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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

  الُمَقدِّمة

ــالم علــى خيــِر المرســلين وعلــى       الحمــُد هللا رّب العــاملين والصــالة والسَّ

  .غّر الميامينآل بيته الطيّبين الطاهرين وصحبه ال

إّن التعامل مع التـراث يحتـاج إلـى منهجيـة عمـل متكاملـة ذات أسـس     

وقواعــــد متينــــة تضــــمن قطــــف أينــــع الثمــــار، ولضــــيق المجــــال، فإّننــــا نكتفــــي 

ال بــد أوال مــن تشــخيص ماهيــة التــراث : باإلشــارة إلــى أهــم محاورهــا، فنقــول

ذي نقصـده هـو وتثبيت موضـوعه، فمـا وصـل بأيـدينا منـه مختلـف ألوانـه، والـ

ما يعكس هوية األّمة الحقيقية، ويوضح قيمهـا وتعاليمهـا، ويحفظهـا مـن كيـد 

أعــدائها، ويصــون أصـــالتها اإللهيــة، وبالتـــالي هــو مــا يشـــكل القنــاة الرئيســـية 

  .التي توصل اإلنسان إلى الرقي المعنوي والغنى الدنيوي واألخروي

ث، نــدعو إلــى الســعي إّننــا بالقــدر الــذي نــدعو فيــه إلــى إحيــاء التــرا      

بمســتحدثاته  -الحثيــث لتــدعيم جانــب التصــنيف والتــأليف، فالعصــر الحاضــر

ومســــتجداته، وبمــــا يحمــــل مــــن تســــاؤالت وشــــبهات مصــــدرها التــــآمر الفكــــري 

الثقـــافي الـــذي يتســـع يومـــًا بعـــد آخـــر ضـــد الـــدين اإلســـالمي وقيمـــه الرفيعـــة، 

  .ولكون إحياء التراث هو مدار البحث

ث هــــذا الســــفر الــــذي بــــين أيــــديكم، الــــذي يبــــّين دور ومــــن هــــذا التــــرا    

العّالمــة الِحّلــي فــي نشــر مــذهب التشــّيع وهــم مــذهب مــن مــذاهب المســلمين 

ـــالُم والـــذي قصـــدهم رســـول اهللا  الـــذين اتبعـــوا مدرســـة أهـــل البيـــت َعلـــيِهم السَّ
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ي تــارك فــيكم مــا إن تمســكتم ّبــه لــن إّنــ: ( قــائالً  َوَســّلم آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــ

  .)١()هما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوضلوا، كتاب اهللا وعترتي وٕانّ تض

ـــالم قـــال      آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــرســـول اهللا  قـــال: عـــن علـــي َعليـــِه السَّ

ـــّلم يـــا علـــّي إنَّ اهللا عـــّز وجـــّل قـــد غفـــر لـــك وألهلـــك وشـــيعتك ومحّبـــي : (َوَس

ين، منـــزوع مـــن شـــيعتك ومحّبـــي محّبـــي شـــيعتك، وأبشـــر فإّنـــك األنـــزع البطـــ

  .)٢( )الشرك، بطين من العلم

                                                 
: ، أحمــد بــن حنبــل٢/١٩٤الطبقــات الكبــرى : ، ابــن ســعد٣٩٧المســند : ابــن الجعــد )١(

، ٤/١٨٧٣صحيح مسلم : ، مسلم٥/١٨١، ٢/٥٧٢، فضائل الصحابة ٣/١٤المسند 
: و يعلــى، أبــ٢/١١١أنســاب األشــراف : ، الــبالذري٥/٦٦٢صــحيح الترمــذي : الترمــذي
: ، العقيلــي٨٠، فضــائل الصــحابة ٥/٤٦الســنن الكبــرى : ، النســائي٢/٢٩٧المســند 

ــــدوالبي٢/٢٥٠الضــــعفاء  ــــة الطــــاهرة : ، ال ــــي١٦٨الذري المعجــــم األوســــط : ، الطبران
: ، الــــدارقطني٥/١٧٠، ٣/٦٢، المعجــــم الكبيــــر ١/١٣١، المعجــــم الصــــغير ٣/٣٧٤

، أبــو ٧/٣٠، ٢/١٤٨الســنن : ، البيهقــي٣/١٠٩المســتدرك : ، الحــاكم٦/٢٣٦العلــل 
سـير : ، الذهبي٨/٤٤٢تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادي١/٣٥٥حلية األولياء : نعيم

: ، الســــيوطي٣/٤٨٦تفســــير القــــرآن العظــــيم : ، ابــــن كثيــــر٨/٢٣٣أعــــالم النــــبالء 
، ٣٢ينــابيع المــودة : ، القنــدوزي٤/١٧روح المعــاني : ، اآللوســي٢/٢٦٦الخصــائص 

صــادر ذكــرت هــذا الحــديث، والمشــهور أن هــذا الحــديث ذكــر فــي وهنــاك الكثيــر مــن الم
 .أكثر من مناسبة

ــى : العاصــمي )٢( ــن الفت ــازلي٢/٢٠٣زي ــب ص : ، المغ ــي طال ــن أب ــي ب ، ٤٠١مناقــب عل
، )حـــذف مـــن الطبعـــة الثانيـــة التـــي اعتمـــدت عليهـــا( ، ٥/٣٢٩الفـــردوس : الـــديلمي

، ١/٥٧رائـد السـمطين ف: ، الحمويني٢٠٩مناقب علي بن أبي طالب ص : الخوارزمي
ــدين : الســمهودي ــن حجــر الهيثمــي٢/١٧٧جــواهر العق ــة ص : ، اب الصــواعق المحرق

، ٦٢مفتــاح النجــا ص : ، البدخشــي١/٤٠٢تنزيــه الشــريعة : ، ابــن عــراق الكنــاني٩٦
 . ٣٢٣ينابيع المودة : القندوزي
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َعليِه السَّالُم عن آبائه َعليِهم السَّالُم  ومّما رواه اإلمام جعفر الصادق     

إنَّ فـي الفـردوس عينـًا : ( قـال َوَسـّلم آلـهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ رسول اهللا عن جّده 

لمسـك، فيهـا أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأبرد من الـثلج، وأطيـب مـن ا

طينة خلقنا منها، وخلق منها شيعتنا، فمن لم يكن مـن تلـك الطينـة فلـيس لنـا 

وال مـن شــيعتنا، وهــي الميثــاق الــذي أخــذه اهللا عــّز وجــّل عليــه واليــة علــي بــن 

  .)١()َعليِهم السَّالُم أبي طالب 

كانــت ليلتــي مــن رســول اهللا : ( وعــن أم ســلمة رضــي اهللا عنهــا قالــت    

ـــالُم فأتتـــه فاطمـــة  َوَســـّلم آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــ ـــا السَّ َعليـــِه ومعهـــا علـــي َعليِه

ــالمُ  أنــت وأصــحابك فــي الجنــة، : َوَســّلم آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــ فقــال النبــي السَّ

    .)٢( )أنت وشيعتك في الجّنة

ـــي اشـــتهرت تصـــانيف      أســـهمالتـــي ســـاعدت فـــي هبـــوط  العّالمـــة الحّل

ـــالُم لمـــذهب آل البيـــت  التبليـــغ التعصـــب الطـــائفي وســـاهمت فـــي َعلـــيِهم السَّ

، دةوالجهر بآرائهم والتأثير على قطاعات واسـعة مـن العلمـاء والمفكـرين والقـا

فكان حقـًا علينـا أن نظهـر ونبـّين دوره فـي نشـر التشـّيع فـي العـالم اإلسـالمي 
                                                 

ــن عســاكر )١( ــاريخ دمشــق : اب ــي عَ ( ت ــام عل ــترجمــة اإلم ــلِي لكنجــي ، ا١/١٢٩) المُ ه السَّ

لسـان : ، ابـن حجـر١٧٩كفاية الطالب في مناقـب علـي بـن أبـي طالـب ص : الشافعي

 .٤/١٢٤الميزان 

، الخطيــب ٤/٣٢٩حليــة األوليــاء : ، أبــو نعــيم٢/٦٥٤فضــائل الصــحابة : ابــن حنبــل )٢(

ــاريخ بغــداد : البغــدادي ــديلمي٣٥٨و١٢/٢٨٩ت : ، الخــوارزمي٥/٤٠٧الفــردوس : ، ال

: ، السـيوطي١٠/٢١مجمـع الزوائـد : ، الهيثمـي٢٥٨مناقب علـي بـن أبـي طالـب ص 

: ، البدخشـي١/٣٦٦تنزيـه الشـريعة : ، ابـن عـراق الكنـاني١/٣٧٩اللئالي المصـنوعة 

 .  ٦٢مفتاح النجا ص 
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نظــــرًا لعدالــــة وقضــــية وحقانيــــة مــــذهب التشــــّيع المدعومــــة باألدّلــــة الواضــــحة 

نــة لــذا كــان الــدور الــذي قــام بــه علمــاء الشــيعة ومــنهم العّالمــة الحّلــي والمبره

دورًا كبيرًا وعظيمًا لبيان أحقّية هـذا المـذهب باإلتبـاع لمـا يحملـه مـن الصـورة 

 ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــالحقيقيــة لإلســالم بفضــل قيادتــه التــي كانــت تمثــل رســول اهللا 

  .الُم في كّل زمان ومكانَعليِهم السَّ  وأهل بيته الكرام َوَسّلم آلهِ وَ 

تحّدثنا في هـذا الكتـاب عـن الحركـة الفكريـة فـي الحلّـة وحيـاة العّالمـة     

ــــي ودوره فــــي نشــــر العلــــم فــــي هــــذه المدينــــة، عرفنــــا التشــــّيع فــــي اللغــــة  الحّل

ـــة الشـــيعة فـــي القـــرآن  واالصـــطالح وبّينـــا العالقـــة بـــين اإلســـالم والتشـــيع وأدّل

إلــى دور العّالمــة الِحّلــي فــي نشــره للتشــّيع،  الكــريم والســنة المطهّــرة، وأشــرنا

ــد خدابنــده عــن  وعالقتــه مــع الســالطين المغــول، وكيفيــة تشــّيع الســلطان محمَّ

طريق العّالمة ابن المطّهر الحّلي ثم وضعنا أسماء المصادر والمراجع التي 

  .اعتمدنا عليها
واد جــــــــد الســــــــيِّ شــــــــكري وامتنـــــــاني إلــــــــى  مأقــــــــدّ أن  إالّ  وال يســـــــعني أخيــــــــراً     

مــن أعــانني وأفــادني وأســدى ألــَي معروفــًا فــي  شــكري إلــى كــلّ  وأقــدمالشهرســتاني، 

  . عملي هذا، كثر اهللا أمثالهم ووفقهم لكل خير

وختامًا أرجو أن أكون قد وفقـت فـي عملـي هـذا، فقـد أخلصـت لـه النيَّـة، وبـذلت   

ك فحســبي فيــه الجهــد، فــإن جــاء وافيــًا بــالغرض فمــن اهللا تعــالى، وان جــاء غيــر ذلــ

قـــدمت واجتهـــدت، وفقنـــا اهللا تعـــالى لخدمـــة تـــراث امتنـــا العربيـــة اإلســـالمية، وآخـــر 

ـــد وآل بيتـــه  العـــالمين دعوانـــا أن الحمـــد هللا ربّ  ـــالم علـــى نبيِّنـــا ُمحمَّ والصـــالة والسَّ

  .الطّيبين الطاهرين
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وأخيــرًا أتقــدم بشــكري وتقــديري إلــى مركــز بابــل للدراســات الحضــارية   

  .ه طباعة هذا الكتابوالتاريخية لتنبي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

  

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ـ الحمدُ       د حّمـد المرسـلين مُ علـى سـيّ  المُ هللا رّب العـالمين والصـالة والسَّ

  .الميامين بين الطاهرين وصحبه الغرّ وآل بيته الطيّ 

ــــ      ــــي المشــــهدروى الشــــيخ محّم ــــن عل ــــر ب ــــن جعف ــــالد ب ثني حــــدّ : ي، ق

ســيني حمــزة بــن علــي بــن زهــرة العلــوي الحُ : ين، أبــو المكــارمالــدّ  الشــريف عــزّ 

ة السـيفية، وقـد وردهـا إمالًء مـن لفظـه عنـد نزولـه بالحلّـ) هـ٥٨٥ت ( الحلبي

هـــ، ورأيتــه يلتفــت يمنــة ويســرة، فســألته عــن ســبب ذلــك، ٥٧٤حاجــًا فــي ســنة 

: ومـــا هـــو؟ قـــال: جـــزيًال، قلـــت ي ألعلـــم أنَّ ِلمـــدينتكم هـــذه فضـــالً إّنـــ: فقـــال

د بـن حّمـد بن قولويه عن الشـيخ أبـي جعفـر مُ حمّ اخبرني أبي عن أبيه عن مُ 

يعقوب الكلينـي، عـن علـي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر، عـن 

ـــال صـــحبت مـــوالي أميـــر : أبـــي حمـــزة الثمـــالي، عـــن األصـــبغ ابـــن نباتـــة، ق

لـى تـلِّ يقـال لـه عريـر، ثـمَّ أومـأ ين وقـد وقـف عالمؤمنين عند وروده إلى صفّ 

يــا مــوالي : مدينــة وأيُّ مدينــة ؟ فقلــت: إلــى أجمــة مــا بــين بابــل والتــّل، وقــال

ن سـتكون ال ولّكـ: أراك تذكر مدينة، أكان ههنا مدينة فامتحت آثارها ؟ فقـال

ثها رجــل مــن بنــي أســد، يظهــر بهــا قــوم الحّلــة الســيفية، يحــدّ : مدينــة يقــال لهــا

  .)١(حدهم على اهللا ألبّر اهللا قسمهأخيار لو أقسم أ

ـــ     ة منـــذ أوائـــل تأسيســـها بالحركـــة الفكريـــة ازدهـــارًا واســـعًا ازدهـــرت الحّل

أشارت إليها جميع المصادر اإلسالمية ولما كان لها من الدور المشرف في 

ـــذين  ـــة المزيديـــة ال بنـــاء النهضـــة العربيـــة اإلســـالمية وخاصـــة فـــي زمـــن الدول

                                                 
  . ٣٠٢وقائع األيام : القمي ،١٨٠، ١٠٤/١٧٩بحار األنوار  : المجلسي) ١(
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زيـــديون للحفـــاظ علـــى إمـــارتهم وعلـــى الـــذب عـــن حرصـــوا هـــؤالء األمـــراء الم

ط األجنبــي علــى العــراق أرضــهم ضــد الظلــم والجــور الــذي ســيطر عليــه التســلّ 

صـوب وجانـب حتـى  فقد التف حـولهم توافـدت إلـيهم العـرب واألكـراد مـن كـلّ 

ــلقبــوا بمــؤلي العــرب لكــرمهم وتشــجيعهم للعلــم والعلمــاء، حتــى صــارت الحِ  ة ّل

  .ذين غرفوا من منهلهامنهل لهؤالء العلماء ال
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  البيئة الفكرية

ــ        ة، وهــي واقعــة ة مدينــة مــن مــدن العــراق الشــهيرة، وحاضــرة مهّمــالحّل

ــــى ضــــفتيّ  ــــ عل ــــد حظيــــت الحّل ــــل القديمــــة، وق ــــار باب ــــرات قــــرب آث ة نهــــر الف

والواقــع العلمــي الــذي تميــزت  ،بخاصــتين بــارزتين، عمقهــا التــاريخي وأصــالته

حضـــاري وتـــاريخ قـــديم لمملكـــة بابـــل الكلدانيـــة، واســـتمرار هـــذا بـــه مـــن إرث 

ة حتــــى ارتــــبط ذلــــك التــــاريخ القــــديم العطــــاء التــــاريخي واألدبــــي لمدينــــة الحّلــــ

ة قبلـة اء الـذي أصـبحت بـه الحلّـبالحضارة الجديدة وهي حضارة اإلسالم الغرّ 

 وقـــد ذكـــر. العلـــم والعلمـــاء للجميـــع والـــذي ينهـــل مـــن عذبـــه العلمـــاء واألدبـــاء

َوَمــــا ُأْنــــِزَل َعَلــــى اْلَمَلَكــــْيِن ِبَباِبــــَل : ( القــــرآن الكــــريم مدينــــة بابــــل، قــــال تعــــالى

  .، وذكرها كثير من المؤرخين )١()َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد 

بابـــل كصـــاحب موضـــع بـــالعراق، واليـــه ينســـب الســـحر : )٢(قـــال الفيروزآبـــادي

  .كالبابليةالّسّم : والخمر، والبابلي

  .ه تبلبلت على األلسنبابل هي بابل العراق، ألنّ : )٣(قال ابن مسعود

  .ه الكوفة وسوادهاانّ : )٤(قال ابن الجوزي

ــ ليــهِ نوحــًا عَ  أنّ : )٥(قــال القرطبــي    لمــا هــبط فــي أســفل الجــودي  المُ السَّ

ابتنـــى قريـــة وســـماها ثمـــانين، فأصـــبح ذات يـــوم وقـــد تبلبلـــت ألســـنتهم علـــى 

                                                 
  .١٠٢اآلية : البقرة )١(

  .٣/٣٤٢القاموس المحيط ) ٢(

  .١/١٧٥مجمع البيان : طبرسيال) ٣(

  .١/٣٤٢التفسير : ، اآللوسي١/١٢٥المنتظم ) ٤(

  .٢/٥٣الجامع ألحكام القرآن ) ٥(
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حــين ســقط صــرح نمــروذ، إحــداها اللســان العربــي، وكــان ال يفهــم  ثمــانين لغــة

  .بعضهم بعضا

ـ ليهِ في حديث علي عَ : )١(قال ابن األثير   ى اهللاُ لّ ي َصـحّبـ أنّ  : (قـال المُ السَّ

بابــل هــذا ) هــا ملعونــةي فــي أرض بابــل فإنّ م نهــاني أن ُأصــلّ لّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ 

  .الصقع المعروف بالعراق وألفه مهموز

مدينـــة بابـــل كانـــت أثنـــي عشـــر فرســـخًا فـــي مثـــل ذلـــك،  أنّ : )٢(ال الكلبـــيوقـــ 

وكان بابها مما يلـي الكوفـة، وكانـت الفـرات تجـري ببابـل حتـى صـرفها ُبْخـت 

ــر إلــى موضــعها اآلن مخافــة أن ُتهــدم عليــه ســور المدينــة، ألنهــا كانــت  َنصَّ

اســـم تجـــري معـــه، ومدينـــة بابـــل بناهـــا بيوراســـف الجّبـــار، واشـــتق اســـمها مـــن 

  .األول، اسم المشتري: المشتري، الن بابل باللسان البابلي

: ل، ويقـــالوالكلــدانيون هـــم الـــذين كـــانوا ينزلــون ببابـــل فـــي الـــزمن األوّ      

ـــ ليـــهِ ل مـــن ســـكن بابـــل نـــوح عَ أوّ  ، وهـــو أول مـــن عمّرهـــا، وكـــان نزلهـــا المُ السَّ

ء، بعقب الطوفـان، فسـار هـو ومـن خـرج معـه مـن السـفينة إليهـا لطلـب الـدف

ــ ليــهِ فأقــاموا بهــا وتناســلوا فيهــا، وكثــروا مــن بعــد نــوح عَ  ، ومّلكــوا علــيهم المُ السَّ

ملوكــًا وابتنــوا بهــا مــدائن، فصــارت مســاكنهم متصــلة بدجلــة والفــرات إلــى أن 

بلغــــوا مــــن دجلــــة إلــــى أســــفل كســــكر، ومــــن الفــــرات إلــــى مــــا وراء الكوفــــة، 

  .)٣(السواد: وموضعهم هو الذي يقال له

                                                 
  .١/٩٠اللباب ) ١(

  .٧/٢١٩تاج العروس : الزبيدي) ٢(

  .٧/٢١٩تاج العروس : الزبيدي) ٣(
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ا أقـدم أبنيـة العـراق، وينسـب ذلـك إنهّ  بابل قرية صغيرة إالّ : )١(قال الكرخيو  

اإلقليم إليها لِقَدمها، وكانت ملوك الكنعـانيين وغيـرهم يقيمـون بهـا، وبهـا آثـار 

أبنية تشبه أن تكـون فـي قـديم األيـام مصـرًا عظيمـًا، ويقـال أن الضـحاك أول 

  . من بنى بابل

 -انت في سـواد الكوفـة قبـل الكوفـةبابل بلدة قديمة ك أنّ : )٢(قال رشيد رضاو 

ــ ا كانــت فــي ويؤخــذ مــن بعــض كتــب التــاريخ أنّهــ -رينفــي أشــهر أقــوال المفسِّ

أصــل اشــتقاقها فــي  أنّ : الجانــب الشــرقي مــن نهــر الفــرات بعيــدة عنــه، ويقــال

العبرانية يدل على الخلط إشارة إلى ما يرويه العبرانيون مـن اخـتالط األلسـنة 

  .هناك

ــ ليــهِ وقيــل أن آدم عَ : )٣(قــال الحمــويو  ــ المُ السَّ ة، نفســه بعــد خروجــه مــن الجّن

كــانوا فــي المدينــة  هــمإنّ : وكــذلك قابيــل وهابيــل كــان مقــامهم فــي بابــل، وقيــل

  .البوزنطية ببيلون أو بابليون في الفسطاط

ل مدينــة بنيــت فــي العــالم هــي حــّران والثانيــة بابــل، أوّ  أنّ : )٤(قــال ابــن الفقيــهو 

ق أبنـاء نـوح اهللا فـرّ  النمروذ، ويسمى المجدل، وقيـل أنّ وينسب برج بابل إلى 

  .في األرض من بابل وفيها تبلبلت األلسن

بيـــت المقـــدس وقـــاد اليهـــود  كانــت بابـــل مقـــر بخـــت نصـــر الـــذي دمـــرّ      

حــدها الغربــي  إنَّ : أســرى إلــى مدينتــه، ويصــف المســعودي حــدود بابــل فيقــول

                                                 
  .٨٦مسالك الممالك ) ١(

  .١/٤٠٨المنار ) ٢(

  .١/٣١١معجم البلدان ) ٣(

  .١٣٦عجم ما استعجم م: البكري) ٤(
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ة وحــدها مـن الكوفـة إلـى مّكـل محطـة فـي الطريـق يمتـد إلـى الثعلبيـة وهـي أوّ 

ا الشمالي فبـين نصـبين وسـنجار، والجنـوبي وراء الـديبل الشرقي بهر بلخ، أمّ 

  .)١(من ساحل المنصورة من بالد السند

بابـــل مدينـــة قديمـــة فـــي أواســـط مـــا بـــين النهـــرين تقـــع : قـــال لـــويس معلـــوف  

ــ كيلــومتر جنــوب شــرقي  ٨٠ة علــى مســافة أنقاضــها علــى الفــرات، قــرب الحّل

داد، تعتبــر مــن أكبــر وأشــهر مــدن الشــرق القــديم، ُأنشــئت حولهــا فــي أوائــل بغــ

  :األلف الثاني قبل الميالد دولة كبرى ازدهرت على مرحلتين

ت محـل سـومر وأكـد، وبلغـت عصـرها الـذهبي الدولة البابلية األولى، حلّ  -١

قبــــل المــــيالد فبســــطت ) ١٧٥٠-١٧٩٢(المشــــرع الكبيــــر  يحمــــورابمــــع 

ر بــالد مــا بــين النهــرين، وازدهــرت بهــا العلــوم الفلكيــة ســيادتها علــى ســائ

والرياضــــــيات واآلداب، ثــــــم أفــــــل نجمهــــــا فخضــــــعت للحثيــــــين والقســــــيين 

  .واآلشوريين

قبـــل المـــيالد، مـــن أشـــهر ملوكهـــا ) ٥٣٩-٦٢٢(الدولـــة البابليـــة الحديثـــة  -٢

قبـــــل المـــــيالد، دمـــــر مدينـــــة بابـــــل ســـــنحاريب ) ٥٦٢-٦٠٥(نبوخذنصـــــر 

أعـــاد بناءهـــا أســـرحدون، فتحـــا قـــورش  المـــيالد، ثـــمّ قبـــل ) ٦٨٩( اآلشـــوري

قبل الميالد، أصبحت قاعدة والية أخمينية حتى احتلها اإلسـكندر ) ٥٣٩(

قبـــل المـــيالد وجعلهـــا عاصـــمة القســـم الشـــرقي مـــن إمبراطوريتـــه، ) ٣٣١(

ــــالط نبوخذنصــــر، والطريــــق  ــــاب عشــــتار، وب ــــوفي، مــــن آثارهــــا ب وفيهــــا ت

                                                 
  .٣٢كتاب األشراف والتنبيه ص) ١(
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ل علـى القسـم الجنـوبي مـن بـالد مـا بـين الملوكي، وقد أطلق اسم بـالد بابـ

  .)١(النهرين لتمييزه عن بالد آشور

مدينـــة فـــي  أعظـــمهـــا لقـــد وصـــف كثيـــر مـــن المـــؤرخين هـــذه الـــبالد بأنّ        

ُشــّيدت مدينــة بابــل علــى ارض : الــدنيا، إذ قــال هيــرودتس المــؤرخ الشــهير

فرســخًا،  ١٢٠مســتوية مربعــة الشــكل يبلــغ طــول كــل ضــلع مــن أضــالعها 

فرسخًا، ويحيط بهذه المساحة العظيمـة خلـيج عميـق  ٤٨٠ل محيطها وطو 

قـدمًا  ٣٣٥يغمره الماء دائمًا، وشيد سور لها يقع بعد الخليج يبلغ ارتفاعـه 

بوابة من النحاس األصفر، ويبلـغ  ١٠٠برجًا و ٢٥٠قدم وله  ١٠٠وقطره 

اغلــب بنــاء هــذا الحصــن مــن الطــابوق، وقــد شــطر نهــر الفــرات بابــل إلــى 

ن، وشـــيد علـــى شـــاطئيه حصـــن ُيعـــوِّق تقـــدم العـــدو، ولـــه أبـــواب مـــن شـــطري

النحاس األصفر، يمر من خاللها ماء النهر إلى األسفل، وخالصـة القـول 

ــدنيا وأغناهــا، وهــي مــن عجائــب  أعظــممدينــة بابــل كانــت تعــد  إنّ  مــدن ال

ــــة  ــــة، كانــــت تتكــــون مــــن أمــــم مختلف ــــدنيا الســــبع، وفيهــــا الحــــدائق المعلق ال

هــــــؤالء هــــــم  أشــــــهر أنّ  لتــــــورانيين والكوشــــــيين وغيــــــرهم، إالّ كالســــــاميين وا

والشــــجاعة ووصــــلوا إلــــى أوج  والســــطوالســــاميون، فقــــد اشــــتهروا بــــالبطش 

عظمــتهم أيــام بخــت نصــر حيــث أخضــعوا جميــع المماليــك التــي تقــع بــين 

دجلة والنيل وانزلوا الرعب في قلوب أعـدائهم، وقـد اكتسـب البـابليون مهـارة 

الصخور واآلجر ونحت الصور والتماثيل، واشتهرت  فائقة في النقش على

األقمشــــة واأللبســــة البابليــــة بجودتهــــا ومتانتهــــا لــــدى الــــروم، فكــــان القمــــاش 
                                                 

  .١٠٦المنجد في األعالم ص ) ١(
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البــابلي غايــة فــي الحســن والجمــال، ومــن العلــوم التــي اشــتهر بهــا البــابليون 

أيضا هو علم النجوم، فقد كانوا يتنبئون بالخسوف والكسوف قبل وقوعهـا، 

خمس حوادث لكسوف الشـمس، ممـا يـدلل علـى حـذقهم ووصف هيرخوس 

فـــي هـــذا العلـــم هـــو تشخيصـــهم للكواكـــب الســـيارة الخمســـة، وتعيـــين جـــدول 

للكواكــب الثابتــة وكشــف األبــراج، وابتكــار حســاب الســنة الشمســية واختــراع 

  .درجات الحرارة

ا التجـــارة فـــي هـــذه الـــبالد فكانـــت رائجـــة، إذ يجلـــب التجـــار إليهـــا أّمـــ      

لفضــة والــدر والعــاج والحجــر األحمــر، وكانــت نســاء بابــل تتجمــل الــذهب وا

ن هــذا بجميــع وســائل الزينــة والثيــاب الفــاخرة وتعــيش فــي رغــد ورفــاه، ولّكــ

ا أدى اإلفراط فـي التـرف والرخـاء جـرهم إلـى الهاويـة وأدى إلـى ضـعفها مّمـ

  .)١(اقتحام العدو البالد بغتة وغنم متاعها وأموالها

التـــي ) الدولـــة المزيديـــة ( انـــت هـــذه المدينـــة علـــى عهـــد ة فكا الحّلـــأّمـــ       

ريـــة مـــن أجمـــل مـــدن العـــراق بهجـــة،  هج ٥٤٥ - ٤٠٣قامـــت بضـــواحيها 

ناخـا، وكـان قـد مصـرها أحـد أمـراء وأطيبها تربـة، وأنقاهـا هـواء، وأحسـنها م

بــن دبــيس االســدي ابــن منصــور ااألميــر العربــي صــدقة ) الدولــة البويهيــة (

وهـو غيـر ( للهجـرة  ٤٩٥ذلك في شهر محـرم سـنة الملقب بسيف الدولة و 

ســيف الدولــة بــن حمــدان ممــدوح المتنبــئ الــذي كــان فــي ذلــك العهــد أحــد 

بعـــد وفـــاة أبيـــه   هـــج ٤٧٩بعـــد أن ولـــي إمـــرة المزيديـــة ســـنة ) ملـــوك الشـــام 

  .سديمنصور بن دبيس األ

                                                 
  .٥/٣٧سفر يوشع ) ١(
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وكانــت أرضــها قبــل أن ينــزل بهــا ســيف الدولــة مرتفعــة، ذات أجمــات      

إليهــا الحيوانــات المفترســة وغيرهــا مــن الوحــوش  تــأويض الغــارات وفيهــا بعــ

هـو وقومـه، أحـدث فيهـا ) فـي التـاريخ المـذكور ( ولما نـزل بهـا سـيف الدولـة 

المباني الحجرية، وأنشأ فيها الدور الفاخرة، وعمر فيها القصور الفخمة، وقـد 

والفقهـاء،  تأنق أصحابه بمثل ذلك ، فقصـدها التجـار والـزراع، وأّمهـا العلمـاء

وتوطن بها الشعراء واألدباء فأصبحت على عهـد سـيف الدولـة مهـد النهضـة 

الفكريــة، وكعبــة العلــم والفلســفة، واللغــة والشــعر واألدب، ومــوردا عــذبا ســائغا 

النتهـــال العلـــوم الدينيـــة، والفلســـفية والعربيـــة، وغيرهـــا مـــن العلـــوم اإلســـالمية، 

ركـــز نهضـــة ثقافيـــة عظيمـــة بزغـــت واآلداب العربيـــة الراقيـــة  وكانـــت الحلـــة م

شمسها في أوائل القرن السادس للهجـرة، ومـا زالـت مشـرقة حتـى أوائـل القـرن 

مـا لبثـت أن انتقلـت  العاشر، حيث انتقلت الثقافـة اإلسـالمية إلـى كـربالء، ثـمّ 

مـن مراكـز الثقافـة العربيـة اإلسـالمية،  عظيماً  إلى النجف الذي لم يزل مركزاً 

يـــق عظـــيم مـــن العلمـــاء والفقهـــاء واألطبـــاء والفالســـفة وقـــد نبـــغ فـــي الحلـــة فر 

واألدبــــاء والشــــعراء مــــا ال يحصــــون عــــدا لكثــــرتهم، فطبقــــت شــــهرتهم الذائعــــة 

اآلفــاق، وخــدموا العلــوم اإلســالمية والفنــون واآلداب العربيــة، خــدمات جلـــى، 

نقــال ) الروضــات ( تــذكر فيشــكرون عليهــا، وقــد ذكــر الخوانســاري فــي كتابــه 

فــي  األفنــدي ية الثقــاة مــنهم الشــيخ مــرزا عبــد اهللا االصــبهانعــن بعــض الــروا

ة خمسـمائة مجتهـد ه عـاش فـي الحلّـما مضـمونه أّنـ) رياض العلماء ( كتابه 

فــي قــرن واحــد، فضــال عــن ســائر القــرون، وهــذا اإلحصــاء دليــل مــن األدلــة 

ــــــم واألدب والثقافــــــة  الواضــــــحة الناصــــــعة التــــــي تثبــــــت لنــــــا رواج ســــــوق العل
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هــذه المدينــة التاريخيــة فــي القــرون المتقدمــة، وممــن نبــغ فيهــا  اإلســالمية فــي

  .من أساطين علماء اإلمامية في القرن السابع الهجري

منصـور بـن يرجع الفضل في تأسيسها إلـى سـيف الدولـة، صـدقة بـن      

كـان  : ()١(هـ قـال يـاقوت الحمـوي٤٩٥سنة  يسددبيس بن علي بن مزيد األ

دولـة صـدقة ابـن منصـور بـن دبـيس بـن علـي ل من عمرها ونزلهـا سـيف الأوّ 

بن مزيد االسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، انتقل إلـى الجـامعين، 

هــ، وكانـت آجمـة تـأوي ٤٩٥م سـنة موضع في غربـي الفـرات وذلـك فـي محـرّ 

إليهــا الســباع، فنــزل بهــا بأهلــه وعســاكره وبنــى بهــا المســاكن الجليلــة والــدور 

وقــال الشــيخ علــي ) جــار، فصــارت افخــر بــالد العــراقالفــاخرة وقــد قصــدها الت

هجريـة  ٤٩٣في سنة : ي في كتابه العدد القويةمة الحلّ بن يوسف أخو العالّ 

ة وهي آجام ووضـع األسـاس نزل سيف الدولة صدقة بن منصور ارض الحلّ 

 ٢١وفـي  ٤٩٨هجرية وحفـر الخنـدق حولهـا سـنة  ٤٩٥للدور واألبواب سنة 

                                                 
ــاقوت) ١( ــدّ : ي ــداهللا الحمــويشــهاب ال ــاقوت بــن عب ــدان، دار ) هـــ٦٢٦ت (ين، ي معجــم البل

  .٢/٢٩٤) ت.د(الكتاب العربي، بيروت

د، وهـي مدينـة بـين الكوفـة وبغـداد ، ة بني مزيـحلّ  وأشهرها: علم لعدة مواضع: ةالحلّ و  *  

شمس الدين، احمد بن : ، ابن خلكان١٠/١٥٤الكامل في التاريخ : ابن األثير: نظريو 

: وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق) هـــ٦٨١-٦٠٨(د بــن أبــي بكــر محّمــ

، ابــــن تغــــري بــــردي، يوســــف ٢/٢٦٣:)ت.د(دار صــــادر، بيــــروت   ،إحســــان عبــــاس

النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، دار الكتـــب المصـــرية ) هــــ٨٧٤(االتـــابكي 

  ٩/٢٦٠: هـ١٣٥٣
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انتقــل  ٥٠١ان وضــع الســور حولهــا وفــي ســنة هجريــة كــ ٥٠٠رمضــان ســنة 

  .)١(إليها

 )٢(ة السـيفية نسـبة إلـى مؤسسـهاة كما ذكرها ابن خلكان، بالحلّ وتدعى الحلّ   

ة علـــى مـــذهب االشـــيعة اإلماميـــة منـــذ بـــن مزيـــد، والحّلـــســـيف الدولـــة صـــدقة 

إلمـارتهم كـانوا  تأسيسها، إذ إن األمراء المزيدين الذين أسسوها وجعلوها مقـراً 

ة مـن مـدن لقـد كانـت الحلّـ )٣(ن الشيعة اإلمامية هم وسـائر سـكان منطقـتهمم

العـــراق الكبيـــرة المهمـــة وقـــد ذكرنـــا إنهـــا كانـــت مـــن إحـــدى الواليـــات اإلداريـــة 

: هــ قـائال٥٨٠سـنة )٤(الخمس في زمن الدولة االيلخانية، فقد زارها ابـن جبيـر

لى، وهــي مدينــة كبيــرة ة حرســها اهللا تعــاجئنــا يــوم األحــد إلــى مدينــة الحّلــ ثــمّ  (

حلــــق مــــن جــــدار ترابــــي  عتيقــــة الوضــــع مســــتطيلة، لــــم يبــــق مــــن ســــورها إالّ 

مســتدير بهــا وهــي علــى شــط الفــرات يتصــل بهــا مــن جانبهــا الشــرقي ويمتــد 

بطولهـــــــا، ولهـــــــذه المدينـــــــة أســـــــواق جامعـــــــة للمرافـــــــق المدنيـــــــة والصـــــــناعات 

 يـــل داخـــالً الضـــرورية، وهـــي قويـــة العمـــارة كثيـــرة الخلـــق متصـــلة حـــدائق النخ

 أحســـنة إلـــى بغـــداد فـــديارها بـــين حـــدائق النخيـــل والطريـــق مـــن الحّلـــ وخارجـــاً 

طريــق وأجملهــا  وللعــين فــي هــذا للطريــق مســرح انشــراح للــنفس واألمــن فيهــا 

                                                 
  .٦/٣٩١أعيان الشيعة : العاملي) ١(

  . ٢/٤٩٠وفيات األعيان : ابن خلكان) ٢(

  . ٩/٢٠٠الكامل في التاريخ : ابن األثير) ٣(

ـــ) ٤( ـــن أحمـــد محّم ـــاب ) هــــ٦١٤-٥٤٠(د ب ـــاني والكت ـــاب البن ـــر، دار الكت ـــن جبي ـــة ب رحل

  . ١٥٥-١٥٤ص): ت.د( مصري، بيروت، مصرال
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ـــ )١(وأعـــاد ابـــن بطوطـــة) متصـــل بحمـــد اهللا تعـــالى ة فـــي ســـنة الـــذي زار الحّل

وهي مدينة كبيرة : ةنزلت مدينة الحلّ  : (هـجرية ما ذكره ابن جبير قائال٧٢٧

مستطيلة مع الفرات، ولها جسر عظيم معقود على مراكب متصـلة ومنتظمـة 

هـــا إماميـــة اثنـــا عشـــرية، وهـــم طائفتـــان بـــين الشـــطين، وأهـــل هـــذه المدينـــة كلّ 

ل علــى بقــاء وهــذا يــدّ ) تعــرف بــاألكراد واألخــرى تعــرف بالجــامعين: أحــدهما

ئحين وهـــي فتـــرة طويلـــة، والـــى ة علـــى إمارتهـــا وأهميتهـــا بـــين زيـــارة الســـاالحّلـــ

، ة، فلقد كانت مدينـة علميـة وأدبيـةة مدينة عراقية كبيرة مهمجانب كون الحلّ 

فلقد ظهرت بها النهضة الفكرية منذ تأسيسها فقد اهتم بهـا األمـراء المزيـديين 

 ، حيـث أنّ شـجيعهم المسـتمر للعلمـاء واألدبـاءة بهـذه الناحيـة وتمؤسسي الحلّـ

، )٢(مزيـد كانـت لـه مكتبـة عظيمـة تضـم آالف الكتـب سيف الدولة صدقة بـن

بمختلـــف جوانبـــه وفروعـــه خـــالل ثالثـــة  وكانـــت مركـــزا للفكـــر الشـــيعي اإلمـــامي

قـــرون مـــن الزمـــان، وقـــد تركـــزت هـــذه النهضـــة فـــي القـــرنين الســـابع والثـــامن 

  . الهجريين

فــي تــاريخ هــذا القطــر، ذلــك  مهمــاً  كــان احــتالل المغــول للعــراق حــدثاً     

صــفحة جديــدة فــي تاريخــه بوجــه عــام، وفــي تــاريخ حيــاة الفكــر فيــه  ه فــتحاّنــ

الركــود الفكــري الــذي خــيم علــى النــاس  بوجــه خــاص، والســبب يعــود إلــى إنّ 

بســبب تعصــب الحكــام وضــيق تفكيــرهم، ومــا إلــى ذلــك ممــا تميــزت بــه تلــك 

                                                 
تحفــة النظــار فــي غرائــب )  هـــ٧٧٩-٧٠٧(د بــن عبــد اهللا اللــواتي محّمــ: ابــن بطوطــة) ١(

علــــي المنتصــــر الكتــــاني، مؤسســــة . د: تحقيــــق) ٢-١(األمصــــار وعجائــــب األســــفار

  ١/٢١٣٩: هـ١٤٠٥الرسالة، بيروت 

  . ١٠/١٥٨الكامل في التاريخ : ابن األثير )٢(



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

ه حكــام محّلــ العهــود قــد كــان حــائال دون نشــاط الفكــر، كــل ذلــك اختفــى وحــلّ 

وال يتحزبــون لطائفــة معينــة أو إلــى ديــن خــاص )١(بون لمــذهبجــدد ال يتعصــ

  . )٢(فمنهم من دان بالنصرانية ومنهم من تقرب إلى األصنام

ــ    ، ومتــأخرةمــه ة فــي القــرن الســابع الهجــري ابــرز مــن متقدّ وكانــت الحّل

ة تضــم ، فقــد أصــبحت الحّلــوكيفــاً  ة كمــاً لكثــرة مــن بــرز فيهــا مــن علمــاء الحّلــ

مــــن مراكــــز  ة وفضــــالئهم وأدبــــائهم، وأصــــبحت مركــــزاً كبــــار علمــــاء اإلماميــــ

الدراسات العقلية في العراق، تميزت بمباحثها الكالمية والفلسفية وخاصة في 

ســـالم بـــن محفـــوظ بـــن عزيـــزة : العهـــد االيلخـــاني، وكـــان دور مجموعـــة مـــنهم

والــد  (ي بــن علــي بــن المطهــر الحلّــاين يوســف ي وســديد الــدّ الســوراوي الحلّــ

ل علـى ويـدّ ) هـ ٦٨٠ ت (يومفيد الدين علي بن الجهم الحلّ ) يمة الحلّ العالّ 

ــ ــاة الفكريــة بــالعراق فــي هــذا القــرن هجــرة بعــض مركــز الحّل ة المهــم فــي الحي

كبــار علمــاء العصــر إليهــا، ناهيــك عــن طلبــة العلــم اآلخــرين الــذين قصــدوها 

ين لالشتغال والتحصـيل ومـن ابـرز مـن قصـدها الفيلسـوف الحكـيم نصـير الـدّ 

الــذي كــان ) هـــ٦٧٩ت (ين ميــثم بــن علــي البحرانــي ، وكمــال الــدّ )٣(ســيالطو 

بن سـعيد المعـروف د والحافظ أبي عبد اهللا محمّ  مدققاً  وحكيماً  ا محققاً فيلسوفً 

ه ســـمع بهــا مـــن غيـــاث الــدين زهيـــر بـــن إذ يــذكر اّنـــ) هــــ٦٣٧(بــابن الـــدبيثي 

                                                 
صـبح األعشـى فـي صـناعة اإلنشـا، المكتبـة ) هـ ٨٢١ت (احمد بن علي : قشنديالقل) ١(

  . ٤/٣١٢): م١٩١٤( األميرية في القاهرة،

  . ٤/٣١٠المصدر نفسه ) ٢(

  .ضمن إجازة العالمة لبني زهرة  ١٠٤/٦٠بحار األنوار : المجلسي) ٣(
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ن إبــراهيم يث الشــهير صــدر الــدّ والمحــدّ  )١(األصــفهاني المقــرئدد بــن احممحّمـ

  . )٢(الذي سمع بها )هـ٧٢٢ت (د بن المؤيد بن حمويه الجوينيبن محمّ 

إجــازات علمــاء الشــيعة منــذ تلــك الفتــرة المشــار إليهــا والــى فضــًال عــن     

ــ )٣(فتــرة متــأخرة ــمــنهم محّم د رضــي والســيّ ) هـــ ٥٩٨ ت (يد ابــن إدريــس الحّل

احمــــد بــــن  ين، وجمــــال الــــدّ ) هــــ٦٦٤ت (ي بــــن طــــاووس الحّلــــاين علــــي الـــدّ 

ي ين جعفــر بــن الحســن المحقــق الحّلــ، ونجــم الــدّ )هـــ٦٧٣ت(ي طــاووس الحّلــ

ــايحيــى ) هـــ ٦٧٦ ت( بــن وشــاح ا، ومحفــوظ )هـــ٦٩٨ ت (ي بــن ســعيد الحّل

وهــو ) هـــ٧٢٦ ت ( يين الحســن بــن المطهــر الحلّــوجمــال الــدّ ) هـــ٦٩٠ ت(

ــابــرز العلمــاء، وابــن العالّ  ــمــة الحّل ي لحلّــهــر اد بــن الحســن بــن المطّ ي، محّم

ـــدّ والســـيّ ) هــــ٧٧١ت( ـــد ال ـــد المطلـــب الحُ د عمي ـــين عب ي ســـيني األعرجـــي الحّل

صـاحب كتـاب الرجـال، ) هــ٧٠٧ت (، والشـيخ الحسـن ابـن داود )هـ٧٥٤ت(

، )هـــ٨٢٦ت(والمقــداد الســيوري ) هـــ٧٧٦ت(ي د بــن معيــة الحلّــد محّمــوالســيّ 

خ وغيــرهم مــن العلمــاء الــذين هــم مشــاي) هـــ٨٤١ت (ي واحمــد بــن فهــد الحلّــ

                                                 
  . ٢/١١٨٩ق/٤تلخيص مجمع اآلداب :  ابن الفوطي) ١(

الــدرر لكامنــة فــي أعيــان المائــة ) هـــ ٨٥٢ت (بــن علــي العســقالني احمــد : ابــن حجــر) ٢(

  .  ١/٦٩:م١٩٦٦د سيد جاد الحق، القاهرة، محمّ : الثامنة، تحقيق

) هــ١١٠٤ت(د بـن الحسـن محّمـ: ، الحـر٨تبصرة المتعلمـين ص: ليمة الحّ ظر العالّ ين )٣(

 ن عبــد، العــاملي، محســن بــ٢/٣٢٩) هـــ١٣٨٥(أمــل األمــل، مكتبــة األنــدلس، بغــداد 

أعيــــان الشــــيعة، دار التعــــارف للمطبوعــــات، بيــــروت ) هـــــ ١٣٧٢ت(الكــــريم األمــــين 

الذريعــة فــي ) م ١٩٧٠ت(د محســن بــن علــي محّمــ: ، طهرانــي٥/٤٠٢) هـــ١٤٠٦(

حيث يذكر كتاب اإلجازات لجمال الدين حسن بن ) هـ ١٤٠٨(تصانيف الشيعة، إيران 

  .١/١٢٤: الشهيد الثاني
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اإلجــازات وأقطــاب علمــاء الشــيعة اإلماميــة فــي عصــرهم، وهــم حلقــة الوصــل 

ـــة ســـابقة مـــن علمـــاء  فـــي العلـــم والروايـــة بـــين مـــن تقـــدمهم  فـــي فتـــرات زمني

) هـ٤١٣ ت (والشيخ المفيد) هـ٣٨١ت (اإلمامية األعالم، كالشيخ الصدوق 

 وغيـرهم مـن) هــ ٤٦٠ت (والشيخ الطوسي ) هـ ٤٣٦ ت ( د المرتضىوالسيّ 

العلمــاء المتقــدمين والمتــأخرين حفلــت كتــب التــراجم وبخاصــة اإلماميــة منهــا 

ــــــ ــــــار عــــــدد ضــــــخم مــــــن علمــــــاء الحّل ة وأدبائهــــــا يضــــــيق هــــــذا البحــــــث بأخب

  .)١(باستقصائهم

ة، فكانــت تنعقــد الحلقــات حــول األســتاذ، ا طريقــة الدراســة فــي الحّلــأّمــ   

ي، جعفر بن حيث يذكر مجلس درس المحقق الحلّ  )٢(كما يشير الشيخ الحرّ 

 أنّ  )٣(ي، ويــذكر الخوانســاريمــة الحلّــوهــو خــال العالّ ) هـــ٦٧٦ ت (الحســن 

ة إلـــى جانـــب هــــ بيـــوت فـــي الحّلـــ٦٣٦ي انشـــأ فـــي ســـنة د بـــن نمـــا الحّلـــمحّمـــ

المشــهد المنســوب إلــى صــاحب الزمــان واســكنها جماعــة مــن الفقهــاء، وهنــاك 

                                                 
،  ١٢/٢٨٢الكامــل فــي التــاريخ : كبيــر مــنهم فــي ابــن األثيــريمكــن الرجــوع إلــى عــدد ) ١(

ـــــوطي٤٤٨ ـــــن الف ـــــع اآلداب : ، اب -١٠٣-١٠٢-٨٤-٨٢/ ١ق /٤تلخـــــيص مجم

  .٤٤٩-٣٣٣-٣٣٢-٢٢٨-٢٢٠دث الجامعة ص، الحوا١٤٢-١٤١-١٢٣-١٢١

  .٢/٤٦٤أمل األمل : الحر) ٢( 

ــــ: الخونســــاري) ٣(  ــــاقر الموســــوي محّم ــــات ط) هـــــ١٣١٣ت(د ب ــــرا/٢روضــــات الجن  نإي

  ٥٧٦ص): هـ١٣٤٢(

الفوائــد الرضــوية فــي أحــوال علمــاء مــذهب ) هـــ١٣٥٩ت(د رضــا عبــاس محّمــ: القمــي     

  . ٤٥٠ص): هـ ش ١٣٢٧(  الجعفرية، طهران
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ين احمـد بـن لـدّ ة تسـمى بالمدرسـة الزعيـة كـان الشـيخ جمـال امدرسة في الحلّـ

  . )١(أحد أساتذتها) هـ ٨٤١ ت (ي فهد الحلّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  ٢/٩٨ة تاريخ الحلّ : كركوش) ١( 
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  ّلة مراكز العلم في الحِ 
ّلة من المـدن العراقيـة الكبيـرة والمهمـة التـي امتـازت بمكانتهـا عد الحِ تُ      

العلميــة واألدبيــة فلقــد ظهــرت فيهــا النهضــة الفكريــة منــذ زمــن بعيــد ثــم ازداد 

تركــزت  )١(مؤسســها ســيف الدولــة صــدقة بــن مزيــد نهوضــها الفكــري علــى يــد

هــذه النهضــة الفكريــة فــي القــرون الثالثــة الســادس والســابع والثــامن الهجــري، 

علمــاء اإلماميــة وفضــالئهم وأدبــائهم الــذين اشــتغلوا  فقــد أصــبحت تضــم كبــار

ة الفكــــري فــــي التــــأليف والتــــدريس، ورأيــــت وأنــــا فــــي صــــدد إظهــــار دور الحّلــــ

لعصـــور وخاصـــة فـــي القـــرون الثالثـــة الســـادس والســـابع والثقـــافي علـــى مـــّر ا

والثامن الذي هو بحق العصر الذهبي لهذه المدينة العريقـة، وكـان ال بـد لـي 

ة والقرى المحيطـة بهـا، تعـود الحركـة العلميـة من معرفة مراكز العلم في الحلّ 

هـــ، فقــد ٤٩٥فــي القــرى المحيطــة بمدينــة الحلــة إلــى ابعــد مــن تأسيســها عــام 

رى ســورا والنيــل وبــرس وهرقــل وقّبــين فضــال عــن منطقــة الجــامعين كانــت قــ

ل مراكــز علميــة قــد أنجبــت الكثيــر مــن العلمــاء واألدبــاء والمفكــرين، وكــان أوّ 

علــى وجــه التحديــد مــن أمــراء بنــي مزيــد ) الجــامعين(ة مــن ســكن مدينــة الحّلــ

االســديين ســيف الدولــة صــدقة بــن منصــور بــن علــي بــن مزيــد االســدي فقــد 

ة حلّـ (أصـبحت . )٢(ليها من قريـة النيـل التـي كانـت منـازل آبائـه فيهـاهاجر إ

مدرســة علميــة كبيــرة قــد تزامنــت مــع مدرســة النجــف التــي طــور ) بنــي مزيــد

                                                 
  .  ١٠/١٥٤الكامل في التاريخ : ابن األثير) ١(

ة مـن سـواد الكوفـة، قـرب حّلـة الـذي تصـبغ منـه الثيـاب، وهـي بليـد: النيل، بكسر أوله) ٢(

، حفـره الحجــاج بـن يوســف ربنـي مزيـد، يخترقهــا خلـيج كبيــر يـتخلج مــن الفـرات الكبيــ

  .  ٥/٣٣٤معجم البلدان : وسماه بنيل مصر، الحموي
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د بــن الحســن الطوســي ، أبــو جعفــر محّمــدقيقــاً  الدراســة فيهــا ونظمهــا تنظيمــاً 

جســـور ) يـــة والنجفيـــةالحلّ  (بـــين المدرســـتين  وأصـــبحهــــ، ٤٦٠المتـــوفى عـــام 

متينــة وصــالت فكريــة ومنــاظرات أدبيــة، وقــد اســتقطبت مدرســة الحلــة علمــاء 

وقــــد حــــددها ) ســــورا (المراكــــز العلميــــة المحيطــــة بهــــا، وفــــي مقــــدمتها قريــــة

سـورا وسـوراء (ها تقع فـي ارض بابـل، وقـد وردت بلفـظ الجغرافيون العرب بأنّ 

اني سـين بـن علـي بـن جـود السـور وعند ترجمـة يـاقوت الحمـوي للحُ ) والسيوري

، وكـــان )١()الســـوراني: كانـــت داره عنـــد الســـوراء، فقيـــل لـــه : (الحربـــي، قـــال

ة قــد تتلمــذوا علــى الكثيــر مــن العلمــاء الــذين أنجبــتهم القــرى العلميــة فــي الحّلــ

هــــ، ٥٩٨د بـــن إدريـــس المتـــوفى أعالمهـــا البـــارزين كالشـــيخ فخـــر الـــدين محّمـــ

ـــوالشـــيخ  ـــهــــ، وعلـــى يـــد العالّ ٦٧٦ ي تالمحقـــق الحّل ـــده فخـــر ي و مـــة الحّل ول

  :هم) سورا(، وابرز العلماء المنتسبين إلى قرية هـ٧٧١المحققين المتوفى 

الشــيخ أبــو الحســن علــي بــن يحيــى بــن علــي الحنــاط الســوراوي كــان حيــًا  -١

  .ـه٦٧٧سنة 

ين د عمـــاد الـــدّ ســـين احمـــد الســـوراوي، وكـــان تتلمـــذ علـــى الســـيّ الشـــيخ حُ  -٢

المصـطفى، هـو مـن شـيوخ الطبري اآلملـي النجفـي صـاحب كتـاب بشـارة 

  . )٢(هـ٦٠٩ين بن طاووس، والذي أجازه عام د رضي الدّ السيّ 

الشــــيخ الحســــن بــــن هبــــة اهللا بــــن رطبــــة الســــوراوي، وكــــان مــــن الفقهــــاء  -٣

  .)٣(يالبارزين، ويروي عنه الشيخ ابن إدريس الحلّ 

                                                 
  . ٣/٢٧٨معجم البلدان : الحموي) ١(

  .٥/١٩٨معجم رجال الحديث  : ، الخوئي ٢/١٠٥أمل األمل : الحر) ٢(

  .٥/١٥٦معجم رجال الحديث : ، الخوئي ٢/٨٠المصدر نفسه ) ٣(
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ســين بــن هبــة اهللا بــن رطبــة الســوراوي وكــان مــن شــيوخ الشــيخ الشــيخ الحُ  -٤

ي، ومــن تالميــذ الشــيخ عبــداهللا الدوريســتي، وقــد ورد فــي س الحّلــابــن إدريــ

ي للعلـــــويين مـــــن آل زهـــــرة مـــــة الحّلـــــاإلجـــــازة العلميـــــة التـــــي منحهـــــا العالّ 

  .)١(الحلبيين

 جلــيالً  ين علــي بــن ثابــت بــن عصــيدة الســوراوي، كــان فاضــالً شــمس الــدّ  -٥

ــــثقــــة، يــــروي العالّ  ي عــــن أبيــــه، عنــــه، وهــــو يــــروي عــــن العمــــاد مــــة الحّل

  .)٢(لطبريا

عــالم ، )٣(ســديد الــدين ســالم بــن محفــوظ بــن عزيــزة بــن وشــاح الســوراوي -٦

مـين فاضل له مصنفات يرويها العالمة عن أبيـه، وكـان مـن الفقهـاء المتكلّ 

  . )٤(ومن شيوخ المحقق 

د بــن يحيـى بـن الفــرج السـوراوي، وكــان مـن شــيوخ الشـيخ يحيـى بــن محّمـ -٧

ــ والمحقــق ، ) مــةوالــد العالّ  (ي الشــيخ يوســف بــن علــي بــن المطهــر الحّل

  .)٥(د احمد بن طاووسوالسيّ 

سـين بـن د السـوراوي ، كـان يـروي عـن الشـيخ حُ ين محمّ الشيخ نجيب الدّ  -٨

اهللا الســـوراوي وابـــن شـــهر آشـــوب الســـروي صـــاحب كتـــاب الرجـــال  هبـــة

  .)٦()معالم العلماء(

                                                 
  .٦/١١٣معجم رجال الحديث : ، الخوئي١٠٤/٦٠بحار األنوار : المجلسي) ١(
  . ١١/٣٠٣معجم رجال الحديث : ، الخوئي٢/١٧٧أمل األمل : الحرّ ) ٢(
  .٢/١٢٤أمل األمل : الحرّ ) ٣(
  .٨/٢٤معجم رجال الحديث : ، الخوئي٧/١٧٨أعيان الشيعة : العاملي) ٤(
  .٢/٣٤٩أمل األمل : الحر) ٥(
  .٢/٢٨٥أمل األمل : الحر) ٦(
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ـ ، وكـان هـ٨٢٦الشيخ المقداد بن عبداهللا االسدي السيوري المتوفى عام  -٩

وقـد تتلمـذ علـى الشـيخ فخـر المحققـين ابـن ) سـورا(ابرز مـن أنجبتـه قريـة 

هـاجر  ل والسـيد ضـياء الـدين األعرجـي، ثـمّ ي، والشـهيد األوّ مة الحلّـالعالّ 

وبلـغ ) المقـداد السـيوري الغـروي ( إلى مدينة النجف ونسب إليها فقيـل لـه

ب عظـم، ولقّـمـة األالمقام األعلـى فـي مدرسـة النجـف حتـى وصـف بالعالّ 

جــددها ســليم  بالفاضــل الســيوري، أســس مدرســة علميــة عرفــت باســمه، ثــمّ 

، )١(خـــان فســـميت بالمدرســـة الســـليمية، ومـــا زالـــت قائمـــة حتـــى هـــذا اليـــوم

إلى وقفة اكبر للكشـف عـن حياتهـا العلميـة وجوانـب ) سورا(وتحتاج قرية 

ة مـن لحلّـأخرى من تاريخها العلمي واالجتماعي وارتباطها بتاريخ مدينة ا

  . جانب وبمدن العراق من جانب آخر 

ة أعـــالم انتســـبوا إلـــى قريـــة النيـــل الواقعـــة ومـــن مراكـــز العلـــم فـــي الحّلـــ  

وكانـــت هـــذه القريـــة منـــازل أســـرة ســـيف )٢()ة بنـــي مزيـــدحّلـــ (بـــالقرب مـــن 

ة الســيفية، وكــان قــد نزلهــا الدولــة صــدقة بــن منصــور االســدي بــاني الحّلــ

وأشــــار  )٣(هـــــ٤٩٥لحروب الداخليــــة عــــام مســــتغال انشــــغال الســــالجقة بــــا

  :إلى قرية النيل بقوله )٤(هـ٧٨٨الشاعر ابن البقال المتوفى عام 
  يا صاحبي بأرض النيل لي قمر       جمال بهجته أبهى من القمر

                                                 
  .١٨/٣٦٨معجم رجال الحديث : ، الخوئي٢/٣٢٥أمل األمل : الحر) ١(

  . ٥/٣٤٤معجم البلدان : انظر الحموي) ٢(

  .٢/٤٩٠وفيات األعيان : ابن خلكان) ٣(

شــعبان  ٢حــد ، األ١٩مراكــز العلــم فــي الحلــة، جريــدة الجنــائن، العــدد : حســن الحكــيم) ٤(

  .هـ ١٤٢١
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وقصــــد قريــــة النيــــل المــــؤرخ الكبيــــر أبــــو ســــعد عبــــد الكــــريم الســــمعاني       

ـــوفى ـــة النيـــل )١(هــــ٥٦٢التميمـــي المعـــروف بالســـمعاني المت ، وأنجبـــت قري

أعالمًا تخصـص بعضـهم بالفقـه واألصـول  وبعضـهم بالطـب واألعشـاب 

، وبعضـــهم بالفلســـفة وعلـــم الكـــالم، ونـــزل بعـــض أعـــالم هـــذه القريـــة إلـــى 

فـــي الحركـــة العلميـــة فـــي  أســـهمواة وقـــد مدينـــة بغـــداد وآخـــرون نزلـــوا الحّلـــ

  :وابرز أعالم قرية النيل هم ،هاتين المدينتين

: )٢(قال ابـن خلكـان، هـ٣٩١سين بن الحجاج المتوفى عام داهللا الحُ أبوعب -١

الكاتب المشهور، كان فرد زمانه فـي فنـه فلـم يسـبق إلـى تلـك الطريقـة،  (

مـن ) ةمع عذوبة األلفاظ وسالمة شـعره، تـولى حسـبة بغـداد وأقـام بهـا مـدّ 

ــــيهِ شــــعراء أهــــل البيــــت عَ  أشــــهر ــــل فــــي عصــــره، وهــــو صــــاحب  المُ م السَّ

  :الفائية الشهيرة والتي مطلعهاالقصيدة 
  النجف   من زار قبرك واستشفى لديك شفي علىيا صاحب القبة البيضاء 

  .ين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيليبهاء الدّ  -٢

  . عبد الحميد بن عبد اهللا بن احمد النيلي -٣

   .ين علي بن عبد المجيد النيليزين الدّ  -٤

  .نيلي المؤدبسعد بن احمد بن مكي ال -٥

  .سين بن عبد اهللا النيلي الفقيه االصوليين الحُ مهذب الدّ  -٦

                                                 
  .هـ ١٤٢١شعبان  ٢،األحد ١٩لعدد مراكز العلم في الحلة، جريدة الجنائن، ا: الحكيم) ١(

معجـــم األدبـــاء، نشـــر مرجليـــوث، : ، الحمـــوي ٢/١٦٨وفيـــات األعيـــان : ابـــن خلكـــان) ٢(

  . ١١/٣٢٩البداية والنهاية: ، ابن كثير٩/٢٠٦): م١٩٣٦(بيروت، دار إحياء التراث
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، تتلمــذ )١(د بـن عبـد الحميـد النيلـيين أبـو القاسـم علـي بـن محّمـنظـام الـدّ  -٧

ــ د بــن ة الشــيخ فخــر المحققــين أبــو طالــب محّمــعلــى يــد فقيــه مدينــة الحّل

لروايــــة عــــام هـــــ ، وأجــــازه إجــــازة علميــــة با٧٧١ي المتــــوفى مــــة الحّلــــالعالّ 

  .هـ ٧٩١

 ، كـــان شـــيخاً )٢(ين علـــي بـــن يوســـف بـــن عبـــد الجليـــل النيلـــيظهيـــر الـــدّ  -٨

منتهـى السـؤال (هــ، ولـه كتـاب ٨٤١ي المتـوفى عـام مة بن فهد الحلّـللعالّ 

 أصـــلوهـــو فـــي علـــم الكـــالم وان ) فـــي شـــرح معـــرب الفصـــول النصـــيرية

لحســن د بــن اد بـن محّمــمحّمــ أبــي جعفــر ننصــير الـديالكتـاب هــو للشــيخ 

  .هـ ٦٧٢الطوسي المتوفى عام 

  . )٣(هـ٦٠٨عام  أبو الخير محيي بن أبي البقاء النيلي المتوفى -٩

كــان أبــو الخيــر النيلــي نصــرانيا وقــد اخــتص بطــب النســاء وعــرف بــابن     

العطــار وكــان قــد نــزل مدينــة بغــداد واســهم فــي الحركــة العلميــة فيهــا فــي 

  .أواخر الدولة العباسية 

ســــين بــــن أبــــي القاســــم البغــــدادي النيلــــي المتــــوفى عــــام ن الحُ يالــــدّ  عــــز -١٠

  .هـ ٧١٢

كــان قاضــي القضــاة وفــق المــذهب المــالكي، وقــد جمــع فــي ثقافتــه بــين      

 ين بـن عسـكرالفقه واألصول والنحو والطـب، وقـد تتلمـذ علـى شـهاب الـدّ 

                                                 
  .١٢/٧٥معجم رجال الحديث : ، الخوئي٢/١٤٦أمل األمل  :الحر) ١(

  .هـ١٤٢١شعبان ٢، ١٩ة، جريدة الجنائن العدد مراكز العلم في الحلّ : لحكيما) ٢(

   .هـ١٤٢١شعبان  ٢، األحد ١٩ة، جريدة الجنائن، العدد مراكز العلم في الحلّ : الحكيم) ٣(
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ين أبـــي حنيفـــة وألـــف كتبـــًا فـــي الفقـــه وعلـــم الخـــالف البغـــدادي وقـــوام الـــدّ 

  .والطب

ين بـــــن العلقمـــــي مؤيـــــد الـــــدّ  ين علـــــي بـــــن الـــــوزيرالـــــوزير شـــــرف الـــــدّ  -١١

  .يعالم جليل تتلمذ على شيخ الفقهاء المحقق الحلّ )١(النيلي

  .وأديباً  ، كان أبو سهل طبيباً )٢(أبو سهل سعيد بن عبدالعزيز النيلي -١٢

قريـة النيـل كانـت مـن قـرى العلـم  ويستفاد من سـيرة هـؤالء األعـالم أنّ        

ة، وقد اتسعت فيها الحركـة العلميـة فـي القـرنين السـابع معروفة في الحلّ ال

والثـــامن الهجـــريين، وتحتـــاج منطقـــة النيـــل إلـــى مـــن يـــنفض التـــراب عـــن 

فـــي الحركـــة  تاريخهـــا الحضـــاري والعلمـــي، وهنـــاك قريـــة كانـــت لهـــا دور

ــ(ة وهــي قريــة الفكريــة فــي الحّلــ ــ)٣()ينقّب ة، ، وهــي إحــدى قــرى مدينــة الحّل

ة أسـرة وفـي الحلّـ) القبينـي(تسب إليها بعض رجال العلـم وقيـل لهـم وقد ان

د علمية اشتهرت فـي القـرن السـابع الهجـري، وقـد ذكـرت المصـادر، محّمـ

ين مــة الكبيــر الشــيخ نجــم الــدّ بــن معــالح الســيبي القبينــي أحــد تالمــذة العالّ 

 يأبــــــو القاســــــم جعفــــــر بــــــن الحســــــن الهــــــذلي المعــــــروف بــــــالمحقق الحّلــــــ

                                                 
  . ١٢/٢٣٦معجم رجال الحديث : الخوئي) ١(

  .هـ١٤٢١شعبان ٢، ١٩ة، جريدة الجنائن، العدد مراكز العلم في الحلّ : كيمحسن الح) ٢(

اسم عجمي لنهر ووالية بالعراق ، : بالضم ثم الكسر والتشديد ، وياء مثناة وآخره نون) ٣(

  :الشاعر ويقول

  لـــــكأنـا بغايا ما يسرن إلى بعـ وم وليلـة    ـــــــرنا إلـى قبين يـــــــفسـ 

  يئط نقيضا مـن سفائنه العصل     سوراء نسمع جسرها مررنا على 

  . ٤/٣٠٩معجم البلدان : الحموي
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ة العلميـة فـي القـرن ي يعد المؤسس الحقيقي لمدرسة الحلّ الذ) هـ٦٧٦ت(

  . )١(السابع الهجري

ــ)٢( )بــرس والهرقليــة(والتحقــت قريتــا     ة، ولقــب بعــض أعالمهــا بمدينــة الحّل

وكانـــت بـــرس تابعـــة فـــي ) الهرقلـــي أوالبرســـي (فضـــال عـــن ) الحّلـــي(بلقـــب 

ى نهــر عمقهــا التــاريخي بمدينــة بابــل، وكانــت تقــع علــى ســفح جبــل يطــل علــ

الفرات، وعلى مقربة من مدينة بابل، برزت قرية برس على الصعيد العلمي 

الحـــادي عشـــر / ة فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــريبعـــد أن مصـــرت مدينـــة الحّلـــ

د ث الســيّ وانتســب إلــى قريــة بــرس أعــالم الفقــه واألدب، وقــد تحــدّ  ،المــيالدي

فى عــام بــن طــاووس المتــو اعبــد الكــريم بــن احمــد  ين أبــو المظفــرغيــاث الــدّ 

فرحــة  (هـــ عــن شــيخه عبــد الصــمد بــن احمــد البرســي وذلــك فــي كتابــه ٦٩٣

ــ ليــهِ عَ  الغــري فــي تعيــين مرقــد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــبٍ  فــي مدينــة  المُ السَّ

  .)٣()النجف األشرف

وكــان قــد نشــأ فــي  )٤()الحــافظ البرســي(ولمــع فــي القــرن الثــامن الهجــري    

ــ وهــو مــن شــعراء أهــل البيــت مــن أقطــاب مدرســة التصــوف،  وأصــبحة الحّل

                                                 
  . ٢/١٢٧أمل اآلمل : الحر) ١(

  ).ع(قريتان بالقرب من مقام إبراهيم الخليل ) ٢(

  .٦تبصرة المتعلمين ص: يمة الحلّ العالّ ) ٣(

هــ مـن ٧٤٣عـام ي المتـوفى د البرسـي الحّلـين رجـب بـن محّمـالحافظ الشيخ رضي الدّ ) ٤(

عبــد الحســين :األمينــي: نظــر ترجمتــهياإلماميــة وفقهائهــا فــي العلــوم، و  عرفــاء علمــاء

احمــــد األمــــين، الغــــدير فــــي الكتــــاب والســــنة واألدب، دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت، 

  .٧/٣٣): هـ١٣٩٧(
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ــــ الم المشــــهورين ولــــه مجموعــــة شــــعرية خاصــــة بهــــم، ولــــه كتــــب علــــيهم السَّ

  ) .مشارف أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين(

ة فـــي القـــرن الســـابع فكانـــت مـــن مراكـــز العلـــم فـــي الحّلـــ) هرقـــل(ا قريـــة أّمـــ  

ضــًا، الهجـري، وقـد انتسـب إليهـا بعـض األعــالم، والتحـق بهـم لقـب الحلّـي أي

ـــي، ومـــنهم الشـــيخ أبـــو القاســـم محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن  فقيـــل الهرقلـــي الحّل

 ١٥سين بن الحسن بن علي الهرقلي الذي كتب بخطه فـي يـوم الخمـيسالحُ 

هــــ إجـــازة الشـــيخ المحقـــق الحلـــي يـــوم عيـــد الغـــدير عـــام ٦٧٠رمضـــان عـــام 

ســين هـــ وقــد أشــارت المصــادر إلــى تلمــذة والــد الشــيخ إســماعيل بــن الحُ ٦٧١

ي، وكتــب بخطــه عــدة كتــب مــن مؤلفاتــه مــة الحّلــهرقلــي علــى الشــيخ العالّ ال

وقــد قــرأ الجــزء األول ) القواعــد(ومنهــا كتــاب  )١(وقــد وصــف بالرجــل الصــالح

مـة هــ، وقـد منحـه العالّ ٧٠٧ل ي في ربيـع األوّ مة الحلّ منه على أستاذه العالّ 

وقــد بــدا  )٢(للشــيخ الطوســي) النهايــة(ي إجــازة علميــة ثبتهــا علــى كتــاب الحّلــ

ــ ــتعليمــه علــى فقهــاء مدينــة الحّل  ي، ومــن الجــدير بالــذكر أنّ ة كــالمحقق الحّل

مــة ي والعالّ ة قــد بلغــت ذروتهــا العلميــة فــي عهــدي المحقــق الحّلــمدرســة الحّلــ

  .     ي وقد قصدها الكثير من األعالم للتلمذة عليهماالحلّ 

، وتقـع )١(الجـامعين ة فهـي منطقـةا أهم المراكز العلمية فـي مدينـة الحلّـأمّ    

ـــ اتهـــا التاريخيـــة القديمـــة، ويعـــود طمـــن مخط ة وتحتـــل جـــزءاً فـــي مدينـــة الحّل

                                                 
  . ٢/٢٤٥أمل األمل : الحر) ١(

  .١/٧٠الذريعة : ، طهراني١٠/١٣٣أعيان الشيعة : العاملي) ٢(

هـو حلـة بنـي مزيـد التـي بـأرض : كـذا يقولونـه بلفـظ المجـرور المثنـى : (قال الحمـوي) ١(

بابـل علــى الفـرات بــين بغـداد والكوفــة، وهـي اآلن مدينــة كبيـرة آهلــة، قـد ذكــرت تــاريخ 
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تأسيسها في القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشـر المـيالدي، 

سـيف الدولـة أبـو الحسـن صـدقة بـن منصـور : ل من سكن الجامعين هووأوّ 

ير في النهضة العلميـة بن علي بن مزيد االسدي، الذي كان له الفضل الكب

لهـم  وأجـزلة واهتمامه وتشجيعه المسـتمر للعلمـاء واألدبـاء والفكرية في الحلّ 

العطايا والهبات، حتى إن سيف الدولة كانت له مكتبة ضـخمة تضـم ألـوف 

، ولقــــد وصــــف المزيــــديون عامــــة بــــأنهم موئــــل العــــرب )٢(الكتــــب والمجلــــدات

خـــالل هـــذه النصـــوص أن ، ويبـــدو مـــن )٣(ومحـــط اآلمـــال وملجـــأ الالجئـــين

ة قـد زامنـت ومنـذ تأسيسـها، وقـد هـاجر إليهـا الحركة العلميـة فـي مدينـة الحلّـ

العلماء من المراكز العلمية المحيطـة بهـا، وان منطقـة الجـامعين قـد حظيـت 

  .بأكبر عدد من العلماء والفقهاء حتى انتسب بعضهم إليها أو سكنها

  

  

  :ومن هؤالء العلماء 

  . )١(اهللا بن نماأبو البقاء هبة -١

                                                                                                                            
عمارتها وكيفيتهـا فـي الحلـة، وقـد أخرجـت خلقـا كثيـرا مـن أهـل العلـم واألدب ينسـبون 

  . ١/٢١٣٩رحلة ابن بطوطة : ، ابن بطوطة٢٩٤، ٢/٩٦معجم البلدان ) الحّليّ 

، ابــن ٤/٥٦٤معجــم األدبــاء : ، الحمــوي١٠/١٥٨الكامــل فــي التــاريخ : ابــن األثيــر) ٢(

  .  ٢/٢٦٣وفيات األعيان : خلكان

الفخــري فــي اآلداب : ، ابــن الطقطقــي٢٦-١/٢٥ق/٨مــرآة الزمــان : ســبط بــن الجــوزي) ٣(

   ٢٦٨السلطانية   ص

  .١٩/٣١٠معجم رجال الحديث : ، الخوئي٢/٥٦ أمل األمل: الحر) ١(
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عالم فاضل فقيه صالح يروي عنه ولده جعفر، وقد قرأ الفقيه أبـو البقـاء      

ــ هبــة ة الجــامعين مــن اهللا بــن نمــا بــن علــي ابــن حمــدون بــداره الواقعــة بحّل

ـــ٥٦٥جمـــادى األولـــى ســـنة ـــة المزيديـــة هــــ، وكـــان يلّق ب بـــالرئيس أرخ للدول

  ).يةالمناقب المزيدية في الملوك االسد (بكتابه 

  .)٢(هـ٥٨٨د بن علي بن شهر آشوب المتوفى عام أبو عبداهللا محمّ  -٢

، واألخبــارعارفــا بالرجــال  شــيخ جليــل القــدر، وكــان شــاعرا بليغــا منشــئا،      

ة الجامعين صاحب كتاب الرجال الذي اعتمدنا عليه في رسالتنا، قرأ بحلّ 

  . ه عن الفقيه الكبير أبي جعفر الطوسيهـ عن جدّ ٥٦٧في سنة 

  .)٣(سينيد عبد الحميد التقي بن عبداهللا بن إسامة العلوي الحُ السيّ  -٣

د بـن المشـهدي صـاحب قرأ الفقيـه عبـد الحميـد علـى الفقيـه الشـيخ محّمـ      

ــ) المــزار(  كتــاب هـــ، ٥٨٠ة الجــامعين فــي شــهر ذي القعــدة عــام فــي محّل

  .ويروي عن الفقيه فخار بن معد الموسوي

  

  

  

  مقام صاحب الزمان
ــ   ة بعطائهــا الثــري للحضــارة العربيــة اإلســالمية للمكانــة العلميــة تميــزت الحّل

واألدبيـــة التـــي كانـــت تحتلهـــا، وكانـــت للمراكـــز العلميـــة المحيطـــة بهـــا الـــدور 

                                                 
  .١٦/٣٧٢، المصدر نفسه ٢/٢٨٥المصدر نفسه ) ٢(

  .٧/٤٥٨أعيان الشيعة : العاملي) ٣(
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الكبيـــر والمشـــرف فـــي النهـــوض بتلـــك النهضـــة العلميـــة، وُيَعـــدُّ مقـــام اإلمـــام 

مية المقدسـة عنـد مـن األمـاكن اإلسـال اهللا تعـالى فرجـه الشـريف لعّجـ ةالحجّ 

المســلمين عامــة والشــيعة خاصــة فــي النهــوض الفكــري لتلــك المدينــة ومركــز 

  .ة الفيحاءمن مراكز العلم في الحلّ 

ة عـــــام يرجـــــع تـــــاريخ المقـــــام الشـــــريف إلـــــى مـــــا قبـــــل تأســـــيس مدينـــــة الحّلـــــ  

هجريـــة، حيــــث كــــان مرتعـــًا للعلمــــاء والفقهــــاء واألســـاطين ومــــالذ للعــــام ٤٩٥

  .)١(والخاص

هـ بيوت فـي ٦٣٦ي انشأ في سنة د بن نما الحلّ حمّ مُ  أنَّ : ( خوانساريقال ال 

ة إلى جانب المشهد المنسوب إلـى صـاحب الزمـان واسـكنها جماعـة مـن الحلّ 

  .)٢( )الفقهاء

ه في مدينة أصـفهان تـاريخ كتابتهـا فـي صـفر سـنة كتاب نهج البالغة بخطّ و 

ــ ٦٧٧ ــ يــهِ لعَ ة الســيفية فــي مقــام صــاحب الزمــان هجريــة بالحّل وعليهــا  المالسَّ

  .)٣( ه الشريفجيد وصورة خطّ  ين المذكور وهو خطّ الشيخ نجيب الدّ  خطّ 

هجريــة كتبهــا محمــود  ٧٢٣هنــاك مخطوطــة كتبــت فــي داخــل المقــام ســنة   

ـــ ليـــهِ عَ بـــن بـــدر فـــي مقـــام صـــاحب الزمـــان  وفـــرغ منهـــا يـــوم الثالثـــاء  ◌ُ المالسَّ

د ة فـي مكتبـة السـيّ هجرية، توجد هذه المخطوطـ٧٢٣السادس من رجب سنة 

  . )١( ١٧/٢٨٥وصفة فهرسها  ٦٧٣٢ه رقم س اهللا سرّ المرعشي قدّ 

                                                 
  . ٤٥٠الفوائد الرضوية : القمي) ١(

  .  ٥٧٦روضات الجنات ) ٢(

  .٥/٤٥١أعيان الشيعة ) ٣(

  .٧٩ي مة الحلّ مكتبة العالّ : الطباطبائي) ١(
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ــ : (قــال العــاملي   ين الحــداد العــاملي لــه كتــاب د بــن ناصــر الــدّ الشــيخ محّم

ــــللعالّ ) الــــدرة النضــــيدة فــــي شــــرح األبحــــاث المفيــــدة( ي عنــــه نســــخة مــــة الحّل

الــذاهب  أناهر أن الظــ مخطوطــة فــي المكتبــة الرضــوية مخرومــة اآلخــر إالّ 

ـــى ظهـــر النســـخة مـــا  ـــورقتين، وفيهـــا عل ـــل، الن فيهـــا قبـــل اآلخـــر ب منهـــا قلي

صـــورته كتــــاب الـــدرة النضــــيدة فـــي شــــرح األبحـــاث المفيــــدة تصـــنيف الشــــيخ 

ة المّلــ ة الخلــف عــين أعيــان الزمــان وعــزّ الفاضــل الكامــل أنمــوذج الســلف بقّيــ

س اهللا قـدّ  (اد العاملي ين إبراهيم الحدبن ناصر الدّ اد، حسن ين أبو محمّ والدّ 

صـــورة مـــا كتبـــه المصـــنف علـــى نســـخته : وبجانـــب ذلـــك مـــا صـــورته) روحـــه

ابتـــــدأت فـــــي تصـــــنيف ثـــــامن عشـــــرين شـــــعبان وفرغـــــت فـــــي أربـــــع وعشـــــرين 

ة مجــاورًا رمضــان، فكــان مجمــوع المــدة ســتة وعشــرون يومــًا وذلــك فــي الحلّــ

تـاريخ هـذه ل اهللا تعالى فرجه، ولم يذكر سـنة كتابـة مقام صاحب الزمان عجّ 

، والشيخ الحسن بن ناصر له كتاب طريق النجاة ينقل عنه الشـيخ )٢(النسخة

ي مـة الحلّـ، وهـو مـن تالمـذة العالّ )٣(كثيرًا في تأليفاتـه) هـ٩٠٥ت  (الكفعمي 

ه كـان وفي متابعة من تـرجم لـه تبـين اّنـ ـه٧٢٦رضي اهللا عنه المتوفى سنة 

  .)٤(ـه٧٣٩حيًا سنة 

                                                 
  .٩/١٧٩أعيان الشيعة ) ٢(

  .١٥/١٦٩الذريعة : الطهراني) ٣(

  .١/١٤٦تراجم الرجال : سينيالحُ ) ٤(
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وبمقربــة مــن  ()١(: هجريــة قــائالً ٧٢٧ة ســنة يارتــه للحّلــوذكــر ابــن بطوطــة فــي ز   

الســـوق األعظـــم مســـجد علـــى بابـــه ســـتر حريـــر مســـدول يســـمونه مشـــهد صـــاحب 

  ).الزمان

د العراقي في القـرن الثـامن الهجـري ويوجد مخطوطة كتبها جعفر بن محمّ     

وفـــرغ منهـــا يـــوم الســـبت غـــرة جمـــادى اآلخـــرة ثـــم قابلهـــا وصـــححها علـــى نســـخة 

ســــنة  ل تعــــالى فرجــــهتمــــدة فــــي مقــــام اإلمــــام صــــاحب الزمــــان عّجــــمصــــححة مع

  . )٢(٩٢٧هجرية، وهي جزءان في مجلد في مكتبة اآلخوند في همدان رقم ٧٧٦

هجريــة ٩٦١فــي ســنة  : (ة قــائالً صــاحب تــاريخ الحلّــ )٣(ويــذكر كركــوش    

ــــك ) د علــــي رئــــيسســــيّ  (أرســــل ســــلطان مصــــر أميــــر قبطانيتــــه  إلــــى العــــراق وذل

الموجـــودة فـــي مينـــاء البصـــرة إلـــى مصـــر فـــزار مبعـــوث ســـلطان إلحضـــار الســـفن 

). ل اهللا تعـالى فرجـه ومشـهد الشـمسمقام صاحب الزمان عجّ  (مصر هذا المقام 

ـــ س الـــذي ظهـــرت بـــه بركـــات اإلمـــام ه فهـــذا المكـــان المقـــدّ والخالصـــة مـــن هـــذا كّل

وا ل اهللا تعــالى فرجــه كــان مدرســة ومــأوى للعلمــاء والفقهــاء الــذين كــانة عّجــالحّجــ

  .يلقون ويتلقون العلوم الفقهية وغيرها من العلوم األخرى

ة بنــي مزيــد التــي كانــت مركــزا للفكــر الشــيعي وانتســب كثيــر مــن العلمــاء إلــى حّلــ  

وقــد وصــفها  ،جوانبــه وفروعــه خــالل ثالثــة قــرون مــن الزمــانبمختلــف  األمــامي

           : بقوله) الجزيرة  ي شاعرين الحلّ الدّ  يّ صف(

ــــــــ ــــــــيسة مـــــــــا حّل ــــــــن دب  كحصــــــــــــــــن حصــــــــــــــــين إالّ    اب

                                                 
  .١/٢١٣٩تحفة األنظار في غرائب األمصار ) ١(

  .١٤٣ي مة الحلّ مكتبة العالّ ) ٢(

  .١١٥ة تاريخ الحلّ ) ٣(
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 وقــــــــــــــــــــــــــرة للعيــــــــــــــــــــــــــون   رارـللقلـــــــــــــب فــــــــــــــيها قـــــــــــــ

ــــــــاء غــــــــورا ــــــــــــين   إن أصــــــــبح الم ــــــــــــاء مع  جــــــــــــاءت بم

 ور ســـــــــــنينـكأنـــــــــــه طـــــــــــ   ور طـــــــــينـوحولهـــــــــا ســـــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يمة الحلِّ العالّ 

  :اسمه ووالدته

وســف ين يُ بــن ســديد الــدّ  )١(ســنين، الحَ هــو الشــيخ أبــو منصــور، جمــال الــدّ 

الشــيعة،  أئمــة، مــن )٣(يالمعــروف بالعّالمــة الحلِّــ ،يالحلِّــ )٢(طهــرالمُ بــن  بــن علــيّ 

                                                 
لعســقالني، بــن حجــر ا، وا١٣/٨٥الــوافي بالوفيــات ) ســينباســم الحُ ( : ذكــره الصــفدي )١(

ــ )ســن باســم الحَ ( ــ) ســينباســم الحُ ( و، ٢/٤٩: ةالــدرر الكامن ، ٢/٧١: ةالــدرر الكامن
، وابـن تغـري ٦/٣١٩ )باسم يوسـف( و، ٢/٣١٧ )سنباسم الحَ (   وفي لسان الميزان

) ســين باســم الحُ ( : ، وحــاجي خليفــة٩/٢٦٧النجــوم الزاهــرة  )ســينباســم الحُ ( : بــردي
) ســينباســم الحُ (  :، والزركلــي٢/١٨٥٥:الكتــب والفنــون أســاميكشــف الظنــون عــن 

  .٢/٢٤٤:األعالم
ر مــن األســر العربيــة العريقــة والتــي يمتــد جــذورها إلــى بنــي أســد مؤسســي آل المطهــ )٢(

ن كبيـر فـي أالحّلة، والتي تنتشر في أنحاء الحّلة وقد نبغ من هذه القبيلة رجال لهم ش
بطريـق علـّي بـن : ، وقـد كـان مـنهممجاالت عّدة سـواء كانـت العلميـة والعمليـة وغيرهـا
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وكان من سـكانها مولـده ووفاتـه  )١(ة في العراقالحلَّ  إلى، نسبته ءكبار العلماوأحد 

ة المزيديـة والتـي أسسـها صـدقة بـن فيها، يتصل نسبه إلى بني أسـد مؤسسـي الحلَّـ

  .)٢(هـ ٤٩٥دبيس األسدي سنة 

                                                                                                                            
كــان وزيــرًا ســنة  يبــن العلقمــي الــذد ين محّمــوالــوزير مؤيــد الــدّ ) هـــ٦٤٢ت ( ســدي األ

والشـيخ أحمـد ابـن فهـد الحلِّـي  )هــ٦٧٩ت ( سدي هـ، ونجيب الّدين بن العود األ٦٤٣
  . وغيرهم) هـ٨٤١ت ( سدي من تالميذ ابن فهد الحلِّي األسدي، وعبد السميع األ

، ٢/١٧٨دول اإلسـالم : ، الـذهبي١١٩ص  الرجـال :يالحلِّ ابن داود : نظر ترجمتهيو  )٣(
ــافعي ــرة اليقظــان: الي ــان وعب ــة :، ابــن كثيــر٤/٧٦مــرآة الجن ــة والنهاي ، ١٤/١٢٥البداي
ـــ: المقريـــزي ، ٢٢٤رقـــم  ٢/٨١ اآلمـــلأمـــل : الحـــر، ٢/٢٧٨وك الســـلوك لمعرفـــة المل
ــوار : المجلســي ــؤة البحــرين:، البحرانــي٣٠/٣٣٥بحــار األن ــم ٢١٠لؤل جرجــي ، ٨٢ رق

: ، العـاملي١/٤٧٧واأللقـابالكنـى : ، القمـي٣/٢٦٠اللغة العربيـة  آدابتاريخ : زيدان
معجـــم  :كحالـــة، ٨/٥٢طبقـــات الشـــيعة  ، طهرانـــي٨٦٥رقـــم  ٥/٣٩٦أعيـــان الشـــيعة 

 تأو البابليـاة شعراء الحّلـ: ، الخاقاني٢/٣٢ة تاريخ الحلَّ : ، كركوش٣/٣٠٣المؤلفين 
  .٤١رقم  ٧٠الحلَّة  من مشاهير أعالم: ، الخفاجي٢/٨٨

ة بنـي مزيـد، وهـي مدينـة بـين حّلـ وأشـهرها: ة مواضـععلم لعدّ : ةالحلّ : ( قال الحموي )١(

ل من عمرها ونزلها سيف الدولة صـدقة بـن منصـور بـن دبـيس كان أوّ ، الكوفة وبغداد

بن علي بن مزيد االسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيـل، انتقـل إلـى الجـامعين، 

تــأوي إليهــا  أجمــةهـــ، وكانــت ٤٩٥م ســنة ي غربــي الفــرات وذلــك فــي محــرّ موضــع فــ

  .٢/٢٩٤ )السباع

كيـــف تكـــون أجمـــة تـــأوي إليهـــا الســـباع، وقـــد امتـــدت فيهـــا الحضـــارة آالف : أقـــول       

فرسخ، ثم كانت دار الحكومـة مـن بابـل  ٤٠٠السنين، حيث تبلغ مساحتها إلى حوالي 

لـذي يمـّر فـي وسـط مدينـة الحّلـة حتـى يصـل إلـى ا) اإللـه( إلى قصـر النمـروذ الحـاكم 

حوالي سبعة كيلو مترات من الحّلة إلى منطقة برس، ثم وجود نهر الفرات الـذي يقسـم 

الحّلــة نصــفين، ووجــود المــاء يعنــي وجــود الحيــاة وتعــد الحّلــة مــن المــدن الزراعيــة 

ســبب المشــهورة بســبب وجــود هــذا النهــر، فكيــف تكــون أجمــة تــأوي إليهــا الســباع؟ ال

كانـــت مركـــز للعلـــوم وراء كونهـــا أجمـــة عنـــد الحمـــوي، وذلـــك بســـبب كونهـــا الحقيقـــي 
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  :أبوه

ــة والــده ال شــيخ يوســف بــن علــي بــن المطّهــر فكــان مــن أعــالم مدينــة الحّل

والــذين خــدموا اإلســالم والحلّــة خــدمات جليلــة، فقــد كــان فقيهــًا ومحققــًا واّنــه كــان 

ًا، كمـا كـان لـه الـدور الكبيـر فـي مواجهتـه لملـك التتـر عنـدما فاضًال وفقيهًا متبحـرّ 

بالء والنجــف االشــرف فــي اســتطاع أن ينقــد مدينــة الحّلــة والمراقــد الشــريفة فــي كــر 

شــاور الســّيد مجــد الــّدين محّمــد بــن الحســن بــن أن هجريــة بعــد  ٦٥٦أحــداث ســنة 

طــاووس والفقيــه ابــن أبــي العــّز فــاجمع رأيهــم علــى مكاتبــة هوالكــو، قــال العّالمــة 

واخـذ  أحـوالهماس وذكـر لك بني العّبـبعمارة بغداد ومُ  إخباره: ومن ذلك : ( الحّلي

  .المغول الملك منهم

 -رحمــه اهللا تعــالى  - والــديرواه مــا : ( قــائالً  العّالمــة الحلِّــيفقــد ذكــر         

 ألّنـه ،ة والكوفـة والمشـهدين الشـريفين مـن القتـلوكان ذلك سـبب سـالمة أهـل الحلَّـ

 إلـىة أهـل الحلّـ أكثـريفتحها هرب  إنبغداد وقبل  إلىا وصل السلطان هوالكو لمّ 

ين د مجـد الـدّ رحمـه اهللا  والسـيِّ  - والـديلـة القليـل فكان من جم، القليل البطائح إالّ 

 بـــأّنهمالســـلطان  فـــاجمع رأيهـــم علـــى مكاتبـــة ،بـــن طـــاووس والفقيـــه ابـــن أبـــي العـــزّ 

 فأنفــــذ أعجميــــًا، نفــــذوا بــــه شخصــــاً أو )  األمنيــــة(مطيعــــون داخلــــون تحــــت االيليــــة 

: هيقــال لــ واألخــر ،متكلّــ: احــدهما يقــال لــه: مــع شخصــين الســلطان إلــيهم فرمانــاً 

 إلينــا،كانــت قلــوبهم كمــا وردت بــه كتــبهم فيحضــرون  إنوقــال لهمــا  ،ينعــالء الــدّ 

رحمــه  - والـديفخــافوا لعـدم معــرفتهم بمـا ينتهـي الحــال إليـه  فقــال  األميـرانفجـاء 

ا حضـر بـين يديـه فلّمـ ،فاصـعد معهمـا ،نعـم: جئت وحدي كفى ؟ فقاال إن: -اهللا 

                                                                                                                            
اإلسالمية لمّدة ثالثـة قـرون وكانـت محطـة للعلـم والعلمـاء فـي عصـره، وهـذا ال يعجـب 

 .  الحموي وأمثاله

  .٢/٢٩٤معجم البلدان : الحموي )٢(
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ـــ ـــتح بغـــداد وقبـــل قتـــل الخليف ـــك قبـــل ف ـــهوكـــان ذل ـــال ل ـــدمتمكيـــف : ة ق مكـــاتبتي  أق

وأمـــر صـــاحبكم وكيـــف  أمـــريتعلمـــوا مـــا ينتهـــي إليـــه  أنوالحضـــور عنـــدي قبـــل 

ا ّنــعلــى ذلــك أل أقــدمنامــا إنّ  -والــديفقــال لــه ، صــالحني ورحلــت عنــه إنْ  نتــأتمنو 

ـ ليـهِ عَ  -بن أبي طالـب يّ عل إمامناروينا عن  : ه قـال فـي بعـض خطبـهاّنـ -المُ السَّ

ويكثـــر فيهـــا  ،يشـــتد فيهـــا البنيـــان أثـــل،مـــا الـــزوراء ارض ذات  أدراكالـــزوراء ومـــا 

 ،ولزخـرفهم مسـكناً ، اس موطنـاً ها ولد العّبـيتخذّ  ،ويكون فيها قهارم وخزان ،السكان

ــ ،يكــون بهــا الجــور الجــائر والخــوف المخيــف، تكــون لهــم دار لهــو ولعــب  ةواألئّم

 يــأتمرونال  ،رس والــرومفــا أبنــاءيخــدمهم  ،اء الفســقة والــوزراء الخونــةوالقــرّ  ،الفجــرة

الرجــــال مــــنهم  يكتفــــي أنكــــروه،وال يتنــــاهون عــــن منكــــر إذا  ،بمعــــروف إذا عرفــــوه

والويـل والعويـل  ،فعند ذلـك الغـم الغمـيم والبكـاء الطويـل ،والنساء بالنساء ،بالرجال

وجــوههم  ،ومــا هــم التــرك قــوم صــغار الحــدق ،الــزوراء مــن ســطوات التــرك ألهــل

ــدا  يــأتييقــدمهم ملــك  ،جــرد مــرد ،الحديــد لباســهم ،كالمجــان المطرقــة مــن حيــث ب

 ،فتحهــا بمدينــة إالّ  ال يمــرّ  ،ةعــالي الهّمــ ،قــوى الصــولة ،الصــوت جهــوري ،ملكهــم

  ).الويل الويل لمن ناوأه فال يزال كذلك حتى يظفر ،سهانكّ  وال ترفع له راية إالّ 

ب قلـوبهم ّيـفط ،ا وصـف لنـا ذلـك ووجـدنا الصـفات فـيكم رجونـاك فقصـدناكفلمّ        

ــــب لهــــم فرمانــــاً  ــــديباســــم  وكت ــــ - رحمــــه اهللا -وال ــــه قلــــوب أهــــل الحّلــــيطّي ة ب في

   .)١()وأعمالها

د السـيِّ  داً ين محّمـين الحسـن فأعقـب مجـد الـدّ الـدّ  ا عـزّ وأّمـ :ابن عنبـة وقال    

ة م الحّلـــف لـــه كتـــاب البشـــارة وســـلّ الجليـــل، خـــرج إلـــى الســـلطان هالكوخـــان وصـــنّ 

                                                 
 .٨٠كشف اليقين  ص ) ١(
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بالبالد الفراتيـة،  إليه حكم النقابة ريفين من القتل والنهب وردَّ والنيل والمشهدين الش

       .)٢( )فحكم في ذلك قليًال، ثم مات دارجاً 

، )٣(هـــ ٦٤٨ة فــي التاســع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة ولــد فــي الحلَّــ

ونشـــأ بهـــا نشـــأة صـــالحة وتربـــى فـــي أحضـــان العلمـــاء الفطاحـــل فـــي عصـــره مـــن 

 الرحـال مـن كـلّ  إليهـاللشـيعة تشـد  علميـاً  ة مركـزاً الحلَّـ ة، يوم صارتأساطين الحلَّ 

المــدارس فضــًال عــن بنــاء  ،مــن منهلهــا الصــافي العــذب لالرتــواءحــدب وصــوب، 

ي وهــو خــال العّالمــة مــن مجلــس الشــيخ نجــم الــدين الحلِّــ ، حتــى بــرزفيهــا العلميــة

  .)١(أربعمائة مجتهد جهابذة نأكثر م

ــ ــ أندئ العلــوم، بعــد نــه مبــايــد والــده الــذي لقّ  ىتربــى عل م قــراءة القــرآن تعّل

 )٢()ممحــرّ (الكــريم وتعلــم الكتابــة علــى يــد معلــم خــاص الــذي عينــه لــه والــده واســمه 

 وبعنايــة خالــه المحقــق الــذي كــان يغمــره بلطــف كبيــر فكانــت تــربيتهم لــه نموذجــاً 

خطبــة كتابــه  يذكــر فــ، وكانــت عالئــم الــذكاء والفطنــة ظــاهرة عليــه ، فقــد صــالحاً 

ه فرغ من تصنيفاته الحكمية والكالمية وأخذ في تحرير الفقه من قبل انّ ) هىالمنت(

  .)٣(يكمل له ست وعشرون سنة أن

   :أّمه

                                                 
 .٢٢٣عمدة الطالب ص ) ٢(

كمــا جــاء فــي  ٦٤٧ولــد يــوم التاســع والعشــرين مــن رمضــان ســنة : ( ليقــال العــام )٣(

  . ٥/٣٩٦أعيان الشيعة ) يالخالصة للعّالمة الحلِّ 

  . ١/١الرجال : ابن داود )١(

  . ٥تبصرة المتعلمين ص : يمة الحلِّ العالّ  )٢( 

  .  ٢١٦لؤلؤة البحرين ص : البحراني )٣(
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أّمـــا أّمـــه فهـــي مـــن أســـرة آل الهـــذيل وهـــي أســـرة بنـــي ســـعيد الهـــذلي التـــي 

حـازت علــى المفـاخر أكثــر مّمـا حازتــه أســر أخـرى علميــة، وهـي أســرة ذات فضــل 

مـة حـازت مكـان الشـرف والسـؤدد والنفـوذ الروحـي الـذي وأدب وأخالق وسجايا كري

ة، والتي جعلت نفسها وقفًا للتأليف والتدريس إلذكاء لَّ حازته األسر العلمية في الحِ 

نــور المعرفــة بــين أبنــاء قــومهم فزخــرت بحــار معــارفهم وأشــرقت شــموس علــومهم، 

حســن بــن وفاضــت ينــابيع أدبهــم، ويعــد الشــيخ أبــو زكريــا نجيــب الــدين يحيــى بــن ال

ي الــذي كــان يتــزعم المــذهب فــي زمانــه، مــن ألمــع علمــاء هــذه لِّــســعيد الهــذلي الحِ 

ت ( لِّــي أبــو القاســم األســرة، ثــم ولــده الفقيــه أبــو يحيــى الحســن، والــد المحقــق الحِ 

وقد صاهره الشيخ سديد الدين يوسف على كريمته فأنجبت الشـيخ جمـال ) هـ٦٧٦

  .  لِّيالدين العّالمة الحِ 

بــن ســديد الــدين يوســف، كــان  فهــو الشــيخ رضــي الــدين علــيّ : تــهأّمــا أخو 

ي فــي الدراســة علــى يــد خالهمــا لِّــمــة الحِ فقيهــًا عالمــًا فاضــًال شــارك مــع أخــاه العالّ 

المحقق الشيخ جعفر ووالدهما سديد الدين يوسـف، وكـان للشـيخ رضـي الـدين ولـد 

روي عــن ابــن د مــن أهــل العلــم والفضــل والصــالح، وكــان يــاســمه قــوام الــدين محّمــ

  ).هـ٧٧١ت ( لِّي د بن العّالمة الحِ عّمه فخر المحققين محمّ 
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  شيوخه 

لقــد تتلمــذ العّالمــة الحلِّــي علــى مجموعــة مــن العلمــاء واألدبــاء الــذي كــان      

لهم الباع الطويل في علوم الّدين اإلسالمي والعلوم العربية، ولهـم المكانـة العلميـة 

ليتلقى على أيديهم وليستفيد مـن آرائهـم ومقـاالتهم، ومّمـا جـاءوا بـه  في تلك الفترة،

علـى جـّم غفيـر مـن من دراسات يتميزون بها عند غيـرهم، لقـد قـرأ العّالمـة الحلِّـي 

  :فأتقن وأجاد، منهمعصره من العامة والخاصة، كما يقول مترجموه،  علماء

ي، عـالم فاضـل لحلِّـر ايوسف بـن علـي بـن المطهّـ: يعقوب أبومة، والده العالّ  - ١

والحـديث، ويـروي عنـه  واألصـولوالفقـه  اإللهيـةوفقيه متبحر قـرأ عليـه العلـوم 

  .)١(له إجازتهتحمل الحديث، كما يظهر من  أنواع بأكثر

  .)هـ٦٦٤- ٥٨٩ ( سنيبن طاووس الحَ  عليّ : د رضي الدينالسيِّ  - ٢

                                                 
  .١٥٧الخالصة ص: يالحلِّ مة ، العالّ ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )١(
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 وغيــره، يــروي عنــه الحــديث ويــروي عنــه اإلقبــالعــالم فاضــل  صــاحب كتــاب 

  . )٢( جميع مصنفاته ومروياته ومقروآته 

ـــــق الطوســـــي الخواجـــــة -٣ ـــــ نصـــــير: الفيلســـــوف المحق ـــــدين محّم             د الجهـــــروديال

صــــاحب التــــآليف والتصــــانيف  ،عبــــداهللا، ولــــد بطــــوس ، أبــــو)هـــــ٥٩٧/٦٧٢ (

وغيرهـــــا، اخـــــذ عنـــــه العلـــــوم العقليـــــة  اإلشـــــاراتوشـــــرح  ،كالتجريـــــد والفصـــــول

لالسـتفادة مـن موالنـا  وفقنا اهللا ( :ي حيث يقولمة الحلِّ العالّ  والرياضية، يذكره

  .)٣()والمعارف العقلية اإللهيةوالدين في العلوم  نصير الحقّ  األكملالعالم 

  

  

  ) هـ٦٧٣ ت (سني احمد بن طاووس الحَ : الفضائل أبود السيِّ  -٤

، صــاحب كتــاب د الكبيــر الســعيد الزاهــد الــورعي بالســيِّ مــة الحلِّــوصــفه العالّ       

البشــرى والمــالذ وكتــاب االختيــار فــي معرفــة الرجــال، أخــذ عنــه الفقــه، وروى 

  .)١(فاته ورواياته لي جميع مصنَّ  أجازعنه، قال 

-٦٠٠( ب بــدبيرانالشــيخ عمــر بــن علــي الكــاتبي القزوينــي الشــافعي، الملقَّــ -٥

صــاحب كتــاب الشمســية فــي المنطــق، اخــذ عنــه المنطــق ويــروي ، )هـــ٦٧٥

  .)٢(فاته ومقروآته ومروياته صنّ عنه م

  ) هـ٦٧٦ ت ( القاسم جعفر بن سعيد الهذلي أبو: يالمحقق الحلِّ  -٦

                                                 
  .١٠٤/٣٧بحار االنوار: ، المجلسي١٦٦كشف الظنون : حاجي خليفة )٢(

  . ١٢نهج الحق ص : يمة الحلِّ العالّ  )٣(

  . ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: ، العاملي ٣٧/ ١٠٤ األنواربحار : المجلسي )١(

  . ١٠٤/٦٨ األنواربحار : ، المجلسي١٢نهج الحق ص : يمة الحلّ العالّ  )٢(
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مـــة، عـــالم فقيـــه، صــاحب كتـــاب الشـــرائع والمعتبـــر والمعـــارج وهــو خـــال العالّ      

  .)٣(وروي الحديث واألصولوالمبادئ وغيرها، أخذ منه الفقه 

شـيخ الفالسـفة ، ) هــ٦٧٩ ت (يـثم ميـثم بـن علـي بـن م: الفيلسوف البحرانـي -٧

  .)٤(شارح نهج البالغة  قرأ عليه العقليات وروى عنه الحديث

  )هـ٦٨٧ - ٦٠٠( د النسفيد بن محمّ محمّ : الشيخ برهان الدين -٨

شـــيخنا  : ()٥(يمـــة الحلِّـــشـــيخ الفالســـفة ببغـــداد اخـــذ وروى عنـــه، قـــال العالّ       

   .)يف المشهورةمة الحكيم له التصانالمحقق المدقق العالّ 

مـة، ابـن عـم العالّ  وهـو) هــ٦٩٠ت (يالشيخ يحيى بن الحسن بن سعيد الحلِّ  -٩

  . )٦(صاحب كتاب الجامع والنظائر الفقهية، أخذ عنه الفقه وروي الحديث

 األنســاباخــذ عنــه ) هـــ٦٩٣ ت ( د عبــد الكــريم بــن طــاووس الحســنيالســيِّ  -١٠

  .)١(وروي الحديث

وهـذا ) هــ٦٩٤ ت (د بن عبداهللا الفـاروقي الواسـطي احم: الدين الشيخ عزّ  -١١

وروى  هاخــــذ عنــــ ئهم،علمــــاالســــنة و  كــــان رجــــًال صــــالحًا مــــن فقهــــاء الشــــيخ 

  . )٢(عنه

صـاحب التفسـير، ) هــ٦٩٨ ت (د بـن سـليمان البلخـي محّمـالمفّسـر الشيخ  -١٢

  .)٣(اخذ وروى عنه

                                                 
  . ٢/٨١تذكرة المتبحرين : الحرّ  )٣(

  .١٠نهج الحق ص : يمة الحلّ العالّ  )٤(

  .١٢ص ن . م  )٥(

  .٢/٨٩البابليات  وأة شعراء الحلّ : الخاقاني )٦(

   .٨تبصرة المتعلمين ص : يمة الحلِّ العالّ  )١(

  .١٢نهج الحق ص: يمة الحلِّ العالّ  )٢(
  .١٢صن . م  )٣(
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وى عنـــه ، ر األحـــزاني، صـــاحب كتـــاب مثيـــر الشـــيخ جعفـــر بـــن نمـــا الحلِّـــ -١٣

  .)٤(إجازةالحديث وله منه 

النحوي، وكـان أعلـم أهـل زمانـه بـالنحو والتصـريف،  أبانالشيخ حسين بن  -١٤

قـرأت عليـه  : (يوله تصانيف حسنة في األدب أخذ عنه، قال العّالمـة الحلِّـ

  .)٥(فاته ومروياتهيروي عنه جميع مصنَّ ) فات ابن الحاجبمصنَّ 

علي الصباغ الحنفـي الكـوفي، كـان مـن فقهـاء الشيخ عبداهللا بن جعفر بن  -١٥ 

  .)٦(، أخذ عنه وروى عنهصالحاً  الحنفية ورجالً 

د الصــــغاني، مؤلــــف التكملــــة والصــــلة لتــــاج اللغــــة الشــــيخ حســــن بــــن محّمــــ -١٦

  .)٧(وصحاح العربية

ــــ -١٧  ــــالشــــيخ محّم د بــــن أحمــــد الكشــــي، وكــــان مــــن أفضــــل علمــــاء د بــــن محّم

  .)١(الشافعية، روى عنه

 ي األســدي، أبــو غيــاث، كــان فقيهــاً د بــن علــي بــن الجهــم الحلِّــمحّمــالشــيخ  -١٨

  .)٢(الفقه وأصولالعقائد وهو علم الكالم  أصول، نباألصوليي وعارفاً 

  .)٣(سيني، عالم فاضل فقيه، اخذ عنه الحديثمة أحمد العريضي الحُ العالّ  -١٩

  .)٤(بن سليمان البحراني، أخذ عنه الحديث الشيخ حسن بن عليّ  -٢٠

                                                 
أعيان الشيعة : العاملي ،١/٣٨٢قات اللغويين والنحاة في طببغية الوعاة : السيوطي )٤(

٥/٤٠٢ .  
  .١١نهج الحق ص : يمة الحلِّ العالّ  )٥(
  . ٥/٤٠٢أعيان الشيعة : العاملي )٦(
  .١٣نهج الحق ص : يمة الحلِّ العالّ  )٧(
  . ٥/٤٠٢أعيان الشيعة : العاملي )١(

  ٢/٨٩أو البابليات  ةشعراء الحلَّ : الخاقاني ،٨٢رقم  ٢/٣١ اآلملأمل : الحر )٢(

  . ٢/٨٩البابليات  أوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٣(
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صـاحب كتـاب ) هــ٦٩٣ ت (بـن عيسـى األربلـي  علـيّ  الشيخ بهـاء الـدين، -٢١

  .)٥(األخرىفات كشف الغمة والمصنَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تالميذه

بـالعلوم الدينيـة والعربيـة مكانة علمية كبيـرة نظرًا لما يمتلكه العّالمة الحلِّي من    

إلسـالمية فقـد فقد أصبح محطـة رحـال للتالميـذ مـن كـّل  الـبالد اوالعلوم األخرى، 

ـــة  علـــى يديـــه تتلمـــذ الكثيـــر مـــن الطـــالب، فقـــد ورد الكثيـــر مـــنهم إلـــى مدينـــة الحّل

وخــرج مــن عــالي مجلــس : ( فقــد ذكــر الســيِّد حســن الصــدر، لالســتفادة مــن علمــه

  :نذكر بعض هؤالء التالميذ حسب وفياتهم، ومنهم )١() تدريسه خمسمائة مجتهد

                                                                                                                            
  .٢/٨٩ن . م  )٤(

  .٦تبصرة المتعلمين ص : يمة الحلِّ العالّ  )٥(

  .٢٧٠تأسيس الشيعة في فنون الشريعة ص  )١(
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            الفــوطي بــابنني، المــؤرخ الشــهير عبــد الــرزاق بــن احمــد الشــيبا: كمــال الــدين - ١

  .  )٢(روى عنه) هـ٧٢٣ ت (

ابـن ) هــ٧٥٤ ت (عرجـي سيني األد بن علي الحُ بن محمّ  بعبد المطلد السيِّ  - ٢

  . )٣(ي، عالم فاضل جليل القدر، قرأ عليه وروى عنهمة الحلِّ العالّ  أخت

وى عنـه ر ) هــ٧٥٧ ت ( الحسن علي بن احمد بن يحيـى المزيـدي أبوالشيخ  - ٣

  .)٤(وقرأ عليه

اخــذ )هـــ٧٦٢ ت (الحســن علــي بــن احمــد بــن طــراد المطارابــادي  أبــوالشــيخ  - ٤

  .)٥(عنه وروى عنه

فخـر المحققـين ) هــ٧٧١ ت (ي د بن الحسن الحلِّـطالب محمّ  أبوولده الشيخ  - ٥

القواعد، قرأ علـى والـده فـي  إشكاالتالفوائد في شرح  إيضاحوصاحب كتاب 

  .)٦(جل العلوم والحديث

ــ عبــد اهللاد لســيِّ ا - ٦ ، بعبــد المطلــعرجــي، اخــو ســيني األد بــن علــي الحُ بــن محّم

 صاحب 

  .)١(ي، قرأ عليه وروى عنهمة الحلِّ شرح كتاب التهذيب للعالّ      

سيني الطوسي، فقيه صـالح ومحقـق ، لـه د العلوي الحُ سين بن محمّ الحُ السيِّد  - ٧

  .)٢(هـ  ٧٠٤ي سنة مة الحلِّ من العالّ  إجازة

                                                 
  ٨تبصرة المتعلمين ص: يالعالمة الحلِّ  )٢(
  . ٢/٨٩البابليات  أوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٣(
  . ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )٤(
  ٢/٨٩البابليات  أوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٥(
  ٢/٨٩البابليات  أوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٦(
  . ٤٧٩رقم  ٢/١٦٤ اآلمل أمل: الحر )١(
  . ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )٢(
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ـــد محالســـيِّ  - ٨ كتـــاب  أســـتاذهفات د بـــن علـــي الجرجـــاني الـــذي شـــرح مـــن مصـــنَّ ّم

، ئوســماه غايــة البــادي فــي شــرح المبــاد األصــولعلــم  إلــىمبــادئ الوصــول 

  . )٣(هـ ٧٠٦في سنة   إجازةاخذ عنه وروى عنه وله منه 

د بــن عبــد الواحــد الــرازي، عــالم فاضــل محقــق، روى عنــه ولــه د بــن محّمــمحّمــ - ٩

  .)٤(هـ ٧٠٩سنة  إجازةمنه 

الحســن بــن الحســين بــن الحســن بــن معــانق، لــه نســخة مــن كتــاب الخالصــة  -١١

  .)٥(هـ ٧٠٧، وكان تاريخها سنة أستاذهلي  بخطه في حياة مة الحّ للعالّ 

الشـــيخ قطـــب الـــدين الـــرازي البـــويهي، شـــارح الشمســـية والمطـــالع، قـــرأ عليـــه  -١٢

  . )٦(هـ ٧١٤وتاريخها سنة  باإلجازةوروى عنه 

ســـن الصـــادقي الحلبـــي، عـــالم د بـــن الحَ بـــن محّمـــ إبـــراهيمبـــن  د احمـــدالســـيِّ  -١٣

  . )٧(هـ ٧٢٣وتاريخها سنة  باإلجازةفاضل، اخذ وروى عنه 

            يسـني الحلِّـة الحَ د بـن القاسـم بـن معّيـد النسـابة، المحقـق المـؤرخ، محّمـالسيِّ  -١٤

صاحب كتـاب  أستاذ، أديبفاضل عالم  جليل القدر، شاعر ) هـ٧٧٦ ت (

  . )١(ى عنهو دة الطالب، اخذ ور عم

ســــين بــــن الحســـن السرابشــــنوي، نزيـــل قاســــان، عــــالم د الحســــن بـــن الحُ الســـيِّ  -١٥

  . )٢(فاضل وفقيه صالح جليل القدر، اخذ عنه وقرا عليه
                                                 

  .  ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )٣(
  . ٩٠٨رقم  ٢/٣٠٠ اآلمل أمل: الحر )٤(

  .١٦ص  األلفين: يمة الحلّ العالّ  )٥(

  .٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )٦(

  .  ٥/٤٠٢ن . م  )٧(

  .٢/٢٩٤ اآلمل أمل: الحر )١(

  .٢/٨٩البابليات  أوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٢(
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  بــن الحســين بــن علــي العــاملي، فقيــه فاضــل، اخــذ عنــه وقــرأ  إبــراهيمالشــيخ  -١٦

  .)٣(عليه      

سـني سـن بـن زهـرة الحَ د بـن الحَ سن علـي بـن محّمـالحَ  وأبد عالء الدين السيِّ  -١٧

مـة لـه ولولـده عالم فاضل وفقيه ، جليـل القـدر، وهـو الـذي كتـب العالّ ي الحلِّ 

  . )٤(بني زهرة ألبناءالكبيرة  باإلجازةالمعروفة  اإلجازة وألخيه

عرجــي المــدني، فقيــه فاضــل، لــه كتــاب ســيني األد مهنــا بــن ســنان الحُ الســيِّ  -١٨

 ٧٠٩سـنة  باإلجـازةت وهو صـاحب المسـائل المهنائيـات، روى عنـه المعجزا

  .)٥(هـ

   ملـي، عـالم د بـن المنتهـى المرعشـي الطبرسـي اآلمحّمـ أبـيد احمـد بـن السـيِّ  -١٩

  .)٦(مةمن العالّ  إجازةفاضل، له 

  .)٧(ي، روى عنه وقرأ عليهد الحلِّ د محمّ السيِّ  -٢٠

مـة ولـه فقيـه فاضـل، روى عـن العالّ الحسن  وبأد االسترابادي ، الشيخ محمّ  -٢١

  .)١(إجازةمنه 

مـــة ، تلمـــذ للعالّ اآلويد بـــن الحســـن طالـــب بـــن محّمـــ أبـــيد بـــن الشـــيخ محّمـــ -٢٢

سـنة  إجازةوقد حرر له ) نهج المسترشدين (عليه كتابه  قرأ إذ، أيضاً ي الحلِّ 

صفحة من الكتاب، جاء فيها قرأ علّي هـذا الكتـاب الشـيخ  أولهـ على ٧٠٥

                                                 
  . ٢/٨٩ن . م  )٣(

  .١٦ص  األلفينكتاب : يمة الحلِّ العالّ  )٤(

  .١٠٤/٦٠ األنواربحار : ، المجلسي٨علمين ص تبصرة المت: يمة الحلِّ العالّ  )٥(

  . ٢/٧١تذكرة المتبحرين : الحر )٦(

  . ٥/٤٠٢الشيعة  أعيان: العاملي )٧(

  . ٨تبصرة المتبحرين ص : يمة الحلِّ العالّ  )١(
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ــــــدوة ا األجــــــل ــــــك العلمــــــاء وق ــــــق المــــــدقق مل ــــــرئيس العــــــالم الفاضــــــل المحق ل

لـــــه روايـــــة عنـــــي وغيـــــره مـــــن  أجـــــزتقـــــراءة مهذبـــــة، وقـــــد ..……الفضـــــالء

  .يمة الحلِّ بخط العالّ  اإلجازةوهناك نسخة مصورة من تلك  )٢(فاتالمصنّ 

رحمـه اهللا  يمـة الحلِّـلعالّ وهناك الكثير من التالميذ الذين تتلمـذوا علـى يـد ا       

  .الى واسكنه فسيح جناتهتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أقوال العلماء فيه

ولــم يتفــق ألحــد  اآلفــاقهــو العّالمــة علــى اإلطــالق الــذي طــار صــيته فــي      

  .مة على اإلطالق غيرهب بالعالّ لقِّ  أنمامية من علماء اإل

ر ســن بـــن يوســف بــن المطهّـــالحَ  : (ســـن بــن داودقــال عنــه معاصــره الحَ      

عّالمــة وقتـــه صــاحب التحقيــق والتــدقيق كثيــر التصـــانيف، ي، شــيخ الطائفــة الحلِّــ

  .)١( )هـ ٦٤٨في المعقول والمنقول، مولده سنة  إليهمامية انتهت رياسة اإل
                                                 

  . ٤٩٧تذكرة المتبحرين ص: العاملي الحرّ  )٢( 
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وذكــــره معاصــــره العــــالم المشــــهور ابــــن تيميــــة الدمشــــقي، انــــه مــــن شــــيوخ     

 أعلـىمـن  هبأّنـ اإلمامـةالرافضة في عصرنا ومن كتابه منهاج الكرامة فـي معرفـة 

  .)٢(ة والدليلفي باب الحجّ  هيقولما 

  .)٣( )ماميةعالم اإل: (وقال عنه الذهبي  

 هطار ذكر  بالعلوم حكيماً  قائماً  ، حليماً األخالقض كان ريّ : (وقال عنه الصفدي  

  .)٤( )كثيرة أقواموتخرج به  إليهواقتحم الناس  األقطارفي 

، )٥(الحلبــير منصــور، حســن بــن يوســف بــن مطّهــ أبــو : (وقــال ابــن كثيــر    

العراقي الشيعي، شـيخ الـروافض بتلـك النـواحي، ولـه مـن التصـانيف الكثيـرة، يقـال 

فــي الفقــه  فاً وعــددتها خمســة وخمســون مصــنّ  تزيــد علــى مائــة وعشــرين مجلــداً  هــاإنّ 

لــه مجلــدين فــي  ورأيــت ،والنحــو والفلســفة وغيــر ذلــك مــن كبــار وصــغار واألصــول

هــا مشــتملة علــى ، فــال بــأس بهــا فأنّ مواألحكــاالفقــه علــى طريــق المحصــول  أصــول

  .)١( )نقل كثير وتوجيه جيد

  .)٢()شيخ الشيعة( ـووصفه المقريزي ب  

 شــيعياً  ي، عالمــاً ر الحلِّــســين بــن يوســف بــن مطّهــالحُ  : (وقــال ابــن حجــر     

فهم، وكـان آيـة فـي الـذكاء شـرح مختصـر بـن الحاجـب شـرحا جيـدا ومصنّ  وٕامامهم

، واشــتهرت تصــانيفه فــي حياتــه، وهــو الــذي رد احاإليضــســهل المأخــذ، غايــة فــي 
                                                                                                                            

  .  ١١٩الرجال ص: ابن داود )١(

  . ٢/١٧٨ اإلسالمدول : الذهبي )٢( 

  . ٢/١٧٨ ن. م  )٣(

  .  ١٣/٨٥الوافي بالوفيات : الصفدي )٤(

  .ي وليس الحلبي والصحيح هو الحلِّ  )٥(

  . ١٤/١٢٥البداية والنهاية : ابن كثير )١(

  . ٢/٢٧٨السلوك لمعرفة الملوك : المقريزي )٢(
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الروافض، وكان  عليه الشيخ تقي الدين، ابن تيمية في كتابه المعروف بالرد على

، ولما بلغه قول ابـن تيميـة، قـال لـو كـان يفهـم األخالقحسن  مشتهراً  ابن المطهر

  .)٣( )أجبته أقولما 

شــيخنا تغمــده اهللا  قــال لــي :مــا لفظــه الســخاوي: ( أيضــاً  قــال ابــن حجــرو     

اجتمــع هــو وابــن تيميــة  ا حــجّ ابــن المطهــر لّمــ أنَّ ه بلغــه اّنــ) ابــن حجــر(برحمتــه 

ابــن تيميــة فقــال لــه مــن تكــون فقــال الــذي تســميه بــابن المــنجس،  وأعجــبوتــذاكرا، 

  . )٤( )فحصل بينهما انس ومباسطة

وهـي سـنة ………… السـنة السـابعة عشـرة : (وقال عنه بـن تغـري بـردي    

ســين بــن جمــال الــدين، الحُ : رين وســبعمائة، فيهــا تــوفي شــيخ الرافضــةســت وعشــ

ن الحاجب ، كـان عالمـا ، شارح مختصر ب)٥(ي، المعتزلييوسف بن المطهر الحلِّ 

بنــدا ملــك التتــر، ولــه دلــه وجاهــه عنــد خ ، وكــان رضــي الخلــق عظيمــاً بــالمعقوالت

، والبـن تيميـة عليـه علـى مـذهب القـوم خبيثـاً  ه كان رافضـياً فات، غير انّ ة مصنَّ عدّ 

مجلـــدات وكـــان يســـميه بـــابن المـــنجس، يعنـــي بعكـــس شـــهرته كونـــه  أربعـــةرد فـــي 

  . )١( )يعرف بابن المطهر

ر سـين بـن يوسـف بـن المطهّـجمـال الـدين، الحُ  : (وقال عنه حاجي خليفة   

  .)٢( )هـ٧٢٦ي، شيخ الشيعة المتوفي سنة الحلِّ 

                                                 
  . ١٠٨٨رقم  ٢/٢٦٠لسان الميزان : ابن حجر )٣(

  .٢/٧٢: رر الكامنة، طبعة حيدرآبادهامش الد )٤(

  .ماميةكان على مذهب الشيعة اإل وٕانمالم يكن معتزليا،  )٥(

  . ٩/٢٦٧النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي )١(

  . ١/٣٩٠كشف الظنون : حاجي خليفة )٢(
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مـة العلمـاء، محقـق ثقـة، فقيـه ، عالّ كـان فاضـالً  : (وقال عنه الشيخ الحـر    

م ماهر، جليل القدرعظيم الشأن، رفيع المنزلة ال نظير له فـي الفنـون والعلـوم متكلّ 

  .)٣( )العقلية والنقلية

كــان هــذا الشــيخ وحيــد  : (وقــال عنــه يوســف البحرانــي صــاحب الحــدائق    

 عصـــره وفريـــد دهـــره الـــذي لـــم تكتمـــل حدقـــة الزمـــان لـــه بمثيـــل وال نظيـــر، كمـــا ال

   .)٤( )من عظيم الشأن في هذه الطائفة إليهخبر بما بلغ  أحاطيحظى على من 

 واألصــولفــي الفقــه  مشــاركاً  كــان عالمــاً  : (رضــا كحالــة وقــال عنــه عمــر    

  .)٥( )والكالم والتفسير والنحو ومعرفة الرجال

  

  

  

  

  علمه ومناظرته 

ق والتــدقيق، مــة وقتــه فــي التحقيــكــان العّالمــة الحّلــي شــيخ الطائفــة وعالّ     

ماميــــة فــــي المعقــــول والمنقــــول، وبتلــــك رياســــة اإل إليــــهكثيــــر التصــــانيف، انتهــــت 

، األخــرىمنهــا جــاء وصــفه فــي كتــب التــراجم الشــيعية والمــذاهب  وأكثــر األوصــاف

  .بل تعدى صيته نطاق العراق

والحضـــور  واألســـفارواالســـتفادة والتـــدريس  باإلعـــادةكـــان كثيـــر االشـــتغال      

ـــ ـــوك وال دعن ـــات، ذهـــب العالّ المل ـــىي مـــة الحلِّـــمباحث ، واتصـــل بالســـلطان إيـــران إل

                                                 
  . ٢٢٤رقم  ٢/٨١ اآلمل أمل: الحر )٣(

  . ٢٢٦لؤلؤة البحرين ص: البحراني )٤(

  . ٣/٣٠٣معجم المؤلفين : كحالة )٥(
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، ملــك العــراق )١(د بــن ارغــون بــن ابغــا بــن هوالكــوب بالجــايتو محّمــبنــدا الملقَّــداخ

 وأصـــبحوديـــار بكـــر  األرمينيـــةوالـــبالد  وأذربيجـــانوخراســـان وعـــراق العجـــم والـــروم 

 جــــواداً  ليحــــاً م هـــــ وكــــان شــــاباً ٧٠٣ة ســــنة ذي الحّجــــ ٢٣يــــوم  أبيــــهســــلطانا بعــــد 

وهــــي مدينــــة  أذربيجــــانللعمــــارة، انشــــأ مدينــــة جديــــدة فــــي  بــــالكرم محبــــاً  موصــــوفاً 

علـى  أوالً ، كـان هـذا السـلطان )٢(هــ ٧١٦السلطانية التي دفن فيها بعد وفاته سـنة 

مــة ثنــي عشــرية بواســطة العالّ ماميــة األثــم اعتنــق مــذهب اإل ،الســنة أهــلمــذهب 

بصـيغة واحـدة ثـم نـدم  ق زوجتـه ثالثـاً كان طلّ  السلطان أني، كان سبب ذلك الحلِّ 

 هبأّنـ، فـأفتوه الفقهاء في شأن الرجوع بها الرجوع لها، فاستفتى وأرادعلى فعله هذا 

هــل يوجــد : عليــه ذلــك، فســئل آخــر، فشــقّ  يجــوز الرجــوع لهــا حتــى تــنكح زوجــاً  ال

 يبيح الرجوع بدون ذلك، وكان بحضـرة السـلطان وزيـر اإلسالممذهب من مذاهب 

يقـال لـه  اإلسـالمنعـم يوجـد مـذهب مـن مـذاهب : فقـال لـه )١(شيعي اسمه الدلقنـدي

هــذا  ءمركــز علمــاآخــر، وان  تــنكح زوجــاً  أنالمــذهب الشــيعي يبــيح الرجــوع بــدون 

يبعثــوا لحضــرتك  أنعلمائهــا  إلــى أرســلتة، فلــو المــذهب بــالعراق فــي مدينــة الحلَّــ

علمــاء  إلــى وأرســلكــالم وزيــره ، فأخــذ الســلطان باألمــرواحــد مــنهم يّعرفــك حقيقــة 

                                                 
ــد )١( ــد ســنة الســل ول ــروي المستشــرق  ٦٨٠طان محّم ــا، وي ــاة جــّده أباق ــة وهــي وف هجري

ــروان ــه أروك خــاتون وســميَّ نيقــوال: ( ب ــأمر أّم ــد ب ــه نشــأ مســيحيًا إذ ُعّم الســلوك ) اّن

ــاءًا علــى رغبتهــا ١/٩٢٧لمعرفــة الملــوك  ، ولكــن بعــد موتهــا تــزّوج امــرأة مســلمة وبن

ى المـذهب الشـافعي، ثـم رجـع عـن أعتنق اإلسـالم وتبـع المـذهب الحنفـي، ثـم انتقـل إلـ

المذهب الشافعي بسبب تأثير القاضي نظام الدين المراغـي الـذي تصـدر المنـاظرة بينـه 

وبــين علمــاء المــذهب الشــافعي، ثــّم انتقــل إلــى المــذهب الحــّق بســبب مــا جــرى لــه مــع 

  .عزوجته وقدوم العّالمة الحلِّي إليهم وتأثره بحججه القوية مّما حدا به اعتناق التشيّ 

  .٢/١٨٥الوافي بالوفيات : ، الصفدي١٤/٧٧البداية والنهاية : ابن كثير )٢(

  . ١٤/٧٧البداية والنهاية : ابن كثير )١(
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وفـــدا مـــن  أرســـلواالســـلطان  بـــإرادةيرســـلوا احـــدهم، وحينمـــا بلغـــوا  أنة يطلـــب الحلَّـــ

مجلــس  إلــىوعنــد وصــوله  إيــران إلــىي، فــذهب مــة الحلِّــالعلمــاء علــى رأســه العالّ 

وجرت بينه وبينهم مناقشات  اإلمامةالسلطان جمع له العلماء للمباحثة في مسألة 

ي، ثم طلـب مة الحلِّ عدة مسائل من علم الكالم، فظهر عليهم العالّ ومباحثات في 

مة الطلـب ، فلبى العالّ اإلمامة بمسألةق يتعلّ  يلقي خطاباً  أنمة السلطان من العالّ 

المــذهب الشــيعي، فــأظهر الســلطان المــذهب  أحقيــةبــرهن فيــه علــى  خطابــاً  فــألقى

بمـا فـي ضـمنها العـراق المملكـة  أنحـاءالشيعي وجعله المذهب الرسمي في جميـع 

مكـــان  أعلــىعلــى  أســماؤهماالثنــي عشــر وكتبــت  األئمــة بأســماءوضــرب النقــود 

يصــحبه  إيــرانمــة فــي ، بقــي العالّ إيــرانع فــي ظهــور رســمي للتشــيّ  لأوّ فكــان هــذا 

مـة ف فـي علـم الكـالم وبلـغ مـن شـغف السـلطان بالعالّ السلطان ثالث سنوات صـنَّ 

، أســفارهتنقــل معــه ) الجلــود(دم مولــة مــن األصــنع لــه مدرســة ســيارة مع أني الحلِّــ

  .مةالعالّ  مما يلز له تلك المدرسة وفيها جميع  أقيمتاحل في مكان  فإذا

بنـدا الشـيخ داي عنـد السـلطان خمـة الحلِّـكان من جملة الـذين نـاظروا العالّ     

قــال  )٢(علمــاء الشــافعية أفضــلالمراغــي، الــذي كــان مــن  كعبــد الملــنظــام الــدين 

 إتمـــامبنـــدا، وبعـــد داي فـــي مجلـــس الســـلطان خالحلِّـــ ةمـــنـــاظر العالّ  : ()١(البحرانـــي

س اهللا ماميــة االثنــي عشــرية، خطــب الشــيخ قــدّ لمــذهب اإل األهميــةالمنــاظرة وبيــان 

م لـــيهِ عَ  واألئمـــةاهللا والصـــالة علـــى رســـوله  ه، خطبـــة بليغـــة مشـــتملة علـــى حمـــدســـرّ 

ن جملة المشـتركين بالمنـاظرة، د الموصلي الذي هو ما سمع ذلك السيِّ الم، فلمّ السَّ 

، فقرأ الشـيخ فـي جوابـه األنبياءقال ما الدليل على جواز توجيه الصالة على غير 

ــِه َراِجعــونَ  (بــال انقطــاع الكــالم  ـــا ِإَلْي ــا ِللّــِه َوإِنَّ ــاُلوْا ِإنَّ  الَّــِذيَن ِإَذا َأَصــاَبْتُهم مُِّصــيَبٌة َق

                                                 
  . ١/٨٧ة تاريخ الحلّ : كركوش )٢(

  . ٢٢٣لؤلؤة البحرين ص: البحراني )١(
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بِّ  ــن رَّ فقــال الموصــلي  )٢()ِهــْم َوَرْحَمــٌة َوُأوَلـــِئَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدونَ ُأوَلـــِئَك َعَلــْيِهْم َصــَلَواٌت مِّ

يســتوجبوا الصــالة ؟  هــمإنّ حتــى  أصــابتهممــا المصــيبة التــي : عــن طريــق المكــابرة

حصــل مــن ذراريهــم وتلــك  أن وأشــدهاالمصــائب  أشــنعفقــال الشــيخ رحمــه اهللا مــن 

لنكــال علــى رســول الملــك وا أللعنــةالمنــافقين الجهــال المســتوحين  إليهــاالــذي يرجــع 

ولقــد ) المتعــال، فاستضــحك الحاضــرون وتعجبــوا مــن بداهــة آيــة اهللا فــي العــالمين

فـــي فتـــرات  اإلســـالميةالمـــدن العراقيـــة والبلـــدان  إلـــىة ســـفرات بعـــدّ ي مـــة الحلِّـــقـــام العالّ 

هـ ودرس على الخواجة ٦٧٢بغداد سنة  إلىمتناوبة، لغرض الدراسة والتدريس فلقد قدم 

كمـا كـان ببغـداد فـي  )٣() الشـفاء البـن سـينا إلهيـات (ين الطوسي قبيـل وفاتـه نصير الد

يــذكر ولــده محمــد انــه قــرأ علــى والــده فــي هــذه  إذهـــ ومــارس التــدريس فيهــا ، ٧٠٠ســنة 

 إيــران إلــىهـــ ســافر ٧٠٩وفــي ســنة  )٤(يليحيــى بــن ســعيد الحلِّــ) الجــامع (الســنة كتــاب

نهـج الحـق وكشـف الصـدق، وكتـاب منهـاج م لـه كتـاب بند، وقـدّ دابطلب من السلطان خ

هـــ انتهــى مــن ٧٠٩وفــي ســنة  )٥(، وكــان معــه ولــده محمــد اإلمامــةالكرامــة فــي معرفــة 

هـــ فــي مدينــة جرجــان بصــحبة ٧١٢، بمدينــة دينــور وكــان فــي ســنة األلفــينكتــاب  تــأليف

، وفــي )١(األلفــينبنــد، وقــد انتهــى فيهــا مــن تــأليف القســم الثــاني مــن كتــاب داالســلطان خ

ـــه ٧١٣ة ســـن ـــدين الـــرازي، الـــذي كتـــب ل هــــ بناحيـــة ورامـــين  وفيهـــا درس عليـــه قطـــب ال

مـة فـي سـنة وكـان العالّ ، مؤرخة بالسنة المذكورة وبالمحـل المـذكور إجازةي مة الحلِّ العالّ 

                                                 
 .١٥٧ اآلية :البقرة  )٢(

  . ١٠٤/٦٠ األنوار بحار: المجلسي. هـ ٧١٩مة لبني زهرة سنة العالّ  إجازة )٣(

  . ١٨٨،  ١٤٦،  ١٠٤/١٣٦ األنواربحار : المجلسي )٤(

  ٢١٥لؤلؤة البحرين : البحراني )٥(

  .األلفينمقدمة كتاب : ليمة الحّ العالّ  )١(
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بنــده وفيهــا داهـــ بمدينــة الســلطانية عاصــمة الدولــة االيلخانيــة فــي عهــد الســلطان خ٧١٤

  . )٢(كتاب تذكرة الفقهاء أكمل

ــ التاريخيــةهنــاك الكثيــر مــن النصــوص      ة علــى المــدى العميــق لعالقــة الداّل

 ه حظي عنـده وسـاد جـداً بأنّ : كثير نيذكر اب إذي، مة الحلِّ بنده بالعالّ داالسلطان خ

بنـــدا وكثـــرت خدام فـــي دولـــة تقـــدّ  بأنـــه: حجـــر نويـــذكر ابـــ )٣(كثيـــرة واقطعـــه بـــالداً 

  .)٤(أمواله

كانـت لـه وجاهـة عنـد  بأّنـهوابـن تغـري بـردي  من المقريزي كما يذكر كلّ       

بنــدا فــي شــأن داد خي مــن الســلطان محّمــمــة الحلِّــوبعــدها اســتأذن العالّ  )٥(بنــداداخ

  .)٦(ةالحلَّ  إلىالرجوع 

 أجوبـــةمهنـــا بـــن ســـنان : ة وقـــد قـــرأ عليـــه فيهـــاهــــ كـــان فـــي الحلَّـــ٧١٧وفـــي ســـنة  

بـن ابها  حرام في السنة التي حجّ بيت اهللا ال إلىي مة الحلِّ العالّ  ولقد حجّ  )٧(أسئلته

  .)٨(تيمية اللذان اجتمعا هناك فحصل بينهما انس ومباسطة

شعره                                                

طبيعة شعرية مع ما يملك من غـزارة فـي  وال شعرياً  لم يكن للعّالمة الحّلي ميوالً   

 )١(ع فـــي العلـــوم وشـــدة فـــي الـــذكاء ووجـــدت فـــي مجموعـــة مـــن الكتـــبّلـــالعلـــم والتط
                                                 

  .مقدمة تذكرة الفقهاء : ليمة الحّ العالّ  )٢(
  . ١٤/١٢٥البداية والنهاية : ابن كثير )٣(
  . ٢/٧٢الدرر الكامنة  )٤(
  . ٩/٢٦٧، النجوم الزاهرة  ٢/٢٧٨ك لمعرفة الملوك السلو  )٥(
  . ٢١٥لؤلؤة البحرين : البحراني )٦(
  . ٥/٢٣٨الذريعة : طهراني )٧(

  . ٢/٧٢الدرر الكامنة  )٨(
: ، الخاقـاني ٥/٤٠٧الشيعة  أعيان: ، العاملي١٧٢روضات الجنات ص: الخوانساري )١(

  . ٩١- ٢/٩٠البابليات  أوة شعراء الحلّ 



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

النظم وقد انشـد قصـيدة الميـة  أنواعتدل على جودة طبعه في  وهي أشعارهبعض 

  :وهي قوله )٢(ألبيه
 العلـــــى إلـــــىكـــــل يـــــوم  إنـــــيليهنـــــك 

 ترانـــــــــي مقـــــــــدما أنوغيـــــــــر بعيـــــــــد 

ــــــاني وعونهــــــا  ــــــر المع تطــــــاوعني بك

ـــــــــــــرز ـــــــــــــل مب ـــــــــــــي ك  ويشـــــــــــــهد ل

  

تـــــــّزل بهـــــــا النعـــــــل  الرجـــــــال  مأقـــــــدّ   

 علــى النــاس حتــى قيــل لــيس لــه مثــل

وتنقـــــاد لـــــي حتـــــى كأنهـــــا لهـــــا بعـــــل 

 )٣(ولـــــي فوقـــــه فضـــــل إالوال فاضـــــل  

  

  :اإللهي وله في الحبّ 
 أربـــــــعلـــــــي فـــــــي محبتـــــــه شـــــــهود 

 خفقـــــان قلبـــــي واضـــــطراب جـــــوانحي

  

 وشـــــــــــهود كـــــــــــل قضـــــــــــية اثنـــــــــــان  

 )٤(وشـــــحوب لـــــوني واعتقـــــال لســـــاني

  

  )المُ السَّ  ليهِ عَ (طالب  أبيبن  عليّ  ماإلما ومادحاً 
ــــــي  إذا ــــــل ومــــــا وفــــــى ل خــــــان الخلي

ــــــــوم  ــــــــل ي ــــــــب ك ــــــــي النوائ تحــــــــط ب

تأملـــــــــــت الســـــــــــالمة منـــــــــــه لمـــــــــــا 

ــــــــث  ــــــــاني حي  الليــــــــالي أشــــــــرقترم

ســـــــقاني كـــــــأس مـــــــر بعـــــــد صـــــــفو 

 وقفـــــت علـــــى القبـــــور ودمـــــع عينـــــي

  

 الليــــــالي أمــــــرشــــــكوت الضــــــر مــــــن   

 وقـــــــد حـــــــث الزمـــــــان علـــــــى قتـــــــالي

ـــــت  ـــــي وارتكب ـــــىصـــــفا ل  المجـــــالي إل

ــــــــــــــــأنوار ــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــالآللي ةاألحّب  ك

 خــــــــــــوالي إذاالــــــــــــديار  وأصــــــــــــبحت

 )١(يســـــــابق منطقـــــــي قبـــــــل الســـــــؤال

  

                                                 
  . ٢٣٢لؤلؤة البحرين ص: نيالبحرا )٢(

  . ٦٥الفوائد الرضوية ص: القمي )٣(

  . ٣٨١النعمانية ص األنوار: نعمة اهللا الجزائري )٤(
  .ةمة كتاب الوصيّ مقدّ : يمة الحلِّ العالّ  )١(
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  )المُ السَّ  ليهِ عَ (سين بن علي الحُ  اإلماموراثيا 
 وقــــــد حـــــــاطوا بـــــــه مـــــــن كـــــــل فـــــــج

ــــــــــى  ــــــــــر حت ــــــــــيهم ويك ــــــــــل ف  فيحم

  األبياتهذه  إليهوتنسب 
ــــل ســــاعة  ــــي ك ــــيس ف ــــال ــــاج  أن محت

ــــــأحرز ــــــأغتنم عســــــرتي ويســــــرك ف  ف

  

  

  

  

  

وذادوه عــــــــــــــن المــــــــــــــاء الـــــــــــــــزالل 

ـــــد ـــــين  أعي ـــــه اليم ـــــىل  )٢(الشـــــمال إل

  

ــــــــــــــــتوال  ــــــــــــــــادر  أن ــــــــــــــــيال أنق  تن

 )٣(فرصــــــته تســــــترق فيهــــــا الخلــــــيال

  

 إلــى أرســلهمــة الطوســي فــي صــدر كتــاب العالّ  إلــىفــي كتبــه  أيضــاً ولــه         

  :من السلطانية يقول فيهاالعراق  إلىللسفر  بندا مسترخصاً دعسكر السلطان خ
ـــــــــــــــامي ـــــــــــــــي تقتضـــــــــــــــي مق  محبت

هـــــــذان خصـــــــمان لســـــــت اقضـــــــي  

 وال يــــــــــــــــزاالن فــــــــــــــــي اختصــــــــــــــــام

  

 وحــــــــــــــالتي تقتضــــــــــــــي الــــــــــــــرحيال  

 أمــــــــــــــــيال أنبينهمــــــــــــــــا خــــــــــــــــوف 

 )٤(الجمــــــــــيال رأيــــــــــكحتــــــــــى نــــــــــرى 

  

  :قوله  إليهي فكتب مة الحلِّ بن تيمية كان قد جفا العالّ االشيخ  إن 
لـــــو كنـــــت تعلـــــم كلمـــــا علـــــم الـــــورى 

 جميـــــع مـــــن إنلـــــت فقلـــــت لكـــــن جه

  

ــــــالم    طــــــرا لصــــــرت صــــــديق كــــــل الع

 )١(يهــــوى خــــالف هــــواك لــــيس بعــــالم

  

وقد كتب الشيخ شمس الدين محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم الموصـلي         

  :في جوابه هذان البيتان
ـــا لــــــــيس بــــــــالزم  ألزمــــــــتالــــــــذي  إن  مـــن يمـــوه فـــي الســـؤال مسفســـطا  ي

                                                 
  .مقدمة كتاب الوصية : يمة الحلِّ العالّ  )٢(
  . ٥/٤٠٧شيعة ال أعيان: ، العاملي ٢/٩٠البابليات  آوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٣(

  . ٥/٤٠٧الشيعة  أعيان: ، العاملي ٢/٩٠البابليات  آوة شعراء الحلّ : الخاقاني )٤(
  . ٥/٤٠٧الشيعة  أعيان: ، العاملي ٢/٩٠البابليات  آوة شعراء الحلّ : الخاقاني )١(
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ـــــــــم ـــــــــم  كل ـــــــــذا رســـــــــول اهللا  يعل  ه

  

 )٢(وا وقــــــد عــــــاداه كــــــل العــــــالمعلمــــــ

  

وهناك قصـيدة ذكرهـا المرحـوم الحّجـة الشـيخ محّمـد بـن يـونس بـن الحـاج  

راضـــي الشـــويهي الربيعـــي الحميـــدي األصـــل والحســـكي المنشـــأ والمســـقط والمولـــد، 

والنجفـــي االشـــتغال والـــوطن والـــدار والمـــدفن فـــي خاتمـــة المجلـــد األّول مـــن كتابـــه 

ة الحلِّـي، قـال الشـويهي وعليـك بـالنظرة فـي القصـيدة براهين العقول قصيدة للعّالمـ

فـــي الترغيـــب ) هــــ٧٧١ت ( التـــي وعـــظ العّالمـــة بهـــا ولـــده فخـــر المحققـــين محّمـــد 

ـــدنيا وتهـــذيب األخـــالق واخـــاويف اآلخـــرة  ـــم والصـــبر علـــى المصـــائب ال علـــى العل

، ٦١٩٦فـي المكتبـة الرضـوية تحـت رقـم فـي مجموعـة مخطوطـة ووجـدت والعمل بها، 

، ويحث ولده واآلخرةمة نظم قصيدة يؤكد فيها على العلم وأثره النافع في الدنيا الّ أن الع

  :نذكر بعض منها ،سع في طلبه وتعليمه لمستحقيهعلى بذل الو 
ــــــــ ــــــــاـأي ــــــــو أجبت ــــــــك ل ــــــــدي دعوت  ه نفعــــــك لــــــو عقلتــــــاـإلــــــى مــــــا فيــــــ   ا ول

 مطاعـــــــــــا إن نهيـــــــــــت وٕان أمرتـــــــــــا   اـه إمامــــــــــم تكـــــــــون بــــــــــإلـــــــــى علـــــــــ

ــــــــــــ   مـــــــن غشـــــــاهاويجلــــــو مـــــــاء عينـــــــك   ك الســــــــــــبيل إذا ضــــــــــــللتاـويهدي

ــــــــــال إذا اغترب   وتحمــــــــل منــــــــه فــــــــي ناديــــــــك تاجــــــــا  اتــــــــــويكســــــــــوك الجم

ـــــــــك نفعـــــــــ ـــــــــ ه مـــــــــاـينال  ك إن ذهبتـــــــــاـه لــــــــــويبقـــــــــى نفعـــــــــ   اـدمـــــــــت حي

 تصــــــيب بــــــه مقاتــــــل مــــــن ضــــــربتا   هــــــو العضــــــب المهنــــــد لــــــيس يهفــــــو

ـــــد حيـــــث كنتـــــا   وكنـــــــــــزا ال تخـــــــــــاف عليـــــــــــه لصـــــــــــا ـــــف الحمـــــل يوج  خفي

ـــــــــ   هـمنــــــــــــ اإلنفــــــــــــاقكثــــــــــــرة د بـيزيــــــــــــ ـــــــــنقص إن ب ـــــــــا شـــــــــددتاـوي  ه كف

ــــــــــــــــرت   فلـــــــو أن ذقـــــــت مـــــــن حلـــــــواه طعمـــــــا ـــــــــــــــ ألث ـــــــــــــــتعلم واجتهدت  اـال

ــــــــم يشــــــــغلك عــــــــ ــــــــاعـول ــــــــذا مت  ا فتنتـــــــــــــــاـا بزخرفهــــــــــــــــوال دنيـــــــــــــــ   ن ه
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 ق روضـوال أنهــــــــــــاك عنــــــــــــه أنيــــــــــــ
 ا كلفتـــــــــــــــاـدر بجريتهــــــــــــــــغـــــــــــــــ وال 

ــــــا عــــــدلتا   جعلـــــــت المـــــــال فـــــــوق العلـــــــم جهـــــــال ــــــي القضــــــية م ــــــرك ف  لعم

ـــــــــــــــــه إذا طـــــــــــــــــستعلمــــــــــــــــ   الــــــــــوحي بــــــــــين وبينهمــــــــــا بــــــــــنّص   اـه قرأت

ـــــــــال ـــــــــواء م ـــــــــي ل ـــــــــع الغن ـــــــــإن رف  د رفعتـــــــاـفأنـــــــت لـــــــواء علمـــــــك قـــــــ   ف

ـــــــــواني ـــــــــار الغ ـــــــــتض أبك  فكــــــم بكــــــر مــــــن الحكــــــم افتضضــــــتا   ومهمـــــــــا اق

ـــــــى الحشـــــــايا ـــــــي عل ـــــــس الغن  فأنــــــت علــــــى الكواكــــــب قــــــد جلســــــتا   وٕان جل

ــــــــــ ــــــــــاد مســــــــــوماتـول ــــــــــب الجي  اـركبتـــــــــ ت منـــــــــاهج التقـــــــــوىـفأنـــــــــ   و رك

ـــــــا   شــــــــــيئاً  اإلقتـــــــــــارولــــــــــيس يضــــــــــرك   د عرفتـــــــاـت ربـــــــك قــــــــكنـــــــ إذا م

ــــــك مــــــكــــــم ف ــــــده ل ــــــلـمــــــن عن ــــــــــــــ   ن جمي ـــــــــــــــإذا بفن ـــــــــــــــاء ساحت  اـه أنخت

 وٕان أعرضـــــــت عنـــــــه فقـــــــد خســـــــرتا   فقابـــــــــل بالصـــــــــحيح قبـــــــــول قبـــــــــولي

 )١(فقـــــــــد ربحتـــــــــا اإللـــــــــهوتـــــــــاجرت    وٕان رابحتــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــوال وفعــــــــــــــــــال

الشعرية التي نسـبت لـه، تؤيـد عـدم اسـتبعاد  تاألبيامجموعة من  أوردنا أنبعد   

فـي عصـره  أنجبـتبيئتـه الشـعرية والتـي  إلـىفيـه، وبـالنظر  واإلجـادةنظمه للشـعر 

مـا قـيس  إذاينم عن براعـة شـعرية  الشعر المنسوب له ال فحول من الشعراء، فانّ 

م تقـدّ  عـدمها ال أوالشـعر  إجادتـهفـان  أمـرشـعراء عصـره، ومهمـا يكـن مـن  بشعر

  . من مكانته العلمية الرفيعة تؤخر شيئاً  وال

  

  

  

  
                                                 

د بـن يـونس الشـويهي فـي المجلـد يخ محمّ بيتًا كما نقلها الش ١١٨إن القصيدة  :وقيل )١(
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  إجازات العّالمة الِحّلي

 ُمَعــيَّنِ  إجــاَزةُ  أنواِعهــا وَأرفــعُ  والتََّحمُّـل الَمْأخــذ َأْقَســامِ  أحــدهـي  اإلجــازةُ  :اإلجــازةُ 

 بالكتـاب ُيَميِّـُزه بمـا وَيصُفه الفالنيّ  لفالنٍ  َأَجْزت: يقول كأن، لُمَعيَّنٍ 

 َأْنــَواعِ  َأْرَفــعُ  فهــو ذلــك ونحــو ِفْهِرســتي عليــه اشــتمَلتْ  مــا أو نــيّ الفال

 قالـه كمـا أحـد َجواِزهـا فـي َيْخَتلـفْ  ولم الُمناَولة عن المجرَّدة اإلجازةِ 

  .)١(ِعياض القاضي
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 الَمْصــَدُر،: والَمَجـازُ  ،زُجـؤْوزاً  وَمَجـازاً  َجـَوازاً  الطَِّرْيـقَ  وُجـْزتُ  : (عبـادقـال ابـن 

 غيــري وأَجــْزتُ . ُجْزُتــه بمعنــى: وأَجْزُتــه. الَمَجــاَزةُ  وكــذلك. والَمْوِضــعُ 

  .)٢(إجاَزةً 

 بــه وجــازَ  وَمَجــازاً  وجــوازاً  وُجــؤوزاً  َجــْوزاً  الَمْوِضــعَ جــاز : ( وقــال الفيروزآبــادي

 والَجـــواُز،. وجـــاَوَزهُ  غيـــَرهُ  وأجـــازَ  وَخلََّفـــُه، فيـــه، ســـارَ  ِجـــوازاً  وجـــاَوَزهُ 

 الماشـــَيةِ  مـــن المـــالُ  ُيْســـَقاهُ  الـــذي والمـــاء ،الُمَســـاِفرِ  َصـــكُّ : كَســـحابٍ 

 وأجـازَ . ماِشـَيَتكَ  أو َأْرَضكَ  َسَقى إذا: فأَجازَ  اْسَتَجْزُتهُ  وقد. والَحْرثِ 

َزُه، َأْنَفَذُه،: رأَيهُ  له، َسوَّغَ : له   .)٣(أْمَضاهُ : الَبْيعَ  له كَجوَّ

  .)٤(اإلجماليأذن في الرواية لفظًا وخطًا يفيد اإلخبار : واإلجازة اصطالحاً 

أذنـت : أجزت له كذا، كما تقول: هي أذن وتسويغ، فتقول: ( وقال السيوطي

  .)١(له وسوغت له

الكــالم الصــادر عــن المجيــز، المشــتمل علــى : وعّرفهــا الشــيخ الطهرانــي بأّنهــا

إنشـــائه األذن المشـــتملة علـــى ذكـــر الكتـــب التـــي صـــدر اإلذن فـــي 

علــى ذكــر المشــايخ كــل روايتهــا عــن المجيــز إجمــاًال أو تفصــيًال، و 

واحــــد مــــن هــــؤالء المشــــايخ طبقــــة بعــــد طبقــــة إلــــى أن تنتهــــي إلــــى 

  .)٢(المعصومين َعليِهم السَّالمُ 
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لقد حـددها علمـاء المسـلمين فـي ثمانيـة أنـواع لتحمـل الحـديث  :أنواع اإلجازة

  .)٣(ونقله

وهــــو أن يســــمع الــــراوي الحــــديث مــــن لفــــظ الشــــيخ،  :الســــماع: النــــوع األول

ـــد : انوالســـماع، نوعـــ ـــوعين ق إمـــالء وتحـــديث، وكـــل مـــن هـــذين الن

يكــــون مــــن حفــــظ الشــــيخ، أو مــــن كتــــاب لــــه، واإلمــــالء أعلــــى مــــن 

  .الحديث، والسماع هو أعلى أنواع التحمل

مــن ) عرضــاً ( ، وبســميها أكثــر المحــّدثين القــراءة علــى الشــيخ: النــوع الثــاني

حيث أن القـارئ يعـرض علـى الشـيخ مـا يقـرؤه، كمـا يعـرض القـرآن 

المقرئ، وسواء قرأت على الشـيخ بنفسـك، أو قـرأ غيـرك وأنـت  على

تســـمع، وســـواء كانـــت القـــراءة مـــن كتـــاب أو مـــن حفظـــك، أو كـــان 

الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو ال يحفظ، ولكن يمسك أصـله هـو، أو 

  .ثقة غيره

  .وهي موضوع البحث :اإلجازة: النوع الثالث

ذه أصـل سـماعه أو مقـابًال بـه، وهـي أن يتنـاول الشـيخ تلميـ :المناولـة: الرابع

هــذا ســماعي أو روايتــي عــن فــالن فــاروه عنــي، أو أجــزت : ويقــول

لــك روايتــه عنــي، أو أن يــدفع إليــه الطالــب ســماعه فيتأملــه الشــيخ، 

هــو حــديثي أو روايتــي : وهــو عــارف متــيقظ، ثــم يعيــده إليــه ويقــول

  .فاروه عني أو أجزت لك روايته
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شــيخ مســموعة لحاضــر عنــده، أو غائــب هــي أن يكتــب ال :الكتابــة: الخــامس

مجــردة عــن اإلجــازة، ومقرونــة : عنــه بخطــه أو بــأمره، وهــي نوعــان

والكتابـــة المجـــردة أجازهـــا قـــوم ومنعهـــا ) أجزتـــك مـــا كتبـــت لـــك( ب

  .آخرون

هـــو إعـــالم الشـــيخ الطالـــب أن هـــذا الحـــديث أو الكتـــاب  :اإلعـــالم: الســـادس

  .روايته عنهسماعه من فالن مقتصرًا عليه، دون أن يأذن في 

هـي أن يوصـي الشـيخ عنـد موتـه أو سـفره لشـخص بكتـاب  :الوصية: السابع

  . يرويه عنه، وجوز قوم الوصية ومنعها آخرون

وهـــي أن يقـــف الشـــخص علـــى أحاديـــث بخـــط راويهـــا، ال  :الوجـــادة: الثـــامن

يرويهـــا الواجـــد بســـماع وال إجـــازة ، فلـــه أن يقـــول وجـــدت، أو قـــرأت 

ويسوق اإلسـناد ..... يخطه، حدثنا فالنبخط فالن ، أو في كتابه 

  .والمتن

  :لإلجازة أربعة أركان وهي: أركان اإلجازة

  .هو الشيخ المانح لإلجازة: المجيز -١

  .الطالب الذي يطلب اإلجازة :المجاز له -٢

  .الكتاب أو الحديث الذي يذكره الشيخ: المجاز به -٣

  : بعض تالمذته صور من اإلجازات التي أجازها العّالمة الحّلي إلى

قواعـــد األحكـــام فـــي (( العالَّمـــة الِحّلـــي لروايـــة كتابـــه إجـــازة  :اإلجـــازة األولـــى

لتلميــذه ضــياء الــدين هــارون بــن الحســن )) معرفــة الحــالل والحــرام

  :هجرية ٧٠١الطبري مؤرخة في سنة 
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ـــى المـــولى الســـيخ اإلمـــام العـــالم الفاضـــل الكامـــل العّالمـــة أفضـــل ((  قـــرأ عل

ــد هــارون  المتــأخرين لســان المتقــّدمين ضــياء المّلــة والحــق والــدين، أبــو محمَّ

ابــن المــولى اإلمــام العــالم الفاضــل الزاهــد العابــد الــورع شــيخ الطائفــة ركــن 

اإلســــالم علــــي بــــن الحســــن الطبــــري أدام اهللا أفضــــاله وأعــــّز إقبالــــه وخــــتم 

بالصـالحات أعمالـه ووفقــه لبلـوغ أقصــى النهايـات ورزقـه الترقــي إلـى أعلــى 

لجــالل، هــذا الكتــاب مــن أولــه إلــى آخــره قــراءة مهذبــة مرضــية تشــهد ذرى ا

بكمـــال، وتعـــرب عـــن وجـــود قريحـــة، وســـأل فـــي أثنـــاء القـــراءة، وتضـــاعيف 

المباحثة عن معضالت هذا الكتاب ومشكالته وبحث عـن دقائقـه وشـبهاته 

وأمعـن النظـر فـي أصــوله وبـالغ فـي االجتهـاد فــي تحصـيله فروعـه، ودخــل 

تحـــت المجتهـــدين وانـــدرج فـــي زمـــرة الفقهـــاء الفاضـــلين يبحـــث هـــذا الكتـــاب 

الــــذي جعلهــــم اهللا قــــدوة الصــــالحين وورثــــة األنبيــــاء المرســــلين صــــلوات اهللا 

علــيهم، وقــد أجــزت لــه روايــة هــذا الكتــاب وغيــره مــن مصــّنفاتي فــي ســائر 

  .العلوم العقلية والنقلية عني

لمطهـر مصـنف وكتب العبد الفقير إلى اهللا تعالى الحسن بن يوسـف بـن ا   

هجريـة والحمـد هللا وحـده وصـّلى اُهللا  ٧٠١رجـب سـنة  ١٧هذا الكتـاب فـي 

  .)١())على سّيدنا ُمحمَّد وآله الطاهرين

ــة إرشــاد األذهــان إلــى (( العالَّمــة الِحّلــي لروايــة كتابــه إجــازة  :اإلجــازة الثاني

لشــرف الــدين ُحســين بــن محّمــد العلــوي الُحســيني )) أحكــام اإليمــان

  :هجرية ٧٠٤نة مؤرخة في س
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قرأ هذا الكتاب السّيد األجل العالم الفقيه الفاضل الحسـيب النسـيب مفخـر  ((

السادة واألشراف زين آل عبد مناف شرف المّلة والدين حسين بن محمد بـن 

علــــي العلــــوي الحســــيني يــــديم اهللا تعــــالى فضــــله، وســــأل فــــي أثنــــاء قراءتــــه 

لكتاب فبينت له ذلك بيانا وتضاعيف مباحثاته عما أشكل عليه فيه من فقه ا

شافيا وأشرت إلى الخالف الواقع بين أصحابنا الماضيين رضـوان اهللا علـيهم 

أجمعين، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره من مصّنفاتي وروايـاتي لمـن 

وكتـب العبـد . فـي اإلجـازة فهـو أهـل لـذلك ةشاء وأحب، على الشروط المعتبـر 

بن المطهر الحلي مصـنف الكتـاب، حامـدًا  الفقير إلى اهللا الحسن بن يوسف

  . )٢( ))وسبعمائة. ل. خ . مصليًا مستغفرًا في سلخ ذي الحّجة أربع لسبع

قواعـــد األحكـــام فـــي (( العالَّمـــة الِحّلـــي لروايـــة كتابـــه إجـــازة  :اإلجـــازة الثالثـــة

هجريـة لتلميـذه قطـب  ٧١٣معرفة الحالل والحرام، مؤرخة في سنة 

  .لرازيالدين محمد بن محمد ا

علـــي أكثـــر هـــذا الكتـــاب الشـــيخ العـــالم الفقيـــه المحقـــق المـــدقق زبـــدة  قـــرأ(( 

العلماء واألفاضل قطـب الملـة والـدين محّمـد بـن محّمـد الـرازي أدام اهللا أيامـه 

قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق، واستبان ن مشكالته، واستوضـح معظـم 

ه روايـــة هـــذا الكتـــاب مشـــتبهاته، فبّينـــت لـــه ذلـــك بيـــان شـــافيًا، وقـــد أجـــزت لـــ

بأجمعــه، وروايتــه جميــع مصــّنفاتي وروايــاتي، ومــا أجيــز لــي روايتــه، وجميــع 

كتـب أصـحابنا السـابقين رضـوان اهللا علـيهم أجمعـين، بـالطرق المتصـلة منــي 
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إلـيهم، فليـروا ذلـك لــم شـاء وأحـب، علـى الشــروط المعتبـرة فـي اإلجـازة ، فهــو 

  .أهل ذلك أحسن اهللا عاقبنه

ـــد ا ـــى اهللا تعـــالى حســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر وكتـــب العب لفقيـــر إل

ـــي مصـــنف الكتـــاب فـــي ثالـــث شـــعبان المبـــارك مـــن ســـنة ثـــالث عشـــرة  الِحّل

ـد وآلـه  وسبعمائة بناحية أرمين، والحمد هللا وحده وصّلى اهللا علـى سـّيدنا ُمحمَّ

  .)١( ))الطاهرين

ة فــي ســنة العالَّمــة الِحّلــي لبنــي زهــرة الحلبيــين مؤرخــإجــازة : اإلجــازة الرابعــة

  .هجرية ٧٢٣

 خـــط مـــن نقلتهـــا المباركـــة اإلجـــازة نســـخة صـــورة ِبْســـِم اللَّـــِه الـــرَّْحَمِن الـــرَِّحيمِ (( 

 ســلطان المعظــم مــةالعالّ  اإلمــام األعظــم الشــيخ وموالنــا ســيدنا وهــو المجيــز

 أجمعـــين، الخاليـــق فـــي اهللا لطـــف العـــالمين، فـــي العلمـــاء ســـند المجتهـــدين،

 مــــذاهب مهــــذب المــــؤمنين، أميــــر موالنــــا ليفــــةخ المحققــــين، الفضــــالء أكمــــل

 نـــات،البيّ  الـــدالئل مقـــرر المعضـــالت مبـــين المشـــكالت، موضـــح المســـلمين،

 أفضـل ،اآلفاق رؤساء رئيس الموحدين، حقايق متمم مين،المتقدّ  علوم مكمل

 الحسـن منصـور أبـو والـدين، والحـق ةالملّـ جمال ،اإلطالق على عصره أهل

 بـن يوسـف المظفـر أبـي الـدين سـديد مـةالعالّ  إلمـاما السعيد الشيخ موالنا ابن

 هللا حمدا بعد أما: عليه اهللا رحمة قال العزيز سره اهللا سقدّ  المطهر بن علي

 وسـيد أنبيائـه أشـرف علـى والسـالم والصـالة آالئـه وتظـافر نعمائه تواتر على

 العبـد فـان أبنائـه مـن المعصـومين آلـه وعلـى المصطفى دحمَّ مُ  ،وأمنائه رسله

                                                 
 .١٩٧، ١٩٦لؤلؤة البحرين ص : البحراني )١(
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 لــه تعــالى اهللا غفــر المطهــر بــن علــي بــن يوســف بــن حســن اهللا إلــى فقيــرال

 مخــتص والثــاني الباطنــة والحــواس كالعقــل الباطنــة الــنعم علــى مقــول ولوالديــه

 إن: يقــول داريــه أمــر أصــلحو  ،عليهمــا الشــتماله اعــمل واألوّ  الظــاهرة بــالنعم

 اإللهيــة مــراألوا بامتثــال هــو اإلنســان كمــال أن علــى متطابقــان والنقــل العقــل

 الحميـد العزيـز كتابه في تعالى اهللا حث وقد الشرعية، التكاليف إلى واالنقياد

 علـى حميـد حكـيم مـن تنزيـل خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي

 لرســـالة أجـــرا مـــودتهم وجعـــل إلـــيهم، واإلحســـان وتعظـــيمهم القربـــى ذوى مـــودة

ــمُ  البشــر دســيّ   وعلــى عليــه اهللا صــلوات محشــرال فــي المشــفع المصــطفى دحمَّ

 ،األلـــيم الـــدائم العقـــاب مـــن الخـــالص تحصـــل باعتبارهـــا التـــي الطـــاهرين آلـــه

 مــن وكــان النعــيم، دار فــي الخلــود يحصــل مناهيــه واجتنــاب أوامــره وبامتثــال

 فــي وبلغنـا، رسـمهم حــد علـى الوقـوف و أمـرهم امتثــال مـودتهم أسـباب أعظـم

 الحسـيب الجليـل والسـيد الكبيـر لىالمـو  مـن الصـادر األمر ورود العصر هذا

 بــالنفس المخصــوص الزاهــرة، األنجــم وســاللة الطــاهرة، العتــرة نســل النســيب

 األعــــراق وطيــــب األخــــالق مكــــارم بــــين الجــــامع ،اإلنســــية والرياســــة القدســــية

 الحســن أبــي والــدين والحــق الملــة عــالء ،اإلطــالق علــى عصــره أهــل أفضــل

 بـن زهـرة المحاسـن أبـي بـن الحسن علي أبي ابن محمد إبراهيم أبي بن علي

 أبـي بـن النقيـب دمحمّ  إبراهيم أبي بن دمحمّ  سالم أبي بن علي المواهب أبي

 إبــراهيم أبــي بــن ســينالحُ  اهللا عبــد أبــي بــن دمحّمــ جعفــر أبــي بــن أحمــد علــي

 عليـه وسـالمه اهللا صـلوات الصـادق جعفـر اهللا عبد أبي ابن تمنؤ الم إسحاق

 علـيّ  الحسـن أبي ابن عليه وسالمه اهللا صلوات رالباق دحمّ مُ  جعفر أبي ابن

ـ ليـهِ عَ  العابدين زين  صـلوات الشـهيد السـبط الحسـين اهللا عبـد أبـي ابـن المُ السَّ
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 طالـــب أبـــي بـــن علـــي الحســـن أبـــي المـــؤمنين أميـــر ابـــن عليـــه وســـالمه اهللا

  . عليه وسالمه اهللا صلوات
  فجره في لصباحه اؤهـــــــــــــــــفضي       دونه المناسب تضاءلت نسب

 الربانيـــة، الســـعادات هوأمـــدّ  اإللهيـــة بالعنايـــات وتعـــالى تبـــارك اهللا أيـــده    

 يليـق وال يصـح فـال البشـر إلـى إضـافتها وأمـا العرض، وال العوض ال والجود

 جزيــل مــن المســتفيدين علــى أفــاض، )١(ضــاهاها ومــا الشــفقة إضــافة إال بهــم

 مــن صــادرة إجــازة ســبب نضــمّ يت. نوالــه فواضــل مــن علــيهم أســبغ كمــا كمالــه

 المصـــادر فـــي تعـــالى اهللا مـــن المؤيـــدين ماجـــداأل الســـادات وألقاربـــه لـــه العبـــد

 فامتثلــت شــريفة، عميقــة ومباحــث لطيفــة دقيقــة مســائل عــن وأجوبــة والمــوارد،

 المغتفــر األدب ســوء اســتلزمت وٕان طاعتــه إلــى وبــادرت قــدره، اهللا رفــع أمــره

 وذلــك والتحصــيل، الفضــل معـدن فهــو وٕاال مخالفتــه، عـن االحتــراز جنــب فـي

 والسـيد المعظـم ولولـده أيامـه، اهللا أدام لـه أجـزت وقـد. ودليـل حجـة عـن غني

 األمجـــد الكبيـــر وألخيـــه الحســـين، اهللا عبـــد أبـــي والـــدين الملـــة شـــرف المكـــرم،

 الكبيـــرين ولولديـــه محمـــد، اهللا عبـــد أبـــي الـــدين بـــدر الممجـــد المعظـــم والســـيد

ـــدين أمـــين أحمـــد طالـــب أبـــي المعظمـــين ـــدين عـــز محمـــد أبـــي و ال  حســـن ال

 مـــا جميـــع عنـــى وهـــم هـــو يـــروي أن موالنـــا أيـــام بـــدوام تعـــالى اهللا عضـــدهما

 أو روايتـه لـي أجيـز أو قرأتـه أو أنشـأته أو والنقليـة العقليـة العلـوم فـي صنفته

                                                 
 .الكاتب بخط األصل هامش في كذا )١(
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 مــا وجميــع أجمعــين، علــيهم اهللا رضــوان الســابقين أصــحابنا كتــب مــن ســمعته

  .)١( ))أنفاسهم من واستفدت عاصرتهم ينالذ المشايخ لي أجازه

خالصـة األقـوال فـي (( العالَّمة الِحّلي لروايـة كتابـه إجازة  :اإلجازة الخامسة

صدر الدين محّمد بن إسـحاق بـن علـي الدشـتكي فـي : معرفة الرجال لتلميذه

  .هجرية ٧٢٤سنة 

العّالمـة  قرأ علي السّيد العالم الفقيـه الكبيـر الشـريف الفاضـل الزاهـد الـورع(( 

أفضل المتأخرين لسان المتقـدمين موالنـا ملـك األئمـة والفضـالء صـدر الـدين 

وقــد ...... محّمــد أبــو إبــراهيم الدشــتكي أدام اهللا تعــالى توفيقــه، هــذا الكتــاب 

  .....أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره من مصنفاتي وقراءاتي 

لــي بــن المطهــر وكتــب العبــد الفقيــر إلــى اهللا تعــالى حســن بــن يوســف بــن ع 

مصــّنف الكتــاب فــي منتصــف جمــادى األولــى ســنة أربــع وعشــرين وســبعمائة 

  . )٢( ....))ببغداد حامدًا ومصلياً 

هذه مجموعـة مـن اإلجـازات التـي ذكرناهـا هـي جـزء مـن مجمـوع اإلجـازات   

  .التي أجزاها العّالمة الِحّلي إلى تالميذه

  فاتهمؤلفاته ومصنَّ 

ي منــذ نعومــة مــة الحلِّــتظهــر عنــد العالّ جهــوده وثمــرات بــدت ســمة النبــوغ     

ه كـان فـي كتاباتـه اّنـ أشـارةمـن  أكثـر أكـدتفقـد  الثمـانين، هحتى ناهز عمر  أظفاره

العلمـاء  أحضانه  تربى في عن انّ  ه، فضالً سنّ  يرتاد مجالس العلماء ومنذ صغر

                                                 
ــوار : المجلســي )١( ــي، ٦١،٦٢، ١٠٤/٦٠بحــار األن ــؤة البحــرين ص : البحران ، ٢٠١لؤل

٢٠٥. 

 .١٧٨الحقائق الراهنة ص : الطهراني )٢(
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ــكلّ  وأقربائــهحيــث والــده وخالــه  ،الفطاحــل فــي عصــره  شــدّ ه هــم مــن العلمــاء، ثــم اّن

 التـأليفه مـارس ظـاهرة ل اّنـا يـدّ مّمـ اإلسـالميةالرحال في طلب العلـم فـي البلـدان 

ل مــدى وهــذا يــدّ  كبيــراً  علــى ذلــك كثــرة مؤلفاتــه حتــى بلغــت مبلغــاً  وأدلفــي شــبابه، 

ع علــوم بــالثراء فــي المؤلفــات علــى تنــوّ  وعلــى احتاللــه يتميــز التــأليفاهتمامــه فــي 

  . ،  يمة الحلِّ ومترجموه بالعالّ  رانهأقووسموه  مشهوراً  أضحىعصره حتى 

ــ : (يقــول القمــي  ســببا، قــد ملــئ  ، وآتــاه اهللا مــن كــلِّ علــم كتبــاً  ف فــي كــلّ ه صــنَّ أّن

  . )١( )اتهفليأبت األكوانفاته وعطر بمصنّ  اآلفاق

ي مـــن كتـــب فقـــد ذكـــر فـــي كتابـــه الحلِّـــ مـــةالعالّ  فـــهألّ أختلـــف فـــي عـــدد مـــا    

 لتلميــــذه المهنــــا، غيــــرانّ  إجازتــــهخــــالل  اً ســــبع وخمســــون كتابــــ) األقــــوالخالصــــة (

مـة الطريحـي النجفـي فـي كـان تاريخهـا قبـل وفاتـه بثالثـين سـنة ونقـل العالّ  اإلجازة

ه خمسـمائة مجلـد ه وجد بخّطـانّ  األفاضلعن بعض )علم(مجمع البحرين في مادة

هـا ف وكلّ مصـنّ  ألـفمـة للعالّ  أنّ فاته غير خط غيره مـن تصـانيفه، وقيـل من مصنّ 

   .حقيقكتب ت

مـة علـى وزعـت تصـانيف العالّ  : (وقال صاحب الحدائق يوسف البحرانـي    

كـان عليـه مـن  ، مـع مـايـوم كراسـاً  موته، فكان قسط كـلّ  إلىعمره من والدته  أيام

ـــــادةاالشـــــتغال  ـــــوك والمنـــــاظرات  والحضـــــور واألســـــفارواالســـــتفادة  باإلف عنـــــد المل

  .)١()وغيرها

  . )٢(لنا بعض المصادر التاريخية كتبه ذكرتها أسماءوهذه مجموعة من  

                                                 
  . ٢/٤٧٧ واأللقابالكنى : القمي )١(

  . ٢١٦لؤلؤة البحرين ص: البحراني )١(

: ، البحرانـي ٢/٨١تـذكرة البحـرين : العـاملي ، الحرّ ٣٠/٣٣٥ األنواربحار : ألمجلسي )٢(

ـــؤة البحـــرين  ، هديـــة  ٢/٢٧٠المكنـــون  إيضـــاح: ، البغـــدادي٢١٥، ٢١٥، ٢١٤لؤل
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  :)٣(الكتب الفقهية -أ

مــن أّجــل الكتــب فــي بابــه قــال الشــيخ  :اإليمــان أحكــام إلــى األذهــان إرشــاد -١

 ٦٧٦، فـرغ منـه سـنة )٤(مسـألة ألفتضمن خمسة عشر الرازي كان     

هـــ، وقــد عكــف عليــه الشــيوخ بالــدرس واالســتفادة إلــى يومنــا  ٦٩٦هـــ أو 

كثيـــرون ســــوى مــــا كتبــــه آخـــرون بنحــــو التعليــــق عليــــه هـــذا، فقــــد شــــرحه 

، فقـد أنهـى شـروحه )٥(والحاشية، وقد ذكرهم الشـيخ الطهرانـي فـي الذريعـة

وأقـــدم ) هــــ٧٧١ت( شـــرح ولـــده فخـــر المحققـــين : شـــرحًا، منهـــا ٢٨إلـــى 

نســخة توجــد اليــوم منــه هــي النســخة التــي كتبهــا تلميــذ المصــّنف الشــيخ 

هــ ٧٠١فتوح المجـاور بـالغري فـي سـنة  علّي بن إسماعيل بن إبراهيم بن

ثــم قرأهــا علــى مصــّنفها فكتــب لــه إجــازة علــى النســخة فــي ســنة كتابتهــا 

وهـــي اليـــوم مـــن نفـــائس الخزانـــة الرضـــوية، وبعـــدها النســـخة التـــي كتبهـــا 

تلميــذه الســّيد شــرف الــدين ُحســين بــن محّمــد بــن علــي العلــوي الُحســيني 

غ من نسخه في يـوم السـبت الطوسي، فقد كتب اإلرشاد بخطه لنفسه وفر 

ف فكتـب لـه هــ ثـم قـرأه علـى أسـتاذه المصـنّ  ٧٠٤شهر الصيام سـنة  ٢٨
                                                                                                                            

: ، الخونســاري٣/٢٦٠اللغــة العربيــة  آدابتــاريخ : ،  جرجــي زيــدان١/٢٨٥رفين العــا

الذريعــة : ، طهرانــي٥/٣٩٦الشــيعة  أعيــان: ، العــاملي١٧٣، ١٧٢روضــات الجنــات 

معجــــم : ، كحالــــة٢/٩١البابليــــات  أوشــــعراء الحلــــة : الخاقــــاني ١٠/١١٣، ١/٣٩٨

  .  ٣/٣٠٣المؤلفين 

المكنـون  إيضـاح: ، البغـدادي٢١٥لؤلـؤة البحـرين : ، البحراني٢/٨٢ اآلمل أمل: الحرّ  )٣(

  .١٢٦الفوائد الرضوية : ، القمي١/٢٨٥، هدية العارفين  ٢/٥٧٤

  . ١/٥١٠الذريعة : طهراني )٤(

  .٥١٢، ١/٥١١الذريعة : طهراني )٥(
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إنهاء السماع وٕاجـازة إطـراء فيهـا، والنسـخة عنـد السـّيد نصـر اهللا األخـوي 

بطهران وهي اليوم في مكتبة طهران، وتوجد نسخة بخط تلميذ المصـّنف 

عنــد الســّيد  ٧١٨ أبــي ســعيد الحســن الشــيعي الســبزواري فــرغ منهــا ســنة

محمــود المرعشــي بقــم، كمــا توجــد نســخة أخــرى لهــا أهميتهــا حيــث كتــب 

علــى ظهرهــا إجــازة للســّيد نظــام الــدين ) ابــن المصــّنف( فخــر المحققــين 

بالِحّلــة  ٧٥٧ة ســنة ذي الحّجــ ١٤محّمــد بــن عــالء بــن الحســن وتاريخهــا 

ــالُم العامــة فــي النجــف  ــِه السَّ األشــرف، وهــي بمكتبــة أميــر المــؤمنين َعلي

كتبها سعيد بن  ٧٧٢وتوجد نسخة مؤرخة في أواخر جمادي الثانية سنة 

   .    جعفر بن رستم الجرجاني في مكتبة المولى محّمد علّي الخونساري

مسـألة، وهـي مـن أهـم  أالفوفيـه ثمانيـة  :الدين أحكامتبصرة المتعلمين في  -٢

لفقه من الطهـارة المتون الفقهية الجامعة على اختصارها، دورة تامة من ا

  .إلى الديات

دورة : واألحكام، أو تحرير األحكام الشرعية على مـذهب اإلماميـة الفتاوىتحرير  -٣

تامــــة فــــي الفقــــه، أقتصــــر مؤلفــــه علــــى الفتــــوى وتــــرك االســــتدالل، وقــــد 

اســـتوعب فيـــه الفـــروع والجزئيـــات، حتـــى حكـــى أن مســـائله بلغـــت أربعـــين 

سـألة كمـا فـي قصـص العلمـاء، م ١٦٠ألف مسألة، كما في الذريعـة، أو 

 -٢العبــــادات،  -١: رتّبهــــا علــــى ترتيــــب كتــــب الفقــــه فــــي أربــــع قواعــــد

   .األحكام -٤اإليقاعات،  -٣المعامالت، 

اإلســالم، عّرفــه المصــنف بقولــه ذكــر فيــه اخــتالف فقهــاء  :تــذكرة الفقهــاء – ٤

فــي هــذا الكتــاب الموســوم بتــذكرة الفقهــاء علــى فقــد عزمنــا : فــي مقّدمتــه

 وأوثقهـاق ئـالطرا أحـقص فتاوى العلماء وذكـر قواعـد الفقهـاء علـى تلخي
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 اآلخـذينماميـة وهـي طريقـة اإل ،بيانـاً  وأوضحها األقاويلواصدق  برهاناً 

وال باجتهـــاد ، والقيـــاس أيوالعلـــم الربـــاني ال بـــالر  اإللهـــيديـــنهم بـــالوحي 

 واإلكثـار واآلثـار اإلطالـةوتـرك  ،واالختصار اإليجازالناس على سبيل 

مسألة إلى الخالف واعتمدنا فـي المحاكمـة بيـنهم طريـق  في كلّ  اشرفاً و 

ــ علــيَّ  وأعــزهم إلــيَّ الخلــق  أحــبّ  اللتمــاس إجابــة اإلنصــاف  دولــدي محمَّ

بـالتوفيق وسـلك  وأيـدهاهللا تعـالى بالسـعادات ووفقـه لجميـع الخيـرات  أمّده

 هأمـدضـير واتـاه عمـر  خيـر ودفـع عنـه كـلّ  به نهج التحقيـق ورزقـه كـلّ 

محـذور وجعلنـي فـداه فـي  ووقـاه اهللا كـلّ  وعنيـداً  هنيئـاً  وعشـياً  سـعيداً  داً م

، يوجد )١(قواعد واهللا الموفق أربعورتبت هذا الكتاب على  األمورجميع 

الجــزء الرابــع وفيــه الزكــاة والصــوم وأوائــل الحــج بخــّط علــي بــن منصــور 

هــ  ٨٦٧شهر رمضان سـنة  ١٩دي فرغ من نسخه في يَ بن ُحسين المزْ 

  ).٣١٨( الحكيم العامة في النجف برقم السّيد هو من نفائس مكتبة و 

وهو مجلد حكاه الشيخ الـرازي عـن : اإليمان أحكاممعرفة  إلى األذهانيل بتس -٥

  .إجازة ابن خواتون العاملي المذكور في إجازات البحار

  .ذكره في الخالصة :األحكامفي معرفة  اإلفهامتسليك  -٦

  .لشيخعلى خالف ا تعليقه -٧

  .بعض تالميذه تعليقه على المعتبر للمحقق، بخطّ  -٨

فــي قواعــد الفقــه ومســائله الدقيقــة علــى  :األحكــامتلخــيص المــرام فــي معرفــة  -٩

ـــرة  ســـبيل االختصـــار، شـــرحه غيـــر واحـــد كمـــا فـــي الذريعـــة، ونســـخه كثي

                                                 
  .١/٢تذكرة الفقهاء  :يمة الحلّ العالّ  )١(
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وتوجـــد نســـخة عنـــد الحـــاج ســـّيد نصـــر اهللا التقـــوي بطهـــران مكتوبـــة عـــن 

هيد، وقـد صـّرح الشـهيد بخّطـه أّنـه عـارض نسـخته نسخة خـط الشـيخ الشـ

هــ، وتوجـد نسـخة منـه فـي ٧٥٥بنسخة األصل وصححها في صفر سـنة 

هـــــ وهــــي فــــي  ٧٣٥مكتبــــة المجلــــس النيــــابي فــــي طهــــران تاريخهــــا ســــنة 

المعــــرض، ونســــخة قديمــــة فــــي عصــــر المؤلــــف بمكتبــــة المرعشــــي بــــرقم 

٤٧٢.  
ره مؤلفــه فــي المســائل المهنائيــة ذكــ :تنقــيح قواعــد الــدين المــأخوذة عــن آل يــس -١٠

  .وفي الخالصة، كما في بعض نسخها وهو في عّدة أجزاء

   .ذكره مؤلفه في الخالصةالخمس،  تهذيب النفس في معرفة المذاهب -١١

  .رسالة في واجبات الوضوء والصالة -١٢

  .رسالة في نية الصالة -١٣

خـيص، أكثـر النقـل وهـو شـرح للتل: فـي تنقـيح تلخـيص المـرام األحكامغاية  -١٤

  .عنه الشهيد في شرح اإلرشاد، وسّماه بشرح تلخيص المرام

وســـتمائة  أالفتضـــمن ســـتة  :فـــي معرفـــة الحـــالل والحـــرام األحكـــام قواعـــد -١٥

، أّلفهـــا بالتمـــاس ولـــده فخـــر المحققـــين محّمـــد، لخـــص فـــي هـــذا مســـألة

الكتاب فتواه وبّين قواعد األحكام، وختمه بوصية أوصى بها ولده وهـي 

مـــن الوصـــايا المهّمـــة جمـــع فيهـــا الوصـــّية بمحاســـن األخـــالق ومعـــالي 

األمــور وهــو مــن أبنــاء الســتين وهــو زرع آن حصــاده كمــا فــي الحــديث، 

الشـــيخ جمـــال : وقـــد كتـــب القواعـــد جماعـــة مـــن تالميـــذ المصـــّنف مـــنهم

الــدين أحمــد بــن محّمــد بــن الحــداد، ونســخته فــي المكتبــة الرضــوية فــرغ 

خطـــوط عـــّدة مـــن العلمـــاء وٕاجـــازاتهم، وتوجـــد هــــ عليهـــا ٧٢٧منهـــا ســـنة 
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نسخة منه عند الدكتور محمود المرعشي بقم بخط محّمد بن محّمـد بـن 

هجريــة، وتوجــد عنــد الــدكتور  ٧١٨مهــدي بــن مخلــص القمــي تاريخهــا 

محمـــود المرعشـــي نســـخة أخـــرى بخـــّط الســـّيد أحمـــد بـــن علـــي بـــن أبـــي 

صــفر ســنة  ١٤ل الســعادات الُحســيني الموســوي فراغــه مــن الجــزء األوّ 

 ٥٦٤٣وتوجـــد نســـخة فـــي مكتبـــة المجلـــس النيـــابي بطهـــران بـــرقم  ٧٦٥

  .هـ٧٢٦ذي الحجة سنة  ١٤تاريخها 

ذكره في الخالصة، وذكـر فيـه خـالف : الشريعة إحكاممختلف الشيعة في  -١٦

علمائنا خاصة وحجة كّل شخص مع ترجيح ما يراه ويذهب إليه، وهـو 

ّول منــه إلــى آخــر صــالة المســافر مطبــوع فــي مجلــدين، يوجــد الجــزء األ

وهــو فــي المكتبــة  ٧٢٧بخــّط وشــاح بــن محّمــد بــن عتبــة فــرغ منــه ســنة 

الرضوية، وذكـر كاتبـه اّنـه عرضـه وقابلـه علـى نسـخة المؤلـف، ويوجـد 

وٕاّنها فـي  ٧٠٥بخّط جعفر بن ُحسين االسترآبادي في آخر محرم سنة 

في مكتبـة  ٧٠٥الزكاة إلى آخر الجزء الثاني في آخر ذي الحجة سنة 

الســّيد المرعشــي النجفــي فــي قــم المقدســة، والجــزء التــالي لــه بخطــه مــن 

ل الزكـــاة إلـــى أواخـــر الحـــج لكنـــه نـــاقص اآلخـــر فـــي مكتبـــة المرحـــوم أوّ 

العّالمة الشيخ محّمد جواد الجزائري في النجف، وبالتـالي لـه مـن الحـج 

وعرضــه علــى  ٧٢٤إلــى آخــر الــديون كتبــه وشــاح بــن محّمــد فــي ســنة 

، ٣٥٣لعّالمــة الحّلــي فنظــر فيــه ونســخته فــي المكتبــة الرضــوية بــرقم ا

أيضـًا  ٧٢٧وقطعة أخرى من الوديعة إلـى آخـر النكـاح فـرغ منهـا سـنة 

، والجـــزء الخـــامس مـــن المختلـــف فـــي ٣٥٤فـــي المكتبـــة الرضـــوية بـــرقم 

لــف منهــا ســنة خزانــة الســّيد مهــدي آل الســّيد حيــدر بالكاظميــة فــرغ المؤ 
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كمـا فـي  ٧١٧ذي القعـدة سـنة  ٥كور منـه فـي المـذوفرغ الكاتب  ٧٠٧

 ٧٠٨وأقدم من جميع ما تقـدم نسـخة تاريخهـا سـنة  )١(الحقائق البرهانية

  .٣٥٠وهي في الخزانة الرضوية برقم 

  .ذكره في الخالصة: ، خرج منها الطهارة والصالة)األحكام(  اإلفهاممدارك  -١٧
  .المعتمد في فقه الشريعة -١٨

قال عنه فـي الخالصـة لـم يعمـل مثلـه : في تحقيق المذهب منتهى المطلب -١٩

ذكرنـا فيــه جميــع المـذاهب اإلســالمية فــي الفقــه، ورجحنـا مــا نعتقــده بعــد 

إبطال حجج من خالفنا فيه يتم إن شاء اهللا تعالى، عملنـا منـه إلـى هـذا 

ســبع مجلــدات، يوجــد الجــزء  ٦٩٣التــاريخ وهــو شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 

المؤلـف بمكتبـة السـّيد الحكـيم العامـة فـي  ه خطّ الخامس منه وعلى ظهر 

كما يوجد الجزء الثاني والرابـع بخـط  ٣٨٦وصفحاته  ٦٦٢النجف برقم 

صـــالح بـــن محّمـــد بـــن عبـــد اإللـــه الزبيـــدي ببنـــي ســـالمة تلميـــذ صـــاحب 

وعلـــى النســـخة مقابلتهـــا علـــى خـــّط  ٩٨٢المعـــالم، كتبـــه ألســـتاذه بـــأمره 

أيضًا، والنسخة  ٩٨٢لم في سنة المصّنف والمقابلة بخّط صاحب المعا

ــالم العامــة بــرقم   ٦٠٢ – ٦٠١بمكتبــة اإلمــام أميــر المــؤمنين عليــه السِّ

  .مخطوطات
  .المنهاج في مناسك الحاج -٢٠

نســخة منــه مــن أّول الكتــاب إلــى آخــر : نهايــة األحكــام فــي معرفــة األحكــام -٢١

هــ كمـا ٨٥٩البيع بمكتبة السّيد الحكيم العامة في النجـف تاريخهـا سـنة 

، ونســخة أقــدم منهــا عنــد فخــر ٦٦٨فــي آخــر الجــزء األول وهــي بــرقم 
                                                 

 .٢٣٤الحقائق البرهانية : طهراني )١(
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 دهـــــــ ونســــــخة بمكتبــــــة الســــــيّ ٧١٠الــــــدين النصــــــيري بطهــــــران تاريخهــــــا 

هـــ وفــي ٧٢٢ربيــع اآلخــر ســنة  ١٥تاريخهــا  ٢٧٧المرعشــي بقــم بــرقم 

  .قديمة أيضاً  ٣٨٤نسخة أخرى برقم 

  

  

  

   

  : )١(الفقه أصولكتبه في  -ب

مختصر توجد نسخة منـه فـي خزانـة المـولى محمـد : لمناظرةالبحث وا آداب -١

  .)٢(علي الخونساري في النجف األشرف
  .األصولة الشيخ في تعليقه على عدّ  -٢

  . )هـ٦٧٦٨ت ( الحّلي  المحققوخاله  على المعارج لشيخه تعليقه -٣

ـــم  إلـــىتهـــذيب طريـــق الوصـــول  -٤ كتبـــه باســـم ولـــده محمـــد فخـــر  :األصـــولعل

ـــين، وأقـــ هــــ فـــي  ٧٢٨دم نســـخة منـــه هـــي النســـخة المؤرخـــة ســـنة المحقق

فـــي  ٧٥٤ذي القعـــدة  ســنة  ٣الخزانــة الرضــوية وبعـــدها نســخة تاريخهــا 

مكتبـــة أســـرة آقـــاي ميـــر حســـينيان القزوينـــي فـــي قـــزوين، وبعـــدها نســـخة 

 ،كانــت بمكتبـة مدرســة فاضــل خـان بالمشــهد الرضــوي ٧٧٧مؤرخـة ســنة 

                                                 
لؤلؤة البحرين : ، البحراني١٠٨/٦٠بحار االنوار: ، المجلسي ٢/٨٣ ملاآل أمل: الحرّ  )١(

: ، العـــاملي١/٢٨٥، هديـــة العـــارفين ٢/٦٩٢المكنـــون  إيضـــاح: البغـــدادي  ٢١٧ص

  .   ١٠/٢٦الذريعة : ، طهراني ٥/٤٠٤الشيعة  أعيان

  .   ١٠/٢٦الذريعة : طهراني )٢(
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 ١٢مشــــهد الرضــــوي بــــرقم وهــــي اآلن فــــي مكتبــــة مدرســــة النــــواب فــــي ال

  .أصول

ــ :والجــدل واألمــلل وشــرح مختصــر الســؤ  -٥  نفــي عــّدة أجــزاء، والمختصــر الب

في ( ، وقد أطرى ابن حجر هذا الكتاب بقوله في الدرر الكامنة الحاجب

: وفـي لسـان الميـزان بقولـه) غاية الحسـن فـي حـل ألفاظـه وتقريـب معانيـه

ـــداً  بالنســـبة إلـــى حـــل  شـــرح مختصـــر ابـــن الحاجـــب الموصـــلي شـــرحًا جي

فشـــرح : ألفاظـــه وتوضـــيحه، وكـــرره معاصـــره الصـــفدي فـــي ترجمتـــه وقـــال

مختصر ابن الحاجب، وهـو مشـهور فـي حياتـه، وزاد فـي أعيـان العصـر 

  .بقوله والى اآلن

فــي مكتبــة الســّيد الحكــيم العامــة فــي  ٦٩٧توجــد نســخة تاريخهــا ســنة       

 ٦٩٤ى اآلخــرة ســنة النجــف األشــرف، وأقــدم نســخة تاريخهــا عشــرة جمــاد

هـ في مكتبة أسـرة آقـاي ميـر ُحسـينيان القزوينـي فـي قـزوين، ونسـخة فـي 

مكتبة اإلمام الرضـا َعليـِه السَّـالُم فـي خراسـان بخـط أبـي حامـد بـن أحمـد 

ـــه ســـنة  ـــذ المصـــّنف كتبهـــا فـــي حيات ـــه نســـخة بخـــط  ٧١١أحـــد تالمي ومن

ــد ابــن جماعــة  تاريخهــا مغربــي وبهامشــها تقييــدات بخــط عــّز الــدين محّم

  .رابع شعبان في خمسة عشر وثمانمائة

كتبه لتلميذه الشيخ تقي الدين إبـراهيم بـن : األصولعلم  إلىمبادئ الوصول  -٦

محمد البصري، توجـد نسـخة مـن هـذا الكتـاب عليهـا إجـازة ولـد المصـنف 

محّمد لشمس الدين محّمـد بـن أبـي طالـب وتـاريخ النسـخة  نفخر المحققي

لخزانـة الرضـوية، كمـا توجـد نسـخة علـى ظهرهـا هـ توجـد فـي ا ٧٠٢سنة 

ـــده فخـــر المحققـــين لكاتبهـــا  إجـــازة المصـــنف نفســـه وفـــي آخرهـــا إجـــازة ول
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الشــيخ أبــي الفتــوح أحمــد بــن أبــي عبــد اهللا بلكــو بــن أبــي طالــب بــن علــي 

  . )١(هـ ٧٠٢شهر رمضان  ٢١ ااآلوي وتاريخه

  .صةذكره في الخال: واألصولعلمي الكالم  إلىمنتهى الوصول  -٧

           دنا المرتضــى علــم الهــدىأي ذريعــة ســيّ  :النكــت البديعــة فــي تحريــر الذريعــة -٨

  ).هـ٤٣٦ ت (

شـهر رمضـان  ٨فـرغ مـن تأليفـه : واألصـولعلمي الكـالم  إلىنهاية الوصول  -٩

هـــ فــي المكتبــة المركزيــة  ٧٠٥هـــ، توجــد نســخة تاريخهــا ســنة  ٧٠٤ســنة 

د نسـخة منـه نفيسـة بخـط جيـد مجدولـة وتوجـ، )١(بطهران كما في الفهرس

مذهبــة كتبهــا المــولى رشــيد الــدين محّمــد بــن صــفي الــدين محّمــد الســمري 

هـ، كانت عند الشـيخ  ٧٢٨ذي الحجة  ٥الفاضل، فرغ منها ليلة السبت 

  .إسماعيل بن أحمد الفقيه الحاج ميرزا ُحسين الخليلي في همدان
  .األصولعلم  إلىنهج الوصول  -١٠

  : )٢(الكالم والدين واالحتجاج والجدل والمناظرة كتبه في_ ت

                                                 
 .٦/٣٩٢هاي خطي  )١(

  .٦/٢٣٨٦الفهرس  )١(

ــة الحِ مــالعالّ  )٢( ــدرر: ، ابــن حجــر١٤٦الخالصــة ص : يلِّ ــة  ال : ، المجلســي٢/٧١الكامن

،  ٢١٥لؤلـؤة البحـرين ص: ، البحراني٢/٨٢ األمل أمل: الحر ١٠٨/٦٠ األنواربحار 

الشـيعة  أعيـان: ، العاملي١/٢٨٥، هدية العارفين ٢/٦٩٢المكنون  إيضاح: البغدادي

  . ٣/٥الذريعة : ، طهراني٥/٤٠٤
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، شــرحه فــي الخالصــة العّالمــة ذكــره: المفيــدة فــي تحصــيل العقيــدة األبحــاث -١

ـــراهيم البـــويهي  والمـــولى الحكـــيم هـــادي ) هــــ٨٥٢( الشـــيخ ناصـــر ابـــن إب

  .)٣(السبزواري، وكالهما في الرضوية

ني رحمه اهللا في ذريعته ذكر الشيخ الطهرا: الدين أصولفي  مسألة أربعون -٢

ان نســخة فــي مكتبــة الســيد راجــه محمــد مهــدي فــيض آبــاد فــي الهنــد فــي 

  .)٤(الماري نمرة

ذكـره فـي الخالصـة، أّلفـه  :القضاء والقدرمسائل النظر في البحث و استقصاء  -٣

للســلطان الجــايتو محّمــد خدابنــده لّمــا ســأله بيــان األّدلــة الدالــة علــى أن 

عالــه، واّنــه غيــر مجبــور عليهــا، وقــد طبعــه الشــيخ للعبــد اختيــارًا فــي أف

هجرية نسخة منه بخّط  ١٣٥٤علي الخاقاني في النجف األشرف سنة 

حيدر بن علّي بن علّي بن حيدر اآلملي العـاملي تلميـذ فخـر المحققـين 

شــهر رمضــان  ١٢محّمــد قرأهــا عليــه وكتــب لــه اإلنهــاء بخّطــه بتــاريخ 

فـــي معـــارض  ٤٩٥٣بـــرقم هجريـــة، والنســـخة فـــي مجموعـــة ٧٥٩ســـنة 

، وعنهـا نسـخة مصـورة بمكتبـة اإلمـام مكتبة المجلس النيابي في طهران

ونســـخة منـــه بخـــط عبـــد ، أميـــر المـــؤمنين العامـــة فـــي النجـــف األشـــرف

هـــ  ٧٩٧المطلــب بــن محّمــد بــن عبــد المطلــب الُحســيني فــرغ منهــا ســنة 

ونسـخة بخـّط هـارون بـن حسـن ) ٢٨١٣( في مكتبة ملك بطهران برقم 

هـــ، وقــد زينهــا ٧٠٠شــعبان ســنة  ٢١علــي الطبــري فــرغ منــه بالِحّلــة بــن 

                                                 
  . ٣/٥ريعة الذ: طهراني )٣(

  . ٣/٥الذريعة : طهراني )٤(
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هــــ وٕاجـــازة لـــنجم الـــدين ٧٠١المؤلـــف بخّطـــه فـــي أّول ربيـــع األّول ســـنة 

  .هـ٧٠١حسن بن علي بن محّمد الطبري في أواخر ربيع األّول سنة 

ألبـــي إســـحاق إبـــراهيم النـــوبختي، : اليـــاقوتفـــص الملكـــوت فـــي شـــرح  أنـــوار -٤

وقد عزم صـاحب المطبعـة الحيدريـة ) أقول ،قال( بعنوان  مةشرحه العالّ 

األخ الكتبي على طبعـه، فأوكـل أمـر تحقيقـه والتعليـق عليـه إلـى كـّل مـن 

فضـــيلة العّالمـــة الســـّيد محّمـــد علـــي القاضـــي التبريـــزي، والعّالمـــة الجليـــل 

الشــيخ محّمــد الرشــتي والعّالمــة األســتاذ صــالح الجعفــري، طبــع أخيــرًا فــي 

  .منشورات جامعة طهرانإيران ضمن 

وقــــد شــــرحه بعضــــهم وســــماه : تحصــــيل الســــداد فــــي شــــرح واجــــب االعتقــــاد -٥

االعتمــاد، واســتظهر الشــيخ الطهرانــي رحمــه اهللا فــي الذريعــة أّن شــارحه 

هو الشيخ ظهير الدين بن أبي إسـحاق إبـراهيم بـن نـور الـدين علـي بـن 

  . عبد العالي الميسي أّلفه لولده الشيخ عبد الكريم

مّمـا كتبـه تلميـذه الشـيخ حسـن ): األنـس(  حضـيرة القـدس إلـىتسليك النفس  -٦

بن علي بن إبراهيم المزيـدي، فـرغ منـه زوال يـوم الثالثـاء السـادس عشـر 

هــ وتمتـاز هـذه النسـخة أن أسـتاذه العّالمـة مصـّنف  ٧٠٧من شوال سنة 

الكتاب قـد زيّنهـا بخطوطـه فـي الهـامش، وتوجـد هـذه النسـخة فـي الخزانـة 

بمكتبة فخر  ٧١٠لغروية، ولعّلها أنفس نسخة، وتليها نسخة كتبت سنة ا

الـــدين النصـــيري، وقـــد شـــرح الكتـــاب المـــذكور تلميـــذ العّالمـــة وابـــن أختـــه 

السّيد نظام الدين عبد الحميد العميدي، فقد أحال إلى شرحه هذا الكتـاب 

ومنـه يظهـر انـه ) تذكرة الواصلين في شرح نهـج المسترشـدين( في كتابه 

  .  شرحه وسّنه دون التاسعة عشر
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  .تعليقه على شرحه على التجريد -٧

د بـــن علـــي الســـاوجي كتبهـــا للخواجـــة ســـعد الـــدين محّمـــ :لســـعدية لرســـالةا -٨

مات ثــم فصــول، وهــي الــوزير أيــام الشــاه خدابنــدا، وهــي مرتبــة علــى مقــدّ 

توجـــد نســـخة منهـــا ) هــــ١٣١٥كلمـــات المحققـــين ســـنة ( مطبوعـــة ضـــمن 

من مجموعــة مقــروءة علــى فخــر المحققــين فــي مكتبــة ضــ ٧٦٤١تاريخــه 

  .٤٩٥٣المجلس النيابي بطهران برقم 
  .)١(األعمالرسالة في خلق  -٩

  .اإليمانرسالة في تحقيق معنى  -١٠

وقد صّرح مصّنفه في مقّدمته اّنه كتبه : بين الصدق والمبين األلفينكتاب  -١١

يــه ألــف دليــل مــن بالتمـاس ولــده فخــر المحققــين محّمــد، عـزم أن يــذكر ف

العقل والنقل على إمامة أمير المـؤمنين َعليـِه السَّـالُم، وألـف دليـل علـى 

إبطــال شــبه الطــاعنين، ولــم يكملــه، ولعــل مشــاغله األخــرى حالــت دون 

ذلــك، فقــد ذكــر فــي آخــر نهايــة الــدليل الثــامن والثالثــين بعــد األلــف انــه 

وجــوب عصــمة  آخــر مــا أردنــاه فــي هــذا الكتــاب مــن األدّلــة الدالــة علــى

اإلمام َعليِه السَّالُم وهي ألف وثمانية وثالثون دليًال وهو بعض األدّلـة، 

فـــاّن األدّلـــة علـــى ذلـــك ال تحصـــى وهـــي بـــراهين قاطعـــة، لكـــن اقتصـــرنا 

علــى ألــف دليــل لقصــور الهمــم عــن التطويــل، وذلــك فــي غــّرة رمضــان 

المبـــارك ســـنة اثنتـــي عشـــرة وســـبعمائة، وكتـــب حســـن بـــن مطّهـــر ببلـــدة 

  .رجان في صحبة السلطان األعظم غياث الدين محّمد الجايتوج

                                                 
  . ٣/٥الذريعة : ، طهراني٢/٨٢ األمل أمل: الحر )١(
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  ٧٥٤نسخة نفيسة مؤرخة سـنة : توجد نسخ نفيسة من هذا الكتاب منها     

في مكتبة فخر الدين النصيري بطهـران، وأخـرى بمكتبـة أميـر المـؤمنين 

ــ ليــهِ عَ  شــوال ســنة  ١٨تاريخهــا  ١٦٨٩العامــة فــي النجــف بــرقم  المُ السَّ

  .ع الكتاب مراراً ، وقد طب٩٤٤

ـــّنةكتـــاب  -١٢ كتـــاب يشـــتمل علـــى بيـــان : إيضـــاح مخالفـــة الســـّنة للكتـــاب والُس

مخالفـــات لنصـــوص الكتـــاب والســـنة، وقـــد كانـــت نســـخة خـــّط العّالمـــة 

الِحّلــي قــّدس ســّره فــي مكتبــة آقــا ميــرزا األصــفهاني النجفــي رآهــا الحّجــة 

ُزيِّــَن ِللَّــِذيَن ﴿ الســّيد حســن الصــدر رحمــه اهللا، وذكــر أّن فيهــا مــن آيــة 

َكَفُروْا اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن اتََّقـوْا َفـْوَقُهْم َيـْوَم اْلِقَياَمـِة 

إلـى آخـر سـورة آل عمـران، وفـرغ  )١(﴾َوالّلُه َيْرُزُق َمن َيَشـاُء ِبَغْيـِر ِحَسـاٍب 

يـوم بعينهـا فـي مكتبـة المجلـس هــ وتوجـد هـذه النسـخة ال ٧٢٣منه سنة 

  . النيابي اإليراني وقد جعلت في المعرض

ــين  -١٣ ــاب فــي التناســب ب ذكــره العّالمــة فــي  :والفــرق السفســطائية شــعرياألكت

  .الخالصة

صـّنفه ذكـره العالمـة فـي الخالصـة  : ونهج الصدق )نهج الحق(  كشف الحق -١٤

وهو مرتب علـى ه، باسم السلطان محّمد خدابنده كما صّرح به في خطبت

والمســائل الفرعيــة التــي  ،واإلمامــة ،ةوالنبــوّ  ،والعــدل ،مســائل فــي التوحيــد

 وكتـب الفضـل بـن روزبهـان كتابـاً  ،ةة الكتـاب والسـنّ خالف فيها أهل السـنّ 

 ،إبطـــال نهـــج الباطـــل وٕاهمـــال كشـــف العاطـــل: نهـــج الحـــق ســـماه فـــي ردّ 

ا اطلـع الحـق، فلّمـ عليه القاضي نور اهللا بكتاب سماه إحقـاق فنقضه وردّ 
                                                 

  .٢١٢اآلية: البقرة) ١(
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ثــم قــام الشــيخ  ،عليــه العامــة اســتعملوا الســياط فــي جوابــه وقتلــوه مظلومــاً 

دالئل الصدق، نقـض فيـه كتـاب ابـن : د حسن المظفر بتأليف كتابمحمّ 

، نسـخة مـن كتـاب كشـف روزبهان وتمم ما كتبه القاضي نور اهللا الشهيد

هـــ ٧٣٤يخهــا تار ) ٦٤٢( بمكتبــة الحكــيم العامــة فــي النجــف بــرقم  الحــق

هــ ولـه ٧٠٤فـان تاريخهـا  ١٧٩٦وأقدم منها نسـخة دانشـكاه طهـران بـرقم 

  .)١(شروح ذكرها صاحب الذريعة

، وقواعـد العقائـد ذكـره فـي الخالصـة: كشف الفوائد في شرح قواعـد العقايـد -١٥

وهــو مطبــوع وعلــى هامشــه ) هـــ٦٧٢ت ( هــو للمحقــق النصــير الطوســي 

لعصــار نسـخة منـه فـي مكتبـة المجلــس شـرح كشـف الفوائـد للسـيد محّمـد ا

  .وهي غي المعرض ٧٢٣النيابي بطهران كتبت سنة 

 نسـخة منـه فـي، ذكـره فـي الخالصـة: كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد -١٦

ونســخة منــه فــي  ١٨٦٥بــرقم  ٨٥١مكتبــة جامعــة طهــران تاريخهــا ســنة 

المؤلـف  مكتبة المجلس النيابي بطهران أقدم منهـا وأنفـس النَّ عليهـا خـط

ة خمجموعـة، كمـا توجـد فـي المكتبـة الرضـوية نسـوخط ابنه وهـي ضـمن 

د اآلملـي د بـن محّمـي لمحّمـمـة الحلّـعليها إجازة فخـر المحققـين ولـد العالّ 

  .هجرية٧٤٥المجاز سنة  االسفندياري وهي بخطّ 

                                                 
بحــار : المجلســي ، ٣٨، نهــج الحــق وكشــف الصــدق ٤٨الخالصــة  : العّالمــة الحّلــي )١(

 ،١٤/١٦٧ الذريعـة :الطهرانـي ، ٤٠٥/ ٥أعيان الشيعة  :العاملي ،١٠٧/٥٤األنوار 

  .٢٦١ي مة الحلّ مكتبة العالّ : الطباطبائي، ٢٤/٤١، ١٨/٣٣
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ذكـره فـي الخالصـة، : نظـم البـراهينكتـاب معارج الفهم في شـرح الـنظم، أي  -١٧

هـــ وتوجــد نســخة تاريخهــا ســنة  ٦٧٨رمضــان ســنة  ٦ليفــه انتهــى مــن تأ

، ونسخة منه تاريخهـا ٨٣٠١مكتبة سبهساالر بطهران برقم هـ في  ٧١٦

، ونسـخة ٣٧٠هـ في مكتبة فخر الـدين النصـيري بطهـران بـرقم  ٧١سنة 

ورقـة فـي مكتبـة وزيـري فـي يـزد،  ٢٢٩أخرى من القرن الثامن أيضًا فـي 

  .فيلم ٢٤٤٨طهران برقم  وعنها مصورة في مكتبة جامعة

واّنــه فــي  ذكــره فــي الخالصــة، .الــدين أصــولمقصــد الواصــلين فــي معرفــة  -١٨

  .مجلد كما في إجازته للمهنا بن سنان

د يوجــد فــي مكتبــة المرحــوم الحجــة الســيّ : منهــاج الهدايــة ومعــراج الدرايــة -١٩

ســـــين المرعشـــــي كتـــــاب منهـــــاج الصـــــالح اختصـــــار المصـــــباح د حُ محّمـــــ

 ٤العــدد  ٣ره إلــى العّالمــة الِحّلــي، مجلــة المــورد المجلــد منســوب فــي آخــ

  .٢٨٩ص 

ــين -٢٠ ــدينمنهــاج اليق ــين فــي أصــول ال ، ذكــره فــي الخالصــة: ، أو منهــاج اليق

ت ( شـرحه كمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن محّمـد المشـهور بـابن العتـائقي 

واسم شرحه اإليضاح والتبيين، وقـد عّبـر فـي آخـره عـن العّالمـة ) هـ٧٩٢

ّلي ومنـه يظهـر اّنـه تلمـذ علـى العّالمـة الحّلـي، نسـخة منـه فـي مكتبـة الحِ 

هــ،  ٦٨٠، فرغ المؤلف منه في ربيع اآلخر سـنة ٧٣٦ملك طهران برقم 

كما في نسخة الروضاتي بأصفهان المكتوبة في عصر المؤلف أو قريبـا 

  . منه وعليها خّط ابن العتائقي رحمه اهللا

فه باســـم الســـلطان المؤيـــد صـــنّ  الـــذي :مامـــةاإلمنهـــاج الكرامـــة فـــي معرفـــة  -٢١

  .عليه ابن تيمية الذي ردّ  د، وهوالجايتو محمّ 
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  .ذكره في الخالصة :معراج الكرامة إلىمنهاج السالمة  -٢٢

 ٢٣ذكــره فــي الخالصــة، نســخة تاريخهــا  :الــدين أصــولنظــم البــراهين فــي  -٢٣

 هـ قوبلت بأصل المصّنف في مكتبة المسجد األعظـم ٧٥٥صفر سنة 

   . بُقمّ 

وهو أربعة أجزاء، ذكره في إجازته للمهنـا بـن : نهاية المرام في علم الكالم -٢٤

ســنان نســخة منــه فــي مكتبــة المجلــس النيــابي بطهــران، ونســخة أخــرى 

  .قديمة أيضاً ) ٢٥٤(بمكتبة السّيد المرعشي في قم المقّدسة برقم 

د نسـخة منـه ذكـره فـي الخالصـة، توجـ: الدين أصولنهج المسترشدين في  -٢٥

عليهـا إجـازة المصـّنف ) حكمـت خطـي ١٠٦٥( المكتبة الرضوية بـرقم 

ــــذ المصــــنف  ــــدري اآلوي، وكاتبهــــا هــــو تلمي ــــب ال ــــد بــــن أبــــي طال لمحّم

كتبهـــا العّالمـــة فـــي الحائريـــة  ٧٠٥تاريخهـــا مســـتهل شـــهر رجـــب ســـنة 

عنـــد الســـّيد المرعشـــي بقـــم المقدســـة  ٧٠٣الشـــريفة، وتوجـــد نســـخة ســـنة 

ه نصــير الــدين علــي بــن محّمــد بــن علــي الكاشــاني ، وقــد شــرح٤بــرقم 

موصــل ( وهــو مــن تالميــذ العّالمــة الحّلــي، واســم شــرحه ) هـــ٧٥٥ت (

ونســخة الشــرح مــن القــرن التاســع فــي ) الطــالبين إلــى نهــج المسترشــدين

كمـــا شـــرحه ولـــد ) ١٦٢٩( ورقـــة ورقمهـــا ٩١مكتبـــة ملـــك بطهـــران فـــي 

اج اليقــين فــي شــرح معــر ( المصــنف فخــر المحققــين محّمــد واســم شــرحه 

كانت نسخة منـه بخـّط موسـى بـن جعفـر بـن عيسـى ) نهج المسترشدين

بن مبارك الحداد الحّلي وهـو أحـد تالميـذ فخـر المحققـين فـرغ منهـا فـي 
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هجريــــة عنــــد المرحــــوم المحــــّدث الشــــيخ  ٧٦٨جمــــادى األولــــى ســــنة  ٣

  .)١(عباس القمي
  .دئالهادي في العقا -٢٦

توجـد نسـخة ضـمن مجموعـة مقـروءة : والفـروع األصولواجب االعتقاد في  -٢٧

علــى ولــد المصــّنف فخــر المحققــين فــي مكتبــة المجلــس النيــابي بطهــران 

  .)٤٩٥٣( برقم 

  :)٢(كتبه في الفلسفة والمنطق_ ث

ـــوم العقليـــة األســـرار -١ أّلفـــه باســـم هـــارون بـــن شـــمس الـــدين : الخفيـــة فـــي العل

ؤلفــه فــي الخزانــة رأى الشــيخ الــرازي نســخته بخــّط م) ٦٨٥ت (  الجــويني

الغرويــة، وتوجــد نســخة فــي مكتبــة الســّيد الحكــيم العامــة فــي النجــف رقــم 

  .صفحة ٤٦٠ها بخط المؤلف في يظهر إنّ  ٣٨٠

هـــــو أحـــــد شـــــروحه الـــــثالث لإلشـــــارات : اإلشـــــاراتمعـــــاني  إلـــــى اإلشـــــارات -٢

والتنبيهــات البــن ســينا، فأّنــه ســلك فــي كــّل منهــا مســلكًا مــن ناحيــة البســط 

االقتصار في واحد منها على إيضاح المعضـالت مـن شـرح  واإليجاز أو

  .اإلشارات للنصير الطوسي كما يظهر من اسمه

                                                 
  .٢٢١الحقائق البرهانية ص : طهراني )١(

 األنـواربحـار : ، المجلسـي٢/٨٤ اآلمـل أمـل: ، الحـر٢/٧١الـدرر الكامنـة : ابن حجـر )٢(

، ١٧٣روضـات الجنـات : ، الخونسـاري٢١٦لؤلؤة البحـرين ص: ، البحراني ١٠٨/٦٠

الشـيعة  أعيـان: ، العـاملي١/٢٨٤، هديـة العـارفين  ١/٧٥نـونالمك إيضـاح: البغدادي

٥/٤٠٤ .  
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ذكره فـي الخالصـة، وهـو فـي بيـان : التلبيس من كالم الشيخ الرئيس إيضاح -٣

سهو الشـيخ الـرئيس ابـن سـينا والـرّد علـى بعـض آرائـه فـي المعقـول، قـال 

احثنـا فـي مـع الشـيخ أبـي علـي ابـن ب: العّالمة الِحّلي في كتاب الخالصة

ســينا، وتوجــد نســخة حاشــية قــانون ابــن ســينا للعّالمــة الِحّلــي فــي مكتبــة 

الســـّيد محمـــود المرعشـــي فـــي قـــم المقّدســـة، فلعلهـــا هـــي إيضـــاح التلبـــيس 

  . المذكور

ذكــره فــي الخالصــة، وهــو شــرح فيــه : اإلشــاراتالمعضــالت مــن شــرح  إيضــاح -٤

) هـــ٦٧٢ت ( نصــير الــدين الطوســي المعضــالت مــن المحقــق الخواجــة 

  .على اإلشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس ابن سينا

) هـــ ٦٧٥ت ( للكاتـب القزوينــي : المقاصــد مــن حكمــة عــين القواعــد إيضـاح -٥

ســين بــن محّمــد بــن حســن بــن حُ  نســخة منــه بخــطّ ) قــال، أقــول: ( بعنــوان

مصّنف هـ أي بعد موت ال ٧٣١سليمان تاريخها أّول شهر رمضان سنة 

بخمسة سـنين وسـبعة أشـهر وتسـعة أيـام فـي مكتبـة دانشـكاه طهـران بـرقم 

٤٢٣.  
   :بن سينا إشاراتفي شرح  اإلشاراتبسط  -٦

المنطـق، الطبيعـة،  فـي معرفـة العلـوم الـثالث،) تجريد األبحـاث(  األبحاثتحرير  -٧

تحريـــر ( كمـــا جـــاء بالخالصـــة، حكـــى عـــن بعضـــها اآلخـــر أّنـــه  :اإللهـــي

  .)األبحاث
  :التعليم الثاني العام -٨

  .الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد -٩
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، والتلويحـات فـي ذكـره فـي الخالصـة: ب التلويحـاتاحل المشـكالت مـن كتـ -١٠

  .هـ٥٨٧المقتول سنة  المنطق والحكمة لشهاب الدين السهروردي

  .في الخالصة المصّنف ذكره: الدر المكنون في علم القانون -١١

هـــ، ٥٨٧المقتــول ســنة  لشــهاب الــدين الســهروردي: إلشــراقاشــرح حكمــة  -١٢

ــــه موجــــود فــــي مكتبــــة المشــــكاة  احتمــــل الشــــيخ الطهرانــــي رحمــــه اهللا اّن

فــرغ ناســخه لنفســه الملتجــي إلــى الحــرم : بطهــران، وقــد جــاء فــي آخــره

 ٧١٨العلــوي محّمــد بــن علــي الجرجــاني يــوم االثنــين تاســع محــّرم ســنة 

 ٤٠٤هــــ والنســـخة فـــي ٧٢٣ي ســـنة جمـــادى الثـــان ٩وفـــرغ مـــن مقابلتـــه 

  .. صحائف وفي الهوامش حواشي العّالمة الدواني

والشمسـية ألسـتاذه : القواعد الجلية فـي شـرح الرسـالة الشمسـية فـي المنطـق -١٣

وأملـى شـرحه  )قـال، أقـول( فشرحها بنحو ) بدبيران( المعروف  الكاتبي

لكتابـة فـي على جميع ممن قرءوا عليـه الشمسـية بالتماسـهم، وفـرغ مـن ا

بــة اإلمــام الشــريف فــي مكتهـــ، والنســخة بخّطــه ٦٧٩ربيــع الثــاني ســنة 

  .المُ السَّ  ليهِ الرضا عَ 

  .ذكره في الخالصة :واإللهيالقواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي  -١٤

، شـرح الكشـف ذكره فـي الخالصـة: األسرارفي شرح كشف  األستاركاشف  -١٥

  ).دبيران( ألستاذه الكاتبي 

، ذكـره فـي الخالصـة: شف الخفاء من كتاب الشفاء في الحكمة البن سـيناك -١٦

  .وانه في مجلدين كما في اإلجازة المهنائية

  .كشف المشكالت في التلويحات -١٧

  .لب الحكمة -١٨
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  .محصل الملخص -١٩

ذكـــره فـــي الخالصـــة، نســـخة المنطـــق  :مراصـــد التـــدقيق ومقاصـــد التحقيـــق -٢٠

ونســـخة اإللهـــي عنـــد  ٢٣٠١ران بـــرقم موجــودة فـــي مكتبـــة دانشـــكاه طهـــ

  .هـ٧٠٠كتبتا سنة  ٢٢٦النصيري بطهران في مكتبته برقم 

باحثنــــا فيــــه الحكمــــاء : قــــائالً  ذكــــر مصــــّنفه فــــي الخالصــــة: المقاومــــات -٢١

  . السابقين، وهو يّتم مع تمام عمرنا

  . نهج العرفان في علم الميزان في المنطق -٢٢

  .النور المشرق في علم المنطق -٢٣

  :)١(كتبه في التفسير -ج

ص فيهـا لخّ اّنه ، ذكر مصّنفه في الخالصةفي تفسير القرآن،  اإليماننهج  -١

  .امالتبيان والكشاف وغيره

  .ذكر مصّنفه في الخالصة، القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢

  :)٢(كتبه في الحديث -ح

ه فــي الخالصــة، ذكــر مصــّنف :األخبــاراستقصــاء االعتبــار فــي تحريــر معــاني  -١

ذكرنا كل حديث وصـل إلينـا وبحثنـا فـي كـّل حـديث علـى : وعّرفه بقوله

صـــّحة الســـند أو إبطالـــه وكـــون متنـــه محكمـــًا أو متشـــابهًا، ومـــا اشـــتمل 

عليــه المــتن مــن المباحــث واألدلــة، ومــا يســتنبط مــن المــتن مــن األحكــام 
                                                 

لؤلـؤة : ، البحرانـي١٠٤/١٣٦ األنواربحار : ، المجلسي٢/٨٣تذكرة المتبحرين : الحر )١(

، ١/٢٨٥، هديـــة العـــارفين ٢/٦٩٣المكنـــون  إيضـــاح: البغـــدادي ٢١٣البحـــرين ص

  . ٥/٤٠٥الشيعة  أعيان: العاملي

لؤلــؤة البحــرين : ، البحرانــي١٠٨/٦٠بحــاراالنوار: ، المجلســي٢/٨٢ مــلاآل أمــل: الحــر )٢(

  .  ٥/٤٠٦الشيعة  أعيان: ، العاملي٢١٨ص
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الشــــرعية وغيرهــــا، وهــــو كتــــاب لــــم يعمــــل مثلــــه، وقــــد ذكــــره فــــي كتابــــه 

لمختلـــف فـــي الطهـــارة فـــي مســـألة ســـؤر مـــا ال يؤكـــل لحمـــه، بعـــد كـــالم ا

هــــذا خالصــــة مــــا أوردنــــاه فــــي كتــــاب استقصــــاء : مشــــبع طويــــل، فقــــال

معـــاني اإلخبـــار، فيظهـــر انـــه فـــي غايـــة  -كـــذا –االعتبـــار فـــي تحقيـــق 

  . البسط

أّلفه قبـل كتابـه المختلـف حيـث أحـال إليـه : األخبارمجامع  أو األخبارجامع  -٢

  .هلفي أوائ

  .األخبارخالصة  -٣

 ذكـر مصـّنفه فـي الخالصـة: الصحاح والحسان األحاديثالدرر والمرجان في  -٤

  . إّن هذا الكتاب في عشرة أجزاء :قائالً 

ذكرنـا فيـه كـّل أحاديـث  :قائالً  ذكر مصّنفه في الخالصة: األنوارمصابيح  -٥

علـــى ورتبنـــا كـــل فـــن  ،علمائنـــا وجعلنـــا كـــّل حـــديث يتعّلـــق بفـــن فـــي بابـــه

ثم بعده  ملّ سَ وَ  آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  أبواب، ابتدأنا فيها بما روى عن النبي

  .المُ السَّ  مليهِ عَ  وكذلك إلى آخر األئمة المُ السَّ  ليهِ عَ بما روي عن علّي 

  .الصحاح األحاديثالنهج الوضاح في  -٦

  :)١(كتبه في الرجال -ر

                                                 
 األنـواربحار : ، المجلسي٥/٨٥ اآلمل أمل: ، الحر١٤٦الخالصة ص: يمة الحلِّ العالّ  )١(

،  ١٧٣روضــات الجنــات : ، الخونســاري٢٢٣لؤلــؤة البحــرين : ، البحرانــي١٠٤/١٤٦

الشـيعة  أعيـان: ، العاملي١/٢٨٤، هدية العارفين ١/٤٣٣المكنون  حإيضا: البغدادي

٥/٤٠٦.  
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ــرواة أســماءاالشــتباه فــي  إيضــاح —١ لــى أوائــل األســماء مــع ضــبط بــه عرتّ  :ال

ذي القعـدة سـنة  ١٩الحركات، أّلفه بعد كتـاب الخالصـة وفـرغ منـه فـي 

هـــــ، وقمنــــا بتحقيقــــه وطبــــع فــــي مكتبــــة الســــّيد المرعشــــي فــــي قــــم  ٧٠٧

  .هـ١٤٢٥المقدسة سنة 

  .تلخيص فهرست الشيخ -٢

فــيمن يعتمــد : رتّبــه علــى قســمين، األول: فــي معرفــة الرجــال األقــوالخالصــة  -٣

فــيمن يتوقــف عليــه، وقــد كتبهــا مــن تالميــذه الشــيخ ســراج : ه، والثــانيعليــ

الدين الحسن بن بهاء الدين محّمد بن أبي المجـد السـراب شـنوي، وقرأهـا 

علـــى مصـــّنفها فكتـــب لـــه بخّطـــه علـــى ظهـــر القســـم األّول إجـــازة تاريخهـــا 

هـ وكذا كتب في آخر القسم الثـاني وهـي  ٧١٥سلخ جمادى األولى سنة 

وصـــّرح فيهمـــا معـــًا انـــه كتـــب اإلجـــازة بعـــد إّنهـــاء  ٧١٥ســـنة  أيضـــًا فـــي

  .القراءة، وقد أطرى تلميذه فيهما بالغاً 

ال اثــر  األســفكتــاب الكبيــر ومــع الوهــو  :كشــف المقــال فــي معرفــة الرجــال -٤

ذكرنـا فيـه كـّل مـا : قـائالً  الخالصـةمقدمـة ذكر مصّنفه فـي   لهذا الكتاب

ـــا و  ـــرواة والمصـــّنفين، مّم ـــا نقـــل عـــن ال ـــّدمين، وذكرن ـــا مـــن المتق صـــل إلين

أحـــوال المتـــأخرين والمعاصـــرين، فمــــن أراد االستقصـــاء فعليـــه بـــه، فإّنــــه 

  .وأحال إليه مكررًا في الخالصة وفي إيضاح االشتباه كاف في بابه،
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  :)١(كتبه في النحو -ز

، وهــو ذكــر مصــّنفه فــي الخالصــة: بســط الكافيــة فــي تلخــيص شــرح الكافيــة -١

  .كافية في النحواختصار شرح ال

، وهــــو ذكـــر مصـــّنفه فــــي الخالصـــة: كشـــف المكنـــون مــــن كتـــاب القــــانون -٢

  .اختصار شرح الجزولية في النحو

  .ذكره قال في الخالصة: المطالب العلية في علم العربية -٣

جمعنـا فيـه بـين : قال فـي الخالصـة :المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية -٤

  .لنحو مع تمثيل ما يحتاج إلى المثالالجزولية والكافية في ا

  :)٢(األدعيةكتبه في  -س

صــــّرح فــــي بعــــض نســــخ : الطــــاهرة األئمــــةالفــــاخرة المنقولــــة عــــن  األدعيــــة -١

  .)٣(الخالصة إّنه في أربعة أجزاء

د د بـن محّمـفه بالتماس الوزير محمّ ألّ : منهاج الصالح في اختصار المصباح -٢

بـه البـاب الحـادي عشـر وهـو خـارج القوفهدي، وهو عشرة أبواب، وألحـق 

عن أبواب المصباح، ولذلك جعله ملحقًا به، نسـخة منـه عنـد الروضـاني 

                                                 
بحـــار : ، المجلســـي٢/٨٣ اآلمـــل أمـــل/: ، الحـــر١٤٧الخالصـــة ص: يمـــة الحلِّـــالعالّ  )١(

روضـات الجنـات : ، الخونساري٢١٦لؤلؤة البحرين ص: ، البحراني١٠٤/١٣٦ األنوار

  .٥/٤٠٦الشيعة  أعيان: ، العاملي١/٢٨٥هدية العارفين : ، البغدادي١٧٣

، ٢/١٨٧٢كشــف الظنــون : ، حــاجي خليفــة١٤٧ص األقــوالخالصــة : يمــة الحلِّــالعالّ  )٢(

ـــواربحـــار : المجلســـي ـــؤة البحـــرين : ، البحرانـــي١٠٤/١٤٦ األن : ، البغـــدادي٢١٤لؤل

  .  ٥/٤٠٦الشيعة  أعيان: ، العاملي٢٨٥/ا: ، هدية العارفين٢/٥٨٧المكنون  إيضاح

  . ١٤٧ص األقوالخالصة : يمة الحلِّ العالّ  )٣(
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شـــوال ســـنة  ٣د علـــي الطبـــري فـــرغ منهـــا فـــي فـــي أصـــفهان بخـــّط محّمـــ

  .١١٠أخرى بمكتبة ملك بطهران برقم و  ،هـ٧٣٣

  :)١(األخرىكتبه في الفضائل والفنون  -ص

هــي إجــازة العّالمــة الكبيــرة للســيد نجــم الــدين و ، اآلثــاروغيرهــا مــن  األجــازات -١

ـــد الوهـــاب الحُ  ـــا بـــن ســـنان بـــن عب ســـيني المـــدني، ذكـــر فيهـــا فهـــرس مهن

ة ة فــي ذي الحّجــّلــتصــانيفه، وأجــازه إجــازة أخــرى متوســطة كتبهــا لــه بالحِ 

  .هـ وكالهما في مجلد إجازات البحار٧٠٩سنة 

عــالء الــدين : أّولهــم: خمســةوهــم  اإلجــازة الكبيــرة لبنــي زهــرة،: بنــي زهــرة إجــازة -٢

أبو الحسن علي بن إبراهيم  بن محّمد بن أبي الحسن بن أبـي المحاسـن 

ابنه شرف الدين أبو عبد اهللا الُحسـين بـن : زهرة الحسني الحلبي، وثانيهم

: أخــوه بــدر الــدين أبــو عبــد اهللا محّمــد بــن إبــراهيم، رابعهــم: علــي، وثــالثهم

ابنــه اآلخــر عــّز : محّمــد، خامســهم ابنــه أمــين الــدين أبــو طالــب أحمــد بــن

الــدين أبــو محّمــد الحســن بــن محّمــد، كــذا رتــبهم العّالمــة فــي إجازتــه لهــم، 

ورّبمــا يكشــف هــذا الترتيــب عــن تفــاوت مــراتبهم فــي الفضــل وهــي إجــازة 

  )٢(.كبيرة مبسوطة

                                                 
: ، ابـن حجـر١٤/١٢٥البداية والنهاية : ، ابن كثير١٤٧الخالصة ص: يمة الحلِّ العالّ  )١(

تـذكرة : العـاملي ، الحـرّ ٢/١٨٧٠كشـف الظنـون : ، حاجي خليفـة٢/٧١الدرر الكامنة 

لؤلـؤة : ، البحرانـي ١٠٧/١٤٨، ١٠٤/١٤٦بحار االنوار: المجلسي ٢/٨٥المتبحرين 

  .  ٣/٥،  ١/٤٣٥الذريعة : ، طهراني٥/٤٠٦الشيعة أعيان: ، العاملي٢١٨البحرين

،  ١٠٤/١٣٦، ٤٢/١٠٩بحار االنـوار: ، المجلسي١٤٧الخالصة ص: يمة الحلِّ العالّ  )٢(

  . ٥/٤٠٧الشيعة  أعيان: العاملي ١٨٨،  ١٦٠، ١٤٦
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كتبهــا فــي جــواب مســائل الســيد مهنــا بــن : األولــى مســائل المهنائيــات أجوبــة -٣

وهـــاب الجعفـــري العبـــدلي الُحســـيني المـــدني، وقـــد أطـــراه ســـنان بـــن عبـــد ال

العّالمـــة الِحّلـــي فـــي أّول جوابـــات كثيـــرة، ويظهـــر أن الســـائل قـــرأ مســـائله 

هـــ كمــا حكــى عــن نســخة  ٧١٧علــى العالمــة فــي داره بالِحلّــة فــي ســنة 

ـــا وهـــي  منهـــا وفـــي آخـــر نســـخة أخـــرى صـــورة إجـــازة العّالمـــة للســـّيد مهن

  .يفه، وذكر الجوابات صاحب أمل اآلمل مفصلة ذكر فيها جملة تصان

وفـي المسـائل ورد السـؤال عـن تـاريخ والدة العّالمـة : مسـائله الثانيـة أجوبة -٤

  .الِحّلي وابنه فخر المحققين

  .ذكره في الخالصة :الوزير أجوبة -٥

  .تلخيص شرح نهج البالغة لشيخه ميثم البحراني  -٢

نسـبه إليـه ابـن أبـي : )ليـِه السَّـالمُ عَ (المـؤمنين أميرجواهر المطالب في فضائل  -٦

هــ، ٨٩٩جمهور اإلحسـائي فـي كتابـه غـوالي اللئـالي الـذي أّللفـه ف سـنة 

  .ونقل عنه أيضاً 

   .)١( )ليِه السَّالمُ عَ (المؤمنين ألميررسالة في شرح الكلمات الخمس  -٧

د خدابنـده عـن النسـخ فـي رسالة مختصرة في جواب سؤال السلطان المؤيد محّمـ -٨

  .الشرعية األحكام

ثت مجموع الكتب التي وجدتها فـي كتـب الرجـال التـي تحـدّ  هذه تقريباً        

فـــي عصـــره، وان بعـــض  فهـــاألّ وعـــن مؤلفاتـــه التـــي  يمـــة الحلِّـــعـــن العالّ 

، وهــو فــي مرحلــة الكتابــة، وقــد األجــل، فقــد وافــاه الكتــب لــم تكتمــل تأليفــاً 

                                                 
  .  ٣/٥،  ١/٤٣٥الذريعة : طهراني )١(



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

هنـــاك بعـــض الكتـــب التـــي و  )٢(مـــة فـــي كتابـــه الخالصـــةالعالّ  إليهـــا أشـــارة

  .نسبت إلى العّالمة الحّلي رحمه اهللا تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٦الخالصة ص: يمة الحلِّ العالّ  )٢(
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  وفاته

بعــد ســفر طويــل ومنــاظرات كبيــرة مــع علمــاء الملــل أكــد فيهــا أحقيــة المــذهب      

ـــد  الشــيعي فــي اإلتّبــاع ألّنــه هــو المـــذهب الحــق الــذي أكــد عليــه المصــطفى ُمحمَّ

ّلم، وآخـر سـفر لـه رحمـه اهللا مـن الحـّج إلـى مدينتـه الحلّـة َصّلى اُهللا َعليِه َوآلـِه َوَسـ

مع ولده فخر المحققين محّمد فبعد رجوعه رحمه اهللا ورضي عنه مارس التـدريس 

رحمـه  -يمة الحلِّ وفاة  العالّ  أنالمؤرخون  فقد ذكروالتأليف إلى أن وافاه األجل، 

 أشـهر وأربعـةة سـن ٧٨هــ عـن عمـر ينـاهز ٧٢٦م سنة محرّ  ٢١ليلة السبت  -اهللا

  .)١(هـ٧٢٥، ماعدا الذهبي الذي جعلها في سنة  أيامتسعة  إالّ 

ســـنة  واخـــرأو هــــ ٧٢٦فـــي تحديـــده لهـــا بـــين ســـنة  ابـــن حجـــر كـــان شـــاكاً  أنكمـــا   

  .)٢(هـ٧٢٥

م، ولكــن ابــن تحديــد اليــوم فهــو كمــا ذكرنــاه فــي الحــادي والعشــرين مــن محــرّ  اأّمــ   

  .)٣(مين من محرّ وفاته ليلة الجمعة العشر  أن ذكر كثير

ـــ    النجـــف فـــدفن فـــي الحجـــرة عـــن  إلـــىة المزيديـــة، ونقـــل وكانـــت وفاتـــه فـــي الحّل

الـــذهبي فـــي  بـــاإليوان (الحضـــرة الشـــريفة مـــن جهـــة الشـــمال  إلـــىاليمـــين الـــداخل 

  . )٤(اليوم إلىمزور وقبره ظاهر معروف ) الغرفة التي تقع تحت المنارة الشمالية

                                                 
  . ٢/١٧٨ اإلسالمدول  )١(

  . ٢/٧٢الدرر الكامنة  )٢(

  . ١٤/١٢٥البداية والنهاية  )٣(

، ابــن تغــري ١٤/١٢٥البدايــة والنهايــة : ، ابــن كثيــر ٤/٢٧٦مــرآة الجنــان : اليــافعي )٤(

: ، العـــاملي١٧٦روضـــات الجنـــات ص: ، الخونســـاري٩/٢٦٧النجـــوم الزاهـــرة : بـــردي

  . ٥/٣٩٦الشيعة  أعيان
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المحققــين أبـــو طالـــب محّمـــد بـــن الحســـن بـــن  تــوفي ولـــه ولـــد وهـــو الشـــيخ فخـــر   

األولـى  ىي االسـدي، ولـد ليلـة االثنـين عشـرين جمـادلّـالمطهّـر الحِ يوسف بن 

نشــأ تحــت رعايــة وتربيــة أبيــه المعظــم واشــتغل عنــده بــالعلوم  هـــ ، ٦٨٢ســنة 

أنـــي : ( العقليـــة والنقليـــة كمـــا صـــّرح بـــه هـــو فـــي شـــرح خطبـــة القواعـــد بقولـــه

ل العلــوم مــن المعقــول والمنقــول وقــرأت عليــه كتــب اشــتغلت عنــد أبــي بتحصــي

فيعد أبيه المعلم والمربي له حتى وصل إلـى أعلـى ) كثيرة من كتب أصحابنا

 بدرجـــة فـــاز انـــه قـــدره علـــو فـــي كفـــى الـــدرجات العلميـــة والكمـــاالت النفســـية،

 يعظمـــه مـــةالعالّ  والـــده وكـــان عمـــره، عـــن العاشـــرة الســـنة فـــي وهـــو االجتهـــاد

 مــــن جملــــة صــــدر فــــي ذكــــره هاّنــــ حتــــى ،كثيــــراً  بشــــأنه نــــيويعت عليــــه ويثنــــي

 مـــا بإتمـــام األحكـــام قواعـــد كتابـــه بهـــا خـــتم التـــي وصـــيته فـــي وأمـــر فاتهمصـــنّ 

إيضـاح الفوائـد فـي : ، له مـن المصـنفاتخطأ وجده ما وٕاصالح ناقصاً  وجده

شــرح القواعــد، مــتن القواعــد لوالــده العالمــة الحلــي، مطبــوع فــي أربعــة أجــزاء، 

ى اإلرشاد، وهو إرشاد العالمة الحلي والده، وشـرح كتـاب مبـادئ الحاشية عل

األصول لوالده العالمة، وغيرها من الكتب، توفي رحمه اهللا في ليلـة الجمعـة 

وهمـا الشـيخ ظهيـر الـدين : هــجرية، ولـه ولـدان٧٧١جمادى الثانيـة سـنة  ٢٥

 )هــ٧٧٦ت ( محّمد بـن فخـر الـدين محّمـد مـن مشـايخ تـاج الـدين ابـن معيـة 

والشــــيخ أبــــو المظفــــر يحيــــى بــــن فخــــر المحققــــين محمــــد، وكتــــب جملــــة مــــن 

كتــاب خالصــة األقــوال، فكتــب لــه أبــوه : تصــانيف جــّده العّالمــة الِحّلــي منهــا
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مســــــتدرك اإلجــــــازات وكالهمــــــا مــــــن مشــــــايخ عليهــــــا إجــــــازة وصــــــورتها فــــــي 

  .)١(اإلجازة

 ل البيــتعلينــا أن نفتخــر بالعّالمــة الِحّلــي كونــه تخــّرج مــن مدرســة آحقــا    

ة، ، رجل أنعم اهللا عليه بالموهبة الخارقة والعبقرية الفـذّ َعليِهم السَّالمُ  األطهار

وتفجـرت فـي أعماقـه ، فامتلك شجاعة كبيرة وذكاًء مفرطًا وعقًال واعيًا مـدركاً 

، طاقــة هائلــة مــن الفكــر والمعرفــة والعلــوم، واكبهــا عمــل دائــب وجهــد مســتمر

يـــة حتـــى اآلن، وشخصـــية ال تـــزال عبقريتهـــا تهـــا العلمموهبـــة ال تـــزال فـــي قمّ 

وكــان لهــا التــأثير الفعــال علــى ، تســيطر علــى أجيــال العلمــاء المتعــاقبين بعــده

فقـــد تالقـــت فيـــه ، مفكـــري اإلســـالم قاطبـــة، المعاصـــرين لـــه والمتـــأخرين عنـــه

منها شامخة بارزة، فكمـا كـان مـن أعـالم الفقـه  شخصيات علمية عديدة، كلّ 

ل عليه، كذلك كان من ابـرز مفكـري عصـره ة ويعوّ حجّ والشريعة، يؤخذ قوله 

عـــاِلم دفـــع قافلـــة المعرفـــة اإلســـالمية وشـــارك فـــي بنـــاء ، فـــي الكـــالم والفلســـفة

الحضــارة وفــي رفــع صــرحها عاليــًا، رائــد مــن رواد الحــق وحــامي مــن حماتــه، 

ــالمُ ومــدافع عنيــد عــن مبــدأ أهــل البيــت  الــذي تظــاهرت عليــه قــوى  َعلــيِهم السَّ

ســالح، بــاالفتراءات والــدعايات الكاذبــة، وبكــل  اربــت أتباعــه بكــلِّ الظــالم وح

  . أنواع العذاب والتنكيل بالقتل والسجن والتشريد

  اإلسالم والتشّيع 

هنـاك الكثيـر فـي بيـان فاإلسالم والتشّيع في اللغـة أوًال نتعرف على      

  :واصطالحًا نأخذ بعضًا منها معنى الشيعة والتشّيع لغةً 

                                                 
  .٢٤٠قائق الراهنة ص الح: طهراني )١(
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  )١( )أصحابه وأتباعه: شيعُة الّرجلِ : شِّيعةُ  : (يديقال الفراه 

شــاَيَعُه، : يقــال. أتباُعــه وأنصــاُره: وشــيَعُة الرجــلِ : ( وقــال الجــوهري   

  .)٢( )كما يقال واالُه من الوليِّ 

وشايعُت الرجَل علـى األمـر مشـايعًة وِشـياعًا، إذا : ( وقال ابن دريد

وفـالن  ،شـييعًا، إذا أعنتـه عليـهوشّيعُت الرجـَل علـى األمـر ت ،ماألَته عليه

  .)٣( )ن يرى رأيه، والجمع أشياعمن ِشيعة فالن، أي ممّ 

  .)٤( )األْصَحاب: والشِّْيَعةُ : ( وقال الصاحب بن عباد 

الشــياع االنتشــار والتقويــة، : شــيع: ( قــائالً  ألصــفهانيالراغــب ا وذكــر

    .)٥( )اوكثرو  انتشرواأي كثر وقوى وشاع القوم يقال شاع الخبر 

وتشـايعوا علـى  ،تابعتك عليه: وشايعتك على كذا: ( قال الزمخشريو    

وآتيـك . ولد بعده: وهذا الغالم شيع أخيه. األمر، وهم شيعته وشيعه وأشياعه

   .)٦( )غدًا أو شيعه

وَتَشـيَّع الّرُجـُل ادََّعـى . وِشيَعُة الرَّجـل أْتباعـه وَأْنصـاُره: ( وقال الرازي    

   .            )١( )ُكلُّ قوم أْمُرُهم واِحٌد َيْتبع َبعُضهم َرْأَي َبْعٍض فُهْم ِشيعَ و ، َدْعَوى الِشيعة

                                                 
 .١/١٢٤العين  )١(

 .١/٣٧٦الصحاح في اللغة  )٢(

 .١/٤٨٨جمهرة اللغة  )٣(

 .١/١٠٩المحيط في اللغة  )٤(

 .١/٢٧٠مفردات غريب القرآن )٥(

 .١/٢٥٣أساس البالغة  )٦(

 .١/١٦٩مختار الصحاح  )١(
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ـــيعُة َأتبـــاع الرجـــل وَأْنصـــاُره وجمعهـــا ِشـــَيٌع : ( قـــال ابـــن منظـــور عـــنو     والشِّ

    .            )٢( )وَأْشياٌع جمع الجمع ويقال شاَيَعه كما يقال واالُه من الَوْليِ 

أْتباُعــــُه وأْنصــــاُرُه، : وِشــــْيَعُة الرَُّجــــِل، بالكســــرِ : ( زآبــــاديوقــــال الفيرو      

والِفْرَقُة على ِحَدٍة، وَيَقُع على الواِحِد واالْثَنْيِن والَجْمِع، والُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث، وقد 

َغَلَب هذا االسُم على ُكـلِّ مـن َيتَـَولَّى َعِلّيـًا وَأْهـَل َبْيِتـِه، حتـى صـاَر اْسـمًا َلهُـم 

  .)٣( )اً خاصّ 

الِفْرَقُة من الّناِس علـى ِحـَدٍة وكـلُّ َمـن : أصُل الشِّيَعةِ : ( وقال الزبيدي    

  : قال الُكَمْيتُ  ، عاَوَن إنسانًا وَتَحزََّب له فهو له شيعةٌ 
  وما لَي إّال َمْشَعَب الَحقِّ َمْشَعبُ       وما ِلَي إّال آَل َأْحَمَد ِشيَعٌة 

ثنــيِن والَجمــِع والُمــَذكَِّر والمؤنَّــِث بلفــٍظ واِحــٍد ويقــُع علــى الواحــِد واال       

وقـد غَلـَب هـذا االسـُم علـى كـلِّ َمـن َيتـولَّى َعِلّيـًا وَأهـل بيِتـه . ومعنى واِحٍد 

فـالٌن مـن : رضي اهللا عنهم َأجمعيَن حّتى صاَر اسمًا لُهم خاّصًا فإذا قيـَل 

َأي عنـَدهم َأصـُل ذلـَك مـن  الشِّيَعِة ُعِرَف َأنَّه منهم وفي َمذهب الشيَعِة كـذا

ــةُ  ــُة والُمتاَبَع ــيَعِة واٌو ِمــن َشــوََّع : وقيــل ،الُمشــاَيَعِة وهــي الُمطاَوَع ــْيُن الشِّ َع

: الشِّـيَعة : قوَمُه إذا جمَعُهم وقـد تقـدَّمت اإلشـاَرُة إليـه قريبـًا وقـال اَألْزَهـِريّ 

  . )٤( )لَّم وُيوالوَنُهمَقْوٌم َيْهَوْوَن َهَوى ِعْتَرِة النَّبيِّ صّلى اهللا عليه وس
   ً     :أما اصطالحا

                                                 
 .٨/١٨٨لسان العرب  )٢(

 .٢/٢٩٣القاموس المحيط  )٣(

 .١/٥٣٥٤ تاج العروس )٤(
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ــــال الشهرســــتاني       ــــاً : ( ق ــــذين شــــايعوا علي ــــى  الشــــيعة هــــم ال ــــه عل رضــــي اهللا عن

 واعتقـــدوا أنّ  ا خفيـــاً وٕاّمـــ ا جليـــاً ة إّمـــووصـــيّ  اً وقـــالوا بإمامتـــه وخالفتـــه نّصـــ، الخصـــوص

  .)١( )من عنده م يكون من غيره أو بتقيةخرجت فبظل وٕانّ  ،اإلمامة ال تخرج من أوالده

ــيعة الِفْرقــُة مــن النَّــاس، وتَقــُع علــى  (: ابــن األثيــر قــالو      وأصــُل الشِّ

وقـد . الواِحِد واالْثنين والجمع، والُمـَذكَّر والمؤنَّـث بلفـٍظ واحـٍد، ومعنـى واحـد

َغَلب هذا االْسم على ُكّل من َيـْزُعم أنـه َيتـَولَّى علّيـًا رضـي الّلـه عنـه وأهـَل 

لهـم أسـمًا خاّصـًا، فـإذا قيـل فـالٌن مـن الشِّـيعة ُعـرف أنـه  بْيته، حتى صارَ 

ــيعة كــذا ــيعة علــى ِشــَيع. أي ِعنــَدهم: مــنهم، وفــي َمــْذهب الشِّ  ،وُتجمــع الشِّ

  . )٢( )وأصُلها من الُمشَايعة، وهي الُمتَابعة والُمطَاوعة

 الشــيعة مــذاهب فــي والعشــرون الســابع الفصــل فــي ابــن خلــدون ذكــرو     

 فــي ويطلــق تبــاعواأل الصــحب هــم لغــة الشــيعة أنَّ  اعلــم ( :اإلمامــة حكــم فــي

 رضـي وبنيـه علـيّ  أتبـاع علـى والسـلف الخلـف مـن مـينوالمتكلّ  الفقهـاء عرف

ـــين جميعـــاً  ومـــذهبهم عـــنهم اهللا  المصـــالح مـــن ليســـت اإلمامـــة أنّ  عليـــه متفق

 ركـن هـي بـل ،بتعييـنهم بها القائم نويتعيّ  ةاألمّ  نظر إلى ضفوّ تُ  التي العامة

 يجـب بـل ةاألّمـ إلى تفويضه وال إغفاله لنبيّ  زوال يجو  اإلسالم وقاعدة دينال

 عليـــاً  وٕانَّ  والصـــغائر الكبـــائر مـــن معصـــوماً  ويكـــون لهـــم اإلمـــام تعيـــين عليـــه

 ينقلونهـا بنصـوص عليـه وسـالمه اهللا صـلوات عينـه الذي هو عنه اهللا رضي

  .)٣( )مذهبهم مقتضى على ويؤولونها

                                                 
 .١/١٤٥الملل والنحل  )١(

 .٢/٣٩٤النهاية في غريب الحديث واألثر  )٢(

 .١/١٩٦تاريخ ابن خلدون  )٣(
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ف الشيعة والتشـّيع يحـاول أن يظهـر أن الشـيعة هـو نالحظ أّن كّل من عرّ   

معنــى الحــّب وحــده، أي حــّب علــّي َعليــِه السَّــالُم أو حــّب أهــل البيــت َعليــِه 

السَّالُم فقط لـيس إّال كمـا فهمنـاه مـن التعـاريف التـي مضـت، وٕاّنهـم يخلطـون 

  .  متعمدين لغرض تذويب المعنى الكلي للتعريف

الشــيعة والتشــّيع عة اإلماميــة تجــدهم يعرفــون أســاطين الفكــر عنــد الشــيأمــا   

دون بالشــكل الــذي عّرفــه أربــاب الملــل والنحــل والتــاريخ مــن أهــل الســّنة مــن 

 :الشـيعة: ( رحمـه اهللا فـي أوائـل المقـاالت الشـيخ المفيـدفرق يذكر، فقد ذكـر 

صــلوات اهللا عليــه  -أميــر المــؤمنين  ألتبــاعفهــو علــى التخصــيص ال محالــة 

صـلوات اهللا عليـه وآلـه  -الء واالعتقاد إلمامته بعد الرسـول على سبيل الو  -

مه في مقام الخالفـة وجعلـه فـي االعتقـاد ن تقدّ بال فصل ونفي اإلمامة عمّ  -

   .)١( )االقتداء متبوعا لهم غير تابع ألحد منهم على وجه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ..٣٥ص أوائل المقاالت في المذاهب والمختارات  )١(
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  الشيعة في القرآن والسّنة

مـن آيـات وروايـات ر ما جاء نذك نبعد أن ذكرنا معنى الشيعة عند اللغويي  

  . تناولت اسم الشيعة أو دّلت عليه

ـــــاء     ـــــاع األنبي ـــــى أتب ـــــديم عل ـــــذ الزمـــــان الق ـــــق من ـــــت هـــــذه التســـــمية تطل كان

واألوصـــياء، فقـــد ذكـــر القـــرآن الكـــريم لفظـــة شـــيعة علـــى شـــيعة نـــوح وشـــيعة 

  .إبراهيم

ْبـــَراِهيَم ﴿ : قـــال اهللا تعـــالى : ســـبحانه وتعـــالى ، وقـــال)١(﴾َوإِنَّ ِمـــن ِشـــيَعِتِه إلَِ

َهــَذا ِمــن ِشــيَعِتِه َوَهــَذا ِمــْن َعــُدوِِّه َفاْســَتَغاَثُه الَّــِذي ِمــن ِشــيَعِتِه َعَلــى الَّــِذي ِمــْن ﴿

  .)٢(﴾َعُدوِّهِ 

ـاِلَحاِت ُأْوَلِئــَك ُهـْم َخْيــُر : ( قـال اهللا تبـارك وتعــالى ِإنَّ الَّـِذيَن آَمُنــوا َوَعِملُـوا الصَّ

 .)٣()اْلَبِريَّةِ 

                                                 
 .٨٣اآلية : الصافات )١(

 .١٥اآلية : القصص )٢(

ن عائشــة قالــت أخــرج ابــن مردويــه عــ: ( الســيوطي جــالل الــّدينقــال ، ٧اآليــة : البينــة) ٣(

ِإنَّ الَّــِذيَن أّمــا تقــرئين : يــا رســول اهللا مــن أكــرم الخلــق علــى اهللا، قــال يــا عائشــة :قلــت

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة، وأخرج ابـن عسـاكر عـن جـابر بـن عبـد  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َصـّلى اُهللا َعليـِه ، فقال النبي يل علكّنا عند النبّي َصّلى اُهللا َعليِه َوَسّلم فاقب :اهللا، قال

ِإنَّ : ( ونزلــتوشــيعته لهــم الفــائزون يــوم القيامــة، هــذا  إنّ نفســي بيــده  والــذي :وســّلم

ـاِلَحاِت ُأْوَلِئـَك ُهـْم َخْيـُر اْلَبِريَّـةِ  َصـّلى اُهللا فكـان أصـحاب النبـي ) الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

وأخرج ابن عـدى وابـن عسـاكر عـن َخْيُر اْلَبِريَِّة، جاء : واإذا أقبل علّي، قال َعليِه وسّلم

لّمـا نزلـت  :وأخرج ابن عدي عن ابـن عبـاس قـال َخْيُر اْلَبِريَِّة،علي : أبى سعيد مرفوعا
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شــيعة أن التشــّيع هــو اإلســالم ذاتــه، ويتبنــاه الشــيعة أنفســهم حيــث يــؤمن ال   

ــــه  اإلســــالميــــرون أن المــــذهب الشــــيعي أصــــًال لــــم يظهــــر بعــــد  ويعتقــــدون أّن

تشّيع ويوالي ويقّلد األئمة ، ويرون أن المسلم التقّي يجب أن ي)١(اإلسالم ذاته

                                                                                                                            
ـاِلَحاِت ُأْوَلِئـَك ُهـْم َخْيـُر اْلَبِريَّـةِ (  َصـّلى اُهللا قـال رسـول اهللا ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُـوا الصَّ

هو أنت وشيعتك يوم القيامـة راضـين مرضـيين، وأخـرج ابـن مردويـه  :يلعل ليِه وسّلمعَ 

ِإنَّ (  :ألـم تسـمع قـول اهللا :َصـّلى اُهللا َعليـِه وسـّلمرسـول اهللا  يقـال لـ :، قـاليعن عل

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ  موعـدكم أنت وشـيعتك وموعـدي و ) الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

: ، ينظـر٦/٣٧٩الدر المنثور  )للحساب تدعون غرا محجلين األمم جاءتالحوض إذا 

أحكـــام : ، الجصـــاص١/٢٨٠التفســـير : ، العياشـــي٣٠/٣٣٥جـــامع البيـــان : الطبـــري

، ١/٣٨٧التبيـــان : ، الطوســـي٢/٢٧٢شـــواهد التنزيـــل : ، الحســـكاني٣/٤٨٩القـــرآن 

، ابن ٤٥مفردات غريب القرآن : ي، الراغب األصفهان٦/٢٦٦مجمع البيان : الطبرسي

ــي٨/٢٨٨زاد المســير : الجــوزي ــرآن : ، القرطب ــام الق : ، الزكشــي٨/٢٣٦الجــامع ألحك

  .٢٠/٣٣٦الميزان : ، الطباطبائي٤/٥٧٥التفسير : ، ابن كثير٣/٣٠البرهان 

ا يـ: قـال رسـول اهللا صـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ : ( عن علي بن أبي طالب َعليِه السَّـالُم قـال )١(

علــي إنَّ شــيعتنا يخرجــون مــن قبــورهم وجــوههم كــالقمر ليلــة البــدر، مســتورة جــوارحهم، 

مكنة روعتهم، قد أعطوا األمـن واإليمـان، يخـاف النـاس وال يخـافون، ويحـزن النـاس وال 

يحزنون، وهم علـى نـوق بـيض لهـا أجنحـة قـد ذللـت مـن غيـر مهانـة، وركبـت مـن غيـر 

: الــدوالبي) حريــر لكــرامتهم علــى اهللا عــّز وّجــلرياضــة، أعناقهــا ذهــب حمــر ألــين مــن ال

: ، ابـــن الجـــوزي٢٩٦مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب : ، المغـــازلي١٦٨الذريـــة الطـــاهرة 

جـــواهر العقـــدين : ، الســـمهودي١٠٤الصـــواعق المحرقـــة : ، الهيثمـــي٢/٧المصـــنوعات 

، ١/٤١٤تنزيـــه الشـــريعة : ، الكنـــاني١/٤٠٧اللئـــالي المصـــنوعة : ، الســـيوطي٢/٢٤٣

   . ٣٩٦الفوائد : انيالشوك

: قـال رسـول اهللا َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه وسـّلم: ( وعن أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا قالـت       

: ، الـديلمي٢/١٨٢أنسـاب األشـراف : الـبالذري) علي وشيعته هـم الفـائزون يـوم القيامـة
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ـــالُم عليـــًا وبنيـــه، ويرجـــع  أالثنـــي عشـــر مـــن أهـــل بيـــت المصـــطفى َعلـــيِهم السَّ

إليهم في كّل المسائل الفقهية مـن العبـادات والمعـامالت، وال يفضـّلون علـيهم 

ـــد رســـول اهللا صـــّلى اهللا َعليـــِه َوآلـــِه  أحـــدًا ســـوى جـــّدهم صـــاحب الرســـالة ُمحمَّ

التشـــّيع هـــو ركـــن مـــن أركـــان اإلســـالم األصـــيل وضـــع  َوســـّلم، وبالتـــالي فـــإنّ 

، )١(ُمحّمــد صــّلى اهللا َعليــِه َوآلــِه َوســّلم نفســه علــى مــدار حياتــه أساســه النبــيّ 
                                                                                                                            

ــن الجــوزي٢/٥٠٤الفــردوس  ــذكرة الخــواص : ، ســبط ب ــة : ، الكنجــي الشــافعي٥٤ت كفاي

ــد الســمطين أ: ، الحمــويني١١٨الــب الط مفتــاح النجــا : ، الحــارثي البدخشــي٣١ب /فرائ

: ، المحمـــودي١٠/٣٢٣فـــتح البيـــان : ، القنـــوجي٢٨١ينـــابيع المـــودة : ، القنـــدوزي٦٢

 .٢/٣٤٨ترجمة اإلمام علي 

أوصي : َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ قال رسول اهللا : ( عن عّمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال )١(

قني بوالية علي بن أبي طالٍب، فمن توّاله فقد توالني ومن تـوالني فقـد من بي وصدّ من آ

تولى اهللا، ومن أحّبه فقد أحّبني، ومن أحّبني فقد أحّب اهللا، ومـن أبغضـه فقـد أبغضـني، 

: ، الطبرانــي٢/٢٢٨زيــن الفتــى : العاصــمي) ومــن أبغضــني فقــد أبغــض اهللا عــّز وجــلّ 

مناقـب علـي : ، المغازلي٢١٢٦الكامل في الضعفاء : ، ابن عدي١/٢٩٨المعجم الكبير 

تـاريخ دمشـق : ، ابن عساكر٥/٤٠٨، ١/٥٢٢الفردوس : ، الديلمي٢٣٠بن أبي طالب 

ب /فرائــد الســمطين أ: ، الحمــويني٢/٢١٨الريــاض الضــرة : ، المحــب الطبــري٤٧/٢٩٢

ء تــاريخ الخلفــا: ، الســيوطي٤الصــواعق المحرقــة : ، الهيثمــي٦٥، ذخــائر العقبــى ٥٤

: ، العاصــمي٥/٣٢، منتخــب كنــز العمــال ٦/١٥٤كنــز العمــال : ، المتقــي الهنــدي١٧٣

ينابيع : ، القندوزي٧/١٤شرح المواهب اللدنية : ، الزرقاي٢/٤٨٠سمط النجوم العوالي 

  .٨٠نور األبصار : ، الشبلنجي٢٤٢المودة 

ثنا حـدّ : قـال سـين بـن أحمـد بـن إدريـس رحمـه اهللا،ثنا الحُ حدّ : ( قال الشيخ الصدوقو      

ثنا أبـو الجـارود زيـاد حـدّ : د بـن سـنان، قـالثنا إبراهيم بن هاشم، عن محّمـحدّ : أبي، قال

َصـّلى اُهللا َعليـِه قال رسـول اهللا ( : بن المنذر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال

، وأوليائه فريضة اهللا وٕاّتباعهه عبادة اهللا، والية اهللا، وحبّ  بن أبي طالبٍ  والية عليّ : َوآلهِ 
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عندما أعلن الوالية لعلي َعليـِه السَّـالُم مـن  غدير خمّ وأكده قبل موته في يوم 

األخرى هي المسـتحدثة ووضـعت  الميةالطوائف اإلس، كما يرون أن )١(بعده

                                                                                                                            
الشــيخ  )وجــلّ  أوليــاء اهللا، وأعــداؤه أعــداء اهللا، وحربــه حــرب اهللا، وســلمه ســلم اهللا عــزّ 

مناقـب : ، سـليمان الكـوفي١٩٩كتاب سليم : الهاللي: ، ينظر٨٥األمالي ص  :الصدوق

، ١/١٩٣أصــول الكــافي : ، الكلينــي٤٧٠المسترشــد : ، الطبــري١/١٣٦أميــر المــؤمنين 

، إكمـال الـدين ٢٥١معـاني األخبـار : ، الصدوق٢/١٠٩ألخبار شرح ا: القاضي المغربي

، ١٠١روضـة الواعضـين : ، الفتال١٣٩، األمالي ١٨االختصاص : ، الشيخ المفيد ٦٧

المسـتدرك : ، النـوري٢٢/١١٥بحـار األنـوار: ، المجلسي٣/٣المناقب : ابن شهر آشوب

١٨/١٧٣. 

غـدير خـم فـي حّجـة الـوداع، وقـد ذكر هذا الحديث في أكثر من مناسبة، وأشهرها يوم ) ١(

رواه العشــرات مــن الصــحابة بأســانيد صــحيحة فاقــت حــد التــواتر، وقــد خطــب رســول اهللا 

في ذلك اليوم خطبة طويلة حّث فيهـا التمّسـك بالكتـاب الكـريم وأهـل  َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ 

، َعليـِه السَّـالمُ طالـب ، ثّم بـّين فيهـا إمـرة أميـر المـؤمنين علـّي بـن أبـي َعليِه السَّالمُ بيته 

الواليــة البــن حجــر الطبــري، وكتــاب الواليــة البــن عقــدة، : وأّلفــت فيــه المؤلفــات، منهــا

والدارقطني، والسجستاني فـي كتـاب الدرايـة فـي حـديث الواليـة، وكتـاب دعـاة الهـداة إلـى 

ر هـ، وقد روى حـديث الغـدي٤٩٠أداء حق الموالة ألبي القاسم عبيد اهللا الحنفي المتوفى 

تابعيــًا، ورواه كــّل علمــاء أهــل الســنة علــى اخــتالف طبقــاتهم  ٨٤صــحابيًا، ورواه  ١١٦

ومـذاهبهم مــن القـرن الثــاني حتـى القــرن الرابـع الهجــري، ينظـر موســوعة الغـدير للشــيخ 

َصّلى اُهللا َعليـِه قال رسول اهللا : ( عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال. أألميني رحمه اهللا

يحيـى حيـاتي ويمـوت ممـاتي ويسـكن جّنـة عـدن غرسـها رّبـي، فليـوال من سـّره أن : َوآلهِ 

عليًا من بعدي، وليوال ولّيه وليقتدي باألئّمة من بعدي، فإّنهم عترتي خلقوا من طينتـي، 

 مرزقوا فهمًا وعلمًا، وويل للمكّذبين بفضـلهم مـن أّمتـي، القـاطعين فـيهم صـلتي، ال أنـاله

مناقـب : ، الخـوارزمي٤/١٧٤، ١/٨٦لية األوليـاء ح: أبو نعيم األصبهاني) اهللا شفاعتي

ــّي بــن أبــي طالــب  ــل الُحســين ٣٤عل ــدوين : ، القزوينــي١/٣، مقت ، الكنجــي ٢/٤٨٥الت
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أسســها مــن قبــل الحكــام والســالطين وغيــرهم مــن أجــل االبتعــاد عــن اإلســالم الــذي أراده 

ــد  ، يــرى بعــض المــؤرخين أنَّ بــذرة )١(فــي األصــل ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــالنبــّي ُمحمَّ

حيـث اجتمـع الصـحابة  ملّ َسـوَ  هِ آلـوَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـالتشّيع بدأت بعد وفاة الرسول ُمحّمـد 

أمثـال علـي بـن أبـي  بنـي هاشـمفـي غيـاب وجـوه  الختيار الخليفـة سقيفة بني ساعدةفي 

 ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــاللــذان كانــا يجهــزان النبــّي  والعبــاس بــن عبــد المطلــبطالــب 

بـن  أبـو بكـرقـاد السـقيفة، وحسـب المـؤرخين فـإنَّ السـقيفة انتهـت باختيـار للدفن أثناء انع

أبــــــي قحافــــــة خليفــــــة حســــــب إجمــــــاع مــــــن المجتمعــــــين فــــــي الســــــقيفة مــــــن المهــــــاجرين 

 أبــو ذر الغفــاريجموعــة صــغيرة مــن الصــحابة مــنهم ، بعــد الســقيفة بــدأت م)١(واألنصــار

                                                                                                                            
ـــب : الشـــافعي ـــة الطال ـــد٩٤، ٢٦كفاي ـــي الحدي ـــن أب ، ٢/٤٥٠شـــح نهـــج البالغـــة : ، اب

: ، ابـــن حجـــر١/٣٢٥ميـــزان االعتـــدال : ، الـــذهبي٥ب /فرائـــد الســـمطين أ: الحمـــويني

 .١٤٩ينابيع المودة : ، القندوزي٦/١٥٥كنز العمال : ، المتقي الهندي١/٥٥٩ابة اإلص

: صّلى اُهللا َعليِه َوآلـهِ قال لي رسول اهللا : ( عن حيان األسدي سمعت علي َعليِه السَّالُم يقول )١(

إّن األّمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على مّلتـي، وتقتـل علـى ُسـّنتي، مـن أحّبـك أحّبنـي ومـن 

الطبقـات : ابـن سـعد) -يعنـي لحيتـه مـن رأسـه –غضك أبغضـني، وانَّ هـذه ستخضـب مـن هـذا أب

: ، البـــزار١/١٠٢، المســـند ٢/٦٩٤، ١/٥٤٣فضـــائل الصـــحابة : ، ابـــن حنبـــل٣/٣٣الكبـــرى 

: ، البيهقـي٣/١٤٠المسـتدرك : ، الحـاكم النيسـابوري١٨٣٩الكامـل : ، ابـن عـدي٣/٩٢المسند 

االســتيعاب : ، ابــن عبــد البــر١١/٢١٦تــاريخ بغــداد : بغــدادي، الخطيــب ال٦/٤٤٠دالئــل النبــوة 

، ابــن أبــي ٥/٢٧٣أســد الغابــة : ، ابــن األثيــر١/٢٤٤العلــل المتناهيــة : ، ابــن الجــوزي٤/١٥٣

تـاريخ : ، الـذهبي٢/٣٢٢الريـاض النضـرة : ، المحـب الطبـري٢/١٨شـرح نهـج البالغـة : الحديد

، ابـن ٩/١٣٦مجمـع الزوائـد : ، الهيثمـي٦/٢١٨البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثيـر٢/٢٠٤اإلسالم 

 .٢١١ينابيع المودة : ، القندوزي٦/٧٣كنز العمال : ، المتقي الهندي٤/١٥٥اإلصابة : حجر

مـن : وسـّلم َوآلـهِ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـقـال رسـول اهللا : ( وعن أبي ذر الغفاري رضـي اهللا عنـه قـال     

) هللا ورسـوله، ومـن شـّك فـي علـي فهـو كـافرناصب عليًا الخالفة بعدي فهـو كـافر، وقـد حـارب ا

، العينـي ٥٢٠النعـيم المقـيم : ، ابـن شـجاع الموصـلي٤٥مناقب علـي بـن أبـي طالـب : المغازلي
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تجتمــع فــي بيــت علــي بــن أبــي  والزبيــر بــن العــوام والمقــداد بــن عمــرو وعمــار بــن ياســر

 بكـر، ويعتبـر الشـيعة الصـحابة الـذين يـرون أحقّيـةأبـو  طالب معترضة على اختيـار

  . علي بن أبي طالب َعليِه السَّالُم هم أفضل الصحابة وأعظمهم قدراً 
الخليفـة  عثمـان بـن عفـانويرى البعض اّنه بعد أن تطور األمـر فـي عهـد     

 ومصـر الشـامالثالث حيث أّدت بعض السياسات التي يقوم بها بعض عمالـه فـي 

سخط العامة وأعلن بعض الثائرين خروجهم علـى عثمـان وبـدؤوا ينـادون إلى 

اقتلـــوا : وكانـــت عائشـــة تقـــول : (ابـــن أبـــي الحديـــد قـــال ،بـــالثورة علـــى عثمـــان

بـن أبـي طالـب َعليـِه السَّـالُم  اً عليـ ، وبـالرغم مـن أنَّ )١( )، قتل اهللا نعـثالً نعثالً 

مــن جهــة أخــرى تقــديم النصــح  ضــاً نفســه حــاول دفعهــم عــن الثــورة وحــاول أي

لعثمان بن عفان إلنقاذ هيبة الدولة اإلسالمية إّال أن عثمان قتـل فـي النهايـة 

علــى يــد الثــائرين، وبعــد ذلــك اجمــع المســلمون علــى االلتفــاف حــول علــي بــن 

  .أبي طالب يطلبون منه تولي الخالفة

                                                                                                                            
) أخرجه أحمد في المسند، والديلمي في الفـردوس عـن أبـي ذر(، ٥٢مناقب سيدنا علي : الفقير

 .٢١٤ينابيع المودة : وزيالقند) عن الديلمي في الفردوس( ٢/١١٤كنوز الحقائق : المناوي
الكثيــر شــعر : عائشــة، والنعثــل ل مــن ســمى عثمــان نعــثالً أوّ  : (ابــن أبــي الحديــد قــال )١(

، ٦/٢١٥نهج البالغة شرح  )، قتل اهللا نعثالً اقتلوا نعثالً : اللحية والجسد، وكانت تقول
تـاريخ : ، الطبـري٥/١٠٥أنسـاب األشـراف : ، البالذري٤٣٦موقعة صفين : ابن مزاحم

الكامـل فـي : ، ابـن األثيـر١٦٥المسترشـد : ، ابن جرير الطبـري٥/١٧٤األمم والملوك 
، ١٤/١٩٣لسـان العـرب : ، ابن منظـور٤/١٥٦، نهاية غريب الحديث ٣/٨٧التاريخ 
 . ١/١٦٢أحاديث أم المؤمنين عائشة : ، العسكري٨/١٤١تاج العروس : الزبيدي
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ليـِه السَّـالُم وهنا يأخذ الفكر منعطفا جديدًا حيث أن علي بـن أبـي طالـب عَ   

  . )٢(أصبح حاكمًا رسميًا وشرعيًا لألّمة من قبل أغلب الناس

  

  

  

  

  عأصل التشيّ   

  القــول يخــالف ، وهــذا )١(ع نبــع مــن بــالد فــارسيــزعم بعــض الكتّــاب بــأن أصــل التشــيّ 

  
                                                 

 بـنا ،أنساب األشراف: البالذري، أسد الغابة  :ابن األثير ،تاريخ األمم والملوك:الطبري) ٢(

، الموســوعة المســيحية العالميــة: دايفــد باريــت) عشــي( لســان العــرب مــادة : منظــور

  وغيرها من المصادر اإلسالمية والمصادر األخرى
لعــّل هــؤالء كــانوا ُيموِّهــون علــى األّمــة بإعانــة بعــض الوّضــاعين مــن الصــحابة بــأّن خالفــاتهم  )١(

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن ﴿ : ون بـاّن قـول اهللا تعـالىشرعية ألّنهـا بـأمر اهللا سـبحانه وتعـالى، فكـانوا ُيروجـ

ــُردُّوُه ِإَلــى ــاَزْعُتْم ِفــي َشــْيٍء َف ــَه َوَأِطيُعــوْا الرَُّســوَل َوُأْوِلــي اَألْمــِر ِمــنُكْم َفــِإن َتَن ــِه  آَمُنــوْا َأِطيُعــوْا الّل الّل

تخّصـهم ) ٥٩النسـاء(﴾ ْيـٌر َوَأْحَسـُن تَـْأِويًال َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلـِه َواْلَيـْوِم اآلِخـِر َذِلـَك خَ 

ونازلة في حّقهم، فهم أولوا األمر الواجبة طاعتهم على كّل المسلمين، وقد اسـتأجروا مـن يـروي 

جــابر الجعفــي فــي لهــم كــذبًا عــن اهللا ورســوله، وٕان أصــل هــذا  الــنّص المبــارك جــاء عــن طريــق 

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن  ﴿: َصّلى اُهللا َعليِه َوآلِه عن قوله سألت النبي: ( تفسيره عن جابر األنصاري قال

هم خلفـائي يـا جـابر وأئّمـة : عرفنا اهللا ورسوله فمن أولوا األمر؟ قال ﴾آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوا

علي بن أبي طالٍب ثم الَحسـن ثـم الُحسـين ثـم علـي بـن الُحسـين ثـم : المسلمين من بعدى أّولهم

د بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يـا جـابر فـإذا لقيتـه فـاقرأه منـي السَّـالم ثـم ُمحمَّ 

الصادق جعفر بن ُمحمَّد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم ُمحمَّد بن علـي ثـم علـي بـن 

ُمحمَّد ثم الَحسن بن علي ثم سميي وكنيتي حّجـة اهللا فـي أرضـه وبقيتـه فـي عبـاده ابـن الَحسـن 
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مـا ة، وٕانّ ؛ إذ ليس يستند علـى دليـل قـوي الحّجـ)١(التاريخ يفنده الواقع، كما أنّ 

ع نشـأ مـن مـواالة بعـض التشـيّ  يـة وضـعيفة، معتقـدين بـأنّ ة واهيتمسكون بأدلّـ

َعليــِه السَّــالُم فــي أغلــب حروبــه  َعليــِه السَّــالمُ الفــرس لإلمــام أميــر المــؤمنين 

زمـــن خالفتـــه، وهـــذا االدعـــاء تكّذبـــه الحقـــائق أيضـــًا؛ لوجـــود الملـــوك والحكـــام 

غيــر الشــرعيين مــن أمثــال بنــي أميــة وبنــي العبــاس ومــن ســار علــى طــريقهم، 

، أصـحاب الحـق الشـرعي المُ م السَّـلـيهِ وذلك ليبعدوا الناس عـن أهـل البيـت عَ 

 .في الدين والدنيا والخالفة

                                                                                                                            
علي الذي فتح اهللا على يده مشارق األرض ومغاربها ذاك الذي يغيـب عـن شـيعته غيبتـه ال بن 

يثبـت علــى القـول بإمامتــه إال مــن امـتحن اهللا قلبــه باإليمــان، وقـال أبــو بصــير عـن البــاقر َعليــِه 

: ابن شهر آشـوب) األئّمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة: السَّالم في هذه اآلية قال

، القاضـي ٦٦التفسـير : ، أبو حمزة الثمـالي١٧٧كتاب سليم : الهاللي: ، ينظر١/٢٤٢ناقب الم

: ، الشــيخ المفيــد١/١٨٩شــواهد التنزيــل : ، الحــاكم الحســكاني٢/١٢٢شــرح األخبــار : النعمــاني

، أن الـذي يؤيـد هـذا الـرأي كـّل ١/٣١٩تفسـير نـور الثقلـين : ، العروسي١١٨الفصول المختارة 

فجــر  (أمثــال أحمــد أمــين فــي كتابــه ة مــن المــذاهب مــن المتقــّدمين والمتــأخرين المعــادين للشــيع

ــه ) اإلســالم ــاريخ الشــعوب(والمستشــرق بروكلمــان فــي كتاب ــاريخ )ت ، والمستشــرق دوزي عــن ت

المذاهب اإلسالمية وغير هؤالء وهو رأي يدعمه ويقول به المستشرقون المسيحيين وألسـباب ال 

ئمة هؤالء هـم مـن الفـرس وهـو مشـهور، وأّمـا الشـيعة فمشـهور ، وٕان أصل أتخفى على المطلع

  . ملّ سَ وَ  آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ أصل أئمتهم من العرب وهم أوالد رسول اهللا 

وغيرهـا مـن للنـوبختي، ) فـرق الشـيعة (للشهرستاني، و ) الملل والنحل(راجع في ذلك ) ١(

حيــاة (فــي كتابــه  اهللا عنــان ن عبــدد بــيقــول محّمــالمصــادر األوليــة والمراجــع المتــأخرة، 

ة عنـد انشـقاق الخـوراج، بـل ل مـرّ مـا ظهـروا ألوّ من الخطأ أن يقال أن الشيعة إنّ ): دمحمّ 

حــين ُأمــر بإنــذار  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ كــان بــدء الشــيعة وظهــورهم فــي عصــر الرســول 

  .٢١٤الشعراء ﴾َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَْقَرِبيَن  ﴿ :عشيرته بآية
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ح بلفـظ تصـرّ  ملّ َسـوَ  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـ ة كثيرة وردت عن النبيّ وهناك أدلّ   

ل علـى كـون لفـظ الشـيعة مـن األلفـاظ القديمـة التـي اسـتعملها ا يـدّ الشيعة، ممّ 

 ليـــهِ فـــيمن يتبـــع أميـــر المـــؤمنين عَ  ملّ َســـوَ  آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــكـــرم األ النبـــيّ 

ـــ ـــلـــيهِ الطـــاهرين عَ وولـــده  المُ السَّ هـــم الخلفـــاء الحقيقيـــين لـــه مـــذعنين أنّ  المُ م السَّ

  .)٢(ملّ سَ وَ  آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ 
                                                 

 آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ سـألت رسـول اهللا َصـ: قـال في حديث طويـل ابن عباسطريق فعن   )٢(

ــاِبُقونَ  ﴿ :وجــلّ  م عــن قــول اهللا عــزّ لّ َســوَ  ــاِبُقوَن السَّ ُبــونَ  ﴿ ﴾َوالسَّ ــَك اْلُمَقرَّ ِفــي ﴿  ﴾ُأْوَلِئ

وســى، يوشــع بــن نــون ســبق إلــى م: ، قــال١٢، ١١و ١٠ اآليــة:الواقعــة ﴾َجنَّــاِت النَِّعــيمِ 

َصـّلى اُهللا ومؤمن آل ياسين سبق إلـى عيسـى، وعلـي بـن أبـي طالـٍب سـبق إلـى رسـول 

ــِه َوآلــهِ  الضــعفاء : ، العقيلــي١/١٥٠اآلحــاد والمثــاني : ابــن أبــي عاصــم الضــحاك) َعلي

ـــة١/٢٣٥ ـــد رب ـــن عب ـــد : ، اب ـــد الفري ـــي٥/٩٤العق ـــر : ، الطبران ، ١١/٩٣المعجـــم الكبي

: ، سبط ابن الجوزي٢/٢١٣شواهد التنزيل : كاني، الحاكم الحس١٠٥العرائس : الثعلبي

ــذكرة الخــواص  ــد١٧ت ــن أبــي الحدي ــذهبي٣/٢٥٦شــرح نهــج البالغــة : ، اب ــزان : ، ال مي

، ابـن ٢/٢٠٨، الريـاض النضـرة ٥٨ذخـائر العقبـى : ، المحب الطبري١/٥٠٥االعتدال 

: ، ابــن حجــر٩/١٠٢مجمــع الزوائــد : ، الهيثمــي٤/٢٨٣تفســير القــرآن العظــيم : كثيــر

: ، ابــــن حجــــر الهيثمــــي٥/٢٦٢الــــدر المنثــــور : ، الســــيوطي٢/٢٢٧لســــان الميــــزان 

  .٥/٣٠كنز العمال : ، المتقي الهندي٧٤الصواعق المحرقة 

يـا : قال رسول اهللا صّلى اُهللا َعليِه َوآلـهِ : ( عن علي بن أبي طالب َعليِه السَّالُم قالو       

ر ليلــة البــدر، مســتورة جــوارحهم، علــي إنَّ شــيعتنا يخرجــون مــن قبــورهم وجــوههم كــالقم

مكنة روعتهم، قد أعطوا األمـن واإليمـان، يخـاف النـاس وال يخـافون، ويحـزن النـاس وال 

يحزنون، وهم علـى نـوق بـيض لهـا أجنحـة قـد ذللـت مـن غيـر مهانـة، وركبـت مـن غيـر 

: الــدوالبي) رياضــة، أعناقهــا ذهــب حمــر ألــين مــن الحريــر لكــرامتهم علــى اهللا عــّز وّجــل

: ، ابـــن الجـــوزي٢٩٦مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب : ، المغـــازلي١٦٨يـــة الطـــاهرة الذر 

جـــواهر العقـــدين : ، الســـمهودي١٠٤الصـــواعق المحرقـــة : ، الهيثمـــي٢/٧المصـــنوعات 
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يعة بالش المُ م السَّ ليهِ إذن تسمية أنصار اإلمام أمير المؤمنين وأهل بيته عَ    

قبـــل خالفـــة اإلمـــام أميـــر  ملّ َســـوَ  آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــوردت عـــن رســـول اهللا 

  .المُ السَّ  ليهِ المؤمنين عَ 

فمهما حاول بعض مزوري الحقائق إرجاع الشيعة إلـى فئـة أو جهـة أخـرى   

الســـائرة علـــى درب والناجيـــة و ة تبقـــى كمـــا هـــي، فهـــي الفرقـــة المحّقـــ فالحقيقـــة

ال يســتطيع إخفــاء وســتر هــذه الحقيقــة  ة الســمحاء،دّيــحمَّ مُ اإلســالم والتعــاليم ال

كما قال سـبحانه وتعـالى فـي  ،نياالواضحة زمرة من المغرضين وأصحاب الدّ 

ـــاِدِقينَ   ﴿: كتابـــه الكـــريم  )١( ﴾َيـــا َأيَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُنـــوْا اتَّقُـــوْا الّلـــَه َوُكوُنـــوْا َمـــَع الصَّ

   )٢(﴾مَّْسُئوُلوَن َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم  ﴿ :وقوله تعالى

                                                                                                                            
، ١/٤١٤تنزيـــه الشـــريعة : ، الكنـــاني١/٤٠٧اللئـــالي المصـــنوعة : ، الســـيوطي٢/٢٤٣

   . ٣٩٦الفوائد : الشوكاني

قــال رســول اهللا َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــِه : ( قالــتوعــن أم ســلمة رضــي اهللا عنهــا  

، ٢/١٨٢أنســاب األشــراف : الــبالذري) علــي وشــيعته هــم الفــائزون يــوم القيامــة: وســّلم

: ، الكنجـي الشـافعي٥٤تـذكرة الخـواص : ، سـبط بـن الجـوزي٢/٥٠٤الفردوس : الديلمي

مفتــاح : خشــي، الحــارثي البد٣١ب /فرائــد الســمطين أ: ، الحمــويني١١٨كفايــة الطالــب 

: ، المحمودي١٠/٣٢٣فتح البيان : ، القنوجي٢٨١ينابيع المودة : ، القندوزي٦٢النجا 

 .٢/٣٤٨ترجمة اإلمام علي 

ــَه : ( فــي قولــه تعــالى، عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه ١١٩اآليــة : التوبــة )١( ــوْا الّل اتَُّق

اِدِقينَ  شـواهد : الحسـكاني)  السَّـالمُ َعليِه  مع علي بن أبي طالب: قال) َوُكوُنوْا َمَع الصَّ

، ٤/٢٠٧، مـــرآة الزمـــان  ١٦تـــذكرة الخـــواص : ســـبط بـــن الجـــوزي ،١/٢٥٩التنزيـــل 

: ، المـــزي٩١نظـــم درر الســـمطين : ، الزرنـــدي٦٨ب /١فرائـــد الســـمطين : الحمـــويني

ـــدر المنثـــور : ، الســـيوطي٥/٨٤تهـــذيب الكمـــال  الصـــواعق : ، العســـقالني٣/٢٩٠ال
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ص المــتفحِّ  ٕانّ فــالواقع والحقيقــة ظــاهرة كظهــور الشــمس فــي ربعــة النهــار و   

الباحـث عـن الحقيقـة يجـد و  ملّ َسـوَ  آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ ألقوال الرسول األعظم 

دينـه بواليـة  أكمـل، حيـث وجـلّ  ع هـو اإلسـالم الـذي أمـر بـه اهللا عـزّ التشيّ  أنَّ 

ـــ ليـــهِ الـــب عَ بـــن أبـــي طاإلمـــام علـــي  ْلَيـــْوَم َأْكَمْلـــُت َلُكـــْم ا ﴿: حـــين أنـــزل المُ السَّ

  .)١( ﴾ ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديناً 
                                                                                                                            

ـــة  ـــب : ي، الكنجـــي السشـــافع٩٠المحرق ـــة الطال ـــاني : ، اآللوســـي١١١كفاي روح المع

  .١٣٦ينابيع المودة : ، القندوزي٤٣مفتاح النجا : ، الحارثي البدخشي١١/٤١

صّلى اُهللا َعليـِه  إّن النبي: ، عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه٢٤ اآلية: الصافات )٢(

شـواهد : الحسـكاني) َعليِه السَّـالمُ لي عن والية ع) َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّْسُئوُلونَ  : (َوآلِه قال

، ٤/٢٠٧، مـــرآة الزمـــان  ١٧تـــذكرة الخـــواص : ، ســـبط بـــن الجـــوزي٢/١٠٦التنزيـــل 

، ٨٩الصــــــواعق المحرقــــــة : ، العســــــقالني١٤ب /١فرائــــــد الســــــمطين : الحمــــــويني

ــدين : الســمهودي الشــافعي ــة الطالــب : ، الكنجــي السشــافعي٢/١٠٨جــواهر العق كفاي

، ٥٧مناقـــب ســـيدنا علـــي : ، الفقيـــر العينـــي٢٣/٧٤معـــاني روح ال: ، اآللوســـي١٢٠

، ٢٤رشــــفة الصــــادي : ،  العلــــوي الشــــافعي٤٤مفتــــاح النجــــا : الحــــارثي البدخشــــي

 .١٣١ينابيع المودة : القندوزي

لّما كان يوم غدير خم وهو يـوم ثمـاني عشـرة : ( ، عن أبي هريرة قال٣ اآلية :المائدة )١(

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله، فـأنزل : ( ُهللا َعليِه َوآلهِ من ذي الحّجة، قال النبي َصّلى ا

ـــُم اِإلْســـَالَم ِدينـــاً ا( اهللا  ـــْيُكْم ِنْعَمِتـــي َوَرِضـــيُت َلُك ـــْم ِديـــَنُكْم َوَأْتَمْمـــُت َعَل ـــُت َلُك ـــْوَم َأْكَمْل ) ْلَي

، الخطيـب ١/١٥٦شـواهد التنزيـل : ، الحـاكم الحسـكاني٢/٢٦٥زين الفتى : العاصمي

، ابــن ٨٠مناقــب علــي بــن أبــي طالــٍب : ، المغــازلي٨/٢٩٠بغــداد تــاريخ : البغــدادي

: ، الحمـويني٣٠تذكرة الخواص : ، ابن سبط الجوزي١/٢٢٦العلل المتناهية : الجوزي

، تفسـير القـرآن العظـيم ٧/٣٤٩البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثيـر١٢ب /فرائد السـمطين أ

، ٢/٢٥٩الـدر المنثـور : ، السـيوطي٤٩٠النعيم المقـيم : ، ابن شجاع الشافعي٢/١٤

 .١٣٥ينابيع المودة : ، القندوزي٦/١٧٤روح المعاني : اآللوسي
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فالشيعة لم يخرجوا على اإلسالم إّنما خرجوا على الحكام الجائرين وهـدفهم   

الم بالحــاكم العــادل فالشــيعة هــم إرجــاع الحــق إلــى أهلــه إلقامــة قواعــد اإلســ

 ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـالفرقة الناجية ألنهم تمسـكوا بـالثقلين كتـاب اهللا وعتـرة رسـوله 

  .ملّ سَ وَ  آلهِ وَ 

 آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ أّما أئمة المذاهب التي خالفت كتاب اهللا وسّنة رسوله   

القـرآن الكـريم ومـا أمـرهم هم أئمة أهل السّنة ألّنهم خـالفوا مـا أمـرهم بـه  ملّ سَ وَ 

، فهــذا أبــو حنيفــة النعمــان بــن ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــبــه الرســول الكــريم 

ــالُم، والــذي اشــتهر عنــد  ثابــت الــذي تتلمــذ علــى يــد اإلمــام الصــادق َعليــِه السَّ

يقصد بها السنتان التي تتلمذ على يد  )٢( )لوال السنتان لهلك النعمان: ( قوله

كــن نجــده قــد ابتــدع مــذهبًا فــي اإلســالم يقــوم علــى القيــاس والعمــل اإلمــام ول

بـــالرأي، مقابـــل النصـــوص الصـــريحة، وهـــذا مالـــك وهـــو أحـــد تالمـــذة اإلمـــام 

مــا رأت عــين وال ســمعت وال خطــر علــى قلــب : ( الصــادق ويــروي عنــه قولــه

ولكــن نجــده قــد ابتــدع مــذهبًا فــي  )١()بشــر، أفقــه وأعلــم مــن جعفــر الصــادق

د وقف مع أئمة الجور من حكام بنـي العبـاس الـذي أطلقـوا عليـه اإلسالم، وق

فأصــبح مالــك بعــدها صــاحب الجــاه والســلطان والحلــول ) إمــام دار الهجــرة( 

والطــول، وهــذا الشــافعي الــذي ُيــتهَّم بأّنــه يتشــّيع ألهــل البيــت َعلــيِهم السَّـــالم 

  :صاحب األبيات المشهورة
ـــــ   واكُمـــــحبّ  اهللا رســـــول بيـــــت أهـــــل اـيـــــ ــــــف اهللا نـمـــــ رُض َف ـــــأنزَ  القـــــرآن يـــــ  هُ َل

                                                 
، ١٢٤التحفـة أالثنـي عشـرية ص : الـدهلوي، ١/١٧٢مناقب أبي حنيفـة : الخوارزمي )٢(

 .٨المختصر ص : اآللوسي

 .٣/٣٧٢المناقب : ، ابن شهر آشوب٨٥٢رقم الحديث  ٦٣٦األمالي : الصدوق )١(
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ـــ   واكمــــأنّ  القــــدر عظــــيم نـمــــ واكفــــاكم ـــم نَم ـــيكم ييصـــلّ  ل ـــ صـــالة ال عل  )٢(هـل

: قـال) وهـو أحـد أصـحاب الشـافعي( ونقل البيهقي عـن الربيـع بـن سـليمان       

قيل لإلمام الشافعي رحمه اهللا إن ُأناسًا ال يصـبرون علـى سـماع منقبـة أو فضـيلة 

  !يت الطيبين، فإذا رأوا واحدًا منا يذكرها يقولون هذا رافضيألهل الب

  : فأنشأ الشافعي
ـــــــــاً   وِســــــــــــــــْبطيه وفاطمــــــــــــــــة الزكّيــــــــــــــــه   إذا فــــــــــي َمجلـــــــــس َذكـــــــــُروا َعلّي

ــّه   فــــــــــأجرى َبعُضــــــــــهم ذكــــــــــرًا ســــــــــواه ـــــــــــــــــــــه ِلسَلْقَلقيـــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــأيقن أّن

ــــــــــــــــه   إذا َذكـــــــــــــــُروا علّيــــــــــــــــًا أو َبنيــــــــــــــــه ــــــــــــــــات العلّي  تشــــــــــــــــاغل بالرواي

ـــــــال ــــــــوم هـــــــذاتجـــــــاو : وق ـــــــا ق  فهـــــــــــذا مـــــــــــن حـــــــــــديث الرافضـــــــــــّية   ُزوا ي

 َيـــــــــَرون الـــــــــرفض حـــــــــّب الفاطمّيـــــــــة   َبرئــــــُت إلــــــى المهــــــيمن مــــــن أُنــــــاس

ــــــــي ــــــــى آل الرســــــــول صــــــــالة رّب ــــــــــــــــة   عل ــــــــــــــــك الجاهلي ــــــــــــــــُه لتل  )٣(ولعَنت

 إنّ : وقـــال الجمـــال الزرنـــدي عقيـــب نقلـــه ذلـــك عـــن اإلمـــام الشـــافعي، قـــال  

 :الشافعي قال أيضاً 
ـــــــا   الّ َكــــــــــــ تُ ـلــــــــــــقُ  تَ ْضــــــــــــفَّ رَ تَ  الواـقــــــــــــ ـــــــرَّ  م ـــــــي فضال ـــــــادي وال دين  اعتق

ــــــــــــ ــــــــــــتولّ تَ  نـلك ــــــــــــغَ  ي ـــــــــــ   كٍّ ـشــــــــــــ رـي ـــــــــــ امـإمـــــــــــ رَ ـخي  يادـهـــــــــــ رـوخي

 )١(ادِ ّـ بـــــــــــــــالعُ  ضـأرفـــــــــــــــ فـإّننــــــــــــــــي   رفضـــــــــاً  الوصـــــــــي حـــــــــبّ  كـــــــــان إن

 كإّنــــ: للشــــافعي قلــــت: قــــال المزنــــي إنّ : الــــرازي الــــدين فخــــر اإلمــــام ونقــــل  

  : فقال ،أبياتاً  الباب هذا في تعمل فلو البيت، أهل توالي) رجل(

                                                 
 .٢/٤٣٥الصواعق المحرقة  :العسقالني )٢(

 .٣/٨٧ينابيع المودة : القندوزي، ١/١٣٥فرائد السمطين : الحمويني )٣(

  .١/٤٢٢فرائد السمطين : الحمويني ،٣/٨٨ينابيع المودة : القندوزي )١(
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 ألعجــــــــــم الســـــــــائلين جـــــــــواب ردّ يـــــــــ   نيكــــــــأنّ  ىحتّــــــــ كتمانيــــــــك زال ومــــــــا

ـــــــتُ  ـــــــ صـــــــفاء مـــــــع يودّ  مُ وأك  )٢(وأســــلم الوشــــاة قــــول مــــن لتســــلم   تيودّ َم

  : األبيات هذه ينشد الشافعي سمعت: قال المزني عن: أيضاً  البيهقي وروى 
ـــ   فإّننــــــــــا اـً علّيـــــــــ فضـــــــــلنانحــــــــــن  إذا ـــد بالتفضـــيل ضرواف  هـــلِ الجَ  ذوي عن

ـــــي لُ ـوفضـــــ  ـــــر أب ـــــ مـــــا إذا بك ــــتُ رُ    هُ ذكرُت ــــ بنصــــب مي ــــري دـعن  لِ ـللفضــــ ذك

ـــــ يهمـــــابَّ بحُ     امــــكالهُ  ونصــــب رفــــض ذا زلــــتُ  فــــال ـــــوَ أُ  ىـحت ـــــي دسَّ   لِ ـمـــــالرّ  ف
 هــذا الشــعر ممــا يجــب علــى كــل أحــد متــوال فــي  علــيّ  إنّ : وقــال البيهقــي  

ــــيعلم مفــــاخره فــــي اإلســــال ــــيّ حفظــــه ل وفضــــائله أكثــــر مــــن أن  م ومناقــــب عل

  .)٣(تحصى
  :الشافعي أنشدنا: قال سليمان بن الربيع عن: أيضاً  البيهقي وروى  
ـــبالمُ  قـــف اـً راكبـــ يـــا  والنــــــاهض خيفهــــــا نِ بســــــاكِ  واهتــــــف   منـــى مـــن بِ حصَّ

 ضـالفائـــــــ الفـــــــرات كملـــــــتطم اـً فيضـــــــ   منـــى إلـــى الحجـــيجُ  فـــاّض  إذا اً ر حَ َســـ 

ــــ ـــــي النب ــــي أحـــــّب بن ـــــــــاِت فرائضــــــــي   ّي المصــــطفىإن ـــــــــن واجب ــــــــدُُّه ِم  وُأِع

ـــــــمُ  آل بّ ـحـــــــ اـً رفضـــــــ كـــــــانَ  إنْ   )١(رافــــــض إّنـــــــي النـالثقــــــ فليشــــــهد   دـحمَّ

 معـــــراج"  كتابـــــه فـــــي المـــــدني الزرنـــــدي الـــــدين جمـــــال الحـــــافظ وقـــــال   

: المستملي دمحمّ  بن الفضل القاسم أبو نقل: الرسول آل معرفة في الوصول

: الطيـب بـن القاسـم أبـو قـال: قـال حدثـه دمحّمـ بـن حمل بكر أبا القاضي أنّ 

  : األبيات هذه أنشد اهللا رحمه الشافعي أنّ  بلغني

                                                 
 .٣/٨٨ينابيع المودة : القندوزي )٢(

 ، ٣/٨٩ينابيع المودة : القندوزي )٣(

 .٣/٨٩ينابيع المودة : القندوزي )١(
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ـــــــــ تصـــــــــاريف   لمتــــــي وشــــــيب نــــــومي نفــــــى اومّمــــــ  وبُ ـطـــــــــخُ  لهـــــــــنّ  امأّي

 بُ ـريــــــــــــغَ  والرقــــــــــــاد عينــــــــــــي قَ وأرّ    بـكئيــــــــــ والفــــــــــؤاد يّـ همــــــــــ بتــــــــــأوّ 

ـــــــــــــتزلزَ  ـــــــــــــالدّ  تِ ـَل ـــــــــــــمُ  آلل اـني  ذوبُ َتــــــ الجبــــــال مُّ ُصــــــ ملُهــــــ توكــــــادَ    دـحمَّ

 لـــــــــــــوبُ وقُ  ُس ـأنُفـــــــــــــ كرهتهـــــــــــــا وٕان   رســـــالةُ  ســـــينالحُ  يعّنـــــ مبلـــــغ نفَمـــــ

ـــــــوان بمـــــــاءِ  صـــــــبيغُ    هقميُصـــــــ أنّ ـكـــــــ رمـُجـــــــ بـــــــال لُ ـقتيـــــــ  ضـــــــيبُ خَ  األرُج

 بُ ـجيـــــــــــعَ  ذاكَ  إنّ  بنيـــــــــــه ونـــــــــــؤذي   هاشـــم آل مـــن المختـــار علـــى نصـــّلي

ـــــئِ  ـــــانَ  نل ـــــيذَ  ك ـــــ نب ـــــمُ  آل بُّ ـُح  وبُ ـأتـــــــ هـعنـــــــ تُ لســـــــ ذنـــــــبُ  فـــــــذلك   دـحمَّ

ــــ ــــ حشــــري يــــوم انيشــــفعَ  مْ ُه  )٢(ذنـــوببـــأي وجـــه  للشـــافعيّ  حـــّبهمو    وقفيوَم

   :أيضاً  وقال
 والنــــــاهض خيفهــــــا بســــــاكن واهتــــــف   منــــى مــــن بالمحصـــب قــــف راكبــــا يـــا

 ضـالفائـــــــ الفـــــــرات كملـــــــتطم فيضـــــــا   منـــى إلـــى الحجـــيج فـــاض إذا ســـحرا

ـــــــ آل بـحـــــــ رفضـــــــاً  انـكـــــــ إن ــــــثقال  فليشــــــهد   دـمحمَّ ــــــ نال  )٣(رافضــــــي يـإّن

ـــ     ـــثقالن أّن ـــذهب إلنشـــاء مـــذهب يحمـــل اســـمه يشـــهد ال ـــم ي ه رافضـــي ث

ئمــة الحــق الــذي شــهد بنفســه بــأّن القــرآن قــد فرضــهم بــأمر اهللا وأمــر ويتــرك أ

  .)١(رسوله

وهذا أحمد بن حنبل الـذي كـان لـه الـدور الكبيـر فـي أن يلحـق اإلمـام     

ـــالُم بالخلفـــاء الراشـــدين ويرّبعـــه بعـــد أن كـــان  علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السَّ

لــــم ينقــــل ألحــــد مــــن  : (منكــــورًا، وأّلــــف فيــــه كتــــاب الفضــــائل، واشــــتهر قولــــه

                                                 
 .٣/٨٩ينابيع المودة : القندوزي، ٢/١٢٦مقتل الُحسين َعليِه السَّالُم : الخوارومي )٢(

 .٢/٣٨٨ينابيع المودة : القندوزي )٣(

  .٤٦ الحج }َفِإنََّها َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب {  )١(
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 ة إخماد علمه ومناقبه ال يـزداد إالّ أميّ  وبن ما أراد، وكلّ لصحابة ما نقل لعليّ ا

  .)٢()انتشاراً 

ـــه ابتـــدع مـــذهبًا فـــي اإلســـالم باســـمه ســـماه المـــذهب الحنبلـــي، ورغـــم    إّال اّن

، ثـم جــاء ابـن تيميـة ليــدخل )٣(ة العلمـاء المعاصــرين لـه بأّنـه لــيس فقيهـاً شـهاد

النظريات الجديدة التي لم ينزل اهللا بها من سلطان فحّرم زيارة القبـور والبنـاء 

  .عليها، والتوسل بالنبّي وأهل بيته َعليِهم السَّالُم، فكّل ذلك شركاً 

: بقولــه ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  هللاُ ى الّ َصــفالفرقــة الناجيــة التــي عناهــا رســول اهللا   

تفتــــرق أّمتــــي إلــــى ثــــالث وســــبعين فرقــــة، كّلهــــا فــــي النــــار، والناجيــــة منهــــا (

  . )١()واحدة

هــي فرقــة  ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــهــي الفرقــة التــي قصــدها رســول اهللا   

تــي ركبــت وال ملّ َســوَ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــالمتمســكين بكتــاب اهللا وعتــرة النبــي 

َعليِهم السَّالُم والتي اهتدت بهداهم وأخذت علومهم والتزمـت سفينة آل ُمحمَّد 

عـن ابـن عبـاس ا روي بما صدر عـن أئمـتهم بالتمسـك بالـدين وأحكامـه، ومّمـ

                                                 
 .٥٦٩٢رقم  ٤/٥٦٤اإلصابة ) ٢(

كثيرًا مـن األقـدمين لـم يعـّدوا احمـد  إنَّ : ( ه أحمد بن حنبلقال الشيخ أبو زهرة في كتاب) ٣(

بن حنبل من الفقهاء، كابن قتيبة وهو قريب من عصره جدًا، وكذلك ابن جرير الطبري 

ضـــحى : ، احمـــد أمـــين١/١٦٩، اإلمـــام الصـــادق والمـــذاهب األربعـــة ١٧٠ص) وغيـــره

ــم يعــدوا احمــد بــن ح٢/٢٣٥اإلســالم  ــل، وهنــاك الكثيــر مــن العلمــاء ل : نبــل فقيهــًا مث

ر األندلســــي، والغزالــــي، والنســــفي، الطحــــاوي والمقدســــي واالصــــيلي، وابــــن عبــــد الّبــــ

 . والسمرقندي، فضًال عن ابن قتيبة والطبري

ــي داود٤/١٣٤الســنن : الترمــذي) ١( ــل٢/٢٩٠الســنن : ، أب ــن حنب ، ٢/٣٢المســند : ، اب

 ..١/٤٧المستدرك : الحاكم
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مـــن ســـّره أن : َصـــّلى اُهللا َعليـــِه َوآلـــهِ قـــال رســـول اهللا (  :رضـــي اهللا عنـــه قـــال

غرسها رّبي، فليـوال عليـًا مـن  يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جّنة عدن

ـــه وليقتـــدي باألئّمـــة مـــن بعـــدي، فـــإّنهم عترتـــي خلقـــوا مـــن  بعـــدي، وليـــوال ولّي

طينتي، رزقوا فهمًا وعلمًا، وويل للمكذبين بفضلهم من أّمتي، القاطعين فيهم 

  .)٢()اهللا شفاعتي مصلتي، ال أناله

جــــاز، حالمــــة عــــالم مصــــر و وفــــي جــــواهر العقــــدين للعالّ : ( قــــال القنــــدوزي  

كنت بين مكة والمدينة فإذا أنـا : قال رجالً  إنّ : الشريف السمهودي رحمه اهللا

 م علــيَّ بشــبح يلــوح فــي البريــة يظهــر تــارة ويغيــب أخــرى حتــى قــرب منــي فســلّ 

: والــى أيــن؟ قــال: قلــت. مــن اهللا: مــن أيــن يــا غــالم؟ قــال: وقلــت لــه ،فرددتــه

أنـــا رجـــل : فمـــن أنـــت؟ قـــال: قلـــت ،التقـــوى: فمـــا زادك ؟ قـــال: قلـــت ،اهللا إلـــى

عـين لـي عفـاك اهللا ؟ : فقلـت ،أنا رجل قرشـي: عين لي؟ فقال: فقلت ،عربي

أنــا رجــل علــوي، ثــم أنشــد : عــين لــي ؟ فقــال: فقلــت ،أنــا رجــل هاشــمي: فقــال

   :وقال
ــــــــــــى الحــــــــــــوض رواده ـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــنحن عل  سعد ورادهـذود ون

ـــــــــــا زاده   اـبنـــــــــ ن فـــــــــاز إالّ ـمـــــــــ فمـــــــــا فـــــــــاز  ومـــــــــــا خـــــــــــاب مـــــــــــن حبن

ـــــــا الســـــــرور ســـــــرنا فمـــــــن ـــــــال من  ومـــــــــــن ســـــــــــاءنا ســـــــــــاء مـــــــــــيالده   ن

                                                 
مناقــب علــّي بــن : ، الخــوارزمي٤/١٧٤، ١/٨٦وليــاء حليــة األ : أبــو نعــيم األصــبهاني )٢(

: ، الكنجــي الشــافعي٢/٤٨٥التــدوين : ، القزوينــي١/٣، مقتــل الُحســين ٣٤أبــي طالــب 

فرائـد : ، الحمـويني٢/٤٥٠شـح نهـج البالغـة : ، ابن أبي الحديـد٩٤، ٢٦كفاية الطالب 

، ١/٥٥٩اإلصـــابة : ، ابـــن حجـــر١/٣٢٥ميـــزان االعتـــدال : ، الـــذهبي٥ب /الســـمطين أ

 .١٤٩ينابيع المودة : ، القندوزي٦/١٥٥كنز العمال : المتقي الهندي
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ـــــــــــ اً ان كاتمــــــــــــن كــــــــــــومـــــــــــ ـــــــــــــــــ   اـفضلن ـــــــــــــــــادهـوم القيامــــــــــــــــــفي  ة ميع

ـــأنـــا مُ : قـــال ثـــمّ     بـــن أبـــى طالـــب  ســـين بـــن علـــيّ بـــن الحُ  د بـــن علـــيّ حمَّ

أم صـعد فـي  األرضفـال أدري نـزل فـي  أرهرضوان اهللا عليهم  ثم التفت فلم 

  .)١(السماء

ثني أبـو حـدّ : الحـافظ عمـرو بـن بحـر فـي كتابـه وأخـرج : (وقال أيضاً 

كـرم اهللا ( عليـاً  إنّ ]: رضـي اهللا عـنهم [ عبيدة عن جعفر الصادق عن آبائـه 

أال إن أبــــرار عترتــــي : خطــــب بالمدينــــة بعــــد بيعــــة النــــاس لــــه وقــــال) وجهــــه

، أال وٕانـا أهـل بيـت مـن ، وأعلمهـم كبـاراً وأطايب أرومتي، أحلم الناس صـغاراً 

، وبحكــم اهللا حكمنــا، ومــن قــول الصــادق ســمعنا، فــان تتبعــوا علــم اهللا علمنــا

آثارنـــا تهتـــدوا ببصـــائرنا، وٕان لـــم تفعلـــوا يهلككـــم اهللا، ومعنـــا رايـــة الحـــق، مـــن 

مــؤمن ثــواب عملــه،  تبعهــا لحــق، ومــن تــأخر عنهــا غــرق، أال وبنــا يــدرك كــلّ 

  .وبنا يخلع ربقة الذل من أعناقكم، وبنا فتح اهللا، وبنا يختم

: بـن أعـين قـال األعلـىبسـنده عـن عبـد : وفي المناقب: ( ضاً وقال أي    

 ى اهللاُ لّ َصـقـد ولـدني رسـول اهللا : اهللا عنه يقول يسمعت جعفر الصادق رض

يـوم  إلـىوأنا أعلم كتاب اهللا، وفيه بـدء الخلـق ومـا هـو كـائن  ملّ سَ وَ  آلهِ وَ  ليهِ عَ 

وخبـر  ار،، وخبـر الجنـة، وخبـر النـاألرضالقيامة، وفيه خبـر السـماء، وخبـر 

كفـي، وٕان اهللا يقـول  إلـىمـا أنظـر ه كأنّ ما كان ومـا يكـون، وأنـا أعلـم ذلـك كلّـ

ــــاَب الَّــــِذيَن  ﴿: ، ويقــــول تعــــالى)١( ﴾ِتْبَيانــــًا لُِّكــــلِّ َشــــْيءٍ  ﴿فيــــه  ــــا اْلِكَت ثُــــمَّ َأْوَرْثَن

                                                 
 .٢٥٩ – ٢/٢٥٨جواهر العقدين، ٧٠، ١/٦٩ينابيع المودة لذوي القربى )١(

 .٨٩اآلية : النحل )١(
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وأورثنـا  -شـأنه  جـلّ  -، فـنحن الـذين اصـطفانا اهللا )٢( ﴾اْصَطَفْيَنا ِمـْن ِعَباِدَنـا

  .)٣( )ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيءٍ الكتاب فيه  هذا

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ع من الكتاب والسنة النبويةة التشيّ أدلّ 

  :ع من الكتابة التشيّ أدلّ 

التي جعلت الشيعة تميل بأمرها إلـى بيـت هناك أدّلة ذكرها القرآن الكريم و    

  .سنذكر بعضها َوسّلم آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  النبيّ 
                                                 

 .٣٢اآلية: فاطر )٢(

  .١/٧١ينابيع المودة لذوي القربى )٣(
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 آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  لشيعة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ مالت ا   

ــلــيهِ ة عَ النبــوّ  َبْيــت َأْهــلين بســين، والمختّصــســن والحُ والحَ  َوســّلم الــذين  المُ م السَّ

نََّمــا ُيِريــُد اللَّــُه ِلُيــْذِهَب َعــنُكُم إِ : ( وصــفهم اهللا بالطهــارة فــي كتابــه حيــث يقــول

فــي قولــه عــّز  متهعلــى محبَّــ وحــثَّ  )١() ِت َوُيَطهِّــَرُكْم َتْطِهيــراً الــرِّْجَس َأْهــَل اْلَبْيــ

   .)٢()ل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىقُ : ( من قائل

                                                 
جلـَل  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـأّن النبـي : ( ا، عن أم سلمة رضي اهللا عنه٣٣ من اآلية :األحزاب) ١(

الّلُهـمَّ هـؤالء أهـل بيتـي وخاصـتي أذهـب : على الَحسن والُحسين وعلي وفاطمة كساء، ثّم قـال

: وأنا معهم يا رسول اهللا؟ قال: رضي اهللا عنهاعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقالت أم سلمة 

صــحيح : ، مســلم بــن الحجــاج٢٥، الكنــى ٢/١١٠التــاريخ الكبيــر : البخــاري) إّنــك علــى خيــر

العقــد : ، ابــن عبــد ربــه٦٩٩و ٦٦٣و ٥/٣٥١صــحيح الترمــذي : ، الترمــذي٤/١٨٨٣مســلم 

مقاتــل الطــالبيين : ، أبــو الفــرج األصــفهاني٢/٦٣٥إعــراب القــرآن : ، النحــاس٤/٣١٣الفريــد 

، ٢٣٧، ٢/٢٣٠المعجــم األوســط : ، الطبرانــي١٥/٤٣٢صــحيح ابــن حبــان : ، ابــن حبــان٥٢

 ، ٣/٣٦٠أحكــام القــرآن : ، الجصــاص١/١٢٧، المعجــم الكبيــر١٣٥، ١/٦٥المعجــم الصــغير 

: الحـاكم النيسـابوري، ٢/١٤٩السـنن الكبـرى : ، البيهقـي٣/١٥٢٦أحكـام القـرآن : ابن عربـي

، تلخــيص المتشــابه ٩/١٢٦تــاريخ بغــداد : ، البغــدادي٢/٤١٦المســتدرك علــى الصــحيحين 

ـــر األندلســـي٢/٦٤٥ ـــد الب ـــن عب ـــزول : ، الواحـــدي٣/٣٧االســـتيعاب : ، اب ، ٢٥١أســـباب الن

، ١/٣٠٥األحكــام : ، اآلمــدي١/٤٥٣التبصــرة : ، ابــن الجــوزي١/٢٨٣الكشــاف : الزمخشــري

: ، ابـن حجـر١/٣٦٠تـاريخ اإلسـالم : ، الـذهبي٢/٢٤٨الرياض النضـرة : محب الّدين الطبري

، وهناك الكثير من المصادر والتآليف على هذا ٢/١٩٩اإلتقان : ، السيوطي٢/١٧٥اإلصابة 

 . النّص الشريف

: لّمـا نزلـت هـذه اآليـة: ( ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه، قال٢٣من اآلية : الشورى )٢(

يــا رســول اهللا مــن قرابتــك هــؤالء الــذين َوَجَبــْت علينــا : قــالوا.....) َعَلْيــهِ  ل الَّ َأْســَأُلُكمْ ُقــ(

جـامع البيـان فـي : الطبـري) علـّي وفاطمـة وابناهمـا: آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ موّدتهم؟ قال 

المعجـم األوسـط : الطبرانـي، ٢١٦الناسخ والمنسوخ : ، النحاس٢٥/٢٢تفسير القرآن 

المســتدرك : الحــاكم ،٣/٣٩، المعجــم الكبيــر١٣٥، ١/٧٦، المعجــم الصــغير ٢/٣٣٧
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 ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ للنبي  الخالفةَ  أنَّ : فسالم اهللا وتحياته عليهم أجمعين، وقالت

إلـى يـوم  النبّوة َعليِهم السَّـالمُ  َبْيته بعده لألفاضل من أّمت ، واإلمامة فيآلهِ وَ 

إلى يوم القيامة، والسبيل التـي  المُ السَّ  ليهِ به عَ  القيامة على الوجه الذي نصَّ 

ا الداللـــة علـــى فـــرض اإلمـــام وصـــفته فأّمـــ، اهللا ووحيـــه أشـــار بهـــا إلـــيهم بـــأمر

َوِلـــيُُّكُم الّلـــُه َوَرُســـوُلُه ِإنََّمـــا  : (ول اهللا تعـــالىقـــواإلشـــارة إليـــه بعينـــه مـــن القـــرآن 

َكاَة َوُهْم َراِكُعـونَ  َالَة َوُيْؤُتوَن الزَّ وهـذه اآليـة  )١()َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
                                                                                                                            

: المغــازلي، ٣/٢٠١حليــة األوليــاء : ، أبــو نعــيم األصــبهاني٣/١٧٢علــى الصــحيحين 

أســد : ابــن األثيــر ،٤/١٧٢الكّشــاف : الزمخشــري، ٣٠٧لــٍب مناقــب علــي بــن أبــي طا

ــة  ــرآن : ، القرطبــي٥/٣٦٧الغاب ــام الق ــاني : ، اآللوســي١٦/٢١الجــامع ألحك روح المع

 .،١٢٣ينابيع المودة : ، القندوزي٢٥/٢٩
صـّليت مـع رسـول اهللا : ( ، روي عـن أبـي ذر الغفـاري رحمـه اهللا قـال٥٥ اآلية :المائدة )١(

يومًا صالة الظهر فسأل سائل فـي المسـجد فلـم يعطـه أحـد، فرفـع  ِه َوآلهِ َصّلى اُهللا َعلي

َصـّلى اُهللا اللَُّهمَّ اشهد إّني سـألت فـي مسـجد رسـول اهللا : السائل يده إلى السماء وقال

فما أعطاني أحد شيئًا، وعلي كان راكعًا  فأومأ إليـه بخنصـره اليمنـى، وكـان  َعليِه َوآلهِ 

: ، فقــالَصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ حتــى أخــذ الخــاتم بمــرأى النبــّي  فيهــا خــاتم فأقبــل الســائل

ــْر ِلــي * بِّ اْشــَرْح ِلــي َصــْدِرير : ( الّلُهــمَّ إنَّ أخــي موســى َعليــِه السَّــالُم ســألك فقــال َوَيسِّ

َعـُل َلُكَمـا َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك َوَنجْ : ( فأنزلت قرانًا ناطقاً ) َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري *َأْمِري

الّلُهـمَّ وأنـا ُمحمَّـد نبّيـك ) ُسْلَطانًا َفَال َيِصُلوَن ِإَلْيُكَما ِبآَياِتَنا َأنُتَما َوَمـِن اتََّبَعُكَمـا اْلَغـاِلُبونَ 

وصفّيك فأشرح لي صدري ويسِّـر لـي أمـري واجعـل لـي وزيـرًا مـن أهلـي عليـًا اشـدد بـه 

هـذه  َصّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ تم رسول اهللا فواهللا ما أ: ظهري، فقال أبو ذّر رضي اهللا عنه

) إلـى آخرهـا.....نََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسـوُلهُ إِ (يا ُمحمَّد أقرأ : الكلمة حتى نزل جبرائيل فقال

المعجـم : ، الطبراني٦/٢٨٨جامع البيان : ، الطبري٢/١٥٠أنساب األشراف : البالذري

، ٣١١مناقــب علــي : ، المغــازلي٢/٤٤٦أحكــام القــرآن : ، الجّصــاص٢/٢١٨األوســط 

، ٤٥/٣٠٣تـــاريخ دمشـــق : ، ابــن عســـاكر٦/٢٢١الجـــامع ألحكـــام القـــرآن : القرطبــي
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عندما تصّدق  السَّالمُ  نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َعليهِ 

 يخفى أنَّ المراد من الواليـة فـي بخاتمه وهو في حال الركوع من صالته، وال

اآليـــة الكريمـــة هـــي واليـــة األمـــر ولـــيس المحّبـــة أو النصـــرة كمـــا يـــذهب إليـــه 

الـــبعض، بـــل هـــي تـــدّل علـــى أن األولـــى بالتصـــّرف والقـــائم بـــأموركم حصـــرًا 

هـم اهللا تعـالى ورسـوله الكـريم وأميـر المـؤمنين علـّي بـن )  ِإنََّمـا( لداللة لفظة 

قبـل  َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ  وقد أكـد ذلـك قـول النبـيّ  ،المُ لسَّ ا مليهِ عَ  أبي طالب

مــن كنــت :( عنــدما أعلــن الواليــة لعلــي َعليــِه السَّــالمُ  غــدير خــمّ موتــه فــي يــوم 

ه حكمـــة يشـــيد كّلـــَصـــّلى اُهللا َعليـــِه َوآلـــِه وكـــالم النبـــي  )١( )ه فعلـــي مـــوالهمـــوال

                                                                                                                            
، ١٣٧أســـــباب النـــــزول : ، الواحـــــدي١/١٦١شـــــواهد التنزيـــــل : الحـــــاكم الحســـــكاني

، ابـــن أبـــي ١٥تـــذكرة الخـــواص : ، ســـبط ابـــن الجـــوزي١/٥٠٤الكّشـــاف : الزمخشـــري

، الريــاض ٩٨ذخــائر العقبــى : ، المحــب الطبــري٣/٢٧٥شــرح نهــج البالغــة : الحديــد

الفصــول : ، ابــن الصــباغ٢/٧١تفســير القــرآن العظــيم : ، ابــن كثيــر٢/٣٠٢النضــرة 

، ٦/١٤٥غرائـب القـرآن : ، النيسـابوري٧/١٧مجمـع الزوائـد : ، الهيثمي١٠٨المهمة 

، المتقي ٢٤الصواعق المحرقة : ، ابن حجر الهيثمي٢/٢٩٣الدر المنثور : السيوطي

ينــابيع :  ، القنــدوزي٦/١٤٧روح المعــاني : ، اآللوســي٦/٣٩١كنــز العمــال : الهنــدي

 .٢٥١المودة 

ذكر هذا الحديث في أكثر من مناسبة، وأشهرها يوم غـدير خـم فـي حّجـة الـوداع، وقـد  )١(

رواه العشرات من الصحابة بأسانيد صـحيحة فاقـت حـد التـواتر، وقـد خطـب رسـول اهللا 

فــي ذلــك اليــوم خطبــة طويلــة حــث فيهــا التمســك بالكتــاب الكــريم  آلــهِ َصــّلى اُهللا َعليــِه وَ 

َعليـِه ، ثـّم بـّين فيهـا إمـرة أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب َعليِه السَّـالمُ وأهل بيته 

الواليــة البــن حجــر الطبــري، وكتــاب الواليــة البــن : ، وألفــت فيــه المؤلفــات، منهــاالسَّــالمُ 

كتــاب الدرايــة فــي حــديث الواليــة، وكتــاب دعــاة عقــدة، والــدارقطني، والسجســتاني فــي 

هــ، وقـد روى ٤٩٠الهداة إلى أداء حق الموالة ألبي القاسم عبيد اهللا الحنفي المتـوفى 
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ه بــاع علــى أمتّــر لـه المقالــة حكــم الطاعــة وحـق اإلتِّ مــا صــيَّ وٕانّ  ،بعضـه بعضــاً 

ـــيهم مواالتـــه ،حـــين نـــّص عليـــه بالخالفـــة  ،وأشـــار إليـــه باإلمامـــة فاشـــترط عل

  . المُ السَّ  ليهِ للنبي عَ ه يجب عليهم من ذلك مثل ما كان الزمًا وأعلمهم انّ 

وقد ذكر المفسرون لكتاب اهللا إنَّ هذه اآلي بعينها نـزل فـي علـي بـن      

ــ ليــهِ عَ أبــي طالــٍب  ودال اّنــه كــان يصــّلي فــي مســجد رســول اهللا فأتــاه  المُ السَّ

سائل فاستماحه وهـو فـي صـالته، فأعطـاه خاتمـه وهـو راكـع، منـزل فيـه هـذه 

ا أخبرنا شيخنا أبو المفضـل محّمـد بـن عبـد اهللا ذلك فيم )١(اآلية، وعن ُشَرْيح

حّدثنا : اخبرنا مزاحم بن عبد الوارث البصري، قال: الشيباني رحمه اهللا، قال

: حـّدثنا عيسـى بـن مهـران، قـال: الُحسين بن القاسم بن شمون البصري، قـال

  حــــــــــــّدثنا محّمــــــــــــد بــــــــــــن: قــــــــــــال )٢(حــــــــــــّدثنا عمــــــــــــرو بــــــــــــن طلحــــــــــــة القنــــــــــــاد

  

                                                                                                                            
ــًا، ورواه كــّل علمــاء أهــل الســنة علــى  ٨٤صــحابيًا، ورواه  ١١٦حــديث الغــدير  تابعي

، ينظـــر اخـــتالف طبقـــاتهم ومـــذاهبهم مـــن القـــرن الثـــاني حتـــى القـــرن الرابـــع الهجـــري

 .موسوعة الغدير للشيخ أألميني رحمه اهللا
قاضـي الكوفـة، مـن أوالد الفـرس، اسـلم  ،الكنـدي، َأبـو ُأمّيـة ُشَرْيُح بن الَحاِرث القاضي) ١(

ابـن : زمن النبي َصّلى اُهللا َعليِه َوآلِه وانتقل مـن الـيمن أيـام أبـي بكـر، وينظـر ترجمتـه
، ابـن ٣/٥٩أخبـار القضـاة : ، وكيـع١٤٣٧رقـم  ٢/٥٢١العلل ومعرفـة الرجـال : حنبل

التــاريخ وأســماء المحــّدثين : المقــدمي، ١/١٩٨مولــد العلمــاء ووفيــاتهم : زبــر الربعــي
، ٤/١٣٦حليـة األوليـاء : ، أبو نعـيم٣/٦١٥تاريخ : الطبري، ٧٣٤رقم  ٤٧٩وكناهم 

، ٢/٨٦اإلكمـــال : ، ابـــن مـــاكوال٦٣٥٠رقـــم  ١٢/٣تـــاريخ بغـــداد : الخطيـــب البغـــدادي
: ، ابـن حجـر٢٠٦رقـم  ١/٣٣، طبقات المحدثين ٤/١٠٠سير أعالم النبالء  :الذهبي

  .١٦٧٠رقم  ٣٩٩نزهة األلباب في األلقاب 
العجلي الكوفي يكنـى أبـا صـخر، مـن أصـحاب اإلمـام الصـادق عليـه السَّـالم، قـال ابـن  )٢(

التــاريخ الصــغير : البخــاري: ، وينظــر ترجمتــه١٥٧تــاريخ ابــن معــين ) صــدوق: (معــين
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  .)١(فضيل بن غزوان 
                                                                                                                            

، ٥/١٧٣الثقـــات : ، ابـــن حبـــان٦/٢٢٨الجـــرح والتعـــديل : ، ابـــن أبـــي حـــاتم١/١٧٥
، ١٣/٢٥٥تـــاريخ دمشـــق : ، ابـــن عســـاكر٣/٣٦٠تـــاريخ بغـــداد : الخطيـــب البغـــدادي

، تهـذيب التهـذيب ١/٧٢٧تقريب التهـذيب : ، ابن حجر٢٢/٧٨تهذيب الكمال : المزي
ــي٨/٢١ ــرواة : ، االردبيل ــ: ، البروجــردي١/٦٢٤جــامع ال ــم  ١/٥٤٠ال طرائــف المق رق

٥٠٥٣. 
حــرب الضــبي بــالوالء، الكــوفي، : محّمــد بــن فضــيل بــن غــزوان الضــبي مــوالهم، وقيــل) ١(

ر، مقــرئ، ث إمــامي ثقــة، مفّســكنيتــه أبــو عبــد الــرحمن الكــوفي، صــدوق عــارف، محــدّ 

حافظ، مؤلف، من أصحاب اإلمام الصادق َعليـِه السَّـالُم، قـال عنـه بعـض العامـة بأّنـه 

عارفًا رمي بالتشّيع، وقال آخرون منهم بأّنه متفق على توثيقه، وقال كان ثقة صدوقًا 

، وقـال ٦/٣٨٩الطبقـات الكبـرى ) عًا كان ثقة صدوقًا، كثير الحديث، متشـيّ : (ابن سعد

 ٨/٥٧الجـرح والتعـديل ) ) كان حسـن الحـديث: ( عن أحمد بن حنبل: ( ابن أبي حاتم

يعيًا محترقًا، وذكره ابن حبـان فـي كتـاب كان ش: قال أبو داود: ( ، قال المزي٢٦٣رقم 

اإلمـام : ( ، قـال الـذهبي٢٦/٢٩٧تهذيب الكمـال ) كان يغلو في التشّيع : الثقات وقال

سـير ) وقـد احـتّج بـه أربـاب الصـحاح. . . الصدوق الحافظ، أبو عبد الـرحمن الضـبي 

م، تــاريخ اإلســال) مــن أعيــان الشــيعة: (، وقــال أيضــا٥٢رقــم  ٩/١٧٣أعــالم النــبالء 

ــال ٤٦٣ص ) ١٠١( حــوادث ســنة  ، مــات ســنة ٣/٧١الكاشــف ) ثقــة، شــيعي: ( وق

: ، ابــن خيــاط٦/٣٨٩الطبقــات : ابــن ســعد: وينظــر ترجمتــه ،خمــس وتســعين ومــائتين

، ابـن أبـي ٤/١١٨، الضعفاء الكبيـر ١/٢٠٧التاريخ الكبير : ، البخاري١٧١الطبقات 

الرجـال  : ، الطوسـي٢٨٢فهرسـت ال: ، ابـن النـديم٥٧رقـم  ٤/١الجـرح والتعـديل : حاتم

تهـذيب الكمـال : ، المـزي١٣٨الرجـال : مة الحلِّـي، العالّ ١٨١الرجال : ، ابن داود٢٩٧

ــــذهبي٥٥٤٨رقــــم  ٢٦/٢٩٣ ــــذكرة الحفــــاظ : ، ال ــــر ١/٣١٥ت ــــزان ١/٣١٩، العب ، مي

رقــم  ٢/٢٠١، تقريــب التهــذيب  ٧/٣٧٢لســان الميــزان : ، ابــن حجــر ٤/٩االعتــدال 

: ، القهبـــائي١/٣٤٤شـــذرات الـــذهب : ، ابـــن العمـــاد٩/٤٠٥، تهـــذيب التهـــذيب ٦٢٨

تنقــيح المقـــال : ، المامقــاني٢/١٧٥جـــامع الــرواة : لــيي، االردب٦/٢٢مجمــع الرجــال 

  . ١٠/٣٧أعيان الشيعة : ، العاملي٦/٣٣١األعالم : ، الزركلي٣/١٧٢
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خرج رسـول : عن أبي صالح عن ابن عباس، قال )١(محّمد بن السائب عن 

إلى المسجد والناس يصّلون بـين راكـع وسـاجد وقـائم  َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ اهللا 

هـل أعطـاك : َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ وقاعد، وٕاذا مسكين يسأل فقال رسول اهللا 

الرجل القائم فـأراه : قال من أعطاكه ؟: نعم خاتم فضة، قال: أحد شيئًا، قال

ِإنََّمــا : ( أعطانيــه وهــو راكــع فــتال: علــى أي حــال أعطاكــه ؟ قــال: عليــًا، قــال

اهللا أكبـــر ومـــن يتـــّول اهللا ورســـوله : اآليـــة، ثـــم قـــال )٢()َوِلـــيُُّكُم الّلـــُه َوَرُســـوُلُه 

  .والذين آمنوا فأنَّ حزب اهللا هم الغالبون

اآلية علّي َعليِه السَّالُم، وقد اقتـرن  فقد َعِلْمنا أن المخصوص بحكم هذه    

حالـــه فـــي الموجـــب لـــه فيهـــا بمـــا يوجـــب هللا ولرســـوله، ووقعـــت الداللـــة عليـــه 

                                                 
محمــد بــن الســائب بــن بشــر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن عبــد الحــارث بــن عبــد العــزى ) ١(

بي، كنيته أبو النضر الكوفي، عّده الشيخ الطوسـي فـي رجالـه فـي أصـحاب اإلمـام الكل

وللكلبـي غيـر مـا ذكـرت : ( قـال ابـن عـدي ،بن الُحسين عليهم السَّـالماُمحمَّد بن علي 

مــن الحــديث أحاديــث صــالحة وخاصــة عــن أبــي صــالح، وهــو رجــل معــروف بالتفســير، 

 ٣/٣٠الكاشــف : ، الــذهبي٦/١١٧ الكامــل) ولــيس ألحــد تفســير أطــول وال أشــبع منــه

وكـان : ( ، وقـال الـذهبي٢٦٨الـرقم  ٩/١٨٠تهذيب التهذيب: ، ابن حجر٤٩١٨الرقم 

الــرقم  ٢٤٨/  ٦: ســير أعــالم النــبالء ) رأســًا فــي األنســاب، شــيعي، متــروك الحــديث

، مـات رحمـه اهللا سـنة ٢/١٦٣تقريب التهذيب ) رمي بالرفض: ، وقال ابن حجر١١١

، ٦/٤٠١الثقات : ، ابن حبان٤/٧٦الضعفاء : العقيلي: ر ترجمتههجرية، وينظ ١٤٦

ــدارقطني٦/١١٧الكامــل : ابــن عــدي ــل : ، ال ــاريخ : ، الخطيــب البغــدادي١/٢٤٢العل ت

، ابـن ٦/٢٧٢اإلكمـال : ، ابـن مـاكوال٢٥رقـم  ١٤٥الرجـال : ، الطوسي١٤/٤٥بغداد 

لســان : حجــر، ابــن ٢/١٧٤مــن لــه روايــة : ، الــذهبي١٣٨٤رقــم  ١٧٢الرجــال : داود

 .٥/٩٤الميزان 

  .م ذكرها، تقدّ ٥٥من اآلية : المائدة )٢(
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واإلرشــاد إليــه بقــدر المعانــد علــى تأويــل يتفقــه وال التعّلــق بفتــاوي اللفــظ اســم 

المؤمنين واإلشارة بمـا حكـم بـه اآلي إلـى جمـاعتهم، إذ قـد خـّص مـنهم بـذلك 

إقامــة الصــالة وٕايتــاء الزكــاة فيهــا علــى حــال الركــوع، ووجــدنا  مــن تفــّرد بصــفة

هذه الحال اختّص بها أمير المؤمنين مـن دون غيـره مـن المـؤمنين، وال ذكـر 

أن احد منهم تصّدق في صالته وهـو راكـع سـواه، فقـد عّرفنـا اهللا ولّينـا بـنّص 

ّنـه أحـق التنزيل، ودّلنا عليه بوصف يقوم مقـام ذكـره باسـمه ونسـبه، وأعلمنـا إ

من نعقد فرض طاعته بعد اهللا وبعد رسوله، وأولى مـن يكـون ولـي المـؤمنين 

بعــده وســقط العــذر فــي ذلــك وزال يحــرص المتــأولين، ولــو أنصــفنا المخــالفون 

عنــد النظــر والموافقــة علــى موجبــات منــازل علــي َعليــِه السَّــالم بمــا ســلف مــن 

مــن موصــوف أحوالــه وظهــر مــن مكــان ســوابقه وعــرف مــن مشــتهر مناقبــه و 

ومعلــــوم يحققــــه  َصــــّلى اُهللا َعليــــِه َوآلــــهِ مواقفــــه علــــى منــــازل فــــي أيــــام النبــــي 

، وبمــا يتعّلــق بأحكــام نبوتــه )١(باألسـباب المفضــية إلــى محــل االختصــاص بــه

مـــن صـــحبة ومتعـــة وال يدانيـــه فـــي شـــيء مـــن أحـــد مـــن خاّصـــته وحامتـــه وال 

ــ ه كــان عمــدة النبــّي يعــرف لكــّل أّمــتهم منزلــة تضــاهي منزلتــه فيهــا، فمنهــا اّن

في جميـع مـا كـان يخضـع مـن أسـباب النبـّوة ويتعّلـق بـه  َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ 

مّمـــا يـــؤدي إلـــى نظـــام أمـــور البعثـــة، وكـــان أهمهـــا مكافحـــة األعـــداء ومعانـــاة 

                                                 
لــو أّن : َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ قــال رســول اهللا : ( عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه قــال )١(

الغياض أقالم، والبحر مداد، والجّن ُحّساب، واألنس كتّاب ما أحصـوا فضـائل علـي بـن 

: ، سبط ابـن الجـوزي٢٣٥و ٢بن أبي طالٍب ص مناقب علي : الخوارزمي) أبي طالبٍ 

لسان الميـزان : ، ابن حجر١٢٣كفاية الطالب : الشافعي: ، الكنجي١٣تذكرة الخواص 

  . ٢٩٧، ١٤٣ينابيع المودة : ، القندوزي٥/٦٢
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األبطــال مــنهم مــن المشــركين وعبــدة األوثــان الــذين كانــت أغراضــهم موقوفــة 

أساسـه ومقصـورة علـى إطفـاء بلـورة على هـدم اإلسـالم، ومعروفـة إلـى نقـص 

النبّوة مّمن أعتمد مـنهم فـي حـال المكافحـة باسـه وشـجاعته، ورام النكايـة فـي 

النبّوة بالسيف صـدمه بـأمير المـؤمنين علـي َعليـِه السَّـالُم فـرد بأسـه بـه، وقـّل 

جـــّده بســـيفه وٕازالـــة بمكانـــه عـــن بغيتـــه وحـــرص بـــه وباســـه وشـــجاعته مـــواطن 

إلـــى الجـــدال والمنـــاظرة واالحتجـــاج والبيـــان باألدلـــة المـــراس ومـــن التحـــامهم 

واألحكـــــام والمجادلـــــة والخصـــــام وحاججـــــه وظهـــــر عليـــــه الـــــدالئل الواضـــــحة 

والبراهين الالئحـة وكـان سـببت أميـر المـؤمنين فيمـا يتعّلـق بـه مـن ذلـك أْوَكـد 

  .)١(األسباب وأقوى األحوال التي تؤدي إلى أحكام المظافرة

  

  
 

                                                 
لعلـي َعليـِه  َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ قـال رسـول اهللا : ( عن معاذ بـن جبـل رحمـه اهللا قـال )١(

ــالمُ  ــاهللا، تخصــ: السَّ ــًا ب م النــاس بســبع وال يحاجــك أحــد مــن قــريش، أنــت أّولهــم إيمان

ـــة،  ـــي الرعي ـــأمر اهللا، واقســـمهم بالســـوية، وأعـــدلهم ف ـــومهم ب ـــاهم بعهـــد اهللا، وأق وأوف

، ١/٦٥حليـــة األوليـــاء : أبـــو نعـــيم) وأبصـــرهم بالقضـــية، وأعظمهـــم عنـــد اهللا مزيـــة

، ١/٣٤٣الموضوعات : ي، ابن الجوز ٦١مناقب علي بن أبي طالٍب  ص : الخوارزمي

ــد ــري٣/٢٥٨، ٢/٤٥١شــرح نهــج البالغــة : ابــن أبــي الحدي الريــاض : ، المحــب الطب

فرائــــد : ، الحمــــويني١١٨كفايــــة الطالــــب ص : ، الكنجــــي الشــــافعي٢/٢٦٢النضــــرة 

ــــد : ، الهيثمــــي٤٣، ٣١ب /الســــمطين أ ــــع الزوائ ــــالي : ، الســــيوطي٩/١٦٥مجم اللئ

مفتـاح النجـا ص : ، البدخشـي٦/٣٩٣ال كنـز العمـ: ، المتقي الهندي٣٢٢المصنوعة 

   . ٢٤٩، ٧١ينابيع المودة ص : ، القندوزي١/١٦٣كشف الخفا : ، العجلوني٢٥
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ُسـوُل َبلِّـْغ َمـا ُأنـِزَل ِإَلْيـَك  اي : (عالى وعيدًا وتهديداً تثّم جاء من اهللا     َأيَُّها الرَّ

ــ ــُه َيْعِصــُمَك ِمــَن النَّ بِّــَك َوإِن لَّــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه َوالّل ا فلّمــ )١()اسِ ِمــن رَّ

بَِّك  ا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزلَ ي : (نزلت هذه اآلية على رسول اهللا ِإَلْيَك ِمن رَّ

ــ )٢(صــار إلــى غــدير خــمّ  .....) ة الــوداع يــوم ثمانيــة عنــد منصــرفه مــن حّج

                                                 
أنزلـت اآليـة فـي فضـل علـّي بـن أبـي طالـٍب، : ( ، قـال الفخـر الـرازي٦٧اآلية : المائدة) ١(

واِل مـن وااله مـن كنـت مـواله فعلـيُّ مـواله الّلُهـمَّ : ولّما أنزلت هذه اآلية أخذ بيده وقـال

هنيئًا لك يا ابـن أبـي طالـٍب أصـبحت مـوالي ومـولى : وعاِد من عاداه، فلقيه عمر فقال

: ، الحــاكم الحســكاني١٣٩أســباب النــزول : الواحــدي النيســابوري) كــّل مــؤمن ومؤمنــة

مطالـــب : ، الشـــافعي١/١٦٣الملـــل والنحـــل : ، الشهرســـتاني١/١٨٧شـــواهد التنزيـــل 

غرائـــب القـــرآن : ، النيســـابوري٢٥الفصـــول المهمـــة : ، ابـــن الصـــباغ١/٤٤الســـؤول 

روح المعـــــــــــاني : ، اآللوســـــــــــي٢/٢٩٨الـــــــــــدر المنثـــــــــــور : ، الســـــــــــيوطي٦/١٧٠

: ، رشــيد رضــا٣/٨٩فــتح البيــان : ، القنــوجي١٤٠ينــابيع المــودة : ،القنــدوزي٦/١٧٢

 .٦/٤٦٣تفسير المنار 

المــؤمنين  أميــربفضــل خطيبــا  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ وهــو اليــوم الــذي قــام رســول اهللا ) ٢(

ــالُم، مــن  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ ا رجــع رســول لّمــ : (قــال الحــاكم النيســابوري عليــِه السَّ

 إّنــيدعيــت فأجبــت،  إّنــي: بــدوحات فقممــن، فقــال أمــرة الــوداع ونــزل غــدير خــم، حّجــ

بيتي فانظروا كيـف  أهل، كتاب اهللا وعترتي اآلخر ناكبر م األّولمخلف فيكم الثقلين، 

ي رضـ(مؤمن، ثم اخـذ بيـد علـي  مولى كلّ  وأنااهللا تعالى موالي،  خلفوني فيهما، وانّ ت

 ،والـي مـن وااله وعـادي مـن عـاداه مَّ ُهـمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله اللّ : فقال) اهللا عنه

: ، احمد بن حنبل١١٠،  ٣/١٠٩المستدرك على الصحيحين  )قال هذا حديث صحيح

، ســبط ابــن ٩٣ اإلرشــاد: ، المفيــد٦/٤١٠رآن معــاني القــ: ، النحــاس٤/٢٨١المســند 

، ٢/٦٧٦بغيـة الطلـب فـي تـاريخ حلـب : ابـن العـديم، ٢٨تذكرة الخواص ص: الجوزي

ـــي ـــر١/٢٧٦الجـــامع ألحكـــام القـــرآن  :القرطب ـــن كثي ـــة : ، اب ـــة والنهاي ، ٥/٢٠٩البداي

، تـــاريخ الخلفـــاء ٣/١٩الــدر المنثـــور: ، الســـيوطي٩/١٦٤مجمـــع الزوائـــد : الهيثمــي
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وصــومه يعــدل  ،ينوهــو اليــوم الــذي أكمــل اهللا فيــه الــدّ  ،ةعشــر مــن ذي الحّجــ

  .)١(ستين شهرًا وكفارة لما قبله من الذنوب

                                                                                                                            
الغـــدير فـــي الكتـــاب والســـنة : مينـــي، األ٢/١٣٠شـــذرات الـــذهب : ن العمـــادابـــ ،١١٤

واألدب، وقــد بلــغ حــديث الغــدير مرتبــة التــواتر عــن طريــق علمــاء الســنة، واّلفــت فيــه 

 .المؤلفات الكثيرة

من صام اليوم الثـامن عشـر مـن ذي الحّجـة كتـب اهللا لـه صـوم : ( عن أبي هريرة قال )١(

مـن : بيـد علـي، فقـالَصـّلى اُهللا َعليـِه لّما أخذ النبـي ) مغدير خ(ستين سنة، وهو يوم 

كنت مواله فهذا مواله الّلُهمَّ واِل من وااله، وعاِد من عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل 

؟ أصــبحت مــوالي  لــك يــا بــن أبــي طالــبٍ  بــخٍ  بــخٍ : فقــال عمــر بــن الخطــابمــن خذلــه، 

الغـدير الـذي جـرى فـي حّجـة هذا الحديث مشهور وهو حديث : أقول) مسلم ومولى كلّ 

 :الحافظ أبو بكـر الخطيـب البغـداديأخرج الوداع، وقد ذكرته كّل المصادر اإلسالمية، و 

د بـن بشـران، عـن الحـافظ علـي بـن عمـر الـدارقطني، عن عبد اهللا بن علـي بـن محّمـ(

عن ضمرة بن ربيعـة، عـن  عن أبي نصر حبشون الخالل، عن علي بن سعيد الرملي،

: وذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قـال قـالعبد اهللا بن ش

وهو يوم غدير خم  ة كتب له صيام ستين شهراً من ذي الحجّ  من صام يوم ثمان عشر

ألســت ولــي : فقــال بــن أبــي طالــبٍ  بيــد علــيّ َصــّلى اُهللا َعليــِه َوســّلم ا أخــذ النبــي لّمــ

فقــال عمــر بــن  ،ه فعلــي مــوالهمــن كنــت مــوال: بلــي يــا رســول اهللا قــال: المــؤمنين قــالوا

: فـأنزل اهللا ،مسـلم لك يا بن أبي طالب ؟ أصبحت مـوالي ومـولى كـلّ  بخٍ  بخٍ : الخطاب

ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب، كتب له صيام سـتين  ،اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ 

ـــ ليـــهِ ل يـــوم نـــزل جبريـــل عَ وهـــو أوّ  شـــهراً  ـــعلـــى مُ  المُ السَّ اُهللا َعليـــِه وســـّلم َصـــّلى  دٍ حمَّ

سـبط  ،٨/٢٩٠ بغـداد تـاريخ) ورواه بطريق آخر عن علي بن سعيد الرملـي ،بالرسالة

مناقــب علــي ابــن أبــي : الخطيــب الخــوارزمي، ١٨ص  ة الخــواصتــذكر  : ابــن الجــوزي

 .١٠/٤٤٠وسائل الشيعة  :العاملي الحرّ ، ٩٤طالٍب 
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بــه ى يــر ســلكت فــي معنــى النبــّوة واإلمامــة طريقــًا يصــّوبه العقــل و : الشــيعةف  

عبـد مـن عبـاد  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـأّن النبـي : النظر ويسيده التمييز، وقالت

ه بالشـــرف والفضـــيلة ورفـــع منزلتـــه ُه للرَســـالِة والنبـــّوة وخّصـــّلـــأه اهللا المكـــرمين

علــى منــازل خلقــه وعــال بشــأنه إلــى درجــة ال يســاويه فيهــا مخلــوق، وٕاّنــه كــان 

م وموجودًا فـي األشـباح التـي يعـدم خلقهـا، في التقدير وفي سابق العل معظماً 

 ة، ويـروون فـي ذلـك أحاديـث معروفـة مشـهورة عنـدبالربوبيـوٕاّنه أّول مـن أقـّر 

اهللا نورد بعضها ونتداول أيضًا بمـا نطـق بـه  ةئونحن بمشي أصحاب الحديث

 :ويقولـون، رعالى الميثاق علـى بنـي آدم فـي الـذاهللا تبارك وتر القرآن من ذك

أجســامهم قبــل حصــولهم فــي  قبــل تحويــل خلــق هفــي ســاير خلقــ أّنــه كــان لهــم

وجــّل بالربوبيــة حــين دعــوا  وقــع منهــا اإلقــرار هللا عــزّ  مــةمتقدّ  دار الــدنيا حــاالً 

والمحيطـــين بـــه اختصـــوا مـــن ذلـــك  آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــّن رســـول اهللا أإليـــه و 

 ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــذلــك قــول النبــي ن علــى حســب فضــائلهم وقــدر منــازلهم مّمــ

أنــا ســّيد ولــد آدم، وأنــا أّولهــم إقــرارًا : أنــا ّســيد البشــر وفــي مقالــة أخــرى: آلــهِ وَ 

لكـــان ال يكـــون  ولـــوال تعـــاٍل وأحـــوال حصـــلت لـــه مـــن اهللا الكـــريم )١(بالربوبيـــة
                                                 

أدعـوا : آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  رسول اهللا قال: ( قال المُ السَّ  ماليهِ عَ عن الَحسن بن علي  )١(

ألسـت سـيِّد العـرب؟ فقـال : فقالـت عائشـة -يعني علّي بن أبـي طالـبٍ  -لي سّيد العرب

، المعجم ١٣٥، ٢/١٢٧المعجم األوسط : الطبراني) أنا سيِّد ولد آدم وعلّي سيِّد العرب

ــر ــى الصــحيحين : الحــاكم ،٣/٩٠الكبي ــيم األصــبهاني٣/١٢٤المســتدرك عل ــو نع : ، أب

شرح : ، ابن أبي الحديد٨/٤٣٧تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادي١/٦٣حلية األولياء 

سـير : ، الـذهبي٥/٦٠يخ بغـداد ذيـل تـار : ، ابن النجار البغـدادي٢/٤٥٠نهج البالغة 

، ٩/١١٦مجمــع الزوائــد : ، الهيثمــي٣/١٨٥، ميــزان االعتــدال ٢/٦٢٥أعــالم النــبالء 

   . ٢٤٤ينابيع المودة : ، القندوزي٦/٣٩لسان الميزان : ابن حجر
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مت أعمــــالهم أفضــــل مــــن األنبيــــاء الــــذين ســــبقت فــــي معلوماتنــــا عبــــادًة وتقــــدّ 

باألعوام البعيدة والسنين، وال تقـول ة عباداته تهم على مدّ وزادت مدّ  ،ضهئبفرا

ـــه ســـيّ  ـــه علـــى أّن ـــة وال تجتمـــع أقاويـــل العـــارفين ل د المرســـلين مثـــل هـــذه المقال

وقــد وردت فــي هــذا المعنــى أخبــار  ،والنبيــين وأشــرف المبعــوثين وهــو آخــرهم

والشـــــرف والمنزلـــــة التـــــي تفاضـــــل بهـــــا علـــــى المرســـــلين  الفضـــــيلة إالّ  ،كثيـــــرة

 ،ع التي دعاهم إلى عبادته بها وطاعتـه فيهـائبالشرا والمبعوثين إلى عباد اهللا

 ى اهللاُ لّ َصـنـا ة مثل مـا قـام بـه نبيّ فقام بحقوق البعثة وأداء الرسالة وتآلف األمّ 

ُه وال خـروج عـن طاعـة لتكرمـٍة خّصـمـن علـى تقصـير وال تحريـف  آلهِ وَ  ليهِ عَ 

تــه مّ اختصاصــًا أل وجــلّ  د بــه فــأظهر عــرض خزائنــه عــزّ ومعنــى تفــرّ  ،اهللا بهــا

زًا احيـث خصـهم ببعثـة أشـرف األنبيـاء وأخصـهم وٕاعـز  ،على غيرها من األمم

ى لّ َصـد حمَّـمُ  ع حتى ُعِلـم أنّ ئره وأهله أفضل أصحاب الشراحيث صيَّ  ،لملته

األديــان وأهــل بيتــه وعترتــه أفضــل  أفضــل األنبيــاء ودينــه أعــزّ  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  اهللاُ 

ـــــت َأْهـــــل بقـــــول اهللا تبـــــارك وتعـــــالى حيـــــث  واســـــتدلوا ،تـــــه أمثـــــل األمـــــموأمّ  َبْي

ــــول ــــِن :(يق ــــْوَن َع ــــاْلَمْعُروِف َوَتْنَه ــــْأُمُروَن ِب ــــاِس َت ــــْت ِللنَّ ــــٍة ُأْخِرَج ــــَر ُأمَّ ــــُتْم َخْي ُكن

ـْلَنا َبْعـَض النَِّبيِّـيَن َعَلـى َبْعـٍض َوآَتْيَنـا : ( وجلّ  وبقوله عزّ  )١()اْلُمنَكرِ  َوَلَقـْد َفضَّ

                                                 
تفســـير القـــرآن : ، الصـــنعاني١/١٣٣التفســـير : مجاهـــد: ، ينظـــر١١٠مـــن اآليـــة: آل عمـــران )١(

أحكـام : ، الجصـاص١/٤٥٩معـاني القـرآن : ، النحـاس١/٩٩البيان  جامع: ، الطبري١/١٣٠

: ، الراغب األصـبهاني٧٨أسباب النزول : ، الواحدي٢/٥٧التبيان : ، الطوسي١/٤٢٩القرآن 

الجامع ألحكام القـرآن : ، القرطبي١/١٩٨مجمع البيان : ، الطبرسي٣٣مفردات غريب القرآن 

 .١/٤٢٩الميزان : ي، الطباطبائ١/٩٢التفسير: ، ابن كثير٢/١٥٦
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ْنُهم مَّـن َكلَّـَم ِتلْ (  :وقوله)٢()َداُووَد َزُبوراً  ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض مِّ ُسُل َفضَّ َك الرُّ

طالـٍب ، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي )١()الّلُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاتٍ 

فاصـطفى لنفسـه منهـا مـا شـاء،  األمـوراهللا ابتـدأ  إنّ : ( صلوات اهللا عليه إّنـه قـال

قه مـن اسـمه، فاشتّ  اإلسالمه ارتضى أنّ  ا أحبّ ، فكان ممّ واستخلص منها ما أحبّ 

أركانــه علــى  وأعــزّ  افســهل شــرائعه لمــن وردهــ نــهمــن خلقــه، ثــم بيّ  فنحلــه مــن أحــبّ 

 لمـن وااله، ونـوراً  وجعله عـزاً  هيهات هيهات من أن يصطلمه مصطلم من جانبه،

 لمــن عرفــه، ، وشــرفاً انتحلــهلمــن  بــه وأمنــاً  تمســكلمــن  لمــن استضــاء بــه، وبرهانــاً 

ونجــاة لمــن بــه،  تعّلــقلمــن  ة لمــن خاصــم بــه وحكمــة لمــن نطــق بــه، وحــبالً وحّجــ

قـد ظهـر مـن كرامـة رسـول  ، فـإذا كـان)٢(الحـق إلـى السـبيل فاإليمان والرضاآمن، 

علــى اهللا عــّز وجــّل، ومــن مــا بينــاه، فــال شــك فــي تمــايزه  آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــ اهللا

خلقـت فـي أصـالب األنبيـاء، أو  آلـهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  عنهم في سائر أحوال النبي

                                                 
ـــة :اإلســـراء )٢( ـــري: ، ينظـــر٥٥ مـــن اآلي ـــان : الطب ـــرآن : ، النحـــاس٦/٣٨جـــامع البي ـــاني الق مع

ـــان : ، الطوســـي٢/٢٣٩ ـــرآن : ، الراغـــب األصـــبهاني٣/٣٩١التبي ـــردات غريـــب الق ، ٢١١مف

الجـــامع : ، القرطبـــي٢/٢٢٢زاد المســـير : ، ابـــن الجـــوزي٢/٤٦٢مجمـــع البيـــان : الطبرســـي

 .٤/١٨٨الدر المنثور : ، السيوطي١/٣١١التفسير : ، ابن كثير٣/٢٦٣ ألحكام القرآن

، ١/١٣٠تفسير القـرآن : ، الصنعاني١/١١٤التفسير : مجاهد: ينظر. ٢٥٣ من اآلية :البقرة )١(

ــري١/١٣٥تفســير العياشــي : العياشــي معــاني القــرآن : ، النحــاس٣/٣جــامع البيــان : ، الطب

أســـباب : ، الواحـــدي٢/٣٠٣التبيـــان : لطوســـيا ،٣/٣٦٠أحكـــام القـــرآن : الجصـــاص، ٤٥٩

: ، القرطبي٢/٣زاد المسير : ، ابن الجوزي٣٣غريب القرآن : ، الراغب االصبهاني٧٨النزول 

 .١/٩٢تفسير القرآن : ، ابن كثير٢/١٥٦الجامع ألحكام القرآن 

خطب نهج البالغة : ، محّمد عبده٦٥/٣٨٢بحار األنوار: ، المجلسي١/١٣٨الغارات : الثقفي )٢(

 .١/٢٠٣اإلمام علي َعليِه السَّالُم 
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نقلــت مــن رحــم طــاهر إلــى رحــم طــاهر مــن صــلٍب إلــى صــلِب عبــد اهللا مــن غيــر 

  .)٣(سفاح من لدن آدم

َيـا ﴿ : ا الدليل الثاني بعد آية الوالية فهو آية والة األمر قال تعـالىأمّ      

ُســوَل َوُأْوِلــي اَألْمــِر ِمــنُكمْ َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوْا َأِطيُعــوْا الّلــَه َوَأِطيُعــو  عــن و  ،)١(﴾ْا الرَّ

                                                 
: ، ابـن فخـار الموسـوي١/٢٣عيون األثـر : ، ابن سيد الناس٢/٥٥معاني األخبار : الصدوق )٣(

 .٥٦إيمان أبي طالب 

إّال وعلـي  َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـواْ : ( ما أنـزل اهللا فـي القـرآن: قال ابن عباس، ٥٩اآلية : النساء )١(

) ا وشريفها، وأعلـى مـن ذلـك قولـه َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه علـي يعسـوب المـؤمنينسّيدها وأبوه

  .٤/٦٥الغدير : أألميني

سألت النبي َصـّلى اُهللا َعليـِه : وقال جابر الجعفي في تفسيره عن جابر األنصاري قال      

عرفنـا اهللا ورسـوله ) ُعـوْا الرَُّسـولَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوْا َأِطيُعـوْا الّلـَه َوَأِطي: (َوآلِه عن قوله

علـي بـن : هم خلفائي يا جابر وأئّمة المسلمين من بعدى أّولهم: فمن أولوا األمر؟ قال

أبي طالٍب ثم الَحسن ثم الُحسين ثم علي بن الُحسين ثم ُمحمَّد بن علي المعـروف فـي 

ثـم الصـادق جعفـر بـن التوراة بالباقر وستدركه يا جـابر فـإذا لقيتـه فـاقرأه منـي السَّـالم 

ُمحمَّد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم ُمحمَّد بن علي ثم علي بن ُمحمَّـد ثـم 

الَحسن بن علي ثم سميي وكنيتي حّجة اهللا فـي أرضـه وبقيتـه فـي عبـاده ابـن الَحسـن 

بن علي الذي فتح اهللا على يده مشارق األرض ومغاربها ذاك الذي يغيب عـن شـيعته 

على القول بإمامته إال من امـتحن اهللا قلبـه باإليمـان، وقـال أبـو بصـير  غيبته ال يثبت

األئّمة من ولـد علـي وفاطمـة إلـى أن تقـوم : عن الباقر َعليِه السَّالم في هذه اآلية قال

، أبـو ١٧٧كتـاب سـليم : الهاللي: ، ينظر١/٢٤٢المناقب : ابن شهر آشوب) الساعة

ـــالي ـــزة الثم ـــاني، القاضـــي النع٦٦التفســـير : حم ـــار : م ، الحـــاكم ٢/١٢٢شـــرح األخب

، ١١٨الفصـــــول المختـــــارة : ، الشـــــيخ المفيـــــد١/١٨٩شـــــواهد التنزيـــــل : الحســـــكاني

  . ١/٣١٩تفسير نور الثقلين : العروسي
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فـذكر لـه  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـ بيّ عند النَّ  ا جلوساً كنّ  :قال )٢(البراء بن عازب

 ى اهللاُ لّ َصــبأحســن القــول، فأشــرق وجهــه  َعليــِه السَّــالمُ  علــي بــن أبــي طالــبٍ 

ا جعلهـم اهللا مّمـ ،ل بيتـهه أن يـذكر إليـه أهـا يسـرّ وكـان مّمـ ،مسروراً  آلهِ وَ  ليهِ عَ 

تأويل مـا انـزل  ين عنة اهللا على خلقه المبيِّ م حجّ ذكرتُ  :فقال ،به من الفضل

وهــو الفــاروق بــين الهــدى والضــاللة وهــو الكلمــة التــي  ،اهللا علــى معــالم ديــنهم

َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوْا َأِطيُعــوْا  : (فيــه هن وهــو الــذي انــزل اهللا عليــلمتقــيألزمهــا ا

  .أولي األمر علي وأبرار ذريته :قال) ّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكمْ ال

فقد جعل لفرض اإلمام ووجبـت طاعتـه وال معـدل عنـه بوجـه وال سـبب       

ـــه ـــنُكمْ :( بقول ـــِر ِم ـــي اَألْم ُســـوَل َوُأْوِل ـــوْا الرَّ ـــَه َوَأِطيُع ـــوْا الّل ـــه ) أِطيُع ـــا متابعت ولزمن

الـــذين يقيمـــون الصـــالة وقعـــت : اعتـــه وحصـــلت لنـــا صـــفته بقولـــهواعتقـــاد ط
                                                 

ــِه َوآلــِه، رســول اهللا  أصــحابعــامر الخزرجــي، مــن  أبــو) ٢(  أصــحابومــن َصــّلى اُهللا َعلي

نظــر يوسـبعين هجريــة، و  إحــدىفى ســنة تـو  َعليـِه السَّــالُم، طالــبٍ  أبــيعلــي بـن  اإلمـام

رقـــم  ٤/٢٨٢االســـامي والكنـــى : ، ابـــن حنبـــل٤/٣٦٤الطبقـــات : ابـــن ســـعد: ترجمتـــه

رقـم  ٢/١١٧التـاريخ الكبيـر : ، البخـاري١٩٠طبقات خليفـة ص: بن خياطا، ١٨٥١٣

معرفـة الثقـات : ، العجلـي الكـوفي٢٤٤رقـم ١/٩٧، الجامع الصحيح المختصر ١٨٨٨

: ، ابــن قــانع١٥٦٦رقــم ٢/٣٩٩الجــرح والتعــديل : حــاتم بــيأ، ابــن ١٤٨رقــم ١/٢٤٥

، ٩٢رقــم  ٣/٢٦الثقــات : ، ابــن حبــان١٢رقــم  ٤٥الرجــال : ، الكشــي ٨٥رقــم ١/٨٦

، ابـن ١٦٦رقـم  ١/٤٣٧التعـديل والتجـريح : ، الباجي١٧٤ص اإلرشاد: المفيدالشيخ 

ـــم  ٢٨الرجـــال : داود ـــ، العالّ ٢٢٧رق ـــة الحلِّ ـــذ: ، المـــزي١٤الخالصـــة ص : يم يب ته

 اإلصـابة: ، ابـن حجـر٥٤٦رقـم  ١/٢٦٤الكاشـف : الـذهبي، ٦٥٠رقـم  ٤/٣٤الكمال 

 ١/١٢١، تقريب التهـذيب  ٧٨٥رقم  ١/٣٧٢، تهذيب التهذيب ١٠٢٧٧رقم ٧/٢٨٥

 أعيـان: ، العـاملي١/٢٦، طبقات الحفـاظ  ٦المبطأ ص إسعاف: السيوطي ،٦٤٨رقم 

 .١٦٥٢رقم  ٣/٥٥٠الشيعة 
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َكـاَة َوُهـْم َراِكُعـونَ : ( اإلشارة إليـه بقولـه ـَالَة َوُيْؤتُـوَن الزَّ .         )١()الَّـِذيَن ُيِقيُمـوَن الصَّ

فتأملت أجال الفـرض والصـفة التـي دلّـت عليهـا اآلي فوجـدنا فيهـا عمومـًا قـد 

وألفينـا الـولي علـى حكـم الـولي بعـد اهللا  قيد بخصوص تجرد فيه حكـم الصـفة

ورسوله، الـذين آمنـوا علـى صـفة تـّدل علـى العمـوم وال يخـتّص بهـا أحـد دون 

أحــد مــن الجمــع الــذي حصــلوا فــي وصــف اإليمــان واشــتركوا فــي حكمــه، ثــم 

خــّص مــن الــذين آمنــوا مــن اخــتّص بصــفة أخــرى فــارق العمــوم وصــار فــي 

الَّــِذيَن ُيِقيُمــوَن : فة والمخــتّص، بقولــهطريــق المعــين عليــه والمشــار إليــه بالصــ

َكـاَة فـي حـال ركـوعهم إذا لـم يكـن ذلـك فعـًال عامـًا يشـارك  َالَة َوُيْؤتُـوَن الزَّ الصَّ

فيه العـدد القليـل أو الكثيـر، كمـا عـرف العمـوم فـي اإليمـان وفـي الصـالة بـل 

أخـــتص بـــه مـــن وقعـــت اإلشـــارة إلـــى إمامتـــه وتعـــين الغـــرض علـــى طاعتـــه 

بالصفة التي تفّرد بها وبالفعل الذي لم يتقّدمه فيه غيره وال فعله الختصاصه 

أحـــد بعـــده وال عـــرف لـــه شـــريكًا فيـــه، وقـــد أفســـد هـــذا اآلتـــي طريـــق االختيـــار 

لإلمــــام وٕابطــــال حكمـــــه بواحــــدة، ألّنـــــه فــــرض علينــــا طاعـــــة الــــولي بإلحـــــاق 

المخــاطبين فيــه، فقــد دلنــا علــى مــن هــو أولــى بنــا ووصــفه بصــفة ودل عليــه 

لـــة ســـقطت معنـــا الشـــبهة وزالـــت الـــدعاوي فـــي اختيـــار األّمـــة إذ كـــان اهللا دال

تعالى قد اختار لنا وحثنـا علـى إتباعـه وبـين حالـه لنـا، وأن ولـي األمـة يجـب 

فـي حـديث  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـأن يكون معصومًا، وهذا ما أكده رسول اهللا 

 .)١(آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ عده هو الولي لألمر ب َعليِه السَّالمُ الوالية أن عليًا 
                                                 

 .٥٥اآلية : المائدة) ١(

قلـت يـا رسـول اهللا لكـّل نبـي وصـيًا فمـن : ( عن سلمان الُمحمَّدي رضـي اهللا عنـه قـال )١(

لبيـك، : يـا سـلمان، فأسـرعت إليـه قلـت: وصّيك؟ فسكت عني فلّما كان بعـد رآنـي فقـال
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علــي بــن أبــي طالــٍب  عــن آبائــه عــنوعــن زيــد بــن علــي رضــي اهللا عنــه     

ـــالمُ  كانـــت لـــي مـــن رســـول اهللا َصـــّلى اُهللا َعليـــِه َوآلـــِه عشـــر  :قـــال ،َعليـــِه السَّ

قــال  ،مــا طلعــت عليــه الشــمس أو غربــت خصــال مــا يســّرني إن لــي إحــداهنَّ 

ــدنيا واآل :لــي واقــرب الخلــق مّنــي فــي المواقــف يــوم  ،)١(خــرةأنــت أخــي فــي ال

                                                                                                                            
ألّنــه كــان : ِلــَم؟ قلــت: نعــم يوشــع بــن نــون، قــال: َتْعَلــْم َمــْن وصــي موســى؟ قلــت: قــال

وموضــع سـري وخيــر مــن أتــرك بعــدي وينجــز عــداتي  فــإن وصــيِّ : أعلمهـم يومئــذ، قــال

، ٢/٦١٥فضــائل الصــحابة : أحمــد بــن حنبــل) ويقضــي دينــي علــي ابــن أبــي طالــبٍ 

: ، الطبرانـي٢/٣١٠، ١/٢٧٢المجـروحين : ، ابـن حبـان١٧١تاريخ واسـط : الواسطي

المؤتلــف والمختلــف : ، الــدارقطني٢٣٩٣الكامــل : ، ابــن عــدي٦/٢٧١المعجــم الكبيــر 

ــديلمي٢/٣٩٢، ١/٤٨٣زيــن الفتــى : ، العاصــمي٣/١٦١١، ١/٤٠٥ الفــردوس : ، ال

الموضـــوعات : ، ابـــن الجـــوزي٢٧مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب : ، الخـــوارزمي٣/٨٨

، ٨ب /فرائـد السـمطين أ: ، الحمـويني٤٣تذكرة الخـواص : ، سبط ابن الجوزي١/٣٧٤

االعتدال  ميزان: ، الذهبي٢/٢٣٤، الرياض النضرة ٧١ذخائر العقبى : المحب الطبري

ـــد : ، الهيثمـــي٤/١٢٧ ـــع الزوائ ـــن حجـــر٩/١١٣مجم ، ١/٤٦٠لســـان الميـــزان : ، اب

ســـبل الهـــدى : ، الصـــالحي الشـــامي٦/١٥٣كنـــز العمـــال : ، المتقـــي الهنـــدي٢/١٠٢

، ٦٥مفتــــاح النجــــا : ، البدخشــــي٥/٣١، منتخــــب كنــــز العمــــال ١١/٢٩١والرشــــاد 

، ٣٠١، ٢٧٤، ٢١٩، ٨٩ينابع المـودة : ، القندوزي٤/٣٥٩فيض القدير : الشوكاني

   .وهناك العشرات من المصادر ذكرت هذا الحديث

بــين الصــحابة، فجــاء َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــِه آخــى رســول اهللا : ( عــن ابــن عمــر قــال )١(  

يـا رسـول اهللا آخيـت بـين أصـحابك ولـم تُـآخ بينـي وبـين أحـد، : علي تدمع عيناه فقـال

: ابــن هشــام) أنــت أخــي فــي الــدنيا واآلخــرة: آلــهِ َصــّلى اُهللا َعليــِه وَ فقــال لــه رســول اهللا 

فضـائل الصـحابة : ، أحمد بن حنبـل٣/٢٢الطبقات الكبرى : ، ابن سعد٢/١٧٢السيرة 

، ٥/٦٣٦صـــحيح الترمـــذي : ، الترمـــذي٧٢المحبـــر : ، ابـــن حبيـــب البغـــدادي٢/٥٩٧

: ، ابــن حبــان١/٢٩٨المعجــم الكبيــر : ، الطبرانــي٢/١٤٤أنســاب األشــراف : الــبالذري
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وأنـت  ،الـدنيا ومنزلك مواجه منزلي كما يتواجـه منـزل األخـوان فـي ،)١(القيامة

مـا  :علي فقلت لزيد بن ،قال العرزمي ،الوزير والخليفة في األهل والمسلمين

                                                                                                                            
ــــن عــــدي٢/٩٢مجــــروحين ال ــــل : ، اب ــــدارقطني٥٨٨الكام ــــف : ، ال ــــف والمؤتل المختل

، ابـن ٣٧مناقـب علـي بـن أبـي طالـب : ، المغـازلي٣/١٤المستدرك : ، الحاكم١/٤٤٩

تـاريخ : ، ابـن عسـاكر١/٤٨مقتـل الحسـين : ، الخـوارزمي٣/٣٥االسـتيعاب : عبد الـر

العلـل المتناهيــة : ، ابـن الجـوزي٩٥خصـائص العشـرة : ، الزمخشـري١٠/١١٩دمشـق 

، ســــبط ابــــن ٤/١٦، ٣/٣١٧أســــد الغابــــة : ، ابــــن األثيــــر٥/٦٦، المنــــتظم ١/٢١٧

، الريــاض النضــرة ٦٦ذخــائر العقبــى : ، المحــب الطبــري٢٢تــذكرة الخــواص : الجــوزي

، ٢٠ب /فرائـد السـمطين أ: ، الحمـويني٥/٨٩ذيل تـاريخ بغـداد : ، ابن النجار٢/٢٢٠

، ٩/١١٢مجمــع الزوائــد : ، الهيثمــي١/١٢٧شــر المختصــر فــي أخبــار الب: أبــو الفــداء

: ، الســـيوطي٢١الفصـــول المهمـــة : ، ابـــن الصــباغ٢٠/٤٨٤تهـــذيب الكمـــال : المــزي

الصـواعق المحرقـة : ، ابن حجر الهيثمـي٢/٦٦، الجامع الصغير ١٧٠تاريخ الخلفاء 

ـــدي٧٣ ـــز العمـــال : ، المتقـــي الهن ـــز العمـــال ٦/١٥٣، ٥/٤٠كن ، ٥/٣٠، منتخـــب كن

نـور األبصـار : ، الشـبلنجي٣٧مفتاح النجا : ، البدخشي٦/٧٠انة األدب خز : البغدادي

فيض : ، المناوي٢٩٩، ٢١٩، ٢١٢، ١٦٨، ٦٥، ٦٣ينابيع المودة : ، القندوزي٧٨

وهناك العشرات بـل المئـات التـي .١٠/٢٢٢تحفة االحوذي : ، األحوذي٤/٣٥٥القدير 

 .ذكرت هذا الحديث الشريف، وفي مواقف متعددة

يقـول َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه سـمعت رسـول اهللا : ( اهللا بن عمر عـن أبيـه قـال عن عبد )١(

ابــن ) يـا علــي يـدك فــي يـدي تــدخل معـي يــوم القيامـة حيــث أدخـل: لعلـي َعليـِه السَّــالمُ 

، ٨٩ذخــائر العقبــى : ، المحــب الطبــري٥٣/٣٤٩، ١٨/٣٩٣تــاريخ دمشــق : عســاكر

: ، البــاعوني٦٣، ٦٠ســيدنا علــي  مناقــب: ، العينــي الفقيــر٢/٢٧٧الريــاض النضــرة 

، منتخــب كنــز ٦/١٥٩كنــز العمــال : ، المتقــي الهنــدي٢٤٠، ١/٧٣جــواهر المطالــب 

ــوالي : ، العصــامي٥/٣٦العمــال  ــاح النجــا : ، البدخشــي٢/٤٩٣ســمط النجــوم الع مفت

٤٨ ، 
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وبعـــد  آلـــهِ وَ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ هـــذا لـــه فـــي حيـــاة رســـول اهللا َصـــ :قـــال ،يعنـــي بـــذلك

ولـــي اهللا الـــدنيا واآلخـــرة واّنـــك ولـــي وولـــي وأنـــت صـــاحب لـــوائي فـــي  ،اتـــهوف

  .)٢(وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا

ا عنـد سـعد بـن أبـي كّنـ :قـال )١(ة بن عبد الرحمنخيثمعن األعمش عن و    

 َصـــّلى اُهللا َعليـــِه َوآلـــهِ فشـــتم عنـــده نفـــر مـــن أصـــحاب رســـول اهللا  )٢(وقـــاص
                                                 

، الشــــيخ ٢/٢٩٩شــــرح األخبــــار : ، القاضــــي المغربــــي٣٥٧كتــــاب ســــليم : الهاللــــي) ٢(

، ٨٥العمــدة : ، ابــن البطريـق١٧٤مـالي األ: ، الشــيخ المفيـد٤٢٨الخصـال : الصـدوق

: ، المجلسي١٢١المحتضر : ، حسن بن سليمان الحّلي٦١٧التحصين : ابن طاووس

 .٨/١٨٥بحار األنوار 

ــالُم الصــادق  أصــحابصــاحب عبــداهللا بــن مســعود، ومــن ) ١( مــن  وكــان وجيهــاً َعليــِه السَّ

، ١١٨الرجــال ص: النجاشــي: ر ترجمتــهنظــيالــرواة، لــه كتــاب يرويــه عنــه جماعــة، و 

جـامع : ردبيلـياأل  ،٥٧٧رقـم  ٤٦الرجـال : ، ابن داود٣٧الخالصة ص: يمة الحلّ العالّ 

معجـــم رجـــال الحـــديث : ، الخـــوئي١/٤٠٥تنقـــيح المقـــال : المامقـــاني ١/٢٦٢الـــرواة 

 .٤٣٤٥رقم  ٧/٨٣

رشـي المهـاجري، يكنـى الزُّْهـِري الق َسْعُد بن ماِلك بن وهيب ويقال أهيب بن أبي وقـاص) ٢(

وســائر المشــاهد، افتــتح القادســية  أبــا إســحاق، ســابع ســبعة فــي اإلســالم، شــهد بــدراً 

فـي قصـره بـالعقيق علـى مسـمومًا بسـم معاويـة الكوفة وكان أميـرًا عليهـا، مـات  واختطّ 

رضـي اهللا ( عشرة أميال من المدينة وحمل إلى البقيع فدفن بهـا سـنة خمـس وخمسـين

فـي الصـحيحين خمسـة عشـر حـديثًا، وفـي  :حد وسبعون حديثًا منهـا، له مائة وأ)عنه

الطبقـات الكبـرى : ابـن سـعد: نظـر ترجمتـهي، و البخاري خمسة وفي مسلم ثمانيـة عشـر

االســامي : ، ابــن حنبــل٢/١١٠طبقــات خليفــة : خليفــة بــن خيــاط: ، ابــن خيــاط٦/١٢

معرفــة : جلــي، الع١٩٠٨رقــم  ٤/٤٣التــاريخ الكبيــر : ، البخــاري٣٠٩رقــم ١١٥والكنــى

: ، ابـــن قتيبـــة٢/٤ مســـلم صـــحيح: ، مســـلم بـــن الحجـــاج٥٦٩رقـــم  ١/٣٩٢الثقـــات 

، ١/١٤٤:الكنــى واألســماء: ، الــدوالبي١/١٠٧أخبــار القضــاة : ، وكيــع٢٤١المعــارف 
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هم د فــأنّ حمَّـال تشـتموا أصــحاب مُ  :الفغضـب سـعد مــن ذلـك غضــبًا شـديدًا فقــ

ا لواجــدون أمـا واهللا إّنــ :فقــال لــه رجـل مــن القــوم ،خيـر مــنكم وان نقمــتم علـيهم

َصـــّلى اُهللا د المســـلمين وٕامـــام المتقـــين بعـــد رســـول اهللا عليـــك لتخلفـــك عـــن ســـيِّ 

ـ ليـهِ علي عَ  :قال ،من تعني :قال سعد َعليِه َوآلهِ  أمـا واهللا  :قـال سـعد ،المُ السَّ

ـ ليـهِ عَ  كان ذلـك مـن موجـدة منـي علـى علـيّ  ما أال يكـون أحـق النـاس  المُ السَّ

وكيـــف يكـــون الـــذي ظننـــتم وقـــد  ،هـــا ولكـــن رأي رأيتـــه أخطـــأ رأي أم أصـــابل

ا ال أحصـيه مّمـ المُ السَّ  ليهِ في علي عَ  َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ سمعت رسول اهللا 

 ،نها في سعد وآل سـعدواحدة م من كثرة المناقب الشريفة التي على ودي أنّ 

مـن كنـت مـواله  :يقـول يـوم غـدير خـم َصّلى اُهللا َعليِه َوآلـهِ سمعت رسول اهللا 

من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخـذل مـن  والِ  مَّ هُ فعلي مواله اللّ 

وادي فضــًال عّمــن فــي المعســكر مــن شــايًال بعضــده قــد اســمع أهــل الــ ،خذلــه

فبــدر إلــى  الحديبيــة حــين اســتخلف رجــالً وســمعت عــام  ،قصــين واألقــربيناأل

ــ ليــهِ عَ  بــاليمين أن يقلــه إقالــة ثــم دعــا عليــاً  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ  النبــيّ   المُ السَّ

ل فيمــا يــأمره فقــل ذلــك فبــدره رســول اهللا بــاليمين أن يســتقيله كمــا اســتقاله األوّ 

ــ ليــهِ علــي عَ  ــ المُ السَّ ــ يــا رســول اهللا إنَّ  :ه قــالعلــى اّن ون مــا خلفــه النــاس يقول

َصــّلى فقــال رســول اهللا  ،مــن وجــده عليــه إالّ  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ رســول اهللا 

أمـــا  ،وأنـــت األميـــر ،ه ال بـــد للمدينـــة مـــن إمـــام فأنـــا اإلمـــاماّنـــ :اُهللا َعليـــِه َوآلـــهِ 

                                                                                                                            
، ١/٩٢حليـة األوليـاء : صـبهاني، أبـو نعـيم األ٨ مشاهير علماء األمصـار: ابن حبان

، ٢/٢٦٦أســد الغابــة : ، ابــن األثيــر٤قــم ر  ١/١٤٤تــاريخ بغــداد : الخطيــب البغــدادي

اإلصــابة : ، ابــن حجــر١/٢٨دول اإلســالم : ، الــذهبي٣/١٣٠تهــذيب الكمــال : المــزي

  .٤٦رقم  ١/٣٨الغدير : أألميني، ٣٢١٥رقم  ٣/٨٨
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 الّ إأن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى حيـث اسـتخلف  ترضى يا علـيّ 

واهللا مـــا خلفتـــك عـــن أمـــري وال غيابـــك عـــن  )١(بعـــدي يـــوحى إليـــه أن ال نبـــيّ 

َم أبــو بكــر وعمــر ومــن وقــال يــوم خيبــر حــين ُهــزِ  ،مــأمور مــؤازرتي إن أنــا إالّ 

اهللا ورســوله  الرايــة غــدًا أفضــلكم رجــًال يحــبّ  ألعطــينّ  :بعــدهما مــن المســلمين

اهللا علـــى يـــده إن شـــاء اهللا جبريـــل عـــن يمينـــه  ه اهللا ورســـوله ثـــم ليفـــتحنّ ويحّبــ

ه يســـاره ال فـــرار وال نكـــاص وال عـــذار يعطـــي الضـــعيف حّقــــ يـــل عـــنئوميكا

                                                 
َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــِه  أنَّ النبــي: ( عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري رضــي اهللا عنــه )١(

ــالمُ قــال لعلــي عليــه  موســلّ  أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إّال إّنــه ال نبــي : السَّ

، ابــن ٣/٢٤الطبقــات الكبــرى : ، ابــن ســعد٣/٢٢١الســيرة النبويــة : ابــن هشــام) بعــدي

: ، ابـن حنبـل٧/٤٢٤، ٦/٣٦٦المصنف : ، ابن أبي شيبة١/٢٨٥المسند : أبي يعلى

خــــاري صــــحيح الب: ، البخــــاري٢/٥٦٦، فضــــائل الصــــحابة ٣/٣٢، ١/١٧٠المســــند 

، ٥/٤٤الســـنن الكبـــرى : ، النســـائي٤/١٨٧٠صـــحيح مســـلم : ، مســـلم٦/٣، ٥/٢٤

الضـــعفاء : ، العقيلـــي١/٤٢صـــحيح ابـــن ماجـــة : ،  ابـــن ماجـــة٧٤فضـــائل الصـــحابة 

ــــان٤/٧٩ ــــن حب ــــان : ، اب ــــن حب ــــات ١٥/١٥صــــحيح اب ، المجــــروحين ١/١٤١، الثق

، ٣/١٣٩، ٢/١٢٦المعجــم األوســط : ، الطبرانــي٣٠١الكامــل : ، ابــن عــدي١/٢٥٣

ـــــر ٢/٢٢، المعجـــــم الصـــــغير ٥/٢٨٧، ٤/٢٩٦ ، ٢/٢٧٥، ١/١٠٨، المعجـــــم الكبي

، ٢/٣٣٧المســـــتدرك : ، الحـــــاكم٢٤/١١٦، ٢٣/٣٠٧، ١٩/٢٩١، ١١/٧٤، ٤/٢٠

، ١/٣٢٥تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادي٧/١٩٤، ٤/٣٤٥حلية األولياء : أبو نعيم

ــن األثيــ١/٣٣٠صــفوة الصــفوة : ، ابــن الجــوزي٧/٤٥٣، ٣/٢٨٩ الكامــل فــي : ر، اب

شـرح نهـج : ، ابن أبي الحديـد١٨تذكرة الخواص : ، سبط ابن الجوزي٢/١٩٠التاريخ 

، ابن ٢/١٩٤تاريخ اإلسالم : ، الذهبي٤/٢٢٠، ٣/٢٥٥، ٢/٤٩٥، ١/٢٠١البالغة 

، وهنـــاك العشـــرات مـــن المصـــادر ذكـــرت هـــذا الحـــديث ٢/٧تهـــذيب التهـــذيب : حجـــر

  .الشريف
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ل رجــل ادع اا كــان مــن الغــد تشــرف لهــا قــفلّمــ ،مــه والنصــح أهلــهئوالقــرآن عزا

وهو رمـد العينـين فأجلسـه بـين يديـه وتفـل فـي عينيـه وعلـى  المُ السَّ  ليهِ عَ  علياً 

 عنـه واسـتعن بـهوارحمه وتـرحم عليـه وا )١(اللَُّهمَّ قِه الحّر والبرد :ثم قال ،يديه

ه أســــد فخــــرج يمشــــي كأّنــــ ،ه عبــــدك وأخــــو رســــولكوانصــــره وانتصــــر بــــه فإّنــــ

ثـم حمـل بـاب المدينـة حتـى حملـه ناحيـة واجتمـع  ،مستأسد ففتح اهللا له خيبر

بعـد ذلـك  ما وجد علي فواهللا ،وهك زيادة على أربعين رجًال فلم يقعليه بعد ذل

د وقـالوا للجـيش مـن علـيكم اليـوم لقد أشرف وعليه يومئـذ اليهـو و  دًا،حرًا وال بر 

                                                 
إّن عليًا عليه السَّالُم خرج علينا في حّر شديد وعليه : ( ىعن عبد الرحمن بن أبي ليل )١(

ثياب الشتاء، وخـرج علينـا فـي الشـتاء وعليـه ثيـاب الصـيف، ثـم دعـا بمـاء فشـرب ثـم 

يا أبتاه رأيت ما صنع أمير المؤمنين : مسح العرق عن جبينه فلّما رجع إلى بيته، قال

صـيف، وخـرج علينـا فـي الصـيف رضي اهللا عنه؟ خرج علينا في الشتاء وعليه ثياب ال

مـا فطنـت، وأخـذ بيـد ابنـه عبـد الـرحمن فـأتى عليـًا : وعليه ثياب شتاء، فقال أبـو ليلـى

َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه كـان  إنَّ النبـي: َعليِه السَّالُم، فقال له الذي صنع، فقال لـه علـي

فتحتهمـا، فمـا افـتح عينيـك ف: ثـم قـال ،بعث إلّي وأنا أرمد شديد الرمد فبزق فـي عينـي

اللَُّهمَّ أذهب عنه الحّر والبرد، فما وجدت حـرًا : اشتكيتهما حتى الساعة، ودعا لي فقال

: ، أحمـد بـن حنبـل٧/٣٩٤، ٦/٣٦٧المصـنف : بن أبي شـيبةا) وبردًا حتى يومي هذا

ــد ربــه١/٤٤٥المســند : ، ابــن أبــي يعلــى١/٧٨مســند أحمــد  ــد : ، ابــن عب العقــد الفري

: ، البيهقــي٣/٣٧٧العلــل : ، الــدارقطني٢/٣٨١معجــم األوســط ال: ، الطبرانــي٤/٣١٢

ربيــع : ، الزمخشــري٧٤مناقــب علــي بــن أبــي طالــب : ، المغــازلي٤/٢١٣دالئــل النبــّوة 

ذخائر العقبى : ، المحب الطبري٢٥تذكرة الخواص : ، سبط بن الجوزي١/١٦٧األبرار 

أعـالم النـبالء ، سـير ٢/١٩٣تـاريخ اإلسـالم : ، الـذهبي٢/٢٥٠، الرياض النضرة ٧٤

ـــدي٢/٦١٨ ـــز العمـــال : ، المتقـــي الهن ـــي٦/٣٩٤كن ـــة : ، الحلب ، ٣/٤٢الســـيرة النبوي

   . ٢١٠ينابيع المودة : القندوزي
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ـ ليـهِ عَ  علي بن أبـي طالـبٍ  :فقالوا ال قـوام لكـم بـه هـذا : فقـال بعضـهم ،المُ السَّ

ــوصــّي مُ  علــي ــومُ  ،د األوصــياءد وهــو ســيِّ حمَّ لهــم آخــرهم د النبيــين أوّ د ســيِّ حمَّ

َصــّلى اُهللا  ه ال يرضــى أن نصــير عبيــدًا ونحــن اليــوم ملــوك، وأمــر النبــيّ لكّنــ

وتــرك بــاب علــي  ،ر النــاس ســد أبــوابهم مــن المســجدئعمومتــه وســا آلــهِ َعليــِه وَ 

العجـب مـن فضـل اهللا يؤتيـه مـن يشـاء يخـرج  :حتـى قـال حمـزة ،المُ السَّ  ليهِ عَ 

 َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ فبلـغ ذلـك رسـول اهللا  ،من المسجد ويترك ابـن العـمّ  العمّ 

سجد وسـدي األبـواب بلغني قولك في الم عمّ  يا :فقال ،فلقي حمزة ونحن معه

 واهللا مــا عــن أمــري فتحــت وال ســددت ولكــن عــن أمــر ربّ  وتركــي بــاب علــيّ 

فــديناك باآلبــاء  :فقــال حمــزة والعبــاس ،العــالمين فــأيكم يســخط ربّ  ،العــالمين

هات ورضينا وسلمنا واهللا لقد بعثت فينا وان في عمومتك مـن هـو أكبـر واألمّ 

 ،كــن اهللا أعلــم حيــث يضــع رســاالتهول ،وأكثــر أمــواًال وابعــد صــوتاً  منــك شــيئاً 

، وأهــل ذلــك نــاوأهــل ذلــك أنــت مــن ربّ  فجعلــك اهللا أهــل ذلــك وأهــل ذلــك دينــاً 

نك وهــو يورضــي علــي بــد ،مــن بــك علــي ونحــن كفــارآ ،مــن اهللا ومنــك علــي

 نومنعنا أنفسـنا ونحـ ،لك نفسه وهو صبي غونحن رجال وبل ،غالم وجحدناه

َصـّلى ة، وسـمعت رسـول اهللا الجنّ  ال يستوي أصحاب النار وأصحاب ،أقرباء

اهللا أعطــاك عشــر خصــال لــيس ألحــد منهــا  إنَّ  يــا علــيّ : يقــول اُهللا َعليـِه َوآلــهِ 

 ،أنــت أخــي فــي الــدنيا واآلخــرة :نــي حميــد يــا علــيغاهللا  دعــوى مــن كفــر فــأنّ 

ــ ،غيبــة فــي أهلــي فــي كــلّ  وأنــت الوصــيّ  ة تجــاه منزلــي فــي منزلــك فــي الجّن
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وفي  ك في الدنيا وليّ وليّ  ،يي في اآلخرة عدوّ وعدوّ  ك في الدنياوعدوّ  ،ةالجنّ 

  .)١(ولي من واليت وعدو من عاديت وعزّ  فواهللا جلّ  ،اآلخرة وليّ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مـا : قـال رجـل لسـلمان: ( ، عن أبي عثمـان النهـدي قـال٤٢٨الخصال ص : الصدوق )١(

مـن أحـّب : قـولي ملّ َسـوَ َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه  سـمعت رسـول اهللا: أشد حّبك لعلي؟ قال

المسـتدرك علـى : الحـاكم النيسـابوري) عليًا فقد أحّبني، ومن أبغض عليًا فقـد أبغضـني

مناقـب : ، الخـوارزمي١٩٦مناقب علي بن أبي طالـب : ، المغازلي٣/١٣٠الصحيحين 

مجمــع : ، الهيثمــي٢٨تــذكرة الخــواص : ، ســبط ابــن الجــوزي٣٠علــي بــن أبــي طالــب 

لســان الميــزان : ، ابــن حجــر٥١مناقــب ســيدنا علــي  :، العينــي الفقيــر٩/١٣٢الزوائــد 

  .٥/٣٠منتخب كنز العمال : ، المتقي الهندي٢/١٠٩

ما من نبـّي إّال : ملّ سَ وَ َصّلى اُهللا َعليِه َوآلِه  قال رسول اهللا: ( وعن أنس بن مالك قال      

، المحب ٨٥مناقب علي بن أبي طالب : الخوارزمي) وله نظير في أمته، وعلي نظيري

، البـاعوني ٤٧مناقـب سـيدنا علـي : ، العينـي الفقيـر٢/٢١٦الرياض النضرة : لطبريا

: ، البدخشـي٢/٤٧٨سمط النجـوم العـوالي : ، العصامي٦١جواهر المطالب : الشافعي

 .٢٤٢ينابيع المودة : ، القندوزي٥٣مفتاح النجا 
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  أدلة التشّيع من السّنة الشريفة

تحــّدثنا عــن أدلّــة الشــيعة مــن الكتــاب وهنــا نتحــّدث عــن أدلّــة الشــيعة مــن   

  .حديث الثقلين: ة، وأّول هذه األدّلة هوالسّنة النبوّية الشريف
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ــ: ( َوَســّلم آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــقــال الرســول الكــريم    ي تــارك فــيكم الثقلــين إّن

، بعـــدي أبـــداً  والّ أهـــل بيتـــي مـــا إن تمّســـكتم بهمـــا لـــن تضـــكتـــاب اهللا وعترتـــي 

  .)ى يردا عليَّ الحوضهما لن يفترقا حتّ وٕانّ 

ـــالمُ  كتـــاب اهللا( وحـــديث الثقلـــين     والـــذي تعـــددت ) وعتـــرة النبـــّي َعلـــيِهم السَّ

فيهـا هـذا  َوَسـّلم آلهِ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  ألفاظه بتعدد المناسبات التي ذكر النبيّ 

الحــديث التــي تــدل بمضــمونها العـــام علــى وجــوب األخــذ والتمســك واألتبـــاع 

أكثـر  للثقلين، وهـو مـن األحاديـث القليلـة المتـواترة عنـد المسـلمين والـذي رواه

   .)١(من ثالثين صحابيًا، ومن أئمة الحديث على مختلف القرون

فـي هـذا الحـديث الشـريف أهـل  َوَسـّلم آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـقرن النبـي     

ــالُم بالكتــاب الكــريم الــذي ال يأتيــه الباطــل بــين يديــه وال مــن  بيتــه َعلــيِهم السَّ

                                                 
: بــل، أحمــد بــن حن٢/١٩٤الطبقــات الكبــرى : ، ابــن ســعد٣٩٧المســند : ابــن الجعــد )١(

، ٤/١٨٧٣صحيح مسلم : ، مسلم٥/١٨١، ٢/٥٧٢، فضائل الصحابة ٣/١٤المسند 

: ، أبــو يعلــى٢/١١١أنســاب األشــراف : ، الــبالذري٥/٦٦٢صــحيح الترمــذي : الترمــذي

: ، العقيلــي٨٠، فضــائل الصــحابة ٥/٤٦الســنن الكبــرى : ، النســائي٢/٢٩٧المســند 

ــــدوالبي٢/٢٥٠الضــــعفاء  ــــة الطــــاهرة : ، ال ــــي، الط١٦٨الذري المعجــــم األوســــط : بران

: ، الــــدارقطني٥/١٧٠، ٣/٦٢، المعجــــم الكبيــــر ١/١٣١، المعجــــم الصــــغير ٣/٣٧٤

، أبــو ٧/٣٠، ٢/١٤٨الســنن : ، البيهقــي٣/١٠٩المســتدرك : ، الحــاكم٦/٢٣٦العلــل 

سـير : ، الذهبي٨/٤٤٢تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادي١/٣٥٥حلية األولياء : نعيم

: ، الســــيوطي٣/٤٨٦تفســــير القــــرآن العظــــيم : كثيــــر، ابــــن ٨/٢٣٣أعــــالم النــــبالء 

، ٣٢ينــابيع المــودة : ، القنــدوزي٤/١٧روح المعــاني : ، اآللوســي٢/٢٦٦الخصــائص 

وهنــاك الكثيــر مــن المصــادر ذكــرت هــذا الحــديث، والمشــهور أن هــذا الحــديث ذكــر فــي 

  .أكثر من مناسبة
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بعـدم افتـراقهم عنـه، ومـن  َسـّلموَ  آلـهِ وَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـخلفه، وكذلك تصـريحه 

البــديهي أّن صــدور أيــة مخالفــة للشــريعة ســواء كانــت عــن عمــد أم ســهو أم 

غفلة، تعتبر افتراقًا عن القـرآن فـي هـذا الحـال وان لـم يتحقـق انطبـاق عنـوان 

المعصية عليها أحيانـًا، كمـا فـي الغافـل والسـاهي، والحـديث ظـاهر بـل نـّص 

  .في عدم افتراقهما

د حمَّـني أبـو جعفـر مُ حـدثّ  :قال ،سنيد العظيم بن عبد اهللا الحَ عب عن     

م لـيهِ عَ  دحمَّـمُ ه عـن أبـي عبـد اهللا جعفـر بـن بن علي الرضا عن أبيـه عـن جـدّ 

ــ ــ :قــال ،المُ السَّ تــه لــم تثبــت أن كتــه واســكنه جنّ ئا اســجد اهللا تعــالى آلدم ماللّم

فملكــه  ،ليــهفاهبطــه اهللا تعــالى عقوبــة إلــى أرضــه ثــم تــاب ع ،أصــاب الخطيــة

ثـم قبضـه إليــه عنـد انقضـاء اجلــه وأرسـل أنبيــاءه  ،األرض وجعلـه خليفـة فيهــا

لك األمــور فانقضــت الــدهور ومضــت بــذ ،ورســله فــي األمــم الخاليــة مــن بعــده

ـــفاتحهـــا وخاتمهـــا إلـــى مُ حتـــى انتهـــت النبـــّوة إلـــى  تـــه ة اهللا وحجّ د برّيـــد ســـيِّ حمَّ

صـدقه اهللا  جهـاده فلّمـا قفصـدع بـأمرك وجاهـد فـي اهللا حـ ،الكبرى فـي خلقـه

أوحي إليه أن يعّرف المـؤمنين  ،ف كراماتهئوعده واختار له ما عنده من شرا

وأمــــره أن يأخــــذ مــــواثيقهم جميعــــًا  ،اقتــــرب اجلــــه ويخبــــرهم بــــوليهم مــــن بعــــده

وكمــــا أخــــذت األنبيــــاء وخلفائهــــا  ،ل مــــّرةبطاعتــــه كمــــا أخــــذ مــــن الخالئــــق أوّ 

فأقـــام رســـول اهللا  ،ةس علـــى اهللا حّجـــوأوصـــيائها فـــي قومهـــا لـــيال يكـــون للنـــا

وذلــك عنــد  ،فــي المســلمين علمــاً  أخــاه بغــدير خــم عليــاً  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ 

ته واجتماع جمهور الناس في عـامهم ذلـك مـن ة الوداع ألمّ منصرفه من حجّ 

فــي مشــاعرهم ومناســك  َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ هم ليقتــدوا بنبــيّ  ،ديــارهم وأقطــارهم

ة وأنقــذ وألــزم بإمامتــه الحّجــ ،بواليتــه العــذر َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ قطــع هــم فحجّ 
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م لـيهِ ثني أبـي عـن آبائـه عَ وقـد حـدّ  ،من اعتصم بطاعته من الضاللة والحيـرة

تـه مـن قـّل مـا خطـب مـن بعـد حجّ  َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـهِ رسول اهللا  نَّ أ المُ السَّ 

ي أال ا النــاس مقبــوض ومنطلــق إّنــهــي امــرؤ أيّ إّنــ :قــال فــي خطبتــه خطبــة إالّ 

قــوا فــي وقــد تــركتكم علــى الواضــحة ليلهــا كنهارهــا فــال تختلفــوا بعــدي وال تفرّ 

ما هلك الذين خلوا من قـبلكم بـاختالفهم فـي ديـنهم وتفـرقهم مـن بعـد إنّ  ،دينكم

 ليـهِ أال أن قـوم موسـى افترقـوا مـن بعـد موسـى عَ  ،هـمنـة مـن ربّ البي ما جـاءتهم

ـــ ونجـــت منهـــا  ،دى وســـبعين فرقـــة ســـبعون ضـــالون مضـــلونعلـــى أحـــ المُ السَّ

ال وذلك لفراقهم من أخباره اهللا تعـالى لهـم أوالباقون ضالون مهلكون  ،)١(فرقة

ــــم ورغبــــتهم عنــــه إلــــى المبــــدّ  ــــعلــــى عل ن مــــن أحبــــارهم ع الّظــــل ديــــنهم والمتّب

أال فاســـمعوا  ،وافســـألوهم فـــي ديـــنهم فـــأفتوهم بـــالرأي فضـــلوا وأضـــلّ  ،ورهبـــانهم

ف فـــيكم مـــا أن أخـــذتم بـــه لـــم ي مخّلـــال وأّنـــأ :بئـــم ليبلـــغ الشـــاهد الغاوعـــوا ثـــ

أال وذلـك  ،وا ولم تهنوا ولم يظهر عليكم عدوكم ما بقي من الناس اثنـانتضلّ 

وال  ،موهمتي قــدِّ نّ ي وُســكتــاب اهللا وعترتــي أهــل بيتــي المســتحفظون كتــاب رّبــ

اتبعـوهم وال  ،دىولن يخرجوكم من ه ،هم لن يدخلوكم في ضاللةَتْقِدموهم فإنّ 

ــيهم مــن بعــدي تكونــوا أربابــاً  ال أي لــيكم عــن أمــر رّبــإأقــول قــولي معــذرة  ،عل

                                                 
علي : موسلّ  اُهللا َعليِه َوآلهِ قال رسول اهللا َصّلى : ( عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت )١(

: ، الــديلمي٢/١٨٢أنســاب األشــراف : الــبالذري) وشــيعته هــم الفــائزون يــوم القيامــة

: ، الكنجي الشـافعي٥٤تذكرة الخواص : ، سبط ابن الجوزي٣/٨٨، ٢/٥٠٤الفردوس 

: ، العينـــي الفقيـــر٣١ب /فرائـــد الســـمطين أ: ، الحمـــويني١٧٥، ١١٨كفايـــة الطالـــب 

ـــب ســـيدنا ع ـــاوي٦٢مفتـــاح النجـــا : ، البدخشـــي٣٧لـــي مناق كنـــوز الحقـــائق : ، المن

 .١٠/٣٢٣فتح البيان : ، القنوجي٢٨١ينابيع المودة : ، القندوزي٢/١٧، ١/١٥٠
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رجــال مــن بعــدي مـا أخذتــه بنــي إســرائيل مـن بعــد موســى مــثال مثــل  وليأخـذنّ 

الحــوض رجــال مــنهم ال  علــيَّ  وليــردنّ  )٢(ةة بالقــذّ والقــذّ  )١(حــذو النعــل بالنعــل

ورأيـتهم اختلجـوا  حتى إذا اشرفوا إلـيَّ  ،ة لهم فألعرفهم بأسمائهم وأنسابهمحجّ 

إلــى النــار ال تــدري مــا  :فيقــال ،ي أصــحابي أصــحابيفــأقول رّبــ ،مــن دونــي

 هـــم لـــم يزلـــوا علـــى أعقـــابهم منـــذ فـــارقتهم فـــأقول ســـحقاً إنّ  ،أحـــدثوا مـــن بعـــدك

  .)٣(وبعداً 

ه عن أبـي عبـد اهللا عن أبيه عن جدّ  بن علي الرضا دحمَّ مُ جعفر  يأب وعن  

خلق اهللا الزمـان والمكـان قبـل أن يخلـق : قال، المُ م السَّ ليهِ عَ  دحمَّ مُ بن اجعفر 

ثم خلق  ،المالئكة من جوهر النور وخلق الجان والشيطان من مارج من نار

 ،خرج من ذريته في االظلة وهـم أشـباح فـي بقيـة النسـم مث ،اإلنسان وهو آدم

َربُّــَك ِمــن َبِنــي آَدَم ِمــن  َوإِْذ َأَخــذَ  : (خــذ مــواثيقهم بواليتــه فــذلك قولــه تعــالىأف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِهمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــى َأنُفِس ـــــــــــــــــــــــــــــــــَهَدُهْم َعَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــَتُهْم َوَأْش يَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوِرِهْم ُذرِّ   ُظُه

                                                 
: والحـذو األخـرى،النعلـين علـى قـدر النعـل  إحـدىكمـا تقطـع  أعمالهمأي تعملون مثل  )١(

 .١/٣٥٧النهاية في غريب الحديث  ،التقدير والقطع

والصقر بعد تسويتها وٕاعـدادها لتركـب فـي السـهم، والمـراد  ريشة الطائر كالنسر: ةالقذ )٢(

 .٢/٧٢١المعجم الوسيط ، يستويان وال يتفاوتان نللشيئييهنا مثال 

: ،  الطبرانـــي١٦/٣٤٤صـــحيح ابـــن حبـــان : ، ابـــن حبـــان٣/٢٨المســـند : ابـــن حنبـــل )٣(

عيــون : ، الصـدوق٢/٢٦٢شـرح األخبـار : ، القاضـي المغربـي٧/٢١٧المعجـم الكبيـر 

، ١٥/٦٤شــرح صــحيح مســلم : ، النــووي٤٦الغيبــة : ، النعمــاني١/٩٢أخبــار الرضــا 

 . ٢/٤٤٩الجامع الصغير : ، السيوطي١٠/٣٦٥مجمع الزوائد : الهيثمي
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ـــى ـــاُلوْا َبَل ـــَربُِّكْم َق بـــل  :وقـــال ،ل الخالئـــق أقـــّر هللا تعـــالىوكـــان أوّ  )١( )َأَلْســـُت ِب

 ،من ذريتهم األمثل فاألمثل من سائر األمـم األنبياء ثم األوصياء ثم األولياء

ل األنبيـــاء والخالئـــق وكـــان أوّ  ،ٍة علـــى األثـــرأّمـــ ن بعـــد مـــن كـــلِّ ثـــم النـــاس مـــ

ـــأجمعـــين أقـــّر هللا بالربوبيـــة وشـــهد لـــه بالوحدانيـــة مُ  د ين ثـــم ســـيّ د النبّيـــد ســـيّ حمَّ

ــــفكــــان مُ  ،ينالوصــــيّ  ثــــم  ،د ســــابقًا وعلــــي تاليــــًا والمطهــــرون مــــن ذريتهمــــاحمَّ

لـم اهللا تعـالى فع ،ة ثـم النـاس مـن بعـدهم علـى قـدر منـازلهماألفاضل من األمّ 

ومـا  ،ما هم به من تفاوت منازلهم من اإليمان واإلخالص والريب في النفـاق

 ،بين ذلـك فـي ديـنهم ومـا يكـون مـنهم فـي عـالم الـدنيا ممـا تسـتقبلون مـن بعـد

 ،وجــّل أن يبلــوهم احتجاجــًا علــيهم وٕاعــزازًا لعلمــه بمــا ســيكون اهللا عــزّ  فأحــبّ 

من كان مـنكم صـادقًا بـارًا : م قالوتعالى بعتق عظيم منازلهم ث فاعرض جلّ 
                                                 

أخرج ابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس رضـى : ( قال السيوطي، ١٧٢من اآلية  :األعراف )١(

 ،وآدم بـين الـروح والجسـد :قـال ؟ ى أخـذ ميثاقـكقيل يا رسـول اهللا متـ :اهللا عنهما قال

وآدم  :قـال ؟ م متـى اسـتنبئتلّ سَ وَ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  يقال رجل للنب :وأخرج ابن سعد قال

وأبـو  األوسـطوأخـرج البـزار والطبرانـي فـي  ،الميثـاق يبين الروح والجسد حين أخـذ منـ

ا رسـول اهللا متـى كنـت قيـل يـ :نعيم في الدالئل عـن ابـن عبـاس رضـى اهللا عنهمـا قـال

ــ فــي : ( ، وقــال العروســي٥/١٨٤الــدر المنثــور  )وآدم بــين الــروح والجســد :قــال ؟اً نبّي

ن اخـذ ميثاقـه فـوفى واهللا مـا صـدق احـد مّمـ: قـال: تفسير العياشـي عـن أبـى داود قـال

َوَمــا ﴿ : هم وعصــابة قليلــة مــن شــيعتهم، وذلــك قــول اهللابيــت نبــيّ  أهــلبعهــد اهللا غيــر 

َوَلــِكنَّ ﴿ : وقولـه، ١٠٢األعـراف﴾ ْكَثرِِهم مِّْن َعْهٍد َوإِن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقيَن َوَجْدَنا ألَ 

: ، ينظر٢/٣٩التفسير : العياشي ،٢/٥٣﴾ تفسير نور الثقلين َأْكَثَر النَّاِس َال ُيْؤِمُنونَ 

يــان التب: ، الطوســي٣/١٠٢معــاني القــرآن : ، النحــاس٩/١٤٨جــامع البيــان : الطبــري

، ٢/١٢الجــامع ألحكــام القــرآن : ، القرطبــي٢/٣٦مجمــع البيــان : ، الطبرســي٢/٥٠٦

  .١/٦٩التفسير : ابن كثير
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ـلهم في النار وقوعـًا مُ فكان أوّ  ،ه مستحيًا مطيعًا فليقع في هذهلّرب ى لّ َصـد حمَّ

تاليًا من النـاس  المُ السَّ  ليهِ فوقع فيها سابقًا ثم أمير المؤمنين عَ  وآلهِ  ليهِ عَ  اهللاُ 

ة هم أّمــثــم األمــم علــى آثــار  ،م بــه الــذكرة مــن بعــد علــى مــا تقــدّ مــن هــذه األّمــ

األنبيـاء ثـم األوصـياء وذلـك فـي  ،ة على قدر مكانتهم ومنازلهم في ديـنهمفأمّ 

ثــم مــن كــان مــنهم علــى األثــر وأحجــم الكــافرون والمنــافقون  ،علــم اهللا تعــالى

والمرتــابون وتــردد بــين ذلــك المستضــعفون فــي علــم اهللا أن ذلــك ســينفع مــنهم 

هـا قــد عصــيتموني  :ثين ألمــرهفقــال اهللا تعـالى ألعدائــه النـاك ،فـي عــالم الـدنيا

تــي وتــدري مــن بعــد هــذا اعصــي، قــال أبــو عبــد اهللا وأوليــاء حجّ  فــانتم الرســل

ـ ليهِ عَ  ل مـن ذ كـان أوّ إ وآلـهِ  ليـهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصـه د نبّيـحمَّـوشـكر اهللا لمُ  :المُ السَّ

 ،ق طـــرًا إلـــى اإليمـــان بـــاهللا تعـــالى وتوحيـــدئـــواســـتجاب لربـــه وســـبق الخال أقـــرّ 

اتــه وعلــى وأكنــاف جنّ  هســمه وأجــرى ذلــك فــي ملكــوت ســماواتفقــرن اســمه با

وجـّل إلـى جبرائيـل والمالئكـة المقـربين بالنـداء  وحـى اهللا عـزّ أأجنحة مالئكتـه 

 أشــهد أن ال الــه إالّ  :فــي صــفيح الســماوات ومجاريهــا بالشــهادتين المقــرونتين

هللا جعــــل بعــــد فــــي اآلذان فــــذلك قــــول ا ثــــمّ  ،د رســــول اهللاحّمــــمُ  اهللا وأشــــهد أنّ 

قـال إذا ذكـرت معـي قـال ونـودي فـي الخالئـق  )١()َرَفْعَنا َلَك ِذْكَركَ و : ( تعالى

 :ملّ َسـوَ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـ على محّمـد بـالنبّوة والرسـالة قـال النبـيّ يومئذ بالتسليم 

                                                 
: ، أبــن أبــي شــيبة٣/٣٨٠تفســير القــرآن : الصــنعاني: ، ينظــر٤ اآليــة :الشــرحســورة  )١(

ســـتمالء أدب اإلمـــالء واال: ، الســـمعاني٣/٢٠٩الســـنن : ، البيهقـــي٧/٤٢٠المصـــنف 

، ابـن ١٧/٩٢الجامع ألحكام القرآن : ، القرطبي٩/٢٨٩جمع البيان م: ، الطبرسي٦٤

تفســير : ، العروســي٦/٣٦٣الــدر المنثــور : ، الســيوطي٤/٢٦٧تفســير القــرآن : كثيــر

  .١/١٢٨فتح القدير : ، المناوي٥/٦٠٣نور القرآن 
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 بالربوبية وأّول روح سّلم عليَّ بالنبوّة روح علـيّ فكان أّول روح أقّر من بعدي 

 اخـذ، فـي األظلـة بيننـااهللا عليـه فـآخى اهللا عـّز وجـّل  بن أبي طالـٍب صـلوات

، نبّينـا أفضـل )١(ميثاق الخليقة بواليتنا، فـنحن أهـل بيـت ال يقـاس بنـا مخلـوق

نا أفضـــل األوصـــياء وأســـباطنا أفضـــل األســـباط ومنـــا أفضـــل ووصـــيّ  األنبيـــاء

وة ها في تمام أربعـة نسـة وٕانّ دة نساء أهل الجنّ نساء العالمين فاطمة ابنتي سيّ 

ل مــن آمــن وأقــّر فــي أوّ  :يقــول ،مــن األولــين ونحــن األولــون ونحــن اآلخــرون

 ،والعاقــبالخــاتم  :مبتــدأ الــذّر أرواحــًا وآخــر مــن بعــث مــن األنبيــاء رســوًال هــو

اهللا متـى كنـت نبيـًا،  قيـل يـا نبـيّ  وآلـهِ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ فال نبي بعده وقد سئل 

  .)٢(إذ كان آدم بين الروح والجسد: قال

  ة الشريفة حديث السفينةة النبويّ ن أدّلة الشيعة من السنّ وم

                                                 
نحــن أهــل بيــت ال : وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــقــال رســول اهللا  : (عــن أنــس بــن مالــك قــال )١(

، المحـب ٥/٣٤الفـردوس : ، الـديلمي٧/٢٠١حليـة األوليـاء : أبو نعيم) قاس بنا أحدي

ب /فرائد السـمطين أ: لحموينيا، ٢/٢٧٥ ة، الرياض النضر ١٧ذخائر العقبى : الطبري

كنـــز العمـــال : ، المتقـــي الهنـــدي١١/٧ســـبل الهـــدى والرشـــاد : ، الصـــالحي الشـــامي٢

: ، القنــدوزي٢/١٢٩نــوز الحقــائق ك: ، المنــاوي٥/٩٤، منتخــب كنــز العمــال ٦/٢١٨

  . ٢٢٧ينابيع المودة 

قيــل يــا  :أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس رضــى اهللا عنهمــا قــال: ( قــال الســيوطي )٢(

قـال  :وأخرج ابن سعد قال ،وآدم بين الروح والجسد :قال؟ رسول اهللا متى أخذ ميثاقك 

وآدم بين الـروح والجسـد حـين  :قال؟ متى استنبئت سّلم و  ليهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ صَ  للنبيرجل 

وأبـو نعـيم فـي الـدالئل عـن ابـن  األوسـطوأخرج البزار والطبراني في  ،أخذ منى الميثاق

وآدم بـين الـروح  :قـال ؟قيل يا رسول اهللا متـى كنـت نبيـاً  :عباس رضى اهللا عنهما قال

 .٧/١١١تحفة األحوذي : األحوذي ،٥/١٨٤الدر المنثور  )والجسد
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وهو من األدّلة التي توجب متابعة أهل البيـت َعلـيِهم السَّـالُم والتمّسـك بهـم،  

ى لّ َصـوهو حديث مشهور ويعـرف بحـديث السـفينة الـذي ورد فيـه قـول النبـي 

مــن قومــه مــن  مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل ســفينة نــوح((: َوَســّلم آلــهِ وَ  ليــهِ عَ  اهللاُ 

  .)١())ركبها نجا ومن تخّلف عنه غرق

وجاء من طرق كثيـرة يقـوي بعضـها بعضـا  : (قال ابن حجر الهيثمي    

مثـل أهـل بيتـي  ما مثل أهل بيتي وفي أخـرى إنّ مثل أهل بيتي وفي رواية إنّ 

وفي روايـة أال إن مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح فـي قومـه مـن ركبهـا 

وفي رواية من ركبها سلم ومـن لـم يركبهـا غـرق ، ها غرقف عننجا ومن تخلّ 

مــن دخلــه غفــر  لإســرائيوٕان مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل بــاب حطــة فــي بنــي 

  كنـــــــــت :عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال )٣(عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن جبيـــــــــر )٢()لـــــــــه
                                                 

سـمعت رسـول اهللا َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآلـِه : ( خدري رضي اهللا عنه قـالعن أبي سعيد ال )١(

مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح مـن ركبهـا نجـا ومـن تخّلـف عنـه غـرق، وٕاّنمـا : يقول

ابــن أبــي ) مثــل أهــل بيتــي فــيكم كمثــل بــاب حطــة فــي بنــي إســرائيل مــن دخلــه غفــر لــه

المسـند : ، البـزاز٢/٧٨٥ة فضـائل الصـحاب: ، أحمد بن حنبل٦/٣٧٢المصنف : شيبة

: ، الطبرانـي٣/١٣٤أخبـار مكـة : ، الفاكهي١/٧٦الكنى واألسماء : ، الدوالبي٩/٣٤٣

، ٥/١٧٠، ٣/٣٧، المعجــم الكبيــر ١/١٣٩، المعجــم الصــغير ٤/٣٠المعجــم األوســط 

ــدارقطني ــل : ال ــو نعــيم٣/١٥٠، ٢/٣٤٣المســتدرك : ، الحــاكم٦/٢٣٦العل ــة : ، أب حلي

ـــاء  ـــدادي، الخط٤/٣٠٦األولي ـــب البغ ـــداد : ي ـــاريخ بغ أســـاس : ، الزمخشـــري١٢/٩١ت

تفســير القــرآن العظــيم : ، ابــن كثيــر١/٤٨٢ميــزان االعتــدال : ، الــذهبي١٩٠البالغــة 

، ٢٥/٢٩روح المعـــــــاني : ، اآللوســـــــي٢/٢٦٦الخصـــــــائص : ، الســـــــيوطي٤/١١٤

ـــدوزي ـــابيع المـــودة : القن ـــر مـــن المصـــادر ذكـــرت هـــذا الحـــديث، ٣٠ين ـــاك الكثي ، وهن

 .أن هذا الحديث ذكر في أكثر من مناسبة والمشهور

 .٢/٦٧٥الصواعق المحرقة  )٢(
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فسـّلم عليـه  وقد نزل بذي طـوبى مجـادة سـعد بـت أبـي وقـاص )١(مع معاوية 

ـ ليـهِ عَ  هـو صـديق لعلـيّ يـا أهـل الشـام هـذا سـعد و : فقال معاوية  :قـال ،المُ السَّ
                                                                                                                            

حـي مـن بنـي : د، األسدي الكوفي، مولى لبني والبـةَأبو َعْبد اهللا، وقيل أبو محمّ كنيته  )٣(

ثمـانين حجـة وعمـرة،  المقرئ الفقيه، من التابعين الثقات، وهو أحد األعالم، حجّ ، َأَسد

رضـي اهللا (رًا في شهر شعبان سنة خمـس وتسـعين للهجـرة قتله الحجاج قاتله اهللا صب

طبقـات خليفـة : ، ابـن خيـاط٦/٢٥٦الطبقات الكبرى : ابن سعد: نظر ترجمتهي، و )عنه

معرفــــة الثقــــات : ، العجلــــي١٥٣٣رقــــم  ١٣/٤٦١التــــاريخ الكبيــــر : ، البخــــاري٢٨٠

: ، ابــن حبــان٣٠رقــم  ١٢٧تســمية فقهــاء األمصــار : ، النســائي٥٧٨رقــم  ١/٣٩٥

طبقــات المحــدثين بأصــبهان : ، االصــبهاني٥٩١رقــم  ١/٨٢شـاهير علمــاء األمصــار م

ــــم  ١١٤الرجــــال : ، الطوســــي١١٩الرجــــال : ، الكشــــي٢٢رقــــم  ١/٣١٥ ، ١١٣٢رق

 .٣٣إسعاف المبطأ: السيوطي
وهــو مــن الطلقــاء الــذين ســاعدهم الخليفــة الثالــث فــي تكــوين األمبروطوريــة األمويــة الخبيثــة  )١(

ن الخليفـة األّول والتـي ضـربت جـذورها فـي األرض حتـى بقـي واليـًا علـى والتي زرعـت فـي زمـ

الشام عشرين عامًا، يجمع مـا يشـاء ويعطـي مـا يشـاء ويقتـل مـا يشـاء، فقـد قتـل عمـرو ابـن 

الحمق، وحجر بن عدي الكندي، وقتـل خيـرة الصـحابة لالنتقـام مـن يـوم بـدر وحنـين، ويتـآمر 

طب الرحى فهو والـي الشـام وهـو الوصـي علـى بنـي على من يشاء، أصبح ابن آكلة األكباد ق

أمّية، وباالختصار حصل معاوية على البيعة بالتقتيل والتدمير والتحريق والتفريـق بـين النـاس 

والحيل والصفات الرذيلة التـي رضـعها مـن ثـدي آكلـة األكبـاد، فأصـبح يشـتم أشـرف خلـق اهللا 

استغل أموال المسلمين في كـّل حـدب بعد المصطفى بل هو نفس المصطفى بالنصِّ القرآني، و 

وصوب، وتجاهل الخليفة الشرعي وعصـاه، وبعـد ذلـك وجـد نفسـه ملكـًا لدولـة اإلسـالم والقـائم 

ــة أعظــم  ــة وعصــابته الملعون ــزل معاوي ــد ان ــة النبــي بــل هــو رســميًا الخليفــة، لق بأعمــال خليف

ارتـه علـى الحجـاز النكبات باإلسالم والمسلمين، فقائده بسـر بـن أرطـاة قتـل فـي شـهور فـي غ

واليمن ثالثين ألفًا، وأوصى ولده يزيد الفاسق أن يرمـي أهـل المدينـة بمسـلم بـن عقبـة، ففعـل 

األفاعيل التي ضّجت منها السماء وأدمت القلوب، وما فعله في وقعة الّحرة التي قتل فيها كـّل 

ومن الموالي  البدريين المتبقين، ولم يبقى بدري واحد على وجه األرض، وقتل من قريش ألف

وسائر العرب أكثر من عشرة أالف، حتى لـم ينجـوا منـه األطفـال فقـد قتـل ولـدّي عبيـد اهللا بـن 
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ــــًا صــــلوات اهللا عليــــه فبكــــى ســــعد فقــــال  ،فطأطــــأ القــــوم رؤوســــهم وســــبوا علي

َصّلى اُهللا ولم ال أبكي لرجل من أصحاب رسول اهللا  :ما يبكيك قال :معاوية

ولقـــد كـــان فـــي علـــّي خمـــس  ،رال أســـتطيع أن أغيِّـــ ،يســـب عنـــدك َعليـــِه وآلـــهِ 

 :إحــداها ،مــن الــدنيا ومــا فيهــا إلــيَّ  واحــدة مــنهّن أحــبّ  ن يكــون فــيَّ خصــال أل

 بــيّ ك إلــى النَّ ألشــكونّ  :فقــال بــن أبــي طالــبٍ  رجــًال كــان بــاليمن يجفــاه علــيّ  أنَّ 

أنشـدك  :فقال ،فأثنى عليه فقد مّر عليه فسأله عن علي َصّلى اُهللا َعليِه وآلهِ 
تقـول فـي علـّي  بالذي انزل عليك الكتـاب واختّصـك بالرسـالة أعـن سـخط تقـول مـا

أال تعلــم إّنــي أولــى بــالمؤمنين مــن  :نعــم يــا رســول اهللا قــال :قــال ،بــن أبــي طالــبٍ 

واّنـه بعـث يـوم خيبـر عمـرًا  ،فمـن كنـت مـواله فعلـّي مـواله :قال ،بلى :قال ،أنفسهم

ألعطـيّن الرايـة غـدًا إنسـانًا يحّبـه اهللا ورسـوله ويحـّب  :فقال ،للقتال فهزم ولصحابه

ـــالُم أرمـــد فـــدعاه فقـــال ،ا المســـلموناهللا ورســـوله فغـــد ، خـــذ الرايـــة :وعلـــي َعليـــِه السَّ

ايـة ثـم مضـى بهـا فقـام فأخـذ الرّ  فتفـل فيهـا ،يا رسول اهللا أنَّ عيني كمـا تـرى :فقال

يــا رســول اهللا  :خلّفــه فــي بعــض مغازيــه فقــال علــيّ  :حتــى فــتح اهللا عليــه، والثالثــة

ى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون أمـا ترضـ :فقـال لـه ،تخلّفني مع النساء والصـبيان

سد األبواب في المسجد إّال باب علي، : من موسى إّال اّنه ال نبي بعدي، والرابعة

نََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الـرِّْجَس َأْهـَل اْلَبْيـِت ﴿ إِ : لّما نزلت هذه اآلية: والخامسة

                                                                                                                            
 َصــّلى اُهللا َعليــِه وآلــهِ العبــاس، ومــا فعالــه بالَحســن والُحســين علــيهم السَّــالُم ســبطا رســول اهللا 

طعــن كثيــر مــن وقــد : ( وســّلم وعتــرة الهــادي النبــي المختــار، قــال ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي

أصــحابنا فــي ديــن معاويــة، ولــم يقتصــروا علــى تفســيقه، وقــالوا عنــه اّنــه كــان ملحــدًا ال يعتقــد 

شــرح نهــج البالغــة ) النبــّوة، ونقلــوا عنــه فــي فلتــات كالمــه، وســقطات ألفاظــه، مــا يــدل ذلــك

٥/١٢٩. 
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 َعليِه وآلِه عليًا وَحسنًا وُحسـينًا وفاطمـة دعا النبي َصّلى اهللاُ  )١( ﴾َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرا

ـــــالُم فقـــــال ـــــمَّ هـــــؤالء أهلـــــي فأذهـــــب َعـــــنُهُم : (( َعلـــــيِهم السَّ وطهِّـــــرُهم  الـــــرِّْجَس الّلُه

  .)٢())َتْطِهيرا

  ثنا عشراال الخلفاء 

هنــاك حــديث طويــل وحيــرة التــي حــارة بهــا أهــل الســّنة حــول موضــوع     

َوَســـّلم بعـــد َصـــّلى اُهللا َعليـــِه وآلـــِه لنبـــّي الخلفـــاء االثنـــا عشـــر الـــذين يخلفـــون ا

وفاتــه، فلــم يجــدوا تفســيرًا صــحيحًا لهــا فهــم يضــعون زيــدًا ويرفعــون عمــرًا مــن 

أجــل أن يكــون األئمــة غيــر أئمــة الشــيعة ولكــن الحقيقــة التــي ال يمكــن ألهــل 

الســــّنة إنكارهــــا أو رّدهــــا ألّنهــــا منشــــورة فــــي الكتــــب المعتبــــرة عنــــدهم والتــــي 

ـــــديهم المشـــــهورة يشـــــهدون بوث اقتهـــــا واعتبارهـــــا ككتـــــب الصـــــحاح والمســـــاند ل

كصحيح البخاري وصحيح ابن حبـان ومسـند احمـد وسـنن أبـي داود ومعـاجم 

  .ابن قانع والطبراني الصغير والوسط والكبير وغيرها

ذكر القرآن الكريم طائفة من النصوص تدّل داللة صـريحة علـى أن     

 م اهللا مــن أهــل بيــت النبــي الكــريمالمقصــود باالثنــا عشــر هــم الــذين عصــمه

َوَســّلم لــيجعلهم أئمــة وقــادة لهــذه األمــة، نــذكر الــبعض َصــّلى اُهللا َعليــِه وآلــِه 

  :منها

  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمرِ ﴿ : قال تعالى

  .)١( ﴾ ِمنُكمْ 

                                                 
 .، تقدم ذكرها٣٣ من اآلية :األحزاب )١(

  .٣٣/٢١٨ر األنوار بحا: ، المجلسي٥٩٩األمالي : الطوسي )٢(
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ـــَراِهيَم َوآلَ ِإنَّ ال﴿  :وقـــال تعـــالى ـــَه اْصـــَطَفى آَدَم َوُنوحـــًا َوآَل ِإْب  ِعْمـــَراَن َعَلـــى ّل

  .)١(﴾اْلَعاَلِمينَ 

                                                                                                                            
سـألت : قال جابر الجعفي في تفسيره عن جـابر األنصـاري قـال ،٥٩ اآلية :النساء )١(

ــوْا  : (عــن قولــه َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــهِ النبــي  ــَه َوَأِطيُع ــوْا الّل ــوْا َأِطيُع ــا الَّــِذيَن آَمُن ــا َأيَُّه َي

ُســـولَ  ة لفـــائي يـــا جـــابر وأئّمـــهـــم خ: عرفنـــا اهللا ورســـوله فمـــن أولـــوا األمـــر؟ قـــال) الرَّ

بـن  يسـين ثـم علـسـن ثـم الحُ ثم الحَ  علي بن أبي طالبٍ : لهمالمسلمين من بعدى أوّ 

المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيتـه  يد بن علحمَّ سين ثم مُ الحُ 

ــ ــالم ثــم الصــادق جعفــر بــن مُ فــاقرأه منــي السَّ د ثــم موســى بــن جعفــر ثــم علــي بــن حمَّ

سـن بـن علـي ثـم سـميي وكنيتـي د ثـم الحَ حمَّ د بن علي ثم علي بن مُ حمَّ موسى ثم مُ 

سـن بـن علـي الـذي فـتح اهللا علـى يـده ة اهللا في أرضه وبقيته في عباده ابـن الحَ حجّ 

مشــارق األرض ومغاربهــا ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته غيبتــه ال يثبــت علــى القــول 

ـ ليـهِ صـير عـن البـاقر عَ بإمامته إال من امتحن اهللا قلبه باإليمان، وقـال أبـو ب الم السَّ

ابــن شــهر ) ة مــن ولــد علــي وفاطمــة إلـى أن تقــوم الســاعةاألئّمـ: فـي هــذه اآليــة قــال

: ، أبــو حمــزة الثمــالي١٧٧كتــاب ســليم : الهاللــي: نظــري، ١/٢٤٢المناقــب : آشــوب

شـواهد : الحسكانيالحاكم ، ٢/١٢٢شرح األخبار : ، القاضي النعماني٦٦التفسير 

نـــور تفســـير : ، العروســـي١١٨الفصـــول المختـــارة : الشـــيخ المفيـــد ،١/١٨٩التنزيـــل 

 . ١/٣١٩الثقلين 
هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران : ( ، عن ابن عباس قال٣٣اآلية : آل عمران )١(

: ، الطبري٢/٢١٠التفسير : ابن أبي حاتم) لهِ وآل ياسين وآل ُمحمَّد َصّلى اُهللا َعليِه َوآ

 .٢/١٧الدر المنثور : لسيوطي، ا٣/٢٣٤جامع البيان 
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َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجـاءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعـاَلْوْا َنـْدُع  ﴿: وقال تعالى َفَمْن َحآجَّ

نُفَسُكْم ثُمَّ َنْبَتِهـْل َفَنْجَعـل لَّْعَنـَة اللّـِه َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم َوَأنُفَسَنا وأَ 

  .)٢( ﴾َعَلى اْلَكاِذِبينَ 

                                                 
األّول في جانـب : ، وهي آية المباهلة، والمباهلة كانت في جانبين٦١اآلية :آل عمران )٢(

جانب النصارى، وهذا يعطي أن يكون الحاضرون : ، والثانيَصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ النبي 

حضر مع النبّي  للمباهلة شركاء في الدعوى، فإنَّ الكذب ال يكون إّال في دعوى، فلمن

علي وفاطمـة والحسـنان َعلـيِهم السَّـالُم شـركة فـي الـدعوى، : وهم َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ 

، وهـذا مـن أفضـل المناقـب التـي خـص اهللا َصّلى اُهللا َعليِه َوآلـهِ والدعوة مع رسول اهللا 

َصـّلى له به بيت نبّيه َعليِهم السَّالُم كمـا خّصـهم باسـم األنفـس والنسـاء واألبنـاء لرسـو 

من بين رجال األّمة ونسائهم وأبنائهم، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا  اُهللا َعليِه َوآلهِ 

 ،َصــّلى اُهللا َعليــِه َوآلــِه، العاقــب، والســّيد قــدم وفــد أهــل نجــران علــى النبــي: ( عنــه قــال

ا أخبرتكمـا بمـا يمنعكمـا كذبتما إن شئتم: أسلمنا قبلك، قال: اإلسالم فقال ىلإفدعاهما 

الصــليب، وشــرب الخمــر، وأكــل الخنزيــر،  حــبّ : هــات أنبئنــا، قــال: مــن اإلســالم، فقــاال

فدعاهما إلى المالعنة فوعداه على أن يغادياه بالغداة، فغدا رسول اهللا َصّلى اُهللا َعليِه 

ل إليهمــا ، ثــم أرســَعلــيِهم السَّــالمُ َوآلــِه فأخــذ بيــد علــي وفاطمــة وبيــد الَحســن والُحســين 

والذي بعثني بـالحّق : فأبيا أن يجيبا، فأقرا له بالخراج، فقال النبي َصّلى اُهللا َعليِه َوآلهِ 

ـَك ﴿ : فنزلت فيهم هذه اآلية: لو فعال لمطر الوادي نارًا، قال جابر رحمه اهللا َفَمـْن َحآجَّ

َأْبَناءَنـا َوَأْبَنـاءُكْم َوِنَسـاءَنا َوِنَسـاءُكْم ِفيِه ِمـن َبْعـِد َمـا َجـاءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعـاَلْوْا َنـْدُع 

، المســــند ٢/٧٧٦فضــــائل الصــــحابة : أحمــــد بــــن حنبــــل ﴾ ......َوَأنُفَســــَنا وَأنُفَســــُكمْ 

، ٥/٢٢٥صــــحيح الترمــــذي : ، الترمــــذي٤/١٨٧١صــــحيح مســــلم : ، مســــلم١/١٨٥

م أحكـا: ، الجصـاص٢/٣١٠التفسـير : ، ابـن أبـي حـاتم٣/٢٢٩جامع البيـان : الطبري

، معرفـة علـوم ٣/١٥٠المستدرك على الصـحيحين : ، الحاكم النيسابوري٢/١٤القرآن 

ــل : ، الحســكاني٥٠الحــديث  مناقــب علــي بــن أبــي : ، المغــازلي١/١٢٠شــواهد التنزي

: ، القرطبـي١٢٤دالئـل النبـوة : ، أبو نعيم٧/٦٣السنن الكبرى : ، البيهقي٢٦٣طالب 
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ٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن ﴿ : قال تعالى    . )١( ﴾َوِممَّْن َخَلْقَنا ُأمَّ

َمـِئنُّ ِر اللّـِه َتطْ الَّـِذيَن آَمُنـوْا َوَتْطَمـِئنُّ ُقلُـوُبُهم ِبـِذْكِر اللّـِه َأَال ِبـِذكْ ﴿ : قال تعالى 

   .)١(﴾اْلُقُلوبُ 

  . )٢(﴾َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال َتْعَلُموَن ﴿ : قال تعالى
                                                                                                                            

أسد الغابـة : ، ابن األثير١/٢٨٢الكشاف : ، الزمخشري٤/١٠٤الجامع ألحكام القرآن 

: ، النـووي١٤تذكرة الخـواص : ، ابن سبط الجوزي٢/٢٠٠، الكامل في التاريخ ٤/٢٦

، الرياض النضرة ٢٥ذخائر العقبى : ، المحب الطبري١/٣٤٧تهذيب األسماء واللغات 

: ، ابــن كثيــر٢/٦٢٠، ســير أعــالم النــبالء ٢/١٩٤تــاريخ اإلســالم : ، الــذهبي٢/٢٤٨

ــــرآن العظــــيم تف ــــي١/٣٧٠ســــير الق ــــن حجــــر الهيثم ــــة : ، اب ، ٧٢الصــــواعق المحرق

ينــابيع : ، القنـدوزي٣/١٦٧روح المعـاني : ، اآللوســي١٦٩تـاريخ الخلفـاء : السـيوطي

  . ، وهناك الكثير من المصادر ذكرت هذا الحديث٢٧٥المودة 
ي الـدنيا فـي وقـت على أن اهللا عّز وجـّل ال ُيخلـ: ( ، قال القرطبي١٨١اآلية : األعراف) ١(

: ، قــال الــرازي٧/٣٢٩الجــامع ألحكــام القــرآن ) مــن األوقــات مــن داع يــدعوا إلــى الحــق
هذه اآلية تدّل على اّنه ال يخلو زمـان ألبتّـة عّمـن يقـوم بـالحق، ويعمـل : قال الجبائي(

 . ١٥/٧٦تفسير الغيب .......) به، ويهدي إليه، وٕاّنهم ال يجتمعون في شيء من األزمنة على باطل
لّما نزلت هذه اآلية  لهِ إنَّ رسول اهللا َصّلى اُهللا َعليِه َوآ: ، عن اإلمام علي َعليِه السَّالمُ ٢٨اآلية : الرعد) ١(

من أحب اهللا ورسوله وأحب أهل بيتي صادقًا غير كاذب، وأحب : ﴾ قالَأَال ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ﴿ 

كنـز : ، المتقـي الهنـدي٤/٥٨الدر المنثور : السيوطي) ذكر اهللا يتحابونالمؤمنين شاهدًا وغائبًا، أال ب

 . ١/٢٥١العمال 
َفاْسـَأُلوْا َأْهـَل الـذِّْكِر لمـا نزلـت هـذه اآليـة ﴿ : ( ، عن جابر الجعفي رضي اهللا عنه قال٤٣اآلية : النحل) ٢(

ــالمُ ِإن ُكنــُتْم َال َتْعَلُمــوَن  ، ١٤/١٠٩جــامع البيــان : الطبــري) رنحــن أهــل الــذك: ﴾ قــال علــّي َعليــِه السَّ

: ، ابن عسكر الغسـاني١/٣٣٤شواهد التنزيل : ، الحسكاني١١/٢٧٢الجامع ألحكام القرآن : القرطبي

  .٢/٥٧٠تفسير القرآن العظيم : ، ابن كثير٦٤التكملة واإلتمام ص 

هـذه اآليـة ﴿ ِفـي ُبُيـوٍت  لـهِ آقرأ رسول اهللا َصـّلى اُهللا َعليـِه وَ : عن بريدة رحمه اهللا قال ،٣٦اآلية : النور)٣(

بيوت األنبياء، فقام إليـه : أي البيوت هذه يا رسول اهللا؟ قال: َأِذَن اللَُّه َأن ُتْرَفَع ﴾ فقام اليه رجل فقال

: الحسـكاني) نعـم مـن أفاضـلها: يا رسول اهللا هـذا البيـت منهـا بيـت علـي وفاطمـة؟ قـال: أبو بكر فقال

 .١٥مفتاح النجا ص : ، البدخشي٥/٥٠الدر المنثور  :، السيوطي١/٤٠٩شواهد التنزيل 
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.)٣(﴾ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اللَُّه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ﴿ : قال تعالى  

  .)٤(﴾الَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إِ ﴿ : قال تعالى

َوَســـّلم َصـــّلى اُهللا َعليـــِه وآلـــِه أّمـــا مـــا جـــاء عـــن طريـــق الرســـول الكـــريم      

واألئمـة األطهــار مـن أهــل البيـت َعلــيِهم السَّــالُم فـي بيــان األئمـة االثنــا عشــر 

فطائفة كبيرة من النصوص التي تدل داللة صريحة وواضحة على أّن االثنا 

َوَســّلم المعصــومين َعلــيِهم َصــّلى اُهللا َعليــِه وآلــِه أهــل بيــت النبــي عشــر مــن 

  :السَّالُم، نذكر البعض منه

ة مـن األئمّ الخلفاء من بعدي : (( َوَسّلمَصّلى اُهللا َعليِه وآلِه قال رسول اهللا   

  .)١())قريش

                                                 
يـا : ﴾ قـالوا..... ُقـل الَّ َأْسـَأُلُكمْ لما نزلـت ﴿ : ( ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال٢٣اآلية : الشورى) ٤(

 )علـّي وفاطمـة وأبنلهمــا: لـهِ رسـول اهللا مـن قرابتـك الـذين وجبـت علينـا مودتهم؟قــال َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآ

جــامع : ، الطبــري٢١٦الناســخ والنســوخ ص : ، النحــاس٢/٦٦٩فضــائل الصــحابة : حنبــلأحمــد بــن 

، المعجـــم ٢/٣٣٧المعجـــم األوســـط : ،الطبرانـــي١١٠الذريـــة الطـــاهرة ص: ، الـــدوالبي٢٥/٢٢البيـــان 

المســـــتدرك : ، الحـــــاكم النيســـــابوري١٢/٣٣، ١١/٤٤٤، ٣/٣٩، المعجـــــم الكبيـــــر ١/٧٦الصـــــغير 

شواهد : ،الحسكاني١٦/٢١الجامع ألحكام القرآن :،القرطبي٣/٢٠١اء حلية األولي: ، أبو نعيم٣/١٧٢

ـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــاف: ، الزمخشـــــــــــــــــــــــري٢/١٣٠التنزي ـــــــــــــــــــــــرازي٤/١٧٢الكّش ـــــــــــــــــــــــاتيح: ، ال   مف
  

  
  
  
، ١٠١الصواعق المحرقة : الهيثمي ،٢ب /٢فرائد السمطين : الحمويني، ٢٧/١٦٥الغيب  

: البدخشـي ،١/٢١٨كنـز العمـال : المتقي الهنـدي، ١١الفصول المهمة : ابن الصباغ
، ١٢٣ينــابيع المــودة : القنــدوزي، ١١١نــور األبصــار : ، اآللوســي٧مفتـاح النجــا ص 

  . ، وهناك الكثير من المصادر التي ذكرت هذا الحديث٣١١، ١٣٣، ١٢٤
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ثكم هـل حـدّ : قـال ،أنـا عبـد اهللا بـن مسـعود: قال: ( وقال القندوزي الحنفي   

نعـــم، اثنـــا عشـــر عـــدد نقبـــاء بنـــي : ؟ قـــالكم كـــم يكـــون بعـــده مـــن الخلفـــاءنبـــيّ 

  .إسرائيل

بينمـــا نحـــن عنـــد ابـــن مســـعود نعـــرض : عـــن الشـــعبي عـــن مســـروق قـــالو   

كم كــم يكــون مــن بعــده نبــيّ  إلــيكمهــل عهــد : مصــاحفنا عليــه إذ قــال لــه فتــى

ــ: خليفــة ؟ قــال مــا ســألني أحــد قبلــك، نعــم  يءن وٕان هــذا شــك لحــديث الّســإّن

ــ َوَســّلمَصــّلى اُهللا َعليــِه وآلــِه نبينــا  إلينــاعهــد  ه يكــون بعــده اثنــا عشــر خليفــة اّن

  . )١(بعدد نقباء بني إسرائيل

                                                                                                                            
ال يـزال الـّدين قائمـًا : لـهِ قـال رسـول اهللا َصـّلى اُهللا َعليـِه َوآ: ( عن جابر بـن سـمرة قـال )١(

، أحمـد بـن ١٨٠المسـند : أبو داود الطيالسي) فة من قريشاثنا عشر خلي حتى يكون

صـــحيح مســـلم : ، مســـلم٩/١٠١صـــحيح البخـــاري : ، البخـــاري٥/٨٦المســـند : حنبـــل

: ، وكيــع٤/٥٠١صــحيح الترمــذي : ، الترمــذي٤/١٠٦الســنن : ، أبــو داود٣/١٤٥٢

، ابـن ١٥/٤٣، صـحيح ابـن حبـان ٧/٢٤١الثقـات : ، ابـن حبـان٣/١٧أخبار القضاة 

ــــانع ــــي١/٣٠٦عجــــم الصــــحابة م: ق ، ٤/١٨٩، ١/٢٦٣المعجــــم األوســــط : ، الطبران

: ، الحــــــاكم النيســــــابوري٢٢/٩٩، ١٠/١٩٥٦، ٢/٢١٤، المعجــــــم الكبيــــــر ٦/٢٠٩

تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادي٤/٣٣٣حلية األولياء : ، أبو نعيم٤/٥٠١المستدرك 

، ١٦/٢٨٦تــــاريخ دمشــــق : ، ابــــن عســــاكر٥/٢٣٨الفــــردوس : ، الـــديلمي١٤/٣٥٣

: الهيثمــي، ١٢، المحــب الطبــري ذخــائر العقبــى ٣٣ب /٢فرائــد الســمطين : الحمــويني

تـاريخ الخلفـاء : ،  السـيوطي١٣/١٧٩فتح الباري : ، ابن حجر٥/١٩٠مجمع الزوائد 

: ، المتقــي الهنــدي١١٣الصــواعق المحرقــة : ، الهيثمــي١/٩١، الجــامع الصــغير ١٠

  .٢١٦المودة ينابيع : ، القندوزي٦/٢٠٠، ٣/٢٠٥كنز العمال 

ــابيع ، ٥٠١/  ٤المســتدرك للحــاكم . ١٩٠/  ٩مجمــع الزوائــد . ٢٩: مــودة القربــى )١( ين

 . ٢/٣٠٥المودة لذوي القربى 
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َصـّلى اُهللا َعليـِه وآلـِه عـن ابـن مسـعود عـن النبـي  األشـعثعن جرير عن و   

  . )٢(عشر كعدد نقباء بني إسرائيل اثناالخلفاء بعدي : قالَوَسّلم 

كنـت : عمير عـن جـابر بـن سـمرة رضـى اهللا عنـه قـال عن عبد الملك بن   

 اثنـابعـدي : فسـمعته يقـولَوَسـّلم َصّلى اُهللا َعليـِه وآلـِه مع أبي عند رسول اهللا 

مــا الــذي قــال فــي أخفــى صــوته؟ : ألبــيعشــر خليفــة ثــم أخفــى صــوته فقلــت 

  . )٣(وعن سماك بن حرب مثله. هم من بني هاشمكلّ : قال: قال

د سـيّ  ين وعلـيّ د النبّيـأنـا سـيّ : رضى اهللا عنه مرفوعـا وعن عباية بن ربعي   

لهــــــم علــــــي وآخــــــرهم القــــــائم إن أوصــــــيائي بعــــــدي إثنــــــا عشــــــر أوّ  ،الوصــــــيين

  .)١(المهدي

ـ ليـهِ علي عَ  وعن     مـن أحـبّ : َوَسـّلمَصـّلى اُهللا َعليـِه وآلـِه عـن النبـّي  المُ السَّ

اهللا المتــين  أن يركــب ســفينة النجــاة ويستمســك بــالعروة الــوثقى ويعتصــم بحبــل

 همفـــإنّ الهـــداة مـــن ولـــده،  باألئمـــةبعـــدي، وليعـــاد عـــدوه، وليـــأتم  فليـــوال عليـــاً 

تـــي، خلفـــائي بعـــدي وأوصـــيائي، وحجـــج اهللا علـــى خلقـــه بعـــدي، وســـادات أمّ 

ة، حزبهم حزبي، وحزبي حزب اهللا، وحزب أعدائهم إلى الجنّ  األتقياءوقادات 

  .)٢(حزب الشيطان

                                                 
 .٣٣: األثرمقتضب . ٢٧: األثركفاية  )٢(

، ٤٢٧٩حـديث  ٣٠٩/ ٣سنن أبـي داود . ٥/٩٢مسند أحمد  ،.٢٩ ص مودة القربى )٣(

 .٢/٣٠٦ينابيع المودة لذوي القربى 

 .٥٦٤ديث ح ٣/٣١٣فرائد السمطين  ،٢٩: مودة القربى )١(

  .٥٦٤ديث ح ٣/٣١٣فرائد السمطين  ،٢٩: مودة القربى )٢(
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ي اهللا ضر  (قلت للباقر : عن جابر الجعفي قالو : ( قال القندوزي الحنفي   

فـــي  اإلمامـــةاهللا تعـــالى جعـــل  يقولـــون إنّ  قومـــاً  بـــن رســـول اهللا إنّ ا يـــا): عنـــه

 هـــم الـــذين نـــّص  ةاألئّمـــ يـــا جـــابر إنّ : قـــال )ي اهللا عنـــهضـــر (عقـــب الحســـن 

: وقـال ،عشـر اثنـا، وهم بإمامتهم َوَسّلمَصّلى اُهللا َعليِه وآلِه عليهم رسول اهللا 

ا أسري بي إلى السماء وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش بـالنور، لمّ 

ــ، ومُ ، وســبطاه، وعلــيّ لهــم علــيّ ، أوّ أســماً عشــر  اثنــا د، وجعفــر، وموســى، حمَّ

ــ، ومُ وعلــيّ  ــ، والحســن، ومُ د، وعلــيّ حمَّ اهللا  لجــع(د القــائم الحجــة المهــدي حمَّ

هـم الـذي أوجـب م ربّ ال يعلمـون بكـال ةاألّمـ إنَّ : س الصـعداء وقـالوتنفّ ) فرجه

  :المودة فينا عليهم، ثم أنشأ شعراً 
ــــــــــــ ــــــــــــحبّ ـود لـإن اليه ــــــــــــنبيّ ـم لـه  األزمــــــــــانادث ـوا بوائــــــــــق حـــــــــــأمنــــــــــ   مـه

 يمشــــــــون زهــــــــوا فــــــــي قــــــــرى نجــــــــران   وذوو الصــليب بحــب عيســى أصــبحوا

ـــــــــــآل مُ  بّ ـون بحــــــــــــوالمؤمنـــــــــــ ـــــــــــيرمــــــــــ   دـحمَّ ــــــــــالنيرانـون ف ــــــــــاق ب  ي اآلف

ــمَ ﴿ : تعــالى قولــهو        نباتــة بــن صــبغاأل عــن )١( ﴾اء َذاِت اْلُبــُروِج َوالسَّ

َصـّلى اُهللا  اهللا رسـول قـال: يقـول) عنهما اهللا رضي( عباس ابن سمعت: قال

ــ ،الســماء أنــا: َوَســّلمَعليــِه وآلــِه   وعترتــي، بيتــي أهــل مــن فاألئمــة البــروج اوأّم

  .)٢(عشر إثنا وهم المهدي وآخرهم علي لهمأوّ 

قـــال : قـــال) م اهللا وجهـــهكـــرّ  ( وعـــن علـــيّ (  :وقـــال القنـــدوزي الحنفـــي     

ــِه رســول اهللا  ــِه وآل ــّلمَصــّلى اُهللا َعلي مــن ولــدي فمــن أطــاعهم فقــد  األئمــة: َوَس
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أطــاع اهللا ومــن عصــاهم فقــد عصــى اهللا هــم العــروة الــوثقى والوســيلة إلــى اهللا 

  .)وعال جلّ (

ــ األحاديــث إنّ : قــال بعــض المحققــينو       ة علــى كــون الخلفــاء بعــدهالداّل

إثنــا عشــر قــد اشــتهرت مــن طــرق كثيــرة، فبشــرح  َوَســّلم وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــ

 ليــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصــالزمــان وتعريــف الكــون والمكــان، علــم أن مــراد رســول اهللا 

االثنــا عشــر مــن أهــل بيتــه وعترتــه، إذ ال  األئمــةمــن حديثــه هــذا  َوَســّلم وآلــهِ 

مــن أصــحابه، لقلــتهم عــن يمكــن أن يحمــل هــذا الحــديث علــى الخلفــاء بعــده 

 أثنــيلزيــادتهم علــى  األمويــةعشــر، وال يمكــن أن يحملــه علــى الملــوك  أثنــي

عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بنـي هاشـم،  عشر، ولظلمهم الفاحش إالّ 

فـــي " كلهـــم مـــن بنـــي هاشـــم "  :قـــال َوَســـّلم وآلـــهِ  ليـــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصـــالنبـــي  النَّ 

فــي  َوَســّلم وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصــاء صــوته روايــة عبــد الملــك عــن جــابر، وٕاخفــ

ال يحسنون خالفة بنـي هاشـم، وال يمكـن  ألنهمهذا القول يرجح هذه الرواية، 

ة رعـايتهم على العدد المـذكور، ولقلّـ أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم

وحـديث الكسـاء،  )١( ﴾اْلُقْرَبـىُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفـي  ﴿اآلية 

عشــر مــن أهــل بيتــه  أالثنــي األئمــةفــال بــد مــن أن يحمــل هــذا الحــديث علــى 

كـــانوا أعلـــم أهـــل زمـــانهم وأجلهـــم  ألنهـــم َوَســـّلم وآلـــهِ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــوعترتـــه 

وأورعهــم وأتقــاهم، وأعالهــم نســبا، وأفضــلهم حســبا، وأكــرمهم عنــد اهللا، وكــان 

وبالوراثـــة  َوَســـّلم وآلـــهِ  ليـــهِ عَ  ى اهللاُ لّ َصـــبجـــدهم  الً علـــومهم عـــن آبـــائهم متصـــ

ويؤيـد هـذا . واللدنية، كـذا عـرفهم أهـل العلـم والتحقيـق وأهـل الكشـف والتوفيـق
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عشـر مـن  االثنـا األئمـة َوَسـّلم وآلـهِ  ليـهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  مراد النبيّ  المعنى أي أنَّ 

ثــرة المــذكورة فــي المتك واألحاديــثأهــل بيتــه ويشــهده ويرجحــه حــديث الثقلــين، 

  . هذا الكتاب وغيرها

"  ةاألمــهــم تجتمــع عليــه كلّ : " َوَســّلم وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصــوأمــا قولــه      

 األمــة أنَّ  َوَســّلم وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصــفــي روايــة عــن جــابر بــن ســمرة فمــراده 

رضـــي اهللا (هــم وقــت ظهــور قــائمهم المهــدي كلّ  بإمامــة اإلقــرارتجتمــع علــى 

  ).معنه

م كـرّ  ( من خطبة علـيّ ، ١٤٧وخطبة  ١٤٤خطبة وفي نهج البالغة      

علينـا  وبغيـاً  أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كـذباً ): اهللا وجهه

أن رفعنــا اهللا ووضــعهم، وأعطانــا وحــرمهم، وأدخلنــا وأخــرجهم، بنــا يســتعطى 

ي زمــان لــيس فيــه تي علــيكم مــن بعــده ســيأالهــدى، وبنــا يســتجلى العمــى، وٕاّنــ

أخفـى مـن الحـق وال أظهـر مـن الباطـل، وال أكثـر مـن الكـذب علـى اهللا  يءش

ورســوله، ولــيس عنــد أهــل ذلــك الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاب إذا تلــي حــق 

أنكـر مـن يء حرف عن مواضـعه، وال فـي الـبالد شـتالوته، وال أنفق منه إذا 

  .)١()المعروف، وال أعرف من المنكر

البــاب الســادس والســبعون فــي بيــان القنــدوزي الحنفــي فــي  وأخيــرًا قــال     

بسـنده عـن مجاهـد، عـن : عشر بأسـمائهم وفـي فرائـد السـمطين أالثني األئمة

يــا : قــدم يهــودي يقــال لــه نعثــل، فقــال: قــال) رضــي اهللا عنهمــا (ابــن عبــاس 

ـــمُ  د أســـألك عـــن أشـــياء تلجلـــج فـــي صـــدري منـــذ حـــين فـــان أجبتنـــي عنهـــا حمَّ
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ـيـا مُ : فقـال ،سل يـا أبـا عمـارة: قال .أسلمت على يديك  ،كد صـف لـي رّبـحمَّ

بمـا وصـف بـه نفسـه، وكيـف  ال يوصف إالّ : َوَسّلم وآلهِ  ليهِ عَ  ى اهللاُ لّ صَ فقال 

تنالـه، والخطـرات أن  واألوهـاميوصف الخـالق الـذي تعجـز العقـول أن تدركـه 

ــ أن تحــيط بــه، جــلّ  واألبصــاره، أن تحــدّ   ا يصــفه الواصــفون، نــائيوعــال عّم

يــن، فــال يقــال لــه أيــن فــي قربــه، وقريــب فــي نأيــه، هــو كيــف الكيــف، وأيــن األ

الصـمد كمـا وصـف نفسـه،  األحـدة، فهـو ة، واالينونّيـهو ؟، وهو منقـع الكيفّيـ

: قــال ،أحــد والواصــفون ال يبلغــون نعتــه، لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــواً 

لـه، ألـيس اهللا واحـد ه واحـد ال شـبيه د، فـأخبرني عـن قولـك إّنـحمَّ صدقت يا مُ 

  واحد؟ واإلنسان

واحــــد حقيقــــي، ) عــــال عــــزّ (اهللا : َوَســــّلم وآلــــهِ  ليــــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصــــفقــــال      

ـــه،  أحـــدي المعنـــى، أي ال واحـــد ثنـــائي المعنـــى،  واإلنســـانجـــزء وال تركـــب ل

ك من هو؟ فمـا مـن صدقت، فأخبرني عن وصيّ : قال ،مركب من روح وبدن

 ،نـــا موســـى بـــن عمـــران أوصـــى يوشـــع بـــن نـــون، وٕان نبيّ ولـــه وصـــيّ  إالّ  نبـــيّ 

سين، تتلوه وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحُ  إنّ : فقال

ـيـا مُ : قال. سينتسعة أئمة من صلب الحُ  إذا مضـى : هم لـي ؟ قـالد فسـمّ حمَّ

ــسـين فابنــه علــيّ الحُ  ــ، فــإذا مضــى علــي فابنـه محمَّ د فابنــه د، فــإذا مضــى محمَّ

، فـإذا ر فابنـه موسـى، فـإذا مضـى موسـى فابنـه علـيّ جعفر، فإذا مضى جعفـ

ــمضــى علــي فابنــه مُ  ــد، فــإذا مضــى مُ حمَّ  د فابنــه علــي، فــإذا مضــى علــيّ حمَّ

ــة مُ ســن فابنــه الحّجــســن، فــإذا مضــى الحَ فابنــه الحَ  د المهــدي، فهــؤالء إثنــا حمَّ

 ى اُهللا◌ُ لّ َصــســين ؟ قــال ســن والحُ والحَ  أخبرنــي كيفيــة مــوت علــيّ : قــال ،عشــر

سـين م والحُ قتـل بالّسـسن يُ بضربة على قرنه، والحَ  قتل عليّ يُ : َوَسّلم وآلهِ  ليهِ عَ 
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أشــهد أن ال : قــال. ة فــي درجتــيفــي الجّنــ: فــأين مكــانهم ؟ قــال: قــال. بالــذبح

ــ إلــه إالّ  بعــدك، ولقــد وجــدت فــي  األوصــياءهــم ك رســول اهللا، وأشــهد أنّ اهللا واّن

ه إّنـ َعليـِه السَّـالمُ بـن عمـران موسـى  إلينـامـة، وفيمـا عهـد المتقدّ  األنبيـاءكتب 

ـيقال له أحمـد ومُ  إذا كان آخر الزمان يخرج نبيّ  ، ال األنبيـاءد، هـو خـاتم حمَّ

ه وختنـه، والثـاني لهـم ابـن عّمـأوّ : بعـده، فيكـون أوصـياؤه بعـده إثنـا عشـر نبيّ 

بالســـيف، والثـــاني  لاألوّ : ة النبـــيّ والثالـــث كانـــا أخـــوين مـــن ولـــده، ويقتـــل أّمـــ

يف وبــالعطش، فــي موضــع ثالــث مــع جماعــة مــن أهــل بيتــه بالّســم، والبالّســ

يذبح ويصـبر علـى القتـل لرفـع درجاتـه ودرجـات أهـل  الغربة، فهو كولد الغنم

مـنهم مـن  ياءاألوّصـيـه وأتباعـه مـن النـار، وتسـعة محبّ  وإلخـراجبيته وذريتـه، 

 وآلــهِ  ليــهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصــقــال  ،األســباطأوالد الثالــث، فهــؤالء االثنــا عشــر عــدد 

لهــم الوي بــن برخيــا، عشــر أوّ  اثنــانعــم كــانوا : ؟ قــال األســباطأتعــرف : َوَســّلم

عـاد، فـأظهر اهللا بـه شـريعته بعـد  وهو الذي غاب عن بنـي إسـرائيل غيبـة ثـمّ 

 وآلـهِ  ليـهِ عَ  ى اُهللا◌ُ لّ َصـقـال  ،اندراسها، وقاتل قرسـطيا الملـك حتـى قتـل الملـك

إســرائيل، حــذو النعــل بالنعــل، والقــذة تــي مــا كــان فــي بنــي كــائن فــي أمّ : َوَســّلم

تــي بالقــذة، وان الثــاني عشــر مــن ولــدي يغيــب حتــى ال يــرى، ويــأتي علــى أمّ 

رســمه، فحينئــذ  اســمه وال يبقــى مــن القــرآن إالّ  إالّ  اإلســالمبــزمن ال يبقــى مــن 

بـــه ويجـــدده،  اإلســـالملـــه بـــالخروج، فيظهـــر اهللا  -تبـــارك وتعـــالى -يـــأذن اهللا 

عهم، والويـــل لمـــن أبغضـــهم وخـــالفهم، وطـــوبى لمـــن هم وتـــبطـــوبى لمـــن أحـــبّ 

  : فأنشأ نعثل شعراً . ك بهداهمتمسّ 
 أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر  العلــى عليــك يــا خيــر  ذو اإللــهصــلى 

ــ ـــبكــم هــدانا ربن حباهم  رـا عشـة إثنـميتهم أئمـر سـومعش   ا أمــرـك نرجــو مـــا وفي
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ــــم اصــــطفاهم مــــ ــــى ث قـــد فـــاز مـــن واالهـــم وخـــاب مـــن عـــادى    ن كــــدرـرب العل

 ا أمــرـن مـــي والتابعيـــلــ األخيــارعترتــك    اإلمـــــامآخـــــرهم يســـــقي الظمـــــا وهـــــو 

 )١(رـقـــــــــــــــــاله سـصـــــــــــــــــوف تـســـــــــــــــــف   اـرضـــــــــــعـم مـهـــــــــــنـان عـن كـــــــــــمــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العّالمة الِحّلي ودوره في نشر التشّيع

ن المغــول مـن خــالل شــيخه نصــير الــدين بالســالطيالعّالمــة الِحّلــي  تعـّرف   

الــذي كــان لــه كلمــة نافــذة عنــد ســالطين المغــول مــن  )١() هـــ٦٧٢( الطوسـي 

                                                 
  .٢٥٧، ٢٥٦ ،٣/٢٥٥ينابيع المودة لذوي القربى  )١(
 
ين صــير الــدّ واجــة نَ الخَ الخواجــة نصــير الــّدين ُمحّمــد بــن ُمحّمــد بــن الَحســن الطوســي،  )١(

الهمام والمولى التمام الجامع بين مراتـب العلـم والزهـادة والرفعـة  اإلمام ،الطوسي الثالث
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ــ يــوم الســبت ولــد  ،ســن الطوســيد بــن الحَ حّمــد بــن مُ حّمــين مُ ة والــدّ الخواجــة نصــير المّل

هــ  ٥٩٧وقت طلوع الشمس والطالع الحوت في سـنة  األولى جمادىدي عشر شهر حا

اخــتلج فــي خــاطره  ثــمّ  ،ونشــأ بهــا واشــتغل بالتحصــيل وقــرأ علــى المشــايخ فــي طــوس،

ه بسـبب خـروج المخـالفين فـي أّنـ إالّ الم، م السَّـالشريف تـرويج مـذهب أهـل البيـت علـيهِ 

ار صـيت فضـله وكماالتـه، قـد تـوارى فـي بالد خراسان والعراق مع اشتهار مذهبـه وانتشـ

ين محتشـم حـاكم حتى علم بأحوال الرئيس ناصر الـدّ  األطرافة واالختفاء في زاوية التقيّ 

ين حسـن د بـن جـالل الـدّ حّمـين مُ عـالء الـدّ  راءهالزمـان وأعـاظم وز  أفاضلقوهستان من 

وكـان هـذا الشـيخ : لبني زهرة بعد ذكـره إجازتهفي الحلِّي مة قال العالّ  ،اإلسماعيليةملك 

ة ، أفضـل أهـل عصـره فـي العلـوم العقليـة والنقلّيـعميقـاً  متبحراً  صرفاً  عالماً  مدققاً  محققاً 

 ،ماميــةات كثيــرة فــي العلــوم الحكميــة والشــرعية علــى مــذهب اإلة، ولــه مصــنفّ والرياضــيّ 

الشــفاء  إلهيــاتر اهللا ضــريحه، قــرأت عليــه نــوّ  األخــالقوكــان أشــرف مــن شــاهدناه فــي 

 ،٣٥إيضـاح االشـتباه ) أدركـه المحتـوم سينا، وبعده التذكرة في الهيئة تصـنيفه ثـمّ بن ال

ــ نصــير: الفيلســوف المحقــق الطوســي الخواجــة( : قــال أيضــاً و   د الجهــروديالــدين محّم

صـــاحب التـــآليف والتصـــانيف كالتجريـــد  ،عبـــداهللا، ولـــد بطـــوس ، أبـــو)هــــ٥٩٧/٦٧٢(

مـة علـوم العقليـة والرياضـية، يـذكره العالّ وغيرهـا، اخـذ عنـه ال اإلشاراتوشرح  ،والفصول

والـدين  نصـير الحـقّ  األكمـللالستفادة مـن موالنـا العـالم  وفقنا اهللا ( :ي حيث يقولالحلِّ 

وفيهـا عمـل : ( ، قال ابن كثيـر١٢نهج الحق ص ) والمعارف العقلية اإللهيةفي العلوم 

يئا كثيــرا مــن كتــب الخواجــه نصــير الــدين الطوســي الرصــد بمدينــة مراغــة، ونقــل إليــه شــ

التي كانت ببغداد، وعمل دار حكمـة ورتـب فيهـا فالسـفة، ورتـب لكـل واحـد فـي  األوقاف

اليوم والليلة ثالثة دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليـوم درهمـان، ومدرسـة لكـل فقيـه 

البدايـــة والنهايـــة ) ث نصـــف درهـــم فـــي اليـــوم فـــي اليـــوم درهـــم، ودار حـــديث لكـــل محـــدّ 

ــال، ١٣/٢٤٩ ــد اهللا ســن الشــيخ ُســوعــن الشــيخ أبــي الحَ : ( البحرانــي وق ليمان بــن عب

وجـدت : بالسالفة البهية في الترجمة الميثمية مـا صـورتهالبحراني في الرسالة المسماة 

ين بـن ه تلمذ على الشيخ كمال الـدّ سرّ  الخواجة قدّس  المعتمدين أنّ  األفاضلبعض  بخطّ 

 وأنـت خبيـر بـأنّ  ،علـى الخواجـة فـي الحكمـة ين تلمـذميثم في الفقـه، والشـيخ كمـال الـدّ 
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 ٦٨٠هجريـة إلـى أيـام أبقـا المتـوفى سـنة  ٦٥٦أيام هوالكو محتل بغداد عام 

ا ال شّك فيه اتصال العّالمـة هجرية وكانت وفاة نصير الدين في أيامه، وممّ 
                                                                                                                            

ا يــدافع القــول ه أفضــل أهــل عصــره فــي العلــوم العقليــة والنقليــة مّمــمــة بأّنــوصــف العالّ 

توفي المحقق الخواجة في ، ٢٤٧ – ٢٤٥لؤلؤة البحرين ص  )بتلمذه على الشيخ ميثم

ــ ــامن عشــر ذي الحّج ب ة فــي يــوم الغــدير وقــت غــرو أرض بغــداد آخــر نهــار االثنــين ث

، ودفــن فــي مشــهد مــن الهجــرة المباركــة الشــمس ســنة الثانيــة والســبعين بعــد الســتمائة

المقدسـة لدفنـه وجـدوا  األرضلما احتفـروا : ( قال البروجردي ،الكاظمين عليهما السالم

فق الناصـر بعـد وفاتـه للـدفن فيـه، ودفنـوه دفن الناصر، ولم يوّ  ألجل مصنوعاً  تباً مرّ  قبراً 

ليــوم تولــد المحقــق  فــي أحــد أحجــار القبــر موافقــاً  إتمامــهتــاريخ  فــي الرصــافة، فوجــدوا

ه خمســا وســبعين ســنة وســبعة أشــهر س ســرّ دّ ة عمــره ُقــوعلــى هــذا يكــون مــدّ  ،المــذكور

  .٢/٤٤٤طرائف المقال  )وسبعة أيام

كتـاب تجريـد و كتاب التـذكرة فـي الهيئـة، و آداب المتعلمين، كتاب  :فاتوله من المصنَّ       

، والفـرائض اإلشـاراتتاب تجريد أقليدس، وكتاب تحريـر المجسـطي، وشـرح االعتقاد، وك

، ورسـالة األشـراف، ورسالة أوصاف اإلسطرالبالنصيرية، والفصول النصيرية، ورسالة 

نقــد المحصــل، والرســالة المعينيــة و ، وقواعــد العقائــد، األعمــالالجــواهر، ورســالة خلــق 

  : ره قولهومن شع، وله غير ذلك من المؤلفات ،بالفارسية

ـــــ ـــــم يكـــــن مكّن ــــــا عـــــدما ول ـــــلـــــــــــ ــــــــــمتن اــــــــــــــــــــــه إذا مـبحالـــــــــ واألمــــــــــر   ن خل  اـــــ

ــــــا وتبقــــــى الدني ــــــا طــــــول فنائن ـــــــي  ال الرســـــــم بقـــــــي لنـــــــا وال اســـــــم المعنـــــــى   اــــــــــــ

      : وقوله 

 للمنطقيــــــــــين فــــــــــي الشــــــــــرطي تســــــــــديد   مـــــــا للمثـــــــال الـــــــذي مـــــــا زال مشـــــــتهرا

ـــــــــ   مـــــــن أهـــــــوى وطرتـــــــه أمـــــــا رأوا وجـــــــه ـــــــــل مـالشـــــــــمس طالع ــــــــــة واللي  وجودـــــ

ــه        ــر: وينظــر ترجمت ــن كثي ــة : اب ــة والنهاي ــن حجــر١٤/٧٧البداي ــة : ، اب ــدرر الكامن ال

لؤلــؤة البحــرين ص  :، البحرانــي٩٠٤رقــم  ٢/٢٩٩أمــل اآلمــل : الحــر العــاملي، ٢/٧١

  . ٣/٢٠٨ بواأللقاالكنى : ، القمي٢/٤٤٤طرائف المقال  :، البروجردي٢٤٥
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فمــن خــالل نصــير  ين الطوســي وتتلمــذ علــى يديــهالحّلــي بالشــيخ نصــير الــد

يلخانيـة ومنـذ ي من معرفة بعـض أمـراء الدولـة اإلالدين استطاع العّالمة الحلّ 

عهد غازان أو قبله أو بعده حينما كـانوا يـردون إلـى بغـداد ويطوفـون بـالعراق 

 ،)١(أيام كان النصـير الطوسـي حّيـًا، وقـد ذكـر أّنـه ورد الِحلّـة وزار المشـهدين

 ألوالد إجازتـــهرحمـــة اهللا عليـــه فـــي الحّلـــي مـــة قـــال العالّ : ( ل البروجـــرديقـــا

ه س ســرّ د الطوســي قــدّ خواجــه نصــير الــدين محّمــ األعظــموكــان الشــيخ : زهــرة

ة، فــاجتمع عنــده فقهــاء وزيــر هالكــو خــان، فأنفــذه إلــى العــراق فحضــر الحلّــ

لـم هـؤالء مـن أع: ة، فأشار إلـى الفقيـه نجـم الـدين جعفـر بـن سـعيد، فقـالالحلّ 

فــي فــن  هــم فاضــلون علمــاء وان كــان واحــد مــنهم مبــرزاً كلّ : الجماعــة ؟ فقــال

مــن أعلمهــم باالصــولين، فأشــار إلــى والــدي ســديد الــدين يوســف : آخــر، فقــال

هـــذان أعلـــم : لد بـــن جهـــم، فقـــابـــن المطهـــر، والـــى الفقيـــه ســـعيد الـــدين محّمـــ

ن سـعيد وكتـب إلـى ر الفقيه يحيـى بـالفقه، فتكدّ  وأصولالجماعة بعلم الكالم 

  . أبياتاً  مكتوبةه يعتب عليه، وأورد في ابن عمّ 
 مــــــــــــــكنــــــــــت مشــــــــــارا إليــــــــــه بالتعظي   ال تهـــــــــن مـــــــــن عظـــــــــيم قـــــــــدر وان

 بالتعــــــــــدي علــــــــــى اللبيــــــــــب الكــــــــــريم   فالبيــــــــــب الكــــــــــريم يــــــــــنقص قــــــــــدرا

ــــــــــى ــــــــــالعقول رم ــــــــــر ب ــــــــــع الخم ـــــــــــــالتحريم   ول  الخمـــــــــــــر بتنجيســـــــــــــها وب

                                                 
س دّ قُـي ّلـمـة الحِ في سفره بالعالّ ه س سرّ دّ قُ وقد التقى المحقق الطوسي : ( قال العاملي )١(

وكان في مقتبل عمره فأعجبه نبوغه وتفوقـه العلمـي، ولمـا سـئل بعـد زيارتـه عمـا  هسرّ 

يتـًا : شاهد في الحلة قـال مـاهرًا، وعالمـًا إذا جاهـد فـاق، قصـد بقولـه ) خبيـراً ( رأيـت خرِّ

يتــًا  ) يّلــمــة الحِ أبــو القاســم صــاحب شــرائع اإلســالم وبالعــالم العالّ ) المحقــق الحّلــي( خرِّ

 .٨٣تاريخ الحّلة ص : ، كركوش٥/٣٩٦أعيان الشيعة 



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

: ن جهم ولم تذكرني ؟ فكتـب إليـه يعتـذرر وابكيف ذكرت ابن المطهّ      

  . )١(لو سألك الخواجة في االصولين ربما وقفت وحصل لنا الحياء

تعّرف علـى علمـاء الـبالد وفـي مقـّدمتهم الشـيخ المحقـق جعفـر بـن ثم     

وتعـــّرف فـــي مجلســـه علـــى جماعـــة مـــن العلمـــاء ) هــــ٦٧٦(  الحســـن الهـــذلي 

مــة دين يحيــى بــن ســعيد ووالــد العالّ ين ابــن الجهــم الحّلــي ونجيــب الــكمفيــد الــدّ 

ي، والــذي يؤكــد معرفــة العّالمــة الحّلــي بــاألمراء المغــول ّلــي والعّالمــة الحِ الحّلــ

هــو مــا ذكــره الشــيخ نصــير الــدين الطوســي عنــد زيارتــه إلــى الحّلــة حيــث قــال 

 رأيـت خريتـًا مـاهرًا وعالمـًا إذا جاهـد فـاق، وعنـي بالخريـت: ( رضي اهللا عنـه

  .)٢( )ّليالعّالمة الحِ ( وبالعالم ) المحقق الحّلي(

  

  

  

  

  :واتصاله بالعّالمة الحّلي د خدابندهمحمّ السلطان 

ـــد ســـنة      هجريـــة وهـــي وفـــاة جـــّده أباقـــا، ويـــروي  ٦٨٠ولـــد الســـلطان محّم

وسـميَّ اّنه نشأ مسـيحيًا إذ ُعّمـد بـأمر أّمـه أروك خـاتون : ( المستشرق بروان

امــرأة مســلمة وبنــاءًا علــى رغبتهــا أعتنــق  ، ولكــن بعــد موتهــا تــزّوج)١( )نيقــوال

انتقل إلى المذهب الشـافعي، ثـم رجـع عـن  اإلسالم وتبع المذهب الحنفي، ثمّ 

                                                 
 .٢/٤٤٢طرائف المقال ) ١(

 .٥/٣٩٦أعيان الشيعة  : العاملي )٢(

 .١/٩٢٧السلوك لمعرفة الملوك  )١(
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المــذهب الشــافعي بســبب تــأثير القاضــي نظــام الــدين المراغــي الــذي تصــدر 

وبعـــد االنتقـــال إلـــى المـــذهب  المنـــاظرة بينـــه وبـــين علمـــاء المـــذهب الشـــافعي،

حنــاف إلــى أن ورد إلــيهم ابــن صــدر جهــان الحنفــي الشــافعي قامــت قائمــة األ

هجرية فشكت إليه الحنفية عـداء القاضـي نظـام  ٧٠٩من مدينة بخارى سنة 

والوقيعة مـن القاضـي  مالدين، فالطفهم وطيب خاطرهم ووعدهم خيرًا باالنتقا

المــذكور وبمذهبــه بحضــور محّمــد خدابنــده، فجــرت بينهمــا محادثــات أوجبــت 

 اؤه وندموا على اعتناقهم لدين اإلسالم وسـخروا واسـتهزؤو حيرة السلطان وأمرا

بالعلمــــاء الحاضــــرين وارتــــّد الكثيــــر مــــن األمــــراء عــــن اإلســــالم نتيجــــة لــــذلك 

المجلــس وبقــي الســلطان محّمــد خدابنــده محتــارًا مــن أمــره، وقــد اشــتّدت حيــرة 

الســـلطان مـــع مجموعـــة مـــن وزرائـــه واتفقـــوا علـــى الرجـــوع إلـــى ديـــن المغوليـــة 

وهي مجموعة قوانين نظمها وسّنها جينكيزخان الجـد ( بآلياته الكبرى والعمل 

، واستمر الحـال والحيـرة ثالثـة أشـهر والسـلطان )٢( )األعلى لسالطين المغول

ثــّم انتقــل إلــى المــذهب  ال يــدرك وجــه الحيلــة فــي الخــالص مــن هــذا المــأزق

ـــيهم و  ـــه مـــع زوجتـــه وقـــدوم العّالمـــة الحلِّـــي إل ـــأثره الحـــّق بســـبب مـــا جـــرى ل ت

ةبحججــه القويــة مّمــا حــدا بــه اعتنــاق التشــّيع ن بطوط ال اب  ملــك كــان : (، ق

ـ السلطان العراق  الـروافض مـن فقيـه كفـره حـال فـي صـحبه قـد خدابنـده دمحمَّ

 وأسـلمت المـذكور السـلطان أسلم المّ  ،رمطهّ  بن الدين جمال يسمى اإلمامية

 وفضـله الـروافض ذهبمـ لـه نفـزيّ  ،الفقيـه هـذا تعظـيم في زاد التتر، بإسالمه

 وعمــر بكـر أبــا أن لديـه وقــرر والخالفـة، الصـحابة حــال لـه وشــرح ،غيـره فـي

                                                 
 .٢/٣٥٧مجالس المؤمنين  )٢(
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 الخالفـــة، وارث فهـــو وصـــهره، هعّمـــ ابـــن عليـــاً  وأنّ  اهللا، لرســـول وزيـــرين كانــا

 إرث هــو مــاإنّ  بيــده الــذي الملــك أنّ  مــن عنــده مــألوف هــو بمــا ذلــك لــه ومثــل

 بقواعــد معرفتــه وعــدم بــالكفر، الســلطان عهــد حداثــة مــع وأقاربــه أجــداده عــن

 نالعـراقيي إلـى بـذلك وكتـب الـرفض، على الناس بحمل السلطان فأمر ،الدين

 الـــبالد، إلـــى الرســل وبعـــث وخراســان، وكرمـــان وأصــفهان وأذربيجـــان وفــارس

 فـامتنع بغـداد أهـل افأّمـ ،وأصـفهان وشـيراز بغـداد إليهـا وصل بالد أول فكان

 بـن أحمـد اإلمـام مـذهب علـى وأكثـرهم ةنّ السـ أهـل وهـم مـنهم األزج بـاب أهل

 الجمعـــة يـــوم فـــي الجـــامع المســـجد وأتـــوا ،طاعـــة وال ســـمع ال وقـــالوا حنبـــل،

 إليــه قــاموا المنبــر الخطيــب صــعد افلّمــ الســلطان، رســول وبــه الســالح ومعهــم

 فحلفـوا. فيهـا إليهم والمشار بغداد حماة وهم سالحهم، من ألفاً  عشر اثنا وهم

ــ لــه ــ إن هأّن  قــاتلوه، همفــإنّ  منهــا، نقــص أو فيهــا زاد إن المعتــادة، خطبــةال رغّي

 أمـر السـلطان وكـان ،اهللا شاءه لما ذلك بعد ومستسلمون الملك رسول اوقاتلو 

 اســم إالّ  يــذكر وال الخطبــة، مــن الصــحابة وســائر الخلفــاء أســماء تســقط بــأن

 وخطـب القتـل، مـن الخطيب فخاف ،عنهم اهللا رضي كعمار تبعه ومن عليّ 

 فرجعـــت ،بغـــداد أهـــل كفعـــل وأصـــفهان شـــيراز أهـــل وفعـــل ،المعتـــادة بـــةالخط

 المــدن بقضــاة يــؤتى أن فــأمر ذلــك فــي جــرى بمــا فــأخبروه الملــك إلــى الرســل

 شـــيراز قاضـــي الـــدين مجـــد القاضـــي مـــنهم بـــه أتـــي مـــن لأوّ  فكـــان ،الـــثالث

ـــ. مصـــيفه موضـــع وهـــو بقرابـــاغ، يعـــرف موضـــع فـــي ذاك إذ والســـلطان  افلّم

 ضـخام كالب وهي عنده، التي الكالب إلى به يرمي أن رأم القاضي وصل

 عليـــه يســـلط بمـــن أوتـــي فـــإذا ،آدم بنـــي ألكـــل ةمعـــدّ  السالســـل أعناقهـــا فـــي

 عليـه بالالكـ تلـك بعثـت ثـمّ  د،مقّيـ غيـر مطلقـاً  كبيـرة رحبـة في جعل الكالب
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 الكـالب أرسـلت افلّمـ ،لحمـه وتأكـل فتمزقـه، فتدركـه لـه، مفـرّ  وال أمامهـا فيفرّ 

 بـين أذنابهـا وحركـت إليـه بصبصـت إليـه، ووصـلت الدين مجد القاضي على

 حـــافي داره مـــن فخـــرج الســـلطان، ذلـــك فبلـــغ بشـــيء، عليـــه تهجـــم ولـــم يديـــه،

 مــا جميــع عليــه وخلــع بيــده وأخــذ يقبلهمــا، القاضــي رجــل علــى فأكــب القــدمين

 ثيابـه خلـع وٕاذا عنـدهم، السـلطان كرامـات أعظـم وهـي الثياب، من عليه كان

 تلـــك دامـــت مـــا يتوارثونـــه، وأعقابـــه ولبنيـــه لـــه شـــرفاً  كانـــت أحـــد، علـــى كـــذلك

 ثيابـه السـلطان خلـع اولّمـ. السراويل ذلك في وأعظمها منها، شيء أو الثياب

 بتعظيمــه نســاءه وأمــر داره إلــى وأدخلــه بيــده أخــذ الــدين مجــد القاضــي علــى

 يقــرّ  أن بــالده إلــى وكتــب الــرفض، مــذهب عــن الســلطان ورجــع، بــه والتبــرك

 وصــرفه للقاضــي العطــاء وأجــزل والجماعــة، ةالســنّ  أهــل مــذهب علــى النــاس

 قـــرى مـــن قريـــة مائـــة عطايـــاه جملـــة فـــي وأعطـــاه معظمـــًا، مكرمـــاً  بـــالده إلـــى

 نهــر هيشــقّ  فرســخًا، وعشــرون أربعــة طولــه جبلــين بــين خنــدق وهــو جمكــان،

 قــــراه ومــــن ،بشــــيراز موضــــع نأحســــ وهــــو بجانبيــــه، منتظمــــة القــــرى ،عظــــيم

  .)١(المذكور للقاضي وهي ميمن، قرية المدن تضاهي التي العظيمة

ر   ن كثي ال اب بــن  أرغــوند بــن ب بالجــايتو محّمــالملّقــ هبنــدداالســلطان خ: ( ق

 وأذربيجــــانابغـــا بـــن هوالكــــو، ملـــك العــــراق وخراســـان وعـــراق العجــــم والـــروم 

ذي الحجــة  ٢٣يــوم  أبيــهســلطانا بعــد  وأصــبحوديــار بكــر  األرمينيــةوالــبالد 

للعمـــارة، انشـــأ  بـــالكرم محبـــاً  موصـــوفاً  جـــواداً  هــــ وكـــان شـــابا مليحـــاً ٧٠٣ســـنة 

                                                 
    .١/١٤٩طة ابن بطو  )١(
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وهــي مدينــة الســلطانية التــي دفــن فيهــا بعــد وفاتــه  أذربيجــانمدينــة جديــدة فــي 

  .)١(هـ٧١٦سنة 

قـــال المـــؤرخ الجليـــل معـــين الـــدين النطنـــزي فـــي : ( وقـــال الســـّيد المرعشـــي   

هجريــة وأّتمــه ســنة  ٨١٦كتابــه منتخــب التــواريخ الــذي شــرع فــي تأليفــه ســنة 

إّن السـلطان محّمـد : هجرية ما ملخصه ١٣٣٦وطبع في طهران سنة  ٨١٧

خدابنده الجايتو كان ذا صفات جليلة وخصال حميدة، لم يقترف طيلـة عمـره 

فجـــورًا وفســـقًا، وكـــان أكثـــر مجالســـته ومؤانســـته مـــع الفقهـــاء والزهـــاد والســـادة 

فيهـا تربـة لنفسـه ذات قّبـة سـامية واألشراف، مّصر بلدة السـلطانية وبنـى بهـا 

اّنـه بنــى : عجيبـة، وعيَّنهـا مـدفنًا لـه، وفَّقّـه اهللا لتأســيس صـدقات جاريـة منهـل

ألــــف دار مــــن بقــــاع الخيــــر والمستشــــفيات، ودور الحــــديث، ودور الضــــيافة، 

ودور الســــــيادة، والمــــــدارس والمســــــاجد والخانقاهــــــات بحيــــــث أراح الحاضــــــر 

األزمنة ألهل الفضل والتقـى، ملـك المماليـك والمسافر، وكان زمانه من خير 

وحكم عليها ستة عشرة سنة وكان من بالد العجم إلى إسكندرية مصـر والـى 

هجرية ودفـن بمقبرتـه  ٧١٩أو  ٧١٧ما وراء النهر تحت سلطته، توفي سنة 

  .)٢( ......)التي أعّدها قبل موته في بلدة السلطانية

أن لفـظ أولجـايتو : الشـهيد السـعيدوقال صاحب المجالس العّالمة القاضي   

أي المبـارك، ومـن آثـار ) فرخنـده( كلمة مغولية معناهـا بالفارسـية ) الجايتو( 

ـــاء دار الســـيادة فـــي أصـــفهان وكاشـــان وســـيواس مـــن بـــالد  هـــذا الســـلطان بن

الـروم، وفـي مشـهد أميـر المـؤمنين عليـه السـالم وبالشـام وديـار بكـر وغيرهـا، 
                                                 

  .٢/١٨٥الوافي بالوفيات : ، الصفدي١٤/٧٧البداية والنهاية : ابن كثير )١(

  .١/٧٠شرح إحقاق الحق  )٢(
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، وراج حــال أهــل العلــم والفضــل فــي .......وقــافوعــّين لهــذه األبنيــة عــّدة أ

دولة هذا السلطان العـادل، بحيـث رتّـب لهـم مدرسـة سـيارة، وكـان ينتقـل معـه 

أينمـــا انتقـــل جماعـــة العلمـــاء والمدرســـين والمشـــتغلين كموالنـــا العّالمـــة الحّلـــي 

والمــــولى بــــدر الــــدين التســــتري والمــــولى نظــــام الــــدين عبــــد الملــــك المراغــــي، 

د الـدين، والخواجـة رشـيد الـدين ، والسـيد ركـن الـدين الموصـلي، والمولى برهـا

والكاتب القزويني، والكيشي، وقطب الدين الفارسي، وغيرهم، توفي ليلـة عيـد 

  .هجرية ٧١٦الفطر سن 

: وفي كتاب تحفة األبرار للعّالمة آقا محّمـد جعفـر الكرمنشـاهي قـال    

اضــر الجــواب، وتحكــى وكــان الجــايتو مــن أفاضــل الملــوك، ســريع االنتقــال ح

  .........  عنه في سرعة الذهن وحضوره غرائب وعجائب

ـــي هــــ ســـافر ٧٠٩وفـــي ســـنة  : (وقـــال طهرانـــي     ـــىالعّالمـــة الحّل ـــران إل  إي

بنـــد، وقـــدم لـــه كتـــاب نهـــج الحـــق وكشـــف الصـــدق، دابطلـــب مـــن الســـلطان خ

وفــي  )١(د ، وكــان معــه ولــده محّمــاإلمامــةوكتــاب منهــاج الكرامــة فــي معرفــة 

وكان في سنة  )٢()، بمدينة دينوراأللفينكتاب  تأليفهـ انتهى من ٧٠٩نة س

بنــد، وقــد انتهــى فيهــا مــن داهـــ فــي مدينــة جرجــان بصــحبة الســلطان خ٧١٢

هـــ بناحيــة ورامــين ٧١٣، وفــي ســنة )١(األلفــينتــأليف القســم الثــاني مــن كتــاب 

 إجــازةلــي مــة الحّ وفيهــا درس عليــه قطــب الــدين الــرازي، الــذي كتــب لــه العالّ 

                                                 
  ٢١٥لؤلؤة البحرين : البحراني )١(

  . ٢/٢٩٩الذريعة : طهراني )٢(

  .األلفينمقدمة كتاب : ليمة الحّ العالّ  )١(
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هــ ٧١٤مـة فـي سـنة وكـان العالّ  )٢(مؤرخة بالسنة المـذكورة وبالمحـل المـذكور

بنـده وفيهـا دابمدينة السلطانية عاصمة الدولة االيلخانية في عهـد السـلطان خ

  . )٣(كتاب تذكرة الفقهاء أكمل

ــه       وحــدد المحــامي العــزاوي تــاريخ إعــالن التشــيع رســميًا فــي إيــران بأّن

فقــال فــي هــذه الســنة أظهــر الســلطان خدابنــده شــعار  هـــ ٧٠٧كــان فــي ســنة 

  .)٤(الشيعة وذلك بسعي ابن المطّهر الحّلي

ولكــن المــؤرخين الــذين هــم أقــدم زمنــًا وأثبــت قــدمًا ذكــروا أن ذلــك كــان      

أظهــر : ( هـــ ٧٠٩فــي حــوادث ســنة  هجريــة، فقــد قــال ابــن كثيــر ٧٠٩ســنة 

ء أوًال أن ال يــذكروا فــي ملــك التتــر خربنــدا الــرفض فــي بــالده، وأمــر الخطبــا

خطبهم إّال علّي بن أبي طالب َعليِه السَّـالُم وأهـل بيتـه، ولمـا وصـل خطيـب 

االزج إلــى هــذا الموضــع مــن خطبتــه بكــى بكــاءًا شــديدًا، وبكــى النــاس معــه 

  .)٥( )ونزل ولم يتمكن من إتمام الخطبة فأقيم من أتّمها عنه

ظهــر خربنــدا بمملكتــه وأ: ( هـــ ٧٠٩وقــال اليــافعي فــي حــوادث ســنة     

  .)٦()الرفض، وغّير الخطبة، وجرت فتن كبار

                                                 
  . ١٠٢/١٧٦ األنواربحار : المجلسي )٢(

  .مقدمة تذكرة الفقهاء : ليالحّ مة العالّ  )٣(

 .٢/٤٠٧تاريخ العراق بين احتالل  )٤(

 .١٤/٥٦البداية والنهاية ) ٥(

 .٤/٢٤٦مرآة الجنان ) ٦(
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أظهــر خربنــدا : ( هـــ ٧٠٩فــي حــوادث ســنة  وكــذلك قــال ابــن تغــري بــردي  

ملــــك التتــــار خربنــــدا الــــرفض فــــي بــــالده، وأمــــر الخطبــــاء أن ال يــــذكروا فــــي 

 . )١( )خطبهم إّال علّي بن أبي طالب َعليِه السَّالُم وولديه وأهل البيت
 
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  املصادر واملراجع
  المصادر

  القرآن الكريم 

  الحديث النبوي الشريف

  )هـ٦٣٠ت ( الشيباني عز الدين علي بن أبي الكرم: ابن األثير  

                                                 
 .٨/٢٧٨النجوم الزاهرة ) ١(
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القــــــاهرة وطبعــــــة  ،نشــــــر الكتــــــب اإلســــــالمية، أســــــد الغابــــــة فــــــي معرفــــــة الصــــــحابة -١

  ).هـ١٢٨٥(

  .)هـ١٣٨٧ ( توطبعة بيرو  )هـ١٣٥٧( ، القاهرةالكامل في التاريخ -٢

  ).هـ١٣٥٧(في تهذيب األنساب القاهرة  اللباب -٣

  .)هـ١٣٨٣(واألثر، عيسى البابي، مصر  النهاية في غريب الحديث-٤

  )هـ ٦٩٣ت ( علي بن عيسى : االربلي        

  ).هـ١٣٨٥(، النجف كشف الغمة في معرفة األئمة -٥

  )هـ١١٠١ت (محمد بن علي : األردبيلي     

، مكتبـــــة المرعشـــــي )٣-١(اة وٕازاحـــــة الشـــــبهات عـــــن الطـــــرق واألســـــنادجـــــامع الـــــرو  -٦

  .)هـ١٤٠٣( قمالنجفي، 

  )هـ٣٧٤ت (سين محمد بن الحُ : األزدي الموصلي

أبـــو عبـــدالرحمن إقبـــال، دار الســـلفية، الهنـــد   : أســـماء مـــن يعـــرف بكنيتـــه، مراجعـــة -٧

   .)هـ١٤١٠(

  )هـ٣٤٦ت (سين أبو الفرج، علي بن الحُ : األصفهاني     

  ).هـ١٣٧٩) (هـ١٣٥١(، القاهرةاألغاني،  -٨

  ).م١٩٧٩(بغداد مقاتل الطالبيين، المكتبة الوطنية، دار التربية،  -٩

  )هـ٥٢٤ت (هبةاهللا بن أحمد بن محمد : ابن األكفاني     

عبــداهللا بـن أحمــد بـن ســليمان . د: ذيـل ذيــل تـاريخ مولــد العلمـاء ووفيــاتهم، تحقيـق -١٠

  ). هـ١٤٠٩( ١/الرياض، ط الحمد،  دار العاصمة،

  )هـ٦٣١ت (اآلمدي، علي بن محمد         

  ).هـ١٤٠٤(األحكام، بيروت  -١١

  )هـ٥٧٧ت  (أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد  :ابن األنباري        

  ).م١٩٧٠(إبراهيم السامرائي، بيروت، . د: نزهة األلبا في طبقات األدبا، تحقيق -١٢

  ) هـ٤٧٤ت (بن خلف  سليمان: الباجي        
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  ).م١٩٨٦(سين، الرياض أبو لبابة حُ . د: ، مراجعة)٣-١(التعديل والتجريح  -١٣

  )هـ٨٧١ت (محمد بن أحمد الشافعي : الباعوني        

جواهر المطالـب فـي فضـائل علـي بـن أبـي طالـب، مجمـع الثقافـة االسـالمية، قـم  -١٤

  ).هـ١٤١٥(

  )هـ٤٠٣ت (ب محمد بن الطيّ : الباقالني        

  )هـ١٣٦٩(، القاهرة اإلنصاف -١٥

  )  هـ٢٥٦ ت (محمد بن إسماعيل : البخاري      

د هاشـــــــــم البغـــــــــدادي، دار الفكــــــــــر، الســـــــــيّ : ، مراجعـــــــــة)٨-١(التـــــــــاريخ الكبيـــــــــر -١٦

  ).م١٩٨٦(بيروت

. د( صــبيح  د علــيّ ومطبعــة محّمــ) ت.د(صــحيح البخــاري، القــاهرة، دار الشــعب  -١٧

  ).ت

  )هـ١٣٩٦(د إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب محمّ : ، مراجعةالضعفاء الصغير -١٨

  .الكنى، ملحق بالتاريخ الكبير -١٩

  )هـ١١٨٦ ت (يوسف بن أحمد البحراني : البحراني      

  .)م١٩٦٩(م، مطبعة النعمان، النجف صادق بحر العلو : لؤلؤة البحرين، تحقيق -٢٠

  )هـ١١٤٦ت (محمد بن رستم الحارثي : البدخشي         

مفتــاح النجــا فــي مناقــب آل العبــا، مخطــوط فــي مكتبــة أميــر المــؤمنين العامــة فــي  -٢١

   .النجف األشرف بخط الشيخ األميني، مؤسس المكتبة

  

  ) هـ٢٨٠ت (أحمد بن محمد : البرقي      

الخفــــاجي، قــــم، مكتبــــة المرعشــــي النجفـــــي،  كــــاظم ثــــامر .د: تحقيــــق، لطبقــــاتا -٢٢

  ).هـ ١٤٢٨(

  ).ت.د(جالل الُحسيني، دار الكتب اإلسالمية، قم، : تحقيقالمحاسن،  -٢٣

  )هـ٨٤١ت ( إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي : ين الحلبيبرهان الدّ       



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

بحي الســامرائي، عــالم صــ: الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحــديث، مراجعــة -٢٤

  ) .هـ١٤٠٧(مكتبة النهضة العربية، بيروت الكتب،  

يـان للطباعـة،    د بن إبراهيم الموصلي، مؤسسـة الر محمّ : ن، مراجعةأسماء المدلسي -٢٥

  ).هـ١٤١٤(بيروت 

  )هـ٢٩٣ت (أحمد بن عمرو : رالبزا        

  ).هـ١٤٠٩(ار، بيروت مسند البزّ  -٢٦

  )هـ١٠٩٣ت ( عبد القادر بن عمر : البغدادي      

ــــ: تحقيــــق) ١٣-١(خزانــــة األدب ولــــّب لبــــاب العــــرب  -٢٧ د هــــارون، حّمــــالم معبدالسَّ

  .)هـ١٤٠٩(  ٣/ط ،مكتبة  الخانجي، القاهرة

  )هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر البالذري : البالذري      

  )هـ١٣٩٤(، ترجمة اإلمام علي، بيروت ) م١٩٥٩(أنساب األشراف، القاهرة  -٢٨

  ). هـ١٤٠٣(وطبعة بيروت  )هـ١٣٥٠(القاهرة فتوح البلدان،  -٢٩

  )هـ٧٣٦ت ( البغدادي علي بن محمدالبندنيجي،          

   .، لم يطبعالخفاجيكاظم ثامر . د: نظم أسماء أهل بدر، دراسة وتحقيق -٣٠

  )هـ٤٥٨ت ( سين أبو بكر، أحمد بن الحُ : البيهقي         

  ).هـ١٤٠٥(بيروت ة، دار الكتب العلمية، دالئل النبوّ  -٣١

  ).هـ١٣٤٤(آباد السنن الكبرى، دائرة المعارف اإلسالمية، حيدر  -٣٢

  )هـ٣٢٠ت بعد (البيهقي، محمد بن إبراهيم          

  ).هـ١٣٤٤(السنن الكبرى، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد  -٣٣

  ).هـ١٣٢٥(المحاسن والمساوئ، مطبعة السعادة، مصر  -٣٤

ت (  ســـن علـــي بـــن أبـــي القاســـم، الشـــهير بـــابن فنـــدقأبـــو الحَ : البيهقـــي         

  )هـ٥٦٥

  ).هـ١٤١٠(مهدي الرجائي، قم : ، تحقيقلباب األنساب واأللقاب واألعقاب -٣٥

  )هـ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عيسى          
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  )هـ١٣٥٧(ذي، المكتبة المركزية، مصر صحيح الترم -٣٦

وآخـــــرين، دار إحيـــــاء التـــــراث،  د شـــــاكراحمـــــد محّمـــــ: الســـــنن، تحقيـــــق -٣٧

  ).ت.د(بيروت، 
  )هـ ٨٧٤ت(سف األتابكييو : ابن تغري بردي         

  .)هـ١٤١٣( علمية، بيروتالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب ال -٣٨

   ).هـ٦٥٠ت بعد(محمد بن أبي بكر : انيالتلمس         

       ).هـ١٤٠٢(إلمام علّي، األعلمي، بيروت الجوهرة في نسب ا -٣٩

  )ـه٧٢٨ ت(أحمد بن عبد الحليم : ابن تيمية         

  ).هـ١٣٢١(القاهرة منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية،  -٤٠

  ).هـ٤٢٧ت (أحمد بن محمد النيسابوري : الثعالبي         

  ).هـ١٣٧١(العرائس في قصص األنبياء، القاهرة  -٤١

  ).هـ ٨٧٥ت (عبد الرحمن المالكي: الثعالبي         

ن، دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي، بيــــــروت الجــــــواهر الحســــــان فــــــي تفســــــير القــــــرآ -٤٢

  ).هـ١٤١٨(

  )هـ١٤٨ت( الثمالي، أبو حمزة الثمالي          

  ).هـ١٤١٠(تفسير القرآن، مطبعة الهادي، قم  -٤٣

  )هـ٢٥٥ت (عمرو بن بحر  :الجاحظ         

ــ: البرصــان والعرجــان والعميــان والحــوالن، تحقيــق -٤٤ الم هــارون، دار الرشــيد عبــد السَّ

  ).م١٩٨٢( ، بغدادللنشر

  ).هـ١٣٥١(البيان والتبيين، القاهرة،  -٤٥

  ) هـ٤٢٨ت (حمزة بن يوسف : الجرجاني         

  ) هـ١٤٠١(عالم الكتب، بيروت  تاريخ جرجان، -٤٦

  )هـ ٨٣٣ت ( الجزري، محمد بن محمد الشافعي 
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  ).هـ١٤٠٠(بن أبي طالب، طهران  سنى المطالب في مناقب عليّ ا -٤٧

  ).هـ٣٧٠ت( أحمد بن علي الرازي : لجصاصا         

ـــــروت  -٤٨ ـــــة، بي ـــــب العلمي ـــــرآن، دار الكت ـــــاف )هــــــ١٤١٥(أحكـــــام الق ، ومطبعـــــة األوق

  ).هـ١٣٣٥(اإلسالمية، تركيا، 

  )هـ ٥٩٧ت(عبد الرحمن بن علي بن محمد : ابن الجوزي  

بعـة ، وط)هــ١٤٠٧(محمد عبد الرحمن، دار الفكر، بيـروت : زاد المسير، تحقيق -٤٩

  ).هـ١٣٨٥(المكتب اإلسالمي، دمشق 

  ).هـ١٣٨٩(صفوة الصفوة، الهند،  -٥٠

عبـــد اهللا القاضـــي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : الضـــعفاء والمتـــروكين، تحقيـــق -٥١

  ).هـ١٤٠٦(، ١/ط

ــــة، تحقيــــق -٥٢ ــــل المتناهي ــــة، بيــــروت، ط: العل ، ١/خليــــل المــــيس، دار الكتــــب العلمي

  ).هـ١٤٠٣(

) هــ١٣٥٨( ١/دار صـادر، بيـروت، ط) ٥-١(الملـوك واألمـم  المنتظم في تـاريخ -٥٣

.  

  ).هـ١٣٥٧(حيدر آباد، الدكن ) ١٠-٥(المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  -٥٤

  ).هـ١٣٨٦(الموضوعات، المكتبة السلفية، المدينة المنورة  -٥٥

  ).ت.د( دار الكتب العلمية، بيروت،نواسخ القرآن،  -٥٦

  )هـ٣٢٧ت( الرازي دالرحمنعب: ابن أبي حاتم         

  ).م١٩٥٢(دار إحياء التراث العربي، بيروت ) ٩-١(الجرح والتعديل  -٥٧

  ).هـ١٣٤٣(علل الحديث، المكتبة السلفية، مصر،  -٥٨

  

  )هـ١٠٦٧ ت(مصطفى بن عبداهللا الرومي : حاجي خليفة         

ـــــون -٥٩ ـــــب والفن ـــــون عـــــن إســـــامي الكت ة ، والمطبعـــــ)١٣٦٠(، اســـــتنبول كشـــــف الظن

  ).هـ١٣٨٧(، ٣/ط، بطهران اإلسالمية
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  )هـ٤٠٥ت (ابن البيع : الحاكم النيسابوري      

ســـة الكتـــب كمـــال الحـــوت، مؤس: تســـمية مـــن أخـــرجهم البخـــاري ومســـلم، تحقيـــق -٦٠

  ).هـ١٤٠٧(اإلسالمية، بيروت 

وطبعــة بيــروت ) هـــ١٣٤٠(، النظاميــة، حيــدر آبــاد، المســتدرك علــى الصــحيحين -٦١

  ).هـ١٤٢٢(

  ).م١٩٨٩(معرفة علوم الحديث، دار الهالل، بيروت  -٦٢

  ) هـ٣٥٤ت(محمد البستي : ابن حّبان

الســـــــيد شـــــــرف الـــــــدين أحمـــــــد، دار الفكـــــــر، بيـــــــروت : مراجعـــــــة) ٩-١(الثقـــــــات  -٦٣

  ).هـ١٣٩٥(

  ).هـ١٤١٨(بان، مطبعة الرسالة، بيروت صحيح ابن ح -٦٤

محمـود إبـراهيم : مراجعـة) ٣-١(ثين والضعفاء والمتروكين المجروحين من المحدّ  -٦٥

  ) .هـ١٣٩٦(زايد دار الوعي، حلب 

مشــاهر علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، مراحعــة فاليشــهمر، دار الكتــب  -٦٦

  ).م١٩٥٩ (العلمية، بيروت

  )هـ٢٤٥ت( محمد بن حبيب بن أمية البغدادي : ابن حبيب        

  ).ت.د(جاري بيروت ، ومطبعة المكتب الت)هـ ١٣٦١(المحبر، القاهرة  -٦٧

  ) هـ ٨٥٢ت (أحمد بن علي : ابن حجر 

مراجعـة علـي محمـد البجـاوي، دار الجيـل، ) ٨-١(اإلصابة في تمييـز الصـحابة  -٦٨

  )هـ١٣٢٨( ، ومطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،)هـ ١٤١٢(بيروت 

إمـداد الحـق، إكـرام اهللا . د: تعجيل المنفعـة بزوائـد رجـال األئمـة األربعـة، مراجعـة -٦٩

  ) .ت.د(دارالكتاب العربي، بيروت 

  ) .هـ١٤٠٦(عوامة، دار الرشيد، سوريا  محمود: تقريب التهذيب، مراجعة -٧٠

  .)هـ١٣٢٥(ومطبعة حيدر آباد ) هــ١٤٠٤(دار الفكر، بيروت  ،تهذيب التهذيب -٧١



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

د جـــــاد الحـــــق، محمـــــد ســـــيّ  :الـــــدرر الكامنـــــة فـــــي اعيـــــان المئـــــة الثامنـــــة، تحقيـــــق -٧٢

  .)م١٩٦٦(لقاهرةا

عاصــــم عبــــد القريــــوتي، مكتبــــة المنــــار، عمــــّان . د: طبقــــات المدلســــين، مراجعــــة -٧٣

  .)هـ١٤٠٣(

  ).هـ١٣٤٨(فتح الباري، مطبعة البهية، مصر،  -٧٤

  .)هـ١٣٢٩(در آباد، حي) ٧-١(لسان الميزان  -٧٥

ار ين الخطيـب، دمحبـي الـدّ  -محمد فـؤاد عبـد البـاقي: مقدمة فتح الباري، تحقيق -٧٦

  ). هـ١٣٧٩(المعرفة، بيروت، 

عبــد العزيــز محمــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، : نزهــة األلبــاب فــي األلقــاب، تحقيــق -٧٧

  ).م١٩٨٩(، ١/ط

  )هـ٩٧٣ت ( أحمد بن محمد بن علي  :ابن حجر الهيثمي         

  ).هـ١٣١٢(الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة، مصر  -٧٨

ـــدا          ـــدّ  عـــزّ : بـــن أبـــي الحدي ـــةاهللا  ،ينال ـــد بـــن هب ـــد الحمي ـــو حامـــد عب  ت (أب

  ).هـ٦٥٦

 )هـــ١٣٨٦( وطبعــة القــاهرة) هـــ١٣٨٨(دار الفكــر، بيــروت شــرح نهــج البالغــة،  -٧٩

  .)ت.د(محّمد أبو الفضل : وطبعة دار إحياء الكتب العربية، تحقيق

  ).هـ١١٠٤ ت (سن بن علي محمد بن الحَ : الحرّ 

  ).هـ١٣٨٥(األندلس، بغداد مكتبة ) ٢-١(أمل االمل  -٨٠

  ).هـ٤٥٦ ت (ندلسي علي بن أحمد بن سعيد األ : ابن حزم

ـ: جمهرة أنساب العرب، تحقيق -٨١ الم محمـد هـارون، دار المعـارف، القـاهرة عبـد السَّ

  ).م١٩٦٢(

  ).ت.د(ى، دار اآلفاق الجديدة، بيروت المحلّ  -٨٢

  ).هـ٤٣٧ت (كم عبيد اهللا بن أحمد الحسكاني، الحا         

  ).هـ١٣٩٣(شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، مؤسسة األعلمي، بيروت  -٨٣



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

  ) هـ٤٥٣ ت (إبراهيم بن علي القيرواني : الحصري      

محمــد محــي عبــد الحميــد، دار الجيــل، : ، تحقيــق) ٤-١(زهــراالداب وثمراأللبــاب  -٨٤

  ). ت .د ( ٤/بيروت  ط

  ).هـ١٠٤٤ت (علي بن برهان الّدين : بيالحل        

  ).ت.د(السيرة النبوية، القاهرة  -٨٥

  )هـ٧٢٦ت (سن بن يوسف بن المطهر الحَ : يالحلِّ 

قـم، مكتبـة المرعشـي النجفـي           الخفـاجي،  كـاظم ثـامر. د: إيضاح االشتباه، تحقيق -٨٦

  ).هـ١٤٢٨( 

  ) .م١٩٧٠(خالصة االقوال في معرفة الرجال، المطبعة الحيدرية، النجف  -٨٧

محمد رشاد سالم ، مطبعة المـدني ،   : هاج الكرامة في معرفة اإلمامة ، تحقيقمن -٨٨

  .)م١٩٦٢(القاهرة 

  )هـ٦٢٦ ت (ياقوت بن عبداهللا الرومي : الحموي

  ).هـ١٤١١(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان معجم األدباء -٨٩

  ) .ت.د(بيروت  ،دار إحياء التراث العربي) ٥-١(معجم البلدان  -٩٠

  )هـ٧٣٠ت( إبراهيم بن محمد الخراساني : الحمويني        

مخطـــوط فـــي مكتبـــة فرائـــد الســـمطين فـــي فضـــائل المرتضـــى والبتـــول والســـبطين،  -٩١

  .الإلمام الحكيم العامة بخط محمد السماوي

  )هـ٢٤١ ت (أحمد الشيباني : ابن حنبل 

قصـى ، الكويـت       عبـداهللا بـن يوسـف الجـديع، مكتبـة األ: األسامي والكنى، مراجعـة -٩٢

  ). هـ١٤٠٦(

مؤسسة الرسـالة، بيـروت  و  )هـ١٤٠٣(دار العلم ، جدة ) ٢-١(فضائل الصحابة  -٩٣

  ) .هـ١٤٠٣( ،١/ط

اهللا بـن محمـد عبـاس، المكتـب اإلسـالمي،  وصـيّ : العلل ومعرفـة الرجـال، تحقيـق -٩٤

  ).هـ١٤٠٨( ١/بيروت، الرياض، ط
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  ).م١٩٨٨(، المسائل، الدار العلمية، نيودلهي -٩٥

  .)ت.د(دار صادر، بيروت و  )هـ١٣١٣(طبعة القاهرة ) ٦-١(المسند  -٩٦

  )هـ٣٩٦ت(عبداهللا بن محمد بن جعفر : ابن حّيان         

عبـد الغفـور عبـد الحـق : تحقيـق) ٤-١(ثين بأصبهان والوارد عليها طبقات المحدّ  -٩٧

  .)هـ١٤١٢( ٢/ط، البلوشي  مؤسسة الرسالة، بيروت

  ).هـ٤٠٧ت (الملك بن محمد النيسابوري عبد : لخركوشيا        

شــرف المصــطفى، نســخة مصــورة فــي مكتبــة أميــر المــؤمنين العامــة فــي النجــف  -٩٨

  . األشرف

  )هـ٤٦٣ ت (أحمد بن علي : الخطيب البغدادي        

دار الكتـــب العلميـــة، وطبعـــة ) هــــ١٣٤٩(، مطبعـــة الســـعادة، مصـــر تـــاريخ بغـــداد -٩٩

  .بيروت

ــــ -١٠٠ دار  وطبعــــة) م١٩٨٥(مطبعــــة البغــــدادي، دمشــــق، الي تلخــــيص المتشــــابه، ت

  ).هـ١٤١٧(عي، الرياض، دالصمي

ســــن، دار الكتــــب العلميــــة، د كســــروي حَ ســـيّ : تهـــذيب مســــتمر االوهــــام، تحقيــــق -١٠١

  ).هـ١٤١٠(، ١/بيروت، ط

ــــق -١٠٢ ــــد المعطــــي امــــين قلعجــــي، دار : موضــــح اوهــــام الجمــــع والتفريــــق، تحقي عب

  ).هـ١٣٧٨(، وطبعة المعارف، حيدر آباد )هـ١٤٠٧(، ١/روت، طالمعرفة، بي

  .)هـ٦٨١ت (أحمد بن محمد : انابن خلكّ 

إحســـان عبـــاس، دار . د: تحقيـــق) ٨-١(وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان  -١٠٣

  .) م١٩٧٢(صادر، بيروت 

  

  

  )هـ٢٤٠ت (شباب العصفري : خليفة بن خياط
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 ،مؤسســة الرســالة، دمشــق ، بيـــروت وطبعـــة) هـــ١٣٨٧(دمشــق تــاريخ خليفــة،  -١٠٤

  .)هـ١٣٩٧(        ٢/ط

  ).هـ١٤٠٢(دار طيبة، الرياض  وطبعة) م ١٩٦٦(دمشق، طبقات خليفة،  -١٠٥

  )هـ٥٦٨ت (الموفق بن أحمد المكي : الخوارزميّ          

  ).هـ١٣٦٧(مقتل الحسين، مكتبة الزهراء، النجف  -١٠٦

  ).      هـ١٣٨٥(عة الحيدرية، النجف مناقب علي بن أبي طالب، المطب -١٠٧

  )هـ ٧٠٧ ت (ي سن الحلِّ الحَ : ابن داود         

  ) .م١٩٧٢(، المطبعة الحيدرية، النجف الرجال -١٠٨

  )هـ٣٨٥ت  (علي بن عمر بن أحمد  :ارقطنيالدّ          

بـــوران الضـــناوي وكمـــال الحـــوت، : ذكـــر أســـماء التـــابعين ومـــن بعـــدهم، تحقيـــق -١٠٩

  ).م١٩٨٥(، ١/كتب الثقافية، بيروت، طمؤسسة ال

  ).هـ١٣٨٦( شركة الطباعة الفنية، مصرالسنن،  -١١٠

  ).هـ١٤٠٥(العلل، دار طيبة، الرياض  -١١١

  ).هـ١٤٠٦(المؤتلف والمختلف، مطبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت  -١١٢

  )هـ٢٥٥ت( الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن          

  ).   هـ١٣٤٩(طبعة االعتدال، دمشق، سنن الدارمي، م -١١٣

  )هـ٢٥٧ ت (سليمان بن األشعث السجستاني : أبو داود         

  .)ت.د(سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت  :سنن أبي داود، تحقيق -١١٤

  )هـ٧٤٩ت ( طي،أحمد بن أيبك الحسامي ابن الدميا         

دار الكتـــب  طفى عبـــد القـــادر،مصـــ: المســـتفاد مـــن ذيـــل تـــاريخ بغـــداد، تحقيـــق -١١٥

  ).هـ١٤١٧(العلمية، بيروت 

  )هـ٣١٠ت(حمد بن أحمدم: الدوالبي          

  ).هـ١٤١٨( الذرية الطاهرة، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم  -١١٦

  )هـ ٨١٦ت( ين الدميري، كمال الدّ            
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  ).هـ١٣٧٤(ومطبعة االستقامة، مصر ) هـ ١٣٥٦(حياة الحيوان، القاهرة  -١١٧

  ) هـ٢٨٢ت (أبو حنيفة، احمد بن داود  :الدينيوري         

  ).م١٩٦٠(وطبعة القاهرة  )م١٨٨٨(األخبار الطوال، ليدن  -١١٨

  )هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد : الذهبي

  .)هـ١٣٧٥(حيدر آباد  وطبعة) هـ ١٣٥٧(، طبعة الهند، تذكرة الحفاظ  -١١٩

  ) .هـ ١٣٦٥(دول اإلسالم، مطبعة حيدر آباد  -١٢٠

شعيب األرناوؤط، محمد نعـيم العرقوسـي، : تحقيق )٢٣-١(سير أعالم النبالء  -١٢١

  . )هـ١٤١٧(وطبعة الفكر بيروت  )هـ١٤١٣(مؤسسة الرسالة، بيروت 

) هــــ ١٩٤٨(ين المنجـــد، الكويـــت صـــالح الـــدّ : العبرفـــي خبـــرمن غبـــر، تحقيـــق -١٢٢

  .المصورة 

  ) .م١٩٩٢(اإلسالمية، جدة الكاشف، دار القبلة  -١٢٣

مصـطفى عبـد القـادر، دار : المختصر المحتاج من تـاريخ ابـن الـدبيثي، تحقيـق -١٢٤

  ).ت.د( الكتب العلمية، بيروت 

بشـــــار عـــــواد، مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت، . د: معرفـــــة القـــــرّاء الكبـــــار، تحقيـــــق -١٢٥

  ).هـ١٤٠٤(

ـــــرحيم، دار الفرقـــــان: المعـــــين فـــــي طبقـــــات المحـــــدثين، تحقيـــــق -١٢٦ ، همـــــام عبـــــد ال

  ).هـ١٤٠٤(عمان

  ).هـ١٤٠٨(محمد صالح، المدينة المنورة : المقتنى في سرد الكنى، تحقيق -١٢٧

محمــــــود الميــــــاديني، مكتبــــــة المنــــــار، : م فيــــــه وهــــــو موثــــــوق، تحقيــــــقمــــــن تكّلــــــ -١٢٨

  )هـ١٤٠٦(الزرقاء

  ).هـ١٤١٣(من له رواية في الكتب الستة، دار القبلة للثقافة االسالمية  -١٢٩

محمــد علــي البجــاوي، إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى : عتــدال، تحقيــقميــزان اال -١٣٠

  ).هـ١٣٨٢(البابي وشركاه 

  ).هـ٧٢١ت (محمد بن أبي بكر : الرازي         
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  ).ت.د(مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت  -١٣١

  )هـ٦٠٦ت (د بن عمر محمّ : الرازي         

ـــة، -١٣٢ ـــة : تحقيـــق الشـــجرة المباركـــة فـــي أنســـاب الطالبي ـــم، مكتب مهـــدي الرجـــائي، ق

  ).هـ١٤١٩(المحققة،  ٢/النجفي، ط المرعشي

  ).ت.د(المطبعة البهية، مصر ) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  -١٣٣

  ).هـ٥٠٢ت(الراغب االصفهاني          

  ).هـ١٤٠٤(المفردات في غريب القرآن، دفتر نشر الكتاب،  -١٣٤

  )هـ٧٧٤ت (د أبو المعالي محم: ابن رافع السالمي         

بشــارعواد معــروف، مؤسســة . صــالح مهــدي عبــاس، د. د. أ: الوفيــات، تحقيــق -١٣٥

  .)هـ١٤٠٢( الرسالة،  بيروت

  )هـ ٥٧٣ت ( ين سعيد ابن الراوندي، قطب الدّ          

  )ت.د(والجرائح، مؤسسة المهدي، قم  الخرائج -١٣٦

  )هـ٧٩٥ت (  الفرج زين الدين أبو: ابن رجب البغداديّ          

فقـــي، مطبعـــة الســـنة المحمديـــة الـــذيل علـــى طبقـــات الحنابلـــة، صـــححه حامـــد ال -١٣٧

  ).هـ١٣٧٢(

  )هـ٣٩٧ ت (محمد بن عبداهللا بن أحمد : بن زبر الربعيا         

عبـداهللا أحمـد سـليمان، دار العاصـمة، . د: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تحقيـق -١٣٨

  .)هـ١٤١٠(١ط   الرياض 

  )هـ١٢٠٥ت ( الزبيدي، محمد مرتضى          

والطبعـــــــة الخيريـــــــة، مصـــــــر ) ت.د(تـــــــاج العـــــــروس، مكتبـــــــة الحيـــــــاة، بيـــــــروت  -١٣٩

  ) . هـ١٣٠٦(

  ).هـ٢١٨ت ( الزبيري، مصعب بن أحمد         

  ).م١٩٥٣(نسب قريش، القاهرة  -١٤٠

  )هـ٣٣٩ت  (عبد الرحمن بن إسحاق  :الزجاجي         
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  ).م١٩٦٢(عبد السالم هارون، الكويت، : ماء، تحقيقمجالس العل -١٤١

  )هـ٧٩٤(ين محمد بن عبد اهللا بدر الدّ : الزركشي         

د أبو الفضل، دار احيـاء الكتـب العربيـة، محمّ : البرهان في علوم القرآن، تحقيق -١٤٢

  ).هـ١٣٧٧(القاهرة، 

  )هـ١١٢٢ت(محمد بن عبد الباقي : الزرقاني         

  ).هـ١٣٢٥(لمواهب اللدنية، المطبعة االزهرية، مصر، شرح ا -١٤٣

  )هـ٧٥٠ت(محمد بن يوسف الحنفي : الزرندي         

  ).هـ١٣٧٧(نظم درر السمطين، مطبعة القضاء، النجف  -١٤٤

  )هـ٥٣٨ت ( أبو القاسم جار اهللا محمود : الزمخشري         

  ).م١٩٥٢(أساس البالغة، مصر،  -١٤٥

  ).هـ١٣٨٨(لكرام البررة، بغداد خصائص العشرة ا -١٤٦

  ).هـ ١٤٠٠( ربيع األبرار، العاني، بغداد  -١٤٧

  ).هـ١٣٧٣(الكّشاف في التفسير، االستقامة، مصر،  -١٤٨

  )هـ ٦٥٤ت (يوسف بن فرغلي بن عبداهللا البغدادي : سبط بن الجوزي         

  ) .هـ١٣٨٣(تذكرة الخواص، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف  -١٤٩

  ومطبعة الهند) م١٩٠٧( مطبعة شيكاغومرآة الزمان في تاريخ األعيان،  -١٥٠

  .)هـ١٣٢٧(       

  )هـ ٧٧١ت ( ين السبكي تاج الدّ : السبكي         

  ).هـ ١٣٨٥(محمد الطناحي، : طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق -١٥١

  )هـ٩٠٢ت (محمد بن عبد الرحمن : السخاوي         

ـــــة الل -١٥٢ ـــــة، بيـــــروت التحف ـــــاريخ المدينـــــة الشـــــريفة، دار الكتـــــب العلمي ـــــة فـــــي ت طيف

  .م١،١٩٩٣/ط

  

  )هـ١١٧ت (قتادة بن دعامة : السدوسي         
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  ).هـ١٤٠٩(حاتم الضامن، جامعة بغداد : الناسخ والمنسوخ، تحقيق -١٥٣

  ) هـ٢٣٠ت (محمد بن منيع : ابن سعد         

  ).هـ١٣٧٦(بيروت وطبعة ) هـ١٣٢٢( ، طبعة ليدن الطبقات الكبرى -١٥٤

  )هـ١٦١ت (سفيان بن سعيد الكوفي : سفيان الثوري          

  ).هـ١٤٠٣( تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت  -١٥٥

  ) هـ٢٣١ت  (محمد الجمحي  :ابن سّالم          

   ).هـ١٣٧٢(، قرأه وشرحه محمود شاكر، جدة، )٢-١(طبقات فحول الشعراء  -١٥٦

  )هـ٥٦٢ت (عبد الكريم بن محمد بن منصورالتميمي: السمعاني       

مؤسســـــة وطبعـــــة ، )م١٩٦٤(الـــــدكن، حيـــــدر آبـــــاد، الهنـــــد ) ١٠-١(األنســـــاب  -١٥٧

   ).هـ١٤٠٨( ١/الكتاب الثقافية، بيروت، ط

  ).هـ١٤٠٩(سعيد اللحام، مكتبة الهالل : أدب اإلمالء واالستمالء، تحقيق -١٥٨

  )هـ٧٣٤ت( األندلسي حمد بن محمد بن محمد اليعمريم :ابن سيد الناس          

،  ٢/عيــون األثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير، دار الجيــل، بيــروت، ط -١٥٩

  ).م١٩٧٤(

  )هـ٩١١ت(علي بن محمد الشافعي : السمهودي         

    ).هـ١٤٠٥(جواهر العقدين في فضل الشرفين، بغداد  -١٦٠

  )هـ٩١١ت (بكر عبدالرحمن ابن أبي : السيوطي

  ).هـ١٣٨٩(كتبة التجارية الكبرى، مصر إسعاف المبطأ برجال الموطأ، الم -١٦١

عيســى  ةبعــومط) هـــ١٣٢٦(، القــاهرة بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة -١٦٢

  ) . هـ١٣٨٤(البابي الحلبي، مصر 

   ).م١٩٨٧(وطبعة بغداد، ) هـ١٣٥١(القاهرة تاريخ الخلفاء،  -١٦٣

  ).ت.د(جامع الصغير، مصر، ال -١٦٤

  ).م١٩٨٤ (الخصائص الكبرى، بغداد،  -١٦٥

  ).هـ١٣٦٥(الفتح، جدة،  ،المعرفة الدرالمنثورفي التفسير الماثور، دار -١٦٦
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  ).هـ١٤٠٣( ١/ط ،طبقات الحّفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت -١٦٧

قـــاهرة، علـــي محمـــد عمـــر، مكتبـــة وهبـــة، ال: تحقيـــق) ٢-١(طبقـــات المفّســـرين  -١٦٨

  .)هـ١٣٩٦( ١/ط

  ).هـ١٣٩٥( ،بيروت ،المعرفة داراللئالي المصنوعة،  -١٦٩

  ).ت.د(لباب النقول في أساب النزول، دار الكتب العلمية، بيروت  -١٧٠

  ).هـ١٤١٤(دار ابن حزم، بيروت ) ع(مسند فاطمة الزهراء  -١٧١

  )هـ٢٣٥ت (عبد اهللا العبسي  ابن أبي شيبة،         

  ).هـ١٤٠٩(، مكتبة الرشد، الرياض، المصنف -١٧٢

  )هـ٧٦٤ت ( ابن شاكر الكتبي، محمد           

  ).ت.د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت . د: فوات الوفيات، تحقيق -١٧٣

  )هـ٣٨٥(عمر بن أحمد  :ابن شاهين         

صـــــــبحي الســـــــامرائي، المطبعـــــــة الســـــــلفية، : تـــــــاريخ أســـــــماء الثقـــــــات، تحقيـــــــق-١٧٤

  ).ـه١٤٠٤(الكويت

  ).هـ١٤١١(القاهرة ) ع(فضائل فاطمة  -١٧٥

  )هـ١١٧١ت (عبد اهللا بن محمد : الشبراوي        

  ).هـ١٢١٦(اإلتحاف بحب األشراف، المكتبة االدبية، مصر،  -١٧٦

  )هـ٢٠٦ت (ابن شبة، عمر النميري البصري          

  ).هـ١٤١٠(تاريخ المدينة المنورة، دار الفكر، قم، ايران،  -١٧٧

  ) هـ٥٨٨ ت (محمد بن علي : ن شهر آشوباب

  ).هـ١٣٨٠(معالم العلماء، المطبعة الحيدرية، النجف  -١٧٨ 

  ).هـ١٣١٧( مناقب آل أبي طالب، إيران  -١٧٩ 

  )هـ١٢٥٠ت (الشوكاني، محمد بن علي         

  ). ت.د(فتح القدير، عالم الكتب  -١٨٠

  ).م١٩٧٣(نيل األوطار، بيروت،  -١٨١
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  )هـ٥٤٨ت (د بن عبد الكريم محمّ : رستانيالشه        

  ).هـ١٣٩٥(دار المعرفة، بيروت  -١٨٢

  )هـ٤٧٦ ت (إبراهيم بن علي بن يوسف : الشيرازي

  ) .ت.د(خليل الميس، دار القلم، بيروت : طبقات الفقهاء، تحقيق -١٨٣

  )هـ ٨٥٥ت ( علي بن محمد : ابن الصباغ المالكي        

  ).هـ ١٣٨١(رفة األئمة، النجف الفصول المهمة في مع -١٨٤

  )هـ١٢٠٦ت (محمد بن علي : الشافعيالصبان           

  .إسعاف الراغبين، بهامش نور االبصار للشبلنجي اآلتي -١٨٥

  )هـ٩٤٢(محمد بن يوسف : الصالحي الشامي        

ســـــبل الهـــــدى والرشـــــاد فـــــي ســـــيرة خيـــــر العبـــــاد، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت  -١٨٦

  ).هـ٤١٤(

  )هـ٣٨١ ت (سين محمد بن علي بن الحُ : الصدوق        

  ).هـ١٤٠٥(إكمال الدين وٕاتمام النعمة، إيران، قم  -١٨٧

النجـــــف  فـــــي المطبعـــــة الحيدريـــــةو ) هــــــ ١٣١٨(، إيـــــران عيـــــون أخبـــــار الرضـــــا -١٨٨

  ).هـ١٣٩٠(

  ).هـ١٤١٥(المقنع، مطبعة إعتماد، قم  -١٨٩

  .)هـ١٤٠٥( ٦/بيروت ط وطبعة) هـ ١٢٣٧٨( ، النجف من ال يحضره الفقيه -١٩٠

  ).هـ١٤١٨(الهداية، مطبعة إعتماد، قم  -١٩١

  )هـ٢٩٠ت( محمد بن الَحسن بن فروخ : راالصفّ            

وجـــــــه، طهـــــــران، مطبعـــــــة االحمـــــــدي حســـــــن كمُ : بصـــــــائر الـــــــدرجات، تحقيـــــــق -١٩٢

  ). هـ١٤٠٤(

  ) هـ٧٦٤ ت (ين، خليل بن أيبك صالح الدّ : الصفدي          

  .)م٢٠٠٠( وطبعة بيروت ) هـ، ١٣٨١( بيروت الوافي بالوفيات،  -١٩٣

  )هـ٨٩٤ت( الم الصفوري، عبد اهللا بن عبد السَّ          
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  ).هـ١٢٨٣(نزهة المجالس، مصر  -١٩٤

  )هـ٢١١ت(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام         

  . )هـ١٤١٠(مصطفى مسلم، مكتبة الرشد، الرياض، : تفسير القرآن، تحقيق -١٩٥

  ).هـ١٤٠٣(المصنف، المكتب اإلسالمي، بيروت  -١٩٦

  )هـ١١٨٢ت (محمد بن إسماعيل : الصنعاني األمير        

  ). هـ١٣٧٩(سبل السالم، مطبعة دار إحياء التراث، بيروت  -١٩٧

مـن أعـالم القـرن الخـامس ( أبو إسماعيل، إبـراهيم بـن ناصـر : ابن طباطبا         

  )الهجري

  ).هـ١٣٨٨(هدي الخرسان، النجف األشرف م: البية، تحقيقمنتقلة الط -١٩٨

  )هـ٦٩٣ت ( لكريم بن الحلِّي الَحسني عبد ا :ابن طاووس         

حســـين ت: فرحـــة الغـــري فـــي تعيـــين قبـــر أميـــر المـــؤمنين عليـــه الســـالم، تحقيـــق -١٩٩

  ).هـ١٤١٩(الموسوي، مركز الغدير 

  )هـ٦٦٤(ي لِّ الح سنيعلي بن موسى الحَ : ابن طاووس          

  ).هـ١٤١٣(التحصين، مؤسسة دار الكتب، قم،  -٢٠٠

  ). هـ١٣٧١(الطرائف، مطبعة الخيام، قم  -٢٠١

  ).هـ١٤٠٩(األمان، مؤسسة دار الكتب، قم،  -٢٠٢

  ).  هـ١٤١٣(اليقين، مؤسسة دار الكتب، قم،  -٢٠٣

  )هـ ٥٤٨ت ( سن أبو علي الفضل بن الحَ : الطبرسي         

  ).هـ١٤١٧( لهدى، قم، مؤسسة آل البيت لورى بأعالم اإعالم ا -٢٠٤

  ).هـ١٤٠٦(قم، مكتبة المرعشي النجفي  تاج المواليد، -٢٠٥

  ).هـ١٤١٥(مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسة األعلمي، بيروت  -٢٠٦

  

  

  )هـ٣٦٠ت  (الطبراني، سليمان بن احمد اللخمي         
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ســــــيني، دار حســــــن الحُ عبــــــد المُ  -طــــــارق عــــــوض: المعجــــــم االوســــــط، تحقيــــــق -٢٠٧

  ). هـ١٤١٥(الحرمين، القاهرة 

  ).هـ١٤٠٥(، وطبعة بيروت المحققة ) هـ١٣٨٨(مصر المعجم الصغير،  -٢٠٨

  ).هـ١٣٩٧( بغدادالمعجم الكبير،  -٢٠٩

  )هـ ٣١٠ت (محمد بن جرير : الطبري  

  ).ت.د(مصرفي  الحسينية والطبعة) هـ ١٣٦٩( ، القاهرة تاريخ األمم والملوك -٢١٠

  ).هـ١٤١٥(جامع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت  -٢١١

  )هـ٥٠٠ت ( أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري الشيعي         

  ).هـ١٤١٣( إلمامة، قم، مؤسسة البعثة دالئل ا -٢١٢

( ١/أحمـــد المحمـــودي، قـــم، ط: المسترشـــد فـــي إمامـــة أميـــر المـــؤمنين، تحقيـــق -٢١٣

  ).ت.د

  ).هـ١٤١٠(نوادر المعجزات في مناقب األئمة الهداة، مؤسسة المهدي، قم  -٢١٤

  )هـ٧٠٩ت ( محمد بن علي بن طباطبا : ابن الطقطقي         

  ).هـ١٤١٨(قم، مكتبة المرعشي النجفي  األصيلي في أنساب الطالبيين، -٢١٥

محمـــــد عـــــوض : الفخـــــري قـــــي االداب الســـــلطانية والـــــدول اإلســـــالمية، مراجعـــــة -٢١٦

  ).م١٩٣٨(، ) م١٩٢٣(وعلي الجارم، مطبعة المعارف، مصر  ،إبراهيم

  )هـ٦٥٢ت (محمد بن طلحة : ابن طلحة الشافعي         

  ).هـ١٣٧١(مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، النجف،  -٢١٧

  )هـ٤٦٠ت (سن محمد بن الحَ : الطوسي      

كتبــة االعــالم االســالمي، أحمــد العــاملي، م: التبيــان فــي تفســير القــرآن، تحقيــق -٢١٨

   ).هـ١٤٠٩(قم، 

حســـــن االخرســـــان، دارالكتـــــب اإلســـــالمية، طهـــــران : تهـــــذيب االحكـــــام، تحقيـــــق -٢١٩

  ) هـ١٣٩٠(
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د علــي الخراســاني، محمــد مهــدي د جــواد الشهرســتاني، ســيّ ســيّ : الخــالف، تحقيــق -٢٢٠

  ).هـ١٤١٧(نجف، مؤسسة االعلمي، قم 

  ).هـ ١٣٨٠(ف الرجال، المكتبة المرتضوية، النج -٢٢١

  .)هـ ١٣٨٠(١/الفهرست، منشورات المطبعة الحيدرية ط -٢٢٢

  ).هـ ١٣٨٧(النهاية، المكتبة الرضوية، طهران  -٢٢٣

  )هـ٩٥٣ت (محمد بن علي الدمشقي : ابن طولون         

الشـــــذرات الذهبيـــــة فـــــي تـــــراجم األئّمـــــة األثنـــــي عشـــــر عنـــــد اإلماميـــــة، بيـــــروت  -٢٢٤

  ).هـ١٣٧٧(

  )هـ٢٠٤ت (أبو داود سليمان بن داود : السيالطي         

  ).ت.د(مطبعة دار المعرفة، بيروت  -٢٢٥

  )هـ٢٨٧ت (أحمد بن عمرو : الضحاك ابن أبي عاصم         

  ).  هـ١٤١١(اآلحاد والمثاني، دار الراية، الرياض،  -٢٢٦

  )ت القرن الخامس(أحمد بن محمد الكرامي : العاصمي         

  ).هـ١٤١٨(ي شرح سورة هل أتى، قم زين الفتى ف -٢٢٧

  ) هـ٤٦٣ت (يوسف بن عبداهللا : ابن عبدالبر        

  ).هـ١٤١٢(بيروت  وطبعة) هـ ١٣٥٨(، بهامش اإلصابة، القاهرة االستيعاب -٢٢٨

مصــــطفى : تحقيـــق) ٢٤-١(التمهيـــد لمـــا فــــي الموطـــأ مـــن المعــــاني واالســـانيد  -٢٢٩

الشــــــؤون اإلســــــالمية، المغــــــرب، ومحمــــــد البكــــــري، وزارة األوقــــــاف و  -العلــــــوي

  ).هـ١٣٧٧(

  )هـ٣٢٨ت ( أحمد بن محمد األندلسي : ابن عبد ربه         

، ٣/وطبعـــــة لجنـــــة التـــــأليف والترجمـــــة، ط) هــــــ١٣٧٥(العقـــــد الفريـــــد، القـــــاهرة  -٢٣٠

  ). هـ١٣٨٤(
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  ،)هـ٤٣٥ت (سن، محمد بن أبي جعفر بو الحَ أ: العبيدلي         

شيخ محمـد كـاظم المحمـودي، مكتبـة : ية األعقاب، تحقيقتهذيب األنساب ونها -٢٣١

  ).هـ١٤١٣(، ١/المرعشي النجفي، قم، ط

  )هـ١١٦٢ت (إسماعيل بن محمد : العجلوني         

  ).هـ١٣٧٦(كشف الخفا، مكتبة القدسي، مصر،  -٢٣٢

  )هـ٢٦١ت (أحمد بن عبداهللا  :العجلي الكوفي

م البســــتوي، مكتبــــة الــــدار، المدينــــة عبــــدالعظي: مراجعــــة) ٢-١(معرفــــة الثقــــات  -٢٣٣

      ).م ١٩٨٥(المنورة 

  )هـ٣٦٥ت (ابن عدي، عبداهللا الجرجاني           

، والطبعـة المحققـة، )هــ١٤٠٤(، دار الفكـر، بيـروت الكامل في ضعفاء الرجال -٢٣٤

  ) .هـ١٤٠٩(دار الفكر، بيروت 

ســن صــبري، عــامر ح: أســامي مــن روى عــنهم البخــاري فــي الصــحيح، تحقيــق -٢٣٥

  ).هـ١٤١٤(، ١/دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط

  ) هـ ٦٦٠ت ( عمر بن أحمد  :ابن العديم          

 دار الفكـــر وطبعـــة) ت.د(دار الفكـــر، بيـــروت بغيـــة الطلـــب مـــن تـــاريخ حلـــب،  -٢٣٦

   ).م١٩٨٨(، بيروت، المحققة

  )هـ٥٤٣ت (محمد بن عبد اهللا : ابن العربي          

  ).هـ١٣٧٦(القرآن، دار الكتب العربية، مصر، أحكام  -٢٣٧

  )هـ١١٢ت (عبد علي جمعة الحويزي : العروسي          

   ).هـ١٤١٢( هاشم محالتي، مكتبة إسماعليان، قم : تفسير نور الثقلين، تحقيق -٢٣٨

  )هـ٥٧١ت ( سين علي بن الحُ  :ابن عساكر         

  ).هـ ١٤١٥(ر، بيروت علي شيري، دار الفك: تاريخ دمشق، تحقيق -٢٣٩

  )هـ١١١١ت (سين عبد الملك بن حُ : العصامي         

  .)ت.د(سمط النجوم العوالي، المطبعة السلفية، مصر  -٢٤٠
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  )هـ ٣٢٢ت (محمد بن عمرو بن موسى بن حماد : العقيلي       

ــــــي  -٢٤١ ــــــروت.د: مراجعــــــة) ٤-١(ضــــــعفاء العقيل  عبــــــدالمعطي أمــــــين قلعجــــــي، بي

  .)هـ١٤٠٤(

  )هـ٧٦١ت (ين خليل بن كيكلدي العالئي، صالح الدّ          

            .)هـ١٤٠٧(جامع التحصيل في أحكام المراسيل، عالم الكتب، بيروت،  -٢٤٢

  ) هـ١٠٨٩ت (أبو الفالح عبد الحي : ابن العماد الحنبلي          

  ).ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٢٤٣

  )هـ٤٥٩ت  (ين علي بن محمد العلوي نجم الدّ : العمري          

أحمــــد المهــــدوي الــــدامغاني، مكتبــــة : المجــــدي فــــي أنســــاب الطــــالبيين، تحقيــــق -٢٤٤

  ).هـ١٤٢٢(، ٢/المرعشي النجفي، قم، ط

  ).هـ٨٢٨ ت (سيني ين أحمد بن علي الحُ ابن عنبة، جمال الدّ          

مكتبـــة مهـــدي الرجـــائي، : تحقيـــقطالـــب،  عمـــدة الطالـــب فـــي أنســـاب آل أبـــي -٢٤٥

  ).هـ١٤٢٥(، ١/المرعشي النجفي، قم، ط

  )هـ٤١١ ت (سين أحمد بن الحُ : إبن الغضائري

  .)هـ١٣٦٤ (مؤسسة إسماعليان، إيران) ٧-١(الرجال  -٢٤٦

  ). من أعالم القرن التاسع (د كاظم محمّ : ابن أبي الفتوح        

ــــر -٢٤٧ ــــة فــــي أنســــاب خي ــــة، تحقيــــق النفحــــة العنبري ــــة : البري مهــــدي الرجــــائي، مكتب

  ).هـ١٤١٩(، ١/المرعشي النجفي، قم، ط

  ) هـ٧٣٢ت (إسماعيل بن علي الحموي : ابن أبي الفداء         

  ).ت.د(المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية، مصر  -٢٤٨

  )هـ٨٣٢(محمد بن أحمد المكي : الفاسي         

   .)هـ١٤١٩(، بيروت الكتب العلميةدار خ البلد االمين، العقد الثمين في تاري -٢٤٩

  )هـ١٠٩٤ت (محمد بن محمد بن سليمان : الفاسي المغربي         

  ).هـ٣٨١(جمع الفوائد، مطبعة دار التأليف، مصر  -٢٥٠
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  )هـ٢٧٥ت (محمد بن إسحاق بن العباس : الفاكهي          

عبـد الملـك عبـداهللا، دار خضـير، : أخبار مكة فـي قـديم الـدهر وحديثـه، تحقيـق -٢٥١

  .)هـ١٤١٤(٢بيروت     ط

  )هـ٢٧٧ت (يعقوب بن سفيان : الفسوي        

  ).هـ١٩٧٥(المعرفة والتاريخ، بغداد  -٢٥٢

  )هـ٧٢٣ت ( ين، عبد الرزاق بن أحمد الحنبليكمال الدّ : ابن الفوطي 

ــ -٢٥٣ مصــطفى . د: قالحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة فــي المئــة الســابعة، تحقي

  .)هـ١٣٥١(جواد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، إحياء التراث القديم، بغداد 

مصـــطفى جـــواد، دمشـــق : تلخـــيص مجمـــع االداب فـــي معجـــم األلقـــاب، تحقيـــق -٢٥٤

   .)م١٩٦٧(

  )هـ٨١٧ ت( محمد بن يعقوب : الفيروزآبادي          

محمــد المصــري، جمعيــة إحيــاء : البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، تحقيــق -٢٥٥

  .)هـ١٤٠٧(التراث اإلسالمي، الكويت

  ).هـ١٣٩٣(بصائر ذوي التمييز، مطبعة االهرام ، القاهرة  -٢٥٦

  )هـ٨٥١ت (أبو بكربن أحمد : ابن قاضي شهبة          

النحــويين واللغــويين، نســخة مصــورة عــن نســخة مخطوطــة بــدار الكتــب طبقــات  -٢٥٧

  .)ت.د(دمشق  -العربية

  )هـ٣٦٣ت ( نعمان بن منور التميمي : القاضي المغربي         

  ).هـ١٣٨٣(آصف بن علي، دار المعارف : دعائم اإلسالم، تحقيق -٢٥٨

. د(ســيني، قــم، محمــد الحُ : شــرح األخبــار فــي فضــائل األئمــة األطهــار، تحقيــق -٢٥٩

  ).ت

  )هـ٣٥١ت (عبد الباقي بن قانع : ابن قانع       

صــالح بــن ســالم المصــراتي، مكتبــة الغربــاء : تحقيــق) ٣-١(ة معجــم الصــحاب -٢٦٠

  ).هـ١٤١٨( ١ط ،االثرية، المدينة المنورة
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  )هـ٢٧٦ ت (عبداهللا بن مسلم : ابن قتيبة         

ودار الكتــــــــب العلميــــــــة،  )هـــــــــ ١٣٧٧(اإلمامــــــــة والسياســــــــة، البــــــــابي، مصــــــــر  -٢٦١

  )م٢٠٠٩(بيروت

  ).م ١٩٦٣(عيون األخبار، القاهرة  -٢٦٢

  ).م١٩٦٤ ( دار الثقافة، بيروت) ٢-١(الشعروالشعراء  -٢٦٣

    ).م١٩٦٩(، ٢/ثروت عكاشة، مصر، دار المعارف، ط. د: المعارف، تحقيق -٢٦٤

  )هـ٦٢٠ت (ابن قدامة، عبد اهللا بن احمد بن محمد           

د نـايف الـدليمي، منشـورات المجمـع محّمـ: التبيين في انساب القريشـيين، تحقيـق -٢٦٥

  ).هـ١٤٠٢( ١/مي العراقي، بغداد، طالعل

  ).هـ١٤٠٥(المغني، بيروت  -٢٦٦

  )هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد األنصاري : القرطبي         

  ).هـ١٤٠٥(الجامع ألحكام القرآن، دار احياء التراث، بيروت  -٢٦٧

  )هـ٦٤٦ت ( سن علي ين، أبو الحَ جمال الدّ : فطيالق         

ـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه  -٢٦٨  محمـــد أبـــو الفضـــل، دارالكتـــب المصـــرية: النحـــاة، تـــحانب

  ).هـ١٣٧١(

  )هـ٨٢١ت (احمد بن عبداهللا : لقلقشنديا         

  ).م١٩١٤(صبح األعشى في صناعة اإلنشا، المكتبة األميرية في القاهرة  -٢٦٩

ـــة  -٢٧٠ ـــة فـــي معـــالم االخالف عبـــد الســـتار أحمـــد الفـــرج، : تحقيـــق) ٥-١(مـــآثر األناف

  )م١٩٨٥(٢/ط

  )هـ٥٠٧ت (محمد بن طاهر: ابن القيسراني      

،  D .P  . DEJonGاألنسـاب المتفقـة، روايـة أبـي موسـى األصـفهاني، نشـر -٢٧١

  ). ت.د(مكتبة المثنى، بغداد 
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  )هـ٤٦٦ت (عبدالعزيز بن أحمد بن محمد : الكتاني       

مـــد، دار عبـــداهللا بـــن احمـــد بـــن ســـليمان الح: ذيـــل تـــاريخ مولـــد العلمـــاء، تحقيـــق -٢٧٢

          ).هـ١٤٠٩(العاصمة، الرياض 

  ) هـ ٧٧٤ت (إسماعيل بن عمر بن كثيرالدمشقي : ابن كثير       

  ).م١٩٦٧ت(دار بن كثير، بيروت ) ١٤-١(البداية والنهاية  -٢٧٣

  ).هـ٤٢(تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت،  -٢٧٤

  ).هـ ١٣٩٦(السيرة النبوية، بيروت  -٢٧٥

  )هـ ٣٦٩ت (محمد بن عمر بن عبدالعزيز : الكشي       

  ).ت.د(رجال الكشي، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، كربالء  -٢٧٦

  )هـ٣٢٩ت (محمد بن يعقوب بن إسحاق : الكليني       

   . )هـ١٣٧٥ ( أصول الكافي، إيران -٢٧٧

  )هـ٩٦٣ت (علي بن محمد : الكناني         

   ).هـ١٣٧٥(مطبعة عاطف، مصر تنزيه الشريعة المرفوعة،  -٢٧٨

  )هـ٦٥٨ت (الكنجي الشافعي، محمد بن يوسف          

   ). هـ١٣٣١(البيان في أخبار صاحب الزمان، مطبعة الوالية، بغداد  -٢٧٩

كفايـــــة الطالـــــب فـــــي مناقـــــب علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب، مطبعـــــة الغـــــري، النجـــــف  -٢٨٠

        ).هـ١٣٦٥(

  )هـ٢٧٥ت (محمد بن يزيد القزويني : ابن ماجة  

  ).ت.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت : السنن، تحقيق -٢٨١

  )هـ٤٧٥ت ( ن ماكوال، األمير الحافظ اب         

االكمــال فــي رفــع االرتيــاب عــن طريــق المؤتلــف والمختلــف فــي األســماء والكنــى  -٢٨٢

  ).ت. د( واألنساب، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة 

  )هـ٩٧٥ت (ين علي المتقي عالء الدّ : الهنديالمتقي          

  .)هـ١٣١٣(حيدر آباد ، في سنن األقوال واألفعال كنز العمال -٢٨٣



  دور العالمة الحلي في نقل التشيع
 
 

 

  .منتحب كنز العمال، بهامش مسند أحمد المتقدم -٢٨٤

  )هـ١٠٤ت (مجاهد بن جبر المكي          

ـــدالرحمن الطـــاهر، مجمـــع البحـــوث االســـالمية، باكســـتا: التفســـير، تحقيـــق -٢٨٥ ن عب

  ).ت.د(

   )هـ١١١٠ت( محمد باقر : المجلسي  

  .   )هـ١٤٠٤ (مؤسسة الوفاء، بيروت ) ١١٠-١(بحار األنوار  -٢٨٦

  )هـ٦٩٤ت ( أحمد بن عبد الكريم : ين الطبريالدّ  محبّ          

  ).هـ١٣٥٦(ذخائر العقبى، مكتبة القدسي، مصر  -٢٨٧

  ).هـ١٣٩٠(وطبعة  )هـ١٣٧٢(، مصر في مناقب العشرة الرياض النضرة -٢٨٨

  )هـ٤٣٦ ت( سين الموسوي العلوي علي بن الحُ : رتضىالمُ          

محمــــد أبــــو  :تحقيــــق) ٢-١( )غــــرر الفوائــــد ودرر القالئــــد(أمــــالي المرتضــــى  -٢٨٩

  ).هـ١٣٨٧(الفضل إبراهيم، دارالكتاب العربي، بيروت 

  ).هـ٦١٤ت (سين بن محمد إسماعيل بن الحُ  :القاضي المروزي         

ــــق -٢٩٠ ــــة المرعشــــي : الفخــــري فــــي أنســــاب الطــــالبيين، تحقي مهــــدي الرجــــائي، مكتب

  ).هـ١٤٠٩(، ١/النجفي، قم، ط

  ) هـ٧٤٢ت(يوسف بن زكي : المزي         

 بشــار عــواد معــروف،. د: مراجعــة) ٣٥-١(تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال  -٢٩١

  )  .هـ١٤٠٠(مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  )هـ٣٤٦ ت (سن بن علي لي بن الحَ ع: المسعودي         

   ).ت. د(إثبات الوصية، المطبعة الحيدرية، النجف  -٢٩٢

محمـد محـي عبدالحميـد، المكتبـة  : تحقيق) ٤-١(مروج الذهب ومعادن الجوهر -٢٩٣

  ).ت.د(االسالمية، بيروت 
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  )هـ٢٣٣ت  ( بن معين ابو زكريا يحيى :ابن معين         

احمــد محمــد، مركــز البحــث العلمــي : تحقيــق) ايــة الــدوريرو (تــاريخ ابــن معــين  -٢٩٤

  ).هـ١٣٩٩(، ١/ة المكرمة، طوٕاحياء التراث اإلسالمي، مكّ 

  )هـ٤١٣ ت (محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيخ : المفيد         

  ).ت.د(علي أكبر غفاري، قم : االختصاص، تحقيق -٢٩٥

  ).هـ١٣٩٩(اإلرشاد، مؤسسة االعلمي، بيروت  -٢٩٦

  ). ت.د(أكبر غفاري، قم  عليّ : االمالي، تحقيق -٢٩٧

  ).هـ١٤١٤(الفصول المختارة، دار المفيد، بيروت،  -٢٩٨

  ).ت.د(، ١/المزار، قم، ط -٢٩٩

  ).هـ١٤١٠(المقنعة، قم،  -٣٠٠

  )هـ٤٨٣ ت( سن علي أبو الحَ : المغازلي         

  ).هـ١٣٩٤(ران مناقب علي بن أبي طالب، المكتبة اإلسالمية، طه -٣٠١

  )هـ٥٠٧ ت (مطهر بن طاهر : المقدسي         

  ) .ت.د(البدء والتاريخ، دار الثقافة الدينية، القاهرة  -٣٠٢

  ).هـ١٤٠٢(التبيين، الموصل  -٣٠٣

  )هـ٦٤٣ت (محمد بن عبد الواحد : المقدسي         

  ).هـ١٤١٠(األحاديث المختارة، مكة المكرمة،  -٣٠٤

  )هـ٣٠١ت ( محمد بن أحمد : المقّدمي         

مكتبـة آيـة الخفـاجي، كـاظم ثـامر . د: ثين وكنـاهم، تحقيـقالتاريخ وأسماء المحدّ  -٣٠٥

  ).هـ ١٤٢٨ ( ١/اهللا العظمى المرعشي النجفي، قم، ط

  )هـ ٨٤٥ت (أحمد بن علي  :المقريزي         

ــــــق -٣٠٦ ــــــوك، تحقي ــــــة دول المل ــــــاهرة: الســــــلوك لمعرف ــــــادة، الق ، محمــــــد مصــــــطفى زي

  ).م١٩٧١(
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  )هـ٥٨٥ت ( علي بن بابويه الرازي : ينمنتجب الدّ          

  ).هـ١٣٦٦(قم، مكتبة المرعشي النجفي  د جالل،سيّ . د: الفهرست، تحقيق -٣٠٧

  )هـ٧١١ت (محمد بن مكرم : ابن منظور         

   .)ت.د(دار لسان العرب، بيروت ) ٤-١(لسان العرب  -٣٠٨

  )هـ٢١٢ت  (  مزاحم نصر بن :المنقري         

  ).هـ١٣٦٥(وقعة صفين، القاهرة،  -٣٠٩

  )هـ٧ت ق(عمر بن شجاع : الموصلي         

  ).هـ١٤٢٣(النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم، قم،  -٣١٠

  )هـ٦٤٣ت ( محّب الّدين محمد بن محمود ابن النجار البغدادي،          

         ).ت.د(روت ذيل تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بي -٣١١

   )هـ٤٥٠ت  (أحمد بن علي : النجاشي         

  ).ت.د(كتاب الرجال، ايران  -٣١٢

  )هـ٣٣٨ت ( أحمد بن محمد: اسالنحّ          

محمـــد الصـــابوني، جامعـــة أم القـــرى الســـعودية : إعـــراب القـــرآن الكـــريم، تحقيـــق -٣١٣

  ). هـ١٣٩٧(، وطبعة العاني، بغداد )هـ١٤٠٩(

  ).هـ١٣٢٣(والمنسوخ، مطبعة السعادة، مصر  الناسخ -٣١٤

  )هـ٣٨٥ت (محمد بن إسحاق : ابن النديم         

  .)هـ١٣٩٨(فهرست، دار المعرفة، بيروت ال -٣١٥

  )هـ٣٠٣ ت (أحمد بن شعيب : النسائي

 محمــــود إبــــراهيم زايــــد، دار الــــوعي، حلــــب: تســــمية فقهــــاء األمصــــار، تحقيــــق -٣١٦

  .)هـ١٣٦٩(

ــــــن -٣١٧ ــــــي ب ــــــة، النجــــــف األشــــــرف  خصــــــائص عل ــــــب، المطبعــــــة الحيدري ــــــي طال أب

  ).هـ١٣٨٨(
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اهيم زايـــــد، دار الـــــوعي، حلـــــب محمـــــود إبـــــر : مراجعـــــة الضـــــعفاء والمتـــــروكين، -٣١٨

  .)هـ١٣٦٩(

   .)هـ١٣٦٩(إبراهيم زايد ، دار الوعي، حلب محمود : طبقات النسائي، مراجعة -٣١٩

  ).م١٩٨٤(يضاء، فضائل الصحابة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار الب -٣٢٠

  )هـ٣٨٠ت( محمد بن إبراهيم : النعماني         

  .)ت. د(علي أكبر غفاري، مكتبة الصدوق، طهران : الغيبة، تحقيق -٣٢١

  )هـ٤٣٠ت(أحمد بن عبداهللا بن أحمد : أبو نعيم األصبهاني

دار الكتـاب  وطبعـة) هــ ١٣٥١(بيروت مطبعة السعادة، مصر ، حلية األولياء -٣٢٢

  .)هـ١٣٨٧(بيروت،  العربي،

  ).هـ١٣٢٠(دالئل النبوة، حيدر آباد،  -٣٢٣

ار الثقافــــة، الــــدار البيضــــاء فــــاروق حمــــادة، د: ضــــعفاء األصــــبهاني، مراجعــــة -٣٢٤

  .)هـ١٤٠٥(

  ).هـ١٤١٩(معرفة الصحابة، دار الوطن، الرياض  -٣٢٥

   )هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف          

  )م١٩٩٦(اللغات، دار الفكر، بيروت، تهذيب األسماء و  -٣٢٦

  )هـ٤٠٥ ت( عبد الملك : ابن هشام         

  ).هـ١٣٩١(، وبيروت )هـ ١٣٧٥(السيرة النبوية، مصر، مطبعة الحلبي  -٣٢٧

  )١ت ق(سليم بن قيس الكوفي : الهاللي         

  ).ت.د(محّمد باقر، قم : كتاب سليم الهاللي، تحقيق -٣٢٨

  )هـ٧١٨ ت (ين بن فضل اهللا رشيد الدّ  :الهمذاني         

ومحمــــد موســــى وفــــؤاد عبــــد  -محمــــد صــــادق نشــــأت: جــــامع التــــواريخ، ترجمــــة -٣٢٩

        ) .م١٩٦٠(المعطي، عيسى الحلبي، القاهرة، 
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  ) هـ ٨٠٧ت  (علي بن أبي بكر : الهيثمي         

مكتبــة القدســي، ين القدســي، حســام الــدّ : مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تصــحيح -٣٣٠

  ).م١٩٦٧(وطبعة بيروت  )هـ١٣٥٢(القاهرة، 

محمــــد عبــــد الــــرزاق، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، : مــــوارد الظمــــآن، تحقيــــق -٣٣١

  ).ت.د(

  ).هـ٤٦٨(الواحدي النيسابوري، علي بن أحمد          

  ).هـ١٩٨٥(أسباب النزول، مكتبة الهالل، بيروت  -٣٣٢

  ) هـ٢٩٢ت (بن سهل أسلم : بحشل الواسطي         

  ).هـ١٤٠٦(بيروت  وطبعة) هـ١٣٨٧(مطبعة المعارف، بغداد تاريخ واسط،  -٣٣٣

  )هـ٣٨٥ت (الواعظ، عمر بن احمد          

صــــبحي الســــامرائي، الــــدار الســــلفية، الكويــــت، : تــــاريخ اســــماء الثقــــات، تحقيــــق -٣٣٤

  ).هـ١٤٠٣(

  ) هـ٢٠٧ت  (محمد بن عمر : الواقدي         

  ).هـ١٤٠٤(مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت . د: مغازي، تحقيقال -٣٣٥

  )هـ٣١١ت (محمد بن خلف بن حيان  :وكيع         

عبـــد العزيـــز مصـــطفى مراغـــي، : ، صـــححه وعلـــق عليـــه)٢-١(أخبــار القضـــاة  -٣٣٦

  ).هـ١٣٦٦(مطبعة السعادة، مصر 

  )هـ٣٠٧ت (أحمد بن علي الموصلي : أبو يعلى         

  ).هـ١٤٠٤(أبي يعلى، دار المأمون، دمشق مسند  -٣٣٧

  )هـ٧٧٨ ت (عبداهللا بن أسعد بن علي : اليافعي         

 ٢/بيـــــــروت، طوطبعـــــــة ) هــــــــ ١٣٣٧(، الهنـــــــد مـــــــرآة الزمـــــــان وعبـــــــر اليقظـــــــان -٣٣٨

  ).م١٩٧٠(

  )هـ٢٩٢ت (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي: اليعقوبي

  ) .هـ١٣٥٨(  ، النجفتاريخ اليعقوبي -٣٣٩
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  لمراجعا
  )هـ١٢٧٠ت (محمود بن عبد اهللا : اآللوسي         

  ).ت.د(روح المعاني في التفسير، المطبعة المنبرية، مصر،  -٣٤٠

  محمد بن علي : األبطحي         

  )هـ ١٣٩٠( تهذيب المقال، مكتبة اآلداب، النجف -٣٤١

  )هـ١٣٣٩ ت (إسماعيل باشا : البغدادي

  ) . ت.د(على كشف الظنون، مكتبة المثنى، بيروت إيضاح المكنون في الذيل  -٣٤٢

هديـــة العـــارفين فـــي أســـماء المـــؤلفين واثـــار المصـــنفين، مكتبـــة المثنـــى، بغـــداد،  -٣٤٣

  ). م١٩٥١(أوفسيت على طبعة المعارف، استنبول 

  ).  هـ١٣٣٢ ت (سيني جعفر النجفي الحُ  :األعرجي         

مهـــدي الرجـــائي، مكتبـــة آيـــة اهللا : مناهـــل الضـــرب فـــي أنســـاب العـــرب، تحقيـــق -٣٤٤

  ).    هـ١٤١٩(، ١/العظمى المرعشي النجفي، قم، ط

  )م١٩٧٠ت (سن بن علي محمد محُ : أغا بزرك طهراني         

  .)هـ١٤٠٨(إيران ) ٢٥-١(صانيف الشيعة الذريعة في ت -٣٤٥

  .)ت.د(إسماعليان علي نقي منزوي ، : طبقات الشيعة ، تحقيق -٣٤٦

  )هـ١٣٩٠ت(سين أحمد النجفي لحُ عبد ا: األميني

دارالكتــــــاب العربــــــي، بيــــــروت ) ١١-١(الغــــــدير فــــــي الكتــــــاب والســــــنة واألدب  -٣٤٧

  .)هـ١٣٩٧(

  )هـ١٣١٢ت ( علي أصغر الجابلقي : البروجردي         

ـــــف المقـــــال، تحقيـــــق -٣٤٨ ـــــة المرعشـــــي ال: طرائ نجفـــــي مهـــــدي الرجـــــائي، قـــــم، مكتب

  ).هـ١٤١٠(

  كارل : بركلمان        

  ).ت.د( تاريخ األدب العربي، دار المعارف، مصر  -٣٤٩
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  )١١ق (د مصطفى السيّ : التفريشي        

  ). هـ١٤١٨(لرجال، قم، مؤسسة آل البيت نقد ا -٣٥٠

  )م١٩٧٠(جرجي زيدان          

  ) .م١٩٨٣(دار الحياة، بيروت ) ٤-١(تاريخ آداب اللغة العربية  -٣٥١

  الدكتور ثامر: الخفاجي         

  المشاهد السنية في الحّلة السيفية، لم يطبعالمراقد و  -٣٥٢

  ).هـ١٤٢٨(ة الفيحاء، قم، مكتبة المرعشي النجفي من مشاهير أعالم الحلّ  -٣٥٣

  .من مشاهير أعالم االسالم، لم يطبع -٣٥٤

  .هالة البدر في أسماء أهل بدر، لم يطبع -٣٥٥

  )هـ١٣١٣ ت (محمد باقر الموسوي : الخونساري

  ) .هـ١٣٤٧(ايران ، ٢/روضات الجنات، ط -٣٥٦

  )هـ١٩٧٠ت (الشيخ محمود : أبو رّية         

  ).ت.د(أضواء على السنة المحمدية، دار الكتاب اإلسالمي  -٣٥٧

  ). هـ١٤١٣(شيخ المضرية أبو هريرة، مؤسسة األعلمي، بيروت لبنان  -٣٥٨

   )هـ١٣٩٧ت  (خير الدين : الزركلي         

  .)م١٩٨٤( ٢/دار العلم للماليين، بيروت، ط) ٩-١( األعالم -٣٥٩

  )هـ١٣٥٤ت ( صدر الّدين، السّيد َحسن           

ثــــــامر كــــــاظم الخفــــــاجي، مطبعــــــة الغــــــدير، قــــــم . د: م، تحقيــــــقوفيــــــات األعــــــال -٣٦٠

  ).هـ١٤٢٩(

  )هـ١٣٠٨ت ( سن مؤمن بن حَ : الشبلنجي         

  ).ت. د(بيروت نور األبصار، دار إحياء التراث العربي،  -٣٦١

  )هـ١٣٤١ت ( أبو بكر الشافعي : ابن شهاب العلوي         

  ).هـ١٣٠٣(رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي، القاهرة،  -٣٦٢
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  )هـ١٤٠٢(سين محمد حُ : الطباطبائي         

  ).هـ١٤٠٢(الميزان في تفسير القرآن، قم  -٣٦٣

  ر، الدكتورعبد الجواد الكليدا :آل طعمة         

، قـــم، مان آل طعمـــة، مكتبـــة المرعشـــيســـل: معـــالم أنســـاب الطـــالبيين، تحقيـــق -٣٦٤

  ).هـ١٤٢٢(

  )هـ١٣٧٢ ت(حسن بن عبدالكريم األمين مُ : العاملي         

  ) .هـ١٤٠٦(، بيروت دار التعارف للمطبوعات) ١٠-١(أعيان الشيعة  -٣٦٥

  )هـ١٣٢٤(عبد الحميد اآللوسي البغدادي           

  ).هـ١٣٣٠(نثر الآللي على نظم األمالي، مطبعة الشابندر، بغداد  -٣٦٦

  )هـ١٣٠٠ت ( عبد اهللا األفندي األصبهاني           

  ).هـ١٤٠٣(قم، مكتبة المرعشي النجفي  رياض العلماء وِحياض الفضالء، -٣٦٧

  ) هـ١٤١٣ت (  الخوئي الموسوي السّيد: أبو القاسم

  ).ت. د( ١/مطبعة النعمان، النجف، ط) ٢٤-١(معجم رجال الحديث  -٣٦٨

  )هـ ١٣٥٩ ت (عباس محمد رضا : القميّ 

  ) .هـ ش١٣٢٧(الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية، طهران ،  -٣٦٩

  ) .ت.د(المطبعة الحيدرية، النجف و ) هـ١٣٥٨( بيروت الكنى واأللقاب،  -٣٧٠

  .)هـ١٤١٢(بيت األحزان، قم، دار الحكمة  -٣٧١

  )هـ١٢٩٤ت ( سليمان بن إبراهيم : القندوزي        

  .)هـ١٣٨٤(والطبعة الحيدرية  )هـ ١٣٠٢(ينابيع المودة، استنبول  -٣٧٢

  )م١٩٧٠ت (عمر رضا : كحالة

  .)م١٩٥٨(دمشق ، مطبعة الترقي معجم المؤلفين -٣٧٣

  )هـ ١٣٥١ ت (عبداهللا  : المامقاني 

  ) .هـ١٣٥٠(رتضوية، النجف بعة المالمط) ٣-١(تنقيح المقال  -٣٧٤

  )هـ١٣٣١ت (محمد عبد الرؤوف : المناوي          
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  )هـ١٣٥٦(فيض القدير في شرح الجامع الصغير، مصر،  -٣٧٥

  علي الشاهرودي : النّماّزي          

  .         )هـ١٤١٢ ( مستدركات علم رجال الحديث، إيران -٣٧٦

  )هـ١٣٢٠ت (سين الطبرسي حُ : النوري         

  .) ت.د (مستدرك الوسائل، إحياء التراث، بيروت  -٣٧٧
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