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َّ
ملخ�ص البحث

املؤسسة العلم َّية الواسعة يف مدينة مراغة عاصمة املغول اإليلخان ِّيني،
ّ
اهلجري ،ومنشئ َّ

وق��د مجعت��ه صالت علم َّي��ة بالكثري م��ن العلامء من خمتل��ف األصقاع ،ما ب�ين تدريس
ومطارحات ومراسالت وزيارات ،ومن هؤالء كان علامء مدينة ِ
احل َّلة يف العراق الذين
الطويس ،من خالل الزيارات املتبادلة والدرس ،فضلاً عن
مجعتهم الروابط العلم َّية مع
ّ

املراسالت العلم َّية.
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الص�لات العلم َّية التي مجعت ما ب�ين اخلواجة نصري الدين
تناولت هذه الدراس��ة ِّ
الطويس (ت 672هـ) ،وبعض علامء مدينة ِ
حممد بن احلسن
احل َّلة،
حممد بن َّ
فالطويس هو َّ
ّ
ّ
الطويس املشهور باخلواجة ،أحد أشهر علامء اإلسالم يف خمتلف العلوم يف القرن السابع
ّ

حللَّة
ِ الطو�سي وعلماء ا
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

Abstract
This article deals with the scientific communication that
brought together Khawaja Naseer Al-Din Al-Tusi (D. 672 A.H.) and
Muhammad ibn Al-Hassan Al-Tusi, who was famous by (Khawaja)
was one of famous Islamic scholars in various fields of science in
the seventh century, he founded the scientific institution in the
city of (Maraga) the capital of the Alikhanian Mongol, Al-Tusi had
many scientific communication with scientists from different
areas, which included teaching, correspondences and visits, and
between these wrer the scientists of Hilla in Iraq, who Who have
gathered scientific ties with Al-Tusi through mutual visits and
lesson as well as scientific correspondence.

64

ٌ حمك
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الطو�سي
�أ َّو اًل :التعريف ب�شخ�ص َّية اخلواجة
ّ
حممد بن احلس��ن
الطويس( )1املش��هور باخلواجة( ،)2ولِد سنة
حممد بن َّ
الطويس هو َّ
ّ
ّ

597هـ1200/م يف مدينة طوس( ،)3وهبا -فضلاً عن مدينة نيس��ابور -كانت دراس��ته
()4
ربا إىل القالع اإلس�ماعيل َّية ش�مال إيران( )5عىل
ثم انتقل بعد ذلك جم ً
العلمي الواس��ع َّ ،
ّ
أثر اجتياح خراس��ان م��ن ِق َبل املغول بزعام��ة جنكيز خان( ،)6ويف القالع اإلس�ماعيل َّية

خصوصا
الطويس قرابة أربع وعرشين سنة م َّثلت حقبة نتاجاته العلم َّية الواسعة،
عاش
ً
ّ
يف جم��ال التحقيق ،حتَّى ِ
وصف بـ :س��لطان احلكامء واملح ِّقق�ين( ،)7وقدوة املح ِّققني(،)8
وقيل عنه كذلك بأنَّه «آية يف التدقيق والتحقيق ِّ
وحل املواضع املشكلة»( ،)9وبعدها كان

تركه لإلسامعيل ِّيني وقالعهم؛ بسبب املغول كذلك ،إذ كانت محلتهم الثانية نحو مرشق
اإلس�لامي بزعامة هوالكو حفيد جنكيز خان ،الذي د َّمر القالع وأس��قط الدولة
العامل
ّ
اإلسامعيل َّية النزار َّية س��نة 654هـ1256/م( ،)10واستخلص حتت ركابه -كام هي عادة
املغول يف محالهتم العس��كرية -العلامء واحلكامء وأرباب املهن ِ
واحل َرف؛ لالس��تفادة من
َّ

الط��ويس من هؤالء( ،)11وفي�ما بعد -وحتديدً ا بعد س��قوط بغداد عىل
خدماهت��م ،فكان
ّ
يد هوالكو س��نة 656هـ1258/م ،وتأس��يس دول��ة املغول التي ُع ِرف��ت باإليلخان َّية-

ٍ
()12
ثم
مرصد
الطويس س��نة 657هـ1259/م بإنش��اء
ُك ِّل��ف
فلك��ي يف مدينة مراغ��ة َّ ،
ٍّ
ّ
وتقص ش��ؤون البالد وأحواهل��ا ،وإعداد
ُأنيط��ت به وظيف��ة املفتش العام؛ ل�لإرشاف
يِّ

يِّ
مت��ول األوقاف يف عموم املامل��ك اإليلخان َّية(،)14
املفصلة بذلك( ،)13ووظيفة
التقاري��ر َّ
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األوىل حتَّ��ى بلغ بداي��ة عقد العرشين َّيات من عم��ره مبلغ العلامء الكبار؛ بس��بب نبوغه

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

َّ
وتتلخص مه��ام متو ِّليها بالنظر
وختت��ص هذه الوظيفة بالرعايا املس��لمني دون غريهم،
ُّ

يف أرزاق اجلوامع واملس��اجد والربط واملدارس ،وتنظيم ش��ؤون موقوفاهتا واملسؤولني
َّ
مؤسس��ة علم َّية واسعة إىل
فاس��تغل
عن إدارهتا املبارشة(،)15
الطويس تلك املهام وأنش��أ َّ
ّ

الفلكي بعد أخذ املوافقة من هوالكو عىل اس��تقطاع نسبة عرشة باملئة من
جانب املرصد
ّ
()16
املؤسس��ة عد ًدا
عائدات األوقاف لتمويل املرصد
فضمت تلك َّ
واملؤسس��ة العلم َّية َّ ،
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م��ن املدارس يف خمتلف العل��وم ،وبجوارها دور إيواء الطلبة( ،)17وأنش��أ أكرب مكتبة يف

العامل آنذاك ،وهي مكتبة مراغة التي حوت عىل ما يقارب أربعمئة ألف جم َّلد(.)18

الطويس س��نة 672هـ1273/م( )19يف بغداد ،وكان خالل تلك الس��نة
كانت وفاة
ّ

مراف ًق��ا لإليلخ��ان املغو ّيل أباقا بن هوالك��و الذي جاء إىل العراق لقضاء فصل الش��تاء،

كث�يرا ما يصطحب
ك�ما هي عادة س�لاطني املغ��ول يف بعض األع��وام( ،)20والذي كان
ً
الطويس حينها بحدود  75عا ًما ،فدُ فِن يف
الط��ويس يف رحالته وتن ُّقالته( ،)21وكان عمر
ّ
ّ
بغداد بجوار قرب اإلمام موسى الكاظم حسب وص َّيته( ،)22قربه اآلن ظاهر يف رواق
احلرضة الكاظم َّية يف اجلهة الغرب َّية ،يف ٍ
خاص به(.)23
قرب
ٍّ
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الطو�سي �إىل العراق
ثان ًيا :زيارات
ّ
الطويس -تب ًعا لوظائفه بوصفه مفت ًِّش��ا عا ًّما ومس��ؤولاً ع��ن إدارة األوقاف-
كان
ّ

أحوال األوقاف واملس��ؤولني عن إدارهتا ،وكان -تب ًعا لذلك ،وإشبا ًعا لرغباته العلم َّية

ُّ
يس��تغل تلك اجل��والت للقاء العلامء
عالـم قبل أن يكون مس��ؤولاً يف الدولة-
بوصف��ه اً
مؤسس��ته العلم َّية ،فضلاً عن
وإلق��اء الدروس ،كذل��ك دعوة بعض َم ْن حيتاج إليهم يف َّ

مجع الكتب؛ لرفد مكتبته بام حيتاج إليه طلبة العلم.

فقد كانت أوىل زياراته للعراق بمها ِّم عمله يف س��نة 662هـ1263/م تف َّقد خالهلا

عم��ل األوق��اف والقائمني علي��ه ،ومجع خالل رحلت��ه هذه الكثري م��ن الكتب؛ ألجل
مؤسسته العلم َّية يف مراغة ،وقام كذلك بجولة تفتيش َّية يف بعض مدن العراق زار
مكتبة َّ
خالهلا -فضلاً عن بغداد -مدن واسط والبرصة( ،)24كذلك زار مدينة ِ
احل َّلة( ،)25والتقى

بعلامئه��ا وطلبة العلم فيها ،وهذا ما س��وف نتناوله بالتفصي��ل فيام بعد ،وبعد عودته إىل

مفصال عن جولته التفتيش�� َّية،
عاصم��ة املغول مراغة ،قدَّ م إىل اإليلخان هوالكو
تقريرا َّ
ً
كثريا م��ن اآلراء اإلصالح َّية بخصوص العراق ،بعد أن بينَّ فيه س��وء احلالة،
َّ
تضمن��ت ً
وتر ِّدي األوضاع العمران َّية للبالد ،فوعده هوالكو باإلصالح(.)26

مرة أخرى يف س��نة 667ه��ـ1268/م ،وكانت
زار
الط��ويس -كذل��ك -الع��راق َّ
ّ

تل��ك الرحلة برفقة اإليلخ��ان أباقا بن هوالكو يف أثناء قضائه فصل الش��تاء يف العراق،
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يقوم باجلوالت التفتيش�� َّية يف خمتلف ممالك الدولة اإليلخان َّي��ة لال ِّطالع املبارش ومراقبة

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

الطويس ببعض األعامل والنشاطات سواء الوظيف َّية أو العلم َّية ،ولكن ممَّا
وبال شك قام
ّ

يؤسف له َّ
الطويس يف تلك الرحلة ،بل ورد اخلرب عن
أن املصادر مل تُفصح عن نشاطات
َ
ّ

ٍ
مقتضب(.)27
الزيارة
بشكل َ

للطويس ،فكانت يف س��نة 672ه��ـ1273/م ،وكانت برفقة
أ َّما الزي��ارة األخرى
ّ

()28
ث��م زار بمفرده
اإليلخ��ان أباق��ا ً
أيضا ،وقد ق��ام معه بجولة يف بعض م��دن العراق َّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بعض املدن واملش��اهد املقدَّ سة ،والتقى فيها بالعلامء وطلبة العلم ،واتخَّ ذ يف مدينة بغداد
وجملس��ا آخر يف مدينة الكوفة( ،)29ويف تلك الس��نة أثمرت جهوده يف
جملس��ا للحديث،
ً
ً

إقن��اع الس�لاطني املغول بالقي��ام باإلصالحات يف والي��ة العراق( ،)30إذ ق��ام اإليلخان
ودون أعامله تلك عىل جدران
أباقا باإلحس��ان إىل الس��كَّان ،وختفيف الرضائب عنهمَّ ،
املدرسة املستنرص َّية(.)31

وخيربن��ا صاحب احل��وادث اجلامع��ة َّ
الطويس خ�لال إقامته يف بغ��داد يف تلك
أن
ّ

الس��نة قام بإصالح إدارة األوقاف يف العراق ،وتنظيم ش��ؤون املدارس والربط ،إذ قام

بتحديد رواتب املش��مولني بعوائ��د األوقاف من الفقهاء
واملدرس�ين والصوف َّية ،وعينَّ
ِّ
خمصص��ات طلبة املدارس ،وعينَّ مق��دار املعونات الالزمة ملس��تح ِّقيها ،ورتَّب مجيع ما
َّ
يتع َّلق باألوقاف ،وأصلحها عىل قواعدها الصحيحة بعد اختالهلا(.)32
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حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني
ثال ًثاِّ :
ّ
الط��ويس وبعض علامء
كان��ت ُأوىل بواك�ير االتِّصال ما بني اخلواج��ة نصري الدين
ّ

مر بن��ا -مدن بغ��داد وواس��ط والب�صرة ،فضلاً ع��ن زيارته
والت��ي زار خالهل��ا -ك�ما َّ
إىل مدين��ة ِ
احل َّل��ة ح��ارضة العل��م والعل�ماء وق��ت ذاك ،ولق��اؤه العلامء وطلب��ة العلم،

وعىل رأس��هم ع��امل ِ
احل َّلة الكب�ير نجم الدين جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلس��ن بن
احل يِّل املعروف باملح ِّقق ِ
ِ
احل يِّ ّل ،املولود سنة 602هـ1205/م ،واملتوفىَّ سنة
س��عيد اهلذ ّيل ّ
676ه��ـ1277/م ،والذي يعدُّ من أبرز فقه��اء اإلمام َّية الكبار وعلامئهم( ،)33ينتمي إىل
إحدى األرس العلمية يف ِ
احل َّلة املعروفة بأرسة آل سعيد(.)34
َّ
احل يِّل من أملع أس��اتذة مدرس��ة ِ
ِ
احل َّلة الت��ي أصبحت خالل احلقبة التي
كان املح ِّقق ّ

اإلس�لامي
مرك��زا علم ًّيا يعدُّ م��ن كربيات مراك��ز العلم يف العامل
تلت س��قوط بغ��داد
ً
ّ
فازده��رت مدين��ة ِ
واملفسي��ن واحلكامء واألدباء والش��عراء
احل َّلة بالفقه��اء واملحدِّ ثني
رِّ
وامل��دارس العلمي��ة ،وحفلت هذه املدارس بأعداد كبرية من الطلب��ة الوافدين إىل ِ
احل َّلة
َّ
من خمتلف البقاع(.)35

تب��ادل الطويس واملح ِّق��ق ِ
الطويس عن
احل يِّ ّل أطراف احلدي��ث الذي خت َّلله س��ؤال
ّ
ّ
ِ
الطويس مجال الدين احلسن بن يوسف املعررف
دون تلميذ
علامء احل َّلة ودرجاهتم ،وقد َّ
ّ
بالعلاَّ مة ِ
الطويس واملح ِّقق
احل يِّ ّل الذي كان حينها مل يزل طالب علم ،ما دار من حوار بني
ّ
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ِ
الطويس الرس��م َّية للعراق،
احل َّلة يف س��نة 662ه��ـ1263/م ،وحتدي��دً ا يف أثناء زي��ارة
ّ

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

ِ
نصه« :وكان الشيخ األعظم اخلواجة نصري الدين
احل يِّ ّل يف إجازته العلم َّية لبني ُزهرة ما ُّ

وزيرا للسلطان هالكو خان فأنفذه إىل العراق،
حممد بن احلسن
الطويس قدس اهلل روحه ً
َّ
ّ
فحرض ِ
احل َّلة فاجتمع عنده فقهاؤها ،فأش��ار إىل الفقيه نجم الدين أيب القاس��م جعفر بن

س��عيد ،فقالَ :م�� ْن أعلم هؤالء اجلامعة؟ فق��ال :ك ُّلهم فاضلون عل�ماء ،وإن كان واحد
مربزا يف ف ٍّن آخر .فق��الَ :م ْن أعلمهم باألصو َلني-
منه��م
م�برزا يف فن كان اآلخر منهم ً
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املطهر( ،)36وإىل
أصول العقائد وأصول الفقه -فأشار إىل والدي سديد الدين يوسف بن َّ

حممد بن جهم( ،)37فقال :هذان أعل��م اجلامعة بعلم الكالم وأصول
الفقي��ه مفيد الدي��ن َّ

()38
عمه أيب القاس��م يعتب عليه،
الفق��ه ،فتكدَّ ر الش��يخ حييى بن س��عيد  ،وكتب إىل ابن ِّ

وأورد يف مكتوبه أبياتًا ،وهي:

ال تهُ ��� ْن ِم���ن َع��ظ��ي � ِم َق� ٍ
�ت
���در وإن ُك��ن� َ

ِ
إل�����ي�����ه ب���ال��� َّت���ع���ظ���ي��� ِم
������ارا
ُم�������ش� ً

ق����درا
ي��ن��ق��ص
��ب
ُ
ف��ال��ك��ب�ير ال��� َّل���ب���ي� ُ
ً
ُ

ِ
��ب��ي��ب ال��كَ��ري�� ِم
ب��ال��تَّ��ع��دِّ ي ع�ل�ى ال�� َّل

ِ
������ع اخل���م� ِ
ب��ال��ع��ق��ول رم����ى ال��ـ
��ر
َو َل� ُ

�������ر ب��ت��ن��ج��ي��س��ه��ا وب���ال���ت���ح���ري��� ِم
مَ ْ
خ َ

املطهر وابن اجلهم ،ومل تذكرين؟! فكتب إليه يعتذر إليه ،ويقول:
كي��ف ذكرت ابن َّ

لو سألك اخلواجة مسألة يف األصو َلني ر َّبام وقفت ،وحصل لنا احلياء»(.)39
ٌ
شك َّ
ٌ
وال َّ
معقول ،ور ٌّد مؤ َّد ٌب.
تسويغ
أن جواب املح ِّقق هو

وزار الطويس املح ِّقق ِ
احل يِّ ّل وحرض درسه للمطالعة واملؤانسة ،وكان درس املح ِّقق
ّ

يِّ
العراقي إىل يمني القبلة،
املصل
حينها حول (القبلة) ،فأورد مس��ألة يف استحباب تيارس
ّ
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الطويس اعرتاضه حول مس��ألة اس��تحباب التيارس بقوله له :أن ال وجه
فأبدى اخلواجة
ّ

هلذا االستحباب؛ َّ
ألن التيارس إن كان من القبلة إىل غريها فهو حرام ،وإن كان من غريها
إليه��ا فهو واجب ،فأجاب املح ِّقق ِ
الطويس ومل
احل يِّ ّل يف احلال :بل منها وإليها ،فس��كت
ّ
حياججه يف ر ِّده(.)40
ِ
ِ
نصها
وبعد س��فر
الطويس من احل َّلة أ َّلف املح ِّقق احل يِّ ّل رس��الة علم َّية (سوف نورد َّ
ّ

الطويس ،رسد فيها األد َّلة والرباهني التي تؤ ِّيد استحباب التيارس يف القبلة ألهل العراق،
ّ
الطويس عىل مس��الة التيارس بقوله« :بس��م اهلل الرمحن الرحيم
ابتدأه��ا بتوجيه اعرتاض
ّ
ج��رى يف أثناء فوائد املوىل أفضل علامء اإلس�لام وأكمل الفض�لاء نصري الدنيا والدين

الطويس -أ َّي��د اهلل هبمته العالية قواعد الدي��ن وو َّطد أركانه
حممد بن احلس��ن
حمم��د بن َّ
َّ
ّ

ومهد بمباحثه الس��امية عقائد اإليامن ،وش�� َّيد بنيانه -إش��كال عىل التيارس -وحكايته-

الطويس تلك الرس��الة بعد ا ِّطالعه
األم��ر بالتيارس أله��ل العراق ،)41(»...فاستحس��ن
ّ
ِ
ِ
عم وجده فيها،
كثريا ،وقد س��أل بعد عودته م��ن احل َّلة اَّ
عليه��ا ،وأثنى عىل املح ِّقق احل يِّ ّل ً
()42
ماهرا(.)43
خريتًا
ً
فكان جوابه :إنيِّ رأيت فيها ِّ

أم��ا العامل ِ
الطويس ،فهو
احل يِّ ّل اآلخر الذي ربطته أوارص العل��م واملعرفة باخلواجة
َّ
ّ
ِ
املطهر ،املعروف واملش��هور بالعلاَّ مة احل يِّ ّل،
عيل بن َّ
مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
ولد يف مدينة ِ
احل َّلة سنة 648هـ1250/م يف عائلة ُع ِرفت بالعلم( ،)44فوالده هو الشيخ

متبح ًرا يف العلوم( ،)45وخاله هو الفقيه نجم الدين
فقيها ِّ
عالـم ً
سديد الدين يوسف ،كان اً
جعف��ر بن س��ـعيد املعروف باملح ِّقق ِ
احل يِّ ّل ،درس احلس��ن بن يوس��ف عىل أيدي هؤالء
الطويس
الطويس فيام بعد( ،)46والتي قال عنها وعن أس��تاذه
وغريهم قبل دراس��ته عند
ّ
ّ
نصه« :كان هذا الش��يخ أفضل أهل ع�صره يف العلوم العقل َّية والنقل َّية ،وله مصنَّفات
ما ُّ
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يِّ
العراقي ،وأرسلها إىل نصري الدين
املصل
كاملاً يف ملحق هذه الدراسة) يف مسألة تيارس
ّ

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

كث�يرة يف العل��وم احلكم َّية واألح��كام الرشع َّية عىل مذهب األمام َّي��ة ،وكان أرشف َمن

ش��اهدناه يف األخالقَّ -نور اهلل رضحيه -قرأت عليه اهليئات والشفا البن سينا ،وبعض

ثم أدركه املوت املحتوم ق��دَّ س اهلل روحه»( ،)47وقد نقل
التذك��رة يف اهليأة ،تصنيف��هَّ ،
العلاَّ م��ة ِ
الط��ويس يف الداللة
احل يِّ ّل يف كتاب��ه (منهاج الكرامة) عن أس��تاذه نصري الدين
ّ
ع�لى وجوب اتِّب��اع مذهب اإلمام َّي��ة ما قوله« :ما قاله ش��يخنا األم��ام األعظم خواجة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الطويس قدَّ س اهلل روحه ،وقد س��ألته عن
حممد بن احلس��ن
نص�ير امل َّلة
ِّ
واحلق والدينَّ ،
ّ

املذهب.)48(»...

احل يِّل وأس��تاذه الط��ويس يف ِ
ِ
احل َّلة،
أ َّم��ا عن اللق��اء َّ
ّ
األول الذي مجع ما بني العلاَّ مة ّ

مر بنا ،وقد
فكان خالل الزيارة التي قام هبا
الطويس للعراق سنة 662هـ1263/م ،كام َّ
ّ
رآه الط��ويس وأعجب به كثريا( ،)49ث��م رافق الطويس بعد مغادرت��ه ِ
احل َّلة؛ ليتتلمذ عىل
َّ
ّ
ً
ّ
الطويس يف
يديه ،فلم يرتك فرصة يمكن أن يس��تفاد منها إلاَّ واس��تغ َّلها ،فقيل :إنَّه سأل
ّ
الطريق ما بني ِ
احل َّلة وبغداد عن اثنتي عرشة مسألة من مشكالت العلوم ،منها عىل سبيل
املثال مسألة (انتقاض حدود الدالالت بعضها ببعض)(.)50

بالذكر يف مس��ألة تلمذة العلاَّ م��ة ِ
وم��ن اجلدير ِّ
الطويس
احل يِّ ّل عىل يد نص�ير الدين
ّ
أن العلاَّ مة ِ
العام�لي م��ن َّ
احل�ِّل�يِّ ّ درس عىل ي��د نصري الدين عل��م الكالم
احلر
م��ا س��اقه ُّ
ّ

الطويس الفقه عىل العلاَّ مة
وبعض العلوم العقل َّية ،ويف الوقت نفس��ه درس نصري الدين
ّ
ِ
احل يِّ ّل(.)51

العاميل دون غريه ،ومل يذكر مصدر معلوماته أو ما ُّ
َّ
يدل
احلر
إن هذا الكالم انفرد به ُّ
ّ
عىل ذلك ،فضلاً عن أنَّه ينايف ما رصح به العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل نفسه من َّ
الطويس
أن نصري الدين
ّ
َّ
أفضل أه��ل زمانه يف العلوم العقل َّي��ة والنقل َّية ،ومن ضمنها الفق��ه بطبيعة احلال ،وهذا
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العاميل نقلاً عن العلاَّ مة( ،)52فهو يناقض نفس��ه فيام ينقل ،أضف إىل ذلك
احلر
ما ذكره ُّ
ّ
َّ
الطويس أصبح أس��تا ًذا يف الفق��ه وأصوله ،وهو مل يزل بع��د ابن اثنتني
أن نص�ير الدي��ن
ّ
وعرشين س��نة فقط ،بش��هادة أس��تاذه معني الدين
امل�صري( ،)53فام بالك بعد أن ش��اخ
ّ

وأصب��ح من أفضل علامء زمان��ه؟ وبذلك َّ
العام�لي مرفوضة يف تقديرنا،
احلر
فإن رواية ِّ
ّ
أن عمر العلاَّ مة ِ
خاص ًة إذا ما عرفنا َّ
بالطويس كان أربع عرشة سنة
احل يِّ ّل عند َّأول لقاء له
َّ
ّ
فقط(.)54
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الذهبي ،تاريخ اإلس�لام:
الفوطي ،تلخي��ص جممع اآلداب يف معجم األلق��اب،319/3 :
( )1اب��ن
ّ
ّ
الكتبي ،فوات الوفي��ات،252/2 :
ال��وردي،216/2 :
ال��وردي ،تاريخ اب��ن
 ،113/50اب��ن
ّ
ّ
ّ
اخلوانس��اري ،روضات
التفريش ،نقد الرجال،313/4 :
الصف��دي ،الوايف بالوفيات،147/1 :
ّ
ّ
ّ
البح��راين ،لؤل��ؤة البحرين،245/
العام�لي ،أم��ل اآلم��ل،299/2 :
احل��ر
اجلنَّ��ات،300/6 :
ّ
ّ
ّ
األفندي ،رياض العلامء.159/5 :
ّ
العربي ،تاريخ خمترص الدول ،286 ،280:املؤ ِّلف نفسه ،تاريخ الزمان ،330 :رشيد الدين:
( )2ابن
ّ
الفوطي (منس��وب) ،احلوادث اجلامعة:
ام��ع التواري��خ ،م ،303 ،279 ،254 ،249/1 :2ابن
ّ
.269
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة ،169 :أبو الفداء ،املخترص يف أخبار البـرش،340/2 :
( )3ابـن
ّ
البحراين،
اإلش��ـكوري ،حمبوب القلوب،415/2 :
الوردي،216/2 :
الوردي ،تاريخ ابـن
ابن
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلوانساري ،روضات اجلنَّات.314/6 :
لؤلؤة البحرين،247-246/
ّ
البحراين ،لؤلؤة البحرين.249-248 :
املجليس ،بحار األنوار،32-31/104 :
()4
ّ
ّ
الط��ويس ،أخ�لاق نارصي ،7-5 :اب��ن األثري،الكامل يف التاري��خ ،369-361/12 :فؤاد عبد
()5
ّ
املعطي الص َّياد ،املغول يف التاريخ.61-58 :
( )6اب��ن األثري،الكام��ل يف التاريخ ،369-361/12 :فؤاد عبد املعطي الص َّي��اد ،املغول يف التاريخ:
.61-58
اهلمداين ،جامع التواري��خ ،م ،303/1 :2وصاف احل�ضرة ،تاريخ وصاف،37 :
( )7رش��يد الدي��ن
ّ
التسرتي ،جمالس املؤمنني.201/2 :
ّ
البحراين ،لؤلؤة البحرين.249 :
اإلشكوري ،حمبوب القلوب،414/2 :
()8
ّ
ّ
التفريش ،نقد الرجال.313/4 :
()9
ّ
القنوجي ،أبجد العلوم.108/2 :
()10
ّ
اهلمداين ،جامع التواريخ ،م ،255 ،237-236/1 :2فؤاد عبد املعطي الص َّياد،
( )11رش��يد الدين
ّ
املغول يف التاريخ ،143 :عبد الرمحن فرطوس حيدر ،االيلخان هوالكو.102 :
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( )12رشيد الدين ،جامع التواريخ ،م.257 ،247/1 :2
الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب ،489/5 :زيغرد هونكه،
( )13جامع التواريخ ،م ،303/1 :2ابن
ّ
شمس العرب تس��طع عىل الغرب ،133-132 :حكمت نجيب عبد الرمحن ،دراسات يف تاريخ
العلوم.196 :
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة ،252 :ابن كثري ،البداية والنهاية ،281/13 :جعفر
( )14ابن
ّ
خصباك ،العراق يف عهد امللوك اإليلخان ِّيني.70 ،8 :
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.238 :
( )15ابن
ّ
الصفدي ،الوايف بالوفيات.150/1 :
الكتبي ،فوات الوفيات،254/2 :
()16
ّ
ّ
املقريزي ،السلوك.510/1 :
( )17ابن كثري ،البداية والنهاية،313/13 :
ّ
الذهب��ي ،تذكرة احل َّف��اظ ،1493/4 :املؤ ِّلف نفس��ه ،معجم املحدث�ين ،145/1 :ابن حجر،
()18
ّ
الدرر الكامنة.160/3 :
اليونيني ،ذيل مرآة الزمان ،79/3 :أيب الفداء ،املخترص
الفوطي ،احلوادث اجلامعة،269 :
( )19ابن
ّ
ّ
الوردي،216/2 :
الوردي ،تاريخ ابن
الذهبي ،العرب ،300/5 :ابن
يف أخب��ار البرش،340/2 :
ّ
ّ
ّ
الصفدي ،الوايف بالوفيات ،150/1 :ابن الش��حنة ،روض
الكتب��ي ،فوات الوفي��ات،256/2 :
ّ
املقريزي ،السلوك ،88/2 :ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.245/7 :
املناظر،266/
ّ
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.266-265 :
( )20ابن
ّ
القزاز ،احلياة السياس َّية يف العراق يف عهد السيطرة املغول َّية ،175 :فؤاد عبد املعطي
حممد صالح َّ
(َّ )21
اإلسالمي يف عهد اإليلخان ِّيني (أرسة هوالكو خان).115 :
ص َّياد ،الرشق
ّ
التس�تري ،جمالس
اهلمداين ،جامع التواريخ( ،تاريخ خلفاء جنكيز خان)،304 :
( )22رش��يد الدين
ّ
ّ
اخلوانساري ،روضات اجلنَّات.319/6 :
املؤمنني،206/2 :
ّ
الكاظمي ،264 :مصطفى جواد ،السلك الناظم لدفناء
حممد حس��ن آل ياسني ،تاريخ املش��هد
ّ
(َّ )23
احلائ��ري ،دائرة املع��ارف الش��يع َّية العا َّم��ة( 16/9 :مادة نص�ير الدين
مش��هد الكاظ��م،372 :
ّ
الطويس).
ّ
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة ،252 :ابن كثري ،البداية والنهاية.281/13 :
( )24ابن
ّ
احلق ،38/1 :حمسن األمني ،أعيان
العاميل ،أمل اآلمل،347/2 :
احلر
املرعيش ،رشح إحقاق ِّ
(ّ )25
ّ
ّ
الشيعة.396/5 :
حممد أسعد طلس ،عرص االنحدار.14 :
(َّ )26
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.260 ،258 :
( )27ابن
ّ
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ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.265 :
( )28ابن
ّ
اجلويني ،فرائد السمطني.73/2 :274 ،97 ،18/1 :
()29
ّ
حممد أسعد طلس ،عرص االنحدار.14 :
(َّ )30
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.265 :
( )31ابن
ّ
الفوطي (منسوب) ،احلوادث اجلامعة.266 :
( )32ابن
ّ
العاميل ،وس��ائل
احلر
( )33اب��ن داوود ،رج��ال اب��ن داوود،62 :
التفريش ،نق��د الرجالّ ،341/1 :
ّ
ّ
البغدادي ،هد َّية العارفني.254/1 :
األردبييل ،جامع الرواة،151/1 :
الشيعة،331/30 :
ّ
ّ
ِ
املزيدي
مرصها األمري س��يف الدول��ة صدقة
ّ
( )34ب��دأت النهض��ة العلم َّي��ة واألدبية يف احل َّلة منذ أن َّ
رواد تلك النهضة العلم َّية
وبلغت هذه النهضة أوج عظمتها طيلة القرن الس��ابع
اهلج��ري ،وكان َّ
ّ
املطهر،
العدي��د م��ن األرس العلم َّية ،منه��ا :آل بطريق ،وآل نام ،وآل س��عيد ،وآل ط��اووس ،وآل َّ
احل يِّل ،تاريخ ِ
ِ
احل َّلة.44-3/2 :
وآل مع َّية ،وبنو األعرج .ينظر :يوسف ّ
احل يِّل ،تاريخ ِ
ِ
احل َّلة.9-3/2 :
()35
ّ
الطباطبائي ،رياض املسائل ،27/2 :يوسف ّ
متبح ًرا يف العل��وم ،كان ولده
فقيه��ا ِّ
عالـم ً
عيل ب��ن املطه��ر ،كان اً
( )36ه��و س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
ِ
العاميل ،أمل اآلمل،350/2 :
احلر
كثريا مايش�ير إليه يف نقوالته .عن س�يرته ينظرّ :
ّ
العلاَّ مة احل يِّ ّل ً
اخلوانساري ،روضات اجلنَّات.200/8 :
ّ
ِ
الربعي ،نقل عنه الس ِّيد عبد
األسدي احل يِّ ّل
حممد بن جهم أو جهيم
ّ
ّ
( )37هو الشيخ العامل مفيد الدين َّ
ِ
الكاظمي ،مقابس األنوار.13 :
الكريم ابن طاووس وابن داوود احل يِّ ّل وابن مع َّية وغريهم.
ّ
ِ
عم املح ِّقق
( )38ه��و حيي��ى األصغر ب��ن أمحد بن حييى األكرب بن احلس��ن بن س��عيد اهلذيل احل يِّ ّل اب��ن ِّ
احل يِّل ،اشتهر بالنسبة إىل جدِّ ه فقيل حييى بن سعيد ،يعدُّ من علامء ِ
ِ
احل َّلة الكبار ،من تصانيفه كتاب
ّ
اجلامع للرشائع يف الفقه ،وكتاب املدخل يف أصول الفقه وغريها ،توفيِّ سنة 689هـ .للمزيد ينظر:
احل يِّل ،تاريخ ِ
ِ
احل َّلة.24-22/2 :
ّ
الذهبي ،تاريخ اإلسالمّ ،394 /51 :
الطباطبائي ،رياض املس��ائل ،30-29/2 :حمس��ن األمني،
العاميل ،أمل اآلمل،347/2 :
احلر
ّ
(ّ )39
ّ
أعيان الشيعة.396/5 :
الربوجردي،
الطباطبائي ،رياض املس��ائل،50-48/2 :
العام�لي ،أمل اآلم��ل،48/2 :
احل��ر
()40
ّ
ّ
ّ
ّ
طرائف املقال ،442/2 :إعجاز احلس�ين ،كش��ف احلجب ،251 :حمس��ن األمني ،أعيان الشيعة:
.90/4
الطباطبائي ،رياض املسائل ،50-48/2 :حمسن األمني ،أعيان الشيعة.90/4 :
()41
ّ
( )42اخلري��ت :الدليل احلاذق املاهر ،اش��ت َّقت من قوهلم :دليل خريت كأنَّ��ه يدخل يف خرت اإلبرة،
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السمعاين،
العس��كري ،تصحيفات املحدثني،65/1 :
وهو ثقبها ،وهو داللة عىل حذقه ومهارته.
ّ
ّ
دليل اإلمالء واالستمالء.112 :
احلق.38/1 :
( )43حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،396/5 :شهاب الدين
املرعيش ،رشح إحقاق ِّ
ّ
اخلوانس��اري،
الصف��دي ،ال��وايف بالوفي��ات ،94/13 :ابن حجر ،لس��ان املي��زان،317/3 :
()44
ّ
ّ
روضات اجلنَّات.33/6 :
اخلوانساري ،روضات اجلنَّات.200/8 :
العاميل ،أمل اآلمل،350/2 :
احلر
ّ
(ّ )45
ّ
الصف��دي ،الوايف بالوفيات ،94/13 :ابن كثري ،البداي��ة والنهاية ،88/14 :ابن حجر ،الدرر
()46
ّ
الكامنة.188/2 :
املجلس��ـي ،بح��ار األن��وار،12/106 ،62/104 :
العام�لي ،أمـ��ل اآلم��ل،299/2 :
احل��ر
()47
ّ
ّ
ّ
النوري ،خامتة مس��تدرك الوس��ائل-426/2 :
الربوج��ردي ،طرائف املقال ،444/2 :حس�ين
ّ
ّ
السبحاين ،رسائل ومقاالت.337 :
القم ّي ،الكنى واأللقاب ،252/3 :جعفر
 ،427ع َّباس ِّ
ّ
(ِ )48
احل يِّ ّل ،منهاج الكرامة.49 :
احلق.38/1 :
( )49حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،396/5 :شهاب الدين
املرعيش ،رشح إحقاق ِّ
ّ
( )50حمسن األمني ،أعيان الشيعة.396/5 :
( )51أمل اآلمل.81/2 :
( )52أمل اآلمل.299/2 :
نصه «اإلمام
املرصي لتلميذه
ن��ص اإلجازة التي منحها الع��امل معني الدين
الط��ويس ما ّ
ّ
( )53ج��اء يف ّ
ّ
األجل العامل األفضل األكمل البارع املتقن املح ِّقق نصري امل َّلة والدين وجيه اإلس�لام واملس��لمني،
حممد بن احلس��ن
حممد بن َّ
األئمة واألفاض��ل ،فخر العلامء واألكابر وأفضل أهل خراس��ان َّ
س�� ِّيد َّ
الط��ويس زاد اهلل يف عالئ��ه وأحس��ن الدفاع عن حوبائ��ه ،وأذنت له يف روايته عنِّ��ي ...وهذا خط
ّ
املرصي ،كتبه يف الثامن عرش شهر مجادي
املازين
أضعف خلق اهلل وأفقرهم إىل عفوه سامل بن بدران
ّ
ّ
حممد وآله الطيبني الطاهرين».
اآلخرة س��نة تسع عرش وستامئة ،حامدً ا اهلل ومص ِّل ًيا عىل خري خلقه َّ
البحراين ،لؤلؤة البحرين.249-248/
املجليس ،بحار األنوار،32-31/104 :
ّ
ّ
ِ
( )54وذل��ك باالس��تناد إىل تاري��خ والدة العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ س��نة 648ه��ـ ،وتاري��خ اللقاء بينهم س��نة
662هـ.

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

امل�صادر واملراجع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ َّو اًل :امل�صادر الأ َّول َّية
حممد بن عبد الكريم (ت630هـ1232/م).
ابن األثريّ ،
حممد بن َّ
عيل بن َّ
عز الدين ّ
 -الكامل يف التاريخ( ،بريوت ،دار صادر1965 ،م).عيل (ت1101هـ1592/م).
األردبييلَّ ،
حممد بن ّ
 -جام��ع ال��رواة وإزاح��ة االش��تباهات ع��ن الط��رق واإلس��ناد( ،إي��ران ،رشك��ة ج��اب رنكني،1331هـ.ش).
الالهيجي (كان ح ًّيا سنة 1075هـ1664/م).
الديلمي
عيل
ّ
ّ
ّ
اإلشكوري ،قطب الدين َّ
حممد بن ّ
الديباجي ،ط( ،1إيران ،نرش الرتاث املخطوط،
 -حمبوب القلوب ،حتقي��ق حامد صدقي وإبراهيمّ
1424هـ).
األصبهاين (ق 12هـ/ق 18م).
األفندي ،املريزا عبد اهلل
ّ
ّ
احلس��ني( ،قم ،منش��ورات مكتبة آية اهلل العظمى
 -ري��اض العلامء وحياض الفضالء ،حتقيق أمحدّ
النجفي1403 ،هـ).
املرعيش
ّ
ّ
البحراين ،يوسف بن أمحد (ت 1186هـ1772/م).
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،ط( ،2النجف1969 ،م).
حتقيق
البحرين،
لؤلؤة
-َّ
ابن تغري بردي ،مجال الدين أبو املحاسن يوسف (ت 874هـ1469/م).
القومي ،د.ت).
 -النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة( ،مرص ،وزارة الثقافة واإلرشادّ
احلسيني (ق 11هـ/ق 17م).
التفريش ،مصطفى بن احلسني
ّ
ّ
مؤسس��ة آل البيت،
(قم،
ط،1
الرتاث،
إلحياء
البي��ت
آل
س��ة
مؤس
حتقيق
الرجال،
نقد
-َّ
َّ
1418هـ).
اخلراساين (ت 730هـ1329/م).
حممد بن املؤ ّيد بن محويه
اجلويني ،إبراهيم بن َّ
ّ
ّ
مؤسسة
 -فرائد الس��مطني يف فضل املرتىض والبتول والسبطنيواألئمة من ذر َّيتهم( ،بريوتَّ ،
َّ
املحمودي للطباعة والنرش1978 ،م).
العسقالين (ت 852هـ1448/م).
عيل
ّ
ابن حجر ،شهاب الدين أمحد بن ّ
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حممد عبد املعيد خ��ان ،ط( ،2حيدر آباد ،جملس
 -ال��درر الكامن��ة يف أعيان املائة الثامن��ة ،تصحيح َّدائرة املعارف العثامن َّية1972 ،م).
األعلمي1971 ،م).
مؤسسة
ّ
 -لسان امليزان ،ط( ،2بريوت ،نرش َّحممد بن احلسن (ت1104هـ1595/م).
احلر
العاميلَّ ،
ُّ
ّ
احلسيني( ،بغداد ،مكتبة األندلس ،د.ت).
 -أمل اآلمل ،حتقيق أمحدّ
ِ
ِ
املطهر املشهور بالعلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ1325/م).
احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف بن َّ
مؤسس��ة عاش��وراء
 -منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة ،حتقيق عبد الرحيم مبارك ،ط( ،1مش��هدَّ ،للتحقيقات والبحوث اإلسالم َّية1379 ،هـ.ش).
احل يِّل ،نجم الدين جعفر بن احلسن املشهور باملح ِّقق ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت 676هـ1277/م).
ّ
املرعيش1413 ،هـ).
األستاذي( ،قم ،مكتبة آية اهلل العظمى
 -الرسائل التسع ،حتقيق رضاّ
ّ
ِ
احل يِّ ّل ،ابن فهد (ت 841هـ1437/م).
ّ -اإلسالمي1407 ،هـ).
مؤسسة النرش
املهذب البارع ،حتقيق جمتبى
ّ
العراقي( ،قمَّ ،
ّ
ِ
ِ
عيل بن داوود احل يِّ ّل (ت بعد سنة 707هـ1307/م).
ابن داوود احل يِّ ّلّ ،
تقي الدين احلسن بن ّ
حممد صادق بحر العلوم( ،النجف ،نرش املطبعة احليدر َّية1972 ،م).
 -رجال ابن داوود ،حتقيق َّحممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز (ت 748هـ1347/م).
الذهبيَّ ،
ّ
يب1987 ،م).
العر
الكتاب
دار
(بريوت،
ط،1
تدمري،
السالم
عبد
عمر
حتقيق
اإلسالم،
تاريخ
-ّ
يب ،د.ت).
تذكرة احل َّفاظ( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
مؤسسة الرسالة،
 -س�ير أعالم النبالء ،حتقيق شعيب األرناؤوط وحسني األس��د ،ط( ،9بريوتَّ ،1993م).
 -الع�بر يف خرب من غ�بر ،حتقيق صالح الدين املنج��د ،ط( ،2الكويت ،مطبع��ة حكومة الكويت،1984م).
حممد احلبيب اهليلة ،ط( ،1الطائف ،مكتبة الصديق1408 ،هـ).
 -معجم املحدثني ،حتقيق َّاهلمداين ،فضل اهلل بن عامد الدولة (ت 718هـ1318/م).
رشيد الدين
ّ
 -جام��ع التواريخ (تاريخ جنكي��ز خان) ،ترمجة فؤاد عب��د املعطي الص َّياد( ،ب�يروت ،دار النهضةالعرب َّية1983 ،م).
حممد
 -جام��ع التواريخ ،املج َّلد الث��اين ،اجلزء َّاألول( ،تاريخ هوالكو مع مقدِّ م��ة كاترمري) ،ترمجة َّ
صادق نشأت وآخرون( ،القاهرة1960 ،م).
حممد (ت 562هـ1166/م).
السمعاين ،أبو سعيد عبد الكريم بن َّ
ّ
اللح��ام ،ط( ،1ب�يروت ،دار ومكتب��ة اهلالل،
حمم��د َّ
 -أدب اإلم�لاء واالس��تمالء ،رشح س��عيد َّ1989م).

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

حممد (ت 815هـ1412/م).
ابن الشحنةّ ،
حممد بن َّ
حمب الدين أبو الوليد َّ
حممد مهنَّى ،ط( ،1ب�يروت ،دار الكتب
 -روض املناظ��ر يف عل��م األوائل واألواخر ،حتقيق س�� ِّيد َّالعلم َّية1997 ،م).
الصفدي ،خليل بن أيبك (ت 764هـ1362/م).
ّ
 -الوايف بالوفيات ،حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث2000 ،م).عيل (ت 1231هـ1815/م).
ّ
الطباطبائي ،الس ِّيد ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي1412 ،هـ).
(قم،
املسائل،
رياض
-َّ
حممد بن احلسن (ت 672هـ1273/م).
حممد بن َّ
الطويس ،نصري الدين َّ
ّ
 -أخالق نارصي( ،نولكثور لكنهو.)1924 ،العربي ،غريغوريوس بن هرون (ت 685هـ1286/م).
ابن
ّ
 -تاريخ الزمان ،ترمجة األب إسحق أرملة ،ط( ،2بريوت ،دار املرشق.)2005 ،اليس��وعي ،ط( ،2ب�يروت ،املطبع��ة الكاثوليك َّية،
 -تاري��خ خمترص ال��دول ،حتقي��ق األب أنطوانّ
.)1958
العسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سعيد (ت 382هـ992/م).
ّ
 -تصحيفات املحدِّ ثني ،حتقيق حممود أمحد ،ط( ،1القاهرة1982 ،م).عيل (ت 732هـ1331/م).
ابو الفداء ،عامد الدين إسامعيل بن ّ
 -املخترص يف أخبار البرش ،تعليق حممود أ ُّيوب ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلم َّية1997 ،م).البغدادي (ت 723هـ1323/م).
الشيباين
الرزاق بن أمحد
ابن
الفوطي ،عبد َّ
ّ
ّ
ّ
حممد كاظم( ،قم ،جممع إحياء الثقافة اإلسالم َّية،
 -تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق َّ1416هـ).
مه��دي النجم ،ط،1
 -احل��وادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة الس��ابعة (منس��وب) ،حتقيقّ
(بريوت ،دار الكتب العلم َّية2003 ،م).
الكاظمي ،أسد اهلل (ت 1237هـ1821/م).
ّ
النب��ي وآله األطهار ،نس��خة مقابل��ة للمخطوط،
أحكام
يف
األرسار
ونفاي��س
األن��وار
مقاب��س
-ّ
تصحيح حاجي آقا( ،طهران1322 ،هـ.ش).
حممد بن شاكر (ت 764هـ1265/م).
الكتبيَّ ،
ّ
حممد وعادل أمحد ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلم َّية2000 ،م).
عيل
حتقيق
الوفيات،
فوات
-ّ َّ
الدمشقي (ت 774هـ1372/م).
ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري
ّ
يب1988 ،م).
عيل شريي ،ط( ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
 -البداية والنهاية ،حتقيق ّحممد باقر (ت 1111هـ1699/م).
املجليسَّ ،
ّ
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مؤسسة الوفاء1983 ،م).
األئمة األطهار ،ط( ،2بريوتَّ ،
 -بحار األنوار لدرر أخبار َّعيل (ت 845هـ1441/م).
ّ
املقريزيّ ،
تقي الدين أمحد بن ّ
حممد عبد القادر عطا ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلم َّية،
 -الس��لوك يف معرفة دول امللوك ،حتقيق َّ1997م).
الوردي ،زين الدين عمر بن مظ َّفر (ت 749هـ1348/م).
ابن
ّ
الوردي ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلم َّية1996 ،م).
 -تاريخ ابنّ
حممد (ت 726هـ1225/م).
اليونيني ،قطب الدين موسى بن َّ
ّ
 -ذيل مرآة الزمان( ،حيدر آباد1374 ،هـ).األمني ،حمسن.
 -أعيان الشيعة ،حتقيق حسن األمني( ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات1983 ،م).اجلابلقي.
حممد شفيع
ّ
ّ
عيل أصغر بن الس ِّيد َّ
الربوجرديّ ،
الرجائي ،ط( ،1ق��م ،نرش مكتبة آية اهلل
مهدي
حتقيق
الرجال،
طبق��ات
معرفة
يف
املقال
طرائ��ف
-ّ
املرعيش1410 ،هـ).
ّ
حممد أمني.
ّ
البغدادي ،إسامعيل باشا بن َّ
يب ،د.ت).
 -هد َّية العارفني يف أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّحممد تقي.
ّ
التسرتي ،الشيخ َّ
اإلس�لامي،
مؤسس��ة النرش
ّ
مؤسس��ة النرش اإلس�لامي ،ط( ،2قم ،نرش َّ
 -قاموس الرجال ،حتقيق َّ1425هـ).
حممد حسني.
ّ
احلائريَّ ،
 -دائرة املعارف الشيع َّية العا َّمة( ،بريوت.)2003 ،حكمت ،نجيب عبد الرمحن.
 -دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب( ،املوصل ،جامعة املوصل1977 ،م).ِ
احل يِّ ّل ،يوسف كركوش.
 -تاريخ ِالريض1413 ،هـ).
احل َّلة ،ط( ،1قم ،منشورات الرشيف
ّ
حيدر ،عبد الرمحن فرطوس.
 -اإليلخان هوالكو ودوره يف نشأة وقيام الدولة اإليلخان َّية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كل َّيةاآلداب2003 ،م.
خصباك ،جعفر حسني.
 -العراق يف عهد املغول اإليلخان ِّيني ،ط( ،1بغداد1968 ،م).81

َّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة
الطو�سي وعلماء ا ِ
ال�صالت العلم َّية بني اخلواجة ن�صري الدين
ّ

األصبهاين.
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
اخلوانساريَّ ،
ّ
 -روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والس��ادات ،حتقيق أسد اهلل إسامعيليان( ،بريوت ،دار املعرفة،1392هـ).
السبحاين ،جعفر.
ّ
مؤسسة اإلمام الصادق ،د.ت).
 -رسائل ومقاالت( ،قمَّ ،الص َّياد ،فؤاد عبد املعطي
اإلس�لامي يف عهد اإليلخان ِّي�ين (أرسة هوالكو)( ،الدوحة ،مركز الوثائق والدراس��ات
 -الرشقّ
اإلنسان َّية يف جامعة قطر1987 ،م).
 -املغول يف التاريخ( ،القاهرة1965 ،م).حممد أسعد.
طلسَّ ،
 -تاريخ العرب( ،اجلزء السابع ،عرص االنحدار)( ،بريوت ،دار األندلس ،د.ت).حممد صالح داوود.
َّ
القزازَّ ،
 -احلياة السياس َّية يف العراق يف عهد السيطرة املغول َّية ،ط( ،1بغداد ،جامعة بغداد1970 ،م).القم ّي ،ع َّباس
ِّ
 -الكنى واأللقاب( ،طهران ،نرش مكتبة الصدر ،د.ت).القنوچي ،صدِّ يق بن حسن
ّ
 -أبجد العلوم ،حتقيق عبد اجلبار زكَّار( ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1978 ،م).النيسابوري.
الكنتوري ،اعجاز احلسني
ّ
ّ
املرعيش،
 -كش��ف احلجب واألس��تار عن أس�ماء الكتب واألس��فار ،ط( ،2قم ،نرش مكتبة آية اهللّ
1409هـ).
النجفي
احلسيني
املرعيش ،شهاب الدين
ّ
ّ
ّ
املرعيش ،د.ت).
اهلل
آية
مكتبة
منشورات
(قم،
،
احلق
إحقاق
رشح
-ِّ
ّ
هونكه ،زيغرد.
 -ش��مس العرب تس��طع عىل الغرب ،ترمجة فاروق بيض��ون وكامل دس��وقي ،ط( ،8بريوت ،داراجلبل.)1993 ،
الشريازي (ت 719هـ1319/م).
وصاف احلرضه ،عبد اهلل بن فضل
ّ
املحم��د آيتي( ،طه��ران ،نرش بزوش��كاه علوم إنس��اين ومطالعات
 -تاري��خ وصاف ،حتقي��ق عبدَّ
فرمنكي1383 ،هـ.ش).
حممد حسن.
آل ياسنيَّ ،
العراقي1967 ،م).
العلمي
الكاظمي( ،بغداد ،املجمع
 -تاريخ املشهدّ
ّ
ّ
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