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�ص البحث ملخَّ

ة كبرية احتضنتها لقرون، أنجبت خالهلا  حظي��ت مدينة احِللَّة الفيحاء بنهضة فكريَّ
أجي��ااًل من العلمء واألدباء ش��يَّدوا بآثاره��م وتراثهم، جمدها العلمّي الش��امخ، وإرثها 
احلضارّي الضخم ، أرشقت بس��ريهم ومفاخرهم حقبة زمنيَّة مزدهرة من تارخيها الثَّر، 
كان لبصمهتم فيها األثر الواضح يف خمتلف العلوم واملعارف اإلس��الميَّة، التي ما زالت 
إىل الي��وم حم��لَّ نظر العلمء وموض��ع اهتممهم، ومن ب��ني أولئك العل��مء الذين امتازوا 
بكث��رة املواهب والطاقات، وعظم الش��أن والكرامات، الس��يِّد اجلليل ريّض الدين عّل 
��ّي، الذي س��نحاول إلق��اء الضوء عىل خصائص قلمه  ابن موس��ى ابن طاووس احِللِّ
فاته وآثاره العلميَّة القيِّمة اخلالدة عىل جبني الدهر، املرشقة عرب القرون   ومنهجيَّته يف مؤلَّ

واألجيال.
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Abstract

The city of Al-Hilla Al-Fayhaa has enjoyed with a great 

intellectual renaissance that has embraced it for centuries, during 

which it gave birth to generations of scientists and writers who 

were built with their monuments and heritage its glorious and 

scientific glory, their careers and achievements have glowed 

with a flourishing era of rich history. Their fingerprints have a 

clear impact on various Islamic sciences and knowledge, , Which 

is still today the subject of the scientists and their interest, 

and among those scientists who were characterized by the 

abundance of talent and energies, and greatness and dignities, 

the famous schular Sayyid  Redhi Ali Ibn Musa Ibn Tawoos  

Al-Hilli, whom we will try to shed light on the characteristics of his 

pen and methodology in his writings and his valuable scientific 

effects, which it's immortal on the forehead of the glorious eras 

through centuries and generations.
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مة املقدِّ

د  احلم��ُد هللِ ربِّ العاملني والصالة والس��الم عىل خاتم األنبياء واملرس��لني نبينا حممَّ
وعىل آله الطيبني الطاهرين، وبعد..

ة عمالقة أرشق س��ناها عرب التاريخ  فقد بس��قت يف مدينة احِللَّة الفيحاء هنضة فكريَّ
يف آف��اق املج��د واحلض��ارة، وفاح ش��ذا عطرها يف أروق��ة الزمان عرب عص��ور ودهور، 
رين عظمء، ش��يَّدوا بجهودهم  س��طعت بنتاجات أعالمها الكبار من علمء وأدباء ومفكِّ
وعطاءاهت��م تراثها الث��ّر الزاهر، الزاخر بنفائ��س املؤلَّفات وذخائ��ر املصنَّفات، والذين 
كانوا يف س��ريهم وأحواهلم ُمثاًل علي��ا، ورموزا حتتذى، تأنس النف��وس بذكر فضائلهم 
ومآثره��م، وتصب��وا إىل اقتفاء آثارهم وإدراك عظيم ش��أوهم، بم كان��وا عليه من العلم 

والعبادة والفضل والزهادة، يف إعالء كلمة الدين ونرش العلم واملعرفة.

ومن بني علمء هذه املدينة املعطاء الذين كان هلم األثر الواضح يف الراث اإلسالمّي 
ّ خصوًصا، مجال العارفني وأفضل الورعني نقيب نقباء العلويِّني وأنموذج  عموًما واحِللِّ
��َلف الصالح السيِّد الزاهد والورع العابد ريّض الدين أبو القاسم عّل بن موسى بن  السَّ
ر مضجعه، أحد كبار علمء احِللَّة  س اهلل نفسه ونوَّ ّ قدَّ جعفر ابن طاووس احلس��نّي احِللِّ
الفيح��اء يف القرن الس��ابع اهلجرّي املتوىفَّ س��نة )664ه�(، والذي امت��از بكثرة التأليف 
وجودة التصنيف، وكان مش��ارًكا يف عدة علوم وفنون كعل��م الكالم والفقه والرجال، 
والتاري��خ، واألدب، والغال��ب عليها ممَّا وصل إلينا يف عل��م األخالق والعرفان، والتي 
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فاته التي نافت عىل الستِّني  لنا أن نستقرئها جليًّا فيم وصل إلينا من أسمء مصنَّفاته ومؤلَّ
كتاًبا ورس��الة، وقد كان لقلمه الرشيف مزايا فنيَّة رائعة نطقت بقدرته العلميَّة وكفاءته 
عة، والتي س��نحاول يف بحثن��ا هذا عرض أه��مِّ خصائصها،  املنهجيَّ��ة يف كتابات��ه املتنوِّ
مة عىل مبحثني  بته بعد هذه املقدِّ وأوجه رصانتها من حيث املوضوع واألهداف، وقد رتَّ
فاته، ويف املبحث الثاين خصائص قلمه  ل ترمجت��ه ومؤلَّ وخامت��ة، تناولت يف املبحث األوَّ
يته )كتابات السيِّد  زته بخامتة جليلة، وسمَّ الرشيف ومنهجيَّته يف بعض مصنَّفاته، ثمَّ عزَّ
ريّض الدي��ن عّل ابن طاووس، اخلصائص واملنهج(، واهلل س��بحانه م��ن وراء القصد، 

وهو ويلُّ التوفيق.
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املبحث الأوَّل

د ر�سّي الدين ابن طاوو�ص)ترجمته- موؤلَّفاته( ال�سيِّ

ترجمته

ه��و مجال العارفني وش��مس العلمء العامل��ني الفقيه العابد والورع الزاهد الس��يِّد 
��ند واحلرب املعتمد أبو القاس��م ريّض الدين عّل ابن سعد الدين موسى بن جعفر ابن  السَّ
. وقد رسد نس��به كام��اًل يف بعض مصنَّفاته، ك��م يف أوائل كتابه  ّ طاووس احلس��نّي احِللِّ
)اإلجازات لكش��ف طرق املفازات(، وكذلك يف إجازته للشيخ مجال الدين يوسف بن 
د  د ب��ن أمحد بن حممَّ د بن حممَّ حات��م الش��امّي: »يقول علُّ بن موس��ى بن جعفر ب��ن حممَّ
د بن سليمن بن داوود  د هو الطاووس ابن إس��حاق بن احلس��ن بن حممَّ ابن أمحد بن حممَّ
صاحب عمل النصف من رجب)1( ابن احلس��ن املثنَّى بن احلسن السبط ابن موالنا أمري 

.)2(»املؤمنني عّل بن أيب طالب

ه املعروفة بأمِّ داوود صاحبة  ويف ذكر أحد أجداده وهو داوود بن احلسن املثنَّى، وأمُّ
الدعاء املعروف ب�)دعاء أمِّ داوود(: »هذه أمُّ داوود كانت أمَّ ولد للحسن املثنَّى رضوان 
ة، وقي��ل روميَّة، وكانت ذات صالح  اهلل علي��ه، واس��مها حبيبة، وكنيتها أمُّ خالد، بربريَّ
بط صلوات اهلل  وعبادة، وس��داد وزهادة، وكان ولدها داوود بن احلس��ن املثنَّى ابن السِّ
نا قد حبس��ه س��لطان زمانه، فخافت أن يقتله الس��لطان املش��ار إليه،  عليه الذي هو جدُّ
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فعُظم جزعها عليه، فرآها الص��ادق عىل تلك احلال، فعلَّمها هذا الدعاء، فدعت به 
ج اهلل تعاىل بذلك عن ولده��ا، فكان خروج هذا الدعاء ع��ىل يدها، وقد ذكر ذلك  فف��رَّ
العمريُّ النس��ابة، وكان داوود هذا رضوان اهلل عليه موصوًفا بالقرب من موالنا زين 
جه ابنته أمُّ كلثوم، فأعقب منها،  العابدي��ن صلوات اهلل عليه، فإنَّ زين العابدي��ن زوَّ

ومن هناك اجتمعت لنا والدة احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم«)3(.

ولدته

 ة لثمرة املهج��ة، قائاًل: »ث��مَّ جعل اهلل�� ذك��ر والدته يف كتابه كش��ف املحجَّ
إخراج��ي إىل هذا الوجود بني آباء ظافرين من العقائد بمراد املعبود ويف بلد منش��أ أهله 

من الفرقة الناجية ويقرب من أعالم تعظيم املشاهد املعظَّمة السامية«)4(.

ة ويوم النصف  ويف موضٍع آخر: »فلمَّ َدَخلت س��نة تس��ع وأربعني وس��تمئة هجريَّ
مها قبيل الظهر يكون ابتداء دخويل يف س��نة إحدى وس��تِّني من عمري هالليَّة؛  م��ن حمرَّ
م س��نة تسع وثمنني ومخسمئة يف بلدة احِللَّة  ألينِّ ولدُت قبل ظهر يوم اخلميس نصف حمرَّ

السيفيَّة«)5(.

)6(اأبويه

ة من كتبه، من ذلك يف كتابه كشف  أش��ار إليهم بالتعظيم والتقديس يف مواضع عدَّ
ر رضحييهم  س اهلل أرواحهم ونوَّ ًثا عن زواجه: »ثمَّ اتَّفق إيثار وال��َديَّ قدَّ ��ة متحدِّ املحجَّ

لتزوجيي«)7(.

ر  س اهلل روحه ونوَّ ويف ِذك��ر تتلمذه عىل والده: »فمن ذلك ما رويته عن والدي قدَّ
رضحيه، فيم قرأته عليه من كتاب املقنعة«)8(، وغري ذلك ممَّا سيأيت الحًقا.
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ثمَّ إنَّ أّمه كانت هي وأخواهتا من الصاحلات الفاضالت، ذكرها الس��يِّد صفّي 
ا أبو القاس��م عّل ريّض الدين بن  الدي��ن اب��ن الطقطقّي يف كتابه )األصيّل(، قائاًل: »وأمَّ
ات  ام الفقيه الشيخ الزاهد الصالح، وله بنات خريِّ ه خدجية بنت ورَّ موسى بن جعفر، فأمُّ

صاحلات«)9(.

وذكرها املريزا األفندّي مش��رًيا إىل فضلها وس��موِّ مقامها: »أمُّ السيِّد ابن طاووس 
كانت من أجلَّة العلمء، وقال بعض تالمذة الش��يخ عّل الَكَركّي يف رس��الته املعمولة يف 
ذكر أس��امي املشايخ: ومنهم أمُّ الس��يِّد ابن طاووس عىل مجيع مصنَّفاته ورواياته ويثني 

عليها بالفضل«)10(.

ويف تكمل��ة أمل اآلمل: »كان��ت فاضلة عاملة، أجازها وأختها الش��يخ ابن إدريس 
مجيع مصنَّفاته ومصنَّفات األصحاب«)11(.

ام بن اأبي فرا�ص ه ورَّ جدُّ

ًها عن فضله وتقواه  ه، وقد أش��ار إليه أيًضا باالحرام والتبجيل منوِّ ه ألمِّ وهو جدُّ
ام  ة من كتبه، كقوله: »فيم نذكره من خطِّ جدي الس��عيد ورَّ ورفيع مقامه يف مواضع عدَّ

.)12(»س اهلل روحه ونَّور رضحيه يف تسمية موالنا عّل ابن أيب فراس قدَّ

س اهلل روحه ونَّور رضحيه  ام اب��ن أيب فراس قدَّ ي ورَّ ويف موض��ٍع آخر: »وكان جدِّ
من أورع َمن رأيناه عارًفا بأصول الدين وأصول الفقه والفقه وتارًكا ما تقتضيه الرياسة 

ة بالكليَّة«)13(. الدنيويَّ

سلته بال�سيخ الطو�سّي�

 ل يف مصنَّفات الس��يِّد صاحب الرمجة، جيده غالًبا ما يذكر الشيخ الطويّس املتأمِّ
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ي، وولده الشيخ أبو عّل الطويّس بلفظ خايل، وال خيفى أنَّ ذلك من الغرابة  بلفظ جدِّ
م الشيخ الطويّس املتوىفَّ )460ه�( عن أن يكون اجلدُّ  بمكان يكاد يكون من املحال؛ لتقدُّ
املبارش للس��يِّد ريّض الدين املولود س��نة )589ه�(، إذ بني وفاة الش��يخ الطويّس ووالدة 
ى بعض أرب��اب البحث والتحقيق  الس��يِّد املرجم له حدود )129ه�( س��نة، وقد تصدَّ
َمة النورّي، والشيخ  أمثال السيِّد اخلوانسارّي صاحب )روضات اجلنَّات(، والعالَّ
د مهدّي  آق��ا بزرك الطهرايّن، وُأس��تاَذيَّ اجلليَلني الَعَلَمني س��محة آية اهلل الس��يِّد حممَّ
اخلرسان، واألس��تاذ الدكتور حسن عيس��ى احلكيم، وغريهم هلذا اإلشكال، عند 
 ّ ضهم لش��كل العالقة النس��بيَّة الرابطة بني الشيخ الطويّس والشيخ ابن إدريس احِللِّ َتعرُّ
املولود سنة )543ه�( واملتوىفَّ سنة )598ه�(، وذهبوا إىل أنَّ هذه النسبة ال تصحُّ بينهم، 

هات)14(. إالَّ بوجود أكثر من طبقة يف األمَّ

اأولده

كان له من الولد- بحسب ما عثرنا عليه- ابنان وأربعة بنات، هم:

د )ولده األكرب(: 1. صفّي الدين حممَّ

د قد دخل  ة من كتب��ه، كقوله: »وكان ول��دي حممَّ ًثا عن��ه يف مواضع عدَّ ق��ال متحدِّ
 هنايات املطلوب؛ ألنَّه أطال اهلل يف الس��نة الس��ابعة من عمره املوهوب بلغه اهلل
م س��نة ثالث  يف حياته ولِد بعد ميض س��اعتني ومخس دقائق من يوم الثالثاء تاس��ع حمرَّ

له اهلل بدوام عناياته«)15(. وأربعني وستمئة ببلدة احِللَّة السيفيَّة كمَّ

ومنه��ا يف دعائه له، كاش��ًفا َع��مَّ كان يتمنَّاه قبل مولده من ال��رزق بالولد الصالح: 
ة قوم مسعودين بطلب رضاء ربِّ العاملني وجعل لك والًدا يدعو لك  »وجعلك من ذريَّ
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قبل والدتك بسنني)16( وهيديك بالسعادة بالرفق والشفقة وسعادة الدنيا والدين«)17(.

د هذا مجلة من أرباب املعاجم، منهم: وقد ترجم للسيِّد صفي الدين حممَّ

ب املصطفى، فكان سيًِّدا جلياًل  د جالل الدين يلقَّ ا حممَّ معارصه ابن الطقطقّي: »وأمَّ
زاه��ًدا منقطًعا بداره عن الن��اس، ذا خربٍة ورأي وكرب وترفُّع، كان��ت بيني وبينه معرفة 
 تكاد أن تكون صداق��ة، عرض عليه النقابة صاحب الديوان ابن اجلوينّي فامتنع، وكان 

يتوىلَّ نقابة بغداد واملشهد، ثمَّ ُكفَّت يده عن ذلك، مات سنة ثمنني وستمئة«)18(.

د بن عّل بن طاووس احلسنّي. كان من الفضالء  ويف أمل اآلمل: »جالل الدين حممَّ
ق«)19(. وغريهم ممَّن ترجم له. اد، يروي عن املحقِّ الصلحاء الزهَّ

2. ولده ريّض الدين عّل بن عّل ابن طاووس

فه  ًثا ع��ن مولده وضبط تاريخ وم��كان والدته: »وكان ول��دي عّل رشَّ ق��ال متحدِّ
ته وأحتفه بكرامته قد دخل يف الس��نة الثالثة من عمره ووالدته ولِد بعد  اهلل بطول مدَّ
م س��نة سبع وأربعني وستمئة  ميض ثانيتني وس��ت عرشة دقيقة من يوم اجلمعة ثامن حمرَّ

بمشهد موالنا عّل صلوات اهلل عليه«)20(.

ا عّل  ، لريّض الدين عّل ابن طاووس االب��ن، قائاًل: »أمَّ وق��د ترجم اب��ن الطقطقيُّ
ب باملرتىض  ريّض الدي��ن بن عّل بن موس��ى بن جعفر، فهو الطاهر النقي��ب ببغداد، يلقَّ
ة، وكان مقيًم ببغداد، توىلَّ  ة زيديَّ ه زينب بنت أيب احلسني بن كتيلة، علويَّ وأيب القاسم، أمُّ

نقابة الطالبيَّني يف سنة ثمنني وستمئة«)21(.

ى باس��م أبيه املكنَّى  ، املس��مَّ ُّ ي بعد رسد نس��به: »احلس��نيُّ احِللِّ وعن املريزا األَفندِّ
ب بلقبه يف حياته، وهذا غريب عند العجم لكن عند العرب ش��ائع سيم يف  بكنيته وامللقَّ



216

د ر�سّي الدين علّي ابن طاوو�ص احِللِّّي )اخل�سائ�ص واملنهج( كتابات ال�سيِّ
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فه تتميًم  األزمنة الس��الفة، وعىل املشهور هو صاحب كتاب زوائد الفوائد يف األدعية، ألَّ
لكت��ب وال��ده كاإلقبال ونحوه... إىل قول��ه: ولنذكر بعض كلمت زوائ��د الفوائد حتَّى 
يورث يف هذا املقام مزيد الفوائد فأقول: قال صاحب هذا الكتاب يف أواخر بحث عمل 
الليلة التاس��عة عرش من شهر رمضان هبذه العبارة: قال املوىل السيِّد اإلمام العامل العامل 
ق ركن اإلس��الم مجال العارفني مفخر العرة الطاهرة عمد الرشيعة أفضل  مة املحقِّ العالَّ
ة  السادة بقية نقباء الطالبيِّني مفخر أمراء احلاج واملحرمني ريضِّ امللَّة واحلّق والدين حجَّ
العرب أبو القاس��م ع��ّل بن اإلمام الطاهر الزاهد املجاه��د صاحب املعجزات الظاهرة 
د بن طاووس مصنِّف هذا  والشيم الطاهرة ريّض الدين عّل بن موسى بن جعفر بن حممَّ
س اهلل  الكت��اب وجامعه ضاعف اهلل معاليه وبلغه أماني��ه، نقلت من تصنيف والدي قدَّ

روحه أنَّ ليلة النصف من شعبان إىل آخر ما قاله«)22(.

3. ابنته رشف األرشاف

َث عنها وع��ن توجيهه هلا ح��ال بلوغها س��ّن التكليف، فق��ال: »واعلم أنَّني  حت��دَّ
أح��رت أختك رشف األرشاف قبل بلوغها بقليل ورشحت هل��ا ما احتمله من حاهلا 
م��ن ترشيف اهلل هلا ب��اإلذن هلا يف خدمته بالكثري والقلي��ل وقد ذكرت احلال يف 

كتاب البهجة لثمرة املهجة«)23(.

وذكره��ا أيًضا بالقول: »فيم نذكره م��ن مصحف معظَّم مكمل أربعة أجزاء وقفناه 
ع��ىل ابنت��ي احلافظة لكت��اب اهلل املجي��د رشف األرشاف َحِفَظت��ه وعمره��ا اثنتا عرشة 

سنة«)24(.

4. ابنته فاطمة

ه ملصاحف خزانته: »في��م نذكره من  ذكره��ا  مش��رًيا إىل فضله��ا يف معرض ع��دِّ
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مصح��ف معظم ت��ام أربعة أجزاء وقفته ع��ىل ابنتي احلافظة للق��رآن الكريم فاطمة)25(، 
ِفظته وعمرها دون تسع سنني«)26(. َحَ

ه فاضالت النساء: »كلتا بنتي السيِّد ريّض الدين عّل  وعن املريزا األفندّي عند عدِّ
ابن ط��اووس كانتا أيًضا فاضلَت��ني عاملَتني كاتبَتني صاحلَت��ني... إىل قوله: وقد أجازمها 
د وعّل والدهم الس��يِّد ابن طاووس بكتاب األمايل للشيخ الطويّس عىل  مع أخوهيم حممَّ

 
م��ا مرَّ يف ترمج��ة والدمها، وأنَّه قال يف وص��ف بنتيه هاتني: احلافِظت��ني الكاتِبتني. وباقي 

الكالم قد ضاعت من النسخة املنقولة كم سبق«)27(.

ه��ذا ويف بعض املصادر أنَّ له ابنتان ُأخريان)28(، غري ما تقدم، أش��ار إليهنَّ يف آخر 
، قائاًل: »انتهى قراءة هذا الكتاب علَّ  رسالة املواسعة واملضايقة، من دون ذكر أسمئهنَّ
ليلة األربعاء، ثامن عرش ربيع اآلخر، س��نة إحدى وس��تني وستمئة، والقارئ له ولدي 

د حفظه اهلل، وعىل القراءة ولدي، وأخوه عّل، وأربع أخواته، وبنت خايل«)29(. حممَّ

هات اأولده زوجه واأمَّ

ر  س اهلل أرواحه��م ونوَّ ًث��ا ع��ن زواجه: »ث��مَّ اتَّفق إيث��ار والديَّ ق��دَّ ق��ال متحدِّ
رضحييهم لتزوجي��ي كم رشحته يف كتاب )البهجة( وكنت كارًه��ا لذلك االتِّصال خوًفا 
من أن يش��غلني عن ص��واب األعمل فاقتىض ذلك صحبته مل��ن اتَّصلت إليهم ثمَّ دخل 
بعضه��م يف والية ث��مَّ اجتهدت به أن يركه��ا وتوصلت معه مثاًل ب��كلِّ آيٍة حتَّى كدت 
أن أبل��غ النهاية فلم يوافق ع��ىل االعتزال فأدَّى ذلك إىل فراق��ه وكراهة املجاورة هلم يف 
هت إىل مش��هد  بلد احِللَّة وقطعت ما جرى به عادة الناس من االش��تغال باألقوال وتوجَّ
موالنا الكاظم وأقمت به حتَّى اقتضت االستخارة التزويج بصاحبتي زهرا خاتون 
بنت الوزير نارص بن مهدي)30( رضوان اهلل عليها وعليه، وأوجب ذلك طول االستيطان 
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ببغداد وهي حملُّ حبائل الشيطان«)31(.

اة عند حديثه عنها؛  ا كانت متوفَّ يه عىل زوجت��ه املذكورة آنًفا أهنَّ أقول: يقتيض ترضِّ
ح عند ذكره لكتاب  م ذكرهم، فقد رصَّ ا أوالده املتقدِّ إذ مل ي��رش إىل أنَّه قد أعقب منها، أمَّ
هات أوالد ش��تَّى، قائ��اًل: »ومنها كت��اب البهجة  ��م كانوا ألمَّ البهج��ة لثم��رة املهجة أهنَّ
ن ح��ال بدايتي ومعرفتي وطلبي األوالد م��ن مالك رمحتي وفضل  لثم��رة املهجة يتضمَّ
هات األوالد وتس��ليكه يل س��بيل س��عادات الدنيا  اختي��اره يل والدهت��م من أمَّ

واملعاد«)32(.

هات أوالد، إالَّ أنَّ السيِّد صفّي  م من أنَّ أوالده كانوا ألمَّ وبالرغم ِمن ترحيه املتقدِّ
ة  الدين ابن الطقطقّي قد ذكر: أنَّ أمَّ ولده ريّض الدين عّل بن عّل بن طاووس هي علويَّ
ا عّل ريّض الدين بن عّل بن موس��ى بن جعف��ر، فهو الطاهر  اس��مها زين��ب، قائاًل: »أمَّ
ة  ه زينب بنت أيب احلسني بن كتيلة، علويَّ ب باملرتىض وأيب القاسم، أمُّ النقيب ببغداد، يلقَّ

ل. هات أوالد، كم ُأخرب سلًفا، فتأمَّ زيديَّة«)33(، وعليه فإنَّ أوالده مل يكونوا مجيًعا ألمَّ

ن�ساأته العلميَّة

كان لنش��أته املتميِّزة يف أحض��ان أرسة علميَّة عريقة، ُعرفت بالعلم والفضل، األثر 
ل أم��ره عىل والده العامل  ر من ب��ني أقرانه، فقد تتلمذ أوَّ ق��ه ونبوغه املبكِّ الواض��ح يف تفوُّ
ه الشيخ العامل الزاهد  ه ألمِّ الفاضل الس��يِّد س��عد الدين موس��ى ابن طاووس، وعىل جدِّ
ة  ام ب��ن أيب فراس النخعّي، وعىل مجلة من كبار علمء ع��ره، فأتقن العلوم احلوزويَّ ورَّ
ج يف املرات��ب العلميَّة حتَّى غدا يف وقت قصري  م��ن فقه وأص��ول ورجال وعقائد، وتدرَّ

سيِّد األقران واملشار إليه بالبنان.

يه يف مراتب العلم، فيقول: »وذاك  ث عن نشأته العلميَّة وبداياهتا، وترقِّ فنراه يتحدَّ
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ل فالحهم، وكانوا  س اهلل أرواحهم وكمَّ ام ووالدي قدَّ ي ورَّ ل ما نش��أت بني جدِّ أنَّ أوَّ
باع دليلهم وكنت  دع��اة إىل اهلل وطالبني له فأهلمني اهلل س��لوك س��بيلهم واتِّ
عزيًزا عليهم وما أحوجني اهلل بإحسانه إليهم وإيّل ما جرت عليه عادة الصبيان من 
تأديب يل منهم، أو من أستاذ بسبب من أسباب اهلوان، وتعلَّمت اخلطَّ والعربيَّة وقرأت 

يف علم الرشيعة املحمدية كم قدمنا ذكره وقرأت كتًبا يف أصول الدين«)34(.

س اهلل روحه كان  اًما قدَّ ك ورَّ ويشري إىل اشتغاله بعلم الفقه، فيقول: »واعلم أنَّ جدَّ
 يقول يل وأنا صبي ما معناه يا ولدي مهم دخلت فيه من األعمل املنطقة بمصلحتك ال تقنع 
أن تك��ون فيه بالدون دون أحد من أهل ذلك احلال س��واء كان عل��ًم أو عماًل وال تقنع 

بالدون...«)35(.

وكان الس��يِّد ريّض الدين قد ترقَّى يف مراق��ي العلم حتَّى حاز مرتبة االجتهاد وهو 
د بن جعفر  ال ي��زاُل بع��ُد يف مقتبل العمر، فذكر أنَّ ش��يخه وأس��تاذه نجيب الدي��ن حممَّ
ل من كتاب النهاية يف الفقه للش��يخ  اب��ن ن��م، قد كتب له إجازة باجتهاده عىل اجلزء األوَّ
ر، حتَّى أضحى يف  الط��ويس)36(؛ وما كان ذل��ك إالَّ لفرط ذكائه، ونباهته، ونبوغ��ه املبكِّ

وقت قصري من أعالم العلمء وكبار الفقهاء رضوان اهلل تعاىل عليه.

�سيوخه ومن يروي عنهم

كان قد تتلمذ وروى عن مجلة من املشائخ والسادات ذكر بعضهم يف طيِّ مصنَّفاته، 
والبعض اآلخر ورد ِذكرهم يف سياق ترمجته يف كتب الراجم.

ابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوّي.. 1 السيِّد النَّسَّ

د بن أيب القاس��م عب��د اهلل بن عّل بن زهرة احلس��ينّي . 2 الس��يِّد حمي��ي الدين حممَّ
الصادقّي احللبّي.
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د بن معد املوسوّي.. 3 السيِّد صفي الدين حممَّ

الشيخ الفقيه سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيرة السوراوّي.. 4

د السوراوّي.. 5 الشيخ نجيب الدين حممَّ

الشيخ حسني بن أمحد السوراوّي.. 6

الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن عّل الدريّب.. 7

د بن جعفر بن هبة اهلل بن نم)37(، وغريهم.. 8 الشيخ الفقيه نجيب الدين حممَّ

تالمذته

ّ املعروف ب�: . 1 ر احِللِّ الش��يخ األفضل مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ
. ّ مة احِللِّ العالَّ

2 .. ّ مة احِللِّ ، والد العالَّ ّ ر احِللِّ الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن عّل املطهَّ

الش��يخ الفاض��ل اجلليل تقّي الدين احلس��ن بن عّل ب��ن داود، صاحب كتاب . 3
الرجال.

الش��يخ يوس��ف بن حاتم العامّل، صاح��ب كتاب األربع��ني يف فضائل أمري . 4
.املؤمنني

5 .. ّ د بن نم احِللِّ مة نجم الدين جعفر بن حممَّ الشيخ العالَّ

ينّي.. 6 د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ الفقيه شمس الدين حممَّ

ينّي.. 7 د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ إبراهيم بن شمس الدين حممَّ
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ينّي.. 8 د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ جعفر بن شمس الدين حممَّ

ينّي.. 9 د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ عّل بن شمس الدين حممَّ

ة يف معرفة . 10 ، صاحب كتاب )كشف الغمَّ ّ الشيخ اجلليل عّل بن عيس��ى اإلربلِّ
ة(. األئمَّ

ولده نقيب العلويِّني السيِّد ريّض الدين عّل بن عّل بن موسى ابن طاووس.. 11

د بن عّل بن موسى ابن طاووس.. 12 ولده نقيب العلويِّني السيِّد صفّي الدين حممَّ

اب��ن أخيه الس��يِّد غياث الدين عب��د الكريم بن أمحد بن موس��ى بن طاووس، . 13
وغريهم.

عبارات الثناء والإطراء

ِورَد ِذكر الس��يِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس يف أكث��ر املعاجم الرجاليَّة موصوًفا 
ة ال��ورع وكث��رة التعبُّد مع إج��الٍل وتقديٍس لش��خصه  ه��د والعل��م والتُّقى وش��دَّ بالزُّ
ن َذَكره من معارصيه، ابن الطقطقّي: »الس��يِّد الكبري الزاهد املنقطع عن  املعظَّم، فممَّ
الن��اس ذو التصانيف الكثرية يف الفقه واألدعية واملواعظ واألخبار، كان رفيع الش��أن، 
ة عالية، ت��وىلَّ نقابة الطالبيِّني يف هذه  ل��ه جاللة ووجاه��ة، ونفس كبرية، وترفُّع تام، ومهَّ

الدولة القاهرة، ثمَّ ُكفَّت يده آخر...«)38(.

ًها ع��ن مكانته العلميَّة: »ول�مَّ فتح الس��لطان  وذك��ره أيًضا يف كتاب��ه الفخرّي، منوِّ
��م أفضل  هوالكو بغداد يف س��نة س��تٍّ ومخس��ني وس��تمئة أم��ر أن يس��تفتي العلمء: أهيَّ
الس��لطان الكافر العادل أم السلطان املس��لم اجلائر؟ ثمَّ مجع العلمء باملستنرية لذلك، 
فلمَّ وقفوا عىل الفتيا أحجموا عن اجلواب، وكان ريّض الدين عّل ابن طاووس حارًضا 
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هذا املجلس، وكان حمرًما، فل��مَّ رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطَّه فيها بتفضيل 
العادل الكافر عىل املسلم اجلائر، فوضع الناس خطوطهم بعده«)39(.

ّ يف منهاج الصالح يف مبحث االس��تخارة: »ورويت عن السيِّد  مة احِللِّ وذكر العالَّ
السعيد ريّض الدين عّل بن موسى بن طاووس وكان أعبد من رأينا من أهل زمانه«)40(. 
ث��مَّ ذكره يف إجازته الكبرية: »وكان ريّض الدين عّل صاحب كرامات، حكى يل بعضها 
وروى يل والدي البعض اآلخ��ر...«)41(، ويف موضع آخر من ذات اإلجازة: »وأجزت 
امهم أن يرووا عنِّي عن الس��يِّد الس��عيد أزهد أهل زمانه ريّض الدين عّل  هلم أدام اهلل أيَّ

ابن موسى بن طاووس«)42(.

وذك��ره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب: »وريّض الدين أبو القاس��م عّل الس��يِّد الزاهد 
صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق«)43(.

ويف أمل اآلمل: »حاله يف العل��م والفضل والزهد والعبادة والثقة والفقه واجلاللة 
والورع أش��هر من أن ُيذكر، وكان أيًضا ش��اعًرا أديًبا منش��ًئا بليًغا، ل��ه مصنَّفات كثرية، 
ء هذه الطائفة  منها... إىل قوله: وقد ذكره الس��يِّد مصطفى يف رجاله فقال فيه: من أجالَّ
وثقاهتا، جليل القدر عظيم املنزلة كثري احلفظ نقّي الكالم، حاله يف العبادة والزهد أظهر 
مة يف بعض إجازاته عند ِذكره: وكان ريّض  من أن ُيذكر، له كتب حسنة، وقال العالَّ

الدين عّل صاحب كرامات... الخ«)44(.

ويف روض��ات اجلنَّ��ات: »الس��يِّد الفاضل الكام��ل العابد الزاه��د ريّض الدين أبو 
القاسم، وقيل: أبو احلسن، وقيل: أبو موسى عّل ابن سعد الدين أيب إبراهيم موسى بن 
ب بطاووس احلس��نّي  د امللقَّ د بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ ��د بن أمحد بن حممَّ جعف��ر بن حممَّ
م ِذكره صاحب كتاب  العلوّي الفاطمّي أخو الس��يِّد مجال الدين أمحد بن موس��ى املتق��دِّ



223

د مو�سى وتوت احل�سينّي الباحث: حيدر ال�سيِّ

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

د بن موسى...«)45(. البرشى وغريه والسيِّد رشف الدين حممَّ

وع��ن الش��يخ الن��ورّي: »ويظهر من مواضع م��ن كتبه خصوًصا كتاب كش��ف 
اه صلوات اهلل عليه)46( كان ل��ه مفتوًحا، قد ذكرنا بعض كلمته  ��ة أنَّ ب��اب لقائه إيَّ املحجَّ
فيها يف رس��التنا جنَّة املأوى... إىل قوله: وكان من عظمء املعظِّمني لش��عائر اهلل تعاىل، 

.)47(:إالَّ ويعقبه بقوله )ال يذكر يف أحد من تصانيفه االسم املبارك )اهلل

ويف الكنى واأللقاب: »ابن طاووس ُيطلق غالًبا عىل ريّض الدين أيب القاسم عّل بن 
موسى بن جعفر بن طاووس احلسنّي السيِّد األجّل األورع األزهد قدوة العارفني الذي 
ما اتَّفقت كلمة األصحاب عىل اختالف مشارهبم وطريقتهم عىل صدور الكرامات عن 

ر عنه غريه)48(. م أو تأخَّ أحٍد ممَّن تقدَّ

ويف موارد اإلحتاف: »السيِّد الرشيف جممع الكمالت السامية واملراتب العالية العامل 
نِّي والشاعر األديب، كان جليل القدر عظيم  ث السَّ الفقيه التقّي والصالح النقّي واملحدِّ
املنزل��ة، صاحب الكرامات الباه��رة واملقامات الرفيعة، بقيَّة العل��مء وأوحد الفضالء، 
وقد فاز برشيَفِّ احلس��ب والنس��ب من س��اللة الس��ادة امليامني وخالصة القادة امليامني، 
ه أمُّ إخوته: رشف  ��ف فأجاد وصنَّف فأفاد، ويل نقابة الطالبيِّني من قبل هوالكو، وأمُّ فألَّ
ام  د وعّز الدين احلس��ن ومجال الدين أبو الفضائل أمحد، وهي بنت الشيخ ورَّ الدين حممَّ

ابن أيب فراس بن محدان...«)49(.

وفاته

قد أرشنا سلًفا أنَّ والدته كانت- كم ذكرها ذات نفسه- يف مدينة احِللَّة يف اخلامس 
ا وفاته ففي احلوادث اجلامعة، حوادث )سنة 664ه�(:  م سنة )589ه�(. أمَّ عرش من حمرَّ
ه  »وفيها تويفِّ الس��يِّد النقيب الطاهر ريّض الدين عّل ابن طاووس ومحل إىل مش��هد جدِّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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عّل ابن أيب طالب. قيل: كان عمره نحو ثالث وسبعني سنة«)50(.

ا مرقده الرشيف فذكروا فيه أقوااًل  والصواب أنَّه ناهز اخلمس��ة وس��بعني عاًما، أمَّ
منها: إنَّه ُأقرب يف بغداد، و منها إنَّ قربه يف النجف األرشف بجوار أمري املؤمنني بدليل 
 ما ذكره هو بنفسه من حفر قربه هناك، وثالًثا: إنَّ مدفنه يف احِللَّة. وقد بسطنا القول يف هذا 

املوضوع يف كتابنا مزارات احِللَّة الفيحاء عند ِذكرنا للمرقد املنسوب إليه يف احِللِّة.

ه��ذا وأورد الش��يخ املجل��يّس عن جمموع��ة اجلباع��ّي)51( نقاًل من خطِّ الش��هيد 
ل، خالص��ة ترمجت��ه: »توىلَّ الس��يِّد ريض الدين أبو القاس��م عّل بن موس��ى بن  األوَّ
د ابن الطاووس العلوّي احلس��نّي صاحب املقامات والكرامات  د بن حممَّ جعفر بن حممَّ
واملصنَّف��ات نقاب��ة العلويِّني من قبل هوالك��و خان، وذكر أنَّه كان ق��د ُعرضت عليه يف 
د بن أمحد ابن العلقمّي وبني  زم��ان املنتر فأبى، وكان بينه وبني الوزير مؤيد الدين حممَّ
دة، أقام  د صاح��ب املخزن صداقة متأكِّ د بن حممَّ أخي��ه وولده عّز الدين أيب الفضل حممَّ
ببغداد نحًوا من مخسة عرشة سنة، ثمَّ رجع إىل احِللَِّة ثمَّ سكن باملشهد الرشيف برهة ثمَّ 
ه عن  ع��اد يف دولة املغ��ول إىل بغداد، ومل يزل عىل قدم اخل��ري واآلداب والعبادات والتنزُّ
الدنيَّات إىل أن تويفِّ بكرة االثنني خامس ذي القعدة من سنة أربع وستني وستمئة، وكان 
ة واليته  م س��نة تس��ع وثمنني ومخس مائة، وكانت مدَّ مولده يوم اخلميس منتصف املحرَّ

للنقابة ثالث سنني وأحد عرش شهًرا«)52(.

موؤلَّفاته

ة علوم ومعارف إس��الميَّة،  قد أس��لفنا القول إنَّ لصاحب الرمجة مش��اركة يف عدَّ
نتبيَّنه��ا واضحة يف فهرس أس��مء مصنَّفاته س��واء املوج��ودة منها أو املفق��ودة، فنرى له 
مش��اركة يف علم الفقه برس��الته املوس��ومة )عدم مضائق��ة الفوائ��ت(، وبكتابه )غياث 
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ان الثرى(، وله مش��اركة يف علم الكالم والعقائد، بكتابه الشهري  س��لطان الورى لس��كَّ
)الطرائف يف معرف��ة مذاهب الطوائف(، وكتاب )طرف من األنباء واملناقب(، وكتاب 
)اليقني(، وكتاب )التحصني(، وغريها. ويف التفسري كتابه )سعد السعود(، ويف الرجال 
رسالة إجازاته املوسومة ب�)اإلجازات لكشف طرق املفازات فيم حيىص من اإلجازات(، 
��ن لراجم  وكت��اب )الراج��م في��م نذكره ع��ن احلاك��م(، وكت��اب )التحصيل( املتضمِّ
ة أجزاء أش��ار إىل بعضها يف طيِّ بع��ض كتبه، ويف التاريخ له كتاب  الرجال، وهو يف عدَّ
)االصطفاء يف تاريخ امللوك واخللفاء(، ومقتل اإلمام احلسني املوسوم ب�)اللهوف يف 
هد والعرفان  قتىل الطفوف(، كم وله املش��اركة الواسعة يف علم األخالق واملواعظ والزُّ
ت مصنَّفاته يف هذا الباب الصفة الغالبة  الت حتَّى ُع��دَّ فصنَّ��ف فيها املخترات واملطوَّ

عىل تراثه، وفيم يأيت ثبًتا بأسمء كتبه، بحسب ما وصل إلينا من آثاره:

اإلبانة يف معرفة أسمء كتب اخلزانة)53(.. 1

اإلجازات لكشف طرق املفازات فيم حيىص من اإلجازات)54(.. 2

االحتساب، وهو من كتب األدعية)55(. 3

أرسار الدعوات لقضاء احلاجات وما ال ُيستغنى عنه الستدراك الدالالت)56(.. 4

أرسار الصالة وأنوار الدعوات، أو خمتار الدعوات وأرسار الصالة)57(.. 5

األرسار املودعة يف ساعات الليل والنهار.. 6

إسعاد ثمرة الفؤاد عىل سعادة الدنيا واملعاد.. 7

االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء.. 8

إغاثة الداعي وإعانة الساعي)58(.. 9

اإلقبال بصالح األعمل.. 10
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األمان من أخطار األسفار واألزمان.. 11

األنوار الباهرة يف انتصار العرة الطاهرة)59(.. 12

ة بعد املمت)60(.. 13 البشارات بقضاء احلاجات عىل يد اإلئمَّ

14 ..البهجة لثمرة املهجة، يف أمهات األوالد وذكر أوالده

التحصيل)61(.. 15

التحصني ألرسار ما زاد من أخبار كتاب اليقني)62(.. 16

الراجم فيم نذكره عن احلاكم)63(.. 17

الترشيف بتعريف وقت التكليف)64(.. 18

الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن)65(، ويسمى أيًضا املالحم والفتن.. 19

التعريف للمولد الرشيف)66(.. 20

تقريب السالك إىل خدمة املالك)67(.. 21

التوفيق للوفاء بعد تعريف دار الفناء.. 22

مجال األسبوع بكمل العقل املرشوع.. 23

الدروع الواقية من األخطار فيم يعمل كلِّ شهر عىل التكرار.. 24

ربيع األلباب، يف ستَّة جملَّدات.. 25

رسالة يف أربعني حديًثا)68(.. 26

د بن عبد اهلل بن عّل بن زهرة . 27 روح األرسار وروح األس��مر، أّلفه بالتمس حممَّ
احللبّي احلسينّي.

د بن عبد اهلل بن سليمن)69(.. 28 رّي الظمآن من مروي حممَّ
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زهرة الربيع يف أدعية األسابيع)70(.. 29

السعادات بالعبادات التي ليس هلا وقت حمتوم معلوم يف الروايات)71(.. 30

سعد السعود للنفوس.. 31

رشح هنج البالغة)72(.. 32

شفاء العقول عن داء الفضول)73(.. 33

صلوات ومهمت لألسبوع: أشار إليه يف كتابه اإلجازات، بقوله: »جملَّدات . 34
يف صلوات ومهمت لألسبوع«)74(.

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف.. 35

طرف من األنباء واملناقب يف رشف سيِّد األنبياء وعرته األطائب، وطرف من . 36
ترحيه بالوصيَّة باخلالفة لعلِّ بن أيب طالب)75(.

رسالة عدم مضايقة الفوائت أو )املواسعة واملضايقة()76(.. 37

عمل ليلة اجلمعة ويومها: أش��ار إليه يف كتاب��ه اإلجازات: »وجملَّد يف عمل . 38
ليلة اجلمعة ويومها«)77(.

عمل الي��وم والليل��ة يف صفات املخلص��ني والدعوات: أملح إلي��ه يف كتابه . 39
إقب��ال األعمل: »وقد ذكرنا يف كت��اب عمل اليوم والليلة يف صفات املخلصني 

ة روايات وسوف نذكر يف هذا املوضع ما يليق منها«)78(. والدعوات عدَّ

ان الثرى، يف قضاء الصالة عن األموات.. 40 غياث سلطان الورى لسكَّ

ع عن الُفتيا، فقد جاء عنه، يف أمر تصنيفه هلذا  ومل��ا كان املرجم له ممَّن يت��ورَّ
الكت��اب، فيم أورده يف أوائل اإلج��ازات ما عبارته: واعل��م أنَّه إنَّم اقترت 
ان الثرى من كت��ب الفقه يف  ع��ىل تألي��ف كتاب غياث س��لطان ال��ورى لس��كَّ
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قضاء الصلوات عن األموات وما صنَّفت غري ذلك من الفقه وتقرير املس��ائل 
واجلواب��ات؛ ألينِّ كن��ت ق��د رأيت مصلحت��ي ومعاذي يف دني��اي وآخريت يف 
غ عن الفتوى يف األح��كام الرشعيَّة، ألجل ما وجدت من االختالف يف  التفرُّ
الرواية بني فقهاء أصحابنا يف التكاليف الفعليَّة، وس��معت كالم اهلل يقول 
َل َعَلْينَا َبْعَض  ��د: ﴿َوَلْو َتَقــوَّ ع��ن أعزِّ موج��ود عليه من اخلالئق عليه حممَّ
اأْلََقاِويــِل * أَلََخْذَنــا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي * ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتِــنَي * َفاَم ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد 
َعنُْه َحاِجِزيَن﴾، فلو صنّفُت كتاًبا يف الفقه ُيعمل بعدي عليها، كان ذلك نقًضا 
لتورع��ي عن الفتوى، ودخواًل حتت حظر اآلية املش��ار إليها؛ ألنَّه إذا كان 
ل عليه فكيف يكون حايل إذا تقولت   هذا هتديده للرسول العزيز األعلم لو تقوَّ

عليه، وأفتيت أو صنَّفت خطًأ وغلًطا يوم حضوري بني يديه)79(.

فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ربِّ األرباب، يف االستخارات.. 41

فتح حمجوب اجلواب الباهر يف رشح وجوب خلق الكافر.. 42

فرج املهموم، رسالة يف احلالل واحلرام من علم النجوم)80(.. 43

فرحة الناظر وهبجة اخلاطر)81(، وأصله أوراق كتبها والده سعد الدين موسى.. 44

فالح السائل ونجاح املسائل)82(.. 45

القبس الواضح من كتاب اجلليس الصالح)83(.. 46

الكرامات)84(.. 47

ة لثمرة املهجة.. 48 كشف املحجَّ

ة)85(.. 49 ة من كتاب ابن أيب ُقرَّ ُلباب املرسَّ

اللطيف يف التصنيف يف رشح السعادة بشهادة صاحب املقام الرشيف)86(.. 50
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ح . 66 فاته، وقد رصَّ ُه يف مؤلَّ كتاب يف أخبار آل أيب طالب: وكتابه هذا، مل أجد َمن َعدَّ
ة، قائاًل: »ووجدت يف أصل تأريخ كتابته سبع  باس��مه يف كتابه كش��ف املحجَّ
ل كتاب عندي اآلن لطيف ترمجته من أخبار   وثالثني ومائتني، وقد نقلته يف أوَّ

د«)95(. د أيب حممَّ ل رجال روايته عبيد اهلل بن حممَّ آل أيب طالب، وأوَّ

ه عنه��ا يف كتاب إجازات��ه، قائاًل: ومجعُت  وغريه��ا من املؤلَّفات األخ��رى التي نوَّ
وصنَّفُت خمترات كثرية ما هي اآلن عىل خاطري، وأنش��أت من املكاتبات والرس��ائل 
ة جملَّدات ومذاكرات يف املجالس يف جواب  واخلطب ما لو مجعته أو مجعه غريي كان عدَّ
املس��ائل بجوابات وإشارات وبمواعظ ش��افيات ما لو صنَّفها سامعوها كانت ما يعلمه 

اهلل من جملَّدات«)96(.
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املبحث الثاين

اخل�سائ�ص واملنهج

اخل�سائ�ص

ال خيفى أنَّ لكلِّ باحٍث ومؤلٍِّف خصائص ومزايا تتَّضح هبا معامل أسلوبه ويكشف 
د مزايا الكاتب اجليِّد فيم خيطُّه  عن مالمح اجلودة والرصانة يف كتاباته وبحوثه، إذ تتجسَّ
ة يف بناء النصِّ ومتاس��كه،  يراع��ه من نضوج الفكرة وبراعة األس��لوب، وتوافر القصديَّ
د التامِّ  ة الع��رض، مع الصدق واألمانة، والدقَّة يف نقل األحداث والوقائع، والتجرُّ وقوَّ
ه إىل متابعة  يف تصويره��ا وتطويعه��ا بم يع��زز إحداث رابط��ة عاطفيَّة عند القارئ تش��دُّ
الن��ّص والتفاع��ل مع كاتبه، مع مزايا أخرى ال بدَّ للكاتب اجليِّ��د أن يتمتَّع هبا كامتالكه 
بة واالبتعاد ع��ن عبارات التجريح والكالم املبتذل  لل��ذوق األديّب وانتقاء األلفاظ املهذَّ
الذي قد ُيلحق اإلساءة باآلخرين أو يمسَّ مشاعرهم، وأن يكون ُأسلوبه قائم عىل مجال 
العرض وحسن التقسيم وعذوبة العبارة وحالوة النصِّ األديّب، وبثِّ احلياة واحلركة يف 

اة من تآليفه وكتاباته. تصوير الشخصيَّات وعرض التجارب بم خيدم الغاية املتوخَّ

وإذا م��ا أجلنا النظر وتدبَّرنا يف تراث صاحب الرمجة الس��يِّد ريّض الدين عّل ابن 
م من مزايا الكاتب اجليِّد وخصائصه، فقد اتَّس��م  ط��اووس، نجده قد حاز أغلب ما تقدَّ
ز هبا صحائف تآليفه  ع هبا كتبه وطرَّ قلمه املبارك بخصائص علميَّة وفنيَّة قلَّ نظريها، رصَّ
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دلَّت عىل إمكانيَّاته العلميَّة الكبرية، ونشاطه اإلبداعّي املتميِّز يف تطويع هذه اخلصائص، 
وتوظيفها؛ إلضفاء صفة املوضوعيَّة واجلمل عىل كتاباته، وإغنائها بالدقَّة واإلنس��جام، 
ته العلميَّة، وتشكيلها بالشكل املطلوب،  ونس��جها بروعة الصياغة والتعبري؛ إلثراء مادَّ

وخصائصه هذه، يمكن تلخيصها باآليت:

ة متناهي��ة تصل إىل حدود الثانية، كضبطه . 1 ت��ه يف ضبط الوقت والتواريخ ِدقَّ دقَّ
ملواليد أبنائه بالس��نة والش��هر والي��وم والس��اعة والدقيقة والثاني��ة، مع ِذكره 

ألماكن والداهتم.

حتديد مساكن إقامته يف بعض املدن بدقَّة، واإلشارة إىل تواريخ تواجده فيها.. 2

نقل��ه لبعض األح��داث عىل وج��ه اإلش��ارة، واإلمجال م��ن دون اخلوض يف . 3
تفاصيله��ا، الفًت��ا إىل إبقائه��ا يف دائرة الظ��لِّ لغايٍة معيَّنٍة يق��ف وراءها عنر 

ة. القصديَّ

 إفصاح��ه يف بع��ض تصانيف��ه ع��ن اهل��دف م��ن وراء تدوين��ه لبعض س��ريته . 4
ته،  وم��ا يتعلَّق هب��ا، بغية االنتفاع هبا وإيص��ال العربة واملوعظ��ة ألوالده وذريَّ
 ول��كلِّ َم��ن وقف ع��ىل كتبه، وحثَّه��م عىل ديموم��ة أداء الش��كر هلل تعاىل عىل 
ة: »إنَّني أصنِّف  م��ا حباهم به من مرامحه وكراماته، كقوله يف كش��ف املحجَّ
د وولدي عّل وَمن عس��اه ينتفع  كتاًبا عىل س��بيل الرس��الة منِّي إىل ولدي حممَّ
 ب��ه من مجاعتي وذوي م��ودَّيت«)97(، ويف موض��ٍع آخر خياطبه��م بقوله: »اعْلم 
تي وذوي م��ودَّيت...«)98(، وكقوله عند ذكره لكتابه  د ومجيع ذريَّ ي��ا ولدي حممَّ
ى االصطف��اء يف تاريخ املل��وك واخللفاء:»إنَّم رج��وت بتأليفه أن تنتفع  املس��مَّ

تي بمعانيه«)99(، وغريها. ذريَّ
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دات كتبه لغرض اس��تدراك ما قد . 5 قيام��ه ب��رك أوراق بيضاء فارغ��ة يف مس��وَّ
يضيف��ه عليها الحًقا، وه��ذا ما قد يفرسِّ لنا اختالف بع��ض ما وصل إلينا من 
ُنسخ بعض كتبه، إذ نراه يقول يف كتابه التحصني: »وجعلنا بعده أوراًقا بياًضا 
ن��ي عازم عىل أنَّني   ألجل ما عس��اه حيرين من ه��ذه األخبار... إىل قوله: ألنَّ
م��ا بقيت أطلب الزيادة ع��ىل ما صنَّفت��ه«)100(، ومنها أيًض��ا يف كتابه اإلقبال: 
»وهذا الفصل زيادة يف هذا اجل��زء بعد تصنيفه يف التاريخ الذي ذكرناه«)101(، 
ويف موضٍع آخر منه: »وهذا الفصل استدركناه بعد تصنيف الكتاب يف التاريخ 

مناه«)102(. الذي قدَّ

ومنه��ا ك��م يف فالح الس��ائل، موضًح��ا أس��لوبه يف تدوين الكتاب ونس��خه: 
دة مهيَّأة قب��ل االهتمم بتأليفه بل  »واعل��ْم أنَّ كتايب هذا مل يكن له عندي مس��وَّ
أح��رت الناس��خ عندي ورشعت أكتب قائمة ثمَّ أس��لِّمها إلي��ه ويكتبها ثمَّ 
اًل وكان يل  اًل أوَّ أكت��ب كذل��ك قائمة بعد قائمة وأس��لِّمها إليه وهو يكت��ب أوَّ
اش��تغال غري هذا الكت��اب يقطعني عن تصنيفه، ولو مل يك��ن إالَّ أنَّني رشعُت 
يف تأليفه يف شهر رجب وش��عبان وشهر رمضان وهلذه الشهور وظائف كثرية 
اٍس بعد  غ لكتابة كرَّ تس��توعب أكثر أوقات اإلنس��ان وما كنت أقدر عىل التفرُّ
اٍس؛ ألنَّه كان ُيبطل من النسخ لو عملت ذلك هذا مع ما كان أيًضا يأمرين  كرَّ
 اهلل ب��ه م��ن قضاء حوائ��ج الناس ولك��ن اهلل فتح أب��واب القدرة عىل 

ما ينتهي حالنا إليه«)103(.

��ة، قائاًل: . 6 فات��ه بأكثر من اس��م ك��م يف كتابه كش��ف املحجَّ قيام��ه بتس��مية مؤلَّ
ة لثمرة املهجة نحو مائة وسبعني قائمة، وجعلت  يته كتاب كشف احلجَّ »وسمَّ
له اس��ًم آخر كتاب إس��عاد ثمرة الفؤاد عىل س��عادة الدنيا واملعاد«)104(، وغري 
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فات��ه، وهذا ما قد يفرسِّ لن��ا أيًضا االختالف احلاصل يف أس��مء  ذل��ك من مؤلَّ
بع��ض ما وصل إلينا من كتبه، ولعلَّ منش��أ ذلك كثرة مراجعته لتصانيفه حتَّى 
بعد فراغه منها، وإعادة تدقيقها والتعديل عليها؛ للوصول هبا إىل ما يبتغيه من 

جودة ضبطها وحسن فوائدها.

ف��ات وتصانيف لبعض . 7 قيام��ه بإي��داع نصوص ومقتطف��ات يف كتبه م��ن مؤلَّ
العلمء، هي اليوم مفقودة، وبذلك فقد أسهم يف إيصال أسمئها إلينا والتعريف 
هب��ا، وهذا األمر من األمهيَّة بمكان كونه محل لنا التعريف براٍث مفقوٍد ال أثر 

له اليوم.

اطِّالعه الواسع ليس فقط عىل كتب اخلصوم واملخالفني من املذاهب األخرى، . 8
ة  ة األخرى، كاليهوديَّ بل شمل أيًضا معرفته واطِّالعه عىل كتب األديان السمويَّ

والنرانيَّة وغريها)105(.

ة عالي��ة، كوصفه . 9 قيام��ه بوص��ف ما يقع يف ي��ده من النس��خ واملصنَّف��ات بدقَّ
هلا وآخرها وما نقص منها، أو ما ُكتب عليها من اإلجازات  لغالفها وضبط أوَّ

واملقروءات، وأين توجد من بني املكتبات املتواجدة آنذاك.

ًة من أراد إخفاء نسبتها إليه باسم . 10 فاته والتعريف بأسمئها، خاصَّ اهتممه بِذكر مؤلَّ
مس��تعار ككتابه )الطرائف يف معرفة الطوائف(، وكت��اب )الطُّرف من األنباء 
فاته؛ لكي ال تضيع جهوده   واملناقب(، وحرصه عىل ِذكر أسمئها عند رسده ملؤلَّ

يف تصنيفها، أو تنسب إىل جمهول يكون حملَّ أهل التشكيك والطعون.

مة، . 11 قيام��ه يف بعض مصنَّفاته بوضع فهرس ألبواب الكت��اب وفصوله يف املقدِّ
وبتفصي��ٍل دقيٍق؛ لتس��هيل مطالبه عىل القارئ كم يف كتابه )س��عد الس��عود(، 
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وكتاب )األمان من أخطار األسفار واألزمان(، وغريها.

حرصه الشديد عىل االستفادة من مجيع ما يقع يف يده من الكتب واملؤلَّفات،حتَّى . 12
املكتوبة منها بغري العربيَّة، من خالل تكليفه َمن ُيرمجها له، من ذلك ما ورد يف 
كتابه فرج املهموم: »وهذا الكتاب خطَّه بالعجميَّة فكلَّفنا َمن نقله إىل العربيَّة، 

به«)106(. فذكر يف أواخر املجلَّد الثاين منه ما هذا لفظ َمن عرَّ

تواضع��ه وابتع��اده عن صفات األن��ا والغ��رور يف كتابة مصنَّفات��ه، واعتذاره . 13
للقارئ إذا ما وجد خلاًل يف معنى أو لفظ، وهو ما َعَكس نقاء نفس��ه وس��موِّ 
ق مراده يف االنتفاع منها من دون  ذاته يف حتصيل املعارف والعلوم وبثِّها، بم حيقِّ
ها من شوائب األخطاء واألغالط، من ذلك ما جاء عنه يف آخر  اجلزم بخلوِّ
كتابه سعد السعود: »وهذا كتابنا صنَّفناه كسائر كتبنا التي صنَّفناها عىل عادتنا 
دته هي مبيَّضة، فإن وجد  دات عىل جاري العادات، وهذه مسوَّ من غري مس��وَّ
أح��ٌد فيه غلًطا يف معنى أو لفظ فال عجَب من هذه احلال، واإلنس��ان ضعيف 

بشهادة القرآن الصادر عن أصدق مقال«)107(.

ويف كتاب��ه فالح الس��ائل: »ف��إن َوَجد أحٌد في��ه نقصاًنا فعذُرنا م��ا ذكرناه من 
العجلة وضيق األوقات، وإن وجد فيه متاًما ورجحاًنا، فليشكر اهلل وحده، 
فإنَّه الذي وهبنا القدرة عىل ذلك وفتح عيون اإلرادات للمرادات«)108(.

قيام��ه يف بعض مصنَّفاته بذكر ِس��نيِّ عمره عند تصنيفها، ويف بعضها إش��ارته . 14
��ا كان��ت م��ن أوائ��ل تصانيفه، كقول��ه عند ذك��ر كتابه )مصب��اح الزائر  إىل أهنَّ
وجناح املس��افر(: »كتاب مصباح الزائر وجناح املسافر يف بداية ما رشعت يف 
فته يف بداي��ة التكليف من غري ِذكر  التألي��ف«)109(، ويف موض��ع آخر: »وممَّ��ا ألَّ
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األرسار والتكش��يف كتاب مصباح الزائر وجناح املس��افر«)110(، فكأنَّه يش��ري 
إىل أنَّ نض��وج قلمه وج��ودة تآليفه مرتبط بازدياد معرفته وس��عة اطِّالعه عىل 
مرِّ الس��نني، فيلتمس من القارئ العذر إذا م��ا وجد نقًصا أو تناقًضا يف كتاباته 
تل��ك، مع ما قد ي��رد يف مصنَّفات غريه من معارصي��ه، أو يف مصادر أخرى مل 

تصله، تنًُّبا للحرية أو االشتباه.

ة أرشقت  وغريها من خصائص قلمه الرشيف الذي أحتفنا بم نسجه من مزايا فكريَّ
ة. هبا سريته النريِّ

املنهج

مه ال يكون إالَّ عن طريق البحث واالس��تقصاء  ال خيف��ى أنَّ تط��ور أيُّ علٍم أو تقدُّ
م البح��ث العلمّي يعتمد عىل املنهج امُلتََّبع، إذ يرتب��ط به وجوًدا أو عدًما،  الدقي��ق، وتقدُّ
صدًق��ا أو زيًف��ا)111(، وال ب��دَّ لنا هن��ا وقبل بيان ُأس��س املنهج العلم��ّي املعتَمد يف كتب 
املرَجم له السيِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس، تعريف املنهج لغًة واصطالًحا، فنقول:

- يف اللغة:

ة هنج(: طريق هنج: واس��ع واضح، وطرق هنجة. وهنج األمر  قال الفراهيدّي )مادَّ
وأهنج- لغتان- أي: وضح. ومنهج الطريق: وضحه، واملنهاج: الطريق الواضح. قال:

به أس���ت���يضء  ب���ن���ور  أف�����وز  أم����يض ع���ىل س���نَّ���ة م��ن��ه وم��ن��ه��اجوإن 
والنهجة: الربو يعلو اإلنسان والدابَّة)112(.

وقال أبو هالل العس��كرّي: الفرق بني الرشعة واملنه��اج: املنهج واملنهاج: الطريق 
الواضح، ثمَّ ُاستعري للطريق يف الدين كم اسُتعريت الرشيعة هلا. والرشعة بمعنى املنهاج. 
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 ك��ذا ذكر بعضه��م، وروي عن ابن عبَّ��اس أنَّ الرشعة: ما ورد به الق��رآن واملنهاج: 
َعًة َوِمنَْهاًجا﴾)113(. ما وردت به السنَّة، ويؤيِّده قوله تعاىل: ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

م: هنج الثوب وأهن��ج- إذا خل��ق، والنهج: الطري��ق العامر، وهو  وع��ن ابن س��الَّ
املنهاج)114(.

ٌ واِضٌح، وهو النَّْهُج. وقوله أيًضا: وُطُرٌق  وع��ن ابن منظور: هنج: طريٌق هَنٌْج: َب��نيِّ
هَنَْجٌة، وس��بيٌل َمنَْهٌج: َكنَْهٍج. وَمنَْهُج الطريِق: وَضُحه. واملِنهاُج: كامَلنَْهِج. ويف التنزيل: 
عًة وِمنْهاًجا. وَأهنََج الطريُق: وَضَح واْس��َتباَن وصار هَنًْجا واِضًحا  لكلٍّ جعلنا منكم رِشْ

َبيِّنًا)115(.

. وهو  ُ ويف تاج العروس، )مادة هنج(: النَّْهج، بفتح فسكون: الطَّريُق الواِضُح الَبنيِّ
كًة َأيًضا. واجلمع هَنَْجاٌت، وهُنٌُج، وهُنُوٌج. قال َأبو ُذؤيب: النََّهج، حمرَّ

هُنُ�����وٌج َك���َل���ّب���اِت اهلَ���ج���ائ���ِن فِ��ي��ُحب����ه ُرمُج���������اٌت َب���ْي���ن���ه���نَّ خَم�������اِرٌم
وُطُرٌق هَنَْجٌة: َواضحٌة امَلنَْهج بالفتح، واملِنْهاِج، بالكرس. ويف التنزيل: ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا 
َعــًة َوِمنَْهاًجــا﴾، املِنْهاُج: الطَّريُق الواض��ح. والنََّهج، بالتحري��ك، والنََّهَجة،  ِمنُْكْم رِشْ
ِة احلَركة،  كًة، من ِش��دَّ ْبُو وَتتاُبُع النََّفِس، حمرَّ ، هو الرَّ مِّ األَخ��ري عن الّليث: )الُبْهُر(، بالضَّ

َة)116(. ابَّ َيعُلو اإِلنساَن والدَّ

- اصطالًحا:

ة، منها: ورد يف تعريف املنهج اصطالًحا، تعاريف عدَّ

)خطوات منظَّمة يتَّخذها الباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر ويتتبَّعها للوصول إىل . 1
نتيجة(.

دة توصل إىل غاية معيَّنة(.. 2 )وسيلة حمدَّ
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ة املصوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلم(.. 3 )طائفة من القواعد العامَّ

د لنا السبيل للوصول إىل احلقيقة(.. 4 )الربنامج الذي حيدِّ

)الطريق املؤدِّي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم(.. 5

ا من أجل الكشف عن . 6 )فن التنظيم الصحيح لسلس��لة من األفكار العديدة إمَّ
حقيقة جمهولة لدينا، أو من أجل الربهنة عىل حقيقة ال يعرفها اآلخرون(.

)طري��ق البحث عن احلقيقة يف أيِّ عٍلم من العلوم أو يف أيِّ نطاٍق من نطاقات . 7
املعرفة اإلنسانيَّة(.

)الطريق املؤدِّي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد . 8
د عمليَّاته حتَّى يصل إىل نتيجة معلومة(. ة هتيمن عىل سري العقل وحتدِّ العامَّ

: ونخلص من هذه التعريفات إىل أنَّ

ة يعتمدها الباح��ث يف تنظيم ما لديه من أفكار  املنه��ج: جمموعٌة م��ن القواعد العامَّ
 أو معلوم��ات م��ن أج��ل أن توصله إىل النتيج��ة املطلوب��ة. وباختصار: املنه��ج: طريقة 

البحث..)117(.

ل  »والعل��م الذي يبحث يف ه��ذه الطريقة هو علم املناهج، واملناه��ج العلميَّة تتعدَّ
صني«)118(. وتتغريَّ باستمرار عىل يد العلمء املتخصِّ

ف املنه��ج العلمي: بأنَّه أس��لوب للتفكري والعمل يعتم��ده الباحث لتنظيم  »وُيع��رَّ
أف��كاره وحتليلها وعرضها، وبالتايل الوصول إىل نتائ��ج وحقائق معقولة حول الظاهرة 
ن من جمموعة من  موضوع الدراس��ة، ويمتاز هذا األس��لوب باملرحليَّة، بمعنى أنَّه يتكوَّ
املراحل املتسلس��لة واملرابطة التي يؤدِّي كلٌّ منه��ا إىل املرحلة التالية، ويبدأ املنهج عادًة 
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بعد حتديد مش��كلة الدراس��ة أو البحث م��روًرا بوضع وصياغ��ة الفرضيَّات واختبارها 
وحتليله��ا، ومن ثمَّ ع��رض النتائج ووضع التوصي��ات. وهنا يمكن الق��ول: إنَّ الفرق 
ل قد يقتر عىل أسلوٍب واحٍد واضٍح ومميٍَّز  الوحيد بني املنهج واألس��لوب هو أنَّ األوَّ

وقد يشتمل عىل جمموعة من األساليب ذات اخلصائص املتشاهبة«)119(.

رت حتَّى تبلورت يف ص��ورة منهج البحث  ة مناه��ج تطوَّ »وكانت للمس��لمني عدَّ
ة اإلس��الم وقوامه يف صدر اإلس��الم  العلمّي التجريبّي. وقد متيَّز العرب الذين هم مادَّ
بَمَلَك��ة احلف��ظ والقدرة الكب��رية عىل االس��تيعاب الدقيق لكلِّ ما يس��معوه، ومنذ فجر 
اإلسالم بدأت تظهر حركة علميَّة نامية، بدأت بالعلوم اإلسالميَّة أو العلوم النقليَّة التي 
ة واملدينة إىل جانب األمصار اإلس��الميَّة، يف  ارتبط��ت بالقرآن واحلديث، وقامت يف مكَّ

البرة والكوفة والفسطاط«)120(.

ر، وبذلك اشتغل املسلمون يف النظر  »وهكذا أخذت احلركة العلميَّة تتَّس��ع وتتطوَّ
واالجته��اد واالس��تدالل ومتهيد القواعد واألص��ول وترتيب األب��واب، وظهر يف كلِّ 
علٍم من تلك العلوم علمء ودارس��ون بدأت تتَّضح مناهجهم يف البحث، وال ش��كَّ أنَّ 
تأث��ري الق��رآن عليهم كان كبرًيا، وكيف ج��اء القرآن خماطًبا للعق��ل، وكان له تأثريه عىل 
ة  د احلفظ والتلقني يكفي، بل كان هناك إعمل العقل والفكر بدقَّ مناهجه��م، ومل يعد جمرَّ
اء وظهرت  كب��رية، ورجع��وا إىل يشء م��ن التحقيق والتمحي��ص، واختفت كلمة الق��رَّ

ر مناهج البحث عندهم«)121(. كلمت مثل الفقهاء والعلمء، وكان ذلك تابًعا لتطوُّ

»ومل يكن انطالقهم العلمّي إالَّ تس��يًدا لتلك الروح اإلس��الميَّة التي صاغت هلم 
ة متكاملة، ولذلك فمنهج املسلمني يف البحث العلمّي ما هو إالَّ خلق وإبداع  ذاتيَّة فكريَّ

ة وأصالتها«)122(. لعقليَّة هذه األمَّ
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ة أنواع، مل يتَّفق الباحثون يف املايض واحلارض عىل  »وللمنهج العلمّي وأس��اليبه عدَّ
د ملناهج وأس��اليب البحث العلمّي، وإن كان هناك ش��به إمجاع عىل  وضع تصنيف موحَّ

كثري من هذه األنواع بينهم وإن اخُتلف يف تصنيفها«)123(.

فمن أنواع��ه: املنهج االجتمع��ّي، واملنهج الفلس��فّي، واملنهج التارخي��ّي، واملنهج 
التجريبّي، واملنهج االستقرائّي، واملنهج الوصفّي، واملنهج اإلبداعّي، واملنهج التحليّل، 
واملنهج املقارن، وغريها. ويمكن أن تتداخل مناهج وأساليب البحث العلمّي وتشرك 
ع املنهج الواحد يف بعض العلوم إىل  م��ع بعضها البع��ض يف أكثر من جمال)124(، وقد يتفرَّ

ة تفريعات منهجيَّة، تأخذ صداها يف آفاق البحث العلمّي ومعطياته. عدَّ

ي الصدق، والغاي��ة يف الضبط والدقَّة،  »ويس��تند املنهج العلمّي الس��ليم عىل حت��رِّ
واملوضوعيَّ��ة، وإخضاع الوثائق والنص��وص وفحصها وحتليل مفرداهت��ا حتلياًل علميًّا 
د واإلنص��اف بعيًدا عن تأثري األهواء  ة والقرائن، يس��مو فيه بالتجرُّ ًم باألدلَّ رصينًا مدعَّ

دة«)125(. ة وصواًل إىل احلقيقة املجرَّ والنزعات واملنافع اخلاصَّ

وعن��د تس��ليطنا الضوء عىل آث��ار صاحب الرمجة وتراث��ه النفي��س، وإجالة النظر 
مة يف ُأس��لوبه  يف مصنَّفات��ه وكتابات��ه القيِّمة، نلم��س جليًّا اخلصائ��ص واملميِّزات املتقدِّ
ة احلف��ظ، وعل��وِّ الكعب يف العل��م والدي��ن، والكفاءة يف  ومنهج��ه، مع الضب��ط، وقوَّ

املحاورات واملناظرات، وانتقائيَّة اللفظ، وسموِّ العبارة.

وإنَّ لرباعت��ه، وفي��ض ذكائ��ه، وفطنت��ه، ومش��اركته يف عل��وم ومعارف إس��الميَّة 
د  ع املنهجّي املتميِّز، وتعدُّ دة- التي أرشنا إليها مس��بًقا- نجد كتاباته اتَّسمت بالتنوُّ متعدِّ
األس��اليب، بل قد نجد يف بعض مصنَّفاته، توظيفه ألكثر من منهج يف الكتاب الواحد؛ 
لرص��د االنتفاع ب��ه، وبلوغ الغاية يف تأليفه، وقد قمنا باختي��ار أربعة مصنَّفات من تراثه 
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عة، فمن أمثلة ذلك   كنمذج متميِّ��زة، اعتمد يف كلٍّ منها منهجيَّة خمتلفة، وأس��اليب متنوِّ
ما نراه يف كتابه املوسوم:

ة،  1. الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: وهو من أش��هر كتبه الكالميَّة والعقديَّ
ت��ه وحمتواه؛ إذ جعله  ال��ذي تبنَّى فيه املنهج االس��تقرائّي التحلي��ّل املقارن يف عرض مادَّ
 ،د دة تعلَّقت بدين اإلس��الم ومفاهيمه الس��امية وبنبيِّه األعظم حممَّ يف مطالب متعدِّ
وفضائل أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب وأهل البيت، وكشف مظلوميَّتهم واملناداة 
 بأحقيَّته��م يف اخلالف��ة واإلمام��ة، وقد س��لك فيه مس��لًكا فري��ًدا يف بابه، متيَّ��ز باألمور 

اآلتية:

أ. عدم كش��فه عن اس��مه احلقيقّي، واس��تخدامه اس��م مس��تعار هو )عبد املحمود 
ام ع��ره، واحلذر من دخائل  ��ّي، توريًة وتقيًَّة من حكَّ اب��ن داوود(، وأنَّه كان رجل ذمِّ
وضغائن بعض من كانت له به صلة تعارف أو صداقة من علمء املذاهب األخرى، وقد 
نقل عن خطِّ الش��هيد الثاين أنَّه قال: إنَّ التس��مية بعبد املحم��ود؛ ألن كلَّ العامل عباد اهلل 
ه داوود بن احلسن أخ اإلمام الصادق يف  املحمود، والنس��بة إىل داوود إش��ارة إىل جدِّ
الرضاعة، وهو املقصود بالدعاء املش��هور بدعاء أمِّ داوود، وهو من مجلة أجداد الس��يِّد 

ابن طاووس)126(.

د التامُّ يف عرض النصوص واملصادر، واالبتعاد عن أيِّ صورٍة من صور  ب. التجرُّ
ب والتخندق الطائفّي، بل نجد معياره يف مجيع مباحث الكتاب هو حتكيم العقل،  التعصُّ

وموافقته للقرآن الكريم، ولِصحاح األخبار الواردة من طرق سائر املذاهب األربعة.

ّ يف عرض مطالب الكتاب وأهدافه بم ال خيلُّ بالغاية أو  ج. اجلودة والتمسك النَّيصِّ
األهداف، فنراه عىل الرغم من عدم جعل كتابه يف أبواب وفصول، إالَّ أنَّه يتسلس��ل يف 
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عرض عنوانات مباحثه بش��كٍل مرابٍط بعيًدا عن االرتباك والتشويش، فمن أمثلة ذلك 
ث ع��ن الوالية وخالفة أمري املؤمنني عّل، يبدأ بم يناس��ب املقام من  ��ه حينم يتحدَّ أنَّ
ِذكر فضائله ووالدته وس��ابقته، وخصائصه، وموضعه من الرسول األكرم؛ إلثبات 

.أحقيَّته ومنزلته

د. استش��هاده بالنصوص القرآنيَّة وتنقيبه يف كتب املخالفني من املذاهب األخرى، 
ة  ة م��ن اإلماميَّة يف أغلب األحيان، واس��تخراج األدلَّ اًل قبل كتب اخلاصَّ والب��دء هب��ا أوَّ
ة عىل أفضليَّة مذهبه وصحيح اعتقاده، كقوله يف فصول بعض الكتاب:  والرباهني الدالَّ
»قال عب��د املحمود بن داوود مؤلِّف هذا الكتاب: ل�مَّ س��معُت هذه األحاديث ورأيت 
وهنم  ا منقولة من كتب األربعة املذاهب ومن رجاهلم الذين يزكُّ أصوهلا وثبت عندي أهنَّ
��ن املدائح العظيم��ة واملناقب  ويش��هدون بصدقه��م، ووجدت ه��ذه األحاديث تتضمَّ
د بينهم وتعظيم  اجلسيمة لبني هاشم والداللة عىل تفضيلهم وعىل ختصيص آل حممَّ
قة  قت أنَّ ه��ذه األحاديث مصدِّ ش��أهنم وتعيني من يق��وم مقامه منهم بع��د وفاته، وحتقَّ
وموافق��ة مل��ا روته فرقة الش��يعة عن رجاهلم، مل يبَق عندي ش��بهة يف ص��دق هذه الفرقة 

ة مقالتها...«)127(. وصحَّ

ض��ه الختالفها  هـــ. تدقيق النص��وص وضبط لفظه��ا يف املص��ادر املختلفة، وتعرُّ
ووصف الفروق فيم بينها يف نس��خ املصدر الواحد، وبي��ان وقوع النقص واحلذف فيها 
إن وِجد، من أمثلة ذلك، قوله: »وليس ذلك فيم رأيناه من النسخ وال ذكره الربقاينُّ فيم 
أخرجه من الكتاَبني«)128(، وكقوله: قال عبد املحمود: »ورأيت هذا احلديث يف صحيح 

مسلم من نبيِّهم يف املجلَّد الثاين بلٍفظ آخر وهو...«)129(.

2. ويف كتابــه )ســعد الســعود(: ن��راه يعتم��د أكثر من منه��ج، كاملنه��ج الوصفّي 
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الش��مويّل، فيم يتعلَّق بوصف املصادر التي يعتمدها ويأخذ عنها، واملنهج االس��تقرائّي 
ة  التحليّل مع ش��واهد تارخييَّة فيم خيصُّ تفس��ريه لبعض اآليات املتعلِّقة باملسائل العقديَّ
��ق بأحوال األنبي��اء وأوصافهم، ثمَّ   يف أص��ول الدين كدالئل توحي��د اهلل، وما يتعلَّ
ة القائمة عليها، ومن َثمَّ ُيعدُّ كتابه هذا كتاًبا يف  ما يتعلق بأهل البيت واإلمامة واألدلَّ
ًم لكتابه اإلبانة،  مته أنَّه متمِّ ح يف مقدِّ التفس��ري وعلم الكالم والتاريخ، ول�مَّ كان ق��د رصَّ
مة َذَكر فيها  م له مقدِّ فهو ُيعدُّ أيًضا من نتاجاته يف فنِّ الفهرسة، وقد جعله يف بابني، وقدَّ
ة منه، والتي  األس��باب التي دفعت��ه لتأليف هذا الكتاب م��ع بيان بعض الفوائد املرج��وَّ

أهناها إىل إحدى عرشة فائدة، فمن مالمح منهجيَّته يف هذا الكتاب:

مة، ذكر فيه األبواب والفصول  ل الكتاب أعق��ب املقدِّ أ. قيام��ه بعمل فهرس يف أوَّ
وما اش��تملت عليه من مباحث ومواضيع ذات الصلة بموضوعات الكتاب، وقد جعل 

ل يف ستة وسبعني فصاًل، والباب الثاين يف مائتني وعرشين فًصال. الباب األوَّ

قة  ب. اعتمده الش��موليَّة يف س��عة املص��ادر، فنراه ينقل يف كتابه ه��ذا مواضيع متفرِّ
��ات املصادر  ��ة مل يقت��ر يف أخذه��ا عىل مص��ادر طائفة معيَّنة، ب��ل أخذها من أمَّ ومهمَّ
فها علمء املس��لمني ع��ىل اختالف فِرقه��م وأهوائه��م، بل نج��ده للوصول إىل  الت��ي ألَّ
��ة والنرانيَّة وغريها،  ة األخرى كاليهوديَّ بغيته يبح��ث حتَّى يف كتب األديان الس��مويَّ
م��ن ذلك، قول��ه: »فيم نذكره ممَّا وجدن��اه يف التوراة من بعض معاين يعقوب ويوس��ف 
اس السادس أنَّ أخوة يوسف باعوه بعرشين مثقااًل من  فذكر يف القائمة الرابعة من الكرَّ
ل من القائمة الثالثة من اإلصحاح  ��ة...«)130(، وكقوله: »فيم نذكره من الوج��ه األوَّ فضَّ
ل س��طر يف القائمة املذكورة يف  ��فر الثاين ِمن أوَّ اس اخلامس من السِّ الثاين عرش من الكرَّ
 أمر اهلل تعاىل ملوس��ى ما هذا لفظه: وجد الكسوة فألبسها هارون الرساويل والعممة 
ل عن  واجلبَّ��ة...)131(، وكقوله: فيم نذكره من القائمة الرابعة الثالثون من اإلنجيل األوَّ
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د باللَّفظ، حياكم يوحنَّا بطريق العدل ومل يؤمنوا  عيسى وحيتمل البشارة بنبيِّنا حممَّ
به العشارون...«)132(، يف شواهد أخرى كثرية.

��ة العالية يف وصف ما وقف عليه من الكتب واملصادر، كوصف  ج. الضبط والدقَّ
حجم الكتاب وغالفه، وأوراقه، وعدد األس��طر يف كلِّ ورقٍة، وما تلف منه أو بقي من 
أوراق��ه، وما هو تاريخ كتابته ونس��خه، يف تفاصيل أخرى دقيقة، م��ن ذلك قوله: »فيم 
نذك��ره من مصحف خات��م قطع الثلث واضح اخلطِّ وقفته ع��ىل وقفيَّة كتب اخلزانة من 
 :ا الناس...«)133(، وكقوله له يا أهيُّ وجهة ثانية سادس عرش سطر منها وبعض اآلية أوَّ
»فيم نذكره من جزء من ربعة رشيفة عددها أربعة عرش جزء مشتملة عىل القرآن العظيم 
ب��ة وقفته��ا عىل رشوط كتب خزانتي من وجهة الثانية من اجلزء الس��ابع من س��ابع  مذهَّ
ل األرض غري   يوم تبدَّ له قال اهللُ سطر منه ومتامها يف السطر الثاين عرش من وجهة أوَّ

األرض والسموات...«)134(.

ته يف عرض مطالب الكتاب، وحتقيق غاياته وأهدافه، ورّد  د. متانة األُس��لوب وقوَّ
اًل بعرض أقواهلم  مزاع��م اخلصوم واملخالفني، وإبط��ال حججهم، من خالل قيام��ه أوَّ
وآرائه��م، وإخضاعه��ا لعنر التحليل واملناقش��ة، وبيان ضعفها ووهنه��ا، ثمَّ تفنيدها 
ة القاطعة والشواهد الساطعة، مستعينًا بم يمتلكه من سعة االطِّالع واخلربة يف فن  باألدلَّ
املناظرة، ورصانة االس��تدالل، وجودة التعبري، واجلمع بني سهولة العبارة وشموليَّتها. 
من ذلك ما يورده من تفسري اجلبائّي وغريه، فهو بعد ِذكره اآلية يستعرض تفسريها من 
ٍة وقرائن،  قبل صاحب التفسري ثمَّ يردُّ عىل آرائه وكالمه نفًيا أو توكيًدا بم يسوقه من أدلَّ

مثال ذلك:

كنَِي * اْنُظْر َكْيَف َكَذُبوا  نَا َما ُكنَّا ُمْشِ »من تفسري قوله تعاىل: ﴿إاِلَّ َأْن َقاُلوا َواهللِ َربيِّ



245

د مو�سى وتوت احل�سينّي الباحث: حيدر ال�سيِّ

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

وَن﴾)135(، فذكر أبو عّل اجلبائ��ّي ما معناه أنَّ  َعــىَل َأْنُفِســِهْم َوَضلَّ َعنُْهــْم َما َكاُنوا َيْفــرَتُ
ون يوم القيام��ة إىل الصدق، وال يقع منهم كذب وال قبيح؛ ألنَّ املعارف  ��ار مضطرُّ الكفَّ
ة والتكليف مرتفع، وق��ال أيًضا فيه ما لفظه إنَّم َعنَوا ما كنَّا مرشكني عند  تك��ون رضوريَّ
م يف هذا القول صادقون إذا كان ال جيوز أن يكونوا فيها كاذبني يف  أنفس��نا يف الدنيا وأهنَّ
بوا عىل  لت ما كان لقول اهلل تعاىل، انظر كيف كذَّ اآلخ��رة، فيقال له لو كان األمر كم تأوَّ
ن  ب من كذهبم معنى يطابق تكذيبهم، والقرآن الرشيف يتضمَّ أنفس��هم عىل وجه التعجُّ
خ��الف ما قال أبو عّل اجلبائي يف آيات غ��ري هذه، منها قوله تعاىل عن أهل النار: ﴿َوَلْو 
 ُْم َلَكاِذُبوَن﴾)136(، فوصفهم بالتكذيب يف النار، وقال وا َلَعــاُدوا لِـاَم ُنُوا َعنُْه َوإِنَّ ُردُّ
ُْم ُهــُم اْلَكاِذُبوَن﴾)137(  ٍء َأاَل إِنَّ ُْم َعــىَل َشْ ﴿َيْلُِفــوَن َلُه َكــاَم َيْلُِفوَن َلُكْم َوَيَْســُبوَن َأنَّ
م حيلفون كذًبا كم كانوا حيلف��ون يف الدنيا كذًبا وليس كلُّ َمن كان  وظاه��ر هذه اآلية أهنَّ
ة وهو  عارًفا بيشء رضورة ال يقع منه خالف؛ ألنَّ العبد املختار علم املقبحات الروريَّ

ُيقدم عليها ويعملها، وكذا يف اآلخرة«)138(.

ا قول اهلل س��بحانه  ومن أمثلتها أيًضا: »من تفس��ري اجلبائّي بلفظه فيم نذكره منه وأمَّ
ْنَيا  ى َحتَّى ُيْثِخــَن يِف اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ وتع��اىل ﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكــوَن َلُه َأرْسَ
��م عن��ى به االرسى الذي��ن كانوا من  َواهللُ ُيِريــُد اآْلَِخــَرَة َواهللُ َعِزيــٌز َحكِيــٌم﴾)139(، فإنَّ
م كانوا أرسوا املرشكني طمًعا يف الفداء ومل يقتلوهم  أصحاب الرسول يوم بدر، ألهنَّ
ك��م أم��ر اهلل فيق��ال للجّبائّي هذا طعن رصي��ح يف الصحابة من أهل ب��در فم عذرك 
يف ذل��ك وإذا أجزت عليهم مثل هذا الطعن واملخالفة هلل تعاىل ولرسولهوالرس��ول 
رة وكي��ف رفعت املعلوم  ب��ني أظهره��م فكيف جعل��ت املخالفة منهم بعد وفات��ه متعذِّ
 يف البرة وصفِّني وما حررت هناك ما قد ش��هدت ههنا عليهم  م��ن حماربتهم لعلٍّ
من التريح بمخالفتهم هلل تعاىل ولرس��وله، ولقد كنت يف ش��غل من هذه املناقضة 
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والطعن عىل الصحابة وما رأيته ذكر أس��مء ه��ؤالء الذين طلبوا الفدية من األرساء يوم 
��ا حمتماًل للربيء منهم، ولو  بدر والتفس��ري للق��رآن يقتىض ذكرهم لئالَّ يبقى الطعن عامًّ
ي من ذكروه وش��هدوا عليه أنَّه طلب الفدية وأشار برك القتل لفعلت،  ش��ئت أن ُأس��مِّ
تهم بأخذ الفدية«)140(، وغريها من  ومن يكون له معرفة بكتبهم يعلم من أش��ار من أئمَّ

الشواهد األخرى.

هـ. اس��تعانته بالنص��وص القرآنيَّ��ة، وأحاديث املعصوم��ني يف تدعيم كالمه، 
وإثب��ات آرائ��ه، واالنتص��ار ملذهبه واعتقاده، وقيام��ه يف بعض األحيان بتفس��ري القرآن 
ة وإقامة الدليل، ومن أمثلة ذلك، قوله: »ثمَّ ذكر البلخيُّ يف قوله:  بالقرآن إلثبات احلجَّ
 َر﴾ وجوًها كلُّها تقتيض تويزه عىل النبّي َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ ُه َما َتَقدَّ ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ
َم ِمْن َذْنبِــَك﴾ يف اجلاهليَّة  ــُه َما َتَقدَّ م��ة من الوجوه املذك��ورة ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ  ذنوًب��ا متقدِّ
َر﴾ منه وأنَّ بعد الرسالة ما يكون له ذنب اإلجزاء له عند اهلل منها ﴿لَِيْغِفَر َلَك  ﴿َوَما َتَأخَّ
َر﴾ من ذنبك يف اإلس��الم ومنها أن هذه  َم ِمْن َذْنبَِك﴾ يف اجلاهليَّة ﴿َوَما َتَأخَّ ــُه َما َتَقدَّ اللَّ

املغفرة كانت بسبب صرب النبي ومبايعته حتت الشجرة عىل املوت.

يقول علُّ بن موسى بن طاووس: »لو كان األمر كم ذكره البلخّي من حتقيق الذنوب 
عىل النبّي كان يكون الفتح غلًطا وتنفرًيا عن النبّي وإغراء للمس��لمني بالذنوب 
 وهتًكا لسر اهلل تعاىل الذي كان قد سر به ذنوب النبّي وطعنًا عىل قول اهلل ﴿َوَما َينْطُِق 
ُسوَل  َعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ وطعنًا عىل إطالق قوله تعاىل ﴿َمْن ُيطِِع الرَّ
َه﴾ وطعنًا عىل إمجاع املس��لمني أنَّه أفضل من مجيع املرس��لني؛ ألنَّ يف  َفَقــْد َأَطــاَع اللَّ
رة، ومن أعجب  مة وال متأخِّ ن القرآن الرشيف ِذكر ذنوب له متقدِّ املرسلني من مل يتضمَّ
ته يف   ذنوًبا يف اجلاهليَّة وأفضل مقامات نبوَّ تأوي��الت البلخّي تويزه أن يكون للنبيِّ
ام اجلاهليَّة؛ ملجاهدته مع وحدته وانفراده بنفسه ومهجته يف الدعوة إىل تعظيم اجلاللة  أيَّ
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ة البرشية...«)141(. اإلهليَّة، وقيامه بأمر يعجز عنه غريه من أهل القوَّ

وم��ن أمثلتها أيًضا، قوله: »من تفس��ري ق��ول اهلل تعاىل ﴿َعمَّ َيَتَســاَءُلوَن * َعِن النََّبإِ 
اْلَعظِيِم * الَِّذي ُهْم فِيِه خُمَْتلُِفوَن﴾، فقال البلخّي يف تأويله قوالن أحدمها إنَّه من القرآن 
��م كان االختالف يف  واآلخ��ر البع��ث؛ ألنَّ القرآن كانوا غري خمتلف��ني يف اجلحود له وإنَّ

البعث.

ًبا: »إن كان املرجع إىل النقل في��م نذكره فقد ينبغي أن يرجع إىل القرآن  ق��ال معقِّ
الرشيف يف تسمية النبأ العظيم، وقد قال اهلل: ﴿ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعظِيٌم * َأْنُتْم َعنُْه ُمْعِرُضوَن* 
َمــا َكاَن ِلَ ِمــْن ِعْلٍم بِاْلـَمــَلِ اأْلَْعــىَل إِْذ خَيَْتِصُموَن﴾، ولعلَّ مفهوم ه��ذه اآلية أن يكون 
د وما أخرب به من س��ؤال املأل األعىل؛ ألنَّ تفس��ري القرآن بعضه  النبأ العظيم حديث حممَّ
ببع��ض أوضح وأح��وط يف العقل والنقل، وإن كان فهم املف��رسون أنَّ قوله تعاىل ﴿ُقْل 
ُهــَو َنَبــٌأ َعظِيٌم * َأْنُتــْم َعنُْه ُمْعِرُضوَن﴾ غ��ري ما ذكرناه وكانت األم��ة جمتمعة عىل معنى 
واح��د فيه فريجع االمج��اع إىل احلقن وإن كان احلال حيتمل العمل بالروايات يف تفس��ري 
النب��أ العظيم، فقد روت الش��يعة إنَّ النبأ العظيم يف هذه اآلي��ة موالنا عّل فإنَّ النبي 
ق��ال: إنَّه املراد بقوله تعاىل ﴿َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة﴾، وأنَّه قال: )َأنا مدينُة الِعلِم وَعلٌّ باُبا( 
وأنَّه قال: )أقضاكم عّل(، فجمع له املعلوم يف القضاء وأنَّه كان يقول: )َســلويِن َقبَل َأْن 
تفقدوين فإِنَّني أعلُم بِطرِق الســامواِت منيِّي بِطرِق األَرِض(، وقد اختلفوا فيه فيكون هو 
النب��أ العظيم عىل هذا الذي خيرب باألرسار ويش��تمل عمومه عىل األنباء واألخبار«)142(، 

وغريها من األمثلة والشواهد األخرى.

ى )اللهوف عىل قتىل الطفوف(  3. كتابــه )امللهوف عىل قتىل الطفوف(: وقد يس��مَّ
وهو كتاب تارخيّي يف ِذكر مقتل اإلمام احلسني، اعتمد فيه املنهج التارخيّي الرسدّي، 
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 ل بعض مناقب اإلمام احلسني وقد جعله يف ثالث مس��الك، تناول يف املس��لك األوَّ
وفضائله، وجمريات األحداث التي س��بقت ش��هادته، وتناول يف املس��لك الثاين وصف 
ح��ال القتال وم��ا جرى يف الوقعة م��ن مآيس وأهوال، ويف املس��لك الثال��ث يف األمور 
املتأخرة عن قتل اإلمام احلس��ني من مسري السبايا إىل الكوفة والشام، وما جرى فيها 
ة املص��اب، ومن مالمح منهجيَّته يف هذا  م��ن أحداث، وختمها بالنوح والبكاء عىل رزيَّ

الكتاب:

أ. الرتيب يف ِذكر األحداث وضبط توارخيها وعرضها بأس��لوب رسدّي مس��بوك 
خيلو من احلشو واإلرباك.

ب. عدم إش��ارته ملصادر نصوص الكتاب أو أسانيدها، واالكتفاء فقط يف رسدها 
بلف��ظ )وروي(، إالَّ م��ا ندر، كقوله يف طيِّ خ��رب توجه اإلمام احلس��ني إىل العراق: 
د ب��ن جرير الطربّيّ اإلمام��ّي يف كتاب دالئ��ل اإلمامة...)143(،  »وروى أب��و جعفر حممَّ

وكقوله: روى هذه احلديثني ابن بابويه يف كتاب عقاب األعمل«)144(.

ل الكتاب وآخره بش��ًكل  ج. قيام��ه بنع��ي اإلمام وندب��ه وأهل بيت��ه يف أوَّ
منفٍص��ل ع��ن الرسد التارخي��ّي، نأًيا من��ه بالكتاب عن التش��ويش وقطع انس��يابيَّة تتابع 
األح��داث، وهو ما دلَّ عىل اهتممه برورة إيصال املعلوم��ة الصحيحة إىل قارئها نقيَّة 

واضحة ال يشوهبا شبهة أو اضطراب.

ة لثمرة املهجــة(: الذي هو بمثابة  4. يف كتابــه األخالقــي املعروف )كشــف املحجَّ
ته ومتعلِّقيه من أهل بيته، ومعارفه،  د وباقي ذريَّ وصيَّة أخالقيَّة جليلة عظيمة لولده حممَّ
نها مجلة من املواعظ، واإلرش��ادات، والنصائح املتعلِّقة بالسري والسلوك، وهتذيب  ضمَّ
دة متسلس��لة،  النف��س وتطويعها، هن��ج فيه منهًجا تارخييًّا اجتمعيًّا جعله يف فصول متعدِّ
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مة  نها أمثلة وشواهد من حياته وسريته الشخصيَّة ودراسته وأسفاره، وجعل له مقدِّ ضمَّ
اًل إىل نِعم اهلل وفضله سبحانه عليه حمفوًفا بأدعية الشكر  ًجا اإلش��ارة أوَّ تناول فيها متدرِّ
والثناء هلل تعاىل عىل ما وهبه من رشف األصل والنس��ب، وطيب املهد والوالدة وحسن 
 إخراجي إىل هذا الوج��ود بني آبائي ظافرين من  التوفي��ق، كقول��ه: »ثمَّ جعل اهللُ
العقائ��د بم��راد املعبود ويف بلد منش��أ أهله من الفرقة الناجية ويق��رب من أعالم تعظيم 

املشاهد املعظمة السامية«)145(.

ث��مَّ ذكر غايته من تألي��ف الكتاب، بجعله وصيَّة مأثورة لول��ده، ينهل من فوائدها 
ويس��تقي م��ن معانيها متى أراد، صوًنا ل��ه من االنزالق يف مهاوي الدني��ا وزخرفها، أو 
ه يف هذا الكتاب بم يكون كالس��يف الذي  الوقوع يف رشاك طالهبا فنراه يقول: »وأخصُّ
يدفع به أعداء مواله الذين يريدون أن يشغلوه عن رضاه وبم يكون كاخلاتم الذي خيتم 
به عىل أفواه قدرة الناطقني بالشواغل عن معاده وخيتم به عىل جوارحه أن تسعى يف غري 

مراده«)146(.

ة لثمرة  يته كتاب )كشف املحجَّ ويبنيِّ لنا منهجه مبتدًءا بالتس��مية فيقول: »وقد سمَّ
ه كتاب )إسعاد ثمرة الفؤاد عىل س��عادة الدنيا واملعاد(، وإن  املهجة(، وإن ش��ئَت فس��مِّ
به باهلل يف فصول  ة(، وس��وف أرتِّ ة بأكفِّ احلجَّ ه كتاب )كش��ف املحجَّ ش��ئَت فس��مِّ

بحسب ما جيريه عىل عقل وقلبي ولساين وقلمي واهب العقول«)147(.

ونراه يف منهج كتابه هذا يعتمد ُأس��لوب الفلس��فة األخالقيَّ��ة يف كالمه وحواراته 
معض��وًدا بالدالئ��ل الواضحة، واآلراء الس��ديدة، وبش��واهد حيَّة من س��ريته الذاتيَّة، 
وتاربه الشخصيَّة، إلرشاد ولده ومن بلغه كتابه إىل ما يراه من منهج الصواب وحسن 
ب  االعتق��اد يف معرفة أصول الدين وفروعه، واحلثِّ عىل مكارم األخالق، وكلُّ ما يقرِّ
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ست أسمؤه وتعالت آالؤه، من  إىل رضا اخلالق املعبود ذي الفضل واالنعام واجلود تقدَّ
د ومن بلغه كتايب هذا م��ن ذريَّتي وغريهم من األهل  ذل��ك قول��ه: »واعلم يا ولدي حممَّ
اهم ما يريد منكم من املراقبة يف الرسِّ واإلعالن أنَّ خمالطة   وإيَّ واإلخوان علَّمك اهللُ
الناس داء معضل وش��غل ش��اغل عن اهلل مذهل وقد بلغ األمر يف خمالطتهم إىل نحو 
م��ا ج��رى يف اجلاهليَّة من االش��تغال باألصنام عن اجلالل��ة اإلهليَّة فاقل��ْل يا ولدي من 
بته ورأيته ت��ورث مرًضا هائاًل يف  خمالطت��ك هل��م وخمالطتهم لك بغاية اإلم��كان فقد جرَّ

األديان«)148(.
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اخلامتة

 ة من ترمجة السيِّد ريض الدين عّل ابن طاووس حنا جلوانب مهمَّ ختاًما، وبعد تصفُّ
نه َبناَنه، من ذخائر تراثه وآثاره، تتجىلَّ لنا منزلته العلميَّة الس��امية،  وممَّا خطَّه َيراعه، ودوَّ
ًقا، أنموذًجا فاخًرا، ومثااًل  ًقا مدقِّ ًم ماهًرا، حمقِّ وأنَّه كان عال�ًم بارًعا، فقيًها فاًضال، متكلِّ
ة  رين، امتازت كتاباته بصدقه، وأمانته، وموضوعيَّته، مع دقَّ ن��ادًرا من بني العلمء واملفكِّ
يف الوص��ف، وجودة يف العرض، وانتقائيَّة يف اللفظ وحس��ن العب��ارة، مع ما نلمح فيها 

من األمور اآلتية:

امتاز أس��لوبه بمزايا جليلة سمت به إىل أعىل مراتب العطاء العلمّي املتكامل، . 1
نلمسها واضحة فيم وصل إلينا من تصانيفه وآثاره.

د األس��اليب، م��ع اإلبداع يف . 2 ع منهجّي، متعدِّ فات��ه وتصانيف��ه تنوُّ كان يف مؤلَّ
ة ودراس��تها، ولربَّم مزج أكثر من منهج يف بع��ض مصنَّفاته، بغية  ع��رض املادَّ

ة من الكتاب. حتقيق مراده يف الغاية املرجوَّ

دة، فله املشاركة الواسعة يف . 3 كان عال�ًم مشارًكا متفنِّنًا يف معارف إسالميَّة متعدِّ
علم األخالق والزهد واملواعظ، حتَّى كانت الصفة الغالبة عىل ما وصل إلينا 
من تراثه، وكان له الباع الطويل يف علم الكالم وأصول الدين من خالل مجلة 
فاته يف هذا الباب، وله املش��اركة أيًضا يف الرجال والتفس��ري والتاريخ،  من مؤلَّ

وقد ُينسب له يف الشعر واألدب.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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كان له قصب الس��بق والريادة من بني علمء احِللَّة واإلسالم يف بعض املعارف . 4
ة، كفنِّ فهرس��ة املخطوط��ات الذي أظهر براعت��ه فيه بكتابه  اإلس��الميَّة املهمَّ
املوس��وم ب�)اإلبانة يف معرفة أس��مء كتب اخلزانة(، إذ أحىص فيه كتب خزانته، 

وهو اليوم ُيعدُّ من تراثه املفقود.

نت . 5 فاته كوَّ ة من س��ريته وتاربه يف طيِّ مجل��ة من مؤلَّ قيام��ه ببثِّ تفاصيل مهمَّ
ة علميَّة رصينة لس��ريته الذاتيَّة، وكانت شواهد صادقة أوقفتنا  بمجموعها مادَّ

عىل مراحل خطرية من حياته وأحواله رضوان اهلل تعاىل عليه.

د  واحلمُد هللِ ربِّ العاملني والصالة والس��الم عىل س��يِّد األنبياء واملرسلني نبينا حممَّ
وعىل آله الطيِّبني الطاهرين.



253

د مو�سى وتوت احل�سينّي الباحث: حيدر ال�سيِّ

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

هوام�ص البحث

)1( ذك��ره ابن عنبة، قائاًل: »داوود بن احلس��ن املثنَّى بن احلس��ن بن عّل ب��ن أيب طالب ويكنَّى أبا 
س��ليمن وكان يل صدقات أم��ري املؤمنني نيابة عن أخيه عبد اهلل املح��ض، وكان رضيع جعفر 
ه أمُّ داوود  الصادق وحبسه املنصور الدوانيقّي فأفلت منه بالدعاء الذي علمه الصادق ألمِّ
ويعرف بدعاء أّم داوود وبدعاء يوم االستفتاح وهو النصف من رجب، وتويفِّ داوود باملدينة وهو 
ه أم كلثوم بنت زين العابدين عّل بن احلسني بن  ابن ستني سنة وعقبه من ابنه سليمن بن داوود، أمُّ

عّل بن أيب طالب. عمدة الطالب: 189.
)2( بحار األنوار: 38/104، 45.

)3( مصباح الزائر: 305-304.
ة: 43. )4( كشف املحجَّ

)5( م. ن: 44.
اء، هم العامل الفاضل املصنِّف السيِّد مجال الدين أيب  )6( كم كان لسيِّدنا املرجم له، ثالث أخوة أشقَّ
د املقتول يف  الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس املتوىفَّ سنة )672ه�(، والثاين رشف الدين حممَّ
د السيِّد اجلليل، الذي  غلبة التتار سنة 656ه�، والثالث عّز الدين احلسن والد السيِّد جمد الدين حممَّ
خرج إىل الس��لطان هالكو وصنَّف له كتاب )البش��ارة( وس��ِلَمت بجهوده وجه��ود بعض العلمء 
احللَّة والنيل واملشهدين الرشيفني من القتل والنهب، وكانوا مجيًعا سادة فضالء ُمعظَّمون رضوان 
اهلل تعاىل عليهم أمجعني. احل��وادث اجلامعة: 365، وجممع اآلداب: 152/1، واألصيّل: 130-

133، وعمدة الطالب: 90، ورياض العلمء: 73/1، وأعيان الشيعة: 190/3، وغريها.
ة: 166. )7( كشف املحجَّ
)8( إقبال األعمل: 354.

)9( األصيّل يف أنساب الطالبيِّني: 131.
)10( رياض العلمء: 408/5.

)11( تكملة أمل اآلمل: 348/6.
)12( اليقني: 119، 479.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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)13( فرج املهموم: 146.
)14( ينظر: اخلوانس��ارّي: روضات اجلنَّات: 277/6، النورّي: خامتة مس��تدرك الوس��ائل: 58/2، 
: 26/1- 29، حس��ن احلكيم: الش��يخ الطويّس:  ّ مه��دي اخلرسان:موس��وعة ابن إدري��س احِللِّ

.491-490
ة: 44. )15( كشف املحجَّ

ل. )16( ُيستفاد من قوله هذا أنَّه مل ُيرزق بالولد إالَّ بعد انتظار طويل، فتأمَّ
ة: 145. )17( كشف املحجَّ

)18( األصيّل: 132.
)19( أمل اآلمل: 286/2.

ة: 44. )20( كشف املحجَّ
)21( األصيّل: 132.

)22( رياض العلمء: 161/4.
ة: 142. )23( كشف املحجَّ

)24( سعد السعود: 85.
)25( ق��ال اب��ُن الطقطقّي: إنَّ فاطمة هذه هي زوجة ابن عمها الس��يِّد عب��د الكريم ابن طاووس، وأم 

ولده عّل بن عبد الكريم ابن طاووس. ينظر: األصيّل يف أنساب الطالبيِّني: 134.
)26( سعد السعود: 86.

)27( رياض العلمء: 408/5.
ج  )28( يف األصي��ّل البن الطقطقّي: إنَّ الس��يِّد ريّض الدين عّل ب��ن ريّض الدين عّل ابن طاووس زوَّ
ة موسى اجلون. ينظر: األصيّل  د بن إدريس، من ذريَّ إحدى أخواته بالس��يِّد مجاز عّز الدين بن حممَّ

يف أنساب الطالبيِّني: 93.
)29( رسالة عدم مضايقة الفوائت: 354/8 )بحث( .

د بن محزة احلسنّي  )30( هو الوزير نقيب العلويِّني السيِّد نصري الدين نارص بن مهدّي بن محزة بن حممَّ
العلوّي املازندرايّن الرازّي، كان من كفاة الرجال وفضالئهم وأعياهنم وذوي امليزة منهم، اش��تغل 
ل منها طرًف��ا صاحلًا، ثمَّ تبرَّ بأمور الدواوين فف��اق فيها، وكان فاضاًل  ب��اآلداب يف صباه فحصَّ
ضت إليه نيابة الوزارة فاستناب  ة، ثمَّ فوِّ ضت إليه النقابة الطاهريَّ حمتشًم حس��ن الصورة مهيًبا، فوِّ
د ب��ن حييى النقيب املذكور ث��مَّ كملت له الوزارة، وهو أح��د األربعة الذين كملت  يف النقاب��ة حممَّ
هل��م ال��وزارة يف زمن اخلليفة الن��ارص لدين اهلل، قدم بغداد س��نة اثنتني وتس��عني ومخس��مئة وُقلِّد 
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الوزارة س��نة اثنتني وس��تمئة ثمَّ ُعِزل بعد س��نة ونصف وتويفِّ سنة س��بع عرشة وستمئة يف مجادى 
ا عظيًم وتس��لًُّطا عىل  ً األوىل، وذك��ر اب��ن عنبة يف العمدة الك��ربى: أنَّه ل�مَّ تقلَّد ال��وزارة أظهر تربُّ
الس��ادات بالعراق، وعاند آل معيَّة احلس��نيِّني، وذكر أموًرا أخرى أوجبت عزله عن الوزارة، وإنَّه 
ه عىل مذهب أيب حنيفة. تنظر ترمجته: الفخرّي يف اآلداب الس��لطانيَّة: 325،  كان فاضاًل عال�ًم تفقَّ
عمدة الطالب: 77،عمدة الطالب الكربى: 183-189، املختر من تاريخ ابن الدبيثّي: 359، 

األعالم: 350/7، وغريها.
ة: 166. )31( كشف املحجَّ
ة: 194. )32( كشف املحجَّ

)33( األصيّل يف أنساب الطالبيِّني: 132.
ة: 164. )34( كشف املحجَّ

)35( م. ن: 185.
)36( ينظر، م. ن: 188.

)37( لؤلؤة البحرين: 240.
)38( األصيّل: 132-131.

)39( الفخرّي يف اآلداب السلطانيَّة: 23.
)40( منهاج الصالح: 231-230.

)41( بحار األنوار: 64/104.
)42( بحار األنوار: 136/104.

)43( عمدة الطالب: 190.

)44( أمل اآلمل: 205/2.
)45( روضات اجلنَّات: 325/4.

.فه بلقاء اإلمام القائم املنتظر )46( أي ترشُّ
)47( خامتة مستدرك الوسائل: 446/2.

)48( الكنى واأللقاب: 339/1.
)49( موارد اإلحتاف: 107/1.

)50( احلوادث اجلامعة: 356.
د بن عّل بن احلسن اجلباعّي والد جدِّ الشيخ هباء  )51( هو الش��يخ اجلليل الفاضل ش��مس الدين حممَّ

الدين العامّل الشهري بالبهائّي، له مصنَّف يعرف ب�: جمموعة اجلباعّي، تويفِّ سنة )886ه�( .
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)52( بحار األنوار: 208/104.
)53( أنيس النفوس: 140.
)54( أنيس النفوس: 141.

)55( م.ن: 145.

)56( م.ن: 147.

)57( م.ن: 145.

)58( م.ن: 150.

)59( م.ن: 163.

)60( م.ن: 165.

)61( م.ن: 167.

)62( م.ن: 169.

)63( م.ن: 170.

)64( م.ن: 170.

)65( م.ن: 173.

)66( م.ن: 177.

)67( م.ن: 178.

)68( م.ن: 188.
)69( م. ن: 188.
)70( م.ن: 189.
)71( م.ن: 190.
)72( م.ن: 193.
)73( م.ن: 193.

)74( بحار األنوار: 41/104، )اإلجازات لكشف طرق املفازات(.
)75( أنيس النفوس: 201.

)76( م.ن: 187.
)77( بحار األنوار: 41/104، )اإلجازات لكشف طرق املفازات(.

)78( إقبال األعمل: 624.
)79( بحار األنوار: 42/104
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)80( مطبوعة باسم: فرج املهموم.
)81( أنيس النفوس: 211.
)82( أنيس النفوس: 211.

)83( م.ن: 215.

)84( م.ن: 216.

)85( م.ن: 218.

)86( م.ن: 219.

)87( م.ن: 219.
ى أيًضا حماسبة املالئكة الكرام آخر كلَّ يوم من الذنوب واآلثام. أنيس النفوس: 221. )88( ويسمَّ

)89( مهج الدعوات: 419.
)90( أنيس النفوس: 223.

)91( م.ن: 227.

)92( م.ن: 179.

)93( م.ن: 231.

)94( م.ن: 231.
ة: 182. )95( كشف املحجَّ

)96( بحار األنوار: 42/104، )اإلجازات لكشف طرق املفازات(.
ة: 45. )97( كشف املحجَّ

)98( م.ن: 48.
)99( م.ن: 195.

)100( التحصني: 593.
)101( إقبال األعمل: 70-69.

)102( م.ن: 72.
)103( فالح السائل: 54.

)104( بحار األنوار: 41/104-42 )اإلجازات لكشف طرق املفازات(.
)105( ينظر: سعد السعود: 110.
)106( فرج املهموم: 108-107.

)107( سعد السعود: 471.
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)108( فالح السائل: 55.
ة: 195. )109( كشف املحجَّ

)110( بحار األنوار: 39/104.
)111( ينظر: العلم ومناهج البحث: 90.

)112( كتاب العني: 393/3.
ة: 299-298. )113( الفروق اللغويَّ

)114( غريب احلديث: 278/3.
)115( لسان العرب:383/2.

)116( تاج العروس: 504/3.
)117( ينظر: أصول البحث، للفضّل: 51.

)118( العلم ومناهج البحث: 90.
)119( مناهج وأساليب البحث العلمي: 33.

)120( العلم ومناهج البحث: 92.
)121( م.ن: 95.

)122( م.ن: 102.
)123( مناهج وأساليب البحث العلمّي: 35-34.

)124( ينظر: مناهج وأساليب البحث العلمّي: 37-36.
)125( ينظر: أصول املناهج اإلسالميَّة: 30.

)126( ينظر: الطرائف: 13.
)127( م.ن: 234-233/1.

)128( م.ن: 23/1.
)129( م.ن: 408/1.

)130( سعد السعود: 43.
)131( م.ن: 43.
)132( م.ن: 58.
)133( م.ن: 25.
)134( م.ن: 31.

)135( األنعام: 24-23.
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)136( األنعام: 28.
)137( املجادلة: 18.

)138( سعد السعود: 157.
)139( األنفال: 67.

)140( سعد السعود: 158.
)141( م.ن: 206- 207.

)142( م.ن: 209.
)143( امللهوف: 124.

)144( م.ن: 186.
ة: 3. )145( كشف املحجَّ

)146( م.ن: 6.
)147( م. ن: 6.

)148( م.ن: 102.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
ّ )ت 598(. د بن إدريس العجل احِللِّ ابن ادريس: الشيخ حممَّ

ة  - د مهدي اخلرس��ان، نرش: العتبة العلويَّ ، حتقيق وتقديم: الس��يِّد حممَّ ّ موس��وعة ابن ادريس احِللِّ
سة، النجف األرشف، ط1، 1429ه�/2008م. املقدَّ

م اهلروّي )ت224ه�(. م: القاسم بن سالَّ ابن سالَّ
د عبد املعيد خان، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط1، 1384ه�. - غريب احلديث، حتقيق: حممَّ

ابن طاووس: ريّض الدين عّل بن موسى بن جعفر احلسنّي )ت664ه�(.
ط1،  - ب��ريوت،  والتوزي��ع،  والن��رش  للطباع��ة  الع��ريّب  التاري��خ  س��ة  مؤسَّ االع��مل،  إقب��ال 

1425ه�/2004م.
س��ة دار الكتاب  - التحص��ني ألرسار م��ا زاد م��ن أخب��ار كتاب اليق��ني، حتقيق: األنص��ارّي، مؤسَّ

)اجلزائرّي( للطباعة والنرش، قم، ط1، 1413ه�.
سعد السعود للنفوس، منشورات الرشيف الريّض، قم، إيران، 1363ش. -
سة األعلمّي  - الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، حتقيق: الس��يِّد عّل عاش��ور، منشورات مؤسَّ

للمطبوعات،بريوت، ط1، 1420ه�/1999م.
-  سة آل البيت عدم مضايقة الفوائت، أو املواس��عة واملضايقة، جملَّة تراثنا، العدد 8، نرش: مؤسَّ

فة، 1407ه�. إلحياء الراث، قم املرشَّ
فرج املهموم يف تاريخ علمء النجوم، منشورات الرشيف الريّض، قم، 1363ش. -
فالح السائل ونجاح املسائل، حتقيق: غالم حسني املجيدّي، نرش: مركز انتشارات دفر تبليغات  -

اسالمّي )مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمّي(، قم، ط1، 1419ه�.
��ون، مركز الن��رش التابع ملكتب اإلعالم  - د احلسُّ ة لثمرة املهجة، حتقيق: الش��يخ حممَّ كش��ف املحجَّ

اإلسالمّي، قم، ط2، 1417ه�.
مصباح الزائر، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قم، ط1، 1417ه�. -
��ون(، دار األس��وة للطباعة  - املله��وف عىل قت��ىل الطفوف، حتقيق: الش��يخ فارس تربيزيان )احلسُّ

والنرش، إيران، ط3، 1422ه�.
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س��ة دار الكتاب  - اليق��ني باختص��اص موالنا ع��ّل بإمرة املؤمن��ني، حتقيق: األنص��ارّي، مؤسَّ
)اجلزائرّي( للطباعة والنرش، قم، ط1، 1413ه�.

د بن تاج الدين عّل احلسنّي )ت حدود سنة 720ه�(. ابن الطقطقّي: صفّي الدين حممَّ
األصيّل يف أنساب الطالبيِّني، مجع وترتيب وحتقيق: السيِّد مهدي الرجائّي، نرش: مكتبة املرعيّش،  -

سة، ط1، 1418ه�. قم املقدَّ
الفخرّي يف اآلداب السلطانيَّة والدول اإلسالميَّة، نرش: الرشيف الريّض، إيران، ط1، 1414ه�. -

ابن ِعنَبة: السيِّد مجال الدين أمحد بن عّل احلسنّي )ت 828ه�(.
عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، مطبعة الديوايّن، بغداد، 1988م. -
عمدة الطالب الكربى، حتقيق: السيِّد مهدي الرجائّي، نرش: مكتبة سمحة آية اهلل العظمى املرعيّش  -

النجفّي الكربّى، اخلزانة العامليَّة للمخطوطات اإلسالميَّة، قم، إيران، ط1، 1438ه�/2017م.
اق البغدادّي )ت723ه�(. ابن الفوطي: أبو الفضل عبد الرزَّ

د رضا الشبيبّي والدكتور مصطفى جواد، مطبعة الفرات،  - مة حممَّ احلوادث اجلامعة، تقديم: العالَّ
بغداد، 1351ه�.

د بن مكرم اإلفريقّي املرّي )ت 711ه�(. ابن منظور: أيب الفضل مجال الدين حممَّ
لسان العرب: نرش: أدب احلوزة، قم، إيران، 1405ه�. -

أبو هالل: احلسن بن عبد اهلل العسكرّي )ت395ه�(.
فة،  - س��ني بقم املرشَّ س��ة النرش: االس��المي التابعة جلمعة املدرِّ ة، حتقيق ونرش: مؤسَّ الفروق اللغويَّ

ط1، 1412ه�.
األردكايّن: حممود البهبهايّن احلائرّي.

أنيس النفوس يف تراجم آل طاووس، نرش: دار اهلدى، قم، ط1، 1382ش. -
األفندّي: املريزا عبد اهلل األصبهايّن )ق12ه�(.

رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق: الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، اهتمم: الس��يِّد حممود املرعيّش،  -
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي، قم، إيران، 1403ه�.

البحرايّن: الشيخ يوسف بن أمحد )ت 1186ه�(.
د ص��ادق بحر العلوم، مطبعة  - مة الس��يِّد حممَّ لؤل��ؤة البحرين يف اإلجازات، حتقيق وتعليق: العالَّ

النعمن، ط2، النجف األرشف، 1969م.
د بن احلسن )ت1104ه�(. احلّر العامّل: حممَّ

أمل اآلمل، حتقيق: الس��يِّد أمحد احلسينّي، مكتبة األندلس، شارع املتنبِّي، بغداد، مطبعة اآلداب،  -
النجف األرشف.
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د ر�سّي الدين علّي ابن طاوو�ص احِللِّّي )اخل�سائ�ص واملنهج( كتابات ال�سيِّ

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

احلكيم: الدكتور السيِّد حسن عيسى )معارص(.
د اهلاش��مّي، مطبع��ة اآلداب، النج��ف األرشف، ط1،  - الش��يخ الط��ويس، تقديم: الدكت��ور حممَّ

1395ه�/1975م.
مة احلسن بن يوسف )ت726ه�(. : العالَّ ّ احِللِّ

مة املجليّس، ط1،  - منهاج الصالح، حتقيق: السيِّد عبد احلميد املريدامادّي، منشورات مكتبة العالَّ
1430ه�.

د باقر املوسوّي األصبهايّن )1313ه�(. اخلوانسارّي: السيِّد حممَّ
ة،  - روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات، حتقيق: أس��د اهلل اس��معيليان، املطبعة احليدريَّ

طهران، 1390ه�.
د بن أمحد بن عثمن ابن قايمز )ت 748ه�(. : شمس الدين حممَّ الذهبّيّ

املختر املحتاج من تاريخ ابن الدبيثّي، دراس��ة وحتقيق: مصطف��ى عبد القادر عطا، دار الكتب  -
العلميَّة، بريوت، لبنان، ط1، 1417ه�/1997 م.

الزركّل: خري الدين.
األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط5، 1980م. -

د مرتض�ى الواسطّي احلنفّي )ت1205ه�(. الزبيدّي: حمّب الدين السيِّد حممَّ
تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وحتقيق: عّل شريي، دار الفكر، 1414ه�/1994م. -

الصدر: السيِّد حسن بن هادي املوسوّي )ت1354ه�(.
خ  - تكملة أمل اآلمل، حتقيق: د. حس��ني عّل حمفوظ، عبد الكريم الدبَّاغ، عدنان الدبَّاغ، دار املؤرِّ

العريّب، بريوت، ط1، 1429ه�/2008م.
صقر: الدكتورة نادية حسني.

ة، القاهرة، 1991م. - العلم ومناهج البحث يف احلضارة اإلسالميَّة، مكتبة النهضة املريَّ
الفراهيدّي: اخلليل بن أمحد األزدّي )ت 175ه�(.

ائّي، تصحيح: األس��تاذ أسعد  - كتاب العني، حتقيق: الدكتور مهدّي املخزومّي والدكتور الس��امرَّ
الطيِّب، نرش: دار األسوة، مطبعة باقري، ط1، قم، 1414ه�.

الفضّل: الدكتور عبد اهلادي.
سة دار الكتاب اإلسالمّي، قم، إيران. - أصول البحث، مؤسَّ

د رضا )ت1359ه�(. ّي: الشيخ عبَّاس بن حممَّ القمِّ
ة، النجف، 1376ه�/1956م. - الكنى واأللقاب، املطبعة احليدريَّ
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د مو�سى وتوت احل�سينّي الباحث: حيدر ال�سيِّ

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

اق احلسينّي. ونة: السيِّد عبد الرزَّ كمُّ
موارد اإلحتاف يف نقباء األرشاف، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1388ه�/1968م. -

د تقّي بن مقصود عّل )ت 1111ه�(. د باقر بن حممَّ املجليّس: حممَّ
سة الوفاء، بريوت، ط4، 1404ه�. - بحار األنوار،، مؤسَّ

النورّي: املريزا الشيخ حسني الطربيّس )ت1320ه�(.
س��ة آل البيت إلحياء الراث، قم، إيران، ط1،  - خامتة مس��تدرك الوسائل، حتقيق ونرش: مؤسَّ

1415ه�.
د غنيم. الدكتور ربحي مصطفى عليان، والدكتور عثمن حممَّ

ن، األردن،  - ة والتطبيق دار صفاء للن��رش والتوزيع، عمَّ مناهج وأس��اليب البحث العلم��ّي النظريَّ
ط1، 1420ه�/2000م.

د فرج الوحييش، وان سحيمي وان عبد اهلل. خالد حممَّ
أصول املناهج اإلس��الميَّة يف البحث العلمّي )بحث(، أكاديميَّة الدراس��ات اإلس��الميَّة، جامعة  -

مة، العدد الثاين لسنة 2012م. ماليا، ماليزيا، جملَّة بحوث إسالميَّة واجتمعيَّة متقدِّ




