  ــُق ال َذاَك  َعــَلــْيــِه  ـــَردَّ  َجاَماَف ــْرِص  ــُق ال َفـــْوَق  َعَلْيِه  َوَزاَد 

:)1( نِّيِّ َوِمْن َذلَِك َقْوُل اْبِن َأيِب احْلَِديِد اْلـُمْعَتزيلِّ السُّ

َيُفْز َوملَْ  ُذكــــاُء)2(  ْت  ُردَّ ــُه  َل ــاَمــْن  ــُعَي ــوَش ُي إاِلَّ  ــُل  ــْب َق ـــْن  ِم ــا  ــرِيَه ــظِ ــنَ بِ
َرُه َأْيًضا؛ َفَقاَل: َوَكرَّ

َفاْقَتض ــَر  آَث بِاْلُقْرِص  ُهــًدى  ــاُم  َلُه الُقْرُص َردَّ الُقْرَص َأْبَيَض َأْزَهَرا)3(إَِم
ٍد  مَّ حمَُ ْبُن  وإِْبَراِهيُم   ،)4( امَلَغازيلِّ اْبُن  نَِّة  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا  ُعَلاَمِء  ِمْن  فنَِي  اْلـُمْعرَتِ َوِمَن 
ابِِع ِمَن الَباِب التَّاِسِع ِمْن َصَواِعِقِه  َجاِز يِف اْلَفْصِل الرَّ )5(، َواْبُن َحَجٍر ُمْفتِي احلِْ احلَْمِوينيِّ

ُهْم. ِة[ امَلَذاِهِب اأَلْرَبَعِة يِف )موفقه()7(، َوغرْيُ اْلـُمْحِرَقِة)6(، َواْبُن َحنَْبٍل َأَحُد ]َأِئمَّ

)1( ابن أيب احلديد املعتزيّل )586هـ-656هـ(: عّز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املدائنّي احلكيم 
ة أمّهها: رشح هنج  ــف فاضل، وأديــب فحل، ومتكلِّم معتــزيّل، له تصانيف عــدَّ األصــويّل، مؤلِّ
ا أشعاره فكثرية، وأجّلها وأشهرها: القصائد  ًدا، وله تصانيف أخرى، وأمَّ البالغة يف عرشين جملَّ
ة. ترمجته يف:  الســبع العلويَّات، نظمها يف صباه وهو يف املدائن يف ســنة 611هـــ، وهلا رشوح عدَّ
إثبــات اهلداة: 533/2، وعّل يف الكتاب والســنَّة واألدب: 215/4، وهذا البيت من قصيدته 

.العينيَّة املكتوبة حول رضيح أمري املؤمنني
-: اسم الشمس، لسان العرب: 287/14. )2( ُذكاء- بالضمِّ

)3( يف هذا البيت وما قبله ُينظر: القصائد السبع العلويَّات: 108، 140.
)4( مناقب أمري املؤمنني، ابن املغازيّل:16، 27.

)5( فرائد السمطني: 64/1، 77.
ة: 419/1، إعالم الورى: 178، كشــف  )6( الصواعــق املحرقة: 84. وللمزيد ُينظر: ينابيع املودَّ
اليقــني: 111، خصائــص أمــري املؤمنــني: 42، التفســري الكبــري للــرازّي: 126/32، املناقب 

للخوارزمّي: 330، ح 349.
)7( كذا ورد يف املطبوع، ويبدو أنَّه كتاب املســند )يف مســنده(، إذ ال يوجد كتاب له باسم)املوفق(، 
وللمزيد حول مسألة ردِّ الشمس يف احِللَّة ُينظر: مزيل اللبس يف مسألتي شقِّ القمر وردِّ الشمس، 

سة. ة املقدَّ د مهدّي اخلرسان، ط2012، العتبة العلويَّ ق السيِّد حممَّ مة املحقِّ للعالَّ
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ْمِس، َوَقاَل َأَحُد جُمَْتِهِدهَيا األََعاظُِم اْبُن  ُة َفُمْجِمَعٌة َعىَل إَِعاَدِة الشَّ ا الِفْرَقُة اجْلَْعَفِريَّ َأمَّ
َناَم:

َجنَْبْيـ ِملُء  َوالطََّوى  بِالُقْرِص  َسُغوُبَجاَد  َوُهـــَو  الطََّعاَم  ـــاَف  َوَع ـــِه 
ــرَي َعــَلــْيــِه الـ ــنِ ـُقْرَص، َوامْلُْقِرُض الِكَراَم َكُسوُب)1(َفــَأَعــاَد اْلــُقــْرَص امْلُ

لِـُمَخاَلَفِة  اْستِْبَعاُدُه  َيُكوُن  َما  َوَغاَيُة  َذاتِِه  يِف  مُمَْتنًِعا  َأْمًرا  َلْيَسْت  ْمِس  الشَّ َردِّ  َوَمْسَأَلُة 
َكاَن  َما  َوُكلَّ  َوَعَدِمِه،  ُوُجوِدِه  َطَريَف  ِمْن  وَرِة  ُ الرضَّ َمْسُلوُب  َأْي:  مُمِْكٌن؛  َوُهَو  بِيَعِة،  الطَّ
ِمْن  ُأوتِيِه  باَِم  بِيَعِة  الطَّ َقَواننِِي  ِمْن  َكثرًِيا  اإِلْنَساُن  َوَقْد َخاَلَف  َكَذلَِك َجاَز ُحُصوُلُه َعْقاًل، 

َذَكاٍء؛ َفَكْيَف َيْسَتِحيُل خُمَاَلَفَتَها َعىَل َخالِِق اإِلْنَساِن؛ َكَراَمًة لَِبْعِض َأْولَِياِئِه؟.

ٍس َغرْيِ إِْسالِميٍّ َفُهَو  ا َكْوُن َهِذِه الَكَراَمِة اإِلْسالِميَِّة َصاَدَف ُوُقوُعَها يِف َمَكاٍن ُمَقدَّ َأمَّ
يُع اإِلْسالِميُّ ُمَطابًِقا هَلَا  َفاِق، َوَقْد َحَدَثْت يِف اجْلَاِهليَِّة ُسنٌَن، َوَجاَء التَّرْشِ ِمْن َغِريِب االتِّ
اِهلِّ ملَِا فِيِه ِمْن َتْقبِيِح ِخَياَنِة اْلَوَطِن  يِع اجلَْ َكإِْقَراِرِه َرْجَم اخلَاِئِن َأيِب ِرَغاٍل)2( اْمتَِداًدا لِلتَّرْشِ

)1( سيأيت ختريج البيتني يف ترمجته.
)2( التواريــخ ذكــرت أنَّ العرب رمجــت قب أيب رغال، وقــد بعثته ثقيف ليــدلَّ أبرهة األرشم عىل 
الطريق حتَّى أنزله باملغمس، فلامَّ نزله مات أبو رغال فرمجت العرب قبه، فهو القب الذي ُيرجم، 

والعرب تتمثَّل بذلك، ويف ذلك يقول جرير عن الفرزدق:
فــــارمجــــوه ـــــرزدق  ـــــف ال ـــــات  م رغـــــالإذا  أيب  قـــــب  تـــــرمـــــون  كـــــام 

اًرا جائًرا.  وُينظر: املجموع للنووّي: 303/16، وقد ذكر ابن سيده: كان عبًدا لشعيب وكان عشَّ  
م فعقروها، فأهلك  ــص: 354/2، ويف جممع البيان: 441/4-443 »وعتوا عن أمر رهبِّ املخصَّ
اهلل من حتت أديم الســامء منهم يف مشــارق األرض ومغارهبا إالَّ رجاًل واحًدا ُيقال له أبو رغال، 
وهو أبو ثقيف، كان يف حرم اهلل فمنعه حرم اهلل من عذاب اهلل، فلامَّ خرج أصابه ما أصاب قومه«. 
ّ يف منتهى املطلب: 529/8 عن الشافعّي  مة احِللِّ وُينظر أيًضا: البحار: 393/11. وقد نقل العالَّ
وأيب حنيفة يف استخراج الكنز من قبور اجلاهليَّة حال وجوده فيها. واستشهاد املصنِّف بأيب رغال 
مة »أصيب كام  عــىل أنَّه كان دليــاًل ألبرهة وقد خان وطنه، وهــذا األمر غري ثابت، فروايــة العالَّ

ز أنَّه كان يف احلرم ومل ينزل عليه العذاب إالَّ بعد خروجه منه. أصيب أصحابه« ُتعزِّ
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الِذْي َجَعَل اإِلْسالُم ُحبَُّه ِمَن اإِلْياَمِن.

َسِة، َوَجاَء اإِلْساَلُم بِِعَباَدِة اهللِ  اْلـُمَقدَّ َتْعُبُد األَْصنَاَم يِف اْلَكْعَبِة  َوَقْد َكاَنِت اجْلَاِهِليَُّة 
ابَِقِة َحْذَو  ُه َقاَل: )َيِْري فِْيُكْم َما َجَرى يِف األَُمِم السَّ ُسوِل َأنَّ يِف اْلَكْعَبِة، َوَقْد َصحَّ َعِن الرَّ

النَّْعِل بِالنَّْعِل، َوالِقَذَة بِالِقَذِة()1(.

َأِمرِي  إىَِل  ا  بِإَِعاَدهتَِ الَقْوَل  َفــإِنَّ  ْمَس)2(؛  الشَّ ــاَد  َأَع ُنــوٍن  ْبَن  ُيوِشَع  َأنَّ  َصحَّ  َوَقــْد 
بَِمَقاِم  َيْطَعُن  ُينِْكُرُه  َوالــِذْي  يِف)3(،  ِ الرشَّ النَّبويِّ  لِْلَحِديِث  َتْصِديٌق   اْلـُمْؤِمننَي
ْمِس يِف اْلَعرْصِ اإِلْسالِميِّ إاِلَّ  َعى َأَحٌد َردَّ الشَّ ُب َحِديَثُه، َوَما ادَّ َساَلِة، َوُيَكذِّ َصاِحِب الرِّ
)التَّاِريُخ  الُعَقاَلُء:  َقاَل  التَّاِرخييَِّة،  احْلََواِدِث  يِف  ِة  اْلـُمَشاهَبَ َولَِكْثَرِة  اْلـُمْؤِمننَي؛  أِلَِمرِي 
ِمرِي اْلـُمْؤِمننَي يِف َهَذا اْلـَمْوِضِع َما َيْمنَُع  ْمِس أِلَ ُيِعيُد َنْفَسُه()4(، َوَلْيَس يِف إَِعاَدِة الشَّ
إىَِل  َمْوِضٌع  َفُهَو  اْلَبابِليُّوَن؛  ُسَها  ُيَقدِّ التِْي  ْمِس  الشَّ آهِلَِة  لِتِْمَثاِل  َمْشَهًدا  َقِدياًم  َكاَن  َكْوَنُه 
َنْعَلُم  َكاَم  َوَسَبًبا  َمْوُضوًعا،  َتِلَفاِن  َوخَيْ ْمِس(،  الشَّ )َمْشَهِد  اْسُم  َمُعُهاَم  جَيْ ُمَتَعاِقَبنْيِ  َحَدَثنْيِ 
؛ ُثمَّ َلـامَّ َجاَء اإِلْساَلُم َفَرَض احْلَجَّ إَِلْيَها َأْيًضا؛  َأنَّ الَكْعَبَة َكاَنْت يِف اجْلَاِهِليَِّة َمْوِضًعا لِْلَحجِّ
يَع اإِلْسالِم لَِفريَضِة احْلَجِّ بَِزْعِم َأنَّ َهَذا احْلَجَّ َكاَن ِمْن  َب َترْشِ َفَهْل َيُسوُغ لَِعاِقٍل َأْن ُيَكذِّ

َأْعاَمِل اجْلَاِهِليَِّة؟.

ة احلديث: )حتَّى لو أنَّ أحدهم دخل يف  )1( ُينظر: االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشــاد: 213، وتتمَّ
جحر ضبٍّ لدخلتموه(. وُينظر أيًضا: الوايف: 461/2.

)2( ُينظر: فرج املهموم: 87، 143، مستدرك سفينة البحار: 195/5.
)3( جاء يف املناقب البن شهرآشوب: 316/2، وفيه: إنَّ الشمس ردَّت عليه مراًرا، وُينظر: كشف 
ة«، وُأنظر: بحار األنوار:  تني، وروي ســتِّني مرَّ الغطاء: 108/1 »ودعا بردِّ الشــمس، فُردِّت مرَّ

166/41 باب ردِّ الشمس له.
د مهدّي شــمس الدين )التاريخ  )4( أمجــل مــا قيل يف توجيه هذه املقولة جتده يف كتاب الشــيخ حممَّ
م البرشّي ونظرة اإلســالم(: 95 وما بعدهــا، فيها كالم واٍف وتطبيقّي هلذه املقولة  وحركة التقدُّ

ة. العامَّ
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ِة َأْساَمِئَها َما َيْسَتْلِزُم َنْفَي َبْعِضَها؛ َفُمْعِجَزُة النَّبِيِّ  َوال َأَرى بَِتْكَراِر احْلََواِدِث، َأْو ُمَشاهَبَ
ِة ُعْرِس  ٍد يِف إِْشَباِعِه اخْلََلَق اْلَكثرَِي ِمَن الطََّعاِم اْلَقِليِل)1( َقْد َنَقُلوا َنظِرَيَها يِف ِقصَّ حُمَمَّ

ِة، َوُينِْكُر ُمْعِجَزَتُه؟!!. ُسوِل إىَِل َهِذِه الِقصَّ وُز لَِعاِقٍل إِْرَجاُع ُمْعِجَزِة الرَّ )َقانا()2(؛ َفَهْل جَيُ

ِة  امُلِهمَّ ِة  األََثِريَّ بَِمواِقِعَها  َكِذلَِك  اْشَتَهَرْت  ْمِس  الشَّ بَِمْشَهِد  اْشَتَهَرْت  َكاَم  ُة  لَّ َواحْلِ
َأْرِض )ُكْوَثى()3(  إِْبَراِهيَم يِف  َخِليِلِه  َتَعاىَل ُصُحَف  َتنِْزيُل اهللِ  ُقْدِسيَّتَِها  يِف  َوَزَاَد  الَكثرَِيِة، 

َسِة)4(. ِة الَفْيَحاِء، َوالتْي َذَكَرَها اهللُ يِف ُكُتبِِه اْلـُمَقدَّ ِمْن َبابَِل ُأمِّ احِللَّ

لَِّة َتاأْ�ِصي�ُس احْلِ

ْوَلِة َصَدَقُة ْبُن َمنُْصوِر ْبِن ُدَبْيِس ْبِن  ، َسْيُف الدَّ َأّوُل َمْن َبَدَأ َتْأِسيَسَها ُهَو األَْمرُي اْلَعَريِبُّ
 

ِة اْلُيْمنَى  فَّ )5( َسنََة 495هـ اْلـُموافَِقُة لَِسنَِة 1109م َأَقاَمَها َعىَل الضِّ َعِلِّ ْبِن َمِزيٍد األََسِديِّ
.)6() ( َتْثنِيُة َجاِمٍع، َوالنِّْسَبُة إَِلْيِه: )َجاِمَعايِنُّ ِمْن هَنِْر اْلُفَراِت يِف َمْوِضٍع ُيْعَرُف َبـ )اجْلَاِمَعنْيِ

ة: 13/1. ة إىل أحكام األئمَّ )1( ُينظر: الكايف: 4/1، 177، هداية األمَّ
س، جممع الكنائــس الرشقيَّة، يوحنا: 11-1/2،  )2( ُينظــر: معجزة )عــرس قانا( يف الكتاب املقدَّ
الصفحة: 293، وانظر: أضواء عىل املســيحيَّة: 53-54، وفيه نقد هلذه اآلية من اإلنجيل؛ كون 

ل املاء إىل مخر يف )عرس قانا(. النبّي عيسى حوَّ
)3( معجــم البلــدان: 487/4 »كوثى: بالضمِّ ثمَّ الســكون، والثاء مثلَّثة، وألــف مقصورة ُتكتب 
ث الزرع تكويًثــا إذا صار أربع ورقات ومخــس ورقات وهو  ا رابعة االســم.. وكــوَّ باليــاء، ألهنَّ
ة وهو منزل بني عبد الدار  الكوث، وكوثى يف ثالثة مواضع: بسواد العراق يف أرض بابل، وبمكَّ
ث  ة ثمَّ غلب عىل اجلميع«. وللمزيد ُينظر: جملَّة تراث النجف للســيِّد ســامي البدرّي، حتدَّ خاصَّ

مليًّا عنها يف العدد املزدوج )2-1(.
)4( للمزيد ُينظر: العراق بلد إبراهيم وآل إبراهيم، عّل الكورايّن: 5/2.

)5( قــال اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات: 269/2: هو من أمراء دولة الدياملة، وهو غري ســيف 
الدولــة ابن محدان الذي هو من مجلة ملوك الشــام. وُينظر: الكنــى واأللقاب: 190/2، وحلياة 

)دبيس( اجلّد األكب ُينظر: سري أعالم النبالء: 557/18.
 )6( وسيأيت إن شاء اهلل من نسبته هكذا، ومن املعلوم أنَّ اجلامعني أقدم من احِللَّة بقرون، فقد وردت= 
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َتبُِئ هِبَا احْلَْيَواَناُت، َوِحنْيَ اْخَتطََّها األَِمرُي اْلـَمْذُكوُر،  َوَقْد َكاَن َهَذا اْلـَمْوِضُع َغاَبًة خَتْ
َمنَاِزُل  فِيِه  َكاَنْت  الِذْي  النِّيِل  ِمَن  إَِلْيَها  اْنَتَقَل  َواْلَعاَمَراِت،  وَر،  َوالدُّ اْلُقُصوَر،  فِْيَها  َوَبنَى 
ُج َجنُوًبا  َيَتَعرَّ َبْغَداَد؛ ُثمَّ  بِاْلُقْرِب ِمْن  اْلُفَراِت  باَِمِء  َوَأْجَداِدِه، َوَكاَن هَنُْر النِّيِل جَيِْري  آَباِئِه 

ًقا)1(. َورَشْ

ِذي  يِف  اِدِر  الصَّ ِل  األَوَّ ِد  اْلـُمَجلَّ ِمَن  الثَّايِن  اجْلُْزِء  يِف  َوَرَد  َما  الَفاِضِح  اخْلََطِل  َوِمَن 
ا َتَقُع َعىَل ُبْعِد 50 ِمياًل َعْن َبْغَداَد، َوِمَن  ِة الِلَساِن َأهنَّ الِقْعَدِة َسنََة 1337، ص50 ِمْن جَمَلَّ

اخْلََطأِ َأْيًضا َما َجاَء فِيَها ِمْن َأنَّ َتْأِسيَسها َكاَن َسنة 391هـ)2(.

يِل؟ ُة اإَِل النِّ َكْيَف اْنَتَقَلِت الأُ�ْصَرُة اْلـَمِزيِديَّ

َت ظِلِّ  ِة يِف َرَغٍد ِمَن اْلَعْيِش حَتْ ُة َضَواِحي اْلَبرْصَ اْلَقبِيَلُة األََسِديَّ َكاَنْت َتْسُكُن َهِذِه 
ْغِم ِمْن ُنُفوِذَها  إَِماَرٍة َجِليَلٍة َذاِت ُنُفوٍذ َواِسٍع، َوَتقالِيَد َعَربِيٍَّة َمتِينٍَة؛ َوَلِكنََّها مَلْ خْتُرْج بِالرَّ
َفاْستِْقاَلهُلَا  اخْلَاِرِجيَِّة؛  َعاَلَقاهِتَا  يِف  اْلُبَوهْيِيَُّة  ْوَلُة  الدَّ هَلَا  َرَسَمْتَها  اْلتِْي  اِئَرِة  الدَّ َعِن  اْلَواِسِع 
َا  ا يِف َعاَلَقاهِتَا اخلَاِرِجيَِّة َفإهِنَّ ، َأمَّ يِف اْلَواِقِع مَلْ َيُكْن ِسَوى اْستِْقاَلٍل َداِخلٍّ حَمُْدوٍد َلْيَس إاِلَّ
َهَذا  َوِمْثُل  اْلَقَمِر،  َحْوَل  التََّوابُِع  َتُدوُر  َكاَم  اْلُبوهْيِيَِّة  ْوَلِة  الدَّ ُفْلِك  يِف  َتُدوَر  َأْن  ٌة  ُمْضَطرَّ

االْستِْقاَلِل َلْيَس بِِذْي َشْأٍن ال ِسَياَم ِعنَْد َمْن َيُقوُل:

ِعنَْدَنا ــَط  ــَوسُّ َت ال  ـــاٌس  ُأَن ــُن  ــْح )3(َوَن اْلَقْبُ َأِو  اْلَعامَلنَِي،  ُدوَن  ْدُر  الصَّ َلنَا 
ْوَلِة  َوِزَياَدًة َعىَل َما َلَدهْيَا ِمْن ُنْزَعٍة َنْحَو االْستِْقالِل َكاَن َقْد َحَدَث ُسوُء َتَفاُهٍم َبنْيَ الدَّ
َمِن إىَِل نَِزاٍع ُمَسلٍَّح َرِهيٍب َوَقَعْت بَِسَببِِه ُحُروٌب َداِمَيٌة َسنََة 405هـ  َر َمَع الزَّ َواألََماَرِة َتَطوَّ

.) ّ =قبل هذا التاريخ يف تاريخ الطبّي )ت 310هـ(، وغريه. )أمحد احِللِّ
)1( ُينظر: معجم البلدان: 294/2.

)2( جملَّة اللِّسان العريّب، املجلَّد األّول: 50.
به ورشحه: عّل بو ملحم:26-25. م له وبوَّ )3( القائل هو أبو فراس احلمدايّن. ُينظر: ديوانه، قدَّ
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َها ُهَو االْستِْيالَء َعىَل اجْلَِزيَرِة الّدبِيسيَِّة،  الـُموافَِقُة لَِسنَِة 1014م، َكاَن َأْبَرُز َأْهَدافَِها، َوَأمَهُّ
اْلـُمَتامِخَِة حِلُُدوِد ُخوِزْسَتاِن ِمْن  اجْلَِزيَرِة  لِـَهِذِه  ًة  ُمَبارَشَ اْلُبوهْيِيِّ  النُُّفوِذ  َنرْيِ  َت  َوَجَعَلَها حَتْ
ْت تِْلَك احْلُُروُب إىَِل ُمَضاَيَقِة األَِمرِي اْلَعريبِّ َأيِب احْلََسِن  ٍة؛ َفَأدَّ اتِيِجيٍَّة، َواْقتَِصاِديَّ يٍَّة ِسرْتَ َأمِهِّ
ْتُه َعىَل النُُّزوِح إىَِل النَّْيِل الِذْي َكاَن َيْوَم َذاَك َقْرَيًة َكبرَِيًة َمْأُهوَلًة  َعِلٍّ ْبِن َمِزيٍد ُمَضاَيَقًة َأْجَبَ
َيِت  اُج ْبُن ُيوُسَف الثََّقِفيِّ َسنََة 82هـ، َوالِذْي ُسمِّ َواِقَعًة َعىَل هَنِْر النِّْيِل الِذْي اْحَتَفَرُه احلَجَّ

اْلَقْرَيُة اْلـَمْذُكوَرُة بِاْسِمِه يِفْ َما َبْعُد)1(.

يَُّتُها، َوَأْصَبَحْت َذاَت ِكَياٍن َمْرُموٍق، َوَقْد َأَقاَم  َوِعنَْدَما َسَكنََها َهَذا األَِمرُي َزاَدْت َأمِهَّ
ْت  َوْاَمتدَّ ُدَبْيٍس،  ْبُن  َعِلُّ  األَِمرُي  آِخُرُهْم  َمِزيديُّوَن،  ُهْم  ُكلُّ ُأَمَراٍء؛  َثاَمنَِيُة  بِالتََّعاُقِب  فِْيَها 
اَلَلِة َصَدَقُة  ابَِع ِمْن َهِذِه السُّ ُسْلَطُتُهْم ِمْن َسنَِة 405هـ َحتَّى َسنَِة 545هـ، َوَكاَن األَِمرَي الرَّ
ُحْكُمُه  َواْسَتَمرَّ  1086م،  لَِسنَِة  اْلـُمَصاِدَفَة  479هـ  َسنََة  اأَلَماَرَة  َتوىلَّ  الِذْي  َل)2(  األَوَّ
َوبَِسْيِف  ِحْينًا،  اْلَعَرِب(  بِـ)َمِلِك  ِة  األُْسَ َهِذِه  َأْفَراِد  ِمْن  َب  ُلقِّ َمْن  ُل  َأوَّ َوُهَو  َعاًما،   22
إىَِل  بِِه  ْت  َأدَّ َجْفَوٌة  )َبْرِكْيارق()4(  ْلَطاِن  السُّ َوَبنْيَ  بْينَُه  َحَدَثْت  َحتَّى  آخر)3(؛  ِحْينًا  ْوَلِة  الدَّ
َفَسَكنََها  495هـ؛  َسنَِة  ِمْن  ِم  اْلـُمَحرَّ يِف  َذلَِك  َوَتمَّ   ، اجلَاِمَعنْيِ َأْرِض  إىَِل  النِّيِل  ُمَغاَدَرِة 

)1( ُينظر يف انتقال أيب احلســن عّل بن مزيد وتأسيس احِللَّة: الكامل، البن األثري: 369-368/9، 
تاريخ ابن خلدون: 277/4 وما بعدها.

)2( ُينظر: وفيات األعيان:229/1، دول اإلســالم: 20/2، تاريــخ ابن الوردّي: 18/2، تاريخ 
ابن خلدون: 280/4 ابن األثري: 154/10، التاج: 283/7، وفيه وفاته ســنة 504هـ، ومرآة 

الزمان: 25/8.
)3( كذا، والصواب أن يقول: )أخرى(.

ــر ركــن الدنيا والدين بركيــارق بن جالل الدولة ملك شــاه، وهو أحــد أبناء جالل  )4( أبــو املظفَّ
الدولة ملك شــاه الذين خاضوا صاًعا عىل السلطة بعد وفاة والدهم، وهم ناص الدنيا والدين 
 حممود، ومعّز الدين أمحد ســنجر، وغياث الدنيا والدين حممد، كام شارك يف هذه الرصاعات ابنه 
 ملكشــاه بن بركيارق. ُينظــر: األعالم: 162/1، وُينظر: تاريخ العراق يف العرص الســلجوقّي، 

د. حسني أمني، بغداد، مطبعة اإلرشاد، 1965.
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بَِجْيِشِه، َوَحاِشَيتِِه، وَأْتَباِعِه َبْعَد مَتِْصرِيَها، َوَتْشييِد اْلُقُصوِر، َواْلـَمناِزِل األَنِيَقِة َواحْلََداِئِق 

 

الَغنَّاِء.

َراٍد َحتَّى َأْصَبَحْت َجنًَّة ِمْن ِجنَاِن اْلِفْرَدوِس،  ِمَها اْلِعْمَرايِنِّ بِاطِّ ْت يِف َتَقدُّ َوَقِد اْسَتَمرَّ
اَلُة اْبُن ُجَبرٍي َبْعَد ِعْمَراهِنَا بِنَْحِو 85  حَّ وَأْصَبَحْت ِمْن َأَهمِّ امْلُُدِن اْلِعَراِقيَِّة، َوَقْد َزاَرَها الرَّ
َم ُسوُرَها؛ َفَلْم َيْبَق ِمنُْه إاِلَّ َحَلٌق ِمْن  َا: »َمِدينٌَة َقِديَمٌة َعتِيَقُة الَوْضِع، هَتَدَّ َعاًما؛ َوَزَعَم َأهنَّ

.» ِجَداٍر ُتَرايبٍّ

َداُر ُتَراًبا؟ َوَكْيَف اَل َيَتنَاَقُض َهَذا اْلَقْوُل َمَع َقْولِِه  َوَنْحُن اَل َنْعِرُف َكْيَف َيُكوُن اجْلِ
لِْلَمَرافِِق الـَمَدنِيَِّة«؟، َوَكْيَف  ُمتَِّصَلُة َحَداِئِق النَِّخيِل َجاِمَعٌة  ُة الِعاَمَرِة  ا: »َقِويَّ إهِنَّ َبْعُد  فِْياَم 

َوَصَفَها بِاْلَقِديَمِة اْلَعتِيَقِة يِف ِحنْيِ مَلْ َيْمِض َعىَل ِعاَمَرهِتَا ِسَوى 85 َخِريًفا؟)1(.

بِاإِلَشاَرِة  ُدُه  ُنؤيِّ َواآلَن  اْلـَمِدينَِة،  َهِذِه  ُقْدِسيَِّة  ِمْن  ٌء  يَشْ َعَلْيَك  َمرَّ  فِْياَم  َعِلْمَت  َلَقْد 
ِد  يَفِة يِف َفْضِلَها؛ ِمنَْها: َما َرَواُه َصاِحُب ِكَتاِب بَِحاِر األَْنَواِر يِف جُمَلَّ ِ لُِوُروِد األََحاِديِث الرشَّ
َدَل يِف َعظِيِم َفْضِلَها، َوَكَفاَها  اَمِء َواْلَعامَلِ()2( َعْن َأْمرِي اْلـُمْؤِمننَي بَِمـا الَ َيْقَبُل اجلَْ )السَّ
يَن،  يَعَة، َوَخَدُموا اْلِعْلَم َوالدِّ ِ َفْضاًل خَتِْريُج املَِئاِت ِمْن الُعَلاَمِء األَْعاَلِم الِذْيَن َأْحَيوا الرشَّ
َوِرَجاِل  الِفْكِر،  َوَقــاَدِة  َعَراِء  الشُّ ِمَن  املَِئاِت  بِاْحتَِضاِن  اْلَفْخُر  َحقُّ  هَلَا  َكاَم  واإِلْنَسانِيَِّة 

َياَسِة، َوَقاَدِة احْلَْرِب. السِّ

)1( قــال ابــن جبري يف رحلته: 189، باب )ِذكر مدينة احِللَّة حرســها اهلل تعــاىل(: »هي مدينة كبرية 
عتيقة الوضع مســتطيلة، مل يبَق من ســورها إالَّ حلق من جدار ترايّب مســتدير هبا، وهي عىل شطِّ 
الفرات يتَّصل هبا من جانبها الرشقّي ويمتدُّ بطوهلا، وهلذه املدينة أســواق حفيلة جامعة للمرافق 
ة العامرة كثــرية اخللق متَّصلة حدائــق النخيل داخاًل  املدنيَّــة والصناعات الرضوريــة، وهي قويَّ
وخارًجــا فديارها بــني حدائق النخيل«. وقد أخــذ املصنِّف من النص مقــدار احلاجة كام ترى. 

وُينظر أيًضا: الروض املعطار: 197.
ة. )2( جملَّد )السامء والعامل(، هو الرابع عرش من كتاب بحار األنوار، الطبعة احلجريَّ
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لَِّة ُف احْلِ َو�صْ

َواْلِعْلِم  ــاَمِل،  َواجْلَ َواْلـُمْتَعِة  احلَاَلِل،  ْحِر  السِّ َمِدينَُة  احِللَُّة؟  َما  َأْدَراَك  َوَما  ُة،  احِللَّ
َخاِء. َكاِء، َواْلَكَرِم َوالسَّ َواألََدِب َواْلَكاَمِل، َوالنُُّبوِغ َوالذَّ

ُة َمْعِقُل اْلُعُروَبِة، َوَوَطُن التََّشيُِّع، َوَكْعَبُة اْلِعْلِم، ُوَعُروُس اْلُفَراِت، َفِمْن َمنَاظَِر  احِللَّ
ُمْتَعٌة  ِهَي  الطُُّيوِر  َوَتْغِريِد  اْلَبالبِِل  َسَجِع  َوِمْن  لِْلُعُيوِن،  ُمْتَعٌة  ِهَي  َفاتِنٍَة  َوَطبِيَعٍة  َبٍة،  َخالَّ
يَِّبُة  لآِْلَذاِن، َوِمْن َثقاَفٍة َوِعْلٍم َوَأَدٍب ِهَي ُمْتَعٌة لِْلَعْقِل َواْلَقْلِب، َوَقِد اْمَتاَزْت َهِذِه اْلَبْلَدُة الطَّ
َمنَاظِِرَها،  َومَجَاِل  َساَمِئَها،  َوَصَفاِء  ُمنَاِخَها،  َواْعتَِداِل  َوَماِئَها،  َهَواِئَها  بُِعُذوَبِة  اْلَكِريَمُة 

ِد َذَكاِء َأْبنَاِئَها، َما َجَعلَها َخِليَقًة بَِفْخِرَها، َوَما َأْصَدَقنِي اآلَن ِحنْيَ َأِصُفَها بَِقْويِل: َوَتَوقُّ

ـــــاَرٌة ـــــِة َســـــحَّ ـــــلَّ ــــُة احْلِ ــــنَ ــــِدي ــــــاَرَق اإِلْبـــــــــَداُع آَفــاَقــَهــاَم َمـــا َف
ـــــا اِرَه ـــــُزوَّ ــــَن لِ ــــْس ـــُد احْلُ ـــَه ـــْع َأْذَواَقــــَهــــاَت ــــــَق  َواَف َمـــا  ــــلِّ  ُك يِف 
ــْحــِر ُأْســَطــوَرًة ــوُن الــسِّ ــنُ ــْت ُف ــاَن ــــُة إِْحـــَقـــاَقـــَهـــاَك ـــــَأِت احِلــــلَّ ـــــاْرَت َف
ـــا َســــْطــــَوٌة ـــنَ ـــُه ـــَس َأْخــاَلَقــَهــاَفـــِلـــْلـــَجـــاَمِل َه ـــَل ــى َأْس ــَغ ــامَّ َط ـــ َل
ــــوَءٍة ـــــرْيُ خَمْــــُب ـــٍن َغ ـــْس ــاُكـــنُـــوُز ُح ــَه ــاَق ــَف ــاِس إِْن ــنَّ ــل ـــَرْت لِ ـــَث ـــْد َأْك َق
ــِه ــنِ ــْس ــــاَد ِمـــْن ُح ــا َقـــْد َك ــَه ــُل ــْي ــَل ـــاَف ـــَه اَق ــْمــَس َوإرِْشَ َيــْســَتــْمــِهــُل الــشَّ
ــــــاَدٌة ـــــاَم َأْشـــــَجـــــاُرَهـــــا َغ ـــــَأنَّ ـــَهـــاَك ـــاَق ــــَوى َوَأْطـــَب ــــْل ُم احْلَ ُتــــَقــــدِّ
ـــــــَدْت ــــٌج َكـــــثِـــــرَيٌة جُمِّ ــــاِه ــــَب ــاَم ــَه ــاَلَق َخ ــِة  ــَع ــْت ــُم ـــ اْل ـــِن  ـــُس َأْل يِف 
ـــــام ـــــْدٍن َل ـــُة َع ـــَرْت َجـــنَّ ـــَه ِمْصَداَقَهاَلــــْو َظ اْلَفْيَحاُء  ــَوى  ِس َكــاَنــْت 
ـــا ـــــَوى َأهنَّ ـــــنْيٌ ِس ــــا َش ـــَس هِبَ ـــْي ـــرْيَ َأْســـَواَقـــَهـــا َل ـــاخلَ ـــــَأَْت بِ ـــْد َم َق
ــىل َع َأيْن  ــــاِء  ــــَي األَْش ــــَجــــُب  ُمْشَتاَقَهاَوَأْع ـــُت  ِزْل اَل  ـــا،  هِبَ ِضــْيــِقــي 

هَنِْر  َكتَِفْي  َوَعىَل  الَفاتِنَِة،  بِيَعِة  الطَّ َأْحَضاِن  َبنْيَ  َنَشَأْت  اْلتْي  الَفْيَحاُء  ُة  لَّ احْلِ ِهَي  َهِذِه 
اْلَعِليُل؛  َوالنَِّسيُم  اِحَيُة،  الصَّ اَمُء  َوالسَّ اهْلـَـاِدُئ،  َها  َوَجوُّ اِخُب،  الصَّ مَجَاهُلَا  هَلَا  الُفَراِت، 
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بِِب َكاَنْت يِف َبْعِض  ؛ َولِـَهَذا السَّ ِّ َولِـُمَميَِّزاهِتَا َهِذِه َأَثٌر َكبرٌِي يِف َتْكِويِن شْخِصيَِّة اْلَفْرِد احِللِّ
يِف  َأْصَبَحْت  َحتَّى  واألََدِب  َواْلَفْلَسَفِة  اْلُعُلوِم،  ُب  ُطالَّ إَِلْيَها  حَيِجُّ  التِْي  الَكْعَبُة  َأْدَواِرَها 
ِق  ْ ْت بِِقْسٍط َغرْيِ َيِسرٍي يِف هنَْضِة الرشَّ ِ ِمْن َأْعَظِم اجْلَاِمَعاِت اإِلْساَلِميَِّة؛ َفَسامَهَ َعْهِدَها النَّريِّ
ِمَها  َتَقدُّ يِف  بْغَداَد  َبْعَد  الثَّانِيُة  امْلَِدينَُة  َوِهَي   ، ُغرٌّ َصَفَحاٌت  الِفْكِر  َتاِريِخ  يِف  َوهَلَا  الثََّقافِيَِّة، 
ابِِع َأْثنَاَء، َوَبْعَد مَحَْلِة )ُهواَلُكو( َسنََة 656هـ اْلـُموافِق لَِسنَِة  ، َوَوْعِيَها اْلِعْلِميِّ السَّ الثََّقايِفِّ

َماِء، َواْلـاَمِء. 1258م، تْلَك احْلَْمَلُة الظَّالِـَمُة التِْي َأْغَرَقْت جَمَْد اْلَعبَّاِسينَي بِالدِّ

 ُّ احِللِّ فيُّ  الصَّ اْبنَُها  وَها  َذمُّ الِذيَن  َفِمَن  آَخُروَن؛  َها  َوَذمَّ مَجَاَعٌة،  َة  لَّ احْلِ اْمَتَدَح  َوَقِد 
َرَها، َوَأْحَسَن َتْصويَرَها بَِقْولِِه: اِعُر؛ َفَقْد َصوَّ الشَّ

ُمْقَلَتُه اْلَفْيَحاُء  ــُة  ــلَّ احْلِ ــَر  َت مَلْ  ــْن  َمْغُبوُنَم اْلــُعــْمــِر  اْنــِقــَضــاِء  يِف  ــُه  ــإِنَّ َف
َنافَِحٌة يــُح  َوالــرِّ َطافَِحٌة،  َمْوُضوُنَفالُغْدُر  َوالطَُّل  َصاِدَحٌة،  َواْلــِوْرُق 
هِبَا اجْلَــاِهــِلــنَي  َبْغي  ــرْيُ  َغ َشــاهَنـَـا  ــا َشــَيــاطِــنُي)1(َمــا  ــَه ــْي ــٌة فِ ــنَّ ـــا َج َ ـــَأهنَّ َك

)2(، َوَقْد َكَذَب بَِوْصِفَها، َوملَْ ُينِْصْفَها بَِقْولِِه: يِّ َها إِْبَراِهيُم ْبُن ُعْثاَمَن اْلَغزِّ َومِمَّْن َذمَّ

)1( ديوانه: 32.
ّي )441-534هـــ/1049-1130 م(: إبراهيم بن عثامن )أو ابــن حييى ابن عثامن( بن  )2( الغــزِّ
ة بفلسطني، ُولِد هبا، ورحل رحلة  ّي، أبو إسحاق، شاعر من أهل غزَّ د الكلبّي األشهبّي الغزِّ حممَّ
طويلة إىل العراق وخراســان، ومدح آل بويه وغريهم، وتويفِّ بخراسان، وُدفِن ببلخ، له )ديوان 
ة بالرقم )122 أدب(، يقع يف مخسة آالف بيت، وكان قد باع  شعر خمطوط( يف دار الكتب املرصيَّ
دات شعره قبيل وفاته، وهو صاحب األبيات املشهورة  يف خراسان وكرمان نحو عرشة من مسوَّ

التي مطلعها:
قــلــُت رضورًة الــشــعــَر  مغلققــالــوا هــجــرَت  والــــدواعــــي  الــبــواعــث  ـــاب  ب

ُينظر: مــرآة الزمان: 133/8، نزهة األلبَّاء: 462، وفيه أنَّه جتاوز التســعني، املنتظم: 15/10،   
ــار أنَّه  ه )إبراهيــم بن حييــى بن عثــامن(، ونقل عــن ابن النجَّ  وفيــات األعيــان: 14/1، وســامَّ

د(، االعالم: 50/1. )إبراهيم بن عثامن بن عبَّاس بن حممَّ



69

ــــَأين َك ــــَداِة  ــــَغ اْل ـــِة  ـــلَّ احِل يِف  ـــاِجَأَنـــــا  احْلَـــجَّ َقـــْبـــَضـــِة  يِف  َعـــَلـــويٌّ 
َكــاَلًمــا ــَهــُمــوَن  ــْف َي ـــنْيَ َعـــَرٍب اَل  ــاِجَب ــَه ــنْ ـــِن امْلِ ــْم َخـــــاِرٌج َع ــُه ــُع ــْب َط
ـــُدوًرا ُحــوَن ُص َيــرْشَ اَل  ــــُدوٌر  َجــاِجَوُص الــدَّ ُصـــُدوُر  َعنَْها  َشَغَلْتُهْم 
النَّا ــُه  ــُب ــاطِ خُيَ الــــِذْي  ـــــَمــِلــيــُك  ــٍر َوَتـــاِجَواْل ــْخ ُس بِــَســْيــٍف َمـــاٍض َوَف
اْلَغْيــ َيْعَلُم  َواَل  َناِصٍح  ِمــْن  جِلَاِجيَماَلُه  َمَقاِمي  يِف  ــاَل  َط ــْد  َوَق ـَب 
َفْخِر َأيِب  َغــرْيَ  َوَجـــْدُت  ــا  َم ــٌة  ـــاَلِجِقــصَّ ــيــَف ِع ــطِ ـــا َل ــا هَلَ ــبًّ يـــِن طِ الـــدِّ
اْلــلــَيــايل وُف  ُصُ ــَطــْت  ُســلِّ َجاِج)1(َوإَِذا  بِالزُّ َر  َتَدمَّ َصْخٌر  ْت  ــِسَ ُك

النَّْفِسيَِّة  الثَّْوَرِة  هِلَِذِه  َتْعِلياًل  َيُكوَن  َأْن  َيْصُلُح  َما  الثَّالِِث  اْلَبْيِت  يِف  اْلَقاِرُئ  َوُيالِحُظ 
َنانرِِي، َواَل بُِصُدوِر  اِذ بِالدَّ حَّ اِعِر الشَّ ْح َصْدَر َهَذا الشَّ ْوَلِة مَلْ َيرْشَ َوهِلََذا اهِلَجاِء؛ َفَسْيُف الدَّ
يِف  بِِه  َف  اْعرَتَ الِذي  اْلَعنِيِف  َوجِلَاِجِه  اْلَوْضِعيَِّة،  اِعِر  الشَّ َهَذا  لِنَْفِسيَِّة  َوَلعلَّ  َجاِج،  الدَّ
َأْبَياتِِه هِذِه األََثَر الَكبرَِي يِف ِحْرَمانِِه، َأْو يِف ِحْرَمانِِه امْلَْزُعوِم؛ َومِمَّا َيِدلُّ َعىَل إِْسَفافِِه َوإِْمَعانِِه 
وَأنَّ  ُبَخالُء  ُْم  َوَأهنَّ َكالًما،  َيْعِرُفوَن  اَل  ُْم  بَِأهنَّ اإِلْقَحاِح  اْلَعَرِب  ِينَي  لِْلِحلِّ َوْصُفُه  بِالَكِذِب 

َطْبَعُهْم َخاِرٌج َعِن املِنَْهاِج، َوَلِكنِّي اَل َأْعِرُف َأيَّ ِمنَْهاٍج َيْعنِي؟.

اِذيَن؟! حَّ َفَهْل ُهَو ِمنَْها ُجُهْم يِف ِحْرَماِن الشَّ

اْلَقْوِل  َهَذا  ِمْثَل  فِْيَها  َيُقوَل  َأْن  ُرُؤ  جَيْ احْلَقَّ  ُيْؤثُِر  َأَحٌد  َيْسَتطِْع  مَلْ  َة  احِللَّ إِنَّ  َواحلَقُّ 
ْرَوَة، َوإِْن َكاَن فِْيَها َعْيٌب َفُهَو َتْفِريُطَها يِف ُنَبَهاِئَها  ِخيِف إاِلَّ َمْن َبَلَغ ِمَن اْلَوَقاَحِة الذَّ السَّ
َهَذا  ِمْن  إاِلَّ  ِهَجاِئَها  إىَِل  َوَأْمَثاُلُه   ُّ لِّ احْلِ ِفيُّ  الصَّ َيْدُخُل  َومَلْ  َخالِء،  الدُّ لِْلُغَرَباِء  َواْحتَِضاهُنَا 

اْلَباِب اْلَواِسِع َقْد مَحََلنِي َذلَِك َأْن َأُقوَل:

)1( هذا البيت خارج عن وزن البحر اخلفيف )املؤلِّف(.
أقــول: وهــذه األبيات ذكرها ياقــوت يف معجم البلــدان: 294/2-295، وفيــه )كالدجاج(.   

ويبدو أن الوزن املستقيم:
اْلـــلـــَيـــايل وُف  ُصُ كـــــسْت  ـــاِج.َوإَِذا  َج ـــزُّ ـــال ــــَر بِ ــــَدمَّ ـــٍر َت ـــْخ ــــْسَ َص ك
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َرْبَعَها َزاَر  َمْن  اْلَفْيَحاُء  ُة  احِللَّ بِاْنتَِظاِرِهِهَي  َأْلَطاَفَها  ــَرى  َي َفــَســْوَف   
ــا ــَه ــَراِق ــِف ــُه بِ ــُس ــْف َثــْتــُه َن اْختَِياِرِهَوَمــــا َحــدَّ ُدوَن  َكاَن  َهــَذا،  َكاَن  َفــإِْن   
ــاهَلَــا ــِشــنُي مَجَ ــٌب َي ــْي ــا َع ــَس هِبَ ــْي اْعتَِباِرِه َوَل َبْعَض  ِمنُْه  َيْوًما  َوَينُْقُص   
ِزَماَمَها اْلَغِريَب  ُتْعطِي  ـَـا  َأهنَّ اْحتَِقاِرِهِسَوى  ــرْيَ  َغ َيْلَق  مَلْ  اْبنََها  َوإِنَّ   
ـــَجـــاَمهِلَـــا بِ ـــٌة  ـــنَّ َج إاِلَّ  ــــَي  ِه ــــاَم  بِاْلـَمَكاِرِهَف ــا  ــنَ ُدوَن ــْت  ُحــفَّ لِــَذلــَك   

َعىَل  َعَتَب  َأَحٍد  ُكلِّ  بِاْستَِطاَعِة  َواَل  بِاْستَِطاَعتِي،  َواَل   ، ِفيِّ الصَّ بِاْستَِطاَعِة  َفَلْيَس 
اِل َرْوَعتَِها،  َف بِِفْتنَتَِها، َومَجَ ْبنَاِئَها، َوالَ ُبدَّ َأْن َيْعرَتِ ِرَها أِلَ َها)1( يِف َغرْيِ َتنَكُّ اْلَفْيَحاِء َأْن خَيُزَّ
ٍر  َتَطوُّ ِمْن  إِلِْيِه  َأْوَصَلْتُهاَم  َوَما  َواألََدِب،  لِْلِعْلِم  َكِخْدَمتَِها  اْلـُمْمَتاَزِة  َوَخَصاِئِصها 

َوُنُضوٍج.

وُج اْلِفْكِريُّ َوَبَواِعُثُه �صُ النُّ

احِلَِة ِمْن َأَثٍر يِف َتْكِويِن َشْخِصيَِّة الَفْرِد  َأْسَلْفنَا اْلَقْوَل فِْياَم لِْلُمنَاِخ الَلطِيِف َوالبِْيَئِة الصَّ
ْخِصيَِّة ُشيوُع األَْمِن َواالْستِْقَراِر َأْثنَاَء َكَواِرِث احْلَْمَلِة  ، َوَقْد َساَعَد َعىَل إِْناَمِء تِْلَك الشَّ ِّ لِّ احْلِ
ِة اْلَوْحِشيَِّة َعىَل اْلِعَراِق بِِقَياَدِة الطَّاِغَيِة الَعُسوِف )ُهوالُكو(؛ َوُهنَاَك َسَبٌب آَخُر َلُه  يَّ التَّرَتِ
َضْت بَِسَبِب تِْلَك احْلَْمَلِة التِْي مَتُوُج  َلِة بِنََتاِئِج تِْلَك احْلَْمَلِة، َوُهَو َأنَّ َبْغَداَد َتَعرَّ َوثِيُق الصِّ
ِة  لَّ اِر احلِْ اَن َعاِصَمِة اْلِعَراِق إىَِل ُمَقاَيَضِة ُتـجَّ ْت ُسكَّ بِاألَْهَواِل إىَِل جَمَاَعٍة َشِديَدٍة)2( اْضَطرَّ
ِة؛  الُكُتَب النَِّفيَسَة بِاْلـَمَوادِّ الِغَذاِئيَِّة)3(؛ َفاْنَتَقَلْت بَِسَبِب َذلَِك َأْكَثُر َمْكَتباِت َبْغَداَد إىَِل احِللَّ

ــا مأخــوذ من )خّز( خزَّ اليش لفظه كام تلفظ احلموضــة، أو من الطعن، أو من )وخز( وخزه  )1( إمَّ
بالرمح أي طعنه. العني: )خز( و)وخز(. عىل الثاين يكون اللفظ يف املتن )يوخزها(. 

)2( ُينظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 334/4.
)3( ُينظــر: تلخيــص جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب، حتقيق: مصطفــى جــواد: 1/4، بغداد، 

1382هـ: 110.



71

اٍم  َواْحرِتَ الُعَلاَمِء،  َعىَل  َحَدٍب  ِمْن  ِة  اْلـَمِزيديَّ األَْمَاَرِة  يِف  َما  األَْسَباِب  َهِذِه  إىَِل  َوُيَضاُف 
الَفْيَحاِء  ُرُبوِع  يِف  الثََّقافِيَُّة  احْلََرَكُة  َفنََشَطِت  ُمُلوِكَها  ِديِن  َعىَل  َوالنَّاُس  لِْلِعْلِم،  َوَتْشِجيٍع 

ِت اْنتَِشاًرا ُمْدِهًشا. َنَشاًطا َمْلُحوًظا، َواْنَترَشَ

َهَذا  ِيَئِة  هَتْ َعىَل  ُمَساِعًدا  َعاِماًل  َكاَن  اآلَخُر  ُهَو  ِة  احِللَّ َمْوِقَع  إنَّ  ُقْلنَا  إَِذا  ُف  َنَتَعسَّ َواَل 
ُطُرِق  َوَكْثَرِة  اجْلُْغَرايِفِّ  َمْوِقِعَها  َفبَِسَبِب  الَوْعِي، وُنُضوِجِه؛  َواْنتَِشاِر  اْلِعْلِميِّ األََديِبِّ  اجْلَوِّ 
ِة َوامَلَراِكِز الثََّقافِيَِّة األُْخَرى يِف اْلِعَراِق  لَّ َل االتَِّصاَل َبنْيَ احْلِ اْلـُمَواَصاَلِت؛ األَْمُر الِذْي َسهَّ
ِة َحتَّى َأْصَبَحْت َأْعَظَم َجاِمَعٍة  ِف، َوَكْرَبالَء، َواْلَبرْصَ َكَبْغَداَد، َواْلُكوَفِة، َوالنََّجِف األرَْشَ

ِة اْلَواِقَعِة َبنْيَ اْلَقْرِن اخْلَاِمِس َواْلَقْرِن التَّاِسِع. ْيَعِة يِف الَفرْتَ ِعْلِميٍَّة لِلشِّ

ْفِكَهِة ِللتَّ

َت  ِة(، َأِو )الَبابِِليَّاُت( حَتْ لَّ َمِة ِكَتاِب )ُشَعَراُء احْلِ إِنَّ ِمْن َمَواِرِد التَّْفِكَهة َما َوَرَد يِف ُمَقدِّ
ُة إِْحَدى اْلُبْلَداِن التِي َحَباَها اهللُ ]بِـ[ـطِيِب  لَّ ُعنَْواِن )البِْيَئُة َوالـَمِسرَيُة(؛ َحْيُث َقاَل: »ِواحْلِ
اِت، َوُلْطِف النَِّسيِم؛ َولَِذلَِك ُدِعَيْت بِالَفْيَحاِء؛ ملََِرِحَها،  ، َوَكْثَرِة اخْلرَْيَ َبِة، َوَصَفاِء اجْلَوِّ ْ الرتُّ

... إلخ«)1(. ِز َمْوِقِعَها اجْلُْغَرايِفِّ َوهَبَْجتَِها، َوَتَركُّ

َتْلِقيبَِها  َوَبنْيَ   ، اجْلُْغَرايِفِّ َمْوِقِعَها  ِز  َوَتركُّ ِة  لَّ احْلِ َمَرِح  َبنْيَ  النِّْسَبَة  َنْعِرُف  اَل  َوَنْحُن 
ُز أْن  كُّ َ َلْواَل َهَذا الرتَّ ُيْؤِمنُنَا  َفاَم  ؛  ِز َمْوِقِعَها اجْلُْغَرايِفِّ َتـَركُّ نا َنْحَمُد اهللَ َعىل  َأنَّ بِالَفْيَحاِء َعىَل 
ُيوِعيَِّة، َأْو إىَِل َخاَقاَن ِمْن إِْيَراَن؟ َوَلِكنَّ اهللَ َسرَتَ َفَحاَفَظْت  نِي الشُّ ُة إىَِل الصِّ لَّ َتنَْتِقَل بِنَا احْلِ
َل  ِة، َومُميَِّزاهِتَا َكاَم َتَفضَّ لَّ ؛ َوَهَذا اَل َشكَّ ِمْن َخَصاِئِص احْلِ بُِأْعُجوَبٍة َعىَل َمْوِقِعَها اجْلُْغَرايِفِّ

ِة(؛ َفَلُه ِمنَّا َأْلُف ُشْكٍر َوُشْكٍر. ُمَؤلُِّف )ُشَعَراُء احِللَّ

)1( ُينظر: شعراء احِللَّة أو البابليَّات، عّل اخلاقايّن: 14/1-15، الطبعة الثانية.
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ُب الأَْدَواِر اأَْخ�صَ

اْلِعَراِق،  َتاِج  يِف  اْلاَلِمَعِة  ِة  رَّ الدُّ بَِمَثاَبِة  َة  لَّ احْلِ إِنَّ  َقْوُلنَا:  ٍء  يَشْ يِف  اْلـُمَباَلَغِة  ِمَن  َلْيَس 

 

َأْن  ُدوَن  االْنطِاَلِق،  ُنْقَطُة  ِمنُْه  اْبَتَدَأْت  َقِد  ْجِريَّ  اهْلِ ابَِع  السَّ اْلَقْرَن  إِنَّ  ُقْلنَا:  إَِذا  ُنَغايِل  َواَل 
ًة َمْشُكوَرًة  اِدِس ِمْن َفْضٍل يِف التَّْمِهيِد َوالتَّْحِضرِي؛ َفَقْد َساَهَم ُمَسامَهَ َنْبَخَس َما لِْلَقْرِن السَّ
ابُِع، َوُهَو َقاِدٌر َعىَل االْنطِاَلِق، َوُمَتاَبَعِة  ِة َحتَّى َجاَء اْلَقْرُن السَّ ِة اْلِفْكِريَّ لَّ يِف إِْعَداِد هَنَْضِة احْلِ
ِة األََدِب اْلالِمِعنَي  ِة األَْعالِم، َوَأِئمَّ ِق يِف الطَِّريِق الثََّقايِفِّ َحتَّى َحَفَل بُِعَلاَمِء احِللَّ رْيِ اْلـُموفَّ السَّ
ِة ِعْلِم اْلَكاَلِم  ِة اْلَعَربِيَِّة، واْبِن بِْطِريٍق األََسِديِّ ِمْن َأِئمَّ َكاحْلََسِن ْبِن َمَعايِل الَباِقاَليِنِّ ِمْن َأِئمَّ
ْعِر)1(،  ِة الشِّ ِفيِّ ِمْن َأِئمَّ ِة ِعْلِم الِفْقِه َواألُُصوِل، َوالصَّ بِِعيِّ ِمْن َأِئمَّ واْلَفْلَسَفِة، واْبِن ُناَم الرَّ
إىَِل ِمَئاٍت، َأْمَثاِل َهؤالِء؛ َفَكَأْن َلْيَس لِلثََّقاَفِة ِمْن َمَكاٍن َتْأِوي إَِلْيِه َأْفَضُل ِمْن َهِذِه امَلِدينَِة 
اْلـُمَباَرَكِة )َفَأْلَقْت َعَصاَها َواْسَتَقرَّ هِبَا النََّوى()2(؛ َفَقْد َطاَفْت ُمُدًنا َعِديَدًة َقْبَل اْستِْقَراِرَها 
ُثمَّ  اْلـُمِفيِد؛  ْيِخ  الشَّ بِِرَئاَسِة  َبْغَداَد  يِف  َذلَِك  َقْبَل  اْلِعْلِميَُّة  احْلَوَزُة  َكاَنِت  َحْيُث  ِة  لَّ احْلِ يِف 
َمُة )َأْعىَل اهللُ  ِة اْلَعالَّ ؛ ُثمَّ َنَقَلَها إىَِل احِللَّ ْيُخ الطُّويسُّ ِف تِْلِميُذُه الشَّ َنَقَلَها إىَِل النََّجِف األرَْشَ
ُة بَِفْضِل ُجُهوِدِه ِمْن َأَهمِّ امْلََراِكِز الثََّقافِيَِّة يِف اْلِعَراِق، َوَأْصَبَح  َمَقاَمُه()3(، َوَأْصَبَحِت احِللَّ
َة َدْوِر  ُسوُق اْلِعْلِم فِْيَها ِمَن َأْرَوِج األَْسَواِق َحتَّى اْلَقْرِن التَّاِسِع اْلِذْي َكاَن َمَع األََسِف َفاحِتَ

ُكوِد. اخْلُُموِل َوالرُّ

)1( ستأيت ترمجة كلِّ واحد من هؤالء األعالم، تبًعا.
ته: )كام قرَّ عينًا باإلياب املســافُر(، ويف مدينة املعاجز: 410/3،  )2( هذا شــطر بيت للبارقــّي، تتمَّ
نســبه إىل لبيــد بن ربيعــة، وهو ممَّا متثَّلت به عائشــة حني وردهــا قتل أمري املؤمنــني. ُينظر: 

االقتصاد للطويّس: 229، فرج املهموم: 211.
)3( هنــاك قــول إنَّ من نقلها هو العاّلمة احِللِّـّي، وســوقها كان رائًجا يف عرص ابن إدريس وابن أيب 

.) ّ ، وفخار بن معد. )أمحد احِللِّ ّ ق احِللِّ العّز واملحقِّ
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َتِ لَِّة ِمْن َنْكَبِة التَّ �َصَلَمُة احْلِ

ُة التْي َكاَنْت  ِهيِب، الَفرْتَ ِة ُحْكِم اْلـَمُغوِل الرَّ َيايِسِّ َأْثنَاَء َفرْتَ يِف ُلـَجِج االْضطَِراِب السِّ
َدًة بِالَغْزِو  ُة بَِطبيعِة احْلَاِل ُمَهدَّ اِث اإِلْساَلِميِّ َواْلـُمْسِلِمنَي َباَتِت احِللَّ َ َتْضَطِرُم بِاحِلْقِد َعىَل الرتُّ
َل ِقْسَطَها ِمْن تِْلَك اْلـَمَظامِلِ،  ُعُه يِف ُكلِّ حَلَْظٍة؛ َوَكاَنْت َتنَْتظُِر َأْن َتَتحمَّ اهْلََمِجيِّ هَتِْديًدا َتَتوقَّ

َلْت َبْغَداُد ِمنَْها الِقْسَط األَْكَب. مَّ ِة َأْنَحاِئِه حَتَ َواْلَكَواِرِث التِْي َشِمَلِت اْلُقْطِر اْلِعَراِقيِّ بَِكافَّ

اْلـَمآيِس  ِمْن تِْلَك  َوَتنُْجو  ُة تِْلَك الَوْيالِت،  لَّ احْلِ َتَتَجنََّب  َأْن  اْلَعاِجِب  َفِمَن الَعَجِب 
َوَوْحِشيَّتِِهْم،  اْلُغَزاِة  َسَفاَلِة  َعْن  َكَشَفْت  التِْي  اْلـُمْفِزَعِة  َواألَْهَواِل  اِميِة  الدَّ َواألَْحَداِث 
اجْلَُفاِة  َهؤالِء  رَشِّ  ِمْن  ِة  لَّ احْلِ َنَجاِة  يِف  اْلَكاِمُن   ُّ السَّ َفاَم  إِْذَن  َماِء،  الدِّ لَِسْفِك  َوَعَطَشِهْم 

الطَُّغاِة؟.

َؤاِل بَِأنَّ )ُهواَلُكو()1( اْلـُمْشَتقَّ اْسُمُه اْلِكِريُه ِمَن الـَهاَلِك  إِنَّ التَّاِريَخ جُيِيُبنَا َعىَل َهَذا السُّ
اَرِة َعىَل َمقُرَبٍة ِمْن َبْعُقوَبَة َقْبَل اْستِيالِئِه َعىَل َبْغَداَد َسنََة 656هـ َكاَن  ِحنَي َنَزَل بُِجُيوِشِه اجْلَرَّ
ِة َقْد َنَزُحوا إىَِل اْلَبطاِئِح، َومَلْ َيْبَق ُمِقياًم هِبَا ِسَوى اْلَقِليِل؛ َوِمْن َهَذا اْلَقِليِل َوالُِد  لَّ َأْكثُر َأْهِل احْلِ
َقاِئِد  ُمَكاَتَبِة)2(  ِفنَي َعىَل  اْلـُمَتخلِّ َرْأُي  َفَأمْجََع  ؛  ْبُن َعِلٍّ يِن ُيوُسُف  ِّ َسِديُد الدِّ لِّ احْلِ َمِة  اْلَعالَّ
َة مَلْ َيُكْن ِمْن َرْأهِيَا َشقُّ َعَصا الطَّاَعِة؛ َوَرَأْوا َأنَّ ِمَن  لَّ احْلَْمَلِة )ُهواَلُكو َخاْن( ُينْبُِئوَنُه َأنَّ احلِْ
َن ِمْن إِْيَصاِل  اِكِهاَم يِف اْلـِجنِْس؛ لَِيَتَمكَّ اْلـُمنَاِسِب َأْن ُيْرِسُلوا َأْعَجِميًّا َيْأَلُفُه اْلَقاِئُد؛ اِلْشرِتَ

ِجٍم. َساَلِة ُدوَن َحاَجٍة إىَِل ُمرَتْ الرِّ

ة، هوالكو  )1( ولد 1217م، وحكم من )1256-1265م(. ُينظر بتفصيل أوف: )املوســوعة احلرَّ
خان(. وهوالكو معناه اخلنزير أو الذئب يف لغة املغول. ُينظر:

www.adictators.com/Adictators/Holako/Holako.html.

ويبدو أنَّ السيِّد أخذ االشتقاق اللُّغوّي بعد التعريب الحًظا مادة اللفظ )هـ، ل، ك(، وليس   
أصل االشتقاق من اللُّغة املغوليَّة )املنغوليَّة(.

مة خمترص املراسم: 39. )2( ُينظر عن هذه احلادثة: صدى الفؤاد: 123، مقدِّ



74

احِللَِّة  أِلَْهِل  َطَلَب األََماِن  ُن  َتَتضمَّ بِِرَساَلٍة  ُسوَل  الرَّ َهَذا  َوَأْرَسُلوا  َذلَِك،  َتمَّ  َوفِْعاًل 
ِعنَْدُه،  َساَلِة  الرِّ َأْصَحاِب  َطَلِب ُحُضوِر  َعىَل  َأَصَّ  َوَلِكْن )ُهواَلُكو(  بَِطاَعتِِهْم؛  َوإِْفَهاِمِه 
ُه  َأنَّ َعَلْيِه ُمَغاَمَرٌة، إاِلَّ  اْلـُمَواَفَقَة  َو]بِاْلـ[ـّرْغِم ]ِمْن[ َأنَّ َهَذا الطََّلَب جَمُْهوُل النَّتِيَجِة، َوَأنَّ 
ِة َيُضمُّ َأْلـَمَع َشْخِصيَّاهِتَا  ٍّ َقْبَل التَّْضِحَيِة يِف َسبِيِل احِللَّ َيُكْن َمانًِعا ِمْن إِْرَساِل َوْفٍد ِحلِّ مَلْ 
َمِة،  اْلَعالَّ َوالِِد  يِن  الدِّ َسِديِد  بِِرَئاَسِة  َطاُووٍس)2(  واْبِن   ،)1( اْلُغرِّ َأيِب  اْبِن  َأْمَثاَل  َوَأْبَرِزَها؛ 
َوِعنَْد ُوُصوِل اْلَوْفِد َوُمَقاَبَلتِِه لِْلَقاِئِد َجَرْت حُمَاَدَثاٌت َوَمباِحُث َأْسَفَرْت َعْن َنَجاِح اْلَوْفِد 
 َ ِة َوَأْعاَمهِلَا، َوُعنيِّ تِِه َنَجاًحا َهاِئاًل َوَأَخُذوا ِمْن َقاِئِد احْلَْمَلِة )َفَرَماًنا( بِاألََماِن لِْلَحلَّ يِف َمَهمَّ
األَْرَجِح  َعىَل  َأْسَبابِِه  َأَهمِّ  ِمْن  َبْل  َأْسَبابِِه؛  ِمْن  َكاَن  َعظِيٌم  َنَجاٌح  َوَهَذا  )ِشْحنَُة(،  ِة  لِْلِحلَّ
ْوَراِء(؛ َوَذلَِك َأنَّ )ُهواَلُكو( ِعنَْدَما   اْلـَمْعُروَفِة بـ)الزَّ َبَرَكُة ُخْطَبُة َأْمرِي اْلـُمْؤِمننَي َعِلّ
اْلـُمْؤِمننَي  َأِمرَي  َأنَّ  اْلَوْفِد  َرِئيِس  َجَواُب  َكاَن  امُلَخاَطَرِة،  َهِذِه  َعىَل  َأْقَدَمُه  َعامَّ  اْلَوْفَد  َسَأَل 
اْنَطَبَقِت  َوَقِد  َوَوْصِفِه،  واْنتَِصاِرِهْم،  التَّرَتَ  يِء  جمَِ إىَِل  َهِذِه  بُِخْطَبتِِه)3(  َأَشاَر  َقْد   َعِليًّا

ة: 74-78 وضبطته  مة خمترص املراســم العلويَّ )1( هــو ابــن أيب العّز، وقد كتبُت عنه مفّصاًل يف مقدِّ
.) ّ ونسبته، فراجع. )أمحد احِللِّ

ــد بن أيب العز، وترجم ابــن الفوطّي يف معجم  وترجــم الطهرايّن يف طبقات أعالم الشــيعة ملحمَّ  
ام واحد، وأنَّ الصحيح يف اســمه عّل، ثمَّ  األلقــاب لعّل بن أيب العّز، والذي يغلب عىل الظنِّ أهنَّ
د بن عّل القويقّي، ويكنَّى أبا العّز، وقال: إنَّه من مشــايخ  ى حممَّ إنَّ الطهرايّن ترجم لرجل يســمَّ

فخــار بن معد املوســوّي )املتوفَّ 630هـ(، والظاهــر أنَّه جدُّ ابن أيب العــّز. ُينظر: جممع اآلداب  
: 101 رقم احلديث  ّ مة احِلــلَّ يف معجــم األلقــاب: 202/4 الرقم 3669، كشــف اليقني للعالَّ
93، رياض العلامء: 9/6، أعيان الشيعة: 258/2، طبقات أعالم الشيعة: 95/3 و165، ويف 

طبقات أعالم الشيعة: 163/3 )القرن السابع(، وفيه: أبو الغّر.
)2( ُينظر: عمدة الطالب: 190.

)3( هــذا نموذج من اخلطبة: »الزوراء ومــا أدراك ما الزوراء... والويل والعويل ألهل الزوراء من 
ســطوات الرتك، وهم قوم صغار احلدق، وجوههم كاملجان املطوقة، بأسهم احلديد، جرد مرد، 
ة، ال يمرُّ  مهــم ملــك يأيت من حيث بدا ملكهم، جهــورّي الصوت، قوي الصولة، عــلُّ اهلمَّ يقدَّ
بمدينة إالَّ فتحها، وال ُترفع عليه راية إالَّ نكســها، الويل الويل من ناواه، فال يزال كذلك حّتى= 
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نَْتُه اخلُْطَبُة ِمْن بَِشاَرِة االْنتَِصاِر)1(. األَْوَصاُف َعَلْيُكْم، َفاْبَترَشَ الَقاِئُد باَِم َتَضمَّ

وِر  ُة َوَأْعاَمهُلَا، والنََّجُف، َوَكْرَبالُء ِمْن رُشُ َكِة َهِذِه اخلُْطَبِة َنَجِت الُكوَفُة، َواْلـِحلَّ َوبَِبَ
َفِقْس  َهِذِه  َوَعىَل   ، َعِلٍّ َكَراَماِت  بْعِض  ِمْن  َذلَِك  َأنَّ  َشكَّ  َواَل  َوَوْيالتِـِهْم؛  التَّرَتِ 

 

َعٍة  ، َوالِعْمَراينُّ َينُْمو بُِسْ ، َواألََديبُّ ِة اْلِعْلِميُّ نِي اْبَتَدَأ اْزِدَهاُر احِللَّ َما ِسَواَها، َوِمْن َذلَِك احْلِ
َعِجيَبٍة اْزِدَهاًرا َقلَّ َمَثيُلُه يِف التَّاِريِخ.

َتْعِريُف اْلِفْقِه

ُه  ِعيَِّة َعْن َطِريِق االْستِْداَلِل، َوِقيَل يِف َتْعِريِفِه إِنَّ ْ ُل إَِلْيِه ِمَن األَْحَكاِم الرشَّ ُهَو َما َنَتَوصَّ
تَِها التَّْفِصيليَِّة)2(. ِعيَِّة َعْن َأِدلَّ ْ اْلِعْلُم بِاألَْحَكاِم الرشَّ

َوَمْعنَاُه ُلَغًة: الَفْهُم ُمْطَلًقا، َواْلَفِقيُه َمْعنَاُه: الَفاِهُم)3(.

: 15/1، مسند اإلمام عّل، القبَّانجّي: 467/8. ّ مة احِللِّ =يظفر«. قواعد األحكام للعالَّ
)1( بتفصيــٍل واٍف ُينظــر: خامتة املســتدرك، للنــورّي: 417/2-419، واخلطبــة موجودة يف هنج 

السعادة: 115/433/3.
ا   )2( ُينظــر: معــامل األصول: 66، ههنــا كالم للعالَّمة يف التذكــرة: 14/1 أحــبُّ أن أورده: »وأمَّ
ا من مفهوم االجتهاد يف عرصه فإنَّه كان ال يتجاوز  ما ُيروى من الروايات املذكورة يف مظاهنِّ
عمليَّة بذل اجلهد ال كام أصبح عليه اآلن ممَّا يدلُّ عليه اصطالًحا من اســتنباط األحكام الرشعيَّة 
 ،تها التفصيليَّة، كام إنَّنا ال نتَّفق مع الرأي القائل بوقوع االجتهاد من قبل رســول اهلل من أدلَّ
كــام ذهب إىل ذلك اآلمــدّي يف األحكام«. ُينظر: رأي اآلمــدّي يف األحكام يف أصول األحكام: 

.398/1
)3( جــاء يف اللِّســان: 522/13 »الِفْقه: العلم باليشء والفهُم له، وغلَب عىل ِعْلم الدين لِســياَدتِه 
َفها اهلل تعاىل،  ا بعلم الرشيعة، رَشَّ ورشفه وَفْضِله عىل سائر َأنواع العلم...وقد َجَعله الُعْرُف خاصًّ
وخَتْصيًصــا بعلم الفروع منها، والِفْقه يف األَصل الَفْهم، يقــال: ُأويِتَ فالٌن فِْقًها يف الدين َأي َفْهاًم 
يــِن﴾؛ َأي لَيكونوا ُعَلامء بــه«. واملصنِّف- عىل غري العادة يف  ُهوا فِي الدِّ فيــه قــال اهلل: ﴿لَِيَتَفقَّ
م املعنى االصطالحّي عىل اللُّغوّي، ومل يوِجد النسبة بينهام، بعدها ذكر اصطالًحا،=  التأليف- قدَّ
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َفِقيًها،  ى  ُيَسمَّ هِبَا  َواْلَعامِلُ  ِعيَِّة،  ْ الرشَّ لِْأَْحَكاِم  اخْلَاصُّ  اْلَفْهُم  ُه  َفإِنَّ اْصطِاَلًحا؛  ا  َوَأمَّ
َوجُمَْتِهًدا.

ابِيٌَّة؛ َوِهَي اْلُوُجوُب: َكَصْوِم ُشُهوِر َرَمَضاَن،  َواألَْحَكاُم اْلـَمْذُكوَرُة مَخَْسٌة؛ َثاَلَثٌة إجِْيَ
الَواِجِب،  َغرْيِ  ْوِم  َوالصَّ األَْدِعَيِة،  َوِقــَراَءِة  َكالتََّسبِيِح،  النُّْدُب:  َوُيَراِدُفُه  َواالْستِْحَباِب، 
ا  مُهَ َسْلبِيَّاِن؛  َواْثنَاِن  اْلـاَمِء،  ِب  رُشْ َكإَباَحِة  اإِلَباَحُة:  َوَثالُِثَها  َدَقاِت،  الصَّ َبْعِض  وإِْعَطاِء 
وَرٍة، َوَثانِْيِهاَم اْلَكَراَهُة: َكَكَراَهِة َأْكِل  ِب اخْلَْمِر، َوَأْكِل اْلـَمْيَتِة لَِغرْيِ رَضُ احْلُْرَمُة: َكُحْرَمِة رُشْ
َفُهَو  َعَدِمِه؛  َجانِِب  َعْن  ُمنَْتِفَيًة  ُوُجوِدِه  َجانِِب  يِف  وَرُة  الرضَُّ َكاَنِت  َما  َفُكلُّ  اْلَبَقِر)1(؛  حَلِْم 
َواِء  وَرُة ِمْن َطَريَفْ ُوُجوِدِه َوَعَدِمِه َعىَل السَّ ُ اْلَواِجُب َوَعْكُسُه احْلََراُم، َوُكلُّ َما ُسِلَبِت الرضَّ

، َوَعْكُسُه اْلـَمْكُروُه. َح َجانُِب اْلُوُجوِد َفُهَو اْلـُمْسَتَحبُّ َفُهَو اْلـُمَباُح، َفإِْن َتَرجَّ

يَعاِت احْلَِديَثِة؛ َولِـُمُروَنتِِه اْسَتَطاَع ُمَساَيَرَة  َوإِنَّ اْلِفْقَه اإِلْساَلِميَّ َمْصَدٌر َغنِيٌّ لِلتَّرْشِ
َباِت اْلَعرْصِ احْلَِديِث َوُمْقَتَضياتِِه)2(. َمنيَِّة َفَلْم َيِضْق َعِن اْستِْيَعاِب ُمَتطلِّ َراِت الزَّ التَّطوُّ

َواْلِفْقُه اجْلَْعَفِريُّ َعىَل األََخصِّ اْمَتاَز بَِفْتِحِه َباَب االْجتَِهاِد، َوَعَدِم اجْلُُموِد َواْستَِقاِئِه 
َرُهْم َتْطِهرًيا)3(. ْجَس، َوَطهَّ األَْحَكاَم ِمْن َأْهِل اْلَبيِت الِذيَن َأْذَهَب اهللُ عنُْهُم الرِّ

َواْلـَمآِرِب  اْلَغاَياِت،  ُأْويِل  ِمْن  بنَِي  اْلـُمَتَعصِّ َصاِت  خَتَرُّ َعْن  اجْلَْعفريُّ  اْلِفْقُه  َساَم  َوَقْد 

=ويبدو أنَّه التعريف اخلاص به، والذي أوجده هو.
)1( حلديث ورد عن رســول اهلل: )من أكل لقمة ســمينة نزل من الداء مثلها من جســده، وحلم 
ت  البقر داء، وســمنها شــفاء، ولبنها دواء، وما دخل اجلوف مثل السمن(، وأحاديث أخرى نصَّ

عىل ذلك. مستدرك الوسائل: 346/16.
)2( للمزيــد ُينظر: تاريخ حرص االجتهاد، آغا بزرك الطهرايّن: 27 وما بعدها، االجتهاد والتجديد 

يف الترشيع اإلسالمّي: 356.
)3( ُينظر: تاريخ حرص االجتهاد: 26 و27 و28، واالجتهاد والتجديد يف الترشيع اإلسالمّي: 74 

و94 و356 و377 و390.
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الثَِّقيِل  الطَّاِئفيَِّة  ظِلِّ  بَِزَواِل  َنَتَفاَءُل  َوَنْحُن  َرْسِميًّا)1(،  ِمرْصُ  بِِه  َفْت  اْعرَتَ َوَقِد  َواْلَعاطَِفِة، 
ُة اإِلْساَلِميَُّة َواِحَدٌة، َوِقْبَلُتَها َواِحَدٌة، َوِدينَُها َواِحٌد، َوَنبِيَُّها  ؛ َفاألُمَّ َنا اجْلُْمُهوِريِّ يِف َعرْصِ

َواِحٌد؛ َفْلَتـُكْن َكِلَمُتَها َواِحَدٌة.

َحاُب ال�ْصِت�صْ

 :لَِقْولِِه َتْطبِيًقا  اْلَيِقنِي  َذلَِك  بُِمْقَتَض  َواْلَعَمُل  اَلِحٌق،  َوَشكٌّ  َسابٌِق،  َيِقنٌي  ُهَو 

 

ُه: »إِْبَقاُء  بَِأنَّ اأَلْنَصاِريُّ  ُمْرَتَض  ْيُخ  الشَّ آَيُة اهللِ  َفَه  َعرَّ َوَقْد   ،)2() كِّ بِالشَّ اْلَيِقنَي  َتنُْقِض   )اَل 
َما َكاَن؛ َواْلـُمَراُد بِاإِلْبَقاِء: احْلُْكُم بِالَبَقاِء«)3(.

يَِّة االْستِْصَحاِب، َواْعتَِباِرِه َخاَلٌف َطِويٌل؛ َفَقْد َقاَل َبْعُض اْلُفَقَهاُء بِاْعتَِباِرِه؛  َويِف ُحجِّ
ِعيًَّة، َوَكاِشًفا َظنِّيًّا َعِن الَواِقِع(، َواْخَتاَر آَخُروَن اْعتَِباَرُه )لِكْونِِه َأْصاًل  )لَِكْونِِه َأَماَرًة رَشْ
ِء  ْ َتِدلُّ َعىَل اليشَّ َدلِياًل؛ ألَنَّ األََماَرَة  َكْونِِه  ِمْن  َأْقَوى  َأَماَرٌة  َوَكْوُن االْستِْصَحاِب  َعَمِليًّا( 
ٍء آَخَر، َوإِنَّ اْلَفْرَق َبنْيَ امْلُاَلَزَمِة  لِيُل َفُهَو َما َيْلَزُم ِمَن اْلِعْلِم بِِه ِعْلاًم بيَِشْ ا الدَّ بِنَْفِسَها، َوَأمَّ

اَلَلِة َظاِهٌر)4(. والدَّ

ة، ولكن ذكره سيِّد سابق يف فقه السنة. سيِّد سابق:  )1( مل أعثر عىل مصدر رسمّي للحكومة املرصيَّ
7 و14.

)2( ورد عــن املصنِّف )ال تنقض بالشــكِّ اليقني(، وهو قد ذكره باملعنى مــع تقديم وتأخري، وليس 
هكذا ورد عن املعصوم. ُينظر: التهذيب: 8/1، ح 11، الوسائل، الباب: 1 من نواقض الوضوء، 

و37 و41 و44 من النجاسات.
نًا  )3( ُينظــر: فرائــد األصول: 9/3، وهو حكم املكلَّف ببقاء يشء وترتيبه آثار البقاء يف ما كان متيقِّ
ن ثبوته واملشــكوك بقائه وحمموله  ثبوًتا ومشــكوًكا بقاء، فله موضــوع وحممول، موضوعه املتيقِّ
، وعليــه تكون حقيقة االســتصحاب هو فعل  ــكِّ احلكــم بالبقــاء برتتيب آثار بقائه يف حال الشَّ

املكلَّف. ُينظر: اصطالحات األصول: 33.
ة؛ لكونه أمارة رشعيَّــة من جهة بناء العقالء، ومالُك اعتبــاِرِه حينئٍذ إفادُته  )4( منهــم مــن يراه حجَّ
ة لالذعان العقّل الظنِّّي ببقاء=  الظّن النوعّي كام يف سائر األمارات الرشعيَّة، ومنهم من يراه حجَّ
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ِصَلُتُه  ا  َأمَّ َواْلِفْقِهيَِّة)1(؛  األُُصولِيَِّة،  اْلـَمَساِئِل  االْستِْصَحاِب]ِمَن[  َوَمْوُضوُع 
ا امْلََساِئُل الِفْقِهيَُّة َفِمَن النَّاِحَيِة اْلَعَمِليَِّة، َوَقْد َوَرَد ِمْن  بِاألُُصوِل؛ َفِلَكْونِِه ِمْن َمَباِحثِِه، َوَأمَّ
َراِت آَيِة اهللِ َأُبو اْلَقاِسِم اخْلُوِئيِّ اْلـُمَعاِصِ يِف َداَلَلِة ِرَواَيِة  ِكَتاِب )َمَبايِن االْستِنْباِط( ِمْن ُمَقرَّ
َعْبِداهللِ ْبِن ِسنَاٍن َعىَل االْستِْصَحاِب: »َقاَل:َسَأَل َأيِب َأَبا َعْبِد اهللِ، َوَأَنا َحارِضٌ َأينِّ ُأِعرُي 
؛ َفَأْغِسَلُه َقْبَل َأْن  ُه َعَلَّ ُب اخْلَْمَر، َوَيْأُكُل حَلَْم اخِلنْزيِر َفرَيدُّ ُه َيرْشَ يَّ َثْويِب، َوإيِنَّ َأْعَلُم َأنَّ مِّ الذِّ
اُه، َوُهَو  َ فِيِه، َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ: )َصلِّ فِيِه، َواَل َتْغِسْلُه ِمْن َذلَِك؛ َفإِنََّك َأَعْرَتُه إِيَّ ُأَصلِّ

َسُه()2(. ُه َنجَّ َطاِهٌر، َومَلْ َتْسَتْيِقْن َأنَّ

اُه  إِيَّ إِْعَطاُؤُه  ُهَو  َغْسِلِه،  َوَعَدَم ُوُجوِب  الثَّْوِب،  َطَهاَرِة  اْلَوْجَه يِف  َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ  ُه  َفإِنَّ
َكْوِن  يِف  اْلَوْجُه  ُهَو  اْرتَِفاِعَها  يِف  كُّ  َوالشَّ بِالطََّهاَرِة  َفاْلِعْلُم  بِنََجاَسَتِه؛  ِعْلِمِه  َعَدُم  َطاِهًرا 

الثَّْوِب حَمُْكوًما َعَلْيِه بِالطََّهاَرِة كاَم ُهَو َظاِهٌر«)3(.

اْنَتَهْت ِعَباَرُة َصاِحِب ِكَتاِب َمَبايِن االْستِنَْباِط.

َواَل َأْدِري ملَِاَذا َأْجَرى َقاِعَدَة االْستِْصَحاِب، َوَتَرَك َقاِعَدَة َأَصاَلِة اْلَعَدِم)4(؟.

ة كالظنِّ  =احلكم ومالك اعتباره حينئذ الظّن الشخيّص، ويكون حاله حال بعض الظنون اخلاصَّ
ة؛ لكونه أصاًل  ريــن أنَّه حجَّ قون من املتأخِّ بالقبلــة، والظنُّ يف عدد الركعــات،...، واختار املحقِّ
عمليًّــا من جهة داللة النصِّ أو اإلمجاع عليه، وعىل املســلكني األوىل يكون االســتصحاب مثبًتا 
 للحكــم وطريًقا إليه، وعىل املســلك األخري يكون وظيفــة جمعولة مع عدم الطريــق إىل الواقع، 

فال يمكن فرض جامع يف البني. ُينظر: زبدة األصول: 6/4.
)1( ُينظر: اصطالحات األصول: 33.

الوســائل:   ،1497/392/1 االســتبصار:   ،1495/361/2 األحــكام:  هتذيــب  ُينظــر:   )2(
521/3، أبواب النجاسات، ب74، ح1.

 )3( مبــاين االســتنباط: 34/4، وهــذه التقريــرات للســيِّد أيب القاســم الكوكبــّي؛ تلميــذ الســيِّد 
.اخلوئّي

 )4( االستصحاب كام عرفه السيِّد اخلوئّي: »حكم الشارع ببقاء اليقني يف ظرف الشكِّ من حيث= 
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بَِذلِك،   اِدَق الصَّ اإِلَماَم  َسَأَل  َأَباُه  َأنَّ  ٌة  حْيَ َفرَصِ ِسنَاَن؛  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  ِرَواَيُة  ا  َأمَّ
اْستِْعاَلٌم،  َؤاُل  َوالسُّ إِْعاَلٌم،  َواخْلََبُ  ِحَكاَيٍة؛  ِد  َسْ ُد  جُمَرَّ ُهَو  اَم  َوإِنَّ ُسَؤااًل؛  َنِجْد  مَلْ  َوَلِكنَّنَا 

.! َواْلَفْرُق َبْينَُهاَم َكبرِْيٌ

االْستِْصَحاِب؛  يَِّة  ُحجِّ َعىَل  َدلِيٌل)2(  ِليِل)1(  اجْلِ اْلِكَتاِب  َهَذا  ِمْن  َأْوَرَدُه  َما  َأّن  َكاَم 
َأَصاَلِة  َعىَل  َمْبنِيًّا  َيُكوَن  َأْن  وُز  جَيُ َقِذٌر()3(  ُه  َأنَّ َتْعَلَم  َحتَّى  َنظِيٌف  ٍء  َشْ )ُكلُّ   :لَِقْولِِه
اْنِحَصاُرُه،  لِيِل  الدَّ اِئِط  رَشَ َفِمْن  االْستِْصَحاِب؛  َعىَل  ٌة  ُحجَّ فِْيِه  َتْبَقى  اَل  َوِحْينَِئٍذ  اْلَعَدِم، 
ٍء َلَك َحاَلٌل َحتَّى  َها؛ َفاَل َيُكوُن َدلِياًل، ِمْثُل َهَذا َقْوُلُه: )ُكلُّ َشْ َوَمَتى َشِمَلَها َوَغرْيَ

ُه َحَراٌم()4(. َتْعِرَف َأنَّ

اِلْجِتَهاُد

َوَيَرى  التَّْفِصيِليَِّة)5(؛  تَِها  َأِدلَّ ِمْن  ِعيَِّة  ْ الرشَّ األَْحَكاِم  اْستِنَْباِط  َعىَل  َقاِدَرٌة  َمَلَكٌة  ُهَو 
ِعيَِّة َعىَل  ْ ٍء ِمَن األَْحَكاِم الرشَّ ُه ِعَباَرٌة َعِن »اْستِْفَراِغ اْلِوْسِع يِف َطَلِب الظَّنِّ بيَِشْ اآلِمِديُّ َأنَّ

ا أصالة العدم فتفيد  =اجلــري العمّل«. مصباح األصول: 6/3، املعجــم األصويّل: 143/1. أمَّ
ر يف حملِّه أنَّ أصالة العدم ال دليل عىل اعتبارها من حيث هي،  الظّن. ُينظر: األلفني: 97، وقد تقرَّ

وإنَّام تعتب إذا رجعت إىل يشء من األصول املعتمدة. هناية املقال: 312.
)1( مباين االستنباط: 35/4.

)2( يف األصل: )دلياًل(.
ة حديث قريب، وهو قول اإلمام  )3( ُينظر: الوســائل: ج2، أبواب النجاسات، باب37، ح4، وثمَّ
الصادق: )املاء كلُّه طاهر حتَّى تعلم أنَّه قذر(. الكايف: 1/3، ح2، 3، التهذيب: 215/1، 

ح619.
ة احلديث: )بعينه فتدعه(. ُينظر: الوســائل: 60/12، الباب4 من أبواب ما يكتســب به،  )4( وتتمَّ

احلديث4، مع تفاوت يسري.
ة. لســان العرب: 135/3 )جهد(. ويف التعريف االصطالحّي هذا  )5( لغًة احتامل التعب واملشــقَّ

ُينظر: رسائل الشهيد الثاين: 768/2، وجممع الفائدة لأردبيّل: 13/1.
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َوْجٍه حُيَسُّ ِمَن النَّْفِس اْلَعْجُز َعِن اْلـَمِزيِد«)1(.

ِمْن  اْلَفْرِعيَِّة  ـْرِعيَِّة  الشَّ اأَلْحَكاِم  إِْدَراِك  يِف  ْهِد  اجلُْ )2(بِـ»اْستِْفَراِغ  ْهَلِويُّ الدَّ َفُه  َوَعرَّ
تَِها التَّْفِصيِليَِّة«)3(. َأِدلَّ

ْيَعِة«)4(. ِ يُّ بَِكْونِِه: »َبْذَل اْلَفِقيِه ِوْسَعُه يِف َطَلِب اْلِعْلِم بَِأْحَكاِم الرشَّ ٌد اخْلرَُضِ ُفُه حُمَمَّ َويَعرِّ

االْجتَِهاِد؛  َتْعِريِف  إىَِل  ُتَوّفْق  مَلْ  َوَلِكنََّها  اْلـَمْعنَى؛  يِف  ُمَتَقاِرَبٌة  التََّعاِريِف  َهِذِه  ُوُكلُّ 
ٌء آَخُر؛ َولَِذا  ِعيَِّة، َوَمْعِرَفـُتَها( يَشْ ْ ٌء(، َو)إِْدَراُك األَْحَكاِم الرشَّ َفـ)َبْذُل اْلِوْسِع َواجْلُْهِد يَشْ
ى جُمَْتِهًدا  عيَِّة اَل ُيَسمَّ ْ يَّ اْلِذْي اْسَتْفَرَغ ُجْهَدُه َوِوْسَعُه يِف إِْدَراِك األَْحَكاِم الرشَّ َنَرى اْلَعامِّ

بِاإِلمْجَاِع)5(.

- َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه- يِف )َقَواِعِدِه(  ُّ َمُة احِللِّ هُلَا، َوَقْد َذَكَر اْلَعالَّ َوَأْحَسُن َهِذِه التََّعاِريِف َأوَّ
وَطُه؛ َوِهَي َمْعِرَفُة تِْسَعِة َأْشَياٍء: رُشُ

اْلِكَتاُب اْلـَمِجيُد.. 1

)1( األحــكام من أصــول األحكام: 141/4، ُينظر: قريب منه تعريــف البهائّي يف زبدة األصول: 
.159

)2( ترمجته يف األعالم: 144/1.
ة الكالم: »الراجعة كلياهتا إىل أربعة أقســام: الكتاب، والســنة، واإلمجاع، والقياس«. قال  )3( وتتمَّ
د فريد وجدي يف مادة )جهد( من دائرة معارف القرن العرشين: 236/3 عن رســالة  ذلك حممَّ
ث  اإلنصاف يف بيان ســبب االختالف، ألمحد بن عبد الرحيم الدهلوّي الفاروقّي احلنفّي املحدِّ

الفقيه )ت 1176هـ أو 1179هـ(.
)4( أصول الفقه للخرضّي: 357.

ف بـ: ملكــة حتصيل احلجج عىل  د تقّي احلكيم: »واألنســب فيام نرى أن يعرَّ )5( يقــول الســيِّد حممَّ
األحكام الرشعيَّة أو الوظائف العمليَّة، رشعيَّة أو عقليَّة. وهذا التعريف منتزع ممَّا تبنَّته مدرســة 
ة للفقه املقــارن: 563. وُينظر هذا التعريف  النجــف احلديثة يف علم األصول«. األصــول العامَّ

الذي تبنَّاه السيِّد احلكيم جتده يف مصباح األصول: 434.
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يَفُة.. 2 ِ نَُّة الرشَّ َوالسُّ

َواإِلمْجَاُع.. 3

َواخِلاَلُف.. 4

َها.. 5 اَءِة األَْصِليَِّة، َوَغرْيُ ُة اْلَعْقِل ِمَن اْلَبَ َوَأِدلَّ

َولَِساُن اْلَعَرِب.. 6

َوُأُصوُل اْلَعَقاِئِد.. 7

َوُأُصوُل الِفْقِه.. 8

َهاِن)1(.. 9 اِئُط اْلُبْ َورَشَ

افِِعيُّ  الشَّ َكاَن  َوإِْن  َواالْستِْئنَاُس،  َواالْستِْحَساُن،  َواْلِقَياُس،  ْأُي،  الرَّ ِمنُْه  َوَلْيَس 
ُمَراِدًفا  َيــَراُه  َوَبْعُضُهْم   ،)2( ــاصِّ اخلَ بَِمْعنَاُه  َواالْجتَِهاِد  اْلِقَياِس،  َمْفُهوَمي  ــاَد  َ احتِّ َيَرى 
َمْعَرَكًة  َلُه  َوالنَّافنَِي  بِاْلِقَياِس  اْلَقاِئِلنَي  َبنْيَ  َأنَّ  َنَرى  نَا  َوإِنَّ َمًعا)3(،  َواْلِقَياِس  لاِلْستِْحَساِن 
إِْبَراِهيَم  َعْن  مَحَّاٍد)4(  َعْن  َأَخَذُه  َحنِيَفَة(  )َأُبو  بِاْلِقَياِس  اْلَقاِئِلنَي  َوِمَن  اْلَوطِْيِس،  َحاِمَيَة 

 

)1( ُينظر: قواعد األحكام: 423/3.
)2( قال الشــافعّي يف كتابه الرســالة: 477 »فام القياس؟ أهو االجتهــاد أم مها مفرتقان؟ قلت: مها 
اســامن بمعنى واحد«. ونفى أن يكون االستحســان من االجتهاد. الرســالة: 504. يقول السيِّد 
املرتض: »ويف الفقهاء من فصل بني القياس واالجتهاد، وجعل القياس ما تعنيَّ أصله الذي 
... وفيهم من أدخل القياس يف االجتهاد وجعل االجتهاد أعّم  ُيقاس عليه، واالجتهاد ما مل يتعنيَّ

منه«. ُينظر: الذريعة إىل أصول الرشيعة: 188/2.
ث عنه هو االعتامد عىل الفكر يف اســتنباط  اق: »فالرأي الذي نتحــدَّ )3( يقــول مصطفى عبد الــرزَّ
األحكام الرشعيَّة، وهو مرادنا باالجتهاد والقياس، هو أيًضا مرادف لالستحسان واالستنباط«.

متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالميَّة: 138.
)4( أبو إسامعيل الكويّف الفقيه، روى عن أنس وغريه، قال العجّل: كويّف ثقة، وكان أفقه أصحاب= 
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ِة)2(؛  ِة، َوالَ نَِزاَع فِيِه، َوِقَياٌس ُمْسَتنَْبُط اْلِعلَّ )1(، َوُهَو َنْوَعاِن: ِقَياٌس َمنُْصوُص اْلِعلَّ النَّْخِعيِّ
نَِّة. اَلِف َبنْيَ اإِلَماِميَِّة، َوإِْخَواهِنِْم َأْهِل السُّ َوُهَو حَمَلُّ اخْلِ

ُد َصاِدٍق َبْحُر اْلُعُلوِم يِف ِكَتابِِه اْلَقيِِّم )َدلِْيُل اْلَقَضاِء  يُِّد حُمَمَّ َمُة اْلَفاِضُل السَّ َنَقَل اْلَعالَّ
:)3() ِعيِّ ْ الرشَّ

ْأُي  الرَّ َمْبنَاَها  اْلتْي  ِة  َواْلَفْرِديَّ ِمنَْها،  اجْلَاَمِعيَِّة  َحاَبِة  الصَّ َفَتاَوى  إىَِل  َرَجْعَت  »َوإَِذا 
َشاِرِب  ُعُقوَبِة  يِف  َكاْجتَِهاِدِهْم  )اْلِقَياِس(؛  اْسَم  َعَلْيِه  َينَْطبُِق  ِمنَْها  َوَجْدَت  َواالْجتَِهاُد 
َثاَمُنوَن؛  ي  اْلـُمْفرَتِ َب َسَكَر، َوَمْن َسَكَر َهِذَي، َوَمْن َهِذَي اْفرَتَى، َوَحدُّ  اخْلَْمِر، َمْن رَشِ
كُّ  اِمُريِن الشَّ َوَلنَا َبْعُض اإِلْيَراَداِت َعىَل َهَذا اْلِقَياِس اْلـَمنُْسوِب إىَِل األَْمرِي)4(، َواْلِذْي خُيَ
اَلَلِة االْلتَِزاِميَِّة، َوفِْيِه َمآَخٌذ اَل ُيْمِكُن بَِسَببَِها  يِف َهِذِه النِّْسَبِة؛ َفَقْد ُبنَِي َهَذا اْلِقَياُس َعىَل الدَّ
َأْو  ُسْكِرِه،  َبْعَد  َينَاَم  َأْن  جِلََواِز  َهِذِه  اخْلَْمَر  َب  رَشِ َمْن  ُكلَّ  َأنَّ  َنْمنَُع  َفنَْحُن  لَِأِمرِي؛  نِْسَبُتُه 
ًطا اَلِزًما  ْكُر رَشْ َيُموَت، َأْو َيُقوَل َغرْيَ اهْلََذَياِن، َكاَم َأنَّ َشاِرَب اْلَقِليِل مَلْ َيْسُكْر َفَلْيَس السُّ
َأْشَياٍء َصاِدَقٍة،  اَم َيُكوُن َهَذَياُنُه يِف  َفُربَّ ى؛  َقْد َهِذَي اْفرَتَ ُم َأنَّ ُكلَّ َمْن  ُنَسلِّ ِب َكاَم اَل  ْ لِلرشُّ
ُم َكاَلًما َغرْيَ َمْفُهوٍم؛ َفُهَو  اِت، َأْو َيَتَكلَّ َكَقْولِِه: )َما َأْحَسَن اْلَبْدُر َوَأْرَوَع اْلَوْرُد( ُأُلوَف اْلـَمرَّ

=إبراهيم النخعّي، وقال النسائّي: ثقة إالَّ أنَّه مرجئ. هتذيب التهذيب: 14/3.
)1( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعّي، أبو عمران الكويّف الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، 

قال أبو نعيم: مات سنة )96هـ(. هتذيب التهذيب: 155/1.
ــة املــالك الذي ينشــأ عنه جعل احلكــم ملوضوعه أو العالمة التي جعلها الشــارع وســيلة  )2( العلَّ
الستكشــاف مــوارد ثبوت احلكم من أن تكون هذه العالمة هــي املناط جلعل احلكم، وهي تارًة 
ا املناط من جعــل احلكم عىل موضوعه أو  تكــون منصوصًة، بمعنى أنَّ الشــارع قد نصَّ عىل أهنَّ
ا العالمة والضابطة الستكشــاف موارد احلكم، وتــارًة ال تكون منصوصًة، فيتعنيَّ  نــصَّ عىل أهنَّ

ا مستنبطٌة. ُينظر: املعجم األصويّل: 405/2. أهنَّ
)3( دليل القضاء الرشعّي أصوله وفروعه، مطبوع يف مطبعة النجف، 1956.

)4( ُينظر: إرشاد املفيد: 108، البحار: 159/76، 161.
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اْشَتَهى،  َسَكَر  َوَمْن  َسَكَر،  اخْلَْمَر  َب  َمْن رَشِ َنُقوُل  اَل  َوملَِاَذا  اٌء!،  اْفرِتَ فِيِه  َوَلْيَس  َهَذَياٌن، 
َلُد)1(. ا ُيْرَجُم َأْو ُيْقَتُل، َأْو جُيْ َوَمِن اْشَتَهى َزَنى، َوَمْن َزَنى إِمَّ

ٍة ِمْن ِكَتاٍب، َأْو ُسنٍَّة، َأْو إمِْجَاٍع؛ َوإَِذا َجاَز  ْأِي َمْعنَُاه: اْلَقْوُل بَِغرْيِ ُحجَّ َوإِنَّ اْلَقْوَل بِالرَّ
َوُهنَاَك  ٍح،  ُمَرجِّ باَِل  ِجيٌح  َفرَتْ َوإاِلَّ  َنِقيَضُه،  االْجتَِهاَد  لَِعْمرو  َجاَز  بَِرْأِيِه  َتِهَد  جَيْ َأْن  لَِزْيٍد 

اْلَفْوَض.

َساَلُة  الرِّ ِت  َلْو َصحَّ فِْياَم   اخْلَطَّاِب ْبُن  ُعَمُر  اخْلَِليَفُة  اْلِقَياِس  َباَب  َفَتَح  َمْن  ُل  َوَأوَّ
فِْيَها: »اِْعِرِف  َوالتْي َجاَء  َأبِيِه،  َعْن  اْلَولِيِد  ْبِن  اْلـَمِلِك  َعْبِد  َعْن  ُة  اْلـَمْرِويَّ إَِلْيِه  اْلـَمنُْسوَبُة 

األَْشَياَء بِاألَْمَثاِل، َوِقِس األُُموَر«)2(.

اِوَي َساِقٌط،  َح َأنَّ الرَّ ا اْبُن َحْزٍم َحتَّى َصَّ هَبَ َوِهَي ِرَواَيٌة َلْيَسْت َمْوِضَع اْعتاَِمٍد)3(، َكذَّ
اَحُتُها يِف اْلِقَياِس  ًة َعىَل َفْتِح َباِب االْجتَِهاِد َفَباطٌِل، َوَصَ ا َدالَّ ا َكْوهنَُ َوَأُبوُه َأْسَقُط ِمنُْه)4(؛ َأمَّ

َظاِهَرٌة َحتَّى بِالنَّصِّ احْلَْريِفِّ يِف َقْولِِه )ِقِس األُُموَر(.

َل َمْن َقاَس يِف اإِلْساَلِم َأُبو َحنِيَفة)5(، َوَقْد َعَجَز اْلَقاِئُلوَن بِالِقَياِس  َواْلـَمْشُهوُر َأنَّ َأوَّ

)1( ُينظــر: أعيان الشــيعة: 50/1، فيه كالم حــول هذا احلديث، ورّد الســيِّد األمني عىل صاحب 
كتاب فجر اإلسالم، أمحد أمني: 291، ط4.

)2( ورد يف كتابه إىل أيب موسى األشعرّي: »اعرف األشباه واألمثال وِقس األمور عند ذلك بنظائرها 
واعمد إىل أقرهبا عند اهلل تعاىل وأشبهها باحلق«. وقد أوردها بتاممها يف األحكام السلطانيَّة: 71، 

وصبح األعشى: 194/10. 
ل مــن غــرس بذرة  )3( لكــنَّ الســيِّد اخلوئــّي يف كتــاب االجتهــاد: 6-7، يقــول: »ولعــلَّ أوَّ
ـن أخذ بالقياس  العمــل بالقيــاس )عمر(، فإنَّه يقول يف كتابه إىل أيب موســى األشــعرّي:... وممَـّ
اه من أســتاذه محَّاد بن سليامن  واالستحســان أبو حنيفة النعامن بن ثابت املتوفَّ ســنة 150هـ، تلقَّ
املتوفَّ سنة 120هـ«، وقد ذكر السخيّس يف املبسوط: 63/16 »هو دليل مجهور الفقهاء رمحهم 

ة«. اهلل عىل أنَّ القياس حجَّ
)4( ُينظر: املحىّل: 59/1.

)5( ُينظر: املحىّل: 394/9.



84

َراُد َأْحَكاٍم َغرْيِ َمْوُجوَدٍة َعىَل َأْحَكاٍم  وِعيَّتِِه، َوَمْعنَى الِقَياِس اطِّ ِمْن إَِقاَمِة َدلِيٍل َعىَل َمرْشُ
ُمَباَينَتِِه  َمْوِضِع  بِاْختاَِلِف  اْلِقَياِس  َنتِيَجُة  َتِلُف  خَتْ َذا  َوهِبَ َيِقيُس؛  َمْن  َرْأِي  َحْسَب  ُتَشاهِبُُها 
اْلَقَضاَيا  َعىَل  اْلِقَياُس  َيْقَترِصُ  َبْيناََم  يََّة  اْلُكلِّ اْلَقَواِعَد  َيْسَتنْبُِط  اْلَعْقَل  ألَنَّ  ؛  اْلَعْقِلِّ لِيِل  لِلدَّ

اجْلُْزِئيَِّة.

ُه: »َأيُّ َأْرٍض ُتِقلُّنِي؟ َأْو َأيُّ  َوَرَوى َعِلُّ ْبُن َحْزٍم يِف اْلـُمَحىلَّ َحِديًثا َعْن َأيِب َبْكٍر َنصُّ
َساَمٍء ُتظِلُّنِي؟ إِْن ُقْلُت يِف آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللِ بَِرْأِيي، َأْو باَِم اَل َأْعَلُم«)1(.

ْأِي َواْلِقَياِس؛ َفاْلقاِئُل هِبِاَم اَل ُيِصيُب  حَيٌة َعىَل َمنِْع اْلَقْوِل بِالرَّ َواَيِة َصِ َوَداَلَلُة َهذِه الرِّ
َواِج  َبا، َواْلَبْيِع، َوالزَّ امْلُْخَتِلَفِة األَْحَكاِم َكالرِّ ُحْكَم اهللِ َتَعاىَل؛ لُِوُجوِد ُمَتَشاهِبَاِت اْلَقَضاَيا 
َيْلَزُمُها  ِع  ْ لِلرشَّ التَّامُّ  اإِلْذَعاُن  فِْيَها  جَيُِب  ٌة  َتَعُبِديَّ َأْحَكاٌم  َوِهَي  ِة،  َواْلَعمَّ  ، اْلَعمِّ بِنِْت  ِمْن 
َعِن  َمانًِعا  َذلَِك  َيُكوَن  َأْن  وَيْكِفي  َوِعَلِلِه،  يِع،  التَّرْشِ اِر  َأْسَ َمْعِرَفِة  َعْن  لَِعَجِزَنا  ؛  النَّصُّ
التَّاِريُخ  َثنَا  َوَقْد َحدَّ اإِلْساَلَم،  خُيَالُِف  َما  حَيُْصُل  َقْد  ْأِي  الرَّ بِاْستِْعاَمِل  إِْذ  بِالِقَياِس،  اْلَقْوِل 
اِجِل َسْهام)2(، َواإِلَماُم َأُبو َحنِيَفة  ُسوَل األَْعَظَم َكاَن ُيْعطِي لِْلَفاِرِس َسْهَمنْيِ َولِلرَّ َأنَّ الرَّ
ُل احْلَْيَواَن َعىَل اإِلْنَساِن، َفَهْل  ًرا َذلَِك بَِقْولِِه: »اَل ُأَفضِّ ْأَي ُمبِّ َساَوى َبْينَُهاَم؛ اِلْستِْعاَملِِه الرَّ

جَيُوُز َذلَِك«)3(؟!!.

َأَمَرَنا اهللُ َتَعاىَل بِالُرُجوِع إىَِل  ُه اَل جَيُوُز، َوِعنَْدَما َنْجَهُل َبْعَض األَْحَكاِم  َأنَّ َواَل َشكَّ 
ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾)4(، َوملَْ  َأْهِل اْلَبْيِت؛ َحْيُث َقاَل َتَعاىَل: ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ
)َمنَْهُل  ِكَتابِنَا  يِف  َهَذا  ْلنَا  َفصَّ َوَقْد  َتْعَلُموَن،  اَل  ُكنُْتْم  إِْن  بَِرْأِيُكْم  اْعَمُلوا  َأِو  ِقيُسوا  َيُقْل: 

)1( املحىّل: 60/1.
)2( ُينظر: السائر: 10/2.

)3( جــاء يف تذكــرة الفقهاء:  250/9 »وقــال أبو حنيفة: جيوز أن يفضــل، وال يعطى من مل حيرض 
الوقعة«. وُينظر: مصدره: العزيز يف رشح الوجيز: 374/7.

)4( النحل: 43.
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.)1() ِعيِّ ِوْفَق اْلـَمْذَهِب اجْلَْعَفِريِّ ْ اْلَقَضاِء الرشَّ

 ، ِعيِّ ْ الرشَّ احْلُْكِم  َمْعِرَفِة  َعىَل  االْقتَِداِر  َعِن  ِعَباَرٌة  ُهَو  الِذْي  االْجتَِهاِد  َبنْيَ  َواْلَفْرُق 
ْأِي،  الرَّ َوَبنْيَ  ِعيَِّة،  ْ الرشَّ األَْحَكاِم  ِمَن   امْلَْعُصوِمنَي ُمَراِد  َمْعِرَفُة  ُهَو  ُأْخَرى  َوبِِعَباَرٍة 

واْلِقَياُس َواِضٌح ُكلَّ الُوُضوِح)2(.

ا  َوَأمَّ َبْعَدُه،  النَّاُس  اْسَتْحَدَثُه  اَم  َوإِنَّ َساَلِة،  الرِّ َعْهِد  يِف  َمْعُروًفا  َيُكْن  مَلْ  اْلِقَياَس  َوإِنَّ 
ُسوِل؛ َوَلِكنَُّه ]يِف[ ِضْمِن َداِئَرٍة َضيَِّقٍة بُِحْكِم  االْجتَِهاُد َفَقْد َكاَن َمْسنُوًنا َعىَل َعْهِد الرَّ
ِعيِّ ِمنُْه َرْأًسا: »َوإِنَّ اإِلَماَم َعِلَّ ْبَن  ْ ُسوِل َوَمْعِرَفُة احْلُْكِم الرشَّ ُنْدَرِة احْلَاَجِة إَِلْيِه؛ لُِوُجوِد الرَّ
اًرا َأدَّى إىَِل َذَهاِب ِخاَلَفتِِه َوإِْعَطاِئَها إىَِل ُعْثاَمَن،  َأيِب َطالٍِب َأَصَّ َعىَل االْجتَِهاِد)3( إِْصَ
 )4( ْيَخنْيِ ُطوا َعىَل اخْلَِليَفِة َأْن َيِسرَي َعىَل ِكَتاِب اهللِ َوُسنَِّة الشَّ ْوَرى ِحنْيَ اْشرَتَ َوَذلَِك َيْوُم الشُّ
ُمَواَفَقَة  َوإِنَّ  َواْجتَِهاِدِه،  َرُسولِِه،  َوُسنَِّة  اهللِ،  ِكَتاِب  َعىَل  رْيَ  السَّ إاِلَّ   احْلََسِن َأُبو  َفَأَبى 
ِط َكاَن ِمْن َنَتاِئِجِه َغْلُق َباِب االْجتَِهاِد؛ بَِحْيُث َحَرَم الُعَلاَمَء َأَهمَّ  ْ  ُعْثاَمَن َعىَل َهَذا الرشَّ
ِديَن، َكاَم َأنَّ َتَبنِّي ُعْثاَمَن  َما َيْمَتاُزوَن بِِه ِمْن َمْوِهَبٍة َوالنُُّزوَل هِبِْم إىَِل ُمْسَتوى اْلَعَواِم اْلـُمَقلِّ
ِة َكاَنا َسَببنِي آَخَريِن  ِويَّ ( اْلـُمْجَتَمَع اْلِقْسَمَة بِالسَّ ، َوُمَفاَجَأَة اإِلَماِم )َعِلٍّ لِلنَِّظاِم اإِلْقَطاِعيِّ

.»اَلَفِة إَِلْيِه ِمْن َأْسَباِب َعَدِم َعدِّ ُوُصوِل اخْلِ

َسَبًبا  َتُكوَن  َأْن  اَل  َفَحْسُب  التَّاِرخِييَِّة  اِوَيِة  الزَّ ِمَن  َننُْظَرَها  أْن  جَيُِب  اْلَقَضاَيا  َوَهِذِه 

ر القضاء العراقّي(، وهو كتاب خمطوط. ل يف مبحث )تطوُّ )1( يف اجلزء األوَّ
يَّته، د. مصطفى مجال الدين، للفائدة. )2( ُينظر: القياس حقيقته، حجِّ

)3( مقتبس من كتابنا )منهل القضاء الرشعّي وفق املذهب اجلعفرّي(. )املؤلِّف(.
)4( يف هــذا األمر ُينظر: أمايل الطويّس: 166/2 و168 و169 و170 و320، رشح هنج البالغة: 
187/1 و188، تاريــخ اليعقــويّب: 162/2، بحار األنــوار: 368/31-369 و371 و372 
و399، وراجع أيًضا: مسند أمحد: 75/1، تاريخ األمم وامللوك: 238/4، الصواعق املحرقة: 

106، التمهيد للباقاليّن: 209، تاريخ اخللفاء للسيوطّي: 114، فتح الباري: 197/13.
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َوَنْبِذ  اْلَكِلَمِة  َفاِق  اتِّ إىَِل  اآلَن  َأْحَوَجنَا  َفاَم  اْلَواِحَدِة؛  ِة  األُمَّ َأْبنَاِء  َبنْي  َواْلَكَراِهَيِة  لِْلِحْقِد 

 

، َواَل ُتِفيُد َغرْيَ اْلـُمْسَتْعِمِريَن، َوَقْد َذَهَب َأْمُس  َي إىَِل َخرْيٍ اَلَفاِت التْي اَل ُيْمِكُن َأْن ُتَؤدِّ اخْلِ
باَِم فِْيِه.

)1(؟ وَمايِنِّ َر الإِ�ْصَلُم ِباْلِفْقِه الرُّ َهْل َتاأَثَّ
ِمَن  َوَلِكْن  اْلَغَرِض،  َأِو  اجلَْهِل،  بَِداِء  اْلـَمِريَضِة  النُُّفوِس  َبْعِض  يِف  جَيُوُل  َقْد  ُسَؤاٌل 
َر اإِلْساَلِم  ْأِي َأْن َيْزَعَم َزاِعٌم َتَأثُّ َؤاِل بَِأنَّ ِمَن اخْلََطأِ يِف الرَّ ُهوَلِة اجْلََواُب َعىَل َهَذا السُّ السُّ
يًّا)2(،  يِع اإِلْساَلِميِّ َكاَن ُأمِّ ُغ التَّرْشِ ُع اإِلْساَلِم َأْو َعىَل األََصحِّ ُمَبلِّ ؛ َفـُمرَشِّ وَمايِنِّ بِاْلِفْقِه الرُّ
يِِّق، َوَطَراِز َحَياتِِه اْلبَِداِئيَِّة، َوَفْقِر َذاِت َيِدِه  يَّتِِه َوُيْتِمِه، َوإَِطاِر بِْيَئتِِه اْلضَّ ِلْع بُِحْكِم ُأمَّ َومَلْ َيطَّ
يَعاِت  التَّرْشِ َبْعِض  َبنْيَ  َتَشاُبٌه  َحَصَل  َفإَِذا  النَّاِئَيِة؛  األَُمِم  اِئَع  َورَشَ َقَواننَِي  ِمْن  ٍء  يَشْ َعىَل 
َنُقوُل:  اَل  نَا  أِلَنَّ اْقتَِباًسا؛  َذلَِك  اْقَتَبَس  َقِد  اإِلْساَلَم  َأنَّ  َمْعنَاُه  َفَلْيَس  َها؛  َوَغرْيِ اإِلْساَلِميَِّة، 
الِِح امْلُِفيِد، َومَلْ َنُقْل بَِعَدِم ُوُجوِد  يَعاِت األُْخَرى َخاِرَجٌة؛ مُجَْلًة َوَتْفِصياًل َعِن الصَّ إِنَّ التَّرْشِ

ِة األُْخَرى. اَمِويَّ َياَناِت السَّ َبِقيٍَّة َنِقيٍَّة فِْيَها ِمَن الدِّ

يِف  اْلُعُثوُر  َبِدهييًّا  َكاَن  اْلـُمِفيَد  الَِح  الصَّ َذلَِك  اإِلْساَلِميِّ  يِع  التَّرْشِ َهَدُف  َكاَن  َوَلـامَّ 
اإِلْساَلِم َعىَل َذلَِك اْلـُمِفيِد اَل اْقتَِباًسا، َوَلِكْن َوْضًعا َصاحِلًا َواَفَق َوْضًعا َصاحِلًا؛ َفُحْرَمُة 
ِة، َويِف ِضْمنَِها  اَمويَّ اِئِع السَّ َ ُة الرشَّ اْلَكِذِب، َوُحْرَمُة االْعتَِداِء، َواْلَكَباِئُر َقْد َجاَءْت هِبَا َكافَّ
ِعيَِّة  رَشْ يِف  اْلَقْوُل  َوَكَذلَِك  َواِحَدٌة،  اإِلهليَِّة  اِئِع  َ الرشَّ يِف  اإِلْصاَلِحيََّة  الَغاَيَة  أِلَنَّ  اإِلْساَلِم؛ 

)1( أورد العالَّمــة األخ الســيِّد صادق بحر العلــوم يف ]دليل القضاء الرشعــّي[: 504-449/3 
ة  حتت عنوان )عالقة الرشيعة اإلسالميَّة بالرشيعة الرومانيَّة( بحًثا إضافيًّا يؤيِّد وجهة نظرنا بأدلَّ

واضحة متينة، فراجعه؛ فإنَّه ثمني. )املؤلِّف(.
)2( ُذكــرت يف توجيه ذلــك آراء ليس هنا حمّل عرضهــا؛ يمكن للُمريد الذهــاب إىل ما كتبه الفقيه 
الشــيخ جعفر السبحايّن يف كتابه )مفاهيم القرآن(، اجلزء اخلاص بـ)النبّي األكرم( ومسألة أميَّته، 

وتوضيح هذه النسبة.
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َدَقاِئِق  يِف  َيَقُع  االْختاَِلَف  َولِِكنَّ  َها،  َوَغرْيِ ِة،  التََّعاُقِديَّ َواألَْحَكاِم  َواْلـِمرَياِث،  َواِج،  الزَّ
بِاْعتَِباِرِه آِخَر  يَعاتِِه  َترْشِ ْكَمِة يِف  احْلِ ُمنَْتَهى  ُن  َيَتَضمَّ َوَتْفِصياَلهِتَا واإِلْساَلُم  امْلَْوُضوَعاِت، 
وُطُه ُهَو َوْضٌع إِْسالِميٌّ َبْحٌت، وإِْن َكاَن َمْوُضوُع  األَْدَياِن؛ َفِصيَغُة الطَّاَلِق، َوُقُيوُدُه، َورُشُ
ِليَمِة؛ َفُكلُّ َما َيُظنُُّه الظَّانُّ  ا بِاإِلْساَلِم؛ َفاإِلْساَلُم ُهَو ِدْيُن اْلِفْطَرِة السَّ الطَّاَلِق َلْيَس َخاصًّ
ا  انِيَِّة اَل َيْلَزُم ِمْن ُوُجوِد َأِحِدمِهَ ًرا َبْل ُهَو ِمْن َباِب احْلََواِدِث االْقرِتَ ِر َلْيَس ُهَو َتَأثُّ َمَن الّتَأثُّ

التَّْأثرُِي بِاآلَخِر.

وَمانِيَُّة، َواْلُيوَنانِيَُّة؛ َفَعىَل ُأُصوِل اْلِفْقِه َوَلْيَس َعىَل  ا األََثُر الِذْي َأْحَدَثْتُه الثََّقاَفُة الرُّ َأمَّ
َأْو  ِعيِّ  ْ الرشَّ احْلُْكِم  ِة  َصحَّ َعىَل  االْستِْداَلِل  ُطُرِق  َعىَل  التَّْأثرِِي  ُوُقوَع  َأْعنِي  َنْفِسِه؛  اْلِفْقِه 
مَلْ  َحْيُث  َمثاًل  ْيناََم  السِّ ُحْرَمِة  َنْحو  اْلـَمنْطِِق  ِة  َكَأِدلَّ اْلَعْقِليَِّة  ِة  بِِميَزاِن األَِدلَّ َوْزنِِه  َبْعَد  َفَساِدِه 
ٌة بِاألَْخاَلِق َوبِاْلـاَمِل، َوُكلُّ َما َيرُضُّ بِاألَْخاَلِق،  يناََم ُمرِضَّ ؛ َفنَُقوُل: السِّ َيِرْد هِبَا َنصٌّ َخاصٌّ
َمَتنْيِ لَِتُكوَن  ُه جَيُِب يِف ِمْثِل َهِذِه اْلَقَضاَيا إِْثَباُت اْلـُمَقدِّ يناََم َحَراٌم اَل َأنَّ واْلـاَمِل َحَراٌم، فالسِّ
ى  ا ُكْبَ ُرَها بِاألَْخاَلِق َواْلـاَمِل اَل نَِزاَع فِْيِه، َوَأمَّ ى َبِدهيِيٌَّة؛ َفرَضَ النَّتِيَجُة َصِحيَحًة؛ َفاْلُكْبَ

اَر()1(. َر َوالَ رِضَ اْلِقَياِس َفِلَقاِعَدِة: )اَل رَضَ

ُحْرَمُة  َوِهَي  النَّتِيَجُة،  َثَبَتِت  واْلُكْبَى(  )اْلُصْغَرى  َمَتنْيِ  اْلـُمَقدِّ َهاَتنْيِ  ِة  َصحَّ َويِف 
يِع اإِلْساَلِم، َوإِنَّ َهَذا  َت تِْلَك الُعُموَماِت التْي ِهَي ِمْن َترْشِ يناََم؛ َفَتْحِريُمَها َداِخٌل حَتْ السِّ
اَلَفِة الَعبَّاِسيَِّة َوَلْيِس يِف َزَمِن  مَجَِة)2( يِف ظِلِّ اخلِْ ْ النَّوَع ِمَن االْستِْداَلِل َقْد َوَقَع يِف َعرْصِ الرتَّ

.َساَلِة َصاِحِب الرِّ

اْلُقُروِن  َجَهاَلِة  َلْيِل  ِمْن  َوإِْيَقاظَِها  ِة  اْلِفْكِريَّ ــا  ُأْوُربَّ هَنَْضِة  يِف  َكبرٌِي  َأَثٌر  َولإِْلِْساَلِم 

)1( للحديــث ولفظــه اآلخر طرق وأســانيد كثرية ال يســعنا ِذكرها، نكتفي باإلشــارة إىل بعضها: 
الكايف: 169/5، ح4، صحيح البخارّي: 93/3 و95، سنن الرتمذّي: 524/3، ح1221.

)2( وذلك يف عهد املأمون. انظر: حياة اإلمام الرضا للشيخ باقر القريّش: 223/2 وما بعدها. 
وانظر عن تعريب بعض الكتب يف عرص املأمون: كشف الظنون: 591/1.
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، َوالتَّْيِسرُي َحتَّى َوَرَد يِف ُنُصوِصِه  اْلُوْسَطى؛ َنَظًرا لِـاَم اْحَتَواُه ِمْن مُمَيَِّزاٍت َباِهَرٍة، ِمنَْها اْلُيْسُ
اَر(، َوَوَرَد يِف اْلُقْرآِن احَلِكيم: ﴿ُيِرْيُد اهللُ  َر، َوالَ رِضَ َقاِعَدُة )اَل َحَرَج()1(، َوَقاِعَدُة )الَ رَضَ

.)2(﴾ بُِكُم اْلُيْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَ

َحتَّى  ْحِر  السِّ بِِمْثِل  َواْنتَِشاِرِه  اإِلْساَلِم،  ُذُيوِع  يِف  اِوَيِة  الزَّ ِهَي َحَجُر  اْلـُمُروَنُة  َوَهِذِه 
َقْرٍن  ُرْبِع  ِمْن  َأَقلِّ  اْلـُمْدِهِش يِف  اْلَعِجيِب  َساِع  َذلَِك االتِّ اْلَفْتِح اإِلْساَلِميِّ  ُرْقَعُة  َسَعْت  اتَّ
ِليَمِة، َوالِفْطَرُة َحَسَب َمْدُلولِـَها َخالَِيٌة  ُه ِديُن اْلِفْطَرِة السَّ بُِصوَرٍة اَل َنظِرَي هَلَا يِف التَّاِريِخ؛ أِلَنَّ
اإِلْساَلِم  َطِريِق  يِف  األُْوىَل  اخْلُْطَوُة  ا  َومُهَ َهاَدَتاِن  َفالشَّ َوالتََّصنُِّع؛  والتََّكلُِّف،  التَّْعِقيِد،  ِمَن 
فِيِهاَم  َتُكْن  مَلْ  اْلـُمْسِلِمنَي  ُحْكَم  ُحْكُمُه  َوَأْصَبَح  َوَماُلُه،  َدُمُه،  َقاهَلاَُم  َمْن  ُيْعَصُم  بَِحْيُث 

ٌة. ُصُعوَبٌة، َوَمَشقَّ

َفَوَضَع  ؛  اْلَبرْشِ لَِسَعاَدِة  الَعالَِيُة  َأْحَكاُمُه  َعْت  رُشِّ اخْلَالُِد  اهللِ  ِديُن  اإِلْساَلُم  ُهَو  َهَذا 
ْأِي، َواالْعتَِقاِد لِْلَجِميِع َحتَّى لِـُمَخالِِفيِه، َوَأْعَداِئِه؛ َفَقاَل َعزَّ َمْن  ِة الرَّ يَّ َقاِعَدَتُه الـَْمتِينََة حِلُرَّ
يِن﴾)3(، ﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾)4( َوَبَلَغ َغاَيَة التََّساُمِح يِف َقْولِِه:  َقاِئُل: ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
َمنَا  َعلَّ ُثمَّ  َشاكَِلتِِه﴾)6(؛  َعىَل  َيْعَمُل  ُكلٌّ  ﴿ُقْل  اْهَتَدْيُتْم﴾)5(،  إَِذا  َضلَّ  َمْن  ُكْم  َيُضُّ ﴿اَل 

ا عليه  له شــاقًّ )1( ومفادهــا: أنَّ كّل قانون وحكم يكون حرجيًّا عىل اإلنســان؛ بمعنى أن يكون حتمُّ
ة، فريتفع وجوب  ل مثله، يرتفع عن املكلَّــف ما دام فيه حرج ومشــقَّ لســبٍب ما بحيــث ال يتحمَّ
ة، فإذا ارتفعت رجــع الوجوب، وكذا يف غريه مــن الواجبات، واملصدر  الصــوم ما دام فيه مشــقَّ
يِن ِمْن َحَرٍج﴾ احلّج: 78،  الرشعّي للقاعدة هو قوله تعاىل: ﴿ُهَو اْجَتـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
﴾ البقرة: 185. ُينظر: املوســوعة الفقهيَّة  وقوله تعاىل: ﴿ُيِريُد اهللُ بُِكُم اْلُيْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَ

ة: 19/1. امليسَّ
)2( البقرة: 185.
)3( البقرة: 256.
)4( الكافرون: 6.
)5( املائدة: 105.
)6( االساء: 84.
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اْلـَحَسنَِة  َواْلـَمْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إىَِل  ﴿اْدُع  َقْولِِه:  يِف  بَِتَساُمٍح  اْلـُمنَاَظَرِة  آَداَب 
َوَجاِدْلـُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن﴾)1(.

َت َأْقَداِم  لِّ َواهْلََواِن إىَِل ُذْرَوِة اْلِعزِّ ِحنْيَ َقاَل: )اْلـَجنَّـُة حَتْ ِة الذُّ َوَقِد اْنَتَشَل اْلـَمْرَأَة ِمْن ُهوَّ
َواْلـَحافَِظاِت﴾)3(،  ُفُروَجُهْم  َقاَل: ﴿َواْلـَحافِظنَِي  ِحنْيَ  ُجِل  بِالرَّ َوَساَواَها  َهاِت()2(،  األُمَّ
اْلِعْلِم:  َطَلِب  يِف  بِِه  َساَواَها  َكاَم  َوالتَِّجاَرِة  اِث،  َواْلـِمرْيَ الـِمْلِكيَِّة،  َحقِّ  يِف  بِِه  َوَساَواَها 
يِف َنْفَهُم َأنَّ  )َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعىَل ُكلِّ ُمْسلٍِم، َوُمْسلَِمٍة()4(. َوِمْن َهَذا اْلـَحِديِث الرشَِّ
مْحَِة َحتَّى َكاَنِت الَبْسَمَلُة الـُمْشَتِمَلُة َعىَل  ، َوَأَمَر اإِلْساَلُم بِالرَّ التَّْعِليَم يِف اإِلْساَلم إِْجَباِريٌّ
َبَراَءٍة؛  ٌة ُجْزًءا ِمْن ُسَوِر اْلُقْرآِن اْلَكِريِم ِسَوى ]ُسوَرِة[  ٌة َوَعامَّ )5(: َخاصَّ مْحَِة بِِصيَغَتنْيِ الرَّ
َها، َواإِلْساَلُم اْعَتنَى ِعنَاَيًة  ُسُن اْلُعُقوَبُة بَِمَحلِّ ُسُن إاِلَّ يِف َمْوِضِعَها َكاَم حَتْ مْحََة اَل حَتْ أِلَنَّ الرَّ
ْت َهَذا  ُيوِعيَِّة- َأَداًة َجاِمَدًة َحتَّى اْعَتَبَ جَيَْعْل ِمنُْهاَم- َكالشُّ ِح، َومَلْ  ًة بِاْلَعاِمِل َواْلَفالَّ َخاصَّ
ِة اَل ِحسَّ َواَل إَِراَدَة، َواَل ُشُعوًرا؛ َذلَِك َواِضٌح  اإِلْنَساَن اْلَكِريَم َكَساِئِر اْلـَمَوادِّ االْقتَِصاِديَّ

ِمْن َقْوِل اْلَيُهوِديِّ )َكاْرْل َماْرِكْس()6(: )اإِلْنَساُن َأْكَبُ َرْأِس َماٍل(.

)1( النحل: 125.
)2( مســتدرك الوســائل: 628/2، البــاب: 70 مــن أبــواب أحــكام األوالد، ح4، كنــز العاّمل: 

.461/16
)3( األحزاب: 35.

)4( الــكايف: 36/1 كتاب فضــل العلم، وفيه: »طلب فريضة عىل كلِّ مســلٍم، إاّل إنَّ اهلل حيبُّ بغاة 
العلم«. وُينظر: املستدرك: 174/3.

)5( يف جزئيَّــة البســملة فيام إذا كانت جزًءا من كلَِّ ســورة أو من احلمد أو آيــة فذة، ُينظر: البيان يف 
تفسري القرآن للسيِّد اخلوئّي، مبحث تفسري سورة احلمد.

)6( كتابــات خمتارة يف علــم االجتامع والفلســفة االجتامعيَّة، كارل ماركــس )1817-1883م(، 
حترير: يت.يب بومتــور وماكيميالن روبل، بالتيمور، مرييالند، بنكوين، 1964م، الطبعة األوىل، 

1848م.
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اِم  َواْحــرِتَ  ، اإِلْنَسايِنِّ النَّْوِع  َتْكِريِم  يِف  َباَلَغ  َفَقْد  َذلَِك،  َنِقيِض  َفَعىَل  اإِلْســاَلُم  ا  َأمَّ
َفَأْشَعَرَنا  َواْلَعَمِل؛  اْلَقْوِل  يِف  اًما  اْحرِتَ االْقتَِصاِديِّ  اْلبِنَاِء  ُدَعاَمُة  ا  َومُهَ ِح،  َواْلَفالَّ اْلَعاِمِل، 
؛  َعِلٌّ ِه  َعمِّ َواْبُن  ُهَو  َمْسَلَكُهاَم  َسَلَك  ِحنْيَ  ِح  َواْلَفالَّ اْلَعاِمِل،  َعَظَمَة   ُسوُل الرَّ
 ُسوُل ِل ِحْينًا آَخَر َفَغَرَسا النَِّخيَل بَِأْيِدهُياَم، َوَرَعى الرَّ ِحنَي ِحْينًا، َواْلُعامَّ َفَكاَنا ِمَن اْلَفالَّ
َرِئيُس  َكاَن  إَِذا  ًفا  لِْلِمْهنَِة رَشَ َوَيْكِفي  اِم،  الشَّ بَِأْمَواِل َخِدجَيَة][ يِف  َوَتاَجَر  اْلـاَمِشَيَة، 
اَمَيِة  حِلِ نَِظاًما  َع  َورَشَّ اْلَعَمِل،  َعىَل  َع  َوَشجَّ َل،  اْلُعامَّ َكَراَمَة  َر  َقرَّ َوَقْد  بِنَْفِسِه  َيْمَتِهنَُها  ِة  األُمَّ
َغرْيَ  اْنتَِفاًعا  بِاْلـُمنَْتِفِعنَي  َأْزَرى  اْلَعَمَل  َولَِتْكِريِمِه  َوُمْسَتْقَبِلِهْم؛  ِهْم  َحارِضِ يِف  ُحُقوِقِهْم 
َقَة، َواْلَغْصَب، َوَأْوَجَب اْلَكْسَب احْلَاَلَل َحتَّى  ِ َبا، َوالسَّ َم االْحتَِكاَر، َوالرِّ وٍع؛ َفَحرَّ َمرْشُ
اْلـَمْرَأِة  بَِحاِل  َرَأَف  اْلَعَمِل  إىَِل  اِخَبِة  الصَّ َدْعَوتِِه  يِف  َوَلِكنَُّه  اْلَواِجَباِت،  َأْفَضِل  ِمْن  ُه  اْعَتَبَ
؛ ثِْقُل َوَلِدَها يِف َأْحَشاِئَها  َة مَحِْل ِعْبَئنْيِ ْفَها َمَشقَّ َفَجَعَل َنَفَقَتَها َعىَل َزْوِجَها َأْو َولِيَِّها َفَلْم ُيَكلِّ
َوَبنْيَ  َبْينََها  احْلََياَة  َم  َقسَّ اَم  َوإِنَّ َعَمٍل؛  باَِل  َعاطَِلًة  ْكَها  َيرْتُ َومَلْ  َأْكَتافَِها،  َعىَل  َمَعاِشَها  َوِعْبُء 
اِخِليَِّة لِْلَمْرَأِة ِمْن َتْدبرِِي  ْلَطُة يِف األُُموِر الدَّ ُجِل َوالسُّ َزْوِجَها بِاْلَعْدِل؛ َفاألُُموُر اخْلَاِرِجيَُّة لِلرَّ
َكًة َبْينَُهاَم؛ َفاْلـَمْرَأُة يِف َبْيتَِها َكاْلـَمِلَكِة  اْلـَمنِْزِل، َوَتْربَِيُة اْلطِْفِل، َوَجَعَل األُُموَر اْلـاَملِيََّة ُمْشرَتَ
بَِيِة، َوَلْيَس  ْ َها؛ َفإَِذا َكاَن ُهنَاَك ِمْن َهَواٍن َفَراِجٌع إىَِل ُسوِء الرتَّ َجِة، هَلَا َكَراَمُتَها، َوِعزُّ اْلـُمَتوَّ
يِف  َعُه  رَشَّ بِِه  َواِلْهتاَِمِمِه  ﴾)1(؛  ةاً َكافَّ ْلِم  السِّ يِف  ﴿اْدُخُلوا  َتَعاىَل:  َفَقاَل  اإِلْساَلِم؛  َذْنُب  ُهَو 
َباِل،  احْلِ ِسْلُم  ُف  اْلـُمزيَّ الُم  السَّ اَل  َحِقيقيٌّ  اإِلْسالِم  َوَساَلُم  إِْفَشاَءُه،  َوَطَلَب  التَِّحيَِّة، 
اْلَكْهَرَباِء  َأْعِمَدِة  َعاِرَياٍت َعىَل  اْلَفَتياِت  َوَتْعِليِق  َأْحَياًء،  النَّاِس  َوَدْفِن  َواحْلَْرِق،  نِْق،  َوالشَّ

ْلِب. ْعِب َوالنَّْهِب، َوالسَّ َقِة َأْمَواِل الشَّ ْأِي، َوَسِ ِد اْلـُمَخاَلَفِة يِف الرَّ لِـُمَجرَّ

يَِّئَة بِاْلـَحَسنَِة()2(،  إِنَّ اإِلْساَلَم يْدُعو بَِحَراَرٍة لإِِلْحَساِن إىَِل اْلـُميِسِء؛ َفَقاَل: )اْدَرُأوا السَّ

)1( البقرة: 208.
)2( الكايف، 1/1/107/2، والوايف: 437/4.
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و)َأْحِسْن إىَِل َمْن َأَساَء إَِلْيَك()1(، َوَقاَل: )اْلـُمْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن َيِدِه َولَِسانِِه()2(.

ِة: ﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى  َساِئِس بِاْلُقوَّ َوَلِكنَُّه َيْكَرُه االْستِْساَلَم، َفَأَمَر بِإمِْخَاِد اْلِفْتنَِة، َوالدَّ
اَل َتُكوَن فِْتنٌَة﴾)3(.

َعىَل  َحاَفَظ  َكاَم  ــاَمِن()4(،  اإِلْي ِمَن  اْلَوَطِن  )ُحبُّ  َفَقاَل:  اْلَوَطِن؛  ُحبِّ  َقاِعَدَة  َر  َوَقرَّ
اإِلْساَلُم  )ُبنَِي  يِف:  الرشَِّ ِديِث  احلَْ َويِف  اإِلْياَمِن()5(،  ِمَن  )النََّظاَفُة  َفَقاَل:  ِة؛  اْلَعامَّ ِة  حَّ الصَّ
وِء، َوَنَظاَفَة اْلَعْقِل ِمَن اْلَعِقيَدِة اْلَفاِسَدِة،  ْقِد، والسُّ َعىَل النََّظاَفِة()6(؛ َنَظاَفَة اْلَقْلِب ِمَن احلِْ
ِمَن  ْسِم  اجْلِ َوَنَظاَفَة  النَّاِس،  َوإِْيَذاَء  َواْلَبْطِش  َقِة،  ِ السَّ ِمَن  الَيِد  َوَنظاَفَة  األَْثيِم،  َوالتَّْفِكرِي 

ٍط. َة ُدوَن َقْيٍد، َأْو رَشْ َرِن، َوَنَظاَفَة الثَّْوِب ِمَن اْلَوَسِخ، النََّظاَفَة اْلـُمْطَلَقَة اْلَعامَّ الدَّ

َكاَم َأَمَر اإِلْساَلَم بِالتََّعاُوِن، َوُهَو َطِريُق اْلـَمَحبَِّة، والنََّجاِح َوَمْظَهٌر َصاِدٌق ِمْن َمَظاِهِر 

)1( الوايف: 437/4 )باب دفع السيِّئة باحلسنة(.
)2( رواه صاحب الوسائل يف الباب: 152 من أبواب أحكام العرشة يف حديث عن الكلينّي بسنده 
عن أيب جعفر عن النبّي هكذا: )... واملســلم من ســلِم املســلمون من يده ولسانه...(، 
ورواه هبذا النّص الســيوطّي يف اجلامع الصغري: 185/2، إالَّ أنَّه بتقديم اللِّســان عىل اليد، وكذا 
مسلم يف صحيحه: 36/1، والبخارّي يف صحيحه: 7/1، نعم رواه النسائّي يف سننه: 267/2 

هكذا: )املسلم من سلِم الناس من لسانه ويده(.
)3( البقرة: 193.

)4( ســفينة البحــار: 525/8، ُينظــر مناقشــة هــذا احلديث يف كتــاب )الصحيح من ســرية النبّي 
األعظم(: 153/4 وما بعدها.

ة هذين  )5( هنــج الفصاحــة: 636، وقــد رفضت اللجنة الدائمــة للبحوث العلميِّة واإلفتــاء صحَّ
احلديثني. ُينظر: 367/4 من فتاوى اللجنة.

)6( عن رســول اهلل: )تنظَّفوا بكلِّ ما اســتطعتم، فإنَّ اهلل تعاىل بنى اإلســالم عىل النظافة، ولن 
ل: 277/9، وهــذا احلديث أخرجه الغــزايّل أبو حامد  يدخــل اجلنــة إالَّ كلُّ نظيف(.كنز العــامَّ
ــم، عن النبّي هبذه  يف إحيــاء علوم الدين: 73/60، البــاب اخلامس يف آداب املتعلَّم واملعلَّ

العبارة: )ُبنِي الدين عىل النظافة(.
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ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾)1(. اِد؛ َفَقاَل َتَعاىَل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ َ االحتِّ

احْلُْكِم  يِف  اْلـَمْرَأَة  َك  َوَأرْشَ َعنَْها،  َناِئًبا  احْلَاِكَم  َوَجَعَل  اجْلَاَمَعِة،  بَِيِد  احْلُْكَم  َواْعَتَبَ 
يِف  ُجِل  الرَّ َكَحقِّ  َفِلْلَمْرَأِة َحقٌّ  اْلـُمنَْكِر؛  َعِن  َوالنَّْهِي  بِامَلْعُروِف  األَْمِر  َقاِعَدِة  ِمْن  َسنَُّه  باَِم 
، َوَتْضييُقُه  َوِريُّ اِئِغ َعْن َطِريِق اْلَعْدِل، َوَيْكِفي ِمْن َعَظَمتِِه النَِّظاُم الشُّ ُمَعاَرَضِة احْلَاِكِم الزَّ
َواالْنتَِقاِل؛  ِف  والتَّرَصُّ التََّملُِّك  وٍط  رُشُ ِمْن  َطِريِقَها  يِف  َوَضَعُه  باَِم  ِة  اْلَفْرِديَّ امَلَلِكيَِّة  ُرْقَعَة 
َينَْل َحقَّ التََّملُِّك  َفَراَعى يِف ُحُقوِق اْلـَمَلِكيَِّة ُحُقوَق اجْلَاَمَعِة َقْبَل َمْصَلَحِة اْلَفْرِد الِذْي مَلْ 

اِرِع النَّاِئِب َعِن اجْلَاَمَعِة َكإِْحَياِء األَْرِض اْلـَمَواِت َمَثاًل. إاِلَّ بِإِْقَراِر ِمَن الشَّ

اْلَبِّ  يِف  ْلنَاُهْم  َومَحَ َآَدَم  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ ﴿َوَلَقْد  َفَقاَل:  اِم؛  اْحرِتَ َنْظَرَة  اإِلْنَساِن  إىَِل  َوَنَظَر 
، َواإِلْحَساِن، َواأَلْخاَلِق اْلَكِريَمِة:  َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت﴾)2(، َوَحثَّ َعىَل اْلِبِّ
َدَرَجاِت  َأْسَمى  إىَِل  اإِلْنَسانِيَِّة  َمَقاَم  بَِذلَِك  َفَرَفَع  األَْخاَلِق()3(؛  َمَكاِرَم  َِّم  أِلَُت ُبِعْثُت  اَم  )إِنَّ

اْلَكاَمِل.

َمَع  َحتَّى  بِِه  َوالتََّعاُمَل  َبا  الرِّ بَِتْحِريِمِه  اإِلْنَساِن؛  أِلَِخيِه  اإِلْنَساِن  اْستِْغاَلِل  َوَكاَفَح 
بِِه َمَع َغرْيِ  التََّعاُمَل  َوَأَباَحِت  َبْينَُهْم  َأْبنَاِئَها فِْياَم  َمْتُه َعىَل  ِة التِْي َحرَّ اِر بَِعْكِس الَيُهوِديَّ الُكفَّ

اْلَيُهوِد، األَْمُر الِذْي َيُدلُّ َعىَل َأَنانِيٍَّة َطاِغَيٍة، َوَنْظَرٍة َقِصرَيٍة يِف اإِلْصاَلِح.

ًة َواَل َيُشكُّ  ًة؛ َولَِذلَِك َكاَنْت َدْعَوُتُه اإِلْصاَلِحيَُّة َعامَّ ا اإِلْساَلُم َفنَْظَرُتُه لِْلَبرَشِ َعامَّ َأمَّ
ِة،  يِعِه َتْشِجيَع اْلِقَيِم االْقتَِصاِديَّ ُه مَجََع يِف َترْشِ َيِة؛ َفإِنَّ َعاِقٌل يِف َتْشِجيِع اإِلْساَلِم لِْلِقَيِم اْلـاَمدِّ
ا،  َأَبداً َتِعيُش  َكَأنََّك  لُِدْنَياَك  : )إِْعَمْل  َعِلٍّ اإِلَماِم  َكاَم يِف َوصيَِّة  َفَقاَل  َمًعا؛  وِحيَِّة  َوالرُّ
َتَعاىَل:  لَِقْولِِه  ٌة؛  ُحجَّ َوَكالُمُه  َمْعُصوٌم  َوَعِلٌّ  ا()4(؛  َغداً َتـُموُت  َكَأنََّك  آِلِخَرتَِك  َواْعَمْل 

 

)1( املائدة: 2.
)2( اإلساء: 70.

.15/9 :3( جممع الزوائد: يف حسن خلقه وحيائه وحسن معارشته، النبّي(
)4( ويف الفقيه: 156/3، وحترير األحكام: 249/2 يرويانه عن اإلمام الكاظم، الوســائل:= 
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ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾)1(. ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

الَكِريَمُة:  اآلَيُة  ُدُه  َوَتؤيِّ اإِلْساَلِم،  ُصنِْع  ِمْن  ْأُي  الرَّ َهَذا  َيُكوَن  َأْن  َصحَّ  ُهنَا   َوِمْن 
اهللُ  َأْحَسَن  َكاَم  َوَأْحِسْن  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَْس  َواَل  اآْلَِخَرَة  اَر  الدَّ اهللُ  َآَتاَك  فِياَم  ﴿َواْبَتِغ 

إَِلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللَ اَل حُيِبُّ اْلـُمْفِسِديَن﴾)2(.

َفْضاًل  اْلـُمْعِوزيَن،  لِـُمَساَعَدِة  َدْعَوٌة  إَِلْيَك﴾  اهللُ  َأْحَسَن  َكاَم  ﴿َوَأْحِسْن  َقْولِِه:  َويِف 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلـَمَساكنِِي َواْلَعاِملنَِي َعَلْيَها  اَم الصَّ َدَقاِت: ﴿إِنَّ َكاَة، َوالصَّ َعْن َترْشيِعِه الزَّ
َتَعاىَل:  َوَقْولِِه  بِيِل﴾)3(  َواِْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللِ  ْم َويِف الرِّ ُقُلوُبُ َواْلـُمَؤلََّفِة 
ِذيَن َأْحَسنُوا اْلـُحْسنَى َوِزَياَدٌة﴾)4(؛ َبْل َدَعا إىَِل اإِلْيَثاِر؛ َفَقاَل َتَعاىَل: ﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَل  ﴿لِلَّ
َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة﴾)5( َوَلِكنَُّه َوَضَع اْلـُمَساَعَدَة يِف َمْوِضِعَها، َوَحَرَم اْلَعاطَِل 
اْلَقاِدَر َعىَل اْلَعَمِل ِمْن تِْلَك امْلَُساَعَدِة؛ َفَقاَل َجلَّ َشْأُنُه: ﴿َوَأْن َلْيَس لِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى* 
َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى﴾)6(، َوَقاَل َتَعاىَل: ﴿َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه﴾)7( وقال: 

ى اهللُ َعَمَلُكْم﴾)8(. ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

ُة إىَِل َنْبَتِة  َوَهَذا َغْيٌض ِمْن َفْيٍض ِمَن التََّعالِيِم اإِلْساَلِميَِّة اخْلَالَِدِة، ِهَي اجْلُُذوُر اْلَوَتِديَّ

مات التجارة، ح2، ويف مســتدرك الوســائل: 146/1،  =49/12، البــاب 28 من أبواب مقدِّ
.58/13 عن اإلمام احلسن

)1( النحل: 43.
)2( القصص: 77.

)3( التوبة: 60.
)4( يونس: 26.

)5( احلرش: 9.
)6( النجم: 40-39.

)7( امللك: 15.
)8( التوبة: 105.
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َنا  ؛ َفَلْو ُطبَِّقْت أَلَْصَبَح جُمَْتَمًعا ِمَثالِيًّا َوَعاَد َلنَا ِعزُّ ِقيِّ َعاَدِة، َوالرُّ اْلَكَراَمِة اإِلْنَسانِيَِّة، َوالسَّ
ِليُب)1(. السَّ

َفاإِلْساَلُم باَِم فِيِه ِمْن َتَساُمٍح َوَتْيِسرٍي َقاِدٌر َعىَل ُسُلوِك َطِريِق اخْلُُلوِد؛ َوَقْد َذَكْرَنا َأْمثَِلَة 
ُعوِد فِْياَم َأْوَرَدُه ِعنَْد َتْفِسرِي َقْولِِه َتَعاىَل:  ِل َهَذا اْلَبْحِث؛ َوإيِنَّ ُأَخالُِف َأَبا السُّ التَّْيسرِيِ يِف َأوَّ

 

ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾ َأنَّ َعِليًّا، َقاَل: »َخَطَبنَا  َ ﴿َيا َأيُّ
(، َفَقاَم َرُجٌل  ؛ َفَحَمَد اهللُ َوَأْثنَى َعَلْيِه؛ ُثمَّ َقاَل: )إِنَّ اهللَ َكَتَب َعَلْيُكُم احَلجَّ َرُسوُل اهللِ
َثاَلَث  َمْسَأَلَتُه  َأَعاَد  َحتَّى  َعنُْه  َفَأْعَرَض  اهللِ؟  َرُسوَل  َيا  َعاٍم  ُكلِّ  َأيِف  َفَقاَل:  َأَسٍد،  َبنِي  ِمْن 
اٍت؛ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ: )َوحْيََك َوَما ُيْؤِمنَُك َأْن َأُقوَل َنَعْم؟ َواهللِ َلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت،  َمرَّ

َوَلْو َوَجَبْت َما اْسَتَطْعُتْم(«)2(... إَِلخ.

َأْن  ِمْن  ُجَل  الرَّ ُن  ُتؤمِّ التِْي  ِهَي  االْستَِطاَعِة  َفَعَدُم  َلُه،  َأوَّ آِخَرُه  ُب  ُيَكذِّ َحِديٌث  َفَهَذا 
ُسوُل َنَعْم؛ أِلَنَّ اهللَ اَل ُيَكلُِّف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها. َيُقوَل الرَّ

ُسوِل، َواْختَِياِرِه ُدوَن  يَع اإِلْساَلِميَّ ِمْن ُصنِْع الرَّ َعُل التَّرْشِ َواَيَة جَتْ َكاَم ُناَلِحُظ َأنَّ الرِّ
َساَلِة َعِن اهللِ َكاَم  ٍغ لِلرِّ ُد َرُسوٍل، َوُمَبلِّ ُسوَل َكاْسِمِه جُمَرَّ ؛ َواحْلَقُّ إِنَّ الرَّ اَمِويِّ يِع السَّ التَّرْشِ
ُسوِل اأَلْعَظِم َأْن َيُقوَل: َنَعْم، إَِذا ملَْ  َتُدلُّ َعَلْيِه َلْفَظَتا )َرُسوٍل( و)نبي()3(؛ َفَلْيَس بِِوْسِع الرَّ
ُسوُل: َنَعْم؛  ٌة يِف اْلُعُمِر؛ َفإَِذا َقاَل الرَّ َغ النَّاَس َأنَّ احلَجَّ َمرَّ َيُكْن َعْن َوْحٍي ُيوَحى َوُهَو َقْد َبلَّ
ٌة؟!؛ َوَلَعلَّ َقاِئاًل َيُقوُل: َوملَِاَذا اَل جَيُوُز؟  ُه َمرَّ َأنَّ َغُهْم  َبلَّ ُه َكَذلَِك ِعنَْد اهللِ َفَكْيَف  َأنَّ َفَمْعنَاُه 

مة الطويلة من املصنِّف هي بســبب ما ُنرش يف عرصه من األفكار  )1( مــن املعلــوم أنَّ هذه املقدِّ
املاركســيَّة التي انقضت بفتوى آية اهلل العظمى السيِّد حمسن احلكيم: الشيوعية كفر وإحلاد. 

.) ّ )أمحد احِللِّ
)2( ُينظر: تفسري أيب السعود: 84/3. واآلية من املائدة: 101، والرجل يقال له: عكاشة بن حمسن، 

وقيل: هو ساقة بن مالك.
ة،  ث، خب 4 مــن كتاب احلجَّ )3( انظــر: أصول الكايف بــاب الفرق بني النبّي والّرســول والـُمحدَّ

وللفرق بينهام أيًضا انظر ما أورده العسكرّي يف الفروق اللُّغويَّة.
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َفُهُم اهللُ بَِذْبِح َبَقَرٍة: ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ  اِئيَل َأَماَمنَا؛ َفَقْد َكلَّ َوَقِضيَُّة َبَقَرِة َبنِي إِْسَ
ا َوَلِكنَُّهْم َلـاّم ﴿َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا  ﴾)1(، َفَلْو َذَبُحوَها الْجُتِزَي هبَِ اهللَ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرةاً
ُه  ْ َلنَا َما َلْوُنَا َقاَل إِنَّ اِهلنَِي﴾، ﴿َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ ا َقاَل َأُعوُذ باهللِ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَ ُهُزواً
َا َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَا َتُسُّ النَّاظِِريَن﴾، َوَلْو َذَبُحوَها الْجُتِزَي هِبَا؛ َوَلِكنَُّهْم:  َيُقوُل إِنَّ
ا إِْن َشاَء اهللُ َلـُمْهَتُدوَن* َقاَل  ْ َلنَا َما ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا َوإِنَّ ﴿َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ
َمٌة اَل ِشَيَة فِيَها َقاُلوا اآْلََن  َا َبَقَرٌة اَل َذُلوٌل ُتثرُِي اأْلَْرَض َواَل َتْسِقي اْلـَحْرَث ُمَسلَّ ُه َيُقوُل إِنَّ إِنَّ

ِجْئَت بِاْلـَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن﴾.
اِدَثَة التِْي  َد اهللُ َعَلْيِهْم()2(، َوَأْنَت إَِذا الََحْظَت َهِذِه احلَْ ُدوا َفَشدَّ َوَقْد َصحَّ فِْيِهْم: )َشدَّ
َعَرَضَها َعَلْيَك اْلُقْرآُن احْلَِكيُم َعِلْمَت بِاحْلَاِل َأنَّ التَّْشِديَد مَلْ َيُكْن ِمْن ُصنِْع ُموَسى، َوإِنَّ 
ْ َلـنَا َما ِهَي﴾، َكاَم  اْلَيُهوَد َأْنُفَسُهْم َعَرُفوا َهَذا؛ َوهِلََذا َيُقوُلوَن ملُِوَسى: ﴿اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ
ُح َعْن إَِراَدِة  اَم َنَراُه ُيرَصِّ َأنَّ ُموَسى مَلْ َيُقْل: َأَنا َأُقوُل، َأْو َيُقوُل هَلُْم َما ُيؤِمنُُكْم َأْن َأُقوَل؛ َوإِنَّ

ُه َيُقوُل(. اهللِ يِف َقْولِِه: )إِنَّ
َساَلِة  الرِّ بَِصاِحِب  يَع  التَّرْشِ َأَناَط  الِذْي  ُعوِد  السُّ َأُبو  َرَواُه  َما  خُتَالُِف  ُة  اْلِقصَّ َوهِذِه 

ٍد(، َونِْسبِتِِه إَِلْيِه بَِحْيُث َيُقوُل: )َما ُيْؤِمنَُك َأْن َأُقوَل: َنَعْم؟()3(. )حُمَمَّ

لِّيِّ َمِة احْلِ اإِ�ْصَكاٌل َعَلى اْلَعلَّ
بَِأنَّ  الطََّهاَرِة:  َبْحِث  ِعنَْد  )َقَواِعِدِه(  يِف  َمَقاَمُه-  اهللُ  َأْعىَل   - ُ ــلِّ احْلِ َمُة  اْلَعالَّ َقاَل 
َر  َتَطهَّ َزَماهِنِاَم  َقْبَل  َحاَلُه  َيْعَلْم  مَلْ  َفإِْن  ِر؛  اْلـُمَتَأخِّ يِف  نَُهاَم َوَشكَّ  َتَيقَّ »َلْو  َواحْلََدَث  الطََّهاَرَة، 

َوإاِلَّ اْسَتْصَحَبُه«)4(.

)1( البقرة: 67 إىل اآلية 71.
)2( ُينظر: عيون أخبار الرضا: 16/2، مستدرك الوسائل: 212/15، فتح الباري: 220/13.
ة هلم مساحة واسعة من املوىل يف جمال الترشيع اإلسالمّي، دلَّت عىل  )3( الرســول واألئمَّ

ذلك روايات وردت عنه يف جمال الفقه، ومن أراد اإلفادة فلرياجع آيات االستنباط.
)4( قواعد األحكام: 205/1، ومنتهى املطلب: 58/3.
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َوَكاَن  نَِّة،  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا  ُعَلاَمِء  ُة  َأِجلَّ َأَحُد  َوُهَو   ، اْلَبيَضاِويُّ اْلَقايِض  َعَلْيِه  َفَأْوَرَد 
ٌة َما مَلْ َيْظَهْر َدلِيٌل َعىَل َرْفِعِه، َوَمَعُه اَل َيْبَقى  َمِة َقاِئاًل: »إِنَّ االْستِْصَحاِب ُحجَّ َصِديًقا لِْلَعالَّ
َة  َدُه َدلِيٌل َصاَر ُهَو احْلُجَّ ُة؛ أِلَنَّ ِخاَلَف الظَّاِهِر إَِذا َعضَّ ٌة؛ َبْل َيِصرُي ِخاَلَفُه ُهَو احْلُجَّ ُحجَّ
ًرا  َها)1( َفإِْن َكاَن ُمَتَطهِّ ؛ َفَقِد اْنَتَقَضْت بِِضدِّ كِّ ابَِقُة َعىَل َحاَلِة الشَّ َوُهَو َظاِهٌر، َواحْلَاَلُة السَّ
كُّ يِف َرْفِع َهَذا احْلَِديِث؛  ُه َأْحَدَث َحَدًثا َينُْقُض تِْلَك الطََّهاَرَة؛ ُثمَّ َحَصَل الشَّ َفَقْد َظَهَر َأنَّ
َوإِْن  ُل)3(؛  األَوَّ االْستِْصَحاُب  وَبَطَل  االْستِْصَحاِب)2(،  بَِأَصاَلِة  احْلََدِث  َبَقاِء  َعىَل  َفَيْعَمُل 
كُّ يِف َناِقِض َهِذِه  َرِة َعنِْه، ُثمَّ َحَصَل الشَّ َكاَن حُمِْدًثا َفَقْد َظَهَر اْرتَِفاُع َحَدثِِه بِالطََّهاَرِة اْلـُمَتَأخِّ
الطََّهاَرِة، َواألَْصُل فِْيَها اْلَبَقاُء)4(، َوَكاَن اْلَواِجُب َعىَل اْلَقاُنوِن اْلُكلِِّّ األُُصويِلِّ َأْن َيْبَقى َعىَل 

َم«)5(. َضدِّ َما َتَقدَّ

بِِقَياٍس  َأْسَتِدلُّ  َبْل  بِاالْستِْصَحاِب؛  َأْسَتِدلَّ  »مَلْ  بَِقْولِِه:    ُ لِّ احْلِ َمُة  اْلَعالَّ َفَأَجاَبُه 
ٍة)7(، َوَحـْمَليَتيـِن)8(. )6( بِاْلـَمْعنَى األََعمِّ ِعنَاِديَّ ٍب ِمْن ُمنَْفِصَلٍة َمانَِعِة اخْلُُلوِّ ُمَركَّ

ه(، والصواب ما أثبتناه. )1( ذكر املؤلِّف يف األصل: )انتقض بضدِّ
)2( يعني استصحاب احلادث عىل احلالة السابقة املعلومة. 

نــه زوال ذلك احلــدث إن كانت حالتــه الســابقة املعلومة، احلدث  )3( أي: احلــدث مــن أجــل تيقُّ
والعكس بالعكس. 

ن، وشكوك فيستصحب اليقني إذا كان قد علم احلالة السابقة،  نها حيث حصل متيقِّ )4( وذلك لتيقُّ
وإالَّ فريجع إىل قاعدة أصالة العدم )املؤلِّف(. 

)5( ُينظر: أعيان الشيعة: 401/5.
)6( مانعة اخللّو، قســم من أقســام القضيَّة املنطقيَّة، وهي ما حكم فيها بتنايف طرفيها أو عدمه كذًبا، 
بمعنى عدم إمكان ارتفاعهام مًعا وجيتمعان يف غري الســلب، ومعنى ذلك أنَّه ال خيلو من أحدمها 

ا الطهارة، أو احلدث.  إمَّ
ة: أي: عدم جواز اجتامعهام، أعني احلدث والطهارة. )املؤلِّف(.  )7( عناديَّ

)8( واحلمليَّتــان، أي: أنــا طاهر، أنــا حمُِدث، فقد حصل هــذا الرتكيب اخلبّي مــن تكوين هاتني 
، وقد ُحِكم عىل موضوعهام بحكمني=  اجلملتني، أعنى القضيَّتني احلمليَّتني وبينهام تعاند وتضادٌّ
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َتُكوَن  َأْن  ا  َأمَّ َبْعَدَها؛  َفاْلَواِقُع  ًرا؛  ُمَتَطهِّ ابَِقِة  السَّ احْلَاَلِة  يِف  َكاَن  إِْن  ُه  إِنَّ َوَتْقْريُرُه: 
َبْعَدُه،  الثَّانَِيُة  الطََّهاَرُة  َفَتُكوُن  افِِع للطََّهاَرِة األُْوىَل  الرَّ احْلََدِث  َعىَل  َسابَِقٌة  َوِهَي  الطََّهاَرُة، 
الثَّانَِيِة،  احْلَاَلِة  يِف  لِْلَحَدِث  َرافَِعٌة  َواِحَدٌة  َطَهاَرٌة  ِمنُْه  َصَدَر  ُه  أِلَنَّ ِمنُْهاَم؛  األَْمُر  خَيُْلو  َواَل 
َأِو  الثَّانَِيَة،  الطََّهاَرَة  ابَِقُة  السَّ َيُكوَن  َأْن  َبنْيَ  اخْلُُلوِّ  َواْمتِنَاُع  لِلطََّهاَرِة،  َرافٌِع  َواِحٌد  َوَحَدٌث 
ابَِقُة، َوإاِلَّ َكاَنْت َطَهاَرٌة ُعَقْيَب َطَهاَرٍة؛ َفاَل  احْلََدُث َظاِهُر، َأْو َيْمَتنُِع َأْن َيُكوَن الطََّهاَرُة السَّ
ابُِق احْلََدَث؛ َفالطََّهاَرُة  َ َأْن َيُكوَن السَّ َتُكوُن َطَهاَرًة َرافَِعًة لِْلَحَدِث، والتَّْقِديِر ِخاَلُفُه َفَتَعنيَّ
َرٌة َعنُْه؛ أِلَنَّ التَّْقِديَر إِنَّه مَلْ َيْصُدْر َعنُْه إاِلَّ َطَهاَرٌة َواِحَدٌة َرافَِعٌة لِْلَحَدِث؛ َفإَِذا  الثَّانَِيُة ُمَتَأخِّ
ابَِقِة ُمـْحِدًثا َفَعىَل  اَلِة السَّ ُرَها َعنُْه)1(، َوإِْن َكاَن يِف احلَْ ُمَها َعىَل احْلََدِث َوَجَب َتَأخُّ اْمَتنََع َتَقدُّ
ُر ُهَو احْلََدُث؛ َفَيُكوُن  ابُِق احْلََدَث، َأِو الطََّهاَرَة، َواْلـُمَتَأخِّ ا َأْن َيُكوَن السَّ َهَذا التَّْقِديِر، َأمَّ
لِيِل،  َهاِن َأنَّ ُحْكَمُه يِف َهِذِه احْلَالِِة ُمَوافٌِق يِف احْلَاَلِة األُْوىَل هِبََذا الدَّ َذا اْلُبْ حُمِْدًثا َفَقْد َثَبَت هِبَ
اْنَتَهى  ُحْكِمِه«)3(.  بِِمْثِل  َعِمَل  َأْي:  َأْسَتْصِحُبُه؛  َقاَل:  اَم  إِنَّ َواْلَعْبُد)2(  بِاالْستِْصَحاِب،  اَل 

َمِة- َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه-. َكاَلُم اْلَعالَّ

َمِة َأْبَلَغ الثَّنَاِء)4(. ، َوَأْثنَى َعىَل اْلَعالَّ َمِة، َوَقِد اْسَتْحَسنَُه الَبْيَضاويُّ َواحْلَقُّ َمَع اْلَعالَّ

نًا  ُمَتَيقِّ َكاَن  ُجَل  الرَّ َفإِنَّ  اجْلََدَل؛  َيْقَبُل  اَل  بَِحْيُث  َمِة  اْلَعالَّ ُبْرَهاِن  َة  َصحَّ َأَرى  َوإيِنِّ 
نَِة  اْلـُمَتيقَّ الثَّانَِيِة  بِالطََّهاَرِة  َن  َفـَتيقَّ احْلََدُث؛  َأنَّ َحاَلَتُه األُْوىَل  َيْعَلُم  َوُهَو  َوَحَدَثُه،  َطَهاَرَتُه، 

َرْفَع احْلََدِث.

=متنافيني ال يمكن اتِّفاقهام. )املؤلِّف(.
)1( االمتناع: ارتفاع النقيضني. )املؤلِّف(.

)2( هكذا كانت اأُللفة بني الشيعة والسنَّة قبل أن يفسدها املستعمر، فالحظ كلمة )العبد( وما حتمله 
من تواضع، وإن جاز تأويلها بأنَّه عبد اهلل، ومع ذلك ففيها حسن جماملة ودليل حمبَّة.)املؤلِّف(. 

)3( منتهى املطلب: 59/3 وما بعدها
)4( ُينظر: منتهى املطلب: 59/3.
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َة  ا بِالنِّْسَبِة إىَِل احْلََدِث الثَّايِن َفُهَو يِف َحاَلِة َشكٍّ بَِزَواِل الطََّهاَرِة َوَعَدِمَها، َواَل ِعْبَ َوَأمَّ
ِه؛ لَِقْولِِه: )َلْيَس َينَْبِغي َلَك  كِّ َحْيُث اَل ُينَْقُض َيِقينُُه بَِشكِّ َوالَ اْعتَِداَد بِِمْثِل َهَذا الشَّ

ا()1(. كِّ َأَبداً َأْن َتنُْقَض اْلَيِقنَي بِالشَّ

ُثمَّ َحَصَل  َوَحَدًثا،  َن َطَهاَرًة  َتَيقَّ ُثمَّ  َيِقنٍي،  ًرا َعْن  ُمَتَطهِّ ُجُل  الرَّ َكاَن  َلْو  فِْياَم  َوَكَذلَِك 
َأَزاَل  ُه  إِنَّ َهَل  ُه،  َشكُّ َوَصاَر  ابَِقِة  السَّ َطَهاَرتِِه  بِنَْقِض  َيْعَلُم  ُه  َفإِنَّ ِمنُْهاَم؛  ِم  اْلـُمَتَقدِّ يِف  ُه  َشكُّ
يِف  َوَشكَّ  الطََّهاَرِة،  بَِرْفِع  َيِقنٌي  َلُه  َحَصَل  وَرِة  الصُّ َهِذِه  َفِفي  ؟  اَل  َأْم  الطَّاِرَئ؟  احْلََدَث 
َزَواِل  امْلَْسَأَلِة َعَدُم  إِِذ األَْصُل يِف  ابَِقِة؛  اْلبِنَاُء َعىَل َحاَلتِِه السَّ َهِذِه  َواحْلَاَلُة  َفَعَلْيِه  الطََّهاَرِة؛ 

احْلََدِث الطَّاِرِئ.

ِعْلِم  يِف  َوإِْدَخاهِلَا  األَْجنَبِيَِّة  اْلُعُلوِم  اِلْقتَِباِس  َكنَُموَذٍج  احْلَاِدَثَة  َهِذِه  َأْوَرْدُت  نِي  إِنَّ
ْر  ُأُصوِل اْلِفْقِه، َوِهَي َدلِيٌل َعىَل َما َذَهْبنَا إَِلْيِه يِف َمْوُضوِع َسابٍِق بَِأنَّ اْلِفْقَه اإِلْساَلِميَّ مَلْ َيَتَأثَّ
اَم ِهَي َبَراِهنٌي َعْقِليٌَّة َدَخَلْت َعىَل ُأُصوِل اْلِفْقِه َوَلْيَس َعىَل  َها؛ َوإِنَّ وَمانِيَِّة، َأْو َغرْيِ بِالثََّقاَفِة الرُّ
ِعيِّ  ْ ِة احْلُْكِم الرشَّ ٌة َعىَل َصحَّ يِع اإِلْساَلِميِّ َواَل َتنُْقُصُه؛ َوَلِكنََّها َأِدلَّ اْلِفْقِه اَل َتِزيُد يِف التَّرْشِ
؛ َفاْلـَمنْطُِق َمَثاًل، َوَقْد َتْرمَجُوُه يِف َعرْصِ  َأْو َفَساِدِه باَِم اَل خُتِْرُجُه َعْن َداِئَرِة اْلِفْقِه اإِلْساَلِميِّ
ُة اْلَقَضاَيا َوَفَساِدَها َوَلْيَس لِْلَمنْطِِق َدْخٌل  اْلـَمْأُموِن، َوُهَو َقَواِعُد َوُأُصوٌل ُتوَزُن هِبَا َصحَّ
وريٍّ  ، َوُكلُّ رَضُ وِريٌّ ِل: اْلـاَمُء رَضُ ْكِل األَوَّ يِف َنْفِس اْلَقِضيَِّة َوَجْوَهِرَها؛ َفَقْوُلنَا: ِمَن الشَّ
ًفا َعىَل َمْعِرَفِة َهَذا النَّْوِع ِمَن االْستِْداَلِل؟  َنافٌِع، َفَينُْتُج: اْلـاَمُء َنافٌِع، َفَهْل َكاَن َنْفُع اْلـاَمِء ُمَتوقِّ
َهَذا  إَِقاَمَة  َنْعِرْف  مَلْ  َلْو  َنافًِعا  اْلـاَمُء  َيُكِن  مَلْ  بَِحْيُث  بِاْلـَمنْطِِق،  َر  َتَأثَّ اْلـاَمِء  َنْفَع  إِنَّ  َنُقوُل  َأْو 
ُر فِْيَها َأْمَثاَل  ِحيَحُة َقاِئَمٌة بَِذاهِتَا اَل ُتؤثِّ َهاِن عىَل َنْفِعِه، َوَكَذلَِك اْلـَمْسَأَلُة اْلِفْقِهيَُّة الصَّ اْلُبْ

َهِذِه الثََّقاَفِة األَْجنَبِيَِّة.

)1( هتذيــب األحــكام: 1335/421/1، االســتبصار: 641/183/1، الوســائل: 1053/2، 
أبواب النجاسات، ب)37(، ح)1(.
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ِة نَّ َلُف َبْيَنَنا، َوَبْيَ اإِْخَواِنَنا اأَْهِل ال�صُّ اخْلِ
َوَسْبِعنَي  َثاَلٍث  َعىَل  تِي  ُأمَّ ُق  َقْوُلُه: )َسَتْفرَتِ  َساَلِة الرِّ َعْن َصاِحِب  َوَرَد  َما  َصحَّ 

، فِْرَقٌة َناِجَيٌة، َواْلَباُقوَن يِف النَّاِر()1(. فِْرَقةاً
وَرَة اْحتَِفاِظ ُكلِّ  ِب اآلَراِء َوَتَباُينَِها رَضُ َنْفَهُم بَِطِريِق اْلـُماَلَزَمِة َكْثَرَة َتَشعُّ َوِمْن ُهنَا 
َدَة  ُد َواالْنِقَساُم، َوَكَذلَِك َنْعَلُم َأنَّ َهِذِه اْلِفَرَق اْلـُمَتَعدِّ فِْرَقٍة بُِمَميَِّزاهِتَا، َوإاِلَّ َلـاَم َصحَّ التََّعدُّ
َعُب  الشُّ َهِذِه  ى  ُتَسمَّ اإِلْساَلِم  َطِريِق  ِمْن  ُشَعٍب  مَخِْس  ِعنَْد  االْعتَِقاِديِّ  َها  َسرْيِ يِف  َتِقُف 
 ،) ، واحْلَنَْبِلُّ افِعيُّ َوالشَّ  ، َواْلـاَملِكيُّ  ، َواحْلَنَِفيُّ  ، اجْلَْعَفِريُّ َوِهَي: )اْلـَمْذَهُب  بِاْلـَمَذاِهِب، 
َوِهَي  ِة؛  يديَّ َوالزَّ ِة،  اْلَقاِدِريَّ َكـ:  فِْرَقًة  َأْصِل )73(  ِمْن  فِْرَقًة  نَِّة )58(  السُّ َأْهِل  َوإِلْخَوانِنَا 
فِْرَقًة   )15( ِة  َولِْلَجعَفريَّ َواْلـُمْعَتِزَلِة،  َفاِعيَِّة،  َوالرِّ ِة،  َوَكالنَّْقَشبنِْديَّ اْلـَمْذَهِب،  َحنَِفيَُّة 
ِة)2(، َواْلَكْشِفيَِّة، َوالَكْيَسانِيَِّة، َوَنْحُن الَ َنِشكُّ َأنَّ َبْعَض َهِذِه  ِة، واألَْخَباِريَّ يَّ َكاالْثنَْي َعرَشِ
اْلالِهيَِّة،  واْلَعل  الَبابِيَِّة،  َكـ:  بِإِْساَلِمِه  ْف  َنْعرَتِ َومَلْ  ِحيَح،  الصَّ اإِلْساَلَم  َخاَلَف  َقْد  اْلِفَرِق 

َوالَكْشِفيَِّة اْلـُمَغالنَِي.

نَِّة َأَقلُّ بَِكثرٍِي ِمَن االْختاَِلِف َبنْيَ  واالْختاَِلُف َبنْيَ اإِلَماِميَِّة، َوَبنْيَ إِْخَواهِنِْم َأْهِل السُّ
َوَأَقلُّ  َبْل  َمَثاًل؛  اْلالِهيَِّة  َواْلَعل  الَبابِيَِّة  َكـ:  ُجَزاًفا  ْيَعِة  بِالشِّ ى  َيَتَسمَّ َمْن  َوَبْعِض  اإِلَماِميَِّة 
اَلِف َبْينَنَا َوَبنْيَ  نَِّة َأْنُفِسِهْم؛ َوَلَعلَّ َمَساِئَل اخْلِ بَِكثرٍِي ِمَن االْختاَِلِف َبنْيَ َمَذاِهِب َأْهِل السُّ
َأْساَمُه  ِكَتاًبا  هَلَا  َوَأْفَرَد   ، ُّ احِللِّ َمُة  اْلَعالَّ مَجََعَها  فِْقِهيٍَّة  َمْسَأَلٍة  َثاَلثامئَة  َتَتَجاَوُز  اَل  نِّينَي   السُّ

ْيَعِة، فِْياَم َأَقاَمُه ِمْن َبـَراِهنَي َوُحُجٍج، َد فِْيِه بُِحْكِم َتَشيُِّعِه ِوْجَهَة َنَظِر الشِّ  )االْنتَِصاُر()3( َأيَّ

)1( ُينظــر: الكايف: 224/8، اخلصــال: 585، املوافقات: 76/4. وقد ذكــر املؤلِّف )إىل ثالث(. 
والتصويب من املصادر.

ة، وليست فرقة يف قبال االثني عرشيَّة. ة اثنا عرشيَّ ة مدرسة فكريَّ )2( الصواب أنَّ األَخباريَّ
)3( ال يوجد كتاب للعاّلمة احِللِّـّي هبذا العنوان، وإنَّام هو للسيِّد املرتض علم اهلدى )ت 436هـ(، 
ومسائله تنيف عىل الثالثامئة، يبدأ فيه بكتاب الطهارة، وينتهي بمسألة يف الوصيَّة، والكتاب يف=
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ُة الأَْحَكاُم اْلَفْرِعيَّ

ُمَعاَماَلٍت،  َوإىَِل:  ُة.  حَّ الصَّ فِْيَها  َواألَْصُل  ِعَباَداٍت،  إىَِل:  اْلَفْرِعيَُّة  األَْحَكاُم  َتنَْقِسُم 
ُحَها. َوَتنَْقِسُم اْلـُمَعاَماَلُت إىَِل: )إِْيَقاَعاٍت،  َواألَْصُل فِْيَها الَفَساُد َحتَّى َيِرَد فِيَها َما ُيَصحِّ
ْيِد  َوالصَّ َواحْلُُدوِد،  َهاَداِت،  َوالشَّ َواْلَقَضاِء،  الَلِقَطِة  َكـ:  َفاألَْحَكاُم  َوَأْحَكاٍم(؛  َوُعُقوٍد، 
َوالطَّاَلِق،  اإِلْقَراِر،  َفَكـ:  اإِليَقاَعاُت  ا  َوَأمَّ اِث.  َواْلـِمرْيَ َبِة،  َواألرَْشِ َواألَْطِعَمِة  َباَحِة،  َوالذِّ
ُجْزِئيَّاِت  يِف  وَيَقُع  َواِج،  َوالــزَّ َواهِلَبِة  اْلَبْيِع  َعْقِد  َفنَْحو:  اْلُعُقوُد  ا  َوَأمَّ َوالنُُّذوِر،  َواْلِعْتِق 
ُحْرَمُة  اخِلاَلِف  َهَذا  َأْمثَِلِة  َوِمْن  نَِّة؛  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا  َوَبنْيَ  َبْينَنَا  ِخالٌف  اْلـَمَواِضيِع  َهِذِه 
َمِك  السَّ ِمَن  فِْلٌس  َلُه  َلْيَس  َما  َوُكلِّ   ، الطَّرْيِ ِسَباِع  َوُكلِّ   ، يِّ رِّ َواجْلِ  ، بِّ َوالضَّ الثَّْعَلِب  َأْكِل 
اِث  ِة ِمرْيَ ِب النَّبِيِذ، َوَعَدِم َطَهاَرِة ِجْلِد الـَمْيِت َحتَّى َبْعَد َدْبِغِه، َوَكَقْولِنَا بَِصحَّ َوُحْرَمِة رُشْ
َأنَّ  ِعي  َيدَّ َواْلِذْي  َداُووَد﴾)1(  ُسَلْياَمُن  ﴿َوَوِرَث  َقْولِِه:  يِف  اْلَكِريِم  اْلُقْرآِن  لِنَصِّ  األَْنبَِياِء؛ 
اخْلَْصُم؛  بِِه  َيْقَتنُِع  الِذْي  اإِلْثَباِت  ِعْبِء  ُل  مُّ حَتَ َعَلْيِه  اْلِعْلِم  ُخُصوِص  يِف  اَث  ــرْيَ امْلِ َهَذا 
ْيَعُة َبنَْت  ُد َدْعَوى َأْو ُمَصاَدَرٍة َعىَل اْلـَمْطُلوِب؛ َفالشِّ ًة َوإاِلَّ َفُهَو جُمَرَّ لَِيصحَّ َأْن َيُكوَن ُحجَّ
َة َمَصاِديِقِه  ا؛ َوإِْطاَلُق اْلَعامِّ َيْشَمُل َكافَّ ، َوَقْد َجاَء َعامًّ اْلـَمْسَأَلِة َعىَل النَّصِّ َرْأهَيَا يِف َهِذِه 
جَمَاًزا  َواْستِْعاَمُلُه  احْلَِقيَقُة،  فِيِه  األَْصُل  اَث؛  امْلـِـرْيَ َأنَّ  َكاَم  التَّْخِصيِص  َدلِيُل  َيْصِدَمُه  َحتَّى 

 

ْهِن ِعنَْد اإِلْطاَلِق  اَل ُبدَّ َلُه ِمْن َقِرينٍَة َثابَِتٍة َصاِرَفٍة َعْن َمْعنَاُه احْلَِقيقيِّ الِذْي َيَتَباَدُر إىَِل الذِّ
َومَلْ  بَِبْيتَِها،  َعاِئَشَة  الّسيِّدِة  ُك  مَتَسُّ ُهَو  هُتَْمٍة  حَمَلُّ  ُث(  ُنــَورِّ )اَل  َحِديَث  َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ  َومِمَّا 
يَِّدَة  السَّ اْسَتْأَذَن  َبْكٍر  َأيْب  بِِجَواِر  ُيْدَفَن  َأْن  َأَراَد  َلـامَّ  اخْلَطَّاِب؛  ْبَن  ُعَمَر  َوإِنَّ  َصَدَقًة،  ْكُه  َترْتُ
يِف  َذَكَر  َفَقْد  َتْيِميََّة؛  اْبُن  ــا  ُرَواهِتَ ِمْن  َيُكوَن  َأْن  َوَيْكِفي   ، رَيِ السِّ َأْهُل  َرَواَهــا  َكاَم  َعاِئَشَة 

 

=)597( صحيفة، وما ُذكر هو من سبق القلم، فالِحظ.  
)1( النمل: 16.

افِِعيِّ  والشَّ َواْلـَحنَِفيِّ   ، َواْلـَحنَْبِلِّ اْلـَحنَِفيِّ  َبنْيَ  اْلـِخاَلَفاِت  ِمَن  َأْهَدُأ  اخِلاَلَفاُت  َوَهِذِه 

 

َمَثاًل.
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ِمنَْهاِجِه يِف َوِصيَِّة ُعَمَر الْبنِِه َعْبِد اهللِ َما َيِلـي: )اْنَطِلْق إىَِل َعاِئَشَة ُأمِّ اْلـُمْؤِمننَِي َفُقْل: َيْقَرُأ 
َوُقْل:  َأِمرًيا،  لِْلُمؤِمننَي  اْلَيْوَم  َلْسُت  َفإيِنِّ  اْلـُمْؤِمننَِي؛  َأِمرُي  َتُقْل:  َواَل  اَلَم،  َعَلْيِك ُعَمُر السَّ

َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َأْن ُيْدَفَن َمَع َصاِحَبْيِه()1(.

ا  ُث(؟ َأمَّ َفَهْل َيْسَتْأِذُن َغرْيُ َمالٍِك؟!! َوإِْن َكاَنْت اَل مَتِْلُك اْلُغُرَفَة َفَأْيَن َحِديُث )اَل ُنورِّ
اِث اْلِعْلُم؛ َفاْلِعْلُم اَل َيْأيِت بَِطِريَقِة اْلِوَراَثِة، َوَلْيَس ُكلُّ َعامِلٍ َيُكوُن  َقْوهُلُْم: إِنَّ اْلـُمَراَد بِامْلرِْيَ

اْبنُُه َعالِـاًم، َوَهِذِه اْلـَمْسَأَلُة ِمْن َمَساِئِل اْلـِخاَلِف)2(.

ُكوَن  اْلـُمرْشِ اَم  ﴿إِنَّ َتَعاىَل:  لَِقْولِِه  َكافٍِر؛  َوُكلُّ  اْلِكَتابِينَي،  َنَجاَسُة  َأْيًضا  َمَساِئِلِه  َوِمْن 
َفامْلَُراُد  ا االْستِْدالَُل بِآَيِة: ﴿َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ َلُكْم﴾)4(؛  َنَجٌس﴾)3(، وَأمَّ
بِالطََّعاِم احلُُبوُب، َوَما َشاهَبََها؛ أِلَنَّ ِمْن َطَعاِمِهْم حَلَْم اْلـِخنَْزيِر، واْلـَمْيَتَة، َوَلْفُظ الطََّعاِم 

َعامٌّ َفُهَو َأَحُد َمَصاِديِقِه)5(!!.

)1( منهاج السنة: 133/3، وُينظر: صحيح البخارّي: 205/4.
)2( فقــد جعل عمر مــكان قب النبّي وما حوله ُملًكا لعائشــة، مع أنَّه ُملــك للنبّي، ورثته 
فاطمة، ولو ورثت منه عائشــة فحفصة مثلها! ولو كان للمســلمني وجعل أبو بكر عائشة 
ف باملكان هبا، وقال: )فإن أذنت يل فأدخلوين وإن  وليَّة عليه فعزهلا بيد عمر، فكيف حرص الترصُّ

تني ردُّوين(؟!. ردَّ
وا قول عمر وعائشــة، قال اإلمام الباقــر كام يف الكايف: 300/1:  أمــا أهل البيت فردُّ  
)لـامَّ حض احلســن بن عّل الوفاة قال للحســني: يا أخي إينِّ أوصيك بوصيَّة فاحفظها، 
 ،ي ا، ثمَّ ارصفني إىل أمِّ هني إىل رســول اهلل ألحدث به عهــداً إذا أنــا متُّ فهيِّئني ثمَّ وجِّ
ثمَّ ردَّين فادفنِّي بالبقيع، واعلم أنَّه سيصيبني من عائشة ما يعلم اهلل والناس صنيعها وعداوهتا هلل 

ولرسوله وعداوهتا لنا أهل البيت(.
)3( التوبة: 28.

)4( املائدة: 5.
)5( ُينظــر: مهّذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام للســيِّد الســبزوارّي: 362/1، يف توجيه هذه 
اآليــة، وفيه: »أنَّه ال ريــَب يف إطالق الطعام عىل كلِّ ما ُيطعم، وإطالقــه إلخراج ذبائحهم التي 
ال ُيذكــر عليهــا اســم اهلل تعاىل وســائر أطعمتهــم الرطبة، للنجاســة العرضيَّة مــن جهة عدم= 
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َبْعُضُه  ُرُج  خَيْ نَِقاٍش َواَل  َمْوِضِع  َغرْيُ  َأْفَراِدِه  اْلَعامِّ يِف  اْستِْعاَمَل  بَِأنَّ  جُيِيَب  َأْن  َولَِقاِئٍل 
يَُّة َحَسَب اآلَيِة  لِيُل َما َذَكْرَناُه ِمْن ُحْرَمِة حَلِْم اْلـِخنِْزيِر؛ َوَلـامَّ َكاَنِت اْلـِحلِّ إاِلَّ بَِدلِيٍل، َوالدَّ
َذبِيَحَتنَا  َيْسَتِحلُّوَن  اَل  ُْم  َأهنَّ َكاَم  َهَذا  َغرْيُ  بِالطََّعاِم  اْلـُمَراَد  َأنَّ  َظَهر  اجْلَانَِبنْيِ  َبنْيَ  ُمَتَباَدَلٌة 
َفَلْم َيُكْن َطَعاُمُهْم َكاخِلنِْزيِر َواْلـَمْيَتِة ِحالًّ َلنَا، َومَلْ َيُكْن َطَعاُمنَا َكَذبِيَحتِنَا ِحالًّ هَلُْم ِسَوى 

 

َذبِيَحٌة  وُز  جَتُ َفاَل  التَّْذِكَيِة)1(؛  اِط  اْشرِتَ ِمِن  اْلـاَمِئَدِة  ُسوَرِة  يِف  َجاَء  َما  َدُه  وَعضَّ َذَكْرَناُه،  َما 

 

َأَحٌد  َيُقْل  َومْلْ  طِِه،  رَشْ بُِحُصوِل  إاِلَّ  وُط  اْلـَمرْشُ َيَصحُّ  َواَل  اْلـُمْؤِمنُوَن،  اَها  َذكَّ إَِذا  إاِلَّ 
 

بِالنَّْسِخ.

ُط  َنْشرَتِ َوَنْحُن  َواْلَفاِجِر)2(،  اْلَبِّ  َخْلَف  اَلِة  للصَّ ويُزُهْم  جَتْ ــاَلِف  اخْلِ َأْمثَِلِة  َوِمْن 

 

اْرتَِفاِع  اِلْمتِنَاِع  ؛  َظاملٌِ اْلَعاِدِل  َوَغرْيُ  َلَمِة)3(،  الظَّ إىَِل  ُكوِن  الرُّ َعِن  َتَعاىَل  لِنَْهِيِه  اْلَعَداَلَة 
. النَِّقيَضنْيِ

َأْصَحاِب  اْلَفاِضِل َعىَل  بَِردِّ  َوَنُقوُل  بِالتَّْعِصيِب)4(،  َقْولِنَا  َعَدُم  اْلـِخاَلِف  َأْمثَِلِة  َوِمْن 

=اجتناهبــم عن رشب اخلمر وأكل حلــم اخلنزير وذبائحهم التي من امليتة فال وجَه هبا للنجاســة 
الذاتيَّــة باألخبار الواردة يف تفســري اآلية وما يأيت يف صحيح ابن جابــر ظاهر فيام قلناه. وبجملة 
مــن األخبار: منها: »صحيح إســامعيل بــن جابر قال: قلت: أليب عبــد اهلل: ما تقول يف طعام 
أهل الكتاب؟ فقال: )ال تأكله(، ثمَّ ســكت هنيئة، ثمَّ قال: )ال تأكله(، ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: 
ه عنه، إنَّ يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلنزير(«،  )ال تأكلــه وال ترتكه تقول: إنَّه حــرام ولكن ترتكه تتنزَّ
ــه يمكن أن يكون املــراد بالطعام احلبوب، فيكون خمالًفــا لظاهر اآلية،  اًل: بأنَّ  وأشــكل عليه: أوَّ

فال بدَّ من تأويله. وفيه: أنَّه خالف اإلطالق...«.
ت سابًقا، وهي: ﴿َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ َلُكْم﴾. )1( إشارة إىل اآلية الكريمة التِّي مرَّ

)2( لرواياهتــم عنــه: )إنَّ الصالة جائزة خلف البِّ والفاجر(. ُينظر: ســنن أيب داود: 162/1، 
ح594، نيل األوطار للشوكايّن: 214/3.

ــُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمــْن ُدوِن اهللِ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ   )3( قولــه تعــاىل: ﴿َوالَ َتْرَكنُوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ
وَن﴾ هود: 113. اَل ُتنَْصُ

)4( االنتصار: 553.
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النَّصِّ  َأنَّ ُوُجوَد  َغرْيَ  بِالتَّْعِصيِب  اْلَقْوِل  ُيَساِعُد َعىَل  اْلَعْقِلُّ  لِيُل  َوالدَّ بِاْلَقَراَبِة؛  اْلُفُروِض 
َيْمنَُعنَا ِمَن اْلَقْوِل بِِه)1(.

نَِكاِح  َمْسَأْلُة  نِّيِّ  السُّ اْلِفْقِه  َعِن  اجْلَْعَفِريُّ  اْلِفْقُه  فِْيَها  َتِلُف  خَيْ التِْي  اْلـَمَساِئِل  َوِمَن 
اِلْرتَِفاِعَها  نَِكاًحا؛  َلْيَسْت  َا  إهِنَّ يِّ  امْلرِْصِ َأْمنٍي  َأمْحَُد  َوِمنُْهُم األُْسَتاُذ  َزَعُموا؛  َفَقْد  اْلـُمْتَعِة؛ 
نَِكاٍح  ُكلَّ  َأنَّ  إِْثَباَت  اًل  َأوَّ َيْلَزُمُه  إِْذ  َعِليٌل؛  التَّْعِليَل  َهَذا  َأنَّ  َشكَّ  َوالَ  َطــالٍق)2(،  بَِغرْيِ 
ِمْن  َذلَِك  َواْلَغِريُب  اْلـَمْوُضوِع؛  بِاْنتَِفاِء  َسالَِبٌة  َفَدْعَواُه  َوإاِلَّ  بِالطَّاَلِق،  َيْرَتِفُع  َصِحيٌح 
ُجُل  ِه َكالَفْسِخ َمَثاًل، َوَيْزَعُم َهَذا الرَّ َيْرَتِفُع بَِغرْيِ َيْرَتِفُع بالطَّاَلِق  َأمْحََد َأْمنٍي؛ َفالنَِّكاُح َكاَم 
َهَذا  َويِف  َعنَْها،  ُعَمَر  هَنُْي  بِاْلـُمْتَعِة  ِك  التََّمسُّ َعىَل  ْيَعُة  الشِّ مَحََلِت  التِْي  األَْسباِب  ِمَن  َأنَّ 
لُعَمَر  َوَلْيَس  ُعَمَر،  ِمْن  َصاِدٌر  النَّْهَي  َأنَّ  يٌح  َصِ اُفُه  َفاْعرِتَ ؛  دِّ الرَّ َمُؤوَنَة  َيْكِفينَا  َما  َوْحَدُه 
َحْيُث  اهللِ  عْبُد  اْبنُُه  َأْدَرَكُه  َما  وَهَذا  يِع،  التَّرْشِ ُمَعاَرِضِة  َأْو  األَْحَكاِم،  يِع  َترْشِ َصاَلِحَيُة 
ُمْفِحاًم: )َقبِْلنَا  َعنَْها َكاَن َجَواُبُه  الِذْي هَنَى  ُهَو  َأَباُه  بَِأنَّ  َفَلامَّ ُعوتَِب  اْلـُمْتَعِة؛  بِإَِباَحِة  َأْفَتى 
اهللِ،  َرُسوِل  َعْهِد  َعىَل  َلَتاِن  لَّ حمَُ )ُمْتَعَتاِن  ُعَمَر:  لَِقْوِل  إَِشاَرٌة  َرْأَيــُه()3(،  َوَخاَلْفنَا   ِرَواَيَتُه، 

ة لكم فيــام ذهبتم إليه مــن التعصيب، وقولكم  )1( قــال املرتــض يف الناصّيــات: 415: »ال حجَّ
ا َتَرَك اْلَوالَِداِن  َجاِل َنِصيٌب ِممَّ بالتعصيب خارج عن الكتاب والســنَّة؛ ألّن اهلل تعاىل يقول: ﴿لِلرِّ
ا﴾ فلم  ا َقلَّ ِمنُْه َأْو َكُثَر َنِصيباًا َمْفُروضاً ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَرُبوَن ِممَّ َواأْلَْقَرُبوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّ
جيعل للرجال من املرياث شــيًئا دون النســاء، وَمن ذهب إىل توريث العصبة خالف هذا الظاهر 

وعّم األخ وابن األخ«. وُينظر: االنتصار: 553.
)2( يقــول يف ضحى اإلســالم: 256/3 الطبعة الثالثــة: »الدليل عىل أنَّ املتعة ليســت بنكاح إنَّـها 
ة الرشع ما يفيد أنَّ كّل نكاح ال يرتفع إالَّ بالطالق،  ترتفع بغري طالق ونقول: ليس بأيدينا من أدلَّ

بل بأيدينا ما يفيد عدمه كالفسخ وغريه«.
)3( روي »أنَّ رجاًل من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حالل. فقال: إنَّ أباك 
قد هنى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أيب قد هنى عنها وقد سنَّها رسول اهلل أترتك السنَّة 
وتتبع قول أيب؟«. ُينظر: اجلمع بني الصحيحني: 341/2، عن مسلم: 885/2، وعن ابن عّباس 
 يف البخــارّي: 272/2 و522/3 و534، ومســلم: 911/2، وانظــر البخــارّي: 167/9،= 
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ُمُهام()1(. َوَأَنا حُمَرِّ

ِمنُْهنَّ  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  ﴿َفاَم  َقاِئٍل:  َمْن  َعزَّ  َفَقاَل  اْلـُمْحَكِم؛  ِكَتابِِه  يِف  اهللُ  َأَباَحَها  َوَقْد 
َفآُتوُهنَّ  ى  ُمَسماً َأَجٍل  إىَِل  ِمنُْهنَّ  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  ﴿َفاَم  ِقَراَءٍة:  َويِف   )2(﴾ ُأُجوَرُهنَّ َفَآُتوُهنَّ 
ُموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللُ َلُكْم﴾)4(،  رِّ ا الَِّذيَن َآَمنُوا الَ حُتَ ﴾)3( َوَقْوُلَه تَعاىَل: ﴿َيا َأيَُّ ُأُجوَرُهنَّ
حْيَفة  نَِّة َأْنُفِسِهْم؛ َفِفي اجلُْزِء الثَّالِِث الصَّ َدْتُه َحتَّى ِصَحاِح إِْخَوانِنَا َأْهِل السُّ َوَهَذا َوَقْد َأيَّ
ِحيفُة  ، وَكَذلَِك الصَّ ْبَعُة األُْوىَل بِامَلْطَبَعِة الـَمِليجيَِّة بِِمرْصَ )84( ِمْن َصِحيِح الُبَخاِري، الطَّ
 َومَلْ َينِْزْل ُقْرآٌن  ا ُمَباَحٌة َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهللِ يٌح اَل ُغَباَر َعَلْيِه بَِأهنَّ )71، س2( ِمنُْه َترْصِ
يَُّتَها إىَِل ِخاَلَفِة َأيِب َبْكٍر َوَصَدَر ِمْن ِخاَلَفِة ُعَمَر؛ ُثمَّ اْرَتَأى ُعَمُر  ْت ِحلِّ ُمَها؛ ُثمَّ اْسَتَمرَّ حُيَرِّ
يَح َما َوَرَد يِف ِصَحاِح إِْخَوانِنَا َأْهِل  ِريَمَها، َوُكلُّ َما ُيَقاُل َعْن ُشْبَهِة النَّْسِخ خُيَالُِف َصِ حَتْ
ِه بَِذلَِك؛  ُه َعَمُل َأْمرِي اْلـُمْؤِمننَي هِبَا، َواْلَقْوُل بِإَِباَحتَِها، َوَقْوُل اْبِن ُعَمَر، َوَغرْيِ نَِّة، َوَيُردُّ السُّ
؛  وِعيَّتَِها ََعِلٌّ َفَلْو َكاَنْت َمنُْسوَخًة مَلَا اْسَتَمرَّ اْلَعَمُل هِبَا إىَِل َعْهِد ُعَمَر، َوَلـاَم َقاَل بَِمرْشُ
اْلَقضاِء  ِكَتابِنَا )َمنَْهُل  ْلنَاُه يِف  َكاَم َفصَّ َوَأْتَقاَها  َحاَبِة،  َوَأْقَض الصَّ اْلِعْلِم،  َمِدينَِة  َباُب  َوُهَو 

.) ِعيِّ ِوْفَق اْلـَمْذِهِب اجْلَْعَفِريِّ ْ الرشَّ

=ومسلم: 1022/2، ومسند سبة بن معبد اجلهنّي يف اجلمع بني الصحيحني: 507-505/3، 
عن مسلم: 1026-1023، و2040/4، ومواضع ُأخرى كثرية.

ــه قال: )متعتــان كانتا عىل عهــد رســول اهلل وأنا أهني عنهــام وأعاقب  )1( روي عــن عمــر أنَّ
عليهام(. إن هني عمر عن املتعتني أصبح من املتواتر بني الفريقني يف كتبهم، منها: السنن الكبى: 
ل: 519/16، رشح هنج البالغة: 252/12، التبيان:  206/7، مســند أمحد: 52/1، كنز العامَّ

166/3، الشايف: 195/4، تلخيص الشايف: 29/4 و153/3.
)2( النساء: 24.

)3( ُينظــر: نيل األوطار: 275/6، ورشح النووّي عىل صحيح مســلم: 118/6، وهي قراءة ابن 
مسعود، وُينظر: جممع البيان: 32/3.

)4( املائدة: 87.
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اِث،  ِقيَق َعىَل اْلَعمِّ األَِب يِف املرِْيَ َكاَم َأنَّ ِمَن َمَساِئِل اْلـِخاَلِف َتقِديَمنَا اْبَن اْلَعمِّ الشَّ
ِه اْلَعبَّاِس   َعىَل َعمِّ َطِط َمْن َزَعَم َأنَّ َذلَِك َيوِمُئ إىَِل َتْقِديِم اإِلَماِم َعِلٍّ َوَقْد َأْمَعَن يِف الشَّ
مَتَاُم  َوَزْوَجاتِِه   َفاطَِمَة َفالْبنَتِِه  ِعنَْدَنا  ا  َأمَّ ُمنَْتٍف،  ُه  أِلَنَّ ُسوِل؛  الرَّ ِمَن  اثِِه  ِمرْيَ يِف 

ْم بَِتْوِريِث األَْنبَِياِء)1(. نَِّة؛ َفِلَعَدِم َقْوهِلِ ا ِعنَْد إِْخَوانِنَا َأْهِل السُّ اِث، َوَأمَّ املرِْيَ

ِة  األَِئمَّ بِِعْصَمِة  َوَنُقوَل  يِن،  الدِّ ُأُصوِل  ِمْن  َا  َوإهِنَّ بِاإِلَماَمِة،  َنُقوَل  َأْن  اَلِف  اخْلِ َوِمَن 
َيُقوُلوَن  َوإِْخَوانِنَا  اْلَباِعِث،  َوَوْحَدِة  َببيَِّة  بِالسَّ اِك  لاِلْشرِتَ األَْنبَِياِء؛  ِكِعْصَمِة  َعرَشَ  االْثنَي 
والنِّْسَياَن،  َواخْلَطَأ  امْلَْعِصَيَة  عَلْيُهُم  ُزوَن  َفُيَجوِّ َينُْفوهَنَا  َوَقْد  َفَحْسُب،  األَْنبَِياِء  بِِعْصَمِة 
بُِأموٍر  اْنِعَقاَدَها  َفَجَعَل  َحنِيَفة  َأُبو  َوخُيَالُِفنَا  يَح،  ِ الرصَّ النَّصَّ  ُط  َوَنْشرَتِ باإِلِماَمِة  وَنُقوُل 
ْيِف،  بِالسَّ الَفاطِِميِّ  ُظُهوُر  َأْو  اخَلِليَفِة،  اْستِْخاَلُف  َأْو  واْلَعْقِد،  لِّ  احلَْ َأْهِل  َبْيَعُة  َثالَثٍة)2(: 
اَلَفِة:  اخْلِ بَِشْأِن  َبْكٍر  أليَِب  َقْولِه  يِف  وَذلَِك  ِة؛  ْنيويَّ الدُّ األُُموِر  ِمَن  اخِلاَلَفَة  ُعَمُر  اْعَتَبَ  َوَقِد 

)إِْئَتَمنََك َرُسوُل اهللِ َعىَل ِدْينِنَا، َأ َفاَل َنْأمَتِنَُك َعىَل ُدْنَياَنا؟()3(.

َوَبنْيَ  َبْينَنَا  َجْوَهِريٌّ  َفْرٌق  َوُهَو  ْنيا،  الدُّ اَل  يِن  الدِّ ُأُموِر  أَهمِّ  ِمْن  اَلَفَة  اخْلِ إِنَّ  َواحْلقُّ 
ُمَعاجَلَِة  يِف  األَْزَهِر  إىَِل  َذَهَب  ِحنْيَ  اْلِعْلِم  َطَلبِة  َبْعُض  َفَشَل  َولَِذلَِك  نَِّة؛  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا 
َهَذا امْلَْوُضوِع يِف ِمرْصَ َزاِعاًم: »إِْمَكاَن ِقَياِم اْلَوْحَدِة اإِلْساَلِميَِّة َعىَل َأَساَس إَِزاَلِة اْلَفَواِرِق 
ِة اخِلاَلِف َبنْيَ َهِذِه  ، َوتْقِريِب ِشقَّ ينِيَِّة َعىَل األََقلِّ َبنْيَ الطََّواِئِف اإِلْساَلِميَِّة يِف األُُصوِل الدِّ

الطََّواِئِف َحتَّى َتنَْحرِصَ يِف اْلُفُروِع َوْحَدَها... إَِلخ«)4(.

ث(. )1( للحديث املوضوع: )نحن معارش األنبياء ال نورِّ
)2( ُينظر: مغني املحتاج، الرشبينّي: 132-131/4.

ة العينني يف تفضيل الشــيخني، النوع اخلامــس عرش من فضائل أيب بكــر. وقد رواه  )3( ُينظــر: قــرَّ
املؤلِّف باملضمون.

)4( الشــخص هو عبد املتعال الصعيدّي، وقد نرش هذا املقال يف جملَّة الرســالة، العدد)179( لسنة 
1936م.



106

تِِه َفنََّدَها َشابٌّ َلْيَس ِمْن َفَطاِحِل اْلُعَلاَمِء يِف ِمرْصَ َوَما ادََّعى  َهِذَه فِْقَراٌت ِمْن حُمَارَضَ
َعى  َعى َأنَّ يِف َرْأِسِه ِعْلَم اْبِن ِسْينَا َوال ادَّ ينيِّ األَْعىَل، َواَل ادَّ ُه َرِئيُس اْلـَمْجِلِس الدِّ ُزوًرا َأنَّ
 ، ُط التَّْحِصيِل اْلِعْلِميِّ ِمْن َشَباب ِمرْصَ اَم ُهَو ُأْسَتاٌذ ُمَتوسِّ َأنَّ يِف َصْدِرِه َفْلَسَفَة َأْفاَلُطوَن إِنَّ
ِعيديِّ َعىَل  ؛ َفَقْد َردَّ َعَلْيِه َفَأْفَحمُه وَقْد َقَرْأَنا َردَّ الصَّ عيديُّ َوُهَو األُْسَتاُذ َعْبُد اْلـُمَتَعاِل الصَّ
ْيَعِة  ْيَعِة األَْعىل)1(؛ يِف ِحنْيَ ملَْ َيُكْن للشِّ ُه َرِئيُس جَمِْلِس الشِّ َهَذا الطَّالِِب الِذْي َزَعَم يِف ِمرْصَ إِنَّ
َأَحٌد؛  بِالُفْتَيا  إَِلْيِه  َيْرِجْع  َومَلْ  َأَحٌد  ْدُه  ُيَقلِّ مَلْ  ُجُل  َوَهَذا الرَّ َأْسَفَل،  َأْعىَل َواَل  َكَهَذا اَل  جَمِْلٌس 
اَم لِِصَلتِِه باحْلُُكوَمِة َكاَن َيْقيِض َأْشَغاَل النَّاِس َفُيَصلِّ َخْلَفُه َمْن ُيريُد َقَضاَء َحاَجتِِه َعَلْيِه؛  َوإِنَّ
َد ِمنُْه بِنَْفِسِه َفَيْسَأُل َأْهَل  َفإَِذا اْنَتَهِت احْلَاَجُة َتَرَك االْئتاَِمَم بِِه، وَهَذا بِإِْمَكاِن ُكلِّ َأَحٍد َأْن َيَتأكَّ

، َوَعْن َلَقبِِه امُلْمتاِز، َوَعْن َوَرِعِه َوَفْضِلِه. ًة يِف َمَقاِمِه اْلِعْلِميِّ النََّجِف َكافَّ

دِّ َقْوُلُه: »َفإِنَّنِي  ِة، َوَقْد َجاَء يِف الرَّ يَّ َساَلِة اْلـِمرْصِ ِة الرِّ عيِديُّ َمنَُشوًرا يِف جَمَلَّ َوَردَّ الصَّ
َهَذا  َغرْيُ  اْلَوْحَدِة  َهِذِه  ِمْن  اْلـَمْطُلوَبِة  اْلَغاَيِة  إىَِل  ُيوِصُلنَا  اَل  َشاِئٌك  الطَِّريَق  َهَذا  َأنَّ  َأَرى 
األُُصوِل  يِف  اخْلاَلَفاِت  تِْلَك  َوبَقاِء  الُفُروِق  َهِذِه  ِقَياِم  َمَع  بِنَاُؤَها  فِيِه  وَيُقوُم  الطَِّريِق، 
َوُهَو   ، َحِقيقيٌّ ِخاَلٌف  ِة  األَِئمَّ ِعْصَمِة  يِف  ْيَعِة  َوالشِّ نَِّة  السُّ َأْهِل  َبنْيَ  َفاخْلاَلُف  َواْلُفُروِع؛ 
نَِّة َيَرْوَن  ِخاَلٌف يِف َأْصٍل ِمْن ُأُصوِل االْعتَِقاِد اَل يِف ُحْكٍم ِمَن األَْحَكاِم اْلَفْرعيَِّة، َوَأْهُل السُّ
ْيَعُة َفاَل َيَرْوَن  ا الشِّ الُم، َأمَّ الُة َوالسَّ ُسِل َعَلْيُهُم الصَّ ٌة بِاألَْنبَِياِء َوالرُّ َأنَّ اْلعْصَمَة ِصَفٌة َخاصَّ
ِة ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت َأْيًضا، وَلِكنَُّهْم  ًة هِبِْم َوَيْعَتَقُدوَن اْلِعْصَمَة يِف األَِئمَّ اْلِعْصَمَة َخاصَّ
نَِّة،  اَل َيُقوُلوَن ُهْم َأْنبَِياُء َأْو ُرُسٌل، َوَقْد َتَكلََّف األُْسَتاُذ )...( إَِزاَلَة اْلَفَواِرِق َبنْيَ َأْهِل السُّ
ِة  َتِلُف َعْن ِعْصَمَة األَِئمَّ اُه: )إِنَّ ِعْصَمَة النَّبِينَي خَتْ ْيَعِة يِف َهَذا االْعتَِقاِد؛ َفَقاَل: َما ُمؤدَّ َوالشِّ
ِعْلِمِه  َرُجٍل يِف  ِمْن  َوثِْقنَا  إَِذا  َوَنْحُن  َوالثَِّقُة؛  اْلَعْدُل  َمْعنَاَها  ِة  َا يِف األَِئمَّ َوإهِنَّ ْيَعِة،  الشِّ ِعنَْد 

)1( يقول الصعيدّي: »ســمعت املحارضة التي ألقاها بدار مجعية الشبَّان املسلمني صاحب السامحة 
الشــيخ عبد الكريم الزنجايّن كبري جمتهدي الشيعة ورئيس جملسهم األعىل«. ُينظر: جملَّة الرسالة، 

العدد)179( لسنة 1936م.
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َوِدينِِه، وِعَمِلِه اْسَتْبَعْدَنا َأْن َيَقَع ِمنُْه َخطٌأ، َأْو َماَلْت ُنُفوُسنَا إىَِل اْستِْبَعاِد ُوُقوِع َهَذا اخْلََطأِ 
َواْلَفْرُق  َخَطأٍ؛  ُكلِّ  َعْن  َمْعُصوُموَن  َفُهْم  احْلَِقيقيُّ  مْعنَاَها  َفَلَها  األَْنبَِياِء  ِعْصَمُة  ا  َأمَّ ِمنُْه، 

... إَِلخ«)1(. َظاِهٌر يِف التَّْقديريِن َويِف احْلُْكَمنْيِ

ْيَعِة، َوِمَن اْلـُمؤِسِف  َوَقْد َجاَء يِف َكاَلِم َهَذا الطَّالِِب َما ُيدِرُك َخَطَأُه َحتَّى َعَوامِّ الشِّ
يٌّ َلْيَس  ْيَعِة يِف اإِلَماَمِة، َوُيْعِرُفَها رُجٌل ِمرْصِ ْيَعِة فِياَم خُيالُِف َعِقيَدَة الشِّ َم باْسِم الشِّ َأْن َيَتَكلَّ
الِذي  َتْعبرِِيِه  َعىَل َحدِّ  ْيَعِة األَْعىَل  الشِّ جَمِْلِس  َرِئيِس  َأْخَطاَء  بَِجاَلٍء  َفَيْكِشَف  ْيَعِة؛  الشِّ ِمَن 
اْستَِحاَلَتَها  اْلـَمْعِصَيُة  َعَلْيِهُم  َتْسَتِحيُل  اَل  َوَعْدٍل  ثَِقٍة،  ُد  جُمَرَّ ًة،  جَمَاِزيَّ ِة  ِعْصَمَة األَِئمَّ اْعَتَبَ 
َفَهَذا  ْيَعِة؛  الشِّ َرْأَي  ُينَاِقُض  َوَهَذا  ُوُقوُعَها،  جَيُوُز  اْلـُمْسَتْبَعَدَة  األُُموَر  ألَنَّ  األَْنبَِياِء؛  َعىَل 
ِج؛ َفإَِذا َكاَنِت اْلِعْصَمُة َكاَم َيُقوُل َهَذا  ذَّ َهُلُه َحتَّى اْلَعَوامِّ السُّ اْلَقْدُر ِمَن اْلِعْلِم َضِئيٌل اَل جَيْ
ُتُه ُوُقوَع اْلـَمْعِصَيِة  الطَّالُِب َأَطاَل اهللُ َبَقاَءُه هَيَُبُها لِْلِمَئاِت ِمَن النَّاِس الِذيَن َيْسَتْبِعُد َحرْضَ
ِة االْثنَْي  ِمنُْه، َأْو مَتيُل َنْفُسُه الطَّاِهَرُة إىَِل َذلَِك االْستِْبَعاِد، ُثمَّ َنْسَأُلُه َهْل جَيُوُز ألََحِد األَِئمَّ
ْيَعَة؛ َوإَِذا َقاَل بِاالْمتِنَاِع؛  َعرَشَ َأْن َيْرَتِكَب َكبرَِيًة؛ َفإِْن َقاَل بِاإِلْمَكاِن َفَقْد َخاَلَف ُعُموَم الشِّ
ْيَعِة اإِلمْجَاِعيُّ بِاْلِعْصَمِة ُهَو اْستَِحاَلُة  َدْت ِعْصَمُة اإِلَماِم َوِعْصَمِة األَْنبَِياِء َفَرْأُي الشِّ َ َفَقِد احتَّ
ُأُموٍر،  َوَيْسَتِدلُّوَن َعىَل ِعْصَمِة اإِلَماِم بُِجْمَلِة  َأْو َسْهًوا،  اْلـَمْعُصوِم َعْمًدا  اْلـَمْعِصَيِة َعىَل 

ِمنَْها:

ُأُصوِل  يِف  ِديَن  اْلـُموحِّ )َأنِيُس  اجَلِليِل  ِكَتابِِه  يِف   )2( النََّراِقيُّ اإِلْساَلِم  ُة  ُحجَّ َأْوَرَدُه  َما 
ِمْن  ُُعِلَم  لِـاَم  اْلُوُضوِح  َكاَمِل  يِف  اُطَها  َواْشرِتَ اإِلَماَمِة،  يِف  ٌط  رَشْ اْلِعْصَمَة  »َأنَّ  يِف  يِن(،  الدِّ
ٌة َعىَل  ِة َعىَل ِعْصَمِة النَّبِيِّ بَِعْينَِها َدالَّ الَّ ِة الدَّ ِة؛ َفَجِميُع األَِدلَّ َأنَّ ُرْتَبَة اإِلَماَمِة ِمْثُل ُرْتَبِة النُّبوَّ
ِعْصَمِة اإِلَماِم، َوَكْيَف َيُكوُن اإِلَماُم َغرْيَ َمْعُصوٍم َوَيْصِدُر ِمنُْه اخْلََطُأ واخْلََلُل، َواحْلَاُل إِنَّه 

)1( جملَّة الرسالة، العدد)179( لسنة 1936م. 
)2( يف األصل: )الناراقّي(، وما موجود ومعهود )النراقّي(، وأثبتناه وفاًقا للمشهور.
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ِة... إَِلخ«)1(. ، َوَناِصُ النََّواِميِس النَّبويَّ يِّ ِع اإِلهَلِ ْ ُهَو َحافٌِظ لِلرشَّ

وَقاَل: »َوَمَتى َكاَن اإِلَماُم َجاِئَز اخْلََطأِ َفُهَو َأْيًضا حُمَْتاٌج إىَِل إَِماٍم آَخَر، َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك 
َفُيْحَتاُج إىَِل إَِماٍم َثالٍِث، َوَهَكَذا َيْذَهُب إىَِل َغرْيِ النَِّهاَيِة، واَل َيِقُف ِعنَْد َحدٍّ َفاَل ُبدَّ ِمْن َأْن 

َيُكوَن اإِلَماُم َمْعُصوًما َمْأُموًنا ِمَن اخْلََطأِ«)2(.

ِمْن  َأْسَوُأ َحااًل  َفُهَو  َعَلْيِه  اخْلََطُأ  َوَجاَز  َمْعُصوًما،  اإِلَماُم  َيُكِن  مَلْ  إَِذا  َوَقاَل: »َوَأْيًضا 
ِعيَِّة، َوَفَساُد اخلَطيَئاِت َواْلـَمَعايِص  ُه َأْعَلُم، وَأْعَرُف ِمْن مَجِيِع الرَّ ِعيَِّة ِمْن ِجَهِة َأنَّ مَجِيِع الرَّ

ِعنَْدُه َأْظَهُر، َوَمَع َذلَِك َيْرَتِكُبَها ِمْن ِجَهِة َأنَّ اخلََطَأ ِمَن اْلَعامِلِ َأَشدُّ ُقْبًحا«)3(.

اإِلْنَكاُر  َيْلَزُم  اْلـَمْعِصَيُة  ِمنُْه  َوتْصُدُر  اخْلََطأِ  َجاِئَز  اإِلَماُم  َكاَن  َمَتى  »َوَأْيًضا  َوَقاَل: 
َعَلْيِه، َوُيَردُّ َقْوُلُه يِف َذلَِك اخْلََطأِ، َواحْلَاُل إِنَّ اإِلَماَم يِف مَجِيِع ُأُموِرِه َواِجُب اإِلَطاَعِة َكاَم َقاَل 
ُسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾)4(، َواْلـُمَراُد ِمْن ُأْويِل اأَلْمِر  اهللُ َتَعاىَل: ﴿َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ
َتِمَعاِن؛ َفاَل ُبدَّ ِمْن َأْن َيكوَن  َفاِق؛ َفَردُّ َقْولِِه َمَع ُوُجوِب َطاَعتِِه اَل جَيْ ُة بِاالتِّ اخْلَُلفاُء، َواألَِئمَّ

ُة َعىَل َذلَِك َكثرَِيٌة... إَِلخ«. َمْعُصوًما، َوَغرْيَ َجاِئِز اخْلََطأِ، َواألَِدلَّ

ِمَن  اْلِعْصَمَة  ألَنَّ  َعَلْيِه؛  َمنُْصوًصا  اإِلَماُم  َيُكوَن  َأْن  ْيَعُة  الشِّ َطِت  اْشرَتَ ُهنَا  َوِمْن 
ْيُخ  اَلَفُة كاَم َقاَل امْلَْرُحوُم الشَّ األُُموِر اخْلَِفيَِّة التِْي اَل َيْعِرُفَها إاِلَّ اهللُ َتَعاىَل؛ َفاإِلَماَمُة أِو اخْلِ
َا: »ِهَي األَْصُل الِذي  ْيَعِة َوُأُصوهُلَا( بَِأهنَّ ُد ُحَسنِي َكاِشُف الِغَطاِء يِف ِكَتابِِه )َأْصُل الشِّ حُمَمَّ
 ، َأْصِلٌّ َجْوَهِريٌّ  َفْرٌق  َوُهَو  الـُمْسِلِمنَي،  فَِرِق  َساِئِر  َعْن  َقْت  َواْفرَتَ اإِلَماِميَُّة،  بِِه  اْمَتاَزْت 

)1( وهــو كتاب فاريّس يف أصــول الدين للموىل مهدّي بن أيب ذر النراقّي الكاشــايّن املتوفَّـى ســنة 
1209هـ، مرتَّب عىل مخســة أبواب، ُطبع مع )كنز الرموز( ســنة 1325هـــ، وترمجُته إىل العربيَّة 

للشيخ عبد الرسول اجلواهرّي. ُينظر: الذريعة: 467/2. ُينظر: الفصل الثالث من الكتاب.
)2( ُينظر: الفصل الثالث من الكتاب.
دين: الفصل الثالث. )3( أنيس املوحِّ

)4( النساء: 59.
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ُجُل َصِحيًحا َلـاَم َكاَن  َوَما َعداُه ِمَن اْلُفُروِق َفْرِعيٌَّة َعَرِضيٌَّة«)1(؛ َفَلْو َكاَن َما َقاَلُه َهَذا الرَّ
نَِّة ِمْن َهِذِه اجِلَهِة، َوَهَذا َما اَل َيْقَبُل اجلََدُل، واْلَبْحُث فِيِه  ْيَعِة، َوَأْهِل السُّ ِخاَلٌف َبنْيَ الشِّ

َشبِيٌه بِالُفُضوِل.

وِل اْلِفْقِه َتاِريُخ َتاأْ�ِصي�ِس ِعْلِم اأُ�صُ

َحاَبُة والتَّابُِعوَن  ًنا يِف َصْدِر اإِلْساَلِم، َواَل َعَرَفُه الصَّ مَلْ َيُكْن َهَذا اْلِعْلُم اْلـِجِليُل ُمَدوَّ
َبَحَث  َمْن  ُل  َأوَّ  َطالٍِب َأيِب  ْبَن  َعلَّ  اإِلَماَم  َوإِنَّ  اْلَيْوَم،  َنْحُن  َنْعِرُفَها  التِْي  وَرِة  بِالصُّ
َنُه)3(  َدوَّ َمْن  ُل  َأوَّ  الَباِقَر اإِلَماَم  وإِنَّ  َكثرَِيٌة،  اْلَباَلِغِة  ِج  هنَْ يِف  َذلَِك  وَشَواِهُد  فِيِه)2(، 
تِْلِميِذِه  َعىَل  َأْماَلُه  َما  إَِلْيِه  َفَأَضاَف  اِدُق؛  الصَّ اإِلَماُم  َوَلُدُه  َجاَء  ُثمَّ  بَِتْدِوينِِه؛  َأَمَر  َأْو 

 

ُه اْلـَجِليُل الِذْي َحاَجَج  ِهَشاِم ْبِن احْلََكِم)4( اْلـُمَتوفَّ َسنََة 179هـ)5( ذلَِك احَلِكيُم اْلـُمتَألِّ

)1( أصل الشيعة وأصوهلا: 221.
ُكْم فِيُكْم ُمَبيِّناًا  )2( قــال أمري املؤمنني يف هنــج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح: 44: )كَِتاَب َربِّ
ه،  ه وَعامَّ َحاَلَلــه وَحَراَمــه، وَفَرائَِضه وَفَضائَِله وَناِســَخه وَمنُْســوَخه، وُرَخَصه وَعَزائَِمــه وَخاصَّ

ااً جُمَْمَله وُمَبيِّنااً َغَواِمَضه(. ه وَأْمَثاَله وُمْرَسَله وحَمُْدوَده، وحُمَْكَمه وُمَتَشاِبَه ُمَفسِّ وِعَبَ
يّل ألمري املؤمنني، وليــس اجلانب التنظــري التطبيقّي  وعــىل هذا يكون جانــب التنظــري األوَّ  

الثانوّي، كام سيأيت.
 )3( ُينظر: الشــيعة وفنون اإلســالم: 95، وُينظر: شــخصيات إســالميَّة، عبد الرمحــن الرشقاوّي: 

.51
د أبو زهــرة، يف كتابه )اإلمام الصادق(: 275 »وكالم العالِـمنِي هشــام ويونس من  )4( يقــول حممَّ
علــامء النصــف الثاين من القــرن الثاين اهلجرّي الذيــن عاصوا أصحاب أيب حنيفــة؛ وإذن فقد 
نــوا بعضها، وإنَّ أصول الفقه  روا يف أصول االســتنباط، بل دوَّ ى من فقهاء الشــيعة من فكَّ تصدَّ
اه وضع مناهج االســتنباط ووضع  يف هذا الزمان الذي ظهر فيه هذان العاملان كانت تنحو يف اجتِّ
...«. وُينظــر: الفكر الرتبوّي عند الشــيعة  ٍ املقاييــس الضابطــة من غري دفــاٍع عن مذهٍب معــنيَّ

اإلماميَّة، أطروحة دكتوراه، جامعة عني شمس، 1984م: 413.
)5( بعضهم يرى وفاته سنة 199هـ. الذريعة: 186/6.



110

ُل َمْن َصنََّف يِف َهَذا  َفَلٍج ُرْغَم ِصَغِر ِسنِِّه، َوُهَو َأوَّ َفَزاَدُه َفَلًجا)1( َعىَل  َفَأْفَلَجُه؛  اجْلَاِحَظ 
اْلِعْلِم )ِكَتاُب األَْلَفاِظ َومَباِحَثَها()2(، َوِهَي ُخاَلَصُة َأْبَحاِث َهَذا اْلِعْلِم، َوُهنَاَك َمْن َيُقوُل: 

ى ِكَتاُبُه: )اْختاَِلُف احْلَِديِث()3(. مْحِن َمْوىَل آِل َيْقطِني، َوُيَسمَّ ُهَو ُيوُنُس ْبُن َعْبِد الرَّ

ُروا  َمِن َفَضَبَط اْلُعَلاَمُء َقَواِعَدُه َوَحرَّ َساًعا، َوَتنْظِياًم بِاْمتَِداِد الزَّ َوَقِد اْزَداَد َهَذا اْلِعْلُم اتِّ
ِويِدِه،  جَتْ يِف  َفَأْفَرَغ َهؤالِء ُوسَعُهْم  َنا؛  َعرْصِ ُعَلاَمِء  َأْيِدي  إىَِل  َوَصَل  َحتَّى  َوُبُحوَثُه  َمَساِئَلُه 
الُكُتِب  َفِمَن  َوَنْثًرا  َنْظاًم،  الَقيَِّمَة  اْلُكُتَب  فِيِه  ُفوا  َفَألَّ ِصيِلِه؛  حَتْ َوَتْيِسرِي  َوَتبويبِِه،  َوَتْرتِيبِِه، 
)5(، َو)ُدَرُر اْلَفَواِئِد(  ِد َهاِشِم اخَلواْنَساِريِّ مَّ يِِّد حمَُ الـَمنُْثوَرِة)4( ِكَتاُب )َمَبايِن اأُلُصوِل( للسَّ
َو)الِكَفاَيُة(   ،)7( اليِِصِّ اخلَْ َمْهِديِّ  ْيِخ  الشَّ اْلـُمجاِهِد  لِْلَعالََّمِة  َو)اْلَعنَاويُن(   ،)6( للَيْزِديِّ
اِكيَب َبِعيَدٍة َعِن النَّْهِج  َدًة برَِتَ لآِلْخَوند؛ إاِلَّ َأنَّ الِكَفاَيَة َلْيَس فِيَها الِكَفاَيُة؛ َفَقْد َجاَءْت ُمَعقَّ

، وَغرْيُ َهِذِه اْلُكُتِب َما ُيْعِجُزيِن إِْحَصاُؤُه)8(. الَعَريبِّ

َباِقر  ِد  حُمَمَّ َزا  ِمرْيْ َكَمنُْظوَمِة  َأْيًضا  َفَكثرَِيٌة  اْلِعْلِم  َهَذا  يِف  اْلـَمنُْظوَمُة  َفاُت  اْلـُمَؤلَّ ا  َأمَّ
ُة  ِع( َعَلَم الُكوَفِة؛ اْلـُمَسامَّ َ ِهرِي بِـ)الرشَّ يِن الشَّ يِِّد َهاِشِم َكاَمِل الدِّ ، َوَمنُْظوَمِة السَّ اخلُواْنَساِريِّ

)1( ُينظر: كتاب: هشــام بن احلكم للشيخ عبد اهلل نعمة: 140 وما بعدها. وانظر: مناظرات هشام 
يف هــذا الكتاب. وانظر: كتــاب االنتصار للخيَّاط املعتزيّل )ت 300هـــ(: 212، والذي عدَّ فيه 

تأليف اجلاحظ ضدَّ هشام )بذلك قد ثأر ألستاذِه من هشام(.
)2( ُينظر: رجال النجايّش: 432، الرتمجة رقم 1164، وراجع: الشيعة وفنون اإلسالم: 95.

)3( ُينظر: الذريعة: 186/6 و33/14.
فــات، وكذا  ــف هنــا عىل ســبيل التمثيل ال االســتقصاء، مــن ناحية املؤلَّ )4( إنَّ كالم الســيِّد املؤلِّ

املنظومات.
)5( ُينظر: الذريعة: 9/ق1119/3.

)6( ُينظر: الذريعة: 132/8.
)7( وهــو )توضيــح العناوين يف أصــول الفقه( لوالــده. ُينظر: موســوعة طبقــات الفقهاء: 14/

ق593/1.
)8( ُينظر: الشيعة وفنون اإلسالم: 95.
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.)1( َرُر الَفَواِئُد يِف األُُصوِل َواْلَقَواِعِد(، َوَمنُْظوَمُة الَكَواِكبيِّ بِـ)الدُّ

َصِحيًحا  َوَلْيَس  امْلِْضاَمِر،  َهَذا  يِف  اْلـُمجلِّنَي  ِمَن  ْيَعِة  الشِّ ُعَلاَمَء  َأنَّ  اْلـُمَتَتـبُِّع   َوَيَرى 

َت   َواِضُع ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه)2(، َوحَتْ افِعيَّ ِة ِمْن َأنَّ الشَّ يَّ َساَلِة املرِْصِ ِة الرِّ َما َجاَء يِف جَمَلَّ
يَِّة  اِق ُأْسَتاُذ الَفْلَسَفِة اإِلْساَلِميَِّة يِف ُكلَّ زَّ ْيُخ ُمْصَطَفى َعْبِد الرَّ َهَذا اْلُعنَْواِن َنرَشَ األُْسَتاُذ الشَّ
ِمنَْها  الثَّالُِث،  اْلَبْحُث  بِِه  َجاَء  ُبُحوٍث  ِسْلِسَلَة  َساَلِة  الرِّ ِة  جَمَلَّ يِف  األَْزَهِر  َوَرِئيُس  اآلداِب، 

 

َلـامَّ  َحنِيَفة:  َأُبو  »َقاَل  َقاَل:  ُيوُسَف،  َأيِب  َعْن  َتاِرخِيِه  يِف  الَبْغَداِديِّ  اخْلَطِيِب  َعِن  َرَواُه  َما 
اْلُقْرآَن،  ِم  َتَعلَّ يِل:  َفَقاَل  َعَواِقبَِها؛  َعْن  َوَأْسَأُل  اْلُعُلوَم،   ُ َأخَتَريَّ َجَعْلُت  اْلِعْلِم  َطَلَب  َأَرْدُت 
وُيْقرُأ  امَلْسجِد،  يِف  ِلُس  جَتْ َقاُلوا:  آِخَرُه؟  َيُكوُن  َفاَم  َوَحِفْظُتُه  الُقْرآَن،  َتَعلَّْمُت  إَِذا  َفُقْلُت 
ُرَج فِيِهْم َمْن ُهَو َأْحَفُظ ِمنَْك، َأْو ُيَساِويَك  ْبَياُن، َواألَْحَداُث؛ ُثمَّ اَل َتْلَبُث َأْن خَيْ َعَلْيَك الصِّ
ْنَيا  ْفِظ؛ َفَتْذَهُب ِرَياَسُتَك؛ َفُقْلُت: َفإِْن ِسْمُت احْلَِديَث، َوَكَتْبُتُه َحتَّى مَلْ َيُكْن يِف الدُّ يِف احْلِ
َأْن  ُتْأَمُن  اَل  ْبَياُن  الصِّ َعَلْيَك  َواْجَتَمَع  ْثَت  َحدَّ َوَضُعْفَت  َت،  َكُبْ إَِذا  َقاُلوا:  ِمنِّي،  َأْحَفُظ 
ُثمَّ  َهَذا،  يِف  يِل  َحاَجَة  اَل  َفُقْلُت:  َعِقبَِك،  يِف  َعَلْيَك  َعاًرا  َفَيِصرَي  بِالَكِذِب  َفرْيُموَك  َتْغَلَط 
ُم النَّْحَو، َفُقْلُت: إَِذا َتَعلَّمُت النَّْحَو الَعَربِيََّة َما َيُكوُن آِخَر َأْمِري؟ َقاُلوا: َتْقُعُد  ُقْلُت: َأَتَعلَّ
يِف  َنَظْرُت  َفإِْن  ُقْلُت:  َلُه،  َعاِقَبَة  اَل  َوَهَذا  ُقْلُت:  الثَّاَلَثِة،  إىَِل  ِدْينَاَراِن  ِرْزِقَك  َوَأْكَثُر  اًم  ُمَعلِّ
ْعَر َفَلْم َيُكْن َأَحٌد َأْشَعَر ِمنِّي َما َيُكوُن ِمْن َأْمِري؟ َقاُلوا: مَتَْدُح َهَذا َفَيَهُب َلَك، َوحَيِْمُلَك  الشِّ
اْلـُمْحَصنَاِت!،  َتْقِذُف  َت  َفرِصْ هَجْوَتُه؛  َحَرَمَك  َوإِْن  ِخْلَعًة،  َعَلْيَك  َلُع  خَيْ َأْو  ٍة،  َدابَّ َعىَل 
َفُقْلُت: اَل َحاَجَة يِف َهَذا، ُقْلُت: َفإِْن َنَظْرُت يِف الَكاَلِم َفاَم َيُكوُن آِخَرُه؟ قالوا: اَل َيْسَلُم 
ا َأْن ُيْسِلَم  ا َأْن ُيْؤَخَذ َفُيْقَتَل، َوَأمَّ ْنَدَقِة، َفإِمَّ َمى بِالزَّ َمْن َنَظَر يِف اْلَكاَلِم َشنََعاِت اْلَكاَلِم؛ َفرُيْ

)1( الذريعة: 9/ق1119/3، 77/23 وما بعدها.
)2( ُينظر: جملَّة الرســالة، العدد 29، )الشافعي واضع علم أصول الفقه( يف 1934/1/22، وقال 
الشــيخ مصطفى عبد الرزاق يف كتاب )متهيد لتاريخ الفلســفة اإلسالميَّة(: 202 طبعة 1959: 

»إنَّ النزوع إىل تدوين الفقه كان أسع إىل الشيعة من سائر املسلمني«.
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َفَيُكوَن َمْذُموًما، ُقْلُت: َفإِْن َتَعلَّْمُت اْلِفْقَه؟ َقاُلوا: ُتْسَأُل َوُتْفتِي النَّاَس، َوُتْطَلُب لِْلَقَضاِء، 
 

ْمُتُه...  َوَتَعلَّ الِفْقَه،  َفَرَزْمُت  َهَذا؛  ِمْن  َأْنَفُع  اْلُعُلوِم يَشٌء  يِف  َلْيَس  ُقْلُت:  ا،  ُكنَْت َشابًّ َوإِْن 
إَِلخ«)1(.

ِرَواَيٌة  َوِهَي  اهللِ،  لَِوْجِه  اْلِعْلَم  َطَلَب  َقْد  َيُكْن  مَلْ  َحنِيَفة  َأَبا  َأنَّ  ُتِفيُد  َواَيَة  الرِّ َهِذِه  إِنَّ 
اَم َرَواَها َشْيُخ األَْزَهِر، َوَلِكنَّنَا َمَع َذلَِك َنِجلُّ َمَقاَم َأيِب َحنِيَفة َعْن َذلَِك،  َلْيَسْت ِشيِعيًَّة؛ َوإِنَّ

واهللُ َأْعَلُم بَِحَقاِئِق األُُموِر.

َبُب  ؛ َفالسَّ َواَيِة ِسْلِسَلُة َطويَلٌة ِمَن األَْسِئَلِة َواألَْجِوَبِة؛ َأْكَثُرَها َغرْيُ َمنْطِِقيٍّ ويِف َهِذِه الرِّ
َأنَّ  ِمْن  َرْوِعِه  يِف  ُمْسَتَشاُرُه  َأْلَقاُه  َما  َيُكْن ِسَوى  مَلْ  اْلـَمجيِد  اْلُقْرآِن  ِم  َتَعلُّ َعْن  َمنََعُه  الِذْي 
َفَتْذَهُب ِرَئاَسُتُه  َأْو َيُكوُنوَن بَِدَرَجتِِه؛  َبْعَض َتالِمَذتِِه األَْحَداِث َقْد َيُكوُنوَن َأْحفَظ ِمنُْه، 
ْعِر  َم الشِّ اَضُه َتَعلُّ َئاَسِة َكاَم َأنَّ اْفرِتَ اَم َفَينَْفِرُد بِالرِّ َفَكاَم جَيُوُز االْحتاَِماَلِن جَيُوُز َعَدُم ُحُصوهِلِ
َأْسَباُب  َتنَْحرِصُ  اَل  َكاَم  َوُحُدوٌد  َغاَيٌة  ْعِر  لِلشِّ َفاَم  َمنْطِقيًّا  َلْيَس  ِمنُْه  َأْشَعَر  َيُكوَن  اَل   َحتَّى 
َعْن  َمانًِعا  ا  ُحُصوهِلِ َعَدِم  اْحتاَِمُل  َفَيُكوُن  ِة؟  ْنيويَّ الدُّ َئاَسِة  بِالرِّ َوِحْفظِِه  اْلُقْرآِن  ِم  َتَعلُّ
اْلَعاِقُل  َينِْقُض  َوَهْل  َأَمُروُه،  الِذيَن  ُهُم  َمانِِعيِه  َنَرى  َذلَِك  َعْن  َوَفَضاًل  اهللِ،  ِكَتاِب  ِم  َتَعلُّ

 

َغَرَضُه؟!.

إَِذا َكُبَ َوَضُعَف  ُه  بَِأنَّ ِم َحِديِث َرُسوِل اهللِ َزَعُموا  َتَعلُّ َمنَُعوُه َعْن  َأنَّ الِذيَن  َكاَم 
ملَِاَذا  َأْدِري  َواَل  َعَلْيِه  َعاًرا  َوَصاَر  بِاْلَكِذِب  َرُموُه  َغَلَط  َفإَِذا  األَْحَداُث؛  َعَلْيِه  اْجَتَمَعْت 
ْبياَن، َواألَْحَداَث يِف َساَمِع احْلَِديِث؟ َفَهْل َحِسُبوا َساَمَع احْلَِديِث ِمْن َنْوِع ُساَمِع  وا الصِّ َخصُّ
ْبَياُن احْلَِديُث  األََغايِن؟ َوإاِلَّ َفاَم َشْأُن األَْحَداِث بِاحْلَِديِث؟ َوِمْن َأْيَن َيْعَلُم األَْحَداُث، َوالصِّ
وُه بِاْلَكِذِب؟ َواْلـَمْعُهوُد إِنَّ الِذيَن َيْذَهُبوَن لَِساَمِع  ُ ِحيُح واْلَكاِذُب َحتَّى إَِذا َكِذَب َعريَّ الصَّ

)1( تاريــخ بغــداد: 332/13 وما بعدها، وُينظر: هتذيب الكامل: 424/29، ســري أعالم النبالء: 
.395/6
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ا  َوَأمَّ اْلَقَضاَيا،  َهِذِه  ِم  َتَعلُّ َعىَل  نَّ  السِّ ُمُهُم  َتَقدُّ ُيُساِعُد  الِذيَن  ُيوُخ  اْلُكُهوُل، والشُّ احْلَِديِث 
ْبَياُن َفالالِئُق هِبُِم الَلْهُو والَلِعُب، َواَل َنْدِري َكْيَف اْقَتنََع بُِماَلَحَظِة ُمْسَتَشاِريِه، َوِهَي  الصِّ
َيِة بَِمَكاٍن اَلِسَياَم َواْلـاَمنُِع  ُسوِل َوُهَو ِمَن األمََهِّ ِم َحِديِث الرَّ َخاطَِئٌة؛ َفأْعَرَض َعْن َتَعلُّ
َبِب إِْقَباُل َأَفاِضِل اْلُعَلاَمِء، َواْلُفَقَهاِء َعىَل َساَمِع  لِيُل َعىَل َعَدِم َوَجاَهِة َهَذا السَّ ، َوالدَّ َومْهِيٌّ

ُهْم ِصْبَياٌن َواَل َأْحَداٌث. ْ ِمِه، َومَلْ ُيَعريِّ احْلَِديِث، َوِحْفظِِه، َوَتَعلُّ

َوَأْكَثُر  اًم  ُمَعلِّ َيْقُعُد  ُه  بَِأنَّ النَّْحِو؛  ِم  َتَعلُّ َعْن  َلُه  ملَِنِْعِه  ُمْسَتَشاُرُه  َمُه  َقدَّ اْلِذْي  َبُب  السَّ ا  َأمَّ
ِرْزِقِه ِدْينَاَراِن إىَِل َثاَلَثٍة، َوَهَذا اَل َعاِقَبَة َلُه!! َلْسُت َأْدِري ِمْن َأْيَن اْسَتَفاُدوا َهَذا التَّْحديِد 
ًة َواِحَدًة َكاَنْت َسَبًبا إىَِل َثْرَوٍة  َنا التَّاِريُخ َأنَّ َمْسَأَلًة َنْحِويَّ َذا امْلِْقَداِر؟ َوَقْد َأْخَبَ ِه هِبَ َوَحرْصِ
ِد َوْهٍم الَ َحِقيَقَة َلُه؟!!، َوْلنَنُْظْر يِف َسَبِب ُعُزوفِِه َعْن  َكبرَِيٍة)1(؛ َفَكْيَف اْقَتنََع َفاْمَتنََع ملَُِجرَّ
ُْم َزَعُموا  ُموا َلُه َما َيْصُلُح َأْن َيُكوَن َراِدًعا؛ َفإهِنَّ نَا مَلْ َنِجْد ُمْسَتَشاِرِيه َقْد َقدَّ ْعِر؛ َفإِنَّ ِم الشِّ َتَعلُّ
ْعُر مَلْ َيَتَجاَوْز َهَذا؟  ا َيْمَدُح َأْو هَيُْجو َفَيْقِذُف اْلـُمْحَصنَاِت، َوَهِل الشِّ ْعِر؛ إِمَّ ُم الشِّ ُه َتَعلَّ َأنَّ
بَِقْذِف  ُمنَْحرِصٌ  اهِلَجاُء  َوَهِل  النَّاِس،  َأْشَعَر  َيِصرُي  ُه  إِنَّ َسَلًفا  َنْفِسِه  َعىَل  حَيُْكُم  َكْيَف  ُثمَّ 
ِعْلِم  ِم  َتَعلُّ َعْن  اْمتِنَاُعُه  ا  َأمَّ بِالنَّْفي  َعَلْيَها  اجْلََواُب  ْهِل  السَّ ِمَن  َأْسِئَلٌة  َهِذِه  اْلـُمْحَصنَاِت؟ 
مْذُموًما،  ُيَسلََّم  َأْو  ُيْقَتَل  َأْن  ا  َفَأمَّ َخَطِئِه؛  َجَواُز  َوُهَو  َأْيًضا،  َوِجيٍه  َغرْيِ  َفِلَسَبٍب  اْلَكاَلِم؛ 
ُثنا َعْن َكثرٍِي ِمَن امْلَُتَكلِِّمنَي مَلْ ُيْقَتُلوا، َومَلْ َينَْلُهْم َحتَّى َحَصَل َأَحُدُهْم َوُهَو  َوَهَذا التَّاِريُخ حُيَدِّ
َة إاِلَ اْلَقَلَم  ُّ َعىَل َلَقِب َصاِحِب اجْلَاَلَلِة)2(، َوالَ َكَتاِئَب َلُه إاِلَّ اْلُكُتَب، َوالَ ِعدَّ لِّ َمُة احِلِ اْلَعالَّ

ِة اْلـُمُلوِك. َ ٍة ُتْشبُِه ُأهبَّ َ َة، َوَقْد َعاَش َأْكَثُرُهْم يِف ُأهبَّ َواْلـَمْحَبَ

)1( وهي املســألة التي حصلت بني ســيبويه والكســائّي واملعروفة بـ)املســألة الزنبوريَّة( يف حرضة 
جعفــر البمكّي. انظر: اإلنصاف يف مســائل اخلالف، أو مســألة هارون العبَّايّس حني ســأل أبا 
ا، أو ثالٌث(.  يوسف القايض عن احلكم الرشعّي يف قوله: )فأنت طالق والطالق عزيمة... ثالثاً

انظر: مغني اللبيب: 53/1، يف توجيهها وكامل الرواية.
)2( انظر ما كتبه فيَّاض يف كتابه تاريخ اإلمامية: 70، وما جرى من نرشه التشيُّع يف بالد إيران.
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َذلَِك  َبْعَد  َيْسَأَل  َأْن  َعْقُلُه  َلُه  َغ  َسوَّ َكْيَف  النَّْحِو  ِم  َتَعلُّ َعْن  َمنَُعوُه)1(  ِعنَْدَما  ُْم  إهِنَّ ُثمَّ 
َمْعِرَفُتَها  ُيْمِكُن  َواَل  النَّْحِو،  َبْعَد  َتْأيِت  اْلُعُلوُم  َوَهِذِه  َواْلِفْقِه؛  واْلَكاَلِم،  ْعِر  الشِّ ِم  َتَعلُّ عْن 
ِمَها، َوَعْن َنَتاِئِجَها؛  ِمِه، َوَحَذِقِه؛ َفَكاَن َعَلْيِه َأْن اَل َيْسَأَل َعْن َتَعلُّ ُص هِبَا ُدوَن َتَعلُّ َوالتََّخصُّ
ُه َمنِْهيٌّ َعنَْها ِضْمنًا؛ َوَلِكنَُّه اْسَتَمرَّ َيْسَأُل َحتَّى اْنَتَهى بِِه امْلََطاُف إىَِل الِفْقِه، َوإَِذا ُكلُّ َما فِيِه  ألَنَّ
ِة اْلَقَضاِء َوَجاَلَلِة اإِلْفَتاِء، َواَل َنْدِري  َ ْنَيا الَفانَِيِة ِمْن ُأهبَّ ى ُحَطاَم الدُّ َقاٍت اَل َيَتَعدَّ ِمْن ُمشوِّ

ِم النَّْحِو؟. َم الِفْقَه ُدوَن َتَعلُّ َكْيَف َتَعلَّ

األَْزَهِر  اجْلَاِمِع  َرئِيُس  اِق  زَّ الرَّ َعْبِد  ُمْصَطَفى  ْيُخ  الشَّ َمُة  اْلَعالَّ َدَها  َأيَّ َواَيُة  الرِّ َوَهِذِه 
افِِعيُّ َواِضُع  ِة بـ)الشَّ َساَلِة، اْلَعَدُد الثَّالُِث ِمْن ِسْلِسَلِة َأْبَحاثِِه اْلـَمْعنَويَّ ِة الرِّ َها يِف جَمَلَّ َوَنرْشَ
ِة َأيِب َحنِيَفة للتَّْعبرِِي َعْن ُروِح َذلَِك اْلَعرْصِ  ْيُخ ُمْصَطفى بِِقصَّ ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه(، َوَجاَء الشَّ
َقْوَلُه:  َأْوَرَد  َفَقْد  َعنُْه؛  ِه  اْلـُمنَوَّ َبْحثِِه  ُعنَْواَن  َينُْقُض  باَِم  َف  اْعرَتَ َوَلِكنَُّه  النَّاِحَيَة،  تِْلَك  ِمْن 
تَِها  َها إىَِل َأِدلَّ افِِعيِّ إىَِل مَجِْع اْلـَمَساِئِل َوَتْرتِيبَِها َوَردَّ اُه اْلـَمَذاِهِب اْلِفْقِهيَِّة َقْبَل الشَّ َ »َكاَن اجتِّ

التَّْفِصيِليَِّة ِعنَْدما تُكوُن َداَلِئُلَها ُنُصوًصا«)2(.

 ، افِِعيِّ َا َمْوُجوَدٌة َقْبَل الشَّ َح إهِنَّ اَلِئُل ِهَي ِمْن َمَفاِهيِم ِعْلِم األُُصوِل؛ َوَقْد َصَّ َوَهِذِه الدَّ
ُه َبَدا َلُه إِْكاَمَل النَّْقِص َوَلْيَس إِْكاَمُل النَّْقِص َمْعنَاُه الَوْضُع؛ َولَِذلَِك  افِِعيِّ ِسَوى َأنَّ َوَلْيَس للشَّ
َل َمْن َصنََّف يِف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه  اِزيُّ حْيناََم َزَعَم َأنَّ النَّاَس ُمتَِّفُقوَن َعىَل َأنَّ َأوَّ َغَفَل الرَّ
َهاِن؛ َفَقْد َقاَم  ُد َدْعَوى َوُنَطالُِبُه بِاْلُبْ رَّ ُه ُهَو الِذْي َرتََّب َأْبَواَبُه؛ َفَذلَِك جمَُ )3(، َوإِنَّ افِِعيُّ ُهَو الشَّ
، َواْلَباِقُر،  لِيُل َعىَل َنِقيِضَها؛ َحْيُث َعِلْمَت َأنَّ َواِضَع ُأُصوِل َهَذا اْلِعْلِم ُهَو اإِلَماُم َعِلٌّ الدَّ
اْلِعْلِم  َهَذا  َوَفاِئَدُة   ، اْلَعْسَكِريِّ اإِلَماِم  َعْهِد  يِف  َقَواِعِدِه  َأْكَثُر  َّْت  َومَت  اِدُق َوالصَّ

)1( أي الذين سأهلم منعوه عن تعلُّم النحو.
)2( ص143.

)3( ُينظر: املحصول يف علم األصول: 51/1. 
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ْعِف؛  ِة، والضَّ ِة َواْلَفَساِد، واْلقوَّ حَّ ِة، َواْلَبْحُث َعْن َعَواِرِضَها ِمْن َحْيُث الصَّ حُمَاَكَمُة األَِدلَّ
َواْستِنَْتاُجُه،  اْستِنَْباُطُه،  إَِلْيِه  َأدَّى  َحْسَبـاَم  الِفْقِهيِّ  احْلُْكِم  َحِقيَقِة  إىَِل  اْلـُمْجَتِهِد  إِلْيَصاِل 

َواْجتَِهاُدُه َعىَل َضْوِء تِْلَك اْلَقَواِعِد األُُصولِيَِّة)1(.

َهَذا  َمْن َصنََّف يِف  َل  َأوَّ َأنَّ  َفَزَعَم يِف )األََواِئُل()2(  اِزي  الرَّ هَنَْج  ُيوطِيُّ  السُّ هَنََج  َوَقْد 
. افِِعيُّ اْلِعْلِم ُهَو اإِلَماُم الشَّ

ا اإِلَماُم  افِعيَّ يِف َوْضِع َهَذا اْلِعْلِم َأمَّ َة َأْهِل اْلَبْيِت َقْد َسَبُقوا الشَّ َوَقْد َأْوَضْحنَا أنَّ َأِئمَّ
افِِعيُّ ِمْن َتالِمَذِة  اِدُق هَنَْج َأبِيِه؛ والشَّ ِت َمَساِئِلِه، َوهَنََج الصَّ الَباِقُر َفَوَضَع ُمِهامَّ
اْلَباَلَغِة  هَنِْج  َفِفي  َتْأِسيِسِه  َفْضُل   اْلـُمْؤِمننَي أِلَِمرِي  َكاَن  َوَقْد   ،اِدِق الصَّ اإِلَماِم 
 ، َواْلـُمْحَكِم، واْلـُمَتَشاَبِه، واخْلَاصِّ َواْلـَمنُْسوِخ،  َكالنَّاِسِخ،  اْلِعْلِم  َهَذا  َمَساِئِل  ِمْن  َكثرٌِي 

.)3( َواْلَعامِّ

َنْدُعوُه بَِأَصاَلِة  َيِرَد فِيِه َنٌْي()4( َوُهَو َما  ٍء ُمْطَلٌق َحتَّى  يَِّة: )ُكلُّ َشْ اْلُكلِّ َأْمثَِلتِِه  َوِمْن 
يِه  ُنَسمِّ َما  َوُهَو  َنِجٌس()5(،  ُه  َأنَّ َتْعَلَم  َحتَّى  َطاِهٌر  َلَك  َشٍء  )ُكلُّ  َأْمثَِلتِِه:  َوِمْن  اَءِة،  اْلــَبَ
رَتُّ َفُسْؤُرُه  ٍء َيْ َأَصاَلُة الطََّهاَرِة، َوِمْن َهَذا اأِلْمثَِلة: )ُكلُّ جَمُْهوٍل َفِفيِه اْلُقْرَعُة()6(، َو)ُكلُّ َشْ
 َحاَلٌل َوُلَعاُبُه َحاَلٌل()7(، َو)ُكلُّ َما فِيِه َحاَلٌل َوَحَراٌم َفُهَو َلَك َحاَلٌل َحتَّى َتْعِرَف اْلـَحَراَم 

)1( ُينظر: الفكر الرتبوّي عند الشيعة اإلماميَّة، د. عالء الدين القزوينّي: 412 وما بعدها.
)2( ُينظــر: الوســائل إىل معرفة األوائل، الســيوطّي باب تأســيس علم أصول الفقــه، طبعة املكتبة 

األزهريَّة.
)3( ُينظر: هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح: 44

)4( ُينظــر: مــن ال حيرضه الفقيــه: 208/1 )ح937(، الوســائل: 917/4 البــاب 19 من أبواب 
القنوت )ح3(.

)5( مستدرك الوسائل: 164/1 )ح5(، مع اختالف لفظ احلديث يف املجاميع احلديثيَّة.
)6( الوسائل، الباب 13 من أبواب كيفيَّة احلكم )ح11(.

)7( ُينظر: اهلداية للصدوق: 67، هتذيب األحكام: 228/1 )ح658(، وسائل الشيعة:232/1= 
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َفَقلِيُلُه  َكثرُِيُه  َأْسَكَر  َما  )ُكلُّ  َوِمنَْها  اْلـُمْشَتبِِه،  يِف  لِّ  احلِْ َأَصاَلَة  ى  ُيَسمَّ َما  َوُهَو  ِمنْـُه()1(، 
َحَراٌم()2(، َو)َما ََعىل األَِمنِي إاِلَّ اْلَيِمنُي()3(، َوَنْحُو َذلَك.

َن ِمْن َهَذا اْلِعْلِم َنْحَو ِستِّنَي َقاِعَدًة)4(، َوَقْد َخاَلَف َبْعَضَها إِْخَواُننَا َأْهَل  َوَقْد َدوَّ
ِط  رَشْ اْنتَِفاَء  َعِلَم  باَِم  َيْأُمَر  َأْن  لآِلِمِر  َوَكَتْجِويِزِهْم  جُمْـَتِهٍد،  ُكلِّ  بَِتْصِويِب  ْم  َكَقوهِلِ نَِّة؛  السُّ
ُيَطاَلُب  اَل  َواْلـَمْرُء  اْجتَِهاُدُهْم،  إَِلْيِه  َأدَّى  َحْسَباَم  َذلَِك  َوَغرْيِ  التَِّكِليِف،  َوْقَت  ُوُقوِعِه 
َولِْلُمِصيِب  َحَسنٌَة،  اْلـُمْخطِِئ  ِولِْلُمْجَتِهِد  َواْلَبْحِث   ، التََّقيصِّ يِف  ِوْسِعِه  َبْذِل  ِمْن  بَِأْكَثِر 

َحَسنََتاِن)5(.

=)ح5( و414/3 )ح4(.
)1( وسائل الشيعة: 59/12، ب4 من أبواب ما يكتسب به )ح1(.

)2( الكايف: 1/8/409/6.
)3( ُينظر: أعيان الشــيعة للعامّل: 103/1. يقول الشــيخ أســد اهلل الكاظمــّي يف مقابس األنوار: 
ا الكالم املعروف الدائر عىل األلسنة وهو: )ما عىل األمني إالَّ اليمني( فلم أقف عليه،   264 »وأمَّ
وال وقــف عليه غــريي من نقلة األخبــار املتتبِّعني ملصادرهــا ومواردها، املطَّلعــني عىل خباياها 
ونوادرها يف يشء من كتب احلديث، وال يف كتب الفقه مسنًدا وال مرساًل، وإنَّام هو يشء ُيستنَبط 

ٍر سديٍد يف األخبار«. ٍق وتدبُّ بالنظر واالجتهاد بعد خوٍض وغوٍر شديٍد وتعمُّ
)4( قــال العامــّل يف األعيان: 103/1 »ومجع ماّل حمســن الكايّش كتاًبا ســاّمه )األصــول األصليَّة 
املســتفادة من الكتاب والسنَّة(، وهذه األصول املشار إليها أمثال: )كلُّ شٍء ُمطلق حتَّى َيِرد فيه 
نــي(، )كلَّام غلب اهلل عليه من أمره فاهلل أعذر لعبده(، )كلُّ شــئ أمر الناس به فهم يســعون له، 
وكلُّ شٍء ال يسعون له فهو موضوع عنهم(، )كلُّ جمهوٍل ففيه القرعة(، )كلُّ طالٍق ال يكون عىل 
الســنَّة فليس بيشء(، )كلُّ يابٍس ذكّي(، )كلُّ شٍء طاهر حتَّى تعلم أنَّه نجٌس(، )املاء كلُّه طاهر 
حتَّــى تعلم أنَّه قــذٌر(، )كلُّ ما ليس له دم فميتتــه طاهرة(، )كلُّ شٍء يرّت فســؤره حالل ولعابه 
حالل(، )كلُّ ما كان فيه حالل وحرام فهو لك حالل حتَّى تعرف احلرام منه بعينه فتدعه(، )كلُّ 
ما أسكر كثريه فقليله حرام(، )كلُّ مسكٍر مخر(، )احلجُّ عرفة(، )ما عىل األمني إالَّ اليمني(، وغري 

ذلك ممَّا يوجد يف طيِّ كتب الفقه«.
)5( يف هذه القوانني ُينظر: الرازي يف كتابه )املحصول(، وجمموعة مقاالت االجتهاد واحلياة.
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ِة ِه�َصاٍم ِمْن �َصَواِهِد َعْبَقِريَّ

الَفْيَلُسوِف  َهَذا  ِة  َولَِعْبَقِريَّ ْأِن؛  الشَّ َعظِيُم  اْلَقْدِر،  َجِليُل   ، َعْبَقِريٌّ احْلََكِم  ْبُن  ِهَشاُم 
ِمنَْها  وَيْكِفينا  َواألَْلـَمِعيَِّة،  النُُّبوِغ  َتاِريِخ  ِمْن  َباِرًزا  َمَكاًنا  تلُّ  حَتْ َكثرَِيٌة  َراِئَعٌة  َأْمثَِلٌة  الَيافِِع 
َكَمٌة،  حمُْ َمِكيَدٌة  َوِهَي  اْلُقَضاِة،  َقايِض  َأْكَثٍم)1(  ْبِن  حَيَْيى  َمِكيَدِة  ِمْن  خَتَلُِّصِه  يِف  َلْوَذِعيَُّتُه 

ِشيِد. َوَمْدُروَسٌة َقْد َحاَكَها لإِِلْيَقاِع هِبََذا اجلَْهَبِذ النَّابِِه، َوَسَعى بَِدِمِه ِعنَْد الرَّ

ْعَوى َبنْيَ َشْخَصنِي  ُص اْلَقِضيَِّة: »إِنَّ حَيَْيى َسَأَل )ِهَشاًما( َعْن إِْمَكاِن إَِقاَمِة الدَّ َوُمَلخَّ
قٌّ يِف َدْعَواُه؟ َفَأَجاَب ِهَشاٌم: اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن احْلَقُّ يِف َجانِِب  ا حُمِ َعىَل يَشٍء َواِحٍد؛ َوِكاَلمُهَ
ا، َفِعنَْدِئٍذ َقاَل حَيَْيى: َفاَم َتُقوُل يِف َعِلٍّ َواْلَعبَّاِس ِحنْيَ َتَداَعَيا يِف ُتَراِث َرُسوِل اهللِ  َأَحِدمِهَ

َمْن َكاَن اْلـُمِحقُّ ِمنُْهاَم؟«)2(.

ا ُسَؤاٌل حُمِْرٌج؛ َأ َيُقوُل  ُه َحقًّ َؤاِل إِنَّ َ لِْلَقاِرِئ اْلـِحْقُد اللِئيُم اْلَكاِمُن هِبََذا السُّ َوَقْد َتَبنيَّ
ُض بَذلَِك   إِنَّ احْلَقَّ َيُدوُر َمَعُه َحْيُث َيُدوُر؟ فَيَتَعرَّ ِهَشاٌم إِنَّ احْلَقَّ َمَع َعِلٍّ لَِقْوِل النَّبيِّ
ِه بَِدْعَوى الَباطِِل، َأْم َيُقوُل إِنَّ احْلَقَّ يِف َجانِِب اْلَعبَّاِس؟  ِشيِد؛ لِـُحْكِمِه َعىَل َجدِّ لَِسَخِط الرَّ
ِمْقَداَر  َنْعَلَم  َأْن  َعَقيَدَتُه؛ وأِلَْجِل  َوخُيَالُِف  الَيِقِظ،  َوَتْأنِيِب َضِمرِيِه  ُض لَِسَخِط اهللِ  َفَيَتَعرَّ
َؤاُل احْلَاِقِد؛ لِنََدْع  اْلَعَواِمَل التِي اْعَتَمَلْت يِف َنْفِسِه َوِمْقَداَر َردِّ الِفْعِل الِذْي َأْحَدَثُه َهذا السُّ

ُثنَا َعنُْه. ِهَشاًما َنْفَسَه حُيَدِّ

ِزْلَت  )اَل  يِل:   اِدِق الصَّ اإِلَماِم  َقْوَل  َذَكْرُت  ُثمَّ  َيِدي؛  يِف  »َفُأْسِقَط  ِهَشاٌم:  َقاَل 
إىَِل  اللَذْيِن حَتاَكاَم  اْلـَمَلَكنْيِ  َتُقوُل يِف  َما  َوُقْلُت:  َفَأَجْبُتُه؛  َيا ِهَشاُم(؛  اْلُقْدِس  بُِروِح  ا  داً ُمَؤيَّ
اَم َأَراَدا َأْن َيْكِشَفا  ؛ َوإِنَّ قٌّ ا حُمِ َداوَد َمْن َكاَن اْلـُمِحقُّ ِمنُْهاَم؟ َوَمْن َكاَن اْلـُمْبطُِل؟ َفَقاَل: ِكاَلمُهَ

)1( وهــو حييى بن خالد البمكــّي، وليس ابن أكثم، ُينظر: اإلرشــاد: 255-257. وُينظر: كتاب 
هشام بن احلكم، الشيخ عبد اهلل نعمة: 228-227.

)2( ُينظر: اإلرشاد: 257-255
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َعِليًّا  إِنَّ  ُنِجيُبَك،  بَِذا  إَِذْن؟  ُقْلُت:  َقاَل  لَِأْوىَل،  َتْرُكُه  َأْي:  احْلُْكِم؛  يِف  َخَطَأُه   لَِداوَد
َفاَه َخَطَأُه يِف َأْمِرِه... إَِلخ«)1(. َواْلَعبَّاَس َتَداَعَيا إىَِل َأيِب َبْكٍر؛ لُِيَعرِّ

َوَأُبو َبْكٍر َشْأُنُه َشْأُن النَّاِس َلْيَس َمْعُصوًما َعِن اخْلََطأِ، َومَلْ ُيوَجْد َمْن َيُقوُل بِِعْصَمتِِه 
ُف بَِذلَِك ِحنْيَ َقاَل: )َمْن َرَأى ِمنُْكْم  ُمْطَلًقا، َوَمْن َكاَن َكَذلَِك َجاَز َعَلْيِه اخْلََطُأ، َوُهَو َيْعرَتِ
َتْقِويُم  اإِلَماِم  َوظِيَفَة  نَّ  أِلَ اإِلَماِم؛  ِعْصَمَة  ْطنا  اْشرَتَ ُهنَا  َوِمْن  ْمُه()2(.  َفْلُيَقوِّ اْعِوَجاًجا  يِفَّ 
ُسوِل  ِعيَِّة َتْقِويَم اْعِوَجاِج اإِلَماِم؛ أِلَنَّ اإِلَماَم َخِليَفُة الرَّ ِعيَِّة، َوَلْيَس َوظِيَفُة الرَّ اْعِوَجاِج الرَّ

. وَقاِئٌم َمَقاَمَه؛ َفَيِجُب َأْن َيُكوَن َمْعُصوًما ِمْثَلُه، َوَلِكنَُّه َلْيَس بِنَبيٍّ

اخِلَلُف َبْيَنَنا َوَبْيَ الإِْخَباِرِيَي)3(

َوِمْن  الَيِسرِي،  بِاألَْمِر  َلْيَسْت  نَي  َواإِلْخَباِريِّ األُُصولِيِّنَي  َبنْيَ  ــاَلِف  اخْلِ َمَساِئَل  إِنَّ 
َدَرَجَة  َيْبُلْغ  مَلْ  َمْن  َعىَل  األُُصولِيُّوَن  َأْوَجَبَها  التِْي  التَّْقِليِد،  َمْسَأَلُة  َها،  َوَأمَهِّ اْلـَمَساِئِل  َهِذِه 
وَن ِمْن َتْقِليِد اْلـُمْجَتِهِد َوَأْلَزُموا النَّاَس  االْجتَِهاِد)4(، َأِو اْلَعَمَل بِاالْحتَِياِط، َوَمنََع اإِلْخَباريُّ
ُجوُع إىَِل  ُجوِع إىَِل اإِلَماِم َمْعنَاُه الرُّ ُجوِع إىَِل اإِلَماِم َرْأًسا َوُدوَن َواِسَطِة اْلـُمْجَتِهِد، َوالرُّ بِالرُّ
ْأي والِقَياِس)5(، َوِمْن َهِذِه  يِن بِالرَّ ْم َأْخَباٌر مَتْنَُع ِمْن َأْخِذ الدِّ َأْخَباِرِه، َوهَلُْم َعىَل َتْرِجيِح َقْوهِلِ
األَْخَباِر َقْوهُلُْم: )إِنَّ ِدْيَن اهللِ اَل ُيَصاُب بِاْلُعُقوِل()6(، َوَيُقوُلوَن: )إِنَّ ِعْلَم اأُلُصوِل ملَْ َيِرْد بِِه 

)1( ُينظر: اإلرشاد: 257-255.
ة، دار  د اخلرضّي بــك يف حمارضات تاريخ األمم وامللــوك، الدولة األمويَّ )2( وقد ذكر الشــيخ حممَّ

الفكر العريّب: 243، أنَّ القائل هو عمر بن اخلطَّاب.
)3( اخلــالف بني األصوليِّني واإلخباريِّني كبري، وقد عزفت عــن ذكر تفاصيله وتوضيحاته مراعاًة 

لالختصار.
)4( ُينظر بتفصيٍل واٍف: كتاب املعجم األصويّل: 32/1 وما بعدها.
)5( ُينظر بتفصيٍل واٍف: كتاب املعجم األصويّل: 35/1 وما بعدها.

ة احلديث: )إنَّ دين اهلل ال يصاب بالعقول الناقصة،=  )6( بحار األنوار: 303/2، احلديث41، وتتمَّ
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تِنَا()1(... إَِلخ. َنصٌّ َعْن َأِئمَّ

اْسَتْشَهْدَنا يِف هَنِْج  َكاَم  تِنَا  َأِئمَّ َواِرٌد َعْن  ِعْلَم األُُصوِل  إِنَّ  َعَلْيِه  ُغَباَر  َواحْلَقُّ الِذي اَل 
ا َقْدُحُهْم بَِمْسَأَلِة االْجتَِهاِد)2( َفَغرْيُ  ْعِم؛ َوَأمَّ اْلَباَلَغِة َعَلْيِه، َوَيْكِفي َذلَِك يِف َتْفنِيِد َهَذا الزَّ
َوَمْن  َتْقِليُدُه  َمْن َيُصحُّ  اِئَط  وطِِه، َويِف رَشَ َأْيًضا؛ لُِوُروِد األَْخَباِر يِف االْجتَِهاِد، َورُشُ َواِرٍد 
ِدينِِهْم  َأْحَكاَم  َيْأُخُذوَن  ُْم  َفإهِنَّ َعَماًل؛  اَل  َقْواًل  َذلَِك  ُينِْكُروَن  ُْم  إهِنَّ َواْلَغِريُب   ، َيُصحُّ اَل 
ُهَو  لِتِْلَك األَْحَكاِم  ُعُلاَمِئِهْم  َواْستِنَْباُط  ُينِْكُروَنُه،  الِذي  التَّْقِليِد  َمْعنَى  َوُهَو  ُعَلاَمِئِهْم،  ِمْن 
، َوإِنَّ َمنَْشَأ هَذا  َ َأنَّ النَِّزاَع َلْيَس ِسَوى نَِزاٍع َلْفظِيٍّ َمْعنَى االْجتَِهاِد الِذي َينَْفُروَن ِمنُْه َفَتَبنيَّ
اْلَوْهِم ُهَو التَّْسِمَيُة اللْفظِيَُّة؛ َأْي: َتْسِمَيُة اْستِنَْباِط األَْحَكاِم بَِلْفِظ االْجتَِهاِد؛ َفَظنُّوُه َعَماًل 
ْأي َوالِقَياِس  نُِّب اْلَعَمِل بِالرَّ ْأي امَلْحِض َغافِِلنَي َعْن َأنَّ األُُصولِيِّنَي ُيشاِرُكوهَنُْم يِف جَتَ بِالرَّ
ُل  اْلـُمَتَحصِّ االْجتَِهاُد  ُهَو  االْجتَِهاِد  لْفَظِة  ِمْن  اْلـُمراَد  إِنَّ  َوالَواِقُع  ِة،  اْلِعلَّ َمنُْصوِص  َغرْيِ 
التَّْكِليِف  بُِقْبِح  اْلعْقِل  َكُحْكِم  اْلَقْطِعيِّ  اْلَعْقِل  َوُحْكِم  َواإِلمْجَاِع،  نَِّة،  َوالسُّ الِكَتاِب،  ِمَن 
اْلَعْقِليَِّة،  األَْحَكاِم  لِيَّاِت  َأوَّ ِمْن  َوِهَي  اْلَعْفِو،  َوُحْسِن  ْلِم،  الظُّ بُِقْبِح  َوَكُحْكِمِه  بِاْلـُمَحاِل، 

ِيرًيا. ِِهْم َهَذا مَلْ يوِجُبوا االْجتَِهاَد َكاَم ُنوِجُبُه َنْحُن َعْينًا، َأْو خَتْ َوِمْن َأْجِل َتَومهُّ

الأَِدلَُّة)3(

َوَيْقَترِصُ  الَعْقِل.  َوُحْكُم  ـــاُع،  َواإِلمْجَ نَُّة،  والسُّ اْلِكَتاُب،  َأْرَبــَعــٌة:  ِعنَْدَنا  ــُة  األَِدلَّ
َعَدِم  َعىَل  بِنَاًء  َوْحَدَها  نَِّة  السُّ َعىَل  َيْقَترِصُ  َوَبْعُضُهْم  نَِّة.  َوالسُّ اْلِكَتاِب،  َعىَل:  اإِلْخَباِريُّوَن 
جْتِويِز َهَذا اْلَبْعِض األَْخَذ بَِظاِهِر اْلِكَتاِب، َوَلِكنَّني اَل َأْدِري لِـاَمَذا َيْأُخُذوَن إَِذْن؟ بَِظاِهِر 

=واآلراء الباطلة، واملقاييس الفاسدة، وال يصاب إالَّ بالتسليم(.
)1( لتبيان آرائهم ُينظر: كتاب الفوائد املدنيَّة لأسرتآبادّي.

)2( ُينظر: الفوائد الطوسيَّة: 422-421.
)3( ُينظر: يف اخلالف بني األصوليِّني واإلخباريِّني، كتاب الفوائد الطوسيَّة: 420 وما بعدها.



120

َأْن  َأَحٍد  ُهَو َعَدُم اْستَِطاَعِة ُكلِّ  اْلِكَتاِب  بَِظاِهِر  َوَتْعِليُلُهْم يِف َعَدِم األَْخِذ  َواَيِة اَلِسَياَم  الرِّ
َد  َ َواَيِة، َوإَِذا احتَّ َم ُنُصوَص اْلِكَتاِب، َوَهَذا امْلَْحُذوُر ُيوَجُد َأْيًضا يِف األَْخِذ بَِظاِهِر الرِّ َيَتَفهَّ
َواَيُة اَل َيْفَقُهُها ُكلُّ َأَحٍد، َواَل ُبدَّ ِمْن ُوُجوِد مُمَيٍَّز َيِميُز  اُد امُلَسبَِّباِت؛ َفالرِّ َ َبُب َيْلَزُم ِمنُْه احتِّ السَّ
بَِتْخِريٍج، َوَهذا  التََّعاُرُض  َما َظاِهُرُه  َبنْيَ  َمُع  َوجَيْ اَها،  َوُيْعَرُف ُمؤدَّ َوَفاِسَدَها،  َصِحيَحَها 

ُهَو اْلـُمْجَتِهُد.

اَلِف ِمْن َأْمثَِلِة اخْلِ

وَن . 1 َواألَْخَباِريُّ  ، ِعيِّ ْ الرشَّ احْلُْكِم  َنْفِس  يِف  بِالظَّنِّ  اْلَعَمَل  ُزوَن  جُيَوِّ األُُصولِيُّوَن 
 

؛  ، َوَأْصِلٌّ ، َوَعاِديٌّ ، َوَواِقِعيٌّ ُلوَن إاِلَّ َعىَل اْلِعْلِم، َوُهَو يِف َنَظِرِهْم َقْطِعيٌّ اَل ُيَعوِّ
ْز فِيِه اخْلََطُأ)1(. َل َعِن اْلـَمْعُصوِم َثابًِتا، َومَلْ جَيُ َوُهَو َما َتَوصَّ

َبنْيَ . 2 َفِللتَّْمييِز  األَْخَباِر؛  ِمَن  ِحيِح  الصَّ َغرْيِ  ُوُجوِد  بَِجَواِز  َيُقوُلوَن  األُُصولِيُّوَن 
ِة  َصحَّ يِف  َيُقوُلوَن  وَن  َواألَْخَباِريُّ اْلـُمْجَتِهِد،  إىَِل  اْحَتاُجوا  َه  َوَغــرْيِ ِحيِح  الصَّ
ِمنَْها  َوَحَذُفوا  َأْتَقنُوَها،  َجاِمِعيَها  إِنَّ  َوَيُقوُلوَن  اْلـُمْعَتَمَدِة،  اْلُكُتِب  َأْخَباِر  ِة  َكافَّ
َأْنَكُروُه  الِذي  بَِعْينِِه  التَّْقِليُد  ُهَو  اْلَقْوِل  هِلََذا  َباُعُهْم  َواتِّ َواْلـَمْوُضوَع،  ِعيَف  الضَّ
 ، َبِ اخلَْ ِة  بَِصحَّ لِْلِعْلِم  ُموِجَبٌة  اْلقَراِئَن  اْعتَِباَرُهُم  َأنَّ  َكاَم  األُُصولِيِّنَي)2(،  َعىَل 
نَِزاٌع  ُه  َأنَّ َتْعِرَف  َأْن  َمَعايِن االْجتَِهاِد؛ َوأِلَْجِل  اْلـَمْعُصوِم ُهَو ِمْن  َوُصُدوِرِه َعِن 
َيُكْن جُمَْتِهًدا،  َلْفظِيٌّ جَيُِب ُوُقوُفَك َعىَل َأنَّ األُُصولِيِّنَي َيْمنَُعوَن َعِن اْلُفْتَيا َمْن مَلْ 
اْلِعَباَرَتنْيِ  َهاَتنْيِ  َوُمَؤدَّى  األَْحَكاِم،  َعىَل  اطِّاَلٌع  َلُه  ملَِْن  وَن  اإِلْخَباِريُّ ُزُه  ــوِّ َوجُيَ
ِة، َواْلَفَساُد ُهَو َمْعنَى  حَّ َواِحٌد؛ َفاالطِّاَلُع َعىَل األَْحَكاِم َوَمْعِرَفُتَها ِمْن َحْيُث الصَّ

االْجتَِهاُد)3(.

)1( ُينظر: منتهى املطلب: 24/3.
)2( الفوائد الطوسيَّة: 427.

)3( ُينظر لالستزادة: كتاب الرسائل األصوليَّة للبهبهايّن: 32-18.
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َعِن  َناِشٌئ  اْلـُمْجَتِهِد  إىَِل  األَْحَكاِم  جِلَِميِع  اْلِعْلِم  نِْسَبِة  يِف  َبْينَنَا  اَلَف  اخْلِ َأنَّ  َكاَم 
ِزَئتِِه َواْلَقاِئُلوَن هِبَا ِمنَّا ُيوافُِقوَن  اْلـِخاَلِف يِف َمْسَأَلِة جْتِزَئِة االْجتَِهاِد، َأْو َعَدِم جَتْ
َهُة الثَّانَِيُة فِيَها نَِزاٌع َبنْيَ األُُصولِيِّنَي  نَي فِْياَم خَيُصُّ اْجتَِهاَد اْلـُمْجَتِهِد، َواجْلِ األَْخَباِريِّ

ي)1(. ي، َوَعَدَم التََّجزِّ َأْنُفِسِهْم، َأْعنِي َمْسَأَلَة التََّجزِّ

َيْعَمُلوَن . 3 وَن  اَءِة، َوَأَصاَلِة اإِلَباَحِة، َواألَْخباِريُّ اْلَبَ َيْعَمُلوَن بَِأَصاَلِة  األُُصولِيُّوَن 
. بِاالْحتَِياِط يِف اْلـَمْوِضَعنْيِ

يََّتُه)2(.. 4 يَِّة اإِلمْجَاِع، َوَيَرى األُُصولِيُّوَن ُحجَّ اَل َيُقوُل األَْخَباِريُّوَن بُِحجِّ

ِجْع إَِلْيَها َمْن ُيريُد  َا؛ َفِلرْيْ ى اْلُعَلاَمُء إىَِل َتْفِصيِل َهِذِه اْلـِخاَلَفاِت يِف َمَظاهنِّ َوَلَقْد َتَصدَّ
َياَدَة يِف االطِّاَلِع)3(. الزِّ

َهاَيُة َعْك�ُس اْلِبَداَيِة النِّ

َأَبا  َفاْخَتاُروا  نَِّة؛  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا  ِعنَْد  وِريِّ  الشُّ بِالنَِّظاِم  ينيَُّة  الدِّ احْلََرَكُة  اْبَتَدَأِت 
هِبَا  َوَأْعَلَن َسِياَسَتُه يِف ُخْطَبتِِه التِي َخاَطَب  َبنِي َساِعَدٍة،  َيْوَم َسِقيَفِة  َوُبوِيَع  َبْكٍر َخِليَفًة، 
بَِمُشوَرٍة،  ُدوَنُكْم  َنْمَتاُز  اَل  اْلُوَزَراُء  َوَأْنَتُم  األُْمَراُء،  )َنْحُن  فِيَها:  َوَرَد  َوالتْي  األَْنَصاَر، 

َواَل َنْقيِض ُدوَنُكُم األُُموَر... إَِلخ()4(. 

ِستٍَّة  يِف  َجَعَلَها  ِحنْيَ   )5( وِريِّ الشُّ للنَِّظاِم  َوِر  الصُّ َأْظَهِر  ِمْن  ُعَمَر  َوِصيَُّة   َوَكاَنْت 

)1( ُينظر: مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الرشائع، البهبهايّن: 29/1 وما بعدها.
)2( ُينظر: رياض املسائل: 103/1 وما بعدها.

ة نبذة عن التاريخ الســيايّس  )3( ُينظر: رياض املســائل: 103/1املقّدمــة بعنوان )احلركة اإلخباريَّ
للحركة(، و105 )حماور اخلالف بني املدرستني(، وغريها من العنوانات.

)4( انظر ما أورده ابن أيب احلديد املعتزيّل يف: رشح النهج: 8/6.
)5( ُينظــر: تاريخ العرب الســيايّس، زكار بيضون: 38. ويعــرتف الدكتور ضياء الدين الريِّس يف= 
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يَعَة يِف  ِ ًة َمَع َأنَّ الرشَّ ِت احْلُُكوَمُة اإِلْساَلِميَُّة ُشوريَّ ُسوِل، َوَقِد اْسَتَمرَّ ِمْن َأْصَحاِب الرَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَاُكْم  : ﴿َما َآَتاُكُم الرَّ اَمِويُّ َفٌة َعىَل َما َينِْزُل بِِه الَوْحُي السَّ األَْصِل ُمَتوقِّ
النَِّظاِم؛  َذا  هِلَ ُمَوافَِقًة  َتُكْن  ملَْ  وِريِّ  الشُّ النَِّظاِم  َذا  هبَِ اأَلْخِذ  َنتِيَجَة  َوَلِكنَّ  َفاْنَتُهوا﴾)1(،  َعنُْه 
ينيََّة  َعاَمَة الدِّ ِف َوَضَع الزَّ ( َشِديِد التََّطرُّ َبْل ُمَعاِكَسٌة َلُه َحْيُث اْنَتَهى إىَِل نَِظاٍم )برُِيوْقَراطِيٍّ
اْلـَمَذاِهُب  ُهُم  اْلـُمْجَتِهديَن  ِمَن  َأْرَبَعٍة  بَِأْيِدي  َمَفاتِيَحُه  َوَأْلَقى  َحِديٍد؛  ِمْن  َصنُْدوٍق  يِف 
َعاَمة، َوَلْو َكاَن ُهنُاَك َمْن ُهَو َأْعَلُم، وَأْفَقُه  ِه بَِتَويلِّ َهِذِه الزَّ األَْرَبَعُة، َوَما َكاَن َمْسُموًحا لَِغرْيِ
اإِلْسالِميَّ  يَع  التَّرْشِ َأنَّ  ]ِمْن[  ْغِم  الرُّ اْلـُمْجَتِهِديَن اآلَخِريَن ]َعىَل[  اْجتَِهاِد  َمنِْع  بَِواِسَطِة 
نَِظاًما اَل خَيَْتصُّ يِف  لَِكْوِن اإِلْسالِم  َباِب االْجتَِهاِد؛  َفْتَح  َتْسَتْدِعي  ِحيَحَة  َوُنُصوَصُه الصَّ
ِه اَل َيُكوُن َصاحِلًا  َزَماٍن َأْو َمَكاٍن؛ َفاَم َيَراُه َأُبو َحنِيَفة ِمَثاًل َصاحِلًا َحْسَب ُمْقَتَضَياِت َعرْصِ
َمِن َوُجْزِئيَّاِت  َراِت الزَّ يِف َزَمٍن آَخَر، َوَهَذا َيْقَتيِض ُوُجوَد َفِقيٍه جُمَْتِهٍد َيْقيِض باَِم َيَتالَءُم َوَتطوُّ
اإِلْساَلِميَُّة،  يَعُة  ِ الرشَّ َرَسَمْتَها  التِْي  اِئَرِة  الدَّ َعِن  اْجتَِهاِدِه  يِف  خَيُْرُج  اَل  بَِحْيُث  اْلـَمَساِئِل؛ 
ُك اأَلْعَظُم لِْلَمَصالِِح اْلـُمَتباِينَِة يِف اْلُعُصوِر واألَُمِم  َوَهَذا االْجتَِهاُد)2( ُهَو اْلَقاِسُم اْلـُمْشرَتَ
وِريِّ الِذي  اْلـُمَتَباِينَِة؛ َفَحرْصُ التَّْقِليِد بِاْلـَمَذاِهِب األَْرَبَعِة خُمَالٌِف يِف َجْوَهِرِه للنَِّظاِم الشُّ
النَِّظاُم  اْبَتَدَأ  َوَهَكَذا  نَِّة،  السُّ َأْهِل  إِْخَوانِنَا  َعِقيَدِة  َحْسَب  اإِلْساَلِميَُّة  احْلُُكوَمُة  بِِه  اْبَتَدَأْت 

ِة، َواالْنطِاَلِق. ا، َواْنَتَهى برُِيوْقَراطِيًّا َضيََّق َمَساَحَة احْلُِريَّ ُشوِريًّ

نِّيِّ َحْيُث اْبَتَدَأ باَِم ُيْشبُِه  ْيَعِة َفُمَعاِكٌس مَتَاًما للنَِّظاِم السُّ ينيَِّة ِعنَْد الشِّ َعاَمِة الدِّ ا نَِظاُم الزَّ َأمَّ
وُز خُمَاَلَفَتُهْم  ِة بِاْثنَْي َعرَشَ إَِماًما اَل جَتُ ْيَعِة لَِأِئمَّ (؛ َوَذلَِك بَِحرْصِ الشِّ النَِّظاَم )اْلبرُِيوْقَراطِيَّ
ِة  ، لُِأمَّ ينيِّ ِعيِم الدِّ  َفَمنََح َحقَّ اْختَِياِر الزَّ ِة امَلْهِديِّ ى لِلُحجَّ َحتَّى َكاَنِت الَغْيَبُة الُكْبَ

=كتابه )النظريَّات السياســيَّة اإلســالميَّة( بأنَّ اخلالفة بالصورة التي انتهى إليها نظام الشورى مل 
يكن أساسها األحاديث، وإنِّام إمجاع الصحابة عىل حدِّ زعمه: 106.

)1( احلرش: 7.
)2( يف املطبوع: )االجهاد(. 
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وٍط ُمَعيَّنٍَة)1(، َوبَِذلَِك اْسَتَفاَدْت َفْضاًل َعْن َذلَِك ِمْن ُشُعوِرَها بُِوُجوِدَها  َنْفِسَها ِوْفَق رُشُ
َطَلِب  َعىَل  اْلـُمنَاَفَسِة  َباُب  هَلَا  َواْنَفَتَحْت  َواالْختَِياِر،  اْلَبْحِث  َمْسُؤولِيَِّة  َل  حَتمَّ َفَتَعلََّمْت 
ُيْعَتَقُد  آَخَر  َزِعيٍم  إىَِل  َتْقِليِدِه  َعْن  َواْلُعُدوِل  ِعيِم،  الزَّ َرْفِض  َحقُّ  لِْلَفْرِد  َكاَن  َحتَّى  اْلِعْلِم 
ِرْشَواٍت،  َواَل  َوالّتْهِريِج،  َعاَيِة،  لِلدِّ َأْبَواٌق  َعاَمِة  الزَّ هِلَِذِه  َتُكْن  َومَلْ  َوِعْلاًم،  َعَداَلًة  َأْكَثُر  ُه  َأنَّ

 

ُز  ُهوَلِة َوَذلَِك ِحنْيَ َيْبُ َواَل َحْفاَلٍت، َواَل َنَفَقاٍت؛ َبْل َتتِمُّ يِف َغاَيِة الَبَساَطِة، َوُمنَْتَهى السُّ
َعاَمِة  ُز اْلَبْدُر َبنْيَ النُُّجوِم، َوِمْثُل َهِذِه الزَّ وُط اْلَكَفاَءِة َبنْيَ َأْخَدانِِه َكاَم َيْبُ ُر فِْيِه رُشُ َمْن َتَتَوفَّ
ْخِصيَِّة امُلالِئَمنْيِ لَِطبِيَعِة  ِة الشَّ يَّ يُمْقَراطِيِّ َواحلُرِّ ِهَي َأْرَقى َما َوَصَل إَِلْيِه اْلِفْكُر يِف النَِّظاِم الدِّ

اِقَيِة. احْلََياِة الرَّ

ْأي  الرَّ َحْسَب  ْينِيَُّة  الدِّ َعاَمُة  الزَّ اْنَتَهِت  َوَكْيَف  اْبَتَدَأْت،  َكْيَف  َمَض  مِمَّا  َعَرْفَت  َوَقْد 
َعاَمُة  الزَّ اْبَتَدَأِت  َوَكْيَف  برُِيوْقَراطِيٍَّة،  إىَِل  اْنَتَهْت  َوَكْيَف  ِديمْقَراطِيًَّة،  ًة  ُشوِريَّ نِّيِّ  السُّ
مَلْ  اْلـَمْذَهبنَي  َفِكاَل  وَرى؛  ُيْشبُِه الشُّ َما  إىَِل  اْنَتَهْت  َوَكْيَف  البرِيوْقَراطِيََّة،  ُيْشبُِه  باَِم  ْيِعيَُّة  الشِّ
اَم َخاَلَفُه َوُهَو يِف ُمنَْتَصِف الطَِّريِق َوَسَلَك َمْسَلًكا  رْيُ ِمنُْه؛ َوإِنَّ َيْقَطِع الطَِّريَق الِذي َبَدَأ السَّ
تِِه، َفإِْن َكاَنْت ُهنَاَك ِمْن ُنْقَطٍة لاِلْلتَِقاِء  َل، َوُيَعاِكُسُه يِف َجْوَهِرِه َوَمادَّ ُينَاِقُض امْلَْسَلَك األَوَّ
ُه ِدْيٌن َوَدْوَلٌة؛ َوَذلَِك اَل َيُشكُّ بِِه َمْن َينُْظُر ]لـ[ـإِلْساَلِم بَِعنْيِ  َفِهَي َنْظَرهُتُاَم إىَِل اإِلْساَلِم إِنَّ
َة َعىَل َحدٍّ َسَواٍء َفَلْم  ْنيويَّ ينيََّة، َوالدُّ الَواِقِع َوشَواِهُدُه َكثرَِيٌة ِكُمَعاجَلَِة اإِلْسالِم الَقَضاَيا الدِّ
َوَسًطا  َمْسَلًكا  َسَلَك  َوَلِكنَُّه  ِة؛  َكاْلَيُهوِديَّ َبْحًتا  ا  يًّ َمادِّ َواَل  َكاْلـَمِسيِحيَِّة،  َبْحًتا  ُروِحيًّا  َيُكْن 

ِة، َوالنَِّعيِم اْلـُمِقيِم. َعاَدِة األََبِديَّ َينَْتِهي بَِسالِِكِه إىَِل السَّ

ُمَناَق�َصٌة
اِق)2( َرِئيُس اأَلْزَهِر يِف ِكَتابِِه )اإِلْساَلُم َوُأُصوُل  زَّ ْيُخ َعْبُد الرَّ َح األُْسَتاُذ اجْلَِليُل الشَّ َصَّ

ا ألمر مواله(. ا هلواه، مطيعاً سة: )َمن كان خمالفاً )1( إشارة إىل الرواية املقدَّ
)2( الشــيخ عّل حســن أمحد عبد الرزاق، ولد 1305هـــ، وتويّف 1386هـ، وكتابــه هذا أصدره= 
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َأْن  ا  ِجدًّ َلـُمْسَتْغِرٌب  َوإيِنَّ  اْلَواِقِع)1(  ِخاَلُف  َوَهَذا  َدْولٌة«،  اَل  ِدْيٌن  اإِلْساَلَم  »إِنَّ  احْلُْكِم(: 
ُه  ْأِي َعْن َعامِلٍ َكبرٍِي َيَتَوىلَّ َزَعاَمَة َجاِمَعٍة ِدينيٍَّة َكبرَِيٍة؛ َفاإِلْساَلُم ِدْيٌن؛ أِلَنَّ َيْصُدَر ِمْثُل َهَذا الرَّ
َماهِتَا ِكنَِظاِم  ْوَلِة، َوُمَقوِّ ُم النَّاَس َطِريَق ِعَباَدِة اخْلَالِِق، َواإِلْساَلُم َدْوَلٌة باَِم َسنَُّه ِمْن ُنُظِم الدَّ ُيَعلِّ
ى ِمَن  َهاِد يِف اإِلْساَلِم، َوُمَعاَمَلِة األَْسَ َباَيِة، َواخْلَـَراِج ِمَن النَّاِحَيِة اْلـاملِيَِّة، َوِكنَِظاِم اجْلِ اجْلِ
ِة ِمْن َطِريِق النََّظاَفِة؛ َوَكْوهُنُا ِمَن اإِلْياَمِن  ِة اْلَعامَّ حَّ ِة، َوَأْمُرُه بِالصَّ النَّاِحَيِة احْلَْربِيَِّة اْلَعْسَكِريَّ
احلُُقوِق  يُع  َوَترْشِ اْلـُمَراَفَعاِت  َوَقَواِعُد  ْخِصيَِّة،  الشَّ َواألَْحــَواِل  الِعْمَرانِيَِّة  ُنُظِمِه  َوَساِئُر 
َوَتْعبِيُد  واألهَْنَــاِر،  ِع،  َ الرتِّ َوَحْفُر  اجْلُُسوِر،  َوَنْصُب  َواْلَعاطِِلنَي،  اْلـُمْعِوزيَن،  َوُمَعاَوَنُة 

الطُُّرِق، َوُكلُّ َنواِحي احْلََياِة.

َف بَِذلَِك ُخُصوُم اإِلْساَلِم؛ َفَقْد َجاَء يِف ِكَتاِب )اإِلْساَلُم يِف َنَظِر اْلَغْرِب(  َوَقِد اْعرَتَ
وريِّ ِعنَْد َبْحِث  ُ َعْن ِوَزاَرِة اخلَاِرِجيَِّة، َواُشنُْطن، بَِقَلِم فِيليَب وايرَلنْد، َقاَل: »َوِمَن الرضَّ
ٌد،  حُمَمَّ َوَضَعُه  الِذي  اإِلْساَلِميِّ  اْلِفْكِر  َمْعِرَفُة   ، ِسيايِسٍّ َرْأٍي  َأيِّ  إَِزاَء  اإِلْساَلِم  َمْوِقِف 
َوَريِضَ بِِه َأْتَباُعُه، اَل ِمْن َحْيُث ُهَو ِدْيٌن َفَحْسُب، َبْل ِمْن َحْيُث ُهَو ِكَياٌن اْجتاِمِعيٌّ ِسيايِسٌّ 

َياِسيَِّة«)2(. ينيَِّة، َواالْجتاَِمِعيَِّة، َوالسِّ َوَضَع َنَمًطا حِلََياِة مَجِيِع اْلـُمْسِلِمنَي الدِّ

ّقنِي:  الشِّ هَذْيِن  َبنْيَ  التَّْمييِز  يِف  اِق  زَّ الرَّ َعْبِد  األُْسَتاِذ  َرْأي  لَِتْفنِيِد  َيْكِفي  َذَكْرَناُه  َوَما 
ُسوِل َعىَل َقْوِمِه َواَلَيٌة ُروِحيٌَّة َمنَْشُؤُها إِْياَمُن اْلَقْلِب َوُخُضوُعُه ُخُضوًعا َصاِدًقا  »َواَلَيُة الرَّ

د  امه كام يقول اإلمام حممَّ =ســنة 1925م، وقد تراجع الشــيخ عّل عبد الرازق عن رأيه يف آخر أيَّ
د الغزايّل: 18/3. الغزايّل. ُينظر: احلقُّ املّر ملحمَّ

ة  د بيومي مهــران يف توصيفه، اإلمامة وأهل البيت: 43/1 »وكانت الفكرة اجلوهريَّ )1( يقول حممَّ
اق أنَّ اإلســالم دين ال دولة، ورسالة  يف الكتاب- بل اخلطرية- هي دعوى الشــيخ عّل عبد الرزَّ
ة، وعامرة الكون، وتنظيم املجتمعات، وأن نبّي  روحيَّة، ال عالقة هلا باحلكومة والسياسة الدنيويَّ
ــس دولة، ومل يرأس حكومة، ومل َيِسْس جمتمًعا، ومل يدُع إىل يشٍء  ًدا- مل يؤسِّ اإلســالم- حممَّ

من ذلك، بل كان رسواًل فقط، ما عليه إالَّ البالغ«.
)2( اإلسالم يف نظر الغرب: 127.
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ْسِم«. ا َيْتَبُعُه ُخُضوُع اجْلِ َتامًّ

بِاْلَقْلِب  هَلَا  َيُكوَن  َأْن  َغرْيِ  ِمْن  ْسِم  اجْلِ إِْخَضاَع  َتْعَتِمُد  ٌة  يَّ َمادِّ َواَلَيٌة  احْلاِكِم  »َواَلَيُة 
اتَِّصاٌل«.

»تِْلَك َواَلَيُة ِهَداَيٍة إىَِل اهللِ، َوإِْرَشاٍد إَِلْيِه، َوَهِذِه َواَلَيُة َتْدبرٍِي ملََِصالِِح احْلََياِة، َوِعاَمَرِة 
ْنَيا«.. إَِلخ. ْيُن َوَهِذِه الدُّ األَْرِض، تِْلَك الدِّ

َياَسِة  ْيِخ َغرْيَ َحِكيٍم َبْعَد َهِذِه اْلـُمَقاَرَنِة؛ َفَقاَل: »َوَما َأْبَعَد َبنْيَ السِّ ُثمَّ َجاَء ُحْكُم الشَّ
ُعنرِْصِ  َعْن  ًدا  رَّ َيُكوُن جمَُ ُدْنيويٍّ  َعَمٍل  ُكلُّ  َفَلْيَس  َساَمَحَتُه؛  ُنوافُِق  َوَلِكنَّنَا الَ  يِن«)3(؛  َوالدِّ
اْلَواِجَباِت  َأْفَضِل  ِمْن  َوَلِكنَُّه  َمَعايِشٌّ  ُدْنَيِويٌّ  َأْمــٌر  ــاَلِل  احْلَ اْلَكْسِب  َفَطَلُب  ْيِن؛  الدِّ

 

بِاْلَعَمِل  َأْمِرِه  َفإَِطاَعُة  َتَعاىَل  إَِلْيِه  ُتوِصُلنَا  اَلَة  الصَّ َأنَّ  َكاَم  َتَعاىَل  اهللِ  إىَِل  اْلُقُرَباِت  َوَأْقَرِب 
َوإَِلْيِه  ــِه  ِرْزِق ِمْن  َوُكُلوا  َمنَاكِبَِها  فِي  ﴿َفاْمُشوا  َتَعاىَل:  َكَقْولِِه  وِع  اْلـَمرْشُ َواْلَكْسِب 

النُُّشوُر﴾)4(.

إِْخَضاَع  َتْعَتِمُد  ٌة  َماِديَّ احْلَاِكِم  َواَلَيَة  »إنَّ  َقْوَلُه:  َأنَّ  َكاَم  ِمنُْه،  ُبنا  ُتَقرِّ الطَّاَعَة  َهِذِه  إِنَّ 
ْسِم ِمْن َغرْيِ َأْن َيُكوَن هَلَا بِاْلَقْلِب اتَِّصاٌل«)5(... إَِلخ. اجْلِ

ِعيَِّة؛  اِم َتُكوُن ُمَوافَِقٌة هِلََوى الرَّ ٍل؛ َفإِنَّ َبْعَض َواَلَياِت احْلُكَّ َتاُج إىَِل َتَأمُّ َهَذا اْلَقْوُل حَيْ
ْسْم،  َضا ِمْن َأْعاَمِل اْلَقْلِب اَل ِمْن َأْعاَمِل اجْلِ ا َتتَِّصُل بِاْلَقْلِب؛ ألَنَّ اهْلََوى َوالرِّ َوَمْعنَى َذلَِك إهِنَّ
َا ُروِحيٌَّة َخالَِصٌة؛  اٍض؛ أِلهَنَّ َوَلْو َأنَّ امْلَِسيحيََّة َقاَلْت َهَذا اْلَقْوُل َلـاَم َكاَن َلنَا عَلْيَها َأيُّ اْعرِتَ
يَِّة  امْلَاَملِِك األوِربِّ يِف  َياَسِة  السِّ َعِن  ْيِن  الدِّ َفْصِل  فِْكَرُة  َنَشَأْت  َفِة  اْلـُمَتَطرِّ َوبَِسَبِب ُروِحيَّتَِها 
ِد  لِـُمَجرَّ َياَسِة؛  السِّ َعِن  ْيَن  الدِّ َفَفَصَلِت  ِقيَِّة  ْ الرشَّ احْلُُكوَماِت  َبْعُض  َدهْتَا  َوَقلَّ اْلـَمِسيحيَِّة 

)3( ُينظر: اإلسالم وأصول احلكم: 45، 56، 63.
)4( امللك: 15.

)5( ُينظر: األسالم وأصول احلكم: 67،72، 75.
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بِإِْعاَلِن  اْلِفْكَرِة  هِلَِذِه  َدْت  َمهَّ َأْن  َبْعَد  َحِقرَيٍة  ُشُعوبِيٍَّة  َولَِدوافَِع  األَْعَمى  بِالتَّْقِليِد  ِف  التََّطرُّ
ِك ُشُعوهِبَا بِاإِلْساَلِم)1(. ِرَها إىَِل اإِلْساَلِم ]َعىَل الـ[ـُرْغِم ]ِمْن[ َتـَمسُّ إحِْلَاِدَها َوَتنَكُّ

ِذِه اْلَعَواِصِف التِي اَل ُبدَّ َأْن َتَتالَشى َوَيْذَهَب  َوَبِقَي اإِلْساَلُم َكاجْلََبِل األََشمِّ مَلْ َيْعَبْأ هِبَ
وَمَعاِوُل  َوالتَّْخِريِب،  اهْلَْدِم  َعَواِمُل  َتْقَوى  َفَلْن  ِة  اْلَقويَّ َشْخِصيَُّتُه  َفِلإْلِْساَلِم  َذلَِك؛  َمَعَها 
َوَضاَمِئِرَنا،  ُنُفوِسنَا  َأْعاَمِق  إىَِل  ِة  اْلـُمْمَتدَّ ُجُذوِرِه  َوَقْطِع  امْلَتِينَِة،  ُأُسِسِه  اْقتاَِلِع  ِمَن  ِخ  التَّفسُّ
َوَسَيْبَقى  اإِلْساَلِم،  ُسْلَطِة  ِزَئِة  جَتْ َعىَل  َشْأهُنَا  َكاَن  َمْهاَم  ُسْلَطٍة  ُة  َأيَّ َتْقَوى  َوَلْن  َوُعُقولِنَا، 
ْفَعِة، َواخْلُْلِد َحتَّى ُيْظِهَرُه  ( يِف َساَمِء اْلِعزِّ َوالرِّ وحيِّ ًقا بَِجنَاَحْيِه )الـاَمِديِّ َوالرُّ اإِلسالُم حُمَلِّ

ُكوَن. ِه َولْو َكِرَه اْلـُمرْشِ ْيِن ُكلِّ اهللُ َعىَل الدِّ

وِحيَِّة( َمْرِجُعُهاَم َواِحٌد؛ َوُهَو اإِلْساَلُم بَِمْفُهوِمِه  ة والرُّ إِنَّ ُسْلَطَتي اإِلْساَلِم )اْلـاَمِديَّ
هاَتنْيِ  َبنْيَ  اْلَفْصِل  َعَواِمُل  َكاَنْت  َوإَِذا  ْنَيا،  َوالدُّ يِن  الدِّ ُأُمــوِر  يِف  َنْظَرَتُه  َأْعنِي   ، اْلَعامِّ
ُعوِب اْلـَمسيِحيَِّة التِي َتَتقبَُّل ِدَياَنُتَها َدْوَلًة َرْسِميًَّة، هَلَا  ْلَطَتنْيِ َوَقْد َفِشَلْت َحتَّى يِف الشُّ السُّ
هِلَِذِه الِفْكَرِة االهْنَِزاِميَِّة النََّجاُح يِف ُشُعوٍب  ُيْكَتَب  َأْن  َفَكْيَف ُيْمكُن  ْولِيَُّة؛  َشْخِصيَُّتُها الدَّ

ُتِديُن بِاإِلْساَلِم؟.

ُشُؤوِن  لِـُمَعاجَلَِة  اإِلْســاَلِم  َصاَلِحيَِّة  الثَّاَلَثِة  األَْدَواِر  يِف  الـُمْسِلُموَن  َب  َجرَّ وَقْد 
واألَُموينَي،  اِشِديَن،  الرَّ َعْهِد  يِف  ُة  األُمَّ َبَلَغِت  َحتَّى  َوَدْوَلٍة  َكِديٍن  ِة  يَّ اْلَبرَشِ اْلـَمْجُموَعِة 
َمتِينًَة  ُأُسًسا  اِهَرِة  الزَّ لِْلَمَدنيَِّة  َوَوَضُعوا  ِم؛  َوالتََّقدُّ ِقيِّ  الرُّ ِمَن  َبِعيًدا  َشْأًوا  َوالَعبَّاِسينَي 
تِِه اإِلهِليَِّة اْلَعِجيَبِة َأْن  ِة اْلـُمَعاِكَسِة َواْسَتَطاَع اإِلْساَلُم بُِقوَّ َأَماَم التيَّاَراِت اْلِفكريَّ َصَمَدْت 
اجلَاِهليَِّة  بَِيِة  الرتَّ َدَرَن  ِمْن  اَها  َفَصفَّ ِديَئِة  الرَّ الَوَراَثاِت  ُجُذوِر  ِمْن  بِالنُُّفوِس  َما  َيْسَتْأِصَل 
 ، اخلُُلِقيِّ والّتدْهُوِر  ِء  اليسِّ الَوَسِط  َأَثِر  ِمْن  النَّاِس  إِنَقاِذ  يِف  َناِجَحًة  جَتِرَبًة  َفَكاَن  السيَِّئِة 

)1( ُينظر: اجلزء اخلاص بـ)املســيحيَّة( من كتاب قصة احلضــارة للكاتب )ول ديورانت(. فيه كالم 
واٍف عن املسيحيَّة والنزعة الروحيَّة املباَلغ فيها.
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َأْعَظِم  ِمْن  َحتَّى  اَم  واالْحرِتَ اإِلْعَجاَب  َفنَاَل  ؛  َواالْقتِصاِديِّ  ، يايسِّ َوالسِّ  ، َواالْجتاَِمِعيِّ
خُمَالِفيِه ِعنَاًدا َوِحْقًدا.

ا َما َنَراُه اْلَيْوَم َمَع األََسِف ِمْن َبْعِض اْلـَمآِخِذ َفُهَو َنتِيَجَة َتفاُعاَلٍت َتارخِييٍَّة َطويَلٍة  َأمَّ
تِِه اْلـُمْسَتِقيَمِة  يِن، َواْنِحَرافِِهْم َعْن َجادَّ َكَاَن َمْبَدُؤَها َتَساُهَل َبْعِض اْلـُمْسِلمنَي بُِأُموِر الدِّ
َكاَم  االْنِقَطاِع  َوَشِك  إىَِل  َأْو  بِاإِلْساَلِم  ِصَلتِِهْم  اْنِقَطاِع  إىَِل  هِبَؤالِء  اْلـُمُروُق  َوَصَل  َحتَّى 

ُقْلُت:

ـــاَلٍت ـــْن ِص ـــُه ِم ـــِه َمـــا َل ـــاَلِم ـــإِْس ــىبِ ــَم ــَت ـــِه اْن ـــْي ـــِم ِمـــنْـــُه إَِل ْغ ـــرُّ ـــال َوبِ
ــوِس ــُف ــنُّ ــَل َيـــْوًمـــا ُمـــِديـــُر ال ــضَّ ــَف ـــامَت ـــِل ـــْس ـــَلـــُه ُم َعــــَلــــْيــــِه َفـــَســـجَّ

َأِو اْلَغربِيَِّة؛  ِقيَِّة،  ْ ِة الرشَّ ْكِل َحِصيَلُة اجْلُُهوِد االْستِْعاَمِريَّ واْنِحاَلُل األَْخاَلِق هِبََذا الشَّ
ُتنَا ِمْن َبْعِض  ينيَُّة، َوُأمَّ ٍة اْبَتاَلَها اهللُ بِاالْستِْعاَمِر َتَسوُء َأْخالُقَها َوَتْضَعُف َرابَِطُتُها الدِّ َفُكلُّ ُأمَّ
َها  َأْومَهَ َوَقْد  َوَأجْمَاَدَها،  اْلُعْلَيا  ُمُثَلَها  اْلَكثرَِي  َوَأْفَقَدَها  بِنَاِرِه،  االْستِْعاَمُر  َكَواَها  األَُمِم  َهِذِه 
ِحيِح،  ، والَوْعي الصَّ ِقيِّ ِن والرُّ الـُمْسَتْعِمُروَن َأنَّ َذلَِك الـُمُروَق َظاِهَرٌة ِمْن َظَواِهِر التََّمدُّ
ُعوِب)1(؛ َفَكاَنْت َنتِيَجُة َتَفاُعِل َهِذِه اأَلْوَهاِم، َواإِلْسالَم  يَن َحَجُر َعْثَرٍة وآْفُيوُن الشُّ َوإِنَّ الدِّ
اٌه َنْحو َتَقبُِّل الِقَيِم اْلَغْربيَِّة، َواالْنِفَصاِل التَّامِّ  َ ؛ َفاجتِّ ُ بَِخرْيٍ ُظهوَر اْضطَِراٍب فِْكريٍّ ال ُيَبرشِّ
اِه  َ لاِلجتِّ ُمَعاِكٌس  َوُهَو  يوِعيَِّة،  الشُّ الُفوَض  َتَقبُِّل  َنْحو  آَخُر  اٌه  َ َواجتِّ اْلـَمِجيِد،  َماِضينَا  َعْن 
اٌه  َ اَهنْيِ يِف َهِذِه النُّْقَطِة َوُهنَاَك اجتِّ َ ِل إاِلَّ يِف َقْطِع ِصَلتِنَا بِامَلايِض؛ َحْيُث َيْلَتِقي ِكاَل االجتِّ األَوَّ
َواِئِب التِي َشاَنْتُه  ِليِصِه ِمَن الشَّ ِك بَِأْهَداِب اْلـاَميِض َبْعَد خَتْ حُمَافٌِظ َسِليٌم َيْدُعو إىَِل التََّمسُّ
اٌه آَخُر اَل إىَِل َهؤالِء، َواَل إىَِل َهؤاَلِء  َ َنتِيَجًة لَِعَواِمَل َكثرَِيِة َلْيَس ُهنَا جَمَاُل اإِلَفاَضِة فِيَها، َواجتِّ

)1( هذه املقولة منســوبة لكارل ماركس، وبعضهم إىل لينني، واحلقيقة كالمها ذكرها واتَّفق عليها. 
د عيتايّن: 16. وُينظر: الدســتور الســوفيتّي:  ُينظــر: كارل ماركــس، هنري لوفافــر، ترمجة: حممَّ
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ٍء  بيَِشْ ي  ُيَضحِّ َفُهَو  اجْلََباِن،  الـُمَتَخاِذِل  َدْعَوُة  وَلِكنََّها  اإِلْساَلِم  إىَِل  َيْدُعو  َفُهَو  ُمَذْبَذٌب؛ 
ِة الـُمَحاَفَظِة َعىَل الَباِقي، َوَهَذا َأْسَوُأ اآلَراِء يِف َنَظِري َوَأْخَطُرَها،  ِمْن ِقيَم اإِلْساَلِم بُِحجَّ
بِيَل إىَِل حَمِْق اإِلْساَلِم  ُل السَّ ا َوِسَياِسيًّا، َواْجتاَِمِعيًّا؛ َبْل َوُيَسهِّ ُرَنا اْقتَِصاِديًّ َوفِيِه َيْكُمُن َتَأخُّ

ًما. َوالَقَضاِء َعَلْيِه َقَضاًء ُمْبَ

ًة يِف َتْشِويِه َحِقيَقِة اإِلْساَلِم النَّاِصَعِة َبْعُض اْلَعَوامِّ الـُمَتزينَي بِِزيِّ  َوَقْد َزاَد الطِّنَي بِلَّ
َمَراِكَزُهم  ُز  َوُيَعزِّ اْلـُمْسَتْعِمُر  ُيْسنُِدُهُم  اُلوَن  َدجَّ ُمَشْعِوُذوَن  َوُهْم  يِن،  َوالدِّ اْلِعْلِم  َأْهِل 
َثْوَرِة  يِف  اخِلْدَماِت  ِمَن  َكثرًِيا  إَِلْيِه  َأْسَدوا  الِذيَن  ِف  اأَلرْشَ النََّجِف  يِف  )احْلَِفيز()1(  َكُعَلاَمِء 
يوِعيِّ األمَْحَِر، َوَقْد َكاُنوا مَجِيًعا ِمْن َأْسَفِل  اِن امَلدِّ الشُّ يَن، َو)كُعَلاَمِء األَْحَراِر( يِف إِبَّ الِعرْشِ
اْلـُمَشْعِوُذوَن  َأَضاَف  َوَقْد  واْلِعْلِم)2(،  يِن  الدِّ َعِن  َوَأْبَعِدِهْم  َنْفسيًَّة،  َوَأْوَضِعِهْم  النَّاِس، 
يِن  الدِّ َحِقيَقِة  َعْن  اْلُبْعِد  َبِعيَدٌة ُكلَّ  َوِهَي  اخْلَُراَفاِت َواألَْوَهاِم،  ِمَن  اإِلْساَلِم جَمُْموَعًة  إىَِل 
يَعاتِِه الَعظِيَمِة، َوِمْن َهِذِه الثََّغَراِت  اِر َعَظَمِة اإِلْساَلِم َوَترْشِ َفَحَجُبوا َعْن َبْعِض النَّاِس َأْسَ
التَّْلِفيِق  َأْنَواِع  ِمْن  اْسَتْخَدُموُه  باَِم  اْلـُمَضلِِّل  ُهُجوَمُهُم  َيُشنُّوا  َأْن  اإِلْسالِم  َأْعَداُء  اْسَتطَاَع 
سِّ الَلِئيِم، َوَما مَجََعُوُه ِمْن ِخَداٍع َوهَتْويٍش، َوهَتِْويٍل َفَأَصاَبِت اْلـُمْسِلمنَي اْنتَِكاَسٌة،  َوالدَّ
ِم َمباِدِئِه  ُجوِع إىَِل َحظِرَيِة اإِلْساَلِم َوَتَفهُّ هِتِْم َوِكَياهِنِْم إاِلَّ بِالرُّ َوَلْيَس بِالـُمْمِكِن إَِعاَدُة ِعزَّ
َأْشَباِه  ِمْن  اْلـُمَشْعِوِذيَن  َعِن   ِّ اْلُكلِّ َواإِلْعَراِض  الَعِذَبِة،  َمنَاِهِلِه  َواْرتَِشاِف  ِحيَحِة،  الصَّ
ُجوَع بِاإِلْساَلِم  وِء الِذيَن ُيَعاِرُضوَن ُكلَّ فِْكَرٍة إِْصالِحيَّة، َوَيْأَبْوَن الرُّ اْلُعَلاَمِء، َوُعَلاَمِء السُّ
ِم الظُُّروِف احْلَالِيَِّة  اِمِل اجْلَِريِء َوال ُبدَّ ِمْن تَفهُّ إىَِل ِسرَيتِِه األُْوىَل؛ َفاَل ُبدَّ ِمَن اإِلْصاَلِح الشَّ
ْفِح بُِدوِن  ِة إىَِل السَّ ِر َعَواِقبَِها، َوال ُبدَّ ِمْن أْن َيْبَدَأ اإِلْصاَلُح ِمَن الِقمَّ َوِدَراَسِة نَتاِئِجَها َوَتَدبُّ

)1( حفيــز أو احلفيــز: كلمــة تعني املحل التجــارّي، وكانت هذه الكلمة متداَولــة يف بعض مناطق 
اخلليج العريّب سابًقا، وقد تكون اندثرت يف الوقت احلارض.

)2( هــؤالء وأمثاهلــم يف كلِّ زمان، وبقبــال ذلك يوجد علــامء الدين، علامء اخللــق والتقوى، فقد 
.) ّ سطَّروا يف كلِّ دهٍر املصنَّفات والدروس، و، و، و.)أمحد احِللِّ
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ٍؤ، َواَل حُمَاَباٍة؛ َوهِبََذا َوْحَدُه َسَيُعوُد اإِلْسالُم إىَِل ِصَفاِئِه، وَجاِذبيَّتِِه، َوَسَيْأُخُذ َسبِيَلُه إىَِل  َتَلكُّ
هَيَا بِالِوْجَداِن  هَيَا بِامَلْعِرَفِة، َوإىَِل الُقُلوِب َفُيَغذِّ هَيَا بِاإِلْياَمِن، َوإىَِل اْلُعُقوِل َفُيَغذِّ النُُّفوِس؛ لُِيَغذِّ
َوَشْخِصيٌَّة  مُمَْتاٍز،  ِكَياٍن  َذاُت  ُة  ُأمَّ َكُة،  اْلـُمَتَفكِّ َئُة،  امُلتهرِّ ِعيَفُة  الضَّ ُة  األُمَّ َهِذِه  ُتْصبَِح  َحتَّى 
َجِليَلٌة َوَيُعوُد ُنوُر اإِلْساَلِم الَوّضاُء بِنُوِرِه اهْلَاِدِئ َفَيْمُأ النُُّفوَس احْلَالَِكَة َوالُعُقوَل امُلْظِلَمَة 
ُتَها النَّْفُس اْلـُمْطَمئِنَُّة* اْرِجِعي إىَِل َربِِّك  ، َولَِساِن َحاهِلَا: ﴿َيا َأيَّ ِة اإِلْياَمِن، َوُنوِر احْلَقِّ بَِأِشعَّ

* َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي* َواْدُخِل َجنَّتِي﴾)1(. َراِضَيةاً َمْرِضيَّةاً

َيا�ِصيُّ ُحبُّ ال�ْصِتْقَلِل، َوالإِْدَراُك ال�صِّ

َواحْلَِقيَقُة   ، َيايِسَّ السِّ اإِلْدَراَك  َيْسبُِق  االْستِْقاَلِل  ُحبَّ  إِنَّ  َياَسِة:  السِّ َدَهاِقنَُة  تُقوُل 
َقْبَل  النُُّفوِس  يِف  َطِوياًل  َوَيِعيَش  َينُْبَت  َأْن  احْلُبِّ  َهَذا  بِإِْمَكاِن  َفَلْيَس  َذلَِك،  َنِقيِض  َعىَل 
اإِلْدَراِك  َمْعنَى  ُهَو  َوَهَذا  َكْسبِِه،  َوُطُرِق  وَعَواِمِلِه،  االْستِْقاَلِل،  َذلَِك  َنَتاِئَج  َمْعِرَفتَِها 
 ، احلُبِّ َذلَِك  يِف  َبُب  السَّ ُهَو  ُه  ألَنَّ االْستِْقاَلِل؛  ُحبَّ  َيْسبَِق  َأْن  جَيُِب  ]الذي[  ؛  َيايِسِّ السِّ
َراُد َهَذا اإِلْدَراِك يِف ُكلِّ َقِضيٍَّة  َبُب جَيُِب َتْقِديُمُه َعىَل امُلَسبَِّباِت بِالَبَداَهِة، َوُيْمِكُن اطِّ َوالسَّ
ْيِن، َوَجَب َأْن  ينيُّ َمَثاًل لـامَّ َكاَن َسَبًبا لَِدْعِم ِكَياِن الدِّ ِمْن َقَضاَيا اْلـُمْجَتَمِع؛ َفالتَّنْظِيُم الدِّ
ْعي احلَثِيِث  َتَتبيَّنَُه َوَنْعِرَف ُكنْهُه، َوَغاَيَتُه، َوَبْعَد َذلَِك َيرَتتَُّب َعَلْيِه ُحبُّنَا هِلََذا التَّنْظِيِم، َوالسَّ
اِئَعَة  الرَّ َوآَثاَرُه  الَباِهَرَة،  َنَتاِئَجُه  َرَأْينَا  التَّنْظِيِم  َهَذا  يِف  ا  يًّ ِجدِّ ْرنا  َفكَّ إَِذا  َوَنْحُن  لتِْحِقيِقِه، 
ِمَن  َفَلْيَس  َوإاِلَّ  يَِّبَة،  الطَّ ثاَِمَرَها  لُِتْؤيِت  َتنُْمو  الَفَواِئِد  تِْلَك  ُبُذوَر  َوَنِجُد  الَعَمِليَِّة،  َحَياتِنَا  يِف 

ِفينََة، َوَنْرَتِقَب َنَجاهَتَا ِمَن اْلَغَرِق. اْلـَمْعُقوِل َأْن َنْثِقَب السَّ

َكَوِسيَلٍة  ينيُّ  الدِّ اإِلْصــاَلُح  َداِئَرتِِه  َعْن  خَيُْرَج  اَل  َأْن  جَيُِب  َيايِسَّ  السِّ إِْدَراَكنَا  َوإِنَّ 
َياَسُة  السِّ ُهَو  يُن  الدِّ َبِل  َيَتَعاَرَضاِن؛  اَل  َياَسُة  َوالسِّ يُن  َفالدِّ اْلـُمْجَتَمِع؛  ــاَلِح  إِْص إىَِل 

 
)1( الفجر: 30-27.
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احلُْكِميَُّة)1(، ِسَياَسُة النَّْفِس وَتْرِويُضَها َعىَل َقُبوِل الطَّاَعِة، َوِسَياَسُة اْلـُمْجَتَمِع َوَتْوِجيُهُه 
يِن  نَا َنِجُد ِحينََذاَك ِمَن الدِّ َيايِسُّ َسِلياًم؛ َفإِنَّ ُه، وَمَتى َكاَن إِْدَراُكنَا السِّ إىَِل َما فِيِه َساَلَمُتُه َوَخرْيُ
َها بَِمَراَرِة  اَمِة ِضّد جُمَْتَمِعنَا؛ َفَيُعدُّ ا، َوُمْرِشًدا إىَِل الَكاَمِل، َوَحاِئاًل ُدوَن احلََرَكاِت اهلَدَّ َناِصً

ِريِع. اخلَْيَبِة، واْلَفَشِل الذَّ

الإَِجاَزُة

َكإَِجاَزِة  ِرَواَيٍة،  وإَِجاَزُة  االْجتَِهاُد،  فِيَها  ُط  َوُيْشرَتَ بِاحْلُْكِم،  إَِجاَزٌة  َنْوَعاِن:  اإِلَجاَزُة 
َهِذِه  َوِمْثُل  اْلـُمِجيِز؛  َعِن  َواَيِة  الرِّ َنْقِل  َجَواُز  َوَمْعنَاَها  )2(؛  الَيْعُقويِبّ َعلِّ  ِد  حُمَمَّ األَِديِب 

يِّ احلَافِِظ ِعنَْد االْطِمْئنَاِن)3(. ، َوجَيُوُز إَِعَطاُؤَها لِْلَعامِّ اإِلَجاَزِة َليَسْت بِاألَْمِر اْلـُمِهمِّ

َزاَمى ِكَتاُب َن�ْصِر اخْلُ

ِة  ُحجَّ لِْلَعالََّمِة  اْلُقَداَمى()4(  َأْصَحابِنَا  َتَراِجِم  يِف  اخْلُُزاَمى  )َنرْشُ  ِكَتاِب  َعىَل  َعَثْرَنا 
ِعْلِم  َنِفيَسًة يِف  َمًة  ُمَقدِّ َلُه  َم  َقدَّ َوَقْد   ،مَحٍَد يِِّد  َفاِضِل السَّ يِِّد  الَفاِضِل السَّ َنا  اإِلْساَلِم َجدِّ
- َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه- يِف َنْفِس  ِّ لِّ ِمِة احْلِ ِحِه لِْلَباِب احْلَاِدي َعرَشَ لِْلَعالَّ اْلَكاَلِم، َوَخَتَمُه يِف رَشْ
َذَهَب  َوَقْد  َأْوَراُقُه؛  َتَتَسْلَسْل  َفَلْم  األََرَضُة  َأْتَلَفْتُه  َقْد  األََسِف  َمَع  َوالِكَتاُب  اْلـَمْوُضوِع، 
 ، َوَماَءَتنْيِ َأْلٍف  بَِعَدِد  َمٌة  َمَرقَّ َوَرَقٌة  َياِع  َوالضَّ  ، الَعثِّ ِمَن  املَِِة  السَّ األَْوَراِق  َوَبنْيَ  َأْكَثُرَها؛ 

)1( يف األصل: )احلكيَّة(.
ــف أنَّه َحرَصَ مثــال اإلجازة بإجازة الشــيخ اليعقــويّب، وإاّل لإلماميَّة  )2( العجــب من الســيِّد املؤلِّ

.) ّ إجازات رواية ال حرَص هلا يف كلِّ عرٍص وزماٍن. )أمحد احِللِّ
)3( يف هذيــن النوعــني ُينظر: هناية الدراية: 452 وما بعدها، رســائل يف دراية احلديث: 250/1، 

مة ابن الصالح يف علوم احلديث: 106. الكفاية يف علم الرواية: 363، مقدِّ
)4( ُينظــر: الذريعة: 158/24. النرش: الرائحة الطيِّبة. اخلزامــى: نبات زكّي الرائحة، وهي زهرة 

أطيب األزهار نفحة. خزانة األدب: 183/2.
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َة، َوِمْن َهِذِه األَْوَراِق َما ََتَلَف َبْعُضُه َوَسِلَم اْلَبْعُض اآلََخُر؛  ْفَحَة األََخرِيَ َوَلْيَسْت ِهَي الصَّ
ِمْن  َقًة  ُمرْشِ َصَفَحاٍت  ِمنُْه  َكاِماًل الْسَتْجَلْينَا  بِالِكَتاِب  احْلَظُّ  َسَاَعَدَنا  َوَلْو  االْرتَِباُط  َفُفِقَد 
نَا اْسَتَفْدَنا ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب َبْعَض اْلـَمْعُلوَماِت  ِة الَويِضِء؛ َو]بِـ[ـُرْغَم َذلَِك َفإِنَّ لَّ َتاِرِيِخ احْلِ
َأَخْذَنا ُصوَرًة َزنكغرافيًَّة  َوَقْد  اْلَغاِمَضِة؛  اْلَقَضاَيا  ِمَن  َعَلْينَا  اْنَبَهَم  َما  اْستِْجاَلِء  الثَِّمينَِة يِف 
َفِسيَح  ْقنَا لَِتْخِليِد ِذْكَراُه الَعاطَِرِة؛ َأْسَكنَُه اهللُ  ِه َكاَم َتَوفَّ لُِصوَرِة الِغاَلِف؛ لَِتْخِليِد َنْوِع َخطِّ

َجنَّاتِِه.

َزاَمى َن�ْصُر اخْلُ

ُمَلَحَظٌة َوَتْنِبيٌه

ُولَِد  َقْد  َتْرمَجََتُهْم  َأَرْدَنا  َمْن  َبْعَض  َأنَّ  َوَجْدَنا  الِكَتاِب  َهَذا  لِـَمَصاِدَر  ُمَراَجَعتِنَا  ِعنَْد 
يِف َأْعَقاِب َقْرٍن، َوَتَوفَّ يِف بَِداَيِة اْلَقْرِن الِذْي َيِليِه؛ َفِمْثُل َهَذا اَل ُيْمِكنُنَا اْعتَِباَرُه ِمْن َأْهِل 
 َ ا َأْن َيُكوَن ِمْن َأْهِل اْلَقْرِن الِذْي ُولَِد فِيِه، َأِو اْلَقْرِن الِذي ُتويفِّ َهَذْيِن اْلَقْرَننِي َمًعا؛ َفُهَو إِمَّ
ِة؛ َفاْعَتَبَ َتنِْسيَق ِكَتابِِه َحْسَب َتْرتِيِب  لَّ َب َبْعُضُهْم يِف َتْرمَجَتِِه لُِشَعَراِء احْلِ فِيِه؛ َولَِذلَِك هَتَرَّ
ِّ ِمْن َمَوالِيِد  ِق احِللِّ َجاِئيَِّة َفَكَاَن َنَشاًزا؛ َفَبْيناََم َأْنَت َتْقَرُأ َتْرمَجََة َجْعَفٍر؛ الـُمَحقِّ احْلُُروِف اهْلِ
َمَوالِيِد  ِمْن   ِّ لِّ احْلِ َجْعَفِر  يِِّد  السَّ َتْرمَجََة  لَِتْقَرَأ  اْلُقُروِن؛  ِعْبَ  َتْطُفُر  بَِك  َوإَِذا  602هـ،  َسنَِة 
، َوَموَجاُت  ْفَرِة َخَصاِئُص َذلَِك اْلَعرْصِ َسنَِة 1277هـ؛ َفَتِضيُع َعَلْيَك ِمْن َأْجِل تِْلَك الطَّ
ِر َكاَم َأنَّ َبْعَضُهْم َراَعى اْلُقُروَن، َوَهَذا َأْسَلُم الطُُّرِق َكَصاِحِب الَبابِليَّاِت)1(، َوَلِكنَُّه  التَّطوُّ
ُدوَن  َداَم  َما  لِْلَخَطأِ  ٌض  ُمَعرَّ َواإِلْنَساُن  َهَفَواٌت،  ِمنُْه  َفَصدَرْت  َهِذِه  تِِه  بُِخطَّ َيْلَتِزْم  َلـْم 
، َبْيناََم  اِدِس اهِلْجِريِّ ( َمَثاًل، ِمْن َأْهِل اْلَقْرِن السَّ ِّ الِعْصَمِة؛ َكَهْفَوتِِه يِف اْعتَِباِر )ُشَميِم احِللِّ

)1( يعني به اليعقويّب.
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َسِن  َأْيًضا يِف َتاِريِخ َأيْب احلَْ ابِِع؛ أِلَنَّه ُتويِف َسنَة 601هـ)1(، َوَسَها  ُهَو ِمْن َأْهِل الَقْرِن السَّ
، َوُسلْياَمَن الَكبرِِي  ُسوِل الطُّرحييِّ ، َوَعْبِد الرَّ ْيباينِّ يِر، َوالشَّ ، َوَأُبو)2( النَّْجِم الرضَِّ ُكوينِّ السَّ

ِهْم)3(. ، َوَغرْيِ الـَمِزيديِّ

َبًة  وا اْلُقُروَن َفَجَعْلُت جَمُْموَعَة ُكلِّ َعرْصٍ ُمَرتَّ ا َأَنا َفاْرَتَأْيُت اْقتَِفاَء َأَثِر الِذيَن اَعَتَبُ َأمَّ
ِمْن  فِيِه  َعامَّ  اإِلْغَضاِء  َثْوِب  إِْسَداَل  الِكَراِم  اِء  الُقرَّ ِمَن  ًيا  ُمَتوخِّ اهِلَجاِئيَِّة؛  احْلُُروِف  َعىَل 

ا، َواهللُ ِمْن َوَراِء اْلَقْصِد. ِهنَاٍت؛ َفاَم َقَصْدُت إاِلَّ َخرْيً

املؤلُِّف

)1( ُينظر: هدية العارفني: 703/1.
)2( كذا، والصواب )أيب نجم(.

ا يف املتن عن طريــق املصنِّف، أو يأتون  وات تبًعا، إمَّ )3( ســتأيت ترمجــة كل واحد من هذه الــذَّ
عرًضا فنرُتجم هلم يف اهلامش.
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القَْرُن الرَّابُِع اهلِْجِريُّ

ـى سنة 334هـ( 1. اْلـَحائُِك)1( )املتوفَّ

ِكَتاِب  يِف  َوَرَد  َمْينِِة،  الدُّ اْبِن  ِة  يَّ ُذرِّ ِمْن  َيْعُقوَب  ْبِن  َأمْحَِد  ْبُن  احْلََسُن  ُرَقيٍَّة،  َأُبو  ُهَو 
َجْيِلِّ ِعنَْد َتْرمَجَتِِه إَِزاَء َرْقم )1( َما َيِل: »مَلْ َيُكْن َأُبوُه َحاِئًكا،  اِحِب الدُّ )األَْعالِم( لَِعْبِد الصَّ
ْعِر، َوَكاَن ِمْن َأْجَداِدِه ُسَلْياَمُن ْبُن  اَم ُهَو َلَقٌب ملَِْن َيْشَتِهُر بَِقْوِل الشِّ َواَل يِف َأْصِلِه َحاِئٌك؛ وإِنَّ
َح بَِذلَِك  ْعَر«)2(، َوَقْد َصَّ َي َحاِئًكا؛ حِلَْوِكِه الشِّ َمْينَِة َشاِعًرا؛ َفُسمِّ َعْمُرو الـَمْعُروِف بِاْبِن الدُّ
تِِه بِاجُلْزِء  َواِة)4(، َوُهَو َغرْيُ َما اْرَتآُه اأَلُب أنستاُس الَكْرَملُّ يِف َتْرمَجَ )3( يِف إِْنَباِه الرُّ اْلَقْفطيُّ
ِقرَيَه؛ ألَنَّ األَْقَدِمنَي  الثَّاِمِن ِمَن اإِلْكِليِل؛ إِْذ َقاَل: »إِنَّ الِذيَن َذَكُروُه بِاْسِم احْلَاِئِك َأَراُدوا حَتْ

نَاِئَع«)5(، َوُهَو َرْأُي ملَْ َيْسَتنِْد َعىَل َأْصٍل. ُروَن الصَّ َكاُنوا حُيَقِّ

ْعَر ُموافًِقا  َي َحاِئًكا؛ حِلَْوِكِه الشِّ ُه ُسمِّ إِنَّ َجيلِّ  َيُكْن بَِجانِِب الدُّ مَلْ  َيْبُدو يِل  َواحْلَقُّ َكاَم 
َباِب  ِمْن  ِحينَِئٍذ  َفُهَو  َصحَّ  إَِذا  ُه  أِلَنَّ َدلِيٌل؛  ُه  ُيَعِضدُّ اَل  اْلَقْوُل  َفَهذا  ؛  الَقْفطيِّ َرْأي  بَِذلَك 
َتاُج  امْلََجاِز، َوُهَو ِخاَلُف احْلَِقيَقِة التِْي ِهَي األَْصُل يِف االْستِْعاَمِل، َواْستِْعاَمُل اللْفِظ جَمَاًزا حَيْ
ْهِن ِعنَْد اإِلْطاَلِق؛  وَرِة إىَِل َقِرينٍَة َمانَِعٍة َعْن إِِرَاَدِة اْلـَمْعنَى احْلَِقيقيِّ اْلـُمَتَباَدِر إىَِل الذِّ ُ بِالرضَّ

)1( ترمجته يف أخبار احلكامء: 113، وبغية الوعاة: 217، وتلخيص ابن مكتوم: 51-52، وإيضاح 
املكنون يف الذيل عىل كشــف الظنون، إلســامعيل باشا البغدادّي: 362/1، وروضات اجلنَّات: 
238، وطبقــات األمــم لصاعد األندلــيّس: 58-59، وطبقــات ابن قايض شــهبة: 319/1، 
وكشــف الظنــون: 144، 1338، 1415، 1822، 2050، ومعجم األدباء: 231-230/7. 
د  وترجم له الســيوطّي يف البغية: 232 ترمجة أخرى باســم )احلسني بن أمحد بن يعقوب أيب حممَّ

اهلمدايّن(، وذكره ابن قايض شهبة، وصاحب روضات اجلنَّات باسم )حسني( أيًضا.
)2( األعالم: 94/2. 

ح. )3( يف األصل)القطيفّي(، والصواب هو املثبت، وما يأيت بلفظ القفطّي فهو مصحَّ
)4( ُينظر: إنباه الرواة عىل أنباه النحاة: 314/1.

)5( اإلكليل: 297/8.
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لِيِل َدلِيُل اْلَعَدِم؛ َفَأْصُل َكِلَمِة )َحاِئٍك( ُوِضَعْت يِف األَْصِل  َوَهِذِه َغرْيُ َمْوُجوَدٍة، َوَعَدُم الدَّ
َتاُج إىَِل َدلِيٍل)1( َفَأْيَن ُهَو؟. ْعَر حَيْ لِـَمْن حَيُوُك النَِّسيَج؛ َفاْستِْعاَمهُلَا يِف َمْن حَيُوُك الشِّ

ْعَر؛ َفَهِل اْلـُمَتنبِّي، َوالـِمْهَياُر،  َعاُؤُه َأنَّ َلْفَظ )َحاِئٍك( َلَقٌب ملَِْن َيُقوُل الشِّ َواْلَغِريُب ادِّ
َهؤالِء  َأْمَثاُل  َوِمَئاٌت   ، يُّ َواْلـَمَعرِّ  ، وميِّ الرُّ َواْبُن  َواألَْخَطُل،  َواْلَفَرْزَدُق،  ٍم،  َتـامَّ َوَأُبو 
ِة َعْن َهَذا  اْشَتهُروا بَِلَقِب َحاِئٍك؛ َواَل َشكَّ َأنَّ هَذا الُعْذَر الَباِرَد ُيِريُد بِِه َقاِئُلُه َدْفَع اْلـَمَعرَّ
ْرَنا بِإِْنَصاٍف َلـاَم َوَجْدَنا بِاحِلَياَكِة َعْيًبا)2( َحتَّى ُيْضَطرَّ َأَحُدُهْم إىَِل ِمْثَل َهَذا  اِعِر، َوَلْو َفكَّ الشَّ
ُجِل ُبْغَيَة الُعُثوِر َعىَل َمْن  َفِة؛ َفاْلَبْحُث يِف َأْجَداِد َهَذا الرَّ ِف بِالتَّْأِوياَلِت الَبِعيَدِة اْلـُمَتكلَّ التََّعسُّ
ُلُه  ى ُسَلْيـاَمَن ْبَن َعْمُرو)3( َوُيَعلِّ َتُه يِف َأَحِدِهْم، َوُيَسمَّ ى ِمنُْهْم بَِلَقِب احلَاِئِك؛ َفَيِجُد َضالَّ َتَسمَّ
ُجُل َحاِئًكا  َر َلُه؛ َفَسَواٌء َكاَن الرَّ ِف اَل ُمَبِّ ْعَر؛ ُكلُّ َذلَِك َنْوٌع ِمَن التََّعسُّ ُه َكاَن حَيُوُك الشِّ بَِأنَّ
ْخِص  الشَّ ِقْيَمُة  بِِه  َتنُْقُص  مِمَّا  -؛  نْيِ الشِّ بَِفْتِح  ْعِر-  للشَّ َحاِئًكا  َأْو   - نْيِ الشِّ بَِكْسِ  ْعِر-  للشِّ
اَل  اللَقِب  َهَذا  ِمْثَل  أِلَنَّ  َحاِئًكا؛  َأْمِرِه  ُل  َأوَّ َكاَن  مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذِه  َوَلَعلَّ َصاِحَب  االْجتاَِمِعيَِّة؛ 
ِه َلَكاَن  َيْأيِت ُجَزاًفا؛ َفَقِد اْشَتَهَر بِِه احلََسُن ْبُن َأمْحَد ُدوَن َأبِيِه؛ َوَلْو َكاَن َلَقًبا أِلَبِيِه، َأْو لِـَجدِّ
َب بِـ)اْبِن احلَاِئِك( اَل )احلَاِئِك(، َواْلَفْرُق َبنْيَ الَلَقَبـنَيِ َظاِهٌر؛ ولَِذلَِك مَلْ  ِمَن األَْجَدِر َأْن ُيَلقَّ
َتُه ِمْن  ِه َلَوِرَث َأُبوُه ِحصَّ ْب َأُبوُه َأمْحَُد ْبُن َيْعُقوَب اهلََمَداينِّ بَِلَقِب )احْلَاِئِك( َكاَن لَقًبا جِلَدِّ ُيَلقَّ

اًل. ِمرَياِث َهَذا الَلَقِب َهذَا َأوَّ

ُه َعىَل إِنستاس الكرملِّ بَِأنَّ إَِراَدَة التَّْحقرِي َرْأٌي مَلْ َيْسَتنِْد َعىَل َدلِيٍل؛  ا َثانًِيا َفإِنَّ َردَّ َوَأمَّ

)1( ذكر اخلليل يف العني: 257/3 »والشــاعر حيوك الشعر حوًكا«، وهذا دليل عىل استعامل احلوك 
مِّ  للشــعر؛ ومن ثمَّ معجم العني مــن أقدم املعجامت العربيَّة، وألنَّ اجلذر)حــوك( يدلُّ عىل الضَّ
ن عليه، انظر كالم ابن فارس يف هذا. معجم  واجلمع، كذلك هو النســيج والشعر، فكالمها يدالَّ
مقاييس اللغة: 121/2، ويف أساس البالغة للزخمرشّي: 208 »ومن املجاز الشاعر حيوك الشعر 

حوًكا«.
)2( يف األصل)عابا(.

)3( ُينظر: إنباه الرواة عىل أنباه النحاة: 315/1.
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القَْرُن الرَّابُِع اهلِْجِريُّ

ًعا، َولَِذلَِك  فَهِذِه َهْفَوٌة َأْخَرى َقْد َتُكوُن َأَشدَّ َشنَاَعًة؛ َفاحِلَياَكُة ِمَن املَِهِن الـَمْكُروَهِة رَشْ
ُه:  بَِأنَّ بَِقْولِِه  األَْشَعِث)1(  الْبِن  َتْعبرًِيا   الـُمؤِمننَي أِلَِمرِي  الَباَلَغِة  هَنِْج  ِكَتاِب  يِف  نِجُد 

لِيِل)2(؟. )َحائٌِك واْبُن َحائٍِك(؛ َفَهْل مؤلُِّف )األَْعالُم( ُيريُد َدلِياًل َأْقَوى ِمْن هَذا الدَّ

يَفِة،  ِ الرشَّ املَِهِن  ِمَن  َفِهَي  بَِذاهِتَا؛  ٍة  َمَعرَّ ُة  َأيَّ فِيَها  َلْيَس  احِلَياَكَة  إِنَّ  ُقْلنَا  وأْن  َسَبق  َلَقْد 
َقْتَها الَكَراَهُة َعَرًضا َنتِيَجَة ُأُموٍر، إَِذا  يِف؛ َوإِنَّام حَلِ ِ ِع الرشَّ ْ ُمَها َواِجٌب ِكَفاِئيٌّ يِف الرشَّ وَتعلُّ
َأْمَكَن اْنتَِفاُؤَها اْنَتَفِت الَكَراَهُة؛ ِمْن مُجَْلِة َهِذِه األُُموِر َعاَدُة احْلَاِئِك االْنِزواِئيَُّة، َفُهَو َيِعيُش 
وَق، َكاَم َأنَّ ُطوَل َمْكثِِه  يِف ُعْزلٍة َعِن الـُمْجَتَمِع َفاَل َيَكاُد َيْعِرُف َما َيَتَجاَوُز ُحُدوَد َبْيتِِه َوالسُّ
َجَر  َعُلُه َقِليَل االطِّاَلِع َعىَل األَْوَضاِع االْجتاِمِعيَِّة، َوُيَسبُِّب َلُه الضَّ ْبَياِن، والنَِّساِء جَيْ َبنْيَ الصِّ
وَأْياَمنِِه  َأَكاِذيبِِه  َكْثَرُة  َعنُْه  وامَلْعُروُف  تِيِب،  الرَّ الـُمْزِعِج  لَِعَمِلِه  َأْخاَلُقُه  َفـَتُسوُء  َوالـَمَلَل؛ 
َتِفُظ  الَباطَِلِة، وَغرْيُ َذلَِك، َوَهِذِه األُُموُر ِهَي التْي َسبََّبْت َكَراَهَة احِلَياَكِة؛ َوإاِلَّ َفالتَّاِريُخ حَيْ
ُل   َأوَّ بَِمْجُموَعٍة َكبرَِيٍة ِمَن احلََيَكِة األََفاِضِل، َوَيْكِفي اْلـِحَياَكُة َفْضاًل َأنَّ إِْدِريَس النَّبيَّ
يناََمِت؛  ا َشْأُن السِّ ٍع هِلَِذِه املِْهنَِة)3( َشْأهنَُ ُل خُمرَْتِ َمْن َنَسَج الثَِّياَب، َوَخاَطًها، َوَلَبَسَها َفُهَو َأوَّ
َواَياِت احْلَِقرَيِة، َواْجتاَِمِع اجِلنَْسنِي  اَم َكاَنْت بَِسَبِب األَْفاَلِم اخلَِليَعِة، والرِّ إِنَّ ْيناََم  َفُحْرَمُة السِّ
َساِمَيٍة  َمَغاٍز  إىَِل  َوهَتِْدُف  حُمَْتِشَمًة،  ْيناََم  السِّ َكاَنِت  فَلْو  ِعيََّة؛  ْ الرشَّ َواآلَداَب  َتَتنَاَف  بُِصوَرٍة 
ُيْمِكَن  َحتَّى  احِلَياَكِة  َعِن  االْستِْغنَاُء  ُيْمكُن  َفاَل  َمْعُقوٌل؛  َوْجٌه  لتَِحْريِمَها  َكاَن  مَلَا  َنافَِعٍة 

)1( هو ليس ابن األشعث، وإنَّام هو األشعث بن قيس الكندّي. 
هه عّل بــن زيد البيهقــّي يف معارج هنــج البالغــة: 104- 105 »واحليَّاك  )2( هــذا خــالف ما وجَّ
املتبخــرت، واحليَّاكة املتبخرتة.. وقيل: كان األشــعث من أبناء ملــوك كندة، ومل يكن حائًكا بمعنى 
ناسج الثوب، بل إنَّام وصفه أمري املؤمنني، هبذا امليش واهليئة، وهذا ميش املخانيث، ويدلُّ عىل 
حســبه ووجاهته يف قومه قول أمري املؤمنني: )فام فداك يف واحدة منهام مالك وال حســبك(. 
ة عىل هيئة  ه بالتخنُّث، فعبَّ عن هذا الفعل الشنيع باستعارة مليحة دالَّ وأمري املؤمنني إنَّام عريَّ

املخانيث«.
)3( ُينظر: فتح الباري: 267/6، املعارف: 552، جممع البحرين: 70/4.
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االْستِْغنَاُء َعِن الـَمْلُبوِس؛ َفالَكَراَهُة للَحاِئِك ِعنَْد التَّْحِقيِق اَل لِْلِحَياَكِة َنْفِسَها، َوَمَع َأْسَوأِ 
ْمنَا بَِكَراِهَيتَِها لِنَْفِسَها؛ َفُكلُّ َمْكُروٍه َجاِئٌز؛ َوَيْبَقى التََّفاُضُل َبْينََها َوَبنْيَ  االْحتاَِمالِت، إَِذا َسلَّ
َنْفِعَها  التََّفاُوِت يِف  بِِمْقَداِر  َواِسٌع للتََّفاُضِل  َذلَك جَمَاٌل  نَاَعاِت األُْخَرى، َويِف  املَِهِن والصِّ

نَاِئَع مَلْ َتُكْن يِف َصِعيٍد َواِحٍد. فَِها؛ أِلَنَّ الصَّ َورَشَ

نَاِئَع، َواَل َشكَّ َأنَّ َهَذا  روَن الصَّ ا خَطُأ إِنستاس الكرملِّ َفَزْعُمُه َأنَّ األَْقَدِمنَي حُيَقِّ َأمَّ
احلَِقرَيِة  نَاِئِع  الصَّ َبْعَض  إاِلَّ  اللَُّهمَّ  َمٌة؛  حُمرَْتَ نَاِئُع  َفالصَّ األُْسَتاِذ؛  خُمَيََّلِة  اِع  اْخرِتَ ِمَن  ْعَم  الزَّ
َياَغَة،  َفَة والصِّ رْيَ الصَّ َجَعُلوا  َفَهْل  َوإاِلَّ  امَلَراِحيِض،  َكَمْسِح األَْحِذَيِة، وَنَزاَحِة  بَِطبِيَعتَِها؛ 
نَاِئِع التْي َكاَن األَْقَدُموَن  َراَعَة، وَأْمَثاَل َذلَِك ِمَن الصَّ والتَِّجاَرَة، والبِنَاَء، واهلَنَْدَسَة، والزِّ

حْيَتِقُروهَنَا؟ ِوأِلَْمرِي الـُمؤِمننَي َقْوُلُه:

ــاِل ــَب ــْن ُقــَلــِل اجْلِ ــْخــِر ِم َجـــاِلَلــنـَـْقــُل الــصَّ الـــرِّ ِمــنَــِن  ـــْن  ِم إيِلَّ  ــــبُّ  َأَح
َعــاٌر الَكْسِب  يِف  يِل  الــنَّــاُس  ــَؤاِل)1(َيــُقــوُل  الــسُّ ُذلِّ  يِف  ــاُر  ــَع ال َفــُقــْلــُت 

َواَل َشكَّ َأنَّ الـُمَراَد بِالَكْسِب َبْعُضُه؛ أِلَنَّ النَّاَس الِذيَن َيُقوُلوَن: إِنَّ الَكْسَب َعاٌر، 
ُهْم َأْنُفُسُهْم َكاُنوا َأْهَل َكْسٍب.

إَِلْيِه  ُتِشرُي  ِة َحْسَبـاَم  مَجَ ْبِن يْعُقوب اهلََمذايّن)2( َصاِحُب َهِذِه الرتَّْ ْبَن َأمْحد  إِنَّ احلََسَن 
ُيَكنَّى  »َكاَن  اخلَُزاَمى  َنرْشُ  ُة:  الـُمَسامَّ  َفاِضِل السيِِّد  الـُمْجتِهِد  َمِة  اْلَعالَّ َنا  َجدِّ جَمُْموَعُة 

.1( ُينظر: الديوان املنسوب ألمري املؤمنني(
)2( كتبهــا الســيِّد باملعجمــة والعارية، و)اهلمــذايّن( بفتح امليــم وإعجام الذال نســبًة إىل بلدة 
)مهــذان( ال إىل القبيلة املعروفــة التي منها احلارث اهلمدايّن صاحــب أمري املؤمنني، وخلق 
د بن األصبغ، وحمفوظ بن نرص الكويّف،  د بن احلســني بن أيب اخلطَّاب الزيَّات، وحممَّ كثري كمحمَّ
وغريهــم من الــرواة، وهي بإمهال الدال وتســكني امليم، ومــن هذه البلدة عّل بن احلســني من 
د بن عّل بن  د بن موســى بن عيســى، وإبراهيم حممَّ أصحاب اإلمام اجلواد، وأبو جعفر حممَّ
سة، وأبوه عّل، وغريهم. وهبذا تكون الكتابة بالعارية ال املعجمة كام  إبراهيم وكيل الناحية املقدَّ

كتبها السيِّد. بعد كلِّ هذا ُينظر: معجم البلدان: 410/5.
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«، َوَجاَء فِياَم َبِقَي ِمْن َتْرمَجَتِه َما َيـل:  ِّ بَِأيِب ُرَقيٍَّة، احلََسِن ْبِن َأمْحَد ْبِن َيْعُقوب اهلََمَداينِّ احِللِّ
اًشا، اَل َيِعفُّ لَِساُنُه َعْن َقْذِف اْلـُمْحَصنَاِت،  اًء َفحَّ »َكاَن الـُموَمُأ إَِلْيِه َشاِعًرا َماِهًرا، َوَهجَّ
َواَل َيِكلُّ َناظُِرُه َعْن ُرْؤَيِة اهِلنَاِت، َيْعِرُف ِمَن الِفْقِه َطْرًفا، َوِمَن اآلَداِب َطْرًفا، َوَشْيًئا ِمَن 
األُُصوِل، َويِف َمْيَداِن النَّْحِو َيُصوُل َوجَيُوُل، َفُهَو َأُبو ُعْذَرتِِه، َوَفاِرُس َحَلَبتِِه، وَلِكنَُّه َمَع 
يِف  َسنََة 334هـ  َماَت  َحتَّى  َوَقْد ُسِجَن  ِشيَمتِِه،  ِمْن  اإِلْنَصاُف  َيُكِن  مَلْ  َظَراَفتِِه، وَأرحِييَّتِِه 
ُهنَالَِك  َيُكوَن  َأْن  ُبدَّ  َواَل  تِِه-،  ِعرْتَ َوَعىَل  َعَلْيِه  اهللُ  صىلَّ   - النِّبيِّ هِبَْجِو  َاِمِه  الهتِّ ْجِن؛  السِّ
ِة الَفْيَحاِء،  ِّ َلْيَس للِحلَّ ، َأْو يِف َتاِريِخ َوَفاتِِه أنَّ َلَقَبُه باحِللِّ ِّ ا بَِتْلقيبِِه بِاحِللِّ َسْهٌو َواْشتَِباٌه؛ َأمَّ
َهَذا  َعىَل  َعاًما  َقْبَل )161(  َأْي  ْت سنة 495هـ؛  َ مَترَصَّ َا  َفإهِنَّ ِعْمَراهِنَا  َقْبَل  ِة  للِحلَّ ُه  إِنَّ َأْو 
ُق السيُِّد حُمِْسُن األَمنُي  َمُة الَكبرُِي الـُمَحقِّ ُد الَوْجَه األَِخرَي َما َذَهَب إِليِه الَعالَّ التَّاِريِخ، َويؤيِّ
ِة  ـّي ِمْن إِْرَشاِد الـُمفيِد الـُمتوفَّ َقْبَل َتْأِسيِس احِللَّ )1( يِف َأْعَيانِِه بَِبْحثِِه َعْن َشاِعٍر ِحلِّ الَعاملُّ
بَِثاَمننَِي َعاًما؛ َفَلْو مَلْ َيُكْن َسَبُب َبْحثِِه َهَذا الَوْجَه الِذي َبيَّنَاُه َلَكاَن الَبْحُث سْهًوا؛ َبْل َعَبًثا، 

.»َواَل ُيْمِكُن َأْن ُيوَصَف بَِذلَِك ِمْثُل الَعامّل

َذلَِك  َسَبُب  َيُكْن  َومَلْ  َمْسُموًما،  ِسْجنِِه  يِف  »َماَت  ُه:  إِنَّ اجلَدِّ  جَمُْموَعِة  يِف  َجاَء  َوَقْد 
ُم  ؛ َفُهَو َعالَّ َمْعُلوًما، َوَقْد َتنَاَقَضْت فِيِه األَْقَواُل، َوَكُثَر الِقيُل َوالَقاُل، َعَامَلُه اهللُ باَِم َيْسَتِحقُّ

ِلُع َعىَل ِسِّ الُقُلوِب«)2(. الُغيوِب، َوالـُمطِّ

َبْعُض  َثني  َحدَّ َوَقْد  َحالِِه،  لِـَمْجُهولِيَِّة  بِِه؛  الطَّْعِن  َعِن  التَّوقُِّف  َعىَل  َدلِيٌل  َوَهَذا 

 

َيْأِت  ُشيوِخ األََدِب َعْن َشْخِصيَّتِِه الَغاِمَضِة بُِعنْواِن: اْبُن احلَاِئِك، َوَنَفى َكْوَنُه ِحليًّا، ومَلْ 
بَِدلِيل.

ه: »ولكن املظنون أنَّـهم التمســوا لـِحَبِســه عذًرا من هذا النوع  )1( جــاء يف االعيان: 17/5 ما نصُّ
كــام هي العادة يف التحامل عىل شــيعة أهــل البيت، وربَّام يؤيِّد ذلــك وصف اخلزرجّي له 
 ،باإلحاطــة باملناقب واملثالــب، فإنَّ املثالب يغلب اســتعامهلا يف مثالب أعــداء أهل البيت

واملناقب يف مناقبهم، وكونه مهدانيًّا، ومهدان معروفة بالتشيُّع، واهلل أعلم«. 
)2( نرش اخلزامى.
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يِن ْبُن َأيِب الَقاِسِم )سنة 531هـ( اُل الدِّ 2. مَجَ

يِن َأيِب الَقاِسِم، َعْبُد اهللِ ْبُن َعِلِّ ْبِن َأيِب الـَمَحاِسِن،  يُِّد مَجَاُل الدِّ يُِّد اجْلَِليُل السَّ ُهَو السَّ
َكاَم  531هـ  َسنََة  ُولَِد  الُغنَْيِة؛  َصاِحِب  امَلَكاِرِم  َأيِب  السيِِّد  َأِخ  اْبُن   ، ِّ احِللِّ احلُسينيِّ  َزْهَرة 
ُد ْبُن  مَّ يِن، َأُبو َحاِمٍد حمَُ يي الدِّ ُخوُه يِف )نَِظاُم األَْقَواِل()1(. َوَيْرِوي َعنُْه َوَلُدُه السيُِّد حمُْ َأرَّ
يِف  التَّْجريِد  ِكَتاُب  َلُه  ا،  مِهَ وَغرْيِ َطاووٍس،  واْبِن   ، ِّ احِللِّ ِق  الـُمَحقِّ َمَشاِيِخ  ِمْن  اهللِ  َعْبِد 
ْيِخ  اَثِة الشَّ ِق البحَّ ِريَعِة( للمَحقِّ ٍف ِمْن ِكَتاِب )الذَّ َتُه َهِذِه بَِترَصُّ الِفْقِه)2(، َوَقِد اْقَتَبْسنَا َتْرمَجَ

آَغا ُبزرك »َحِفَظُه اهللُ«)3(.

3. اْلـُحَسنْيُ ْبُن َعِقيٍل)4( )سنة 557هـ(

ُف ُمْبِدٌع،  ٌر، َوُمؤلِّ ، َعامِلٌ ُمَتَبحِّ ُّ ، األُُصويلُّ احِللِّ اْلـُحَسنُي ْبُن َعِقيِل ْبِن ِسنَاِن اخلََفاِجيِّ

)1( نظــام األقوال لنظام الدين الســاوجّي، ينقل عنه الرياض واألعيان بكثرة، وهو تلميذ الشــيخ 
البهائّي. تويفِّ يف 12 شوال 1031هـ. ترمجته يف: الكنى واأللقاب: 257/3.

)2( الذريعــة: 351/3 الرقــم 1269، ولــه: »جــواب بعــض اإلســامعيليَّة، وجوابــات املســائل 
ــة« الذريعــة: 216/5 الرقم 1018، وله رســالة يف ســياق العمل بالتمتُّــع بالعمرة إىل  البغداديَّ
ة، الذريعــة: 67/16  ، الذريعــة:274/12 الرقــم 1837، والغنيــة عن احلجــج واألدلَّ احلــجِّ
ة يف كون إمجاع اإلماميَّة  الرقم 336، و»التبيني ملســألتي الشفاعة وعصاة املسلمني، وتبيني املحجَّ
ّي يف  د شــاذان بن جبيل القمِّ ــة«، الذريعــة: 333/3 الرقم 1208. وقد أجازه وولده حممَّ حجَّ
كفاية األثر: 13، ومن خالل بعض إجازات مشــاخيه لــه وألخيه يظهر أنَّه كان يف احِللَّة وإالَّ هو 

.) ّ حلبّي، فالحظ. )أمحد احِللِّ
)3( ُينظر: الذريعة: 351/3، األعيان: 59/8، الكنى واأللقاب: 299/1.

)4( ُينظــر ترمجتــه: تاريخ اإلســالم، حــوادث 501-520هـــ، 157 الرقم 177، لســان امليزان: 
299/2 الرقــم 1241، أعيان الشــيعة: 90/6، معجــم املؤلِّفني: 4-26، ويف لســان امليزان: 

557هـ، موسوعة طبقات الفقهاء: 85/6، معجم املؤلِّفني: 26/4.
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ري امُلسِلمنَي، َوَأْشَحَذُهْم َرْأًيا،  ٌل، َوَأِديٌب اَلِمٌع، َكاَن ِمَن الَباِرِزيَن َبنْيَ ُمَفكِّ َوَكاتٌِب ُمرَتسِّ
ْيَعَة( للَمْرُحوِم السيِِّد حُمِسِن  ُهْم َذَكاًء َوفِْطنًة، َوُيْسَتَفاُد مِمَّا َوَرَد يِف ِكَتاِب )َأْعَياُن الشِّ َوَأَحدَّ
بِِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه)1(،  ُه الَعاِرُف  إِنَّ  ) نِْسَبِة )ُأصويلِّ األَِمنِي الَعاملِّ َجْزَمُه بَِأنَّ الـُمَراَد ِمْن 
ُه َكاَم جَيُوُز َهَذا االْحتاَِمُل، جَيُوُز َأْيًضا َأْن َتُكوَن َهِذِه النِّْسَبُة إىَِل الِفْرَقِة األُُصولِيَِّة  َوِعنِدي إِنَّ
ْيخيَِّة، َمَثاًل؛ َوِحينَِئٍذ َيْسَتِوي يِف َهِذِه النِّْسَبِة  ِة، َوالشَّ يِف َمَقاِم الِفَرِق األُْخَرى؛ َكاإِلْخباِريَّ
يِف  ٍح  ُمَرجِّ باَِل  َتْرِجيٌح  إَِليِه  َذَهَب  َما  إىَِل  السيِِّد  َوَذَهاُب  اجلَاِهُل،  ُي  والَعامِّ  ، احلَْبُ اْلَعامِلُ 
ُد  ( تؤيِّ يعيِّ ؛ َفَقِرينَُة )األُُصويّل، الشِّ يعيُّ ِخاَلِف َما َذَهْبنَا إَِليِه، َوَلْو َقاَل َمَثاًل: األُُصويِلُّ الشِّ
، النَّْحويُّ جَلَاَز اْحتاَِمُل السيِِّد الِذي َقاَل:  َما َذَهْبنَا إَِليِه؛ َوَلْو َقاَل َمَثاًل: األُُصويلُّ الَعرويضُّ
اِعُر امَلْشُهوُر  ، الشَّ يعيِّ ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن ِسنَان اخلََفاجيِّ الشِّ ُه َعمُّ َعْبِداهللِ ْبِن حُمَمَّ »الظَّاِهُر إِنَّ

اثِي لْلُحسنِي سنة 466هـ«.. إَِلخ. الرَّ

ِعِه يِف ِعْلِم األُُصوِل؛ َوإِنَّام ُنُخالُِف  مَجَِة، َواَل يِف َتَضلُّ ْ َوَلْسنَا َنْرَتاُب يِف ِعْلِم َصاِحِب الرتَّ
ُه ِمَن الِفْرَقِة األُُصولِيَِّة، َأْو  ْيَعِة يِف اْلـُمَراِد ِمْن َكِلَمِة )األُُصويّل(؛ َهْل إِنَّ َصاِحَب َأْعياِن الشِّ
ُه: »من ُرؤوس  ُه الَعامِلُ بِِعْلِم األُُصوِل؟ َوَقْد َقاَل فِيِه َصاِحُب ِكَتاِب ]لَِساُن[ املِْيَزاِن، إِنَّ إِنَّ
الِل)2( يِف اْلـَحَراِم َواْلـَحالِل( يِف  ُه )الـُمنِْجي ِمَن الضَّ يَعِة، َصنََّف يِف َمْذَهبِِهْم ِكَتاًبا َسامَّ الشِّ
ِرِه، مات سنة 557هـ«)4(.. )3( َعىَل َتَبحُّ يَن جُمَلَّدًة َذَكَر فِيِه اخِلاَلَف، وَأْوَسَع، وَقْد َدلَّ ِعرْشِ

إِلخ.
ُل َمْن  ِل َوْجَبٍة َوَفَدْت إَِلْيَها وَقَطنَْتَها، وَأوَّ ِة، َوِمْن َأوَّ َفُهَو إَِذْن مِمَّْن َشاَهَد َتْأِسْيَس احِللَّ
ُل النَّوافِِذ التي َشعَّ ِمنَْها ُنوُر الِعْلِم، والـَمْعِرَفِة  َخَدَمَها بِِعْلِمِه َوَتآلِيِفِه، َوإِنَّ ُمَصنَّفاتِِه أَلَوَّ

)1( أعيان الشيعة: 90/6.
ـف )الظالل(، والصواب هو املثبت. ُينظر: لســان امليزان:  )2( يف املطبوع الذي ذكره الســيِّد املصنِـّ

299/2، الرقم 1241، أعيان الشيعة: 90/6، معجم املؤلِّفني: 27/4.
ره(. )3( يف أعيان الشيعة: 90/6، )وهو دالٌّ عىل تبحُّ

)4( لسان امليزان: 299/2، الرقم 1241.
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ِة؛ َفَلْيَس ِمَن الَعَجِب الَعاِجِب َأْن َنَضَع اْسَمُه الَكِريَم يِف َرْأِس َقاِئَمِة ُعَلاَمِء  َعىَل ُرُبوِع احِللَّ
ِة األََفاِضِل الِذيَن َأْسَدْوا َأَجلَّ اخِلْدَماِت إِليَها، َوَوَضُعوا الَلَبنََة األُْوىَل يِف َأَساِس جَمِْدَها،  احِللَّ
َوُخُلوِدَها، َوَشاُدوا هَلَا بِنَاَء الِعزِّ والَكَراَمِة؛ َفإِْن َكاَن ُهنَالَِك َجانٌِب لِْلحْيِف َوالتَّجنِّي، َفِفي 
َعَدِم ُوُصوِل ِرَساَلِة َأَماِجِدَنا األَْواِئِل إَِلْينَا َكاِمَلًة َغرْيَ َمنُْقوَصٍة؛ َفَقْد َضاَعْت ِمنَْها ُفُصوٌل 
َساَلِة مَلا َذَهَب َأْكَثُر  َقٌة حُيَافُِظ َعىَل ُكنُوِزَها اخلََلُف، َوَلْو َكاُنوا َأْعَمَق َفْهاًم لِِقَيِم َهِذِه الرِّ ُمرْشِ

ُر، َواالْنِحَساُر)1(. ياِع، َوَقاَم َمَقاَمَها َهَذا التََّأخُّ ُفُصوهِلَا يِف َمْدرَجِة الضَّ

)2( 4. الـَجاِمَعايِنُّ

ِل  َأوَّ ُمنُْذ  ُة  احِللَّ ُتْعَرُف  بِاْسِمَها  َكاَنْت  التِي  اجْلَاِمَعنْيِ  ِة  لَّ حَمِ إىَِل  َهِذِه  نِْسَبَتُه  َلَعلَّ 
َأْصَحاِب  ِمْن  اْلَعِزيِز  َعْبِد  َوَجاِمِع   ،اِدِق الصَّ اإِلَماِم  َمَقاِم  َجاِمِع  لُِوُجوِد  َتْأِسيسَها؛ 
َزَاَل َقاِئاًم  ُه الَ  ِة)3(، َوَقْبُ لَّ نَي، َوالـُمْسَتْشَهِد يِف احْلِ َأِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي اْلـَمْجُروِح يِف ِصفِّ
َمْرَقِدِه  جْتِديِد  يِف  ِة  لَّ احْلِ ُوَجَهاِء  َأْبَرِز  ِمْن  َمْرَجان  اَن  اهللُ َحسَّ َق  َوفَّ َوَقْد  الـَمْشَهِد،  َباِب  يِف 

يَّته، بل هو )حلبّي(. ُينظر: لسان امليزان: 299/2، وموسوعة طبقات الفقهاء:  )1( ال دليل عىل ِحلِّ
85/6، الرقــم 2136، ومعجــم املؤلِّفني: 4، وتاريخ اإلســالم: 157/35، وأعيان الشــيعة: 

.) ّ 90/6. )أمحد احِللِّ
)2( ترمجتــه يف: معامل العلــامء: 7، تراجم الرجــال: 532/1، رياض العلــامء: 383/3، الذريعة: 

243/1، الرقم 1286، أعيان الشيعة: 448/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 184/6.
اد. أعتقد أنَّ اجلامعني  )3( ُينظر: مزارات احِللَّة، السيِّد حيدر وتوت، وانظر: مزارات احِللَّة، سعد احلدَّ
كانت منطقة أكب من اليوم بحسب اخلرائط التي رأيناها قبل متصري احِللَّة، فتكون النسبة- بحسب 
اعتقادي- إىل مسجد اإلمام الصادق املعروف باملقام، وقد وصفه ابن شهرآشوب يف املناقب 
باملســجد، ومسجد صاحب الزمان املعروف بمقام الغيبة، وقد وصفه باملسجد ابن بطوطة يف 
رحلته، وعثرت عىل خمطوطة من كتاب )التوالنيَّة( كتب يف مدرســة صاحب الزمان املجاورة 
 للمقام، وفيها أنَّ املقام يف اجلامعني، وهذان املســجدان )اجلامعان( هلام الذكر يف ســالف الزمان، 

.) ّ وال دليل عىل ما ذكره املصنِّف. )أمحد احِللِّ
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ِة  مَجَ الرتَّْ َهِذِه  َصاِحُب   ،)1() َو)اْلـَجاِمَعايِنُّ )َجاِمَعايِن(،  اْلـَجاِمَعنْيِ  إىَِل  َوالنِّْسَبُة  يِف،  ِ الرشَّ
، َقاَل فِيِه  َسِن َعلُّ ْبُن َشْعَرة احِللِِّّ اْلـَجاِمَعاينِّ يِن)2(، َأُبو احلَْ ْيُخ اجْلَِليُل َجاَلل الدِّ ُهَو الشَّ

َصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض اْلُعَلاَمِء( َما َيل:

ِريَن)3(، َوَيْرِوي َعِن اْبِن َشْهرآُشوب اْلـُمَتوفَّ  ِة ُفَقَهاِء َأْصَحابِنَا اْلـُمَتَأخِّ »َكاَن ِمْن َأِجلَّ
ْيِخ األََجلِّ  سنة 588هـ، َوَقْد َأَجاَزُه، وَجاَء يِف إَِجاَزتِِه: )اْسَتَخْرُت اهللَ َتَعاىَل َوَأَجْزُت للشَّ

اجلَاِمَعايِنِّ  ِّ احِللِّ َشْعَرة  ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  َعِلِّ  احْلََسِن  َأيِب  الُفَقَهاِء  َشْمِس  يِن  الدِّ مَجَاِل  الَفقيِه 
 

اِت- بَِجِميِع َما َكَتْبنَا ِمْن ُكُتِب الـَمَشاِيِخ َوبَِجِميِع َمْسُموَعايِت،  َقُه اهللُ َتَعاىَل لِْلَخرْيَ - َوفَّ
َجَرى  َما  تِي  الَّ َمَشاِيـِخنَا  ُكُتِب  ِمْن  ِعنَْدُه  َيُصحُّ  اَم  َوُكلَّ َوَأْشَعاِري،  َوُمَصنََّفايِت،  َوِقَراَءايِت، 
ِه يِف  ُد ْبُن َعّل ْبِن َشهرآُشوب امَلاِزْنَدَراينِّ بَِخطِّ ِط اإِلَجاَزِة. َكَتَب َذلَِك حُمَمَّ ِذْكُرَها َعىَل رَشْ

ُمنَْتَصِف مُجَاَدى اآلِخَرِة َسنَة 581هـ(«)4(؛ أْي: َقْبَل َوَفاتِِه بَِسْبِع ِسننَِي.

5. َعْبُد اْلـُمطَّلِِب َباْدَشاه)5(

َفاِء  يٌف ِمْن رُشَ ُّ النَّْشَأِة َوامْلَْولِِد، رَشِ َفِقيٌه َنبِيٌه، ُحَسينيُّ اْلـَمْحتِِد، ُحويزيُّ األَْصِل، ِحلَّ
اَمِئِل،  ُجوَلِة َواْلُبُطوَلِة، ُحْلُو الشَّ ِف امْلُُدِن، َكاَن َمَثاًل َراِئًعا ِمْن َأْمثَِلِة الرُّ ُة ِمْن َأرْشَ لَّ ِة، َواحْلِ لَّ احْلِ
ْبِع، َرِقيُق األَْخاَلِق، َمتنُِي اْلَعِقيَدِة،  ُب الطَّ ِة، ُمَهذَّ ُ اْلَعِريَكِة، َفِصيُح الِلَساِن، َقِويُّ احْلُجَّ َلنيِّ
ْبِع، َوَرُجٌل َهِذِه ِصَفاُتُه َوتِْلَك َمَزاَياُه  َجاَيا، ِمرُّ احْلَِفيَظِة، َريِضُّ النَّْفِس، َهاِدُئ الطَّ ُحْلُو السَّ

)1( يف معجم البلدان: 96/2: اجلاِمَعني: هو ِحلَّة بني َمْزيد التي بأرض بابل عىل الفرات بني بغداد 
والكوفة.

)2( يف رياض العلامء )384/3(: )مجال الدين(.
رين، وهو من رجاالت القرن السادس؟. )املؤلِّف(. )3( ال أعرف كيف جعله من املتأخِّ

)4( رياض العلامء: 384/3.
)5( ترمجته: تذكرة البحريــن: 384، معجم رجال احلديث: 14/12، الفوائد الرضويَّة 257/1، 

معجم املؤلِّفني: 175/6.
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مَجَِة؛ فَقْد َعاَش  ْ اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن حُمبًَّبا للنُُّفوِس َقِريًبا ِمَن الُقُلوِب، َوَكَذلَِك َكاَن َصاِحُب الرتَّ
َمْوِضَع َتْقِديِر َعاِرفِيِه، َمْكِفيَّ َمُؤوَنِة اْلَعْيِش؛ َفَساَعَدُه َذلَِك َعىَل التَّْألِيِف والتَّْصنِيِف، َوَقْد 

َكاَنْت َلُه ُمَصنََّفاٌت ُمِفيَدٌة، َوَتآلِيٌف هَلَا ِقيَمُتَها، َوَرْوَعُتَها)1(.

يِن(، َوُكنَْيُتُه )َأُبو الَكاَمِل(، َواْسُمُه )َعْبُد الـُمطَِّلِب(، َقاَل َفِيِه َصاِحُب  لَقُبُه )َناِصُ الدِّ
أِن، َيْرِوي َعنُْه)2(  اِئَرِة، َفاِضٌل َعظِْيُم الشَّ ِكَتاِب )َأَمُل اآلِمِل(: »ُهَو َصاِحُب التََّصانِْيِف السَّ

اْبُن ُمعيَّة«)3(.

ْلَطان(، َوَلَعلَّ َهَذا الَلَقَب َلـِحَقُه؛ لَِكْونِِه ُسْلَطاًنا  َو)َباْد َشاْه( َكِلَمٌة َفاِرِسيٌَّة بَِمْعنَى )السُّ
ُّ بِـ)َصاِحِب اجلَاَلَلِة()4(، َوَهِذِه اأَلْلَقاُب  َمُة احِللِّ َب الَعالَّ جُمَاًزا لِْلِعْلِم، َواألَْحَكاِم َكاَم َتَلقَّ
َغاِت؟. وٍط، َواَل ُقُيوٍد َفَكْيَف إَِذا َكاَن اْستِْعاَمهُلَا فِيِه َبْعَض امُلَسوِّ ُة ُمَتَعاَرَفٌة بُِدوِن رُشُ امَلَجاِزيَّ

ٍء ِمنَْها. َا َكثرَِيٌة، َوَلِكنَّنِي مَلْ َأْعَثْر َعىَل يَشْ اِئَرُة؛ َفُيقاُل: إهِنَّ ا َتَصانِيُفُه السَّ َأمَّ

ُّ ]ت 778هـ[)5( 6. اْلَبنَْدِهيُّ احِللِّ

؛ َفَقْد َتْعَتِوُرُه األَْمَراُض َفُتْقِعُدُه َعِن الَعَمِل، َوَقْد  اْلـَهْيَأُة االْجتاَِمِعيَُّة َكاجِلْسِم اإِلْنَسايِنِّ

)1( مــن املعلوم أنَّ ديدن املؤلِّف أن يســتنبط مجلة من املــدح من كلامت قليلة عن املرتجم وردت يف 
.) ّ الكتب الرجاليَّة. )أمحد احِللِّ

)2( يف األصل )عن(، والصواب هو ما أثبتناه؛ والتصويب من أمل اآلمل: 164/2.
)3( أمل اآلمل: 164/2.

)4( مل ُيذكر يف ضمن ألقابه، وال أعلم من أين جاء به الســيِّد املصنِّف، ربَّام ُأطلق عليه بعد مناظرته 
مــات كتبه كثرًيا ما يذكر  مــع علامء املذاهب وانتصاره عليهــم يف املناظرة املعروفة. ولعلَّ يف مقدِّ

.) ّ : )صاحب اجلاللة(، وهو من ألَّف له الكتاب، فصار الوهم. )أمحد احِللِّ ّ مة احِللِّ العالَّ
)5( كــام ذكــر يف الذريعة: 254/8 »ومن دعائه للمصنِّف يظهر وفاتــه يف هذا التاريخ«. إّن املؤلِّف 
ّ مهتم بكتب املنطق أاَل وهو  يًّا مســتنًدا إىل استنســاخ كتابه يف الداللة من ِقبل عامل ِحــلِّ جعله ِحلِّ
ق، أفضل=  الشــيخ عبد الرمحن العتائقّي، وقد وصف البندهّي فيه بـ: »املوىل اإلمام، العامل املحقِّ
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؛ ُثمَّ َيَتامَثُل إىَِل  اَم ُيَباِغُتُه امَلَرُض َفُيْضِعُفُه إىَِل ِحنْيٍ ًة، َوُربَّ ُتِصيُبُه بَِتْشِويٍه، َوَقْد ُتَعطُِّل ِمنُْه َحاسَّ
ُة مُتثُِّل يِف َشتَّى َأْدَواِرَها جَمُْموَعًة َكبرَِيًة ِمْن َهِذِه  َفاِء َحتَّى َيُعوَد إىَِل َحاَلتِِه الطَّبيعيَِّة؛ واحِللَّ الشِّ
َضْت يِف َبْعِض َأْدَواِرَها إىَِل اْنتَِكاَساٍت َكثرَِيٍة؛ َكالتي َأَصاَبْتَها يِف  اهلَْيَأِة االْجتاَِمِعيَِّة، َقْد َتَعرَّ
الِذي  اْلباِهِر  الثَّقايِف  َنَشاطَِها  َبْعَد  َيِليِه  الِذي  الَقْرُن  َوَصَدَر  َعرَش،  الثَّايِن  الَقْرِن  ُأْخَرياِت 
مَجَِة، َوُهَو الَعرْصُ الِذي اْنَطَوْت  ْ ؛ َعرْصَ َصاِحِب َهِذِه الرتَّ اِدِس اهِلجريِّ َيْبتِدئ بالَقْرِن السَّ
َة،  يَّ ْوَلِة العبَّاِسيَِّة؛ َفنَاَلْت فِيِه َدْوَلُة العبَّاِسينَي احلرِّ اَمهُتُْم بِالدَّ كُّ اَلِجَقِة َوحَتَ فِيِه َغْطَرَسُة السَّ
َعَداَء، وحتطََّمْت َأْصنَاُم َبنِي َسْلُجوٍق َأَماَم َقْسَوِة الَعْهِد الَعبَّايِسِّ اجلَِديِد)1(،  ِت الصُّ وَتنََفسَّ
َباِرَعٍة ِسيَعٍة خَتلََّصْت فِيَها  إىَِل الِعزِّ يِف ُخُطواٍت  لِّ َواالْستَِكاَنِة  ِل اهلَاِئِل ِمَن الذُّ والتَّحوُّ
َبْعُض  َفَأَتى  ُف؛  َ والرتَّ الُغروُر  َأْسَكَرَها  ٍة  ُأمَّ َوَسْطَوِة  ِة  الُعبوِديَّ نرَِيِ  ِمْن  امَلْغُلوَبُة  ْوَلُة  الدَّ
اْلـُمْصِلِحنَي ِمْن ُخَلَفاِء الَعبَّاِسينَي َعىَل َعايِل ُبنْياهِنَا ِمَن الَقَواِعِد؛ َفُأِصيَبِت بِاْنتَِكاَسٍة َكاَن 
لَِبني  َكافَِيًة  ُفْرَصًة  َوَكاَنْت  ُصوَرٍة،  َأْبَشِع  يِف  الباَِلِد  ِمَن  اَلِجَقِة  السَّ ُخُروُج  َنَتاِئِجَها  ِمْن 
َأْن  بِْدَع  َفاَل  الـُمنَْهاِر؛  يايسِّ  السِّ الِكَياِن  وَتْرِميِم  االْجتاَِمِعيَِّة،  اجِلَراِح  لَِتْضميِد  العبَّاِس 
ْأي ُفْرَصًة َصاحِلًَة لإِلْنَتاِج  َيُكوَن اْستِْقَراُر الَوْضِع السَيايسِّ ُمتِيًحا لَِقاَدِة الِفْكِر، َوَذِوي الرَّ
، وَهَذا  َيايسِّ واالْجتاَِمِعيِّ ِم َوْضِع البَلِد السِّ الِعلميِّ َواألََديبِّ َيَتفاَعُل يِف اْنِسَجاٍم َتامٍّ َمَع َتَقدُّ
َمِن؛  الزَّ ِمَن  َقِة  الـُمرْشِ ِة  الَفرْتَ تِْلَك  الثَّقايفِّ يِف  لَِوْفَرِة اخلَْصِب  ِحيُح  التَّْفسرُي الصَّ بَِعْينِِه ُهو 
َصاِحِب  البنَْدِهّي)2(  ِد  حُمَمَّ احلََسِن  َأُبو  َعِلّ  يِن  الدِّ َفْخِر  ْيِخ  َكالشَّ النََّوابِِغ  ِمَن  الَكثرُِي  َفنََبَغ 

د البندهّي املعــروف بابن البديع«. ُينظر:  ريــن، فخر امللَّة والدين أيب احلســن عّل بن حممَّ =املتأخِّ
.) ّ الذريعة: 254/8 الرقم 1050. )أمحد احِللِّ

)1( ُينظر: تاريخ العراق يف العرص الســلجوقّي، د. حســني أمني، بغداد، مطبعة اإلرشــاد، 1965. 
وفيه كالم واٍف عىل تلك احلقبة.

)2( يف وفيات األعيان: 520/1، وفيه: »البندهّي: بفتح الباء وســكون النون وفتح الدال نســبة إىل 
بنج دية، من أعامل مروروذ، ومعناه بالعريّب مخس قرى، وُيقال يف النسبة إليها أيًضا: الفنجدهيّي 

والبنجدهيّي«.
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اَلِح، والَوَرِع،  مَجَِة امَلْعُروِف بِالَفْضِل والَفِضيَلِة، والِذي َكاَن َمَثاًل َراِئًعا يِف الصَّ ْ َهِذِه الرتَّ
ِف َمَع َما َيِزينُُه ِمْن فِْقٍه؛ َفَقْد َكاَن َفِقيًها نِْحريًرا َوَعَلاًم ِمْن َأْعاَلِم الِعْلِم، َلُه ِرَساَلٌة  والتَّعفُّ
ّ َسنَة  الَعتائقّي احِللِّ مْحِن  َعْبُد الرَّ يِن  َكاَمُل الدِّ ْيُخ  اَلَلِة اسَتنَْسَخَها الشَّ ِة يِف الدَّ الـاَمدَّ َغِزيَرُة 

ِريَن«)1(. ِق َأْفَضِل الـُمتأخِّ َف بـ»اإِلَماِم الَعامِلِ، امُلَحقِّ 778هـ بَِخطِِّه، َوَوَصَف الـُمؤلِّ

ِة؛ لِنَِقَف َعىَل َجوانَِب  ْخِصيَِّة الَفذَّ َولِكنَّ الَبْحَث مَلْ ُيِمْط ِحَجاَبُه َعْن َنواِحي َهِذِه الشَّ
َحَياهِتَا الثَّقافِيَِّة التِي مَلْ َتَزْل َطيَّ النِّْسياِن، َومَلْ نْسَتطِِع اْستِْجالَء َهِذِه اجلََوانِِب الَغاِمَضِة َغرْيَ 
َرْت مْعِرَفُتَها َكاِمَلًة  ِل إَِليِه، َوُهو َغْيٌض ِمْن َفْيٍض َحْيُث َتعذَّ َما َأْمَكَن الَبْحُث ِمَن التَّوصُّ
َفَكاَنِت  بالِعَراِق؛  ْت  َأَلـمَّ التِي  والَقاَلِقِل  والِفَتِن،  االْضطَِراَباِت  َأْمَواِج  َتالُطِم  بَِسَبِب 
ِة)2(، َوَطْمِر تِْلَك الُكنُوِز ِمْن تَراثِنَا الَغايِل  ِئييسُّ يِف َضَياِع ِمْثِل َهِذِه اآلَثاِر الـُمِهمَّ َبُب الرَّ السَّ
ْت َعنَّا جَمَاِري تِْلَك الَينَابِيِع الَعِذَبِة، وَرَدَمْتَها َيُد احلََواِدِث واخلُُطوِب  بَِزَواَيا النِّْسَياِن َوَسدَّ
ِة،  التِي َتَعاَقَبْت َعىَل َهذا البَلِد الَكِريِم، َوَلِكنَّنا ُرْغَم تِْلَك الـَمآيِس؛ َفإِنَّ فِيَها َبْعَض الَتِعلَّ

والُوُجوُد النَّاِقُص َخرْيٌ ِمَن الَعَدِم الـَمْحِض.

)1( وهو كتابه )رسالة يف الداللة(، قال يف الذريعة: 254/8 »رسالة يف الداللة للموىل اإلمام العامل 
ــد البندهّي املعروف بابن  رين، فخر امللَّة والدين، أيب احلســن عّل بن حممَّ ــق، أفضــل املتأخِّ املحقِّ
د بن  ة(، قد كتبها بخطِّه الشــيخ عبد الرمحان بن حممَّ البديع، رأيُت نســخًة منها يف اخلزانة )الغرويَّ
فه بام ذكرناه من الوصف بعينه إىل قوله بابن البديع، ثمَّ دعا له بقوله  ، ووصف مؤلَّ ّ العتايقّي احِللِّ
د وعرتته[، وقد فرغ ابن العتايقّي من نســخها يف الثامن والعرشين من  ــده اهلل برأفته بمحمَّ ]تغمَّ
ذي القعدة ســنة ثامن وسبعني وســبعامئة، وقال: ويف هذا اليوم وقع مطر عظيم يف الغرّي، بل يف 
العراق دخل اخلانات فأفســدها وخرب الدور الكثرية، ومن دعائه للمصنِّف ُيظهر وفاته يف هذا 

التاريخ، كام ُيظهر ُحسن حاله وجاللته من الدعاء ومن سائر أوصافه«.
ة عىل )كتاب كاشــف األســتار يف رشح كشــف األسار عن غوامض  )2( للبندهــّي حــواٍش مهمَّ
د بن نام آور بــن عبد امللك اخلونجّي املعــروف بالقايض أفضل الدين  األفــكار( يف املنطــق ملحمَّ
الشــافعّي املتوفَّ ســنة 649هـ، وقــد رشحه عّل بن عمــر القزوينّي الكاتبّي صاحب الشمســيَّة 

املتوفَّ سنة 675هـ. ُينظر: كشف الظنون:1486/2، لؤلؤة البحرين: 215.
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َوَطنًا   ُّ واحِللِّ َنَسًبا،  احلُسينيِّ  َعَرَفَة،  اْبُن  احلََسِن  َأُبو  َعِلٌّ  يِن  الدِّ َفْخُر  يُِّد  السَّ ُهَو 
يِف  الثََّقافَِيَة  النَّْهَضَة  ْلنَا  َتَأمَّ َوإَِذا  ُفَقهاِئَها،  وَفَطاِحِل  الَفْيَحاِء،  ُعَلاَمِء  ُصُدوِر  ِمْن  َوَمْولًِدا، 
َجِم البنَّاَءِة ُترْشُق  ٍء ِمَن الُعْمِق؛ َفاَل َيْعُسُ َعَلْينَا َأْن َنْلَمَح آَثاَر الـُمرَتْ َجِم َلُه بيَِشْ َعرْصِ امُلرَتْ
ْمِس يِف إَِناَرِة َسبِيِل الِعْلِم واألََدِب يِف َذلَِك الَقْرِن الِذي ُيَعدُّ ِمْن ِخرَيِة الُقُروِن  اَق الشَّ إرَِشَ

َها َفْخٌر، َوجَمٌْد. ِة بَِخَصاِئِصِه، َومُميَِّزاتِِه التِي ُكلُّ ْت َعىَل احِللَّ التِي َمرَّ

َوَرَد يِف ِكَتاِب )َنرْشُ اخلَُزاَمى( فِيِه َما َيِل: »َواْبُن َعَرَفة: َعلويٌّ َجِليٌل، َوهُبْلوٌل َسِليُل 
ِه يِف َأْنِدَيِة اْلِعْلِم َكاَلٌم، َحتَّى َكاَن ِمنُْه  َن ِمْن ِعْلَم الَكاَلِم، َفَلْم َيُكْن لَِغرْيِ هَبَالِيل، َلَقْد مَتَكَّ
ِة َوَوْجَهها، َفُهَو َوامَلَْجُد َفْرَعا  َعىَل َطَرِف الثَّاَمِم، َوَبَلَغ ِمَن امَلَعايِل َأْوُجًها، َفَكاَن لَِساَن احِللَّ
َوَزْهَرُة  ِه،  َعرْصِ َوَناِدَرُة  َدْهِرِه،  َوَقِريُع  َزَمانِِه،  َفِريُد  َدْوَحٍة،  ُغْصنَا  والَفْضُل  َوُهَو  َنْبَعٍة، 
الُقُطوِف  ِمَن  لِنَْفِسه  َيْرَض  َومَلْ  َسنًا،  َفَها  َأرْشَ الِفْقِه  ِمَن  َناَل  َأْكَفاِئِه،  َوُنُظوَرُة  َفْيَحاِئِه، 

 

رَّ  الدُّ َظنَنَْت  َقَوافِيِه  َأْسَمَعَك  إَِذا  َأبِيَّاٌت،  وَأْبَياٌت  َجْواَلٌت،  ْعِر  الشِّ َمْيَداِن  يِف  َوَلُه  َدَنا،  َما 
َفُهَو  ِمْصَباٌح؛  فِيَها  َكُزَجاَجٍة  ِماَلٍح،  َوَمعاٍن  فَِصاٍح،  ِحَساٍن  َأْلَفاٍظ  يِف  فِيِه،  ِمْن  َتنَاَثَر  َقْد 
لِْلِعْلِم َأْجَوُع ِمن ُذؤاَلٍة، ولَِأَدِب َأْعَطُش ِمْن ُثَعاَلٍة، َبذَّ بَِفَضاِئِلِه الُفَضاَلَء، َوُسْبَحاَن َمْن 
ِه، َفُهَو  ِه َومَخِْرِه، َوُحْلِوِه َوُمرِّ اِرِب َدْهِرِه، فِياَم َذاَقُه ِمْن َخلَّ َم آَدَم األَْساَمَء، اْسَتَفاَد ِمْن جَتَ َعلَّ

 

ِعْلِمِه  َلياِت  َأوِّ ى  َتَلقَّ والَبَواِدي   ، ــَوارِضِ احلَ َوهَبَْجُة  النََّواِدي،  وَأنِيُس  الـَمَجالِِس  َزْيُن 
ِمن...«)2(.

ُه: »َفاِضٌل َصالٌِح، َيْرِوي َعنُْه اْبُن ُمَعيََّة«)3(، ولَِعِلِّ اْبِن  مِجِيِه بَِأنَّ َوَقْد َوَصَفُه َبْعُض ُمرَتْ

ريــن: 44، أعيان الشــيعة: 44/3، معجم رجال  )1( ُينظــر: أمــل اآلمل: 194/2، تذكــرة املتبحِّ
احلديث: 180/2.

)2( كتب املؤلِّف: »يؤسفنا أن يعبث العّث ببقيَّة الرتمجة«.
رين: 134، معجم رجال احلديث: 54/5. )3( ُينظر: أمل اآلمل: 19/2، تذكرة املتبحِّ
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يِن َجْعَفُر ْبُن َعِلِّ ْبِن َعَرَفة)1( ِمْن َمَشاِيخ  ْيُخ األَْمنُي َزْيُن الدِّ َعَرَفة َهَذا َوَلٌد َنِجيٌب ُهَو الشَّ
ِة  احِللَّ يِف  الـُمتوفَّ  ْيباجيِّ  الدِّ الَقاِسِم  َجْعَفِر  ْبِن  يِن  الدِّ َجاَلِل  السيِِّد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ يِن  الدِّ َتاِج 
َة الَبْيَضاِء، َوَرسَم  الُِح َحَذا َحْذَو َأبِيِه، َوَسَلَك تِْلَك امَلَحجَّ َسنََة 776هـ، َوَهذا االْبُن الصَّ
، َوَخَدَم  ْوِق األََديِبِّ ِر الذَّ اَهاِت األََدبِيَِّة والِعْلِميَِّة، َوَساَعَد َعىَل َتطوُّ َ ا ِمَن االجتِّ اًها َخاصًّ َ اجتِّ
َة َكاَم َخَدَمَها َأُبوُه َقْبَلُه؛ َفُهَو ِمْثُلُه َفْضاًل َوَنِديُدُه ِعْلاًم، َواَل َجَرَم، َوَمْن ُيَشابِْه  الثََّقاَفَة الَعامَّ

َأَباُه َفاَم َظَلْم.

يِف  حَيِزُّ  والِذي  َهُة؛  الـُمَشوَّ َأِو  الـَمْبُتوَرُة،  اُجُم  َ الرتَّ َفُهَو  ا  َحقًّ الـُمْؤِسُف  ُء  ْ اليشَّ ا  َأمَّ
َأنَّ  َيِقنٍي  َعىَل  َوَنْحُن  الثََّقاَفِة،  ِمْشَعِل  مَحََلِة  ِمْن  الَكثرِييَن  َتَراُجِم  َضَياُع  ُهَو  َأْكَثُر  النَّْفِس 
يَِّة َأَساَء َأْهُلَها إىَِل الِعْلِم  اُجِم اَل َزاَلْت يِف َزَواَيا الُبُيوِت احِللِّ َ جَمُْموَعًة َضِخَمًة ِمْن َهِذِه الرتَّ

َها لاِلْستَِفاَدِة ِمنْها، َوَهَذا ُعُقوٌق َما َبْعدُه ُعُقوٌق. اهِلَا َوَعَدُم َنرْشِ والثََّقاَفِة بِإمِْهَ

ُد اْبُن اْلَكيَّاِل)2( )515-597هـ()3( 8. حُمَمَّ

َجاِل،  يِف جَمُْموَعِة اجْلَدِّ )َنرْشُ اخْلَُزاَمى( َجاَء َما َلْفُظُه: »اْبُن الَكيَّاِل َرُجٌل َلْيَس َكالرِّ

د املؤلِّف أنَّه ابن السيِّد عّل بن عرفة احلسينّي، وهو  )1( ُينظر: اإلجازة يف البحار: 8/106 التي أكَّ
، فضاًل عن  ّ ليس هو، وإنَّام هو الشيخ األمني زين الدين جعفر بن عّل بن يوسف بن عروة احِللِّ
كون زين الدين شــيًخا وليس ســيًِّدا. ُينظر: أمل اآلمل: 53/2 ذكره بـ)الشيخ زين الدين...(. 
هذا ليس ولده، وإنَّام ولده فخر الدين أمحد بن عّل بن بن عرفة احلســينّي املرتَجم يف أمل اآلمل: 

.) ّ 19/2 الرقم 44، وهو من مشايخ ابن معّية. )أمحد احِللِّ
)2( كآل، كــه آل، كيَّــال، بمعنى الكبري احلّر الشــجاع. راجع كتاب: الثقــات العيون: 233-232 

و288-286.
)3( ينظر ترمجته: العب: 120/3، غاية النهاية: 256/2 الرقم 344، شذرات الذهب: 333/4، 
أمــل اآلمل: 311/2 الرقم 947، رياض العلامء: 196/5، طبقات أعالم الشــيعة: 286/3، 
معجم رجال احلديــث: 318/17 الرقم 11946، معجم املؤلِّفني: 307/12، تاج العروس: 
647/15، معجم املؤلِّفني: 307/11، موســوعة طبقات الفقهاء: 309/6، ويف معظم هذه= 
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َوَمْفَخَرٌة َخالَِدٌة َمَدى األَْجَياِل، إِْن َكاَن الِعْلُم ِكَتاًبا، َفُهَو الُعنْواُن، َوإِْن َكاَنْت لَِأَدِب َدْوَلٌة 
ْلَطاُن، اَل ُيَدانِيِه يِف ِعْلِمَه ُمَدايِن َوِشْعُرُه َكالُعُقوِد يِف َأْجَياد الَغَوايِن، َيْلَعُب ِشْعُرُه  َفُهَو السُّ
َبْت  اِح يِف األَْرَواِح والَعْقِل، َوُيْعِرُب َمْبنَاُه َبَراَعُتُه َعْن َفْصِل ِخَطاٍب َوَوْصِل، َفَتشعَّ َكالرَّ
بِْجَدتِِه  اْبُن  َفُهَو  الِعْلُم  ا  َأمَّ ِة،  اجلْوَهِريَّ ُعُقوِدِه  ِصَحاُح  وتنظََّمْت  الشهيَِّة،  َمواِرِدِه  ُعُيوُن 
الَفَواِئِد،  َأْثاَمَر  الُعُلوِم  َحَداِئِق  ِمْن  اْقَتَطَف  ُعْذَرتِِه،  َأُبو  َواْلَكاَلُم  َحَلَبتِِه،  َفاِرُس  والِفْقُه 
َها ُكُسوٌف، َأْو ُأُفوٌل،  ْمُس وَلِكْن اَل َيَمسُّ ُه الشَّ َواْقَتنََص ِمَن األَْفَكاِر َشَواِرَد األََوابِِد، َكَأنَّ
اُر، وَلِكْن اَل َيِشينُُه َثْلٌم َأْو ُفُلوٌل، ُكلُّ َفْضٍل إىَِل َفِضيَلتِِه اْنَتَهى، فُهَو اجلَْوَهُر  ْيُف اجلَزَّ َوالسَّ
َبَمْولِِدِه  الُوُجوِد  َعنْيُ  اْكَتَحَلْت  امَلْولِِد،   ُّ ِحلِّ األَْصِل،  َبْغَداِديُّ  النَُّهى،   َ َحريَّ الِذي  الَفْرُد 
يَفِة َعىَل ُمَهاِجِرَها َوآلِِه  ِ ِة الرشَّ امَلْيُموِن املْسُعوِد، َعاَم مَخَْسة َعرَشَ ومَخْسامَئٍة ِمَن اهِلْجَرِة النَّبويَّ
ِة، واْخَتاَرُه اهللُ إىَِل ِجَواِرِه َسنَة َسْبٍع وتِْسِعنَي  يفيَِّة امَلِزيديَّ اَلِة والتَّحيَِّة، يِف احِللَّة السَّ َأْلُف الصَّ
ِد ْبِن َكْوَكب ْبِن َأيِب َسِعيِد احِللِّـيِّ  ِد ْبِن هاروَن ْبِن حمُمَّ مَّ َومَخْسامئٍة...)1(، َوُهَو َأُبو َعْبِد اهللِ حمَُ
الُقْرآِن)2(،  َتْفِسرِي  يِف  التِّْبياِن  َكُمْخَترَصِ  الـُمنيَفِة،  والتَّآلِيِف  يَفِة  الرشَّ التَّصانِيِف  َصاِحُب 

 

َقاَلِئُد  َوِكَتاِب  يِن)4(،  الدِّ ُأُصوِل  يِف  الِكنَي  السَّ َبَصاِئُر  َوِكَتاُب  الُقْرآِن)3(،  ُمَتشاَبُه  َوِكَتاِب 
َراَيِة،  الدِّ يِف  النُُّحوِر  َوَقاَلئُد  الُبُحوِر  ُدَرُر  َوِكَتاِب  والنُُّشوِر،  الَبْعِث  إِْثَباِت  يِف  النُُّحوِر 
 ، اجلَِلُّ والَلْحُن  اخلَِفيُّ  الَلْحُن  َوِكَتاِب  االْحتَِياِط،  َمَواِضِع  يِف  النََّشاِط  بَِساِط  َوِكَتاِب 
َشِديٍد  َقنَاُتُه وَأيُّ  للَحاَمِم  َواَلَنِت  ُدفَِن،  ُتْرَبتَِها  َويِف  ِة  احِللَّ يِف   َ ُتويفِّ الَكبرُِي،  ِشْعِرِه  َوِديَواُن 

َماِن مَلْ َيِلْن؟«. للزَّ

=املصادر ُذكر بابن الكآل.
)1( يوجد هنا نحو ستَّة أسطر أتلفها العّث. )املؤلِّف(. 

)2( يف الذريعة: 310/4 إنَّه خمترص لـ)جممع البيان( للطبيّس.
)3( ُينظر: الذريعة: 63/19.

)4( مل يذكرها الشيخ آغا برزك يف الذريعة. فهو ممـّا يستدرك عليه. )أمحد احِللِّـّي(.
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اِدُس اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ِة  اُجِم ِسَوى َكْونِِه َكاَن امُلْقِرُئ يِف َحاُنوٍت باحللَّ َ َنْعَثْر َعىَل ِزَياَدٍة يِف ُكُتِب الرتَّ نَا مَلْ  َوإِنَّ
َلْفَظِة  ِمْن  الَياِء  ُسُقوَط  َوَلَعلَّ  الَكال،  بِاْبِن  َوُأْخرى  الَكَلِل،  بِاْبِن  َتاَرًة  َتنْعُتُه  َوجْدهُتَا  َكاَم 
َبُه َصاِحُبُه  اُجِم َأنَّ ِديَواَنُه َقْد َرتَّ اِخ)1(، َوَجاَء يِف َبْعِض الرتََّ )الَكال( ِمْن َبْعِض َسْهِو النُّسَّ
اُجُم ِشْعَرُه بُِكلِّ َوْصٍف  َ ِة، َوَنَعَتِت الرتَّ َعىَل مَجِيِع ُحُروِف امْلُْعَجِم يِف َمْدِح َبْعِض ُأَمَراِء احِللَّ

: ُه يِف َغاَيِة اجلَْوَدِة، َوَقْد َنَسَب إَِلْيِه َبْعُضُهْم َهَذْيِن الَبْيَتنْيِ مَجِيٍل، َوَقَاَلْت َعنُْه إِنَّ

ـــــــًدا ـــــَك َواِح ـــــوَم ـــــْل مُهُ ـــــَع ــــوِمإِْج ــــُم ـــــــــلَّ َعــــــْن ُكــــــلِّ اهلُ َوخَتَ
ــــام بِ ــــى  ــــَظ حَتْ َأْن  ــــاَك  ــــَس ــــَع ــوِمَف ــُل ــُع ـــِب ال ــَك َعــــْن َطـــَل ــي ــنِ ــْغ ُي

ا لِِسْبِط اْبِن التََّعاِويذيِّ  اَم مُهَ مَجَِة؛ وإِنَّ ْ واْلَبْيَتاِن ُرْغَم َسْطِحيَِّة الِفْكَرِة َلْيَسا لَِصاِحِب الرتَّ
ِمْن  التََّعاويذيِّ  واْبُن  َلُه،  َجِم  الـُمرَتْ َوَفاِة  َعىَل  َعاًما   13 قبل  أي  584هـ؛  َسنََة  الـُمتوفَّ 
، َوَلُه ِدْيَواٌن َمْطبوٌع ِيَتَداَوُلُه النَّاُس، َوَقْد  اِدِس اهِلْجريِّ ُفُحوِل ُشَعَراِء الِعَراِق يِف الَقْرِن السَّ

َوَصَفُه اْبُن اجلَْوِزيِّ بِاألُْسَتاِذ الَكاِمِل)2(.

د بن  د بن حممَّ )1( قــال يف الذريعة: 245/4 »ترمجه ابن العامد يف )شــذرات الذهــب( بعنوان: حممَّ
(، وترمجــه يف )أمل اآلمل( بعنوان: أبو عبد اهلل  ّ هــارون املعروف بابن الكيَّال البغدادّي ثمَّ احِللِّ
ــد بن هــارون املعروف والده بالكال، والســيِّد ابن طاووس ينقل عنــه يف كتابه )التحصني(  حممَّ
د بن هــارون املعروف بابن الكامل، ويف نســخة: )ابن الــكال(، وعدَّ يف  ــد بن حممَّ بعنــوان: حممَّ
)اآلمل( من تصانيفه كتاب )خمترص التبيان يف تفســري القرآن(، وكتاب )متشابه القرآن(، وكتاب 
)اللحــن اخلفّي(، و)اللحن اجلّل( فهو من املكثرين«، ويف )311/4(:  »والظاهر أنَّه الصحيح، 

وأنَّ ذكر الكال يف كثري من املواضع«.
)2( جاء يف وفيات االعيان: 473/4 »ثمَّ قال: قال يل ابن التعاويذّي: ما قلت من الشعر غري هذين 
البيتني«، إالَّ أنَّ يف كتاب النجوم الزاهرة: 105/6-106 خالف ذلك، يقول: »وله ديوان شعر 

كبري، املوجود غالبه يف املديح، ومن شعره يف غري املديح، يف الزهد:
ـــــــــــًدا ـــــــــــلَّ عـــــــن كـــــــــلِّ اهلـــــمـــــوماجــــــعــــــل مهــــــومــــــك واح وخت
ـــام ب حتــــــظــــــى  أن  ــــومفــــــعــــــســــــاك  ــــم ــــــــلِّ اهل ــــــن ك ـــك ع ـــي ـــن ـــغ ي

وله:=  
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ُّ ]ت 590هـ[)1( 9. اْلَفَرِضُّ احِللِّ

الَفَريِضُّ نِْسَبٌة لِْلَعاِرِف بِِعْلَم الَفَراِئِض؛ َوُيراُد بِِه ِعْلَم الـَمَواِريِث ِمْن َباِب: إِْطاَلُق 
َجُم َلُه َكان ِمَن الُعَلاَمِء األََعاظِِم يِف َهَذا اْلِعْلِم َوِعْلِم احِلَساِب،  ، َوامُلرَتْ اجْلُْزِء َوإَِراَدُة اْلُكلِّ
َواطِّاَلٌع  واملِْيَقاِت،  الَفَلِك  وِعْلِم  َياِضيَّاِت،  والرِّ النُُّجوِم  َوِعْلِم  واْلـَمَساَحِة،  واهلَنَْدَسِة، 
َكاِمٌل َعىَل ِعْلَمي الِفِقِه واألُُصوِل َوَمْعِرَفٌة َعِميقٌة يِف ِعْلِم الَكاَلِم وِعْلِم احلَِديِث والتَّْفسرِي، 
ُد ْبُن ُشَعْيب الـَمْعُروُف بِاْبِن  َوُهَو َمَع َذلَِك َفاِرٌس اَلِمٌع ِمْن ُفْرَساِن األََدِب اْسُمُه )حُمَمَّ
يِن(، َبْغداِديُّ  يِن(، َوَلَقُبُه )ُبْرَهاُن الدِّ اِن(، َوُكنَْيُتُه )َأُبو ُشَجاٍع(، َأْو )َأُبو ُشَجاِع الدِّ هَّ الدَّ
َضُه َفَأْحَسَن  ْعَر، َوَقرَّ َم الشِّ ْكنَى والتَّْحِصيِل والَوَفاِة، َلَقْد َتَعلَّ )2( النَّْشَأِة والسُّ ُّ األَْصِل، ِحلِّ
َيُكْن َينَْسى يِف  مَلْ  يًدا َنْظَمُه، َولَِوَلِعِه بالُعُلوِم  اِرِه، جُمِ اًفا بَِأْسَ َقْرضُه َكاَن َعالِـاًم بُِفنُونِِه، َعرَّ
َيْوَم  ْوِم  الصَّ ُبْطالُن  َوِهَي  فِْقِهيٍَّة،  َقاِعَدٍة  إىَِل  بِِه  َأَشاَر  َما  َذلَِك  ِمْن  َوَلُه  َتْضِمينَها،  ِشْعِرِه 

الِعيِد؛ َفَقاَل َوَأْحَسَن:

ــَك َصــْوًمــا ــْرِئ ـــْوَم َب ــاُس َي ــنَّ ـــَذَر ال َفــْطــرا)3(َن َعــِزْمــُت َوْحـــِدي  ــرْيَ َأينِّ  َغ
ــٌد ــْي ِع ـــَك  ـــرِئ َب ـــــْوَم  َي َأنَّ  ــاًم  ـــ ــالِ َنـــْذَراَع َكـــاَن  َوإِْن  ــُه  ــْوَم َص َأَرى  اَل 

َقاَل يِف َأْثنَاِء َتْرمَجَتِِه َصاِحُب ِكَتاِب )إنسان العيون يف مشاهري سادس القرون( عِن 
ْبُن  ُد  حُمَمَّ ُشَجاٍع  »َأُبو  بَِبْغَداَد:  ِة  الـُمْسَتنرِْصيَّ بِالـَمْكَتَبِة  الـَمْوُجوَدِة  الُفوتغَرافِيَِّة  وَرِة   الصُّ

ـــت أرشـــــف ريــقــه ـــد ب ــة ق ــل ــي ــم ل ــك ــدف املــنــضَّ الــشــنــيــب  ذاك  عــىل  وجــــرت 
ـــام شــــاء الــــغــــرام مــعــانــقــي د«وبـــــات ك ـــــت وإيــــــــاه كــــحــــرف مــــشــــدِّ وب

)1( ُينظــر: بغيــة الوعاة: 76، وفيــات األعيان: 24/2 وفيهــام: وفاته يف صفــر 590هـ، ويف ذيل 
الروضتني: 9، والنجوم الزاهرة: 139/6-139 أنَّه وصل يف )تارخيه( إىل ســنة 592هـ وتويفِّ 
هبا، واملتَّفق عليه هو590هـ. ولو يمكننا االطِّالع عىل تارخيه ألثبتنا إىل أيِّ سنة وصل يف تأليفه.

)2( يف املطبوع )حلبّي(، والصواب )ِحلِّـّي(؛ فهو ذو نشــأة وحتصيل وسكنى ووفاة يف احِللَّة. انظر: 
الكنى واأللقاب: 79/2، ذكر وفاته يف احِللَّة سنة 590هـ.

)3( ورد: )يوم برك(، واألصحُّ ما اخرتناه، فبؤك ال برك هو املراد. 
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احلَاِسِب  الَفَريِضِّ  اِن  هَّ الدَّ بِاْبِن  الـَمْعُروُف  يِن  الدِّ ُبْرَهاُن  ُشَجاٍع  َأُبو  ُشَعيب  ْبِن  َعِلّ 
ِعْلِم  الَيُد الطُّوىَل يِف  َلُه  َكاَنْت  الـَمْوِصِل،  إىَِل  َواْنَتَقَل  بَِبْغَداَد  ُولَِد  الَبْغَداِديِّ األَِديب«)1(، 

يفيَِّة. ِة السَّ النُُّجوِم، َوَحلِّ األَْزَياِج، ُتويفِّ بِاحِللَّ

ْطَر الَكبرَِي ِمْن ُعُمِرِه يِف َمَداِرِسَها، َوُمنَْتَدياهِتَا  ِة َوَقَضاَءُه الشَّ َيْذُكْر َنْشَأَتُه يِف احِللَّ َومَلْ 
اِدِس الِذي َكاَن ِمْن  ِة ِمْن ُدَرِر الَقْرِن السَّ ًة يِف َتاِريِخ احِللَّ التِي َصَقَلْت َمَواِهَبُه؛ َفَكاَن ُدرَّ
، الِذي َهيََّأ اهللُ َلُه النَّاِصَ َأَحَد  ْوِر الَعبَّايِسِّ َأْبَرِز الُقُروِن يِف َتاِريِخ اْلَعَرِب َواإِلْسالِم يِف الدَّ
ِة، َواْسَتْقَبَلِت  لِّ َوالُعبوِديَّ َد َدياِجي الذُّ َة َعْهٍد َجِديٍد َبدَّ ُه َفاحِتَ َأْبَطاِل الَعبَّاِسينَي َفَكاَن َعرْصُ
َتَها َوُسْلَطَتَها؛ َواَل َشكَّ َأنَّ األُُموَر التِي  َ ِر، َواْسَتَعاَدْت ُأهبَّ َة التََّحرُّ اخِلاَلَفُة العبَّاسيَُّة َأِشعَّ
ْعِر َوُهَو  وِح َعىَل الشِّ َأَفاَضْت ُروَح احلََياِة َعىَل ِخاَلَفِة َبنِي الَعبَّاِس مَلْ َتْبَخْل بِإَِفاضِة تِْلَك الرُّ
الِذيَن  الُفُحوِل  َعَراِء  الشُّ ِمَن  مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذِه  َصاِحُب  َفَكاَن  ِة؛  األُمَّ َحَياِة  َداَلِئِل  َأْفَضِل  ِمْن 
ْعِر الَعَريبِّ اخلَالِِد، َوَعسى َأْن هُيِيَِّئ اهللُ َتَعاىل َبْعَض الَغَياَرى َعىَل  ُموا َأْمثَِلًة َحيًَّة ِمَن الشِّ َقدَّ
َلَقْد  َثِمنٍي،  َأَديِبٍّ  َبَأَثٍر  امَلْكَتَبَة الَعَربِيََّة  َن  َفُيَزيِّ ى إىَِل َنرْشِ ِديوانِه)2(  ؛ فيَتَصدَّ ُتَراثِنَا اإِلْسالميِّ
ِة َسنََة 590هـ)3(، َوِسنيُّ َوَفاتِِه ُتقابُِلَها )َنَمَقت(، َغَفَر اهللُ َلُه،  َكاَنْت َوفاُة َهَذا اجلَْهَبِذ بِاحِللَّ

َوَعاَمَلُه بُِلْطِفِه.

)1( املخطوط حتت الرقم 195، الصحيفة: 51، ويف املطبوع: 55، حتقيق: إحسان الثامرّي ورفيقه، 
دار ورد، 2007م.

ة العارفني:  )2( ولــه: تقويم النظر يف مســائل اخلــالف. ُينظر: إيضاح املكنــون: 315/1، ويف هديَّ
د(، و)تقويــم النظر يف اخلالف(، و)جمدول  103/2 »لــه من الكتب )التاريخ(، و)تفســري املجرَّ
ًدا، و)املائدة  ة(، و)الزيج املشــهور(، و)غريب احلديث( يف ستَّة عرش جملَّ عىل وضع تقويم الصحَّ

والفائدة يف النوادر والفرائد(، و)املنري يف الفرائض( وغري ذلك«.
)3( نــصَّ عــىل وفاتــه باحِللَّة: الذهبــّي يف تاريــخ اإلســالم: 392/41، والقفطّي يف إنبــاه الرواة: 

.) ّ 193/3، وابن خلِّكان يف وفيات األعيان: 12/5. )أمحد احِللِّ
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َها َوُكلُّ َما َنْعِرُفُه  ِة َأْو َغرْيِ مَلْ َأِجْد َأَحًدا َسَبَقنِي إىَِل تْألِيِف ِكَتاِب َخاصٍّ بُِفَقهاِء احِللَّ
َجِديُروَن  الُفَقَهاَء  َأنَّ  َعىَل  التَّاِريِخ،  ُكُتِب  يِف  َعَرِضيٍَّة  بُِصوَرٍة  الُفَقهاِء  َتَراُجَم  َنِجَد  َأْن 
الِفْقِهيَِّة  لِِصَلتِه  ٍة؛  َخاصًّ ُكُتٍب  يِف  ْم  بَِأْحَواهِلِ َوالِعنَاَيِة  التَّاِريِخ،  ِمَن  الَباِرِز  امَلكاِن  بِاْحتاَِلِل 
اِل َهِذِه النَّاِحَيِة والتََّقاُعِس َعْن  ِخ امُلْسِلِم جَمَاٌل لِلُعْذِر بِإمِْهَ بِِدينِنَا َوُدْنياَنا؛ َفَلْم َيُكْن لِْلُمؤرِّ
امَلَواِهِب  لِتِْلِك  ُمَكاَفَأًة  لِِذْكِرِهْم  ِليًدا  خَتْ ُنبوِغِهْم  َثَمراِت  لَِتْسِجيِل  َعنُْهْم؛  الُبُحوِث  َأْفَراِد 
الِِح َعىَل اْحتَِذاِء هَنِْجِهُم الَقِويِم  واجلُُهوِد، والثَّْرَوِة الثََّقافِيَِّة ِمْن ِجَهٍة، وحِلَثِّ النَّْشِئ الصَّ
ِخنَي َقْد َأْغَفُلوا َهَذا الَبْحَث الـُمْثِمَر َوَعَكُفوا  ِمْن ِجَهٍة َثانَِيٍة، َواْلَغِريُب َأْن َنَرى مَجَْهَرَة امُلؤرِّ
ْم َمَع  َعىَل َتَراُجِم ُأَدباِء الُعُصوِر، َوِكَتاَبِة الُفُصوِل امُلْسِهَبِة َعْن َحَياهِتِْم َوَتْسِجيِل َأْتَفِه َأْعاَمهِلِ
للُعَلاَمِء  اهللُ  َمنََحُه  الِذي  الـُمِهمِّ  الـَمْرَكِز  إىَِل  بِالنِّْسَبِة  َدَرَجًة  الُعَلاَمِء  َبْعَد  َيْأُتوَن  األَُدَباَء  َأنَّ 
يِن أبو َعْبُد  ْيُخ الَفِقيُه النَّبِيُه َفْخُر الدِّ مَجَِة الشَّ ْ َوَرَثِة األَْنبَِياِء الِذيَن ِمنُْهْم َصاِحُب َهِذِه الرتَّ
إىَِل  نِْسَبًة  الَعَجِلِّ   ِّ احِللِّ ِعْيسى  ْبِن  الَقاِسِم  ْبِن  احلَُسنِي  ْبِن  إِْدِريس  ْبِن  َأمْحَد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ اهللِ 

 

َعَجِل ْبِن جُلَيِم)2(، َقبِيَلٌة ِمْن َبنِي َربِيَعَة الَفَرِس)3(.

)1( انظــر: الكنى واأللقاب:210/1، لؤلؤة البحرين: 97/276، رجال ابن داود: 426/269، 
فهرســت منتجب الدين: 173 الرقم 421، جممع اآلداب للفوطّي: 127/3 برقم2331، سري 
أعالم النبــالء: 332/21 الرقم 175، الوايف بالوفيات: 183/2، لســان امليزان: 65/5، نقد 
الرجال: 291، جمالس املؤمنني: 569/1، جامع الرواة: 65/2، أمل اآلمل: 241/2، رياض 
ـات: 274/6، تنقيح املقال: 77/2 الرقم 10361، تأســيس  العلــامء: 31/5، روضــات اجلنَـّ
الشيعة: 305، أعيان الشيعة: 120/9، طبقات أعالم الشيعة: 290/2، الذريعة: 155/12، 
فــني: 32/9، وانظر  معجــم رجال احلديــث: 62/15، قاموس الرجــال: 45/8، معجم املؤلِّ

.) ّ أيًضا: دراسة السيِّد اخلرسان يف موسوعته القيِّمة )موسوعة ابن إدريس احِللِّ
ْيِم ْبِن َصْعِب ْبِن َعلِّ ْبِن َبْكِر بن َواِئــٍل. ُينظر: اللباب: 325/2، االنباه عىل  )2( َوُهــَو َعَجــُل ْبُن جلَُ
قبائل الرواة: 87، طبقات ابن ســعد: 40/6 وطبقات خليفة: 65، 132، ُينظر: أســامء القبائل 

والعشائر وبعض امللوك، القزوينّي، حتقيق: د. عّل األعرجّي، قيد الطبع: 166.
)3( يف هذا النسب ُينظر: حياة احليوان الكبى: 421/2، وعمدة القاري: 305/1، 303/16،= 
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يِف  الِعْلِميَِّة  النَّْهَضِة  َمَواِكِب  َل  َأوَّ َشاَهَد  َقْد  اجْلَْهَبَذ  الَعاّلَمَة  الَفِقيَه  ابَّ  الشَّ َهَذا  إِنَّ 
ٌة ِمْن  اِكِب َفُهَو َزْهَرٌة َشِذيَّ َتِلْف َعِن الرَّ ِل الَقاَدِة، َومَلْ خَيْ ؛ َفَكاَن يِف َأوَّ رْيَ ِة َيِغذُّ السَّ احِللَّ
الثََّقافِيَِّة  بِاحْلُُقوِل  َواْلـُمْشَتِغِلنَي  اْلَقاُنوِن  ِرَجاِل  ِمْن  تنَِي  اْلـُمَتَزمِّ َحتَّى  َيَسْع  مَلْ  ِة  احِللَّ َأَزاِهرِي 
َسُب  اِئِر؛ َوَلَعلََّك حَتْ َ ِة اْبِن إِْدِريس َصاِحِب السَّ نُوا ُرُؤوَسُهْم إِْجاَلاًل َأَماَم َعْبَقِريَّ إاِلَّ َأْن حُيْ
اَم َسَمَح بِِمْثِلَها«، َأُقوُل َذلَِك ُدوَن  ْهِر َقلَّ ُه َفْلَتٌة ِمْن َفَلَتاِت الدَّ ِمْن ُطْغَياِن اخلََياِل َلْو ُقْلنَا: »إِنَّ
؛ َولِْلَحقِّ َوْحَدُه،  ُدَنا، َوَلِكنَّ لِْلَحقِّ لِْلَعِقيَدِة التِي ُتوحِّ َمُعنَا، َواَل  يَِّة التِي جَتْ ٍب لِْلِحلِّ َتَعصُّ

َواحْلَقُّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع.

َفاتِِه  َولِـُمؤلَّ بُِقُروٍن،  َزَماهَنَا  َسَبَقْت  َطاِغَيًة  ًة  َعْبَقِريَّ الَفذِّ  الَعظِيِم  ُجِل  الرَّ لِـَهَذا  إِنَّ 
جُمَْتِهِدي  َأَكابِِر  ِمْن  َفُهَو  ــوِل؛  َواألُُص الِفْقِه  ــِة  ِدَراَس حَمَافِِل  يِف  َوَدِويٌّ  ــاَلُل  َوإِْج إِْكَباُر، 
بُِعُلوِّ  َأْذَعَن  اْلـَمْعُروُف،  اجْلَِليُل  »اْلَعامِلُ  ُمْسَتْدَرَكِه:  يِف  النُّوِريُّ  َمُة  اْلَعالَّ فِيِه  َقاَل  ْيَعِة،  الشِّ
َوَتَرامُجِِهْم؛  إَِجاَزاهِتِْم،  الُفَقَهاِء يِف  َأَعاظُِم  َواْلَفَقاَهِة  َوالتَّْحِقيِق،  الِعْلِم، والَفْهِم،  َمَقاِمِه يِف 
َعْن  اإِلْسنَاِد  َذا  ، ]َوهبَِ اِئريِّ احلَْ اِزِن  اخلَْ اِلْبِن  إَِجاَزتِِه  يِف   )1(] َمِكيٍّ ْبُن  ُد  ِهيُد ]حُمَمَّ الشَّ  َفَقاَل 
ِد ْبِن  يِن َأيِب َعْبِد اهللِ ُمـَحمَّ ِق ]َفْخِر الدِّ ْيِخ اْلَعالََّمِة اْلـُمَحقِّ َفَخار[)2( َواْبِن َناَم ُمَصنََّفاِت الشَّ
يِن، َوِمنَْها مَجِيُع  ُق الثَّايِن يِف إَِجاَزتِِه لِْلَقايِض َصِفيِّ الدِّ ، َوَقاَل اْلـُمَحقِّ بعيِّ ِّ الرَّ إِْدرِيس احِللِّ
ِة،  ِق[)3( َحْبِ الُعَلاَمِء َوالُفَقَهاِء، َفْخِر املِلَّ ِعيِد الـُمَحقِّ ْيِخ اإِلَماِم السَّ اِت الشَّ ُمَصنََّفاِت، َوَمْرِويَّ

َد اهللُ َمْضَجَعُه، َوَشَكَر َسْعَيُه«)4(. ِد ْبُن إِْدِريس َبرَّ يِن، َأيِب َعْبِد اهللِ حُمَمَّ َواحلَقِّ َوالدِّ

=االنباه عىل قبائل الرواة: 86.
)1( يف خامتة املستدرك: 40/3 )فقال الشهيد يف إجازته(.

)2( يف املطبوع: )بن معد(، وهو غري موجود عند املريزا النورّي: 40/3.
)3( إىل هنا الزيادة من املســتدرك: 40/3، وقد ســقطت من املؤلِّــف، فعند قراءة أصل كتاب 

الفيحاء يف هذه العبارة جتد الكالم مبتوًرا.
)4( ُينظر: خامتة املستدرك: 40/3.
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َوُهَو   ، احلُرِّ َواْلَبْحِث  َوالتَّْحِقيِق،  َوالَكَياَسِة،  بِاجْلُْرَأِة  َمْعُروًفا  َكَذلَِك  َكاَن  ُه  َأنَّ َواحلَقُّ 
ْبِن َعِلِّ  ْبِن احلََسِن  ِد  َأيِب َجْعَفٍر حُمَمَّ اِئَفِة  ِه َشْيِخ الطَّ ِه أِلُمِّ َمَقاِم َجدِّ النَّاَس َعىَل  َأ  الِذْي َجرَّ
ِمْن  َرَمَضاَن  يِف  ُولَِد   ، يِّ َوالُقمِّ الـُمْرَتَض  اهلَُدى  َوَعَلِم  اْلـُمِفيِد،  ْيِخ  الشَّ تِْلِميِذ  الطُّويِسِّ 
الِفْتنَِة  َقاَء  اتِّ ِف  اأَلرْشَ النََّجِف  إىِل  ُمَهاِجًرا  َهَجَرَها  ُثمَّ  َبْغَداَد؛  َوَسَكَن  408هـ)1(،  َسنَِة 
الِفْتنَُة  تِْلَك  448هـ  ]سنة[  نَِّة  َوالسُّ الِشْيَعِة  اإِلْساَلِميَتنِي:  اِئَفَتنْيِ  الطَّ َبنْيَ  َحَدَثْت  التِي 
َمُة  الـُمَحرَّ َماُء  َوالدِّ األَْعَراُض،  َواسُتِحلَِّت  يَئُة  الَبِ النُُّفوُس  َضِحيَُّتَها  َذَهَب  التِي  ْعنَاُء  الرَّ
ِه جَيِْلُس َعَلْيِه لِْلَبْحِث  اِق ُكْرِسيِِّه الـُمْمَتاِز الِذي اَل ُيْعَطى إاِلَّ لَِوِحيِد َعرْصِ مِمَّا َأدَّى إىَِل اْحرِتَ
اُن َمْكَتَبَتُه الَفِخَمَة َوَداَرُه يِف َباِب اْلَكْرِخ، َواْسَتقرَّ يِف  الِعْلِميِّ َواْلَكالِم، َكاَم اْلَتَهَمِت النِّرْيَ
َر يِف َبْغَداَد؛ َفنرََشَ الِعْلَم َوالثََّقاَفَة، َواْنَتَظَمْت َحَلَقاُت  النََّجِف آِمنًا ِمَن االْغتَِياِل الِذي َتَكرَّ
اِد الثََّقاَفِة  ِب اْلُعُلوِم َوُروَّ التَّْدِريُس، َوَكُثَرْت َتالِمَذُتُه َفَصاَرِت النََّجُف َمْرَكَز ِهْجَرٍة لُِطالَّ
َ يِف الَغِريِّ األََغرِّ  ِمْن َأْكَثِر األَْقَطاِر اإِلْساَلِميَِّة لاِلْنتَِهاِل ِمْن َمواِرِد ِعْلِمِه الَعِذَبِة َحتَّى ُتويفِّ
اَعِة ِمَن  ُه اَل َيَزاُل َحتَّى السَّ ِم احلََراِم َسنَة 460هـ، َوُدفَِن يِف َداِرِه، َوَقْبُ لِيَلَة االْثننَِي 22 حُمرَّ

ُك النَّاُس هِبَا. َسِة التِي ُتَزاُر، َوَيَتبَّ الـَمَراِقِد الـُمَقدَّ

َيُدبُّ  َكاَم  اْلِعْلِم)2(  ِب  ُطالَّ ُنُفوِس  يِف  َيُدبُّ  الُفُتوُر  َبَدَأ  بَِوَفاتِِه،  النَّاِس  َفِجيَعِة  َوَبْعَد 
الُفُتوُر يِف ُنُفوِس اجْلُنُوِد ِعنَْد َمْوِت الَقاِئِد احْلَِكيِم الـِمْغَواِر؛ َفَكاَن َهَذا الُفُتوُر َسَبًبا ُمِهامًّ 
ا لِْلِعْلِم بِالنِّْسَبِة إىَِل النََّجِف  ِة الَفْيَحاِء التِي كَاَنْت َمْرَكًزا َثاَنِويًّ لَّ اِلْنتَِقاِل امَلْرِكِز الِعْلِميِّ إىَِل احْلِ
ابِِع اهلِجريِّ يِف  اِدِس، َفَكاَنِت الـَمْرَكُز الـُمِهمُّ يِف َأَواِئِل الَقْرِن السَّ ِف يِف الَقْرِن السَّ األرَْشَ
ِق احِلّلِّ الِذي َكاَن حَيْرُضُ َنْدَوَتُه الِعلميََّة َأْكَثُر ِمْن َأْرَبْعامَئِة جُمْـَتِهٍد َعَدا الِذيَن مَلْ  َعرْصِ الـُمَحقِّ

ل عن بعض  )1( والدة الشــيخ الطويّس كانت ســنة 385هـ، فالحظ. وقد ذكر ذلك الشــهيد األوَّ
خطوطه. ُينظر: بحار األنوار: 104/18، وســنة 408هـ هي ســنة مهاجرته إىل العراق. )أمحد 

.) ّ احِللِّ
مة السائر: 25/1. )2( ُينظر حول هذا املوضوع: املعامل اجلديدة يف األصول:72-76، مقدِّ
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اِدُس اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ِر، َوَبنُو َسِعيٍد،  َيْبُلُغوا َدَرَجَة االْجتَِهاِد)1(، َوِمَن الـُمْجَتِهِديَن أْوالَُد َطاووٍس، َوَبنُو الـُمَطهِّ
ُهْم ِمَن الُبُيوَتاِت الِعْلِميَِّة الـَمْعُروَفِة التِي  )2(، وَغرْيُ يوريِّ َوَأْبنَاُء َناَم، َوآُل ِعَوٍض، َوآُل السَّ
الَعارِشِ  الَقْرِن  َحتَّى  هِتَا  ِشدَّ َعىَل  الِعْلِميَُّة  احلََرَكُة  َهِذِه  ْت  َواْسَتَمرَّ اآلَفاَق،  ِصْيُتُهُم  َطَبَق 
ِف يِف َعرْصِ  َثانَِيًة إىَِل النََّجِف األرَْشَ َفَعاَدْت  ِة  لَّ ِت احلََرَكُة الِعْلِميَُّة يِف احْلِ َفرَتَ ؛ ُثمَّ  اهِلْجِريِّ
الثََّقافِيَِّة  لِْلَحَرَكِة  بِالنِّْسَبِة  الثَِّقِل  َمْرَكَز  َوَبِقيْت  993هـ،  َسنََة  الـُمَتوفَّ  األَْرَدبِيلِّ  ِس  امُلَقدَّ
َرَجِة الـُمْمَتاَزِة التِي َكاَنْت َقْد َحَصَلْت َعَلْيَها  اإِلْساَلِميَِّة َحتَّى اآلَن، َوَلِكنََّها مَلْ َتِصْل للدَّ
اَقِة،  ِه الِذي َسَعى ُجْهدُه لنرَْشِ َراَيِة الِعْلِم اخلَفَّ ؛ َجدِّ اْبِن إِْدريس أِلُمِّ اَم َأيِب جْعَفٍر الطُّويسِّ َأيَّ
َبَلَغ  الِذي  اجَلِليُل  الِكَتاُب  َذلَِك  الُقْرآَن()3(،  لُِعُلوِم  ِكَتاِب: )التِّْبَياُن اجلَاِمُع  ُمَصنُِّف  َوُهَو 

)1( ذكر ذلك الســيِّد حســن الصدر يف آخر تكملة أمل اآلمل عند ذكر احِللَّة عىل ما أظن، وقال إنَّه 
.) ّ كان فيها أربعامئة جمتهٍد يف وقٍت واحٍد. )أمحد احِللِّ

)2( سيأيت تبًعا ترمجة لكلِّ َعَلم من أعالم هذه األُس، وبحسب ما يورده املصنِّف. 
)3( يف الذريعــة: 328/3 الرقــم 1197 )التبيان يف تفســري القرآن( لشــيخ الطائفة- بقوٍل مطلق- 
د بن احلسن بن عّل الطويّس املولود 385هـ واملهاجر إىل العراق سنة 408هـ  الشيخ أيب جعفر حممَّ
واملتوفَّ بالنجف سنة 460هـ، وصفه يف فهرسته عند ذكر تصانيفه بقوله: وله كتاب تفسري القرآن 
ح باســمه قال: و)كتاب التبيان يف تفسري القرآن(، وقال آية اهلل  مل يعمل مثله، ولكنَّ النجايش صَّ
بحــر العلــوم يف الفوائد الرجاليَّة: 228/3 يف وصفــه: إنَّ كتاب )التبيان اجلامــع لعلوم القرآن( 
كتاب جليل كبري، عديم النظري يف التفاســري، وشيخنا الطبيّس إمام التفسري يف كتبه إليه يزدلف، 
ومن بحره يغرتف، ومن عجيب االشــتباه ما وقع للحاّج خليفة يف كشف الظنون: 311/1 عند 
ِذكره تفسري الطويّس، طبعة إسالمبول، مطبعة العامل سنة 1310هـ، قال: »تفسري الطويّس هو أبو 
د بن احلســن الطويّس فقيه الشيعة، كان ينتمي إىل مذهب الشافعّي، املتوفَّ سنة إحدى  جعفر حممَّ
ه )جوامع اجلامع(،  اف وســامَّ ه جممع البيان لعلوم القرآن، واخترص الكشَّ وســتني ومخسامئة، ســامَّ
ة نوب بمحرض  وابتدأ بتأليفه يف ســنة اثنني وســتِّني ومخسامئة، قال السبكّي: وقد ُأحرقت كتبه عدَّ

من الناس«.
أقــول: وال خيفــى عــىل املتتبِّــع اللبيــب هذا اخللــط، فاملجمــع واجلامع مهــا للشــيخ الطبيّس،    
ــق ضبط العنوان  ق الكتاب أمحــد حبيب قصري العامّل مل حيقِّ ال الطــويّس، ومن املؤســف أنَّ حمقِّ
)التبيــان يف تفســري القرآن(، أم )التبيــان اجلامع لعلوم القرآن(، كام وقــع اخللط يف جممع البيان= 
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الِعْلَم  إِنَّ  َيُقوُل  َمْن  ا  يًّ ُمَتَحدِّ النََّجِف  ينيُّ يِف  الدِّ الِعْلُم  َفَمَكَث  َمنِْزَلًة َعظِيَمًة،  ِمَن اجلَالَلِة 
 

ى هِلََذا الَعامِلِ  َجَم لُه اْبَن إِْدريس َكَاَن َقْد َتَصدَّ اَل َيْعِرُف ُسُدوًدا َواَل ُحُدوًدا، َوَلِكنَّ الـُمرَتْ
اًل؛ َوأِلنَّ الِذي ُيَشنُِّع  ِه َأوَّ ُه َلْيَس ِمْن َأْبنَاِء َعرْصِ دِّ َوالنَّْقِد اَل َحَسًدا لِـَمَقاِمِه؛ أِلنَّ الَعظِيِم بِالرَّ
َبَب َأْرَفُع ِمْن َهَذا الظَّنِّ األَثِيِم؛ وَلِكنَُّه َلـامَّ  ُه َوَيُعوُد َفْخُرُه إَِلْيِه ّما َيُدلُّ َأنَّ السَّ َعَليِه ُهَو َجدُّ
َهؤاَلِء  ُشُعوِر  ِة  لِِشدَّ اَكَمٍة؛  ُدوَن حمَُ َرْأِيِه  َقُبوِل  َعىَل  َوَتَساُلـِمِهْم  ِه)1(  َجدِّ َتالِمَذِة  َكْثَرَة  َرَأى 
، َفَخاَف َأْن َيُظنَّ َظانُّ َأنَّ آَراَء الطُّويِسِّ إمِْجَاِعيٌَّة، َوِهَي  التَّالِميِذ بَِعَظَمِة ُأْسَتاِذِهُم الطُّويسِّ
إِْدِريِس  اْبُن  اْنتَِقاَداُت  َفَكاَنِت   ، الِعْلِميِّ ُكوِد  الرُّ َمَغبَِّة  ُسوِء  ِمْن  َحاَذَر  َكاَم  َكَذلَِك،  َلْيَسْت 
ِة َوَدَفَع الثََّقاَفَة إىَِل َمْرَحَلٍة  َجاِت التيَّاَراِت الِفْكريَّ ِه الطُّويِسِّ ِمْن َأَهِم األَْسَباِب لَِتَموِّ لِـَجدِّ
الطُّويِسِّ  ِه  َجدِّ آِلَراِء  إْدريس  اْبِن  اْنتَِقاَداُت  َفَلْواَل  ؛  الِفْكِريِّ ِر  التََّطوُّ َطِريِق  يِف  َجِديَدٍة 
َوَلِكنَّ  اَجُة؛  الَوهَّ ْعَلُة  الشُّ تِْلَك  الْنَطَفَأْت  اْسَتَمرَّ  َوَلِو  َطِوياًل،  الِفكريُّ  ُكوُد  الرُّ الْسَتَمرَّ 
ِجِم َلُه لُِقَدَماِء األَْصَحاِب َكاَنْت َأْكَبَ  تِْلَك التَّْجِرحَياِت َوالتَّنِْديَداِت الَقاِسَيَة َوخُمَاَلَفَة الـُمرَتْ
َنتِيَجُة  َوَكاَنْت  الِعْلِميَِّة،  واْلـُمَحاَكَمِة  االْجتَِهاَد،  َباِب  َفْتِح  اْستِْمَراِر  َعىَل  لِْلُعَلاَمِء  ٍع  ُمَشجِّ
َض إىَِل اْنتَِقاَداٍت الِذَعٍة َغرْيِ ُمنِْصَفٍة ِمْن ُخُصوِمِه الِذيَن اْسَتَباُحوا  تِِه اْلـَجِريَئِة َأْن تَعرَّ ُخطَّ
اُدُه ِمَن التَّْشنِيِع َعَلْيِه، إاِلَّ َأنَّ َذلَِك النَّْقَد  ِه، َوَأْكَثَر ُخُصوُمُه َوُحسَّ ِمنُْه َما اْسَتَباَحُه ُهَو ِمْن َجدِّ
الالِذَع والتَّْشنِيَع مَلْ َيُكْن لَِيُفتَّ يِف َعُضِد اْبِن إْدِريس اجلَِريِء؛ َفَتَغلََّب بَِشَجاَعتِِه، َوِحْكَمتِِه، 
ِرحًيا،  ِه الطُّويِسِّ َحتَّى َأْشَبَعُه َتْوِهينًا َوجَتْ ا َعىَل َنْقِد َجدِّ ُعوَباِت الَوْقتِيَِّة ُمْسَتِمرًّ َعىَل تِْلَك الصُّ
ين  يُِّد َريِضُّ الدِّ ِه ِمْن َداِء اجْلُُموِد َما َنَقَلُه السَّ َوَيْكِفينَا لِـَمْعِرَفِة ِمْقَداِر َما َأَصاَب ُعَلاَمَء َعرْصِ

=للطــبيّس، فهــو يف علوم القرآن وليس يف تفســري القرآن. انظر: طبعــة التقريب بني املذاهب، 
وهي أرقى التحقيقات.

)1( قــال احلرُّ العامّل يف أمــل اآلمل: 243/2، 244: »يروي عن خاله أيب عّل الطويّس بواســطٍة 
ام، وكانت فاضلة  ه بنت املســعود ورَّ ه أيب جعفر الطويّس، وأّم أمِّ ه ألمِّ وغري واســطٍة، وعن جــدِّ

صاحلة«.
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اُم اْبُن َأيِب  الُِح َورَّ ي الصَّ يِن َجدِّ ُه: »َأَخَبَ ّ يِف ِكَتابِِه )املْهَجُة( َما َهَذا َنصُّ اْبُن َطاووٍس احِللِّ
ُه مَلْ َيْبَق لإِِلَماِميَِّة ُمْفٍت َعىَل التَّْحِقيِق؛ َبْل  َثُه َأنَّ يِن حَمُْموَد احِلْميصَّ َحدَّ فَِراٍس، َأنَّ َسِديَد الدِّ
يُِّد اْبُن َطاووٍس َعىَل َذلَِك بَقْولِِه: »َفَقْد َظَهَر اآلَن َأنَّ الِذي  َب السَّ ُهْم َحاٍك« إِلخ.. َوعقَّ ُكلُّ

ُيْفتى بِِه َوجُيَاُب َعىَل َسبِيِل َما ُحِفَظ«)1(.. إَِلخ.

اجلُُموِد  ِمَن  الَعرْصِ  َذلَِك  ُفَقَهُاء  َعَلْيِه  َكاَن  َما  بَِأَماَنٍة  َلَك  َأْوَضَحْت  اجلُْمَلُة  َوَهِذِه 
ِه وَتالِمَذتِِه،  اِرِم ِمْن َجدِّ ًرا لِـَمْوِقِف اْبِن إِْدِريس الصَّ ُكوِد، َوُهَو َما َيُصحُّ َأْن َيُكوَن ُمبِّ والرُّ
ى اْبُن إِْدِريس بَِتْعِريِض َكَراَمتِِه العلِميَِّة إىِل النَّْقِد اجلَاِرِح يِف َسبِيِل االْستِْقاَلِل  َوَقْد َضحَّ
اإِلْنَسايِنُّ  اُث  املرِْيَ َوُهَو  الِعْلِم،  يِف  لْلَبْحِث  اهلَاِئَلِة  ِة  الِفْكِريَّ الطَّاَقاِت  َوَتْسِخرِي   ، الِعْلِميِّ

ُر الِذي ِمْن َأَلدِّ َأْعَداِئِه اجلُُموُد. الـُمَتطوِّ

، َفَغاَيُة َما َطَعنَُه  ا ِسَهُام ُخُصوِمِه)2( َفَلْم َتُكْن َنافَِذًة إىَِل َقْلِب َكَراَمتِِه َوِكَيانِِه الِعلميِّ َأمَّ
 

َوَسِديُد  احِللِّـيُّ  الـُمَحّقُق  َوَأْكَثَر  َعنُْه«)3(،  اهللُ  َعَفا  ٌف  ُمرْتَ »َشابٌّ  ُه  َأنَّ  ُّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ بِِه 
ُه: »خُمِْلٌط اَل ُيْعَتَمُد َعىَل  دِّ َعىَل اْبِن إِْدريس َحتَّى َوَصَفُه احِلْميصُّ أنَّ يِن احِلْميصُّ ِمَن الرَّ الدِّ
َبْعَد َذلَِك التَّْخِليَط الـَمْزُعوَم، َوَيْكِفي ِمْن َوْهِن َهَذا  ُيْثبُِت  ُبْرَهاٍن  َتْصنِيِفِه«)4(، َقْوٌل باَِل 

ل )مفتي(، والثــاين )ُيفنى(،  ــف األوَّ ــة لثمــرة الـُمهجــة: 185، ويف نــصِّ املؤلِّ )1( كشــف املحجَّ
والصواب ما أثبتناه.

)2( انظر يف السائر: 443/2 مراســالته للســيِّد أيب املكارم ابن زهرة احللبّي، و678/2 مراســلة 
بعض فقهاء الشافعيِّة البن إدريس.

)3( نقل ذلك يف روضات اجلنَّات، ونقلته عن مستدركات أعيان الشيعة: 149/1.
)4( رجال منتجب الدين: 113، يقول الســيِّد اخلوئــّي، معجم رجال احلديث: 63/15 »أّما 
ما ذكره الشــيخ حممود احلميّص مــن أنَّ ابن إدريس»خملط ال يعتمد عــىل تصنيفه«، فهو صحيح 
ا أنَّه خملط يف اجلملة فمامَّ ال شــكَّ فيه، ويظهــر ذلك بوضوح من  مــن جهــة وباطل من جهــة، أمَّ
ة روايات ممَّن  الروايــات التي ذكرها فيام اســتطرفه من كتاب أبــان بن تغلب، فقد ذكر فيها عــدَّ
ن هو  مل يــدرك الصــادق، وكيــف يمكن أن يــروي أبان املتــوفَّ يف حياة الصــادق عمَّ
ر عنه بطبقة أو طبقتني، ومن مجلة ختليطه أنَّه ذكر روايات اســتطرفها من كتاب الســيارّي=   متأخِّ
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النَّْقِد َأْخُذ الُعَلامُء بِآَراِء اْبِن إِْدريس واالْعتاَِمُد َعَليِه، َوَكاَنْت تِْلَك الطُُّعوُن بِِه ِهَي َأْيًضا ِمْن 
َبَرَكِة َفْتِحِه لَِباِب النَّْقِد، َومَحَْلُة النَّاِس َعىَل ُوُلوِجَها َراِضنَي َأْو َكاِرِهنَي َومَلْ َيُكْن َنْقُد الُعَلاَمِء 
اَعْيِه، َومَلْ  ؛ َوَلِكْن َجاَء اْبُن إِْدِريس َوَفَتَحُه َعىَل ِمرْصَ َقْبَلُه ُمْسَتَساًغا يِف ُعْرِف َذلَِك الَعرْصِ
َبْل  الـُمَتَخاِذِل؛  َمْوِقَف  ُمنَاُوئوُه  َعَلْيِه  َشنَّها  التِي  احلََمالِت  تِْلَك  َبْعَد  إِْدِريس  اْبُن  َيِقِف 
ِة الَبْحِث الِعلميِّ ِعنَْدُهْم،  يَّ َدِة إِْزَراًء بُِجُموِدِهْم َوَعَدِم ُحرِّ َبُهْم بِالـُمَقلَّ َهامَجَُهْم بُِعنٍْف، َولقَّ
َوَقْد َجاَء الـُمنِْصُفوَن َبْعَدُه َفَحاَكُموا َهِذِه التَُّهَم الـُمَتباَدَلَة َفَحَكُموا الْبِن إِْدِريٍس بالَفْضِل، 
ُد اْبُن إِْدريس الَعَجِلِّ  َفنََقَل َصاِحُب َرْوَضاِت اجلَنَّاِت َعْن ِكَتاِب ُمنَْتهى امَلَقاِل َقْوَلُه: »حُمَمَّ
َصاِحَب  َوَلَعلَّ  التََّصانِيِف«)1(،  َكثرَِي  الُعُلوِم،  يِف  ُمْتِقنًا  ِة،  بِاحِللَّ الُفَقَهاِء  َشْيَخ  َكَان   ، ِّ احِللِّ

. ِّ ُمنَْتهى الـَمَقاِل َنَقَل َهِذِه الِعَباَرَة َعْن ِكَتاِب ِرَجاِل اْبِن َداُوٍد احِللِّ

ْخِصيَِّة الـُمْمَتاَزِة؛ لَِيْعَلَم الَقاِرُئ َمَدى َما َأَصاهَبَا ِمْن  َتاَر َعْن َهِذِه الشَّ َواآلَن َسنُِزيُح السِّ
ُف الـَمْكَتـَبَة الَعَربِيََّة بَِأْثَمَن الُكُتِب الِعْلِميَِّة  ابُّ الـُمرْتَ َف َهَذا الشَّ يٍُّف، َفَقْد َأحْتَ إِْجَحاٍف وحَتْ
اِئُر()2(، َوُهَو بَِمَثاَبِة َمْوُسوَعٍة فِْقِهيٍَّة َتْشَهُد بُِطوِل َباِع  َ والِفْقِهيَِّة؛ َوِمنَْها ِكَتاُبُه اجلَِليُل )السَّ
َتصانِيِفِه؛  َوَعىَل  ُروَن  الـُمَتأخِّ َعَلْيِه  َأْثنَى  َولَِذلَِك  َوُنُبوِغِه؛  َوَفْضِلِه،  َوبِاْجتَِهاِدِه،  ِفَها،  ُمَؤلِّ
َراتِِه الَعاطِِفيَِّة التِي َمْصَدُرَها  ِدِهْم َعِن الَغَرِض؛ َولُِبْعِدِهْم َعْن َعرْصِ الطُّويِسِّ َوُمَؤثِّ لَِتجرُّ
ِه الـَمْعُروِف الَفِضيَلُة الِعْلِميَُّة، َولِـاَم للطُّويِسِّ ِمْن َكَراَمِة  اْستِنَْكاُر َردِّ َشابٍّ َعىَل آَراِء َجدِّ
ْيُخوَخِة واجِلَهاِد، والتَّْضِحَيِة، َوَقْد خَتطَّاَها اْبُن إِْدِريس َحتَّى ُرْتَبِة الَقَراَبِة، َوإَِذا َتنَاَزَعِت  الشَّ

=وقال: واســمه أبو عبد اهلل صاحب موســى والرضــا- عليهام مــن اهلل آالف التحيَّة والثناء-؛ 
د بن السيار أبو عبد اهلل، وهو من أصحاب  وهذا فيه خلط واضح، فإنَّ السيارّي هو أمحد بن حممَّ

اهلادي والعسكرّي، وال يمكن روايته عن الكاظم والرضا.
ــا قولــه: »ال ُيعتمــد عىل تصنيفــه« فهو غري صحيــح؛ وذلــك ألنَّ الرجل من أكابــر العلامء  وأمَّ  

قيهم، فال مانع من االعتامد عىل تصنيفه يف غري ما ثبت فيه خالفه«. وحمقِّ
)1( منتهى املقال: 346/5.

ق السيِّد مهدّي اخلرسان ملوسوعة ابن إدريس. مة املحقِّ )2( ُينظر: مقدِّ
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اِم؛  ُل ِمَن اإِلْجاَلِل، َوالَعْطِف َواالْحرِتَ ْيُخوَخِة الـَمَقاُم األَوَّ َباُب؛ َفللشَّ ْيُخوَخُة والشَّ الشَّ
ِه  َردِّ َقِضيَُّة  َفَأْصَبَحْت  الَعاطِِفيَُّة؛  َواْلَعَواِمُل  الَوْقتِيَُّة  َراُت  الـُمَؤثِّ تِْلَك  َزاَلْت  َفَقْد  ا اآلَن  َأمَّ
َحْتِميًَّة  َنتِيَجًة  إِْدِريس  َفَكاَن االْنتَِصاُر الْبِن  َبْحٍت؛  نَِقاٍش ِعلميٍّ  َمْوِضَع  ِه  َجدِّ آَراِء  َعىَل 

 

اُهُل آَثاِرِه َوآَراِئِه التِي اْحَتلَّْت َمَكاَنًة َمِكينًَة ِمَن النُُّبوِغ واللْوَذِعيَِّة،  َفال يْمِكُن لِـُمنِْصٍف جَتَ
ِة التِي  َفاتِِه الـُمِهمَّ َثنَاَيا ُمؤلَّ ًة ِمْن  َتامَّ َمْعِرَفًة  َمْعِرَفِة َشْخِصيٍَّة  اِف بالُقُصوِر َعْن  َمَع االْعرِتَ
ِف؛  الـُمرْتَ ابِّ  الشَّ هِلََذا  اهللُ  منََحُه  الِذي  الِفْكِر  َوِسَعِة  ُعْمِق  َعىل  بِنَا  الُوُقوِف  َعِن  َتْعَجُز 
َفاِت اجلَِليَلِة التِي َدَفَعِت الِفْكَر ُخُطواٍت َواِسَعٍة  ِة تِْلَك امُلؤلَّ َوَذلَِك أِلّننَا مَلْ َنِقْف َعىَل َكافَّ
َذِوي  ِمْن  للَباِحثنَِي  ُأتِيَح  َوَلْو  الِفْكِر،  ِر  تَطوُّ يِف  أَثِرَها  َبْعِض  َعىَل  َوَقْفنَا  اَم  َوإِنَّ األََماِم،  إىَِل 
ِة  َفاِت حَلََظْوا بِنَتاِئَج َباِهَرٍة َوَأْمثَِلٍة َحيٍَّة ِمَن الَعْبَقِريَّ االْختَِصاِص الُوُقوَف َعىَل تِْلَك الـُمؤلَّ

َوالنُُّبوِغ َأْكَثَر بَِكثرٍِي ِمَن النََّتاِئِج الـاَمثَِلِة َأَماَمُهْم اآلَن.

ْيًطا  حُمِ فِْكًرا،  َوَأْوَسِعِهْم  ِه  ــرْصِ َع ُفَقَهاِء  ِة  َأِجلَّ ِمْن  إِْدِريــٍس  اْبــُن  َكــاَن  َلَقْد  َأَجــْل 
نَِظاِم  يِف  الرشَِّ ْمثَل  َتالِميِذِه  ِمْن  َيُكوَن  َأْن  َفْضاًل  َوَكَفاُه  الثََّقاَفِة،  َواِسَعِة  بِــنَــَواٍح)1( 
اْبُن  ــْرِوي:  َي ــس  إِْدِري اْبــِن  ــِن  َوَع  ،)2( الُعرْييِضِّ إِْبَراِهيِم  ْبِن  َعــِلِّ  احلََسِن  َأُبــو  ِف  َ ــرشَّ ال
َعْن  ِوي  ــرَيْ َف ــس  إِْدِري اْبُن  َأّما  َمَعّد)3(،  ْبُن  َفَخاُر  َوالسيُِّد  َناَم،  اْبُن  ُد  َوحُممَّ َجْعَفُر،  َناَم 

)1( يف األصل: )نواحي(. 
ــة علامء عرصه  )2( الســيِّد الرشيف أبو احلســن عــّل بن إبراهيــم العرييّض العلــوّي، كان من أجلَّ
ث النورّي يف مستدرك الوسائل: 479/3  ومشاهريهم، كام عن رياض العلامء، وقد ذكره املحدِّ
ل وغــريه من كتاب  ل إســناد احلديث األوَّ مــن مشــايخ املصنّف، ولعله اســتند إىل ما ورد يف أوَّ
ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب(، تأليف الســيِّد فخار بن معد املوســوّي الذي هو من  )احلجَّ

تالميذ ابن ادريس والراوين عنه. ُينظر: موسوعة ابن ادريس: 56 الدراسة.
د  ل: 795 للشيخ شمس الدين حممَّ )3( ويف بحار األنوار: 193/107 إجازة الشــيخ الشــهيد األوَّ
مة شيخ العلامء، حب  املعروف بابن نجدة قال: وعن ابن نام والســيِّد فخار مصنَّفات اإلمام العالَّ

.د بن إدريس املذهب، فخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ
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ِد اجَلْهرودي نِْسَبًة إىَِل َجْهروٍد ِمْن َأْعاَمِل ُقّم يِف  مِّ ِد ْبِن حمَُ مَّ ِق حمَُ َخالِِه)1( الفيَلُسوِف الـُمحقِّ
ُب بِنَِصرِي  ى )َوَشاَره( َعىَل َوْزِن )ِعَباَرٍة( و)إَِماَرٍة(، َوَهذا الفيَلُسوُف ُهَو الـُملقَّ َمْوِضٍع ُيَسمَّ
)2(، ُولَِد بِطوٍس َسنََة 597هـ، َوُتويفَِّ َيوَم الَغِديِر الـُمباَرِك َسنَة 672هـ،  يِن الطُّويِسِّ الدِّ
ِريُد  )جَتْ ِكَتاب:  ِمنَْها:  َكثرَِيٌة  ٌة  ُمِهمَّ آَثاٌر  وَلُه   ،اجلََواَدْيِن اإِلَماَمنْيِ  ِجَواِر  يِف  وُدفِن 
 ،)4( احِللِّـيُّ الَعالََّمُة  تِْلميُذُه  ْم  هلُُ أوَّ الـُمْجَتِهديَن  ِمَن  ٌة  ِعدَّ ِحه  لرَشْ ى  اْنَبَ الِذي  الَكاَلِم()3( 
ِريُر ُأُصوِل اهلَنَْدَسِة( إِلْقليِدس،  ُة(، َوِكَتاب: )حَتْ َكاَم هِلََذا الطُّويِسِّ ِكَتاُب )التَّْذِكَرُة النَِّصرييَّ
َصَد الَعظِيَم يِف َمِدينَِة ُمَراَغة؛ لَِضْبِط َحركاِت  ُه ُهَو الِذي َعَمَل الرَّ َها، وَيْكِفيِه َفْضاًل أنَّ وَغرْيُ

 

ـّي ســنة 598هـــ، ويبدو أنَّه  )1( كيــف يــروي عنه وعمره ســنة يوم توفِّـي الشــيخ ابن إدريس احِللِّ
خطــأ وقع فيــه املصنِّف؛ وهل يروي الســابق عــن الالحــق؟؟؟؟.!!!، واملقصود مــن الطويّس 
ّ هو أبو عل الطويّس الذي قال عنــه احلرُّ العامّل، أمل اآلمل:  الــذي يروي عنــه ابن إدريس احِللِّ
ه أيب  ه ألمِّ 243/2، 244: »يــروي عن خاله أيب عّل الطويّس بواســطة وغري واســطة، وعن جدِّ
جعفــر الطــويّس«. للمزيد عــن أيب عّل الطــويّس )ت بعد 515هـــ(، وهو ابن الشــيخ الطويّس 

)ت 460هـ( ُينظر: فهرســت الطويّس: 23، فهرســت منتجب الدين: 42، معــامل العلامء: 37،  
الــوايف بالوفيات: 251/12 الرقم 227، لســان امليــزان: 250/2، أمل اآلمل: 76/2، رياض 
العلــامء: 234/1، أعيــان الشــيعة: 244/5، طبقــات أعــالم الشــيعة: 66/2، معجم رجال 

احلديث: 113/5، موسوعة طبقات الفقهاء: 78/6.
)2( العب 326/3، الوايف بالوفيات: 179/1 الرقم 112، فوات الوفيات: 246/3 الرقم 414، 
البدايــة والنهايــة: 283/13، النجــوم الزاهــرة: 244/7، نقد الرجــال: 245، جامع الرواة: 
188/2، شــذرات الذهــب: 339/5، أمــل اآلمــل: 299/2 الرقم 904، لؤلــؤة البحرين: 
ة:  245، مســتدرك الوسائل: 464/3، تنقيح املقال: 179/3 الرقم 11322، الفوائد الرضويَّ
603، الكنى واألَلقاب: 350/3، أعيان الشــيعة: 414/9، رحيانة األدب: 171/2، تأسيس 
الشيعة: 395، طبقات أعالم الشيعة: 168/2، الذريعة: 376/3 الرقم 1371، معجم رجال 

احلديث 194/17 الرقم 11691، اإلعالم 30/7.
د جواد احلســينّي  يه بعضهــم )جتريد الــكالم(، حتقيق: حممَّ )3( كتــاب جتريــد االعتقاد، وقد يســمِّ

اجلاليّل، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 1407هـ.
)4( عنوانه )كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد(.
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ِه  الَكَواِكب)1( َوِرَواَيِة اْبِن إْدِريٍس َعْن َخالِِه َهَذا بَِواِسَطٍة َوُدوَن َواِسَطٍة َكاَم َيْرِوي َعْن َجدِّ
واْبِن   ، الِعباِديِّ ُمَسافٍِر  ْبِن  َعَريّب  َوَعْن  اِم  َورَّ َمْسُعود  الشْيِخ  بِنَْت  ِه  ُأمِّ َأمِّ  ، وَعْن  الطُّويسِّ

.)2( ْوَراِويِّ َرطَِبَة السَّ

اْلـَحْمَلُة الظَّالِـَمُة ِضدُّ اْبِن إِْدِريٍس

َص َأْسَباهَبَا  َض إىَِل مَحْلٍة َظالِـَمٍة، َوُيْمِكنُنَا َأْن ُنَلخِّ َذَكْرَنا آنًِفا َأنَّ اْبَن إِْدِريس َقْد َتَعرَّ
بَِثاَلَثِة ُأُموٍر:

َولَِشْيُخوَختِِه  ُه  َجدَّ لَِكْونِه  ؛  الطُّويِسِّ َمَقاَم  ُيراِعَي  َأْن  َعَلْيِه  َكاَن  ا  َشابًّ َكْوُنُه  ِل:  األَوَّ
احِلَِة؛ َوخِلََدَماتِِه اجلَِليَلِة التِي َخَدَم هِبَا اإِلْساَلَم، والثََّقاَفَة. الصَّ

َوَثاين َهِذِه األَْسَباِب: َحَسُد َبْعِض النَّاِقديَن لِـَمَقاِم اْبِن إِْدِريس الـُمْمَتاِز الِذي َناَلُه 
َوُهَو يِف ُعنُْفواِن َشَبابِِه.

يَِّة َخَبِ الَواِحِد َمَع  وَثالِثَِها: خُمالَفُتُه لَِبْعِض اآلَراِء الِفْقِهيَِّة الـَمْأُلوَفِة َكاخِلاَلِف يِف ُحجِّ
يُِّد الـُمْرَتَض َعَلُم  ا َلُه؛ َبْل ُهَو ِمْن َمَساِئِل اخِلاَلِف، َوَعىَل َرْأِيِه السَّ َيُكْن َرْأًيا َخاصًّ ُه مَلْ  أنَّ
والتَّْشنِيَع  الطَّْعَن  َتْسَتْوِجُب  اَل  اخِلاَلفِّيُة  َوالـَمَساِئُل  ِقَبة)4(،  َواْبُن  َزْهَرة،  َواْبُن  اهلَُدى)3( 
ْضنَاَها َخَطًأ؛ َفِللُمْجَتِهِد الـُمْخَطِئ َحَسنٌة،  َتِمْع َمَعها َبِقيَُّة األَْسَباِب َحتَّى َلِو اْفرَتَ َلْو مَلْ جَتْ

مته لكتاب )جممع اآلداب يف معجم األلقاب(: 20 »أنشــأ  )1( قــال الدكتــور مصطفى جواد يف مقدِّ
نصــري الدين الطويّس دار العلــم واحلكمة والرصد بمراغة من مــدن أذربيجان، وهي أّول جممع 
علمّي حقيقّي )أكاديميَّة( يف القرون الوسطى بالبالد الرشقيَّة، فضاًل عن األقطار الغربيَّة اجلاهلة 

امئذ«. أيَّ
)2( أمل اآلمل: 243/2، 244.

يَّة خب الواحــد، ُينظر: الذريعة: 389/20، وُينظر: رســائل املرتض:  )3( له: مســألة يف عدم حجِّ
.21/1

)4( وهي املعروفة بـ)شبهة ابن قبَّة(. ُينظر: وقاية األذهان: 145-143.
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، َو﴿إِنَّ  ا َمْبنِيٌَّة َعىَل الظَّنِّ ا َقضيَُّة ُحِجيَِّة َخَبِ الَواِحِد َوَقْدُحَها بَِأهنَّ ولِْلُمِصيِب َحَسنََتاِن، َأمَّ
الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن اْلـَحقِّ َشْيئاًا﴾)1(، ولَِقْولِِه َتَعاىَل َأْيًضا: ﴿إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾)2(؛ َفَهَذا 
اَلَلِة، َواحلَِديُث  تِنَا األَْرَبَعِة: الُقْرآُن الَكِريُم، َوُهَو َظنِّيُّ الدَّ االْحتَِجاُج َباِرٌد؛ َفِمْن مُجَْلِة َأِدلَّ
الظَّنِّ  َبْعَض  ﴿إِنَّ  َتَعاىَل:  َوَقْوُلُه  االْعتَِباِر،  َعِديَم  الظَّنِّ  ُكلُّ  َفَلْيَس  نَِد؛  السَّ َظنِّي  َوُهَو 
يٌح َأنَّ َبْعَض الظَّنِّ اآلَخِر َلْيَس إِْثاًم؛ َوإِنَّام َمْسَأَلُة َكْوِن الظنِّ اَل ُيْغنِي ِمَن احلَقِّ  إِْثٌم﴾َصِ
ِة َوحَمَلُّ َتْفِصيِل َهَذا امَلْوُضوِع  رْيَ َشْيًئا َفُهَو ال َيَتناَوُل َخَبَ الثَِّقِة امُلْعَتَبِ َحْسَب َجَرَياِن السِّ

ِجْع إَِلْيَها َمْن ُيِريُد ِزَياَدَة التَّْفِصيل)3(. الُكُتُب األُُصولِيَُّة َفْلرَيْ

آَثاُرُه الِعْلِميَُّة

ِكَتاُب  َوَيِليُه  الِفْقِه،  يِف  ــُر(  اِئ َ )الــسَّ ِكَتاُب  َها  َأمَهُّ مُمْتَِعٌة  َجِليَلٌة  ــاٌر  آَلَث ا  َحقًّ ـَـا  إهنَّ
اَضاٍت َوإِْيَراَداٍت َعىَل ِكَتاِب )التِّْبَياُن يِف ُعُلوِم الُقْرَآِن(  )التَّْعِليَقاُت( َوُهَو ِعَباَرٌة َعِن اْعرِتَ
ًدا، ِقيَل فِيِه: »أنَّه مَلْ ُيْعَمْل ِمْثُلُه«،  يَن جُمَلَّ ، َوَهَذا الِكَتاُب َيَقُع يِف َنْحِو ِعرْشِ ِه الطُّويِسِّ لِـَجدِّ
الـَجاِمِع  التِّْبَياِن  ِكَتاَب  »إِنَّ  بَِقْولِِه:  َجالِيَِّة  الرِّ َفوائِدِه  يِف  الُعُلوِم  َبْحُر  اهللِ  آَيُة  َوَوَصَفُه 
إِْدِريس  اْبِن  َوَتْعِليَقاُت  التََّفاِسرِي«)4(،  يِف  النَّظِرِي  َعِديُم  َكبرٌِي  َجِليٌل  ِكَتاٌب  الُقْرآِن  لُِعُلوِم 
َعىَل  اَضاٍت  َواْعرِتَ إِْشَكاالٍَت  َأْجِوَبَة  ُن  َتَتضمَّ َكاَم  ٌة،  ُمِهمَّ َوَحواٍش)5(  إْيَراَداٌت  فِيَها   َعَلْيِه 

.)6( الطُّويِسِّ

)1( يونس: 36.
)2( احلجرات: 12.

د  ق )رســالة يف اجلمع بني احلكم الواقعّي والظاهرّي(، للشــيخ حممَّ )3( للمزيــد ُينظــر: كتابنا املحقَّ
احلسني آل كاشف الغطاء، دراسة وحتقيق.

)4( الفوائد الرجاليَّة: 228/3.
)5( يف األصل: حوايش.

)6( ُينظر: موسوعة ابن إدريس احِللِّـّي، ودراسة السيِّد اخلرسان عليها.
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ِواَلَدُتُه َووَفاُتُه

ُه َوخاُلُه؛ َفُهنَاَك َفاِضالِن ُيْدَعى ُكلُّ ِمنُْهاَم بِاْبِن إِْدِريس؛  ا َجدُّ َكاَم ُيوَجُد ُطوِسيَّاِن، َومُهَ
)1(، ُتويفِّ َسنََة 1247هـ بالطَّاُعوِن  ّ ُد ْبُن إِْدريِس ْبِن َمَطِر احِللِّ َفاْبُن إِْدِريس اآلَخُر ُهَو حُمَمَّ
َهِذِه  َصاِحِب  عْكَس  َوالِفْقِه  الِعْلِم  رَجاِل  ِمْن  َلْيَس  َوَلِكنَُّه  َفاِضٌل؛  َنبِيٌه  َوُهَو  الَكاِسِح، 
ِة الُعَلاَمِء النَّاهِبِنَي، ُولَِد َسنََة 543هـ، َوُتويفِّ سنََة 598هـ، َكاَم َعَلْيِه  ُه ِمْن َأِجلَّ مَجَِة؛ َفإِنَّ ْ الرتَّ
الَفاِضُل  يُِّد  َوالسَّ الُعَلاَمِء()2(،  )َوَفياُت  ِكَتابِِه:  يِف  الَكْفَعِميُّ  َوِمنُْهْم  ِخنَي؛  امُلؤرِّ ِمَن  مُجَْلٌة 
يِف  َواْشتَِباٌه  َسْهٌو،  َلُه  َوَقَع  ُه  َأنَّ إاِلَّ  اإِلْسالِم(،  لُِعُلوِم  ْيَعِة  الشِّ )َتْأِسيُس  ِكَتابِِه:  يِف  ْدُر  الصَّ
أِلنَّ  َذَكْرَناُه؛  َما  واحَلِقيَقُة  558هـ)3(،  سنَِة  َمَوالِِيد  ِمْن  َفَظنَُّه  إِْدِريس  اْبِن  ِواَلَدِة  َتاِريِخ 
إِْجراِء  َوِعنْد  َسنََة 598هـ،  َكاَنْت  َوَفاَتُه  وَأنَّ  َعاًما،  ُعْمَرُه )55(  َأنَّ  َذَكَر  ْدَر  الصَّ السّيَد 
َعِمليَِّة َطْرِح ِسنيِّ ُعُمِرِه )55( ِمْن ِسنيِّ َوَفاتِِه الَبالَِغِة )598(؛ َفإنَّ الَباِقي َتاِريُخ ِواَلَدتِِه، 
وُهَو 543هـ َوَلْيَس 558، َوبُِصوَرٍة ُأْخَرى تُقوُل: إنَّ َلَدْينَا ُنْقَطَتنْيِ َثابَِتتنِي َحْسَب ِرَواَيِة 
َفإَِذا  َعاًما؛  َسنَِة 598  يِف  امَلْضُبوَطِة  َوَفاتِِه  وَتاِريُخ  الَبالُِغ 55 سنَة،  ُعْمُرُه  ا  َومُهَ ْدِر،  الصَّ
مَجَْعنَا ُعْمَرُه مَع َتاِريِخ ِواَلَدتِِه َلَكاَن النَّاتُِج )613(، َوُهَو خُمَالٌِف لِـاَم َأْثَبَتُه بِِكَتابِِه )َتْأِسيُس 
ُه: »نَقَل  ُدُه َما َرَواُه ِكَتاُب: )َرْوَضاُت اجلَنَّاِت( ِمْن أنَّ ْيَعِة( َفَيِجُب ُماَلَحَظُة َذلَِك ويؤيِّ الشِّ
ُد ْبُن إِْدِريس اإِلَماميُّ الَعَجلُّ  ْيُخ اإِلَماُم َأُبو َعْبِد اهللِ حُمَمَّ ِهيِد، َقاَل: َقاَل الشَّ  ِمْن َخطِّ الشَّ

َبَلْغُت احلُُلَم َسنََة 558هـ«)4(، َفَحَذَف 15 َسنًَة؛ َوِهَي َأْعَواُم الُبُلوِغ َتُكوُن ِوالََدُتُه َسنَة 
543هـ.

ه ممَّن ألَّف يف البالغة من الشيعة، و120/9. )1( انظر: أعيان الشيعة: 178/1، وقد عدَّ
)2( عنه ُينظر: منتهى املقال: 260.

)3( راجع ص305 من الكتاب املذكور.
)4( روضات اجلنَّات: 274/6 مستدركات أعيان الشيعة: 150/1.
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َمْرَقُد اْبِن إِْدِريس

َوِكَياَنُه  َتَتنَاَسْب  مَلْ  ُمَتَواِضَعًة  َوُجصٍّ  آُجٍر  ِمْن  ُقبٌَّة  إِْدِريس  اْبِن  يِح  رَضِ َعىَل  َكاَنْت 
ُس  ٌء، َوَهَذا امَلْرَقُد الـُمَقدَّ َم ُسوُرها، َومَلْ َيْبَق ِمْن آَثاِرِه يَشْ الِعْلِميَّ ُبنِيْت يِف َمْدَرَستِِه التِي هَتَدَّ
األَْوَساُخ،  حُتِيُطَها  ُمْهَمَلٍة  ُبْقَعٍة  يِف  ِة  الُطْهاَمِزيَّ َقْرَيِة  إىِل  اِهِب  للذَّ ى  الُيْسَ اجِلَهِة  َعىَل  َيَقُع 
ِعنَاَيتِِهْم؛  َوحَمَلِّ  النَّاِس  ُمَراَقَبِة  َعْن  َبِعيًدا  ِة  احِللَّ َبْلَدِة  َطَرِف  يِف  لُِوُقوِعَها  َوالَقاُذوَراُت؛ 
اِث اإِلْسالميِّ امَلِجيِد،  َ َق اهللُ َبْعَض الَغَيَاَرى َعىَل الرتُّ اِئِر َوفَّ َ اِئِر َأْصحاِب السَّ َولِـُحْسِن َسَ
ِة الِعْلِميَِّة َواألََدبِيَِّة؛ َفَبَذُلوا َجَزاُهُم اهللُ َخرْيَ اجلََزاِء ُجُهوَدُهُم امَلْشُكوَرَة  َوَعىَل ُسْمَعِة احِللَّ
َنانرِِي،  الدَّ ُأُلوَف  ُفوا  َوَصَ َمُن  الزَّ َعَلْيَها  َعَفا  التِْي  ُجْدَراهِنَا  َوإلَقاَمِة  الـَمْدَرَسِة؛  لَِتْسِويِر 
اُن َمْرَجان، والتَّاِجُر النَّبِيُه  َمتِهُم الـُمْحِسُن الَوِجيُه التَّاِجُر َأُبو حَمُْمود احلَاّج َحسَّ َويِف ُمَقدِّ
ابُّ احلَاجُّ َعْبُد اخلَالِق الَياِسني، واحلَاجُّ َعْبُد ُبَدير )َتْصِغرُي َبْدٍر(، واحلَاجُّ َعبَّاُس َبْيعّي،  الشَّ
َلُه هَلَُم التَّاِريُخ باإِلْكَباِر َواإِلْجاَلِل؛  َعِمَل َهؤالِء األجَْمَاُد اخلَِليَق باإِلْعَجاِب والثَّنَاِء، َوسجَّ

َفَجَزاُهُم اهللُ َخرْيَ َجَزاِء الـُمْحِسننَِي.

اِئَفِة الـُمْجَتِهِد الَكبرِِي آَيِة اهللِ الـُمْحِسِن  ا إَِجاَزُة البِنَاِء َفَقْد َكاَنْت بِاْسِم َرئِيِس الطَّ َأمَّ
الِذي  الَعظِيُم  اخلرَييُّ  وُع  الـَمرْشُ َهذا  َصاَدَف  َوَقَد   ،)احلَِكيم حُمِسن  )َسيِّد  احلَِكيم 
ِة  ِة َأَهايِل احِللَّ ِة يِف َهَذا الَعرْصِ َواَل يِف الَعرْصِ الِذي َقْبَلُه ِرَضا َكافَّ مَلْ ُيْسَبْق لُه َمثِيٌل يِف احِللَّ
يَن َعِن اإِلْساَلِم ِمْن ُطْغَمِة الَفْوَض َأْخَزاَها اهللُ يِف  َوَتْأييِدِهْم َلُه َتْأِييًدا ُمْطَلًقا إاِلَّ الـُمْرَتدِّ
ِة  بِِعدَّ اجلَِليَل  وَع  امَلرْشُ َهَذا  ْخُت  َأرَّ َوَقْد   ، اخلرَْيِ إىَِل  الَعامِلنَي  اهللُ  َق  َوَوفَّ َوُأْخَراَها،  ُدْنَياَها 

َتوارِيخ ِمنَْها َقْويِل:

ــــُه ــــــــــــٍس َل ـــــــــــــــــــٌر ُمـــــــَعـــــــّطـــــــَرْهَهــــــــَذا اْبــــــــُن إِْدِري اِئ َسَ
َكــــــَرا اهللُ  َهـــــــــَدى  ـــــــــــَرْهَلــــــَقــــــْد  ـــــُدوا َأَث ـــــي ـــــِع ـــــُي ًمـــــــا لِ
ــــــــُه مــــْســــِجــــَدُه ــــــــــــاُدوا َل ـــــــَرْهَش ـــــــهَّ ـــــــَط َوُقــــــــــبَّــــــــــُة ُم
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اِدُس اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ـــــان َمـــــْر ــــــْم َحـــــسَّ ــــــُه ـــــــ ُل ـــِل الـــــــــَمــــْأَثــــَرْهَأوَّ ـــي ـــِل َجـــــــاٍن َج
ــَرَع لــلــَخــْيــــــــــــــِر، َوَمــــْن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــَرْهَأْس ــــــــــــرْيَ َي َيـــــَعـــــْمـــــِل اخلَ
ــا ــِرًع ـــ ـــ ــْس ُم َراَح  ــِر  ـــ ـــ ـــ ــْي ــَخ ــل َمــْفــَخــــــــــــــَرْه(ل )َوتِــــْلــــَك  ْخ:  َأرِّ

سنة 1381هـ
َوُقْلُت يِف َتاِرِيخ َِمنَاَرِة َمْسِجِد اْبِن إِْدِريس:

ــٌة ــِة الـــَفـــْيـــَحـــاِء ُحــَســيــنــيَّ ــلَّ ــِح ــْل قـــّيل ْ الـــرشَّ ــــا  ــــَراِزَه َط يِف  َتــْفــَخــُر 
ــَدى ــلــُه ـــرَشٌ ل ـــْع ـــَدهْتـــا َم ــــْد َشـــيَّ ــِقَق ــْل اخلُ ـــِل  ـــَب َأْن ِمــــْن  اهلُـــــَدى  إِنَّ 
ـــــْد َغـــــَدْت ـــــاَرٌة َق ـــا َمـــــنَ ـــاهِبَ ـــَب ـــــِقبِ األُْف يِف  ـــْدِر  ـــَب كـــال ــــاَءًة  ــــَض ُم
ْخـــُتـــَهـــا ــــاِم َأرَّ ــــَظ ــهــى اإِلْع ــَت ــنْ ــُم (بِ ــــــقِّ ــــــاَرُة احلَ ــــــنَ )َعـــــالـِــــَيـــــًة َم

1381هـ
َوُقْلُت َأْيًضا:

ــــــــــــــَواٌع َوَأْفــــــــــ ــــــاُس َأْن ــــــنَّ ـــَراُم الـــــُمــْحــِســنُــونال ـــِك ـــَضــُلــَهــا ال
ـــــاِن اْبـــــــِن َمـــر ـــونَأْمــــــَثــــــاُل َحـــــسَّ ـــُي ـــُع ـــــَأ َال ــــــِذي َم ــــــاِن ال َج
ـــــــــــى بـِــــَمـــــآثـِــــر ــــُرونَشـــــــْهـــــــٌم َأَت ــــُق ـــى َعــــــىَل َمــــــرِّ ال ـــَق ـــْب َت
إِْد ــــــــِن  اِلْب َمــــَقــــاًمــــا  ـــــى  ــــا َيـــُكـــونَوَبـــــنَ ِريـــــس َكــــَأْحــــَســــِن َم
ـــــاِريـــــِخ ــــــــل بـــــالـــــتَّ ــــــــَه ــُســوَن(أِلَْج ــافِ ــنَ ــَت ــُم ـــ ــِس ال ــاَف ــنَ ــَت ــَي ــْل )َف

1381هـ
ــــلُّ ـــــــــُت: )ُك ْخ ـــْم َأرَّ ـــاهِتِ ـــَي ـــَح ـــــــُدوَن(بِ ـــــــلَّ ــــنَي خُيَ ــــِق ــــُمــــتَّ الـــــ

1381هـ
وُقْلُت َأْيًضا:

ــاٍن َبــنَــى ِمــْئــَذَنــًة ــْرَج ــُن َم ــاُن ْب ـــًدا َعــــىَل طِـــــَراٍز َراِقــــيَحــسَّ ـــِج ـــْس َوَم
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الـــِذي ـــــس  إِْدِري اْبــــِن  إىَِل  ـــًة  ـــبَّ ِقَوُق بـــالـــِعـــْلـــِم َكـــــاَن آَيـــــَة اخلَـــــالَّ
ــــُه: َل ْخ  َأرِّ َوّفـــــَقـــــُه  ـــــْد  َق الَباِقي(اهللُ  اجلَِميُل  ْكــُر  الــذِّ ُهــَو  ــَذا  )َه

1381هـ
َوُقْلُت أْيًضا:

ــًة ــيَّ ــن ــي ــَس ــــاُن ُح ـــــاَد َحــــسَّ ــــــــــاَلَم َواحْلَــــّقــــاَقــــْد َش ــــُد اإِلْس ُتــــؤيِّ
الِغنَى َكـــَأْهـــِل  ــا  ــَي ْن ــدُّ ال ــَر  ــَظ َن ــقــىَمــا  ــْم ـــِة احلَ ـــَئ ـــاطِ ـــْظـــَرِة اخلَ ـــالـــنَّ بِ
ـــــوا ُخ َأرِّ ــــا  هِبَ ـــــاَل  امَل َأْنـــَفـــَق  )َفـــَبـــْعـــَدَهـــا آَثـــــــــاُرُه َتـــْبـــَقـــى(إِْن 

1381هـ
َوُقْلُت َأْيًضا:

ـــًة ـــى ُقـــبَّ ـــنَ ـــان َمــــْرَجــــان َب ـــسَّ ــنَــاءح الــثَّ َفــَحــاَز  إِْدِريـــــس  اْبـــِن  إىَل 
ــًة ــّي ــن ــي ــَس ـــــــَاَد ُح ــاءَوَحــــــْوهَلَــــــا َش ــنَ ــبِ ال ــــنِّ  َف ـــــّي  ِرق يِف  َتـــْشـــَهـــُد 
ــــُه: ْخــــُت ِأرَّ ات  ــــــرْيَ اخلَ َعـــَمـــِل  ــــَزاِء(يِف  اجلَ ـــرْيَ  َخ اهللُ  َجــــَزاُه  ــمَّ  ــَت )اْه

1381هـ
َوُقْلُت َأْيًضا:

ــرَشٌ ــْع ــُه َم ــْت ــنَ ـــــٍس َب ـــِن إِْدِري ـــْبُ اْب ــى ُمــْفــَتــتـِـنَــةَق ــَق ــتُّ ــاِت وال ــاحِلَ ــصَّ ــال بِ
ــَدْت ــيِّ ُش َقـــْد  ــِدِه  ــِج ــْس َم ــةلـِـــَذاك يِف  ــنَ ــَس َح ــــــاٍل  مَجَ َذاُت  ـــٌة  ـــَذَن ـــْئ ِم
ــــوا ُخ أرِّ َراَح  ــاِء  ــن ــثَّ ال ــهــى  ــَت ــنْ ــُم ــَذَنــة(بِ ــْئ ــان َأَقــــاَم املِ ــْرَج ــاُن َم ــسَّ )َح

1381هـ
وُقْلُت َأْيًضا:

َسَعى َقـــْد  ــى  ــتًّ َف َمــْرَجــان  ــاُن  ــسَّ ـــــــــَراِرَح وَأْب ـــــاٍر  ـــــَي َأْخ ــــــِج  هَنْ يِف 
َمــْســِجــًدا ــى  ــنَ َب إِْدِريـــــٍس  ـــِن  اْب ـــاِريإىَِل  ـــضَّ ــــِة الـــَغـــَضـــنـْــَفـــِر ال هِبِــــمَّ
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ـــِه: )َبــاِدًئــا ـــاِرخِي َت يِف  ــُت  ــْل ُق ــْد  ــَق ــــَن الــــَبــــاِري(َف ـــٍق ِم ـــْوفـــِي ـــَت ــــمَّ بِ َت
1381هـ

وُقْلُت َأْيًضا:

ـــْت َع ـــبَّ َت ــــْد  َق ــِة  ــيَّ ــن ــي ــَس احلُ ــــــاَمِرإىَِل  ـــُل َأْغ ـــْف ــــــْوٌم ُس ــــاِل َق ــــامَل بِ
َعـــْت ـــــَه َتـــبَّ ـــــاَم بِ ــــاَم َوَفــــــْت بِ ــــــَرارف األَْح َأْهــــُلــــُه  ــــاَء  ــــَوَف ال إِنَّ 
ــــْم ــــَواهُلُ ــــاَلُء َكــــُثــــَرْت َأْم ــــَه ـــُه احِلـــــاَمرَوُج ـــُل ـــِم ــــــــاُل َقـــــْد حَيْ َوامَل
هِبِــْم َينَْفْع  َفَلْم  ْشــِد  الــرُّ َعــِن  َأْعــــَذار(َعُموا  َوالَ  ــــــَذارا  )إِْن ْخـــــُت  َأرَّ

1961م

َوَمــْن َمــْرَجــاُن  اُن  َحسَّ ــَبَى  اْن ـــــَرارَحتَّى  ـــــو األَْب ــا َومُهُ ــًق ــَل ــِه َخ ــي ــِك حَيْ
ــــٍر ـــــرْيُ آثِ ـــَي َخ ـــِه ـــُدوهـــا َف ـــــارَفـــشـــيَّ اآلَث ــــُر  ــــْذَك ُت ــــا  َم إَِذا  هَلـُــــم 
اْلــُعــال َأْوِج  َوإىَِل  ــاُم  ــَئ ــِل ال ـــار(ســفَّ  ــِت األَْخـــَي ــَق ــلَّ ْخـــُتـــُهـــْم )َح َأرَّ

1381هـ

ًخا: ار)1(، َفَقاَل ُمَؤرِّ ُد َعلِّ النَّجَّ يُِّد حُمَمَّ ى َصِديُقنَا األِديُب اْلَويِفُّ السَّ َوَقِد اْنَبَ

ــــدَّ ــــَق ْدَقــــَســــاًم بِـــــَمـــــْرَقـــــِدَك امُل الـُمَمجَّ إِْدِريـــــس  اْبـــَن  َيــا  ِس 
ـِقــّيـــ اِئـــــــــــــُرَك( الــنَـّ ــــــْوال )َسَ ـــْدَل ـــلَّ خُمَ ـــى  ـــَق ـــْب َت ــــُكــــْن  َت مَلْ  ــــُة  ـ
ــــِب َكـــا ــــِري ــــْخ ــــتَّ ـــــْدِم َوال ـــــاهلَ ْدب ـــدَّ ـــَه ُم اِكــــي  الــــزَّ ــــــَك  حُي رَضِ َن 
ـــاُن َمــْرَجــان ى َحـــسَّ ـــــَبَ ــى اْن ــتَّ ْدَح ــــــــــــــاَمَك َجـــــــــدَّ الــــــــــِذي حِلِ
ــــــوِدِه جَمْــــــُه )يِف  ــــــــــــُت:  ُخ ـــْد(َأرَّ ـــمَّ ـــــا حُمَ ـــــاَز ِرَض َحــــّســــاُن َح

1381هـ

)1( توفِّـي سنة 1438هـ.
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اِزّي)1( )ت 600هـ()2( ْيِن احِلْمِصُّ الرَّ ْيُخ َسِديُد الدِّ 11. الشَّ

َأْهِل  ُفَقَهاِء  ِمْن  ٌر  ُمَتبحِّ َوَفِقيٌه  ــوِل،  األُُص ِعْلِم  ِة  َأِئمَّ َأْعــالِم  ِمْن  َعَلٌم  احِلْميِصُّ 
بَِجانِبِِه  َوَقَف  َوَمْن  إْدِريٍس  اْبِن  بَِفْضِل  ِه  َعرْصِ يِف  الِعْلِميَُّة  احلََرَكُة  َبَلَغِت  الَبْيِت؛ 
َمْت َأْلَواًنا  ِة َواالْزِدَهاِر َوَفَتَحْت آَفاَقَها َبِعيَدَة امَلَدى ِمَن النُُّضوِج، َوَقدَّ َشْأًوا َبِعيًدا ِمَن الُقوَّ
َجُم َلُه ُمْرَغاًم، َأْو َطاِئًعا يِف َفْتِح َهِذِه اآلَفاِق اجلَِديَدِة  ، َوَساَهَم امُلرَتْ َشتَّى يِف النََّشاِط الِفْكِريِّ
ِئيسيَِّة لِتِْلَك النَّْهَضِة الثََّقافِيَِّة التِي َكاَنْت ِمْن َتْصِميِم اْبِن  َوُمَشاَرَكتِِه يِف َوْضِع اخلُُطوِط الرَّ
ى الَقْوَل امَلْشُهوَر بِاالْعتَِداِد  دَّ ُه حَتَ إِْدِريس يِف َثْوَرتِِه الَعاِرَمِة َعىَل اجلُُموِد َوالتَّْقِليِد؛ َحتَّى َأنَّ
ُدوِر، َوَلِكنَّ َهَذا  ُط يِف اخلََبِ َأْن َيُكوَن َقْطِعيَّ الصُّ بُِحِجيَِّة َخَبِ الَواِحِد؛ َحْيُث َكَاَن َيْشرَتِ
َيُكْن َعْن َجَفاٍء، َوَقطِيَعٍة مِمَّا َيُدلُّ َعىَل  يَِّة َخَبِ الَواِحِد مَلْ  َبْينَُه َوَبنْيَ الَقاِئِلنَي بُِحجِّ اخِلاَلَف 
َذاَت  َسَأَلُه  مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذِه  َصاِحَب  َأّن  ُكُتبِه  َبْعِض  َعْن  اجلَنَّاِت(  )َرْوَضاُت  ِرَواَيُة  َذلَِك 
َسَأَلني شْيُخنَا  إِْدِريس:  اْبُن  ُد  حُمَمَّ »َقاَل  اْلـَمَواِريِث؛  احلَبِيِس وإِْنَفاِذ  َردِّ  َمْعنَى:  َعْن  َيْوٍم 
الَقْوُل  َوَكْيَف  َمْعنَى َهَذا احلَِديِث،  اِزّي َعْن  الرِّ ْبِن احلََسِن احِلْميِصّ  ْبُن َعلِّ  حَمُموُد 
َة  ُمدَّ َبْعٍض  َعىَل  َبْعِضنَا  ِمْن  آَدَم  َبنِي  َعىَل  امَلْحُبوُس  امُلْلُك  َمْعنَاُه  احلَبِيُس  َلُه:  َفُقْلُت  فِيِه؛ 

)1( يف ترمجته ُينظر: فهرســت منتجب الدين: 164 الرقم 389، تاريخ اإلســالم )حوادث 591-
ة العارفني: 408/2، أمل اآلمل:  600 هـ(: 493 الرقم 652، كشف الظنون: 1266/2، هديَّ
316/1، بحــار األنــوار: 270/105، لؤلــؤة البحرين: 348، روضــات اجلنَّات: 158/7، 
ــة: 660، الكنــى واألَلقاب: 192/2،  مســتدرك الوســائل: 465/3-477، الفوائد الرضويَّ

طبقات أعالم الشيعة: 295/2 و178/3، معجم املؤلِّفني: 181/12.
)2( هناك خالف يف سنة وفاته، فالذهبّي ترجم له يف حوادث ووفيات سنة )591 و600هـ( وقال: 

ورد العراق يف هذه احلدود. 
م عىل  أقــول: لكــنَّ ابــن إدريس يف كتابه )السائــر( الذي فرغ من تأليفه ســنة )589 هـــ( يرتحَّ  
املرتَجــم يف املواضــع التي ينقــل فيها عنه، ممَّا يدلُّ عــىل أنَّ وفاته كانت قبل هــذا التاريخ. ُينظر: 

م ابن إدريس عليه يف السائر: 190/2و443/2، كتاب املزارعة. ترحُّ
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َحَياِة احلَابِِس ُدوَن َحَياِة امَلْحُبوِس َعَلْيِه، َفإَِذا َماَت احلَابُِس؛ َفإِنَّ الـُمْلَك امَلْحُبوَس َيُكوُن 
اًثا لَِوَرَثِة احلَابِِس وينَْحلُّ َحْبُسُه َعىَل امَلْحُبوِس َعَلْيِه«)1(، إىَِل َأْن َقاَل: َفَأْعَجَبُه َذلَِك؛  ِمرْيَ
ى النَِّزاَع الِعْلِميَّ َكُخُصوَمِة  ُثمَّ َأْثنَى احِلْميِصُّ َعىَل اْبِن إِْدِريٍس، مِمَّا َيُدلُّ َأنَّ النَِّزاَع اَل َيَتَعدَّ

الـُمحاِمنَي يِف الـُمَراَفَعِة َحتَّى إذا اْنَتَهْت َعاُدوا إىَِل َما ُهْم َعَلْيِه ِمْن َصَفاٍء، َوإَِخاٍء.

يِف الـُمْرَتَض،  ِ مَلْ َيُكْن َرْأُي اْبِن إِْدِريس ُمنَْفِرًدا بِِه؛ َبْل ُهَو َرْأُي مَجَاَعٍة آَخِريَن َكالرشَّ
ْأِي؛ َفَقِد اْنَفَرَد َبْعُض ُفَقهاِئنَا بَِعَدِم  ِهْم، َوَحتَّى َلِو اْنَفَرَد هِبََذا الرَّ واْبِن َزْهَرَة، واْبِن ِقَبَة وَغرْيِ
َها  َضاِع، ويِف َغرْيِ َلٌة يِف َمْوُضوِع الرَّ اِد الَفْحِل)2( يِف َنرْشِ الـُحْرَمِة َكاَم ِهَي ُمَفصَّ َ اْعتَِباِر احتِّ

َأْيًضا.

ِر  هنَْ َعىَل  َتَقُع  اِميَِّة  الشَّ الـُمُدِن  ِمَن  َوِهَي  ِحـْمَص)3(،  َمِدينَِة  ِمْن  يِن  الدِّ َسِديِد  َأْصُل 
َج،  ِة َوهِبَا َنَشَأ َوَتَرْعَرَع، َويِف َمَداِرِسَها َدَرَس َوَعىَل ُعَلاَمِئَها خَتَرَّ الَعايِص؛ َوَلِكنَُّه ُولَِد يِف احِللَّ

ُل َأْرٍض َمسَّ ِجْسَمُه َأِديُمَها. َوِهَي َأوَّ

الِفْقِه  يِف  اٌق  َخفَّ َعَلٌم  َوُهَو  إاِلَّ  ٍة  ُمدَّ َطْويَل  َيْمِض  مَلْ  َحتَّى  الُعَلاَمِء  َفَطاِحِل  َعىَل  َه  َتفقَّ
الُعُلوِم  إىَِل  بِاإِلَضاَفِة  َفَدَرَس  َواْلَعْقِليَِّة؛  الِلَسانِيَِّة  ِعيَِّة األُْخَرى  ْ َواألُُصوِل، والُعُلوِم الرشَّ
َتاِج  يِف  اَلِمَعًة  ًة  ُدرَّ َفَكاَن  ْعِر؛  الشِّ َوَقْرَض  َواْلَعُروَض،  وامْلَنْطَِق،  احِلْكَمِة،  ِعْلَم  ينيَِّة  الدِّ
َزَعاِميًّا  َوَمْرَكًزا   ، ُروِحيٍّ ُنُفوٍذ  َذا  للُفْتَيا  َمْرِجًعا  َيُكوَن  َأْن  ُعُلوُمِه  َلْتُه  َأهَّ ُثمَّ  ِة؛  احِللَّ ُأَدَباِء 

 

)1( السائر: 190/2.
د الزوج، وألجل انتشــار احلرمة من الرضاع يشــرتط أن يكون متام  )2( اتِّـحــاد الفحل: عــدم تعدُّ
اد املرضعة. ُينظر: قواعد األحكام:  عــدد الرضعات من مرضعة حتت زوج واحد، وال يكفي احتِّ

23/3، املصطلحات: 30.
ة خالف يف أصل الشــيخ )محص، حـّمص، حـّمض( يف فالح الســائل: 75 نســبُه إىل محص  )3( ثمَّ
الشــاميَّة، خامتة املســتدرك: 22/3، تاج العروس: 383/4، أو إىل محص التي يف الرّي، وإىل بيع 

احلّمص، كام يف خامتة املستدرك: 22/3، ونسبه إىل )مُحُّض( كام يف القاموس املحيط: 329/2.
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ّمُد اْبُن إِْدريس  َئاَسِة َحتَّى َشِهَد بَِفْضِلِه َوفِضيَلتِِه حمَُ مُمَْتاًزا)1(، َوَقِد اْسَتَقاَمْت َلُه ُأُموُر الرِّ
َح بِِرَضا احْلْميِصِّ َعىَل َتْفِسرِي احلَِديِث امَلْذُكوِر  الَعَجلِّ الِذي َلّقَبُه بَِلَقِب: )َشْيخنَا(، ومَتَدَّ
آنًِفا، وَتْعبرُِي اْبِن إْدِريس َعنُْه بَِلْفِظ )َشْيُخنَا( َكِلَمٌة هَلَا َمْعنَاَها فِياَم َيَتمتَُّع بِِه احلْميِصُّ ِمْن 

ْأِن)2(. َمَكاَنٍة ِعْلِميٍَّة َرفِيَعِة الشَّ

 ، األُُصوَلنْيِ يِف  َزَمانِِه  َمُة  َعالَّ ْيُخ  الشَّ َهذا  »َكاَن  )اللْؤُلؤُة(:  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َقاَل 
ِمَن  امُلنِْقُذ  َوِكَتاُب  الَكبرُِي،  والتَّْعِليُق  الَقِصرُي،  التَّْعِليُق  ِمنَْها  َتَصانِيُف،  َوَلُه  َوثَِقًة،  َوَرًعا، 

التَّْقِليِد، َوامُلْرِشُد إىَِل التَّْوِحيِد«)3( إَلخ.

اآلُمِل()4(  )َأَمُل  ِكَتاِب  َصاِحُب  ِمنُْهْم:  اُجِم  َ الرتَّ ِفي  ُمؤلِّ ِمْن  مَجَاَعٌة  َعَليِه  َأْثنَى  َوَقْد 
ُف  َومؤلِّ الَبْحَريِن(،  )ُلْؤُلؤُة  كَتاِب  َوَصاِحُب  اجلَنَّاِت()5(  )َرْوَضاُت  ِكَتاِب  َوَصاِحُب 
ُهْم؛ َوَأْطَروا َتَصانِيَفُه َغاَيَة اإِلْطَراِء واْمَتَدُحوا ُجُهوَدُه الِعْلِميََّة،  ْيَعِة()6( َوَغرْيُ )َأْعَياُن الشِّ
بَِمْرَكِزِه  ُيِشيُدوا  َأْن  اِدِه  ُحسَّ َحتَّى  ْت  َأْجَبَ َضِخَمٌة  َثَقافِيٌَّة  َثْرَوٌة  َوِهَي  الَقيَِّمَة،  َوإِْنتاجاتِِه 
ٍة ِمْن َمَشاِهرِي ُفَقَهاِء الّشيَعِة، َوُهَو  ُجُل َكاَن بَِجَداَرٍة َتامَّ ِق امَلْرُموِق؛ َفالرَّ االْجتاَِمِعيِّ امُلتفوَّ
اِدِس  السَّ الَقْرِن  يِف  ثنَِي  امُلَحدِّ َأَكابِِر  َوِمْن  التَّْفِسرِي)7(،  اِزّي َصاِحِب  الرَّ يِن  الدِّ َفْخِر  ُأْسَتاُذ 
مَجَِة ُكُتٌب َقيَِّمٌة؛ ِمنَْها َثاَلَثُة ُكُتٍب يِف ِعْلِم الَكاَلِم ُكلُّها يِف َمْبَحِث  ْ ، َولَِصاِحِب الرتَّ اهِلْجِريِّ
الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  الَكبرُِي(  الِعَراِقيُّ  )التَّْعِليُق  َوَلُه  َبنْي،  َوَبنْيَ  َوُموَجٌز،  ُمْسِهٌب،  اإِلَماَمِة، 

)1( يف األصل)مركز زعامّي ممتاز(، والصواب ما أثبتناه.
)2( ُينظر: كتاب املزارعة: 443/2.

)3( لؤلؤة البحرين: 348.
)4( أمل اآلمل: 316/1.

)5( روضات اجلنَّات: 158/7.
)6( ُينظر: احلديث عنه يف اجلزء العارش.

ة(. ُينظر: تفســري الفخر الرازّي:  )7( وقــد ذكره يف تفســري آية املباهلة وذكــره بـ)معلِّم االثني عرشيَّ
.86/8
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اِدُس اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

)بَِداَيُة  َوِكَتاُب  والتَّْقبِيِح(،  التَّْحِسنِي  يِف  والتَّنِْقيُح  )التَّْبينُي  َوِكَتاُب  َسنََة 581هـ)1(،  أّلَفُه 
َأيِب  للنَِّجيِب  الـُموَجِز(  )َنْقُض  َوِكَتاُب  الِفْقِه(،  ُأُصوِل  يِف  )الـَمَصاِدُر  َوكَتاُب  اهِلَداَيِة(، 

امَلَكاِرِم)2(.

َما  ِشْعِرِه  »َوِمْن   : الَعاِملُّ احلُرُّ  َقاَل  َوفِيِه  َعنُْه،  َتالِميِذِه  َعْن  الثَّايِن  ِهيُد  الشَّ َيْرِوي 
َأْهِل  َطِريَق  فِيِه  َيْسِلُك  َوُهَو   ، احِلْميصِّ يِن  الدِّ َسِديِد  ْيِخ  للشَّ الثَّايِن  ِهيِد  الشَّ بَِخطِّ  َوَجْدُتُه 

 

الِعْرَفاِن:

َدانِيٌة ِمنَْك  َوَداِري  َأْبِكي  ُكنُْت  اُرَوَقْد  ــدَّ ال يِب  َشطَّْت  إِْن  َذاَك  يِل  َفُحقَّ 
ُأْعــِلــنُــُه ُثــمَّ  ا  ِسًّ لِـــِذْكـــَراَك  ــي  ــِك اُر«)3(َأْب َوإِْسَ إِْعـــاَلٌن  ــاَءاِن،  ــَك ُب َفــِل 

. اْنَتَهى َما َقاَلُه الَعاِملُّ

ْيُخ الَعابُِد  َمتِِهُم الشَّ بِِه َوَتالِمَذتِِه َيْأيِت يِف ُمَقدِّ َوَقِد اْسَتَفاَد ِمَن احِلْميِصِّ َكثرٌِي ِمْن ُطالَّ
583هـ  َسنََة  َدْرَسُه  َحرَضَ  الِذي  يِن  الدِّ َوُمنَْتَجُب  فَِراٍس،  َأيِب  اْبُن  اُم  َورَّ ْيُخ  الشَّ اِهُد  الزَّ
الاّلِمِعنَي،  النَُّجَباِء  ُطالَّبِِه  ِمْن  َوَكاَن  )فِْهِرِسِه()4(،  يِف  عنَْها  َه  َنوَّ التِي  ُكُتَبُه  َأْكَثَر  َوَسَمَع 

 

الِعْلِم  ــِل  أِلَْج َمِريٍر  ِكَفاٍح  َبْعَد  600هـــ  َسنَِة  يِف  يِن  الدِّ َسِديِد  لَِقاَء  اهللُ  اْخَتاَر  ــِد  َوَق

 

والَفِضيَلِة)5(.

ســني بقّم يف ســنة  ســة النــرش اإلســالمّي التابعــة جلامعة املدرِّ )1( ُطبــع يف جزأيــن، ونرشتــه مؤسَّ
)1414هـ(.

)2( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 325/6 وما بعدها.
)3( أمل اآلمل: 316/2.

)4( ُينظر: فهرست منتجب الدين: 107.
)5( رأيت متلُّك حفيده حممود بن عّل بن حممود احِلميّص الرازّي بتاريخ سنة 717هـ عىل نسخة من 
رهتا عند األخ  رشح اإلشــارات، وهي يف مكتبة السليامنيَّة، ومكتبة أمحد الثالث يف تركيا، ومصوَّ

.) ّ ر مجعة الفالحّي. )أمحد احِللِّ الشيخ عامَّ
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ْيَدة النَّْحِويُّ )486-550هـ()1( ْيُخ اْبُن مُحَ 12. الشَّ

مُحَْيَدُة)2(، َعىَل َوْزِن ُقَتْيَبَة بَِضمِّ الـَحاِء الـُمْهَمَلِة وَفْتِح الـِميِم، َتْصِغرُي َحـِميٍد: َوُهَو 
َعِقيٍل  ْبِن  للُحَسنِي  ا  ُمَعاِصً َكاَن   ، النَْحِويِّ احِللِِّّ  ِد  َأمْحَ ْبِن  َعِلِّ  ْبِن  ِد  مَّ اهللِ حمَُ ُعَبْيِد)3(  َأُبو 
ِل الِذي  ِعيِل األَوَّ ، َوُمَشاِرًكا َلُه يِف الُعُلوِم، َوُمَزاِواًل َلُه يِف األََدِب، َوُهَو ِمَن الرَّ اخلََفاِجيِّ
ًة ِمْن َباَقاهِتَا الَعطَِرِة َتنَْفُح بَِأِريِج الِعْلِم  َل َتْأْسيِسَها؛ َفَكاَن َوْرَدًة َشِذيَّ ِة َأوَّ َن ِعاَمَرَة احِللَّ َدشَّ
ُيوطِيُّ يِف ِكَتابِِه: )َطَبَقاُت النَُّحاِة(: »َقاَل َياُقوُت: َكانْت َلُه َأْي  َواألََدِب، َقَاَل احلَافُِظ السُّ
اِب َواَلَزَمُه َحتَّى َبَرَع وَصنََّف  الْبِن مُحَْيَدة َمْعِرَفٌة َجيَِّدٌة بالنَّْحِو والُلَغِة، َوَقَرَأ َعىَل اْبِن اخلَشَّ
َح  اِج، َورَشَح الُلَمع اِلْبِن ِجنِّي، ورَشَ َّ ُح َأْبَياِت اجلَُمِل أِليَِب َبْكِر السَّ ُكُتًبا َكثرَِيُة ِمنَْها: رَشْ
ْوَضُة يِف النَّْحِو واألََدَواِت، والَفْرُق َبنْيَ  ِف، والرَّ ْ ، َوِكَتاٌب يِف الرصَّ الـَمَقاَماِت للَحِريريِّ
ُد ْبُن َعلِّ اْبُن مُحَيَدة  اِد َوالظَّاِء، َمْولُِدُه َسنََة 486هـ، َوَماَت َسنََة 550هـ، َأْنَشَديِن حُمَمَّ الضَّ

ُّ لِنَْفِسِه: احِللِّ

َبى َوالرُّ الـَمَعاِهِد  تِْلَك  َعىَل  َوَمْرَحَباَســاَلٌم  الِقَباِب  ــاِب  ــَأْرَب بِ َوَأْهـــاًل 
َوَأْهِلَها احِلــَجــاِل  ــاِت  ــَربَّ لِ بَِيْثِرَباَوَسْقًيا  اخلُـــُدوِر  ــــاِب  أِلَْرَب ــا  ــًي َوَرْع
ــَدْت َغ َوإِْن  ـــاَمِل  اجلَ ــاِك  لـِـَتــيَّ ــَبــاَأُحـــنُّ  ــَجــنُّ الــتَّ إيِلَّ  ـــِدي  ـــْب ُت َرَبــاِئــُبــَهــا 
ــام ــِة ُكــلَّ ــِريَّ ــاِم ــَع ـــو َلـــَرْبـــِع ال َمْلَعَباَوَأْصـــُب يِل  ُجْرَعاِئَها  ــْن  ِم ــْرُت  ــَذكَّ َت

)1( ُينظر: اللباب: 264/3 وكشــف الظنون: 1055، والكتبخانة: 182/7، الذريعة: 48/11، 
83/14، ولســان امليــزان: 305/5، األعــالم: 277/6، وقــد ذكــر يف الذريعــة: 211/26 

والدته: 489هـ، ويف أعيان الشيعة: 330/5 وفاته: 555هـ.
)2( هكذا ضبطه يف توضيح املشــتبه: 328/3 »محيدة: بضمِّ احلاء وفتح امليم وســكون املثنَّاة حتت 
ّ بن محيدة الكاتب األديب،  د بن عّل بن أمحد احِللِّ وفتح الدال املهملة تليها هاء: أبو عبد اهلل حممَّ

له شعر ذكره أبو العالء الفريّض«.
)3( يف توضيــح املشــتبه )328/3(:  )أبــو عبــد اهلل( وليــس )أبو عبيــد اهلل(، ويف معجــم األدباء 

)252/18(: )أبو عبيد(. 
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ُغــــْدَوًة ـــي  مَهِّ ُدوَن  إاِلَّ  َهـــمَّ  ـــاَل  َبا«َف الصَّ َهبَِّت  َأْو  النَّْكَباُء  ِت  َجرَّ إَِذا 
يوطِيُّ الَبْيَت الثَّالَِث يِف ِكَتابِِه )ُبْغَيُة الُوَعاِة(، َهَكَذا: وَقْد َأْوَرَد السُّ

ــَدا َغ َوإِْن  ــاَمِل  ـــ اجلَ ــاَك  لِــَذيَّ ـــنُّ  ــاَأُح ــَب ــنَّ ـــُه َعـــْن َرْوَضــــَتــــيَّ جُمَ ـــُب ـــاِئ َرَب
َكاَم َأَرى ِمَن األَْصَوِب َأْن يُقوَل:

)َوَرْعًيا لِربَّاِت الـُخُدوِر(، َبَداًل َعْن )َأْرَباِب الـُخُدوِر(؛ ِرَعاَيًة للتَّْأنِيِث.

ِل َنْظِمِه؛ َفَتْعبرُِيُه َجيٌِّد َينُمُّ َعْن َمَعاٍن)1( َسْطِحيَِّة  ْعَر ِمْن َأوَّ والِذي َيْظَهُر يِل َأنَّ َهَذا الشِّ
ُظْلَمِة  يِف  الَفْجِر  ِة  َأِشعَّ بِاْمتَِزاِج  َأْشَبُه  الَعِميَقِة  َغرْيِ  بَِمَعانِيِه  اجلَيِِّد  َلْفظِِه  َفاْمتَِزاُج  التَّْفِكرِي؛ 
ِل  ْعَر ِمْن َأوَّ َعَراِء؛ َولَِذلَِك َحَكْمنَا َأنَّ َهِذا الشِّ ُه ِمْن ُفُحوِل الشُّ آِخِر الَلْيِل، َوالِذي َنْسَمُعُه َأنَّ
ْهِر َكاَم َتْعَبُث الَعاِصَفُة بَِثَمَرِة النَِّخيِل،  ْعَر؛ َوَلَعلَّ ِشْعَرُه اجلَيَِّد َقْد َعَبَثْت بِِه َيُد الدَّ َقْولِِه الشِّ

، َوَيْبَقى احلََشُف. َطُب اجلَنِيُّ َفَيَتساَقُط الرَّ

ُف اْلُكتَّاِب اْبُن َجَيا )ت 579هـ()2( 13. رَشَ

، َنَشأ  اِدِس اهِلْجِريِّ ُد ْبُن َأمْحَِد ْبِن مَحَْزَة ْبَن َجَيا، َأُبو اْلَفَرِج ِمْن ُعَلاَمِء الَقْرِن السَّ ُهَو حُمَمَّ
ًثا، َفِقيًها، َذَهَب إىَِل َبْغَداَد، َواْسَتفاَد  ا، َكاتًِبا، َأِديًبا، حُمَدِّ ا، ُلَغويًّ ِة، َفَكاَن َنْحِويًّ لَّ َم يِف احْلِ وَتَعلَّ
ُد ْبُن  ِمْن ُعَلامِئَها؛ َفَقْد َحّدَثنَا َعنُْه َياُقوُت احلََمويُّ يِف )إِْرَشاِد األَِريِب(، َفقَاَل: »ُهَو حُمَمَّ
َكاَن  الُكتَّاِب،  ُف  رَشَ ُيَلّقُب  ِة،  امَلِزيديَّ ِة  لَّ احْلِ َأْهِل  ِمْن  الَفَرِج  َأُبو  َجَيا،  ْبِن  مَحَْزَة  ْبِن  َأمْحَِد 
َعاَداِت  َنٌة، َقِدَم َبْغَداَد َفَقَرَأ َعىَل َأيِب السَّ اًل، َوَرَساِئُلُه ُمدوَّ ا َفطِنًا، َشاِعًرا، ُمرَتسِّ ا ُلَغويًّ نْحِويًّ
اِب،  اخلَشَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َأيِب  َعْن  َبْعَدُه  َأَخَذ  ُثمَّ  َعنُْه؛  وَأَخَذ   ، النَّْحِويِّ َجريِّ  الشَّ ْبِن  اهللِ  ِهَبِة 

)1( يف األصل: )معاين(.
دون من الشــعراء البــن القفطّي: 11،  )2( يف ترمجتــه ُينظــر: الــوايف بالوفيــات: 101/2، واملحمَّ

املخترص من تاريخ ابن الدبيثّي: 10، معجم األدباء: 270/17.
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ِمْن  َوَمْولُِدُه  َوَأْصُلُه   ، الثََّقفيِّ ْبِن  الَواِحِد)1(  َعْبِد  َأيِب َجْعفٍر  الَقايِض  َوَسِمَع احلَِديَث َعىَل 
َنٌة  َة الَوِزيَر، َوَلُه َرَساِئٌل ُمَدوَّ لَِّة-، َوَصِحَب اْبَن َهْبرَيَ َمطِري آَباد- َقْرَيٌة َعىَل النِّيِل بِِجَواِر احْلِ
، َقاَل:  َثنِي َأُبو َعِلٍّ الَقْيَلويُّ ، َحدَّ ِد الَقاِسِم اْبِن احلَِريريِّ َقْد َعِمَلَها َأْجِوَبًة لَِرساِئِل َأيِب حُمَمَّ

َأَنا َرَأْيُتُه وَماَت يِف َسنَِة 579هـ، َوَقْد َنيََّف َعىَل الثَّاَمننَِي.

 ، ِّ ِج احِللِّ ، َقاَل: َأْنَشَديِن َأُبو الثَّنَاِء حَمُْموُد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن الـُمَفرَّ َبْيثيِّ َأْنَشَديِن اْبُن الدُّ
ُد ْبُن َأمْحَد ْبِن َجيا لنَْفِسِه: ُف الُكتَّاِب َأُبو الَفَرِج، حُمَمَّ َقاَل: َأْنَشَديِن رَشَ

ــَوى ــاِديــِن اهلَ ــَي ـــِري يِف َم ــاَم َأْج ــتَّ ــوُقَح ــُب ــْس َم َواَل  ـــــًدا  َأَب ـــٌق  َســـابِ اَل 
َمى احْلِ َأْرِض  إىَِل  ــَرٌب  َط يِن  ــزَّ َه ــُقَما  ــي ــِق َوَع ــــــَرٌع  َأْج َض  ـــرَّ ـــَع َت إاِلَّ 
ٌق ــَفــرَّ ــاَلِد ُم ــبِ ـــَأْطـــَراِف ال ــي بِ ــْوِق َفِريُقَش ِمنُْه  ْمِل  الشَّ َشتِيت  َنْحِوي 
ِمــْزَنــٍة ــاِرِض  ــَع بِ َكَفَلْت  ـــُروُقَوَمــَداِمــٌع  ــوِع ُب ــُل ـــنْيَ الــضُّ ــْت هَلـَــا َب ــَع مَلَ
ــٌل ــَوكَّ ُم ــوِع  ُم ــدُّ ــال بِ ِجْفني  ــاَن  ــَك ــوُقف ــُل ــي لــلــَجــَوى خَمْ ــبِ ــْل ـــــَأنَّ َق َوَك
ــاَدًة ــاُن َفــَصــاَر َشــْوِقــي َع َم ــِدَم الــزَّ ــوِقَق ــش ــْع ـــنَّ َداَلَلـــــــَة امَل َك ـــرْتُ ـــَي ـــْل َف
اهلََوى َيــَزُع  ما  اهلُْجَراِن  يِف  َكاَن  َمــُشــوُقَقْد  ــَراِم  ــَغ ال ــَن  ِم َيْسَتِفيُق  ــْو  َل
ُيــَرى َأْن  ــِدي  ــْه ــَع لِ ـــى  آَب ــنـِـي  ــُروُقَلــِكــنَّ ــْط َم َوَوِرْدُه  ــاِء  ــَف الــصَّ ــَد  ــْع َب
بِــُطــويــِلــٍع يِل  ـــــاُم  األَيَّ ــــاَدِت  َع َطــِريــُقإِْن  َوالـــنَّـــاِزِحـــنَي  ــنـِـي  َضــمَّ َأْو 
ـــَزْفـــَريت ـــَراِم بِ ـــَغ ـــىَل ال ـوُقأَلَُنــبِّــَهــنَّ َع ـــــثُّ الــنُـّ ــــاَم َأُب ـــنَّ بِ ـــِرَب ـــْط ـــَت َوَل

يِف  َيْوًما  َكاَن  ُه  َأنَّ ُث  حُيَدِّ الُكتَّاِب  َف  رَشَ َسِمْعُت  َقاَل:  الَقيلوّي،  اْلَعِلِّ  َأُبو  َثني  َحدَّ
ي  َثُه بَمْحرَضِ اَلَفِة َوحدَّ يِن حَيْيى ْبِن َهْبرَيَة َفَجاَءُه فَِراٌش ِمْن َداِر اخْلِ جَمِْلِس الَوِزيِر َعْوِن الدِّ
َفَق ُخُروُج الِفَراِش َوَقِد اْجَتَمَع ِعنَْدُه النَّاُس  َشْيًئا َكاَن حُيِبُّ ِكْتاَمَنُه َعْن ُكلِّ َأَحٍد، َقاَل َواتَّ
إىَِل  يِن  َردَّ َمْن  َجاَءيِن  َحتَّى  ِة  الَعامَّ َباَب  َوصْلُت  َفاَم  َوَخَرْجُت  َأَنا  َوُقْمُت  هِبِْم  َفاْشَتَغَل 

)1( يف املطبوع: )بن أمحد الثقفّي(، ويف معجم األدباء: 270/17، غري مذكور.
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تِِه؛ َفلامَّ َوَقْفُت َبنْيَ َيَدْيِه ُقْلُت: َأْحَسَن اهللُ إىَِل َمْواَلَنا الَوِزِير- َبْيُت احلَـاَمَسِة- َفَقاَل:  َحرْضَ
اَم َأَرْدُت  َنَعْم اْمِض َباَرَك اهللُ فِيَك، َوَخَرْجُت ِمْن ِعنِْدِه، َومَلْ َيْفَهْم َأَحٌد َشْيًئا مِمّا َجَرى، َوإِنَّ

َقْوَل َشاِعِر احلَـاَمَسِة:

َبْعِضِهْم ِلَع  ُمطَّ َلْسُت  ِصْدٍق  مُجَاُعَها«)1(َوفِْتَياُن  َأينِّ  َغرْيَ  َبْعٍض  ِسِّ  َعىَل 
اْنَتَهى ُمْقَتَبًسا ِمْن َبابِليَّاِت الَيْعُقويِبِّ الِذي اْقَتَبَسُه بَِدْوِرِه ِمْن ِكَتاِب )إِْرَشاُد األَِريُب( 
مَجَِة يِف إِْيَراِد َغَرَضِه  ْ ِة َذَكاِء َصاِحِب الرتَّ َك َعىَل ِشدَّ ُة َتُدلُّ ِمْن ُمْعَجِم َياُقوِت، َوَهِذِه الِقصَّ
بَِطِريَقِة مَلْ َتَدْع َطِريًقا حِلَارِضي الـَمْجِلِس إىَِل َمْعِرَفتَِها، َكاَم َتدلُّ َعىَل ِذَكاِء الَوِزيِر يِف َفْهِمِه 
َأَدَواِت  َأْتَقَن  َقْد  َمْعُروٌف،  اَلِمٌع  َشاِعٌر  َجَيا  َواْبُن  َواِضَحٍة،  َغرْيِ  بِإَِشاَرٍة  اِعِر  الشَّ َغَرَض 
الثَّالَثِة،  والُعُلوِم  والنَّْحِو  ِف،  ْ بِالرصَّ ٌة  َتامَّ َبِصرَيٌة  َوَلُه  َوَتاِريِخ،  َوُلَغٍة،  َنْحٍو  ِمْن  ْعَر  الشِّ
اِب)2(  ِهرِي بِاْبِن اخلَشَّ َواْسَتَفاَد ِمْن ُأْسَتاِذِه َأيب الَكَرِم َعْبِد اهللِ ْبِن َأمْحَد ْبِن َأمْحِد ْبِن َأمْحد الشَّ
- ِمْن ُعَلاَمِء َبْغَداَد- الِذي أْفَرَط األَْصَبهاينُّ يِف الثَّنَاِء َعَلْيِه يِف )َخِريَدتِِه(- الـُمَتوفَّ َسنََة 
اِب فِيِه ِمَن اجَلَداَرِة والَقابِِليَِّة يِف َتَقبُِّل ِذْهنِِه  )505هـ()3(- َبْعَد َأْن مَلََس ُأْسَتاُذُه اْبُن اخَلشَّ

)1( معجم األدباء: 272/17، والبيت ملســكني الدارمّي. ُينظر: ديوان مسكني الدارمّي: 52، ويف 
عيون األخبار: 97/1 »أواخي رجااًل لست اطلع بعضهم«.

)2( ُتنظر ترمجته يف: معجم األُدباء: 47/12 الرقم 20، الكامل يف التاريخ375/11، ســري أعالم 
النبالء: 523/20، الوايف بالوفيات: 14/17 الرقم 11، النجوم الزاهرة: 65/6، بغية الوعاة: 
29/2 الرقم 1353، شــذرات الذهب: 220/4، رياض العلامء: 184/3، روضات اجلنَّات: 
ــة العارفــني: 456/1، أعيان الشــيعة: 46/8، الكنــى واألَلقاب:  122/5 الرقــم 460، هديَّ
276/1، الذريعــة: 233/23 الرقــم 8778، طبقــات أعــالم الشــيعة: 161/2، األعــالم: 

67/4، معجم املؤلِّفني: 20/6.
اب فوفاته سنة )567هـ(. ا ابن اخلشَّ )3( العامد األصفهايّن وفاته سنة )597هـ( وليس )505هـ(، أمَّ
يف ترمجــة العــامد األصفهــايّن ُينظــر: معجــم األُدبــاء: 11/19 الرقــم 4، الكامــل يف التاريخ:   
171/12، املخترص املحتاج إليه: 69 الرقم 237، وفيات األعيان: 147/5 الرقم 705، سري 
أعــالم النبالء: 345/21 الرقم 180، العــب: 120/3، الوايف: 132/1 الرقم 46، طبقات= 
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َهِذِه  َأْعاَلِم  ِمْن  َعَلاًم  مَجَِة  ْ الرتَّ َصاِحُب  َأْصَبَح  َحتَّى  اْلَعَربِيَِّة  اْلُعُلوِم  يِف  ُدُروِسِه  إىَِل  اِد  الَوقَّ
اْلُعُلوِم.

ياِت ُمُدِن األَْنُدُلِس َكاَم ِهَي  َوَنَسُبُه إىَِل َجَيا َقْد َيُكوُن َأْصُلَها )َجَيان()1( َوِهَي ِمْن ُكْبَ
َا »َقْرَيٌة يِف  ّي ُتْعرُف يِف )َجَيان( َأْيًضا، َوَذَكَر َياُقوُت يِف ُمْعَجِمِه َأهنَّ اْسُم إىَِل َقْرَيٍة بَِأْعاَمِل الرَّ

اِعُر«)2( إِلخ. ِة َبنِي َمِزيٍد، ِمنَْها َكاَن َأُبو الَفْتِح ْبُن َجياء الَكاتُِب الشَّ َأْرِض َبابِل ُقْرَب ِحلَّ

َواِب، َواهللُ َأْعَلُم. َوَهَذا ُهو األَْقَرُب إىَِل الصَّ

14. َأُبو َسِعيٍد اْبُن مَحَْدان )ت 561هـ()3(

ُد ْبُن َعِلِّ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َأمْحَِد ْبِن َجابِِر ْبِن َأمْحَد ْبِن َأمْحَد  ُكنَْيُتُه َأُبو َسِعيٍد، َواْسُمُه حُمَمَّ
َأيِب  يِن  الدِّ ِف  رَشَ ُمَعاِصي  ِمْن   ، ِّ احِللِّ مَحَْداِن  ْبِن  اهلَْيَجاِء(-  )اْبِن  َأِو  اهلَْيَجاِء-  َأيِب  اْبِن 
اِعِر امَلِجيِد،  ، الشَّ ويِّ ِد اْبِن َأيِب الَوَفاِء اهلَـِزيِر، الـَمْعُروِف بِاْبِن احِلالَّ الَطيِِّب َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
َبْعَد َأْن َعاَش 53 َعاًما، َكاَن َأُبو َسِعيٍد اْبِن مْحَداَن ِمْن  اْلـُمَتوفَّ بِالـَمْوِصِل َسنََة 655هـ 
اِدِس، َوِمْن َمَشاِهرِي ُنـَبَهاِئِه، َرَزَقُه اهللُ  َطَبَقتِِه الـُمْمَتاَزِة، َوِمْن َأَفاِضِل ِرَجاالِت الَقْرِن السَّ
َواألََدِب،  الِعْلَم  َأْلَواِن  َشتَّى  َسِعيٍد  َأُبو  َفاْسَتْوَعَب  ا؛  ً َنريِّ َوِذْهنًا  اَدًة،  َوقَّ َوَقِرحَيًة  ا  َحادًّ َفْهاًم 
َدْرًسا،  الُلَغِة  َواْنَكبَّ َعىَل  فِيِه،  ٍة  َفَكاَن ُحجَّ النَّْحَو  َباِرًزا، وَأْتَقَن  َفِقيًها  َفَكاَن  بِالِفْقِه  َع  َفَبَ
ٌة، ِمنَْها  تَِها الِذيَن ُيَشاُر إَِلْيِهْم بِالَبنَاِن، َلُه ُمَصنََّفاٌت ُمِهمَّ َوِحْفًظا، َوَتْدِريًسا، فَكاَن ِمْن َأِئمَّ

=الشافعيَّة الكبى للسبكّي: 178/6 الرقم 686، البداية والنهاية: 33/13، األعالم: 26/7.
)1( معجم البلدان: 196/2.

)2( معجم البلدان: 184/4، وذكرها املصنِّف )جيا(، واحلموّي )جياء(، وال فرق.
)3( ُتنظر ترمجته يف: بغية الوعاة: 77، والوايف بالوفيات: 113/4 وطبقات السبكّي: 88/4، وقد 
ة، كام يف القاموس  نســب إىل اجلاوايّن نســبًة إىل )جاوان( قبيلة من األكراد، ســكنوا احِللَّة املزيديَّ
ة العارفني: 95/2 )كاوان(. ويف الوايف:  والتاج: 168/9، وُينظر: األعالم: 278/6، ويف هديَّ

. ّ 113/4 )احللوّي(، وهو حتريف أو نسبه شذوًذا، إنَّام هو ِحلِّ
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ِح  َفاتِِه ِكَتاُب )الَذِخرَيُة أِلَْهِل اْلَبِصرَيِة(، َو)الَبَياُن لرَِشْ ، َوِمْن ُمَؤلَّ ُح َمَقاَماِت احلَِريريِّ رَشْ
ِة َوَغَواِمِضَها، َوَلُه  الَكِلاَمِت(، َو)َمَساِئُل االْمتَحاِن( َذَكَر فِيه الَعِويَص ِمَن امَلَشاكِل النَّْحِويَّ

ُكُتٌب ُأْخَرى اَل َتِقلُّ َشْأًنا َعامَّ َذَكْرَناُه)1( ِمْن ُكُتبِِه.

إِْيَراَن، َوُتويفِّ يِف  إىَِل  َغاَدَرَها  ُثمَّ  الِعَراِق؛  ( َشاَمَل  َبْلَدِة )إِْرَبلَّ اإِلَقاَمَة يِف  اْرَتَأى  َوَقِد 
ِمْن  َقْد َسِمَع  َوَكاَن  ُهنَاَك،  َوُدفَِن  إىَِل )الَبواِزيج(  ُجْثاَمُنُه  َوُنِقَل   ،) ُقْرَب )إِْرَبلَّ )َخْفتِياَن( 
الَبابِليَّاِت  َويِف   ، اخلَُزاِعيُّ الطَّاِهِر  اْبُن  ِر  امُلَظفَّ َأُبو  ِمنُْه  َوَسِمَع   ، الَبْحيِّ احلُِسنِي  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ُه َسِمَع َتْفِسرَي  ِة َسنََة ِستِّ َومَخِْساَمَئٍة َأنَّ َثنِي يِف ِذي احِلجَّ َأْيًضا: »َقاَل َأْعنِي َأَبا الـُمَظّفِر، َوَحدَّ
َفديُّ َنْقاًل َعِن اْبِن  اَلُح الصَّ ، َوَقاَل الصَّ الَكْلبِيِّ َعِن اْبِن َعبَّاِس َعِلِّ ْبِن َأيِب َعلِّ الَقطِيعيِّ
، َوَبَرَع َوَتـَميََّز، َوَقَرَأ امَلَقاَماِت َعىَل احلَِريريِّ  َه َعىَل الَغَزايلِّ اِر: َقِدَم َبْغَداَد َصبِيًّا َوَتَفقَّ النَّجَّ
 ،) اِء َوالَغنْيِ ْعِر(، َو)الَفْرُق َبنْيَ الرَّ َحَها، َوَكاَن إَِماًما ُمنَاظًِرا، َوَلُه ِكَتاُب )ُعُيوُن الشِّ َورَشَ

َماَت َسنََة إِْحَدى َوستِّنَي َومْخسامَئٍة، ِمْن ِشْعِرِه:

ـــاينَدَعــــــايِن ِمــــَن َمـــالِمـــُكـــاَم َدَعــــاين ــْلــَوى َدَع ــَب َفــَداِعــي احْلُـــبِّ لِــْل
َعْينِي ــــْوُم  َوَن الــُفــَؤاُد  َلــُه  ـــــاين)2(َأَجــــاَب  َع َوَودَّ ــاِق  َف ــرِّ ال يِف  َوَســــاَرا 

َوَلُه َأْيًضا:

ِكــــــَراٌم َأْقــــــــــَواٌم  اهللِ  ــاُمِعــــَبــــاُد  ــَظ ْنـــَيـــا نِ ــِق والـــدُّ ــْل ــَخ ــْل ــــْم لِ هِبِ
َفــُكــلٌّ ـــــــُهـــُمـــوا  ربَّ اهللَ  ــــوا  ـــٌب َكـــِئـــيـــٌب ُمــْســَتــَهــاُمَأَحــــبُّ ـــْل َلــــُه َق

ـــٍس ـــُكـــُؤوِس ُأْن ــــْم بِ ُ ــْم َرهبُّ ــاُه ــَق ـــاُم«َس ـــَق ـــِه امَل ـــتِ ـــُرْؤَي ــْم بِ ــُه ـــ َفـــَلـــذَّ َل

ة العارفني: 95/2، وله )املنتظم يف ســلوك األدوات، وفصول وعظ ورســائل(، وُطبع له  )1( هديَّ
)نزهة األنفس وروضة املجلس(، حتقيق: رمضان هبداد، ضمن منشــورات مرياث مكتوب، يف 

.) ّ طهران. )أمحد احِللِّ
)2( ينقلهام الصفدّي يف الوايف: 113/4.
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)1( الَبْيَت الثَّايِن َمْغُلوًطا هَكَذا: )َأَحلَّ اهللُ ربَّـهموا( إَِلخ، َوَكاَن َعَلْيِه  َوَأْوَرَد اخلَاَقايِنُّ
ُُموا(  َو)َرهبِّ َو)هِبِْم(  َو)َوِكَراُم(  َو)َأْقَواٌم(  اهللِ(  )ِعَباُد  َكَلْفَظِة  امُلنَبَِّهاِت  َكْثَرِة  إىَِل  َينَْتبَِه  َأْن 
لِْلَجْمِع  األَْبَياِت  ِصَياَغَة  َأنَّ  للتَّنْبِيِه  َيْكِفي  َبْعَضَها  َفإِنَّ  َو)هَلُْم(؛  و)َسَقاُهْم(   ) َو)َفُكلُّ
َم  َتَوهَّ َكاَم   ) )َأحبَّ َفَيُقوُل:  امُلْفرِد؛  بِِصيَغِة  )َأَحبُّوا(  إِْيَراُد  َيَصحُّ  َفاَل  لِْلُمْفَرِد؛  َوَلْيَسْت 

- َساحَمَُه اهللُ-. اخلَاَقاينُّ

ُّ ]ت َبْعَد 580هـ[)2( 15. اْلِعَباِديُّ احِللِّ

َنْعِرْف  َفَلْم  اْقتَِضاٍب؛  يِف  التَّاِريُخ  َذَكَرُه   ، ُّ لِّ احْلِ  ، الِعَباِديُّ ُمَسافِِر  ْبُن  َعَريبُّ  ٍد  حُمَمَّ َأُبو 
ْخِصيَِّة الِعْلِميَِّة  َجاِب الَكثِيَف َعْن َهِذِه الشَّ ِمْن َأْحَوالِِه ِسَوى َشَذَراٍت َقِليَلٍة اَل مُتِيُط احْلِ
ِلُع َعىَل ِسرَيتِِه الَعطَِرِة،  اجْلَِليَلِة؛ َفنَْعِرُف َما َقاَم بِِه ِمْن َخَدَماٍت، َوَما َأْنَجَزُه ِمْن َتْألِيٍف، َونطَّ
ُرُبوِع  يِف  الثََّقايفِّ  الَوْعي  َنرْشِ  يِف  تِِه  ُمَسامَهَ َوَمَدى  َوَتالِميِذِه،  َأَساتَِذتِِه،  َأْساَمِء  َعىَل  َوَنِقُف 
النُّوَر  ُتْرِسُل  َقِليَلٍة  َنَوافَِذ  ِسَوى  ُمْظِلَمًة  ُحُجًبا)3(  َوَبْينَنَا  َذلَِك  َبنْيَ  َفإِنَّ  الَفْيَحاِء؛  ِة  احِللَّ
مَجَِة اجْلَِليَلِة؛ َفإِنَّ ُجلَّ َما َعَرْفنَاُه َعنُْه َأْشَتاٌت  ْ اخلَافَِت؛ َفُتْظِهُر َبْعَض َمَزاَيا َصاِحِب َهِذِه الرتَّ
ِة َوَعباِقَرهِتَا الِذيَن  ِمَن الـَمْعُلوَماِت الـُمْجَمَلِة، َشْأُنُه يِف َذلَِك َشْأَن املَِئاِت ِمْن ُعَلاَمِء احِللَّ

ُهُر ِسَتاًرا َسِميًكا ِمَن النِّْسَياِن. َأْسَدَل َعليِهُم الدَّ

ِذِه الثََّرَواِت  َفُلوا هِبَ َوَهَذا اَل َشكَّ ِمْن َبْعِض ِجنَاَياِت األَْحَفاِد َعىَل األَْجداِد الِذيَن مَلْ حَيْ
، َوَذَهَب َشَذْر َمَذْر،  ُلوا تِْلَك الُكنُوَز الِعْلِميََّة َواألََدبِيََّة؛ َفَبَعَث هَبَا َأْيِدي اْلَغرْيِ اِئَلِة، َوَأمْهَ الطَّ

)1( ُينظر: شعراء احِللَّة أو البابليَّات، عّل اخلاقايّن، الطبعة الثانية.
)2( ُتنظــر ترمجتــه: فهرســت منتجب الديــن: 303 الرقــم 304، جامــع الــرواة: 537/1، أمل 
اآلمــل:169/2 الرقــم 501، تنقيــح املقال: 250/2 الرقــم 7857، طبقات أعالم الشــيعة: 
172/2، معجم رجال احلديث: 136/11 الرقم 7655، موسوعة طبقات الفقهاء: 178/6.

)3( يف املطبوع: )حجب(، والصواب هو املثبت.



183

اِدُس اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ُه َفِقيٌه َجِليٌل،  ِة َوأنَّ لَّ ُه ِمْن َفَطاِحِل ُعَلاَمِء احْلِ ُجِل َأنَّ َوَغاَيُة َما َوَقْفُت َعَلْيِه ِمْن ِسرَيِة َهَذا الرَّ
ُه: »َشْيٌخ َجِليٌل َكبرٌِي، َمْعُروٌف ِمْن  َوِرٌع َصالٌِح، َقاَل فِيِه َصاِحُب ِكَتاِب ِرَياُض اْلُعَلاَمِء إِنَّ
َجُم- َعِن  الـُمرَتْ َوَيْرِوي ُهَو- َأي  َوُنَظَراُؤُه،  إِْدِريس احِللِّ  اْبُن  َعنُْه  َيْرِوي   َأْصَحابِنَا
 ، الطُّويِسِّ ْيِخ  الشَّ َوَلِد  َعلٍّ  َأيِب  ْيِخ  الشَّ َعِن   ، الطَّبيِّ َعلِّ  الَقاِسِم  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْيِخ  الشَّ
طِِه َيْرِوي َعنُْه اْبُن َطاووٍس َعىَل َما َيْظَهُر  ْيُخ َعلُّ ْبُن حَيْيى احلَنَّاط، َوبَِتوسُّ َوَيْرِوي َعنُْه الشَّ

ِمْن ِكَتاِب الَيِقنُي، َوِكَتاِب مَجَاُل األُْسُبوِع؛ َوِكَلْيِهاَم اِلْبِن َطاووٍس«)1(.

ْيُخ َعَريبُّ ْبُن  اٍز َأْيًضا َقاِئاًل: »الشَّ َثنا عنُْه بِإجِْيَ ا َصاِحُب ِكَتاِب َأَمُل اآلُمِل؛ َفَقْد َحدَّ َأمَّ
ْيِخ َأيِب َعلِّ الطُّويِسِّ َسنََة  ، َفاِضٌل َجِليٌل، َفِقيٌه، َعامِلٌ َيْرِوي َعْن َتالِمَذِة الشَّ ُمَسافٍِر الِعَباِديِّ

573هـ«)2(.

ُجِل َلَتْحَتاُج إىَِل َبَياٍن َأْوَضَح؛  اُجُم َوَنْحوه)3(؛ َوإنَّ َمْعِرَفَة الرَّ َ ْت لَِبيانِِه الرتَّ َهَذا َما َتَصدَّ
ُه َعالِـٌم ِمْن  )4( بِأنَّ ِّ ْيِخ َأيِب الَفْضِل ْبِن احلَُسنِي األَْحَدِب احِللِّ َوإاِلَّ َفَهَذا َكِذْكِرِهْم َمَثاًل للشَّ

)1( رياض العلامء: 23/6، واليقني: 280، ومجال األسبوع: 34.
)2( أمل اآلمل: 169/2.

د بن أيب القاســم  )3( يف موســوعة طبقات الفقهاء: 178/6 »روى عن: عامد الدين أيب جعفر حممَّ
د بن احلسن بن أمحد احلسينّي، وإلياس بن هشام احلائرّي،  عّل الطبّي، والسيِّد هباء الرشف حممَّ
واحلســني بن هبة اهللَّ بن رطبة الســوراوّي، وكان فقيًها، جليل القدر، ُرْحلة، أخذ عنه مجاعة من 
د بن أيب الــبكات بن إبراهيم  د بن إدريس العجــّل احِللِّـّي، وحممَّ العلــامء والفقهاء، منهــم: حممَّ
الصنعــايّن، وعّل بــن ثابت بن عصيدة الســوراوّي، وأبو احلســن عّل بن حييى بــن عّل اخليَّاط 

د بن جعفر املشهدّي، وآخرون«. السوراوّي، وحممَّ
ـّي األجدب من مشــايخ  )4( جاء يف أعيان الشــيعة: 448/2 »الشــيخ أبو الفضل بن احلســني احِللِّ
ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب(، قرأ عليه  السيِّد فخار بن معد املوسوّي مؤلِّف كتاب )احلجَّ
ة عىل  ة«. وقد ذكــره هنا بـ)األجــدب(، ويف كتاب احلجَّ ح بــه يف كتاب احلجَّ ســنة 595 كــام صَّ
الذاهــب إىل تكفري أيب طالب: 11، بـ)األحدب( ويبدو أنَّه خطأ طباعّي، والصواب: األحدب. 

ُينظر: مستدرك الوسائل: 482/3.
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اِهِب إىَِل تْكِفرِي َأيِب  ُة َعىَل الذَّ ِف ِكَتاِب )احلُجَّ يِِّد َفَخاِر ْبِن َمَعدٍّ الـُموسويِّ ُمؤلِّ َمَشاِيِخ السَّ
َهِذِه  بِِمْثِل  الـَجْهَبِذ  َهَذا  ِمْثَل  َنْعِرَف  َأْن  ُيْمِكنُنُا  َفَهْل  َسنََة 595هـ؛  َعَلْيِه  َقَرَأ  َطالِب()1(، 

األَْقَواِل الـُمْقَتَضَبِة الـُموَجَزِة؟ إِنَّ ِمْثَل َهَذا اَل ُيْسِمُن َواَل ُيْغنِي ِمن ُجوٍع)2(.

ا ]ت 690هـ[)3( يِن َأُبو َزَكِريَّ ْيُخ َنِجيُب الدِّ 16. الشَّ

، ُمَصنُِّف ِكَتاِب )اجْلَاِمُع(، َفِقيٌه َلُه  ا حَيَْيى ْبُن َسِعيٍد اهلَُذيلِّ يِن َأُبو َزَكِريَّ ْيُخ َنِجيُب الدِّ الشَّ
يِف َحَلَباِت الِفْقِه َأْشَواٌط َبِعيَدٌة، َوَفاِضٌل َلُه َصَفَحاٌت َناِصَعٌة، َوَعامِلٌ حَمُْموُد النَِّقيَبِة، َحَسُن 
ِق  يٌف، َوُهَو َجدُّ الـُمَحقِّ ْنَيا؛ َفَتاِرخُيُه َنظِيٌف رَشِ ٌء ِمْن َدَرِن الدُّ ِة، َوِرٌع مَلْ َيْعَلْق بِِه يَشْ ِويَّ الطَّ
ُل،  األَوَّ ِهيُد  الشَّ َذكرُه  َقْد  ِة  احِللَّ ُعَلاَمِء  ِمْن  األُوىَل  َبَقِة  الطَّ َوِمَن   ، ِّ احِللِّ احلََسِن  ْبِن  َجْعَفِر 
، َكاَم َذَكَرُه اْبُن َداوَد يِف ُطُرِقِه)4(،  َوَأْثنَى َعَلْيِه يِف إَِجاَزتِِه َيْروي َعْن َعَريِب ْبِن ُمَسافٍِر الِعَباِديِّ

 

ــة عىل الذاهــب إىل تكفري أيب  )1( شــمس الديــن فخار بن معــد املوســوّي، صاحب كتاب )احلجَّ
د بحر  قه الدكتور الســيِّد حممَّ طالب(، تويفِّ ســنة 630هـ. روضات اجلنَّات: 349/5، وقد حقَّ
م للطبعة الثالثة منه )ط. دار الزهراء، بريوت( الكاتب املرصّي الكبري األُســتاذ عبد  العلوم، وقدَّ

الفتَّاح عبد املقصود.
)2( وذكر احلرُّ العامّل يف أمل اآلمل:169/2: »إنَّ الشيخ عريّب بن مسافر العبادّي روى الصحيفة 

هلا«. ة الكاملة، عن هباء الرشف بالسند املذكور يف أوَّ اديَّ السجَّ
)3( يف ترمجته ُينظر: رجال ابن داود: 371 الرقم 1660، نقد الرجال: 371 الرقم 9، بغية الوعاة: 
331/2 الرقــم 2108، جامع الــرواة: 324/3، أمل اآلمــل: 346/2 الرقم 1070، رياض 
ة:  العلامء: 334/5، لؤلؤة البحرين: 252 الرقم 88، أعيان الشيعة: 288/10، الفوائد الرضويَّ
709، الذريعــة: 61/5 الرقم 226، طبقات أعالم الشــيعة: 204/3، معجم رجال احلديث: 
ل:  30/20 الرقم 13451، األعالم: 135/8، معجم املؤلِّفني: 185/13، وكنَّاه الشهيد األوَّ

أبا أمحد، األربعون حديًثا: احلديث 33، قيل يف مدحه:
فــــقــــيــــٌه ـــــــاس  ـــــــن ال يف  ـــــس  ـــــي ــــــــن ســــعــــيــــِدل مـــــثـــــل حيـــــيـــــى ب
ــــا ــــــــع فــــقــــًه ـــــــف اجلــــــــام ــــــــد حـــــــــــوى كـــــــــــلَّ ثــــــريــــــِدصـــــــنَّ ق

)4( ُينظر: رجال ابن داود: 371 الرقم 1660.
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ُق الـاَمرُّ ِذْكُرُه آنًِفا، َوَقْد َأْعَقَب َصاِحُب  َوَيْرِوي َعنُْه َوَلُدُه الَفاِضُل احلََسُن َوَحِفيُدُه الـُمَحقِّ
ْكَر احلََسَن َكاَم َوِرَث ِمنُْه ِعْلَمُه، َوَوَرَعُه َوَفْضَلُه، َوَتْقَواُه،  مَجَِة َوَلَدُه احلََسَن؛ َفَأْورَثُه الذِّ ْ الرتَّ
َبْينَُهْم  َيُكوَن  َأْن  وَيْكِفي  ِه،  َعرْصِ ُعَلاَمِء  َأَفاِضِل  ِمْن  مَجاَعٌة  مَجَِة  ْ الرتَّ لَِصاِحب  تتْلَمَذ  َوقْد 
اَم ِمَن النُُّجوِم الطََّوالِِع يِف َساَمِء الِعْلِم  ، َوَأْمَثاهِلِ ِد األَْعَرِج الَعَلِويِّ احلَُسينيِّ ِمْثُل َوَلِدِه َوحُممَّ

والِفْكِر.

ُلوا إِْرَواَءَها؛  ِة الِذيَن َغَرُسوا َشَجَرَة امَلْعِرَفِة، َوَتكفَّ َ فَأُبو َزَكِرّيا إَِذْن؟ ِمَن النُّْخَبِة اخلرَيِّ
َجَرَة  ِهيَِّة َوَتَرُكوا تِْلَك الشَّ َولِكنَّاَم ِهي ِجنَاَيُة األَْحَفاِد الِذيَن مَلْ َيْقَتطُِفوا ِمْن َهذِه الثِّاَمِر الشَّ

ُضوَها لَِأَعاِصرِي؛ َفَلْم مُتِْهْلَها َحتَّى اْقَتَلَعْتَها ِمَن اجلُُذوِر)1(. اْلـُمَباَرَكَة ُمْهَمَلًة؛ َفَعرَّ

ـف مل يطَّلع عليها، فله ســوى اجلامع للرشائــع، املدخل يف  )1( لــه مصنَّفــات يبدو أنَّ الســيِّد املصنِـّ
الفقــه، قضاء الفوائت، آداب الســفر، الفحص والبيان عن أسار القرآن، كشــف االلتباس عن 
نجاســة األرجاس، نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر. ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 
ســة ســيِّد الشــهداء العلميَّة،  298/7. كتــاب اجلامع ُطبع بقّم ســنة )1405هـ(، ونرشته مؤسَّ
مة الفقيه جعفر السبحايّن، وطبعته ثانية دار األضواء ببريوت، ونزهة  م له العالَّ وأرشف عليه وقدَّ

قه السيِّد أمحد احلسينّي، مطبعة اآلداب، النجف األرشف. الناظر حقَّ
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)1( ُّ اِميُّ احِللِّ ْيُخ الشَّ 17. الشَّ

َجْعَفٍر،  ْبِن  احلَُسنِي  ْبُن  َأمْحَُد  ِشَهاٍب  َأُبو  يِن  الدِّ مَجَاُل  اجلَِليُل،  اْلَوِرُع  َمُة  اْلَعالَّ ُهَو 
َوَذِوي  هيِْم،  ِ َوُمَتبرصِّ ْيَعِة  الشِّ ُفَقَهاِء  ِمْن   َوَكاَن َوَمنَْشًأ،  َمْولًِدا   ُّ َواحِللِّ حُمَْتًدا،  اِميُّ  الشَّ
اِمِه،  َأيَّ َوَأْطَيَب  َشَبابِِه  َزْهَرَة  َفَأْفنَى  الِعْلَم  َعِشَق  الـَمْسُموِع،  ْأي  والرَّ الَعالَِيِة،  اْلـَمَكاَنِة 
ِزَماَمَها  َفَمَلَك  بِالَفْلَسَفِة  َه  َوَتولَّ َناِصَيَتُه،  َمَلَك  َحتَّى  ُياَمِرُسُه  َيْفَتْأ  َفَلْم  األََدَب  َوَأَحبَّ 
ا،  اَرمُهَ َأْسَ َعَرَف  َوَقْد  َأْبَطاهِلَا،  ِمْن  َفكاَن  َواألُُصوِل؛  الِفْقِه  َمَضاِمرِي  يِف  َأْشَواًطا  َوَجاَل 
 - فِينَِة، َوَقْد َوَصَفُه- بَِحقٍّ ا الثَِّمينَِة الدَّ َق اِلْكتَِشاِف ُكنُوِزمِهَ َوَحلَّ َعِويَص َمَساِئِلِهاَم، َوُوفِّ
يِخ الَفِقيِه، الَعامِلِ اْلَعاِمِل«؛ َوإَِذا َعِلْمنَا َأنَّ األََواِئَل  َصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض اْلُعَلاَمِء( بِـ»الشَّ
ُيْلُقوَن الَكاَلَم َعىَل َعَواِهنِِه، َوال حَيُْكُموَن ُجَزاًفا َكاَم  َأْمَثاَل َصاِحِب )ِرَياُض الُعَلاَمِء( اَل 
َوملَِْن   ، َيْسَتِحقُّ لـَِمْن  اجلُْغَرافِيَِّة  األَْلَقاِب  َكْيِل  يِف  َزمانِنَا  ُفَقَهاِء  َبْعُض  األََسِف  َمَع  َيْفَعُل 

 

ٍث خُمٍْز، َقِذٍر، َوُمَراٍب َمْعُروٍف  ِة، َوُهَو ُذو َتاِريٍخ ُمَلوَّ ، َحتَّى َأنَّ َبْعَض َعَوامِّ احِللَّ اَل يْسَتِحقُّ
ِحيِق إاِلَّ َمْن آَتاُه اهللُ َبْسَطًة يِف الِعْلِم؛ َفَكاَن  َمِن السَّ ُلُم بِِمْثِلَها يِف الزَّ َحَصَل َعىَل ُنُعوٍت اَل حَيْ
ء َمْصُحوًبا بَِخْيَبِة َأَمٍل َكبرَِيٍة، َوَقْد َأْشَبْعنَا ِمْثَل َهَذا اْلـَمْوُضوِع  هِلََذا اإِلْسَفاِف َردُّ فِْعٍل يَسِّ

اِدِر يِف 1 آب 1959. َبْحًثا يِف َجِريَدتِنَا )التَّْوحيُد()2( بالَعَدِد )22( الصَّ

)الـِمْيَزاُن(  ِكَتاَب  َض  َقرَّ النََّجِف  ُعَلاَمِء  ِمْن  الُفَضالِء  َبْعَض  َأنَّ  النَّْفِس  يِف  حَيُزُّ  َومِمَّا 
ِف  ُه َعامِلٌ بُِوُجوِد اهللِ َتَعَاىل، َوهِبََذا التَّرصُّ َفَمنََح َطالًِبا َلَقَب الَعامِلِ؛ َفَعاَتْبُتُه َفَأَجاَب َأْقُصُد: َأنَّ

)1( ُينظر: الذريعة: 225/4، أعيان الشيعة: 509/2.
القضــاء  مــط.  ــة،  احِللَّ يف  والديمقراطيَّــة  الســالم  صــوت  أســبوعيَّة-  جريــدة  التوحيــد:   )2(
1378هـــ/1958م، صاحبهــا الســيِّد هــادي كــامل الدين، وبعــد أعــداد انتقل هبــا إىل بغداد 

واحتجبت. ُينظر: معجم املطبوعات النجفيَّة: 131.
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اِعُر: َهْت ُسْمعُة الِعْلِم، واْلُعَلاَمِء َكاَم َقاَل الشَّ َتَشوَّ

َصاهَنُْم َصاُنوُه،  الِعْلَم  َأْهَل  َأنَّ  َلُعظِّام)1(َوَلْو  النُُّفوِس  يِف  َعظَُّموُه  ــْو  َوَل
بَِجَداَرِة  األْلَقاِب  تِْلَك  َعىَل  َحَصَل  الَقْدُر  فِيَع  الرَّ الـَمَقاُم  اِمي  السَّ اِميَّ  الشَّ وَلِكنَّ 
َقاَسْينَا  التِي  َرَجِة  الدَّ َهِذِه  إىَِل  الـَمَقاِييُس  فِيِه  َتَدْهَوَرْت  َقْد  َيُكْن  مَلْ  َزَماَنُه  أِلَنَّ  َولَِياَقٍة؛ 
ُف  ُمَؤلِّ  ،)2( اْلـِجّزينيِّ ْبِن َمكيِّ الَعاِملِّ  ِد  ِمْثُل حُمَمَّ َأْمَرُه  َيَتمثََّل  َأْن  وَرَها، َوَكفاُه َفْضاًل  رُشُ
َفُه  ُروُس( الِذي َألَّ ِل يِف َتْألِيِف ِكَتاِب )الدُّ ِهيِد األَوَّ ِهرُي بالشَّ َمْشِقيَُّة(، الشَّ ِكَتاِب )اللْمَعُة الدِّ
َها َقْدًرا َحتَّى َكاَن  ُل َسنََة 780هـ، َوُيعدُّ َهَذا الِكَتاُب ِمْن َأَهمِّ الُكُتِب َوَأَجلِّ ِهيُد األَوَّ الشَّ
يِن احلََسِن ْبِن احلُسنِي ْبِن  ْيِخ ِعزِّ الدِّ حُمَْوًرا لَِتْعِليَقاِت الُعَلاَمِء َوَحواِشيِهْم؛ َكَتْعِليَقاِت الشَّ

 

ْيِخ  د ْبِن َفَهِد)4( الـُمَتوفَّ َسنََة 841هـ، َوالشَّ ْيِخ َأمْحَ )3(، تِْلِميِذ الشَّ َمَطٍر اجلََزاِئريِّ اأَلَسِديِّ
َكاِمٌل،  َعامِلٌ  »َفاِضٌل  إِنَّه:  اْلُعَلاَمِء(  )رَياُض  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َيُقوُل  َكاَم  َهذا  يِن  الدِّ ِعزِّ 
ِهرِي  الشَّ الَكريِم  َعْبِد  ْبُن  َحسُن  يِن  الدِّ مَجَاُل  ْيُخ  الشَّ َعنُْه  َوَيــْرِوي  َفْهٍد،  اْبِن  َعِن  يْرِوي 

)1( والبيت الذي بعده:
ــــســــوا ـــان ودنَّ ـــه ــــــــوه ف ـــن أذلُّ ـــك ــامول ــــى جتــهَّ ـــــامع حــــتَّ ـــــاألط حمــــيَّــــاه ب

قال ابن خلكان يف وفيات األعيان: 279/1 بعد ِذكر البيت األول: »هي أبيات طويلة ومشهورة   
دة، وهي: أدب الدنيا والدين: 92، معجم  فال حاجة إىل ذكرها«، وهذا الشعر ُنقل يف كتب متعدِّ

األدباء: 18-17/14.
ل )ت 780هـ( ُكتِب  )2( كذا، واحلال أنَّ هناك نســخة من كتاب )الدروس الرشعيَّة( للشــهيد األوَّ
بأمر املرتَجم، وفرغ كاتبها منها يف ســنة )802هـ(، ثمَّ َملَك النســخة الشيخ عزِّ الدين احلسن بن 
احلسني بن مطر اجلزائرّي األسدّي، وكتب عليها حواٍش أثناء مطالعته النسخة من سنة )828هـ( 
إىل سنة )849هـ(. ينظر: الذريعة: 225/4 الرقم 1127. فعىل هذا مل يكن من امتثال أمر الشهيد 
ل يشء ُيذكر، ويكون املرتَجم بعد هذا من علامء القرن التاســع ال الســابع؛ ألنَّه كان حيًّا سنة  األوَّ

.) ّ )802هـ(، فالحظ. )أمحد احِللِّ
د بن  مــة كتاب الدروس الرشعية يف فقه اإلماميَّة، تأليف الشــيخ شــمس الدين حممَّ )3( ُينظــر: مقدِّ

مّكّي العامّل )ت 786هـ(.
)4( ُينظر: عوايل الآللئ: 8/1، طرائف املقال: 92/1، أعيان الشيعة: 57/5.
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َحْقُل  َوُهَو  الثََّقاَفِة،  َحْقِل  يِف  اْشَتَغَل  الِذي   ، األَْحَساِئيِّ مُجُْهوٍر  أيب  اْبِن  ُأْسَتاُذ  بِـ)الَفتَّاِل( 
الِعْلِم  ِمَن  َزاِهَيٌة  َأْزَهاٌر  فِيِه  َأْينََعْت  َقْد  اِئَحِة،  الرَّ َشِذيُّ  اخلَـاَمِئِل  خُمَضلُّ  احلََوايِش،  ُمُتوِن 

َواألََدِب، َوبَِرَياِحنَي ِمَن الثََّقاَفِة َوالَفْهِم«)1(.

ُد ْبُن اْلـَخطَّاِب )603-656هـ()2( 18. َأمْحَ

ُف  َهري)3(، األَِديُب رَشَ ِد اْبِن َأيِب الَوَفاِء اْبِن اخلَطَّاِب اْبِن الزُّ ُهَو َأُبو ِشَهاٍب َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ِه، َوِمَن الُعَلاَمِء النَّاهِبِنَي،  ، َكاَن ِمْن َمَشاِهرِي ُشَعَراِء َعرْصِ ويِّ يِِّب اْبِن احْلُالَّ يِن، َأُبو الطَّ الدِّ
َأْتَقَن الُعُلوَم اللَسانِيََّة، َوَبرَع يِف األََدِب َوَدَرَس َطْرًفا ِمْن ِعْلِم الِفْقِه؛ َوَلِكنَُّه َكَبا َجَواُدُه يِف 
ْلنَا ِشْعَرِه، َوَحِفْظنَا  نَا َسجَّ ْعِر َأْبَعَد َمًدى َحتَّى َلْو َأنَّ َهذا املِْضاَمِر، َوِمْن َثمَّ َكاَن ِصْيُتُه يِف الشِّ
ي فِيِه َعْدوى الـُماَلَزَمِة َبنْيَ اإِلَجاَدِة يِف  ْلنَا األََعاِجيَب، َتْسِ َبنَاِت َأْفَكاِرِه؛ َلِكنَّا َقْد َسجَّ
اِقي َقْبَل َأْن  وِحيِّ الرَّ ُلُق َأْمثاَل اْبِن اخلَطَّاِب يِف َذلَِك الَعرْصِ الرُّ ِة التِي خَتْ ْعِر َوبِيَئِة احِللَّ الشِّ
ِة َعىَل َأْمَواِج احلََياِة الَباِئَسِة الـُمنْـَتـِكَسِة، َوَقْبَل َأْن َتْغُرَب  يَّ َتْطُفو ِجْيَفُة َهِذِه احلََضاَرِة الـاَمدِّ
ُحْرَمٌة،  للَفِضيَلِة  َكاَنْت  َحْيُث  الـُمِضيَئُة  النُُّجوُم  تِْلَك  اِحي  الصَّ ايِف  الصَّ األُُفِق  َهَذا  َعْن 
ُدوَد،  ِف َقْدٌر، َولِْلَحَياِء َمَكاٌن َولِلثََّقاَفِة ُسُبٌل اَل َتْعِرُف احْلُُدوَد، َوالسُّ ، َولِْلرَشَ َولِْلِعْلِم ِعزٌّ
مَجَِة َفنََشَأ َعىَل َما َعَلْيِه َأْخَدانِِه َوَأْتَرابِِه  ْ َواْلُقُيوَد، يِف ِمْثِل َذلَك الَعرْصِ َقْد ُولَِد َصاِحُب الرتَّ

)1( ُينظر: رياض العلامء يف حديثه عن الشيخ الشامّي.
)2( ترمجته يف: العب: 227/5، الوايف بالوفيات: 102/8-108 الرتمجة 3524، وفيه أنَّه أمحد بن 
د، فوات الوفيــات: 143/1-148، الرتمجة 54، وفيه أنَّه  ــد بن أيب الوفاء بــن اخلطَّاب حممَّ حممَّ
د بن أيب الوفاء بن اخلطَّاب بن اهلزبر، عيــون التواريخ: 154/20-159، النجوم  أمحــد بن حممَّ
الزاهرة: 60/7، شــذرات الذهب: 274/5، ســري أعالم النبالء: 310/23، تاريخ اإلسالم: 

226/48، األعالم: 219/1، بغية الطلب: 1067/3.
)3( يف فوات الوفيات: 179/1-183 )اهلزير(، وهو الصواب. واهلزير: صوت الريح الشــديدة. 

فقه اللُّغة وسُّ العربيَّة: 198.
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وِحيِّ يِف َحَياٍة َضاِحَكٍة َمِرَحٍة، َوَكاَنْت إَِجاَدُتُه  ِمْن حَمَبَِّة الِعْلِم َوِعْشِق الَكاَمِل، َواْلـَجاَمِل الرُّ
َوَحظَِي  َفَمَدَحُهْم  األَُمَراِء؛  َوَدَواِويِن  اخلَُلَفاِء  َباَلِط  َعىَل  ُوُصولِِه  يِف  َرِئيًسا  َسَبًبا  ْعِر  للشِّ
بَِجَواِئِزِهْم َفَعاَش َسِعيًدا يِف َرَغٍد ِمَن الَعْيِش َحتَّى آَل بِِه األَْمُر َأْن َيُكوَن ِمْن َحَفَدِة َبْدِر 
بنَِي إَِلْيِه ِمْن بَِطاَنتِِه، َواْشَتَغَل يِف ِخْدَمتِِه  يِن ُلْؤُلٍؤ َصاِحِب امَلْوِصِل)1( ِمْن َأْقَرِب الـُمتقرَّ الدِّ
ُيرنُِّحُه  َما  الَعْذِب  ِشْعِرِه  ِمْن  ُيْسِمُعُه  َوُأْخَرى  ٍة  َفرْتَ َبنْيَ  َوُهَو  ثَِقتِِه،  َمْوَضُع  فِيَها  َكاَن  ًة  ُمدَّ
الـَمْوُهوِب  اِعِر  الشَّ َخَياِل  ُصنِْع  ِمْن  ِسْحِريٍّ  إَِطاٍر  يِف  اجلَاَمِل  ُصَوِر  ِمْن  َكثرٌِي  فِيِه  َطَرًبا، 

 

ِة َطْبٍع َوِخَصاٍل مَحِيَدٍة. َأِضْف إىَِل َذلَِك َما حَتَىلَّ بِِه اْبُن اخلَطَّاِب ِمْن َظَراَفٍة، وَرقَّ

َوَتَرَك  الُعْمِر )53( َعاًما،  ِمَن  َوَلُه  َوَماَت  ُبَلْهنَِيِة َعْيٍش،  اِعُر يِف  َهَذا الشَّ َوَقْد َعاَش 
ْهِر يِف َضَياِع َأْمثَِلٍة َحيٍَّة َكثرَِيٍة ِمْن ِشْعِرِه الـُمْعِجِب  نِّي الدَّ ِمْن ِشْعِرِه َرَواِئَع َباِهَرٍة؛ َلْوال جَتَ
ْعُر  الـُمْطِرِب، َوِمْن ِشْعِرِه اْلَغَزيلِّ َهِذِه األَْبَياِت، َويِف َمْطَلِعَها ِجنَاٌس مَلْ َيَتَكلَّْف فِيِه، والشِّ

ِمَن الطَِّويِل:

َوِريِقِه طِيِب  الرَّ الُغْصِن  ِمَن  َوِريــُقــُهَحَكاُه  ــَتــاُه  َوْجــنَ إاِلَّ  اْلـَخْمُر  ــا  وَم
ــُه ــلُّ حَمِ َقْلبِي  ـــَق  َأْف ــنَّ  ــِك َوَل َعِقيُقُهِهـــاَلٌل،  َعْينِي  َسْفَح  َولِكنَّ  ــَزاٌل،  َغ
ُه َقدُّ الَلْدَن  األَْسَمَر  حَيِْكي  َرِشيُقُهَوَأْسَمُر  الـُمِحبِّ  َقْلَب  َراِشًقا  َغَدا 
ُمــرْضٌم ِمــَن احلُْسِن  ــٌر  مَجْ ِه  ــدِّ َخ َحِريُقُهَعــىَل  ـــَؤاِدي  ُف يِف  ــِكــْن  وَل َيــُشــبُّ 
َجِليُلُه ــٍن  ــْس ُح ُكـــلِّ  ِمـــْن  َلـــُه  َدِقــيــُقــُهُأِقـــرُّ  َمْعنى  ُكـــلِّ  ِمـــْن  ـــُه  ـــَق َوَواَف
ـــرُيُه َأِس َقْلبِي  َراَح  التَّثنّي  ــُع  ــِدي َطِليُقُه)2(َب الَغَراِم  يِف  َدْمِعي  َأنَّ  َعىَل 

)1( صاحــب املوصــل: امللك بــدر الدين لؤلــؤ األرمنّي األتابكّي، توفِّـي ســنة )657هـــ(. ُينظر: 
ـي الذهبّي عليه يف كتاب: ســري أعالم النبــالء: 241/22، وانظر:  العــب:240/5، ُينظــر: جتنِـّ
ــه نرش تراث أهل البيت يف  ــد حســني اجلاليّل يف فهرس الرتاث: 618/1، من أنَّ  كالم حممَّ

املوصل.
)2( ُينظر: هذه األبيات يف بغية الطلب يف تاريخ حلب: 1067/3، وقد أوردها بتاممها.
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َوَلُه َيْمَدُح النَّاِصَ ِمَن الَكاِمِل:

ــــوِدِه ــِده َقــتــيــَل ُوُع ــْوِع ــَم ــي بِ ــي ــُدوِدِه)1(َأِح ــُص بِ ــُه  ِوَصــاُل َيِشيُب  ــا  َرًش
مَجَِة ِمْن َبنْيِ َأْعَضاِء الَوْفِد احِلـلِّـيِّ الِذي اْجَتَمَع بـ)ُهواَلُكو  ْ وَكاَن َصاِحُب هِذِه الرتَّ
ِة بِِرَئاَسِة  ين ُلؤُلِؤ للُمَداَوَلِة بَِشْأِن َأْخِذ األََماِن ِمنُْه إىَِل احِللَّ َخاْن( التَّرتيِّ بُِصْحَبِة َبْدِر الدِّ
الِكَتاِب)2(،  َهَذا  َأّوِل  يِف  َعَلْيَك  َمرَّ  َكاَم  َمَقاَمُه-  اهللُ  َأْعىَل  َمِة-  اْلَعالَّ َوالِِد  يِن  الدِّ َسِديِد 

َوَتوفِّـي اْبُن اخلَطَّاِب َسنََة 656هـ.

19. َأُبو اْلَفَضائِِل )673هـ()3(

ِة َنَبَغ فِيَها ُعَلاَمٌء َفَطاِحٌل،  ِف األَُسِ الِعْلِميَِّة يِف احِللَّ ٌة َكِريَمٌة ِمْن َأرْشَ آُل َطاووٍس ُأْسَ
إِْبَراِهيَم  َأيِب  يِن  الدِّ َسْعِد  ْبُن  َأمْحَُد  الَفَضاِئِل  َأُبو  يِن  الدِّ مَجَاُل  يُِّد  السَّ الُعَلاَمِء  هؤاَلِء  َوِمْن 
يِِّد  مَجَِة َشِقيِق السَّ ْ ، َوإِنَّ َصاِحَب َهِذِه الرتَّ اوِديِّ الطَّاوويسِّ احلََسنِيِّ ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر الدَّ
ِة، َوَلُه َأَخَواِن آَخَراِن  لَّ يِن الِذي َسَتْأيِت َتْرمَجَُتُه، ُتويفِّ َبْعَد َأِخيِه بِتِْسِع ِسننَِي يِف احْلِ َريِضِّ الدِّ
ُهْم  يِن، َوَحْسَب َذلَِك قْد َكاَن لَِوالِِدِه ُموَسى أْرَبَعُة أْواَلٍد ُكلُّ يِن، َوِعزُّ الدِّ ُف الدِّ ا: رَشَ مُهَ
َأيِب  َعِقِب  ِمْن  َكاَن  َمْن  تِِه ِسوى  يَّ ُذرِّ ِمْن  َيْبَق  َومَلْ  َوَصاَلٍح،  َوَتْقَوى،  َوَفْضٍل،  ِعْلٍم،  َأْهُل 
ُة آِل َطاووٍس؛ َفَكاَن إِْنَتاُجُه التَّناُسلُّ  يَّ ْت ُذرَّ يِن، َفِفي َهَذا اجلَْهَبِذ اْنَحرَصَ الَقاِسِم مَجَاِل الدِّ
اجْلَِليُل  تِْلِميُذُه  َوَصَفُه  َحتَّى  اإِلَماِميَِّة  ُفَقَهاِء  َأْبَرِز  ِمْن  َكاَن  َفَقْد   ، الِعْلِميِّ بِإِْنَتاِجِه  َشبِيًها 
َجاُل( الِذي اْشَتَهَر بِِه َفَقاَل: »َسيُِّدَنا الطَّاِهُر، اإِلَماُم  َجايلِّ يِف كَتابِِه )الرِّ احْلََسُن ْبُن َداوٍد الرِّ

)1( ُينظر: تاريخ اإلسالم: 226/48، وفيه: )يشوب(.
مات التي ذكرها املصنِّف يف أوائل الكتاب. )2( ُينظر: املقدِّ

)3( ترمجته: الرجال، ابن داود احِللِّـّي: 6، الرقم 140، روضات اجلنَّات: 66/7 الرقم 15، الكنى 
واأللقــاب: 340/1، جامــع الــرواة: 72/1، أمل اآلمــل: 29/2، منتهى املقــال: 352/1، 
طرائف املقال: 614/2، معجم رجال احلديث: 138/3، أعيان الشــيعة: 190/3، كليَّات يف 

علم الرجال: 359، موسوعة طبقات الفقهاء: 313/2.
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يِن، َأُبو الَفَضاِئِل ُمَصنٌِّف، جُمَْتِهٌد، َكاَن َأْرَوَع ُفَضالِء  الـُمَعظَُّم، َفِقيُه َأْهِل الَبْيِت، مَجَاُل الدِّ
ى( َو)الـَماَلُذ( َوَغرْيَ َذلَِك ِمْن تَصَانيِفِه، َوَأجَاَز يِل  َأْكَثَر )الُبرْشَ َأْهِل َزَمانِِه، َقَرْأُت َعَلْيِه 

مَجِيَع َتَصانِيِفِه َوِرَواَياتِِه، َوَكاَن َشاِعًرا ُمفلًقا، َبِليًغا، ُمنِْشًئا جِميًدا«)1( إَِلخ.

َزاِهًدا  َصاحِلًا،  َفاِضاًل،  َعالِـاًم،  »َكاَن  ُه:  إِنَّ اآلُمِل(  )َأَمُل  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َوَقاَل 
َعنُْه  َثنَا  َوَحدَّ ْأِن«)2(،  الشَّ َعظِيَم  الَقْدِر  َجِليَل  َشاِعًرا،  ثَِقًة،  ًثا،  حُمَدِّ َفِقيًها،  َوِرًعا،  َعابًِدا، 
َوَوَصَفُه  َواإِلْطَراِء،  امَلْدِح  ِصَفاِت  ِمْن  بَِشْأنِِه  َيِليُق  باَِم  الطَّالِِب(  )ُعْمَدُة  ِكَتاِب  َصاِحُب 
ِف  رَشَ ِمْن  َناَل  َفَقْد  ىَص؛  حُتْ الَ  الَفَضاِئِل  َأيِب  َوَفَضاِئُل  الـُمَصنِِّف«)3(،  اِهِد،  الزَّ بِـ»الَعامِلِ 
ِف  ْهِد والتََّعفُّ َجاِل، واألََدِب، والزُّ ْعِر، والرِّ النََّسِب، َوطِيِب األَُروَمِة والِعْلِم، والِفْقِه والشِّ
ْأِي وَرَجَاحِة الَعْقِل،  َعِة اخلَاطِِر، َوَنَباَهِة الَباِل، َوَحَصاَفِة الرَّ ِة الَفْهِم، َوُسْ ِف، َوِدقَّ والتَّقشُّ
اِت، َوِصْدِق  َخاِء والتَّواِضِع، وُنْكَراِن الذَّ َجاَعِة والسَّ ِة الَوَرِع، َوُحْسِن احِلْلِم والشَّ َوِشدَّ
ْأِي، َوَزِعياًم  ا بَِأْن يُكوَن ِمْن ُدَعاِة اإِلْرَشاِد، َوَقاَدِة الرَّ َعُلُه َحِريًّ ْكِر؛ مِمَّا جَيْ الّلْهَجِة َوَنَباَهِة الذِّ
َتنِْويَع  َع  اْخرَتَ َمِن  َل  َأوَّ َيُكوَن  أْن  فْضِلِه  ِمْن  َوَيْكِفي  َمنِيَِّة،  والزَّ وِحيَِّة  الرُّ َعاَمِة  للزَّ َيِليُق 
ِعيُف)4(،  َوالضَّ َواحلََسُن،  ُق،  الـَمَوثَّ ِحيُح،  الصَّ الـَمْعُروَفِة:  األَْرَبَعِة  ُأُصوهِلَا  إىِل  األَْخَباِر 
الَعَداَلِة  يِف  َواْختاَِلفِِهْم   ، اخلََبِ ُرَواِة  َأْحَواِل  يِف  ِديِد  السَّ َنَظِرِه  ِمْن  َذلَِك  اْسَتنَْبَط  َحْيُث 
َفاَم  يِح؛  التَّرْصِ َأِو  الَقَراِئِن،  ُوُرِود  ِد  جُمَرَّ َعىَل  َقْبَلُه  الـَمَداُر  َكاَن  َأْن  َبْعَد  َواإِلْتَقاِن  َواإِلْياَمِن 
ِحيِح ِمْن َهِذِه األَْخَباِر ُهَو: َما اتََّصَل َسنَُدُه بِالـَمْعُصوِم بَِواِسَطِة َنْقِل الَعْدِل  ى بِالصَّ ُيَسمَّ
ابِِط َواِحًدا َبْعَد َواِحٍد َحّتى َتنَْتِهَي ِسْلِسَلُة َهؤالِء الُعُدوِل  ابِِط َعْن َنظِرِيِه الَعْدِل الضَّ الضَّ

.ابِطِنَي الـُمْتِقننَِي إىَِل الـَمْعُصوِم الضَّ

)1( الرجال، ابن داود احِللِّـّي: 6، 45.
)2( أمل اآلمل: 29/2.

)3( يف عمــدة الطالــب: 190 »ومجال الدين أبو الفضائل أمحد العامل الزاهد املصنِّف، وريّض الدين 
أبو القاسم عىل السيِّد الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق«.

)4( ُينظر: كليَّات يف علم الرجال: 359، مرآة الكتب: 33، أعيان الشيعة: 189/3.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

إىَِل  ُمَضاًفا  ِحيِح  َلْفِظ الصَّ إِْطاَلُق  َوَثانيُهاَم:  َذَكْرَناُه،  َما  ُلـُهاَم:  َأوَّ َنْوَعاِن:  ِحيُح  َوالصَّ
اِئَط ِخاَلَل االْنتَِهاِء إىَِل الـَمْعُصوِم،  َ نَُد إَِلْيِه الرشَّ َواِة بِنَصٍّ وَتْعِينٍي َعىَل َما مَجََع السَّ َبْعِض الرُّ
َكاإِلْرَساِل  َما  اْختاَِلٌل  نََد  السَّ ى  اعرَتَ إَِذا  ُفالٍن،  َصِحيُح   : اخلََبِ َهَذا  ملِِْثِل  ُيَقاُل  َوِحينَِئٍذ 
ا احلََسُن َفُهَو: َما اتََّصَل َسنَُدُه إىَِل الـَمْعُصوِم بَِطِريِق اإِلَماميِّ الـَمْمُدوِح  َوَنْحِوِه، َوَأمَّ

. ُدوَن َأْن َيَتعاَرَض َمْدُحُه بَِذمٍّ

ى )الـَمْوُثوُق(: َوُهَو َما َكاَن ِسْلِسلُة َسنَِدِه )الـَمْوُثوَق( ِمْن َغرْيِ  َوالنَّْوُع الثَّالُِث ُيَسمَّ
ى  نَِد َعىَل َضْعٍف ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى؛ َوُيسمَّ اإِلَماِميَِّة ِعنَْد األَْصَحاِب إَِذا مَلْ َيْشَتِمْل َطِريُق السَّ

)الَقِوّي( َأْيًضا.

األَْقَساِم  أِلََحِد  َرَة  اْلـُمَقرَّ األَْوَصاَف  َفَقَد  َما  َوُهَو  ِعيُف،  الضَّ األَْقَساِم:  َهِذه  َوَرابُِع 
ى َهِذِه األَْقَساُم األَْرَبَعُة )ُأُصوُل  ْكُر، وَيْدُخُل فِيِه َما َيْرِويِه جَمُْهوُل احلَاِل، َوُتَسمَّ الَِفِة الذِّ السَّ
ِد  َمِة الـَمْوىَل حُمَمَّ احلَِديِث(، َوَقْد ِزْيَد َعىَل َهِذِه األَْقَساِم َأْقَساًما ُأْخَرى يِف َزَمِن آَيِة اهللِ الَعالَّ
ُبدَّ  َواَل   ،) )الـَمْجِليسِّ بِـ:  الـَمْعُروِف  1110هـ  َسنََة  الـُمَتوفَّ  َتقّي  ِد  حُممَّ ْبِن  َباِقر 
َقْدِرِه، َفَحريٌّ  مَجَِة وَلـِمْسَت َجاَلَلَة  ْ َهِذِه الرتَّ َذَكْرَناُه َعَظَمَة َصاِحِب  مِمَّا  اْسَتْشَعْرَت  َأنََّك 
ُه »َكاَن جُمَْتِهًدا َواِسَع الِعْلِم، إَِماًما يِف الِفْقِه َواألُُصوِل، َواألََدِب  بِِه الَقوُل َمْن َوَصَفُه بِأنَّ
ِقيًقا اَل َمِزيَد َعَلْيِه َوُهَو ِمْن  َجاَل، حَتْ َواَيَة َوالرِّ َق الرِّ َجاِل، َوِمْن َأْرَوِع َأْهِل َزَمانِِه َحقَّ َوالرِّ
ُل َمْن َويِلَ النََّقاَبَة بِـ)ُسوراَء(،  ْيِخ الطُّويِسِّ َعىَل اْبنَتِِه، َوأوَّ ، َوِصْهِر الشَّ ّلِّ َأَساتَِذِة الَعاّلَمِة احْلِ

 

َولـَِهَذا  َوَتْعِديٍل«)1(؛  ُجْرٍح  ِمْن  َأْصَحاهِبَا  لَِكِلاَمِت  َض  َوَتعرَّ َجاِل،  الرِّ يِف  َنَظَر  َمْن  ُل  َوَأوَّ
َجاِل َوَمباِحِث الِفْقِه إَِليِه بِالتَّباُدِر، َيْرِوي َعْن مَجَاَعٍة  َيْذَهُب َلْفُظ اْبِن َطاووٍس يِف ُكُتِب الرِّ

يِن اْبِن َناَم. ، َوَنِجيِب الدِّ يِن ْبِن َمَعدٍّ الـُمْوَسِويِّ ِمْن َأَكابِِر الُفَقهاِء َكالسيِِّد َفَخاِر الدِّ

لَقْد َكَاَن َكثرَِي التَّْألِيِف، والتَّْصنِيِف َحتَّى َصنََّف يِف ُفنُوِن الِعْلِم َنْحًوا ِمْن )82( 

)1( روضات اجلنَّات: 66/1.
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َوِكَتاُب  الُعَلاَمِء(،  )َمالُذ  ِكَتاُب  ِة  الـُمِهمَّ الـُمَصنََّفاِت  َهِذِه  مُجْلِة  َوِمْن  ُمِفيَدٌة،  َها  ُكلُّ ِكَتاًبا 
َفاتِِه َأْيًضا ِكَتاُب )َحلُّ اإِلْشَكاِل  قنَي( يِف الِفْقِه يِف ِستَِّة جُمَلََّداٍت، َوِمْن ُمَؤلَّ ى اْلـُمَحقِّ )ُبرْشَ
)التَّْحِريُر  َوَأْســاَمُه  الـَمَعامِلِ  َصاِحُب  َرُه  َوَحــرَّ 644هـ،  َسنََة  ِمنُْه  َفَرَغ  َجاِل(  الرِّ َمْعِرَفِة  يِف 
َوِكَتاُب   ،) الـُمْعَتِزيلِّ احْلَِديِد  َأيِب  اْبِن  َعىَل  )َنْقٌض  َوِكَتاُب  جُمَلََّداٍت،  َأْرَبَعِة  يِف   ) الطَّاوويسُّ
ِح اَلِميَِّة  ِة(، َوِكَتاُب )شَواِهُد الُقْرآَن(، َوِكَتاُب )األَْزَهاُر يِف رَشْ ِة يِف ُغْبِن الِعرْتَ )َعنْيُ الِعْبَ
َها، َكاَم َأنَّ َلُه ِدْيواَن  َساَلِة الُعْثاَمنِيَِّة(، وَغرْيُ ُة يِف َنْقِض الرِّ ِمْهَياِر(، َوِكَتاُب )الـَمَقاَلُة الَعَلِويَّ
ِشْعٍر، َوَلُه ُرُدوٌد ُمْفِحَمٌة َعىَل َأيِب ُعْثاَمن اجلَاِحظ َصاِحِب )الَبَياُن َوالتَّْبينُي()1( الـُمتوفَّ َسنََة 

255هـ، َوإِنَّ أِليَِب الَفَضاِئِل َمآثَِر ُأْخَرى َلْيَس يِف ِوْسِعنَا اْستِْقَصاُؤَها.

ُتْعَرُف  ٍة  حَمَلَّ يِف  َرْأِسِه  َمْسَقِط  ِة  احِللَّ يِف  َوُدفَِن  673هـ،  َسنََة  ِجَواِرِه  إىَِل  اهللُ  اْخَتاَرُه 
للنَّاِس  َتَزْل  مَلْ  اجلَِليَلِة،  امَلــَزاَراِت  ِمَن  فِيَها  ُه  َوَقْبُ الَفَضاِئِل،  َأيِب  ِة  حَملَّ بِـ:  ُتَسَمى  بِاْسِمِه 
ُوَجَهاِء  َبْعُض  َدُه  َجدَّ َوَقْد  َوَخَدٌم،  َقيٌِّم  الطَّاِهِر  الـَمْرَقِد  َوهِلَذا  اٍم؛  َواْحرِتَ َتْقِديٍس  َمْوِضَع 
ِهَي  األَْعاَمُل  َوَهِذِه  َفُيْشَكُر،  ُيْذَكُر  َعَمٌل  َوُهَو  األَِخرَيِة،  اآلِوَنِة  يِف  َمْرَجان  آِل  ِمْن  ِة  احِللَّ

ا َيَره. ٍة َخرْيً احِلَاُت، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ الَباِقَياُت الصَّ

ُّ النِّيلُّ ]ت 644هـ[)2( ِة احِللِّ 20. اْبُن ِردَّ

 ُّ لِّ احْلِ ِة  ِردَّ اْبُن  الَفَرِج،  َأيِب  ْبُن  احلَُسنُي  يِن  الدِّ ِشَهاِب  َأُبو  يِن،  الدِّ ُب  ُمَهذَّ ْيُخ  الشَّ
ِة ِوالنِّيِل َحتَّى اْسَتْهَوْتُه َأْنِديُتَها الِعْلِميَُّة، َوَما َأْكَثَرَها َيْوَم َذاَك؛  ًدا بنْيَ احِللَّ دِّ ، َكاَن ُمرَتَ النِّيلُّ
َثْدي  ِمْن  َوَأْرَضَعْتُه  ُؤوِم،  الرَّ َكاألُمِّ  َواْحَتَضنَْتُه  للنَّْحِل،  ْهَرِة  الزَّ اْجتَِذاَب  إَِلْيَها  َفاْجَتَذَبْتُه 

)1( ُينظر: استقصاء مصنَّفاته: موسوعة طبقات الفقهاء: 313/2.
)2( يف ترمجتــه ُينظــر: رياض العلــامء: 8/2، وأمل اآلمــل: 92،250/2، وكذاك أعيان الشــيعة: 
417/5 و14/6، خامتة املســتدرك: 419/2، 420، معجم رجال احلديث: 256/6، معجم 
 املؤلِّفني: 6/4، ويف تعليقة أمل اآلمل، ملريزا عبد اهلل األفندّي: 132 »الشيخ أبو جعفر احلسني بن 

ل«. ادمها؛ فتأمَّ ة، واحلق احتِّ ة سيجيء الشيخ مهّذب الدين احلسني بن ردَّ أمحد بن ردَّ
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إىَِل  ِذْهنُُه  َفَتَفتَح  الَفطِيِم؛  َعىَل  امُلْرِضَعاِت  َحنَْو  َعَلْيِه  َوَحنَْت  َوآَداهِبَا،  َوَمعاِرفَها  ِعْلِمَها 
النَّْحِو،  ِمَن  َكثرًِيا  َشْيًئا  َعْقِلِه  َوَوْعي  بِيِع،  الرَّ أِلَْنَداِء  األََزاِهرُي  َتَتفتَُّح  َكاَم  الـَمَعاِرِف  تِْلَك 
الِفْقَه  َوَدَرَس  َجيًِّدا،  اًم  َتَفهُّ امَلنْطِِق  ِعْلَم  َم  َوَتفهَّ َوالَبِديِع،  والَبَياِن،  وامَلَعايِن،  ِف،  ْ والرصَّ
الَعَربِيَِّة  الُلَغِة  اِر  َأْسَ َعىَل  َلَع  واطَّ والتَّْفِسرَي؛  واحلَِديَث،  التَّْوِحيِد،  َوِعْلَم  واألُُصــوَل، 
ٍق َوإَِذا بِِه َعَلٌم ِمْن َأْعالِمَها، َوَزْهَرٌة َعاطَِرٌة ِمْن ِرَياِضَها َوَكْوَكٌب اَلِمٌع ِمْن  َوَدرَسَها بَِتَعمُّ

َكَواِكبَِها التِي َأَفَلْت، َوَما َيَزاُل ِضَياُؤَها ِمْلَء األُْفِق خَيَْطُف األَْبَصاَر.

ْيَعِة( َنقاًل َعْن   يِف َمْوُسوَعتِِه )َأْعَياُن الشِّ َحّدَثنَا َسيُِّدَنا السّيُد حُمِْسُن األَِمنُي الَعاِملُّ
ِة، َوُصلَِّ َعَلْيِه؛ ُثمَّ  َل إىَِل احِللَّ ُه ُتويفِّ بالنِّيِل)2( َسنََة 644هـ، ومُحِ جَمُْموَعِة اجِلَباِعّي)1( أنَّ

ِس َمْشَهد احلَُسني ْبِن َعلِّ ْبِن َأيِب َطالِِب َفُدفَِن فِيِه.. إَِلخ. مَحَُلوُه إىَِل َمْشِهِد الـُمقدَّ

الِذي  النِّيِل  هَنِْر  َعىَل  ِمنَْها  َمْقُرَبٍة  َعىَل  ِة  احِللَّ ُقَرى  ِمْن  َقْرَيٍة  )النِّيِل(  إىَِل  نِْسَبًة  والنِّيلُّ 
ُه هِبََذا االْسِم، َواَل َتَزاُل آَثاُرُه،  اُج ْبُن ُيوُسِف الثََّقفيِّ )ِجنِْكيُز الَعَرِب(؛ َوَسامَّ َحَفَرُه احلَجَّ

َوآَثاُر الَقْرَيِة َباِقَيًة إىَِل الَيْوِم.

مِجُوَن  يِن؛ َوَقْد حَيِْذُف الـُمرَتْ يِن، َوِقيَل: َشَهاُب الدِّ ِب الدِّ ة( بُِمَهذَّ َب )اْبُن ِردَّ َوَقْد ُلقِّ
َوَقْد  َة(،  ِردَّ ْبُن  بِـ)احْلَُسنْيُ  َتْرمَجََتُه  َفُيَعنِْوُنوَن  األَْلَقاِب؛  َعِن  ًدا  جُمَرَّ بِاْسِمِه  َوَيْكَتُفوَن  َلَقَبُه 
َبْعُضُهْم ِمَن الُعنَْواِن بِـ)اْبُن  َيْكَتِفي  ِزَياَدًة يِف التَّْعِريِف، َوَقْد   ) َبْعُضُهْم َكِلَمَة )النِّيلُّ َيِزيُد 
مَجَِة ُدوَن  ْ َها َتُعوُد لَِصاِحِب َهِذِه الرتَّ (، َوَعىَل ُكلِّ َحاٍل َنَرى َأنَّ َهِذِه التََّعابرَِي ُكلَّ ِّ لِّ َة احْلِ ِردَّ

ِه)3(. َغرْيِ

 )1( هذه املجموعة من خمطوطات مكتبة مدرسة السيِّد البوجردّي يف النجف األرشف، وهي اليوم يف 
.) ّ رهتا طباعًة بيدي، وهي غري منقوطٍة. )أمحد احِللِّ مكتبة اإلمام كاشف الغطاء، رأيتها وحرَّ

)2( يف املطبوع: بالليل، والتصويب من األعيان: 14/6.
)3( أعيان الشيعة: 14/6.
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ْيِخ  اُه بِـ»الشَّ َباِعيِّ الـَمْذُكوَرِة آنًِفا َوْصَفُه إِيَّ يُِّد حُمِْسُن اْلَعاِملُّ َعْن جَمُْموَعِة اجْلِ َنَقَل السَّ
«)1( إَِلخ. ِّ َة احِللِّ َمِة احْلَُسنْيِ اْبن ِردَّ الَفِقيِه اإِلَماِم، اْلَعالَّ

ٌق َجِليٌل،  َة، َعامِلٌ حُمَقِّ يِن احلَُسنُي ْبُن ِردَّ ُب الدِّ ْيُخ ُمَهذَّ َويِف ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل(: »الشَّ
تِِه:  َفاٌت َيْرِوهَيا الَعاّلَمُة َعْن َأبِيِه َعنُْه«)2(، َوَوَرَد يِف ِكَتاِب )ِرَياُض اْلُعَلاَمِء( يِف َتْرمَجَ َلُه ُمَؤلَّ
َذا امُلْجَتِهِد اجَلْهَبِذ الَكبرِِي  َة«)3(؛ َوهِلَ يِن احلَُسنْيُ اْبُن ِردَّ ُب الدِّ ْيُخ الَفِقيُه الَفاِضُل ُمَهذَّ »الشَّ
يَِّة، َوآَثاٌر َجِليَلٌة َنافَِعٌة َذَهَب َأْكَثُرَها يِف َمْدرَجِة  َفاٌت يِف َغاَيِة األمََهِّ ُكُتٌب َكبرَِيٌة َكثرَِيٌة َومُؤلَّ
َوَوُفوِر  َجالَلتِِه  َمَع  ْيَخ  الشَّ َهَذا  َأنَّ  »اْعَلْم  َياُض()4(:  )الرِّ ِكَتاِب  َصاِحُب  َقاَل  َياِع،  الضَّ
ِكَتاِب  ِمْن  َعتِيَقٍة  ُنْسَخٍة  َظْهِر  ُه َرَأى َعىَل  أنَّ َنَقَل  ِكَتاٌب«؛ ثمَّ  َلُه  َيْشَتِهْر  مَلْ  َوُرَواتِِه  فاتِِه  ُمَؤلَّ
ِمْن  َا  َأهنَّ األََفاِضِل  َبْعِض  َعىَل  َمْقُروَءًة  َوالنََّظاِئِر(  األَْشَباِه  َبنْيَ  اجْلَْمِع  يِف  النَّاظِِر  )ُنْزَهُة 
ِد ْبِن َعْبِد اهللِ، َوَتاِريُخ  يِن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ ِب الدِّ ْيِخ الَفِقيِه الَعامِلِ الَعاِمِل ُمَهذَّ َفاِت الشَّ مَؤلَّ

ِكَتاِب النُّْسَخِة َسنََة 674هـ)5(.

ٍد اْلـُمَهنَّا ]ت 675هـ[ يُِّد َأُبو َعْبِد اهللِ اْلـُحَسنْيُ ْبُن حُمَمِّ 21. السَّ

 6(، َكاَن( ِد الـُمَهنَّا الَعَلِويِّ الُعَبيِديلِّ ْبُن حُمَمَّ َأُبو َعْبِد اهللِ احْلَُسنُي  يِن،  ُهَو ِعزُّ الدِّ
َن ِمْن َناِصَيِة  اَدِة، َوَساَدِة الُفَضالِء، َبَرَز يِف اْلُعُلوِم الِلَسانِيَِّة َواْلَعَربِيَِّة، ومَتَكَّ ِمْن ُفَضالِء السَّ

)1( أعيان الشيعة: 14/6.
)2( أمل اآلمل: 92،250/2.

)3( رياض العلامء: 8/2.
)4( يف املطبــوع )الريايّض(، والكالم لصاحب الرياض، ُينظر: 8/2 من كتاب رياض العلامء لعبد 

اهلل األفندّي.
قه  )5( هــذا الكتــاب )نزهة الناظر( للشــيخ حييى بن ســعيد احِللِّـّي )ت 590هـ( كام مــرَّ آنًفا، وحقَّ

السيِّد أمحد احلسينّي األشكورّي.
اد املعروف بـ: عبيد اهلل  )6( العبيديّل منســوب إىل عبد اهلل بن احلســني األصغر بن اإلمام السجَّ

األعرج. ُينظر: تعليقة أمل اآلمل: 182.
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ِة  لَّ َع بِالِفْقِه َواألُُصوِل َواألََدِب؛ َفَكَاَن ِزْينََة حَمَافِِل احْلِ الُعُلوِم الَعْقِليَِّة، َوفكَّ ِرَتاَجَها، َوَتَضلَّ
إِنَّه  ِكَتاِب )جَمَْمُع اآلَداِب(  فِيِه َصاِحُب  َقاَل  الَغنَّاِء،  ِرَياِضَها األَِريَضِة  َبالبِِل  ِمْن  َوُبْلُباًل 
ُف َهَذا الِكَتاِب  ِد ْبِن الـُمَهنَّا«)1( َكاَم َنَقَل ُمَؤلِّ يِن ْبِن حُمَمَّ اَدِة األََكابِِر، َأُخو مَجَاِل الدِّ »ِمَن السَّ
ِة، َوُمَطاَرَحاتِِه األََدبِيَِّة إىَِل َأِخيِه  مَجَِة كَتَب يِف َبْعِض ُمَراَساَلتِِه األََخِويَّ ْ َأنَّ َصاِحَب َهِذِه الرتَّ

َها ُحبٌّ َوَعاطَِفٌة: يِن َهِذِه األَْبَياِت َوُكلُّ مَجَاِل الدِّ

هِتَا َوَلذَّ ْنَيا  الدُّ َعِن  َنْفيِس  ِقَأْشَغْلُت  ُمْفرَتِ َغــرْيُ  ٌء  يَشْ َواْلَقْلُب  َفَأْنَت 
َوِزينََتَها ْنَيا  الدُّ َأْوَجـــَد  َمــْن  ــقِّ  َعَلِقَوح ــْن  ِم ـــيسِّ  اإِلْن ــامَلَ  ــَع اْل َر  ـــوَّ َوَص
َبْعُدُكمو النَّْوِم  َلِذيَذ  َهَجْرُت  اْلَقَلِقَلَقْد  ِمــَن  اًنــا  َحــرْيَ النَّْجَم  ُأَســاِهــُر 
ِسنٍَة َعــْن  ــاُن  ــَف األَْج َتَطاَبَقِت  ــإِْن  َواحْلََدِق)2(َف اجِلْفِن  َبنْيَ  َرَأْيُتَك  َسْهًوا 

ُعوِر  َوالشُّ النَّبِيَلِة،  ِة  األََخَويَّ وِح  َوالرُّ الـَمْشُبوَبِة،  بِالَعَواطِِف  َجيَّاَشٌة  األَْبَياُت  َوَهِذِه 
 )3( ويِفِّ يِِّد َأمْحََد الَبَدِويِّ الـَمْغِريبِّ الصُّ ا للسَّ مَجَِة ُمَعاِصً ْ ِقيِق، َوَقْد َكاَن َصاِحُب َهِذِه الرتَّ الرَّ
، َواْبُن الـُمَهنَّا ِمَن الُعَلاَمِء الـَمْغُموِريَن الـَمنِْسينَي؛ َوَلِكنَُّه  الـَمْدُفوِن يِف َمِدينَِة َطنَْطا بِِمرْصَ
َساَمِء  يِف  َنْجُمُه  َوَسَطَع  َوُهنَاَك  ُهنَا،  ُنوِرِه  ِمْن  َوَمَضاٌت  َسَطَعْت  َقْد  النِّْسَياِن  َذلَِك  بُرْغِم 

َحاِب. اْلِعْلِم، واألََدِب َكاَم َيْلَمُع ُنوُر الَقَمِر َوَراَء السَّ

)1( ُينظــر: جممع اآلداب يف معجــم األلقاب، للفوطّي: 14/3، ونقله باملعنــى عنه العامّل، أعيان 
الشيعة: 166/6.

)2( يف اللمع: 250، 251، نسب البيتني األخريين لرويم الشاعر، ويف حلَية األولياء: 310/10، 
ة: 407، األعالم:  نســبهام لسمنون بن محزة املتوفَّ ســنة )290هـ(. ترمجته يف: الرســالة القشرييَّ
140/3، وعن الســلمّي يف طبقات الصوفيَّة: 195 »وكان يتكلم يف املحبَّة بأحســن كالم، وهو 
مة األمينّي يف الغدير: 28/5، يف من صىلَّ مخسامئة ركعة  من كبار مشــايخ العراق«. وذكره العالَّ
يف اليــوم، ويف البدايــة والنهايــة: 130/11 »وله كالم متني يف املحبَّــة«، ويف االعالم: 140/3 
ن البيتني األخريين لسمنون  »له مقطوعات يف غاية اجلودة«. ويبدو أنَّ الســيِّد املرتِجم له قد ضمَّ

مقطوعته.
)3( املتوفَّـى سنة )675هـ(. األعالم: 103/1، وهي السنة نفسها التي توفِّـي فيها السيِّد العبيديّل. 
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ُة بَِمْوتِِه َكنًْزا َثِمينًا، َوَتَواَرى  ِت احِللَّ َدُه اهللُ بَِرمْحَتِِه- َسنََة 675هـ؛ َفَخِسَ - َتَغمَّ ُتويفِّ
َقِة. ٌق ِمْن َكَواِكبَِها الـُمرْشِ َعْن ُأْفِقَها َكْوَكٌب ُمَتألِّ

يِنِّ 568-637هـ)1( 22. اْبُن اْلَباِقالَّ

ُة ِمْن َأْشَهِر  يِنِّ التِي َكاَنِت احِللَّ يَّتِِه نِْسَبُتُه إىَِل الَباِقالَّ ٌّ َأِصيٌل، َتْكِفيَك يِف َأَصاَلِة ِحلِّ ِحلِّ
الـُمُدِن الـَمْعُروَفِة بِِزَراَعِة َهَذا النَّْوِع ِمَن الَبُقوِل؛ َوَكْثَرِة إِْنَتاِجِه، واْلَوَلِع بَِأْكِلِه، والتََّفنُِّن 
َغِف بِِه، َحتَّى ُيَقاَل: إِنَّ أَحَد َأَكابِِر جُمْـَتِهدي  ِة الشَّ ِضرِيِه، َوِشدَّ بِإِْعَداِدِه للِغَذاِء، َوُحْسِن حَتْ
ِء ُدوَن  َب َمَثاًل يِف ِكَتابِِه للاَمِء الـُمَضاِف باَِمِء الَباِقالَّ ِة رَضَ ْيَعِة األَْقَدِمنَي ِمْن َأَهايِل احِللَّ الشِّ

ِه ِمَن َساِئِر األَْمَواِه)2(. َغرْيِ

ا  َوَأهنَّ الِغَذاِئيَِّة  َقيَمَتَها  جَيَْهُل  َوُهَو  ِة؛  احِللَّ أِلَْهِل  َعاًرا  اْلـَحْمَقى  َبْعُض  َحِسَبَها  َوَقْد 
اِئيَل ِحنَي َطَلُبوا ِمَن النَّبِيِّ ُموَسى َأْن َيْدُعَو اهللَ؛ لُِيْخِرَج  َكاَنْت َيْوًما َما َأْمنَيًة لَِبنِي إِْسَ
ًة لِْلُمَزاِح  ْلَوى، َوظلَِّت الَباِقاَلُء َمادَّ ُلوَها َعىَل الـَمنِّ والسَّ َلـُهْم ِمْن َبُقوِل األَْرِض َحتَّى َفضَّ
َفَأْيَن  ُء؛  الَباِقالَّ »َهِذِه  َقاِئاًل:  َكبرٌِي  َموظٌَّف  َداَعَبنِي  َوَقْد  َمِن،  الزَّ ِمَن  َطِويَلًة  ًة  ُمدَّ َعاَبِة  َوالدُّ

)1( يف الــوايف للصفــدّي: 170/12 »وانتقل آخر عمره إىل مذهب الشــافعّي وانتهت إليه رئاســة 
النحو«، ويف أعيان الشــيعة: 313/5 »يمكن أن يســتفاد تشيُّعه من قراءته الكالم واحلكمة عىل 
النصري الطويّس وكونه من أهل احِللَّة املعروفني بالتشيُّع وال ينايف ذلك قراءته فقه احلنفيَّة وانتقاله 
ا كانت  إىل مذهب الشــافعّي، وربَّام يؤيِّد تشيُّعه ما يف رشح النهج أنَّ الطبّي روى عن عائشة أهنَّ
تقول: )لو اســتقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهلل إالَّ نساؤه(، ثمَّ قال ابن أيب 
 ّ د بن معــد العلوّي يف داره ببغداد وعنده حســن بن معايل احِللِّ احلديــد: قلت حرضت عند حممَّ
املعروف بـ: ابن الباقالوّي، ومها يقرآن هذا اخلب وغريه من األحاديث من تاريخ الطبّي، فقال 
ــد بن معد احلســن بن معايل: ما تراها قصــدت هبذا القول؟ قال: حســدت أباك عىل ما كان  حممَّ
د فقال: هبها استطاعت أن تزامحه يف الغسل،  يفتخر به من غســل رســول اهلل، فضحك حممَّ

هل تستطيع أن تزامحه يف غريه من خصائصه؟«. 
)2( وهو العاّلمة احِللِّـّي يف منتهى املطلب: 116/1.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

َعىَل  َذلَِك  َبْعَد  جَيَْسْ  َومَلْ  فَخِجَل  اِئِل؛  السَّ بَِرْأِس  )اخْلُويَطاِت(  َلَعلَّ  َفَأَجْبُتُه:  ُخُيوُطَها«؟ 
مُمَاَزَحتِي، َوَكفَى اهللُ اْلـُمْؤِمننَِي الِقَتاَل.

ْعِر: ِل َقْويِل يِف الشِّ َويِل ِمْثُل َذلَِك يِف ُمَداَعَبِة َصِديٍق، َوُهَو ِمْن َأوَّ

ــا ــاِزًح َم َأَتــــايِن  ـــْد  َق َصــِديــٌق  ــْهَويِل  ــبِ ــَت ــنْ ــُت ُم ــنْ ــُك ــا َف ــيًّ ــّل ـــْويِن ِح ـــَك لِ
ــُه ــْوُن َل َمــــاَذا  ــَك  ــُط ــْي َخ يِل:  ــوُل  ــُق ــــْهَي َأَدبِ ــى يِف َرفِـــِيـــِع  ــاَم ــَس َت ـــْن  َيــا َم
ــْد َغــَدا ــْلــُت: َكـــَأيِّ َلـــْوِن َخــْيــٍط َق ــْهُق ُيــْعــِجــُبــُك الــَيــْوَم بـِـــْأْن ُتــْرَبــَط بِ

ْيُخ َجاَلُل احلَنَِفيُّ َفَأْهَدى إيَِلَّ )ِسْبَحًة( ِمَن  ينيُّ الشَّ َل األُْسَتاُذ الَفاِضُل الدِّ َوَقْد َتَفضَّ
الُفوَل، َوَمَعَها َقِصيَدٌة َجاَء فِيَها َما َيِل:

اِعِر الَفْحِل َوالَفِقيِه اجْلَِليِل( يِن الشَّ يِِّد َهاِدِي َكاَمِل الدِّ َمِة السَّ )إىَِل َفِضيَلِة اْلَعالَّ

اْلـــــ اْلــــَعــــَلــــم  اْلـــَفـــِقـــيـــِه  ــــاَثــــِة اْلـــــــــُمــــَصــــنِّــــِفإىَِل  ـــــَبــــحَّ
ــــِر اْلـــــَفـــــذِّ األَِريــــــــِب ــــاِع ــــشَّ ـــيال ـــِف ـــُح ـــصُّ ــــــيِّ ال ــــــْوَذِع ــــــَل ال
الـــــِذي ــــــــرِّ  احْلُ ــــِم  ــــَل ــــَق اْل ــــــِفِذي  خَيَ مَلْ  َمــــــــْن  ــــــــــــاَف  َأَخ
ـــ ـــــــاَم َتــــنْــــَطــــِفــــُئ الـــنَـّ ـــــــُربَّ ـــيَف ـــِف ـــَط ـــنْ َي َأْن  ــــــــا  َوَم ـــــــاُر  ـ
ــــدِّ ــــَح َك إاِلَّ  ُه  ـــــــــــدُّ َح يِفِّ اْلـــــــــُمــــْرَهــــِفَمـــــــا  اْلـــــــــــَمـــــرْشَ
ـــــــاُل ِمـــــْن ـــــــَت ــــــــٌة خَتْ ــــــــوَف الــــتُّــــَحــــِفُأحْتُ يِف  ــــــــا  ــــــــاهِتَ َرْوَع
ــــــــٍق ـــــــــوٍل( َراِئ ـــــِف)ِســـــْبـــــَحـــــُة ُف ـــــِل ـــــْؤَت ُم ـــــِه  ـــــطِ ـــــْم َس يِف 
ــــِؤ ــــْؤُل ــــُل ــــــيــــــَب ال ــــــــاَق َرطِ ــــَدِفَف ــــصَّ اْلـــــــــــُمـــــوَدِع َطــــــيَّ ال
إَِذا ــــرْي  ــــَخ ــــل ل ـــــُح  ـــــُل ـــــْص ــــّيَت ــــِف َّ اخلَ ــــُف الــــــــسِّ ــــنِ ــــْكــــَت َت
ـــيــــ ـــِق َل َقـــــــْد  ــــــا  َم ـــــــا  هِبَ ـــِفَأيِف  ـــطُّ ـــَل ـــــَك ِمــــــْن َت ــــنَـــا ِمـــــنْ
ــــــــْد ــــــــــــاَم ُزْرَنـــــــــــــــاَك َوَق ِفَأيَّ َ ــــــاَط الـــــــــرشَّ ــــــنَ ـــــــــــا َم ُزْرَن
ــــ ـــِك ـــْوَب ـــشَّ ــــِق ال ــــِدي ــــصَّ ــــــِفَمــــــَع ال ــــــْؤلِّ ـــــِر امُل ـــــاِع ـــــشَّ ــــــيَّ ال ـ
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ـــــــًرا اِئـــــَي َأْم ـــــالـــــرَّ َويفوَلـــــْســـــُت بِ ِمـــــــْن   ) )َعــــــــــِلٍّ ـــــَل  ـــــْث ِم
ـــــٍد( ـــــْزَي َم ـــــــِن  اْب ـــــِة  ـــــلَّ )ِح ـــِفيِف  ـــَج ـــنَّ ال يِف  َواَل  ـــــا  ـــــْوًم َي
َســــَلــــٍف ـــــــْن  ِم َأَرى  ــــــــا  َخـــَلـــِفَوَم ِمـــــْن  َأْو  ــــــْأِوه)1(  ــــــَش بِ
ـــــٍف ـــــْوِق ـــــَكـــــْم َلـــــــُه ِمـــــــْن َم ـــــِفَف ـــــْوِق ـــــُدُه ِمـــــــْن َم ـــــُس ـــــْح َن
ـــْم ـــَل َف )َمــــــْعــــــٍن(  ــــــىَل  َع ـــــــِفَدقَّ  ـــــــُه َواألَْحـــــــنَ ــــْد َل ــــَه ــــنَ َي
يف ـــــُه  ـــــنْ ِم ـــــــــــــَدْوُت  َغ َغـــــــــاَلَلـــــــــٍة ِمــــــــــْن َدَنــــــــــِفإيِّن 
ــــ ـــال ــــــــــَواُه َك ـــــــــتُّ ِمـــــــْن َه ــــِف؟َوبِ ــــْرَق ـــــــْأَس َق ـــــاِرِب َك ـــــشَّ ـ
ـــــْل َتــــــــــــَراَك َقـــــــطُّ َقـــــْد ـــــَه ـــي؟َف ـــِف ـــَل ـــــا َك ـــــْوًم ــــَت َي ــــْف ــــلِّ ُك

بِـــــُكـــــلِّ ُأِعـــــــــيـــــــــُذه  الـــــــــُمــــْصــــَحــــِفإينَّ  يِف  ــــــــــٍة  آَي
ــــي ـــــــِم الــــتِ ـــــــي ـــــــَواِم ـــــــاحلَ ـــــــُرِفَوبِ األَْح يِف  ـــْت  ـــَم ـــظِّ ُع َقـــــْد 
بِــــــَرْغــــــِم اهللُ  ـــــــــــــــــُه  ـــــــــاِذِل الـــــــــُمــــَعــــنَّــــِفَأَداَم ـــــــــَع اْل
يــــــِن ـــّيالْبـــــــــــِن َكــــــــــــاَمِل الــــــدِّ ـــِف ـــنَ ــــــالِل احلَ ــــيــــِخ َج َوالــــشَّ

َفَأَجْبُته بَِقْويِل:

ًبا ُمَهذَّ ــالُل(  )َج َيا  َحًقا  اَوَجــْدُتــَك  َنــرّيً َكالَكَواِكِب  َأْمَسى  َوَفْضُلَك 
)ِسْبَحًة( َأْهَديَت  الَيْوَم  إيِّل  ــَذاَك  َمْصَدًرالِ ِة  لِْلَمَسَّ َكاَنْت  )الُفوِل(  ِمَن 
ــِذِه ــَه َف إيِّل:  ـــِدي  هَتْ َأْن  ـــْرَو  ُغ ــَرىَفــاَل  َت َكــاَم  ــا  ــنَ ــْي إَِل ْت  ُردَّ بَِضاَعُتنَا 

ٌة ومتعة؛ ولكنََّها  وقْد َجَرْت ُمَداَعَباٌت َكثرَِيٌة َبنْيَ احِللِّينَي الِكَراِم َوَأْصِدَقاِئِهْم فِيَها َلذَّ
ْكُتوِر  ِء َمَع الدُّ ُه يِف َهَذا الِكَتاِب َكَهَذا، َوَقْد َجَرْت يِل حُمَاَدَثٌة َتَتعلَُّق بالَباِقالَّ َلْيَس مِمَّا جَيوُز َنرْشُ
َحَذْفُت  َوَلِكنّنِي  َبْيًتا؛  َتَتجَاَوُز )400(  َواِحَدٍة  ِجْلَسٍة  يِف  ُأْرُجوَزًة  بَِسَببَِها  َفنََظْمُت  َعبُّوٍد 
ُه، َوُدوَنَك هِذِه األُْرُجوَزَة التِي ُطبَِعْت بَِمْطَبَعِة اجلَاِمَعِة  ْبِع َما اَل جَيُوُز َنرْشُ ِمنَْها ِعنَْد الطَّ

)1( يف املطبوع: )يشأوه(، والصواب هو املثبت؛ الستقامة الوزن.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ُة(. بَِبْغَداَد بَِتاِريِخ 1949/3/9، َوَقْد َسّمْيُتُها )ُمَداَعَباٌت(، َأِو )الَقِصيَدُة اهِلنْـگاِريَّ

َمُة اْلـُمَقدِّ

َمِدينََة  َحَلْلُت   )1( ْهَرايِنُّ الطَّ الَفَلكيُّ  َعيَّنَها  َقْد  َكاَن  التِي  اِم  األَيَّ ِمَن  نْحٍس  َيوِم  يِف 
يِب  َب  َفَرحَّ ا  ُأوُربَّ َمَداِرِس  يِف  الَعالَِيَة  ِدَراَسَتُه  َأْكَمَل  َقْد  َكاَن  يِل  بَِصِديٍق  َفاْلَتَقْيُت  َبْغَداَد؛ 
َأمْجََل َتْرِحيٍب َوَدَعايِن لَِبْيتِِه؛ لَِتناِوِل َطَعاِم الِغَداِء َفاعَتَذْرُت َلُه؛ ُثمَّ اْعَتَذْرُت، َوَلِكنَُّه َأَصَّ 
َفَأْلَفْيُتُه  الَعاِمَرَة  َداَرُه  َأْقِصَد  َأْن  ِة  الـُمِلحَّ َرْغَبتِِه  ِعنَْد  ُنُزواًل  َفاْضَطَرْرُت  الُعْذَر،  َيْقَبِل  َومَلْ 
َنيِسَ  َقْد  َأنَّه  َفَأْعَلَمنِي  ِمنِّي  َم  َتَقدَّ ُثمَّ  التَِّحيََّة؛  َفَباَدِرين  ِسيَّاَرتِِه  بَِغْسِل  ُمنَْشِغاًل  الَباِب  َلَدى 
ٍة َطِويَلٍة َحْوَل  ْعَوَة؛ ُثمَّ َأَخَذيِن إىَِل َداِخِل َداِرِه الَعاِمَرِة، َوَبْعَد َأْن َقطََّع َأْنَفايِس بُِمَحارَضَ الدَّ
اِر، َومَلْ َيَكْد َيْسَتِقرُّ يِب اْلـَمَقاُم َحتَّى َفاَجَأيِن بَِأْكَلٍة  ُشبَّاٍك َقِديٍم َكاَن َقْد ُوِضَع َعىَل َجْبَهِة الدَّ
ْفُت ِمْن َحْيُث َأَتْيُت جَتَىلَّ يِل  َقْت ِمنِّي األَْمَعاَء، َوَتَرَكْتنِي َحاِئًرا اَل َأِعي؛ َفَلامَّ اْنرَصَ ُمْرِعَبٍة َمزَّ
ى ِمْن َوَراِئَها إاِلَّ  ة( التِي َلْن أَتَوخَّ ِذِه الَقِصيَدِة )اهِلنْـگاِريَّ ْعِريُّ َوَأْوَحى إيَِلَّ هِبَ َشْيَطايِن الشِّ

اِئِف الَكِريِم َأْهِدهَيا َراِجًيا ِمنُْه الَقُبوَل، َوالـَمْعِذَرَة: َراَفَة َوالـُمَداَعَبَة؛ َفإىِل الضَّ الظَّ

ُة الَقِصيَدُة اهِلنْـگاِريَّ

ــــِه اإِلَل إىَِل  ــــَواَي  ــــْك َوَش ـــيَأْشـــُكـــو  َواِه ـــدَّ ـــَن ال ــٌة َكـــاَنـــْت ِم ــَم ــي َولِ
ــَســاَهــا ــاَت بِــــَأْن َأْن ــَه ــْي ــاَت َه ــَه ــْي ــى َعـــاِقـــٌل َأَســاَهــاَه ــَس ــنْ ـــَف َي ـــْي َوَك
ــي ــاِئ ــْعــُض َأْصــِدَق ــُث َدَعـــايِن َب الــــِغــــَداِءَحــْي ــــِة  ــــَب َوْج يِف  لِـــــــــَداِرِه 
ْه ـــــــوَّ ـــُه بِـــــَدافِـــــِع األُُخ ـــُت ـــْب ـــَب ْعَوْهَأْح الدَّ َفَأِجيُبــــوا(  ُدِعيُتــــْم  َو)إِْن 
ـــْه ِعـــيَّ ْ الـــرشَّ ــــا  ــــنَ آَدابِ إىَِل  ـــا  ـــًق ــــْهِوْف ــــيَّ ــــَســــانِ إِْن آَداُب  ـــــــــا  َ َوأهنَّ

ام ونحوسها  اًســا فيه ســعود األيَّ ام النريوز ُيصدر أحد الفلكيِّني يف إيران كرَّ )1( يف كلِّ ســنٍة قبل أيَّ
.) ّ وما جيري فيها من جمريات القمر والسنة وآداهبا واألعامل التي ترد فيها، فالحظ. )أمحد احِللِّ



204

ُتــــــُه َدْكـــــُتـــــوُر ـــــــــاَم َحــــــرْضَ ــــــــوِدِه َمـــْشـــُهـــوُرَوإنَّ بِـــَفـــْضـــِلـــِه َوُج
ــرَيا ــِه ــاٍف َغـــَدا َش ــَي ــْض ــِغــرَياَأْحـــَســـُن ِم ــرَي َوالــصَّ ــبِ ــَك ــُل ال ــبِ ــْق ــَت ــْس َي
صــَدْق َوَمـــا  ــــُه  َذمَّ ـــُســـوُد  احلَ ــْقَراَم  َومُحُ ــْذٌب  ِك ُقْلُت:  َبِخيٌل،  ــاَل:  َق
َواِحــدا ُقْرًصا  اخلَْمَسَة  َأْطَعَم  ــَداَمــْن  ــاِج ــاًم َم ــِري ــْيــس َبــِخــيــاًل َبـــْل َك َل
ــــاَلِق ــَتــى األَْخ ـــا َمــِعــي َف الــِعــَراِقَوَقـــْد َدَع يِف  ـــاِم  ـــكَّ ــــرَيِة احلُ ِخ ـــْن  ِم
الَقْشطِينّي( ــَد  )حُمــمَّ ـــِه  بِ ــنِيَأْعــنِــي  ــتِ امَل ــِه  ــِق ــْل ُخ ـــاَم يِف  َس ـــْد  َق ـــْن  َم
ــــا ــــاَن َم َ امَلـــــَكـــــاَن َوالــــزَّ ـــا!َوَعــــــــنيَّ ـــاَن ـــَق إِْت ـــُه  ـــنَ ـــَق َأْت ــــٍد  ــــْوِع َم يِف 
ــــْوِعــــْد ــــــَذاَك امْلَ ـــا بِ ـــنَ ـــْي ـــْدَوَقــــــْد َأَت ــــــــاٍح َلـــــُه ُمـــَؤكَّ ـــــــِل إحِْلَ أِلَْج
ــِب ــَث ـــْن َك ــا َع ــَدن ــَاَه ـــَدَمـــا ش ــِبَوِعـــنْ ــرحِّ ُي مَلْ  ــَت  ــْي َل ــا،  ــنَ ــي فِ ــــَب  َرحَّ
ــوَرا ــُم ــْع ــُه امَل ــَت ــْي ــا َب ــنَ ــْل ــى َوَص ــتَّ ــوَراَح ــُم ــْغ ــــَدا َم ــِه الـــُكـــلُّ َغ ــِف ــْط ــُل بِ
لَِيا اَلح  َقـــْد  ــاِب  ــَب ال ــــَداِر  ِج ـــاَويِف  ـــَي ــــِح األَْولِ ي ـــاِك رَضِ ــُه ُشـــبَّ ــي ــبِ َش
ـــنٍي َأَثــــــِرّي ـــِم ـــــــَدَع ُشـــَبـــاٍك َث ــــَن الــَبــاَب بِـــَأْحـــىَل َمــنْــَظــِرَأْب ـــْد َزيَّ َق
ــاِج ــَي ــتِ اْح يِف  ـــاِء  ـــنَّ احْلَ إىَِل  اِجَوُهــــَو  َ ــُمــوِع والـــــــسَّ َكـــــــَذاَك لــلــشُّ
الَعبَّاِس َبنِي  َعــرْصِ  ــْن  ِم ــاَن  ك ــْد  ـاِسَق ـــِجـــِزُة الـــَفـــنِّ لِــكــلِّ الــنَـّ ـــْع ُم
ــِه َســـاِحـــَرْه ــي ــِة فِ ــَع ــنْ ــصَّ ـــُة ال ـــَراَع ـــَرْهَب ـــاِه ــــــُة الـــَفـــنِّ َتـــَراَهـــا َظ َوِدقَّ
َأْغـــاَلَطـــه ــــْد  جَتِ مَلْ  ُصــنْــٍع  ـــِديـــُع  ــاَطــه(َب ــْرَن ــْن )ِغ ــِرَج ِم ــْخ ــُت ــُه اْس ــأنَّ َك
ــَحــِف ـــْن َنــِفــيــس الــتُّ ــعــُد ِم ـــو ُي للُمْتَحِفَوُه ــٍة  ــاَج ــَح بِ إَِذْن  ــو  ــُه َف
العَظَمْة َذاَت  اَر  الـــدَّ ــا  َدَخــْلــنَ ــمَّ  ــُضــُه َقـــْد َكــَظــَمــْهُث ــْي ــا َغ ــنَّ َوالــُكــلُّ ِم
وَأَدْب بِاحتَِشاٍم  اَر  الدَّ َجَلْسنَا  الَعَرْبَوَقْد  َعـــاَداِت  َخــرْيُ  واالْحتَِشاُم 
َليِخ( )الصِّ ِزيــنــَة  ــْت  ــاَن َك اُر  ــــدَّ ــيــِخَوال ــُه الــشَّ ــي ــبِ ــيــَهــا َش ـــُف فِ ـــوُس َوُي
ــَدْه ــيِّ ــاِت اجلَ ــَك ــنُّ ــا ال ــنَ ــاَدْل ــب ــَدْهفِــيــَهــا َت ــنَّ ــَس ــُم ـــ ـُه كــاخلُــُشــِب ال َلــِكــنَـّ
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ــْه ــَف ــي ــطِ َل ـــٌة  ـــْكـــَت ُن ــــْرُه  ــــثِ ُت مَلْ  ـــْهإِْذ  َطـــِريـــَف ـــٌة  ـــَف ـــِري َظ َواَل  َكـــــاَل 
ــْت َوَســَك ــاًل  ــي ــِل َق إاِلَّ  ــْه  َيــِف ــْم  اَك بـِـالــنُّــَكــْتَفــَل ـــاَم َأَحــــبَّ االْشــــــرِتَ َف
ُمَبْلَبال ــه  ــاُل َب ــى  ــس َأْم ــُث  ــْي َح ــالِمـــْن  ــَق ــثُّ ـــُع َهــــــؤالِء ال ـــِشـــيِّ ـــــاَر َي َح
ــْه َل ــيَء  ــِج َن أِلَْن  اَل  َدَعـــاَنـــا  ــْد  ــَق ــْهَف ــَل ــاَم ـــَوَة َعـــْن جُمَ ْع ـــدَّ ـــْل َأّكــــَد ال َب
ــْه ــوَل ــُه ــَم ـــ ـــــــاَم َغــْلــَطــُتــنَــا ال ُســُهــوَلــْهَوإِنَّ يِف  ـــَوِة  ْع ـــدَّ ال ــا  َتــْصــِديــُقــنَ
ـــــا ـــــاَمَن األَْي ـــِم  ـــِس ـــْق ُي مَلْ  ـــــــُه  ـــــاأِلنَّ ـــــاَن ــــــُه َحــــِقــــيــــَقــــًة َدَع ــــــأنَّ بِ
ْنــِب ِمــْن َزْوَجــتِــِه ْنــُب ُكــلَّ الــذَّ َدْعـــَوتِـــِهوالــذَّ ـــىَل  َع ـــااًل  َح َوافـــَقـــْت  إْذ 
َتـــْزُجـــَرْه َأْن  ــا  ــاهِنَ ــَك إِْم يِف  ــِذَرْهَوكــــاَن  ــْع ـــُف َم ــاِن َأْل ــَك ــاإِلْم َوَكــــاَن بِ
َبــا ُيـــــَجــرِّ َأْن  َأَراَد  ــــــــاَم  ــــا!َوُربَّ َأْكــــِل األَُدَب ــاَس  ــَي ــْق ِم ــه  ــتِ ــْي َب يِف 
ًرا ـــا ُمـــــــَبَّ ـــًب ــــاَن َهــــــَذا َســـَب ــــَك ــَراَف ــَط َخ ـــا  ـــْدَه جَيِ َوْأِن  لـِـــَدْعــــَويِت 
ــَهــُل ــَســْت جُتْ ــْي ـــُة األَِديــــِب َل ـــَل ــُلَوَأْك ــَث ــَم ـــ ــهــا ال ــي ُب فِ ــــــرْضَ ـــــام ُي َوإنَّ
ــَرْه ــْق ــاَســى َف ــنَي َق ــــُب ِح ْهَكـــاَد األَِدي الـُمْجرتَّ الَفِصيَلِة  ِمــَن  ــْمــيِس  ُي
ـــَدُم ـــْع ــــــُو ُم ــــــُه َيـــِعـــيـــُش َوْه ــُمأِلنَّ ــنِ ــَت ــْغ ــــٌة َي ــــْرَص ــــُه ُف ــــْت ـــْو َأَت ـــَل َف
ــِن ــْؤِم ــُم ـــ ــــــٌة ُيــقــاُل َبــْطــُن ال ــــــُه ُيــْشــبِــُعــنِــيَزاِوَي ــــنَّ أنَّ ــــُظ َفــــال َت
ـــي الــــِذي َدَعــَانــا اِع ـــدَّ ـــَك ال ـــَذلِ ــالِ ــاَن ــَب َج ــــِه  ــــَوتِ َدْع يِف  َكـــــاَن  ــــْد  َق
ـــاألََمـــاَنـــْه ـــَرُف بِ ـــْع ــى ُي ــًت ـــَعـــاِم َعـــنَّـــا َصـــاَنـــْهَوْهـــــَو َف لـِـــَذلـِـــَك الـــطَّ
ــْه ــِهــيَّ الــشَّ ــَمــَطــاِعــَم  الـــ ــا  ــنَ ــْعــطِ ُي ــــْهمَلْ  يَّ ــــرِّ اَحــــِة واحلُ ـــــــاَد بــــالــــرَّ َوَج
ِمْثَلُهاَم؟ اْمــــُرٌؤ  ـــاَل  َن ـــَرى  َت ـــْل  ــامَوَه ــُه ـــَشـــْأ َخــــرْيَ احلَـــَيـــاِة َف فــــإِْن َت
َرْه رَضَّ َقـــْد  ــْن  ــُك َي مَلْ  إِْن  الـَمْقِدَرْهَفــِكــيــُســُه  ِعنَْد  َفالَعْفُو  َعَجٌب؛  اَل 
ــــاَزْه( ـــــُه ِمــــَن الــــِكــــَراِم )الــــتَّ ــِت )الـــَعـــاَزْه(وإِنَّ ــَوْق ـــُاه لِ ـــَرَن َقـــِد اّدْخ
ـــَذاءا ـــِغ ال َع  َوزَّ ــــْد  َق ــا  ــنَ ــنَ ــْي َب ـــا  ـــاَءاَم َم ـــدِّ ال ـــــوِزُع  ُي إِْذ  ــِب  ــْل ــَق ــال َك
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الــَكــَرْم يِف  ــا  ــيًّ ــَزلِ َه َدْوًرا  ــلَّ األَُمـــْمَمــثَّــَل  ــَب يِف إِْخـــَراِجـــِه ُك ــَج َأْع
بِِشْت( ُبو  َيا  اْبَلِشْت  )بِيش  َلُه  َتْلَتِفْتَفُقْل  ــْو  َل ِمْثَلنَا  َتــْدعــو  ــَت  ــْس َوَل
الَعَجاِئْب ــا  َلــنَ ــُه  ــنْ ِم ـــَدْت  َب ــْن  ــِك ــْبَل ــالِ ــَغ ــــاَد َوْهــــَو ال ـــْد َع ـــــُه َق أِلَنَّ
ــَســْه ــُو مَخْ ــْح )َعْلَسْه(َقـــْد َجــاَءَنــا َوَنــْحــُن َن ُنِجيُد  اَل  ُخــْبــٍز  ــْرِص  ــُق بِ
ـــُع ـــْدَف ُت اَل  ُمـــْعـــِجـــَزٌة  َشبُِعوا!َوَهــــــــِذْه  ــْد  َق ــَســٍة  مَخْ َرِغــيــِف  يِف  إِْذ 
َّــــــِن( ـــيـــِل )مِت ـــِل ـــَق ـــــمَّ َأَتـــــاَنـــــا بِ َيْكِفنِيُث مَلْ  ــْل  َب للَخْمَسِة  َيْكِف  مَلْ 
ــْه( ــاَط ــَي )ِع ــا  ــنَ ــَع ــَم َأْس َذا  ـــَد  ـــْع ــْه(َوَب اَلَط ــزَّ ــال ــــاِدُم )بِ َع اخلَ ــي ُيــــْسِ َك
َجـــُهـــوِل؟ ـــــــاِدٍم  َخ َأيِّ  ـــُذوِلوَأيُّ  َع َوِمــــْن  َواٍش  ـــْن  ِم َأْثـــَقـــُل 
الَقاِر ِمــْثــَل  ـــَوَد  َأْس )َشـــاِرٍب(  ـــْرِد َواحِلـــــاَمِرِذي  ـــِق ـــِل ال ـــَذْي ـــــْزِري بِ َي
ــُح ــْصــُل َي ـــا  ـــاًط ِرَب الـــَبـــَواِســـرِي  ــُحإىَِل  ــَم ــْس ــو بِـــِه َوَي ــُخ ــْس ـــــُه َي َلـــْو َأنَّ
ْه حُمـَــــارَضَ يِف  ْكــتــوُر  الــدُّ ـــَدَأ  ـــَت َكــاتِــرْه(واْب )الــدَّ ُتْعِجُب  َقــْد  بُِحْسنَِها 
ـــَرْق ــا يِف امَل ــاَن ــوُل ُمــْذ َأَت ــُق ـــُو َي َلْق(َوْه الزَّ إاِلَّ  بِــالــَوَرْق  َكَتبتْه  )ُكليِش 
َنْسَمعْه ـــْن  َل َقـــْوَلـــُه  ــنُّ  ــُظ َي ــــُو  ــعــْهَوْه ُيــرقِّ أِلَْن  ـــاَج  اْحـــَت َمـــا  لـِــــَذاَك 
َقـــاِئـــُل َوْهــــــَو  إيِلَّ  ى  ــــــَبَ اْن ــــمَّ  الَفاِضُلُث ــُب  األَِدي ــاِدي(  )َه َيا  ــَك  إِنَّ
ْعــــَوُة َتـــْقـــِديـــًرا َلــَكــا ــَكــاَوَهـــــِذِه الــــدَّ ــْضــَل ـــْن َيــــــَرْوَن َف ـــنِـــي مِمَـّ أِلَنَّ
َنِصيَحتِي إىَِل  ِشْئَت  إَِذا  ـــيَفاْنِصْت  ـــتِ ـــِرَب ــــْن جَتْ ـــي َأُقــــــوُل َع ـــنِ إلنَّ
َهــْضــَمــْه َتــْســَتــطِــيــُع  ــا  َم هُهنا  التُّْخَمْهُكـــْل  َدَواِعــــي  األَْكـــِل  ــَرُة  ــْث ــَك َف
ــْت ــَرَم ــــاَلٍت َح ــٍة ِمـــْن َأَك ــَل َقَتَلْت؟َكـــْم َأْك َقــْد  َكــْم  التُّْخَمَة  ــَأِل  اْس ُثــمَّ 
ـــا حُتِــْب ــًرا مِمَّ ــثِ ــْك ــَت ــْس ــْن ُم ــُك جَتِْبَفــال َت النَّاِس  َعــىَل  النَّاِس  َنِصيَحَة 
ْة ُشحَّ بِـــُدوِن  ـــاِء  امَل ــَن  ِم ْب  ــْةَوارْشَ ــحَّ ــصَّ ــُد ال ــي ــِف ـــــاِء ُت ـــَرِة امَل ـــْث ـــَك َف
ـــىل َأْح ـــــَراُه  َت َأْو  ــيــِل  ــَســبِ ــْل هَنـْــالَكــالــسَّ َأَرْدَت  َأْو  ــا  ــبًّ َع ْبـــُه  َفـــارْشَ
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ـــِزُج ـــَت ـــٌع مُمْ ـــافِ ـــٌل َن ــــُرُجوالـــــــاَمُء َســـْه خَيْ ــا  ــيًّ ح ـــُه  ِمـــنْ ٍء  يَشْ ـــــلُّ  َوُك
ـــاِة ـــَي ــــــــَواِزِم احلَ ــــْن َل ــاِتوالـــــــــاَمُء ِم ــَب ــإِلْث ـــاَج لِ ــُه َمـــا اْحـــَت ــُل ــْض َوَف
َوَصـــَفـــا ـــاًم  ـــْع َط ــــذَّ  َل ـــــاِء  َم ــُه ُكــلُّ َمــْن َقــْد َوَصــَفــاوأيُّ  ــنْ ــرُصُ َع ــْق َي
ــــَدْح َق يِف  َلــــِذيــــٌذ  َراٌح  ــرْشِ الــَفــَرْحَكــــأّنــــُه  اُح يِف َن ـــرَّ ـــَن ِمــنـْـُه ال َوَأْي
َمــَرْق ــِع  ُصــنْ يِف  لِــَك  َتِعْبنَا  ـــْد  َمَرْقَوَق ْهِم  َكالسَّ ْردوَم)1(  ــزُّ ال َدَخَل  إِْن 
ــا( ــاِري ــَك ــنْ )ِه يِف  ـــَرُف  ـــْع ُي ـــــُه  )إَِيطالِيَّا(َوأنَّ َوال  )إِْفــَرْنــســا(  َتـــْدِرِه  مَلْ 
َو)الــبـِـْلــَغــاِر( وِس(  )الـــرُّ ــالُد  بِ ـــاِرَوال  ـــَط األَْق ـــَن  ِم َذاَك  ِســــَوى  َوال 
الطَّاِهي ــُه  ــنْ ِم ــَرَغ  ــْف َي َأْن  ـــاَد  َك ــا  ــــــَواِهَم َحــتَّــى َتــــــَراُه ُمــْضــَغــَة األَْف
ــا َذْوق ــيــَب  َواْســُتــطِ ــا  ــْوًن َل َراَق  ــْد  ــاَق ــْوق َش َأُذوُب  ِكـــــْدُت  َلـــُه  ــــَذا  لِ
ــيــال( ــاَمِع ــِش )إِْس ــْب ــالَفــَلــْحــَمــٌة ِمــْن َك ــي ــبِ ــَج ـــــاَن َزْن َومـــــــاُؤُه َقــــْد َك
َأَتــى اخلُــْلــِد  َكــْوثِــر  ـــْن  ِم ــــُه  َأنَّ َنــَعــَتــاَأْو  ـــْن  َم َأْوَصـــافِـــه  يِف  ـــَب  ـــَع َأْت

ــرَشْ ــَب ال َبـــنْي  ــــَف  خَيْ مَلْ  ــرَصَْوَفـــْضـــُلـــُه  الــَب َضــِعــيــِف  ــوِم  ــُب ال َعـــىَل  إالَّ 
ــِع ِعــنْــِدي َأْكــال ــي ــِم ــَن )الــَبــاِقــاّل(َوأحــســَن اجْلَ ِم َكـــاَن  ــْد  َق فِــيــِه  َمكا 
ــوِك ــُل ــامُل ـــَن األَْمـــــــَراِق َك ــوِكَوُهــــْو ِم ــُل ــْع ــصُّ ــال ــــُه ب ــــَب ُه َأْش ـــــــرْيُ وَغ
ــــْن َأْفـــَضـــِل األَْمــــــَراِق ــــــُه ِم َواألَْذَواِقَوأنَّ بِـــاألَْبـــَصـــاِر  ـــذُّ  ـــُل َي
ــَواِبُمـــْذ َجــــاَءيِن بِــالــَعــَجــِب الــُعــَجــاِب ــصَّ ـــــَرِة ال َخــَرْجــُت َعـــْن َداِئ
)ِمْسيو( َأينِّ  ــُت  ــْل ِخ ــَعــاِش  ــتِ َزْعريو(َفــالْن الِعِجْل  ِكْلَها  فِِجْل  )َوْرَكــْة 
ــــــَة امَلـــالِعـــْق ـــِه َرّن ـــْي ـــَل ـــْقَتـــــَرى َع ـــواِع ــــِل الـــصَّ ــــَزَج ــًة بِ ــِه ــي ــب َش
ْه ـــَبَ ـــَت ـــْع ــــْن َمــــْرَقــــٍة ُم ــــا ِم ــا هَلَ ــَي ــِهــَرْهف ُمــْشــَت امَلـــال  ـــنْيَ  َب ُحــْســنـِـَهــا  يِف 
َخَضَعا َقْد  هَلَا  )الَفَسنُْجوَن(  َعـــىَحتَّى  ادَّ َوال  ـــا  هَتَ ـــذَّ لِ ِعـــي  ـــدَّ َي َلـــْن 
َدايب ـــــنـِــــنُي  َواحلَ ــــــنُّ  َأِح ــَبــاِبَلـــــَهــا  ــِخ لــلــشَّ ــْي ــشَّ ِمــْثــَل َحــنِــنِي ال

)1( يف املطبوع: )الرْزدوم(.
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ــنْي( ــِل ــَس ــنْ ــَب ــي )َك ــنِ ــي ــافِ ــَش )فـِـيــَتــاِمــنْي(َفـــْهـــَي ُت ــيــَع  مَجِ فِــيــِه  ــعــْت  مَجَ إِْذ 
ْيَديل الصَّ َيـــْدري  ــاَن  َك ــْو  َل ـــِلبِنَْفِعَها  ـــلِّ حُيَ َومَلْ  َوا  ــــــدَّ ال ـــــَب  َركَّ ـــا  َم
ــــه ــــتِ ـــــا َتــْكــِفــيــِه َعــــْن َأْدِوي ــــُة َصــيــَدلِــيَّــتِــِهأِلهنَّ ــــنَ ـــــا ِزْي َمـــــَع أهنَّ
ِعَضاال َيــُكــْن  َوإِْن  نَا  الضَّ اِء ُخــْذَهــا َحــاالَتْشِفي  َفــإِْن َشــَكــْوَت الـــدَّ
َخطِْر َطــاُعــوٌن  َوْهـــُو  َينَْحرِصْ)فِلْلُكِلريا(  َأْن  ُبــــْرُؤُه  فِيَها  َأْوَشــــَك 
ـــــــَذاِم َواجلُ )الـــُكـــَســـاِح(  َســـاِمِوإىَِل  ْ ــِج والـــسِّ ــنْ ــوَل ــُق ــلِّ وال ــسِّ وال
ــا( ــالِرَي ــَم ـــ )ال يِف  ــُع  ــَف ــنْ َت َــــــا  َحاَيا(َوَأهنَّ )السَّ ِمــَن  َتْشِفي  ــَدْت  َغ كاَم 
ــَوْه ــْه ـــَســـاِد الــشَّ ـــاِم( َوَف ـــَوَح ـــْل ــَوْهَو)لِ ــْه ــَق ــال ـــْت َب ـــِزَج ـــْو ُم َنــافِــَعــٌة َل
ــْه َب ــرَّ جُمَ َغـــَدْت  )الــَبــَواِســرِي(  َأْرَنـــبـــْه)1(َويِف  َشــْحــَم  ــَف  ــي ُأِض هَلَــا  إَِذا 
الثَِّقْه ــاَزِت  َح ــَداِع(  )الــصُّ ِشَفا  ِمْلَعَقْهَويِف  نِــْصــَف  ـــَت  ْب رَشِ إَِذا  ِمنَْها 
ـــُن ُكـــلِّ َمـــْرَهـــْم ـــَس ــــا َأْح َ ــــراِض اْلــَفــْمَمـــَع أهنَّ ــْهــِر، َوَأْم ــِع الــظَّ ــَوَج لِ
ــْه ــاِهــيَّ ــِس ِمـــْن َعــــَدِم الــشَّ ــَت ــْح ــَي ــْه(َوْل ِمـــْن َمــْرَقــٍة َحــْســنــاَء )ِهــنــگــاِريَّ
ـــْعـــَدْه ــَشــا َوَب ــَع ــَل ال ــْب ــا َق ــَه ـــ ُب ــرْشَ ــَدْةَي ــْع املِ ــاِء  ــَف ِش ــِســْحــٍر يِف  َك ــَي  ــِه َف
َسَلَفا َقـــْد  ـــا  هِبَ )أُبـــْقـــَراٍط(  ُعـــِرَفـــاَرْأُي  َدَواٍء  ــــــرْيُ  َخ ــــَا  بِــــأهنَّ
ـــَرٌض ــــَو َم ــاِن َوْه ــْســَي ــُع لــلــنِّ ــَف ــنْ َمــــاِغ َيـــْعـــُرُضَت ِ الــــدِّ ـــريُّ ـــَغ ـــَد َت ِعـــنْ
الطَّْعِم ــِذ  ــِذي َل ــُجــوٍن  ــْع َم ــَشــْكــِل  ــِمبِ ــْه ــَف ــل ل ــــٌع  ــــافِ َن َدَواٌء  ـــي  ـــِه َف
الــنَّــْوَبــْه ــُل  ــِزي ُت )النُّيوُفوبَيا(  َبــْهَويِف  رُشْ ِمنَْها  ــَصــاُب  امُل ِب  ـــرْشَ َي إِْن 
ـــَرءا َب ــا  ــَه ــنْ ِم ـــُذوُم  ـــْج امَل ــــَل  َأَك ــَطــأاأْو  خَيْ َلــــْن  ـــُه  ـــأنَّ َف ـــَطـــا  اخلَ َوُذو 
ــْه ــْوَل َق فِيها  ــنــوُس(  ــي )َجــالِ ـــْهَوَقـــال  ــــيــــَع ِعـــلَّ ـــي مَجِ ـــِف ـــْش ــــا َت َ ــــأهنَّ بِ
ــا ــْق هِبَ ــْش ــِع ــِة ال ــلَّ ــى ِع ــتَّ ــاَوَقـــــاَل: َح هِبَ رُشْ ــْن  ِم ــُروا  ــَث َأْك َمــا  إَِذا  َتْشِفي 
َجَسَدْه فَِيها  الـَمْمُسوُخ  َطىَل  ــَدْهَوإِْن  ــَس َح إاِلَّ  ــْرُء  ــَم ـــ ال َيـــــَراُه  ـــاَل  َف

)1( أي: أرنبة األنف ال األرنب احليوان. )أمحد احِللِّـّي(.



209

ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ــَرُع ــْك َت ِمــنْــَهــا  ــُر  ــاِق ــَع ال ــِت  ــاَن َك ــُعَأْو  ــَم ــْط ــــا َت ــــــــَدْت َأْكــــَثــــَر مِمَّ ألَْوَل
ـــالِء الـــــَمــِعــَدْه ـــتِ ْهواخْلَـــَفـــَقـــاُن، اِلْم ـــــدَّ ُم ـــــــلِّ  َأَق يِف  ــــشــــايِف  ُي ـــــا  هِبَ
)الَقاُنوِن( يِف  َقاَل  ِسْينَا(  )اْبــُن  ـــْشـــِفـــي ِمـــــَن اجلُـــنُـــوِنَكَذا  ـــا َت بِـــاهنَّ
ــا ــِقــنَ ــَت حَيْ َأْن  ـــــِد  األَْرم ــــــُب  ُتــْدَهــنَــاَوَواِج َأْن  ـــُه  ـــنُ ـــْي َوَع ـــا  ـــَه ـــاَمِئ بِ
ــْغــَرًمــا ـــوُن فِــيــَهــا ُم ـــاَلُط ــــان َأْف الَعَمىَوَك َتْشِفي  ــا  إهِنَّ ــوُل:  ــُق َي َوْهـــُو 
ْه( َمــــرَّ َذاَت  )إِْقـــِلـــيـــدُس  ــــْو ُمــــِزَجــــْت بـــاخلـَــْمـــَرْهَوَقـــــاَل  ـــا َل َ ـــأهنَّ بِ
ــال ــَض ــِت اإِلْكـــِســـرُي َبـــْل َوَأْف ــَاَن ــَك البىِلل َرْمــِس  ِمْن  األَْمـــَواُت  هِبَا  َيا  حَتْ
الـُمْشَتِهْر الطَّبِيُب  )َفثاُغورُس(  ا  ـــــامَّ ُذِكـــْرَأمَّ َواُء َل ـَـــا الـــــدَّ ـــاَل إهِنَّ َقـــْد َق
ُمْعِجُب فِيَها  )ِدِمْقَراطِيس(  ــَذا  ُبَك الـُمَجرِّ اِحُر  السَّ َواُء  ـــدَّ ال َفِهَي 
ـــاِن َم الـــزَّ ـــُة  ُأْعـــُجـــوَب إَِذن  ـــَســـاِنَفـــِهـــَي  ـــُد اإِلْن َوَخـــــرْيُ َمـــا َنـــاَلـــْت َي
الَعَجاِئَبا َع  اْخـــرَتَ فِيَها  ــْرُب  ــَغ ـــَوِت الــَغــَراِئــَبــاوال ــُث َح ــْي ــبِّ َح بــالــطِّ
َمْطَعام ـــىَل  وَأْح ــَوى  ــْل َوالــسَّ ــام)1(كــامَلــنِّ  ــسَّ َلــْت ِمـــَن ال َمـــاِئـــَدٌة َقـــْد ُنــزِّ
ــْد؟ ــَواِئ ــْن َف ــاِس ِم ــنَّ ــا يِف ال ــــَة الـــــــَمـــَواِئـــْدوَكـــْم هَلَ ــــنَ ــُبــوَهــا ِزْي َفــَلــقَّ
ـــُروِس ـــَع ـــال ـــــاِء َك ـــــاإِلَن ــــــَزفُّ بِ ــوِسُت ــُف ــنُّ ـــَشـــاَشـــُة ال ـــا َب ـــُرَه ـــْه َوَم
َصاحِلَْه الَعظِيِم  َمْدِحي  إىَِل  اِئَحْهَأْمَسْت  ِالرَّ بِطِيب  املِْسَك  َفاَقِت  إِْذ 
ٍة آِلِكـــــِل ــاَس بِــِســْحــِر َبــابِــِلَفـــَيـــا هَلَـــــا ِمـــــْن َلـــــــذَّ ــنَّ َقــْد َواَفــــِت ال
ــا ــاَن ــَك امَلْرَجاَناَفـــَلـــْو ُأِريـــَقـــْت بِــالــثَّــَرى َل َأِو  رُّ  الــدُّ ــَرى)2(  ــثَّ ال َوْجــُه 
َساِمًعا ــا  ــْوًم َي ــَت  ــنْ ُك إِْن  ــابِِمْثِلَها  ــًع َراب ــْدُه  ــِق ــَت اْع للُمْسَتِحياَلِت 
ـــــا( )َأوُرّب ــا  ــَه ــِرُف ــْع َت ــْن  ــُك َت مَلْ  َشْعَباَأْو  ـــِذلَّ  َت َأْن  ــَطــاَعــْت  اْســَت لـِــــاَم 

ــْلَوى ُكُلــوا ِمْن َطيَِّباِت َمــا َرَزْقنَاُكْم﴾  )1( إشــارة إىل اآليــة الكريمــة: ﴿َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
)البقرة: 57(. )أمحد احِللِّـّي(.

)2( يف املطبوع: )الثر(.
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ــوال ــُق ــُع ِت ال ـــَي الِـــتـــي َغــــــذَّ ـــِه ــِت الــُفــُحــوالَف ــب ــَج ــي َأْن ــتِ ــــَي ال َوِه
اللِذِيذ طْعِمَها  َعـــْن  ــْل  ــَس َت ـــيـــِذَواَل  ـــبِ ــــُش َكـــالـــنَّ ــــِع ــــنْ ــــُه ُي فــــإنَّ
ــي َجــيِّــدا ــنِ ــَرْت ــَك ـــَذى َوَعـــْرَبـــَداوَصــْفــُتــُهــا ُمـــْذ َأْس ــاُل َســـْكـــَراٍن َه ــَي َخ
ــُه الـــَويف ــّل ــُوُر ِخ ــت ْك ــدُّ ــِذِر ال ــَع ــُي ــْل ــَرِفَف ــظَّ ـــرْيَ ال ــُد َغ ــِص ــْم َأُكـــْن َأْق ــَل َف
ــْهُأْرُجــــــوَزٌة َأَتــْيــُت فـِـيــَهــا َصــاِخــَبــْه ــُمــَداَعــَب ـــ َعــىَل َســبِــيــِل امَلــــْزِح َواْل
ــْه ــَق ــي ــِق احلَ َتــْطــِلــِب  إِْن  ــنــي  ــْه(َفــإِنَّ ــَق ــي ــتِ ــَل ـــال )َب ــا بِ ــًق ــــُرُه َح ــــُك َأْش
ــْه ــَل ــُمــبــجَّ الـــ ــــِه  ــــتِ َزْوَج إىِل  ــــاَم  َتــْقــَبــَلــْهَك َأْن  آِمـــاًل  عــــْذِري  ـــــُع  َأْرَف
ــْب ــَراِئ ــَغ ــْد َأَرْتـــنـــي َأْغـــــَرَب ال ــَق ــْبَف ــانِ ــِق َولِـــنِي اجلَ ــْل ِمـــْن َكـــَرِم اخلُ
الـَمْعِذَرْه ِمنُْه  ــو  َأْرُج ــرِي  األَِخ ــِذي الـــــَمــْفــَخــَرْهَويِف  ــَه ـــ ــــُه َأْهــــٌل لِ أِلنَّ

الـَمْعُروِف  ْبِن احلَُسنِي  َمْسُعوِد  ْبِن  َمَعايِل  ْبُن  التَِّقيُّ َحَسُن  يُخ  الشَّ ُينَسُب  ِء  ولْلَباِقالَّ
)1( الِذي اْشَتَهَر بِـ: اْبِن الَباِقاّلينِّ كاَم َأْثَبَتُه َياُقوُت الـَحَمويُّ يِف  ِّ النَّْحِويِّ بِـ: َأيِب َعِلٍّ احِللِّ
ُمْعَجِم األَُدَباِء، َوَأَشاَر إَِلْيِه َصاِحُب ِكَتاب الَوايِف بالَوَفَياِت)2(، َوَقْد َشذَّ َعْبُد الـَمِجيِد ْبِن 
ُه ِمْن َتْصِحيِف  ِوّي)3(، َوَلَعلَّ َعْبِد احلَِميِد الـُمْعَتِزيلِّ َشاِرِح هَنْج الَباَلَغِة؛ َفَدَعاُه بِاْبِن الَباِقالَّ

اِخ. النُّسَّ

ـّي، النحوّي، شيخ العربيَّة يف وقته  )1( ُينظر: يف تاريخ اإلســالم للذهبّي: 324/46 »أبو عّل، احِللِّ
ببغداد، قرأ عليه مجاعٌة ونفذ صحبة املؤيد أيب عبد اهلل احلسني ابن األمري عّل ابن اخلليفة الناص 
إىل تسرت حني صريِّ ملكها، ليعلِّمه النحو، وقد نسخ بخطِّه كتًبا نفيسًة، تويفِّ يف مجادى األوىل وله 
 ّ ار: أبو عّل الباقاليّن احِللِّ سبعون سنة، وكان ذا تفنٍُّن يف العلوم، قاله ابن البزورّي، وقال ابن النجَّ
اشتغل عىل يوسف بن إسامعيل الدامغايّن، واملجيز حمموٍد البغدادّي، وأيب البقاء العكبّي، وبرع 
ة علوم، وحاز قصب الســبق، سمع من مســعود ابن النادر، وابن كليب، وكان متواضعًا،  يف عدَّ
صدوًقا، خارق الذكاء«. ويف الوايف للصفدّي: 171/12: »وتويفِّ سنة سبع وثالثني وستامئة«. 

)2( الوايف بالوفيات: 171-170/12.
. )3( ُينظر: رشح النهج البن أيب احلديد: 38/13. وقد سبق ِذكر النصِّ
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ابِِع للِهْجَرِة، َوُهَو َشابٌّ  يّن)1( َرُجٌل آَخُر ِمْن َمَشاِهرِي الَقْرِن الرَّ َوَقِد اْشَتَهَر بِالَباِقالَّ
مِجُوُه بِالِعْلِم الَوفرِِي، َواجلُْرَأِة التِي مَلْ َتِقْف ِعنَْد  َيافٌِع مَلْ َيَتَخطَّ َدْوَر الُكُهوَلِة َقْد َوَصَفُه ُمرَتْ
نيَِّة األَْرَبَعِة ِقيَل  ؛ َواألََدِب الَغِزيِر، اْنَتَهْت إَِلْيِه ِرَئاَسُة الِفْرَقِة الـاَملِكيَِّة إِْحَدى الِفِرَق السُّ َحدِّ
)اْلُكنَى  ِكَتاِب  َأْوَرَد َصاِحُب  َفْهاًم،  َوَأْكْثِرِهْم  نِْحَلتِِه  ُعَلاَمِء  َأْبَرِز  ِمْن  َكاَن  ابَّ  الشَّ َهَذا  إِنَّ 
َناَصَ   ، الَبْغَداِديِّ يِّ  الَبرْصِ الَطيِِّب  ْبُن  ُد  مَّ حمَُ َبْكٍر  َأُبو  »الَقايِض  َعنُْه:  َقْوَلُه  َواألَْلَقاِب()2( 
ُه َناَظَر  َعِة اجلََواِب؛ حُيَْكى َأنَّ َطِريَقَة َأيِب احلََسِن األَْشَعِريِّ َكاَن َمْشُهوًرا بِالـُمنَاَظَرِة، َوُسْ
ْيِخ الـُمِفيِد: َأ َلَك يِف ُكلِّ ِقْدٍر  ْيُخ الـُمِفيُد؛ َفَقاَل للشَّ َشْيَخنَا الـُمِفيَد- عَليه الرمحة- َفَغلَبُه الشَّ

 

َ َسنََة 403هـ بَِبْغَداَد«)3(. ْيُخ: َنَعْم َما مَتثَّْلُت بَِأَدَواِت َأبِيَك. ُتويفِّ مْغرَفٌة؟ َفَقاَل الشَّ

األُْوىَل  َفالنِّْسَبُة  ُأْخــَرى؛  َتــاَرًة  ِة  َولَِأْشَعِريَّ َتــاَرًة،  للاَملِِكيَِّة  نِْسَبتِِه  َبنْيَ  َتَداُفَع  َواَل 
: »اْبَن  ُة الثقافة جِلَبَّاٍر األَْعَظِميِّ َأنَّ للَمْذَهِب َوالثَّانَِيُة لَِطِريَقِة االْعتَِزاِل، َوَقْد َذَكَرْت جَمَلَّ
َوَكاَن   ، ابُّ األَْشَعِريُّ الشَّ َهَذا  َأْقَبَل  إِْذ  َلُه؛  َأْصَحاٍب  َمَع  امَلَجالِِس  َبْعَض  الـُمَعلِِّم َحرَضَ 
ْيَطاُن، َفَسِمَع  ِم َقاَل أِلَْصَحابِِه: َقْد َجاَءَكُم الشَّ ِد الَقَضاَء؛ َفلامَّ َرآُه اْبُن الـُمَعلِّ َيْوَم َذاَك ُقلِّ
ا  ﴿َأنَّ هَلُْم:  َوَقاَل  َوَصْحبِِه،  ِم  امُلَعلِّ اْبِن  َعىَل  َأْقَبَل  مَجَاَعتِِه  َهَمَة  َومَهْ َكاَلَمُه  ابُّ  الشَّ الَقايِض 
اٌر،  ُكفَّ َفَأْنُتْم  ْيَطاُن  الشَّ َأَنا  ُكنُْت  إِْن  َأْي  ا﴾)4(،  َأزَّ ُهْم  َتُؤزُّ الَكافِِريَن  َعىَل  َياطنَِي  الشَّ َأْرَسْلنَا 

َوَقْد ُأرِسَلْت َعَلْيُكْم«)5( إَِلخ.

ة  )1( قــال عنه ابن أيب احلديــد يف رشح النهج )287/10(: »وكذلك القول يف متكلِّمي األشــعريَّ
وأصحاب احلديث كابن الباقاليّن وغريه، وكان ابن الباقاليّن شديًدا عىل الشيعة، عظيم العصبيَّة 
عــىل أمري املؤمنــني، فلو ظفر بكلمــة من كالم أيب بكــر وعمر يف هذا احلديــث ملأ الكتب 

والتصانيف هبا، وجعلها هجرياه ودأبه«.
)2( ُينظر: الكنى واأللقاب: 63/2.

)3( نقل هذه احلادثة يف جمالس املؤمنني: 467/1، منتهى املقال: 191/6.
)4( مريم: 83.

ل سنة 1960 من سنتها اخلامسة. )5( العدد 24 يف 12 كانون األوَّ



212

ا  ُه َشْيَطاٌن، َوَأمَّ اٌف َوإِْقَراٌر بِأنَّ ينِّ اْعرِتَ ُه بِالنِّْسَبِة إىَِل الَباِقالَّ َويِف َهَذا اجلََواِب َمآِخُذ؛ َفإنَّ
ٌة  ٌة َقاِصَ َتاُج إىَِل َبيِّنٍَة؛ أِلَنَّ اإِلْقَراَر ُحجَّ ِد َدْعًوى حَتْ ِم َومَجَاَعتِِه؛ َفُمَجرَّ بِالنِّْسَبِة إىَِل اْبِن الـُمَعلِّ
ِد االْنتَِقاِم َلْيَس مِمَّا  َعِة لِـُمَجرَّ ْ ِذِه السُّ َعىَل الـُمِقرِّ َوْحدُه، َكاَم َأنَّ َرْمَيَة الـُمْسِلِمنَي بِالُكْفِر هِبَ
ا احِلْلُم،  َأمَّ ينِّ  َيْرَتِضيِه اإِلْساَلُم، َوَلْيَس ِمْن ِصَفاِت َقايِض الـُمْسِلِمنَي، َوَكاَن َعىَل الَباِقالَّ
الثََّقاَفُة  َقاَلِت  َوَقْد  لِلتَّْقَوى﴾)1(،  َأْقَرُب  َتْعُفوا  ﴿َوَأْن  باملِْثِل  اجلََواُب  َأِو  األَْرَجُح،  َوُهَو 
 ، يِن اإِلْساَلميِّ ا ُمنَاَظَراُتُه َوِدَفاُعُه َعِن الدِّ يَها َصاِحُبَها الثََّقاَفَة اإِلْساَلميََّة: »َوَأمَّ التِي ُيَسمِّ
ِلِس  ٍد- َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم-)2(؛ َفِمنَْها الـُمنَاَظَرُة الـَمْشُهوَرُة يِف جمَْ ِع حُمَمَّ َوِرَساَلِة الـُمرَشِّ
- َلـامَّ َوَصْلنَا إىَِل  ينِّ وِم َوَأْخَباِرِه َمَعُه، َوقْد َجاَء يِف التَّْمِهيِد َقْوُلُه- َأْي َقْوُل الَباِقالَّ َمِلَك الرُّ
َعىَل  َتْدُخُلوا  اَل  َلنَا:  َوقاَل  َيْلَقاَنا،  َمْن  إَِلْينَا  َأْرَسَل  بُِقُدوِمنَا  الـَمِلُك  َوُأْخِبَ  الَقْسَطنْطِينيَِّة، 

اْلـَمِلِك بَِعامِئِمُكْم َحتَّى َتنَْزُعوَها َوَتْلَبُسوا َمنَاِديَل لَِطاًفا)3(.

يِّ َوالِلَباِس؛ َفُأْخِبَ الـَمِلُك بَِذلَِك  َفَقاَل: َأنا اَل َأْفَعُل َواَل َأْدُخُل إاِلَّ باَِم َأَنا َعَلْيِه ِمَن الزِّ
ِمْن  َرُجٌل  َأَنا  َفَقاَل:  َعْن ذلَِك  الَقايِض  َفَسَأَل  َيْمَتنُِع؟  ملَِاَذا  َبَب  السَّ َأْعِرَف  َأْن  ُأِريُد  َفَقاَل: 
َنا بِنَبِيِّنَا  َتَعاىَل َقْد َرَفَعنَا بِاإِلْساَلِم، َوَأَعزَّ ُعَلاَمِء الـُمْسِلِمنَي َوَما ُتِريُدوَنُه ِذلٌّ َوَصَغاٌر، َواهللُ 
َوَرِجْعُت  َهْيَئتِي  بَِغرْيِ  َدَخْلُت  َفإِْن  الـُمْسِلِمنَي  ُعَلاَمِء  ِمْن  َأَنا َرُجٌل  َقاَل:  َأْن  إىَِل   ٍد حُمَمَّ
اَلَبُة التِي مُتَثُِّل  إىَِل ُحْكِمِك َأَهنُْت الِعْلَم َوَنْفيِس َوَذَهَب ِعنَْد الـُمْسِلِمنَي َجاِهي، َهِذِه الصَّ

ْفَعَة، َوُسُموَّ اخلُُلِق..«)4(. الرِّ

)1( البقرة: 237.
ع هــو اهلل تعاىل،  ع، ويعنــي الرســول، والواقــع املرشِّ )2( هنــا غلطتــان، األوىل قولــه: املــرشِّ
د رســول إليصال الترشيع الســاموّي، والثانية قوله: »صىلَّ اهلل عليه وسلَّم«، وقد هنى  وحممَّ

الرسول عن الصالة البرتاء.
)3( يف األصل: )لطاف(، والصواب هو املثبت. 

ــد اخلضريّي  ــق: 28. وقــد قال األســتاذ حممود حممَّ مــة املحقِّ )4( إعجــاز القــرآن للباقــاليّن: مقدِّ
متهام لكتــاب التمهيد: »إنَّ هذه املناظرة جرت يف=  د عبد اهلادي أبو ريدة يف مقدِّ  والدكتــور حممَّ
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اِع َشبِيَعٌة بِاألََساطِرِي؛ َفَلْيَسِت  َة َقِريَبٌة ِمَن الَوْضِع واالْخرِتَ َوَنْحُن َنَرى َأنَّ َهِذِه الِقصَّ
ْأِس، َومَلْ َيُكْن ِمْن َعاَداِت الـُمُلوِك َتْبِديُل َأْزَياِء الُوُفوِد األَْجنَبِيَِّة التِي  الـَمنَاِديُل ِمْن لَِباِس الرَّ
ُه  ًما؛ أِلنَّ ًما ُمَكرَّ َتِفُد إىَِل باِلِدَها اَلِسَياَم ِمْثِل َهَذا الَوْفِد الِعْلميِّ الـَمْفُروِض فِيه َأْن َيُكوَن حُمرَْتَ
؛  َكاَن َقْد َوَفَد بِنَاًء َعىَل َسْبِق َطَلٍب ِمَن الـَمِلِك؛ َفإَِذا َكاَن لَِباُس الـِمنِْديِل َبَدَل الَعاَمِئِم ُذالًّ
ْبُلوَمايسِّ َأْن َيْأُمَر بِِه الـَمِلُك َرُجاًل َعالِـاًم اْسَتْقَدَمُه لِباِلِدِه؛ لِـُمنَاَظَرٍة  َفال ُيْمِكُن بِالُعْرِف الدُّ
لِّ َفِلاَمَذا َطَلَب الـَمِلُك َأْن َيْسَأُلوا الَقايِض  ٍة؛ َوإَِذا َكاَن َلْبُس الـَمنَاِديِل ِسَمًة للذُّ ِعْلِميٍَّة ُمِهمَّ

َعْن َسَبِب اْمتِنَاِعِه َعْن َلْبِس الـَمنَاِديِل؟.

َفْجَأًة  َينَْقِلُب  بِالَكالِم  وإَِذا  الـُمتَكلِِّم  بِِصيَغِة  َكاَنْت  َأْن  َفَبْعَد  حَمْـُبوَكٍة؛  َغرْيُ  َواَيُة  َوالرِّ
إىَِل ِصيَغِة الَغاِئِب، َكَقْولِه: )َفَقاَل: َأنا اَل َأْفَعُل(.. إَِلخ، َكاَم َأّننَا َنِجُد يِف َهِذِه األُْسُطوَرِة َأنَّ 
َسَبَب اْمتِنَاِعِه َعْن َلْبِس املنَاِديِل ُهَو اخلَْوُف ِمْن َذَهاِب َجاِهِه ِعنِْد الـُمْسِلِمنَي َواألَْحَرى َأْن 
خَيَاَف ِمْن َضَياِع َجاِهِه ِعنَْد اهلل، َوَقْد ِقيَل: »صانع وجًها واحًدا يكفك الوجوه كّلها«)1(؛ 

ْهَد والتََّواُضَع. ُة ِمـامَّ َيْرَغُب بِِه الُعَلاَمُء الـَمْفُروُض هِبُِم الزُّ ْنَيِويَّ َفَلْيَسِت الَوَجاَهُة الدُّ

ْم  ُدُخوهِلِ َعْن  ُنـِهَي  ُهْم  اَم  َوإِنَّ ُحْكٌم؛  ُهنَاَك  َفاَم  ُحْكِمَك(،  إىَِل  )َرَجْعُت  وَكَقْولِِه: 
مَجَُة ِمْن َأنَّ َأبا اخلَواِرْزِميِّ َقاَل فِيِه: بِأنَّ َصْدَرُه َحَوى  ْ بَعـاَمِئِمِهْم، كاَم َأنَّ َما َنَقَلْتُه َهِذِه الرتَّ
َفُهَو ِعْلُمُه اَل ِعْلَم  ِعْلَمُه َوِعْلَم النَّاِس؛ َفَكاَلٌم َباِرٌد؛ ألَنَّ ِعْلَم النَّاِس إَِذا َكاَن يِف َصْدِرِه 

=جملــس اإلمباطور باســيليوس الثاين الذي حكم من ســنة 365 إىل ســنة 416هـــ«. ثمَّ قاال: 
»ومهــام يكن أمر ســفارة الباقاليّن بــني عضد الدولة وبني ملك الروم، فنحــن ال نعرف ظروفها 
التارخييَّة، وربَّام كان ملك الروم قد أراد من يبنيِّ له أمر اإلســالم، أو جييب عن أســئلة النصارى 
ة الباقاليّن كانت مدنيَّة علميَّة،  بشــأن ما يعتقده املســلمون، ويتبنيَّ من تفصيل املناقشات أنَّ مهمَّ
هي أشــبه ببعثة تبادل اآلراء ومعرفة وجهات النظر الدينيَّة، والسيام أنَّه ليس عندنا يف التاريخ ما 
يدلُّ عىل اتِّصال وثيق بني عضد الدولة وبني الروم من شــأنه أن يكون داعًيا لبعثات سياســيَّة أو 

حربيَّة أو أشباه ذلك«.
ام: 432. )1( ُينظر: جمموعة ورَّ
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النَّاِس َوُكلُّ َعالِـٍم حَيَْصُل ِعْلُمُه ِمْن ِعْلِم النَّاِس- َوالِعْلُم بِالـُمَتعلِِّم- َوال ُنِريُد َأْن ُنطِيَل 
ْب َعنُْه َصْفًحا. َقاَش َفْلنرَْضِ النِـّ

ُه ِمْن  ْبِت ِمْن ِذي الِقْعَدِة َسنََة 403هـ، َوجَيُِب َعدُّ ينِّ َهَذا َيْوَم السَّ َ اْبُن الَباِقالَّ َقْد ُتويفِّ
ِرَجاالِت الَقْرِن اخلَاِمِس َحْسَباَم الَتَزْمنَا بِِه، َوَكاَن َمْدَفنُُه يِف َداِرِه بَِدْرِب )الـَمُجوِس( ِمْن 
اَم َنْحَو 373  هْيِ ، َوالَ بَِأْبِيِه؛ والَفْرُق َبنْيَ َعرْصَ هَنِْر َطابٍِق)1(، َوُهَو َغرْيُ اْبِن الَباِقالَّينِّ احِللِّـيِّ
ينِّ  نَِّة، واْبُن الَباِقالَّ ينَّ ِمْن إِْخَوانِنَا السُّ ، َكاَم َأنَّ الَباِقالَّ ٌّ ، َواآلَخُر ِحلِّ يٌّ ا َبرْصِ َعاًما، َوَأَحُدمُهَ
األََعاظِِم،  ُفَقهاِئنَا  ِمْن  لَِكثرٍِي  َشْيٌخ  َوُهَو  الَعَربِيَِّة،  ِة  َأِئمَّ َأَكابِِر  َوْمْن  ْيَعِة،  الشِّ َأْعاَلِم  ِمْن 

 

)ِرَيــاُض  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َقاَل  ابِِع)2(،  السَّ الَقْرِن  يِف  الثَِّمينَِة  الالِمَعِة  َرَر  الــدُّ َوِمــَن 
ِة َمَشايِخ َأْصَحابِنَا، َقَرَأ َعَلْيِه الـُمَحّقُق َجْعَفُر ْبُن احلََسِن ْبِن َسِعيٍد  الُعَلاَمِء( إِنَّه: »ِمْن َأِجلَّ

 

.)3(» ِّ احِللِّ

َسنَِة  َمَوالِيِد  ِمْن  َكاَن  ينِّ  الَباِقالَّ اْبَن  أنَّ  األَُدَباِء(  )ُمْعَجُم  ِكَتابِِه  يِف  َياُقوُت  َأَفاَد  َوَقْد 
ِه، َوَقَرَأ  ِه، َسِمَع ِمْن َأيب الَفَرِج اْبِن ُكَليٍب، َوَغرْيِ ِة الَعَربِيَِّة يِف َعرْصِ َأِئمَّ ُه ِمْن  568هـ، َوأنَّ
ِد اْبِن الـَمْأُموِن، َوَقَرَأ الَكالَم واحِلْكَمَة  ، والُلَغَة َعىَل َأيِب حُمَمَّ يِّ الَعَربِيََّة َعىَل َأيب الَبَقاِء الُعْكُبِ
َساَلُة يِف َهِذِه الُفنُوِن، َويِف ِعْلِم النَّْحِو، َوَأَخَذ  ، َواْنَتَهْت إَِلْيِه الرِّ يِن الطُّويِسِّ َعىَل َنِصرِي الدِّ
، ُثمَّ اْنَتَقَل إىَِل َمْذَهِب  اَمَغاينِّ احلَنَِفيِّ فِْقَه احلَنَِفيَِّة َعىَل َأيْب امَلَحاِسن ُيوُسَف ْبِن إِْساَمِعيَل الدَّ
، َوَكاَن َذا َفْهٍم َثاِقٍب، وَذَكاٍء َوِحْرٍص َعىَل الُعُلوِم، َوَكاَن َكثرَِي الـَمْحُفوِظ،  افِِعيِّ اإِلَماِم الشَّ
َوَكَتَب الَكثرَِي بَِخطِِّه، ُذو َوَقاٍر َمَع التَّواُضِع، َولنِِي اجلَانِِب َلِقيُتُه بَِبْغَداَد َسنََة 603هـ، َوَكاَن 

ص رواية معجم األدباء)4(. آِخَر الَعْهِد بِِه. انتهى ملخَّ

)1( ُينظر: معجم البلدان: 4/4، البلدان، البن الفقيه اهلمذايّن: 294.
)2( ُينظر: الوايف بالوفيات:273/12، بغية الوعاة، السيوطّي:443/1، 172/2.

)3( ُينظر: رياض العلامء: 330/1.
)4( معجم األدباء: 198/9.
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ُه َشْيُخ َوْقتِِه يِف ِعْلِم األََدِب والنَّْحِو)1(. َض اْبُن الُفوطِيِّ إىَِل َتْرمَجتِِه َفَوَصَفُه بِأنَّ َوَتعرَّ

َكثرًِيا،  ِه  بَِخطِّ َوَكَتَب  احلَِديَث،  َوَسِمَع  الَكاَلِم،  ِعْلَم  َوَقَرَأ  َواْسَتْوَطنََها  َبْغَداَد،  َقِدَم 
َك  َفرَتَ َحنَِفيًّا؛  َوَكاَن  ِه،  َبرَصِ َوَضْعِف  ِسنِِّه  ُعُلوِّ  َمَع  الـُمَطاَلَعِة  َعىَل  احِلْرِص  َشِديَد  َوَكاَن 
َبْعُض  َعَلْيِه  َفَأَشَاَر  ْت،  َكُبَ َقْد  َزْوَجٌة  َلُه  َكاَنْت   ، افِِعيِّ الشَّ َمْذَهِب  إىَِل  واْنَتَقَل  َمْذَهَبُه 

َأْصِدَقاِئِه بَِطاَلِقَها؛ َفَقاَل:

ـــا ـــُه ـــُب َذَواِئ ـــْت  ـــاَب َش يِل  ــــٍل  ــــاِئ َوَأْصَبَحْت َوْهَي ِمْثُل الُعوِد يِف النََّحِفَوَق
َنَصٍف مْن  الَوْصِل  ِحَباَل  ذُّ  جَتُ اَل  َتَرِفمِلَ  َوال  ُحْسٍن  َما  َغرْيِ  مْن  َشْمطَاَء 
هَتا َمودَّ َأْسُلو  َأْن  َهْيَهاَت  التََّلِفَفُقْلُت:  َعىَل  َنْفيس  َفْت  َأرْشَ َوَلْو  َيوًما 
َخاِئنٍَة َغــرْيَ  ــُجــوًزا  َع ـــوَن  َأُخ ِفَوأْن  َ َوالــسَّ ـــاَلِل  اإِلْق َعــىَل  يِل  ُمِقيَمًة 
ُأَواِصــَلــَهــا َأْن  َقبِيًحا  ِمنِّي  احلََشِف)2(َيــُكــوُن  َحاَلِة  يِف  َوَأْهُجَرَها  ِجنًى 

َواياُت بِِه؛ َفَصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلاَمِء()3( َجاِزٌم  َواْبُن الَباِقاّلينِّ َقِد اْخَتَلَفِت الرِّ
َّ ِمْن  َق احِللِّ ِة، َوَأنَّ الـُمَحقِّ يَّ ُه ِمْن َأَكابِِر ُعَلاَمِء الِفْرَقِة االْثنَي َعرَشِ ُه ِشيعيُّ امَلْذَهِب، َوأنَّ أنَّ
نَِّة، َكاَم  ُه ِمْن إِْخَوانِنَا َأْهِل السُّ حَيٌة أنَّ َتاَلِميِذِه، َبْيناََم َنِجُد ِرَواَيَة َياُقوٍت، َواْبِن الُفوطِيِّ َصِ
ُتْشِعُرَنا ِرَوايُتُهاَم َهِذِه َأنَّ الَعِقيَدَة مَلْ َتْأُخْذ َطِريَقَها الـُمْسَتِقيَم إىَِل االْستِْقَراِر يِف َضِمرِيِه؛ َفُهَو 
اَفُه َعِن الـَمْذَهِب احلَنَِفيِّ  َواَيِة َأنَّ اْنرِصَ َينَْتِقُل ِمْن َمْذَهٍب إىَِل َمْذَهٍب، َوَنْسَتنْتُِج ِمْن َهِذِه الرِّ
ِة، َومَلْ َيُكْن َنتِيَجَة َمَقاَرَنٍة،  ْنيويِّ َواألَْغَراِض الـاَمِديَّ ؛ بَِسَبِب اجلَاِه الدُّ افعيِّ إىَِل َمْذَهِب الشَّ
افِعيِّ  الشَّ بَِمْذَهِب  األَْمِر  ِل  َأوَّ ِمْن  َتـَمْذَهَب  َلـاَم  َكَذلَِك  َكاَن  َلْو  إِْذ  ُمْسَتِفيَضٍة؛  َوِدَراَسٍة 
افِعيِّ اَل ُبدَّ  َحتَّى ُيَقاِرَن َويْسَتنْتَِج؛ ُثمَّ َيْعَتنُِق ِمَن امَلَذاِهِب َما َشاَء، َواْنتَِقاُلُه لِـَمْذَهِب الشَّ
ٍة؛ ألنَّ ِكال الـَمْذَهَبنْيِ َيْسَتِقَياِن ِمْن َمنَْبٍع َواِحٍد، َوَنْحُن إَِذا  َراٍت ُأْخَرى َغرْيِ َعَقاِئديَّ لِـمؤثِّ

)1( معجم األلقاب: 198/9.
)2( ُينظر: الوايف بالوفيات: 171-170/12.

)3( ُينظر: رياض العلامء: 330/1.
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َأْمَعنَّا النََّظَر يِف َهَذا التِّْبَياِن َفال ُيْمِكنُنُا اخلُُروُج ِمنُْه بِنَتِيَجٍة َمنْطِقيٍَّة َصِحيَحٍة إاِلَّ َأْن َنُقوَل 
َتْكِذيِب  إىَِل  َنْسَعى  َأْو  نَِّة،  السُّ َأْهِل  ِمْن  واآلَخُر   ، ِشيعيٌّ َفَأَحُدمُها  ؛  ينِّ الَباِقالَّ اْبِن  ِد  َبَتَعدُّ

َواَياِت الـُمَعاِرَضِة. الرِّ

، َوُعْمُرُه ُينَاِهُز التَّاِسَعَة  ْبِت 25مُجَاَدى األُوىَل َسنََة 637هـ َعىَل األََصحِّ ُتويفِّ َيْوَم السَّ
تِّنَي)1(. َوالسِّ

يِن 23. َأُبو حَيَْيى اْلـَحَسُن ْبُن َنِجيِب الدِّ

ِة؛  الـُمِهمَّ التَّاِرخييَِّة  ْخصيَّاِت  الشَّ َعِن  النِّْسَياِن  ِسَتاِر  إَِزاَحُة  َواجْلَاَمِل  الـُمْتَعِة  ِمَن  إِنَّ 
ِمَن  ُسُدوٌد  ِهْم  َوَعرْصِ َك  َعرْصِ َبنْيَ  َحاَلْت  َوإِْن  َمَعُهْم،  ُث  َوَتَتحدَّ َتَراُهْم،  َكَأنََّك  َحتَّى 
َمِن، َوَأْكَثُر ُمْتَعًة إَِذا َكاَن احلَِديُث َعْن َأْفَذاٍذ َوَنوابَِغ َتْرُبُطَك هِبِْم َرَوابٌِط ِمَن الـُمَواَطنَِة  الزَّ
ًدا َعِن األَْغَراِض َوالـَمَقاِصِد السيَِّئِة،  ِم، اَلِسَياَم إَِذا َكاَن َذلَِك احلِديُث جُمَرَّ َوالَعِقيَدِة َوالدَّ
ِهيِّ َما َسَتِقُف َعَلْيِه ِمْن َتْرمَجَِة َأيِب حَيَْيى َمْوِضَع َبْحثِنَا َهَذا  َوِمْن َهَذا النُّوِع ِمَن احلَِديِث الشَّ
 ، اهلَُذيلِّ َسِعيٍد  ْبِن[  ْبُن ]احلََسِن  حَيَْيى  ا  َزَكِريَّ َأُبو  يِن،  الدِّ َنِجيِب  ْبُن  احلََسُن  حَيَْيى  َأُبو  َفُهَو 
الَباِرِزيَن  اَلِح، َويِف َطِليَعِة الُفَقهَاِء  يِن َوالصَّ َمَفاِخِر ِجيِلِه يِف الِعْلِم َوالدِّ َمْفَخَرًة ِمْن  َكاَن 
ِق  َكالـُمَحقِّ َناهِبًا  َوَلًدا  ُينِْجَب  َأْن  ُسْؤَدًدا  َوَكَفاُه  الثََّقاَفِة،  َمَياِديِن  يِف  ابِِقنَي  السَّ َوالُفَضالِء 
اخلَالِِد  ُجُل  الرَّ َذلَِك  الـُمْمَتاَزِة  َوالقابِِليَّاِت  َدِة،  الـُمَتعدِّ َوالَكَفاَءاِت  امَلَواِهِب،  َصاِحِب 
ُق الظَّاَلَم،  رَتِ ، َوفِيَها النُّوُر الِذي خَيْ مَّ اِعَقِة ُتْسِمُع الصُّ الِذي َكاَن أِلَْقَوالِِه وآراِئِه َدويُّ الصَّ

َوُهَو الِذي َكَتَب أِلَبِيِه )َأيِب حَيَْيى احلََسِن( َقْوَلُه:

اْلــُعــال إىَِل  ـــوٍم  َي ُكـــلُّ  َأيّن  النَّْعُل)2(لـِـيــُهــنـْـَك  هَبــا  ــِزلُّ  َي اَل  ــاًل  ِرْج ُم  ُأقـــدِّ

)1( تاريخ اإلسالم للذهبّي: 324/46، الوايف: 171/12.
ض ليشء منه ليس باملريض فكتبت أبياًتا  : »وقد كنت زمن احلداثة أتعرَّ ق احِللِّـيِّ )2( قال ولده املحقِّ

إىل والدي اثني فيها عىل نفيس بجهل الصبوة وهي:=
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

مَجَِة؛ َفَأجاَبُه  ْ (، َوالِتي َأَثاَرْت َصاِحَب الرتَّ ِّ َوَسنَْذُكُرَها يِف َتْرمَجَِة َوَلدِه )الـُمحّقِق احِللِّ
ِشيَدَة؛ َحْيُث َأَشاَر َعىَل  َة الرَّ ِديَد، َوالنَِّصيَحَة األََبِويَّ باَِم ُيْشبُِه الّلْوَم َوالتَّْأنِيَب، والتَّْوِجيَه السَّ
َغ لِـاَم ُهَو َأَهمُّ ِمنُْه، َوُهَو الِعْلُم َحَسَب اْستِنَْتاِجنَا َوَلْيَس  ِعِر؛ لَِيَتَفرَّ َوَلِدِه الَبارِّ هِبُْجَراِن الشَّ
وَرِة والـُموِسيَقى ُهَو اجلَـاَمُل  َفْوَق الصُّ ٌء آَخُر  ْعُر يَشْ ْعِر؛ َفالشِّ َمْقُصوُدُه تْوِهنَي َشْأِن الشِّ

َساَلُة اإِلْنَسانِيَُّة بَِكاِمِلَها. اِمي، ُهَو الرِّ ُد السَّ الـُمَجرَّ

ُلَق  َولَِذا َرَأْينَا َأنَّ َرْغَبَة األَِب الَعُطوِف بَِجْعِل َوَلِدِه َعالِـاًم ِدينيًّا ُمْرِشًدا َأْفَضُل ِمْن َأْن خَيْ
َرَجِة  َتْأيِت بالدَّ التِي  ِة  ْعِريَّ َساَلِة الشِّ َبَأْوِدَيِة اخلََياِل، ُدوَن َبْخٍس لَِفْضِل الرِّ هَيِيُم  ِمنُْه َشاِعًرا 
َبُب األَِصيُل يِف َنَظِري يِف َتْوِجيِه َوَلِدِه َنْحَو الِعْلِم َوَأَمَرُه  الثَّانَِيِة َبْعَد الِعْلِم، َوَهَذا هَو السَّ
َوِدَراَسِة  الِعْلِميِّ  التَّْحِصيِل  َبنْيِ  مَجٍْع  َمانَِعُة  َة  َثمَّ َلْيَس  َيُقوَل:  َأْن  ْعِر، ولَِقاِئٍل  الشِّ هِبْْجَراِن 
َيْشَغَلُه  َأْن  ُدوَن  َوْحَدُه  لِْلِعْلِم  َغ  لَِيَتفرَّ َذَكْرَناُه؛  َما  اجلََواُب  َيُكوُن  َوَقْد  َوَفْرِضِه؛  ْعِر  الشِّ
فاْسَتَجاَب  ؛  امُلِهمِّ َعىَل  ُم  َيَتقدَّ َواألَهمُّ  َوَأْفَضُل  ُف  َأرْشَ الِعْلَم  أِلنَّ  ؛  ِحنْيٍ إىَِل  َوَلْو  ْعُر،  الشِّ
مَلْ  ُه  أنَّ َحتَّى  ُيَزاِوْلُه  َومَلْ  ْعَر،  الشِّ َفَهَجَر  مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذِه  َصاِحِب  َأبِيِه  َرْغَبِة  إىَِل   ُق الـُمَحقِّ
َينْظِْم َبْعَد َهِذِه النَِّصيَحِة َبْيًتا َواِحًدا، َوَهَذا َكاَن ُمْثِلًجا لَِصْدِر َوالِِدِه الِذي َرَأى َهَذا الِبَّ 

ــىل ــُع ال إىل  يـــــوٍم  كــــلُّ  َأينِّ  ــَك  ــهــن ــي ــُلل ــع ــن ال ـــا  ــــزل هب ت ـــــاًل ال  م رج ــــــدِّ أق
مــقــّدمــا تــــــراين  أن  بــعــيــد  ـــــري  مثُلوغ يل  الناس  يف  ليس  ا  طــرًّ الناس  عىل 
ــعــُلتــطــاوعــنــي بــكــر املـــعـــاين وعــوهنــا ب ـــا  ـــــأينِّ هل ـــى ك وتـــنـــقـــاد يل حـــتَّ
مـــبٍز كــــلُّ  ــل  ــض ــف ــال ب يل  فــضــُلويـــشـــهـــُد  فـــوقـــه  ويل  إالَّ  فـــاضـــل  وال 

فكتب فوق هذه األبيات ما صورته: لئن أحسنت يف شعرك، لقد أسأت يف حقِّ نفسك، َأَما   
ة ولبس احلرفة، والشاعر ملعون وإن أصاب، ومنقوص  علمت أنَّ الشــعر صناعة من خلع العفَّ
ق  وإن أتى باليشء العجاب، وكأينِّ بك قد أومهك الشــيطان فضيلة الشــعر، فجعلت تنفق ما تلفِّ
بني مجاعة مل يعرفوا لك فضيلة غريه فسّموك به، وكان ذلك وصمة عليك آخر الدهر، أمل تسمع:

ــر ــاع ش ـــال  ـــق ي أن  أرض  ـــت  ـــس ــــن عـــــدد الـــفـــضـــائـــل«ول ــــا م ــــا هل تــــبًّ
مة معارج األصول: 22. ُينظر: أعيان الشيعة: 92/4، مقدِّ  
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ِمْن  َيُكوَن  ألْن  َوأّهَلُه  ِليَم  السَّ الَِح  الصَّ اإِلْعَداَد  الَوَلِد  بِإِْعَداِد  الَوالُِد  واْسَتَمرَّ  والطَّاَعَة، 
مَجَِة إِْصاَلَحاتِِه وَتْوِجيَهاتِِه القّيَمِة  ْ َفَطاِحِل الُعَلاَمِء، وَكاَن َلُه َما َأَراَد، َوَواَصَل َصاِحُب الرتَّ
ِق( َفَحْسُب إِنَّام لِْلُمْجَتَمِع بُِرّمتِِه َفَكاَفَح البَِدَع َوَنرَشَ َراَيَة اإِلْساَلِم،  َلْيَس لَِوَلِدِه )الـُمَحقِّ
الـُمَخطَِّط  ِوْفَق  ُنُفوَذُه  يِن  وللدِّ َهْيَبَتُه  للِعْلِم  َوجَعَل  النُُّفوِس  يِف  الَعِقيَدِة  ُمْسَتوى  َوَرَفَع 
الَفانَِيِة  احلََياِة  َهِذِه  يِف  احلَِقيقيِّ  ْهِد  والزُّ يِن  الدِّ بَِأْهَداِب  ُك  التَّمسُّ َرَسَمُه  الِذي  احلَِكيِم 
َتِقيًّا َصاحِلًا  بِِعْلِمِه  ينيُّ َعاِماًل  الدِّ والتََّخلُِّق بِاألَْخاَلِق الَفاِضَلِة الَكِريَمِة، َوإَِذا َكاَن الَعامِلُ 
اَلَحَظ  إَِذا  ا  َأمَّ ْحَر،  السِّ َمْفُعوُل  َوإِْرَشاَداتِِه  أِلْْقَوالِِه  َوَكاَن  ِة،  للَعامَّ َصاحِلًَة  ُقْدَوًة  َأْصَبَح 
ُه ِحينَئٍذ ُأْمُثوَلٌة َسيَِّئٌة َوَكاَن  ينيَّ َيُقوُل َوال َيْفَعُل، َويِعُظ َوال َيتَِّعُظ؛ َفإنَّ ُجَل الدِّ النَّاُس الرَّ
يِن بَِسَبِب َردِّ الِفْعِل  ِة الدِّ َمْسُؤواًل َأَماَم اهللِ َتَعاىَل باَِم َيْصُدُر ِمَن اْنِحَراِف النَّاِس َعْن َجادَّ
يِن  الدِّ ِرَجاِل  َفَعىَل  َكاْلَعاَلـِم(  الَعالِـِم  )َذْنُب  ِقيَل:  َولِـَهَذا  اِئنَُة؛  الشَّ َفاُتُه  َترَصُّ ِدُثُه  حُتْ الِذي 
 ، ينيُّ الدِّ اجلَانُِب  هِبَا  يْلَتِزْم  مَلْ  التِي  بَِأْعاَملِِه  ُسْمَعَتُهْم  ُه  ُيشوِّ الِذي  يِن  الدِّ َرُجَل  حُيَاِرُبوا   َأْن 

َواَل َشكَّ َأنَّ األَْمَر بِالـَمْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن الـُمنَْكِر ِمْن َأَهمِّ األَْسَباِب التِي َبّينََها َتَعاىَل يِف 
ٍة ُأْخِرَجْت للنَّاِس. ِة الَعَربِيَِّة َخرْيَ ُأمَّ َكْوِن األُمَّ

)1( ]ت 683هـ[ ُّ 24. الُقْزِوينيُّ احِللِّ

َزِر، َويِف ُجنُوبِِه َمَساَفٌة َتِزيُد َعىَل َماَئَتي ِكيُلو ِمرْتٍ َمِدينٌَة  ُقْزِويُن)2( اْسٌم َثاٍن لَِبْحِر اخلَْ
ِة َمِدينٍَة ُأْخَرى َكَبْغَداَد  ى بِـ: ُقْزِويَن َينَْتِسُب إَِلْيَها َخْلٌق َكثرٌِي َكاَم َينَْتِسُب النَّاُس إىَِل َأيَّ ُتَسمَّ
َهِذَه  َوِمْن  الَكافُِر،  َوِمنُْهُم  امُلْسُلُم،  ِمنُْهُم  َأْخاَلٌط  ُقْزِويَن  َويِف  َمَثاًل،  والنََّجِف  ِة،  َواحِللَّ

)1( ُينظــر ترمجته يف: الكنى واأللقاب: 53/3 كشــف الظنــون: 1127/2، قاموس األعالم: 5/ 
ا بن حممود القزوينّي، صاحب  3658، ويف طرائــف املقال: 107/1 »القــايض عامد الدين زكريَّ
كتاب عجائب املخلوقات، يروي عنه السيِّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس«. وعن طرق 

إجازته ُينظر: طرائف املقال: 676/2.
)2( ُينظر: البلدان، البن الفقيه اهلمذايّن: 556، معجم البلدان: 342/4.
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ا ْبُن حَمُْموٍد( َيتَِّصُل َنَسُبُه باَِملِِك ْبِن َأَنٍس  يِن َزَكِريَّ مَجَِة )ِعاَمُد الدِّ ْ امَلِدينَِة، َصاِحُب َهِذِه الرتَّ
َهُل َأَحٌد َمْوِقَفُه ِمْن َأِمرِي الـُمْؤِمننَي)2(، ُولَِد  ُسوِل األَْعَظِم)1(، َوالِذي الَ جَيْ َخاِدِم الرَّ
َيْبُلِغ احلُُلَم، َواْسَتَقرَّ َمَع  الُقْزِوينيُّ يِف ُقْزِويَن، ُثمَّ َهاَجَر َذووُه إىَِل الِعَراِق، َوُهُو َصِغرٌي مَلْ 
َم الِعْلَم واألََدَب، َوَما َأْكَثَر  ِة الَفْيَحاِء، َفنََشَأ بُِحْكِم البِيَئِة َنْشَأًة َعَربِيًَّة َوَتَعلَّ تِِه يِف احِللَّ ُأْسَ
، َوَأَديِبٍّ مُمْـَتاٍز؛ َفاْرتاَض  ِة ِحينََذاَك َحتَّى مَتَيََّزْت َكَمْرَكٍز ِدينيٍّ َوِعْلِميٍّ َهِذِه امَلَواِرِد يِف احِللَّ
الثََّقاَفِة،  َأْلَواِن  ُكلِّ  لِـَهْضِم  َكبرًِيا  اْستِْعَداُدُه  َوَكاَن  إِْساَلِميًَّة،  َثَقاَفَة  َوتثّقَف  الَكبرُِي،  َعْقُلُه 
َفَكَشَف بِنُوِر َذَكاِئِه النَّافِِذ آَفاًقا َواِسَعًة ِمَن الِفْكِر؛ َفَجَرى ِذْكُرُه َعىَل ُكلِّ لَِساٍن، َوَنَفذ ُحبُُّه 
َزاَل  إَِذا  َأْبَواَب األَْحاَلِم اجلَِميَلِة َحتَّى  َتْفَتُح للَخَياِل  َراِت  َكالـُمَخدِّ َفَكاَن  َقْلٍب،  إىَِل ُكلِّ 
يِح الَعاِصِف؛  َخاُن يِف الرِّ ِر َذَهَبْت تِْلَك األَْحاَلُم، َوَتالَشْت َكاَم َيَتالَشى الدُّ َأَثُر الـُمَخدِّ
؛  اخلَطِّ ُطوِل  َعىَل  َمَعُه  َظلُّوا  بِِه  الـُمْعَجبنَِي  ِمَن  بَِمْجُموَعٍة  اْحَتَفَظ  َذلَِك  ُكلِّ  َمَع  َوَلِكنَُّه 
بَِذلَِك احلَطَّ  ُأِرُيد  َواَل  إَِليَها شأُوُه،  َيْبُلْغ  مَلْ  َمَكاَنٍة  إىَِل  ْم  بَِخَياهِلِ َأْوَصُلوُه  َحتَّى  فِيِه  َفَباَلُغوا 
اَم ُأِريُد َأّنُه َوإِْن َكَاَن َيْسَتِحقُّ الثَّنَاَء َعىَل َمَواِهبِِه الَكثرَِيِة، َوَلِكْن َبَقِدِر َما هِبَا  ِمْن َكَراَمتِِه، َوإنَّ
َلْيَس  َكبرٌِي، َوَلِكنَُّه  َفُهَو َعامِلٌ  ِمَن احلَِقيَقِة َكْي اَل َتَتجاَوَز إىَِل اخلََياِل فَتِضيُع تِْلَك احلَِقيَقُة، 
ِمْثَلُه  ِه  َتِضُن يِف َعرْصِ حَتْ ُة  َفاحِللَّ ِه؛  َفِريَد َعرْصِ َلْيَس  َوَلكنُِّه  َباِرٌع،  َوَأِديٌب  َنِسيٌج َوْحَدُه)3(، 
مَجَِة إىَِل الُقُلوِب ُنُزوُعُه إىَِل ُكْرِه  ْ َوَأْفَضَل ِمنُْه َما َيُفوُت اإِلْحَصاَء؛ ومِمَّا َحبََّب َصاِحَب الرتَّ
 الَبَطاَلِة َوالَعْيِش َعىل ُمروآِت النَّاِس، َوَفَضالِت الـَمْوَتى، َحتَّى َساَم بِِه ُطُموُحُه َوإَباُؤُه، 
ُسْلَطٌة  َوِهَي  650هـ،  َسنََة  َواإِلْفَتاِء  الَقَضاِء،  َأْمَر  ِة  احِللَّ يِف  َيَتوىلَّ  َأْن  َوآَباُؤُه  ُجُدوُدُه  اَل 
َواِسَعٌة َيْوَم َذاَك كاَم َتوىلَّ الَقَضاَء واإِلْفَتاَء يِف َواِسَط الَواِقَعِة بِالُقْرِب ِمْن َقَضاِء احلَيِّ الَيْوَم، 
- يِف َواِسَط الـَمْذُكوَرِة-  ايبِّ َ بَِمْدَرَسِة الرشَّ التَّْدِريُس  إَِليِه  َوَذلَِك َسنََة 652هـ، وُأِضيَف 

)1( ُينظر: الكنى واأللقاب: 53/3.
)2( اخلصال: 190.

)3( نسيج وحده: جاء يف النهاية يف غريب احلديث )292/3(: »فقيل ذلك لكلِّ َمن أرادوا املبالغة 
يف مدحه«.
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َأْمُر  بِِه  ُأنِيَط  َعْوَدتِِه  َوِعنَْد  ِة،  احِللَّ إىَِل  َعاَد  ُثّم  ِدَمْشَق  إىَِل  ، َرَحَل  ، واخلَطِّ َوَكَاَن َجيَِّد احلَظِّ
الَقَضاِء واإِلْفَتاِء يِف َعرْصِ الـُمْسَتْعِصِم الَعبَّايِسِّ َقْبَل َوَبْعَد غْزَوِة )ُهواَلُكو َخاْن( اهلََمِجيَِّة، 
َوُهَو َوإِْن َكاْن َأْصُلُه ِمْن باِلِد الَعَجِم، َوَلِكنَُّه َنَزَع بِِه ِعْرُق الُعُروَبِة ِمْن َأْجَداِدِه، َفَكَاَن َلُه 

 

َما َأَراَدُه ِمْن ُطُموٍح وإَِباٍء، َوَوَجاَهٍة َوُنُفوٍذ، َوُهَو َصاِحُب ِكَتاِب )َعَجاِئُب امَلْخُلوَقاِت()1(، 
ُة َأْصٍل ِسَوى النِّْسَبُة إىَِل َمِدينَِة ُقْزويَن التِي  َأيَّ ِة  َبنْيَ َهَذا الُقْزوينيِّ َوَقَزاِوَنِة احِللَّ يُكْن  َومَلْ 
َأيِب  يِن  الدِّ َنِصرِي  ِقَبِل  ِمْن  َوالًِيا  َكاَن  الِذي  ُهَو  َعَراِء، والَوايِل  الشُّ َأَحُد  ُواَلهِتَا  بْعَض  َهَجا 

 

ُعوَنُة،  َسِعيِد ْبِن َجْعِفٍر َصاِحِب اجلَِزيَرِة َوالـَمْوِصْل، َوَكاَن الَوايِل َقْد َبَلَغ بِِه االْستِْهَزاُء، والرُّ

 

ُف َما َيُفوُق الَوْصَف. َوالطَّْيُش، َوالتََّعسُّ

َمْهِديِّ  السيِِّد  َمِة  َكالَعالَّ والَفْضِل؛  الِعْلِم  أْهِل  ِمْن  مَجَاَعٌة  ُتنَْسُب  ُقزويَن  َولِـَمدينَِة 
 )2( د، واملْغُفوِر َلُه الُقزوينيِّ احِللِّـيِّ يِّ َوَوَلِدِه الَعامِلِ الَفاِضِل السيِِّد َأِمرِي حُممَّ الُقْزوينيِّ البرْصِ
ُهُم الـَمْرُحوَم  الِذي َقاَل فِيِه َصاِحُب ِكَتاِب )الُكنَى واألَْلَقاِب( يِف ِكَتابِِه الـُموَجِز)3( َأنَّ َجدَّ
يُتُه ِمَن  ُل َمِن اْنَتَقَل ِمْن ُقْزويَن إىَِل الِعَراِق، َوَقَطَن النََّجَف؛ ُثمَّ اْنَتَقَلْت ُذرِّ السيَِّد َأمْحََد َأوَّ

ِة؛ لِنَْكَبٍة َأَصاَبْتُهم، َواْسَتوَطنُوَها َوُهُم اآلَن ِمْن ُوَجهاِئَها. النََّجِف إىَِل احِللَّ

َوَفاُتُه

ا الُقْزوينيُّ َصَحاِئَف خُمْتَِلَفَة األَْلَواِن ِمَن الثََّقاَفِة،  يِن َأُبو َزَكِريَّ َل ِعاَمُد الدِّ َبْعَد َأْن َسجَّ

)1( ُينظر: كشف الظنون: 1127/2.
ب بـ)القزوينّي  د املهدّي بن حســن القزوينّي احِللِّـّي )ت 1300هـ( ، امللقََّ )2( إشــارة إىل السيِّد حممَّ
ــق، املصنِّف. ترمجته يف: مســتدرك  ــق، املدقِّ الكبــري(، العــامل الفاضل، الكامــل، األديب، املحقِّ
جال: 110/3 برقم  ة: 174، معارف الرِّ ضويَّ الوســائل )اخلامتة(: 127/2 برقم 3، الفوائد الرَّ
ريعــة: 48/1 برقم 241، و6/2 برقم 10، و238/23  ــيعة: 146/10، الذَّ 472، أعيان الشِّ

برقم 8796، مصفى املقال: 475، األعالم: 114/7، معجم املؤلِّفني: 56/12.
)3( الكنى واأللقاب: 63/2.
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1283م،  لَِسنَِة  الـُموافَِقَة  682هـ)1(  َسنََة  الـَمْحُتوُم  َأَجُلُه  َأْدَرَكــُه  الِفْكِريِّ  والنُُّضوِج 
ِة إىَِل َبْغَداَد، َوُدفَِن يِف َبْعِض َمَقابِـِرَها. َومَحَُلُوُه ِمَن احِللَّ

يِن َسامِلُ ْبُن حَمُْفوٍظ)2( ]الـُمَتوفَّ َحَوال 630هـ[)3( 25. َسِديُد الدِّ

َأَفاِضِل  ِمْن   ِّ احِللِّ وراويِّ  السُّ ِوَشاِح  ِبِن  َعِزيَزة  ْبِن  حَمُْفوِظ  ْبُن  َسامِلُ  يِن  الدِّ َسِديُد 
َتُه  ِسرْيَ َنْقَرُأ  ِحيناََم  ُمنَْدِهِشنَي  َلنَِقُف  نَا  َوإِنَّ لُِعَلامِئَها،  َمْفَخَرًة  َكاَن  ِة،  احِللَّ ُعَلاَمِء  ِمْن  النَّاهِبِنَي 
اِت  َفرَتَ َأْبَرِز  ِمْن  َكاَنْت  التِي  ِة  الَفرْتَ تِْلَك  يِف  األَْعاَمِل  بَِجاِلئِل  احلَافَِل  َوَتاِرخَيُه  َرَة،  الـُمَعطَّ
افَِيِة  اَمِء الصَّ فِيَعُة إىَِل السَّ ؛ َفَقْد َحّلَقْت َنْفُسُه الرَّ ِة، وَتاِرخِيَها الثَّقايِفِّ النُُّضوِج الِفْكريِّ يِف احِللَّ
احلُُجِب  َوَراِء  ِمْن  َتْسَتِشفُّ  ُروُحُه  َوَراَحْت  َكَواِكبَها،  اِق  َوإرِْشَ َصَفاِئَها  ِمَن  َفاْقَتَبَسْت 
َينُْظُر  َوالـُمْؤِمُن  الِعْلِم،  َوَدَقاِئَق  احلََياِة،  َوَفْلَسَفَة  الُوُجوِد،  وَأْلَغاَز  الَكْوِن  اَر  َأْسَ الَكثِيَفِة 
ِه، َوإنَّ َلُه ِمْن إِْياَمنِِه ُقّوًة  ِمْن َوَراِء ُزَجاَجٍة، َفَلْم َيُكْن خَيَْفى َعىَل َبِصرَيتِِه َما خَيَْفى َعىَل َبرَصِ
امَلْعِرَفِة،  ُق َحاَلَوَة  َفيتَذوَّ َوَفْلَسَفِة احلََياِة؛  الُوُجوِد  اِر  َأْسَ اْستِْكنَاِه  إىَِل  َدْفًعا  َتْدَفُعُه  َخاِرَقًة 

ْنَيا يِف َعْينِه َأْحَقَر ِمْن َنَواٍة يِف َفاَلٍة. َة الِعْلِم؛ مِمَّا جَيَْعُل الدُّ َوَلذَّ

َد أِلَْن حَيِْجَز َلُه َصْفَحًة َناِصَعًة ِمْن ِسِجلِّ  يِن َشْأٌن َخاصٌّ َمهَّ َولَِذلَِك َكاَن لَِسِديِد الدِّ

)1( يف الكنى واأللقاب: 53/2 )683هـ(.
)2( يف ترمجته ُينظر: رياض العلامء: 411/2، خامتة املســتدرك: 464/2، 365/3، بحار األنوار: 
ة: 199، أمل اآلمــل: 124/2، روضات اجلنَّات: 301، الغدير:  43/107، الفوائــد الرضويَّ
443/5، الذريعة: 315/3، أعيان الشيعة: 178/7، 180،  أعيان الشيعة: 180/7، طبقات 
أعالم الشــيعة: 71/3، معجــم رجال احلديث: 22/8 الرقــم 4955، معجم رجال احلديث: 
24/9، وفيات األعيان:109/1 ضمن ترمجة ابن منعة، تاريخ اإلســالم، ســنة 631-640هـ 
51 الرقم 25، طبقات الشــافعيَّة الكبى للســبكّي: 148/8 الرقم 1140، طبقات الشــافعيَّة 
لاِلسنوّي: 183/1 الرقم 343، البداية والنهاية: 152/13، معجم املؤلِّفني: 167/4، معجم 

طبقات الفقهاء: 83/7.
)3( ذكر ذلك الشيخ السبحايّن يف كتابه: رسائل ومقاالت: 336.
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اخلُُلوِد، َفُهَو ِمْن ِجَهِة الِعْلِم، َعامِلٌ َنْحريٌر َلُه ِقيَمُتُه َوِكياُنُه، َوُهَو ِمْن َناِحَيِة الَفْلَسَفِة َفْيَلُسوٌف َلُه 
 ُّ َمُة احِللِّ اُتُه َوآَراُؤُه َوُهَو يِف ِعْلِم الَكاَلِم، ُمَتـَكلٌِّم َضِليٌع َلُه ُمَصنََّفاٌت َكثرَِيٌة َيْرِوهَيا اْلَعالَّ َنَظِريَّ
ُة()1(،  ُل(، َو)التَّْبرِصَ َعْن َأبِيِه َعنُْه، ِمنَْها ِكَتاُب )الـِمنَْهاُج يِف ِعْلِم الَكاَلِم(، َوِكَتاُب )الـُمَحصَّ
َأَساتَِذِة  َأَحُد  وراويُّ  والسُّ ُأْخَرى،  َجِليَلٌة  ُكُتٌب  َوَلُه  الِفِقهيَِّة،  َمِة  الَعالَّ ِة  َتْبرِصَ َغرْيُ  َوِهَي 
ْكِر َوَشْيًئا  الَِف الذِّ ِّ يِف ِعْلِم الَكاَلِم َقَرَأ َعَلْيِه ِكَتاَب )ِمنَْهاُج األُُصوِل()2( السَّ ِق احِللِّ الـُمحقَّ
وراويِّ بِاْسِم  اِجُم، والِذي يلُوُح يِل َأنَّ ُهنَاَك ِكَتاَبنْيِ للسُّ َ ُل( َكاَم َتْذُكُرُه الرتَّ ِمَن )الـُمَحصَّ
اُجِم؛ َفَتاَرًة  َ هُلاَُم يِف ِعْلِم األُُصوِل، َواآلَخُر يِف ِعْلِم الَكاَلِم، َأْو َأنَّ ُهنَاَك َخْلًطا يِف الرتَّ املِنَْهاِج؛ َأوَّ
ُه يِف ِعْلِم الَكاَلِم، والَفْرُق َبنْيَ عْلِم  َعُل ِكَتاَب )الـِمنَْهاُج يِف ِعْلِم األُُصوِل(، َوَتاَرًة َتْعَتِبُ جَتْ
األُُصوِل َوِعْلِم اْلَكالِم َكْبرٌي؛ َفاألّوُل َمْوُضوُعُه ُأُصوُل الِفْقِه ِمْن َمَساِئِل احلََراِم َواحلَاَلِل 
ينيَِّة َكُوُجوِد  َيْبَحُث يِف الَعقيِدِة الدِّ التَّوِحيِد  ِعْلَم  َأْيًضا  ى  َوُيَسمَّ َوِعْلُم الَكاَلِم  ا،  َوَنْحِومِهَ
ُعُلوِم  ِمْن  َشْيًئا  َعَلْيِه  َقَرَأ  َمَة  اْلَعالَّ َأنَّ  اِجِم  َ الرتَّ ُكُتُب  َذلَِك، وتْذُكُر  َوَعْدلِِه، وَنْحِو  الَباِري 
الَِح، َوَلْيَس الـُمَراُد هِبْم  َلَف الصَّ ُه َيْقِصُد بِاألََواِئِل السَّ األََواِئِل)3(، والِذي َأَكاُد َأْجِزُم بِِه أنَّ
َأْهَل اجلَاِهليَِّة، َوإِْن َكاَنِت الِعَباَرِة ُتوِحي بِالـَمْعنَى الثَّايِن؛ أِلنَّ ِمْن ُعُلوِم اجْلَاِهليَِّة الِقَياَفَة، 
؟ َواَل َشكَّ  وراويِّ َمُة َهِذِه الُعُلوَم َعىَل السُّ ْجَر، َفَهْل دَرَس الَعالَّ والَكَهاَنَة، والَعَراَفَة، والزَّ
ِهيُد الثَّايِن يِف َبْعِض َأَسانِيِد )َأْرَبِعينِِه( َأنَّ »السيَِّد َعِلَّ ْبَن  ًة َمْلُحوظًة، َقاَل الشَّ َأنَّ يِف التَّْعبرِي ِركَّ

 

َمِة َرِئيِس الـُمَتـكلِِّمنَي َسامِلْ ْبِن حَمُْفوِظ ْبِن َعِزيَزَة  ْيِخ اإِلَماِم الَعالَّ َطاووٍس َيْرِوي َعِن الشَّ
 ،)4(» ، َعْن َعَريبِّ ْبِن ُمَسافٍِر الِعَباِديِّ يِن حَيَْيى ْبِن َسِعيِد األَْكَبَ ْيِخ َنِجيِب الدِّ ، َعِن الشَّ ِّ احِللِّ

 

)1( ُينظر: الذريعة: 315/3، تكملة أمل اآلمل: 331.
)2( ُينظر: تكملة أمل اآلمل: 331، وقد ذكر هذا التخليط السيِّد حسن الصدر يف كتابه تكملة أمل 

اآلمل: 331.
مة التحقيق لكتاب هناية املرام يف علم الكالم للعاّلمة احِللِّـّي: 63/1. )3( ُينظر: مقدِّ

ل: 33. )4( األربعون حديًثا، الشهيد األوَّ
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

َة َوَبْعَض ِمنَْهاِج األُُصوِل َكاَم َمرَّ َعَلْيَك،  ِهيُد َأنَّ اْبَن طَاووٍس َقَرَأ َعَلْيِه التَّْبرِصَ َوَذَكَر الشَّ
ِعَداِد  ِمْن   ِّ احِللِّ ِق  الـُمَحقِّ َوِمْثَل  َطاووٍس،  اْبِن  ِمْثَل  َيُكوَن  َأْن  الـَمنِْزَلِة  ُعُلوِّ  ِمْن  َوَيْكِفيِه 
التَّْبيزيُّ  الَيْعُقويبُّ  ُد َعلٍّ  حُمَمَّ َقاَل  َوَقْد  بَِوْقتِِه،  اِئَفِة  الطَّ َرِئيَس  َأْصَبَح  بَِحقٍّ  َفُهَو  َتالِميِذِه، 
، ُمَعلِّاًل َذلَِك بَقْولِِه:  ْيِخ حَمُْفوِظ ْبِن ِوَشاٍح األََسديِّ يِف َتْرمَجَِة َهَذا الَفذِّ إِنَّه َلْيَس بِاْبِن الشَّ
يِن ْبِن َطاووٍس، َوَقَرَأ َعَلْيِه  ْوَضاِت)1( َيْرِوي َعْن َريِضِّ الدِّ ألنَّ َسالِـاًم الِذي َذَكَرُه يِف الرَّ
ُق َوَأهْنَى َعَلْيِه ِكَتاَب ِمنَْهاِج األُُصوِل يِف ِعْلِم الَكاَلِم، َوَشْيًئا ِمْن ُعُلوِم األََواِئِل َوَأَخَذ  الـُمَحقِّ
َيُصحُّ  َفَكْيَف  يِن حمُْفوٍظ؛  الدِّ َمَشاِئِخ َشْمِس  ِمْن  ، وَهؤالِء  ِّ َمِة احِللِّ الَعالَّ َوالُِد  َأْيًضا  َعنُْه 

 

ِه بَِكثرٍِي َعىَل حَمُْفوٍظ َوَمشاخِيِِه)2(، اْنَتَهى. ِم َعرْصِ َأْن َيُكوَن َسالِـٌم َوَلًدا َلُه َمَع َتَقدُّ

ْبُن  حَمُْفوُظ  ُهَو  َفَذلَِك  النََّسِب؛  ِسْلِسَلِة  َحْيُث  ِمْن  دُّ  الرَّ َيُكوَن  َأْن  اجلَِديُر  َوَكاَن 
 

ٍد، َوَأّما َسامِلٌ َهَذا َفُهَو َسامِلُ ْبُن حَمُْفوِظ ْبِن َعِزيزَة ْبِن ِوَشاِح؛ َفِوَشاٌح َيُكوُن  وَشاِح ْبِن حُممَّ
ُيْمِكُن  َفال  َظْهٌر،  َوِوَشاٍح  َوشَاٍح  َفَبنْيَ  َسامِلٍ؛  َوالُِد  حَمُْفوٍظ  َجدُّ  َوِوَشاٌح  حَمُْفوٍظ،  َوالَِد 
ُهنالَِك  َكاَن  َوإِْن  ِسْلِسَلِة اآلَباِء،  يِف  َفاِق االْسِم  اتِّ لَِعَدِم  لِـَمْحُفوٍظ؛  َوَلًدا  َسامِلٌ  َيُكوَن  َأْن 
ُسوَرى؛  ِمْن  َأْصُلُه  َوإِنَّام  األَْصِل،   َّ ِحلِّ َلْيَس  َهَذا  َسالِـاًم  َأنَّ  َكاَم  َبْعِضِهْم  َأْساَمِء  يِف  تَشاُبٌه 

 

بِاْسِم:  ِة  احِللَّ لَِواِء  َأْقِضيِة  ِمْن  اهلَاِشِميَِّة  َقَضاِء  بَِأْطَراِف  امَلْعُروَفُة اآلَن  َأْيًضا  َوِهَي ُسوَراُء 
)ُسوَرَة(.

َوَهَذاِن  َوُمْلَحَقاهِتَا،  َأْطَرافَِها  ِمْن  َوَلْيَس  ِة،  احِللَّ َأْهِل  َصِميِم  ِمْن  ُه  َفإنَّ حَمُْفوٌظ  ا  َوأمَّ
ا  َوَغرُيمُهَ َواخْلَاَقاينُّ  الَيْعُقويبُّ  إَِلْيِه  َذَهَب  َما  ا  َأمَّ َواالْنتَِباِه؛  بِاالعتَِباِر  َجِديَراِن  الَفِريَقاِن 
َذَكَرُه يِف  الِذي  ِوَشاٍح؛ أِلنَّ َسالِـاًم  ْبِن  إىَِل حَمُْفوِظ  ْبِن حَمُْفوٍظ  ِة َسامِلِ  ُبنوَّ َعَدِم  َأْسباِب  مْن 
َقْوِل  آِخِر  إىَِل  ُق  الـُمَحقِّ َعَلْيِه  َوَقَرَأ  َطاووٍس،  اْبُن  يِن  الدِّ َريِضُّ  َعنُْه  َيْرِوي  ْوَضاِت  الرَّ

)1( روضات اجلنَّات: 337/4.
)2( ُينظر تفصيل ذلك يف: الغدير: 443/5.
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َوَلَدا  َيُكوَن َسامِلٌ  َأْن  َفَكْيِف َيُصحُّ  يِن حَمُْفوٍظ؛  ِمْن َمَشاِيِخ َشْمِس الدِّ ، َوَهؤالِء  الَيْعُقويبِّ
ِه!!... إِلخ. ِم َعرْصِ َلَه مَع َتَقدُّ

ابِِع،  ا ِمْن ِرَجاِل الَقْرِن السَّ ؛ َفَسامِلٌ َوحَمُْفوٌظ ِكاَلمُهَ اِت الَيْعقويبِّ َ َفَهَذا الَقْوُل ِمْن َتومهُّ
ا َسامِلٌ  ِق ُمَراَساَلٌت، َوَأمَّ ا حَمُْفوٌظ َفَبْينَُه َوَبنْيَ الـُمَحقِّ ؛ َفَأمَّ َّ َق احِللِّ ا َقْد َعاَص الـُمَحقِّ َوِكاَلمُهَ
ِم َعرْصِ َسالِـٍم لِنَِجيِب  ُه ِمْن َتَقدُّ ِق، َفَأْيَن َما َزَعَمُه الَيْعُقويبُّ َوَمْن َلفَّ َلفَّ َفُهَو ُأْسَتاُذ الـُمَحقِّ
يِن، َوَأْنَجَبِهْم،  ِه َفَكاَن ِمْن َأْفَضِل َتالِمَذِة نِجيِب الدِّ ، َوَغرْيِ يِن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد األَْكَبِ الدِّ

ُلـَها: َوِمْن ِشْعِرِه األَْبَياُت التِي َأوَّ

اهْلـَــــــَوى ــــبِــــُع  َتــــتَّ ــــَت  ــــنْ ُك ـــــــا)1(.إِْن  ــِد َدْأَب ــي ــِل ــْق ــتَّ ــال ــَك بِ ــْي ــَل ــَع َف

ُّ )ت 601هـ()2( 26. ُشَمْيُم احِللِّ

ِب  ُب بِـ)ُمَهذَّ ِة)3(- ْبِن َثابٍِت، الـُمَلقَّ - َأْو َعنرَْتَ ُهَو َأُبو احْلََسِن، َعِلُّ ْبُن احلََسِن ْبِن َعنرَْتِ
ُة؛ َقاَل يِف َتْرمَجَتِِه اْبُن  يِن ُشَميُم( َعىَل َوْزِن ُزَبرٍي بِِصيَغِة التَّْصِغرِي، ُهَو فِيَمْن َأْنَجَبْتُه احِللَّ الدِّ
ُه: »َكَاَن َأِديًبا َفاِضاًل َخبرًِيا بِالنَّْحِو َوالُلَغِة َوَأْشَعاِر  ِل ِمْن َوَفَياتِِه إِنَّ ِخلَِّكاَن يِف اجلُْزِء األَوَّ

ة األبيات: )1( تتمَّ
ــــت تـــنـــوي ــــن ــــرت وك ــــظ ـــى ن كـــــــــون مـــــذهـــــبـــــك الـــــصـــــوابـــــافـــمـــت
مـــنـــه ـــــصـــــود  ـــــق ـــــامل ب حتـــــــــَظ  ـــامل  ـــاب ب لــــلــــُحــــســــن  ــــــْج  ــــــل َت ومل 

ُينظر: أعيان الشيعة: 180/7، موسوعة طبقات الفقهاء: 83/7.  
ة العارفني:  )2( ترمجتــه يف املصادر: معجم األدباء: 53/13، 64، توضيح املشــتبه: 387/2، هديَّ
703/1، األعالم: 274/4، وفيات األعيان: 339/3، الوايف بالوفيات: 203/20، شذرات 
الذهب: 4/5، أعيان الشيعة: 511/4، 352، 182/8، مستدركات أعيان الشيعة: 120/1، 

إنباه الرواة: 247/2، بغية الوعاة: 333.
 )3( يف أعيــان الشــيعة: 352/7، 182/8،  ذكــر جّده )عتبة(، يقول: »اســمه عّل بن احلســن بن 
. وُينظــر أيًضا: الذريعة:  عتبــة بــن ثابت«. وليس عنــرتة، وقد ذكرها يف أكثر مــن موضع كام مرَّ

454/2. وقد أضاف القفطّي يف إنباه الرواة: 247/2 »الوحيّش املوصّل النحوّي«. 
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اِب َوَمْن يِف طَبَقتِِه ِمْن  ِد ْبِن اخلَشَّ ْعِر، َوَكاَن اْشتَِغاُلُه بِبَِغْدَاَد َعىَل َأيِب حُممَّ الَعَرِب َحِسَن الشِّ
ُأَدَباِء َذلَِك الَوْقِت؛ ُثمَّ َساَفَر إىَِل ِدَياِر َبْكٍر، َوَمَدَح األََكابَِر، َوَأَخَذ َجواِئَزُهْم، َواْسَتْوَطَن 
ِكَتاَب  بِِه  َضاَهى  احلَاَمَسَة  ُه:  َسامَّ ِكَتاًبا  َنْظِمِه  ِمْن  َومَجََع  َتَصانِيٍف،  ُة  ِعدَّ َوَلُه  الـَمْوِصَل؛ 
ُه َكَاَن َبِذيَء الِلَساِن َكثرَِي الُوُقوِع يِف  ، َوَكاَن َجمَّ الَفَضاِئِل، إاِلَّ َأنَّ َّاٍم الطَّاِئيِّ احلَاَمَسِة أِليَِب مَت

النَّاِس ُمْسِلًطا َعىَل َثْلِب َأْعَراِضِهْم.

َكاِت يِف الـُمْسَتويِف يِف َتاِريخ إِْرَبل)1(، َوَفَتَح ِذْكَرُه بَِأْشَياٍء َنَسَبَها إَِلْيِه  َوَذَكَرُه َأُبو الَبَ
اَلِة الـَمْكُتوَبِة، َوُمَعارَضتِِه للُقْرَآِن الَكِريِم، َواْستِْهَزاِئِه بِالنَّاِس،  يِن، َوَتْرِك الصَّ ِة الدِّ ِمْن ِقلَّ
ي ُشَمْياًم؛ َفَقاَل: َأَقْمُت  ٌف، َوَقاَل: ُسِئل لِـَم ُسمِّ َوَذَكَر َمَقاطِيَع ِمْن ِشْعِرِه، َويِف ِشْعِرِه َتَعسُّ
َأِجُد  َفاَل  َشَمْمُتُه  احلَاَجِة  قَضاَء  ِعنَْد  َوَضْعُتُه  َفإَِذا  الطِّيِب؛  ِمَن  َشْيًئا  َيْوٍم  ُكلَّ  آِكُل  ًة  ُمدَّ

يُت لَِذلَِك ُشَمْياًم«)2(، اْنَتَهى. َراِئَحًة؛ َفُسمِّ

اِء الـَمْفُضوِح؛ »َشنَْشنٌَة َأْعِرُفَها ِمْن  سِّ الَلِئيِم، َواالْفرِتَ َواَيُة اَل خَتُْلو ِمَن الدَّ َوَهِذِه الرِّ
اِئِفيَِّة احَلِقرَيِة؛ َفقِد اْعَتاَد النَّاُس َساَمَع َأْمَثاِل َهَذا التََّحاُمِل  َأْخَزِم«)3(، َمْصُهوَرًة يِف َبْوَتَقِة الطَّ
ِد الـُمَخاَلَفِة يِف الَعِقيَدِة، َوَما َأْكَثَر التَّْشنِيَعاِت التِي َأْلَصُقوَها النَّاُس)4(  الـُمْغِرِض لِـُمجرَّ

ى )نباهة البلد اخلامل بمن ورده من األماثل(: 111/2، دار الرشــيد  )1( ُينظر: تاريخ إربل املســمَّ
للنرش، 1980م.

)2( وفيات االعيان: 339/3.
)3( شــطر بيت أليب أخزم الطائّي، وهو جّد حاتم أو جّد جــّده، مات ابنه أخزم وترك بنني، فوثبوا 

هم فأدَموه، فقال: يوًما عىل جدِّ
ــــدم ــــال ب ـــــــلـــــــوين  رمَّ ــــي  ــــن ب ــــال يــكــلــمإنَّ  ــــرج مــــن يـــلـــق آســــــاد ال
ـــوم ـــق ي بــــــه  درء  ــــن  ــــك ي ـــــن أخـــــزمومــــــــن  ــــا م ــــه شـــنـــشـــنـــة أعــــرف

يعنى أنَّ هؤالء أشــبهوا أباهم يف العقوق، والشنشــنة: الطبيعة. ُينظــر: جممع األمثال: 361/1   
حتت الرقم 1933.

)4( القياس)ألصقهــا الناس(، وهي لغة )َأَكُلوين الباغيُث(، وهي دارجة حمكيَّة يســتعملها الناس 
يف حياهتم اليوميَّة.
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بُِخُصوِمِهْم ُدوَن َأْن ُيَراُعوا ُحْرَمَة احْلَقِّ َوُدوَن َأْن َيَضُعوا َأْيِدهَيُْم َعىَل َضاَمِئِرِهْم َتـَجاُوًبا 
ُخ الـُمتحيُِّز الـُمْغِرَض َمْن جَتاُهِل َشْخِصيٍَّة  جَيِِد الـُمَؤرِّ َجِة؛ َفإَِذا مَلْ  َمَع أْحَقاِدِهُم الـُمَتَأجِّ
احلَِديَث  َيْقَتِضَب  َأْن  ا  َفَأمَّ َعنَْها؛  ِث  التََّحدُّ إىَِل  َطِريَقاِن  َوَلُه  ُمْرَغاًم،  َيْذُكُرَها  ُه  َفإنَّ ُمناِوَئٍة 
َأْن  ا  َوَأمَّ َشْأنِِه،  ْمْن  َتْرَفُع  مَجَِة  ْ الرتَّ َصاِحِب  َعْن  َواِضَحًة  فِْكَرًة  ُيْعطَِي  َأْن  ُدوَن  اْقتَِضاًبا 
ْخِصيَِّة إاِلَّ الَوْجَه األَْسَوِد َوَقْد َيُكوُن َأْسَوًدا بَِسَبِب  َف َفاَل ُيْبِدي ِمْن تِْلَك الشَّ َف َوخُيَرِّ حُيَرِّ

 

ِخلَِّكاَن  اْبُن  َفَعَل  َوَكاَم  َكاِت،  الَبَ َأُبو  َفَعَل  َكاَم  َضِمرِيِه،  َوَسَواِد  ِخ،  الـُمَؤرَّ ِحْقِد  َسَواِد 

 

َفَكاَن  َحَياٍء؛  ِمْن  َوَبِقيٍَّة  َوَرٍع  َبْعُض  َلُه  َكاَن  ُجُل  الرَّ َهَذا  َوَلِكْن  األَْعَياِن(؛  )َوَفَياُت  يِف 
 

َتْرمَجَِة  يِف  هِنَاِئيٍَّة  بُِصوَرٍة  نَْشنََة  الشَّ تِْلَك  َينَْس  مَلْ  َوَلِكنَُّه  ؛  احلَقِّ حُمَاَرَبِة  ِمْن  ًفا  َتَطرُّ َأَقلَّ 

 

بِاْستِْدَراِكِه  َفْصٍل  ُدوَن  َقْوَلُه  َأحْلََق  ِة  اجلَمَّ بَِفَضاِئِلِه  َف  اْعــرَتَ َأِن  َفَبْعَد  (؛  ِّ احِلــلِّ )ُشَميٍم 

 

التَّافِِه؛ َفَقاَل: »َوَلِكنَُّه َبِذيَء الِلَساِن َكثرَِي الُوُقوِع يِف النَّاِس، َواَل ُيْثبُِت يِف الَفْضِل ألََحٍد 
َشْيًئا«)1(.

ُه َصنََّف ِكَتاَب )َأْنيُس  َأنَّ َواَيِة، َواْختاَِلِقَها َما َجاَء فِيَها  َومِمَّا َيُدلُّ َعىَل َكِذِب َهِذِه الرِّ
ُيْثبِْت  مْل  ُه  َأنَّ َحْت  َصـرَّ التِي  َواَيُة  َفالرِّ يِن؛  الدِّ َصالِح  َمْدِح  يِف  التَّْجنِيِس()2(  يِف  اجْلَِليِس 
ُه  َأنَّ َوَمْعنَاُه  يِن،  الدِّ َصالِح  َمْدِح  يِف  ِكَتاًبا  َصنََع  ُه  َأنَّ َثنَا  َحدَّ التِي  َنْفُسَها  ِهي  َفْضاًل  أِلََحٍد 
اُفُه بَِفْضِل الـُمَتنَّبِي واْبِن ُنَباَتَة،  يِن َهَذا، َوَكَذلَك اْعرِتَ ُف بَِفْضِل النَّاِس َكَصالِح الدِّ َيْعرَتِ
اَفاُت اخْلَْصِم  َواَيِة الـُمْغِرَضِة الـُمَتنَاِقَضِة، َولـامَّ َكاَنِت اْعرِتَ واْبِن احلَِريريِّ َحسَب َهِذِه الرُّ
الِذي  ُشَميٍم  َفْضَل  َواَيِة  الرِّ ِمَن  َنْسَتنْتُِج  نَا  َفإِنَّ فِيِه؛  الطُُّعوِن  ُدوَن  َخْصِمِه  َحقِّ  يِف  َمْقُبوَلًة 

تَِها)3(. ُخ؛ ُثمَّ َنْغَفُل تِْلَك الطُُّعوَن َحتَّى ُيَقاَم َدلِيٌل َعىَل َصحَّ َف بِِه اْلـُمَؤرِّ اْعرَتَ

)1( الكالم أورده جمتزًءا، يف الوفيات: 339/3 »كان بذيء اللســان كثري الوقوع يف الناس، مسلًَّطا 
عىل ثلب أعراضهم، ال يثبت ألحٍد يف الفضل شيًئا«.

ة العارفني: 703/1، الذريعة: 454/2. )2( ُينظر: كشف الظنون: 197/1، هديَّ
)3( ُينظر: كالم معجم األدباء: 53/13، 64. 
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ِة الَباِرِزيَن، َوِمْن  َأَبا احلََسِن ُشَميام)1( النَّْحِويَّ احِللِّـيَّ ِمْن ُفَقَهاِء احِللَّ َوَعىَل ُكلٍّ َفإِنَّ 
يِدي ُأَدَباِئَها. جُمِ

ِة التِي َنَفَثْت يِف اْلِعْلِم َواألََدِب ُروَح  ُن ِذْكُرُه بَِتاِريِخ َفْجِر النَّْهَضِة الثََّقافِيَِّة يِف احِللَّ َيْقرَتِ

 

َفاٍت، َوَقْد َساعَدُه َذَكاُؤُه الـُمْفِرُط  ُة ُمَؤلَّ ِة ُعُلوٍم، َوَلُه فِيَها ِعدَّ ِد؛ َفنََبَغ يِف ِعدَّ احلََياِة، والتََّجدُّ
النَّْحِويُّ  َب:  َفُلقِّ بِِه  اْشَتَهَر  َحتَّى  النَّْحِو  ِعْلِم  يِف  َخاصٍّ  بِنَْوٍع  َوَنَبَغ  َفَأْتَقنََها،  ِمَها  َتَفهُّ َعىَل 
ِف َوالـَمَعايِن، والَبَياِن، َوالَبِديِع، وَحَذَق ِعْلَمّي الِفْقِه َوُأُصولِِه،  ْ َر يِف عْلِم الرصَّ لَِذلَِك َوَتَبحَّ
ِة، َوَأْتَقَن ِعْلَم الـَمنْطِِق َوِعْلَم الَكاَلِم، وُهَو  َف ِمْن بَِحاِر ِعْلِم الَعُروِض َما َينَْقُع الِغلَّ َواْغرَتَ
ِف بِنَْفِسِه، َوَقْد َكاَن َنْضَو َأْسَفاٍر،  ُيْشبُِه إىَِل َحدٍّ َبِعيٍد )َمِلَك النَُّحاِة()2( يِف اْعتَِداِدِه الـُمَتطرِّ
اِم، واْلـَمْوِصِل، وَزمَّ ِرَحاَلُه إىَِل ِدَياِر َبْكٍر، َوَلُه يِف ُكلِّ َهِذِه  ِة َوَبْغَداَد والشَّ َل َبنْيَ احِللَّ َفَتجوَّ
َمْدَفنًا؛  َلُه  َفَكاَنْت  َمْسَكنًا؛  َلُه  َتـُكوَن  َأْن  الـَمْوِصَل  آَثَر  ُثمَّ  َوَأَدبِِه؛  ِمْن ِشْعِرِه  آَثاٌر  الـُمُدِن 
ِريَن، َوِمْن َهِذِه اجِلَهِة َوَخَزُه ُخُصوُمُه َتاَرًة بِالَعِقيَدِة،  ْيَعِة الـُمَعمَّ َو)النَّْحِوّي( ِمْن ُعَلاَمِء الشِّ
فِيِع،  ، َوُيْزُروا بَِمَقاِمِه الرَّ ُلوا ِمْن َشْأنِِه الِعْلِميِّ ؛ لُِيَقلِّ ِف َوُسوِء التَّْفكرِيِ َوَتاَرًة بُِسوِء التَّرصُّ
الَكِريَم،  الُقْرآَن  َعاَرَض  ُه  َأنَّ َفَزَعُموا  امَلْقُدوِح؛  َقْبَل  الَقاِدَح  آمَلَِت  الَوْخَزاِت  تِْلَك  َوَلِكْن 
َكاِت)3( َأْلَواًنا َشتَّى ِمْن  ُه، َوَقْد َضمَّ ِكَتاُب ]اْبُن[ الـُمْسَتْويِف، َأيِب الَبَ ُه َبِذيٌء وَأّنه، َوأنَّ َوأنَّ

َهِذِه الـَمَعاِئِب الـُمْفَتَعَلِة.

ُه  ـا َقاَلُه يِف ُشَميٍم إِنَّ اِع َهِذِه اأَلَكاِذيِب؛ َفِممَّ )4( َأْفَرَط يِف َخَيالِِه بِاْخرِتَ َكاَم َأنَّ احْلََمِويَّ

)1( يف املطبوع: )ُشميم(.
)2( وهو سيبويه املتوفَّـى سنة )180هـ(.

ى )نباهة البلد اخلامل  )3( العبارة  )كتاب املســتويف أليب البكات(، الكتاب هو: تاريخ إربل، املسمَّ
بَمــن ورده مــن األماثل( البن املســتويف، أيب البكات، ويبــدو أنَّه خطأ مطبعــّي، وكأنَّه أراد أن 

يقول: )كتاب ابن املستويف أيب البكات(.
)4( معجم األدباء: 64-53/13.
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َفَقَصَدُه  ْيِخ  الشَّ َهَذا  َوْصِف  َعىَل  َأْهِلَها  إمِْجَاَع  َفَرَأى  544هـ؛  َسنَِة  ُشُهوِر  يِف  )آُمَد(  َزاَر 
نِّ يِف ُحْجَرٍة ِمَن امَلْسِجِد َوَبنْيَ َيَدْيِه )َجاِمَداٌن(  ؛ َفَوَجَدُه َطاِعنًا يِف السِّ إىَِل َمْسِجِد اخِلرْضِ
ُه  َم َعَلْيِه َوَجَلَس َبنْيَ َيَدْيِه َفَأْقَبَل َعَلْيِه َوَسَأَلُه َعْن َبَلِدِه َفَأْخَبَ مَمُْلوٌء ُكُتًبا ِمْن َتَصانِيِفِه؛ َفَسلَّ
ُه َجاَءُه لَِيْقَتبَِس ِمْن ُعُلوِمِه؛ َفَأَجاَبُه بَِأنَّ ُعُلوَمَه َكثرَِيٌة،  ُه ِمْن َبْغَداَد َفَهشَّ بِِه؛ ُثمَّ َزَعَم َأنَّ بَِأنَّ
اَم َوَجَد النَّاَس َيْسَتْحِسنُوَن ِكَتاًبا  ُه ُكلَّ واْسَتْطَلَع َرْأَيُه َعِن الِعْلِم الِذي ُيـَحاِوُل اقتَِباَسُه، َوأنَّ
َم ِمَن الُعَلاَمِء َفَلْم حُيِْسِن  َن تَقدَّ يِف األََدِب َعَاَرَضُه بِِكَتاٍب ِمْثِلِه، ُثمَّ َأنَّ احْلََمِويَّ َسَأَلُه َعمَّ
َم،  ٍء؛ َفَتبسَّ ْيِخ َرْغَبَتُه باالستِْفَساِر ِمنُْه َعْن يَشْ ُه َبَسَط للشَّ الثَّنَاَء َعَلْيِهْم، ُثمَّ َزَعَم احلََمويُّ َأنَّ

َوَقَاَل: َما َأَراَك َتْسَأُل إاِلَّ َعْن ُمْعِضَلٍة َهاَت َما ِعنَْدك؟.

ُقْلُت: مِلَ ُسّميَت بُِشَميٍم؟ َفَشَتَمنِي؛ ُثمَّ َضَحَك، ُثمَّ َأَجاَب)1(... إَِلخ.

َواَيِة َوَسَخاَفتَِها، َوَأْهَدافَِها الـُمْغِرَضِة؛  كيُّ الَفطُِن اَل خَيَْفى َعَليِه َتْلِفيَق َهِذِه الرِّ والذَّ
َأْشَبُه  َفِهَي  لِيِل  الدَّ ِمَن  َخَلْت  إَِذا  ْعَوى  َدلِيٍل، والدَّ ُدوَن  الـُمَسلَّاَمِت  إِْرَساَل  َأْرَسَلَها  َفَقْد 
ِلْع َعىَل َأْحَواِل ُشَميٍم، َومَلْ َيُكْن َعاِرًفا بِِعْلِمِه َوَأَدبِِه؛ َفَكْيَف  باهلََذَياِن؛ َفاحلََمويُّ إَِذا مَلْ َيطَّ
ِقَواُه  واْنِحَطاِط  َهَذا،  بُِشُذوِذِه  َعاِرًفا  َكاَن  َوإَِذا  ُعُلوِمِه،  ِمْن  لِيْقَتبَِس  َجاَء  إِنَّه  َلُه  َيُقوُل 
ِمْن  لَِيْقَتبَِس  َجاَءُه  ُه  َأنَّ َيْزَعُم  َفَكْيَف  ْخِرَيَة؛  السُّ َتْسَتْوِجُب  التِي  َرَجِة  الدَّ َهِذِه  إىَِل  الَعْقِليَِّة 
ا َكاِذٌب َأْو َصاِدٌق؛ َفإِْن َكاَن َكاِذًبا َفَشْأُن الَكاِذبنَي َمْعُلوٌم يِف الُقْرآِن  ُعُلوِمِه؛ َفاحْلََمويُّ َأمَّ
ُه َذَهَب اِلْقتَِباِس الُعُلوِم  الـَمِجيِد، َوَكْيَف َنْعَتِمُد َعىَل ِرَواَيِة َكاِذٍب؟ َوإِْن َكاَن َصاِدًقا بِأنَّ
َعُه بِالُعُلوِم؛ َولِـَهَذا َساَفَر ِمْن َأْجِل َذلَِك ِمْن  ُه َدَرَس َحاَلُه َوَعَرَف َتَضلُّ ِمْن ُشَميٍم َفال ُبدَّ َأنَّ
ا َيْكِذُب َما َوَخَزُه بِِه ِمْن ِهنَاٍت َأْو جَيَْعُل احلََمويَّ بَِمنِْزَلٍة ِمَن  َبْغَداَد إىَِل الـَمْوِصِل، َوَهَذا إِمَّ
ُك ُعَلاَمَء َبْغَداَد،  َفِر الَبِعيِد، َوَيرْتُ ُل َوْعَثاَء السَّ احلَـاَمَقِة َواْلـَجْهِل اَل حُيَْسُد َعَلْيَها بَِحْيُث يَتَحمَّ
ُكوَك  َة والشُّ ُتِزيَل احلَرْيَ َأْن  َأَرْدَت  َفإَِذا  َأْرَعَن؛  أمْحََق  َرُجٍل  ِعنَْد  لِيْدُرَس  َوفرٌِي؛  َوَعَدُدُهْم 

)1( معجم األدباء: 56/13.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ِة الـُمْهَمالِت. َواياِت التَّافَِهِة يِف َسلَّ َفَأْسَهُل الطُُّرِق َعَلْيَك َأْن َتْرِمَي ِمْثَل َهِذِه الرِّ

الثَّاِمَن  األَْربَِعاِء  َلْيَلَة  َوَفَياتِِه  يِف  ِخلَِّكاٍن  اْبِن  ِرَواَيِة  َحَسَب    ُّ احِللِّ ُشَميٌم   َ ُتويفِّ
ِعْمَراَن  ْبِن  الـُمَعاَف  ِة  بَِمْقَبَ ــَن  َوُدفِ َسنََة601هـ،  اآلِخــِر  َربِيٍع  َشْهِر  ِمْن  يَن  َوالِعرْشِ
ِمْن  َتَرَك  َأْن  َبْعَد  َجنَّتِِه-  ُبْحُبوَحَة  َوَأْسَكنَُه  َعنُْه،  اهللُ  َعَفا  َعالَِيٍة-  ِسنٍّ  َعْن  بِالـَمْوِصِل)1( 

ًفا، ِمنَْها: آَثاِرِه َما َيِزيُد َعْن َأْرَبِعنَي ُمَؤلَّ

الُكنَى(،  إِْيَضاِح  يِف  الـُمنَى  )منَاِحي  َوِكَتاُب  اخلَُطِب(،  ِح  رَشْ يِف  )الـُمْحَتَسُب 
ُة(،  يَّ النَّاِصِ َو)اخلَُطُب  الُلَمِع(،  ِح  رَشْ يِف  ُع  )الـُمْخرَتَ َوِكَتاُب  التَّْجنِيِس(،  يِف  َو)األَنِيُس 

َها)2(. َوِكَتاُب )اْلـَحاَمَسُة(، َوَغرْيُ

)1( وفيات األعيان: 340/3.
ة العارفني: 703/1، الذريعة: 454/2،  )2( ُينظر يف مصنَّفاته: كشف الظنون: 197/1، هديَّ
معجم املؤلِّفني: 67/7، الوايف بالوفيات: 204/20، وقد أورد ياقوت أســامء تصانيفه، وهي: 
كتــاب النكت املعجامت يف رشح املقامــات، وكتاب الرأي املشــتار يف القريض املختار، وكتاب 
ة التأميل يف عيون املجالس  احلامســة من نظمــه، وكتاب مناح املنى يف إيضاح الكنى، وكتــاب درَّ
والفضــول، وكتــاب نتائج اإلخالص يف اخلطــب، وكتاب أنس اجلليــس يف التجنيس، وكتاب 
أنــواع الرقاع يف األســجاع، وكتاب التعــازي يف املرازي، وكتاب خطب نســق حروف املعجم، 
وكتــاب األماين يف التهــاين، وكتاب املفاتيح يف الوعــظ، وكتاب معاياة العقــل يف معاناة النقل، 
وكتاب اإلشــارات املعرية، وكتاب املرجتالت يف املســجالت، وكتــاب املخرتع يف رشح اللمع، 
وكتاب املحتســب يف رشح اخلطب، وكتــاب املهترص يف رشح املختــرص، وكتاب التحميض يف 
التغميــض، وكتاب خلــق اآلدمّي، وكتاب رســائل لزوم مــا ال يلزم، وكتاب اللــزوم، وكتاب 
ه القلــوب يف التصحيف، وكتاب املنائح يف  هلنــة الضيف املصحر يف الليل املســحر، وكتاب متنزَّ
املدائح، وكتاب نزهة الراح يف صفات األفراح، وكتاب اخلطب املستضيئة، وكتاب حرز النافث 
ة، وكتاب الركوبات، وكتاب شــعر الصبي، وكتاب  مــن عيث العائث، وكتاب اخلطب الناصيَّ
إلقام اإلحلام يف تفســري األحالم، وكتاب ســمط امللك املفضل يف مدح املليك األفضل، وكتاب 
مناقــب احلكــم يف مثالب األمم/جملَّدان، وكتاب اللامســة يف رشح احلامســة، وكتــاب الفصول 
، وكتاب=  املوكبيَّة يشــتمل عىل أربعني فصاًل، وكتاب جمتنى رحيانة اهلمِّ يف استئناف املدح والذمِّ
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ُّ )606هـ()1( ُكويِنُّ احِللِّ 27. اْبُن السَّ

(؛  ُكوينِّ السَّ )اْبِن  لَِشْخِصيَِّة  األَْصِل  طِْبِق  ُصوَرٍة  َرْسِم  َعْن  ُر  اْلـُمصوِّ ِرْيَشُة  َتْعَجُز 
ُجُل َذا  َدِة ِمْن َتاِرخِيِه الِذي فِيِه الَعَظَمُة َواخلُُلوُد، َفَقْد َكاَن الرَّ َفُتِحيُط بِتِْلَك اجلََوانِِب امُلَتعدِّ
 ، اَر النََّشاِط، َرِقيَق احِلسِّ ْهِد، َمْوُفوَر الَكَراَمِة، َفوَّ ُخُلٍق َوِديٍن، َغِزيَر الِعْلِم َكثرَِي الَوَرِع والزُّ

 

الثَِّقُة  األُُصويلُّ  اإِلَماِميُّ  َوُهَو  َنْثِرِه،  َأْو  ِشْعِرِه  يِف  َسَواٌء  َبِليًغا،  َفِصيًحا  َجِريًئا،  ِمْقَداًما 

 

ُكوينِّ الَعاِملِّ الـَمْعُروِف. ِة النَّْحِو َوالُلَغِة والِفْقِه، َوُهَو َلْيَس ِمْن َأْواَلِد السَّ ِمْن َأِئمَّ

احلََسِن،  َأُبو   ، ُّ احِللِّ ُكوِن  السَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  »َعِلُّ  النَُّحاِة:  َطَبَقاِت  يِف  يوطيُّ  السُّ َقاَل 
َقاَل َياُقوُت: َكاَن َعاِرًفا بِالنَّْحِو َوالُلَغِة، َحَسَن الَفْهِم، َجيَِّد النَّْقِل َحِريًصا َعىَل تْصِحيِح 
ْعِر، َوَكاَن  الُكُتِب، مَلْ َيَضْع َقطُّ يِف طِْرِسِه إاِلَّ َما َوَعاُه َقْلُبُه َوَفِهَمُه ُلبُُّه، َوَكاَن جُيِيُد َقْوَل الشِّ

ا، َوَلُه َتَصانِيٌف، َماَت يِف ُحدوِد 606هـ«)2(. َنِصرييًّ

َه  اِر، َوَتَفقَّ اِب، والُلَغَة َعىَل اْبِن الَعصَّ اِر: »إِنَّه َقَرَأ النَّْحَو َعىَل اْبِن اخلَشَّ وَقاَل اْبُن النَّجَّ
ًيا بِالَلْيِل َسِخيًّا َذا ُمُروَءٍة؛ ُثمَّ  نًا ُمَصلِّ ْيَعِة، َوَبَرَع فِيِه َوَدَرَسُه، َوَكَاَن ُمتديِّ َعىَل َمْذَهِب الشِّ
ْلَطاَن َصالَح  اَم، َوَمَدَح السُّ  َوَصاَر َكاتًِبا أِلَِمرِيَها، ُثمَّ َقِدَم الشَّ َساَفَر إىَِل َمِدينَِة النَّبيِّ

يِن، َوِمْن ِشْعِرِه: الدِّ

ــا ــًف َواِص َرقَّ  ــا  َم ــَش  ــْي ــَع اْل ــــُد  ُأِري َوإيِنِّ 
ــا َف ــُأْصَ ـــمِّ َف ــِث اهلَ ــاِع ــْفــَســُكــاَم َعـــْن َب وَن

=املناجاة. ُينظر: معجم األدباء: 72-70/13.
)1( ُينظــر ترمجتــه يف: ذيــل تاريخ بغــداد: 60-62، معجم األدبــاء: 75/15، الــوايف بالوفيات: 
84/22، بغيــة الوعاة: 166/2، أعيان الشــيعة: 313/8، أمل اآلمــل 203/2 الرقم 615، 
ــة: 327، خامتة  ــة العارفــني: 704/5، 313، الفوائد الرضويَّ ريــاض العلــامء: 239/4، هديَّ

املستدرك: 388/2، طبقات أعالم الشيعة: 115/3، معجم املؤلِّفني: 229/7.
)2( بغية الوعاة: 166/2.
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ـــُل ـــواتِ َق ــــوَم  ــــُم اهلُ َأنَّ  ـــاَم  ـــَل ـــْع َت َأمَلْ 
َوَأْحَجى الَوَرى َمْن َكاَن للنَّْفِس ُمنِْصَفا«)1(

ا حْتِريٌف  ُه إِمَّ ِريًفا إىَِل )َبِصرًيا(؛ َفإِنَّ ا()2( َجاَءْت حَتْ َواَل َأْدِري َهْل ُوروُد َكِلَمِة )َنِصرييًّ
ا َجاَءْت  ُة فِْرَقٌة ِمَن الَباطِنيَِّة، َوَيُدلُّ َعىَل التَّْحِريِف إهِنَّ ِمْن َقَلِم النَّاِسِخ َأْو خَتِْريٌف؛ َفالنَِّصرييَّ
َيُكِن  نًا، َوَلْو مَلْ  ْيَعِة ُمَتَديِّ ُه َكاَن َعىَل َمْذَهِب الشِّ يِف ِسَياِق َأْلَفاِظ امَلْدِح َوتَقاُرهِبَا َونِْسَبُتُه بِأنَّ
ا(  ُه َلْيَس )َنِصرييًّ التَّْحِريُف َفاَل َمنُْدوَحَة ِمَن التَّناُقِض، َوَقِد اْسَتَدلَّ َصاِحُب الَبابِليَّاِت بَِأنَّ
َوَأْطــَرْوُه  َجاِل  الرِّ ُكُتِب  يِف  ُعَلاَمُؤَنا  َذَكَرُه  َما  ِة  النَِّصرييَّ ِمَن  احْلَِقيَقِة  يِف  َكاَن  »َلْو  بَِقْولِِه: 
ُجَل َنَشَأ يِف  يٌح َوَأْزَيُد َعىَل َما َقاَلُه إِنَّ الرَّ بِاإِلْكَباِر َواإِلْجاَلِل«)3(، َوَهَذا الَقْوُل َصِحيٌح َصِ
َج َعىَل  ِة التِي ُأْنِشَأْت َعىَل التَّشيُِّع، َواْسَتَقى ُعُلوَمُه َوَمَعاِرَفُه ِمْن َينَابِيِعَها الَعِذَبِة، َوخَتَرَّ احِللَّ

ِة َمِقيٌل. ِة يِف احِللَّ ُعَلاَمِئَها، َوَلْيَس للنَِّصرييَّ

ُه َصاِحُب ِكَتاِب )الُكنَى  ُكوِن)4( اْسٌم لَِقبِيَلٍة َيَمنِيٍَّة، َوَقْد َتْرمَجَ ُكوينُّ نِْسَبٌة إىَِل السَّ والسَّ
الَعالِـُم   ِّ احِللِّ َعِلِّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِلُّ  احلََسِن  »َأُبو  ُه:  إِنَّ َعنُْه  َفَقاَل  َواألَْلَقاُب(؛ 
اِعُر الَفِقيُه، ِمْن ُثَقاِت ُعَلامِئنَا اإِلَماِميَِّة، َذَكَرُه  ، الشَّ الَفاِضُل، الَعابُِد الَوِرُع، النَّْحويُّ اللَغويُّ
ْبِط، َحِريًصا  َبَقاِت َوَمَدَحُه َمْدًحا َبِليًغا، َوَكاَن َحَسَن الَفْهِم َجيَِّد الضَّ يوطيُّ يِف الطَّ السُّ
َعىَل  ِة  اديَّ جَّ السَّ ِحيَفِة  الصَّ َراِوي  َؤساِء،  الرُّ لَعِميِد  ا  ُمَعاِصً َكاَن  الُكُتِب،  تْصِحيِح  َعىَل 

 

)1( ذيل تاريخ بغداد: 61-60/4.
د بن نصري النمريّي،  ة، وهم من الغالة أصحاب حممَّ ة والعلويَّ ــة، ويقال هلم: األنصاريَّ )2( النصرييَّ
د العســكرّي، وهو نبيٌّ من ِقَبِله وقــال املامقايّن: إنَّ املعروف  يقــول: الــرّب هو عّل بن حممَّ
عند الشــيعة عواّمهم وأكثر خواّصهم الســيام شــعرائهم إطالق النصريّي عىل مــن قال بربوبيَّة 
عــّل. ُينظر: رجــال الكيّش: 520، مقبــاس اهلداية ملحق تنقيح املقــال: 86/3، املقاالت 

والفرق: 100، الفرق اإلسالميَّة: 503.
)3( البابليات: 253-251/4.

)4( وهو بطن من كندة، وهو السكون بن أرشس بن ثور. ُينظر: اللباب: 125/1.
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ُكوِن ُتويفِّ يِف ُحُدوِد َسنَِة 606هـ«)1(. اَلِم والتَّحيَِّة، ُهَو اْبُن السَّ ُمنِْشِئَها آالُف السَّ

َق إَِلْيِه َصاِحُب )اْلُكنى َواألَْلَقاُب( ِمْن َتْرمَجَتِِه؛ َوَلِكنَّنَا اَل َنْعَجُز َعْن  َوَهذا ُكلُّ َما َتَطرَّ
ِة ِمْن َكْثَرِة ُكُتبِِه  ُه َكاَن َعالِـاًم َغِزيَر الـاَمدَّ ْوَرِة بَِطِريَقِة االْستِنَْتاِج؛ َفنَْعِرُف َأنَّ َرْسِم َهِذِه الصُّ
َة، َوُهَو َرُجٌل َغِريٌب  ِلِه للِكَتاَبِة َعْن َأِمرِي َمكَّ َوالثَّنَاِء َعَلْيَها، َوَنْعَلُم َشَجاَعَتُه َوَذَكاَءُه بَِتوصُّ
َفاتِِه َوإمِْجَاِع النَّاِس َحتَّى  ا ُحْسُن ِدَياَنتِِه َفِمْن َمنَْحى ُمَؤلَّ اَل َأْهَل َلُه ُهنَاَك، َواَل َعِشرَيَة؛ َوَأمَّ

الِذي خُيَالُِفوَنُه يِف اْلَعِقيَدِة.

28. اْبُن بِْطِريٍق )ت642هـ()2(

َخاُء  السَّ والتَّواُضُع،  األَْخاَلُق  َواْلَبِصرَيُة،  ْأُي  الرَّ والِعْلُم،  األََدُب  َواْلَعْقُل،  ْيُن  الدِّ
َسِن  َيى ْبِن احلَْ ْيُخ َأُبو احْلََسِن ]َعِلُّ ْبُن[)3( حَيْ ُها ِمـامَّ اْمَتاَز بِِه الشَّ والَوَفاُء؛ َهِذِه َوَكثرٌِي َغرْيُ
ابِِع،  ٍد البِْطِريِق الِذي َكاَن اجلَْوَهَرَة الثَِّمينََة يِف َتاِج الَقْرِن السَّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعلِّ ْبِن حُمَمَّ
َوآَل  الَعبَّاِسيَُّة  َوُل  الدُّ فِيِه  َشاَبْت  الِذي  الَقْرِن  َذلَِك  يِف  ِة  احِللَّ ُعَلاَمِء  َعْقِد  ِمْن  َفِريَدٌة  ٌة  َوُدرَّ

)1( الكنى واأللقاب: 314/1.
)2( ُتنظــر ترمجته يف: الــوايف بالوفيات: 22-309 الرقــم 225، فوات الوفيــات: 112/3 الرقم 
367، البداية والنهاية: 175/13، طبقات أعالم الشيعة: 118/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 
ــة مــن يكنَّى هبذه التكنيــة، ولكن ليس ابن البطريق املتــوفَّ 642هـ، وهو  183/7-184، وثمَّ
والــده حييى املتوفَّ 600هـ. ُتنظر ترمجته: لســان امليــزان: 247/6، أمل اآلمــل345/2 الرقم 
ة العارفــني: 523/2،  ـات: 196/8، هديَّ 1067، ريــاض العلــامء: 354/5، روضــات اجلنَـّ
إيضاح املكنون: 293/1، 431، 554-21، و2-121، أعيان الشــيعة: 289/10، تأســيس 
الشــيعة: 130، الذريعــة: 83/1، طبقــات أعالم الشــيعة: 337/2، معجم رجــال احلديث: 
42/20 الرقــم 13478، األعــالم: 141/8، معجم املؤلِّفني: 190/13، موســوعة طبقات 

الفقهاء: 347-346/6.
صت للولد ال للوالد، وسيأيت ِذكر  )3( ما بني املعقوفني زيادة منَّا اقتضاها السياق؛ ألنَّ الرتمجة ُخصِّ

والده )حييى( يف هذه الرتمجة.
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ْوَلِة  ِق)1(، َوالدَّ ْ اَلِجَقِة يِف الرشَّ َراهِتَا َأْيِدي السَّ َأْمُرَها َأْن َتُكوَن َأْشَبَه بِالُكَرِة َتَتالَعُب بُِمَقدَّ
َبِر يِف امَلْغِرِب. ا َأْيِدي الَبْ اِم)2(، َوَتْلُهو هبَِ ِة يِف ِمرْصَ والشَّ وبِيَِّة الُكْرديَّ األَيُّ

ِمْن  َفَغَزْوَها  ِكَها  َوَتفكُّ الَعَربِيَِّة  ِة  األُمَّ َضْعَف  ليبيوَن(  )الصِّ فِيِه  اْغَتنََم  الِذي  الَقْرُن 
َرُسوِل  بِِقَياَدِة  ِق  الـَمرْشِ ِمَن  َداِمَيًة  لْطَمًة  َوْجِهَها  َعىَل  الـَمُغوُل  َولَطَمَها  الـَمْغِرِب  َناِحَيِة 
ِة  الُقوَّ َخاِئَرِة  اهلَِرَمِة  ْوَلِة  الدَّ تِْلَك  أْنَفاِس  آِخَر  َفَأمْخََد  َخاْن(؛  )ُهواَلُكو  واهلاََلِك  َماِر  الدَّ
الُح، َوال ُيبِقي إاِلَّ النَّافُِع  َضِعيَفِة الِكَياِن، َوُسنَُّة اهللِ يِف َخْلِقِه َأْن اَل َيِعيَش إاِلَّ الِقَويُّ الصَّ
ا َما َينَْفُع النَّاَس  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاءاً َوَأمَّ ا الزَّ ُب اهللُ اْلـَحقَّ َواْلَباطَِل َفَأمَّ الـُمفِيُد ﴿َكَذلَِك َيْضِ

ُب اهللُ اأْلَْمَثاَل﴾)3(. َفَيْمُكُث يِف اأْلَْرِض َكَذلَِك َيْضِ

الـَمُغويلِّ  احلُْكِم  ِة  َفرْتَ َأْثنَاَء  َياِسيَِّة  السِّ االْضطَِراَباِت  ِمَن  َصاِخَبٍة  ُلـَجٍج  َوَسِط  َويِف 
َها  َأَشدِّ َعىَل  الِعْلِميَُّة  احلََرَكُة  َفَكاَنِت  ْيِف،  السَّ َدْوَلــِة  َأْنَقاِض  َعىَل  الَقَلِم  َدْوَلــُة  َقاَمْت 
وهللِ  َجنِْب؛  إىَِل  َجنًْبا  الَيَقَظِة  َطِريِق  يِف  َمَعَها  َوَتِسرُي  َها،  َسرْيَ ُتواِكُب  األََدبِيَُّة  والنَّْهَضُة 
يِّ  َخْرُق الَعاَداِت؛ َفَقِد اْزَدَهَرِت احلََرَكُة الثََّقافِيَُّة اْزِدَهاًرا َعِجيًبا ُمْدِهًشا َقْبَل احلُْكِم التَّرَتِ
ُة ِمْن ُعَلاَمِء اإِلَماِميَِّة وُأَدباِئَها  ِة الَفْيَحاِء؛ فَأْخَرَجْت َهِذِه الَفرْتَ لَّ َوَأْثنَاِئِه، َوَبْعِدِه يِف ُرُبوِع احْلِ
َة ُقُروٍن ُمنُْذ  اِح َعطََّرْت بَِأِرجِيَها اجلَوَّ الِفْكِريَّ ِعدَّ ْهِر والنََّدى الَفوَّ ِرهَيا َباَقاٍت ِمَن الزَّ َوُمَفكِّ
، وَعِفيِف  ينِّ اَعِة، َوإىَِل َيْوم ُيْبَعُثوَن، َأْمَثاَل اْبِن الَباِقالَّ ِة إىَِل َهِذِه السَّ إِْنَباهِتَا يِف رَياِض احِللَّ

 

 ، اأَلَسِديِّ َراِجٍح  الَوَفاِء  وَأيب)4(   ، احلََسنيِّ ُمعيََّة  ْبِن  َوإِْساَمِعيَل  التَّاِجِر،  َعِقيٍل  ْبِن  يِن  الدِّ
ْبِن  يِن  الدِّ َومَجَاِل  ُمَعيََّة،  ْبِن  َجْعَفِر  والنَِّقيِب  َطاووٍس،  وَأْبنَاِء   ، الَعَلِويِّ ُأَساَمة  ْبِن  َوَعِلِّ 

)1( ملعلومات وافية حول هذا املوضوع ُينظر: تاريخ العراق يف العرص السلجوقّي، مصدر سابق.
)2( للمزيد ُينظر: اخلفاجّي، يف كتابه: األزهر يف ألف عام: 58/1 فام بعدها، وتاريخ سوريا ولبنان 

ست سنة 564هـ. ا تأسَّ وفلسطني: فيليب حتِّي: 267/2، مع العلم أهنَّ
)3( الرعد: 17، ومن هذه اآلية الكريمة اختلست فالسفة أوربا نظرية تنازع البقاء وبقاء األصلح. 

)املؤلِّف(.
)4( يف األصل املطبوع )أبو(.
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ِق، وَنْجِم  ، وَأيب)2( الَقاِسِم الـُمَحقِّ يِن اخَلْيِميِّ ِب الدِّ اِز، َوُمهذَّ َمنِيٍع، َوأيِب)1( الَفْضِل البزَّ
مَجَِة،  ْ ، واحلَاِسِب، َوَصاِحِب َهِذِه الرتَّ ْيباينِّ ، واْبن ِوَشاٍح الشَّ ِريبِّ يِن اْبِن َناَم، واْبِن الدَّ الدِّ
 ، َفهينيِّ َوالشُّ َداوَد،  اْبِن  يِن  الدِّ َتِقيِّ  َأْمَثاُل  الثَّاِمِن  الَقْرِن  يِف  َنَبَغ  َكاَم  َأْمَثاُلـهم  َوِمَئاٌت 
َجُم َلُه ِمْن ُأوَلِئَك األجَْمَاِد الِكَراِم واجلََهابَِذِة الِعَظاِم  اهِبِْم َوالـُمرَتْ ، َوَكثرٌِي ِمْن َأرْضَ ِفيِّ والصَّ

. ابُِع َوَيْعَتزُّ بِآَثاِرِهْم َوبَِخْصبِِهُم الِفْكريِّ الِذيَن َيْفَتِخُر هِبِْم وبِنُُبوِغِهُم الَقْرُن السَّ

يِن  الدِّ َشْمِس  اجْلَِليِل  َأبِيِه  هنَْج  هَنََج  جُمْـَتَمِعِه  يِف  َرفِيَعٌة  َمَكاَنٌة  َلُه  النَّبِيُه  ُجُل  الرَّ َوَهَذا 
ِف ِكَتاِب َتاِريِخ اْبِن بِْطِريٍق َوِكَتاِب الُعْمَدِة،  حَيَْيى ْبِن احلََسِن الـُمَتوفَّ َسنََة 600هـ)3( ُمَؤلِّ
ِح  َتَصفُّ يِف  النََّظِر  َأْهِل  َعىَل  دُّ  والرَّ  ، الـُمْتَعَتنْيِ ِليِل  حَتْ يِف  ِحيَحنْيِ  الصَّ ِح  وَتَصفُّ والـَمنَاِقِب، 
حَلب،  َأْهِل  بُِسؤاِل  الـَمْعُروِف  الـَمْعُدوِم؛  َنْفِي  إىَِل  الُعُلوِم  وهنُْج  والَقَدِر،  الَقَضاِء  ِة  َأِدلَّ

َها)4(. وَخَصاِئُص الَويصِّ َوَغرْيِ

ِة  األُْسَ َهِذِه  َأْعاَلِم  َأْشَهِر  ِمْن  َلُه  َجُم  واْلـُمرَتْ حَيَْيى،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ النَّبيالِن  َوَلَداُه  َوَكاَن 
مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذه  َصاِحِب  ِصيُت  َذاَع  َوَقْد  َأَسٍد  َبنِي  َقبِيَلِة  ِمْن  َأْصُلَها  الَكِريَمِة.  الِعْلميَِّة 
َفَقَاَل:  الُقُروِن(؛  َساِدِس  َمَشاِهرِي  يِف  الُعيوِن  )إِْنَساُن  ِكَتاِب  ُمَصنُِّف  َذَكَرُه  َحتَّى  تِِه  َوُأْسَ

 

»َوحَيَْيى ْبُن احلََسِن ْبِن احلَُسنِي ْبِن َعلِّ ْبِن احلََسِن؛ َوُيْعَرُف بالبِْطِريِق ْبِن َنرْصِ ْبِن مَحُْدوِن 
َبِة، َوَقَرَأ  َواياِت َعىَل َأيِب الَغنَاِئِم اْبِن احلَالَّ ِة َقَرَأ بالرِّ ِة امَلِزيديَّ اْبِن َثابٍت األََسِديِّ ِمْن َأْهِل احِللَّ

 

ازيُّ  الرَّ احِلْميصُّ  َعَلْيِه  َوَقَرَأ  َبْغَداَد  َوَقِدَم  فِيِه،  َوَبَرَع  ْيَعِة  الشِّ َمْذَهِب  َعىَل  َوالَكاَلَم  الِفْقَه 

)1( يف األصل املطبوع )أبو(.

)2( يف األصل املطبوع )أبو(.
)3( ُتنظــر ترمجته: لســان امليــزان: 247/6، أمل اآلمــل: 345/2 الرقــم 1067، رياض العلامء: 
ة العارفــني: 523/2، إيضاح املكنون: 293/1،  ـات: 196/8، هديَّ 354/5، روضات اجلنَـّ
431، 554-21، و2-121، أعيان الشــيعة: 289/10، األعالم: 141/8، معجم املؤلِّفني: 

190/13، موسوعة طبقات الفقهاء: 347-346/6.
)4( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 347-346/6.
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َوَسَكَن  والُلَغَة  النَّْحَو  َوَقَرَأ  َوَأْحَكاِمَها،  اإِلَماِميَِّة  َمْذَهِب  َعىَل  والَكالِم  الِفْقِه  ُأُصوَل 
َوُخَطٌب،  َوَنْثٌر  َنْظٌم  َوَلُه  يَعِة،  الشِّ َمْذَهِب  يِف  الَفْتَوى  إَِليِه  َوَكاَنْت   ، ُتويفِّ أْن  إىَِل  َواِسَط 
إِلخ..  َوَرَواَها«)1(   َطالٍِب َأيِب  اْبِن  َعلِّ  اإِلَماِم  َمنَاِقَب  َومَجََع  ُك،  َوَيَتنسَّ ُد  َيَتزهَّ َوَكاَن 
نَِّة َواجلَاَمَعِة،  ُه ِمْن إِْخَوانِنَا َأْهِل السُّ َأنَّ َيّتِضُح  ِف ِكَتاِب )إِْنَساُن الُعُيوِن(  َوِمْن لـْهَجِة ُمؤلِّ
عَجَب  َفاَل  َقْدِرِه؛  َوَجالَلَة  َلُه،  الـُمرتَجِم  َوالِِد  احلََسِن  ْبِن  حَيَْيى  َحاَل  ِمنُْه  َعِلْمُت  َوَقْد 

 

َأْن َيِرَث ِمنُْه اْبنُُه )َعلُّ ْبُن حَيْيى( تِْلَك اخلََصاِئَص، والـَمَواِهَب والَقابِليَّاِت، َولَِساُن َحالِِه 
َيُقوُل:

ــي َكــــاَم َكــــاَنــــْت َأَواِئـــُلـــنَـــا ــوانــْبــنِ ــُل ــَع ــي وَنـــْفـــَعـــُل ِمــْثــَلــاَم َف ــنِ ــْب َت
»َكاَن  ُه:  إِنَّ َعنُْه  َقاَل  الُعْمَدِة،  َصاِحِب  َتْرمَجَِة  يِف  َواألَْلَقاُب(  )اْلُكنى  ِكَتاِب  َويِف 
 ، َمَعدِّ ْبُن  َفَخاُر  َعنُْه السيُِّد  َعنُْه: »َيْرِوي  َقاَل  َأْن  إىَِل  ثَِقًة، َصُدوًقا«  ًثا،  حُمَدِّ َفاِضاًل،  َعالِـاًم 
َقَرَأ  َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َأَبا  َأنَّ  وَذَكَر  َعنُْه؛  الـَمْشَهديِّ  َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  حُممَّ َعْن  ِهيُد  الشَّ َويْروي 
ُكُتَبُه َعَلْيِه«)2(، َنَقَل َذلَِك َعْن ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل()3(، ولِْلُمرْتَجِم َلُه َباٌع َطِويٌل يِف الِعْلِم 
َوَمعِرَفٌة َجيَدٌة يِف األََدِب، َوَكاَن َصِديًقا لَِعْبِد الـَمِجيِد ْبِن َعْبِد احلَِميِد َشاِرِح هنِْج الَباَلَغِة 
، َوَقْد َذَكَرُه اْبُن َأيِب  يِضُّ الـُموَسويُّ يُف الرَّ ِ أِلَِمرِي الـُمؤِمننَِي الِذي اْعَتنَى بَجْمِعِه الرشَّ

ُح هَنِْج الَباَلَغِة()4(. احْلَِديِد الـَمْذُكوُر اْستِْطَراًدا يِف ِكَتابِِه )رَشْ

)1( ُينظر: إنسان العيون يف مشاهري سادس القرون: 148 وما بعدها.
)2( الكنى واأللقاب: 227/1.
)3( ُينظر: أمل اآلمل: 345/2.

)4( وهو يف 63/14 من رشح النهج، قوله: »قلت كان صديقنا عّل بن حييى البطريق، يقول: 
ة وّسها ملا كان مثل أيب طالب- وهو شيخ قريش ورئيسها وذو رشفها- يمدح  ة النبوَّ لوال خاصَّ
ًدا، وهو شــاب قد ريبِّ يف حجره وهو يتيمه ومكفولــه، وجار جمرى أوالده«. ويف  ابــن أخيه حممَّ
ة فقال: ما باله عفا عن اخلارجّي وقد  63/20 »وسألني صديقنا عّل بن البطريق عن هذه القصَّ

طعن فيه بالكفر، وأنكر عىل األشعث قوله...«.
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مَجَِة ِشْعٌر َقْد َتـَحامَل فِيِه َعىَل َبْعِض الَعَرِب، َوَمَدَح األْتَراَك، َوَكاَن  ْ ولَِصاِحِب الرتَّ
ا  وَأمَّ َذلَِك،  إىَِل  ْتُه  التِي اضطرَّ ِهَي  اآلنِيَُّة  ُة  اخلَاصَّ ُظُروَفُه  َوَلَعلَّ  َذلَِك؛  َفَعَل  َما  ُه  َأنَّ َنا  بِِودِّ

ْعُر َفُهَو َقْوُلُه: الشِّ

ِك ُدوَن الُكْفِر يِف الَعَرِب ْ هَلـَـِب؟اْلُكْفُر يِف الرتُّ ــو  َأُب وا  ــدُّ ُع إَِذا  ِمنُْهْم  َأَلْيَس 
َوبِنُْتُهمو َجْهٍل  ــو  َأُب ِمنُْهْم  احلََطِب؟َأَلــْيــَس  ــاَلــُة  مَحَّ امُلْصَطَفى  ُة  َعـــدوَّ
ُنظَِمْت َمْن  َخرْيَ  َيا  اهلـُـَدى  إَِمــاَم  النُُّجِبَفَيا  ــاَدِة  الــسَّ ــَن  اْب َيا  امَلــَداِئــُح  َلــُه 
ــُظــوُر َأْنــت إَِذا ــا الــَقــاِئــُم امَلــنْ ــا َأهيُّ َيِغِبَي مَلْ  اهللِ  َرُســوِل  َوْجُه  َت،  َحــرَضْ
ُمنَْتِقام ــَراِك  بــاألْت األََعــاريــِب  النََّسِبفَأَعزُّ  ُحْرَمَة  فِيِهْم  َتْرَع  َواَل  ِمنُْهْم، 
َحــَرِم يَف  اهللِ  َرُســـوُل  ــْم  ــَزاُه َغ َنبِيَفَقْد  َوْهـــَو  اهللِ  ــــإِْذِن  بِ ــنِــيــِع  امَل اهللِ 
َنَسًبا َواَل  إاِلًّ  َفيُهُمو  َرَعـــى  ــا  َوَأيبوَم ُمنُْهُمو  ـــي  ُأمِّ إِنَّ  َيــُقــل  َومَلْ 
اْر َفَقِد  َأْسَلُموا  َقْد  ـُـم  َأهنَّ ُعــوا  ادَّ َكَثِب)1(إِِن  َعن  للحجِّ  بَِمنعُهُمو  تُدّوا 

ِمَن  َقْوٍم  َويِف  ُمَعيَّنٍَة  َواِقَعٍة  يِف  ِقيَل  َقْد  َثاِئٌر؛  َمْوُتوٌر  ِشْعٌر  ُه  َأنَّ َيْظَهُر  َكاَم  الِشْعُر  َوَهَذا 
ُسُيوِف  َسلَّ  َوال  الَعَربيَِّة،  ِة  األُمَّ ُحْرَمِة  اْنتَِهاَك  اِعُر  الشَّ ُيريُد  َوَلْيَس  ُمَعيَّننَِي،  األََعاِريِب 
َسَبَب  اِعُر  الشَّ  َ َبنيَّ َفَقْد  اُه؛  إِيَّ َوُمْشِعًرا  َذلَِك،  ا  ُمومِهً الَلْفِظ  َظاِهُر  َكاَن  َوإِْن  َعَلْيَها،  ِك  ْ الرتُّ
، َذلَِك  اَج َبْيِت اهللِ احلََراِم ِمْن َأَداِء َفِريَضِة احلَجِّ َثْوَرتِِه َهِذِه، َوُهَو اْرتَِداُدُهْم؛ لِـَمنِْعِهْم ُحجَّ
 ) ِريِض )الـُمْسَتنرِْصِ اِعِر- َكُمسِلٍم- َثْوَرًة َعاِرَمًة َدَعْتُه إىَِل حَتْ الـَمنُْع الِذي َأَثاَر َحِفيَظَة الشَّ
اخلَِليَفِة الَعبَّايسِّ َعىَل ِقَتاِل تِْلَك الطُّْغَمِة التِي َعاَثْت بِاألَْمِن َفَساًدا، َوَمنََعِت النَّاَس ِمْن َأَداِء 
ا لِـَهَوِس َهؤالِء األَْشِقَياِء  ِدَها َوَبْغِيَها مَحَْلًة َتْأِديبيًَّة َتَضُع َحدًّ َفِريَضِة احلَجِّ َجَزاًء َعىَل َتـَمرُّ
ِحيِح،  ِمْن َأْجاَلِف َعرِب َنْجد الِذيَن اَل َزاُلوا َحتَّى اليْوَم َداِئبنَي َعىَل حُمَاَرَبِة اإِلْساَلِم الصَّ
َسِة َكاَم َيْفَعُل اخلََواِرُج مَتَاًما يِف  َوُبْغِض َأْهِل الَبْيِت، َوحَمِْو آَثاِرِهْم، َوَهْدِم ُقُبوِرِهُم الـُمقدَّ

)1( ذكر هذه األبيات األمني يف مستدركات أعيان الشيعة: 254/1.
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َت َراَيِة اإِلْساَلِم؛  تَبنِّي البَِدَع بِاْسِم حُمَاَرَبِة البَِدِع َواخلُُروِج َعِن اإِلْساَلِم بِاْسِم االْنِضَواِء حَتْ
ِمْن  األُْسُلوُب  َوَهَذا  ِمنُْهْم،  ًة  َخاصَّ َطاِئَفًة  ُيريُد  َوُهَو  )الَعَرِب(  َلْفَظ  اِعُر  الشَّ َأْطَلَق  َوَقْد 
ْم:  ا كَقْوهِلِ ، ويْقِصُدوَن بِِه َمْعنًى َخاصًّ ْم َيْأُتوَن بَِلْفٍظ َعامٍّ اِر ُلَغتِِهْم َفإهِنَُّ  ُسنَِن الَعَرِب)1( وَأْسَ

يَن،  َيَتَجاَوُز عَدُدُهُم الِعرْشِ َوَقْد اَل  ا النَّاُس( َوُهْم ُيريُدوَن َمْن َحرَضَ الـَمْجِلَس،  )َيا أهيُّ
بِِه  َوالـُمَراُد  اهللِ﴾)2(؛  َمَساِجَد  َيْعُمُروا  َأْن  كنَِي  لِْلُمرْشِ َكاَن  ﴿َما  تعاىل:  قوله  َهَذا  َوِمْن 
َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ﴿الَِّذيَن  َتَعاىَل:  وَكَقْولِه  َواِحٌد،  َمْسِجٌد  َوُهَو  احلََراَم،  امَلْسِجَد 
َأيِب  ْبُن  َعلُّ  الـُمْؤِمننَي  َأِمرُي  ُهَو  َواِحٌد  شْخٌص  بِِه  وامُلــَراُد  َراكُِعوَن﴾)3(؛  َوُهْم  َكاَة  الزَّ

اِعِر: َطالٍِب، َوَكَقْوِل الشَّ

ـــاُح ــُهــْم َوُهــــنَّ ِرَم ــَف ــَعــاطِ وا َم ـــزُّ ِصَفاُح)4(ه َوُهنَّ  َلَواِحَظُكْم  وَنَضْوا 
َوَكَذلَِك   ، ْعريِّ الشِّ اخلََياِل  بُِصوَرِة  َوَلْو  َوَأَحبَُّه،  بِِه  َل  َتَغزَّ َواِحًدا  حَمْـُبوًبا  ُيريُد  َوُهَو 
مَجَِة َأْطَلَق َلْفَظ )الَعَرِب(، َوَأَراَد َبْعَضُهْم ِمْن َأْوَشاِب النَّاِس، َوَأْوَباِشِهُم  ْ َصاِحُب َهِذِه الرتَّ
اِض َما َشْأُن َأْعَراِب َنْجٍد بَِأيِب  اِج، َوَلَك َأْن َتُقوَل َعىَل َسبِيَل االْعرِتَ الـُمِغرييَن َعىَل احلُجَّ
َة الَعَرِب؛ َوهِلََذا َجَاَء هِبَؤالِء للتَّْدلِيِل، َويِف  َجْهٍل َوَأيِب َلـَهِب، َومَحَّاَلِة احلََطِب؛ َوإِنَّام َأَراَد َكافَّ
ِة الَعَرِب، َوَلنَا َأْن ُنِجيَب بَِأنَّ َذلَِك ممْنُوٌع لَِتنافِيِه َوَحِقيَقَة  ِك َوُأمَّ ْ ِة الرتُّ َحاَلِة ُمَفاَضَلٍة َبنْيَ ُأمَّ
اِعِر  الشَّ واْستِنَْجاُد  اْلَعَرِب  ِمَن  َنْفُسُه  اِعُر  والشَّ الَعَرِب  ِمَن  الـُمْسَتَشاُر  َفاخلَِليَفُة  احلَاِل؛ 
َتُه؛ َوإِنَّام  َد َهَذا االستِنَْجاَد بَِذمِّ َقْوِم َمْن َيْطُلُب َمُعوَنَتُه َوُنرْصَ باخلَِليَفِة َينِْفي عْقاًل َأْن يتمهَّ
اِعُر الَعَريبُّ أنَّ َأْعَراَب َنْجٍد َوإِْن َكاُنوا ِمَن الَعَرِب ولكنَُّهْم َأْغَرُب َعِن اإِلْساَلِم  َأَراَد الشَّ

)1( ُينظــر كتــاب: الصاحبّي يف فقه اللغة من ســنن العرب وكالمها، البن فارس، ذكر مجيع ســنن 
العرب، ومنها هذه السنَّة.

)2( التوبة: 17.

)3( املائدة: 55.
ـّي املتوفَّـى سنة 1315هـ. )4( البيت هذا من قصيدة للسيِّد جعفر احِللِّ
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اِعُر  ِحيِح، َوُهْم َوإِْن َكاُنوا ِمَن الَعَرِب َفَلْيَس لُِكلِّ الَعَرِب ُحَرَمُة النََّسِب، َوألَوْرَد الشَّ الصَّ
َهاِن؛ َولـَِهَذا َقاَل  ًة َعىَل هَذا الَقْوِل َكَأيِب هلٍَب َوَأيِب َجْهٍل، ومَحَّاَلِة احلََطِب َعىَل َوْجِه الُبْ َأِدلَّ
الَعبَّايسِّ  الـُمْسَتنرِْصِ  َبنْيَ  َنَسٍب  ُحْرَمِة  َأيُّ  َوإاِلَّ  النََّسِب-  ُحْرَمَة  فِيِهْم  َتْرَع  اَل  اِعُر-  الشَّ

َوَأْعَراِب َنْجٍد؟.

لِيبيَُّة)1( اْلـَحْمَلُة الصِّ

اْستِْكَشاِف  َحَرَكِة  بَِمَثاَبِة  اإِلْساَلِميَّة  األَْقَطاِر  َعىَل  الَغاِدُر  ليبيُّ  الصِّ الُعْدَواُن  َكاَن 
َمْرُفوَع  ِليبيِّ  الصِّ االْختَِباِر  َهَذا  ِمْن  اإِلْســاَلُم  َخَرَج  َوَقْد  احلَْربِيَِّة؛  األْقَطاِر  َهِذِه  ِة  لُِقوَّ
ُهَو  الـُمْؤِسَف  الَغِريَب  وَلِكنَّ  اجلَاِه،  َعِريَض  الَكَرَاَمِة،  َمْوُفوَر  بِالنََّجاِح  ُمَكلَّاًل  ْأِس  الرَّ
يُن اإِلْساَلميُّ ِمَن  ِمُلُه الدِّ َذلَِك التَّـَباُيُن الَكبرُِي َبنْيَ اإِلْساَلِم َوالـُمْسِلِمنَي، َفبِمْقَداِر َما حَيْ
ِكِهْم؛ َفَضْعٌف يِف الَعِقيَدِة، َوَضْعٌف يِف اخلُُلِق  ِة والـَمنََعِة جَتُِد َضْعَف الـُمْسِلِمنَي وَتَفكُّ الُقوَّ
ِة، َوَضْعٌف يِف ُكلِّ  ، َوَضْعٌف يِف احلََياِة االْقتَِصاديَّ ، َوَضْعٌف يِف َوْحَدِة الصفِّ االْجتاَِمعيِّ
َفَاَرَق  َفَقْد  األُْعُجوَبُة؛  َتُكوُن  َوُهنَا  الـُمْعِجَزُة  َتَكُمُن  َوَهُهنَا  ِصَفاهِتِْم،  ِمْن  مَحِيَدٍة  ِخْصَلٍة 
ِعنَْد  ينيَِّة  الدِّ َعِقيَدهِتُِم  َتبلبِل  ِمْن  اَمٍة  َدوَّ ِشْبِه  يِف  َوُهْم  اإِلْساَلِم،  باَِلَد  الُغَزاُة  ليبيوَن  الصِّ
ِف َمَباِدِئ الَعِقيَدِة اإِلْساَلميَِّة َفَلْم َتِقْف َعِقيَدُة التَّْثِليِث الوثنيَُّة َأَماَم َعِقيَدِة  اْصطَِداِمَها برَِشَ
كِّ  َضْت إىَِل اْمتَِحاٍن َعنِيٍف؛ َبْل إىَِل ِمـْحنٍَة َكبرَِيٍة ِحيناََم َأْصَبَحْت َمْوِضًعا للشَّ التَّْوِحيِد وتعرَّ
َتـاَمًما ِمْن ُنُفوِس اآلَخريَن ِمْن ُعَقالَء ِرَجاِل احلَْمَلِة  تَِها ِعنَْد الَبْعِض، َواْنَمَحْت  يِف َصحَّ

 

ليبيَِّة َوالـُمنِْصفنَي ِمنُْهْم، َوَماَذا َتنَْتظُِر للظَّاَلِم إَِذا اْصَطَدَم بِِضَياِء النََّهاِر؟. الصِّ

خون إىل أنَّ احلملة الصليبيَّة عند دخوهلا بيت املقدس يف 15 يوليو 1099م املوافق 3  )1( يشري املؤرِّ
رمضان 493هـ، ذبحت أكثر من سبعني ألف مسلم حتَّى سبحت اخليل إىل صدورها يف الدماء، 
ويف أنطاكية قتلوا يف الطريق أكثر من مائة ألف مســلم. راجع: حارض العامل اإلســالمّي، وراجع 
كذلك: جوســتاف لوبون يف كتابه: حضارة العرب. أقول: كتبت هذا؛ ألنَّني حني وصلت هذه 

األسطر وعثوري عىل هذه املعلومة وافق هذه الذكرى، الثالث من رمضان.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

تِْلَك  إِنَّ  ُقْلُت:  إَِذا  احْلَقَّ  َأْعُدو  اَل  َوَلَعلِّ  الَعاِصَفِة؟  ِة  ُقوَّ َأَماَم  الَقشِّ  َحاَلُة  ِهَي  َوَما 
َعِة  والـُمَشجِّ اإِلْصاَلحيَِّة،  )ُلوَثر()1(  َدْعَوة  إىَِل  ِة  الـُمبارِشَ األَْسَباِب  َأْعَظِم  ِمْن  احلَْمَلَة 
َهِذِه  َوبَِأْمَثاِل  َسِليٍم،  َســاَمويٍّ  َكِديٍن  َوَصالحيَّتَِها  الـَمِسيحيَِّة،  اْنتَِقاِد  َعىَل  لآِلَخِريَن 
َفاٌت َكثرَِيٌة ِمَن الَواِجَهاِت األََماميَِّة ِمْن َمْذَهِب )الَكنِيَسِة  ُكوِك َتَطاحَيَْت رُشُ اآلَراِء والشُّ
َفَقْد  )الَباَبا(؛  بِِعْصَمِة  الَقْوُل  الـُمنَاَرِة  الـُمزْخَرَفِة  َفاِت  الرشُُّ َهِذِه  َوِمْن  الَكاُثولِيكيَِّة()2(، 
ٍة؛ َفُضوِيَقْت َمساَحُة َهْيَبِة )الَباَبا( َوَأْفَقَدْتُه اليْشَء الَكثرَِي ِمْن ُسْلَطانِِه  حاَرهَبَا َبْعُضُهْم بِِشدَّ
َثْوٍب  َأْثَمَن  اجلَِديَدُة  َواآلَراُء  ُكوُك  الشُّ َهِذِه  َعنُْه  َوَنَزَعْت  الـُمْطَلِق،  ِفيِّ  التَّعسُّ َوُنُفوِذِه 
َمِن؛ َفإَِذا َكاَن  ِة َرْدًحا ِمَن الزَّ ْلَطِة الَكاُثوليكيَِّة التَّْقليديَّ َنَسَجْتُه َلُه اخلُـَراَفُة َعىَل ِمنَْواِل السُّ
إىَِل  النَّظِرِي  ُمنَْقطَِع  إِْحَساًنا  َأْحَسَن  َقْد  ُه  َفإِنَّ ِة  الَبابويَّ إىَِل  ُمِسيًئا  بِاإِلْساَلِم  االْحتَِكاُك  َذلَِك 
تِِه التِي َأْعَطاَها لِـُمْعَتنِِقيِه َبْيناَم َكاَنْت  الَغْربِيِّنَي ِحنَي َفَتَح ُعُيوهَنُْم َعىَل ُنوِر اإِلْساَلِم َوُحريَّ
َأْسِ  ِمْن  ُعُقوُل َهؤالِء  اْنَطَلَقْت  َوبَِذلَِك  الَبالَِيِة؛  التَّـَقالِيِد  َسِجينََة  الَغْرِب  يِف  يُة  َهِذِه احلرَّ
ُة اخلُْطَوَة  احلُريَّ َهِذِه  َفَكاَنْت  ِمرِي؛  الضَّ ِة  النَّْقِد، َوحريَّ ِة  َوُحريَّ التَّْفِكرِي،  ِة  ُحريَّ إىَِل  األَْوَهاِم 

ــيس، وأســتاذ  )1( مارتــن لوثــر )10 نوفمــب 1483م-18 فبايــر 1546م(: راهب أملاين، وقسِّ
الالهــوت، وُمطِلق عرص اإلصالح يف أوروبا، بعد اعرتاضــه عىل صكوك الغفران. نرش يف عام 
فة من مخس وتسعني نقطة تتعلَّق أغلبها بالهوت التحرير وسلطة  1517م رســالته الشهرية املؤلَّ
البابا يف احللِّ من )العقاب الزمني للخطيئة(؛ رفضه الرتاجع عن نقاطه اخلمس والتسعني بناًء عىل 
ة الرومانيَّة ممثَّلة باإلمباطور شــارل  طلب البابا ليون العارش عام 1520م، وطلب اإلمباطوريَّ
اخلامس، أدَّى به للنفي واحلرم الكنيّس وإدانته مع كتاباته بوصفها مهرطقة كنســيًّا وخارجة عن 
ح السكســويّن مارتن لوثر وبدعة صكوك الغفران،  ة. ُينظر: الفالَّ القوانني املرعيَّة يف اإلمباطوريَّ
د  ة )مارتن لوثر(، وقد استشَهد به السيِّد حممَّ جملَّة ديوان العرب، يونيو 2009م، املوســوعة احلرَّ

باقر الصدر يف كتابه اقتصادنا: 120، والشيخ السبحايّن يف اإلهليَّات: 368.
قه يف  خ موضوع التثليث وعمَّ )2( يقول الشــيخ الســبحايّن يف اإلهليَّات: 368 »إنَّ تقادم الزمن رسَّ
ب  قلــوب النصارى وعقوهلم، بحيث مل يســتطع أكب مصلح مســيحّي- أعنــي لوثر- الذي هذَّ
س املذهب البوتستايّن، أن ُيبعد مذهبه  العقائد املسيحيَّة من كثري من األساطري واخلرافات، وأسَّ

عن هذه اخلرافة«.
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اتِيَِّة،  الذَّ َماِت  الـُمَقوِّ َمتنِِي  َسِليٍم  َجِديٍد  َطِريٍق  يِف  الِعلميِّ  االْنطِاَلِق  بَِمَجاالِت  األُْوىَل 
مُجُوَد  اَل  َجِديَدٍة  َحَياٍة  إىَِل  اِقِد  الرَّ الَغريبِّ  بِالـُمْجَتَمِع  َدَفَعْت  َوُماَلَحَظٍة  ِة،  َوِدقَّ ِرَبٍة  جَتْ ِمْن 
فِيَها َواَل َأْغاَلَل َواَل ُقُيوَد، َأْو َعىَل األََقلِّ َكاَن فِيَها َتْقِليٌص َمْلُحوٌظ لَِداِئَرِة َذلَِك اجلُُموِد 
َوَأْثَبَت  ُسْلَطاٍن،  ِمْن  هِبَا  اهللُ  َأْنَزَل  َما  التِي  الُقُيوِد  تِْلَك  ِسْلِسلِة  ِمْن  َكثرَِيٍة  َحَلَقاٍت  َوَقْطِع 
اإِلْساَلُم َكَفاَءَتُه َوَصالِحَيَتُه؛ أِلَْن َيُكوَن ِديَن اهللِ اخلَالِِد الِذي ُيَساِيُر الِعْلَم يِف ُكلِّ َمْرَحَلٍة 
ِمْن َمَراِحِل الُوُجوِد، َويِف ُكلِّ َدْوٍر ِمْن َأْدواِر احلََياِة يِف ُكلِّ َزَماٍن، َويِف ُكلِّ َمَكاٍن باَِم َأْوَدَع 

ِه َوَلْو َكِرَه الَكافُِروَن. يِن ُكلِّ اهللُ بِِه ِمْن َعنَاِصِ اخلُُلوِد؛ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

ا يِف  ؛ َفَقاَل: )ُكوُنوا َأْحَراراً َفلإِلْسالِم َفَضاِئُلُه َومُميِّـَزاُتُه َوَشْخِصيَّـُتـُه، َقْد َحاَرَب الِرقَّ
ُدْنيَاكْم()1(.

َوَحاَرَب الـَجْهَل؛ َفَقاَل: )اْطُلُبوا الِعْلَم ِمَن الـَمْهِد إىَِل الَلْحِد(، َوَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َهْل 
َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن﴾)2(.

ُكوِر َواإِلَناِث يِف َطَلِب الِعْلِم؛ َفَقاَل: )طَلُب الِعْلِم َفِريَضٌة َعىَل ُكلِّ  َوَساَوى َبنْيَ الذُّ
ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمٍة(.

َوَحاَرَب الَقَذاَرَة َفَقاَل: )النََّظاَفُة ِمَن اإِلْياَمِن(.

﴿إِنَّ  ُتــَراٍب(،  ِمْن  َوآَدُم  آَدَم  ِمْن  ُكْم  )ُكلُّ َفَقاَل:  َة؛  والُعنرصيَّ ُعوبِيََّة  الشُّ وَحــاَرَب 
َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللِ َأْتَقاُكْم﴾)3(.

ُكْم َمسُؤوٌل َعْن َرعيَّتِِه(. ُكْم َراٍع َوُكلُّ َوَحاَرَب الَفْوَض؛ َفَقاَل: )ُكلُّ

مة؛ لذا مل أقم بتخرجيها. جت يف صحائف متقدِّ )1( هذا احلديث وما بعده من أحاديث ُخرِّ
)2( الزمر: 9.

)3( احلجرات: 13.
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َوَحاَرَب الَكِذَب؛ َفَقاَل: ﴿َلْعنََة اهللَِّ َعىَل اْلَكاِذبنَِي﴾)1(.

ُة هللِ َوَرُسولِِه َواْلـُمْؤِمننَِي(. وفَتَح َطِريَق الِعزِّ َوالَكَراَمِة؛ َفَقاَل: )إِنَّام الِعزَّ

َمَع  َوُكوُنوا  اهللَ  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  الَِّذيَن  ــا  َ َأيُّ ﴿َيا  َفَقاَل:  ْدِق؛  والصِّ بالتَّْقَوى  ــَر  َوَأَم
اِدِقنَي﴾)2(. الصَّ

ْبِ والثََّباِت؛ َفَقاَل: ﴿َواْصِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾)3(. َوَأَمَر بالصَّ

ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللِ  ا َواَل َتَفرَّ َوَحثَّ َعىَل اأُلْلَفِة؛ َفَقاَل: ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ مَجِيعاً
ا﴾)4(. َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداءاً َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناً

ٌة َيْدُعوَن  وَحثَّ َعىَل اأَلْمِر بِاملْعُروِف َوُهَو ِعاَمُد اإِلْساَلِم؛ َفَقاَل: ﴿َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ
إىَِل اْلـَخرْيِ َوَيْأُمُروَن بِاْلـَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلـُمنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم اْلـُمْفلُِحوَن﴾)5(.

َو)إِنَّام  النَّاِصِحنَي﴾)6(،  حُتِبُّوَن  اَل  َوَلكِْن  َلُكْم  ﴿َوَنَصْحُت  َفَقاَل:  بِالنَِّصيَحة؛  َوَأَمَر 
يُن النَِّصيَحُة(. الدِّ

اكِِريَن﴾)7(. َوَأَمَر بُِشْكِر الـُمنِْعِم؛ َفَقاَل: ﴿َوَسَيْجِزي اهللُ الشَّ

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن﴾)8(. وأمر بالشجاعة فقال: ﴿َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْ

)1( آل عمران: 61.
)2( التوبة: 119.

)3( لقامن: 17.
)4( آل عمران: 103.
)5( آل عمران: 104.

)6( االعراف: 79.
)7( آل عمران: 144.
)8( آل عمران: 139.
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اِر بِالظََّواِهِر؛ َفَقاَل: ﴿َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوإِْن َيُقوُلوا  وأَمَر بَِعَدِم االْغرِتَ
ُْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة﴾)1(. ْم َكَأنَّ َتْسَمْع لَِقْوهِلِ

ْمَع  َوَأَمَر بِاالْعتاَِمِد َعىَل اهللِ َفَقاَل: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى لِـَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ
َوُهَو َشِهيٌد﴾)2(.

ْل َعىَل اهللِ﴾)3(. ِد َفَقاَل: ﴿َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ َوَأَمَر بَِمَضاِء اْلَعِزيَمِة َوَعَدم التَّـَردُّ

كِّ َواألَْوَهاِم َفَقاَل: ﴿َوَما َيتَّبِـُع َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظنًّا﴾)4(. َوَأْزَرى بِالشَّ

يِء َفَقاَل: ﴿َوَمْن َيْكِسْب َخطِيَئةاً َأْو إِْثاماً ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريئاًا  َاِم الَبِ َوَأَمَر بِالتَّّجنُِّب َعِن اهتِّ
ا َوإِْثاماً ُمبِيناًا﴾)5(. َتاناً َفَقِد اْحَتَمَل ُبْ

هَنَاَنا َعْن َتْصِديِق الَفاِسِقنَي َفَقاَل: ﴿إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفـَتـَبيَّنُوا﴾)6(. َوَ

ٍة﴾)7(. ٍة َفنَظَِرٌة إىَِل َمْيَسَ َوَأَمَر إِْمَهاَل املِديِن الـُمْعِس َفَقاَل: ﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَ

َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  َفَقاَل: ﴿َواَل  بِالَباطِِل  النَّاِس  َأْكِل  ِمْن  َوَأْمَثاهلَا  الّرْشَوِة  َعِن  َوَنـَهى 
َوَأْنُتْم  ْثِم  بِاإْلِ النَّاِس  َأْمَواِل  ِمْن  ا  َفِريقاً لَِتْأُكُلوا  اِم  اْلـُحكَّ إىَِل  ا  ِبَ َوُتْدُلوا  بِاْلَباطِِل  َبْينَـُكْم 

َتْعَلُموَن﴾)8(.

)1( املنافقون: 4.
)2( سورة )ق(: 37.

)3( آل عمران: 159.
)4( يونس: 36.

)5( النساء: 112.

)6( احلجرات: 6.
)7( البقرة: 280.
)8( البقرة: 188.
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ُكُموا بِاْلَعْدِل﴾)1(. ْم َبنْيَ النَّاِس أَْن حَتْ َر بِالَعْدِل يِف احلُكِم َفَقاَل: ﴿َوإَِذا َحَكْمُت َوأََم

يَن* اْلـُمْخِسِ ِمــَن  َتُكوُنوا  َواَل  اْلَكْيَل  ـــوا  ﴿َأْوُف َفــَقــاَل:  الَكْيِل  بِإِيَفاِء  َوَأَمـــَر 
 

اأْلَْرِض  يِف  َتْعَثْوا  َواَل  َأْشَياَءُهْم  النَّاَس  َتْبَخُسوا  اْلـُمْسَتِقيِم*َواَل  بِاْلِقْسَطاِس  َوِزُنــوا 
ُمْفِسِديَن﴾)2(.

َخاِء َفَقاَل: ﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة﴾)3(. َوَأَمَر بِاْلَكَرِم َوالسَّ

ِعْلٌم﴾)4(،  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َواَل  َفَقاَل:  َيْعنِي  اَل  باَِم  ِل  التََّدخُّ َعِن   َوهَنـَـى 

﴿اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾)5(.

َمنَاكِبَِها  يِف  ﴿َفاْمُشوا  َعِمُلوا﴾)6(،  َّا  ِم َدَرَجاٌت  ﴿َولُِكلٍّ  َفَقاَل:  الَعَمِل  َعىَل  َوَحثَّ 
َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه﴾)7(.

بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَقاَل: ﴿َفَمِن  الَعَمِل  ِجنِْس  ِمْن  اجلََزاَء   َوَجَعَل 

ْحَساُن﴾)9(. ْحَساِن إاِلَّ اإلِْ َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾)8(، ﴿َهْل َجَزاُء اإلِْ

َويِف املْسُؤولِيَِّة، ﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾)10(.

)1( النساء: 58.
)2( الشعراء: 183-181.

)3( احلرش: 9.
)4( اإلساء: 36.
)5( املائدة: 101.

)6( األنعام: 132.
)7( امللك: 15.

)8( البقرة: 194.
)9( الرمحن: 60.

)10( األنعام: 164.
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إِْثَم  َفاَل  َعاٍد  َواَل  َباٍغ  َغرْيَ  اْضُطـرَّ  َقاَل: ﴿َفَمِن  ِعنَْد االْضطَِراِر  امَلْحُظوِر  إَِباَحِة  َويِف 
َعَلْيِه﴾)1(.

وَرى َفَقاَل: ﴿َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلْمِر﴾)2(. َوَأَمَر يِف الشُّ

ٍة﴾)3(. وا َلـُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِة َفَقاَل: ﴿َوَأِعدُّ َوَأَمَر يِف الُقوَّ

.)4(﴾ ةاً ْلِم َكافَّ ا الَِّذيَن َآَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ َ ْلِم َفَقاَل: ﴿َيا َأيُّ َوَأَمَر يِف السِّ

ائَِل َفاَل َتنَْهْر﴾)5(. ا السَّ َوهَنَى َعْن إِْيَذاِء الَباِئِسنْيَ َفَقاَل: ﴿َوَأمَّ

َبا َوُيْريِب  َبا﴾)6(، قال ﴿َيْمَحُق اهللُ الرِّ َم الرِّ َبا َفَقاَل: ﴿َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َم الرِّ َوَحرَّ
َدَقاِت﴾)7(. الصَّ

إِْثٌم  فِيِهاَم  ُقْل  َواْلـَمْيِسِ  اْلـَخْمِر  َعِن  َفَقاَل: ﴿َيْسَأُلوَنَك  َواْلـَمْيِسِ  اخلَْمِر  َعِن  َوهَنَى 
َكبرٌِي﴾)8(.

ُه َكاَن َفاِحَشةاً َوَساَء َسبِيال﴾)9(. َنى إِنَّ َنا َفَقاَل: ﴿َواَل َتْقَرُبوا الزِّ َوهَنَى َعْن َرِذْيَلِة الزِّ

اَم َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه﴾)10(. َوَأْزَرى بِالُبْخِل َواحِلْرِص َفَقاَل: ﴿َوَمْن َيْبَخْل َفإِنَّ

)1( البقرة: 173.
)2( آل عمران: 159.

)3( األنفال: 60.

)4( البقرة: 208.
)5( الضحى: 10.
)6( البقرة: 275.
)7( البقرة: 276.
)8( البقرة: 219.
)9( اإلساء: 32.

د: 38. )10(حممَّ
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ـاَم  ِة اإِلنَسانِيَّة َفَقاَل: ﴿إِنَّ ئ، َوَناَدى بِِشَعاِر اإِلخوَّ َم نَِظاَم اجلَاِهِليَِّة الَفاِسِد املَتَهرِّ َوَحرَّ
يٍّ إاِّل بِالتَّْقَوى، َفَحاَرَب التَّْمِييَز  اْلـُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾)1(، بَِحْيث اَل َفْضَل لَِعَربـِيٍّ َعىَل َأْعَجِمِ
الُعنرِصّي َقْبَل َأْرَبَعَة َعرَشَ َقْرًنا يِف ِحنِي َنَرى َأْدِعَياَء املَدنِيَِّة َواحلََضاَرِة اجلَِديَدِة ُيـَحاِرُبوَن 
َلْوَن  َوإِنَّام لَِسَبٍب َواِحٍد ُهَو َأنَّ  اْرَتَكُبوَها  ُفوُه َواَل لِـَخطِيَئٍة  اْقرَتَ إِْخَواهنم الَبرَشَ اَل لَِذْنٍب 
ِذي  ة إَِراَدة ُمْقَتِديَن بَِأبِيهم إِْبِليس الَّ هِتم َلْيَست َبْيَضاَء َوَلْيَس َلـُهم يِف اْختِياِر تِْلَك الَبرَشَ َبرَشَ
ُل َمْن َسنَّ ِسَياَسَة التَّْمييِز الُعنرِْصّي بَِقْولِه يِف آَدَم: ﴿َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن  ُهَو َأوَّ
ِن ُهُجوَمَها الَباِغي َعىَل  ا يِف َذْرَوِة التمدُّ طنٍِي﴾)2(؛ َفَشنَّْت َهِذِه الـُحُكوَماُت التِي َتْزَعُم َأهنََّ
ُعوِب األَْفريقيَِّة، َوَكاَم تفْعُلُه  ِة املْزُعوَمِة يِف الشُّ ننَِي َكاَم فَعَلْتُه َفَرْنَسا َزِعيَمُة َدْعَوِة احلريَّ الـُملوَّ
ُنوِج الِذيَن َيِعيُشوَن بِباَِلِدَها، َوَكاَم تَصنَُعُه َأْمِريَكا باهلُنُوِد احلُْمِر  ُة يِف الزُّ بِِريَطانَِيا االستِْعاَمريَّ
ُْم َأْهُل الباَِلِد األَْصليُّوَن َحتَّى َأْصَبُحوا ِمْن َقْتِلِهْم َكناَمِذَج َقِليَلٍة يِف ُمْتَحِف التَّاِريِخ  َمَع َأهنَّ
اِسَعَة َبنْيَ َمَدنيَِّة اإِلْسالِم َوَمَدنيَِّة َهؤالِء  ، َوبَِذلَك َتسَتطِيُع َأْن َتْلَمَس الُفُروَق الشَّ الطَّبِيعيِّ
َعانِِف التِي ُتبِيُح لِنَْفِسَها ُكلَّ َهِذِه الَبَواِئِق َواْستَِحاْلِل االْحتاَِلِل، والتَّسلُِّط بالُقّوِة َعىَل  الزَّ
َعىَل  الطُّفيليَّاُت  َتِعيُش  َكاَم  وآَداهِبَا  َناِشَئتَِها  وإِلْفَساِد  ثَرَواهِتَا  َقاِت  َوَسِ اآلِمنَِة  ُعوِب  الشُّ
ِة ُعيوهَنُْم َعْن  َها، َفُقْل للِذيَن َأْعمَى اهللُ ُقُلوهَبُْم َوَأْعَشى َبِريُق احلََضاَرِة الَعرْصيَّ ِغَذاِء َغرْيِ
التَّفاُوَت  َهَذا  لَينُْظُروا  َمَباِدِئَها؛  َعِقيَدهِتُِم اإِلْساَلميَِّة وُسموُّ  ِف  جَمِْد دِينِِهْم َورَشَ ُمَشاَهَدِة 
ًحا  ِة ُمَتبجِّ ُد بإِْفنَاِء الَبرشيَّ ِن اجلَِديِد الِذي هُيَدِّ الَكبرَِي َبنْيَ إِْنَسانيَِّة اإِلْساَلِم، ووْحِشيَِّة التمدُّ
ِة ِمْن َطاُعوِن الـَمَدنيَِّة  ِزَنُتَها مَخُْسوَن ِمْليوَن َطنًا، َفال ِوَقاَيَة للَبرشيَّ ًة  ُقنْبَِلًة َذريَّ َع  ُه اْخرَتَ َأنَّ
ِحيِح وَتَعالِيِمِه النَّبِيَلِة؛ َوإَِذا اْسَتْعَمَل اإِلْنساُن َعْقَلُه  احلَِديَثِة َوَجَراثِيِمَها إاِلَّ باإِلْساَلِم الصَّ
ًفا  ُمْعرِتَ امَلَدنيَِّة احلَِديَثِة  َباطِِل  ُمْبَتِعًدا َعْن  ُه َسيْذَهُب إىَِل احلَقِّ اإِلْساَلم،  َفإِنَّ َوَعىَص َهَواُه؛ 
وَنـَها  التِي ُيسمُّ الـُمْدِهَشِة  الَعِجيَبِة  الـَمَلَكِة  ِذِه  هِبَ َزُه  َوَجهَّ الَعَدِم،  ِمَن  أْوَجَدُه  َمْن  بُِربوبِيَِّة 

)1( احلجرات: 10.
)2( األعراف: 12.
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الظَّاَلَم،  َعنَْك  َوَأَزْحَت  بِِه،  َت  اْسَتْبرَصْ َأَماَمَك  َوَضْعَتُه  إَِذا  الـِمْصَباُح  َفُهَو  )الَعْقَل(؛ 
األُْخرويُّ  الثََّواُب  َكاَن  حتَّى  اِمِس  الدَّ بالظَّالِم  َت  َوُسْ بِِه،  َتنَْتِفْع  مَلْ  َخْلَفَك  َتَرْكَتُه  َوإَِذا 
الَعْقِل()1(؛  َقْدِر  َعىَل  الثَّواَب  َعْبِد اهللِ: )إنَّ  َأُبو  َقاَل  َفَقْد  الـُمطِيِع؛  َعْقِل  ِمْقَداِر  َعىَل 
َثِة بَِمْكُروَباِت الـَمْعِصيِة؛  النَّْفَس الـُملوَّ َفاْسَتْعِمْل َهِذِه املْوِهَبَة الـُمْدِهَشَة، واْعِزْل َعنَْها 

اِط الـُمْسَتِقيِم. َ َفالَعْقُل َضِمنٌي بِإيَقافَِك َعىَل الرصِّ

يِن اْبُن َطاُووٍس )559-664هـ()2( 39. َرِضُّ الدِّ

َمٌة َباِرٌع، َوُهَو  أِليَِب الَفَضاِئِل الـاَمرِّ ِذْكُرُه بَِعَدِد )19( ِمْن َهَذا الِكَتاِب َأٌخ َفاِضٌل، َوَعالَّ
يِن َهَذا َوَلٌد َصالٌِح حَيِْمُل اْسَمُه َوَلقَبُه،  يِن َعِلُّ ْبُن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر، َولَِريضِّ الدِّ َريِضُّ الدِّ
مَجَِة؛ َولَِريضِّ  ْ ُف إىَِل َأبِيِه َصاِحِب َهِذِه الرتَّ يِن( َينرَْصِ َوُكنَْيَتُه؛ َوَلِكْن إَِذا ُأْطِلَق )َريِضُّ الدِّ
ُه َيْشَتِهُر ُشْهَرَة  )3( إاِّل َأنَّ َمُة الـَمْجليسُّ يِن االْبِن ِكَتاُب )َزَواِئُد الَفَواِئِد( َينُْقُل َعنُْه اْلَعالَّ الدِّ
ُيَكنَّى بِـ: َأيِب  يِن األَُب ِمْن ِخرَيِة الُعَلاَمِء األََعاظِِم،  َفَقْد َكاَن َريِضُّ الدِّ َلُه؛  َأبِيِه الـُمرْتَجِم 
َمِة َأيِب الَفَضاِئِل، َلُه ِكَتاُب )اإِلْقَباُل()4(  الَقاِسِم؛ َلُه َمنِْزَلٌة ِعْلِميٌَّة َرفِيعٌة َكَمنِْزَلِة َأِخيِه الَعالَّ
َتاِريِخ  يِف  الـَمْهُموِم  )َفَرُج  َوِكَتاُب  اخلَاطِِر()5(،  )هَبَْجُة  َوِكَتاُب  واألَْذَكــاِر،  األَْدِعَيِة  يِف 

)1( الكايف: 1/8/11/1.
)2( يف ترمجتــه ُينظــر: نقــد الرجــال: 244 الرقم 241، أمــل اآلمل: 205/2 الرقــم 622، هبجة 
ــة العارفــني: 710/5، أعيان  اآلمــال: 536/5، تنقيــح املقــال: 310/2 الرقــم 8529، هديَّ
ــة: 330، الذريعة: 127/1 برقــم610 و49/2، طبقات  الشــيعة: 358/8، الفوائد الرضويَّ
أعالم الشــيعة: 116/3، معجم رجــال احلديث: 188/12 الرقم 8532، مســتدركات علم 

رجال احلديث: 485/5 الرقم 10559، األعالم: 26/5، طبقات الفقهاء: 180/7. 
)3( ُينظر: البحار: 120/31، والنص »ومســتندهم يف األصل ما رواه خلف الســيِّد النبيل عّل بن 
طاووس- رمحة اهلل عليهام- يف كتاب زوائد الفوائد«. وانظر: 97/53، 122، 57/56. وغريها.

)4( الذريعة: 264/2.
)5( يف الذريعة: 179/8 )فرحة الناظر(.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

اِئِر َوَجنَاُح  ُعوِد()2(، َوِكَتاُب )الطََّراِئُف()3(، و)ِمْصَباُح الزَّ النُُّجوِم()1(، َوِكَتاُب )َسْعُد السُّ
لََّداٍت، َوِكَتاُب )َأَماُن اأَلْخَطاِر()5( يِف 23 َباًبا َيـْحَتِوي َعىَل ِكَتاِب  الـُمَسافِِر()4( يِف َثالَثِة جمَُ
ْدِق()7(،  الصِّ َمْيَداِن  يِف  ْبِق  السَّ )ِمْضاَمُر  َوَلُه  ا،  َزَكِريَّ ْبِن  ِد  مَّ حمَُ َبْكِر  أَليِب  اَعِة()6(  السَّ )َبْرُء 
َعوَاِت()10(،  الدَّ )ُمَهُج  َوِكَتاُب  اأُلْسُبوِع()9(،  )مَجاُل  َوِكَتاُب  )اْلـَمْلُهوُف()8(،  َوِكَتاُب 
ُروُع الَواِقَيُة()11(، َوِكَتاُب )البَِشاَراُت بَِقَضاِء احَلاجاِت()12(، َوِكَتاُب )َربِيُع  َوِكَتاُب )الدُّ
ِة()14(، َوَغْيـُرَها  يِف( َو)َكْشُف الـَمَحجَّ األََسابِيِع()13(، َوِكَتاُب )التَّْعِريُف للَمْوُلوِد الرشَِّ
َعِة الـَمَواِضيُع، َقاَل َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل( بَِصدِد ِكَتابِِه  ِمَن الُكُتِب الَكثرَِيِة الـُمتنوِّ
َلْفُظُه:  َهَذا  َما  ٍد  يِن حمَمَّ الدِّ جَمِْد  للسيِِّد  )الُبَشاَرُة(  ِكَتاُب  بِاْسِمِه  َشاَرَكُه  الِذي  )الُبَشاَرُة( 
ُد بُن َمكيِّ يِف كَتابِِه  ِهيُد حُمَمَّ يُخ الشَّ ِّ تِْلميُذ الشَّ ْيُخ َحَسُن ْبُن ُسَلياَمَن ْبِن َخالِِد احِللِّ »َنَقَل الشَّ
)الُبَشاَرُة( الْبِن  ِكَتاِب  َغرْيُ  َوُهَو  َطاووٍس،  )الُبَشاَرُة( الْبِن  ِكَتاِب  َعْن  الَبَصاِئِر  خُمْـَترَصُ 

)1( يف الذريعة: 156/16 )فرج املهموم يف معرفة هنج احلالل واحلرام من النجوم (، أو ).. بمعرفة 
منهج احلالل ونسخة احلرام من علم النجوم (، أو ).. يف تاريخ علامء النجوم(.

)2( الذريعة: 182/12.
)3( الذريعة: 154/15 )الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف(.

)4( الذريعة: 107/21.
)5( الذريعة: 343/2.
)6( الذريعة: 344/2.

)7( الذريعة: 135/21.
)8( وقد اشتهر باسم )اللهوف(. ُينظر: الذريعة: 223/22.

)9( الذريعة: 129/5.
)10( الذريعة: 287/23 )مهج الدعوات ومنهج العنايات(.

ام كلِّ شهٍر عىل التكرار(. )11( الذريعة: 146/8 )الدروع الواقية من األخطار فيام ُيعمل مثله يف أيَّ
ة بعد املامت(. )12( الذريعة: 111/3 )البشارات بقضاء احلاجات عىل يد األئمَّ

)13( الذريعة: 173/8.
ة لثمرة املهجة(. )14( الذريعة: 58/18 )كشف املحجَّ
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يِن َعلِّ ْبِن َطاووٍس،  يِن حُمّمِد ْبِن السيِِّد ِعزِّ الدِّ َأِخي َأيِب الَفَضاِئِل النَِّقيِب السيِِّد جمِْد الدِّ
ُة َوَكْرَبالُء والنََّجُف  ْلَطاِن )ُهواَلُكو َخاْن(؛ َفَسِلَمِت احِللَّ َوُهَو الِكَتاُب الِذي َأْهَداُه إىَِل السُّ
يِن  ِهِه إىَِل َبْغَداَد َسنََة 656هـ، َوَردَّ إىَِل السيِِّد جَمِْد الدِّ والنِّيُل ِمْن رَشِّ مَحَْلِة ُهوالُكو ِعنَْد َتوجُّ

النَّقاَبة بالُفَراِت«)1( إَِلخ.

يِن الثَّايِن- بَِلْفِظ اْبِن َطاُووٍس-  يِن، َوالُِد السيِِّد َريِضِّ الدِّ َوَقِد اْشَتَهَر السيُِّد َريِضُّ الدِّ
َوَنَشَأ  َسنََة 559هـ،  ِة  بِاحِللَّ َفَكاَنْت  الـَميُموَنُة  ِواَلَدُتُه  ا  َأمَّ تِِه؛  ُأْسَ َأْفَراِد  اْشتَِهاِر  ِمِن  َأْكَثَر 
َل الُبلُبِل ِمْن َزْهَرٍة إىَِل َزْهَرٍة، َوِمْن ُغْصٍن إىَِل ُغْصٍن؛ َفنََهَل ِمْن َينَابِيَع  اًل َبنْيَ حَمَافِِلَها َتنَقُّ ُمتنقِّ
َمنَاِهِلَها الِعْلِميَِّة َحتَّى اْرَتَوى َأْو َكاَد، ُثمَّ َذَهَب إىَِل َبْغَداَد وَأْنَفَق يِف َعاِصَمِة الِعَراِق مَخَْسَة 
َبْغَداَد َمْوِضَع َحَفاَوٍة َوَتْبجيٍل؛  َعرَشَ َعاًما ِمْن ُعُمِرِه يِف ظِلِّ اخِلاَلَفِة الَعبَّاِسيَِّة؛ َفَكاَن يِف 
َسَة، النََّجَف،  ًة ُثمَّ َرَأى َأْن ُيـَجاِوَر الَعَتباِت املقدَّ ِة َوَمَكَث فِيَها ُمدَّ ُثمَّ َقَفَل َراِجًعا إىَِل احِللَّ
َمِن؛ ُثمَّ َساَفَر إىَِل الَكاِظميَِّة، َوَكاَنْت إَِقاَمُتُه  ًة ِمَن الزَّ َوَكْرَبالَء، َفَسكَن يِف َهِذِه الـُمُدِن َفرْتَ
يِف ُكلِّ َمِدينٍَة ِمْن َهِذِه الـُمُدِن ُمَدًدا ُمَتساِوَيًة اَل َتَتجَاوَز إَِقاَمُتُه يِف ُكلِّ ِمنَْها َثاَلَث ِسننَِي، 
َعَرضَها  ِحيناََم  بَِشَمٍم  َرَفَضَها  َأْن  َبْعَد  النَِّقاَبَة  َفَتوىلَّ  التَّرَتيِّ  احلُْكِم  ظِلِّ  يِف  َبْغَداَد  َوَسَكَن 
َعَلْيِه الـُمْسَتنرِْصُ الَعبَّايسُّ وَبقَي َنِقيًبا َأْرَبَع ِسننِي إاِلَّ َشْهًرا َواِحًدا اْبتَِداًء ِمْن َسنَِة 661هـ، 
اَء،  ِت النَِّقاَبُة يِف َعِقبِِه ِمْن َبْعِدِه، َولـامَّ توىلَّ النَقاَبَة َجَلَس يِف َمْرتَِبٍة َخرْضَ َوَبْعَد َذلَِك اسَتَمرَّ
اِعُر  ؛ َفَقاَل الشَّ َواَد َوَلَبُسوا الِلَباَس األَْخرَضَ  َوَكاَن النَّاُس َبْعَد َكاِرَثِة الـَمُغوِل َقْد َرَفُعوا السَّ

َعلُّ ْبُن مَحَْزَة العلويِّ هُيِنُِّئُه، ِمَن الَبْحِر الطَِّويِل:
َجْعَفِر ْبِن  ُمْوَسى  َنْجُل  َعلٌّ  َجْعَفِرَفَهَذا  ْبِن  ُموَسى  َنْجِل  َعلٍّ  َشبِيُه 
ــِة أْخــرَضِ ــاَم ــإِلَم ــٍت لِ ــَدْس )2(َفــــَذاَك بِ ـــرَضِ َأْخ للنَِّقاَبة  ــَدْســٍت  بِ َوَهـــَذا 

 َضا أِلنَّ اْلـَمْأُموَن الَعبَّايسَّ َلـامَّ َعَهَد بَِوالَيِة الَعْهِد إىَِل اإِلَماِم َعلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ

)1( أمل اآلمل: 205/2.
)2(ُينظر: الكنى واأللقاب: 328/1.



249

ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ْوَلِة  َواَد َوُهَو ِشَعاُر الدَّ َ السَّ اَويِن، َوَغريَّ َأْلَبَسُه لَِباًسا َأْخرَضَ َوَأْجَلَسُه َعىَل ِوَساَدتنِي َخرْضَ
َبْعِد  ِمْن  النَِّقيُب  َوَلَبَسَها  النَّاُس  َفَلَبَسَها  ؛  األَْخرَضِ الَلْوِن  بِِلَباِس  النَّاَس  َوَأَمَر  الَعبَّاِسيَِّة، 

َجِم ِشْعٌر َرَواُه الـُمَتـْرِجـُموَن ِمنُْه َقْوُلُه: َذلَِك يِف َعْهِد هواَلُكو َخاْن)1(، َوللَمرْتَ

ــَعــاِل ــَد اْشــتِ ــْع ــاَل َب ــُع ـــاُر اْل ــْت َن ــَب َواِِلَخ ــىَل الــــزَّ ــيَّ َع ـــرْيُ َح َوَنــــاَدى اخلَ
ــــاين األََم يِف  إاِلَّ  اجْلُـــــوَد  ــا  ــنَ ــِدْم َواألََمــــــايلُع ـــِر  ـــاتِ َف ـــدَّ ال يِف  َوإاِلَّ 
ــا ــْوًم ـــنَّ َق ـــَر ُك َفـــاتِ ــا َلــْيــَت الـــدَّ ــي اخِلَصاِلَف ــَرِم  َك ــْن  ِم الــنَّــاَس  ــَرى  ــَأْث َف
ــٍش َجــْي ــــرَي  َأِم ــُت  ُجــعــْل َأيّن  ـــَؤاِلوَلــــْو  بِـــالـــسُّ إاِلَّ  ــــُت  ــــَاَرْب َح َلـــــاَم 
ــُه ــنْ ِم ـــَهـــِزُمـــوَن  ـــنْ َي ـــاَس  ـــنَّ ال ــوا أِلَْطــــــَراِف الــَعــَوايلأِلنَّ  ــُت ــَب ــــْد َث َوَق

الَبْيَتاِن األَِخرَياِن جَيُوُز َأْن َيُكوَنا ِمْن َباِب َتَواُرِد اخلَاطِِر، َأْو َكاَنا َعىَل َسبِيِل التَّْضِمنِي؛ 
يِف  َوَرَدا  َكاَم   )2( اهِلْجريِّ ابِِع  الرَّ الَقْرِن  ِرَجاالِت  ِمْن  الَعْسَكريِّ  ِهاَلٍل  َأيِب  ِشْعِر  ِمْن  َا  َفإهِنَّ

َتْرمَجَتِِه)3(.

ِد ْبِن احلََسِن  يِن حُممَّ يِن َهَذا واْبَن َأِخيِه السيَِّد جَمَْد الدِّ ُثنَا التَّاِريُخ أنَّ َريِضَّ الدِّ وحُيدِّ

)1( ُينظر: اليقني، البن طاووس: 65، الكنى واأللقاب: 328/1.
 ـــي أبو هالل العســكرّي بعد 405هـ. نقاًل عن أســتاذي الدكتور عــّل كاظم املرشّي )2( توفِّ
يقول: يوجد نّص يذكر فيه واحد من تالميذه أنَّه رآه ســنة 405هـ يف املوســم وســأله وماشــاه. 
ة(. واملصنِّف يذهب مع الرأي القديم الذي يقول إنَّه تويفِّ 395هـ، فيكون من  نتــي اخلاصَّ )مدوَّ

رجاالت القرن الرابع اهلجرّي.
)3( ويف ســري أعــالم النبالء: 463/18-464 »قال أنوشــتكني الرضوايّن: أنشــدين أبو إســحاق 

الشريازّي لنفسه:
جــيــش أمـــــري  ـــت  ـــعـــل ُج أينِّ  ــــســــؤالولـــــو  ــــال ب إالَّ  ــــت  ــــل ــــات ق ملــــــا 
ــه ــن م يـــنـــهـــزمـــون  الـــــنـــــاس  وقـــــد ثـــبـــتـــوا ألطـــــــراف الــــعــــوايل«ألنَّ 

ل من هذه القطعة: ثمَّ ذكر مخسة أبيات  د حسن آل ياســني بعد نقله البيت األوَّ وقال الشــيخ حممَّ  
ا له، مــن غري أن يذكر لتشــكيكه هذا ســبًبا. ُينظر: كتابه: الســيِّد عّل  مــن الشــعر، ومل يثبــت أهنَّ

آل طاووس: 12. 
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والَفِقيَه  ِر  الـُمطهَّ اْبَن  َعلِّ  ْبَن  ُيوُسَف  يِن  الدِّ َسِديَد  يَخ  الشَّ َمِة  الَعالَّ َوَوالَِد  ُموَسى،  اْبِن 
ملَُِقاَبَلِة  َوْفًدا ِعْلِميًّا ِسياِسيًّا؛  ُلوا  َأيِب الِعزِّ َومَجَاَعَة آَخِريَن َشكَّ اْبِن  َأِو  َأيِب الُغِر  اْبَن  اجلَِليَل 
َصاِحُب  ْتَبِة  بالرُّ َيِليِه  َوَكاَن  يِن،  الدِّ َسِديِد  اجلَِليِل  يِخ  الشَّ بِِرَئاَسِة  َبْغَداَد  ُقْرَب  ُهوالَُكو 
اُجُم َعِن  ِة وَنَقَلِت الرتَّ مَجَِة لَِطَلِب األََماِن ِمَن امَلِلِك امَلُغويلِّ ُهواَلُكو إىَِل َأْهِل احِللَّ ْ َهِذه الرتَّ
 :) الـُمؤِمننِيَ َأِمرِي  ُمغيَّباِت  َباِب  يِف  الَيِقنِي  )َكْشُف  ِكَتابِِه  يِف  َقاَل  ُه  َأنَّ  ِّ احِللِّ الَعاّلَمِة 
ْم َوَأْخُذ الـَمُغوِل الـُمْلِك  »َوِمْن َذلَِك إِْخَباُرُه بِعاَمَرِة َبْغَداَد، َوُمْلُك َبنِي الَعبَّاِس وَأْحَواهِلِ
يَفنْيِ  ِ ِة والـَمْشَهَديِن الرشَّ ِمنُْهْم، َرَواُه َوالِِدي َوَكاَن َذلَِك َسَبَب َسالَمِة َأْهِل الُكوَفِة واحِللَّ
ِة  ْلَطاُن ُهواَلُكو إىَِل َبْغَداَد َقْبَل َأْن َيْفَتَحَها َهَرَب َأْكَثُر َأْهِل احِللَّ ِمَن الَقْتِل، َلـامَّ َوَصَل السُّ
َطاووس  اْبُن  يِن  الدِّ جَمُْد  والسيُِّد  َوالِِدي  الَقِليِل  مُجَْلِة  ِمْن  فَِكَاَن  الَقِليَل  إاِلَّ  الَبَطاِئِح  إىَِل 
َت  حَتْ َداِخُلوَن  ُمطِيُعوَن  ُْم  بَِأهنَّ ْلَطاِن  السُّ ُمَكاتَبِة  َعىَل  َرْأهُيُْم  َفَأمْجََع  ؛  الِعزِّ َأيِب  اْبُن  والَفِقيُه 
ْلَطاُن إَِليِهْم )َفَرَماًنا( مَع َشْخَصنِي  )األَيليَِّة()1(، َوَأْنَفُذوا إَِلْيِه َشْخًصا َأْعَجِميًّا، َفَأْنَفَذ السُّ
َلـُهاَم إِْن َكاَنْت ُقلوهُبُْم َكاَم َوَرَدْت  يِن- َوَقاَل  َنْكَلُة- َواآلَخُر-َعالُء الدِّ ا-  ُيقاُل أِلََحِدمِهَ
وَن إَِلْينَا- إىَِل َأْن َقَاَل- َفَخاُفوا؛ لَِعَدِم مَعِرَفتِِهْم باَِم َينَْتِهي بِِه احلَاُل إَِلْيِه،  بِه ُكُتُبُكْم حَتْرُضُ
َفَقاَل والِِدي إِْن ِجْئُت لَِوْحِدي َكَفى؟ فَقااَل َنَعْم؛ َفُأْصِعَد َمَعُهاَم َفَلـامَّ َحرَضَ َبنْيَ َيَدْيِه َوَكاَن 
َواحلُُضوِر  ُمَكاَتـَبتِي  َعىَل  َقِدْمُتْم  َكْيَف  َلُه:  َقاَل  َقْتِل اخلَِليَفِة،  َوَقْبَل  َبْغَداَد  َفْتِح  َقْبَل  َذلَِك 
ِعنِْدي َقْبَل َأْن َتْعَلُموا باَِم َينَْتِهي إَِلْيِه َأْمِري َوَأْمُر َصاِحبُِكْم ؟ َوَكْيَف َتْأَمنُوَن َأْن ُيصاحِلَنِي 
ا َرَوْينَا َعْن َأِمرِي امُلْؤِمننَي َعِلِّ ْبِن َأيِب  اَم َأْقَدْمنَا َعىَل َذلَِك أِلَنَّ َوَرَحْلَت َعنُْه؟ َفَقاَل َوالِدي: إِنَّ
َمُة اخلُْطَبَة التِي فِيَها َوْصُف الـَمُغوِل  ْوَراَء، ُثمَّ َذَكَر الَعالَّ ُه َقاَل يُف ُخْطَبتِِه: الزَّ َطالٍِب َأنَّ
َفاِت فِيُكْم َرَجْوَناَك  وَفْتُحُهْم َبْغَداَد- َوَقاَل َبْعَد َذلَِك- َفَلامَّ َوَصَف َلنَا َذلَِك َوَوَجْدَنا الصِّ
ِة  فَقَصْدَناَك، َفطيََّب ُقُلوهَبُْم، َوَكَتَب َلـُهْم َفَرَماًنا بِاْسِم َوالِدي َيطيُِّب فِيِه ُقلوَب َأْهِل احِللَّ

)1( عنــوان القيــادة املغوليَّة، وإيل: قبيلــة هوالكو، أو األليَّة أي القســم، واهلل العامل. ُينظر: التاريخ 
املخترص للدول، البن العبّي: 235 وانظر هامشها أيًضا.
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وَأْعاَمهِلَا«)1(.. إَِلخ.

اًل بَِأنَّ َوالَِدُه  َح َأوَّ ؛ َفَقْد َصَّ َمِة احِللِّـيِّ َوَلُربَّام ُتالِحُظ َما ُيْشبُِه التََّداُفَع يِف ِرَواَيِة اْلَعالَّ
ُسواَلِن؛ َوَذَهَب َمَعُهاَم بُِمْفَرِدِه؛  ُسوَلنِي: »إِنَّ ِجْئُت لَِوْحِدي َكَفى؟«، َوَواَفَق الرَّ َقاَل للرَّ
ُه ِخَطاَبُه إىَِل مَجٍْع؛ َكَقْولِِه: َكيَف  ُه مَلْ َيُكْن ُهنَاَك َوْفٌد؛ ُثمَّ َنَرى َأنَّ ُهواَلُكو ُيوجِّ َوَمْعنَاُه: إِنَّ

َقِدْمُتْم؟!.

َفإَِذا مَحَْلنَا َضِمرَي اجْلَْمِع َعىَل التَّْعظِيِم؛ َفَواِقُع احْلَاِل خُيَالُِف َذلَِك َفَأيُّ َتْعظِيٍم لِـَخاِئٍف 
َذلَِك  ُد  َوُيؤيِّ َظُلوٍم؟!!،  َغُشوٍم  َجبَّاٍر  َفاتٍِح  ِمْن  َدِمِه  َوَحْقِن  األََماَن،  َيْطُلُب  َجاَء  ُمْرَتاٍب 
، َوأِلَْجِل التََّخلُِّص مِمَّا ُيْشبُِه التََّهاُفَت؛ َنُقوُل: جَيُوُز  ِخنَي َعىَل ُوُجوِد الَوْفِد احِلّلِّ إمِْجَاُع املَؤرِّ
ُسوَلنْيِ َوَبْعَد اْطِمْئنَانِِه ِمْن  َل األَْمِر بُِمْفَرِدِه َمَع الرَّ يِن َذَهَب َأوَّ ْيُخ َسِديُد الدِّ َأْن َيُكوَن الشَّ
ُدُه َما َنَقَلُه  ًة ُأْخَرى َعىَل َرْأِس الَوْفِد َكاَم ُيؤيِّ ِة؛ لَِيُعوَد َمرَّ ْلَطاِن َرَجَع إىَِل احِللَّ ُحْسِن نِيَِّة السُّ
ُْم ُمطِيُعوَن،  ِفنَي ِعنَْد َطَلِب ُهواَلُكو ُحُضوَر َهؤالِء الِذيَن َكاَتُبوُه بَِأهنَّ ِمْن خْوِف الـُمتخلِّ
تاِرخِيِه: )اآلَداُب  يِف  الَفْخِريُّ  َنَقَل  َوَقْد  »َفُأْصِعُدوا«؛  َيُقْل  َومَلْ  َمَعُهاَم«،  »َفُأْصِعَد  َوَقْوُلُه: 
ْلَطاُن ُهواَلُكو َخاْن امَلُجويسُّ َبْغَداَد َسنََة 656هـ)2( َأَمَر َأْن  ُه َلـامَّ َفَتَح السُّ ْلَطانِيَُّة(: »َأنَّ السُّ
الـُمْسِلُم  ْلَطاُن  السُّ َأِم  الَعاِدُل،  الَكافُِر  ْلَطاُن  السُّ َأْفَضُل؟  ُاَم  َأهيُّ الِعَراِق  ُعَلامِء  ِمْن  ُيْسَتْفَتى 
َعىَل  وَقُفوا  َولـامَّ  ِة،  بِالـُمْسَتنرِْصيَّ الُعَلاَمَء  َفَجَمَع  اخِلاَلَفِة؟  بَِأْمِر  َأَحقُّ  ــاَم  ُ َوَأهيُّ اْلـَجاِئُر؟ 
ُخُطوَطُهْم  فِيِه  الُعَلاَمُء  فَوَضَعِت  الَعاِدِل؛  الَكافِِر  بَِتْفِضيِل  فِيِه  ُه  َخطَّ َوَوَضَع  االسْتِفْتَاِء، 

َواَيُة. َبْعَدُه باَِل َتوقٍُّف«)3(. اْنَتَهِت الرِّ

)1( ُينظــر: خامتــة املســتدرك: 417/2-418، وموجود هــذا الكالم برمته يف الكنــى واأللقاب: 
.198/1

)2( يف األصــل: )651هـ(، والصواب ما أثبتناه، فالتاريخ مشــهور؛ إذ ال خيفى عىل لبيب أنَّ بغداد 
ُفتحت سنة 656هـ، وكذا التصويب من املصدر.

)3( اآلداب السلطانيَّة: 11. 
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َساِمَيٍة وثِقٍة  ِعْلِميٍَّة  َمَكاَنٍة  ِمْن  َلُه  َجِم  للُمرَتْ َما  َعىَل  َلـُهاَم:  أوَّ َأْمَريِن:  َعىَل  َيُدلُّ  وَهَذا 
ِب ُعَلاَمِء  َكبرَِيٍة ِعنَْد ُعَلاَمِء الِعَراِق َعىَل اْختاَِلِف َمَذاِهبِِهْم، َوَثانِيُهاَم: َيُدلُّ َعىَل َعَدِم تَعصُّ
َتَتَعاَرُض  َطاووٍس  اْبِن  ُفْتَيا  إِنَّ  َيُقوَل  َأْن  ِض  للُمْعرَتِ َوجَيُوُز  َوْحَدُه،  للَحقِّ  إاِلَّ  اإِلَماِميَِّة 
لِنَْفِسِه  َظالِـٌم  َوالَكافُِر  النَّاُر﴾)1(؛  ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  الَِّذيَن  إىَِل  َتْرَكنُوا  َتَعاىَل: ﴿َواَل  َوَقْوَلُه 

ٍح؟. بُِكْفِرِه؛ َفَتْفِضيُلُه َتْرِجيٌح باَِل ُمَرجِّ

واجلََواُب: إِنَّ اْحتاَِمَل التَّْوَبِة ِمَن الـُمْسِلِم َتـُجوُز َكاَم َيـُجوُز اْحتاَِمُل َتْوَبِة اْلَكافِِر َأْيًضا؛ 
ا َوْجُه َتْفِضيِل الَكافِِر؛ َفالِذي َأَراُه َأنَّ اْبَن َطاووٍس  ، َأمَّ ُد اْحتاَِمٍل َوَظنٍّ َفُهَو يِف اجلَانَِبنْيِ جُمَـرَّ
يِن، َواَل َشكَّ َأنَّ ُكْفَر الَكافِِر  َّ َجَعَل َنْصَب َعينيِه َقاِعَدَة اْرتَِكاِب َأَقلِّ الَقبِيَحنِي َوَأْهَوِن الرشَّ
ا الـُمْسِلُم الظَّالِـُم َفُظْلُمُه لِنَْفِسِه  ا عْدُلُه َفللنَّاِس، َوَأمَّ َعَلْيِه ﴿َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه﴾)2(، َوأمَّ
َفقبٌح  الـُمْلِك؛  َأَساُس  الَعْدَل  أِلنَّ  ؛  االْجتاَِمعيُّ النَِّظاُم  خَيَتلُّ  النَّاِس  ُظْلِم  َويِف  وللنَّاِس 
َواِحٌد َوُهَو ُظْلُم الَكافِِر لِنَْفِسِه َأَقلُّ ِمْن َقبِيحنِي: )ُظْلُم النَّْفِس َوظْلُم النَّاِس( َورَشٌّ َواِحٌد 

اِعُر: يِن َكاَم َقاَل الشَّ َأْهَوُن ِمْن رَشَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َبْعِض)3( ِمْن  َأْهــَوُن   ِّ الرشَّ َبْعُض  حنَاَنيَك 
اوّي الـُمَحاِمي يِف ِكَتابِِه اجلَِليِل )َتاِرُيخ الِعَراِق َبنْيَ  َوَقْد َوَجْدُت للَفاِضِل َعبَّاِس َعزَّ
ِة  ُد بِاألُمَّ ْلَطاَن الـُمْسِلَم ُمَهدَّ ( َقْوَلُه: »إِنَّه اَل جَمَاَل لـَِهِذِه الَفْتَوى َبْعَد الِعْلِم بَِأنَّ السُّ اْحتاِلَلنْيِ
َوالَيْوَم بُِصوَرٍة  ُتقَبَل ُحُكوَمُة الَكافِِر َوِواَلَيتِِه؛  َأْن اَل  َعَليِه َوَخْلِعِه، واْلـُمتلّزُم  َوَسَخطَِها 
َتاُر َرِئيَسَها؛ لُِيَمثَِّل  ِة َوخَتْ َكَم إاِلَّ بِنَْفِسَها؛ َواإِلَداَرُة َواإِلَراَدُة لُِأمَّ ُة َأْن حُتْ ٍة اَل َتْرَض األُمَّ َعامَّ

)1( هود: 113.
)2( الروم: 44.

)3( هذا عجز لصدر بيت: )أبا منذر أفنيت فاســتبِق بعضنا(، وقائله طرفة. ُينظر: ديوانه من الستة: 
187، والكتاب:146/1.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ُدوَن  الـُمْسِلِم  َباِع  اتِّ ُلُزوِم  يِف  َكثرَِيٌة  اإِلهَليَُّة  والتَّْهِديَداُت  ُتِريُد  َما  طِْبَق  َوَيْميِض  َرْغَبَتَها، 
ِسَواُه«)1(.

َة األُْسَتاِذ يِف َرْأِيِه َهَذا؛ فالَفْتَوى َصِحيَحٌة َوَمنْطِقيٌَّة بَِدلِيِل  ا َنْحُن؛ َفنَُخالُِف َحرْضَ َأمَّ
تَِها، َوَوْضُع ُخُطوطِِهْم بالـُمَواَفَقِة َعَلْيَها؛ َوَلْو َكاَنْت ُمـَخالَِفًة  إمِْجَاِع ُعَلاَمِء الِعَراِق َعىَل َصحَّ
ٌض َواِحٌد َعىَل َأَقلِّ َتْقِديٍر،  ِع َلـاَم َحَصَل إمِْجَاُع ُعَلاَمِء الَفِريَقنْيِ َعَلْيَها َوَلـَحَصَل ُمْعرَتِ ْ للرشَّ
ِة َعَلْيِه َوَخْلِعِه؛ َفَلْو َكاَن  ٌد بَِسَخِط األُمَّ ُه ُمَهدَّ ا َتْفِضيُل الـُمْسِلِم َكاَم َيَراُه األُْسَتاُذ بَِزْعِم َأنَّ َأمَّ

ْلَطاِن َعْن ُظْلِمِه. هِلََذا التَّْهِديِد اخلَِيايلِّ ِمْن َأَثٍر َلَكاَن َمانًِعا للسُّ

َولـاَم َعِلْمنَا اْستِْمَراَر ُظْلِمِه َوَعَدَم ُماَلَحَظتِِه هِلَِذِه التََّخيُّاَلِت َعِلْمنَا َأنَّ َذلَِك التَّْهديَد 
إَِذا  إِنَّه  َداِئَرِة الـَمْسَألِة؛ فإِنَّ حُمْـَتواَها َوَفْحَواَها  َقْوَل األُْسَتاِذ َخاِرٌج َعْن  َمَع َأنَّ  َلُه  َأَثَر  اَل 
َداَر األَْمُر َبنْيَ َسْلَطنَِة الـُمْسِلِم والَكافِِر َفَهِل األَْصَوُب اْختَِياُر الَكافِِر الَعاِدِل؟ َأِم الـُمْسِلِم 
ْأُي َرْأَي  ُة اْلَكافَِر الَعاِدَل َكاَم َحَصَل يِف َهِذِه احلَاِدَثِة َكاَن الرَّ ُه هِلَذا اخَتاَرِت األُمَّ اجلَاِئِر؟ َفإنَّ

ًة. ِة َواإِلمْجَاُع ُحجَّ األُمَّ

األَْمَر  َهَذا  أِلَنَّ  الـَمْطُلوِب؛  َعىَل  َفُمَصاَدَرٌة  الَكافِِر؛  ِواَلَيِة  بَِعَدِم  األُْسَتاِذ  َقْوُل  ا  َأمَّ
ٍة  َعامَّ بُِصوَرٍة  »َوالَيْوَم  تِِه:  َحرْضَ َقْوُل  ا  َوَأمَّ َدلِياًل؛  َيُكوُن  َفاَل  َزاِع  والنِـّ الَبْحِث  حُمَْوُر  ُهَو 
ُكَم إاِلَّ بِنَْفِسَها« َفَخاِرٌج َعْن َصَدِد امَلْسَأَلِة، َفالـَمْسأَلُة يِف َصالِحيَِّة  ُة َأْن حُتْ اَل َتْرَض األُمَّ
ِة  َأْبنَاِء األُمَّ مُجْلِة  يِف  الَعاِدُل  الَكافُِر  َيُكوُن  َفَقْد  الـُمْسِلِم اجلَاِئِر؛  أو  الَعاِدِل  للَكافِِر  احلُْكِم 

 

َة اَل َتْرَض احلُْكَم إاِلَّ بِنَْفِسَها«، َكاَم اَل َنَرى َوْجًها لَِقْوِل  َيْبَقى َوْجٌه لَِقْولِِه: »إِنَّ األُمَّ َفاَل 
ِة«، َفَذلَِك َخاِرٌج َعْن َمْوُضوِع النَِّزاِع َأْيًضا  األُْسَتاِذ الَفاِضِل: »َواإِلَدَاَرُة َأِو اإِلَراَدُة لُأمَّ
إَِراَدِة  ِمْن  َفُهَو  َق  حَتقَّ َلْو  الَعاِدِل  للَكافِِر  ِة  األُمَّ َفاْختَِياُر  امَلْسَأَلِة؛  بُِصْلِب  ِصَلٌة  َلُه  َوَلْيَس 
بَِأنَّ  َرْأُيُه  ا  َوَأمَّ َنْفِسَها،  اإِلَراَدِة  اإِلَراَدِة اَل يِف  َهِذِه  َنْبَحُث يِف ِجَهِة  َوَلِكنَّنَا  َوإَداَرهِتَا؛  ِة  األُمَّ

)1( تاريخ العراق بني احتاللني: 262/1.
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ـَباِع الـُمْسِلِم«؛ َفَهَذا َأْيًضا حَملُّ نَِقاٍش؛ أِلنَّ الظَّامِلَ  »التَّْهِديَدات اإِلَلـِهيَّة َكثرَِيٌة يِف لُزوِم اتِّ
َهَذا  َوَعىَل  َولَِسانِِه()1(  َيِدِه  ِمْن  النَّاُس  َسلَِم  َمْن  )الـُمْسلُِم  الـُمْسِلِم  تْعِريِف  َعْن  خاِرٌج 
وَطة()2(، َويِف ُتِركَيا  َيْت يِف إِْيَراَن بِاْسِم )الـَمرْشُ ْنَيا َدْعَوٌة َصاِرَخٌة ُسمِّ ْوِء َقاَمْت يِف الدُّ الضَّ

ِة(، َويِف ُروِسيا بِاْسِم )اْلَبْلَشِفك()3(. بِاْسِم )الـُحريَّ

ْعَوَة َمْهاَم اْخَتَلَفْت َأْساَمُؤَها َكاَنْت يِف الظَّاِهِر َحَرَكًة إِْصاَلِحيًَّة بَِوْجِه  وَلِكنَّ َهِذِه الدَّ
ْعِب، وَلِكنََّها يِف احلَِقيَقِة  ْلِم؛ َوأِلَْجِل َتْوفرِِي احلََياِة الَكِريَمِة جِلَِميِع َأْفَراِد الشَّ االْستِْبَداِد والظُّ
َعاُع َتْسَتِميُلُهُم  اَمِة والرِّ يوِعيَِّة اهلَدَّ خُتِْفي َغرْيَ َما ُتْظِهُر؛ َفَقْد كَاَنِت اخلُْطَوُة األُْوىَل َنْحَو الشُّ
ِل  َفاِع َعْن ُحُقوِق الـَمْرَأِة، َوُمَساَعَدِة الُعامَّ ، والدِّ اَلِم الَعاَلـِميِّ اَقُة اخلَاِدَعُة؛ كالسَّ األَْلَفاُظ البَّ
ِة وحُمَاَرَبِة الـُمؤمَتََراِت، والـُمَقاَوَمِة  َداَقِة، َوِصياَنِة اجلُمهوريَّ يمْقَراطيَِّة والصَّ ِحنَي والدِّ والَفالَّ
اَن  إِبَّ والنَِّداَءاِت  َعاَراِت  الشِّ َهِذه  ِصْدِق  َمَدى  َعْينِه  بُِأمِّ  ْعُب  الشَّ َرَأى  َوَلِكْن  ْعبيَِّة،  الشَّ

 

َة، َوَأْظَهَر للنَّاِس َما خُتِْفي  َث الَكَراَمَة الَبرشيَّ  الـَمدِّ األمَْحَِر الِذي َجَرَف الِقيَم اإِلْنَسانيََّة، َولوَّ

ِه. ِك َأَواِصِ اَمُة ِمْن ُسمٍّ ُزَعاٍف لَِقْتِل الـُمْجَتَمِع َوُتَفكِّ َهِذِه احلََرَكاُت اهلَدَّ

)1( رواه صاحب الوسائل يف الباب: 152 من أبواب أحكام العرشة يف حديث عن الكلينّي بسنده 
عن أيب جعفر عن النبّي هكذا: )... واملســلم من ســلم املسلمون من يده ولسانه...(، 
ورواه هبذا النّص الســيوطّي يف اجلامع الصغري: 185/2 إالَّ أنَّه بتقديم اللســان عىل اليد، وكذا 
مسلم يف صحيحه: 36/1، والبخارّي يف صحيحه: 7/1، نعم رواه النسائّي يف سننه: 267/2 

هكذا: )املسلم من سلم الناس من لسانه ويده(.
)2( حصلت يف رجب سنة 1327هـ.

)3( الثورة البلشــفيَّة أو ثــورة أكتوبر كانت املرحلة الثانية من الثورة الروســيَّة عــام 1917، قادها 
البالشــفة حتت إمــرة فالديمري لينــني ويده اليمنــى جوزيف ســتالني وكامل احلزب البلشــفّي 
واجلامهــري العامليَّة بناًء عــىل أفكار كارل ماركس وتطوير فالديمري لينني؛ إلقامة دولة اشــرتاكيَّة 
ل ثورة شــيوعيَّة يف القرن العرشين امليالدّي.  تة.وتعدُّ الثورة البلشفيَّة أوَّ وإســقاط احلكومة املؤقَّ
ة، ويف كتاب اخلطر اليهودّي ملحمد خليفة التونيّس: 68،  ُينظر: الثورة البلشــفيَّة، املوسوعة احلرَّ

ة(.  لت بأموال هيوديَّ 110، الطبعة الرابعة )ونجد الثورة البلشفيَّة قد ُموِّ
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ُن  ًة؛ َفَقْد َكاَن االستِْفَتاُء َيتضمَّ َوُيالِحُظ الَقاِرُئ يِف َجَواِب اْبِن طَاووٍس َلَباَقًة َوَعْبَقِريَّ
الَعاِدِل،  الَكافِِر  َأِو  للُحْكِم  اجلَاِئِر  الـُمْسِلِم  َصالحيَِّة  َعْن  االستِْفَساُر  ُلـُهاَم:  َأوَّ ُنْقَطَتنِي: 
ِل ِمْن َهِذِه امَلْسَألِة  قِّ األَوَّ اَِم َأَحقُّ باخِلاَلَفِة؟ َفَأَجاَب َعىَل الشِّ وَثانِيُهاَم: االستِْفَساُر َعْن َأهيِّ
َعِن  َفْضاًل  الَعاِدِل  الـُمْسلِم  إىَِل  اخِلاَلَفِة  إِْعَطاَء)1(  أِلَنَّ  ؛  َأَهمُّ ُه  َأنَّ َمع  الثَّايِن  قِّ  الشِّ اَهَل  َوجَتَ
 ِيعيََّة؛ أِلنَّ اخِلاَلَفَة مْعنَاَها اخِلاَلَفُة َعْن َرُسوِل اهلل الَكافِِر الَعاِدِل ُيـَخالُِف الَعِقيَدَة الشِّ
َفَزَمنيٌَّة  ْلَطنَُة  السَّ ا  َوَأمَّ ؛  الَبرَشِ ُصنِْع  ِمْن  َلْيَس  إهِليٌّ  ِدينيٌّ  َمنِْصٌب  َفِهَي  لإِلَماَمِة؛  ُمِراِدَفٌة 
ْلَطنََة؛ إَِذا مَلْ ُيَزامِحُْه  َكالـَمْشَيَخِة َوَبْعِض اإِلَماَراِت َفَيُجوُز للَكافِِر الَعاِدِل َأْن َيتوىلَّ َهِذِه السَّ

الـُمْسِلُم الَعاِدُل.

َوهِبََذا  بالَفْتَوى؛  مَجَِة لالستِْقاَلِل  الرّتْ َهِذِه  َأْهليََّة َصاِحِب  َنْسَتنْتُِج  َهِذِه احلَاِدَثِة  َوِمْن 
ُه بَِجِريَدِة الَفْيَحاِء لَصاحبِها  يوِعينَي َعْبِد الَكِريِم ْبِن الـاَمِشَطِة فِياَم َنرَشَ َنُردُّ َعىَل َعالِـِم الشُّ
ًعا َواَل َأْعِرُف  اِق احلََسنيِّ َسنََة 1927 ِمْن َأنَّ الـُمرتَجَم َلُه، َأْحَجَم َعِن الُفْتَيا َتورُّ زَّ َعْبِد الرَّ
اًبا، َوْقْد َأْفَتى يِف َمْسَأَلٍة  ِع َوُهَو جُمَْتِهٌد َوالُفْتَيا ِمْن َمَهامِّ وَظاِئِفِه َسْلًبا َأْو إجِْيَ َمْوِقَع َهَذا التَّورُّ
ِة امَلْسَأَلِة؛ فبِإِمَكانِِه إِْبَطاُلـُها  َلَدْيِه َوْجٌه لَِصحَّ َيُكْن  مَلْ  َلـَها ُخُطوَرهُتَا، َوإَِذا  ِسَياِسيٍَّة وِدينيٍَّة 

ِع؟ َأنَّه َذمٌّ يِف ُصوَرِة الـَمْدِح. َفـاَم َمْعنَى التَّورُّ

َوَفاُتُه

اسَتْأَثَر اهللُ َتَعاىَل بُِروِحِه الطَّاِهَرِة َيْوم االْثننَِي َخاِمَس ِذي الِقْعَدِة َسنََة 664هـ، وجَيُوُز 
َخ َوَفاَتُه بَِقْولِنَا: َلنَا َأْن ُنؤرِّ

ـــو ـــُل ـــُع ـــــــــاُر ال )َدَرَســــــــــْت(ُمـــــــْذ َمــــــــاَت آَث ُخـــــــوَهـــــــا:  َأرَّ ِم 
، َوبُِقْربِِه ِمَن اجِلَهِة  ِة الـَمْرَكزيِّ احلَايلِّ ٌس بَِمْقُرَبٍة ِمْن بِنَاَيِة ِسْجِن احِللَّ ُه َمَزاٌر ُمقدَّ َوَقْبُ
َوَلِدِه  َقْبُ  َبَساتنِِي اجلَاِمَعنْيِ  الَكِريِم، ويِف هنَاَيِة  َعْبِد  يِن  الدِّ ِغَياِث  َأِخيِه  اْبِن  َمْرَقُد  اخلَْلِفيَِّة 

)1( يف األصل: )أعطاه(، والصواب: )إعطاء(.
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ُه َبالَكاظِِميَِّة َأْو بالنََّجِف َلْيَس بَِمَحلِّ  يِن َعلِّ ْبِن َطاووٍس، َوَما ِقيَل ِمْن َأنَّ َقْبَ َريضِّ الدِّ
ُد اْحتاَِمٍل)1(. اْعتاَِمٍد؛ َبْل ُهَو جُمرَّ

يِن اْبُن َطاُووٍس)2( )648-693هـ()3( 30. َعْبُد اْلَكِريِم ِغَياُث الدِّ

َوَمْرَكُز  َتْفِكرِيِه  ِعْدُة  َفُهَو  باجلََسِد،  الَعْقِل  بَِعاَلَقِة  َأْشَبُه  بِالـُمْجَتَمِع  اْلَعامِلِ  َعاَلَقُة 
ُة يِف  َتاُج إىَِل اْلَعْقِل َوإالَّ َسَقَطْت ِقيَمُتُه؛ َفَكَذلَِك األُمَّ إِْحَساِسِه َوَتْوِجيِهِه، َفَكاَم َأنَّ اجِلْسَم حَيْ
اَلَح َوُهَو َأْفضُل  َحاَجٍة إىَِل الَعامِلِ الـُمْصِلِح ِوإالَّ َذَهَبْت َتاِئَهًة يِف َبْيَداَء احلََياِة َوَفَقدِت الصَّ
ينيِّ الـُمْصِلِح الِذي  مَجَِة َأْفَضُل ِمَثاٍل لْلَعامِلِ الدِّ ْ اتِيَِّة، َواَل َرْيَب َأنَّ َصاِحَب الرتَّ َماهِتَا الذَّ ُمقوِّ
اَم والتَّْقِديِر، َوَما  تِِه؛ َفَكاَن َجَزاُؤُه ِمنَْها َذلَك االْحرِتَ َأْفنَى َحياَتُه يِف َسبِيِل َعِقيَدتِِه َوِخَدَمِة ُأمَّ
تِِه الَكِريَمِة، َوِهَي  ِة ُهَو مَتْهيُدَنا بِإجِْيَاٍز َعىَل ُأْسَ َيْقَتِضيِه الَبْحُث يِف اْستِْكنَاِه َشْخِصيَّتِِه الَفذَّ

يَِّة؛ َفنَُقوُل: ُة آِل َطاووٍس الِعلِميَِّة احِللِّ ُأْسَ

ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  احلََسِن  ْبِن  إَِسحاِق  ْبُن  ُد  حُممَّ اهللِ  َعْبِد  َأُبو  ُهَو  ِة  األُْسَ َهذِه  َجدَّ  إِنَّ 
 

)1( ُينظــر: مشــاهري املدفونــني يف الصحــن العلوّي،كاظــم عبُّود الفتــالوّي، وفيه إثبــات أنَّ قبه 
بالنجف، وقال الســيِّد حسن الصدر يف خامتة كتابه )حتيَّة أهل القبور بام هو مأثور( أنَّ القب 
الذي ُيعرف باحللَّة بقب السيِّد عّل بن طاووس هو لولده عّل الذي اشرتك معه باالسم واللقب. 

.) ّ )أمحد احِللِّ
)2( ترمجته يف: رجال ابن داود: 226 الرقم 947، جممع اآلداب يف معجم األلقاب: 442/2 الرقم 
1774، نقــد الرجال: 191، جامع الرواة: 463/1، أمل اآلمل: 158/2 الرقم 459، رياض 
ة العارفني: 612/1، إيضاح املكنــون: 57/2، تنقيح املقال: 159/2  العلــامء: 164/3، هديَّ
ة: 238، ســفينة البحار: 122/2،  الرقــم 6678، الكنى واألَلقاب: 341/1، الفوائد الرضويَّ
أعيــان الشــيعة: 42/8، قاموس الرجال: 353/5، األعــالم: 51/4، معجم رجال احلديث: 

62/10 الرقم 6609، موسوعة الفقهاء: 124/7.
ال سنة  مة(: 315/2 »ولد يف شــعبان ســنة 648هـ، وتوفِّـي يف شوَّ )3( يف موســوعة الفقهاء )املقدِّ

اًما«. 693هـ، وكان عمره مخًسا وأربعني سنة وشهرين وأيَّ
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ُبوُه  ْبِط ْبِن َعلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َلقَّ ُسَليامَن ْبِن َداوَد ْبِن احلََسِن الـُمَثنَّى اْبِن احلََسِن السِّ
بِالطَّاُووِس جِلَاَمٍل َراِئٍع يِف َوْجِهِه َوَنْقٍص يِف ِرْجَلْيِه)1(؛ َفِقيَل الطَّاوويسُّ َعىَل َوْجِه التَّْشبِيِه، 
ِف َعامَّ  ِد والتَّْقَوى والتََّعفُّ ِة التََّزهُّ ُل َمْن َتوىلَّ َأْمَر النَِّقاَبِة بُِسوَراَء، َوَكاَن َمْعُروًفا بِِشدَّ َوُهَو َأوَّ
يِف أْيِدي النَّاِس، َوَلُه َأْبنَاٌء َوَأْحَفاٌد َأْحَيْوا ِذْكَرُه َوَساُروا َعىَل َطِريَقتِِه امُلْثىَل، ِمنُْهْم َأُبو الَفَضاِئِل 
يِن َوَلُدُه،  يِن، َوَريضُّ الدِّ ْت َتْرمَجَُتُه َعَلْيَك، الرقم )19(، َوِمنُْهْم َريِضُّ الدِّ َأمْحََد الِذي َمرَّ
يِن  مَجَِة، َوُهَو اْبُن َأيِب الَفَضاِئِل َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن جْعَفٍر؛ َفَريضُّ الدِّ ْ َوَصاِحُب َهِذِه الرتَّ
يِن اْبُن َعمِّ َعْبِد الَكِريِم،  يِن اْبُن َريضِّ الدِّ يِن َوَريضُّ الدِّ ُل َعمُّ َعْبِد الَكِريِم ِغَياِث الدِّ األَوَّ
َكا يِف االْسِم والُكنَْيِة، والَلَقُب، َوُكلٌّ  يِن االْبُن وَلُدُه اْشرَتَ يِن األَُب َوَريضُّ الدِّ وَريضُّ الدِّ
(، َوَكَذلَِك َريِضُّ  ى بِـ: )َعلٍّ يِن(، َوُيَسمَّ ُب بِـ: )َريِضِّ الدِّ ِمنُْهاَم ُيَكنَّى بِـ: )َأيب الَقاِسِم( َوُيلقَّ

َفاِق. يِن َعْبِد الَكِريِم َوُهَو ِمْن َغِريِب االتِّ يِن َأُبو الَقاِسِم َعِلُّ ْبُن ِغَياِث الدِّ الدِّ

َكاَم  َوَكَاَن  َوَوَرًعا،  َوُزْهًدا،  َوَأَدًبا،  ِعْلاًم،  الَفَضاِئِل  َأيِب  َأبِيِه  َحْذَو  الَكِريِم  َعْبُد  َحَذا 
ُمْرَهًفا  ا  َتَعاىَل ِحسًّ َوَهَبُه اهللُ  َفَقْد  ِت اخلُُطوِب  ُمْدَلـِهامَّ بِنُوِرِه يِف  ُيْسَتَضاُء  َأُبوُه َمْشَعاًل  َكاَن 
ْخِصيَِّة َواإِلْياَمِن والَقْلِب،  اِكَرِة، والشَّ اَفًة؛ َفُهَو َقويُّ اهلَاِجِس والذَّ َوِذْهنًا َصافِيًّا َوُروًحا َشفَّ
َنَقُلوا َعنُْه  َينَْساُه َحتَّى  َيْسَمُعُه َفال  ايِف ُكلَّ َما  َلْوِح ِذْهنِه الصَّ َينَْطبُِع َعىَل  َدِقيُق الـُماَلَحَظِة 
ٍة َوِجيَزٍة،  َة ِمْن ُعْمِرِه وبُِمدَّ إِنَّه اسَتْظَهَر الُقْرآَن الـَمِجيَد ِحْفًظا، َوُهَو يِف احلَاِدَيِة عرْشَ
ُم َنْفِسِه)2(، َقاَل يِف  ٍم َفُهَو ُمَعلِّ َم الِقَراَءَة والِكَتاَبَة يِف َأْرَبِعنَي َيْوًما بِنَْفِسِه ُدوَن ُمعلَّ ُه َتَعلَّ َكاَم َأنَّ
ُّ الـَمنَْشأِ، َبْغَداِديُّ  ُه: »َحاِئريُّ اْلـَمْولِِد، ِحلِّ َتْرمَجَتِِه َصاِحُب ِكَتاِب )َرْوَضاُت اجلَنَّاِت( إِنَّ

التَّْحِصيِل، َكاظِميُّ اخلَامِتَِة«)3(.

ة ِرجليه ُشبَِّه بالطاووس. )أمحد احِللِّـّي(. )1( ليس نقًصا، وإنَّام لدقَّ
)2( روضات اجلنَّات: 330/4.
)3( روضات اجلنَّات: 330/4.
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تِِه وَمْسَقَط َرْأِس َوالِِدِه، َوحَمَلَّ ُسْكنَاُه، َومَلْ هُياِجْر َوالُِدُه  ُة َوَطَن ُأْسَ وَلـامَّ َكَاَنِت احِللَّ
َسِة اِلستِيَطاهِنَا؛ َفَكْيَف َتُكوُن ِواَلَدُة اْبِن َعْبد الَكِريِم يِف  َأُبو الَفَضاِئِل إىَِل كْرَبالَء الـُمَقدَّ
ُه َذَهَبْت لَِزياَرِة  َعٍة َوَيتالَشى إَِذا َأْمَكَن َأْن َنُقوَل بَِأنَّ ُأمَّ ْيَب َيُزوُل بُِسْ َكْرَبالَء؟ إِنَّ َهَذا الرَّ
َأَداِء  َبْعد  ِة  احِللَّ إىَِل  بِِه  َكْرَبالَء َوعَاَدْت  َفَوَلَدْتُه يِف  اإِلَماِم احلَُسنِي َوِهَي ُحْبىَل ُمقِرٌب 
َياَرِة، َوَكَذلَِك َأِجُد َوْهنًا يِف َتْعبرِِي َصاِحِب َرْوَضاِت اجلَنَّاِت؛ َفإِنَّه َبْعَد َأْن  َمَراِسيَم الزِّ
ِة؛  ُّ الـَمنَْشأِ َويْعنِي َذلَِك َأنَّ حْتِصيَلُه الِعْلميَّ َكاَن يِف احِللَّ ُه ِحلِّ َحَكَم َعىَل الـُمرَتَجِم َلُه بِأنَّ
ِر  كاِء الـُمَبكِّ َفَكْيَف َيُصحُّ َبْعَد َذلَِك َقْوُلُه فِيِه »إِنَّه َكاظِميُّ التَّْحِصيِل« اَلِسَيـاَم َوْصُفُه بِالذَّ
َلُه  َأمْهَ َفَهْل  َبْيٍت علِميٍّ َعظِيٍم؛  ِعْلِميٍَّة َجِليَلٍة، َويِف  بِْيَئٍة  َوُهَو يِف  ِديِد،  اِر َواحِلْفِظ الشَّ الَفوَّ
َواِرِع ُدوَن  ُتُه َوَأْغَفُلوا َهِذِه الَقابِليََّة فِيِه، َوَتَرُكوُه يِف الطُُّرقاِت َيْلُهو َمَع َأْبنَاِء الشَّ َأُبوُه َوُأْسَ
ى َتـْحِصيَلُه يِف الَكاظِميَِّة؛ َفَقاَل »كاظِميُّ التَّْحصيِل«  َتْوِجيٍه؛ َفَلـامَّ َذَهَب إىَِل الَكاظِميَِّة َتلقَّ
َوَلْيَس يِف َتْعبرِِيِه َكِذٌب؛ أِلَنَّ إِْكاَمَل التَّْحِصيِل َمْعنَاُه التَّْحِصيُل َأْيًضا، َوَلكنَُّه لَِرْفِع اإِلهْيَاِم 

ِكيَكِة. َوَكاَن جَيُِب َأْن ال َيْعَمَد إىَِل تِْلَك اجلْمَلِة الرَّ

َها ُكلُّ َسَجاَياُه  ُتْرَض  الِذي  َذا  َمَعاِئُبُه)1(َوَمْن  ُتَعدَّ  َأْن  ُنْباًل  ــْرُء  امَل َكَفى 
َمُة  الَعالَّ الَفاِضُل  الَعامِلُ  اْلُعَلاَمِء(إِنَّه: »اإِلَماُم  ِكَتاِب )ِرَياُض  َتْرمَجَتِِه َصاِحُب  يِف  َقَاَل 
فاِت،  املَؤلَّ ِمَن  ِه  َوَغرْيِ  ) اْلَغريِّ )َفْرَحُة  ِكَتاِب  َصاِحُب  امُة،  الَفهَّ اجلَاِمُع  الكاِمُل،  الَفِقيُه 
ْبِن  ْيِخ ُحَسنِي  إَِجاَزتِِه للشَّ يِف  الثَّايِن  ِهيُد  الشَّ َمَدَحُه  َوَقْد  َبِليًغا،  َأِديًبا  ُمنِْشًئا،  َشاِعًرا،  َكان 
َفَهَذا  إَِلخ..  َوالـَمَقاَماَت«)2(  الَكَراَماِت  لَِصاِحب  فِيِه  َقاَل  ما  مُجَْلِة  َوِمْن  َمِد،  الصَّ َعْبِد 
ِه  ِمْن َعمِّ َوَأَخَذ  َوَفَضاِئَل،  َمَكاِرَم  ِمْن  فِيِه  َما  الَفَضاِئِل ُكلُّ  َأيِب  َأبِيِه  ِمْن  َأٌخ  الَكِريُم  النَّابُِه 
َب  َذلَِك َمرْضَ َكَاَن يِف ُكلِّ  َوِرَئاَسٍة َوجاَلَلٍة َحتَّى  ٍف َوصالٍح  ُنْبٍل َورَشَ ِمْن  يِن  َريِضِّ الدِّ

د املهلبّي يف زهــر اآلداب: 55، وانظر: التمثيل  )1( البيــت مــن البحر الطويل، وهو ليزيد بــن حممَّ
واملحارضة: 93، وهناية األرب: 90/3.

)2( رياض العلامء: 164/3.
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تتلَمَذ  ُمنِْشٌئ)1(،  َشاِعٌر،  َفِقيٌه،  ُمتكلٌِّم،   ، ُأُصويِلٌّ  ، َعُرويضٌّ  ، َنْحويٌّ اَبٌة،  َنسَّ َفُهَو  الـَمَثِل، 
 ، ِّ احِللِّ ِق  َوالـُمَحقِّ الَفَضاِئِل  َأيِب  َوألبِيِه  ُموَسى،  يِن  الدِّ َسْعِد  ْبِن  َعِلِّ  يِن  الدِّ َريِضِّ  ِه  لَعمِّ
َنِصرِي  اخلََواَجِة  َعىَل  تتْلَمَذ  َكاَم  التَّْحصيِل   ُّ ُه ِحلِّ َأنَّ َعىَل  َدلِيٌل  َوَهَذا  احلَِميِد،  َعْبِد  والسيِِّد 
َأْن  ِخ  املؤرِّ َوَعىَل  الَكاظِميَِّة  يِف  التَّْحِصيَل  َأْكَمَل  ُه  َأنَّ َعىَل  َيُدلُّ  َوَهَذا   ،)2( الطُّويسِّ يِن  الدِّ

ُلاَمِت الِذي َتْرِوي َعنُْه األََساطِرُي. ُيَقاِرَن َوَيْسَتنْتَِج، َوإاِلَّ َفالتَّاِريُخ َأْشَبُه بَِبْحِر الظُّ

لُعَلامِء  تتْلَمَذ  َكاَم  َذَكْرَناُهْم  َمْن  َوِمنُْهْم  يَعِة،  الشِّ لُِعَلاَمِء  جُم  الـُمرَتْ تتْلَمَذ  َوَقــْد 
الـُمْسَتْعِمُر  ُيْفِسَدَها  َأْن  َقْبَل  الَفِريَقنْيِ  َبنْيَ  َيُدلُّ َعىَل ُوُجوِد األُْلَفِة  مِمَّا  َأْهِل السنَِّة  إِْخَوانِنَا 
السنَِّة  َأْهِل  َولُعَلاَمِء  اإِلَماِميَِّة  ُعَلاَمِء  ِمْن  َكبرَِيٍة  جِلَاَمَعٍة  ُأْسَتاًذا  َكاَن  َوَقْد  بَِدَساِئِسِه احلَِقرَيِة، 

 

ْبِن احلَُسنِي  ْيِخ َعلِّ  ، والشَّ َأيِب اجلَْيِش احلَنَْبلِّ اْبِن  َمِد  َعْبِد الصَّ ْيِخ  َوالشَّ َداوَد،  ْبِن  َكَأمْحََد 
ِهْم ِمْن َمَشاِهرِي الُعَلاَمِء احلَاِذِقنَي. ، َوَغرْيِ الَلْيثيِّ الَواسطيِّ

ُمَؤلََّفاُتُه

)َفْرَحُة  بِِه  اْشَتَهَر  الِذي  ِكَتاُبُه  ِمنَْها:  الَبَياِن؛  َعِن  َغنِيٌَّة  َكثرَِيٌة  َفاٌت  ُمَؤلَّ الَكِريِم  لَِعْبِد 
تٌِع فِيِه َطاِئَفٌة ِمَن النََّواِدِر َوبِِه َمَساِئُل َثِمينٌَة َواْحتَِجاٌج َقِويٌّ  ()3(؛ َوُهَو ِكَتاٌب َنافٌِع ممُْ الَغِريِّ
َمنْطِقيٌّ َسِليٌم يِف َتْعِينِي َقْبِ َأِمرِي الـُمْؤِمننَي ُمَفنًِّدا َأْوَهاَم النََّواِصِب، َوَدسَّ اخلََواِرِج الِذيَن 
اَم ُهَو َقْبُ الـَمِغرَيِة  ِف؛ إِنَّ َيْزَعُموَن َباطِاًل َأنَّ َمْرَقَد َأِمرِي الـُمْؤِمننَي احلَايِل يِف النََّجِف األرَْشَ
ِه،  َقْبِ بَِمْوِضِع  َبْيتِِه  َأْهِل  ِمْن  َأْدَرى  ُْم  َكأهنَّ اْلُكوَفِة؛  اإِلَماِم يِف  َمْرَقَد  َأنَّ  َزاِعِمنَي  ُشْعَبَة  ْبِن 
َبْعَد  َحتَّى  اإِلَماِم  َعىَل  َحْرهِبِْم  الَواِهِن ِسَوى َشنِّ  ْعِم  الزَّ َهَذا  إىَِل  َيْدَفُعُهْم  َدافًِعا  َنِجْد  َومَلْ 
َأْفَلَج  التِي  ِة  الَقِويَّ احلَُجِج  تِْلَك  إَِقاَمِة  يِف  ًرا  ُمَظفَّ َكاَن  ِر  الـُمَظفَّ َأَبا  َأنَّ  َنَرى  َوَلِكْن  َمْوتِِه، 

)1( رجال ابن داود: 130، الرقم 947.
)2( خامتة املستدرك: 321/2.

)3( ُطبع بتحقيق السيِّد حتسني آل شــبيب املوسوّي، مركز الغدير للدراسات اإلسالميَّة، وبتحقيق 
سة. ة املقدَّ الشيخ مهدّي نجف يف العتبة العلويَّ
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اِجْع ِكَتاَب )َفْرَحُة  اِهنِيِ فْلرُيَ هِبَا آَراَء اخلُُصوَم َوَمْن َشاَء االطِّاَلَع َعىَل تِْلَك احلَُجِج والَبَ
ُف تْلِخيِصه الِذي َدَعاُه  ()1( الِذي اْعَتنَى بَِتْلِخيِصِه الُعَلاَمُء اأَلَفاِضُل، َوِمنُْهْم ُمؤلِّ الَغريِّ

ِة()2(. ِة الَغَرويَّ اَلِئُل الْبَهانِيَُّة يِف َتْصِحيِح احلَرْضَ بِـ)الدَّ

ِقيَل  الُعُلوِم()3(،  ُمصنِِّفي  يِف  الـَمنُْظوُم  ْمُل  )الشَّ ِمنَْها  ُأْخَرى،  ِكُتٌب  َلُه  َجِم  وللُمرَتْ
ِفِه َما َوَرَد يِف إَجاَزِة السيِِّد َعْبِد احلَِميِد  فِيِه: َلْيَس أِلَْصَحابِنَا َنظِرُيُه. َوَيْكِفي يِف َفْضِل مؤلِّ
ُق، احلَِسيُب  ُق الـُمدقِّ َمُة اْلَباِرُع، الُقْدَوُة، الـُمَحقِّ َلُه بَِقْولِِه: »َقَرَأ َعلَّ السيُِّد اإِلَماُم، الَعالَّ
اَدِة، ُمْفتِي  ِة، َمِلُك السَّ يِن، مَجَاُل الـِملَّ النَِّسيُب، الَفِقيُه الَكاِمُل، النَِّقيُب الطَّاِهُر، ِغَياُث الدِّ
السيِِّد  الـَمْوىَل  اْبُن  الَكِريِم  َعْبُد  ِر  امُلظفَّ َأُبو  والنََّسبنِي،  احلََسَبنِي  ُذو  اهلَُدى،  َعَلُم  الِفَرِق، 
ْبِن  ُموَسى  ْبِن  َأمْحََد  الَفَضاِئِل  َأيِب  يِن  الدِّ مَجَاِل  الَبْيِت  َأْهِل  َفِقيِه  َمِة  الَعالَّ اإِلَماِم  ِعيِد  السَّ

 

فِِه، َوَأْحَيا بَِفَضاِئِلِه ِذْكَر َسَلِفِه - َزاَد اهللُ يِف رَشَ ِد ْبِن َطاووٍس الَعلويِّ احلََسنيِّ َجْعَفِر ْبِن حُممَّ

 

َفَضاِئِلِه  بَِغِزيِر  ُمْؤِذَنًة  َبًة  ُمهذَّ ِقَراَءًة  آخِرِه  إىَِل  لِِه  َأوَّ ِمْن  الـَمْجِدي-  أي  الِكَتاَب-  َهَذا   -
َعْن  َح  واْسَترْشَ ُمْشِكاَلتِِه،  َعْن  َوَنَقَب  َدالِئِلِه،  َعْن  َغنِيٌّ  ُهَو  باَِم  اهللُ  ُه  َخصَّ َما  َعىَل  ًة  َدالَّ
َعِن  َنَقْلُتُه  باَِم  َفَأْوَضْحُتُه  ُمْعِضالتِِه،  َوَحقاِئِق  إَِشاَراتِه،  َدَقاِئِق  َعْن  نَاتِِه، َوسَاِئٌل  َفاِئِق حُمسَّ
السيِِّد  َوَلَوَلِدِه  َلُه  َوَأَجْزُت   ، دِّ َوالرَّ َلُه،  الَقُبوِل  ِمَن  َذلَِك  َأْثنَاِء  يِف  يِل  َخَطَر  َوَما  الُفَضالِء، 

مة األوىل والثانية: 43-35. مات، ُينظر: املقدِّ )1( للمؤلِّف مقدِّ
)2( ُينظــر: ريــاض العلامء: 379/1، روضــات اجلنَّات: 275/2، ويف الذريعــة: 248/8، وهو 
ّ )ت 726هـ(، ويف خامتة املستدرك: 321/2، مل  ر احِللِّ جلامل الدين أيب منصور احلسن بن املطهَّ

ُيعرف صاحب الكتاب )رأيته بطهران ومل أعرف مؤلِّفه(.
وقــد اخُتلف فيه، وهو لعبد الرمحن العتائقّي، بحســب ما جاء فيه، عنــد نقله كرامة وقعت أمام   
ّ مع كتاب )الغارات( للثقفّي بتحقيق  مة احِللِّ عينيه يف باب الطويّس. وُطبع الكتاب باســم العالَّ
ث األرمــوّي، وعىل ِحــَدة بتحقيق الدكتــور ثامر اخلفاجــّي، وِكالمها مل يلتفتــا إىل ذلك،  املحــدِّ

.) ّ فالِحظ. )أمحد احِللِّ
)3( ُينظر: خامتة املستدرك: 321/2.
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َعنِّي  بِِرَواَيتِِه  َحَياتِِه،  بُِطوِل  اهللُ  َأْمَتَعُه  َعلٍّ  اَلَقَسِم  َأيِب  يِن  الدِّ َريِضِّ  الـُمَعظَِّم  الـُمَباَرِك 
ِكَتاب  َلُه يِف  التِي َسَطْرهُتُا  اإِلَجاَزِة اجلَاِمَعِة  الـَمْذُكوِر يِف  املتَِّصِل  َبالسنِد   َوالِِدي َعْن 
الـُمَصنََّفاِت  ِمَن  ِرَواَيُتُه  َيُصحُّ  َما  ِرَوايَة  َأْيًضا  َلُه  َوَأَجْزُت   ،الـُمصنِِّف َعِن  إَِجاَزاتِِه 
ِوَيا  ِل َعىَل اْختاَِلِف َذلَِك َوتَباُينِِه؛ َفْلرَيْ َفاِت واملنُْظوِم َوالـَمنُْثوِر والـَمنُْقوِل والـُمتأوَّ َواملؤلَّ

َعنِّي حُمَْتاَطنْيِ يِل َوَلـُهاَم«)1( إَِلخ.

اجلَِليِل  الـُمِجيِز  ِمَن  ًة  ُمِهمَّ ِعْلِميًَّة  َشَهاَدًة  َيُكوَن  َأْن  َيُصحُّ  اإِلَجاَزِة  َهِذِه  يِف  َوَرَد  َفاَم 
َتُكِن  َفَلْم  الـُمَجاِز؛  السيِِّد  َأَساتَِذِة  ِمْن   ِّ احِلــلِّ َفَخاِر  ْبِن  احلَِميِد  َعْبِد  السيِِّد  َمِة  العالَّ
ـاَم  ( َوإنَّ ُ َعنُْه بـ)النَِّفاِق االْجتاَِمعيِّ األَْوَصاُف التِي َوَرَدْت هِبَا َعْن جُمَاَمَلٍة َوْقتِيٍَّة َأْو َما ُنَعبِّ
ِهَي َسنٌَد َتاِرخييٌّ َلُه ِقيَمُتُه َوأمهيَُّتُه؛ ُأْعطَِي َبْعَد َتْقِديٍر للظُُّروِف َوَنَظٍر يِف استِْحَقاِقِه، َوَعْن 
َأْبنَاِء  َأْخاَلِق  َعىَل  َطَرَأْت  التِي  َواِئِب  الشَّ َهِذِه  ِمْن  َسِليٍم  ِعْلميٍّ  َعرْصٍ  يِف  واْطِمْئنَاٍن  ثَِقٍة 
اجلَْهِل  ِمَن  َدَياِجرَي  يِف  َيَتخبَُّطوَن  َوَجَعَلْتُهْم  ِحيَحَة،  الصَّ امَلَقاِييَس  َفَأْفَقَدهْتُُم  اجِليِل؛  َهَذا 

َل هَلَا َواَل آِخَر. ُبَهاِت يِف ُطُرٍق ُمْلَتوَيٍة اَل أوَّ والشُّ

ْهِر، َصاِحُب امَلَقاَماِت  َماِن، َوُأْعُجوَبُة الدَّ َوَقْد َقال َصاِحُب امُلْسَتْدرِك إِنَّه: »َناِدَرُة الزَّ
ِهيُد الثَّايِن يِف إَِجاَزتِه اْلَكبرَِيِة. َوالَكَراَماِت«، َكام أَشاَر إِليِه الشَّ

يِن احلََسُن ْبُن َداُوَد يِف ِرَجالِِه: »سيُِّدَنا اإِلَماُم الـُمَعظَُّم،  َقاَل تِْلميُذُه األَْرَشُد َتقيُّ الدِّ
َس  ِر- َقدَّ اِهُد الَعابُِد، َأُبو الـُمظفَّ ، الزَّ ، الَعرويضُّ اَبُة، النَّْحويُّ يِن، الَفِقيُه، النسَّ ِغَياُث الدِّ
َحائريُّ  َزَمانِِه،  َأْوَحد  َوَكاَن  إَِلْيِه،  النَّواِميِس  َوِذي  اَداِت  السَّ ِرَئاَسُة  انَتَهْت  اهللُ ُروحُه-، 
َحْوَل  َرْأَينا  َبيَّنَّا  َوَقْد  اخلَاتِـَمِة«)2(،  َكاظميُّ  التَّْحِصيِل،  َبْغَداديُّ  الـَمنَْشأِ،   ُّ ِحلِّ الـَمْولِِد، 
َسنََة  َشْعَباَن  َشْهِر  يِف  ُولَِد  ُأْخَرى،  ًة  َمرَّ إَِلْيَها  ِض  للتَّعرُّ َحاَجَة  َفاَل  اأَلِخــرَيِة؛  الِفْقَراِت 

)1( تعليقة أمل اآلمل: 177-176.
)2( خامتة املستدرك: 320/2-321، وُينظر: رجال ابن داود: 130.
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اًما)1(. ال َسنََة 693هـ، َوُعْمُرُه 45 َسنًَة َوَأيَّ 648هـ، َوُتويفِّ يِف َشْهِر َشوَّ

 ، َعِلِّ يِن  الدِّ َريِضُّ  ُه  َوَعمُّ ــُدُه،  َوالِ ِمنُْهْم  الُعَلاَمِء؛  َأَساطِنِي  ِمْن  مَجَاَعٍة  َعْن  َيــْرِوي 
ِة، َوَيْروي  ِة الطَّاِق ِمَن احِللَّ ِق الـَمْقُبوِر يِف حَمَلَّ ُق َوحَيَْيى ْبُن َسِعيد اْبُن َعمِّ الـُمَحقِّ والـُمَحقِّ
َجْهٍم،  اْبِن  يِن  الدِّ ُمِفيِد  ْيِخ  َوالشَّ  ، الطُّويسِّ يِن  الدِّ َنِصرِي  اخلََواَجِة  الَفيَلُسوِف  َعِن  َأْيًضا 

َوُأْسَتاِذه السيِِّد َعْبِد احلَِميِد ْبِن َفَخاٍر-الـَمْذُكوِر آنًِفا- َوَغرِيِهْم.

ُماَلَحَظٌة

َجِم َأيِب  َوَرَد يِف َبابِليَّاِت الَيْعُقويبِّ َقْوُلُه: »َوَلْفُظ اْبِن َطاووٍس َوُيْطَلُق َغالًِبا َعىَل امُلرَتْ
يِن َعِلِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفر«)2(؛ ُثمَّ إِنَّه َيُقوُل َبْعَد َذلَِك َكَمـا الـُجْزِء َنْفِسِه  الَقاِسِم َريِضِّ الدِّ
َجاِل َلْفُظ اْبِن َطاُووٍس؛  اَم ُأْطِلَق يِف َمَباِحِث الِفْقِه َوالرِّ ِعنَْد َتْرمَجَتِِه أِليَِب الَفَضاِئِل: »َوُكلَّ
َد َأَبا الَفَضاِئِل، َوَهَذا َتنَاُقٌض، َكاَم  مَجَِة«)3(؛ َأْي: َوَيْعنِي السيَِّد َأمْحَ ْ َفالـُمَراُد ِمنُْه َصاِحُب الرتَّ
يِن َعِلُّ ْبُن  َأينِّ اَلَحْظُت يِف ِكَتاِب )اْلُكنَى َواألَْلَقاُب()4( للَعاّلَمِة الُقِميِّ َقْوُلُه: »َريِضُّ الدِّ

ِد َجْعَفٍر...«. ُموَسى حُمَمَّ

َجْعَفٍر،  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  َعلُّ  يِن  الدِّ َريِضُّ  َفُهَو  َذَكْرَناُه؛  َما  َواُب  َوالصَّ اْشتَِباٌه،  َوُهَو 
ِد َجْعَفر، َكاَم َأنَّ َصاِحَب )اْلُكنَى َواألَْلَقاُب(  يِن َعلَّ ْبَن ُموَسى ْبِن حُمَمَّ َوَلْيَس َريِضَّ الدِّ
ُد(؛  يِن َأمْحَ اُل الدِّ ُه )مَجَ َواُب: َأنَّ يِن ْبن َأمْحََد«)5(؛ وُهَو َسْهٌو، َوالصَّ َكَاَن َقْد َذَكَر َأنَّ »مَجَال الدِّ

َفُوُروُد َلْفَظِة )اْبِن( َزاِئَدٌة.

مة(: 315/2. )1( موسوعة الفقهاء )املقدِّ
)2( البابليَّات: 65/1. 
)3( البابليَّات: 65/1.

)4( الكنى واأللقاب: 334/1.

)5( الكنى واأللقاب: 334/1.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

؛ َفَقْد َوَرَد يِف  يِن َعِلِّ ِه َريِضِّ الدِّ يِف َوَنَسِب َعمِّ ِ َكاَم اَلَحْظنَا اْختاَِلًفا َبنْيَ َنَسبِِه الرشَّ
يْذُكِر  َومَلْ  ٍد«  حُمَمَّ ْبُن  »ُموَسى  َنَسبِِه  يِف  َووَرَد  ٍد«،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  »ُموَسى  ِه  َعمِّ َنَسِب 
ٍد( َكاَم َتَلْحُظُه  ى بِـ: )حُمَمَّ ُهْم َتَسمَّ ُه، ُكلُّ ًدا َوالُِد ُموَسى َوَأَباُه، َوَجدَّ اْسَم َجْعَفٍر، َكاَم َأنَّ حُمَمَّ
يِن؛  الدِّ َريِضِّ  ِه  َعمِّ َنَسِب  يِف  َتنِي  َمرَّ َغرْيَ  ٍد  حُمَمَّ اْسُم  ِر  َيتكرَّ َومَلْ  الَكِريِم،  َعْبِد  َنَسِب  يِف 
َأًبا  َكْوُنُه  َثَبْت  َقْد  َأْيًضا؛ أِلنَّ )َجْعَفر(  َسْهٌو  اَل َشكَّ  َوَهَذا  )َجْعَفٍر(،  َمَقاَم  ٌد(  َفَقاَم )حُممَّ
النَّاِسُخ  َل  فبدَّ االْشتَِباِه؛  َمنَشَأ  َكاَن  د(  و)حُمَمَّ )َأمْحَد(  يِف  ُر  الـُمتكرِّ والتََّشاُبُه  لـُموَسى، 
د(، ولْوالُه َلـاَم َوَقَع االختاَِلُف يِف النََّسبنِي َفِمْن ُموَسى إىَِل اْبِن َطاوُوٍس  )َجْعَفَر( بِـ)حُمَمَّ
ٍد َسْهًوا؛ َفْلُياَلَحِظ الَقاِرُئ َذلَِك، َويِف َهَذا  مَّ تِْسَعُة َأْساَمٍء ِسَوى َأنَّ َجْعَفًرا)1( َوَقَع َمْوِقَع حمَُ

اِعُر، َوَقْد َأْحَسَن فِياَم َقاَل َوفِيِه َتْوِرَيٌة: الَبْيِت الَكِريِم َيُقوُل الشَّ
ِســَواُكــْم بِالتَُّقى  الــنَّــاَس  ــُم)2(  ــْدُت ــَراُء)3(ُس ــْف ــصَّ َدْتــُه الــَبــْيــَضــاُء َوال َســوَّ

31. َأُبو اْلـَحَسِن َعِلُّ اْلَقاِض )ت 621هـ()4(

ِة  مَجَ الرتَّْ َهِذِه  َوَصاِحُب  النَّاِر)5(،  يِف  َوَقاٍض  اجْلَنَِّة،  يِف  َقاٍض  َقاِضَياِن:  األََثِر  يِف  َوَرَد 
ِمَن الـُمْؤِسِف َأْن َيُكوَن ِمْن َمَصاِديِق النَّْوِع الثَّايِن؛ َفَقْد َكاَن َمَثاًل َسيًِّئا للُقَضاِة، َوالَقايِض 

)1( يف املطبوع: )جعفر(، والصواب هو املثبت.
غ لوضع األلف الفارقة،  )2( يف املطبوع: )سدمتوا(، وكأنَّه جعلها هكذا اللتقاء الساكنني، وال مسوِّ

والصواب هو املثبت.
)3( ُينظر: الكنى واأللقاب: 342/1.

 )4( ترمجتــه يف الــوايف بالوفيــات: 133/21، إنســان العيون يف مشــاهري ســادس القــرون: 132 
وما بعدها، أخبار القضاة: 13/3.

)5( روي عن النبّي: )القضاة ثالثة: واحد يف اجلنَّة واثنان يف النار، والذي يف اجلنَّة رجل َعَرف 
احلــقَّ فاجتهد، فحكم فعدل، ورجل َعَرف فحكــم فجار فذاك يف النار، ورجل قض بني الناس 
عــىل جهل فذاك يف النار(. ُينظر: اخلالف للطويّس: 208/6، ســنن أيب داود: 299/3 حديث 
3573، ســنن ابن ماجة: 776/2 حديث 2315، تلخيص التحبري: 185/4حديث 2082، 

ل: 91/6 حديث 14980-14982، ويف اجلميع باختالف يسري يف اللفظ. كنز العامَّ
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ِعيٍَّة، َأْم َجَزاِئيٍَّة؛  ِحيِق َحاِكٌم ُمْطَلٌق يِف ُكلِّ َقِضيٍَّة ُحُقوقيٍَّة َبْحَتٍة َأْم رَشْ يِف َذلَِك الَعْهِد السَّ
َعىَل  َنِقَمٌة  ِحينَِئٍذ  َفُهَو  َصِحيٍح؛  ِديٍن  ِمْن  َوراِدٍع  َنِزيٍه  َضِمرٍي  ِمْن  زاجٌر  ]َلُه[  يُكْن  مَلْ  َفإَِذا 
ُل  َأوَّ َواْلَعْدُل  اهلَْيَئَة االْجتاَِمِعيََّة،  ُد  هُيَدِّ َبْعَدُه َخَطٌر  َما  َوَخَطٌر  فِيِه،  َيِعيُش  الِذي  اْلـُمْجَتَمِع 
َذلَِك  َبْعَد  ُثمَّ  َثقاَفتَِها؛  َلْوَحِة  َعىَل  َوُيْكَتَب  ِة  األُمَّ ِن  مَتدُّ ِمنَْهاِج  َعىَل  ُينَْقَش  َأْن  جَيُِب  َرْقٍم 
بِنَاٌء  ُيَقاُم  َوَهْل  الـُمْلِك(،  َأَساُس  )الَعْدَل  َأنَّ  َصحَّ  َوَقْد  اأُلْخــَرى؛  ــاُم  اأَلْرَق  َتَتوَاىل)1( 

النَّاِس  ــَراِض  َأْع َعىَل  ُمسلًَّطا  َكاَن  َتْرمَجَتِِه  بَِصَدِد  َنْحُن  الِذي  َوالَقايِض  َأَســاٍس؟  باَِل 
َلُه  َرفِيٍع،  ِدينيٍّ  َمنِْصٍب  َكْونِِه َصاِحَب  ا يِف َعاَلَقاتِِه االْجتاَِمِعيَِّة ]بِـ[ـُرْغَم  ُمِسفًّ ْم،  َوَأْمَواهِلِ
ِه َنْحَو اْقتِنَاِص  َوَقاُرُه َوُحْرَمُتُه، َوَلِكنَّ َصاِحَبنَا مَلْ حَيَْسْب هِلَِذِه األُُموِر ِحَساًبا؛ َفَكاَن ُكلُّ مَهِّ
ِة بُِكلِّ َوِسيَلٍة َحتَّى َلْو َكاَنْت َحِقرَيًة، َشِديَدَة احلََقاَرِة؛ َفِمثَّـَل يِف َأْعاَملِِه التَّافَِهِة  ْنيويَّ ِه الدُّ َمالذِّ
وِح َواْلَعْقِل واْستِْساَلِمِهاَم َلُه ُدوَن ُمَقاَوَمٍة؛ َفَهَوى بِِه َذلَِك  اْنتَِصاَر اجلََسِد الَوِضيِع َعىَل الرُّ
ٍة َسِحيَقٍة ِمْن إِْزَراِء النَّاِس َواْحتَِقاِرِهْم لَِشْأنِِه َوَأْصَبَح ُعْرَضُة للنَّْقِد  التَّْأِخرُي اخْلُُلقيُّ إىَِل ُهوَّ
َهواُت أَلَْصَبَح ِمَن اخلَالِِديَن؛ َنَظًرا لِِعْلِمِه  ْتُه الشَّ ُه َلْو َأَطاَع َعْقَلُه الِذي َأِسَ مِّ َمَع َأنَّ الـُمرِّ والذَّ
ِعِه بِالِفْقِه َواألُُصوِل َوَثقَاَفتِِه امُلْمَتاَزِة َوَأَدبِِه َواطِّاَلِعِه الَغِزيِر؛ َوَلْيَت ِشْعِري  الَوفرِِي َوتَضلُّ
ُوْجَداٌن؟  َمَعَها  َيُكْن  مَلْ  إَِذا  الثََّقاَفُة  ِدي  جُتْ َوَماَذا  َعَمٌل؟  مَعُه  َيُكْن  مَلْ  إَِذا  الِعْلُم  َينَْفُع  َمَاذا 

 
َوَما َأْصَدَق َقْوَل َشاِعِرَنا)2(:

ُســـوٍء طِـــَبـــاَع  ــاُع  ــَب ــطِّ ال َكــــاَن  َأِديـــــُبإَِذا  واَل  ــُد  ــي ــِف ُي َأَدٌب  ــــاَل  َف
َفالَقايِض َعىَل َما َيْظَهُر َلنَا ِمْن َتْرمَجَتِِه َضِعيُف اإِلَراَدِة َوَضِعيُف اجلَانِِب االعتَِقاِدي؛ 

)1(. يف املطبوع )تتال(، وهو خطأ مطبعّي.
)2( من خالل التتبُّع وجدت الشــعر لشاعرة وليس شاعًرا، يف املستطرف:345/1 »دخلت البادية 
فــإذا أنا بعجوز بني يدهيا شــاة مقتولــة وإىل جانبها جرو ذئب، فقالت: أتــدري ما هذا؟ فقلت: 
يناه فلامَّ كب فعل بشــايت ما ترى،  ال، قالــت: هــذا جرو ذئب أخذنــاه صغرًيا وأدخلناه بيتنــا وربَّ

وأنشدت:=
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َا  َأهنَّ َحتَّى  ْخصيَِّة  الشَّ َفُهَو ضِعيُف  ُوْجَدانِِه  يِف  َمنَْبٌع  َواَل  َعْقِلِه  يِف  َمْغَرٌس  للَعِقيَدِة  َفَلْيَس 
ْمِس الـُمْحِرَقِة،  َتَتالَشى َأماَم َأْوَهِن امُلِغرياِت َكاَم َتَتالَشى ِقْطَعٌة ِمَن اجلَِليِد َأَماَم وَهِج الشَّ
ِذْكٍر  ِمْن  َبِقيٌَّة  َلُه  َبِقيْت  َلـاَم  َمْرُموٍق  َقَضاِئيٍّ  َوَمْرَكٍز  َوَأَدِب،  ِعْلٍم  ِمْن  بِِه  َيَتَحىلَّ  َما  َوَلْواَل 
ايتِّ اهلَزيِل؛ َذلَِك الُوُجوُد  َأْبَقَيا َعىَل ُوُجوِدِه الذَّ َثَقاَفَتُه َوَمْرَكَزُه  يِف ِسِجلِّ التَّاِريِخ، َوَلِكنَّ 
ى َتْفِكرُيُه الضيُِّق إىَِل َأْبَعَد ِمْن َداِئَرِة َجَسِدِه، َومَلْ َيُكْن  ْر إاِلَّ بِالـَمِعَدِة، َواَل َيَتعدَّ الِذي مَلْ ُيَفكِّ

َنانرِِي. يَّتِِه إىَِل َرننِِي الدَّ َيْصِغي إىَِل َضِمرِيِه ِمْثَلاَم َيْصِغي بُِكلَّ

َوَرَد يِف ِكَتاِب )إِْنَساُن الُعُيوِن يِف َمَشاِهرِي َساِدِس الُقُروِن( َحِديٌث َعِن الَقايِض َما 
ًة  يفيَِّة َتوىلَّ هِبَا الَقَضاَء ُمدَّ ِة السَّ ، ِمَن احِللَّ ُّ َيـل: »َعلُّ ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َسْلامَن، َأبُو احْلََسِن احِللِّ
َبْغَداَد،  إىَِل  َهَذا  َقِدَم  بَِبْغَداَد  الُقَضاِة  َقَضا  َعْن  ْهرزورّي)1(  الشَّ حَيَْيى  ْبُن  الَقاِسُم  ُعِزَل  َلـامَّ 
َوَسَعى يِف الـَمنْصِب َوَبَذَل َأْمَوااًل َكثرَِيًة َفُقبَِل ِمنُْه)2(، َوَتوىلَّ الـَمنِْصَب يِف 24 صفر َسنََة 
558هـ، َوَكاَن َحنَفيَّ الـَمْذَهِب، َوَكاَن َخبِيَث الَعِقيَدِة، َيْرَتيِش َعىَل األَْحَكاِم، َوَيْرَتِكُب 
ُه الَفَقهَاُء وَاألَْعَياُن والُواَلُة َوَظَهَر فِْسُقُه  الِعَظاَم؛ َفُعِقد َلُه جَمِْلٌس بَِداِر اْبِن مهديِّ َوَحرَضَ

ــت قــومــي ــع ــج ــي وف ــت ــوهي ـــا ابـــــــن ربــــيــــُببـــقـــرت ش ـــن ـــات ـــش ــــــــت ل وأن
ذيــــُبغــــّذيــــت بــــدرهــــا ونــــشــــأت مــعــهــا ـــــــاك  أب أنَّ  أنــــبــــاك  ـــن  ـــم ف
ســـوء طـــبـــاع  ـــاع  ـــب ـــط ال ـــــان  ك ـــــــُب«إذا  أدي وال  يـــفـــيـــد  أدب  فــــال 

وقد يكون وصف املصنِّف للقائل بالشاعر من باب التغليب، ويبدو يف النصِّ تصحيف )قومي(،   
والصواب: )فجعت قلبي(.

)1( يف املطبوع: )املشهور زوري (، وهو تصحيف وحتريف مزدوج، والقاسم بن حييى الشهرزورّي 
كان قاضًيــا وتوىلَّ القضــاء يف املوصل وبغداد، وقد تويفِّ باملوصل يف ســلخ مجادى آلخرة ســنة 
ثــامن وســتامئة. ُينظر: طبقات الشــافعيَّة الكــبى: 110/8، تاريخ اإلســالم: 248/42، ويف 
ــف، فيه وسوســة ال يمسُّ القلم  311/43 مــن تاريخ اإلســالم: »وكان شــديد الورع والتقشُّ

للكتابة إالَّ ويغسل يده، وكان لطيف اخللوة، دمث األخالق«.
)2( وهنا مواطن الداء، فإذا كان الرؤســاء ببغداد يوظِّفون الناس بالرشــوة، فكيف ال يفسد هؤالء 

املرؤوسون؟ )املؤلِّف(.
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َوُرفَِع َطْيِلَساُنُه، َوُعِزَل َيْوَم اخلَِميِس َرابَِع َعرَشَ مُجَاَدى األُْوىَل َسنَة 600هـ، وُقبَِض عَلْيِه 
ِف  ِرَواَيُة ُمؤلِّ انَتَهْت  َوُأْطِلَق َوُتويفِّ َسنََة 621هـ«)1(.  ًة،  هِبَا ُمدَّ َواْعُتِقَل  ِة،  إىَِل احِللَّ َومُحَِل 

ِكَتاِب إِْنَساُن الُعُيوِن.

ِة سنََتاِن  احِللَّ يِف  الَقَضاِء  لِـَمنِْصِب  يِه  َتولِّ ُة  َفُمدَّ السنَِّة؛  َأْهِل  إِْخَوانِنَا  ُعَلاَمِء  ِمْن  َوُهَو 
ُفُه ِمْن َجَراِئَم وآَثاٍم؟. ْت إىَِل َأَمٍد َبِعيٍد؛ َفاَمَذا كاَن َيْقرَتِ َفَقْط؛ َفَلِو اْمَتدَّ

َكَصاِحِب  الَقايِض  َكان  َفــإَِذا  ا؛  ِجــدًّ َوُمِهمٌّ  لْلغَاَيِة  اٌس  َحسَّ الَقَضاِء  َمنِْصَب  إِنَّ 
ِخ  التَّفسُّ ِسَوى  الَفاِدِح؟  ِر  َ الرضَّ ِسَوى  الـُمْجَتَمُع  ِمنُْه  َينَْتظُِر  َفاَمَذا  ُمْرَتِشًيا  َفاِسًقا  مَجَِة  ْ الرتَّ
حَيُْكُم  ُه  أِلنَّ ِليِم؛  السَّ الـُمْجَتَمِع  بِنَاِء  يِف  األُْوىَل  الَلبِنَُة  ُهَو  الَقايِض  َفَصالُح  واالْنِحَطاِط؟ 
ِة؛ َولَِذلَِك  ْشِد َواحلََجِر َوَأْمَثاِل َهِذِه األَْحَكاِم الـُمِهمَّ باألَْمَواِل َواألَْعَراِض َوالنََّسِب والرُّ
َمَباِدِئ  بَِمْعِرَفِة  َيْمَتاُزوا اَل  مَلْ  ينَي  أْشَبَه بِاألُمِّ ُقَضاٍة  َتْعينِي  الـُمَباِد يِف  الَعْهِد  َتَساَهَل ِرَجاُل 
ُخ إىَِل اهللِ ُمْسَتِجرًيا ِمْن ُظْلِم نِْسَبتِِه إىَِل َغرْيِ  وحاينِّ الِذي َيرْصُ يِّ الرُّ الِقَراَءِة َوالِكَتاَبِة َوالزِّ
َأْمِر َهؤالِء؛  ُيِعيُدوا النََّظَر يِف  َأْن  َأْولَِياِء األَْمِر يِف الَعْهِد اجلُْمهوريِّ  أْهِلِه، َوَأَمُلنَا بِِحْكَمِة 
مَجَِة؛ َأْو  ْ لرِْيَفُعوا ِمْن ِقيَمِة الَقَضاِء َوهْيَبتِِه؛ َفَيْطُرُدوا مْن َكاَن َعىَل َشاِكَلِة َصاِحب َهِذِه الرتَّ

ُق الـُمْصِلِحنَي. ًيا َلْيَسْت َلُه َأهليَُّة الَقَضاِء، واهللُ يوفِّ َكاِن َعامِّ

32. اْبُن اْلَعْلَقِميِّ )589-657هـ(

فِة فِيِه َحتَّى  ِة َلْيَس بِإِْمَكاِن َأَحٍد َجْحُد َهِذِه الصِّ َهَذا َرُجٌل َعْبَقريٌّ ِمْن َعَباِقَرِة احِللَّ
َمْن َأَكَل الَغْيُظ َقْلَبُه َأْكاًل.

ِهْم  َوأَقلَّ َعَداَوًة  ُخُصوِمِه  َأْكَثِر  َحتَّى  َعَظَمَتُه  َعَليِه  ُينِْكُر  َمْن  َلْيَس  َعظِيٌم  َرُجٌل  َهَذا 
َحَياًء.

)1( إنسان العيون: 132 وما بعدها.
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ِديُق َوالـُمَحاِيُد، َوالَعدوُّ الَعنِيُد. َهَذا َرُجٌل َأمْجََع االْعرَتاُف بَِشْخِصيَّتِِه الصَّ

فِِه، َأْو جُياِدُل فِيِه إاِلَّ َمْن َكاَن َصِفيًقا اَل يْعِرُف  يٌف اَل َأَحَد ُياَمِري يِف رَشَ َهَذا َرُجٌل رَشِ
للَحقِّ ُحْرَمًة.

َق ِحينًا؛ ُثمَّ َأَفَل،  َبْل إِنَّه َلْيس َرُجاًل إاِلَّ يِف َشْكِلِه َوُنْطِقِه إِنَّام ُهَو َكْوَكٌب ُميضٌء َأرْشَ
. ُد َغَياِهَب الظَّاَلِم. َهذا ُهَو اْبُن الَعْلَقميِّ َوَلِكنَّاَم ُأْبِقَي ُنوُرُه ِمْن َبْعده َناصًعا ُيَبدِّ

َراَيَة، َوالِعْلَم  َؤسَاِء األََماثِِل مَجََع اهللُ بِِه الِكَفاَيَة َوالدِّ َكاَن ِمَن الُوَزرَاِء الـُمحنَِّكنَي َوالرُّ
َر َوالتَّْدبرَِي احلَِكيَم، َلُه َباٌع َطِويٌل  ياَسَة والِكَياَسَة، والتدبُّ ْعَر، والسِّ واألََدَب، والِفْقَه والشِّ
اَلِح،  يِف الـَمَعاِرِف، َوَنَظٌر َبِعيٌد يِف األُُموِر، َوَلُه َدَرَجٌة َعالَِيٌة ِمَن الَفْضِل والَفِضيَلِة َوالصَّ
َقَرَأ الُقْرآَن الَكِريَم َوالَعربِيََّة َعىَل التَّقيِّ َحَسِن ْبِن َمَعايل ْبِن َمْسُعوِد ْبِن احلَُسنِي الـَمْعُروِف 
الرقم  َتْرمَجَُتُه،  َعَليَك  ْت  َمرَّ َوَقْد  آَخَر،  ِحينًا  النَّحويِّ  َعلِّ  َوبَِأيِب  ِحينًا،  الَباِقالينِّ  اْبِن  بِـ: 
َه عىَل َصِديِقه السيِِّد  َؤسَاِء وَأيُّوَب، َوَتفقَّ ِة َعىَل َعِميِد الرُّ )22(، َكاَم َقَرَأ اْبُن الَعْلَقِميِّ باحِللَّ
ْن َماَت ِمَن األَْعَياِن َبْعَد جمَْزرِة  يِن اْبِن َطاووٍس، َقاَل اْبُن الُفوطيُّ يِف ُغُضوِن َعمَّ َريضِّ الدِّ
يِن  ِد الدِّ ِهيَبِة عنِْد ِكَتابِة َحوادثِه اجلَاِمَعِة: »َذَكر َمْن ُتويفِّ ِمَن األَْعَياِن َبْعَد الَوِزيِر مؤيَّ التَّرَتِ الرَّ
ِد ْبِن الَعْلَقميِّ يِف مُجَاَدى اآلِخَرِة بَِبْغَداَد َوُعْمُره ثالُث َوُستُّوَن َسنًَة، َكاَن َفاِضاًل َعالِـاًم  حُممَّ

ين َأمْحَُد َأُخوُه َبْعَدُه«)1(. َأِديًبا حُيِبُّ الُعَلاَمَء، َوُيْسِدي إَليِهُم الـَمْعُروَف َوُتويفِّ َعَلُم الدِّ

َسِن  ِة حِلَ يَّ َساَلِة املرِْصِ ِة الرِّ ْكتوُر ُمْصَطَفى َجَواد بَِمجلَّ اَثِة)2( الدُّ َوَقَد َنرَشَ ِسياَدُة الَبحَّ

)1( نقاًل عن: أعيان الشيعة: 83/9، والوايف بالوفيات: 185/1، 186، الطبعة األوىل. وقد ترمجه 
ابن شــاكر الكتبّي بمثل ما ترمجه به الصفدّي، بال زيادٍة وال نقٍص، وذلك يدلُّ عىل أنَّه نقلها من 

الوايف بالوفيات.
اثــة( رفضــه املرحوم الدكتــور مصطفى جــواد، يف حادثة مشــهورة إذ  )2( هــذا االســتعامل )البحَّ
اثة...«، قال هلا: قويل:  مة البحَّ مته يف برناجمه الشــهري )قل وال تقل( قالت: »العالَّ املذيعة التي قدَّ

اثة من صفات الدجاجة.= اثة«، فالبحَّ »الباحث« وال تقويل: »بحَّ
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َناِدَرٍة َعىَل  ْكُتوِر اجَلِليِل ِمْن َقابليٍَّة  َقيِّاًم َعِن اْبِن الَعْلَقميِّ َيُدلُّ َعىَل َما للدَّ اِت)1( َبحًثا  يَّ الزَّ
اِمَيِة َنْقَتطُِف ِمنُْه َما َيِل: التَّْحِقيِق َوالتَّْمِحيِص َوَيِشفُّ َعْن ُروِحِه السَّ

َداَن َنْحَو الِعَراِق، َفلامَّ اتََّصَل  ْلَطاُن هواَلُكو َخاْن، ِمْن مَهَ »يِف َسنََة 655هـ َرَحَل السُّ
يِن اْبُن الَعْلقميِّ فِياَم َينَْبِغي فِْعُلُه َفَأَشاَر  ُد الدِّ َذلَِك باخلِليَفِة الـُمْسَتْعِصِم َشَاَوَرُه َوزيُرُه ُمؤيَّ
َعَلْيِه بَِبْذِل األَْمواِل َومَحِْلَها إَِلْيِه َمَع التَُّحِف الَكثرَِيِة َواألْشَياِء الَغِريَبِة َواألَْعاَلِق النَِّفيَسِة، 
َتْدبرُِي  اَلِوزيِر  َلُه: إِنَّ غَرَض  َوَقاُلوا  ُه  ِغرُي()2( َوَغرْيُ ويَداُر الصَّ َثناُه )الدُّ َذلَِك  َع يِف  َفَلامَّ رَشَ
يِن َعْبِد  ِف الدِّ ٍء َيِسرٍي َمَع رَشَ ْلَطاِن ُهواَلُكو؛ َفَواَفَقُهْم َواْقَترَصَ َعىَل إِْنَفاِذ يَشْ َحالِِه َمَع السُّ
ا  ويَداَر وَأمَّ ا الدُّ ؛ َفَلاّم َوَصَل إَِلْيِه َأْنَكَر َذلَِك َوَأْرَسَل إىَِل اخلَِلَيَفِة َيْطِلُب َأمَّ اهللِ اْبِن اجلَوزيِّ
يِن الَطْبيسُّ  ويَداُر الَكبرُِي َعاَلُء الدِّ ْبُن الدُّ ُد  يِن حُممَّ ُفْلُك الدِّ ا  ، َوأمَّ ُسَلْياَمَن َشاْه األَيواينِّ
ْلَطاُن  السُّ َفَساَر  َذلَك  َعْن  َيْعَتِذُر  َأْيًضا   )3( اجلَوزيِّ اْبَن  يِن  الدِّ َف  رَشَ َوَأْرَسَل  َيْفَعْل،  َفَلْم 
ِخْدَمِة  يِف  هُيْن  َومَلْ  خَيُْن  مَلْ  الَعْلَقميِّ  اْبن  َأنَّ  احلَقِّ  َوِمَن  َقاَل:  َأْن  إىَِل  َبْغَداَد-  َنْحَو  ِحينَئٍذ 
َقاِت  ْوَلِة الَعبَّاِسيَِّة َووَزاَراهِتَا ِمَن الـُمحقَّ الـُمْسَتْعصِم؛ َفَلـامَّ ُفتَِحْت َبْغَداَد َورَأى َزَواَل الدَّ
ِة  سَعى يِف َتنِْجَيِة َنْفِسه ِمَن الـَمْوِت َوَداِرِه ِمَن التَّْحِريِق، وَداِر كُتبِِه الـُمْحَتوَيِة َعىَل عرْشَ
ِكَتاًبا  إَِلْيِه  ُهَوالَُكو وَأْوَصَل  إىَِل  الطُّويسِّ  يِن  الدِّ بِنَِصرِي  َفاْسَتْشَفَع  النَّْهِب  ِمَن  ٍد  جُمَلَّ آالِف 
يعيَِّة ُتْثبُِت َصالَح َأْعاَملِه َوَوَجاَهِة َفْتِحِه لَِبْغَداَد، َقاَل ُقْطُب  فِيِه َمْلَحَمًة ِمَن الـَماَلِحِم الشِّ

.ة مبالغ فيها منه =أقول: وهذه معياريَّ  
)1( الصفحة 377 من العدد )35( من سنتها الثانية يف 19 ذي القعدة سنة 1352هـ.

)2( جــاء يف تاريخ اإلســالم: 371/23 »الدويــدار امللك مقّدم جيش العــراق جماهد الدين أيبك 
نني  الدويدار الصغري، أحد األبطال املذكورين والشــجعان املوصوفني الــذي كان يقول: لو مكَّ
أمري املؤمنني املســتعصم لقهرت التتار ولشغلت هوالكو بنفسه، وكان مغرى بالكيمياء، له بيت 

ة من الصنَّاع والفضالء لعمل الكيمياء«. كبري يف داره فيها عدَّ
)3( تاريخ خمترص الدول البن العبّي: 269 و270، وراجع )سقوط بغداد(، تأليف يب يت رستيدو: 

.80
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

 ِّ احِللِّ ِر  الـُمطهَّ ْبَن  ُيوُسَف  يِن  الدِّ َوَسِديَد  َطاُووٍس،  اْبَن  يِن  الدِّ جَمَْد  إِنَّ   : احلَنَفيُّ يِن  الدِّ
َطالٍِب، فلامَّ  َأيِب  اْبِن  َعِلِّ  َعْن  َيْرووَنُه  الَعْلَقميِّ  اْبِن  َيِد  إىَِل ُهواَلُكو َعىل  ِكَتاًبا  َأْرَساَل 
َجَم َلُه، َفَلامَّ َقَرَأُه َأَمَر َلـُهْم بَِسْهِم األََماِن، َوَسِلُموا بَِذلَك ِمَن  َوَصَل إىَِل ُهوالُكو َأَمَر َأْن ُيرَتْ
- َولَِقاِئٍل َأْن يُقوَل: إِنَّ اخِلَياَنَة َأناَلْتُه الِوَزاَرَة  الَقْتِل َوالنَّْهِب- إىَِل َأْن َقاَل َعِن اْبِن الَعْلَقميِّ
ا اَل َنْأَمنَْك  ياَنتِِه، َوَقاَل َلُه: إِنَّ اإِلْقليميََّة، َفنَُقوُل َلُه: َقْد ِقيَل َهَذا َوَزَعَم َأنَّ ُهوالَُكو َقَتَلُه خِلِ
َماِء، َفُهَو  َوَقْد ُخنَْت َخِلَيفَتَك- َوَلَقْد َكاَن ُهوالُكو َحِذًرا ِمَن اخلََوَنِة ُمَساِرًعا إىَِل َسْفِك الدِّ
يِه ِمْن ُمْلِكِه َشْيًئا،  ُه َيْطَرُحُه َوَيْعَتِزُلُه َفال َيولِّ ا َأْن َيْقُتَلُه- َعىَل َظنِّ ِخَياَنتِِه َفإِنَّ إِْن مَلْ يُكْن َحريًّ
َرُه َوُيْسنُِد إَِليِه َما  َنُه َويَفجِّ ًخا َيْبَتِدُع َقْتَل ُهوالُكو اِلْبِن الَعْلقميِّ َلسهَل َعَليِه َأْن خَيوِّ إِنَّ مؤرِّ

َيَشاُء، َوَلـكنَّ احلَقَّ َغرْيُ َذلَك«)1(.

ِة َرْأِيِه َفَذَكَر َتولَِيَة ُهواَلُكو  َهاَن َعىل َصحَّ ُيِقيُم الُبْ ْكُتوُر ُمْصَطَفى َجَواد  َوَمَض الدُّ
يِن ُحَسنُي، َوأنَّه َأَقرَّ َقايِض الُقَضاِة نَِظاَم  ، َوَبْعَدُه اْبنُُه جَمُْد الدِّ َراميِّ يِن َعِلِّ ْبِن الدَّ لَِتاِج الدِّ
يِن  اِمَغاينِّ َوَجَعَلُه َنْجُم الدِّ يِن الدَّ يِن َعْبِد الـُمنِْعِم َعىَل ُرْتَبتِِه َوَذَكَر استِْيَزاَرُه لَِفْخِر الدِّ الدِّ
اِمَغاينِّ يِف  ، َواْبِن الدَّ َكُه َمَع اْبِن الَعلقميِّ قيَِّة َوَأرْشَ َأمْحَُد ْبُن ِعْمَراَن َمِلًكا َعىَل األَْعاَمِل الرشَّ

ْكُتوِر الَفاِضِل. احْلُْكِم؛ َفَهْل ُكلُّ ُهؤالِء َخَوَنٌة َغَدَرٌة؟)2( اْنَتَهى َقْوُل الدُّ

َولَِقاِئٍل َأْن َيُقوَل يِف ُمنَاَقَشتِِه: لِـاَمَذا اَل جَيُوُز َأْن َيُكون ُكلُّ َهؤاَلِء َخوَنًة َغَدَرًة؟ َفَهْل 
َة  الـُمِهمَّ الَوَظاِئَف  ُيْسنُِدوَن  الـُمْسَتْعِمريَن  َأنَّ  َنْعِرُف َجيًِّدا  َوَنْحُن  بِِعْصَمتِِهْم؟  َقاِئٍل  ِمْن 
َتلُّوهَنَا إىَِل اخلََونِِة ِمَن َأْبنَاِئَها َوالَغَدرِة ِمْن َأراِذهِلَا؛ َحْيُث اَل َضِمرَي َراِدٌع،  يِف الباَِلِد التِي حَيْ

 

َف َمانٌِع، َواَل ِديَن َواِزٌع، َوَمْن َذا الِذي ُيعاِوُن الـُمْسَتْعِمريَن َعىَل َتْرِكيِز َأْقَداِمِهْم  َواَل رَشَ
ِة  َرَأَي الَعنْيِ يِف احِللَّ َرَأْينَا  َوَقْد  النَّاِس،  ِمَن  َفَلِة  َأْمِرَها ِسَوى السَّ الـَمْغُلوَبِة َعىَل  الباَِلِد  يِف 

)1( ثمَّ ذكر نصَّ الكتاب الذي مرَّ ِذكره سابًقا.
)2( جملَّة الرسالة: 377 وما بعدها.
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النَّاِس  َوَأْرَذاُل  َخالُء  الدُّ َكاَن  َكْيَف  الِعَراِق  ُبْلَداِن  ِمْن  َها  وَغرْيِ يوانيَِّة،  والدِّ َوَبْغَداَد، 
َحتَّى  َقْبَلُهْم  َوالُعْثاَمنِينَي  اإِلْنِجلِيز  َواعتاَِمُد  َئاَسِة،  والرِّ ْلَطِة  السُّ َعىَل  ٍة  َمَشقَّ باَِل  حَيَْصُلوَن 
ُة،  الـُمهمَّ الَوَظاِئُف  إَِلْيِهْم  َفُأْسنَِدْت  ٍة؛  َوماديَّ ٍة  َمْعنَويَّ َفاِدَحٍة  َخساِئَر  إىَِل  الِعَراَق  َعّرُضوا 
ِف، الـُمزيَِّف احلَِقرِي،  َ َوإَِذا ُهْم بَِطْرَفِة َعنْيٍ َقِد اْرَتَفُعوا ِمَن احلَِضيِض األَْوَهِد إىَِل َذْرَوِة الرشَّ
َوَلِكنَّ اجلََواَب ُهَو َأْن َنُقوَل إِنَّ اْبَن الَعلقميِّ َلْيَس ِمْن َهَذا النَّْوِع، َفُهَو َفِقيٌه، َعالِـٌم، َوَوِزيٌر 
ِف َنْفِسِه  َبْيتِِه َورَشَ ْولِِة َوَمَقاٌم َرفِيٌع يِف الـُمْجَتَمِع َوَلُه ِمَن َكَرِم  َسابٌِق َلُه ِكَياٌن مُمَْتاٌز يِف الدَّ
ُسوِء  إىَِل  الَوفرَِي  ُه  َوِعزَّ الَعالَِيَة  ِمَكاَنَتُه  ُض  َفُيَعرِّ اخِلَياَنِة؛  ِمَن  َيْمنَُعُه  َما  ُسْمَعتِِه  َوُحْسِن 
يَعِة إىَِل َنْفي التُّْهَمِة َوشاَرَكُهْم  ِخي الشِّ َكِلَمُة مؤرِّ َفَقْت  اتَّ األُْحُدوَثِة َولْعنَِة التَّاِريِخ، َوَقِد 
َوإَِذا  الـُمسِلِمنَي،  َغرْيِ  ِمْن  َواحِلياِديوَن  السنَِّة  َأْهِل  إِْخَواهِنِْم  ِخي  ُمؤرِّ ِمْن  مَجَاَعٌة  َرْأهَيَُم 

 

؛ َفاجلَِديُر َتْفِسرُيُه بَِصالِح ِاملتََّهِم يِف حَمَْكَمِة التَّاِريِخ الَعاِدَلِة)1(. َكاَن يِف التَّْهَمِة َشكٌّ

اْبُن  َوَصَفُه  َقْد  ]الـُحسينّي[)3(  اَليا)2(  الصَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ الـَمَعايِل  َأُبو  يِن  الدِّ َتاُج  َوَهذا 
ُن  َتِمُع التَّديُّ ِذِه اخِلَياَنِة، َواَل جَيْ ِديِد َكاَن أْيًضا ُمتَّهاًم هِبَ ِن الشَّ الُفوطيِّ بِالَكَرِم والَفْضِل والتَّديُّ

َتِمَع اللْيُل والنََّهاُر. واخِلَياَنُة َحتَّى جَيْ

ِس  ُمؤسِّ ْوَلِة  الدَّ َسْيِف  َعِشرَيِة  ِمْن  َأَسديٌّ  الَعْلَقميِّ  اْبَن  يِن  الدِّ َد  ُمؤيَّ الَوِزيَر  إِنَّ 
َرْأِسِه َسنَة 559هـ،  ِة، َوَكاَنْت َمْسَقَط  ِة َوَأْصُلُه ِمَن النِّيِل الَقْرَيِة الـُمَجاِوَرِة إىَِل احِللَّ احِللَّ
انِِه  َولـامَّ نَشَأ َذَهَب إىَِل َبْغَداَد َعاِصَمِة اخِلاَلَفِة الَعبَّاسيَِّة، َوَسَكَن الَكْرَخ؛ أِلَنَّ َأْغَلبيََّة ُسكَّ
نِْحَلتِِه  بَِأْبنَاِء  الَبِغيَضُة  الطَّاِئفيَُّة  َفَعَلْتُه  َما  بِنَْفِسِه  َشِهَد  َوَقْد  َطاِئَفتِِه،  َأْهِل  ِمْن  يَعِة  الشِّ ِمَن 

 

َأماَم  وَتَتَضاَءَل  واإِلْنَسانِيَُّة  اإِلْساَلُم  ِمنَْها  ُأ  َيتبَّ التِي  اهلََمجيَِّة  األَْفَعاِل  ِمَن  َقاَسْوُه  َوَما 

)1( هناك كتاب للشيخ املرحوم عبد اجلبَّار الساعدّي يف الدفاع عنه.
)2( ُينظر: سري أعالم النبالء: 506/21.

)3( من أعيان الشيعة: 382/8.
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َبْعُض  اْندَفَع  احَلِقرَيِة  وافِِع  الدَّ ِذِه  َوهبَِ النَّاِحَيِة  َهِذِه  َوِمْن  الـَمُغوِل،  مَهجيَُّة  َفظاَعتَِها)1( 
ِخنَي إىَِل َما َزَعُموُه ِمْن َخِيَاَنِة اْبِن الَعلقميِّ َرمْجًا بِالَغْيِب ُدوَن ُبْرَهاٍن َزاِعِمنَي َأنَّ َهِذِه  املؤرِّ
َماِت  امَلنَاِكرَي َوأْنَواَع الـُمحرَّ َأْعَداِء طَائَفتِِه الِذيَن اسَتَحلُّوا  الثَّْأِر ِمْن  َنتِيَجٌة أِلَْخِذ  اخِلَياَنَة 
ُن اْبَن الَعلقميِّ مْن َغْدِر  ْيَطاِن؛ َفامَذا يؤمِّ ْأُي ِمْن َوَساِوِس الشَّ يِف َأْهِل الَكْرِخ، َوَهَذا الرَّ
 ، ِّ َأْهُل السنَِّة ِمَن الَقْتِل والتَّنِْكيِل والرشَّ َتنَاُلُه  َما  ْيَعُة  َفَتنَاُل الشِّ َفاِقَيِة  ُهوالُكو َوَنْقِضِه لالتِّ
ُْم َأْحَكُموا َهَذا اْلَوْضَع َوَدَرُسوُه َلَقاُلوا إِنَّ اْبَن الَعْلقميِّ اْسَتْوَف َثْأَرَه َبْعَد ُدُخوِل  َوَلْو َأهنَّ
ْتَبِة الَعالَِيِة إَِليِه َلَكاَنْت تِْلَك األُْكُذوَبُة َمْقُبوَلًة َنْوًعا َما، َوَلِكنَّ  التَّرَتِ َبْغَداَد َوإِْسنَاِد تِْلَك الرُّ

ُل َعَلْيِه األََقاِويَل؛ َوَقْد ُقْلُت يِف َهَذا الـَمْوُضوِع: ُه، َوَيتقوَّ الَعدوَّ اَل َينَْسى َعدوَّ

َباطٌِل َخِليُقَوَأْغَلُب َوْصِف النَّاِس للنَّاِس  َبــالــَقــُبــوِل  ـــٍف  َوْص ــلُّ  ُك ــاَم  ف
ُمَباِغٌض نِيَع  الشَّ مَّ  ـــذَّ ال َصِديُقفَيخَتِلُق  الَعظِيَم  الـَمْدَح  ُع  ـــرَتِ َوخَيْ

الَعْلَقميِّ  اْبِن  َاِم  اهتِّ إىَِل  َسبِياًل  َوَجُدوا  َلـاَم  احلَاِل  َحِقيَقِة  إىَِل  الـُمنِْصُفوَن  َنَظَر  َوَلْو 
َل  ؛ ليَتَحمَّ ِغرَي َومَجَاَعَته؛ أِلَنَّ اخلَِليَفَة مَلْ َيْأُخْذ بَِمُشوَرِة اْبِن الَعلقميِّ ويَداَر الصَّ َُموا الدُّ َوالهتَّ
ُه؛ َفَهؤالِء َأْقَرُب إىَِل التُّْهَمِة؛  ويَداُر َوَغرْيُ اْبُن الَعْلَقميِّ َنَتاِئَجَها َوَمْسُؤوليَّاهِتَا؛ َوإِنَّام َثنَاُه الدُّ
خيِف الِذي َثنَْوا بِِه َرْأِي اخلَِليَفِة َفواَفَقُهْم َوجاَنَف  أِلَنَّ ُمِصيَبَة َبْغَداَد َكاَنْت َنتِيَجَة َرْأهِيُم السَّ
َتَعاىَل:  َقاَل  َوَقْد  بَِرْأِيِه،  َأَحٌد  َيْعَمْل  َومَلْ  إَِلْيِه  الـَمْسُؤولِيََّة  ُهوَن  ُيوجِّ َفَكْيَف  َوِزيِرِه  َرْأَي 

 

﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾)2(، َوالـَحقُّ الِذي الَ ُغَباَر َعَلْيِه َأنَّ اْمتِنَاَع اخَلِليَفِة مْن َتنِْفيِذ 
َبَب الـُمَبارِشَ َلَغَضبِِه  يِن َكاَن السَّ ويَداِر َأْو ُسَلياَمَن، َأْو ُفْلِك الدِّ َطَلِب ُهواَلُكو يِف ُمَواَجَهِة الدُّ
ِهِه إىَِل اْحتاَِلِل َبْغَداَد، َوُهنَاَك ِشْبُه َتنَاُقٍض؛ َفَقْد مرَّ َعَلْيَك َأنَّ ِكَتاَب الـَمالِحِم أِلَِمرِي  َوتوجُّ
يِن إىَِل هواَلُكو َخاْن  ْوَراِء( َرَفَعُه َسِديُد الدِّ الـُمؤمننَِي الِذي يِف ُخْطَبتِِه الـَمْعُروَفِة بِـ: )الزَّ

)1( يف املطبوع: )فضاعتها(، والصواب هو املثبت. ُينظر: العني: 89/2 )فظع(.
)2( األنعام: 164.
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َأُهْم َعىَل إِْقَداِمِهْم  ـا َجرَّ يِن اْبِن َطاووٍس)1( ِحنَي َسَأَلُه ُهواَلُكو َعمَّ َكام يِف َتْرمَجَِة َريضِّ الدِّ
ُه َقاَل يِف  ا َرَوْينَا َعْن َأِمرِي الـُمْؤِمننَي َعِلِّ اْبِن َأيِب َطالٍِب َأنَّ َعىَل ُمَواَجَهتِِه َفَأجَاَبُه: »بَِأنَّ
يِن  ُخْطَبتِِه...« إىَِل آِخِر َما َجاَء يِف اخلُْطَبِة، َوَهُهنَا جِتُد َأنَّ اْبَن الَعْلَقميِّ َقِد اْسَتْشَفَع بِنَِصرِي الدِّ
ْوَراِء َوللَجْمِع  يَعِة ُيِشرُي إىَِل ُخْطَبِة الزَّ ، َوَأْنَفَذ إَِلْيِه ِكَتاًبا يِف َمْلَحَمٍة ِمْن َمالِحِم الشِّ الطُّويسِّ
يَن َأْرَساَل الِكَتاَب الـَمْذُكوَر إىَِل  يِن َوَسِديَد الدِّ كتوُر الَفاِضُل إِنَّ جَمَْد الدِّ َما َبْينَُهاَم َقاَل الدُّ
َينِْسُب  َبْعُضُهْم  َحْيُث  ِخنَي  الـُمؤرِّ َتنَاُقِض  ِمْن  الَقاِرُئ  َيَراُه  َما  ِسياَدَتُه  َفَأَزاَل  ُهواَلُكو؛ 
بَِواِسَطِة  َأْرَسَلُه  ُه  َوأنَّ الَعْلَقميِّ  اْبِن  إىَِل  َينِْسُبُه  َوَبْعُضُهْم  يِن  الدِّ َسِديِد  إىَِل  الِكَتاِب  إِْيَصاَل 

. ِة ِمْن َنْكَبِة التَّرَتِ ْهُم األَْوَفُر يِف إِْنَقاِذ احِللَّ يِن الطُّويسِّ الِذي َلُه السَّ َنِصرِي الدِّ

والِكَياَسَة  َئاَسَة  َوالرِّ َواألََدَب  الِعْلَم  َفَأْفَجَع  657هـ؛  َسنََة    الَعْلَقميِّ اْبُن  ُتويفِّ 
. نَتنِي ِمْن َغْزِو التَّرَتِ بَِمْوتِِه َبْعَد َما ُيَقاِرُب السَّ

يِن الـَخْيميُّ )549-642هـ()2( ُب الدِّ 33. ُمَهذَّ

َفْيْعِرُفُهُم  ْعِر؛  الشِّ بِنَْظِم  َيْشَتِهُروَن  الُفَقَهاِء  َوَجَهابَِذِة  اْلُعَلاَمِء  َفَطاِحِل  ِمْن  َكثرًِيا  إِنَّ 
َمْن  َعىَل  الظَّنُّ  َفَيْغُلُب  الِعْلِميَِّة؛  َناِحَيتِِهُم  َعىَل  ُة  ْعِريَّ الشِّ النَّاِحَيُة  َتْطَغى  َحتَّى  بِِه  النَّاُس 

 

يِن  ، َوَصِفيُّ الدِّ يِضُّ يُف الرَّ ِ ُْم ُشَعَراُء َفَحْسُب، َوِمْن َهِذِه النَّاَمِذِج الرشَّ ال َيْعِرُفُهْم َجيًِّدا َأهنَّ
يِن،  الدِّ َكاَمِل  آُل   ُّ احِللِّ َجْعَفُر  َوالسيُِّد   ، احلَبُّويبُّ َسِعيِد  ُد  حُمَمَّ َوالسيُِّد   ، اَتاينُّ والشَّ  ، ُّ احِللِّ
ُة َغطَّْت َعىَل  ْعريَّ َوَأرْضاهُبُْم، َوالكلُّ ِمْن َهؤالِء َعامِلٌ ِدينيٌّ َوَفِقيٌه َجِليٌل؛ َوَلِكْن ُشْهَرُتُه الشِّ

ل الكتاب، ويف ترمجة السيِّد ابن طاووس. مات املؤلِّف يف أوَّ )1( مرَّ يف مقدِّ
)2( ترمجته يف كشف الظنون: 623، معجم املؤلِّفني: 31/13، فوات الوفيات: 401/2، طبقات 
ة العارفني: 121/2- النحاة والّلغويِّني، ابن قايض شــهبة: 204، بغية الوعــاة: 162/1، هديَّ
122، جممع اآلداب: 11/5، شعراء احِللَّة والبابليَّات: 287/1، األعالم: 282/6، الصالت 

الثقافيَّة بني احِللَّة ومدن الرشق اإلسالمّي: 156.
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ْطِحيَِّة َكاَم  اَوَزِت اْختَِباَراتِِه نَِطاَق النَّْظَرِة السَّ ُشْهَرتِِه الِعْلِميَِّة َفال َيْعِرْف َحِقيَقَتُه إاِلَّ َمْن جَتَ
ْعِر إاِلَّ َقِليُل ِمَن النَّاِس،  َعراِء اْشَتَهُروا بِالِعْلِم َفاَل َيَكاُد َيْعِرُفُهْم بِالشِّ َأنَّ َعدًدا َغِفرًيا ِمَن الشُّ

، َوَأْمَثاُلـُهْم. َمُة احِلّلُّ يُف الـُمْرَتَض َعَلُم اهلَُدى، َوالَعالَّ ِ َوِمْن َهِذِه النَّاَمِذِج الرشَّ

ِل اْبِن الَقاِمَغاِز)1(  ُد ْبُن َعِلٍّ ْبِن الـُمَفضَّ يِن حُمَمَّ ُب الدِّ ِل َأُبو َطالٍِب ُمَهذَّ َوِمَن الِقْسِم األَوَّ
ا َفاِضاًل، َكاِمَل  ُه: »َكاَن َنْحِويًّ ُخوَن َأنَّ (؛ َنَقل الـُمؤرِّ ِهرِي بِـ: )اخلَْيميِّ ، الـَمِزيديِّ الشَّ احِللِّـيِّ

نًا ُمَتواِضًعا، َوَلُه ُمَصنََّفاٌت َكثرَِيٌة«. الـَمْعرَفِة، َواألََدِب، َحَسَن الطَِّريَقِة، ُمتديِّ

اِر،  الَقصَّ َواْبِن  اِب،  اخلَشَّ َواْبِن   ، ِّ احِللِّ ُفْرَساِن  َعىَل  األََدَب  َقَرَأ  ُه  َأنَّ اِر  النَّجَّ اْبُن  َذَكَر 
َوَأيِب  مُحَيَدَة  َواْبُن  َأيُّوٍب،  َواْبِن   ، الَبنَْدنِيجيِّ ُعَبٍيد  َواْبِن  اِغ،  بَّ الدَّ َواْبِن   ، األَْنَباريِّ واْبِن 

اِهِد بَِبْغَداَد، َوَعىَل الِكنْديِّ بِِدَمْشَق..«، إلخ. احلََسِن اْبِن الزَّ

ِل ْبِن الَقاِمَغاِز  ُد ْبِن َعلِّ ْبِن الـُمَفضَّ َت ُعنَْواِن: حُمَمَّ ُيوطيُّ يِف )ُبْغَيُة الُوَعاِة( حَتْ َوَنَقَل السُّ
افِِر: َكاَن إَِماًما  ، يِف الَبْدِر السَّ : »َقاَل األَْدُقوقيُّ يِن َأُبو َطالٍِب اْبُن اخلَيميِّ ُب الدِّ ، ُمَهذَّ ِّ احِللِّ
اِر، َواْبِن  َب َعىَل الَقصَّ ، َوَتَأدَّ اُغوينِّ يِف الُلَغِة َأِديًبا َشاِعًرا، َدخَل َبْغَداَد، َوَسِمَع هِبَا ِمَن الزَّ

، َوَأَخَذ َعِن الِكنْديِّ بِِدَمْشَق«)2(. األَْنَباريِّ

آَثاُرُه

دُّ َعىَل  َوِكَتاُب )َقْد()3(، َو)الرَّ الُقْرآِن(،  ِكَتاُبُه )َأْمَثاُل  ِمنَْها:  آَثاٌر  أِليَِب َطالِِب اخلَْيميِّ 

)1( يف املطبوع )القامغار( بالراء، ويف سري أعالم النبالء: 114/23 )القامغاز( بالزاي املعجمة.
 )2( بغيــة الوعــاة: 163/1-164، ولــه رأي لطيــف أورده اآللويّس يف روح املعــاين: 209/12 
ته، وهو ســن الوقوف عن النمو  ُه﴾ أي بلغ زمان انتهاء اشــتداد جســمه وقوَّ »﴿َوَلـامَّ َبَلَغ َأُشــدَّ
د بن عّل بن   املعتّد به، أعني ما بني الثالثني واألربعني، وسئل القايض النحوّي مهّذب الدين حممَّ

عّل بن أيب طالب اخليمّي عنه، فقال: هو مخس وثالثون سنة ومتامه أربعون«.
)3( مل يذكره كلُّ من ترجم له، وكذا كتاب األساميات. 
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(، َوِكَتاُب )اْستَِواُء احلُْكِم َوالَقايِض(،  دِّ َعىَل الِعَمَريِّ (، َو)الـَمْقُصوَرُة يِف الرَّ الَوِزيِر امَلْغِريبِّ
ْعِر(، َوِكَتاُب )اأَلْرَبِعنَي(، َو)اأَلَساِمَياُت(،  َوِكَتاُب )ُلُزوُم اخلَِميِس()1(، َو)اْسطِْرالَُب الشِّ

َوِدْيواُن ِشْعِرِه الِذي ِمنُْه َقْوُلُه:

َأُكلَُّكْم ا  ــرًّ ُط اجِلــيــِل  هــَذا  ــاُم  ــنَ ِودَُّأَأْص َواَل  َيُغوُث  فِيُكْم  َأَمــا  َيُعوُق؟ 
َأِجْد َفَلْم  إَِلْيُكْم،  تِْرَداِدي  َطاَل  )2(َلَقْد  دُّ ِسَوى َربِّ َشْأٍن يِف الِغنَى َشْأُنُه الرَّ

ِل: َوَلُه َيِصُف ِسْبَحًة َسْوَداَء يِف َمْعِرِض التََّغزُّ

ـــا ـــْوهُن َدٌة، َل ــِرَوِســـْبـــَحـــٌة ُمـــــَســـــوَّ ــاظِ ــنَّ ــِب َوال ــْل ــَق ــي َســــَواَد اْل ــِك حَيْ
ـــا ـــايِل هِبَ ـــَغ ـــتِ ـــــَت اْش ـــنِـــي َوْق ـــَأنَّ ــــا َهـــاِجـــِريَك َأُعــــــدُّ َأّيـــــاَمـــــَك َي

َأيِب  األَْسَعِد  الَقايِض  َتْرمَجَِة  إىَِل  ِضِه  تَعرُّ ِعنَْد  ِخلَِّكاَن  الْبِن  األَْعَياِن(  )َوَفَياُت  ويِف 
ِب ْبِن اخلَْيميِّ يِف األَْسَعِد ْبِن  الـَمَكاِرِم ْبَن اخلَطِرِي الـَمْعُروِف بِـ: اْبِن مَمَايِت، َقاَل: »َوللُمَهذَّ

َة ِمْن َعاٍر: مَمَايت امَلْذُكوِر هَيُْجوُه«)3( َوَعـيَّـَرُه بَِحَداَثِة إِْساَلِمِه، َوَلْيَس َثمَّ

اْلـَحِديِث َواِهي  اإِلْساَلِم  َخبِيِثوَحِديُث  َضــِمــرٍي  ــْن  َع الــثَّــْغــِر  ــاِســُم  َب
ِسيبَويُه ــِرِه  ــْع ِش ــُض  ــْع َب َرَأى  ــو  الــتَّــْأنِــيــِثَل ــــِة  ــــاَلَم َع يِف  َزاَدُه 

َواَل َشكَّ َأنَّ َهَذا أْشَبُه بِالـَمْدِح، اللَُّهمَّ إاِلَّ إَِذا اْسَتْثنَْينَا ِشْعَر احلَاَمَسِة َوالَفْخِر؛ َفاَل َيِليُق 
َثاِء َقْوُلُه: هِبََذا الَباِب لنُِي الَلْفِظ، َوَرِقيَق الَكاَلِم، َولُِكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل، َوَلُه يِف الرِّ

ــُه ــْرُق ــــقَّ لِــنَــاظِــِري َغ ُطــُرُقــْهَأْبـــِكـــي َوَح ـــَرْت  ـــوعَّ َت ـــَث  ـــِدي احلَ إِنَّ 
ـــىَل َمــَعــالـِــــِمــِه ـــاُح َع َي ـــرِّ ــِت ال ــَف ــْهَس ــُق ــاًم ُأُف ــِل ــْظ ـــَح ُم ـــَب ــْت َوَأْص ــعــَف َف
ــــُرُه ــــابِ ـــًة حَمَ ـــَل ـــطَّ ـــَع ــــــــَدْت ُم َقــــْت فِــَرُقــْهَوَغ ــِه، َوَفــــرَّ ــي ــبِ ــنَّ َبــْعــَد ال

)1( يف هدية العارفني: 122/2»لزوم اخلمس«.
)2( ُينظر: الوايف بالوفيات: 130/4، ويف فوات الوفيات: 193/2)أأبناء( بداًل من )أأصنام(.

)3( وفيات األعيان: 211/1.
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ــــْل ُغــْصــٌن ـــَســـوا ِرَواَيــــَتــــُه َوَه ــــْه؟َوَن ــَث َبـــْعـــَدُه َوَرَق ــَب ــْل ــَي ي َف ــــَذوِّ ُي
، َوَلِكنَّ الَيْعُقويبَّ  ِل الـَمْقِديسِّ َوَهِذِه األَْبَياُت يِف ِرَثاِء احلَافِِظ َأيِب احْلََسِن ْبِن الـُمَفضَّ
َوُهَو  )ُطُرُقْه(  َوالثَّايِن  ِل،  اأَلوَّ الَبْيِت  يِف  الَقافَِيَة  َفَأْوَرَد  َبابليَّاتِِه)1(؛  يِف  َمْغُلوَطًة  َأْوَرَدَها 
َفْضاًل َعْن ُقْبِح اإِلْيَطاِء)2( الَ َينَْسِجُم َوَقَواِعَد النَّْحِو )َفَأْصَبَح( َو)ُمْظِلاًم( َيُعوَداِن للُمْفَرِد 

َو)ُطُرقْه( مَجٌْع َفَكْيَف ُيوَصُف اجلَْمُع بِامُلْفَرِد؟.

ِة)3(  يَّ َ بِالَقاِهَرِة الـُمِعزِّ ال َسنََة 549هـ، َوُتويفِّ ِة يِف 8 َشوَّ َوَكاَنْت ِواَلَدُة اْلـِخْيميِّ بِاحِللَّ
يِف 20 ذي الِقْعَدِة َسنََة 642هـ وُدفِن بَِسْفِح الـُمَقطَِّم ِمْن َبْعِض ِجباِل ِمرْصَ بِالُقْرِب ِمْن 
ِحينًا  َوبَِقَراُقوَش  ِحينًا  يِن  الدِّ بَِبَهاِء  ُب  َوالـُمَلقَّ َسِعيٍد،  َأيِب  بِـ:  الـُمَكنّى  قراُقوش  ُيوُسَف 
ْلَطاِن َناَب َعنُْه  يِن َأْو لَِعمِّ السُّ ْلَطاِن َصالِح الدِّ ، َوَكاَن َخاِدًما للسُّ آَخَر اْبِن َعْبِد اهللِ األََسديِّ
َ يِف ُمْسَتَهلِّ َرَجٍب َسنََة 597هـ  ِة َفاْشَتَهَر بُِشُذوِذ األَْحَكاِم الِكيفيَِّة، ُتويفِّ َياِر الـِمرصيَّ بِالدِّ
َلًة يٍف َوَفَياِت  َقْبَل َوَفاِة اخلَْيميِّ بـ)45( َسنًَة، َوُدفَِن بَجنْبِِه يِف َسْفِح الـُمَقطَِّم جَتِْد َتْرمَجََتُه ُمَفصَّ
ِع  ُد َحْسن الرشََّ مَّ األَْعَياِن)4(، َوَلِكنَُّه َجَعَل َقَراُقوَش لُِه َأْساَمُء الَ َلقًبا، وَقْد َرَوى يِل السيُِّد حمَُ
ي الظَّنَّ َأنَّ اْسَمُه )ُيوُسَف( َولِكنَّ التَّْحِقيَق   َبْيَتنِي ِقيال يِف ُيوُسَف َقراُقوش األَْمَر الِذي ُيقوِّ

ُدُه، َوالظنُّ اَل ُيِغني ِمَن احلَـقِّ َشْيًئا: اَل ُيَعضِّ

)1( البابليَّات: 57/1.
)2( اإليطاء: من عيوب القافية، قال اخلليل يف العني: 468/7 »اإليطاء يف الشعر: اتِّفاق قافيتني عىل 
كلمٍة واحدٍة، أخذ من املواطأة، وهي املوافقة عىل يشٍء واحٍد، يقال: أوطأ الشاعر يف البيتني، أي: 
جاء مثاًل بقافية عىل راكب، واألخرى عىل راكب وليس بينهام يف املعنى ويف اللفظ فرق، فإن اتَّفق 

املعنى ومل يتَّفق اللفظ فليس بإيطاء، وإذا اختلف املعنى واتَّفق اللفظ فليس بإيطاء أيًضا«.
)3( نســبًة إىل املعزِّ لدين اهلل، أيب متيم معد بن املنصور إســامعيل بن القائم، العبيدّي املهدوّي املغريّب 
ة له، كان صاحب املغرب، وكان ويّل عهد أبيه. تويفِّ املعزُّ بالقاهرة ســنة  الذي بنيت القاهرة املعزيَّ

ة. ُينظر: سري اعالم النبالء: 159/15. 365 هـ، وإليه ُتنسب القاهرة فُيقال: القاهرة املعزيَّ
.469/1 )4(
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ــــــــوِشُكــــــلُّ اخْلـَــــنـَــــا َوالـــــــــَمــــَخــــاِزي ــــــــَرُق ــــــٍف َق ــــــوُس ــــــي لِ
ــــال ــــْك ــــــــــَراُه كـــــالـــــنَّـــــاِس َش الــــــُوُحــــــوِشت ــــــَبــــــاِع  طِ َويِف 

َواَل َأْدِري َلَعلَّ الَبْيَتنِي ِمْن َنْظِمِه.

34. حَمُْفوُظ ْبُن ِوَشاٍح )690هـ()1(

، ِمْن  ِّ األََسِديِّ ٍد اهلَرملِّ احِللِّ ٍد حَمُْفوُظ ْبُن ِوَشاِح ْبِن حُمَمَّ يِن َأُبو حُمَمَّ ْيُخ َشْمُس الدِّ الشَّ
َثْرَوٌة  َلُه   ، ِق احِلّلِّ ِمي َتالِمَذِة الـُمَحقِّ َعَباِقَرِة األَُدَباِء، وَأَكابِِر الُعَلاَمِء َوالُفَقَهاِء، َوِمْن ُمَتقدِّ
اَلٌت َعِميَقٌة يِف احْلََياِة َوآَراٌء َصاِئَبٌة يِف الُعُلوِم، َوَباٌع  ِعلِميٌَّة َكبرَِيٌة َوُكنُوٌز َأَدبيٌَّة َغالَِيٌة، َوتأمُّ
َطِويٌل يِف األََدِب َوتْفكرٌي َذايتٌّ ُمْسَتِقلٌّ يِف الَفْلَسَفِة، َوَنَظٌر َعِميٌق يِف ِعْلِم الَكاَلِم؛ َفُهَو ِمَن 
ِة، َوَرِكيَزُة ِكَياهِنَا والتََّفاُضُل َبْينَُهْم َعىَل َقْدِر َتَفاُوهِتِْم  الُعَلامِء الَعاِمِلنَي، َوالُعَلاَمُء ُروُح األُمَّ
ِة ِمْن ِخْدَماٍت، َوهِبََذا الـِمْقَياِس َوَضْعنَا َصاِحَب  بِالـَمَلَكاِت الَفاِضَلِة، َوما ُيْسُدوَنُه لُِأمَّ
ِكَتاِب )الَغِديُر(؛  الَفاِضُل َصاِحُب  َأْطَراُه  الالِمِعنَي،  الُعَلاَمِء  َقاِئَمِة  َرْأِس  يِف  مَجَِة  ْ الرتَّ َهِذِه 
َكاَن  َواألََدِب،  للِعْلِم  َرْأٍس  َوَطْوُد  الَفَقاَهِة  َأْقَطاِب  ِمْن  »ُقْطٌب  َتْرمَجَتِِه:  َعْرِض  يِف  َفَقَاَل 
الـُمْشِكاَلِت،  لِـَحلِّ  َوُمنَْتَجًعا  الَفْتَوى،  يِف  َوَمْرِجًعا  ينيَِّة،  الدِّ َعاَمِة  الزَّ َأِريَكِة  َعىَل  ُمتَِّكًئا 
اويَن َعِن  َعاَوى، َوِمْن َمَشاِيِخ اإِلَجاَزِة الرَّ َوَكْهًفا َتْأِوي إَِلْيِه العفاُت، واحلََكُم الَفاِصُل للدَّ
يِن احلَُسنِي ْبِن مَحَّاٍد  ِف الدِّ ْيِخ رَشَ يِن َعِلِّ اْبِن الشَّ ِق، وكاَمِل الدِّ يِن الـُمَحقِّ ْيِخ َنْجِم الدِّ الشَّ
ِحِه  اِت اِلْبِن َأيِب احلَِديِد برَِشْ ْبِع الَعَلويَّ ، َوَيْرِوي َعنُْه َشاِرُح الَقَصاِئِد السَّ الليثيِّ الَواسطيِّ
َقَرْأُت َهِذِه الَقَصاِئَد َعىَل َشْيِخي  ِح: )ُكنُْت  ْ ِل الرشَّ َأوَّ َقاَل يِف  الِئِل(  الـَمْوُسوِم )ُغَرُر الدَّ
َس اهللُ ُروَحُه،  ٍد، حَمُْفوِظ ْبِن ِوَشاٍح َقدِّ يِن َأيِب حُمَمَّ ِق َشْمِس الدِّ اإِلَماِم الَعَلِم الَفِقيِه الـُمحقِّ

)1( يف موسوعة طبقات الفقهاء: 198/7، مل جيزم يف سنة وفاته وإنَّام قال )ت 690 تقريًبا(، وُتنظر 
ترمجتــه يف أمــل اآلمــل: 229/2 الرقم 688، أعيان الشــيعة: 57/9، طبقات أعالم الشــيعة: 

146/3، الغدير: 483/5، خامتة املستدرك: 348/2.
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ِة يِف َصَفٍر ِمْن َسنَِة 680هـ َوَرَوَاَها يِل َعْن َناظِِمَها، َوَراِقِم َعَلِمها(«)1(  َوَذلَِك بَِداِرِه يِف احِللَّ
إَِلخ..

ُه ُهَو  ِد ُحَسني، َقاَل: إِنَّ ْن َنَقَل َعِن احلُُصوِن لَِعلِّ َكاِشِف الِغَطاِء َوالِِد حُمَمَّ وَنَقْلنَا َعمَّ
ِة َوُأَدباِئَها، ُمَشاِرًكا يِف  يِن حَمُْفوُظ ْبُن ِوَشاٍح، َكاَن ِمْن َأْعَياِن ُعَلاَمِء احِللَّ ْيُخ َشْمُس الدِّ »الشَّ
، َوُيراِجُعُه، َوَكاَن  َق احِلّلَّ ْعِر، َوَكاَن ُيَكاتُِب الـُمَحقِّ اْلُعُلوِم، َبِصرًيا يِف النَّْحِو، والُلَغِة َوالشِّ

ٌة َأِكيَدٌة، َوَلـامَّ َماَت َرَثاُه بَِقِصيَدٍة«)2(. َبْينَُه َوَبنْيَ احلََسِن ْبِن َداُود َمودَّ

َهؤالِء  َوِمْن  واألَُدباُء،  الُعَلاَمُء  ِرَثاِئِه  َحْلَبِة  إىَِل  ى  اْنَبَ الـُمْمَتاَزِة  الِعلِميَِّة  َولـَِمكاَنتِِه 
ُد ْبُن احَلَسِن  يِن)3(، ]و[ حمُمَّ ، َوصفيُّ الدِّ يباينُّ يِن الشَّ ُب الدِّ َصِديُقُه احلََسُن ْبُن َداود، َوُمهذَّ
، َوهِلَذا األَِخرِي َقِصيَدٌة َباِئيٌَّة ِمَن الَبْحِر الطَِّويِل َجاَء فِيَها: َضا الَعلويِّ الَبْغداديِّ اْبِن َأيِب الرِّ

َوِجيُب ِمنُْه  الَقْلَب  َأَصاَب  ُغــُروُبُمَصاٌب  فِيِه  الَعنْيِ  ْفِن  جِلِ َوَصاَبْت 
ــِدِه ــْق ــَف ــَد َمــــْوىًل لِ ــْق ــزُّ َعــَلــْيــنَــا َف ــِع َوِهَي ُشُحوُب)4(َي اِم  َزْهَرُة األَيَّ غَدْت 

يِن  الدِّ َتاُج  اجْلَِليُل  الَفِقيُه  ُهَو  َفاِضاًل  َوَفِقيًها  َصاحِلًا  َوَلًدا  َلُه  َجُم  الـُمرَتْ َأْعَقَب  َوَقْد 
بَِطِريِق  ِة  للِحلَّ َقاِضًيا  َوَكاَن  الثَّاِمنَِة،  الـَمـاَءِة  َأَواِسِط  ِمْن  ِوَشاٍح)5(  ْبِن  حَمُْفوِظ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ُد َهَذا َحَذا َحْذَو َأبِيِه ِعْلاًم،  ، َوحُمَمَّ ْنجاينِّ يِن الزَّ اإِلَناَبِة َوالَوَكاَلِة َعْن َقايِض الُقَضاِة ِعزِّ الدِّ

)1( الغدير: 439-438/5.
)2( احلصون املنيعة: 303/2.

)3( أحسبه املراد صفّي الدين السنبيّس، وسقطت الواو بعد كلمة الدين.

)4( أمل اآلمل: 254/2، خامتة املستدرك: 350/2، الغدير: 441/5.
)5( ترمجتــه يف: أمــل اآلمل: 297/2، جممــع اآلداب يف معجم األلقــاب: 216/4 الرقم 3697 
)ضمــن ترمجة ابن العجيل الفقيــه(، احلوادث اجلامعة: 449، بحــار األنوار: 9/106، رياض 
العلامء: 156/5، روضات اجلنَّات: 106/6 )ضمن ترمجة والده( الرقم 567، أعيان الشيعة: 
47/10، طبقات أعالم الشــيعة: 198/3، الغدير لأمينّي: 442/5 )ضمن ترمجة حمفوظ ابن 

وشاح(، معجم رجال احلديث: 186/17 الرقم 11671.
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يِف  َوَحتَّى  َأْخالٍق،  َوُحْسَن  ِذْهٍن،  َة  َوِحدَّ َقْدٍر،  َوَجاَلَلَة  َنْفٍس،  َة  َوِعفَّ َوَصاَلًحا،  َوَأَدًبا، 
يِن يِف ِرَثاِئِه)1( ِمَن  ، َومِمَّا َقاَلُه َصفيُّ الدِّ نبيسُّ يِن السَّ اِعُر َصفيُّ الدِّ َثاِء َفَقد َرَثى َأَباُه الشَّ الرِّ

الَبْحِر الـَمِديِد:

ـــاال ـــُم َح ـــَزاِئ ـــَع ـــا ال ـــنَ ـــاَدْت ــــْو َأَف ـــاالَل حُمَ ـــَزاِء  ـــَع ال ُحــْســَن  َنــِجــْد  ملْ 
ا مَجـِـيــال ــْزُم َصـــْبً ــَع ـــويِل ال اجلَـــاَمالَكــيــَف ُي َذاَك  َب  ْ ـــرتُّ ال َواَرى  ــنَي  ِح
ـــا ـــاَي ـــنَ امَل ِريــــــَح  َأنَّ  َظــنَــنــا  ــــا  ــاالَم ــــْرِدي اجِلــَب ــْوَد َوُت ــطَّ َتــنْــِســُف ال

َوِمنَْها:

ــا ــب َرْك ــِه  ــي ــانِ ــَغ َم يِف  َمــــَرْرَنــــا  ـــاَمال)2(َقــــْد  ــِري اهْنِ ْمــِع جَتْ ـــواِدي الــدَّ َوَغ
، َوَطاَلـاَم َأَغاَر  ُّ َوالَقِصيَدُة ُمثبََّتٌة بِِديَوانِِه، َوَعْجُز الَبْيِت األَِخرِي َأَغاَر َعَلْيِه َحْيَدُر احِللِّ
األََديبِّ  بِاحلَْقِل  الـُمْشَتِغِلنَي  مَجِيُع  َيْعِرُفُه  كاَم  َوِمْهَياِر   ، يضِّ الرَّ يِف  ِ الرشَّ ِديَواِن  َعىل  َحْيَدٌر 
يِف،  ِ َّ بَِكثرٍِي ِمْن َمَعايِن الرشَّ َة جَتُِدُه َقْد َأمَل ؛ َفَقْد َقاَل الَيْعُقويبُّ يِف َبابليَّاتِِه: »َوِمْن َثمَّ الـُمَعاِصِ
ِري اهناَْماَل«  ْمِع جَتْ : »َوَغَواِدي الدَّ فيِّ َفَقْوُل الصَّ َوَأْوَدَعَها يِف َقَصاِئِدِه«)3( إَِلخ..  َوِمْهَيار، 
ْمِع َتنَهلُّ اهْنِاَلاَل« َوِمْن َمآِخِذ ]السيِّد[ َحْيَدٍر  َفُه ]السيِّد[ َحْيَدٌر؛ َفَقاَل: »َوَغَواِدي الدَّ َحرَّ

ِمْن َهِذِه الَقِصيَدِة:

ــال ــي ــِف ـــــاَن لـــلـــنَّـــاِس مَجـِــيـــًعـــا َك ـــوا ِعـــَيـــاالَك ـــاُن ـــَق َك ـــْل َفــــَكــــَأنَّ اخلَ
الـَمْوُضوِع  إىَِل ُصْلِب  ِولِنَُعْد   ، َعَراِء( اخلَطِّيُّ ِكَتاُبنَا )َمآِخُذ الشُّ الَبْحِث  َهَذا  َوَمْوِعُد 
ْيِخ  الشَّ َبنْيَ  »َوَجَرْت  َأَمِل اآلُمِل:  ]َتْكِمَلِة[  ِكَتاِب  الَفاِضُل َصاِحُب  َرَواُه  َما  لَك  َفنَْذُكُر 
يِن ُمَكاَتَباٌت َوُمَراَسالٌت ِمَن النَّْظِم َوالنَّْثِر َذَكَر مُجَْلُة ِمنَْها  ِق َنْجِم الدِّ حمُْفوٍظ َوَبنْيَ الـُمَحقِّ

)1( رثاء االبن ال الوالد.
)2( ديوان صفيِّ الدين احِللِّـّي: 369.

)3( البابليَّات: 162/2.
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ُعَلاَمِء  َأْعَياِن  ِمْن  ْيُخ  ِذْكِرِه: َكاَن َهذا الشَّ َوَقاَل ِعنَْد  يِف إَِجاَزتِِه الَكبرَِيِة،  الـَمَعامِلِ  صاِحُب 
ِق يِف َبْعِض تِْلَك الـُمَراَساَلِت: ِه«)1(، َوُهَو الِذي َكَتَب إىَِل الـُمَحقِّ َعرْصِ

اِذُبنِي جُتَ ــي  ــَواِق َوَأْش َعنَْك  الَعاينَأِغــيــُب  الـُمْغَرِم  َجــْذَب  لَِقاِئِك  إىَِل 
َهَذا  َأْنَجَب  الُِح  الصَّ الَوالُِد  َفَهَذا  ِق؛  الـُمَحقِّ َتْرمَجَِة  اهللُ-ِعنَْد  َشاَء  إِْن  َسُتْذُكُر- 

 

ِمْن  اَحَة  الَفوَّ ْهَرَة  الزَّ َهِذِه  الـَمنيَُّة  اْقَتَطَفِت  َوَقِد  َأبِيِه،  ِسِّ  َعىَل  َوالَوَلُد  الَِح؛  الصَّ االْبَن 

 

َرمْحًَة  اهللُ  َرمِحَُه  مجِيِه،  ُمرْتِ َبْعُض  َذلَِك  َأَفاَدَنا  َوَكاَم  690هـ،  َسنََة  َواألََدِب  الِعْلِم  ِرَياِض 
َواِسَعًة.

ْيِخ آِل  ْبُن الشَّ ْيُخ ُحَسنُي  ٌة يِف َجَبِل َعاِمٍل، ِمنَْها الَعاِمُل الَفاِضُل الشَّ َلُه ُذِريَّ َوُتوَجُد 
يِن. ٍف َعِريٍق ِمْن ُبُيوَتاِت الِعْلِم َوالدِّ ، َوُهَو ِمْن َبْيِت رَشَ حمَْفُوٍظ الَعاِملِّ اْلكاظميِّ

)2( ]َكاَن َحيًّا 707هـ[)3( ُّ 35. اْلـِهَرْقلُّ احِللِّ

إِنَّنِي ِحنَي َأْكُتُب يِف َتَراُجِم َشْخِصيٍَّة ِحّليٍَّة َأَتنَاَسى َعاطَِفتِي اإِلْقِليميََّة، َوُكلَّ َما َلـَها ِمْن 
ْعَل  ًرا ِمَن َهِذِه الَعَواِمِل التِي ُتْفِسُد الَبْحَث التَّاِرخييَّ وجَتَ َصاٍت؛ لَِيُكوَن الَبْحُث حُمَـرَّ ُمَشخِّ
َراَساُت  ًفا لِْلَحِقيَقِة َفَتـُكوُن تِْلَك الدِّ َخ َيْسَبُح يِف ُفْلَك اخلََياِل َبِعيًدا عِن الَواِقِع َوُمَزيِّ الـُمؤرِّ
ْدِق يِف الَبْحِث  اِع؛ َفاْنَتَهَجْت َطِريَقَة الصِّ َا بِنُْت اخلََياِل َواالْخرِتَ َعِقيَمًة اَل َفاِئَدَة فِيَها؛ أِلهنَّ
ْخصيَُّة َأْثنَاَء َمنَْهِج الَبْحِث، َوِمَن  َحْسَبـاَم ُيوِصُلنِي إَِلْيِه اْستِنَْتاِجي َوَمْعِرَفتِي َوَقناَعتِي الشَّ
َأْثنَاِئها أْشَواُك  ُضُه ]يِف[  ا َعىَل الَباِحِث ُسُلوُك ِمْثِل َهِذِه امَلنَاِهِج التِي َقْد تَعرَتِ الَعِسرِي ِجدًّ
ِمَن  َطاِئَفًة  َأْغَضَب  َقاَلُه  َفإَِذا  ُخ؛  الـُمَؤرِّ َيُقوَلُه  َأْن  جَيُِب  َوَلِكْن   ، ُمرٌّ َفاحلَقُّ  النَّْقِد والطَّْعِن؛ 

)1( تكملة أمل اآلمل: 329.
)2( ترمجته يف: الكنى واأللقاب: 291/3، مستدركات علم رجال احلديث: 633/1، أمل اآلمل: 

245/2 الرقم 721، رياض العلامء: 34/5، طبقات أعالم الشيعة: 179/3.
)3( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 186/8.
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ِخ  ُهُم األْمَر، َوَيا َحبََّذا َلْو َوَقَف األَْمُر ِعنَْد َهَذا احْلَدِّ َفبِاْستَِطاَعِة الـُمؤرِّ ْن خَيُصُّ النَّاِس ِمـمَّ
ِغرَيِة  اجلَِريِء َأْن َيَتخطَّى ُكلَّ َهَذِه الَعَراِقيِل، َوَلِكْن ُهنَاَك )تْقِريُر اخلَبرِِي( حُيَاِسُبَك َعىَل الصَّ
َوالَكبرَِيِة ِحَساًبا َعِسرًيا؛ َفال ُيبِيُح َلَك َقْوَل احلَقِّ إَِذا َكاَن َقْوُل احلَقِّ ُييِسُء إىَِل ُسْمَعِة َأَحٍد، 
َيْقَتنِِع الُعَلاَمُء بِالَوْجِه  َوَيْطلُب ِمنَْك َأْن ُتِرَي النَّاَس الَوْجَه األَْبَيَض ِمْن َتاِرخِيِهْم؛ لِـاَمَذا مَلْ 
امُلنرِِي ِمَن الَقَمِر َفَذَهُبوا اِلْكتَِشاِف َوْجِه اْلقَمِر الـُمْظِلِم؟ َويِف َنَظِري َأنَّ الـُمَجاَماَلِت يَشٌء، 
نا َعىَل احلََسنَاِت؛  َواحلََقاِئَق التَّاِرخييََّة يَشٌء َآَخُر؛ َفإَِذا َحَذْفنَا السيَِّئاِت ِمَن التَّاِريِخ، َواْقَترَصْ

َفَقْد َحَكْمنَا بِاإِلْعَداِم َعىَل نِْصِف التَّاِريِخ َعىَل َأَقلِّ َتْقِديٍر.

ْخِصيَِّة  الشَّ ِمَن  اجلََوانِِب  َبْعَض  َأْغَفْلُت  يَرايِن  لِـَمْن  َكُعْذٍر  َمَة  الـُمَقدِّ َهِذِه  َأُسوُق 
َشْخِصيَّاِت  َبْعِض  َعىَل  الثَّنَاِء  يِف  َأْحَياًنا  ِط  التَّبسُّ يِف  َأْيًضا  ُعْذِري  ُهَو  َكاَم  هَلَا  ُأَتْرِجُم  الِتي 
، َفُهَو الَعامِلُ الَفِقيُه النَّبِيُه الَوِجيُه َوالَفاِضُل  اُجِم َكاَم َفَعْلُت يِف َتْرمَجَِة الَعامِلِ اهِلَرْقلِّ َهِذِه الرتَّ
َتالِمَذِة  ِمْن   )1( احِللِّـيِّ اهِلَرقلِّ  ْبِن َعلِّ  بِن احلََسِن  إِْساَمِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الَقاِسِم  َأُبو  اجلَِليُل، 
َمِة- َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه- َقْد َتتْلَمَذ َعىَل َذلَِك اجلَْهَبِذ َواسَتَقى ِمْن َذلَِك الـَمنْهِل الَعْذِب  الَعالَّ
َقِة،  َزْت يِف تِْلَك الُعُصوِر الـُمرْشِ ِة التِي َتركَّ ِة يِف احِللَّ َفَكاَن ِمْن ِخرَيِة َقاَدِة النَّْهَضِة الِفكريَّ
َمِة َوُمِريدِيِه َوأْكَثُرُهْم َتْأِييًدا َلُه َفآَزَرُه َعىَل َأَداِء ِرَساَلتِِه الثََّقافِيَِّة؛  َوِمْن َأْفَضِل َأْنَصاِر الَعالَّ
ا َأُبوُه َفإِسامِعيُل  سيَها َوِمْن َأْكَثِرِهْم َفَعاليًَّة َوَنَشاًطا، َوَأمَّ َفَكاَن ِمْن ِعَداِد الَباِرزيَن ِمْن ُمَؤسِّ
األَْمَراِض  ِمَن  َخبِيٌث  نوٌع  َوِهي  )التُّوَثُة(  َخَرَجِت  َحْيُث  التُّوَثِة(؛  )َصاِحِب  بِـ:  ُيْعَرُف 
َلُه  َفَأْحرَضَ  ؛  ِّ احِللِّ َطاووٍس  ْبِن  يِن  الدِّ َريِضِّ  َزَمِن  يِف  َوَكاَن   ، األَْيِسِ َفِخِذِه  َعىَل  ِة  اجِلْلديَّ
أِلَنَّ  نُوا؛  َيَتمكَّ َومَلْ  َعَجُزوا  َوَلِكنَُّهْم  لِـُمَعاجَلَتِِه  َوَبْغَداَد؛  ِة  احِللَّ َأطِبَّاَء  الـَمْذُكوُر  السيُِّد 
تِْلك التُّوَثَة َكاَنْت َفْوَق األَْكَحِل َوِعاَلُجَها َغرْيُ َمْأُموِل النََّجاِح، َفَقْد ُيْفيِض إىَِل الـَمْوِت 
ِة َأْهِل  َة ِحيَلة للِهَرْقلِّ َبْعَد َيْأِسِه ِمَن األَطِبَّاِء سَوى االْنِقَطاِع إىَِل أِئمَّ الـُمحَقِق؛ َفَلْم َتُكْن َثمَّ

د بن إســامعيل بن احلســني بن احلســن بن عّل  )1( يف موســوعة طبقــات الفقهــاء: 186/8 »حممَّ
اهلرقّل«.
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تَِها  اَء َواَلَذ بَِأِئمَّ الَبْيِت ُمْسَتْشِفًعا هِبِْم إىَِل اهللِ َتَعاىَل يِف ِشَفاِء َمَرِضِه اخلَطِِر؛ َفَزاَر َساِمرَّ
 فَوَقَع يِف َنْفِسِه  ِة الـَمهديِّ ِس، واْسَتَغاَث بِاحلُجَّ َداِب الـُمقدَّ ْ األْطَهاِر، َوَنَزَل إىَِل السِّ
ِة  احلُجَّ بِِلَقاِء  فِِه  بَِترشُّ ِعيُد  السَّ احلَظُّ  َصاَدَفُه  ِحينَذاَك  َوَرِجَع  َفاغَتَسَل  بِِدْجَلَة؛  َيْغَتِسَل  َأْن 
 َفَمسَّ )التُّوَثِة(ِ بيِدِه الـُمَباَرَكِة؛ َفُشِفَي بِاحلَاِل ومَلْ َيْبَق للتُّوَثِة ِمْن َأَثٍر َفَداَخَلُه  الـَمْهِديِّ
َكِة  ُس َمْوِضَعَها َفَلْم جَيِْد هَلَا َأثًرا َفاْطَمَأنَّْت نْفُسُه إىَِل َنَجاتِِه َوِشَفاِئِه بَِبَ كُّ َفَأَخَذ َيَتحسَّ الشَّ

َماِن)1(. َصاِحِب الزَّ

ِة)3(. لَّ واهِلَرْقلُّ نِْسَبُة إىَِل ِهَرْقٍل)2( َقْرَيٌة َكاَنْت ِمْن َمَشاِهرِي الُقَرى الَقِريَبِة ِمَن احلِْ

36. َأُبو اْلَفْتِح)4( )606هـ-...()5(

تِْلَك  َساَحُة  اإِلْنَسانِيَُّة  َوالنَّْفُس  َوَعنِيَفٌة  َقِديَمٌة،  َواْلِعْلِم  اجلَْهِل  َبنْيَ  اْلـُخُصوَمَة  إِنَّ 

ّي يف الكنى واأللقاب: 291/3. )1( نقل هذه احلادثة القمِّ
ة )هرقل(. )2( ُينظر: مراصد االطِّالع: مادَّ

ـّي كتابه )رشائع اإلســالم يف مســائل احلالل واحلرام(،  ق جعفر بن احلســن احِللِّ )3( قــرأ عىل املحقِّ
مة احلســن بن  فكتب له إجازة يف 18 ذي احلجة )يوم غدير خّم( ســنة )671هـ(، وقرأ عىل العالَّ
ل من كتابه )قواعد األحكام(، و)خمتلف الشــيعة يف أحكام  ّ اجلزء األوَّ ر احِللِّ يوســف ابن املطهَّ
ّ يف ربيع  مة احِللِّ د الفقه والفتاوى( أليب جعفر الطويّس أجاز له العالَّ الرشيعــة(، و)النهاية يف جمرَّ

ل سنة )707هـ(. ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 187-186/8. األوَّ
)4( ترمجته يف: الثقات العيون يف سادس القرون: 253، خامتة املستدرك: 28/3، مستدركات علم 
رجال احلديث: 306/7، الوايف بالوفيات: 181/1، وقد وصفه الســيِّد فخار بن معد يف كتابه 
ــة عىل الذاهب إىل تكفري ايب طالب: 50، 83 »الرشيف أبو الفتح...«، ويروي كتاب )يوم  احلجَّ

وليلة( للطرابليّس كام يذكر ذلك الطهرايّن يف الذريعة: 306/25.
)5( ذكر السيِّد املؤلِّف سنة الوالدة وحسب، كام ذكر ذلك عن الصفدّي يف الوايف: 181/1، ويبدو 
د بن احلســن العلوّي كتاب )معدن  أنَّ هذه الســنة ليســت صحيحة، ففي سنة 573هـ روى حممَّ
ة. موســوعة طبقــات الفقهاء: 255/6،  اجلواهــر( للقايض الكراجكّي باحِللَّة، عن ابن اجلعفريَّ
ه(. ُينظر: خامتة املستدرك: 28/3، ويف  وقد ذكره السيِّد فخار املوسوّي املتوف630هـ بـ)دام عزُّ
د ابن اجلعفريَّة=  د بن حممَّ ة عىل الذاهب: 50، يقول: »أخبين الرشيف أبو الفتح حممَّ كتابه احلجَّ



282

وِس، َوَكاَن النَّرْصُ َواَل َيَزاُل ُمَذْبَذًبا َماِئًعا َغرْيَ َحاِسٍم؛ َفَتاَرًة َيُكوُن يِف َجانِِب  ُ احلَْرِب الرضَّ
ْوَلُة  ِذيَلِة الصَّ الِعْلِم؛ َفَتْزَدِهُر مَمَْلَكُة الَفِضيَلِة، َوَتاَرًة َيُكوُن النَّرْصُ للَجْهِل؛ فَتُكوُن ملَِْمَلَكِة الرَّ
والِكَياُن؛ َفَتنَْدِحُر األَْخاَلُق َوَتِضيُع امَلَقاِييُس َوالِقيُم َفُيْمَسُخ اإِلْنَساُن َحتَّى َيُكوَن َوْحًشا 

يِف ُصوَرِة اآلَدِمينَي.

ا يِف َعرْصِ َأيِب الَفْتِح َفَقْد َكاَن النَّرْصُ َوالَفْتُح للِعْلِم َوَكْيَف اَل َيُكوُن األَْمُر َكَذلَِك  َأمَّ
َظَهَر  ُمنُْذ  َظَهَرْت  التِي  احلَْرِب  تِْلَك  َوأْبَطاُل  الـَمْعَرَكِة  تِْلَك  ُقّواِد  ِمْن  ُهَو  الَفْتِح  َوَأُبو 
ْلطاِن ِمْن َنْفِس اإِلْنَساِن َوَطَرَأ  اإِلْنَساُن َعىَل َوْجِه األَْرِض َفَكاَن اجلَْهُل ُهَو َصاِحَب السُّ
الِعْلُم َعَلْيِه َوَزامَحَُه َعىَل ُسْلَطانِِه َوَخاَصَمُه؛ لُِيْخِرَجُه ُمنَْدِحًرا ِمْن َساَحِة الـَمْعَرَكِة اَل َيْلِوي 

، َوَأْحَرى بِالثَّنَاِء. ٍء، َومَلْ َنِجْد ُمْغَتِصًبا ِمْثَلُه َأْجَدُر بِاحلَقِّ َعىَل يَشْ

َمْلُحوًظا  َباِرًزا  َأَثًرا  ِة  اجْلَْعَفريَّ اْبِن  بِـ:  ِهرِي  ِد الشَّ ْبِن حُمَمَّ ٍد  الَفْتِح حُمَمَّ َأيِب  يِف  ِ إِنَّ للرشَّ
َأْبَطاِل  ِمْن  ُمْغَواٌر  َبَطٌل  َوُهَو  النَِّزاِع الطَِّويِل،  َذلَِك  الِعْلِم يِف  َواْنتَِصاِر  ُمَكاَفَحِة اجلَْهِل  يِف 
، َوَفاِرٌس ِمْقَداٌم ِمْن ُفْرَساِن الثََّقاَفِة َقَض ُهُو وَأْخَداُنُه َعىَل اجلَْهِل َوَطَعنُوُه  الِفْكِر الَعَريبِّ
إَِلْيِه ِمْن إِْصاَلَحاٍت،  َدَعْوا  َتْدِريٍس، َوَما  وُه ِمْن ِعْلٍم، َوَقاُموا فِيِه ِمْن  باَِم َنرَشُ ِميِم؛  بِالصَّ
الَفْضِل  َأيِب  َأَساتَِذِة  ِمْن   َكاَن َفَقْد  َواْستِْمَراِرْه؛  النُُّهوِض  َأْسباِب  ِمْن  َهيَُّأوُه  َوَما 
ْهِد، َوَكَان َشاِعًرا َمـِجيًدا، َوِمْن  )1( اْشَتَهَر بِالِعْلِم، َوالَوَرِع، َوالزُّ ِّ احلَُسنِي األَْحَدِب احِللِّ
اِدِق  ِة َوَتْوِحيِد الَكِلَمِة َوالَعَمِل الصَّ اِدَقُة إىَِل َتْأليِف األُمَّ َأْجَدِر َأْعاَملِِه بِالتَّنِْويِه َدْعَوُتُه الصَّ

=العلوّي احلســينّي احلائرّي، ســنة 571هــ«. فكيف تكون ســنة الوالدة 606هـ كام تبنَّى ذلك 
املصنِّف والذي يرويه عن الصفدّي يف الوايف؟؟؟!، ويبدو أنَّ ســنة الوفاة هي 606هـ ال الوالدة 

واهلل العامل.
ـّي  )1( جــاء يف مســتدرك الوســائل: 482/3 النص اآليت: »الشــيخ أبــو الفضل ابن احلســني احِللِّ
ة(، ومل أعثر يف كتب الرتاجم  ح بــه يف )كتاب احلجَّ األحدب، قرأ عليه ســنة 595هـ كام صَّ

والرجال عىل ذكر هلذه الشخصيَّة«.
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اخلُُلوِد،  َوَأْسَباُب  الَعَظَمِة  َعنَاِصُ  ِة  األُمَّ يِف  َن  لَِتَتـَكوَّ اخلَالَِدِة؛  ِة  ديَّ الـُمَحمَّ َساَلِة  بِالرِّ

 

الَعْقليَِّة  ِذِه  َوهِبَ بِاالْنِدَثاِر  الـُمْسِلِمنَي  ِكَياَن  ُد  هُيَدِّ َداِهٌم  َخَطٌر  ْمِل  الشَّ َتْفِريَق  َأنَّ  َشكَّ  َواَل 
َواِء، َوَكاَنِت الـَمَداِرُس الِعْلِميَُّة  ِة َعىَل السَّ ِة، َواخلَاصَّ ًسا َناِجًحا للَعامَّ ِليَمِة َأْصَبَح ُمَدرِّ السَّ
اِدَها؛  ُقوَّ َأْقَدِر  ِمْن  َوَقاِئًدا  َصناِديِدَها  ِمْن  ِصنِْديًدا  َوَكاَن  ِة،  الَعْسَكِريَّ َبالثََّكنَاِت  َأْشَبُه 
ِمْن  الِعْلَم  َيْعَتِوُر  َما  َفنََظَر  َقْبَلُه  إِْدِريس  اْبُن  َفَعَل  َكاَم  النَِّزيِه  ِليِم  السَّ للنَّْقِد  الِعْلَم  َفَأْخَضَع 
َمْذَهُبُه يِف َطِريَقِة  َفَكاَن  اْبُن اجلُْرَأِة؛  الَبْحِث، والَبْحُث  اْبُن  َأْو جَتِريٍح، والِعْلُم  َتْصِحيٍح، 
ِة  ُذريَّ ِمْن  يٌف  رَشِ َعلويٌّ  َوُهَو  َوخَتْلِيِدِه،  ِصيتِِه  ُبْعِد  يِف  َل  األَوَّ اجلَوَهريَّ  الَعاِمَل  الَبْحِث 
َفديُّ يِف الَوايِف   َذَكَرُه الصَّ َهداِء اإِلَماِم احلَُسنِي ْبِن َعلِّ اإِلَماِم َبَطِل اإِلَباِء َسيِِّد الشُّ
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َغانِِم، َويتَِّصُل بَِزيِد ْبِن  ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأمْحَِد ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ َقاِئاًل: »حُمَمَّ
ِة؛ َمْولُِدُه َسنََة 606 هـ،  ِّ ُيْعَرُف بِـ: اْبِن اجلَعَفريَّ َعلِّ ْبِن احلَُسنِي ْبِن َأيِب َطالِِب احِللِّ
ِة، َسابَِع  يِن َأُبو َحيَّاٍن ِمْن َلْفظِِه، َقاَل: َأْنَشَدَنا الـَمْذُكوُر لِنَْفِسِه بِاحِللَّ يُخ َأثرُِي الدِّ َأْنَشَديِن الشَّ

ِة َسنََة َسْبٍع َوَثاَمننَِي َوُسُتامَئٍة: ِذي احِلجَّ

ــلُّ َغــِلــيــَلــُه الـــــُمــْشــَتــاُق ــُب ــاُقَأَتــــَرى َي ــفَّ ــُه اخلَ ــَب ــْل ــُن َق ــُك ــْس ــْم َوَي ــُك ــنْ ِم
ــَدْت ــاَم َب ــاِل َك ــِوَص ـــاَم ال ــوُد َأيَّ ــُع ــــَراُقَوَت فِ ـــَراق  ـــِف ال ـــــاِم  أِلَيَّ ــــَرى  ُي َو 
الَكَرى ِسنََة  ُمْقَلتِي  َعْن  َحاِجًبا  ـــــاَلُقَيا  َفـــُدُمـــوُعـــَهـــا بِــَجــنَــابِــِه إِْط
لـِـــَعــــواِذيل ــي  ــِق ــلُّ مَت ـــَرنَّ  ـــُك ـــنْ َت ــــّذاُق«)1(ال  ــَراِم لـِـَســاُنــه َم ــَغ فــَأُخــو ال

ُتْعطِي  َواَل  ْخِصيَِّة،  الشَّ َهِذِه  َعْن  الِغَطاَء  َتْكِشُف  اَل  َوِهَي   ، َفديِّ الصَّ َمَقاَلُة  اْنَتَهْت 
اُجِم َتْأيِت َبنْيَ إِْطنَاٍب مُمِلٍّ فِيِه ُخُروٌج َكثرٌِي َعِن الـَمْوُضوِع  اإِلْلـاَمَم الَكايِف َعنَْها َوَأْغَلُب الرتَّ

لٍّ اَل َيِفي بِاحلَاَجِة. اٍز خُمِ َأْو إجِْيَ

)1( الوايف بالوفيات: 181/1.
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افِِضُّ اْلَفِقيُه )ت 679هـ()1( 37. الرَّ
ِميَها  ُمتكلِّ ِمْن  َنابٌِغ  ٌم  َوُمتكلِّ ُفُقهاِئَها  ِمْن  َنبِيٌه  َوَفِقيٌه  ِة  احِللَّ ُشُيوِخ  ِمْن  َفاِضٌل  َشْيٌخ 
َب يِف ُكلِّ ِعْلٍم بَِسْهٍم، َوَلُه يِف ُكلِّ َقْدٍر ِمْغَرَفٌة، َعاَش يِف َكنَِف  ٌث َواِسُع االطِّاَلِع، رَضَ َوحُمدِّ
ى بِِلَباِن اآلَداِب، َلُه َنَظٌر بِاألََدِب  اَن َصْوَلتَِها، َواْرَتَشَف ِمْن َأَفاِويِق الِعْلِم َوَتغذَّ الثََّقاَفِة إِبَّ

ُق احلَِديَد. رَتِ َحِديٌد، َيَكاُد خَيْ
ُف بِِه،  ، َوُهَو َلَقٌب َمْكُذوٌب اَل َأْصَل َلُه، َواَل ُتوَجُد َطاِئَفٌة َتْعرَتِ افيِضِّ َكاَن َمْعُروًفا بِـ: الرَّ

َوَتنَْتِسُب إَِلْيِه َفُهَو َعنَْقاُء الـَمذاِهِب، َوُغوُل الِفَرِق اإِلْساَلِميَِّة َتْسَمُع بِِه، َوَما َلُه ِمْن ُوُجوٍد.
ِديِد َمْدُلوِل َهَذا  يِن احلَنَفيَّ َعْن حَتْ ًة َصِديِقي الَفِقيَه اجلَِليَل السيَِّد َجالَل الدِّ َسَأْلُت َمرَّ
؛ َفإَِذا َكاَن األَْمُر َكَذلَِك؛  افَِضُة ِعنَْدَنا ُهْم َمْن َرَفُضوا إَِماَمَة َزْيِد ْبِن َعلٍّ الَلْفِظ؛ َفَقاَل الرَّ
ُفوَن بِإَِماَمِة  ُْم اَل َيْعرَتِ نَِّة َرَفَضٌة؛ أِلهنَّ وَن بِإَماَمِة َزْيٍد، َوَأْهُل السُّ ْم اَل ُيِقرُّ يَعُة َرَفَضٌة؛ ألهنَّ َفالشِّ

يَعُة َوْحَدَها؟. ْت هِبََذا االْسِم الشِّ َزْيٍد؛ َفِلاَمَذا اْخَتصَّ
سِّ  وللدَّ للَجْهِل  َنتِيَجًة  السنَِّة  َوَأْهِل  ْيَعِة  الشِّ َبنْيَ  الـُمَتباَدَلُة  َتاِئُم  الشَّ َهِذِه  كَاَنْت 
َزاِع َبْينَُهْم؛ َفَصاِحُب َهِذِه  األَْجنبيِّ الِذي َيْسَتِفيُد ِمْن َتْفِريِق َكِلَمِة الـُمْسِلِمنَي َوإَِشاَعِة النِـّ
ِة  الَفرْتَ تِْلَك  ُيِشينُُه يِف  َنْقٍص  َأْن َعَجُزوا َعْن ُوُجوِد  َبْعَد  الَلَقِب  هِبََذا  َأْعَداُؤُه  َنَبَزُه  الرْتمَجَِة 
َنْحَمُد اهللَ َعىَل اْنطَِفاِئَها يِف َهَذا  َجَة الَلِهيِب، َوالتِي  ُمَتأجِّ التِي َكاَنِت األَْحَقاُد الـَمْذَهبيَُّة 

؛ َفَقْد مَخََدْت َحتَّى َبَرَدْت. الَعرْصِ
يَعِة َكاَن  ُب َأْيًضا بَِشْيِخ الشِّ ْيُخ َأُبو الَقاِسِم ْبُن احلَُسنِي الـُملقَّ افيِضُّ َهَذا ُهَو الشَّ والرَّ
ِمْن َأَجلِّ ُفَقهَاِء اإِلَماِميَِّة، َوُرْكنًا َرِكينًا ِمْن َأْرَكاهِنَا، ُتويف َسنََة 679هـ َفَكاَنْت َوَفاُتُه 
ا َتاِريُخ ِواَلَدتِِه َفَلْم َنْعَثْر َعَلْيِه ]بِـ[ـَرْغِم الَبْحِث الـُمَتواِصِل،  َخَساَرًة للِعْلم َواألََدِب، َأمَّ

)1( جاء يف كتاب الِعب للذهبّي: 325/5 »ســكن جزين إىل أن مات هبا يف نصف شــعبان وله نيِّف 
وتســعون ســنة، وكان قد وقع يف اهلرم ســنة ثامنني وســّت مئة«. ويف حوادث ســنة 679هـ ذكر 
ّي يف كتابه مرآة اجلنان وعبة اليقظان: 143/4 »وفيها تويفِّ أبو القاســم بن  عبد اهلل اليافعّي املكِّ

احلسني احللبّي الرافيّض، الفقيه املتكلِّم، شيخ الشيعة وعاملهم«.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

ْيُخ  يَعِة الشَّ )1( )َنرْشُ الـُخَزاَمى( ِسَوى ُعنَْوانِِه َهَكَذا )َفِقيُه الشِّ َومَلْ ُيوَجْد يِف جَمْموَعِة اجلدِّ
 ، افيِِضِّ ُب بِـ: )الرَّ (، َواَل َأْدِري َهْل ُهَو الـَمْقُصوُد َأْم َشْخٌص آَخُر ُيلقَّ ُّ افيِضُّ احِللِّ ُد الرَّ حُممَّ
ُكنَْيتِِه  َوِمْن  َوالتَّشيُِّع،  بالِفْقِه  َوْصِفِه  ِمْن  الـَمْعنيُّ  ُهَو  ُه  َأنَّ ُح  ُنَرجِّ َولكنَّنَا  يَعِة(؛  الشِّ َوَفِقيِه 
َأنَّ  َويْؤِسُفنَا  ٌد،  حُمَمَّ اْسَمُه  َأنَّ  َفنَْعِرُف  ٍد  حُمَمَّ بِـ:  ى  َتَسمَّ لِـَمْن  ُكنَْيٌة  الَقاِسِم،وِهي  َأيِب  بِـ: 
مَجَِة َمْفُقوَدٌة مَن الـَمْجُموَعِة، َويِف الَصْفَحِة الثَّالَِثِة َبْعَد ُعنَْوانِِه َهذا وَجْدُت َهَذا  ْ َباِقي الرتَّ
ِّ َكاَن َشْيًخا َصاحِلًا َوفِقيًها َفاِضاًل َأَجاَزُه  ُد ْبُن َصالٍِح الُغَرويِّ احِللِّ يُخ حُممَّ الُعنَْواَن: »الشَّ
ِمنَْها...«)2(،  َجِليَلٌة  َتَصانِيُف  َوَلُه  َسنََة 898هـ،  األَْحسائيِّ  َعلِّ  ْبُن  ُد  حُممَّ يُخ  الشَّ الَفِقيُه 

مَجَِة. ْ َوَلِكنَّنا مَلْ َنْعَثْر َعىَل َبِقيَِّة الرتَّ

38. اْبُن اْلُعوِد)3( ]ولد581، 583-ت 677، 679هـ[)4(
يِن، َأُبو الَقاِسِم)5( ْبُن ُحَسنِي ْبُن الُعوِد احِللِّـيِّ األََسِديِّ ِمْن َأَواِخِر الـَمـاَئِة  َنِجيُب الدِّ

ا  ل: إنَّ له سًّ س اهلل ّسه( أو )قّدس اهلل نفسه(، ومعناه بحسب العنوان األوَّ س ّسه(، )قدَّ )1( )ُقدَّ
مــع اهلل يف خلواتــه الروحانيَّة، أو له معرفة معيَّنة يف أسار اخللــق واخلالق، وعىل العنوان الثاين: 

ل يكون الكالم إخباًرا، وبحسب الثاين يكون إنشاًء. ه اهلل نفسه. بحسب املعنى األوَّ يعني نزَّ
)2( مــن املعلــوم أنَّ هذه الرتمجة التي جاءت بعد الرافيّض هــي لَعَلم آخر من العلامء معروف، وهو 
، وليس له عالقة باملرتَجم؛ إذ إنَّ الغروّي من علامء القرن العارش  ّ ــد بن صالح الغروّي احِللِّ حممَّ

.) ّ عىل اليقني. )أمحد احِللِّ
)3( ترمجتــه يف: جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب: 119/1 الرقــم 82، العــب: 341/3، مــرآة 
اجلنــان: 191/4، البدايــة والنهاية: 304/13، النجوم الزاهرة: 347/7، شــذرات الذهب: 
365/5، طبقات أعالم الشيعة: 135/3، إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء: 479/4 الرقم 
260، أعيان الشــيعة: 280/2، موســوعة طبقات الفقهاء: 64/7، توضيح املشتبه: 417/3، 
د بن أيب القاسم الذي ترجم  به ابن الفوطّي بعزِّ الدين، ويظهر أنَّه اشتبه بولده حممَّ 390/6، ولقَّ
د بن أيب القاســم بن  لــه، ففي جممــع األلقاب: 324/1 الرقــم 466 »عّز الديــن أبو جعفر حممَّ

ّ الفقيه«. د بن العود احِللِّ احلسني بن حممَّ
)4( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 63/7.

 )5( وأبو القاســم كنيته ال اســمه كام ذكر ابن كثري يف البداية والنهايــة: 335/13، ويبدو أنَّه نقل= 
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ِريَن َناَهَز التِّْسِعنَي َخِريًفا،  يَن()1(، َوَكاَن ِمَن الـُمَعمَّ ابَِعِة َواَفاُه َأجُلُه الـَمْحُتوُم يِف )ِجزِّ السَّ
َب َونَشَأ نْشَأًة َعَربيًَّة إِْساَلِميًَّة َصاحِلًَة،  ا َتَأدَّ ِة َوهِبَ َوَكاَن ِمْن ُفَقَهاِء اإِلْساَلِم، َمْولُِدُه يِف احِللَّ
َوَوىلَّ َوْجَهُه َشْطَر الثََّقاَفِة َفَأْتَقَن َكثرًِيا ِمَن الُعُلوِم الِلَسانِيَِّة َوالَعْقِليَِّة َحتَّى ُأتِيَح َلُه َأْن َيُكوَن 
؛  الـِمْحَوَر الِذي َتُدوُر َعَلْيِه الُبُحوُث الِعلميَُّة، َوَساَهَم يِف َحَرَكاِت اإِلْصاَلِح ااِلْجتاَِمعيِّ
َتـْكِوينَِها  َقْد َساَعَدْتُه َعىَل  اَبًة  ُمَتميِّـَزًة َجذَّ َلُه َشْخِصيًَّة  َن  َوَكوَّ َقْدُرُه،  َوَعاَل  َمَقاُمُه،  َفَعُظَم 
َولَِذلَِك  ْخصيََّة؛  الشَّ تِْلَك  َن  َكوَّ َحتَّى  َتَفاَعَل  الِذي  الِفطريُّ  َواالْستِْعَداُد  البِْيَئِة  َعَواِمُل 

َيُصحُّ َأْن َنُقوَل إِنَّ اْبَن الُعوِد َيَكاُد َيُكوُن َنِسيَج َوْحَدُه َقلَّ َأْن َنَرى َلُه ِمْن َنظِرٍي.

، َوُهَو َأُبو الـَمَعايِل  وُهنَاَك َشْخِصيٌَّة َأَدبِيٌَّة ُأْخَرى ُتْدَعى بِـ: اْبِن الُعوِد َأْو بِاْبن الَعْوِديِّ
ِمْن  النِّيِل  بَِقْرَيِة  478هـ  َسنََة  الـَموُلوِد  النِّيلِّ  الَتْغُلبيِّ  َعلٍّ  ْبِن  َسْلاَمَن  ْبِن  َعلِّ  ْبُن  َسامِلُ 
ُه،  َعاَصَ ْن  ِمـمَّ َوَكَاَن   ،)2( األَْصَفهاينُّ يِن  الدِّ ِعاَمُد  َوَمَدَحُه  ْعِر  بِالشِّ اْشَتَهَر  ِة،  احِللَّ َرَساتِيِق 

ُه بِنَْفِسِه)3(. َواْخَتَبَ

=ما ذكره الصفدّي يف الوايف: 90/24.
دة مكسورتني ثمَّ مثنَّاة حتت  ين: بجيم وزاي مشدَّ )1( يف توضيح املشــتبه: 417/3، 390/6 »جزِّ
ســاكنة ثمَّ نون مكسورة نسبة إىل جّزين بلد من ساحل دمشــق أهله مشهورون بالرفض، ومنها 
ين ســنة  ّ اجلزينّي أحد علامء الرافضة، هلك بجزِّ أبو القاســم بن احلســني النجيب بن العود احِللِّ

تسع وسبعني وستامئة«.
)2( ُينظر: كالمه يف الغدير: 380/4 »شــاب شــبَّت له نار الذكاء، وشــاب لنظمه صف الصهباء 

بصايف املاء، ودّر من فيه شؤبوب الفصاحة، يسقي من ينشده شعره راح الراحة«.
ة يف أمري املؤمنني. ُينظر: الغدير: 372/4، وقد أوردها ابن  )3( توفِّـي سنة 558هـ، وله غديريَّ
شهرآشــوب يف املناقب: 217/1، ويف أعيان الشــيعة: 277/2 يذكر شخًصا ثالًثا هبذه التسمية 
ينّي،  د بن عّل بن احلسن العودّي العامّل اجلزِّ »وذكرنا هناك انَّ ابن العودّي اسمه هباء الدين حممَّ
م عىل ابن شهرآشــوب   وهــو غــري ابن العودّي هــذا؛ ألنَّ ذاك تلميذ الشــهيد الثــاين، وهذا مقدَّ
اء يف العدد الـ22 و23 من الســنة  أو معــاص له«. ولــه ترمجة نرشهتا جملَّة الغــرّي النجفيَّة الغــرَّ
الســابعة، بقلــم الدكتور مصطفى جواد، وقد قــام الدكتور عبداإلله العرداوّي بجمع شــعر أيب 

املعايل هذا وحتقيقه. 
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الَعوديِّ  َكاْبِن  َشاِعًرا  َيُكْن  مَلْ  الَقاِسِم،  َأُبو  يِن،  الدِّ َنِجيُب  مَجَِة،  ْ الرتَّ َصاِحَب  َوَلِكنَّ 
ُه َكاَن ِمَن الُعَلاَمِء األََفاِضِل  ْعِر َوَزَاَدُه َعَلْيِه بِأنَّ التَّغُلبيِّ َفَحْسَب؛ َبْل َشاَرَكُه بِاالْسِم َوبِالشِّ
التَّْحِريِر  َعناِصِ  لَِواَء  َوَنرَشَ  َمْشُكوَرًة،  ِخْدَمًة  واألَدَب  الِعْلَم  َخَدَم  ِة  األَِجلَّ والُفَقهَاِء 
َواألََسِف  احلُْزِن  ِمَن  َطاِغَيًة  َمْوَجًة  َمْوُتُه  َأْحَدَث  َماَت  َوَلـامَّ  ُسْلَطاهَنَا،  َوَساَنَد   ، الِعْلِميِّ
اِعُر إِْبَراِهيُم ْبُن ُحَساِم اْبِن َأيِب الَغْيِث)1( بَِقِصيَدٍة  َفاْنَبى إىَِل ِرَثاِئِه الَكثرُِيوَن ِمْن َبِينِْهُم الشَّ

َجاَء فِيَها:

النََّجِف ُمْسَتْبِعَد  ــا  َي يــَن(  ــِجــزِّ )بِ ْج  َعـــرِّ
َخِفي ــرْيُ  َغ ــاُح  َص َيــا  َها  َحلَّ ــْن  َم فَفْضُل 

ــِه ــاَر بِ ــنَ ــَت ــاْس ـــَوى يِف َثــَراَهــا َف ُنــــوٌر)2( َث
ِف َ ــرشَّ ال ــِدَن  ــْع َم ِمنَْها  ُب  ْ ـــرتُّ ال ــَح  ــَب َوَأْص

ــِدي ــبِ َك َعـــىَل  ــْم  ــُت ــْف ِخ إِْن  ــنَّ  ــوَم ــُل َت ـــاَل  َف
ــــْت ِمـــَن الــَلــَهــِف ـَـــا َذاَب ا َوَلــــْو َأهنَّ َصــــْبً

ــًرا َخ ــدَّ ْمــُع ُم ـــاَن الــدَّ لـِــــِمــْثــِل َيــْوِمــِك َك
ــِقــِفــي)3( َت َواَل  ــي  ُســحِّ ُمــْقــَلــتـِـي  ــا  َي ـــاهللِ  بِ

ُد ْبُن حَيَْيى ْبُن ُمَباَرٍك)4( َفَقاَل: يِن حُممَّ َوَقْد َعاَرَضَها مَجَاُل الدِّ

ِف َ َوالـــــسَّ ــِر  ــْف ــُك ال ـــدَّ  َح جَتـــــاُوَز  َأَرى 
بِالنََّجِف الُعْوِد  اْبــِن  ُة  َمْقَبَ َقــاَل)5(:  َمْن 

)1( ُتنظر ترمجته يف: أعيان الشيعة: 112/2، كشف الظنون: 1287/2.
)2( يف املطبوع )نوري(، والتصويب من األعيان: 123/2.

ل الذهبّي يف تاريخ اإلسالم: 337/50، والوايف بالوفيات: 90/24، وأوردها  )3( نقل البيت األوَّ
بتاممها العامّل يف األعيان: 123/2.

)4( ترمجته يف األعيان: 98/10 وما بعدها.
)5( يف األعيان: 123/2 )من قاس(، ويف: 98/10 )من قاس ابن العود بالنجِف(. 
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اِعَر َبَلَغ بِِه احِلْقُد َمْبَلًغا َبِعيًدا  ِخيَفِة ِمْن َباِعٍث، َوَلِكنَّ الشَّ َوَما َلـَهِذِه الـُمَعاَرَضِة السَّ
ِِه )أنَّ اْبَن الُعوِد َمْدُفوٌن بِالنََّجِف(،  ِد َتومهُّ اِعَر بِالُكْفِر لِـُمَجرَّ َأدَّى بِِه َأْن َيْرِمَي َزِميَلُه الشَّ
اِعَر بالُكْفِر َمَع َأنَّ  َوِمْثُل َهَذا الَقْوِل اَل َيْسَتْلِزُم هِذِه احلَـاَمَقَة، َواَل يْسَتْدِعي َأْن َيْرِمَي الشَّ
يَن(  )ِجزِّ يِف  َمْدُفوٌن  الُعوِد  اْبَن  َأنَّ  كَّ  الشَّ َيْقَبُل  اَل  باَِم  َح  َصَّ َوإِنَّام  َذلَِك؛  َيُقْل  مَلْ  اِعَر  الشَّ
يَن( اَل إىَِل )النََّجِف()1(،  َها( َيُعوُد إىَِل )ِجزِّ ِمرُي يِف )َحلَّ ْر َمْطَلَع الَقِصيَدِة؛ َفالضَّ َفاْنُظْر َوَتدبَّ
)2( َأْثنَاَء الـُحْكِم الُعْثامينِّ  هايبُّ يَن( اْسٌم إلقِليٍم يِف ُلْبنَاَن َكاَن حَيُْكُمُه األَِمرُي َخِليُل الشَّ َو)ِجزِّ

َسنََة 1828م.

)4()...-...( )3( ْريبِّ يِن، اْبُن الدَّ 39. َنْجُم الدِّ

اْبُن  َوُهَو  الـَمنِْسيَِّة؛  الـَمْغُموَرِة  ِة  احِللَّ ُفَقَهاِء  ِمْن  املَِئاِت  َأْساَمِء  ِمْن  َآَخُر  اْسٌم  َوَهَذا 
اُجُم يِف إِْعَطاِء ُصوَرٍة َكافَِيٍة َعْن َشْخِصيَّتِِه ِسَوى َشَذَراٍت َقِليَلٍة  َ ْريِبِّ الِذي َبِخَلِت الرتَّ الدَّ

 

ْخِصيَُّة َيْكَتنُِفَها َنْوٌع ِمَن الُغُموِض  اَل َتْكِفي لِـَمْعِرَفتَِها َواإِلَحاَطُة بَِجَوانِبَِها؛ َفَبِقيْت َهِذِه الشَّ
ابِِع)5(،  السَّ الَقْرِن  يِف  الِعْلِميِّ  الَكْشِف  َطاَلِئِع  ِمْن  ْريبِّ  الدَّ اْبَن  َأنَّ  َنْعَلُم  َوَلِكنَّنَا  واإِلهْبَاِم؛ 

ــه حيًّا مل يمت، فقال: كفر من قال إنَّ  )1( الظاهــر أنَّ ولع الشــاعر بابن العود وحّبه له جعله يرى أنَّ
.) ّ ابن العود مدفون بالنجف ال غري، وربَّام منه ُيشمُّ أنَّه ُدفن يف النجف، فالحظ. )أمحد احِللِّ

)2( ُينظر: أعيان الشيعة: 32/6.
)3( ترمجتــه يف: أمل اآلمــل: 65/2 الرقم 177، رياض العلامء: 259/1-183، أعيان الشــيعة: 
ة: 109/1، رجال ابن داود:  192/5-193، طبقات أعالم الشــيعة: 38/3، الفوائد الرضويَّ
27، تعليقــة أمــل اآلمل: 144، معجم رجــال احلديث: 309/5، تراجــم الرجال: 144/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 68/7. 
)4( مل أهتِد إىل سنة وفاته.

)5( ما مل يذكره املصنِّف يف ترمجته هو أنَّه قد أخذ عن مجاعة من كبار الفقهاء، منهم: عريّب بن مسافر 
د بن عّل بن شهرآشــوب )ت 588هـ(،  ّ )ت بعد 580هـ(، ورشــيد الديــن حممَّ العبــادّي احِللِّ
وناص الدين راشد بن إبراهيم البحرايّن )ت 605هـ(، وروى عن: أيب عبد اهلل أمحد بن شهريار= 
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ِة  الـُمَسامَهَ َهِذِه  َنْوَع  نْعِرُف  اَل  َوَلِكنَّنَا  َوالثَّقافِيَِّة؛  اإِلْصاَلِحيَِّة  احلََرَكاِت  يِف  َساَهَم  ُه  َوَأنَّ

 

َوَما َمَداَها؟ َفَقْد َذَكَرُه ابُن الُفوطيِّ يِف ِكَتابِِه )اْلـَحَواِدُث اْلـَجاِمَعُة( اْستِْطَراًدا يِف َحَواِدِث 
َسنَِة 681هـ، َوَلِكنَُّه َمَع األََسِف مَلْ ُيْعطِنَا َما ُيْمِكُن االْعتَِداُد بِِه ِمْن َأْحَواِل َوَتاِريِخ َحَياتِِه 
تِْلَك  ُهَو  ا  ً ُمَقرصِّ َأْو  ا  َقاِصً اِئِه  لُِقرَّ َمُه  ُيقدِّ ََأْن  اْسَتَطَاع  َما  َفُكلُّ  ُمْبَهَمًة؛  َتُكوُن  َتَكاُد  التِي 
َبُه الـُمْسَتْعِصُم  ْرُنوِس َقرَّ اإِلَشاَراُت التِي ُتْشبُِه األَْلَغاَز َكإَِشاَرتِِه إىَِل َأنَّ َعْبَد الَغني اْبن الدَّ
ا َعىَل  النَّاُس هبَِ َنَقَم  التِي  َأْعَظِم السيَِّئاِت  َوِمْن  يِن()1(،  بَِلَقِب )نْجِم الدِّ الَعبَّايسُّ َوَحظَِي 
يِف  ْم، وإِْدَخالِه  النَّاِس وَأْمَواهِلِ َأْعَراِض  َعىَل  هِلََذا األمَْحَِق  َتْسِليُطُه  ُهَو  الـَمْذُكوِر  الـَخِليَفِة 
وَلِة )اإِليِلَخانِيَِّة(؛  َفَق َبْعَد ُسُقوِط َبْغَداَد بَِأْيِدي التَّرَتِ َأنَّ َأَحَد َأْعَياِن تِْلَك الدَّ الـَمْمَلَكِة، واتَّ
يِن  يِن األَْصَغُر َساَر يِف النَّاِس ِسرَيَة َسَلِفِه َوَسِميِِّه ِسَيـاَم ُهَو َناِئُب َعاَلِء الدِّ َوُهَو َنْجُم الدِّ
يواِن، ُثمَّ َمَض اْبُن الُفوطيِّ يِف اْستِْطراِدِه يِف هْتِجينِِه، َوالتََّحاُمِل َعَلْيِه  اجلُوينيِّ َصاِحِب الدِّ
ريبِّ َبْينُهْم َحِديُث َنْجِم  ِة ُيْعَرُف بِاْبِن الدَّ لَّ َحتَّى َقاَل: »َوَكاَن مَجَاَعٌة ِمنُْهْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل احْلِ
يِن األَْصَغَر َقِد اسَتْوىَل َعىَل  رُنوِس َوُحْكُمُه يِف َزَمِن اخلَِليَفِة، َوأنَّ َنْجَم الدِّ يِن اْبِن الدَّ الدِّ

ريبِّ َأْبَياًتا لِنَْفِسِه: ْوَلِة َكاَم اْسَتْوىَل ُهَو َفَأْنَشَد اْبُن الدَّ ُأُموِر َهِذِه الدَّ

ـــَدٍة ـــْل َب يِف  ِمــنْــُهــاَم  ُكــــلٌّ  ـــوُنَنـــْجـــاَمِن  ـــْأُم َم َواَل  ــا  ــَه ــي فِ ـــاِصـــٌح  َن اَل 

وْرَيْستّي )ت بعد  د الدُّ د عبد اهلل بن جعفر بن حممَّ =اخلازن، وأيب عامر سامل بن مارويه، وأيب حممَّ
د ابن عبد اهلل الشــيبايّن البحرايّن، وغريهم، وكان من أكابر الفقهاء والعلامء أخذ  600هـ(، وحممَّ
، والسيِّد ريضِّ الدين عّل بن موسى ابن طاووس  ّ ق أبو القاسم جعفر بن احلسن احِللِّ عنه: املحقِّ

. موسوعة طبقات الفقهاء: 69-68/7. ّ احللِّ
)1( هنــاك من أطلق عليــه )تاج الدين(، وهي الكثــرة الكاثرة. ُينظر: الــدروع الواقية: 78، خامتة 
املســتدرك: 464/2، 365/3، موســوعة طبقات الفقهاء: 68/7، ويف طرائف املقال للســيِّد 
عّل البوجردّي: 677/2 ِذكره بلفظ )الســيِّد(: »ومن ذلك خب األمري حسام الدولة املقّلد بن 
مة يف إجازته لبني زهرة، عن السيِّد ريضِّ الدين بن طاووس احلسينّي،  رافع، باإلســناد عن العالَّ

عن السيِّد تاج الدين احلسن بن الدريّب«.
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ــَذاَك َقْد ــا َســاَس الــِعــَراَق َف َســَيــُكــوُنَوِكــاَلمُهَ َوَذا  ـــِه  بِ اخلَــــَراُب  ـــاَن  َك
َهَكَذا الــَكــَواِكــِب  ــرُي  ــْأثِ َت َكــاَن  ــوُنإِْن  ــن ــــوُن ُف ــــنُ ـــوٌن َواجلُ ـــنُ ــــَذا ُج َه

اًما َوَأْمَسَك َعنُْهْم«)1( إِلخ. اِحُب بَِتْحِصيِل اجلَاَمَعِة، َفاْخَتَفوا َأيَّ َفَأَمَر الصَّ

َل  َويِف جَمُْموَعِة )َنرْشُ اخلَُزاَمى( َبْعَد إِْيَراِدِه هِلَِذِه األَْبَياِت، َقَاَل: »أْبَياٌت َقْد َقاهَلَا، َفتحمَّ
َأْثَقاهَلَا، َواَل َعَجَب ِمْن َهَذا النَِّظاِم، َفَقْد ُجبَِلْت َعىَل احلََسِد الِلَئاُم، َفُهَو َفِقيٌه مَلْ متْنَْعُه الَفَقاَهُة، 
ْفَحِة  َوَنبِيٌه مَلْ مَتْنَْعُه النََّباَهُة، والنََّباَهُة؛ إِْذ ال َتِفيُد َفَخرْيٌ ِمَن النَّبِيِه الَبِليُد«، َومَلْ ُيوَجُد ِمْن َهِذِه الصَّ
ْيُخ الَفْضُل، واْلَبْدُر الَكاِمُل َنْجُم  ُه: »الشَّ ِسَوى طَرَفْيَها َفِمَن األَْعىَل َسْطٌر َواِحٌد، َوَهَذا َنصُّ
يِن امَلْوُلوُد يِف ُحُدوِد«، َويِف َطَرفَِها األَْسَفِل األَْبَياُت املْذُكوَرُة وَتْعِقيُبُه َعَلْيَها؛ ُثمَّ َأْسُطٌر  الدِّ
افيِضِّ إىَِل َأْن َقاَل:  ِهرِي بـ: الرَّ ، الشَّ ِّ ْيُخ َأُبو الَقاِسِم ْبُن احلَُسنِي احِللِّ َمْبُتوَرٌة ِيْتُلوَها َقْوُلُه: »الشَّ
املْذُكوَرِة  افيِضِّ  الرَّ َوَفاِة  َتاِريُخ  َوُهَو  َسنََة 679هـ«،  َمْأَواُه  اجلَنََّة  َوَجَعَل  َثَراُه  َطاَب   َ ُتويفِّ
اِكِه يِف  ْعِر َدلِيٌل َعىَل اْشرِتَ مَجَِة َرقْم )37( َفَوَصَفُه يِف اَلَفقاَهِة َوالنََّباَهِة، َوَنْظُمُه للشِّ ْ يِف الرتَّ
ِم التَّْفِكرِي اإِلْساَلميِّ يِف جَمَاالِت اْنطِاَلِقِه، َوإِْن ُكنَّا  َها والَعَمِل َعىَل َتقدُّ ُفنُوِن اْلُعُلوِم َوَنرْشِ

 

ْبِط َنْوِعيََّة َذلَِك الَعَمِل الِذي َنُقوُلُه َعىَل َسبِيِل التَّْخِمنِي َواالْستِنَْتاِج الـَمْبنِيِّ  اَل َنْعِرُف بِالضَّ
َسبِيِل  َعىَل  َواألََدِب  الِعْلِم  ِرَجاِل  ِمْن  َكاَن  بَِكْونِِه  َوِعْلَمنا  َيَتصاَدُم  اَل  وَلِكنَُّه  ؛  الظَّنِّ َعىَل 

اإِلمْجَاِل)2(.

)1( احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة: 37.
)2( يف كشــف احلجب واألستار إلعجاز حسني: 37 نسب البن الدريّب ثالثة مصنَّفات: )أرجوزة 
يف تاريــخ القاهرة، وأرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء، أرجوزة يف نظم ألفية الشــهيد(، وقد ردَّ 
املحسن الطهرايّن عىل هذه النسبة: »أقول: ذكر يف كشف احلجب هاتني األرجوزتني ونسبهام إىل 
الشــيخ حسن بن دريّب الذي ترمجه يف أمل اآلمل قبل الشيخ حسن بن راشد بال فصل، والظاهر 
أنَّه أخذمها عن أمل اآلمل وإن مل ينسبه إليه، وكان اسم احلسن بن راشد ساقًطا عن نسخته فنسبه 
ا احلسن بن راشد الذي نظم ألفيَّة  إىل ابن الدريّب غافاًل عن أنَّه مل يعهد له تأليف نظاًم أو نثًرا، وأمَّ
ه باجلامنة البهيَّة فكان من تالميذ الفاضل املقداد، وقد قرظ منظومته اجلامنة البهيَّة=  الشهيد وسامَّ
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اُم)1( )ت 605هـ( ْيُخ َورَّ 40. الشَّ

َبَقِة الثَّانَِيِة َأْمَثاِل َعلِّ ْبِن َشْعَرَة الِذي  اُم اْبُن أيِب الَفَواِرِس َمْعُدوٌد ِمَن الطَّ ْيُخ َورَّ الشَّ
َجِم الرقم )25(، َوَأْمَثاِل  ْت َتْرمَجَُتُه َعَلْيَك الرقم )4(، َوَأْمَثاِل َسامِلِ ْبِن حَمُْفوٍظ الـُمرَتْ َمرَّ

. ِّ ِق احِللِّ احلََسِن ْبِن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد َوالِِد اْلـُمَحقِّ

ِد الِكَياَسِة؛ َفُهَو َأِمرُي الُفَقهَاِء،  َئاَسِة، َوَفِقيٌه َرَفَل بُِبْ اٌم، َأِمرٌي جَتْلَبَب َثْوَب الرِّ ْيُخ َورَّ والشَّ
اُم اْبُن َأيِب الَفَواِرِس ِعيَسى  ، َأُبو احلَُسنِي َورَّ اِهُد التَِّقيُّ ُث، الزَّ َوَفِقيُه اْلُعَلاَمِء، اْلَعامِلُ امُلَحدِّ
ُق بَِبَطِل اإِلْساَلِم  ، َيتَِّصُل َنَسُبُه الَكِريُم املرْشِ ْبِن َأيِب النَّْجِم ْبِن مَحَْداِن ْبِن ُخوالِن احلَاِرثيِّ
َمالِِك األَْشرَتِ ْبِن احلَاِرِث النََّخعيِّ َصاِحِب َأِمرِي الـُمْؤِمننَي َعِلِّ اْبِن َأيِب َطالٍِب الِذي 
َشَهاَدًة،  َأْعَظَمَها  َوَما  اهللِ()2(،  لَِرُسوِل  ُكنُْت  َكـاَم  ِل  )َكاَن  فِيِه:  َقاَل  َأنَّه   َعنُْه َيْرِوي 

َها َكِلَمًة. َوَأَجلَّ

َماِر  الذِّ َحاِمي  ِهيُد  الشَّ َيْرَأُسُها  التِي  َمْذِحِج)3(  َقَباِئِل  ِمْن  َكبرَِيٌة  َعَربيٌَّة  َقبِيَلٌة  والنَّْخُع 
 

خ وفاة شــيخه املقداد بســنة 827هـ، ويوجد بعض  =شــيخه املقــداد تقريًظا لطيًفا وهو الذي أرَّ
د بن راشــد البحرايّن، فال يبعد أن يكون  ا للشــيخ حســن بن حممَّ نســخ اجلامنة مكتوًبا عليها أهنَّ
ر عن  احلســن بن راشــد نســبة إىل اجلدِّ وكان أصله بحرانيًّا وانتقل إىل احِللَّة، وعىل كلٍّ فهو مؤخَّ
مة  قني ابن العالَّ مة الفقيه األديب املعاص لفخر املحقِّ الشــيخ تاج الدين احلســن بن راشــد العالَّ

ّ الذي له مدائح للمعصومني، منها مدحيه ألمري املؤمنني«. الذريعة: 465/1.  احِللِّ
)1( ترمجته يف: فهرســت منتجــب الدين: 195 الرقم 522، الكامل يف التاريخ 282/12، لســان 
امليــزان: 218/6 الرقــم 763، جامع الــرواة: 299/2، أمل اآلمــل: 338/2 الرقم 1040، 
تنقيــح املقــال: 278/3 الرقــم 12641، خامتة املســتدرك: 477/3، طبقات أعالم الشــيعة: 
197/3، األعــالم: 113/2، معجــم رجــال احلديــث: 190/19 الرقــم 13135، قاموس 

الرجال: 244/9.
)2( صــدر احلديــث: )رحــم اهلل مالًكا، لقــد كان يل كام كنت لرســول اهلل(. ُينظر: الوســائل: 

.453/30
)3( ملن يروم املزيد عن هذه القبيلة العربيَّة األصيلة ينظر ما كتبه الشيخ عّل الكورايّن العامّل عنها= 
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َهايِن ْبُن ُعْرَوَة الِذي َأَبْت َشَهاَمُتُه الَعَربيَُّة، َوِدينُُه َأْن ُيْعطَِي َضْيَفُه َرُسوَل احلَُسنِي، اْبَن َعِقيٍل 
إىَِل اْبِن ِزَياٍد، َوَلْو َكاَن يِف َذلَِك َذَهاُب َرْأِسِه، َوَقْد ُقتِل فِْعاًل ِمْن َأْجِل اْمتِنَاِعِه ِمْن َتْسِليِم 
اْنتاَِمِئَها  َعِن  َناِشٌئ  النِّْسَبِة  َهِذِه  َوَأْصُل  الَيَمِن،  َقَباِئِل  ِمْن  الَقبِيَلُة  َوَهِذِه  َعِقيٍل،  ْبِن  ُمْسِلِم 
َوَفاَرَقُهْم)1(،  عنُْهْم  اْبَتَعَد  َأْي:  َقْوِمِه؛  َعْن  )اْنَتَخَع(  الِذي  ِعَلَة  ْبِن  َعْمرو  ْبِن  َحبِيِب  إىَِل 
َجِم  ِة الَعَربيَِّة َمكاٌن َرفِيٌع، َوِكياٌن َمْرُموٌق، َوآُل َأيِب فَِراٍس- َعِشرَيُة الـُمرَتْ َولِـَهِذِه األُْسَ
ِة، َوِهَي ِمْن  ْنيويَّ ينيَِّة والدُّ َئاَسَتنِي، الدِّ ْوَحِة الَكِريَمِة مَجََعْت َبنْيَ الرِّ َلُه- ُغْصٌن ِمْن َهِذِه الدَّ
يَِّة التِي َخَدَمِت اإِلْسالَم والَعَرَب، والِعْلَم َواآلَداَب َأَجلَّ اخِلْدَماِت،  َأْفَضِل األَُسِ احِللِّ
َفُيَقاُل  َعاَمِة َحَصَل ُكلُّ َفْرٍد ِمنَْها َعىَل َلَقِب ) َأِمري(؛  َوأِلَْجِل َما َحَاَزْتُه ِمَن اإِلَماَرِة، َوالزَّ
اُم َهَذا ُهَو َجدُّ السيِِّد  اُم، َوورَّ يِن، َواألَِمرُي َورَّ رُي الدِّ يِن، َواألَِمرُي جُمِ َمَثاًل: األَِمرُي ُحَساُم الدِّ
ُه مَجََع  َجِم َلُه َأنَّ ِه، ويتَِّضُح ِمْن َتتبُِّع ِسرَيِة الـُمرَتْ يِن َعلِّ اْبِن َطاووٍس ِمْن ِقَبِل ُأمِّ مَجَاِل الدِّ
 ، ْلَطَتنْيِ ْنَيا إَِذا اْجَتَمَعا؛ َفَكَان َأِمرًيا لِـَهاَتنْيِ السُّ يَن والدُّ ْنَيا، َوَما َأْحَسَن الدِّ يِن َوالدُّ َبنْيَ الدِّ
ا- َما َعَلْيِه ِمْن  َوَقْد َفَرَغ ِمْن ُعْهَدهِتِاَم َعىَل َخرْيِ َوْجٍه بَِجَداَرٍة َوَكفاَءٍة، وَأدَّى- َجَزاُه اهللُ َخرْيً
َواِجِب اإِلْصالِح االْجتاَِمعيِّ َواْسَتَطاَع َأْن َيُقوَد النَّاَس َكَأْنَجِح َقاِئٍد إىَِل اخلرَْيِ يِف َمْعَرَكِة 
ِذيَلِة، َوالِعْلِم َواجلَْهِل، َواَل َنْسَتْكثُِر َعَليِه َذلَك؛ َبْل َواَل َنْستْغِرُب ِمْن َنَجاِحِه  الَفِضيَلِة َوالرَّ
َهَذا؛ َفَقْد َبَدَأ بإِْصاَلِح َنْفِسِه، َوَرًعا َوَتْقًوى، ِعْلاًم َوَأدًبا؛ فاْحَتَذْت النَّاُس َحْذَوُه، َوالنَّاُس 
َعاِظ؛ َفَكاَنْت لِنَصاِئِحِه َوَتْوِجيَهاتِِه  َعىَل ِديِن ُمُلوِكَها، َفَقْد َقَرَن الَقْوَل بالَعَمِل الَواِعِظ باالتِّ

 

اِظ َزَمانِنَا الِذي أْكَثَر ِمْن إِْدَخاِل  ْحِر يِف ُنُفوِس النَّاِس، ومَلْ َيُكْن َكَبْعِض ُوعَّ َما ُيْشبُِه َأَثَر السِّ
ي ُمْلًكا  ا كاَِلٌب()2(، َوَلِكنَُّه َيَكاُد الَ َيْميِض َشْهٌر إاِّل َوَيْشرَتِ ُبَ ْنَيا ِجيَفٌة َوُطالَّ َهَذا اخلََبِ )الدُّ

=)قبيلة النخع(، الطبعة األوىل، 2010م.
)1( ُينظر: اإلنباه عىل قبائل الرواة: 121، اللباب البن األثري: 30/3 4.

)2( ناقش العجلويّن يف كشف اخلفاء: 409/1 هذا احلديث فلينظر فيه، ويف مستدرك هنج البالغة 
للشــيخ هادي كاشف الغطاء: 185 »وقال: )الدنيا جيفة فمن أرادها فليصب عىل خمالطة= 
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َي َما َعَليِه ِمْن ُحُقوِق اهللِ ِمنَْها؛ َفِمْثُل َهَذا  َجِديًدا َحتَّى َطاَلْت َقاِئَمُة َأْماَلِكِه ُدوَن َأْن ُيؤدِّ
الَواِعِظ احلَِقرِي َتُكوُن لِـَمواِعظِِه نَتاِئُج عْكِسيٌِّة َوَينَْطبُِق َعَلْيِه َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس 
ِم َعىَل  إاِّل للتَّقدُّ َوالَوْعَظ  الِفْقَه  ِم  َيتعلَّ َلـْم  النَّاِس  ِمَن  َوَكثرٌِي  َأْنُفَسُكْم﴾)1(،  َوَتنَْسْوَن  بِاْلِبِّ 
األَْقَراِن والتَّسلُِّط َعىَل َأْمواِل الَيَتاَمى َواألَراِمِل؛ َوَمَتى َكاَن َطَلُب َذلَِك لَِغرْيِ َوْجِه اهللِ َكاَن 
ِة؛  نيويَّ َئاَسِة الدُّ اَم َطَلَب الِعْلَم لَوْجِه اهللِ، َوَلْيَس للرِّ َأَداَة خَتِْريٍب، َوَهْدٍم؛ َوَلِكنَّ َشْيَخنَا َورَّ
ُه َأِمرٌي، َوَلِكنَُّه َطَلَب الِعْلَم لإِلْرَشاِد والتَّْوِجيِه،  ِصيُل َحاِصٍل؛ َفَقْد َبيَّنَّا َلَك َأنَّ أِلَنَّ َذلَِك حَتْ
ِه مَلْ تُكِن  َوَكاَنْت َمَواِعُظُه َوإِْرَشاَداُتُه َتَتَغْلَغُل إىَِل َأْعاَمِق النُُّفوِس، َولُِشُيوِع الثََّقاَفِة يِف َعرْصِ
َجاِل َوْحَدُهْم؛ َوإِنَّام َشَمَلِت النَِّساَء َأْيًضا َفَكاَنِت  ِة َعىَل الرِّ ًة يِف احِللَّ احلََرَكُة الثَّقافِيَُّة ُمْقَترِصَ
ِة  َجاِل َوُتَساِيُرَها َجنًْبا إىَِل َجنٍْب َحتَّى اْحَتَفَظ َتاِريُخ احِللَّ ُة َأْشَبُه بِنَْهَضِة الرِّ النَّْهَضُة النِّسِويَّ
بِنِْت  مَجَِة،  ْ الرتَّ َكَزْوَجِة َصاِحِب  االْجتَِهاِد  َدَرَجَة  َبَلَغْت  َوِمنُْهنَّ  النَِّساِء،  ُفْضَليَّاِت  بَِأْساَمِء 
الَقَبليَِّة  لِْلَعاَداِت  وَلِكْن  َوُأْخُتَها،  ِهي  جُمَاَزًة  جُمَْتِهَدًة  َعالِـَمًة  َكاَنْت  َفَقْد   ، الطُّويسِّ ْيِخ  الشَّ
مَجَِة النَِّساِء إاِلَّ  مِجُوَن لرَِتْ ى الـُمرَتْ َواالْجتاَِمِعيَِّة مَلْ َيُكْن ِمَن الـُمْسَتَساِغ اْلـَمْأُلوِف َأْن َيَتصدَّ
ِه َأْو  َناِدًرا َأْو بِإجِْيَاٍز َحتَّى َأنَّ اْلَكثرِييَن يِف َهَذا اْلَعرْصِ َشِديُدو الَغَضِب إَِذا َذَكْرَت اْسَم ُأمِّ
إِْحَدى حَمَاِرِمِه، َواَل َشكَّ َأنَّ َذلَِك ِمَن احلَاَمَقِة، َوِمْن َبَقاَيا ِمرَياِث اجلَاِهليَِّة، َوَقْد َوَرَدْت يِف 
َواِء؛ َوبَِسَبِب  َجاِل والنَِّساِء َعىَل السَّ الُقْرآِن الَكِريِم، َوُهَو دْسُتوُرَنا ِقَصٌص َوَأْخَباٌر َعِن الرِّ
ِة، وَكَأنَّ  َياُء َضاَع َجانٌِب َكبرٌِي َوُمِهمٌّ ِمْن َتاِريِخ احِللَّ تِْلَك الَعاَدِة الِتي َباِعُثَها األََنَفُة َوالِكْبِ
النَِّساِء،  َعىَل  الِعْلِم  َطَلَب  َأْوَجَب  اإِلْســاَلَم  َأنَّ  جَيْهُلوَن  رَيِ  السِّ َوَأْصَحاَب  مِجنَِي  الـُمرَتْ
الَعاَداِت  َوَلِكنَّ  َوُمْسلَِمٍة()2(،  ُمْسلٍِم  ُكلِّ  َعىَل  َفِريَضٌة  الِعْلِم  )َطَلُب  َفَوَرَد:  َجاِل؛  والرِّ

ل: 719/3، الدرُّ املنثور: 301/3. =الكالب(«. وانظر: كنز العامَّ
)1( البقرة: 44.

)2( يف الــكايف: 30/1، بــاب فــرض العلــم ووجوب طلبه واحلــّث عليه، احلديــث1، وليس فيه 
)ُمسلمة(. ومستدرك الوسائل: 174/3.
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ٍة. َتاُج إىَِل ِرَياَضٍة َعْقِليٍَّة َكبرَِيَ قَاهَراٌت، َوَتْغِيرُي الَعاَدِة حَيْ

ينيَِّة ِمْن فِْقٍه َوُأُصوٍل، َوَتْفِسرٍي، َوَحِديٍث،  ًصا يِف الُعُلوِم الدِّ اُم ُمَتخصِّ ْيُخ َورَّ مَلْ َيُكِن الشَّ
َقٌة  َها َفَحْسُب؛ َبْل َكاَنْت َلُه َجْواَلٌت َوَصْوالٌت ُموفَّ َجاِل َوَغرْيِ َوِعْلِم الَكاَلِم، َوِعْلِم الرِّ
ِة َعىَل اْختاَِلِف ُفُروِعَها َوَتباُيِن ُفنُوهِنَا، َوَرَجَع بَِغناِئَم َكثرَِيٍة َوَثِمينٍَة؛  يِف َمَياِديِن الثََّقاَفِة الَعامَّ
ٍف، َوَمَعاٍن، َوَبياٍن، َوَبِديٍع َوُلَغٍة؛ ُثمَّ َدَرَس  َماِت، َوالُعُلوَم اآلليََّة ِمْن َنْحٍو َوَصْ َفَأْتَقَن امُلقدِّ
ُثمَّ  واألُُصوِل؛  والِفْقِه  الَكالِم،  َوِعْلِم  واحِلْكَمِة،  املنْطِِق  ِكِعْلِم  ينيََّة  والدِّ الَعْقليََّة  الُعُلوَم 
َماَرَس َفنَّ الَوْعِظ؛ َفنََجَح َأْيًضا فِيِه نَجاًحا َباِهًرا َيْسَتْدِعي اإِلْعجاَب واإِلْكَباَر َحتَّى َكاَن 
يِن: »َشاَهْدُتُه  اِظ، َمَدَحُه ُكلُّ َمْن َعَرَفُه َحتَّى َقاَل فِيِه ُمنَْتَجُب الدِّ َمْعُدوًدا ِمْن َأْشَهِر الُوعَّ
«)1(، َوَهِذِه الـُجْمَلُة َتُصحُّ َأْن تُكوَن ِمْن َباِب َلْيَت َعينيِه سَواُء)2(،  ِة َفَواَفَق اخلُْبُ اخلََبَ بِاحِللَّ

َلْواَل الَقَراِئُن األُْخَرى َكَتْوثِيِقِه َوِرَواَيتِِه َعنُْه واالْعتَِداِد بَِأْقَوالِه.

يِن حَمُْموِد ْبِن َعِلِّ ْبِن احلََسِن احِلْميِصِّ  ْيِخ َسِديِد الدِّ َيِد الشَّ اُم َعىَل  ْيُخ َورَّ َتَتْلَمَذ الشَّ
َعِن  ــْرِوي  َوَي ــس،  إِْدِري اِلْبــِن  َوالـُمَصاِهِر   ،)11( بَِرْقم  َتْرمَجَُتُه  ْت  َمــرَّ الــِذي  اِزي  ــرَّ ال
َقَة  الـُمرْشِ األَْدَواَر  تِْلَك  َفَمثََّلْت  الـُمْمَتاَزِة  النُّْخَبِة  َهِذِه  ُجُهوُد  َتَظاَهَرْت  َوَقْد   ، احلْميِصِّ
ُنوا ِجْياًل  َها؛ َفكوَّ ِة َوَمْصَدِر ِعزِّ َفَكاَنْت َمنَاَط َفْخِر احِللَّ ِة الَفْيَحاِء  َتاِريِخ احِللَّ ِح  َعىَل َمْسَ
ِة االْستِْمَراِر ِمْن ِجَهٍة،  الِح َمْدُفوًعا بُِقوَّ َصاحِلًا َواِعًيا، َوَأْعَقَبُه ِجيٌل ِمْثُلُه يِف الَوعي والصَّ

)1( فهرست منتجب الدين: 195.
ى يف البديع بالتوجيه، ومثَّلوا له بقول الشاعر: )2( وهو كالم ذو وجهني حمتمل للرشِّ واخلري، ويسمَّ

قــــبــــاء ـــــــرو  ـــــــم ع يل  ـــــــــــاط  ــــــــــواءخ ـــــه س ـــــي ـــــن ـــــي ـــــــت ع ـــــــي ل
د، وينســب إىل  ّي واملراد االســتعاميّل متعدِّ فلــم ُيعــرف أن ذلك مــدح أم هجاء، فإنَّ املــراد اجلدِّ   
ته أنَّه أعطى خليَّاط أعور اسمه عمرو ثوًبا ليخيطه، فقال األعور له: ألخيطنَّه  ار بن ُبرد، وقصَّ بشَّ
ــار: ألقولنَّ شــعًرا ال تدري أهجــاٌء أم غريها. خزانة  بحيــث ال تعلــم أقبــاٌء أو غريها، فقال بشَّ

األدب، احلموّي: 144.
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

َوحُمَاَفَظتَِها  َوَتْرِكيِزَها  ِة  الُقوَّ تِْلَك  إِْبَقاِء  َعىَل  الـَمْشُكوَر  ُجْهَدُهُم  َبَذُلوا  ُمْصِلحنَي  ِر  َولِتوفُّ
ِة  لِِقلَّ َفَشْيًئا؛  َشْيًئا  َتْضُعُف  اإِلْصاَلِحيَُّة  احلََرَكُة  أَخَذِت  َحتَّى  بِالنَِّقيِض  االْصطَِداِم  ِمَن 
ْوَلَة  والصَّ اهلَْيَبَة  تِْلَك  َوالِعْلِم  يِن  للدِّ َتُعْد  مَلْ  َحتَّى  ينيَِّة  الدِّ احلََرَكِة  ُزَعاَمِء  ِمْن  الـُمْخِلِصنَي 
ِة  األُمَّ ِجْسِم  يِف  َوَدبَّْت  ُة،  اإِلحْلَاِديَّ الِفْكَرُة  ِت  َواْنَترَشَ ُمَتخاِذلنَِي،  َمَكاَنَتُهْم  الُعَلاَمُء  وَفَقَد 
ِة، َوَعِمَلْت َأْعَداُء اإِلْساَلِم َعىَل تْعِضيِد اإِلْلـَحاِد بَِشتَّى الَوَساِئِل  ُسُموُم اآلَراِء االستِْعاَمريَّ
 ، ِويِّ السَّ الطَِّريِق  َعِن  يِن  الدِّ ِرَجاِل  َبْعِض  اْنِحَراَفاُت  َذلَِك  َوساَعَدْت  اخلَبِيَثِة  اجلهنَّميَِّة 
وا بالُعَلاَمِء األَْحَراِر، َوُهْم  ًة َجَهاَلُة الَعَواِم الـُمَتشبِِّهنَي باِلُعلاَمِء مِمَّْن َتسمَّ َوَزاَد يِف الطِّنِي بِلَّ
اجلََهَلُة الَعبِيُد فَاخَتَلَط احلَابُِل بالنَّابِِل، َوَأْصَحاُبنَا يِف فِْتنٍَة َعْمَياَء َحتَّى َقَذَف ُحَجُج اإِلْسالِم 
َفتاِوهيِْم  إاِلَّ  الَفْتَوى  تِْلَك  َوَما  َوالَفْوَض،  اإِلحْلَاِد  َباطِِل  َعىَل  َفَقَضْت  ِرَة  الـُمدمَّ ُقنبَلَتُهُم 
ُيوِعيَُّة ُكْفٌر  َها َمْفُعواًل: )الشُّ ُيوعيَِّة، َوَكاَنْت ُقنْبَلَة )الـُمْحِسِن احلَِكيِم()1( َأشدَّ بَِتْحِريِم الشُّ
ينيَُّة ِمْن َجِديٍد، َوَوَصَلْت  َوإِْلـَحاٌد َأْو َتْرِويٌج لِْلُكْفِر َواإِلحْلَاِد()2(؛ َفاْنَتَعَشِت الـَحَرَكُة الدِّ
يِف  هَي  َوَها  َنِصيَبَها،  ِمنَْها  ُة  احِللَّ َوَناَلِت  َمَكاٍن،  ُكلِّ  إىَِل  )احلَِكيِم(  إِْصاَلَحاِت  ُة  َأِشعَّ

 

الطَّاَقُة  َهِذِه  َر  َتتفجَّ َأْن  َوَنتمنَّى َصاِدِقنَي  التَّهيِؤ والتَّْحِضرِي،  َدْوِر  يِف  ينيَُّة  الدِّ ِة احلََرَكُة  احِللَّ
ُة َمكاَنَتَها الالِئَقَة َوَعسى َأْن ُيِعيَد التَّاِريُخ  الـَمْكُبوَتُة لَِتْأُخَذ َمَكاهَنَا ِمَن احلََياِة، ِولَِتْحتلَّ احِللَّ

َنْفَسُه.

م ســنة  ة، وافاه القدر يف املستشــفى اجلمهــورّي ببغداد يوم اجلمعة 27 حمرَّ )1( زعيــم الطائفــة احلقَّ
1380هـ.

)2( نــصُّ الفتوى: )بســم اهلل الرمحــن الرحيم: ال جيوز االنتامء للحزب الشــيوعّي، فــإنَّ ذلك كفر 
وإحلاد، أو ترويج للكفر واإلحلاد أعاذكم اهلل ومجيع املســلمني من ذلك، وزادكم إيامًنا وتســلياًم 
والســالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(. حمســن الطباطبائّي احلكيم 17 شــعبان 1379هـ، املوافق 
لتاريــخ 1959/2/15م، وُينظر: كتاب: الشــيوعيَّة كفر وإحلاد، الشــيخ كاظم احللفّي، مطبعة 

القضاء، إىل طلب العلم، الكورايّن: 144.
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ِمْن آَثاِرِه

َوُهَو  النَّاظِِر()1(،  َوُنْزَهُة  اخلَاطِِر  )َتنْبِيُه  ِكَتاُب  ِمنَْها  َجِليَلٌة،  ُمَصنََّفاٌت  اِم  َورَّ ْيِخ  للشَّ
َر َطْبعُه َوَقْد َغَلَط  َديِن، َوَمْوُضوُعُه الِعْلُم األْخالقيُّ َتَكرَّ الِكَتاُب الِذي اْشَتَهَر بِِه، يِف جُملَّ
ِة( الِذي َنَحَلُه ُيوُسُف َكْرُكوش َأَحُد  َعْبُد الَكِريِم الـاَمِشَطِة يِف ُكتيبِِه )خُمْـَترَصُ َتاِريِخ احِللَّ
اِم؛  َورَّ جَمُْموَعِة  َغرْيُ  ُه  َأنَّ الِكَتاَب  َهَذا  َظنَّ  َفَقْد  سميَّة؛  الرَّ االْبتَِداِئيَِّة  الـَمَداِرِس  ُمعلِِّمي 

ُـاَم اْساَمِن لَِكتاٍب َواِحٍد)2(. واحلَقُّ َأهنَّ

ِة  احِللَّ اِم  َأيَّ ِمْن  َيْوًما  َفَكاَن  605هـ)3(،  َسنََة   ام َورَّ ْيَخ  الشَّ ُة  احِللَّ ِت  َخِسَ َوَقْد 
الَعِصيَبِة.

ئِيُس َأُبو اْلَبَقاِء، اْبُن َنام)4( )ت 680هـ()5( 41. الرَّ

ِة، هَلَا َمَكاَنُتَها  هرَيِة يِف احِللَّ َة آِل َناَم ِمَن األَُسِ الِعْلِميَِّة الشَّ َلَقْد َمرَّ َعَلْيَك َقِريًبا َأنَّ ُأْسَ
َمْتُه َلُه  نَِت الِفْكَر الَعَريبَّ ِمَن الظُُّهوِر َواالْستِْمَراِر باَِم قدَّ ، َمكَّ الَعالَِيُة يِف التَّاِريِخ اإِلْسالميِّ
ِمْن ِخْدَماهِتَا اجلَِليَلِة الـُمَتواِصَلِة يِف َحْقَلّ الِعْلِم َواألََدِب َوالتَّْقَوى؛ َفَكان َأَثُرَها يِف جُمَْتَمِعنا 

)1( يف املطبوع )النواظر(، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. ُينظر: كشــف احلجب واألستار: 142، 
ــة العارفــني: 479/2-500، ويف الذريعــة: 130/24 )تنبيــه اخلاطر ونزهــة الناظر يف  وهديَّ

الرتغيب والرتهيب واملواعظ والزواجر(.
ات. الذريعة: 130/24. )2( وقد ُطبع بطهران سنة ثالث وثالثامئة وألف، وُطبع بعده ثالث مرَّ

)3( يف لســان امليــزان: 218/6، ذكــر وفاته 650هـــ، وهو ليــس صحيًحا، ويف هديــة العارفني: 
500/2 جعلها سنة 600 هـ، والصواب ما هو مثبت.

)4( واســم نام ُيلفظ مثلَّث النون وخمفَّف امليم بعدها األلف. َذَكَره العامّل: 174/2، وُينظر: أسة 
يَّة: 55. آل نام احِللِّ

)5( ترمجته يف: أمل اآلمل: 343/2 الرقم 1062، رياض العلامء: 316/5، طبقات أعالم الشيعة: 
334/2، مستدركات علم رجال احلديث: 143/8 الرقم 15872، أعيان الشيعة: 157/4.
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وحيَِّة اإِلْبَداِعيَِّة َوالتَّنْظيميَِّة  ِة الرُّ الَعريبَّ اإِلْسالميِّ َمْلُموًسا، َوَقْد َساَعَدْت َعىَل َتْرِكيِز الُقوَّ
َمْرَكَزَها  َأَها  َبوَّ الِذي  األَْمَر  َثقافِيٍَّة  َجْواَلٍت  ِمْن  َخاَضْتُه  َوَما  َنِفيَسٍة،  ُكُتٍب  ِمْن  َنرَشْتُه  َما 
َج  َة َعْن َكفاَءٍة َواْستِْحَقاٍق؛ َحتَّى خَترَّ نيويَّ ينيََّة َوالدُّ َعاَمَة الدِّ ينيَّ الـُمْمَتاَز َوَأْعَطاَها الزَّ الدِّ
َفاهُتُْم  ِة النَّبِيَلِة َعَدٌد َهاِئٌل ِمْن َأَكابِِر ُعَلاَمِء َذلَِك الَعرْصِ َوُأَدباِئِه، َوَبِقيْت ُمؤلَّ َعىَل َهِذِه األُْسَ
الـُمَباَرَكِة  ْوَحِة  الدَّ َهِذه  ُأُصوِل  َوِمْن  اَعِة،  السَّ َحتَّى  َواإِلْسالميَّ  الَعَريبَّ  الِفْكَر  ي  ُتَغذِّ
مَحُْدون  ْبِن  َعِلِّ  ْبِن  َناَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اهللِ  ِهَبُة  الَبَقاِء  َأُبو  يُف،  ِ الرشَّ الَعِفيُف  ِئيُس  الرَّ الـُمْثِمَرَة 
ِة  ِه، َوالنُّْخَبِة اخَلريَِّ ِهرُي بِـ)اْبِن ناَم()1( إِْطاَلًقا، َفَقْد َكاَن ِمْن ُفَضاَلء َعرْصِ ، الشَّ بعيِّ ِّ الرَّ احِللِّ

بعّي،  ى هبذه التســمية، فهناك: هبة اهللَّ بن نام بن عــّل بن محدون الرَّ ــة خلط هنا بني من تســمَّ )1( ثمَّ
د بن هشــام احلائرّي، وأيب عبد اهلل احلســني بن  د إلياس بن حممَّ ، روى عن أيب حممَّ ّ أبو البقاء احِللِّ
د بن احلســن ابن أمحد العلوّي احلسينّي،  ال املقدادّي، ونجم الدين أيب احلســن حممَّ أمحد ابن طحَّ
د بن جعفر املشــهدّي صاحب )املــزار( وولده جعفر بن أيب البقاء، مل  روى عنــه: أبو عبد اهلل حممَّ
نظفر بوفاته، وقد سمع منه ابن املشهدّي سنة )573 هـ(، وقد مخَّن الشيخ السبحايّن وفاته حوايل 

575هـ.
بعّي، نجم الدين  د بن جعفر بــن أيب البقاء هبة اهلل بن نام الرَّ وهنــاك: جعفر ابن الفقيه الكبري حممَّ  
، املعروف كأبيه بابــن نام، أخذ نجــم الدين عن والــده )ت 645هـ( وغريه،  ّ أبــو القاســم احِلــلِّ
، وكامل الدين عّل  ّ ر احِللِّ مة احلسن بن يوسف ابن املطهَّ ًخا، فصيًحا، أخذ عنه: العالَّ فقيًها، مؤرِّ
اق بن أمحد املعروف بـ: ابــن الُفَوطّي )املتوفَّ  ابن احلســني بن محَّاد اللَّيثّي الواســطّي، وعبد الرزَّ
ة ســنة  د بن املهتدي باإلجازة العامَّ د بن احلســن بــن حممَّ 327هـــ(، وروى عنــه مجال الدين حممَّ
ـف من الكتب: منهج الشــيعة يف فضائــل ويصِّ خاتم الرشيعــة، أخذ الثأر يف  )670هـــ(، وصنَـّ
أحــوال املختار، ومثري األحزان ومنري ســبل األشــجان، تويفِّ 680هـ. ومن خالل ســني الوفاة 
ل، وقد  الحــظ اخللط الذي وقع فيه املؤلِّف فام يقصده الوالد، وقد ذكر ســنة وفــاة احلفيد، فتأمَّ

وقع به صاحب األعيان: أعيان الشيعة: 203/9.
َبعّي، نجيب  د بن جعفر بن أيب البقــاء هبة اهلل بن نام بن عــّل الرَّ وهنــاك: والــد جعفر، وهــو حممَّ  
د بن نام ولد نجيب الدين بعد سنة مخس وستني  ، ُيعرف بـ: ابن نام وبمحمَّ ّ الدين أبو إبراهيم احِللِّ
د بن  ّ )املتوفَّ 598هـ(، وحممَّ د بن إدريس العجّل احِللِّ ومخسامئة بيسري، وأخذ عن الفقيهني: حممَّ
 = د بن املشهدّي )املتوفَّ د بن عّل بن ظفر احلمدايّن، وروى عن: والده جعفر بن أيب البقاء، وحممَّ حممَّ
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ْيِخ  الشَّ َعِن  َيْرِوي  والـَمنُْقوِل،  للَمْعُقوِل  َوَأْتَقنَُهْم  ِعْلاًم،  َوَأْشَهِرِهْم  ِجيِلِه  ِمْن  الـُمْخَتاَرِة 
ِد  ْيِخ حُمَمَّ ْت َتْرمَجَُتُه بَِرْقِم )10( َوُهَو ِمْن َمَشاِيِخ الشَّ ِد ْبِن َأمْحَِد اْبِن إْدِريس الِذي َمرَّ حُمَمَّ

الـَمْعُروِف بِـ: اْبِن الـَمْشهديِّ َصاِحِب الـَمَزاِر.

ِد احلََسُن ْبُن َناَم ِمْن َأَجلِّ الُفَقهاِء،  يِن َأُبو حُمَمَّ ْيُخ َجالُل الدِّ ِة آِل َناَم الشَّ َوِمْن َأْعاَلِم ُأْسَ
ِّ كَاَن  يِن احلََسُن ْبُن َناَم احِللِّ يُخ َجاَلُل الدِّ َوَصَفُه َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلِمل( َيُقوُل: »الشَّ
«)1( الـُمْسَتْشَهِد  ي الَعاِملِّ ِد ْبِن َمكِّ ِهيِد حُمَمَّ ْيِخ الشَّ َفاِضاًل َعالِـاًم َجِليَل الَقْدِر ِمْن َمَشاِيِخ الشَّ
يِن َأمْحَِد  ْيِخ نَِظاِم الدِّ ِد احلََسِن ْبِن الشَّ يِن َأُبو حُممَّ ْيُخ َجالُل الدِّ َسنََة 786هـ؛ َفَقْد َكاَن الشَّ
َأيِب الَبَقاِء ِهَبَة  اْبِن  ِد بِن َجْعَفِر  َأيِب َعْبِد اهللِ، حُمَمَّ َأْو  إِْبَراِهيَم  َأيِب  يِن  ْيِخ َنِجيِب الدِّ اْبِن الشَّ
هيُد َعنُْه َعْن حَيَْيى ْبِن  ، َفِقيًها َجِلياًل َيْرِوي الشَّ ِّ ْبعيِّ احِللِّ اهللِ ْبِن َناَم ْبِن َعلِّ ْبِن مَحْدون الرَّ
بِـ)الَفِقيِه  الثَّايِن  ِهيُد  الشَّ َنَعَتُه  َوَقْد  تِيِب،  ْ بِالرتَّ األَْرَبَعِة  آَباِئِه  َعْن  ُهَو  َوَيْرِوي   ، اهلُذيلِّ َسِعيِد 
يَِّبِة  َجَرِة الطَّ الِِح()2(، َوَيا َلُه ِمْن َنْعٍت َعظِيٍم، َوِمْن َهِذِه األَْفنَاِن الـُمْثِمَرِة ِمْن تِْلَك الشَّ الصَّ

ــينّي بالشــيخ الفقيه السعيد، وقال:  د بن أمحد بن صالح الُقسِّ =بعد 594 هـ(، وصفه تلميذه حممَّ
هو شــيخ الطائفة ورئيســها غري مدافع، أخذ عنه مجاعة من الفقهــاء والعلامء، منهم: ولداه نجم 
، والسيِّدان ريضِّ الدين  ّ ق جعفر بن احلســن احِللِّ الدين جعفر، ونظام الدين أمحد، والفقيه املحقَّ
عّل وأبو الفضائل أمحد ابنا موســى ابن طاووس، والفقيه حييى بن أمحد بن حييى بن احلســن بن 
ينّي، وله  د الُقسِّ ، وحممَّ ّ مة احِللِّ ر والد العالَّ ، والفقيه ســديد الدين يوســف ابن املطهَّ ّ ســعيد احِللَّ
د املعروف بـــ: ابن األبزر  منه إجازات آخرها ســنة )637هـ(، والســيِّد احلســن بن عــّل بن حممَّ
احلســينّي، وصنَّف كتًبا، وقام يف ســنة ســت وثالثني وســتامئة بتعمري بيوت الدرس يف مدرســة 
ة ســنة  صاحب الزمان يف احِللَّة، وأســكنها مجاعة من الفقهاء، وتويفِّ باحِللَّة يف رابع ذي احلجَّ
 مخــس وأربعني وســتامئة عــن عمر ناهز الثامنني، ومُحل إىل مشــهد اإلمام احلســني الشــهيد

بكربالء فدفن فيه، رثاه الناس، ورثاه الوزير ابن العلقمّي. موسوعة الفقهاء: 213/7.
مة حتقيق ذوب  م كبري بني الثالثة، ال خيفى عىل املتتبِّع بياُنه، ويف مقدِّ ويف كالم السيِّد املصنِّف توهُّ  

وا هبذه التسمية. النضار: 35-37 َجَرد ثامنية ممَّن تسمَّ
)1( أمل اآلمل: 80/2 بالرقم )221(.

)2( يف رسائل الشهيد الثاين: 1131/2 »وباإلسناد إىل شيِخنا الشهيد، عن شيِخه الـَجليِل الفقيه= 
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ِهَبِة  ْبِن  ْبِن َجعفِر  ِد  حُمَمَّ يِن  الدِّ َنجيِب  ْبُن  يِن َجعفُر  الدِّ َنْجُم  ِحنٍي،  ُكلَّ  ُأُكَلَها  ُتْؤيِت  التِي 
ٍر  ْهِن، ُذو نُضوٍج ُمبكِّ ُد الذِّ اهللِ َحِفيِد َأيِب الَبَقاِء، َوُهَو َشْيٌخ َعامِلٌ، َفِقيٌه َكاِمٌل َأِديٌب، ُمتوقِّ
يِن  الدِّ نَِظاُم  ْيُخ  الشَّ ُهَو  َفاِضٌل  َأٌخ  َوَلُه  باِلعَلامِء)1(،  اِخِر  الزَّ ِه  عرْصِ ُفَضالِء  َأْكَبِ  ِمْن  َكاَن 

 

يِن امَلْذُكور. َأمْحَُد ْبُن َنِجيِب الدِّ

يِن َأِخيِه ِمْن َمنِْزَلٍة  َمُة َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه ِحَكاَيًة َيُدلُّ َمْغَزاَها َعىَل َما لِنَْجِم الدِّ َحَكى الَعالَّ
َمْشَهِد  ُقبَِّة  َعىَل  َفَوَجَد  ْحَراِء  الصَّ إىَِل  َيْوًما  َفَخَرَج  َأِمرٌي  ِة  بِاحِللَّ »َكاَن  َقاَل:  َوِرْفَعٍة،  َوَقَدٍر 
رْيُ َفـَتبَِعُه َحتَّى َوَقَع يِف َداِر الَفِقيِه اْبِن  ا َفَأْرَسَل َعَلْيِه َصْقًرا َيْصَطاُد َفاهْنَـَزَم الطَّ ْمِس َطرْيً الشَّ
ْقُر َيْتَبُعُه َحتَّى َوَقَع َعَلْيِه َفاْنَسَحَب ِرْجاَلُه َوَجنَاَحاُه، َوُعطَِّل َفَجاَء َبْعُض َأْتَباِع  َناَم َوالصَّ
احلَاَل،  َهَذا  َفاْسَتْعَظَم  بَِذلَِك  َمْوالُه  َفَأْخَبَ  َفُأِخَذ؛  احلَاِل  تِْلَك  َعىَل  ْقَر  الصَّ َفَوَجَد  األَِمرِي 

َع يِف ِعاَمَرتِِه«)2( إَِلخ. َوَعَرَف ُعلوَّ َمنِْزَلِة امَلْشَهِد َفرَشَ

َعَلْيَها  َق  ُنَعلِّ َأْن  ُنِريُد  َوالَ  ُة()3(،  َضِويَّ الرَّ )الَفَواِئُد  ِكَتاِب  احِلَكاَيَة َصاِحُب  َهِذِه  َنَقَل 
َكاَنِت  َوإَِذا  احلُُصوِل،  َجاِئُز  َذاتِِه  بَِحدِّ  والـُمْمِكُن  الـُمْمِكنَِة  األُُموِر  ِمَن  َفِهَي  بيَِشٍء؛ 
تَِها، َوإَِذا ُنِسَب إَِلْيِه َفُيْمِكُن  )4(؛ َفاَل إِْشَكاَل يِف َصحَّ ِّ َمِة احِللِّ َواَيُة َقْد َصَدَرْت َعِن الَعالَّ الرِّ
َواَيُة َتُقوُل: إِنَّ األَِمرَي َخَرَج إىَِل  ْمِس َلْيَسْت يِف َصْحَراَء، َوالرِّ َفُقبَُّة َمْشَهِد الشَّ ُمنَاَقَشُتَها؛ 
ِه َرَأى الطَّرَي َعىَل ُقبَِّة مْشَهِد  ْحَراِء، َويِف َأْثنَاِء َمسرِيِ ُه َخَرَج إىَِل الصَّ ْحَراِء، َتوِجيُهَها: بِأنَّ الصَّ

ِد بن جعفِر بِن هبِة اهلل بِن نام،  =الصالِح جالل الدين احلسِن بن أمحَد ابِن الشيخ نجيِب الدين حممَّ
ِد بِن طّحاٍل املقدادّي عن أيب  َعن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن الشــيخ أيب عبِد اهلل احلســنِي بِن حممَّ

عّل، عن والِده الشيخ أيب جعفِر الطويّس«.
. )1( توفِّـي 645هـ، كام مرَّ

)2( وقــد ورد ذكــر الرواية يف كتابه: الكنى واأللقــاب: 190/2، وُينظر مصدره: كشــف اليقني: 
485. مع تغيري بسيط يف األلفاظ.

ة لشهرته. ، وإنَّام ذكر الفوائد الرضويَّ )3( الكالم الذي نقله موجود يف الكنى واأللقاب، كام مرَّ
)4( ُينظر: الرواية يف كشف اليقني: 485.
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رْيُ َمْن َذا الِذي َتبَِعُه  ُه َلـامَّ اهْنََزَم الطَّ رْيِ َفإِنَّ ْقِر َوالطَّ ْمِس، َكاَم ُيْمِكُن ُمنَاَقَشِة َقِضيَِّة الصَّ الشَّ
َه  ُه َوَقَع يِف َداِر الَفِقيِه اْبِن َناَم، َوُيْمِكُن َتْوِجيُه َذلَِك بَِأنَّ َتوجُّ َن َأنَّ ِة َواِسَطٍة؟ َحتَّى َتيقَّ َوبَِأيَّ
ِة َفَلـامَّ َوَقَع يِف َداِر الَفِقيِه ْبِن َناَم َشاَعِت الَقِضيَُّة َفَسَمَع َبْعُض  ْقِر يِف إِْثِرِه إىَِل احِللَّ الطَّرِي َوالصَّ
بَِأنَّ  وُه  َأْخَبُ َفَلامَّ  َأَثَرُه؛  َيْسَتْقيِص  َوَكاَن  الَفِقيِه،  َداِر  يِف  رْيِ  َوالطَّ ْقِر  الصَّ ِة  بِِقصَّ األَِمرِي  َأْتَباِع 
ْقَر  الصَّ َشاَهَد  َولـامَّ  اِر،  الدَّ إىَِل هِذِه  َذَهَب  َناَم  اْبِن  الَفِقيِه  َداِر  يِف  َوَقَع  َوَراَءُه  َوَصْقًرا  ا  َطرْيً
اِهِد الَعابِِد  ِة، َوَلْيَسْت َهِذِه الَفِضيَلُة ُمْسَتْبَعَدًة َعْن ِمْثَل َهَذا الزَّ َعَرَفُه؛ َفَأْخَبَ األَِمرَي بِالِقصَّ
يَن بُكُتبِِه التِي ِمنَْها )ُمثرُِي األَْحَزاِن(، الـَمْعُروُف  ٌة؛ َوَقْد َخَدَم الدِّ َ َفَلُه َفَضاِئٌل َوَكَراَماٌت َنريِّ
َأْحَواِل  يِف  الثَّْأِر  ُح  )رَشْ كَتاُبُه  َوَكَذلَِك  َناَم(،  اْبِن  بِـ)َمْقَتُل  اِكريِن  الذَّ اخلَُطباِء  ِعنَْد  اَلِسَيام 

يَعِة()1(. ِ يَعِة يِف َأْحَكاِم َفَضاِئِل َويِصِّ َخاَتِم الرشَّ امُلْخَتاِر(، َوِكَتاُب )َمنَْهُج الشِّ

َسنََة  َوَفاُتُه  َكاَنْت  َثَراُه-  َطاَب   - احِللِّ َمِة  اْلَعالَّ َمَشاِيِخ  ِمْن  الَعظِيَم  الَعامِلَ  َهَذا  وإنَّ 
اِرِع  الشَّ ِة يِف  لَّ احْلِ يِف  الَوْثَبِة  َمْدَرَسِة  ُقْرَب  يٌف  َمْرَقٌد رَشِ َوَلُه  التَّْقِريِب،  َوْجِه  َعىَل  680هـ 
ِديُد  جَتْ ُأِعيَد  َوَقْد  الَفَضاِئِل،  َأيِب  َمْرَقِد  ِمْن  َقِليَلٍة  َمَساَفٍة  َعىَل  الطَّويِل(  بِـ)َعْقِد  الـَمْعُروِف 

ُقبَُّتُه َقْبَل َثْورِة 14 متُّوز.

يِن َعلِّ ْبِن احلَُسنِي ْبِن مَحَّاٍد الِذي َيَقُع َمْرَقُدُه َخْلَف ِسْجِن  يِخ َكاَمِل الدِّ َيْرِوي َعِن الشَّ
مَجَِة َمَع ِعْلِمِه الَغِزيِر َشاِعًرا،  ْ ، َوَكاَن َصاِحُب الرتَّ ِة اجلَاِمَعنْيِ ِة امَلْركزيِّ احلَايِل يِف حَمَلَّ احِللَّ
َوَلِكنَّ ِشْعَرُه َلْيَس ِمْن ِشْعِر الُفَقهاِء َفَقْد َكاَن َجيًِّدا َوَمْقُبواًل، َومْن ِشْعِرِه يِف احلَاَمَسِة ِمَن 

د بن  )1( هذه الكتب ذكرها يف هدية العارفني: 254/1: لـ»نجم الدين جعفر بن نجيب الدين حممَّ
ّ من علامء الشيعة اإلماميَّة تويفِّ يف حدود سنة 685هـ مخس  جعفر بن هبة اهلل بن نام بن عّل احِللِّ
وثامنني وستامئة، له: أخذ الثأر يف أحوال املختار مثري األحزان يف املقتل، منهج الشيعة يف فضائل 
ــار يف رشح الثار«. لكي ال يكون خلط بني اجلدِّ واحلفيد. وقد  ويّص خاتــم الرشيعة، ذوب النضَّ
ثنا عــن ذلك يف اهلوامش املاضية فلريجع  ذكــر الطهرايّن يف الذريعة ســنة وفاته 645هـ، وقد حتدَّ

اليه. 
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ابُِع اهلِْجِريُّ القَْرُن السَّ

الَبْحِر الطَّويِل:

َفَمنْطِِقي نَطْقُت  ــا  َأمَّ ــاَم،  َن ــُن  اْب ــا  َأْعَجامَأَن الَقْوِم  ُمْصِقُع  َما  إَِذا  َفْصيٌح 
َفِضيَلٍة َعْن  اْمِرٍئ  َكفُّ  َقَبَضْت  َوِمْعَصامَوإِْن  َطــِويــاًل  ا  َكفَّ لــَه  َبَسْطُت 
الُعال ــَك  َذلِ إىَِل  هَنًْجا  َوالِــِدي  ُسلَّامَبنَى  ــْجــِد  امَل إىَِل  ــَانــْت  َك ــُه  ــاُل ــَع َوَأْف
َماِجٍد ــرْيِ  َخ َجْعَفٍر  ي  ــدِّ َج َوَقْد َكاَن بِاإِلْحَساِن َوالَفْضِل ُمْغَرَماكُبنْياِن 
اْلَبَقا َأيِب  الَفِقيِه  احلَــْبِ  َأيِب  َماَوَجــدُّ  ُمقدَّ الــُعــُلــوِم  ــْقــِل  َن يِف  َزاَل  ــاَم  َف
ــَد اْلــُعــال ــا َشــيَّ ـــْدَم َم ـــاٌس َه ـــَودُّ ُأَن َماَي َيتهدَّ َأْن  لِْلَمَعُروَف  َوَهــْيــَهــاَت 
َسَفاَهًة َشْأِوي  َنْيَل  َحُسوِدي  اَم؟)1(َيُروُم  َوَهْل َيْقِدُر اإِلْنَساَن َيْرَقى إىَِل السَّ

َأُبو  ُهَو  َأيِب(  )َجدُّ  َقْولِِه  يِف  الـُمَراُد  َفَيُكوُن  ِم  الـُمتكلِّ إىَِل  اإِلَضاَفَة  )َأيِب(  يِف  َتَمُل  وحُيْ
الـُمَراُد  َفَيُكوُن  الَبَقاِء  َأيِب  إىَِل  إَِضاَفًة  )َأيِب(  يِف  َأَراَد  ُه  َأنَّ َتَمُل  حُيْ َكاَم  َأبِيِه  َجدُّ  َفُهَو  الَبَقاِء؛ 

 

اِعِر،  َعلَّ ْبَن مَحُْدون، َوُهَو َجدُّ َأيِب احلَْبِ الَفِقيِه َأيِب الَبَقاِء، َوالـَمْعنَى َكاَم َيُقوُلوَن بَِقْلِب الشَّ
َوِمْن ِشْعِره َيْمَدُح َأِمرَي الـُمْؤِمننَي َعليًّا ِمَن اخلَِفيِف:

َجنَْبْيـ ِمـــلُء  ــَوى  ــطَّ َوال ــالــُقــْرِص  بِ َجـــاَد 
ــوُب ــُغ ــَعــاَم َوُهــــَو َس ـــــاَف الــطَّ ــــِه َوَع

ـــ ــِه اْل ــْي ــَل ــرَي َع ــنِ ــُم ـــ ـــْرَص اْل ـــُق ـــاَد اْل ـــَأَع َف
َكُسوُب)3( الِكَراَم  َواْلـُمْقِرُض  ـُقْرَص)2(، 

)1( أورد هذه األبيات بتاممها العامّل يف االعيان: 157/4.
)2( يف الرصاط املستقيم للعامّل البيايّض: 203/1 )الفرض(.

د الساموّي، وقال: وال أدري هل  ة( للشيخ حممَّ )3( البابليَّات:76/1، نقاًل عن: )الكواكب السامويَّ
د بن جعفر، أم ألبيه؟ وعىل كلٍّ فقد ســبقه إىل  مهــا البــن نام صاحب الرتمجة، يعني جعفر بن حممَّ

اته: هذا املعنى ابن أيب احلديد، حيث قال يف إحدى علويَّ
فاقتض ـــر  آث ــرص  ــق ــال ب ـــدى  ه ــــام  ــراإم أزه أبيض  الــقــرص  رد  الــقــرص  لــه 
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َوِمْن ِشْعِرِه َأْيًضا ِمَن الَكاِمِل:

ًكا ُمَشكِّ ُســوِل  الــرَّ آِل  يِف  ُكنُْت  ـــْرآِنإِْن  ـــُق ال يِف  اهللُ  هـــــَداَك  َفـــاْقـــَرْأ 
ــِهــْم ــوِّ حَمـَـلِّ ــُل ــُل َعـــىَل ُع ــي لِ ــدَّ اِنفــُهــَو ال الشَّ ــِم  ــْظ َوِع َفْضِلِهُم  َوَعــظِــيــِم 
ــٍد ُســوِل حُمَــمَّ ــرَّ ــل ـــُع ل ـــَوَداِئ ـــُم ال ـــِن)1(وَه مْحَ ــٍة َنــَزَلــْت ِمـــَن الـــرَّ ــيَّ ــَوِص بِ

ُدوَن  َلَها  اْرجَتَ ُه  َأنَّ َأْو  َقْولِِه  ِل  َأوَّ ِمْن  َها  َوَلعلَّ شْعِرِه؛  َساِئِر  َعْن  َتنَْحطَّ  األَْبَياُت  َوَهِذِه 
 إَِعاَدِة الِفْكِر فِيَها، َوإاِلَّ َفْأْيَن َهَذا ِمْن َقْولِِه يِف َأْصَحاِب َشِهيِد اإِلَباِء اإِلَماِم احلَُسنِي

ِمَن الطَِّويِل:

ُموا َويمَّ َماِح  الرِّ ُسْمَر  اْعَتَقُلوا  ْعِرإَِذا  ْت ِمَن اخلَْوِف َوالذُّ ى َفرَّ َ ُأُسوَد الرشَّ
ــْم َيــْوَم الــَكــِرهَيــِة يِف ُخــْسُِكاَمُة َرَحى اْلـَحْرِب الِعَواِن، َفإِْن َسَطْوا ــَراهُنُ ــَأْق َف
َأْرُجال اْلـَحْرِب  َمْزَلِق  يِف  َأْثَبُتوا  احلَرْشَِوإِْن  ُمْلَتَقى  إىَِل  ِمنُْه  َفَمْوِعُدُهْم 
ــُهــْم ُروِع، َومهَّ ــــدُّ ـــْوَق ال ــُم َف ــُلــوهُبُ )2(ُق اِئاَلِت َعىَل اْلَبرْتِ َذَهاُب النُُّفوِس السَّ

ُثمَّ َهْل تْسَتِقيُم تِْلَك األَْبَياُت َمَع َقْولِِه:
ــٍد ــمَّ حُمَ ــبــيِّ  الــنَّ َداِر  ـــىَل  َع ــاَوَقـــْفـــُت  َعــَرَصــاهُتَ ــَرْت  ــَف َأْق ــْد  َق َفَأْلَفْيُتَها 
ــاِرٍئ ـــاَلَوِة َق ــالًء ِمــْن تِ ــَســْت َخ ــاَوَأْم َوَصــالهُتَ َصــْوُمــَهــا  فِيَها  ــَل  ــطِّ َوُع
َهاِشٍم آِل  ِمْن  اَداِت  السَّ ِمَن  ِشَتاهُتَاَوَأْقَوْت  ــَســنِي  احلُ َبــْعــَد  ــَتــِمــْع  جَيْ َومَلْ 
َوَلْوَعتِي ى،  َعْبَ ْبِط  السِّ لَِقْتِل  ــا)3(َفَعْينِي  َزَفــَراهُتَ َتنَْقيِض  َما  َفْقِدِهْم  َعىَل 

الـُمَعاِصُ  َجْعَفر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ُهَو  َفاِضٌل  َحِفيٌد  مَجَِة  ْ الرتَّ هِذِه  ِوَلَصاِحِب 

)1( يف مثري األحزان: 5
ًكا مشكِّ الـــرســـول  آل  يف  كــنــت  فـــاقـــرأ ُهـــديـــت الـــنـــّص بــالــقــرآن»إن 
ــهــم ـــوِّ حمــلِّ ـــل ـــل عــــىل ع ـــي ـــدل ــم عــلــمــهــم وعـــظـــم الـــشـــأن«فـــهـــو ال ــي ــظ وع

)2( البابليَّات: 75/1، ويف أعيان الشيعة: 157/4.
)3( أوردها ابن نام يف مثري األحزان: 93، وفيها:=
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ُد ْبُن َجْعَفِر ْبن ِهَبِة اهللِ َوالِِد  يِن حُممَّ ْيُخ َنِجيُب الدِّ ْوَحِة الَكِريَمِة الشَّ ِهيِد، َوِمْن َهِذِه الدَّ للشَّ
اِئَفِة  الطَّ َرِئيَس  »َكاَن  َأنَّه  الَبْحَريِن(  )ُلْؤُلَؤُة  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َقاَل  َجْعَفِر،  يِن  الدِّ َنْجِم 
َأْشَياِخ  َأَجلِّ  ِمْن  »َفِقيٌه  إِنَّه:  )َأَمُل اآلُمِل(  ِكَتاِب  فِيِه َصاِحُب  َوَقاَل  إَِلخ.  َزَمانِِه«)1(..  يِف 

ِف َسنََة 645هـ، َوبِإِْمَكانِنَا َتاِرخُيُه َفنَُقوُل: ِق«)2(.. إَِلخ. ُتويفِّ يِف النََّجِف األرَْشَ الـُمَحقِّ
ـــا لـِــُفـــْقـــَدانِـــِه ـــَي ْن ـــدُّ ـــِت ال ـــمَّ ـــَل ــْهاِْظ َق ــرْشِ ُخـــــوا: ُم ــيــِه َأرَّ ــُد فِ ــُخــْل ـــ َواْل

ْيُخ َعلُّ ْبُن َعلِّ اْبِن َناَم َوَصَفُه  َها َمَفاِخُر ُهَو الشَّ ِة النَّبِيَلِة، َوُكلُّ َوِمْن َمَفاِخِر َهِذِه األُْسَ
الُعَلاَمِء  ِرَياِض  ِكَتاِب  »َويِف  َفَقاَل:  بِِه  َجِديٌر  ُهَو  باَِم  اجلَنَّاِت(  )َرْوَضاُت  ِكَتاِب  َصاِحُب 
ُه  َوأنَّ  ، ِّ َناَم احِللِّ آِل  ِمْن  َمَشاِيِخ أْصَحابِنَا  ِمْن  ُه  َأنَّ َوَذَكَر  َناَم،  ْبِن  ْبِن َعلِّ  ْيِخ َعلِّ  َتْرمَجٌَة للشَّ
السيُِّد  َعنُْه  َوَيْرِوي  اِعِر)3(،  الشَّ األَْقَسايسِّ  مَحَْزَة  ْبِن  َعلِّ  ْبِن  احلََسِن  ِد  حُممَّ َأيِب  َعْن  َيْرِوي 
«)4(.. إَِلخ، َوَقاُلوا  يُف أُبو احلََسِن َعلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم الُعرييضِّ الَعَلويِّ احْلَسنيِّ ِ األََجلُّ الرشَّ

ْيِخ َأيِب َعلِّ الطُّويسِّ ِعْلاًم، َوَفْضاًل، َوَوَرًعا َوُزْهًدا. ُه ِمْن َطَبَقِة الشَّ إِنَّ

َجَم َلُه َأُبو الَبَقاُء َسنََة 680هـ. َ الـُمرَتْ ُتويفِّ

43. ُيوُسُف ْبُن ُعْلَواِن الَفِقيُه)5( ]َكاَن َحيًّا 628هـ[

َقْد  الِذيَن  الـَمْغُموِريَن  الُعَلامِء  ِمَن   ، ّ احِللِّ الَفِقيِه  ُعْلَواِن  ْبُن  ]ُيوُسُف[  ْيُخ  الشَّ ُهَو 

ــوم وجـــنَّـــة ــل ــع ــل من اخلطب يغــــشى الـــمعتــقيــن صالهتاوكــــانــــت مـــــــالًذا ل
بعد البيت الثاين.  

)1( لؤلؤة البحرين: 273.
)2( أمل اآلمل: 54/2.

)3( ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: 445/2.
)4( ُينظر: رياض العلامء: 203/5، وروضات اجلنَّات: 163/7، وعنهام: األمني يف أعيان الشيعة: 

.188/5
)5( رياض العلامء: 393/5، طبقات أعالم الشيعة: 208/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 313/7.
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اُجُم؛ َفَلْم ُتْعِط َعنُْهُم الِفْكَرَة الَكافَِيَة َما َيتَِّسُق َوَمكاَنَتُهُم الِعْلِميََّة، َوأْتَعاهَبُُم  َظلَمْتُهُم الرتَّ
ِق  اُجَم مَتُـرُّ َعَليِهْم َمرَّ الِكَراِم َأْو َكَلْمِع الَبْ َ الَكبرَِيَة، َوَمنِْزَلَتُهُم االْجتاَِمعيََّة؛ َبْل َنِجُد َهِذِه الرتَّ
مَجَِة الِذي ُعنَْواُنُه َيُدلُّ  ْ َبنْيَ الَغاَمِم، َوِمْن َهؤالِء الـَمْظُلوِمنَي الـَمْغُموِريَن َصاِحُب َهِذِه الرتَّ
اُجُم ِسرَيَتُه بِإجْيَاٍز اَل َيِفي بالَقْصِد، َوِمْن َهؤالِء  َعىَل عَظَمتِِه َوَجالَلِة َقْدِرِه؛ َفَقْد َبَحَثِت الرتَّ
ُيْشبُِه  َما  ْيِخ ُيوُسَف  َتْرمَجَِة الشَّ ِمْن  َأْوَرَد  َفَقْد  الُعَلاَمِء(؛  ِكَتاِب )ِرَياُض  الَباِحثنَِي َصاِحُب 
اَوَزْت بِْضَعَة َأْسُطٍر َفَهْل يِف َهِذِه األَْسُطِر الَقِليَلِة  َقْبسَة الَعْجاَلِن، َحتَّى مَلْ َنِجْد َتْرمَجََتُه جَتَ

 

َما َيْكِفي إِلْعَطاِء فِْكَرٍة َواِضَحٍة َتْرَفُع اإِلهْبَاَم َواإِلهْيَاَم؟ َوَلْيَت ِشْعِري َما ِمْقَداُر َما َنْسَتِفيُدُه 
ْيِخ  الشَّ َعِن  َيْرِوي  اإِلَماِميَِّة،  ُعَلامِء  َأَكابِر  ِمْن  َكاَن  َجِليٌل،  ٌم  ُمتكلِّ ُه: »َعامِلٌ  إِنَّ فِيه  َقْولِِه  ِمْن 

 

ُد ْبُن َزنِجيِّ  ْيُخ حمُمَّ حَيَْيى ْبِن َعلِّ ْبِن حَيَْيى احلَنَّاِط)1(، َعِن اْبِن إْدِريس، َوَتتْلَمَذ َعَلْيِه الشَّ
يِن)2(«)3(. َوَأجاَزُه، َوَتاِريُخ إَِجاَزتِه َسنََة 618هـ، َلُه َفَتاَوى يِف ُأُصوِل الدِّ

ٌم  مَجَِة، َوَهِذِه َمَكاَنُتُه الِعلميَُّة، »َعالِـٌم ُمتكلِّ ْ َفإَِذا َكاَنْت َهِذِه َمنِْزَلُة َصاِحِب َهِذِه الرتَّ
ا ِجنَاَيٌة َأَدبِيٌَّة  ُخوَن؟ إهِنَّ َط يِف ِسرَيتِه املؤرِّ َل التَّبسُّ َجِليٌل، َكاَن ِمْن َأَكابِر الُعَلامِء«؛ َفِلاَمَذا َأمْهَ
، واألَديبُّ َأْن َتِفيَض يِف الَبْحِث  ينيُّ والتَّارخييُّ َغ، َكاَن الَواِجُب الدِّ َر َلـَها َوال ُمسوِّ اَل ُمبِّ
َتْبَخْل بِاإِلْسَهاِب فِيَها لَِيْحَصَل اإِلْلـاَمُم بِنَواِحي ِسرَيهِتَا  خصيَِّة الَكِريَمِة، َومَلْ  يِف َهِذِه الشَّ
َواالطِّاَلِع َعىَل َأْلَواِن َثَقاَفتَِها، َواالْستَفاَدِة ِمْن َنَتاِجَها الِعْلميِّ َواألََديبِّ بِإِْعَطاِء َناَمِذَج ُمفيَدٍة 
ِمْن تِْلَك األَْلَواِن الثََّقافِيَِّة؛ لَِيْسَتِفيَد ِمنَْها النَّاُس الِسَيام يِف ِمْثِل َهَذا الَوْقِت الِذي َنَرى فِيِه 
اإِلْنَجاِز  َذلَِك  َبَواِعُث  ِهَي  َما  َنْدِري  َفاَل  ْفِر؛  الصِّ إىَِل  َواإِلْصاَلِح  الِح  الصَّ َدَرَجِة  ُهُبوَط 
ٍة َحَواِدَث َتافَِهًة َوَتْسِجيَل  ُف بالَقْوِل َوَتِصُف بِِدقَّ اُجَم ُتْسِ َ بِالَوْقِت الِذي َنَرى فِيِه َهِذِه الرتَّ

)1( يف معجم رجال احلديث: 429/12 »احلنَّاط )اخليَّاط(«. 
ة: 79( فتواه يف مقدار املعرفة الواجبة من معرفة  مة كتاب )خمترص املراســم العلويَّ )2( نقلُت يف مقدِّ

.) ّ اهلل تعاىل والرسول واإلمام، مع فتوى مجلة من علامء احِللَّة، فلرتاجع. )أمحد احِللِّ
)3( رياض العلامء: 203/5.
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َا هُتِْمُل  ُفُضوِل الَقْوِل َوَثَفاَلِة األُُموِر وَتْعَتنِي برَِتاُجٍم َسَقَط النَّاُس َوَمضاِحيِكِهْم، ُثمَّ أهنَّ
هَؤالِء  َأَحِد  مَجِة  برَِتْ َلْت  َتفضَّ إَِذا  َحتَّى  الَكبرِِي  الَفِقيِه  ُعْلَواٍن(  )اْبِن  أْمَثاِل  َتْرمَجَِة  َتْفصيَل 
ًة، َويِف  األََفاِضِل َفِفي َسْطَريِن َأْو بِْضَعِة أْسُطٍر، باَِم اَل َيِفيُد َشْيًئا َبْل َيزيُد يِف النَّفِس َحْسَ
الَقْلِب َلْوَعًة َوَألـاًم، َومَلْ َأِجْد يِف جَمُْموَعِة اجلَدِّ الـُمْجتِهِد السّيِد َفاِضِل )َنرْشُ اخلَُزاَمى( 
ِسَوى َسْطَريِن، َوَقْد َضاَعْت َباِقي َتْرمَجَتِِه، والـَمْوُجوُد ِمنَْها ُهَو »َشْيُخنَا َأُبو حُمَّمٍد َشْمُس 
ِة، َوِمَن الُعَلاَمِء الـُمتكلِِّمنَي  يِن ُيوُسُف ْبُن َعلِّ الَفِقيِه َكاَن ِمْن َمَشاِيِخ الُفَقهاِء يِف احِللَّ الدِّ

 

.)1(» ِّ ِق احِللِّ ِهرِي بِالـُمَحقِّ ِة، مِمَّْن َعاَصَ َأَبا الَقاِسِم َجْعَفَر ْبَن احلََسِن الشَّ األَِجلَّ

(، َويِف ِكَتاِب )ِرَياُض  نا َلناَُلِحُظ َأنَّ اْسَم َأبِيِه َجاَء يِف ِكَتاِب )َنرْشُ اخلَُزاَمى( )َعِلّ َوإِنَّ
ُح  نا ُنَرجِّ اْلُعلاَمِء( )ُعْلَوان( َواَل َنْدِري َهْل ُهَو الـَمْقُصوُد َأِم الـَمْقُصوُد َشْخٌص آَخُر إاِلَّ َأنَّ
ِة؛  ُه ُهَو امَلْقُصوُد لَِوْحَدِة األَْوَصاِف إاِلَّ يِف )َعّل(، و )ُعْلَوان(، َوَهَذا َجاِئٌز يِف ُعْرِف الَعامَّ َأنَّ

ا. (، َوهُلمَّ َجرَّ ويِن( َأْو )ُحسنيِّ ُفوَن )َعّل( إىَِل )ُعْلَوان(، و)َحَسْن( إىَِل )َحسُّ ُْم حُيَرِّ َفإهِنَّ

ر)2( ]َكاَن َحيًّا ُحُدوَد 665هـ[)3( يِن، اْبُن الـُمَطهَّ 43. َسِديُد الدِّ

َصَفَحاٌت  اإِلْسالِميَِّة  َوالثََّقاَفِة  الَعَريبِّ  الِفْكِر  َتاِريِخ  يِف  يَِّة  احِللِّ ِر  الـُمَطهَّ آِل  ِة  أِلُْسَ
ُنوَرَها  َيْمَأُ  الَكَواِكِب،  وَق  رُشُ َقٌة  ُمرْشِ ْمِس،  الشَّ ُخُلوَد  َخالِدٌة  َجِليَلٌة  َوَمآثُِر  َناِصَعٌة، 
ِة َفنَْصُمُت َصْمت إِْكَباٍر َوإِْجالٍل، َفإِنَّ  الَويِضَء النُُّجوُد والبَِطاُح، َنِقُف َأَماَم َهِذِه الَعْبَقريَّ

ل، وقد ترجم البن علوان الشــيخ  )1( يوســف بن علــوان هو غري املرتَجم، أو الــكالم هنا فيه متحُّ
.) ّ الطهرايّن يف طبقات أعالم الشيعة: 208/4. )أمحد احِللِّ

ر(، أمل  )2( ترمجته يف: رجال ابن داود: 119 الرقم 461 )ضمن ترمجة احلسن بن يوسف بن املطهَّ
اآلمل: 350/2 الرقم 1081، رياض العلامء: 395/5، تنقيح املقال: 336/3 الرقم 3331، 
طبقات أعالم الشيعة: 209/3، مســتدركات أعيان الشيعة: 255/1، معجم رجال احلديث: 

173/20 الرقم 13799.
)3( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 314/7.
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الِح  والصَّ والَوَرِع،  يِن  والدِّ والنُّْبِل،  والَفْضِل  ْعِر،  والشِّ الِعِلِم  ِمْن  النَّبيَلِة  ِة  األُْسَ لِـَهِذِه 
َوَرْمًزا  ينيَِّة  الدِّ ِة  للحريَّ َمْرَكًزا  ُتْصبَِح  أِلَْن  َلها  َأهَّ َوَما  ْؤَدِد،  والسُّ ِف  َ والرشَّ واإِلْصاَلِح، 
ِخْدَمَتَها  يِن  الدِّ إىَِل  ْت  وأدَّ الثَّقافيََّة،  احلََرَكَة  َفَخَدَمِت  ؛  الِفكريِّ ِمَها  وتقدُّ ِة،  احِللَّ لَِثقاَفِة 
َوَجاِمَعٍة  َواإِلْساَلِم)1(،  الُعُروَبِة  َمَعاِقِل  َأَهمِّ  ِمْن  ِحينََذاَك  ُة  احِللَّ َكاَنِت  َحْيُث  امَلْشُكوَرَة؛ 
ُكْبى للَحَضاَرِة اإِلْسالميَِّة ُرْغَم َعنَِت الـُمتعنِّتنَِي َوأِلَْجِل َأْن َيُكوَن َبْحُثنا َواِضًحا جَيُِب 
ِمْن  ُبوُع  الرُّ بِِه هِذِه  َما َجاَدْت  الَقِديِم، َوَنرض  َتاِرخِيَها  َثنَاَيا  َعىَل  َفاِحَصًة  َنْظَرًة  ُنْلِقي  َأْن 
ُة ِمْن جَمُْموَعٍة َضِخَمٍة  ُعَلاَمٍء وُأَدَباٍء، ُثمَّ َعَلْينَا َأْن َنُقوَم بَِعمليَِّة الـُمَقاَرَنِة َبنْيَ َما َأْنَتَجْتُه احِللَّ
نِْف  َمْتُه الـُمُدُن األُْخَرى ِمْن َهَذا الصِّ ِمْن َقاَدِة الِفْكِر وَأْعاَلِم الِعْلِم والثََّقاَفِة، َوَبنْيَ َما قدَّ
َأِو  ِة  بَِتْفِضيِل احِللَّ َنتِيَجُة الـُمَقاَيَسِة احلُْكُم الَعاِدُل  الـُمْمَتاِز ِمَن النَّاِس، َوَحْيُث َسَتـُكوُن 
َأْن  ُبدَّ  َواَل  َتْقِديٍر،  َأَقلِّ  َعىَل  الَعرْصِ  َذلَِك  يِف  اإِلْساَلميِِّة  الثََّقاَفِة  َمَراِكِز  َأَهمِّ  ِمْن  اْعتَِباِرَها 
ِة َمِدينًَة لُعَلاَمِئَها َوُأَدباِئَها يِف ُحْسِن ُسْمَعتَِها َوَرْفِع ُمْسَتواَها الثَّقايفِّ َفإَِليِهْم  َتُكوَن َمِدينَُة احِللَّ
ًة،  َيْرِجُع الَفْضَل يِف َذلَِك التَّوثُِّب الِفكريِّ َوالنُُّضوِج الثَّقايفِّ َحتَّى اْزَداَدْت َشْوكُة الِعْلِم ُقوَّ
اِمي اخلَطِرِي َوَمَثُلَها األَْعىَل امَلنُْشود، َويِف َطِليَعِة هُؤالِء الُعَلاَمِء  َونَاَلِت الثََّقاَفُة َمْرَكَزَها السَّ
ِر(  ِة )آِل امُلَطهَّ الِذيَن َساُقوا َقافَِلَة النُّضوِج الِفكريِّ إىَِل األََماِم ُهُم الُعَلاَمُء امَلياِمنُي ِمْن ُأْسَ
ِة وُأَدباِئَها، َوَكَفاَها ُسْؤَدًدا  َمْت َقاُموَس ُعَلامِء احِللَّ التِي مَجََعِت الَفْخَر ِمْن َأْطَرافِِه، وَضخَّ
ِة امُلوِرَقِة، َوِمْن أْزَهاِرَها  ِّ َووالُِدُه َووَلُدُه ِمْن بْعِض ُغُصوهِنَا النَّرِضَ َمُة احِللِّ َأْن َيُكوَن الَعالَّ

َقِة. الَعبَِقِة، َوَأْقاَمِرَها الـُمرْشِ

َمِة  الَعالَّ َوالُِد  ِر  الـُمطهَّ ْبِن  َعلِّ  يِن  الدِّ يِف  رَشِ ْيِخ  الشَّ ْبُن  ُيوُسُف  يِن  الدِّ َسِديُد  ا  َأمَّ

)1( قال يف شذرات الذهب: 255/5 يف حوادث سنة )552هـ(: »فيها رشعت التتار يف فتح البالد 
اإلسالميَّة واخلليفة غافل يف خلوته وهلوه«، وقال ابن األثري، الكامل يف التاريخ: 376/12 وهو 
ث عن وصول الترت إىل أذربيجان: »يسَّ اهلل للمســلمني واإِلسالم من حيفظهم وحيوطهم،  يتحدَّ

ته بطنه وفرجه«. ى مهَّ فلقد ُدفعوا من العدو إىل عظيم، ومن امللوك املسلمني إىل من ال تتعدَّ
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يِن،  ِّ الِذي َينُْظُر َحتَّى َأَلدَّ أْعَداِئِه إَِلْيِه َنْظَرَة اإِلْعَجاِب َواإِلْجاَلِل؛ َفَقْد كاَن َسِديُد الدِّ احِللِّ
إىَِل اخلرَْيِ واخلُُلوِد،  َهَها  َوَوجَّ ِة  احِللَّ َمَشاِعَر  َنبََّه  الِذي  َكاَن اجلََرُس  َوالِفْكِر،  ْأِي  الرَّ َسِديَد 
َكاَن امَلنَاَر الِذي اهَتَدْت بِِه إىَِل الـَمْجِد والَفْخِر، َكاَن الُقدَوَة احلََسنََة الِذي اْقَتَدْت بِِه يِف 
َلْه َجْوالٌت  اَلِح واإِلْصاَلِح،  ْهِد والصَّ هنَْضتَِها اإِلْسالميَِّة، َكاَن َعَلاًم يِف الِعْلِم والزُّ
ِة األََدِب، وتْثِقيِف ِجيٍل َسِليٍم  ِة َوُقوَّ َقٌة يِف َمَضاِمرِي الثََّقاَفِة، َوَمَساٍع مَحِيَدٍة أِلََدِب الُقوَّ َموفَّ
يِن  ْمِس، َوَلْيَس َذلَِك بَِكثرٍِي َعىَل َسِديِد الدِّ َت الشَّ َماِت احلََياِة، َأَخَذ مَكاَنَتُه حَتْ ٍد بُِمقوِّ ُمزوَّ
َذَخاِئَر  ِمْن  فِيَها  َما  َأْثَمِن  َعىَل  واْسَتْوىَل  الُعُلوِم  ُكنُوَز  َفَتَح  الِذي   ِ الـُمَتبرصِّ الَفِقيِه  َجِل  الرُّ
َوَنَفاِئَس ِمْن َتْفِسرٍي َوفِْقٍه، َوُلَغٍة َوَبالَغٍة، َوَأَدٍب َوِشْعٍر، وَحدِيٍث َوَكاَلٍم، َوُأُصوِل الِعْلِم 
اًم،  ًثا، ُمتكلِّ َأْكَثِر الُعُلوِم الَعقليَِّة والنَّقليَِّة، حُمَدِّ ِلًعا َعىَل  َوِعِلِم األُُصوِل، َفَقْد َكاَن ُمطَّ
َأ بَِمزاَياُه اجلَِليَلِة النَّاِدَرِة َعْرَش الَعَظَمِة َواخلُُلوِد، َلُه  َذِكيَّ الُفَؤاِد، َدِمَث األْخاَلِق، َقْد َتبوَّ
َقْد  َصاِص،  ُة الَكونيَُّة َصَفاِئَح الرَّ ُق األَشعَّ ُق ُحُجَب الَغْيِب َكاَم خَتْرَتِ َنَظَراٌت َصاِئَبٌة خْترَتِ
والطُّموِح  الِفكريِّ  النََّشاِط  إىَِل  َفاْجَتذهَبا  ِة  األمَّ ُقُلوِب  يِف  اَسِة  احلسَّ األَْوَتاِر  َعىَل  َب  رَضَ
ِة تِْلَك  ِة َذلَِك التَّاِريِخ الـَمِجيِد، َوَكاَنْت للِحلَّ الَعايِت، والَعَمِل الـُمْثِمِر اجلَبَّاِر؛ َفَكاَن للِحلَّ

ا اليْوَم َفَمَع ُكلِّ األََسِف: النَّْهَضُة الِعلميَُّة الـُمَباَرَكُة، َوَأمَّ

َلَبِد)1(أْمَسْت َخالًء َوَأْمَسى َأْهُلَها اْحَتَمُلوا َعىَل  َأْخنَى  الِذي  َعَلْيَها  َأْخنَى 

أَساتَِذُتُه َوَتالِميُذُه

ِة َوغرِيِهْم، َفِمْن َأَساتَِذتِِه  َبَقِة الثَّانَِيِة ِمْن َأْعاَلِم ُعَلاَمِء احِللَّ تتْلَمَذ أِلَكابِِر ُعَلاَمِء الطَّ
 ، واَيِة: َسامِلُ ْبُن حَمُْفوِظ ْبِن َعِزيِز ْبِن ِوَشاِح، والسيُِّد فَخاُر ْبُن َمعدِّ الَباِرزيَن يِف الِعْلِم والرُّ

ُد بُن جْعَفر ْبِن َأيِب الَبَقاِء ِهَبِة اهللِ ْبِن َناَم. يِن حُمَمَّ وَأُبو إِْبَراهِيم َنِجيُب الدِّ

)1( البيــت للنابغــة، ُينظر: ديــوان النابغــة الذبيايّن، املكتبــة الثقافيَّــة:30، وأخنى عليهــا: غيَّـرها 
وأفسدها. اللسان: 245/14.
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َمِة َوَريضِّ  اْلَعالَّ َوَلديِه،  َأْمَثاِل  الُعَلامِء  َفَطاِحِل  ِمْن  مَجَاَعٌة  يِن  الدِّ َعىَل َسِديد  وتتْلَمَذ 
الَيَساِر  َوَذِوي  َناِشَئَتنَا  َتَعاىَل  اهللُ  َق  يوفِّ َأْن  َعَسى  َثَقافيٌَّة  آَثاٌر  وُلكلٍّ  ا،  وَغرِيمِهَ يِن  الدِّ
ِز إىَِل  والثَّْرَوِة ِمْن َأْهِل احِللَّة إىَِل َبْعِث َمْطمُوِر آَثاِرِهُم الَغالَِيِة إىَِل َأْبنَاِء َهَذا اجِليِل الـُمَتَحفِّ

 

القيَِّمِة  َراَساِت  الدِّ تِْلَك  َنَتاِئِج  تْقِديِم  إىَِل  األَْسَباُب  َلُه   ُ تتيسَّ ِحنَي  والنُُّهوِض  ِق  التََّفوُّ

 

َيُد  َصَفحَاهِتَا  طوْت  التِي  الثَّقافيَِّة  ِة  احِللَّ َزَعاَمِة  ِمْن  َشْيًئا  َلنَا  َوُتِعيُد  ْأَس،  الرَّ َتْرَفُع  التِي 
اِم)1(. األَيَّ

)2( )601-689هـ( ُّ 44. اْبُن َسِعيٍد احِللِّ

يِن  ، اْبُن َعمِّ َنْجِم الدِّ ا حَيَْيى ْبُن َأمْحَد ْبِن حَيْيى ْبِن اْلـَحَسِن ْبِن َسِعيٍد اهلُذيلِّ َأُبو َزَكِريَّ
َصاِحِب  إِْدِريِس  ْبِن  ِد  حُممَّ َوِسْبِط  اِئع(،  )الرشَّ ِكَتاِب  َصاِحِب   ِّ احِللِّ ِق  الـُمَحقِّ َجْعفِر، 
احِلنَي،  الصَّ اِد  هَّ والزُّ الَعاِملنَي،  َوالُعَلاَمِء  ِريَن  الـُمتبحِّ الُفَقَهاِء  ِمَن  َوُهَو  اِئُر(،  َ )السَّ ِكَتاِب 
واألَُدباِء الالِمعنَي، ُمْتِقٌن للِفْقِه واألُُصوِل واللَغِة والـَمنْطِِق والَكالِم واجلََدِل والـُمناَظَرِة، 
اإِلَماُم  »َشْيُخنَا  بَِقْولِِه:  َداود  اْبُن  َوَصَفُه  ياِضيَّاِت؛  والرِّ واحِلَساِب،  والنَّْحِو،  ِف  ْ والرصَّ

اق كتاب )هتذيب األحكام( أليَب جعفر  ر بن هبة اهلل بن نافع الورَّ )1( وقد قرأ الشيخ عىل معمَّ
اج  د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام كتاب)الكامل يف الفقه( للقايض ابن البَّ الطويّس، وقرأ عىل حممَّ
الطرابليّس، وأخذ عن مجاعة من املشــايخ، وروى عنهم، منهم: الســيِّد فخار بن معد املوســوّي 
)ت 630هـ(، والســيِّد عّل بن موســى ابن طاووس )ت 664هـ(، وسامل بن حمفوظ بن وشاح، 
د بن الفرج الســوراوّي، والســيِّد أمحد بن يوســف بن أمحــد العرييّض، واخلواجة  وحييى بن حممَّ
د بن احلسن احلسينّي  نصري الدين الطويّس، وعّل بن ثابت بن عصيدة الســوراوّي، والســيِّد حممَّ
ة النيّل )ت 644هـــ(. معجم رجال  البغــدادّي، ومهــّذب الدين احلســني بــن أيب الفرج بــن ردَّ

احلديث: 20-173 الرقم 13799، موسوعة طبقات الفقهاء: 314/7.
غ إلعادته هنا، ويبدو أنَّه اشــتباه يف األســامء. انظر:  )2( لقد مضت ترمجته بالرقم )16(، وال مســوِّ
موســوعة طبقات الفقهاء: 296/7، وانظر: حتقيق الســيِّد أمحد احلسينّي لكتابه )نزهة الناظر يف 

مة. اجلمع بني االشباه والنظائر(، املقدِّ
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الَعاّلَمُة، الَوِرُع الُقْدَوُة، َجاِمُع ُفنُوِن الِعْلِم األََدبيَِّة، والِفْقِهيَِّة، واألُُصوليَِّة، َأْرَوُع ُفَضالِء 
َزَمانِنَا وَأْزَهُدُهْم«)1( إَِلخ.

َيْعِرُف  َمْن  ِعنَْد  ِقيُق  الدَّ َمْدُلوُلـَها  َلـَها  َداُوٍد  اْبِن  ِمْثِل  ِمْن  الَقيَِّمَة  َهاَدَة  الشَّ َهِذه  َوإِنَّ 
َأْن َتسَتِشفَّ  ُيْمِكنَُك  َهاَدِة  ِذِه الشَّ َظِه َعىَل إِْرَساِل َكالِمِه َعىَل َعواِهنِِه، َوهِبَ ابَن َداوٍد، وحَتفُّ
هاَدُة  الشَّ َهِذِه  تِِه  َصحَّ َعىَل  َدلِياًل  وَيْكِفي  َشْأنِِه،  وِرْفَعَة  َلُه،  َجِم  الـُمرَتْ َجاَلَلَة  َوَراِئَها  ِمْن 
اِئِع(، َوِكَتاَب  َ ا َقْد َصنََّف ِكَتاَبُه الِقيَِّم )اجْلَاِمُع للرشَّ ِرَدُة فِيَها َأنَّ َأَبا َزكريَّ َواألَْوَصاُف الـُمطَّ
َواِسَعٌة،  وإَِحاَطٌة  َغِزيٌر،  َوِعْلٌم  َدِقيٌق،  ِقيٌق  حَتْ فِيِهاَم  َجِليالِن  ِكَتاَباِن  ا  َومُهَ النَّاظِِر(،  )ُنْزَهُة 
َوُعْمُق ِدَراَسٍة، وُبْعُد َنَظٍر َعِجيٍب، َكاَم َأنَّ لِـُمَصنِِّفِهاَم ُمَصنَّفاٍت ُأْخرى اَل َتِقلُّ عنُْهاَم َأمهيًَّة 
َخاِئِر الثَّقافيَِّة الَغالَِيِة ِسَوى َرْمِيَها بَِزَواَيا  يِف ِعْلِم التَّْألِيِف والتَّْصنِيِف، واَل َعْيَب يِف َهِذِه الذَّ
َها؛  َنرْشِ إىَِل  الـَمِجيِد  اِث  َ الرتُّ َهَذا  َعىَل  َغُيوٍر  َيُد  َتِصْل  مَلْ  الـُمْهَمالِت،  َوِساَلِل  الُبُيوِت، 
َقْوُل  َيْصُلُح فِيَها  الثَّرَوُة الِتي  اِئَلِة؛ تِلَك  ِة الطَّ الثَّروِة الِفكريَّ لِيْسَتِفيَد َهَذا اجِليُل ِمْن تِلَك 

يِن: ِد َحَسن َكاَمِل الدِّ يِِّد مَحَِد السيِِّد حُممَّ َنا السَّ َجدِّ

ــا ــَدن ــْع ــا َب ــنَ ــب ــُت ــا ُك ــنَ ــْي ــَل ـــٌز َع ـــِزي ُتــْرَمــىَع ـــٍة  ـــَزاِوَي بِ َأْو  ــَفــْلــٍس  بِ ــاُع  ــَب ُت
واْبُن   ، ُّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ َعنُْه  َيْرِوي  والتَّْصنِيِف،  بالتَّأليِف  َشَغٍف  ُذو  َلُه  والـُمرتَجُم 

َطاووٍس، والسيُِّد َعْبُد الَكِريِم)2(.

)1( رجــال ابن داود: 371 بالرقم:1660. وقال الذهبّي: »لغويٌّ أديب، حافظ لَأحاديث، بصري 
باللُّغة واألَدب«. عن السيوطّي يف بغية الوعاة: 331/2.

د بن   )2( يقصــد بــه: عبد الكريم بن أمحد ابن طاووس، وابن طاووس الذي ذكره قبله: النقيب حممَّ
ر املعروف  عّل بن موســى ابن طاووس، وباجلملة فمن روى عنه: احلســن بن يوســف ابن املطهَّ
د احلسينّي املعروف بابن  د بن حييى، والســيِّد احلسن بن عّل بن حممَّ ، وولده حممَّ ّ مة احِللِّ بـ: العالَّ
د الطبّي، وعّل بن احلسني بن محَّاد الليثّي الواسطّي، وعبد  األبزر، واحلسني بن أردشري بن حممَّ
د بــن أمحد بن األعرج  ــد بن عّل بن حممَّ الكريــم بــن أمحد ابن طاووس، والســيِّد جمد الدين حممَّ
د بن جعفر بن هبة اهللَّ بن نام، وغريهم، وقرأ عليه عمر بن=  احلســينّي، واحلســن بن أمحد بن حممَّ
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ِواَلَدُتُه

ا َوَفاُتُه َفِفي َليَلِة  ُولَِد َسنََة 601هـ، َوَيُصحُّ َأْن َنُقوَل يِف َتاِريِخ ِواَلَدتِِه )َأثُِق(، َأمَّ
ِة  ُه يِف احِللَّ َعَرَفَة ِمْن َسنَِة 689هـ، َوَيصحُّ تَاِرخُيَها يِف )َخَطَف( َوُعْمُرُه )88( َعاًما، َوَقْبُ

َصٌة؛ َواَل َعَجَب؛ فالنَّاُس َمْوَتى َوَأْهُل الِعْلِم َأْحَياُء!. َعَلْيِه ُقّبٌة جُمَصَّ

=احلســن بن خاقان كتاب )املبســوط( للشــيخ الطويّس، وله منه إجازة يف سنة )674هـ(، وقرأ 
ينّي كتابه )اجلامع للرشائع( وسمع بقراءته عليه مجاعة، منهم:  د بن أمحد بن صالح الُقسِّ عليه حممَّ
د بن عّل بن موســى ابن طاووس، ويوســف بن حاتم العامّل، والوزير أبو القاســم  النقيب حممَّ
ــد ابن العلقمّي. ُينظــر: رجال ابــن داود: 371، نقد الرجال:  عــّل ابــن الوزير مؤّيد الدين حممَّ
371، جامــع الرواة: 324/3، أمل اآلمل: 346/2 الرقــم 1070، رياض العلامء: 334/5، 
ة: 709، الذريعة: 61/5 الرقم 226، طبقات أعالم  أعيان الشيعة: 288/10، الفوائد الرضويَّ

الشيعة: 204/3، معجم رجال احلديث: 30/20 الرقم 13451.



القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ





313

القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

ُد ْبُن حَيَْيى الـَمِزيِديِّ 45. َأمْحَ

ِة، ُتنَْسُب إىَِل  ُة َقْرَيٌة ِمْن ُقَرى َقَضاِء اهلَاِشِميَِّة، َوَرَساتِيِقَها، َتابَِعٌة إىَِل لَِواِء احِللَّ الـَمِزيِديَّ
َهِذِه الَقْرَيِة مَجَْهَرٌة ِمْن َأْهِل الِعْلِم والـَمْعِرَفِة، َوشْخِصيَّاٍت َأَدبيٍَّة َباِرَزٍة، َوَقْد َخَرَج ِمْن َهَذا 
اِد الـَمْعِرَفِة َوَأْهِل الِفْكِر والثََّقاَفِة، َوِمْن َوَسِط َهَذا اجلَوِّ  الـَمنَْبِت اخلَِصيِب َكثرُِيوَن ِمْن ُروَّ
يِن  ْيُخ مَجَاُل الدِّ الِـَحِة، َوِمْن ِضَفاِف هَنِْر الُفَراِت اجلَِميِل َنَبَغ الشَّ ايِف والبِيَئِة الصَّ اهلَاِدِئ الصَّ

 

يِن َعلُّ ْبُن َأمْحَد الـُمتوفَّ َسنََة  ْيُخ َريِضُّ الدِّ ِّ وَوَلُدُه الشَّ ِهرُي بالـَمِزيِديِّ احِللِّ َأمْحَُد ْبُن حَيَْيى الشَّ
 

ِهيِد، َوِمْن َتالِمَذِة الَعاّلَمِة َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه. 757هـ)1(، والِذي ُهَو َأَحُد َمشاِيِخ الشَّ

ْيَعِة( إِنَّ الـُمرتَجَم َلُه: »ُوِصَف يِف اإِلَجاَزاِت  َقاَل الـَمْرُحوُم َصاِحُب ِكَتاِب )َأْعَياُن الشِّ
يِن  يِن َأمْحََد، َوَلْيَس ُهَو ِمْن َمَشاِيِخ اإِلَجاَزِة، ولِكنَّ َوَلَدُه َريِضَّ الدِّ ِعيِد مَجَاِل الدِّ ْيِخ السَّ بالشَّ
بَِتـَبعيٍَّة،  َهَذا  والُِدُه  وُيْذَكُر  اإِلَجاَزاِت،  يِف  وُيذَكُر  ِهيِد  الشَّ َمَشاِيَخ  ِمْن  َعليًّا)2(  احلََسِن   َأَبا 

َواَل َنْعَلُم ِمْن َأْحَوالِِه َغرْيَ َذلَِك«)3(.

ْكِر َفَقْد َكاَن َفِقيًها َباِرًعا، َوَعالِـاًم َجِلياًل، َقَطَع  يِن َسالُِف الذِّ ْيُخ َريِضُّ الدِّ ا َوَلُدُه الشَّ َأمَّ
َراَسِة الِعْلِميَِّة؛ َفَشاَرَك يِف َكثرٍِي  ٍ ِمَن الدِّ يِف الُعُلوِم َمًدى َغرْيَ َقِصرٍي، َومَلْ َيْقَترِصْ َعىَل َلْوٍن ُمعنيَّ
ِف، والَباَلَغِة، والُلَغِة، والـَمنْطِِق، والِفْقِه، واألُُصوِل،  ْ ِمْن َأْلَواِن الِعْلِم َكالنَّْحِو، والرصَّ
ُه:  أنَّ الُعَلاَمِء(  )ِرَياُض  ِكَتاِب  ُمصنُِّف  فِيِه  َقاَل  َها؛  وَغرْيِ والتَّْفِسرِي،  واحلَِديِث،  والَكاَلِم، 

)1( ترمجتــه يف: أمــل اآلمل: 176/2 برقــم530، رياض العلــامء: 369/3، روضــات اجلنَّات: 
345/4 الرقــم 409، بحــار األنــوار: 104، 191، 196، 199-189، الكنــى واألَلقــاب: 
ــة: 273، طبقات أعالم الشــيعة: 134/3، معجم رجال احلديث:  183/3، الفوائــد الرضويَّ

256/11 الرقم 7912، موسوعة طبقات الفقهاء: 133/8.
)2( يف األعيان: 203/3 )عّل(، والصواب ما أثبتناه.

)3( أعيان الشيعة: 203/3.
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َمِة، َوَكاَن  ِقنَي َوَلِد الَعالَّ ْيِخ َفْخِر الـُمَحقِّ ا للشَّ ِة ُفَقهاِء األَْصَحاِب، ُمَعاِصً »َكاَن ِمْن َأِجلَّ
بَِمِلِك  اإِلَجاَزاِت  َبْعِض  يِف  َوَوَصَفُه  َداوٍد،  اْبِن  َعِن  وَيْرِوي   ،ْهيِد الشَّ شْيِخنَا  ُأْسَتاَذ 

األَُدَباِء َوالُعَلاَمِء«)1(.

َمِة، َوُهو  ُه: »َفاِضٌل ِمْن َتاَلِمَذِة الَعالَّ ا َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل(؛ َفَقْد َقاَل فِيِه َأنَّ َأمَّ
.)2(» اْبُن َأمْحَِد ْبِن حَيْيى الـَمْعُروِف بِـ: الـَمِزيديِّ

ُب بِـ:  ِف، َوُهَو الـُملقَّ ُتويف عنَْد الُغُروِب ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، وُدفَِن بالنََّجِف األرَْشَ
اَم:  هلُُ ِة؛ َأوَّ َمِلِك األَُدَباِء)3(، َوَهَذا الَلَقُب الـُمِهمُّ َكاَن َلَقًبا لَِعَلَمنْيِ َفاِضَلنْيِ ِمْن ُفَقهَاِء احِللَّ
)4(؛  ُّ ٌد اهلَاِشِميُّ احلَاِرثيُّ احِللِّ يِن حُمَمَّ يِن َأُبو احْلََسِن َعلٌّ َهَذا، َوَثانِيُهاَم: َشْمُس الدِّ َريِضُّ الدِّ

َفَقْد َكاَن َأْيًضا َفِقيًها َأِديًبا َباِرًعا.

يِن  ِة َوَجهابَِذِة ُفَقهاِئَها، َوُهَو َجالُل الدِّ َأْعَقَب َوَلًدا َنِجيًبا َكاَن ِمْن َفَطاِحِل عَلاَمِء احِللَّ
ِهيُد َعنُْه، َوَقْد َأْثنَى  ِهيِد، َوَيْرِوي الشَّ ، َوِمْن َأَساتَِذِة الشَّ ِّ ِق احِللِّ ٌد، َأَحُد َتالِمَذِة الـُمَحقِّ حُمَمَّ
ِق َوُكُتبِِه َفَقاَل: »َوَأْرِوهَيا  عَلْيِه َثنَاًء َعاطًِرا يِف إَِجاَزتِِه أِليَب)5( َنْجَدَة يِف َتْعَداِد ُطُرِقِه إىَِل الـُمِحقِّ
ِعيِد َمِلِك  ْيِخ السَّ ِد ْبِن الشَّ يِن حُممَّ ْيِخ اإِلَماِم الَبِليِغ اخلَطِيِب الـُمْقنِِع َجاَلِل الدِّ َغالًِبا َعِن الشَّ

«)6( إَِلخ. ِد الُكويفِّ اهلَاِشميِّ احلَاِرثيِّ يِن حُممَّ َعراِء واخلَُطباِء َشْمِس الدِّ األَُدباِء والشُّ

ُه َسَكنََها. اَم ُنِسَب إىَِل الُكوَفِة؛ أِلنَّ َوإِنَّ

)1( رياض العلامء: 369/3.
)2( أمــل اآلمل: 176/2 برقــم530، وُينظر: البحار: 189/107، إجازة الشــهيد البن اخلازن، 

رسائل الشهيد: 1118/2.
)3( هذا اللَّقب لولد املرتَجم له عّل بن أمحد بن حييى )ت 757هـ(، فالسيِّد قد اسرتسل يف احلديث، 

ولكي ال يضطرب الكالم الذي يؤّمله الباحثون.
)4( ُينظر: املستدرك: 447/3، رياض املسائل: 88/2، البحار: 196/104.

ق يف تسميته. )5( كذا، والصواب )ابن نجدة(، وهو املحقَّ
)6( رسائل الشهيد: 1124/2.
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اِد)1(]َكاَن َحيًّا ُحُدوَد سنة 745هـ[ ُد اْبُن اْلـَحدَّ 46. َأمْحَ
، َعاَش يِف  َمِة احِلّلِّ ِّ ِمْن َتالِمَذِة الَعالَّ اِد احِللِّ ٍد احلَدَّ يِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ يُخ مَجَاُل الدِّ الشَّ
الُعُصوِر، وَأْزَهِرَها َحتَّى  َأْزَهى  ِمْن  َكاَن  الثَّقافيَِّة يِف َعرْصٍ  ِمَن احلََرَكِة  َعنِيٍف  َتيَّاٍر  َوَسِط 
َكاَنِت  التَّدْهُوِر واالْنِحَطاِط، ِحنَي  ُغُيوِم هَذا  ِمْن  َكاَن اجلَوُّ االْجتاَِمعيُّ والثَّقايفُّ َصاِحًيا 
وِخْصِب  واالْستِنَْتاِج،  والتَّتبُِّع  الَبْحِث  ِمَن  َوطِيٍد  َأَساٍس  َعىَل  ُمشيََّدًة  الثََّقافيَُّة  النَّْهَضُة 
ِم،  قيِّ والتَّقدُّ احِلَِة للرُّ اإِلْحَساِس يِف َعرْصٍ ِعلميٍّ ُمْدِهٍش َعِجيٍب َحافٍِل بُِكلِّ الَعنَاِصِ الصَّ
ْفَعِة  يُن ُيسيطُِر َعىَل َمنَاِحي احلََياِة، ِحنَي كاَنِت األَْخاَلُق ِهَي املِْقَياَس الَعامَّ للرِّ ِحنَي َكاَن الدِّ
ِة، ِحنَي َكاَنْت َهِذِه النُّْخَبُة ِمَن النَّاِس َمْرَكَز َداِئَرِة تِْلَك النَّْهَضِة  لَّ ِة َأْو للذِّ َأْو للِحطَِّة، للِعزَّ
ِظ، َكاَن امُلرتَجُم َلُه، ِمْن ُموِقِدي مَصابِيِح الِعْلِم وَنافِِخي ُروَح احلََياِة الثَّقافيَِّة يِف ِجْسِم  والتيقُّ
ُة ِمْن  ًة َعطََّرِت اجلَوَّ االْجتاِمعيَّ بَِأِريِج الِعْلِم واألََدِب؛ َفاْرَتَوِت األُمَّ ِة، َكاَن َزْهرَة شذيَّ األمَّ
َمْن  إاِلَّ  َيْسُلُكُه  اَل  الِذي  َطِريِق اخلُُلوِد  َعًة يِف  ُمْسِ الَعَظَمِة َوساَرْت  الـَمْجِد وَرِحيِق  مَخِْر 
اِد مَجََع َبنْيَ َفضيَلتي  َوَعى َذاَتُه َوَأحسَّ بَِكرَاَمتِِه وَشَعَر بِأنَّ َلُه ُوُجوًدا يِف احلََياِة، َفاْبُن احلَدَّ
الِعْلِم واألََدِب؛ َفُهَو َعامِلٌ َفِقيٌه يِف ِمْضاَمِر الِعْلِم، َوُهَو َشاِعٌر اَلِمٌع يِف َمْيداِن األََدِب، َوَكاتٌِب 
ْيُخ  ُق َصِديُقنا الشَّ اَثُة الـُمدقِّ َبَها، َوَناَل ِمنَْها ُكلَّ ُمنَاُه، َوَقْد َنَقَل الَبحَّ َبِليٌغ، َعَشَق الثَّقاَفَة َوتطلَّ
ا َعىَل ُمنَاِسَخاِت)2(  اِد َتْقِريًظا ِشْعريًّ حُمِْسُن الطَّْهراينُّ امَلْعُروُف بِـ: )آَغا ُبُزْرك( َأنَّ اِلْبِن احلَدَّ

)1( أعيان الشــيعة: 93/3، أمل اآلمل 24/2 الرقم 61، بحار األنوار 201/104، الفائدة 22، 
رياض العلامء: 60/1 و322، طبقات أعالم الشيعة: 11/3، القرن الثامن.

)2( مناسخات املرياث أو رسالة يف مناسخات اإلرث للسيِّد عميد الدين عبد املطَّلب بن جمد الدين أيب 
ة(  ّ )681-754هـ(، مؤلِّف )الفرائض العميديَّ د بن أيب احلسن عّل بن األعرج احِللِّ الفوارس حممَّ
فها ببغداد سنة 721هـ تكملة للمناسخات التي أوردها اخلواجة نصري الدين الطويّس يف رسالته  ألَّ
ح معنى املناســخات، وهو أن يموت إنسان له َتِركة ووراث  ة(، ويف آخره رَشَ )الفرائض النصرييَّ
اث واالستحقاق كالمها أو أحدمها أو  ا أن خيتلف الورَّ  ثمَّ مات أحد الورثة قبل قسمة الرتكة، فإمَّ
، أكثر فيه الثناء واملدح عليه وعىل مكتوبه  ّ مة احِللِّ ال خيتلفان أبًدا. وعليه تقريظ خاله وأستاذه العالَّ
ا الولد العزيز، العضد احلسيب=   بام يدلُّ عىل غاية جاللته وعلوِّ مرتبته ولفظ التقريظ: »أحسنت أهيُّ
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َمِة َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه،  ، اْبِن ُأْخِت الَعالَّ يِن َعْبِد الـُمطَِّلِب اأَلْعَرجيِّ احِللِّـيِّ السيِِّد َعِميِد الدِّ
ُل التَّْقِريِظ امُلَشاِر إَِليِه َقْوُلُه يِف الَبْحِر الَبِسيِط  َويِف ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلاَمِء( َنْحُو َذلَِك)1(، َوأوَّ
اِد بِـ: َأيِب الَعبَّاِس، َوُهَو  »َأْنَواُر ُزْهٍر َبَدا يِف َرْوِض ُبْسَتاِن« َتاِرخُيُه 721هـ، َوُيكنّى اْبُن احلَدَّ
اِد َهَذا  ْبِع َعْن َناظِِمَها َعْبِد احلَِميِد اْبِن َأيِب احلَِديِد)2(، واْبُن الـَحدَّ اِت السَّ ِمْن ُرَواِة الَعَلويَّ

.)3( افِعيِّ الـِمرْصيِّ ٍد الَفقيِه الشَّ ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ُهَو َغرْيَ َأيِب َبْكٍر حُممَّ

=النســيب، املعظَّم، الفقيه، املدقِّق، عميــد الدين- ُجعلت فداك- فيــام أودعته يف هذه األوراق 
ق عىل أكثر أشخاص نوع اإلنسان، فلقد أتيت فيها باملعاين  ة عىل التميُّز عىل األقران، والتفوُّ الدالَّ
اللطيفة واملســائل الرشيفة- أحســن اهلل إليك وأفاض نعمته عليك- وال اســتبعاد يف ذلك منك 
ة- وفَّقك اهلل لكلِّ خري، ودفع عنك كلَّ ضري بمنِّه وكرمه وجوده-،  وأنت من مثل شــجرة النبوَّ
مة  اد تلميذ العالَّ ًيا مســتغفًرا«، ومدحها الشيخ أمحد بن احلدَّ ر حامًدا مصلِّ وكتب حســن بن مطهَّ

ّ بقصيدة فاخرة. الذريعة:385/20، 149/16، 150/16، 253-252/22. احِللِّ
)1( ريــاض العلــامء: 60/1، 322. ذكرت املصادر أنَّه كان فقيًها، مقرًئا، أديًبا، شــاعًرا، تلمذ عىل 
ّ )ت 726 هـ( وقرأ القرآن برواية عاصم والكسائّي  ر احِللِّ مة احلســن بن يوســف ابن املطهَّ العالَّ
عىل الســيِّد مجال الدين أيب املحاســن يوســف بن ناص بن محَّاد احلســينّي الغــروّي، وروى عنه 
د بن القاســم ابن ُمعيَّة احلسنّي  )الشــاطبيَّة( يف القراءات، روى عنه الفقيه الســيِّد تاج الدين حممَّ
ل )734-786هـ( قراءة القرآن. قال الطهرايّن: ومن اآلثار  )ت 776هـ( واستجازه الشهيد األوَّ
، فرغ من كتابتها سنة )727هـ(، والنسخة موجودة  ّ مة احِللِّ الباقية له نسخة من )القواعد( للعالَّ
ة مــن العلامء وإجازاهتــم. طبقات أعالم الشــيعة: 11/3،  ــة( وعليهــا خطوط عدَّ يف )الرضويَّ

موسوعة الفقهاء: 52-51/8.
ـّي يروي  اد احِللِّ )2( يف أعيان الشيعة: 492/2 »الشيخ اإلمام مجال الدين أبو العبَّاس أمحد بن احلدَّ
العلويَّات الســبع عن ناظمها عزِّ الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املدائنّي، رأينا منها نســخة يف 
مكتبة الشــيخ ضياء الدين النورّي يف طهران، ويف آخرها فرغ من كتابتها لنفســه العبد الفقري إىل 
د بن عّل بن حســن اجلباعّي يف ُأخريات شــعبان املبارك ســنة 868، قوبِلت يوم  اهلل تعــاىل: حممَّ
د بن  ة رمضان املعظَّم ســنة 868، وعىل ظهر النسخة بخطِّ املذكور يروهيا الشيخ حممَّ الثالثاء غرَّ
ه سديد الدين يوسف، عن الناظم  ّي، عن شــيخه فخر الدين، عن والده مجال الدين، عن جدِّ مكِّ

عزِّ الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املدائنّي«.
د املرصّي شمس الدين الشافعّي املعروف بـ: اليامّي )ت 885هـ( من=  د بن أمحد بن حممَّ  )3( وهو حممَّ
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

)1( )602-676هـ()2( ُّ ُق احِللِّ 47. الـُمَحقِّ

ا  يِن َأيِب َزَكِريَّ يِن َجْعَفُر اْبُن َأيِب حَيَْيى احلََسِن ْبِن َنِجيِب الدِّ ُهَو َأُبو الَقاِسِم َنْجُم الدِّ
َصاِحِب  اإِلْطــاَلِق  ِعنَْد  ِق(  )الـُمَحقِّ بِـ:  الـَمْعُروِف  اهلَُذيلِّ  َسِعيٍد  ْبِن  احلََسِن  ْبِن  حَيَْيى 
ْيَعِة،  الشِّ ُفَقَهاِء  َوَأْلـَمِع  َأْكَبِ  َوِمْن  اإِلَماميَِّة،  ُعَلاَمِء  َوَأْعَظِم  َأَجلِّ  ِمْن  اِئُع(  )الرشَّ ِكَتاِب 
ْمِس يِف اآلَفاِق َبْعَد الُغُروِب فَتْعِكُس  َذاَعْت إِْنتاَجاُتُه الِعلميَُّة َبْعَد َمْوتِِه َكاَم َينَْبثُِق ُنوُر الشَّ
َجِليَلٌة  َفاُت  َومَؤلَّ َقّيَمٌة  ُكُتٌب  اِمَس،  الدَّ الظَّاَلَم  بِِه  لُِتنرَِي  الَباِهَر؛  َعاَع  الشُّ َذلَِك  الَكَواِكُب 
َا َمْكُتوَبٌة بِنَاٍر َوُنوٍر، النَّاُر التِي حْتِرُق َهِشيَم الَباطِِل َفتْذُروه ِرياُح النَّْقِد َهباًء َمنُْثوًرا،  َكأهنَّ

َشاِد. اَمِئَر احلَاِئَرَة والُعُقوَل التَّاِئَهَة إىَِل ُسُبِل احلَقِّ والرَّ َوالنُّوُر الِذي هَيِْدي الضَّ

هنيَِّة؛  الذِّ ِة  القوَّ ِمَن  َمتِينٍَة  ُأُسٍس  َعىَل  الِعْلِم  ِمَن  َضْخاًم  ًحا  َفاُته َصْ مؤلَّ َأَقاَمْت  َوَقْد 
الَواِسَعِة  َواإِلَحاَطِة  ِحيِح  الصَّ واالستِنَْباِط  الِفكريِّ  موِّ  للسُّ ُمَساَيَرًة  الُكتِب  َأْكَثُر  َفِهَي 
َعىَل  بَِغِريَزتِِه-  الَعَمِل  َعىَل  ُمْضَطرٌّ  َواإلْنَساُن  ُق-  الـُمحقِّ َعِمَل  َوقْد  والُفنوِن،  بِالُعُلوِم 
الَبِليَغِة  بُِخَطبِِه  َأْو  النَِّفيَسِة  بُِكُتبِِه  َسَواٌء  ُجْهَد استَِطاَعتِِه  َواألَديبِّ  الِعْلِميِّ  الـُمْستَوى  َرْفِع 
ِة التِي َتْفَتُح َمَغالَِق اإِلْفَهاِم، وبِِمْثِل تِلَك  ِة الَقويَّ بويَّ َأْو بَِتْدِريساتِِه النَّاِجَحِة، َوُمناَقَشاتِِه الرتَّ
، فِيِه َفاِكَهٌة َوُزُهوٌر،  ُة يِف َعْهِدِه َأْشَبُه بالـُمْرِج األْخرَضِ النَّرِضِ اجلُُهوِد اجلَبََّاَرِة َكاَنِت احِللَّ
ِة  ِمرَي، وَأَقاَمْت تِلَك اجلُُهوُد اجلَبَّاَرُة يِف احِللَّ َوَنِمرٌي َعْذٌب، َيْرِوي الَعْقَل والَعاطَِفَة والضَّ

ــة العارفني:  =تصانيفــه )حاشــية عىل رشح البخــارّي(، و) فتــح املنعم( خمتــرص يف الفقه. هديَّ
.210/2

 من رجاالت القرن السابع، وقد وضعه املصنِّف ق احِللِّـّي )1( هذا خلل يف الرتتيب؛ فاملحقِّ
يف القرن الثامن.

)2( ترمجتــه يف: رجــال ابن داود: 83 الرقم 300، نقد الرجــال: 69، جامع الرواة: 151/1، أمل 
اآلمل: 48/2 الرقم 127، وسائل الشيعة: 152/20 الرقم 224، روضات اجلنَّات: 182/2 
الرقم 180، تنقيح املقال: 214/1 الرقم 1771، أعيان الشيعة: 89/4، معجم رجال احلديث: 

61/4 الرقم 2144، قاموس الرجال: 378/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 55/7.
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ُسوًقا َثقافيًَّة َراِئَجًة)1( للَمَعاِرِف الَقِديَمِة والـَحِديَثِة)2(، َوَكاَن لُِكلِّ َطَراٍز وَلْوٍن ِمْن َأْلَواِن 
َويِف  َمَساَحتَِها،  َوَتْوِسيِع  َتْركيِزَها  يِف  َمْشُكوَرًة  ًة  ُمَسامَهَ وا  َسامَهُ َأْعاَلٌم  ِة  الِفكريَّ النَّْهَضِة 
مَجَِة؛ َفقْد َكاَن َعَلاًم ِمْن َأْعاَلِم الِفْقِه واألُُصوِل  َمِة هؤاَلِء الَعاِملنَي َصاِحُب َهِذِه الرتَّ ُمقدِّ
وكنًْزا َثِمينًا ِمْن ُكنُوِز الـَمْعِرَفِة َوَبْحًرا َبِعيَد الَغْوِر للثَّقاَفِة والِعْلِم، ثَِقًة َجِلياًل، َواِسَع الِفْكِر، 
ِق(، َوُهَو  ُبوُه بـ: )الـُمَحقِّ ْأِي والَعِقيَدِة، َكثرَِي التَّحِقيِق والتَّْدِقيِق َحتَّى لقَّ ْبِع، والرَّ َسِليَم الطَّ
)اْلُكنَى  ِكَتاِب  َصاِحُب  الَفاِضُل  َوَصَفُه  َوَقْد  ُجَزاًفا،  َواَل  اْعتَِباًطا،  َينَْلُه  مَلْ  َعظِيٌم  َلَقٌب 
َواِحٍد؟  وَأيُّ  الِفْرَقِة،  َهِذِه  َوواِحِد  الُفَقَهاِء  َشْيِخ  األَْعَظِم،  األََجلِّ  ْيِخ  َواألَْلَقاُب(بـِ»الشَّ
ٌق  ، َفاِضٌل َعالِـٌم، ثَِقٌة َجِليٌل، حُمقِّ ِّ يِن َجْعَفِر ْبِن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد احِللِّ َأُبو الَقاِسِم َنْجُم الدِّ
ٌق، َفِصيٌح َبِليٌغ، َشاِعٌر َأِديٌب ُمنِْشٌئ، مَجََع الَفَضاِئَل َوالـَمَحاِسَن، َأْشَهُر ِمْن َأْن ُيْذَكَر،  ُمَدقِّ

الَ َنظِرَي َلُه يِف َزَمانِِه، َلُه ِشْعٌر َجيٌِّد، وإِْنَشاٌء َحَسٌن«)3(.

ِة،  بِاحلُجَّ َوأْقَوِمِهْم  َزَمانِِه  َأْهِل  َأْلَسَن  »َكاَن  َيِصُفُه:  َجايلُّ  الرِّ َداوٍد  اْبُن  تِْلميُذُه  َقاَل 
ايِن َصِغرًيا، َوَكاَن َلُه َعلَّ إِْحَساٌن َعظِيٌم والتَِفاٌت،  ِعِهْم اْستِْحَضاًرا، َقَرْأُت َعَلْيِه وربَّ وَأْسَ

وَأَجاَز يِل مَجِيَع َما َصنََّفُه َوَقَرَأُه، َوُكلُّ َما َتُصحُّ رَوايُتُه«)4(.

يِف  َحاُلُه  ُق،  الـُمحقِّ األََجلُّ  ْيُخ  »الشَّ إِنَّه:  اآلُمِل(  )َأَمُل  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َوَقاَل 
واألََدِب  ْعِر  والشِّ والَفَصاَحِة  والتَّْدِقيِق  والتَّْحِقيِق  واجلَاَلَلِة  والثَِّقِة  والِعْلِم  الَفْضِل 
ْأِن،  ُيْذَكَر، َوَكاَن َعظِيَم الشَّ َأْن  ِمْن  َأْشَهُر  واإِلْنَشاِء ومَجِيِع الُعُلوِم والَفَضاِئِل وامَلَحاِسِن 
َبِليٌغ،  َحَسٌن  َوإِْنَشاٌء  َجيٌِّد،  ِشْعٌر  َوَلُه  َزَمانِه،  يِف  َلُه  نظِرَي  اَل  الـَمنِْزلِة،  َرفِيَع  الَقْدِر،  َجِليَل 

ِه«)5(. ِه يِف الِفْقِه َوَغرْيِ َوَكاَن َمْرِجَع َأْهِل َعرْصِ

)1( مل يذكره السيِّد املصنِّف عىل املطابقة، والصواب ما أثبتناه.
)2( احلديثة بالنسبة لعرص املرتَجم له )املؤلِّف(.

)3( الكنى واأللقاب: 154/3.
)4( رجال ابن داود: 84-83.
)5( أمل اآلمل: 49-48/2.
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َفَقَاَل:  يَعِة(  الشِّ )َأْعَياُن  َمْوُسوَعتِِه  يِف  الَعاملِّ  األَِمنُي  حُمْسُن  السيُِّد  الَفاضُل  وَذَكرُه 
يِف  كْثَرهِتِْم  َعىَل  اإِلَماميَِّة  ُعَلاَمِء  ِمْن  َيشَتِهْر  َفَلْم  ِق؛  بِالـُمَحقِّ اشتَهاِرِه  َقْدَر  َجاَلَلًة  »كَفاُه 
َفاتِِه َحظًّا عظِياًم؛  ِه هِبََذا الَلَقِب، َوما أَخَذُه إاِلَّ بَِجَداَرٍة واستِْحَقاٍق َوَقْد ُرِزَق يِف مؤلَّ َعرْصِ
ِسنَي يِف الِفْقِه االستِْداليلِّ  اِئُع اإِلْساَلِم( ُهو ُعنْواُن ُدُروِس املَدرِّ َفِكَتاُبُه املْعُروُف بِـ: )رَشَ
وِهَداَيِة  الَكاَلِم،  َوَجواِهِر  األَْحَكاِم،  َوَمــداِرِك  اإِلْفَهاِم  َكَمسالِِك  َعَليِه  ًحا  رَشْ ُيْكتُب 
ًة، وَعَليِه ِمَن  داتِه)1( َخاصَّ ًحا لرتدُّ األََناِم، وِمَصباِح الَفِقيِه، وغرِيَها، وصنََّف َبْعُضُهْم رَشْ
ُة  التَّعِليَقاِت واحلَوايِش َعَدٌد َكثرٌِي، وُنَسُخُه املْخُطوَطُة النفيَسُة َكثرِيٌة اَل حُتْىَص، وُطبَِع ِعدَّ
ُلو َبْيُت َطالِِب ِعْلٍم ِمنُْه، ُطبَِع يِف لنَْدَن ]عاِصَمُة باَِلِد  َطَبَعاٍت يِف إِْيَراَن، وألمهيَّتِِه َفال خَيْ

وٌح َكثرَِيٌة«)2( إَِلخ. ُه، النَّافُِع َوَعليِه رُشُ اإلنِكِليِز[ ُهَو وخمْـَترَصُ

َنا الـُمْجَتِهِد السيِِّد  َياُء الاَلِمُع( ِمْن مصنََّفاِت َجدِّ وِح ِكَتاُب )الضِّ ُ َوِمْن مُجَْلِة َهِذِه الرشُّ
ُطوَطًة. ًدا الَ َتَزاُل خمَْ ِع)3(، يِف َسْبَعَة َعرَشَ جمُلَّ َ ِب بالرشَّ يِن، الـُمَلقَّ َعلِّ السيِِّد مَحَْد َكاَمِل الدِّ

َعَليَك  َمرَّ  الِذي  الَعاملُّ  حُمِْسُن األَِمنُي  السيُِّد  الَفاِضُل  أْوَرَدُه  َما  َعىَل  تْعِقيباٌت  َوَلنَا 
اِئُع  َ اِئِع ِمْن ُكُتِب الِفْقِه االْستِدالليَِّة، َوُهَو َسْهٌو َفَلْيَس الرشَّ َقِريًبا؛ َفإنَّه َظنَّ َأنَّ ِكَتاَب الرشَّ
َفَيِليُق  َهَذا  َوْصُفُه  ا  َوأمَّ  ، فِْقِهيٍّ ِكَتاٍب  ُد  جُمرَّ ُهَو  اَم  وإنَّ االستِْداَلليَِّة؛  الِفقِهيَِّة  الُكُتِب  ِمَن 
يُقوَل  َأْن  الالِئُق  َأظنُّ  َعَلْيِه«  ًحا  رَشْ »ُيْكَتُب  وَقْوُلُه  َمَثاًل،  َمْشقيَُّة(  الدِّ )اللْمَعُة  بِِكَتاِب 

دات النافع يف خمترص الرشائع للشــيخ عّل بن إبراهيم ابن ســليامن القطيفّي البحرايّن.  )1( رشح تردُّ
الذريعة: 145/13.

)2( أعيان الشيعة: 90/4.
د حســن بن عيسى كامل الدين احلســينّي احِللِّـّي )1255-1322هـ(: فقيه  )3( عّل بن محد بن حممَّ
ج مــن حوزهتا العلميَّة، له كتاب )الضياء  إمامــّي، ولِد يف احِللَّة، وتعلَّم هبا وهبط النجف، فتخرَّ
- كــام يقول الطهرايّن-  ًدا، يدلُّ ّ يف )17( جملَّ ق احِلــلِّ الالمــع يف رشح الرشائــع( يف الفقه للمحقِّ
ره وغزارة علمه. ُينظر: نقباء البرش: 1424/4 الرقم 1937، موســوعة الفقهاء: 14/ عىل تبحُّ

ق971/2.
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َلْيَس  ِق«  بِالـُمَحقِّ َقْدَر اشتَهاِرِه  َقْوَلُه: »كَفاُه َجاَلَلًة  َأنَّ  َعَلْيِه« كاَم  َأْو »تْعِليًقا  َلُه«  ًحا  »رَشْ
َيُكْن  ، َومَلْ  ِة الَعَظَمِة؛ َفنَْحُن َنْعِرُف َمَثاًل َشْيَخ الِعَراَقنْيِ َأِدلَّ االْشتَِهاُر باللَقِب الَعظِيِم ِمْن 
َب  َتلقَّ َوَقْد  مَحَّاٌل،  ي  َعامِّ َوُهَو  الُفُقهاِء،  َشْمِس  بِـ:  يلقب  َفارسيًّا  َوَنْعِرُف  أِلََحٍد،  َشْيًخا 
بَِقولِِه:  َذلَِك  َس َعْن  ، ولِكنَّ الَعاملَّ اْحرَتَ الَعَوامِّ ِمَن  ُه  جَيُِب َعدُّ َمْن  َنا  َمِة يِف َعرْصِ بالَعالَّ
ْرَكلُّ يِف ِكَتابِِه )األَْعاَلُم(،  يِن الزِّ »َوما أَخَذُه إاِلَّ بَِجَداَرٍة واستِْحَقاٍق«، وقْد َذكَرُه َخرُي الدِّ
اإِلَماميَِّة يِف  يَعِة  َمْرِجَع الشِّ َكاَن  الِعَراِق،  ِة يِف  احِللَّ َأْهِل  ِمْن  ٌم  إِماميٌّ ٌمقدَّ إِنَّه »َفِقيٌه  َفَقاَل: 

ِه، َلُه ِعْلٌم باألََدِب، َوِشْعٌر َجّيٌد«)1( إَِلخ. عرْصِ

نْظَرٌة يِف ُمَؤلََّفاتِِه

َدْيِن َضِخَمنِي، ومْوُضوُعُه فِقهيٌّ َبْحٌت َغرْيُ  اِئع( َيَقُع يِف جُملَّ َ َأْشَهُر ُكُتبِِه ِكَتاُب )الرشَّ
بِكَتاِب  بِِكَتاِب الطََّهاَرِة وينْـَتِهي  يْبَتِدُئ  َمتنٌِي  َوُأْسُلوُبُه َسِليٌم  َعَربيٌَّة  ، وَلـْهَجُتُه  استِْداليلٍّ
 ، واحلَجِّ وِم  والصَّ َكاِة،  والزَّ اَلِة  كالصَّ األُْخــَرى  الفْقِهيَُّة  الـَمَواِضيُع  ُلُه  تتخلَّ اِت،  يَّ الدِّ
يِف  يْبَحُث  كاَم  والـُمَضاَرَبِة،  اَمِن  ْهِن، والضَّ والرَّ كالتَِّجاَرِة  والُعُقوِد  بالـَمْعُروِف،  واألَْمِر 
ُتِشنُْه اللْوَثُة األَْعَجِميَُّة،  اإِلْيَقاَعاِت كاخلُْلِع والظََّهاِر والِلَعاِن، وتْعبرُِي الِكَتاِب َلطِيٌف مَلْ 
ِف  ينيَِّة اَلِسَيام يِف النََّجِف األرَْشَ َراسيَِّة الدِّ َرِة يِف الـَمنَاِهِج الدِّ اِئُع ِمَن الُكُتِب الـُمقرَّ َ والرشَّ
للتَّْحِصيِل  النََّجِف  يِف  إَِقاَمتِي  َأْثنَاَء   )2( بياينِّ املْرُحوِم الرشَّ لِدَراَستِِه يِف مْدَرَسِة  َقنِي اهللُ  وفَّ

)1( األعالم: 174/1.
د بن فضل عّل بن عبد الرمحن الرشبيايّن:  )2( الرشبيايّن )1248-1322هـ=1832-1904م( حممَّ
فقيه إمامّي ســكن تبيز، وانتقل إىل النجف ســنة 1273، له أخبار مــع معاصه جعفر بن أمحد 

ّ مداعًبا: ّ الشاعر. وفيه يقول احِللِّ احِللِّ
ـــايّن أصــــحــــاب وتــلــمــذة ـــي ـــرشب ـــل ــال ــن ــا وه ــن ــه ــــا مــــن ه جتـــمـــعـــوا فــــرًق
معرفة ــم  ــعــل ال يف  لـــه  مـــن  فــيــهــم  ــا!مـــا  أن احلــارضيــن  كـــّل  أفــضــل  يكفيك 

وله كتب، منها )املتاجر( فقه، وكتاب يف )أصول الفقه( كبري، وحواش، ومدرسته يف حملَّة الباق   
عامرة إىل يوم الناس هذا. األعالم: 331/6.
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العلميِّ َسنََة 1351هـ، َفاْسَتفْدُت ِمنُْه َكثرًِيا.

ى، َأْو ِكَتاُب  ٌة كِكَتابِِه )النَّافُِع()1(؛ َوُهَو اْسٌم َعىَل ُمَسمًّ ِق ُكُتٌب ُأْخَرى ُمهمَّ وللُمحقِّ
)الـَمَساِئُل  َوِكَتاُب  ُة()3(،  الِعزيَّ )الـَمَساِئُل  وِكَتاُب   ،)2() الـُمْخَترَصِ ِح  رَشْ يِف  )الـُمْعَتُب 
ِعْلِم  يِف  )الَكْهنَُة()6(  َوِكَتاُب  يِن()5(،  الدِّ ُأُصوِل  يِف  )الـَمْسَلُك  َوِكَتاُب  ُة()4(،  الـِمرصيَّ
ُح النَِّهاَيِة()7(، َوِكَتاُب )ِمْعَراُج الُوُصوِل إىَِل األُُصوِل()8(، َوِكَتاُب )َتْلِخيُص  املنْطِِق، َو)رَشْ
ِة، َوِمْن ُمصنََّفاتِِه ِكَتاُب )َتـَياُسُ  ْيُخ الطُّويسُّ لَِصاِحِب التَّـْرمَجَ َفُه الشَّ الِفْهِرْست()9( الِذي ألَّ
َأْثناَء  ِق  الـُمَحقِّ عىَل  َض  اْعرَتَ ِحنَي  الطُّويسِّ  ْيِخ  الشَّ اِض  اْعرِتَ َعىَل  َجَواًبا  َفُه  ألَّ الِقْبَلِة()10( 
ِد ْبِن  ِد ْبِن حممَّ ِق حُممَّ ِة، والـُمَراُد بالطُّويسِّ الفيَلُسوِف املَحقِّ بِِه يِف احِللَّ إِْلَقاِء َدْرِسِه َعىل ُطالَّ
احلََسِن الطُّويسِّ املوُلوِد َسنََة 597هـ بَِمدينِة ُطوٍس، والـُمتوفَّ َسنََة 672هـ، َوُهَو الِذي 
ِفي  ؛ فَقْد َنَقَل مَجٌْع ِمْن مؤلِّ ِّ يِف َمْسَأَلِة استِْحَباِب َتياُسِ الـُمصلِّ ِق احِللِّ َض َعىَل الـُمحقِّ اْعرَتَ
تْدِريِسِه،  إىَِل  ِق واسَتَمَع  الـُمحقِّ اِت  حُمَارَضَ َبْعَض  َحرَضَ  الـَمْذُكوَر  الطُّويسَّ  َأنَّ  اُجِم  الرتَّ
ُه  َض َعَلْيِه الطُّويسُّ بِأنَّ وَكاَن َمْوُضوَع َبْحثِِه: استِْحَباُب التَّياُسِ للُمصلِّ يِف العَراِق؛ َفاعرَتَ

)1( الذريعة: 57/14.
)2( الذريعة: 209/21.
)3( الذريعة: 357/20.

)4( أعيان الشيعة: 92/4.

)5( أعيان الشيعة: 92/4.
)6( يف أعيــان الشــيعة: 92/4 »الكهنة أو اللهنــة يف املنطق... الظاهر أنَّـها الكهانــة بالفتح بمعنى 

الصناعة ملا يوجد من املؤلَّفات هبذا االسم كثرًيا يف الكتب القديمة«.
)7( أعيان الشيعة: 92/4.
)8( أعيان الشيعة: 92/4.

)9( الذريعة: 425/4.
قها رضا األستادّي،  ق احِللِّـّي، وهي الرسالة الثامنة، حقَّ )10( ُينظر: كتاب الرســائل التسع، للمحقِّ

1413هـ.
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اٌض حُمِْرٌج َفَأجاَب  إِْن َكاَن التَّياُسُ َعنَْها َفُهَو َحَراٌم، وإِْن َكاَن إَِلْيَها َفُهَو واِجٌب، َوُهو اْعرِتَ
اٍث، َوَعىَل الَبَداَهِة )ِمنَْها َوإَِلْيَها(، ُثمَّ صنََّف ِرَساَلًة يِف َهَذا املوُضوِع  ُق بُِدوِن اْكرِتَ الـُمحقِّ

َدَعاها بِِكَتاِب َتَياُسِ الـُمصلِّ َعِن الِقبَلِة.

اًل َفَلْيَس َبنَي الـُمستَحبِّ َوالَواِجِب َمانَِعُة  ا َأوَّ ؛ َأمَّ ِّ ِق احِللِّ واحلَقُّ اَلَشكَّ َمَع الـُمَحقِّ
ِحيَحِة  َواياِت الصَّ ا َثانًِيا َفللرِّ مَجٍْع؛ َفُكلُّ َواِجٍب ُمْسَتَحٌب، َكاَم َأنَّ ُكلَّ َحَراٍم َمْكُروٌه، َوَأمَّ
بُِصوَرٍة  الَكْعَبِة  ِجَهِة  ِصيَل  حَتْ ألنَّ  وَذلَِك  ِقْبَلًة؛  والـَمْغرِب  ِق  امَلرْشِ َبنْيَ  َأنَّ   عنُْهْم
َمْضُبوَطٍة مَتَاًما ِمَن األُُموِر اخلَاَِرَجِة َعْن َداِئَرِة اإِلْمَكاِن، َفاْنِحَراُف الـُمصلِّ بالِعَراِق َعنَْها 
َة أْمَياٍل، وَلِكْن ُحُصوُل  اَم َيْبُلُغ ِعدَّ وَلْو بِِمْقَداِر َشْعَرٍة ُينَْتُج ِمنُْه اْنِحراٌف َكبرٌِي َعِن الَكْعبِة ُربَّ
؛ َفاجلُنُوُح إىَِل التَّياُسِ َأْقَرُب اْحتاَِماًل إىَِل  ِق والـَمْغِرِب َأْمٌر َيِقينيٌّ ِجَهِة الَكْعَبِة َبنْيَ الـَمرْشِ
الظَّنُّ  َكاَن  اَم  َفُكلَّ ؛  بالظَّنِّ الَعَمُل   َ َتعنيَّ الَيِقنِي  واِلْنتَِفاِء  َفِة،  الـُمرشَّ الَكْعَبِة  ِجَهِة  حْتِصيِل 
ي الِقْبَلِة َكاَن َأْقَوى َوَأْوىَل، وَيْرِجُع َذلَِك إىَِل َأنَّ الَكْعَبَة َقْبَلُة َمْن يِف الـَمْسِجِد  رِّ َأْقَرَب يِف حَتَ
يُف  ِ نيا، َوَلـامَّ َكاَن احلَرُم الرشَّ احلََراِم والـَمْسِجُد ِقْبَلُة َمْن يِف احلََرِم، واحلََرُم ِقْبَلُة َأْهِل الدُّ
َعْن َيَساِر الَكْعَبِة َأْكَثُر مِمَّا َعْن َيِمينَِها َكاَن َذلَِك َسَبًبا للتَّياُسِ الَقِليِل؛ لَِكْونِِه َأْقَرَب إىَِل الظَّنِّ 
ِة االستِْقَباِل، واالْحتَِياُط ِمَن الـُمستحبَّاِت،  َفُهَو ِمْن َقبِيِل االْحتَِياِط لَِتْحصيِل الظَّنِّ بَِصحَّ

. ِق احِلّلِّ َوَهذا ُهَو الَوْجُه يِف َجَواِب الـُمَحقِّ

ِشْعُرُه َوَأَدُبُه)1(

ْأي الَعامِّ الَعَريبِّ َوال َحَرَج، ُنُفوًذا ِسياِسيًّا َبَلَغ  ْعِر يِف الرَّ ْث باَِم ِشْئَت َعْن ُنُفوِذ الشِّ َحدِّ
َياِسيَِّة وأْخَطِرَها، وُنُفوًذا اْجتامِعيًّا  ْوَلِة السِّ َرَجَة الُقْصَوى َحتَّى َتنَاَوَل َأَدقَّ ُشؤوِن الدَّ الدَّ
، وُنُفوًذا َقضائيًّا حتَّى أْعَفى َبْعَض  ِة االنِقاَلَباِت االجتاَِمعيَِّة َرْأَي الَعنْيِ َتَراُه َواِضًحا يِف َكافَّ
َعراِء الـاَمِجننَي ِمْن إَِقاَمِة احلُدوِد َعليِهْم والتاَِمُس اخلَِليَفِة بِنْفِسِه َوْجِه احِليَلِة لِـَخالِصِهْم،  الشُّ

 

)1( يقول احلّر العامّل يف أمل اآلمل: 49/2 »وله شعر جيِّد وإنشاء حسن بليغ«. 
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

اِعِر)1(، َوَأْنُف الَقاِضـي َراِغٌم. َواَل َننْسى َقُبوَل الَقايِض َشَهاَدِة َأيِب ُداَلَمِة الشَّ

ًرا بَِقَدِر  فِيَعِة ُمَقدَّ اِعِر لِبْعِض َمنَاِصِب احلُُكوَمِة الرَّ ا َحتَّى َكاَن َتويِل الشَّ وُنُفوًذا إِداِريًّ
قِه يِف شْعِرِه. يُع الَغواين)2( َعىَل ُجْرَجاَن بَِسَبِب ُتفوُّ ْعِر َكاَم َتوىلَّ َصِ إَِجاَدتِِه للشِّ

م الَبائيَِّة)3(. َة بَِسَبِب َقِصيَدِة َأيِب َتـامَّ ا َحتَّى َكاَن َفْتُح َعموريَّ وُنُفوًذا َعْسكريًّ

َها، َوَكاَن ُدوالُب الثََّقاَفِة  ْعِر َعىَل َأَشدِّ اِهِر َكاَنْت َصْوَلُة الشِّ ِق الزَّ ويِف َعرْصِ الـُمحقِّ
ِة  احِللِّ َمِدينَِة  ِمْن  َناِحَيٍة  ُكلِّ  َفِفي  األَْبَصاَر،  َيْبهُر  الِعْلِم  وَضْوُء  َوَراِن،  والدَّ احلََرَكِة  يَع  َسِ
َماِت  َاِء َبْل َوحتَّى احلامَّ َمْدَرسٌة عْلميٌَّة، َأْو َنْدَوٌة َأَدبيٌَّة، َبْل َكاَنْت َحتَّى َحَوانِيِت الَبْيِع والرشِّ
اُق  وُعشَّ الِعْلِم  ُب  ُطالَّ جْتَتِمُع  والنََّدواِت  امَلداِرِس  َهِذِه  َفِفي  األََدِب،  ُروِح  ِمْن  خَتُْلو  اَل 
، َفِهي َأْشَبُه بِالبوَتَقِة تنَْصِهُر هِبَا الُعُقوُل  األََدِب َكاَم جْتَتِمُع َأْساُب احلَـاَمِم يِف َمالِقِط احلَبِّ

)1( يف تاريخ بغداد: 490/8 »زند- بالنون- بن اجلون، أبو دالمة الشــاعر، موىل بني أســد: وقيل 
ل أثبت. قال األصمعــّي: كان أبو دالمة عبًدا وقد  إّن اســمه زبد بالباء املنقوطة بواحــدة، واألوَّ
رأيته مولًدا حبشــيًّا صالح الفصاحة قلت: وكان أبو دالمة يف صحابة أيب العبَّاس الســفاح، وأيب 
ل خالفة الرشــيد، وقيل مل يبلغها، وله  جعفر املنصور وأيب عبد اهلل املهدّي، وُيقال: إنَّه بقي إىل أوَّ
معهم أخبار كثرية، وكان مطبوًعا، كثري النوادر يف الشعر، وكان صاحب بدهية، يداخل الشعراء 
ويزامحهــم يف مجيــع فنوهنم، وينفرد يف وصف الرشاب، والريــاض وغري ذلك، بام ال جيرون معه 

فيه«. وقصة شهادته مع القايض يروهيا اخلطيب البغدادّي: 492-491/8.
ـاه هارون العبايّس بـ: )صيع الغواين( )ت 208هـ( ُتنظر أخباره يف:  )2( هو مســلم بن الوليد، سمَّ
تاريخ بغداد للخطيب: 97/13-98، ســري أعالم النبالء: 365/8، ويف واليته جرجان ُينظر: 

الوايف، للصفدّي: 163-160/24.
)3( وهي:

ــعــِبالــســيــف أصــــدق أنـــبـــاًء مــن الــكــتــِب ــل ــــدِّ وال ــــدُّ بـــني اجل ه احل ــــدِّ يف ح
الصحائف ســود  ال  الصفائح  ـــالء الــشــكِّ والــريــِببيض  ــنَّ ج ــوهن ــت يف م
ـــــاح المــعــة ــم يف شــهــب األرم ــل ــع الشهِبوال السبعة  يف  ال  اخلميسني  بــني 

ة،  ـام القصيدة بعد فتــح عموريَّ ة بســبب القصيــدة، وإنَّام ألقى أبو متَـّ أقــول: مل يكــن فتح عموريَّ  
مني عىل عدم الفتح. ُينظر: ديوانه: 45/1. وإصار املنجِّ
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َوَنْظرٌة  ِليَمِة؟  السَّ والـَمَداِرِك  الـَمتِينَِة  بالعُقوِل  َظنَُّك  َفاَم  الَبِليَدُة،  والـَمَداِرُك  اجلَاِمَدُة، 
يِف  اجلَبَّاِر،  الِفكريِّ  النُُّضوِج  ِمَن  ُة  احِللَّ َعَلْيِه  َكاَنْت  َما  ُترَينَا  اِهِر  الزَّ الـاَميِض  إىَِل  َخاطِفٌة 
ا  يِن هنَْضٌة تَتناَسُب َطرديًّ َعرْصِ احِلْكَمِة والِعْلِم، َوَعرْصِ الـَمْعِرَفِة واألََدِب، َوَقْد َكاَنْت للدِّ
ٍة  ِة َكنَتِيَجٍة حْتميٍَّة لِِصَلِة الَعِقيَدِة بالتَّْفكرِي، فَلِئْن َكان يِف َتاِريِخ ُكلِّ ُأمَّ َوتِْلَك النَّْهَضَة الِفكريَّ
اُبُه ِمْن َعَباِقَرِة التَّاريِخ الَعريبِّ اخلَالِِديَن، َوِدَراَسُة  ُّ وَأرْضَ ُق احِللِّ َعباِقَرٌة َخالُِدوَن؛ َفالـُمحقِّ
تْشَغْلُه  مَلْ  الَعظِيُم  ُجُل  الرَّ فهَذا  ِة  الَعْبَقريَّ َهِذِه  َعَظَمِة  َعىَل  َواِضٌح  َدلِيٌل  ِق  الـُمَحقِّ َتاِريِخ 
ْعِر؛  الشِّ َمَساِئِل األََدِب وَقْرِض  َعْن  الَغاِمَضِة  احِلْكَمِة  الَعويَصِة وُبُحوُث  الِعْلِم  َمَشاِكُل 
ُه جَمُْموَعٌة َواِسَعٌة ِمَن الَفَضاِئِل والَكاَماَلِت، َلُه َمَلَكٌة يِف الَباَلَغِة والَفَصاَحِة  َفَأْصَبَح َوكأنَّ
ْعَر  َل الشِّ ْعِر َولكنَُّه َأمْهَ َلْتُه أِلَْن َيُكوَن ِمَن الكتَّاِب الـُمِجيديَن وَكاَن َلُه َسْبٌق يِف َنْظِم الشِّ أهَّ
ِة َوَقِدياًم  ْعِر َماَتْت َمَلَكُتُه الشعريَّ َغ إىَِل الِعْلِم ومْذ َطاَل جَفاُؤُه للشِّ َعْن َعَمٍد َوَقْصٍد؛ لَِيَتَفرَّ
َلَتا، وإِْن َتَرَكُهاَم ُعِميَتا«)1(، َوَما  ا مُهِ ِقيَل: »يِف اإِلْنَساِن بِْئٌر ِمْن ِعْلٍم وبِْئٌر ِمْن ِشْعٍر إِْن حَفَرمُهَ

َأْصَدَق َقْوَلُه يِف َتْرمَجَِة َحالِِه ِحنْيَ َقاَل:
ــٍن َزَم يِف  ْعِر  الشِّ ـــَوايِف  َق َصـــْوَغ  َهــَجــْرُت 

َزَمنا ــُه  ــُت َأْغــَضــْب ـــْد  َوَق ـــْرَض  َي ــَهــاَت  ــْي َه
َهَجَعْت ــْد  َوَق ــاِري  ــَك َأْف ـــُظ  ُأْوِق وُعـــْدُت 

َسَكنَا َبْعَدَما  َعــْزِمــي  ــُت  ــْج َوَأْزَع ُعنًْفا 
ــْت ــِزَح ُن إِْن  َكـــاآلَبـــاِر  ــَر  ــَخــواطِ ـــ اْل إِنَّ 

َأِجــنَــا ــا  ــاُؤَه َم فِيَها  ــَق  ــْب َي وإِْن  ــْت،  ــاَب َط
َسَلَفْت التِي  َأَياِديَك  ُشِكَرْت)2(  َفاْصَفْح 

َكَمنَا)3( َبْعَدَما  َعْيبِي  ــُر  ــِه ُأْظ ُكــنْــُت  َمــا 

)1( مل أهتِد إىل هذه املقولة.
)2( يف خامتة املستدرك: 469/2 »فأصبح شكوًرا أياديك«.

)3( ُينظر هذه األبيات يف: أمل اآلمل: 51-50/2.
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ُن ِمْن إِْظَهاِرِه َبْعَد أِن  ُه اَل َيَتَمكَّ ِف الِعْلِم، َوأنَّ ْعَر َعْيًبا بالنِّْسَبِة إىَِل رَشَ َفَقِد اْعَتَبَ الشِّ
َتاِريِخ  خُمَْترَصِ  ُكتيِب  َف  ْعِر، وَلكنَّ مؤلِّ ُكْرِهِه للشِّ َمَدى  َعْن  َدِقيٌق  التَّْعبرُِي  اْخَتَفى، وَهَذا 
جُتِيُد  َبْل  ْعَر؛  َبْعَد ُهْجَرانِه الشِّ ُة  عريَّ ِمنُْه َعاطَِفُتُه الشِّ َماَتْت  َما  َق  الـُمَحقِّ َأنَّ  َزَعَم  َقْد  ِة  احِللَّ
ِق ِمَن َنْفِسِه،  اِئِع)1(.. الخ، َفَكأنَّ ُمؤلَِّف َهذا الُكتيِب َأْعَلُم بَِحاِل الـُمَحقِّ ْعِر الرَّ َأْحياًنا بِالشِّ
َكاِء َوَعظِيِم الِفْطنَِة  ِة الذَّ ِة، َواَل َشكَّ َأنَّ َذلَِك ِمْن شدَّ وَأْكَثُر اطِّاَلًعا ِمنُْه َعىَل ُشؤونِِه اخلَاصَّ
إِْظَهاَرُه  حُيَاِوُل  ولِـاَمَذا  ِق؛  الـُمَحقِّ َتْصِديَق  ُيِريُد  اَل  لِـاَمَذا  َأْدِري  َواَل  األَْعَصاِب،  َوَساَلَمِة 
يوعيَِّة  الشُّ بالَعِقيَدِة  الـُمَحاَوَلِة صَلٌة  هِلَِذِه  َفَهْل  َبِعيٍد؛  ِضْمنيٍّ  َطِريٍق  ِمْن  الَكاِذِب  بَِمْظَهِر 
ُه َوَقَف  ُثنا برَِصَاَحٍة َأنَّ َق احِلّلَّ ُهو الِذي حُيدِّ التِي َتبنَّاَها مؤلُِّف َهذا الُكتيِب، َفإنَّ الـُمَحقِّ
َف َذلَِك الـُمْخَترَصِ  ْعِر َباًبا َومَلْ َيْرَفْع َلُه ِحَجاًبا َوَلْيَت مؤلِّ َجَواُد فِكِرِه َحتَّى َكَأّنُه مَلْ َيْقَرْع للشِّ
ِة، َوال ظِلَّ  حَّ ْعَوى التِي اَل َأَساَس هَلَا مَن الصَّ ُد تِلَك الدَّ َجاَءَنا بَِدليٍل َواِحٍد َعىَل األَقلِّ ُيعضِّ
اَم َأْرَسَلها إِْرَساَل الـُمسلَّاَمِت  ِليِم وإنَّ هَلا ِمَن احلَِقيَقِة، َواَل َمَكاَن هَلَا ِمَن الَقبوِل يِف الَعْقِل السَّ
َوَقْد  ُدَها،  يؤيِّ ُمْسَتنٌد  هَلَا  َيُكوَن  َأْن  ُدوَن  آَراِئِه  َعْرُض  َدْيَدُنه  والـاَمْشَطُة  مَتِْحيٍص؛  ُدوَن 
ُه؛ َفإَِذا ُهَو مَلْ يَتَجاَوْز ُحُدوَد النَّْقِل َومَجَْع آَراِء الَغرْيِ ِمْن ُهنَا َوُهنَاَك  اَلَحْظُت َما َيكتُبُه وينرُْشُ

َهاِن َوخَالَِيًة ِمْن ُوْجَهِة َنَظِرِه اخلَاصِّ بالتَّْفنِيِد َأِو التَّْأييِد. ا َعاِرَيًة َعِن الُبْ ها َحرْشً حَيْرُشُ

ُهْجَرانِِه  َبْعَد  َنَظَمَها  َقْد  َق  الـُمحقِّ َأنَّ  َعىَل  َيُدلُّ  َما  فِيَها  َأِجْد  َفَلْم  األَْبَياُت  َهِذِه  ا  َأمَّ
كتْعِزيٍة  ْعَر  الشِّ َنْظَم  فِيه  َهَجَر  الِذي  الَوْقِت  َنْفِس  يِف  َقاهَلَا  ُه  َوَلعلَّ َطِويَلٍة،  ٍة  بمدَّ ْعَر  الشِّ
ِمْن  َيُكوَن  َأْن  ُمْسَتِحياًل  َيُكوُن  َيَكاُد  الِذي  الَبِعيِد  ِمَن  أِلنَّ  بَقِليٍل،  َذلَِك  َبْعَد  َأْو  لنَْفِسِه، 
ُبدَّ  َفاَل  ْعَر  الشِّ َهَجَر  ُه  أنَّ َح  َصّ َفَقْد  الَكِذَب؛  الَكبرِِي  ينيِّ  الدِّ الـَمْرِجِع  ِق  الـُمَحقِّ َأْخاَلِق 
ِق َوَوَرِعِه وَصاَلِحِه َأْن  َأْن َيُكوَن َصاِدًقا َكاَم َأنَّ ِمَن الـُمْسَتْبَعِد َأْيًضا ِمْن َأْخاَلِق الـُمحقِّ
ْعِر، ُثمَّ اَل َيْكَتِفي  ا َعىَل ُمَعاَنَدتِِه يِف َنْظِم الشِّ ْعِر َفَيْبَقى ُمرِصًّ ِك الشِّ َيِعقَّ َأَباُه الِذي أَمَرُه برَِتْ

)1( ُينظر: خمترص تاريخ احِللَّة: 110.
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َدُه ِشْعًرا، َوَقْد َوَصَفُه املْغُفوُر َلُه َعْبُد الَكِريِم الـاَمْشَطة  يِف عُقوِقه َهَذا َحتَّى يْفَتِخَر بِِه وخُيلِّ
ُف َذلَِك الـُمْخَترَصِ َنْفَسَه بالنُّْبِل والِعْلِم والِفْقِه، َفَهْل َمْن َكاَنْت َهِذِه ِصَفاُتُه َيُصحُّ َأْن  مِؤلِّ

ُينَْسَب إىَِل َهَذا الُعُقوِق؟!!!.

ْعِر: ِق َقْبل َأْن َينَْهاُه َأُبوُه َعْن َنْظِم الشِّ َوِمْن ِشْعِر الـُمَحقِّ

ــــًدا َوالـــــَمــنـَـاَيــا َغـــرْيُ َراِقـــَدٍة ــا َراِق َتْرِميِهَي الـــــَمــْوِت  ــاُم  ــَه َوِس ــاًل  ــافِ وَغ
ُمــْرِصــَدٌة ـــاُم  واألَيَّ اُرَك؟  ــــرِتَ اْغ ــــاَمَع َداِعــيــِهفِيَم  ــْد َمــأ َاألَْس ــُر َق ْه ــدَّ وال
َدْخَلتَِها ُقــْبــَح  الَليايِل  ـــَك  َأَرْت ُتَصافِيِهَأَمــا  َكــاَنــْت  بــالــِذي  ــا  ــْدِرَه َوَغ
هَلَا َأنَّ  ــُروُر  ــْغ َم ــا  َي بِنَْفِسَك  ــا  ــًق َدَواِهيِه)1(ِرْف ِمْن  النَّوايِص  َتِشيُب  َيوًما 

َق: وَلُه َأْبياٌت َكَجواٍب َعىَل َأْبياِت َصِديقِه اْبِن ِوَشاٍح التِي َيْمَدُح فِيَها الـُمَحقِّ

ُتـَجاِذُبنِي َوَأْشــَواِقــي  َعنَْك  الَعاينَأِغيُب  الـُمْغَرِم  َجــْذَب  لَِقاِئَك  إىَِل 
ُدًجــى َبـــْدِر  ِمــْثــِل  َحبيٍب  لِــَقــاِء  ــَراِنإىَِل  ــْج ـــاُه بِـــإِْعـــَراٍض َوُه ـــْد َرَم َوَق

َوِمنَْها:

َقَرِن يَفْ  َمْقُروَناِن  َوَشْخُصَك  َيْغَشاينَقْلبِي  النَّْوِم  َوَبْعَد  اْنتَِباِهي  ِعنَْد 
َجَسِدي ِمْن  وِح  الرُّ حَمَلَّ  فِيِه  ـــاَلينَحَلْلَت  َوإِْع ي  ِسِّ يِف  ـــِري  ِذْك فــَأْنــَت 
َمَلٍل َوِمــْن  ُكــْرٍه  ِمْن  الـَمَخاَفُة  ــاينَلــْواَل  ــَي ــَوَك تِــــْرَداِدي َوإِْت ــْح ــاَل َن ــَط َل
اهلَُدى ــاَم  إَِم َيا  َسِعيٍد  ْبَن  َجْعَفَر  ــُه َثــاينَيا  ْهــِر َيــاَمــْن َمــا َل َيــا َواِحـــَد الــدَّ
ٍث ُمــْكــرَتِ ــرْيُ  َغ ُمــْغــًرى  بُِحبَِّك  َيْلَحاينإيِنِّ  ُحبيََّك  َويِف  ــوُم  ــُل َي ــَمــْن  بِ
ُهُم ُكلِّ الَفْضِل  َأْهـــِل  َســيِّــُد  ــَت  ــَأْن اْثنَاِنَف َفْضِلَك  يِف  َأَبـــًدا  َتِلْف  خَيْ مَلْ 
ــِعــِه بـِـَأمْجَ ـــُزوٌن  خَمْ الِعْلُم  َقْلبَِك  اِنيِف  ــلَّ َحــرْيَ ــالٍل ُك ــْن َض ــِه ِم هَتْــِدي بِ
ِحَكٌم ــُوُه  ــْش َح ــاٌن  ــَس لِ فـِـيــِه  ـــوَك  َظــْمــآِنوُف ــلَّ  ُك َزاَلٍل  ــْن  ِم ــِه  بِ ـــْرِوي  َت

)1( خامتة املستدرك: 470/2، ونقلها الطباطبائّي يف رياض املسائل: 58/2.
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بِِه َوِزْنَت  اِمي  السَّ اِمُخ  الشَّ َوَثْهاَلِنوَفخُرَك  َرْضَوى  َعىَل  َفَزاَد  َرْضوى 
هِبَا َفُضْلَت  الاليِت  َأْخاَلِقَك  ــْن َقــاٍص َوِمـــْن َداِنَوُحْسَن  ــِة ِم ــبيَّ ــلَّ اْل ُك

ُق إىَِل َجَوابِِه َقاِئاًل: َفاْنَبى اْلـُمحقِّ

ــَوايل ــَغ ــُدَك ال ــاِئ ــَص ــــْت َق ــْد َواَف ــَق ِشــيــْقَل ــِظ الــرَّ ــْف ــَل ــَف ال ــاطِ ــَع ـــزُّ َم هَتُ
َفــِخــْلــُت َأين ِخــَتــاَمــِهــنَّ  َفتِيْقَفــَضــْضــَت  ِمــْســٍك  ــْن  َع هِبِـــنَّ  َفــَضــْضــُت 
ِرَيــاٍض ِيف  ِمنَْها  ــْرُف  ــطَّ ال ــْقَوَجـــَاَل  ــي ـــِر األَنِ ْه ـــزَّ ـــارِضِ ال ـــنَ ــنَي بِ ــِس ُك
ــِديــٍع ــٍظ َب ــْف َت ِمـــْن َل ــْم َأْبـــــرَصْ ــَك ــْقَف ــي ِق ــدَّ ــى ال ــنَ ــْع ـــىَل امَل ـــِه َع ــــُدلُّ بِ َي

ــٍم خِفيٍّ ــْل ِع ــن  ِم َشــاَهــْدَت  ـــْم  ِحيْقَوَك السَّ الَفْضِل  َمْطَلَب  ُب  ُيــقــرِّ
ــاٍن ــَع ــا ِمـــْن َم ــؤوًس ـــا ُك ــــَت هِبَ ْب ِحــيــْقرَشِ ـــِن الــرَّ ـــنَّ َع هِبِ ـــرِشْ ُغــنــيــَت بِ
ــا ــوًق ــُق ــــا ُح ـي مَحَـــْلـــُت هِبَ ــوْقوَلــكــنِـّ ــُق ــُع ـــَن ال َأَخـــــاُف لـِـثــْقــِلــهــنَّ ِم
ُرويــــًدا َوِسْ  ـــلَّ  َع ــْل  ــَج ــْع َت ـــاَل  ــوْقَف ــُق ــُق ُكـــْفـــَراَن احلُ ــي فــَلــْســُت ُأطِ
ــــِه هُنـُــوًضـــا ـــُق بِ ـــا ُأطـــي ـــــْل َم ِديْق)1(ومَجِّ بالصَّ ــُب  ــَس َأْن ــَق  ْف ــرِّ ال َفــإنَّ 

َأُبوُه  ْعِر يِف َزَمِن شْيَبتِِه َوَأَجاَد َقْرَضُه حتَّى إَِذا َما هَنَاُه  ُق َنْظَم الشِّ وَقْد َعاَلَج الـُمحقِّ
فَيُقوُل:  َنْفِسِه  َعْن  ُثنَا  إِليِه حُيدِّ َفاْسَتِمْع  َقِرحَيتِِه  َجْذَوُة  مَخََدْت  َحتَّى  ْعَر  الشِّ َتَرَك  َعنُْه  َوَثنَاُه 
الـَمَكاِرُم،  ُتْسَتاَمُح  بِِه  الَعَرِب،  مَفاِخِر  َوَأمْجِل  األََدِب،  َمَشاِعِر  َأْفَضِل  ِمْن  ْعَر  الشِّ »إِنَّ 
ْأُي  الرَّ وُيسَتْصَلُح  األَْضَغاِن،  وُتْسَتلُّ  األَْذَهاُن  وُتْشَحُذ  الَغَواِشُم،  َباُع  الطِّ وُتْسَتْعَطُف 
الَفاِسُد، وُتْسَتَثاُر اهِلَمُم اجلََواِمُد، لِكنَُّه َعِسُ الـَمْطَلِب، َخطُِر امَلْرَكِب، الفِتَِقاِرِه إىَِل ُأُموٍر 
ِض  ٍة، َوُأْخَرى َكْسبِيٍَّة، َوِهي َشِديَدُة االْمتنَاِع، َبِعيَدُة االْجتاَِمِع، فالـُمْعَتِذُر َعِن التَّعرُّ َغريزيَّ
ُض ليِشٍء ِمنُْه  ُف بالُقُصوِر َعنُْه مْشُكوُر، َوقْد ُكنُْت َزَمَن احلََداَثِة أتعرَّ َلُه َمعُذوٌر، والـُمْعرَتِ

ْبَوِة، َوِهَي: ، َفكتبُت َأْبياًتا إىَِل َوالدي ُأْثنِي فِيهَا عىَل َنْفيِس بَِجْهِل الصَّ َلْيَس باملريضِّ

ل(. ل( بداًل من)جـمِّ )1( ُينظر: الغدير: 441/5، وفيه: )وحـمِّ
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الُعىل إىِِل  ـــْوٍم  ُي ُكــلُّ  َأينِّ  النَّْعُلَلــَيــُهــنْــَك  ــا  هِبَ ـــِزلُّ  َت اَل  ـــاًل  ِرْج ُم  ــــدِّ ُأَق
ــا ًم ــَقــدَّ ُم ــــَرايِن  َت َأْن  ــِعــيــٍد  َب ــــرْيُ  ِمْثُلوَغ َلُه  َلْيَس  ِقيَل  حتَّى  النَّاِس  َعىَل 
َوَعــْوهُنــا ــَوايِف  ــَق ال بِــْكــُر  ـــأينِّ هَلـَــا َبــْعــُلُتطاِوُعنِي  ــى َك ــاُد يِل َحــتَّ ــَق ــنْ وَت
ٍز َمـــبَّ ُكـــلُّ  بالَفْضل  يِل  ــُد  ــَه ــْش َفْضُل)1(وَي َفْوقُه  َويِل  إاِلَّ  َفاِضَل  واَل 

فَكَتَب َفْوَق َهِذِه األَْبَياِت َما ُصوَرُتُه: إِْن َأْحَسنَت يِف ِشعِرَك َفَقْد َأَسْأَت يِف َحقِّ 
اِعُر َملُعوٌن  ِة، َوَلْيَس احِلرَفِة، والشَّ عَر ِصنَاَعُة َمْن َخَلَع الِعفَّ ا َعِلْمَت؟ َأنَّ الشِّ َنْفِسك، َأمَّ
ْيَطاُن فِضيَلَة  ِء الُعَجاِب، َوكأينِّ بَِك َقْد َأْلـَهَمَك الشَّ إِْن َأَصاَب، وَمنْقوٌص ِوْإَن َأَتى باليشَّ
َوَكاَن  بِِه،  وَك  ه، َفسمُّ َغرْيَ َفِضيَلًة  َيعِرُفوا لَك  مَلْ  مَجَاَعٌة  بِه  َق  َتَلفَّ َما  ُتنِْفُق  َفَجعْلَت  ْعِر،  الشِّ

ْهِر َأمل َتْسَمْع؟: ِذلَك َوصَمًة َعَليَك إىَِل آِخر الدَّ

َشــاِعــٌر ــاَل  ــَق ُي َأْن  َأْرض  ــْســُت  ــلول ــاِئ ــَض ــَف ـــــَدِد ال ـــن َع َتــبَّــا هَلَــــا ِم
َد َذلَِك ِعنِْدي  َفوَقَف خَاطِري ِعنَْد َذلَِك َكأينِّ مَل أْقَرْع َلُه َباًبا، َوملْ َأْرَفْع َلُه ِحَجاًبا، وأكَّ
َقْد َطاَف  َوبِِه َرُجٌل   َدَخَل الـَمْسجَد احلََراَم  َما روْيُته بإِْسنَاٍد متَِّصٍل »َأنَّ َرُسوَل اهللِ
َمُة؟ َقاُلوا: َعالِـٌم بَِوَقاِئع الَعَرِب  َمٌة؛ َفَقاَل: َما اْلَعالَّ بَِه مَجَاَعٌة، َفَقاَل: َما َهَذا؟ قاُلوا: َعالَّ
َعِلَمُه«)2(،  َمْن  َينَْفُع  واَل  َجِهَلُه،  َمْن  يرُضُّ  اَل  ِعْلٌم  َذلَِك   َفَقاَل َوَأَشعاِرَها؛  وَأْنساهِبَا 
إىَِل َأْن َقاَل: َوَلـامَّ َكاَن إرِْضايِب َعْن َنظِمِه وإِْعَرايِض َحتَّى َعْن ِذْكِر اْسِمِه مَلْ َيْبَق إاِلَّ َما ُهَو 
َحِقيٌق َأْن ُيرَفَض َوال ُيْعَرَض، وُيْضَمَر َوال يْظَهُر، َلكْن َما َذلَِك َأْوَرَد َما َأْدُخُل بِِه يِف َحيِِّز 

ُه أْنَسَب باحلَاِل َفِمنُْه: االمتَِثاِل، وإِْن َكاَن َسرْتُ

َوَأين ُخــُلــِقــي  ِمــْن  اُف  اإِلْسَ ــرِيَفــاَم  ـــِن الــَكــثِ ألُْجـــــِزي بــالــَقــِلــيــِل َع

مة معارج األصول: 22، ولقد ذكرها املصنِّف يف ترمجة أيب  )1( ُينظر: أعيان الشــيعة: 92/4، مقدِّ
حييى احلسن بن نجيب الدين.

)2( الكايف: 1/24/1، جامع أحاديث الشيعة: 94/1.
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

قــَيــاًدا يِل  الـــــَمــَطــاِمــَع  ــي  ــطِ ُأْع ــرِيَوال  ــطِ ـــُت بـــامَلـــاِل اخلَ ـــوِدْع وَلــــْو ُخ
َحتَّى النَّاِس  ُعيوِب  َعْن  ـــأْن ُيــنَــاِجــيــنـِـي َضــِمــرِييوُأْغِمُض  ــــَاُل بِ ُأخ
ــاٍل َح ُكـــلِّ  يِف  األََذى  ــُل  ــِم ــَت َكثرِِيوَأْح َعــْن  ــو  ــُف وَأع ــٍض،  ــَض َم َعــىَل 
ــــاَن اإِلَلـــــُه َلــــُه َحــِســيــًبــا ــــْن َك األُُمـــــوِر)1(وَم ُكـــلِّ  يِف  ــْجــَح  الــنُّ َأَراُه 

وِمنُْه َقْويِل:

ــــَدٍة)2( ــا َغـــرْيُ َراِق ــاَي ــنَ ــا َراِقــــًدا وامَل َتْرِمِيه«َي ــِر  ْه ــدَّ ال ــاُم  ــَه َوِس ــاًل  ــافِ َوَغ
َعَلْيِه ونْسَتغِفُر اهللَ ِمْن طَرَفاِت  َنْقَترِصُ  الَقْدِر فنَْحُن  هِبََذا  ِصيِل الَغَرِض  وَحَسَب حَتْ
ُه  أنَّ َتَرى  َوَأْنَت  َوالِِده  إىِل  هِبَا  بعَث  التِي  َهِذه  ِرَساَلتِه  آِخِر  إىَِل  اخلََلِل،  وَوَرطاِت  َلِل،  الزَّ
فَكيَف  اْسِمِه  ِذْكَر  َيَتحاَشى  فِيَها  َصاَر  َدَرجٍة  إىَل  وَهْجِرَه  ْعَر  الشِّ ِكِه  برَِتْ بِوُضوٍح  ُح  ُيرصِّ

َينْظُِمُه؟.

ى ِمْن َأبِيِه َأْمًرا  ْعِر يِف َزَمِن حَداَثتِِه وُعنُفواِن َشَبابِِه َقْبل أْن َيَتَلقَّ وكلُّ َما ذَكرُه ِمَن الشِّ
يِف يِف َتْبيِر  ِ ْعِر؛ َفَهَجر الشْعِر طاَعًة أِلَْمِر َأبيِه، َولِـاَم بيَّنه ِمَن احلَِديِث الرشَّ ِك الشِّ جاِزًما برَِتْ
التَّقيَّ  الَبارَّ  الَعامِلَ  َهَذا  َفيتَِّهَم  ُمْغرٌض  جَيِيَء  َأْن  ِه  ُكلِّ َذلَِك  َبْعَد  َفَلْيِس بَِصحيٍح  َأْمِر والِِده 
بالُعُقوِق َوُهَو إِْحدى الَكباِئر، وَينِْسُب إِليِه خُمَاَلفَة احلَِديِث الِذي ُهَو أَحُد ُرواتِِه؛ َفليَس 
ُه اَل َيْعَلُم  ِعِر َبْعَد هَنْي َوالِِدِه َفإِنَّ ِق َعىَل َنْظِم الشِّ َيُصحُّ َما َيُقوُل الـاَمْشطة ِمَن استِْمَراِر الـُمحقِّ
يِن واالْختاَِلُف َبنْيَ الَعْقِليََّتنَي والَعِقْيَدتنَي؛ َفاَمَذا  َدِخيَلَة َنْفِسِه َعىَل ُبْعِد الـَمَساَفِة َبنْيَ الَعرْصَ
 َّ َمَة احِللِّ َق احلّلَّ كاَم َوَخَز الَعالَّ ُه ُيريُد أْن خَيَِز الـُمحقِّ نا َنعِرُف أنَّ ُيريُد َأْن َيُقوَل الـاَمْشَطة؟ إنَّ
هرَيِة،)3( ولكنَّ الـاَمْشَطة  تِِه َقْوُل الـُمَتنَبِّي ِمْن اَلميَّتِه الشَّ ِمْن قْبِلِه؛ لَِكْي َيصُدَق يِف َحرْضَ

)1( رياض املسائل: 62/2، خامتة املستدرك: 469/2، أعيان الشيعة: 93/4.
)2( لقد سبق إيراد األبيات فال رضورة للتكرار )املؤلِّف(.

)3( قصَد املؤلِّف القصيدة التي مطلعها: )لك يا منازل يف القلوب منازل(.
ومنها:=  
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َوَشبِيِهِه  الثََّقاَفِة  يِف  تْلِميِذه  َكرُكوش  يوُسَف  َخْلَف  َفـَتواَرى  الطَّْعِن  َهَذا  َعىَل  ُرْأ  جَيْ مَلْ 

 

ِسَوى  َكْرُكوش  ليوُسَف  وَلْيَس  للاَمْشَطة  الـُمْخترَصُ  َفَهذا  وَنَزاَهًة،  ًة  ِعفَّ ـاَم  وُربَّ َتْقُوى، 
االْسِم.

ْعِر  اُم يْقِصَداِن بالشِّ ِق َوَأبِيِه إاِلَّ َأْن َنُقوَل إهِنَّ ْعِر ُيـَخالِف رْأَي الـُمحقِّ وَلنَا رْأٌي يِف الشِّ
اْسَتْقَبَحُه  َما  ِضْمَن  َفيَدُخُل  لالستْجَداِء  َوآَلًة  ِب  للتكسُّ َوِسيَلًة  َكاَن  َما  ُهو  الـَمْذُموِم 
اِعُر  وِع َوَجْعِل احلََياِة الِعلميَِّة َعىَل اهلَاِمِش؛ فالشَّ يُف ِمَن الَكْسِب غرِي الـمرْشُ ِ اِرُع الرشَّ الشَّ
ا  ا، َوَأمَّ ا َحَياًء والـَمْأُخوُذ َحَياًء كالـَمْأُخوِذ َجْبً ُب َكاَم ُهَو مْعُلوٌم يْأُخُذ اجلَواِئَز إِمَّ الـُمَتـَكسِّ
اِعَر يكِذُب وُينَافُِق  ْحِت َوَفْضاًل َعْن َذلَِك َنَرى الشَّ َخْوًفا َفُهو إِْن مَلْ َيُكْن ُسْحًتا َفَشبِيٌه بالسُّ
ْعِر  الشِّ يِف  فاَم  اهِلنَاُت  َهِذِه  وَلْواَل  لِيسَتِدرَّ عْطَفَها،  َهِب؛  الذَّ َأْصنَاَم  ويْعُبُد  وُيَداِهُن ويُذمُّ 
ِمْن َغَضاَضٍة؛ وأِلَْجِل َأْن َنْرَفَع َما قْد حيسُبُه الَبْعُض ِمَن الـُمتناِقَضاِت َحْيُث اَل جْيَتِمُع َذمُّ 
ْعِر يِف مْثِل َقْولِِه: )إِنَّ  ُق ومْدُح النَّبيِّ للشِّ ْعِر يِف احلَِديِث الِذي َرَواُه الـُمحقِّ  للشِّ النَّبيِّ
 ، ْعَر َنَمَطنْيِ َعراِء َفال ُبدَّ َأْن َنجَعَل الشِّ ()1( وإِْعَطاُؤه اجَلاِئَزَة َلَبْعِض الشُّ ْعِر َلـِحْكَمةاً ِمَن الشِّ
اَر  الُكفَّ وَذمَّ  األَْولِياَء  وَمْدَح  احلََسنَة،  واملوِعَظَة  احلْكَمَة  ُن  يتضمَّ َما  َوُهو  حمْموٌد،  َفنَمٌط 
ْعِر  ، وبْعُضُه مْذُموٌم وُهَو َما خُيَالُِف َذلَِك، َوَلـامَّ َكاَن َبْعُض الشِّ ِة احلَقِّ ْعَوَة إىَِل ُنرْصَ والدَّ
الـُمْؤِمِن()2(  َضالُُّة  )احِلْكَمُة  َأنَّ   َعنُْه وَصحَّ  يِف،  ِ الرشَّ احلَِديِث  هَذا  َحْسَب  حْكَمًة 

ـــذ خــالــص ـــذي ــــزمــــان فـــال ل كـــامـــُلمجـــح ال سور  وال  يـــشـــوب  ـــــا  ممَّ
ــاقــٍص ـــن ن ـــتـــي م ـــــإذا أتـــتـــك مـــذمَّ فـــاضـــُلف بـــــأين  يل  الـــشـــهـــادة  فـــهـــي 

ُينظر: ديوان املتنبِّي.  
ّي مع الرشيف املرتض املوســوّي ما وقع  أقــول: وهذا البيت األخري الذي وقع أليب العالء املعرِّ  

بسببه. ُينظر: النجوم الزاهرة: 341/3.
)1( هــذا هو املشــهور بني النــاس، والتصويب: )إنَّ من الشــعر َلـحكــاًم وإنَّ من البيان َلســحًرا(. 

الوسائل: اجلزء 3 أبواب أحكام املساجد، باب 14، حديث 12.
)2( هنج الفصاحة: كلمة 1412.
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ُة املْؤِمننَي؛ فكْيَف يُصحُّ َبْعَد َذلَِك  ْعِر َضالَّ )1( َأنَّ َبْعَض الشِّ ْكِل املنْطِِقيِّ فينُتُج ِمْن َهَذا الشَّ
ْل. ِل َفتأمَّ َمُه، إاِلَّ َعىَل الَوْجِه األَوَّ ُه اَل ينَْفُع َمْن َتَعلَّ َأْن ُيَقاَل إِنَّ

َه  ُيوجِّ َأن  وُمــَراُدُه  بُكّليَّتِِه  ْعِر  الشِّ ِم  تعلُّ ِمْن  َوَلَدُه  َمنََع  ِق  الـُمَحقِّ َوالَِد  َنَرى   وَلكنَّنا 

َقَال  َكاَم  َفُه  رَشَ الِعْلِم، واَل  َجاَلَلَة  َيْبُلُغ  اَل  َثانويٌّ  َأْمٌر  ْعُر  َفالشِّ َعَمليًّا؛  َتْوجيًها  َكبِِدِه  َفَلَذَة 
الشاعُر:

َعالِـام َأُكـــوَن  َأْن  ـــْرَض  َي ــْعــُر  َشــاِعــًراالــشِّ ـــوَن  َأُك َأْن  ــى  ــْأَب َي َوالــِعــْلــُم 
؛ َفالَعْقُل حَيُْكُم بَِتْقِديِم األََهمِّ َبالَبَداَهِة. وإَِذا َتَعاَرَض الـُمِهمُّ َواألََهمُّ

َتاَلِمْيُذُه ]َوَأَساتَِذُتُه[

َمتِِهْم السيُِّد  ِّ َتاَلِمْيٌذ ُفُحوٌل اْسَتَقاُموا َعىَل َمنَْهِل ِعلِمِه الَعْذِب، ويِف ُمقدِّ ِق احِللِّ لِلُمَحقِّ
)2( ْبُن  ِق َعِلّ َعْبُد الَكريِم اْبُن طَاووٍس َصاِحُب ِكَتاِب )َفْرَحُة الَغِري( واْبُن ُأْخِت الـُمَحقِّ
يِن  الدِّ ُف  َورَشَ ُة()3(، والَفاِضُل اآليِب  الَقويَّ ِكتاِب )الُعَدُد  يِن ُيوُسف َصاِحُب  الدِّ َسديِد 
 ، الَعبَّايسِّ الـُمْسَتْعِصِم  َوِزيِر  الَعلقميِّ  ْبِن  ِد  حُممَّ يِن  الدِّ ِد  الَوِزيِر مؤيَّ ْبُن  َعلُّ  الَقاِسِم  َأُبو 
اِميِّ  الشَّ َحاتِم  ْبُن  ُيوُسُف  يِن  الدِّ َومَجاُل  ِوَشاٍح،  ]بُن[  حَمْفوُظ  يِن  الدِّ َشْمُس  يُخ  والشَّ

ِة اللَهاِمِيم()4(، وَغرُيُهْم. رُّ النَّظِيُم يِف َمنَاِقِب األَئمَّ َصاِحِب ِكَتاِب )الدُّ

ة املؤمن. ة املؤمن. ينتج: إنَّ بعض الشعر ضالَّ )1( أي: إنَّ من الشعر حلكمة، واحلكمة ضالَّ
ـّي، والعدد القويَّة ألخيه  )2( يف األصل )احلسن(، وهو من َسبق القلم، فـ)احلسن( هو العاّلمة احِللِّ

.) ّ )عّل(. )أمحد احِللِّ
ة لدفع املخاوف اليوميَّة للشــيخ ريضِّ الدين عّل بن ســديد الدين يوســف بن عّل  )3( العدد القويَّ
ال 635هـ، كتاب لطيف يف أعامل السنة  ، تويفِّ يف حياة أبيه وكانت والدته يف شوَّ ّ ر احِللِّ ابن املطهَّ
ة، والكتاب مطبوع يف مكتبــة املرعيّش. ُينظر:  واألدعيــة الــواردة يف كلِّ يوم منها ومواليــد األئمَّ

الذريعة: 232/15.
)4( ُينظر: خامتة املستدرك: 378/1، الذريعة: 86/8.
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َمَعٍد  ْبُن  يِن  الدِّ ، والسيُِّد فَخاُر  ُّ احِللِّ َناَم  اْبُن  الَفِقيُه األََجلُّ  َفأْشَهُرُهُم  َأساتَِذُتُه  ا  وَأمَّ
الـُموَسِوّي، ووالُِدُه احلََسُن ْبُن حَيَْيى ْبُن َسِعيد َرمِحَُهُم اهللُ مَجِيًعا)1(.

َوَفاُتُه

اْنَتَقَل إىَِل ِرْضَواِن اهللِ وَرمْحَتِِه َصبِيَحَة َيْوِم اخلَِميِس 13 ربِيَع اآلِخِر ِمْن َسنَِة 676هـ 
ًرا بُِرُضوِضِه َعىَل إِْثِر ُسُقوطِِه ِمْن َدَرِج َداِرِه َفكاَنْت َوَفاُتُه َخَساَرًة ِعلميًَّة َفاِدَحًة، وَقْد  متأثِّ
َ يِف 23  ْهِر الِذي وَقَعْت فِيه َهِذِه احلَاِدَثُة املْؤِسَفُة؛ َفَمْن َقاَل إِّنُه ُتويفِّ َوَقَع اخِلاَلُف يِف الشَّ
وَقَعْت  الِذي  الَعامِل  يِف  ِخالٌف  َيَقْع  ومَلْ  اآلِخر  ربيِع   13 يِف  َقائل  وَمْن  اآلِخَرَة،  مُجَاَدى 
بالنََّجِف  َمدُفوٌن  ُه  إِنَّ َقاَل  َمْن  فِمنُْهْم  ِه؛  َقْبِ َموِضِع  يِف  ِخالٌف  وهنَاَك  الَكاِرَثُة،  َهِذه  فِيِه 
ُه  إِنَّ َيُقوُل  َمْن  وِمنُْهْم  اجلَنَّاِت()2(،  )َرْوَضــاُت  ِكَتاِب  َصاِحُب  َهؤالِء  وِمْن  ِف،  األرَْشَ
ِة  الـَمَحلَّ يِف  ُه  َقْبُ َزَال  َواَيَة َفال  الرِّ َهِذه  ُح  ُأَرجِّ ِة، وإيِنِّ  احِللَّ ِمْن  ِة اجلَبَّاِوينَي  حَمَلَّ يِف  مْدُفوٌن 
ِق اَل وُجوَد َلُه، وُهَو  ا للُمَحقِّ يُّوَن َقْبً املْذُكوَرِة َماثاًِل للَعَياِن، وِمَن الـُمَحاِل َأْن َيُزوَر احِللِّ
ا  ُك بِِه النَّاُس َخَلًفا َعْن َسَلٍف َوِجياًل بْعَد ِجيٍل، وَأمَّ َيَتَبَّ َصٌة  اآلَن َقاِئٌم، وَعَليِه ُقبٌَّة جُمصَّ
إىَِل  َنْقِلِه  ُثمَّ  ِة؛  باحِللَّ َدْفنِِه  إِْمَكاِن  ِمْن   )3( الَعاِملُّ األَِمنُي  السيُِّد حمِْسُن  الَفاِضُل  اْحَتَمَلُه  َما 
َأَساٍس  َعىَل  يُقوُم  اَل  اْحتاَِمٌل  ُه  َفإِنَّ َضَتنِي؛  الـُمَتَعاِرِ َواَيتنِي  الرِّ َبنْيَ  مَجِْعِه  لَِغَرِض  النََّجِف 
َبنْيَ  ِخاَلٍف  َمْوضَع  َزاَلْت  اَل  َدْفنِِهْم  َبْعَد  الـَمْوَتى  َنْقِل  َجَواِز  َمسَأَلَة  َفإِنَّ  التَّْحِقيِق؛  ِمَن 
َق ِمَن الَقاِئِلنَي بَِعَدِم َجَواِز َنْبِش الَقْبِ لِنَْقِل الـَمْيِت ِمنُْه َبْعَد َدْفنِِه َكاَم  الُفَقهاِء، وَأنَّ الـُمحقِّ
اِئُع()4(، َفَكْيَف خَيالُِف َوِصيُُّه َوَذووُه َرْأَيُه يِف َهِذه الـَمْسَأَلِة  َ َذَكَرُه ُهو يِف ِكَتابِِه )الرشَّ

)1( منهم من ترجم له املصنِّف، ومنهم من ستأيت ترمجته. ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 55/7-
.56

.146/1 )2(
)3( أعيان الشيعة: 89/4 وما بعدها.

)4( يف رشائع االســالم: 36/1 »ال جيوز نبش القب، وال نقل املوتى بعد دفنهم، وال شــقُّ الثوب= 
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اخِلالفيَِّة؟ َوَلْو َصحَّ َدْفنُُه بالنََّجِف َلَكاَن َلُه اآلَن َقْبٌ وَمَزاٌر َمْعُروٌف َفَأْيَن ُهَو؟.

النَّاُس  َوجْيَهُلُه  ُه  َقْبُ هُيَْمَل  َأْن  جَيُوُز  مِمَّْن  الِعلميَِّة  وُرْتَبتِِه  ِق  كالـُمحقِّ َكاَن  َمْن  َفَلْيَس 
َمُة َقِد اْعَتنَْت بِه الشيَعُة واحَتَفَلْت  َحتَّى َيْعَفى ويِضيَع َأَثُرُه، َوَهذا تِْلِميُذ اْبِن أْختِِه الَعالَّ
ُك النَّاُس بِِه؛ وهِلَذا نْجِزُم بَدْفنِِه يِف َمْسَقِط  َمُة بالنََّجِف َمَزاًرا َيتبَّ ِه، واَل َيَزاُل َقْبُ الَعالَّ َبَقْبِ
ُق- َأَراَد  ِة املْذُكوَرِة يِف َشاِرٍع ُيْعَرُف بِاْسِمِه؛ َفيَقاُل: - َشاِرُع الـُمَحقِّ ِة وبالـَمَحلَّ َرْأِسه احِللَّ
ِه  َردِّ إىَِل  املْؤِمننَِي  ِمَن  َومَجَاَعٌة  فاْنَبْيُت  َهْدَمُه  الـُمَباِد  الَعْهِد  يِف  مترصِّ ِمن  ْعد  السَّ ُحَسنُي 
ُجِل َفِهَي مْعُروَفٌة للَجِميِع وُسُيَحاِسُبُه التَّاِريُخ  بالُعنِْف، واَل ُنِريُد َأْن َنْذُكَر ِسرَيَة هَذا الرَّ

َعىَل َأْعاَملِِه ِحَساًبا َعِسرًيا.

َوعَصَفْت  بِموتِِه  ُة  احِللَّ ُنكَبِت  َفقْد  ِق؛  الـُمحقِّ َوفاِة  َعْن  حِديثِنَا  إىَِل  اآلَن  َولنَْرِجْع 
َصديُقُه  ومنُْهْم  وِرثاِئِه،  تْأبِينِِه  إىَِل  َعراُء  الشُّ وَتَساَبَق  والكآَبِة  احلُْزِن  ِمَن  َعاِصَفٌة  بالنَّاِس 

يُخ حَمْفُوُظ ْبُن ِوشاٍح املَتَوفَّ سنة 690هـ فَقْد َرَثاُه بَِقصيَدٍة َجاَء فِيَها: الَويّف الشَّ

ــــى ْهــــُر َوَفـــــــْرُط األََس َأْقـــَلـــَقـــنـِــي الــــدَّ
اْم َ ـــــرضِّ ال ــُب  ــي ــِه ـــ َل ــي  ــبِ ــل َق يِف  َوَزاَد 

ــض ــْرَت ــُم ـــ ـــْحـــِر الــِعــْلــِم وال لِــَفــْقــِد َب
ــاْم ــَص ــِل اخِل ــْص ــِل وَف ــْع ــِف ــْول وال ــَق ال يِف 

ــىل ــُع ــــا الــَقــاِســِم َشـــْمـــَس ال ـــي َأَب ـــنِ َأْع
َحـــاْم ــَث الـــزِّ ــْي الـــــاَمِجــَد الـــــِمــْقــَداَم ل

ــــــِن بـِـــــَتــــــْدبـِـــــرِيِه ي ــــــدِّ ـــــــــــــُة ال َأِزمَّ
ــاْم ــَظ ــنِّ ـــــَذاَك ال َمــنْــُظــوَمــٌة َأْحـــِســـْن ب

ــِه ــِف ــي ــنِ ــْص ــَت يــــَن بِ َقـــــْد َأْوَضــــــــَح الــــدِّ
ــالْم ــظَّ ـــَد ال ـــِدي ــــاَن َش ـــا َك ِمــــْن َبـــْعـــِد َم

=عىل غري األب واألخ«.
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َحــــرَيٍة يِف  ـــاُس  ـــنَّ ال أْضـــَحـــى  ـــَدَك  ـــْع ب
ـــٌه بـــالـــَعـــَواْم ـــَب ـــَت ـــْش ـــْم َم ـــُه ـــُم ــــ عـــاَل

ـــِه ـــبِ ـــْت ك يِف   َ ــــــــنيِّ ُب ــــــــِذي  ال ــــــــْواَل  ل
ـــاَلْم)1( ـــطِ االْص َعـــىَل  ــُن  ي ــدِّ ال َف  أَلرَْشَ

َوِمنَْها:

ــُه ــــِذي ضــمَّ ــْبِ ال ــَق ــل َطاْم؟َقـــْد ُقـــْلـــُت ل والَبْحُر  الَبْحَر  َحَوْيَت  َكْيَف 
ــٌق ــاِئ ــــَدا َس ـــا َح ــي َم ــنِّ ــَك ِم ــْي ــَل َســالْمَع َأْلــَفــا  ــريُّ  ــْم ــُق ال َد  ــــرَّ َغ َأْو 

نَا َتاِريَخ َمْولِِدِه وبياَن ِسنيِّ َوَفاتِِه، َومُها ِمن  َبْيَتاِن تضمَّ ويِف ِكَتاِب )نْخَبُة الـَمَقاِل( 
َجَز وإلِيُكاَم: َبْحر الرَّ

ــِن ي ــدِّ ــُم ال ــْج ــِم َن ــاِس ــَق يــِنثـــمَّ َأُبــــو ال ــِن ْبـــِن َنــِجــيــب الــدِّ ــَس ـــُن احلَ اْب
الـُمعَتَمْد اجلَِليُل  ُق  الـُمَحقِّ - وُعــْمــُرُه )نــَكــْد()2(ُهــو  ــْبٌ ــُدُه- تِ ــْولِ َم

َتْسِكينَُها  جَيُِب  احلََسِن(  )اْبُن  فُجْمَلُة:  َمْرُصوٍف  نْظٍم  ُد  جمرَّ ا  َومُهَ ميَِّتاِن،  والبيَتاِن 
نا آِخَر النُّوِن اسَتَقاَمِت اجلْمَلُة  الستَِقاَمِة الَوْزِن، ولكنَِّها خَتالُِف استِقاَمَة الَعربيََّة، وإَِذا كَسْ
اخلاطَِئ،  االستِْعاَمَل  َهذا  َلُه  ُغ  ُتسوِّ ٌة  ِشعريَّ رَضوَرٌة  ُهناَك  وَلْيَس  الِشْعُر  واْخَتلَّ   َعربيًَّة، 

َتُكوُن  ُأِضيفْت ُحروُفُه  َفإذا  ُيَساِوي بِحَساِب اجلَُمِل )602(   ) تِْبٌ َأنَّ قْولُه: )مولُِدُه  كاَم 
َوَفاُتُه أْي َسنََة )676( ولِكنَّ َلْفَظَة: )َنَكْد( ُكلُّها ُقْبٌح وَنَكٌد، ويْمِكُن َأْن يُقوَل: )مَجَاٌل( 
ُأْختَِها َعىَل ُكلِّ  ِمْن  َأْفَضُل  ( ليَسْت َجيَِّدُة، ولكنَِّها  تِْبٌ : )مولُِدُه  َأنَّ َعنَْها كاَم  َمَثاًل ِعَوًضا 

َحاٍل.

فها إىل )االصطدام(، وإنَّام هو االصطالم، بمعنى القطع واالستئصال،  )1( أخطأ اليعقويّب حني حرَّ
وال معنى لالصطدام)املؤلِّف(، وُينظر: البابليَّات.

)2( انظر: الصحيفة: 65.
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ُّ )648-726هـ()1( َمُة احِللِّ ]48[. آَيُة اهللِ اْلَعالَّ

ْيِن ُيوُسِف ْبِن  ى َأُبو َمنُْصوٍر، احْلََسُن ْبُن َسِديِد الدِّ ُتُه الُكْبَ آَيُة اهللِ الُعْظَمى، وُحجَّ
. ِر األََسديِّ ِد ْبِن الـُمطهَّ َعلِّ ْبِن حُممَّ

ُكلِّ  إىَِل  الِعلميََّة  َتُه  َأِشعَّ َأْرَسَل   ، الثََّقايفِّ الُفْلِك  يِف  اِئُر  الدَّ اُد  الَوقَّ الكْوَكُب  َذلَِك  ُهَو 
اجِلَهاِت، َوإىَِل ُكلِّ الُعُصوِر.

اٌم َباِرٌع، َوَما تَصانِيُفُه ِسَوى لوَحاٍت َفنيٍَّة َراِئَعٍة َزاهَنا االْنِسَجاُم،  ُّ َرسَّ َمُة احِللِّ اْلعالَّ
وَتناُسُق األَْلَواِن.

الِعْلِم  وُطُرَق  احلََياِة،  ُدُروَب  َأْضَواُؤُه  َأناَرْت  واحِلْكَمِة  الِعْلِم  ِمَن  ُمِشٌع  َقَبٌس  ُهو 
والِعْرَفاِن.

ُهو َبْحٌر ِخَضمٌّ ِمَن الـَمْعرَفِة يْقِذُف َعىَل َشواطِِئِه ُدَرَر الِعْلِم الثَِّمينَِة باِل َثَمٍن فتْزَداُن 
هِبَا الُقلوُب اَل النُُّحوُر، واألَْذَهاُن اَل التِّْيَجاُن.

َمـْحُبوُب  الـَمنَْبِت،  َكِريُم  ــاَلِق،  األَْخ َدِمُث  ــاَلِم،  اإِلْس ُحَجِج  َأْعَظِم  ِمْن  ٌة  ُحجَّ
ِة، َكاِمُل األَْوَصاِف. َجاَيا، َلطِيُف الِعرْشَ السَّ

)1( يف ترمجته ُينظر: رجال ابن داود: 119 الرقم 461، رجال العاّلمة احِللِّـّي: 45 الرقم 52، الوايف 
بالوفيات: 85/13 الرقم 79، مرآة اجلنان: 276/4، لسان امليزان: 17/2 الرقم 1295، الدرر 
الكامنة: 71/2 الرقم 1618، النجوم الزاهرة: 267/9، نقد الرجال: 99 الرقم 175، جمالس 
املؤمنني: 570/1، كشف الظنون: 346/1، جامع الرواة: 230/1، أمل اآلمل: 81/2 الرقم 
224، ريــاض العلامء: 358/1، لؤلؤة البحرين: 210 الرقم 82، منتهى املقال: 475/2 الرقم 
ـات: 269/2 الرقــم 198، إيضــاح املكنون: 142/2، هديــة العارفني:  831، روضــات اجلنَـّ
284/1، تنقيــح املقــال: 314/1 الرقم 2794، أعيان الشــيعة: 396/5، الكنــى واألَلقاب: 
ــة: 126، طبقات أعالم الشــيعة: 52/3،  ــة األحبــاب: 201، الفوائــد الرضويَّ 477/2، هديَّ
الذريعة: 175/1 الرقم 897، مصفى املقال: 131، األعالم: 227/2، معجم رجال احلديث: 

157/5 الرقم 3204، معجم املؤلِّفني: 303/3، موسوعة الفقهاء: 82-77/8.
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وإِْخالٍص،  َوكَفاَءٍة،  ٍة  ِدقَّ بِكلِّ  مِحَايتَِها  يِف  َتَفاَنى  يِن  والدِّ للثََّقاَفِة،  َأِمنٌي  َحاِرٌس 
وأْوَصلَها بِكلِّ َأَماَنٍة إىَِل َهَذا اجِليِل، وَسيوِصُلَها إىَِل األَْجَياِل الـُمقبَِلِة.

ْط فِيِه بَِقِليٍل َواَل بَِكثرٍِي؛ وَلْوال َتصانيُفُه َلَضاَع  َقيٌِّم َكُفوٌء، َعىَل ُتراثِنَا اإِلْساَلميِّ مَلْ ُيفرِّ
ِة بَِمآثِِرِه اجلَليَلِة وَأْعاَملِِه العظِيَمِة، وُهو  َد اْسَم احِللَّ َجانُِب َكبرٌِي ِمْن َذلَِك الـِمرَياِث، َفخلَّ
الَكثيَفَة  تْلَك احلُُجَب  َق  النَّاِصِع، وُيمزِّ يَعِة  الشِّ َوْجِه  َعْن  الِلَثاَم  ُيِميَط  َأْن  الِذي اسَتَطاَع 
احلُُجُب  تِْلَك  َتُعْد  مَلْ  األَْعمى حتَّى  والتَّقليِد  والَعَصبيَِّة  اجلَْهِل  بَِمعاِمِل  َتمَّ صنُْعَها  التِي 

اِح. املهْلِهَلُة َعىَل َسرْتِ احِلْقِد الَلِئيِم َأْو إِْخَفاِء ُنوِر احلَـقِّ الَوضَّ

اِع الطَّائفيِّ فاستْسلَمْت َلُه عَلامُء  َ َبْطٌل ِمْغَواٌر، َكْأنَجِح َقاِئٍد َكَسَب الـَمعَرَكَة يِف الرصِّ
َيعِة يِف تِْلَك الباَِلِد ُيرْفِرُف إىَِل اآلَن)1(. إِيراَن، وَرَفَع َعَلَم الشِّ

ا ِمَن  إِنَّ التَّاِريَخ اإِلسالميَّ ليْفَتِخُر هِبَذا اجلْهَبِذ الَفذِّ الِذي احَتَفَظ بُِمْستًوى َرفِيٍع ِجدًّ
ُتْرَبِة الِفْكِر  ِحيِح الَغِزيِر َفُهَو الِذي بَذَر ُبُذوَر اإِلْصاَلِح يِف  ِصنِي والِعْلِم الصَّ التَّْفكرِي الرَّ
َعاَيِة والِعنَاَيِة، فَشاَهَد بنْفِسِه  َد نْبَتتَها بالرِّ ِديَدِة، وتعهَّ اخلَِصَبِة َوَسقاَها ِمْن َفْيِض آَراِئِه السَّ
َر نموِّ تلَك الُبذوِر، ِمْن َدْوِر البْذَرِة إىَِل َدْوِر التَّكاُمِل والنُُّضوِج، وَجنى الثََّمَر فَفَاَز  َتطوُّ
ا  َومُهَ اجلَالَلِة()2(؛  َو)َصاِحِب  َمِة(  )الَعالَّ بَِلقِب  اجلبَّاَرِة  ُجُهوِدِه  َعىَل  الـُمكاَفَأِة  َباِب  مْن 
َمُة( َعىَل اإِلطالِق مَلْ جَتِْد َمْن  اَبِة، َفإَِذا ِقيَل )الَعالَّ خصيَِّة اجلذَّ لَقباِن عظِياَمِن َيليَقاِن هِبِذِه الشَّ
ْخِم َأَحٌد ِمَن النَّاِس َعىَل اإِلْطالِق، َواَل غَراَبَة َفُهو ُأْعُجوَبٌة  ُيناِزُعُه يِف َهَذا اللَقِب الضَّ
ٌد  َماِن، عْقِلّيٌة َناِضجٌة َجبَّاَرٌة، وَذَكاٌء متوقِّ ْهِر، وُمْعجَزٌة ِمْن ُمْعِجَزاِت الزَّ ِمن َأَعاِجيِب الدَّ
َزٌة  ٌة مركَّ وَثَقاَفٌة عامَّ َغِريٌب،  مْدِهٌش  َعِجيَبٌة، واطِّاَلٌع  َنادَرٌة، وُجرَأٌة  َوَشجاَعٌة  ُمسَتنرٌِي، 
يٌط إِسالميٌّ  َشامَلٌة، وَأْخالٌق َعالَِيٌة َرفِيَعٌة، ومنَْبٌت َعريبٌّ َكِريٌم، وبيَئٌة ِخْصَبٌة َصاحِلٌَة، وحُمِ

)1( ُينظر: خامتة املستدرك: 357/2، 403.
)2( مل أعثر عىل مصدر يذكر هذا اللقب. 
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ِشيعيٌّ َسِليٌم، َهَزَم بُِمْفَرِدِه ُعَلاَمَء َفاِرٍس وَجَهابَِذهَتُْم وفِيِهْم َأْمَثاُل َصاِحِب ِكَتاِب )ِمْرآُة 
(؛ َفَكاَنْت َهِزيَمُتُهْم يِف َمْيَداِن اجلََدِل الِعْلِميِّ َسَبًبا َرِئيًسا الْنتَِشاِر التََّشيُِّع يِف إِْيَراَن،  الَعنْيِ

وَهِذِه ِمْن َبْعِض مَفاِخِرِه، َوَعىل َهَذا َفِقْس َما ِسَواَها)1(.

َفَدَهَش  اْنَطَلَق  الِذي  الـُمجْلِجُل  الـُمدوي  ْوُت  الصَّ َذلَك  ُهو   ، َّ احللِّ َمَة  الَعالَّ إِنَّ 
اإِلْساَلِم  َراَيُة  أْصَبَحْت  َحتَّى  َكْرًها  َأْو  َطْوًعا  وُه  َفَأْكَبُ مُّ  الصُّ َحتَّى  وَسِمَعُه  النَّاَس، 
 )2( الـَمُغويلِّ والَعْرِش  اإِليراينِّ  الَباَلِط  َعىَل  َحتَّى  ُترْفِرُف  اَقًة  َخفَّ َعالَِيًة  بَِيِمينِِه  ِحيِح  الصَّ
َشتَّى  ِمْن  الَعَصبيَِّة  ِعَصاَبَة  أْعُينِِهْم  َعْن  َرَفُعوا  مِمَّْن  الـَماَلِينُي  الَواِرَفِة  بَِأْفَياِئَها  َفـَتَفيَأْت 

األَْجنَاِس، َويِف خُمَْتَلِف الُعُصوِر.

َمِة، َعىَل اإِلمْجَاِل َصَفَحاٌت ُمرِشَقٌة َوَضِيَئٌة َنقيٌَّة، ِمْن َصْفَحاِت الَفْخِر  إِنَّ َتاِريَخ الَعالَّ
الَعريبِّ واإِلْسالميِّ يِف ِخَزاَنِة اخلُُلوِد، َجاَدْت بِِه الِعنَاَيُة الـُمبِدَعُة؛ لَتْجِديِد َما اْنَدَرَس ِمَن 

اإِلْساَلِم َفَخليٌق بِِه َقْويِل اآلَن:

ـــِر، فـِـيــِه ْه ـــدَّ ـــُة ال َم ــا َعـــالَّ ــقًّ ـــَو َح ــاِنُه ــُة َش ــَع ــــاَلِم ِرْف ـــَدُر اإِلْس ِزيـــَد َق
ــُه ــْت َق ــىَل َصــدَّ ــُع َعــــى ال ــــإَِذا َمــا ادَّ ــاِنَف ــَي ــوُد ِع ــُه ــىَل ُش ــُع ــِع ال ــي ـــْن َرفِ ِم
عَلْيَها ُيِقيُموا  مَل  إِْن  َعــاَوى  ـــاِنوالــدَّ ـــَذي ــــَن اهلَ ـــاٍت، َنـــــْوٌع ِم ـــنَ ـــيِّ بِ
فِــيــِه َلــْيــِس  ـــاَم  بِ ِعـــي  َيـــدَّ ـــْن  َم ـــَحـــاِنإِنَّ  ـــتِ ــــُد االْم ــــَواِه ـــُه َش بـــْت َكـــذَّ

التِي  َماُت  الَعالَّ تِلَك  َفِة  الـُمزيَّ َزَمانِنَا  َماِت(  َطَراِز )َعالَّ ِمْن  َلْيَس  َمٌة؛ ولِكْن  ُه َعالَّ إِنَّ

 

)1( ُينظر: تفاصيل هذه احلادثة يف: روضات اجلنَّات: 279/2.
د بن أرغون بن أبغا بن هالكو بن توين بن جنكزخان املغويّل، الســلطان غياث الدين  )2( وهــو حممَّ
املعــروف بـ: خدابنده، ومعناه بالعربيَّة عبد اهلل، ملك العراق وخراســان وآذربيجان، ولد ســنة 
ة فتشــيَّع، وكان حيبُّ العامرة، أنشأ مدينة جديدة  نيف وســبعني وســتامئة، كان عىل مذهب العامَّ
ها الســلطانيَّة، تويفِّ ســنة 716هـ. ُينظر: الدرر الكامنة البن حجر العســقاليّن:  بأذربيجان ســامَّ

378/3 الرقم: 1003. 
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ِغرَيِة احلَِقرَيِة  ُعون إِْفًكا وُزوًرا )َأنَّ يِف ُرؤوِسِهُم الصَّ َوى َنِقرٍي، ُثّم يدَّ ال متِْلُك ِمَن الِعْلِم رَشْ
ِعْلَم اْبِن ِسينَا والَغزايِل، َوإِبِليَس، ويِف ُقُلوهِبُِم الـَمِريَضِة، ِرْفَق الـَمِسيِح، َويِف ُصُدوِرِهُم 
الضيَِّقُة احلَاِقَدُة َعِزيَمَة أمْحََد()1(، بِالوْقِت الِذي َنـَرى هَذا الَعالََّمَة املْزُعوَم جْيَهُل َما يْعرُفُه 
ِّ َوَهذا  َمِة احِللِّ اِسُع َبنْيَ الَعالَّ َحتَّى الَعَواِم ِمَن الَعِقيَدِة، وِمْن ُهنَا يتَِّضُح الَفْرُق الَكبرُِي الشَّ
ِف بَِضاَعًة مْزَجاًة َلْن َيُكوَن َثَمنَُها  َماِت الِتي تصنَُعَها َمَعاِمُل النََّجِف األرَْشَ النَّوِع ِمَن العالَّ
َمِة ومصنََّفاتِِه الَكثرَِيِة  فاُت الَعالَّ ِديِد، وَأْيَن ُهو َنظِرُي الَعاّلَمِة؟ وَهِذِه مؤلَّ ِسَوى األََسِف الشَّ
الضِخَمِة  َثقاَفتِِه  َمَدى  َعْن  اْنطِباًعا  وتْعطِيَك  تْفِكرِيِه،  َة  وَصحَّ َنْفِسِه  ُسموَّ  َلَك  تْعِكُس 
خَاِئَر الَغالَِيَة  الَواِسَعِة، وَعْن أْخاَلِقِه وَأُسُلوِب بْحثِِه وُمناَظَراتِِه؛ فَأْنَت ِحنَي تْقَرُأ تْلَك الذَّ
ِة الـُماَلَحَظِة ورْفَعِة األُْسُلوِب وِسْحِر البَياِن وُعْمِق الِفْكِر وُحْسِن الَعْرِض  تنَْدِهُش لِدقَّ
َمِة اطِّاَلٌع َواِسٌع َعىَل آَراِء  ِة الُبهاِن َواَل َغَراَبَة فللَعالَّ ِة وُقوَّ وُلْطِف اإِلَشاَرِة وَساَلَمِة احلُجَّ
اَهاِت، فيسَتْوِعَب  َ اِت العلِميَِّة الـُمتباِينَِة لـُمْخَتَلِف الَعَقاِئِد واالجتِّ ُفُقَهاِء اإِلْساَلِم والنَّظريَّ
ُر َلُه  َتَها؛ ُثّم َيِقُف منَْها مْوِقَف التَّْعِضيِد َأِو الّتفنيِد َحْسَب َما يتوفَّ ُ املسْأَلَة وأدلَّ ِذْهنُُه النريِّ
اِهنِي، َوَلُه يِف ِعْلِم الَكالِم َجْوالٌت َناِجَحٌة َوَصواَلٌت، ومَلْ َتُكْن معِرَفُتُه  ِمَن احلَُجِج والَبَ
الِفْقِه  ِعْلِم  َعىَل  اطِّاَلِعِه  ِمِن  َمَساَحًة  وَأْضَيَق  َشْأًنا،  أقلَّ  اإِلهليَِّة  واحِلْكَمِة  الَكالِم  بِِعْلِم 
َها ِمَن الُعُلوِم األْخرى وإِْن َكاَن بُروُزُه واشتَِهاُرُه يِف ِعْلَميَّ  واألُُصوِل َأِو احلَِديِث َأْو َغرْيِ
ِم مَجَاَعٍة ِمْن َغرْيِ  ا، وَهذا ُهَو السَبُب يِف توهُّ َأْكَثَر ِمَن اشتَِهاِرِه يِف ِسَوامُهَ الِفْقِه واحلَِديِث 
ا كِعْلِم الَكاَلِم  ُه يِف ِعْلِم الِفْقِه واحلَِديِث َأْرَسُخ َقَدًما ِمْن َغرِيمِهَ ِقنَي يِف َزْعِمِهْم َأنَّ الـُمَحقِّ
اِئَفِة، وَقْد  ْعَوى الزَّ واحِلْكَمِة اإِلهليَِّة والطَّبيَعِة، ُثمَّ َأَحاُلوَنا َعىَل ُكُتبِِه كَشاِهْد َعىَل َهِذِه الدَّ
ُح التَّْجريِد)2( َوْحَدُه َيْكِفي يِف َردِّ تْلَك  َراَجْعنَا ُكتَبُه َفأْلَفينَا َعىل َنِقيِض َما َزَعَم َهؤالِء، َفرَشْ

ـف هــذا الــكالم بــني هاللــني ) ( لتأكيــد أمهيَّتــه، وليس نقــاًل عن  ــام وضــع الســيِّد املصنِـّ  )1( إنَّ
مصدر.

)2( كشــف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، للشــيخ مجال الدين أيب منصور احلسن بن سديد الدين= 
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ُه  ْعَوى الَلِئيَمِة الـُمْغِرَضِة َوَتْفنِيِدَها، َوإِنَّ َهَذا الَقْوَل ُيشبُِه الـُمَتناِقَض َفُهَو ِصيٌح بِأنَّ الدَّ
ُه يِف عْلِم  اِظ َوُعَلامِء الَكاَلِم، َوَهذا اَل َيُصحُّ َمَع الَقْوِل بأنَّ َكاَن ِمْن َأَعاظِِم الُفَقهاِء واحلُفَّ
ُه ِمْن  مَّ َفاعَتَبَ الَكاَلِم والـِحْكَمِة ُدوَن َمقاَمِه يِف ِعلِم الِفْقِه واحلَِديِث؛ َفَقْد مَجََع الـَمْدَح والذَّ
؛  ُه ِمْن َأعاظِِم الُفَقهاِء َفَساَوى بْينَُهاَم يِف إْدَراِكِه الِعلميِّ َأَعاظِِم ُعَلامِء ِعْلِم الَكاَلِم َكاَم اعَتَبَ
َمِة َأْو َأْعىَل منُْه َفنَظَر يِف أْوَراِق  ُه بَدَرَجة العالَّ ُه فِيهاَم أقلُّ َشْأًوا كأنَّ ُثمَّ َزَعَم هَذا الَقاِئُل إِنَّ
ْرَسنِي؟  َمَة َرَسَب يِف هَذيِن الدَّ َرَجَة االمتَِحانيََّة، واَل نْعَلُم َهْل َأنَّ الَعالَّ امتَِحانِِه وَأْعَطاُه الدَّ
َقاِئُلها،  َرَها  َأْن يتدبَّ ِمْثَل هِذِه األَْقَواِل جَيُِب  إِنَّ  َبِسيًطا؟  َأْم َنَجَح نَجاًحا  َأْم َكاَن ُمْكِماًل؟ 
َمِة،  ُه، وَوَقَف ِعنَْدُه، َوال جَيَْعُل ِمْن َنْفِسِه َحَكاًم َبنْيَ ُعُلوِم الَعالَّ َوَرِحَم اهللُ اْمِرًءا َعَرَف حدَّ
يوِعينَي)1(  َرَجَة؛ َفُكلُّ َما اّدَعاُه َشْيُخ الشُّ َوُهَو مَلْ يسَتْوِعْب تْلَك الُعُلوَم، ومَلْ يْبُلْغ تْلَك الدَّ
ِمْن  الـَحطُّ  وهدُفُه  الـُمسلَّاَمِت،  إِْرَســاَل  الَقوَل  َأْرَســَل  َبْل  َدلِيٌل؛  ْدُه  يعضِّ مَلْ  الـُمْحرَتِم 
ْعِر؛ ولكنَُّه مَلْ يفِلْح ومَلْ يبُلْغ  ِة الشِّ ِّ يِف ِقصَّ ِق احِللِّ ِّ َكاَم َفَعَل َمَع الـُمَحقِّ َمِة احِللِّ َكَراَمِة الَعالَّ
بَِعَظمتِِه وإِْن  َتْشهُد  َبحٍر خَضمٍّ  ِمْن  َنِفيَسٌة  ُدَرٌر  مِة وآَثاُرُه، كلُّها  الَعالَّ َفاُت  َقْصدُه؛ فمؤلَّ
ْعِم الَباطِِل، وهْم  َكِرَه الـمْغِرُضوَن الِذيَن َحاوُلوا َأْن يتفْلَسُفوا َفَزِعُموا َما َأَراُدوا ِمَن الزَّ
َيُقوُدُهُم  َوِصنٌْف  الِعاَمَيِة،  َهِذِه  إىَِل  الـُمْطبُِق  اجلَْهُل  يْدَفُعُهُم  َفِصنٌْف  النَّاِس،  ِمَن  ِصنَْفاِن 

َهاِن َمَع اجلَْهِل؟. احِلْقُد إىِل َمَتاَهِة اآلَراِء، َوَما ُجْهُد احِليَلِة َمَع احلَْقِد؟ َوَما ُهَو أَثُر الُبْ
ْيَعِة(:  الشِّ )َأْعَياُن  ِكَتابِِه  يِف  الَعاِملُّ  األَِمنُي  حُمِْسُن  السيُِّد  الَفاِضُل  الَعامِلُ  َقاَل  وَقْد 
ا يِف احِلْكَمِة َفَقْد َكاَن َباِرًزا)2( َفنَاَقَش الـُحَكاَمَء يِف َزَمانِِه، وَغرْيَ زَمانِِه، وَأْوَرَد عَلْيِهْم  »َأمَّ

له:  ّ املتوفَّ 726هـ، وهو رشح بالقول، وقال يف )كشــف احلجب( أوَّ ر احِللِّ =يوســف ابن املطهَّ
ل رشوحه، الذي اعرتف  »احلمد هلل الظاهر ســلطانه العظيم شــأنه الواضح برهانه...«، وهو أوَّ
ل من رشحه،  مــة أوَّ الشــيخ شــمس الدين األصفهايّن يف رشحه املعروف بـــ: القديم، بأنَّ العالَّ

ولوال رشحه ملا رشح هذا املتن. ُينظر: الذريعة: 60/18، كشف احلجب: 469.
)1( ُيراجع ما كتبه املاشطة يف خمترص تاريخ احِللَّة.

)2( هذه العبارة وما قبلها ليســت يف أعيان الشيعة، وفيه »وبرع يف احلكمة العقليَّة حتَّى أنَّه باحث= 
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ِعْلِم ُأُصوِل  َف يِف  اْبَن ِسينَا وَخّطَأُه، وألَّ ِئيَس  النَِّصرَي الطُّويسَّ والرَّ إْشَكااَلٍت، وَنَاقَش 
يِن وَفنِّ الـُمنَاَظَرِة، واجلََدِل وِعْلِم الَكاَلِم، وِمَن الطَّبيعيَّاِت، واإِلَلـِهيَّاِت، واحِلْكَمِة  الدِّ

دِّ َعىَل اخلُُصوِم واالْحتَِجاِج«)1( إَِلخ. َف يِف الرَّ العقليَِّة والـَمنْطِِق، َكاَم ألَّ

الَفْيَلُسوِف  اُف  َعَلْيِهُم اْعرِتَ دِّ  تنَِي اجلََهَلِة، ويْكِفينا يِف الرَّ َيْكِفي َصْفَعًة للمتزمِّ َوَهَذا 
َباِب،  َمَة وُهَو مَلْ يتخطَّ َدْوَر الشَّ يِن الطُّويسِّ الِذي َوَصَف الَعالَّ اإِلْسالميِّ الَكبرِي َنِصرِي الدِّ
بالـَمَهاَرِة يِف الُعُلوِم الَعْقِليَِّة والتَّْحقيِق، ويِف ِعْلِم احِلْكَمِة َفَهْل لَِقْوِل الـُمْغِرِضنَي ِمْن ِقيَمٍة 

اَم ِمْن َأَساطِنِي الُعَلاَمِء)2(؟. يِن الطُّويسِّ والَعاِملِّ وَأْمَثاهِلِ َبْعَد شَهاَدِة َنِصري الدِّ

َفاِء الْبِن ِسينَا،  ُح الشِّ ًدا؛ ِمنَْها: رَشْ ها َسْبَعَة َعرَشَ جُمَلَّ َوَقْد َأّلَف يِف ِعْلِم احِلْكَمِة َوَحدِّ
آَراِء  مَجِْع  ِسَوى  َنِجْدُه  مَلْ  يوِعينَي  الشُّ َعامِلِ  َنَتاِج  يِف  َنَظْرَنا  وإَِذا  ا،  مِهَ وَغرْيِ إَِشاَراتِِه  ُح  ورَشْ
ا ِكَتاُبُه يِف  َلُه َرْأٌي بِْينَها؛ َأمَّ ِقيٍق ومَتِْحيٍص َوَلْيَس  َها ُدوَن حَتْ َمُه، ُثمَّ َيْعَمُد إىَِل َنرْشِ َمْن َتقدَّ
َساِئِل الَعَمِليَِّة َومَلْ ُيْبِدْل إاِلَّ َكِلَمًة َواِحَدًة  اَم أَخَذُه ِمَن الرَّ ْخصيَِّة َفَلْيَس َلُه َوإنَّ األَْحَواِل الشَّ
ُحُه يِف  َة( َوَحتَّى َبْعِضَها َأَخَذُه بَِعنْيِ ألَفاظِِه َكاَم َسنُوضِّ َفَجَعَل َبَدَل َكِلَمِة )الـَمْسَأَلِة( )الـاَمدَّ
ِة[  ُة َبنْيَ احلَارِضِ واْلـاَميِض( َواَل َأْدِري كْيَف َسَها يِف ِكَتابِِه َما ُهو َمنُْشوٌر يِف ]جَملَّ ِكَتابِنَا )احِللَّ
َمَة-  الَعالَّ مَجَِة-  ْ الرتَّ َعىَل َصاِحِب  َخَرُجوا  َأنَّ األُُصولِينَي  الَغِريِب  »ِمَن  َفَقاَل:  التَّوِحيِد؛ 

 

َها مُجَِعْت  ا َتصانِيُفُه ُكلُّ َعاِئِهْم َعَلْيِه االستِْعَجاَل يِف التََّصانِيِف، َوَأمَّ َما ُيِعنُي اإِلْخباِرينَي يِف ادِّ
ِقيٍق«)3(. يَعِة ِمْن ُدوِن حَتْ َم َعَلْيِه ِمْن ُعَلاَمِء الشِّ ِمْن ُكُتِب َمْن َتقدَّ

فاته وأورد عليهم«. =احلكامء السابقني يف مؤلَّ
)1( أعيان الشيعة: 396/5.

)2( ُينظر: أعيان الشــيعة: 396/5 »وجاء املرتَجم له يف ركاب النصري من احِللَّة إىل بغداد فسأله يف 
الطريق عن اثنتي عرشة مســألة من مشــكالت العلوم إحداها انتفاض حدود الدالالت بعضها 

ببعض«.
)3( العدد الرابع، الصحيفة6، الصادر يف 30 نيسان 1946.
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َهَذا  َقاَل  الُعَقالِء  ِمَن  َأَحًدا  َنِجْد  َفَلْم  ِقيٍق؛  حَتْ ُدوِن  ِمْن  َوَرَد  الِذي  ُهَو  الَكاَلُم  َفَهَذا 
ُجُل الـَمريُض  ع َهَذا الرَّ الَقْوَل ِسَوى َأْهِل الَعَقاِئِد الـَمْعُروَفِة، وَلْو َكاَن ُهنَاَك َقاِئٌل أَلَْسَ

اِئَفِة. ْعَوى الزَّ إىَِل ِذْكِر اْسِمِه، والِكَتاُب الِذي َوَرَد فِيِه الَقْوُل َتْعِضيًدا لِـَهِذِه الدَّ

َياِض َرْأُي َصاِحِب الرِّ

َرِة، َوَما َحَواُه ِمْن َغَزاَرِة الِعْلِم والَفْهِم  َمِة الـُمعطَّ لَقِد اْنَدَهَش الـُمرْتمِجُوَن بِِسرَيِة الَعالَّ
َجاَيا الَفاِضَلِة، َوِمْن َهؤالِء َصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلاَمِء(؛ َفَقْد َقَاَل َأْثناَء َتْرمَجَتِِه َأنَّ  والسَّ
َمُة الُعَلامِء،  اِعُر الـاَمِهُر، عالَّ َمَة ُهَو: »اإِلَماُم اهلاَُمُم، الَعامِلُ الَعاِمُل، الَفاِضُل الَكاِمُل، الشَّ الَعالَّ
َمِة ِعنَْد اإِلْطاَلِق،  ْنَيا، الـَمْعُروُف فِياَم َبنْيَ األَْصَحاِب بِالعالَّ ُأْسَتاُذ الدُّ اَمُة الُفَضالِء،  َوَفهَّ
ِق،  والـَمْوُصوُف بَِغاَيِة الِعْلِم، وهِنَاَيِة الَفْهِم والَكاَمِل يِف اآلَفاِق، َوَكاَن اْبُن ُأْخِت الـُمَحقِّ
اِئَفِة  والطَّ اإِلَماِميَِّة،  ُزْمــَرِة  َعىَل  َعظِيَمٌة  ُحُقوٌق  َوَلُه  األَْرِض،  أِلَْهِل  اهللِ  آَيَة   َوَكاَن
الُعُلوِم  أِلَْنَواِع  َجاِمًعا   َكاَن َوَقْد  وَتْألِيًفا،  َوَبياًنا  لَِساًنا  ِة،  َعرَشيَّ االْثنَي  يَعِة  الشِّ ِة  احلَقَّ

 

َوَقْد  َماِهًرا،  َشاِعًرا،  أِديًبا،  ُأصوليًّا،  ًثا،  حُمدِّ َفِقيًها،  اًم،  ُمتكلِّ َحِكياًم،  َأْقَساِمَها،  يِف  ُمَصنًِّفا 
َرَأْيُت َبْعَض َأْشَعاِرِه ببْلَدِة )َأْرَدبِيَل()1( َوِهَي َتدلُّ َعىَل َجْوَدِة َطْبِعِه يِف َأْنَواِع النَّْظِم َأْيًضا، 
ِمَن  ِه،  َعرْصِ ُعَلامِء  ِمْن  َغِفرٍي  َجمٍّ  َعْن  َأَخَذ واسَتَفاَد  التَّْألِيِف،  َكثرَِي  التَّْصنيِف  َواَِفر  َوَكاَن 
ِة َأْيًضا، َكام  ِة والَعامَّ ِة، َوَأَفاَد َوَأَجاَد َعىَل مَجٍع َكثرٍِي ِمْن ُفَضالِء َدْهِرِه اخلَاصَّ ِة واخلَاصَّ الَعامَّ
يِن ُيوُسَف؛  ، َقْد َقَرَأ يِف َمْبَدأِ َحالِِه َعىَل َوالِِدِه َسِديِد الدِّ َيْظَهُر ِمْن إَِجاَزاِت ُعَلامِء الطَِّريَقنْيِ
العقليَّاِت  يِف  الطُّويسِّ  ِق  الـُمَحقِّ وَعىَل  اِئِع،  َ الرشَّ َصاِحِب   ِّ احِللِّ ِق  الـُمَحقِّ َخالِِه  َعىَل  ُثمَّ 
يِن  الدِّ مَجَاِل  السيِِّد  َوَعىَل   ، الَبْحراينِّ َعلِّ  ْبِن  ِمْيَثِم  يِن  الدِّ َكاَمِل  َوَعىل  َياَضِة ونْحِوَها،  والرِّ
َأمْحََد اْبِن َطاووٍس، َوَعىَل مَجَاَعٍة آَخريَن َأْيًضا، َماَت َوُهو اْبُن َثامٍن وَسْبِعنَي َسنٍَة – إىَِل 
يِف  جُمَتِهًدا  َغرِيِه )440(  َأْو  َمِة  الَعالَّ َعرْصِ  يِف  َكاَن  ُه  َأنَّ ُنِقل  َما  الَغَراِئِب  َوِمَن   – َقاَل  َأْن 

)1( يف املطبوع )أربيل(، والصواب ما أثبتناه. راجع نّص الرياض. ومن ثمَّ أين هو من أربيل؟؟!!.
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ِد أوجلَايُتو َخاْن بِن  ْلطاِن حُممَّ َمُة ُهَو الَباِعَث الَقويَّ لِتشيُِّع السُّ َعرْصٍ َواِحٍد، َوَقْد َكاَن الَعالَّ
 

َمِة،  ْلَطاُن الـَمْذُكوُر بَِسَبِب الَعالَّ اَبا َقاَخان بِن ُتويِن َخان ْبِن ِجنِكْيز َخاْن؛ َوَقْد َغيَّـَرُه السُّ
َأْن َمَض ِمْن َسلطنَتِِه َخـْمُس ِسننَي؛ فَأْدَخَل  َوَبْعَد  ِة واخلُْطَبِة وَذلَِك سنََة 708هـ،  كَّ السِّ
ْهِر، َلُه ِمَن الُكُتِب  ِه وَنابَِغُة الدَّ ِة، وُهَو َفِريُد َعرْصِ كَّ ِة يِف اخلُْطَبِة والسِّ َأَساِمي األَِئمَّ
ُه َقْد نَاَل  الـُمصنََّفِة يِف الُعُلوِم الـُمخَتِلَفِة َما مَلْ يْشَتِهْر َعْن َغرِيِه ِسَيام يِف األُُصوِل اإِلهِليَِّة فإنَّ
ها التَّْذِكَرُة،  فِيَها الَغاَيَة وجَتاَوَز النَِّهاَيَة)1(، ولُه يِف الِفْقِه والتَِّدريِس ُكلُّ ِكَتاٍب َنِفيٍس أْكَبُ
ُة، َوَما َبنْيَ ذلَك كالتَّْلِخيِص، واإِلْرَشاِد، والتَّْحِريِر، والَقَواِعِد، وُمنَْتهى  وَأْصَغُرها التَّْبرِصَ
َجاِل ِكَتاَباِن، َوَلُه يِف احلَِديِث َوُأُصوِل الِفْقِه  الـَمْطَلِب، وخُمَْتَلِف الشْيَعِة، َوَلُه يِف مْعِرَفِة الرِّ
ٍد ُخَداَبنَْدْه  ْلَطاِن حُممَّ َمِة وَوَفاُة السُّ َوَساِئِر الُعُلوِم ُكُتٌب- إىَِل َأْن َقاَل-: َوَكاَنْت َوَفاُة الَعالَّ
ْلَطاُن َماَت يِف َرَمَضاَن هَنَاَر اخلَِميِس بَِبْلَدِة ُسلطانيَّة  ِب أولْيَجايُتو يِف َسنٍَة َواِحَدٍة، َفالسُّ امللقَّ

َمُة َسنََة 726هـ«)2( اْنَتَهى. َسنََة 716هـ، وُتويفِّ الَعالَّ

َمَة وُخَدابنَْده َماَتا يِف َسنٍَة َواِحَدٍة َبْعَد َأْن َقاَل إِنَّ  وَأَرى َسْهًوا َفاِحًشا يِف َقْولِِه بَِأنَّ الَعالَّ
َل َماَت َسنَة 726هـ، والثَّايِن َماَت َسنََة )716هـ( َفالَفْرُق بينَُهام َعرْشُ ِسننَِي؛ َفال بدَّ  األَوَّ
ُه  ْلَطاِن َكاَنْت َسنََة 726هـ، وَلْيَس يِف َسنَِة 716هـ، ولَعلَّ ِمْن َخَطأٍ يِف التَّاِريِخ؛ َفإِنَّ َوَفاَة السُّ
ْبِع اَل الَطبِع)3(، َوَقْد َأَوَرَد َصاِحُب النُّْخَبِة)4( َبْيَتنِي يِف َتاِريِخ ِواَلَدتِِه الـُمَباَرَكِة  ِمْن َغَلِط الطَّ

ا: َمَع َبَياِن ِمْقَداِر ُعْمِرِه الـَمْيُموِن، َومُهَ

)1( أظنُّه أراد أن يقول: )العلوم اإلهليَّة(، كام ال أرى من معنى لقوله: )جتاوز النهاية(، إاّل بالتأويالت 
البعيدة، فمعنى النهاية عدم وجود يشء. )املؤلِّف(.

أقــول: ال مانع من قول صاحب الرياض؛ فهذا أمر مشــتهر بني أهــل العلم: فالن بلغ النهاية أو   
املنتهى يف كذا علاًم، وكذا مسـألة وكذا حتقيًقا.

)2( رياض العلامء: 358/1 وما بعدها.
)3( يقصد أنَّه غلط طباعّي.

ّي يف الكنى واأللقاب: 480/2. )4( نخبة املقال، للسيِّد حسني البوجردّي، نقلها عنه: القمِّ
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ــْن ــَس احلَ ُيـــوُســـَف  َأُبــــو  اهللِ  ــــُة  َمـــِنوآَي ــٌر َفــــِريــــَدُة الـــزَّ ــهَّ ــط ِســـْبـــٌط َم
ــٌل َقــــْدُرُه ــي ــِل َمـــُة الـــَعـــرْصِ َج ــُرُهعـــالَّ ــْم ُع  ) ـــــزٌّ َو)ِع َرمْحٌَة–  ُولِــــَد- 

ُه َبَلَغ 78 َسنَة ِمَن الُعْمِر،  وفَِيها َسْهٌو يِف َبَياِن ُعْمِرِه، وُهو ُنْقَصاُنُه َسنًَة واِحَدًة َحْيُث إِنَّ
َوُهَو َحاِصُل َطْرِح َتاِريِخ ِسنيِّ ِواَلَدتِِه 648 ِمْن ِسنيِّ َوَفاتِِه 726، َوُيْمِكُن تَداُرُك َهَذا 

ا- باألَْلِف َنْصًبا َعىَل التَّْمييِز)1(. ْهِو بَِأْن َنُقوَل- ِعزَّ السَّ

َبْعُض آَثاِرِه

َفاِت  املؤلَّ َهِذِه  َوِمْن  َهاِئاًل،  َضْخاًم  َعَدًدا  َمِة  الَعالَّ َفاِت  مؤلَّ ِمْن  ُخوَن  املؤرِّ َذَكَر  لَقْد 
الِح()2(. الَعظِيَمِة النَّفيَسِة ِكَتاُب )ِمنَْهاُج الصَّ

َوَقْد  الَكالِم،  ِعْلُم  وَمْوُضوُعُه  َعرش)3(،  احلَاِدي  الَباُب  الِكَتاِب،  َهَذا  َأْجَزاِء  َوْمَن 
يِف الـُمتوفَّ َسنََة 976هـ)4(،  ِ َح َهَذا الِكَتاَب مَجَْهَرٌة َكبرَِيٌة ِمَن الُعَلامِء َكَأيِب الَفْتِح الرشَّ رَشَ

)1( عدد حروف لفظ )رمحة( = 648 مولد العاّلمة.
عدد حروف لفظ )عز( = 77، إشارة إىل سنِّه، والظاهر أنَّه اشتباه، ألنَّه تويفِّ سنة 726هـ، وعليه   

فسنُّه 78 سنة. 
)2( أمل اآلمل: 85/2، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 164/23.

ـات: 274/2، الذريعــة: 5/3 و27/6 و117/13  )3( أمــل اآلمــل: 85/2، روضــات اجلنَـّ
و164/23، أعيان الشيعة: 405/5.

د )املعروف بـ: املريزا خمدوم( بن عبد الباقي الشريازّي ثمَّ األردبيّل، من أسباط  )4( أبو الفتح بن حممَّ
السيِّد الرشيف اجلرجايّن، كان أبوه خمدوًما من علامء الشافعيَّة، ناصبيًّا، وتلمذ هو عىل عصام الدين 
ا، ذا  ً ًثا، أصوليًّا، مفسِّ إبراهيم األسفرايينّي بسمرقند، ثمَّ سكن أردبيل، وكان فقيًها، متكلِّاًم، حمدِّ
منزلة عند السلطان طهامسب الصفوّي، معظَّام عنده، ألَّف كتًبا أكثرها حواٍش، منها: رشح آيات 
ه: التفسري الشاهّي )مطبوع(، مفتاح الباب يف رشح الباب احلادي عرش  األحكام بالفارسيَّة ســامَّ
ّ يف أصول الدين، وعليه حواٍش منه، رشح آخر عىل الباب احلادي عرش بالفارسيَّة،  مة احِللِّ للعالَّ
حاشــية عىل احلاشية اجلالليَّة عىل احلاشية الرشيفيَّة عىل رشح الرســالة القطبيَّة، رسالة يف حتقيق 
 معنى األقوال الشــارحة يف املنطق، فرغ منها يف مشــهد الرضا سنة )954هـ(، حاشية عىل= 



344

ُيوريِّ  )5(، والسُّ )4(، واأَلْحَسائيِّ )3(، والَكاَشاينِّ )2(، والُقَطيفيِّ اِويِّ )1(، والَغرَّ ْيِخ ِخرْضٍ والشَّ
َح   َجَعَل الرشَّْ َحُه الـُمجَتِهُد السيُِّد َفاِضُل احِللِّـيِّ ـاُه: )النَّافُِع(، َكاَم رَشَ )6(، َوسمَّ ِّ احِللِّ

َخامِتًَة لِكَتابِِه اخلَطِّيِّ )َنرْشُ اخلَُزاَمى()7(.

َسنَِة  يِف  َأْنَجَزُه  يَعِة(  ِ الرشَّ َأْحَكاِم  يِف  يَعِة  الشِّ )خُمتَلُف  ِكَتاُب  َمِة  الَعالَّ َفاِت  مؤلَّ َوِمْن 
)699هـ()8(.

والتَّنْبِيَهاُت(  )اإِلَشاَراُت  لَِكتاِب  ُمِهٌم  ٌح  رَشْ وُهَو  اإِلَشاَراِت(،  )َبْسُط  ِكَتاُب  َوَلُه 

مة الدوايّن عىل هتذيب املنطق، رسالة يف أصول الفقه، حاشية عىل احلاشية الكبى  =حاشية العالَّ
للســيِّد الرشيف يف املنطق، تويفِّ بأردبيل ســنة ســتٍّ وســبعني وتســعامئة. ُينظر: رياض العلامء: 
ة: 622، أعيان الشيعة: 394/2،  486/5، 492، روضات اجلنَّات: 180/1، الفوائد الرضويَّ

الذريعة: 277/4 الرقم 1278 و314/21 الرقم 5242، طبقات أعالم الشيعة: 176/4.
)1( خرض احلبلرودّي، وهو جامع الدرر يف رشح الباب احلادي عرش يف الكالم، الذريعة: 51/5.
اوّي النجفّي،  د رضا بن قاســم الغرَّ )2( وهو الزاد املدخر يف رشح الباب احلادي عرش، للشــيخ حممَّ
اوّي يف كتابنا )العرى العاصمة يف  فــه يف 1349هـ. ُينظر: الذريعة: 7/12. ُتنظر ترمجة: الغــرَّ ألَّ

.للشيخ الغراوّي )تفضيل الزهراء فاطمة
)3( إرشــاد البرش يف رشح الباب احلادي عرش، للشــيخ سليامن بن الشــيخ أمحد بن احلسني آل عبد 
ّ القطيفّي بكربالء.  مة الشيخ عّل اجليشِّ اجلبَّار القطيفّي املتوفَّ سنة 1266هـ، يوجد يف كتب العالَّ

الذريعة: 512/1.
)4( رشح الباب احلادي عرش، للموىل شــاه طاهر بن ريضِّ الدين اإلســامعيّل احلســينّي الكاشايّن، 
ق الَكَركّي. الذريعة: 121/13- د اخلفرّي املعاص للمحقِّ تلميذ شيخ الشيخ شمس الدين حممَّ

.122
د بن زيــن الدين عّل بن  )5( معــني الفكر يف رشح الباب احلادي عرش، للشــيخ شــمس الدين حممَّ
حســام الدين إبراهيم بن احلسني بن إبراهيم بن أيب مجهور األحسائّي، صاحب )عوايل اللئايل(. 

الذريعة: 286/21.
)6( الذريعة: 28/5.

)7( الذريعة: 158/24.
ة العارفني: 285/1. )8( الذريعة: 218/20-219، وهديَّ
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اِلْبِن ِسينَا، َناَقَشُه فِيِه ُمنَاَقَشًة َعنيَفًة، وخاَلَفُه يِف َبْعِض آَراِئِه يِف الـَمنْطِِق واحِلْكَمِة)1(.

ِة  َعرَشَ َنْحِو  يِف  َحاِح واحِلَساِن(،  الصِّ األََحاِديِث  يِف  والـَمْرَجاُن،  رُر  )الدُّ ِكَتاُب  ولُه 
أْجَزاٍء)2(.

ْيُخ مْهِدّي ْبُن الشيِخ  َوِكَتاُب )إِْرَشاُد األْذَهاِن(، وهَو كَتاٌب َنافٌِع َنَقَلُه إىَِل الَفارسيَِّة الشَّ
.)3( ِد َعلِّ األَْصَفهاينِّ حُممَّ

َمتِه  َجاِل()4(، وُهَو َعىَل ِقسَمنِي َكاَم َذَكَر يِف مقدِّ وِكَتاُب )ُخاَلَصُة األَْقَواِل يِف َمْعِرَفِة الرِّ
د َصاِدق َبْحِر الُعلوِم- حفظه  َمُة اجلَِليُل السيُِّد حممَّ ى إىَِل طْبَعتِِه َطْبَعًة َثانيًة األَُخ الَعالَّ تصدَّ
ِة  ( َوَكاَن َطْبُعُه َسنََة 1381هـ يِف املْطَبَعِة احليدريَّ عيِّ ُف ِكَتاِب )َدلِيُل الَقَضاِء الرشَّ اهلل- مؤلِّ
َأْرَبِعنَي َصْفَحًة  َمٌة َراِئَعٌة لِـَهذا الِكَتاِب اشتَغَلْت َنحَو  ِف؛ ولَِفِضيَلتِِه مقدِّ بالنََّجِف األرَْشَ
ِة، َوَقْد  خصيَِّة الَعالـَميَِّة الَفذَّ ِط، فكَشَفْت َعْن َنَواٍح)5( الَِمَعٍة ِمْن َهِذِه الشَّ ِمَن الَقْطِع املتوسِّ
َة  َغُه اهللُ َمَراَمُه، َوَجَعَل اجَلنَـّ )6(- َبلَّ ْيِخ َجَواِد الَبالِغيِّ َأْطَرى جُهوَدُه َهِذِه َساَمَحُة آيِة اهللِ الشَّ
َمَقاَمُه-؛ َحْيُث َقاَل يِف تْقِريِظ الِكَتاِب »بِْسِمِه َتَعاىَل َشْأُنُه، َتمَّ بَِحْمِد اهللِ َتَعاىَل َتْصِحيًحا َعىَل 

ِد َصاِدق آِل َبْحِر الُعُلوِم«.. إَِلخ. ِق السيِِّد حُممَّ َمِة الـُمحقِّ ُنْسَخِة الَعالَّ

اح اإلشــارات(، وذكر لــه »إيضاح  ـاه يف هديــة العارفــني: 285/1 )املحاكــامت بني رشَّ )1( ســمَّ
التلبيس يف كالم الرئيس«.

)2( اخلالصــة: 46، بحــار األنــوار: 53/107، ريــاض العلــامء: 373/1، األعيــان: 406/5، 
الذريعة: 87/8.

)3( أعيــان الشــيعة: 405/5، أمــل اآلمل: 84/2، بحار األنوار: 52/107، تأســيس الشــيعة: 
399، اخلالصة: 46، الذريعة: 510/1 و 73/13، رياض العلامء: 374/1.

ـات: 274/2، أعيان  )4( ُينظــر: أمل اآلمل: 85/2، بحــار األنوار: 148/107، روضات اجلنَـّ
الشيعة: 406/5، تأسيس الشيعة: 397، الذريعة: 82/6، و214/7 و392/24.

)5( يف املطبوع: )نواحي(، والصواب ما أثبتناه.
ل، فيها  ة املنتظر، املنشــورة يف جملَّة تراث النجف، العدد األوَّ )6( ُينظر: حتقيقنا لقصيدته يف احلجَّ

كالم واٍف عن حياته.
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األَْحَكاِم(،  َمْعِرَفِة  يِف  األَْحَكاِم  )هِنَاَيُة  َكِكَتاِب  َنِفيَسٌة  ُأْخَرى  ُكُتُب   ِّ احِللِّ َمِة  وللَعالَّ
ُح التَّْجِريِد( يِف ِعْلِم الَكاَلِم واحِلْكَمِة،  وِكَتاُب )َبْسُط الِكَفاَيِة يِف ِعْلِم النَّْحِو(، َوِكَتاُب )رَشْ
نِة،  َوِكَتاُب )التَّْحِريُر(، َوِكَتاُب )الَقَواِعُد(، َوِكَتاُب )التَّْذِكَرُة اجلَاِمَعُة( أِلَْقَواِل ُفَقهاِء َأْهِل السُّ
)النَّْهُج  َوِكَتاُب  السنَِّة،  أْهِل  وَأْقواِل  الشيعة  فَقَهاِء  اجلَاِمُع ألَْقَواِل  )الـُمْخَتِلُف(  َوِكَتاُب 

 

َحاِح(، َوِكَتاُب )تْسِليُك اإِلْفَهاِم يِف َمْعِرَفِة األَْحَكاِم()1(. اُح يِف األََحاِديِث الصِّ الَوضَّ

كيِك التَّافِِه الـَمْوُسوِم  َوِكَتاُب )ِمنَْهاُج الَكَراَمِة()2( الِذي َردَّ َعَلْيِه اْبُن َتيميََّة يِف ِكَتابِِه الرَّ
َوَقْد  الـَمْكُذوِب،  والتَّحاُمِل  الَكِذِب  ِمنَْهاُج  احلَِقيَقِة  يِف  َوُهَو  ِة(،  النَّبويَّ السنَِّة  بِـ)ِمنَْهاُج 
الـُمَجاِهِد  الَعامِلِ  َساَمَحُة  ِمنُْهْم  الِعْلِم والَفْضِل،  َأْهِل  ِمْن  مَجَاَعٌة  َتيميََّة  اْبِن  َعىَل كَتاِب  َردَّ 
باملْطَبَعِة  ُطبَِعا  َديِن  جملَّ يِف   ، الـُمَعاِصِ  )3( الَبرْصيِّ الُقزوينيِّ  مْهِديِّ  السيِِّد  الـَمْرُحوِم 
َهَذا  دِّ َعىَل  الرَّ إىَِل  َقنِي اهللُ  اِت، وَقْد وفَّ املْفرَتيَّ َهِذِه  َفنََّد فِيَها  ِف  النََّجِف األرَْشَ ِة يِف  العلويَّ
َواِقُع( املْخُطوِط)4(؛ َفَضْحُت تلَك  َواِعُق الصَّ َأْو )الصَّ َتاِر(  الكَتاِب بِِكَتايِب )َما َوَراَء السِّ
ِهْم َوَعَدُم ُسُهوَلِة  َعُه َعَلْيَها ِضيُق َداِئَرِة النَّرْشِ يِف َعرْصِ األََكاِذيَب والـُمْفرَتياِت التِي شجَّ
الـَمحُموِم يِف َوْصِف َجِزيَرِة  ُم  النَِي َعىَل َخَياهِلِ حَّ ِمَن الرَّ الَكَذَبُة  َع  َكاَم َشجَّ الـُمَواَصاَلِت 
اْنَطَلْت  َفإَِذا  األْتَراِب؛  الَكَواِعِب  ِمَن  الـَحْسنَاَواِت  حْتِمُل  التِي  َجَرِة  والشَّ َواْق)5(،  َواْق 
َعتَِها َوَمْن  ُر وَساِئِط النَّْقِل وُسْ َأَكاِذيُب هؤالِء َعىَل َأْبنَاِء َهَذا الَعرْصِ َعرْصَ الطَِباَعِة، وتوفَّ
يِّ  ُجُل َوَبنْيَ َردِّ السيِِّد مْهِدي الُقزوينيِّ الَبرْصِ َأَراَد االطِّاَلَعَ عىَل الَفْرِق َبنْيَ َما َكَتَبُه َهَذا الرَّ

ق. )1( يف هذه املؤلَّفات ُينظر: إيضاح االشتباه: 53-64، وانظر: هوامش املحقِّ
)2( اخلالصة: 48، الرياض: 375/1، الذريعة: 283/2 و79/3 و162/23.

)3( أعيان الشيعة: 445/6، ومدينة النجف للتميمّي: 263.
)4( ويف الذريعــة: 39/10 »ذكرى أويل األلباب أو ما وراء الســتار للســيِّد هادي بن الســيِّد أمحد 
ّ املعاص، رأيت عنده اجلزأين منه، وذكر أنَّه يتلوه اجلزء الثالث يف  احلســينّي آل كامل الدين احِللِّ

ة«. اإلمامة وردِّ العامَّ
)5( ُينظر: البلدان للهمذايّن: 63.
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َيْأيِتَ  َِّا َيـِحزُّ يِف النُُّفوِس َأْن  َة َمْن َراَماَها)1(، َومم ؛ َفَقْد َأْنَصَف الَقارَّ َعَلْيِه َفْلُيَطالِِع الِكَتاَبنْيِ
ُجِل َفيْفَتَح َثْغَرًة َبنْيَ املْسِلِمنَي ُمـَخالًِفا َقْوَلُه َتَعاىَل: ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ  َأْمَثاُل َهَذا الرَّ
َة إىَِل األُْلَفِة وَرصِّ  ُقوا﴾)2( َفْيَقَطَع َما َأَمَر اهللُ بِِه َأْن ُيوَصَل، وَما َأْحَوَج األمَّ ا َواَل َتَفرَّ مَجِيعاً
بنَي الـَمْوُتورِيَن؛ إِْذ ُيْمِكُن النََّظُر يِف  ُفوِف، ونْبِذ اخِلالَفاِت َلْواَل ُسُموُم َهؤالِء الـُمخرِّ الصُّ
ِد التَّامِّ َعِن الَعاطَِفِة، وعَرِض  َهِذِه اخِلاَلفاِت إَِذا اْقَتَضاَها الَبْحُث الِعلميُّ باحلُْسنى والتجرُّ
ُبوَن ِمَن  سِّ الَلِئيِم َكاَم َفَعل الـُمتعصِّ اِء والدَّ الَواِقِع َكاَم ُهَو ُدوَن الُلُجوِء إىَِل الَكِذِب واالْفرِتَ
َواِهِد؛ لِتِقَف  ا الَقاِرُئ الـُمنِْصُف بْعَض الشَّ احلْمَلِة الَفاِشَلِة، وَها َأَنا َواِضٌع َبنْيَ يدْيَك َأهيُّ

افِيِه عِن الَواِقِع: ُجِل وجَتَ بِنَْفِسَك َعىَل َمْبَلِغ ِعنَاِد َهَذا الرَّ

اِوي  َوايِة َوالرَّ اُه ِحنَي َأْعجزُه َتْكِذيَب الرِّ ]1.[ َفاْقرْأ ِمن ِكتابِِه )ِمنَْهاُج السنَِّة()3( َفسرَتَ
اًبا يِف الَباطِِن َليَس  فَحِة: »َقْد َيُكوُن َصاِحُبَها َكذَّ يِف َمْدِح َأْهِل الَبْيِت، َقاَل َكاَم يِف هِذِه الصَّ
، وملَِاَذا اَل َيُقوُل »َقْد يُكوُن  مْشُهوًرا يِف الَكِذِب« َفَهْل يِف قولِِه: »َقْد َيُكوُن« َدليٌل ِعلميٌّ
والَكِذُب  الَباطِِن«  يِف  اًبا  »كذَّ َقولِِه:  َمْعنى  َوَما  ِة،  حَّ الصَّ َعىل  احلْمُل  واألَْصُل  َصاِدًقا«، 

 

ْدُق وإاِلَّ فُهَو الَكِذُب  ال َيُكوُن إاِلَّ يِف الَكالِم واألَْخَباِر؛ َفإَِذا َطاَبَق اخلَْبُ الَواِقَع َفُهَو الصِّ
َفاِت النَّفسانيَِّة َكالُكْفِر واحِلْقِد واحلُبِّ واإِلْياَمِن؛ َفُيمِكنُنَا َأْن َنُقوَل  فَلْيَس الَكِذُب ِمَن الصِّ

ُفالٌن مْؤِمٌن بِالباطِِن َكافٌِر يِف الظَّاِهِر كُمؤِمِن آِل فِْرَعوَن.

ة من راماها، وقد زعموا أنَّ رجلني  ة: قوم رماة من العرب، ويف هذا املثل: قد أنصف القارَّ )1( القارَّ
ّي: إن شــئت صارعتك، وإن شــئت سابقتك،  ّي واآلخر أســدّي، فقال القارِّ التقيا، أحدمها قارِّ

ّي: قد أنصفتني، وأنشد: وإن شئت راميتك، فقال: اخرتت املراماة، فقال القارِّ
ـــن رامـــاهـــا ة م ــــارَّ ــــق ـــد أنـــصـــف ال نـــلـــقـــاهـــاق ــــة  ــــئ ف مــــــا  إذا  ـــــــــا  إنَّ

ـــــــــردُّ أوالهـــــــــــا عــــــىل أخـــــراهـــــا ن
ثمَّ انتزع ســهاًم فشــكَّ فؤاده. جممع األمثال: 31/2، أنســاب األرشاف: 77/1، ويف هذا املثل   

وجه آخر يف تاج العروس: 510/3.
)2( آل عمران: 103.

)3( يف منهاج السنَّة: 15/4.
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دِّ التَّافِِه كَقْولِِه: »َفإنَّ  ِّ مَلْ يقابِْلُه إاِلَّ بالرَّ َمِة احِللِّ 2. َنَراُه كلَّام َعَجَز َعْن تْفنِيِد َقْوِل الَعالَّ
َفاِق َأْهِل املْعِرَفِة باحلَِديِث«)1(. َهِذِه األََحاِديَث التِي َذَكَرَها َأْكَثُرَها َكِذٌب َأْو َضِعيٌف بِاتِّ

َصِحيٌح  َأقلَّها  َأنَّ  الَعْكيسُّ  َفالـَمْفُهوُم  َضِعيٌف؛  َأْو  َكِذٌب  أكْثَرَها  َأنَّ  ْمنا  سلَّ َفإَِذا 
 

َأْهِل  َفاِق  باتِّ »َكِذٌب  )الَكِليَشُة(:  وَهِذه  االْحتَِجاِج،  ِة  يِف َصحَّ الِكَفاَيُة  وفِيِه  فِيِه  َرْيَب  اَل 
املْعِرَفِة« جِتُدها يِف َعْرِض الِكَتاِب وُطولِه، ِحْرَفُة الَعاِجِز)2(.

ِحيِح، َأْو َيُقوُل:ِ يف النَّْقِل الثَّابِِت،  3. َوُتالِحُظ َضْعَف استِْداَللِِه كَقْولِِه: »َثَبَت يِف الصَّ
ُف هِبَا خْصُمُه، َوإاِلَّ  َأْو ِمَن الـَمْعُلوِم«، وَما َشاَكَل ذلَِك ِمَن التََّعابرِِي التَّافَِهِة الِتي اَل يْعرَتِ

لـاَم ناَزَعُه؛ َفَهَل يتَقبَُّل ِمنَّا إَِذا َرَوْينَا َلُه َعْكَس َذلَِك ِمْن َمَصاِدِرَنا)3(؟.

وَرِة:  ُ ِة الـُمْفِحَمِة: »َنْحُن َنْعَلُم باالْضطَِراِر َأْو بالرضَّ 4. يُقوُل ِعنَْد َعْجِزِه َعْن َردِّ احلُجَّ
اِهنِي؟ َفليَس  َأنَّ األَْمَر َكَذا وَكَذا« َفهَل يتقبَُّل ِمنَّا إَِذا ُقلنَا َلُه يِف إِْثَباِت َدْعَوانا ِمْثَل هِذِه الَبَ

وَرِة َأْو باالْضطَِراِر َعْكَس َذلَِك)4(. ُ َهذا َدلِياًل ِعْلميًّا فللَخْصِم َأْن َيُقوَل َنْعَلُم بالرضَّ

ُه  5. َجاَء ِكَتاُبُه َمْشُحوًنا بالـُمَتناقَضاِت كَقْولِِه: »وَمْن َعَرَف َحاَل اْبِن َعبَّاٍس َعِلَم َأنَّ
«)5(، ويُقوُل َما فْحَواُه: »إِنَّ اْبَن َعبَّاٍس َيِميُل إىَِل َعلٍّ حتَّى  ُل َأبا َبْكٍر َوُعَمَر َعىَل َعلٍّ ُيفضِّ
َكاَن َبْينَُه وَبنْيَ َعاِئَشَة ُسوُء َتَفاُهٍم بَِسَبِب َذلَِك«)6(، وكَتناُقُضِه يِف قْولِِه يِف قولِه: )آُتويِن 

)1( منهاج السنَّة: 2/3.
)2( ُينظــر: منهــاج الســنَّة، انظــر اجلــزء: 2/3، 6، 7، 10، 14، 16، 121، 122، 126، 128، 

.269 ،137
)3( ُينظر: منهاج الســنَّة: 9/3 و9 و14 و58 و122 و125 134 و135 و4/4 و17 و21 و63 

و105.
)4( ُينظر: 272/3 و211 و263 و108 و205 و263 و24/4.

)5( منهاج السنَّة: 213/3.

)6( منهاج السنَّة: 292/4.
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َحتَّى  َوَأَخاِك  َأَباِك  يِل  اْدِعي  لعاِئَشِة:  »َقاَل   ُسوَل الرَّ بَأنَّ  الخ()1(  وِقْرَطاٍس..  بَِدواٍة 
أْكُتَب أِليِب َبْكٍر ِكَتاًبا ال خْيَتِلُف عَلْيِه النَّاُس ِمْن َبْعِدي، إىِل َأْن َقال، يَأْبى اهللُ واملْؤِمنُوَن 
َذلَِك  إىَِل  احلَاَجُة  َفاَم  بْكٍر  أَبا  إاِلَّ  يْأَبوَن  املْؤِمنُوَن  َفإَِذا  مَتناِقٌض  الَقْوُل  فَهذا  َبْكٍر«،  َأَبا  إاِلَّ 
)2(، َفهَل علٌّ  َة َحياِة َفاطَِمِة َكام َرَواُه الُبَخاريُّ الِكَتاِب، ولِـاَمَذا خاَلَفُه علٌّ َعليِه ومَلْ ُيباِيْع ُمدَّ
َبرُي ومَجاَعُتُه َلْيُسوا ِمَن املْؤِمننَي، وَقْد َتَضاَمنُوا َمع علٍّ َعىَل َعدِم  َليَس ِمَن املْؤِمننَي وهِل الزُّ
تِِه َمَع َقْولِه: »َفإْن َكاَن َقد َنصَّ َعىَل  البيَعِة ومَع ذلَِك فَهَذا الَقْوُل ال جْيَتِمُع َعىَل فْرِض َصحَّ
ِخالَفتِِه َفَقْد أْغنى َعِن الِكَتاِب، وإِْن َكاَن الِذيَن َسِمُعوا ِمنُْه ال ُيطِيُعوَن الِكَتاَب فَأيُّ َفائِدٍة 

هلُْم يِف الِكَتاِب لْو َكاَن َكاَم َزَعُموا؟«)3(.

ُلُه َفِفيِه َأنَّ الِكَتاَب إَِذا متَّْت ِكتاَبُتُه اَل خيَتِلُف  ُب آِخَرُه أوَّ ُثمَّ َتَرى َهَذا احلَِديَث ُيكذِّ
عَليِه النَّاُس، وَهَذا الَقْوُل اَل جْيَتِمُع َمَع قولِِه َفَأيُّ َفاِئَدٍة َلـُهْم يِف الِكَتاِب؟ فهْل ُيريُد َفاِئَدًة 
ُه اَل جْيَتِمُع َمَع قْولِِه يْأَبى اهللُ واملْؤِمنُوَن إاِلَّ أَبا َبْكٍر؛  أْكَب ِمْن َعَدِم اختاَِلِف النَّاِس؟ كاَم أنَّ

َفال َحاَجَة إَِذْن بالِكَتاِب؛ فِلاَمَذا َقاَل لَعاِئَشَة اْدِعي يِل َأَباِك وأَخاِك إىَِل آِخِره؟.

ِة  وكَتناُقِضِه »الـَمَهاِجريَن واألَْنَصاِر َلْيِس فِيهْم َمْن ُيْبِغُض َعليًّا«)4(، وكَقْولِِه: »ُكلُّ األُمَّ
 

»َفإنَّ  قولِِه:  َمَع  َهذا  جْيَتمُع  َهْل  الـُمنْصِفنَي  فنْسَأُل  َوسابَِقتِه«)5(؛  َعلٍّ  بَِفْضِل  فنِي  مْعرَتِ

)1( منهاج السنة:212/3.
)2( صحيــح البخارّي، )ط دار الفكــر(: 82/5، وُينظر أيًضا: صحيح مســلم: 154/5، ورشح 
أصول الكايف: 218/7، والصوارم املهرقة:71، ومناقب أهل البيت للشريوايّن: 413، ورشح 
مسلم للنووّي: 1-77/2، وفتح الباري: 378/7، وعمدة القاري: 258/17، وصحيح ابن 
حبَّــان: 573/14، ونصــب الراية للزيلعــّي: 360/2، والبداية والنهاية: 307/5، والســرية 

ة البن كثري: 568/4، واإلكامل يف أسامء الرجال: 168. النبويَّ
)3( منهاج السنَّة: 213/3.
)4( منهاج السنَّة: 214/3.
)5( منهاج السنَّة: 217/3.
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مَع  جْيَتمُع  وَهْل  وُيقاتُِلوَنُه«)1(،  ويسبُّوَنُه  ُيبِغُضوَنُه  َكاُنوا  والتَّابِعنَي  َحاَبِة  الصَّ ِمَن  َكثرًِيا 
 

، وَقْد ِقيَل إِنَّ بْعَض السابِقنَي األَّولنَي  لنَي َقَعُدوا َعىَل ُنرْصِة َعلٍّ ابِقنَي األَوَّ قولِِه: »َأْكَثُر السَّ
 يِف  َوايِة َعْن علٍّ ِة الرِّ افِه بَِصحَّ َما أْوَرَدُه ِمَن اعرِتَ التَّناُقضاِت  َقاتُلوُه«)2(، وِمْن هِذِه 
َلها بُِوُجوٍه َولكنَُّه بْعَد تِسَعِة َأسُطٍر َغَلَبُه طبُعُه  قْولِِه: )َسُلويِن َقبَل َأْن تْفِقُدوين( إَِلخ، وَعلَّ
نِسبُة  وُز  جَتُ َكِذٌب ظاِهٌر ال  املْذُكوُر َعْن علٍّ  َفَقاَل: »واحلَِديُث  َواَيِة  الرِّ تْكِذيِب  إىَِل  َفَعاَد 
«)3(، وكَتناُقِضِه: »إنَّ اْبَن عبَّاٍس َيِميُل إىَِل علٍّ َوال يتَّهُم عَليه«)4( َفال جْيَتِمُع  ِمثلِه إىِل علٍّ
َهَذا مَع قولِِه َما فْحَواُه »ِمَن الـَمْعُلوِم الـُمَتواتِِر إِنَّ اْبَن عبَّاٍس َكان ُيوايِل َغرْي ِشيَعِة َعلٍّ 

حتَّى اخلَواِرِج َكاَن جُيالُِسُهْم وُيفتِيِهْم َحتَّى َبنِي ُأميَّة«)5(.

اخلَِليَفِة  َقْتِل  َعَدَم  وَأنَّ  ُنويَرَة،  ْبِن  َمالٍِك  بإِْسالِم  اُفه  اعرِتَ أْوَرَدُه:  َما  التَّناُقِض  وِمَن 
ْفَحِة اختاَِلَف  خلَالِد ْبِن الَولِيِد َكاَن بَِسبِب اجتَِهاِدِه، وإِذا بِِه يَتناَقُض َفرْيِوي بِنَْفِس الصَّ
ُه َكافًِرا بْعَد حْكِمِه بإِْساَلِمِه َفإَذا  ؟، َفاعَتَبَ ميِّ ِة الَوَفاِة َهْل جَتُِب للَكافِِر والذِّ ُفَقهاِئِه يِف ِعدَّ
بَأّنُه  ُل  األوَّ اخلَِليَفُة  عنُْه  اعَتَذَر  وَكْيَف  َخالٍِد  َرْجَم  الثَّايِن  اخلَِليَفُة  َأرَاَد  فَكْيَف  َكافًِرا  َكاَن 

َل َفَأْخَطَأ)6(؟. تأوَّ

تَعاىَل  اهللِ  كَتاِب  خُمَاَلَفِة  عىَل  ُأ  يتجرَّ حتَّى  النَّاِصَعِة  للَحَقائِق  َجْهُلُه  أْو  جتَاُهُلُه   .6
اُفْوَن  َوخَيَ بِالنَّْذِر  الَبيِت: ﴿ُيْوُفْوَن  َمْدِح أْهِل  َيُقوُل يِف مْعِرِض  َتَعاىل  بَِوقاَحٍة؛ َفاهللُ 
الَفْضِل،  يِف  َتَعاىَل  اهللِ  ِمَن  كالـَخْوِف  النَّْذِر  إِيَفاَء  فجَعَل  ا﴾)7(،  ُمْسَتطرِياً ُه  رَشُّ َكاَن  ا  َيْوماً

)1( منهاج السنَّة: 28/4.

)2( منهاج السنَّة: 16/4.
)3( منهاج السنَّة: 127/3.
)4( منهاج السنَّة: 292/4.

)5( منهاج السنَّة: 71/4.
)6( ُينظر: منهاج السنَّة: 130/3.

)7( اإلنسان: 7.
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ُه هَنَى  ِحيحنِي َعِن النَّبّي أنَّ ولِكنَّ ابَن تيميَّة َيُقوُل َكام يِف: »الَوْجِه اخلَاِمِس: إِنَّ يِف الصَّ
«)1(... إَِلخ. َعِن النَّْذِر، َوَقاَل اَل يْأيِت بَِخرْيٍ

َهَذا  ُق  ُنصدِّ َأْم  الثَّنَاِء  َمْوِرَد  بالنَّْذِر  الَوَفاِء  إِيَراِد  يِف  الَكِريَم؟  الُقْرآَن  ُق  ُنصدِّ فَهْل 
ِمري. يِف الِوْجَداِن َحيِّ الضَّ ُك اجلََواَب للُمنِْصِف، رَشِ الـُمَعاِرَض للقْرآِن؟ َنرْتُ

ُه حُماِرٌب  واَل َشكَّ َأنَّ خُمَاَلَفِة الُقْرآِن بْدَعٌة َوصاِحُبها ُمْبِدٌع، ولِكنَّ احلَْمقى يُقوُلوَن إِنَّ
َيسَتْوِجُب  الـَمْكُروِه  َأِو  ِم  بالـُمحرَّ الَوَفاُء  فَهِل  َمْكُروًها  َأْو  ًما  حُمرَّ النَّْذُر  َكاَن  فإَِذا  للبَِدِع؛ 
ُثمَّ  الِقَياَمِة؟  َيْوِم  إىَِل  ُتتىَل  النَّْذِر  هِبَذا  َوَف  َمْن  مْدِح  يِف  الَكِريِم  الُقرآِن  ِمَن  ُسوَرٍة  تنِْزيَل 
إَماَمِة  َعىَل  النَّصِّ  ُوُجوِد  ِمْن   ِّ احِللِّ َمِة  الَعالَّ َدْعَوى  تْفنِيِدِه  يِف  اإِلنصاِف  بَِعنِي  َقْوَلُه  اْنُظْر 
ُموَن َلْيَس فِيِهْم َمْن َنَقَل  ؛ َفقاَل اْبُن تيميَِّة: »الثَّالُِث: َأن ُيقاَل ُعلاَمُء الشيَعِة املَتَقدِّ َعلٍّ
ريَن، وإِنَّام  ، َوال َذَكَرُه يِف ِكَتاِب- إىِل َأْن َقاَل- َفُعِلَم َأنَّ َهَذا ِمِن اختاَِلِق املتَأخِّ َهذا النَّصَّ
»َقْد  َقاَلُه  َوما  متَاًما  يَتنَاَقُض  «))2، وَهذا  الَعْسَكريِّ ْبُن علٍّ  احلََسُن  َماَت  لـامَّ  اختلَقُه 
اِم اخلَُلفاِء  عيُة للنَّصِّ يِف َأواِخِر َأيَّ يَعُة اإِلَماميَُّة املدَّ ل َما ظهَرِت الشِّ َعِلَم َأْهُل الِعْلِم َأنَّ أوَّ

اِشديَن«)3(... إَِلخ. الرَّ

وحُمَاَرَبتِِه  وِكَياَستِه  وِعْلِمِه  احلَقِّ  َطَلِب  يِف  واجتَِهاِدِه  ــِه  َوَرِع ِمْن  ُأنموَذٌج  فَهَذا 
ِمَن  َكبرَِيٌة  َطائَفٌة  ِكَتابِه  َويِف  بَِجَداَرٍة(،  اإِلْساَلِم  )َشْيَخ  بَِسببَِها  َيُكوَن  َأْن  َيستحقُّ  للبَِدِع 
دِّ َعىَل ِكَتابِِه َهذا َفاَم ِقيَمُة  ُّ ِمَن الرَّ َمُة احِللِّ بِب َقِد اْسْتنَكَف الَعالَّ الـُمَغاَلَطاِت؛ ولِـَهذا السَّ

ِّ الِتي ِمنها َما ذَكْرَناها َسالًِفا. َمِة احِللِّ َهذا الِكَتاِب إَذا ِقيَس بُِكُتِب الَعالَّ

ْيِخ َتقيِّ  وِمنَْها: )هْتِذيُب َطريِق الُوُصوِل إىَِل ِعْلِم األُُصوِل()4( َأّلَفُه بالتاَِمٍس ِمَن الشَّ

)1( منهاج السنَّة: 49/4.
)2( منهاج السنَّة: 209/4.
)3( منهاج السنَّة: 210/4.

)4( الذريعة: 511/4.
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َعبَّاِد بِن  يِن  ُح السيِِّد جَمِْد الدِّ ِمنَْها رَشْ وٌح:  ، وَعَلْيِه رُشُ ِد الَبرْصيِّ ْبِن حُممَّ إِْبَراِهيَم  يِن  الدِّ
يوُسَف  ْبِن  َعلِّ  ْبِن  ِد  حُممَّ ْبِن  حَمُموِد  ْيِخ  الشَّ األََكابِِر  جَمِْد  ِمْن  اٍح  بِاْقرِتَ إِْساَمعيَل  ْبِن  َأمْحَد 
الثَّاِمِن  الَقْرِن  ِرَجاِل  اَلِمِعي  وِمْن  املْذُكوِر،  يِن  الدِّ جَمِْد  السيِِّد  َتالِمَذِة  ِمْن  احِللِّ  الطَّبيِّ 

.)1( اهِلجريِّ

َلِة كُتِب الَعاّلَمِة النَِّفيَسِة. اُر اخلَفيَُّة يِف الُعُلوِم الَعقليَِّة()2(، ُهَو ِمْن مُجْ َوكَتاُب )األَْسَ

َوِكَتاُب )هَتِْذيُب النَّْفِس يِف مْعِرَفِة الـَمَذاِهِب اخلَْمِس()3(، وِكَتاُب )استِْقَصاُء النََّظِر 
ُه َبْعَد  يِف الَبْحِث َعِن الَقَضاِء والَقَدِر()4(، وُهَو ِكَتاٌب َصِغرُي الـَحْجِم َكبرُِي الَفاِئَدِة اْسَتهلَّ
ْلَطاِن  اِر« أّلَفُه بالتاَِمٍس َشِديٍد ِمَن السُّ اِر، الَقديِم الَقهَّ املسَأَلِة بَِقولِِه: »احلْمُد هللِ الَعِليِم الَغفَّ
َة الَفريَقنِي يِف الَقَضاِء والَقَدِر، وفنََّد  )اجلايتو ُخدابنده(، ويِف َهَذا الِكَتاِب استْعَرَض أدلَّ
مْذَهِب  ِة  َصحَّ َعىَل  َتُه  أدلَّ فِيِه  وأْوَرَد  حُمَتِشٍم،  َهاِدٍئ  بُأْسُلوٍب  تْفنِيٍد  َأْحَسَن  خُمَالِفيِه  َة  أدلَّ
َقُبَح  اهللِ  َعِن  األْفَعاُل َصادَرًة  لْو كاَنِت  »إِنَّه  قْوُلُه:  ِمنَْها  الثَّالِث  لِيل  الدَّ يِف  َفَجاَء  العدليَِّة 
اَمِء  ِمِن)5( بالطَّرياِن إىَِل السَّ َفنا، كاَم َأنَّه يقُبُح مْن أَحِدَنا أْمر الزَّ منُْه أْن يأمَرنا وينهانا ويكلِّ
ِمَن َعاِجٌز َعْن ذلَِك، َفَكاَم  ا َعاِجُزوَن َعِن األَْفَعاِل الستَِحاَلِة ُصُدوِرَها عنَّا كاَم َأنَّ الزَّ أِلَنَّ
بالطَّاَعِة  املكلَِّف  أْمُر  يقُبُح  َكذا  ُكوِن  والسُّ باحلََركِة  َشاِهٍق  ِمْن  الَواِقِع  أْمُر  منَّا  يقُبُح  ُه  أنَّ
َر  وأْنَذَر وحذَّ أَمَر وهنَى  قْد  اهللَ  لكنَّ  ِه؛  لَغرْيِ عنَها ووقوِعَها  لَعْجِزه  املْعِصيِة؛  واجتِنَاِب 
َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا  ايِن  َوالزَّ انَِيُة  تَعاىَل: ﴿الزَّ َيُقوَل  أْن  ِمنُه  َد، وكْيَف حيُسُن  ووَعَد وتوعَّ

)1( الذريعة: 43/5-44، أعيان الشيعة: 404/5.
)2( اخلالصة: 47، روضات اجلنَّات: 272/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 45/2، أعالم 

الزركّل: 228/2.
)3( اإلجازة: 156، بحار األنوار: 53/107، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 515/4.

)4( اخلالصة: 48، رياض العلامء: 375/1، أمل اآلمل: 85/2، بحار األنوار: 56/107، أعيان 
الشيعة: 405/5، الذريعة: 31/2-32 و289/13.

)5( الزِمن بكس امليم: املقعد العاجز.
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

َنا  الزِّ َفَعَل  الِذي  وُهو  ام﴾)2(،  َأْيِدَيُ َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  ﴿السَّ َجْلَدٍة﴾)1(،  ِمَئَة  ِمنُْهاَم 
ا َكبرًِيا«... إَِلخ انَتهى. َقَة، تَعاىل اهللُ عْن ذلَِك ُعلوًّ ِ والسَّ

َولِـي عىَل َهذا الُبهاِن ُمالَحَظٌة: قوُلُه فَأُقول: اَل َأرى ارتَِباًطا َبنْي قولِِه »يقُبُح أحُدنا 
ِمِن« إِلخ، وبنْيَ تعِليِلِه بَكونِنَا َعاِجزيَن َعِن األَْفَعاِل؛ أِلنَّ الَعاِجَز يِف َهَذا املَِثاِل ُهَو  أْمَر الزَّ
ُص  ا تتلخَّ اًل، وَثانًيا فإنَّ َهذا الُبَهاَن َخاِرٌج َعْن موُضوِع املْسَألِة فإهنَّ املْأُموُر ال اآلِمُر أوَّ
يِف َبَياِن ُقْبِح توِجِيه األْمِر والنَّهي إىِل َغرِي َفاِعِله سَواٌء َكان الِفْعُل ممِْكُن الُوقوِع َأْو ممَتنُِعُه، 
للُمْقعِد  كَأْمِرَنا  الـُمْمِكِن  يِف غرِي  األَْمِر والنَّهي  بُقبِح توِجيِه  فيتعلَُّق  الثَّايِن  الُبَهان  ا  وأمَّ
كوِن، وال َشكَّ بُوجوِد َفْرٍق  امِء، وأْمِرَنا للَواِقِع ِمْن َشاِهٍق باحلَرَكِة والسُّ أْن َيطِرَي إىِل السَّ
، وُهو مْوُضوُع املْسأَلِة وَبنْيَ  ِك ُكليًّا ِمَن املْأُموِر واملنِهيِّ َكبرٍِي بنْيَ سْلِب نْسبِة الِفعِل والرتَّ
ِمِن وَحَرَكُة وُسُكوُن الَواِقِع  تْكِليِفِه باَِم اَل ُيَطاُق َفَقْط وُهو خَاِرٌج عْن صَدِدَها، فَطرَياُن الزَّ
ِمِن وللَواِقِع مْن َشاِهٍق، ومْفُروُض املسَأَلِة َعَدُم نِسَبِة فِْعِل  ِمْن َشاِهٍق َأفَعاٌل منُْسوَبٌة للزَّ
وَلْيَس  اهللِ  َفِمَن  فِعٍل  ِمْن  يْصُدُر  َما  وُكلُّ  مُمْكنًا،  أْو  َكاَن  ممَْتنًِعا  ُمْطَلًقا  اإِلْنَساِن  إىَِل  ٍء  يَشْ
َل ُقْبَح األْمِر  ِمَن اإِلْنَساِن، واملَثاالِن يِليَقاِن بُِقْبِح األْمِر باَِم اَل ُيَطاُق َفَكاَن األَْجَدُر أْن ُيعلِّ
ِمَن  َكثرًِيا  ألنَّ  بالَعاِجِز؛  ال  الَقاِدِر  احلَِكيِم  ِمَن  صُدوُرُه  جَيُوُز  الَ  الِذي  بالَعَبِث  والنَّهَي 
األْفَعاِل ممْـِكُن الوقوِع واخِلاَلُف اَل يِف إِْمَكاهِنَا وامتِنَاِعَها وإنِّام َهْل ِهَي ِمَن اإِلْنَساِن؟ أْو 
ا بقيَُّة استِْداللِه َعىَل هِذِه املسَأَلِة فقويٌّ َمتنٌي؛ حيُث ال حَيُْسُن أْن  َتَعاىَل؟ وَأمَّ ِمَن اخلَالِِق 
َنا  ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِمَئَة َجْلَدٍة﴾ وُهو الِذي َفَعَل الزِّ انَِيُة َوالزَّ َيُقوَل َتَعاىَل: ﴿الزَّ
ْعِم قوُلُه َعزَّ َمْن َقاِئل: ﴿َفاْجلُِدوا﴾  ا َكبرًِيا، ويْكِفي يِف تْفنِيِد َهذا الزَّ َتَعاىَل َعْن َذلَِك ُعلوًّ
الِذي  َيُكْن ُهو  َومَلْ  َنُقوَم بعمليَّتي اجلَلِد والَقْطِع  َأْن  ِمنَّا  َفَقْد طَلَب  وقْوُلُه: ﴿َفاْقَطُعوا﴾ 
ٌه إَِلْينَا لنتمثَّل أْمَرُه باإِلْتَياِن يِف َماِهيَِّة املْأُموِر بِِه  َجَلَد أْو َقَطَع؛ َأَما َتَرى َكْيَف األَْمُر موجَّ

)1( النور: 2.
)2( املائدة: 38.
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ِمَن الَقْطِع واجلَْلِد وَلْو َكاَن الِفْعُل ِمنُه لَقَطَع وَجَلَد وألَْصَبَح األَْمُر َعَبًثا؛ لَِعَدِم إَِراَدتِِه ِمنَّا 
الِقَياَم بَتنِْفيِذِه.

ُه يْلَزُم ِمنُْه َأْن َيُكوَن الَكافُِر ُمطِيًعا هللِ تَعاىَل  اِدُس َفَقْد َقاَل فِيِه: »إنَّ َهاُن السَّ ا الُبْ وأمَّ
يفَعْل َما يكَرُهُه اهللُ وُهَو اإِلْياَمُن؛  ُمَراُد اهللِ وُهَو الُكْفُر، ومَلْ  َما ُهَو  َفَعَل  َقْد  ُه  بُِكْفِره؛ ألنَّ
َعاِقٍل  وأيُّ  َتَعاىَل،  اهللُ  يكَرُهُه  مِمَّا  ُهَو  َبْل  الَكافِِر؛  ِمَن  اهللِ  ُمَراِد  َغرْيُ  عنَْدُهْم  اإِلياَمَن  ألَنَّ 
انَتَهى  َذلَِك«.  ِمْن  باهللِ  َنُعوُذ  َمْعِصيٌة  اإِليامَن  َطاَعٌة، وأنَّ  الُكْفَر  أنَّ  اعتَِقاَد  لنَْفِسِه  َيْرَض 

مِة- أْعىَل اهللُ َمَقاَمُه-. َقْوُل الَعالَّ

هللِ  ُمطِيًعا  الَكافُِر  َيُكوَن  َأن  يْلزُم  ال  ُه  بِأنَّ َفنَقوُل،  ُماَلَحَظٌة،  َهاِن  الُبْ َهَذا  َعىَل  ولنَا 
اإِلْنَساِن  ِمَن  األَْفَعاِل  ُصُدوِر  َعَدم  َعىَل  بِنَاًء  أْوَرَدُه  إّناَم  الُلُزوَم  َهَذا  أِلنَّ  إِلخ...؛  بُكْفرِه 
التِي  املْسَأَلِة  ُصْلُب  وُهَو  واالْختياِر،  اإِلَراَدِة  َمْسُلوُب  اإِلْنَساَن  وأنَّ  اهللِ،  إىَِل  ونِْسَبتَِها 
َمُة َبراِهينَُه لَتْفنِيِدَها؛ َفحينَئٍذ َنُقوُل اَل يْلَزُم َأْن َيُكوَن الَكافُِر ُمطِيًعا هللِ بُِكْفِرِه؛  أْوَرَد الَعالَّ
ألنَّ َهذا الُكْفر َأْيًضا مَلْ َيُكْن بإَِراَدِة الَكافِِر واْختَِياِرِه؛ َفإنَّ الُكْفَر فِْعُل، ومْوُضوُع املْسَأَلِة 
عَدُم نِْسَبِة الِفْعِل لإلْنَسان؛ فالُكْفُر َلْيَس ِمَن الَكافِِر فَكْيَف جَعَلُه ِمْن َعَمِل اإِلْنَساِن؛ ُثمَّ 
بِإَراَدِة  َلْيَس  الُكْفُر  َأَليس َهَذا  ُمَراُد اهللِ  ُهَو  َما  َفَعَل  َقْد  بَِكْونِه  َذلَِك  َضُه َطاَعًة ُمعلِّاًل  اْفرَتَ
ْم  َقْوهِلِ ِمْن  يْلزُم  ُه  إِنَّ َنُقوَل  َأْن  ُحُه  ُأرجِّ والِذي  َعَلْيِه  ُه  أْجَبَ اهللَ  َأنَّ  والـَمْفُروُض  الَكافِِر، 
ى  باجلَْبِ ونَِسْبِة األَْفَعاِل إىَِل اهللِ َأْن َيُكوَن املْؤِمُن َغرْيَ ُمطِيٍع هللِ؛ أِلنَّه جَمُْبوٌر وينَْتِفي ُمسمَّ
ا﴾؛ َفَجَعَل الطَّاَعَة  ا َأْو َكْرهاً الَطاَعِة َمَع اجلَْبِ وَسْلِب االْختَياِر َكَقْولِِه َتَعاىَل: ﴿اِْئتَِيا َطْوعاً
َة لَتزييِف َما َذَهَب  ُّ َبِقيََّة ُحَجِجِه الَقويَّ َمُة احللِّ ِقْساًم ُمَغاِيًرا إىَِل الُكْرِه واجلَْبِ َوَقْد َأْوَرَد الَعالَّ

، َوَمْن َأرَاَد االطِّاَلَع عَليِه فْلُيطالِْع َهذا الِكَتاَب الـُمِفيَد. إِليِه الَقاِئلوُن باجلَْبِ

ُح خُمَترَصِ اْبِن احلَاِجِب()1( الِذي َقاَل فِيه اْبُن َحَجٍر إِنَّه  َمِة ُكُتٌب ُأْخَرى َكـ)رَشْ وللَعالَّ

)1( وهو غاية الوصول وإيضاح السبل يف رشح خمترص منتهى السؤول واألمل يف علميِّ األصول= 
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َعاِء. ِة االدِّ »يِف َغاَيِة احلُْسِن«)1( َوَكَفى بَِشهاَدِة األَْعَداِء َعىَل َصحَّ

احلَُسنِي  األَْلَفنِي وِزَياَرُة  ِكَتاُب  »لْواَل  فِيِه:  َقاَل  ُه  إِنَّ ُيَقاُل  الِذي  األْلَفنِي(  )ِكَتاُب  وَلُه 
الصْدِق  َبــنْيَ  الَفاِرُق  األْلَفنِي  )ِكَتاُب  الَكاِمُل  واْسُمُه  الُفْتيا«)2(،  َظْهِري  لَقَصَمْت 
الَقْطِع  ِمَن  َتوي عىل )145( صفحة  حَيْ قنِي،  املَحقِّ َفْخِر  َوَلِدِه  بالتاَِمِس  َفُه  ألَّ  ،)3() والـَمنْيِ
هُلاَُم َأْلُف َدلِيٍل َعقلٍّ َعىَل  ة َسنََة 1296هـ، وجَعَلُه جْزَأيِن أوَّ الَكبرِِي َمْطُبوٌع باملْطَبَعة احلجريَّ
إَِماَمِة َأِمرِي املْؤِمننَي، وَثانِيُهاَم َأْلُف َدلِيٍل َنْقلٍّ يِف الـَمْوُضوِع َذاتِِه، وُهَو ِمَن الُكُتِب اجلَِليَلِة 

 

وال َيُقوُم بَِتْألِيِف ِمْثِل َهِذِه الُكُتِب َحتَّى إِْحَدى اجلْمِعيَّاِت الَكبرَيِة، وَلِكْن:

)َلْيَس َعىل اهللِ بُِمْسَتنَْكٍر َأْن جَيَْمَع الَعامَلَ يِف َواِحِد(.

َمُة َعىَل اإلْطاَلِق،  : »ُهَو الَعالَّ َمِة َقْوُل الَفاِضِل السيِِّد حُمِْسِن الَعاملِّ َوصحَّ يِف الَعالَّ
َمِة َعىَل  َب بالَعالَّ الِذي َطاَر ِذْكُر ِصيتِِه يِف اآلَفاِق، َومَلْ يتَّْفْق أِلََحٍد ِمْن ُعَلاَمِء اإِلَماميَِّة َأْن ُلقِّ
َمِة َحتَّى َأنَّ بْعَض الـُمَعاِصيَن  َماِن َفَقِد ابُتِذَل َلَقُب الَعالَّ ا يِف َهَذا الزَّ ُه، َأمَّ اإِلْطالَق َغرْيُ

َمِة َمْن هَو ِمَن الَعَوامِّ يِف احلَِقيَقِة«)4(. َب بالَعالَّ َف ِكَتاًبا وَطَبَعُه َوُلقِّ ألَّ

فَلِة  َمِة يِف َهَذا الَوْقِت َحتَّى َأنَّ أحَد السَّ ِلُع َعىَل اْبتَِذاِل َلَقَب الَعالَّ َفَلْيَت السيَِّد حُمْسَن يطَّ
َمِة والفيَلُسوِف وبُِعْمَدِة األَْخَياِر،  ُب نْفَسُه بالَعالَّ ِمْن َعوامِّ النَّاِس َيْطبُع ُكتَبُه الَعاميََّة، وُيَلقِّ

=واجلــدل. ُينظر: اخلالصة: 46، بحار األنــوار: 148/107، رياض العلامء: 368/1، أعيان 
الشــيعة: 404/5، الذريعــة: 13/16، الوايف بالوفيــات: 85/13، الــدرر الكامنة: 71/2، 

كشف الظنون: 1853/2.
)1( النّص يف الدرر الكامنة البن حجر: 71/2: »ورشحه عىل خمترص ابن احلاجب يف غاية احلسن 

يف حلِّ ألفاظه وتقريب معانيه«.
)2( يف منتهى املطلب: 61/3 »لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفني«. وُينظر: أعيان الشيعة: 400/5.
)3( ُينظــر: خالصة األقــوال: 48، رياض العلــامء: 376/2، أعيان الشــيعة: 405/5، الذريعة: 

.298/2
)4( أعيان الشيعة: 396/5.
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َمَتَها بَِتوِقيِع )النَّارِش(، وُهَو النَّارِشُ إىَِل َهِذِه اخلَُزْعَبالِت ُدوَن ِسَواُه؛ ُثمَّ َيْزَعُم  وَيْكتُِب مقدِّ
َأنَّ الُكُتَب َتوَارَدْت َعَليِه ِمْن ِجَهاٍت َشتَّى َيْطِلُبوَن ِكَتاَبُه بْيناََم ُهَو هْيِديِه باَِل َثَمٍن َفاَل يْقَبُلُه 

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن. اِن؛ َفإِنَّا هلل َوإنَّ ِمنُْه َأَحٌد َوَلْو بالـَمجَّ

يِن الطُّويسُّ َعامَّ  ُه لـامَّ ُسِئَل َنِصرُي الدِّ يَعِة( بِأنَّ َوَقْد َذَكَر السيُِّد حُمِْسُن يِف ِكَتابِِه )َأْعَياُن الشِّ
ِة َفَقاَل: »َرَأْيُت َخريًتا َماِهًرا َوَعالِـاًم إِْن َجاَهَد فَاَق« َعنَى باخلَِريِت  َشاَهَدُه َأْثنَاِء ِزَياَرتِِه احِللَّ

َجَم)1(. َق، وبالَعامِلِ املرَتْ الـُمحقَّ

ٍم اَل َدلِيَل َعليِه؛ أِلنَّ الَوْصَفنِي َيِليَقاِن بِكلٍّ ِمنُْهام َفال يْعَلُم  وهَذا التَّْفِسرُي حَمُْض حَتكُّ
ِم الِذي مَلْ  ا ببْعٍض ُدون َبْعٍض؛ أِلَنَّ ذلَِك َراِجٌع إىِل َقْصِد الـُمتكلَّ اِمُع باْختَِصاِص َأحِدمِهَ السَّ
ُه جَيوُز َأْن َتُكوَن مُجَْلُة »وَعالِـاًم إَِذا َجاَهَد َفاَق« مْعُطوَفًة َعىَل اجلُْمَلِة األُوىَل »رَأْيُت  يعيَّنُْه َكاَم َأنَّ
َخِريًتا َماِهًرا« َفيُكوُن الَوصفاِن عَاِئديِن َعىَل َشْخٍص َواِحٍد؛ َفُهَو اخلَِريُت الـاَمِهُر وُهو الَعامِلُ 
الِذي إَِذا َجاَهَد َفاَق، َفَلْيَس َلنا َسنٌَد َتارخييٌّ َعىل التَّعينِي، ولِكنَّ الـَمْشُهوَر ُهَو َما َذَهَب إِليِه 
ِة( لَعْبِد الَكِريِم الـاَمشَطة، والِذي  َصاِحُب األَْعياِن، َوَقْد َوَرَد يِف ِكَتاِب )خمْـَترَصُ َتاِرِيخ احِللَّ
ِعِه  َمُة َمَع غَزاَرِة ِعْلِمِه َوَتضلُّ َمِة َقْولُه: »َوَكاَن الَعالَّ اْنتحَلُه يوُسُف كْرُكوش يِف تْرمَجَِة الَعالَّ

ْعُر ِمْن ُميولِِه«)2(... إَِلخ. ٌة، وملْ َيُكِن الشِّ يِف الُعُلوِم مَلْ َتُكْن َلُه طبِيَعٌة شعريَّ

َدسِّ  يِف  ُجهوِدِه  ُقَصاَرى  يبُذُل  ُف  َفاملؤلِّ التَّْعبرِِي؛  َهذا  َساَمَجِة  َعْن  النََّظِر  َغضَّ  مَع 
ُه َفَقْد َنرَشَ الـاَمِشْطة  يْقُتْل إاِلَّ َمْن َدسَّ مِّ بالَعَسِل ولِكْن ِمَن ِعنَاَيِة اهللِ أنَّ هَذا السمَّ مَلْ  السُّ
الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  َيُكْن  ملَْ  الَعاّلَمَة  َأنَّ  َفَزَعَم  ُموِم)3(  السُّ َهِذِه  َبْعَض  )التَّوِحيُد(  بَِصِحيَفتِنَا 
ُه فاِقٌد  أنَّ ُهنَا  الِفْقه واحلَِديِث، وَزَعَم  إَِجاَدَتُه يِف ِعلمي  يًدا  جُمِ واحِلْكَمِة اإلهليَِّة والطَّبيعيَِّة 
ْعِر  الشِّ نِْسَبِة  َعىَل  بِِعنَاٍد  ُيرِصُّ  لِـاَمَذا  نْدِري  َوال  للَواِقِع،  خُمَالٌِف  وَهَذا   ، عريِّ الشِّ للَمْيِل 

)1( أعيان الشيعة: 396/5.
)2( خمترص تاريخ احِللَّة: 110.

)3( وال أدري لِـَم نرشها يف جملَّته إن علم أنَّ فيها سموًما ُتنفث من املاشطة؟!!.
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الـَمَلَكِة  ُوُجوِد  َعَدِم  َعىَل  ُهنَا  وُيرِصُّ  الَقِرحَيِة  ميُِّت  ُه  َأنَّ بِنَْفِسِه  ُح  ُيرصِّ الِذي  ِق  الـُمحقِّ إىَِل 
ْعِر  بَب اَل خَيَْفى َفَقْد َحاَوَل الـُمسَتِحيَل إِلْثَباِت َنْظِم الشِّ َمِة؛ وَأظنُّ السَّ ِة إىَِل الَعالَّ ْعريَّ الشِّ
ِق اَل ُحبًّا بَِرْفِع سْمَعتِِه، وَلِكْن لُِيْظِهَرُه بَمْظَهِر الَعاقِّ ألَْمِر والِِدِه، وَقْد أصَّ ُهنَا  إىَِل الـُمحقِّ
َمِة؛ لُيْظِهَرِه بَمْظَهِر النَّاِقِص اجلَاِمِد الِذي مَلْ  ِة َلَدى الَعالَّ َعىَل َعَدِم ُوُجوِد الـَمَلَكِة الشْعريَّ
َمَة َشاِعٌر َكاَم َوَصَفُه  ٌة يِف ِمْثِل تْلَك البيَئِة والَعَواِمِل، واحلَقُّ َأنَّ الَعالَّ َلُه َمَلَكٌة ِشعريَّ َتُكْن 
َنَظِرَنا  ُوجَهَة  ُد  ويؤيِّ  ، َتارخييٍّ َمْصَدٍر  إىَِل  يسَتنِْد  مَلْ  الِذي  الـاَمَشطة  عَدا  ُمرْتمُجوُه   بِذلَِك 

ِريَعِة وأَمل اآلُمل والتَّكمَلِة وِرَياَض الُعَلامِء وغرِيَها َحتَّى وَصَفُه  َما َوَرَد يِف األَْعَياِن والذَّ
ًثا  ُه َكاَن »َفِقيًها حمُدِّ َر َهَذا الَوْصَف َفَقاَل عنُْه بِأنَّ اِعِر الـاَمِهِر()1(، وكرَّ َياِض )بالشَّ َصاِحُب الرِّ
ُأصوليًّا َأِديًبا َشاِعًرا َماِهًرا«، ُثمَّ َنَقل أنَّه َرَأى بْعَض َأشَعاِرِه ببْلَدِة )َأْرَدبِيل( َوِهَي َتدلُّ َعىَل 
َجوَدِة طْبِعِه يِف َأْنَواِع النَّْظِم، وكَذلَِك َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل()2( َفَقْد َوَصَفُه بَذلَِك، 

 

َفَأْقىَص  النَّفي  َشَهاَدِة  ُدوَن  اإِلْثباِت  َشَهاَدَة  ُتْعَتُب  َهاَداِت  الشَّ َتعاُرِض  ِعنَْد  ُه  َأنَّ َشكَّ  وال 
ا الـُمْثبُِت َفَقْد َعِلَم َورَأى، َو﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذْيَن َيْعَلُموَن  َما ِعنَْد النَّايِف َأّنُه َما َرَأى، وَأمَّ

َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن﴾)3(.

ْعِر  َزاُت الشِّ َفَكْيَف إَِذا َكان النَّايِف ُمْغِرًضا َغرْيَ ثَِقٍة َفَلْيَس ِمَن الـَمْعُقوِل َأْن َتُكوَن حُمفِّ
اِن والَعطَّاِر ُشَعراَء؛ ُثمَّ  اِز والَعجَّ َمِة يِف تِْلَك البيَئِة التِي َجَعَلْت ِمَن الَكوَّ متوفَّرًة لَدى الَعالَّ

. َبُب َحَصَل الـُمسبُِّب ُدوَن َشكٍّ ٌة؟ وإَِذا َحَصَل السَّ اَل َتُكوُن َلَديِه َمَلكٌة ِشعريَّ

ُف َهَذا الُكتيِب إىَِل ِرَواَيٍة َهِزيَلٍة ُمتهافَِتٍة فيْأُخَذَها بِنََظِر  َوِمَن الَغِريِب َأْن َيْعَمَد مَؤلِّ
ِسَوى  َفَلْيَس  خُتَالُِفَها  التِي  التَّارخييَِّة  الـَمَصاِدِر  ِمَئاِت  َعْن  وَعْقَلُه  َعْينَُه  َيِقُف  ُثمَّ  االْعتَِباِر 
ْيُخ َعىَل َغرْيِ ُهًدى؛ َفِرواَيُة  ْعَم الَباطَِل َفتابَعُه الشَّ ِكَتاِب )رْوَضاُت اجلَنَّات( يْزَعُم َهَذا الزَّ

)1( رياض العلامء: 358/1.
)2( أمل اآلمل: 81/2 الرقم 224.

)3( الزمر: 9.
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ٌة ُثمَّ َتناَقَضْت َفاْعرَتَفْت  َمِة َسِليَقٌة ِشعريَّ َا َنَفْت َأْن َتُكوَن للَعالَّ َرْوَضاِت اجلَنَاِت َسِقيَمٌة؛ فإهِنَّ
َمِة، َوَهذا َنصُّ  اَحًة بالُعُثوِر َعىَل جمُْموعٍة فِيَها َِمن األَْشَعاِر األَْبَكاِر املنُْسوَبِة إىَِل الَعالَّ َصَ
ْعَر ِوإالَّ ملْ َيُكْن بَِصابٍِر َعنُْه، وبِاألَقلِّ  َواَيِة: »َوَكاَن لَِعدِم ُوُجوِد َطبِع النَّْظِم فِيِه مَلْ َيُقِل الشِّ الرِّ
َفَق يِل الُعُثوُر يِف َهِذِه األََواِخِر َعىَل جمُْموَعٍة ِمْن َذَخاِئِر َأْهِل االْعتَِباِر  انِيَّاِت، َنَعْم اتَّ يِف احلَقَّ

وَلَطاِئِف آَثاِر ُفَضالِء األَْدَواِر؛ فِيَها نِْسَبُة َهِذِه األْشَعاِر األَْبَكاِر إِليِه«)1(.

َفَق يِل الُعُثوُر  َواَيِة- لَِعَدِم ُوُجوِد َطْبِع النَّْظِم فِيِه وَقْوُلـُه- اتَّ فهْل جْيَتِمُع َقْوُل َهِذه الرِّ
َواَيِة  الرِّ َهِذِه  بَِبْعِض  الـُمَخَترَصِ  ُكتيِب  ُف  مؤلِّ آَمَن  لِـاَمَذا  َأْدِري  َواَل  إلخ،  جَمُْموَعٍة،  َعىَل 

وكَفَر بَبْعِضَها؟.

ُرتَبُتُه ْمِس  الشَّ حَمَلِّ  َفْوَق  َكاَن  َيــَضــُع()َمْن  َواَل  ٌء  يَشْ يــْرَفــُعــُه  َفــَلــْيــَس 
تِِه َقْوُله: ِف بِِه حتَّى ُمنِْكري َشاعريَّ َمِة الِذي اْعرَتَ َوِمْن ِشْعِر الَعالَّ

تا حمَُ ـــا  َأَن ــٍة  ــاَع َس ُكـــلِّ  يِف  ُتنِيالَلـــْيـــَس)2(  َأْن  َقـــــاِدٌر  ــــَت  َأْن َوال  ٌج، 
َفاْحِرْز َك  ـــْسَ َوُي يت)3(  ـــزَّ ِع ــيــَهــا اخلَــِلــيــالَفاْغَتنِْم  قُّ فِ ـــرَتِ ـــْس ـــْرَصـــًة َت ُف

ا  يِن َأنَّ اْبَن تيميَّة َكاَن مَعاَصً ْيِخ ُنوِر الدِّ وَنَقَل َصاِحُب الـُمْخَترَصِ َعْن تْذِكَرِة الشَّ
َمُة هَذيِن البْيَتنِي: َمِة وُمنِْكًرا َعليِه باخلََفاِء فَكَتَب إِليِه الَعالَّ للَعالَّ

الَوَرى َعِلَم  َما  ُكلَّ  تْعَلُم  ُكنَْت  ــلِّ الــَعــامَلِلْو  ــَق ُك َت َصــِدي ـــرِصْ ا َل ُطـــرًّ
َمْن مَجِيَع  إِنَّ  َفُقْلَت:  َجِهْلَت  َبَعامِلِ)4( َلِكْن  َلْيَس  ــَواَك  َه ِخــاَلَف  هْيــَوى 

)1( روضات اجلنَّات: 285/2 الرقم 198.
ــق لكتاب قواعد  مة املحقِّ ــق )4( 144/1. من مقدِّ )2( يف بعض النســخ: )لســت(. هامش املحقِّ

األحكام.
ق لكتاب قواعد  مــة املحقِّ ق )5( 144/1. من مقدِّ )3( يف بعض النســخ: )عسيت(. هامــش املحقِّ

األحكام.
)4( الــدرر الكامنــة: 71/2 و72، ونقلها ابن عــراق املرصّي يف تذكرته كام عــن جمالس املؤمنني: 

573/1 و574.
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 ِّ ِد ْبِن َعْبِد الَكِريِم الـَموِصلِّ ُد ْبُن حُممَّ يِن حُممَّ يُخ َشْمُس الدِّ َفَكَتَب إِليِه يِف َجَوابِه الشَّ
َأْبياًتا وَأْرَسَلها إِليِه ِمنَْها:

ُمَسْفِسًطا ؤاِل  السُّ يِف  ُه  َيموِّ َمــْن  ـــاَلِزِمَيا  بِ ــَس  ــْي َل َأْلـــَزْمـــَت  الـــِذي  إِنَّ 
َما ُكـــلَّ  ــُم  ــَل ــْع َي اهللِ  ــــوُل  َرُس ـــَذا  ــامَلِ)1(َه ــَع ال ــلُّ  ُك عـــاَداُه  َوَقـــْد  َعِلُموا 

اْنَتَهْت ِرَواَيُة الـاَمِشَطة)2(.
َمِة ُسَؤااًل؛ ُثمَّ  ِّ َغَباَوًة، وَجْهاًل؛ فَقِد اْعَتَبَ َبْيَتي الَعالَّ َأْبَياِت الـَموِصلِّ وَأُقوُل إِنَّ يِف 
ْفَسَطِة اَلِسَيام الَبيِت  ِّ َأْجَدُر َأْن ُيوَصَف بالسَّ ؤاَل َسْفَسَطٌة وِشْعُر املوِصلِّ َزَعَم َأنَّ َذلَك السُّ
 يْعَلُم ُكلَّ َما َعِلَم الَوَرى »وَقْد َعاَداُه ُكلُّ الَعامَلِ«؛  الثَّايِن؛ َحْيُث َزَعَم َأنَّ َرُسوَل اهللِ
َقْبَل  ُقريُش  َعاَدْتُه  َأْم  إِْسالِمِهْم؟  َبْعَد  ُقَريَش  ِمْن  َفِريُق  َعاَداُه  َفَهْل  َمٍة  َغرْيُ مسلَّ فالَقِضيَُّة 
ِمْن َمَصاِديِق  َعاَدُاه األَْطَفاُل؟ كلُّ َهؤالِء  َهْل  َحاَبُة األَْخَياُر؟  َأْم َهْل َعادْتُه الصَّ الَبْعَثِة؟ 

النَّاِس، ومَلْ ُيَعاِدِه َمنُهم َأَحٌد.

َلْو   َعنُْه َوَرَد  َفَقْد  َأْيًضا  اُء  َفاْفرِتَ َعِلَم الَوَرى  َما  َيْعَلُم ُكلَّ  ُسوَل  َزْعُمُه أنَّ الرَّ ا  َأمَّ
!!، وَوَرَد يِف الِكَتاِب الـَمِجيِد بَِشْأِن  ِلًعا َعىَل الَغْيِب الستْكَثْرُت ِمْن َعَمِل اخلرَْيِ كنُْت ُمطَّ
الـُمنافِِقنَي إِنََّك: ﴿اَل َتْعَلُمُهْم﴾)3( َفإْن كاَنْت ُمؤاَخَذًة َعىَل َبْيَتي الَعالََّمِة َفَعَدُم الـُمالَزَمِة 
َت َصِديَق  ِع عَلْيِه: »َلرِصْ َبنْيَ َقْولِه: »لْو ُكنَْت تْعَلُم ُكلَّ َما َعِلَم الَوَرى« وَبنَي َقْولِِه الـُمتفرِّ
َداَقُة يَشٌء آَخُر، فإِْبليُس َأْعَلُم النَّاِس، وُهَو موِضُع لعنَتِِهْم،  ُكلِّ الَعامَلِ«؛ فالِعْلُم يَشٌء والصَّ
الَكبرَِيِة  َرَجِة  الدَّ تْلَك  ِمْثِل  َعىَل  حْيُصُل  الِذي  بَِأنَّ  الَبِعيَدِة،  بالتَّْأويالِت  قوُلُه  يصحُّ  وَقْد 
ا  ا األْحَباُب فَتْحِصيُل َحاِصٍل، وَأمَّ ِمَن الِعْلِم يْدُخُل حَتَْت صَداَقتِه أْحَباُبُه وُخُصوُمُه؛ َأمَّ
ُه ِمْن َباِب التَّْعليِق َعىَل الـُمَحاِل؛ ألنَّ  اخلُُصوُم َفِمْن َباِب املامأَلَِة والـُمَصاَنَعِة، َأْو َنُقوُل إِنَّ

)1( نقله يف املجالس: 573/1 و574 عن تذكرة ابن عراق، وفيه: )ُجلُّ العامل(.
)2( ُينظر: خمترص تاريخ احِللَّة: 110 وما بعدها.

)3( التوبة: 101.
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َها، ولـامَّ َكاَن الثَّايِن حُمَااًل فاملتَعلُِّق  َفٌة َعىَل حْتِصيِلِه ُعُلوَم النَّاِس ُكلِّ َصَداَقَة ُكلِّ الَعامَلِ متوقِّ
عَليِه ِمْثُلُه يِف الُبْطالِن واالستَِحاَلِة.

الـُمسِكَتِة،  الـُمْفِحَمِة  استِْحَضاِر األْجِوَبِة  يِف  َكبرَِيٍة  بِقابليٍَّة   ُّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ  وخْيتصُّ 
ِّ َوُهَو ِمْن َأَفاِضِل  ِمنَْها َما نَقَلُه َصاِحُب ِكتاِب )لْؤُلَؤُة الَبْحَريِن( »َأنَّ السيَِّد َرِشيَد املوصلِّ
َمِة يِف الَبالِط  وا لِـَمناَظَرِة الَعالَّ ُعلاَمِء إِْخَوانِنَا َأْهِل السنَِّة َكاَن ِمْن مُجَْلِة الُعلاَمِء الِذيَن َحرَضُ
 ، اَلِة َعىَل النَّبيِّ َمِة ِحنَي اْبَتَدَأ خْطَبَتُه َبْعَد مَحِْد اهللِ بالصَّ َض عىَل الَعالَّ ُه اْعرَتَ ، وأنَّ اإِلْيراينِّ
ليَل َعىَل اجلََواِز  َمُة َأنَّ الدَّ اَلِة َعىَل َغرْيِ األْنبِياِء، فَأجاَبُه الَعالَّ ُّ بَِعَدِم َجَواِز الصَّ َفَقاَل املْوصلِّ
َعَلْيِهْم  َراِجُعوَن*ُأوَلئَِك  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ ا هللِ  إِنَّ َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا  تَعاىل: ﴿الَِّذيَن  َقوُلُه 

ٌة َوُأوَلئَِك ُهُم اْلـُمْهَتُدوَن﴾)1(. ِْم َوَرمْحَ َصَلَواٌت ِمْن َربِّ

الَة؟؟  : وأيُّ ُمِصيَبٍة َأَصاَبْت َعليًّا وَأْوالَدُه لِيسَتوِجُبوا هِبَا الصَّ ُّ َفَقاَل السيُِّد املوِصلِّ
ُة ُمصيَبٍة أْعَظُم ِمْن َكونَِك  َمُة َمصاِئَبُهُم الـَمْشُهوَرَة؛ ُثمَّ الَتَفْت إِليِه َقاِئاًل: وَأيَّ َفَذكَر الَعالَّ
وَن وَخَجَل  ُل عَليِهْم َمْن اَل يستِحقُّ التَّْفضيَل، فَضَحَك احلَارِضُ َوَأْنَت ِمْن أْبنَاِئِهْم ُتفضِّ

.)2(» ُّ الـَموصلِّ

ُد  ُه َشافِعيُّ املْذَهِب، وإِنَّ َرِئيَس مْذَهبِِه حممَّ ِّ َفإِنَّ واألَْعَجُب ِمْن َبالَدِة السيِِّد امَلوصلِّ
ٍد، َوُهَو القاِئُل: َ َعىَل آِل حُممَّ اْبُن إِدريٍس َيَرى بْطاَلَن َصالَة الـُمصلِّ َحتَّى ُيصلِّ

ُحبُُّكُم اهللِ  َرُســــوِل  ــِت  ــْي َب آَل  ــا  ــُهَي ــَزَل أْن ــْرآِن  ــُق ال يِف  اهللِ  ــَن  ِم ـــْرٌض  َف
َأّنــُكــُم الَفْخِر  َعظِيِم  ــْن  ِم َلُه)3(َكَفاُكُم  َصاَلَة  اَل  َعليُكْم  ُيَصِل  اَل  َمْن 

ا َكثرُِيوَن ِمْن ُعَلاَمِء إِْخَوانِنَا َأْهِل السنَِّة، ويْكِفي َأْن َيُكوَن ُرواهُتُام إِماَمُهُم الَعامِلِ  َروامُهَ

)1( البقرة: 157-156.
)2( لؤلؤة البحرين: 224-226، وُينظر: جمالس املؤمنني: 571/2 و572.

)3( ُينظر: ديوان الشافعّي: 132.
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يِف  املْطُبوِع  اإِلمْجَالِيَِّة(  ِة  الَبهيَُّة يِف األَدلَّ ِكَتابِِه )الُلْمَعُة  يِف  َفاعيِّ  الرِّ اِوي  الرَّ إِبَراِهيُم  الشيُخ 
 ، البْدِريِّ َشاِكِر  السيِِّد  األَُستاذَيِن  إرَِشاِف  حْتَت  ِمرْصَ  حمُافَظة  بِِجَواِر  َعاَدِة  السَّ َمْطَبَعِة 
1359هـ؛  َسنَِة  يِف  األَْزَهِر  ُعَلامِء  مْن  الـاَمْرِدينيِّ  َبْكِر  اْبِن  محِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  يِخ  والشَّ
ْحَبِة  ِة َأْهُل الَبيِت النَّبويِّ َمَع َما َلـُهْم ِمْن َفْضِل الصَّ ِة الـُمحمديَّ ُف األمَّ َفإنَّه َقاَل: »وَأرْشَ
ا﴾)1(،  َتْطِهرياً َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اهللُ  ُيِريُد  اَم  َتَعاىَل: ﴿إِنَّ لِقولِِه 
َة  اْلـَمَودَّ إاِلَّ  ا  َأْجراً َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  َتَعاىَل: ﴿ُقْل اَل  َجاَل والنَِّساَء، وقْوُلُه  الرِّ َتُعمُّ  وَهِذِه اآلَيُة 
، وإىَِل َذلَك َأَشاَر  اِض حمبَِّة َأْهِل الَبيِت النَّبويِّ يِف اْلُقْرَبى﴾)2(، وهَبِذِه اآلَيِة َدالََلٌة َعىَل اْفرِتَ

 يِف َقولِه:.. «)3(، ثّم َذَكَر البيَتنِي املْذُكوَريِن. افعيُّ اإِلَماُم الشَّ

َأصاَبْتُه  َمْن  ُكلِّ  َعىَل  اَلُة  الصَّ وُز  جَتُ َفال  َنَظٌر،  َففيِه  مَحُة؛  الرَّ َعَليِه  َمُة  الَعالَّ َجَواُب  َأّما 
َمَة  الَعالَّ أِلَنَّ  ٍة؛  َخاصَّ َواِقَعٍة  يِف  َنزَلْت  َفاآلَيُة  النُُّزوِل،  َأْسَباِب  َمالَحَظُة  َفَيجُب  ُمصِيَبٌة؛ 

 

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن؛ َفاألَْجَدُر  اَلِة َعىَل ُكلِّ َأَحٍد َأَصاَبْتُه ُمِصيَبٌة، وَقاَل: إِنَّا هللِ َوإِنَّ اَل َيُقوُل بالصَّ
َأْن جُيَاَب باَِم َبيَّـنَّاُه.

يبُلْغ  مَلْ  َمْن  الـُمجَتِهِديَن األََفاِضِل ِسَوى  ِمَن  َنْحُو مَخساَمَئٍة  َمِة  َج َعىَل الَعالَّ وقْد خَترَّ
َدَرَجَة االْجتَِهاِد.

وَفاُتُه

ِم احلََراِم َسنََة 726هـ، يِف  ِمْن حُمرَّ ْبِت يِف احلَاِدي َعرَشَ  هَنَاَر السَّ ِه  َربِّ إىِل ِجَواِر  اْنَتَقَل 
الـَمنَاَرِة  قاِعَدِة  بَِجانِِب  َمزاٌر مْعُروٌف  يُف  ِ ُه الرشَّ ِف، وَقْبُ النََّجِف األرَْشَ يِف  ِة وُدفَِن  احِللَّ
هبيِّ الـُمَقابِِل إىَِل  َسِة يِف اإِلْيواِن الذَّ ِة الـُمقدَّ ْوَضِة احلَيدريَّ اِخِل إىَِل الرَّ َهبيَِّة َعىَل َيِمنِي الدَّ الذَّ

)1( األحزاب: 33.
)2( الشورى: 23.

ة اإلمجاليَّة: 14. )3( اللمعة البهيَّة يف األدلَّ
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وِق الَكبرِِي، َوَقْد َعاَش- رمحه اهلل، وَجَعَل اجلَنََّة مْثَواُه- )58()1( َسنَة أْنَفَقَها يِف ِخْدَمِة  السُّ
َة لِـاَم َزَعمُه اخلَاقاينُّ ِمْن َأّنُه ُتويفِّ َسنََة 728هـ َحْسَباَم  يِن والِعْلِم وحُمَاَرَبِة البَِدِع، َوال صحَّ الدِّ
َسنََة 1354هـ  الـَمْطُبوِع  واْلَقَدِر(  الَقَضاِء  يِف  النََّظِر  )استِْقصاِء  كَتاِب  ِغاَلِف  ِعىَل  ُه  َنرَشَ

ِف)2(. اِعِي يِف النََّجِف األرْشَ بَِمْطَبَعِة الرَّ

)3( )647-740هـ()4( َجالُّ 49. اْلـَحَسُن ْبُن َداُوٍد الرِّ

َمِة  ، الـُمَعاِصُ للَعالَّ ، النِّيلِّ ِّ ِد احلََسُن ْبُن َعلِّ ْبِن َداوٍد احللِّ يِن، َأُبو حُممَّ ُهو َتِقيُّ الدِّ

)1(
ــن ــس احل يــــوســــف  ـــــو  أب اهلل  ـــنوآيـــــــة  ـــزم ـــر فـــــريـــــدة ال ـــّه ـــط ـــط م ـــب س
ــــعــــرص جـــلـــيـــل قـــــدره مـــــة ال ــرهعـــــالَّ ــم ــــــــّز( ع ـــــــٌة– و)ع ـــــــد- رمح ُول

مة. عدد حروف لفظ )عّز( = 77 إشارة إىل  أقول: عدد حروف لفظ )رمحة( = 648 مولد العالَّ  
ســنِّه، والظاهر أنَّه اشتباه، ألنَّه تويفِّ ســنة 726هـ، وعليه فسنُّه 78 سنة، بعد أن نطرح 726 من 

648، وبعد جعل )عّز( )عّزا( يف البيت الشعرّي.
د جواد اجلزائرّي حجم الكفِّ  م له الشــيخ حممَّ )2( ُينظــر: معجم املطبوعات النجفيَّة: 98، وقد قدَّ

100 صحيفة.
)3( ترمجتــه يف: رجــال ابــن داود: 111 الرقم 434، نقد الرجال: 93 الرقــم 102، جامع الرواة: 
ـات:  210/1، أمــل اآلمــل: 71/2 الرقــم 196، ريــاض العلــامء: 254/1، روضــات اجلنَـّ
287/2 الرقــم 199، هبجــة اآلمال: 162/3، تنقيــح املقال: 293/1 الرقــم 2649، أعيان 
الشــيعة: 189/5، طبقــات أعالم الشــيعة: 43/3، مصفى املقــال: 126، الذريعة: 84/10 
الرقم 155، الغدير لَأمينّي: 3/6، جامع الرجال: 524/1، األعالم: 204/2، معجم رجال 

احلديث: 31/5 الرقم 2956، قاموس الرجال: 205/3، معجم املؤلِّفني: 253/3.
)4( ُنقــل عن موســوعة طبقات الفقهاء: 71/8 »وُذكر أنَّ صاحب رياض العلامء رأى نســخة من 
)الفصيح( بخطِّ ابن داود، كتبها يف رمضان ســنة إحدى وأربعني وســبعامئة«، فتكون سنة وفاته 
بعد 741هـــ، إالَّ أينِّ راجعت كتاب الرياض: 258/1 ووجدت العبارة اآلتية: »ورأيت بخطِّه 
الرشيف يف آخر كتاب الفصيح املنظوم...«، ويف 123/4 منه اآليت: »رأيت يف مشــهد الرضا...
ا حسن بن داود غفر اهلل له يف ثالث شهر رمضان املبارك من سنة إحدى وسبعامئة=   كتبه مملوكه حقًّ
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ِعْلاًم  ْهِر،  الدَّ َحَسنَاِت  ِمْن  َكاَن  ِق،  الـُمحقِّ ا  ُأْسَتاِذمِهَ ِعنَْد  ْرِس  الــدَّ يِف  يِكِه  ورَشِ  ِّ احِللِّ
َواِسَعًة، وِدَراَيًة شاِمَلًة، وُرُجوَلًة كاِمَلًة، وشَهاَمًة وَغرَيًة، وَأَصاَلَة رْأٍي،  وَذَكاًء، وِدْربًة 
يِف  تفنََّن  الَكاَمِل،  وِصَفاِت  ُجوَلِة،  الرُّ مميَِّزاِت  ِمْن  وغرِيَها  ا،  وُسموًّ ًفا  ورَشَ وإَِباًء،  وَأَنَفًة 
َجاَل والُعُلوَم  عيَِّة؛ فحَذَق الِفقَه واألُُصوَل والَكالَم والتَّفسرَي واحلَِديَث والرِّ الُعُلوِم الرشَّ
َر بالُعُلوِم  َف والـَمعايِنَ والَبياَن والَبِديَع والَعُروَض وتبحَّ ْ اللِسانيََّة؛ فَأْتَقَن النَّْحَو والرصَّ
َفُهو  احِلَساَب واهلنَْدَسَة  فَقَرَأ  الِرياضيََّة؛  الُعُلوَم  املنْطَِق واحِلْكَمَة وَزاَوَل  َفَدَرَس  العْقليَِّة 
َلُه ِمْن  الَعامِلُ الـُمَشاِرُك يِف َكثرٍِي ِمَن الُعُلوِم َطويُل الَباِع فِيها فَلِو اسَتنَْطْقنَا التَّاِريَخ َعامَّ سجَّ
ْعِر وِمْن  الشِّ اِر  بَأْسَ َمْعِرَفٌة  َداوٍد  اجلَِليَلِة واِلْبِن  اآلَثاِر  تْلَك  بَكْثَرِة  َخالَِدٍة ألْدَهَشنَا  َمآثَِر 

ْيَخ حمَْفوَظ ْبَن ِوَشاٍح َقوُلُه يِف الَبْحِر الـُمَتَقاِرِب: شْعِرِه الِذي َرَثى بِِه الشَّ
ـــى ـــَداَع َت ــــاٍء  ــــنَ بِ َأيُّ  اهللُ  اْرتَِفاَعاَلــــَك  النُُّجوِم  َفــْوَق  ــاَن  َك َوَقــْد 
ـــُطـــوُب اخلُ َدَعـــْتـــُه  َعــــالٍء  ــاوَأيُّ  ــاَع َأَط ــا  َم َدى  ــــرَّ ال ــــْواَل  وَل َفلبَّى 
الــثَّــَرى يِف  ــــَوى  َث ـــاٍء  ـــَي ِض التاَِمَعاوَأيُّ  الــنُّــُجــوَم  ــِفــي  خُيْ َكــاَن  وَقــْد 
َكاْسِمِه اهلـُــَدى  َشــْمــَس  َكــاَن  الِقنَاَعالَقْد  َعَلِيه  ــُســوُف  اخلُ ــى  ــَأْرَخ َف
ــاُن ــَس ــِل ال َذاَك  ــــَن  َأْي َأَســـًفـــا  ـــوا  ــَاعــاَف ــْب اتِّ ــــاَب  َأَج ــى  ــنً ــْع َم َراَم  إَذا 

ــي َمــا مُتَــلُّ ــت ــوُث الِ ــُح ــُب َســاَمَعــاوتِــْلــَك ال َبــحــٍث  ــُب  ــاِح َص ُمـــلَّ  إَِذا 
ــوِد ــُوُف ال ُســــؤاَل  ــُب  ــي جُيِ َذا  ــْن  ــَم ــاف ــَزاَع نِ َتــعــاَطــوا  َأْو  ــوا  ــَرُض َع إَِذا 
بِيــــِل السَّ ــِن  َوالْب للَيَتــاَمى  ــْن  ــاوَم ــاَع ــَي ِج ــــــَراًة  ُع ــــُدُوُه  ــــَص َق إَِذا 
ــــاِء ــاِء َوِحـــْفـــِظ اإِلَخ ــَوَف ــل َشاَعاوَمـــْن ل الــَغــْدُر  إَِذا  الُعُهوِد  وَرْعـــِي 
َرمْحـــــًة َمـــْضـــَجـــَعـــُه  اهللُ  ـــى  ـــَق ــِقــَطــاَعــا)1(َس ــى اْن ــْأَب ي َثــــَراُه وَت ـــروِّ ُت

ًيا مســتغفًرا«. إًذا نقُل الســبحاين يف موســوعته ليس صحيًحا، ثمَّ هو ذكر يف صدر  =حامًدا مصلِّ
احلياة »كان حيًّا ســنة 707هـــ«، ويف النهاية ذكر 741هـ. واهلل العامل. فيكون حيًّا ســنة 707هـ. 

ُينظر: مدرسة احِللَّة وتراجم علامئها، للسيِّد حيدر وتوت: 323، اهلامش رقم )2(.
)1( هــذه األبيــات موجودة يف: أمل اآلمــل: 73/2، الفوائد الرجاليَّــة: 235/2-236، أعيان= 
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وِمْن ِشْعِرِه َيْوَم ِعيِد الَغِديِر ِمَن الَبْحِر الَكاِمِل:
ــِد ــمَّ حُم َكــــاَلِم  إىَِل  ـــْرَت  ـــَظ َن ــــاَم  الـَمْحَمُلأَف ُأِقيَم  ــْد  َوَق الَغِديِر  ــْوَم  َي
ــَدُر ــَهــذا َحــْي ــــْواَلُه، َف ــُت َم ــنْ ــُلَمــْن ُك حُمــصِّ ــِه  ــي فِ ـــاُب  يـــْرَت اَل  ـــــْواَلُه  َم
ــًرا ــاِه ــا َظ ــصًّ ــيُّ َعــلــيــِه َن ــّب ــنَ ُل)1(َنـــصَّ ال تــــتــــَأوَّ اَل  اَء  َغــــــرَّ بــِخــالَفــٍة 

الُكُتِب  َشتَّى  يِف  ًقا  متفرِّ َترَاُه  األََراِجيِز  َنْوِع  َعىَل  ِمنُْه  َكاَن  َما  ِسياَم  َوفرٌِي  َكثرٌِي  وِشْعُرُه 
ْعِر عَلْيِه أْكثَر ِمْن َنْظِم الُعُلوِم والُفنُوِن َعىَل  وُبُطوِن الطَّواِمرِي والـَمَجاِميِع؛ ولِِسُهوَلِة الشِّ
اِئُض يِف الَفَراِئِض()2(  َعَراِء(؛ فَمْن تْألِيِفه ِكَتاُب )الرَّ ُبوَنُه بِـ)َمَطيَِّة الشُّ َجِز الِذي يلقِّ َبْحِر الرَّ
يِن()3(، و)الُلْمعُة يِف الفْقِه()4(، َوِهَي َغرْيُ  رُّ الثَِّمنُي يِف ُأُصوِل الدِّ َجِز، و)الدُّ منُظوَمٌة عىَل الرَّ
ِد ْبِن َمكيِّ  هيِد حممَّ َمْشِقيَُّة(؛ فتلَك َبْرَزٌخ بنْيَ الِفقِه واألُُصوِل ِمن َتآلِيِف الشَّ )الُلْمَعُة الدِّ
اِء()5(، َوِكَتاُب )َعقُد اجَلَواِهِر  الَعاِمل، والْبِن ُداود ِكَتاُب )اخلَِريَدُة الَعْذَراُء يِف الَعِقيَدِة الَغرَّ
الَبْحريِن(،  )ُلؤَلؤُة  َغْيـُر  وُهو  )اللْؤُلؤُة()7(  كَتاُب  وَلُه  مطبوٌع،  والنَّظاِئِر()6(  األَْشَباِه  يِف 
ُة النَّاِسِك يِف َقَضاِء الـَمنَاِسِك()8(، َوِكَتاُب )الـَجْوَهَرُة يِف َنْظِم  َلُه ِكَتاُب )عدَّ وللمرْتَجِم 

َها ُدَرٌر منُْظومٌة. ِة()9(، ومنُْظوَمٌة يِف َمْوُضوِع )اإلَماَمِة()10(، وُكلُّ التَّْبرِصَ

=الشيعة: 192/5.
)1( ُينظر: الغدير لأمينّي: 3/6.

)2( أمل اآلمل: 72/2، رجال ابن داود: 75، الفوائد الرجاليَّة: 224/2، معجم رجال احلديث: 
.35/6

)3( أمل اآلمل: 72/2. 
)4( يف أمل اآلمل: 72/2 )يف فقه الصالة(، وانظر: الفوائد الرجاليَّة: 224/2.

)5( أمل اآلمل: 73/2، الفوائد الرجاليَّة: 235/2-236، الغدير لأمينّي: 3/6.
)6( أمل اآلمل: 73/2، الغدير لأمينّي: 3/6.

)7( أمل اآلمل: 73/2.
)8( أمل اآلمل: 73/2، معجم رجال احلديث: 35/6.

)9( املصدر نفسه.
)10( أعيان الشيعة: 191/5.
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ِصيُل املنَافِِع()1(،  ُة َفَكثرَِيٌة؛ ِمنَْها )ِكَتاُب الُبْغَيِة( يِف الَقَضاَيا، وكَتاُب )حَتْ ا ُكتُبُه النَّثريَّ وأمَّ
منْحى  فِيِه  َنَحا  اخلْمَسِة()3(  الـَمَذاِهِب  )ِخاَلُف  وِكَتاُب  ُة()2(،  عديَّ السَّ )التُّْحَفُة  وِكَتاُب 
ِكَتاٌب  ، والْبِن داُود  ِّ َمِة احِللِّ النَّْفِس يِف مْعِرَفِة الـَمَذاِهِب اخلَْمِس( للَعالَّ ِكَتاِب )هْتِذيُب 
 ،) (، وِكَتاُب )الَكايِف(، وِكَتاُب )النَُّكُت(، وِكَتاُب )تْكِمَلُة املْعَتَبِ َأْيًضا )مْقَترِصُ الـُمْخَترَصِ
الَعُروِض(، وِكَتاُب  املنْطِِق، وِكَتاُب )اإِلْكِليُل يِف عْلِم  ِعْلِم  يِف  اإِلْشَكاِل(  وِكَتاُب )َحلُّ 
الَعُروِض،  ِعْلِم  يِف  احلَاِجِب  الْبِن  واألَْصُل  اجلَِليِل(،  النَّْظِم  ِح  رَشْ يِف  اخلَِليِل  َعنْيِ  ُة  )ُقرَّ
وِكَتاُب )خمْترَصُ اإِلْيَضاِح( يِف ِعْلِم النَّْحِو، وكَتاُب )حُروُف الـُمْعَجِم(، وِكَتاُب )خُمْـَترَصُ 
ا؛  اِر الَعَربيَِّة()4(، وَغرُيَها ِمَن الُكُتِب النَِّفيَسِة التِي تَتجاَوُز الثَّالثنَِي، ولكنَُّه ملَْ َيْشَتِهْر هبَِ َأْسَ
، وَقْد أْبَدَع وَأَجاَد  جايلُّ َجاُل(؛ فنُِسَب إِليِه َفِقيَل احلََسُن ْبُن َداُوٍد الرِّ ـاَم اْشَتَهَر بِِكَتابِِه )الرِّ وإِنَّ
يِف كَتابِه َهذا َفَجاء َفِريًدا وِحيًدا يِف َبابِِه، َلطِيًفا يِف ُأْسُلوبِِه، َقاَل َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل( 
ِل يِف األَْساَمِء، وَأْسامِء  ِل؛ فاألوَّ َبُه َعىَل احلَْرِف األَوَّ ُه َرتَّ َأنَّ َجاِل-  »وُسُلوُكُه يِف ِكَتاِب- الرِّ

اآلَباِء واألَْجَداِد«)5(..إِلخ.

َمْولُِدُه

َسنَة  اآلَخَرِة  مُجَاَدى  ِمْن  اخلَاِمِس  اليْوِم  يِف  ُق  الـُمدقِّ اَثُة  الَبحَّ اجلَِليُل  الَعامِلُ  َهذا  ُولَِد 
647هـ يوافُِقَها َقْويِل:

ــــال ــــُع ــــامَّ أَتــــــــى ُأُفــــــــــُق ال ـــــ ـــــِهل ٌق بِ ــــــــــــرْشِ ْخـــــــــــــــُت: َم َأرَّ

)1( أعيان الشيعة: 191/5.
)2( أمل اآلمل: 73/2، أعيان الشيعة: 191/5.

)3( أعيان الشيعة: 191/5.
)4( للمزيــد عــن مصنَّفاته، ُينظر: أمــل اآلمل: 72/2، رجال ابــن داود: 75، الفوائــد الرجاليَّة: 

224/2، معجم رجال احلديث: 35/6.
)5( أمل اآلمل: 72/2 وما بعدها.
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يِف  نيِّف و740هـ ووَرَد  َسنة  َكاَنْت  ا  إهِنَّ َفِقيَل  اختاَِلٌف؛  فِيها  َوَقَع  َفَقْد  َوَفاُتُه  ا  وأمَّ
الـاَمَئِة  َنْحَو  ُعْمُرُه  َيُكوُن  إِْن َصحَّ  ُه  َفإِنَّ َنَظًرا؛  املْذُكوِر  التَّاِريِخ  يِف  »إِنَّ  الَيْعُقويّب:  بابليَّاِت 

ِريَن، وَلْو َكاَن َلَذَكُروُه واهللُ أْعَلُم، انتهى«)1(. َفيُكوَن ِمَن الـُمعمَّ

َرسميٌَّة  ٌت  ِسجالَّ هنَالَِك  َفاَم  اِض  االْعرِتَ لِـَهَذا  جَمَاَل  اَل  إِْذ  َنَظٌر؛  فِيِه  )النََّظُر(  وَهذا 
َنِجْد فِيَها  ِريَن َوال َقَواِئَم أهليَّة حُتْيِص َهِذِه األَْساَمَء َحتَّى إَِذا َرَجْعنَا إَِلْيَها َومَلْ  بَأْساَمِء املعمَّ
ِريَن؛ َبْل َحتَّى َلْو َكاَنْت َأْمَثاُل َهِذِه  ْخِص املْقُصوِد َحَكْمنَا بَِعَدِم كونِِه ِمَن الـُمعمَّ اْسَم الشَّ
ْخِص فيَها َوَكْم ِمَن النَّاِس  ْهِو بَِعَدِم َدْرِج الشَّ ِت َفِمَن اجلَاِئِز ُوُقوُع السَّ الَقَواِئِم والسجالَّ
هِذِه  اليْعُقويبُّ  األِديُب  استنَْتَج  َأْيَن  ِمْن  أْعَلْم  ومَلْ  َذاِكٌر  يذكْرُهْم  مَلْ  ِريَن  الـُمعمَّ ُأُلوِف  ِمْن 
َقْولِِه )لَذَكُروُه( وِمَن  ِمرُي يِف  َيُعوُد الضَّ لِـَمْن  َكاَم اَل أْعِرُف  َعَلْيَها  الـُمالَزَمَة فَبنَى ُحْكَمُه 
ْغِم ِمَن استْبَعاِد َصاِحِب الَبابليَّاِت؛  اجلَاِئِز املْقُبوِل أْن َيُكوَن َتاِريُخ َوَفاتِه َكاَم ُهَو مذُكوٌر بالرَّ
يِن الـَمطارآَباِديِّ املَتَوفَّ َسنَة 762هـ؛ َفإَِذا طرْحنَا ِمنْها  يُخ َزْيُن الدِّ أِلنَّ ِمْن َتالِميِذِه الشَّ
َوُهَو  َعاًما،   22 ِسنِّ  يِف  الـَمَطارآباِدّي  ُعْمُر  فَيُكوُن   740 َوِهَي  َداوٍد،  اْبِن  َوَفاِة  ِسنيَّ 
السنُّ الاَلِئُق بَِأْن َيُكوَن فِيِه ِمْن َتالِمَذِة اْبِن َداود، َويِف ِكَتاِب ِرَياِض الُعَلامِء َجاَء فِيِه: »أّنُه 
َجايلُّ النَّبيُل املْعُروُف  الَفِقيُه اجلَِليُل َرِئيُس َأْهِل األََدِب«- إىَِل َأْن َقاَل- »الَعامِلُ الَفاِضُل الرِّ
ُيْذَكَر،  َأْن  ِمْن  أْشَهُر  اجلاَللِة  يِف  الشيَِّخ  َهَذا  َوَحاُل  االختَِصاِر،  ِجَهة  ِمْن  َداوٍد  اْبِن  بـ: 
يِن  الدِّ مَجَاِل  ْبِن  الَكِريِم  عْبِد  السيِِّد  َمَع  ْرِس  الدَّ يَك  رَشِ  َوَكاَن ُيْسَطَر،  َأْن  ِمْن   وَأْكَثُر 

َرَجٍب«)2(..  ْبُن  َطالٍِب  َأُبو  ْيُخ  الشَّ َفاِضٌل هَو  ِسْبٌط  َوَلُه  ِه،  ِّ وغرْيِ احِللِّ ْبِن َطاووٍس  َأمْحَِد 
إلخ.

َ َلنَا ِمْن َتْرمَجَتِِه، وَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٍم. وَهَذا َغاَيُة َما َتيسَّ

)1( البابليَّات: 105/1.
)2( رياض العلامء: 254/1 وما بعدها.
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50. اْلـَحَسُن ْبُن ُسَلْياَمَن)1( ]َكاَن َحيًّا َعاَم 802هـ[)2(

فاِت،  واملَؤلَّ الُكُتِب  َعرَشاِت  ْبُت  وَقلَّ الـُمسَتِمرِّ  والتَّتبُِّع  الَبْحِث  ِمَن  أْكثْرُت  َلَقِد 
ِة شْخِصيَّاٍت  اَعاِت الطَّويَلَة الَغالَِيَة يِف التَّْفتيِش، والْتنقيِب؛ فوَقْفُت َعىَل ِعدَّ وأْنَفْقُت السَّ
الشخصيَّاِت  َهِذِه  ِمْن  َواِحٌد  ُسلياَمَن  ْبُن  واحلََسُن  النِّسَياُن،  يغُمًرها  َكاَن  وأَدبيٍَّة  علميٍَّة 
ِد ْبِن  ِهيِد حمُمَّ )3( ِمْن َأَفاِضِل َتالِمَذِة الشَّ ِّ  املْغُموَرِة، وُهَو احلََسُن ْبُن ُسلياَمَن ْبِن َخالٍِد احِللِّ
َرجَاِت(،  الدَّ َبَصاِئِر  )ُمـْخَترَصُ  وِكَتاِب  ْجَعِة()5(،  الرَّ )إِْثَباُت  ِكَتاِب  ِف  مؤلِّ  ،)4( يِّ َمكِّ
اِئَفِة َأيِب الَقاِسِم َسْعِد ْبِن َعْبِد اهللِ اْبِن َأيِب  َفاِت َشيِخ الطَّ َرجاِت َهَذا ِمْن مُجَْلِة مؤلَّ وَبَصاِئُر الدَّ
ُه وَوَسَمُه بِـ)خُمْترُص  ، واحلََسُن ْبُن ُسَليامَن- املرْتَجُم َلُه- اْخَترَصَ يِّ َخَلٍف األَْشَعريِّ الُقمِّ

)1( ُينظــر ترمجته يف: أمل اآلمل: 145/2، رياض العلــامء: 193/1، روضات اجلنَّات: 293/2 
الرقم 202، خامتة املستدرك: 317/2، تعليقة أمل اآلمل: 115، الذريعة: 182/20، طبقات 
أعالم الشــيعة: القرن التاســع، موســوعة طبقات الفقهــاء: 342/2، مســتدركات علم رجال 

احلديث: 398/2، أعيان الشيعة: 106/5.
نه الشيخ السبحايّن يف كتابه )موسوعة طبقات الفقهاء(: 341/2. )2( هذا ما خـمَّ

دة الكتــاب وال أعلم اآلن من أين  )3( قال يف األعيان: 106/5 »نســبته بالعامّل وجدهتا يف مســوَّ
أخذهتا، ولعلَّ أصله كان عامليًّا ثمَّ توطَّن احِللَّة ومل يوصف بالعامّل يف أمل اآلمل وال يف رياض 

العلامء«.
)4( إجازته له سنة )757هـ(. ُينظر: الذريعة: 182/20.

ـّي املجاز من الشيخ الشهيد مع مجع آخرين  )5( إثبات الرجعة للشيخ حسن بن سليامن بن خالد احِللِّ
يف 12 شعبان سنة 757هـ، وهو صاحب خمترص البصائر كام ذكر اسمه يف أواسطه كانت النسخة 
مة املجليّس يف البحار، قــال يف أوله: » إينِّ قد رويت يف  عنــد صاحب الريــاض وينقل عنها العالَّ
معنى الرجعة أحاديث من غري طريق ســعد بن عبــد اهلل فأنا مثبتها يف هذه األوراق ثمَّ أرجع إىل 
مــا رواه ســعد يف كتاب خمترص البصائر إلــخ«، ومراده أنَّ املذكور هنــا أحاديث الرجعة من غري 
طريق سعد فمن أراد األحاديث من طريق سعد فلريجع إىل كتايب الذي هو خمترص كتاب بصائر 
الدرجات لســعد بن عبد اهلل، لكنَّ صاحب الرياض اســتظهر من كالمه هذا أن خمترص البصائر 

لسعد فراجع. الذريعة: 91/1ـ92.
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التِي  الُكتِب)2(  ِمَن  َوُهَو  ِحيِح)1(،  الصَّ ُاَم  أهيُّ َأْعِرُف  اَل  الَبَصاِئِر(  )ُمنَْتَخُب  َأْو  الَبَصاِئِر(، 
ِة الِكَتاِب؛ وإِنَّام اْكَتَفى  ُه ُدوَن َأْن خُيِلَّ باَمدَّ ِلْع َعَليِه اخَترَصَ َوَصُفوَها بالنَِّفيَسِة واجلَِليَلِة مَلْ َأطَّ

ِر. بَحْذِف الُفُضوِل ِمنُْه والـُمتكرِّ

ِمْن  َأْعِرُف  واَل   ، اهِلجريِّ الثَّامِن  الَقْرِن  ِرَجااَلِت  َأَفاِضِل  ِمْن  ُسلياَمَن  ْبُن  واحلَسُن 
ْبِط َكاَم َجِهْلُت  َأْحَوالِِه َأْكَثَر ِمْن َهذا، َوَقْد َأْعَجَزيِن االطِّاَلُع َعىَل َتاريِخ ِواَلَدتِِه وَوَفاتِِه بالضَّ
ِة أْدَواٌر َجِديَرٌة باالْعتَِباِر َزَخَرْت بالُعَلاَمِء واألَُدَباِء واحلَُكاَمِء  ْت باحِللَّ َأْكَثَر آَثاِرِه؛ َحْيُث مرَّ
َضْت  َياَسِة، وَقاَدِة الِفْكِر وَقاَدِة اجلَْيِش؛ ولكنَّ احلََواِدَث والنََّكَباِت التِي تعرَّ وِرَجاِل السِّ
ْ َلنَا  َفحاِت النَّاِصَعِة ِمْن َتاِريِخ الِفْكِر الَعريبِّ فَلْم َيَتيسَّ ُة حَمَْت َكثرًِيا ِمْن تِلَك الصَّ هَلَا احِللَّ
َعىَل  الُوُقوِف  ِسَوى  بِِوْسِعنَا  َيُكْن  ومَلْ  اهلَاِئَلِة،  ِة  الِفكريَّ الثَّْروِة  تلَك  َعىَل  الَكايِف  االطِّاَلَع 
َمِن فوَصَلت لنَا مْعُلوَماٌت  يِّـَرِة ِمَن الزَّ ِة النَـّ ِة يِف تِلَك الَفرْتَ األَقلِّ ِمْن َقِليٍل ِمْن َتاِريِخ احِللَّ
َة، ولكْن  الِعلَّ َتْشِفي  َوال  َة  الِغلَّ َتُبلُّ  َفال  ْمآِن؛  الضَّ َقْلِب  إىَِل  الـاَمِء  قْطَرُة  تِصُل  كاَم  مْبُتوَرٌة 
ُة أْعَظَم َمِدينٍَة تْفَخُر  َكَباُت املؤِسَفُة لكَاَنِت احِللَّ ُوُجوُدها َأْفضُل ِمْن َعَدِمَها، ولْواَل تِْلَك النَـّ
َ َعْن  َمِة وْحَدُه أْكَثُر ِمْن مخساَمَئِة جمَتِهٍد ِسَوى َمن َقرصَّ َج َعىَل الَعالَّ بَكْثَرِة ُعلاَمئَها حتَّى خترَّ
َدَرَجِة االجتَِهاِد َوِسَوى َتالِمَذِة الُعَلاَمِء اآلَخريَن؛ فَلْيَس ِمَن الـُمباَلَغِة َمْن َقاَل إِنَّ يِف َعرْصِ 
َمِة  َة آاَلٍف يِف َعرْصِ الَعالَّ َمِة )440( جُمَتِهًدا َفإيِنِّ إَِذا ُقلُت إِنَّ املْجتهِديَن قْد يبُلُغوَن ِعدَّ الَعالَّ
َج يِف َعرْصٍ واِحٍد،  ُة َمِدينٍَة يِف الَعامَلِ َأْن خُترِّ ًفا بالـُمَباَلَغِة؛ لَذلَِك مَلْ تسَتطِْع أيَّ َفَلْم َأُكْن ُمْسِ
ِة  ويِف ِعْلٍم َواِحٍد َهذا الَعَدَد الَغِفرَي ِمَن الُعَلامِء حتَّى َأَكاِبَر ُمُدِن الَغْرِب وحتَّى يِف َعرْصِ الذرَّ

ة، سنة 1370هـ. )1( ُطبع بعنوان: منتخب بصائر الدرجات يف املطبعة احليدريَّ
د قاســم بن  يَّة املنســوخة ســنة 1079هـ، بيد الناســخ حممَّ أقول: وعند مراجعتي للنســخة اخلطِّ  
د صادق بن احلسن بحر العلوم يف 1362هـ،  شــجاع الدين النجفّي، وعليها مراجعة السيِّد حممَّ

مل يذكرا سوى هذه التسمية )خمترص بصائر الدرجات(. 
)2( يف املطبوع )الكتاب(، والصواب هو املثبت.
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َد  النَّوِم الطَّويِل؛ ليِعيُدوا جمَْ الَبَهالِيِل)1( ِمْن َهذا  أْبنَاُء تِلَك  َظ  والَكْهَرباِء، وعَسى أْن تتيقَّ
ِه والتَّوِجيِه،  آباِئِهُم الَغَطاِريِف باَِم لَدهيِْم مْن َقابليٍَّة ِوَراثيٍَّة ال ينُقُصَها ِسَوى الَعْزِم والتَّوجُّ
َمِن؛ َفُهَو الِذي بِِوْسِعِه َهَذا  ُه ومَتى؟، إِنَّ هَذا اجلََواَب َنرُتُكُه إىَِل الزَّ ولِكْن َمْن ُهَو الـُموجِّ

اجلََواُب.

)2( ]بْعَد 741هـ[ ُّ 51. اْبُن ُمَظاِهٍر احِللِّ

ُأولِئَك  ِمْن  مَجَِة  َهِذِه الرتَّ َأفَعالـَُهم، َوَصاِحُب  َأْسامُؤُهْم  ُتَطابُق  َمْن  النَّاِس  ِمَن  َقِليٌل 
َحَسُن  واإِلْدَراِك،  الَفْهِم  َحَسُن  مَعِة  السُّ حَسُن  األَْفَعاِل،  حَسُن  َفُهَو  الَقالِئِل،  النَّاِس 

: ِّ هرِي باحِللِّ ين الشَّ َمِة السيِِّد كاَمِل الدِّ َجاَيا واألَْخالِق، َيُصحُّ فِيه َقوُل العالَّ السَّ
ــَؤاَد ــِيــي الــُف ــِه)3(َلــْفــُظ اْســِمــِه َحــَســٌن حُيْ ــي ــانِ ــَع ـــْن َم ــــــُذوُه ِم َ ـــاَم اختَّ ـــَأنَّ َك

الَعامِلُ  اِهُد  الزَّ الُح  الصَّ الَوِرُع  التَّقيُّ  الَفِقيُه  النَّبِيُل  اجلَِليُل  يُخ  الشَّ ُهَو  ُمَظاِهٍر  واْبُن 
يِن  يِخ الَعامِلِ الثَِّقِة َزيِن الدِّ ، والُِد الشَّ ِّ يِن احلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ُمَظاِهٍر احِللِّ الَعاِمُل، ِعزُّ الدِّ
َوَوَصَفُه  741هـــ)4(،  َسنََة  قنَي  الـُمَحقِّ َفْخِر  ِمْن  الـُمَجاُز  ُمَظاِهٍر،  ْبِن  احلُسنِي  ْبِن  َعلِّ 
)َأمْحََد(  َوَحَذَف  ُمَظاهٍر«؛  ْبِن  يِن  الدِّ ِعزِّ  عيِد  السَّ الَعامِلِ  الَفِقيِه  اإِلماِم،  يِخ  بـ»الشَّ بإَِجاَزتِِه 

)1( يف املطبوع)اهلاليل(، وهو خطأ مطبعّي. وهو مجع هبلول، وهو الســيِّد اجلامع لكلِّ خري واحليّي 
الكريم. تاج العروس: 73/14.

)2( ترمجته يف: رياض العلامء: 157/1، طبقات أعالم الشــيعة: 36/3، وقد ترجم له يف موسوعة 
طبقــات الفقهــاء حتت عنوان )الفقهاء الذيــن مل نظفر هلم برتاجم وافيــة(: 258/8، وُينظر عن 

ة( كتاب الذريعة: 367/20. كتابه )املسائل املظاهريَّ
)3( ديوان السيِّد جعفر احِللِّـّي.

قني البن مظاهر املذكور  )4( ُينظــر: الذريعــة: 367/20-368 وفيه أيًضا: »وقد كتب فخــر املحقِّ
ــا تصنيف التلميذ وأنَّه  دة ويظهر منها أهنَّ إجازة يف حاشــية هذه املســائل بل يف مواضع منها متعدِّ
كتبها حني قراءته القواعد عىل أســتاذه وتاريخ إجازته له عىل القواعد ذي احلّجة 741هـ مقترًصا 

عىل الفروع املشكلة والفروع التي سأهلا عن أستاذه الفخر وأجابه عنها شفاًها أو مكاتبًة«.
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ُد بُن عْدناَن، واْبُن َفَهٍد، َوَكاَم ُيَقاُل للسيِِّد  ُسوِل حُممَّ إجِياًزا نِْسَبًة إىَِل اجلَدِّ َكاَم ُيَقاُل يِف الرَّ
ُه َعىَل  يِن اْبِن طاووٍس، َوطاُووٌس َجدُّ ٍد، َوَكام ُيَقاُل َريضُّ الدِّ َنا اْبُن حُمَمَّ الَعلويِّ يِف عرْصِ

َسبِيِل النِّْسَبِة إىَِل اجلَدِّ بَِقْصِد االختَِصاِر.

َهاَدُة َعىَل إجِْيَاِزَها َكافَِيٌة َوافِيٌة يِف إِْعَطاِء فِْكَرٍة َواِضَحٍة ِعْن شخصيَِّة املرْتَجِم  وَهِذِه الشَّ
ُجِل اجلَِليِل ِمْن َمكاَنٍة َساِمَيٍة ولكنَُّه مَع األََسِف  ِة وَبَياِن َما هلََذا الرَّ َلُه ِمَن النَّاِحَيِة الِفكريَّ
ِمْن  َيبَق  بَِسَجِفِه، ومَلْ  ُهْم  ْهُر بِكلَكِلِه، ولفَّ َأْخنَى عليُهُم الدَّ ِة  َأْهِل احِللَّ ِمْن ُعَظاَمِء  كَأْمثالِِه 
ْهُر ُخيوَط النِّسَياِن،  آثاِرِهْم ِسَوى مُجٍَل مْقَتَضَبٍة؛ ولْواَل هِذِه النَُّتُف الَقِليَلُة لنََسَج عليِهُم الدَّ

وَطَوى صْفَحَة ِذْكِرِهْم يِف ِسِجلِّ االْضِمْحاَلِل.

)1( يِن النِّيلُّ 52. النَِّقيُب ِغَياُث الدِّ

ٍد،  َأيِب َطالٍِب حُممَّ اْبُن  َعْبُد الَكِريِم  يِن  اِعُر ِغَياُث الدِّ النَّْحِريِر والَفِقيُه الشَّ ُهَو الَعامِلُ 
الَعَلويِّ والُكوَفِة  َنِقيِب املْشَهِد  َعْبِد احلَِميِد )املَتَوفَّ سنة 666هـ(  يِن  اَبِة َجالِل الدِّ النَّسَّ
ْمَعِة  الدَّ بِِذي  ِب  الـُملقَّ احلَُسنِي  الَعابِِد  اِهِد  الزَّ عَاتَِقَة  َأيِب  إىَِل  َنَسبِِه  يُف  رَشِ ينَْتِهي  اِء،  الَغرَّ
اِد َزْيِن الَعابِديَن، َعلِّ ْبِن  جَّ ِهيِد املْصُلوِب يِف ُكنَاَسِة الُكوَفِة اْبِن اإِلَماِم السَّ اْبِن َزيِد الشَّ

.احلُسنِي ْبِن َعلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب

يِن اْبِن َأيِب  ِّ صِفيِّ الدِّ اِعِر احِللِّ يِن ِمَن الـُمَعاِصيَن للشَّ وقْد َكاَن النَِّقيُب ِغياُث الدِّ
ُه  ، وُهو الِذي َذَكَر النَّقيَب املْذُكوَر بِديوانِِه، وَجَعَل َعبَد احلَميِد َأَباُه َوُهو َجدُّ ايا الطَّاِئيِّ َ السَّ
ْقنَا جِلَواِز َهَذا االستِْعاَمِل ِعنَْد الَعَرِب يِف تْرمَجَِة اْبن ُمَظاِهٍر  ِمْن َباِب االختَِصاِر، وقْد تطرَّ
ِّ َلُه ُمْثَبَتٌة بِديوانِِه املْطُبوِع)2(، وَقْد  فيِّ احِللِّ ُد ومْرثِيَُّة الصَّ لبيُّ َفُهَو حُممَّ ا َأُبوُه الصُّ ، وَأمَّ ِّ احِللِّ

)1( ُينظر: يف ترمجته: عمدة الطالب: 191، الكنى واأللقاب: 496/2، إيضاح املكنون: 138/1، 
مة كتاب األنوار املضيئة لولده. أعيان الشيعة: 266/8، وُينظر: مقدِّ

د موجودة يف ديوانه املطبوع. )2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي، وقصيدته يف رثاء السيِّد حممَّ
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يِن املْذُكوِر وُهَو بَِشطِّ  َثاِء َأنَّ مَجاَعًة ِمَن الَعَرِب َخَرَجْت َعىَل ِغَياِث الدِّ َذَكَر يِف متِْهيِد الرِّ
فرَضَبُه  وَماَنعَها  َفاْمَتنََع  والِِه  ِسْ َسْلِب  إىَِل  أيِدهيا  َوَصَلْت  عنَْدُه حتَّى  َما  ُسوَراِء وسَلَبْتُه 
يِن اآلِوي  فيُّ َنَظَم َقِصيَدَتُه هِذِه حْتِريًضا للنَِّقيِب الطَّاِهِر َشْمِس الدِّ أحُدُهْم فَقتَلُه، والصَّ

َعىَل َأْخِذ َثْأِره، ويِف َمْطَلِع الَقِصيَدِة تورَيٌة وِجنَاٌس:

وَسْلبِِه بالَكِريِم  ُمْغًرى  ْهُر  الدَّ بِِهُهَو  َفَسْل  بِــذاَك  َشــكٍّ  يِف  ــاَن  َك َفــإِْن 
َفــُه َصْ َيْطمُع  يِن  الدِّ ِغَياِث  َبْعَد  ِف ِخَطاِب النَّاِس َعْن َذمِّ َخْطبِِهَأ  برَِصْ
ُخُطوُبُه الَكِريِم  َعْبِد  إىَِل  َذْنبِِه؟)1(وخْتُطوا  ُغْفَراَن  الَيْوَم  ِمنَّا  وَيْطِلُب 

، واملرْتَجُم َلُه، َلُه ُكُتٌب وآَثاٌر َأْجَوُدها ِكتاُب )األَْنَواُر  سنْذُكُرَها ِعنَْد تْرمَجَِة الصفيِّ
َتالِميٌذ  وللنَِّقيِب  جملََّداٍت،  ة  ِعدَّ يِف  َنِفيٌس  ِكَتاٌب  وُهو  ِعيَِّة()2(  الرشَّ احِلْكَمِة  يِف  امُلِضيَئُة 
؛ فَأْكَثُرُه  يِن الِعْلِميِّ ا حْتِصيُل ِغَياِث الدِّ ، وَأمَّ ِّ يُخ َحَسُن ْبُن ُسلياَمَن احِللِّ ُلوَن ِمنُهُم الشَّ حمصِّ
احِللَِّة  ُعَلامِء  ِمْن  ا  وِكاَلمُهَ َمِة،  الَعالَّ اْبِن  قنِي  الـُمَحقِّ وَفْخِر  َفَهٍد،  اْبِن  ُأْسَتاِذِه  َيِد  عىَل  َكاَن 
َأْن  اإِلْسالِميَِّة  َراَسِة  بالدِّ َيْعَتنِي  لِـَمْن  ُبدَّ  الُعُلوِم، َوال  َشتَّى  َوافٍِر يِف  بَِسْهٍم  الِذين رَضُبوا 

اٍم. ِة َهؤالِء الُفُحوِل بُِكلِّ إِْجاَلٍل واْحرِتَ َيِقَف َعىَل عْبَقريَّ

ّي عن شهداء الفضيلة كام ذكر هو. )1( ُينظر: الكنى واأللقاب: 497/2، وقد نقلها القمِّ
فه كان أســتاذ الشيخ  )2( هذا الكتاب ليس للســيِّد غياث الدين عبد الكريم، وإنَّام البنه، فـ»إنَّ مؤلِّ
أمحد بن فهد الذي تويفِّ ســنة 841 وهو الســيِّد هباء الدين عّل ابن غياث الدين عبد الكريم بن 
عبد احلميد احلســينّي النيّل النجفّي صاحب كتاب الرجال الذي متَّمه السيِّد مجال الدين يف حياة 
فــه وذكــر ترمجة املؤلِّف وتصانيفه وذكر ترمجة تلميذ املؤلِّف وهو الشــيخ أمحد بن فهد وذكر  مؤلِّ
ة الداعي املؤلَّف ســنة 801هـ«. الذريعــة: 443/2، 77/16، وانظر: خامتة مســتدرك  لــه عدَّ

الوسائل:296/2-297، و182/3، وكشف احلجب واألستار: 69.
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)1( ]َحيًّا َسنََة 705هـ[)2( يِن اآلِويُّ 53. النَِّقيُب َرِشيُد الدِّ

اِرُب  اِعِر، وَرَصاَنُة تْفِكرِي الَعامِلِ، َوَمداِرُك الَفيلُسوِف، َوُحنَْكُة الَقاِئِد، وجَتَ َأْرحَييَُّة الشَّ
َراِت  للتصوُّ الـُمنَاِضِل  الَعْقِل  اَقُة  وإرِْشَ الُقْدِس،  َعامَلِ  وَنَفحاُت  الَعابِِد،  وَوَرُع  احلَِكيِم، 
النَِّقيِب  مميَِّزاِت  ِمْن  َذلَك  َوَغرْيُ  َذلَك  ُكلُّ  امُللوِك،  وَوقاُر  امَلالِئَكِة،  وإَِفاَضاُت  الَومهيَِّة، 
شيديِّ اآلِويِّ الِذي َظَفَر بالنََّقاَبِة وَناِهيَك بالنََّقاَبِة يْوَم َذاَك،  ِد الرَّ يِن َعلِّ ْبِن حُممَّ َرِشيِد الدِّ
َنا؛ لـَمْحسوبيٍَّة َأْو  ُة يِف عرْصِ ُتْعَط َلَه َكاَم ُتْعَطى الَوَظاِئُف الـُمهمَّ ومَلْ يْظَفْر هِبَا ُجَزاًفا، ومَلْ 
ٍة واستِْحقاٍق َكاَنْت َلُه َمَع َصِفيِّ  منُْسوبيَِّة؛ والْعتِباَراٍت سِخيَفٍة؛ َبْل َحاَزَها َعْن َجَداَرٍة تامَّ
ِء  ٌة َوثِيَقٌة وُأْلَفٌة وُصْحَبٌة- َوَشبيُه اليشَّ ِهرِي مودَّ اِعِر الشَّ ، الشَّ ، الطَّائيِّ نبيسِّ ِّ السَّ يِن احِللِّ الدِّ
الَعِقيَدِة  الِعْلِم واألََدِب، ووْحَدُة  َفَكاَنا َصديَقنِي مَحِيمنِي جْتَمُعُهاَم َروابُِط  إِليِه-  ُمنَجِذٌب 
 ِّ احِللِّ فيِّ  الصَّ ِمَن  َطَلَب  الِذي  وُهو  والَبَلِد،  الَوَطِن  ووْحَدُة  والِفْكِر،  وِح  الرُّ وَتَقاُرُب 
َعىَل  اجلَنَاِدِل  اْفتَِخاَر  نَي  الَعَلِويِّ َعىَل  هِبَا  يْفَتِخُر  التِي  الَبائيَِّة  الـُمْعَتزِّ  اْبِن  َقِصيَدِة  ُمَعاَرَضَة 

، الَقِصيَدُة احلَْمَقاُء التِي َيُقوُل فِيَها: رِر والظَّالِم َعىَل النُّوِر والَباطِِل َعىَل احلَقِّ الدُّ

ــبــيِّ ـــاَب الــنَّ ـــَي ـــُن َوِرْثــــنَــــا ثِ ـــْح ــــا؟َوَن ــــِذُبــــوَن بِــــَأْهــــَداهِبَ ـــْم جَتْ ـــَك َف
ـــي بِــنْــتِــِه ـــنِ ــــا َب ــــــٌم َي ـــاَلـــُكـــْم َرِح هِبَ َأْوىَل  ـــمِّ  ـــَع ال َبـــنـِــي  ـــكـــنَّ  َول
ــــــــا َداِرَه يِف  ـــــَة  ُأمـــــيَّ ـــا  ـــنَ ـــْل ـــَت ــــا)3(َق ــــَأْســــاَلهِبَ َوَنــــْحــــُن َأَحـــــقُّ بِ

فيُّ بباِئيَّتِِه َعىَل الَبِدهَيِة بَِقِصيَدٍة َجاَء فِيَها: َفَأجاَبُه الصَّ

ـــــِه اإِلَل َعـــبِـــيـــِد  ـــــرَشِّ  لِ ُقــــْل  ــــاَأاَل  اهِبَ ــــي ُقــــَريــــَش َوَكــــذَّ ــــاِغ َوَط
ــاِد ــي الــِعــنَ ــاِغ ــاِد َوب ــَب ــِع ــي ال ــاِغ ــاوَب ــاهِبَ ــَت ــْغ َوَهـــاِجـــي الــــِكــــَراِم وُم

)1( ترمجته يف: رياض العلامء: 204/4 طبقات أعالم الشيعة: 147/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 
.264/8

)2( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 264/78 »الفقهاء الذين مل نجد هلم ترمجة وافية« بالرقم 42.
)3( ديوان ابن املعتّز: 29.
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

ــيِّ ــب ــنَّ ال آَل  ُتـــَفـــاِخـــُر  ـــاأَأْنــــــــَت  ـــْضـــَل َأْحـــَســـاهِبَ ـــا َف ـــُدَه ـــَح وجْت
هِبِْم؟ َأْم  الـُمْصطَفى؟  َباَهَل  ــــابُِكْم  ــــاهِبَ ــــَأْوَص ـــــــَردَّ الــــِعــــَبــــاَد بِ َف
َعنُْهُم؟ َأْم  ْجُس؟  الرِّ ُنِفَي  ـــاَأَعنُْكُم  ـــوِس وَأْلـــَبـــاهِبَ ـــُف ـــنُّ لـــُطـــْهـــِر ال
َدْأبُِكْم؟ ِمْن  واخلَْمُر  ْجُس  الرِّ ــا  ــــــا؟َأمَّ ــــْن َدْأهِبَ ـــاِد ِم ـــَب ـــِع ــــــْرُط ال وَف

ــبــيِّ ـــاَب الــنَّ ـــَي ــــاوُقـــْلـــُتـــْم َوِرْثــــنَــــا ثِ ــــَداهِبَ ــــَأْه ـــــوَن بِ ـــــِذُب ـــْم جَتْ ـــَك ف
األَْنـــبِـــَيـــاُء ُث  ـــــورَّ ُت اَل  ـــاوِعـــنْـــَدَك  َفـــَكـــْيـــَف َحــظِــيــُتــْم بِـــَأْثـــَواهِبَ
ــنِي ــَت ــَاَل احلَ يِف  ــَك  ــَس ــْف َن ــَت  ْب ــذَّ ــك ــاَف ــاهِبَ َص ـــْن  َم ــَد  ــْه ــشَّ ال ــِم  ــَل ــْع َت َومَلْ 
ـــــاَم ُقـــْلـــَتـــُه ـــــــْرَض بِ َك َي ـــاَأَجـــــــــدُّ ـــاهِبَ ـــُمـــْرَت ـــــاَن َيـــْوًمـــا بِ ـــــا َك َوَم
ـــْم ـــْزهِبِ ــنَي ِمــــْن ِح ـــــاَوَكــــــاَن بِــِصــفِّ ـــاِة وَأْحـــــَزاهِبَ ـــَغ ـــطُّ حِلَــــــْرِب ال
ــَمــْوُت َعــْن َســاِقــِه ـــ ــَر ال ـــْد َشــمَّ ــاوَق ــاهِبَ ـــْن َن ــْرُب َع ــَح ـــ ِت اْل َ ـــــرشَّ َوَك
ـــَدٍر ـــْي َح إىَِل  َيــــْدُعــــو  ـــــاَفـــَأْقـــَبـــَل  ـــــاهِبَ ـــــَأْرَه ــــــا وبِ َبــــــَأْرَغــــــاهِبَ
ــــــاُم األََن ـــِضـــيـــِه  ـــْرَت َت َأْن  ــــــَر  ــــاوآَث ــــاهِبَ ــــَب ـــــَن احلَــــَكــــَمــــنِي أِلَْس ِم
ـــــاًل لـــَــَهــا ــَي اخِلــــاَلَفــــَة َأْه ــطِ ــع ــُي ــــالِ ــــاهِبَ ــــوُه إِلجَي ــــُض ــــْرَت ــــْم َي ــــَل َف
ــاِة ــَي ــاِس ُطـــوَل احلَ ــنَّ ــــاوَصـــىلَّ َمــَع ال حِمْــــَراهِبَ َصــــــْدِر  يِف  ــــدٌر  ــــْي َوَح
ــــْم ُك ــــدُّ ـــا َج ـــَصـــَه ـــمَّ ـــَق ــــالَّ َت ــــَه ـــاَف هِبَ ــــــــَرى  َأْح إِْذ  ــــــاَن  َك إَِذا 
َلـُهم ُشـــوَرى  ــــَر  األَْم ــَل  ــَع َج ـــَذا  ـــالِ ـــاهِبَ ــِض َأْرَب ــْع ـــْن َب ـــاَن ِم ــْل َك ــَه َف
ــا؟ ــاِدًس َس َأْم  ـــاَن؟  َك ــهــْم  ــُس ــاُِم ــاَأَخ ــاهِبَ ـــــنْيَ ُخــطَّ َوَقــــــْد ُجــِلــيــْت َب
ــِه ــتِ ــنْ ـــو بِ ــــْم َبـــنُ ــــُت ـــــَك: َأْن ـــــْوُل ـــاَوَق هِبَ َأْوىَل  ـــمِّ  ـــَع ال َبـــنـِــي  ـــنَّ  ـــِك وَل
ــِه ــمِّ ــو َع ــنُ ـــًضـــا َب ــِت َأْي ــنْ ــبِ ــو ال ــنُ ــــاَب ــــاهِبَ ــــَس ــــــــَك َأْدنـــــــى أِلَْن وَذلِ
ــِة َفــْضــَل اخِلـــاَلِف ــاَلَف ـــَدْع يِف اخِل ـــاَف ـــاهِبَ ـــُركَّ ـــــــواًل لِ ـــَســـْت َذُل ـــْي ـــَل َف
ــْن َشــْأهِنـَـا ـــَت والــَفــْحــُص َع ــا َأْن ــــاوَم ــــَواهِبَ ــــَأْث ــــُصــــوَك بِ ــــــا َقــــمَّ َوَم
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ــٍة ــاَع ــــَوى َس ــــَك ِس ــــاَوَرْت ـــاوَمـــا َس ـــــال أِلَْســـَبـــاهِبَ ـــَت َأْه ـــنْ َفــــاَم ُك
ـــا ـــا هِبَ ـــْوًم ــــوَك ي ــــصُّ ــــــاوَكــــْيــــَف خَيُ ْب بـِـــــآَداهِبَ ـــــْم تــــــتــــــَأدَّ ــــــ َوَل
ـــُم الــَقــاتِــُلــوَن ـــُك ـــَأنَّ ــــاوُقــــْلــــَت: بِ ــــاهِبَ َغ يِف  ـــــَة  ـــــيَّ ُأم ُأُســــــــــوَد 
ــَت ــْي َع ــيــاَم ادَّ ـــــَت فِ ْف ــَت وَأْسَ ــِذْب ــاَك َعــاهِبَ َعــــْن  َنــْفــَســَك  ـــَه  ـــنْ َت ومَلْ 
ــْم ــُك َل اٌة  ُسَ َحــاولــْتــَهــا  ــافـــَكـــْم  ْت َعـــىَل َنـــَكـــِص َأْعــَقــاهِبَ َفــــــَردَّ
ــٍم( ــِل ــْس ُم )َأيِب  ـــُف  ـــْي َس ـــــْوال  ـــاوَل هَب ِ ـــالَّ ـــِد ُط ـــْه ــــىَل ُج ْت َع لــــَعــــزَّ
َلــُكــْم اَل  ـــــْم  هَلُ ـــٌد  ـــْب َع ــاوَذلِـــــــَك  ـــــْرَب أْنــَســاهِبَ ــــى َفــِيــُكــُم ُق َرَع
ــُبــوِس ــُتــْم ُأَســــاَرى بِــَبــْطــِن احلُ ـــاوَكــنْ ـــاهِبَ ـــُم َأْعـــَق ـــْث ـــُكـــْم َل وَقـــــْد َشـــفَّ
ـــا ـــُم هِبَ ـــاُك ـــَب ـــْم وَح ـــُك ـــَرَج ـــَأْخ ــاَف ــاهِبَ ــَب ــْل ـــَل ِج ـــْض ــَصــُكــْم َف وقــمَّ
ـــوُه بِــــــرَشِّ اجلَــــــَزاِء ـــُم ـــُت ــافـــَجـــازي ــوِس وإِْعــَجــاهِبَ ــُف ــنُّ ــَوى ال ــْغ ــَط ل
بالَكَفاِف َرَضـــْوا  َقـــْوٍم  ِذْكـــَر  ــَدْع  ــاف ــــَة ِمــــْن َبــاهِبَ وَجــــــاُءوا اخِلــــاَلَف
ــُدون ــابِ ــَع اِهـــُدوَن ُهـــُم ال ــُم الـــزَّ ــاه ـــُدوَن بِــِمــْحــَراهِبَ ـــاِج ـــسَّ ـــُم ال ه
ــُمــوَن ُهـــُم الــَقــاِئــُمــون ــائ ــُم الــصَّ ــــاه ــــآَداهِبَ ـــوَن ب ـــُم ــــ ـــالِ ـــَع ـــــُم ال ُه
ـــِة ِديـــــِن اإِلَلـــــِه ـــلَّ ـــْطـــُب ِم ــــْم ُق ــاُه ــاهِبَ ــَط أْق ــــْوَل  َح ــى  ح ــرَّ ال وَدْوُر 
ــاِت ــَي ــانِ ــَغ ــال ـــْهـــِوَك ب ــَك بـــَل ــْي ــَل ـــاع ـــاهِبَ ـــَح ــايِل أِلَْص ــع ــَم ـــ وَخـــــلِّ ال
ـــاَمِر اخِل وَذاِت  الـــَعـــَذاِر  ـــِف  ـــاووَص ـــَاهِبَ ـــق ـــَأْل ـــاِر بِ ـــَق ـــُع ــــِت ال ــــْع وَن
ــالِة ـــْرِك الــصَّ َت ـــْدِح  ــِرَك يِف َم ــْع ــــاوِش ـــاِة بِــــَأْكــــواهِبَ ـــَق ـــسُّ ـــي ال ـــع وَس
ـــم ـــْأهُنُ َش اَل  ــــَك  ــــْأُن َش ـــا)1(فــــَذلِــــَك  ـــَأْحـــَســـاهِبَ ـــاد بِ وَجـــــْري اجِلـــَي

خصيَِّة  الشَّ ِة  عريَّ الشِّ  ِّ احِللِّ فيِّ  الصَّ َقابليَِّة  َعىَل  َتدلُّ  اجلَِليَلُة  ِصينَُة  الرَّ الَقِصيَدُة  وَهِذِه 
َراَساِت اإِلْسالميَِّة، َفَقِصيَدُتُه َهِذِه إىِل الِعْلِم أْقَرُب ِمنَْها إىَِل  التِي أْعَجَبِت الَباِحثنَِي يِف الدِّ

)1( ُينظــر: ديــوان الصفيِّ احِللِّـّي، وراجــع: الغدير: 53/6، الوايف بالوفيــات: 244/17، فوات 
الوفيات للكتبّي: 595/1، أعيان الشيعة: 23/8.
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اِل؛ فَقْوُلُه:  ْعِر ِمْن ِعْلٍم وحْكَمٍة ونَظًرا؛ أِلهَّنا َجاَءْت يِف َسبِيِل االْرجِتَ ْعِر وَكْم يِف الشِّ الشِّ
وَنَك(؛  َواُب َأْن َيُكوَن بُِثُبوِت النُّوِن )خَيُصُّ وَك َيْوًما هِبَا« َجاَء مْلُحوًنا، والصَّ »وَكْيَف خَيُصُّ
االحتاَِماَلِت  أْقَرُب  َوُهَو  اِخ  النُّسَّ ِمن  التَّْحِريَف  ولعلَّ  واجلَاِزِم؛  النَّاِصِب  ُوُجوِد  لَِعَدِم 
لَتَضـلُِّع الصفيِّ بالِعْلِم واألََدِب؛ وَلعلَّ َأْصَل الَبْيِت َهكَذا »َوَكْيَف خُتَصُص َيْوًما هِبَا«، 
د َعل اليْعُقويبَّ َأْثَبَت َهذا الَبيَت َهَكَذا »َقَتْلُتْم ُأميََّة يِف َداِرَها..«)1(، َوُهَو خَطٌأ  َكاَم َأنَّ حُممَّ
َفاِحٌش اَل خْيَفى َعىَل أَحٍد ِمَن النَّاِس الْختاَِلِل الـَمْعنَى، وَكْيَف يُقوُل َقَتْلُتْم َأْنُتم وَنْحُن 

َأْوىَل باألَْساَلِب؛ َفاألَْساَلِب للَقاتِِل َكام ُيْدِرُكُه َأَقلُّ النَّاِس.

جَلَواٌب  األَْنبَِياء«  ُث  ُتورَّ اَل  »وعنَْدَك  املْعَتزِّ  اْبِن  َمَزاِعِم  تْفنِيِد  يِف  فيِّ  الصَّ وَقْوُل 
يَعِة  الشِّ َبنْيَ  اخِلالفيَِّة  الـَمسائِل  مُجَْلِة  ِمْن  األْنبِياِء  تْوِريِث  َمسأَلَة  َفإِنَّ  ُمْفِحٌم؛  ُمْسِكٌت 
وإِْخَوانِنَا أْهِل السنَِّة الِذين اَل يُقوُلوَن بَِتْوريِث األنبَِياِء لِرَواَيٍة َرَواَها َأُبو َبْكٍر ُمنَفِرًدا: 
تْوريِث  َة  َصحَّ َتَرى  يَعُة  والشِّ ()2(؛  َصَدَقةاً تَرْكنَاُه  َما  ُث  ُنورِّ اَل  األَْنبياِء  َمَعارِشَ  )َنْحُن 
ٍة َجِليَلٍة ِمنَْها ُعُموُم آَيِة املرَِياِث، وباَِم َرَواُه أمْحَُد ْبُن حنَْبٍل يِف ُمْسنَِدِه  اأَلْنبِياِء، وتستِدلُّ بَأِدلَّ
 َمْسِجَدُه إىَِل َأْن َقاَل: َقاَل  بإِْسنَاِدِه إىِل َزِيِد اْبِن َأيِب أْوَف، َقاَل: َدَخْلُت َعىَل َرُسوِل اهللِ

 

 َرُسوُل اهلل: )َوالِذي بَعَثنِي بِاحَلقِّ َنبِيًّا َما اخرْتُتَك)3( إاِّل لنَْفِس َفَأْنَت ِمنِّي بَمنِْزَلِة َهاُروَن 
يِف  ي  َقْصِ يِف  َمِعي  َوَأْنــَت  ــي  وَواِرثِ َأِخي  َوَأْنــَت  َبْعِدي  ِمْن  نبيَّ  اَل  َأّنُه  إاِلَّ  ُموَسى  ِمْن 

 

الـَجنَِّة()4(.

)1( انظر: 110/1 من بابليَّاته.
)2( املوطأ: 27/993/2، صحيح مســلم: 51/1379/3، سنن أيب داود: 2963/139/3. يف 
خالف يف ألفاظه يســري. وانظر: رد الشيخ املفيد يف املســائل الصاغانيَّة: 99، والرشيف املرتض 

يف الرسائل: 146/3 وما بعدها.
)3( يف رواية: )أخرتك(. ُينظر: منهاج الكرامة: 145، وكشف اليقني للعاّلمة احِللِّـّي: 200.

)4( فصائــل الصحابــة ألمحد بن حنبــل: 525/1 برقــم 871 و638/2 برقــم: 1085، وُينظر: 
مستدرك احلاكم: 14/3، واملناقب للخوارزمّي: 150-152، وتذكرة اخلواص: 28.
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ُّ يِف ِكَتابِِه: )املِنَْهاُج()1(؛ َفردَّ عَليِه اْبُن تيميَِّة يِف ِكَتابِِه )املِنَْهاُج()2(  َمُة احِللِّ أْوَرَدُه الَعالَّ
ابِِع ِمنَْها: »إِنَّ َقْوَلُه يِف َهَذا احلَِديِث )َأْنَت َأِخي َوَواِرثِي()3(،  بُوُجوٍه َضِعيَفٍة َقاَل يِف الَوْجِه الرَّ
َفاطَِمَة  إِنَّ  َقوُلـُهْم  َبُطَل  الـاَمِل  ِمرَياَث  َأَرَاَد  إِْن  ُه  َفإنَّ يَعِة؛  نَِّة والشِّ السُّ َأْهِل  َقْوِل  َعىَل  َباطٌِل 
؟ وُهَو الَعبَّاُس- إىَِل َأْن َقاَل- َوإِْن َأَراَد إِْرَث  وِرثْتُه، وكْيَف َيِرُث اْبُن الَعمِّ َمَع ُوُجوِد الَعمِّ

الِعْلِم والِواَلَيِة َبُطَل احتَِجاُجُهْم بَِقْولِِه: ﴿َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُووَد﴾)4(..« إَِلخ.

وَهِذِه ُمَغاَلطٌة وَسْفَسَطٌة؛ َفَقوُلُه: )َأِخي َوَواِرثِي( ُيَراُد بِِه إِْرُث الِعْلِم والِواَلَيِة ُهنَا، 
ُوُجوِد  لَِعَدِم  الَقْوُل  َهَذا  َيْبُطُل  َفال  َداُووَد﴾،  ُسَلْياَمُن  ﴿َوَوِرَث  َقْوهُلم:  َبُطَل  َقوُلُه  ا  وَأمَّ
الـُماَلَزَمِة فنَْحُن اَل َنُقوُل إِنَّ ُكلَّ َلْفَظٍة اإِلْرِث ُيَراُد هِبَا الِعْلُم والِواَلَيُة؛ لَِيُصحَّ استِْداَللِِه؛ 
َفاإِلْرُث يِف ﴿َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُووَد﴾ الخ.. كَاَن استِْعاَمُلُه َعىَل َسبِيِل احلَِقيَقِة واسُتْعِمَلْت 
ًة َحِقيَقًة وُأْخَرى  َهِذِه اللْفَظُة يِف َهَذا احلَِديِث جَمَاًزا، َوَلْيَس ِمْن َنصٍّ يْمنَُع استِْعاَمَل اللْفِظ َمرَّ
جَمَاًزا، وَلْو ُقْلنَا إِنَّ الـُمَراَد باإِلْرِث إِْرُث الـاَمِل َفِعنَْدَنا َأنَّ البِنَْت حْتِجُب الَعمَّ وِحَينئٍذ َيُكوُن 
ُسوِل ولَِعْلِم النبيِّ َأنَّ ابنََتُه مَتُوُت َقْبَل َزْوِجَها  الـِمرَياُث لَِفاطَِمَة، ولَِزْوَجاِت الرَّ
ُه واِرُثُه َوُهَو ِمْن ِعْلِم الَغْيِب وَلْو  َيْرِجُع إىَِل زْوِجَها ِمرَياًثا َفيُصحُّ أنَّ َتناُلُه ِمْن ِمرَياٍث  َفاَم 
(؛ َفيُجوُز  ُث، َما َتـَرْكنَاُه َصَدقةاً َة احلَِديِث )َنْحُن َمَعارِشَ األْنبَِياِء اَل ُنورِّ َفَرْضنَا َجَداًل َصحَّ
ِري َعَلْيِه َأْحَكاُم اإِلْرِث وَيْبَقى َصَدقًة َكام َكاَن َفَهُو  أْن َيُكوَن َمْعنَاُه َأنَّ َما ترْكنَاُه َصَدقًة ال جَتْ

)1( ُينظر: منهاج الكرامة: 145.
)2( منهاج السنة: 76/4.

ــة احلديــث: )يا عّل، أنت أخــي ووارثي ووصّيي وخليفتي يف أهــل وأمتَّي، يف حيايت وبعد  )3( تتمَّ
ة  ة، يا عّل، أنا وأنت واألئمَّ مايت، حمبُّك حمبِّي، ومبغضك مبغض، يا عّل، أنا وأنت أبوا هذه األمَّ
مــن ولدك ســادة يف الدنيا، وملــوك يف اآلخرة، من عرفنا فقــد عرف اهلل، ومــن أنكرنا فقد أنكر 
ة: 370/1، وُينظر: فضائل الصحابة البن حنبل:  اهلل(. األمايل للصدوق: 755، ينابيع املودَّ

.1085/639/2
)4( النمل: 16.
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ُث(  َدَقِة، َوَما ِسَواُه َيوّرُث فَتُكوُن )َما( َمْفُعواًل إىَِل )ُنورِّ وِك َعىَل َسبِيِل الصَّ َخاصٌّ بالـَمرْتُ
ولَذلَِك اسَتْأَذَن ُعَمُر السيِّدَة عاِئَشَة أْن ُيْدَفَن يِف ُغْرَفتَِها َفام َمْعنَى االستِْئَذاِن؟ إَِذا َكاَن 
َما َتَرَكُه النبيُّ َصَدَقًة وَأمُرُه بَِيِدِه بِصَفتِِه َخِليَفًة للُمسِلمنَي! َوَما َمْعنَى َقْوُل السيَِّدِة َعاِئَشِة 
ِحيُح َهو َما َذَهْبنَا إِليِه، وَقْد أْحَسَن الصفيُّ  )الَبْيُت َبْيتِي()1( َفال ُبدَّ َأْن يُكوَن الَوْجُه الصَّ

؛ َحْيُث َقاَل: ِه َعىَل اْبِن الـُمْعَتزِّ ُّ يِف َردِّ احِللِّ

األَنــبِــَيــاُء ُث  ـــــورَّ ُت اَل  ـــا؟وِعـــنْـــَدَك  ـــَواهِبَ ـــَأْث ــْم بِ ــُت ــي ــظِ َفــَكــْيــَف َح
َوِرًعا  َفاِضاًل،  َفِقيًها،  ِمْثَلُه  َعالِـاًم  مَجَِة-  الرتَّ َهِذه  َصاِحُب   - اآلِويُّ َصِديُقُه  وَكاَن 
َرَجٍب  َشْهِر  يِف  اإِلَجــاَزِة  َهِذِه  َتاِريُخ  وَكاَن   ، ُّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ َأَجــاَزُه  َوَقْد  َأِديًبا؛  َصاحِلًا، 
)2( ِمْن ُشُهوِر َسنَِة 705هـ، َأْي َقْبَل َوَفاِة الَعالََّمِة- َأْعىَل اهللُ َمَقاَمُه- بـ)21( عاًما،  األََصمِّ
ْيُخ األََجلُّ  َمِة، َوَقْد َوَصَفُه بإَِجاَزتِِه َهِذِه بَأْوَصاٍف َجِليَلٍة كَقْولِِه »الشَّ َوُهَو ِمْن َتاِلَمَذِة الَعالَّ
ِريَن، َولَِساُن  َمُة، َأْفَضُل امُلتَأخِّ اِهُد الَوَرُع، الَعالَّ األَْوَحُد، الَفِقيُه الَكبرُِي، الَعامِلُ الَفاِضُل، الزَّ
ْيِن  والدِّ واحلَقِّ  ِة  الـِملَّ َرِشيِد  َخواَجُة  األَفاِضِل،  مْفَخَرُة  ُق،  الـُمدقِّ ُق  الـُمَحقِّ ِمنَي،  املتقدِّ

 

«)3(..إِلخ. ِد َرشيِد اآلويِّ َعلُّ ْبُن حُممَّ

وُهَو  ينيَِّة،  والدِّ واألَدبيَِّة  العلميَِّة  اآلويِّ  ِقيَمَة  َوراِئَها  ِمْن  ُنسَتِشفُّ  َهاَدُة  الشَّ وَهِذه 
ِد  َهاِب حُممَّ الشِّ ْبِن  أمْحََد  يِن  الدِّ مَجَاِل  يِخ  ُمَعاِصٌ للشَّ ِه،  َأْفَضِل ُفضالِء عرْصِ ِمْن  ال َشكَّ 
كاَم  الِعْلِم،  َكواِكِب  ِمْن  ُمنرٌي  وكْوَكٌب  الِفْقِه،  ِة  أئمِّ أَحُد   ِّ احِللِّ األَسديِّ  اهللِ  عْبِد  َأيِب  اْبِن 

ل الكتاب، وذكره هلذا احلديث، وحديث مسألة دفن عمر بن  مات الســيِّد املصنِّف أوَّ )1( انظر مقدِّ
اخلطَّاب يف الغرفة.

)2( املشــهور عىل ألســنة العوام )األصــّب(، ووردت يف املعجامت )األصّم( وصًفا لشــهر رجب، 
ي أصّم؛ لعدم ســامع قعقعة السالح فيه، وال صوت مستغيث بـ)يا لفالن( و)يا صاحباه(.  وســمِّ

لسان العرب: 411/7 )صمم(.
أقول: وعلَّة التسمية بـ)األصّب(؛ ألنَّ اخلريات ُتصبُّ فيه صبًّا. واهلل العامل.  

)3( طبقات أعالم الشيعة: 147/3.
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قنِي وَشاَرَكُه يِف َفِضيَلِة الِعْلِم؛ ولِكنَّنا َمَع األََسِف مَلْ َنِقْف َعىَل  َعاَصَ اآلويُّ فْخَر الـُمَحقِّ
وُكلُّ  باملِْعَصِم،  وِر  السُّ إَِحاَطَة  ِة  الَفذَّ خصيَِّة  الشَّ َهِذِه  بِنَواِحي  لُِتِحيَط  َعٍة؛  ُموسَّ َمَصاِدَر 

 

َبِقيْت  َأْحَوالِه  ِمْن  وُنَتٌف  َأْقالِم،  بُِرؤوِس  َأْشَبُه  ُمرتابَِطٍة  َغرِيُ  َوِجيَزٌة  ِعَباَراٌت  ُهنالَِك  َما 
وُد بَسَخاٍء؛  اُجَم جَتُ ِديِد ِمْن َجانِِب َنرى الرتَّ حِّ الشَّ ْهِر، وَمَع َهذا الشُّ ُتَصاِرُع َحَواِدَث الدَّ

هِتَا. َبْل بَِتْبِذيٍر وإِْساٍف ِمْن َجانٍِب آَخر بَِحيُث ُتْعنى بَِتوافِِه األُُموِر، وتْلَتِقُطها َعىل ِعالَّ

)2( ]املْقُتوُل َسنََة 786هـ[)3( ـيُّ )1( احِللِّ ْفِهينيُّ 54. الشُّ

َفاِحَصًة  ِدَراَســًة  واحلَِديث  الَقِديِم،  اإِلسالِميِّ  الَعامَلِ  ِدَراَســُة  بَِمكَاٍن  األمََهيَِّة  ِمَن 
ُمسَتِفيَضًة، وُمَقاَرَنُة َحاَلتِِه َأَمس بَِحاَلتِِه الَيْوَم، والُعُكوُف َعىَل ِدَراَسِة َأْسَباِب َهَذا التَّباُيِن 
سرَيتِِه  إىَِل  باإِلْساَلِم  ُجوِع  للرُّ األَْسَباِب  تِْلَك  إلَزاَلِة  امُلَتواِصُل  امُلْجدي  الَعَمُل  َثمَّ  وِمْن 
إىَِل  الـُمصِلِحنَي  الِفْكِر  بِِرَجاِل  واإِلَهاَبُة  َصَدأِ  ِمْن  عَليِه  َطَرَأ  مِمَّا  َجْوَهِرِه  وتنِْقَيُة  األُوىل، 
َعىَل  للُمَحاَفَظِة  َخاِرجيٍّ  إِْصالٍح  ُكلِّ  َقْبَل  الَباطنيَِّة  أْمَراِضِه  وُمَعاجَلَُة  الَكِلَمِة،  تْوِحِيد 
ُض  اِث اإِلْسالميِّ يِف َوَسِط َهِذِه الَعَواِصِف الَقواِِصف، وإاِلَّ َفإِنَّ أَقلَّ هَتَاُوٍن َقْد ُيعرِّ َ الرتُّ

ِق الـاَمِحِق. اإِلْساَلَم وأْقَداَسُه إىَِل اخلََطِر الـُمَحقَّ

ح أنَّه منســوب إىل )شيفيا( أو)شافيا(، وهي قرية عىل سبعة فراسخ من واسط، والنسبة  )1( واملرجَّ
فت من الرواة، والنســبة إليها شــافينّي وشــفهينّي،  إليها )الشــيفيايّن( أو )الشــافيايّن(، وإنَّام ُحرِّ

وما شاكل ذلك. ُينظر: معجم البلدان: 385/3. 
)2( ترمجته يف أعيان الشيعة: 191/8 وما بعدها، 62/10، الغدير: 356/6، الذريعة: 13/14، 
264/14، 126/17، جمالــس املؤمنــني: 571/2-572، تعليقــة أمــل اآلمــل: 79، رياض 
ـات: 15/7، احلقائق الراهنة: 137- العلــامء:  427/3، أمل اآلمل: 190/2، روضات اجلنَـّ

138، تكملة أمل اآلمل: 369.
ق جعفر مرتض العامّل يف كتابه مأســاة الزهــراء: 21/2، ويف كتاب  )3( ذكــر ذلك العاّلمة املحقِّ

)عّل يف الكتاب والسنَّة( للحاج حسني الشاكرّي: 241/4 ذكر سنة وفاته 725هـ.
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الِِح؛  الصَّ َسَلِفنَا  ِمْن  الِفْكِر  ِرَجاِل  ِدَراَسُة  الـُمَفَيِدة  ِة  الـُملذَّ َراَساِت  الدِّ َهِذِه  وِمْن 
اِث  َ الِِح ِمنَْها واالهتَِداِء هِبَْدهِيِْم إِلْنَقاِذ َهذا الرتُّ الستِْعَراِض انَتاَجاهِتُِم العقليَِّة، وَأْخِذ الصَّ
َراَساِت  اَمِة، وِمْن مُجَلِة َهِذِه الدِّ ِة الـَهدَّ ْعَوِة الـاَمديَّ الَغايِل ِمْن َأَفاِعيِل َتيَّاِر اإِلحْلَاِد اجلَاِرِف والدَّ
]كتابنا[ كَتاُب )ُفقَهاُء الَفْيَحاِء( الِذي َعنَى برَِتاُجِم ُفُحوِل الُعَلامِء َأْمَثاِل َأيِب احْلََسِن َعالِء 
َكاَن   ، اهِلجريِّ الثَّاِمِن  الَقْرِن  ِرَجاالِت  َأْلـَمِع  ِمْن  احِللِّـيِّ   )1( ْفهينيِّ الشُّ َعلِّ  يِخ  الشَّ يِن  الدِّ
َحِكياًم،  َعالِـاًم  ِة،  اعريَّ الشَّ َخِصَب   ، احِلسِّ ُمْرَهَف  الـُماَلَحَظِة،  َدِقيَق  احلَساسيَِّة،  َشديَد 
خصيَِّة ومميَِّزاهِتَا  الشَّ َهِذِه  يِف  الَبْحِث  وِعنَْد  جُميًدا،  َشاِعًرا  َصالِـًحا،  َفِقيًها  َفاِضاًل،  ًقا  ُمدقِّ

ينَْفتُِح لنَا َمْوُضوَعاِن:

ِعْلِم  يِف  مْرُموَقٍة  مَكانٍِة  ِمْن  مَجَِة  الرتَّ َهِذِه  لَِصاِحِب  َما  ويْشَمُل   : ِعْلِميٌّ ]َمْوُضوٌع[ 
. الِفْقِه واألُُصوِل واحِلْكَمِة واملنْطِِق، وَما َشاَكَلَها ِمْن ُعُلوِم َذلَِك الَعرْصِ

َعىَل  الَعِجيَبِة  وقْدَرتِِه  النَّاِدَرِة  اأَلَدبيَِّة  فهينيِّ  الشُّ َمَلَكَة  ويَتناَوُل   :)2( َأَديبٌّ وَمْوُضوٌع 
بَِمْجُموِعِهاَم َعىَل  ِن  النَّْظِم، وَهَذاِن الـمْوُضوَعاِن ُيدالَّ َراِسَخًة يِف  ْعِر، وَمَلَكًة  َقْرِض الشِّ

)1( جــاء يف أعيان الشــيعة:62/10-63 »أقــول: الرجل ِحلِّـّي ال عامــّل، والعجب من صاحب 
ا هذا الرشح فلم نجد من نســبه إىل الشــهيد غريه ومل يذكر  م أنَّه عامّل، وأمَّ الروضات كيف توهَّ

سنده، فيوشك أنَّه اشتبه فيه كام اشتبه يف الشهفينّي«.
)2( جاء يف الذريعة: 85/17 »القصائد الســبع يف مراثي احلسني مبتدئ فيها بمناقب أمري املؤمنني 
د بن عّل بن  ، قال يف )الرياض( رأيتها يف أردبيل، بخطِّ الشيخ حممَّ ّ للشيخ عّل بن الشهيفيَّة احِللِّ
اجلبعّي العامّل، تلميذ ابن فهد، يف جمموعة بخطِّه، ولعلَّ الشهيفيَّة نسبة إىل اإلمام، ولعلَّ الناظم 

من املعاصين للشيخ أمحد بن فهد املتوفَّ 841 هـ.
أقول: اجلبعّي هذا هو جّد احلســني بن عبد الصمد، وقد تويفِّ ســنة 886 هـ،ومن آثاره الرشيفة   
اليــوم جمموعتــان بخطِّه، كانتا عند شــيخنا النورّي، واليوم عند ســبطه آقا ضيــاء، ويف )األمل( 
ة، ومرَّ يف السني  ، وله مدائح كثرية يف أمري املؤمنني وسائر األئمَّ ّ ترجم الشــيخ عّل الشهيفّي احِللِّ
)الســبع العلويَّات( نســخة منها بخطِّ إبراهيم، تاريخ كتابتها 12 رجــب 1078، رأيتها ضمن 

جمموعة عند األردوبادّي«.
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 ُّ احِللِّ فهينيَِّة  الشُّ اْبُن  َعلٌّ  ْيُخ  »الشَّ فِيِه:  ِخيِه  مؤرِّ َبْعُض  َقاَل  اجلَِليِل،  ُجِل  الرَّ هَذا  َعَظَمِة 
)1( الْبِن َفَهٍد، وَرَثى الـُحسنَي َسْبَع َقصاِئٍد جْمُموَعٍة  ُه ُمَعاِصٌ َفاِضٌل َعامِلٌ َشاِعٌر؛ ولعلَّ

ِمْن ِشْعِرِه«)2( إَِلخ.

الُعَلاَمِء  ِمَن  فهينيَِّة  الشُّ اْبِن  ْيِخ  »الشَّ بِـ:  الُعَلاَمِء(  )ِرَياُض  ِكَتاِب  َصاِحُب  َعنُْه   َ وعبَّ
َعراِء؛ وَأْصُلُه ِمْن َجَبِل َعاِمٍل«)3(. ِهيِد َوِمَن الشُّ الُعَقالِء، ُمَعاِصٌ للشَّ

ُيوُسَف  يِخ  الشَّ كْشُكوِل  ويِف   ،)4() اِهينيِّ بِـ)الشَّ ُمْعنَوٌن  األَْسَواِق  َتْزينِي  كَتاب  ويِف 
ُه َكام َذَكَرُه آخُروَن بِاْسِم )َعلِّ ْبِن الـُحَسنِي  ()5(، وَذَكَر َذلَِك َغرْيُ هفينيِّ البْحراينِّ َدَعاُه بـ)الشَّ
وُز َأْن  اِخ َوَعَدِم َضْبطِِهْم َكَمـا جَيُ هيفيَِّة()6(؛ َوال َشكَّ َأنَّ َهذا االْختاَِلَف ِمْن َخْبِط النُّسَّ الشَّ
اِجِح َما َذَهَب إِليِه َصاِحُب ِكَتاِب )َتْزيني األَْسَواِق(،  َتُكوَن َصِحيَحًة ُكلَّها؛ وَلعلَّ ِمَن الرَّ
َف َفَلْم يوَجْد َبيٌت ِمَن  ُه ُهو َفُحرِّ ِة اليْوَم َبيٌت مْعُروٌف؛ َبيت َحاج َشاِهني؛ ولعلَّ َفِفي احِللَّ
مَجَِة َفَبْيُت َحاج َشاِهني ِمَن  ْ ِة َصاِحِب هِذِه الرتَّ يَّ ُه ِمْن ُذرِّ ِة ُيقاِرُبُه ِمَن االشتَِقاِق ولَعلَّ احِللَّ

ِة. الُبيوَتاِت الَقِديَمِة يِف احِللَّ

وَأَرى يِف تْعبرِِي َصاِحِب كتَاِب )ِرَياُض الُعَلاَمِء( بِـ: »َأّنُه ِمَن الُعَلاَمِء الُعَقالِء« بْعَض 
ِمَن  ُه  بأنَّ َوصِفِه  َبْعَد  َنَشاًزا  َجاَءْت  )الُعقالِء(  َفكلَمُة  التَّْعبرِِي؛  يِف  اَمَجِة  والسَّ الَغَضَاَضِة، 
الُعلامِء  ُكلُّ  لْيَس  ُه  ألنَّ التَّْعبرُي؛  لَصحَّ  الُعُقوِل(  َراِسِخِي  الُعَلامِء  )ِمَن  َقاَل:  ولْو  الُعَلامِء، 

كَذلَِك للتَّفاُوِت يِف َدَرجاِت الَعْقِل.

.) )1( يف املطبوع )معاًصا(، والصواب ما أثبتناه، لكون اللفظ خًبا لـ)لعلَّ
)2( الذريعة: 85/17.

)3( تعليقة أمل اآلمل: 79، وُينظر: رياض العلامء: 427/3.
اق، داود األنطاكّي )ت 1008 هـ(، دار مكتبة اهلالل، بريوت،  )4( تزيني األســواق يف أخبار العشَّ

ط2، 1986م.
)5( ُينظر: شعراء احللَّة: 126-79/4.

)6( ُينظر: األعيان: 192/8.
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ُة َفَأْخَفْت ُسْمعَتُه العلميََّة َأْو َكاَدْت َمَع أّنُه  عريَّ ْن َطغْت ُسمعُتُه الشِّ فهينيُّ ِمـمَّ والشُّ
ْعِر َحتَّى َكاَن ِمْن َعباِقَرتِِه، وَقِصيَدُتُه الَكافَيُة)1(  ِمْن ُزعامِء احلَرَكِة الِعلميَِّة؛ وَقْد َجىَل يِف الشِّ

َشاِهَدٌة بِطوِل َباِعِه، وَتفنُّنِِه، وَمْطَلُعَها:

ِدَمــاِك ــُروُب  ُغ َسَفَحْت  َما  َعــنْيُ  ــــاِكَيا  ِدَم ُحــــبَّ  َأهْلـَـــْمــــِت  بِــــاَم  إاِلَّ 
أَراِك ــول  بــالــطَّ إِْلـــِفـــِك  إَِراِك)3(ولِـــُطـــوِل  ُغــُصــوِن  يِف   )2( ـــمَّ َت ـــاَمًرا  أْق

وِمنَْها:

ــٍر ــاظِ ــٍن َن ــْس ــٌر يِف ُكـــلِّ ُح ــاظِ ــِك َن ـــوَغ ُمــنَــاِكل ـــُل ــا ُب ــًف ــوي ــْس ـــاِك َت ـــنَ ُم
َسوالِِف َنْحَو  َأْسَلْفِت  نــْظــَرٍة  ـــاَلُج َأَســـاِككــْم  ــا ِع ـــاِك هِبَ ــْت َأَس ســَأَم

ويقوُل مستْطِرًدا يِف غَزلِِه:

ــاِزال ــنَ َأِت الــُقــُلــوَب َم ــوَّ ــب ــــاَلِكشــْمــٌس ت ــا َعـــِن األَْف ــَوًض ــًة ِع ــوَس ــْأُن م
ٌك متحرِّ فــســُكــوهُنـَـا  ـــا  هِبَ ِحــَراِكســكــنْــَت  ــرْيِ  ــَغ بِ َضــْعــٌف  وُجُسوُمَها 

ومنَْها:

ــَة َبــابِــِل ــيَّ ــب ـــا َض ِك َي ــاِكمــــاَذا يــــرضُّ ُحــْســنَ ِمــْثــلــُه  ــِك  ُحــْســنَ َأنَّ  ـــْو  َل
ــَدْت َلــُه ــِه ــَل ُمــتــيَّــٍم َش ــْت ــْرِت َق ــك ــاِكَأن ــنَ ـــِه َعــْي ــْت بِ ــَع ــنَ اِك َمــا َص ــــدَّ َخ
ُعنَْوًة بِنَاَنِك  َدِمــِه  ــْن  ِم ـــَه َكــَفــَاِكوَخِضْبِت  ــْت بِ ــَك ــَت ـــاِك َمـــا َف ـــَف وَك

ومنَْها:

َما َفــَيــا هللِ  ــِري  ــَظ َن َعــْن  ــَصــاِكحــَجــُبــوِك  ــــاِك ِمــْن َقــْلــبِــي، وَمــا أْق أْدَن
ويْأيِت ِمْن ختلُِّصِه َبقْولِِه:

)1( وهي مطبوعة منفردة. ُينظر: الذريعة: 126/17.
)2( يف الغدير: 378/6 )بزغن(.

)3( أوردها األمينّي يف الغدير: 378/6، البابليَّات: 93/1.



382

َما َوُحْسُن  َعَليِك  ِمنََّتُه  ـــــْواَلِكوشَكْرِت  َم ـــِه  ـــاَمِئ ـــْع َن ــــْن  ِم أْواَلِك 
. رِّ اِعُر يِف ُأْسُلوبِِه اجلَِميِل؛ فيْأيِت ِمَن الـَمْدِح َما ُيْشبُِه َقالِئَد الدُّ ويسرْتِسُل الشَّ

نَاَعِة اللْفظيَِّة،  ولُه َقِصيَدٌة ُأْخَرى اَلِميٌَّة َقِد احَتَوْت َعىَل ُصنُوٍف ِمْن َأْنَواِع الَبِديِع والصِّ
َها بَقْولِِه: وبُرْغِم ما فِيَها ِمْن ِصنَاَعٍة َبِديعيٍَّة َجاَءْت َخالَِيًة ِمَن التَّكلُِّف؛ وَقِد استهلَّ

وَسْلَسال ــِه  ــَعــاِرَضــْي بِ الــَعــَذاُر  ــمَّ  َسَلْسال)1(ن امَلَراِشُف  تِْلَك  نْْت  وتضمَّ
ــال ـــي احلَـــــَراَم حُمــلِّ ــــاَح َدِم ــٌر َأَب ــَم ــالَق ــلِّ حُم ـــاُه  ـــَب ِق يِف  ـــُر  ـــُط خَيْ َمــــرَّ  إِْذ 
ــْم َيـــَدْع ــَل الَرَشـــٌأ َتـــردَّى بــاجلَــاَمِل َف جُتمُّ ــــَواُه  َه يِف  ــِة  ــاَب ــَب الــصَّ أِلَِخ 
ِه ــدِّ َخ َصِحيَفِة  ــىَل  َع اجلَـــامَل  ــالَكــَتــَب  ــِج ومــثَّ ــي ــِه ــَب ــاُه ال ــن ــْع بِــــــرَياِع م
ــا)2( ًف ــعــرِّ ــويَن َحــاِجــبــيــِه ُم ــنُ ــدا َب ــَب وأْقَفالَف ُمقَلَتيِه  َصـــاِدي  ــوِق  َف ــْن  ِم

ومنَْها قوُلُه:

َضا الرِّ َعىَل  َيزيُد  اَل  امِئِل  الشَّ ـــالُحْلُو  ـــدلُّ وت ـــــســـــاَوًة  َق َعـــــلَّ  إاِلَّ 
وائيُّ اجلَِميُل: ومنَْها َهذا احِلَواُر الرِّ

يل ويــُقــوُل  َضاِحًكا  فيْبَسُم  ُمْقباِلأْبِكي  َوْجِهي  َشاَهْدَت  إِْن  َغْرَو  اَل 
نــوُرُه يْبَسُم  ْوُض  ـــرَّ وال َرْوَضـــٌة  ال)3(َأنــا  هَتمَّ َحاِب  السَّ ــُع  َدْم إَِذا  ا  ــرْشً بِ

ومنَْها:

ـــُه َزاَن ــاٍف  ــَف َع ِمــْن  ــــَل  َأمْجَ يَشَء  الال  جَتمَّ الــَعــَفــاَف  َلــبِــَس  َوَمـــْن  َوَرٌع 
إىِل َأْن يْأيِت إىَِل التخلُِّص َفيُقوُل:

)1( أوردها األمينّي يف الغدير بتاممها: 383/6.
ًقا(. )2( يف الغدير: 383/6 )معرِّ
)3( يف الغدير: 384/6 )هتلَّال(.
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أْخــلــْصــُتــُه ـــــاَم  بِ مـــــْزَدَجـــــٌر  ـــِه  ـــي فِ يِل 
الــَوال َعْقِد  ــْن  ِم وَأِخــِيــه  الـُمْصطَفى  يِف 

ـــاِء يِف الـــ ـــَي ــُة األَْش ــلَّ ِع ــْرِك  ــَم ــَع ل ــاَم  ــُه َف
ــال ــُث األَْم َعـــَرْفـــْت  إِْن  ــِقــيــَقــِة  احلَ ـــِعــَلــِل 

ـــاِن ـــَع اِك ـــرَّ ـــَداِن ال ـــابِ ـــَع اِهـــــَداِن ال الـــــزَّ
الـَمال ـــىَل  َع ـــاِهـــَداِن  الـــشَّ ـــاِجـــَداِن  الـــسَّ

؛ فيُقوُل: ُثمَّ يْميِض يِف مْدِح َأِمرِي املْؤِمننَي َعِلِّ

ــام َفــإنَّ ُعــــاَلَك  ــىل  َع ـــُســـدوَك  حَيْ َعالإِْن  َمْن  حْيُسُد  َرجاِت  الدَّ مَتسافُِل 
َأْن  الَقِصيَدِة  هِذِه  وَكَفى  َسامَعَها،  َأَحٌد  َيَملُّ  اَل  وَتـْكراِرَها  طولِـَها  َعىَل  والَقِصيَدُة 
َقْدِرِه  َجالَلِة  َعىَل   )1(ِهيَد الشَّ َأنَّ  هِبَا حتَّى  بالِعنَاَيِة  األَُدَباِء  َعِن  فْضاًل  الُعلاَمَء؛  ُتشِغَل 

وُرُسوِخ َقَدِمِه يِف الِعْلِم َعَمَد إىَِل رْشِحَها، وِهَي َقِصيَدٌة َطِويَلٌة َراِئعٌة َكَساِئِر شْعِرِه.

ُه ُيِشرُي  ُه بْعُضُهْم بِأنَّ َ ا قوُلُه: »َيا ُنوَر ُقْدٍس ِمَن اهللِ البْدُئ َبَدا« إَِلخ؛ فَلْيَس َكام تومهَّ أمَّ
فِيَها إىَِل َقضيَِّة )الَبَداِء( الِذي ُهَو- ُلَغًة- ُظُهوُر َرْأٍي مَلْ َيُكْن، واستِْصَواِب يَشٍء ُعِلَم َبْعَد َأْن 
ٌه  مَلْ ُيْعَلْم، وَهَذا َجاِئٌز يِف َحقِّ النَّاِس وُمسَتحيٌل َعىَل اهللِ َتَعاىَل؛ الستِْلَزاِمِه اجلْهَل واهللُ منزَّ
يَعِة،  عنُْه، وَقِد اشتَبَه الُبَلخيُّ يِف تْفِسرِيِه)2(، وَمْن َحَذا حْذَوُه يِف نِْسَبِة َهَذا الَقْوْل إىَِل الشِّ
وَأّنُه  األَْمِر،  ِمَن  َفرَغ  اهللَ  َأنَّ  َزْعِمِهْم  يِف  الَيُهوِد  ُمَعاَرَضُة  ِمنُْه  الـُمَراُد  َكاَن  إَِذا  إاِلَّ  اللَُّهمَّ 

 

ٌء ﴿َيُد اهللِ َمْغُلوَلٌة﴾)3(. اَل َيْبُدو ِمنُْه يَشْ

وإْظَهاُر  َيُكْن  مَلْ  َما  بإِْحَداِث  ِمنُْه  الَبَدا-  الُعَلامُء،  َقُه  حقَّ َكاَم  الَبَداِء  ِمَن  حيُح   والصَّ

مة: 138/1. )1( ُينظر: الدروس الرشعيَّة، املقدِّ
)2( ُينظر: رأي البلخّي يف التبيان للطويّس: 580/3.

)3( املائدة: 64.
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حَمِْو  يِف  احِلْكَمِة  َحْسَب  عيَِّة  الرشَّ األَْحَكاِم  لِبْعِض  َنْسِخِه  َوَكذا  التَّكوينَاِت،  يِف  ُخِفي  َما 
يَشٍء وإِثَبات يَشٍء آَخر، وأّنُه: ﴿َيْمُحو اهللُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب﴾)1(، وَلْيَس 
اإِلْتَياِن  وإِْسَقاِط  ْوِم  بالصَّ أْمِرِه  َنْحُو  َفَهذا  َأْمِرِه﴾)2(؛  َعىَل  َغالٌِب  َتَعاىَل: ﴿َواهللُ  َقوُلُه  ِمنُْه 

ِة)4(. ِة؛ لُعْذٍر يْمنَُع املكلَِّف)3( ِمَن اإِلْتياِن باملْأُموريَّ باملْأُموريَّ

َوَطنِِه(:  إىَِل  )َحنينُُه  ُعنْواِن  حْتَت  َبابليَّاتِِه  يِف  اهللُ-  حَفظُِه   - التَّبيزيُّ اليْعُقويبُّ  َقاَل 
يًّا باألَْصِل َحنِينُُه إىَِل َبَلٍد َكاَن َقْد نَشَأ فِيِه واستْوَطنَُه  ْحنَاُه ِمْن َعَدِم َكونِِه ِحلِّ ُد َما رجَّ »ويَؤكِّ
ِة ويْبِكي لِنَْأِي َأْحبابِِه،  ُر ِمْن ُغرَبتِِه يِف َقَصاِئِدِه التِي َقاَلـَها يِف احِللَّ ِة َفرَتاُه َدائاِمً يتَذمَّ َقْبَل احِللَّ

وينُْدُب فِيَها َعرْصَ َشَبابِِه، َوِمْن َذلَِك قْوُلُه:

ـــــُروا ــام َذَك ــا ُكــلَّ ــاًق ــَي ــتِ ـــي اش ـــِك ْكــُرَأْب ــُه الــذِّ ــُج ــي ـــَراِم هُيِ ـــَغ ــــو ال وَأُخ
َأَجــــل ــهــى  ــَت ــنْ ُم يِف  ــــْم  ــــْوهُتُ ْهــُرورَج ــي الــدَّ ــنَّ ــا َفـــَأْخـــَلـــَف َظ ــًف ــَل َخ
اُر يِف َوَطــنِــي ــــدَّ ال ــُب  ــِري ــَغ ال الُعْمُر«)5(وَأَنـــا  َينَْقيِض  ايِب  ـــرِتَ اْغ ــىل  َوَع

اْشَتـَبَه  الَواِقِع، وَقِد  َكبَِد  ُيِصْب  مَلْ  ؛ ولكنَُّه  اليْعُقويبِّ ِمْن َكالِم  َمْوِضُع احلَاَجِة  اْنَتهى 
اِر يِف َوَطنِِه َفِلاَمَذا اْعَتَب اليْعقويبُّ  ُه َغِريُب الدَّ َح بِأنَّ ُه َصَّ اْشتَِباًها َكبرًِيا فِياَم َذَهَب إَِليِه؛ َفإنَّ

)6( الَقاِئِل: اِعِر اَل خْيَتِلُف َعْن َقْوِل اخلطايبِّ لْفَظَة- الُغْرَبِة- ومَلْ يْعَتْب- الَوَطَن- وَقوُل الشَّ

النَّوى ِشَقِة  يِف  اإِلْنَساِن  ُغْرَبُة  ْكِلوَما  الشَّ َعـــَدِم  يِف  َواهللِ  ولــِكــنَّــَهــا 

)1( الرعد: 39.
)2( يوسف: 21.

)3( يف املطبوع )املتكلِّف(.
)4( ُينظر: البداء، للسيِّد عبد األعىل السبزوارّي، فيه كالم واٍف وبتفصيٍل أوف عن هذه القضيَّة.

)5( البابليَّات: 93/1.
)6( توفِّـي اخلطايّب بـ:)َبْست( يف شهر ربيع اآلخر سنة ثامن وثامنني وثالث مئة. ُتنظر ترمجته يف: سري 

أعالم النبالء: 27/17.
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وَأْهِلَها )َبْسٍت(  َبــنْيَ  َغِريٌب  َأْهـــل)1(وإيِنِّ  ــا  َوهِبَ يِت  ُأْسَ يِف  ــاَن  َك وإِْن 
اِر َعْن َوَطنِي؛  اِر يِف َوَطنِي«، ومَلْ َيُقْل إيِنِّ َغِريُب الدَّ اِعُر »َأَنا َغِريُب الدَّ وَقْد َقاَل الشَّ
َ بـ)يِف( الظَّرفيَِّة وحتَّى لِو اْفرَتْضنَا  ليسَتِدلَّ بـ)َعْن( َمْعنَى جَتاَوَز ُحدُوَد َوَطنِِه، ولكنَُّه َعبَّ
ِة،  َق إىَِل َبَلِدِه احِللَّ ْعَر يِف َبْعِض َأْسَفاِرِه، وتشوَّ اِعِر بُِغْرَبتِِه لِـَجَواِز َأّنُه َنَظَم الشِّ يَح الشَّ َترْصِ

اِعِر ْنِفِسِه: والَغِريُب َعَدُم التَِفاتِِه إىِل َهَذا امَلْعنَى ِمْن َقْوِل الشَّ
ــِل ــابِ َب ــِة  ــلَّ ِح َرْبـــِع  َعـــْن  ــُتــُم  ِغــْب ــوُلإَذا  ُذُي فِيِه  ْحِب  للسَّ َسَحَبْت  َفــال 
ــٍل َأَواِه َغــرْيُ  ــَي  َوْه فِيها  النَّْفُع  ــيــُلَومــا  ــْن َعـــِهـــْدَت حُمِ ــا مِمَـّ ــُدَه ــَه ــْع وم
ــَهــا فــَأِهــيــُلــَهــا ــا ُعــْرُف ــَه ــنْ ــَر ِم ــنــبــيُّ َأِهــيــُلتــنــكَّ ــٌب، وفـِـيــَهــا األَْج ــِري َغ

ْلُت َهذا يِف ِكَتايِب )ُمنَاَقَشاٌت وُمَداَعَباُت( اخلَطِّيِّ َعىل َأنَّ اليْعُقويبَّ َقْد أْحَسَن  وَقْد فصَّ
فهينيِّ يِف ِكَتابِِه )الَبابليَّاُت( إِلْحَياِء َذْكِر َهذا اجلَْهَبِذ)2(، وإِْن َكاَنْت بُحوُثُه حْتَتاُج  ِكتاَبَتُه َعِن الشُّ
َواَب، ومَلْ ُينِْصِف الَكثرَِي مِمَّْن َتْرَجَم هَلُْم، وَقليٌل  ٍة؛ َفِفيَها َمَواِضُع َكثرَِيٌة َخاَلَفِت الصَّ إىَِل َرويَّ
ُف لـَُهْم منِزَلـَتُهْم، ومَلْ أَر ِجناَيًة أْفَظَع)3(، واَل َأْقَسى   ِمَن النَّاِس َمْن ُينِْصُف النَّوابَِغ، وُيعرِّ
ِة،  َهًة؛ فإِنَّـها ِمْقَياُس َثقاَفِة األُمَّ اِل هؤالِء النَّوابِِغ َأْو تْرمَجََتُهْم تْرمَجًَة مْغُلوطًة ومشوَّ ِمْن إمِْهَ
ا َمَع األَسِف َقْد جتنَّْت َعىَل نوابِِغنَا؛ فَلْم حتَتِفْظ  ُة بَبْعِض َهَذا الُعقوِق؛ فإهنَّ وقد ُتْرمى احِللَّ
؛ لتْدَفَعُهْم  ْأِي يِف َهَذا الَعرْصِ ِع النَّاهِبِنَي وَأْهَل الرَّ اِث الـاَميِض َكاَم مَلْ ُتشجِّ بِِقْسٍم َكبرٍي ِمَن الرتُّ
ٍة ِمْن َذِوي اإِلْحساِس  إىَِل إمِْتَاِم ِرساَلتِِهُم الثَّقافيَِّة بِنَْوٍع ِمَن التَّْشِجيِع والتَّْقديِر، اللَُّهمَّ ِسَوى ُثلَّ
َفِة،  َبَقِة املثقَّ ِقيِق دَفَعها ِحْرُصَها َعىَل سْمَعِة بلِدَها وُحبَِّها خِلْدَمِة الثَّقاَفِة إىَِل تْشِجيِع الطَّ الرَّ
ُة  ِة التَّْشِجيِع َأَصاَبِت احِللَّ وَلِكْن ُوُجوُد هِذِه الِفَئِة يَكاُد يُكوُن بُِحْكِم املْعُدوِم؛ وبَِسَبِب ِقلَّ

)1( يف يتيمــة الدهــر ومعجم األدبــاء: 270/10 )وما غمة(. والبيتان يف يتيمــة الدهر: 335/4، 
ومعجم األدبــاء: 254/4 و270/10، وفيات األعيان: 214/2، 215، طبقات األســنوّي: 

468/1، شذرات الذهب: 128/3، خزانة األدب: 282/1.
)2( البابليَّات: 93/1.

)3( يف املطبوع )أفضع(، وكذا )أرى( قبلها جازم )مل(، والصواب ما اثبتناه.
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َرهْتَا أْشَواًطا َعىَل ُمْستواَها الثَّقايِفِّ الِذي جِيُب َأْن َتُكوَن فِيِه، فضاَعْت  اْنتَِكاَسٌة ثقافيٌَّة آخَّ
ِة الـَمِجيِد)1(. ٌة ِمْن َتاِريِخ احِللَّ بَِسَبِب َهِذِه االنتَِكاَسِة املْؤِسَفِة َجوانُِب ُمهمَّ

)2( 681-754هـ يِن األَْعَرِجيُّ 55. َعِميُد الدِّ

ِهُم األَْعىَل )َعْبِد اهللِ()3(  ُلوَن بَِجدِّ يَفِة يتوصَّ يَِّة الرشَّ اَدُة األَْعَرجيَُّة ِمَن األَُسِ احِللِّ السَّ
ِب باألَْعَرِج اْبِن احلَُسنِي األَْصَغِر. الـُملقَّ

ا َنْسُل اإِلَماِم زْيِن  ِهيُد الِذي يتَِّصُل بِِه َنَسُبنَا، ِكالمُهَ واحلَُسنُي َهذا ُهَو وَأُخوُه َزْيُد الشَّ
ـا َكاَن ُرُجوُع انتَِساِب  ِهيِد َشِهيِد الـَمْبَدأِ واإِلَباِء)4(، َوَلـمَّ الَعابِديَن اْبِن اإِلَماِم احلُسنِي الشَّ
َكاَن  اهِلجريِّ  ابِِع  الرَّ الَقْرِن  ِمَن  األَْعَرِج(، وُهَو  ُهُم األَْعىَل )ُعبيِد اهللِ  إىَِل َجدِّ األَْعرِجيِّنَي 
ُة ِمْن َأْضَخِم  ِمَن الَبدهييِّ َكْثَرُة َأبناِئِه، ووْفَرِة أْغَصاِن شَجَرتِِه حتَّى َأْصبَحْت َهِذِه األُْسَ
ًة أغَصاهُنا  األَُسِ َعَدًدا، َكثرَيَة الُفنُوِن، َطيَِّبَة الثََّمِر، َكريَمَة الـَمْغَرِس، َوِشيَجَة الُعُروِق، مُمَْتدَّ
َها األَْعىَل )َعْبِد اهللِ(  ْنيا، َوكلُّ َهِذِه الُفُروِع تْلَتِقي بَجدِّ الَوافَِرَة الَواِرَفَة الظِّالِل إىَِل َأْنَحاِء الدُّ

.)5( اِح الَعبَّايسِّ َبَقِة الثَّالَِثِة َبْعَد اإِلَماِم، والـُمَعاِصِ للسفَّ املْعُدوِد ِمَن الطَّ

)1( وملركز تراث احِللَّة الدور الكبري يف إحياء تراث أهل البيت، وعلامء هذه املدرسة املوقَّرة، 
د اهلل خطاهم، وأخذ بأيدهيم. سدَّ

ـات: 261/4 الرقــم 394، الذريعــة: 115/13، الذريعــة:  )2( تنظــر: ترمجتــه: روضــات اجلنَـّ
162/18، احلقائــق الراهنــة: 127 128، لؤلــؤة البحريــن: 188، أعيــان الشــيعة: 13/7، 
100/8، فهــرس الرتاث: 726/1، جممع اآلداب يف معجم األلقاب: 228/2 الرقم 1380، 
عمــدة الطالب: 333، أمل اآلمل: 164/2 الرقم 484، تنقيح املقال: 227/2 الرقم 7484، 

طبقات أعالم الشيعة: 127/3، معجم رجال احلديث: 12/11 الرقم 7277.
)3( هو )عبيد اهلل( عىل التصغري. ُينظر: عمدة الطالب: 312.

)4( ُينظر: عمدة الطالب: 312.
)5( للمزيــد حــول النســب الرشيف للســادة األعرجيَّة، ُينظر: كتــاب آل األعرجّي للســيِّد حليم 
رات األسة الرشيفة مراجعة السيِّد عباس آل داموك  األعرجّي، وملن يروم الفائدة ومتابعة مشجَّ

األعرجّي أمري السادة األعرجيَّة يف العامل من سعودية وكويت ومرص وغريها من دول العامل.
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ْنيا، َما  يِن والدُّ ِة َنَوابُِغ أْفَذاٌذ يِف الِعْلِم واألََدِب، يِف ُعُلوِم الدِّ وَقْد َنَبَغ ِمَن َهِذِه األُْسَ
َد َبْعُض َأْعاَلِم هِذِه  ها حتَّى تقلَّ َأَها الـَمَكاَنَة املْرُموَقَة التِي تستِحقُّ َدَها وَرَفَع َشْأهَنَا وبوَّ َخلَّ
، واْضَطَلَع َبْعُضُهْم بَِمْسؤوليَِّة التَّْقليِد والـَمْرجعيَِّة  ِة نَِقاَبَة الطَّالِبيِّنَي، وإَِماَرَة احلَجِّ األُْسَ

ينيَِّة. الدِّ

 ، ِة آُل ُزويٍن، وآُل َشكاَرَة، وآُل فْخِري َزاَدة، وآُل الَعميديِّ وِمْن ُفُروِع َهِذِه األُْسَ
ِة بيوَتاٍت  ِة، الِذي ينَْقِسُم إىَِل ِعدَّ اِم، وآُل السيِِّد ُمْرَتض، وَبْيُت األَْعرجيِّ يِف احِللَّ وآُل الَفحَّ
ُع ِمنْهم آُل السيِّد َأمْحَد الَعطَّاِر، وآُل السيِّد  ِمنَْها آُل السيِِّد َعْبِد احلُسنِي السيِِّد منُْصور، ويتفرَّ
اله،  اَدُة آُل الشَّ ِة السَّ ِد َكاَم ينَْتِسُب إىَِل َأعرجيَِّة احِللَّ مَحيد، وآُل السيِّد َحَسن، وآُل السيِّد حُممَّ
يْت  ُسمِّ هؤاَلِء  وجدُّ  رج،  الدَّ َسْبُع  َبْيُت  وِمنُْهْم  ُشوَكَة،  وآُل  َحِديد،  وآُل  اِم،  الَفحَّ وآُل 
ُة األَْعرجيَُّة بالَقايِض )ِسنَان(  الـَمَحاِويُل باْسِمِه؛ َفِقيَل )حَمَاِويُل اإِلَماِم()1(؛ وتتَِّصُل األُْسَ
َرِة، وَقْد َأْعَقَب الَقايِض ِسنَاُن املْذُكوُر َوَلديِن َنَشأا بكنَِفِه؛ وألُُموٍر  َقايِض الـَمِدينَِة الـُمنوَّ
ُل قْرَيَة )َجنَاَجَة(  ا )َهاشٌم، َوقاِسٌم(؛ َفَسَكَن األوَّ ِسياسيٍَّة ُنِفَيا ِمَن احِلَجاِز إىَِل الِعَراِق ومُهَ

ى َقِدياًم )َقناِقيا()2(. َعىَل َوْزِن )نَعاَمة وَسَحاَبة( وُتسمَّ

َبَلٍد  يِف  اجتاَِمِعِهاَم  َوَعَدَم  ِقِهاَم  تفرُّ َسَبَب  َأْعِرُف  واَل  الـَمْوِصِل،  بْلَدَة  الثَّايِن  وَسَكَن 
َقْبَل  َسنََة 487هـ  الِعَراِق  إىَِل  يُئُهاَم  جَمِ النََّسِب والَبَلِد والـُمِصيَبِة، وَكاَن  َوْحَدِة  َمَع  َواِحٍد 
ْبُن ِسنَاٍن ِمْن  ُة َهاَجَر َهاِشُم  وَلُة الـَمزيديَّ ِة؛ ثّم لـامَّ َتمَّ متِْصرُيَها وسكنَْتَها الدَّ متِْصرِي احِللَّ
َساَمة()3(  )ِحْصُن  الَقِديُم  واْسُمَها  ِحْصٍن  تْصِغرُي   ) )احلَُصنْيِ َقْريِة  إىَِل  املْذُكوَرِة  َجناَجَة 
ِل َتْأِسيِسَها َسنََة  َة فيَمْن َسَكنََها ُمنُْذ أوَّ َمِن؛ ُثمَّ َتَرَكها َوَسَكَن احِللَّ وَمَكَث هِبَا ُبْرَهُة ِمَن الزَّ

494هـ.
)1( املحاويل ناحية من أعامل احِللَّة تقع يف شامهلا، وليته ذكر علَّة ذلك.

)2( ُينظر: قناقيا: 3.
ام األعرجّي يف شعره:= )3( مل أعثر هلا عىل ترمجة وافية، وقد ذكرها السيِّد صادق الفحَّ



388

َأْعرجيَِّة  َعْن  ُق  فتفرَتِ الِه  الشَّ آِل  ُة  ُأْسَ ا  َأمَّ ِة،  احِللَّ أْعرجيَُّة  َتنَْتِسُب  َهَذا  ولـَِهاِشٍم 
َبْيِت  ِمْن  ِة  احِللَّ يِف  َفْرٌع  كاِت، وَبِقي  الَبَ َأيِب  بِـ:  امُلكنَّى  يِن  الدِّ ِضَياِء  َها  ِمْن َجدِّ الـَمْوِصِل 
ُنبهاِئِهْم  وِمْن  األَْعَرجيُّ  ُفالُن  ِمنُْه  َفْرٍد  لُِكلِّ  وُيَقاُل  النِّسَبِة،  َهِذِه  َعىَل  حُمَافًِظا  األَعرجيِّ 
الَقْرِن  يِف  ِة  األُْسَ َهِذِه  هَبالِيِل  وِمْن   ، األَعرجيُّ َسِعيُد  السيُِّد  الَباِرُع  الـُمَحاِمي  َصِديُقنا 
د األَْشرَت اْبِن ُعبيِد اهللِ الثَّالِِث الِذي كَاَن َلُه ِمَن األوالِد َنيٌِّف  ابِِع اهِلجريِّ إِْبراهِيُم حُممَّ الرَّ
ِقيَل:  َحتَّى  َشوَكُتُهْم  وَقِويْت  ُمْلُكُهْم)1(،  واْمتدَّ  الُكوَفِة  َعىَل  ُنُفوَذُهْم  َبَسُطوا  وَن،  وِعرْشُ
ِه َمَدَحُه مَجاَعٌة ِمَن  ُجُل ِمْن َمَشاِهرِي َعرْصِ اَمُء هللِ، واألَْرُض لَِبنِي ُعَبيِد اهللِ«)2(، َوَهَذا الرَّ »السَّ

ِح مطَلُعَها: َعراِء، ومِمَّْن َمَدَحُه َأُبو الطيِِّب بَِقِصيَدٍة َطويَلٍة ِمَن الَبْحِر الـُمنَْسِ الشُّ
ــا ــُدَه ــي ـــاَك ُأغ ـــَب ــــــَداِر ِس ـــــاًل بِ ُدَهـــا؟َأْه ــَك ُخـــرَّ ــنْ أْبــَعــَد َمــا َبـــاَن َع

وِمْن َمِدحِيَها َقْوُلُه:
ــــا ــــُدَه ـــــا وَأجْمَ ـــــرْيُ ُقـــَريـــَش َأًب َأْكــــَثــــُرَهــــا َنــــاِئــــاًل وَأْجـــــَوُدَهـــــاَخ

َبِة َسيٍف َأصاَبُه  ويِف َهِذِه الَقِصيَدِة َأَشاَر الـُمتنبِّي إىَِل َما يِف َوْجِه املْمُدوِح ِمْن َأَثِر رَضْ
فِيَها  فَقاَل  مَجَاٍل،  َعىَل  مَجَااًل  َبُة  ْ الرضَّ هِذِه  فزاَدْتُه  الُكوَفِة  بَِظاِهِر  الَعَرِب  َمَرَدِة  َبْعُض  هِبَا 

الـُمتنبِّي:
ــا هَلَ ـــَح  ـــي ُأتِ َبـــــًة  َلـــْيـــَت يِل رَضْ ـــا  ـــُدَهـــا(َي ــــُه )حمـــمَّ ـــيـــَحـــْت َل ــــاَم ُأتِ َك
ـــا َوَم ــــِديــــِد  احلَ َويِف  ــهــا  ــي فِ ُمـــهـــنَّـــُدهـــا)3(َأثـــــرَّ  ــــِه  ــــِه َوْج يِف  ـــــرَّ  َأث

تَِها يِف ِديواِن الـُمتنبِّي. َوَهِذِه الَقِصيَدُة مثبَتٌة بُِرمَّ

مــوثــوق ــة  ــام س حــصــن  يف  جــســد  ــــغــــري رهـــنيويل  ـــاف ال ـــن ـــأك ـــب ب ـــل وق
فليتقي ــع  ــم ــج ب ــيض  ــق ي اهلل  ــى  ــس ـــنع ـــزي فـــــــؤاد وجــــســــم نــــاحــــل وح

. ّ مة ديوانه بتحقيق السيِّد مرض احِللِّ ُينظر: أعيان الشيعة: 362/7، وُينظر: مقدِّ  
)1( عمدة الطالب: 323.
)2( عمدة الطالب: 323.

)3( ُينظر: ديوان املتنبِّي.
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َلُه السيُِّد اجلَِليُل  ِة يِف الَقْرِن الثَّاِمِن اهِلْجِريِّ الـُمرْتَجُم  وإِنَّ ِمْن َمَشاِهرِي َهِذِه األُْسَ
يِن َعلِّ األَْعرجيِّ احلُسينيِّ  ِد اْبِن َفْخِر الدِّ يِن َعْبُد الـُمطَِّلِب اْبِن َأيِب الَفَواِرِس حُممَّ عِميُد الدِّ
ْمِس ُنوُر كاَملِِه، ُولَِد َهذا السيُِّد اجلَِليُل َليَلَة النِّْصِف ِمْن شْهِر َشْعَبان  الِذي ُيطاِوُل ُنوَر الشَّ
ِمْن َسنَِة 681هـ، وَأْدَرَكُه األََجُل املْحُتوُم َليَلَة االْثننِي الَعارِشَ ِمْن َشْعباٍن سنََة 754هـ، 
َأِمرِي  َمْشِهِد  إىَِل  مَحَُلوُه  ُثمَّ  ْمِس؛  الشَّ َمْشَهِد  َمَقاِم  يِف  َعليِه   َ ِة، وُصلِّ احِللَّ يِف  َوَفاُتُه  وَكاَنْت 
][، وُدفَِن فِيِه واْفَتقَد النَّاُس بَِمْوتِِه ُرْكنًا ِمْن أْرَكاِن الِعْلِم، وَنْجاًم ُمِضيًئا  املْؤِمننَي َعلٍّ
، فاْشَتَهَر بَِغزاَرِة  ِّ َمِة احِللِّ ى َأْكَثَر َثَقاَفتِِه َعىَل َخالِِه آَيِة اهللِ الَعالَّ ِمْن ُنُجوِم الِفْكِر َكاَن َقْد تلقَّ

الِعْلِم َوَجالَلِة الَقْدِر.

يْت: )الـَمْسَأَلُة النَّافَِعُة  وَلُه آَثاٌر حمُْموَدٌة ِمنَْها ِرَساَلٌة َنافَِعٌة يِف ُمنَاِسَخاِت املرَِياِث ُسمِّ
للَمَباِحِث اجلَاِمَعِة()1(، َوِهَي َتْكِميٌل لِـَمْسْأَلِة الـُمناِسَخاِت التِي أْوَرَدَها الـَخَواَجُة َنِصرُي 
يُخ َأمْحَُد ْبُن  ى إىَِل َتْقِريِض امَلْسَأَلِة النَّافَِعِة، الشَّ يِن الطُّويسُّ يِف ِرَساَلِة الَفَراِئِض، وَتصدَّ الدِّ
ِّ يِف َسنَِة 720هـ«، َوِمَن الِذيَن  اِد احِللِّ َع يِف َذيِلَها »ممُْلوَكُة َأمْحَد ْبِن احلَدَّ اِد بَِقِصيَدِة وقَّ احلَدَّ
ا الَوَلُد، الَعِزيُز الَعُضُد،  َمُة َوَجاَء ِمْن مُجَْلِة التَّْقِريِظ، قْوُلُه: »َأْحَسنَْت َأهيُّ ُظوا َخاُلُه الَعالَّ قرَّ
فياَم  فَِداَك  ُجِعْلُت  يِن،  والدِّ ِة  الـِملَّ َعِميُد  ُق،  الـُمدقِّ الَفِقيُه  الـُمعظَُّم،  النَّسيُب،  احلَِسيُب 
ِة َعىَل التَّمييِز َعِن األَْقَراِن، والتَّْبيِز َعىَل َأكَثِر َأْشخاِص َنْوِع  الَّ َأْوَدْعَتُه يِف هِذِه األْوراِق الدَّ
يَفِة، أْحَسَن اهللُ إِليَك، وَأَفاَض  اإِلْنَساِن، وَقْد َأَتيَت فيَها بامَلعايِن الَلطِيَفِة، والـَمَساِئِل الرشَّ
َقَك اهللُ لِكلِّ  ِة، وفَّ نِْعَمَتُه َعَليَك، َواَل استِْبَعاَد يِف َذلَِك ِمنَْك، َوَأْنَت ِمْن َنْسِل َشَجَرِة النُّبوَّ

، بَِمنِِّه َوَكَرِمِه«)2(. ، وَدَفَع َعنَْك ُكلَّ رُضٍّ َخرْيٍ

)1( املســألة النافعة للمباحث اجلامعة، يف اإلرث للطــويّس، نصريالدين )ت 672 هـ(، طبع طبعة 
قني(، وهي الثالث عرش يف املجموعة، يف الصفحات  حجرية ســنة 1315هـ ضمن)كلامت املحقِّ

)438-442(، وعنها باألوفسيت مكتبة املفيد بقّم سنة 1402هـ. فهرس الرتاث: 727/1.
)2( الذريعة: 252/22، أعيان الشيعة: 100/8.
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الَعِزيُز«  »الَوَلُد  َفَقْوُلُه:  واألَْوَصاِف  الـَمْدِح  ِمَن  ِجَهاٍت  َعىَل  اْشَتمَل  َتْقريٌظ  َوَهَذا 
ِف  ِم؛ َحيُث إِنَّ اخلَاَل والٌِد َثاٍن َكاَم َيُقوُلوَن َوإَِشاَرٌة ُأْخَرى إىَِل رَشَ فِيِه إَِشاَرٌة إىَِل َرابَِطِة الدَّ
َتاِن بالنََّسِب، وَلْيَس َلُه فِيِه ُقْدرُة  اِكَيِة، وَهاَتاِن اإِلَشاَرَتاِن َخاصَّ ِة الزَّ اتَِّصالِِه بَِشَجَرِة النَّبوَّ
اْختَِياِر؛ وإِنَّام ِهَي ِمنَْحٌة إهِليٌَّة هَيُبَها ملَِْن َيَشاُء، وَثالُِث اإِلَشاَراِت تتعلَُّق بِِصَفِة الِكَتاِب وأنَّ 
يَفِة،  َف أْحَسَن ِمْن تآليِفِه باَِم أْوَدَعُه يِف الِكَتاِب ِمَن الـَمَعايِن اللطيَفِة والـَمساِئِل الرشَّ املؤلِّ
بَِتْمِييِزِه  ين  الدِّ َعِميَد  بَِأنَّ  َمُة  الَعالَّ فوَصَفها  الثَّقافيَِّة؛  ِف  املؤلِّ إىَِل شخصيَِّة  إَِشاَرٌة  وُهنَاَك 
َعىَل األْقَراِن والتَّبيِز َعىَل َكثرٍِي ِمْن أْشَخاِص َنْوعِ اإِلنساِن، وِمْن جمُْموِع َهِذِه اإِلَشاَراِت، 
يِن ِمْن مْرتَِبٍة َساِمَيٍة وُقْرِب منزَلٍة ِمْن  واحلُرُّ تْكِفيِه اإِلَشاَرُة، نْعِرُف َما َكاَن للسيِِّد َعِميِد الدِّ
َمِة ووُثوِقِه بِِه واعتاَِمِدِه َعَلْيِه َوُحبِِّه َلُه َحتَّى متنَّى َأْن يْفَتِدَيُه بُِروِحِه بَقْولِه »ُجِعْلُت  َخالِِه الَعالَّ
َعِميِد  َقْبَل  فتويفِّ  َمِة  الَعالَّ ِمَن  اهللُ  واسَتجاَب  بالِكَتاِب  إْعَجابِِه  َفرِط  َعىل  تْعبرًِيا  فَِداَك« 
اُجِم والـَمعنينَي بالِسرَيِ ِمَن املَصنِّفنَي الـُمنِْصفنَي  يِن بـ)28( َسنًَة، وَنَرى َأْصَحاَب الرتَّ الدِّ
َمِة وَأْتباِعِه لَرْأِيِه فيِه؛ وإِنَّام لَِشهَاَدِة آَثاِرِه،  يِن الَ تْقِليًدا للَعالَّ َقْد َأمْجَُعوا َعىَل مْدِح َعِميِد الدِّ
ُه  وَمْدِح َأَساطِنِي الُعَلامِء، وِمْن هؤالِء األََفاِضِل َصاِحُب ِكَتاِب )اْلُكنَى واألَْلَقاُب(؛ َفإِنَّ
يِن اْبِن َأيِب احلََسِن َعلِّ  تْرَجَم َلُه َوقاَل فِيِه َما َيِل: »السيُِّد َعْبُد املطَِّلِب ْبُن السيِِّد جمِْد الدِّ
ِد ْبِن َأمْحد بِن َعلِّ  اَبِة- اْبِن حُممَّ اِعِر، النسَّ يِن- الَعامِلِ الَفاِضِل اجلَِليِل، األِديِب الشَّ َفْخِر الدِّ

األَعرجيِّ الـُمنَْتِهي َنَسُبُه إىَِل ُعبيِد اهللِ األَْعرِج ْبِن اإِلَماِم َزْيِن الَعابِديَن«)1(.. إَِلخ.

َثُه  تورَّ وإِنَّام  َطاِرًئا  جَيِْئُه  مَلْ  َفالِعْلُم  يِن؛  الدِّ َسِديِد  يِخ  الشَّ بِنُْت  َمِة  الَعالَّ ُأْخُت  ُه  وأمُّ
وِعْلِم  واألُصوليَِّة،  والِفقهيَِّة  والرياضيَِّة،  الَعربيَِّة  بالُعلوِم  َفَبَز  ِه؛  وَجدِّ وَخالِِه  َأبِيِه  ِمْن 
فاتِِه وُمصنَّفاتِِه- َوِهَي كثرَِيٌة- ِرَساَلُة  األَْنساِب، والَعُروِض، والُلَغِة، والتَّاِريِخ، َوِمْن مؤلَّ
وِح والتَّعِليَقاِت والتَّْعقيباِت َعىَل ُكُتِب  ُ امَلواِريِث- الـاَمرُّ ِذْكُرَها آنًِفا- وَلُه َكثرٌِي ِمَن الرشُّ

)1( الكنى واأللقاب: 452/2.
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ِح التَّْهِذيِب()1(، يِف ِعْلِم األُُصوِل وكَتاُب  َمِة، ِمنَها ِكَتاُب )ُمنَْيُة األَِديِب يِف رَشْ َخالِِه الَعالَّ
)َكنُْز الَفواِئِد يِف َحلِّ ُمْشِكاَلِت الَقَواِعِد()2( يِف جمُلَّديِن، والَقواِعُد ِمْن َتَصانِيِف الَعاّلَمِة 
ُح َأْنَواِر  ِح هَنِْج الـُمسرْتِشديَن()3(، َوِكَتاُب )رَشْ ُة الطَّالِبنَي يِف رَشْ َأْيًضا، وَلُه ِكَتاُب )َتْبرِصَ

املَلُكوِت( )4( يِف ِعْلِم ُأُصوِل الَكالِم)5(.

ٌد، وَقْد َباَلَغ بالثَّناِء عَليِه  يْرِوي َعْن مَجَاَعٍة ِمنُهم َوالُِدُه جَمُْد الِديِن َأُبو الَفواِرِس حُممَّ
.)6(»َصاِحُب كتَِاب ]حُتَفة[ األْزَهاِر، وَقال: »إِنَّ اْسَمُه مْرُقوٌم يِف َحاِئِر احلَُسنِي

ِمْن  ، وكاَن  الَعميديُّ السيُِّد َحكيُم  املْرُحوُم  ينَا  ُمعاِصِ ِمْن  يِن  الدِّ َعِميِد  ِة  ُذريَّ وِمْن 
السيُِّد  الظَِّريُف  اِعُر  الشَّ ِة، واْبنُُه َصِديُقنَا  احِللَّ الِّ  ِمْن حمََ ِة )الَگَلِج()7(  ِة اجلاَمَعِة يِف حملَّ أئمَّ
َعراِء الـُمَحافِظِنَي  َرِحيُم الَعميديُّ الِذي َلُه َأْكَثُر قَصاِئِد ِديَواٍن َسِخيٍف، وَرِحيٌم ِمَن الشُّ
فِياَم  اْنَتَحَل شْعَرُه متطِّفٌل حَصَل  الَقديَمِة باألَْوَزاِن والـَمَعايِن  ْعَر َعىَل الطَّريَقِة  ينْظُم الشِّ

)1( ذكره السيِّد اجلاليّل يف فهرس الرتاث: 727/1 )منية اللبيب يف رشح التهذيب(، ُطبع بطهران 
خة 1038هـ يف مكتبة البوجردّي يف النجف،  ســنة 1308هـ هبامش األصل، ومنه نســخة مؤرَّ
ل واآلخر. وقد  ونســخة يف 146 ورقة، يف مكتبة آستان قدس رضوّي الرقم 2898 ناقصة األوَّ
ذكره السيِّد املؤلِّف )منية األديب(، ومل ُيذكر الكتاب هبذه التسمية. ُينظر: كشف احلجب: 569، 

الذريعة: 207/23.
خة  ســة النرش اإلســالمّي، قّم سنة 1416هـ يف ثالثة أجزاء، ونسخة منه مؤرَّ )2( ُطبع بتحقيق مؤسَّ
بســنة 808هـ، وعليها تواريخ ســنة 766هـ، وســنة 708هـ يف مكتبة املجلس الرقم 6328 من 

كتب مكتبة إمام مجعة خوي، وفيلمهام يف مكتبة دانشگاه الرقم 2822 و2823.
)3( نسخة منه يتيمة يف مكتبة اإلمام احلكيم. الذريعة: 318/3، معجم املؤلِّفني: 176/6.

)4( معجــم املؤلِّفني: 176/6، وهو رشح أنوار امللكــوت يف رشح الياقوت، للعاّلمة احِللِّـّي، وقد 
مة. ُينظر: الذريعة: 115/13. رشحه السيِّد عميد الدين يف زمن خاله العالَّ

)5( وله كتاب األدعية، توجد نسخته يف مكتبة نور عثامنيَّة كام يف فهرسها. الذريعة: 391/1.
)6( حتفة األزهار، لضامن بن شدقم: 32/1، وُينظر: خامتة املستدرك: 400/2.

)7( من حماّلت احِللَّة القديمة.
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ْكتوَراه بِطريَقِة )خْدمة احِلباِل(، أِو اللَعِب َعىَل احِلَباِل، وهَو ممَّْن ارتدَّ  بْعُد َعىل َشهاَدِة الدَّ
حِف،  ْأ منُْه بالصُّ ُب ِمْن َأبِيِه الِذي يْزَعُم التَّْقوى ملْ يتبَّ عىَل اإِلْسالِم والِعَياُذ بِاهللِ، ونتعجَّ
وسوَف َيِرُث ِمن َأبيِه تْلَك الثَّروِة الطَّائلِة َفيُكوُن هذا األَُب َقْد َأَعاَن ولَدُه الَكافَِر ونَفَعُه؛ 
َعُه ِضْمنًا  َم ِمنُْه وَلُدُه َهِذِه األْخاَلَق وشجَّ فاللْوُم َيُعوُد بِطبيَعِة احلَاِل َعىَل الَوالِِد الِذي تعلَّ
اهللَ  َحادَّ  َمْن  وَن  ُيَوادُّ اآْلَِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللِ  ُيْؤِمنُوَن  ا  َقْوماً َتُِد  واإِلْلـَحاِد، و﴿اَل  الُكْفِر  َعىَل 

ْم﴾)1(. َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا َآَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُ

ِث َعِن الَفاِضِل سيِّد َرِحيم َفُهَو ِمَن الـُمسِلمنَي الثَّابِتنَي َعىَل اإِلياَمِن  ولنُعْد إىَِل التحدُّ
، وجَتاَهَلُه اخلاقاينُّ وتْرمَجا لبِْعِض  ُد عّل اليْعُقويبُّ َل تْرمَجََتُه حُممَّ وال نْدِري ألَيِّ َباِعٍث أمْهَ
السيُِّد  عبيُّ  الشَّ اِعُر  الشَّ ِة  الَعِميديَّ َرحيٍم  ِة  ُأْسَ وِمْن  َعراِء واألَُدباِء،  بالشُّ بُهْم  ولقَّ  ، الَعوامِّ
عَر  الشِّ جُييُد  والسيُِّد حمُسُن  ِعْمَراَن()2(،  )قيِِّم  أمْحَد  السيِِّد  اخلَطِيِب  املْرُحوِم  َنْجُل  حُمسُن 
هِيُد،  َبُه الشَّ يِن الِذي لقَّ يُف إىَِل عِميِد الدِّ ِ عبيَّ وَلُه أْمثَِلٌة مْطُبوَعٌة ِمنُْه، ينَْتِهي َنَسُبُه الرشَّ الشَّ

ْلنَا َقْبَل َقِليٍل َبْعَض أْحَوالِِه. بِـ)َعَلِم اهلَُدى(، َوبـ)َشيِخ َأْهِل الَبْيِت( يِف َزَمانِِه، َكاَم فصَّ

- 683هـ يِن اْلَعِميديُّ 56. نَِظاُم الدِّ

يِن  الدِّ َفْخِر  ْبُن  ُد  حُممَّ الَفَواِرِس،  َأيِب  يِن  الدِّ جَمِْد  ْبُن  احلَِميِد  َعْبُد  يِن  الدِّ نَِظاُم  السيُِّد 

 

يِن عْبِد الـُمطَِّلِب  ، ُهَو َأُخو َعِميِد الدِّ ِد ْبِن َأمْحَد ْبِن َعلِّ األَْعرجيِّ يِن ْبِن حُممَّ َعلِّ ْبِن ِعزِّ الدِّ
يِن بمْرَكٍز علميٍّ ِدينيٍّ  الِذي تْرمَجْنَا َلُه يِف َرْقِم )55( ِمْن َهَذا الِكَتاِب، وَقْد متتََّع نَِظاُم الدِّ
َرَجِة الثَّانِيِة  ُه يْأيِت بالدَّ يِن، وَأنَّ َرفِيٍع، ولكنَُّه مَلْ يْبُلِغ الـُمسَتوى الِذي بَلَغُه َأُخوُه َعِميُد الدِّ
ِه ِحنَي َكاَن  َئاَسِة، َوكاَن ِمْن َأَفاِضِل فَقَهاِء َعرْصِ َعاَمِة والرِّ َبْعَد َأِخيِه يِف الِعْلِم واألَدِب والزَّ

)1( املجادلة: 22.
)2( يقصد به خدمة القب املنســوب إىل الســيِّد اجلليل الشــهيد عمران بن أمــري املؤمنني الذي 

استشهد يف النهروان وُدفِن يف شامل احِللَّة.
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: للِعْلَم واألََدِب َدويٌّ

َســـاَعـــًة َتـــْســـَتـــِقـــرُّ  اَل  ــــٌة  ـــِلَوَضــــجَّ ـــابِ ـــُة ُبــــــْرِج َب ــــا َضـــجَّ َ ــــَأهنَّ َك
برَِشِح  َقْبِلِه  ِمْن  َأُخوُه  اْعَتنى  َكام  فاْعَتنى  ديِد؛  السَّ الثَّقايفِّ  اَهُه  َ اجتِّ يِن  الدِّ نَِظاُم  َه  َ واجتَّ
الـُمسرْتِشِديَن(،  )هنُْج  لِكتاِب  رْشُحُه  وِح،  ُ الرشُّ َهِذِه  وِمْن   ، ِّ احِللِّ َمِة  الَعالَّ َخالِِه  ُكتِب 
ِح هَنِْج الـُمسرْتِشِديَن()1(، وُهَو الِكَتاُب الِذي  ى الرْشَح: )َتْذِكَرُة الَواِصلنِيَ يِف رَشْ َوسمَّ
َضْت  ِح هَنِْج امُلسرْتِشِديَن(، وقْد تعرَّ ُة الطَّالِبنَي يِف رَشْ َحُه َأُخوُه وَدَعاُه بِِكَتاِب )تْبرِصَ رَشَ
َأْتلَفَها  مَجََة  الرتَّ ولِكنَّ  ِذْكِرِه؛  إىَِل  اخلَُزاَمى(  )َنرْشُ  ِة  الـُمسامَّ اإِلسالِم  ِة  ُحجَّ َنا  جمُموَعُة جدِّ
َح ِكَتاَب  َباٍل ِسَوى َأنَّ السيَِّد املْذُكوَر رَشَ َيُكْن َشيًئا َذا  مَلْ  ياُع، والَباِقي ِمنَْها  الَعثُّ والضَّ
ْد بِذكِرَها هِذِه  )هنُْج الـُمسرْتِشديَن(، وُهَو اْبُن تِسَعَة َعرْشَ َعاًما)2(، وَهِذِه الـُجْمَلُة ملَْ تنفرَّ

اُجِم. ُة ُكُتِب الرتَّ املجُموَعِة َبْل ذكَرهْتَا َكافَّ

سة. وجاء يف الذريعة: 51/4-52 »تذكرة الواصلني يف رشح هنج  )1( ُطبع يف العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
د األعرجّي،  املسرتشــدين، للســيِّد نظام الدين عبد احلميد ابن سيِّد جمد الدين أبى الفوارس حممَّ
له )أمحــدك اللَُّهمَّ يا من أهبرت  ، هــو رشح موجز بقاَل أقوُل، أوَّ ّ مة احِللِّ ابــن أخــت آية اهلل العالَّ
صنايــع خملوقاته عقول أويل األلبــاب(، أحال فيه بعض التفاصيل إىل كتــاب )ايضاح اللبس يف 
مة، وذكر يف آخره أنَّه فرغ من الرشح وهو ابن تسعة عرش عاًما،  رشح تسليك النفس( خلاله العالَّ
وقــد دخل يف العرشين، وذلك يف مجادى اآلخرة )703( فيظهر منه أنَّه ولِد )683(، ويظهر من 
تاريخ والدة أخيه عميد الدين عبد املطلب يف )681( أنَّه كان أصغر من أخيه بسنتني، والنسخة 
التــي رأيتها كانت بخطِّ املــوىل رشف الدين عل بن أمحد البهبهايّن، كتبهــا يف أصفهان وفرغ من 
ل مجادى األوىل )1058(، ومرَّ تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشــدين للســيِّد  الكتابــة يف أوَّ

ح به يف البحار والرياض«. عميد الدين املذكور كام صَّ
)2( ولــه كتاب آخر عنوانه »إيضاح اللبس يف رشح تســليك النفس إىل حظــرية القدس )األنس(، 
د بن  ّ البن أخته الســيِّد نظام الدين عبد احلميد بن أيب الفوارس حممَّ مة احِللِّ  تصنيف آية اهلل العالَّ
عــّل األعرجّي، أحــال التفصيل إليه يف كتابه )تذكــرة الواصلني( يف رشح )هنج املسرتشــدين( 
فه وقد دخل العرشين سنة 703، فيظهر أنَّ تأليف اإليضاح كان قبل التاريخ«. الذريعة:  الذي ألَّ

.498/2
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يِن هذَيِن البْيَتنِي: وَقْد َنَسَب َبْعُض األَُدباِء للسيِِّد نَِظاِم الدِّ

فِْرَقًة َسْبُعوَن  ْيِن  الدِّ يِف  اْخَتَلَفْت  ْسِلإَِذا  الرُّ َسيِِّد  َعْن  َقْد َصحَّ  َكام  وَنيٌِّف 
ــٍد؟ حُمــمَّ آِل  ِك  ــــالَّ اهلُ ــِة  ــْرَق ــِف ال َأِم الِفْرَقِة النَّاِجنَي َماَذا َتَرى ُقْل يل)1(َأيِف 

الَفْصِل  يِف  اأَلْحــاَلِم(  )َظَراَفُة  ِكَتابِِه  ِمْن   )2( امويُّ السَّ ُد  حُممَّ الشْيُخ  املْرُحوُم  وَرَوى 
ُعَلاَمِء  َبْعَض  َأنَّ  اَلِم(  السَّ )َداُر  ِكَتابِه  يِف  النُّوريِّ  ُحسنِي  ِد  حُممَّ يِخ  الشَّ َعِن  َنْقاًل  ابِِع  السَّ
ِة، َوكَانْت َلُه َزَمَن  َخواِرْزَم َقْد َنَذَر َأْن حَيِجَّ َفَجاَء َحتَّى َوَصَل َقنَْطَرًة يِف َشطِّ النِّيِل يِف احِللَّ
َنام  اْبَن  الَفِقيَه  يَخ  الشَّ َفرَأى  ًة،  ُمدَّ بْعَدُهْم  َطِريُق احلَاجِّ وَبِقيَت  َعَليَها  َقنطَرٌة  الَعبَّاِس  َبنِي 
، َأِمرَي املْؤِمننَي يِف الـَمنَاِم َفَقاَل َلُه: إِنَّ َعالِـَم خواِرْزَم َقْد وَرَد إىَِل هِذِه البْلَدِة،  َّ احِللِّ
َف َأْن َيْعُبَ َفَأْرِسْل إِليِه َأَحَد َأْصَحابَِك هَبذيِن البيَتنِي يْسَأُلُه فيِهاَم ويْعَزُم َعَليه حتَّى  وَقْد َأرْشَ
َأَحَد تالِمَذتِه بالبيَتنِي  َفانَتَبَه الشيُخ وُهَو حيَفُظُهاَم وَأْرَسَل  الَبيَتنِي-  َلُه  جُيِيَبه عنُهام- َوتاَل 
، هَكذا َرَواَها َصاِحُب  إَِليِه، َوَسَأَلُه َأْن ال يْعُبَ إاِلَّ َبْعَد اجلََواِب، َفَرَجَع إىَِل بْغَداَد ومَلْ يْعُبْ

ِكَتاِب )َظَراَفُة األَْحاَلِم(؛ َفإِْن َأَرْدَت التَّْفصيَل َفَراِجْع َذلَِك الكتاَب.

ِف  ٍة لرَشَ اُم مْن مُجَْلِة مْقُطوَعٍة ِشعريَّ يِن، وأهنَّ والظَّاِهُر َأنَّ الَبيتنِي َلْيَسا ِمْن َنْظِم نَِظاِم الدِّ
)3( َمِلِك الـُموِصِل املْقُتوِل َسنََة 478هـ، واهللُ  وَلِة ُمسِلْم اْبِن ُقَريَش الُعقيلِّ الـُمسيَّبيِّ الدَّ

الَعامِلُ بَحقاِئِق األُُموِر.

)1( يف املناقب البن شهرآشوب: 270/2 نسبها لرشف الدولة، وكذا الساموّي يف ظرافة األحالم: 
30-31، ويف خالصة عبقات األنوار: 29/4 نسبها للشافعّي صاحب املذهب، وكذا يف كتاب 
األمينّي، الغدير: 301/2، وكذا يف نفحات األزهار للمياليّن: 27/4. وانظر: فرائد السمطني: 

.242/2
)2( ظرافة األحالم: 30.

)3( الســلطان رشف الدولة، أبو املكارم، مســلم بن ملك العرب قريش بن بدران بن امللك حســام 
الدولــة مقّلــد بن املســيَّب بن رافــع العقيــّل. ُتنظر ترمجته يف: ســري أعالم النبــالء: 482/18، 

األعالم: 222/7، معجم البلدان: 269/1.
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ُّ )677-750هـ()1( يِن احِللِّ 57. َصِفيُّ الدِّ

َجوَاهَبا  ى  أتلقَّ َفإيِنِّ  يِن؛  الدِّ َصِفيِّ  َشْخصيَِّة  َعْن  التَّارخييََّة  الـَمَصاِدَر  َت  اْسَترَشْ إَِذا 
ِمَن  َسواٌء  اإِلسالميِّ  الِفْكِر  َتاِريِخ  يِف  َباِرٍز  َأَثٍر  ِمْن  الَعبقريِّ  ُجِل  الرَّ هِلَذا  باَِم  اإِلمْجاعيَّ 
ًة  ُجُل ُمسامَهَ ياسيِِّة َأِو االْجتاَِمعيَِّة، وَقْد َساَهَم َهذا الرَّ النَّاِحَيِة الِعلميَِّة َأِو األَدبيَِّة، َأِو السِّ
ٍة يِف الـُمجَتَمِع  فِْعليًَّة وَذاَت َنَتاِئَج َباِهَرٍة يِف ُكلِّ َهِذِه النَّواِحي َحتَّى َكاَن َرِئيَس مْدَرسٍة فِكريَّ
ُه َكاَن ِمْن َأَساطِنِي ُعلامِء اإِلماميَِّة  ِه؛ َفِمَن النَّاِحَيِة الِعلميَِّة َنُقوُل َواثِِقنَي إِنَّ اإِلْسالميِّ يِف َعرْصِ
َأْن يْعطَِينا  ِة يْكِفي ِديواُنُه املْطُبوُع  عريَّ ُر ِعْلاًم ومْعِرَفًة، وِمَن النَّاِحَيِة الشِّ ِميِهْم يتفجَّ وُمَتَقدِّ
ا َناِحيُتُه السياسيَُّة َفَقْد َخاَض احلُُروَب  عريِّ وإِْبداِعِه، وَأمَّ فِكرًة واِضَحًة َعْن ُنُبوِغِه الشِّ
َع َعىَل إْشعاِل َأواِرَها الْنتَِصاِر فِْكَرِة ِسياَسٍة ُمعيَّنٍَة، وتْكِفي باِئيَُّتُه التِي اْنتَقَد هِبَا َعْبَد  وشجَّ
مَلْ  اإِلسالميَّ  يَن  الدِّ ، ولكنَّ  ينيِّ الدِّ بالَباِعِث  تْفِسرَيَها  َأْمَكَن  وإِْن  ِمَثااًل،  الـُمْعتزِّ  ْبَن  اهللِ 

ببنِي َوال َتناُقَض. ياسيَِّة فُيْمِكُن تْفِسرُيَها هِبَذيِن السَّ ْل ِمَن األُُموِر السِّ َيتنَصَّ

إىَِل اإِلْصالِح االجتاَِمِعيِّ  ٍة  َدْعَوٍة َحارَّ ِمْن  ِديوانِِه وُكُتبِِه  النَّاِحَيُة االجتاَِمِعيَُّة يِف  ا  وَأمَّ
بَِبْعٍض  بْعَضها  احلََلَقاُت  َهِذِه  اتَّصَلْت  وَقِد  ِمرِي،  الضَّ وإِْيَقاِظ  األَْخاَلِق،  َرَذاِئِل  َوحُماَرَبِة 
َأْحَدَثْت  الِذي  االجتاَمعيِّ  الـُمْصِلِح  يايسِّ  السِّ األَِديِب  الَعامِلِ  فيِّ  الصَّ َشخصيََّة  َنْت  فكوَّ
َعْن  تبْلَوَرْت  الِفْكِر  َعامَلِ  يِف  اِت  اهلَزَّ َأْعنَف  َنْفِسَها  َعىَل  االْنطَِواَء  َأَبِت  التِي  َشخصيَُّتُه 
َساِع الَوْعي يِف جمْـَتمِعِه ِحنَي تَفاعَلْت حُمَاَواَلُتُه اإِلصالحيَُّة َوحُماَواَلُت  ِم الثََّقاَفِة، واتِّ َتقدُّ
إِْصالَحاتِِه  َوساِئِل  ِمْن  ُبروًزا  َأْكَبُ  َأَثٌر  لِِشْعِرِه  وَكاَن  َأْنداِدِه،  ِمْن  اآلَخريَن  الـُمصِلِحنَي 

األُْخَرى.

)1( ترمجتــه يف: الغدير: 42/6، الدرر الكامنة: 369/2، جمالس املؤمنني: 471، فوات الوفيات: 
279/1، البــدر الطالــع: 358/1، روضات اجلنَّات: 422، األعالم: 525/2، مســتدركات 
علم رجال احلديث: 441/4، كشــف الظنون: 233/1، 736، 747، 797، 1369، كشف 
ريــاض   ،99/20  ،84/17 9/ق689/3،   ،76/3  ،337/1 الذريعــة:   ،216 احلجــب: 

العلامء: 337/3-339، وغريها ممَّا خرج عن االستقصاء.
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الَفيَّاُض،  ُعوُر  والشُّ الَواِعي،  الَعْقُل  َركاِئَز:  َثالِث  َعىَل  َيُقوُم   ِّ احِللِّ فيِّ  الصَّ َوِشْعُر 
ِه. ْعُر إَِذا َكاَنْت َهِذِه َرَكاِئُزُه َفُهَو النُّبوُغ بَِعينِِه َأِو اْبُن عمِّ َواخلََياُل اخلَِصيُب، والشِّ

أْبَواِب  َة  َكافَّ امَلْعُروَفِة يِف عْهِدِه َوَطرَق  ِة  عريَّ ِة امَلواِضيِع الشِّ َكافَّ فيُّ يِف  َنَظَم الصَّ لَقْد 
احِلسِّ  ُمْرَهَف  َكاَن  فَقْد  َعَجَب  َوال  َواإِلَجادِة  واإِلْمَتاِع  اإِلْبداِع  إىَِل  ِمنَْها  وَوَلَج  ْعِر  الشِّ
شْعِرِه  ِمْن  فِيِه  فينْظُِم  َرِديِئِه  ِمْن  وجيِِّدِه  ِه  رَشِّ ِمْن  َخرَيُه  فيميُِّز  َحْوَلُه  يَشٍء  ُكلَّ  ُس  يتحسَّ
دِة  ُه ينُْقُل َما ُهَو مْسُطوٌر يِف ُنْسَخِة ِوْجَدانِِه، ُثمَّ َنَظَر َشاِعُرَنا َقضيََّة احلََياِة املعقَّ الرنَّاِن وكأنَّ
ُة،  الِعْبَ وفيَها  ْكَمُة  احْلِ فِيها  بِنَتاِئَج َصحيَحٍة،  ِمنَْها  َوَخَرَج  الَعِميِق،  بإِْحساِسِه  َفحاكَمَها 
َعراِء الِذيَن يتَِّصُل شْعُرُهْم بُِشُعوِرِهْم، ويَتالَقى َخياهُلُْم وَحَقاِئُق  وَقِليٌل َهَذا النَّوُع ِمَن الشُّ
َعراِء مَلْ َيزيُدوا َعْن َكوهِنْم  األُُموِر، َفَأْكَثُر َمْن َنعِرُف ِمْن هِذِه املْجُموَعاِت الَكبرَِيِة ِمَن الشُّ
ِخيِص إاِلَّ باَِم فَِيها ِمْن ُموِسيَقى  ُشَعراَء ألَفاٍظ َجْوَفاَء، اَل َتَكاَد متَْتاُز َعِن النَّْثِر امُلبَتَذِل الرَّ
َيُكْن  مَلْ  َعراِء  الشُّ فُحوِل  ِمْن  َوُهو  فيِّ  الصَّ ِشْعَر  وَلِكنَّ  والَوْزِن،  الَقافَِيِة  وَجْرِس  ْعِر  الشِّ
َقٌة وَأْسفاٌر َخالَِدٌة، فِيَها الـُمْعِجُب  ؛ وإنَّام ُهَو َأْزَهاٌر مؤنَّ يِف ِمْثِل هَذا الـُمسَتوى الـُمنَحطِّ
اللفظيَُّة،  َناِحَيُتُه  اجلْوَدِة  ِمضاَمِر  يِف  َتتباَرى  الَفنِّ  وَرَواِئِع  ْعِر،  الشِّ َبَداِئِع  ِمْن  الـُمْطِرُب 
ِسْلِسَلِة  يِف  احلَلَقاِت  ُمرتابَِط  َجَعلُه  َما  االْختَِياِر  ُحْسِن  ِمْن  َبَلَغ  ا  َفِكاَلمُهَ املْعنَى؛  وَناِحَيُة 
اإِلْبداِع؛ َفُحْسُن اللْفِظ ُمتَِّصٌل بُِحْسِن امَلْعنى الِذي ُهَو َشِديُد االتَِّصاِل بالُعُلوِم، الـَمَعايِن، 
ِة ِمْن َمِديٍح وِرَثاٍء، وِهَجاٍء،  عريَّ والَبَياِن، والَبِديِع، َوَقْد َتناَوَل ِشْعُرُه َشتَّى امَلواِضيِع الشِّ
وَوْصٍف، وَغَزٍل وِحْكَمٍة وِسياَسٍة وِعْرفانيَّاٍت، َوُرُدوٍد حتَّى يِف األمَْحاِض وامُلُجوِن ِمَن 
األََدِب املْكُشوِف، وَأَجاَد فِيَها ُكلِّها؛ فبْيناَم ُهَو ِمْن عرفانيَّاتِِه يِف صْوَمَعِة َراِهٍب، وإَِذا بِِه 
وإَِذا  والِغْلامِن،  والكْأِس  الِغيِد  بنْيَ  َطَرٍب  وجَمِْلِس  َرْقٍص  َصاَلِة  يِف  والَغَزِل  امُلُجوِن  ِمَن 
ُيوِف، وَرْشُق  ، وَلـْمُع السُّ َس واْفَتَخَر َجَعَلَك َواِقًفا يِف َساَحِة ِقَتاٍل، فِيَها الَكرُّ والَفرُّ حَتمَّ
فيِّ الِذي ُهَو ِعَباَرٌة َعْن ُخاَلَصِة َفْلسَفتِِه  اِدُق لِِديواِن الصَّ َهاِم َهَذا ُهَو الَوْصُف الصَّ السِّ
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اًل  َق إىَِل َحلِّ الَكثرِِي ِمْن أْلَغاِزَها وَأْساِرَها ُمتوصِّ ومْعِرفتِِه هِلِذِه احلََياِة التِي َدَرَسها وتوفَّ
َلُه ألَْن  ُموِز باَِم َلديِه ِمْن َوَساِئَل املْعِرَفِة الـُمرِشَقِة واإِلْدَراِك الَواِعي َما َأهَّ إىِل َحلِّ تلَك الرُّ
فيُّ َدلِياًل َعىَل ُنُضوِجِه  ُيصبَِح َعَلاًم ِمْن َأْعاَلِم الِفْكِر الَعريبِّ ُيَشاُر إِليِه بالَبنَاِن، ويْكِفي الصَّ
َحَجٍر  اْبُن  َأْعَطانا  َوَقْد  ُمعيََّة،  ْبِن  يِن  الدِّ َتاِج  السيِِّد  مْثُل  َتالِمَذتِِه  ِمْن  َيُكوَن  َأْن  الِفكريِّ 
الطَّائفيِّ  التَّحاُمِل  ِمَن  َوفِيها  َواِضَحٍة،  َغرْيَ  فِْكَرًة  الَكاِمنَُة(  ُرُر  )الدُّ ِكَتابِِه  يِف  الَعْسقالينُّ 
ُرُر الَكاِمنَُة(  ؛ َفَقْد َجاَء يِف ِكَتاِب )الدُّ فيِّ ُ َلنَا َسَبَب اإِلمْجَاِل يِف تْرمَجَتِِه للصَّ الَبِغيِض َما ُيفسِّ
والَبَياَن  الـَمَعايِن،  َم  وتعلَّ َها،  ُكلِّ ْعِر  الشِّ ُفنُوِن  يِف  َوَمَهَر  األََدِب  يِف  »َتَعاَنى  فيَّ  الصَّ أنَّ 
َها  اِم وِمرْصَ وَماْرِديَن وَغرْيِ والَبِديَع وصنََّف فِيِهاَم، وَتَعانى التَِّجاَرَة َفَكاَن َيْرَحُل إىَِل الشَّ
ًة  يِف التَِّجاَرِة، ُثمَّ َيْرِجُع إىَِل باِلِدِه، يِف ُغُضوِن َذلَِك يْمَدُح الـُمُلوَك واألَْعَياَن واْنَقَطَع ُمدَّ
َد  َد اْبَن َقالووَن، والـُمؤيَّ إىَِل ُمُلوِك َماْرِديَن، َوَلُه يِف َمَداِئِحْهُم الُغَرُر، واْمَتَدَح النَّاِصَ حُممَّ

ْفِض«)1(. إِْسامِعَيل بُِحاَمَة، َوَكاَن ُيتََّهُم بِالرَّ

نا َقْد َأْوَضْحنَا فِياَم َمرَّ ِمْن َمواِضيَع َهَذا  ْفِض ُحبُّ َأْهِل الَبْيِت؛ ألنَّ والـُمَراُد بالرَّ
الِكَتاِب اْفتَِعاُل هِذِه الِفْرَقِة ِمَن الـُمسِلِمنَي وَعَدُم ُوُجوِدَها إاِلَّ يِف الُعُقوِل الـَمريَضِة، وَقْد 

 يِف َقْولِِه: افِعيِّ ُد ْبُن إِْدريِس الشَّ َأْحسَن حُممَّ

ــٍد حُمــمَّ آِل  ُحـــبُّ  ــا  ــًض َرْف ـــاَن  َك )2(إِْن  َرافـِـــيِضٌّ َأينِّ  الــثَّــَقــالِن  َفْلَيَشَهِد 
ِمَن  َكثرُِي  َذَهَب  َكاَم  حْتَتَها  َطاِئَل  اَل  التِي  الَعَداَواُت  تِْلَك  هللِ  واْلـَحْمُد  َذَهَبْت  وَقْد 
َرْت َتْأثرًِيا َسيًِّئا يِف ُسُلوِك النَّاِس  ُة التِي أثَّ اذَّ ينيَِّة التِي اخَتَلَقْتَها األَْوَضاُع الشَّ اخلُـَراَفاِت الدِّ
اِدَقَة يِف التََّفاُهِم  غَبَة الصَّ َمِن، واآلَن َنَرى ِمْن ُحْسِن احلَظِّ الرَّ يِف تِْلَك احِلْقَبِة الـُمظِلَمِة ِمَن الزَّ
نَِّة(؛ َفَقْد َمَض  يَعِة والسُّ وإَِزاَلِة تِْلَك اخِلالَفاِت، والَعَمِل َعىَل َوْحَدِة َكِلَمِة الـُمسِلِمنَي )الشِّ

)1( الدرر الكامنة: 369/2 وما بعدها.
)2( ديوان الشافعّي: )قافية الضاد(.
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َر الَكبرَِي النَّاتَِج َعْن تِْلَك االْنِقَساَماِت  َأْمُس باَِم فِيِه، وَنْحُن َأْبنَاُء اليْوِم)1(، وَقْد َلـِمْسنَا الرضََّ
َي باإِلْساَلِم والـُمسِلِمنَي ُدوَن تْفِريٍق َبنْيِ  الـُمَخالَِفِة إىَِل ُروِح اإِلْسالِم َحتَّى َكاَدْت َأْن ُتؤدِّ
، وَمَتى َكُثَرِت الثَّقاَفُة واْنَترَشَ الَوْعُي َزاَد التََّفاُهُم وتَقاَرَبِت اآلَراُء، وَسْوَف  ِشيعيٍّ وِسنِّيٍّ
ِحيِق؛ َفَلْم جَيِْد  اَل يْميِض َزَمٌن َطِويٌل َحتَّى َنَرى َزَواَل آِخَر ُظْلَمٍة ِمْن ُظُلامِت الـاَميِض السَّ
َت  َفريٌق ِمَن الـُمبَتِدَعِة ِسالًحا َأْمَض ِمْن ِساَلِح الطَّائفيَِّة يْشَهروَنُه لَِقْتِل اإِلْسالِم بِاْسِم )حَتْ
الِم اَل ِديُن الـُمهاَتَراِت والَبْغَضاِء، َوَقْد َدَعا  َراَيِة اإِلْساَلِم( َناِسنَي َأنَّ اإِلْساَلَم ُهَو ِديُن السَّ
َحتَّى خُمالِفيِه يِف الَعِقيَدِة إىَِل َنْبِذ اخِلاَلَفاِت، َوإىَِل الَوْحَدِة؛ َفَقاَل َتَعاىَل: ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب 

َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم﴾)2( اآلية.
َفاِق الَكِلَمِة،  إَِذْن َفِمَن الَباِب األَْوىَل واألَْحَرى َدْعَوُتُه الـُمسلِمنَي- َوُهْم َأْهُلُه- إىَِل اتِّ
َتَعاىَل:  َكَقْولِه  الَكِرَيَمِة  ْعَوى  الدَّ َهِذِه  َعىَل  َناِصَعٍة  َشَواِهَد  ِمْن  الَكِريِم  الُقْرآِن  يِف  وَكْم 

 

الُقرآَن  الُِفوَن  خُيَ ُقوَن  َفالـُمتهاتُِروَن واملَفرِّ ُقوا﴾)3(؛  َتَفرَّ َواَل  ا  مَجِيعاً بَِحْبِل اهللِ  ﴿َواْعَتِصُموا 
اٍر، َوَمْن خُيَالِِف الُقْرآَن َلْيَس َلنَا َأْن َنْجَعَلُه يِف َحظِرَيِة الـُمسِلِمنَي َوإِْن  الـَمِجيَد بِِعنَاٍد َوإِْصَ
َقاِق، وَصنِيَعُة  ُه َداِعَيُة الَفْوَض والشِّ يِن؛ َفإِنَّ ُه ِمْن ُعلامِء الدِّ ، وإِْن َتَظاَهَر بَِأنَّ َصاَم، وإِْن َصىلَّ

اإِلحْلَاِد َعْن َقْصٍد، َأْو ُدوَن َقْصٍد.

ِفيِّ ِواَلََدُة الصَّ
، يِف َمِدينَِة  نَْبيسِّ الطَّائيِّ اَيا ْبِن َعلِّ اْبِن َأيِب الَقاِسِم السَّ ُولَِد عْبُد الَعزيِز ْبُن حَمَاِسِن ْبِن َسَ
ِّ بَِعاٍم َواِحٍد،  ِق احِللِّ ِة هَنَاَر اجلُْمَعِة الـُموافِق 5 ربيع اآلخر سنة 677هـ َبْعَد َوَفاِة امُلحقِّ احِللَّ
ومَباِدَئ  والِكَتاَبَة  الِقَراَءَة  َم  تعلَّ ُعوُدُه  اْسَتوى  وملَّا  َكِرياَمِن،  َصاحِلَاِن  َأَبواِن  َتربِيَتُه  َد  َوتعهَّ
َرَجِة الَعالَِيِة َفَأْتَقَن الُعُلوَم الَعربيََّة،  ِم الِعلميِّ حتَّى َوَصَل إىَِل الدَّ لَّ َج يِف السُّ الُعُلوِم؛ ُثّم تدرَّ

)1( يا ليَت يف األحياء شخصك حارض.
)2( آل عمران: 64.

)3( آل عمران: 103.
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القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

اُف،  اِجُح وفهُمُه الَغِزيُر وطْبُعه الشفَّ ينيََّة، َوَساَعَدُه عقُلُه الرَّ والُعُلوَم الَعقليََّة والُعُلوَم الدِّ
إىَِل  الـُمساِعَد  الَعاِمَل  َناِدَرَة َزمانِه ِعلاًم وَأَدًبا، وَكاَنْت َأسفاُرُه  َأْن يُكوَن  النَّاِدَرُة،  وَمزاَياُه 
، ويِف ِمرْصِ يوَم َذاَك ثوَرٌة َثقافيٌَّة َطاغيٌة يِف شتَّى َنواِحي الثَّقاَفِة  ُنُبوِغِه، َفقْد َسافَر إىَل ِمرْصَ
ُّ يِف َعرْصٍ ُهَو أْزَهى الُعُصوِر؛  فيُّ احِللِّ والِعْلِم، َوكاَنْت ِمرَص يِف الَعْهِد الِذي َزاَرَها فِيه الصَّ
َفاْختَلَط بِعلاَمِئَها وُأدباِئَها واسَتَفاَد منُْهم، واسَتَفاُدوا ِمنُْه؛ فَأْصبَح يِف َوْقٍت َقصرٍي َمْوِضَع 
ُحبِِّهْم وتْقِديِرِهْم وَحفاَوهِتِْم ومَلْ يَزْل يْعُلو َنْجُم ُسعوِدِه حتَّى َفاَجَأُه الَقدُر املحُتوُم يِف بْغَداَد 
سنََة 750هـ، َوَقْد َوَقَع اختاِلٌف يِف َتاِريِخ َوفاتِِه؛ فبْعُضُهْم َيِزيُد َسنًَة، وبْعُضُهم َيِزيُد َسنتنِي 

. َعىل َما ذكْرَناُه؛ ولَعلَّ اختِياَرَنا ُهو األََصحُّ

ِشْعُرُه

َة، َكالثَّوَرِة العلميَِّة واألَدبيَِّة يِف  فيِّ هَنَضٌة ِعلميٌَّة وَأدبيٌَّة َبلَغِت الِقمَّ َكاَنْت يِف َعرِص الصَّ
؛ َفَكاَن  ِة وِمرْصَ فيِّ َأْن يِقَف بنَفِسِه عىل َما َوَصَلْت إِليِه الثَّورَتاِن يِف احِللَّ َر للصَّ ، وقْد ُقدِّ ِمرْصَ
فيِّ يِف  ا، وَلْيَس باألَْمِر الَغِريِب لـِمْثِل الصَّ يِب الثَّوَرتنِي ورَشِرمِهَ يِف شعِرِه َأَثٌر َظاِهٌر ِمْن هَلِ
الثَّقافيَِّة أْغىل  الثَّروِة  ُكنُوِز  ِمْن  يْأُخَذ  َأْن  الـُمْفِرِط  ِمِه لُأُموِر، وَذَكاِئِه  َرَجاَحِة عْقِلِه وتفهُّ
يتهيَّْأ  مَلْ  فيِّ َما  عِر، وُدَرِر الِعْلِم، وِمْن َهذا وَذاَك هتيََّأ للصَّ َيُدُه ِمَن آللئ الشِّ إَِليِه  َما َتِصُل 
َعراِء،  للَكثرِِي ِسَواُه ِمْن ِسَعِة الِفْكِر َفَأْصَبَح بَجَداَرٍة، ِمْن أبَرِز ُشعراِء الُعَلامِء، وُعَلامِء الشُّ
والتَّْقديِر  اِم  وباالحرِتَ ذَهَب،  أيناَم  باحلََفاَوِة  ُيَقاَبُل  املْرُموُق،  وامَلَكاُن  املمَتاَزُة  الـَمَكاَنُة  َلُه 
واألْقَطاِر  الـُمُدِن  ِمَن  ا  وَغرِيمِهَ وماْرِديَن،  ِمرْصَ  يِف  الِوَفاَدِة  ُحسِن  ِمْن  واَلَقى  َساَر،  أْيناَم 
التِي َزاَرَها َما ُهو َخليٌق بِِه، ولكنَُّه يِف ِمرْصَ غرُيُه يِف َماْرِديَن؛ َنَظًرا ملَِا أْسَداُه األْزَهُر ِمْن 
قيِّ الثََّقايفِّ واألْزَهُر يوَم َذاَك َجاِمَعٌة علميٌَّة ومْرَكٌز ُمِهمٌّ للثَّقاَفِة َعَرَف  َصنِيٍع مشُكوٍر يِف الرُّ
َداِئَرُة  َعْت  َوَأَدَبُه َفَكاَن مْوِضَع عنَاَيِة الُعلامِء األْزَهرينَي وُأَدباِئِهْم؛ ُثمَّ توسَّ فيِّ علَمَه  للصَّ
َبُه الَبالُط النَّاِصيُّ حتَّى َكاَن ِمْن َحاشيتِِه، ولـامَّ َقَفَل َراِجًعا إىَِل الِعَراِق  االحتَِفاِء بِِه َفَقرَّ
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صنِي  َنَظَم َما بِذْهنِِه ِمِن اْنطَِباَعاٍت عِميَقٍة َعْن ِمرْصَ وعبَّ َعْن تلَك االْنطِباعَاِت بِِشْعِرِه الرَّ
الُعُلوِم  َفَزعاَمُة  َرايتَِها؛  برْفِع  َجدِيريَن  ُزعامُؤَها  َفَكاَن  ِمرْصَ  يِف  الثَّقاَفُة  ا  أمَّ تْعبرٍي،  َأحَسَن 
الَعقليَِّة والِفْقِه واألُُصوِل وَما َشاَكَلَها َكاَنْت لأْزَهِر والِكَتاَبُة واإِلْنَشاُء قْد ُعِهَد هبِاَم إىَِل 
فيِّ  يِن اْبِن ُنَباَتَة)2(، وكاَنْت للصَّ يِن اْبِن األَثرِِي)1(، والِشْعُر واخُلَطُب، َفِلَجامِل الدِّ َعالِء الدِّ
َمَع ُكلِّ َهؤالِء َصَداَقٌة َوثِيَقٌة مَلْ تنْقطْع َحتَّى بْعَد ُرُجوِعِه إىَِل َوَطنِِه َفقاَمِت الـُمراَسَلُة َمَقاَم 
الـُمَقاَبَلِة وَناَب الَقَلُم َعِن الَقَدِم يِف ُمَساَجاَلٍت َأدبيٍَّة مُمتَِعٍة َكانْت ثْرَوًة َأدبيًَّة اَل ُيسَتهاُن هِبَا 
يِّنَي  ْعِر وَراِئِق امَلِديِح والِتي تشفُّ َعامَّ يِف ُنُفوِس احِللِّ باَِم فِيَها ِمْن َرواِئَع الَوْصِف ومْبَتَكِر الشِّ
اِعِر الَعامِلِ، َوُحسِن ِعرشتِِه يِف  ِمْن َطبيَعِة الَوَفاِء األَِصيَلِة َكام َتنمُّ َعْن ُحْسِن َتواُضِع َهذا الشَّ
، ُهو الَقْرُن الثَّاِمُن اهِلجريُّ  ، َوَعرْصٍ َحيٍّ ، َوَضِمرٍي َحيٍّ ؛ ألّنُه َوليُد ُشعوٍر َحيٍّ ِشْعٍر َحيٍّ
ْعِر بَِجناَحنِي َقوينِي ِمْن  فيُّ يِف َساَمِء الشِّ الِذي َبَلَغ فِيِه النُّضُوج الِفكريُّ الذْروَة َفحلََّق الصَّ
موِهَبتِِه الفنيَِّة وَثقاَفتِِه الَواِسَعِة؛ فاَم َتَكاُد تْعَثُر يِف شعِرِه َعىَل ُغَثاٍء َأْو َسَقٍط إاِلَّ َناِدًرا، وَلْيَس 

النَّاِدُر َموِضًعا للِقَياِس.

َكاَنْت  َواِحَدٍة)3(  َعِشرَيٍة  ِمْن  َثالَثُتُهْم  َوُهْم  والُبحرُتيِّ  َّاٍم  مَت بَِأيِب  َة  الشعريَّ ِصَلَتُه  وإنَّ 
ْعِر  فيُّ وِريَثُهاَم يِف َزَعاَمِة الشِّ أْقَرَب ِمْن ِصَلتِِه هِبِاَم ِمْن َناَحيِة النََّسِب والُقْربى، َفْأْصبَح الصَّ
ُد سْفراتِِه ورْضبِِه يِف عْرِض  ِة واخلُُلوِد، وَكاَنْت جْواَلُته وتعدُّ بالعْبقريَّ ، ووريَثُهام  الَعريبِّ
هلَياِمِه  ا  ُمبارِشً وَسبًبا  الطَّبيعيَِّة،  بَغِة  بالصَّ شعِرِه  الْصطَِباِغ  الـُمهمَّ  بَب  السَّ وُطوهِلَا  الباِلِد 
بالطَّبيَعِة وباَِم أْوَدَع اهللُ فِيَها ِمْن مَجاٍل َملَك َعليِه َمشاِعَرُه، وُلبَُّه َفوَصَف وأْبَدَع يِف الَوْصِف، 
ْلَطاَن املِلَك املنُْصوَر َمثاًل  ومل ينَْس وْصَف الطَّبيَعِة َحتَّى يِف مَداِئِحِه َفرَتاُه ِحنَي يْمَدُح السُّ

)1( ُتنظــر ترمجته الوافية يف: اجلزء العرشين من كتاب الوايف للصفدّي، الصحيفة الثامنة والعرشين 
بعد املئة، ورقم الرتمجة مئة وتسع وتسعني. تويفِّ 730هـ.

)2( أخباره يف: طبقات الشافعيَّة الكبى: 310/9، وترمجته يف: األعالم: 38/7. توفِّـي 768هـ.
)3( وهي قبيلة طيء.
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اَل ينَْسى الَوْصَف، فيُقوُل:

َوِر؟ وِر؟ َأْم ِمْن َنْفَحة الصُّ مْقبوِرِمْن َنْفَخِة الصُّ ــرَي  َغ مْيًتا  ــُح  ِري َيــا  َأْحييَت 
ِمنَْها:

َشبًكا ــِه  ــواِج أْم يِف  تــْرُقــُم  ــُح  ي ــرِّ التَّصاِوِيروال أْنـــَواَع  يــْرُســُم  والَغيُم 
ـــنْيَ مــنــَغــضٍّ ومـــــْزُروِروالنَّْرِجُس الَغضُّ ملْ تْغُضْض َنواظُِرُه ـــُرُه ب ـــَزْه ف
ــَدٍة ــِم ـــوِق أع ـــْن ف ــه َذهــــٌب ِم ــَأنَّ ــوِرك ــاُف َك أْوَراِق  يِف  ِد  مـــرُّ الـــزُّ ِمـــَن 

اِكنَِة املْلحَقِة بِتاٍء، َيُقوُل: ومَن احلَاِئيَِّة السَّ

َحْت رَشَ احِلَمى  أِلَحاِديِث  َنْسَمًة  َحْتَيا  َكْم ِمْن ُصُدوٍر ألَْرَباِب اهلََوى رَشَ
والَقافَِيُة التِي مطَلُعَها:

َفِق الشَّ َياُقوَتِة  َأْم  ْبِح  الصُّ الــَوَرِقيِف َفريوَزِج  يِف  الــَوْرَقــاَء  َفهيََّجِت  ــَدْت  َب
َها بَِقْولِِه: والنُّونيَُّة التِي استَهلَّ

الَباِن ُغــُصــوِن  ــىَل  َع بِــيــُع  الــرَّ ــا َعـــىَل الــُكــْثــَبــاِنَخــَلــَع  ــَه ــواِضــُل ــاًل َف ــَل ُح
َة  عريَّ اِئِع ُصوٌر َتْأَسُ الُقلوَب، وتْأُخُذ باألَْلَباِب َكأنَّ َقِرحَيَتُه الشِّ فِفيَها ِمَن الَوْصِف الرَّ
ِديواُنُه ِسَوى لْوَحاٍت  التَّْصويِر وَلْيَس  الـَمنَاظِِر، وُتْبِدُع يِف  َرْسَم  َفنَّاٍن جُتيُد  اٍم  ِريَشُة َرسَّ
وِهَي  والـُمَشاَهَدِة،  الـُماَلَحَظِة  ِة  ِدقَّ ِمْن  الـَمسحيِّ  الَفنِّيِّ  عريِّ  الشِّ التَّْصويِر  ِمَن  َراِئَعٍة 

َحِصيلُة َثَقاَفِة الَشاِعِر العْبقريِّ وَنَتاِج َقرحَيتِِه الَفيَّاَضِة.

يِن ْبِن ُمعيََّة)1( الـُمتوفَّـى َسنََة 776هـ، كَمـا  َّ ِمْن َأساتَِذِة السيِِّد َتاِج الدِّ فيَّ احِللِّ إِّن الصَّ
ِق  ُه ُولَِد بْعَد َوَفاِة املَحقِّ ِق كَصاِحِب ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل()2( َمَع َأنَّ ُه ِمْن َتالِمَذِة الـُمحقِّ َزَعَم َأنَّ
ُه ِمْن َتالِمَذِة  ِق، وإَِذا عِلْمنَا َأنَّ بَِسنٍَة واِحَدٍة؛ فأْنَكُروا أْن َيُكوَن اْبُن َسنٍَة ِمْن تالِمَذِة املَحقِّ

)1( الكنى واأللقاب: 403-402/1.
)2( ُينظر: أمل اآلمل: 171/1.
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ُم  ُه جَيُوُز َأْن َيُكوَن الـُمَراُد بَِقوهِلِ ِق اْرَتَفَع اإِلْشَكاُل، وِعنِدي َأنَّ قنَي اَل الـُمَحقِّ َفْخِر الـُمَحقِّ
ِق  ُد ْبُن حَيْيى ْبِن َسِعيٍد اهلَُذيلِّ ابِن َعمِّ الـُمَحقِّ يِن حُممَّ يُخ َصفيُّ الدِّ فيُّ ُهَو َسميُُّه الشَّ الصَّ

يِه. ِّ الـَمذكُوِر َوِمْن ُمَعاِصِ احِللِّ

لُِعُلوِم  يَعِة  الشِّ )تْأِسيُس  كتابِِه  يِف  ْدُر  الصَّ حَسُن  السيُِّد  الَفاِضُل  ــَرُه  َذَك َما  ــا  وَأمَّ
توفِّـي  ُه  أنَّ واُب  والصَّ َسْهٌو،  َفُهو  َسنََة 696هـ  احِللِّـيِّ  الّصفيِّ  َوَفاَة  َأنَّ  ِمْن  اإِلْساَلِم()1( 

َسنََة 750هـ.

َناَمِذُج ِمْن َغَزلِِه َوَنِسيبِِه

َذَواِئــبــا النُُّهوِد  َفـــْوِق  ــْن  ِم ــبــاَأْســَبــْلــَن  َذَواِئ الــُقــُلــوِب  ــاِت  َحــبَّ فَجَعْلَن 
ًة َأِشعَّ الُوُجوِه  ُصْبِح  ِمْن  َشاِئَباوَجَلْوَن  ِمنَْها  الَليِل  َفـــوَد  ــــاَدْرَن  َغ
ــا ــًب ــَواِع ـــنَّ الــَغــبــيُّ َك ـــاُه ــٌض َدَع ــي َكَواِكَبابِ ــاَل:  َق ْشَد  الرُّ اْسَتَباَن  ــِو  َوَل
ــَدَمــا ِعــنْ ــِة  ــويَّ ــاَمَن ـــ ال َرْأَي  ــْهــَن  َغياِهَباســفَّ ُعوِر  الشُّ ُظْلِم  ِمــْن  َأْسَلْبَن 

َوِمْن َغَزلِِه:

ــوَدا مُهُ احلَبِيِب  َرْبـــَع  ــا  َي خْتَشى  ُعُهوَدااَل  الِعَهاِد  َعــىَل  َأَخـــْذَت  فَلَقْد 
ــا َوَداِعــنَ َيــْوَم  بِِغنَاَك  ـــَادَرْت  َغ ــْم  َمِزيَداَك َطِلْبَت  إِْن  ــِع  ــَداِم امَل صــْوَب 
َأْدُمِعي َهاطَِل  َعَليَك  َسَكْبُت  ــَداوَلَكْم  ــِري َم ــويــِل  ــْوِم الــطَّ ــَي ـــَك ال َذلِ يِف 
َسوانَِحا َباَء  الظِّ بَِك  َعِهْدُت  الِغيَداولَقْد  ــاُن  ــَس واحِل ِشْعبَِك  بِــظِــالِل 
َجـــآِذًرا ُكـــنَّ  ُغـــوِزْلـــَن  إَِذا  ـــوَداُحـــوًرا  ُأُس ُكــنَّ  الــَفــْتــَك  َأَرْدَن  وإَِذا 
َمباِسام ــواَن  ــُح األُْق َزْهــَر  ُخـــُدوَداأْخَجْلَن  قيَق  الشَّ ــنْيَ  ــاَه وَض ـــًرا  َزْه

وَلُه ِمْن ُأْخَرى:

)1( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 305.
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ُق؟ يْعبُِقَكْيَف الظَّالُل وُنوُر َوْجِهَك ُمرْشِ ِمْسٌك  ـــَواِن  األَْك يِف  َوشـــَذاَك 
َوْجِهِه حَمـَـاِســُن  َســَفــَرْت  إَِذا  َمــْن  ــُدُقَيا  ــِق حَتْ ــاَلِئ ــِه َحـــَدُق اخلَ ــِت بِ َظــلَّ
بِواِضٍح َهَواَك  يِف  ُعْذِري  ـــاِة بِـــَأديـــِمـــه يـــرتْقـــَرُقَأْوَضْحُت  ـــي ــــاُء احلَ َم
يِل: َقاَل  مَجَاَلَك  َرَأى  الُعُذوُل  ُق؟فــإَِذا  يتَمزَّ اَل  َكْيَف  لَِقْلبَِك  َعَجًبا 
الَكَرى َعِن  فِيَك  بالِفْكِر  ــُقَأْغنَيَتنِي  ــمــلَّ امُل ــيُّ  ــن ــَغ ال َفــَأنــا  آِسي  َيـــا 
ـــودَّيت ـــَل َم ــْقــُت َأْه ــاَف ــا َن ُأْنِفُقلــــْواَلَك َم ُعْمِري  َنِفيَس  فِيَك  وظَلْلُت 
ُنُظراِئِهْم ِمْن  لْسَت  َقوًما  حُمَلَُّقَوَصِحْبُت  َسطٌر  ــْرِس  ــطُّ ال يِف  َفَكأَّنَّني 

ُصُوٌر ِمْن مَحَاَستِِه:

َأُقْل َومَلْ  اَلِل  الضَّ َعىَل  َأِســرُي  َضاليلوَلَقْد  َكَرْهُت  وإِْن  الطَِّريُق؟  َأْيــَن 
ــًعــا ــِل َتــرفُّ ــي لِ ــدَّ ــــاُف تِــْســآَل ال ــؤايلوأَع ُس بِلْفِظ  َفِمى  ُيــفــوَه  َأْن  عــْن 

وَيُقوُل َأْيًضا، وفِيِه اللفُّ والنَّرْشُ الـُمرتَُّب:

ــَبــا ــُر والــظَّ ــْم ــسُّ ــُع وال ــْق ــنَّ ــا وال ــنَ ــُق ــوابِ َس

ـــْأُس والـــِبُّ ـــَب ــا واحِلـــْلـــُم وال ــنَ ــاُب ــَس وَأْح
والَقضا ُق  والـــَبْ والَلْيُل  َبا  الصَّ ُهُبوُب 

والَبْحُر والنَّاُر  والطَّْوُد  َحى  الضُّ وَشْمُس 
َداِر اإِلَذاَعِة الِعراقيَِّة  اِئَعِة التِي مخَّسُتها وُأِذيَعْت ِمْن  وِمْن مَحَاَستِِه هِذِه الَقِصيَدُة الرَّ
سميَِّة  ْذهَتا َبْعُض الـَمَداِرِس الرَّ ا، واختََّ ُة فنرَشهْتَ ُحُف البغداديَّ تنِي)1(، وقِد التقَطْتَها الصُّ مرَّ
ِة، وإَِليَك  احِللَّ يِف  الَوْثَبِة  امَلَداِرِس َمدرَسُة  َهِذِه  ُيوٍم، وِمْن  ُكلِّ  ُيتىَل َصبَيَحَة  َنِشيًدا َوطنيًّا 

األَْصَل والتَّْخِميَس:

َأيِدينَا ُصــنْــِع  ــْن  ِم الُعال  أنَّ  ــقُّ  احل

هلا 1947/12/11م. )1( أوَّ
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َماِضينَا ِعــزَّ  َفعاِيْن  َشَكْكَت  ــإِْن  َف
َتبِيينَا حـــَاَوْلـــَت  إَِذا  تسْلنَا  واَل 

َمَعالِينَا ـــْن  َع الـــَعـــوايِل  ـــاَح  َم ـــرِّ ال ـــِل  َس
فِينَا َجا  الرَّ َخاَب  َهْل  البِيَض  واسَتْشِهِد 

َصواِرُمنَا َتْفِصياًل  ُتنْبِيَك  َفَسْوَف 
ــْت َمــَكــاِرُمــنَــا ــاَع ــرَشٌ َش ــْع ــا َم ــنَ ــَأنَّ بِ
خُمـَـاِصــُمــنَــا ـــْسٍ  بـــاَء يِف ُخ وَطــامَلَــا 

ــا ــنَ ــُم ــزَائ ـــــْت ع ــــاَم َرقَّ ــا َف ــنَ ــْي ــَع َلـــــــامَّ َس
ــا ــنَ ــي ــَســاِع َم ـــْت  ـــاَب َخ وال  ــــــُروُم  َن ـــامَّ  ع

َمــًة ــْت حُمــرَّ ــاَن ــا الــُعــىَل َك ــَداَن ــىَل ِع َع
ــة ــِرَم ــٌة َرْعـــنَـــاُء جُمْ ــَئ ــىَل فِ ــُع ــى ال ــْأَب َت
َمًة ُمكرَّ َتْبَقى  َكْي  فِِلسطِنَي-  ُصنَّا- 

َمـــًة ـــا ُمـــســـوَّ ـــاَه ـــن ـــْط ــــا َرَب ـــِر َم ـــْم ـــَض بِ
ــا ــُزوَن ــْغ ي ــــاَت  َب َمـــْن  ـــا  هِبَ ــُزو  ــْغ ــنَ ل إاِلَّ 

َمطاِمَعُهْم ِمنَّا  َتنَْل  مَلْ  الــِعــَدى  إِنَّ 
َمَدافَِعُهْم َأْو  ظَِباُهْم  وا  َأَعـــدُّ وإِْن 
َمواِضُعُهْم ِمنُهْم  َأَخــَذْت  َفبيُضنَا 

َمساِمَعُهْم َأْصـــَغـــوا  ــْل  ــُق َن إِْن  ــٌة  ــَي ــت وفِ
َأَجـــاُبـــوَنـــا َدَعـــْوَنـــاُهـــْم  َأْو  ــا  ــنَ ــْولِ ــَق لِ

ُمعاَينًَة الَعْلَياَء  ُغـــَرَر  عَاَينُوا  ــْد  َق
ــًة ــنَ ــداَه ُم َأْو  ــا  ــاًق ــَف نِ ــوَن  ــِرُف ــْع ي اَل 
َصَهاِينًَة َأْو  إِنِجليًزا  ــوا  ــاُب هَي ومَلْ 
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َفــراِعــنَــًة ــوا  ــاُن َك اسُتْخِصُموا  إَِذا  ـــْوٌم  َق
ــا ــن ــواِزَي َم َكــاُنــوا  ــوا  ــُم ــَك َح وإِْن  َيــْوًمــا 

َقــٍة ــُن ُمــرْشِ ــْم وظِــَبــاُهــْم حَلْ َأْحــســاهُبُ
َباِسَقٍة الــَعــْلــيــَاِء  ُغـــَرر  وأْحـــــَرُزوا 
َقًة ُملفَّ ــْت  ــاَن َك ــْم  ــُرُه ــاِخ ــف َم وَمـــا 

ُمــصــِدَقــًة ــا  ــي ْن ــدُّ ال ــــاَءِت  َج َعـــــوا  إِدَّ إَِذا 
ــا ــنَ ــي آِم ـــــــاُم  األَيَّ ـــِت  ـــاَل َق ـــــوا  َدَع وإِْن 

َمكاِرَمها َهْل  جَتْ مَلْ  الَعَرُب  ِهي  َهِذِه 
ُيــســاملُِــَهــا َمـــْن  إاِلَّ  ــامِلُ  ــس ُت لــيــَســْت 
خُتَاِصُمَها ِصهيوَن  آِل  ِمْن  عِجْبُت 

ــا ــَه ــُم ــاِئ َق ـــــاَم  َق ــامَّ  ـــ ل ـــــَر  راِزي الـــــزَّ إِنَّ 
ــا ــنَ ــي ــواِه ــــــاَرْت َش ـــــا َص ـــْت َأهنَّ َ تـــومهَّ

ُبِع السَّ ــَة  ِذلَّ أَراَدْت  الــِكــالُب  ــُم  ُه
ــِع ــَق َي مَلْ  ـــطُّ  َق ــــاٌل  حُمَ ــــٌر  َأْم َوَذاَك 
والطََّمِع للَجْهِل  التِي  كالبَِغاِث  َبْل 

ــَزِع َج ــْن  َع ْهَب  الشُّ ــَزاُة  ــُب ال ـــْأيِت  َت ظنَّْت 
ــا ــنَ ــِوي هَتْ ــــاَن  َك َقــــْد  ـــــُه  َأنَّ َدَرْت  ــــا  َوَم

َفُلْذ ُدِهيَت  إِْن  َفِفينَا  ــاَمُة  احلُ َنْحُن 
َفُخْذ النَّواَل  شْئَت  إَِذا  َيَدينَا  وِمــْن 
َتــُشــْذ بــالــَعــالِء  َفعنَّا  الـــُعـــَداُة  ـــا  َأمَّ

َمـــاِن َفــُمــْذ ـــوَل الـــزَّ ــا ُط ــنَ ــافِ ــَأســَي ــــوا بِ َذلُّ
فِينَا ـــْم  ـــاَدُه ـــق َأْح ـــُروا  ـــَه أْظ ــوا  ــُم ــكَّ حت
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وَطَغوا َبَغوا  َقْد  جتْدُهم  ِعَداَنا  َفاْنُظْر 
َوَرَغوا جْهِلِهْم  ِمْن  هَنَُقوا  ُهُم  وَكْم 
ِمرِي َصَغوا َجاُروا َعَلْينا وَما ُهْم للضَّ

وَبــَغــوا َأْشــيــاِخــنَــا  ــْن  ِم َمساجَد  ــْوا  ــَل َأْخ
ـــنـــا واِوَي ــا الـــدَّ ــنَ ــي ــَل ــَأْخ ــا ف ــنَ ــْل َحــتَّــى مَح

ُمنَْغِلُق ــَداِء  األَْع َأْوِجــِه  َعْن  َفالنَّرْصُ 
والَفَرُق ْعُب  والرُّ هِبِْم  َشاَع  لُّ  والــذُّ
ممَْتِشُق يُف  والسَّ َميَّاَسٌة  ْمُر  والسُّ

ــــا َعـــَلـــُق ــــنَ ــــَوابِ ـــــىَل أْث َمــــاِء َع ولــــلــــدِّ
ـــْســـِك ُيــْغــنـِـيــنَــا ِه َعـــْن َعـــبِـــرِي املِ بِـــنَـــرْشِ

والتَّلَفا امَلْوَت  ِمنَّا  اخلَْصُم  ََرَأى  َفإِن 
ــا ــَف َأَس ــَســُه  ــْف ن إاِلَّ  ـــطُّ  َق ــْم  ــُل َي َفــال 
النََّصَفا َنْطِلُب  وَلِكْن  اْعَتدينا،  فاَم 

ــــا ًف ـــنـــا رَشَ ـــوٌم َأْبـــــَت أْخـــاَلُق ـــْق إِّنـــــا َل
يْؤِذينَا ــْيــَس  َل ــْن  َم بـــاألََذى  نــْبــَتــِدي  َأْن 

َطابِِعنَا ظِلُّ  عَلْيها  َجايَا  السَّ هِذي 
ُيناِزُعنَا فِيَها  ـــٍد  َأَح ــْن  ِم هيَهاَت 
ُيَضاِرُعنَا ــْن  َم سبْقنَا  ــْد  َق ــٍع  ــأْرَب ب

ــا ــن ــُع ــاِئ ـــــوٌد َوق ــا ُس ــنَ ــُع ــاِئ ــن ـــيـــٌض َص َب
ــا ــن ــي ــواِض ـــُعـــنـــا مُحْـــــٌر َم ُخـــــرْضٌ َمـــرابِ

الَوَطنَا واْحُرُسوا  َهيَّا  الَعَرُب  ا  َأهيُّ يا 
الَوَسنا فْلَتنِْفُضوا  ُعيونُِكُم  وَعــْن 
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َوَقنَا َظَبا  يِف  مَجِيًعا  الــبـِـاَلَد  ُصوُنوا 
ــيــِل َن ُدوَن  ـا  ِمــنَـّ الــَعــْجــُز  ــُر  ــَه ــْظ ي اَل 

ــا ــيــنَ َأَمــانِ ــا يِف  ــاَي ــنَ امَل ـــا  ـــنَ َرَأْي ــى وَلـــْو  ــنً ُم
َأْمثَِلٌة ِمْن ِحَكِميَّاتِِه:

ـــُس لــلــَمــنَــاَيــا ـــراِئ ــا َف ــي ْن ــدُّ ــو ال ــنُ ـــرْيُ َنــاِبَب ــــْوِت عــنْــَهــا َغ ــــاُب امَل وَن
ــَعــيــٍش بِ ــا  ــَي ن ــدُّ ال يِف  ــرتَّ  ــْغ ي ــــْن  اِب)1(وَم السَّ ِمَن  اَب  َ الرشَّ َطَلَب  َفَقْد 

*****

ــــُة امَلـــــــــْرِء بـــــاَم عــــنْــــَدُه ــــاَع ــــنَ ـــُلـــَهـــا ممـْــَلـــَكـــْةَق ــــا ِمـــْث ـــٌة َم ـــَك ـــَل ممْ
ــًوا َوال ــْف ــْد َجـــاَء َع ــاَم َق ــوا بِ ــاْرَض التَّْهُلَكْة)2(َف إىَِل  بــَأيــِديــُكــْم  ُتــْلــُقــوا 

*****

َأْصِلِه طِيُب  الَفَتى  يْغنِي  اَل  الَقوِل والِفْعِللَعْمُرَك  يِف  وَقْد َخالَف اآلَباَء 
ٌم حُمــرَّ ــٌس  ِرْج اخلَْمَر  َأنَّ  َصــحَّ  األَْصــِل)3(فَقْد  َطيُِّب  َأنَّه  َقْوٌم  َشكَّ  َوما 

*****

ـــٍب ـــلَّ َذْن ـــْن َحــبِــيــبــَك ُك ــْل ِم ــمَّ ــواِبحَت ــصَّ ِوْفـــِق ال ــاُه يِف  ــَط ُوعـــدَّ ُخ
َحــبـِـيــًبــا َذْنـــــٍب  ـــىل  َع ــْب  ــتِ ــْع ت ــاِب)4(وال  ــَت ــْن ِع ــَد ِم ــولَّ ــْكــِم َهــْجــٍر َت َف

*****

َنْفُعُه َيْكُثُر  الـَمْرِء  ُلــَغــاِت  ــْدِر  ــَق ِت َأْعــــَواُنبِ ــامَّ ــل ــَد امُل ــنْ َفــتــْلــَك َلـــُه ِع

ـّي. )1( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّ

)2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)3( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)4( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
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جُمَاِهًدا الُلَغاِت  ِحْفِظ  إىَِل  ــَســاُن)1(َفساِرْع  إِْن احلَِقيَقِة  يِف  لَِساٍن  َفُكلُّ 
َأْلَواٌن ِمْن ِهَجائِِه:

ــَزْل َي مَلْ  ِصـــْدٍق  ــاَل  ــَق َم النَّبيُّ  ـــــَواِهَقــاَل  ـــــاَمِع واألَْف ـــِري َعـــىَل األَْس جْي
َفِفَعاُلُه ــُه  ــُل َأْص َعنُْكْم  َغــاَب  ــْن  ـــِه امُلــَتــنــاِهــيَم ـــْن َأْصـــِل ــيــُكــُم َع ــبِ ــنْ ُت
َأْصَبَحْت ُسوٍء  َأْفَعاِل  َعْن  ــَة األَْشــــَبــــاِهوسَفْرَت  ــَل ــي ــِل ـــنَي األََنـــــــاِم َق ب
َحيَدٍر ُســالَلــِة  ــْن  ِم إِّنـــَك  ــوُل:  ــُق اهللِ؟)2(وت َرُســوَل  َأْم  َأْصــَدُق؟  َأفَأْنَت 

َا َتصحُّ فيَمْن َغاَب َأصُلُه ومَلْ تْظَهْر سِياَدُتُه  ويِف األَْبياِت األَِخرَيِة ُمَغاَلَطٌة منْطقيٌَّة؛ َفإهنَّ
ا السيُِّد املْعُروُف َنَسُبُه  ُسوُل أْن ننُْظَر إىَِل األَْفَعاِل؛ َأمَّ ِة َأَمَر الرَّ َفِعنَْد هِذِه اجلََهاَلِة التامَّ
ُه  يُف؛ َفَأبو هَلٍَب َجاَءْت ِمنُْه أْفَعاُل ُسوٍء َمَع َأنَّ وَحَسُبُه َفال ينَْطبُِق َعَليِه َهَذا احلَِديُث الرشَّ
ُسوِل باَِل  ِة الرَّ ِمنُْه أفَعاُل ُسوٍء وُهو ِمْن ُذريَّ اِب ظَهَرْت  ِة، وجْعَفُر الَكذَّ النُّبوَّ ِمْن َشَجَرِة 

ُشْبهَة)3(.

جائِيِّ َأْيًضا: ِمْن ُأْسُلوبِِه اهْلِ

ــــا ــــاهِبَ ــــَأْذَن ــــاُد بِ ــــَق ــــا)ُطـــَفـــيـــُل( ُت ــــاهِنَ ــــَأْرَس ــــاِد بِ ــــَي ــــــــْوُد اجِل َوَق
ــاِل َج ــرِّ ــال ب ــتــيــُة  فِ اْفـــَتـــَخـــَرْت  ــا)4(إَِذا  ــَواهِنَ ــْس ــنِ ــُل- بِ ــي ــَف ــْخــُر- ُط ــَف ف

*****

بُمْعِجَزٍة تْظَفْر  ومَلْ  ِعيَسى  يَت  َحَسِبَسمَّ َواَل  ِعــْلــٍم  يِف  ــُه  ُتــَشــاهِبِ ومَلْ 

)1( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
ســة عىل أنَّ جعفًرا صار  )3( ُينظر: دالئل اإلمامة: 248. وقد نقل أنَّه خرج توقيع من الناحية املقدَّ

اًبا.  توَّ
ـّي. )4( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّ
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َفــَضــاِئــِلــِه ِمـــْن  بِـــيَشٍء  َأَتــْيــَت  َأِب)1(َوال  ــرِي  ــَغ بِ ُأمٍّ  ِمـــْن  ــَك  ــأّن بِ إاِلَّ 
*****

ــُه ــَع ــْف ــاللـــــامَّ اْغـــَتـــنـــى أْفـــَقـــَدَنـــا َن ــِت اخلَ ــْي ــِة َب ــَم ــي ـــْن ِش ــَك ِم ــل وتِ
َفـــاِرًغـــا ــــَدا  َغ إِْن  إِلـــيـــِه  ــى  ــَع ــْس اْمـــَتـــال)2(ي َمـــا  إَِذا  َنــْفــٌع  ـــِه  بِ ـــا  وَم

ُصَوٌر ِمْن َوْصِفِه:

ْمِع َأْوَصاٌف َكَوْصِفي أْوَجَبْت ــْن َأْضــــداِدِهيِف الشَّ ُحــبِّــي َلـــُه، والــُبــْعــُد َع
ــِه ــونِ ـــَرُة َل ـــِه وُصـــْف ـــِع ُفــــؤاِدِه)3(َجـــَريـــاُن َأْدُم وَذْوُب  ُمقَلتِِه  ــاُد  ــَه وُس

*****
بِِه الَغِريُق  ينُْجو  اَل  احلُزِن  ِمَن  ــاِفَبْحٌر  ــَط ــَأْع بِ َأْعـــَطـــاٌف  ــَم  ــالَط َت إَِذا 
َمَرِح ِمْن  ْقِص  الرَّ َنِسيُم  َكْتُه  حرَّ َأْرَداِف)4(َما  َأْمـــَواُج  بِه  َوَمــاَجــْت  إاِلَّ 

*****
ــىَل ُغــُصــوِن اْلــَبــاِن بـِـيــُع َع الُكْثَباِن)5(َخــَلــَع الــرَّ ــىَل  َع َفواِضُلَها  ُحــَلــاًل 

بِيِع: وِهَي مْطُبوَعٌة بِديوانِِه، وكذلَِك َقصيَدُتُه يِف َوْصِف الرَّ

ــــوُروِدِه بِ فــَمــْرَحــًبــا  ــِع  ــي بِ ــرَّ ال وُروِدِهوْرُد  ـــــْوِر)6(  وَن هْبــَجــتِــِه  ــوِر  ــنُ وبِ
َنِسيِمِه وطيِب  مــنْــَظــِرِه  ــــروِدِه)7(وبُِحسِن  ُب وَويْش  َمبَسِمِه  ــِق  ــي وأنِ

)1( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)3( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)4( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)5( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
)6( النْور: بتسكني الواو الورد األبيض الصغري. العني للخليل.

)7( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
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وَقاَل َيِصُف اخَلْمَر:

رْشهِبَا َحاِل  يِف  الَعْقَل  مُتِيُت  والَقْلَباُساَلٌف  واجِلْسَم  وَح  الرُّ ِمنَّا  وُتنِْعُش 
ــا ــوُرَه َنـــاِن وُن ــَبــٌة َوْســــَط الـــدِّ احلُْجَباحمــجَّ ــا  هِتَ ــرَّ ُغ ألاَْلِء  ــْن  ِم ُق  يــمــزِّ
ـَمْت تألَّ املِــــَزاِج  ـــُع  َوْق ها  َمسَّ ُرْعَباإَِذا  وامتَأْت  الثَّْغُر  ِمنَْها  ــَد  وأْزَب
ــٌد َوالِ امَلــاُء  هَلَــا  بِْكٍر  ــْن  ِم ــَجــُب  َغْضَبىوَأْع تْقبِيَلَها  َراَم  ــى  َأّن وَتــْرِجــُع 
رُشوِقَها يِف  ــا  َ أهنَّ إاِلَّ  ْمُس  الشَّ إَِذا اْمَتزَجْت يِف كْأِسَها أْطَلَعْت ُشْهَباِهــَي 
َبــنــاهَنُــْم ــوَن  ــُب ــاِئ ــتَّ ال َعلينَا  ــضُّ  ــَع ــْدَبــاَي ــُهــُم عــْقــَلــُه َن ــُدُب ُكــلٌّ ِمــنْ ــنْ وي
ــْم ــأهّنُ بِ وا  َأقــــرُّ َحــَســوَنــاَهــا  ــا  َم َصْعَبا)1(إَِذا  مْرَكبا  تْرِكَها  يِف  اْرَتَكبوا  َقِد 

ويِف الباِب الثَّالِِث ِمن ِديوانِِه َشَواِهُد َكثرَِيٌة فْلرُياِجْعَها الَقاِرُئ إَِذا َراَم الـَمزيَد.

َطَرائُِف ِمْن َمَدائِِحِه:

ــًدا حُمــمَّ ــــُه  اإِلَل اْخــَتــاَر  ــا  َم ــو اهللِ  ـــُه ِمــْثــُلَف ــنَي َل ــامَلِ ــَع ــــنَي ال َحــبـِـيــًبــا َوَب
لِنَْفِسِه النَّبيُّ  ــاَر  ــَت اْخ ــا  َم َبــْعــُلكــَذلــَك  ــِه  ــتِ ــنَ الْب َوُهـــَو  ــا  ــيًّ َوِص َعليًّا 
ــُه َل َأًخــــا  ـــــاِم  األََن ُدوَن  ُه  َ ـــــريَّ الَفْضُلَوص ُدوَنُه  َلُه  َمَن  وفِيِهْم  َوِصنًوا 
اختَِياِرِه ُحْسُن  امَلــْرِء  َعْقِل  ْسُل)2(وَشاِهُد  والرُّ اهللُ  خيتاُرُه  َمْن  َحاُل  َفاَم 

*****

ــم ـــْن هِبْ َة امُلـــْخـــَتـــاِر َيـــا ِم ـــــرْتَ ــــُمَيـــا ِع ُه ــــوالَّ ــــت ـــــٌد ي ـــــْب َيــــــُفــــــوُز َع
هَلـُــْم ــي  ــُحــبِّ بِ الـــنَّـــاِس  يِف  ـــــَرُف  ــاَمُهــُم)3(ُأْع ــســي بِ ــاُس  ــنَّ ال ُيــْعــَرُف  إِْذ 

*****

)1( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)3( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
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ــــا َأمَّ َأَراَك  ـــنَي  ـــن ـــْؤِم امل يلَأِمــــــرَي  َصَغى  َحَسٍب  ِذي  عنِْد  َذَكْرُتَك 
نْغٍل ــَد  عــنْ ــــَرَك  ذْك ْرُت  ــــرَّ ك ـــايلوإِْن  ـــَت ــــُه وَبــــَغــــى ِق ــــاُل َر َب تــــكــــدَّ
ــْرٍء َم بــَأْصــِل  شكْكُت  إَِذا  ُت  ــرِصْ ــاِلف ــَق ـــَن امَل ــِمــيــِل ِم ـــَك بــاجلَ ذكـــْرُت
َثــنَــاَك إاِل ــَع  ــْم َس ــيــُق  ــطِ ُي ــَس  ــْي ـــاَلِلفــَل ــــِل حَمـْــُمـــوُد اخِل ــُم األَْص ــِري َك
ــا اَي ــَبَ ال بِــَك  َت  َخــــُبْ َقــْد  َأنــا  ـــــالِل)1(َفها  احلَ أْواَلِد  ـــكُّ  حَم فـــَأْنـــَت 

*****

َراَحــًة ــاِرِم  ــَك امَل تْعَب  ــرى  َي وَيــعــدُّ َراحـــــاِت احلَــيــاة َمــتــاِعــَبــاَمــِلــٌك 
أْبــُحــًرا باِسَب  السَّ ـــَذُر  َت َسباسبابــَمــَكــاِرٍم  ــاَر  ــَح ــبِ ال ـــَذُر  ت ـــٍم  وعـــَزاِئ
َخَلْت وإِْن  َثنَاُه  ِمــْن  أْرٌض  ختُل  ــْن ِذكـــِرِه ُمــِلــَئــْت َقــنَــا وَقــواِضــَبــاملْ  ِم
َبْطُشُه ــُب  ــرَه وي مــواِهــُبــه  ـــاتــْرجــى  ــا وحُمَـــاِرَب ــاملًِ ــس مـــاِن ُم ــَل الـــزَّ ــْث ِم
َمهاَبًة الُقُلوَب  ــَأ  َم َســَطــْت  ـــإَِذا  َمواِهَباَف الــُعــُيــوَن  ــَأ  َم َســَخــا  وإَِذا 
ــال َوابِ َعــَطــاُه  مــْن  يْبَعُث  َحاِصَباكالَغْيِث  َسَطاُه  َمن  ويْرِسُل  ِسْبطا، 
ـــرِيِه ـــَزِئ ــي غـــَابـــُه ب ــِم ــِث حي ــْي ــل خَمَالَِباكــال الَقنِيِص  يِف  وينِْشُب  ــْوًرا  ط
ــال َواِص عْذًبا  ِمنُْه  حيِمُل  ه َقـــــْوٌم َعــــَذاَبــــا واِصـــَبـــاكالسيِل  ـــعـــدُّ وي
َنَفاِئًسا للنُُّفوِس  هْيــِدي  ـــْبـــِدي لــلــُعــُيــوِن َعــَجــاِئــَبــاكالبْحِر  مــنــُه وُي
ــِه ورْأِيــــِه ــَدي ـــدى ي ــْرَت َن ــظ ـــإِذا ن َصــاِئــَبــا)2(ف َأْو  َصــاِئــًبــا  إاِلَّ  َتــْلــَف  مل 

*****

ـــــْد َوَق الــَلــبــيــِب  ــــِك  ــــالُح َم ــا ِمــــْن فـِــَعـــالـِــِه َحــَســنــاهلل  ــن ـــــدى َل َأْب
ســَفــيــنــتِــِه يِف  الـــَبـــْحـــَر  مَحـِــــَل  ـــْد  ــُفــنَــاق ــُل الــسُّ ــِم ــِر حي ــْح ــَب وعـــــاَدُة ال

)1( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.

)2( ُينظر: ديوان الصفيِّ احِللِّـّي.
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ُنْبَذٌة ِمْن ِرَثائِِه:

املرْتَجَم  النِّيلِّ  الَكريِم  عبَد  يِن  الدِّ ِغياَث  النَّقيَب  هِبَا  َرَثى  التِي  الَقصيَدِة  ِمَن  وِهَي 
الرقم )52( ُمثبَتٌة بِديوانِِه:

وسْلبِِه بالَكِريِم  ُمْغًرى  ْهُر  الدَّ بِِهُهَو  َفَسْل  ــَذاَك  بِ َشــكٍّ  يِف  ُكنَت  ــإْن  َف
ُرْكنُها ينْهدُّ  َكــيــَف  ــايِل  ــَع امَل ـــا  ُشْهبِِهَأَران َبــنْيِ  ِمْن  البْدُر  َيُغوُر  وكْيَف 
ْصُفُه يْطَمُع  يِن(  الدِّ )ِغَياث  ِف ِخَطاِب النَّاِس َعْن َذمِّ َخْطبِِه؟َأبْعَد  برَِصْ
ُخُطوُبه الَكريِم  عْبِد  إىَِل  ذْنــبـِـِهوخْتــُطــو  ــَراَن  ــْف غ الــيــوَم  ِمــنَّــا  ويطِلُب 
ِه َعمِّ ــِن  واْب امُلصطَفى  النّبيِّ  لُصْلبِِهَسليَل  اهلَاشميِّ  الـــَويصِّ  ونــْجــِل 
َوَباَلُه خيَشى  الَغْيِث  ِمْثَل  كاَن  ُسْحبِِهفًتى  َوْبُل  النَّدى  ِب  لِطالَّ ويْرجى 
ِسْلِمِه يوِم  يِف  الَعْيِش  َحوايِش  َحْربِِهَرقيُق  يوِم  يِف  اجلَْيِش  َحوايِش  َكثيُف 
بوْجِهِه إاِلَّ  ــاَف  ــَي األْس يتَِّقي  ــال  بقْلبِِهَف إاِلَّ  ــاَف  ــَي األْض يلَتِقي  واَل 
بَعْقِلِه إاِلَّ  األْشـــيـــاَء  ــُظــُر  يــنْ بُلبِِّهواَل  إاِلَّ  ـــاَر  ـــَب األَْخ يــســَمــُع  واَل 
َلُه؟ َمْن  ِقيَل  دى  الرَّ يوِم  يِف  َجاَل  وإِْن َجاَد يِف يوِم النَّدى ِقيَل: َمْن بِِه؟إَِذا 
ــدِرِه ــُن ب ــاِس ــْت حَمَ ــا متّ ـــْن بــْعــِد َم وَداَرْت َعىَل ُكلِّ الَوَرى َكْأُس ُحبِِّه؟َأِم
سيِفِه ــدِّ  َح يِف  وْهـــَي  امَلــنـَـايــا  ــُه  ِف الَليايِل َوْهُو ِمْن َبْعِض ِحْزبِِهَدهــْت وَصْ
َشــاِزًيــا ــاِدل  ــاألَج ك يُقْدَها  مَل  ــأْن  ُقّبتِِهَك نْقِع  ــْن  ِم الَليِل  ــبَّ  َق ويــرَفــُع 
خَطابِِه وَقـــُع  األْســــاَمَع  ــَرِع  ــَق ي ُخْطبِِهوملْ  مــوِقــُع  اهلَيجاَء  يــُطــُرِق  وملْ 
ْسِت َصاِحَب َصْدِرِه ُقْطبِِهواَل َكاَن َيوُم الدَّ مْرَكَز  ــْرِب  احلَ يوَم  وللجيِش 
َعِريَكٍة ليَث  الــيــوِم  ــَل  ــْث ِم أَر  كْلبِِهومَلْ  ــُة  َعــضَّ امَلـــْوِت  َطــْعــَم  ــــُه  أَذاَق
والَقنا ــواِرِم  الــصَّ بنَي  َما  َكــان  نْحبِِهولــْو  إِْدَراَك  اخلَْيِل  ُمتوِن  وَفــْوَق 
فعِلِه ُحْسِن  َعْن  كِر  الذِّ مَجِيَل  كْربِِهلَكان  بْعُض  الَفَتى  قْلِب  عْن  ينّفُس 
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وُسُهوَلَة  َسالَسًة  َتِفيٌض  واملعنويِّ  اللْفظِيِّ  التَّعقيديِن  ِمَن  َخالِيٌة  كلُّها  والَقصيَدُة 
تْعبرٍِي، اكتَفينا هِبَذا الَقْدِر ِمنَْها؛ لِوُجوِدَها يِف ِديوانِِه.

آَثاُرُه:

الـَمِلِك  َمداِئِح  يِف  النُُّحور  و)ُدَرُر  جُملََّداٍت،  َثالَثِة  يِف  ِديواُنُه  ِة  الـُمهمَّ آَثــاِرِه  ِمْن 
الَقْدِر  ِكَتاٌب َجِليُل  عيَِّة(، وهو  املنُْصوِر()1(، وِكَتاُب )األْنواُر الـُمِضيَئُة يِف احِلْكَمِة الرشَّ

ِة جملَّداٍت. يف ِعدَّ

، ولْواَل  ِّ يُخ َحَسُن ْبُن ُسليامَن احِللِّ يِن اْبُن ُمعيََّة، والشَّ َلُه َتالِميٌذ ِمنُهم السيُِّد َتاُج الدِّ
(، والِكَتاُب  فيِّ ِّ ِكَتاَبُه )ِشْعُر الصَّ فيِّ احِللِّ َأنَّ الَفاِضَل َجواد أمْحَد َعْلوش َقْد َكَتَب َعِن الصَّ

)1( يف املطبــوع: )منصــور(، والتصويب من الغدير: 44/6-45، وجــاء يف الغدير: 54-44/6 
»1. منظومــة يف علــم العــروض، ذكرها له صاحب ريــاض العلامء، 2. العاطل احلايل، رســالة 
يف الزجــل واملــوايل، 3. اخلدمة اجلليلة، رســالة يف وصــف الصيد بالبنــدق، 4. درر النحور يف 
بــة عىل حروف  مدائــح امللــك املنصــور، وهي القصائــد )االرتقيَّــات(، حتــوي 29 قصيدة مرتَّ
ل أبياهتــا كآخرها من احلــروف، وكلُّ قصيدة منها 29 بيًتا، 5. ديوان شــعره. قال  املعجــم، وأوَّ
ــد واحد، ولعلَّه  ــدات وكلُّه جيد. واملطبوع جملَّ ن شــعره يف ثالث جملَّ الكتبــي يف الفوات: إنَّه دوَّ
رين مــن املؤلِّفني بعــد ِذكر ديوان  بعــض شــعره أو ديوانــه الصغري الــذي ذكره له بعــض املتأخِّ
 كبــري لــه، 6. رســالة الدار عــن حماورات الفــار، 7. الرســالة املهملــة، كتبها إىل امللــك الناص 
د بن قالون ســنة 723. 8. الرســالة الثوميَّة، أنشــأها بامردين ســنة 700، 9. الكافية، هي  حممَّ
بديعيَّتــه الشــهرية احلاويــة ملائة وواحد ومخســني نوًعــا من حماســن البديــع يف 145 بيًتا يف بحر 

)البسيط(، يمدح هبا النبّي األعظم، طبعت يف ديوانه، مستهّلها:
العلم جــرية  عن  فسل  سلًعا  جئت  ــىل عـــرب بـــذي سلمإن  ــالم ع ــس ـــر ال وأق

10. رشح الكافية املذكورة يف مرص سنة 1316. ويف غرِي واحٍد من املعاجم: إنَّ له فضل السبق   
يف نظم البديعيَّة عىل من نظمها، غري أنَّا نقول: إنَّ املرتَجم وإن أبدع يف نظم بديعيَّته إالَّ أنَّ السابق 
ّ الشاعر الصويّف املتوفَّ سنة 670هـ،  إليها هو أمني الدين عّل بن عثامن بن عّل بن سليامن األربلِّ
املرتَجم يف الوايف بالوفيات، وله فضل الســبق كام ذكره الســيِّد عّل خان يف )أنوار البديع(، وذكر 

قصيدته«.
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، َوَقْد َناَقشناُه يِف كَتابِنَا اخلَطَّيِّ  فيَّ ُه مَلْ ينِْصِف الصَّ فيِّ إاِلَّ َأنَّ ْعُت يِف تْرمَجَِة الصَّ مْطُبوٌع لتوسَّ
)ُمنَاَقَشاٌت َوُمَداَعَباٌت( الِذي عَزْمنَا َعىَل طْبِعِه َقريًبا إِْن َشاَء اهللُ.

ُّ 58. َأُبو اْلَقاِسِم َعلٌّ احِللِّ

َرِة التِي َفاَح َعاطُِر ِذكُرَها عنَْد تْرمَجتِنَا لَسِديِد  ِر( املطهَّ َفْرٌع َزاٍك ِمْن َشَجَرِة )آِل الـُمطهَّ
ْقنَا لَقْبَسٍة ُمنرَيٍة مْن تارخِيَها الـُمرِشِق وَجِديٌر بِتاِريِخ هِذِه األَُسِة  يِن الرقم )43( وتطرَّ الدِّ
ْفحَة األُوىَل ِمْن ِسْفِر املْجِد واخلُُلوِد، وألَجِل توقِّي َمَلِل التَّكراِر مَلْ  الَكريَمِة َأْن حيتلَّ الصَّ

نُعْد إىَِل اإِلَطاَلِة يِف َهذا املْبَحِث؛ فنَُقوُل:

ِد  عيِد اهلُـاَمِم حُممَّ ين َعلِّ بِن السَّ َب بـ: اإِلَماِم َشْمِس الدِّ إِنَّ َأبا الَقاِسِم الـُمِفيَد الـُملقَّ
ين  يِك َسديِد الدِّ ، ورَشِ ِّ َمِة احِللِّ ِر ِمْن َأكابِِر َتالِمَذِة الَعالَّ ابِن احلُسنِي ْبِن َعلِّ بِن الـُمطهَّ

َمِة يِف ِقَراَءِة )َمْن اَل حيرُضُه الَفِقيُه(. والِد الَعالَّ

َحاِح األْرَبعِة  ُه الَفِقيُه( ِمْن ُكُتِب اإِلَماميَِّة اجلَليلِة ويعتبوَنُه ِمَن الصِّ َو)َمن اَل حيرْضُ
 دوُق ْيخ الصَّ ِهرِي بالشَّ التِي عَليَها َمَداُر َمباِحِث الفْقِه اجلَعفريِّ ملصنِِّفِه اْبِن َبابويِه الشَّ

ي َسنََة 381هـ. تويفِّ بالرَّ

ِّ كَريضِّ  َمِة احِللِّ رِس ِعنَْد الَعالَّ ُه َقد َزاَمَن َنْحَو )500( جمَتِهًدا ِمْن رُشكاِئِه يِف الدَّ كاَم أنَّ
اِد، وَقْد وَصَفُه َصاِحُب ِكَتاِب  ِد ْبِن احلَدَّ قنَي َأمْحَد ْبِن حُممَّ ين َعلِّ بِن أمَحَد، وَفْخِر الـُمحقِّ الدِّ
ُد بُن ُحسنٍي املْذُكوُر َأيًضا  ْيخ حُممَّ ْيخ ووالُِدُه الشَّ )ِرَياُض الُعَلامِء( بقْولِِه: »وَقْد َكاَن َهذا الشَّ
َزْيِن  يِخ  ين املْذُكوِر للشَّ َفْخِر الدِّ ْيخ  إَِجاَزِة الشَّ ِمْن َمطاِوي  الُعلامِء َكام يْظَهُر  َأفاِضِل  ِمْن 

ين َحَسِن ْبِن َأمحَد ْبِن ُمظاِهٍر«)1(. ْيخ ِعزِّ الدِّ ين َعلِّ ْبِن الشَّ الدِّ

)1( ُينظر: رياض العلامء: 200/4.
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)1(، َوَعىل ُكلِّ َحاٍل َفُهو  ِّ مِة احِللِّ ُه ِمْن َأْسباِط الَعالَّ ُه َكام يْظَهُر لِبْعِض املرْتمِجنَي َأنَّ ولعلَّ
امِء. َجَرِة الطيِّبِة التِي َأْصُلَها يِف األَْرِض وفْرُعُها يِف السَّ َفْرٌع َنرِضٌ ِمْن تلَك الشَّ

لِّـيِّ 635- حدود 710هـ[)3( ر احِلِ ين)2( ]ابن الـُمطهَّ ْيُخ َرِضُّ الدِّ 59. الشَّ

مَجَِة َعىل َكثرِييَن ِمْن رَجاِل الِفْكِر  ِق َصاِحِب الرتَّ ُهنالَِك َقَراِئُن َكثرَيٌة َتدلُّ َعىَل تفوُّ
يَن ِمْن َطِريِق  َقْد َساهَم فِْعاًل بِقْسٍط َوفرٍِي ِمَن احلَْقِل الثَّقايفِّ وَخَدَم الدِّ ُه  ، وأنَّ اإِلْسالميِّ
َمكاَنُه  احَتلَّ  اإِلْصالحيَِّة  وُجهوِدِه  الِعلميِّ  ِجَهاِدِه  وبَِسبِب  مشُكوَرًة؛  ِخْدمًة  الِعْلِم 
َر َعْن  ِة ُترَبًة ِخْصَبًة؛ لِبذِر ُبُذوِر اإِلْصاَلِح؛ َفشمَّ االجتاَِمعيِّ الالئِق، وَقْد َوَجَد َلُه يِف احللَّ

ينيِّ َخرْيَ ِقَياٍم. َساِعِد اجلَدِّ َقاِئاًم بِواجبِِه الدِّ

ْبِن  ُيوُسَف  يِن  الدِّ َسِديِد  ْيِخ  الشَّ ْبَن  َعلَّ  يِن  الدِّ َريضُّ  ُهو  اجلَِليَل  ْيَخ  الشَّ َهَذا   إِنَّ 

ِّ ِعْلاًم وَأَدًبا وَحَسًبا وَنَسًبا، َكاَن ِمْن ُعَلاَمِء  َمِة احِللِّ ِر، َأُخو الَعالَّ ِد اْبِن الـُمطهَّ َعلِّ ْبِن حُممَّ
مِة َحتَّى اشَتَهَر ِذْكُرُه وَذاَع ِصيُتُه يِف الباِلِد،  ِة األََفاِضِل والُفَقهاِء الِذيَن َساُروا يِف الـُمقدِّ احِللَّ
َعامُء؛ فإْن َكاَن  َؤساُء والزُّ اِم النَّاِس وإِْكباَرُهْم؛ فخَضَعْت أِلواِمِرِه الرُّ وَأْصَبَح مْوِضَع احرِتَ
مرَكُزُه الـاَميِل ُمتواِضًعا َفَقْد َكاَن ُنُفوُذُه َواسَع النَِّطاِق وال ينِكُر َأَحٌد مَجِيَل ُمسامَهتِِه الِفعليَِّة 
 - ِّ َمِة احِللِّ ؤوِن االجتاَِمِعيَِّة يِف َنَشاٍط َكبرٍِي ملُحوٍظ؛ وَلْوال ُوُجوُد َأِخيِه- الَعالَّ برِتِقيِة الشُّ

 

ْمَس  الحتلَّ َمَكاَنًة أْرَفَع بَِحْيُث اَل ُينافُِسُه عَلْيَها َأَحٌد، وهَكذا ُسنَُّة اهللِ يِف خْلِقِه؛ َفنَرى الشَّ

)1( ُينظر: رياض العلامء: 201-200/4.
)2( ترمجتــه يف: أمل اآلمل: 211/2 الرقم 636، رياض العلامء: 294/4، لؤلؤة البحرين: 266 
الرقــم 93، روضات اجلنَّات: 344/4 الرقم 408، هدية العارفني: 716/1، إيضاح املكنون: 
ة: 341، الذريعة: 232/15 الرقم 1514،  96/2، أعيان الشــيعة: 372/8، الفوائد الرضويَّ
طبقــات أعالم الشــيعة: 154/3، معجــم رجال احلديــث: 240/12 الرقــم 8590، معجم 

املؤلِّفني: 266/7، كشف احلجب واألستار: 381، فهرس الرتاث: 693/1.
)3( كذا وجدته يف موسوعة طبقات الفقهاء: 165/8.
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اٌج، وُشَعاٌع َهاِدٌئ هَبِيٌج. َة الَقَمِر، وإِْن َكاَن للَقَمِر ُنوٌر َوهَّ حتُجُب َأِشعَّ

مَجَِة بِـ: َأيِب الَقاِسِم ِحينًا، وبَِأيِب احلََسِن  يِن َصاِحُب هِذِه الرتَّ ْيُخ َريضُّ الدِّ ُيكنَّى الشَّ
َضاَع  بِاالْهتاَِمِم  َجِديَرٌة  وَتَصانِيٌف  َفاٌت  مؤلَّ َلُه  َأْشَهُر،  الثَّانَِيَة  كنَْيَتُه  َأنَّ  إاِلَّ  ُأْخرى  َتاَرًة 
الـَمَخاُوِف  لَِدْفِع  ُة  الَقويَّ )الُعَدُد  ِكَتاُب  املْطُبوَعِة  ُمصنََّفاتِِه  وِمْن  أْكَثُرَها،  األََسِف  َمَع 

الَيْوِميَِّة()1(.

ابُن  َعنُْه  ْبِن ُيوُسَف، كاَم يْرِوي  اْبُن احلََسِن  ُد  يِن حُممَّ َفْخُر الدِّ َأِخيِه  اْبُن  يْرِوي عنُْه 
الَعميِديُّوَن، وَريِضُّ  اَدُة  السَّ بِِه  اشَتَهَرْت  الِذي  الـُمطَِّلِب  َعْبِد  يِن  الدِّ َعِميُد  السيُِّد  ُأْختِِه 
ِر، َفَقْد َكاَن َهَذا األَِخرُي  يِن َعلِّ اْبِن الـُمطهَّ يِن َمْوُضوُع بْحثِنَا َهَذا ُهَو َغرُي َريضِّ الدِّ الدِّ
الـَمْجِد  يِف  الَعِريُق  الَبْيُت  َذلَك  نْفِسِه  ِر  امُلطهَّ َبْيِت  وِمْن  ِة،  احِللَّ ُعَلامِء  َمَشاِهرِي  ِمْن  َأْيًضا 
ِة  واألُْسَ اجلَِليِل،  الَبْيِت  َهَذا  َعْن  َلَك  ْثنَا  حَتدَّ َأْن  َلنَا  َسَبَق  َوَقْد  ِف،  َ والــرشَّ ْؤَدِد  والسُّ

ًة ُأْخَرى)2(. الَكِريَمِة؛ وَنُظنُّ َأنَّ ذلَك َما يْكِفي َعِن الَعْوَدِة يِف املوُضوِع َمرَّ

)3( ]نحو 699-790هـ[ 60. الَعَتائِِقيُّ

خصيَِّة  الشَّ هِذِه  َكَفاَءاِت  ِعْن  ُثَك  ُسأحدِّ َما  عريِّ  الشِّ اخلَياِل  َنوِع  ِمْن  حَتْسُب  َقْد 

)1( حتقيق السيَّد مهدّي الرجائّي، الطبعة األُوىل، قّم، مكتبة آية اهلل املرعيّش، 1408هـ.

)2( قال الطهرايّن يف طبقات أعالم الشيعة: 209/3: »إنَّ املرتَجم توفِّـي يف حياة أبيه«.
أقــول: وهذا ليس بصحيح، فإنَّه عاش بعد أبيه ســنني طويلة، »وقد بقي أبــوه كام قال الطهرايّن   
. واهلل  ّ مة احِللِّ نفســه إىل حدود ســنة 665هـ«، ولعلَّه أراد أنَّ املرتَجم له تويفِّ يف حياة أخيه العالَّ

العامل.
)3( ترمجته يف: رياض العلامء: 103/3، إيضاح املكنون: 49/3، أعيان الشــيعة: 465/7، الكنى 
واأللقــاب: 354/1، الذريعة: 356/3 الرقــم 1283 و15/15 الرقم 326، طبقات أعالم 
الشــيعة: 109/8، األعــالم: 330/3، معجم املؤلِّفني: 167/5، موســوعة طبقات الفقهاء: 

.104/8
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؛ ولَذلَِك َسيُكوُن  ًفا َأبًدا عنَد تْقِديري للَواِقِع التَّاِرخييِّ ِة؛ ولِكنَّني مَلْ َأُكْن ُمْسِ العلميَِّة الَفذَّ
َتنُْطَق  َأْن  َأْعامُلُه اجلَِليَلُة  َأْوَشَكْت  باَِم اَل يْقَبُل الَلْبَس والـُمَكاَبَرَة، فالعتاِئِقيُّ  ثِي عنَْها  حتدُّ
َلُه  َدْت  ومهَّ ْهَرِة  الشُّ َمنافَِذ  َلُه  َفَتَحْت  التِي  ِهي  وْحَدَها  وَأْعاَملِِه  وإِْجاَللِِه،  بإِْكَباِرِه  َقْبـِل 
َة تْفَتُح َلُه َمسالَِكَها، وِهَي وْحَدَها التِي  َطِريَق اخلُُلوَد، وِهَي وْحَدها التِي جَعَلِت الَعبقريَّ
جعَلِت األْلُسَن تنْطُِق بِتْمِجيِدِه والُكُتُب التَّارخييَُّة تْزَداُن باسِمِه، وتِشيُد بِذْكِرِه، وَرُجٌل 
هنيَِّة َخِليٌق باإِلْكَباِر والتَّْعظِيِم؛ َفُهَو ِمَن  دِة واخلُُصوَبِة الذِّ كالَعتائقيِّ ممَْتاٌز بِكفاَءاتِِه امُلتعدِّ
ِة،  َعراِء األلبَّاِء، اْرَتَدَف َظْهَر النَّْجِم يِف ُعُلوِّ اهِلمَّ ِة والُعَلامِء األََفاِضِل والشُّ َؤساِء األَِجلَّ الرُّ
َك  يْأَسُ الَكاَمِل  َرْوِض  ِمْن  ٌة  َشذيَّ ٌة  َنديَّ َباَقٌة  وُهَو  األَْخاَلِق،  طِيِب  يِف  بالـِمْسِك  وَأْزرى 
منَْظُرَها وَرَواُؤَها، ويْعِجُبَك شَذاها وَأِرجُيَها، وَأَخَذ ِمْن ُكلِّ َنْوٍع ِمَن الكاَمالِت بِنَصيٍب، 
ِة  احلُجَّ قويُّ  والَعَضِل،  الَقْلِب  َقويُّ  ِة،  واهلمَّ ــاَلِق  واألَْخ خصيَِّة  والشَّ الَعِقيَدِة  َقويُّ 
ْبِع،  الطَّ ُب  ُمهذَّ الَوْجِه،  الَعْزِم، َصبوُح  اإِلْيامِن واإِلسالِم، وَثيُق  والِعَباَرِة والَبَياِن، َقويُّ 

َم فِيه الَكاَمُل بَأْكَمِل َمعانِيِه. َريضُّ النَّْفِس، َتـَجسَّ

ْيِخ َكامِل عبِد  الشَّ بـ:  املْعُروِف  الَعتاِئقيِّ  َنْت َشخصيَُّة  النَّبيَلِة تكوَّ َفاِت  َهِذِه الصِّ ِمْن 
ِّ نِسبًة إىَِل العَتاِئِق، وِهَي  ِد ْبِن ُيوُسَف اْبِن الَعتائقيِّ احِللِّ ِد ْبِن إِبراِهيَم ْبِن حُممَّ محِن ْبِن حُممَّ الرَّ
َة  ِة التِي الَ َزاَلْت مْعُروَفًة هِبَذا االْسِم َحتَّى اليوَم، إاِلَّ َأّن الَعامَّ ِمَن الُقَرى الـُمالِصَقِة إىَِل احِللَّ
 ، ِة عىَل جانِِب الُفَراِت األَْيَسِ َق احِللَّ ُفوا الَقاَف إىِل اجِليِم، فيُقوُلوَن: )الَعَتاِيج( َتَقُع رَشْ َحرَّ
ا َأْكثَر أبنِيتَِها ِمَن الطِّنِي وُجُذوِع  هِتَ َسُب َأْحياًنا ِمْن بْعِض حمالَّ ِة حَتْ ِة ُقْرهِبَا ِمَن احِللَّ َوِهَي لِشدَّ
ٍة وَنَشاٍط، واستَِقاَمٍة يِف الـُمَعاَمَلِة)1(. النَّْخِل، وأْكَثُر َأْهِلَها يشَتِغُلوَن بالِفاَلَحِة وُهْم َأْهُل قوَّ

َنَشَأ الَعتائقيُّ َنْشَأًة َصاحِلًَة يِف بِيَئٍة َصاحِلٍَة وَبْيٍت َصالٍِح َفتحىلَّ بُِحْلَيِة الِعْلِم واألََدِب 
ٌع بالُعُلوِم اللسانيَِّة، ُمْتِقٌن  ٌة بِِعْلِم الِفْقِه واْطالٌع َواِسٌع بُِأُصولِِه، متضلِّ فَكاَنْت َلُه مْعِرَفٌة تامَّ

)1( تقــع يف ختــوم احِللَّة، وقد وصلت هذه املنطقــة اجلميلة التي تقع عىل شــط احِللَّة، وتنامز بطيب 
هوائها، وطيب أهلها، ويل مع بعض أهلها صحبة. 
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َفاتِِه  بمؤلَّ َهِذِه  ُعلوَمُه  َل  َسجَّ وَقْد  التَّوِحيِد،  بِعْلِم  عنُْه   ِ الـُمعبَّ والَكالِم  الَعقليَِّة  للُعلوِم 
ْفوِة()1(، َفَرَغ ِمْن تألِيِفِه َسنََة  متَِها ِكَتاُبُه )صْفَوُة الصَّ ومصنَّفاتِه النَّفيسِة التِي جَيِيُء يِف مقدَّ

َفُه َسنََة 732هـ. 787هـ، ويْأيِت بْعَدُه )ِمْصباُح األَْرَواِح( ألَّ

ِريُد  ح ِديواِن الـُمتنبِّي وَفَرَغ ِمنُْه َسنََة 781هـ، وَصنََّف ِكتاَبُه )جَتْ ى إىَِل رَشْ كاَم تصدَّ
سنََة  فُه  ألَّ األََدِب()3(  ُلَباِب  يِف  )الـُمنَْتَخُب  ِكَتاُب  وَلُه  ِة()2(،  الَفخريَّ َساَلِة  الرِّ ِمَن  يَِّة  النِـّ
 )4() 776هـ، وُهَو ِكَتاٌب َأديبٌّ َجِليٌل، ولُه َأيًضا ِكَتاُب )خُمَْترَصُ أَواِئِل َأيِب ِهاَلِل الَعسكريِّ
َفَرَغ منُْه سنََة 753هـ، وُهَو ِكَتاٌب جيٌِّد حْيَتِوي َعىَل ُفنُوِن َغالَِيٍة ِمْن عْلِم الَكالِم واحِلْكَمِة 
ياضيَّاِت، والطبِّ واألََدِب، والِفْقِه واألُُصوِل؛ فهَو مْوُسوَعٌة نِفيسٌة وَداِئرُة َمعاِرَف  والرِّ

َقِليلُة النَّظِرِي.

ُح الَكافَِيِة( ملصنِِّف  مسيَِّة(، َفبِديُع األُْسُلوِب، وِمْثُلُه ِكتاُبُه )رَشْ ا ِكتاُبُه )رْشُح الشَّ أمَّ
ْبَدِة()6(، وَشـْرُح )هْنِج  ِب الزُّ ُح ُمَعرَّ اِق، وِكَتاُب )َتْسِليُك األَْفَهاِم()5(، و)رَشْ حكَمِة اإِلرْشَ
الَبالَغِة()7( فَرَغ ِمنُْه َسنَة 780هـ؛ وقد اتَّـهمُه الـُمْغِرُضوَن َفزَعُموا َأنَّه أَغاَر يِف َكثرٍِي ِمْن 

ِح النَّهِج الْبِن ِميَثٍم)8(. ِح النَّهِج- َعىَل َأْبواِب رَشْ َأْبواِب ِكَتابِه- رَشْ

)1( الذريعة: 51/15.
ة رســالة مشــهورة يف العبادات لفخر  ة(، وهــو خطأ، والفخريَّ )2( يف املطبــوع )الرســالة الصخريَّ

د منها املرتَجم نيَّة العبادات كّلها.  ، جرَّ ّ مة احِللِّ د بن العالَّ قني حممَّ املحقِّ
)3( الذريعة: 74/8، معجم املؤلِّفني: 167/5.

)4( الذريعة: 357/1.
ـّي. ُينظر: أمــل اآلمل: 84/2، الفوائــد الرجاليَّة:  )5( يوجــد كتاب بالعنوان نفســه للعاّلمــة احِللِّ

.275/2
)6( وهو كتاب الشهدة رشح تعريب الزبدة للطويّس يف علم اهليأة. معجم املؤلِّفني: 167/5.

)7( الذريعة: 51/15.
)8( يف أعيان الشــيعة: 465/7 »ُوجد عىل ظهره خّطه بتاريخ876 اختاره من أربعة رشوح: رشح 
 ابن ميثم، ورشح القطب الكيدرّي، ورشح القايض عبد اجلبَّار اإلمامّي، ورشح ابن أيب احلديد،= 
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َحنِي للُمَضاَهاِة والـُمَقاَرَنِة  نا نسَتْبِعُد َذلَك غَايَة االستِْبَعاِد؛ ولَعَدِم ُوُقويِف َعىَل الرشَّ وإِنَّ
ُدُها َصاِحُبَها  لِب َأِو اإِلجْيَاِب َحْوَل هِذِه التُّْهَمِة التِي مَلْ يعضِّ مَلْ َأْسَتطِْع َأْن ُأْعطَِي ُحْكاًم يِف السَّ
يِف  َقَدِمِه  وُرُسوِخ  ايِت  الذَّ اإِلَغاَرِة؛ الكتَِفاِئِه  هِذه  َعَدُم  الَعتايقيِّ  يِف  أظنُّه  والِذي  هاٍن،  بُِبْ

الِعْلِم واألََدِب.

البنَْدهيِّ  ــِد  حُمــمَّ ــِن  ْب ــلِّ  َع ــِن  ــَس احلَ أِليَِب  اَلَلـــِة(  الـــدَّ يِف  )ِرَســـاَلـــٌة  وللَعتائقيِّ 
ِمنَْهاِج  ِح  رَشْ يِف  والتَّبينُي  )اإِلْيَضاُح  ِكَتاُب  آثــاِرِه  وِمْن  778هـــ)1(،  َسنََة   اسَتنَْسَخَها 
وُح  الرشُُّ ِمنَْها  أْخرى  َكثرَِيٌة  ُكُتٌب  وللَعتائقيِّ  َمَقاَمُه،  اهللُ  أْعىَل  احِلّلِّ  للَعالََّمِة  الَيِقنِي()2( 
يْسَتطيُع  ال  اِئَلِة  الطَّ والثَّقافيَِّة  الِعلميَِّة  ثْرَوتِِه  َأْجِل  وِمْن  التَّرشيِح(،  كـ)ِكَتاِب  الثَِّمَينُة 

ريَن وُرُسِل الثَّقاَفِة يِف الَقْرِن الثَّاِمِن)3(. امُلنِْصُفوَن إاِلَّ أْن يَضُعوُه يِف َرْأِس َقاِئَمِة املفكِّ

ُميوٌل  َلُه  كاَنـْت  َمِة  الَعــالَّ َتالِمَذِة  ولَبْعِض  هيــِد  للشَّ ُمعاِصٌ  الَعتائقـــيَّ  إِنَّ 
النَّحِو  َعىَل  لِيَس  َخاصٌّ  َنوٌع  ُهَو  الِذي  ِف  التَّصوُّ وِدَراَسِة  احلكَمِة  ِم  تفهُّ إِىَل  َشِديدٌة 

=وينقل يف هذا الرشح عن السيِّد فضل اهلل الراوندّي حّل بعض اخلطب وتاريخ فراغه يف شعبان 
َح النهج بإضاءة هذه الرشوح ومل يســُط عليها، أو )أغار  ــه رَشَ ســنة 780هـــ«. ومن هذا يتبنيَّ أنَّ

عي.  عليها( كام عبَّ املدَّ
)1( ُينظــر: الصحيفة: 74 مــن هذا الكتاب. قال يف الذريعة: 254/8 »رســالة يف الداللة، للموىل 
د البندهّي املعروف  ين أبى احلسن عّل بن حممَّ رين فخر امللَّة والدِّ ق أفضل املتأخِّ اإلمام العامل املحقِّ
د  ْيخ عبد الرمحان بن حممَّ ة قد كتبها بخطِّه الشَّ بـ: ابن البديع، رأيت نســخة منها يف اخلزانة الغرويَّ
فه بام ذكرناه من الوصف بعينه إىل قولــه بابن البديع ثمَّ دعا له  ّ ووصــف مؤلِّ ابــن العتائقّي احِللِّ
د وعرتته(، وقد فرغ ابن العتائقّي من نسخها يف الثامن والعرشين  ده اهلل برأفته بمحمَّ بقوله: )تغمَّ
من ذي القعدة سنة ثامن وسبعني وسبعامئة، وقال وف هذا اليوم وقع مطر عظيم يف الغرّي بل يف 
ب الدور الكثرية، ومن دعائه للمصنِّف ُيظهر وفاته يف هذا  العراق دخل اخلانات فأفســدها وخرَّ

التاريخ، كام ُيظهر حسن حاله وجاللته من الدعاء ومن سائر أوصافه«.
)2( الذريعة: 502/2.

)3( يف مصنَّفاته ُينظر: أعيان الشيعة: 464/7 وما بعدها، موسوعة طبقات الفقهاء:105-104/8.
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ِمْن  َذِريَعتِِه)1(  يف  النَّجفيُّ  الطَّهراينُّ  بزرُك  آَغا  اَثُة  الَبحَّ َجَعَلُه  وَقْد  املْعُروِف  اِئِع  الشَّ
َبْعض َتالِمَذِة الَعاّلَمِة احِللِّـيِّ وَلْيَس ذلَِك باألَْمِر الَغِريِب؛ َفَقْد َتويفِّ الَعاّلَمُة َسنَة 726هـ، 
َمِة بِِستِّ َسنَواٍت،  وَقْد ألَف الَعتائقيُّ كتاَبُه )الـِمْصَباُح( سنة 732هـ، أْي َبْعَد َوَفاةِ الَعالَّ
َفُه َوُهَو يِف ِسنٍّ  وِمْثُل َهَذا الِكَتاِب ال َيُقوُم بتْألِيِفِه َصبيٌّ اْبُن ِستِّ ِسننَي َفال ُبدَّ َأْن َيُكوَن ألَّ

َمِة. ُلُه أِلَْن َيُكوَن ِمْن َتالِميِذ الَعالَّ تؤهِّ

الَعتائقيِّ  احلََسِن  أيِب  ْبِن  َأمْحَد  ْبِن  َعلِّ  ْبُن  ُد  حُممَّ ْيُخ  الشَّ ُهَو  َآَخُر  َعتايقيٌّ  وُهنَاَك 
ْيُخ  الشَّ َفُهَو  َلُه،  الـُمرْتَجُم  ا  ، وَأمَّ النَّجفيِّ احلَِميِد  َعْبِد  يِن  الدِّ هَبَاِء  السيِِّد  مُجَلِة ُشيوِخ  ِمْن 

 

تَعاىل  اهللِ  َرمْحَِة  إىَِل  الَفِقرُي  الَعْبُد  »َقاَل  َقاَل:  َأنُه  َعنُْه  واملنُقوُل  إْبراِهيَم،  ْبُن  محِن  الرَّ عْبُد 
ِة السيفيَِّة مَحَاَها اهللُ تَعاىل بَِأنَّ  َأْسَمُع يِف احِللَّ ْبِن إِْبراِهيَم الَعتاِئقيِّ بَِأينِّ ُكنُت  محِن  َعْبُد الرَّ
يِن  الدِّ َبـَهاء  السيَِّد  َذَكَر  ُثمَّ  ألَبِيِه«)2(؛  ُتُه  َجدَّ َفعاَلـَجْتُه  َفَلج  َكاَن   - هدريِّ الزُّ الـَمْوىَل- 
 ، هدريِّ الزُّ  - بْينَُه وبنْيَ َأي  َبينِي وبْينَُه ُصَحبٌة-  ُه »َحَصَل  بِأنَّ احِلَكاَيِة  َعَرِض  يِف  املْذُكوَر 

)1( الذريعة: 184/4.
ــة ينقلهــا املجليّس يف البحــار: 73/52 »قال العبد الفقري إىل رمحــة اهلل تعاىل عبد الرمحن  )2( القصَّ
ابــن إبراهيم العتائقّي: إينِّ كنت أســمع يف احِللَّة الســيفيَّة محاها اهلل تعــاىل أنَّ املوىل الكبري املعظَّم 
ين جعفر بــن الزهدرّي كان به  ــْيخ األجل األوحد الفقيه القــارئ نجم الدِّ ين ابن الشَّ مجــال الدِّ
ته ألبيه بعــد موت أبيه بــكلِّ عالج للفالــج، فلم يبأ، فأشــار عليها بعض  فالــج، فعاجلتــه جدَّ
األطبَّاء ببغــداد فأحرضهتم فعاجلوه زماًنا طوياًل فلم يبأ وقيل هلا: أاَل تبيِّتينه حتت القبَّة الرشيفة 
ــة املعروفة بمقام صاحب الزمان لعلَّ اهلل تعاىل يعافيه ويبئه، ففعلت وبيَّتته حتتها وإنَّ  باحِللَّ
صاحــب الزمان أقامه وأزال عنــه الفالج، ثمَّ بعد ذلك حصل بينــي وبينه صحبة حتى كنَّا 
مل نكد نفرتق... فاســتحكيته عن هــذه احلكاية، فقال يل: إينِّ كنت مفلوًجــا وعجز األطبَّاء عنِّي 
ــة صاحب الزمان قال  ــة من قضيَّته وأنَّ احلجَّ وحكى يل ما كنت أســمعه مســتفاًضا يف احِللَّ
يت حتت القبَّة: )قم!( فقلت: يا ســيدي ال أقدر عىل القيام منذ ســنتي، فقال:  يل وقــد أباتتني جدَّ
)ُقــم بإذن اهلل تعاىل(، وأعانني عىل القيام، فقمت وزال عنِّي الفالج...(. وللعلم وقع يف البحار: 
)القبائقــّي(، ويف النجــم الثاقب: 222/2كذلك، ويف إلزام الناصــب: 11/2 )العاميّن(، وهذه 

كلُّها تصحيفات، وحتريفات. 
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هدريِّ وُنَظراِئِه. ْق«، ممَّا َيدلُّ َأّنُه ِمْن ُمْسَتوى الزُّ حتَّى ُكنَّا ملْ نْفرَتِ

)1( ]ُحدوَد 675-755هـ[)2( 61. الَكاَشاينُّ

- َأْعىَل  ِّ َمِة احِللِّ ِة وجُمْـَتهدهَيا، ُمـَجاٌز ِمَن الَعالَّ ، ِمْن ُعَلامِء احِللَّ ، َأِو الَقاَشايِنُّ الَكاَشايِنُّ
َمَة َبْعَد إَجاَزتِه َثالَثَة َعرْشَ عاًما؛ ُثمَّ كاَنْت  اهللُ َمَقاَمُه- َسنَة 713هـ، وَبِقَي ُيَصاِحُب الَعالَّ
الـُمكنَّى  وُهَو  ْدِيِه  هِبَ ُيسَتضاُء  َنْجاًم  الَكاَشاينُّ  وَبِقَي   ،َمِة الَعالَّ بَوَفاِة  اإِلْسالِم  َفِجيَعُة 
ى إىَِل َتراُجِم  ، َقاَل فِيه َبْعُض َمْن َتصدَّ ِّ بِـ: َأيِب احلَُسنِي َأْو بَِأيِب ُيوُسَف َعلِّ الَقاشاينِّ احِللِّ
ِري الـُمتكلِِّمنَي وِكَباِر الُفَقهاِء، ُمَعاِصٌ للُقْطِب  ِة ُمتأخِّ ُه ِمْن َأِجلَّ األَكابِِر ِمَن النَّاِس: »إِنَّ

اِزي الـُمتوفَّ َسنَة 766هـ«)3(. الرَّ

ونَقَل َعنُْه الَقايِض ُنوُر اهللِ التِّسرتّي يِف ِكَتابِِه الـَمْوُسوِم بـ)جَمالُِس املْؤِمننَي( َما فْحَواُه 
ُه َهاَجَر إىَِل الِعَراِق  »َأنَّ ِواَلَدَة هَذا الَعامِلِ اجلَِليِل َكاَنْت بَِمدينَِة َكاَشاَن ِمْن ُمُدِن إِيراَن إاِلَّ أنَّ
َة الَفيحاَء َداَر إِقامتِِه َفاستْوَطنَها، َوَكاَن َتْثِقيُفُه ِمَن البَِداَيِة إىِل النَِّهاَيِة فِيها«)4(  واْخَتاَر احِللَّ

اْنَتهى.

ِة. ِيرِة، َكبرَِي النَّْفِس، َعايِل اهِلمَّ هِن، َصايِف السَّ َد الذِّ َكاَن متوقِّ

ِح  ــُة َعـــىَل رَشْ ــَي ــاِش ــُه )احلَ ــتــاُب ـــا ِك ـــَوِدَه ــٌة ومــصــنَّــفــاٌت ِمـــْن أْج ــــاٌر فــكــريَّ ــه ُآَث َل
 ،) الـــبـــْيـــَضـــاِويِّ ـــايِض  ـــَق ال ـــِع  ـــوالِ َط ُح  )رَشْ ــــُه  وَل  ، لــَأصــَفــهــاينِّ الــتَّــْجــريــِد( 

 

)1( ترمجته يف: أمل اآلمل: 202/2 الرقم 612، رياض العلامء: 236/4، أعيان الشيعة: 309/8، 
ة: 326، طبقات أعالم الشــيعة: 149/3، معجم  الكنــى واأللقاب: 253/3، الفوائد الرضويَّ

املؤلِّفني: 219/7.
)2( ُينظر يف إثبات هذا التاريخ: موسوعة طبقات الفقهاء: 159/8.

ف. )3( الكنى واأللقاب: 253/3. بترصُّ
)4( جمالس املؤمنني: 216/2.
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مسيَِّة()1(، وَغرُيَها)2(. ِح الشَّ و)َحاِشَيُة رَشْ

الِعْلِم كان  اِد  ُروَّ َطِليَعِة  يِف  ِه، وَكاَن  َعرْصِ يِف  ِة  الِفكريَّ النَّهَضِة  يِف  والَكاَشاينُّ ساَهَم 
اَلَلِة. ٍة يِف َقْلِب الـَجَهاَلِة والضَّ ِكَتاُبُه )احلَاِشيُة َعىَل التَّجريِد()3(، بَِمثاَبِة طلَقٍة َناريَّ

الَقاِسِم  َأُبو  السيِِّد  بِسميِِّه  بِه  الشَّ َكبرُي  ِة  اهِلمَّ وُعلوِّ  والِعْلِم  احلَْزِم  َناِحيِة  ِمْن  وُهو 
مَحِد  السيِِّد  َصالِِح  السيِّد  اإِلْساَلِم  ِة  ُحجَّ َعىَل  ْرِس  الدَّ َحرَضَ  مِمَّن  الـُمَعاِصُ  الَكاشاينِّ 
مياِديِن  خْوِض  إىَِل  وكَفاَءاُتُه  ُطموُحُه  َدَفَعُه  ُثمَّ  َتالمَذتِِه  َبنَي  ًزا  ُمبَّ َفاِضاًل  َفَكاَن  ؛  ِّ احلَلِّ
ا يِف َحْقِل السياَسِة الِعَراقيَِّة يِف ثوَرِة الِعرْشيَن، واإِليرانيَِّة يِف  السياَسِة َفَكاَن صوُتُه ُمدويًّ
َكاُت النَّفِط ِمْن َأْكِب  َكِة النَّفِط اإِليراينِّ وَطْرِد اإِلْنِجليِز ورَشِ َقضيَِّة استِيالِء إِيراِن َعىَل رَشِ
َوَزاَرِة  يِف  للمستْعِمريَن  أْعنََف َصدَمٍة  اجلَريَئُة  ِة وَكاَنْت هِذِه اخلُطوُة  كائِز االستِعامريَّ الرَّ

 

ٍق  ُمصدِّ وَبنْيَ  بينَُه  َوَقَف  ُثمَّ  َخارجيَّتَِها؛  َوِزيَر  َفاطميُّ  كتوُر  الدَّ َكاَن  التِي  ٍق)4(  ُمصدَّ
وَقْد  الَعِميِل،  )ُتوَدة()5(  ِحْزَب  وُمَهاَدَنتِِه  ِة  الَيساريَّ اجِلَهِة  ِمَن  ٍق  ُمصدِّ لَتقاُرِب  ِخاَلٌف؛ 

)1( يف هذه املصنَّفات ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 160/8.
)2( هــا هنا منقبة ينقلها الســيِّد حيــدر آمل يف جامــع األسار ومنبع االنــوار: 496 »اإلمام العامل 
س اهلل ّسه؛ فإينِّ ســمعت منه مراًرا كثرية هذا الكالم  ين الكايّش قدَّ واحلكيــم الفاضل نصري الدِّ
ة ثامنني ســنة، هو أنَّ هذا املصنوع حمتاج إىل صانع  بعينه، وهو أنَّه يقول: هناية ما قد علمت يف مدَّ
نــى يف هذا الباب! عليكم بالعمل الصالح وطريقة  ن عجائز الكوفة أكثر من تيقُّ ومــع ذلك، فتيقُّ

ة املعصومني، فإنَّ غري هذا هوى ووسوسة، وليس مآله إالَّ إىل احلسة والندامة«. االئمَّ
يــن الطويّس )املتوفَّـى  )3( جتريــد العقائــد ويقال له: ) جتريد الــكالم( من تأليف اخلواجة نصري الدِّ

672هـ(.
ة هبذا العنوان. ق(، املوسوعة احلرَّ د مصدَّ )4( ُينظر: )حممَّ

ق أســاس سياســته  )5( قال حســن األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة: 306/7 »وقد بنى مصدَّ
الداخليَّة عىل الشــعب اإليرايّن، وأســاس سياســته اخلارجيَّة عىل الصداقة مع أمريكا واالعتامد 
عليهــا، وكان يويل التنافس بني أمريكا واالســتعامر األورويّب )وهو بريطانيــا هنا( اهتامًما كبرًيا، 
اد الســوفيايّت من جهة؛  وكان ذلــك دافًعا ألْن يقف أعضاء حــزب تودة بوجهه؛ التِّباعهم االحتَّ

ة الرأسامليَّة الكبى، والعدو األكب للشيوعيَّة«. ولكوهنم يرون يف أمريكا القوَّ
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ْت إِيراُن والَعامَلُ اإِلسالميُّ يِف موتِِه مْصِلًحا ِمْن  ُتوفِّـي َأُبو الَقاِسِم الَكاشايّن َقريًبا َفَخِسَ
ِقياٍم أْسَكنَُه اهللُ َفراِديَس ِجنَانِِه،  َأْفَضَل  ينيَِّة والَوطنيَِّة  َقاَم بِواِجَباتِِه الدِّ َأكِب الـُمصلحنَي 

وَجَزاُه َعْن ُجهوِدِه اجلبَّاَرِة َخرْيَ اجلََزاِء.

اِل )708-788هـ( 62. اْبُن الَبقَّ

يِف حياتِِه  النََّجاُح  ُيْعِجزُه  َلْيَس  وِح  الرُّ َة  الَعْقِل وُحريَّ َة  ُحريَّ َحياتِِه  يِف  َعَرَف  َمْن  إِنَّ 
داِئَرَة  َفَدَخُلوا  ِة  َعىَل هِذِه احلريَّ َنشُأوا  َمْن  ُهْم  َحياهِتِْم  يِف  نَجُحوا  َمْن  َأْكثَر  َفإنَّ  الِعلميَِّة؛ 
ْم وأْحَرُزوا فِيَها النََّجاَح املطُلوَب،  ُموا يِف أْعاَمهِلِ اَحٍة وَنَشاٍط، وتقدَّ ٍة َعالَِيٍة وَصَ ْم هبِمَّ أعاَمهِلِ
اِل( َواِحٌد ِمْن هؤاَلِء األَْفذاِذ  ِّ املْشُهوِر بـ: )اْبِن الَبقَّ ُد ْبُن احلَُسنِي احِللِّ يِن حممَّ وَشْمُس الدِّ
الفيَحاِء،  ِة  احِللَّ يِف  َكاَن مولُِدُه  قْدِرَها  وِح َحقَّ  مرِي والرُّ الَعْقِل والضَّ ِة  ُروا حلُريَّ الِذيَن قدَّ
َأندَيتَِها الِعلميَِّة وحمَافِِلَها األَدبيَِّة حتَّى  اِحَكِة وَنَشَأ وتَرْعَرَع يِف  َت ساَمِئَها الضَّ وعاَش حَتْ
ْعَر وَعاجَلَُه؛  َأْصَبَح ِمْن ِعَداِد شخصيَّاهِتَا الَباِرَزِة، تعلََّم األََدَب وُفنُوَنُه ومَهَر بِِه، ونَظَم الشِّ
يِن َأمحَد  ا لِـَمْجِد الدِّ هباء، وَمَدَح أْهَلَها، َكاَن ُمعاِصً َفَأجَاَد فِيِه؛ ُثمَّ َساَفَر إىَِل َحَلَب الشَّ
َراَسِة والتْحِصيِل  اْبِن َعلِّ ْبِن احلََسِن ْبِن َخليَفِة البْغداديِّ األَْصِل)1(، احِللِّـيِّ املْسَكِن والدِّ
ِّ النَّاِجحنَي يِف الُعُلوِم واملْعِرَفِة، وَقْد  َمِة احِللِّ املوُلوِد َسنََة 691هـ، وَكاَن ِمْن َتاِلميِذ الَعالَّ
َ 765هـ، ويْعَرُف  َذَهَب إىَِل ِدَمْشَق َكام َذَهَب سميُُّه إىَِل َحَلَب فانَتَفَع بِِه َخْلٌق َكثرٌِي، وتويفِّ
َبنْيَ  الِعَراِق  ِكَتاِب )َتاِريُخ  ِمْن  ٍف  بإجِْيَاٍز وَترصُّ تْرمَجََتُه  اقَتبْسنَا  َأْيًضا   ِّ اِل احِللِّ الَبقَّ اْبِن  بِـ: 
اِل  الَبقَّ اْبُن  ا  َأمَّ ُأْخَرى،  َمَصاِدَر  وِمْن   ،)2( اويِّ الَعزَّ َعبَّاِس  الَفاِضِل  اَثِة  للَبحَّ احتاَِللنِي( 

َ َسنََة 788هـ، وُهَو الَقاِئُل يِف ِذْكِر نِيِل احِللَِّة: املرْتَجُم َلُه، َفَقْد ُولَِد َسنََة 708هـ، وتويفِّ

يــن أمحد بن عّل بن احلســن بــن خليفة احلســينّي التاجر  )1( يف أعيــان الشــيعة: 39/3 »جمــد الدِّ
ّ يف  ر احِللِّ البغدادّي، ولد 691 وتويفِّ يف رمضان 765 بدمشق، يف الدرر الكامنة: أخذ عن املطهَّ

املعقول وقدم دمشق فشغل الناس وانتفع به مجاعة وخلَّف ثروة جيِّدة«.
)2( تاريخ العراق بني احتاللني: 120/2.
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َقَمٌر يِل  النِّيِل  ـــَأْرِض  بِ َصاِحبِي  ــــى ِمـــَن الــَقــَمــِرَيا  ــِه َأهْبَ ــَجــتِ ــــاُل هَب مَجَ
َعىل النُُّهوِد  ــاُن  وُرمَّ اخلُــُدوِد،  يوْرُد  ُمْصَطَبِ ِعيَل  َقْد  بِْه  الُقُدوِد  باِن 

ا َفُقْلُت: وِعنَْد إِْثَباِت َهذيِن البْيَتنِي َبَدا يِل تْشطِرُيمُهَ

َقَمٌر( يِل  النِّيِل  ــَأْرِض  بِ َصاِحبِي  الَبرَشِ)َيا  إىَِل  َجْهٍل  ِمْن  تْعُزوُه  النَّاُس 
ي َبــرَصِ َرَأى  َلـامَّ  َقَمٌر  َذا  ُقْلُت  الَقَمِر(َما  ــَن  ِم ـــى  َأهْبَ هَبَجتِِه  ـــاُل  )مَجَ
َعىَل( النُُّهوِد  اُن  وُرمَّ اخلُُدوِد،  َخَطِر)وْرُد  يِف  ُت  ِصْ َحتَّى  َتظاَفْرَن  َقْتِل 
َعىل النُُّهوِد  ـــاُن  وَرمَّ لوُّ  السُّ ي(.َكيَف  )باِن الُقُدوِد بِْه َقْد ِعيَل ُمْصَطَبِ

)1( ]...-بعد 730هـ[)2( ْيباينِّ 63. حَمُْموُد ْبُن َسامِلٍ الشَّ

ِة،  َكاَم َأنَّ اجِلَباَل أْوَتاٌد لَِأْرِض وِخَزاَناٌت للاَمِء؛ فالُعَلاَمُء يِف ُكلِّ َعرٍص، ُهْم أْوَتاُد األُمَّ
فَِها وُسْؤَدِدَها حيَفَظوهَنا ِمَن الِضَعِة، وَيُصوُنوَن كَراَمَتها، وَكام َأنَّ الَكواِكَب  وِخَزاَناُت رَشَ
ِة ِمْن مَهاِوي اجلَهِل  ِزينَُة الَعرِص وَأَماُن األُمَّ َفالُعلامُء  امِء وأَماٌن أِلهِل األَرِض؛  ِزينَُة السَّ
ٍة ِمَن  ِة َثَمراِت جُهوِدِهُم الَعقليَِّة وَباَقاٍت َشذيَّ مَون للَبرشيَّ الِل، ومَزالِِق الرأِي ُيقدِّ والضَّ
َسامِلِ  ْبِن  ِد  ْبِن حممَّ حَيْيى  ْبُن  حَمموُد  يِن  الدِّ ُب  وُمَهذَّ واالْرتَِقاِء،  ِم  والَتقدُّ وحيِّ  الرُّ السموِّ 
الِفكريِّ  احلقِل  يِف  َحياهِتِْم  َزْهَرَة  َأْفنَوا  الِذيَن  الُعلامِء  هؤالِء  َأْشَهِر  ِمْن   ِّ احِللِّ يبايِنِّ  الشَّ
َأِو  التَّدريِس  َناحيِة  ِمْن  َسواٌء  الثَّقاَفِة  يِف خْدَمِة  َجبَّاَرًة  ُجهوًدا  َبَذَل  َقْد   ، الِعلميِّ والتَّتبُِّع 
ا َوُهَو ِمْن َمشاِيِخ َأيِب َعْبِد اهللِ السيِِّد َتاِج  التَّآليِف والتَّصنيِف؛ فَقْد َكاَن ُأستاًذا َناِجًحا َفذًّ
هيِد امُلتوفَّ َسنََة  ْيِخ الشَّ )3( ُأْستاِذ الشَّ يباجيِّ ِد ْبِن الَقاِسِم ْبِن ُمعيََّة احلُسينيِّ الدِّ يِن حُممَّ الدِّ

)1( ترمجتــه يف: أمــل اآلمــل: 317/2 الرقــم 970، ريــاض العلــامء: 205/5، أعيان الشــيعة: 
113/10، 58/9، طبقات أعالم الشــيعة: 214/3، معجم رجــال احلديث: 92/18 الرقم 

12147، قبيلة بني شيبان: 74/7.
)2( عن موسوعة طبقات الفقهاء: 239/8.

)3( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 239/8.
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األَديِب  الِِح  الصَّ بِـ»الَفقيِه  اجلَنَّاِت(  )َرْوَضاُت  ِكَتاِب  َصاِحُب  وْصِفِه  يِف  َقاَل  776هـ، 
الِِح،  ، الَفِقيِه الصَّ ْيِخ العاملِِ ُة( بِـ»الشَّ ضويَّ «)1(، ووَصَفُه ُمصنُِّف ِكتاِب )الَفواِئُد الرَّ النَّحويِّ
َصاِحُب  فِيه  وَقاَل  ُمعيََّة،  اْبُن  َعنُْه  يْروي  ُه  أنَّ وَأخَب  الَبِليِغ«،  الـُمنِشِئ  األَِديِب،  اِعِر  الشَّ
ِكَتاِب )َأَمُل اآلُمِل( إِنَّه: »َكاَن َفِقيًها، َعالِـاًم َصاحِلًا، َشاِعًرا َأِديًبا، ُمنِْشًئا َبِليًغا، يْرِوي عنُه 
فيِّ احِللِّـيِّ  يباينِّ والصَّ اْبُن ُمعيََّة«)2(؛ واألُْعُجوبُة التِي َتستْلِفُت األْفكاَر َأْن يبَز أْمثاُل الشَّ
عِر املْقُبوِل واآلَثاِر الِعلميَِّة واألَدبيَِّة بُِأسلوٍب َراِئٍع بِليٍغ يِف َعرْصٍ َكاَنْت  باألَِدِب اجليِِّد والشِّ
ومْفَرداهِتَا  َتراِكيبها  يِف  َرْت  َفأثَّ كيَُّة  الرتُّ الُلَغُة  زامَحَْتها  َقْد  الَفَساَد  ُتَعايِن  الَعربيَُّة  الُلَغُة  فِيِه 
؛ وإاِلَّ  ِء، وكأنَّ اهللَ أْرَسَل هِذِه الِفَئَة ِمَن النَّاِس حِلْفِظ ُتَراثِنَا الَعريبِّ اإِلْسالميِّ األََثَر اليسِّ

َلَضاَعْت تِْلَك الُكنُوُز.

اُجُم َعىَل َذلَِك ونَعَتْتُه بِاإِلَحاَطِة واإِلَجاَدِة  ِة األََدِب َكام َأمْجَعِت الرتَّ َفالشيباينُّ ِمْن أئمَّ
َبَقِة األُوىَل؛  عِر َفإّنُه ينَحطُّ َعْن َدَرَجِة ُشَعَراِء الطَّ ا يِف الشِّ يِف ِعْلِم النَّْحِو والُلَغِة والِفقِه، أمَّ
بْل والثَّانَِيِة ولَذلَِك الَ ُيمِكنُني َأْن ُأوافَِق َصاِحَب ِكَتاِب )َرْوَضاُت اجلنَّاِت()3( يِف مبالَغاتِِه 
ُة  َفأيَّ وإاِلَّ  لُفنُونِِه  مماَرَستِِه  وَعَدَم  عِر  بالشِّ معِرَفتِِه  َعَدَم  بِاِعُثها  َيُكوَن  َقْد  التِي  الـُمفِرَطِة 
َة  ُجُل حنَي اْرَتَض الَقِصيَدَة اهلمزيَّ ُضُه إىَِل النَّْقِد؟ َفالرَّ َمصَلَحٍة َلُه هَبِذِه الـُمبالَغِة التِي تعرِّ
عِر  ا ِمَن الشِّ ا ملِواَفَقتِِه موضوَعَها لَرْغبٍة يِف نْفِسِه؛ أْو الشتَِباِهِه بأهنَّ التِي سنذكُرَها َقريًبا؛ أمَّ
يِن  اجليِِّد أْفَرَط يِف مدِحَها، والَقَصيَدُة املْقُصوَدُة ِهي التي نظَمها الّشيباينُّ يِف رثاِء شْمِس الدِّ
ا َخريَدٌة فريَدٌة )َقلَّام يوَجُد مثُلها يِف الـَمَراثِي(؛ ولَعلَّ  اْبِن ِوَشاِح؛ فَزَعَم-عفا اهلل عنه- أهنَّ
ِة وضْعِف التَّعبرِي، وقْد يكوُن نظُمها  كَّ ُه اَل يوَجُد مثُلها يف الرِّ قوَلُه َهذا يوافُِق الَواِقَع؛ فإنَّ
َ َعْن شْعِرِه، ولْيَس  ًة َعن ُشُعوٍر ُدوَن أْن ُتعبِّ َ ااًل ُدوَن ُمعاَوَدِة الِفكرَة فِيها َفَجاَءْت معبِّ ارجِتَ

)1( روضات اجلنَّات: 330/6.
)2( أمل اآلمل: 317/2 وما بعدها.

)3( ُينظر: روضات اجلنَّات: 330/6.
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اِعِر الَفْحِل َفال يسَتطِيُع النَّظُم َأْصاًل  اَعاِت ُمؤاتيًة للنَّظِم اجليِِّد َفَقْد تنْبو َقِرحَيُة الشَّ ُكلُّ السَّ
كيِك فكاَنْت هذِه اجلُْمَلُة )قلَّام ُيوَجُد مْثُلها يِف امَلَراثِي( ِمْن َباِب َلْيَت  عِر الرَّ َأْو جَيِيُء بالشِّ
َعينيِه َسواُء، لْو مَلْ َتُكِن الَقراِئُن األُْخرى تْقَتيِض إَِراَدَة الـَمْدِح وُدوَنَك َما وجْدَناُه ِمْن هذِه 

الَقِصيَدِة:

ـــنَي َعـــَزاِء ـــَزاُء َفـــالَت ِح ـــَع ـــزَّ ال ــراِءَع ــَع ــشُّ ــِد ال ــِد فِـــْرَقـــِة ســيِّ ــْع ـــْن ب ِم
الـُمْرَتض ــــاِم  اإِلَم ـــْبِ  احلَ ــامِلِ  ــَع ــاَمِءال ــَل ــُع ـــــْدَوِة ال ــِة ُق ــَع ي ِ ــرشَّ ــِم ال ــَل َع
احِلَجى؟ ــواَد  َأْط هَتدُّ  الـَمنُوُن  ــْحــُر ُكــلِّ َعــَطــاِءأَكــَذا  وَيــِغــيــُض ِمــنْــَهــا َب
ــا؟ ــواهَب ــــِردُّ َج َي اَل  ــاَوى  ــَت ــَف ــل لِ ــِغــَطــاِء؟َمــا  ــْت بِ ــَي ــاَوى ُغــطِّ َع ــدَّ ــل مــا ل
َفِقيُهَها ـــاَت  َم ِحــنَي  إاِلَّ  َذاَك  ــا  الُفَضالِءَم َأْوَحـــُد  امَلــَعــايِل  )َشــْمــُس( 
ِه ــزِّ ــِع ــوُل بِ ــُص ــا َن ـــِذي ُكــنَّ ــــايِض َعـــىَل األَْعـــــَداِءَذَهـــَب ال ــِه امَل ــانِ ــَس ولِ
َها حِيلُّ ــْشــِكــاَلِت  امُل للَفَتاَوى  ــْن  ـــاِءَم ـــَض ــالــَكــْشــِف واإِلْم ــهــا ب ــنَ ــْي وَب
اِرِه أْسَ ِمـــْن  ــنُي  ــبِ َي لــلــَكــالِم  ــاِء؟َمـــْن  ــي األَْش ــِق  َخــالِ احلَِقيقِة  َمْعنى 
التِي والُلَغِة  النَّحِو  لِِعْلِم  َذا  ــْن  الُفَصحَاِء؟َم َعــِن  َغراِئُبها  َجـــاَءْت 
الـ َأْساِرِه  ِمْن  َيبنُِي  للَعُروِض  َعراِء؟َمْن  والشُّ ْعِر  للشِّ ــْن  وَم ـَخايِف؟ 
الثََّرى َقْعِر  يِف  ــطُّ  حُيَ َقبُل  ِخْلُت  اِءَما  الـــَغـــْبَ يِف  ــِغــيــُب  َت الـــُبـــدوَر  َأنَّ 
بْعَدُه؟ وَأْبــَقــى  )حَمــُفــوٌظ(  ــيَأيــُمــوُت  ــاِئ ــَق ـــُه وَب ـــْوُت ــــْدٌر لِــُعــْمــِرَك َم َغ
الـَمال َفْخَر  َيا  يِن  الدِّ َشْمَس  ــيَمْوالَي  ــَداِئ نِ ــُب  ــي جُتِ اَل  ـــــاِدي  ُأَن يِل  َمــا 

عِر  َة ُوجوِد مثِلَها يِف الشِّ وَضاِت ِقلَّ َهذا َنُموَذٌج ِمَن الَقصيَدِة التِي َزَعَم صاِحُب الرَّ
َكانا  حتَّى  َأصِدَقاِئِه  ِمْن  َوُهَو  َمثاًل  كالصفيِّ  عراِء  الشُّ ُفُحوِل  َمَراثِي  عىل  يطَِّلْع  ملْ  ُه  َكأنَّ

ائيَُّة التِي مطَلُعها: يباينِّ الزَّ ساِئِل َقِصيَدُة الشَّ ساِئَل األَدبيََّة، وِمْن َهِذِه الرَّ َيتباَداَلِن الرَّ
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ــُز ــِزي ــــَت َع ـــلَّ َأْن ــِز َع ــِزي ــَع ــَد ال ــْب ولـِمَجـــْدِك التَّْعظِيــــُم والتَّْعِزيــُز)1(َع
ْعِر َأيًضا، وَقِد اْنَبى  َط الشِّ ِة، ولكنَّها مَلْ تتخطَّ متوسِّ وهِذِه تْرَتِفُع َعْن ُمسَتوى اهلْمزيَّ

ُّ إىِل إَِجاَبتِِه بقْولِِه: الصفيُّ احِللِّ

ــَك؟ وامَلـــــَزاُر عــِزيــُز ــْربِ ــُق ب ــوُزَمـــْن يِل  ــُف ـــَظـــى بِـــِه وي ــــْن حَيْ ــى ملَِ ــوب ُط
نْحَوُكْم َحايِل  َرَفْعُت  استْطَعُت  ــــاِل َلــْيــَس جُيـــوُزَفلِو  ــــَع احلَ ــنَّ َرْف ــِك ل
آراُؤُه الــــِذي  ــْيــُخ  الــشَّ ــــا  أهيُّ ــُزيــا  ــِري َح ــاِت  ــَب ــاِئ ــنَّ ال يِف  ــا  ــنَ َل ــــْرٌز  ِح
َدواِئُر ُتِرْعَك  َفلْم  الُعروَض  ـــوُزعَرَض  ُرُم َعــَلــيــَك  ــْشــِكــْل  ُت َومَلْ  ــُه  ــنْ ِم
إِْثَرَها الــَقــوايِف  ِمــَن  اقَتَفْيَت  ــذا  ــوُزوَك ــُم ــْه ــوُر وامل ــُص ــْق ــَك امل ــاَع ــَأط َف
أْوَحٍد ة  مِهَّ )النَّحِو(  َنْحو  َلـــُه يِف )َحـــالـِــِه( )مَتـْـيــيــُز(ورَضْبــَت  أْضــَحــى 

الَباِرَعَة يِف آِخِر األَْبياِت وهِذِه األَبياُت  ُتْشبُِه التَّورَيَة  َباِرَعًة  وَتَرى يِف البيِت توِرَيًة 
يباينِّ الِذي نْحُن  فيُّ وُهَو يِف )َماْرِديَن( وأْرَسَلها َجواًبا عىَل َأْبياِت َصِديِقِه الشَّ نَظَمَها الصَّ
يباينِّ َيِصُف َله هِبَا َحاَلَتُه يِف  اآلَن بَِصدِد تْرمَجتِِه، كاَم أْرَسَل الصفيُّ َقصيَدًة أْخَرى َرائيًَّة للشَّ
ُق هِبَا إىَِل وطنِِه ومْسَقِط رْأِسِه  اِمَها ِمْن ِعزٍّ ووَجاهٍة، ويَتشوَّ ماْرِديَن وَما َناَل يِف ظِلِّ ُحكَّ

ُد هِبَا إىَِل إِخوانِِه فِيها ويُقوُل يِف بْعِضَها ِمَن الَبْحِر الطَّويِل: )احِللَِّة( ويتودَّ

ُبْعُدُكْم َطاَل  إِْن  بالَفْيحاِء  َي  ــالَّ َنْحِريَأِخ ِمْن  َكِسحرَي  َقْلبِي  إىَِل  َفَأْنُتْم 
َحِديُثُكْم ِذْكري  َتْكَراِر  ِمْن  خَيُْل  َفْلم خَيُْل يوًما ِمْن َمِدحُيُكُم ِشْعِري)2(وإِْن 

وِمنَْها:

عنُْكُم  ِ بــالــتَّــصــبُّ ــيِس  ــْف َن يُأَطـــالـِــُب  َصــْبِ بْعَدُكُم  أْفــَقــْدُت  َما  ُل  وأوَّ
وِمْن َمِدحِيَها:

)1( ُينظر: ديوان الصفي احِللِّـّي: 288.
)2( ديوانه: 285.
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فضِلِه َوصــُف  الــِذي  ــْوىَل  امَل ا  أهيُّ ــرْصَِفيا  واحلَ ــدِّ  واحلَ التَّعداِد  َعــِن  ــلُّ  جَيِ
ِقي َتشوُّ ـــْرَط  َف ــاِر  ــَع ــاألَْش ب ــَك  ــثُّ ْعِر)1(َأُب واَل أَتعاَطى َحرْصَ َوْصِفِك بالشِّ

وِمنَْها:

َجواِهِري اخلَضمِّ  الَبْحِر  إىَِل  وَأْهِدي إىَِل أْبنَاِء َبابَِل ِمْن سْحِري)2(َأُسوَق 

ُد ْبُن َكَحيٍل)3( 64. حُمَمَّ

الفيَحاِء،  ِة  احِللَّ يِف  ِرَحاَلُه  أْلَقى  َقْد  ِة  الِفكريَّ النَّهَضِة  وَمْوِكُب  َكِحيٍل،  اْبُن  نشَأ 
َماِت  بِمقوِّ الَواِعي  الَبرشيَّ  املجَتَمَع  َذلَك  ي  ُتغذِّ الثَّقاَفِة  َقافَِلُة  ُربوِعَها  يِف  ْت  واستَقرَّ
أبَعِد  إىِل  ِة  الِفكريَّ النَّهَضِة  هِذِه  يِف  اإِلهليَُّة  الِعنَاَيُة  َشاَءِت  كاَم  فَمَض  شيِد؛  الرَّ ِر  التَّطوُّ
ْعُر  والشِّ الَواِعي،  عْقَلها  الِعْلُم  َلَكاَن  ِجْساًم  ُة  الفكريَّ النَّهَضُة  هِذِه  مثََّلْت  َفلْو  احلُُدوِد، 
ى  تبقَّ َما  االجتاِمِعي  ُر  التطوُّ ولَكاَن  أعَصاهِبَا،  أْصَلَب  الِكتايِب  والَفنُّ  اس  احلسَّ قْلَبها 
إِدَراًكا  ُه  كلَّ ذلَِك  تْدِرَك  أْن  جِيُب  النَّهَضِة  تلَك  حِقيَقِة  إِدَراِك  فَأْجِل  أعَضاٍء؛  ِمْن  منْها 
ُة يِف ذلَِك الَعْهِد الـُميضِء ِمَن  ا وِحينئٍذ تْسَتطِيُع َأْن تْعِرَف َفْضَل َما َوَصَلْت إِليه احِللَّ تامًّ

 

تنِْقيٍح  وِمْن  َتاَرًة  إِْبداٍع  ِمْن  الَعظِيِم  اإِلنساينِّ  اِث  الرتُّ َذلَِك  يِف  وإِسهاِمَها  الـَمدنيَِّة)4(، 
َ عنُْه بِكلِمْة َواِحَدٍة ِهي )اجلََبوُت(. وتْشِذيٍب َتاَرًة ُأْخرى ُيْمِكُن ألْن ُيعبَّ

َرُه ِمْن وْفَرِة الُعَلامِء املجَتِهديَن الالِمِعنَي حتَّى  ا الِعلُم َفَقْد َعَرْفَت تصِعيَدُه وتطوُّ أمَّ
ْعُر فَقْد أنْتَجَت  ا الشِّ ُهْم بَلَغ ُرتَبَة االجتَِهاِد، وأمَّ ِّ وْحَدُه )500( تلِميٍذ كلُّ َمِة احِللِّ َكاَن للَعالَّ
واحلْميِصِّ   ، نبيسِّ والسُّ مُحَيَدَة،  واْبِن   ، فهينيِّ والشُّ  ، فيِّ الصَّ أْمَثاَل  منيَُّة  الزَّ احِلْقَبُة  تلَك 

)1( يف املطبوع: )يف شعري(، والتصويب من الديوان: 287. 
)2( ديوانه: 287.

)3( ترمجته: الذريعة: 182/14، معجم املؤلِّفني: 218/9، أعيان الشيعة: 273/2، 143/9.
)4( يف املطبوع: )املدينة(، والصواب ما أثبتناه.
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، واْبِن َعِقيِل التَّاِجِر، واْبِن بِطريٍق،  يباينِّ ، والشَّ ريبِّ ، واْبِن الدَّ ، واخلَيميِّ وُشِميِم النَّحويِّ
مسرَيَتُه  يبتِدُئ  الِذي  الطَّويُل  عريُّ  الشِّ املْوِكُب  ذلَِك  اِل؛  الَبقَّ واْبِن  حَمُفوٍظ،  ْبِن  وَسامِلِ 
وِحْقَبِة  الثَّاِمِن،  الَقْرِن  حتَّى  ًة  وِشدَّ ُعنًفا  واسَتمرَّ  ِة  احِللَّ تْأِسيِس  مبَدأِ  نْقَطِة  ِمْن  الُكْبى 
ِة،  َفِر الطَّويِل فتبطُأ ِحينًا واشتدَّ ِحينًا يِف مسرَيتِِه التطوريَّ الَقْرِن التَّاِسِع؛ ُثمَّ أْدَرَكُه َعنَاُء السَّ

وَكاَن الفنُّ اخِلطايبِّ والِكَتايبِّ ُيواِكُبُه وُيَساِيُرُه يِف َهَذا الطَِّريِق الطَّويِل)1(.

ْيِخ ُسلطاِن  الشَّ اْبِن  َكِحيِل  ْبِن  ِد  ْبِن حممَّ ْبُن احلََسِن  ُد  يِن حُممَّ الدِّ ْيُخ شْمُس  الشَّ ُولَِد 
( املْعروِف بـ: اْبِن َنِعيم ]يف احِللَّة[)3(،  الَعارفنَِي )َجاِكري)2(بن ناكري الكردّي اأَلدرازّي احللِّـيِّ
ِة ويِف ُكلِّ َناِحَيٍة ِمْن َنواِحيَها وبُِكلِّ ِجَهٍة ِمْن ِجَهاهِتَا؛  ولـامَّ َفَتَح عينَيِه َرَأى الثَّقاَفَة يِف احِللَّ
ا ُجْزٌء ِمْن َطبيَعِة  ِة كالكهربائيَِّة ساِرَيٌة يِف ُكلِّ أْوَصاِل الَكْوِن؛ ألهنَّ ا ُجْزٌء ِمْن مْفُهوِم احِللَّ ألهنَّ
ْعَر واألَدَب يُدوُر َعىَل  ِة إاِلَّ ويَرى الِعْلَم والشِّ ِة مَجاَعٍة يِف احِللَّ ُه َعىَل أيَّ الَكْوِن َفلْم َيَضْع َبرَصَ
ٍم يِف ُنموٍّ وارتَِقاٍء؛ فصهَرْتُه  واِم يِف طابٍِع استِطراديٍّ متقدَّ ألَسنَتَِها َوُهو حُموُر َحديثَِها َعىَل الدَّ
؛  اقيُة بَِبوَتَقتَِها وطْبَعْتُه الُعروَبُة بَطابِِعَها َفَأْصَبَح َأُبو َنِعيٍم الُكرديُّ ُة الرَّ تلَك امَلَجالُِس الِفكريَّ
ِة ُعلوَمُه ومَعاِرَفُه حتَّى أْصَبَح َمْعُدوًدا ِمْن  َن يِف احِللَّ ُه ِمْن أبنَاِء يْعُرَب وَقْحَطاَن فتلقَّ وكأنَّ
َبُه َعىَل  ُفَقهاِئَها وَأَكابِِر ُشَعراِئَها الـُمجيِديَن، وُهَو َصاِحُب ِديواِن الـَمَداِئِح الَكبرِِي الِذي َرتَّ

ِة()4(. يَّ ِة يِف الـَمَداِئِح الِعزَّ ُف الـَمزيَّ ُه )رَشَ مَجِيِع احلُُروِف اهِلَجائيَِّة وسامَّ

ِد  َأيِب حممَّ يِن  الدِّ ِعزِّ  ْدِر  الصَّ اِحِب  الصَّ َمداِئٍح يِف  َعْن جَمموَعِة  ِعَباَرٌة  ُه  ُكلُّ ْيواُن  والدِّ
ِر اْبِن مَعايِل ْبِن الُعروّي بِن َقْيرَصَ األَسديِّ احِللِّ  يِن ُمظفَّ احلََسِن ْبِن احلَُسنِي اْبِن َنْجِم الدِّ
ِل ُخطبتِِه بِـ)ُنْزَهُة اجلَِليِس وَفْرَحِة األَنِيِس( َفَرغ ِمنُْه سنَة 695هـ، وهَذا  وَقْد َدَعاُه يِف أوَّ

ر وتؤنَّث، ولكن األفصح األفشى تأنيثها. )1( الطريق تذكَّ
)2( ترمجته يف: سري اعالم النبالء: 261/21، تاريخ اإلسالم: 374/41.

)3( زيادة اقتضاها السياق، فقوله: )ولد( مل يتَّضح إسنادها.
)4( ُينظر: الذريعة: 181/14 وما بعدها، 115/24.
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ْيُخ  ا الشَّ َظُه َفَقاَل يِف مُجَْلِة تْقريظِِه: »َلَقْد َأحسنَْت أهيُّ ُّ وقرَّ َمُة احِللِّ يواُن َقْد َمَدَحُه الَعالَّ الدِّ
ِة  ُق َمِلُك الُعَلامِء َشْمُس الـِملَّ َمُة الـُمحقَّ الَعامِلُ الَفاِضُل الَباِرُع النَّحريُر الَلِقُن الَفِصيُح الَعالَّ

يِن فِيام نظَمْتُه«)1( إَِلخ.. والدِّ

هِذِه  ِخالِل  ِمْن  ِة  الِفكريَّ ُجِل  الرَّ هَذا  ِقيَمِة  إْدَراُك  الَفطِِن  الَقاِرِئ  َعىَل  َيْعُسُ  وال 
َما  بنْفِسِه  ُيدِرُك  ُه  ألنَّ َكِحيٍل؛  اْبِن  حقِّ  يِف  َمُة  الَعالَّ َيراُع  هِبَا  َجَرى  التِي  الَقليَلِة  الَكِلامِت 
َمِة احِللِّ يْعنِي َما يُقوُل  الْبِن َكحيٍل ِمْن منِزَلٍة َثقافيٍَّة إِْدرَاك ُمشاَهَدٍة، واْختِباٍر وِمْثُل الَعالَّ
ملَِْن يستِحقُّ وملَِْن اَل يستِحقُّ  َنا  ُتْعَطى يِف َعرْصِ هاَداِت العلميََّة ُجَزاًفا كاَم  ُيْرِسُل الشَّ واَل 
َهاَداِت ِمَن الُعَلامِء امُلتساِهِلنَي َأْكَبَ ِجنَاَيٍة تارخييٍَّة وِدينيٍَّة؛  فَكاَنْت ِجنَاَيُة َمْن ُيْعطِي هِذِه الشَّ
َفِة ِمْن ِقيَمِة الُعلامِء احلَقيقينَي حتَّى اقَتَض ألََحِد الُعَلامِء  هاَداِت امُلزيَّ ُلوا بِْتلَك الشَّ فَقْد َقلَّ
اًم: »َشهاَدُتَك هِذِه ِمْن  األَفاِضِل أْن ُيِبَز شهاَدَتُه الِعلميََّة إىَِل َوِجيٍه َفَأجاَبُه الَوِجيُه متهكِّ
«، فَذَهَب  يِّ ْيُخ ُفالُن إىَِل ُفالٍن احِللِّـيِّ الـُمرايِب الَعامِّ هاَدِة التِي َأْعطاَها الشَّ َفابريَقة)2( الشَّ

ِة أَسِفِه َعىَل هَذا التَّدْهُوِر اخلُُلقيِّ الَوبِيِل. ُر ِمْن شدَّ الَعامِلُ وقْلُبُه َيَكاُد يتفطَّ

َفِة ُتْعطى للَعَوامِّ وَأْشباِه الَعوامِّ بُرْغِم إِْنَكاِر  هاداِت الـُمزيَّ واَل َزاَلْت أْمَثاُل هِذِه الشَّ
املْجَتِهديَن امُلصِلِحنَي َعىَل هِذِه البِْدَعِة كاَم َفَعَل املْرُحوُم السيُِّد حمِْسُن األِمنُي الَعاملُّ يِف 

يَعِة( وَلِكْن.. التَّنديِد هِبؤالِء الـُمتساِهِلنَي يِف ِكَتابِه )َأْعَياُن الشِّ

َحيًّا َنـــاَدْيـــَت  َلـــْو  ــَت  ــَع ــَم َأْس ــَاِديلــَقــْد  ــن ُت ــَمــْن  ـــ لِ َحــَيــاَة  اَل  وَلــِكــْن 
ا إِليِه َراِجُعوَن، والَعاِقَبُة للمتَِّقنَي. َفإِنَّا هللِ وإِنَّ

)1( ُينظر: الذريعة: 181/14.
)2( فابريقة الورق: مصنع للورق. يريد أن يقول: شهادتك حب عىل ورق.
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ِقنَي )682-771هـ()1( 65. َفْخُر الـُمَحقِّ

َوثيًقا بِشخصيَِّة َصاِحبِِه، ويتَِّصُل  َعِريًقا  التَِحاًما  يلَتِحُم  َفْخٌم؛ ولكنَُّه  لَقٌب َضْخٌم 
َر َفاْرَتَوْت بَِمِعينِِه  ا الَفْيُض الِفكريُّ الَعظِيُم الِذي تفجَّ اتَِّصااًل َوطِيًدا بِعْلِمِه وَثقاَفتِِه، ومُهَ

ِرَجاُل الِعْلِم وأْقَطاُب الِفْكِر.

مْوِقَف  إاِلَّ  ِمنَْها  َيِقَف  َأْن  الـُمنِْصُف  َيَسُع  َعظِيَمٍة ال  إىَِل َشْخصيٍَّة  َعظِيٌم،  َلَقٌب  إّنُه 
احلََياِة  َمْوِكِب  َسرْيِ  يِف  َبِليٍغ  َأَثٍر  ِمْن  َلـَها  لِـاَم  وعَظَمتَِها  هيَبتَِها  أَماَم  واإِلْكَباِر  اإِلْجاَلِل 

ُهِب. العلميَِّة اهلَاِدِر بَِطريِق النُّوِر َطِريِق الَكواِكِب والشُّ

اَنا  ِة هَذا الَقْوِل ُدوَن َأْن ُنالِحَظ ِمَن اآلَخِريَن ُمقاَوَمًة تتحدَّ نُقوُل ذلَِك َواثِِقنَي ِمْن َصحَّ
كِّ واالْرتَِياِب؛ فَقْد وَصَفُه بالنُّبوِغ الِعلميِّ َوِسَعِة الِفْكِر ُكلُّ َمْن  ٍء ِمَن الشَّ أْو تْدَفُعنا إىَِل يَشْ
ُثَك َعْن هَذا النَّابَِغِة اجلَِليِل  تْرمَجَُه وكَتَب َعنُْه واآلَن بنْيَ أيِدينا ِكَتاُب )أَمُل اآلِمِل( وُهَو حيدِّ
ُد َأُبو َطالٍِب  َة َما ُقلنَاُه فِيِه ِمْن َمِديٍح؛ فَقْد َجاَء يِف َهَذا الِكَتاِب َأّنُه: »حُممَّ َد ِمنُه صحَّ باَِم تتأكَّ
ًقا، َفِقيًها، ثَِقًة َجِلياًل،  ًقا ُمدقِّ ِر، َكاَن َفاِضاًل، حُمقِّ اْبُن احلََسِن اْبِن ُيوُسَف ْبِن َعلِّ اْبِن امُلطهَّ
ا َكافِيٌة َأْن ُتْعطَِينا فِْكَرًة صَاِدَقًة َعْن  َمِة وغرِيِه«)2( َكِلامُت َعىل وجاَزهتَِ يْرِوي َعْن َأبِيِه الَعالَّ
الَواِسِع  بَِمْدُلولِِه  بالَفْضِل  الالِمَعِة؛ فوَصَفْتُه  النَّاِدَرِة  قنَي(  الـُمَحقِّ َعَظمِة َشخصيَِّة )فْخِر 
إِّنُه  فَقاَلْت  والتَّْقَوى؛  بالَوَرِع  ووصفْتُه  ِقيِق  الدَّ الِعلميِّ  وبالتَّْدِقيِق  اِمِل،  الشَّ وبالتَّْحِقيِق 

)1( ترمجته يف: جمالس املؤمنني: 576/1، جامع الرواة: 96/2، أمل اآلمل: 260/2 الرقم 768، 
ــة العارفني: 204/2- ـات: 330/6 الرقم 591، هديَّ ريــاض العلامء: 77/5، روضات اجلنَـّ
165، إيضاح املكنــون: 2، 180، 258، 322-139، تنقيح املقال: 106/3 الرقم 10581، 
ة: 486، الذريعة: 496/2  أعيان الشيعة: 159/9، الكنى واأللقاب: 16/3، الفوائد الرضويَّ
الرقــم 1950، طبقــات أعــالم الشــيعة: 185/3، معجم رجــال احلديــث: 253/15 الرقم 

10515، معجم املؤلِّفني: 228/9، موسوعة طبقات الفقهاء: 191/8.
)2( أمل اآلمل: 260/2 الرقم 768.
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)ثَِقٌة(؛ ُثمَّ وصفْتُه باجلَاَلَلِة االجتاَِمِعيَِّة، وِهَي ِمْن أْرَفِع أْلَقاِب الـُمُلوِك.

افِعيَِّة  ِق َقاَل: »وَنَقَل بْعُض ُعلاَمِء الشَّ وَصاِحُب )َرْوَضاُت اجلَنَّاِت( يِف تْرمَجَتِِه الـُمحقِّ
ا للُعُلوِم، َذا  ا َعالِـاًم َفطِنًا ُمستِعدًّ ْلطاِن )ُخداَبنَْده( فَوَجَد َشابًّ ُه َرآُه ِمَع َأبِيِه يِف جمِْلِس السُّ َأنَّ

َ يِف ِحْجِر َأبِيِه«)1(. أْخاَلٍق َرِضيٍَّة ُريبِّ

)اْلُكنى  كَتابِِه  يِف  يِّ  الُقمِّ الَفاِضِل  هؤالِء  َوِمْن  الـُمرتمِجنَِي  ِمَن  َكثرٌِي  َلنَا  َد  أكَّ وقْد 
ُعْمِرِه  ِمْن  ِة  الَعارِشَ السنَِة  يِف  االجتَِهاِد  بَِدَرَجِة  َفاَز  َقْد  قنَي  امُلحقِّ فْخَر  بـ:»َأنَّ  واألَْلَقاُب( 

يِف«)2(. ِ الرشَّ

ولِكْن  َواَيــِة؛  الــرِّ ِة  َصحَّ إىَِل  تطَمِئنُّ  َتَكاُد  ال  فنَْفيِس  الـُمباَلَغاِت  ِمَن  َهذا  ولَعلَّ 

 

اَل نْجِزُم َبَعدِم إِْمكاهِنَا؛ َفاهللُ َتَعاىَل َقْد َأْوَدَع يِف بْعِض النَّاِس ِقًوى ُروحيًَّة َطاِغَيًة؛ لَتْصَفِع 
، وَقْد َمنََحُه  فِّ الـَخاِمِس االبتِدائيِّ ينَي الـَمالِحَدِة كالطِّْفِل َعاِدِل َشْعالن)3( يِف الصَّ الـاَمدِّ

)1( روضات اجلنَّات: 330/6.
)2( الكنى واألَلقاب: 16/3.

)3( من مواليد اخلمسينيَّات اسمه الكامل )عادل شعالن فرحان( من مدينة النعامنيَّة حمافظة واسط، 
ل مرة )األســتاذ ( كامل الدبَّاغ( يف برناجمه )العلم للجميع(،  مه ألوَّ ا عندما قدَّ مل يكن طفاًل عاديًّ
مــه كموهبة وأعجوبة يف الرياضيات، كان حيلُّ أصعــب األرقام وجداول الرضب وبسعة  وقدَّ
بدهييَّة يعطي اجلواب، وكان املشــاهدون مشــدوهني إىل شاشــة التلفاز آنذاك، وبقي يف الذاكرة 
انيَّة تلك يف لغة األرقام رضًبا ومجًعا وقســمًة وطرًحا، وقد  سعــة بدهييَّته ونباهته وموهبتــه الربَّ
خــدم بصفة ضابط احتياط يف اجليش العراقــّي كونه خريج كليَّة الزراعة يف بداية الســبعينيات.
ًة أخرى وبرتبة )رائد احتياط(، وشــاء  ويف حرب اخلليج الثانية 1991م كان خيدم يف اجليش مرَّ
انيَّة  ات األمريكيَّــة، وحتَّى وهو يف األس مل تفارقــه موهبته الربَّ القــدر أن يقع أســرًيا بأيدي القوَّ
تلك، وقال لزمالئه يف األس: إنَّ عدد األسى بالقفص الفاليّن كذا عدد، واملجموع كذا، وكان 
العدد مطابًقا، ووصل اخلب إىل األمريكان فاســتدعوه لبيان كيفيَّة معرفة الرقم بالضبط !!! قال: 
إن الطعام ُينقل بالعجالت عىل شــكل علب )باكيت(، فعرفت عدد األسى من خالل حساب 
عــدد العلب!! ويقال إنَّ األمريكان طلبوا منه العيــش يف أمريكا ولكنَّه رفض!! وكان بحاجة= 
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ًة َتْظَهُر هِبَا َلُه ُحلوُل َأْعَوِص الـَمَساِئِل احِلَسابيَِّة التِي ال يستْوِعُبَها عْقُلُه  ًة اَل إَِراِديَّ اهللُ ُقوَّ
بَِحْيُث أخَطَأِت اآلَلُة احلَاِسَبُة وُهَو مَلْ خْيطِْئ، وقْد سَبَقَها باجلََواِب ولـامَّ ُسِئَل أَجاَب بِأينِّ 
قنَي ُأْعطَِي موِهَبًة  أَرى َجَواَب املْسَأَلِة يتمثَُّل أَماِم عْيني، وقضيَُّتُه مْشُهوَرٌة فلَعلَّ فْخَر املَحقِّ
ٍر َكاَم ُأْعطَِي عَاِدل شْعالن مْوِهَبَتُه احِلَسابيََّة  قيَقِة وُهَو يِف ِسنٍّ ُمبكِّ ِم الَقَضاَيا الِعلميَِّة الدَّ لتفهُّ
الَعِجيَبَة، وَهذا األْمُر ممِْكُن الُوُقوع،ِ ومْعنى املْمِكِن َما جَاَز حُصوُلُه، واستْبَعاِدَنا ال ينِْفي 
ُوُقوَع األْمِر ولكنِّنَا َنُقوُل َحَسَب الَعاَدِة ال َحَسَب شواذِّ األُُموِر إِنَّ َهذا السنَّ ال يْمِكُن 
ُم ِمْن يْوِم والَدتِِه وهنَاَك  ُه بدَأ يتعلَّ إِلَحاَطِة املْرِء لِِدَراَسِة عْلِم النَّحِو وَحده لْو فَرْضنَا أنَّ
َة( واهللُ  تِِه لْفَظَة )تْسَعَة( سْهًوا، وَكاَن األَْصُل )تِْسَعَة عرْشَ احتاَِمٌل أنَّ النَّاِسَخ أَضاَع يِف حمَبَ

الَعامِلُ بواِقِع األُُموِر.

ِه  وَجدِّ َأبِيِه  بِِسرَيِة  ُمقتدًيا  الثَّقايفِّ  الَوْعي  ِر  َتطوُّ َعىَل  َجاِهًدا  عِمَل  قنَي  املحقِّ فْخُر 
َحتَّى  ِه  َعرْصِ يِف  الَعاِرَمِة  الثَّقافيَِّة  الـَمْوَجِة  بتْلَك  ًرا  ومتأثِّ َأبِيِه،  َخاِل   ِّ احِللِّ ِق  وبالـُمحقِّ
ونُضوِجِه  الـُمسَتنرِِي  بِفْكِرِه  ُمْعَجًبا  الِعلميِّ  بَتْحِصيِلِه  َفُخوًرا   ِّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ َأبوُه  َأصَبَح 
وأْطَراُه  عنُْه  َه  وَنوَّ عنُْه  َث  حدَّ َفطاَلـاَم  اإِلْعَجاَب  َهذا  َيْكتُِم  َيُكْن  ومَلْ  ِر،  الـُمبكَّ العقلِّ 
كَتاَبُه  هَبا  َخَتَم  التِي  وصيَّتِِه  يِف  أَمَرُه  ُه  َأنَّ املْمتاَزِة  بكَفاَءتِِه  أبِيِه  ثَِقِة  عىَل  شَاهًدا  وكَفاَك 

 

تَبَة العلميََّة  اِم َما َبِقَي َناِقًصا ِمْن ُكُتبِِه َبْعَد وفاتِِه ثَِقًة ِمنُه بأنَّ لِوَلِدِه تلَك الرُّ َْ )الَقواِعُد()1( بإمِت
مِة بَِحيُث يعَتِمُد عليِه بإمِْتَاِم َنواِقِص تلَك الكُتِب؛ فَغرْيُ َعِجيٍب  التِي تنَْسِجُم وُرتَبَة الَعالَّ
قنَي َتالِمَذٌة َكثرِيوَن َحَرَص َكثرًِيا َعىَل تْثِقيفهْم وتعِليِمْهم، منُْهُم  َأْن يُكوَن لَِفْخِر الـُمحقِّ

=إىل عالج برغم معاناته من مرضه، وبعد انتهاء احلرب أطلق ساحه من األس. مقال يف موقع 
يف يف 2014/7/30 فقرًيا معدًما.  )وحي بلقيس( بعنوان )عادل شعالن، الطفل املوهوب(. توِّ
ف االلكرتونية، بعنوان )عادل  انظر: مقالة األســتاذ الدكتور قاسم حسني صالح يف صحيفة املثقَّ

شعالن... موهوبون يموتون فقراء(، وكيف التقى به يف الكوت حيث كان يبيع اإلطارات.
)1( انظر متام الوصية يف: كتاب قواعد األحكام: 151.
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ْبِن  َجْعِفِر  ْبِن  مْوَسى  ْيخ  والشَّ  ، النِّيلِّ احلَِميِد  َعْبِد  بِن  ِد  حُممَّ بُن  َعلُّ  يِن  الدِّ نَِظاُم  ْيُخ  الشَّ
ِّ وَعرَشَاٌت ِمْن أْمَثاِل َهؤالِء الُفُحوِل. ِعْيسى ْبِن ُمَباَرٍك احِللِّ

َوَفاُتُه

ُة َنَبَأ َوَفاتِِه بَِمْوَجٍة َطاِغَيٍة ِمَن األََسى واألََسِف وَكاَنْت َهِذِه النَّْكبُة  َلَقِد اسَتْقَبَلِت احِللَّ
ْخُت َوَفاَتُه بَِقْويِل: َيْوَم 25 مُجَاَدى اآلِخَرِة ِمْن َسنَِة 771هـ، وَأرَّ

ـــــــــَدُه آَثــــــــــــــــاُرُه ـــــــــَع ـــــــــْب َعــاَشـــــــــــــــــْتَف ْخ  َأرِّ َمـــــاَت  إِْن 
فعْمُرُه  682هـ،  َسنََة  ِمن  األُوىَل  مَجاَدى   20 َليَلَة  َفكاَنْت  الـُمباَرَكُة  ــه  ِواَلَدُت ا  أمَّ

يُف 89عاًما، َرمِحَُه اهللُ َتَعاىل)1(. الرشَّ

66. اْبُن ُمَعيََّة- 776هـ

ِكيِك  الرَّ ْعِر  ِمَن الشِّ بيًتا  جُيَاِوُز 519  َفُهَو اَل  َأَماِمي اآلَن ُدويويٌن أْضَخُم ِمْن واِقِعِه 
التِي  والتَّقاِريَظ  َمَة  الـُمقدِّ تْشَمُل   )103( صَفَحاتِِه  َعــَدُد  والـَمْسوِق  بْل  الـُمبتَذِل 
َمَتُه )حُمَاِمي( ُيِريُد َنرْشَ اسِمِه بُِكلِّ َثَمٍن، وبُِكلِّ  استْجَداَها صَاِحُبَها استْجَداًء َوَضَع مقدِّ
َعىَل  واسْتَقراَرُه  ْعِر  الشِّ َحَرَكَة  فَوَصَف  اُب؛  الَقصَّ الـُمْحسِن  َعْبُد  املْرُحوُم  ُهو  َمَكاٍن 
بَِخيالِِه  استمرَّ  َمِة  الـُمقدِّ َصاِحُب  ُثمَّ  ِة؛  الـاَمديَّ احلَياِة  َشاطِِئ  احلَِديِث،  الَعرْصِ  َشاطِئ 
ْعَر يِف الَعرْص املادِّي عرْصَ  ْعَر الَقِديَم واستْهَجنَُه، ُثمَّ وَصَف الشِّ َراتِِه، ووَصَف الشِّ وتصوُّ
ُم فِيِه  ِد ِمْن ِرْفَعٍة- َحَسَب َزْعِمِه- »َفال َوْحَدَة الَقافَِيِة تتَحكَّ ْعِر الـُمتجدِّ الَكْهَرباِء وَما للشِّ

 

، أجوبة املسائل  )1( وقد صنَّف ُكتًبا، منها: الكافية الوافية يف الكالم، حتصيل النجاة، مناســك احلجِّ
ين،  ة، رسالة الفخرية يف النيَّة، ورسالة إرشاد املسرتشدين، وهداية الطالبني يف ُأصول الدِّ احليدريَّ
ولــه رشوح عىل كتب والــده، منها: إيضاح الفوائد يف رشح القواعــد )مطبوع يف أربعة أجزاء(، 
وحاشية اإلرشــاد، وغاية الســؤول يف رشح هتذيب األُصول، وغريها. ُينظر: موسوعة طبقات 

الفقهاء: 192/8.
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َيِصُف  َبِسيًطا  َواقعيًّا  ُيريُدوَنُه  ُيشاِيُعُه  الَقْوِل  ُزْخُرَف  واَل  ُيسانُِدُه  الـُمهمَّ  الـَمْعنَى  واَل 
ُهْم«؛ ُثمَّ  ٍق وُأْسُلوٍب َسهٍل، ومْعنًى َراِئٍع َبِسيٍط ينَْسِجُم وَعرْصَ حياهَتُْم َكام ِهَي بَِقوٍل ُمرْشِ
ل َنْسَمٍة ِمْن َنْساَمِت ذلَِك الَقِديِم هِذِه النَّسامُت  اُب- ُبرهاًنا َما َبنْيَ لَديِه: »أوَّ َأْعَطى- الَقصَّ

َد َصاِحُبَها َعىل َقِديِمِه الـُمَحافِِظ«. الِتي مَترَّ

عِر  ِة َساَعٍة َكَتَبُه؛ َفَقْد َجَعَل َأهمَّ َعيِب الشِّ َكالٌم اَل أْفَهُمُه، َكالٌم ُمتناِقٌض اَل أْدِري يِف أيَّ
َقِصيَدَة  رَأى  ا  أمَّ ويويِن،  الدُّ َهذا  يِف  الَقافَِيِة  َيَرى وحَدَة  اَل  َباُلُه  َفام  الَقافَِيِة  َوَحْدَة  الَقِديِم 
و)الَوَطُن  و)الِعيُد(   ) العريبُّ ا  و)أهيُّ اِعُر(  و)الشَّ و)َزْفــَرٌة(  َو)فْلِسطنُي(  الّشباُب(  ا  )أهيُّ
ويويِن الِذي أْرَبُأ بنَْفيِس أْن ُأسمَيُه ِشْعًرا؛ َفَهْل  الـُمضطهُد(، وهَكَذا أْغَلُب نْظِم َهذا الدُّ
إاِلَّ  َّاٍم اَل ليَِشٍء؛  مَت ِشْعِر األْخَطِل والَفَرْزَدِق وَجِريٍر وَأيِب  ِمْن  أْفَضُل  ِكيُك  الرَّ النَّْظُم  َهذا 
َد؛ وَهَذا ِشْعٌر َجِديٌد؟!! َفإِْن َأَجاَب بِاإِلجْيَاِب َفَقْد ُفْزُت  ألنَّ عْبَد الـُمحسِن حُيِبُّ التَّجدُّ
ْم للَقاِرِئ الَكِريِم َنُموَذًجا ِمْن َهذا  َأنا والسيُِّد َرِحيُم الَعميديُّ هِبَذا الَفْخِر الَعظيِم، ولنقدِّ

ويويِن)1(: الدُّ

باِلَدَك ما اسَتَطْعَت وُكْن هلَا ــَم األَْرَكـــــاِنَواْخِدْم  ــَك ــا َمــِكــيــنًــا حمْ ِحــْصــنً
ُمتامِسًكا ــُه  ــنُ ــي َرِص ــاِء  ــنَ ــبِ ال واإِلْيـــــاَمِنَعـــايِل  ــــــاَلِص  اإِلْخ ِة  ــــوَّ ُق يِف 
ـــَظـــاِنُكْن َيا َفتى الَوَطِن الـَمِجيِد َكَحاِرٍس ـــْق لـِـــبِــــالِدَنــــا بِــــنَــــزاَهــــٍة َي

وُخْذ َشاِهًدا آَخَر)2(:

َأِمــيــنـِـِهَهـــذا الـــِعـــَراُق بِــَســْهــِلــِه وُحــُزونِــِه ــــُدوِم  ُق ــُب يِف  ــرحِّ أْمــســى ي
َبْت َوَرحَّ افَِديِن  الرَّ ِمياُه  مْكنُونِِهابتَهَجْت  يِف  ــوِء  ــُل ــْم امل الــعــْيــَلــِم  يِف 
ــِذي ْثــنــا َعـــِن الــَوَطــِن ال ُشُجونِِهبـــاهللِ حــدِّ َعــدُّ  وْيـــاَلُه(  )َوا  ــاَل  َط َقــْد 

)1( انظر: الصحيفة 21 من الديوان.
)2( الصحيفة 37 من الديوان.
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َقْد ويُقوُل  بالُبَكاِء  وجيَهُش  ينِِهيْبِكي  ِسكِّ يِف  ــاَي  ــت َف الــَعــدوُّ  ــــَح  َذَب
وَشاِهًدا َثالًِثا)1(:

َوظِيَفٍة َذا  َتــُكــْن  اَل  مِلَ  َقــائــٍل  ــْم  النَّْهي واألَْمِروَك ُذو  النَّاِس  بنْيَ  لُتْصبَِح 
ــًرا َزاِه نجُمَك  ــاِق  اآلَف يِف  وُتْصبُِح ِمْن ُدوِن الَوَرى َرُجاًل ُمْثِريويْسَطُع 

وَشاِهًدا َرابًِعا)2(:

أْوَدَعـــَهـــا اهللَ  بِــــَأنَّ  ــْدَت  ــَق ــت اع ــِو  ُمعَتَقِديل َكـــاَن  ــا  ــقًّ حَلَ اجلَـــاَمِل  ِسَّ 
وَشاِهًدا َخاِمًسا)3(:

ــــا َوَنــِســرُي يف ــْب َزْورًق ــْرَك ــن ــا لِ ــِفــيضَهــيَّ ـــِس ال ـــْؤنِ هنْـــِر الـــُفـــَراِت امل
ـــًة َراَح ُنـــــْدِرُك  ــِر  ــْه ــنَّ ال يِف  نا  األَْرِضفلعلَّ يِف  الَعْيَش  َسِئْمنَا  فلَقْد 

َوَشاِهًدا َساِدًسا)4(:

ــَويت ــْل س ـــا  َأي ْوِض  الــــــرَّ إىَِل  ــا  ــيَّ الظَّاَلِمَه ُجنِْح  حْتــَت  اهلُوْينَا  نْميِش 
ــــاَمِل ــــَي اجلَ ـــاِريُهـــنَـــاَك نــســتــْلــِهــُم َوْح ـــــْدَوِل اجلَ ــاِف اجلَ ــَف َعـــىَل ِض
ــِر ــْه ــنَّ ـــُر ال ـــِري ـــا َلـــْيـــىَل َخ ـــاَك َي ـــنَ ـــــــــــاِرُه ــــع َأْوَت ــــْرجــــي ــــــُه َت َكــــــأنَّ
الِوَصاِل مْخَر  وِض  الــرَّ يِف  ــــــــاِرفَلنَْحَتِس  ــــنَي أْغـــــَصـــــاٍن وأْزَه ــــا ب َم
ــَحــِر ــُم الــسَّ ــي ــِس ـــبَّ َن ــْد َه ــَق ــا ف ــي أْفـــَكـــاِريَه ـــَوَة  ـــْل َج َيـــا  ـــْقـــِل  احلَ يِف 
ـــأ ـــي هَنـْـــِجــــُر ُكــــلَّ امَل ـــِع ـــا َم ـــيَّ ـــَمـــةَه آثِ فـِـــَئــــُة  إاِلَّ  ــــاُس  ــــنَّ ال ــــا  َم

)1( الصحيفة 42 من الديوان.

)2( الصحيفة 52 من الديوان.

)3( الصحيفة 56 من الديوان.

)4( الصحيفة 58 من الديوان.
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وَشاِهًدا َسابًِعا)1(:

ُرويــــَدا َفــامحِــُلــويِن  ـــتُّ  ِم إِْن  ـــا  بِجدَِّأن َتـــِســـرُيوا  َوال  يِب  وارفـــُقـــوا 
النـ ــوا  ُحــطُّ ــَر  امَلــَقــابِ ِجئُتُموا  حَلْــِدوإَذا  َجنِْب  إىِل  الــثَّــَرى  ــوَق  َف ـْعَش 
تــدُفــنُــوين واَل  ُمــلــًقــى  ِعنِْديواتـــرُكـــويِن  ْفــِن  الــدَّ ِمــَن  ــرْيٌ  َخ تْرِكي  إِنَّ 
َخــوًفــا ـــُت  ُذْب ـــْد  وَق بينَُكم  ــا  َم كيَف يِب َلْو ُتِرْكُت يِف الَلْحِد وْحِديَأنـــا 

وَشاِهًدا َثاِمنًا يِف ِرَثاِء الـَمِلِك َغاِزي)2(:

َعَكاظِِهْم ُســوَق  َعراِء  للشُّ ــــَواِلوأقْمَت  األَْح ــِن  ــَس أْح يِف  وجعلُتُهْم 
ُمشيًَّدا للِعراِق  ِحصنًا  كنَت  ــاِلقــْد  ــَف ـــوًرا حُمْــكــَم األْق ــَت ُس ــنْ ــْد ُك ق
ـــدوِدِه ــَرَع يِف َعــريــِن ُج ــرْع األْشـــَبـــاِلِشــبــٌل ت يِف  اآلَســـــاِد  ـــُة  ـــراَس وَف

ومنَْها يِف َعْبِد اإِلَلِه)3(:

ــن يِف َسام َم ــا  َي املــْحــُبــوَب  ــا  ــرَين الـُمتَعايلأَأِم الكْوَكُب  َأنَت  الُعْرِب  ء 
الـُمْرَتـَجى ــَت  ــأْن َف َأمانِينَا  ْق  ِصـــَقـــاِلحقِّ َأيُّ  فِــيــِهــنَّ  ـــٍم  ـــزاِئ ـــَع بِ

: ِد علِّ الُقْزوينيِّ وَشاِهًدا َتاِسًعا يِف املْرُحوِم السيِِّد حُممَّ

الُبكا ويِف  الَعِويِل  يِف  الَباَيا  امُلْجَهُدَرَثْتَك  العْبَقريُّ  ــى  ــْرَث ُي كــذلِــَك 
بَصْمتِِه جُي  الشَّ اجلــْمــُع  الَقَصاِئُديؤبنَُك  َتنَْلُه  مَلْ  َمْعنى  ْمِت  الصَّ ويِف 
بَأْوَبٍة! اخلَــؤوُن  هُر  الدَّ يسَمُح  َعاِئُدفهْل  الـُمروِع  لــُأْفــِق  ــَت  َأْن وهــْل 

ا)4(: وَشاِهًدا َعارِشً

)1( الصحيفة 65 من الديوان.
)2( الصحيفة 66 من الديوان. 

)3( هذه وما بعدها من الصحيفة 67 إىل الصحيفة 75.
)4( الصحيفة 76 من الديوان.
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َنْظرُتُه الَعنْيَ  َتــسُّ  َشَباٍب  ِمــْن  َمْهدوَماَكــْم  الَلْحِد  ُتــراُب  َعليِه  أْمَسى 
َفاَهِة والـ مْفُطوَماقْد َكاَن يْرَضُع ِمْن َثْدي الرَّ الَيْوَم  فَأْضَحى  اهلَنيِّ  ـَعيِش 

احلَقيقيِّ  َناظِِمِه  َعْن  َثَك  ُأحدِّ َأْن  ُأِريُد  واَل  َتفاَهتِِه،  َعىل  َشواِهُد  ُه  ُكلُّ ويويُن  والدُّ
َد هِذِه الّتَفاَهَة؛ فِلَهذا الـَموُضوِع موِضٌع آَخُر، ولكنِّنَا نْعتُِب َعىَل الـُمْقرظنَي  الِذي تعمَّ
النَّْظِم  َهذا  ِمْثُل  َفَهَل  يَشاُؤوَن  َما  ويكُتبوَن  عيوهَنُْم،  يقُفُلوَن  ذا  لـاِمَ َمِة  الـُمقدِّ وَصاِحِب 

خيِف يستِحقُّ التَّقريَظ؟. السَّ

َصايِف ُثمَّ كَبا بِِه  ا َترى كْيَف النَّاظُِم اختَطَف َمعايِن َقِصيَدتِِه وَبْعَض أْلَفاظَِها ِمَن الرُّ أمَّ
َصايِف ُهَو الَقاِئُل: جواُدُه، ومَلْ يْقِدْر أْن حُيِْسَن َحتَّى يِف األْخِذ والرُّ

ــِه ــولِ ــُط وبِ ــِه  ــْرِض ــَع ب ـــَراَق  ـــِع ال ـــِه وَبـــاِســـَقـــاِت َنــِخــيــِلــِهإنَّ  ـــَدي ـــَرافِ وبِ
ضيِفِه بِــمــْقــَدِم  ــِهــًجــا  ــَت مــْب ــزُّ  ــِههيــت ــِل ــِزي ـــِه َن ـــَوِج ــِســاًم ب ــَت ــشُّ مــب ــب وي
تــْرِحــيــبِــِه يِف  ــُر  ــْك ــشُّ وال ــا  ــًب ــْرح تــْأِهــيــِلــِه)1(وم يِف  ــُد  ــْم ــاًل واحلَ ــَؤهَّ وم

ويويِن  َد النَّاظُِم َأْن يْدُرَس َشطًرا َغرْيَ موُزوٍن؛ ليْخَتِبَ بِِه َنباَهَة َصاِحَب الدُّ وَكيَف تعمَّ
تِِه كاَم َنرَشَ »َقْد َطال وا وياَلُه  َه َعىل ِعالَّ َبْت« فلْم ينَْتبِْه ونرَشَ افِديِن ورحَّ »ابتَهَجْت ِمياُه الرَّ
اِهِد الثَّالِِث َقْد َجَزَم النَّاظُِم ينِِه«، وَكْيَف يِف الشَّ َعْهُد ُشُجونِه« و»َذَبَح العدوُّ َفتاي يِف ِسكِّ

 

َواُب َعربيَُّة  - فِْعَل الـُمَضاِرِع- باِل َجاِزٍم، َفَقاَل: »وَكْم َقاِئٍل مِلَ اَل َتُكْن َذا َوظِيَفٍة« والصَّ
ها النَّْصِب؟، وكيَف إَِذا  ِدَها َعِن النَّاِصِب واجلَاِزِم، وكْيَف َرَفَع )ُذو( وَحقُّ )َتُكوُن( لتجرُّ
ُه يْبَقى وْحَدُه يِف الَوظِيَفِة؟؛  َكاَن ُذو َوظِيَفٍة ُيصبُِح ُدوَن الَوَرى َرُجاًل ُمْثًرى َفَهْل َمْعنَاُه أنَّ
يْعِرْف  مَلْ  ابِِع  الرَّ اِهِد  الشَّ امُلسبِِّب؟ ويِف  يِف  ُيشاِرُكُه  اَل  َفَكاَن  َبِب  السَّ يِف  َفإَِذا شَاَرَكُه غرُيُه 

َكْيَف الَغَزَل؛ َفَقاَل: »لِو اعتَقْدَت بِأنَّ اهللَ أْوَدَعها« إَِلخ.

فَفْضاًل  اجلَــاَمِل  ِسَّ  أوَدَعَها  اهللَ  بأنَّ  يعَتِقْد  ملْ  أّنُه  الَبْيِت  وَمْعنى  لالمتِنَاِع،  و)َلــْو( 

)1( ديوان الرصايّف، مكتبة مركز دراسات الكوفة.



439

القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

لَبِقيَِّة  ُمناِقٌض  وُهَو   ، َذمٍّ َعْن  ِضِه  لتمخُّ والَغَزَل  يتنَاَف  فأّنُه  مبَتذاًل؛  مْعنًى  كونِِه  عْن 
 

األَبياِت.

الِفْكَرِة  َد سطحيََّة  تعمَّ النَّاظَِم  أنَّ  التَّفكرِي حتَّى  َسذاَجَة  اخلَاِمِس  اِهِد  الشَّ يِف  وتَرى 
املنُْسوِب  ويويِن  بالدُّ فنرََشها  األْكمه  وَراَء  َما  يْعَلُم  ال  وُهو  ويويِن  الدُّ َصاِحُب  فأَخَذها 
ابِِع االبتِداِئي يْعَلُموَن َجيًِّدا َأنَّ األْرَض ِقْساَمِن: َماٌء وَيابَِسٌة؛ ولِكنَّ البْيتنِي  ُب الرَّ إِليِه فُطالَّ

امِء. ُة يِف السَّ يظَهراِن أنَّ النَّهَر َغرْيُ األْرِض، ولعلَّ الـُمراَد بالنَّْهِر الـَمجرَّ

ـــًة َراَح ــــدِرُك  ُن ــِر  ــْه ــنَّ ال يِف  نا  األْرِضفلعلَّ يِف  الَعْيَش  سِئْمنَا  فلَقْد 
ويويِن؛ فَقْد  َد النَّاظُِم التَّناُقَض ومَلْ يْفَطْن َلُه َصاِحُب الدُّ اِدِس تعمَّ اِهِد السَّ ويِف الشَّ
الطَّبيَعِة  بَِمناظَِر  ُهناَك االستِْمَتاَع  َأنَّ  َزَعَم  ُثمَّ  الظَّالِم؛  ُجنِْح  يِف  وِض  الرَّ إىَِل  َدَعا سْلَوَتُه 
فَهْل َيُصحُّ َهَذا الظَّالُم الِذي حيِجُب ُرؤَيَة ُكلِّ يَشٍء؟ ُثمَّ كْيَف انَقَلَب ذلَِك الظَّالُم إىَِل 
َحِر( واْنظْر إىَِل )فلنْحَتيِس( لـاَمذا مَلْ جْتَزْم باِلِم الطََّلِب؟ فُتْحَذُف الَياُء لتْذَهِب هِذِه  )السَّ
النَّاِس،  ُكلِّ  َعىَل  الَقايِس  ُحكَمُه  بْعِض شْأهِنَا؟ وكْيَف حَكَم  إىَِل  ِمن سْجنَِها  الـِمسكينَُة 

َها آثَِمٌة؟. وفيِهْم َأُبوُه وأقِرَباُؤُه؛ فَدَعا حبِيَبَتُه إىَِل هْجِر النَّاِس؛ ألنَّ النَّاَس ُكلُّ

ا اَل تتَجاَوُز  ابُِع َما ُهو إاِلَّ ُصوَرٌة َهزيَلٌة ُتضِحُك الثَّْكىل ُصوَرٌة َعىل أهنَّ اِهُد السَّ والشَّ
ُه يُقوُل »إَِذا  ؛ ألنَّ ُل يدلُّ َعىل أّنُه حيٌّ أْرَبَعَة أْبَياٍت َفَقْط َجاَءْت َتِفيُض بالتَّناُقُض فالَبْيُت األَوَّ
، وُهَو بينَُهم َفكيَف إَِذا  ُه َمْيٌت وَقْد َذاَب ِمْن َخْوِف الَقْبِ ُح أنَّ ابُِع يرصِّ « والبيُت الرَّ َأَنا ِمتُّ
ِه وَأْن َيِسرُيوا بِنْعِشِه ُرويًدا،  ِه؟؛ ُثمَّ أنَّ َوصيََّتُه تْقَتيِض أْن حْيِمُلوُه إىَِل قْبِ َبِقَي وحَدُه يِف قْبِ
وإَِذا بِِه يطِلُب منُْهم أْن ُيبُقوُه ُملًقى باِل َدْفٍن، وَهذا َتناُقٌض آَخُر وتعِليُلُه يِف إِبقاِئِه باِل َدفٍن؛ 
اًسا  َبِقَي ُملًقى يِف امَلَقابِِر باَِل دْفٍن َيَضُعوَن عليِه ُحرَّ ؛ فهْل إَِذا  ُه خَيَاُف ِمْن وْحَدِة الَقْبِ ألنَّ
ْعِر واضَحٌة لِكلِّ َأَحٍد  اِهُد الّثاِمُن ال حْيَتاُج إىَِل تْعِليٍق؛ فَسَخاَفُة الشِّ إىِل يوِم ُيبَعُثوَن؟ والشَّ
اِس؛ فَقال »وَفراَسُة اآلَساِد يِف األْشَباِل«،  ُه جيَهُل مْعنَى )َفرَاَسة( فَحِسَبَها ِمَن االفرِتَ حتَّى أنَّ
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هِذِه  يِف  ِمنُه  وأكَثُر  ذلَِك  ُكلُّ  وِر«،  السُّ »أْقَفال  مْعنى  وَما  العَزاِئِم«؟،  »َصَقاِل  مْعنَى  وَما 
الَقِصيَدِة الـُمنافَِقِة.

ِة  اِهُد التَّاِسُع ملْ خْيُل ِمْن هَذا التَّناُقِض الِذي َأْصَبَح ِمْن ِصَفاِت هَذا النَّْظِم اخلَاصَّ والشَّ
جيُّ بصْمتِِه« وَما مْعنى قولِِه:  َثاء بالَعويِل والُبَكاِء« ُينايِف وَقوَلُه »يؤبنُك اجلْمُع الشَّ »فالرِّ
ُه ملْ يْعِرْف أّن النَّهَر ِقْسٌم ِمَن األَْرِض فهْل  ْمنا أنَّ اَم«؟!! سلَّ »فَيا قَمًرا قْد أْوَحَش الَكْوَن والسَّ
امَء ُجزٌء ِمَن الَكْوِن؟ فاَم مْعنى َهذا الَعْطِف؟ فَهْل ُهو عْطُف تْفسرٍي؟ فَليَس  جيَهُل َأنَّ السَّ
امِء  الـَمرثيَّ َكاَن يِف السَّ َأنَّ  ُثمَّ َهْل  َما ذكْرَناُه؛  َيُكوَن قْصُدُه  َأْن  ُبدَّ  الَكْوُن َفال  امُء ِهَي  السَّ
واِهُد َكافِيٌة  ُق؛ ولِكْن هذِه الشَّ فأْوَحَشَها فْقُدُه؟ وإَِذا ُقلُت َلَك إِنَّ تْفِكرَيُه َعاميٌّ ال ُتصدِّ
َر النَّاظُِم مثَل  إلْثَباِت َذلَك؛ فالَعواُم يطِلُقوَن لْفَظَة األْرِض وُيريُدوَن ِمنَْها الَيابَِسَة وقْد َفكَّ
َر أيًضا  تفِكرِيِهْم والَعوامُّ يطِلقوَن لْفَظ )َشَباٍب( وُهو مْجُع َشابٍّ َعىَل الـُمْفَرِد، والنَّاظُِم فكَّ

ِمْثَل تْفِكرِيِهْم َفَقاَل: »َكْم ِمْن َشباٍب َتسُّ الَعنِي َنظرُتُه« إَلخ..

يْأيِت  التَّفاَهِة  َهِذِه  ُكلِّ  وَمَع  َشاِهٍد،  َأْصَدُق  ويويِن  الدُّ ِة  َكافَّ يِف  التَّْفِكرِي  وسطحيَُّة 
َساَيا  اْبَن  َينرُش  َكاَد  الِذي  النَّاِضِج(  )بــاألََدِب  التَّفاَهَة  هِذِه  فَيِصُفوَن  ُظوَن)1(؛  املقرِّ
»أِهَي  يْعَلُم  اَل  َظ  الـُمقرِّ وإِنَّ  َحالٌل،  ِسْحٌر  وإهّنَا  ؛  اهِلنديِّ ِرَضا  َأمحُد  ابُّ  الشَّ َزَعَم   كاَم 
ولَوْفرِة  التَّقريِظ،  بَِطلِب  اإِلْلـَحاِح  ِة  لِشدَّ ذلَك  ُكلُّ  َزاِهــٌر؟«  ْوُض  الرَّ َأِم  َزَهْت  َمَعايِن 

الَوَساِئِط.

جَتِيُء  التِي  ُمعيََّة  اْبِن  َعرْصِ  َمداِئِح  بنْيَ  للُمقاَرَنِة  متِْهيًدا  َمُة  الـُمقدِّ هِذِه  َمْت  ُقدِّ وَقْد 
ٍة  َخاصَّ العتَِباراٍت  ُجَزاًفا  َتْأيِت  التِي  َنا  َعرْصِ َمداِئِح  وبنْيَ  املْمُدوِح  َواِقــِع  َعْن  ًة  َ ُمعبِّ
َفَقِد  َهذا  بحثِنَا  موُضوِع  ُمعيََّة(  )اْبِن  َعىل  بالثَّناِء  أْفَرْطنَا  إَِذا  ولكنِّنَا  مْعُلوَمٍة؛  وَدوافَِع 
خصيَِّة املحُبوَبِة التِي تستِحقُّ اإِلكَباَر  اعَتَمْدَنا َعىَل أْقَواِل مرْتمِجِيِه ونَظراهِتِْم إىَِل هِذِه الشَّ

)1( يف املطبوع بالضاد، والصواب ما أثبتناه. وتقريظ كتاٍب وصف مزاياه.
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ٌف  وَفِقيٌه متضلٌِّع ومَؤلِّ َبِليٌغ  وَكاتٌِب  َأِديٌب  وَشاِعٌر  نِحريُر  َفاِضٌل  َعامِلٌ  ُه  َفإنَّ واإِلْجاَلَل؛ 
َكاِء  الذَّ ِة َعالِـاًم َصالِـًحا لوَذعيًّا واِسَع  احِللَّ ِمْن مَفاِخِر  ُمْتِقٌن وَنِقيٌب َجِليٌل، َكاَن مْفَخَرًة 
يِن  الدِّ َتاِج  اهللِ  َعْبِد  َأُبو  ُهو  للَعُروِض  مْتِقنًا  باألْنَساِب  احِلْفِظ، عاِرًفا  َجيَِّد  واَيِة  الرِّ َكثرَِي 

 

 ، ِّ احِللِّ احلَسنيِّ  يباجيِّ  الدِّ ُمعيَِّة  ْبِن  احلَُسنِي  ْبِن  الَقاِسِم  جْعَفِر  َأيِب  اْبِن  ِد  حممَّ بِن  جْعَفِر 
ْبِن  َجاِرَيَة  بِن  ِد  حُممَّ بِنُْت  ُمعيَُّة  وِهَي   ، َعرَشَ الثَّايِن  ِه  َجدِّ ُأمُّ  وِهَي  ُمعيََّة،  اْبن  بـ:   واشتَهَر 

َنَسُبُه  فينَْتِهي  ُمعيََّة  اْبُن  ا  أمَّ ِة،  األَْنصاِريَّ الُكوفيَِّة  َحاِرَثِة  ْبِن  َزيِد  بِن  إِْسحاَق  بِن  ُمعاِوَيَة 
َعْن  َكَتَب  َمْن  ُكلُّ  مَجِة  الرتَّ هِذِه  َصاِحِب  َعىل  أْثنى  وَقْد  يباِج،  الدِّ إِْسامِعيَل  إىَِل  يُف  الرشَّ
َمتِِهْم تلِميُذُه الَبارُّ مَجاُل  ُه ِمْن أْوَصاِف امَلدِح والثَّناِء ويِف مقدِّ َحياتِِه ووصُفوُه باَِم يستحقِّ
َث عِن  يِن أمْحَُد ْبُن َعلٍّ املتوفَّ َسنََة 828هـ َصاِحُب ِكَتاِب )ُعْمَدُة الطَّالِِب(؛ فقْد حتدَّ الدِّ
ْعِر وَأَنا  الشِّ بَِقوِل  : »هِلْجُت  يباجىُّ الدِّ َيُقوُل  نْفِسِه َحيُث  َعْن  لنَا حِديَثُه  يباجىِّ وَنَقَل  الدِّ
عِر؛  َأّنَك هْتِذي بالشِّ َصبيٌّ َفَسِمَع والِدي بَذلَِك فاستْدَعايِن، وَقاَل َيا جْعَفُر َقْد سِمْعُت 

ااًل: َجَرِة حتَّى أْسَمَع وكَاَنْت هنَاَك شجَرُة َنارْنٍج فُقْلُت ارجِتَ فقْل يِف هِذِه الشَّ

ًة ــارِضَ َن ــَصــاَر  األَْب تْدِهُش  النَّاِروَدْوَحـــٌة  َجـــْذَوَة  ُغصٍن  ُكــلِّ  يِف  ُتريَك 
ُحــَلــٍل يِف  ــْبِ  ــتِّ ــال ب ــْت  ــَل ــِص ُف ــام  ــاِركــأنَّ ــَك ــاُت َأْب ــاَم ــا َق ُخـــرْضٍ مَتـِـيــُس هِبَ

يِف  بإِْحضاِرَها  أَمَر  وَدراِهَم  وثَِياٍب  بَِفَرٍس  يِل  وَأَمَر  َعيني  بنْيَ  َما  وَقبََّل  فاستْدَعايِن 
َداَر  نْقِصُد  ا  َفإِنَّ َهذا؛  ِمْن  استْكَثْرَت  ُبني  َيا  وَقَاَل  ِضياِعِه،  ِمْن  َضيَعًة  يِل  وَوَهَب  احلَاِل، 
ُن ِمْن مْثِلِه،  َفاِت واهلََداَيا، ومِمَّا ال يتمكَّ َها وأْنَواِع التكلُّ اخِلاَلَفِة ومْعنَاَها ِمَن اخلَيِل وغرْيِ
وجِييُء اْبُن َعاِمٍر َبدواتِِه وقَلِمِه فتْقيِض حَواِئَجُه قْبَلنَا، ويْرِجُع إىَِل الُكوَفِة ونْحُن مِقيُموَن 

ومَلْ ُتْقَض َلنا َبْعُد َحاَجٌة«)1(.

وأْصَبَح  واألَدبيَُّة  الِعلميَُّة  الـَملكاُت  تنُْمو  والتَّلطيَفاِت  التَّشِجيَعاِت  هِذِه  وبِْمثِل 

)1( عمدة الطالب: 165، أعيان الشيعة: 184/4.
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ْعِر َعْن حتِصيِلِه  الشِّ ُمزاوَلُة  تشغْلُه  الـَمْعدوديَن، ولكْن ملْ  عراِء  ِمَن الشُّ َأبِيِه  ِمْن  بتْشِجيٍع 
؛ فَقْد َكاَن ِمَن الُعلامِء الـُمتِقننَِي إاِلَّ أّنُه َكثرُِي الـَمَشاِيِخ واألَساتِيِذ، وهِذه َحاَلتي َأنا  العلميِّ
ِف كنُُت أْدُرُس ِعنَْد أستاٍذ؛ َفإَِذا  ابياينِّ يِف النََّجِف األرْشَ أيًضا فِعنَْد َمْكثِي يف مْدَرَسِة الرشَّ
مْل أسَتِفْد ِمنُه أْذَهُب إىِل آَخَر، وَقْد الَحَظ هِذِه الظَّاِهَرَة األَِديُب السيُِّد ُمسِلُم السيِِّد مُحوِد 

اْبِن بِنِْت الَعامِلِ فاَمَزَحنِي بَِقولِِه:

ـــا ـــُرًف ـــــــُه أْح بالـُمسَتِفيِدَيـــا َجـــاِمـــًعـــا ُدروَس ــْيــَس  َل فِيها  َعـــاَد  ــْد  َق
ــال ــُع وال ــى  ــَه ــنُّ ال َربَّ  يــا  ــِدأَراَك  ــِدي ــٌخ َج ــي ـــَك َش َل َيــــوٍم  ـــلِّ  يِف ُك

فَأَجْبُتُه َعىَل َسبِيِل الـُمَزاِح أْيًضا:

ـــُه ْرُت ـــرَّ ح ُثــــمَّ  َدْريِس  ــْدَحــِفــْظــُت  ــِف ــَت َأْس ــْم  ــل َف ـــَك  ـــاِوي ُأَس اَل  ـــْي  َك
إَِذا ـــاٌب  َع ــِخ  ــْي ــشَّ ال ِك  ــــرَتْ بِ ـــِل  جُمــَتــِهــْد؟!وَه ــاِضــاًل  َف َشيِخي  ــُك  ي مَلْ 
َقـــْد َطَمى ـــِذي  ال ــْحــُر  ــَب ال ـــا  ــا أهيُّ ـــِه )الـــــُمــنْــَجــِمــْد(َي لــكــنَّــاَم َأْعــنِــي بِ
ُمــْذنِــًبــا َأُكــــــْن  ومَلْ  ــي  ــن ــْوَت ــَج ــْده ْك جَتِ ـــرِّ ــوُل: َح ــق ــيــَك ال َفــصــحَّ فِ

َفَضاِئُل  َلُه  والتَّالِميِذ،  الطَّلَبِة  َكثرَِي  َكاَن  فإِّنُه  األََساتِيِذ؛  َكثرَِي  َكاَن  َكاَم  يباِجيُّ  والدِّ
َق َعىل  وحمَاِسُن وآَثاٌر َجِديَرٌة باالْعتَِباِر، وَقِد اْنَتهى إِليِه ِعْلُم النََّسِب يِف زَمانِِه بَِحيُث َتفوَّ

ُكلِّ َمْن َماَرَسُه.

آَثاُرُه

آَثاُر اْبِن ُمعيََّة َكثرِيٌة ِمنَْها ِكَتاُب )هِنَاَيُة الطَّالِِب يِف َنَسِب آِل َأيِب َطالِب()1(، وِكَتاُب 
وِكَتاُب  َجاِل(،  الرِّ )َمْعِرَفُة  وِكَتاُب  والُبُطوِن()2(،  الَقَباِئِل  أْنَساِب  يِف  امَلْشُحوُن  )الُفْلُك 

)1( الذريعة: 400/24، معجم املؤلِّفني: 138/11.
)2( الذريعة: 313/16، األعالم: 5/7. 
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ًدا، َوِكَتاُب )َكْشُف االلتَِباِس يِف َنَسِب َبنِي الَعبَّاِس()2(،  )َأْخَباُر األَُمِم()1(، يف )21( جمُلَّ
َوِكَتاُب  احِلَساِب()3(،  عْلِم  يِف  )االْبتَِهاُج  ِكَتاُب  وَلُه  النََّسِب،  ِعْلِم  يِف  الُكُتِب  هِذِه  َوُكلُّ 

ِل وَضْبُط األَْعاَمِل()4(. )ِمنَْهاُج الُعامَّ

ًة؛ َفَفَقَد نِعْمَة  َ َدًة َنريِّ ُه، ولِكْن َبصريُتُه َبِقيْت متوقِّ َوَقْد ُأرِضَّ آِخَر َحياتِِه، وُكفَّ َبرَصُ
»َشْيِخي  الطَّالِِب(:  )عْمَدُة  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َقاَل  الَبِصريِة،  نِْعَمَة  يْفِقْد  وملْ  الَبرَصِ 
اَبُة، إَِليِه اْنَتَهى ِعْلُم النََّسِب يِف َزَمانِِه، وإَِليِه األََسانِيُد الَعاليُة  املْوىَل، الَعامِلُ احلَاِسُب، النَّسَّ
َة َسنًَة، قرْأُت عَلْيِه  يَفُة، أْدَرْكُتُه شْيًخا، وخَدْمُتُه َقِريًبا ِمن اْثنَتي عرْشَ امعاُت الرشَّ والسَّ

َما أْمَكَن َحِديًثا، وَنَسًبا، وفِْقًها، وِحَساًبا، وَأَدًبا وَتاِرخًيا، وِشْعًرا، إىَِل َغرْيِ ذلَِك«)5(.

ا ِشْعُرُه فَهِذِه َبْعُض َنامِذِجِه: أمَّ

الُعال َبنِي  َيــا  أْســاَلفِــُكــْم  َعــىَل  َشَتاِئِمَيُعزُّ  َشْتُم  أْعَراِضُكْم  ِمْن  َناَل  إَِذا 
ــام َلــُكــْم ــاِة َف ــي ـــَد احلَ ــُم جَمْ ــُك ــوا َل ــنُ ماِئِم؟َب الرَّ الِعَظاِم  تِْلَك  إىَِل  أَسْأُتْم 
ـــاِدٍم هِبَ ــوم  ــُق َي اَل  ـــاٍن  َب ـــَف  َأْل ــاِدِم؟)6(َأَرى  َه أْلُف  َخْلَفُه  بَِباٍن  َفَكْيَف 

اَعَة َتْشطرُي َهِذِه األَْبياِت َفُقْلُت: وَقْد أْعَجَبنِي السَّ

الُعال( َبنِي  َيا  أْساَلفُِكْم  َعىَل  امَلــَكــاِرِم)َيُعزُّ  يِف  ِمثَلُهْم  َتُكوُنوا  مَلْ  إَِذا 
ُقبوِرِهْم يِف  َوُهـــْم  ا  ــدًّ ِج ــْم  ــزهُنُ )إَِذا َناَل ِمْن أْعَراِضُكْم َشْتُم َشَتاِئِم(وحُي
َلُكْم( َفــام  ــيــاِة  ــَد احلَ جَمْ َلــُكــُم  ــاِدِم)َبــنُــوا  ــق ــَت ــٍد َتـــالـِــٍد ُم ــْج ــَم ــْم بِ ــُت ــْع ــنِ َق

)1( األعالم: 5/7، ومل يتّمه.
)2( الذريعة: 21/18، إيضاح املكنون: 357/2.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: 221/8.

)4( موسوعة طبقات الفقهاء: 221/8.
)5( عمدة الطالب: 169.

)6( عمدة الطالب: 212، أمل اآلمل: 295/2.
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َتــالـِـٍد ــْعــَد  َب ــا  ــاِرًف َتــنــاُلــوا َط مَلْ  ـــإِْن  ماِئِم؟(َف الرَّ الِعَظاِم  تِْلَك  إىَِل  )أَسْأُتْم 
ـــاِدٍم( هِبَ َيُقوم  اَل  ــاٍن  َب َأْلــَف  ــِم)َأَرى  ــاِئ ــْم وَدَع ــِدُك جَمْ ــْن  ِم ـــٍس  ُأُس إىَل 
ــاِدٍم َه ُدوَن  َسْعُيُهْم  ــاٍن  َب ــُف  َأْل ــاِدِم(؟إَِذا  َه أْلُف  َخْلَفُه  بَِباٍن  )َفَكْيَف 

يباِجيِّ يِف الَفْخِر واحلاَمَسِة: وِمْن ِشْعِر الدِّ

َأَطاَعنِي َحتَّى  الَفْضِل  ِعنَاَن  َبامَلْكُت  الـُمتعصِّ ــَح  ــاِم اجلَ ِمــنـْـُه  ــُت  ــْل وَذلَّ
ََنَباوَضاَرْبُت َعْن َنْيِل الـَمَعايِل وَحْوِزَها ــاَم  َف ــاِل  َج ــرِّ ال ــاَل  ــَط َأْب بَِسْيِفي 
َبالَغٍة ــلِّ  ُك ــاَمِر  ــْض ِم يِف  ــُت  ــري َكَباوَأْج َوَما  فِيَها  ْبَق  السَّ َفَحاَز  َجواِدي، 
ــآِريب َم ــْن  َع َجــاِمــٌح  َدْهـــِري  َخَباولِكنَّ  َقْد  َعاَدِة  السَّ ــْرِج  ُب يِف  وَنْجِمي 
ــُه ــروُم ـــاَم فِــيــاَم َي ــَب األيَّ ــاَل َبا)1(وَمـــْن َغ ُمغلَّ َأْمــســى  ْهــَر  الــدَّ َأنَّ  َن  َتيقَّ

ويرْتِجُم اْبُن ُمعيََّة يِف أْبَياتِِه َعْن َأحاِسيِسِه، وَما يْشُعُر بِِه ِمْن ُسموٍّ يِف النَّْفِس وعامَّ لَديِه 
ْهِر آلَمالِِه ورَغاِئبِِه، شْأُنُه يِف  ٍة وُطُموٍح واعتَِداٍد َكبرٍِي؛ َفُهَو يشَتـِكي ِمْن ُمَعاَكَسِة الدَّ ِمْن مِهَّ
ُه  َماِت ويْأَسُف لَفَواِت النَّتيَجِة وكأنَّ ُر ُحصوَلُه َعىَل الـُمقدِّ يٍف؛ َفُهَو ُيقرِّ َذلَِك َشأْن ُكلِّ رَشِ
ِة ِمْن ِصَفاِت  َماِت، واَل يَشَء ُيمِكُن وْصُفُه باخِلسَّ اَل يْعَلُم َأنَّ النَّتيَجَة تتبُِّع َأخسَّ الـُمقدِّ
َل منُْه ُكلَّ َجاِمٍح، وإنَّه  َه َمَلَك ِعنَاَن الَفْضِل وَذلَّ َح أنَّ يِف النَّبيِل، وقْد َصَّ ِ َهذا السيِِّد الرشَّ
اِب َعْن َنيِل َمعالِيِه وحوِزَها،  َ َجاِل َفاَم َنَبا سيُفُه َعىَل ُطوِل الرضِّ َضاَرَب بِسيِفِه َأْبطاَل الرِّ
وأنَّه أْجَرى جواَدُه يِف مْضاَمِر ُكلِّ َبالَغٍة فاَم َكَبا جواُدُه يِف تلَك الـَمَضاِمرِي، وَمْن َكاَن َهذا 
َعاَدِة نتِيَجًة هِلََذا الَعناِء الطَّويِل الـُمْضنِي؛ َفكيَف َكاَنِت النَّتيَجُة  َحاُلُه َفال ُبدَّ أْن حْيَظى بالسَّ
ُه َكاَن  ْهَر ملْ يسِعْفُه باَِم ُيريُد؛ ألنَّ ا َجاَءْت ُمعاِكَسًة متَاًما آلَمالِِه، وأنَّ الدَّ ُثنَا عنَْها بأهنَّ أّنُه حيدِّ

ِه َكاَن َخابًِيا؛ وُيعلُِّل ذلَِك بقْولِِه: َجاحمًا َعْن مآِربِِه، وأنَّ نْجَم حظِّ

ــُه ــروُم ـــاَم فِــيــاَم َي ــَب األيَّ ــاَل َباوَمـــْن َغ ُمغلَّ ــســى  َأْم ْهــَر  الــدَّ َأنَّ  ــَن  َتــيــقَّ

)1( أمل اآلمل: 295/2.
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بْعَد  َنَراُه  ُثمَّ  التَّعليِل،  إىَِل  منُْه  التَّعلُِّل  إىَِل  أْقَرُب  َفُهَو  الَقِلَقَة  نْفَسُه  بِِه  ُيِريُح  تْعِلياًل 
اِم يستْسِلُم استْسالَم الَبَطِل الِذي اَل أَمَل َلُه بِنَْفِع الـُمقاَوَمِة يأُكُل َقْلَبُه  اِعِه َهَذا َمَع األيَّ ِصَ
احلُزُن ومَراَرُة اهلَزيَمِة واخلُْذالِن، وُيعِلُن هَذا االستِْسالَم َعىَل الـَمِأ بِقولِِه: »وَنْجِمي يِف 
َعاَدِة َقْد َخَبا« وَقوُلُه: »ولكنَّ َدْهري َجاِمٌح َعْن مآِريِب«، وَما أْجَدَر ْأْن َيُكوَن َهَذا  ُبْرِج السَّ
ْعِر الُوجداينِّ الـُمنتَزِع ِمْن َصِميِم احلَياِة والَواِقِع، إِنَّ اْبَن ُمعيََّة َشاِعٌر واْبُن  عُر ِمَن الشِّ الشِّ
َعراِء، وَقْد َأوَرَد الَباِحُثوَن  ِزي الشُّ ٍة َفال َعَجَب إَِذا َأْصَبَح ِمْن ُمبَّ َشاِعٍر َنَشَأ يِف بِيَئٍة شْعريَّ

ِمْن ِشْعِر َأبِيِه قوَلُه:

أْضَحى ــاِن  ــَف األَْج ــُر  ــاتِ َف ــُف  ــَي ـــَداالوَأْه ــْصــَن لـِـيــنًــا واْعـــتِ ــُغ ــوُق ال ــُف َي
ــاٍم ــَث ـــال لِ ـــامِء بِ ــى َقـــَمـــُر الـــسَّ ــَك اهِلــاَلال)1(َح حَكى  الِلَثاَم  َعَطَف  وإِْن 

وِمْن ِشْعِر والِِدِه أْيًضا:

يْشَتِكي قْلبِي  أنَّ  الَعَجاِئِب  ــَن  ــِه)2(وِم ــانِ ــَك ــَم ب وأْنـــُتـــُم  ـــَراِق  ـــِف ال أمَلَ 
نا نْقِصُد َداَر اخِلاَلَفِة«  ولكنِّنَا َنودُّ أْن َنِقَف عنَْد قولِِه اِلْبنِِه: »يا ُبني اسَتْكثِْر ِمْن هَذا فإنَّ
ِمْن  َجَلَبُه مَعُه  َما  َمَع  اخِلاَلَفِة  َداِر  يِف  تنَْقيِض  َأشَغاَلُه ال  َح أنَّ  فَقْد َصَّ آِخِر احلَِديِث؛  إىِل 
ُه َشاِعٌر، َفإَِذا َكاَن َسبُب َتْقديِم ابِن  ُمُه اْبُن َعاِمٍر بِدواتِِه وقَلِمِه؛ ألنَّ َنفاِئِس اهلَداَيا ويتقدَّ
َهَدايا  ِمْن  ُمُه  يقدَّ باَِم  َعليِه  وَزَاَد  يِن  الدِّ َتاِج  السيِِّد  َأُبو  فِيِه  َشاَرَكُه  َفَقْد  ْعَر  الشِّ ُهَو  َعاِمٍر 

 

َفال ُبدَّ َأْن َيُكوَن ُهناَك َسَبٌب آَخُر لتْعطِيِلِه يِف َداِر اخِلاَلَفِة وتْقِديِم اْبِن عاِمٍر عَليِه؛ ولَعلَّ 
َتاِج  السيِِّد  أَبا  أنَّ  َعىَل  تدلُّ  واَيِة  الرِّ َظاِهُر  ولكْن  ياَسِة؛  بالسِّ الِصَلِة  َوثِيُق  التَّْعطِيَل  َهذا 
ُه ِمْن  َم يِف َداِر اخِلاَلَفِة، ولعلَّ ْعَر؛ ليتقدَّ َم الشِّ ْعَر فطَلَب ْمْن وَلِدِه تعلُّ يِن ال يْعِرُف الشِّ الدِّ
ْعِر َحيُث َكاَن  مَجِة أْمَر َأبِيِه فْأَكَثَر ِمْن نْظِم الشِّ َباِب التَّْشجيِع؛ وَقِد اْمتثَل َصاِحُب هِذِه الرتَّ

)1( البحار: 183/104، أعيان الشيعة: 438/8.
)2( يف البحار: 183/104 )وأنت سكانه(.
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ِة َذا َمَلَكٍة ُمؤاتَِيٍة، ولكنَّ احلَواِدَث ملْ ُتْبِق َلنا ِمْن شْعِرِه إالَّ  اعريَّ َسِمَح الَقِرحَيِة َخِصَب الشَّ
َد َعىَل احلَواِدِث قوُلُه يِف احِلْكَمِة،  الَقِليَل النَّاِدَر َأشَبُه بُِقوِت األْرَمَلِة، وِمْن شْعِره الِذي مترَّ

وفيِه االقتَِباُس:

ــَأْصــٍل بِ ُـــتَّ  مَت ــْعــَل اَل  الــِف ــِن  ــِس ُتوَسىأْح األَْصـــِل  ُة  ِخسَّ بالِفْعِل  إِنَّ 
ــِدي جُيْ َلْيَس  وْحــَدُه  الـَمْرِء  ُموَسى)1(َنَسُب  َقــْوِم  ِمْن  َكاَن  ــاُروَن  َق إِنَّ 

النَّاِبُوَن ِمْن آِل ُمعيََّة

ُة َنوابَِغ يِف الِعْلِم  يَفُة النَّسِب، َكريَمُة احلََسِب، َنبَغ ِمنَْها ِعدَّ ٌة َحسنيٌَّة، رَشِ آُل ُمعيََّة ُأْسَ
بِحْلَيِة  أْفَراِدَها  َبْعُض  وحَتىلَّ  وِكَتاَبًة،  شْعًرا  األََدِب  ويِف  َوَحِديًثا،  وُأُصواًل  فِْقًها  ينيِّ  الدِّ
ٍد إِساَمِعيُل ْبُن جْعَفٍر، وَكاَن معُدوًدا ِمَن  َأُبو حُممَّ َئاَسِة، وِمن هؤالِء النَّاهِبِنَي  النَّقاَبِة والرِّ

ِه، تويفِّ سنََة 680هـ، وُهَو الَقاِئُل: ِقنَي يِف عرْصِ عراِء املتفوِّ الشُّ

لـــــام األَِســـــــرَيُة  َقــْلــبِــي  ْت  َ ِخــاَلِفأسَّ ــرِي  ــَغ بِ ِذْكــِرَهــا  يِف  ُت  ِصْ
حَتْظى ــَة  ــعــيَّ ُم َيــا  ــْعــِر  بــالــشِّ ــَس  ــْي ــَن الــَغــوايِن الــِلــَطــاِف)2(َل ــاٍل ِم ــِوَص بِ

ٍد النَّقيُب الِذي وَصَفُه َصاحُب ِكَتاِب )َأَمُل  ومنُْهْم َأُبوُه، عْبُد اهلل بُن جْعَفِر ْبِن حُممَّ
اآلُمِل( بَقْولِِه: »َعامِلٌ َجِليٌل، َيْرِوي عنُْه اْبُن َأِخيِه اَلَقاِسُم ْبُن ُمعيََّة«)3( الَقاِئُل:

ُحــَســني ــي  ــنِ َب ــــْأَن  ش يــبــلــْغــَك  ــا َفــَعــَل )احلَـــُروُن(؟أملْ  ــوا، وَم مُه ــرَّ وَف
) ـــمـــيٍّ ُن )َأيب  ــــُل  ــــْع فِ هللِ  ـــا  ـــَي ــوُنف ــنُ اجلُ ُيشبُهُه  الــِفــْعــِل  ــُض  ــْع وب
ــنٍي ــِئ ـــنَي َعــــىَل َم ـــِع ـــَأْرَب ـــوُل ب ـــُص ـــوُنَي ــْت هَتُ ــَب ــَل ـــْن َكـــْثـــَرٍة َط ــــْم ِم َوَك

ُخون، وِمنُهْم َصاِحُب ِكَتاِب )َأْعَياُن  ( يِف َحاِدَثٍة َرواَها املؤرِّ َقاَلـَها يِف َمْدِح )َأيب ُنميٍّ

)1( الكنى واأللقاب: 416/1، أعيان الشيعة: 40/10.
)2( يف أعيان الشيعة: 392/3 »الغواين الظراف«.

)3( أمل اآلمل: 55/2.
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يَعِة()1(، وَصاِحُب ِكَتاِب )ُعْمَدُة الطَّالِِب()2( َفْحواَها: الشِّ
َة َراِجُح بُن َقتاَدَة َذَهَب إىَِل الـَمدينَِة؛ لَيستنْجَد أْخَواَلُه ِمْن َبنِي احلَُسنِي  إِنَّ رَشيَف َمكَّ
َعام  وَذلَِك  إَِماَرتِِه  استَعاَدِة  لَِغَرِض  فَأْنَجُدوُه  َقَتاَدَة؛  بِن  َعلِّ  ْبِن  احلََسِن  َأِخيِه  اْبِن  َعىل 
َة ومَعُهْم األَِمرُي  693هـ؛ فَلْم خْيُرْج ِمَن الـَمِدينَِة إاِلَّ وَقْد َصِحَبُه سبْعامَئِة َفارًسا َقَصُدوا َمكَّ
َأَبا  َبَلَغ األَْمَر  َبنِي احلُسنِي يِف يوِمِه فلامَّ  َفاِرٍس يِف  ُب لـ)احلَُروِن( َوَكاَن أْشَهَر  ِعيَسى امللقَّ
( الِذي تويفِّ َسنََة 701هـ يِف  َسِعيٍد احلََسَن ْبَن َعلِّ بِن َقتاَدَة املْذُكوَر، وَكاَن اْبنُُه )َأُبو ُنميٍّ
ينُْبَع يرَتاَوُح ِسنُُّه بنْيَ )18( َعاًما و)17( عاًما َأْرَسَل إِليِه أُبوُه يْطِلُب ُحُضوَرُه َفَخرَج إِليِه 
ُف ِمْن سبعاَمَئِة  يِف أْرَبِعنَي َرُجاًل، ولـامَّ الَتقوا بِِرَجاِل احلْمَلِة اهنََزَم َجْيُش َبنِي احلُسنِي املؤلَّ
َفاِرًسا َكام ذَكْرَنا وَرَجَع إىِل امَلِدينَِة، وَهِذِه احلَاِدَثُة ِهي التِي َأَثاَرْت َقِرحَيَة َعْبِد اهللِ ْبِن َجْعَفٍر 
النَّونيََّة الـَمْذُكوَرَة َعىَل َسبِيَل الَفْخِر واحلاَمَسِة  مَجَِة فنََظَم األْبَياَت  َوالِِد َصاِحِب هِذِه الرتَّ
َل  ِصًبا لِقوِمِه ُمتباِهًيا بَِعِشريتِِه؛ ألنَّ الـاَمِدَح واملْمُدوَح ينَْتِمي إىَِل َقبِيَلٍة واِحَدٍة، وإَِذا تَأمَّ متعَّ
ِة  قوَّ َغرْيُ  ِهَي  للَهزيَمِة  الَواقعيَِّة  األَْسَباِب  مْعِرَفُة  تعَجُزُه  َفَلْيَس  احلَاِدَثِة  هِذِه  يِف  ُل  الـُمتَأمِّ
ِة َبْطِشِهْم؛ وإنِّام ُهنَاَك ُأُموٌر َأهمُّ تْكُمُن َوَراَء اهلَزيَمِة؛ َفإنَّ الـُمستنِْجَد  األْرَبِعنَي َفاِرًسا وِشدَّ
َتَة،  ا ِمْن ُأَسٍة َواِحَدٍة واخِلالُف ال َيتجاَوُز اخِلاَلَفاِت الَعائليََّة املؤقَّ والـُمستنَْجَد عليِه ِكالمُهَ
ِة مَلْ  ُاَم حْيَظى هِبَا َبِقَي فْخُرها يِف َنْفِس األُْسَ ِخالٌف َبنَي َعمٍّ واْبِن َأِخيِه َعىل ِرَئاَسٍة َزمنيٍَّة، أهيُّ
ْدَق يِف الِقَتاِل  ُروا الثَّباَت والصِّ ٍة غرِيَها؛ َفإَِذا فَرْضنَا َأنَّ َبنِي احلُسنِي قرَّ خْيُرْج ِمنَها إىَِل ُأْسَ
فاخلََساَرُة َخساَرهُتُْم أْيناَم َكاَنْت َسواٌء َكاَنْت يِف َأصَحاِب َراِجِح ْبِن ُقَتاَدَة َأْو يِف َأْصَحاِب 
اْبِن َأِخيِه احلََسِن ْبِن َعلِّ ْبِن َقَتاَدَة؛ َفكاَن ُخروُج السبْعامَئِة َفاِرًسا ِمْن َباِب َتطييِب النَّْفِس 
وجْبِ اخلَاطِِر ورَعاَيِة الـُمصاَهَرِة إِلْمَكاِن تسوَيِة َهذا اخِلاَلِف الَعائلِّ تسوَيًة َسِليَمًة ُدون 
أْفَراُدَها  َفاْنَسَحَب  احلَرِب  يِف  لالستاَِمَتِة  ًرا  ُمبِّ احلَْمَلُة  َتـَر  مَلْ  َذلَك  وألَْجِل  ماِء؛  الدِّ إَِراَقِة 

)1( أعيان الشيعة: 184/4.
)2( عمدة الطالب: 143.
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َبْعَد إَِقاَمِة الُعْذِر يِف استَِجاَبتِِهْم إىَِل نَِداِء الـُمستنِْجِد، ولِـَهذا ملْ  بَِزيِّ ُمنَكِسيَن منَْخِذلنَي 
ِة الِسَيام َوَعىل َرْأِس احلْمَلِة  وريَّ َواَيُة َأنَّ َقتِياًل َواِحًدا َقْد ُقتَِل يِف هِذِه امَلْعَركِة الصُّ تْذُكِر الرِّ
َبَطٌل َعظِيٌم ُهو )احلَُروُن( الِذي َحاَز هَذا اللََّقَب؛ لَِكْثَرِة َما حْيِرُن إَِذا اسَتحرَّ احلَْرَب ومَحَى 
ُد  َة ويؤيِّ وريَّ ُرْن كَعاَدتِِه األَْمَر الِذي يْفَضُح هِذِه احلَْرَب الصُّ َة مَلْ حَيْ الَوطِيُس؛ ولكنَُّه هِذِه امَلرَّ
بَب الِذي أْوَضْحناُه، وَكام َأنَّ احلَْرَب َقْد وقَعْت بنَي َعمٍّ واْبِن أخيِه؛ َفاجلُنُوُد الـُمقاتُِلوَن  السَّ
وا يِف احلَْرِب فاخلََساَرُة اَل َتناُل  َأْبنَاُء احلَسِن وَأْبناُء احلُسنِي ُهم أْيًضا أْبنَاُء ُعموَمة؛ َفإَِذا َجدُّ
ِة والَواقعيَِّة، وإاِلَّ َفليَس ِمَن  يَّ َأجنَبيًّا َغِريًبا؛ وهِلَذا مَلْ َتُدْر َرَحى احلَْرِب َعىل ُقْطٍب مَن اجلدِّ
املْعُقوِل َأبًدا َأْن َيُبَز لِكلِّ حسنيٍّ ِمَن األَربِعنَي َرُجاًل ْنَحو َسْبَعَة َعرَش َرُجاًل ُحسينيٌّ ِمَن 
ُهْم َفواِرٌس  بعاَمَئِة َفاِرًسا وَفيِهْم ِمْثُل احلَُروِن؛ ُثمَّ اَل َتَقُع إَِصاَبٌة َواِحَدٌة ِمَن اجلَانِبنِي، وكلُّ السَّ
ُشْجَعاٌن، وامَلْعُروُف َعْن َشَجاَعِة آِل احلُسنِي َأْكَثُر مِمَّا ُهَو مْعُروٌف ِمْن َشَجاَعِة آِل احلََسِن 
َلَظاَها ِسوى  ْج  مَلْ تؤجِّ َها أْو أْكَثَرها  ُكلَّ ِة والعبَّاسيَِّة  وَلِة األمويَّ الثَّوَراِت ِضدَّ الدَّ حتَّى َأنَّ 
بَقْويِل  َأْجَدَريِن  وَما   ، علٍّ بِن  احلُسنِي  الثَّائِر  اإِلَماِم  استِْشهاِد  ُمنُذ  احلُسينيَِّة  يوِف  السُّ

الِذي أُقوُل اآلَن:

َفَخاٌر لُكْم  ــَراَم  ــِك ال ــَســِن  احلَ احلُــســنِيَبنِي  َأبــــنــــاِء  ُدوَن  ـــْن  ـــِك ول
َبنيُكْم يِف  ـــُة  ـــاَم اإِلَم ــِن  ــُك َت ـــــــنِيفــلــْم  ت األُْسَ يِف  ـــُم  ـــْرُت ـــكَّ ف إَِذا 
حًيــــا ــا َصِ ــقًّ ــا َح ــنَ ــْد كـــاَنـــْت َل ــَق ــٍف وبِــــــُدوِن َمــنِيل ــسُّ ــع ــــــُدوِن ت بِ
ـــــْوُم فِــيــنَــا ـــا َق ــِنفــَمــْن َســــاواُكــــُم َي ــري ــاظِ ــنَّ ال ــَح  ــي ــِح َص َأَرُه  ــْم  ــَل ف
خيَفى لــيــَس  َضـــوٌء  للنَّجِم  ــْم  ــَع ــِنن ــريي ــنَّ ال َضـــــوِء  ُدوَن  ـــْن  ـــِك ول
ــٍع ــي ــنِ م َص ـــــزٍم َوَصـــــــامَّ ـــْن َع ـــِم ــنِيَف ــاِرَم ــَص ــوُل َعـــىَل الـــُكـــاَمِة بِ ــُص َن
كَفْتنا ــا  ــنَ ــَت شــَجــاَع ــْر  ــِك ــنْ ُي ديــنــيِّوَمــــْن  ـِد والــرَّ َشــــهــــاَداُت امُلــهــنَـّ
َطــِويــال َبـــاًعـــا  الــُعــال  إىَِل  الَيديِنَنـــِمـــدُّ  ـــرْصُ  َق ُخــصــوِمــنَــا  وَشــــْأُن 



449

القَْرُن الثَّاِمُن اهلِْجِريُّ

ــا؟ ــاَلَن ــى َعـــىَل َأَحــــٍد ُع ــَف ـــْل خَتْ قــنِيوَه ــاَء الـــــَمــرْشِ ــَض ـــْد َمـــَأْت َف وَق
ــٍن ــب ــُغ بِ ـــا  ـــُســـنَ ُمـــنـــافِ وىلَّ  ــي ُحــنــنِيلـــقـــْد  ـــاَم نــَقــُلــوُه َعــــْن ُخــفَّ ك
ــي ُرويـــــًدا ــمِّ ــي ع ــن ــــــًدا يـــا َب بـِــَديـــِنُروي ُأقـــاِضـــيـــُكـــْم  أْن  ـــَة  ـــاَف خَم
عينًا الـــنَّـــاِس  هلـَـــِذي  ــْم  ــُت ــن ُك ـــاُء َعـــنِيفــــإِْن  ـــي ـــنِي ِض ـــس ـــاُء احلُ ـــنَ ـــأب َف
مَجِـــيـــًعـــا ــــَرَنــــا  طــــهَّ اهللَ  ِمــيــِم وُكــلِّ َشنِيوإِنَّ  جــِس الــذَّ ــَن الــرِّ ِم
َعظِيٌم َفــخــٌر  الـُمْصَطفى  يِف  اخلَافَِقنِي؟لنَا  يِف  َكالـُمصطَفى  ــْل  وَه
ــايل ــَع ــَم ــل ( ل ـــــَأيِب احلُـــِســـنِيوُيــنْــِمــيــنــا )َعـــــــلٌّ ــــاًل بِ ــا ُع ــن ــي ــِف ــْك وي
ــْم ــواُك ــا ِس ــُرن ــاِخ ــف ــى ُي ــَس ـــْو أْم الـُمقَلـَتنِيول َداِمــــي  ـــاه  ألْرَجـــْعـــنَ
ــون َعــــالَء قــْوِمــي ــُل ــَه ــْم جْت ــســُت ــِنول ــَدي ــْرَق ــف وَقــــْد شـــــاُدوُه َفــــوَق ال

بِن  علِّ  بُن  َجْعفُر  يِن  الدِّ َزيُن  ْيُخ  الشَّ يْرِوي  يباجيِّ  الدِّ ُمعيََّة  ْبِن  يِن  الدِّ َتاِج  وعْن 
الِِح)1(،  الصَّ الَفِقيِه  بالَفاِضِل  اآلُمل(  )َأَمُل  ِكَتاِب  يِف  املنُعوُت   ِّ احِللِّ ُعروَة  بِن  يوُسَف 
ماِن،  َبُه بأْعُجوَبِة الزَّ يْكُتْم إِعجاَبُه بِِه فلقَّ هيُد الِذي ملْ  ْيُخ الشَّ كاَم يْرِوي عِن اْبِن ُمعيَِّة الشَّ
، وابنِِه  ِّ َمِة احِللِّ ويْرِوي عنُْه تلِميُذُه َصاِحُب ِكَتاب )ُعْمَدُة الطَّالِِب(، ويْرِوي ُهَو َعِن الَعالَّ

 

َعبِد احلَِميِد  ْبِن  ، والسيِِّد َعلِّ  يِن اآلويِّ الدِّ ، والشيخ َريضِّ  قنَي والَعِميديِّ الـُمَحقِّ َفْخِر 
احلُسنِي  بُن  الَقاِسُم  َجْعفٍر  َأيِب  يِن  الدِّ السيِِّد َجالُل  َأبِيِه  َعْن  يْرِوي  كاَم  اَبِة،  النَّسَّ احلُسينيِّ 

وغرُيُهم)2(.

َوَفاُتُه

ِف،  األرْشَ النََّجِف  إىَِل  الطَّاِهُر)3(  ِجْثامُنُه  ُنِقَل  ُثمَّ  َسنََة 776هـ؛  ِة  احِللَّ يِف    ُتويفِّ 
اهِلَداَيِة واإِلْصالِح،  َمْشَعَل  ِمْن سْبِعنَي َسنَة مَحل ِخاَلهَلَا  نْحًوا  َر  ُه عمَّ أنَّ الـُمحَتَمِل  وِمَن 

)1( عمدة الطالب: 143. 
)2( موسوعة طبقات الفقهاء: 221-219/8.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: 219/8.
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ِة  يِن َكاَن ِمْن َأْعالِم النََّهَضِة الِفكريَّ الِِكنَي، واَل َشكَّ َأنَّ َتاَج الدِّ َفَأناَر دْرَب الـَمْجِد للسَّ
َرماٍد،  ِمْن  إىَِل حفنٍَة  ِة  احللَّ يِف  الِعلميَُّة  اجلْذَوُة  تِلَك  اسَتَحاَلْت  فَقِد  اليْوَم  ا  أمَّ ِه؛  َعرْصِ يِف 
ذيَلِة ِمْن حاَناِت اخلُُموِر  وَذَهَبْت تلَك الـَمداِرُس الِعلميَُّة الَكثرَيُة؛ لَتُقوَم َمقاَمَها أْوَكاُر الرَّ
باِب الَغيوِر َعىَل أجْمَاِدِه وُتراثِِه اإِلنساينِّ أْن  وأْنِدَيِة الِقاَمِر، واألََمُل َوطِيٌد بامُلِصلحنَي وبالشَّ

ُيكافَِح يِف َسبِيِل إَِعاَدِة َذلَِك الـَمْجِد التَّليِد.

ـَي َبْعَد 687هـ[)2( )1( ]ُتوفِّ ويِفُّ 67. النَِّديُم الصُّ

ويفِّ ِمْن  ِهرِي بالنَِّديِم الصُّ اٍن الَعَطاويِّ الشَّ ُد ْبُن َحسَّ يِن َأُبو الـَمَعايِل حُممَّ هَو َعِفيُف الدِّ
ِة، وإَِذا  ِم َحَسُن الـُمعارَشَ جاَيا، َخِفيُف الدَّ ْبِع َحَسُن السَّ ِة ووُجوِهَها، َرِقيُق الطَّ َأعياِن احِللَّ
َفاِت  صحَّ الَقْوُل بُِوجُوِد َنوٍع بنَي أْخاَلِق اإِلْنَساِن وِخْلَقتِِه فبإِْمَكانِنَا عىَل َضْوِء هِذِه الصِّ
مَجِة َرُجاًل معَتِدَل الَقاَمِة، َأْقنَى األْنِف، أْدَعَج الَعنِي،  َر َصاِحَب هِذِه الرتَّ احلَبيَبِة َأْن نتصوَّ
يِن، َأَزجَّ احلَاِجبنِي، َلُدَن الَقواِم، ُمْفِلَج الثَّْغِر، هَبِيَّ الطَّلَعِة،  فَتنِي، َأِسيَل اخلَدَّ ُقرُمزيَّ الشَّ

ُجوَلِة، َساِحَر اجلَامِل. َكاِمَل الرُّ

ِة وِذْكِرَها، وملْ  احِللَّ جَمَْد  أْحَيوا  أْن  َبْعَد  َماُتوا  الِذيَن  الَقالِئُل  ُأوَلِئَك األَْفذاُذ  ِمْن  هَو 
وَجالِئِل  النَّاِدِر،  َكاِء  والذَّ باحلُنَْكِة  َحافٍِل  سِجلٍّ  ِسَوى  اجلَِليِل  ُجِل  الرَّ َهذا  َتاِريُخ  يُكْن 
َيكاُد  وتقِديِرِهْم،  اِمِهْم  احرِتَ مْوِضَع  َفَكاَن  واألََكابَِر،  واألَُمراَء  األْعَياَن  ناَدَم  األَْعاَمِل، 
يِن َأُبو عْبِد اهللِ الطَّقطقيِّ  ًة وَظَراَفًة، وَقْد َداَعَبُه السيُِّد النَِّقيُب الَفاِضُل َصفيُّ الدِّ يْقُطُر ِرقَّ

َسنََة 687هـ بَِأْبياٍت ِمَن الَبْحِر الـُمتقاِرِب ِمنَْها:

ــيــِف ــِف ــَع ال ــــــاِء  َوَف َأقـــــلَّ  ـــا  َم ــــُدوَداَأاَل  ـــَر ُهـــْجـــرانِـــِه والــــصُّ ـــَث وأْك
َوُدوًدا ِخـــالًّ  ـــودِّ  ال يِف  ـــاَن  َك ــْد  ــَق ُدوَدال َو  َخــالًّ  ــاُه-  ــاَش َوَح َفــصــاَر- 

)1( ترمجته يف: أعيان الشيعة: 140/9.
)2( ختمينًا ال حتقيًقا.
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ـــُه ـــاَن ـــقـــي ُل أنَّ  َنــــــرى  ـــــا  ــَدا)1(وُكـــــنَّ ــي ــِع ــــراُه َب نـــا َن ــا، َفـــرِصْ ــًب ــِري ق
ِة َمعاِرِف  وهِبِذِه الـُمناَسبَِة حَدَثْت يِل ُمداَعبٌة َشبيَهٌة هَبِذِه؛ فَقْد َكاَن يِل َصِديٌق بُمديريَّ
يُقوُل  َفَكاَن  َواُو َعْطٍف  َوُدوٍد  َواَو  إِنَّ  َلُه  َفَأُقوُل  ُأداِعُبُه  َوُدوٍد وكنُْت  َأيِب  بـ:  ِة يكنَّى  احِللَّ
ِلَع عىَل  يُت َوَلِدي بِـ)َودود(، وَذلَِك قبَل أْن أطَّ َلْو ُكنُت َأْعلُم َهذا التَّحريَف َلـام سمَّ يِل 

مَجَِة الِذي َكاَن بِحقٍّ ناِدَرَة َزَمانِِه. مُمازَحِة النَّقيب لَِصاِحِب هِذِه الرتَّ

وَوَقــاٍر  َنْفسيٍَّة،  ِرياَضٍة  ِمْن  يستْلِزُمُه  وَما  ِف  التَّصوُّ إىَِل  يِن  الدِّ َعِفيُف  َماَل  وقْد 
ِه،  ظِلِّ َة  وِخفَّ يِن  الدِّ َعِفيِف  وَظَراَفَة  تَتجَاَف  َفاِت  الصِّ هِذِه  وِمثُل  ــِد،  وُزْه واْنـــِزَواٍء، 

 

َبنْيَ  مَجََع  ولكنَُّه  الَباطِِل؛  وَقْوِل  والَبَطاَلِة  الَلْهِو  ِمَن  األَْحياِن  أْغَلَب  الظَّراَفُة  ُبُه  تتطلَّ َوَما 
هَذيِن الـُمتناِقَضنِي وهللِ َخْرُق الَعاَداِت.

 ،) ِّ )احِللِّ إَِضاَفٍة  بُِدوِن   ) بـ)الَعطاويِّ َأْو   ، ِّ احِللِّ الَعطاِويِّ  بـ:  يِن  الدِّ َعِفيُف  ُيْعَرُف 
ْبُن  َخَلُف  ْيُخ  الشَّ َأيًضا، وُهَو  الَعطاويُّ  َلُه  َفُيَقاُل  آَخُر؛  َرُجٌل  النِّسَبِة  هَبِذِه  مَعُه  ُك  ويشرَتِ
ِد  ْيِخ اأَلكَبِ آَغا حممَّ ُه َعاملٌِ َفاِضٌل ِمْن َتالِمَذِة الشَّ )2( ِقيَل إِنَّ ِّ ِد بِن َحْرداَن الَعطاويِّ احِللِّ حممَّ
إىَِل  واملنتِقِل  )أجان(،  يِف  1118هـ  سنََة  املوُلوِد  البْهبهاينِّ  الَوِحيِد  أْكَمل  ِد  حممَّ بِن  َباِقر 
ُد  َ فِيَها َسنََة 1208هـ، وهِبَا ُدفَِن وَقْد َحَصَل عىَل لَقِب )جُمدِّ َفِة حتَّى تويفِّ كْرَبالَء الـُمرشَّ
ْيُخ َخَلُف املْذُكوُر، والَعطاويُّ نِسَبُة  املْذَهِب يِف الَقرِن الثَّايِن َعرَش(، َوَكاَن ِمْن تاَلِمَذتِِه الشَّ
َح  ِح الـَمَعامِلِ()3( يْعنِي رَشْ إىَِل )آلُبو َعَطا(، وِمْن َمآثِِر املرْتَجِم َلُه ِكَتاُب )َتْسِلَيُة الَعامِلِ يِف رَشْ

ة االبيات: )1( أعيان الشيعة: 140/9، وتتمَّ
ــــه ضــعــيــًفــا ات ـــــداوأصـــبـــح حــبــل مــــودَّ ـــــي وكــــــــــــان شــــــــديــــــــًدا وك

)2( ترمجته يف: أعيان الشــيعة: 334/6 الكرام الــبرة: 503/2 الرقم 924، الذريعة: 178/4، 
ويف: أعيان الشــيعة: 334/6، وموســوعة طبقات الفقهاء: 718/13 )الغطاوّي(. ويف ترمجة 
النديم الصويّف قال يف أعيان الشــيعة: 140/9 )القطاوّي(. والصواب: العطاوّي؛ ألنَّ النســبة 

.ين ها املصنِّف السيِّد هادي كامل الدِّ آلل العطا موجودة كثرية، وقد أكدَّ
)3( الذريعة: 178/4.
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ينيَِّة اَل يسَتْغنِي َعنُْه َطالُِب  ِكَتاِب )َمَعامِلُ األُُصوِل(، وُهَو ِكَتاٌب منَْهجيٌّ لَِطَلَبِة الُعلوِم الدِّ
ينيِّ تْأيِت ِقراَءُتُه بْعَد ِدَراَسِة املنْطِِق، وُهَو ِكَتاٌب قيٌِّم َجِليٌل وتْعبرُِيُه َعريبٌّ ملْ ُتِشنُْه  الِعْلِم الدِّ
اكيُب األْعجميَُّة التِي نِجُدها يِف ِمْثِل كَتاِب )ِكَفاَيُة األُُصوِل( لآلُخنِْد)1( قلَّ َنظرُيُه يِف  الرتَّ

. ينيِّ رايسِّ الدِّ ِسلسَلِة املنَهِج الدِّ

يِن اْبُن َجْهٍم)2( )...-726هـ()3( 68. ُمِفيُد الدِّ

يِن، وكنْيُتُه: َأُبو الَقاِسِم،  ِّ لَقُبُه ُمفيُد الدِّ ِد بِن َجهٍم األَسديِّ احِللِّ ُد ْبُن َعلِّ ْبِن حُممَّ حُممَّ
 ، ِق احِللِّـيِّ ُ عنُْه بُكُتِب اإِلَجاَزاِت)4( وغرِيَها؛ بالـُمِفيِد اْبِن َجْهٍم، ِمْن َتالِمَذِة الـُمحقِّ ويعبَّ
ُّ ِحنَي ُسِئَل َعْن أْعَلِم علاَمِء  ُق احِللِّ يِن الـُمحقِّ جلنِي اللَذيِن َعنامُها َنْجُم الدِّ وُهو َأَحُد الرَّ
يِن ِمْن  ِة؛ فَقاَل: »وَهَذاِن أْعَلُم اجلَاَمَعِة بِِعْلِم الَكاَلِم وُأُصوِل الِفْقِه«)5(، َكاَن ُمفيُد الدِّ احِللَّ
 ، ِّ احللِّ َمِة  الَعالَّ وتلِميِذِه  ِق  الـُمحقِّ ُأستاِذِه  َبْعَد  وأعَلِمِهْم  ِه،  عرْصِ ُعلامِء  َمَشاِهرِي  َأْشَهِر 

)1( وتكتب هكذا: )اآلخوند(. 
)2( ُينظر: النهاية ونكتها: 150/1، رياض املسائل: 70/2، خامتة املستدرك: 358/3، مستدرك 
ســفينة البحار: 351/8، الكنى واأللقاب: 200/3، قبيلة بني أســد بن خزيمة: 86/5، بحار 
ّ لبني زهرة، األنوار الســاطعة: 155، طبقات أعالم  مة احِلــلِّ األنــوار: 64/107، إجازة العالَّ
ه يف موســوعة  الشــيعة: 3-155، معجم رجال احلديث: 15-182 الرقم 10418. وقد ســامَّ

طبقات الفقهاء: 234/7 بـ)ابن ُجهيم(. 
)3( يف موســوعة طبقــات الفقهــاء: 234/7، إنَّ وفاته 680هـ وهو الراجــح؛ ألنَّ هوالكو عندما 
ين الطويّس يف ســنة 656هـ أو بعدها بقليل، فاجتمع عنده فقهاؤها، فأشار إىل  أرســل نصري الدِّ
ق جعفر بن احلســن بن ســعيد، وسأل: من أعلم هذه اجلامعة باألصوَلنِي؟ فأشار إىل سديد  املحقِّ
د بن جهيم، فقال: هذان أعلــم اجلامعة بعلم الكالم وُأصول  ين حممَّ يــن وإىل الفقيــه مفيد الدِّ الدِّ
ين الذي تويفِّ حدود  ة عالـاًم فقيًها باألصوَلنِي ومن جيل ســديد الدِّ الفقــه. فإذا كان يف تلــك املدَّ

ح أن تكون وفاته مقاربة له عىل األقل. 665هـ فمن املرجَّ
ـّي لبني زهرة، وغريها. )4( ُينظر: إجازة العالمة احِللِّ

)5( ُينظر: الكنى واأللقاب: 200/3.
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ِف،  َر بِعْلِم النَّحِو حتَّى َكاَن ِمْن َأساطِينِِه وَدَرَس علَم الرصَّ قنَي، تبحَّ ووَلِدِه َفْخِر الـُمَحقِّ
والتَّْفسرِي،  احلَديِث  ِعْلَم  وأْتَقَن  أْتَقنَها  حتَّى  والَعُروِض  والَبديِع،  والَبياِن،  والـَمعايِن، 
ِف الَقْدِر وَجاَللِة  َق فيِهاَم حتَّى َكاَن ِمْن رَشَ َص بِِعْلِم الَكالِم وُأُصوِل الِفْقِه، وتفوَّ وخَتصَّ
ُق بِعْلِم الَكالِم وُأصوِل  ِة حتَّى يميَِّزُه الـُمَحقِّ ِل ِمْن ُفقهاِء احِللَّ املنِزَلِة َما جَعَلُه يِف الصفِّ األوَّ
، وَكَفاُه فْخًرا ورْفَعَة َشأٍن َأْن َيُكوَن  ِة الِذي يُفوُق عدُدُهُم احلرْصِ ِة ُعلاَمِء احِللَّ الِفْقِه َعىَل َكافَّ
َعْبِد  ِر  الـُمظفَّ َأيِب  يِن  الدِّ ِغَياِث  وِمْثُل  طَلَبتِِه  مُجَلِة  ِمْن  َمقاَمُه-  اهللُ  َأْعىل   - ُّ احِللِّ َمُة  الَعالَّ

 

الَكريِم ْبِن أمْحََد بِن ُموسى بِن جْعَفِر بِن َطاووٍس ِمْن بْعِض َتالِميِذِه، َقاَل فِيِه َصاِحُب 
َأِديٌب  َوِجيٌه  َجِليُل َشاِعٌر،  َفاِضٌل،  َعامِلٌ  يِن  الدِّ ُمِفيُد  ْيُخ  ُة(: »الشَّ ضويَّ الرَّ ِكَتاِب )الَفَواِئُد 

ِة«)1(. ِة، َوأَحُد الـَمَشاِيِخ األَِجلَّ َمٌة، َشيُخ ُفقهاِء احِللَّ َعالَّ

ِق  ِق، وَعْن َبْعِض َأْشياِخ الـُمَحقِّ يْرِوي َعِن السيِِّد َفَخاِر، وَعْن ُأستاِذِه الـُمَحقِّ

ُّ َمُة احِللِّ يِن مَجاَعٌة منُْهُم الَعالَّ ، َكام يْرِوي َعْن ُمفيِد الدِّ ْبِن َمَعدٍّ الـُموسويِّ يِن   كِعاَمِد الدِّ
- َأْعىَل اهللُ َمقاَمُه-)2(.

َمُة  َ َسنََة 726هـ؛ َفإَِذا َصحَّ َذلَِك َفَيُكوُن ُهَو وتِْلميُذُه الَعالَّ ين ُتويفِّ ُيَقاُل إِنَّ ُمِفيَد الدِّ
َيا يِف َعاٍم َواِحٍد)3(، َواهللُ َأْعَلُم. ُّ َقْد ُتوفِّ احِللِّ

ة: 450.  )1( الفوائد الرضويَّ
)2( ُينظر: رجال ابن داود: 8، معجم رجال احلديث: 15/،182 الرقم 10418.

)3( ُينظــر: رجــال ابــن داود: 8، جممع اآلداب يف معجــم األلقاب: 443/5 الرقــم 5757، أمل 
ة: 450،  اآلمل: 253/2، رياض العلامء: 51/5، الكنى واأللقاب: 200/3، الفوائد الرضويَّ

طبقات أعالم الشيعة:155/3، معجم رجال احلديث: 182/15 الرقم 10418.
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فهر�س الآيات

الصفحةرقم اآليةالسورةاآلية

44293البقرة﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم﴾

ْلَوى...﴾ 57209البقرة﴿َوَأنَزْلنَا علّيُكُم اْلـَمنَّ َوالسَّ

6795البقرة﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهللَ َيْأُمُرُكْم...﴾

ا هللِ ... ﴾ ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ 156360البقرة﴿الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ

173244البقرة﴿َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال إِْثَم عليِه﴾

﴾ 18588البقرة﴿ ُيِريُد اهللُ بُِكُم اْلُيْسَ َوالَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَ

188242البقرة﴿َوالَ َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلَباطِِل...﴾

19391البقرة﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى الَ َتُكوَن فِْتنٌَة﴾

194243البقرة﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا عليه بِِمْثِل...﴾

﴾ ةاً ْلِم َكآفَّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ َ 90، 208244البقرة﴿َيا َأيُّ

219244البقرة﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلـَخْمِر َواْلـَمْيِسِ ُقْل فِيِهاَم...﴾

237212البقرة﴿َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾

يِن﴾ 25688البقرة﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

َبا﴾ َم الرِّ 275244البقرة﴿َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

َدَقاِت﴾ َبا َوُيْريِب الصَّ 276244البقرة﴿ َيْمَحُق اهللُ اْلرِّ
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ٍة﴾ ٍة َفنَظَِرٌة إىَِل َمْيَسَ 280242البقرة﴿َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَ

61241آل عمران﴿لَّْعنَُة اهللِ َعىَل اْلَكاِذبنَِي﴾

64398آل عمران﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوْا إىَِل َكَلَمٍة َسَواء...﴾

ُقوْا...﴾ ا َواَل َتَفرَّ 241، 347، 103398آل عمران﴿َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اهللِ مَجِيعاً

﴾... ٌة َيْدُعوَن إىَِل اْلـَخرْيِ نُكْم ُأمَّ 104241آل عمران﴿َوْلَتُكن مِّ

َزُنوا َوَأنُتُم األَْعَلْوَن﴾ 139241آل عمران﴿َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْ

اكِِريَن﴾ 144241آل عمران﴿َوَسَيْجِزي اهللُ الشَّ

ْل َعىَل اهللِ﴾ 159242آل عمران﴿َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

159244آل عمران﴿َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمِر﴾

َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن...﴾ َجاِل َنصيٌِب مِّ 7103النساء﴿لِّلرِّ

﴾ 24104النساء﴿َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

ُكُموْا بِاْلَعْدِل﴾ 58243النساء﴿َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن حَتْ

ُسوَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُكْم﴾ 59108النساء﴿َأطِيُعوْا اهللَ َوَأطِيُعوْا الرَّ

113242النساء﴿َوَمن َيْكِسْب َخطِيَئةاً َأْو إِْثاماً ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريئاًا...﴾

91، 292املائدة﴿َوَتَعاَوُنوْا َعىَل اْلبِّ َوالتَّْقَوى...﴾

5101املائدة﴿َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب...﴾

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُاَم﴾ اِرُق َوالسَّ 38353املائدة﴿َوالسَّ

َكاَة...﴾ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ 55237املائدة﴿ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

64383املائدة﴿َيُد اهللِ َمْغُلوَلٌة﴾

ُموْا َطيَِّباِت...﴾ رِّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ حُتَ َ 87104املائدة﴿َيا َأيُّ
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ا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ َتْسَأُلوْا َعْن َأْشَياء...﴾ َ 10194املائدة﴿َيا َأيُّ

ن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم﴾ ُكم مَّ 10588املائدة﴿الَ َيُضُّ

َّا َعِمُلوْا﴾ 132243األنعام﴿َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ

243، 164271األنعام﴿َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾

اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن طنٍِي﴾ 12245األعراف﴿َخَلْقَتنِي ِمن نَّ

79241األعراف﴿َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلكِن الَّ حُتِبُّوَن النَّاِصِحنَي﴾

ٍة﴾ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلـُهم مَّ 60244األنفال﴿َوَأِعدُّ

كنَِي َأن َيْعُمُروْا َمَســاِجَد اهللِ﴾ 17237التوبة﴿َمــا َكاَن لِْلُمرْشِ

ُكوَن َنَجٌس﴾ اَم اْلـُمرْشِ 28101التوبة﴿إِنَّ

َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْلـَمَساكنِِي...﴾ اَم الصَّ 6093التوبة﴿إِنَّ

101359التوبة﴿الَ َتْعَلُمُهْم﴾

ى اهللُ َعَمَلُكْم﴾ 10593التوبة﴿َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسرَيَ

ُقوْا اهللَ َوُكوُنوْا...﴾ ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ َ 119241التوبة﴿َيا َأيُّ

يِن﴾ ُهوْا يِف الدِّ 12275التوبة﴿لَِّيَتَفقَّ

ِذيَن َأْحَسنُوْا اْلـُحْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ 2693يونس﴿لِّلَّ

36166يونس﴿إنَّ الظَّنَّ الَ ُيْغنِي ِمَن اْلـَحقِّ َشْيئاًا﴾

166، 36242يونس﴿َوَما َيتَّبُِع َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظنًّا َإنَّ الظَّنَّ الَ ُيْغنِي...﴾

ُكُم النَّاُر﴾ 102، 113252هود﴿َوالَ َتْرَكنُوْا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ

21384يوسف﴿َواهللُ َغالٌِب َعىَل َأْمِرِه﴾

ُب اهللُ اْلـَحقَّ َواْلَباطَِل﴾ 17233الرعد﴿َكَذلَِك َيْضِ
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39384الرعد﴿َيْمُحو اهللُ َما َيَشاء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب﴾

ْكَمِة َواْلـَمْوِعَظِة...﴾ 12589النحل﴿اْدُع إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون﴾ 84، 4393النحل﴿َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

﴾ ُه َكاَن َفاِحَشةاً َوَساء َسبِيالاً َنى إِنَّ 32244اإلرساء﴿َوالَ َتْقَرُبوْا الزِّ

36243اإلرساء﴿َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾

ْلنَاُهْم...﴾ ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَ 7092اإلرساء﴿َوَلَقْد َكرَّ

8488اإلرساء﴿ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعىَل َشاكَِلتِِه﴾

ا﴾ ُهْم َأزًّ َياطنَِي َعىَل اْلَكافِِريَن َتُؤزُّ ا َأْرَسْلنَا الشَّ 83211مريم﴿إنَّ

يِن...﴾ 7888احلج﴿ ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل علّيُكْم يِف الدِّ

نُْهاَم...﴾ ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انَِيُة َوالزَّ 2352النور﴿الزَّ

يَن﴾ 181243-183الشعراء﴿َأْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلـُمْخِسِ

100، 16376النمل﴿َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُووَد﴾

اَر اآلِخَرَة َوال َتنَس...﴾ 7793القصص﴿َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللُ الدَّ

44252الروم﴿َمن َكَفَر َفعليه ُكْفُرُه﴾

17341لقامن﴿ َواْصِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُموِر﴾

ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت﴾ اَم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ 33361األحزاب﴿إِنَّ

3589األحزاب﴿َواْلـَحافِظنَِي ُفُروَجُهْم َواْلـَحافَِظاِت﴾

240، 9357الزمر﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن﴾

َة يِف اْلُقْرَبى﴾ ا إاِلَّ اْلـَمَودَّ 23361الشورى﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم عليه َأْجراً

ْفِسِه﴾ اَم َيْبَخُل َعن نَّ د﴿َوَمن َيْبَخْل َفإِنَّ 38244حممَّ
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اَم اْلـُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾ 10245احلجرات﴿إِنَّ

12166احلجرات﴿إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾

13240احلجرات﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم﴾

37242ق﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى لِـَمن َكاَن َلُه َقْلٌب...﴾

3993-40النجم﴿لَّْيَس لِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى...﴾

60243الرمحن﴿َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَساُن ﴾

ا ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر﴾ 22392املجادلة﴿ال َتُِد َقْوماً

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَاُكْم...﴾ 7122احلرش﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ

93، 9243احلرش﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم َخَصاَصٌة ﴾

4242املنافقون﴿َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم...﴾

ْزِقِه...﴾ 93، 125، 15243امللك﴿َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ

ا﴾ ُه ُمْسَتطرِياً ا َكاَن رَشُّ 7350اإلنسان﴿ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوخَيَاُفوَن َيْوماً

ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمئِنَُّة*اْرِجِعي إىَِل َربِّك...﴾ 27129-30الفجر﴿َيا َأيَّ

ائَِل َفال َتنَْهْر﴾ ا السَّ 10244الضحى﴿َوَأمَّ

688الكافرون﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِدين﴾
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فهر�س الأحاديث

الصفحةالقائلاحلديث الرشيف

348الرسول األكرم»آتوين بدواٍة وقرطاٍس...«

91الرسول األكرم»أحسن إىل من أساَء إليك«

90الرسول األكرم»ادرؤا الّسّيئة بِاحلسنة«

349الرسول األكرم»ادعي ِل أباِك وأخاِك حتى أكتب...«

240الرسول األكرم»اطلبوا الِعلَم من املهِد إىل اللحِد«

92اإلمام عّل»اعمل لُِدْنَياَك َكَأنََّك َتِعيُش َأَبدا...«

94الرسول األكرم»إن اهلل كتب عليكم احلّج«

246اإلمام الصادق»إن الثَّواب عىل قدر العقل«

102الرسول األكرم»إن الصالَة جائزٌة َخلَف البِّ والفاجر«

ة هللِ َوَرُسولِِه َواملْؤِمننَِي« 241الرسول األكرم»إِنَّ الِعزَّ

92الرسول األكرم»إّنام ُبعثت ألُتّم مكارَم األخالق«

91الرسول األكرم»بنَي اإلسالُم عىل النظافِة«

91الرسول األكرم»تنظَّفوا بكلِّ ما استطعتم«

89الرسول األكرم»اجلنّة حتَت أقداِم األّمهاِت«

91الرسول األكرم»ُحبُّ اْلَوَطِن ِمَن اإِليامن«



464

330الرسول األكرم»احلكمُة ضاّلُة املؤمن«

»... ُق أّمتي عىل ثالٍث وسبعنَي فرقةاً 99الرسول األكرم»ستفرَتِ

350اإلمام عّل»َسُلوين قبل أن تفقدوين«

78اإلمام الصادق»صلِّ فيه، وال تغسله من ذلك...«

89، 240، 294الرسول األكرم»َطَلُب العلِم فريضٌة عىل كلِّ ُمسلم ومسلمة«

137اإلمام عّل»فام فداك يف واحدة منهام مالك وال حسبك«

263الرسول األكرم»القضاُة ثالثة: واحٌد يف اجلنَّة واثنان يف النار...«

291اإلمام عّل»كان ل كام كنُت لرسوِل اهلل«

109اإلمام عّل»كتاب رّبكم فيكم مبّيناًا حالَله وحراَمه...«

79اإلمام الصادق»كل شء لك حالل حتى تعرف أنه حرام«

79اإلمام الصادق»كل شء نظيف حتى تعلم إنه قذر«

240الرسول األكرم»كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيتِه«

240الرسول األكرم»كلكم من آدم وآدم من تراب«

240اإلمام احلسني»كونوا أحرارااً يف دنياكم«

102اإلمام الصادق»ال تأكله«

» 77اإلمام الصادق»ال تنقض اليقنَي بالشكِّ

54الرسول األكرم»ال يرتك امليسور باملعسور«

ا بروح القدس يا هشام« داً 117اإلمام الصادق»ال زلَت مؤيَّ

101اإلمام الباقر»مّلا حض اإلمام احلسن بن عّل الوفاة«

98اإلمام عّل»ليس ينبغي لك أن تنقض اليقني...«
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79اإلمام الصادق»املاء كلُّه طاهر حتى تعلم أنَّه قذر«

91، 254الرسول األكرم»امْلُْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن َيِدِه َولَِسانِِه«

76الرسول األكرم»من أكل لقمة سمينة نزل من الداء...«

91، 240الرسول األكرم»النظافة من اإليامن«

375الرسول األكرم»والذي بعثني باحلقِّ نبيًّا ما اخرتتك إاّل لنفس...«

94الرسول األكرم»وحيك وما يؤمنك أن أقول نعم....«

101اإلمام احلسن»يا أخي إيّن أوصيك بوصّية فاحفظها...«

62الرسول األكرم»يري فيكم ما جرى يف األمم السابقة...«
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فهر�س املع�صومي عليهم ال�صلم

الصفحةاسم املعصوم

د 22، 63، 75، 84، 86، 87، 90، 91، 92، النبّي األكرم حممَّ
 ،112  ،105  ،104  ،103  ،99  ،95  ،94
 ،212  ،200  ،139  ،124  ،117  ،113
 ،330  ،328  ،255  ،254  ،235  ،219

408 ،376 ،359 ،351

54، 59، 62، 72، 74، 75، 85، 90، 92، اإلمام أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب
 ،117 ،115 ،114 ،109 ،105 ،104 ،94
 ،231  ،219  ،211  ،145  ،137  ،118
 ،286  ،272  ،269  ،250  ،237  ،235
 ،351  ،350  ،349  ،348  ،301  ،291

394 ،355

101، 105، 349، 376فاطمة الزهراء

93اإلمام احلسن بن عّل

7، 54، 258، 283، 302، 380، 448اإلمام احلسني بن عّل

اد 284، 370، 386اإلمام عّل بن احلسني السجَّ

د بن عّل الباقر 109، 114، 115اإلمام حممَّ

د الصادق 117، اإلمام جعفر بن حممَّ  ،115  ،114  ،109  ،91  ،79  ،78
254 ،246 ،161
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92، 162، 164اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

162، 248اإلمام عّل بن موسى الرضا

د بن عّل اجلواد 138، 164اإلمام حممَّ

د اهلادي 162اإلمام عل بن حممَّ

114، 162، 351اإلمام احلسن بن عّل العسكرّي

ة املهدّي 122، 281، 345اإلمام احلجَّ
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)حرف األلف(
110 اآلخوند  
الطَّهرايّن        19، 20، 27، 41،  بزرك  آغا 
 ،316  ،315  ،152  ،76  ،74  ،55  ،53

420 ،416
79 اآلمدي  
 63 إبراهيم، النبّي  
الغيث         287 َأيب  ابن  بن حسام  إبراهيم 
361 إبراهيم الراوي الرفاعّي  
86 إبراهيم بن عثامن الغّزّي  
352 د البرصّي   إبراهيم بن حممَّ
60 د احلموينّي   إبراهيم بن حممَّ
د بن عّل =األشرت            138، 388 إبراهيم حممَّ
إبراهيم النخعّي                             81، 82
61 أبرهة األرشم  
298 ابن األبزر احلسينّي  
400  ،306 ابن األثري                   
137 ابن األشعث  
273 ابن األنبارّي  
273 ابن أيوب  

308 ابن الّباج الطرابليّس  
210 ابن البّزوينّ  
ابن بطريق األسدّي             72، 232، 429
145 ابن بطوطة  
ابن تيمية         100، 346، 351، 358، 376
66 ابن جبري  
191 ابن أيب مجهور األحسائّي  
365 ابن احلاجب  
ابن حجر العسقاليّن          60، 355، 397
226 ابن احلريرّي  
83 ابن حزم  
ابن محيدة النحوّي           176، 273، 428
60 ابن حنبل  
157 ابن اخلازن احلائرّي  
367 ابن أيب خلف األشعرّي  
273 ابن الدّباغ  
178 ابن الدبيثّي  
ابن الدريبّ               234، 288، 289، 429
277 ابن الرضا العلوّي  
ابن رطبة السوراوّي                   165، 222

فهر�س الأعلم



470

136 ابن الرومّي  
292 ابن زياد  
230 ابن السكوينّ  
440 ابن سايا  
61 ابن سيده  
344  ،340 ابن سينا                          
267 ابن شاكر الكتبّي  
146 ابن شهر آشوب املازندراينّ  
48 ابن العرندس  
230 ابن العّصار  
445 ابن عامر  
ابن عّباس عّل بن أيب عّل القطيعّي                   181
ابن عّباس                      103، 348، 350
273 ابن عبيد البندنيجّي  
429 ابن عقيل التاجر  
ــدة  ــم ـــبـــة=صـــاحـــب كـــتـــاب ع ـــــن عـــن اب
الطالب                     194، 235، 449
ابن فهد احِلّلّ            190، 370، 371، 380
389 ابن أيب الفوارس  
ابن قبة                               165، 173
273 ابن القصار  
210 ابن ُكَليب  
390 د بن أمحد األعرجّي   ابن حممَّ
227 ابن املستويفّ  
370 ابن مظاهر احلّلّ  

60 ابن املغازيلّ  
221 ابن منعة  
400 ابن نباتة  
ابن النّجار                        68، 181، 210، 230
314 ابن نجدة  
178 ابن هبرية الوزير  
180 ابن أيب اهليجاء  
234 ابن وشاح الشيباينّ  
297 أبو إبراهيم احلّلّ  
225 أبو أخزم الطائّي  
249 أبو إسحاق الشريازّي  
81 أبو  إسامعيل الكويفّ  
أبو البكات  225، 226، 227، 388
 ،100  ،84 األّول        بكر=اخلليفة  ــو    أب
 ،348 ،121،211 ،118 ،105 ،104 ،101 

375 ،350 ،349
176 اج   أبو  بكر الّسّ
أبو البقاء العكبّي                    210 ، 214
أبو متّام  الطائّي           136، 225، 323، 400، 435
أبو جعفر الطويّس                    159، 160، 
321 ،308 ،214 ،200 ،165 ،164 ،162
 323 أبو جعفر املنصور  
178 أبو جعفر عبد الواحد  
183 د عّل الطبّي   أبو جعفر حممَّ
238  ،237 أبو جهل                           
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أبو حنيفة                  61، 81، 83، 83، 
122  ،114  ،112  ،111  ،109  ،84
211 أبو احلسن األشعرّي  
أبو احلسن األصفهايّن 22، 24، 25، 339، 421
أبو احلسن الّسكوينّ                          40، 131، 232
314 أبو احلسن علّ  
275 أبو احلسن بن املفّضل املقديّس  
213 أبو اخلوارزمّي  
95 أبو السعود  
220 أبو سعيد بن جعفر  
366 أبو طالب بن رجب  
235 أبو طالب  
288 أبو عبد اهلل أمحد بن شهريار  
323 أبو عبد اهلل املهدّي  
29 أبو عبيدة  
ــان  ــي ــب ــامن اجلــاحــظ=صــاحــب )ال ــث  أبـــو ع
196  ،110 والتبيني(                        
أبو عّل الطويّس                         14، 158، 160
178 أبو عّل القيلوّي  
267 أبو عّل النحوّي  
أبو عّل، ابن الشيخ الطويّس            183، 195، 

303 ،299 ،293
176 أبو العالء الفريّض  
234 أبو الغنائم ابن احلاّلبة  
64 أبو فراس احلمداينّ  

343 د   أبو الفتح بن حممَّ
234 أبو الفضل البّزاز  
183 أبو الفضل بن احلسني األحدب  
أبو القاسم اخلوئّي، السّيد  25، 78، 161
أبو القاسم الكاشايّن      344، 421، 422، 423
78 أبو القاسم الكوكبّي، السّيد  
أبو القاسم بن احلسني احلّلّ          290، 449
أبو القاسم بن احلسني=الرافيّض       42، 284، 

290
أبو القاسم بن حسني بن العود احلّلّ        285، 

288 ،287
أبو هلب                           237، 238، 408
446 د إسامعيل بن جعفر   أبو حممَّ
235 د بن جعفر   أبو حممَّ
د بن اخلّشاب          177، 179، 225،  أبو حممَّ

272 ،230
د احلائرّي                         297 د إلياس بن حممَّ أبو حممَّ
د ابن املأمون                         214، 248 أبو حممَّ
286 أبو املعايل سامل بن عّل التغلبّي  
181 أبو املظّفر ابن الطاهر اخلزاعّي  
394  ،175 أبو املكارم                        
أبو موسى األشعرّي                              58، 83
أبو النجم الرضير                          40، 132
أبو نمّي                                 446، 447
أبو هالل العسكرّي                         94، 249
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233 أبو الوفاء راجح األسدّي  
283 أثري الدين أبو حّيان  
إحسان الثامرّي                           42، 155
346 أمحد آل كامل الدين  
أمحد أمني املرصّي                        83، 103
199 أمحد البدوّي  
159 أمحد حبيب قصري العاملّ  
389 أمحد بن احلّداد  
أمحد بن احلسني بن جعفر الشامّي                      189
أمحد احلسينّي األشكورّي          185، 198
375 أمحد بن حنبل  
259 أمحد بن داود  
 أمحد بن سعد الدين=أبو الفضائل           193، 194، 

262 ،259 ،258 ،257 ،196
65 أمحد سنجر  
377 د   أمحد ابن الشهاب حممَّ
11 أمحد الصايف، السيِّد  
أمحد عّل جميد احِلّلّ            11، 16، 53، 64، 
 ،147  ،145  ،143  ،128  ،94  ،74  ،72
 ،181 ،175 ،159 ،158 ،155 ،152 ،148 
 ،285 ،260 ،257 ،208 ،203 ،197 ،190 

331 ،305 ،304 ،288
151 أمحد بن عّل بن عرفة  
أمحد بن عّل=صاحب عمدة الطالب           441، 

449 ،447

أمحد بن عّل بن احلسن بن خليفة                        423
269 أمحد بن عمران  
220 أمحد القزوينّي  
د احلّداد                         315، 316 أمحد بن حممَّ
191 د بن اخلّطاب   أمحد بن حممَّ
162 د بن السّيار   أمحد بن حممَّ
أمحد بن موسى بن جعفر بن طاووس          257، 260
299 أمحد بن نجيب الدين  
136 أمحد بن يعقوب اهلمداينّ  
314 أمحد بن حييى املزيدّي  
أمحد بن يوسف بن أمحد العرييّض                          308
األخطل                               136، 435
137 إدريس، النبّي  
273 األدقوقّي  
21 ارزوقي، الشيخ  
116 أسد اهلل الكاظمّي  
274 األسعد أيب املكارم=ابن ممايتّ  
29 أسامء  بن خارجة الفزارّي  
280 إسامعيل، صاحب التوثة  
135 إسامعيل باشا البغدادّي  
397 إسامعيل بحامة  
102 إسامعيل بن جابر  
137 األشعث بن قيس الكندّي  
179 األَصبهاينّ  
323 األصمعّي  
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164 أقليدس  
أفضل الدين الشافعّي                 149، 361
106 إفالطون  
183 إلياس بن هشام احلائرّي  
7   اإلمام العّباس
54 أمرؤ القيس  
أمني اخلالص                           36، 37
10 األميني،  صاحب كتاب الغدير  
81 أنس بن مالك  
إنستاس الكرملّ                           136، 138
249 أنوشتكني الرضواينّ  

)حرف الباء(
239 الباباليون العارش  
72 البارقّي  
213 باسيليوس الثاين  
باقر الدجيّل، السّيد                          43، 55
400 البحرتّي  
349 البخارّي  
بدر الدين لؤلؤ األرمنّي األتابكّي              192، 193
65 بركيارق  
294 ار بن برد   بشَّ
111 البغدادّي  
383 البلخّي  
بنت املسعود وّرام                            160، 165
البهائّي                               80، 143

)حرف الثاء(
260 ثامر اخلفاجّي  

)حرف اجليم(
جرير                                   29، 61، 435
جعفر ابن نــام            61، 72، 157، 163، 

291 ،299 ،234 ،195 ،163
20 جعفر األشكورّي، السّيد  
113 جعفر البمكّي  
، السّيد     39، 237، 272، 320 جعفر احلّلّ
27 جعفر اخلليلّ  
جعفر السبحايّن            86، 185، 221، 239، 

363 ،297
408 اب   جعفر الكذَّ
52 جعفر الناصّي  
297 جعفر ابن أيب البقاء  
جعفر بن احلسن احلّلّ =املحّقق احلّلّ            39، 
 ،185 ،184 ،161 ،158 ،143 ،131 ،72
 ،222  ،218  ،217  ،216  ،215  ،214
 ،277  ،276  ،259  ،234  ،224  ،223
 ،308  ،305  ،298  ،  289  ،  281  ،279
 ،330  ،329  ،324  ،322  ،321  ،314
 ،363  ،341  ،339  ،333  ،332  ،331

452 ،433 ،402 ،398
151 جعفر بن عّل بن عرفة  
449 جعفر بن عّل بن يوسف  
جعفر بن ُمَعّية           233، 397، 401، 444، 446
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378 جعفر مرتض العاملّ  
جالل الدين احلنفّي، الشيخ            201، 284
370 جالل الدين عبد احلميد  
314 د   جالل الدين حممَّ
مجال الدين أمحد بن طاووس      341، 366
199 د بن املهنّا   مجال الدين بن حممَّ
233 مجال الدين بن منيع  
413 جواد أمحد علوش  
345 جواد البالغّي  
289 اجلوينّي  

)حرف احلاء(
30 احلارث بن ظامل املّرّي  
292 حبيب بن عمرو بن علة  
احلّجاج بن يوسف الثقفّي           64، 197
أمل  الوسائل=صاحب  العامّل=صاحب  احلّر 
اآلمــل              14، 91، 116، 139، 160، 
 ،199  ،194  ،184  ،175  ،174  ،164
 ،340  ،318  ،314  ،301  ،298  ،247

425 ،401 ،357
181 احلريرّي  
292 حسام الدين، األمري  
حسان مرجان                      145، 168
حسن، ابن الشيخ األَكب كاشف الغطاء     19
309 احلسن بن أمحد بن نام  
 احلسن بن أمحد اهلمدايّن احلائك                  132، 

138 ،136
احلسن بن احلسني اجلزائرّي األسدّي          190
حسن بن سليامن احلّلّ        247، 367 ، 371، 

413
حسن الصدر، السّيد           159، 167، 222، 

402
190 حسن بن عبد الكريم الفّتال  
20 حسن بن عّل بن األبزر  
447 احلسن بن عّل بن قتادة  
د احلسينّي                   309 احلسن بن عّل بن حممَّ
احلسن بن عّل، ابن داود              184، 193، 
 ،314 ،309 ،308 ،234 ،194 ،277 ،261 

367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،318
د بن راشد البحرايّن                          291 حسن بن حممَّ
احلسن بن معايل الباقاّليّن          41، 72، 200، 
 ،214 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،201 

267 ،233 ،216 ،215
احلسن بن نجيب الدين، أبو حييى=والد املحّقق 
احلّلّ                    185، 216، 328
298 احلسن بن نام  
332  ،291 احلسن بن حييى بن سعيد  
احلسني ابن األمري عّل، ابن اخلليفة الناص             210
282 احلسني األحدب احلّلّ  
297 احلسني بن أمحد املقدادّي  
احلسني بن أمحد بن رّدة                196، 197، 198
د الطبّي                   309 احلسني بن أردشيد بن حممَّ
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386 احلسني األَصغر  
حسني أمني، الدكتور                65، 148
370 احلسني ذو الدمعة  
333 حسني السعد  
378 حسني الشاكرّي  
احلسني بن أيب الفرج بن رّدة النيّل  196، 308
379 احلسني بن عبد الصمد  
احلسني بن عقيل بن سنان اخلفاجّي   143، 176
حسني كامل الدين، السّيد                  17، 20
د بن طحال املقدادّي                     299 احلسني بن حممَّ
د املهنّا العلوّي العبديّل           198،   احلسني بن حممَّ

199
183 احلسني بن هبة اهلل السوراوّي  
80 احلكيم، السّيد  
مّحاد بن سليامن                          81، 83
مّحالة احلطب                          237، 238
السّيد       17،  الدين،  د حسن كامل  محد حممَّ

309 ،45 ،23 ،22 ،21 ،19
59 احلمريّي، السّيد  
422 حيدر آمّل، السّيد  
، السّيد                    41، 278 حيدر احلّلّ
145 حيدر وتوت  

)حرف اخلاء(
350 خالد ابن الوليد  
90 خدجية  

139 اخلزرجّي  
خرض احلبلرودّي، الشيخ     343، 344
384 اخلّطايبّ  
خلف بن حردان العطاوّي احلّلّ                          451
159 خليفة  
10 اخلليعي  
288 خليل الشهايبّ  
136 اخلليل  
54 اخلوارزمّي  

)حرف الدال(
42 دار ورد  
داود، النبّي                       117، 118
63 دبيس  
80 الدهلوّي  

)حرف الراء(
447 راجح بن قتادة  
الرازّي                              114، 116، 234
29 الراعي النمريّي  
11 رأفت ليث  
48 رجب البيّس  
رحيم العميدّي، السّيد          391، 435
45 رسول، السّيد  
360 رشيد املوصلّ  
رشيد عايل الكيالينّ                           36، 37
ريضِّ الدين أبو القسم          261، 308
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181 رمضان هبداد  
)حرف الزاي(

273 الزاغوينّ  
ا بن حممود القزوينّي          218، 219 زكريَّ
زوبع، جّد السّيد هادي كامل الدين  19
375 زيد ابن أيب أوف  
زيد الشهيد، اإلمام                         19، 386
366 زين الّدين املطارآبادّي  

)حرف السني(
سامل بن حمفوظ           221، 222، 224، 

429 ،308 ،307 ،291
63 سامي البدرّي، السّيد  
104 سبة بن معبد اجلهنّي  
153 سبط ابن التعاويذّي  
159 السبكّي  
 ،74  ،73 سديد الدين يوسف بن علّ     
،298 ،272 ،271 ،269 ،251 ،250 ،193 

414 ،341 ،331 ،331 ،308 ،306 
94 ساقة بن مالك  
83 السخيّس  
145 اد، الدكتور   سعد احلدَّ
388 سعيد األعرجّي، سعيد  
18 سعيد الشيخ حمسن  
سليامن الكبري املزيدّي                40، 132
136 سليامن بن عمرو  

سليامن شاه األيواينّ                       268، 271
199 سمنون بن محزة  
113 سيبويه  
344 السيورّي احلّلّ  
السيوطّي                 114، 115، 135، 175، 

273 ،254 ،231 ،230 ،177
)حرف الشني(

272 الشاتاينّ  
239 شارل اخلامس  
الشافعّي         52، 61، 81، 111، 114، 115
361 شاكر البدرّي، السّيد  
193 رشف الدين بن طاووس  
الرشيف الريّض املوسوّي           235، 272، 278
330  ،273  ،172 الرشيف املرتض  
371 شمس الدين اآلوي  
 شميم احلّلّ                 40، 131، 224، 

429 ،229 ،228 ،227 ،226
الشهيد الثاينّ        175، 222، 286، 298
132  ،40 الشيباينّ                       

)حرف الصاد(
337 صاحب كتاب مرآة العني  
صادق اخلويلدّي، الشيخ         11، 16
387 صادق الفّحام، السّيد  
86 صادق بحر العلوم، السّيد  
422 صالح السّيد محد احلّلّ  
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صبحي الصالح                        109، 115
ــصــور بـــن دبـــيـــس= سيف  ــن ــة بـــن م ــدق ص
ــــــة                          63، 65، 270 ــــــدول ال
414 الصدوق، الشيخ  
323 صيع الغواين  
صفّي الدين أبو عبد اهلل الطقطقّي                          450
=السنبيّس        10، 72، 234،  صفّي الدين احلّلّ
 ،398 ،396  ، 372 ،278 ،377 ،370 ،272 
 ،248 ،426 ،425 ،402 ،401 ،400 ،399 

428
صالح الدين خليل بن أيبك الصفدّي       181، 

286 ،283 ،267 ،210
ين، السلطان                   226، 230، 275 صالح الدِّ

)حرف الضاد(
121 ضياء الدين الرّيس، الدكتور  

)حرف الطاء(
الطبيّس                              159، 268

)حرف العني(
عادل شعالن فرحان                  432، 433
30 عامر بن صعصعة  
289 عامر سامل بن مارويه  
عائشة  72، 100، 101، 348، 349، 377
 352 عّباد بن أمحد  
عّباس العزاوّي                       344، 423
 عّباس القمّي=صاحب الكنى واأللقاب      158، 

432 ،390 ،318 ،281 ،232 ،231 ،220
العّباس بن عبد املطلب                105، 117، 118
168 عّباس بيعّي  
252 عّباس عّزاوّي، املحامّي  
عبد احلميد ابن أيب احلــديــد             53، 54، 

316 ،276 ،235 ،211 ،121
420 عبد احلميد النجفّي  
عبد احلميد بن فخار احلّلّ          261، 262
عبد احلميد بن جمد الدين أيب الفوارس                  392
35 عبد احلميد شالش، الدكتور  
259 عبد احلميد، السّيد  
168 عبد اخلالق الياسني  
109 عبد الرمحن الرشقاوّي  
 عبد الرمحن بن إبراهيم العتائقّي       147، 149، 

420 ،419 ،418 ،417 ،260
255 عبد الرّزاق احلسينّي  
الفوطّي=صاحب  ابن  أمحد  بن  ــرّزاق  ال عبد 
جممع اآلداب             74، 199، 215، 267، 

297 ،289 ،270
21 عبد الرّزاق سعيد إسامعيل  
108 عبد الرسول اجلواهرّي  
عبد الرسول الّطرحيّي                 40، 132
289 عبد الغنّي ابن الدرنوس  
184 عبد الفّتاح عبد املقصود  
25 عبد الكريم آل نجف  
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عبد الكريم اجلزائرّي    23، 24، 26
106 عبد الكريم الزنجاينّ  
عبد الكريم املاشطة، الشيخ       35، 255، 

359 ،356 ،330 ،329 ،326 ،296
عبد الكريم غياث الّدين ابن طاووس        257، 

453 ،331 ،309 ،292 ،260
عبد اهلل األفندي=صاحب رياض العلامء= عبد 
 اهلل األصفهاين                  25، 58، 196، 198، 
 ،357 ،341 ،313 ،304 ،258 ،215 ،214 

380
53 عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب  
د الدوريستّي                  289 عبد اهلل بن جعفر بن حممَّ
447 عبد اهلل بن جعفر بن ُمَعّية  
عبد اهلل ابن اجلوزّي                     153، 268، 268
40 عبد اهلل  شّب، السّيد  
143 عبد اهلل بن عّل بن َأيب املحاسن  
عبد اهلل بن عمر                         101، 103، 104
عبد اهلل ابن املعتز  372، 375، 377، 395
144 د اخلفاجّي   عبد اهلل بن حممَّ
117 عبد اهلل نعمة، الشيخ  
284 عبد اهلل اليافعّي املّكّي  
106  ،105 عبد املتعال الصعيدّي  
عبد املجيد بن عبد احلميد املعتزيّل        210، 235
434 عبد املحسن القّصاب  
83 عبد امللك بن الوليد  

29 عبد امللك بن مروان  
168 عبد بدير  
286 عبداإلله العرداوّي، الدكتور  
عبد احلسني األَمينّي، الشيخ        54، 199، 276 
عبد اهلل بن سنان                         78، 79
35 عّبود الشاله، السّيد  
201 عّبود، الدكتور  
386 عبيد اهلل األعرج  
85 عثامن بن عّفان  
156 عجيل بن جليم  
 عريّب بن مسافر العبادّي             182، 183، 184، 

288 ،222
 193 عّز الّدين ابن طاووس  
277 عّز الّدين الزنجاينّ  
233 عفيف الدين بن عقيل التاجر  
94 عكاشة بن حمسن  
عالء الدين القزوينّي                       115، 250
العاّلمة احِلّلّ         10، 25، 40، 57، 61، 72، 
 ،147 ،146 ،113 ،99 ،97 ،96 ،95 ،80
 ،251 ،250 ،222 ،200 ،195 ،164 ،161 
 ،306 ،300 ،299 ،297 ،281 ،273 ،260 
 ،329 ،316 ،315 ،314 ،313 ،309 ،308 
 ،340 ،339 ،338 ،337 ،335 ،333 ،331 
 ،355 ،354 ،351 ،348 ،346 ،342 ،341 
 ،375 ،368 ،365 ،361 ،360 ،358 ،356 
 ،416 ،415 ،414 ،393 ،390 ،389 ،377 
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 ،430 ،428 ،423 ،421 ،420 ،419 ،418 

453 ،453 ،452 ،452 ،449 ،433
عّل، السّيد= صاحب الضياء الاّلمع  20
عّل بن إبراهيم العرييّض                163، 303
عّل بن أمحد، ريّض الدين                313، 414
314 عّل بن أمحد بن حييى  
233 عّل بن أسامة العلوّي  
عّل بن ثابت بن عصيدة السوراوّي           183، 308
11 عّل خضرّي  
145 عّل بن جعفر بن شعرة احلّلّ  
84 عّل بن حزم  
عّل ابن احلسني، ابن مّحاد الليثّي            297، 

309 ،300
العظمى،  اهلل  آيــة  السيستايّن،  احلسينّي   عل 
11 السيِّد  
عّل أبو احلسن، ابن عرفة           150، 151
ــن  ــّي=اب ــده ــن ــب ــد ال ــمَّ ــن حم ــس ـــو احل ـــّل أب  ع
البديع                                      147، 148، 149
عّل بن احلسني بن عتبة بن ثابت                          224
138 عّل بن احلسني  
301 عّل بن محدون  
عّل اخلاقايّن                      71، 182، 223، 362، 392
269 عّل بن الدرامّي  
259 عّل بن سعد الّدين موسى  
 عّل بن سديد الدين ريّض الدين =أخو العاّلمة 

احلّلّ                             415، 416 
عّل ابن الشفهينّي               10، 234، 379، 

428 ،385 ،381 ،380
276 عّل ابن الشيخ رشف الدين  
، ريّض الدين            143،  عّل ابن طاووس احلّلّ
 ،246 ،223 ،222  ،218  ،183 ،161 ،153 
 ،255 ،254 ،252 ،249 ، 333 ، 257  ، 255 
 ،280 ،272 ،267 ،262 ،261 ،258 ،257 

331 ،309 ،308 ،289
277 عّل كاشف الغطاء  
249 عّل كاظم املرشّي، الدكتور  
عّل  كامل الدين، ابن السّيد هادي        15، 18، 

319 ،37 ،36 ،34 ،28 ،21
=عــّل  السّيد  ســلــامن،  بــن  اهلل  عبد  بــن  ــّل   ع
265 القايّض            
عّل بن عثامن بن عّل بن سليامن األربّل             413
414 عّل بن الشيخ عّز الدين حسن  
عّل بن عمر القزوينّي=صاحب الشمسية                  149
449  ،377 د رشيد اآلوي   عّل بن حممَّ
372 د الرشيدّي   عّل بن حممَّ
د بن عبد احلميد النيّل                         434 عّل بن حممَّ
231    د العسكرّي عّل بن حممَّ
عّل بن مزيد                             64، 65
235 عّل بن حييى البطريق  
183 عّل بن حييى احلنّاط  
224 عّل بن يوسف القفطّي  
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64 عّل بو ملحم  
عّل حسن أمحد عبد الرزاق، الشيخ           123، 124
عّل خان املديّن= صاحب الُسالفة  20
عّل عباس األعرجّي، الدكتور  7، 16، 156
35 عّل عبد عجام، األستاذ  
عّل ابن الوزير                           310، 331
عامد الدين األصفهاينّ           179، 286
175 عاّمر مجعة الفالحّي  
52 عمر الطّباع  
 عمر بن اخلّطاب          83، 100، 101، 103، 

377 ،348 ،211 ،121 ،118 ،105
عميد الدين عبد املّطلب األعرجّي          316، 

416 ،393 ،390 ،389
63 عيسى، النبّي  
عيسى  كامل الدين، السّيد                    19، 45
447 عيسى احلرون  
20 عيسى بن كامل  

)حرف الغني(
النيّل           370،  الدين عبد الكريم  غياث 

412 ،255 ،371
)حرف الفاء(

331 الفاضل اآليبّ  
344 ، السّيد   فاضل احلّلّ
فاضل بن محد آل كامل الدين            42، 130، 138
فاضل، السّيد=نجل السّيد جعفر احلّلّ     20

422 فاطمّي، الدكتور  
 ،74  ،72 فخار بن معد املوسوّي  
 ،281 ،235 ،195 ،184 ،183 ،163 ،157 

453 ،332 ،308 ،307
فخر املحّققني     10، 40، 291، 314، 
 ،431 ،402 ،401 ،378 ،371 ،369 ،355 

453 ،449 ،433
250 الفخرّي  
الفرزدق                            61، 136، 435
273 فرسان احلّلّ  
35 فرهود مّكّي  
113 ّفياض  
124 فيليب وايرلند  

)حرف القاف(
265 القاسم بن حييى الشهرزورّي  
433 قاسم حسني صالح  
القايّض البيضاوّي                    25، 96، 97
421 قطب الدين الرازّي  

)حرف الكاف(
كارل ماركس                       89، 127
295 كاظم احللفّي، الشيخ  
432 كامل الدبَّاغ  
26 كامل سلامن اجلبورّي  
281 الكراجكّي، القايّض  
الكسائّي                               113، 316
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167 الكفعمّي  
254 الكلينّي  
369 كامل الدين احلّلّ  

)حرف الالم(
72 لبيد بن ربيعة  
 ،342 د خدابنده        أوجلايتو خان=حممَّ

432 ،352
127 لينني  

)حرف امليم(
239 مارتن لوثر  
350 مالك ابن نويرة  
291 مالك األشرت  
219 مالك بن أنس  
231 املامقاينّ  
87 املأمون العبايّس  
املتنبّي                        136، 226، 329
59 جمد الدين ابن مجيل  
269 جمد الدين حسني  
 ،249 جمد الدين بن طاووس        

269 ،250
247 د، السّيد   جمد الدين حممَّ
18 جميد العطَّار احلّلّ  
292 جمري الدين، األمري  
260 املحّدث األرموّي  
392 حمسن، السّيد  

أعيان  كتاب  السّيد=صاحب  األمــني،  حمسن 
الشيعة           28، 58، 83، 139، 144، 
 ،313  ،236  ،198  ،197  ،145  ،144
 ،356  ،355  ،339  ،332  ،319  ،319

447 ،430
حمسن احلكيم، السّيد                   94، 168، 295
116 حمسن الكايّش  
138 حمفوظ بن نرص الكويفّ  
 ،223 حمفوظ بن وشاح األسدّي        

363 ،333 ،331 ،276
52 د إبراهيم  سليم   حممَّ
د بن أمحد ابن إدريس احلّلّ         14، 72،   حممَّ
 ،163 ،162 ،161 ،160 ،157 ،156 ،156 
 ،174 ،173 ،172 ،167 ،166 ،165 ،164 
360 ،308 ،304 ،298 ،294 ،283 ،183
297 د بن إدريس العجلّ   حممَّ
397 د بن إدريس الشافعّي   حممَّ
د بن أمحد بن محزة بن جيا            177،  حممَّ

180 ،179 ،178
316 د بن أمحد الفقيه الشافعّي   حممَّ
د بن أمحد بن صالح الُقسينّي       298، 310 حممَّ
316 د املرصّي   د بن أمحد بن حممَّ حممَّ
337 د بن أرغون   حممَّ
256 د بن اسحاق   حممَّ
280 د بن إسامعيل اهلرقّل احلّلّ   حممَّ
138 د بن األصبغ   حممَّ
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د األَعرج العلوّي احلُسينّي      185، 309 حممَّ
110 د باقر اخلوانسارّي   حممَّ
239 د باقر الصدر   حممَّ
د أكمل البهبهايّن                  451 د باقر بن حممَّ حممَّ
د تقّي=املجليّس         195،  د باقر بن حممَّ حممَّ

420 ،246
د باقر املوسوّي=صاحب الروضات          174،   حممَّ

432 ،426 ،425 ،332 ،258 ،257
184 د بحر العلوم   حممَّ
183 د بن أيب البكات الصنعاينّ   حممَّ
د بن السّيد جعفر القاسم الديباجّي    151،  حممَّ

442 ،441
د ْبن جعفر املشهديِّ             183، 235،  حممَّ

298 ،297
د بن جعفر بن أيب البقاء          297، 303،  حممَّ

308 ،307
362 د جواد اجلزائرّي   حممَّ
د جواد احلسينّي اجلاليلّ                164، 391 حممَّ
45 د جواد كامل الدين، السّيد   حممَّ
ـــاوّي، الــنــديــم  ـــط ـــع ــد بـــن حـــّســـان ال  حمــمَّ
451  ،450 الصويف                        
414 د بن حسني، الشيخ   حممَّ
د بن احلسن بن أمحد احلسينّي                     183 حممَّ
د بن احلسن ابن أمحد العلوّي                         297 حممَّ
د بن احلسن احلسينّي البغدادّي                      308 حممَّ

د بن احلسن بن كحيل                429، 430 حممَّ
د بن املهتدّي                   297 د بن احلسن بن حممَّ حممَّ
416 د بن احلسن بن يوسف   حممَّ
181 د بن احلسني البحيِّ   حممَّ
، ابن البّقال         423،  د بن احلسني احلّلّ حممَّ

429 ،423
ـــاب  ـــطَّ اخل أيب  بــــن  ـــني  ـــس احل بــــن  ـــد  ـــمَّ  حم
138 الزيَّات  
د اخلرضّي                    80، 118 حممَّ
د بن الدويدار                       268، 271 حممَّ
247 د بن زكريا   حممَّ
304 د بن زنجّي   حممَّ
د أبو زهرة                         109، 165 حممَّ
د سامي  18، 21، 25، 28، 36 حممَّ
272 د سعيد احلّبويبّ   حممَّ
28 د سعيد رشيد الطاهرّي   حممَّ
     143 ّي   د شاذان بن جبيل القمِّ حممَّ
ــب كــتــاب )ظــرافــة  ــاح ــاموّي=ص ــس ــد ال  حمــمَّ
394 األحالم(  
154 د بن شعيب= ابن الدّهان   حممَّ
345 د صادق بحر العلوم   حممَّ
ــر الـــعـــلـــوم= صــاحــب  ــح ــــادق ب ــد ص حمــمَّ
اللؤلؤة          43، 82، 159، 174، 345
270 د بن الصاليا   حممَّ
د طه النجف، الشيخ                22، 24، 25 حممَّ
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د بن الطّيب البرصّي البغدادّي                    211 حممَّ
د بن عبد اهلل الشيباينّ          143، 289 حممَّ
د ابن أيب العزّ                  72، 74، 250 حممَّ
ـــد عـــــّز الــــديــــن ابـــن  ـــّي ـــس ـــد بــــن ال ـــمَّ  حم
248 طاووس  
د ابن العلقمّي           267، 268، 269،   حممَّ

331 ،298 ،272 ،271 ،270
369 د بن عدنان   حممَّ
212 د عبد اهلادي، أبو ريدة   حممَّ
د بن عّل، ابن شهر آشوب          286، 288 حممَّ
420 د بن عّل بن أمحد العتائقي   حممَّ
د بن عّل األَحسائّي        285، 344 حممَّ
ــن جــهــم األســدّي=مــفــيــد  ــن عـــّل ب ــد ب حمــمَّ
452  ،262 الدين                        
316 د بن عّل بن حسن اجلباعّي   حممَّ
286 د بن عّل ابن العودّي   حممَّ
74 د بن عّل القويقّي   حممَّ
الَقامَغاز= ــن  اب املفضل  بــن  ــّل  ع بــن  د   حممَّ
اخليمّي                    273، 275، 429
د بن عّل بن موسى ابن طاووس              310 حممَّ
35 ار، السّيد   د عّل النجَّ حممَّ
53 د عّل بن يعقوب النجفّي   حممَّ
د عّل اليعقويّب، صاحب البابلّيات      39،  حممَّ
 ،334 ،278 ،275 ،231 ،224 ،223 ،130 

392 ،385 ،375 ،366

127 د عيتاينّ   حممَّ
د الغزايلّ                        124، 181 حممَّ
320 د بن فضل  عّل الرشبياينّ   حممَّ
183 د أيب القاسم عّل الطبّي   حممَّ
د بن القاسم ابن ُمَعّية           150، 151،  حممَّ
 ،441 ،440 ،425 ،424 ،413 ،316 ،233 

449 ،445 ،442
397 د ابن قالوون   حممَّ
314 د الكويّف اهلاشمّي   حممَّ
277 د بن حمفوظ بن وشاح   حممَّ
ـــد، أبــــو الـــفـــتـــح= ابــن  ـــد بـــن حمـــمَّ  حمـــمَّ
 283  ،282  ،281 ة                    اجلعفريَّ
164 د اجلهرودّي   د بن حممَّ حممَّ
297 د بن عّل احلمداينّ   د بن حممَّ حممَّ
359 د املوصلّ   د بن حممَّ حممَّ
422 ق   د مصدَّ حممَّ
200 د بن معد العلوّي   حممَّ
د بن مّكّي العامّل=الشهيد األّول        157،  حممَّ
 ،364 ،316 ،298 ،247 ،190 ،184 ،158 

367
138 د بن موسى بن عيسى   حممَّ
د املهدّي بن حسن القزوينّي                         220 حممَّ
د مهدّي اخلرسان، السّيد                59، 162 حممَّ
231 د بن نصري النمريّي   حممَّ
د بن نام احلّلّ                        163، 297 حممَّ
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314 د اهلاشمّي احلارثّي   حممَّ
152 د احلّلّ   د بن هارون بن حممَّ حممَّ
110 د هاشم اخلوانسارّي   حممَّ
د بن حييى                       234، 309 حممَّ
80 د تقّي احلكيم   حممَّ
210 حممود البغدادّي  
حممود بن  عّل بن حممود احلْميّص        161، 172، 

 
429 ،294 ،234 ،175 ،174 ،173

352 د الطبّي   حممود بن حممَّ
حممود بن حييى بن سامل الشيباينّ     424، 425
77 مرتض األنصارّي، الشيخ  
الفوائد  كتاب  الــرضــوّي=صــاحــب   مرتض 
 453  ،299 الرضوّية                         
 املرتض علم اهلدى، السّيد             59، 81، 

165 ،158 ،103 ،99
املستعصم، اخلليفة                          268، 331
املستنرص، اخلليفة العّبايّس        236، 238، 248
210 مسعود ابن النادر  
103 مسلم  
394 مسلم بن قريش العقيلّ  
323 مسلم بن الوليد  
292   مسلم بن عقيل
85 مصطفى مجال الدين، الدكتور  
مصطفى جواد، الدكتور             165، 267، 

286 ،269

مصطفى عبد الرّزاق                          81، 111، 114
136 املعّرّي  
ـــع  ـــاف ن بـــــن  اهلل  هــــبــــة  بـــــن  ــــر   مــــعــــمَّ
308 اق   الورَّ
املفيد، الشيخ                        72، 158
159 املقّدس األردبيلّ  
65 ملكشاه بن بركيارق  
294 منتجب الدين  
58 منصور  بن دبيس  
110 مهدي اخلاليّص  
416 مهدّي الرجائّي، السّيد  
مهدّي القزوينّي، السّيد          35، 40 ،220، 346
 108 مهدّي بن أيب ذّر النراقّي  
345 د عّل األصفهاينّ   مهدّي بن حممَّ
277 مهّذب الدين الشيباينّ  
املهيار                             136، 278
200 موسى، النبّي  
موسى بن جعفر بن مبارك احلّلّ                       434
341 ميثم بن عّل البحراينّ  

)حرف النون(
58 نارشة بن نرض بن ساة  
ناص  الدين راشد بن إبراهيم البحرايّن                      288
59 الناص لدين اهلل  
58 نبوخذ نرّص  
=ابن نام               297،  نجم الدين أبو القاسم احلّلّ
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394 ،332 ،299

289 نجم الدين األصغر  
420 هدريِّ   نجم الدين جعفر  بن الزُّ
7  نجم الفحام األَعرجّي، الدكتور  
107 النراقّي  
91 النّسائّي  
نصري الدين الطويّس، الشيخ=اخلواجة        14، 
 ،272 ،268  ،262 ،259 ،165 ،164 ،72

389 ،356 ،341 ،340 ،340 ،308
422 ين الكايّش   نصري الدِّ
نظام الدين العميدّي                        392، 394
269 نظام الدين عبد املنعم  
28 نعمة رحيم العّزواّي، الدكتور  
250 نكلة  
358 ين، الشيخ   نور الدِّ
421 نور اهلل التسرتّي  
نوري السعيد                            36، 44

)حرف اهلاء(
42 اهلادي بن أمحد بن فاضل  
هارون العّبايّس                           113، 117، 323
هاشم بن سنان                        387، 388
110 هاشم كامل الدين  
292 هاين بن عروة  
30 هانئ قبيصة النمريّي  
هبة اهلل بن نام بن علّ                       297، 303

هشام بن احلكم                         109، 110، 117
11 اهلاليّل، الشيخ  
58 مهام الدولة  
 هوالكو خان    68، 73، 73، 74، 193، 
 ،268 ،251 ،250 ،249 ،248 ،233 ،220 

272 ،271 ،269
هادي كاشف الغطاء، الشيخ               22، 24، 26
 هادي كامل الدين احلسينّي     15، 16، 17، 
 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19 
 ،42  ،41  ،40  ،39  ،37  ،36  ،35  ،31 

261 ،250 ،189 ،53 ،47 ،43
)حرف الواو(

وّرام ابن أيب فراس             161، 175، 291، 
296 ،294 ،293 ،292

)حرف الياء(
ياقوت احلموّي     57، 58، 69، 177، 180، 

230 ،228 ،227 ،215 ،214 ،210
117 حييى بن أكثم  
حييى بن احلسن بن سعيد احلّلّ       20، 184، 
261 ،235 ،234 ،224 ،222 ،198 ،185
308 حييى بن الفرج السوراوّي  
304 حييى بن عّل بن حييى احلنّاط  
178 حييى بن هبرية  
110 اليزدّي  
54 يزيد بن معاوية  
384 اليعقويّب التبيزّي  
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113 يوسف القايّض  
يوسف بن إسامعيل الدامغايّن      210، 214، 269
يوسف بن حاتم العامّل الشامّي                  310، 331
305 يوسف بن علوان  
305 يوسف بن علّ  
يوسف بن ناص بن مّحاد احلسينّي               316
ـــو ســعــيــد=يــوســف  ـــوش=أب ـــراق ــف ق ــوس  ي
كركوش                    275، 296، 330، 356، 380
62 يوشع بن نون  
110 يونس بن عبد الرمحن  
29 يونس  
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)حرف األلف(
337  ،165 أذربيجان                         
181 أربل  
44 أربيل  
َأردبيل                            341، 344، 357
30 األردن  
أصفهان                               25، 393
245 أمريكا  
58 األهواز  
239 أورّبا  
إيران               71، 113، 181، 203، 

423 ،422 ،421 ،337 ،319
)حرف الباء(

باب الكرخ=الكرخ                        158، 270
145 باب املشهد  
بابل                           58، 63، 63، 180
245 بريطانيا  
255 بساتني اجلامعني  
البرصة                          57، 58، 64
73 بعقوبة  

بغداد      35، 36، 43، 58، 63، 64، 
 ،179  ،177  ،158  ،155  ،146  ،73  ،72
 ،215 ،214 ،210 ،203 ،200 ،189 ،181 
 ،250 ،248 ،234 ،227 ،225 ،221 ،218 
 ،289 ،273 ،271 ،270 ،268 ،267 ،265 

399
101 البقيع  
68 بلخ  
45 بنّشه  
181 البوازيج  
238 بيت املقدس  
380 بيت حاج شاهني  
بريوت                         26، 54، 184

)حرف اجليم(
145 جامع عبد العزيز  
145   جامع مقام اإلمام الصادق
35 جامعة بابل  
109 جامعة عني شمس  
اجلامعني                  63، 65، 145، 146، 300
275 جبال مرص  
جبل عامل                         279، 380

فهر�س الأماكن والبلدان
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323 جرجان  
346 جزيرة واق واق  
220 اجلزيرة  
288  ،286 ين                            جزِّ
ة يف احلّلة  36 مُجَعّية احلرس الوطنّي الّسيَّ
18 اجلُمَعّية  
164 جهرود  
179 جيان األندلسّية  

)حرف احلاء(
391 حائر اإلمام احلسني  
387 احلجاز  
423 حلب الشهباء  
بني  عفيف=حّلة  بــن  دبــيــس   احلــّلــة=حــّلــة 
مزيد   9، 10، 15، 19، 20، 21، 23، 
 ،60 ،58 ،57 ،53 ،52 ،48 ،41 ،29 ،24
 ،139 ،75 ،73 ،72 ،71 ،69 ،67 ،66 ،63 
 ،152 ،151 ،150 ،146 ،145 ،144 ،143 
 ،168 ،159 ،158 ،157 ،155 ،154 ،153 
 ،191 ،189 ،182 ،180 ،178 ،177 ،173 
 ،219 ،218 ،200 ،199 ،197 ،196 ،193 
 ،233 ،231 ،227 ،224 ،223 ،221 ،220 
 ،266 ،265 ،261 ،258 ،251 ،248 ،234 
 ،277 ،275 ،273 ،272 ،270 ،269 ،267 
 ،293 ،291 ،286 ،285 ،283 ،281 ،280 
 ،306 ،300 ،299 ،298 ،296 ،295 ،294 
 ،332 ،324 ،323 ،321 ،317 ،313 ،310 
 ،386 ،385 ،384 ،380 ،368 ،356 ،336 

 ،421 ،420 ،417 ،399 ،389 ،388 ،387 
 ،449 ،434 ،429 ،429 ،428 ،427 ،423 

450
173 محص الشامّية   
58 احلويزة  

)حرف اخلاء(
71 خاقان  
337  ،68 خراسان                    
149 ة   اخلزانة الغرويَّ
181 خفتيان  
394 خوارزم  
58 خوزستان  

)حرف الدال(
300 دار ابن نام  
185 دار األضواء ببريوت  
52 الدار البيضاء  
445 دار اخلالفة  
225 دار الرشيد للنرش  
184 دار الزهراء  
118 دار الفكر العريبّ  
52 دار الكتاب  
59 دار الكتب العلميَّة  
68 ة   دار الكتب املرصيَّ
106 دار مُجَعّية الشبَّان املسلمني  
54 دار صادر  
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155 دار ورد  
28 دائرة  املعارف اإليرانيَّة بطهران  
281  ،58 دجلة                           
214 درب املجوس  
دمشق                             220، 273، 286
227  ،225 ديار بكر  
270  ،36 الديوانية  

)حرف الزاي(
44 زرباطية  

)حرف السني(
281 سامّراء  
سجن احلّلة املركزّي                        255، 300
12 سقيفة بني ساعدة  
السلطانّية                              337، 342
36 سنجار  
257 سوراء  
362 السوق الكبري  

)حرف الشني(
36 شارع 40  
57 شارع ميسان  
الشام  90، 103، 227،230،  233، 397
422 رشكة النفط اإليرانّية  
417 شّط احلّلة  
371 شّط سوراء  

)حرف الصاد(
71 الصني الشيوعّية  

)حرف الضاد(
أمــري  املؤمنني=مشهد  ـــري  أم ـــح  رضي
املؤمنني=املشهد العلوّي      60، 361، 

389 ،370
)حرف الطاء(

199 طنطا بمرص  
طهران                             181، 296
طوس                                164، 321

)حرف العني(
العتبات املقّدسة                          53، 248
العتبة العّباسّية املقّدسة                  20، 393
60 العتبة العلوّية املقّدسة  
العراق        30، 36، 46، 48، 68، 72، 
 ،220 ،219 ،194 ،181 ،158 ،153 ،149 
 ،387 ،337 ،322 ،321 ،270 ،268 ،248 

421 ،399
300 عقد الطويل  

)حرف الفاء(
245 فرنسا  
فلسطني                          26، 30، 31، 68

)حرف القاف(
275 القاهرة املعّزّية  
101   قب النبّي
168 قرية الطهامزّية  
417 قرية العتائق  
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قرية النيل             63، 64، 65، 196، 197، 
423 ،286 ،270 ،248

387 قرية جناجة  
25 قرية مديس  
281 قرية هرقل  
218 قزوين=هنر اخلزر  
212 القسطنطينّية  
قضاء اهلاشمّية                  223، 313
قّم املقّدسة                         164، 175

)حرف الكاف(
421 كاشان  
الكاظمّية املقّدسة        25، 248، 256، 258، 

259
كربالء املقّدسة                        46، 75، 248، 

451 ،258
68 كرمان  
الكعبة املقّدسة                               61، 62، 322
35 كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية  
231 كندة  
63 كوثى  
الكوفة                 19، 58، 75، 110، 

441 ،388 ،370 ،314 ،146
)حرف الالم(

288  ،26 لبنان                          
319 لندن  

)حرف امليم(
397 ماردين  
361 حمافظة مرص  
387 املحاويل  
196 حمّلة أيب الفضائل  
320 حمّلة الباق  
21 حمّلة التعيس  
332 حمّلة اجلباويني  
حمّلة الطاق                           22، 261
391 حمّلة الكلج  
22 املدارس احلكومّية يف احلّلة  
203 مدارس أوربا  
مدرسة الرشبيايّن يف النجف األرشف       320، 

442
مدرسة الوثبة يف احلّلة           300، 403
مدرسة صاحب الزمان يف احلّلة          145، 

298
37 مديرّية األمن يف احلّلة  
387 املدينة املنورة  
230   مدينة النبّي
مدينة قزوين                         218، 219، 220
165 مراغة  
300 مرقد أيب الفضائل  
مركز تراث احِلّلة       10، 11 15، 16، 18، 20
313 املزيدّية  
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295 مستشفى اجلمهورّي ببغداد  
251 املستنرصّية  
26 املسجد األقىص  
املسجد احلرام                           322، 328
228 مسجد اخلرض  
مسجد صاحب الزمان=مقام الغيبة            145
ــــــّل بـــــن أيب  ــــني بـــــن ع ــــس مـــشـــهـــد احل
298 ،197                        طالب
مرص          59، 77، 104، 105، 106، 

400 ،399 ،397 ،275 ،233
185 مطبعة اآلداب  
مطبعة اإلرشاد                              65، 148
202 مطبعة اجلامعة ببغداد  
355 املطبعة احلجرّية  
345 املطبعة احليدرّية  
مطبعة الراعّي يف النجف األرشف                          362
361 مطبعة السعادة  
159 مطبعة العامل  
املطبعة العلوّية يف النجف                    26، 346
مطبعة القضاء                           35، 295
104 املطبعة املليجّية  
178 مطري آباد  
44 معتقل أربيل  
مقام مشهد الشمس             58، 59، 63، 299
229 مقبة املعاف بن عمران  

447  ،63 مّكة                             
164 مكتب اإلعالم اإلسالمّي  
175 مكتبة أمحد الثالث  
197 مكتبة اإلمام كاشف الغطاء  
391 مكتبة البوجردّي يف النجف  
42 مكتبة اجلامعة املستنرصّية  
43 مكتبة الزين  
175 مكتبة السليامنّية يف تركيا  
مكتبة الشيخ ضياء الدين النورّي                              316
مكتبة املتحف العراقّي                   31، 32، 33، 47
154 املكتبة املستنرصية ببغداد  
55   مكتبة أمري املؤمنني
128 مناطق اخلليج العريبّ  
63 منزل بني عبد الدار  
26 مؤّسسة املعارف للمطبوعات   
مؤّسسة النرش اإلسالمّي               175، 391
185 مؤّسسة سّيد الشهداء العلمّية  
املوصل           155، 180، 192، 220، 

388 ،387 ،265 ،229 ،227 ،225
58 ميسان  

)حرف النون(
النجف األرشف    22، 25، 26، 46، 55، 
 ،185  ،160  ،159  ،158  ،128  ،75  ،72
 ،314 ،303 ،288 ،256 ،248 ،220 ،218 
449 ،361 ،345 ،338 ،333 ،332 ،320
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432 النعامنّية  
214 هنر طابق  
173 هنر العايص  
هنر الفرات            63، 64، 66، 67، 

417 ،313 ،146
هنر النيل يف احلّلة                 63، 64، 197، 394

)حرف اهلاء(
58 اهلاممّية  
268 مهدان  
245 اهلنود احلمر  

)حرف الواو(
 ،234  ،58  ،57 واسط=الكوت         

433 ،432 ،378
44 وزارة الرتبية  
53 وزارة الثقافة  
46 وزارة الثقافة واإلعالم العفلقّية  
44 وزارة الدفاع  
وزارة املعارف                         15، 43، 53
124 وزارة خارجّية واشنطن  
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)حرف االلف(
 آل البيت=أهل البيت= البيت العلوّي          19، 
 ،192  ،115  ،107  ،101  ،84  ،22  ،21
 ،361 ،350 ،347 ،342 ،322 ،291 ،281 

422 ،397
387 آل السّيد أمحد العّطار  
68 آل بويه  
387 آل حديد  
387 آل السّيد حسن  
آل السّيد عبد احلسني السّيد منصور                    387
387 آل السّيد محيد  
387 آل زوين  
387 آل شكارة  
159 آل السيورّي  
388 آل الشاله  
387 آل شناوة  
387 آل شوكة  
 19 آل الصايف  
آل طاووس               47، 159، 193، 256
159 آل عوض  

آل العميدّي                           387، 416
292 آل أيب فراس  
387 آل الفّحام  
387 آل فخري زادة  
347 آل فرعون  
آل كامل الدين                           19، 20، 21
387 د   آل السّيد حممَّ
387 آل السّيد مرتض  
196 آل مرجان  
آل املطّهر= بنو املطّهر                 159، 414، 416
446 آل ُمَعّية  
آل نام                     47، 159، 296، 298، 303
110 آل يقطني  
144  ،99 األخبارّية                             
144 األصولّية  
64 األسة املزيدّية  
280 َأطّباء  بغداد  
280 َأطّباء احلّلة  
َأعراب نجد                           237، 238
451 ألبو عطا  

فهر�س البيوتات والقبائل والفرق
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األّمة اإلسالمية=املسلمون       28، 212، 
398 ،397 ،397 ،377 ،347 ،238

63 أمراء دولة الدياملة  
422  ،270 اإلنجليز                         
أهل احلّلة=احلّلّيون         250، 308، 320، 

400 ،332
أهل السنة        60، 82، 96، 97، 99، 100، 
 ،122 ،121 ،116 ،109 ،106 ،105 ،104 
 ،271 ،270 ،266 ،234 ،216 ،215 ،214 

397 ،376 ،375 ،360 ،346 ،284
271 أهل الكرخ  
250 أهل الكوفة  

)حرف الباء(
99 البابّية  
231 الباطنّية  
199 بنو إسائيل  
350 بنو أمّية  
بنو احلسني                      447، 448
156 بنو ربيعة  
289 بنو زهرة  
94 بنو سعد  
159 بنو سعيد  
147 بنو سلجوق  
147 بنو العّباس  
387 بيت سبع الدرج  

)حرف اجليم(
180 جاوان  

)حرف الدال(
289 الدولة اإليلخانّية  

)حرف الراء(
99 الرفاعّية  

)حرف الزاي(
99 الزيدّية  
376 زوجات الرسول  

)حرف السني(
السادة األعرجّية                     386، 388

)حرف الشني(
الشيعة      97، 106، 107، 108، 109، 
 ،231 ،230 ،214 ،211 ،158 ،139 ،122 
 ،320 ،284 ،271 ،270 ،235 ،234 ،231 

383 ،376 ،375 ،351 ،336 ،333
284 شيوخ احلّلة  
الشيوعّيون                        255، 339

)حرف الصاد(
238 الصليبّيون  

)حرف العني(
270 العثامنّيون  
361 علامء األزهر  
علامء احلّلة        277، 306، 307، 

452 ،421 ،416 ،415 ،371 ،314
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432 علامء الشافعّية  
علامء الشيعة  259، 304، 340، 351
259 علامء أهل السنّة  
علامء ايران=علامء فارس      336، 337
99 العّل الالهّية  
372 العلوّيون  

)حرف الفاء(
99 املعتزلة  
99 النقشبندّية  
فقهاء اإلمامّية=علامء اإلمامّية        284، 317، 

395 ،355 ،341 ،319
فقهاء احلّلة        288، 314، 314، 453، 453

)حرف القاف(
99 القادرّية  
252 قبائل العراق  
292 قبائل اليمن  
291 قبائل مذحج  
231 قبيلة السكونِ  
359 قريش  

)حرف الكاف(
239 الكاثوليكيَّة  
99 الكشفّية املغالية  
99 الكيسانيَّة  

)حرف امليم(
239 املذهب البوتستاينّ  

 املذهب اجلعفرّي=الفرقة اجلعفرّية= الفرقة اإلثنا 
99  ،61 عرشّية                    
املذهب احلنبلّ                    99، 100
املذهب احلنفّي                     99، 100، 215
املذهب الشافعّي               99، 100، 159، 

215 ،214 ،200
املذهب املالكّي                        99، 211
271  ،250 املغول                          
397 ملوك ماردين  
270 خي الشيعة   مؤرِّ
349 املؤمنون  

)حرف النون(
291 النخع  
النصارى                            213، 240
231 النصريّية  

)حرف اهلاء(
138 مهذان  

)حرف الياء(
اليهود                                  92، 383
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)حرف األلف(
443 االبتهاج يف علم احلساب  
26 إتقان املقال يف أحوال الرجال  
367 اثبات الرجعة  
33 أحكام قرقوش  
110 اختالف احلديث  
32 أدب األعياد  
274 األربعون  
 أرجوحة األريب يف هزِّ أطروحة الدكتور حسن 
32 اخلطيب  
345 إرشاد األذهان  
إرشاد األريب                 177، 179
342 إرشاد املتعلِّمني  
34 أزاهري شّتى  
196 األزدهار يف رشح المّية مهيار  
استقصاء النظر                          352، 362
274 استواء احلكم والقايّض  
األسار اخلفّية يف العلوم العقلّية                      352
274 إسطرالب الشعر  
124 اإلسالم يف نظر الغرب  

123 اإلسالم وأصول احلكم  
274 اإلسالمّيات  
344 اإلشارات والتنبيهات  
األعداد احلسابّية يف اآليات القرآنّية  34
األعالم، للشيخ هادي كاشف الغطاء        26، 137
أعيان الشيعة                 42، 144، 197، 356، 357
246 اإلقبال  
365 اإلكليل يف علم العروض  
33 األلغاز واألحاجي  
110 األلفاظ ومباحثها  
247 أمان األخطار  
األمثال الشعبيَّة يف الديار العراقيَّة          32، 46
273 َأمثال القرآن  
أمل اآلمل            14، 20، 146، 183، 198، 

431 ،365 ،357 ،303 ،235
34 أمواج احلياة  
34 أنا وإيليا أبو مايض  
99 االنتصار  
إنسان العيون يف مشاهري سادس القرون     42، 

265 ،235 ،234

فهر�س املوؤلفات املذكورة ف املنت
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34 أنفاس الربيع  
42 األنوار الساطعة  
األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعّية        371، 413
229  ،226 أنيس اجلليس يف التجنيس  
107 دين يف أصول الدين   أنيس املوحِّ
أوجز األنباء يف مقتل سيِّد الشهداء  26
34 أوراد وأشواك  
اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج اليقني          419
32 اإليامن احِلّلّية  

)حرف الباء(
130 الباب احلادي عرش  
175 بداية النهاية  
247 برء الساعة  
البهان املبني فيمن جيب اتِّباعه من النبّيني    26
بساط النشاط يف مواضع االحتياط                           152
344  بسط اإلشارات  
346 بسط الكفاية يف علم النحو  
247 البشارات بقضاء احلاجات  
247 البشارة  
196 برشى املحّققني  
بصائر السالكني يف أصول الدين                                  152
بغية الوعاة                                177، 365
246 هبجة اخلاطر  
181 البيان لرشح الكلامت  

)حرف التاء(
234 تاريخ ابن بطريق  
225 تاريخ إربل  
تاريخ العراق بني احتاللني            252، 423
تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم       167، 402
التبرصة                                   222، 223، 342
 تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين          222، 

393 ،391 ،342 ،223
التبيان اجلامع لعلوم القران           159، 166
التبيني والتنقيح يف التحسني والتقبيح                      175
164 جتريد الكالم  
جتريد النّية من الرسالة الفخرّية                143، 418
164 حترير أصول اهلندسة  
196 التحرير الطاوويّس  
التحرير                                342، 346
365 حتصيل املنافع  
حتفة احلرض واألعراب يف النحو واإلعراب              31
365 التحفة السعدّية  
 التخميس والتشطري يف أصحاب آية التطهري      26، 

31 ،27
342 التذكرة  
346 التذكرة اجلامعة  
164 التذكرة النصريّية  
تذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين        393
380 تزيني األسواق  
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451 تسلية العامل يف رشح املعامل  
تسليك األفهام                           346، 418
التصانيف  الرشيفة والتآليف املنيفة                          152
تصّفح الصحيحني يف حتليل املتعتني                             234
247 التعريف للمولود الرشيف  
174 التعليق العراقّي الكبري  
166 التعليقات  
181 تفسري الكلبّي  
365 تكملة املعتب  
تكملة امل اآلمل                                278، 357
321 تلخيص الفهرست  
342 تلخيص املرام  
296 تنبيه اخلاطر ونزهة الناظر  
ـــذاهـــب  امل مــعــرفــة  الــنــفــس يف  ـــب   هتـــذي
اخلمس                              352، 365
الــقــرآن  يف  توضيح  إىل  حيــتــاج  مــا   توضيح 
34 الكريم  

)حرف الثاء(
33 الثعلب الرصيع  

)حرف اجليم(
309 اجلامع للرشائع  
184 اجلامع  
32 جغرافّية القرآن الكريم  
33 اجلغرافية املنظومة  
مجال األسبوع                              183، 247

31 جناح النجاح  
319 جواهر الكالم  
32 جولة يف عوامل الفكر  
364 اجلوهرة يف نظم التبرصة  

)حرف احلاء(
26 حاشية املعامل  
422 حاشية رشح الشمسية  
احلاشية عىل رشح التجريد             421، 422
34 احلرب احلارضة  
31 احلرب بني الفضيلة والرذيلة  
365 حروف املعجم  
حّل االشكال يف معرفة الرجال               196، 365
340 احلّلة بني احلارض واملايّض  
225 احلامسة أليب متّام الطائّي  
احلامسة لشميم احلّلّ                              225، 229

)حرف اخلاء(
اخلريدة العذراء يف العقيدة الغّراء                            364
234 خصائص الوحي  
229 اخلطب الناصّية  
345 خالصة األقوال  
365 خالف املذاهب اخلمسة  

)حرف الدال(
394 دار السالم  
364 الدّر الثمني يف أصول الدين  
درر البحور وقالئد النحور يف الدراية                  152
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الدرر الفوائد يف األصول والقواعد                      111
110 درر الفوائد  
397 الدرر الكامنة  
20 درر الكالم ويواقيت النظام  
درر النحور يف مدائح امللك املنصور                       413
345 الدرر واملرجان  
247 الدروع الواقية  
ــرضة  احل تصحيح  يف  ــة  ــّي الــبهــان  الــدالئــل 
260 الغروّية  
دليل القضاء الرشعّي                   82، 345
34 ديوان الكاملّيات  

)حرف الذال(
181 الذخرية ألصحاب البصرية  
الذريعة إىل تصانيف الشيعة         42، 143، 357
33 ذكرى رزّية الطّف  

)حرف الراء(
364 الرائض يف الفرائض  
247 ربيع األسابيع  
رجال ابن داود                       162، 365
34 رحلتي إىل اآلخرة  
274 الرّد عىل الوزير املغريبّ  
234 الرّد عىل أهل النظر  
199 الرسالة القشريّية  
 روضات اجلنّات          167، 172، 223، 303، 

358 ،357

رياض العلامء                   183، 189، 198، 
414 ،357 ،316 ،305

)حرف السني(
42 سحر بابل وسجع البالبل  
34 السداسّيات، والسباعّيات  
166  ،162 السائر                          
247 سعد السعود  
20 السالفة  

)حرف الشني(
رشائع اإلسالم                        319، 320
176 رشح أبيات اجلمل  
346 رشح التجريد  
300 رشح الثأر يف أحوال املختار  
391 رشح أنوار امللكوت  
418 رشح الشمسّية  
418 رشح الكافية  
321 رشح النهاية  
418 رشح النهج البن ميثم  
418 رشح ديوان املتنبّي  
421 رشح طوالع القايض البيضاوّي  
418 رشح معّرب الزبدة  
181 رشح مقامات احلريرّي  
رشح هنج البالغة البن أيب احلديد                 29، 235
418 رشح هنج البالغة للعتائقّي  
32 شظايا قنبلة  



501


 شعراء احلّلة )البابلّيات(           71، 179، 

385 ،366 ،262 ،181
الشمل املنظوم يف مصنّفي العلوم                          260
33 الشموخ ال الرضوخ  
55 شهداء الفضيلة  
196 شواهد القرآن  
44 يشء من حيايت  

)حرف الصاد(
104 صحيح البخارّي  
231 الصحيفة السّجادّية  
418 صفوة الصفوة  
346 الصواعق الصواقع  
60 الصواعق املحرقة  

)حرف الطاء(
175 طبقات النحاة  
33 طرائف التاريخ األبجدّي  
247 الطرائف  

)حرف الظاء(
394 ظرائف األحالم  

)حرف العني(
220 عجائب املخلوقات  
364 عّدة الناسك يف قضاء املناسك  
العدد القوّية لدفع املخاوف اليومّية                          416
364 عقد اجلواهر  
بحساب  الكلامت  حساب  يف  الزبرجد   عقود 

33 أبجد  
عمدة الطالب                    234، 443
110 العناوين  
196 عني العبة يف غبن العرتة  
181 عيون الشعر  

)حرف الغني(
الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب  10
276 غرر الدالئل  

)حرف الفاء(
33 فرائد الفوائد  
247 فرج املهموم يف تاريخ النجوم  
260 فرحة الغرّي  
181 الفرق بني الراء والغني  
176 الفرق بني الضاء و الظاد  
يف  الفكرّية  احلركة  وتــطــّور  الفيحاء   فقهاء 
احلّلة           16، 27، 31، 41، 42، 51، 379
الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون      442
425 الفوائد الرضوّية  
32 يف مدح أهل البيت  

)حرف القاف(
34 قبضة من أزهار  
34 القرآن يسأل وجييب  
قّرة عني اخلليل يف رشح النظم اجلليل               365
قالئد النحور يف إثبات البعث والنشور                  152
قواعد األحكام                          80، 342
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346 القواعد الفقهّية  
)حرف الكاف(

365 الكايف  
355 كتاب األلفني  
419 كتاب الترشيح  
20 كتاب الرجال البن األبزر  
كشف االلتباس يف نسب بني العّباس                  443
كـــشـــف الـــيـــقـــني بـــــاب مـــغـــّيـــبـــات أمـــري 
250   املؤمنني
110 الكفاية  
الكنى واأللقاب                   235، 262
321 الكهنة  

)حرف الالم(
33 آللئ وأصداف  
32 حلساب َمن هذه اخليانة  
152 اللحن اجللّ  
152 اللحن اخلفّي  
274 لزوم اخلميس  
144 لسان امليزان  
361 اللمعة البهّية يف األدلة اإلمجالّية  
اللمعة الدمشقية                  190، 319، 364
364 اللمعة يف الفقه  
364 اللؤلؤة  
لؤلؤة البحرين                           303، 360، 364

)حرف امليم(
ما وراء الستار                  34، 346
مآخذ الشعراء                       32، 278
78 مباين االستنباط  
110 مباين األصول  
152 متشابه القرآن  
300 مثري األحزان  
421 جمالس املؤمنني  
229 املحتسب يف رشح اخلطب  
222 املحّصل  
229 املخرتع يف رشح اللمع  
365 خمترص أسار العربّية  
خمترص أوائل أيب هالل العسكرّي                       418
365 خمترص االيضاح  
ــر  ــائ ــص ـــرص ب ـــت ـــر= خم ـــائ ـــص ـــب ـــرص ال ـــت خم
الدرجات                     247، 367، 368
خمترص تاريخ احلّلة                      296، 356
152 خمترص التبيان يف تفسري القرآن  
354 خمترص ابن احلاجب  
خمتلف الشيعة                     342، 344
346 املختلف  
319 مدارك األحكام  
32 مداعبات  
33 املساجالت األدبيَّة  
319 مسالك األفهام  
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181 مسائل االمتحان  
321 املسائل العّزّية  
321 املسائل املرصّية  
املسائل النافعة للمباحث اجلامعة                      389
26 املستدرك عىل هنج البالغة  
227 املستويف  
321 املسلك يف أصول الدين  
175 املصادر يف أصول الفقه  
418 مصباح األنوار  
247 مصباح الزائر وجناح امُلسافر  
319 مصباح الفقيه  
420 املصباح  
247 مضامر السبق يف ميدان الصدق  
452 معامل األصول  
321 املعتب يف رشح املخَترص  
214 معجم األدباء  
179 معجم البلدان  
معراج الوصول إىل علم األصول                              321
442 معرفة الرجال  
املقالة العلوّية يف نقض الرسالة العثامنّية      196
26 املقبولة احلسينّية  
365 مقترص املخترص  
300 مقتل ابن نام  
274 املقصورة  يف الرّد عىل العمرّي  
196 مالذ العلامء  

247 امللهوف  
34 من أعامق الضمري  
414 من ال حيرضه الفقيه  
32 من خمازي الشيوعّيني  
229 مناحي املنى يف إيضاح الكنى  
234 مناقب آل أيب طالب  
368 منتخب البصائر  
418 املنتخب يف لباب األدب  
342 منتهى املطلب  
144 املنجي من الضالل  
33 املنظوم يف القرآن الكريم  
111 منظومة الكواكبّي  
منهاج األصول                      222، 223
منهاج السنّة النبوّية                          346، 347
443 منهاج العاّمل وضبط األعامل  
346 منهاج الكرامة  
376 املنهاج  
25 منهج االستنباط  
300 منهج الشيعة  
منهل القضاء الرشعّي وفق املذهب اجلعفرّي         32
391 منية األديب يف رشح التهذيب  
247 مهج الدعوات  
189 امليزان  

)حرف النون(
النافع يوم احلرش                          321، 344
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342 نخبة املقال  
ــاه  ــب ــت ــر يف اجلــمــع بـــني األش ــاظ ــن  نــزهــة ال
309  ،198 والنظائر                     
القدامى      أصحابنا  تراجم  يف  اخلــزامــى  نرش 
 ،285 ،151 ،150 ،138 ،131 ،130 ،41

393 ،344 ،305 ،290
143 نظام األقوال  
175 نقض املوجز  
نقض عىل ابن أيب احلديد املعتزيّل                      196
365 النكت  
346 هناية األحكام  
هناية الطالب يف نسب آل أيب طالب                      442
هنج البالغة        109، 115، 119، 137، 210
234 هنج العلوم يف نفي املعدوم  
393 هنج املسرتشدين  
النهج الوّضاح يف األحاديث الصحاح               346

)حرف اهلاء(
319 هداية األنام  
33 هكذا جيب أن نثور  

)حرف الواو(
وحشّية املتمّدنني يف حرب السويس  33
وفيات األعيان                     226، 274، 275
167 وفيات العلامء  
33 الوقوع بني حمذورين  

)حرف الياء(
183 اليقني  
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فهر�س الأ�صعار

آخر البيت الشعري
الصفحةالشاعرالبيت

قافية اهلمزة

170هادي كامل الدينالثناءحّسان مرجان بنى قّبة

263البوصريّيالصفراءسدتم الناس بالتقى وسواكم

425حممود بن سامل الشيبايّنالشعراءعّز العزاء فالت حني عزاء

قافية األلف

446عبد اهلل بن جعفر بن ُمَعّيةتوسىأحِسِن الِفعل ال متُتَّ بأصٍل

127السّيد هادي كامل الدينانتمىبإسالمِه ما له من صالت

330غري منسوبشاعًراالشعر يرض أن أكون عالـام

د حسن كامل الدين ترمىعزيز علينا كتبنا بعدنا 309محد حممَّ

، السّيدوهناللرشبيايّن أصحاب وتلمذة 320جعفر احلّلّ

444ابن ُمَعّيةُمغلَّباومن غالب األيام فيام يرومه

قافية الباء

402صفّي الدين احلّلّذوائباأسبلن من فوق النهود ذوائبا

224حييى بن سعيددأباإن كنت تّتبع اهلوى
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265غري منسوبربيببقرَت شوهيتي وفجعت قومي

407صفّي الدين احلّلّناببنو الدنيا فرائس للمنايا

61، 301ابن نامسغوبجاد بالقرص والطوى ملء جنبيه 

59السّيد احلمريّيللمغربُردَّت عليه الشمُس مّلا فاته

410صفّي الدين احلّلّوالقلباسالٌف متيُت العقَل يف حال رشهبا

176ابن محيدة النحوّيومرحباسالٌم عىل تلك املعاهد والربى

323أبو متّامواللعبالسيف أصدق إنباًء من الكتب

29-30جريركالبافغضَّ الطرف إّنك من ُنَمري

ِك دون الكفِر يف العرب 236ابن بطريقهلبالكفر يف الرتُّ

277ابن أيب الرضا العلوّي غروبمصاٌب أصاب القلب منه وجيب

444الديباجّياملتعّصباملكت عنان الفضل حتى أطاعني

59السّيد املرتضكبكبهالَّ وقفت عىل املكان املعشب

30احلارث بن ظامل املّرّيالرقاباوما قومي بثعلبة بن سعد

دتني هاِشٌم َعن ِوراثٍة 21عامر بن الطفيلأبوما سوَّ

قافية التاء

تي يف حرهبا 30هادي كامل الدينمعركةعن اندحار أمَّ

434هادي كامل الدينعاشتفبعده آثاره 

170هادي كامل الدينمفتتنةقب ابن ادريس بنته معرش

255غري منسوبدرستمذ مات آثار العلوم

168هادي كامل الدينمعطرةهذا ابن إدريس له 
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401صفّي الدين احلّلّرشحتيا نسمًة ألحاديث احلمى رشحت

قافية الثاء

274مهّذب الدين اخليمّيخبيثوحديث اإلسالم واهي احلديث

قافية احلاء

237غري منسوبصفاحهّزوا معاطفهم وهن رماح

قافية الدال

274مهذب الدين اخليمّيوّدأ أصنام هذا اجليل طّرا أكّلكم

450صفّي الدين أبو عبد اهلل الطقطقّيالصدوداأال ما أقّل وفاء العفيف 

307النابغة الذبيايّنلبدأمست خالء وامسى أهلها احتملوا

442ابن ُمَعّيةأستفدحفظت دريس ثم حررتُه

د ابن الكّيالاملنضدفكم ليلة قد بّت أرشف ريقه 154حممَّ

د عّل النجاراملمّجدقساًم بمرقدك املقّدس 171حممَّ

402صفّي الدين احلّلّعهوداال ختَش يا ربع احلبيب مهودا

184غري منسوبسعيدليس يف الناس فقيٌه 

442مسلم محود احلّلّباملستفيديا جامًعا دروسه أحُرًفا

قافية الراء

384اليعقويّب التبيزّيالذكرأبكي اشتياًقا كّلام ذكروا

موا 302ابن ناموالذعرإذا اعتقلوا سمر الرماح ويمَّ

171هادي كامل الدينأغامرإىل احلسينّيِة قد تبَّعت

60، 301ابن أيب احلديد املعتزيّلأزهراإمام هدى بالقرص آثر فاقتض
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171هادي كامل الديناألبرارحّتى انبى حّسان مرجان وَمن

170هادي كامل الدينأبرارحسان مرجان فتى قد سعى 

403صفّي الدين احلّلّوالّبسوابقنا والنقع والسمر والظبا

328غري منسوبالكثريفام اإلساف من ُخلقي وأين

248عّل بن محزة العلوّيجعفرفهذا عّل نجل موسى بن جعفر

401صفّي الدين احلّلّمقبورمن نفخة الصور أم من نفحة الرّص؟

154الفريّض احلّلّفطًرانذر الناس برئك صوًما

441ابن ُمَعّيةالنارودوحٌة تدهش األبصار نارضًة

ًبا 201ابن الباقاّليّننِّرًياوجدُتَك حًقا يا جالُل مهذَّ

ٌة لوهنا 274مهّذب الدين اخليمّيوالناظروسبحة مسودَّ

175سديد الدين احلميّصالداروقد كنت أبكي وداري منك دانية

64غري منسوبالقُبونحن أناس ال توّسط عندنا

424ابن البقالالقمريا صاحَبّي بأرض النِّيل يل قمٌر

424هادي كامل الدين البرشيا صاحّبّي بأرض النِّيل يل قمٌر

قافية الزاي

427حممود بن حييى الشيبايّنوالتعزيُزعبد العزيز عّل أنت عزيُز

427صفّي الدين احلّلّويفوزمن يل بقربك ؟ واملزاُر عزيز

قافية الشني

276غري منسوبقرقوشكّل اخلنا واملخازي

قافية الضاد
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439غري منسوباألرضفعّلنا يف النهر ندرك راحًة

قافية العني

363حمفوظ بن وشاحارتفاعالك اهلل أّي بناء تداعى

358غري منسوبيضعمن كان فوَق حمّل الشمس رتبُته

60ابن أيب احلديد املعتزيّليوشعيا من لُه ُردَّت ذكاُء ومل يفز

قافية الفاء

446إسامعيل بن جعفرخالف أست قلبي األسرية ملا

اثة 201هادي كامل الديناملصنّفإىل الفقيه الَعَلم البحَّ

230ابن السكويّن احلّلّفُأصفاوإينِّ أريد العيش ما رّق واصفًا

215ابن الباقاّليّنالنحفوقائل يل قّد شابت ذوائبها 

قافية القاف

ةاخلّفاقأترى يبّل غليله املشتاق 283ابن اجلعفريَّ

30هادي كامل الديناالتفاقإن اتفاق )األردن( الـ

د املهنامفرتقأشغلُت نفيس عن الدنيا ولّذهتا 199مجال الدين بن حممَّ

د بن أمحد بن جيامسبوقحتَّام أجري يف ميادين اهلوى 178حممَّ

فق 401صفّي الدين احلّلّالورقيف فريوزج الصبح أم ياقوتة الشَّ

68إبراهيم بن عثامن الغّزّيمغلققالوا هجرت الشعر قلُت رضورًة

170هادي كامل الديناحلّقاقد شاد حساُن حسينيًة

403صفّي الدين احلّلّيعبقكيف الظَّالل ونور وجهك مرشق؟

271هادي كامل الدينخليقوأغلب وصف النَّاِس للنَّاِس باطل
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قوقبة إىل ابن ادريس الذي 170هادي كامل الديناخلالَّ

قافية الكاف

381الشفهينّيدماكيا عني ما سفحت غروب دماك

قافية الالم

394نظام الدين األعرجّيالّرسلإذا اختلفت يف الدين سبعون فرقًة

385اخلطايّبذيوُلإذا غبتم عن ربع حلِّة بابل

61جريررغالإذا مات الفرزدق فارمجوه 

364هادي كامل الديناملحملأفام نظرت عىل الكالم

55هادي كامل الدينكامالأهّيا الناظر يف تأليفنا

330أبو العالء املعّرّيكامُلمجح الزمان فال لذيذ خالص

249ريّض الدين ابن طاووسالّزوالخبت نار العال بعد اشتعال 

، السّيدعياالكان للناس مجيًعا كفيال 278حيدر احلّلّ

138اإلمام عّل )عليه السالم(الرجاللنقل الصخر من قلل اجلبال

278صفّي الدين احلّلّحمااللو أفادتنا العزائم حاال 

358العاّلمة احلّلّتنيالليس يف كل ساعة أنا حمتاٌج

216، 328املحّقق احلّلّالنعلليهنك أيّن كّل يوم إىل العال

445عبد اهلل بن جعفر بن ُمَعّيةواعتداالوأهيف فاتر األجفان أضحى

393نظام الدين العميدّيبابلوضّجٌة ال تستقرُّ ساعًة

كلوما ُغربُة اإلنسان يف شقة النوى 384اخلطايّبالشَّ

217، 328غري منسوبالفضائلولست أرض أن يقال شاعر 
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249أبو إسحاق الشريازّيبالسؤالولو أيّن ُجعلُت أمري جيش

قافية امليم

153سبط ابن التعاويذّياهلموماجعل مهومك واحًدا

333حمفوظ بن وشاح الرّضامأقلقني الّدهُر وفرط األسى

59جمد الدين مجيلالظالماأمّلت وهي حاسة لثاما

225أبو أخزم الطائييكلمإّن بنّي رّملوين بالدم

301ابن نامأعجامأنا ابن نام، أّما نطقُت فمنطقي

181ابن اهليجاءنظامعباد اهلل أقواٌم كراٌم

31هادي كامل الدينلأماميف حرب إسائيل قومي قد مضوا

190غري منسوب لعّظامولو أّن أهل العلم صانوه، صاهنم

358العاّلمة احلّلّالعامللو كنت تعلم كل ما علم الورى

57غري منسوبالنعميأكل من ِخصب سّيال وسلم

د املوصّلبالزميا من يمّوه يف السؤال مسفسًطا د بن حممَّ 359حممَّ

443ابن ُمَعّيةشتائميعّز عىل أسالفكم يا بني الُعال

443هادي كامل الديناملكارميعّز عىل أسالفكم يا بني الُعال

قافية النون

302ابن أيب احلديدالقرآنإن كنت يف آل الرسول مشّككا

446القاسم بن ُمَعّيةاحلرونأمل يبلغك شأن بني حسني

448هادي كامل الديناحلسنيبني احلسن الكرام لكم فخاٌر

403صفّي الدين احلّلّأيدينااحلقُّ أّن الُعال ِمن ُصنع أيدينا
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401صفّي الدين احلّلّالكثبانخلع الربيُع عىل غصون البان

68صفّي الدين احلّلّمغبونمن مل َتَر احلّلة الفيحاء مقلته

169هادي كامل الديناملحسنونالناس أنواٌع وأفضلها

289ابن الدريّبمأموننجامن كّل منهام يف بلدة 

324املحّقق احلّلّزمناهجرت صوغ قوايف الشعر يف زمن

337هادي كامل الدينشانهو عاّلمة الّدهر، فيه 

343، 362عّباس احلاجيايّن الدشتّيالزمنوآية اهلل أبو يوسف احلسن

435ابن ُمَعّيةاألركانواخدم بالدك ما استطعت وكن هلا

قافية اهلاء

274مهّذب الدين اخليمّيطرقهأبكي وَحقَّ لناظري غرقه

193أمحد بن اخلّطاببصدودهأحيي بموعده قتيل وعوده

نيا لفقدانه ت الدُّ 303هادي كامل الدينمرشقهاظلمَّ

372صفّي الدين احلّلّوكّذاهباأال قل لرّش عبيد اإلله

438الّرصايّفنخيلهإّن العراق بعرضه وبطوله

388أبو الطيب املتنبّيخرُدها؟ أهاًل بدار سباك أغيُدها

192أمحد بن اخلطابوريقهحكاه من الغصن الرطيب وريقه

18جميد العطَّار احلّلّسبيلهامحد بن فاضل أنت أعظم عامل

388أبو الطّيب املتنبّيوأجودهاخري قريش أًبا وأجمدها

408صفّي الدين احلّلّبأرساهناُطفيُل ُتفاُد بأذناهبا

408صفّي الدين احلّلّواألفواهقاَل النبّي مقال صدٍق مل يزل
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347غري منسوبنلقاهاقد أنصف القارة من رامها

67هادي كامل الدينآفاقهامدينة احلّلة سحارة

369كامل الدين احلّلّمعانيهلفظ اسمه حسن حييي الفؤاد

365هادي كامل الدينبهمّلا اتى أفق العال

52هادي كامل الدينصدرهليس بإنسان وال عاقل

435ابن ُمَعّيةأمينه هذا العراق بسهله وحزونه

371صفّي الدين احلّلّفسل بههو الدهر مغًرى بالكريم وسلبه

70هادي كامل الدينبانتظارههي احلّلة الفيحاُء من زار  ربعها

377صفّي الدين احلّلّبأثواهباوعندك ال تورث األنبياء

179مسكني الدارمّيمجاعهاوفتيان صدق لست مطلع بعضهم

د 302ابن نامعرصاهُتاوقفت عىل دار النبّي حممَّ

201ابن الباقاّليّنمنتبهويل صديٌق قد أتاين مازحا

د املهلبّيمعائبهومن ذا الذي ُترض سجاياه كّلها 258ليزيد بن حممَّ

445عبد اهلل بن جعفر بن ُمَعّيةبمكانِهومن العجائب أّن قلبي يشتكي

372ابن املعتزبأهداهباونحن ورثنا ثياب النبّي

360حممد بن ادريس الشافعّيأنزلهيا آل رسول اهلل حبكُم

326املحّقق احلّلّترميهيا راقًدا واملنايا غري راقدة

دهايا ليت يل رضبًة ُأتيح هلا 388أبو الطّيب املتنبيحممَّ

قافية الواو

54، 235عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالبفعلوانبني كام كانت أوائُلنا 
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قافية الياء

427حممود بن حييى الشيبايّننحريأخالي بالفيحاء إن طال بعدكم

واهيأشكو وشكواي إىل اإلله 203الباقاّليّنالدَّ

279حمفوظ بن وشاحالعاينأغيب عنك وأشواقي جتاذبني

د د ابن إدريس الشافعّيرافيضإن كان رفًضا ُحبُّ آِل حممَّ 397حممَّ

199هادي كامل الدينراقيحسان بن مرجان بنى مئذنًة

181ابن اهليجاءدعايندعاين من مالمكام دعاين

287إبراهيم بن حسام ابن َأيب الغيثخفيعّرج بجزين يا مستبعد النجف

169هادي كامل الدينالرشقّيللحّلة الفيحا حسينيٌة

430غري منسوب تناديلقد أسمعت لو ناديت حيًّا

403صفّي الدين احلّلّضاليلولقد أسري عىل الضالل ومل أقل 
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17 ل: السيِّد هادي كامل الدين حياته وآثاره )1326-1405هـ/1905-1986م(   املطلب األوَّ

17 َنَسُبهُ  

18 والدته  

19 نسبته  

21 نشأته  

22 وكاالته  

24 أبرز شيوخه  

27 أدبه وما قيل فيه  

29 توظيفه الشعر للقضايا الوطنيَّة  

31 مصنَّفاته بقلمه  

31 القسم األّول: املصنَّفات املطبوعة للمؤلِّف  

لة بمكتبة املتحف العراقّي بموجب األمر اإلدارّي )3750(   القسم الثاين: املصنَّفات املخطوطة املسجَّ
32 يف 1976/3/3م  

33 لة يف املتحف العراقّي   القسم الثالث: املصنَّفات غري املسجَّ
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35 اغتياله  

39 املطلب الثاين: منهج السيِّد هادي كامل الدين يف فقهاء الفيحاء  

39 ل: املنهج اخلارجّي   األوَّ

40 الثاين: املنهج الداخلّ  

41 موارده  

43 هذا الكتاب  

46 عملنا يف هذا الكتاب  

49 ِة يِف احِللَّةِ   ُر احَلَرَكِة اْلِفْكِريَّ ُفَقَهاُء اْلَفْيَحاِء َوَتَطوُّ

51 مَتِْهيد  

57 َمةُ   اْلـُمَقدِّ

63 لَّةِ   َتْأِسيُس احْلِ

64 ُة إىَِل النِّيِل؟   ُة اْلـَمِزيِديَّ َكْيَف اْنَتَقَلِت األُْسَ

67 لَّةِ   َوْصُف احْلِ

70 النُُّضوُج اْلِفْكِريُّ َوَبَواِعُثهُ  

71 لِلتَّْفِكَهةِ  

72 َأْخَصُب األَْدَوارِ  

73 ِة ِمْن َنْكَبِة التَّرَتِ   لَّ َساَلَمُة احْلِ

75 َتْعِريُف اْلِفْقهِ  

77 االْستِْصَحاُب  

79 ااِلْجتَِهادُ  

86 ؟   وَمايِنِّ َر اإِلْساَلُم بِاْلِفْقِه الرُّ َهْل َتَأثَّ
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95   ِّ لِّ َمِة احْلِ إِْشَكاٌل َعىَل اْلَعالَّ

99 نَّةِ   اَلُف َبْينَنَا، َوَبنْيَ إِْخَوانِنَا َأْهِل السُّ اخْلِ

100 األَْحَكاُم اْلَفْرِعيَّةُ  

109 َتاِريُخ َتْأِسيِس ِعْلِم ُأُصوِل اْلِفْقهِ  

117 ِة ِهَشامٍ   ِمْن َشَواِهِد َعْبَقِريَّ

118 اخِلاَلُف َبْينَنَا َوَبنْيَ اإِلْخَباِرِينيَ  

119 ةُ   األَِدلَّ

120 اَلِف   ِمْن َأْمثَِلِة اخْلِ

121 النَِّهاَيُة َعْكُس اْلبَِداَيةِ  

123 ُمنَاَقَشةٌ  

129 َيايِسُّ   ُحبُّ االْستِْقاَلِل، َواإِلْدَراُك السِّ

130 اإِلَجاَزةُ  

130 ِكَتاُب َنرْشِ اخْلَُزاَمى  

131 َنرْشُ اخْلَُزاَمى  

131 ُماَلَحَظٌة َوَتنْبِيهٌ  

133 القرن الرابع اهلجريّ  

135 1. اْلـَحاِئُك )املتوفَّـى سنة 334هـ(  

141 القرن السادس اهلجريّ  

143 يِن ْبُن َأيِب الَقاِسِم )سنة 531هـ(   2. مَجَاُل الدِّ

143 3. اْلـُحَسنْيُ ْبُن َعِقيٍل )سنة 557هـ(  

145 4. الـَجاِمَعايِنُّ  
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146 5. َعْبُد اْلـُمطَِّلِب َباْدَشاه  

147 ُّ ]ت 778هـ[   6. اْلَبنَْدِهيُّ احِللِّ

150 يُِّد اْبُن َعَرَفةَ   7. السَّ

151 ُد اْبُن اْلَكيَّاِل )515-597هـ(   8. حُمَمَّ

154 ُّ ]ت 590هـ[   9. اْلَفَريِضُّ احِللِّ

156 10. اْبُن إِْدِريس ]534-598هـ[  

172 اِزّي )ت 600هـ(   ْيِن احِلْميِصُّ الرَّ ْيُخ َسِديُد الدِّ 11. الشَّ

176 ْيُخ اْبُن مُحَْيَدة النَّْحِويُّ )486-550هـ(   12. الشَّ

177 ُف اْلُكتَّاِب اْبُن َجَيا )ت 579هـ(   13. رَشَ

180 14. َأُبو َسِعيٍد اْبُن مَحَْدان )ت 561هـ(  

182 ُّ ]ت َبْعَد 580هـ[   15. اْلِعَباِديُّ احِللِّ

184 ا ]ت 690هـ[   يِن َأُبو َزَكِريَّ ْيُخ َنِجيُب الدِّ 16. الشَّ

187 القرن السابع اهلجريّ  

189   ُّ اِميُّ احِللِّ ْيُخ الشَّ 17. الشَّ

191 18. َأمْحَُد ْبُن اْلـَخطَّاِب )603-656هـ(  

193 19. َأُبو اْلَفَضاِئِل )673هـ(  

196 ُّ النِّيلُّ ]ت 644هـ[   ِة احِللِّ 20. اْبُن ِردَّ

198 ٍد اْلـُمَهنَّا ]ت 675هـ[   يُِّد َأُبو َعْبِد اهللِ اْلـُحَسنْيُ ْبُن حُمَمِّ 21. السَّ

200 يِنِّ 568-637هـ   22. اْبُن اْلَباِقالَّ

216 ينِ   23. َأُبو حَيَْيى اْلـَحَسُن ْبُن َنِجيِب الدِّ

218 ُّ ]ت 683هـ[   24. الُقْزِوينيُّ احِللِّ
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221 يِن َسامِلُ ْبُن حَمُْفوٍظ ]الـُمَتوفَّ َحَوايَل 630هـ[   25. َسِديُد الدِّ

224 ُّ )ت 601هـ(   26. ُشَمْيُم احِللِّ

230 ُّ )606هـ(   ُكويِنُّ احِللِّ 27. اْبُن السَّ

232 28. اْبُن بِْطِريٍق )ت642هـ(  

246 يِن اْبُن َطاُووٍس )559-664هـ(   39. َريِضُّ الدِّ

256 يِن اْبُن َطاُووٍس )648-693هـ(   30. َعْبُد اْلَكِريِم ِغَياُث الدِّ

263 31. َأُبو اْلـَحَسِن َعِلُّ اْلَقايِض )ت 621هـ(  

266 32. اْبُن اْلَعْلَقِميِّ )589-657هـ(  

272 يِن الـَخْيميُّ )549-642هـ(   ُب الدِّ 33. ُمَهذَّ

276 34. حَمُْفوُظ ْبُن ِوَشاٍح )690هـ(  

279 ُّ ]َكاَن َحيًّا 707هـ[   35. اْلـِهَرْقلُّ احِللِّ

281 36. َأُبو اْلَفْتِح )606هـ-...(  

284 افيِِضُّ اْلَفِقيُه )ت 679هـ(   37. الرَّ

285 38. اْبُن اْلُعوِد ]ولد581، 583-ت 677، 679هـ[  

288 ْريبِّ )...-...(   يِن، اْبُن الدَّ 39. َنْجُم الدِّ

291 اُم )ت 605هـ(   ْيُخ َورَّ 40. الشَّ

296 ِئيُس َأُبو اْلَبَقاِء، اْبُن َناَم )ت 680هـ(   41. الرَّ

303 43. ُيوُسُف ْبُن ُعْلَواِن الَفِقيُه ]َكاَن َحيًّا 628هـ[  

305 ر ]َكاَن َحيًّا ُحُدوَد 665هـ[   يِن، اْبُن الـُمَطهَّ 43. َسِديُد الدِّ

308 ُّ )601-689هـ(   44. اْبُن َسِعيٍد احِللِّ

311 القرن الثامن اهلجريّ  
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313 45. َأمْحَُد ْبُن حَيَْيى الـَمِزيِديِّ  

315 اِد ]َكاَن َحيًّا ُحُدوَد سنة 745هـ[   46. َأمْحَُد اْبُن اْلـَحدَّ

317 ُّ )602-676هـ(   ُق احِللِّ 47. الـُمَحقِّ

335 ُّ )648-726هـ(   َمُة احِللِّ ]48[. آَيُة اهللِ اْلَعالَّ

362 َجايلُّ )647-740هـ(   49. اْلـَحَسُن ْبُن َداُوٍد الرِّ

367 50. اْلـَحَسُن ْبُن ُسَلْياَمَن ]َكاَن َحيًّا َعاَم 802هـ[  

369 ُّ ]بْعَد 741هـ[   51. اْبُن ُمَظاِهٍر احِللِّ

370 يِن النِّيلُّ   52. النَِّقيُب ِغَياُث الدِّ

372 يِن اآلِويُّ ]َحيًّا َسنََة 705هـ[   53. النَِّقيُب َرِشيُد الدِّ

378 ْفِهينيُّ احِللِّـيُّ ]املْقُتوُل َسنََة 786هـ[   54. الشُّ

386 يِن األَْعَرِجيُّ 681-754هـ   55. َعِميُد الدِّ

392 - 683هـ   يِن اْلَعِميديُّ 56. نَِظاُم الدِّ

395 ُّ )677-750هـ(   يِن احِللِّ 57. َصِفيُّ الدِّ

414   ُّ 58. َأُبو اْلَقاِسِم َعلٌّ احِللِّ

415 ّ 635- حدود 710هـ[   ر احِللِّ ين ]ابن النطهَّ ْيُخ َريِضُّ الدِّ 59. الشَّ

416 60. الَعَتاِئِقيُّ ]نحو 699-790هـ[  

421 61. الَكاَشاينُّ ]ُحدوَد 675-755هـ[  

423 اِل )708-788هـ(   62. اْبُن الَبقَّ

424 ْيباينِّ ]...-بعد 730هـ[   63. حَمُْموُد ْبُن َسامِلٍ الشَّ

428 ُد ْبُن َكَحيلٍ   64. حُمَمَّ

431 ِقنَي )682-771هـ(   65. َفْخُر الـُمَحقِّ
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434 66. اْبُن ُمَعيََّة- 776هـ  

450 ـَي َبْعَد 687هـ[   ويِفُّ ]ُتوفِّ 67. النَِّديُم الصُّ

452 يِن اْبُن َجْهٍم )...-726هـ(   68. ُمِفيُد الدِّ

455 الفهارس الفنيَّة  

457 فهرس اآليات  

463 فهرس األحاديث  

467   فهرس املعصومني

469 فهرس األعالم  

487 فهرس األماكن والبلدان  

493 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  

497 فهرس املؤلفات املذكورة يف املتن  

505 فهرس األشعار  

515 فهرس املحتويات  
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من�صوراُتنا

َف مركُز تراِث احِللَّة التابع لقســم املعارف اإلســالميَّة واإلنســانيَّة يف العتبة العبَّاسيَّة  ترشَّ
سة بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية: املقدَّ

معاين أفعال الصالة وأقواهلا.. 1

ّ )ت 841هـ(. تأليف: الشيخ أمحد ابن فهد احِللِّ

حتقيق وتعليق وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

خمترص املراسم العلوّية.. 2

، جعفر بن احلسن الـُهَذيّل )ت 676هـ(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

. حتقيق: أمحد عّل جميد احِلّلّ

راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِللَّة.

التأصيل والتجديد يف مدرسة احِللَّة العلميَّة- دراسة حتليليَّة.. 3

. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم املالَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

مدرسة احِلّلة وتراجم علامئها، ِمن النشوء إىل القّمة.. 4

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احلسينّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

ّ )ت 726هـ( وابن داود )حيًّا سنة 707هـ( يف علم . 5 املنهج التارخيّي يف كتايَب العاّلمة احِللِّ
الرجال.
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تأليف: أ.م.د. سامي محود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

6 ..الرتاث احِلّلّ يف جمّلة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث احِللَّة. أعدَّ

رشح شواهد قطر الندى.. 7

ام )ت 1205هـ(. تأليف: السيِّد صادق الفحَّ

دراسة وحتقيق: أ.م.د. ناص عبد اإلله دوش.

مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 8

ّ )ت 726هـ(. مة احِللِّ ر، العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن الـُمطهَّ

حتقيق: د. الشيخ حمّمد غفوري نژاد.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

درر الكالم ويواقيت النظام.. 9

تأليف: السّيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسينّي احِلّلّ )بعد 1063هـ(.

حتقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

رة.. 10 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعالم. مركز تراِث احِللَّة.

ة يف احِللَّة. )بجزئني(. 11 ر احلركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء وتطوُّ

تأليف: السّيد هادي محد آل كامل الدين احلسينّي )ت 1405هـ(.

دراسة وحتقيق: أ.م.د. عّل عبَّاس األعرجّي.



525

مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

و�صي�صدُر قريًبا
موسوعة الّلغويِّني احِللِّيِّني.. 12

تأليف: أ.م.د. هاشم جعفر حسني املوسوّي.

ّ )ت 726هـ(.. 13 مة احِللِّ املوسوعة الرجالّية للعالَّ

 ،وتشتمل: حتقيق كتاب )خالصة األقوال(، مع إضافة حوايش كلٍّ ِمن: الشهيد الثاين
والشيخ حسن صاحب املعامل، والشيخ البهائّي، وحتقيق كتاب )إيضاح االشتباه(، 

ّ يف كتبه األخرى(. مة احِللِّ وتأليف كتاب بعنوان: )املباين الرجالّية للعالَّ

حتقيق: الشيخ حمّمد باقر ملكيان.

ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�صبط مركز تراث احِللَّة
إجازات احلديث احلّلّية.. 14

مجع وحتقيق: أ. حمّمد كاظم رمحتي.

اإلجازة الكبرية.. 15

ّ )ت 726 هـ(. مة احِللِّ ر العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن الـُمطهَّ

حتقيق: املرحوم كاظم عبود الفتالوّي.

حتصيل النجاة يف أصول الدين.. 16

ّ )ت 771هـ(. ر احِللِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققني حممَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األمحدّي.

التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.. 17

ّ )ت 850هـ(. د احلبلرودّي احِللِّ تأليف: الشيخ خرض بن حممَّ

حاشية إرشاد األذهان.. 18
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تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777هـ(.

حتقيق: السّيد حسني املوسوّي البوجردّي.

ّ )ت726هـ(.. 19 العاّلمة احِللِّ

تأليف: د. حمّمد مفيد آل ياسني.

ّية.. 20 الفوائد احِللِّ

. ّ تأليف: أمحد عّل جميد احِللِّ

كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.. 21

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )كان حيًّا سنة 777هـ(.

كشف اخلفا يف رشح الشفا.. 22

ّ )ت726هـ(. مة احِللِّ ر، العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

حتقيق: الشيخ جميد هادي زاده.

املختار من حديث املختار.. 23

ّ )بعد 745 هـ(. تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احِللِّ

حتقيق: مركز تراث احلّلة.

مزارات احِلّلة الفيحاء ومراقد علامئها.. 24

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.. 25

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777هـ(.

حتقيق: الدكتور محيد عطائي نظري.

منهج القّصاد يف رشح بانت سعاد.. 26

ّ )بعد 745 هـ(. تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احِللِّ
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حتقيق: د. عّل عّباس األعرجّي.

موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.. 27

ّ )ت 755هـ(. تأليف: الشيخ نصري الدين عّل بن حمّمد القايّش احِللِّ

ّ سنة )677هـ( يف . 28 هنج البالغة، ُيطبع بالفاكس ميل عىل نسخٍة كتبها تلميذ العاّلمة احِللِّ
مقام صاحب الزمان يف احِللَّة.

هنج املسرتشدين.. 29

ّ )ت 726هـ(. ر احِللِّ ّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: العاّلمة احِللِّ




