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ُم َّ
لخ�ص البحث

خرجت هذه املدينة املعطاء
الش��يعة ،ومعقل الزعامة الدين َّية ملذهب آل البيت ،وقد َّ
املئ��ات من األعالم الكرام الذين كان هلم الدور الب��ارز واملتم ِّيز يف نرش العلم واملعرفة،
وإث��راء املكتبة اإلس�لامية بنفائس الكت��ب واملصنَّفات ،فكان العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  واس��طة
َّ

اإلسالمي عىل اختالف املذاهب
عقدها ،و ُد َّرة تاجها ،الذي أطبقت ش��هرته آفاق العامل
ّ
ورصحت بمقامه وخطري ش��أنه ،فج��اء بحثنا هذا
واآلراء ،فج��رت أقالمه��م بذك��رهَّ ،
أهم كلامهتم وأقواهلم فيه رضوان اهلل تعاىل عليه.
ً
مستعرضا َّ

الكلامت املفتاح َّية:
احلليِّ ِ ،
ِ
احل َّلة ،الشيعة اإلمام َّية ،املذاهب اإلسالم َّية.
العلاَّ مة ّ
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يع��دُّ العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ الش��يخ األفضل مجال الدين احلس��ن بن س��ديد الدين يوس��ف
ُ
اب��ن املطهر ِ
احلليِّ ّ ع َّطر اهلل مثواه ،من أعاظم علامء اإلس�لام يف القرنَني الس��ابع والثامن
َّ
اهلجري�ين ،ومن أبرز فقهاء مدينة ِ
ٍ
ولقرون عدَّ ٍة ،مأوى فقهاء
احل َّلة الفيحاء التي كان��ت
َّ

هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى726-648( حل ِّل ّي
ِ العلاَّ مة ا

Abstract
Al-Allama Al-Hilli, Sheikh Jamal al-Din al-Hasan ibn Sadid
al-Din Yusuf ibn al-Mutahhar al-Hilli, may allah bless him, was
and eighth centuries A.H, and one of the most prominent jurists of
the city of Hilla al-Faiha, which for several centuries was the home
of Shiite jurists, and the stronghold of the religious leadership
of the Aal al-Bayt doctrine (peace be upon them), Hundreds of
distinguished scholars graduated from this generous city, who
had a prominent and distinguished role in spreading Science
and knowledge, and providing the Islamic library with the most
valuable books and works, Al-Allama Al-Hilli was the medium
of her necklace and the jewel of its crown, whose fame applied
the horizons of the Islamic world to different sects and opinions.
And their pens declared that he was mentioned, and declared
his stature and high stature, So our research came to review the
most important of their words and sayings on him, may Allah
Almighty be pleased with him.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

considered one of the greatest scholars of Islam in the seventh

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

Key words:
Al-Allama Al-Hili, al-Hillah, Imami Shi'a, Islamic schools of
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حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

املقدِّ مة
احلم��د اهلل ال��ذي رفع ق��در العلامء ،وجع��ل مدادهم أفض��ل من دماء الش��هداء،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وجعله��م ورثة األنبياء ،يف تبليغ األوامر والنواهي وصادق األنباء ،والصالة والس�لام

حممد وع�لى آله الطيب�ين الطاهري��ن األُمناء،
ع�لى ذروة العلي��اء وصف��وة النجب��اء نبينا َّ

وبعد..

زخ��رت مدينة ِ
احل َّل��ة الفيحاء إ َّب��ان أدوار هنضتها العلم َّية الكب�يرة ،بعلامء أجلاَّ ء،

اجلمة رصوحه��ا العلم َّية
ومفكِّري��ن عظامء ،ش�� َّيدوا بجهوده��م اجل َّب��ارة ،وتضحياهتم َّ
املتأ ِّلق��ة ،وصنعوا بمآثرهم وجليل آثاره��م أجمادها العلم َّية التلي��دة ،وكانوا بمواهبهم

��جلت أس�ماؤهم
وس ِّ
وعبقر َّياهت��م قد س��موا إىل األوج األعىل من آفاق العلم واملعرفةُ ،

بحق نجو ًما المعة ،ومصابيح س��اطعة تألألت هبم سامء
يف قائمة عظامء التاريخ،فكانوا ٍّ
العلم والعمل ،كتألأل اجلوزاء يف كبد السامء ،قد بنوا ألنفسهم جمدً ا ال يطرأ عليه التاليش
والنسيانِ ،
وذك ًْرا خالدً ا عىل كرور السنني وتعاقب األزمان .ارتسمت شخوصهم حم ِّلقة
كل ٍ
يف ِّ
اإلس�لامي ،منبئة عن نبوغهم وعظمته��م ،ممَّا جعلهم نامذج
أف��ق من آفاق العامل
ّ

مقياس��ا لغريهم ،أو ميزانًا توزن به مقادير الرجال ،إذ
فاخرة نادرة ،ال يمكن أن يكونوا
ً

ال يمكنها أن تنال مراتبهم وإن ارشأ َّبت إليها أعناقهم وحدَّ ثتهم هبا نفوسهم.

الكل ،علاَّ مة اآلفاقَ ،ع َلم ِ
ومن تلكم النوادر ،املفاخر ،شيخنا وشيخ ِّ
العلم اخل َّفاق،

واحلق والدين ،شيخ الطائفة يف
ش��يخ األس��اطني ،وتاج الفقهاء واملجتهدين ،مجال امل َّلة
ِّ
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األسدي
املطهر
ّ
وقته ومالذها ،ودعامة ركنها ،الشيخ أبو منصور احلسن بن يوسف ابن َّ
ِ
اخلوان ،أعظم علامء اإلس�لام،
احل�ِّل�يِّ ّ (726-648هـ) ،نادرة الزمان ،وأعجوبة الدهر َّ
ال��ذي فش��ى ذكره يف الب��وادي والوديان ،حتَّى ش��هد بفضله القايص وال��داين ،وأذعن
ٍ
ٍ
بغض شنآن،
نصف له ،ومن ُم
ولعلو مقامه ،كبار علامء مذاهب اإلس�لام ،من ُم
لعلمه،
ِّ

الفيح��اء احلاملة لفكر الش��يعة اإلمام َّي��ة من أتباع آل البيت؛ ل��ذا وجدت من املفيد

املناس��ب هنا التعريف بمقام هذا العامل اجلهبذ ،والفقيه ال َف ِّذ ،وذكر ما َورد بح ِّقه بأقالم

املذاهب اإلس�لام َّية األخ��رى من غري مذهب اإلمام َّية ،وقد رتَّب��ت بحثنا هذا بعد هذه
املقدِّ م��ة عىل مبح َثني وخامتة ،تضمن املبحث األول ترمج��ة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ يف بعض كتب
َّ
َّ
أصحابن��ا اإلمام َّية ،وم��ا يتع َّلق هبا من املح��اور ،وعمدت يف املبحث الث��اين -بعد بذل
ف به يف أقوال علامء املذاهب األخرى،
وو ِص َ
ما يف الوسع -إىل استقصاء ما ورد بح ِّقهُ ،
فوجدهت��م بني ٍ
مادح ل��ه وذا ٍّم ،ومنهم من عَدَّ ه يف غري اإلمام َّي��ة ،ومنهم من عدَّ تصانيفه

حممد خدابن��ده ودوره يف
دون ذك��ر مذهب��ه ،ومنهم من ذك��ر خربه مع س��لطان املغول َّ
تش�� ُّيعه وتش�� ُّيع رع َّيت��ه ،وغري ذلك م��ن أحوال��ه وأخب��اره .وكان منهجي يف عرض

سني وفياهتم ،واهلل من وراء
أقواهلم ترتيبهاِّ -
بغض النظر عن فحوى عباراهتم -حسب ِّ
القصد.
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حتَّى أضحى بجه��وده ونتاجاته ،وجليل خدماته لنرصة الدي��ن واملذهب ،ثروة علم َّية
ضخم��ة ،ومن خري أمثلة العلامء العاملني ،الباذلني ،ومن أش��هر عناوين مدرس��ة ِ
احل َّلة

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ)
ترجمة العلاَّ مة ا ِ
رئي��س الفقهاء ومرجع الفضالء ،كعبة الفضائ��ل التي تطوى إليها املراحل ،وبحر

العل��م ال��ذي ال يوجد له س��احل ،األجل األكمل ،األفض��ل ،قدوة العل�ماء ،ومفخرة

النجباء ،الش��يخ أبو منصور مجال الدين احلسن بن س��ديد الدين يوسف بن فخر الدين
عيل ابن املطهر األس��دي ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،صاحب التصانيف الغزيرة واملؤ َّلف��ات الق ِّيمة الكثرية
ّ
َّ
ّ
التي كانت وما زالت موضع نظر العلامء ِّ
وحمل اهتاممهم ،املوصوف يف عباراهتم بأسمى
آيات املديح والثناء ،ومجيل اإلطراء ،ملا بذله طوال حياته الرشيفة من جهود ،وقدَّ مه من

آثار وإيثار خدم ًة للدين والعقيدة.

املس��مى بـ :خالص��ة األقوال يف معرف��ة الرجال قائلاً :
وقد ترجم لنفس��ه يف كتابه
َّ

طه��ر -بامليم املضموم��ة والطاء غ�ير املعجمة واهلاء
«احلس��ن بن يوس��ف بن عيل بن ُم َّ
املشدَّ دة والراء -أبو منصور ِ
احلليِّ ّ مولدً ا ومسكنًا ،مصنِّف هذا الكتاب ،له كتب :كتاب
منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،مل يعمل مثله ،ذكرنا فيه مجيع مذاهب املسلمني يف الفقه
يتم إن ش��اء اهلل تعاىل عملنا فيه إىل
َّ
ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيهُّ ،
هذا التاريخ ،وهو ش��هر ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وستامئة ،سبعة جم َّلدات ،كتاب

ثم قال :وهذه
تلخي��ص املرام يف معرفة األحكام ...إىل أن ذكر ( )64كتا ًبا من مؤ َّلفاتهَّ ،
يتم ،نرجو من اهلل تعاىل إمتامه .واملولد :تاس��ع عرش ش��هر رمضان
الكتب فيها الكثري مل ّ
سنة ثامن وأربعني وستامئة( ،)1ونسأل اهلل تعاىل خامتة اخلري بمنِّه وكرمه»(.)2
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وذك��ره مع��ارصه الش��يخ اب��ن داود ِ
احلليِّ ّ (ح ًّيا س��نة 709هـ) ،قائلاً « :احلس��ن بن
يوس��ف ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ  ،شيخ الطائفة وعلاَّ مة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق ،كثري
َّ
التصانيف ،انتهت رياس��ة اإلمام َّي��ة إليه يف املعقول واملنقول ،مولده س��نة ثامن وأربعني

مدر ًسا عظيم الشأن»(.)3
وستامئة ،وكان والده قدَّ س اهلل روحه ً
فقيها حم ِّق ًقا ِّ

اجلرجاين (ح ًّيا سنة 720هـ)،
عيل
وذكره تلميذه الشيخ اجلليل ركن الدين َّ
ّ
حممد بن ّ

املطرز
ربز يف فنَّي املعقول واملنقولِّ ،
األعظم ،س ِّيد فضالء العرص ،ورئيس علامء الدهر ،امل َّ

واحلق والدين ،س��ديد اإلس�لام واملسلمني،
علمي الفروع واألصول ،مجال امل َّلة
ِّ
للواء َ
أبو منصور ،حس��ن بن يوس��ف ابن مطهر ِ
احلليِّ ّ أدام اهلل ظ َّله عىل كافة املس��لمني إلفادة
َّ
أيضا يف كتاب (النقض يف
الوافدي��ن عليه والقاطن�ين
بمحمد وآله أمجعني» .وعبرَّ َ عن��ه ً
َّ
جر النفع بالقرض) ،قائلاً « :ش��يخنا اإلمام املع َّظم ،مفيد علامء العرب والعجم،
حتري��م ِّ

ِّ
واحلق والدين ،أبو
واملرس��لني ،مجال امل َّل��ة
واملتأخرين ،وارث األنبياء
أفض��ل املتقدِّ مني
ِّ
َ
منصور احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ دامت فضائله»(.)4
َّ
وذك��ره تلميذه واب��ن أخته العامل اجلليل الفاضل الس�� ِّيد عميد الدي��ن عبد امل َّطلب

حممد احلس��يني العبيد ّيل (ت754ه��ـ) يف مقدِّ مة كتابه (إرشاق الالهوت
ابن جمد الدين َّ

يف نق��د رشح الياق��وت) ،بام لفظه« :اإلم��ام العلاَّ مة ،خالصة علامء الده��ر ،قدوة أهل
العرص ،أفضل ِّ
مكمل علوم املتقدِّ مني ،وارث علوم األنبياء واملرسلني ،مجال
املتأخرينِّ ،

املطهر ،أدام اهلل فضائله وأيامه وأس��بغ نواله
امل َّلة
ِّ
واحلق والدين أبو منصور احلس��ن بن ِّ
دوه»(.)5
وج َ
وأنعامه َ

املدين (ت754هـ) يف كتابه
وذكره تلميذه النابه العامل الفاضل الس ِّيد مهنَّا بن سنان
ّ

أجوبة املس��ائل املهنَّائ َّيةِّ ،
العلمي
والتخضع ملقامه
بأجل عبارات اإلجالل والتقدي��س،
ُّ
ّ
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يف مقدِّ مة كتابه املوس��وم بـ(غاية البادي يف رشح املبادي) ،قائلاً «:شيخنا املع َّظم ،وإمامنا

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

احلس��يني يق ِّبل أبواب احلرضة
الرفيع ،كقوله« :اململوك مهنَّا بن س��نان بن عبد الوهاب
ّ

العالي��ة العامل َّي��ة العابد َّية الزاهد َّي��ة الورع َّية الناس��ك َّية اجلامل َّية ال زال��ت تق ِّبل وختدم،

ولـ�َّم�اَّ كانت احل�ضرة اجلامل َّية قد كملت فضائلها وحس��نت ش�مائلها وظه��رت دالئلها
وعم ذلك أهل احلجاز ،وكان اململوك ممَّن س��مع ذلك
فاش��تهر فضلها عند الفاضلنيَّ ،
فطرب وأثنى وما رشب ،فكان كام قال الشاعر:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ول���ـ�َّم�اَّ ب����دا يل ذك���رك���م يف مسامعي

ت��ع� َّ�ش��ق��ك��م ق��ل��ب��ي ومل ي���ر ُك���م َط���ريف

ف��كان اململوك يو ُّد أنَّه يق�ضي يف احلرضة اجلامل َّية عمره ويفوز بخدمتها دهره ،لكن

فلم أذن اللهَّ س��بحانه للمملوك باإلسعاد ،وسهل
حالت حوادث األيام دون هذا املرام ،اَّ

فلم قرب من احلرضة اجلامل َّية زاد شوقه
طريقه إىل هذه البالد وأوصله بفضله إىل بغداد ،اَّ
َّ
ح��ط رحله إلاَّ عليها ،لك��ن اململوك له ببغ��داد عالقة ،وهو
إليه��ا ،ومتنَّ��ى أن ال يكون

مستلزم بمن معه من الرفاقة»(.)6

األول (ت 786هـ) يف
ِّ��ي
العاميل املعروف بالش��هيد َّ
حممد بن مك ّ
ووصفه الش��يخ َّ
ّ

احلج��ة أفضل املجتهدين
إجازت��ه للش��يخ الفقيه ابن اخلازن
احلائ��ري« :اإلمام األعظم َّ
ّ
احلجة الفقيه س��ديد الدين أيب املظ َّفر
مجال الدين أيب منصور احلس��ن ابن اإلمام الس�� ِّيد َّ

املطهر أفاض اهلل عىل رضاحيهم املراحم الر َّبان َّية،
عيل بن َّ
ابن اإلم��ام املرحوم زين الدين ّ

وحباهم بالنعم اهلنيئة»(.)7

العيل ب��ن نجدة:
وعن��ه ً
أيض��ا يف إجازته للش��يخ ش��مس الدي��ن َّ
حممد ب��ن عبد ّ

الكل يف ِّ
«مصنَّف��ات اإلم��ام األعلم أس��تاد ِّ
واحلق والدي��ن أبو منصور
الكل مج��ال امل َّلة
ِّ
احلسن ابن مطهر ِ
احلليِّ ّ رفع اهلل مكانه يف جنته ومجع بينه وبني أح َّبته»(.)8
َّ
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ّ

الكركي بن عبد العايل يف إجازته للموىل حسني بن شمس الدين
عيل
ّ
وعن الش��يخ ّ

الكل يف ِّ
األسرتابادي« :اإلمام السعيد أستاذ ِّ
الكل شيخ العلامء الراسخني سلطان
حممد
ّ
َّ

واحلق والدين أبو منصور احلسن ابن الشيخ السعيد العلاَّ مة
الفضالء املح ِّققني مجال امل َّلة
ِّ
س��ديد الدين أيب املظ َّفر يوس��ف بن عيل ب��ن املطهر ِ
احلليِّ ّ رف��ع اهلل درجاهتم ،وضاعف
َّ
ّ
حسناهتم»(.)9
«ش��يخنا الشيخ اإلمام ش��يخ اإلس�لام ،مفتي الفرق ،بحر العلوم ،أوحد الدهر ،شيخ

واحلق والدين أبو منصور احلسن ابن الشيخ األجل الفقيه
الش��يعة بال مدافع ،مجال امل َّلة
ِّ
السعيد شيخ اإلسالم سديد الدين أيب يعقوب يوسف بن املطهر ِ
احلليِّ ّ أح َّله اهلل تعاىل من
َّ
وبوأه يف مواطن اجلالل واإلنس مكانًا عل ًّيا»(.)10
رياض القدس حملاًّ سن ًّيا َّ
القطيفي (ح ًّيا س��نة 945هـ) يف
وع��ن الع��امل الفاضل الش��يخ إبراهيم بن س��ليامن
ّ

األس�ترابادي« :بحر العلوم احلقيق َّية ،وعلم الكنوز
حممد
ّ
إجازته للش��يخ شمس الدين َّ
املحمدية ،مجال املح ِّققني احلسن بن يوسف بن امل َّطهر
العقل َّية ،وس�ماء ش��مس الرشيعة
َّ
قدَّ س اهلل نفسه الزك َّية»(.)11

ُس�تري (ت 1019هـ)« :الشيخ
املرعيش الت
وعن القايض الش��هيد الس�� ِّيد نور اهلل
ّ
ّ
النحرير العلاَّ مة مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف بن عيل ابن املطه��ر ِ
احلليِّ ّ ُ .مظهر فيض
َّ
ّ
ذي اجل�لالُ ،مظهر فض��ل َّ
مصور مرآة مجال
حيب اجلامل) ،قبلة املقص��ودِّ ،
(إن اهلل مجيل ُّ

األماين واآلمال ،وجه العامل البديع ،جتليِّ احلقائق الر َّبان َّية ،حامي بيضة الدين ،ماحي آثار
متمم القوانني العقل َّية ،حاوي
املفس��دين ،نارش ناموس اهلداية ،كارس ناقوس الغواي��ةِّ ،

أساليب الفنون النقل َّية ،حميط دائرة الدرس والفتوى ،مركز دائرة الرشع والتقوى ،جمدِّ د
مآثر الرشيعة املصطفو ِّية ،حمدِّ د جهات الطريقة املرتضو َّية ،الذي يعجز املرء عن اإلتيان
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املييس وولده الشيخ إبراهيم:
عيل بن عبد العايل
وعنه ً
ّ
أيضا يف إجازته للشيخ النبيل ّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

م��ن بح��ر فواضله بقطره ،ومن ش��مس فضائله بذره ،وال يمكن رف��ع نقاب اخلفاء من
جب�ين صفات جالله وس�مات مجاله املبني بالبيان .لو ُقدِّ ر لق��وة اخليال أو بيان املقال أن
س��طرا من مداحيه عىل لوح التقدي��رَّ ،
فإن الفرض من ذلك ذك��ر علم من أعالم
يرس��م
ً
ح َّلة أرباب الكامل ،وحم َّلة أصحاب اجلالل ،وإلاَّ َّ
فإن الش��مس يف رائعة النهار غن َّية عن

ٍ
مستغن عن إطالق اسم القمر عليه
اإلشارة إليها بطرف البنان ،وجتليِّ النور

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

()12

العاميل (ت1104هـ) قائلاً « :الش��يخ العلاَّ مة مجال الدين أبو منصور
احلر
وذك��ره ُّ
ّ
احلس��ن بن يوس��ف بن عيل بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  ،فاضل ،عامل ،علاَّ م��ة العلامء ،حم ِّقق مد ِّقق،
َّ
ّ
ثق��ة ثقة ،فقي��ه ،حمدِّ ث ،متك ِّلم ،ماهر ،جليل القدر عظيم الش��أن رفي��ع املنزلة ،ال نظري
ل��ه يف الفنون والعل��وم العقل َّيات والنقل َّيات ،وفضائله وحماس��نه أكثر من أن حتىص ،قرأ
ع�لى املح ِّقق ِ
الط��ويس يف الكالم وغريه من العقل َّيات ،وقرأ عليه يف الفقه
احلليِّ ّ واملح ِّقق
ّ
واخلاصة .وقد
أيضا عىل مجاعة كثريين ج��دًّ ا من العا َّمة
املح ِّق��ق الطويس ،وقرأ العلاَّ مة ً
َّ
ذكره احلسن بن داود يف كتابه ،فقال عند ذكره.)13(»..

نصه« :الش��يخ
وترجم له الرج��ا ّيل الفاضل امليزرا عبد اهلل
األفندي (ق12هـ) ،بام ُّ
ّ

ِّ
حممـد
عيل بن َّ
األجل مجال الدين أبو منصور احلس��ن بن الشيخ سديد الدين يوسف بن ّ
اب��ن املطهر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  اإلمام اهلامم العامل العام��ل الفاضل الكامل الش��اعر املاهر ،علاَّ مة
َّ
وفهام��ة الفضالءُ ،أس��تاذ الدني��ا ،املعروف فيام ب�ين األصح��اب بالعلاَّ مة عند
العل�ماء َّ
اإلط�لاق واملوص��وف بغاية العل��م وهناية الفهم والك�مال يف اآلف��اق ،وكان ابن ُأخت

املح ِّقق وكان آية اهلل ألهل األرض ،وله حقوق عظيمة عىل زمرة اإلمام َّية والطائفة احل َّقة
وتدريس��ا وتألي ًفا ..إىل قوله :وقد اشتهر َّ
أن مؤ َّلفات
الش��يعة االثني عرش َّية لسانًا وبيانًا
ً
العلاَّ مة يف الكثرة عىل حدٍّ بحيث أنهَّ ا قد حوسب فصار بإزاء ِّ
كل يو ٍم من أ َّيام عمره ألف
بيت من املصنَّفات.)14(»..
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البحراين (ت1186ه��ـ)« :وكان هذا الش��يخ وحيد عرصه
وعن الش��يخ يوس��ف
ّ

وفري��د ده��ره الذي مل تكتح��ل حدقة الزم��ان له بمثي��ل وال نظري ك�ما ال خيفى عىل من

ربا بام بلغ إليه من عظيم الشأن يف هذه الطائفة وال ينبئك مثل خبري ..إىل قوله:
أحاط خ ً
وباجلمل��ة :فإنِّه بحر العلوم الذي ال يوجد له س��احل وكعبة الفضائل التي تطوى إليها

وزع تصنيفه عىل أ َّيام عمره من يوم والدته إىل موته فكان قس��ط
املراحل ،ولقد قيل :إنَّه َّ

واحلض��ور عن��د امللوك واملباحث��ات مع اجلمهور ونح��و ذلك من األش��غال ،وهذا هو

العجب العجاب الذي ال َّ
شك فيه وال ارتياب»(.)15

الكاظم��ي (ت1237هـ)« :العلاَّ مة الش��يخ األجل
وعن الش��يخ اجلليل أس��د اهلل
ّ

األعظ��م بحر العل��وم والفضائل واحلكم حاف��ظ ناموس اهلداي��ة كارس ناقوس الغواية

حام��ى بيضة الدِّ ي��ن ماحي آثار املفس��دين الذي هو ب�ين علامئنا األصفي��اء كالبدر بني

الصارم املسموم،
الس��موم وأحدُّ من َّ
النجوم وعىل املعاندين األش��قياء أشدَّ من عذاب ُّ
والس��عادات ال َّظاهرة
صاحب املقامات الفاخرة والكرامات الباهرة والعبادات الزاهرة َّ
والس��الكني
لس��ان الفقهاء واملتك َّلمني واملحدِّ ثني واملفسرِّ ين ترمجان احلكامء والعارفني َّ
احلق املبني الكاش��ف عن أرسار الدين املتني آية اللهَّ التَّا َّمة
املتبحرين النَّاطق عن مش��كاة ِّ
ِّ

اخلاصة عىل العا َّمة علاَّ مة املش��ارق واملغارب وش��مس س�ماء املفاخر
وحجت��ه
العا َّم��ة
َّ
َّ
ِ
واملناق��ب وامل��كارم واملأرب الش��يخ مجال الدِّ ين أبو منصور احلس��ن بن يوس��ف احلليِّ ّ
والرضوان وأسكنه أعىل غرفات اجلنان»(.)16
الرمحة ِّ
أفاض اللهَّ عىل مرقده شآبيب َّ
القم ّي (ت1359هـ)« :العلاَّ مة آية اهلل الشيخ مجال الدين أبو
وعن الش��يخ ع َّباس ِّ
منصور احلسن ابن سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  ،علاَّ مة العامل وفخر نوع
َّ
ّ
بني آدم ،أعظم العلامء شأنًا وأعالهم برهانًا ،سحاب الفضل اهلاطل وبحر العلم الذي
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ِّ
اس��ا مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة واالستفادة والتدريس واألسفار
كر ً
كل يو ٍم َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

تفرق يف الناس وأحاط من الفنون بام ال حييط به القياس،
ال
َ
يساجل ،مجع من العلوم ما َّ

كل عل ٍم كتا ًبا وآتاه اهلل من ِّ
ومروج املذهب والرشيعة ،صنَّف يف ِّ
كل
رئيس علامء الشيعة
ِّ
ٍ
يشء سب ًبا ،قد مأل اآلفاق بمصنَّفاته وع َّطر األكوان بتأليفاته ،انتهت إليه رئاسة اإلمام َّية
يف املعقول واملنقول والفروع واألُصول ،مولده (س��نة  648هـ) .)17(»..إىل آخر كلامت
أصحابنا من اإلمام َّية االثني عرش َّية يف ح ِّقه ع َّطر اهلل مرقده.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�شيوخه ومن يروي عنهم
يروي عن ٍ
اخلاصة والعا َّمة ،نذكر منهم:
مجلة من
َّ
احلسني (ت673هـ).
1.1الس ِّيد مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس
ّ

2.2الشيخ نجم الدين جعفر بن احلسن اهلذيل ،املح ِّقق ِ
احلليِّ ّ (ت676هـ).
ّ
احلسني (ت664هـ).
عيل بن موسى ابن طاووس
3.3الس َّيد
ّ
ريض الدين ّ
ّ

4.4الشيخ مفيد الدين حممَّـد بن عيل بن اجلهم األسدي ِ
احلليِّ ّ (ت680هـ).
ّ
ّ
الطويس (ت672هـ).
حممـد بن حممَّـد بن احلسن
5.5اخلواجة نصري الدين َّ
ّ
6.6الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن سعيد اهلذ ّيل (ت 689هـ).

7.7والده الشيخ سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ِ
احلليِّ ّ (ق7هـ).
َّ
ّ
ومن مشاخيه من علامء اجلمهور:

الواس��طي
الفاروث��ي
ع��ز الدي��ن أمح��د ب��ن إبراهي��م ب��ن عم��ر
1.1الش��يخ ِّ
ّ
ّ
(ت694هـ)(.)18

النحوي املصنِّف (ت681هـ)(.)19
2.2الشيخ مجال الدين حسني بن أياز
ّ
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احلنفي
تقي الدين عبداهلل بن جعفر الص َّباغ
الكويف(.)20
ّ
ّ
3.3الشيخ ّ
الشافعي املعروف بـ :دبريان
القزويني
الكاتبي
عيل
ّ
ّ
ّ
4.4الشيخ نجم الدين عمر بن ّ
(ت675هـ)(.)21

الش��افعي
الكي�شي املتك ِّل��م الفقي��ه
حممـ��د ب��ن أمح��د
ّ
5.5الش��يخ حممَّـ��د ب��ن َّ
ّ
(ت695هـ)(.)22

(ت687هـ)( .)23وغريهم الكثري.

تالمذته ومن يروي عنه
وهم كثريون ،من أشهرهم:
احلسيني.
حممد بن زهرة
ّ
1.1الس ِّيد أمني الدين أمحد بن بدر الدين َّ
الكاشاين.
الرسابشنوي
2.2الس ِّيد تاج الدين احلسن بن احلسني
ّ
ّ

احلسيني،
األعرجي
حممـد
ّ
ّ
3.3ابن ُأخته الس�� ِّيد ضياء الدين عبداهلل ابن جمد الدين َّ
أخو الس ِّيد عميد الدين.

األعرجي
حممـ��د
ّ
4.4اب��ن ُأخته الس�� ِّيد عميد الدين عب��د امل َّطلب اب��ن جمد الدين َّ
احلسيني.
ّ

احلسيني.
األعرجي
حممد
ّ
ّ
5.5ابن ُأخته الس ِّيد نظام الدين عبد احلميد بن جمد الدين َّ
احلسيني.
احللبي
حممـد بن زهرة
ّ
ّ
عيل بن َّ
6.6الس ِّيد اجلليل عالء الدين ّ

احلسني.
حممـد بن القاسم ابن ُم َع َّية
ّ
النسابة تاج الدين َّ
7.7الس ِّيد العلاَّ مة َّ
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احلنف��ي املصنِّ��ف
النس��في
حمم��د
ّ
ّ
حمم��د ب��ن َّ
6.6الش��يخ بره��ان الدي��ن َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

حممـد بن احلسن بن زهرة.
حممـد بن َّ
8.8الس ِّيد بدر الدين أبو عبد اهلل َّ
الرازي ،صاحب (رشح املطالع).
حممـد
ّ
حممـد بن َّ
9.9الشيخ قطب الدين َّ

اجلرجاين ،شارح كتاب املبادئ لشيخه العلاَّ مة.
عيل
1010الشيخ َّ
ّ
حممـد بن ّ

1111ولده الش��يخ فخ��ر الدين حممـد بن احلس��ن ابن املطهر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،املعروف بفخر
َّ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املح ِّققني .وغريهم من تالمذته ومستجيزيه.

احلسيني.
املدين
1212الس ِّيد نجم الدين مهنَّا بن سنان
ّ
ّ

م�ؤ َّلفاته
وه��ي كث�يرة جدًّ ا ،بل مل يؤ َثر ع��ن أحد من علامئنا املاضني مثل م��ا ُأثر عن العلاَّ مة

ِ
احلليِّ ّ  ،فقد كان ع َّطر اهلل مثواه كثري التآليف غزير التصانيف ،مشاركًا يف خمتلف علوم

اإلس�لام وفنونه ،وكان يف مجيعها يمتاز باجلودة والرصانة ،ومتانة األس��لوب وحس��ن

الطرحيي يف ما َّدة (العلاَّ م��ة) -كتاب امليم« :والعلاَّ مة
العب��ارة .وعن الش��يخ فخر الدين
ّ
ِ
مطهر ،له كثري من التصانيف ،وعن بعض األفاضل وجد
احلليِّ ّ احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
بخ ِّطه مخسامئة جم َّلد من مصنَّفاته غري ِّ
خط غريه من تصانيفه»(.)24
عيل احلائري« :بل يف كتاب روضة العارفني َن َقل بعض شرَُّ اح (التجريد)
وع��ن أيب ّ
أن للعلاَّ مة نحوا من ِ
َّ
ألف مصنَّف ،كتب حتقيق»(.)25
ً
وزع تصنيفه ع�لى أ َّيام عمره من
وعن الش��يخ يوس��ف
البحراين« :ولقد قيل :إنَّ��ه َّ
ّ

يوم والدته إىل موته فكان قس��ط ِّ
اس��ا ،مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة
كر ً
كل يو ٍم َّ
واالس��تفادة ،والتدريس واألس��فار ،واحلضور عند امللوك ،واملباحث��ات مع اجلمهور،
َّ
ش��ك فيه وال ارتياب.
ونحو ذلك من األش��غال ،وهذا هو العجب العجاب ،الذي ال
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ونقل بعض ِّ
متأخري أصحابنا :أنَّه ُذ ِكر ذلك عند شيخنا
املجليس فقال :ونحن بحمد
ّ

اهلل ل��و عُ��دَّ ت تصانيفنا عىل أ َّيامن��ا لكانت كذلك ،فقال بعض احلارضي��نَّ :
إن تصانيفه

موالنا اآلخوند مقصورة عىل النقل ،وتصانيف العلاَّ مة مش��تملة عىل التحقيق والبحث
فس َّل َم له ذلك حيث كان األمر كذلك»(.)26
بالعقلَ ،

املس��مى
وق��د ذكر قس�ًم�اً من ه��ذه املؤ َّلف��ات العلاَّ مة ذات نفس��ه يف كتابه الرجايل
َّ

ِّ
املتأخرين عنه ،والتي ُيعتقد أنَّه أ َّلفها بعد كتابة (خالصة األقوال) املايض الذكر.

مه��ة العلامء الغي��ارى قد ُطب��ع أغلبها ،س��وى املفقود
والي��وم بفض��ل اهلل تع��اىل و َّ

منه��ا ،بل َّ
حممـد مهدي بحر
إن بعض املوج��ود منها قد ُطبع طبعات عدَّ ة .وعن الس�� ِّيد َّ

وخواض بح��ره»(.)27
العل��وم يف ذك��ر مش��اركته يف الفقه «أ َّم��ا الفقه فهو أب��و عذره َّ
نذكر منها:

1.1تذكرة الفقهاء ،وقال :خرج منه إىل النكاح أربعة عرش جز ًءا.
2.2إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن(.)28
3.3تلخيص املرام يف معرفة األحكام.
4.4قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلالم ،جم َّلدان ،كثري الرشوح واحلوايش.
5.5خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة.
6.6منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.
7.7هناية األحكام يف معرفة األحكام.

ٍ
وحواش كثرية.
8.8هتذيب طريق الوصول إىل علم األُصول .وعليه رشوح
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بـ(خالص��ة األق��وال يف معرف��ة الرج��ال) ،وقس��مها اآلخر أثبته��ا له العل�ماء والفقهاء

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

9.9األلف�ين الف��ارق ب�ين الص��دق وامل�ين ،ذكر في��ه ألف دلي��ل عىل إمام��ة أمري
املؤمنني ،وألف دليل عىل إبطال ُش َبه املخالفني.

النوبختي يف الكالم.
1010أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،إلبراهيم
ّ
1111اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممـد.
1212كشف ِّ
احلق وهنج الصدق ،صنَّفه باسم السلطان اجلايتو خدابنده َّ
الطويس ،يف الكالم.
1313كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،للنصري
ّ
1414معارج الفهم يف رشح النظم ،يف الكالم.

1515مقصد الواصلني أو مقاصد الواصلني يف معرفة ُأصول الدين.
للجلبي.
1616منهاج السالمة إىل معراج الكرامة ،ذكر يف كشف الظنون
ّ
1717منه��اج الكرامة أو تاج الكرامة يف إثبات اإلمامة ،وقد س�َّم�اَّ ه صاحب كش��ف
الظنون بـ :منهاج االستقامة.

1818منهاج اهلداية ومعراج الدراية ،يف الكالم.
1919نظم الرباهني يف ُأصول الدين.
2020هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين ،مطبوع
2121إيضاح خمالفة الس��نَّة ،وهو معدود يف كتب التفس�ير؛ ملا فيه من تفسري اآليات
وبيان مداليلها.

الرس الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.
2222القول الوجيز أو ُّ
2323هنج اإليامن( ،)29يف تفسري القرآن.
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2424اإلشارات إىل معاين اإلشارات ،وهو من رشوحه عىل إشارات ابن سينا.
ُّ 2525
حل املشكالت من كتاب التلوحيات.
الدر املكنون يف علم القانون ،يف املنطق.
ُّ 2626
رشاح اإلشارات.
2727املحاكامت بني َّ

2929هنج العرفان يف علم امليزان ،يف املنطق.

الصحاح واحلسان.
3030الدرر واملرجان يف األحاديث ِّ
3131إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة.
3232خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،مطبوع عدَّ ة طبعات.
األئمة الطاهرة.
3333األدعية الفاخرة املنقولة عن َّ

املدين األوىل والثانية.
3434جوابات مسائل مهنَّا بن سنان
ّ
3535كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني.

والراوين عنه.
وغريها من تصانيفه األخرى ،وإجازاته لبعض تالميذه َّ

بع�ض ف�ضائله و�أحواله
أج��ل فضائل العلاَّ مة ِ
ِّ
اخلاص والعا ِّم،
احلليِّ ّ  -أعىل اهلل مقامه -املش��تهرة عن��د
من
ِّ

وهي كثرية ،مساعيه اجلميلة يف ترويج مذهب أهل البيت ،وإثبات أحق َّيته ملعارصيه

حمم��د خدابنده ،إذ
م��ن عل�ماء املذاهب األخ��رى ،يف عهد الس��لطان املغ��و ّيل أوليجاتو َّ

أجرى الس��لطان املذكور مناظرة بينه وبني علامء املذاهب األخرى ،فأمر بإحضار علامء
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واإلهلي.
والطبيعي
2828مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،يف املنطق
ّ
ّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

أيضا
ولـم حرض الش��يخ العلاَّ مة ومعه طائفة م��ن إخوانه العلامء ،صدر األمر ً
اإلمام َّية ،اَّ

املراغي،
السنَّة واجلامعة اخلواجة نظام الدين عبد امللك
ّ
أن يتولىَّ مناظرة الشيخ من أهل ُّ
السنَّة واجلامعة يف عرصه،
الذي هو أفضل علامء الشافع َّية ،بل أفضل وأكمل علامء أهل ُّ

وأظهر عىل
للنبي بال فصل،
فناظ��ره العلاَّ مة ،وأثبت َّ
َ
صحة خالفة اإلمام أم�ير املؤمنني ّ
ٍ
ِّ
الشك
وجه بينِّ ٍ منري رجحان مذهب أهل البيت ،ومل ُيبق ألحد احلارضين ذريعة يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

والنكران(.)30

فكان من نتائج تلك املناظرة أن تش�� َّيع الس��لطان املذكور وأتباعه ،وخرج من تلك

اإلمامي ،وخطب به اخلطباء
اجلعفري
الع�لي ،املذهب
املذاهب ،وانترش صيت املذهب
ّ
ّ
ّ

األئمة الطاهري��ن األطهار ،باإلعالن
يف مجيع مملكة الس��لطان املذكور ،ونودي بأس�ماء َّ
وس��ك بأس��امي أس�مائهم عىل وجوه الدرهم والدين��ارُّ ،
َّ
وكل ذلك من آثار
واإلجهار،

صب اهلل تعاىل سحائب الرمحة والرضوان عليه(.)31
بركة شيخنا املشار إليهَّ ،

وعن الش��يخ يوسف البحراين ،مع ِّق ًبا« :لو مل يكن له إلاَّ هذه املنقبة لفاق هبا عىل

ذكرا ،فكيف ومناقبه ال تُعدُّ وال تحُ ىص ،ومآثره ال يدخلها
مجيع العلامء
فخ��را ،وعال هبا ً
ً
احلرص واالستقصاء»(.)32

ث��م من أحوال ش��يخنا العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ ما كان من ش��دَّ ة زهده وتق��واه ،عىل ما ذكره
َّ

طي ترمجته ،قائلاً « :وأعلم َّ
أن العلاَّ مة ه��ذا قد كان من أزهد الناس
امل�يرزا
ّ
األفن��دي يف ِّ

وأتقاهم ،ومن زهده ما حكاه األمري الس�� ِّيد حسني املجتهد يف رسالة النفحات القدس َّية

حج
عن��ه أنَّ��ه قد أوىص بجميع صلواته وصيامه مدَّ ة عمره
وباحل��ج عنه ،مع أنَّه كان قد َّ
ِّ

أيضا لعدم اطمئنانه بام وقع منه ،ومن غاية احتياطه
عيل
الكركي ً
ّ
كام نقله يف شأن الشيخ ّ
أيضا ن َّيته يف صالته بثالثة أقسام»(.)33
ً
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املضمخة بأري��ج العلم والفضل
إىل غ�ير ذلك من أحواله الس��ن َّية وس�يرته البه َّي��ة
َّ

والتقى ،أعرضنا عن استقصائها خوف اإلطالة.

والدته ووفاته
ول��د رض��وان اهلل تعاىل علي��ه ،وكام ذكر ذات نفس��ه يف كتابه (خالص��ة األقوال):

( 27رمض��ان س��نة 648هـ)( ،)35ويف بع��ض املصادر أنهَّ ا كان��ت يف ( 19رمضان)(،)36
وذكروا غري هذه التواريخ يف يوم والدته باتِّفاق الش��هر والس��نة ،أ َّما وفاته فقد اختلفت

أيضا من دون الش��هر والس��نة ،فذكر بعضهم أنهَّ ��ا كانت يف( )11من
املص��ادر يف اليوم ً

املح��رم( ،)37وأخ��رى يف ( )20منه( ،)38وثالث��ة يف ( )21منه( )39س��نة 726هـ ،يف مدينة
َّ
ِ
احل َّلة املزيد َّية ،ونقل جثامنه الطاهر إىل النجف األرشف ودفن بجوار س ِّيدنا أمري املؤمنني

ع�لي بن أيب طال��ب عن عمر ناهز ال��ـ( )78عا ًما ،قدَّ س اهلل روح��ه الطاهرة ،وقربه
ّ

اليوم للعيان ظاهر شاخص.
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يف ( 19رمض��ان س��نة 648ه��ـ)( ،)34ويف أجوب��ة املس��ائل املهنَّائ َّية ،ذكر أنهَّ ��ا كانت يف

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي يف كلمات علماء املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ
تنوعت عبارات علامء املذاهب اإلسالم َّية من غري الشيعة اإلمام َّية ،يف ذكر العلاَّ مة
َّ
ِ
ٍ
ٍ
وتفصيل ،وبني
إمج��ال
احل�ِّل�يِّ ّ  -ع َّط��ر اهلل مثواه -وترمجته ،فجاءت كلامهتم يف ش��أنه بني
ٍ
ٍ
وترصيح ،بإنصافه ت��ارةً ،وببغضه وبغض مذهبه وكراه��ة معتقده تار ًة أخرى،
تلوي��ح

مش�يرا إىل ش��هرته يف آفاق البالد،
وثالثة يف ذكر كثرة مؤ َّلفاته ،وجودة تصانيفه ،ومنهم
ً
أرض ٍ
ٍ
وانتش��ار صيت��ه يف ِّ
حمضا بمذهبه،
كل
وواد ،ومنهم من عدَّ ه يف املعتزل��ة( )40جهلاً ً
أو حقدً ا واس��تعال ًء من أن ُيعدَّ مثله يف علامء الطائفة الشيع َّية اإلمام َّية ،ومنهم من اشتبه
باسمه فذكره باسم (احلسني) وليس (احلسن) ،ومنهم من كان غايته التعريض به ،و َك ْيل

حممد
التُّهم له؛ لرتوجيه للمذهب ِّ
احلق ،مذهب أهل البيت ،وتش�� ُّيع سلطان املغول َّ
ُخدابن��ده( )41ورع َّيته عىل يديه ،بجهوده وجهاده ،وهم يف ذلك مجي ًعا مل يتخ َّطوا اإلذعان
لفضله ،واإلقرار بعلم َّيته ومكانته ،وغزارة مصنَّفاته.

تنوعت عباراهت��م -يف وصف مظاهر ش��خص َّيته
فم�َّم�اَّ صدر عنهم بحق��ه -وق��د َّ

وس��مو أخالقه الكريمة ،كقوهلم« :إمام املجتهدين يف علم األصول،
العلم َّية العظيمة،
ِّ
موالنا وش��يخنا العلاَّ مة ،العلاَّ مة ذو الفنون ،صاح��ب التصانيف ،وكان يدري الكالم
وختر َج به أقوام ،عامل اإلمام َّية اجلامل
والعقل َّيات وفروع الشيعة وأصوهلم ،اشتهر ذكرهَّ ،

طهر ،بلغت مصنَّفاته يف األصول وفقه اإلمام َّية واملنطق مائة وعرشين جم َّلدً ا ،عامل
ابن ا ُمل َّ
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الشيعة وفقيههم صاحب التصانيف التي اشتهرت يف حياته ،اإلمام العلاَّ مة ذو الفنون،
وكان يصنِّ��ف وهو راك��ب ،ويزاحم بعظمت��ه الكواكب ،كان ر ِّيض األخالق مش��تهر

خترج به أقوام كثرية ،كان إما ًما يف الكالم واملعقوالت ،صاحب التصانيف التي
الذك��رَّ ،

قائم بالعلوم
حليم ،اً
اش��تهرت يف حياته ،ود َّلت عىل كثرة أدوات��ه ،وكان ر ِّيض األخالق اً
وخترج
العقل َّي��ة
حكيم ،طار ذكره يف األقطار ،واقتح��م الناس إليه املخاوف واألخطارَّ ،
اً
واخلصال اجلميلة ،التي سيأيت ذكرها تب ًعا.

ثم بعد ِّ
وعلو
كل ما تقدَّ م من عباراهتم ،وكلامهتم ،التي عكس��ت إقرارهم بفضله،
ِّ
َّ

كعب��ه يف العل��م والدي��ن ،إلاَّ أنَّه مل يس��لم من ذ ِّمهم ،وش��تمهم ،وقبي��ح ألفاظهم ،التي

وقوة
ر ُم��وه هبا،
وصوبوها نحوه ،وم��ا ذلك إلاَّ لعجزهم عن جمارات علم��ه ،ونبوغهَّ ،
َّ
حجاج��ه ،فلجأوا إىل طريقة ِّ
احلجة ،يف حماولة الطعن فيه،
كل َمن خيونه الدليل ،وتعوزه َّ
والتقليل من شأنه ،من ذلك ،قوهلم« :عالمِ الرافضة،ك َ
اس ِة َوال َّتك ِْد ِير َأ ْولىَ
َان َو ْص ُف ُه بِالن ََّج َ
ِم�� ْن َو ْص ِف ِه بِال َّت ْط ِه ِري ،كان م��ن البخالء مع األموال ،عامل الش��يعة ،والقائم بنرصة تلك

حج وانزوى ومخل بعد ذلك
ثم إنَّه َّ
األقاويل الشنيعة ،خلط يف األصول النور بال ُّظلمةَّ ،
الره��ج وانط��وى ،ومل يزل ِ
باحل َّلة ع�لى حاله إىل أن قطع املوت دليل��ه ،ومل جيد حوله من

ِ
لاِ ِ ِ
يتطهر من
��ر خالئقه ومل َّ
حول��ه حيلةَ ،خ َر َج َع ِن ا ْس��ت َقا َمة ،ا ْب�� ُن ا ْل ُـم َط َّه ِر ا َّلذي لمَ ْ َت ْط ُه ْ
دن��س الرفض ،بعض غالة الرافضة املحرومني عن قوى العاصمة واحلافظة» إىل غريها
بحق العالمة ِ
احلليِّ ّ  ،التي كشفت عن بذاءة
من أقواهلم الس�� ِّيئة -اآليت ذكرها الح ًقاِّ -
ألسنتهم ،وعداوهتم ،وشديد حتاملهم عليه.

احل��ق ،مذهب اإلمام َّية
وممَّا ألصقوه به ،نس��بته إىل مذه��ب االعتزال ،دون مذهبه
ّ

االثن��ي عرش َّي��ة ،وهذا وهم جس��يم ،وخلط كبري ،ول��ه نظائر قد جرت ب��ه أقالمهم يف
291

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

به أقوام ،الش��يخ اإلم��ام األع َظم ،برهان علامء األمم» ،إىل غريه��ا من النعوت اجلليلة،

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

حممد ابن
تراجم بعض علامئنا الكبار ،كالرشيف املرتىض (ت 436هـ ) ،وشيخ الطائفة َّ
الطويس (ت460ه��ـ) ،وغريهم ،وال نعلم دوافع هذا الق��ول عىل وجه الد َّقة،
احلس��ن
ّ

املتعم��د ،أم اجلهل والغفلة بمذهبه الرصي��ح ،وكيف يمكن عدُّ ه من
فه��ل هو التضليل
َّ
اإلغف��ال ،وخف��اء احلال؛ وهذه كتب العلاَّ م��ة يف الكالم والعقائد الت��ي تطفح بعقيدته

ومذهبه ،قد فشى ذكرها يف أوساطهم ،ونودي هبا يف حوارضهم ،ككتابه الشهري (منهاج

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احلق وكشف الصدق)،
الكرامة) ،وكتابه (مناهج اليقني يف أصول الدين) ،وكتابه (هنج ِّ

النبي
رصح هبا بعقيدته واعتق��اده واتِّباعه ملذهب آل ّ
وغريه��ا من تصانيفه الغزيرة التي َّ
املخت��ار وعرتته األطه��ار ،وخمالفته الواضحة ملذهب املعتزل��ة يف املباين واألصول،

والفروع.

نع��م ق��د يلتقي املعتزلة م��ع اإلمام َّي��ة ،يف بع��ض التفريعات والترشيع��ات ،وهذا

ال يعن��ي مطل ًقا اتحِّ ادمها ،أو عدِّ مه��ا مذه ًبا واحدً ا .فاألصول التي جتمع املعتزلة -بإمجاع
كتَّاب الفرق واملذاهب اإلسالم َّية -تتأ َّلف من مخسة أجزاء :التوحيد ،والعدل ،والوعد

والوعي��د ،واملنزلة بني املنز َلتَني ،واألم��ر باملعروف والنهي عن املنكرَّ .
وأن من آمن هبذه
األصول اخلمسة كان معتزل ًّيا ،مهام بلغ اخلالف بالرأي مع غريه من علامئهم ومفكِّرهيم،
يتحملون إثمه ،وال تلحقهم
ومن خالف يف واحد من هذه اخلمسة ال يكون منهم ،وال
َّ

تبعته ،عىل حدِّ تعبري بعض الكتَّاب(.)42

ِ
أ َّما أصول الدين يف مذهب الش��يعة اإلمام َّية االثني عرش َّي��ة ،فها هو العلاَّ مة احلليِّ ّ
يرصح هبا يف كتابه الش��هري منهاج الكرامة ،وعن أس��باب وجوب اتِّباع مذهب
بنفس��هِّ ،
لفظه«:لـم نظرنا يف املذاهب وجدن��ا أح َّقها وأصدقها وأخلصها عن
اإلمام َّي��ة ،قائلاً ما
اَّ

تنزهيا هلل تعاىل ولرس��له وألوصيائه ،أحس��نها يف املس��ائل
ش��وائب الباط��ل ،وأعظمها ً
األصول َّي��ة والفروع َّي��ة ،مذهب اإلمام َّية؛ ألنهَّ ��م اعتقدوا َّ
أن اهلل تع��اىل هو املخصوص
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باألزلية ِ
وأن َّ
والقدَ مَّ ،
كل ما س��واه حمدث ،ألنَّه واحد ،وأنَّه ليس بجس��م ،وال يف مكان،
َّ
وإلاَّ لكان حمد ًثا ،بل َّنزهوه عن مشاهبة املخلوقات ،وأنَّه تعاىل قادر عىل مجيع املقدورات،
وأنَّ��ه عدل حكيم ال يظلم أحدً ا ،وال يفعل القبي��ح ،وإلاَّ لزم اجلهل واحلاجة ،تعاىل اهلل
ظالـم ،ويعفو عن العايص أو ِّ
يعذبه بجرمه من غري ظل ٍم
عنهام ،ويثيب املطيع ،لئلاَّ يكون اً

وأن أمره وهنيه وإخباره حادث ،الس��تحالة أمر املع��دوم وهنيه وإخبارهَّ .
يف جه��ةَّ .
وأن
األنبياء معصومون عن اخلطأ والس��هو واملعصي��ة ،صغريها وكبريها ،من َّأول العمر إىل

آخ��ره ،وإال يبق وثوق بام يبلغونه ،فانتف��ت فائدة البعثة ،ولزم التنفري عنهمَّ ،
األئمة
وأن َّ

َّ
وألن الش��يعة أخذوا أحكامه��م الفروع َّية عن
معصوم��ون كاألنبياء يف ذلك ،ملا تقدَّ م؛
األئمة املعصومني ،الناقلني عن جدِّ هم رس��ول اهلل ،اآلخذ ذلك من اهلل تعاىل بوحي
َّ

جربئي��ل إلي��ه ،يتناقلون ذلك ع��ن الثقات خل ًفا عن س��لف ،إىل أن تتَّص��ل الرواية
وحرم��وا األخذ بالقياس
بأح��د املعصوم�ين ،ومل يلتفتوا إىل القول بال��رأي واالجتهادَّ ،

واالستحسان ،أ َّما باقي املسلمني ،فقد ذهبوا َّ
كل مذهب»(.)43

َّ
ه«:إن
نص
ويف موض��ع آخ��ر ،يف ذكر الوج��ه الرابع يف وجوب اتِّب��اع اإلمام َّية ،ب�ما ُّ

األئمة املعصومني ،املش��هورين بالفض��ل والعلم والزهد
اإلمام َّي��ة أخذوا مذهبهم عن َّ

والورع ،واالش��تغال يف ِّ
كل وقت بالعب��ادة والدعاء وتالوة القرآن ،واملداومة عىل ذلك

من زمن الطفول َّي��ة إىل آخر العمر ،ومنهم تع ّلم الناس العلوم ،ونزل يف ح ِّقهم هل أتى،
ع�لي يصليِّ
وآي��ة الطه��ارة ،وإجي��اب املو َّدة هلم ،وآي��ة االبتهال ،وغ�ير ذلك ،وكان ّ

يف ِّ
فأوهلم
كل ي��وم وليل��ة ألف ركعة ويتلو القرآن مع ش��دَّ ة ابتالئه باحل��روب واجلهادَّ :
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ل��هَّ ،
﴿و َما َخ َل ْقنَا
وأن أفعاله حمكمة واقعة لغرض ومصلحة ،وإلاَّ لكان عاب ًثا ،وقد قالَ :
ِ
ِ
ني﴾ ،وأنَّه أرس��ل األنبياء إلرش��اد العامل .وأنَّه تعاىل
الس�َم�اَ َوات َوالأْ َ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ لاَ عبِ َ
َّ
غري مرئي ،وال مدرك بيشء من احلواس ،لقوله تعاىل ﴿لاَ تُدْ ِر ُك ُه الأْ َ ْب َص ُار﴾ ،وأنَّه ليس

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

ع�لي بن أيب طال��ب ،كان أفضل اخللق بعد رس��ول اهلل ،وجعل��ه اهلل تعاىل نفس
ّ
وزوجه ابنته ،وفضله ال
﴿و َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َسك ُْم﴾ ،وآخاه الرسولَّ 
رسول اهلل ،إذ قالَ :
حيىص ،وظهرت عنه معجزات كثرية حتَّى ا َّدعى قو ٌم فيه الربوب َّية»(.)44

كثريا ما يتحدَّ ث عن مذهبه وآرائه بلس��ان
ون��راه يف كتابه هذا وغريه من تصانيفهً ،

عر ًفا بمذهب��ه« :ذهبت اإلمام َّية» ،وقوله« :إنَّ�ما كان مذهب اإلمام َّية
اإلمام َّي��ة ،كقوله ُم ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

واج��ب اإلتِّباع لوجوه» ،وقول��هَّ :
وألئمتهم،
«إن اإلمام َّية جازمون بحصول النجاة هلم
َّ

قاطعون ع�لى ذلك» ،وكذلك قوله« :قال��ت اإلمام َّية» ،إىل غريها م��ن ألفاظه ،وكلامته
متس��كه بمذهب اإلمام َّية االثني
يرصح هبا عن مذهبه ،ومتبنَّاه
ّ
العقائدي ،وهو ُّ
التي كان ِّ
عرش َّي��ة ،مذهب أه��ل البيت .فإن كان ه��ذا حديثه وصميم اعتق��اده ،فكيف يتَّفق

أقض مضجعهم ،وأس��هد جفوهنم كتابه املزبور ،فتناولوه
خفاء مذهبه عىل القوم الذين َّ
وتوجهاته
بالر ِّد وال َّطعن والتشكيك ،حتَّى نسبوه إىل االعتزال ،دون أدنى التفات آلرائه
ُّ
الفكر َّية.

وق��د أرشنا يف مقدِّ م��ة بحثنا ه��ذا إىل َّ
أن ترتيب أقواهلم ،ونص��وص عباراهتم عىل

س��ني وف َّياهت��م ،مبتدئًا بكل�مات معارصيه ومن
اخت�لاف مضامينها ،س��يكون حس��ب
ِّ

أدرك��ه َّأولاً
تأخر عنه ،وهكذا وصولاً إىل األزمان ِّ
ثم من َّ
املتأخرة ،وال أزعم أنيِّ
َّ
ب��أولَّ ،
ربا ،بل هذا ما وقفت عليه بعد بذل ما يف الوس��ع والطاقة ،فدونكها أخي
َأ
ُ
حطت هبا خ ً
القارئ:

الشافعي (ت،691
األش��عري
البيضاوي
 .1القايض نارص الدين عبد اهلل بن عمر
ّ
ّ
ّ

األفندي أنَّه كتب بخ ِّطه إىل العلاَّ مة ،ما لفظه:
696هـ ) صاحب التفسري( :)45ذكر املريزا
ّ

«ي��ا موالنا مجال الدي��ن أدام اهلل فواضلك ،أنت إمام املجتهدي��ن يف علم األصول ،وقد
تق��رر يف األصول مس��ألة إمجاع َّية هي ..إىل آخر اخلرب ،وما كان م��ن جواب العلاَّ مة له،
َّ
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البيضاوي عىل هذا اجلواب استحس��نه جدًّ ا
ولـم وق��ف القايض
ّ
وتع َّق��ب املريزا بقوله :اَّ

وأثنى عىل العلاَّ مة»(.)46

 .3تق��ي الدي��ن أمح��د ب��ن عب��د ِ
الدمش��قي
احلنب�لي
اين
احل ِّل ّي��م اب��ن تيم َّي��ة
ّ
احل��ر ّ
َّ
ّ
(منْهاج ا ْلكَرام ِ
ِ
ِ
��ة فيِ َم ْع ِر َف ِة الإْ ِ َما َم ِة)،
«و َه َذا ا ْل ُـم َصن ُ
��مى كتَا َب�� ُه َ َ
(ت 728هـ)(َ :)49
َ َ
ِّف َس َّ
ِ
ِ
اج النَّدَ ا َم ِة) ،ك اََم َأ َّن َم ِن ا َّد َعى ال َّط َه َارةََ ،و ُه َو ِم َن ا َّل ِذي َن لمَ ْ ُي ِر ِد
َو ُه َو َخل ٌيق بِ َأ ْن ُي َس َّمى (من َْه َ
ت[ ،وال َّطا ُغ ِ
اهللُ َأ ْن ي َطهر ُق ُلو م ،ب ْل ِمن َأه ِل الجِْ ب ِ
وت]َ ،والنِّ َف ِ
اق ك َ
اس ِة،
ْ ْ
َ
ْ
ُ ِّ َ بهَ ُ ْ َ
َان َو ْص ُف ُه بِالن ََّج َ
َوال َّتك ِْد ِير َأ ْولىَ ِم ْن َو ْص ِف ِه بِال َّت ْط ِه ِري»(.)50

نصه« :ابن
الذهبي
 .4احلافظ ش��مس الدين
في (ت 748هـ)( ،)51بام ُّ
الس َل ّ
الشافعي َّ
ّ
ّ

املطهر
املطه��ر .العلاَّ مة ،ذو الفنون ،عامل الرافضة ،مجال الدين ،حس��ن بن يوس��ف ابن َّ
َّ
األس��دي ِ
احل�ِّل�يِّ ّ املعتز ّيل ،صاح��ب التصانيف ك�شرح خمترص ابن احلاج��ب ،وكتابه يف
ّ
واخترصت ذلك أنا يف ِس��فر ،وكان
اإلمامة ر َّد عليه ش��يخنا ابن تيم َّية يف ثالثة أس��فار،
ُ
يدري الكالم والعقل َّيات وفروع الشيعة وأصوهلم ،ويقال :بلغت تواليفه مائة وعرشين
الط��ويس ،وكان من البخالء مع األموال ،وقد اش��تهر
جم َّلدً ا ،اش��تغل م��دَّ ة عىل النصري
ّ

حج يف أواخر ُع ُمره ومخل ،وانزوى
وختر َج به أقوام ،وقد َّ
ذكره وتقدَّ م يف دولة َخ ْربنداَّ ،
إىل ِ
املحرم سنة
احل َّلة ،توفيِّ سنة ٍّ
ست وعرشين وسبعامئة وقد ناهز الثامنني ،وقيل مات يف َّ
ست يف احلادي والعرشين منه ،ساحمه اهلل تعاىل»(.)52
ٍّ
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البغدادي (ت 723هـ)( :)47أش��ار
احلنبيل
الفوطي
 .2ك�مال الدين عبد الرزَّاق ابن
ّ
ّ
ّ
ِ
طي ترمجته للس ِّيد عميد الدين عبد امل َّطلب بن جمد الدين
إىل تتلمذه عىل العلاَّ مة احلليِّ ّ يف ِّ
احلس��يني ،قائال« :وعميد الدين شاب فاضل عامل ،اشتغل
األعرجي
حممد
ّ
ّ
أيب الفوارس َّ
بالفقه عىل خاله موالنا وشيخنا العلاَّ مة مجال الدين احلسن ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ »(.)48
َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

 .5ويف كتاب��ه العرب« :ومات ِ
باحل َّلة ش��يخها العلاَّ مة املتفنِّن مجال الدين حس�ين بن

الشيعي املعتز ّيل ،صاحب التصانيف ،من أبناء الثامنني بل أزيد»(.)53
املطهر
يوسف ابن َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أيضا يف كتابه دول اإلسالم -وفيات سنة 725هـ« :-وعامل اإلمام َّية اجلامل
 .6وعنه ً
ابن ا ُملطهر ِ
باحل َّلة ،وله تواليف»(.)54
الش��افعي (ت 749هـ)( -:)55حوادث سنة
احللبي
الوردي
 .7زين الدين عمر ابن
ّ
ّ
ّ
726هـ« :-وفيه توفيِّ مجال الدين حس��ن بن املطهر احللبي(ِ )56
باحل َّلة من ش��يوخ الشيعة
َّ
ّ
ولـم تر َّفض خربنده أحرض إليه وأكرم وجعل له أرزا ًقا كثرية بلغت مصنَّفاته يف األصول
اَّ
وفقه اإلمام َّية واملنطق مائة وعرشين جم َّلدً ا»(.)57

الشافعي (ت 764هـ )(« :)58الشيخ مجال
الصفدي
 .8صالح الدين خليل بن أيبك
ّ
ّ

املطهر اإلمام العلاَّ مة ذو الفنون مجال الدين ابن
املطهر احلسني بن يوسف بن َّ
الدين ابن َّ
املطهر األسدي ِ
احلليِّ ّ املعتز ّيل عامل الشيعة وفقيههم صاحب التصانيف التي اشتهرت يف
َّ
حيات��ه ،تقدَّ م يف دولة خربندا تقدُّ ًم��ا زائدً ا وكان له مماليك وإدارات كثرية وأمالك ج ِّيدة

وكان يصنِّف وهو راكب ،رشح خمترص ابن احلاجب وهو مشهور يف حياته ،وله كتاب يف
املنجس،
يسميه ابن َّ
تقي الدين ابن تيم َّية يف ثالث جم َّلدات ،وكان ِّ
اإلمامة ر َّد عليه الشيخ ّ

املطهر ر ِّيض األخالق مش��تهر ِّ
وحج أواخر عمره
خترج به أقوام كثرية
َّ
وكان ابن َّ
الذكر َّ
ومخل وانزوى إىل ِ
ست وعرشين وسبع مائة
احل َّلة وتوفيِّ س��نة مخس وعرشين وقيل سنة ٍّ
املحرم وقد ناهز الثامنني ،وكان إماما يف الكالم واملعقوالت ،قال الشيخ شمس
يف شهر َّ
الدين :قيل اسمه يوسف ،وله األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية»(.)59

املطهر .الشيخ اإلمام
 .9وعنه ً
أيضا يف كتابه أعيان العرص« :احلسني بن يوسف بن َّ
العلاَّ مة ذو الفنون ،مجال الدين بن املطهر األس��دي ِ
احلليِّ ّ املعتز ّيل .عامل الش��يعة ،والقائم
ّ
َّ
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احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

بنرصة تلك األقاويل الش��نيعة ،صاحب التصانيف التي اشتهرت يف حياته ،ود َّلت عىل

حليم ،قائ�ًم�اً بالعلوم العقل َّية حكي�ًم�اً  ،طار ذكره يف
كث��رة أدوات��ه ،وكان ر ِّيض األخالق اً

ومرت عليه السنون
وخترج به أقوامَّ ،
األقطار ،واقتحم الناس إليه املخاوف واألخطارَّ ،
واألع��وام ،وصنَّف يف احلكم��ه ،وخلط يف األصول النور بال ُّظلم��ة ،وتقدَّ م يف آخر أ َّيام

خرابن��دا تقدُّ ًما زاد حدُّ ه ،وفاض عىل الفرات م��دُّ ه .وكان له إدارات عظيمة وأمالك هلا

حج وانزوى ،ومحل بعد
ثم إنَّه َّ
وكان يصنِّ��ف وهو راكب ،ويزاحم بعظمت��ه الكواكبَّ .
ذل��ك الرهج وانطوى .ومل يزل ِ
باحل َّلة عىل حال��ه إىل أن قطع املوت دليله ،ومل جيد حوله

املحرم سنة مخس وعرشين وسبع مئة،
من حوله حيله .وتوفيِّ رمحه اهلل تعاىل يف شهر اهلل َّ
ست وعرشين وسبع مئة ،وقد ناهز الثامنني .ومن تصانيفه رشح خمترص ابن
وقيل :سنة ٍّ
تقي
احلاجب ،وهو مش��هور يف حياته وإىل اآلن ،وله كت��اب يف اإلمامة ر َّد عليه العلاَّ مة ّ
املنجس ،وله كتاب األرسار
الدي��ن بن تيم َّية يف ثالث جم َّلدات كبار ،وكان
يس��ميه :ابن َّ
ِّ
اخلف َّية يف العلوم العقل َّية»(.)60

الص��ويف
الش��افعي
اليافع��ي
 .10عفي��ف الدي��ن أب��و الس��عادات عب��د اهلل
ّ
ّ
ّ
ِ
الش��يعي حس��ن ،صاحب
املطهر
(ت768ه��ـ)( ،)61ب�ما لفظه« :وفيه��ا مات باحل َّلة ابن َّ
ّ
التصانيف عن ثامنني سنة وأزيد»(.)62

الشافعي (ت 774هـ)(« :)63ويف هذا الشهر أعني
الدمش��قي
 .11احلافظ ابن كثري
ّ
ّ

حممد بن أرغون بن أبغا بن هوالكو
ذا القعدة وصلت األخبار بموت ملك الترت خربندا َّ
قان ملك العراق وخراس��ان وعراق العجم والروم وأذربيجان والبالد األرمين َّية وديار

بكر ،توفيِّ يف الس��ابع والعرشين من رمضان و ُدفن برتبته باملدينة التي أنشأها ،التي يقال

هلا الس��لطان َّية وقد جاوز الثالثني من العمر ،وكان موصو ًفا بالكرم وحم ًّبا ل َّلهو وال َّلعب
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السنة
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رجب َّ

يف تل��ك الب�لاد قدر جليل وقيم��ة ،ومماليك أتراك ،وحفدة يقع ال�شر معهم يف أرشاك.

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

حتول إىل الرفض أقام شعائره يف بالده
ثم َّ
والعامئر ،وأظهر الرفض ،أقام س��نَّة عىل السنَّة َّ
وحظي عنده الش��يخ مجال الدين بن مطهر ِ
الطويس ،وأقطعه
احلليِّ ّ  ،تلمي��ذ نصري الدين
َّ
ّ
ع��دَّ ة ب�لاد ،ومل يزل عىل هذا املذهب الفاس��د إىل أن مات يف هذه الس��نة ،وقد جرت يف
أ َّيام��ه فتن كبار ومصائب عظام ،ف��أراح اهلل منه العباد والبالد ،وقام يف امللك بعده ولده

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أبو سعيد وله إحدى عرشة سنة»(.)64

الش ِ
��يع ُّي جمَ َ ُال الدِّ ين َأ ُبو َمن ُْص ٍ
ويف موضع آخر« :ا ْب ُن ا ْل ُـم َط َّه ِر ِّ
ف
وس َ
ور َح َس�� ُن ْب ُن ُي ُ
��ك النَّو ِ
��يعيَ ،ش��ي ُخ الروافِ ِ ِ
��ر الحِْ ليِّ ا ْل ِعر ِاقي ِّ ِ
��ن ُم َط َّه ٍ
ا ْب ِ
يف
احيَ ،و َل�� ُه الت ََّصانِ ُ
ض بِت ْل َ َ
ْ َّ َ
الش ُّ
ُّ َ ُّ
ِ
�يرةُُ ،ي َق ُال ت َِزيدُ َعلىَ ِمائ ٍَة َو ِعشرْ ِ ي َن مجُ َ َّلدً اَ ،و ِعدَّ تهُ َا خمَ ْ َس�� ٌة ومخس��ون مصنَّ ًفا ،يف الفقه
ا ْلكَث َ
ِ
ار َو ِص َغ ٍ
ض َو َغيرْ ِ َذلِ َك ِم ْن ِك َب ٍ
الر ْف ِ
ار ،وأشهرها بني الطلبة
والنحو األصول َوا ْل َف ْل َس�� َفة َو َّ
ول ا ْل ِف ْق ِ
��ن الحْ ِ
اك ا ْل َف ِائ ِقَ ،ور َأ ْي ُت َل�� ُه مجُ َ َّلدَ ْي ِن فيِ ُأ ُص ِ
ب فيِ ُأ ُص ِ
اج ِ
��هَ ،و َل ْي َس بِ َذ َ
ول
َ
رشح ا ْب ِ َ

ا ْل ِف ْق ِه عىل طريقة املحصول واألحكام ،فال َب ْأ َس بهِ َا َفإِنهَّ َا ُم ْش��ت َِم َل ٌة َعلىَ َن ْق ٍل كَثِ ٍري وتوجيه
اج الاِ س��تِ َقام ِة فيِ إِ ْثب ِ
جي ٍد ،و َله ِكت ِ
ول َوا ْلـمنْ ُق ِ
ات الإْ ِ مام ِةَ ،خ َب َط فِ ِيه فيِ ا ْلـم ْع ُق ِ
ول،
َ
ُ
َ ِّ َ ُ
َ
َ
َ َ
َ
َاب من َْه ِ ْ
لاِ ِ ِ
الر ِّد عليه َّ
الش�� ْي ُخ الإْ ِ َما ُم
َولمَ ْ َي��دْ ِر َك ْي َ
��ف َيت ََو َّج ُه ،إِ ْذ َخ َر َج َع ِن ا ْس��ت َقا َمة .وقد انتدب يف َّ
ي��ن أبو العباس بن َتي ِمي�� َة فيِ مجُ َ َّلدَ ٍ
ا ْل َعلاَّ َم ُة َش�� ْي ُخ الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم ت َِق ُّي الدِّ ِ
ات َأتَى فِ َيه��ا بِ اَم ُي ْب ِه ُر
ْ َّ
َّ
ول ِمن الأْ َ ْشي ِ
ِ
ِ
اء ا ْلـم ِل ِ
َاب َحافِ ٌلُ .ولِدَ ا ْب ُن ا ْل ُـم َط َّه ِر ا َّل ِذي لمَ ْ َت ْط ُه ْر
يحة الحْ َ َسنَةَ ،و ُه َو كت ٌ
َ َ
َ
ا ْل ُع ُق َ َ
يتطهر من دنس الرفض َل ْي َل ِة الجْ ُ ُم َع ِة َسابِ ِع ِعشرْ ِ ي َن َر َم َض َ
ان َسنَ َة َث اَم ٍن وأربعني
خالئقه ومل َّ
ِ ِ
ِ
السن َِةَ ،وك َ
َان ْاشتِ َغا ُل ُه بِ َب ْغدَ ا َد َو َغيرْ ِ َها
حمرم م ْن َهذه َّ
وس��تامئة ،وتوفيِّ ليلة اجلمعة عرشين َّ
من البالد ،واش��تغل عىل نصري ال ُّطوسيِ ِّ َ ،و َعلىَ َغيرْ ِ ِهَ ،و َل اَّـم ت ََر َّف َض ا ْل َـم ِل ُك َخ ْر َبنْدَ ا َحظِ َي
ِعنْدَ ُه ا ْب ُن ا ْل ُـم َط َّه ِر َو َسا َد َجدًّ ا َو َأ ْق َط َع ُه بِلاَ ًدا كَثِ َريةً»(.)65
املالك��ي (ت 779هـ)(« :)66كان ملك العراق
حممد ابن ب ُّطوطة
ّ
 .12ش��مس الدين َّ

يسمى مجال
حممد خدابنده قد صحبه يف حال كفره فقيه من الروافض اإلمام َّية َّ
السلطان َّ
298

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

فلم أس��لم السلطان املذكور وأسلمت بإسالمه الترت زاد يف تعظيم هذا
الدين بن َّ
مطهر ،اَّ
وفضل��ه يف غريه ،ورشح له حال الصحابة واخلالفة،
الفقي��ه ،فز َّين له مذهب الروافض َّ
وزيرين لرس��ول اهلل َّ
وق��رر لديه َّ
عمه وصهره فهو
وأن عل ًّيا اب��ن ِّ
أن أب��ا بكر وعمر كانا َ
َّ
وارث اخلالف��ة وم َّث��ل له ذلك بام هو مألوف عنده من َّ
أن املل��ك الذي بيده إنَّام هو إرث

عن أجداده وأقاربه مع حداثة عهد الس��لطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين ،فأمر
وأصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل إىل البالد فكان َّأول بالد وصل إليها بغداد

وشرياز وأصفهان.)67(»..

الس��لفي (ت 817هـ)( :)68وقد كان ِذكْره
الش��افعي
آبادي
 .13جمد الدين الفريوز
ّ
ّ
ّ

طرفيَ نقيض ،بني ٍ
مدح ذ ٍّم ،فمام قال يف مدحه ما أورده يف إجازته
للعلاَّ م��ة متضار ًبا عىل َ
لبعض مستجيزيه بعد أن َذكَر العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ مقرتنًا بذكر ولده فخر املح ِّققني ،واصفا ُكلاًّ
نصه« :احلمدُ هلل عىل نِ َع ِمه الباطنة والظاهرة..
منهام بأبلغ عبارات الثناء واملديح ،قائلاً ما ُّ
وبع��دُ ،
آبادي..
حممد الفريوز
ّ
حممد بن يعقوب ب��ن َّ
فقري رمح��ة اهلل تعاىل أبو طاهر َّ
يقول ُ
أج��زت للموىل اإلمام ِ
آبادي الش��هري بابن
احلرب اهلامم ..عامد املِ َّلة والدين عوض الفلك
ُ
ّ
والصلة لكتاب تاج
احللواين ..أن يروي عنِّي هذا
س��مى بـ(التكمل��ة والذيل ِّ
َ
الكتاب ا ُمل َّ
ّ
بحق روايتي إ َّياه عن ش��يخي وموالي ،علاَّ م��ة الدنيا ،بحر
ال ُّلغ��ة وصحاح العرب َّي��ة)ِّ ،

حممد بن الشيخ اإلمام األع َظم ،برهان علامء
العلوم ،وطود ال ُعىل ،فخر الدين أيب طالب َّ
األمم ،مجال الدين أيب منصور احلس��ن بن يوس��ف بن املطهر ِ
بحق روايتِ ِه عن
احلليِّ ّ (ِّ ،)69
َّ
ِ
ِِ
ِ
احلجة ،برهان األدب ،ترمجان العرب ..احلسن بن
والدهِّ ،
بحق روايته عن مؤ ِّلفه اإلمام َّ
عمت حماسنُه -سنة سب ٍع
وكتبت هذه
الصنعاين..
حممد
َ
ُ
األحرف يف شهـر ربيع َّ
األولَّ -
َّ
ّ
ومخسني وسبعامئة ،بمدينة الرند ،حامدً ا ..مص ِّل ًيا.)70(»..
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الس��لطان بحم��ل الناس عىل الرف��ض وكتب بذل��ك إىل العرا َقني وف��ارس وأذربيجان

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

املطهـ��ر) املعروف بـ(الر ِّد
ث��م نراه يف كتابه (القضاب املش��ت ََهـر عىل رقاب ابن َّ
َّ .14
ع�لى الرافضة) ،وهو كتاب أ َّلفه يف رد كتاب العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ املوس��وم بـ(منهاج الكرامة)،
ِّ
تضم��ن ِمن األكاذي��ب والن ِ
َّصب ألميـ��ر املؤمنني ما يندى ل��ه اجلبني ،وهو
وال��ذي َّ
كتاب مطبوع ،قد رش��ق في��ه العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  بألفاظ نابية وعبارات مس��يئة ،د َّلت عىل
ٌ
بغضه ونصبه الش��ديد ،من ذلك قوله يف ديباجة الكتاب ،مش�يرا إىل العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ « :إنيِّ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

نظرت إىل هذا الكتاب املنس��وب إىل بعض غالة الرافضة املحرومني عن قوى العاصمة
واحلافظ��ة ،ق��د أتى ممَّ��ا ال ُّ
حيل م��ن األحاديث املوضوع��ة واألخبار املطروح��ة املفرتاة
ما ال يرىض بذكره إلاَّ جاهل أو زنديق يف أمر الدين ،متحامل متساهل يف هذه األحرف،
وس��ميته
فواج��ب العناق بقبائه باتكة وش��وارع إلطباق نفاق��ه وإحقاق نفاقه هاتكة،
َّ

املطهر»(.)71
بالقضاب املشتهر عىل رقاب ابن َّ

«ثم َّ
املطهر] ،قد حدَّ ث
أن هذا املصنِّف غري املنصف[ ،أعني ابن َّ
ويف موض��ع آخرَّ :

بسند ثبت عندي ِّ
عيل
بخط ولده الفخر َّ
حممد ،وقد حدَّ ثني به عن والده عن مشاخيه عن ّ
ابن أيب طالب ،أنَّه سئل عن أيب بكر وعمر فقال.)72(»..
بحق العلاَّ مةَّ 
لعل منشأه أنَّه يف
أقول :وهذا االنقالب الصادر من
الفريوزآبادي ِّ
ّ
أول أم��ره كان معتقدً ا بفضل العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ وولده فخر املحققني إذ َّ
إن إجازته املمنوحة
َّ
لبعض مستجيزيه -كام تقدَّ م -كانت (سنة 757هـ) ،ووالدته كانت (سنة 729هـ) ،أي
إنَّه عند منحه هذه اإلجازة كان بعمر الـ( 29سنة) ،وكانت يف حياة الفقيه املع َّظم الشيخ

ثم الظاهر أنَّ��ه بعد ذلك قصد بالد الش��ام وغريها وقرأ عىل
فخ��ر الدين ول��د العلاَّ مةَّ ،
بعض مش��اخيها ،فانحرف عن العلاَّ مة وأ َّلف كتابه ه��ذا يف ر ِّد كتاب (منهاج الكرامة)،

تقر ًبا لبعض س�لاطني عرصه وذوي النفوذ
أو قد يكون كتابه املش��ار إليه كان قد عمله ُّ
اجلنب�لي َّ
الفريوزابادي كان كثري التبذير ،فإذا
أن
متاش�� ًيا مع أهوائهم ،فقد ذكر ابن العامد
ّ
ّ
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أمل��ق باع بعض كتب��ه( ،)73والعوز واحلاجة ،أو الطمع واجلش��ع ،قد يدفع��ان باملرء إىل

ما ال يحُ مد عقباه ،فكان يف ذلك س��وء توفيقه وس��وء عاقبته ،بعد أن اس��تز َّله الش��يطان

املطهرة.
لعداء أمري املؤمنني ،س ِّيد العرتة َّ

الش��افعي (ت845هـ)( )76يف الس��لوك ملعرفة دول امللوك
املقريزي
تقي الدين
ّ
ّ
ّ .16
الض ْي َعة مجال الدِّ ين ُح َس�ْي�نْ بن
«و َمات فِ َيها ممِ َّن َل ُه ذكر ش��يخ َّ
(أحداث س��نة 726هـ)َ :
يِ
��ارح مخُ ْتَرصا ْبن الحْ ِ
الحْل املعتزل َش ِ
اجب فيِ المْحرم َوك َ
َان َرضيِ الخْ لق
وس��ف بن َّ
َ
ُي ُ
املطهر ِّ ّ
ِ
الـم باملعقوالت َوله وجاهة ِعنْد خربندا َوله عدَّ ة مصنَّفات َوال ْبن َت ْي ِمية َع َل ْي ِه ر ٌّد
َحل اًيم َع اً
فيِ َأربع جم َّلداتَ ،وك َ
املنجس»(.)77
َان ُي َس ِّميه ا ْبن َّ
الشافعي (ت 852هـ )(« :)78احلسني بن يوسف
العس��قالين
 .17احلافظ ابن حجر
ّ
ّ
ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ عامل الش��يعة وإمامهم ومصنِّفه��م ،وكان آية يف الذكاء رشح خمترص ابن
َّ
رشحا ج ِّيدً ا س��هل املأخذ غاية يف اإليضاح واش��تهرت تصانيفه يف حياته وهو
احلاجب ً

الرافيض ،وكان
تقي الدين ابن تيم َّية يف كتاب��ه املعروف بالر ِّد عىل
الذي ر َّد عليه الش��يخ ّ
ّ

ولـم بلغه بعض كتاب ابن تيم َّية قال :لو كان
ابن َّ
املطهر مشهر الذكر وحسن األخالق ،اَّ
س��ت وعرشين وس��بع مائة عن ثامنني سنة،
املحرم س��نة
ٍّ
يفهم ما أقول أجبته .ومات يف َّ
وكان يف آخر عمره انقطع يف ِ
احل َّلة إىل أن مات»(.)79
ويف موضع آخر عند ترمجة والده س��ديد الدين يوس��ف ،قائلاً ما لفظه« :يوس��ف
ِ
الرافيض املش��هور ،كان رأس الش��يعة
عيل بن َّ
ّ
املطهر احلليِّ ّ
والد احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
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لفي(ت840هـ)( :)74يف املعرفة الثانية،
حممد ابن الوزير
ّ
الس ّ
الزيدي َّ
 .15ع ُّز الدين َّ
أصحاب الش��افعي من العلامء ِ
ِ
احل َّلة« :وش��يخ
يف ذك��ر بعض من كان بعدَ املتقدِّ مني من
ّ
ِ
املطهر ِ
املعتز ّيل»(.)75
احل َّلة العلاَّ م ُة
الكبري مجال الدين حس ُن ابن َّ
ُ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

رشحا
ً
اإلمام َّية يف زمانه ،وله معرفة بالعلوم العقل َّية ،رشح خمترص ابن احلاجب املوصليِّ ّ
ج ِّيدً ا بالنس��بة إىل ِّ
ع�لي ريض اهلل عنه،
ح��ل ألفاظه وتوضيحه وصنَّ��ف كتا ًبا يف فضائل ّ

السبكي
تقي الدين
ّ
نقضه الش��يخ تقي الدين ابن تيم َّية يف كتاب كبري وقد أش��ار الش��يخ ّ

املطه��ر مل تطهر خالئقه) ،والبن تيم َّية ر ٌّد
إىل ذلك يف أبياته املش��هورة حيث قال( :وابن َّ

علي��ه ،أي الر ُّد واس��تيفاء أجوبة ،لكنَّا نذك��ر بق َّية األبيات يف ما يعاب ب��ه ابن تيم َّية من

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الس��بكي يف االس��تيفاء لكن وجدته كثري
العقيدة.طالعت الر َّد املذكور فوجدته كام قال
ّ

املطهر ،وإن كان معظم ذلك من
التحام��ل إىل الغاية يف ر ِّد األحاديث التي يوردها اب��ن َّ
املوضوع��ات والواهي��ات ،لكنَّه ر َّد يف ر ِّده كثيرً ا من األحاديث اجلياد التي مل يس��تحرض

حالة التصنيف مظانهَّ ا؛ ألنَّه كان التِّس��اعه يف احلفظ يتَّكل عىل ما يف صدره ،واإلنس��ان
عيل ريض
عامد للنس��يان ،وكم من مبالغة لتوهني كالم
الرافيض أ َّدته أحيانًا إىل تنقيص ّ
ّ
مقيم وقد
اهلل عنه،وه��ذه الرتمجة ال حيتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلت��ه ،وكان ابن َّ
املطهر اً

بلغه تصنيف ابن تيم َّية فكاتبه بأبيات»(.)80

مطهر
 .18وذك��ره ً
وس��ف بن َّ
أيضا يف الدرر الكامنةَّ ،أولاً بام لفظه« :الحْ س��ن بن ُي ُ
ِ
املطهر الأْ َسدي َي ْأتيِ فيِ الحْ ُ َسينْ »(.)81
احلليِّ ّ مجال الدِّ ين الشهري بِا ْبن َّ
ثم عاد فرتجم له بام نصه« :الحْ س� بن يوسف بن املطهر ِ
احلليِّ ّ املعتز ّيل مجال الدّ ين
َّ
ُّ
ُ ُ
ُ َ ْي�نْ
َّ
ِ
��تمئَة والزم النصري الطويس ُمدَّ ة واش��تغل فيِ
الش��يعي ،ولد فيِ س��نة بض ٍع َو َأ ْر َبعني وس اِ
ّ
ّ
ِ
ِ
كم��ة َوك َ
َان َصاحب َأ ْم َوال وغلامن
ا ْل ُع ُل��وم ا ْل َع ْقل َّية فمه��ر ف َيها وصنَّف فيِ الأْ ُ ُصول َوالحْ َ
باحل َّلة واش��تهرت تصانيفه وخترج بِ ِ
الش��يعة ِ
وحف��دة َوك َ
مجا َعة َوشرَ حه عىل
��ه َ
َان َرأس ِّ َ
َ َّ
مخُ ْتَ�صر ا ْب��ن الحْ ِ
اجب فيِ َغا َية الحْ س��ن فيِ
ِّ
ح��ل َأ ْل َفاظ��ه وتقريب َم َعانِي��ه وصنَّف فيِ فقه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األمام َّي��ة َوك َ
َان ق ِّي اًم بذلك َداع َية إِ َل ْيه َوله كتاب فيِ الإْ ِ َما َمة ر َّد َع َل ْيه فيه ا ْبن َت ْيمية بِا ْلكتاب
ِ ِ
الرد ،إِلاَّ َأنَّه
ا ْل َـم ْش ُ
الر ِّد عىل الرافيضَ ،وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد فيِ َّ
��هور ا ْل ُـم َس َّمى بِ َّ
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اضع عدي��دة ،ورد َأح ِ
حتام��ل فيِ مو ِ
اديث َم ْو ُجو َدة َوإِن كَانَت َض ِعي َف��ة بِ َأنهَّ َا مخُ ْتَل َقة وإ َّياه
َّ َ
ََ
ِ
عنى َّ
الس ْب ِك ّي بقوله:
الش ْيخ تَق ّي الدّ ين ُّ

 ...األبيات.

َول��ه كت��اب الأْ َسرْ َ ار الخْ ف َّي��ة فيِ ا ْل ُع ُل��وم ا ْل َع ْق ِل َّية َوغ�ير َذلِك َو َبلغ��ت تصانيفه مائَة
��ه كتاب ابن َتي ِمي��ة فيِ الرد َع َلي ِ
وعشرْ ي��ن جم َّل��دة فِيم ي َق��ال ،ولـم وصل إِ َلي ِ
��ه كتب أبياتًا
ْ
ْ ْ
ْ
اَ ُ
َ
َّ
َ اَّ

َأوهلَا:

( َل���و كنت تعلم ك��ل َم��ا علم ال��ورى
 ...األبيات.

����را ل��ص�رت ص���دي���ق ك���ل ا ْل��� َع���امل)
ط� ً

ِ
َوقد َأ َجا َب ُه َّ
ِّـي عىل لِ َسان ا ْبن َت ْي ِم َّيةَ ،و ُي َقال َأنَّه تقدم فيِ دولة خربندا
��مس المْوصل ّ
الش ْ
ِ
مجا َعة فيِ
َو َك ُث��رت َأ ْم َواله َوك َ
َان َم َع َذلِك فيِ َغا َية ُّ
خترج بِ ِه َ
الش��ح َو َّ
ح��ج فيِ َأ َواخر عمره َو َّ

حرم (س��نة َ ) 726أو فيِ آخر (س��نة َ ،) 725وقيل
ع��دَّ ة فنون َوكَانَت َو َفاته فيِ ش��هر المْ َّ
اسمه الحْ سن بِفت َْح َتينْ ِ َوقد تقدَّ م ال َّتنْبِيه َع َل ْيه»(.)82
ْ
الذهبي فنس��بوا البخل إىل العلاَّ مة،
جترأ ابن حج��ر ،وقبله
ّ
أق��ول :ال أعرف كيف َّ
وكي��ف يتَّفق هذا م��ع ما ُعرف به العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ أعىل اهلل مقامه من الفضائل ،وس��خاء
ربا واحدً ا يؤ ِّيد زعمه ه��ذا ،أ َّما ما أ َّدعاه من
النف��س ،وملاذا مل يذكر لن��ا ابن حجر ولو خ ً
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��ه���ر مل ت��ط��ه��ر خ�لائ��ق��ه
(وا ْب�������ن امل���ط� َّّ
َ
��ر ْف���ض غ���ال فيِ
تعصبه)
ُّ
َداع إِلىَ ال� َّ
��م��ي��ة رد َع��� َل���ي ِ
(والب��������ن تَ��ي ِ
���ه َل��� ُه
ْ
ٌّ
ْ
َ ْ
اس��تِ��ي�� َف��اء أرضب���ه)
���رد َو ْ
َأ َج�����اد فيِ ال� َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

أمرا
كث��رة أمواله ،فلم يؤثر عن أصحابنا ممَّن ترجم للعلاَّ مة نس��بة ذل��ك إليه ،وإن كان ً

ال عي��ب فيه ،واملظنون يف هذا األم��ر غفلة ابن حجر عن إدراك مهام املرجع َّيات الدين َّية
لعلامئنا الثقات األبرار ،ومنه��م العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  ،املؤمتَنني عىل أموال احلقوق الرشع َّية،
ك�صرف أم��وال اخلُمس والزكاة وغريه��ا ،يف مواردها الصحيحة ،وع��دم التفريط هبا،
ورصفها يف مس��تح ِّقيها ،ومن َث َّم فام زعمه ابن حجر من أمواله ،ال يبعد أن تكون أموال

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تزويرا
احلقوق الرشع َّية ا ُملس�� َّلط عليها بحكم مرجع َّيته ،وقد عدَّ ه��ا ابن حجر جهلاً أو
ً

للحقائق أموالاً
خاصة به ،فتأ َّمل.
َّ

احلنفي (ت 874هـ)(« :)83الس��نة
 .19مج��ال الدين أبو املحاس��ن بن تغري ب��ردي
ّ

حممد ب��ن قالوون الثالثة عىل مرص وهى س��نة
الس��ابعة ع�شرة من والي��ة امللك النارص َّ

س��ت وعرشين وس��بعامئة فيها توفيِّ ش��يخ الرافضة مجال الدين احلس�ين بن يوسف بن
ٍّ
ِ
عالـم باملعقوالت وكان
َّ
املحرم ،كان اً
املطهر احلليِّ ّ املعتز ّيل ش��ارح خمترص ابن احلاجب يف َّ
حليم وله وجاهة عند خربندا مل��ك التتار ،وله عدَّ ة مصنَّفات غري أنَّه كان
ريض اخلل��ق اً
َّ
يسميه ابن
رافض ًّيا خبي ًثا عىل مذهب القوم والبن تيم َّية عليه ر ٌّد يف أربعة جم َّلدات ،وكان ِّ

املطهر»(.)84
املنجس ،يعني عكس شهرته كونه كان ُيعرف بابن َّ
َّ

املطه��ر املعتز ّيل (ت 726أو 725هـ)
 .20وعن��ه ً
أيضا يف كتابه املنهل الصايف :ابن َّ

األسدي
املطهر
ّ
املطهر ،اإلمام العلاَّ مة ذو الفنون مجال الدين بن َّ
احلس�ين بن يوسف بن َّ
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ املعتز ّيل ،عامل الش��يعة ،وفقيهه��م ،وصاحب التصانيف التي اش��تهرت يف حياته.
تق��دَّ م يف دولة خربندا ملك التت��ار ،تقدُّ ًما زائدً ا .وكان له ممالي��ك ونزوة .وكان يصنِّف

وهو راكب ،رشح خمترص ابن احلاجب ،وهو مش��هور من حياته .وله كتاب يف اإلمامة،
يس��ميه ابن
تق��ي الدين بن تيم َّي��ة يف ثالثة جم َّل��دات .وكان ابن تيم َّية
ِّ
ور َّد علي��ه الش��يخ ّ

املطهر املذكور ر ِّيض اخلالق ،مش��تهر ِّ
خترج به أقوام كثرية،
املنج��س .وكان ابن َّ
َّ
الذكرَّ ،
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وح��ج يف أواخر عم��ره ،وأمخل ،وانزوى إىل ِ
واس��تمر يف انحطاط إىل أن مات يف
احل َّلة،
َّ
َّ
ٍ
مخس وعرشين وس��بعامئة ،وقد ناهز
س��ت وعرشين .وقيل يف أواخر سنة
املحرم س��نة
ٍّ
َّ

الثامنني .وكان إما ًما يف علم الكالم .قال الذهبي -رمحه اهلل :-وقيل َّ
إن اس��مه يوس��ف.
وله كتاب األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية(.)85

َّ
اس��تدل ابن تغري بردي يف قوله املايض ِّ
الذكر وقبله احلافظ
أقول :ال أعرف كيف

حممد خدابنده بن أرغون س��نة 716هـ(،)86
أي بعد وفاة الس��لطان املغو ّيل غياث الدين َّ
مخ��ل وانزوى إىل ِ
واس��تمر يف انحط��اط إىل أن مات .وما ه��ذه االفرتاءات منهم
احل َّلة،
َ
َّ
ع�لى مق��ام العلاَّ م��ة ِ
احلليِّ ّ  -أع�لى اهلل مقامه -الذي مل ْ
ي��رق هلم علم��ه وفضله ،وأحرق
قلوهبم شهرته وغزارة نتاجه ،فرموه بعبارات التنقيص والتهميش ،ونسبوه إىل اخلمول
واألف��ول ،واالن��زواء والعزلة ،وما ذلك منهم إلاَّ حتاملاً عليه ،وحس��دً ا ملكانته ،ورفيع

منزلت��ه ،وجهلاً بأحواله وأخب��اره ،إذ من يقف عىل ترمجته ،ويتد َّب��ر يف توارخيه وأ َّيامه،
جي��د أنَّه مل ينقطع حتَّ��ى أواخر حياته عن ال��درس واملباحثة ،ورفد احلرك��ة العلم َّية ،بام
يديم نش��اطها و ُيذكي ُشعلة العلم فيها ،من خالل إقامته جمالس العلم واملناظرة ،ومنح

اإلج��ازات ،وغزارة التصني��ف والتأليف ،وضبط القراءات واالهن��اءات ،فمن أمثلتها
منحه إجازة لتلميذه الس��يد مهنَّا بن س��نان املدين ِ
باحل َّلة س��نة 719ه��ـ( ،)87ومنها منحه
ِّ
ّ

مفصلة لبعض تالمذته من بني ُزهرة احللب ِّيني ،وتارخيها  15ش��عبان س��نة
إج��ازة كبرية َّ
()88
الدشتكي يف
حممد بن إس��حاق
ّ
723هـ  ،وإجازة أخرى لتلميذه الس�� ِّيد صدر الدين َّ

منتصف ج 1س��نة 724هـ يف بغداد( ،)89أي قبل وفاته َّ
بأقل من س��نَتَني .وأخرى بشكل

حممد بن يار عىل نس��خة من كتابه (حترير األحكام
إهناء قراءة لتلميذه الش��يخ حممود بن َّ
الرشع َّية) َّأرخها يف  16مجادى اآلخرة سنة 724هـ(.)90
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والصفدي ،وأرضاهبم ،عىل َّ
أن العلاَّ مة -عىل حدٍّ تعبريهم -يف أواخر ُع ُمره،
الذهبي،
ّ
ّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

احلجة
وف��رغ من تصنيف كتاب��ه منهاج الص�لاح يف اختصار املصب��اح يف  11ذي َّ

س��نة 723ه��ـ( ،)91ويف  11رمض��ان س��نة 725ه��ـ ،ف��رغ م��ن اجل��زء الثاين م��ن كتابه
العلم��ي إىل أواخر حياته
تذكرة الفقهاء( ،)92وغري ذلك من ش��واهد اس��تمرار نش��اطه
ّ

الرشيفة.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وعودا عىل بدء ،نقول :وممَّن ذكره:

املالك��ي (ت 896ه��ـ)(،)93
الغرناط��ي
حمم��د اب��ن األزرق
ّ
ّ
 .21ش��مس الدي��ن َّ
قائلاً  :ك َ
الس ْل َطان محُ َ َّمد خدانبده قد َصحبه فيِ َحال كفره َف ِقيه من الرافضة
عراق ُّ
َان ملك ا ْل َ
الس�� ْل َطان َوأسلم بِإِ ْسلاَ ِم ِه الترت َزاد فيِ
س��مى مجال الدِّ ين بن َّ
مطهرَ ،ف َل اَّم أسلم ُّ
األمام َّية ُي َّ
َت ْعظِيم َه َذا ا ْل َف ِقيه فز َّين َل ُه َه َذا ا ْل َف ِقيه َم ْذ َهب الرافضة وفضله عىل َغريه َم َع حدثان عهد
حمل النَّاس عىل ا ْل َـم ْذ َهب
الس ْل َطان بِ ْ
الس ْل َطان با ْلك ْفر َوعدم َم ْعر َفته بقواعد الدِّ ين َفأمر ُّ
ُّ
ا ْل َـم ْذكُور َوكتب بذلك إِلىَ العرا َقني َو َف ِ
ارس وأذربيجان وأصبهان.)94(..
الش��افعي (ت 911هـ)( :)95يف تاريخ اخللفاء
الس��يوطي
 .22احلافظ جالل الدين
ّ
ّ

مطهر ش��يخ
نصه« :واجلامل بن َّ
عن��د ذكره ملن مات يف أ َّيام املس��تكفي من األع�لام ،بام ُّ
الشيعة»(.)96

احلري��ري (نحو ٩٢٦ه��ـ)( :)97والظاهر أنَّه كان
املغريب ابن
عيل ب��ن
ّ
 .23أمح��د بن ّ
ّ

مالك��ي املذهب ،يف كتابه (منتخب الزمان يف تاريخ اخللفاء والعلامء واألعيان) ،يف ذكر
ّ

س��ت وعرشين وسبعامئة] من له
وفيات س��نة  ٧٢٦هجر َّية ،قائلاً « :ومات فيها [س��نة
ٍّ
ذكر ،ش��يخ الش��يعة ،مجال الدين حسني (حس��ن) بن يوس��ف بن املطهر ِ
احلليِّ ّ املعتز ّيل،
َّ
ٌ
عالـم باملعقوالت،
ش��ارح خمترص ابن احلاجب ،يف
املح��رم؛ وكان ر ِّيض اخللق حلي�ًم�اً  ،اً
َّ
وله وجاهة عند خربندا ،وله عدَّ ة مصنَّفات .والبن تيم َّية عليه ر ٌّد يف عدَّ ة جم َّلدات وكان
املنجس»(.)98
سميه ابن َّ
ُي ِّ
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الش��افعي
احلرضم��ي
اهلج��راين
ع�لي باخمرم��ة
 .24الط ِّي��ب ب��ن عب��د اهلل اب��ن
ّ
ّ
ّ
ّ
الشيعي ،صاحب التصانيف.
املطهر
املطهر
الش��يعي ،حس��ن بن َّ
(ت947هـ)(« :)99ابن َّ
ّ
ّ
مات ِ
()100
ثم عاد فذكره يف من
باحل َّلة س��نة ٍّ
ست وعرشين وس��بع مائة عن ثامنني وأزيد َّ .
ِ
الشيعي حسن»(.)101
املطهر
مات سنة 726هـ ،قائلاً  :وباحل َّلة ابن َّ
ّ
احلنفي
امل��ؤرخ مصطف��ى بن عبد اهلل الش��هري بحاجي خليفة وبكات��ب چلبي
.25
ّ
ِّ

ويف موضع آخر عند ذكر كتابه منهاج االس��تقامة (منه��اج الكرامة)« :مجال الدين
ِ
ست وعرشين
الش��يعي املتوفىَّ سنة ٍّ 726
أيب منصور بن َّ
ّ
مطهر حس��ن بن يوس��ف احلليِّ ّ
وس��بعامئة قال ابن كثري وقد خبط فيه يف املعق��ول واملنقول ومل ِ
يتوجه إذ خرج
يدر كيف َّ
ع��ن االس��تقامة وقد انت��دب للر ِّد عليه يف ذلك الش��يخ أب��و الع َّباس أمحد اب��ن تيم َّية يف
سمه منهاج السنَّة»(.)104
جم َّلدات أتى فيها بأشياء حسنة ،وهو كتاب حافل اَّ

ألهم رشوح كتاب (خمترص ابن
ويف موضع آخر ،عَدَّ ه من كبار الفضالء ،عند ذكره
ِّ

احلاجب ) يف أصول الفقه ،قائلاً « :أشهرها السبعة الس َّيارة املنسوبات إىل أكابر الفضالء

الشريازي والس�� ِّيد ركن الدين املوصليِّ ّ والشيخ مجال الدين
كاملوىل الش��يخ قطب الدين
ّ
ِ
اخلنجي.)105(»..
احلليِّ ّ  ،وزين الدين
ّ

بالراف�ضي ،قائ�لا« :وشرَ َ حه مجال
ث��م عاد تال ًي��ا فذكر أح��د رشوحه واص ًف��ا إ َّياه
َّ
ّ
ِ
الرافيض يف جم َّلدين ع�لى طريقة األحكام
الدين ابن َّ
ّ
مطهر بن حس��ن بن يوس��ف احل�ِّل�يِّ ّ
واملحصول ،س�َّم�اَّ ه (غاية الوضوح وإيضاح السبل يف رشح منتهى السول واألمل) ،قال
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الطويس،
(ت 1067ه��ـ)( :)102يف حديثه عن رشوح كتاب جتري��د الكالم لنصري الدين
ّ
قائلاً « :فأول من رشحه مجال الدين حسن بن يوسف بن مطهر ِ
احلليِّ ّ شيخ الشيعة املتوفىَّ
َّ
َّ
ست وعرشين وسبعامئة»(.)103
سنة ٍّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

س��ت وعرشين
ابن كثري :وال بأس به فإنَّه مش��تمل عىل نقل كثري ،وتوفيِّ (س��نة )726
ٍّ

وسبعامئة»(.)106

املطهر احلسن
ِّي
الشافعي (ت 1167هـ)(« :)107ابن َّ
حممد الغز ّ
ّ
 .26ش��مس الدين َّ
ِ
الرافيض
العراقي
املطهر ،الش��يخ مجال الدين أبو منصور
ّ
ابن يوس��ف بن َّ
ّ
ّ
األسدي احلليِّ ّ

ش��يخ الرافضة بالعراق ،له مصنَّفات كثرية يف الفقه واألصول والنحو والفلس��فة منها:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

رشح خمترص ابن احلاجب ومنهاج االستقامة الذي ر َّد عليه ابن تيم َّية يف جم َّلدات .هلك

سنة 726هـ»(.)108

البغدادي ،من مجهور املسلمني
الباباين
حممد أمني
ّ
ّ
 .27الكاتب إس�ماعيل باش��ا بن َّ
(ت 1339هـ)( :)109وقد ذكر مجلة من مؤلفاته ،قائلاً « :ابن مطهر ِ
احلليِّ  ،أبو منصور

احلسن بن يوسف بن عيل ابن مطهر ِ
احلليِّ ّ من فقهاء الشيعة اإلمام َّية ولد (سنة 648هـ)
َّ
ّ

وتوىف سنة (726هـ) ست وعرشين وسبعامئة له من الكتب :األبحاث املفيدة يف حتصيل
العقيدة .األدعية الفاخرة املنقولة من العرتة الطاهرة .إرشاد األذهان يف أحكام االيامن.
اس��تقصاء االعتب��ار يف حترير مع��اين األخبار من احلديث .اس��تقصاء النظ��ر يف القضاء

والق��در .األرسار اخلف َّي��ة يف العلوم العقل َّي��ة .األنس الوجيز يف تفس�ير الكتاب العزيز.

فص الياقوت يف ال��كالم .إيضاح االش��تباه يف أحوال الرواة.
أن��وار امللك��وت يف رشح ِّ
لنص الكتاب والسنَّة.
إيضاح التلبيس يف كالم الرئيس ابن س��ينا .إيضاح خمالفة الس��نَّة ِّ

إيض��اح املقاص��د من حكمة ع�ين القواعد .بس��ط الكافية يف اختص��ار رشح الكافية يف

النحو .تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدين .حترير األحكام الرشع َّية عىل مذهب اإلمام َّية.
تذكرة الفقهاء .تس��ليك اإلفهام يف معرفة األحكام .تسليك النفس إىل حظرية القدس،

يف الكالم .التعليم التا ُّم يف احلكمة والكالم ..إىل قوله :وغري ذلك»(.)110
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الس��لفي
احلنب�لي
اآلل��ويس
 .28الباح��ث الكات��ب حمم��ود ش��كري
ّ
ّ
ّ
ط��ي حديثه عن
(ت 1342ه��ـ) ( :)111حفي��د أيب الثن��اء
اآلل��ويس صاحب التفس�ير يف ِّ
ّ
الطويسَّ :
منجم متش ِّبث بذيل الفلسفة وليس له يف السنة
«إن
اخلواجة
الطويس رجل ِّ
ّ
ّ
وال يف الكت��اب أثر يعتدُّ به م��ن رواية أو دراية ،وابن املطهر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  -الذي هو تلميذه-
أخس منه حالاً  .فأنَّى هلام أن يبحثا عن الفرقة الناجية!!.ولو كان هلام حياء الس��تحيا أن
ُّ
احلق ،وقال لنا :فاتَّبعوه ووقفا عنده
املوكول إليه البيان من اهلل الذي أرسله باهلدى ودين ِّ
ومل يتج��اوزاه .فمن يكون رأس ماله الفلس��فة أو النجوم أنَّى ل��ه أن هيجم عىل احلقائق

الرشع َّية هذا اهلجوم ،فإنَّه يصيبه من أنجم الدين وشهبه الرجوم.)112(»..

«فلم مات الس��لطان قام أخوه أوجلايتو
 .29وعنه ً
أيضا يف كتابه الس��يوف املرشقة :اَّ

حي��ب العمران مش��غو ًفا باللعب واملالهي غافلاً ع��ن األوامر والنواهي،
مقام��ه ،وكان
ُّ

وكان ع�لى مذه��ب أهل الس��نَّة ،حتَّى اجتمع به ت��اج الدين ،وكان من دع��اة الرافضة،
فدع��اه إىل مذهبه وجدَّ يف إضالله ومجع علامء الرافضة عن��ده ،ومنهم ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ ،
َّ
وكان أخبثهم وأض َّلهم عن س��واء الس��بيل .فذكروا عنده مطاعن الصحابة َّ
وأن اخللفاء
حق أه��ل البيت والصحابة خذلوه��م وأضاعوا وص َّية نب ِّيه��م يف وص ِّيه وأخيه
غصب��وا َّ
الدجال واملبتدع الضال يأتيه
املطهر َّ
عمه وصهره وارتدُّ وا عىل أعقاهبم .وكان ابن َّ
وابن ِّ
من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وشامله حتَّى مأل قلبه من الوسوسة والشبهة الواهية،
فرت َّفض بعد سنة من واليته وترك ما كان عليه من اهلداية يف بدايته ،ودعا أهله إىل الباطل

َّ
فأض��ل الرجل قومه وما هدى وأوقعهم
احلق واتَّبعوه.
فأطاع��وه ورغبوا إليه رغبة عن ِّ
حتركه عواصف
يف غياب��ة ِّ
جب الردى .ومل يعصم اهلل من هذه الوصمة إلاَّ القليل ممَّن ال ِّ

احلق ومنه��ج الكرامة يف مطاعن الصحابة ومثالب
املطهر له هنج ِّ
األباطي��ل .وأ َّلف ابن َّ
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عم ليس بفنِّهام ولكانا اتَّبعا بيان الرس��ول صىل اهلل تعاىل عليه وس َّلم،
يكونا من الباحثني اَّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

ثم دعا السلطان إليه قومه وجنوده
أهل الس��نَّة وإبطال مذهبهم وأنهَّ م عن ِّ
احلق بمعزلَّ .
ورعاياه ،فأطاعه ٌّ
كل منهم ول َّباه ..إىل قوله :وكثرت الرافضة وأعلنوا مذهبهم .وصنَّف

املطهر بعد أن
علامؤه��م كت ًبا َّ
مجة يف األصول والفروع والتفس�ير واحلديث .وأ َّل��ف ابن َّ
فرغ من كتابيه الس��ابق ذكرمها رشح التجريد واالستبصار والنهاية واخلالصة واملبادئ
يف األص��ول وغريه��ا كتاب األلف�ين ،وأورد في��ه ألفي دلي��ل إلثبات مذهب��ه وترويج

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احل��ق بام أورد من ش��بهاته .وقد ر َّدها فحول
خزعبالت��ه ،وزع��م أنَّه أبطل مذهب أهل
ِّ
علامء الس��نَّة أحس��ن الر ِّد وألقموا ذلك الن َّب��اح حجر النكد .فع��ادت هاتيك اخلرافات

والش��به الواهيات ال تروج ولو عىل ابن يوم وال خيفى فس��ادها عىل أحد من القوم .ومل
ي��زل ابن ِ
احل��ق ومل يرتدع عن غ ِّيه بعد أن ظهر له الصواب أثناء
احلليِّ ّ جيادل بباطله أهل
ِّ
املناظرة كالفلق حتَّى مات عىل التحيرُّ والوله .ومن يضلل اهلل فال هادي له .والس��لطان

قبل موت هذا اخلبيث عاد إىل مذهب أهل السنة بإرشاد بعض العلامء األج َّلة .ورضبت
احلليِّ وأتباعه املذ َّلة بعد أن س��كن يف ِ
ِ
احل َّل��ة ،فحينئذ ضعفت الرافضة وضاقت
عىل ابن ّ
وفرت علامؤهم خو ًفا من أهل السنَّة كأنهَّ م
وتفرقوا شذر مذر َّ
عليهم األرض بام رحبت َّ
واحلق يعلو ،وذلك
يتقوى
ّ
محر مس��تنفرة َّفرت من قس��ورة .ومل يزل مذهب أهل الس��نَّة َّ

س��نة عرش وسبعامئة ،حتَّى اس��توىل بعد مدَّ ة بعض الرتاكمة من فرقة االثني عرش َّية عىل
دي��ار بك��ر وما حوهلا من القرى واألمصار س��نة س��تِّني وثامنامئة ورجع��ت الرافضة إىل
ديارهم وإىل ما كانوا عليه ،وبقي امللك فيهم قري ًبا من مخسني سنة.)113(»..

ِ
اآلل��ويس
إىل آخ��ر إف�تراءات
ّ
الناصب��ي وأكاذيبه يف كتاب��ه هذا عىل العلاَّ م��ة احلليِّ ّ
ّ
ومذهب الشيعة اإلمام َّية.
الدمش��قي (ت 1396هـ)(:)114
الزركيل
املؤرخ األديب خري الدين بن حممود
ّ
ِّ .30
ّ

عيل
م��ن أعالم مجهور املس��لمني ،قائلاً « :احلس��ن -ويقال :احلس�ين -بن يوس��ف ابن ّ
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ِ
أئمة الش��يعة ،وأحد كبار العلامء،
اب��ن َّ
املطهر احلليِّ ّ  ،مجال الدين ،ويعرف بالعلاَّ مة :من َّ
نس��بته إىل ِ
احل َّلة (يف العراق) وكان من سكَّاهنا ،مولده ووفاته فيها ،له كتب كثرية ،منها:
(تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدين) و(هتذيب طريق الوصول إىل علم األصول) و(هناية

الوص��ول إىل علم األص��ول) و(قواعد ،األحكام يف معرفة احل�لال واحلرام) و(خمتلف
الش��يعة يف أحكام الرشيعة) و(أنوار امللك��وت يف رشح الياقوت) يف األصول والكالم،

الدمشقي (ت 1408هـ) ،قائلاً « :احلسن بن
البحاثة عمر رضا كحالة
املؤرخ َّ
ّ
ِّ .31
املطهر (726-648هـ) احلس��ن بن يوس��ف بن عيل بن حممد بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  ،املعروف
َّ
َّ
َّ
ّ
بالعلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (مجال الدي��ن ،أبو منصور) عامل مش��ارك يف الفقه واألص��ول والكالم
والتفس�ير والنحو ومعرفة الرجال واملنطق وعلم الطبيعة واحلكم��ة اإلهلية .ولد ِ
باحل َّلة
َّ

املحرم .من تصانيفه الكث�يرة :منتهى املطلب يف الفقه ،النكت
يف رمض��ان ،وتوفيِّ هبا يف َّ
البديعة يف حترير الذريعة للس�� ِّيد املرتىض يف أصول الفقه ،هنج اإليامن يف تفس�ير القرآن،
خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،وكشف الفوائد رشح قواعد العقائد»(.)116
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و(األبح��اث املفي��دة يف حتصيل العقي��دة) ،)115(»..إىل آخ��ر ما ذكره م��ن مؤ َّلفاته ،التي
ٍ
ضبط وتدقيق.
أدرجها دون

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

حمك ٌ
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َّ
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بالت ِ
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خامتة البحث
بع��د تص ُّفحنا فيام مىض لبعض ما نطقت به أقالم املذاهب اإلس�لام َّية األخرى من
حق العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  ،وما نعتوه به من األلفاظ والعبارات
غري اإلمام َّية االثني عرش َّية ،يف ِّ
يف كتبه��م ومصنَّفاهت��م ،يتَّضح لنا جليا من خالهلا مكانة العلاَّ م��ة ِ
العلمي
احلليِّ ّ ومقامه
ًّ
ّ

الرفي��ع الذي فرضه عليه��م بنبوغه وذكائه ،وعمي��ق فكره ،وعبقريت��ه ،وغزارة علمه،
وعلو كعبه يف العلم والدين ،حتَّى أطبقت ش��هرته اآلفاق ،و َم َ
وي علومه األرجاء،
أل َد ُّ
ّ
ون��ودي بمعارفه وتصانيف��ه ،يف حياته وبعد وفاته يف أغلب حوارض العلم اإلس�لام َّية،

التعرض لذك��ره ،أو إغضا ًء عن رفيع منزلته ،وجس��يم فضله،
فل��م جيدوا ً
حميص��ا دون ُّ
قرون بفضله عن��د عدِّ هم لبعض تصانيفه ،كرشحه ملخترص ابن احلاجب،
فنراهم تار ًة ُي ُّ
يعضون عليه األنامل يف بعضها اآلخر ،ككتابه الش��هري (منه��اج الكرامة) الذي
وت��ار ًة ُّ

عيل ب��ن أيب طالب ،ما أفحم
أودع��ه م��ن الدالئل والرباهني يف نرصة أم�ير املؤمنني ّ

فصوبوا نحوه س��هام نقمتهم ،وحقدهم ،وأظهروا
ب��ه اخلصوم وارتفع به عىل النجومَّ ،
له ش��ديد بغضه��م ،وكراهيتهم ،وراموا بأق�لام بالية وحجج واهية أن يتناوش��وا كتابه
َان ب ِع ٍ
ِ
يد﴾(.)117
﴿و َأنَّى َل ُـه ُم ال َّتن َُاو ُش م ْن َمك ٍ َ
املزبورَ ،
ومنهم من رأى يف تروجيه ملذهب آل الرسول وتش ُّيع سلطان املغول عىل يديه،

أنَّ��ه قد أت��ى باجلرم العظيم ،والذنب اجلس��يم ال��ذي ال ُيغتفر فاهنالوا عليه س�� ًّبا وطعنًا
ون�صرا عتيدً ا
وتكف�يرا ،ف�ما كان م��ن نريان حقدهم تل��ك إلاَّ أن زادت��ه رفع ًة وخلو ًدا،
ً
ً

وأرش مكانًا ،مصدا ًقا لقول الرس��ول األكرم:
وس��ؤد ًدا ،وزادهتم خرسانًا وخذالنًاَّ ،
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ِ
«م��ن كنت مواله فعيل م��واله ،اللهم ِ
وعاد من ع��اداه ،وانرص من نرصه،
وال من وااله،
َّ
ٌّ

واخ��ذل من خذله»( ،)118ولقوله« :مثل أهل بيني كس��فينة ن��وح من ركب فيها نجا

وم��ن خت َّل��ف عنها هل��ك»( .)119يف أحاديث رشيفة كث�يرة ،نطقت بفضله��م وأحق َّيتهم
وخطري ش��أهنم صل��وات اهلل عليه��م أمجع�ين .وكان العلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  يف نرصته هلم،
منص��ورا ،مؤ َّيدا ،من اهلل تع��اىل قد حاز رضاه
والدف��اع عن أحق َّيتهم،ون�شر علومهم،
ً

���زم� َ
���ان بِ��م � ْث��ل� ِ�ه
َ
ه��ي��ه��ات أن ي����أيت ال� َّ

��ل� ِ
����زم�����ان لِ���ـ� ِ
��م���ث� ِ
َّ
��ق��ي��م
��ه َل�� َع
إن ال� َّ
ُ
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س��بحانه ،ورضاهم ،ومفخرة من مفاخر العلم والدين مل يس��مح الزمان بمثله ،ومل
ِ
يأت له بنظري ،كام قيل:

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ
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َّ
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هوام�ش البحث
رصح العلاَّ مة أنَّه وجد ِّ
بخط والده م��ا عبارته :ولد املولود
 )1ويف (أجوب��ة املس��ائل املهنائ َّي��ةَّ )139 :
املطهر ليلة اجلمع��ة يف الثلث األخري من الليل س��ابع
املب��ارك أبو منصور احلس��ن بن يوس��ف ب��ن َّ
عرشين رمضان سنة ثامن وأربعني وستامئة.
( )2خالصة األقوال.45 :
( )3رجال ابن داود.78 :
( )4كتاب غاية البادي ،دراسة عن نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة( 22-21 :قيد الطبع).
( )5إرشاق الالهوت.2 :
( )6أجوبة املسائل املهنَّائ َّية.18 :
( )7بحار األنوار.188/104 :
( )8بحار األنوار.194/104 :
( )9بحار األنوار.50/105 :
( )10بحار األنوار.43/105 :
( )11بحار األنوار.111/105 :
( )12جمالس املؤمنني.353/2 :
( )13أمل اآلمل.81/2 :
( )14رياض العلامء.362-358 /1 :
( )15لؤلؤة البحرين.210 :
( )16مقابس االنوار.13 :
( )17الكنى واأللقاب.442/2 :
عز الدين
( )18أمحد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أمحد بن س��ابور أبو الع َّباس
الواس��طي الش��يخ ِّ
ّ
الفاروقي ،وهو حتريف ،والصواب ما تقدَّ م ،ولد بواس��ط يف
الفاروث��ي ،يف بعض املصادر بلف��ظ
ّ
ّ
الطيبي
ذي القع��دة س��نة 614هـ ،وقرأ القرآن عىل والده وعىل احلس�ين بن أيب احلس��ن ب��ن ثابت
ّ
فقيها مقرئًا عابدً ا
باحلر َمني والعراق ودمش��ق وكان ً
وس��مع ببغداد ،وبواسط وبدمش��ق ،وحدَّ ث َ
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زاهدً ا صاحب أوراد ،قدم دمشق من احلجاز بعد جماورة وتولىَّ مشيخة احلديث بالظاهر َّية وإعادة
ثم ُعزل منها فس��افر إىل واس��ط وهبا توفيِّ يف
ث��م ويل خطابة اجلامع َّ
النارص َّي��ة وتدري��س النجيب َّية َّ
ِّ
احلجة س��نة 694هـ .تنظر ترمجته :طبقات الش��افع َّية الكربى ،7/8 :تذكرة احل َّفاظ:
مس��تهل ذي َّ
 ،1475/4توضيح املشتبه.12/7 :
االسمني ،وهو الصحيح،
( )19ويف بعض النس��خ بلفظ (أبان) ،وقد استظهر الش��يخ أغا بزرك اتحِّ اد
َ
واس��مه احلس�ين بن بدر بن إياز بألفني بينهام ياء آخر احلروف ويف اآلخر زاي العلاَّ مة مجال الدين
البغدادي ش��يخ العرب َّية باملس��تنرص َّية ببغ��داد ،كان أوحد زمانه يف النح��و والترصيف،
النح��وي
ّ
ّ
وكان دم��ث األخ�لاق ،له مصنَّفات يف النح��و منها كتاب املطارحة ،اإلس��عاف يف علم اخلالف.
رشح الترصي��ف البن مالك .القواعد يف املطارحة .املأخذ املتَّب��ع .املحصول رشح الفصول أعني
الفوطي
الفريض وابن
فصول ابن معط يف النحو .مسائل اخلالف يف النحو .وكتب عنه أبو العالء
ّ
ّ
األرموي وتوفيِّ س��نة 681هـ .تنظر ترمجته :الوايف بالوفيات
ومجاعة وقرأ عليه الش��يخ تاج الدين
ّ
 ،212/12تاري��خ اإلس�لام  ،72/51بغية الوع��اة  ،532/1بحار األن��وار ،65/104 :هد َّية
العارفني ،313/1 :طبقات أعالم الشيعة.47/4 :
الكويف يعرف
األس��دي
حممد
( )20ترجم له ابن
ّ
ّ
ّ
حممد أبو َّ
اجلزري بإجياز قائلاً  :عبد اهلل بن جعفر بن َّ
حممد بن احلس��ن بن أكاف ع��ن أيب اليمن
باب��ن الص َّب��اغ ،ق��رأ املبهج وتاله به ع�لى عبد القادر بن َّ
الكندي عبد اهلل بن أيب جعفر واس��مه عيسى بن ماهان .وقد ذكره العلاَّ مة يف إجازته الكبرية لبني
ّ
ع�لي بن الص َّباغ
زه��رة ،فق��ال :ومن ذلك مجيع روايات الش��يخ ّ
تقي الدي��ن عبد اهلل بن جعفر بن ّ
حلا من فقهاء
الك��ويف ومقرواته ومس��موعاته وما أجيز ل��ه روايته عنِّي عنه ،وهذا الش��يخ كان صا ً
ّ
احلنف َّية بالكوفة .غاية النهاية ،412/1 :بحار األنوار.67/104 :
الكاتبي دبريان بفتح الدال وكرس الباء املوحدة وسكون
عيل العلاَّ مة نجم الدين
ّ
عيل بن عمر بن ّ
(ّ )21
املنطقي احلكيم صاحب التصانيف ،توفيِّ يف ش��هر رمضان
القزويني
الياء وبعدها راء وألف ونون
ّ
ّ
سنة مخس وسبعني وستامئة ومولده يف رجب سنة ستامئة ،ومن تصانيفه العني يف املنطق والشمس َّية
والريايض وأضاف��ه إىل العني ليكون
الطبيعي
وجام��ع الدقائ��ق وحكمة العني وله كتاب مج��ع فيه
ّ
ّ
حكمة كاملة وله غري ذلك .تنظر ترمجته :فوات الوفيات ،117/2 :األعالم.315/4 :
ِ
ييش.
حمم��د ب��ن أمحد بن عبد ال ّلطيف .العلاَّ مة ،املصنِّف ذو الفنون ،ش��مس الدين
(َّ )22
القريش ،الك ّ
ّ
م��درس النظام َّية ببغداد .اتَّفق مولده بكيش س��نة 615هـ .وكان موته بش�يراز س��نة 695هـ ،وله
والكييش :بكرس الكاف وس��كون الياء آخر احلروف ويف آخرها الشني املعجمة نسبة
ثامنون س��نة.
ّ
إىل جزيرة يف وس��ط البحر تعدُّ من أعامل فارس .تنظر ترمجته :تاريخ اإلس�لام ،269/52 :الوايف
بالوفيات.100/2 :
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املنطقي صاحب
احلنف��ي
النس��في
حممد الش��يخ برهان
( )23برهان الدين
ّ
ّ
ّ
حممد بن َّ
حممد بن َّ
النس��في َّ
ّ
الفوطي هو ش��يخنا املح ِّقق املد ِّق��ق العلاَّ مة احلكيم له التصانيف املش��هورة
التصاني��ف .ق��ال ابن
ّ
كان يف اخلالف والفلس��فة أوحد متع بحواس��ه وكان زاهدً ا وقد خلَّص تفس�ير اإلمام فخر الدين
ست
حاجا س��نة مخس وس��بعني واش��تغل عليه هارون ابن الصاحب مولده تقري ًبا سنة ّ
قدم بغداد ًّ
عالـم بالتفسري واألصول والكالم ،من
مائة وتوفيِّ ببغداد يف س��نة سبع وثامنني
ّ
وس��ت مائة ،وكان اً
وتسمى (املقدِّ مة
الرازي) ،واملقدِّ مة النس��ف َّية
تصانيفه (الواضح يف تلخيص تفس�ير القرآن للفخر
ّ
َّ
الربهان َّية) يف اخلالف ،و( الفصول يف علم اجلدل) ،و(منشأ النظر يف علم اخلالف) ،وغريها .تنظر
ترمجته :تاريخ اإلسالم ،الوايف بالوفيات ،216/1 :األعالم.31/7 :
( )24جممع البحرين.509 :
( )25منتهى املقال  ،478-477/2طبقات أعالم الشيعة.52/5 :
( )26لؤلؤة البحرين.226 :
( )27الفوائد الرجال َّية.257/2 :
( )28قال الشيخ آغا بزرك :هو من ِّ
أجل الكتب الفقه َّية قد أحيص جمموع مسائله يف مخس عرشة ألف
ٍ
حواش وتعليقات .تنظر :الذريعة.510/1 :
مسألة ..إىل قوله :وله رشوح كثرية وعليه
حممـد مهدي بحر العلوم يف الفوائد الرجال َّية 286/2 :باسم :هنج اإليامن تلخيص
( )29ذكره الس ِّيد َّ
ِ
كتاب التبيان ،فالحظ.
( )30ينظر :جمالس املؤمنني.354/2 :
( )31ينظر :لؤلؤة البحرين.226-225 :
( )32لؤلؤة البحرين.226 :
( )33رياض العلامء.365/1 :
( )34خالصة األقوال.113 :
( )35أجوبة املسائل املهنَّائ َّية.139 :
( )36منتهى املقال.475/2 :
( )37نق��د الرج��ال ،70/2 :أم��ل اآلمل ،82/2 :إكليل املنهج ،201 :كش��ف احلجب واألس��تار:
.596
( )38رسائل الشهيد الثاين ،945/2 :البداية والنهاية.144/14 :
( )39تاريخ اإلس�لام ،182/53 :جمالس املؤمن�ين ،359/2 :روضات اجلنَّات ،282/2 :الذريعة
 ،63/1طبقات أعالم الشيعة.52/5 :
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الغزال ،وكان تلميذ
سميت هبذا اإلسم نسبة إىل مؤسسها وهو واصل بن عطاء ّ
( )40فرقة من املسلمني ِّ
فسمي هو وأصحابه معتزلة .وعن الشيخ املفيد:
احلسن
ّ
البرصي ،فاعتزل أستاذه هذا وغريهِّ ،
ِ
وأ َّما املعتزلة وما وسمت به من اسم االعتزال فهو لقب حدث هلا عند القول باملنزلة بني املنز َلتَني،
وم��ا أحدث��ه واصل بن عط��اء من املذهب يف ذل��ك ونصب م��ن االحتجاج له ،فتابع��ه عمرو بن
الب�صري وأصحابه
عبي��د ،ووافق��ه ع�لى التد ُّين به م��ن قال هبا واتبعه�ما عليه إىل اعتزال احلس��ن
ّ
احلس��ن(البرصي) بعد أن كانوا من
فسمهم الناس املعتزلة؛ العتزاهلم جملس
ّ
والتح ُّيز عن جملس��ه اَّ
وتفرده��م بام ذهبوا إليه من هذه املس��ألة من مجيع األ َّمة وس��ائر العل�ماء ،ومل ُ
يك قبل ذلك
أهل��هُّ ،
علم عىل فريق من الناس .فمن واف��ق املعتزلة فيام تذهب إليه من املنزلة
ُيع��رف االعت��زال وال كان اً
ضم إىل ذلك وفا ًقا لغريهم من أهل اآلراء وغلب عليه
بني املنز َلتَني كان معتزل ًّيا عىل احلقيقة ،وإن َّ
اسم االعتزال ،ومل خيرجه عنه دينونته بام ال يذهب إليه مجهورهم من املقال .ينظر :أوائل املقاالت:
 ،38امللل والنحل للشهرستاين ،29/1 :ال َفرق بني ِ
الف َرق ،15 :وغريها.
ْ
ّ
حممد خدابنده املل َّقب بأوليجاتو خان (أي الس��عيد) بن أرغون بن أباقا بن
( )41هو الس��لطان املغو ّيل َّ
هوالكو خان س��لطان الرشق ،اعتىل عرش الس��لطنة بعد وفاة أخيه غازان بن أرغون ،بوص َّية منه
س��نة 703هـ ،ودانت له الرع َّية والبالد ،وبنى مدينة الس��لطان َّية ،و َملك العراق وخراسان وعراق
العجم والروم وأذربيجان وديار بكر وغريها .وكانت وفاته س��نة 716هـ عن عمر قارب الـ(36
س��نة) ،ومدَّ ة حكم��ه اثني عرشة س��نة ،وكان حم ًّبا للعلم والعل�ماء كثري العمران ،ذو مس��ا ٍع مجيلة
وعم يف عه��ده بني الرع َّية الرخاء
برات ،حتَّى راج يف زمنه س��وق الفضل والعلم
ً
رواجا تا ًّماَّ ،
وم� َّ
ِ
والرف��اه ،ويف أ َّيامه وبجهود العلاَّ مة احلليِّ ّ  قام بنرش التش�� ُّيع مذهب آل البيت والدعوة إليه
األئمة االثني عرش ،وعمد خمالفوه إىل
يف أرجاء السلطنة ،وأمر باخلطبة ورضب النقود بأسامء َّ
تنقيصا له لتش�� ُّيعه رمحه اهلل تعاىل .تنظر
تس��ميته بـ(خربنده) بدل (خدابنده) ،وهي لفظة فارس�� َّية،
ً
ترمجت��ه :روضة أويل األلب��اب ،502 :تاريخ الربزا ّيل2 :ق ،249/2ال��وايف بالوفيات،129/2 :
الوردي ،256/2 :جمالس املؤمنني ،430/3 :وغريها.
تاريخ ابن
ّ
( )42ينظر :الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة.13 :
( )43منهاج الكرامة.38-37 :
( )44منهاج الكرامة.52-50 :
البيضاوي
الش�يرازي اإلمام نارص الدين أبو س��عيد القايض
عيل
ّ
ّ
( )45عب��د اهلل ب��ن عمر بن َّ
حممد بن ّ
نظارا صاحلًا متع ِّب��دً ا زاهدً ا ويل قضاء
ِّس� املتك ِّلم األصو ّيل ،كان إما ًما
الفقيه
ً
م�برزا ً
الش��افعي املف� رِّ
ّ
القض��اة بش�يراز ودخل تربيز وناظر هبا ،توفيِّ س��نة 691ه��ـ ،قيل توفيِّ بتربيز س��نة 696هـ وقيل
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س��نة 685هـ .م��ن تصانيفه .أن��وار التنزي��ل يف أرسار التأويل يف تفس�ير القرآن ،حتف��ة األبرار يف
رشح املصابيح ،تذكرة يف الفروع ،رس��الة يف موضوعات العلوم وتعاريفها ،رشح مصابيح السنَّة
للبغوي ،وغريها .تنظر ترمجته :طبقات الش��افع َّية الك�برى ،158/8 :هد َّية العارفني،463/1 :
ّ
الكنى واأللقاب.113/2 :
( )46رياض العلامء.383-382/1 :
م��ؤرخ اآلفاق مفخر أهل العراق ك�مال الدين أبو الفضائل
( )47الع��امل الب��ارع املتفنِّن املحدِّ ث املفيد ِّ
الفوطي نس��بة إىل جدِّ أبيه أل ِّمه
احلنبيل ابن
الش��يباين
حممد بن أيب املعايل
عب��د
َّ
ّ
ال��رزاق بن أمحد ب��ن َّ
ّ
ّ
املحرم
الصابوين ،ينتس��ب إىل األمري مع��ن ابن زائدة وأصله
أيضا بابن
ويعرف ً
ّ
مروزي ،مولده يف َّ
ّ
الطويس
ثم صار إىل أستاذه ومع ِّلمه خواجا نصري
سنة 642هـ ببغداد ،و ُأرس يف الوقعة وهو حدث َّ
ّ
يف س��نة 660هـ فأخذ عنه علوم األوائل ومهر عىل غريه يف األدب ومهر يف التاريخ والش��عر وأ َّيام
ّ
وخط منس��وب
الن��اس ،وله النظم والنثر والباع األطول يف ترصيع تراجم الناس وله ذكاء مفرط
رش��يق وفضائل كثرية .س��مع الكثري وعنى هبذا الش��أن وكت��ب ومجع وأفاد ،كتب م��ن التواريخ
ما ال يوصف ،ومصنَّفاته وقر بعري ،من أشهرها كتابه (جممع اآلداب يف معجم األلقاب) ،وكتاب
حافل يف املؤتلف واملختلف جمدول س�َّم�اَّ ه تلقيح األفهام ،قال ابن نارص الدين يف توضيح املش��تبه:
الفوطي هذا ولده أبو املع��ايل عبد اهلل وآخرون وأجاز هلم.
رأيت��ه بخ ِّطه قب��ل الفتنة .روى عن ابن
ّ
ت��وفيِّ س��نة 723هـ .تنظر ترمجت��ه :تذكرة احل َّف��اظ ،1493/4 :توضيح املش��تبه ،128/7 :هد َّية
العارفني.566/1:
( )48جممع اآلداب.229/2 :
ِ
اين ابن
السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم َّ
( )49تقي الدين أبو الع َّباس أمحد بن عبد احل ِّليم بن عبد َّ
احلر ّ
بح��ران عارش ربيع األول
تيم َّية ،احلافظ املحدِّ ث ش��يخ اإلس�لام ،وتيم َّية لقب جدِّ ه األعىل ،ولد
َّ
وحتول به أبوه إىل دمشق س��نة667هـ ،وتوفيِّ سنة 728هـ ،سمع من ابن عبد الدائم
س��نة661هـَّ ،
حمبوس��ا يف قلعة دمش��ق يف الس��نة
وابن أيب اليرس والكامل ابن عبد وابن أيب اخلري ،وغريهم ،مات
ً
السب والوقوع يف خمالفيه من أهل العلم واملعرفة من باقي مذاهب اإلسالم،
املذكورة ،وكان كثري
ِّ
له تصانيف عديدة منها كتابه منهاج السنَّة النبو َّية ر َّد فيه عىل كتاب منهاج الكرامة ملعارصه العلاَّ مة
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ومل ُيفل��ح يف ر ِّده ،و ُيع��دُّ من مش��اهري عرصه ،وترمجت��ه مبثوثة يف أكث��ر كتب الرتاجم
والرجال.
السنَّة النبو َّية.21/1 :
( )50منهاج ُ
الدمشقي املقرئ
ثم
حممد بن أمحد ابن عثامن بن قايامز
ّ
الرتكامين َّ
( )51احلافظ شمس الدين أبو عبد اهلل َّ
ّ
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ولد س��نة 673هـ ،وطلب احلديث وله ثامين عرشة س��نة فس��مع الكثري ورحل وعنِي هبذا الش��أن
وتعب فيه وخدمه إىل أن رسخت فيه قدمه وتال بالسبع وأذعن له الناس ،حكي عن شيخ اإلسالم
الذهب��ي يف احلفظ ،ويل تدريس
أيب الفض��ل ب��ن حجر أنَّه قال :رشبت م��اء زمزم ألصل إىل مرتبة
ّ
احلديث برتبة أ ِّم الصالح وغريها ،وله من التصانيف( :تاريخ اإلسالم) التاريخ األوسط والصغري
و(س�ير النبالء) و(طبقات احل َّفاظ) وغريها ،وكانت وفاته ثالث ذي القعدة سنة 748هـ ،بدمشق
وأرض قبل موته بيس�ير .تنظر ترمجته :طبقات الش��افع َّية الكربى ،102/9 :ذيل طبقات احل َّفاظ:
َّ
 ،349األعالم.326/5 :
( )52تاريخ اإلسالم.182-181/53 :
( )53العرب يف خرب من غرب.77/4 :
( )54دول اإلسالم.268/2 :
النحوي زين الدين ابن
حممد بن أيب الفوارس الش��يخ الفقيه األدي��ب
ّ
( )55الفقي��ه عم��ر بن مظ َّفر بن َّ
ثم ترك وأقام
ال��وردي ،تف َّقه عىل قايض القضاة رشف الدين
ّ
ّ
الب��ارزي وويل القضاء يف بالد حلب َّ
بحل��ب ومن تصانيفه نظم احلاوي وهو حس��ن ج��دًّ ا وله فوائد فقه َّية منظوم��ة وأرجوزة يف تعبري
املك��رر وأغىل قيمة من
املنام��ات واختصار ملحة اإلعراب وغري ذلك وش��عره أحىل من الس��كر
َّ
احلجة س��نة تس��ع وأربعني وس��بعامئة بحلب يف الطاعون،
اجلوهر توفيِّ يف س��ابع عرشي من ذي َّ
ول��ه يف الطاعون رس��الة بديعة .ينظر :طبقات الش��افع َّية الك�برى ،374/10 :الكنى واأللقاب:
 ،443/1موسوعة طبقات الفقهاء.170/8 :
ِ
ِ
حلبي،
النس��اخ ،وإلاَّ فال يجُ ه��ل أنَّه حليِّ ّ من أه��ل احل َّلة وليس
ّ
( )56ك��ذا يف املطب��وع ولع َّله من غلط َّ
فتأ َّمل.
الوردي.270-269/2 :
( )57تاريخ ابن
ّ
ثم
األلبك��ي
عز الدين أيب��ك بن عبد اهلل
( )58ص�لاح الدي��ن أبو الصفاء خليل ب��ن األمري ِّ
ّ
الصفدي َّ
ّ
الدمش��قي األديب ولد سنة  696وتوفيِّ س��نة  764أربع وستِّني وستامئة بدمشق ،األديب الشاعر
ّ
يسريا من
الفاضل ،ش��يخ األدباء القايض
ّ
الش��افعي ،اإلمام األديب الناظم الناثر أديب العرص قرأ ً
ونثرا وكتاب ًة ومج ًعا ،وعني باحلديث ،وكان كثري التصانيف،
نظم ً
الفقه واألصو َلني ،وبرع يف األدب اً
م��ن تصانيف��ه أعوان الن�صر يف أعيان العرص يف التاري��خ والرتاجم جم َّلدات .أحلان الس��واجع بني
الب��ادئ والراجع يف مراس�لاته .تذك��رة األدب يف ثالثني جم َّل��دً ا مجع فيه نوادر األش��عار ولطائف
ونثرا ،وغريها .طبقات الش��افعية الكربى ،5/10 :هد َّية العارفني ،351/1 :الكنى
نظم ً
األخبار اً
واأللقاب.418/2 :
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( )59الوايف بالوفيات.55/13 :
( )60أعيان العرص.293-292/2 :
اليميني نزيل احلر َمني الرشي َفني كان مولده بمدينة
( )61أبو السعادات عفيف الدين عبد اهلل ابن أسعد
ّ
ثم
عدن ونشأ هبا ،ومل يكن يف صباه يشتغل بيشء غري القرآن والعلم،
َّ
وحج سنة 712هـ من عمرهَّ ،
وتزوج والزم االش��تغال ورحل إىل القدس سنة 724هـ ،ودخل دمشق
جاور بمكَّة س��نة 718هـ َّ
التصوف وأصول الدين والتفسري وغري ذلك فمنها مرآة اجلنان
ثم دخل مرص .له تأليفات كثريه يف
ُّ
َّ
وع�برة اليقظان يف معرفة حوادث الزم��ان وروض الرياحني يف حكايات الصاحلني ،والدر النظيم
يف لغ��ات الق��رآن العظيم .وله كالم يف ذ ِّم ابن تيم َّية نقل عن األس��نوي املعارص له قال :كان إما ًما
ُيسرت شد بعلومه يهُ تدى بأنواره ،وكان يقول الشعر احلسن .ولد سنة  698وتوفيِّ يف مجادى اآلخرة
من س��نة 768هـ .له من التصانيف .االرش��اد والتطريز يف فضل ذكر اهلل س��بحانه وتعاىل وتالوة
كتابه العزيز .أس��نى املفاخ��ر بمناقب ،أطراف التواريخ ،وغريها .تنظر ترمجته :طبقات الش��افع َّية
الكربى ،هدية العارفني ،465/1 :الكنى واأللقاب.295/3 :
اليافعي :مرآة اجلنان.208/4 :
()62
ّ
الدمش��قي عامد الدي��ن أبو الف��داء احلافظ
ث��م
الق��ريس ابن كث�ير
( )63إس�ماعيل ب��ن عم��ر
ّ
ّ
البرصي َّ
ّ
الش��افعي ،ولد س��نة 705وتوفيِّ س��نة  774أربع وسبعني وسبعامئة .س��مع ابن الشحنة
املحدِّ ث
ّ
وامل��زي وغريه��م وأقبل عىل علم احلدي��ث واألصول وحف��ظ املتون والتواري��خ ،رشع يف كتاب
ِّ
كب�ير يف األحكام ومل يكمل ومجع التاريخ الذي س�َّم�اَّ ه البداية والنهاية وكان��ت له خصوص َّية بابن
تيم َّي��ة ومناصف��ة منه واتِّب��اع له يف كثري من آرائه ،م��ن تصانيفه االجتهاد يف طل��ب اجلهاد .أحكام
التنبيه .البداية والنهاية يف التاريخ .تفس�ير القرآن .تكملة أسامء الثقات والضعفاء .وغريها .هد َّية
العارفني ،215/1 :معجم املؤ ِّلفني ،284/2 :الكنى واأللقاب.393/1 :
( )64البداية والنهاية.88/14 :
( )65البداية والنهاية.144/14 :
رحالة،
الطنجي
يت
املالكي ،أبو عبد اهلل ،ابن ب ُّطوطةَّ :
حممد بن إبراهيم اللوا ّ
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن َّ
(َّ )66
مؤرخ .ولد س��نة 703هـ ،ونشأ يف طنجة باملغرب األقىص .وخرج منها سنة 725هـ ،فطاف بالد
ِّ
املغ��رب ومرص والش��ام واحلجاز والعراق وف��ارس ،وغريها من البلدان ،ومات يف مراكش س��نة
سمها حتفة الن َّظار يف غرائب األمصار وعجائب االسفار -ط) ترمجت إىل
779هـ ،له الرحلة وقد اَّ
اللغات الربتغال َّية والفرنس�� َّية واإلنكليز َّية ،ونرشت هبا ،وترمج��ت فصول منها إىل األملان َّية نرشت
أيضا .األعالم ،236/6 :هد َّية العارفني.169/2 :
ً
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ال�������رؤوس وأ َّم����ـ����روا األذن���اب���ا
���ـ���زل���وا
َع َ
َ
(ُ )70ين َظر :اجلاسوس عىل القاموس ،130 :وطبقات أعالم الشيعة.185/5 :
( )71القضاب املشتهر أو الر ِّد عىل الرافضة.34 :
( )72القضاب املشتهر أو الر ِّد عىل الرافضة.70 :
( )73ينظر :شذرات الذهب.127/7 :
الصنعاين ،الفقيه املجتهد ،الس ِّيد
اليمني
احلسني
املفضل
عيل بن املرتىض بن َّ
ّ
ّ
(َّ )74
ّ
حممد بن إبراهيم بن ّ
أبو عبد اهلل اليمني ،املعروف بابن الوزير .ولد سنة 775هـ ،وتف َّقه عىل القايض عبد اهلل بن احلسن
حممد بن أيب القاس��م
الصعدي
اري
ّ
ّ
الدو ّ
ّ
عيل بن َّ
الزيدي .وقرأ ُأصول الفقه والتفس�ير عىل الس�� ِّيد ّ
عيل ب��ن عبد اهلل بن أيب اخلري ،وغريه��م يف علوم أخرى.
احلس��ني
ّ
ّ
الزي��دي ،والكالم عىل القايض ّ
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( )67ابن ب ُّطوطة :رحلة ابن ب ُّطوطة.200 :
ِ
ِ
ِ
بكرالفريوزابادي ِّ
�يراز ّي
( )68جم��د الدي��ن محُ َ َّمد بن َي ْع ُقوب بن محُ َ َّمد ب��ن إ ْب َراهيم بن عمر بن أيب
ّ
الش َ
ال ّل َغ ِ
��و ّي َّ
الش��افِ ِع ّي ،ولد فيِ ربيع اآلخر َوقيل فيِ جمُ َا َدى الآْ ِخ َرة س��نة 729ه��ـ بكازرون من َأعامل
ِ
ثم دخل بغداد ،وطاف
عراق َفدخل َواسط َو َق َر َأ َهبا القرءآت ا ْلعشرْ َّ ،
شرياز َون ََشأ َهبا ،وارحتل إِلىَ ا ْل َ
بعدها يف بلدان عديدة ،واقتنى كت ًبا كثرية حتَّى نقل عنه أنَّه قال اشرتيت بخمسني ألف مثقال كت ًبا
وكان ال يس��افر إلاَّ ويف صحبت��ه منها أمحال وخيرجها يف ِّ
كل منزل وينظ��ر فيها ،وصنَّف كت ًبا كثرية
منه��ا بصائ��ر ذوي التمييز يف لطائف الكت��اب العزيز جم َّلدان وتنوير املقباس يف تفس�ير ابن ع َّباس
أربعة جم َّلدات تيس�ير فاحتة اإلهاب بتفسري فاحتة الكتاب جم َّلد كبري ،والقاموس املحيط والقابوس
الوس��يط ،وكانت وفاته س��نة 817هـ ،تنظر ترمجته :الضوء الالمع ،79/10 :ش��ذرات الذهب:
.126/7
ِ
ِ
ِ
(والفضل ما َش ِ
ُ
��هدَ ت به األعدا ُء) ،ففي هذه العبارات املادح��ة للعلاَّ مة وابنه من
در القائ��ل
( )69هلل ُّ
ِ
ِ
املطاف به إىل س��وء العاقبة
آب��ادي َق َبل أن ينتهي
النف��اق ما ال خيف��ى ،أو ر َّبام َصدَ َرت من الفريوز
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبغض��ه وحقده ألم�ير املؤمنني وللعلاَّ م��ة احلليِّ ّ يف
والعي��ا ُذ ب��اهلل ،إذ لمَ يس��تطِع إخف��ا َء نَصبِ ِه
تضمن
كتاب��ه (القضاب املش��ت ََهـر عىل رقاب ابن َّ
املطهـ��ر) املعروف بـ(الر ِّد عىل الرافض��ة) ،الذي َّ
ِ
ِم��ن األكاذيب والن ِ
فـراجع لتـرى
كتاب مطبوع،
َّصب ألميـر املؤمنني م��ا يندى له اجلبني ،وهو ٌ
ِ
ِ
َـم َّث َـل بقول الشاعـر.:
بنفسك ،ولتَـت َ
ِ
�����اب اهلل ممَّ��������ا ن����ا َب����ه
ل����� َي�����نُ�����ح ك������ت� ُ
����رع ن���اب���ا
ول���ي���ن��� َث���ن���ي اإلس�����ل�����ا ُم ي�����ق� ُ
����د ِم������ن أم ٍ
����ب����ك دي��������ن حم�����م� ٍ
ِ
������ة
ول���� َي
ُ
َّ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ
السلفي ،فثار عليه علامء اليمن ،وكثر اجلدال واألَخذ والر ِّد ،وكان من مجلة القائمني
وتأ َّثر بالفكر
ّ
حممد بن أيب القاس��م الذي أ َّلف رسالة يف االعرتاض عليه ،فأجابه ابن الوزير
عيل بن َّ
عليه أس��تاذه ّ
الش��وكاين عىل ابن الوزير
الر ِّد عىل الزيد َّية .أثنى
بتألي��ف كتاب (العواصم والقواص��م) ،وهو يف َّ
ّ
ثم قال:
كث�يرا ،ونعت��ه باملجتهد املطلق ،وقالَّ :
تبحر يف مجيع العلوم وفاق األقران واش��تهر صيتهَّ .
ً
وكالمه ال يش��به كالم أهل عرصه وكالم َمن بعده ،بل هو من نمط كالم ابن حزم وابن تيم َّية .من
احلق عىل اخللق يف ر ِّد اخلالفات إىل
تصانيف��ه أنيس األكي��اس يف فضل األعراض عن الناس .إيثار ِّ
احلق يف جم َّلد مطب��وع .الربهان القاط��ع يف معرفة الصانع .تنظر ترمجت��ه :الضوء الالمع:
املذه��ب ِّ
 ،273/6هدَّ ية العارفني ،190/2 :موسوعة طبقات الفقهاء.191/9 :
الذب عن سنَّة أيب القاسم.123/2 :
( )75العواصم والقواصم يف
ِّ
مؤرخ
الشافعي
العبيدي
احلسيني
عيل بن عبد القادر،
ّ
ّ
املقريزيِّ ،
ّ
ّ
(ّ )76
تقي الدين أبو الع َّباس أمحد بن ّ
الدي��ار املرص َّي��ة ،أصله من بعلبك ،ونس��بته إىل حارة املقارزة (من حارات بعلب��ك يف أ َّيامه) .ولد
ونش��أ وم��ات يف القاهرة ،وكانت والدته س��نة 769هـ ،ووفاته س��نة 845هـ ،وويل فيها احلس��بة
م��رات ،واتَّصل بامللك الظاهر برقوق ،فدخل دمش��ق مع ولده النارص س��نة
واخلطاب��ة واإلمام��ة َّ
810ه��ـ .وعرض عليه قضاؤها فأبى .وعاد إىل مرص .من تآليف��ه كتاب (املواعظ واالعتبار بذكر
اخلطط واآلث��ار) ،ويعرف بخطط املقريزي ،و(الس��لوك يف معرفة دول املل��وك) ،وغريها .ينظر:
معجم املؤ ِّلفني ،11/2 :الكنى واأللقاب ،204/3 :األعالم.178/1 :
( )77السلوك ملعرفة دول امللوك.93-92/3 :
أئمة العلم
الكناين
حممد
العس��قالين ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،ابن حجر :من َّ
عيل بن َّ
ّ
ّ
( )78أمحد بن ّ
والتاريخ .أصله من عس��قالن (بفلس��طني) ومولده ووفاته بالقاهرة .ولد سنة 773هـ وتويف سنة
ث��م أقبل عىل احلديث ،ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها لس�ماع
852هـ ،ولع باألدب والش��عر َّ
الش��يوخ ،وعلت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف عرصه ،ويل قضاء
ثم اعتزل .وتصانيفه كثري ة منها :اإلصابة يف معرفة الصحابة ،ولسان امليزان ،والدرر
مرات َّ
مرص َّ
الكامن��ة ،وتقريب التهذي��ب ،وهتذيب التهذي��ب ،وغريها .األع�لام ،178/1 :هد َّية العارفني:
 ،128/1الكنى واأللقاب ،261/1 :وغريها.
( )79لسان امليزان.317/2 :
( )80لسان امليزان.320/6 :
( )81الدرر الكامنة.160/2 :
( )82الدرر الكامنة.189-188/2 :
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احلنفي ،ولد بالقاهرة
القاهري
الظاهري
( )83األمري مجال الدين أبو املحاسن يوسف بن تغري بردي
ّ
ّ
ّ
مؤرخ الديار
تقي الدين
س��نة 813ه��ـ ،ور َّباه زوج أخته ابن الندي��م
ّ
املقري��زي ِّ
احلنفي وتلمذ عىل ّ
ّ
املرص َّية ،وكان والده مملوكًا ترك ًّيا اش�تراه امللك الظاهر برقوق ،له عدَّ ة كتب منها النجوم الزاهرة
يف أخبار مرص والقاهرة ،واملنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،ومورد اللطافة ،وغريها .توفيِّ سنة
874هـ .الكنى واأللقاب  ،236/1األعالم.223/8 :
( )84النجوم الزاهرة.267/9 :
( )85املنهل الصايف.175-174/5 :
( )86روضة أويل األلباب ،502 :املخترص يف أخبار البرش ،81/4 :مرآة اجلنان.192/4 :
( )87بحار األنوار.146/104 :
( )88بحار األنوار.137/104 :
ِ
( )89اإلجازات العلم َّية عند املسلمني ،88 :تكملة الذريعة ،34/1 :مكتبة العلاَّ مة احلليِّ ّ .138 :
( )90مكتبة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .79 :
( )91مكتبة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .198 :
( )92مكتبة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .96 :
املالقي،
الغرناطي األصل،
األصبحي ،ش��مس الدين أبو عبد اهلل
عيل
ّ
ّ
ّ
عيل بن َّ
(َّ )93
حممد بن ّ
حممد بن ّ
املالك��ي ،املع��روف بابن األزرق .ولد باملقة ،ونش��أ هبا وحفظ القرآن وغريه عىل بعض الش��يوخ،
ّ
وأخ��ذ عنه��م العرب َّية والفرائض والفقه واحلس��اب .والزم بغرناطة إبراهيم ب��ن أمحد بن فتوح يف
ثم قضاء اجلامعة يف غرناطة،
النحو والفقه واألَص َلني واملنطق .ويل القضاء يف مالقة ،ووادي آشَّ ،
وحج ،فجاور باحلر َمني
ثم إىل املرشق،
َّ
فاس��تمر إىل أن اس��توىل عليها اإلفرنج ،فانتقل إىل تلمسان َّ
ثم توجه إىل مدينة القدس قاض ًيا عليها ،فتوفيِّ بعد ش��هرين من
نحو س��تَّة أش��هر ،وعاد إىل مرصَّ ،
وصول��ه إليها ،وذلك يف س��نة 896هـ .له تصانيف منها :ش��فاء الغلي��ل يف رشح خمترص خليل يف
الفقه ،األبريز املس��بوك يف كيفية آداب امللوك ،ختيري الرئاس��ة وحتذير السياس��ة ،بدائع الس��لك يف
طبائ��ع املل��ك .تنظر ترمجت��ه :هدَّ ية العارف�ين ،217/2 :األع�لام ،289/6 :موس��وعة طبقات
الفقهاء.232/9 :
( )94بدائع السلك يف طبائع امللك.393 :
حممد بن س��ابق الدين بن فخر الدي��ن عثامن بن ناظر
( )95عب��د الرمح��ن بن ك�مال الدين أبى بكر ابن َّ
الش��افعي،
املرصي
األس��يوطي
اخلضريي اإلمام جالل الدين
حممد بن س��يف الدين خرض
ّ
ّ
ّ
ّ
الدين َّ
ولد س��نة 809هـ وتوفيِّ يف التاس��ع من مجادى األوىل لس��نة 911هـ إحدى عرشة وتس��عامئة .كان

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

مكثرا .ولد سنة 849هـ ،وتوفيِّ والده
فقيها ش��افع ًّيا ،مفسرِّ ً ا ،حمدِّ ًثا
ً
مؤر ًخا ،مصنِّ ًفا ً
ش��هريا ،أدي ًباِّ ،
ً
يتيم ،وحفظ بعض الكتب ودرس العلوم عىل طائفة من املشايخ ،وأذن
وله مخس س��نوات ،فنش��أ اً
فدرس الفقه واحلدي��ث والعرب َّية ،وأفتى ،وبرع يف علوم .له نحو س��تامئة
ل��ه بالتدري��س واإلفتاءَّ ،
لقراء النقاية ،األش��باه
مصنَّ��ف (بني كتاب ورس��الة) ،منها اإلتقان يف عل��وم القرآن ،إمتام الدراية َّ
والنظائر يف الفقه ،األلف َّية يف النحو ،بغية الوعاة يف طبقات اللغو ِّيني والنحاة ،تاريخ اخللفاء ،تفسري
اجللاَ َل�ين ،احلاوي للفت��اوي ،وغريها .تنظر ترمجته :هدَّ ية العارفني ،534/1 :موس��وعة طبقات
الفقهاء.117/10 :
السيوطي ،تاريخ اخللفاء.343 :
()96
ّ
س��مى له بروكلمن خمطو َطتَني إحدامها (االعالم
يب ،ابن
ّ
عيل بن املغر ّ
مؤرخَّ ،
احلريريِّ :
( )97أمحد بن ّ
مصورة يف
والتبي�ين يف خروج الفرنج عىل بالد املس��لمني) يف تاريخ احلروب الصليب َّية ،ونس��خته َّ
التيمور َّي��ة ( 2286تاريخ) ،والثانية (منتخب الزمان يف تاريخ اخللفاء والعلامء واألعيان) وهي يف
وفيات سنة 752-704هـ .األعالم.180 :
ِ
احلريري ،خمطوط( .أفادين هبذه املعلومة األخ الفاضل املح ِّقق أمحد احلليِّ ّ ).
( )98تاريخ ابن
ّ
املؤرخ .ولد
اليمني ،الفقيه
حممد
الش��افعيِّ ،
ّ
ّ
( )99عب��د اهلل الط ِّيب ب��ن عبد اهلل بن أمحد باخمرمة ،أب��و َّ
القمط،
وحممد بن حس�ين اَّ
حممد بن أمحد بأفضلَّ ،
بع��دن س��نة 870هـ .وأخذ عن وال��ده ،والفقيه َّ
املزجد .وبرع يف العلوم ،وتصدَّ ر للتدريس واإلفتاء والقضاء بعدن ،و ُعرف بحسن
وأمحد بن عمر َّ
التدريس ِّ
وحل املش��كالت يف الفقه .وصار يف آخر عمره عمدة الشافع َّية بعدن .له رشح (صحيح
مس��لم) ،أس�ماء رجال (صحيح مس��لم) ،تاريخ ثغر عدن ،النس��بة إىل املواضع والبلدان ،وقالدة
النح��ر يف وفيات أعيان الدهر .وكانت وفاته بعدن س��نة 947هـ .تنظر ترمجته :موس��وعة طبقات
الفقهاء ،137/10 :األعالم ،68/4 :معجم املؤ ِّلفني.45/5 :
( )100قالدة النحر.179/6 :
( )101قالدة النحر.241/6 :
( )102الع��امل املتت ِّب��ع اخلبري مصطفى بن عبد اهلل الش��هري بحاج��ي خليفة ،وبملاَّ كات��ب جلبي ،أبوه
ولـم ترعرع اس��تخدم كات ًبا يف نظارة اجليش
من رجال اجلند .ولد يف قس��طنطين َّية س��نة 1004هـ ،اَّ
علم أدي ًبا،
باألناضول وانتقل إىل بغداد وارتقى يف املناصب حتَّى صار من رؤس��اء الكتَّاب .وكان اً
مهة عالية يف التآليف ،له مؤ َّلفات أش��هرها كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون ،وقد
وله َّ
ترجم لنفس��ه يف ثناياه ،توفيِّ بقسطنطين َّية س��نة 1067هـ .تنظر ترمجته :الكنى واأللقاب،99/3 :
معجم املطبوعات العرب َّية.732/1 :
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( )103كشف الظنون.346/1 :
( )104كشف الظنون.1870/2 :
( )105كشف الظنون.1854/2 :
( )106كشف الظنون.1855/2 :
حممد
عيل ب��ن زكر َّيا بن َّ
( )107ش��مس الدي��ن أبو املع��ايل َّ
حممد بن عبد الرمحن ب��ن زين العابدين ابن ّ
نس��ابة ،أديب ،ش��اعر .ولد سنة
القريش ،الدمش��قي،
العامري،
الغز ّي،
ِّ
ّ
مؤرخَّ ،
الش��افعي ،فقيهِّ ،
ّ
ّ
1096هـ بدمش��ق وأفتى ،وتوفيِّ هبا س��نة 1167هـ ،من آثاره :تشنيف املسامع برتاجم رجال مجع
اجلوام��ع ،ديوان االس�لام يف التاريخ وتراجم الرجال ،ديوان ش��عر ،لطائ��ف املنَّة يف فوائد خدمة
الس��نَّة ،وتذكرة ُأويل األلباب .معجم املؤ ِّلفني ،141/10 :األعالم ،197/6 :موس��وعة طبقات
الفقهاء.289/12 :
( )108ديوان اإلسالم.259-258/4 :
باباين األصل،
البغدادي :عامل بالكتب ومؤ ِّلفيها.
الباباين
حممد أمني بن مري سليم
ّ
( )109إسامعيل بن َّ
ّ
ّ
بغدادي املولد واملسكن .أقام زمنا يف (مقري كوي) بقرب اآلستانة ،مشتغلاً بإكامل كتابه (إيضاح
ّ
املكن��ون يف الذي��ل عىل كش��ف الظنون) جم َّل��دان .ول��ه (هدَّ ية العارف�ين )،يف جم َّلدي��ن .األعالم:
 ،326/1معجم املؤلفني.290/2 :
البغدادي ،هد َّية العارفني.285-284/1 :
( )110إسامعيل باشا
ّ
اآللويس املعروف بجامل
( )111حممود ش��كري بن عبد اهلل هباء الدين حممود ش��هاب الدين أيب الثناء
ّ
اآللويس .ينتس��ب إىل أرسة بغداد َّية علو َّية حس��ين َّية ،انتقل جدّ ها األعىل إىل بغداد
الدين أيب املعايل
ّ
م��ن ألوس (أو ألوس��ة ،وهي جزي��رة صغرية يف أعىل الف��رات بالعراق) يف أواخ��ر القرن احلادي
األلويس صاحب تفس�ير (روح املعاين) الذي عني حممود ش��كري
اهلجري ،جدُّ ه أبو الثناء
ع�شر
ّ
ّ
عمه الفقي��ه أيب الربكات نعامن خري
بنرشه وتصحيحه .ولد س��نة 1273ه��ـ ،درس عىل أبيه وعىل ِّ
األلويس ،وغريهم .له مؤ َّلفات ،توفيِّ س��نة 1342هـ .األعالم ،172/7 :معجم املؤ ِّلفني:
الدي��ن
ّ
.169/12
( )112صب العذاب.269 :
( )113السيوف املرشقة.99-96 :
ليِ
ِ
عيل بن ف��ارس ِ
الزر ْك ّ (بكرس ال��زاي والراء) ،من أصل
( )114خ�ير الدي��ن بن حممود ب��ن َّ
حممد بن ّ
احلج��ة 1310هـ 25/حزيران 1893م يف ب�يروت ،وتوفيِّ ؟؟؟ من ذي
ك��ردي( ،ولد  9من ذي َّ
ّ
احلج��ة 1396ه��ـ 25/نوفمرب  ،)1976نش��أ يف دمش��ق وتع َّلم يف مدارس��ها األهل َّي��ة وأخذ عن
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

خاصة األدب َّية منها .كان مول ًعا يف صغره بكتب األدب ،وقال الش��عر
مع ِّلميه��ا الكث�ير من العلوم َّ
التخرج .،تق َّلد عدَّ ة
مدر ًسا بعد
ُّ
ثم عمل فيها ِّ
أتم دراس��ته يف املدرسة اهلاشم َّية بدمش��قَّ ،
يف صباهَّ .
مناص��ب حكوم َّي��ة يف الس��عود َّية وغريها ،وترجم لنفس��ه يف اجل��زء الثامن من كتاب��ه األعالم ،له
عدَّ ة مؤ َّلفات أش��هرها كتابه األعالم .تنظر ترمجته :األعالم ،267/8 :ش��بكة املعلومات العامل َّية
(االنرتنت).
( )115الزركيل ،األعالم.228-227/2 :
( )116كحالة ،معجم املؤ ِّلفني.303/3 :
( )117سورة سبأ.52 :
( )118عل��ل الرشائ��ع ،144/1 :عي��ون أخب��ار الرض��ا ،معاين األخب��ار ،68 -67 :اإلرش��اد:
للنس��ائي ،136/5 :خصائص أمري
 ،176/1مس��ند أمح��د بن حنبل ،118/1 :الس��نن الكربى
ّ
للنسائي ،104 :املعجم الكبري ،192/5 :الرياض النرضة ،126/3 :جممع الزوائد:
املؤمنني
ّ
العمل ،610/11 :وغريها.
 ،105/9كنز اَّ
اآللويس:
( )119املعجم األوس��ط ،306/5 :تاريخ بغ��داد ،90/12 :ذخائر العقبى ،20 :تفس�ير
ّ
 ،32/25وغريها.

326

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

امل�صادر

327

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

* القرآن الكريم.
الغرناطي (ت 896هـ).
األصبحي
عيل
ّ
ّ
ابن األزرق :شمس الدين َّ
حممد بن ّ
عيل س��امي َّ
النش��ار ،نرش وزارة اإلعالم ،العراق،
 -بدائع الس��لك يف طبائع امللك ،حتقيق الدكتور ّط.1
ِ
الشافعي (ت 947هـ).
احلرضمي
جراين
ابن باخمرمة :الط ِّيب بن عبد اهلل بن أمحد اهل
ّ
ّ
ّ
 -قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ،عنى به بو مجعة مكري ،وخالد زواري ،نرش دار املنهاج،جدَّ ة،ط1428 ،1هـ2008/م.
الطنجي (ت 779هـ).
يت
حممد بن إبراهيم اللوا ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن َّ
ابن ب ُّطوطةَّ :
 -رحلة ابن ب ُّطوطة ،دار الرتاث ،بريوت ،لبنان1388 ،هـ1968/م.األتابكي (ت 874هـ).
ابن تغري بردي :يوسف بن تغري بردي
ّ
املؤسسة املرص َّية
 -النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،نرش وزارة الثقافة واإلرش��ادالقوميَّ ،
ّ
العا َّمة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش.
ِ
احلنبيل (ت728هـ).
اين
تقي الدين أمحد بن عبد احل ِّل ّيم َّ
ابن تيم َّيةّ :
ّ
احلر ّ
حممد رش��اد سامل ،نرش جامعة اإلمام
 -منهاج الس��نَّة النبو َّية يف نقض كالم الش��يعة القدر َّية ،حتقيق َّحممد بن سعود اإلسالم َّية ،ط1406 ،1هـ1986/م.
َّ
حممد بن يوسف (ت 833هـ).
ابن
ّ
حممد بن َّ
اجلزري :شمس الدين أبو اخلريَّ ،
مرة ع��ام 1351هـ
الق��راء ،نرش مكتب��ة ابن تيم َّي��ة ،عني بن�شره َّ
ألول َّ
 -غاي��ة النهاي��ة يف طبق��ات َّج .برجسرتارس.
العسقالين (ت852هـ).
عيل
ّ
ابن حجر :احلافظ شهاب الدين أمحد بن ّ
حمم��د عبد املعيد ضان ،نرش جمل��س دائرة املعارف
 -ال��درر الكامن��ة يف أعيان املائ��ة الثامنة ،مراقبة َّالعثامن َّية ،حيدر آباد ،اهلند ،ط1392 ،2هـ1972/م.
األعلمي ،بريوت1390 ،هـ1971/م.
مؤسسة
ّ
 -لسان امليزان ،نرش َّعيل (كان ح ًّيا سنة 707هـ).
ابن داودّ :
تقي الدين احلسن بن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي726-648( هـ) ب�أقالم �أئ َّمة املذاهب الأخرى
العلاَّ مة ا ِ

حممـد ص��ادق بحر العلوم ،منش��ورات املطبعة
 -رج��ال اب��ن داود ،تقديم وحتقيق العلاَّ مة الس�� ِّيد َّاحليدر َّية ،النجف 1392هـ1972/م.
احلنبيل (ت 1089هـ).
الدمشقي
ابن العامد :عبد احلي بن أمحد
ّ
ّ
يب ،بريوت.
 -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،دار إحياء الرتاث العر ّالشيباين (ت 723هـ).
الرزاق بن أمحد
ابن
الفوطي :كامل الدين عبد َّ
ّ
ّ
مؤسس��ة الطباع��ة والنرش ،وزارة الثقافة
حممد الكاظمَّ ،
 -جمم��ع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق َّواإلرشاد اإلسالمي ،إيران ،ط1416 ،1هـ.
الدمشقي (ت 774هـ).
ابن كثري :إسامعيل بن كثري
ّ
يب ،بريوت ،لبنان،
عيل ش�يري ،دار إحياء الرتاث الع��ر ّ
 -البداي��ة والنهاي��ة ،حتقيق وتدقيق وتعليق ّ1408هـ1988/م.
الدمشقي (ت 842هـ).
القييس
حممد بن عبد اهلل
ّ
ابن نارص الدين :شمس الدين َّ
ّ
العرقس��ويس،
حممد نعيم
 -توضيح املش��تبه (يف ضبط أس�ماء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهم)َّ ،ّ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1414 ،2هـ1993/م.
َّ
الوردي :زين الدين عمر بن مظ َّفر (ت 749هـ).
ابن
ّ
الوردي ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1996/م.
 -تاريخ ابنّ
القاسمي (ت 840هـ).
احلسني
حممد بن إبراهيم
ابن الوزيرّ :
ّ
ّ
عز الدين َّ
الذب عن س��نَّة أيب القاس��م ،حتقيق وضبط وتعليق ش��عيب األرنؤوط،
 -العواصم والقواصم يفِّ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1415 ،3هـ1994/م.
َّ
عيل ابن أ ُّيوب ،امللك املؤيد (ت 732هـ).
أبو الفداء :عامد الدين إسامعيل بن ّ
 -املخترص يف أخبار البرش ،املطبعة احلسين َّية املرص َّية ،ط ،1مرص.األصبهاين (حدود 1131هـ).
األفندي :املريزا عبد اهلل
ّ
ّ
املرعيش ،قم املقدَّ سة،
احلسيني ،نرش مكتبة
 -رياض العلامء وحياض الفضالء ،حتقيق الس�� ِّيد أمحدّ
ّ
1403هـ.
الطهراين (ت 1389هـ).
آقا بزرك :الشيخ حمسن
ّ
العاميل،
 -الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،مراجعة وتصحيح وتدقيق الس�� ِّيد رضا بن جعفر مرتىضّ
يب ،بريوت ،ط1430 ،1هـ.
دار إحياء الرتاث العر ّ
يب ،ب�يروت ،ط،1
ع�لي نقي من��زوي ،دار إحي��اء ال�تراث العر ّ
 -طبق��ات أع�لام الش��يعة ،تقديم ّ1430هـ2009/م.
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حممد بن أيب الثناء (ت 1342هـ).
األلويس :حممود شكري بن عبد اهلل بن َّ
ّ
 -الس��يوف املرشقة وخمت�صر الصواقع املحرق��ة ،حتقيق الدكتور جمي��د اخلليفة ،ن�شر مكتبة اإلمامالبخاري للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008/م.
ّ
البخاري ،ن�شر دار أضواء
س��ب األصحاب ،دراس��ة وحتقيق عب��د اهلل
ص��ب الع��ذاب عىل من
-ّ
َّ
ُّ
السلف ،الرياض ،ط1417 ،1هـ1997/م.
َّ
البحراين :الشيخ يوسف بن أمحد (ت1186هـ).
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف،
  -لؤلؤة البحرين ،حتقيق وتعليق الس ِّيد َّط1969 ،2م.
حممـد مهدي الس ِّيد مرتىض (ت 1212هـ).
بحر العلوم :العلاَّ مة الس ِّيد َّ
حممـد صادق بحر العلوم
 -الفوائد الرجال َّية أو (رجال بحر العلوم) ،حتقيق وتقديم الع َل َمني الس ِّيد َّوالس ِّيد حسني بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،ط ،1النجف األرشف1385 ،هـ.
املقديس (ت 739هـ).
اإلشبييل
حممد
الربزا ّيل :علم الدين القاسم بن َّ
ّ
ّ
الروضتَني ،أو تاريخ ال�َب�رَ زا ّيل ،حتقيق أ.د .عمر عبد الس�لام تدمري ،املكتبة
 -املقتف��ي عىل كت��ابَ
العرص َّية ،بريوت ،ط1427 ،1هـ2006/م.
البغدادي :إسامعيل باشا (ت1339هـ).
ّ
يب ،بريوت.
 -هد َّية العارفني يف أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،دار إحياء الرتاث العر ّحممد (ت730هـ).
البناكتي :أبو سليامن داود بن أيب الفضل َّ
ّ
القومي
عيل ،نرش املركز
 -روض��ة أويل األلباب ،أو تاريخّ
ّ
البناكتي ،تعريب د .حمم��ود عبد الكريم ّ
للرتمجة ،القاهرة ،ط2007 ،1م.
املرعيش (ت1019هـ).
احلسيني
التسرتي :القايض نور اهلل بن رشيف الدين
ّ
ّ
ّ
حممد ش��عاع فاخر ،انتش��ارات املكتبة احليدر َّي��ة ،إيران ،ط،1
 -جمال��س املؤمن�ين ،تعريب وحتقيق َّ1433هـ.
احلسيني (كان ح ًّيا سنة 1044هـ).
التفرييش :الس ِّيد مصطفى ابن الس ِّيد حسني
ّ
ّ
مؤسس��ة آل البي��ت إلحياء ال�تراث ،مطبعة س��تاره ،قم ،ط،1
ونرش
حتقي��ق
الرج��ال،
نق��د
-َّ
.1418
حاجي خليفة :مصطفى بن عبد اهلل كاتب چلبي (ت1067هـ).
حممد رشف الدين يالتقايا ،رفعت
 -كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون ،تصحيح وتعليق َّيب ،بريوت ،لبنان.
بيلگه
الكلييس ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
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املازندراين (ت1216هـ).
حممد بن إسامعيل
ّ
احلائري :الشيخ َّ
ّ
مؤسس��ة آل البيت إلحي��اء الرتاث ،ط ،1قم
 -منته��ى املق��ال يف أحوال الرجال ،حتقيق ونرش َّاملقدسة1416 ،هـ.
حممد بن احلسن(ت1104هـ).
احلر
العاميلَّ :
ّ
ّ
احلس��يني ،مكتبة األندلس ش��ارع املتن ِّبي ،بغداد ،مطبعة اآلداب،
أمحد
د
ي
الس��
حتقيق
اآلمل،
أمل
ِّ
ّ
النجف األرشف.
ِ
املطهر (ت726هـ).
احلليِّ ّ  :مجال الدين احلسن بن يوسف ابن ّ
 -أجوبة املسائل املهنَّائ َّية ،مطبعة اخليام ،قم1401 ،هـ.ِ
حممـد
 -خالص��ة األق��وال يف معرفة الرج��ال أو (رجال العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ ) ،تقديم وتصحيح الس�� ِّيد َّصادق بحرالعلوم ،منشورات املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف.
األصبهاين (ت 1313هـ).
املوسوي
حممد باقر بن زين العابدين
ّ
ّ
اخلوانساري :الس ِّيد َّ
ّ
مؤسسة
 -روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والسادات ،دار إحياء الرتاث العر ّيب ،بريوت ،لبنانَّ ،
إسامعيليان ،إيران.
حممد بن أمحد بن عثامن (ت  748هـ).
الذهبي :شمس الدين َّ
ّ
 -تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتابيب ،بريوت ،ط1409 ،2هـ1998/م.
العر ّ
 -تاريخ اإلس�لام ووفيات املش��اهري واألعالم ،حتقيق سعد يوسف ،خريي سعيد ،أسامة ُعكاشة،جمدي فهمي ،مصطفى شتات ،يارس أيب شادي ،املكتبة التوفيق َّية ،دار التوفيق َّية للطباعة ،القاهرة،
مرص.
يب ،بريوت ،لبنان.
 -تذكرة احل َّفاظ ،دار إحياء الرتاث العر ّ -دول اإلسالم ،حتقيق وتعليق حسن اسامعيل مرزة ،تقديم حممود األرناؤوط ،دار صادر للطباعةوالنرش ،بريوت ،لبنان ،ط1427 ،2هـ2006/م.
حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،نرش دار الكتب العلم َّية،
 -العرب يف خرب من غرب ،حتقيق أبو هاجر َّبريوت ،لبنان.
الزركيل (ت1396هـ).
الزركيل :خري الدين بن حممود
ّ
ّ
 -األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت،ط1980 ،5م.عيل بن عبد الكايف (ت 771هـ).
ّ
السبكي :تاج الدين عبد الوهاب بن ّ
حممد احلل��و  -دار إحياء
حممد الطناح��ي ،عبد الفتاح َّ
 -طبق��ات الش��افعية الكربى ،حتقي��ق حممود َّاحللبي.
يب
الكتب العرب َّية ،فيصل عيسى البا ّ
ّ
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حممد بن عبد الرمحن (ت 902هـ).
ّ
السخاوي :شمس الدين َّ
 -الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان.رسكيس :يوسف اليان (ت 1351هـ).
النجفي ،قم املقدَّ سة1410 ،هـ.
املرعيش
 -معجم املطبوعات العرب َّية ،مكتبة آية اهللّ
ّ
السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين (ت 911هـ).
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرص َّية ،لبنان،
 -بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،حتقيق َّصيدا.
 -تاريخ اخللفاء ،حتقيق جلنة من األدباء ،طبع مطابع معتوق إخوان ،بريوت ،لبنان.يب ،بريوت ،لبنان.
 -ذيل طبقات احل َّفاظ ،دار إحياء الرتاث العر ّالشدياق :أمحد فارس (ت1304هـ).
 -اجلاسوس عىل القاموس ،نرش مطبعة اجلوائب ،القسطنطين َّية ،ط1299 ،1هـ.الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ).
ّ
حممد
عيل أبو زيد ،الدكتور نبيل أبو عشمة ،الدكتور َّ
 -أعيان العرص وأعوان النرص ،حتقيق الدكتور ّحممد ،تقديم مازن عبد القادر املبارك ،دار الفكر املعارص ،بريوت،
موعد ،الدكتور حممود س��امل َّ
لبنان ،ط1418 ،1هـ1998/م.
 -ال��وايف بالوفي��ات ،حتقي��ق أمح��د األرن��اؤوط وترك��ي مصطف��ى ،دار إحي��اء ال�تراث ،بريوت،1420هـ2000/م.
النجفي (ت 1085هـ).
عيل بن أمحد
ّ
الطرحيي :فخر الدين بن َّ
ّ
حممـد ّ
احلس��يني ،النارش مرتضوي ،مطبعة چاپخانه
 -جممع البحرين ومطلع النريين ،حتقيق الس�� ِّيد أمحدّ
ءطراوت ،طهران1362 ،ش.
عيل املعروف بالشهيد الثاين (ت965هـ).
العاميل :زين الدين بن ّ
ّ
 -رس��ائل الش��هيد الثاين ،حتقي��ق مركز األبحاث والدراس��ات اإلس�لام َّية ،قس��م إحي��اء الرتاثاملختاري ،مركز انتش��ارات دفرت تبليغات إسالمي (مركز النرش التابع
اإلس�لامي ،إرشاف رضا
ّ
ّ
اإلسالمي) ،قم ،ط1421 ،1هـ.
ملكتب اإلعالم
ّ
العبيد ّيلِ :
احلسيني (ت 754هـ).
األعرجي
حممد
ّ
ّ
السيد عميد الدين عبد امل َّطلب بن َّ
عيل أكرب ضيائي ،نرش مرياث مكتوب (مركز نرش
 -إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت ،حتقيق ّالرتاث املخطوط)،طهران1381 ،هـ.ش.
حممد بن عبد الرمحن (ت 1167هـ).
ّ
الغزي :شمس الدين َّ
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 -دي��وان اإلس�لام ،حتقي��ق س�� ِّيد ك�سروي حس�ين ،دار الكت��ب العلم َّية ،ب�يروت ،لبن��ان ،ط،11411هـ1990/م.
الشريازي (ت817هـ).
حممد
ّ
ّ
حممد بن يعقوب بن َّ
الفريوزآبادي :جمد الدين َّ
طهر ،حتقي��ق وتعليق عبد العزيز صالح
 -ال��ر ُّد عىل الرافضة أو القضاب ا ُمل ْش��تَهر عىل رقاب ابن ا ُمل َّالبخاري للنرش والتوزيع ،مرص ،ط1428 ،1هـ2007/م.
الشافعي ،مكتبة اإلمام
املحمود
ّ
ّ
القم ّي :الشيخ ع َّباس (ت 1359هـ).
ِّ
األميني ،نرش مكتبة الصدر ،طهران.
حممد هادي
ّ
 -الكنى واأللقاب ،تقديم َّالكاظمي :الشيخ أسد اهلل (ت 1237هـ).
ّ
 -مقاب��س األنوار ونفايس األرسار يف أحكام الن ِّبي املختار وآله األطهار ،تصحيح ومقابلة النس��خاليزدي ،د.ط ،د.ت.
احلسيني
حممد
ّ
ّ
عيل الشهري بس ِّيد حاجي آقا ابن املرحوم َّ
الس ِّيد َّ
حممد ّ
حممد بن شاكر (ت 764هـ).
الكتبي :صالح الدين َّ
ّ
 -فوات الوفيات ،حتقيق إحسان ع َّباس ،دار صادر ،بريوت ،ط1974-1973 ،1م.كحالة :عمر رضا (ت 1408هـ).
 -معج��م املؤ ِّلفني يف تراجم مصنِّفي الكتب العرب َّية ،نرش مكتب��ة املثنَّى ،بريوت ،لبنان ،ودار إحياءيب ،بريوت ،لبنان.
الرتاث العر ّ
اخلراساين (ت 1175هـ).
حممد طاهر
حممد جعفر بن َّ
الكربايس :الشيخ َّ
ّ
ّ
األش��كوري ،دار احلديث للطباعة
احلس��يني
 -إكليل املنهج يف حتقيق املطلب ،حتقيق الس�� ِّيد جعفرّ
ّ
والنرش ،قم املقدَّ سة ،ط1425 ،1هـ.
النيسابوري (ت 1286هـ).
الكنتوري :الس ِّيد إعجاز حسني
ّ
ّ
النجفي،
املرعيش
 -كش��ف احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألس��فار ،مكتبة آية اهلل العظمىّ
ّ
قم املقدَّ سة ،ط1409 ،2هـ.
حممد (معارص).
لطف زادة :الشيخ َّ
 -كتاب (غاية البادي) ،دراسة عن نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،بحث قيد الطبع.حممد تقي (ت 1111هـ).
حممد باقر بن َّ
املجليس :الشيخ َّ
ّ
املصححة،
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان ،ط2
َّ
األئمة األطهارَّ ،
 -بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار َّ1403هـ1983/م.
البغدادي (ت413هـ).
العكربي
حممد بن النعامن
ّ
ّ
حممد بن َّ
املفيد :الشيخ َّ
األنصاري ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
 -أوائل املقاالت ،حتقيق الش��يخ إبراهيمّ
لبنان ،ط1414 ،2هـ1993/م.
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عيل بن عبد القادر (ت 845هـ).
ّ
املقريزي :تقي الدين أمحد بن ّ
حممد عب��د القادر عطا ،دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت ،لبنان،
 -الس��لوك ملعرف��ة دول امللوك ،حتقيق َّط1418 ،1هـ1997/م.
مؤسسة اإلمام الصادق ،إرشاف العلاَّ مة الفقيه
 -موس��وعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلم َّية يف َّمؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،ط1418 ،1هـ.
جعفر
السبحاينَّ ،
ّ
عيل (ت 768هـ).
ّ
اليافعي :عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن ّ
 -مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،وضع حواشيه خليل املنصور،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م.

