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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة :

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــّدم والصــاة 
والســام عــى خــر خلقــه وصفــوة رســله وخاّصــة أنبيائــه أيب القاســم حمّمــد وعــى 

ــرار. ــداة األب ــار واهل ــه األخي آل

أّما بعد:

ُيعــّد الــراث اخلّطــي مــن أهــّم الثوابــت التــي تكّونــت منهــا حضــارات األمــم 
وبــه متايــزت.

ومــن هــذا الــراث ُعــّرَف رجــاالت هــذه احلضــارات وحينــا نــأيت إىل احلضارة 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــد رس ــا بع ــدة قيامه ــا وأعم ــّم مرتكزاهت ــن أه ــإّن م ــامية ف اإلس

عليــه وآلــه وســـلم هــو اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الصــاة والســام.

أّن  نجـد  ورموزهـا  اإلسـامية  للحضـارة  اخلّطـي  الـراث  نسـتطلع  وحينـا 
الـراث العلـوّي املخطـوط هو مـن أكثرها تنّوعـًا وغزارة يف احلقـول املعرفّية، وهذا 
مـا جعـل الـراث اخلّطـي يف اإلمـام عـي )عليـه السـام( هـو األكثر مـن حيث عدد 

مـاُ صنّـف فيـه ويف شـخصه وفكـره وسـرته وعلومـه صلـوات اهلل عليـه.
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ــهاب  ــيد ش ــى الس ــة اهلل العظم ــة آي ــه مكتب ــا نرشت ــاهدًا م ــك ش ــي يف ذل ويكف
الديــن املرعــي النجفــي عليــه الرمحــة والرضــوان لدراســة ببيلوغرافيــة واملوســومة 
بمعجــم اآلثــار املخطــوط حــول اإلمــام عــي )عليــه الســام( والــذي احتــوى عــى 
)10.000( عــرشة آالف خمطوطــة يف مكتبــات العــامل تنّوعــت يف حقوهلــا املعرفّيــة 
وجماالهتــا التخّصصيــة يف التاريــخ والســرة واحلديــث واألدب والباغــة والشــعر 

والفلســفة والربيــة والدعــاء وغرهــا كثــرًا جــدًا.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة بإقامــة نــدوة علمّيــة بحثّيــة لدراســة هــذا 
ــث  ــه والبح ــوء علي ــليط الض ــوط وتس ــوّي املخط ــراث العل ــريّف يف ال ــّوع املع التن
العلمــي فيــه وبيــان التنــّوع املعــريّف الــذي زخــر بــه الــراث اإلســامي املخطــوط 
واملخصــوص باإلمــام عــي )عليــه الســام( وســرته وفكــره والتــي يشــارك فيهــا 
جمموعــة مــن األســاتذة الباحثــن واملحققــن آملــن أن تكــون نافــذة علمّيــة جديــدة 
العلميــة واملراكــز األكاديميــة واحلوزويــة لتصنيــف  للجامعــات واملؤسســات 
الــراث املخطــوط املخصــوص باإلمــام عــي )عليــه الســام( واالهتــام بــه وحتقيقه 
وطباعتــه ونــرشه بغيــة االنتفــاع منــه وتقديــم صــورة اإلســام احلقيقــي املكنــون يف 

هــذه الشــخصّية، شــخصّية أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي )عليــه الســام(.

فسام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيًا.

واحلمد هلل رب العاملن

                 السيد نبيل قدوري احلسين

               رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة



البحث األول

مجل اآلداب يف نظم كتاب عيسى بن دأب

يف فضائل أمري املؤمنني )عليه السالم(

الشيخ حممد طاهر السماوي )ت  1370(

أ. د. عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوي
جامعة الكوفة - كلية الرتبية األساسية
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املقدمة:
ــد  ــلن حمم ــاء واملرس ــم األنبي ــى خات ــام ع ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العامل احلم
األمــن صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم واهلــداة امليامــن مــن آلــه الطيبــن الطاهريــن )عليهــم 

الســام(، وبعــد:

فــإن عمــل التعريــف باملخطــوط فيــه كثــر مــن اجلهــد واملشــقة، ولكــن ثمــرة هــذا 
ــه يف  ــد ب ــوط، ليفي ــخصية واملخط ــوار الش ــفًا ألغ ــص كاش ــراج الن ــج بإخ ــد تنض اجله

ــدون .   ــه ويفي ــون ب ــن ينتفع ــدي الدارس ــن أي ــون ب ــلف، وليك ــراث الس ــاء ت احي

وإن ارتبــط ذلــك املخطــوط بقــدوة ومثــال مــن القــدوات االنســانية كانــت لــه املزيــة 
يف التعريــف أكــر وأنجــع؛  ألنــه يتحــدث عن شــخصية ســجل التاريخ مســرهتا بأحرف 
مــن األنــوار اإلهليــة، واالرشاقــات الربانيــة، ســعت يف دنياهــا اىل ســلوك الطريــق نحــو 
ــس  ــد، ومل تنك ــد األح ــخ اال للواح ــات، مل ترض ــن الصف ــَل حس ــاين، وج ــال االنس الك
ــا يف  ــن، وأقعده ــا اىل علي ــا رهب ــد، فرفعه ــرد الصم ــوعًا اال للف ــًا وخش ــها خضوع رأس

مقعــد صــدق مــع أنبيائــه وأصفيائــه. 

تلك الشخصية العظيمة، هي شخصية اإلمام عي بن أيب طالب )عليه السام(.

لقــد حاولــت كتــب فضائــل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( ومناقبــه ان 
حتيــط بجانــب مــن جوانــب حياتــه املضيئــة فســّطرت األقــام تســتقيص تلــك الفضائــل 
بمؤلفــات كثــرة ويف عصــور خمتلفــة، ومــن تلــك الكتب:كتــاب فضائــل اإلمــام عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســام( لعيســى بــن دأب )ت171هـــ( الــذي يذكــر ســبعن منقبــة لــه 
)عليــه الســام( ليــس الحــد فيهــا نصيــب، وهــذا ممــا يعطــي أمهيــة كبــرة للمخطــوط بــا 
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التنوع املعريف يف الرتاث العلوي املخطوط

دعــا الشــيخ حممــد طاهــر الســاوي )ت1370هـــ( اىل نظمه يف هــذه االرجــوزة املزدوجة 
األبيــات يف )200( بيتــًا.    

ــن أيب  ــي ب ــام ع ــل اإلم ــن فضائ ــت ع ــي ُكتَِب ــات الت ــن املؤلف ــم م ــذا الك ــام ه  وأم
طالــب )عليــه الســام( ومناقبــه )عليــه الســام( أجــد نفــي صغــرًا جــدًا ألكتــب عــن 
ــاين  ــة. وإي ــخصية العظيم ــذه الش ــي هل ــن حب ــة، لك ــه املضيئ ــب حيات ــن جوان ــب م جان
ــلكها يف  ــي س ــرق الت ــن الط ــق م ــب طري ــى تعق ــجعني ع ــه، ش ــه ومواقف ــر بأفعال الكب
اســترشافه نحــو الكــال اإلنســاين مــن خــال هــذا البحــث الــذي هــو تســليط الضــوء 
عــى خمطوطــة )مجــل اآلداب  يف نظــم كتــاب عيســى بــن دأب يف فضائــل أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( الشــيخ حممــد طاهــر الســاوي )ت1370هـــ( هبــدي تعريــف باملؤلــف 

ــة . ــرض للمخطوط وع

لقــد انتظمــت خطــة البحــث عــى مقدمــة وثاثــة مباحــث، املبحــث األول: ترمجتها 
وكان عــى فقرتــن، األوىل: احلديــث عــن ترمجــة عيســى بــن دأب وفيهــا نقــاط حمــددة، 
ــاين:  ــث الث ــاط حمددة،واملبح ــا نق ــاوي وفيه ــر الس ــد طاه ــيخ حمم ــة الش ــة: ترمج والثاني
ذكــر بعــض مــا كتــب يف فضائــل االمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(،واملبحث 
الثالــث: اشــتغل عــى وصــف املخطوطــة وعرضهــا وفيهــا فقــرات، وهــي: نســبة 
املخطــوط اىل مؤلفــه ووصــف املخطــوط وصــوره وعرضــه، ثــم اخلامتــة وفيهــا خاصــة 

ألهــم نتائــج البحــث، وأخــرًا ثبــت املصــادر واملراجــع .

وختامــًا هــذا مــا وفقنــا اهلل إليــه يف انجــاز هــذا البحــث، فــإن أصبنــا فيــا ســعينا إليــه 
فهــو منّــة مــن منــن اهلل علينــا، وإن اخطأنــا، وزّل قلمنــا، فحســبنا الضعــف واهلــوان، إذ 
أن الكــال هلل وحــده هيــب ملــن يشــاء مــن عبــاده ويقــدر، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب 

العاملــن والعاقبــة للمتقــن.
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 املبحث األول: ترمجتهما 

أواًل: عيسى بن دأب : 

ــن  ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــارث ب ــن احل ــرز ب ــن ك ــر ب ــن بك ــد ب ــن يزي ــى ب ــو عيس ه
ــن  ــاة ب ــد من ــن عب ــن بكــر ب ــث ب ــن لي ــر ب ــن عام ــن كعــب ب ــن عــوف ب يعمــر الشــداخ ب
ــن مــر، ويف نســبه اختــاف هــذا أظهــره  ــاس ب ــن إلي ــن مدركــة ب ــة بــن خزيمــة ب كنان
أبــو الوليــد الراويــة النســاب مــن أهــل احلجــاز وكان يضعــف يف روايتــه، مــات يف 
ــد اهلل  ــال عب ــاين ق َث املرزب ــدَّ ــيد وح ــة الرش ــة يف أول خاف ــبعن ومائ ــدى وس ــنة إح س
ــار  ــن رواة األخب ــد وكان م ــا الولي ــى أب ــن دأب يكن ــد ب ــن يزي ــى ب ــر:كان عيس ــن جعف ب
واألشــعار وحفاظهــم وكان معلــا مــن علــاء احلجــاز وحــدث فيــا رفعــه إىل رفيــع بــن 

ــزج: ــن دأب اهل ــد اب ــال أنش ــدة ق ــن أيب عبي ــلمة ع س

الـمحــــــضوهــــــم مـــن ولـــــــدوا أشـــــبوا األدب  بســـر 
  

فبلــغ ذلــك أبــا عمــرو بــن العــاء فقــال أخطــات اســته احلفــرة إنــا هــو أشــبئوا أي 
كفــوا أمــا ســمع قــول الشــاعر اهلــزج:

أشـــبــــاء الــرمـحــــــن  والـحــــــزموذو  القــــــوة  مـــن 

فبلغه عن ابن دأب يشء فقال عى نفسها جتني براقش أما سمعتم قول الليثي:

 أال مــن مبلــغ دأب بــن كــرز
واطرحــه بأمحــر  تفخــر   فــا 
أبيــه مــن  ســر  اهلل  فعنــد 

الظليــم زائــدة  اخلنســاء   أبــا 
البهيــم مــن  األغــر  خيفــى   فمــا 
األديــم عــرض  يف  زيــد  كــراع 
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ــن دأب  ــدي اب ــد امله ــال وع ــي ق ــت الرق ــن الصل ــر ب ــه إىل جاب ــا رفع ــدث في وح
ــدي: ــرس األس ــول م ــري ق ــب الزب ــن مصع ــد اهلل ب ــد عب ــه فأنش ــا ل ــة فوهبه جاري

وإن كان قدمــا بــن أيــد تبــادرهفــا تيأســن مــن صــاحل أن تنالــه

فضحــك املهــدي وقــال ادفعــوا إىل عبــد اهلل فانــة جلاريــة أخــرى فقــال عبــد اهلل بــن 
: مصعب

وعــده  قبــل  النــاس  خــر  وطــول كــدهأجنــز  مطــل  مــن  أراح 

فقال ابن دأب ما قلت شيئا ها قلت:

منجــز بوعــد  الفضــل  ال خر يف العرف كنهب منهزحــاوة   

فضحك املهدي وقال أحسن الوفاء ما تقدمه ضان.

ث عــن ســعيد بــن ســلم قــال مــا يشء أجــل مــن العلــم كان ابــن دأب أحفــظ  وحــدَّ
النــاس لألنســاب واألخبــار وكان تياهــا فــكان ينــادم اهلــادي وال يتغــدى معــه وال بــن 
ــه  ــال ل ــه فق ــدي في ــل ي ــكان ال أغس ــدى يف م ــا ال أتغ ــال أن ــك فق ــه يف ذل ــل ل ــه فقي يدي
ــده  ــل ي ــن دأب يغس ــم واب ــل أيدهي ــوا لغس ــدوا تنح ــاس إذا تغ ــكان الن ــد ف ــادي فتغ اهل

بحــرة اهلــادي.

وحــدث املرزبــاين عــن احلســن بــن عــي عــن أمحــد بــن ســعيد عــن الزبــر ابــن بــكار 
عــن عمــه مصعــب عــن موســى بــن صالــح قــال كان عيســى بــن دأب كثــر األدب عذب 
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األلفــاظ وكأن قــد حظــي عنــد اهلــادي حظــوة مل تكــن ألحــد وكان يدعــو لــه بتــكأة ومل 
ــا  ــه م ــول ل ــره وكان يق ــل بغ ــه وال يفع ــذا يف جملس ــق يف ه ــن اخلل ــد م ــع أح ــن يطم يك

اســتطلت بــك يومــا وال ليلــة وال غبــت عــن عينــي إال متنــت أال تــرى غــرك.

وكان لذيــذ املفاكهــة طيــب املســامرة كثــر النــادرة جيــد الشــعر حســن االنتــزاع لــه 
ــاب  ــه إىل ب ــن دأب وجــه قهرمان ــح اب ــار فلــا أصب ــة بثاثــن ألــف دين ــه ليل قــال فأمــر ل
موســى اهلــادي وقــال لــه انطلــق إىل بــاب احلاجــب فقــل له:توجــه إلينــا باملــال فانطلــق 
فأبلــغ احلاجــب رســالته فتبســم وقــال ليــس هــذا إيل فانطلــق إىل صاحــب التوقيــع 
ليخــرج لــك كتابــا إىل الديــوان فتديــره هنــاك ثــم تفعــل بــه كــذا وتفعــل بــه كــذا فرجــع 
الرســول إىل ابــن دأب فأخــره فقــال دعهــا فــا تعــرض هلــا وال تســأل عنهــا فبينــا 
ــد  ــام واح ــه إال غ ــس مع ــل ولي ــد أقب ــن دأب ق ــر إىل اب ــه إذ نظ ــترشف ل ــى يف مس موس
فقــال إلبراهيــم بــن ذكــوان احلــراين » وإليــه ينســب طــاق احلــراين ببغــداد بالكــرخ « أمــا 
تــرى ابــن دأب مــا غــر مــن حالــه وال تزيــى لنــا وقــد بررنــاه باألمــس لــرى عليــه أثرنــا 
ــم  ــو أعل ــال ال ه ــذا فق ــن ه ــيء م ــه ب ــت ل ــن عرض ــر املؤمن ــم إن أذن أم ــال إبراهي فق
بأمــره ودخــل ابــن دأب فأخــذ يف حديثــه إىل أن عــرض لــه اهلــادي بــيء مــن أمــره فقــال 
أرى يف ثوبــك غســيا وهــذا الشــتاء حمتــاج فيــه إىل لبــس اجلديــد واللــن فقــال يــا أمــر 
املؤمنــن باعــي قصــر عــا أحتــاج إليــه فقــال وكيــف ذاك وقــد رصفنــا إليــك مــن برنــا 
مــا ظننــا صــاح شــأنك معــه فقال:مــا وصــل إيل وال قبضــت منــه شــيئا فدعــا بصاحــب 
بيــت املــال فقــال لــه عجــل اآلن بثاثــن ألــف دينــار فحملــت بــن يديــه وحــدث بإســناد 
رفعــه إىل أيب زهــر قــال كان ابــن دأب أحظــى النــاس عنــد اهلــادي فخــرج الفضــل بــن 
الربيــع يومــا فقــال إن أمــر املؤمنــن يأمــر مــن ببابــه باالنــراف فأمــا أنــت يــا ابــن دأب 
ــه حلمــراوان مــن  ــن دأب فدخلــت وهــو منبطــح عــى فراشــه وإن عيني ــال اب فادخــل ق
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ــا  الســهر ورشب الليــل فقــال يل حدثنــي بحديــث مــن حديــث الــرشاب فقلــت نعــم ي
أمــر املؤمنــن خــرج نفــر مــن كنانــة إىل الشــام جيلبــون اخلمــر فــات أحدهــم فجلســوا 

عــى قــره يرشبــون فقــال أحدهــم:

شــرهبا مــن  هامــة  تصــرد   ال 
وصــدى وهامــا  أوصــاال   إســق 
كان حرا فهوى فيمن هوى

قــر كان  وإن  اخلمــر   إســقه 
املنبهــر نشــع  ينشــع   ناشــعا 
كل عود ذي فنون منكسر

قــال فدعــا بــداوة فكتبهــا ثــم كتــب إىل اخلــزان بأربعــن ألــف درهــم وقــال عــرشة 
آالف لــك وثاثــون ألفــا للثاثــة األبيــات

قــال فأتيــت اخلــزان فقالــوا صاحلنــا عــى عــرشة آالف أنــك حتلــف لنــا أال تذكروهــا 
ألمــر املؤمنــن فحلفــت أال أذكرهــا حتــى يبــدأين فــات ومل يذكرهــا وحــدث قــال دخــل 
ابــن دأب عــى عيســى بــن موســى عنــد منرفــه مــن فــخ فوجــده وامجــا يلتمــس عــذرا 
ملــن قتــل فقــال لــه أصلــح اهلل األمــر أنشــدك شــعرا كتــب بــه يزيــد بــن معاويــة يعتــذر 
فيــه إىل أهــل املدينــة مــن قتــل احلســن بــن عــي )عليهــا الســام( قــال أنشــدين فأنشــده:
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لطيتــه الغــادي  الراكــب  أيهــا  يــا 

هبــا املــزار  شــحط  علــى  قريشــا  أبلــغ 

أنشــده البيــت  بفنــاء  وموقــف 

بأمكــم فخــرا  قومكــم  عنفتــم 

أحــد فضلهــا  يدانــي  ال  الــي  هــي 

وغركــم فضــل  لكــم  وفضلهــا 

كعاملــه ظنــا  أو  ألعلــم  إنــي 

أن سوف يرتككم ما تطلبون هبا

مخــدت إذ  القــوم  تشــهوا  ال  قومنــا  يــا 

قد جرت احلرب من قد كان قبلكم

فأنصفــوا قومكــم ال هتلكــوا بذخــا

قحــم ســرها  يف  عذافــرة  علــى 

والرحــم اهلل  حســن  وبــن  بيــي 

الذمــم بــه  يرعــى  ومــا  اإللــه  عهــد 

أم حصــان لعمــري بــرة كــرم

بنــت الرســول وخــر الناس قــد علموا

مــن قومكــم هلــم يف فضلهــا قســم

فينتظــم أحيانــا  يصــدق  والظــن 

قلــي هتاداكــم العقبــان والرخــم

ومســكوا حببال الســلم واعتصموا

مــن القــرون وقــد بادت هبــا األمم

القــدم بــه  زلــت  بــذخ  ذي  فــرب 

قال فرسي عن عيسى بعض ما كان فيه.

قال ابن مناذر هيجو ابن دأب:

عنــدي فــإن  الوصــاة  يبــغ  ومــن 

خذوا عن مالك وعن ابن عون

منهــا يتبعــون  الغاويــن  تــرى 

اضمحلــت منافعهــا  طلبــت  إذا 

وللشــباب للكهــول  وصــاة   

دأب ابــن  أحاديــث  تــرووا  وال 

ماهــي مــن أحاديــث كــذاب

كمــا ينجــاب رقــراق الســراب
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ــال كان  ــميلة ق ــن أيب ش ــه اب ــن خال ــري ع ــدة النم ــن أيب عبي ــر ب ــن عم ــدث ع وح
خلــف األمحــر ينســب ابــن دأب إىل الكــذب قــال فغــدوت يومــا أنــا وخلــف عــى ابــن 
دأب فأخــذ يف حديــث ذي اخللصــة حتــى انقــى فلــا انرفنــا قلــت خللــف يــا أبــا حمــرز 
ــر  ــال عم ــرا ق ــا وال كث ــه قلي ــدث ب ــا ح ــرف مم ــال ال أدري واهلل ال أع ــذب ق ــراه ك أت

ــد اهلل: ــن عبي ــاء حممــد ب وخللــف األمحــر يف أيب العين

باملــراء مولــع  صاحــب  لنــا 

اخلنفســاء مــن  جلاجــا  أشــد 

فقــرة يف  العلــم  مــن  وليــس 

شــوكر ألفهــا  أحاديــث 

 كثــر اخلطــاء قليــل الصــواب

وأزهى إذا ما مشى من غراب

الــرتاب غــر  العلــم  حصــل  إذا 

دأب البــن  مؤلفــة  وأخــرى 

ــذه  ــي ه ــف ه ــات خل ــادة وأبي ــات زي ــذه األبي ــروون يف ه ــوم ي ــاين وق ــال املرزب ق
والزيــادة عليهــا فيــا ذكــر املقدمــي والكــراين ألبــان بــن عبــد احلميــد الاحقــي وروى 
ــار  ــع األخب ــرة يض ــاعر بالب ــوكر ش ــال ش ــبة ق ــن ش ــر ب ــن عم ــز ع ــن املعت ــد اهلل ب عب
ــا جــاء  ــرى م ــا ت ــال األصمعــي قلــت خللــف األمحــر أم ــايش ق واألشــعار وحــدث الري
بــه ابــن دأب مــن احلجــاز والشــوكري مــن الكوفــة فقــال إنــا يــروي هلــؤالء مــن يقــول 
ــه مــن دفــر ويســبح باحلــى وحيلــف حميــت املصحــف ويــدع  قالــت ســتي ويدعــو رب
حدثنــا وأخرنــا ويقــول أكلنــا ورشبنــا وزعــم العنــزي أن ابــن دأب كان يتشــيع ويضــع 
أخبــارا لبنــي هاشــم وكان عوانــة بــن احلكــم عثانيــا ويضــع أخبــارا لبنــي أميــة وحــدث 
ــو ذو  ــن دأب وه ــه اب ــة يشء وضع ــيطان الرده ــال ش ــري ق ــد اهلل الزب ــن عب ــب ب مصع
الثديــة فيــا زعــم قــال جــاءت أمــة تستســقي مــاء فوقــع هبــا شــيطان فحملتــه فولدتــه.
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وحــدث املرزبــاين فيــا رفعــه إىل مصعــب الزبــري عــن أبيــه قــال كنــا مجاعــة 
نجالــس اهلــادي أنــا وســعيد بــن ســلم الباهــي وابــن دأب وعبــد اهلل بــن مســلم العزيــزي 
وكان أجرأنــا عليــه فخــرج علينــا مغيظــا متغــرا فســأله العزيــزي عــن خــره فقــال مل أر 
كصاحــب الدنيــا أكثــر آفــات وال أدوم مهومــا قــد عرفتــم موضــع لبانــة بنــت جعفــر بــن 
أيب جعفــر منــي وأثرهتــا عنــدي وأهنــا أغلظــت يل بإدالهلــا يف يشء فلــم أجــد صــرا فنلتهــا 
بيــدي فندمــت عليــه فســكتنا خوفــا مــن تعنيفــه أو تصويــب رأيــه فيبلغهــا ذلــك فقــال 
ــول اهلل  ــواري رس ــوام ح ــن الع ــر ب ــذا الزب ــن ه ــر املؤمن ــا أم ــك ي ــا يف ذل ــن دأب وم اب
صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم وابــن عمتــه رضب امرأتــه أســاء بنــت أيب بكــر الصديــق 
حتــى كــرس يدهــا وكان ذلــك ســبب مفارقتــه إياهــا ألنــه قــال أنــت طالــق إن حــال عبــد 
اهلل بينــي وبينــك يعنــي ابنــه عبــد اهلل بــن الزبــر فلــم خيلــه وخلصهــا وهــذا عمــر يقــول 
ــن مالــك األنصــاري وهــو أخــو  ــه وهــذا كعــب ب ــم يــرب امرأت ال يســأل الرجــل في
الزبــر آخــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم بينهــا عتــب عــى امرأتــه وهــي 

مــن املهاجــرات يف يشء فرهبــا حتــى حــال بنوهــا بينهــا فقــال:

خلبطتهــا حوهلــا  بنوهــا  لــوال 

دوهنــا مبنعــي  حالــوا  ولكنهــم 

فمالــت وفيهــا حائــش مــن عبيطهــا

غــر مذمــم املــوت  تدانــي  إىل أن 

ومقســم نــاه  بــن  تعدميهــم  فــا 

كحاشــية الــرد اليمانــي املســهم

قــال فضحــك اهلــادي ورسي عنــه وأمــر بالطعــام وأمــر البــن دأب بخمســن ألــف 
درهــم ومخســن ثوبــا قــال عبــد اهلل بــن مصعــب فتأســفت كيــف ســبقني إىل يشء أحفظــه 

مثــل حفظــه.
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وحــدث أبــو الطيــب اللغــوي يف كتــاب مراتــب النحويــن قــال فأمــا مدينــة الرســول 
ث األصمعــي قــال  صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم فــا نعلــم هبــا إمامــا يف العربيــة حــدَّ
أقمــت باملدينــة زمانــا مــع جعفــر بــن ســليان اهلاشــمي والِيهــا فــا رأيــت باملدينــة قصيــدة 
ــث  ــعر وأحادي ــع الش ــن دأب يض ــة وكان اب ــة أو مصنوع ــة إال مصحف ــدة صحيح واح
ــال وكان  ــه ق ــت روايت ــه وخفي ــب علم ــقط وذه ــرب فس ــبه إىل الع ــا ينس ــمر وكام الس
ــم أن  ــن يزع ــن دأب ح ــب الب ــي وأتعج ــال األصمع ــر ق ــار أكث ــه باألخب ــاعرا وعلم ش

أعشــى مهــدان يقــول:

غزيلــي يل  رأى  مــن       
بـكــــفــــه وخـــضــــــاب     

تــجــــارتــــه الّلـــــه  أربــــح 
قـــــارته الـلـــــون  أســــــود 

ثــم قــال األصمعــي يــا ســبحان اهلل حيــذف األلــف التــي قبــل اهلــاء يف اهلل ويســكن 
ــال  ــه ق ــاس عــن مثل ــروي الن ــه وي ــه وهــو منصــوب وجيــوز هــذا عن ــع جتارت اهلــاء ويرف
ولقــد ســمعت خلفــا يقــول لقــد طمــع ابــن دأب يف اخلافــة حــن جيوز مثــل هذا عنــه)1(.

ثانيًا: الشيخ حممد طاهر السماوي:

ــي  ــي الفض ــن ترك ــن ب ــن حمس ــن ب ــن حس ــب ب ــن حبي ــر ب ــن طاه ــد ب ــيخ حمّم الش
ــاوة  ــد يف الس ــروف. ول ــب مع ــهر، وأدي ــاعر ش ــل، وش ــامل جلي ــاوي. ع ــهر بالس الش
ــن  ــنوات م ــرش س ــد ع ــه، وبع ــى أبي ــا ع ــأ هب ــ  ق (، ونش ــام 1292 ه ــة ع )27 ذي احلج

ــم . ــب العل ــف األرشف لطل ــر إىل النج ــده، فهاج ــويف وال ــره ت عم

تاريــخ  )1( الرمجــة منقولــة مــن معجــم األدبــاء:152/16-165 وينظــر يف ترمجته:الفهرســت:103، 
االســام:287/11، التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الرشيفــة:370/2-371، عيــون األخبــار: 
الكنــى واأللقــاب: 11/6 األعــام:  والتبيــن: 42/1،  البيــان  املشــتبه: 8/4،  154/2، توضيــح 

111/5، مســتدركات علــم رجــال احلديــث:158/6 .
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وبقــي فيهــا مــا يقــرب مــن شــهر ثــّم مــرض، وبعــد برئــه عــاد إىل الســاوة، وبقــي 
فيهــا ســنة كاملــة ثــّم رجــع إىل النجــف عــام ) 1304 هــ  (، فقــرأ املبــادئ عــى مشــاخيه، 
وأشــهرهم الشــيخ شــكر بــن أمحــد البغــدادي، والشــيخ عبــد اهلل بــن معتــوق القطيفــي، 
وأخــذ الرياضّيــات عــى الشــيخ آقــا رضــا األصفهــاين، واألصــول والفقــه عــى الشــيخ 
عــي ابــن الشــيخ باقــر صاحــب اجلواهــر، والشــيخ آغــا رضــا اهلمــداين، والســيد حممــد 
اهلنــدي، والشــيخ حممــد طــه نجــف، والشــيخ حســن املامقــاين، والشــيخ فتــح اهلل 

ــن. املعــروف بشــيخ الرشيعــة األصفهــاين، وأعــام آخري

وممــن أجــازه إجــازة اجتهــاد الشــيخ عــي بــن الشــيخ باقــر صاحــب اجلواهــر، 
والســيد حممــد اهلنــدي، والســيد حســن الصــدر، وبقــي يف النجــف إىل عــام 1322 هــ ، 
ويــروي عنــه باإلجــازة العامــة الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم والعامــة الدكتــور 
حســن عــي حمفــوظ وبعدهــا رجــع إىل مســقط رأســه فبقــي إىل عــام 1330 هــ  ثــّم طلــب 
مــن بغــداد فعــّن عضــوا يف جملــس الواليــة اخلــاص مخــس ســنن، وفيهــا كانــت احلــرب 
العاملّيــة األوىل،فارحتــل منهــا إىل النجــف عنــد االحتــال اإلنگليــزي وبقــي فيهــا إىل أن 
ــّم نقــل إىل  ــا، فبقــي طيلــة زمــن االحتــال وعامــن مــن احلكــم الوطنــي، ث عــّن قاضي
كربــاء فبقــي فيهــا ســنن، ونقــل إىل بغــداد فبقــي عــرش ســنوات بــن القضــاء والتمييــز 
الرشعــي، وأخــرا نقــل إىل النجــف حســب طلبــه فبقــي فيهــا ســنة واســتقال عــى أثــر 

ســوء تفاهــم وقــع بينــه وبــن فخامــة الســّيد حمّمــد الصــدر أّدى إىل ذلــك)1( .

)1( الرمجــة ملفقــة مــن عــدة مصــادر: أدب الطف:18/10ــــ 27،شــعراء الغري:475/10ــــ 503،الذريعة 
النجــف وحارضهــا: 166/1، 29/2، مصفــى  مــايض  متفرقــة،  أماكــن  الشــيعة:يف  تصانيــف  اىل 
686/2ــــ  النجــف:  يف  واالدب  الفكــر  رجــال  معجــم   ،174 173/6ــــ  االعــام:  املقــال:440، 
687،مقدمــة الطليعــة مــن شــعراء الشــيعة:9/1ــ 42، ابصــار العن يف انصــار احلســن:15ــ 17، معجم 

ــيعة: 274/6ــــ 276. ــان الش ــتدركات أعي ــن:97/10، مس املؤلف
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ومــن اقــوال العلــاء فيــه )الســاوي شــخصّية علمّيــة أديبــة فــّذة، مجعــت كثــرا مــن 
أصــول الفضائــل وطمحــت إىل أســمى األهــداف()1(.

وقــال الشــيخ جعفــر النقــدي: )فاضــل، ســبقت دوحــة فنونــه يف ريــاض الفضائــل 
وجــرت جــداول عيونــه يف غضــون الكــاالت()2( .

وقال عبد الكريم الدجيي يف جريدة اليقظة:

 )كان الســاوي خــر مــن يمّثــل العــامل يف املدرســة القديمــة بأســلوب كامــه 
ــوب  ــأرس قل ــا ي ــر جملس ــو إذا ح ــه، وه ــه وتعقل ــه واتزان ــة بّزت ــواره وهيئ ــة ح وطريق
احلارضيــن برسعــة البــادرة وحضــور النكتــة وقــوة احلافظــة وســعة اخليــال، فهــو ينتقــل 
ــوادر مــن  ــّم إىل ن ــخ واآلداب، ث بــك مــن الشــعر العــايل املتســامي إىل طــرف مــن التاري
احلديــث والتفســر، وهــو إىل جانــب ذلــك يســند حديثــه بإحــكام ودّقــة تعبــر، فيدّلــك 
عــى الكتــاب الــذي يضــّم هــذه النــادرة أو تلــك النكتــة، وعــى الصحائــف التــي حتوهيــا، 
وعــى الســنة التــي طبــع فيهــا هــذا الكتــاب إن كان مطبوعــا، وإىل عــدد طبعاتــه إن كانــت 
ــك  ــه فكأّن ــمع إلي ــت إذ تس ــات! وأن ــن الطبع ــويه ب ــف والتش ــى التحري ــددة، وحّت متع
ــلوب  ــواره وأس ــة ح ــايس يف طريق ــوي أو العّب ــد األم ــاء العه ــن عل ــامل م ــي إىل ع تصغ
حديثــه وانتقالــه مــن فــّن إىل فــّن، ومــن علــم إىل علــم، فهــو يعيــد لــك عهــد علــم اهلــدى 
يف جمالســه، والقــايل يف أماليــه، واملــرد يف كاملــه، واجلاحــظ يف بيانــه وتبيينــه، وال تفارقــه 
ــده إىل  ــنن، وي ــار الس ــم وغب ــال العل ــر وج ــق التفك ــا عم ــرأ منه ــي تق ــامة الت االبتس

ــة الرنوطــي()3(. جانــب ذلــك مشــغولة يف علب

)1( شعراء الغري:475/10.

)2( شعراء الغري:478/10.
)3( م.ن: 479/10 .
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ــه  ــا، وأّرخ وفات ــن هب ــ ، ودف ــام 1370 ه ــّرم ع ــن املح ــع م ــف يف الراب ــويف يف النج ت
بعضهــم ضمــن تاريــخ وفــاة الشــيخ جعفــر النقــدي الــذي كانــت وفاتــه بعــده بأّيــام)1(.

من مؤلفاته:

 ) 1 ( حاشية عى التحفة اآللوسية.

 ) 2 ( الكواكب الساوية يف رشح قصيدة الفرزدق العلوية ) مطبوع (.

 ) 3 ( إبصار العن يف معرفة أنصار احلسن ) مطبوع (.

 ) 4 ( ظرافة األحام فيمن نظم شعرا يف املنام ) مطبوع (.

 ) 5 ( الطليعة من شعراء الشيعة )مطبوع( .

 ) 6 ( ملتقطات الصحو يف النحو.

 ) 7 ( الرصيف يف التريف.

 ) 8 ( نظم السمط يف علم اخلط.

 ) 9 ( البلغة يف الباغة.

 ) 10 ( مناهج الوصول إىل علم األصول.

 ) 11 ( فرائد األساك يف األفاك.

 ) 12 ( غنية الطاب يف األسطرالب.

 ) 13 ( قرط السمع يف الربع املجيب.

)1( ينظر هامش رقم )1( يف الصفحة ) 8( من البحث .
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 ) 14 ( مشارق الشمسن يف الطبيعي واالهلي.

 ) 15 ( عنوان الرشف يف تاريخ النجف أرجوزة يف 1500 بيتًا.

 ) 16 ( نوال اللطف يف تاريخ الطف أرجوزة يف 1250 بيتًا.

 ) 17 ( صدى الفؤاد يف تاريخ بلد الكاظم واجلواد أرجوزة يف 1120 بيتًا.

 ) 18 ( وشــائح الــرساء يف تاريــخ ســامراء أرجــوزة يف 700 بيــت، وهــذه األربعــة 
طبعــت يف النجــف يف جــزء واحــد.

 ) 19 ( بلوغ األمة يف تاريخ النبي واألئمة أرجوزة يف 120 بيتًا.

 ) 20 ( التذكــرة يف مــن ملــك العــراق إىل هــذا العــر أرجــوزة وهــي تكملــة )املخــرة( 
البــن اجلهــم يف 170 بيتــا.

 ) 21 ( مجــل اآلداب يف نظــم كتــاب ابــن دأب يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( 
أرجــوزة يف )20( بيتــًا )قيــد التحقيــق(.

 ) 22 ( جذوة السام يف مسائل علم الكام.

 ) 23 ( رياض األزهار جمموع شعري له يف النبي واألئمة ) ع (.

 )24( الروض احلسن يف مدح اهلادي بن احلسن قصائد شعرية.

 )25( االنثاج يف معرفة االختاج.

 )26( النيل الوفر يف علم اجلفر.

 )27( امجاع الشمل بعلم الرمل.

 )28( ثمرة الشجرة يف مدائح العرة املطهرة )مطبوع(.
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املبحث الثاني: بعض ما كتب يف فضائل أمري املؤمنني)1(

1-  العمــدة يف عيــون صحــاح االخبــار يف مناقــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليه 
السام(.

2-  االثنــا عرشيــة يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( إثنــا عــرش حديثــا كلهــا 
مــن طــرق أهــل الســنة للســيد فضــل اهلل بــن حممــد.

3-  أحسن االخبار يف فضائل الكرار لبعض األصحاب .

4- احيــاء امليــت يف فضائــل أهــل البيــت )عليهــم الســام( بلغــة أردو طبــع يف اهلنــد 
ــض علائها. لبع

5- األربعــون حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ومناقبــه مــع 
ترمجتهــا بالفارســية للعامــة الشــهر برشيعــت مــدار املــوىل حممــد جعفــر االســرآبادي 

ــنة 1263هـــ . ــا س ــوىف هب ــران واملت ــل طه نزي

ــه  ــات إمامت ــام( واثب ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــا يف فضائ ــون حديث 6- األربع
ــن عــي الطــري. ــن حممــد ب ــن عــي ب ــن احلســن ب للشــيخ عــاد الدي

7- األربعــون حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( مــن طــرق العامــة 
مــع رشح ألفاظهــا لغويــا وأدبيــا وذكــر مناســباهتا وشــواهدها.

ــد  ــيخ حمم ــام(، للش ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــا يف فضائ ــون حديث 8-  األربع
صــادق بــن حممــد األســدي اجلزائــري الشــرازي اســتخرجها مــن كتــب أهــل الســنة.

ــن  ــر املؤمن ــل أم ــب يف فضائ ــا كت ــل مل ــه تفصي ــة وفي ــة املقدس ــة العلوي ــع العتب ــرسد موق ــذا امل ــر يف ه )1( ينظ
.https://imamali.net/old ومناقبــه:  
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9-  األربعــون حديثــا للمــوىل عبــد اهلل بــن حممــود بــن ســعيد التســري اخلراســاين 
ــن  ــر املؤمن ــل أم ــا يف فضائ ــن ›حديث ــى أربع ــتمل ع ــو مش ــنة 997هـــ، وه ــهيد س الش

ــن . ــم أمجع ــوات اهلل عليه ــن صل ــة الطاهري واألئم

10-  األربعــون حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، للشــيخ األجــل 
حممــد بــن أمحــد بــن احلســن النيســابوري جــد الشــيخ أيب الفتــوح.

11-  األربعــون حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، مســتخرجة مــن 
ــدرازي  ــم ال ــن إبراهي ــن أمحــد ب كتــب أهــل الســنة للعامــة املحــدث الشــيخ يوســف ب

البحــراين صاحــب احلدائــق .

ــال  ــيخ مج ــام( للش ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــا يف فضائ ــون حديث 12-  األربع
ــم . ــدر النظي ــب ال ــي صاح ــامي العام ــم الش ــن حات ــف ب ــن يوس الدي

ــل أهــل البيــت )عليهــم الســام(  ــا عــن األربعــن يف فضائ 13-  األربعــون حديث
ــاب . ــض األصح لبع

ــه الســام(  ــن )علي ــل أمــر املؤمن ــا عــن األربعــن يف فضائ 14-  األربعــون حديث
فيــه أربعــون حديثــا عــن أربعــن صحابيــا مــع التأييــد بأحاديــث أخــر وبياهنــا للفاضــل 

الشــيخ حممــد رضــا الطبــي .

ــه الســام(  ــن )علي ــل أمــر املؤمن ــا عــن األربعــن يف فضائ 15-  األربعــون حديث
ــد أيب ســعيد حممــد بــن أمحــد بــن احلســن اخلزاعــي . للشــيخ املفي

ــن  ــر املؤمن ــل أم ــن يف فضائ ــن األربع ــن ع ــن األربع ــا م ــون حديث 16-  األربع
ــن الشــيخ  ــد اهلل ب ــن الشــيخ عبي ــن عــي ب ــه الســام( للشــيخ االمــام منتجــب الدي )علي
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ــكا . ــو بحس ــن املدع ــام احلس ــمس االس ش

ــاد  ــن عب ــاعيل ب ــم إس ــب أيب القاس ــر الصاح ــاة الوزي ــكايف الكف ــة ل 17-  اإلمام
املتــوىف ســنة 385هـــ .

ــيخ  ــام( للش ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــن أم ــرة الرمح ــل خ ــتان يف فضائ 18-   البس
ــراين . ــاطري البح ــي الش ــد اخلط ــن حمم ــن ب ــن احلس ــد ب حمم

ــة  ــة الگجراتي ــام( باللغ ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــي يف فضائ ــة الناج 19-  حتف
ــن احلــاج إســاعيل البهاونگــري املعــارص . للمــوىل احلــاج غــام عــي ب

20-  ترمجــة األحاديــث اخلمســة يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( إىل 
ــرآبادي . ــفيع االس ــد ش ــن حمم ــدي ب ــد مه ــوىل حمم ــية للم الفارس

21-  تــوان روان مثنــوي يف نظــم أربعــن حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام( ومناقبــه، لصــدر الذاكريــن املــرزا عــى بــن عبــد احلســن بــن عــي أصغــر بــن 

عبــد اهلاشــم بــن القاســم األفشــار .

22-  توضيح الدالئل يف ترجيح الفضائل .

23-  جــزء يف فضائــل عــى )عليــه الســام( أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن ســعيد 
بن عقــدة الكــويف .

24-  جــزء يف فضائــل عــى )عليــه الســام(، فيــه اثنــا عرش حديثــا، للشــيخ الفاضل 
أبــى عــى احلســن بــن أيب الــركات عــى بــن احلســن بــن عــي بن عــار .

25- مجــل اآلداب يف نظــم كتــاب عيســى بــن داب يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه 
ــارص يف  ــي املع ــاوي النجف ــر الس ــيخ طاه ــن الش ــد ب ــيخ حمم ــه الش ــد نظم ــام(  وق الس
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)200( بيــت يف ) 1359هـــ ( . أولــه: احلمــد هلل العــى البــادى * والصلــوات يف مــدى 
اآلبــاد .  

ــن  ــن ب ــر الدي ــيخ فخ ــب للش ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــب  يف فضائ ــر املطال 26-  جواه
ــح الرماحــي النجفــي . ــن طري ــن أمحــد ب حممــد عــى اب

ــه الســام( مــع  ــل األمــر )علي ــا يف فضائ ــث هــو أربعــون حديث 27-  چهــل حدي
ــية . ــة بالفارس الرمج

28-  حدائــق اليقــن يف فضائــل إمــام املتقــن واآليــات النازلــة يف شــان أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســام( . للمــوىل أبــى طالــب االســرآبادي .

29-  حيــاة األبــرار يف فضائــل الكــرار فــاريس يف معجــزات أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام( للســيد اجلليــل مجــال الســالكن الســيد قريــش بــن حممــد احلســيني القزوينــي .

ــه الســام(  للمولــوي قاســم  ــاة املســلمن يف فضائــل أمــر املؤمنــن )علي 30- حي
عــى اهلنــدي باللغــة األردويــة، مطبــوع باهلنــد .

31-  بعــض فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( . منهــا روايــة أيب ذر وســلان 
عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(  .

32-  فضائل أمر املؤمنن ألمحد بن حممد الطري املعروف باخلليي .

33-  فضائل عي بن أيب طالب ملحمد بن جرير الطري املتوىف ) 310هـ (. 

34-  اخلصائــص يف فضائــل عــي )عليــه الســام( وقــد يقــال لــه اخلصائــص 
العلويــة لإلمــام النســائي .
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35-  اخلصائــص العلويــة يف خصائــص عــي أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ملحمــد 
بــن عــي بــن الفتــح .

36-  الــدر الثمــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن واألئمــة املعصومــن للحــاج الشــيخ 
حممــد باقــر بــن الشــيخ حممــد حســن التامــي الشــرازي .

37-  الــدر الثمــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( لبعــض األصحــاب 
اســتخرج أخبــاره مــن الكتــب املعتــرة عنــد علــاء العامــة .

ــاب  ــف كت ــام( ملؤل ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــب يف فضائ 38-  در املناق
)الروضــة يف املناقــب واملعجــزات (

ــه الســام( للشــيخ نظــر عــي  ــن )علي ــل أمــر املؤمن ــدرة اليتيمــة يف فضائ 39-  ال
ــن احلــاج إســاعيل الكرمــاين . الواعــظ اب

40-  درر الســمطن يف فضائــل املصطفــى واملرتــى والســبطن مؤلفــه مجــال الدين 
حممــد بــن يوســف الزرنــدي، حمدث احلــرم النبــوي املتــوىف 750هـ .

41-  درر املطالــب وغــرر املناقــب يف فضائــل عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، 
للســيد وىل اهلل بــن نعمــة اهلل احلســيني الرضــوي احلائــري .

42-  درر املناقــب يف فضائــل عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( للشــيخ اجلليــل 
شــاذان بــن جرئيــل القمــي .

ــه  ــع من ــام( مج ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــة يف فضائ ــن آي ــالة يف أربع 44-  رس
ــن . ــر املؤمن ــل أم ــرة يف فضائ ــار املعت ــرسة باألخب ــة مف ــن آي أربع

45-  رســالة يف أربعــن حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليه الســام( مســتخرجا 
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كلهــا مــن كتــب العامــة  لبعــض علــاء البحرين .

46-  رســالة يف أربعــن حديثــا يف فضائــل األمــر )عليــه الســام( مســتخرجا هلــا 
مــن ) كنــز العــال ( للمــوىل عــى املتقــى احلنبــي .

47-  رســالة يف أربعــن حديثــا يف فضائــل قــم وأهلهــا واألمــور املتعلقــة هبــا . 
للشــيخ حســن املفلــس بــن حممــد حســن بــن حممــد رضــا بــن املــوىل تقــى العــامل الشــاعر.

ــه الســام( للســيد  ــن )علي ــل أمــر املؤمن ــا يف فضائ 48-  رســالة يف أربعــن حديث
ــوي . مقــرب عــى خــان اجلگران

49- رســالة األربعــن حديثــا عــن األربعــن رجــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام( للشــيخ الفقيــه مجــال الديــن يوســف بــن حاتــم الشــامي املجــاز مــن الســيد عــي 

بــن طــاووس .

50-  الرســالة القواميــة يف تقويــم أدلــة اإلمامــة وتلخيــص فضائــل أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( .

51-  كتــاب الســبعن يف فضائــل أمــر املؤمنــن هــو ســبعون حديثــا مأخــوذا مــن 
كتــب العامــة وبعــد كل حديــث موعظــة مــن مواعــظ أمــر املؤمنــن وحكمــه .

52-  رساج الــراط  يف فضائــل أمــر املؤمنــن . للســيد عبــد اهلل بــن أيب القاســم 
املوســوي البــادي البوشــهري

53-  رشح األحاديــث اخلمســة يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( . فــاريس 
للمــوىل حممــد مهــدي بــن حممــد شــفيع االســرآبادي .

54-  رشح األربعــن حديثــا يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( املرويــة 
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ــيد  ــن الس ــد ب ــيد حمم ــرشح للس ــن، وال ــاء البحري ــض عل ــة، لبع ــب العام ــا يف كت مجيعه
ــاين. ــادي األصفه ــون آب ــيني اخلوات ــاعيل احلس ــن إس ــر ب ــد باق حمم

ــر  ــيد جعف ــام( للس ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــب يف فضائ ــهاب الثاق 55-  الش
ــابة . ــي النس األعرج

ــل أمــر املؤمنــن .  ــا ( يف فضائ 56-  الــراط املســتقيم يف رشح ) األربعــن حديث
للمــوىل حممــد عــي بــن أمحــد القراچــه داغــي اال نســاوي .

57-  علــم اليقــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن للســيد حســن عــرب باغــي األرومــي 
املعــارص .

ــاء  ــن اخللف ــورة ع ــام( . املأث ــه الس ــر )علي ــل األم ــاء يف فضائ ــي واخللف 58-  ع
الثاثــة وعــن عبــد اهلل بــن عمــر وعائشــة وغرمهــا . طبــع مرتــن بإيــران للمــرزا نجــم 

ــن املــرزا حممــد العســكري الطهــراين. ــن ب الدي

ــة الطاهــرة  ــه الســام( والذري ــل أمــر املؤمنــن )علي 59-  منهــاج اليقــن يف فضائ
ــة العلويتــن واكــرام عبــد اهلل بــن املبــارك إلحدامهــا واملجــويس لألخــرى . وهــي قضي

ــة املــرام يف فضائــل عــي وأوالده الكــرام للشــيخ العــارف الواعــظ أبــى  60-  غاي
ســعيد أو أبــى عــي احلســن بــن احلســن الســبزواري البيهقــي، املعــروف بالشــيعي .

ــام  ــاص والع ــق اخل ــن طري ــام م ــن االم ــام يف تعي ــة اخلص ــرام وحج ــة امل 61-  غاي
للســيد هاشــم بــن ســليان بــن إســاعيل بــن عبــد اجلــواد التوبــي الكتــكاين البحــراين .

62-  فضائل أمر املؤمنن. للحسن بن عي بن أيب محزة سامل البطايني الكويف.

63-  فخــر الشــيعة يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، للســيد خلــف بــن 
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ــن فــاح املوســوي املشعشــعي  ــن حممــد ب ــن حمســن ب ــدر ب ــن حي ــد املطلــب ب الســيد عب
ــزي . احلوي

64-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( البــن دأب، اســتخرجه الشــيخ املفيــد 
يف كتابــه ) العيــون واملحاســن (

65-  فضائل أمر املؤمنن )عليه السام( يف 328 ورقة، لبعض األصحاب .

66-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( للشــيخ أبــى العبــاس أمحــد بــن حممــد 
بــن ســعيد بــن عقــدة احلافــظ، الشــهر بابــن عقــدة الكــويف الزيــدي اجلــارودي .

67-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ألمحــد بــن حممــد الطــري، املعــروف 
باخلليــي .

ــيع،  ــر للتش ــايس املظه ــة العب ــام( للخليف ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم 68-  فضائ
ــايس . ــن املســتنجد العب ــن املســتضئ بأمــر اهلل احلســن ب ــن اهلل أمحــد ب ــارص لدي الن

69-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( للمــوىل رىض الديــن رجــب بــن حممــد 
بــن رجــب احلافــظ الــريس .

70-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وأدلــة خافتــه، ترمجــة للمســألة 
اخلامســة يف اإلمامــة مــن كتــاب ) هنــج احلــق ( للعامــة احلــي، واملرجــم إىل الفارســية 
هــو الســيد عبــد احلــي بــن أيب القاســم بــن الســيد ســامع بــن حســن بــن ســابع بــن غيــاث 

ــزدي . ــي الي الطباطبائ

71-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( لعــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، املفــرس 
الفقيــه القمــي .
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72-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أليب احلســن عــي بــن مهزيــار الدورقي 
. األهوازي 

73-  فضائل أمر املؤمنن )عليه السام( أليب جعفر حممد بن جرير الطري .

74-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( للســيد النقيــب أيب احلســن الــريض، 
حممــد بــن احلســن املوســوي .

75-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أليب احلســن معــى بــن حممــد البــري 
. ذكــره النجــايش .

ــارص  ــر ن ــي امل ــر للمفت ــوم خي ــام( يف ي ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم 76-  فضائ
ــوي . ــن اللكنه ــد حس ــر حام ــن امل ــن ب حس

77-  فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أليب احلســن نــر بــن عامــر بــن وهب 
. السنجاري 

ــو  ــزايل، أب ــام الغ ــة اإلس ــام حلج ــة اإلس ــائل حج ــن رس ــام م ــل األن 78-  فضائ
ــويس. ــد الط ــن حمم ــد ب ــد حمم حام

79-  كتاب األربعن آية يف فضائل أمر املؤمنن )عليه السام( .

ــيخ  ــة الش ــام( للعام ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــن يف فضائ ــف اليق 80-  كش
ــي . ــر احل ــن املطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور احلس ــن أيب منص ــال الدي مج

ــة املــرام البحرانيــة . للشــيخ  81-  كفايــة اخلصــام يف فضائــل االمــام يف ترمجــة غاي
حممــد تقــي بــن عــي الدزفــويل نزيــل طهــران .
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82-  كنــز الراغــب والطالــب يف فضائــل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه 
الســام(.

83- كنــز املطالــب أو كنــز املطالــب وبحــر املناقــب أو فخــر املناقــب يف فضائــل عــي 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام(  للســيد ويل اهلل بــن نعمــة اهلل احلســيني الرضــوي .

84-  حمرة الواعظن أربعن حديثا يف فضائل أمر املؤمنن )عليه السام( .

85-  خمــزن اللئــايل يف فضائــل مــوىل املــوايل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( للعلويــة 
نــرت بيگــم بنــت ســيد حممــد عــي احلســيني األصفهــاين .

86-  مصباح األنوار يف فضائل إمام األبرار، للشيخ هاشم بن حممد .

87-  مقصد الراغب يف فضائل عي بن أيب طالب للحسن بن حممد بن احلسن.

88-  مناقــب الســبعن يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، للشــيخ املحــدث 
حممــد الكــويف القــاري بــن احلــاج عبــود العباچــي احلائــري .

89-  املــورد املعــن يف األحاديــث األربعــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام(.

90-  مهــر تابــان يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وأحوالــه للســيد عــي 
أكــر الرقعــي.

ــن  ــب لعــي ب ــن أيب طال ــب عــي ب ــى غال ــث بن ــل لي 91-  النجــم الثاقــب يف فضائ
ــف . ــاس الرشي ــن عب ــي ب ــري الكاظم ــد اهلل املق عب

92-  نزهــة املحبــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن جلعفــر بــن حممــد النقــدي املعــارص 



35

)( البحث االول: مجل اآلداب يف نظم كتاب عيسى بن دأب يف فضائل أمري املؤمنني

طبــع 1355 . ويقــال لــه الغــزوات الشــتاله عــى ذلــك .

93-  نظــم درر الســمطن يف فضائــل املصطفــى واملرتــى والبتــول والســبطن كــا 
يف نســخة رسدار كابــي

94-  نــور اهلــدى واملنجــي مــن الــردى يف فضائــل عــي )عليــه الســام( . للحســن 
بــن أيب طاهــر أمحــد بــن حممــد بــن احلســن اجلــاواين. 

95-  هنــج العدالــة يف فضائــل اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب . لعبــد عــي 
بــن احلســن اللبــان النجفي .

96-  هنــج النجــاة يف فضائــل أمــر املؤمنــن واألئمــة الطاهريــن للحســن ابــن حممد 
بــن احلســن بــن نــر احللواين

97-  هدايــة الواليــة أربعــون حديثــا يف فضائــل عــى بالفارســية . ملــا حممــد جعفــر 
رشيعــت مــدار االســرآبادي .

98-  يــد اهلل يف فضائــل أمــر املؤمنــن بالگجراتيــة . للحــاج غــام عي بن إســاعيل 
البهاونگري .

ــد  ــيد حمم ــام(، للس ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــن فضائ ــة م ــن فضيل 99-  ألف
كاظــم الكفائــي .

بالنظــم  الســام(  نبويــا يف فضائــل عــي )عليــه  100- ترمجــة أربعــن حديثــا 
الفــاريس، لعبــد الصمــد ابــن كــال بــن أمــر احلــاج .
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املبحث الثالث: وصف املخطوطة وعرضها

نسبة املخطوط اىل مؤلفه:

ذكـر صاحـب الذريعـة إىل تصانيـف الشـيعة بـا ال يقبـل الشـك نسـبة املخطوطـة اىل 
الشـيخ حممـد طاهـر السـاوي وأنـه فرغ منهـا يف سـنة )1359هــ( فيقول: )مجـل اآلداب يف 
نظـم كتـاب عيسـى بـن دأب يف فضائـل أمـر املؤمنن )عليـه السـام( وذكر مناقبه السـبعن 
الـذي يقـرب كتابتـه مـن أربعائـة بيـت، قـد أورده الشـيخ املفيـد يف »العيـون واملحاسـن 
»املعـروف بـ  »االختصـاص« ونقله بعينـه العامة املجلي يف تاسـع جملـدات البحار يف آخر 
بـاب جوامـع مناقبـه ) ع ( كـا نذكـره يف حـرف الفـاء بعنـوان »فضائـل أمـر املؤمنـن )عليه 
السـام(« وقـد نظمه الشـيخ حممد بن الشـيخ طاهر السـاوي النجفي املعـارص يف مأيت بيت 

)1359هـ(. يف 

أوله: ))احلمد هلل العي البادي * والصلوات يف مدى اآلباد (()1( . 

وصف املخطوط:

ــف  ــة يف النج ــدس رسه( العام ــم )ق ــام احلكي ــة االم ــات مكتب ــن مقتني ــوط م املخط
األرشف، وهــي نســخة وحيــدة كتبــت بخــط املؤلــف، وهــذا وصفــه بحســب مــا ورد يف 

كشــاف خمطوطــات املكتبــة:

الرقم العام: 433- 9 .

اسم الكتاب: مجل اآلداب يف نظم كتاب عيسى بن دأب .

الناسخ: املؤلف  املوضوع: شعر   التاريخ: 1359هـ

)1( الذريعــة اىل تصانيــف الشــيعة:142/5ــ 143،وينظــر: مســتدركات أعيــان الشــيعة:276/6، وقد كانت 
املخطوطــة مــن مستنســخات الشــيخ األميني،ينظــر: ربــع قــرن مــن العامــة األمينــي:34 . 
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 احلجم:12,4 *20,7  عدد الصفحات: 11    عدد األسطر:18

 صور املخطوط: 

ــة األوىل  ــورة الصفح ــع مص ــوط م ــف املخط ــورة وص ــع مص ــذا املوض ــت يف ه نثب
ــه: ــرة من واألخ
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عرض املخطوط :

ــه  ــا نظــم كتــاب عيســى بــن دأب يف فضائــل أمــر املؤمنــن )علي املخطــوط كــا قلن
الســام( يف )200( بيتــًا نظمــت عــى بحــر الرجــز مزدوجــة األبيــات)1( والكتــاب يذكــر 
ــة  ــب، وهــذا ممــا يعطــي أمهي ــه الســام( ليــس الحــد فيهــا نصي ــه )علي ــة ل ســبعن منقب
كبــرة للمخطــوط بــا دعــا الشــيخ حممــد طاهــر الســاوي إىل نظمــه يف هــذه األرجــوزة .  

ــه باحلمــد والشــكر هلل ســبحانه  ــات األوىل مــن قصيدت ــدأ الشــيخ الســاوي األبي يب
ــاء عــى أهــل البيــت )عليهــم الســام( فيقــول)2( :  وتعــاىل والصــاة والثن

البــادي العلــيّ  هلل  احلمــد 

العبــاد خــر  النــيّ  علــى 

والصلــوات يف مــدى اآلباد

العبّــاد األئمّــة  وآلــه 

ــبب  ــن س ــن دأب( ويب ــى ب ــاب عيس ــم كت ــل اآلداب نظ ــه بـــ )مج ــمي نظم ــم يس ث
نظمــه للكتــاب ويــّرز أســباب امتاكــه )عليــه الســام( هلــذه املناقــب ومكانتــه وقربــه 
مــن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم مــن خــال ذكــره ســبعن منقبــة ألمــر املؤمنــن 

ــًا فيقــول:  )عليــه الســام( ليــس ألحــد فيهــا نصيــب التــي ينظمهــا يف )200( بيت

اآلداب مجــل  فامســع  وبعــد 

بــي حــدا  وداده  مــن  بفضــل 

نظم كتاب اجلهبذ ابن دأب 

لنظمــه وكان ذاك دأبــي

)1( املــزدوج :وفيــه يعتمــد الشــاعر عــى تريــع أبيــات القصيــدة مجيعــًا وأميــز مــا يكــون ذلــك يف األراجيــز، 
ــد  ــات وق ــرى باملثني ــة أخ ــا قافي ــة ويف عجزه ــا قافي ــزم يف صدره ــي يلت ــات الت ــمي األبي ــن ان نس ويمك

تكــون يف كل بيتــن أو ثاثــة اىل الســبعة . ينظــر :فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة :288ـــــ 289 .
)2( املخطوط الصفحة :2 . 
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ثم يقول)1(:

عــم وابــن  املؤمنــن  أمــر  أعــي 

بنعــم اهلاتفــن  جييــب  ومــن 

بالنعــم املــوايف  البنتــن  خــر 

مــن أيــن خــصّ ســؤله وأيــن عــم؟

اىل أن يقول)2(:

اختارهــا عيســى اختيــار موســى

مشــوس هبــا  النظــم  فاطلــع 

ســبعن يســتجلي هبــا النامــوس 

القامــوس تســتطلع  مل  مئتــن 

ــر  ــن دأب وذك ــى ب ــاب عيس ــم كت ــاوي بنظ ــر الس ــد طاه ــيخ حمم ــي الش ــم يم ث
فضائلــه الســبعن مــع عــرض الشــواهد واألدلــة عليهــا)3(:

الســبعينا لنــا  فعــدّدوا  قلنــا 
لكي ترى العيون حورًا عينًا

معينــا  شــاهدًا  وأردفوهــا 
معينــا بــاردًا  الظمــاء  لتســقي 

حيــدر وهــذا  العلــم  هــي  قــال ســلوني قبــل أن ال تقــدرواقالــوا 
أجــدر الســماء  طــرق  يف  منّي بطرق األرض فيما يصدراّنــي 

)1( املخطوط الصفحة :2 .
)2( املخطوط الصفحة :2 .  
)3( املخطوط الصفحة :3 . 
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ومن فضائله )الشجاعة( ونظمها يف قوله مع ايراد األدلة عليها)1(:

املخصلــه الشــجاعة  وخصلــة 

منصلــه وحنــن  بــدر  تعــرف 

مفصّلــه لشــخصه  فاهنــا 

والناكثــون واألوىل هلــم صلــه

ومنها )الكلم املحكمة القصار( يف قوله)2(:

والكلــم احملكمــة القصــار

واألنصــار املهاجــرون  دان 

تقصــار مسطهــا  يف  كأّنهــا 

االعصــار ختتلــف  ومل  هلــا 

ويســتمر يف نظــم الكتــاب وتعــداد خصــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ومناقبــه 
وفضائلــه اىل أن ينهيهــا بقولــه)3(:

الســبعونا الوصيّــة  وخصلــة 

الواعونــا هبــا  البلــه  وأخــر 

أمجعونــا النــاس  رواهــا  فقــد 

راعونــا هلــا  قومنــا  أنّ  لــو 

 ثــم ينهــي نظمــه للكتــاب ويشــر اىل عــدم تغيــر ترتيــب الكتــاب مــع عــدم اضافــة 
خصــال أخــرى وهــي كثــرة بقولــه)4(:

)1( املخطوط الصفحة :4 .  
)2( املخطوط الصفحة :5 .

)3( املخطوط الصفحة :11 .
)4( املخطوط الصفحة :12.
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املعنــى يف  كامــه  انتهــى  قــد 

مسعنــا ملــا  ترتيبــًا  نــأل  مل 

ويف اختصــار اللفــظ حيــث يعنــى

معنــا خصــااًل  فيــه  نــزد  ومل 

بعدها يذكر بعضًا من هذه اخلصال التي مل ترد يف الكتاب كقوله)1(:

تســوّرا اذ  الســام  كشــرف 

وورا امــام  فتــى  ال  وصــوت 

الــورى بأعمــال  ضربــة  وعــدّل 

ومجعــه مــن الكتــاب الســورا

ومنهــا أيضــًا رد الشــمس وقلــع بــاب خيــر لينتهــي بالقــول ان خصالــه ومعجزاتــه 
كثــرة، وان مــا ذكــر هــو لــزوم مــا ال يلــزم، وهبــذه العبــارة ينهــي الشــيخ حممــد طاهــر 

الســاوي ارجوزتــه فيقــول)2(: 

وردّه الشــمس تناصــي اجملــرى
فجــرا مبــاء  الصخــر  وفجــره 

زجــرا اليهــود  بــاب  وقلعــه 
جــرّا وهلــمّ  وامللحمــات 

بعــزم فيمــا  القــول  تناهــى  جنــزموقــد  وحنــن  فليجــزم  عليــه 
ختــزم ال  معجزاتــه  يلــزمفــان  ال  مــا  لــزوم  وهــذه 

)1( املخطوط الصفحة :12.

)2( املخطوط الصفحة :12.
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اخلامتة

ــم  ــان أه ــا  ببي ــم بحثن ــا ان نخت ــا آن لن ــه علين ــى نعم ــه ع ــاء علي ــد اهلل والثن ــد مح بع
نتائجــه وهــي بحســب اآليت:

كان املبحــث األول عــى فقرتــن،األوىل: كان احلديــث فيهــا عــن ترمجــة عيســى 
بــن دأب وذكــر نســبه واخبــاره وصفاتــه ووفاتــه، والثانيــة: ترمجــة الشــيخ حممــد طاهــر 

ــه. ــاره ووفات ــذه وأهــم آث ــيوخه وتامي ــه ونشــأته وش ــبه ووالدت ــا نس ــاوي وفيه الس

امــا املبحــث الثــاين فتضمــن الــكام عــن بعــض مــا كتــب يف فضائــل أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( ومناقبــه خــال العصــور املختلفــة .

ــرات،األوىل:  ــه فق ــا وفي ــة وعرضه ــف املخطوط ــث يف وص ــث الثال ــتغل املبح اش
نســبة املخطــوط اىل مؤلفــه والثانيــة: وصــف املخطــوط والثالثــة :صــور املخطــوط 

والرابعــة : عــرض املخطــوط .
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51 البيــان1والتبيــني:1الجاحــظ،1أبــو1حجــر1عمــرو1بــن1عثــان1)ت255هـــ(1تحقيــق:1عبــد1.

الســالم1محمــد1هــارون،1مطبعــة1املــدين،1القاهــرة،1مــر،1ط19981،7م.

61 ــري،ط1،1دار1. ــالم1تدم ــد1الس ــر1عب ــي1)ت748ه(1تحقيق:عم ــالم،1الذهب ــخ1االس تاري

ــان14061ه1ــــــ19871م1. ــاب1العــريب،1بــريوت،1لبن الكت

71 التحفــة1اللطيفــة1يف1تاريــخ1املدينــة1الريفة،1شــمس1الديــن1الســخاوندي1)ت902ه(1.

ط1،1دار1الكتــاب1العلمية،1بريوت،لبنــان14141ه1ــــــ19931م1.

81 ــمس1. ــم،1ش ــم1وكناه ــابهم1وألقابه ــرواة1وأنس ــاء1ال ــط1اس ــتبه1يف1ضب ــح1املش توضي

ــه1 ــي1الدمشــقي1)ت842ه(1حقق ــن1محمــد1القي ــه1ب ــد1الل ــن1عب ــن1محمــد1ب الدي
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ــر1 ــة1والن ــالة1للطباع ــة1الرس ــويس،1ط2،مؤسس ــم1العرقس ــد1نعي ــق1عليه:محم وعل
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1417ه1.

شــعراء1الغــري1او1النجفيــات،1عــيل1الخاقــاين،1منشــورات1دار1البيــان،1املطبعــة111.1

1. ـــــــ19551م1 األرشف13751ه1 النجــف1 الحيدريــة،1

)ت1370ه(121.1 الســاوي1 طاهــر1 محمــد1 الشيعة،الشــيخ1 شــعراء1 مــن1 الطليعــة1

ــان14221ه1 ــريوت،1لبن ــريب،1ب ــؤرخ1الع ــوري،ط1،1دار1امل ــلان1الجب ــل1س تحقيق:كام

ــــــ20011م1.

ــة1الدينــوري،ط1،3منشــورات1عــيل1بيضــون1ودار1الكتــب131.1 ــن1قتيب ــار،1اب عيــون1األخب

العلميــة،1بــريوت،1لبنــان14241ه1ــــــ20031م1.1
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1. 1986م1 ـــــــ1 بــريوت1406ه1
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1409ه1ــــــ19891م1.
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معجــم1املؤلفــني،1عمــر1كحالــة،1مكتبــة1املثنــى1ودار1احيــاء1الــراث1العــريب،1بــريوت،171.1

لبنــان1)د.ت(.

معجم1االدباء،1ياقوت1الحموي،ط1،3دار1الفكر،1بريوت14001ه1..181

النجــف1خــالل1ألــف1عــام،1محمــد1هــادي191.1 الفكــر1واألدب1يف1 معجــم1رجــال1

1. 1964م1 ــــــــ1 1384ه1 األرشف1 النجــف1 اآلداب،1 مطبعــة1 األمينــي،ط1،1

موقــع1العتبــة1العلويــة1املقدســة1وفيــه1تفصيــل1ملــا1كتــب1يف1فضائــل1أمــري1املؤمنــني201.1

https://imamali.net/old11:1ــه ومناقب

فن1التقطيع1الشعري1والقافية،1د.صفاء1خلويص،ط1،3بريوت19661م1..211

الفهرســت،1ابــن1النديــم1البغــدادي1)ت438ه(1تحقيــق:1رضــا1تجــدد1الكتــاب1خــال221.1
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الكنى1واأللقاب،الشيخ1عباس1القمي1)ت1359ه(مكتبة1الصدر،طهران1)د.ت(..231
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التمهيد

دعاء الصباح ألمري املؤمنني )عليه السالم(
النّص، املاّدة، التوثيق

دعــاء الصبــاح ألمــر املوحديــن، أمــر املؤمنــن عــّي بــن أيب طالــب )عليه الســام(، 
ــه  ــي رّب ــد يناج ــُل التوحي ــه بط ــا، كتب ــن، كثره ــايل املضام ــا، ع ــات، قليله ــر الكل قص

الواحــد القّهــار.

حــار العلــاء يف ســنده، واتصالــه بــه، ورجوعــه إليــه وقــد فاهتــم أّن كامــه )عليــه 
الســام(، مســحٌة مــن العلــم اإلهلــّي، وعبقــٌة مــن الــكام النبــوّي،، كيــف ال وهــو مــن 
ســّن الفصاحــة، والتقــط شــوارد الباغــة، وأّسســها، وهــو مــن تقــّدم وقــّروا، وبــرع 
حــن عيــوا، وهــو اخلطيــب املفــّوه الــذي مل ُيقــْل لــه لًعــا لــك أبــًدا، ومل يقــْف  عــى ســاكن 
يف طّيــات كامــه، وهــو الفــّذ الــذي لــن يشــفع؛ بــل إّن الــكام يف لســانه الرشيــف 

ــُزر، وهــو البحــر الــذي ال يــدرك ســاحُله. ينســاب كــا ينســاب املــاء عــى األرض اجلُ

وباغتــه، وفصاحتــه )عليــه الســام( قطــرٌة مــن بحــر فضائلــه، وأنــا اليــوم أريــد أن 
أغــرف مــن بحــر هــذه القطــرة....

وأنــا ال أريــد أن أقــارن الســاعَة بــن فصاحــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وبــن 
غــره مــن الفصحــاء واملفّوهــن؛ ألّن هــذا قيــاس مــع الفــارق...

فهــل تصــح املقارنــة بــن الثــرى والثريــا!، وهــل يصــح القيــاس بــن احلــى ونجــوم 
ــف كا . . .  ــمس! كا وأل ــور الش ــاب ون ــود الثق ــن ع ــر ب ــح التنظ ــل يص ــا ! وه الس
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ولقــد صــدق مــن قــال:

قــدرُه ينقــص  الســيف  تــر أنّ  إذا قيــل إنّ الســيف خــرٌ من العصاأمل 

مــن نســبه إىل الفصاحــة، وحســب فقــد ظلمــه، ومــن قــال إِّنــه بليــٌغ وحســب؛ فقــد 
ظلمــه، ومــن قــال إِّنــه خطيــب مصقــٌع، فقــد غمطــه حّقــه، ومــن قــال إِّنــه ليــث احلروب، 
جمبِّــٌن أبطاهلــا، وحســب مل ينصْفــه؛ ولكــن يــا ســيدي من نســبك إىل اإلنســانية، واإلنســان 
الكامــل العطــوف، الرحيــم، الــودود؛ فقــد أنصفــك ألّنــك يــا ســيدّي مــن أســس مفهــوم 
اإلنســانية يــوم وجــدت ذلــك الذّمــّي يســتعطي يف بــاد املســلمن، وأخذتــه تســأل ســدنة 

بيــت املــال؛ ملَ مل تعطــوه؟ إنــه ذّمــّي يــا أمــر املؤمنــن؛ أمــا علمتــم أّنــه إنســان.

ــل  ــت أله ــادًة ـ بّين ــا ع ــون هب ــال يقاس ــة ـ والرج ــذه الكلم ــف، وهب ــذا املوق هب  
اإلســام. مــن  أعــّم  اإلنســانية  مفهــوم  أّن  واملعرفــة  الفكــر 

ُترى! ما عندك؟،  وماذا كنت حتمل حّتى بقيت خالدا؟!.

هــل كنــَت حتمــل فــأس إبراهيــم؟ أم كنــت حتمــل عصــا موســى؟!!، أم كنــت تتختم 
بخاتم ســليان؟!!

أم أنك كنت حتمل تلك الروح التي مجعت األضداد فعّزت لك أنداُدها؟!!!

أم أّنك حتمل روح اإلنسان الكامل روح النبّي األمحد؟!!!.
ومــن حيمــل تلــك الــروح ال ُيســاحل، وال يســاجل، وال ُيعــاىل، وال ُينــاول، وال 

يطاول...
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مل ُتطـِـق الدنيــا كامالتــك الالمتناهيــة؛ فقالــت لــك نفســك األّمــارة بالعلــم واملعرفــة، 
والكــامل، واخلــري والفضــل الــذي أنــت أّولــه وآخــره ومنتهــاه، ومبتــدأه ومســاره، 
بالذهــاب إىل عــامل آخــر يســع الكــامل الــذي أنــا فيــه؛ فــكّل إنــاء ينضــح بــام فيــه إاّل إنــاؤك 

ــه يّتســع... فإن

إثبات النّص ألمري املؤمنني )عليه السالم(

أّمــا عــن إثبــات هــذا النــّص ألمــر املؤمنــن )عليــه الســام( فيمكــن أن نــدرس   
ــًا- :  ــون حمتم ــنذكره يك ــا س ــه اآليت -وكّل م في

1ـ السند الصحيح:
ــة  ــا ألمــر مــوروث إذا مل يثبــت لــك ســنده، وثق يف العــادة ال يمكــن أن تســر وفاق
ــاح الــذي  ــاُء الصب ــه دع ــف في ــاء الرجــال، ومــن اختل ــم عنــد عل رواتــه ومرّجحّيته
ــرى أن  ــرواة، بعــد كّل هــذا ن ــه اتصــاال بأحــد مــن ال ــه مقطــوع الســند ونعــدم ل ورد أن
اخلواجوئــي وجــده بأســانيد صحيحــة وروايــات رصحيــة متصلــة إليــه )عليــه الســام( 
ــن وان  ــال )ونح ــه، وق ــح إلي ــند صحي ــدان س ــدم وج ــه أوالً بع ــو نفس ــد أن رّصح ه بع
ــه  مل نجــده بســند صحيــح متصــل إىل ذلــك املســتطاب لكــن نقــل بعــض األصحــاب أّن

ــه()1(. ــة إلي ــة متصل ــات رصحي ــة ورواي ــانيد صحيح ــده بأس وج

وثمة أمران التقطتها من كتاب البحار:

األول: يقــول املجلــي: )هــذا الدعــاء مــن األدعيــة املشــهورة، ومل أجــده يف الكتــب 
املعتــرة إال يف مصبــاح الســيد ابــن الباقــي رمحــة اهلل عليــه، ووجــدت منــه نســخة قــراءة 
املــوىل الفاضــل موالنــا درويــش حممــد األصبهــاين جــد والــدي مــن قبــل أمــه رمحــة اهلل 

)1( انظر: مفتاح الفاح للخواجوئي، حتقيق السيد مهدي الرجائي: 11.
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عليهــا، عــى العامــة مــروج املذهــب نــور الديــن عــي بــن عبــد العــايل الكركــي قــدس 
اهلل روحــه، فأجــازه و هــذه صورتــه :

احلمــد هلل قــرأ هــذا الدعــاء والــذي قبلــه عمــدة الفضــاء األخيــار الصلحــاء األبــرار 
موالنــا كــال الديــن درويــش حممــد األصبهــاين بلغــه اهلل ذروة األمــاين قــراءة تصحيــح 
كتبــه الفقــر عــي بــن عبــد العــايل يف ســنة تســع وثاثــن وتســع مائــة حامــًدا مصليًّــا()1(.

الثــاين: ولكــن نســبته تكــون إىل الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، يقــول املجلــّي: 
ــن القاســم  ــى ب ــه هكــذا، قــال الرشيــف حيي )ووجــدت يف بعــض الكتــب ســنًدا آخــر ل
العلــوي)2(: ظفــرت بســفينة طويلــة مكتــوب فيهــا بخــّط ســيدي، وجــدي أمــر املؤمنن، 
وقائــد الغــّر املحّجلــن، ليــث بنــي غالــب، عــي بــن أيب طالــب عليــه أفضــل التحيــات 

مــا هــذه صورتــه:

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم هــذا دعــاء علمنــي رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، وكان 
يدعــو بــه يف كل صبــاح وهــو »اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح« إىل آخــره، وكتــب يف 
آخــره كتبــه عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( يف آخــر هنــار اخلميــس حــادي عــرش ذي 
ــارك  ــه املب ــن خط ــه م ــف: نقلت ــال الرشي ــرة، وق ــن اهلج ــن م ــس وعرشي ــنة مخ ــة س احلج
ــع وثاثــن  ــن مــن ذي القعــدة ســنة أرب ــرّق يف الســابع والعرشي بالقلــم الكــويف عــى ال

وســبع مائــة()3(. 

وعى هذا ال يمكن بعد أن نقول إّن هذا الدعاء معدوم السند مقطوعه.

)1( البحار: 342/84.
)2( ترمجته يف : مستدركات علم رجال احلديث: 225/8، وموسوعة املصطفى والعرة: 289/8.

)3( البحار: 342/84.
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ــرًيا مــا يصححــون األســانيد  ــا األعــالم مــن أّنــم كث ومــا أمجــل مــا ورد عــن علامئن
ــاق عــى املطلــوب؛ فكالمــه أعــى مــن الســند، ومــن  ــق متــام االنطب باملتــون، وهــذا ينطب

يتحــّدث بــه)1(.

ــدم  ــّوغ ع ــاج يس ــاب االحتج ــة كت ــريس يف مقدم ــور الط ــا منص ــد أن أب ــذا نج وهل
ذكــره أســانيَد أحاديثــه بقولــه: )وال نــأيت يف أكثــر مــا نــورده مــن األخبــار بإســناده؛ إمــا 

ــه()2(. ــا دلــت العقــول إلي ــه مل ــه أو موافقت لوجــود االمجــاع علي

2ـ األسلوب، والبيان، والنغمة)3(:
ــف  ــذي يكش ــع ال ــوى الرفي ــة واملحت ــارات البليغ ــى العب ــاء ع ــتال الدع إن اش  
عــن صدورهــا عــن املعصومــن، فهــم مــن ُأوتــوا جوامــع الكلــم، وكامهــم فــوق كام 
املخلــوق، ودون كام اخلالــق، ومــن ذلــك خطــب هنــج الباغــة، ودعــاء كميــل ودعــاء 
عرفــة ودعــاء أيب محــزة الثــايّل، ممــا يدلــل وبصــورة عقليــة عــى املطلــوب؛ فــإن األســاس 

)1( انظر: الفردوس األعى، كاشف الغطاء:51، ومهذب األحكام، السبزواري: 199/16.
)2( االحتجاج : 1 / 4 ط دار األسوة.

ــا  ــاه يقين ــا عليــه وعلمن )3( املقصــود بالنغمــة: طريقــة الــكام، واللهجــة، يقــول ابــن حــزم: )إّن الــذي وقفن
ــدل  ــت بتب ــدة تبدل ــة واح ــر، لغ ــة مح ــة ال لغ ــر وربيع ــة م ــي لغ ــة ه ــة والعربي ــة والعراني أن الرسياني
مســاكن أهلهــا فحــدث فيهــا جــرش كالــذي حيــدث مــن األندلــي، وإذا رام نغمــة أهــل القــروان، ومــن 
القــرواين إذا رام نغمــة األندلــي، ومــن اخلراســاين إذا رام نغمتهــا، ونحــن نجــد مــن ســمع لغــة أهــل 
فحــص البلــوط وهــي عــى ليلــة واحــدة مــن قرطبــة كاد أن يقــول إهنــا لغــة أخــرى غــر لغــة أهــل قرطبــة، 
وهكــذا يف كثــر مــن البــاد فإنــه بمجــاورة أهــل البلــدة بأمــة أخــرى تتبــدل لغتهــا تبديــا ال خيفــى عــى 

مــن تأملــه(.
وهــو مصطلــح يبــن الطريقــة التــي يســر عليهــا كّل إمــام يف حديثــه؛ فُهــْم وإن كانــوا يصــدرون عــن نــوٍر   
واحــٍد لكنهــم وفاقــا لنغــات خمتلفــة ختتلــف باعتبــار الزمــن، واملتلّقــن، واحلاجــة. ماحظــة: )يمكــن أن 

حتلــل هــذا األمــر يف املتــن(.
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يف ذكــر األحاديــث الدالــة عــى وجــود اهلل وغــر ذلــك ممــا حيتــاج يف االســتدالل عليــه 
إىل األدلــة العقليــة هــو مــدى احتوائهــا عــى الرهــان واحلجــة، فلــو كان احلديــث مفتقــرا 
إىل الســند الصحيــح مــع إرشــاده للدليــل العقــي والرهــان الواضــح؛ فإنــه ســيؤدي إىل 
املطلــوب، أمــا إذا كان احلديــث قــارصا عــن إثبــات املطلــوب باحلجــة الدامغــة - عــى 

ســبيل الفــرض واالحتــال - فإنــه لــن يكــون جمديــا، وإن ورد بالســند الصحيــح.

ــث  ــون احلدي ــرف ك ــاد: )ويع ــي الدام ــيني املرع ــر احلس ــد باق ــيد حمم ــول: الس يق
موضوعــا بإقــرار واضعــه بالوضــع أو مــا ينــزل منزلــة االقــرار مــن قرينــة احلــال الدالــة 
عــى الوضــع واالختــاق، فبإقــراره حيكــم عــى ذلــك احلديــث بحســب ظاهــر الــرشع 
بــا حيكــم عــى املوضــوع يف نفــس االمــر وإن مل يكــن حيصــل بذلــك حكــم قطعــي بــات 
ــه يف إقــراره، وقــد يعــرف أيضــا بركاكــة ألفــاظ املــروي وســخافة  بالوضــع جلــواز كذب
معانيهــا ومــا جيــري جمــرى ذلــك، كــام قــد حيكــم بصحــة املتــن مــع كــون الســند ضعيفــا 
إذا كان فيــه مــن أســاليب الرزانــة وأفانــني البالغــة وغامضــات العلــوم وخفيــات األرسار 
ــة الوحــي وأصحــاب العصمــة وحــزب روح  ــى إال أن يكــون صــدوره مــن خزن ــا يأب م

القــدس ومعــادن القــوة القدســية()1(.

أمــا مــن ناحيــة األســلوب فلــكل واحــد مــن األئمــة أســلوب خــاص يف الثنــاء عــى 
اهلل واحلمــد هلل والراعــة لــه واملســألة منــه يعــرف ذلــك مــن مــارس أحاديثهــم وآنــس 
بكامهــم وخــاض يف بحــار أدعيتهــم ومــن حصلــت لــه تلــك امللكــة، وذلــك األنــس 
ال يشــك يف أن هــذا الدعــاء صــادر عنهــم وهــو أشــبه مــا يكــون بأدعيــة األمــر )عليــه 
ــا عــى  الســام( مثــل دعــاء كميــل وغــره؛ فــإّن لــكل إمــام هلجــة خاصــة وأســلوًبا خاصًّ
تقارهبــا وتشــاهبها مجيًعــا؛ بــل وحتــى الشــعراء لــكل واحــد منهــم مــورده اخلــاص الــذي 

)1( الرواشح الساوية : 193.
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يعــرف بــه ومــع كثرهتــم الكاثــرة؛ فالســامع لبيــت واحــد يقــوى يف نفســه أنــه للمتنبــي 
أو أليب متــام أو أليب العتاهيــة، بــل تعــدى غرهــم ذلــك ويذكــر لــك أن هــذا املقــول مــن 

الشــعر هــو جاهــي، وذاك إســامي، وغرمهــا أمــوي أو عبــايس.

للخطــايب )ت  القــرآن(  إعجــاز  )بيــان  كتــاب  لــك روايــة وردت يف  وســأنقل 
388هـــ(، يقــول )ولذلــك صــاروا إذا ُســئلوا عــن حتديــد هــذه الباغة.....قالــوا إنــه ال 
يمكننــا تصويــره وال حتديــده بأمــر ظاهــر نعلــم مباينــة القــرآن غــره مــن الــكام......
وقــد متّثــل بعضهــم بأبيــات جريــر التــي نحلهــا ذا الرّمــة، ذكــرت الــرواة أن جريــرا مــّر 

ــي اّوهلــا: ــه الت ــة، وقــد عمــل قصيدت ــذي الرّم ب

القطــارانبــت عيناك عن طلل حبُزوى وامتنــح  الريــح،  عفتــه 

فقال: أال أنجدك بأبيات تزيد فيها!، فقال: نعم، فقال:

متيــٍم بــي  الناســبون  يعــدّ 

تيــٍم وآل  الربــاب  يعــدّون 

ويذهــب بينهــا املرئــيّ لغــوا

كبــارا أربعــة  اجملــد  بيــوت 

اخليــارا حنظلــة  ثــم  وســعدًا 

كمــا ألغيــتَ يف الديــة احلــوارا

فوضعهــا ذو الرّمــة يف قصيدتــه، ثــم مــّر بــه الفــرزدق فســأله عــّا أحــدث من الشــعر؛ 
فأنشــده القصيــدة؛ فلــّا بلــغ هــذه األبيــات قــال: ليــس هــذا مــن بحــرك، مضيُفهــا أشــّد 

حليــن منــَك! قــال: فاســتدركها بطبعــه، وفطــن هلــا بلطــف ذهنــه()1(.

وهذا الكام يدلل بصورة واضحة وجلية عى تفّرد كّل منيٍء بأسلوب خاّص.

)1( ثاث رسائل يف إعجاز القرآن: 22ـ23، والرواية يف األغاين: 113/16 )طبعة السايس(.
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3ـ الداللة املوضوعية، والذاتية للدعاء: 

إذا اجتهــت إىل قولــه )يــا مــن دّل عــى ذاتــه بذاتــه( تقطــع بأهنــا مــن كلاهتــم )عليهــم 
الســام(، ومثلــه قــول اإلمــام احلســن )عليــه الســام( يف دعــاء عرفــة: )مــاذا وجــد مــن 

فقــدك، ومــا الــذي فقــد مــن وجــدك(.

وقول ولده زين العابدين )عليه السام( )بك عرفُتك، وأنت دللتني عليك(.

وقــول اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( يف الزيــارة اجلامعــة )مــن أراد اهلل بــدأ بكــم، 
ومــن وّحــده قبــل عنكــم(. 

وهنــا يمكــن لنــا التفريــع عــى املطلــوب، ونقــول: إّن مــا نحــن بصــدده مــن إثبــات 
ــه  ــا )علي ــي تناوهل ــات الت ــو املوضوع ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــاء ألم ــة الدع ماهي

الســام( يف الدعــاء، وهــو يكــون يف شــقن:

ــع  ــل ومجي ــد؛ ب ــة التوحي ــه؛ كقضي ــذي يذكــره يف دعائ ــوّي ال األول: املوضــوع احلي
ــّرع  ــا يتف ــاد(، وم ــة، املع ــّوة، اإلمام ــدل، النب ــد، الع ــة )التوحي ــول العقائدي ــا األص قضاي
منهــا كذلــك؛ فقضيــة مهمــة كقضيــة التوحيــد ال حتتمــل اخلطــأ واالســتدالل الضعيــف؛ 
ــاج يف  ــا حيت ــك مم ــر ذل ــود اهلل وغ ــى وج ــة ع ــث الدال ــر األحادي ــاس يف ذك ــإن األس ف
االســتدالل عليــه إىل األدلــة العقليــة هــو مــدى احتوائهــا عــى الرهــان واحلجــة؛ وهــذا 
ــى  ــاح )دّل ع ــاء الصب ــام( يف دع ــه الس ــه )علي ــودا يف كام ــه وج ــدم ل ــا ال نع ــر مم األم
ــل أن يكــون(، إىل آخــره  ــا كان قب ــم ب ــون( )عل ــد مــن خطــرات الظن ــه(، )بُع ــه بذات ذات
مــن العبــارات الداّلــة داللــة جلّيــة عــى أّن قائــل هــذا الدعــاء معصــوم مــن أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( الذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، وهــل يســتطيع 

ــه؟!!. ــكام؟، وأن جياري أحــد أن يقــول هــذا ال



59

)( البحث الثاني: خمطوطات شروح دعاء الصباح ألمري الؤمنني

الثــاين: القضايــا واألقيســة التــي تناوهلــا األئمــة )عليهــم الســام( يف أدعيتهــم هــي 
منتجــة دائــا؛ فنحــن أمــام مقدمتــن منطقيتــن قياســيتن: األوىل: إن كام أهــل البيــت 

)عليهــم الســام( كام العقــاء، الثانيــة: إن كام العقــاء مقبــول.

إذن كام أهل البيت )عليهم السام( مقبول عقا.

إذ هو كام منطقّي هلذا السبب،  وثانيا؛ ألنه مل خيالف املبادئ العقلية أبدا.

بل وحتى تطبيق هذه املبادئ يف كام أهل البيت )عليهم السام(.

ــام  ــول اإلم ــاه يف ق ــض( إذا طبقن ــس النقي ــون عك ــة )قان ــادئ املنتج ــذه املب ــن ه م
ــم(. ــل عنك ــده قب ــن وّح ــم وم ــدأ بك ــن أراد اهلل ب ــام(: )م ــه الس ــادي )علي اهل

ــر  ــى كف ــى ع ــروة الوثق ــي يف رشح الع ــيد اخلوئ ــه الس ــتدّل ب ــا اس ــل مم ــذا التمّث  وه
مــن مل يــواِل أهــل البيــت )عليهــم الســام( بتطبيــق هــذا القانــون، يقــول )وقــد ورد يف 

ــج بعكــس النقيــض()1(. ــه ينت ــل عنكــم«؛ فإن ــده قب ــارة اجلامعــة: »ومــن وّح الزي

أي: )ومن مل يقبل عنكم؛ تكون النتيجة: مل يوّحده(.

وكّل كام أهــل بيــت العصمــة )عليهــم الســام( عــى هــذه الشــاكلة، فهــو منتــج 
ــة. دائــا ملــا  مــّر مــن أن كامهــم يســر وفاقــا للقوانــن املنطقيــة، واألصــول العقلّي

وهنــاك مــن أخــرين ممــن أثــق بنقوالتــه أنــه يعــرف أحــد اإلخــوة املشــايخ ممــن أّلــف 
كتابــا أو بحثــا عــن اخلطبــة الفدكّيــة، )خطبــة واللّمــة( للســيدة الزهــراء )عليها الســام(، 
يطّبــق فيــه كّل أشــكال القيــاس املنطقــّي، وتوّصــل إىل نتيجــة: هــي إن كّل مــا موجــود يف 
هــذه اخلطبــة عائــد للزهــراء؛ ألنــك كيفــا قلبــت املقدمــات أعطتــك نتيجــة، واهلل العــامل.

)1( رشح العروة الوثقى )موسوعة اإلمام اخلوئي(: 77/3. 
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ــل  ــوق، ب ــوق كام املخل ــق، وف ــم دون كام اخلال ــر إاّل ألن كامه ــذا األم ــا ه وم
ــر. ــل، وتقري ــول، وفع ــن ق ــم م ــدر عنه ــا يص وكّل م

وأخرا أقول:  

تـــْألِـيفِنَـــــا فِــــي  النـــــاظـــرُ  َأيُّــــهـــا 

ـرَى تـَ مَــا  َفأصلِــحْ  عَيبًــا  تَِجــدْ  أوْ 

َفأبدلْــه َكمــااَل نْقصًــا  جِتــدْ  إنْ 

ـــعَاَلى تـَ هلِل  الـعِــصْـمَـــُة  إِّنـــــما 
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شروح دعاء الصباح

 العربّية والفارسّية يف مكتبات العراق

املهــدي  ابــن  للهــادي  النجــاح،  ومصبــاح  الفــاح  مفتــاح  دعــاء)1(  رشح  1ـ 
الســبزوارّي)2( )1212هـــ - 1289هـــ(، صاحــب )رشح األســاء احلســنى()3(؛ وهــو 

عــريّب. رشٌح 

املخطــوط يف 289 صحيفــة مكتــوب بخــط النســخ، توجــد فيهــا صحيفــة عنــوان، 
وهــذه الصحيفــة مكتوبــة بخــطٍّ مغايــٍر لنــوع اخلــّط الــذي ُكتبــت فيــه املخطوطــة، ويبــدو 
أّن صحيفــة العنــوان قــد ُكتبــت يف مؤسســة كاشــف الغطــاء العامــة؛ حلداثــة نــوع اخلــّط.

املخطوط ناقص األّول يف صحيفة واحدة وهي ُخطبة الكتاب.

يــا شــهيًدا عــى كّل يشء،  تتذكــر،  الكتــاب ).....العجــاوات؛ فجعلــت  أّول 
ــد وجممــع  ــع أســائه احلســنى عــى هيــكل التوحي ــا بصــر، فقــد جتــى بجمي ــا ســميع ي ي
التفريــد املخلــع بخلعــة إنــا عرضنــا واملكــرم بترشيــف ولقــد كرمنــا فطفــق يذكــر بلســان 

)1( كذا.
)2( انظــر: الذريعــة: 339/21، وانظــر: ترمجتــه: تاريــخ علــاء خراســان 99 برقــم 82، معجــم املطبوعــات 
العربيــة: 1/ 1000، أعيــان الشــيعة 10/ 234، رحيانــة األدب: 2/ 422، الذريعــة: 2/ 44 برقم 173 
و 16/ 196 برقــم 747 و 18/ 263 برقــم 34 و 24/ 38 برقــم 188 وغــر ذلــك، األعــام: 8/ 59، 
معجــم املؤلفــن: 13/ 127، معجــم مؤلفــي الشــيعة: 210، فاســفة الشــيعة حياهتــم وآرائهــم: 553، 

موســوعة طبقــات الفقهــاء: 684/13 ومــا بعدهــا.
)3( انظر: الذريعة: 90/13، و الذريعة: 107/13.
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وجــوده األتــم األكــرم اســمه األعظــم األفخــم خصوصــا االنســان الكامــل منبــع 
ــرب  ــم والع ــيد العج ــد س ــب حمم ــن املنتخ ــب م ــيا املنتخ ــل وال س ــل والفواض الفضاي

ــة.....(. ــام اهلداي ــاعل اع ــة ومش ــك الوالي ــموس فل ــه ش ــه وآل ــى اهلل علي ص

آخــر الكتــاب )فــا تــردين مــن ســنّي مواهبــك خائبــا يــا كريــم يــا كريــم يــا كريــم 
ــه....(. ــم وصــى اهلل عــى حممــد وال ــة عــن الكري ــم باخلاف وهــو التكري



»الصحيفة األوىل من نسخة كاشف الغطاء«



»الصحيفة الثانية من نسخة كاشف الغطاء«



»الصحيفة األخرية ما قبل من املخطوط«



»الصحيفة األخرية من املخطوط«
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2ـ كتــاب إقليــد النجــاح يف رشح دعــاء الصبــاح وهــو رشح عــريب،، آليــة اهلل الشــيخ 
حممــد رضا الغّراوّي )1303هـــ -1385هـ(.

ــد ذهــاب  ــة ميامــن يف طريــق خراســان عن ولــد ســنة 1303 هــ  / 1886 م يف قري
والديــه لزيــارة اإلمــام الرضــا )عليــه الســام(، وبعــد رجوعهــم إىل النجــف تــويف والــده 
ــده  ــرازي يتعه ــن الش ــرزا حس ــه، وكان م ــه والدت ــره فكفلت ــن عم ــة م ــو يف اخلامس وه
ملــدة ثــاث ســنوات حتــى وفاتــه، فأخــذت أمــه ترعــاه فــدرس عــى مجلــة مــن العلــاء 
منهــم الشــيخ حممــد احلســن آل كاشــف الغطــاء، واملــا كاظــم اخلراســاين والشــيخ حممــد 

احلســن األصفهــاين وغرهــم كثريــن.

كان روحيــا مــن طــراز الســلف الصالــح، صابــرا مســتهدف العقيــدة بأســلوب بــن 
املنطــق والعاطفــة، أســند إليــه الســيد أبــو احلســن األصفهــاين يف العــام 1352 التمثيــل 
الدينــي عنــه يف أيب اخلصيــب يف البــرة، وبعــد فتنــة العــرب والعجــم عــام 1354 آثــر 

الرجــوع إىل النجــف، تــويف عــام 1385 هــ  / 1965 م.

له مؤلفات عدة تنوف عى الستن كتابا)1(.

ــة(،  ــه يف حمافظــة القادســية )الديواني ــه مــن ورثت ــدي حصلــت علي ــه هــذا عن وكتاب
بعــد أخــذ اإلذن منهــم، واســتلمته مــن مؤسســة كاشــف الغطــاء العامــة.

والكتــاب يتأّلــف مــن 350 صحيفــة مــن القطــع املتوســط، ويف األحــد عــرش 
ــرشح،  ــى ال ــاء ع ــات لعل ــن تقريظ ــارة ع ــرشوح( عب ــّص امل ــد الن ــة )بع ــة الباقي صحيف

وهــي حــوايل ثاثــة تقريظــات معــززة بأبيــات شــعرية يف مــدح الــرشح وصاحبــه.

)1( للمزيــد حــول حيــاة الشــيخ الفــّذ الغــراوّي ينظــر: كتابنــا: العــرى العاصمــة يف تفضيــل الزهــراء فاطمــة 
)عليهــا الســام(. فيــه ترمجــة وافيــة عنــه وعــن آثــاره.
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ــات  ــض الكل ــح، بع ــاريس، الواض ــّط الف ــي باخل ــف، وه ــه الرشي ــة بخّط املخطوط
ــه. ــروءة، واملســتوى العــام للمخطــوط يمكــن قراءت غــر مق

ابتــدأ تأليفــه األربعــاء يف 22 حمــرم احلــرام، 1362هـــ، وانتهــى مــن تأليفه يف الســاعة 
الرابعــة مــن ليلــة الثاثــاء، وهــي الليلــة الثالثــة مــن شــهر ربيــع الثــاين مــن شــهور ســنة 

1363هـ.

ــن  ــم اهلل الرمح ــاح، بس ــاء الصب ــاح يف رشح دع ــد النج ــاب إقلي ــوط )كت أّول املخط
الرحيــم، احلمــد هلل خالــق املخلوقــات ومبتدعهــا، وصانــع املصنوعــات وخمرعهــا، 
الــذي عجــز عــن تعبــر حالــه العبــارات، وضلــت فيــه تصاريــف الصفــات، .......(.

آخــر املخطــوط )ولكــن ذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء واهلل ذو الفضــل العظيــم، 
وكفــى بــاهلل ولّيــا ونصــرا وهــو حســبي ونعــم الوكيــل، نعــم املــوىل ونعــم النصــر، وآخر 

دعوانــا أن احلمــد هلل رّب العاملــن وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه الطاهريــن.(.



»الصحيفة األوىل من املخطوط«



»الصحيفة الثانية من املخطوط«



»الصحيفة ما قبل األخرية من املخطوط«



»الصحيفة األخرية من املخطوط«
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ــح  ــد صال ــن حمم ــادي ب ــد ه ــاريس(، ملحم ــو رشح ف ــاح )وه ــاء الصب 3ـ رشح دع
ــدراين )ت 1120هـــ()1(. املازن

حممــد هــادي بــن الفقيــه حممــد صالــح)2( بــن أمحــد بــن شــمس الديــن املازنــدراين، 
األصفهــاين، الشــهر هبــادي املرجــم، ســبط املجلــي األّول.

ــام باللغــة الفارســية، وقــد ترجــم إليهــا  ــا، خطَّاطــا، ذا اهت ــا، أديب كان فقيهــا إمامي
مــن العربيــة مجلــة مــن الكتــب.

ــاب  ــن كت ــب احلزي ــن أيب طال ــي ب ــد ع ــه حمم ــرأ علي ــره، وق ــاء ع ــى عل ــذ ع تتلم
ــويس. ــكام( للط ــب األح )هتذي

مــة  وصنـّـف كتبــا، منهــا: رشح ) قواعــد األحــكام يف مســائل احلــال واحلــرام( للعاَّ
، حاشــية عــى بــاب املــراث مــن » قواعــد األحــكام « املذكــور، احلــدود والديــات  احلــيَّ
بالفارســية، رشح عــى فــروع » الــكايف« يف احلديــث للكلينــي، حاشــية عــى » أنــوار 
ــن احلاجــب، رشح »  ــل « للقــايض البيضــاوي، رشح » الشــافية « يف الــرف الب التنزي
ــو  ــب « يف النح ــي اللبي ــب » مغن ــية، منتخ ــب بالفارس ــن احلاج ــو الب ــة « يف النح الكافي
ــن  ــد الرمح ــن عب ــد ب ــان ملحم ــاين والبي ــاح « يف املع ــص املفت ــام، رشح » تلخي ــن هش الب
القزوينــي بالفارســية، وأنــوار الباغــة . وترجــم إىل الفارســية : القــرآن الكريــم، معــامل 

)1( ترمجتــه يف: روضــات اجلنــات 2 / 88 ضمــن رقــم 142، قصــص العلــاء 230، الفوائــد الرضويــة 703، 
أعيــان الشــيعة 10 / 82، 234، رحيانــة األدب 5 / 148، الذريعــة 13 / 359 و 14 / 23 برقــم 

1575، طبقــات أعــام الشــيعة 6 / 805، فرهنــگ بــزرگان 654.
)2( ترمجتــه: أمــل اآلمــل : 2 / 276 برقــم 816 ; ولــه ترمجــة ضافيــة يف روضــات اجلنــات : 4 / 118 برقــم 
355 ; مســتدرك الوســائل : 3 / 412، اإلجــازة الكبــرة )املرعــي(: 338، طبقــات أعــام الشــيعة 11، 
288 . الذريعــة 14 / 27. يف رشح أصــول الــكايف لــه رمحــه اهلل، وبتحقيــق عــي عاشــور كتــب املحقــق 

ســنة وفاتــه )ت 1081هـــ(، ويف فهــرس الــراث للجــايل: 882/1 ذكــر وفاتــه ســنة 1086هـــ.
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ــجادية يف  ــة الس ــرف، الصحيف ــافية يف ال ــاين، الش ــهيد الث ــن الش ــن ب ــول للحس األص
أدعيــة اإلمــام الســجاد عــي بــن احلســن عليهــا الّســام.

تويّف - سنة عرشين ومائة وألف بأصفهان، ودفن عند والده)1(.

هــذا الــرشح يتأّلــف مــن 180 صحيفــة ال حيتــوي عــى صحيفــة عنــوان، وال حيتــوي 
ــوع  ــب األّول، ون ــارشة باملطل ــدوء مب ــرشح مب ــاب، وال ــة الكت ــى خطب ــرشح ع ــذا ال ه
اخلــّط هــو باخلــّط الفــاريس الواضــح، واملتــن )الدعــاء( ُكتــب بالعربيــة، وقــد وضــع عــى 

؛ للتمييــز. متــن الدعــاء خــطٌّ

املخطوط من خمطوطات كاشف الغطاء العامة

اسم الناسخ: حممد عي بن خليل اهلل اخلر التوين.

أّول املخطــوط )بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق 
تبلجــه، خــدا ونــده اي تكبــر......(.

آخــر املخطــوط )اغفــر ذنــويب يــا غفــار الذنــوب، واســر عيــويب يــا ســتار العيــوب، 
يــا شــديد العقــاب، يــا غفــور يــا رحيــم، يــا رحيــم، بيــا مــرز كنــا هــان....(.  

ــي،  ــاح خط ــاء صب ــاف األزرق ـ )رشح دع ــم اجل ــث ـ بقل ــطٍّ حدي ــوب بخ مكت  
يعــود تارخيــه لـــ 1117هـــ، ومــن ضمــن كتــب أرسة آل الكرمــاين، يف النجــف، تأليــف: 

ــدراين(. ــح املازن ــد صال ــن[ حمم ــادي ]ب ــد ه حمم

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: 401/12.
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4ـ مفتــاح الفــاح يف رشح دعــاء الصبــاح )وهــو رشح عــريب(، إلســاعيل بــن حممــد 
حســن اخلواجوئي االصفهــاين )ت 1173هـ()1(.

وســّاه الســيد اجلــايل )حممــد إســاعيل(، يقــول )حممــد إســاعيل بــن احلســن   
بــن حممــد رضــا بــن عــاء الديــن حممــد املازنــدراين األصفهــاين اخلواجوئــي()2(.

ــه اجلليــل القــدر، مــن  وصفــه املحــدث القمــي بقولــه: )العــامل الــورع احلكيــم املتألَّ
أكابــر علــاء اإلماميــة، قالــوا يف حّقــه: كان آيــة عظيمــة مــن آيــات اهلل وحجــة بالغــة مــن 
حجــج اهلل، وكان ذا عبــادة كثــرة وزهــادة خطــرة، معتــزال عــن النــاس، مبغضــا ملــن كان 
حيصــل العلــم للدنيــا، عامــا بســنن النبــّي صــىَّ اهلل عليه وآلــه، وكان يف هنايــة اإلخاص 
ــا يف أعــن  ألئمــة اهلــدى عليهــم الّســام، مســتجاب الدعــوة، مســلوب االّدعــاء، معظَّ

امللــوك واألعيــان، مفخــا عنــد أويل اجلالــة والســلطان«)3(.

ــة  ــي حمل ــو وه ــوب إىل خواج ــل، منس ــدراين األص ــة: ) املازن ــيخنا العام ــال ش وق
ــد(، ويف  ــدم گردي ــم منه ــه عل ــه ) خان ــا يف رثائ ــعبان 1173 ك ــويف 11 ش ــان، ت بأصفه

ــح()4(. ــس بصحي ــنة 1177، ولي ــي : س ــل للقزوين ــم األم تتمي

ــار  ــلة آث ــوان )سلس ــلة بعن ــائل يف سلس ــب ورس ــن كت ــاره م ــن آث ــد م ــا وج ــع م طب
املحقــق اخلواجوئــي()5(.

 

)1( انظر: الكنى واأللقاب: 2 / 200، طبقات أعام الشيعة: 12 / 62 - 64، فهرس الراث: 68/2.
)2( فهرس الراث: 68/2.

)3( الكنى واأللقاب 2 / 200.
)4( طبقات أعام الشيعة 12 / 62 -64.

)5( فهرس الراث: 68/2ـ 69.
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وهلذا الرشح نسختان قّيمتان:

النســخة األوىل: هــذا النســخة املخطوطــة مــن خمطوطــات مكتبــة اإلمــام احلكيــم يف 
الرقــم775، واملخطــوط يف 254 صحيفــة، مــن دون صحيفــة عنــوان، وهــو مــن دون 

تاريــخ نســخ.

واملخطوط كتب باخلّط الفاريّس، واخلط واضح ومقروء.

أولــه )نحمــدك اللهــّم يــا مــن أذهــب الليــل مظلــا بقدرتــه، وجــاء بالنهــار مبــرا 
برمحتــه، ونصــي.....(.

ــا اهلل وإياكــم مــن العاملــن بالــرر  آخــره )واهلل اهلــادي اىل ســواء الســبيل، وجعلن
ــه مــن أمــر القدر....واحلمــد هلل عــى توفيقــه لإلمتــام(. ــه، وإىل خاّصت والســاكتن عن

النســخة الثانيــة: مــن خمطوطــات مكتبــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، واملخطــوط 
يف 195 صحيفــة مــن القطــع املتوســط، واملخطــوط مــن دون صحيفــة عنــوان، ومكتوبــة 

بخــّط النســخ.

توجــد ديباجــة للســيد عبــد العزيــز الطباطبائــي مكتوبــة يف 14 شــعبان 1378هـــ، 
إســاعيل  املــوىل  الشــهر  تأليــف  الصبــاح  دعــاء  رشح  يف  الفــاح  )مفتــاح  نّصهــا 
اخلواجوئــي وهــو ابــن حممــد حســن بــن حممــد رضــا بــن عــاء الديــن حممــد املازنــدراين 
ــع  ــه يف أول شــبابه، وبّيضــه بعــد شــيبته، ُطب األصفهــاين املتــوىف 11 شــعبان 1173 كتب

ــي(.   ــز الطباطبائ ــد العزي ــعبان 1378هـــ عب ــاد. 14 ش ــش زاد املع هبام
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ــن  ــم ب ــريب( أليب القاس ــو رشح ع ــاح )وه ــاء الصب ــاح يف رشح دع ــاح الف 5ـ مصب
حممــد رضــا الطباطبائــي التريــزي احلائــري )1286هـــ ـ 1362 ه ـــ()1(.

فقيــه أصــويل، متكلــم، نســابة، ذو بــاع طويــل يف الفلــك والعلــوم الغريبــة،   
اشــتهر بـــ )العامــة(، ولــد يف تريــز، هاجــر مــع والــده إىل العــراق ســنة )1300ه ( درس 
عنــد بعــض أعــام الديــن يف كربــاء والنجــف، روى عــن والــده العامــة الســيد رضــا 
ــه  ــاين، الشــيخ حممــد حســن املامقــاين وغرهــم، ل ــد حممــد الرشابي الطباطبائــي، اآلخون
جملــس بحــث يف بيتــه اســتفاد منــه أخــواه: علــم اهلــدى واملفيــد أجــاز عــددا مــن العلــاء 

ــه تــويف ودفــن يف الصحــن الرشيــف. ــه، وب ســكن النجــف أواخــر حيات

أّما آثاره، فهي: 

1 - آداب القراءة ) عريب / علوم القرآن( يف التجويد.

2 - االستصواب ) عريب / أصول الفقه( يف االستصحاب .

ــل وأشــكاله  ــم الرم ــن عل ــث ع ــة( بح ــوم الغريب ــريب / العل ــات )ع 3 - االسطقس
ــاهد  ــآب »، ش ــاب » رسخ ــي يف كت ــي الرم ــن األخاط ــيد حس ــارات الس ــه عب رشح في

ــة الديــن. ــد الســيد حممــد عــي هب ــه بخــط املؤلــف عن الشــيخ الطهــراين نســخة من

4 - اإلشارات ) عريب / . . .(. 

5 - اإلرشاقات ) عريب / العلوم الغريبة()2(.

)1( انظــر: الذريعــة: 452/2، 252/8، 210/10، 235/16، 342/18، 347، 21،337، موســوعة 
ــة: 569/2. مؤلفــي اإلمامي

)2( ينظر: موسوعة مؤلفي اإلمامية: 570-569/2.
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ــاح يف رشح  ــاح الف ــو )مصب ــن فه ــر املؤمن ــاح ألم ــاء الصب ــى دع ــه ع ــا رشح أم
دعــاء الصبــاح( وهــو رشح عــريب يتكــون مــن 149 صحيفــة، ال توجــد صحيفــة عنوان، 

واملطالــب ُكتبــت باللــون األمحــر.

نــوع اخلــّط هــو اخلــّط النســتعليق، ويف بعضهــا خــّط النســخ، واملخطوطــة   
مــن خمطوطــات مكتبــة اإلمــام احلكيــم العامــة، بالرقــم )1896(، واملخطوطــة ناقصــة 

اآلخــر، رشحــه هــذا لغــوي أخاقــّي.

أّول املخطــوط )احلمــد هلل عــى آالئــه محــدا كثــرا، ونذكــره ذكــرا ال يغــادر يف القلــب 
اســتكبارا وال نفــورا، ونشــكره إذ جعــل الليــل والنهــار تذكــرة ملــن أراد....(.

آخرهــا )ولعمــري أهنــم قــد هدمــوا أركان الديــن ولعبــوا برشيعــة ســيد املرســلن، 
صــى اهلل عليــه وآلــه أمجعــن، كا بــل هــم فرقــة غــر شــاعرة، بــل ختــم اهلل عــى قلوهبــم 

وعــى ســمعهم وعــى أبصارهــم غشــاوة وهلــم عــذاب أليــم، آخــر املخطــوط(.



»الصحيفة األوىل من املخطوط«



»الصحيفة الثانية من املخطوط«



»الصحيفة ما قبل األخرية من املخطوط«



»الصحيفة األخرية من املخطوط«
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املطلب الثاني
شروح دعاء الصباح

 ألمري املؤمنني )( العربية والفارسية يف مكتبات إيران

1ـ شرح إبراهيم بن قاسم األميين 941هـ )فارسي(.

أهداه اىل اخلواجة حبيب اهلل، السلطان شجاع الدولة والسلطنة حممود.

تاريخ التأليف 929هـ .

ــن  ــل التيّق ــاح أه ــى صب ــداد ع ــل امل ــب لي ــن غي ــع م ــرة طل ــر غ ــرشح )خ أول ال
واالعتقــاد محــد مــن دلــع لســان الصبــاح، وبعــد......(.

آخر الرشح )بحمد اهلل اي دل كه از فيض عام....(.

والــرشح مطبــوع يف قســم علــوم القــرآن واحلديــث، مكتبــة جملــس الشــورى 
هــزاره)1(. رضــا  عــي  حتقيــق:  1383ش،  طهــران  اإلســامي، 

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1- جامعــة طهــران، رقــم النســخة 2457/2، مكتوبــة بخــّط النســتعليق)2(، يف 67 
.)3 صحيفة)

2-  جملــس الشــورى اإلســامي، رقــم النســخة 3031، مكتوبــة بخــّط النســخ، يف 

)1( انظر: كتاب دنا: 6،684 )وفيه 4 نسخ(، معجم املؤلفن: 76/1، وفهرستواره منزوي: 547/7.
)2( وهو اخلّط املكون من خّطي النسخ والتعليق، يقوم الناسخ باملزج بينها حن النسخ.

)3( انظر: فهرس فنخا: 663/19.
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130 صحيفــة)1(.

3ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــّي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة13479/2، 
مكتوبــة بخــّط، وتاريــخ النســخ يف 4/ربيــع الثــاين/ 1074هـــ، يف 52 صحيفــة)2(.

4ـ املدرســة الفيضّيــة، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 1898/1، مكتوبــة بخــّط 
النســتعليق، بتاريــخ 1255هـــ، يف 31 صحيفــة، والناســخ ) عــي بــن أمحــد()3(.

5ـ جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة3567/1، مكتوبــة بخــّط 
النســخ، يف 66 صحيفــة)4(. 

2ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()5(

لسيف الدين أمحد االسرابادي ).....()6(.

أّوله: بيت:

ديباجهء گفتار مهان به كمه هند كس    برنام خداوند تعاىل وتقدس 

.. الخ)7(.

)1( فهرس فنخا: 663/19.
)2( فهرس فنخا: 663/19ـ 664.

)3( فهرس فنخا: 664/19.
)4( فهرس فنخا: 664/19. 
)5( فهرس فنخا: 664/19.

)6( ويف كشــف احلجــب واالســتار: 334 )رشح دعــاء الصبــاح بالفارســية ملــا أمحــد بــن ســيف الديــن 
االســرآبادي(.

)7( انظر: كشف احلجب: 334، فنخا: 664/19.
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أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، رقــم النســخة: 14373/5، تاريــخ كتابــة 
النســخة 948هـــ، يف 14 صحيفــة.

2ـ طهران، عبد العظيم، رقم النسخة: 598/2، يف 24 صحيفة. 

3ـ رشح دعاء الصباح)1( )فاريس(

لقاسم مركي، )القرن 10 اهلجري(.

تاريخ التأليف )976هـ(.

أّولــه )نحمــدك يــا مــن خلــق صبــح إصابة الثنــاء، وفلــق فقل إجابــة الدعــاء، ونصّي 
عــى شــمس فلــك الرســالة واالصطفــاء..(، وآخــره )يــا كريــم، يــا كريــم، كنكاهــكاران 

برمحتــك يا أرحــم الرامحــن...(.

تاريخ التأليف 976هـ)2(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مركــز إحيــاء الــراث اإلســامي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 4380/9، بخــط 
النســتعليق، يف مخــس صحائــف، تاريخ النســخ: حمــّرم 983هـ)3(.

2ـ مكتبــة امللــك، طهــران، رقــم النســخة:675/11، خــط النســتعليق، يف 42 

)1( وترمجه دعاء صباح، انظر: فنخا: 664/19.
)2( انظر: دنا: 684/6 )12 نسخة(، الذريعة: 102/4، فهرستوراه منزوي:550/7.

)3( فنخا: 664/19.
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ــا)1(. ــخ 1025هـــ تقريب ــخ النس ــة، تاري صحيف

3ـ مكتبــة امللــك، رقــم النســخة:675/12، خــّط النســتعليق، يف 21 صحيفــة، 
ــخ: 1025هـــ)2(. ــخ النس تاري

4ـ مكتبــة نوربخــش، طهــران، رقــم النســخة: 359/1، تاريــخ النســخ املحــّرم 
ــكي)3(. ــي فندرس ــيخ ع ــخ ش ــة، والناس 1068هـــ، يف 19 صحيف

5ـ جملــس الشــورى االســامي، طهــران، رقــم النســخة 6309/4، مكتوبــة بخــّط 
ــخ 1124هـــ، يف 26  ــخ النس ــري، تاري ــي اهب ــي نق ــن ع ــفيع ب ــد ش ــا حمم ــخ، كتبه النس

ــة)4(. صحيف

6ـ مكتبــة االســتانة الرضويــة، رقــم النســخة: 38216، مكتوبــة بخــّط النســخ، يف 
القــرن 13 اهلجــري، وهــي إهــداء مــن رهــري، مهــر 1386هـــ، يف 15 صحيفــة)5(.

7ـ خــوي، نــازي، رقــم النســخة 915/2، مكتوبــة بخــّط النســتعليق، كتبهــا عبــد 
ــخ  ــخ النس ــي، تاري ــى ق ــن مرت ــي ب ــن فداع ــي ب ــي ق ــن ع ــر ب ــهدي ب ــن مش ــم ب الكري

1238هـــ، يف 18 صحيفــة)6(.

8ـ مكتبــة يــزد، كاظمينــي، رقــم النســخة 163/3، بخــّط النســتعليق، كتبهــا حممــد 
جعفــر بــن أبــو احلســن موســوي عريــي، تاريــخ كتابتهــا 1/ذو القعــدة/ 1241هـــ، يف 

)1( فنخا: 664/19.
)2( فنخا: 664/19ـ 665.

)3( فنخا: 665/19.

)4( فنخا: 665/19.

)5( فنخا: 665/19.

)6( فنخا: 665/19.
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12 صحيفــة)1(.

9ـ مكتبــة امللــك، طهــران، رقــم النســخة 6128/1، خــّط النســخ، تاريــخ النســخ 
1246هـــ، يف 39 صحيفــة)2(.

10ـ مكتبــة االســتانة الرضويــة، مشــهد، رقــم النســخة 3375، بخــّط النســتعليق، 
كاتبهــا عــي حممــد احلســيني، تاريــخ الكتابــة 1287هـــ، الواقــف احلــاج قائم مقــام يف 11 

صحيفــة)3(.

11ـ مكتبــة الكلبايــكاين، قــم املقّدســة رقــم النســخة 1189/1ـ 7/89، بخــّط 
النســتعليق، يف 6 صحائــف)4(.

12ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 3920/2، بخــّط 
النســخ، وُكتبــت املطالــب بخــّط النســتعليق، يف 9 صحائــف)5(.

13ـ مكتبــة الشــيخ عــي حيــدر، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 259/3، بــا 
ناســخ وبــا تاريــخ، يف 10 صحائــف)6(.  

4- رشح دعاء الصباح )فاريس()7(

حيدر بن عبد اجلليل سالك دهي ) 1006هـ(.

)1( فنخا: 665/19.

)2( فنخا: 665/19.

)3( فنخا: 665/19.

)4( فنخا: 665/19.

)5( فنخا: 665/19.

)6( فنخا: 665/19.

)7( فنخا: 665/19.
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أول النسخة )بسمله وإياك نستعن، سياس باغت أساس....(

آخرها )وحّق كي بمقتى بخشايش وإنعام...()1(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــخ  ــخ وتاري ــّط النس ــت بخ ــخة 112/1ــــ د، ُكتب ــم النس ــران، رق ــات، طه 1ـ أدبي
ــة. ــاين 1044هـــ، يف 177 صحيف ــادى الث ــا 8 مج كتابته

5ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()2(

نور اهلل بن رشف الدين الشوشري )956هـ -  1019هـ(

تاريــخ التأليــف 15 شــعبان990هـ، أهــداه اىل ســلطان خــرات بَكــم، وهــو رشح 
متوســط، أّولــه )مبــار كريــن صباحــي كــه بنــان...(.

آخره )إهلي بحّق ويص الرسول       كه از وي دعا راست عزقبول(

ُطبع يف مشهد املقّدسة، إيران، بتحقيق آقاي وفادار مرادي)3(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــة مهــدوي، طهــران، رقــم النســخة 508/1، بخــّط النســتعليق، الكاتــب  1ـ مكتب
إســاعيل، وتاريــخ الكتابــة 10/ ربيــع األول/ 1047هـــ)4(.

2ـ خانقــاه امحديــه، شــراز إيــران، رقــم النســخة 207/1، كاتبهــا حيــدر عــي بــن 

)1( فنخا: 665/19.

)2( فنخا: 665/19.
)3( انظر: فهرس دنا 684/6، فهرستواره: 549/7، فنخا: 665/19.

)4( فنخا: 19/ 666.
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حكيــم حممــد املازنــدراين، املتخلــص بأمــاين، تاريــخ النســخ: 3/املحــّرم/ 1084هـــ)1(.

3ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، خــّط النســخ، رقــم النســخة 
صحيفــة)2(.  21 يف   ،15506/22

4ـ مكتبــة مســجد أعظــم، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 2880، خــّط النســخ، زمــن 
النســخ القــرن 12 اهلجــري، يف 41 صحيفــة)3(.

5ـ مركــز إحيــاء الــراث اإلســامي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 3152/2، خــّط 
النســخ، تاريــخ النســخ القــرن 13 اهلجــري، يف 15 صحيفــة)4(.

6ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 29381، بخّط النســخ 
يف 15 صحيفة)5(. 

7ـ مكتبــة مهــدوي، طهــران، رقــم النســخة 216، بخــّط النســتعليق، تاريــخ النســخ 
صفــر 1303هـ)6(.

8ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 19926، بخــّط 
النســخ، والناســخ مصطفــى بــن أمحــد احلســيني اخلوانســاري، تاريــخ النســخ آخــر ربيــع 

ــة)7(. ــي يف 30 صحيف ــة، وه ــة ومقابل ــخة مصحح ــاين 1341هـــ، نس الث

)1( فنخا: 19/ 666.
)2(فنخا: 19/ 666.
)3( فنخا: 19/ 666.

)4( انظر: فهرست آستان قدس 280/16،،فنخا: 19/ 666.
)5( فهرس فنخا: 666/19.
)6( فهرس فنخا: 666/19.

)7( . انظر: فهرست آستان قدس 280/16، فنخا: 666/19.
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9ـ مكتبة إمام مجعة زنجان، يوجد يف جمموعة من دون رقم)1(.

ــة  ــخة 16028، خمتوم ــم النس ــة، رق ــهد املقّدس ــوي، مش ــهد الرض ــة املش 10ـ مكتب
ــاب بعــون امللــك العــّام( )2(. ــه )متــت الكت بقول

11ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 11481/18، خــط 
النســتعليق، مــن دون اســم مؤلــف)3(.

6ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()4(

حممود بن أيب نر احلسيني اجلامي )ق 11 اهلجري(.

أول النسخة )سباس بيقياس حرت واجب الوجودي...(

ــه  ــم حممــد وآل ــي الكري ــم، والنب آخرهــا )واقــِض يل حوائجــي بحــّق القــرآن العظي
ــن(. الطاهري

ُطبــع يف مــراث حديــث شــيعة قــم املقّدســة مؤسســة فرهنكــي، دار احلديــث، 
املجلــد األول 1377ش، بتحقيــق ســيد حممــد رضــا احلســيني)5(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، ُكتبت بخّطي النســخ والنســتعليق، 

)1( املصدر نفسه.
)2( فنخا: 666/19.
)3( فنخا: 666/19.
)4( فنخا: 666/19.

)5( انظر: دنا: 485/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 666/19.
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والناســخ كــرم اهلل بن عطاء، يف18/شــوال/ 1083هـــ، يف 4 صحائف)1(.

2ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، ُكتبــت بخــّط النســتعليق، تاريــخ 
كتابــة النســخة 13/رجــب، 1092هـــ، يف 5 صحائــف)2(.

7ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()3(

حممد رشيف بن حممد مقيم القّمي )ق 11 اهلجري(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــخ  ــن املرعــي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 10007، تاري ــة شــهاب الدي 1ـ مكتب
ــري)4(. ــرن 13 اهلج ــخ الق النس

8ـ رشح دعاء الصباح )عريب()5(

حممــد باقــر بــن حممــد تقــي املجلــي )1037 - 1110هـــ(، وهــذا الــرشح موجــود 
بتامــه يف البحــار)6(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 11303/3 بخــّط 
ــد احلســن النجفــي، خــادم حــرم أمــر املؤمنــن  ــد األئمــة عب النســتعليق، والناســخ عب

)1( فنخا: 667/19.
)2( نفسه.

)3( انظر: دنا: 685/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 667/19.
)4( انظر: فنخا: 667/19.

)5( انظر: : دنا: 685/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 667/19.
)6( فنخا: 667/19.
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)عليــه الســام(، يف 3/ ذي احلجة/1125هـــ، وهــي يف عــرشة صحائــف)1(.

تاريــخ كتابتهــا  النســخ،  بخــّط  النســخة 246/7،  2ـ جامعــة أصفهــان، رقــم 
1269هـــ)2(. 

3ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 34989، بخــّط 
النســتعليق، والناســخ العامــة الســيد أبــو احلســن بــن ســيد عــي الرضــوي الكشــمري، 

تاريــخ النســخ 1283هـــ.

بدايتهــا )...هــذا الدعــاء مــن األدعيــة املشــهورة، ومل أجــده يف الكتــب املعتــرة، إاّل 
يف مصبــاح الســيد عبــد الباقــي رمحــة اهلل عليــه...()3(.

آخرهــا )ال حــول: أي: ال قــوة يف الظاهــر، وال قــوة: أي: يف الباطــن اال بــاهلل العــّي 
العظيــم بذاتــه العظيــم بصفاتــه()4(.

9ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()5(

حممد هادي بن حممد صالح املازندراين )ت1120هـ(.

آبــاد،  ألفــه يف نجــف  التأليــف 13/ شــهر رمضــان/ 1108هـــ، وقــد  تاريــخ 
أصفهــان.

)1( فنخا: 667/19.

)2( فنخا: 667/19.
)3( انظر: البحار: 342/84، و246/91، 107/102.

)4( فنخا: 19/ 667.
)5( انظر: دنا: 485/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 667/19.
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أّوله )اللهم يا من دلع لسان الصباح...خداوندا أي آنكه برون..(.

آخره )بيامرز َكناهان مرا أي آمرزنده َكناهان....()1(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــخ،  ــّط النس ــخة1377/3، بخ ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــم، ق ــجد أعظ ــة مس 1ـ مكتب
ــاد وهــي  ــة 13 رمضــان 1108هـــ، يف نجــف آب ــخ الكتاب ــة، وتاري وهــي يف 67 صحيف

ــدراين)2(. ــف املازن ــّط املؤل ــي بخ ــخة الت النس

والناســخ  والنســتعليق،  النســخ  بخــّط  النســخة626،  رقــم  مــي،  طهــران،  2ـ 
حممــد حســن بــن حممــد كاظــم، يف ذي القعــدة 1130هـــ، وعــى هــذه النســخة حــواٍش 

وتعليقــات)3(.

3ـ كليــة اإلهليــات، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة19317/1، عليهــا تذييــل حممــد 
هــادي بــن حممــد صالــح املازنــدراين يف قريــة نجــف آبــاد يف أصفهــان، بخــط النســتعليق، 

والنســخ، والناســخ جــال الديــن حممــد املازنــدراين)4(.

4ـ جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة9151، بخــّط النســخ 
والتعليــق، والناســخ حممــد تقــي بــن مــا هــادي بــن حممــد صالــح املازنــدراين، تاريــخ 

ــف. ــس صحائ ــخ 1137هـــ، يف مخ النس

)1( فنخا: 667/19.

)2( فنخا: 667/19.
)3( فنخا: 667/19ـ668.

)4( فنخا: 668/19.
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10ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()1(

حممد أرشف بن عبد احلسيب احلسيني العلوّي )1121هـ(.

أول النســخة )بســملة: يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبّلجــه، ودر بعــض 
النســخ: اللهــّم يــا مــن دلــع....(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

النســخة12689، بخــّط  املقّدســة، رقــم  1ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد 
النســتعليق، يف 43 صحيفــة، أّول النســخة )ســنّي مواهبك جنان اســت كــه مواهبك..(.

آخر النسخة )رشح وإسناد اين دعا بسيار است بدين مقدار...()2(.

ــتعليق، يف  ــّط النس ــم 12473/2، بخ ــامي، رق ــورى اإلس ــس الش ــة جمل 2ـ مكتب
13 صحيفــة، والكاتــب حممــد ربيــع بــن مــرزا حممــد خواجــه، وتاريــخ النســخ 4 ربيــع 

ــاين 1264هـ)3(. الث

3ـ مكتبة جملس الشورى اإلسامي، رقم309/5ـ طباطبائي، يف أربع صحائف.

11ـ رشح دعاء الصباح )عريب()4(  

ــّط  ــة باخل ــخته مكتوب ــزي )1100هـــ - 1173هـــ(، نس ــد النري ــن حمم ــب الدي قط
الكــويّف، يف قزويــن)5(.

)1( انظر: دنا: 485/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 668/19.
)2( فنخا: 668/19.
)3( فنخا: 668/19.
)4( انظر: 669/19.

)5( دنا: 685/6ـ 686 )16 نسخة(، الذريعة: 255/13، فهرستواره منزوي: 550/7.
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أول النسخة )إن أهبى نور صباح طلع متجليًّا من ليل املداد...(.

آخر النسخة )يا رب تو فضل خويش اين مسكن....()1(.

ُطبــع يف مــراث حديــث شــيعة، دفــر ششــم، قــم املقّدســة، مؤسســة فرهنكــي، دار 
احلديــث/ 1380ش، بتحقيــق حممــد ترابيــان فــردويس)2(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة12347/1، بخــّط 
النســخ، وهــي بخــّط املؤلــف، يف 21 صحيفــة)3(.

أول النســخة )ليــس ذلــك النــور الواحــد بــل ليــس نــور الشــمس الظاهــر بذاهتــا يف 
الســاء يف واحــد منهــا؛ ثــّم قــال )عليــه الســام( بعــد هــذا التمثيــل، وهلــذا أمثــال(.

2ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة12347/1، بخــّط 
النســخ، وهــي بخــّط املؤلــف، يف 15 صحيفــة)4(.

3ـ مســجد أعظــم، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 3401، مفقــودة املقدمــة، بخّطــي 
ــف)5(. ــري، يف 10 صحائ ــرن13 اهلج ــا الق ــتعليق، تارخيه ــخ والنس النس

4ـ مكتبــة هــادي النجفــي، أصفهــان، رقــم النســخة: مــن دون رقــم، بخّطــي النســخ 
والنســتعليق، تارخيهــا: القــرن 13 اهلجــري، نســخة مصححــة، يف 12 صحيفــة.

)1( فنخا: 669/19.

)2( فنخا: 669/19.

)3( فنخا: 669/19.

)4( فنخا: 669/19.

)5( فنخا: 669/19.
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5ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة 4889/4، بخّطــي 
ــن  ــب: حس ــا: رمضان/1203هـــ، الكات ــة، تارخيه ــتعليق، يف 14 صحيف ــخ والنس النس

بــن حممــد احلســيني.

6ـ مكتبــة الكلبايــكاين، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 7291/2ــــ 37/81، وهــي 
بخــّط النســتعليق، وهــي يف 10 صحائــف. 

أول النسخة )در راه ستاره رهر ما...(.

آخر النسخة )أي اسم تو حادث شده از ذات قديم.....()1(.

7ـ جامعــة طهــران، رقــم النســخة: 7499/7، وهــي بالشكســته والنســتعليق 
 22 يف  1238هـــ،  وتارخيهــا:  احلســن،  ايب  ابــن  اهلل  عبــد  هــو  والكاتــب  والنســخ، 

.)2 صحيفــة)

8ـ املكتبــة الرضويــة يف مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة: 12897/2، تاريــخ كتابــة 
النســخة شــعبان 1241هـ)3(.

9ـ مكتبــة ســلطنتي، طهــران، رقــم النســخة: 42، بخــّط النســتعليق، والكاتــب 
جنكيــز قاجــار، وهــي يف 78 صحيفــة)4(.

10ـ مكتبــة ســلطنتي، طهــران، رقــم النســخة: 2032، ويف آخرهــا )متـّـت الرســالة 
الرشيفــة املســمى بــرشح دعــاء الصبــاح..(، وهــي بخــّط النســتعليق، يف 78 صحيفــة، 

)1( فنخا: 669/19ـ670.
)2( فنخا: 670/19.
)3( فنخا: 670/19.
)4( فنخا: 670/19.
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بقلــم جنكيــز قاجــار، تارخيهــا 1262هـــ)1(.

11ـ مكتبــة اإلمــام الصــادق يف جالــوس، رقــم النســخة: 436/2، ُكتبــْت بخّطــي 
ــا: 1266هـــ،  ــي، تارخيه ــد الع ــن عب ــي ب ــد نب ــو حمم ــخ ه ــتعليق، والناس ــخ والنس النس

ــف)2(. ــي يف 8 صحائ وه

ــي  ــخة: 37574، وه ــم النس ــة، رق ــهد املقّدس ــوي، مش ــهد الرض ــة املش 12ـ مكتب
بخــّط النســخ، وناســخها: حممــد باقــر احلســيني الصفــوي، تارخيهــا: 1274هـــ، وهــي 

يف 7 صحائــف)3(.

ــتعليق،  ــّط النس ــخة: 160/2، بخ ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــي، ق ــة الطب 13ـ مكتب
ــة)4(. ــوال 1283هـــ، يف 15 صحيف ــي، يف 16ش ــد ع ــرزا حمم ــو م ــخ ه والنس

ــي  ــخة: 1646، وه ــم النس ــران، رق ــامي، طه ــورى اإلس ــس الش ــة جمل 14ـ مكتب
بخــّط النســخ، تارخيهــا: شــعبان 1289هـــ، يف 36 صحيفــة، آخرهــا )ارمحنــي يــا عــّي، 

ــا أرحــم الرامحــن، .....()5(.  ــك ي ادركــن برمحت

15ـ مكتبــة هاشــمي نجــاد، ســاوه، رقــم النســخة:62/2، بخّطــي النســخ املعــرب، 
ــكن،  ــاين املس ــل، زنج ــادي األص ــي اندآب ــلطان ع ــن س ــي ب ــخها: ع ــتعليق، ناس والنس

تاريــخ النســخ يف 5 ذي القعــدة 1310هـــ، وهــي يف 14 صحيفــة)6(.

)1( فنخا: 670/19.

)2( فنخا: 670/19.

)3( فنخا: 670/19.

)4( فنخا: 670/19.

)5( فنخا: 670/19.

)6( فنخا: 670/19.
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16ـ مكتبــة الشــيخ عــي حيــدر، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة: 1045/3، وهــي 
بخــّط النســخ، نســخة مصححــة، يف 8 صحائــف)1(.

النســخة:4259/5ـ 21/179،  رقــم  املقّدســة،  قــم  الكلبايــكاين،  17ـ مكتبــة 
ــى  ــى اهلل ع ــخة )وص ــر النس ــف، آخ ــتعليق، يف 9 صحائ ــخ والنس ــّط النس ــة بخ مكتوب

ســيدنا حممــد وآلــه الطاهريــن....()2(.

18ـ مكتبــة الكلبايــكاين، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 2033/2ــــ11/133، 
مكتوبــة بخــّط النســخ، مــن دون تاريــخ، يف 9 صحائــف)3(.

19ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 4092/3، 
بخــّط النســتعليق، الناســخ حممــد رضــا بــن حممــد كاظــم املازنــدراين، نســخة مصححــة، 

ــة)4(. ــواٍش، يف 12 صحيف ــا ح وعليه

20ـ املعصوميــة، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 274/2، بخــّط النســتعليق، يف 11 
صحيفــة)5(.

13ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()6(.

ريّض الدين حممد الشوشرّي )القرن 12 اهلجري(.

أول النسخة )محد وثناي يب منتها نثار....(.

)1( فنخا: 670/19.

)2( فنخا: 670/19.

)3( فنخا: 670/19.

)4( فنخا: 671/19.
)5( فنخا: 671/19. 

)6( دنا: 686/6، فنخا: 671/19.
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آخرهــا )يــا ذا اجلــال واإلكــرام مــن مجيــع الذنــوب واآلثــام، واحلمــد هلل رّب 
العاملــن...(.  

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــم النســخة: 3177، بخــّط  ــم املقّدســة، رق ــراث اإلســامي، ق ــاء ال 1ـ مركــز إحي
النســتعليق، تارخيهــا: القــرن 12 اهلجــري، عليهــا متّلــك عــي أكــر مــرّوج اإلســام يف 

رجــب 1340هـــ، وهــي يف 104 صحيفــة)1(.

2ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــّي، قــم املقّدســة، رقــم النســخ: 10597، مكتوبــة 
بخــّط النســخ، تارخيهــا: 11 رمضــان، 1263هـــ،  يف 126 صحيفــة)2(.

14ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()3(.

حممد جعفر الشرازّي )القرن 12 اهلجري(.

تاريــخ التأليــف 6 حمــّرم 1105هـــ، أّول النســخة )احلمــد هلل ســامع الدعــاء، وجميــب 
النداء...(.

آخرها )بركة عي بن أيب طالب عليه صلوات امللك الغالب...(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــة  ــخة 3508، مكتوب ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــّي، ق ــن املرع ــهاب الدي ــة ش 1ـ مكتب
بخــّط النســخ، وناســخها/ حممــد مؤمــن بــن أكمــل الديــن الــكازروين الشــرازّي، 

)1( فنخا: 671/19.
)2( فنخا: 671/19. 

)3( دنا: 686/6، فنخا: 671/19.
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ــة)1(. ــب 1107هـــ، يف 68 صحيف ــر رج ــخ  أواخ ــخ النس تاري

2ـ مكتبــة الكلبايــكايّن، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 906/2ـ5/196، يف النســخة 
تاريــخ إهنــاء، وهــو )وقــد فرغــت مــن رشح هــذا الــكام الرفيــع يف ســادس شــهر حمــرم 
ــة وألــف اهلجــري(، كتبــت بخــّط النســتعليق، تارخيهــا القــرن  احلــرام ســنة مخــس ومائ

13 اهلجــرّي، مصحــح وحمشــى، يف 31 صحيفــة)2(.

15ـ  رشح دعاء الصباح )فاريس()3(

حيدر بن حممد ملك )القرن 12 اهلجري(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ كليــة اإلهليــات، طهــران، رقــم النســخة: 211/4، أّول النســخة: ) بعــد البســملة 
احلمــد هلل الــذي جعــل الدعــاء ســّلا يعــرج....(.

آخر النسخة )واختلف أعداد ذكر را اختاف مراتب أين حالت...(.

ُكتبــت بخــّط النســتعليق، وهــذه النســخة نفيســة فهــي بخــّط املؤّلــف، تارخيهــا ذو 
القعــدة 1128هـــ، وهــي يف 24 صحيفــة)4(.

)1( فنخا: 671/19.
)2( فنخا: 671/19ـ 672.

)3( فنخا: 672/19.

)4( فنخا: 672/19.
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16ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()1( 

حممد جعفر بن سيف الدين االسرابادي ) 1198ـ 1243هـ(

الشــارح ذكــر فقــرات مــن رشح دعــاء الصبــاح املــروّي عــن أمــر املؤمنــن وقــام 
ــا الــرشح بعــض  برمجــة ورشح ألفــاظ وعباراتــه، وتوضيــح بعــض املشــكات، مضمن

األشــعار العرفانيــة.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ املكتبة الرضوّية، مشــهد املقّدســة، رقم النســخة:2ــ321، أّول النســخة )ديباجه 
كفتــار مهــان بــه كه هنــد كــس.....(.

آخرها )بربنده حمتاج خود أي رب كريم....()2(.

النســخة مكتوبــة بخــّط النســتعليق، والنســخة مكتوبــة يف القــرن 13 اهلجــري، 
وهــي يف 15 صحيفــة)3(.

17ـ رشح مفتاح الفالح ومصباح النجاة )عريب()4(

هادي بن مهدي السبزواري )1212ـ 1289هـ(.

تاريــخ التأليــف 17 رمضــان 1247هـــ، وهــو رشح عرفــاين وحتقيقــي يف بيــان 
نــكات ودقائــق الدعــاء.

)1( فنخا: 672/19.

)2( فنخا: 672/19.

)3( فنخا: 672/19.
)4( الذريعة: 255/13، دنا: 687/6 )يف 28 نسخة(، فهرستواره: منزوي: 549/7، فنخا: 672/19.
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أّولــه )بســمله: احلمــد هلل الــذي مــّد ســر نــوره يف املجــايل واملــواد مــن صبــاح األزل 
إىل مســا اآلبــار...(.

آخره )بقوله: فا ترّدين من سنّي مواهبك خائبا يا كريم يا كريم....(.

ُطبَع يف 114 صحيفة يف طهران، 1238هـ)1(. 

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مــّي، طهــران، رقــم النســخة 18734، ناســخها حممــد املجتهــد، تاريــخ النســخ 
1237هـــ، يف 134 صحيفــة)2(.

بــن حممــد  ناســخها: حســن  النســخة: 2136،  رقــم  2ـ سبهســاالر، طهــران، 
صحيفــة)3(.  132 يف  وهــي  1267هـــ،  تارخيهــا:  الســبزوارّي، 

3ـ دار احلديــث، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 385، كتبــت بخّط النســخ، والناســخ 
حممــد ايــزدي الســبزواري، يف 17 رمضــان 1267هـ، وهــي يف 189 صحيفة.

ــّط  ــة بخ ــخة: 15445، مكتوب ــم النس ــران، رق ــرايّن، طه ــورى اإلي ــس الش 4ـ جمل
النســخ املمتــاز، وكاتبهــا: حممــد الســبزواري، تاريــخ كتابــة النســخة: 17 رمضــان 

1267هـــ، وهــي يف 124 صحيفــة)4(. 

5ـ وزيــري، يف مدينــة يــزد، رقــم النســخة: 4394/1، ُكتبــت بخــّط النســخ، بخــّط 
حســن بــن حممــد الســبزواري، تارخيهــا: 10 ربيــع األول 1268هـــ، وهــي يف 140 

)1( فنخا: 672/19.

)2( فنخا: 672/19.
)3( فنخا: 672/19. 

)4( فنخا: 672/19ـ673.
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ــة)1(. صحيف

6ـ مركــز إحيــاء الــراث اإلســامّي، قــم املقّدســة، بخــّط النســخ، والناســخ حممــد 
بــن كربائــي عــّي ايزقــي الســبزواري، تاريــخ النســخ األحــد 23 حمــّرم 1268هـــ، وهــي 

يف 112 صحيفــة)2(.

7ـ مكتبــة املشــهد الرضــوي، مشــهد املقّدســة، نســخة مكتوبة بخّط النســخ، والنســخ 
هــو حممــد صــادق خبوشــاين، تارخيها صفر اخلــر 1269هـــ، وهــي يف 118 صحيفة)3(.

8ـ مكتبــة كوهرشــاد، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 2256، مكتوبــة بخــّط 
النســخ، ناســخها إســحاق خبوشــاين، تاريــخ النســخ: 27 شــعبان 1271هـــ، وهــي يف 

صحيفــة)4(.  110

ــخ،  ــّط النس ــة بخ ــخة مكتوب ــة، نس ــم املقّدس ــي، ق ــن املرع ــهاب الدي ــة ش 9ـ مكتب
ناســخها إبراهيــم بــن آقــا كوجــك الطهــراين، تارخيهــا: الثاثــاء 24 رجــب 1272، يف 

ــة)5(. ــي يف 129 صحيف ــبزوار، وه س

10ـ فرهنكـــ وهنــر، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة: أـ 52، مكتوبــة بخــّط النســخ، 
 290 يف  وهــي  1272هـــ،  احلجــة  ذو  تارخيهــا  الســبزواري،  حممــد  هــو  والكاتــب 

صحيفــة)6(.

)1(فنخا:  19/ 673.
)2( فنخا:  19/ 673
)3( فنخا:  19/ 673
)4( فنخا:  19/ 673

)5( فنخا:  19/ 673.

)6( فنخا:  19/ 673.
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11ـ مكتبــة امللــك، طهــران، رقــم النســخة 118، كاتبهــا حممــد الســبزواري، 
الثــاين 1274هـــ، وهــي يف 137 صحيفــة)1(. تارخيهــا: مجــادى 

12ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، نســخة مكتوبــة بخــّط النســخ، 
ــا 12 ذو  ــي، تارخيه ــوه رسخ ــاس ك ــا عب ــن م ــض ب ــب بفي ــن امللّق ــد حمس ــخها حمم ناس

احلجــة 1276هـــ، عليهــا حــواٍش وتصحيحــات، وهــي يف 64 صحيفــة)2(.

13ـ مكتبــة مهــدوّي، طهــران، رقــم النســخة 677، وهــي مكتوبــة بخــّط النســخ، 
ناســخها حممــد الســبزواري، وتارخيهــا: 1279هـــ)3(.

14ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 6131، نســخة 
مكتوبــة بخــّط النســتعليق، ناســخها أبــو القاســم بــن حممــد عــي الكاشــايّن، تارخيهــا: 18 

رجــب، 1279هـــ، نســخة مصححــة، وهــي يف 83 صحيفــة)4(.

15ـ مكتبــة أدبيــات، طهــران، رقــم النســخة: 159، نســخة مكتوبــة بخــّط النســخ، 
تارخيهــا: 1283هـ)5(.

ــة  ــم النســخة 11334، مكتوب ــة املشــهد الرضــوّي، مشــهد املقدســة، رق 16ـ مكتب
بخــّط النســتعليق، ناســخها: حممــد حســن بــن حممــد عــي الســمنايّن، تارخيهــا 17 رجــب 

1284هـــ، وهــي يف 129 صحيفــة)6(.

)1( فنخا:  19/ 673.

)2( فنخا:  19/ 673.

)3( فنخا:  19/ 673.
)4( فنخا:  19/ 673. 
)5( فنخا:  19/ 673.
)6( فنخا: 673/19.
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17ـ مكتبــة املشــهد الرضــوّي، مشــهد املقدســة، رقــم النســخة: 13983، مكتوبــة 
بخــّط النســتعليق، يف القــرن 13 اهلجــرّي، عليهــا حــواٍش، واقفهــا قاســم عــّي الــريّس 

يف 1344هـ)1(. 

18ـ مكتبــة كوهرشــاد، رقــم النســخة: 613، مكتوبــة بخــّط النســتعليق، تارخيهــا: 
القــرن 13 اهلجــرّي، وهــي يف 111 صحيفــة)2(.

19ـ مكتبــة امللــك، طهــران، رقــم النســخة 6044، مكتوبــة بخّط النســخ، والناســخ 
مــا حســن، تارخيهــا: القــرن 13 اهلجــري، وهــي يف 166 صحيفة)3(. 

20ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامّي، مكتوبــة بخــّط النســتعليق، تارخيهــا: القرن 
13 اهلجــري، يف 104 صحيفة)4(.

ــة بخــّط النســتعليق،  ــم النســخة: 1647/2، مكتوب ــة مــي، طهــران، رق 21ـ مكتب
ــة)5(.  ــري، يف 45 صحيف ــرن 13 اهلج ــا: الق تارخيه

22ـ مكتبــة املشــهد الرضــوّي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 36432، تارخيهــا: 
القــرن 13 اهلجــري، يف 84 صحيفــة)6(.

النســخة 7192/1ـ 34/192،  رقــم  املقّدســة،  قــم  الكلبايــكايّن،  مكتبــة  23ـ 
ــا  ــدت، تارخيه ــاه جم ــن عاليج ــي ب ــد ع ــخها: حمم ــرب، ناس ــخ املع ــّط النس ــوب بخ مكت

)1( فنخا: 673/19.

)2( فنخا: 673/19.
)3( فنخا: 673/19. 

)4( فنخا: 673/19ـ 674.
)5( فنخا: 674/19.
)6( فنخا: 674/19.
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األربعــاء 15 ربيــع الثــاين، 1300 هـــ، وهــي يف 137 صحيفــة)1(.

24ـ مكتبــة الكلبايــكايّن، قــم املقّدســة، رقــم النســخة6672/5ـ34/42، مكتوبــة 
بخــّط النســتعليق، ناســخها حممــد حســن، تارخيهــا غــرة رجــب 1316هـــ، وهــي يف 70 

صحيفــة)2(.

ــة  ــم النســخة 19423، مكتوب ــة املشــهد الرضــوّي، مشــهد املقّدســة، رق 25ـ مكتب
بخــّط النســتعليق، تارخيهــا 1324هـــ، عليهــا متّلــك ســيد حممــود قــديس نيــا، مكتــوب يف 

آخرهــا )وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه، قــد وقــع الفــراغ يف ســنة 1273هـــ()3(.

ــّط  ــة بخ ــخة، 1357، مكتوب ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــم، ق ــجد أعظ ــة مس 26ـ مكتب
ــة)4(. ــي يف 97 صحيف ــاين، وه ــد الدامغ ــخها حمم ــتعليق، ناس النس

27ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامّي، طهــران، رقــم النســخة: 12442، وهــي 
مكتوبــة بخــّط النســخ، بــا تاريــخ، وهــي يف 65 صحيفــة)5(.

28ـ مدرســة غــرب، مدينــة مهــدان، رقــم النســخة 4595/6، مكتوبــة بخــّط 
النســخ، مــن دون تاريــخ، ومــن دون ناســخ)6(.

29ـ مدرســة غــرب، مدينــة مهــدان، رقــم النســخة1727/1، مكتوبــة بخــّط 

)1( فنخا: 674/19. 
)2( فنخا: 674/19.
)3( فنخا: 674/19.
)4( فنخا: 674/19.
)5( فنخا: 674/19.
)6( فنخا: 674/19.
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النســخ، مــن دون تاريــخ، ومــن دون ناســخ)1(.

30ـ مكتبــة العامــة الطباطبائــي، قــم املقّدســة، والنســخة مــن دون رقــم، ناســخها 
معصــوم املــدين، مــن دون تاريــخ)2(.

18ـ رشح دعاء الصباح )فاريّس()3(

مصطفى بن حممد اخلوئّي )القرن13 اهلجرّي(، وهو رشح مزجي)4(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــخ  ــن نس ــخ م ــّط النس ــة بخ ــخة: 824، مكتوب ــم النس ــزد، رق ــة ي ــري، مدين 1ـ وزي
القــرن13 اهلجــرّي، وهــي يف 80 صحيفــة)5(.

2ـ وزيــري، مدينــة يــزد، رقــم النســخة 1233، مكتوبــة بخــّط النســخ، الناســخ عــّي 
بــن حممــد الصفــار، تارخيهــا 26 ربيــع األول 1286هـــ، وهــي يف 80 صحيفة)6(.

3ـ اجلامع الكبر، مدينة يزد، رقم النسخة 90، من دون تاريخ)7(.

ــة  ــخة 8104، مكتوب ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــّي، ق ــن املرع ــهاب الدي ــة ش 4ـ مكتب
ــدة  ــا 20 ذو القع ــروّي، تارخيه ــر اهل ــن املهاج ــد حس ــخ حمم ــتعليق، والناس ــّط النس بخ

)1( فنخا: 674/19. 
)2( انظر: جملة تراثنا: س2ش3ـ 154، فنخا: 674/19.

)3( . دنا: 686/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 674/19.
)4(  فنخا: 674/19.
)5( فنخا: 674/19. 
)6( فنخا: 674/19.
)7( فنخا: 674/19.
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ــة)1(.  1333هـــ، وهــي يف 63 صحيف

ــة  ــخة 15941، مكتوب ــم النس ــة، رق ــهد املقّدس ــوّي، مش ــهد الرض ــة املش 5ـ مكتب
بخــّط النســتعليق، مــن دون تاريــخ، ومــن دون كاتــب، عليهــا متّلــك جــواد الطالقــايّن، 

ــة. ــي يف 122 صحيف وه

 19ـ رشح دعاء الصباح )فاريّس()2(

أمحد بن حسن اليزدّي )1310هـ(، وهو رشح خمتر، وترمجة للدعاء.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــّي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 2407/3، وهــي 
مكتوبــة بخــّط املؤلــف، مصححــة، يف 11 صحيفــة، ومــن دون تاريــخ.

أّول النسخة )بدانكه دعاي صباح بخّط مبارك أمر املؤمنن....(.

آخر النسخة )ومرا از مواهب سنيه خود نرسيد ويب هبره نمي كني()3(.

20ـ رشح دعاء الصباح )عريّب()4(.

نور الدين بن شفيع العراقّي )1341هـ(.

تاريخ التأليف 16 و17 شوال 1336هـ، أّلفه يف اسامبول، وهو رشح مزجّي. 

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

)1( فنخا: 674/19.
)2( . دنا: 686/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 674/19.

)3( فنخا: 674/19.

)4( فنخا: 674/19.
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1ـ مكتبة املرتضوّي، مشهد املقّدسة، والنسخة من دون رقم.

واإلمــام  النبــّي  يكــون  أن  يلــزم  اإلماميــة  مذهــب  أن  )اعلــم  النســخة  أّول 
. ) . . . مــن معصو

آخرهــا )واعلــم أّن النســبة بينهــا عمــوم مــن وجــه، وال أعلــم أن أهيــا أرجــح لعــدم 
نســخه منــه، واهلل اهلــادي()1(.  

21ـ رشح دعاء الصباح )عريّب()2(.

عّي بن عّي رضا اخلوئّي )1292هـ - 1350هـ(

تاريخ التأليف 27 رجب 1319هـ)3(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبـة شـهاب الديـن املرعـّي، قـم املقّدسـة، رقـم النسـخة 10980/2، مكتوبـة 
بخّط النسـتعليق، ناسـخها خاكمرداين اخلوئي، وهي من دون تاريخ نسـخ، يف 28 صحيفة.

ــاح بنطــق تبلجــه.... ال خيفــى عــى  ــا مــن دلــع لســان الصب أّول النســخة )اللهــم ي
ــه..(. ــدّرب أن املعصومــن ســام اهلل عليهــم عــى مــا هــم علي ــد املت الناق

آخر النسخة )ووفقنا للعلم والعمل ونّجنا من اهلم والكسل..()4(.

)1( فنخا: 674/19.

)2( فنخا: 674/19.
)3( كــذا يف فنخــا 675/19، ســنة التأليــف ويبــدو أنــه خطــأ ألن والدتــه 1292هـــ، فكيــف يكــون أنــه أّلــف 
قبــل والدتــه بـــ73 ســنة؟!!، والتخمــن التقريبــي هــو 1319هـــ فيكــون عمــره حــن التأليــف 27 عامــا. 

وهــو عمــر موافــق. واهلل العــامل.
)4( فنخا: 675/19.
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22ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()1(.

جواد بنان الرشيعة )1379هـ(

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة املشــهد الرضــوّي، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة 8624، وهــي مكتوبــة 
ــي يف 60  ــاين 1365هـــ، وه ــع الث ــا ربي ــف، تارخيه ــّط املؤل ــة بخ ــز، نفيس ــته ري بالشكس

صحيفــة، والواقــف هــو املؤلــف )بنــان الرشيعــة(.

أّول النســخة )اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبلجــه أي خدائيكــه 
بــرون..(

آخرها )اين مهه از بخشش والتفات ايشان نصيب من افتاد()2(.

23ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()3(.

حممد تقي بن حممد شفيع الكازروين، )1305ـ قرن 14 اهلجري(.

وهو رشح مزجّي خمتر.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مركــز مطالعــات، قــم املقّدســة، النســخة مكتوبــة بخــّط النســتعليق، وهــي بخــّط 
املؤلــف، تارخيهــا 18 رمضــان 1321هـــ، يف 11 صحيفــة. 

)1( دنا: 686/6، فهرستواره منزوي: 549/7، فنخا: 674/19، فنخا: 674/19.
)2( فنخا: 675/19.
)3( فنخا: 676/19.
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أول الصحيفــة: )بعــد البســملة: اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبلجــه....
ظاهرش...(. ترمجه 

آخرهــا )فــا تــرّدين مــن ســنّي مواهبــك خائبــا ســني رفيــع اســت ومــراد از ســني 
مواهــب مواهــب ســنه....()1(.

والكتــاب مطبــوع يف ضمــن مــراث حديــث شــيعة، دفــر هنم، قم املقّدســة مؤسســة 
فرهنكــي، دار احلديــث 1377ش، بتحقيــق رمضان عــي انتظارّي.

24ـ رشح دعاء الصباح )فاريّس()2(.

عي رضا بن حممد باقر الكرمايّن )القرن 14 اهلجرّي(.

وهو رشح مفّصل يتكّون من عناوين )إشارة وإنارة(.

أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــّي، قــم املقّدســة، النســخة مكتوبــة بخطــي النســخ 
والنســتعليق، وهــي بخــّط املؤلــف، مــن دون تاريــخ، يف 144 صحيفــة.

أّول النسخة )هبرين كامي فصاحت شيم وخوشرين مباين باغت....(.

آخرها )يا تو كم كن حاجت من رامهي......()3(.

)1( فنخا: 676/19.

)2( فنخا: 676/19.

)3( فنخا: 676/19.
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25ـ رشح دعاء الصباح )فاريّس()1(.

الذريعــة  يف  الطهــراين  أضــاف  وقــد   ،)......( املشــهدّي  حممــد  الديــن  معــن 
ــا حســن، أي رشح املولــوي  )الكــردّي()2(، قــال: )التعليــق األحســن عــى رشح موالن
ــن  ــق لرك ــذا التعلي ــق، وه ــوم يف املنط ــّلم العل ــاب: س ــى كت ــوي ع ــن اللكهن ــد حس حمم
ــه  ــنة 1264(، وعلي ــع )س ــدي، طب ــى اهلن ــجاعت ع ــن ش ــى اب ــراب ع ــد ت ــن حمم الدي

تقريــظ املولــوي حممــد معــني الديــن املشــهدي، الكــردي راجعــه()3(.

     أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة وزيــري، مدينــة يــزد، رقــم النســخة 2585/7، مــن دون كاتــب، ومــن 
دون تاريــخ، وهــي بالقطــع الوزيــري يف 21 صحيفــة.

26ـ رشح دعاء الصباح )فاريّس()4(.

غر منسوب، أهداه اىل الشاه سليان الصفوي )1106هـ(

وهو رشح أديّب ولغوّي، وفيه رشح وترمجة لعبارات الدعاء.

أّول النسخة )بسملة َكوهر حممدي كه برورده صدف خواطر...(.

آخرها )اي بخشاينده تراز هر بخشاينده(.

)1( دنا: 688/6، فهرستواره منزوي: 550/7، فنخا: 676/19.
)2( انظر: الذريعة: 221/4.
)3( انظر: الذريعة: 221/4.

)4( دنا: 688/6، فهرستواره منزوي: 550/7، فنخا: 676/19.
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أما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة الكلبايــكايّن، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 6667/2ـ 34/37، مكتوبــة 
بخــّط النســخ، ناســخها: مــراد بــن رســتم، تارخيهــا: األحــد 17 شــعبان 1122هـــ، وهي 

يف 34 صحيفــة)1(.

2ـ مكتبــة شــهاب الديــن املرعــّي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة 1130/4، مكتوبــة 
بخــّط النســتعليق، والناســخ عبــد األئمــة عبــد احلســن النجفــّي، تارخيهــا: 1125هـــ، يف 

48 صحيفــة)2(.

ــخة:  ــم النس ــزد رق ــة اردكان، ي ــام(، مدين ــه الس ــادق )علي ــام الص ــة اإلم 3ـ مكتب
278، مكتوبــة بخــّط النســتعليق، ناســخها: حممــد مؤمــن، تارخيهــا: مجعــة 7ربيــع الثــاين 

1135هـــ، يف 72 صحيفــة)3(.

4ـ مســجد أعظــم، قــم املقّدســة، رقم النســخة 1570/8، مكتوبة بخّط النســتعليق، 
ناســخها حممــد رضا، تارخيهــا: 15رجب 1273هـ، وهــي يف 31 صحيفة)4(.

5ـ مكتبــة الكلبايــكايّن، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 8162/2ـ 56/12، مكتوبــة 
ــي يف 9  ــدة 1290هـــ، وه ــا: يف 8 ذي القع ــخ، تارخيه ــن دون ناس ــتعليق، م ــّط النس بخ

صحائــف)5(.  

)1( فنخا: 676/19ـ677.
)2(فنخا:19 /677.
)3( فنخا:19 /677.
)4( فنخا:19 /677.
)5( فنخا:19 /677.
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6ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي، طهران، رقمهــا:11493/1، بخّط النســخ، 
ناســخها: حممــد إســاعيل اخلوانســاري، تارخيها: الثاثــاء: ربيع الثــاين 1297هـ)1(.

7ـ مركــز إحيــاء الــراث اإلســامي، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 4459/1، بخــّط 
النســتعليق، ناســخها: فضــل اهلل بــن أمحــد تركــي التريــزي، وهــي يف 23 صحيفــة)2(.

8ـ مكتبــة جملس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقمهــا 12481/1، بخّط النســخ، 
مــن دون تاريــخ، وبــا اســم الناســخ، وهــي يف 23 صحيفة)3(. 

27ـ رشح دعاء الصباح )عريب()4(

من غر نسبة إىل مؤلف.

أّما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مكتبــة اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(، مدينة قزويــن، رقم النســخة: 316/5، 
مكتوبــة بخــّط النســتعليق بــدون ناســخ، وتارخيهــا: ذو احلجــة 1088هـــ، عليهــا حــواٍش 

وتصويبــات، يف 35 صحيفة.

أول النسخة )محدا لك يا من أعطانا صباح العقل املنجي من غياهب اجلهاالت....(.

ــن  ــا م ــا تيرّسن ــذا م ــة؛ فه ــد، واملبالغ ــراره للتأكي ــخ وتك ــض النس ــا )ويف بع آخره
تفســر هــذا الدعــاء عــى ســبيل االســتعجال واحلمــد هلل()5(.

)1( فنخا:19 /677.

)2( فنخا:19 /677.

)3( فنخا:19 /677.
)4(ف نخا:19 /677.

)5( فنخا:19 /677.
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2ـ مكتبــة مــي، طهــران، رقــم النســخة 4122/2، مكتوبــة بخــط النســخ، مــن دون 
ناســخ، وتارخيهــا: 1277هـــ، وهــي يف 74 صحيفة)1(.

3ـ مكتبــة الشــيخ عــّي حيــدر، مشــهد املقّدســة، رقــم النســخة: 530، بخــّط 
صحيفــة)2(.  86 يف  ناســخ،  دون  تاريــخ،  دون  النســتعليق، 

28ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()3(.

من دون نسبة اىل مؤلف بعينه.

أّول النســخة )بســملة وبــه ثقتــي اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبّلجــه، 
ــد...(. خداون

آخرها )اغفر يل ذنويب يا غفار الذنوب واسر عيويب يا ستار العيوب....()4(.

أّما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ كليــة اإلهليــات، طهــران، رقــم النســخة: 254/2، مكتوبــة بخــّط النســخ، مــن 
دون ناســخ، وتارخيهــا: 13 رمضــان 1108هـــ، وهــي يف 70 صحيفــة)5(.

شكســته  بخــّط   ،4821 النســخة:  رقــم  مهــدان،  مدينــة  غــرب،  مدرســة  2ـ 
النســتعليق، والنســخ، مــن دون اســم الناســخ، تاريــخ النســخة: مجعــة 4 مجــادى الثــاين 

)1( فنخا:19 /677.

)2( فنخا:19 /677.
)3( فنخا:19 /677ـ 678.
)4( فنخا:19 /677ـ 678.

)5( فنخا:19 / 678.



127

)( البحث الثاني: خمطوطات شروح دعاء الصباح ألمري الؤمنني

صحيفــة)1(.  43 يف  1236هـــ، 

3ـ مكتبــة امللــك، طهــران، رقــم النســخة: 2993/1، بخــّط النســخ ناســخها: أبــو 
القاســم بــن حممــد نــوري دنائــي املازنــدرايّن، تارخيهــا: 1273هـــ، يف 43 صحيفــة)2(.

29ـ رشح دعاء الصباح )فاريس()3(.

غر معلوم املؤلف.

أّما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

ــخ،  ــخة: 552/3ر، دون ناس ــم النس ــت، رق ــة رش ــرش فرهنكـــَ، مدين ــة ن 1ـ مجعي
تارخيهــا: القــرن 12 اهلجــرّي)4(.

2ـ مكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي، طهــران، رقــم النســخة: 17681، دون 
ناســخ، ودون تاريــخ)5(.

ــخ،  ــّط النس ــة بخ ــخة: 1364، مكتوب ــم النس ــة، رق ــم املقّدس ــم، ق ــجد أعظ 3ـ مس
دون تاريــخ يف 37 صحيفــة.

)1( فنخا:19 / 678.

)2( فنخا:19 / 678.

)3( فنخا:19 / 678.

)4( فنخا:19 / 678.

)5( فنخا:19 / 678.
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أّول النسخة )حامدا مصليا عى رسوله خاتم األنبياء ووصّيه أتم األوصياء...(.

آخره )رش از واجب تعاىل نيست بلكه فاعل رّش....()1(. 

30ـ رشح دعاء الصباح والسامت )عريّب()2(

حممد باقر بن حممد تقي املجلّي )1037ـ 1110هـ(.

مــّر توصيــف هــذا الــرشح، ولكــن هنــا مجعهــا معــا يف جمّلــد واحــد)3(، انظــر الــرشح 
رقــم )8(، مــن تعــداد هــذه الــرشوح.

أّما عن ُنسخه املخطوطة وأماكن وجودها وأرقامها:

1ـ مســجد أعظــم، قــم املقّدســة، رقــم النســخة: 1377/2، مكتوبــة بخــط النســخ، 
دون كاتــب، ودون اســم ناســخ، يف 62 صحيفــة.

ــه اهلل يف  ــي رمح ــد الباق ــن عب ــيد اب ــال الس ــار.... ق ــاب البح ــن كت ــخة )م أّول النس
ــد  ــو بع ــام( يدع ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــار، كان أم ــمى باالختي ــه املس ــاب مصباح كت

ركعتــي الفجــر هبــذا الدعــاء......(.

آخرهــا )فأخذنــا منــه بعــض فوائــده ولكونــه مــن األدعيــة املشــهورة، وقــد اشــتمل 
عــى ألفــاظ غريبــة حتتــاج اىل الــرشح والبيــان، واهلل املســتعان.()4(.

)1( فنخا:19 / 678.

)2( فنخا:19 / 678.
)3( انظر: بحار األنوار: 339/87ـ355.

)4( فنخا: 678.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدِّمة:

تِــِه، َواْســتِْعَصامًا ِمــْن َمْعِصَيتِــِه، َوَأْســَتِعينُُه  ــُدُه اْســتِْتَامًا لِنِْعَمتِــِه، َواْستِْســَامًا لِِعزَّ َأمْحَ
َفاَقــًة إىَِل ِكَفاَيتِــِه، وُأصــّي وأســّلُم عــى عبــِده وحبيبِــه ورســولِه، ســّيدنا حمّمــد وعــى آلــِه 

الّطبيــن الّطاهريــن.

وبعُد،...

ُيشــّكُل اإليــاُن املحــوَر اّلــذي تــدوُر عــى قطبــه رحــى اإلنســانيَّة وفاعلّيــة وجودهــا، 
ــاٌح  ــو مصب ــها، فه ــة وشموس ــم الّربوبيَّ ــق مفاهي ــن رحي ــدي م ــى ه ــه ع ــي ب ــتغل ه لتش
ينــر لإلنســان قلبــًا، ورساٌج يكشــُف عــن الــروح ظامــًا، وعرفــاٌن ينتهــُج مــن العشــّق 
ــا  ني ــوامل: الدُّ ــعيدة يف ع ــاٍة س ــّلًا حلي ــا س ــُذ منه ــٌق يتخ ــًا، وطري ــلوكًا واجتاه ــّب س واحل
ــَن اأْلَْمــِر  واآلخــرة، قــال تعــاىل: ﴿َواْعَلُمــوا َأنَّ فِيُكــْم َرُســوَل اهللَِّ َلــْو ُيطِيُعُكــْم ِف َكثِــرٍي مِّ
َه إَِلْيُكــُم اْلُكْفــَر َواْلُفُســوَق  نـَـُه ِف ُقُلوبُِكــْم َوَكــرَّ يــاَمَن َوَزيَّ َلَعنِتُّــْم َوَلكـِـنَّ اهللََّ َحبَّــَب إَِلْيُكــُم اْلِ

اِشــُدوَن﴾)1(. ــُم الرَّ ــَك ُه ــاَن ُأْوَلئِ َواْلِعْصَي

ــة  ــُل طبقــات معرفّي ــة التــي تصــدر مــن مرجعّياهتــا متّث ينيَّ وهلــذا كانــت املفاهيــم الدِّ
هلــذا املوضــوع ـ اإليــان ـ بوصفــه ركنــًا أساســيًا يف حيــاة الفــرد، بــل هــو مبعــث 
ــكِينََة ِف  الّطمأنينــة والعنــر الّروحــّي الــذي حيتــاج إليــه اإلنســان، ﴿ُهــَو الَّــِذي َأنــَزَل السَّ
ــَع إِياَمِنِــْم﴾)2(، بــل ال غنــى لــه عنــه؛ لِئــا يبقــى متحــّرًا  ُقُلــوِب امْلُْؤِمنـِـنَي لَِيــْزَداُدوا إِياَمنــًا مَّ

)1( سورة احلجرات، اآلية: 7.
)2( سورة الفتح؛ من اآلية: 4.
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ــاَم  ــاهللَِّ َفَكَأنَّ ْك بِ ــْرِ ــن ُي ــِه الّشــبهات واألوهــام إىل كّل مذهــٍب، ﴿َوَم متخبطــًا، تذهــُب ب
ــَكاٍن َســِحيٍق﴾)1(. فــا قيمــَة  ــُح ِف َم ي ــِه الرِّ ــِوي بِ ــرْيُ َأْو َتْ ــُه الطَّ ــاَمء َفَتْخَطُف ــَن السَّ ــرَّ ِم َخ
إلنســاٍن بــا إيــان وديــن ومبــدأ، وال كرامــة لــه مــن غــر عقيــدة وتقــوى ومعرفــة، وهــو 
مــا جــاءت مــن أجلــِه رســاالُت الّســاء تثبيتــًا، وصــدع بــه األنبيــاُء واألوليــاء إرشــادًا، 
وحتملــوا يف ســبيله، وجاهــدوا لتحقيقــه، ابتــداًء مــن حمّلــه وموطــن رّسه -وهــو القلــب، 
»املقــام األصــّي لإلنســان«)2(- وأثــره ُثــمَّ فعلــه وســلوكه، كــا قــال أمــر املؤمنــن )عليــه 
ــُة«)3(،  ْمَظ ــاَمُن اْزَداَدِت اللُّ ي ــاَم اْزَداَد اْلِ ــِب، ُكلَّ ــًة ِف اْلَقْل ــُدو مُلَْظ ــاَمَن َيْب ي ــام(: »إِنَّ اْلِ الس
ــَراٌر  ــِب، َوإِْق ــٌة بِاْلَقْل ــاَمُن َمْعِرَف ي ــاَمِن: »اْلِ ي ــِن اْلِ ــئَِل َع ــْد ُس ــام(، »َوَق ــه الس ــاَل )علي وَق

ــاأْلَْرَكاِن«)4(. ــٌل بِ ــاِن، َوَعَم َس بِاللِّ

اث  وقــد تــدارس العلــاُء أصــوَل اإليــاِن ومباحثــه التــي جــاءت يف نصــوص الــرُّ
ــة،  ــلوكًا ومعرف ــفًة وس ــًة، وفلس ــًة ودراي ــث، رواي ــوٍص وحثي ــعي خمص ــه، بس ومنظومات
ــه  ومنهــا مقــوالت الفكــر العلــوّي: »هنــج الباغــة«، الــذي يزخــر بآللــئ وجواهــر عن
ِح والتَّعليــق والتَّوضيــح؛ قنــَص  علــًا وعمــًا، تــدارس العلــاء ذلــك بفيــٍض مــن الــرشَّ
املعنــى والداللــة، فتفّجــرت رســائل وأرشقــت كتــب، وتآلفــت موســوعات، وكلٌّ 
منهــم يســتند يف بيانــه إىل مجلــة مــن آلّيــاٍت منهجّيــٍة خاّصــة، تأخــذ بــه جانبــًا مــن املعرفــة 

ــمَّ التَّفســر والّتأويــل. ــه، ُث والّتوجي

ــد اهلل البحــراين )ت1319هـــ(،  ــن عب ومــن هــذه الّرســائل، رســالة الشــيخ عــي ب
التــي رشح فيهــا خطبــة مــن خطــب اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، تلــك اخلطبــة 

)1( سورة احلج؛ من اآلية: 31.
)2( منازل السائرين؛ األنصاري ـ رشح القاساين: 425.

)3( هنج الباغة: 529، يف حديثه )عليه السام(، رقم )5(.
)4( املصدر نفسه: 522، احلكمة رقم )217(.
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التــي تضّمنــت مطالــَب خاصــًة يف اإليــان، والــراءة واالســتضعاف ووجــوب اهلجــرة، 
ــه إليــه )رمحــه اهلل  والــراءة والواليــة، وعلــم اإلمــام. وهــي عبــارٌة عــن إجابــٍة لســؤاٍل ُوجِّ

س رسه(. تعــاىل(، آنــذاك، بشــهادٍة رصحيــٍة منــه )ُقــدِّ

وقــد وقــع يف َوكــدي إخراُجهــا، دارســًة بعــد حتقيقهــا والتثّبــت مــن حقائقهــا علمّيًا، 
فجعلُتهــا عــى وفــق منهــج خــاصٍّ عى قســمن:

ــّي  ــيخ ع ــف ـ الّش ــاة املؤّل ــه حي ــُت في ــّص، وقّدم ــارج النَّ ــوان خ ل، بعن ــم األوَّ القس
عبــد اهلل البحــراين ـ وذلــك بالرجــوع إىل املظــاّن اخلاّصــة اّلتــي ترمجــت لــه وحتدثــت عنــه 
ــوالً  ــلوبًا وأص ــًا وأس ــا منهج ــًا إّياه ــة، واصف ــى الدراس ــُت ع ــمَّ عطف ــث أّول. ُث يف مبح

ــاٍن. ــات، يف مبحــث ث ومرجعّي

ـّص نفســه وقراءتــه قــراءًة  وأّمــا القســم الثــاين، فقــد جعلُتــه يف حتقيــق متــن النَـّ
ــة، مــع بــذل اجلهــد للوصــول بــه إىل صــورة قريبــة مــن مــراد املؤّلــف؛ غايــًة ملبــدأ  داخليَّ

ــّي. ــق العلم التَّحقي

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.
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الشيخ عيل بن عبد اهلل البحراين

ـ امسه ونسبه)1(: 

ُهــَو العــامل الّرّبــايّن اجلليــل، الّشــهيد الّشــيخ عــّي بــن عبــد اهلل بــن عــي بــن عبــد اهلل 
بــن عــي، التســري البحــراين، نزيــل مســقط)2(.

ـ مولده ونشأته: 

ُولـِـَد الشــيخ يِف قريــة تدعــى »مهــزة« يِف جزيــرة »ســرة« البحرانّيــة، ســنة 1256هـــ، 
ونشــأ فيهــا)3(.

ـ دراسته وثقافته العلمية: 

س رّسه«  وترّبــى تربيــة علميــة حتــت رعايــة والــده الرّشيــف، فقــرأ عليــه »ُقــدِّ
ــاين،  ــّرف، واملع ــو، وال ــون األدب، يف النّح ــة، وفن ــات اللغ ــم، وأبجدي ــات العل أّولي

ــراين:  ــادي البح ــه، الب ــت ل ــي ترمج ــع الت ــل املراج ــن أفض ــَو م ــن؛ ـ وُه ــوار البدري ــه يِف: أن ــر ترمجت )1( ينظ
ــيعة؛  ــان الش ــتدركات أعي ــن: 8/ 268، ومس ــن األم ــيعة؛ حمس ــان الش ــم: 109، وأعي 204-206 رق
ــن  ــم الّدري ــي: 341-342، ومنتظ ــة؛ األمين ــهداء الفضيل ــم: 307، وش ــن: 6/ 186، رق ــن األم حس
)خمطــوط(: 94/3-97، وتاريــخ البحريــن )خمطــوط(: 225، واألعــام؛ الــزركي: 308/4، ومعجــم 
املؤّلفــن؛ عمــر كحالــة: 137/7-138، ومقّدمــة مشــتاق املظّفــر؛ حمّقــق حديــث )حّبنــا أهــل البيــت(، 

ــدد: 57، ص: 234-218. ــا، الع ــة تراثن ــرِش يف جمّل ــراين(، ُن ــف )البح للمؤّل
)2( ينظــر: أنــوار البدريــن: 204، ومســتدركات أعيــان الشــيعة؛ حســن األمــن: 184/4، واألعــام؛ 

.308/4 الــزركي: 
)3( ينظر: أنوار البدرين: 204.
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والبيــان، واملنطــق، ومــن بعــد ذلــك مراحــل البحــث املتقّدمــة، ومراتبــه العاليــة يف الفقــه 
واألصــول وغرهــا، وقــرأ عــى نخبــة مــن أفاضــل علــاء البحريــن، قــال صاحــب أعيــان 
الشــيعة: »كان رشيــكًا يف البحــث مــع الّشــيخ أمحــد بــن صالــح آل طّعــان، والســّيد نــارص 

ــى بلــغ درجــة ســامية يف العلــم والفضــل ...«)1(. أل أيب شــبانة حّت

وقــد ُوِهــب الشــيخ عــي »قــّدس رّسه« ـ عــاوة عــى ذلــك ـ خصائــص ومؤّهــات 
ــًا  ــون واألدب، حاذق ــاالت الفن ــًا يف جم ــة، وبارع ــن املعرف ــزًا يف ميادي ــه ممّي ــة جعلت علمّي
فيهــا، غــر مقتــٍر عــى فــّن دون آخــر، بــل أخــذ يغــرف مــن روافــد املعرفــة ما اســتطابت 
بــه نفســه، يقــول البــادي عنــه يف أنــوار البدريــن: »ســمعت مســتفيضًا لــه )قــّدس رّسه( 
ــه أشــعار  حافظــة عظيمــة يف الّتواريــخ واحلديــث والســر واألدب وأشــعار العــرب ول
رائقــة جّيــدة بليغــة، قــرأ عنــد والــده الشــيخ عبــد اهلل بــن الشــيخ عــي )املتقــّدم ذكــره(.. 
وقراءتــه بالنســبة إىل علمــه وحتصيلــه قليــل يســر وذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء واهلل 
ذو الفضــل الكبــر، وســمعت شــيخنا العامــة الّصالــح يذكــر أن قراءتــه عــى أبيــه قليلــة 

جــّدًا، ولكنّــه ذو حافظــة وذكاء مفــرط...«)2(. 

ـ إجازته العلمية:

وأّمــا يف إجازتــه ووصفــه، فقــد قــال املــرزا حبيــب اهلل الرشــتي عنــه يف إجــازٍة لــه، 
ــتخرج  ــق، ومس ــق احلقائ ــل، حمّق ــل النبي ــل، والفاض ــامل اجللي ــتجازين الع ــد اس ــال: »ق ق

ــة«)3(. ــارات املبهم ــح اإلش ــة، وموض ــد املحكم ــّذب القواع ــق، ومه الدقائ

)1( مستدركات أعيان الشيعة: 186/6.
)2( ينظر: أنوار البدرين: 206.

)3( عن املصدر نفسه: 219.
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ـ وفاته ومدفنه:

وبعــد أن أفنــى الشــيخ اجلليــل عــي البحــرايّن عمــره الرشيــف يف العلــم والّتأليــف، 
ورحــاب املعرفــة وخدمــة املّلــة واملذهــب، قــى نحبــه )رمحــه اهلل تعــاىل( شــهيدًا 
مســمومًا يف بلــدة )لنجــة(، يف شــهر مجــادى األوىل مــن ســنة 1319هـــ)1(، وقيــل)2(: يف 
ســنة 1318هـــ، وُدفـِـَن يف املقــرة املعروفــة بـــ )مقــرة احلــرم( اّلتــي تقــع جنوبــًا مــن قريــة 

)جــد عــي()3(.

)1( ينظر: شهداء الفضيلة: 342، وأنوار البدرين: 205.
)2( ينظر: الذريعة: 1/ 477، و19/ 66. 

)3( ينظر: منتظم الّدرين )املخطوط( عن ترمجة املؤّلف، للمحّقق: مشتاق املظّفر:220.
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سالة: دراسة النّص ـ وصف الرِّ

ــه »قــّدس رسه«  ــِه أحــُد الســائلن، يطلــب من ــارة عــن رســالة وّجههــا إلي وهــي عب
ــن  ــة م ــم وردت يف خطب ــن مفاهي ــتفهِم، ع ــِر املس ــم، ونظ ــغِف املتعل ــًا بش ــًة ورشح إجاب
خطــب اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، وهــي: اإليــان وأقســامه الرهــايّن منهــا 
ــل  ــّد الدلي ــا ح ــون؟. وم ــن تك ــع، ومل ــن تق ــى م ــراءة، وع ــّد ال ــرة وح ــديّل، واهلج واجل
اإلقناعــّي يف قبــول أعــال املكّلــف؟، مفيــدًا مــن مقــوالت ابــن أيب احلديــد املعتــزيّل 
ــة، التــي تــّرف فيهــا، طالبــًا منــه أن يــرشح هــذه اخلطبــة مــن أّوهلــا إىل آخرهــا. املنطقيَّ

فبــدأ الشــيخ عــي البحــرايّن، بعــد احلمــد والّثنــاء، والصــاة عــى النّبــي وآلــه )صــى 
هــت إليــِه،  اهلل عليــه وآلــه وســلم( كاشــفًا عــن هــذا التســاؤل، ذاكــرًا الرســالة التــي ُوجِّ
هكــذا: »وبعــد، ســألني بعــُض املحبــن عــن تفســر خطبــة مــن خطــب موالنــا وســّيدنا 
عــي بــن أيب طالــب أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، فأجبتــه بقــدر املقــدور، إذ ال يســقط 
امليســور باملعســور«. ُثــّم قــال: »قــال الســائلـ  أرشــده اهلل...«. ُثــم يذكــر موطــن الّتســاؤل 
يف اخلطبــة الرّشيفــة بعــد ذكرهــا كاملــًة، ومــدار الّتســاؤل القائــم بنظــر الســائل عــى تلــك 

املفاهيــم.

فجعــل اإلجابــة هــذه، بــرشح تفصيــّي واٍف، عــى ســتة مقامــات، عــى الّرغــم مــن 
ــك،  ــن ذل ــّل م ــد، أق ــن أيب احلدي ــدي واب ــرّشاح كالراون ــن ال ــره م ــد غ ــيمها عن أن تقس
ــه اهلل  ــم »رمح ــن ميث ــن أّن اب ــم م ــى الرغ ــا، ع ــراين، يف تكثره ــم البح ــن ميث ــًا الب موافق

تعــاىل« جعلهــا عــى ســبع مســائل.
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ة الرسالة وأسلوبها: ـ منهجيَّ

وأخاقيَّــة،  ورشعيَّــة،  وفلســفيَّة  ــة  عقديَّ مســائل  مــن  مجلــة  ســالة  الرِّ تتضّمــن 
ــت يف مرجعّيــات وأصــول، فتحّولــت الّرســالة بســبٍب  وعرفانيَّــة، وتارخييَّــة وأدبيَّــة، جتلَّ
ــا  ــذا م ــّل يف ه ــة، ولع ــة الرشيف ــب اخلطب ــؤال إىل رشح واٍف ملطال ــة لس ــا إجاب ــن كوهن م
يكشــف عــن إدراك الّســائل ألمّهيَّــة هــذه اخلطبــة، ومــا تشــتمل عليــه مــن معــارف 

جليلــة، والدافــع يف توجيههــا واملطالبــة برشحهــا متامــًا.

ســالة، ومناحــي أســلوهبا،  ــات واملعــارف يف طريقــة الرِّ ولقــد متّثلــت هــذه املرجعيَّ
ومســالك عرضهــا، ابتــداء مــن أّوهلــا إىل آخرهــا، فــكان أن اختــذ الشــيخ العامــة عــّي 
ــد  ــن رواف ــس م ــا، فالتم ــد؛ لتوجيهه ــان، قواع ــرشح والبي ــبيل ال ــو يف س ــراين، وه البح
اللُّغــة والشــعر واألمثــال والنّحــو والباغــة، والســرة والتاريــخ والفقــه واحلديــث 
والّتفســر، والِفــَرق، والفلســفة والعرفــان واملنطــق واجلــدل ومقــوالت العلــاء، ناهيــك 
بالقــرآن وهنــج الباغــة نفســه، التمــس منهــا معايــر كانــت لــه الســند القويــم، واألس 

ــا. ــح معارفه ــة وتوضي ــة يف رشح اخلطب ــى، وإرشاف الّدالل ــح املعن ــن يف توضي املت

ــة الــرشح، تتخــذ مــن األســلوب مبــدأ ومعــادًا، لعــدم انفصــال النهــر  وألنَّ منهجيَّ
ــض  ــى بع ــأيت ع ــمَّ ن ــا، ُث ــالة وإحاالهت ــلوب الرس ــن أس ــنتحدث ع ــذا س ــراه، ل ــن جم ع

ــن. ــاء والّتكوي ــة يف البن ــا املنهجيَّ أدواهت

وأقــول: اختــذ الشــيخ العامــة أســلوبًا يســرًا واضحــًا رصحيــًا يف أغلبــه، زيــادة يف 
الّتوضيــح واإلفهــام واحــرازًا مــن االلتبــاس، وهــو دليــل إلفــادة الســائل بأشــياء، رّبــا 
ــرار  ــكام والتك ــث وال ــرة احلدي ــزو كث ــن أن أع ــذا، يمك ــده، وهل ــارضة عن ــون ح ال تك

وإعــادة املعنــى عنــد الــرشح والتفســر يف هــذه الرســالة. 
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ولعــّي أجــد مــن هنــج هــذا األســلوب إجابــة لقــول الســائل نفســه، يف بداية الرســالة 
عندمــا قــال: “أفيدونــا باجلــواب وإنَّ اعظــم حاجــة خادمكــم لديكــم وغايــة طلبتــه مــن 
جنابكــم هــي رشحكــم هلــذه اخلطبــة مــن أّوهلــا إىل آخرهــا متامــًا ألنَّ ذلــك عليكــم ســهل 
ــم  ــرة وعليك ــاه كث ــا طلبن ــى م ــا ع ــة فحاجتن ــم قليل ــرص عندك ــن الف ــر، وإن تك ويس

جزيــل الســام”.

ــي وأديّب يف بعضــه أيضــًا،  ــا جــرت الرســالة أيضــًا عــى أســلوب ذي طابــع فنّ وربَّ
َواِل؛  ــزَّ ــُزل وال ــرِض التََّزْل ــاِن يِف َمع ــذا اإلي ــَل َه ــإنَّ ِمث ــاىل: “ف ــه اهلل تع ــه رمح ــا يف قول ك
ــُه”، وعطــن  ــِه َعــن َدْفِعهــا َعنْ ــِه، وضيــق َعَطــن َصاحبِ ــاِم َعَلْي ــُكوِك، واألْوَه ــُوُروِد الشُّ لِ
حاصبــه: كنايــة عــن عــدم الفهــم واإلدراك، وهــو أســلوب قــّل أن تســر معــه اســتيعابًا 

ــة واألدبيــة، ومــن غــر متــّرس بأســاليب العــرب وكناياهتــم. بغــر معرفــة ســمته الفنّّي

ـ الّنسخة املعتمدة:

ــف  ــة بخــّط املؤّل ــدة مكتوب ــق عــى نســخة واحــدة فري ــاد يف الّتحقي لقــد كان االعت
)رمحــه اهلل تعــاىل(، مــع جمموعــة مــن الّرســائل بلغــت )27( الســبع والعرشيــن رســالًة. 
وقــد وقعــت النّســخة املخطوطــة منهــا برقــم )22( الثانيــة والعــرشون، مــن املجموعــة 
كّلهــا، املرّقمــة بـــ )146(، املحفوظــة يف خزانــة مركــز إحيــاء الــّراث اإلســامّي يف قــم 
ــد  ــز، يف املجل ــة يف املرك ــران، واملذكــورة يف فهرســت املخطوطــات العربي ــة يف إي املقّدس

ــة )115(. ــه، يف الصفح األول من

ـ وصف املخطوط:

تقــع الّرســالة يف إحــدى وثاثــن ورقــة، بقيــاس: )25×16ســم(، متوســط عــدد 
ــة بخــّط  كلــات )16( كلمــة يف الســطر الواحــد، ويف كّل صفحــة )17( ســطرًا. مكتوب
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النّســخ االعتيــادي كتابــًة واضحــة مقــروءة وبعــض الكلــات فيهــا تشــكيل بتنويــن 
ــة واإلمائيَّــة، وقد احتوت  نصــٍب، أو تنويــن عــوٍض، أو تشــديد، وقّلة األخطــاء النَّحويَّ
عــى بعــض الرمــوز مثــل: خــّط ممــدود شــبه مســتطيل، يشــبه حــرف الّســن، لإلشــارة إىل 
بدايــة فقــرة ومطلــب جديــد. ورمــوز كتابيــة أخــرى فيهــا، لاختصــار، مثــل: »تعــاىل«، 
ــا مل تكتــب كتابــة  و»)عليــه الســام(«، و»صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم«، و»مطلقــًا«، فإهنَّ
ــة منهــا، فكانــت يف كتابــة اهلمــزة املتوســطة  ــا اإلمائيَّ اعتياديــة بــل عــى شــاكلة رمــز. أمَّ
ــا مل تكتــب كتابــة قياســيَّة،  واملتطرفــة، مثــل: )ســئلني = ســألني، وســئلته = ســألته(، فإهنَّ
وغرهــا، وكتابــة التــاء املربوطــة واملفتوحــة يف األســاء واألفعــال، مثــل: )املــوة = املوت، 
واحليــواة = احليــاة، والقيمــة = القيامــة، ووفــات = وفــاة، واجــازة = أجــازت(، وبعــض 
الكلــات املمزوجــة، مثــل: )أبيعــد اهلل(. وقــد عملــت عــى فتحهــا وتصحيحهــا، عــى 

وفــق أصــول اخلــّط القيــايّس.

ــة الّرســالة مــن منتصــف الورقــة األوىل، وقــد ذّيلــت الّصفحــات التاليــة  تبــدأ كتاب
بكلمــة أو كلمتــن؛ للّتصفــح أو الّتعقيــب يف أســفل اجلهــة اليــرسى مــن جهــة القــارئ، 
فضــًا عــن الّرقيــم يف أعاهــا، وهــو عــى نحويــن: األول يف منتصــف الصفحــة بخــّط 
ــاه يف اإلحالــة عــى صفحــات  كبــر، يبــدأ بالرقــم )272(، ـ وهــو الرقــم الــذي اعتمدن
ــا  ــة العلي ــن اجله ــة م ــة الثاني ــن الصفح ــدأ م ــاين يب ــق ـ. والث ــة التحقي ــوط يف عملي املخط

اليــرسى مــن جهــة القــارئ، بالرقــم )137(.

والرســالة ـ لألســف ـ ليســت كاملــة، بشــهادة مركــز إحيــاء الــّراث، فقــد جــاء يف 
فهــا، مــا  ســالة ومؤلِّ فهرســت املخطوطــات العربيَّــة التــي يف املركــز، بعــد أن ُذِكــَر اســم الرِّ
نّصــه: »رشح فيــه بــيء مــن التَّفصيــل خطبــة أمــر املؤمنــن عــّي )عليــه الســام( التــي 
يقــول يف أوهلــا: »مــن اإليــان مــا يكــون ثابتــًا مســتقرًا يف القلــوب«، مــع مناقشــات البــن 
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ــة. ذكــرت يف هــذه النســخة ســت مجــل مــن  ــزيل يف رشحــه هلــذه اخلطب ــد املعت أيب احلدي
اخلطبــة يف ســتة مقامــات ومل يتــّم الــرشح«)1(.

وبعــد هــذا يــأيت نــّص آخــر، يؤّكــد عــدم االكتــال واإلهنــاء، هكــذا: »آخــره ]أي: 
املخطــوط[  خمــروم  بقولــه )عليــه الســام( يف اخلطبــة التــي أرشنــا إليهــا يف أّول الفصــل 

أنَّ أمرنــا صعــب مســتصعب ال يعــرف كنهــه إال ملــك مقــرب..«)2(.

ويبــدو أنَّ املركــز، عندمــا أشــار إىل هــذه ]..[ عامــة احلــذف، يعــي أنَّ املخطــوط 
قــد ُذِيــَل بتعقيــٍب يف أســفل الصفحــة مــن اجلهــة اليــرسى مــن جهــة القــارئ، بكلمتــن 
ــا تكميــل  ــا ليســتا يف الصفحــة نفســها متنــًا. غــر أهنَّ )أو نبــّي(، وإن مل يــرش إليهــا. ألهنَّ
للنّــّص األّول ـ احلديــث. الــذي كان االفــراض يوجــب أن تبــدأ هبــا الصحفــة التاليــة.

ـ منهجّية الّتحقيق:

ــى  ــا ع ــن إمجاهل ــة يمك ــى منهجيَّ ــّي ع ــه العلم ــّص وإخراج ــق النّ ــدُت يف حتقي اعتم
نحــو مــا يــأيت:

ــة املعروفــة يف اخلــّط القيــايس،  ـ حتريــر النـّـّص عــى وفــق القواعــد اإلمائّيــة والنَّحويَّ
وضبــط مــا حيتــاج إىَِل َذلـِـَك، مــع اإلحالــة يف اهلامــش عــى بعــض منهــا، بحســب احلاجة.

ـ حتريك النّّص، بنية وتركيبًا، قدر املستطاع.

)1( املخطوطات العربية، يف مركز إحياء الراث اإلسامي: 1/ 115.
ومل تكــن هــذه املناقشــات البــن أيب احلديــد املعتــزيّل حســب، بــل كانــت ثمــة مناقشــات وحمــاور، مــع رشحــن 
آخريــن، مهــا: رشح قطــب الديــن الراونــدي، ورشح ابــن ميثــم البحــراين عــى هنــج الباغــة، مــع اإلفــادة 
، ولســت أدري ملــاذا االقتصــار عــى رشح ابــن أيب احلديــد حســب، مــع أنَّ الشــيخ عــي البحــراين  مــن كلٍّ

أفــاد مــن ابــن ميثــم البحــراين أكثــر.
)2( املخطوطات العربية، يف مركز إحياء الراث اإلسامي: 1/ 115. وصفحة املخطوط: 302.
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ــذا: ]﴿...﴾[ يِف  ــّجرين، هك ــن مش ــن قوس ــا َب ــة ووضعه ــات القرآنيَّ ــق اآلي ـ توثي
املتــن، واإلشــارة إىَِل مكاهنــا مــن الّســورة مــع رقمهــا يِف اهلامــش، ومــن ثــّم إثبــات متــام 

ــه، وال ســّيا يف املتشــابه منهــا. ــة كامــًا، وإذا كان ثّمــة خطــأ يف اآليــات أرشُت إلي اآلي

ـ اإلحالة عى سند احلديث، إن كان يف املتن نقص وممّا حيتاج إىل ذلك.

ــة التــي متّثــل هبــا املؤّلــف، واإلحالــة عــى املصــادر  ة والنثريَّ ـ ختريــج األبيــات الشــعريَّ
اّلتــي وردت فيهــا.

ـ اإلحالــة عــى املصــادر الرئيســة اّلتــي أفــاد منهــا املؤّلــف، يِف مســائل كثــرة، وِمنَْهــا 
آراء العلــاء وتوجيهاهتــم التــي أشــار إليهــا، للفائــدة. فضــًا عــن اإلحالــة عــى بعــض 
ــوارِض  ــن الَع ــا ِم ــُق هِب ــا َيتعلَّ ــار أّن »َم ــد أش ــف ق ــي كان املؤّل ــا، الت ــم بمصادره املفاهي

ــكاُم«. ــوُل باإلشــارِة الّرحيــِة إليهــا ال ــي َيُط ت ــكاِم الَّ واألْح

ـ ترمجــة األعــام والشــخصيات اّلذيــن أخــذ عنهــم املؤّلــف، والّتعريــف هبــم، مــع 
مظــاّن ذلــك مــا أكــن لإلفــادة.

ـ الّتعقيب والتَّعليق عى ما ُيشِكل من األمور.

ــف مــن نصــوص بــن قوســن صغريــن، هكــذا: ] »...«  ــا مــا اقتبســه املؤّل ـ جعلن
[. مــع ذكــر اســم املصــدر، فضــًا عــن غــره مــن املصــادر التــي تتوافــق معــه يف املعنــى.

ـ جعلنــا عنوانــات يف منتصــف الصفحــة، و وضعناهــا َبيـــن قوســن معقوفــن، 
هكــذا: ]. . .[؛ للفائــدة والبيــان.

ـ مــا أضفنــاه عــى النّــّص صّرنــاه بــن قوســن معقوفــن، هكــذا:  ] ... [، مــع 
ــا  ــى كانــت احلاجــة ماســة إىل ذلــك فحســب، وكذلــك م ــه يِف اهلامــش، مت اإلشــارة إلي
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ــُف  ــا املؤّل ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــول املص ــن أص ــاه م ــه، صححن ــن من ــأ يف املت كان خط
ــه. نفس

ــا  ــذا: ) ] ... [// (؛ ووضعن ــن، هك ــن معقوف ــع قوس ــن م ــن مائل ــا خّط ـ وضعن
أرقــام الصفحــات اّلتــي َكاَنــت يِف منتصــف أعــى كّل صفحــة، داخــل القوســن؛ فــكان 
بذلــك توضيحــًا لرقــم الّصفحــة مــع هنايتهــا، وبدايــة األخــرى اّلتــي تليها مــن املخطوط.

هذا، واحلمُد هللِ رّب العاملن يف األوىل واآلخرة.
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]النَّّص امُلحّقق[
بسم اهلل الرمحن الرحيم)1(

ــذي َدحــا األرَض، َوَبــثَّ َفْيهــا ِمــن َأْصنــاِف اخلَاِئــِق،  احلَمــُد هللِ اخلَالِــِق الــّرازِق الَّ
ُســوِل  ــاُم َعــى النَّبــي الَفاِئــِق الّراِئــِق، َوالرَّ َوَخَلــَق َفْوَقُهــم َســْبَع َطرائــَق، والّصــاة والسَّ
ــٍد بــن َعبــِد اهللِ، َوَعــى آلِــِه َذوي الَفْضــِل الَعظِْيــِم الَفاِئــِق،  ــاِدِق َنبِيِّنــا حُمَمَّ ــِغ الصَّ امُلَبلِّ

ــِق. ــِر الّراِئ ــِم الَغِزْي َوالِعْل

ــِب  ــن ُخَط ــٍة ]272[// ِم ــِر ُخْطَب ــن َتْفِس ــَن َع ــُض امُلِحب ــأَلنِي َبع ــْد َس ــُد، َفَق َوَبْع
ــَدِر  ــُه بَِق ــام(، َفَأَجْبُت ــه الس ــَن )علي ــْرِ امُلْؤِمن ــٍب، َأِم ــِن َأيِب َطالِ ــّي ب ــيِِّدنا َع ــا، َوَس َموالن

امَلْقــُدوِر، إِذ ال َيْســُقُط امَلْيُســوِر بِامَلْعُســوِر.

قاَل الّساِئُل ـ أرشَدُه اهللُ ]تعاىل[:

بسم اهلل الرمحن الرحيم)2(

ــٍد وآلِــِه  ــاُم َعــَى َســيِِّد امُلرســلَن حُمَمَّ احلَْمــُد هللِ ربِّ العاملــَن، والّصــاُة والسَّ
اهللِ وَبرَكاُتــُه. َوَرمَحْــُة  َعَلْيُكــم  ــاُم  السَّ ُثــمَّ  الطَّاِهريــَن، 

يــاَمِن َمــا َيُكــوُن َثابِتــًا ُمْســَتِقّرًا  َمْســَأَلٌة، َقــاَل أمــُر املؤمنــَن )عليــه الســام(: »َفِمــَن اْلِ
ــإَِذا  ــوٍم، َف ــُدوِر، إىَِل َأَجــٍل َمْعُل ــوِب َوالصُّ ــنْيَ اْلُقُل ــَواِريَّ َب ــا َيُكــوُن َع ــُه َم ــوِب، َوِمنْ ِف اْلُقُل
اَءِة. ُه امْلَــْوُت، َفِعنْــَد َذلـِـَك َيَقــُع َحــدُّ اْلــَرَ ــُرَ َكاَنــْت َلُكــْم َبــَراَءٌة ِمــْن َأَحــٍد َفِقُفــوُه َحتَّــى حَيْ

َح ُخْطَبــٍة َجِلْيَلــٍة ِمــن ُخَطــِب َموالنــا  )1( يف األصــل تتقــدم البســملة عبــارة: “َهــذِه ِرَســالٌة َلطِْيَفــٌة َتَتَضمــُن رَشْ
َوســيِِّدنا َأِمــْرِ امُلْؤِمنـِـَن عــّي بــن َأيِب طالـِـٍب “عليــه أفضــل الّســام” “.

)2( يف األصل، البسملة متداخلة بن )عّي بن َأيِب طالٍِب، و”عليه أفضل الّسام”(.
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ِل، َمــا َكاَن هللَِِّ ِف َأْهــِل اأْلَْرِض َحاَجــٌة ِمــْن ُمْســَتِسِّ  َهــا اأْلَوَّ ْجــَرُة َقائَِمــٌة َعــَى َحدِّ َواْلِ
ــْن  ــِة ِف اأْلَْرِض، َفَم جَّ ــِة احْلُ ــٍد إاِلَّ بَِمْعِرَف ــَى َأَح ــَرِة َع ْج ــُم اْلِ ــُع اْس ــا، اَل َيَق ــِة َوُمْعلِنَِه اأْلُمَّ
ــُة  جَّ ــُه احْلُ ــْن َبَلَغْت ــَى َم ــتِْضَعاِف َع ــُم ااِلْس ــُع اْس ــٌر، َواَل َيَق ــَو ُمَهاِج ــا َفُه ــرَّ ِبَ ــا َوَأَق َعَرَفَه

ــُه. ــا َقْلُب ــُه َوَوَعاَه ــِمَعْتَها ُأُذُن َفَس

ياَمِن،  ِمُلــُه)1( إاِلَّ َعْبــٌد ُمْؤِمــٌن اْمَتَحــَن)2( اهللَُّ َقْلَبــُه لِْلِ إِنَّ َأْمَرَنــا َصْعــٌب ُمْســَتْصَعٌب اَل حَيْ
َواَل َيِعــي َحِديَثنـَـا إاِلَّ ُصــُدوٌر َأِمينَــٌة، َوَأْحــاَلٌم َرِزينـَـٌة.

ــُرِق  ــي بُِط ــُم ِمنِّ ــاَمِء َأْعَل ــُرِق السَّ ــا بُِط ــُدويِن، َفَلََن ــَل َأْن َتْفِق ــُلويِن َقْب ــاُس، َس ــا النَّ َ َأيُّ
ــا«)3(.  ــاَلِم َقْوِمَه ــُب بَِأْح ــا، َوَتْذَه ــُأ ِف ِخَطاِمَه ــٌة َتَط ــَغَر بِِرْجلَِهــا فِْتنَ ــَل َأْن َتْش اأْلَْرِض َقْب

ــام(. ــه الس ــه )علي ــى كام انته

 ، ــم )عليــه الســام( اإليــاَن ثاثــَة َأْقســاٍم: ُبْرهــايِنّ َقــاَل ابــُن أيب احلديــِد)4(: قــد قسَّ

)1( يف األصل: “حيتمله”.
)2( يف األصل: “قد امتحن”.

)3( هنــج الباغــة: 308- 309، اخلطبــة )189(. وينظــر: معــارج هنــج الباغــة؛ البيهقــي األنصــارّي: 
705، )مــن كام لــه 189(، ومنهــاج الراعــة يف رشح هنــج الباغــة؛ الراونــدي: 2/ 436، ورشح هنــج 
الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 13/ 107، اخلطبــة )253(، ورشح هنــج الباغــة؛ ابــن ميثــم البحــراين: 4/ 

ــة )231(. 175، اخلطب
ــد  ــد، ول ــن أيب احلدي ــن احلســن ب ــة اهلل حممــد ب ــن هب ــن داود ب ــد ب ــد احلمي ــو حامــد عب ــن أب )4( هــو عــّز الدي
ــًا،  ــًا، أصولي ــة كان فقيه ــان املعتزل ــن أعي ــن، وم ــاء، واملؤّرخ ــذة العل ــن جهاب ــن )509هــــ(، م يف املدائ
متكلــًا جدليــًا، وأديبــًا ناقــدًا، خبــرا بمحاســن الــكام، ومســاوئه، متضلعــًا يف فنــون األدب متقنــا لعلــوم 
اللســان عارفــا بأخبــار العــرب، وكان وراء ذلــك شــاعرًا عــذب املــورد، ولــد يف املدائــن، ســنة )586هــ(، 
ــن  ــر اب ــد الوزي ــًا عن ــاء، وكان حظي ــرع يف االنش ــلطانية، وب ــن الس ــدم يف الدواوي ــداد، وخ ــل إىل بغ وانتق
العلقمــي، ُتــويّف يف بغــداد )655هـــ(، أو )656هــــ(. لــه مصنفــات كثــرة منهــا: )رشح هنــج الباغــة(، 
ــات(، و  ــبع العلوي ــد الس ــب(، و )القصائ ــح ثعل ــم فصي ــائر(، و )نظ ــل الس ــى املث ــر ع ــك الدائ و )الفل
ــات  ــه يف: وفي ــرازي(. ينظــر ترمجت ــات للفخــر ال ــات البين )العبقــري احلســان(، يف االدب، و )رشح اآلي
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تــي ال  ُه؟، َومــا َهــِذِه الــَراَءُة، الَّ ؟، َومــا َحــدُّ ، َوَتْقِليــِدّي . َفــا َهــذا اإليــاُن اجلَــَديِلُّ َوَجــَديِلّ
َأ ِمــن َأَحــٍد يِف ]273[// أّيــاِم َحياتِــِه؟، َوَكْيــَف ُيقــاُل: اإِلْنســاُن  ــوُز لإِِلْنســاِن أْن َيَتــَرّ جَيُ
لِْيــِل  ــَة يِف األرِض، َوَأَقــرَّ هِبــا؟، َومــا َحــدُّ الدَّ ــه َعــَرَف احلُجَّ ُمهاِجــٌر، َحتَّــى ُيقــاُل: إنَّ
ــِة  َم ــَرِة امُلَحرَّ ــن ُزْم ــُرَج ِم ــى خَيْ ــِه َحتَّ ــوِل َأْعالِ ــِف؛ لَِقُب ــَو َكاٍف لِْلُمَكلَّ ــذي ُه ، الَّ ــيِّ اإِلْقناِع

ــُة ؟. ــم اجلَنَّ َعَلْيِه

َأفِْيُدونــا بِاجلَــواِب. وإنَّ أعظــَم َحاجــِة خاِدِمكــم َلَدْيُكــم، َوغاَيــَة َطْلَبتـِـِه ِمــن َجنابِكــم 
ُحكــم هِلـَـذه اخلُْطَبــِة ِمــن َأّوهِلــا إىَِل آِخِرهــا مَتامــًا!؛ ألنَّ َذلـِـَك َعَلْيُكم َســْهٌل َيِســٌر!،  ِهــي رَشْ
ــُل  ــاُه َكثــرٌة!، َوَعليُكــم َجزي ــا َطَلْبن ــَى َم ــا َع ــًة، َفحاَجُتن ــم َقِلْيل ــَرُص ِعنَدُك وإْن َتُكــن الُف

ــاِم َوَرمحــُة اهللِ وبركاُتــُه. السَّ

اجلَواُب َعن َهِذِه امَلسَألِة َيَقُع يِف َمقاماٍت:

]يف اإليان وأقسامه[

املقام األّول:

ــذي ُهــَو ِعَبــارٌة َعــن التَّصديــِق بِوحدانيَّــِة اهللِ تعــاىل، َوِعْلِمــِه، َوُقْدَرتـِـِه،  أنَّ اإليــاَن الَّ
ِة النَّبـِـي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، َوَبــا َجــاَء بـِـِه  َوَعْدلـِـِه، َوِحْكَمتـِـِه، َوالتَّصديــِق بِنُُبــوَّ
ــَمُه  ــْد َقسَّ ــُق بَِذلِــَك . َق ــكاِم، َومــا َيَتَعلَّ ــِض واألَْح ــن الَفراِئ ــِد اهللِ »َجــلَّ َوَعــا« ِم ــن ِعنْ ِم
أمــُر املؤمنــن )عليــه الســام( يِف َكاِمــِه امَلْذُكــوِر باْعتِبــاِر اســتمراِرِه، َوَزَوالِِه إىل ِقْســَمِن:

ــن  ــة؛ اب ــة والنهاي ــدي: 8/ 146، والبداي ــات؛ الصف ــوايف بالوفي ــكان: 5/ 319، وال ــن خل ــان؛ اب األعي
كثــر: 13/ 189، وعقــد اجلــان؛ العينــي: 1/ 54، و164، وســر أعــام النبــاء؛ الذهبــي: 23/ 372، 

رقــم )265(، وكشــف الظنــون؛ حاجــي خليفــة: 2/ 1586.
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َفقــال: يِف األّول منهــا، »ِمــَن اإِلْيــَاِن َمــا َيُكــوُن َثابِتــًا ُمْســَتِقرًا يِف الُقُلــوِب«، يعنــي: 
ــُل  ــذي حَيْص ــَو الَّ ــَاُن ُه ــَذا اإلْي ، َوَه ُ ــرَّ ــَزُل، وال َيَتغ ــزوُل، َوال َيَتَزْل ــخًا، ال َي ــوُن راِس يك
ــن  ــراٍض َع ــاٍن وإع ــاِم إذع ــِة ومت ــٍة، َوعزيم ــاِص نِيَّ ــٍر، وإخ ــِة نظ ــن ِصحَّ ــِف َع لِلُمَكّل
ــِة،  ــِه باجتنــاِب امَلْعِصَي ــِة َأْســبابِه بِعمــِل الّطاعــِة، َوَشــّد أركان ــِة َوَتْقِوي يَّ امُلَعاَرَضــاِت الَومْهِ
ــًا  ــِف، مُمَاِزج ــِس امُلَكلَّ ــخًة يِف َنْف ــًة َراِس ــْرَ َمَلَك ــى َيِص ــُل، حتَّ ــُد َوَيَتَكاَم ــزال َيتزاي ــا َي َف

ــانِيَِّة. ــَكاِت النَّفَس ــاِئِر امَلَل ــا َكَس جِلَْوَهِرَه

ــَن اهللِ »ســبحانه«  ــرًا ِم ــِه َكاَن َجِدْي ّب ــه لِرَّ ــَص نِيََّت ــَف إَِذا َأْخَل ــَك أنَّ امُلَكلَّ ُّ يِف َذلِ والــرسِّ
ي َنْفَســه َعــى َقُبــول اإلِيــاِن بَِتــام الَقُبــوِل، َوَدَفــع  َر َقْلَبــُه، َوُيَقــوِّ َح َصــْدَرُه، َوُينَــوِّ أْن َيــرْشَ
ــِة، َكــَا َقــال اهلُل »َتعــاىل«: ﴿اهللُّ َوِلُّ الَِّذيــَن  ــِه مــن األْوَهــاِم الَباطِنَ ــِرُد َعَلْي ]274[// َمــا َي
ــَن الظُُّلــاَمِت إىَِل النُّــُوِر﴾)1(. وقــال جــلَّ شــأُنُه: ﴿َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا فِينَــا  آَمنُــوْا ُيِْرُجُهــم مِّ

َلنَْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلنَا﴾)2(.

ــُدوِر  َوَقــال )عليــه الســام( يِف الثَّــايِن: »َوِمنْــُه َمــا َيُكــوُن َعــواِريَّ َبــنْيَ الُقُلــوِب َوالصُّ
ــة، بَِتْشــِديِد اليــاِء َأْيضــًا.  دُة اليــاء: مَجْــُع َعاريَّ إىَِل َأَجــٍل َمْعُلــوٍم«. والعــوارّي، ُمَشــدَّ
ًة ُمَعيَّنَــًة  ــِذي َيْأُخــُذُه اإِلْنَســاُن ِمــن َمالِِكــِه َأْحَيانــًا؛ لَِينَْتِفــَع بِــِه ُمــدَّ ُء الَّ ــة: ُهــَو الــيَّ والَعاريَّ

ــِه)3(. ُه إَِلْي ــُردُّ ــًة، َي َوُمْطَلَق

)1( سورة البقرة، من اآلية: 257.
ِذيــَن َجاَهــُدوا فِينَــا َلنَْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ مَلَــَع  )2( ســورة العنكبــوت، مــن اآليــة: 69. ومتامهــا: ﴿َوالَّ

امْلُْحِســنَِن﴾.
لِّّيات؛ الكفوي: 652. )3( ينظر: التَّعريفات؛ الرشيف اجلرجاين: 188، والكُّ
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ــة اَلتي  ــِذي َلْيــَس َثابِتــًا)1(، ُمْســَتِقرًا)2(، َبــل َيــُزوُل، وَيَضْمَحــلُّ بِالعاريَّ َشــبََّه اإِلِيــَاَن الَّ
ــحٌة)4(، فإنَّه  ــُرُج ِمــن يــِد َصاِحبِهــا َزمانــًا، ُثــمَّ َتُعوُد إليــِه)3(. َفِفــي الــكاِم اســتعارٌة ُمَرشَّ خَتْ
ــَحها  ــُزوُل، ورشَّ ــُص َوَي ــذي َينَْتِق ــاِن الَّ ــوارّي« لإلي ــَم »الَع ــتعاَر اس ــام( اس ــه الس )علي

ــه ممـّـا ُياِئــُم الَعــَواري. بَِقولـِـِه: »إىَل َأَجــٍل َمْعُلــوٍم«؛ ألنَّ

ــَدِم  ــزِل، َوَع ــن التَّزل ــٌة َع ــُدوِر«، كناي ــوِب والصُّ ــنْيَ الُقُل ــام(: »َب ــه الس ــُه )علي َقوُل
االْســتَِقراِر؛ ألنَّ اإليــاَن إَِذا مَلْ َيْدُخــْل يف الَقلــِب كاَن ُمَتَزْعِزعــًا، َوَهــذا الِقســُم ِمــن 
ــوِّ  ــة، ومل ُيَق ــاٍص نِيَّ ــٍح، وإخ ــٍر َصحي ــن َنَظ ــِف ِم ــْل لِلُمَكّل ــذي مَل حيص ــَو الَّ ــاِن ُه اإلي
ــِه إىل ُحُضــوِر األْوَهــاِم الــواردِة  ــرًا يِف َوْقــِت حصولِ ــُه أســباَبُه بِالَعَمــِل، َوَكاَن َناظِ صاحُب
ٍق َلــُه بِالَعَمــِل َعْكــس  ــا َبْعــد حصولـِـِه، َغــَر ُمَصــدِّ ِ فِْيــَه، َوَقابِــًا هَبَ َعَلْيــِه امُلوِجَبــِة للّتَحــرُّ
ــُكوِك،  َواِل؛ لِــُوُروِد الشُّ األّول)5(، فــإنَّ ِمثــَل َهــذا اإليــاِن يِف َمعــرِض التََّزْلــُزل والــزَّ

ــُه. ــا َعنْ ــن َدْفِعه ــِه َع ــِن)6( َصاحبِ ــق َعَط ــِه، وِضي ــاِم َعَلْي واألْوَه

ــَتكاَن هللِ  ــَاِن إَِذا َاْس ــن اإلْي ــُم ِم ــَذا الِقْس ــُه َه ــَل َل ــن َحَص ــا أنَّ َم ــم، َوَرَد يِف أخباِرن َنَع
َع إليــِه َأْدَخــَل اهللُ اإليــاَن يِف َقْلبِــِه ]275[// وَأْثَبَتــُه فِْيــِه إىَِل ِحــِن َوَفاتِــِه، َفَلِحــَق  َوَتــَرّ

)1( يف األصل: “ثابت”.
)2( يف االصل: “مستقر”.

)3( ينظــر: لســان العــرب؛ ابــن منظــور: مــادة )عــور(: 4/ 618- 619، واملصبــاح املنــر؛ الفيومــي: مــادة 
ــور(: 2/ 438. )ع

ــه  )4( االســتعارة: هــي مــن املجــاز، عاقتــه التشــبيه، وذلــك عنــد إطــاق لفــظ املشــبه بــه عــى املّشــبه، ويــراد أنَّ
ر. وأركاهنــا: املســتعار لــه واملســتعار  هــو هــو يف أخــّص صفاتــه، ورشطهــا: أن ال ُيذكــر املشــبه، وال ُيقــدَّ
منــه، ومســتعار وهــو اللفــظ املنقــول، وهــي عــى أنــواع، منهــا: االســتعارة املرّشــحة، وهــي التــي تقــرن 
ــه. ينظــر: اإليضــاح يف علــوم الباغــة: 240، و257، واإلشــارات والّتنبيهــات؛  ــم املســتعار من ــا يائ ب

ركــن الديــن اجلرجــاين: 177، واملطــّول؛ التفتــازاين: 578، و602.
)5( يقصد: “الثابت، املستقّر”.

)6( َعَطن: مرك اإلبل وإقامتها، معجم مقاييس اللُّغة، مادة )عطن(: 352/4. 
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ل. ــِم األوَّ بِالِقْس

ر عــن أيب عبــد اهلل)1( )عليــه الســام(، َقــال: »َوِمنُْهــم  َفِفــي ِروايــِة “إســحاق بــِن َعــاَّ
عــاِء َمــاَت َعــَى اِلْيــاَمِن«)2(. َمــن ُأِعــرْيَ اليــامُن َعارَيــًة، َفــإِذا ُهــو َدَعــا َوَأَلــحَّ ِف الدُّ

َويِف ِروايــِة امُلَفّضــِل)3( َعنْــُه)4( )عليــه الســام(، َقــاَل: »َمــن َكاَن فِعُلــُه لَِقْولــِه ُمَوافِقــًا 
ــاَم َذلِــَك ُمْســَتْوَدٌع«)5(. ــَهاَدَة بِالنََّجــاِة، َوإِْن مَل َيُكــْن فِْعُلــُه لَِقولِــِه ُمَوافِقــًا، َفإِنَّ َفُأْثبـِـت َلــُه الشَّ

)1( يعني: اإلمام الصادق )عليه السام(.
)2( يف الكايف ـ األصول، “باب املعارين”: 4/ 204، ح )5(.

ــدادًا،  ــل: كان ح ــق، وقي ــع الرقي ــًا يبي ــة، كان نخاس ــا مجيل ــى أب ــدّي، ُيكن ــح األس ــن صال ــل ب ــو املفّض )3( ه
ــه الســام(،  ــام الّرضــا )علي ــاة اإلم ــات يف حي ــه الســام(، م ــام الصــادق )علي ــاب اإلم ــه مــن أصح وإنَّ
ينظــر: يف ترمجتــه: خاصــة األقــوال؛ احلــي: 430، ورجــال ابــن داود؛ احلــي: 280، رقــم )511(، 
و302، وتاريــخ اإلســام؛ الذهبــي: 13/ 408، وهتذيــب التهذيــب؛ ابــن حجــر: 10/ 223، ولســان 
رقــم )2170(،   ،307 اجلزائــري: 4، 306-  األقــوال؛  520، وحــاوي  ابــن حجــر: 7/  امليــزان؛ 
و415، ونقــد الرجــال؛ التفــريش: 4/ 406، رقــم )6/5396(، ومنتهــى املقــال؛ املازنــدراين: 6/ 
308،، رقــم )3027(، وطرائــف املقــال؛ الروجــردي: 1/ 611، رقــم )6025(، ومســتدركات علــم 
رجــال احلديــث؛ الشــاهرودي: 7/ 474، رقــم )15136(، ومعجــم رجــال احلديــث؛ اخلوئــي: 19/ 
ــال؛  ــب املق ــم )7695(، وهتذي ــري: 10/ 203، رق ــال؛ التس ــوس الرج ــم )12607(، وقام 311، رق

ــبحاين: 255. ــال؛ الس ــم الرج ــات يف عل ــي: 5/ 83، وُكّلّي األبطح
)4( يعني: أبا عبد اهلل اإلمام الصادق )عليه السام(.

)5( يف املحاســن؛ الرقــي، “بــاب اإلخــاص”: 1/ 252،، ح )274(، هكــذا: “عنــه عــن أبيــه عــن حممــد بــن 
ســنان عــن مفضــل بــن صالــح عــن جابــر اجلعفــي عــن أيب عبــد اهلل ع قــال: إنَّ احلــرسة والندامــة والويــل 
كلــه ملــن مل ينتفــع بــا أبــر ومــن مل يــدر األمــر الــذي هــو عليــه مقيــم أ نفــع هــو لــه أم رضر؟! قــال: قلــت: 
فبــا يعــرف الناجــي قــال: مــن كان فعلــه لقولِــه موافقــًا فأثبــت لــه الشــهادة بالنجــاة ومــن مل يكــن فعلــه 

لقولــه موافقــا فإنــا ذلــك مســتودع”.
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َويِف ُمْرَســَلِة ُيوُنــَس)1( َعــن َأيِب احَلَســِن)2( )عليــه الســام(: »إنَّ َفالنــًا َكاَن ُمْســَتْوَدعًا 
إْياَمُنــُه َفلــامَّ َكــَذَب َعَلْينـَـا َســَلَب)3( إْياَمَنــُه َذلـِـَك«)4(.

َفِفــي َهــِذِه األخبــاِر، َوَمــا َأْشــبهها تريــٌح بِــا ُقْلنــاُه ِمــن ُحصــوِل اْســتَِقراِر اإليــاِن 
بِالطَّاَعــِة هللِ “تعــاىل”، وَزَوالـِـِه بِامَلْعِصيــِة وإّن َمــن ادَّعــى اإليــاَن، َوُهــَو َيْعَمــُل الِعْصَيــاَن، 
ــَهاَدُة بالنَّجــاِة؛ ألنَّ ظهــوَر عصيانــِه كاشــٌف عــن اْختِــاِل إْيَانِــِه، َنْســَأُل  ال َتْثُبــُت َلــُه الشَّ

اهللَ بَِمنِّــِه التَّوفيــَق لَِطاَعتِــِه، واإِلَعاَنــَة َعــَى َتــرِك َمْعِصَيتِــِه.

ــُه َقــد َجــاءت يف ِقْســَمِة اإليــاِن ِمــن حيــُث اســتقراره وزوالــه إىل القســمن  واْعَلــْم أنَّ
املذكوريــن يف كام موالنــا أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( مُجْلــُة َأْخبــاٍر َعــن َأوالِدِه 
ُفــوَن، َوَعــن َرْأيــِه  ــِه َيْغَرِ ذيــن ِمــن ُنــوِر ِعْلِمــِه َيْقَتبُِســوَن، ِوِمــن َبْحــِر َمَعاِرفِ الطَّاِهريــَن الَّ

ــوَن. ــِرِه َيْقَتُف ــُدروَن، َوأِلََث َيْص

ــد بــن َيْعُقــوب الُكَلْينـِـي)5( يِف “الــَكايِف”  ــيُخ اجلَِلْيــُل َأُبــو َجْعَفــر حُمَمَّ ِمنَْهــا َمــا َرَواُه الشَّ

)1( هــو أبــو حممــد يونــس بــن عبــد الرمحــن مــوىل عــي بــن يقطــن بــن موســى مــوىل بنــي أســد، فقيــه حمــّدث 
ــن  ــر ب ــك، ورأى جعف ــد املل ــن عب ــام ب ــام هش ــَد يف أي ــة، ُولِ ــم املنزل ــًا، عظي ــراق، كان متقدم ــل الع ــن أه م
ــا، وهــو أحــد  حمّمــد )عليــه الســام(، وكان اإلمــام الرضــا “)عليــه الســام(، يشــر إليــه يف العلــم والفتي
األربعــة الذيــن ُيقــال انتهــى إليهــم علــم األنبيــاء هــم ســلان الفــاريس، وجابــر، وســيد، ويونــس بــن عبــد 
الرمحــن، وملــا عــرض كتابــه عمــل اليــوم والليلــة عــى أيب احلســن العســكري )عليــه الســام( قــال أعطــاه 
اهلل تعــاىل بــكل حــرف نــورًا يــوم القيامــة، ُتــويفِّ )208هـــ(، ينظر: ترمجتــه يف: الرجــال؛ الرقــي: 49، و54، 
ــال؛  ــة الرج ــار معرف ــم )1208(، واختي ــايش: 446، رق ــال النج ــم: 276، ورج ــن الندي ــت اب والفهرس

الطــويس: 2/ 779، ورجــال الطــويس: 346، رقــم )11(، ومعــامل العلــاء؛ ابــن شهرآشــوب: 167.
)2( يقصد اإلمام الرضا )عليه السام(

)3( يف األصل: “سلبه اهلل”. وما أثباته من الكايف الرشيف.
)4(  الكايف ـ األصول “باب اإليان والكفر”: 4/ 203- 204، ح )4(.

)5( هــو أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي والــرازي السلســي، لنزولــه درب بغــداد، ثقــة 
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بالّســنِد “َعــن حُمَّمــد بــن ُمســِلم: َعــن َأحدمهــا “)عليهــا الســام(”، َقــاَل: َســِمْعته َيقــوُل: 
- َخَلــَق َخْلقــًا لإليــَاِن ال َزَواَل َلــُه، وَخَلــَق َخْلقــًا لِلُكْفــِر ال َزَواَل َلــُه،  »إنَّ اهللَ -َعــزَّ َوَجــلَّ
َّــُه، َوإِن  ــُه هَلُــم َأمَت ــإِْن َيَشــأ َأن ُيتِمَّ ــَاَن، َف ــَك َوَاْســَتوَدَع َبْعَضُهــم اإِلْي ــْنَ َذلِ ــًا َب ــَق َخْلَق َوَخَل

ــاُه َســَلَبُهم، َوَكاَن ُفــاٌن ِمنْــُه ُمَعــارًا«)1(. َيَشــأ َأن َيْســِلَبُهم إِيَّ

و”عــن ُكَلْيــب ]بــن معاويــة[)2( األســدّي عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام(، قــال: 
ــًا،  ى ُمْؤِمن ــرًا، َوُيســمَّ ــُح َكافِ ــرًا، ]276[// وُيْصبِ ــًا وُيْمــِي َكافِ ــَد ُيصبــح مؤمن “إنَّ العب

ــاَل: ُفــاٌن ِمنُْهــم”)3(. ــمَّ َق وَن امُلَعاِريــَن، ُث ــمَّ ُيْســَلُبوَنُه َوُيَســمَّ ــَاَن، ُث ــْوٌم ُيَعــاُروَن اإلْي َوَق

ــاِب حمّمــد بــِن  َأُقــوُل: أراَد “َعليــه الّســام”، بـ”ُفــاٍن” يِف األَْخَبــار امَلْذُكــورِة، َأَبــا اخلَطَّ
ــاِدِق “َعليــه الســام”، ُثــَم َصــاَر  ــه َكاَن ِمــن ُعَلــَاِء َأْصَحــاِب الصَّ )4(، فإنَّ َأيِب َزْينــَب الُكــويِفّ

اإلســام، وشــيخ املحدثــن، ومــن أوثــق النــاس يف احلديــث، وأثبتهــم يف التَّصنيــف واملســّلم عنــد العاّمــة 
واخلاصــة، عــامل جليــل القــدر، عــامل باألخبــار، ُولِــَد يف ُكَلــن، كُزبــر قريــة يف دهســتان يف ناحيــة الــري، 
ــاب  ــه كت ــرّي، ووجهائهــم، ول ــاء ال ــوه مــن عل ــّم انتقــل إىل بغــداد لطلــب العلــم، كان أب ونشــأ فيهــا، ُث
“الــكايف”، وهــو مــن أهــم كتبــه، بــل أهــم كتــب الشــيعة يف احلديــث، أّلفــه يف عرشيــن ســنة، وغــره كـــ 
ــَن يف بغــداد ســنة )329هـــ(،  ــويّف وُدفِ ــاب يف الرجــال(. ت ــرد عــى القرامطــة(، و )الرســائل(، و )كت )ال
ــويس:  ــال الط ــم )1538(، ورج ــن داود: 187، رق ــال اب ــه: رج ــر يف ترمجت ــزار. ينظ ــروف ُي ــره مع وق

ــم )1419(. ــر: 5/ 433، رق ــن حج ــزان؛ اب ــان املي ــم )6277 )27((، ولس 439، رق
)1( الكايف ـ األصول، “باب املعارين”، ح1: 4/ 201- 202.

)2( يف األصل: “كليب األسدي”. با: “بن معاوية”. وما أثبتناه من الكايف الرشيف.
)3( الكايف ـ األصول، “باب املعارين”: 4/ 202، ح )2(.

)4( هــو أبــو اخلطــاب األســدّي املــوىل الكــويّف األجــدع، يقــال: إنَّ اســمه زيــد، كان يكنــى: أبــا مقــاص، وأبــا 
زينــب، وأبــا الظبيــان، البــّزاز، الــراد، أمــره مشــهور، ملعــون مغــاٍل. وإليــه ُتنســب فرقــة اخلطَّابيَّــة كان لــه 
دور يف املنــاداة بإمامــة إســاعيل بــن جعفــر، وكان يدعــي النبــوة، قــال الشهرســتاين )ت548هـــ(، يف امللــل 
والنحــل: 1/ 159: “أصحــاب أيب اخلطــاب حممــد بــن أيب زينــب األســدي األجــدع مــوىل بنــي أســد، 
وهــو الــذي عــزا نفســه إيل أيب عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد الصــادق ريض اهلل عنــه، فلــا وقــف الصــادق عــى 
غلــوه الباطــل يف حقــه: تــرأ منــه، ولعنــه، وأمــر أصحابــه بالــراءة عنــه، وشــّدد القــول يف ذلــك”. ينظــر: 
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اَءِة ِمنـْـُه)1(. أ ِمنـْـُه، َوَأَمــَر َأْصحاَبــُه بِالــَرَ َغالِيــًا َكّذابــًا، َفَلَعنـَـُه اإِلمــاُم، َوَتــَرَّ

َح)2( بِــه يِف ِروايــة ِعيســى َشــلقان)3(، َعــن َأيِب احَلســِن موســى )عليــه  َوَقــد رَصَّ
الســام(، َقــاَل: “إنَّ اهللَ َخَلــَق َخْلقــًا لِِلْيــاَمِن ال َزَوال َلــُه، ]َوَخَلــَق َخْلقــًا لِلُكْفــِر ال َزَوال 
ــَلَبُهم،  ــاَء َس ــَن، إَِذا َش وَن امُلَعاِري ــاَمن ُيَســمَّ ــَك أعاَرهــم اِلْي ــنْيَ َذلِ ــًا َب ــَق َخْلَق ــُه[)4(، َوَخَل َل
َّــن، ُأِعــرْيَ اِلْيــاَمَن”)5(. إىل غــر ذلــك ِمــن اأَلْخَبــاِر)6( يِف َهــَذا امَلْعنَى. َوَكاَن َأُبــو اخَلطَّــاِب ِم

ــِه  ــا إِلي َن ــا َأرَشْ ــل َم ــاِن ِمــن “املعاريــن”ـ اخلــر)7(. َب ــراُد بِمشــيئِة اهللِ َســَلُب اإِلْي وال ُي
ــيئُة  ــَي امَلِش ــا، ِه ــْيَئُة ُهنَ ــِل. َفامَلِش ــْرِك الَعَم ــاِم َأْو َت ــروِض األَْوَه ــِه بِع ــن اِْختِالِ ــابِقًا ِم َس
ــِف  ــَاِن هَلُــم؛ لِِقياِمِهــم بَِوَظاِئ ــاِم اإِلْي ــَم اهللُ ِمنُْهــم اْســتِحقاَق إمِْت ــى: إْن َعِل ــة. َوامَلْعنَ الِعْلِميَّ

ترمجتــه وأحوالــه يف: املقــاالت والفــرق؛ ابــن أيب خلــف الُقّمــي: 81، رقــم )158(، ورجــال الطــويس: 
296، رقــم )]4321[346(، ورشح أصــول الــكايف؛ املازنــدراين: 10/ 138، ونقــد الرجــال؛ التفريش: 
4/ 328، رقــم )736/5092(، وحــاوي األقــوال؛ اجلزائــري: 4/ 289، رقــم )2131(، و4/ 419.
)1( قــال الفيــض الكاشــاين )ت1091هــــ(: عندمــا أورد احلديــث عــن الــكايف: “ُأِريــَد بفــاٍن أبــو اخلطــاب 
ــه الســام(...”. الــوايف: 4/ 241- 242. حممــد بــن مقــاص الغــايل املعلــون عــى لســان الصــادق )علي
ــِه، جــاء يف الــكايف، “بــاب املعاريــن”: 4/ 202- 203،  )2( يعنــي رّصح اإلمــام الّصــادق )عليــه الســام( ب

ح )3(.
ــث؛  ــال احلدي ــم رج ــه يف: معج ــه وأحوال ــر ترمجت ــام(، ينظ ــه الس ــادق )علي ــام الص ــاب اإلم ــن أصح )3( م
اخلوئــي: 14/ 208، رقــم )9252(، و228، واملفيــد مــن معجــم رجــال احلديــث؛ حممــد اجلواهــري: 
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)4( سقط من األصل، وما أثبتاه من الكايف.

)5( يف الكايف ـ األصول، “باب املعارين”: 4/ 202- 203، ح )3(.
ــة  )6( ينظــر: رشح أصــول الــكايف؛ املازنــدراين: 12/ 302، والــوايف؛ الفيــض الكاشــاين، “بــاب نفــي الربويَّ

ــوار؛ املجلــي: 2/ 250، و25/ 280، و321. عنهــم”: 3/ 67، وبحــار األن
)7( يعنــي اخلــر الــذي تقــدم يف روايــة الــكايف، قولــه: “إنَّ اهللَ ـ َعــزَّ َوَجــلَّ ـ َخَلــَق َخْلقــًا لإليــَاِن ال َزَواَل َلــُه، 
ــُه  وَخَلــَق َخْلقــًا لِلُكْفــِر ال َزَواَل َلــُه، َوَخَلــَق َخْلَقــًا َبــْنَ َذلـِـَك َوَاْســَتوَدَع َبْعَضُهــم اإِلْيــَاَن، َفــإِْن َيَشــأ َأن ُيتِمَّ

ــاُه َســَلَبُهم، َوَكاَن ُفــاٌن ِمنْــُه ُمَعــارًا”. َّــُه، َوإِن َيَشــأ َأن َيْســِلَبُهم إِيَّ هَلـُـم َأمَت
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َّــُه هَلـُـم بِالتَّوفِيــِق َوامَلُعوَنــِة َعليــِه، وإْن َعِلــَم ِمنُْهــم ضــدَّ َذلـِـك َوَكلَّهــم  ــِة َوالطَّاَعــِة َأمَت الُعبوِديَّ
إىل أنُفِســِهم، َفــزال اإليــاُن ِمــن ُقلوهِبـِـم. َو”ورايــة يونــس” مشــرٌة إىَِل َهَذا امَلْعنــى، ]و[ إْن 

ــى إِْيَضاحــًا، إْن َشــاَء اهللُ “تعــاىل”. ــِه. َوَســنَِزيُد َهــذا امَلْعنَ حــًة بِ مَل َتُكــن ُمَرَّ

َوَاْعَلــْم أنَّ َمــورَد الِقْســَمِة يِف َكاِم َأِمــِر امُلؤمنــَن )عليــه الســام( ُهــَو اإِلْيــَاُن 
امُلْكَتســُب ِمــن أيِّ طريــٍق ِمــن ُطــُرِق االكتِســاِب، َفَقــْوُل ابــِن أيب احلديــد: إنَّ أمــَر 
ــَم الــكاَم، يف كامــِه املذكــور، إىل ثاثــِة َأْقســاٍم: ُمْكَتَســب  املؤمنــن )عليــه الســام( َقسَّ
ــدِل، وِمــن التَّقليــِد، ليــَس بصحيــٍح، فــإنَّ الــكاَم ال  ــَن الرهــاِن، وامُلْكَتَســب ِمــن اجلَ ِم
إشــعاَر َلــه بقســٍم َثالــٍث، َوال َبــأنَّ التَّقســيَم إىل القســمن املذكوريــن عــى الوجــه الــذي 
ــُف ]277[// ِمــَن  ليــُل امُلولَّ اعتــره بــأنَّ األّوَل: هــو احلَاِصــُل َعــن الرهــاِن)1(، ُوهــو الدَّ
ــُف ِمــَن  َمــاِت الَيِقْينِيَّــة)2(، والثــاين: هــو احَلاِصــُل َعــن اجلــدل)3(، وهــو القيــاس امُلؤلَّ امُلَقدِّ

ــِه. ــا إَِلي ــارٍة َم ــن إَِش ــوِر َع ــّو الــكاِم امَلْذُك ــُهورِة)5(؛ خلل ــلَّمِة)4(، َوامَلْش ــاِت امُلَس َم امُلَقدِّ

ــدّي،  ــو التَّقلي ــزوُل ه ــذي َي ، والَّ ــايِنّ ه ــَو الُرْ ــزوُل ُه ــذي ال َي ــَواُه أنَّ الَّ ــَك َدْع َوَكذلِ
، ليســْت بِصحيحــٍة أيضــًا. َبــل َمْرِجــُع  ــديِلّ والــذي جيــوز أن يــزول، وأاّل يــزول ُهــَو اجلَ
ــَاِن َمَلَكــة َراِســَخة يِف  ِل الــكاِم ِمــن صــرورِة اإِلْي ــاُه يف أوَّ ــِه إىَِل مــا ذكرن واِل وعدِم ــزَّ ال

ــات؛  ــاين: 64، والكلي ــف اجلرج ــات؛ الرشي ــينا: 9/ 78، والتَّعريف ــن س ــان؛ اب ــفاء، 5ـ الره ــر: الش )1( ينظ
ــر: 3/ 351. ــق؛ املظف ــري: 1/ 160، واملنط ــد نك ــاء؛ األمح ــتور العل ــوي: 249، ودس الكف

)2( ينظر: الشفاء، 5ـ الرهان؛ ابن سينا: 9/ 65، وما بعدها، واملنطق؛ املظفر: 3/ 314.
)3( ينظــر: الشــفاء، 6ـ اجلــدل: ابــن ســينا: 9/ 7، و21، والتعريفــات؛ الرشيــف اجلرجــاين: 101، والكليات؛ 

الكفــوي: 714، ودســتور العلــاء، األمحــد نكــري: 1/ 264، واملنطق؛ املظفــر: 3/ 375، و381.
)4( ينظــر: اإلشــارات والتنبيهــات؛ ابــن ســينا، رشح الطــويس، القســم األول: 353، واملنطــق؛ املظفــر: 3/ 
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)5( ينظــر: اإلشــارات والتنبيهــات؛ ابــن ســينا، رشح الطــويس، القســم األول: 350، واملنطــق؛ املظفــر: 3/ 
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ــَاُل  ــُق َك ــْيُخنَا امُلَحقِّ ــِه َش ــَزَم بِ ــذي َج ــَو الَّ ــَذا ُه ــَك. َوَه ــا َكَذلِ وَرهت ــَدِم َصْرُ ــِس َوَع النَّف
ــَرايِن)1( يف رشحــه. ــن عــيٍّ الَبْح ــُم ب ــِن َمْيث ي الدِّ

ــرَد  ــايّن إمــكاُن أْن ي َه ــاِن الُرْ ــِد يِف اإلي ــِن أيب احلَِدي ــَى ُبطــاِن َدْعــَوى اب ــُل َع لي والدَّ
ــا  ــة، َوال َيْلَتفــُت ذلــَك املؤمــُن إىَِل أهنَّ يَّ مــات الَومْهِ ــة َتْشــِكيٌك باملقدِّ َمــاِت الَيِقْينِيَّ َعــَى امُلقدِّ
ــْل  ــَكاِم. َب ــِة َوال ــاِب احِلْكَم ــَد َأْرَب ــِه، ِعنْ ــٍت إَِلي ــَر ُملتف ــاِت غ وِرّي ــَى الّرُ ــِكيٌك َع َتْش
ــزاُل  ــا َت دًا ُمَتحــّرًا، َف دِّ ــَرَ ــى ُم ــا، َفَيْبَق ــن َدْفِعَه ــُز َع َمٌة، َوَيْعَج ــلَّ ــٌة ُمَس ــا َصِحْيَح ــنُّ أهنَّ َنُظ
ــن  ــَدُه َع ــِه، َفُتْبِع ــُه يِف حَملِّ ــَم ُبْرَهاَن ــى ُتَزاِح ــِه، َحتَّ ى يِف َنْفِس ــوَّ ــُد َوَتَق ــاُت َتَتزاي يَّ ــَك الَومْهِ تِل
ــِف، َفَيعــوُد ُبْرَهاُنــُه َيَتنَاَقــُص َيَشــْيئًا َفَشــْيئًا،  َمْوِضِعــِه، َوحَتــّل َمَكاَنــُه ِمــن َنْفــِس َذلـِـَك امُلَكلَّ

ــُزوَل. ــى َيْضَمِحــلَّ َوَي َحتَّ

ــن ســنة )636هـــ( ونشــأ  ــد يف البحري ، ُول ــم معــىَّ ــن ميث ــن عــي ب ــم ب ــن ميث ــو الفضــل كــال الدي )1( هــو أب
ــار  ــا: )اختي ــرة منه ــات كث ــه مؤّلف ــنة )679هــــ(. ول ــن س ــويفِّ يِف البحري ــّدث، ُت ــم، حم ــه متكّل ــا، فقي فيه
مصبــاح الســالكن(، و )قواعــد املــرام يف علــم الــكام(، و )رشح املائــة كلمــة لنهــج الباغــة(، و )رســالة 
ــال  ــداين ك ــارف الّصم ــاين والع ــامل الرب ــن: 59: “الع ــوار البدري ــادي، يف أن ــه الب ــال عن ــة(. ق يف اإلمام
الديــن الشــيخ ميثــم بــن عــي ميثــم البحــراين، وهــو املشــهور يف لســان األصحــاب بالعــامل الربــايّن املشــار 
إليــه يف حتيــق احلقائــق، وتشــييد املبــاين أثنــى عليــه ســلطان املحققــن اخلواجــه نصــر امللــة والديــن، ثنــاء 
ــا  ــاخينا تنوهي ــض مش ــان ببع ــم البي ــل عل ــاح يف أوائ ــف يف رشح املفت ــق الرشي ــه املحق ــر عن ــا، وع عظي
ــد يف  ــن الشــرازي يف حــوايش التجري ــه صــدر املحققــن مــر صــدر الدي ــى علي بشــأنه، وتعريضــًا، وأثن
ــا )رشح  ــة منه ــرة مليح ــات كث ــه مصنف ــاوي ول ــراج الس ــا أورده يف مع ــب ب ــر وأعج ــث اجلواه مباح
هنــج الباغــة(”، بــل رشوح لــه، كبــر، ومتوســط، وصغــر، وقيــل فيــه: “كفــى لتبيــن تبّحــره يف العلــوم، 
رشحــه لنهــج الباغــة املكرمــة، وهــذا الكتــاب حقيــق بــأن يكتــب بالتــر عــى األحــداق، ال باحلــر عــى 
ــه يف: أمــل اآلمــل؛ احلــر العامــي:  األوراق”. روضــة العارفــن؛ هاشــم البحــراين: 537. وينظــر: ترمجت
2/ 332، رقــم )1022(، وريــاض العلــاء؛ األصبهــاين: 6/ 33، وروضــة العارفــن؛ هاشــم البحــراين: 

.545  -537
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ــاَل اهللُ  ــُم، َق ــْرآُن الَكري ــه الُق ــَع كثــرًا، وَأْخــَرَ َعنْ ــد وَق ــِه، عقــًا، َق ــَع إِْمكانِ ــَذا َم َوَه
ــَكاَن  ــْيَطاُن َف ــُه الشَّ ــا َفَأْتَبَع ــَلَخ ِمنَْه ــا َفانَس ــاُه آَياتِنَ ــِذَي آَتْينَ ــَأ الَّ ــْم َنَب ــُل َعَلْيِه “تعــاىل”: ﴿َواْت
َبــَع َهــَواُه﴾)1(.  ــا َوَلـــكِنَُّه َأْخَلــَد إىَِل األَْرِض َواتَّ ِمــَن اْلَغاِويــَن )175( َوَلــْو ِشــْئنَا َلَرَفْعنَــاُه ِبَ
ــن  ــِة، ِم ــه يِف اآلي ــَر إَِلْي ــَا ُأِش ــُه بِ ــد َزال إِْيَاُن ــاٍن، َوَق ــن ُبْرَه ــٌن َع ــَة ُمْؤِم ــَذا البت ــة. َفَه اآلي
ــا َثُمــوُد َفَهَدْينَاُهــْم َفاْســَتَحبُّوا  إخــاِدِه إىَِل األْرِض َواّتباِعــِه َهــَواُه. َوَقــاَل ُســْبَحانه: ﴿َوَأمَّ

ــة. ــَدى﴾)2(. اآلي ــَى اْلُ اْلَعَمــى َع

ــم آمنُــوا؛ بِســبِب  َوال َشــكَّ أنَّ إِْياهَنُــم َكاَن َعــن ُبرَهــاٍن ِمــن َأْوَضــِح الَراِهــن؛ ألهنَّ
ــن  ــا ]278[// ِم ــام( إَِخراَجَه ــه الس ــٍح )علي ــم َصالِ ــى َنبِيِِّه ــوا َع ُح ــٍة اْقَرَ ــروِج َناق ُخ
ء، َفَأْخَرَجَهــا هَلُــم، َوُهــم َينُْظــروَن)3(، وأيُّ ُبرَهــاٍن َأْوُضــُح ِمــن َهــَذا  َصْخــَرٍة َصــاَّ
ْخــَرِة،  ُحــوا إِْخــَراَج َفِصيــٍل لِلنّاَقــِة امَلْذُكــورِة ِمــن تِْلــَك الصَّ َهــاِن!. َوًاْيضــًا اْقَرَ الُرْ
ــي  تِ ــَة الَّ ــُروا النَّاَق ــِر، َوَعَق ــم إىَِل الُكْف ــّم آَل َأْمُرُه ــاِهُدوَن، ُث ــم َش ــا، ُوُه ــم ِمنَْه ــُه هَلُ َفَأْخَرَج

ــَدى. ــَى اهُل ــى َع ــم الَعَم ِجيِحِه ــا؛ لَِرْ ــَة)4( فِْيه ًة ال َمِري ــِرَ ــًة ُمْب ــم آي ــا اهللُ هَلُ َجَعَله

ُســوِل حمّمــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بمشــاهدِة َدالِئــِل  َوآمــَن َقــْوٌم يِف َزمــاِن الرَّ
ــَد َبْعُضُهــم، َوَأْخَباُرُهــم يِف التَّفاســر والتَّواريــخ  ســالة، ُثــمَّ اْرتَّ ة َوُمَعاينــِة َأْعــاِم الرِّ النُّبــوَّ

َمْذُكورٌة.

َوَعــَرَض لَِقــوٍم ُفضــاَء مُمارســَن لِلعلــوِم ُشــُبهاٌت ُمعاِرضــٌة العتقاداهِتــم امُلكتســبِة 
بِالرهــاِن، َفَزالــْت َعنهــم، َوصــاَر فِرقــٌة ِمنُْهــم َزناِدَقــة إىِل غــِر َذلِــَك.

)1( سورة األعراف، اآلية: 175. ومن اآلية 176.
)2( سورة ُفِصَلْت؛ من اآلية: 17.

)3( ينظــر: تفســر الُقّمــي: 2/ 473- 475، والــكايف ـ الروضــة: 15/ 437، »حديــث قــوم صالــح«، 
.18  -16 والّتبيــان؛ الطــويس: 6/ 

)4( ال شّك فيها.
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ــن  ــو مــا ُيشــاهُد يِف ُكّل َزمــاٍن ِم ــُل َعــى بطــاِن َدعــواُه يِف التَّقليــدّي؛ َفُه ــا الّدلي وأمَّ
ــَن  ــْرِق َب ــٌة بِالَف ــوِم، َوال َمعرف ــٌة يِف الُعل ــم مُماَرَس ــَس هَل ــاِس َلْي ــَن النَّ ــٍر ِم ــاِن َكث ــوِت إِْي ُثب
الُرهــاِن واجلَــدِل، ُورســوخِه يِف ُقلوهِبــم كمرســوِخ اجِلبــال الــَروايس يِف ُمْســتقراهتا، 
ــا؛  ــوارِد ِمنه ــم لِل ــَدِم التفاهِتِ ــم، َوَع ــَى ُقلوهِبِ ــاِم َع ــة ُوروِد األوه ــَك ِقلَّ ــرّسُّ يِف َذلِ َوكاَن ال
جِلُموِدِهــم َعــى مــا اكتســبوه مــن أوائــل األدّلــة، وإن مل يكــن عــن قــّوِة نظــٍر وزيــادِة فِكــٍر، 
ــه  ــم، وأنَّ ــِه، َوهلُ ــَر لِنفس ــه َنَظ ــِه أنَّ ــدوَن فِي ــِه، َوَيْعَتِق ــوَن ب ــن َيثُِق ــَة َم ــدأُه متابع ــْل َكاَن َمْب َب
ــواَب، ِمــن إِمــاٍم مرشــٍد أو عــاملٍ مصلــٍح، َفَيْمُضــوَن َعــى  ، َوال خُيطــئ الصَّ َيَتحــّرى احلــقَّ
ْبَيــِة، َوَيكــوَن لكثــٍر ِمنْهــم فضــل وورع واجتهــاد  ــيِف الّصــارِم يِف الّرِ إِياهِنِــم ُمــّي السَّ
يف العبــادِة أكثــُر ممـّـا يكــوَن ألفاضــِل الُعلــاِء امُلحّققــَن، َولعــلَّ َمــا جــاَء َعــن النَّبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( ِمــن َقولــه)1(: َأْعظــُم النَّــاِس إيَانــًا أقــواٌم ُيؤمنــوَن ]279[// يِب، 
ــم َيدُخُلــوَن  ــا آمنُــوا بَِســواد يِف َبيــاض. َأو ِمثــُل َهــذا، ُيشــُر إِليِهــم، أو أهنَّ َومَل َيــَرويِن، َوإنَّ
نـْـُف إِذا َطاَبــَق اْعتَِقاُدُهــم الَواِقــَع َكاّلذيــَن ُهــم ِمــن  يف عمــوم املشــار إَِلْيِهــم بـِـِه، َوَهــذا الصِّ

ــِة، َفَبــٍخ َبــٍخ هَلـُـم!. الِفْرَقــِة امُلِحقَّ

ــَد  ــِد ِعنْ ــَاِن امُلَقلِّ ــن إِْي ــُأ َزَوااًل ِم ــاِن َأْبَط ــِر يِف الُره ــاَن النَّاظ ــاَل)2(: إنَّ إي ــو َق ــْم، َل َنَع
ــدًا. ــواِب َبِعْي ــن الصَّ ــَا مَلْ يكــْن ِم ــُبِه هَلُ ــُروِض الُش ُع

ــْن  ــِه وَجــواِز زوالــِه، َلِكــْن ِم ــا الثَّالــث؛ فنحــُن َنْذَهــُب إىل جــواِز اســتِمَراِر إيانِ وأمَّ
ــُد احلَِمْيــد)3(. يــِن َعْب ِجَهــِة َمــا َذَكْرنــاُه َســابِقًا، ال ِمــن ِجَهــِة َمــا ذكــَره ِعــزُّ الدِّ

]يف الراءة، وأنواعها، ثم ما حيمل عليها من الوالية[

)1( معنى قوله .صى اهلل عليه وآله وسلم”. وسيأيت؛ ألّن الشيخ عّي البحراين رواه معنى، وليس نّصًا.
)2( يعني: ابن أيب احلديد املعتزيّل.

)3( يقصد: عّز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل.
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امَلقام الّثايِن:

ُه  ــُرَ ــى حَيْ ــوُه َحتَّ ــٍد َفِقُف ــْن َأَح ــَراَءٌة ِم ــْم َب ــْت َلُك ــام(: »إَِذا َكاَن ــه الس ــِه )علي يِف َقْولِ
اَءِة«. ــَرَ ــدُّ اْل ــُع َح ــَك َيَق ــَد َذلِ ــْوُت، َفِعنْ امْلَ

ــه َلــو َكانــْت َبــَن أهــِل احلَــّق، َوَبــَن َأحــٍد ِمــن النَّــاِس خُمالفــٌة  َوَظاِهــُر َهــذا الــَكاِم أنَّ
نــوِب، فــا جيــوُز  توجــُب الــراءَة ِمنــُه مــن خمالفــٍة يِف اعتقــاٍد، وارتــكاِب َكَباِئــر ِمــن الذُّ
ــاِب  ــُح الكت ــِة، ورصي ــن امُلخالف ــه ِم ــو َعلي ــا ُه ــى َم ــوَت َع ــى َيُم ــُه حتَّ ــَراءُة ِمنْ ــم ال هَل
العزيــِز خُيالِــُف َهــذا امُلفــاَد، َقــاَل اهللُ ســبحانه: ﴿َقــْد َكاَنــْت َلُكــْم ُأْســَوٌة َحَســنٌَة ِف 
َّــا َتْعُبــُدوَن ِمــن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنــا  ــا ُبــَراء ِمنُكــْم َوِم إِْبَراِهيــَم َوالَِّذيــَن َمَعــُه إِْذ َقاُلــوا لَِقْوِمِهــْم إِنَّ
بُِكــْم َوَبــَدا َبْينَنَــا َوَبْينَُكــُم اْلَعــَداَوُة َواْلَبْغَضــاء َأَبــدًا َحتَّــى ُتْؤِمنُــوا بـِـاهللَِّ َوْحــَدُه﴾)1(. َوَقــاَل 
َ َلــُه  ــاُه َفَلــامَّ َتَبــنيَّ ْوِعــَدٍة َوَعَدَهــا إِيَّ “تعــاىل”: ﴿َوَمــا َكاَن اْســتِْغَفاُر إِْبَراِهيــَم أِلَبِيــِه إاِلَّ َعــن مَّ

ــُه﴾)2(. َأ ِمنْ ــَرَّ ــُه َعــُدوٌّ هللِِّ َت َأنَّ

َوَكَذلـِـَك َمــا َشــاَع َعــن النَّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ِمــن األَْمــِر بِالــَراءِة ِمــن 
ــِة َوْجــٍه)3(،  ــرْشٍ َوَطاَق نــوِب الكبائــر بِبِ ــَدِع، والذُّ ــاِر، َوالنَّهــي َعــن ُماقــاِة َأهــِل البِ الُكفَّ
َوَكــذا َمــا اْشــُتِهَر َعــن أِئْمتِنَــا “)عليهــم الســام(” مــن التَّــرئ مــن أهــِل البــدِع والفــرِق، 
ــن  ــدَّ ِم ــا ُب ــر، َف ــَك الظَّاِه ــُف َذلِ ــذا خُيالِ ــك. َوكّل ه ــم بذل ــم اتباَعه ــاِل، وأمرِه والضَّ
تأويــٍل)4( يرتفــع بــِه التَّناقــُض َبْينَُهــا، َوُهــو بَِحْمــِل َكاِم ]280[// أمــِر املؤمنــَن )عليــه 

)1( سورة امُلمتحنة، من اآلية: 4.

)2( سورة التَّوبة من اآلية: 114.
)3( الكايف، “باب األمر باملعروف والنّهي عن املنكر: 9/ 492، رقم )10(.

جيــع، ويف الــرّشع: رصف الّلفــظ عــن معنــاه الّظاهــر إىل معنــى حيتملــه إذا كان املحتمــل  )4( التَّأويــل، هــو الرَّ
ــاء؛  ــاب والســنة. ينظــر: التعريفــات؛ الرشيــف اجلرجــاين: 72، ودســتور العل ــًا للكت ــراه موافق ــذي ي ال

األمحــد نكــري: 1/ 180.
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َأ ِمــَن امُلخالـِـِف َبــراءًة  الســام( َعــَى إَِرادِة الُوقــوِف َعــن الــَراءِة اجلَازِمــِة امُلطلقــِة، َبــل َيــْرَ
 ، ــقِّ ــة إىَِل احَل ــن ضال ــال)1( َع ــَع الضَّ ــواِز أْن َيْرِج ــال؛ جِلَ ــى الضَّ ــِه َع ــًة بِموت َمرْشوط
ــة،  يَّ ــراءة بالُكلِّ ــن ال ــوف ع ــرِه ال الوق ــن َكباِئ ــِر ِم ــُب الَكباِئ ــوَب ُمْرَتِك ــِه، َوَيُت ــَل َمْوتِ َقْب
ــدًا  ــَداَوُة َواْلَبْغَضــاء َأَب ــُم اْلَع ــا َوَبْينَُك ــَدا َبْينَنَ ــُه “تعــاىل”: ﴿َوَب ــِه قوُل ــٌل ُيشــر إلي وهــذا تأوي
ــِد ُمَعلَّقــًة َعــى  ــَراءَة امَلنصــوَص َعليهــا بِالّتأبي ــاهللَِّ َوْحــَدُه﴾)2(. َفَجعــَل ال ــوا بِ ــى ُتْؤِمنُ َحتَّ
َغايــٍة مُمِْكنـَـِة احلُصــوِل، َوِهــي ُوقــوُع اإليــاِن ِمــن الكافريــَن اخلاطئــن؛ إلمــكاِن ُحصولـِـِه 
ــِن،  ي ــُة يِف الدِّ ــم الَوالي ــْت هَلُ ــم، َوَوَجَب ــَراءُة ِمنُه ــت ال ــم اْرَتَفَع ــَل ِمنُه ــإذا َحَص ــم، َف ِمنه

َفَهــذا ُهــو ُمــراُد أمــِر امُلؤمنــَن )عليــه الســام(. 

ــه إذا َخالَفُكــم خُمالــٌف فِيــَا أْنُتــم َعليــِه ِمــن احلــقِّ وارتكــَب الكبائــَر  َفَمْعنـَـى كاِمــِه أنَّ
ًا َعليهــا فــا َتَتــَرؤوا منــه بــراءًة مطلقــًة قطعيَّــة مــا داَم حّيــًا؛ إلمــكاِن رجــوِع  ُمــِرّ
، وإقــاع ذي الكبائــر عنهــا، وتوبتــه منهــا قبــل موتــه، ولكــن  ــاِل إىَل احلــقِّ املخالــِف الضَّ
ــاِن إىل أن  ــاِل والعصي ــِه مــن الضَّ ــو َعلي ــى مــا ُه ــِه َع ــراءًة مرشوطــًة بَِبقاِئ ــه ب ــّرؤوا من ت
يمــوَت، فــإذا مــاَت عــى َضالــِه وإرصارِه، فابــرؤوا منــه بــراءة قطعيَّــة؛ لتحقيــِق الــراءة 
ــَذا التَّأويــِل َيْرَتِفــُع  منــه حينئــٍذ، إذ ليــس بعــد)3( املــوِت إيــاٌن َينَْفــُع، َوال َتوَبــٌة ُتْقَبــُل. َوهبَِ

التَّنــايِف املذكــوُر.

)1( كذا يف األصل. ولعّلها “الضال”، كا سيأيت من كامه.
)2( سورة امُلمتحنة، من اآلية: 4.

)3( يف األصل طمس، كأهنَّا كا أثبتناها.
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ــي  ــراءة الت ــال)2(: “وال ــة، فق ــارة إمجاليَّ ــارحن)1( إش ــُض الّش ــِه َبع ــاَر إلي ــد أَش َوَق
َأ  ــْرَ ــا أن َن ــوُز لن ــراءِة، إذ جي ــُة، ال كلُّ ب ــَراءُة امُلطلق ــي ال ــا ِه ــام( إليه ــه الس ــاَر )علي أش
ــى  ًا َع ــِرّ ــا داَم ُم ــًة، أي: َم ــراءًة َمرشوط ــِه ب ــرِة يِف حيات ــِب الَكب ــِق، وَصاح ــن الفاِس ِم

ــى. ــِه”)3(، انته َكبِرتِ

ــاِع  ــَدى، وإق ــِه إىِل اهلُ ــن َضالتِ ــال َع ــوِع الضَّ ــكاِن ُرج ــْرِض إِم ــى ف ــُه ع ــذا ُكلُّ ه
َ ِمــن طريــٍق  ُمرَتِكــِب الَكبائــِر َعــن إرصاِرِه َعَليهــا إىِل التَّوبــِة ِمنهــا َقبــَل َموهِتــا، فلــو تبــنَّ
يفيــُد العلــَم أنَّ ضــاالً بَِعينــِه َأو ُمــّرًا َعــى امَلعــايِص بُِخصوصــه، ال َيرِجــُع واحــٌد ِمنُهــا 
 َ اَءُة امُلطلقــُة ِمنــُه، َبــل َوَجَبــْت، َذلـِـَك مثــُل مــا َتبــنَّ عــّا ُهــو َعليــِه ِمــن الَباطــِل َجــازت الــَرَ

ــّرأ ِمنــه)5( ]281[//. ــه عــدوٌّ هللِ، َفَت إلبراهيــَم اخلَليــِل ِمــن آزر)4(، أنَّ

ــُه َلــن ُيْؤِمــَن ِمــن َقْوِمــَك  َوَكــَا َتبــنَّ لِنـُـوٍح )عليــه الســام( ِمــن َقــوِل اهللِ “تعــاىل”: ﴿َأنَّ

)1( ابن أيب احلديد.
)2( قــال ابــن أيب احلديــد ]يف رشح هنــج الباغــة: 13/ 109[.ـ: “ينبغــي أن حتمــل هــذه الــراءة التــي أشــار 
إليهــا )عليــه الســام( عــى الــراءة املطلقــة ال عــى كل بــراءة؛ ألنــا جيــوز لنــا أن نــرأ مــن الفاســق، وهــو 
ــا مــن مــات، ونعلــم  حــّي، ومــن الكافــر، وهــو حــي؛ لكــن بــرشط كونــه فاســقًا وبــرشط كونــه كافــرًا فأمَّ

مــا مــات عليــه، فإنــا نــرأ منــه بــراءة ُمطلقــًة غــَر مرشوطــة”.
)3( النَّــّص مــن رشح هنــج الباغــة؛ ابــن ميثــم البحــراين: 4/ 177- 178. وقــد نقَلــه ابــُن ميثــم البحــراين، 
مــن رشح ابــن أيب احلديــد لنهــج الباغــة، باملعنــى، مــع اإلشــارة إليــه كنايــة، هكــذا: “قــال بعــض 

الشــارحن: والــراءة...”.
والّتبيــان؛   ،65 املرتــى: 62-  الرشيــف  األنبيــاء؛  وتنزيــه   ،808 الروضــة: 15/  ـ  الــكايف  ينظــر:   )4(
الطــويس: 5/ 279، ورشح أصــول الــكايف؛ املازنــدراين: 12/ 529، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ 

.56 هاشــم البحــراين: 3/ 
)5( ينظــر: تفســر العيــايش: 2/ 120، والّتبيــان؛ الّطــويس: 5/ 279، وجممــع البيــان؛ الطــريس: 5/ 97، 
وتفســر الصــايف؛ الفيــض الكاشــاين: 2/ 382- 283، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ هاشــم البحــراين: 

.510 /3
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َأ)2(  إاِلَّ َمــن َقــْد آَمــَن﴾)1(. أنَّ َمــن مل ُيؤِمــْن ِمنُهــم َقْبــَل َهــَذا الَقــوِل، ال يؤمــن َأَبــدًا، فَتــَرّ
ــارًا  ــَن َديَّ ــَن اْلَكافِِري ــَى اأْلَْرِض ِم ــَذْر َع بِّ اَل َت ــال: ﴿رَّ ــًة، فق ــًة ًمطلق ــراءًة َقطعيَّ ــم ب ِمنُه

ــارًا﴾)3(. ــُدوا إاِلَّ َفاِجــرًا َكفَّ ــاَدَك َواَل َيلِ ــوا ِعَب ــَك إِن َتَذْرُهــْم ُيِضلُّ )26( إِنَّ

َ لِنَبِّينــا حمّمــٍد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يِف َأيب هَلَــٍب)4( ِمــن َقــوِل اهللِ  َوَكــَا تبــنَّ
ــاُل  ــُه)6(، وَأْمث ــّرأ ِمنْ ــدًا، فت ــَن َأَب ــن ُيْؤِم ــه ل ــٍب﴾)5(. أنَّ ــارًا َذاَت َلَ ــَيْصَى َن ســبحانه: ﴿َس

ــِه. ٌد، ال شــكَّ فِْي ــذا احلكــُم ُمطــرِّ ــَك، َوَه َذلِ

َواعلــْم أنَّ الواليــَة جَتــِري َعــى ِقيــاِس الــَراءِة، َفالواجــُب َعَلْينــا ِمــن َواليــِة امُلؤمــِن 
ــإذا  ــِه، َف ــِن َوفات ــِه إىِل ِح ــو َعلي ــا ُه ــى َم ــِه َع وطــٌة ببقاِئ ــٌة َمرْشُ ــِر َوالي ــن الَكَبائ ــَوّرِع َع امُلت
ــى  ــُة، َوَمَت ــُة امُلْطَلَق ــُة الَقْطِعيَّ ــا الوالي ــُه علين ــْت َل ــُه الَوفــاُة، وهــو عــى اإليــان حّق ْت َحَرَ
ًا َعليهــا، َوَجَبــْت َعلينــا  ــاِل، َأو َقــاَرَف امَلعــايَص الَكبائــَر ُمــِرّ َعــَدَل َعــن احلــقِّ إىِل الضَّ

ــاُه. ــذي بيَّن ــُه َعــَى التَّفصيــِل اّل الــَراَءُة ِمن

ــُه َلــن ُيْؤِمــَن ِمــن َقْوِمــَك إاِلَّ َمــن َقــْد آَمــَن َفــَا  )1( ســورة ُهــود، مــن اآليــة: 36، ومتامها:﴿َوُأوِحــَي إىَِل ُنــوٍح َأنَّ
َتْبَتِئــْس بـِـَا َكاُنــوْا َيْفَعُلــوَن﴾.

)2( ينظــر: تفســر الُقّمــي: 3/ 1105، والتبيــان؛ الطــويس: 10/ 115- 118، وجممــع البيــان؛ الطــريس: 
5/ 200-201، و10/ 108- 109.

ــارًا﴾.  ــَن َديَّ ــَن اْلَكافِِري ْرِض ِم ــَى األَْ ــَذْر َع بِّ الَ َت ــوٌح رَّ ــاَل ُن ــة: 26، ومتامها:﴿َوَق ــوح، مــن اآلي )3( ســورة ن
ــة: 27. واآلي

ِلـِب، عـم النبـي )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، كان شـديد املعـاداة  ى ْبـُن َعْبـِد امْلُطَّ )4( أبـو هلـب، هـو َعْبـُد اْلُعـزَّ
واملناصبـة للنبـي )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( واملسـلمن، كان غنيـًا مـن وجهـاء قريـش، ُتويفِّ يف مّكة سـنة 
)624م(. ينظـر يف ترمجتـه وأحوالـه: السـرة النبويـة؛ ابن هشـام: 1/ 376، والطبقات الكرى؛ ابن سـعد: 

4/ 59، وأنسـاب األرشاف؛ البـاذري: 4/ 303، وتاريـخ مدينـة دمشـق؛ ابـن عسـاكر: 67/ 161.
)5( سورة امَلَسد، اآلية: 3.

)6( ينظــر: تفســر الُقّمــي: 3/ 1188، والّتبيــان؛ الطــويس: 10/ 359- 361، وجممــع البيــان؛ الّطــريس: 
10/ 378- 381، وتفســر الصــايف؛ الفيــض الكاشــاين: 5/ 388- 389، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ 

هاشــم البحــراين: 8/ 414- 418، وامليــزان يف تفســر القــرآن؛ الطباطبائــي: 20/ 444- 447.
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ِة النَّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه  ويــدّل عــى َذلِــَك، مضافــًا إىِل امَلْعلــوِم ِمــن ِســْرَ
وا َعــن اإلســاِم ِمــن َأْصَحابـِـِه، َوَأَمــرِه بَِقتلِهــم، َبعــد َواليتـِـِه  وســلم( يِف َبراَءتـِـِه مِمَّــن اْرَتــدُّ
ِئهــم مِمَّــن خالــَف احلَــّق، وَأرصَّ  هَلـُـم، َوامَلْعُلــوِم ِمــن ِســرِة أِئْمتِنــا “َعليهــم الســام” يِف َتْرُ
َعــى اآلثــاِم ِمــن َأْصحاهِبِــم َوْأَتباِعِهــم، َوَأمِرِهــم َمــن ُيطيُعُهــم، بالــراءِة ِمنُهــم َبعــَد 
يــِف بَِمــْدِح َقــْوٍم إَِذا َأْحَســنُوا يِف َحــاِل إِْحَســاهِنم،  يــِح الُقــرآِن الرشَّ َوالَيتِِهــم هَلـُـم. َوَتْرِ
ِهــم إَِذا َأَســاُؤوا يِف َحــاِل إَِســاَءهِتِم -خصــوُص)1( ِروايــِة ِعْيســى َشــلقان)2( امَلْروّيــِة يِف  َوَذمِّ
َمــٌة)4(،  َســِن ُموَســى )عليــه الســام( َوَمَعــُه هَبْ الــَكايِف)3(، َقــاَل: ُكنـْـُت َقاِعــدًا، َفَمــرَّ َأُبــو احلَْ
ِء ُثــمَّ َينَْهاَنــا َعنْــُه َأَمَرَنــا َأْن  ْ َقــاَل ُقْلــُت: َيــا ُغــَاُم، َمــا َتــَرى َمــا َيْصنَــُع َأُبــوَك َيْأُمُرَنــا بِالــيَّ
َأ ِمنْــُه؟ َفَقــاَل َأُبــو احْلََســِن )عليــه الســام(،  ــُه َوَنَتــَرَّ ــاِب ُثــمَّ َأَمَرَنــا َأْن َنْلَعنَ َنَتــَوىلَّ َأَبــا اخْلَطَّ
يــَاِن اَل َزَواَل َلــُه”. َوأْوَرَد َمــا َذَكْرنــاُه َعنـْـُه َســابِقًا، يِفَ  َوُهــَو ُغــَاٌم: “إِنَّ اهللََّ َخَلــَق َخْلقــًا لإِْلِ
“َمــن ُأِعــْرَ اإليــاَن”)5(. َوَبْعــَدُه َقــال- يعنــي عيســى: “َفَدَخْلــُت َعــَى َأيِب َعْبــِد اهللَِّ )عليــه 
ــاَل يِل،  ــا َق ــام( ]282 [//، َوَم ــه الس ــِن )علي ــُت أِليَِب احْلََس ــا ُقْل ــُه َم ُت ــام(، َفَأْخَرْ الس

ٍة”. ــُه َنْبَعــُة ُنُبــوَّ َفَقــاَل)6( َأُبــو َعْبــِد اهللَِّ )عليــه الســام(: إِنَّ

ــا  ــُمُل ُعموُمه ــداوة يِف اهللِ، َيْش ــِة يِف اهللِ، والَع ــوِب الَوالي ــُة)7( بِوُج ــُث النَّاطق َواألَحادي
ــه َمْوِضــُع ِوفــاٍق، ال ُيعــَرُف فِيــِه ِخــاٌف. وهــذِه ُســنٌّة َجاريــٌة يِف ُكلِّ َزَمــاٍن،  َهــذا الَفــرَد، َمــع أنَّ

ــٌف دوَن آخــر، واهللُ املســتعاُن. ــٍف، ال خيتــصُّ هبــا زمــاٌن دون زمــاٍن، وال ُمكلَّ َويِف ُكلِّ ُمَكلَّ

)1( هذا فاعل الداللة، هكذا: “يدّل عى ذلك... خصوُص رواية عيسى”.
)2( تقّدمت ترمجته.

)3( يف الكايف ـ األصول، “باب املعارين”: 4/ 202- 203، ح )3(.
)4( يف األصل: “هبيمة”، وما أثبتناه من أصول الكايف.

)5( يقصد: أبا اخلطاب الذي مّر ذكره وترمجته.
)6( يف األصل: “فقال يل”.

)7( يف الكايف ـ األصول، “باب احلّب يف اهلل والبغض يف اهلل”: 3/ 325- 326، رقم )1882(.



172

التنوع املعريف يف الرتاث العلوي املخطوط

ــِر  ــِل الُكْف ــن َأْه ــراءِة ِم ــاِت ال ــن آي ــِز ِم ــرآِن الَعزي ــاَء يِف الُق ــا َج ــِع َم ]و[ إيَضــاُح مَجِي
ــن َكاِم  ــاُه ِم ــذي َبّين ط الَّ ــَى الــرشَّ ــٌة َع ــا َجاِري َه ــوِب ُكلُّ ن ــَى الذُّ ــَن َع ــاِل، واملّري والضَّ
َأِمــِر املؤمنــَن )عليــه الســام(، إّمــا َواردًا َبْعــَد ِذْكــِر الــَراءِة، َأو ُمْســتفادًا ِمــن آيــاٍت ُأُخــر 
ــري جَمراهــا، َوَكــَذا مَجيــُع َمــا َدلَّ  َتْقَتــِي َذلـِـك االْشــِراَط، كآيــاِت قُبــوِل التَّوبــِة، َوَمــا جَيْ
ِمــن الِكتــاِب اإلهلــّي َعــَى ُوجــوِب َواليــِة امُلْؤِمــِن امُلّتِقــّي ِمــَن اآليــاِت، َفُهــو َأْيضــًا َجــاٍر 
ــذي َأْوَضْحنــاُه، وَمــن َتَتبَّــَع آيــاِت الُقــرآِن،  ــذي َذَكْرَنــاه، َعــَى التَّفصيــِل الَّ ِط الَّ َعــَى الــرشَّ

َكَفــاُه الَعيــاُن ِعــن الَبيــاِن، إَِذا َكاَن ِمــن َذوي الُعقــوِل واآلذاِن

]يف اهلجرة و حّد، وأنواعها، وتأويلها[

امَلقام الثَّالِث:

ــا َكاَن هللَِِّ ِف َأْهــِل  ِل، َم َهــا اأْلَوَّ ــٌة َعــَى َحدِّ ْجــَرُة َقائَِم ــِه  )عليــه الســام(: »َواْلِ يِف َقْولِ
ْجــَرِة َعــَى َأَحــٍد إاِلَّ بَِمْعِرَفــِة  ــِة َوُمْعلِنَِهــا، اَل َيَقــُع اْســُم اْلِ اأْلَْرِض َحاَجــٌة ِمــْن ُمْســَتِسِّ اأْلُمَّ

ــا َفُهــَو ُمَهاِجــٌر«. ــِة ِف اأْلَْرِض، َفَمــْن َعَرَفَهــا َوَأَقــرَّ ِبَ جَّ احْلُ

ــي  ــِة، ِه ــَرُة يِف اللُّغ ــاَل: اهِلْج ــأْن ُيق ــِف َب ي ــَكاِم الرشَّ ــذا ال ــن َه ــراِد ِم ــُح امُل َوَتوضي
ــٍر إىَِل َداِر  ــن َداِر ُكْف ــي: اخُلــروُج ِم ــِه اإلطــاِق. َيْعنِ ــى َوْج ــن)1( َدار إىَِل َداٍر َع ــروُج ِم اخلُ
ِه. إِْيــَاٍن، َأو ِمــن داِر ُكفــٍر إىَِل ِمْثِلَهــا، َأو ِمــن داِر إِســاٍم إىِل ِمثِلهــا؛ لَِطَلــِب ِدْيــٍن، َأو َغــْرِ

ِع؛ َفُتْطَلُق َعَى َمَعاٍن: ْ ا يِف الرشَّ وأمَّ

َوَمْعِرَفــِة  اهللِ،  ملَِْعِرَفــِة  َطَلبــًا  اإِلْســاِم؛  َداِر  إىل  الُكفــِر  َداِر  مــن  اخلــروُج  األّول: 
ــي  ــِذِه ِه ــِن، َوَه ي ــاِر الدِّ ــن إِْظَه ــِن ِم ــّلم”، أو للتَمكُّ ــه وس ــه وآل ــّى اهلل علي ــولِِه “ص َرُس
ــِه  ــن َبْيتِ ــُرْج ِم ــن َيْ ــاىل”: ﴿َوَم ــِه “تع ــاَرُة بَِقولِ ــِه اإِلَش ــُهْوَرُة، َوإَِلي ــُة امَلْش ــَرُة امَلْعُروَف اهِلْج

)1( يف األصل: “ومن”.
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ــُرُه َعــى اهللِّ﴾)1(.  ــَع َأْج ــْد َوَق ــْوُت َفَق ــُه ]283[// امْلَ ــمَّ ُيْدِرْك ــرًا إىَِل اهللِّ َوَرُســولِِه ُث ُمَهاِج
ــى  ٍء َحتَّ ــن َشْ ــم مِّ ــن َوالََيتِِه ــم مِّ ــا َلُك ــُروْا َم ــوْا َومَلْ ُيَاِج ــَن آَمنُ ــبحانه: ﴿َوالَِّذي ــِه س وِقولِ
ُيَاِجــُروْا﴾)2(. وغِرمِهــا ِمــن اآليــاِت، وإِليهــا َأَشــاَر النَّبــُي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 

ــِح”)3(. ــَد الَفت ــَرَة َبع ــِه: “ال ِهْج بَِقولِ

، َأو  ــجٍّ ، أو ِح ــيٍّ ، أو َويّص نب ــيٍّ ــَع َنب ــاٍد َم ــن ِجه ــر ِم ــِل اخلَ ــروُج؛ لَِعم ــاين: اخلُ الّث
ــه “تعــاىل”:  ــن األعــاِل الّصاحلــاِت، وإليهــا اإلشــارة بقول ــَك ِم ــِب ِعلــٍم، أو غــِر َذل  َطَل

﴿َوَمن ُيَاِجْر ِف َسبِيِل اهللِّ جَيِْد ِف األَْرِض ُمَراَغاًم َكثرِيًا َوَسَعًة﴾)4(. 

وســبيل اهللِ َعــاّم، َوَمْعرفــُة اإلمــاِم ِمــن َأْعَظــِم َســبِيِل اهللِ، َفالَعــاِرُف بـِـِه ُمَهاجــٌر إىل اهللِ 
َجــلَّ َوَعا)5(.

ــه  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــوِل النَّب ــِه اإِلَشــارُة بِق نــوِب، وإَِلي الّثالــث: اجتنــاُب الذُّ
ــامُل  ــيُخنا)6( ك ــَرَ ش ــَذا اخَل ــه”، َرَوى َه َم اهللُ َعلي ــرَّ ــا َح ــَر َم ــن َهاَج ــُر َم ــلم(: »امُلهاج وس

ــن عــيّل)7( ف “رشح النَّهــج«)8(. يــِن ميثــُم ب الدِّ

)1( سورة النساء، من اآلية: 100.
)2( سورة األنفال، من اآلية: 72.

)3( يف صحيــح مســلم: 6/ 28، وســنن الرمــذي: 3/ 74- 74، رقــم )1638(، واملعجــم الكبــر؛ الطراين: 
.273 /3

)4( سورة النساء، من اآلية: 100.
ــان؛ الطــويس: 3/ 292- 293،  ــايش: 1/ 297، والّتبي ــي: 1/ 219، وتفســر العي )5( ينظــر: تفســر الُقّم

وجممــع البيــان؛ الطــريس: 3/ 129.
)6( عبــارة شــيخنا هنــا؛ للتــأّدب والّتبجيــل، ملــا البــن ميثــم البحــراين مــن شــأٍن؛ فــا شــّك يف أّنــه يســبقه زمنــًا 

طويًا.
)7( تقدمت ترمجته.

)8( رشح هنــج الباغــة: 4/ 178، و180، وينظــر: اختيــار مصبــاح الّســالكن؛ ابــن ميثــم البحــراين ـ “رشح 
هنــج الباغــة الوســيط”: 442.
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حيــِح واالْعتِقــاِد الّراِجــِح اّلــذي ِمــن َأَشــدِّ  يــِن الصَّ الّرابِــع: َطلــُب َمْعرفــِة الدِّ
ــِف إلمــاِم َزَمانِــِه؛ لَِقــوِل النَّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: »َمــن  َأْرَكانِــِه َمْعِرفــُة امُلكلَّ
ــا  ــِذِه اهِلْجــرُة ِهــي امُلشــاُر إَِلْيَه ــًة«)1(. َوَه ــًة َجاِهليَّ ــاَت ِمْيَت ــِه َم ــاَم َزَمانِ ــِرْف إَِم ــات َومَلْ َيْع َم
ــوْا  ــْم َقاُل ــَم ُكنُت ــوْا فِي اُهــُم)2( امْلَآلئَِكــُة َظاملِِــي َأْنُفِســِهْم َقاُل بقولِــِه “تعــاىل”: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َتَوفَّ
ــئَِك  ــا َفُأْوَلـ ــُروْا فِيَه ــَعًة َفُتَهاِج ــْن َأْرُض اهللِّ َواِس ــَوْا َأمَلْ َتُك ــَتْضَعِفنَي ِف األَْرِض َقاْل ــا ُمْس ُكنَّ
ــَرِك َطَلــِب َمْعرفــِة  ــُم َوَســاءْت َمِصــريًا﴾)4(. يعنــي: “َظاملِــي َأْنُفِســِهم” بِ َمْأَواُهــْم)3( َجَهنَّ
يــن الَقويــِم، “َقاُلــوْا: ُكنَّــا ُمْســَتْضَعِفَن يِف األَْرِض”، ال َنْعَلــُم ِدْينــًا، َوال إَِمامــًا، “َقاْلَوْا َأمَلْ  الدِّ
يــِن، واإلمــاِم امُلرِشــِد إىَِل الَيِقــِن.  َتُكــْن َأْرُض اهللِّ َواِســَعًة َفُتَهاِجــُروْا”؛ لَِطَلــِب َمْعرفــِة الدِّ
ــَن  ــَتْضَعِفنَي ِم ــا: ﴿إاِلَّ امْلُْس ــاىل” َبْعَدَه ــُه “تع ــا، َقوُل ــى ِمنَْه ــَذا امَلْعنَ ــى إِرادِة َه ــُل َع لي والدَّ
ــم،  ــَن)6(، وأكثِرِه ي ــوِل امُلفرسِّ ــاُد ق ــه َمف ــَع أنَّ ــِة، َم ــر اآلي ــاء﴾)5(، إىَِل آِخ ــاِل َوالنَِّس َج الرِّ

ــُد بيــاٍن. َوَســيأيت هِلَــذا َمِزي

ــه  ــن َخاَلَف ــَى َم ــه الســام( َع ــَن )علي ــِر امُلؤِمنِ ُة َأْم ــْرَ ــقَّ َن ــة أنَّ احلَ اخلاِمــس: َمْعِرَف
َل  ــي)7(، يِف “تفســره”، َونــزَّ ــيُخ األجــلُّ عــّي بــن إَِبراهيــَم الُقمِّ َوَحاَرَبــُه. َذَهــَب إَِليــِه الشَّ

)1(  كــال الديــن؛ الصــدوق: 409، ح )9(، والثاقــب يف املناقــب؛ ابــن محــزة الطــويس: 495، ورشح أصــول 
الــكايف؛ املازنــدراين: 5/ 146، والــوايف؛ الفيــض الكاشــاين: 2/ 395.

)2( يف األصل: “تتوفهم”.
)3( يف األصل: “جزاؤهم”.

)4( سورة النساء، من اآلية: 97.

)5( سورة النساء، من اآلية: 98.
)6( ينظــر: تفســر الُقّمــي: 1/ 218- 219، وتفســر العّيــايش: 1/ 395- 297، والّتبيــان؛ الطــويس: 
3/ 290- 293، وجممــع البيــان؛ الطــريس: 3/ 126- 129، والرهــان يف علــوم القــرآن؛ هاشــم 

.313  -306 البحــراين: 2/ 
)7( هــو أبــو احلســن عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم الُقّمــي مــن أجــل علــاء الشــيعة، مفــرّس، فقيــه، إخبــاري وقد 
روى عنــه مشــايخ احلديــث كالكلينــي. قــال النّجــايش عنــه: عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم ثقــة يف احلديــث، 
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هَلــا فِْيــِه، َوَجَعــَل ]أرض[)1( اهللِ، كنايــًة َعــن ]284[// ِدينـِـِه،  اآليــَة امَلْذُكــورَة َعَلْيــه، وتأوَّ
وكتابـِـِه، َفيكــون لفــُظ “األَرُض” اســتعارًة، َكــَا َحــَكاُه)2( َعنـْـُه)3( يِف “الُرهــان”)4(: َنَزَلــت 
اآليــُة فَِمــْن اِْعَتــَزَل َأِمــَر امُلؤمنــَن )عليــه الســام(، َومَلْ ُيقاتـِـل َمَعــُه، َفَقالــت هَلـُـم امَلاِئكــُة 
ــن  ــَع َم ــم َم ــَتْضَعِفَن يِف األَْرِض﴾ ـ أي: مَل َنْعَل ــا ُمْس ــوْا ُكنَّ ــْم َقاُل ــَم ُكنُت ــَد امَلوِت:﴿فِي ِعنْ
احلــّق، َفَقالــوا:﴿َأمَلْ َتُكــْن َأْرُض اهللِّ َواِســَعًة َفُتَهاِجــُروْا فِيَهــا﴾ أي: ِديــُن اهللِ َوِكتــاُب اهلل 

واســع، َفَتنظــُروا فِْيــِه. انتهــى.

ــِة اإلمــاِم إال  ــَى َطلــِب معرف ِل)5(؛ لتنصيصــِه َع ــٍد مــن األوَّ ــُل غــُر بعي ــذا التَّأوي َوَه
ــه َأَخــصُّ ِمنــُه. أنَّ

ــاِدس: اخلـُـروُج ِمــن َداٍر، ال ُتقــاُم فِْيَهــا َأْحكاُم اإِلســاِم، وال ُيْؤَمُر فِيهــا بِامَلعروِف،  السَّ
وال ُينْهــى فِيهــا َعــن امُلنكــِر، إىَل َداٍر ُتقــاُم فِيَهــا َأْحــَكاُم اإلســاِم، وُيْؤَمــُر فيهــا بامَلعــروِف، 

ثبــت معتمــد، صحيــح املذهــب، ســمع فأكثــر وصنــف، وصــار رضيــرًا يف ســوط عمــره، مل يقــف العلــاء 
ــوخ(، و  ــخ واملنس ــاب الناس ــه: )كت ــن مؤّلفات ــنة )307هـــ(. م ــًا يف س ــه كان حي ــه، إال أّن ــنة وفات ــى س ع
)كتــاب املغــازي(، و )كتــاب الرشائــع(، و )كتــاب قــرب اإلســناد(، )كتــاب يف فضائــل أمــر املؤمنــن(، 
وتفســره املعــروف بـــ )تفســر الُقّمــي( اّلــذي ُيعــّد مــن أهــم كتــب التفســر الروائّيــة، إذ أكثــر الروايــة عنــه 
الُكلينـِـي يف “الــكايف”. ينظــر: ترمجتــه يف: الفهرســت؛ الطــويس: 152، والفهرســت؛ ابــن النديــم: 277، 
ــم  ــي: 187، رق ــوال؛ احل ــة األق ــم )51(، وخاص ــوي: 12/ 215 رق ــوت احلم ــاء؛ ياق ــم األدب ومعج

)45(، ورجــال ابــن داود؛ احلــي: 135، رقــم )1018(، والــوايف بالوفيــات؛ الصفــدي: 20/ 6.
)1( يف األصل طمس، ولعّلها “أرض”، كا يدّل عليه سياق التوجيه يف املتن، واهلل تعاىل أعلم.

)2( يعني: صاحب الرهان يف تفسر القرآن؛ السيد هاشم البحراين. وستأيت ترمجته.
)3( يقصد: عن الشيخ الُقّمي من تفسره.

)4( ينظر: الرهان يف تفسر القرآن؛ هاشم البحراين: 2/ 306
)5( لعــّل معنــى قولــِه “األول” ينســجم بــا كان يقصــده، مــن املعنــى األّول، واملعنــى الرابــع، أيضــًا، الشــراكا 

يف طلــب املعرفــة عمومــًا.
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وُينَْهــى عــن املنكــِر. َرواُه أمــُن اإلســاِم أبــو عــّي الَفضــُل بــن احلَســِن الطَّــريس)1(، “رمحــه 
َل اآليــَة امَلذكــورة بـِـِه. َويِف  ــه تــأوَّ اهلل”، يف “جَمَْمــع الَبيــاِن”)2(، عــن بعــِض املفرّسيــن؛ ذكــرًا بأنَّ
يفــِة،  َكاِم َبْعــِض فقهاِئنــا “رمحهــم اهلل تعــاىل”، مــا ُيشــِعُر بــِه، وهــو ِمــن ُبطــوِن)3( اآليــِة الرشَّ

فأمــُر امُلؤمنــَن )عليــه الســام(، َأَراَد بِاهِلْجــَرِة َمعرفــَة اإلمــاِم مطلقــًا)4(.

ــرِة،  ــذا َأحــَد َمعــاين اهِلْج ــزٍل؛ ألنَّ َه ــزٍل إىَِل من ــن َمنْ ــي: وإن مَلْ يكــْن بخــروٍج ِم َيَعن
ــَا عرفــَت. َك

ــِح«،  ــَد الفت ــرَة بع ــلم(: “ال هج ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــوِل النَّب ــي يِف َق وامَلنِْف
ــيُخنا  ــاَد ش ــَا أف ــا، َك ــَة بخصوِصه ــن َمْك ــرة ِم ــو اهِلج ــل ُه ــًة، َب ل خاصَّ ــى األوَّ ــو املعن ه
ــا َيصــدُق َعليــه اســُم اهلجــرِة، وكيــَف يكــوَن  يــن)5( “ريض اهلل عنــه”، ال كّل َم َكــال الدِّ
نــوَب ُمهاِجــرًا، َكــا  ى النَّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( َمــن َهاَجــر الذُّ ذلــَك َوَقــد َســمَّ

)1( هــو أمــن الديــن أبــو عــي الفضــل بــن احلســن بــن الفضــل الطــريس الطــويس الطــري، فقيــه، حمــدث، 
، مــن كبــار علــاء الشــيعة األجــاء، ولــد يف طرســتان ســنة )462هـ( وســكن يف املشــهد الرضوي،  مفــرسِّ
وُتــويفِّ يف ســبزوار ســنة )552هـــ(، وقيــل ســنة )548هـــ(، وقيــل ســنة )561هـــ(، ُثــم ُنِقــل جثانــه “رمحه 
اهلل تعــاىل” إىل مدينــة مشــهد وُدفـِـن يف جــوار مرقــد اإلمــام الرضــا )عليــه الســام( وقــره معــروف ُيــزار. 
لــه مؤّلفــات كثــرة منهــا: تفســر القــرآن املســّمى )جممــع البيــان يف تفســر القــرآن(، يف عــرشة جملــدات، 
ُيعــد هــذا التفســر مــن أحســن الّتفاســر وأمجعهــا لفنــون العلــم وأحســنها ترتيبــًا. و )جامــع اجلوامــع(، 
أو )جوامــع اجلامــع(، )والوســيط( و )الوجيــز( و )الــوايف( كلهــا يف التفســر، و )أعــام اهلــدى يف فضائــل 
األئمــة( وغرهــا. ينظــر ترمجتــه يف: معــامل العلــاء؛ ابــن شــهر آشــوب: 14، رقــم )14(، وريــاض العلــاء؛ 
األصبهــاين: 4/ 347- 358، وروضــات اجلنــات؛ اخلوانســاري: 5/ 357، وجامــع الــرواة؛ األدربيي: 

2/ 4، وأمــل اآلمــل؛ احلــر العامــي: 2/ 216، رقــم )650(.
)2( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن: 3/ 128، و4/ 384- 387.

)3( أي: ِمن املعاين الباطنية هلا، بالتأويل.
)4( ينظر: منهاج الراعة يف رشح هنج الباغة؛ الراوندي: 2/ 444- 445.

)5( ينظر: رشح هنج الباغة: 4/ 178- 179.
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َســِمعَت يِف احلَديــِث امَلــرّوي َعنـْـُه، َوَأيضــًا َلــو مَل َيكــن امَلعنــى َمــا َذكْرنــاه؛ َلَلــِزَم أن َيكــوَن 
ُكّل َمــن خــَرَج ِمــن داِر كفــٍر إىل داِر اإلســاِم َوبلــد اهلجــرِة بعــِد الفتــِح، غــَر ُمهاِجــٍر، 
ــي  ــَة ِه ــّنَ أنَّ املنفيَّ ــة، فتع ــاق األمَّ ــٌل باتف ــازم باط ــرِة، وال ــواِب اهِلج ــتحّق لث َوال مس
ــًة، وإِذا َكانــْت معرفــُة)1( اإلمــام هجــرًة، َفالَعــاِرُف ]285[//  اهِلجــرُة ِمــن َمْكــَة َخاصَّ

ــَة. ــِه ُمهاجــٌر الَبَت بِ

 )مــا(، يف قولــه)2( )عليــه الســام(: »َمــا َكاَن)3( هللِ ِف َأْهــِل اأَلْرِض َحاَجــٌة”، ظرفيَّــة. 
ــِل األَرِض،  ــن أه ــاىل«، ِم ــبحانه و”تع ــِب اهللِ س ــى َطَل ــُة( بَِمْعن ــّدة. َو )احلاج ــى: امُل بَمْعنَ
ــَم  ــُه اس ــام( ل ــه الس ــتعاَر )علي ــِف. اس ــى التَّكلي ــَو َمْعنَ ــذي ُه ــي الَّ ــِر َوالنَّه ــاَل األَْم ْامتث

ــُن أيب احلَِديــد)4(. ــِل َيْذَهــُب اب ــا مــن امُلشــاهَبَِة. وإىل هــذا التَّأوي احلاجــِة؛ ملــا َبْينَُه

)1( يف األصل: “معروفة”.
)2( يف األصل: “وقوله”.
)3( يف األصل: “كانت”.

ــة،  ــن حاج ــل األرض م ــن هلل يف أه ــة أي مل يك ــا نافي ــا” هن ــدي: “م ــال الراون ــد: “وق ــن أيب احلدي ــال اب )4( ق
ــه إدخــال كام منقطــع بــن كامــن متصــل أحدمهــا باآلخــر. ثــم ذكــر أنــه ال  وهــذا ليــس بصحيــح؛ ألنَّ
يصــح أن يعــد اإلنســان مــن املهاجريــن إال بمعرفــة إمــام زمانــه وهــو معنــى قولــه: “إال بمعرفــة احلجــة 
يف األرض”، قــال: “فمــن عــرف اإلمــام وأقــّر بــه فهــو مهاجــر” “. رشح هنــج الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 

.110  /13
ا البن ميثم البحراين عندما وّجه كام الراوندي، كا سيأيت بيانه. أّما واقع االستعارة، فيبدو أهنَّ
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يــِن الَبحراين)2(،  يــِن الّراونــدي)1(، َوَكَال الدِّ ــيخاِن الفاضــاِن قطُب الدِّ ــَح الشَّ ورجَّ
يِف رَشَحْيِهــا، َجْعــَل )مــا( نافيــًة، َوَهــذا االحتــاُل َضعيــٌف ِجــدًا؛ َوَوْجــُه ضعفِه أنَّ ســياَق 
الــكاِم ُيعطــي إِرادَة َأمــِر املؤمنــن )عليــه الســام( بيــاَن أنَّ حكــَم اهِلْجــرِة بــاٍق مســتمرٌّ 
ــاِن  ــِف ُدوَن َزم ــِة التَّكلي ــن َأزمن ــاٌن ِم ــِه زم ــصُّ ب ــُه ال خيت ــِف، وأنَّ ــِة التَّكلي ــِع َأزمن يِف مَجي
ــّدة؛  ــى: امل ــا(، بَِمعن ــُل )َم ــُب َجْع ــي، َفيج ــاَت ال النَّف ــُب اإِلثب ــاُد ُيناِس ــذا امُلف ــر، َوَه آَخ
ِل؛ َكــوُن اهللِ “تعــاىل”  هــا األوَّ لِيكــوَن َحاِصــَل َمعنــى الــَكاِم أنَّ اهِلْجــرًة َقاِئمــٌة َعــى حدِّ
ــح  ــِف. فالّصحي ــاِن التَّكلي ــّدة َزم ــِه، أي: ُم ــرِه َوهني ــَل بأم ــِل األرِض العم ــن أه ــًا ِم َطالب
ِعنــِدي َمــا َذَهــَب إِليــِه َعبــُد احلَميــِد)3(، َليــس لـــ )مــا( ُهنــا َمعنــى غــُرُه؛ ملـِـا ُقلنــاُه. َفـــ )مــا( 

هنــا، ِمْثلهــا يِف َقــوِل ُقــيّصِ بــن ِكاب)4(:

)1( هــو الشــيخ ابــو احلســن سعد/ســعيد بــن عبــد اهلل بــن حســن بــن هبــة اهلل بــن حســن الراوندي الكاشــاين، 
ــب بـــ )قطــب الّديــن(. حمــّدث، مفــرّس، متكّلــم، فقيــه، فيلســوف، أديــب مــؤّرخ، حمّقــق ثقــة، ُولـِـد يف  وُيلقَّ
ــده،  ــب إىل ج ــان، كان ُينس ــن األحي ــر م ــران، ويف كث ــان يف إي ــد كاش ــري يف راون ــادس اهلج ــرن الّس الق
وُيذكــر )ســعيد بــن هبــة اهلل الراونــدي(، وكان أبــوه وجــده مــن كبــار علــاء عــره. وتتلمــذ عــى 
الشــيخ أيب عــي الطــريس صاحــب “جممــع البيــان”، وعــاد الديــن الطــري، والّســّيد مرتــى الــرازي، 
وانتفــع منهــم كثــرًا. ُثــّم ســاَفر إىل مدينــة قــم املقدســة، لينتفــع مــن علائهــا، وبعــد مــدة وجيــزة أصبــح 
س رسه( ســنة )573هـــ(، وُدفـِـن بمدينــة قــم املقّدســة،  مــن الوجــوه املشــهورين عنــد الشــيعة. ُتــويّف )ُقــدِّ
وقــره اآلن يف الّصحــن الكبــر مــن حــرم الّســيدة فاطمــة املعصومــة )عليهــا الســام(. لــه مؤلفــات كثــرة 
منهــا: و )فقــه القــرآن(، و )اخلرائــج واجلرائــح(، و )قصــص األنبيــاء(، و )منهــاج الراعــة يف رشح هنــج 
ــوب: 15، و90،  ــهر آش ــن ش ــاء؛ اب ــامل العل ــه يف: مع ــر ترمجت ــا. ينظ ــزاء، وغره ــة أج ــة( يف ثاث الباغ
وأمــل اآلمــل؛ احلــر العامــي: 2/ 125، رقــم )356(، وجامــع الــرواة؛ األردبيــي: 1/ 364، وريــاض 

ــدراين: 3/ 348. ــال؛ املازن ــاء؛ األصبهــاين: 2/ 419، ومنتهــى املق العل
)2( ينظر: تقدمت ترمجته.

)3( يعني: ابن أيب احلديد املعتزيّل.
)4( هــو ُقــيصِّ بــن ِكاب بــن مــّرة بــن كعــب بــن لــؤي، وهــو اجلــّد الثــاين لشــيبة بــن هاشــم املعــروف بعبــد 
ــة،  ــع يف مّك ــوذ واس ــه نف ــلم(، كان ل ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــي الكري ــع للنب ــد الراب ــب، واجل املطل
ويعــد أشــهر رئيــس يف قريــش، قبــل البعثــة؛ ســمي “قصيــا”؛ لبعــده مــن دار قومــه وأكثــر املؤرخــن عــى 
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) ّالبحث الثالث: لطيفة يف شرح خطبة جليلة )شرح خطبة لعلي

            رَزاح نَاصِري وَبهِ ُأسامي                   َفَلستُ َأخَافُ َضيْمًا مَا حُييتُ)1(

وقوِل امرِئ الَقيس)2(:

 )أيا جارتا إنَّ اخلطوب َتنُوب ... وإينِّ ُمقيٌم ما أقاَم َعِسيُب()3( ]من الطويل[

وعسيب: جبل بباد الروم)4(. 

ــة؛  أنــه اســمه زيــد، وملــا كــر عــاد إىل احلجــاز، ويل الكعبــة وجــدد بنائهــا. ينظــر ترمجتــه يف: الســرة النبويَّ
ابــن هشــام: 1/ 69، والطبقــات الكــرى؛ ابــن ســعد: 1/ 59، و66، ومــروج الذهــب؛ املســعودي: 2/ 

.265
ــة؛ ابــن هشــام: 1/ 84، ومعــارج هنــج  )1( ينظــر: البيــت، يف أخبــار مّكــة؛ األزرقــي: 107، والســرة النبويَّ
ــة؛ ابــن كثــر: 1/ 100، والبدايــة والنَّهايــة؛ ابــن كثــر: 2/  الباغــة؛ عــي البيهقــي: 26، والســرة النبويَّ

.266 -265
)2( هــو امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن احلــارث الكنــدي مــن بنــي آكل املــرار، أشــهر شــعراء العــرب يف اجلاهلية، 
يــاين األصــل، ولــد بنجــد أو بمخــاف السكاســك باليمــن، واشــتهر بلقبــه: “امللــك الضليــل”، وبـــ”ذي 
ــوه ملــك أســد وغطفــان،  ــدب، أو مليكــة، أو عــدي، كان أب ــل: جن القــروح”، واختلــف يف اســمه، فقي
وأمــه أخــت املهلهــل الشــاعر، ُتــويفِّ يف أنقــرة. ولــه ديــوان مطبــوع. ينظــر: يف ترمجتــه: األغــاين؛ أبــو الفــرج 
األصفهــاين: 9/ 55، وتاريــخ مدينــة دمشــق؛ ابــن عســاكر: 9/ 222، والبدايــة والنهايــة؛ ابــن كثــر: 2/ 
ــعراء؛  ــم الش ــال: 2/ 320، ومعج ــر كح ــن؛ عم ــم املؤلف ــزركي: 2/ 11، ومعج ــام؛ ال 277، واألع

اجلبــوري: 1/ 303- 304، ومقدمــة ديــوان امــرئ القيــس: 6.
)3( ديوانــه: 357، رقــم 97. قاهلــا عنــد موتــه. وينظــر البيــت أيضــًا: الشــعر والشــعراء؛ ابــن قتيبــة: 1/ 121، 
ــرة  ــري: 1/ 181، ومجه ــاح؛ اجلوه ــاين: 2/ 513، و9/ 70، والصح ــرج األصفه ــو الف ــاين؛ أب واألغ
األمثــال؛ أبــو هــال العســكري: 1/ 373، وجممــع األمثــال؛ امليــداين: 2/ 43، والبدايــة والنهايــة؛ ابــن 
كثــر: 2/ 279، وصبحــي األعشــى؛ القلقشــندي: 14/ 174، وخزانــة األدب؛ البغــدادي: 8/ 552.

)4( قــال احلمــوي )ت626هـــ(: “عســيب جبــل بعاليــة نجــد معــروف قــال األصمعــي: وهلذيــل جبــل، ُيقــال 
لــه: كبكــب، وجبــل ُيقــال لــه: خنثــل وجبــل، يقــال لــه: عســيب، ُيقــال ال أفعــل ذلــك مــا أقــام عســيب، 

َوَلــُه ذكــر يف أخبــار امــرىء القيــس حيــث قــال:
أجارتنا إنَّ اخلطوب تنوب         وإينَّ مقيم ما أقام عسيب

وامــرؤ القيــس باإلمجــاع مــات مســمومًا بأنقــرة يف طريــق بلــد الــروم، وقــد ُذِكــَر يف أنقــرة”. معجــم البلــدان: 
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س)1(: وقول امُلَتَلمِّ

ــرَت[)2( قابــوُس”)3(  “َلــن تســلكي ُســُبَل الَبْوبــاة ُمنِجــَدًة             َمــا َعــاَش عمــٌرو، ]ومــا ُعمِّ

]من البســيط[.

ــا  ــدان)4(، َوَم ــرَّ اجلَدي ــا َك ــاِء َنجــٌم، َوَم ــا الَح يِف السَّ ــًا َم ــُم فان ويف أمثاهلــم: ال ُأَكِل
ــر. ــعِر والنَّث ــٌر يِف الشِّ ــذا َكثِ ــُل َه ــْت. َوِمث ــْت شــمٌس وَغُرب َطَلَع

ــرِه يِف  ــَع َتَبحُّ ــِن)5( َم ي ــَاِل الدِّ ــِل َك ــِن الَفاِض ــى َع ــذا امَلْعنَ ــاب َه ــن َذَه ــُب ِم والَعَج
ــِه يِف امَلقــاِم ِمــن َنفــي  ــُل َغــرٌض ُمعتــدٌّ بِ ــه ال يتحصَّ ــة، وغرهــا!. َوَأيضــًا أنَّ الُعُلــوِم الَعَربيَّ
َكــوِن اهللِ ]286[// حُمَْتاجــًا إىَِل َخْلِقــِه، إِْذ ال َيتوّهــُم أحــٌد ِمــن امُلخاَطبــن َذلَِك، َوال َســَبَق 
يِف الــَكاِم َمــا ُيومهــُه، َوملَِــا َذَكــَرُه ُهــو)6( أيضــًا ِمــن اســتلزاِم الَفصــل بــن كامــن مّتصلــن 
ــتلزام  ــع االس ــيخنا يف رف ــا أروده ش ــة، وم ــا( نافي ــت )م ــا، إذا جعل ــل عنه ــكام منفص ب

.125 -124 /4
)1( وهــو جريــر بــن عبــد املســيح بــن عبــد اهلل بــن دوفــن بــن حــرب بــن وهــب، املقلــب بـ”املتلمــس الضبعــي”، 
ي باملتلمــس، جلملــة قاهلــا يف قصيــدة، كان ينــادم عمــرو بــن هنــد ملــك احلــرة  مــن شــعراء اجلاهليَّــة، ُســمِّ
فهجــاه، فأرســله بكتــاب إىل عاملــه عــى البحريــن مــع ابــن اختــه طرفــه بــن العبــد، يريــد بــه تقلهــا، فــكان 
أن دفــع املتلمــس الكتــاب إىل غــام يف احلــرة، ليقــرأه، فلــا عــرف مــا فيــه ألقــاه، حّتــى قيــل: “أشــأم مــن 
ــة: 1/ 177،  ــن قتيب ــعراء؛ اب ــعر والش ــه: الش ــر يف ترمجت ــام. ينظ ــل اإلس ــويفِّ قب ــس”، ت ــة املتلم صحيف

واألغــاين؛ أبــو الفــرج األصفهــاين: 24/ 358.
)2( يف األصل: “وال ما عاش”. وما أثبتاه من ديوان املتلّمس. وينظر: هامش الديوان: 93.

ــه: 93، البيــت )12(. والبيــت أيضــًا يف: مجهــرة أشــعار العــرب؛ القــريش: 203، ببعــض التغيــر  )3( ديوان
ــرَت قابــوُس(، ومعجــم مقاييــس اللُّغــة؛ ابــن فــارس: 1/ 315. كاجلمهــرة. )ومــا ُعمِّ

)4( ينظر: رشح هنج الباغة؛ ابن أيب احلديد: 9/ 233.
)5( يقصد: ابن ميثم البحراين.

)6( يف حاشية األصل: “هو ُيراد به بن أيب احلديد”. توضيح.
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ــاه إىل أنَّ  ــا قلن ــب ب ــنا نذه ــه، ولس ــتغٍن)1( عن ــٍف مس ــادِة تكّل ــن زي ــوا م ــور، ال خيل املذك
ــا نعتقــُد أنَّ اهللَ ســبحانه و”تعــاىل” هــو الغنــي  هلل حاجــًة يف عبــادِه، أو يف عبادهِتــم لــه؛ ألنَّ
ــا نريــد أنَّ املقــام ال يناســبه النَّفــي؛ َوَلــذا َجعلنــا اســم  املطلــق عــن مجيــع مــن ســواه، وإنَّ
ــذي َثَبــَت ُصــُدوُرُه َعــِن اهللِ “تعــاىل” إىَِل َخْلِقــِه. )احلاجــة( اســتعارة عــن َطَلــِب العمــل الَّ

وظنِّــي أنَّ داعــي الَفاِضلــِن امُلذُكوريــِن)2( ـ َقــّدس اهللُ رسهيــا ـ إىَِل َجْعــِل )مــا( نافيًة، 
َتوّهــُم أنَّ لفظــَة )احلَاجــِة( ُمْســَتعمٌل ُهنــا يِف َمعنــاُه احلَِقيقــّي، َفــا َيصــحُّ امَلْعنـَـى َحينئــٍذ إال 

اُه. بالنَّفــي، َوَلْيــَس َكــَا َتومّهَ

ــاُه؛  ــُه، َأي: َأْخَف ــن َأرَسَّ ِدينَ ــاِرُحوَن)3( بَم ــا الّش مُهَ َ ــن”، َفَفرسَّ ، َوُمْعَل ــَترِسّ ــا “ُمْس وأّم
ــٌل. ــو حُمَْتم ــَرُه، َوُه ــة، أو َأْظَه ــوٍف، َأو َتقيَّ خِلَ

ُه، َوُهَو َأن ُيراَد بـ”املســترّس”: اإلماُم امَلْســُتوَر، َوبـ”امُلعَلن”:  َوَلِكــن ِعنـْـِدي اْحتَِاٌل َغــْرُ
اإلمــاُم الّظاِهُر.

ــه ال يقــُع  وقوُلــُه )عليــه الســام(: “ال َيَقــُع اســُم اهِلْجــَرِة َعــَى َأَحــٍد” إلــخ. يريــُد بــِه أنَّ
ــن  ــٍد م ــى أح ــلم(، ع ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل اهللِ )ص ــَد رس ــٍة بع ــَرِة احلقيق ــُم اهِلْج اس
مــاِن، فَمــن َعَرَفهــا، وأقــّر هَبــا، َفُهــَو ُمهاِجــٌر  ــة، يعنــي: إمــاَم الزَّ املكلَّفــن إال بمعرفــِة احلُجَّ

َلــُه ِمْثــل أحــد املهاجريــن ملعرفــة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يِف َزَمانِــِه.

َفَحاِصُل َمْعنَى الَكاِم أنَّ اهِلْجَرَة ُحْكُمها باٍق ُمْسـَتِمرٌّ ُمّدة كوِن اهللِ َلُه يِف َأْهِل األْرِض، 
ِمـن ُمْسـَترِسّ ِدْينِـِه، أو معلنِهـ  طلُب امتثاِل األمِر والنَّهي، يعنـي: ُمّدة بقاِء زمِن التَّكليِف.

)1( يف األصل: “مستغني”.
)2( يقصد: الراوندي، وابن ميثم البحراين.

)3( ينظــر: رشح هنــج الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 13/ 111، ورشح هنــج الباغــة؛ ابــن ميثــم البحــراين: 4/ 
.179
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ــه  ــُه َأو َأْعلنَ ــَن امُلكّلفــَن مِمَّــن َأرَسَّ ِدْينَ ــٍد ِم ــًا َعــى َأَح ِقْيق ــَرِة حَتْ ــُم اهِلْج ]و[ ال َيقــَع اْس
ــُه، وأقــّر بــِه، َفُهــو  ــُه ِمــن اهللِ َعــَى الِعبــاِد، َفَمــن َعَرَف إال بَِمْعرفــِة اإلمــاِم امَلْفــُروِض َطاَعُت
ُســوِل )صــى اهلل عليــه وآلــه  ِقيقــًا)1(، َوال َيْكِفــي َعــن َمْعِرَفتــِه َمْعِرفــُة الرَّ ُمهاجــٌر حَتْ
ــُه امُلَخاَطُبــوَن بِالــَكام، َوَغُرهــم ِمــن ُجهــوِر َأهــِل اإِلْســاِم،  وســلم( خاّصــًة، َكــَا َتَومّهَ

ــِن. ــاِم امُلبِ ــَن باإلم ــن الَعارف ــَن ِم ــا امُلْؤِمن ــا اهللُ وإْخواَنن ــٌح، َجعَلن ــو َواِض َوُه

]يف معنى االستضعاف، وأصناف املستضعفن[

امَلَقام الّرابع: 

يِف َقولـِـِه )عليــه الســام(: “وال َيَقــُع ]287[// اْســُم ااِلْســتِْضَعاِف َعــَى َمــْن َبَلَغْتــُه 
ليَل  ــة( هنــا، أراَد )عليه الســام( هبــا: الدَّ ــُة َفَســِمَعْتَها ُأُذُنــُه َوَوَعاَهــا َقْلُبــُه”. فـــ )احلُجَّ احْلُجَّ

ــُف النَّظــَر فيــِه وَأْنَصــَف. اَل عــى اإلمــاِم املثبــِت َلــُه اإلمامــُة، إذا َأْحَســَن امُلَكلَّ الــدَّ

وأّما “املستضعُف”، َفُهو ِقساِن:

ليــِل، وإىل َهــَذا  ــذي ال ُقــْدَرَة َلــُه َعــَى امَلْعِرَفــِة للديــِن بالدَّ َأحُدمُهــا: الَقــارِص الَّ
ــَداِن الَ  َجــاِل َوالنَِّســاء َواْلِوْل الِقســِم اإلشــارُة بقولــِه “تعــاىل”: ﴿إاِلَّ امْلُْســَتْضَعِفَن ِمــَن الرِّ
ــْم َوَكاَن  ــَو َعنُْه ــِئَك َعَســى اهللُّ َأن َيْعُف ــبِيًا )98( َفُأْوَلـ ــُدوَن َس َت ــًة َوالَ هَيْ ــَتطِيُعوَن ِحيَل َيْس
َتــُدوَن هبِــا  اهللُّ َعُفــّوًا َغُفــورًا﴾)2(. ال يســتطيعوَن ِحْيلــًة َيدفعــوَن هَبــا َعنُْهــم الُكفــَر، َوال هَيْ
جــاِل والنِّســاِء،  ــم ِمــَن الرِّ ــِل ُعُقوهِلِ بيــاِن، وَمــن َكاَن َعــى ِمْث ــُل الصِّ َســبيًا إىَِل اإليــاِن ِمْث

ــا “)عليهــم الســام(”. َلــِة أخبــاٍر عــن أئمتِن َكــذا َجــاَء تفســُرها)3( يِف مُجْ

)1( ينظــر: منهــاج الراعــة يف رشح هنــج الباغــة؛ الراونــدي: 2/ 444- 445، ورشح هنــج الباغــة؛ ابــن 
ــراين: 4/ 179- 180. ــم البح ميث

)2( سورة النساء، اآليتان: 98- 99.
296، وتفســر الصــايف؛ الفيــض   -295 218، وتفســر العيَّــايش: 1/  )3( ينظــر: تفســر الُقّمــي: 1/ 
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َوَجــاء يِف ِروايــِة أيب َخدجيــة)1( َعــن َأيِب َعْبِد اهللِ ])عليه الســام([ َتْفِســُر امُلْســَتْضَعُف 
 ، احلَــقِّ إىَِل  َســبِيًا  هَيتــدي  أو ال  َفينِْصُبــوا،  النَّصــِب،  إىَِل  ِحْيَلــًة  َيْســَتطِيُعوَن  بَِمــَن ال 
َفَيدخُلــوا فِيــِه، َقــاَل: “َوَهــُؤالِء َيدخلــوَن اجلنَّــة بَأْعــاٍل َحَســنٍة، َوبِاْجتِنــاِب امَلَحــاِرِم اّلتــي 
ــَراِر”)2( ويف روايــة ســليان بــن خالــد)3( عــن أيب  ــاِزَل األَْب هَنَــى اهللُ َعنْهــا، وال َيناُلــوَن َمنَ
عبــد اهلل )عليــه الســام(: “املســتضعفون قــوم ]يصومــون ويصّلــون[)4( َتِعــّف بطوهنُــم 
جرِة،﴿َفُأْوَلـــِئَك َعَســى  وفروُجهــم، وال َيــَروَن أنَّ احلــقَّ يف غِرنــا، آخذيــَن بأغصــاِن الشَّ
اهللُّ َأن َيْعُفــَو َعنُْهــْم﴾؛ إذا)5( كانــوا آخذيــَن باألغصــان، وإن مل يعرفــوا أولئــك، فــإنَّ عفــا 

الكاشــاين: 1/ 490- 491، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ هاشــم البحــراين: 2/ 307- 312، وتفســر 
نــور الثقلــن؛ احلويــزي: 1/ 537، وتفســر كنــز الدقائــق؛ املشــهدي: 3/ 515.

ــم،  ــب الغن ــال صاح ــويّف، ُيق ــد، الك ــي أس ــوىل بن ــايس، م ــال الكن ــد اهلل اجل ــن عب ــَرم ب ــن ُمك ــامل ب ــو س )1( ه
ويكنــى أبــا خدجيــة، وأبــا ســلمة، وأّنــه مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(، ورى عنــه، قيــل 
إنَّ اإلمــام الّصــادق )عليــه الســام( هــو مــن كنّــاه أبــا ســلمة، وهــو حمــدث ثّقــة. ينظــر يف ترمجتــه: رجــال 
النجــايش: 188، رقــم )501(، واختيــار معرفــة الرجــال؛ الطــويس: 2/ 641، والفهرســت؛ الطــويس: 

141، رقــم )337(، وخاصــة األقــوال؛ احلــي: 354، 
وحــاوي األقــوال؛ اجلزائــري: 1/ 423، رقــم )315(، ونقــد الرجــال؛ التفــريش: 2/ 297، رقــم )2171(، 
ــم  ــي: 1/ 349، ومعج ــع الــرواة؛ األردبي ــم )90(، وجام ــي: 274، رق ــاوويس؛ العام ــر الط والّتحري

رجــال احلديــث؛ اخلوئــي: 9/ 24، رقــم )4966(.
)2( يف تفســر العّيــايش: 1/ 295، ومعــاين األخبــار؛ الصــدوق: 201، ح )5(، وعنــه يف بحــار األنــوار؛ 

املجلــي: 69/ 160، ح )10(، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ هاشــم البحــراين: 2/ 309.
)3( هــو أبــو الربيــع ســلان بــن خالــد بــن دهقــان بــن نافلــة، مــوىل عفيــف بــن معــدي كــرب عــم االشــعث بــن 
قيــس ألبيــه وأخــوه ألمــه، البجــي األقطــع، مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والّصــادق )عليهــا الســام(، 
ــه  ــد اهلل )علي ــام أيب عب ــاة اإلم ــات يف حي ــده، م ــت ي ــد، فقطع ــن زي ــرج م ــًا، خ ــًا وجيه ــًا قارئ كان حمدث
الســام(، فتوجــع لفقــده ودعــا لــوده وأوىص أصحابــه هبــم. ينظــر ترمجتــه يف: رجــال النجــايش: 183، 
رقــم )484(، وخاصــة األقــوال؛ احلــي: 153، رقــم )3(، ورجــال ابــن داود؛ احلــي: 248، والتحريــر 

الطــاوويس؛ العامــي: 257، ونقــد الرجــال؛ التفــريش: 2/ 359، رقــم )2393(.
)4( يف األصل “يصلون ويصومون”.

)5( يف األصل: “إذ”. وما أثبتناه من أصول الراوية.
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ــم ]عــّا عّرفهــم[)1(”)2(. ــِه، وإن َعْذهَبــم َفبَِضالِتِه مْحَتِ اهلل عنهــم َفِرَ

ــص املســتضعفَن بالعاجزيــن مــن اإلماميَّــة عــن معرفــِة اإلمــاِم  وايــة ختصِّ َوَهــِذِه الرِّ
)عليــه الســام( بالنَّظــر.

“إنَّ  الســام(:  )عليــه  اهلل  عبــد  أيب  َعــن  اجلــازي  الغفــار  “عبــد  ِروايــِة  َويِف 
ــًا،  ــِة َناِصب ــِل الِقبل ــَن أه ــْن ِم ــن مَل َيُك ــًا، َوَم ــم َبْعض ــُف َبْعُضُه ــَتضعفَن رُضوٌب خُيالِ امُلْس

ُمْســَتْضَعٌف”)3(. َفُهــَو 

واياِت امُلْخَتِلفِة يِف “َمْعنَى امُلْسَتْضَعف”)4( َظاِهرًا. واية َجاِمعٌة َبَن الرِّ وهذه الرِّ

ــِه َمْعــُذوُروَن، َغــر ُمؤاخذيــَن بَِعــدِم  َوَهــَذا الِقْســُم ِمــَن امُلْســَتضَعِف بِِجِميــِع َأْصنَافِ
َمْعِرفــِة اإِلَمــاِم بِاالْســتِدالِل؛ لَِعْجِزِهــم َعــن َذلِــَك ]288[//، َوَموُعــوُدوَن بِالَعْفــِو 
ــُف  َعنُْهــم، َوَيــدلُّ َعــَى َذلـِـَك،ـ ُيضــاُف إىَِل َظاِهــر اآليــِة امَلْذُكــورِة َقوُلــُه “تعــاىل”:﴿الَ ُيَكلِّ
ــا﴾)6(.  ــا آَتاَه ــًا إاِلَّ َم ــُف اهللَُّ َنْفس ــاىل[: ﴿الَ ُيَكلِّ ــه تع ــَعَها﴾)5(، و]قول ــًا إاِلَّ ُوْس اهللُّ َنْفس
َوَدلِيــُل الَعقــِل احلَاِكــم بُِقْبِح َتْكِليــِف الَعاِجِز،ـ مــا)7( أوَرَدُه ثِقُة اإلســاِم)8( يِف “الكايف”)9( 

)1( سقط من األصل. وما أثبناه من مصادر أصول الراوية.
)2( يف تفســر العّيــايش: 1/ 296، ح )249(، ومعــاين األخبــار؛ الصــدوق: 202- 203، ح )9(، والرهــان 

يف تفســر القــرآن؛ هاشــم البحــراين: 2/ 310، وتفســر كنــز الدقائــق؛ املشــهدي: 3/ 516.
)3( يف معــاين األخبــار؛ الّصــدوق: 200، ح )1(، والرهــان يف تفســر القــرآن؛ هاشــم البحــراين: 2/ 309، 

وعــن املعــاين يف بحــار األنــوار؛ املجلــي: 69/ 159، ح )8(.
)4( ينظر: الكايف ـ األصول: 4/ 179، ومعاين األخبار؛ الصدوق: 200- 203، “معنى املستضعف”.

)5( سورة البقرة، من اآلية: 286.
)6( سورة الطاق، من اآلية: 7.

)7( هذا فاعل الداللة، هكذا: “يدّل عى ذلك يضاف،... ما أورده...”.
)8( ثقة اإلسام حممد بن يعقوب الُكليني، تقدمت ترمجته.

ــْن  ــَم َع ــُن إِْبَراِهي ــِيُّ ْب ــذا: “َع ــتضعف”: 4/ 178- 179، ح )1(. هك ــاب املس ــول، “ب ــكايف ـ األص )9( يف ال
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ُمرســًا “َعــن زرارة َقــاَل: َســأْلُت َأبــا َجعفــر )عليــه الســام( َعــِن امُلْســَتَضَعِف؟، َفَقــاَل: 
ــذي ال هَيَْتــِدي ِحيلــًة إىَِل الُكْفــِر َفيُكْفــر، وال هَيَْتــِدي َســبِيًا إىَِل اإِلْيــَاِن ]َفُيؤِمــن[)1(،  ُهــَو الَّ
جــاِل  ْبَيــاُن، َوَمــن َكان ِمــن الرِّ ال َيْســَتطِيُع َأْن ُيؤمــَن، َوال َيْســَتطِيع أن َيْكُفــَر ]َفُهــم[)2( الصِّ

بيــاِن َمْرُفــوع َعنُْهــم الَقَلــُم”. والنِّســاِء َعــَى ِمْثــِل ُعُقــوِل الصِّ

ــم َعــَى َعــَدِم اإلْيــَاِن، َوَعــدِم  أَراَد )عليــه الســام( بـ”َرفــع الَقلــِم َعنُْهــم”، ُمَؤاَخَذهَتُ
ــم َعــَى َذلِــَك. ــَدِم ُقْدَرهِتِ َمْعِرَفــِة اإلمــاِم بالنَّظــِر؛ لَِع

، وإمــاِم الَعــْدِل َمــَع ُبلــوِغ َخــِر  الِقســُم الّثــاين: امُلقــرِّ يِف َطلــِب امَلعرفــِة للديــِن احلـَـقِّ
ك َذلـِـَك، َوَيْســَتِمّر  اإلمــاِم إليــِه، أو ُقْدَرتــه َعــى َطَلــِب امَلْعِرفــِة بالنَّظــِر َواالســتدالِل، َفَيــْرُ
ــُم)3(  اُه ــَن َتَوفَّ ِذي ــِه تعــاىل: ﴿الَّ ــم امُلشــاُر إَِليهــم بِقول ــذا الِقســُم ُه ــِه. َوأهــُل َه ــى َجْهِل َع
ــَتْضَعِفَن يِف األَْرِض﴾)4(، إىل  ــا ُمْس ــوْا ُكنَّ ــْم َقاُل ــَم ُكنُت ــوْا فِي ــِهْم َقاُل ــي َأْنُفِس ــُة َظاملِِ امْلَآلِئَك
، وال  ــم مســتضعفوَن، ال يعرفــوَن احلــقَّ ــم يريــدوَن أهنَّ آخــر اآليــة. َوَقــد َمــّر يِف َمعناهــا أهنَّ
إمــام اهلــدى مــع قدرهتــم عــى طلــب املعرفــة، والنَّظــر يف األدّلــة، بدليــل قــول املائكــة يف 

جواهبــم: ﴿َأمَلْ َتُكــْن َأْرُض اهللِّ َواِســَعًة َفُتَهاِجــُروْا فِيَهــا﴾)5(.

ــِه َعــْن ُزَراَرَة...”. وهــو عــن الُقّمــي، يف تفســره: 1/  ــَس َعــْن َبْعــِض َأْصَحابِ ــِن ِعيَســى َعــْن ُيوُن ــِد ْب حُمَمَّ
ــراين: 2/  ــم البح ــرآن؛ هاش ــر الق ــان يف تفس ــدوق: 201، والره ــار؛ الص ــاين األخب ــر: مع 218. وينظ

ــي: 69/ 157، ح )1(. ــوار؛ املجل ــار األن 307، وبح
)1( كذا يف األصل، وليس يف الكايف الرشيف.

)2( سقطت من األصل، ما أثبتناه من الكايف الرشيف.
ــَلَم َمــا  اُهــُم امْلَاِئَكــُة َظاملـِِـي َأنُفِســِهْم َفَأْلَقــُوْا السَّ ِذيــَن َتَتَوفَّ )3( يف األصــل: »تتوفهــم«. كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿الَّ

ُكنَّــا َنْعَمــُل ِمــن ُســوٍء َبــَى إِنَّ اهللَّ َعِليــٌم بِــَا ُكنُتــْم َتْعَمُلــوَن﴾. ســورة النحــل، اآليــة: 28.
)4( سورة النساء، من اآلية: 97.
)5( سورة النساء، من اآلية: 97.
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ــَرِك  ــل ُهــم ُمؤاخــذوَن؛ بِ ــَن، َب ــُر َمعذوري ــَن امُلْســَتضعفَن َغ ــَذا الِقســِم ِم وأهــُل َه
ــاِر  ــِة الَكريمــِة، بِنَ ــِل، يِف اآلي ــا، َوَعــى االْســتِمراِر يِف اجلَْه ــُدوَن َعــى َترِكَه ــِة، ُمتوعَّ امَلْعِرَف

َجَهنَّــم ـ نعــوُذ بــاهللِ ِمنهــا!ـ

ــُه  ــي َعنْ ــد َينَْتف ــًا، َوَق ــِن مَجِيع ــتضعاِف بِامَلْعني ــُم االس ــُه اس ــي َعنَ ــد َينَْتِف ــاُن َق َفاإلنس
دة، َفِفــي  ل ُدوَن الّثــاين، ويــدلُّ َعــى َذلِــَك أخبــاٌر ُمتعــدِّ اســُم االســتضعاِف باملعنــى األوَّ
)3( أيب جعفــر  ــيِّد العامــِة هاِشــم بــن ُســَلْيان الَبحــراين)2( عــن َتْفِســْرِ “الُرهــان”)1( للسَّ
ــد اهلل  ــت أليب عب ــال: قل ــاح، ق بَّ ــن أيب الصَّ ــنَِد “ع ــايِش)4( بالسَّ ــعود الَعّي ــن مس ــِد ب حُمَمَّ

)1( الرهان يف تفسر القرآن: 2/ 313. ح )1(.
)2( هــو الّســّيد هاشــم بــن ســليان بــن إســاعيل بــن عبــد اجلــواد بــن عــي احلســيني املوســوي التكتــاين التوبــي 
البحــراين املعــروف بالســيد هاشــم العامــة، حمــّدث، فقيــه، مفــرّس، متبّحــر يف العلــوم، كثــر التصنيــف، 
جيــد التحريــر، مــن علــاء البحريــن التــي نشــأ فيهــا ثــم انتقــل إىل النجــف مــدة للدراســة. انتهــت رئاســة 
البلــد إليــه، وقــام بالقضــاء، تــويّف ســنة )1107هـــ(، وُدفـِـَن يف توبــي، قريــة يف البحريــن، ُنِســَب إليهــا. لــه 
مؤّلفــات كثــرة تربــو عــى مخســة وســبعن مؤلفــًا بــن كبــر ومتوســط وصغــر، منهــا: )مدينــة املعاجــز(، و 
)تنبيــه األريــب(، و )غايــة املــرام(، و )الــدر النضيــد يف فضائــل احلســن الشــهيد(، و )منتخــب مــن رشح 
هنــج الباغــة(، و )الرهــان يف علــوم القــرآن(، يف ثــان جملــدات، مطبــوع، وهــو مــن الّتفاســر اجلامعــة 
ــؤة  ــاين: 5/ 298- 304، ولؤل ــاء؛ األصبه ــاض العل ــه يف: ري ــر ترمجت ــهورة. ينظ ــة املش ــة املهّم الروائّي
البحريــن: 64، رقــم )19(، وطرائــف املقــال؛ الروجــردي: 1/ 78، رقــم )243(، والكنــى واأللقــاب؛ 

عّبــاس الُقّمــي: 3/ 107- 108، واألعــام؛ الــزركي: 8/ 66.
)3( تفسر العّيايش: 1/ 297، ح )251(.

)4( هــو أبــو النــر، أو النـّـر حممــد بــن مســعود بــن حممد بــن عّيــاش الســلمي الّتميمــي الكويّف الســمرقندي، 
ــن  ــرّس، م ــه مف ــا؛ فقي ــع هب ــات مطل ــر بالرواي ــار، بص ــع باألخب ــدر واس ــل الق ــايش، جلي ــروف بالعي املع
ــه أنفــق تركــة أبيــه عــى الكتــب،  أعيــان الشــيعة، كان معــارصًا للكلينــي، يف عــر الغيبــة الكــرى، قيــل: إنَّ
ــه كان مــن أهــل الســنة ثــم تشــيع،  وكانــت داره كاملســجد بــن ناســخ وقــارئ أو مملــئ عــى النــاس، قيــل إنَّ
ــة، يقــع يف جزأيــن غــر  ــة املهّم ــايش«، وهــو مــن الّتفاســر الروائي ــه التفســر املعــروف بـــ »تفســر العّي ل
أّنــه غــر مكتمــل، فاجلــزء الثــاين منــه إىل ســورة الكهــف؛ ُتــويفِّ ســنة )320هـــ(، وكتبــه تزيــد عــى مائتــي 
ــل  ــة الناقلــن(، و )معاريــض الشــعر(، و )دالئ ــم(، و )الدعــوات(، )معرف ــاب منهــا: )العــامل واملتعل كت
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)عليــه الســام(: مــا تقــول يف رجــل دعــي إىل هــذا األمــر فَعَرَفــه، وهــو يف أرض ُمنِقَطعــٍة 
]289[// إِذا َجــاَءُه َمــوُت اإلمــاِم، َفَبينــا)1( ُهــَو ينَتظــُر إَِذا َجــاَءُه املــوُت؟، َفَقــاَل: “ُهــَو 
واهلل بمنزلــة َمــن َهاَجــَر إىَِل اهللِ َوَرُســولِِه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، َفــَاَت، َفَقــد َوَقــَع 

َأْجــُره َعــى اهللِ”.

ــَدُه اســَم  ــذي َبْع ــِة اإلمــاِم الَّ ــِب ملَِْعِرَف ــى عــن العــارِف باإلمــاِم الطَّال ــَرُ َنَف ــذا اخلَ َفَه
ــاِم  ــاِرَف بِاإلم ــوٌم؛ ألنَّ الَع ــٌر َمعل ــذا َأْم ــُه. وَه ــَرَة َل ــِه اهِلْج ــًا، إلثباتِ ــتِْضعاِف ُمْطَلق االْس
ــَتْضعاِف  ــُم االْس ــا اس ــٍد ِمنه ــى واح ــُدُق َع ــِه ال َيص ــَب ملَِْعرفتِ ــام(، والطَّالِ ــه الس )علي

ــوِه. ــن الُوج ــٍه ِم بِوِج

يِف “الــَكايف”)2( لِثَِقــِة اإلســاِم، ُمْســنِدًا “عــن عــي بــن ســويد عــن أيب احلســن موســى 
ــع  ــن)3( مل ترف ــُف َم عي : “الضَّ ــَب إيلَّ ــاِء؟، فكت ــن الضعف ــألُتُه ع ــاَل: َس ــام( َق ــه الس )علي

ــة، َومَل َيعــرِف االختــاَف، فــإذا عــَرَف االختــاَف، َفَليــَس بُِمســتضعٍف)4(”. إليــه ُحجَّ

َوَعــن أيب بصــر)5( بطريقــِن، “قــاَل: َقــاَل: أبــو َعبــِد اهللِ )عليــه الســام( َمــن َعــَرَف 

اإلئمــة(، و )حماســن األخــاق(، وتفســره )تفســر العيــايش( مطبــوع. ينظــر ترمجتــه يف: فهرســت؛ ابــن 
ــم )604(،  ــويس: 212، رق ــت؛ الط ــم )944(، والفهرس ــايش: 350، رق ــال النّج ــم: 244، ورج الندي

ومعــامل العلــاء؛ ابــن شــهر آشــوب: 134، رقــم )668(.
)1( يف األصل: “فبينا”. ما أثبتناه من العيايش، والرهان.

)2( يف الكايف ـ األصول: 4/ 183- 184، ح )11/2902(.
)3( يف األصل: “الذي”، وما أثبتناه من الكايف الرشيف.

)4( يف األصل: “بضعيف”، وما أثبتناه من الكايف الرشيف.
)5( أبــو بصــر، ويكنــى أبــًا حممــد، ليــث بــن البخــري املــرادّي الّريــر األصغــر الكــويّف، روى عــن اإلمامــن 
ــة  ــن ثّم ــرك، ولك ــاىل” مش ــه اهلل تع ــذا “رمح ــر”، ه ــو بص ــام(”. و”أب ــا الس ــم “)عليه ــادق والكاظ الص
قرينــة، قــال الّتفــريش: “فالّظاهــر أنَّ أبــا بصــر الــذي روى عنــه عبــد اهلل بــن مســكان هــو ليــث املــرادي، ال 
حييــى بــن القاســم،...”. ينظــر ترمجتــه يف: رجــال النجــايش: 321، رقــم )876(، والفهرســت؛ الطــويس: 
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اختــاَف النَّــاِس، َفليــَس بُِمســتضعٍف”)1(.

وعــن “أيب ســارة ]إمــاِم مســجِد بنــي هــال[)2( عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام(، 
قــال: “ليــس اليــوم مســتضعٌف، أبلــغ الرجــاَل الرجــاَل، والنســاَء النِّســاَء”)3(.

ــاَل: قلــُت أليب عبــد اهلل )عليــه الســام( مــا  وعــن “ســفيان بــن الســمط البجــي، َق
تقــوُل يف املســتضعفن؟، فَقــاَل يِل ـ َشــبيهًا بالفــِزع: “فركتــم أحــدًا يكــون ُمْســَتضعفًا؟، 
فأيــَن امُلســتضعفون؟!، فــواهللِ لقد َمشــى بأمِركــم َهَذا العواتــُق إىل العواتــِق يِف خدوِرِهّن، 

وحتــّدَث بِــِه الّســقاياُت يف طريــِق املدينــِة”)4(.

ــن َبَلَغــُه  َفَهــِذِه األخبــاُر َقــد َنَفــْت بالتَّريــِح اســَم االْســتِْضعاِف بِامَلْعنــى األّوِل َعمَّ
ــُة اإلمــام وعــَرف اختــاَف النــاِس، وعّمــن َبَلَغــُه َخــَرُ اإلمــاِم )عليــه الســام(، لكنَّه  ُحجَّ
مســتضعف باملعنــى الثــاين؛ ألنَّ معرفتــه باختــاف النــاس تنبــئ عــن قدرتــه عــى معرفــة 
ــِه  ــِة إَِماِم ــِه ِمــن َمْعِرَف ــَرَض اهللُ َعَلْي ُكــُه ذلــك ومتاديــه يف جهالتــه بــا َف اإلمــام بالنظــر، َفَرْ

ـ َتْقِصــْرٌ ِمنْــُه، فيكــون ِمــن الــ}ظـَّــاملِي أْنُفَســُهم﴾، امُلشــاُر إَِلْيِهــم يِف اآليــِة الّســابَِقِة)5(.

ويف “الرهــان”)6( عــن ابــن بابويــه)7(، والعّيــايش)8( ُمْســندًا “عــن ســليان بــن 

205، رقم )585(، ومعامل العلاء؛ ابن شهرآشوب: 129، رقم )65(.
)1( تفسر العيايش: 1/ 295، ح )243(، والرهان يف علوم القرآن؛ هاشم البحراين: 2/ 311.

)2( سقطت من األصل، ما أثبتاه من الكايف ـ األصول.
)3( الكايف ـ األصول: 4/ 184، ح )2903(.
)4( الكايف ـ األصول: 4/ 180، ح )2895(

)5( سورة النساء، من اآلية: 97.
ــي،  ــن الُقّم ــاه ع ــوص بمعن ــة ونص ــانيد خمتلف ــرآن: 2/ 309- 311، بأس ــر الق ــان يف تفس ــر: الره )6( ينظ

ــايش يف: 2/ 313. ــن العي ــايّش، وع ــن العي ــًا ع ــاه أيض ــوص بمعن ــة ونص ــانيد خمتلف و2/ 311، بأس
)7( معاين األخبار؛ الشيخ الصدوق: 203، ح )10(.

)8( تفسر العيايش: 1/ 296- 297، ح )250(.
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ــاَل:  ــتضعفَن، َفَق ــن امُلس ــألُتُه َع ــاَل: َس ــام(، َق ــه الس ــر[)1( )علي ــن أيب ]جعف ــد ع خال
ــا،  ، ال َتــْدِري إال َمــا َقْلــَت هلََ ، َفُتَصــيِّ الَبلهــاُء يِف ِخْدِرَهــا، َواخلَــاِدُم َتقــوُل)2( هلــا: َصــيِّ
ــي  ــايِن ]290[// والّصب ــُر الَف ــُه، َوالَكب ــَت َل ــا ُقل ــْدِري إال َم ــذي ال َي ــُب)3( الَّ َواجلَِلي
غــُر، َهــُؤالِء)5( امُلســَتْضَعفوَن. فأّمــا َرَجــٌل َشــديُد الُعنـُـق َجــِدٌل َخِصــم يتوىلَّ  ]و[)4( الصَّ
اَء والبيــَع)6(، ال َتســتطيُع أن تغبنــه)7( يِف يشٍء، تقــول: هــذا املســتضعف؟)8(، ال،  الــرشِّ

ــة”. وال كرام

َفَهــذا اخلـَـَرُ َنَفــى بالتَّنصيِص اســَم االســتضعاِف ِعــن الَعــاِرِف بِاجلَــَدِل، َواخلُُصوَمِة، 
ــُه يِف  ــايِن)9(؛ ألنَّ ــى الّث ــَتْضَعٌف بِامَلْعن ــه ُمْس ــَع أنَّ ــى األَّوِل َم ــاه بِامَلْعن ــوِر ُدني ــاِذِق يِف أم احلَ
ــِل  ــاِت اجله ــي يِف ُظل ــا)10(، َوَبِق َكه ــتدالِل، َفَرَ ــاِم باالس ــِة اإِلم ــى َمْعِرَف ــَدرِة َع ــاِم الُق مَت

ــاِل. والضَّ

َهــَذا خُمتــٌر القــوِل يف بيــان معنــى “املســتضعف”. وإْذ َقــد َعَرْفــَت َذلـِـَك َفاْعَلــْم أنَّ 
ــذي ُيْعــَذُر َصاِحُبــُه،  مــراَد أمــِر املؤمنــَن ِمــن الَفصــِل امَلْذُكــوِر أنَّ اســَم االســتضعاِف الَّ

)1( يف األصل: “أيب عبد اهلل”. وما أثبتناه من العّيايش، والرهان يف تفسر القرآن: 2/ 313، ح )28(.
)2( يف األصل: “فتقول”.

)3( اجلليــب: مــن َجَلــَب، واجللــب: ســوق الــيء مــن موضــع إىل آخــر، واجلليــب: هــو الــذي جيلــب مــن بلــد 
إىل غــره. ينظــر: لســان العــرب؛ ابــن منظــور: مــادة )جلــب(: 1/ 268.

)4( ســقطت مــن األصــل. ومــا أثبتنــا مــن العّيــايش والرهــان يف تفســر القــرآن، وأّمــا يف معــاين األخبــار، فكــا 
األصــل: “الّصبــي الصغــر”. مــن غــر عطف.

)5( يف األصل: “يا سليان هؤالء”.
)6( يف األصل: “البيع والرشاء”.

)7( كذا يف األصل، موافقًا للرهان يف تفسر القرآن. أّما يف تفسر العيايش: “تعينه”.
)8( يف األصل: “مستضعف”.

)9( يقصد معنى: “مقّر”.
)10( الضمر يعود عى “املعرفة”.
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وال ُيؤاَخــُذ يِف اآلخــرة َبَعــَدِم َمْعرفــِة اإلمــاِم بالنََّظــِر واالســتدالِل ال يقــُع بالتَّحقيــِق 
ــُه، َوَوعاهــا  ــِمَعْتها ُأُذُن ــام، “َفَس ــِة اإلم ــى إمام ــل َع لي ــُة”. أي: الدَّ ــُه احلُجَّ ــن َبلغْت ــى “َم َع
ــا أن َيعــرَف اإلمــاَم َفَيقــّر بِــِه، فَيْصــُدق  َقْلُبــُه”، َيعنــي: َحَصَلــْت صورهُتــا يِف قلبِــِه، بــل إمَّ
ــَة التــي َيصــدُق  ــِه اســُم اهِلَجــرِة، َفيكــوُن ِمــن امُلهاجريــَن؛ لتحصيلــِه املعرفــَة املطلوب َعلي
ــه الســام(؛  ــِد اإلمــاِم )علي ــِدِه إىَل بل ــن بل ــِر، وإن مل خيــرْج ِم ــا اســُم امُلهاِج ــى َصاِحبِه َع
ــًة إال  ــت واجب ــلم( ليس ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل )ص ــد الرس ــداِن بع ــرة باألب ألنَّ اهلج
ــن  ــون م ــام فيك ــراَر باإلم َك اإلق ــْرُ ــا أن َي ــاِم، وإّم ــْرِة اإلم ــا؛ لِنَ ــُة إَِلْيه ــت احلاج إذا َدَع
اُهــُم امْلَآلِئَكــُة َظاملـِِـي  ِذيــَن َتَوفَّ الــ}َظاملـِِـي َأْنُفِســِهْم﴾، امُلشــاِر إليهــم يف قولــه “تعاىل”:﴿الَّ
َأْنُفِســِهْم﴾. اآليــة الّســابقة؛ لتقصــرِه يِف حَتْصيــِل امَلْعرفــِة امُلْطُلوبــِة ِمنــه َمــع ُقْدَرتـِـِه َعليهــا؛ 
ــا هــو  ــُه ليــَس بُِمْســَتْضَعٍف، فيصــدُق َعِليــه امُلْســَتْضعُف؛ ألنَّ امُلْســَتْضَعَف امَلْعــُذوَر إنَّ ألنَّ
ُه، َومل َيعــرف اختــاَف النـّـاِس، ال َمــن َكاَن  ــُة اإلمــام، َومَل َيســمْع َخــَرَ اّلــذي مَل َتْبُلْغــُه ُحجَّ

ــُه، َوِمــَن اهللِ التَّوفيــُق. َعــى َطــرِف النَّقيــِض ِمنْ

]يف صعوبة املعرفة، ومعنى الوعي، وامتحان القلب لإليان[

امَلَقام اخلَاِمس: 

ِمُلــُه)1(  يِف َقولـِـِه ]291[// )عليــه الســام(: “إِنَّ َأْمَرَنــا َصْعــٌب ُمْســَتْصَعٌب اَل حَيْ
يــاَمِن، َوالَ َيِعــي َحِديَثنَــا إاِلَّ ُصــُدوٌر َأِمينَــٌة،  إاِلَّ َعْبــٌد ُمْؤِمــٌن اْمَتَحــَن)2( اهللَُّ َقْلَبــُه لِْلِ

ــٌة«. ــاَلٌم َرِزينَ َوَأْح

)1( يف األصل: “ال حيتمله”.
)2( يف األصل: “قد امتحن”.
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والَّذي ينبغي االبتداُء بِه يِف توضيِح َهذا الَفصِل ُهو بياُن معاين ُمفرداتِِه:

ــأُن والِقّصــُة، َيعنــي: احَلــاُل اّلتــي َعَليهــا  فـــ »األمــُر«: ُيقــال َعــَى َمعــاٍن)1( منهــا: الشَّ
ــايّن  ــَاِل النَّفس ــِل، والَك ــن الَفض ــِه ِم ــُن َعَلي ــا َنح ــي: أّن م ــا. يعن ــراُد ُهن ــَو امُل ُء، وُه ــيَّ ال

. ــرَشِ ــَاالِت الَب ــَى َك ــِد َع الّزائ

عُب)2( هو الَّذي ال ُيدرُكُه طالُبُه إال بمشّقٍة َشديدٍة. »َصْعٌب«: والصَّ

و»امُلْسَتْصَعُب«: أشدُّ ِمنُه ُصعوبًة.

واالحتامُل: ُيراُد بِه، ُهنا: الَقُبوُل الّتاّم، الذي ال َيشوُبُه َتَوّقٌف، وال َتشِكْيٌك.

وامُلْؤِمُن: قد َسَبَق َتْفِسْرُ َمَعناُه)3(.

ُحُه، َوَتوِسـْيُعُه  وامتحـاُن الَقلـِب لِليـامِن، ِقيـل: ُهـو إِخاُصـُه لَِقُبولِـِه)4(. وِقيـَل: رَشْ
هـُب؛ بإِذابتِـِه يِف  َفـى الذَّ لِذلـَك. واألمـراِن َيرَجعـاِن إىِل َتنويـِر الَقلـِب، َوَتْصِفيتِـِه َكـا ُيصَّ
التَّزلـُزِل  الَقُبـوِل، َوُرسـوِخ اإليـاِن فيـِه َعـن  َقُبـوِل اإِليـاِن حـقَّ  َوَتقويتِـِه)5( َعـَى  النّـاِر 

. ِ والتَّغـرُّ

)1( قــال الراغــب األصفهــاين )ت425هـــ(: )األمــر: الشــأن، ومجعــه أمــور، ومصــدره أمرتــه: إذا كلفتــه أن 
ــُر  ــِه ُيْرَجــُع األَْم يفعــل شــيئًا، وهــو لفــظ عــام لألفعــال واألقــوال كلهــا، وعــى ذلــك قولــه تعاىل:﴿َوإَِلْي

ــة: 123[...(. مفــردات ألفــاظ القــرآن: 88. ــُه﴾ ]ســورة هــود، مــن اآلي ُكلُّ
)2( صعــب: خــاف الذلــول والســهل، األيّب املمتنــع، العــرس الــذي ال ينقــاد بســهولة، ينظــر: معجــم مقاييــس 

اللغــة؛ ابــن فــارس: مــادة )صعــب(: 3/ 286، وتــاج العــروس؛ الزبيــدي: مــادة )صعــب(: 3/ 195.
)3( يقصد: تفسر اإليان واملؤمن يف املقام األول.

)4( ينظر: رشح هنج الباغة؛ ابن أيب احلديد: 13/ 111.
)5( ينظر: منهاج الراعة يف رشح هنج الباغة؛ الراوندي: 2/ 446- 447.
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ــُه؛ لَِتوّســطَِها  و”َيِعــي”: ِمــن ُمَضــارع: َوَعــى، َوَأْصُلــُه: َيْوِعــي، ُحِذَفــْت)1( الــواُو ِمنْ
َســاِكنًَة َبــْنَ َفْتَحــٍة)2( َوَكــرسٍة َأْصليتــِن، َكــَا ُحــِذَف يِف “َيِفــي”، ِمــن “َوىَف”، ِمــن الَوَفــاء، 

َو”َيِقــي”، ِمــن الِوَقايــة.

ِء َحاويــًا لـِـَيٍء آخــر، َيعنــي َظرفــًا َلــُه، ُثــمَّ اْســُتِعْرَ  واألْصــُل يِف “َوَعــى”، كــوُن الــيَّ
للجمــِع، ولإلضــاِر، وللحفــظ، وللَفْهــِم)3(، َوُهــو امُلــراُد ُهنــا.

ــِرون بِِه ِمــن الُعلــوِم َواألرساِر  و”احَلديــث”: ُهــَو الَقــوُل امُلِفيــُد، َوامُلــَراُد بـِـِه ُهنـَـا َمــا خُيْ
ــُق بِالُغيــوِب َوغــرِه مِمـّـا ال َيتعاطــاُه النـّـاُس، َوال َتْبِلــُغ إِليــِه َمْعِرَفُتُهــم. مِمـّـا َيَتعلَّ

ــَق  ــاُف، وُأْطِل ــَذَف امُلض ــدِر، ُفِح ــُل الّص ــراُد: أه ــْدر، وامُل ــُع َص ــُدور)4(”: مَجْ و”الصُّ
ــل. ــَا ِقْي ــازًا، َك ــدوُر عــى َأْهِلهــا جَمَ الصُّ

َيْبُعــُد أْن ُيــراَد  ُدُه، وال  و”األَِمْينَــة”: احلَافِظــُة اّلتــي ال ُتضيَّــُع َمــا فِيهــا، وال ُتَبــدِّ
امَلَعــايِن. لُصــوِر  احلاَفظــُة  الِقــوى  ــدوِر:  بِالصُّ

و”األَْحالم”: ِهي ِمن ِحْلٍم، بَِمْعنى: ]292[// الُعُقول.

َها ُعــروُض الُشــبِه،  تــي ال َيْســَتِخفُّ افيــُة الَكاِملــُة الَّ ِزْينَــة”: الثَّقيلــة، وامُلــراُد: الصَّ و”الرَّ
ــّك؛  ِد، َوِمــن الَيِقــِن إىَِل الشَّ دُّ وال ُيشــّكُكها ُوُروُد األَْوَهــاِم، َفُيخرُجهــا ِمــن الَقْطــِع إىَِل الــرَّ
ــًا تاّمــًا َعــى َما ُهــو َعليــِه ِمن احلُــدوِد، َفَيِصــُر َمعقوالً راِســخًا  ــا َتتعّقــُل َمــا َتعقُلــُه َتعقُّ ألهنَّ

)1( أي: إعال باحلذف.

)2( يف األصل: “فتحته”.
)3( تاج العروس؛ الزبيدي: مادة )َوَعى(: 40/ 212.

)4( يف األصل: “صدر”.



193

) ّالبحث الثالث: لطيفة يف شرح خطبة جليلة )شرح خطبة لعلي

ــاُت الــواردُة عليــِه، َبــل تدفــُع عنهــا تلــَك األوهــاَم،  فِيهــا، ال تزلزُلــُه األوهــاُم، والتَّخيُّ
َلــٍة َقاطِعــٍة َحــارِضٍة ِعنَْدَهــا. وتبطــُل تلــَك الّتخّيــاِت؛ بَِأدِّ

ــِذي َنحــُن َعليــه ِمــن  ــه )عليــه الســام( َأراَد أنَّ شــأَننا الَّ فَحاِصــُل َمْعنــى الَفْصــِل أنَّ
الَفضــِل، َوِرْفَعــِة الَقــدِر، وغــزارِة العلــِم َعظيــٌم، ال ُيدرُكــُه َطالـِـُب معرفــٍة ُكنَْهــُه، َوُمريــُد 
ٍة شــديدٍة ِمــن َتصفيــِة ِذهنــِه، َوَتلطيــِف ِحّســِه بِاســتعال  الوقــوِف َعــَى َحقيقتـِـِه إاِل بَِمَشــقَّ
ــح، وجماهــدة النفــس بحملهــا عــى عمــل الطاعــات  ــب، والنَّظــر الصحي الفكــر الصائ
ــل،  ــاء الفضائ ــا بإحي ــة، وأخذه ــهوات الدنيويَّ ــم يف الش ــن التقح ــا ع ــة، ورصفه الديني
وجمانبــة الرذائــل فهــو يف غايــة الصعوبــة، فلصعوبتِــِه ال يقبلــه متــاَم القبــوِل، وال يصــّدق 
ــى  ــاِن حتَّ ــه لإلي ــّواه، وأخصل ــه، وق ــّوَر اهللُ قلَب ــد ن ــٌد مؤمــٌن َق ــِق إال عب ــه حــّق التَّصدي ب
َصــاَر اإليــاُن ثابتــًا مســتقّرًا فيــه، ال يتزعــزُع، وال يتزحــزُح، وال حيِفــظ حديَثنــا؛ ملِــا فيــِه 
ِمــن دقائــِق العلــوِم واإلرساِر واألخبــاِر باألمــوِر الغائبــة اّلتــي َعــَى خــاف مــا يتعاطــاُه 
ــدوٌر  ــه إال ص ــرّده، وال تضّيع ــه، وال ت ــى صدق ــر ع ــم، فتضم ــر العل ــن ظواه ــاُس م النَّ
حافظــٌة ملـِـا يــرُد َعليهــا ِمــن احلقائــِق، غــر راّده ملـِـا جيمــع فيهــا، وال مضّيعــة لــه. وال يتعّقُلُه 
ــِه إال أهــُل عقــوِل  ــا في ــه ويســّلم مل ــِه ويؤمــُن بصدقــِه وصّحت ــِل ويفهــُم معاين ــام التَّعقُّ مَت
كها يف يقينهــا الــذي  صافيــٍة كاملــٍة ال يزلزهُلــا)1( عــّا تعّقلــه عــوارُض الُشــبه، وال يشــكُّ

ُأضمــرت عليــه وارداُت األْوهــاِم، َوَهــذا َواِضــٌح.

ــذا  ــُل َه ــوُل ِمث ــام(” َكاَن َيق ــه الس ــَن ]293[//”)علي ــَر امُلؤمن ــوُل: إنَّ أم َوَأق  
الَقــوِل، َومــا ُهــَو أعظــُم ِمنــُه ِمــرارًا كثــرًة َعــى ُرُؤوِس)2( األشــهاِد، َوصَهــواِت املنابــِر.

)1( يف االصل: “يزلزها”.
)2( يف األصل: “رؤس”. بواو واحدة.
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ــًة  ــَورًا َعظِْيم ــا ُأم ــُر فِْيه ــٍة َيذُك ــٍة َطويل ــام(، يِف خطب ــه الس ــُه )علي ــَك َقوُل ــَن َذلِ َفِم
ِمــن ُأُموِرِهــم: “إنَّ أمَرنــا َصْعــٌب ُمْســَتْصَعٌب ال َيعــِرُف ُكنَْهــُه إال َمِلــٌك ُمقــّرٌب، أو َنبــيٌّ 
ُمْرَســٌل، أو َعْبــٌد امَتَحــَن اهللُ َقلَبــُه لإليــاِن”)1(، إىل غــر َذلـِـَك ِمــن أقوالـِـِه )عليــه الســام(.

َوَجــاء َعــن الّســادة األبــراِر ِمــن أوالِدِه ِمثــُل أقوالِــِه َهــِذه)2(، َوَصــَدَق )عليــه 
الســام(، َوُهــو الصّديــُق األكــُر، والفــاروُق األعظــُم، فــإنَّ فضَلهــم الشــامَخ، وعلّوهــم 
ــاِس َمــن يّدعــي  البــاذَخ، وقدَرهــم الّرفيــَع، وعلَمهــم الغريــَز إذا ســِمَعُه ِمــن مجاهــِر النَّ
َث بــيٍء  فــاِت املذكــورِة، أو ُحــدِّ ــه، َومَل يكــن مّتِصفــًا بالصِّ ِعلــًا، ومعرفــًة أو ُيّدعيــاِن َل
ِه، َوَبــادَر إىَل ُجُحــوِدِه. ِمــن علوِمهــم، اشــمأزْت ِمنْــه َنْفُســه، َوجَمَّــُه طبُعــُه، وســاَرَع إىَِل َردِّ

َرَوى مَجاعــٌة ِمــن العامــِة ِروايــًة، َوَذَكَرهــا ابــُن َأيِب احلديــِد يِف َمْوِضــٍع ِمــن رَشِحــِه)3(، 
ــاِس يِف الفضــِل  َمْضُموهَنــا أنَّ َرَجــًا ِمــن امُلعتنــن بِِعْلــِم احلديــِث، ـ وُتْعــَرُف مراتــُب النَّ
ــا  ــال: ي ــه”، فق ــان)4(، “ريض اهلل عن ــن الي ــة ب ــَس إىل حذيف ــا ـ َجَل ــِة َوغره ــَن الّصحاب ِم

)1( يف بصائر الدراجات؛ الصفار: 1/ 64، رقم )]90[ 5(.
)2( يف بصائــر الدراجــات؛ الصفــار: 1/ 62- 76، بــاب )11(، و )12(، “يف أئمــة آل حممــد “عليــه و)عليهــم 
الســام(” وإنَّ حديثهــم صعــب مســتصعب”. والــكايف ـ األصــول: 2/ 331- 336، “102ـ بــاب 
ــم )83(،  ــدوق: 198، و407، رق ــار؛ الص ــاين األخب ــتصعب”. ومع ــب مس ــم صع ــاء أنَّ حديثه ــا ج في
واألمــايل؛ الصــدوق: 52، والــوايف؛ الفيــض الكاشــاين: 3/ 643، وبحــار األنــوار؛ املجلــي: 2/ 71، 

ــم )14131(. ــوري: 12/ 297، رق ــائل؛ الن ــتدرك الوس و183، و185، و193، ومس
)3( ينظر: رشح هنج الباغة؛ ابن أيب احلديد: 19/ 72.

)4( هــو أبــو عبــد اهلل حذيفــة بــن ِحســل، أو ُحســيل بــن جابــر بــن أيب ربيعــة اليــان العبــي، صحــايّب جليــل 
ــم  ــول األعظ ــَب رّس الرس ــه”، صاح ــة، كان “ريض اهلل عن ــَد يف مّك ــاء، ُولِ ــن والنجب ــان املهاجري ــن أعي م
ــاس  ــم النّ ــن أعل ــام(، وم ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــاب أم ــن أصح ــلم(، وم ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي )ص
باملنافقــن، شــهد أحــد وفتــح العــراق والشــام، والرمــوك، وقــد واله أمــر املؤمنــن عــى املدائــن، وتــويّف 
ــعد: 6/  ــن س ــرى؛ اب ــات الك ــه يف: الطبق ــر: ترمجت ــنة )36(. ينظ ــا س ــَن فيه ــراق، وُدفِ ــن يف الع يف املدائ
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ــه الســام(،  ــٍب )علي ــوَن يف فضــِل عــّي بــن أيب طال ُث ــد اهلل، إنَّ أهــَل العــراِق حُيدِّ ــا عب أب
َفُيكثــروَن، أو َقــاَل: َفُيرِسُفــوَن، َفَهــل أنــَت حُمدثـِـّي بِحديــٍث يِف َفضِلــِه؟. فقــال لــه حذيفُة: 
ــاب  ــال أصح ــدل أع ــه يع ــن أعال ــد م ــل واح ــل كان عم ــول يف رج ــاذا أق ــان، م ــا ف ي
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل يــوم القيامــة!، فقــال الرجــل: حّتــى أيب بكــر 
وُعَمــَر؟!، فقــال حذيفــة: حّتــى أيب بكــٍر وُعَمــَر!. فقــال الرجــل: هــذا الــذي ال يقبــل، 
ــة  ــب حذيف ــًا، فغض ــه إال إرساف ــا اظنُّ ــد اهلل، م ــا عب ــا أب ــاه. ي ــو بمعن ــا ه ــل أو م وال حيم
ــر،  ــر وعم ــو بك ــن اب ــل واي ــل، وال حيم ــف ال يقب ــع، وكي ــا لك ــال: ي ــديدًا، وق ــًا ش غضب
وأيــن حذيفــة حــن جــاء عمــرو بــن وّد َيطلــُب املبــارزَة فأحجــَم َعنــه املســلموَن مــا خــا 
ــى اهلل  ــوَل اهللِ )ص ــِمْعُت َرُس ــْد ]294[// َس ــُه، واهللِ، َلَق ــِه، َفَقَتَل ــَرَج إلي ــه َخ ــًا، فإنَّ َعلّي
بــُة َعــّي بِــن أيب َطالــٍب لَِعْمــِرو بــن عبــد ودٍّ َتعــدُل َعَمــَل  عليــه وآلــه وســلم( َيُقــوُل: رَضْ

ــِة. ــوِم الِقَياَم َأْصَحــايب إىَِل َي

ــذي َيدّعــي َمْعِرفــًة مّلــا َســِمَع ِمن َفْضــِل َأمــِر امُلؤمنَن )عليه الســام(  جــُل الَّ َفَهــذا الرَّ
َع إىل  ــَم َلْفَظــُه طبُعــُه، وتــرسَّ ــبِة َقْطــرٍة إىَل َبْحــٍر، َخضَّ ــِه َكنِْس ــبُتُه إىل َباِقــي فضاِئِل َشــيئًا نِْس
ــواِب، َوَقــد َوَقــَع لَِعبــِد اهللِ بــن  إنــكاِرِه، ونســَبُه إىِل اإلرساِف. يعنــي خمالفــة الرشــِد والصَّ
ــاس “ريض اهلل عنــه” َمــع قــوٍم نظــُر َهــِذِه الواقعــِة، َفــُرِوَي أنَّ قومــًا أتــوه، َفالتمســوا  عبَّ
ــه الســام(، فأخَرهــم َعــن  ــَوًة، َفقــاَم َمَعُهــم، َفســأُلوُه َعــن أمــِر املؤمنــَن )علي ــُه َخْل ِمن
يَشٍء ِمــن َفْضِلــِه، َفَلــم َيقبُلــوُه، َفقــاَم َعنهــم َشــديَد الَغَضــِب، َوُهــو َيُقــوُل: أٍف)1( َوُتــّف 

15، واملســتدرك؛ احلاكــم النيســابوري: 3/ 379، ومعرفــة الثقــات؛ العجــي: 1/ 289 رقــم )287(، 
والثقــات؛ ابــن حبــان: 3/ 80، وأســد الغابــة؛ ابــن األثــر: 1/ 390.

ــن  ــتقذر م ــل األف: كل مس ــاين: )أص ــب األصفه ــال الراغ ــف، ق ــر والّتأف ــى: الّتضج ــل بمعن )1( »أٍف«، فع
ُكــْم  وســخ، وقامــة ظفــر، ومــا جيــري جمراهــا، ويقــال ذلــك مســتخف بــه اســتقذارًا لــه، نحــو: ﴿ُأفٍّ لَّ
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هــم فِيــِه، وَينَْتِقُصهــم بــِه، َذَهــَب عنِّــي اآلَن لفُظــُه. لَِقــوٍم، َكــذا َوَكــذا، لـِـَكاٍم َيذمُّ

وُســِئَل مــرًة عــن فضــِل عــّي )عليــه الســام(، َفَقــال: مــا أقــوُل يِف َرجــٍل كانــْت َلــه 
ثاثــُة آالف منقبــٍة يِف ليلــٍة واحــدٍة، ُيشــُر إىل تســليِم املائكــة َعــى أمــِر املؤمنــن )عليــه 

الســام( يــوَم َبــْدٍر)1(، فلــم َيْقَبــْل أكثــُر الســامعَن ذلــَك.

ــِم،  ــٍر بِاملاح ــى من ــَرٍ أو َع ــَرَ يِف حَمْ ــام( إذا َأْخ ــه الس ــَن )علي ــُر املؤمن وكاَن أم
ــِس،  ــن ينســُبه إىل التَّدلي ــِه إىَل أْنكاِرهــا، َفِمنهــم َم ــاَدَر معظــُم أصحاب ــِة َب واألمــوِر الغيبي
ــون  : يقول ــَرِ ــى املِنْ ــو ع ــال، وه ــَك، فق ــه َذلِ ــى بلَغ ــِذِب، حتَّ ــُبُه إىل الَك ــن َينْس ــم َم وِمنُْه
َيْكــِذُب، َفَعــَى َمــن َأْكــِذُب أعــى اهللِ، فأنــا أّوُل َمــن آمــَن بــِه، أم عــى رســوله اهللِ )صــى 

ــُه)2(. َق ــن صدَّ ُل َم ــا أوَّ ــه وســلم(، فأن ــه وآل اهلل علي

ــُن  ــِه، َوال ُيْؤِم ــَرّدُد يِف ِصْدق ــرِه، َوَي ــُف يِف خ ــن يتوّق ــًا َم ــه رأي ــاِس في ــُن النّ وأحس
بــِه. و]ال[ َينَْطــوي َقُلُبــُه َعــى َتصديقــِه ِمــن النّــاس إال قليــٌل جــدًا، ُوُهــم امُلْخَلُصــوَن يِف 

ــل: للضجــر مــن اســتقذار  ــه قي ــة: 67[،... ومن ــاء، مــن اآلي ــن ُدوِن اهللَِّ﴾ ]ســورة األنبي ــُدوَن ِم ــا َتْعُب َوملَِ
ــع:  ــد )يف موض ــن أيب احلدي ــال اب ــادة )أف(: 79، وق ــرآن: م ــاظ الق ــردات ألف ــان(. مف ــف ف يشء: أف
)أف( مــن األلفــاظ القرآنيــة وفيهــا لغــات، )أّف( بالكــرس، وبالضــم، وبالفتــح، و )أف( منونــًا بالثــاث 
أيضــًا، ويقــال: أّفــا وتّفــًا، وهــو إتبــاع لــه، وأفــة وتفــة، واملعنــى اســتقذار املعنــى بالتأفيــف(. رشح هنــج 

الباغــة: 8/ 117.
)1( بيانــه: ليلــة القربــة، إشــارة إىل ليلــة بــدر، حيــث ذهــب اإلمــام )عليــه الســام(؛ ليــأيت باملــاء فســّلم عليــه 
جرئيــل يف ألــف مــن املائكــة، وميكائيــل يف ألــف وإرسافيــل يف ألــف، وكّل ســام منقبــة. ينظــر: 

مســتدرك ســفينة البحــار؛ الشــاهرودي: 1/ 134.
)2( ملزيــد مــن االطــاع عــى متــام النَّــّص يف هنــج الباغــة، ]مــن كام لــه )عليــه الســام( يف ذّم أهــل العــراق 

رقــم )70([: 119- 120.
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ــة الَعبــدي)2(، واألصبــغ بــن ُنباتــة التَّميمــّي)3(،  اإليــاِن مثــُل ُرَشــيد اهلجــري)1(، وُجَوْيِريَّ
وحبيــب بــن ُمظاِهــر األســدّي،  واحلَــاِرث بن عبــِد اهللِ اهلَمــداين)4(، وِمْيَثــم التَّار، “ريض 

ــام  ــن واإلم ــن احلس ــة: احلس ــى األئم ــًا ع ــت، ورى أيض ــة ثب ــه ثِق ــّدث فقي ــهيد، حم ــري الشَّ ــيد اهَلَج )1( ُرَش
الّســّجاد “)عليهــم الســام(”. كان مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم” ومــن خاصــة 
أصحــاب أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، وكان يدعــوه برشــيد البايــا واملنايــا، قتلــه عبيــد اهلل بــن زيــاد 
“لعنــه اهلل تعــاىل” يف الكوفــة؛ وذلــك بتقطيــع أطرافــه؛ ـ وكان اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، قــد 
ــر  ــن أم ــرأ م ــه” أن يت ــاىل عن ــيد “ريض اهلل تع ــن ُرَش ــاد م ــن زي ــب اب ــد طل ــهادته ـ؛ فق ــة ش ــره بكيفي أخ
املؤمنــن، فلــم يفعــل، وكان مــع اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف الدنيــا واآلخــر. ينظــر: ترمجتــه 
ــد: 7، و77،  ــاص؛ املفي ــويف: 2/ 127، واالختص ــليان الك ــن س ــن؛ اب ــر املؤمن ــام أم ــب اإلم يف: مناق
واألمــايل؛ الطــويس: 165، واختيــار معرفــة الرجــال رجــال الكــي ـ الطــويس: 1/ 390، ودالئــل 

ــري: 325. ــة؛ الط اإلمام
)2( هــو جويريــة بــن ُمســّهر العبــدّي الكــويّف، مــن خيــار التباعــن والّصادقــن، ومــن الّثقــات العــرش الذيــن 
ــه  ــام )علي ــد كان اإلم ــّاه. ولق ــه وس ــول علي ــه بجــواز الدخ ــام( كتابت ــه الس ــن )علي ــر أمــر املؤمن أم
نــًا لــه، قتلــه عبيــد اهلل بــن زيــاد، لعنــه اهلل تعــاىل، بعــد أن قطــع  الســام( حيّبــه وخيّصــه باحلديــث، وكان مؤذِّ
يــده ورجلــه وصلبــه، وكان قــد أخــره أمــر املؤمنــن بكيفيــة استشــهاده “ريض اهلل تعــاىل عنــه” مــن قبــل. 
ينظــر: ترمجتــه يف: اإلرشــاد؛ املفيــد: 1/ 322، واختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، الطــويس: 1/ 
322، واخلرائــج وجرائــح؛ الراونــدي: 1/ 224، ومناقــب آل أيب طالــب؛ ابــن شــهر آشــوب: 2/ 106، 

133، و145، 3/ 90.
)3( هــو أبــو القاســم أصبــغ بــن نباتــة بــن احلــارث البســام بــن عمــرو بــن فاتــك بــن عامــر بــن جماشــع ابــن 
دارم، كان شــيخًا شــاعرًا، ناســكًا عابــدًا، وهــو مــن فرســان العــراق، وهــو مــن خــواص أصحــاب اإلمــام 
)عليــه الســام( وأحبائــه، شــهد معركــة صفــن، كان أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يضــن بــه عــن احلــرب 
والقتــال، وقــد عّمــر بعــده، ورى عنــه عهــد مالــك األشــر، وأدرك اإلمامــن احلســن واحلســن “)عليهــا 
رايــة عــى ثقتــه، لــه كتــاب )عجائــب أحــكام أمــر املؤمنــن )عليه الســام((.  الســام(”، وأمجــع رجــال الدِّ
ينظــر: ترمجتــه يف: الطبقــات الكــرى؛ ابــن ســعد: 6/ 225، وأنســاب األرشاف؛ البــاذري: 12/ 117، 

واالختصــاص؛ املفيــد: 65، رجــال النجــايش: 8، رقــم )5(.
)4( هــو أبــو زهــر احلــارث )األعــور( ابــن عبــد اهلل بــن كعــب بــن أســد بــن خالــد بن حــوث اهلمــداين الســبعّي 
الكــويّف، حمــّدث فقيــه، صــادق عــامل، مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن، )عليــه الســام(، وحمبيــه، تعّلــم منــه 
علــم الفرائــض واحلســاب، وكان مــن القــراء، ُتــويفِّ ســنة )65هـــ(. ينظــر: ترمجتــه يف: الطبقــات الكــرى؛ 

ابــن ســعد: 6/ 168، واألنســاب؛ الســمعاين: 2/ 305.
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ــِة. اهللُ عنهــم”، وأمثاهلــم، َوُهــم يِف َغايــِة الِقلَّ

َث ]295[//  ــدَّ ــلم( إَِذا َح ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــذا أنَّ النَّب ــن ه ــم م وأعظ
نـُـوا ِمــن  ًا، إَِذا مَلْ َيَتَمكَّ َأْصَحاَبــُه بَِفٍضــِل َعــيٍّ )عليــه الســام( مَجَــَح َأْكَثُرُهــم إىَِل َتْكذيبـِـِه رِسّ
ــِيّ )عليــه الســام(،  ــِه لَِع ة حَمَبَّتِ ــُبُه إىَِل اهلــوى، َيعنــي: ِشــدَّ ــم َمــن َينِْس ــرًا، َفِمنُْه َذلِــَك َجْه
ْيِفــِه َعَلْيِهــم ِمــن تِلَقــاِء َنْفِســِه، ال ِمــَن اهللِ “تعــاىل”، َوِمنُْهــم  َوِمنُْهــم َمــن َينِْســُبُه إىَِل إَِراَدِة َترْشِ
ــُل  ــِه، إال ِمْث ــُن بِ ــه، و]ال[ ُيْؤِم ــه. وال يقبل ــم ب ــراء القل ــق إج ــا ]ال[ يلي ــُبُه إىَِل َم ــن َينِْس َم
ــارِس، وحذيفــَة  ــّاِر بــن ي ــِن عمــٍرو،  وَع ــَداِد ب ــاِرّي واملِْق ســلاَن الفــاريس،  وَأيِب ذرٍّ الِغَف

ــِة. حاَب ــم، ُوُهــم قليــٌل يف الصَّ بــن اليــان، وجابــِر بــِن عبــِد اهللِ، وأرضاهِبِ

َب اْبــُن َمْرَيــَم َمَثــًا إَِذا َقْوُمــَك  َوفِيــَا ُرِوَي يِف َســَبِب ُنــزوِل قولـِـِه “تعــاىل”: ﴿َومَلَّــا رُضِ
ــا  ــْم َوَم ــا َضــلَّ َصاِحُبُك ــُه “تعــاىل”: ﴿َوالنَّْجــِم إَِذا َهــَوى)1( َم وَن﴾)1(، وقولِ ــُه َيِصــدُّ ِمنْ

َغــَوى﴾)2(، َمــا ُيبــنُِّ َمــا َذَكْرنــاُه.

ــم  ــْر هَلُ ــه مل يذك ــم بأنَّ ــد أخَره ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــَع أنَّ النَّب ــَذا َم َه
ِمــن فضــِل عــيٍّ )عليــه الســام( إال بعَضــه بِقولِــِه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، َوُهــم 
ــاَرى  ــت النَّص ــا َقاَل ــي َم ــن أّمت ــُف ِم ــَك َطوائ ــوَل فِي ــاَف أن َتق ــوال أينَّ أخ ــَمُعون: “ل َيْس
ــن  اَب ِم ــرَّ ــُذوا ال ــوٍم إال َأَخ ــَده بَِق ــرُّ َبْع ــاالً ال مَت ــَك َمق ــُت فِْي ــَم، َلُقل ــن َمري ــيِح اب يِف امَلس
ــذا الــَكاِم  ُكــوَن)3( ]بــه[)4(. َخاَطــَب )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هِبَ ــِت َقَدِميــَك َيَتَرّ حَتْ

)1( سورة الزخرف، اآلية: 57.
)2( سورة النجم، اآليتان: 1ـ 2.

ــم )]14833[ـ  ــة: 15/ 148- 149، رق ــكايف ـ الروض ــادة، يف ال ــاظ بزي ــر يف األلف ــاف يس ــع اخت )3( م
ــم  ــويف: 1/ 249، و494، و2/ 615، واملعج ــليان الك ــن س ــن؛ اب ــر املؤمن ــام أم ــب اإلم 18(، ومناق

ــراين: 1/ 320. ــر؛ الط الكب
)4( طمس كلمة، ولعّلها كا أثبتناها.
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ــَذا  ــه وســلم( هِبَ ــه وآل َ )صــى اهلل علي ــنَّ ــُة ُحُضــوٌر. فب حاب ــه الســام(، والصَّ ــًا )علي َعلّي
ــُه، َوَمــَع َذلـِـَك َفَقــد أْنَكــروه، َومَلْ  ــه مل َيْظَهــْر هَلـُـم ِمــن َفْضــِل أمــِر املؤمنــَن إال أقلَّ الَقــْوِل أنَّ
ٌة، ال  ــْرَ ــَك َلــو أخَرهــم بَِجِميعــِه!. َوَمــَواِرُد َهــَذا الَبــاِب َوَمواضِعــِه َكثِ َتِمُلــوُه، َفــَا ظنُّ حَيْ
ــا أوردنــاُه ِكفايــٌة يِف  ــُع َأْكَثِرَهــا، َفْضــًا َعــن مَجِْيِعَهــا!، َوفِْي َيتَِّســُع َلنــا يِف َهــذا اإِلْمــاِء مَجْ

ــوِب. ــاِت امَلْطُل إْثَب

ــِة إىِل  ويِف امُلَقابــِل َمــن أنَكــَر فضَلــه )عليــه الســام( َمــن َأْخَرَجــُه ِمــن َدَرجــِة الُعبوديَّ
ــا شــاهُدوا ِمــن فضلــه البــارِع، وعلِمــِه  ــاِس مَلّ ــة، فــإنَّ هــذا الّصنــَف ِمــن النّ بوبيَّ ــِة الرُّ ُرْتَب
ــَل  ــم أنَّ مث ــوُه؛ لظنِّه ــم حَيتمل ــم، َفل ــا هَبََرُه ــاداِت م ــوارِق الع ــَى خ ــِه َع ــِع، وقدرت النّاص
ــلَّ  ــأن حي ــرَشِ إال ب ــن الَب ــٍد ِم ــوَن ألح ــُن أن يك ــِل، ال يمك ــِم والفض ــداِر والعل ــذا االقت َه
ذاُت ]296[// اإللــه يِف ذاتــِه، فيكــون َرّبــًا أو بــأْن يفــّوَض اهللُ إليــِه أمــَر خلقــِه يف 
ــُة  ــاُة)1(، والثَّاني ــُة األّوىل هــم الُغ ــّرّب، والُفرق ــاَم ال ــًا مق ــر، فيكــون قائ ــر والتَّدب التَّقدي

ــُن اهللِ. ْيعــًا َلَعاِئ ُهــم املفوّضــُة)2((ـ َعَلْيِهــم مَجِ

ــه  ــَن )علي ــه وســلم(  ألمــِر املؤمن ــه وآل ــّي )صــى اهلل علي ــُق قــوِل النَّب ــَذا َتصدي َوَه
ــاِس  ــُر النّ ــاٍل، َوَخ )4( َغ ــبٌّ ــاٍل، َوحمُ )3( َق ــدوٌّ ــاِن ع ــَك اثن ــُك فِْي ، هَيِل ــيُّ ــا َع ــام(: “َي الس
فِيــَك النَّمــُط األْوَســُط)5(. َوُهــو )عليــه الســام( أيضــًا َكاَن َيقــوُل َهــَذا الَقــوُل؛ إِْخَبــارًا 

َعــن َنْفســِه.

)1( يف األصل: “الغات”.
)2( هم صنف من الغاة. ينظر: الَفرق بن الِفرق؛ البغدادي: 226، واالعتقادات؛ الصدوق: 308.

.” )3( يف األصل: “عدوٍّ

.” )4( يف األصل: “حمبٍّ
)5( يف اختــاف وزيــادة: يف األمــايل؛ الصــدوق: 264، رقــم )282(، ورشح هنــج الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 

18/ 286، ومشــارق أنــوار اليقــن؛ الــريس: 88، وغايــة املــرام؛ هاشــم البحــراين: 1/ 111، و175.
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َوَكــَا َجــَرى لــُه ِمــن األُمــوِر الثَّاثــِة)1( َجــرى لألئمــِة األطهــاِر ِمــن ُذريتـِـِه، َفُجمهــوُر 
ــاِس َأْنَكــُروا َفضَلهــم، َوفِرقــٌة َقالــوا فِْيهــم بالُغلــّو، وُأخــرى َقالــوا فِيِهــم بالتَّفويــِض،  النَّ
وفِْرَقــٌة احتملــوا فضَلهــم، َوَوعــوا َحديَثهــم، وُهــم امُلخلصــوَن يِف اإليــاِن، َوُهــم بالنِّســبِة 

شــيِد. إىَِل َغِرِهــم قليــٌل ـ َنســأُل اهلل الّتوفيــَق للقــوِل الّســديِد، واألمــِر الرَّ

]يف علم اإلمام وأنواعه واحلاجة إليه[

امَلقام الّساِدس: 

ــُرِق  ــا بُِط ــُدويِن، َفَلََن ــَل َأْن َتْفِق ــُلويِن َقْب ــاُس، َس ــا النَّ َ ــام(: “َأيُّ ــه الس ــِه )علي يِف َقولِ
ــاَمِء َأْعَلــُم ِمنِّــي بُِطــُرِق اأْلَْرِض َقْبــَل َأْن َتْشــَغَر بِِرْجلَِهــا فِْتنـَـٌة َتَطــُأ ِف ِخَطاِمَهــا، َوَتْذَهــُب  السَّ

ــا”. بَِأْحــاَلِم َقْوِمَه

ُل َهــذا الَفصــِل ُهــَو َكاٌم َكاَن َأِمــُر امُلؤمنــَن )عليــه الســام( َيقوُلــُه ِمــرارًا  َأُقــوُل: أوَّ
َكثـِـْرًة يف اجلامــِع واحلــارِض، َوَعــى َصهــواِت امَلنَابــِر، َوِمنهــا َقوُلــه )عليــه الســام(، َمــرًة: 
ــِدي  ــا النَّــاس َســلوين َقْبــَل أن َتفقــدوين، فــواهلل لــو َتســألوين َعــن فِئــٍة َتِضــلُّ ِمائــًة، َوهَتْ أهيَّ

ِماَئــًة إال أنبأُتكــم)2( بِنَاِعِقهــا َوَســاِئِقها إىَل َيقــوِم الِقيامــِة)3(.

ــذا  ــِم، َه ــَفُط)4( الِعْل ــَذا َس ــاَل: َه ــِه، َفَق ــى َبطنِ ــِه َع ــَع َيدِي ــد َوَض ــرى، َوَق ــاَل ُأخ َوَق
ــى اهلل  ــوُل اهلل )ص ــي َرُس ــذا َمازّقن ــلم( َه ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل اهللِ )ص ــاُب َرُس ُلع

)1( أي: اإلنكار، والغلو، والتفويض.
)2( يف األصل: “ أنبئكم”.

)3( يف األصل قيمة.
ــَفُط: هــو الوعــاء، أو مــا يعّبــى فيــه مــن الطيــب، ومــا أشــبهه مــن األدوات، ومجعــه: أســفاط. ينظــر:  )4( السَّ

لســان العــرب؛ ابــن منظــور: مــادة )َســَفَط(: 7/ 315.
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ــدويُن)1(. ــَل أن َتْفِق ــلوين َقْب ــاُس، َس ــا النَّ ــلم(، أهيُّ ــه وس ــه وآل علي

ــًا”)2(.  وَقــاَل يِف أخــرى: “َســُلويِن َقبــَل أن َتْفِقــدين، فــإنَّ بــَن اجلوانــِح ِمنّــي ِعْلــًا مَجّ
إىَِل َغــِر َذلــَك ِمــن َمقاماتــِه امَلْعُروفــِة امَلْشــُهورِة.

ُث، َوُهــَو ِمــن العاّمــة يف “كتــاب  َوَذَكــَر أبــو ُعَمــَر ُيوُســُف بــن عبــِد الــّر امُلحــدِّ
حابــة وال َغُره: “َســلويِن،  ــه ملَ َيقــْل أحــٌد ِمــن الصَّ ُعــوا َعــى أنَّ االســتيعاب”)3(: أنَّ النَّــاَس أمْجَ
َقْبــَل أن ]297[// َتْفقــُدويِن”، إال عــيُّ بــن أيب طالــب )عليــه الســام(. وُهــَو َكــا َقــاَل، فإنَّه 

ــه. ــا ُيدانِي ــَذا القــوِل، َوال َم حابــة، وال مــن الّتابعــَن مثــُل َه مل ُينَْســْب إىل أحــٍد مــن الصَّ

ــامِء َوُطــُرِق األرِض”، يِف كاِمــِه )عليــه الســام(، َفَقــاَل َكــَاُل  ــا “ُطــرِق السَّ وأمَّ
ــه )عليــه الســام( “أراَد بطــرِق  َس رُسه”: إنَّ يــِن شــيُخنا ميثــُم بــن عــّي البحــرايّن “ُقــدِّ الدِّ
الّســاء وجــوه اهلدايــة إىل معرفــِة منــازِل ســكاِن الّســموات ِمــن املــأل األعــى، ومراتبِِهــم 
: طــرق  ِمــن حــرة الّربوبيَّــِة، ومقامــاِت أنبيــاِء اهللِ وخلفاِئــِه ِمــن خطائــِر القــدس”، وأنَّ

األرض منازهلــا)4(.

)1( يف معناه، مع اختاف يف بعض ألفاظه، واحلديث كامًا يف: األمايل؛ الصدوق: 422، رقم )560( .
)2( يف التوحيــد؛ الصــدوق: 93، هكــذا: )ســلوين قبــل أن تفقــدوين فــإنَّ بــن اجلوانــح منــي علــًا مجــًا، هــاه 
ــَب اهللَُّ  ــًا َغِض ــْوا َقْوم ــة، فـــ﴿اَل َتَتَولَّ ــة البالغ ــن اهلل احلُّج ــم م ــه، أال وإينِّ عليك ــن حيمل ــد َم ــاه إال ال أج ه
ــاُر ِمــْن َأْصَحــاِب اْلُقُبــوِر﴾ ]ســورة املمتحنــة، مــن اآليــة:  َعَلْيِهــْم َقــْد َيِئُســوا ِمــَن اآْلِخــَرِة َكــَا َيِئــَس اْلُكفَّ
13[(. ينظــر: والــوايف؛ الفيــض الكاشــاين: 1/ 368، وبحــار األنــوار؛ املجلــي: 3/ 225، و40/ 

.178
)3( قــال ابــن عبــد الــر: “قــال أمحــد بــن زهــر: وأخرنــا إبراهيــم بــن بشــار، قــال: حدثنــا ســفيان بــن عيينــة، 
حدثنــا حييــى بــن ســعيد، عــن ســعيد بــن املســيب، قــال: مــا كان أمحــد مــن النــاس يقــول: ســلوين غــر عــي 

ابــن أيب طالــب “ريض اهلل تعــاىل عنــه” “. االســتيعاب: 3/ 1103.
)4( هــذا مفهــوم كام ميثــم البحــراين، منــه بتــّرف الشــيخ عــّي البحــراين “رمحــه اهلل”، وليــس نّصــًا، بدليــل 

مــا تقــّدم يف اهلامــش الّســابق.
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ــن  ــه بالّدي ــام()1( أنَّ علم ــه الس ــال: أراد )علي ــه ق ــري أنَّ ــام الوب ــن اإلم ــَل ع و”ُنِق
ــى. ــا”)2( انته ــِه بالدني ــن علِم ــُر ِم أوف

ــة،  عيَّ ــاِء األَْحــكاَم الرشَّ ــاِرحَن: “أراَد )عليــه الســام( بُِطــُرِق السَّ َوَقــاَل َبعــُض الشَّ
ــُرِق  ــك بط ــن تِل َ َع ــرَّ ــة، َفع نيويَّ ــوِر الدُّ ــن األم ــا ِم ــُم هِب ــا أعل ــة، أي: أن ــاوى الِفقهيَّ َوالَفت
ــا ِمــن األرضيَّــِة”)3(. َ َعــن َهــِذه بطــُرِق األرِض؛ ألهنَّ ــاِء؛ لِكوهِنــا َأْحكامــًا إهليَّــة، وعــرَّ السَّ

ــن  ــى َع َف ــَا ال خُيْ ــام(، َك ــه الس ــه )علي ــاِن َكاَم ــابُقُه ال ُيائ ــاُل وس ــذا االحت َوَه
ــْرِش”.  ــامَّ ُدْوَن الَع ــُلويِن َع ــا: “َس ــار إليه ــِه امُلش ــِة أقوالِ ــيَّا يِف مجل ــِب، والس ــن اللبي الَفطِ
َوُمــَراُده )عليــه الســام( ُمتعــاٍل َعــن َمعنــى االحتَِالــِن امَلْذُكوريــِن)4(. َوَغــُر َخفــيٍّ 

ــِق. قي ــِض الدَّ ــِه الَغاِم ــِب وحديثِ ع ــِرِه الصَّ ــِة َأْم ــن مُجل ــَل ِم ــذا الَفص ــَك أنَّ َه َعلي

ــداُء َخْلِقهــا  ــو اْبتِ ــامِء” ُه ــُرِق السَّ ــراَدُه بِـ”ُط ــارِصِ أنَّ ُم ــِري الَق ــذي َيرّجــح يِف َنَظ َوالَّ
نــِع، َوَلَطاِئــِف امَلْصنُوعــاِت، واألكــواِن،  َوكيفيَّــُة تكّوهِنــا، َوَمــا فِيهــا ِمــن بدائــِع الصُّ
َوِعَلِلهــا،  َكواكبِهــا،  َوجَمــاري  أفاِكهــا،  حتــّرِك  َوَكيفيَّــة  واألْشــَكاِل،  واألوضــاِع، 
ومعلوالهِتــا، َوُحدوِدهــا َوَهْيئــاِت ســكاهِنا، ومنازهِلــم، وَمراتِبِهــم وُقرهِبــم ِمــن َحــْرِة 
ِة واجلــاِل ِمــن التَّقديــِر والتَّدبــِر،  بوبيَّــِة، َومــا َيتنــّزُل فِيهــا ِمــن َحــْرِة ِذي الِعــزَّ الرُّ
ــن  ــَك ِم ــُق بَِذلِ ــا َيْلَح ــا َوَم ــاِد فِْيه ــَاِل الِعب ــِد َأْع ــِم، َوَمَصاِع ــِة َوَمَعاِرِجه ــّزِل امَلائك وَمُتنَ

النَِّســِب واإِلَضاَفــاِت واألَحــَواِل.

)1( يف األصل رمز )عليه السام(. غر موجودة يف نّص ابن ميثم.
)2( رشح هنج الباغة؛ ابن ميثم البحراين: 4/ 183.

)3( رشح هنــج الباغــة؛ ابــن ميثــم البحــراين: 4/ 183. وينظــر: رشح هنــج الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 13/ 
.112

ــُه  ــكاِم وأّوَل ــوى ال ــُر؛ ألنَّ فح ــتقبليَّة[ أظه ــور املس ــه باألم ــد علم ــد: “واألّول ]يقص ــن أيب احلدي ــال اب )4( ق
ــد: 13/ 112. ــن أيب احلدي ــه املــراد”. رشح هنــج الباغــة؛ اب ــدلُّ عــى أنَّ ي
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ــن  ــا ِم ــا فِْيه ــا، َوم ــُة تكّوهِن ــا، َوَكيفيَّ ــداُء َخْلِقَه ــُرِق األَرِض” ابت ــراُد بـ”ُط ــَك امُل َوَكَذلِ
َعجائــِب امُلكّونــاِت َوَغراِئــِب امَلْخُلوقــاِت َوُحُدوِدهــا، وَأْجنَاِســها، َوَأْنواِعهــا، وَأْصنافِهــا 
ــا، َوأصوهِلــا، َوُفروِعهــا، َومــا  َوَطباِئعهــا وَخواّصهــا ]298[//، َوَمواِضِعَهــا، َوحَماهلِّ
ــدُث  عيَّــة َوَغِرهــا، َوَمــا حَيْ ــِة، واجلُزئيَّــة الرشَّ يَّ ــُق هِبــا ِمــن الَعــوارِض واألَْحــكاِم الُكلِّ َيَتعلَّ
ــن  ــا، َوَم ــا، َوأْمِكنَتِه ــْيِدها، َوَأْزِمنَتِه ــا، َوَرِش َ ــع َوَضاهلِّ ــَواِدِث والَوقاِئ ــن احلَ يِف األرِض ِم

َتقــُع ِمنــُه َوَمــْن تقــُع َعَليــِه.

ــِل،  ــِق والتَّفصي ــِه بالتَّحقي ــَو َعلي ــا ُه ــَى َم ــَك َع ــَع ذل ــَم مجي ــه الســام( َعِل ــه )علي وأنَّ
ِعْلــًا ُمْتَقنــًا، ال َيبلــُغ إليــِه ِعْلــُم َعــامِلٍ َفائــٍق، وال ُيــدِرُك ُكنَْهــُه َعْقــُل َحِكيــٍم َحــاِذٍق، َوَهــِذِه 
ــُة األْشــياِء َعــَى  ــُة؛ ألنَّ احلَْكَمــَة احلَِقيقــَة ِهــي َمْعِرَف ــُة الّتامَّ ــُة، َواحِلْكَم ِهــي امَلْعِرفــُة الَعامَّ
ــِة  ــَرُه احُلَكــَاُء ِمــن َكْيفيَّ ــا ِذَك ــِه إىَل َم ــَو )عليــه الســام( ُيِشــُر بَِكاِم ــِه)1(، َفُه ــا ِهــي َعَلْي َم
انِــِع الَقديــِم األزيّل “جــلَّ اســُمُه”، َوَمــا  ــفليَِّة عــن الصَّ ــِة والسُّ ُصــدوِر امَلْصنُوَعــاِت الِعلويَّ
َذَكــُروُه يِف َفــنِّ اهلَْيَئــة، َوَفــنِّ الّطبيعــّي، واإلهلــّي، ِمــن اْبتـِـَداِء َتكّوناهتــا، َوَترتيــب نِظاِمهــا، 
تــي َيُطــوُل باإلشــارِة الّرحيــِة إليهــا الكاُم. ــُق هِبــا ِمــن الَعــوارِض واألْحــكاِم الَّ َوَمــا َيتعلَّ

ــًا، َوَزاَد  ق ــًا ُمَتَحقِّ ــِل ِعْل ــى التَّفصي ــَك َع ــَع َذلِ ــَم مَجِي ــه َعِل ــه الســام( أنَّ َوْقْصــُد )علي
ــٌر  ــذا َأْم ــان، َوَه ــِع َعــى َوجــِه الكشــِف والعي ــِه باحلــوادِث والَوقاِئ ــاُن ِعلِم ــَك َبي َعــى َذلِ
ــِه َرســوُل اهللِ )صــى  ــِه َوَنبِّي ِمــن امَلْعِرفــِة مَل َيصــل إَِليــِه َأحــٌد ِمــَن البــرِش َقْبَلــُه، إال ابــُن عمِّ
ــُه ِمــن َبنيــِه، َوَلَقــد  اهلل عليــه وآلــه وســلم(، َوال َيصــُل إِليــِه َبعــَده إال َمــن َحــلَّ حَملَّ
ــِز،  ــِه العزي ــرًة واحــدًة، َذَكَرهــا اهللُ يِف ِكَتابِ ــِة َم محــِن باملعاين ــِل الرَّ ــَم َخلي َحَصلــْت إلبراهي
ــَن  ــوَن ِم ــَاَواِت َواألَْرِض َولَِيُك ــَم َمَلُكــوَت السَّ ــِري إِْبَراِهي ــَك ُن ــه “تعــاىل”: ﴿َوَكَذلِ بقول

)1( جــاء يف رشح عيــون احلكمــة: 2/ 3: “احلكمــة اســتعال النّفــس اإلنســانيَّة بتصــّور األمــور، والّتصديــق 
ــة”. وينظــر: الشــفاء ـ اإلهلّيــات )1(: 1/ 3. ــة، عــى قــدر الّطاقــة البرشيَّ ــة والعمليَّ باحلقائــق النَّظريَّ
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ــِر. وأّمــا احُلكــاُء  َفــى َعــى الَفطِــن امُلَتَدبِّ امْلُوِقنِــَن﴾)1(، لكنَّهــا َغــُر َعاّمــٍة َتاّمــٍة، َكــا ال خُيْ
ــٌل ِمــن الظَّــنِّ والتَّخمِن  ــم َيعلمــوَن ِمــن َذلـِـَك َبعَضــُه، َوأكثــُر ِعلِمهــم حُمصَّ وَأْمثاهُلــم، َفإهنَّ

ــِئ ُأْخــَرى. ــارًة، وامُلْخطِ ــِب َت والنَّظــِر امُلصي

ــِه،  ــِه، َوَكاِم ــن ُخَطبِ ــٍر ِم َ يف كث ــنَّ ــام( َب ــه الس ــه )علي ــاُه أنَّ ــا ُقلن ــى م ــُل ع لي والدَّ
ــَمواِت)2(، َوأْوَصــاِف ]299[// امَلاِئكــِة، َوَكيفيــَة خَتّلــِق األرِض)3(،  ِن السَّ ــَة تكــوُّ َكْيِفيَّ
لــًة َغــَر  ــواِدِث، وامَلنايــا والَبايــا، ُمفصَّ ــِع واحلَ ــٍر ِمــن امَلْخُلوَقــاِت والَوقاِئ َوَأْوَصــاف َكْث
ــَك.  ــِع َذلِ ي ــن مَجِ ــَف َع ــأُة؛ َلَكَش ــُه الوط ــت َل ــادُة)4(، وَثَبَت ــُه الِوس ــْت َل ــو ُثنَِي ــٍة، َول جُمَْمل
ــابقِن ؛ فــإنَّ  َ َكاَمــه )عليــه الســام(، ال بـِـَا ُذِكــَر يف التَّأويلــِن السَّ َهَكــَذا َينَْبِغــي َأن ُيفــرسَّ
ــه َيطلــُب ِمــن امُلخاطبــَن أن يســألوه َعــن األُمــوِر  ســياَق قولـِـِه )عليــه الســام( ُيشــعُر بأنَّ
الــِة  ُزوا ِمــن اتبــاِع الضَّ الَغامضــِة، واألرَساِر اخلَفيَّــِة، واحلَــوادِث امُلســَتقبليَِّة؛ لَِيَتَحــرَّ
ِعيَّــِة  ْ ــؤاِل َعــن األَْحــكاِم الرشَّ شــِد وامُلْرِشــد، ال السُّ وا التبــاِع الرُّ وامُلضــّل، َوَيَســَتِعدُّ

ــْط. ــِة َفَق الظَّاهريَّ

)1( سورة األنعام، اآلية: 75.
)2( ينظــر: هنــج الباغــة: مثــًا، مــن خطبــة لــه )عليــه الســام(، يذكــر فيهــا ابتــداء خلــق الســاء واألرض، 

ــة )1(.  ــام«: 42- 43، اخلطب ــاة والس ــه الص ــق آدم »علي وخل
)3( ينظــر: هنــج الباغــة: مثــًا، مــن خطبــة تشــتمل عــى صفــة آدم )عليــه الســام( مــن األرض: 43، اخلطبــة 

.)1(
ــة األشــباح، اخلطبــة )90(، منهــا يف صفــة األرض ودحوهــا  ــه الســام(، ُتعــرف بخطب ــة لــه )علي ومــن خطب

عــى املــاء: 156.
)4( إشــارة إىل قولــه )عليــه الســام(: “لــو ُثنَِيــت يل الوســادُة، فجلســت عليهــا، ألفتيــت أهــل التــوراة 
ــه الســام(: “ســلوين قبــل أن تفقــدوين”.  ــه )علي بتوراهتــم،...” وقــد تقــدم احلديــث واصولــه يف هامــش قول
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ــه مَل يــأِت َعى  َّ بـِـِه إال أنَّ يــن، فكاُمــُه، وإن قــاَرَب املعنــى، أو َأمَل ــا شــيُخنا كــاُل الدِّ وأمَّ
ــه)2( “ريض اهلل عنــه” أراَد اإلشــارَة  مَجِيِعــِه ُمفّصــًا ُخصوصــًا)1( يف طــرق األرض. ولعلَّ
ــه ِمــن أربــاِب الَكــاِل يِف  ــَة إىل املعنــى وأكتفــى هَبــا ِمــن التَّفصيــِل اْختِصــارًا ؛ ألنَّ اإلمجاليَّ

الُعلــوِم الَعقليَّــة، َفــا حُيَســُن نِســبُته إىل الُقصــوِر فِيهــا َغايــًة.

جــل: َوْقُعهــا،  ــْغر بالرِّ ــٌة”. فالشَّ ــا فِْتنَ ــَل أْن َتْشــَغَر بِِرْجلِه ــُه )عليــه الســام(: َقْب َوُقوُل
ــن: جــل: ارتفــْت)3(. قــاَل َمالِــُك األشــُر يِف ِصفِّ وَشــَغَرت الرِّ

     »أكُل يــوٍم َرجــٌل َشــيٌخ َشــاِغرٌة              وعــورٌة حتــَت)4( العجــاِج ظاهــرٌة«)5( ]مــن 
الرجز[

َعْت يِف الّسِر، َوَعَدْت ِمن الَعْدو. وَشَغَرت النّاقُة بِِرجِلها: َأرْسَ

ــَغرْت بَِمعنــى:  ــن َش ــن بــاِب االْســتِعاَرِة التََّبِعْيــِة، َأو ِم ــام( ِم ــه الس ــُه )علي َفَلْفُظ
ــْدواِن. ــن الُع ــدت، ِم َع

ِك،  و”الِفْتنَــة”، هَلــا َمَعــاٍن َكثِــرٌة يِف اللُّغــِة)6(. َوجــاَءْت يِف الُقــرآِن بَمعنــى: الــرشِّ
ــُه هللِّ﴾)7(. ]و[  يــُن ُكلُّ َوِمنـْـُه َقوُلــُه “تعــاىل”: ﴿َوَقاتُِلوُهــْم َحتَّــى الَ َتُكــوَن فِْتنـَـٌة َوَيُكــوَن الدِّ

)1( يف األصل شبه طمس، يف )الواو(، ولعّلها كا أثبتناها.
)2( يقصد: ابن ميثم البحراين.

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )شغر(: 4/ 417.
)4( يف بعض املصادر، بداًل منها “وسط”.

)5( البيــت وحادثتــه يف: وقعــة صفــن؛ ابــن مزاحــم: 461، ورشح هنــج الباغــة؛ ابــن أيب احلديــد: 8/ 105، 
والغديــر؛ األمينــي: 2/ 165، وأعيــان الشــيعة؛ حمســن األمــن: 1/ 503.

)6( ينظــر: الراغــب األصفهــاين: مــادة )فتــن(: 623- 625. والوجــوه والنظائــر أللفــاظ كتــاب اهلل العزيــز؛ 
الدامغــاين: 2/ 119- 123.
)7( سورة االنفال، من اآلية: 39.
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ــًة﴾)1(.  ِذيــَن َظَلُمــوْا ِمنُكــْم َخآصَّ ــًة الَّ ُتِصيَبــنَّ الَّ ُقــوْا فِْتنَ ــُه: ﴿َواتَّ ــال، َوِمنْ بَِمْعنَــى: الضَّ
ُكــوا َأن  ـاُس َأن ُيْرَ ]و[ بَِمْعنــى: االْمتِحــان واالْختِبــار، َوِمنْــُه: ﴿امل )1( َأَحِســَب النَـّ
ِذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم﴾)2(، اآليــة. ]و[ بمعنــى:  َيُقوُلــوا آَمنَّــا َوُهــْم اَل ُيْفَتنـُـوَن )2( َوَلَقــْد َفَتنَّــا الَّ
ــْنِ  َت ًة َأْو َمرَّ ــرَّ ــوَن يِف ُكلِّ َعــاٍم ]300[// مَّ ــْم ُيْفَتنُ ــَرْوَن)4( َأهنَُّ امَلــَرض، َوِمنــه:﴿َأَو الَ)3( َي
ــُروَن﴾)5(. وبَِمْعنــى: احَلــرق، ﴿َيــْوَم ُهــْم َعــَى النَّــاِر ُيْفَتنُــوَن  كَّ ُثــمَّ الَ َيُتوُبــوَن َوالَ ُهــْم َيذَّ
ــَا َأْمَواُلُكــْم َوَأْواَلُدُكــْم فِْتنـَـٌة﴾)7(.  ة امَلَحبَّــِة، َوِمنـْـُه: ﴿َأنَّ )13( ُذوُقــوا فِْتنََتُكــْم﴾)6(. وِشــدَّ

إىل غــِر ذلــَك ِمــن امَلعــايِن.

ــذي َأراَده َأمــُر امُلؤمنــن )عليــه الســام( يِف َكاِمــِه، َوُهــَو امَلْعنــى الّثــايِن)8(،  والَّ
َوَلْفُظــُه اســتعارٌة بالِكنايــِة. َو”َتْشــَغُر بِرْجلِهــا”، َقِرْينَُتهــا. َونِْســَبُة الِرْجــِل إىل الِفْتنَــِة 

اْســتِعارٌة خَتْييليَّــٌة.

ــًة َواْعَلُمــوْا  ِذيــَن َظَلُمــوْا ِمنُكــْم َخآصَّ ُقــوْا فِْتنـَـًة الَّ ُتِصيَبــنَّ الَّ )1( ســورة األنفــال، مــن اآليــة: 25، ومتامها:﴿َواتَّ
َأنَّ اهللَّ َشــِديُد اْلِعَقــاِب﴾.

ِذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم َفَلَيْعَلَمــنَّ اهللَُّ  )2( ســورة العنكبــوت، اآليتــان: 1و2، ومــن اآليــة: 3، ومتامها:﴿َوَلَقــْد َفَتنَّــا الَّ
ِذيــَن َصَدُقــوا َوَلَيْعَلَمــنَّ اْلَكاِذبِــَن﴾. الَّ

)3( يف األصل: “مل”.
)4( يف األصل: “يروا”.

)5( سورة التوبة، اآلية: 126.
بِــِه  ُكنُتــم  ــِذي  الَّ َهــَذا  فِْتنََتُكــْم  اآليــة: 14، ومتامها:﴿ُذوُقــوا  ومــن  اآليــة: 13،  الذاريــات:  )6( ســورة 

. ﴾ َن َتْســَتْعِجُلو
ــَدُه َأْجــٌر َعظِيــٌم﴾. أو  ــٌة َواهللَُّ ِعن ــْم فِْتنَ ــَا َأْمَواُلُكــْم َوَأْوالَُدُك )7( ســورة التغابــن، مــن اآليــة: 15، ومتامها:﴿إِنَّ
ــَدُه َأْجــٌر  ــٌة َوَأنَّ اهللَّ ِعن ــْم فِْتنَ ــَا َأْمَواُلُكــْم َوَأْوالَُدُك ســورة األنفــال: مــن اآليــة: 28، ومتامها:﴿َواْعَلُمــوْا َأنَّ

َعظِيــٌم﴾.
)8( أي: معنى االمتحان واالختبار.
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ــام  ــا، واخِلط ــى هِب ــٌة ُمَكنّ ــتِعارٌة َتَبِعيَّ ــَو اْس ــر، َوُه ــى: َتْعَث ــا”، بَِمعن ــُأ ِف ِخطاِمه “َوَتط
ــاَس. ــُط النَّ ــاِم َوخَتب ــِر نِظ ــى َغ ــِيها َع ــُط يِف َمْش ُب ــا خَتْ ــراُد: أهنَّ ــا، وامُل َقِرْينَُته

هم، َوُتَلبِّــُس َعَلْيهم  و”َتْذَهــُب بِإْحــالِم َقْوِمهــا”، َتذهــُل أهَلهــا، وُتِزيــُل ُعُقوهَلــم، َوحُتِّرُ
َأْمَرهــم، َفــا ُيميِّــزوَن فِْيَهــا احلــقَّ ِمَن الباطــِل، وال ُيفّرُقــوَن َبــَن امَلْفُضــوِل َوالَفاِضِل.

ُه ِمــن النَّاس: َســُلوين  ــه )عليــه الســام( يقــوُل ملَِــن َحــَرَ َوَحاِصــُل َمْعنــى الَفْصــِل أنَّ
ــَل  ــا قب ــم َعنه ــُع؛ ألخَرك ــي َتق ت ــِع الَّ ــِة، والَوقائ ــِة، َواألرساِر اخلَفيَّ ــوِر الَغامض ــِن األم َع
ــَن  ــا فِيهــا، َومــا َينــِزُل َب أن َتفِقــدويِن، َفــا جتــدوا َمــن تســألوَن عنهــا، فــإينِّ بالّســاِء، َوَم
ــة أكثــُر ِمــن ِعْلِمــي بِــاألْرِض، َوَمــا فِيهــا، َوَمــا  ــمواِت ِمــن األْقضيــِة واألْقــداِر اإلهليَّ السَّ
ــُل  حَيــُدُث فِيهــا ِمــن احلـَـَواِدِث، وَلْيُكــن ُســؤاُلُكم َعــن َذلـِـَك يِف حــاٍل يمكنُُكــم فِيهــا الّتعقُّ
َع إَِلْيُكــم الّســر، أو َتعــدوا  ــرْسِ ــَل َأْن ُت ــَك َقْب ــواِب، َوَذلِ ــن اجلَ ــُه َلُكــم ِم ــا ُأَبّينُ ــُم؛ ملِ والَفْه
ٌة هَلـُـم يِف  ــم، ُمْذِهَبــٌة لِِفَطنِِهــم، حُمـَـرِّ عليكــم ضالــٌة مبهمــٌة، خابطــٌة للنــاِس، ُمزيلــةٌ لعقوهِلِ
ِدْينِِهــم، َلْيــَس هَلـَـا َقائــٌد ُمْرِشــٌد، َوال َســاِئٌق ُمَســّدٌد، َفــا َيْعرفــوَن احلـَـقَّ فِْيَهــا ِمــن الَباطِــِل، 
اعــًا َجَهالــًة ِمنُهــم.  وَن إَِذا َغِشــَيْتُهم َمواطِــُئ َأْقَداِمهــم، َفَيأُتــوَن إَِليَهــا رِسَ َوال ُيْبــِرُ
اُكــم؛ ألُعرَفكــم  َفَاْســَأُلويِن َقْبــَل ُوُقوِعَهــا َعَلْيُكــم، َوُحُلوهِلَــا بَِســاَحتِكم، َوَخْبطِهــا إِيَّ
ــِص ِمنَْهــا، َوُأْرِشــَدُكم إىَِل َطِريــِق النََّجــاِة ِمــن  ُكــم ُعــُى َوْجــِه التََّخلُّ َحِقيقــَة َحاهِلــا، َأو َأُدلَّ
ــُه َشــَفَقٌة ِمنْــُه )عليــه الســام( َعليهــم ِمــن الِغوايــِة والِعايــِة، َلكنَّهــم مَل  َهــا. َوَذلـِـَك ُكلُّ رَشِّ
ــوا َعــن َجــادِة  ، َوَماُل ــقِّ ــِق احلَ ــن َبعــِدِه َعــن َطري ــوا ِم ــَك؛ َفتاُه ــن َذل َيســألوه َعــن يَشٍء ِم

ــوا َضــاالً َبِعيــدًا، َفبِْئَســا َكانــوا َيفعلــوَن. ــواِب، َفضلُّ الصَّ
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ــِذِه الِفْتنَــِة ]301[// إىَِل فِتنــِة َبنـِـي ُأميَّــَة)1(، َوَضالتِهــم،  َوَأَشــاَر )عليــه الســام( هِبَ
ــاِس، وأضّلتهــم إالّ َقليــًا ِمنُْهــم، َوَصــارت َســببًا، وأصــًا لــكلِّ  ــَة النَّ ــا َأْغــَوت عامَّ فإهنَّ
ــت، وُكلُّ  َع ــا تفرَّ ــٍة ِمنه ــُكلُّ فِتن ــَدُه، ف ــا َبع ــذا، َوم ــا َه ــا إىِل عِرن ــٍة َبْعَده ــٍة وضال فتن

ــوَن﴾)2(. ــا َتِصُف ــَى َم ــَتَعاُن َع ــا َنَتَجــْت  ﴿َواهللُّ امْلُْس ــٍة َفِمنْه َضال

َأُقــوُل: َصــَدَق )عليــه الســام( فيــا أْخــَرَ بــِه َعن نفِســِه ِمــن الَفضــِل اخلَطــِر، والِعلِم 
ــِة،  يَّ ــُة، إال بإمــداٍد خــاصٍّ ِمــن خالــٍق الَرِ الَغزيــِر اّلــذي ال تصــُل إىل أدنــاُه القــّوُة البرشيَّ
َمــه رســوُل اهللِ )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وقــَت  وكيــَف ال يكــوُن َكَذلِــَك، َوَقــد َعلَّ
ــا  ــَى َم ــادًة َع ــاٍب)3(!، ِزي ــُف ب ــاٍب أل ــن ُكلِّ ب ــه ِم ــُح ل ــِم َينَْفتِ ــَن العل ــاٍب ِم ــَف ب ــِه أل وفات
ُألِقــى إِليــِه ِمــن الُعلــوِم واألرْساِر ِمــن ِحــِن َمْبعثـِـِه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىَل ِحــِن 
وفاتِــِه، َوَمــا َحَصــَل َلــُه )عليــه الســام( بعــد ذلــك مــن اإلهلامــات اإلهليَّــة والفيوضــات 
ــِد،  ه ــادِة والزُّ ــن الِعب ــِة ِم ــداِت الَعظيم ــديدِة، وامُلجاه ــاِت الشَّ ــَبِب الّرياض ــة؛ بَِس بانيَّ الرَّ
ــوِع، َوَقــد  نــِع وامَلْصنُ ــِة الِفْكــِر، وإَداَمــِة النََّظــِر يِف َأْحــواِل الصُّ ــِة، وإَطاَل وإْخــاِص)4( النِّيَّ
ــَة ُمــّدَة  ــُه َقــاَل: َمــن َأْخَلــَص هللِ الُعبوديَّ َجــاَء َعــن النّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أنَّ
ُعُمــِرِه  مَتــاَم اإِلْخــاِص. َمــَع ُقــوِة َحْدِســِه، وَلطافــِة حّســِه، َوَصفــاِء ِذهنــِه، ووفــوِر َعقِلــِه، 
نيــا، وتوجهــه إىل ماحظــِة ِعامَلِ  ِد َنْفِســِه، وإْعَراِضــِه َعــن َمَطالـِـِب الدُّ ــدُّ ــِد فِْطنَتـِـِه، َوجَتَ َوَتوقُّ
الُقــدِس بعــِن البصــرِة النّافــذِة، والِفطنــِة املتوّقــدِة، َوَكــَاِل َذَكاِء النَّفــِس، َفَصلــواُت اهللِ 

ــا فِْتنَــٌة َعْمَيــاُء ُمْظِلَمــٌة  ــَة، َفإهِنََّ )1( قولــه )عليــه الســام(: “َأالَ َوإِنَّ َأْخــَوَف اْلِفَتــِن ِعنْــِدي َعَلْيُكــْم فِْتنَــُة َبنـِـي ُأَميَّ
ــْت َبِليَُّتَهــا، َوَأَصــاَب اْلَبــَاُء َمــْن َأْبــَرَ فِيَهــا، َوَأْخَطــَأ اْلَبــَاُء َمــْن َعِمــَي َعنَْهــا...”.  ُتَهــا َوَخصَّ ــْت ُخطَّ َعمَّ

هنــج الباغــة: 166- 167، اخلطبــة )92(. 
ــْم  َلْت َلُك ــوَّ ــْل َس ــاَل َب ــِذٍب َق ــَدٍم َك ــِه بِ ــَى َقِميِص ــآُؤوا َع ــة: 18، ومتامها:﴿َوَج ــن اآلي ــف، م ــورة يوس )2( س

ــوَن﴾. ــا َتِصُف ــَى َم ــَتَعاُن َع ــٌل َواهللُّ امْلُْس ــْرٌ مَجِي ــرًا َفَص ــُكْم َأْم َأنُفُس
)3( احلديــث يف روايــات خمتلفــة متفقــة يف املعنــى، يف الــكايف ـ األصــول: 2/ 30، ح )4/769، ويف األمــايل؛ 

الصــدوق: 737، واخلصــال؛ الصــدوق: 572، 642، واإلرشــاد؛ املفيــد: / 34، و186.
)4( يف األصل طمس، ولعّلها كا أثبتناها.
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ــَر اخلَافَِقــاِن”)1(. وَســاُمُه َعليــه “َمــا َكــرَّ اجلَِديــَداِن، َوَمــا َأطَّ

َفنَْحــُن إَِذا َوَرَد َعلينــا يَشٌء ِمــن َفضِلــِه بَِطريــٍق َثابــٍت، َأو َبلَغنــا يَشٌء ِمن َحديثـِـِه ُنعظُِّم 
ــاُه، وإن مَل  ــا َمْعنَ ــُه، وَعِقْلن ــا َوْجَه ــَد اهللَ إِذا َعَرْفن ــا أْن َنْحُم ــُه، َفالواجــُب َعَلين صــدوَرُه َعنْ
ــِه،  تِ ــا بِِصحَّ ْقن ْمنَا، َوَصدَّ ــلَّ ــِه َس ــِه، وإْدَراِك َحِقْيَقتِ ــِة َوْجِه ــا إىَِل َمْعِرَف ــا َوَأْفَهاُمنَ ــْغ ُعُقوُلنَ َتْبُل
ــه  ــَن حَملَّ ــلم( وإىل احلاّل ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل )ص ُس ــُه إىَل اهللِ، وإىَِل الرَّ ــا ِعْمَل َوَرَدْدَن
ــَع َلنــا َهــذا امَلنــاَر الائــَح  ــه قــد َأْرَشــدنا إىل َهــذا الطَّريــِق الواضــِح، َوَرَف ــِه، فإنَّ ِمــن ُذريتِ
ِل الَفصــِل “إنَّ أمَرنــا َصْعــٌب  تــي أرْشنــا إِليهــا يِف َأوَّ بِقولِــِه )عليــه الســام(، يِف اخلُطبــِة الَّ
ــٌد  ــٌل، أو َعْب ــيٌّ ُمْرَس ٌب ]302[//)2( ]أو َنب ــرَّ ــٌك ُمَق ــُه إال َمَل ــِرُف ُكنَْه ــَتْصَعٌب ال َيع ُمْس

ــُه لإليــاِن[)3(. امَتَحــَن اهللُ َقلَب

)1( مثــل ُيــرب الســتمرار والــدوام، و”اجلديــدان”، مهــا: الليــل والنهــار؛ ألهنَّــا ال يبليــان أبــدًا. و”اخلافقان”: 
مهــا أفقــا املــرشق واملغــرب، ألنَّ الليــل والنهــار خيفقــان فيهــا، وينظــر: لســان العــرب: 3/ 111، ومــادة 

)خفــق(: 10/ 83.
ــارئ  ــة الق ــن جه ــرس م ــرف األي ــة يف الّط ــل الّصفح ــٍة يف ذي ــع تعقيب ــوط، م ــّص املخط ــي ن ــا ينته )2( إىل هن

الكريــم، بكلمتــن: )أو نبــي(.
)3( من حديٍث سابق، ذكرنا أصوله ومظانه.
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القرآن الكريم.

االحتجــاج، الطــريس )أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب(، تعليــق: الســّيد 
حمّمــد باقــر اخلرســان، مطبعــة النعــان، النجــف األرشف، 1386ه- 1966م.

االختصــاص، الشــيخ املفيــد )أبــو عبــد اهلل حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي، 
ت413هـــ(، صححــه وعلــق عليــه: عــي أكــر الغفــاري، ترتيــب الفهرســة الســيد حممــد 
ــان، 1414هـــ-  ــروت ـ لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــد للطباع ــدي، ط2، دار املفي الزرن

1992م.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــا أم ــا وإمامن ــن كام موالن ــالكن م ــاح الّس ــار مصب اختي
ــم  ــراين )ميث ــم البح ــن ميث ــيط«، اب ــة الوس ــج الباغ ــام(، »رشح هن ــه الس ــب )علي طال
بــن عــي بــن ميثــم البحــراين، ت679هـــ(، تــح: د. حممــد هــادي األمينــي، ط1، جممــع 

ــران، 1408هـــ. ــهد ـ إي ــامية، مش ــوث اإلس البح

إرشــاد األذهــان إىل احــكام اإليــان، العامــة احلــّي )أبــو منصــور احلســن بــن 
ــة  ــون، مؤسس ــارس احلس ــيخ ف ــح: الش ــدي، ت726هـــ(، ت ــر األس ــن املظه ــف ب يوس

ــم، 1410هـــ. ــن، ق ــة املدرس ــة جلاع ــامّي التابع ــرش اإلس الن

اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد، املفيــد، )أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد 
العكــري البغــدادي، ت413هـــ(، تــح: مؤسســة آل البيــت »)عليهــم الســام(« لتحقيق 
الــراث، ط2، بموافقــة اجلنــة اخلاصــة املرشفــة عــى املؤمتــر العلمــي أللفية الشــيخ املفيد، 

دار املفيــد، بــروت ـ لبنان، 1414هـــ- 1993م.
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االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، ابــن عبــد الــر )أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل 
بــن حممــد، ت463هـــ(، تــح: عــي حممــد البجــاوي، ط1، دار اجليــل، بــروت ـ لبنــان، 

1992م. 1412هـ- 

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، ابــن األثــر )عــز الديــن أبــو احلســن عــي ابــن 
ــيباين، ت 630هـــ(،  ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــرم حمم ايب الك
انتشــارات اســاعليان، نــارص خــرس هتــران، دار الكتــاب العــريب، بــروت ـ لبنــان، )د. ت(.

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقاين )أمحــد بــن عــي، ت852هـــ(، 
تــح: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــي حممــد معــوض، ط1،

دار الكتب العربية، بروت ـ لبنان، 1415هـ- 1995م.

الشــيخ جعفــر  الفقيــه املحّقــق  الدرايــة،   أصــول احلديــث وأحكامــه يف علــم 
ــران، 1428هـــ. ــم ـ إي ــه الســام(، ق الســبحاين، ط5، مؤسســة اإلمــام الصــادق، )علي

أصــول الــكايف، الكلينــي )ثقــة اإلســام أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
ــام:  ــث 181، باهت ــوث دار احلدي ــز بح ــراث، مرك ــاء ال ــم إحي ــح: قس ت 329هـــ(، ت

حممــد حســن الدرايتــي، ط3، دار احلديــث، قــم ـ إيــران، 1434هـــ.

ــن،  ــم للماي ــزركي، ط5، دار العل ــن ال ــر الدي ــم(، خ ــوس تراج ــام، )قام األع
بــروت، 1980م.

ــن احلســن،  ــو عــي الفضــل ب ــورى بأعــام اهلــدى، الشــيخ الطــريس )أب إعــام ال
ت548هـــ(، تــح: مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الراث، ط1، مؤسســة آل البيــت “)عليهم 

الســام(”، إلحيــاء الــراث، قــم، 1417هـــ.
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أعيــان الّشــيعة، الّســّيد حمســن األمــن العامــي، حتقيــق وختريــج: حســن األمــن، دار 
الّتعــارف للمطبوعــات، بــروت، 1403 هـ- 1983م.

األغاين، أبو فرج األصفهاين، ت 356هـ، دار إحياء الراث العريب، )د. ت(.

اإلكــال يف أســاء الرجــال، التريــزي )ويل الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل 
ــاري،  ــد اهلل األنص ــد عب ــظ حمم ــن احلاف ــد اهلل ب ــق أيب أس ــب، ت741هـــ(، تعلي اخلطي

ــة، )د. ت(. ــم املقدس ــراث، ق ــاء ال ــام(، إلحي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي مؤسس

األمــايل، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن موســى بــن 
ــم،  ــة، ق ــة البعث ــامية، ط1، مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــح: قس ــه، ت381هـــ(، ت بابوي

طهــران، 1417هـــ.

ــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس، ت460هـــ(،  األمــايل، الشــيخ الطــويس )أب
ــة، قــم، 1414هـــ. ــح: قســم الدراســات اإلســامية، ط1، مؤسســة البعث ت

األمــايل، الشــيخ املفيــد )أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري 
البغــدادي، ت 413هـــ(، تــح: احلســن اســتاد ويل، عــي أكــر الغفاري، ط2، منشــورات 

ــة، 1414هـــ- 1993م. ــم املقدس ــة ـ ق ــوزة العلمي ــن يف احل ــة الدرس مجاع

أمــل اآلمــل، احلــر العامــي )حممــد بــن احلســن، ت1104هـــ(، تــح: الســيد أمحــد 
احلســيني، مطبعــة األندلــس، بغــداد، مطبعــة اآلداب، النجــف األرشف، )د. ت(.

ــد  ــد محي ــح: د. حمم ــى، ت279هـــ(، ت ــن حيي ــد ب ــاذري ) أمح ــاب األرشاف، الب أنس
اهلل، سلســلة ذخائــر العــرب، معهــد املخطوطــات العربيــة، دار املعــارف، مــر، )د. ت(.

ــي  ــور التميم ــن منص ــد ب ــن حمّم ــم ب ــد الكري ــعد عب ــو س ــمعاين )أب ــاب، الس األنس
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الســمعاين، ت562هـــ(، تقديــم وتعليــق: عبــد اهلل عمــر البــارودي، ط 1، دار اجلنــان، 
ــروت، 1408هـــ- 1988م. ب

بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، الشــيخ حممــد باقــر املجلــي، 
ت 1111هـــ، ط 2، مؤسســة الوفــاء، بــروت لبنــان، 1403هـ- 1983م.

البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر )أبــو الفــداء إســاعيل بن كثــر الدمشــقي، ت 774هـ(، 
تــح: عــي شــري، ط 1، دار إحيــاء الراث العــريب، بروت، 1408هـــ- 1988م.

الرهــان يف تفســر القــرآن، العامــة املحــّدث الســيد هاشــم البحــرايّن، حققــه جلنــة 
مــن العلــاء واملحققــن األخصائيــن، ط2، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ 

لبنان، 1427هـــ- 2006م.

هبــج الّصباغــة يف رشح هنــج الباغــة، العامــة املحقــق احلــاج الشــيخ حممــد تقــي 
ــان، 1432هـــ- 2011م. التســري، ط1، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت لبن

ــن  ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــي )ش ــام، الذهب ــاهر األع ــات مش ــام ووفي ــخ اإلس تاري
أمحــد بــن عثــان، ت 748هـــ(، تــح: د. عمــر عبــد الســام تدمــري، ط2، دار الكتــاب 

ــان، 1409هـــ- 1998م. العــريب، بــروت ـ لبن

ــي،  ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــدادي )أب ــب البغ ــام، اخلطي ــة الس ــداد أو مدني ــخ بغ تاري
ت463هـــ(، تــح: مصطفــى عبــد القــادر، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، 

1997م. 1417هـــ- 

تاريــخ الطــري، املعــروف بتاريــخ األمــم وامللــوك، الطــري )أبــو جعفــر حممــد بــن 
جريــر، ت310هـــ(، تــح: األســتاذ عبــد عــي مهنــا، ط2، رشكــة األعلمــي للمطبوعات، 
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بــروت ـ لبنان، 1433هـــ- 2012م. 

وهــب،  بــن  جعفــر  بــن  يعقــوب  أيب  بــن  )أمحــد  اليعقــويب  اليعقــويب،  تاريــخ 
ت284هـــ(، مؤسســة ونــرش فرهنــك أهــل البيــت “)عليهــم الســام(”، قــم خبايــان، دار 

صــادر، بــروت ـ لبنــان، )د. ت(.

ــاز  ــل، أو اجت ــن األماث ــا م ــن حله ــمية م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــة دمش ــخ مدين تاري
ــة  ــن هب ــن احلســن ب ــو القاســم عــي ب ــن عســاكر )أب ــا، اب ــا مــن واردهيــا وأهله بنواحيه
اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي، ت571هـــ(، تــح: عــي شــري، دار الفكــر للطباعــة والنــرش 

ــان، 1415هـــ- 1995م. ــع، بــروت ـ لبن والتوزي

الّتبيــان، الّطــويس )أبــو احلســن حممــد بــن احلســن، ت460هـــ(، تــح: أمحــد حبيــب 
قصــر العامــي، تصحيــح وتدقيــق مركــز اإلمــام احلســن املجتبــى للتحقيق والدراســات، 

ط1، األمــرة للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، 1431هـــ- 2010م.

تذكــرة األعيــان، العامــة املحقــق الشــيخ جعفــر الســبحاين، ط1، مؤسســة اإلمــام 
الصــادق )عليــه الســام(، قــم ـ إيــران، 1419هـــ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــد )أب ــيخ املفي ــة، الش ــادات اإلمامي ــح اعتق تصحي
ــي، ط2، دار  ــن دركاه ــح: حس ــدادي، 413هـــ(، ت ــري البغ ــم العك ــن املعل ــان ب النع

ــان، 1414هـــ- 1993م. ــروت ـ لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــد للطباع املفي

الّتعريفــات، اجلرجــاين )عــي بــن حمّمــد بــن عــي ت 816هـــ(، تــح: إبراهيــم 
1405ه. بــروت،  العــريب،  الكتــاب  دار   ،1 ط  األبيــاري، 

تفســر الصــايف، الفيــض الكاشــاين، )املــوىل حمســن، ت1091هـ(، ط3، منشــورات 
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مكتبــة الصــدر، هتــران ـ إيــران، 1415هـ.

تفســر الُقّمــي، الُقّمــي )أبــو احلســن عــي ابــن إبراهيــم مــن أعــام القــرن الثالــث 
اهلجــري(، تــح: مؤسســة اإلمــام املهــدي، ط1، قــم املقدســة ـ إيــران، 1438هـــ- 

2017م.

التَّفســر واملفــرّسون، د. حممــد حســن الذهبــي، مطبعــة املــدين، مكتبــة وهبــة، 
القاهــرة، مــر.

تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر )أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقاين، ت852هـــ(، 
دراســة وحتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ 

لبنــان، 1415هـــ- 1995م.

ــورات ذوي  ــة، ط1، منش ــادي معرف ــد ه ــة حمم ــرآن، العام ــوم الق ــد يف عل التمهي
ــران، 1428هـــ 2007م.  ــم املقدســة ـ إي ــى، ق القرب

هتذيــب املقــال يِف تنقيــح كتــاب الرجــال للشــيخ أيب العبــاس أمحــد بــن عــي 
النجــايش، العامــة الفقيــه آيــة اهلل العظمــى الســيد حمّمــد عــي املوحــد األبطحــي، ط 2، 

قــم، 1417هـــ.

ــي،  ــه القّم ــن بابوي ــن احلســن ب ــن عــي ب ــو جعفــر حممــد ب ــد، الصــدوق )أب التوحي
ت381هـــ(، تــح: عــي أكــر غفــاري، ط1، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ 

لبنــان، 1427هـــ- 2006م.

ــتي،  ــي البس ــد التميم ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان )أب ــن حب ــات، اب الثق
ت354هـــ(، ط1، دار املعــارف العثانيــة، بحيــد آبــاد ـ اهلنــد، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 
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1393هـــ- 1973م.

مجهــرة أشــعار العــرب؛ القــريش )أبــو زيــد حممد بــن أيب اخلطــاب، ت 180هـــ(، دار 
صــادر، بــروتـ  لبنــان، )د. ت(.

مجهــرة األمثــال، أبــو هــال العســكري، )395هـــ(، تح: حممد أبــو الفضــل إبراهيم، 
وعبــد املجيــد قطامــش، ط2، دار اجليل، بروت ـ لبنــان، 1384هـ- 1964م.

ــراين،  ــف البح ــيخ يوس ــق الش ــرة، املحّق ــرة الطاه ــكام الع ــرة يف أح ــق الناظ احلدائ
ــران، )د. ت(. ــم ـ إي )ت 1186هـــ(، مؤسســة النــرش اإلســامي، ق

خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، البغــدادي )عبــد القــادر بــن عمــر، ت 
1093هـــ(، تــح: حممــد نبيــل طريفــي، واميــل بديــع يعقــوب. ط1، دار الكتــب العلمية، 

بــروت ـ لبنــان 1998م.

ــه  ــن بابوب ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق )أب ــيخ الص ــال، الش اخلص
القّمــي، ت381هـــ(، صححــه علــق عليــه: عــي أكــر الغفــاري، منشــورات املدرســن 

ــران، 1403هـــ. ــة قــم املقدســة، إي يف احلــوزة العلمي

خصائــص األئمــة، الرشيــف الــريض )أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن موســى 
ــوث  ــع البح ــي، جمم ــادي األمين ــد ه ــح: د. حمم ــدادي، ت 406هـــ(، ت ــوي البغ املوس

ــران 1406هـــ. ــة املقدســة، مشــهد ـ إي ــة االســتانة الرضوي العلمي

ــف  ــن يوس ــن ب ــور احلس ــو منص ــّي )أب ــال، احل ــة الرج ــوال يف معرف ــة األق خاص
ــن املطهــر األســدي، ت726هـــ(، تــح: الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة نــرش  ب

الثقافــة، 1417هـــ.
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ديــوان امــرئ القيــس، تــح: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط4، سلســلة ذخائــر 
العــرب، دار املعــارف، القاهــرة ـ مــر. )د. ت(.

ديــوان شــعر املتلمــس الضبعــي، روايــة األثــرم، وأيب عبيــدة عــن األصمعــي، حتقيــق 
ورشح: حســن كامــل الصــريف، جامعــة الــدول العربيــة ـ معهــد املخطوطــات العربيــة، 

الرشكــة املريــة للطباعــة والنــرش، مــر، 1390هـــ- 1970م.

الّذريعــة إىل تصانيــف الّشــيعة، حُمَّمــد حمســن آغــا بــزرك الطهــرايّن )ت 1389هـــ(، 
ط 1، دار األضــواء بــروت، 1403هـــ- 1983م.

رجــال ابــن داوود، ابــن داوود احلــي )تقــي الديــن احلســن بــن عــي بــن داود، 
ت707هـــ(، حتقيــق وتقديــم: الســيد حممــد صــادق آل بحــر العلــوم، منشــورات املطبعــة 

ــف األرشف،1392هـــ- 1972م. ــة، النج احليدري

رجــال الطــويس )أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس، ت460هـــ(، تــح: جــواد 
القيومــي االصفهــاين، ط1، مؤسســة النــرش اإلســامّي، قــم، 1415هـــ.

ــو  ــايش«، )أب ــال النج ــتهر بـ«رج ــيعة املش ــي الش ــت مصنف ــايش، فهرس ــال النّج رج
ــح: الســيد  ــاس األســدي الكــويف، ت450هـــ(، ت ــن أمحــد العب ــن عــي ب ــاس أمحــد ب العب
ــران، 1416هـــ. ــم ـ إي ــامي، ق ــرش اإلس ــة الن ــاين، ط5، مؤسس ــبري الزنج ــى الش موس

ــة  ــي، ت274هـــ(، جاخيان ــد اهلل الرق ــن عب ــد ب ــر أمح ــو جعف ــي )أب ــال، الرق الرج
دانشــكاه، طهــران، )د. ت(.

الرعايــة يف علــم الّدرايــة، الشــهيد الثــاين، )زيــن الديــن العامــي ت966هـــ(، قــم، 
ــران 1408هـ. إي
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ســنن الرمــذي، وهــو الصحيــح اجلامــع، الرمــذي )أبــو عيســى حممــد بــن عيســى 
بــن ســورة الرمــذي، ت279هـــ(، تــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط2، دار الفكــر 

للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، 1403هـــ- 1983م.

الســنن الكــرى، النســائي )أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب، ت303هـــ(، تــح: 
ــة،  ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــرسوي حس ــيد ك ــداري، وس ــليان البن ــار س ــد الغف عب

بــروت ـ لبنــان، 1411هــــ- 1991م.

ســر أعــام النبــاء، الذهبي )شــمس الديــن حُمّمد بن أمحــد بن عثــان، ت748هـ(، 
تــح: حســن األســد، إرشاف: شــعيب األرنؤوطــي، ط 9، مؤسســة الرســالة، بــروت – 

لبنان، 1413هـ- 1993م.

ــر، ت774هـــ(،  ــن كث ــو الفــداء إســاعيل ب ــر )اإلمــام أب ــن كث ــة، اب الســرة النبويَّ
ــان، )د. ت(. ــروت ـ لبن ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــد الواح ــى عب ــح: مصطف ت

ــة، ابــن هشــام احلمــري، )ت218هـــ(، تــح: حممــد حميــي الديــن عبــد  الســرة النبويَّ
احلميــد، املــدين ـ القاهــرة، مكتبــة حممــد صبيــح وأوالده ـ مــر، 1383هـــ- 1963م.

ســاء املقــال يف علــم الرجــال، الكلبــايس، أبــو اهلــدى الكلبــايس، )ت1356هـــ(، 
ــي،  ــيني القزوين ــد احلس ــيد حمم ــامية، الس ــات اإلس ــر للدراس ــة ويل الع ــح: مؤسس ت

ط1، قــم ـ إيــران، 1419هـــ

رشح أصــول الــكايف، حمّمــد صالــح املازنــدراين )ت 1081هـــ(، مــع تعاليــق املــرزا 
أيب احلســن الشــعراين، ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، ط 1، دار إحيــاء الــراث 

العــريب، بــروت ـ لبنان، 1421هـــ- 2000م.
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رشح األخبــار يف فضائــل األئمــة األطهــار، املغــريب )أبــو حنيفــة النعــان بــن حممــد 
ــة  ــايل، ط2، مؤسس ــيني اجل ــد احلس ــيد حمم ــح: الس ــريب، ت363هـــ(، ت ــي املغ التميم

النــرش اإلســامي، قــم ـ إيــران، 1414هـــ.

رشح صحيــح مســلم، النــووي، )ت676هـــ(، دار الكتــاب العــريب، بــروت ـ 
1987م. 1407هـــ-  لبنــان، 

رشح هنــج الباغــة، اجلامــع خلطــب وحكــم ورســائل اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســام(، ابــن أيب احلديــد املعتــزيل )عــّز الديــن أبــو حامــد عبــد احلميــد 
بــن هبــة الديــن املدائنــي ت656هـــ(، تــح: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، منشــورات 

نــور اهلــدى، قــم املقدســة، إيــران، 1429هـ.

ــم  ــن ميث ــي ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــراين )ك ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج الباغ رشح هن
ت679هـــ(، ط1، منشــورات دار الثقلــن، بــرت ـ لبنــان، 1420هـــ- 1999م.

الشــعر والشــعراء، ابــن قتيبــة الدينــوري، )ت276هـــ(، تــح: أمحــد حممد شــاكر، دار 
احلديث ـ القاهــرة، 1427هـ- 2006م.

شــهداء الفضيلــة، الشــيخ عبــد املحســن األمينــي، دار الشــهاب، قــم املقدســة، 
ــران. إي

الّصحــاح، تــاج اّللغــة وصحــاح العربّيــة، اجلوهــري )أبــو نــر إســاعيل بــن مّحــاد، 
ــروت ـ  ــن، ب ــم للماي ــار، ط 4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أمح ت 393هـــ(، ت

لبنــان، 1407هـــ- 1987م.

ــو احلســن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم  صحيــح مســلم،ـ اجلامــع الصحيــح )أب
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ــان، )د. ت(. ــروت ـ لبن ــر، ب ــابوري، ت261هـــ(، دار الفك ــري النيس القش

ــف:  ــام(، تألي ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــة، اإلم ــجادية الكامل ــة الس الصحيف
الســيد حممــد باقــر، األبطحــي، ط5، مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام(، قــم 

املقدســة، 1423هـــ.

الطبقات الكرى، ابن سعد، )ت 230هـ(، دار صادر، بروت ـ لبنان، )د. ت(.

ــاس، حــر األمــة وترمجــان القــرآن، مصطفــى ســعيد اخلــن، ط4،  ــن عب ــد اهلل ب عب
ــق، 1415هـــ- 1994م. ــم، دمش ــلمن )15(، دار القل ــام املس ــلة أع سلس

ــن  ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق )أب ــيخ الص ــع، الش ــل الرشائ عل
موســى بــن بابويــه الُقّمــي، 381هـــ(، تقديــم: الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم، 
منشــورات املكتبــة احليدريــة، ومطبعتهــا يف النجــف األرشف، 1385هـــ- 1966م.

عيــون أخبــار الرضــا، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن 
بابويــه الُقّمــي، ت381هـــ(، صححــه وقــّدم لــه: الشــيخ حســن األعلمــي، ط1، بروت 

ـ لبنــان، 1404هـ- 1984م.

الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب، األمينــي )عبــد احلســن أمحــد األمينــي، 
1977م. 1397هـــ-  لبنــان،  ـ  بــروت  العــريب،  الكتــاب  دار  ط4،  ت1392هـــ(، 

ــيني،  ــواد احلس ــد ج ــح: حمم ــايل، ت ــيني اجل ــن احلس ــد حس ــّراث، حمم ــرس ال فه
ــران، 1422م. ــم ـ إي ــا، ق ــل م ــرش دلي ط1، ن

الفهرســت، ابــن النديــم ) أبــو الفــرج حمّمــد بــن يعقــوب إســحق املعروف بالــوراق، 
ت 385هـــ(، تــح: رضــا، جتدد، قــم، )د. ت(.
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الفوائــد الرجاليــة، “رجــال الســيد بحــر العلــوم”، بحــر العلــوم )الســيد حممــد 
ــح: حممــد صــادق بحــر العلــوم، وحســن بحــر  ــي، ت1212هـــ(، ت املهــدي الطباطبائ

العلــوم ط1، مكتبــة الصــادق )عليــه الســام( ـ طهــران.

ــة، ط1،  ــواد مغني ــد ج ــيخ حمم ــد، الش ــم جدي ــة لفه ــة ـ حماول ــج الباغ ــال هن يف ظ
انتشــارات كلمــة احلــق، 1427هـــ.

ــرش  ــة الن ــح: مؤسس ــري، ت ــي التس ــد تق ــى حمم ــة اهلل العظم ــال، آي ــوس الرج قام
ــامي، 1419هـــ. ــرش اإلس ــة الن ــران، ط1، مؤسس ــة، إي ــم املرشف ــامي، ق اإلس

ــايض  ــن الق ــي ب ــن ع ــد ب ــوي )حمم ــوم، التهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطاح كّش
حممــد حامــد بــن حمّمــد صابــر الفاروقــي احلنفــي، تــويّف بعــد 1158هـــ(، تــح: د. عــي 
ــارشون،  ــان ن ــة لبن ــم، ط1، مكتب ــق العج ــة: د. رفي ــم وإرشاف ومراجع ــروج تقدي دح

ــان،1996م. ــروت ـ لبن ب

ــن أيب  ــى ب ــن عيس ــي ب ــن ع ــو احلس ــي )أب ــة، اإلرب ــة األئم ــة يف معرف ــف الغم كش
الفتــح، ت693هـــ(، ط2، دار األضــواء، بــروت ـ لبنــان، 1405هـــ- 1985م.

النــرش  ــبحاين، ط3، مؤسســة  السُّ املحّقــق  العامــة  الرجــال،  علــم  كليــات يف 
إيــران، 1414هـــ. ـ  قــم  اإلســامي، 

ــرش  ــة الن ــار، ط1، مؤسس ــن الغف ــد احلس ــول عب ــد الرس ــكايف، د. عب ــي وال الُكَلين
اإلســامي، قــم ـ إيــران، 1416هـــ.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق )أب ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن ومت ــال الدي ك
احلســن بــن بابويــه الُقّمــي، ت381هـــ(، تصحيــح: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النرش 
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اإلســامي، قــم ـ إيــران، 1405هـــ.

ــادي  ــد ه ــم: حمم ــي، تقدي ــاس الُقّم ــيخ عب ــر الش ــق الكب ــاب، املحّق ــى واأللق الكن
ــران، )د. ت(. ــدر، هت ــة الص ــورات مكتب ــن منش ــي، م األمين

لســان العــرب )معجــم(، ابــن منظــور )أبــو الفضــل مجــال الّديــن حُمّمــد بــن مكــرم، 
ت 711هـــ(، ط 1، دار صــادر، بــروت ـ لبنــان.

جممــع األمثــال، امليــداين )أبــو الفضــل أمحــد بــن حممــد النيســابوري، ت518هـــ(، 
ــة املقدســة. ــة لآلســتانة الرضوي ــة الثقافي ــح: املعاوني ت

جممــع الفوائــد ومنبــع الفوائــد، اهليثمــي )نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر، ت807هـ(، 
دار الكتــب العلميــة، بــروتـ  لبنــان، 1408هـ- 1988م.

ــد  ــيد أمح ــف الس ــامي، تألي ــراث اإلس ــاء ال ــز إحي ــة يف مرك ــات العربّي املخطوط
احلســيني، ط1، رسور، قــم ـ إيــران، 1424هـــ.

مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول، الشــيخ املجلــي )حممــد باقــر املجلــي، 
ت1111هـــ(، تصحيــح: الســيد هاشــم الرســويل، وقــّدم لــه الســيد مرتــى العســكري، 

ط2، دار الكتــب اإلســامية، قــمـ  إيــران، 1404هـــ.

ــن  ــن احلســن ب ــو احلســن عــي ب مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، املســعودي )أب
ــم ـ  ــق: يوســف أســعد داغــر، ط1، منشــورات دار اهلجــرة، ق عــي، ت346هـــ(، تدقي

إيــران، 1404هـــ- 1984م. 

احلاكــم،  اهلل  عبــد  )أبــو  النيســابوري  احلاكــم  الصحيحــن،  عــى  املســتدرك 
ت405هـــ(، الفهرســة بــإرشاف: د. يوســف عبــد الرمحن املرعــي، دار املعرفــة، بروت 
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ـ لبنــان، )د. ت(.

مســتدرك الوســائل، ومســتنبط املســائل، النــوري )احلــاج مــرزا حســن الطــريس، 
1320هـــ(، تــح: مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، ط1، مؤسســة آل البيــت )عليــه 

الســام( إلحيــاء الــراث، بــروت ـ لبنــان، 1407هـــ- 1987م.

ــازي الشــاهرودي،  مســتدركات علــم رجــال احلديــث، العامــة املحقــق عــي الن
نــرش ابــن املؤلــف، ط1، هتــران، 1412هـــ. 

مســند أمحــد، اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، )ت241هـــ(، دار صــادر بــروت ـ لبنــان، 
)د. ت(.

ــن  ــن م ــن احلس ــي ب ــل ع ــو الفض ــريس )أب ــار، الط ــرر األخب ــوار يف غ ــكاة األن مش
أعــام القــرن الســابع اهلجــري(، تــح: مهــدي هوشــمند، ط2، دار احلديــث، قــم، 

إيــران، 1431هـــ

املطـّول، رشح تلخيـص مفتـاح العلـوم، التفتـازاين )سـعد الديـن مسـعود بـن عمـر ت 
792هـ(، تح: عبد احلسـن اهلنداوي، ط 1، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، 2001م.

ــي  ــن ع ــو احلس ــن أب ــر الدي ــارّي )ظه ــي األنص ــي البيهق ــة، ع ــج الباغ ــارج هن مع
بــن زيــد فريــد اخلرســان، ت565هـــ(، تــح: حممــد تقــي دانــش، إرشاف: الســيد حممــود 

ــم املقدســة، 1409هـــ. ــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي، ق ــة آي املرعــي، ط1، مكتب

معــامل العلــاء، ابــن شــهر آشــوب ) أبــو جعفــر حممــد بــن عــي، ت588هـــ(، )د. م(، 
)د. ت(.

معــاين األخبــار، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويه 
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الُقّمــي، ت381هـــ(، تــح: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النرش اإلســامي، قــم املرشفة.

معجــم األدبــاء، ياقــوت احلمــوي )ت626هـــ(، ط3، دار الفكــر للطباعــة والنــرش 
والتوزيــع، 1400هـــ- 1980م.

معجــم البلــدان، ياقــوت احلمــوي )عبــد اهلل احلمــوي أبــو عبــد اهلل، ت626هـــ(، 
ــان، 1399هـــ- 1979م. ــاء الــراث العــريب، بــروت ـ لبن دار إحي

ــو  ــيد أب ــى الس ــة اهلل العظم ــرواة، آي ــات ال ــل طبق ــث وتفصي ــال احلدي ــم رج معج
القاســم املوســوي اخلوئــي، ط5، )د. م(، 1413هـــ- 1992م.

معجــم الشــعراء مــن العــر اجلاهــي حتــى ســنة 2002م، كامــل ســلان اجلبــوري، 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، 1424هـ- 2003م.

املعجــم الكبــر، الطــراين )أبــو القاســم ســليان بــن أمحــد، ت360هـــ(، تــح: محدي 
عبــد املجيــد الســلفي، ط2، دار إحيــاء الــراث العــريب، )د. ت(.

معجــم مقاييــس اللُّغــة، ابــن فــارس )أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، ت395هـــ(، تح: 
عبــد الســام حممــد هــارون، ط2،، دار اجليــل، بــروتـ  لبنان، 1420هـــ- 1999م.

ــي، ط1،  ــوي القاين ــي النّق ــد تق ــيد حمم ــة، س ــج الباغ ــعادة يف رشح هن ــاح الس مفت
انتشــارات قائــن، إيــران، 1426هـــ.

مفــردات ألفــاظ القــرآن، العّامــة الّراغــب األصفهــاين املتــوىف يف حــدود 425هـــ، 
بــروت، ط 4،  الشــامية،  دار  القلــم، دمشــق،  دار  تــح: صفــوان عدنــان داوودي، 

1425هـ.

املفيــد مــن معجــم رجــال احلديــث، حممــد اجلواهــري، ط2، مكتبــة املحــايت، قــم ـ 
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إيــران، 1424هـ.

ــدران، ط2،  ــح اهلل ب ــن فت ــد ب ــج: حمم ــتاين، ختري ــام الشهرس ــل، اإلم ــل والنح املل
مكتبــة األنجلــو املريــة، القاهــرة. )د. ت(.

ــي  ــن ع ــد ب ــو اهلل حمم ــن أب ــر الدي ــوب )مش ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال مناق
بــن أيب نــر املازنــدراين، ت588هـــ(، تــح: جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، مكتبــة 

ــة، النجــف األرشف، 1376هـــ- 1956م. ومطبعــة احليدري

مــن ال حيــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن 
بــن موســى بــن بابويــه، ت381هـــ(، تــح: عــي أكــر الغفــاري، ط2، منشــورات مجاعــة 

املدرســن، قــم املرشفــة، )د. ت(.

ــي، ط2، دار  ــاس القّم ــيخ عّب ــاج الش ــي واآلل، احل ــخ النب ــال يف تواري ــى اآلم منته
ــف األرشف، 1433هـــ 2012م. ــراق النج ــان، الع ــروت ـ لبن ــس، ب األندل

منتهــى املقــال يف أحــوال الرجــال، املازنــدراين )أبــو عــي احلائــري الشــيخ حممــد بــن 
ــراث،  ــاء ال ــام(” إلحي ــم الس ــت “)عليه ــة آل البي ــح: مؤسس ــاعيل، ت1216(، ت اس

ط1، مؤسســة آل البيــت “)عليهــم الســام(” إلحيــاء الــراث، قــم ـ إيــران، 1416هـــ.

منهــاج الراعــة يف رشح هنــج الباغــة، الراونــدي )قطــب الديــن أبــو احلســن ســعيد 
بــن هبــة اهلل الراونــدي ت573هـــ(، تــح: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري والســيد 
ــران،  ــم، إي ــي، ق ــي النجف ــى املرع ــة اهلل العظم ــة آي ــورات مكتب ــي، مش ــود املرع حمم

1406هـ.

منهــاج الراعــة يف رشح هنــج الباغــة، العامــة املــرزا حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئي، 
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ــر  ــة املظف ــان، مؤسس ــروت ـ لبن ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــور ط1، دار إحي ــي عاش ــح: ع ت
الثقافيــة النجــف األرشف، 1429هـــ- 2008م.

ميــزان احلكمــة، حممــد الــري شــهري، ط3، دار إحياء الــراث العــريب، دار احلديث، 
بــروتـ  لبنان، 1431هـ- 2010م.

امليــزان يف تفســر القــرآن، الطباطبائــي )حممــد حســن الطباطبائــي(، ط1، مؤسســة 
األعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، 1427هـــ- 1997م. 

النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي

هنــج الباغــة، أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، جلامعــه الرشيــف الريض )أيب احلســن 
حممــد بــن احلســن بــن موســى ت 406هـــ(، تــح: الســيد هاشــم امليــاين، مراجعــة وحدة 

حتقيــق مكتبــة العتبة العباســية املقدســة، كرباء، 1432هـــ ـ 2011م.

الــوايف، الفيــض الكاشــاين )حممــد حســن املشــر بالفيــض الكاشــاين، ت1091هـ(، 
تــح: ضيــاء الديــن احلســيني، ط1، مكتبــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( العامــة 

ــران، 1406هـــ. أصفهــان، إي

الــوايف بالوفيــات، الصفــدي ) صــاح الديــن خليــل بــن أبيــك، ت764هـــ(، تــح: 
أمحــد األرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث، بــروت ـ لبنــان، 1420هـــ- 

2000م.

ــن  ــد اهلل احلس ــو عب ــاين )أب ــز، الدامغ ــاب اهلل العزي ــاظ كت ــر أللف ــوه والنظائ الوج
بــن حممــد 1085هـــ(، تــح: حممــد حســن أبــو العــزم الزفيتــي،  مجهوريــة مــر العربيــة، 
وزارة األوقــاف، املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية، جلنــة إحيــاء الــراث، القاهــرة ـ 
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) ّالبحث الثالث: لطيفة يف شرح خطبة جليلة )شرح خطبة لعلي

مــر، 1431هـــ- 2010م.

وســائل الّشــيعة، احلــّر العامــي )حممــد بــن احلســن، ت1104هـــ(، تــح: مؤسســة 
آل البيــت “)عليهــم الســام(” إلحيــاء الــراث، ط1، مؤسســة آل البيــت “)عليهــم 

ــان، 1429هـــ- 2008م. ــروت ـ لبن ــراث، ب ــاء ال ــام(” إلحي الس

ــن  ــو العبــاس شــمس الّدي ــن خلــكان )أب ــاء الّزمــان، اب ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي وفي
أمحــد بــن حُمّمــد بــن أيب بكــر، ت681هـــ(، تــح: د. إحســان عبــاس، دار الّثقافــة، بروت، 

لبنان، 1397هـــ، 1977م.

ــام  ــد الس ــق ورشح: عب ــري )ت212هـــ(، حتقي ــم املنق ــن مزاح ــن، اب ــة صف وقع
حممــد هــارون ط2، املطبعــة املــدين، املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــرش والتوزيــع، 

القاهــرة ـ مــر 1382هـــ.
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الفصل األّول: كتاب نهج البالغة

تعريف الكتاب:

نج البالغة                                                                                 )أدب - عريّب(

انتخاب: الرشيف الريض، حمّمد بن احلسن املوسوّي البغدادّي )ت406هـ(.

ــي قاهلــا أو ألقاهــا يف خمتلــف  جامــع خلطــب وأقــوال ومواعــظ اإلمــام عــّي الت
املناســبات ولشــّتى األغــراض، وهــي خمتــارات يف احلــّد األعــى مــن الفصاحــة والباغــة 
ــه  ــاء، رّتب ــض األدب ــال بع ــا ق ــق( ك ــوق ودون كام اخلال ــوق كام املخل ــا )ف ــّق بأهّن حي
الــريض يف ثاثــة أبــواب: )اخلطــب، الكتــب، القصــار مــن الكلــات(، أّلفــه بعــد كتابــه 
)خصائــص األئّمــة( وأمتـّـه يف ســنة 400هـــ، فيــه )236( خطبــة، و )79( كتــاب ووصيــة 
ــف  ــع الرشي ــن وض ــو م ــّدم ه ــا تق ــوص م ــول أّن نص ــراء الق ــن ه ــة، وم و )480( كلم
ــات  ــات الكتــب مــن رشوح وخمتــرات ومنتخب ــاب مئ ــج مــن هــذا الكت الــريض، ونت
وحــوايش وتعاليــق ودراســات.. إلــخ مــن يــوم صــدوره وليــوم النــاس هــذا، ويكفــي يف 

تعريــف الكتــاب الرجــوع إىل مقّدمتــه.

]الذريعة: 412/24 الرقم 2173، الراث العريّب املخطوط: 215/13[ 

تعريف النسخ: أربع نسخ
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 )النسخة  األوىل(

املكان: مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، الرقم )661(.

نســخ، نجــم الديــن أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أردشــر بــن حمّمــد الطــرّي)1( األنــدرا 
ــام  ــنة 677هـــ يف مق ــر س ــهر صف ــر ش ــن أواخ ــبت م ــوم الس ــدرواذّي()2(، ي اوذّي )األن
صاحــب الزمــان ـ عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف ـ يف احلّلــة الســيفّية)3(، نفيســة، 
مشــكولة، مصّححــة، عليهــا باغــات القــراءة، عليهــا باغــات املقابلــة، عليهــا كلــات 
ــا  ــر منه ــة ومل يظه ــنوّي مطموس ــازة الرسابش ــا األوىل إج ــى ورقته ــدل، يف أع ــخ الب نس
ــن  ــًا، العناوي ــريض كام ــّيد ال ــْب الس ــا ـ، ونس ــث عنه ــيأيت احلدي ــخ ـ وس ــوى التاري س
ــن  ــى ب ــداد األســود، وهــي مشــحونة باحلــوايش، وأكثرهــا بخــطِّ الشــيخ حيي كتبــت بامل
ســعيد اهلــذيّل احلــّيّ )ت 690هـــ(، وقــد قرأهــا الناســخ عــى الشــيخ حييــى بــن ســعيد 

ــاب يف أّوهلــا ونّصهــا:  ــة الكت ــه إجــازة رواي ــب ل ، وكت اهلــذيّل احلــّيّ

»قــرأ عــّي الســّيد األجــّل األوحــد، الفقيــه العــامل، الفاضــل املرتــى، نجــم الديــن 
أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أردشــر بــن حمّمــد الطــرّي ـ أصلــح اهلل أعالــه، وبّلغــه آمالــه 
بمحّمــٍد وآلــهـ  كّل هــذا الكتــاب مــن أّولــه إىل آخــره، فكمــل لــه الكتــاب كّلــه، ورشحت 

)1( يف دراسة حول هنج الباغة ) 82(: ُصحفت »الطرّي« إىل »الطويّس«.
الذريعــة  ويف  و»اآلبدارآبــادّي«،  اوادّي«،  »اآلبــدار  و47(:   ،2/4( الشــيعة  أعــام  طبقــات  يف    )2(
)413/24(: »اآلبــدار اودي«، ويف تراجــم الرجــال )167/1(: »األنــدرا أوذي«، ويف املتبقــي مــن 
خمطوطــات هنــج الباغــة حّتــى هنايــة القــرن الثامــن اهلجــرّي املطبــوع يف تراثنــا )80/5(: »األنــدر 
اوذّي«، ويف مســتدركات أعيــان الشــيعة )142/6(: »األنــدرا أوذي«،»األنــدرادي«، ويف كثــر مــن 
املصــادر: »األنــدرواذّي«، ومــا أثبتــه هــو مــن النســخ التــي كتبهــا بخّطــه، ويف ريــاض العلــاء والطبقــات 

ــه نفســه. وصــف بـــ )الســّيد( ومل ينعــت ب
ــام  ــام اإلم ــخ مق ــوان )تاري ــع بعن ــا، وطب ــنة تقريًب ــل )16( س ــا قب ــام كتاًب ــذا املق ــخ ه ــُت عــن تاري ــد كتب )3( ق

ــة. ــاالت تراثّي ــّدة مق ــد ع ــع يل بع ــاب  يطب ــة(،  وكان أّول كت ــه يف احلّل ــاىل فرج ــل اهلل تع ــدي عج امله
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لــه يف أثنــاء قراءتــه وبحثــه مشــكله، وأبــرزت لــه كثــًرا مــن معانيــه، وأذنــت لــه يف روايتــه 
عنـّـي، عــن الســّيد الفقيــه العــامل املقــرئ املتكّلــم حمــي الديــن أيب حامــد حمّمــد بــن عبــد اهلل 
بــن عــّي بــن زهــرة احلســينّي احللبــّي ـ ريض اهلل عنــه، عــن الشــيخ الفقيــه رشــيد الديــن 
أيب جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن شــهر آشــوب املازنــدرايّن، عــن الســّيد أيب الصمصــام ذي 
ــّي  ــن ع ــد ب ــد اهلل حمّم ــن أيب عب ــنّي)1( املروزّي، ع ــد احلس ــن[ معب ــد ب ــن ]حمّم ــار ب الفق
ــد  ــن حمّم ــى ب ــن موس ــن ب ــن احلس ــد ب ــن حمّم ــريض أيب احلس ــّيد ال ــن الس ــوايّن، ع احلل

املوســوّي.

ــينّي  ــّي احلس ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــارث )حمّم ــن أيب احل ــّز الدي ــه ع ــن الفقي ــه ع وعن
البغــدادّي، عــن قطــب الديــن أيب احلســن الراونــدّي، عــن الســّيدين املرتــى واملجتبــى 
ابنــي الداعــي احلســينّي )احلســنّي( احللبّي عــن أيب جعفــر الدوريســتّي، عــن الســّيد 
ــن  ــى ب ــّتائة، حيي ــبعن وس ــبع وس ــنة س ــب س ــّب وكت ــاء وأح ــى ش ــروه مت ــريض، فل ال

ــعيد(«)2(. س

 وكتب ابن سعيد للناسخ يف آخر النسخة إهناء القراءة وجاء فيه: 

»أهنــاه أحســن اهلل توفيقــه قــراءة ورشًحــا ملشــكله )وغريبــهـ  نفعــه اهلل وإّيانــا بمحمــد 
وآلــه، وكتــب حييــى بــن حمّمــد )أمحــد – ظ( بــن حييــى بــن احلســن بــن ســعيد اهلــذيّل احلــّيّ 

باحلّلــة ـ محاهــا اهلل ـ يف صفــر مــن ســنة ســبع وســبعن وســتائة(«.

)1( يف ريــاض العلــاء )36/2(:  »معــد احلســينّي«، وليــس: »احلســنّي«، والــذي عليــه الكثــر أّنــه: »ذو الفقــار 
بــن معبــد«، وهــو مــن نســل أوالد موســى اجلــون ابــن عبــد اهلل املحــض ابــن احلســن املثنــى ابــن االمــام 
احلســن )عليــه الســام( وهــو املعــروف، وُنســب يف حاشــية عمــدة الطالــب مــن قبــل املحّقــق إىل إســاعيل 

بــن ابراهيــم ابــن االمــام موســى الكاظــم )عليــه الســام( نقــًا عــن كتــاب نظــام األقــوال، فاحــظ.
)2( ينظر عن هذه اإلجازة: الذريعة: 263/1، الرقم 1382.
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والعبــارة التــي بــن القوســن ـ يف اإلجــازة املــارة الذكــر واإلهنــاءـ مطموســة يف 
األصــل وجــاءت بخــطِّ الشــيخ حمّمــد ابــن الشــيخ طاهــر الســاوّي،  أخذهــا الســاوّي 

ــخة ـ. ــر النس ــر يف آخ ــا ذك ــاء)1( ـ ك ــاض العل ــاب ري ــن كت م

  والنسـخة هـذه مقـروءة أكثـر مـن مـّرة عـى غر واحـد من أعامنـا األعـامـ  أنار اهلل 
برهاهنـم ـ وعليهـا إهناءاهتم وإجازاهتـم ورواياهتم للكتاب بأسـانيدهم عن مؤّلفه الرشيف 
التـي عليهـا خمتلفـة اخلـطِّ واأللـوان )األسـود، والبنّـّي،  الـريض )رمحـه اهلل(، فاحلـوايش 

واألمحـر(، ونقلـت بعـض احلـوايش مـن رشح قطـب الديـن الراونـدّي )ت 573هـ(.

وقوبلــت النســخة يف النجــف األرشف بنســخة صحيحــة مــن هنج الباغــة باحلرة 
الغروّيــة ـ مشــهد أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ـ وســجل املبــارش هبوامشــها الكثــر مــن 
فوائــد رشح هنــج الباغــة البــن ميثــم البحــرايّن )ت 679هـــ(، وكان الفــراغ مــن املقابلــة 

وكتابــة احلــوايش أواخــر شــهر رمضــان )شــعبان( ســنة 726هـ.

وقــرأت عــى احلســن بــن احلســن بــن احلســن الرسابشــنوّي )كان حيًّا ســنة 763هـ( 
يف ذي احلّجــة ســنة 728 هـــ باحلّلــة الســيفّية، وكتــب عليهــا مــا نّصه: 

»]قــرأ عــّي[ هــذا الكتــاب املســّمى بنهــج الباغــة املــوىل املعّظم، ملــك الصلحاء، ســّيد 
الزهــاد والعبــاد... العبــد الفقــر إىل اهلل تعــاىل احلســن بــن احلســن بــن احلســن الرسابشــنوّي 
يف ذي احلّجــة ســنة 728هـــ باحلّلــة الســيفّية«. ومل يبقــى مــن العبــارة هــذه ســوى التاريــخ ؛ 
ــا الشــّق األّول منهــا فقــد ُكتــب بخــطٍّ  للخــرم فيهــا، وهــي يف أعــى صفحــة العنــوان. وأّم

حديــٍث ويظهــر يل أّنــه بخــّط املحّقــق الســّيد عبــد العزيــز الطباطبائــّي )رمحــه اهلل(.

)1( ينظر: رياض العلاء: 36/2.
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وُقــرأت نســخة الكتــاب عــى الســّيد صفــي الديــن حمّمــد بــن احلســن بــن أيب الرضــا 
ــا ســنة 735هـــ(. وكتــب بخّطــِه : »أهنــاه أدام اهلل بقــاه قــراءة مهّذبــة.  العلــوّي )كان حيًّ

وكتــب حمّمــد بــن أيب الرضــا«)1(.

ــح الشــرازّي، وكانــت هــذه النســخة  ــن الشــيخ صال ــد جــواد اب ــك حمّم عليهــا متّل
النفيســة يف مكتبــة العّامــة الشــيخ حمّمــد ابــن الشــيخ طاهــر الســاوّي )ت 1370هـــ(، 
وختمــه املكتبــة بيضــوّي: »مــن كتــب حمّمــد الســاوّي، 1354«، وانتقلــت بعــد وفاتــه إىل 

مكتبــة اإلمــام احلكيــم العاّمــة يف النجــف األرشف، الرقــم )661(. 

والنســخة هــذه رآهــا املــرزا عبــد اهلل األفنــدي )ق12( يف أصفهــان وترجــم لكاتبهــا 
يف ريــاض العلــاء )36/2(، وذكرهــا األســتاذ دانش بـــژوه وحتّدث عنهــا يف نرشة املكتبة 
املركزيــة جلامعــة طهــران )421/5(، ورآهــا الشــيخ آقــا بــزرك الطهــرايّن )ت 1389هـ( 
يف مكتبــة العّامــة الشــيخ حمّمــد الســاوّي )ره( وترجــم لكاتبهــا يف أعــام القــرن الســابع 

مــن طبقــات أعــام الشــيعة وقــرأ تاريخ النســخة ) ســبع وســّتن وســّتائة(.

الغاف: جلد، بنّي فاتح.

332 ق، 18 س، 16× 6، 23 سم)2(.

)1( قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهــرايّن )ره( يف الذريعــة )234/1، الرقــم 1229( عــن هــذه اإلجــازة مــا نّصــه: 
» الســّيد شــمس الديــن حمّمــد بــن احلســن بــن حمّمــد بــن أيب الرضــا العلــوّي البغــدادّي، خمتــرة، كتبهــا 
بخّطــِه لبعــض تاميــذه عــى ظهــر )هنــج الباغــة( الــذي كتبــه الســّيد نجــم الديــن احلســن بــن أردشــر 
بــن حمّمــد الطــرّي ســنة 677 باحللــة الســيفّية، ويبعــد كــون اإلجــازة البــن أردشــر؛ ألّنــه معــارص البــن 

أيب الرضــا، وكامهــا مــن تاميــذ حييــى بــن ســعيد«.
)2( ينظــر عــن هــذه النســخة: ريــاض العلــاء:  2 / 36 - 37، الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة: 234/1، الرقم 
ــيعة:4/  ــام الش ــات أع ــم 2173، طبق ــن الرق ــم 1382، و 24 / 413 ضم 1229، و263/1، الرق
ــان الشــيعة:  5 / 451 الرقــم 985، مصــادر هنــج الباغــة:  1 / 211 – 212، الرقــم 8، مــن  46، أعي
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ــكام يف  ــة اإلح ــاب )هناي ــن كت ــخة م ــب نس ــخ ـ كت ــرّي ـ الناس ــر الط ــن أردش واب
معرفــة األحــكام(  للشــيخ الطــويّس، حمّمــد بــن احلســن )ت 460هـــ(، وفــرغ مــن اجلــزء 
األّول يف يــوم الثاثــاء 15 شــهر ربيــع األّول ســنة 681هـــ، وأجــازه العّامــة عــى هــذا 
اجلــزء بتاريــخ شــهر ربيــع اآلخــر مــن نفــس الســنة، وكتــب له إهنــاء قراءتــه للجــزء األّول 
بتاريــخ 15 شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 681هـــ، والنســخة موجــودة عنــد العّامــة احلــاّج 
ــة يف  ــرس املكتب ــرت يف فه ــم )304(، وُذك ــان، الرق ــّي يف أصفه ــن اخلادم ــّيد حس الس
الصفحــة 255، وفيــه صحــف الناســخ إىل )حســن االنــدراوزي(،  ومنهــا يظهــر علــو 

شــأن الناســخ، ونــّص اإلجــازة املذكــورة عــى اجلــزء األّول:

»قــرأ عــّي الشــيخ العــامل، الفقيــه الفاضــل الكبــر، الزاهــد املحّقــق، العّامــة نجــم 
املّلــة والديــن، عــّز اإلســام واملســلمن، أيب عبــد اهلل احلســن بــن أردشــر بــن حمّمــد بــن 
ــه  ــة حّظ ــن كّل عارف ــزل م ــديده، وأج ــه وتس ــن اهلل توفيق ــدرااوذي ـ أحس ــن االن احلس
ومزيــده ـ  مجيــع اجلــزء األّول مــن كتــاب النهايــة مــن مصنّفــات الشــيخ اإلمــام، الســعيد 
العّامــة، شــيخ املتقّدمــن، أيب جعفــر حمّمــد بــن احلســن بــن عــّي الطــويّس ـ قــّدس اهلل 
روحــه، ونــّور رضحيــه ـ قــراءة مهذبــة تــدّل عــى فضلــه،  وتنبــئ عــن علمــه، وســألني يف 
أثنــاء قراءتــه وتضاعيــف مباحثــه عــا أشــكل مــن الكتــاب والتبــس فيــه، فبينــت لــه ذلــك 
فأخــذه فامهــا ملــا ُيلقــى إليــه، ضابطــا لــه، وقــد أذنــت لــه يف روايــة ذلــك عنـّـي عــن والدي 
ـ قــّدس اهلل روحــه ـ عــن شــيخه مهــذب الديــن احلســن بــن رّدة، عــن الشــيخ احلســن 

ــران:  ــة طه ــة جلامع ــة املركزي ــرشة املكتب ــة:  87 ـ 89،  ن ــم العاّم ــة اهلل احلكي ــة آي ــات مكتب ــوادر خمطوط ن
ــا: 5 / 79 ـ 81 الرقــم 38 ضمــن مقالــة )املتبقــي مــن خمطوطــات هنــج الباغــة  ــة تراثن 5 / 421،  جمّل
ــد  ــة معه ــة: 102، و 139- 140، جمّل ــج الباغ ــول هن ــة ح ــرّي، دراس ــن اهلج ــرن الثام ــة الق ــى هناي حت

املخطوطــات العربّيــة: 216/4.
وترجــم للناســخ يف غــر مــا تقــّدم: تراجــم الرجــال: 167/1، مســتدركات أعيــان الشــيعة: 142/6، وغــر 

ذلــك مــن املصــادر التــي ســأذكرها يف مقّدمتــي للنســخة بطباعتهــا الفاكســميلّية.                                                            
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بــن عــّي بــن حمّمــد بــن عــّي بــن عبــد الصمــد عــن جّديــه عــن أبيهــا عــّي، وعــن املفيــد 
ــرو  ــه، فل ــّدس اهلل روح ــف[ ق ــن املصنِّ ــا ]ع ــويّس مجيًع ــد الط ــن حمّم ــن ب ــّي احلس أيب ع
ذلــك متــى شــاء وأحــّب و]هــو أهــل لذلــك، وكتــب حســن[ بــن يوســف بــن مطّهــر يف  
شــهر ربيــع اآلخــر مــن ســنة إحــدى وثانــن وســّتائة، وصــّى اهلل عــى ]ســّيدنا[ حمّمــد 

النبــّي وآلــه الطاهريــن«.

ــا وفهــًا يف  ــده اهلل تعــاىل قــراءة وبحًث  ونــّص إهنــاء اجلــزء األّول املذكــور: »أهنــاه أّي
جمالــس آخرهــا خامــس عــرش ربيــع اآلخــر مــن ســنة إحــدى وثانــن وســّتائة، وكتــب 

ــا«. ــر حامــًدا مصّلًي حســن بــن مطّه

وفــرغ مــن اجلــزء الثــاين يف يــوم األحــد مــن أوائــل شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 681هـــ، 
وأجــازه العّامــة عــى هــذا اجلــزء بتاريــخ شــهر مجــادى اآلخــرة مــن نفــس الســنة، وكتب 
لــه إهنــاء قراءتــه للجــزء الثــاين بتاريــخ ... شــهر  مجــادى اآلخــرة ســنة 681هـــ، ونــّص 

اإلجــازة املذكــورة:

»قــرأ عــّي الشــيخ األجــّل األوحــد،  العامل الفقيــه، الفاضــل الكامل، املحّقــق املدّقق، 
نجــم املّلــة والديــن، عــّز اإلســام واملســلمن، أيب عبــد اهلل احلســن بــن أردشــر بــن حمّمد 
بــن احلســن االنــدرااوذي ـ أحســن اهلل توفيقــه وتســديده، وأجــزل مــن كّل عارفــة حّظــه 
ومزيــده ـ  اجلــزء الثــاين مــن كتــاب النهايــة مــن تصنيــف الشــيخ اإلمــام، العّامــة، إمــام 
ــّور  ــه، ون ــّدس اهلل روح ــويّس ـ ق ــّي الط ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمّم ــن، أيب جعف املتقّدم
رضحيــه ـ قــراءة مرضّيــة مهذبــة، قــراءة معرفــة وإيقــان، وحتريــر وإتقــان، وســأل يف أثنــاء 
قراءتــه وتضاعيــف مباحثــه مــا أشــكل مــن فقــه الكتــاب، فبينــت لــه ذلــك، فأخــذه فامًهــا 
ــي عــن والــدي ـ قــّدس اهلل روحــه ـ عــن  ضابًطــا، وأجــزت لــه روايــة هــذا الكتــاب عنّ
شــيخه مهــذب الديــن احلســن بــن رّدة، عــن الشــيخ احلســن بــن عــّي بــن حمّمــد بــن عــّي 
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بــن عبــد الصمــد عــن جّديــه عــن أبيهــا عــّي، وعــن املفيــد أيب عــّي احلســن بــن حمّمــد 
الطــويّس مجيًعــا عــن املصنِّــف ـ قــّدس اهلل روحــه ـ  فلــرو ذلــك متــى شــاء وأحــّب،  وهــو 
أهــٌل لذلــك، وكتــب حســن بــن يوســف بــن مطّهــر يف  مجــدي اآلخــر مــن ســنة إحــدى 

وثانــن وســّتائة، وصــّى اهلل عــى ســّيدنا حمّمــد النبــّي وآلــه الطاهريــن«.

 ونــّص إهنــاء اجلــزء الثــاين املذكــور: »أهنــاه أّيــده اهلل تعــاىل قــراءة وبحًثــا واســترشاًحا 
ــب  ــّتائة، وكت ــن وس ــدى وثان ــنة إح ــن س ــرة م ــادى اآلخ ــهر مج ــاىل.. ش ــه اهلل تع وفق

.)1(» حســن بــن مطّهــر احلــّيّ

)النسخة الثانية(

أّول النســخة: »أمــا بعــد احلمــد هلل الــذي جعــل احلمــد ثمنًــا لنعائــه، ]ومعــاًذا مــن 
بائــه، ووســيلة إىل جنانــه، وســبًبا لزيــادة إحســانه[ والصــاة عــى رســوله نبــي الرمحــة 

وإمــام األئّمــة ورساج األّمــة..«.

آخــر النســخة: »وقــال: )عليــه الســام( مــا أخــذ اهلل عــى أهــل اجلهــل أن يتعّلمــوا 
ــن  ــوان م ــام(: رش اإلخ ــه الس ــال )علي ــوا. وق ــم أن يعّلم ــل العل ــى أه ــذ ع ــى أخ حّت

ــه«.  ــال: إذا احتشــم املؤمــن أخــاه فقــد فارق ــه، وق ــف ل تكّل

املكان: مكتبة السّيد هاشم ابن السّيد جعفر آل بحر العلوم، الرقم )100(.

)1( ونســخة النهايــة هــذه مــع إجازاهتــا طبعــت حمّققــة يف جامعــة طهــران، ونســخة منهــا مصــّورة يف اجلامعــة 
ــّيد  ــخ الس ــن وعــن الناس ــن املذكورت ــن اإلجازت ــب ع ــا: 914/33[، وكت ــم )1713- ف( ]فنخ بالرق
حمّمــد عــّي الروضــايّت يف كتابــه تكملــة طبقــات أعــام الشــيعة )147- 148(  بالتفصيــل، ووردت 

ــارات اإلجــازة فيــه مصحفــة. بعــض عب
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نســخ، شــمس الديــن بــن كــال الديــن أبــو نــرّي)1(،10 املحــّرم ســنة 882 
هـــ، خزائنّيــة ولوحتهــا خمرومــة، جمدولــة بخّطــن )أســود، وأزرق، ومذّهــب أحياًنــا(، 
العناويــن ُكتَِبــت باملــّداد األمحــر، مشــحونة باحلــوايش وأكثرهــا يف رشح غريــب اللغــة، 
يف آخرهــا زيــادة مــن نســخة كتبــت عــى عهــد املصنِّــف، وســجع خواتيــم أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام(، وأبيــات يف مــدح الكتــاب، وجمموعــة أحــراز األئّمــة املعصومــن 
االثنــّي عــرش )عليهــم الســام(، وفضــل قــراءة اآليــات الســبع عــن أمــر املؤمنــن )عليه 
الســام(، وعليهــا مجلــة مــن األحاديث  الرشيفة واألشــعار يف حــقِّ  أمــر املؤمنن )عليه 
الســام(، عليهــا اســم )عبــد الــرزاق الشــيخ حمّمــد عــّي الزهري(،عليهــا متّلــك ممســوح 
ــّي،916«،  ــن ... الطباطبائ ــاعيل اب ــد: إس ــه: »العب ــروء من ــرّي، املق ــك دائ ــم املال وخت
ومتّلــك أبــو احلســن، بتاريــخ ســنة 1212هـــ، وختمــه بيضــوّي: »أدركنــّي يــا أبــو 
ــوّي:  ــه بيض ــّي، وختم ــوت احل ــاس وت ــّيد عّب ــن الس ــّي اب ــّيد ع ــك الس ــن«، ومتّل احلس
»عــّي مــع احلــّق«، ومتّلكهــا بالــرشاء مــن املــزاد العلنــّي الســّيد حمّمــد املوســوّي اجلزائرّي 
النجفــّي، عليهــا ختــم وقفّيــة مكتبــة الســّيد هاشــم ابــن الســّيد جعفــر آل بحــر العلــوم 

املثّلــث.

الغاف: كارتون، أزرق وعطفه وأركانه جّلد أمحر.

179ق، 19س، 21.6 × 12.5 سم.

)1(كتــب نســخة مــن كتــاب )ظفــر نامــه تيمــوري(، بتاريــخ آخــر املحــّرم ســنة 890هـــ، والنســخة يف مكتبــة 
ملــك بطهــران، الرقــم 3902. ينظــر فنخــا:352/22، وذكــر لــه يف 134/41 ثــاث نســخ استنســخها 

مــع النســخة املذكــورة.
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)النسخة الثالثة(

املكان: مكتبة اخلزانة العلوّية املقّدسة، بدون رقم.

نســخ، حمّمــد بــن عمــر بــن عبــد اللطيــف، ســلخ ذي احلّجــة ســنة 927هـ، مشــحونة 
بــرشح غريــب اللغــة، اشــرهتا إدارة اخلزانــة العلوّيــة بتاريــخ 28 شــّوال ســنة 1437هـــ 
مــع نســخة ) حاشــية املطــّول( للجرجــايّن، الســّيد مــر رشيــف عــّي بــن حمّمــد )ت816 
هـــ(، التــي نســخها حمّمــد بــن عــّي بــن ســعد بــن عــّي النريــزّي )التريــزّي( بتاريــخ يــوم 

الثاثــاء ســلخ ذي القعــدة  ســنة 849هـــ،  وذكرهتــا اعتــاًدا عــى مدّونــايت الشــخصّية.

)النسخة الرابعة(
ــن  ــاًذا م ــه، ومع ــا لنعائ ــد ثمنً ــل احلم ــذي جع ــد اهلل ال ــد مح ــا بع ــخة: »أّم أّول النس

ــانه..«. ــادة إحس ــبًبا لزي ــه وس ــبيًا إىل جنان ــه، وس بائ

آخــر النســخة: »واســتلحاق الــوارد، ومــا عســى أن يظهــر لنــا بعــد الغمــوض ويقــع 
إلينــا بعــد الشــذوذ، ومــا توفيقنــا إاّل بــاهلل عليــه توّكلنــا وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل«.

املكان: مكتبة اخلزانة العلوّية املقّدسة، الرقم )309(.

 نســخ، عــّي أصغــر بــن كلــب عــّي، ق13، كتبــه بأمــر حمّمــد رفيــع الديــن الكيــايّن، 
وكتــب عليهــا ولــد الناســخ حمّمــد شــفيع بيًتــا مــن الشــعر، ُكتبــت عــى نســخة مستنســخة 
ــن  ــدل، العناوي ــع األّول ســنة 769هـــ، عليهــا كلــات نســخ الب ــخ آخــر شــهر ربي بتاري
ُكتبــت باملــداد األمحــر، يف آخرهــا قائمــة حســابات كتــب بعضهــا بتاريــخ 16 صفــر ســنة 
ــد عــّي الزنجــايّن اشــراها مــع بعــض  ــن احلــاّج حمّم ــك حمســن اب 1312هـــ، عليهــا متّل
ــاك املــيء«،  ــد أت ــا حمســن ق ــع: »ي ــّي، وختمــه مرّب ــّا عــّي اخلوئ ــب مــن احلــاّج م الكت
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ــد  ــن حمّم ــع ب ــد رفي ــك حمّم ــخ مــزّور وهــو ســنة 817، ومتّل ــك تاري ــارة التمّل وحتــت عب
قاســم، وختمــه بيضــوّي: »حمّمــد قاســم..«، وحتــت عبــارة التمّلــك تاريــخ مــزّور وهــو 
ــارة: »دخلــت يف  17 ربيــع ســنة 834هـــ، ومتّلــك الشــيخ طالــب، والنســخة عليهــا عب
ــم  ــنة 1925 برق ــون األّول س ــخ 9 كان ــّي بتاري ــتاس الكرم ــألب إنس ــة ل ــة اخلّطّي املكتب

.»819

الغاف: الكّي، مزّهر.

155ق، 20 س، 15× 5، 20 سم.
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أربعة رشوح

الرح األّول: بجة احلدائق ف رشح كلامت كالم اهلل الناطق

تعريف الكتاب

بجة احلدائق ف رشح كلامت كالم اهلل الناطق                      )رشح حديث- عريّب(

تأليف: گـلستانه األصفهايّن، حمّمد بن أيب تراب )ت 1110هـ(.

رشح ممــزوج جليــل لكتــاب )هنــج الباغــة( للرشيــف الــريض، حمّمــد بــن احلســن 
ــه  ــة، كتب ــق مهّم ــة ودقائ ــوي عــى مطالــب عالي املوســوّي البغــدادّي )ت 406هـــ(، حيت
الشــارح حينــا وصــل رشحــه الكبــر اآلخــر )حدائــق احلقائــق( إىل اخلطبــة الشقشــقّية 
ورآه مفصــًا طويــل الذيــل ال يتيــرس للجميــع اإلفــادة منــه، فركــه وبــدأ هبــذا الــرشح 
ــة  ــغ إىل اخلطب ــه البال ــم األّول من ــن القس ــرغ م ــه األّول، ف ــن رشح ــر م ــو أخ ــذي ه ال
)176( مــن البــاب األّول يف 19 شــهر ربيــع األّول ســنة 1092هـــ، ورشح اخلطــب 
واألوامــر ـ  بحســب نســختنا هــذهـ  يف 2 صفــر ســنة 1096هـــ،  ومــن املختــار مــن كامه 

يف 28 شــهر رمضــان ســنة 1097هـــ.

]الذريعة: 161/3، الرقم 569[ 

تعريف النسخة: نسخة واحدة
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أّول النســخة )ناقــص(: » ... وفــدك مــع قــرب العهــد بالنصــوص الداّلــة عــى 
وجــوب متابعتهــم والتمســك هبــم..«.

آخــر النســخة: » ورضب احلصــار وذهــب واملــراد الفحــص، والشــذوذ النفــر 
ــق..  ــة احلدائ ــاب هبج ــف كت ــن تألي ــراغ م ــق الف ــد اتف ــه ق ــاع علي ــدم االط ــراد ع وامل

وتعاقــب الشــهود واألعــوام«.

املــكان: مكتبــة العّامــة الســّيد مرتــى الســّيد احلّجــة الطباطبائــّي يف النجــف 
 .)7( الرقــم  األرشف، 

نســخ، حمّمــد حســن األبردهــي )مولــًدا(، أواخــر شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 1138هـ، 
ــم  ــة القدي ــن بخــطٍّ أمحــر، ويف فهــرس املكتب ــم املت ــداد األمحــر، ُأعل ــت بامل ــن كتب العناوي

الرقــم )35(: إّن النســخة تاّمــة، اجلــزء الثــاين.

الغاف: كارتون، صحراوّي.

159 ق، 27 س،17×5، 25 سم.
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الرح الثاين: التحفة العلّية ف رشح نج البالغة احليدرّية

تعريف الكتاب

ــة[    ــب احليدرّي ــة =.. ف رشح اخلط ــة احليدرّي ــج البالغ ــة ف رشح ن ــة العلّي  ]التحف
)أدب- عــريّب(

تأليــف: أفصــح الديــن، حمّمــد بــن حبيــب اهلل بــن أمحــد احلســنّي احلســينّي )كان حيًّــا 
881هـ(. سنة 

ــريّض  ــف ال ــه الرشي ــذي مجــع في ــاب )هنــج الباغــة( اّل رشح مزجــّي متوّســط لكت
ــاره مــن خطــب أمــر املؤمنــن، وحكمــه، ورســائله، تعــّرض  )ت406هـــ( مــا اخت
فيــه للكثــر مــن املباحــث األدبّيــة املشــتملة عــى الغريــب مــن املعــاين والبيــان، مــع إيــراد 
النظائــر للكلــات واألقــوال واألشــباه املســتملحة نظــًا ونثــًرا، وتطــّرق ملــا يناســب رشح 
ــة ســلطان  ــاب خلزان ــه كــا يف آخــر الكت ــة، كتب اخلطــب مــن الســر واألحــداث التارخيّي
عــره ؟ وأثنــى عليــه، وأثنــى يف أّولــه كثــًرا عــى الســّيد؟، والظاهــر أنــه الســّيد الــريّض 

ـ جامــع الكتــاب ـ، وفــرغ منــه يــوم الســبت 29 صفــر ســنة 881 هـــ.

ــف اســم الكتــاب يف أثنــاء كتابــه، وال يف أّولــه؛ لكــن بعــض الفضــاء   مل يذكــر املؤلِّ
ســّاه بـــ )التحفــة العلّيــة يف رشح هنــج الباغــة احليدرّيــة( وكتبــه عــى آخــره؛ ســّاه بذلــك 
ــرة  ــب احل ــة كت ــه خلزان ــه جعل ــرشح أّن ــام ال ــد مت ــره بع ــر يف آخ ــف ذك ــبة أّن املؤّل ملناس
العلّيــة الســلطانّية األعظمّيــة األعدلّيــة، وســّاه آخــر بـــ )التحفــة العلّيــة يف رشح خطابات 

احليدرّيــة( وكتبــه عــى أّولــه، وكان حّقــه أن يســّمى مــن ديباجتــه بـــ )منهــاج الراعــة(. 

 ]النسخة اخلّطّية نفسها، الذريعة: 455/3، الرقم 1661[
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تعريف النسخة: نسخة واحدة

ــج  ــاء هن ــى إعط ــّي ع ــان اجل ــّي، واالمتن ــأن الع ــا ذا الش ــدك ي ــخة: »نحم أّول النس
ــر..«. ــر الضائ ــن برسائ ــت املحس ــة، أن ــج الراع ــاء منه ــة، وإي الباغ

آخــر النســخة: »أقــول: ســبحان رّبــك رّب العــّزة عــّا يصفــون.. هــذا آخــر مــا أردنــا 
ــم  ــتعينًا بالعلي ــاق، مس ــوم الت ــة لي ــاد، وذريع ــوم التن ــرة لي ــذه األوراق ذخ ــه يف ه إتيان
ــة،  ــة األعدلّي ــة الســلطانّية األعظمّي ــا وتــّرًكا خلزانــة كتــب احلــرة العلّي اخلــّاق.. تّيمنً
خّلــد اهلل ملكــه وســلطانه.. وكان ذلــك يــوم الســبت لتســع وعرشيــن خلــون مــن صفــر 
ــف  ــة عــى يمــن مؤلِّ ــة نبوّي ختــم باخلــر والظفــر لســنة إحــدى وثانــن وثانائــة هجرّي
الكتــاب بعــون اهلل امللــك الوهــاب.. حمّمــد بــن حبيــب اهلل بــن أمحــد احلســنّي احلســينّي 

امللّقــب بأفصــح الديــن .. وال قــوة إاّل بــاهلل العــّي العظيــم «.

 املكان: مكتبة مدرسة دار العلم/ السّيد اخلوئّي )قده(، الرقم )422(.

ــف )ظاهــًرا(، يــوم الســبت 29 صفــر ســنة 881هـــ )ظاهــًرا،  نســخ، خــّط املؤلِّ
ــب يف  ــة كت ــة مذّهب ــة فنّّي ــا لوح ــة، أّوهل ــارش(، خزائنّي ــرن الع ــخ الق ــن نس ــي م أو ه
كتيبتهــا: )ال يدركــه إاّل املســّخرون(، جمدولــة بخطَّــن مذّهــب وأزرق، نفيســة 
ونــادرة للغايــة، جّيــدة اخلــّط، العناويــن كتبــت يف حاشــية أوراقهــا بخــطٍّ صغــر، 
ــة  املتــن والشــوالت كتــب باملــداد األمحــر والــرشح باملــداد األســود، الورقــة الثاني
مــن ديباجــة الكتــاب ســاقطة )ولعــّل الســاقط ورقتــان(، عليهــا متّلــك الســّيد أيب 
الفتــوح احلســينّي املوســوّي الشهرســتايّن، وختمــه الدائــرّي: »عبــده: أبــو الفتــوح 
احلســينّي«، وحــول هــذه العبــارة شــعر فــاريّس: )در حــال يب كــي بكــي التجامر 
* . . . كــه پــس يب كســان خــدا(، وكتــب يف آخرهــا الســّيد حســن بــن عــّي بــن أيب 
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ــب احلســينّي اهلمــذايّن مــا نّصــه: »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، عثــرت  طالــب الطّي
عــى كتــاب بخــطِّ مصنّفــه يف أنســاب آل خــر الرّيــة مســّاة حتفــة العنرّيــة للســّيد 
ــو  ــوم ]أب ــم املرس ــذا اخلات ــب ه ــوح صاح ــن أيب الفت ــم ب ــد الكاظ ــل حمّم أيب فضي
ــد  ــعن بع ــدى وتس ــنة إح ــاب يف س ــك الكت ــف ذل ــينّي[ وكان تصني ــوح احلس الفت
الثانائــة، ففــي ذلــك بقــاٌء لذكــر اخلــر، وطلــٌب للرمحــة، أثبتنــا مــا كان منـّـا العثــور 
]عليــه[، انتهــى حتريــًرا بقلــم األحقــر الطّيــب حســن بــن عــّي بــن أبــو طالــب بــن 
عبــد املطلــب احلســينّي اهلمــذايّن، 1349هـ()1(، ومتّلك مــر أيب املعــايل الطباطبائّي، 
وكتــب جهــان آبــادي حتــت التمّلــك هــذا أهّنــا أمانــة عنــده، يف آخرهــا ختــم دائــرّي 
املقــروء منــه: »فــإيّن أمحــد بــن عــّي.. إهلــي لــك أخضــع«. أوقفهــا احلــاّج عــّي ابــن 
احلــاّج خــر احلريــرّي عــى املشــتغلن بالنجــف األرشف عــى أّن الكتــاب ال يبــاع 
وال ُيوهــب وال ُيرهــن وال ُيعّطــل، وجعــل توليتهــا بيــد الســّيد أمحــد ابــن املرحــوم 
ــن يف أّول  ــت مّرت ــة كتب ــذه الوقفّي ــدادّي )ت 1215هـــ(، وه ــار البغ ــد العّط حمّم
النســخة ويف آخرهــا، وكتــب عليهــا الســّيد حســن بــن عــّي بــن أيب طالــب الطّيــب 
احلســينّي اهلمــذايّن مــا نّصــه: »باســم اهلل تعــاىل شــأنه، مــن األوقــاف اّلتــي أعطاهــا 
الشــيخ حمّمــد حســنـ  نّور اهلل رمســهـ  لوالــدي املرحومـ  طّيــب اهلل رضحيهـ  وحكمه 
قــد جــّوز يف حمّلــه، وليــس ألحــد أن يبقيــه عنــده أزيــد مــن شــهرين إاّل ويرجعــه إىل 
مــن فــّوض نيــة التوليــة ويســتعره مــّرة أخــرى«، وختمــه بيضــوّي: »احلســن بــن 
عــّي احلســينّي، 1327«، والظاهــر أّن الشــيخ حمّمــد حســن هــو صاحــب اجلواهــر 

)1( ينظــر عــن )النفحــة العنرّيــة( وباقــي نســب مؤّلفهــا: الذريعــة: 253/24 الرقــم 1308، وأظــّن أن ربــط 
ــل  ــذي ال طائ ــل اّل ــة( مــن التمّح ــاب )النفحــة العنرّي ــف كت ــوح احلســينّي بمؤّل ــك النســخة أيب الفت مال
ــا بعــد ســنة التأليــف  ــا الفتــوح احلســينّي هــو مالــك النســخة الحًق ــا أّن أب ــه، وخصوًصــا إذا مــا علمن في
ــذي كان  ــة( واّل ــا املقــارب عــره لعــر صاحــب )النفحــة العنرّي فه ــة، وليــس مؤلِّ بمــّدة غــر معلوم

حيًّــا ســنة 881هـــ، فاحــظ.
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)ت 1266هـــ(، والنســخة متــّررة بســبب االعتــداء اآلثــم عى املكتبــة وحتتاج إىل 
الرميــم، ذكرهــا صاحــب الذريعــة، ذكرهــا الســّيد جعفــر احلســينّي األشــكورّي يف 
فهرســه للمكتبــة بالرقــم )57(، وحّدثنــي الدكتــور الســّيد عــّي عّبــاس األعرجــّي 

أّن أكثــر رشح الكتــاب مأخــوذ مــن رشح ابــن ميثــم البحــرايّن بعينــه.

  الغاف: جلد، أسود متّرر. 

     659 ق، 21 س، 5، 18× 26 سم.
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الرح الثالث: رشح نج البالغة

تعريف الكتاب

رشح نج البالغة                                                                                )أدب - عريّب( 

تأليف: ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل املعتزيّل )ت 655هـ(

ــريض  ــف ال ــه الرشي ــع في ــذي مج ــة( ال ــج الباغ ــاب )هن ــروف لكت ــر مع رشح كب
)ت406هـــ( مــا اختــاره مــن خطــب أمــر املؤمنــن، وحكمــه، ورســائله، تعــّرض فيه 
ــان ومــا يشــكل  ــة املشــتملة عــى الغريــب مــن املعــاين والبي للكثــر مــن املباحــث األدبي
مــن اإلعــراب والتصـــريف، مــع إيــراد النظائــر للكلــات واألقوال واألشــباه املســتملحة 
نظــًا ونثــًرا، كــا اســتطرق ملــا يناســب رشح اخلطــب مــن الســر واألحــداث التارخيّيــة، 
ا عــى َمــن خيالفــه يف املذهــب، مــع إطالــة يف  ا عــن االعتــزال رادًّ ودافــع فيــه دفاًعــا جــادًّ
املباحــث الكامّيــة والعقائدّيــة، كتبــه باســم مؤّيــد الديــن حمّمــد بــن أمحــد املعــروف بابــن 

العلقمــّي وزيــر املســتعصم بــاهلل العّبــايّس )ت656هـــ(.

ــف، أمتّــه يف أربــع ســنوات وثانيــة  وهــو يف عرشيــن جــزًءا بحســب جتزئــة املؤلِّ
أشــهر، أّوهلــا غــّرة شــهر رجــب ســنة 644هـــ وآخرهــا ســلخ شــهر صفــر ســنة 649هـــ.

 ]الراث العريّب املخطوط: 8/ 125[

تعريف النسخ: نسختان
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)النسخة األوىل(

اشــتملت النســخة عــى أّول الكتــاب وهــي ناقصــة بمقــدار صفحــة واحــدة إىل متــام 
اجلــزء اخلامــس.

أّول النسـخة )ناقـص(: »...ومرمضات مؤملات يشـكوها فيسـريح بشـكواها اسـراحة 
املكروب. فخرج هذا الكتاب كتاًبا كامًا يف فنّه، واحًدا بن أبناء جنسـه، ممتًعا بمحاسـنه..«.

ــوا، وهــم الذيــن كفــروا، ولــو شــاء اهلل  آخــر النســخة: »وباحلــّق فنحــن الذيــن آمن
ــاهلل املســتعان«. ــه.)1( هــذا مــا انتهــى اجلــزء اخلامــس وب بمشــيئته وإرادت

املكان: مكتبة مدرسة دار العلم/ السّيد اخلوئّي )قده(، الرقم )16(.

نســخ، حمّمــد رشيــف بــن عبــد الرحيــم بــن حمّمــد رشيــف اليــزدّي، 18 شــهر ربيــع 
ــر  ــنة 1053هـــ يف باكنك ــادى األوىل س ــث(، 10 مج ــزء الثال ــنة 1053هـــ )اجل األّول س
ــوّي:  ــه البيض ــاب(، وختم ــر الكت ــن )آخ ــاد دك ــن ب ــده م ــاد كلكن ــدر آب ــهور بحي املش
ــة،  ــات املقابل ــدل وباغ ــخ الب ــات نس ــا كل ــرة«، عليه ــا واآلخ ــف يف الدني ــد رشي »حمّم
العناويــن كتبــت باملــداد األمحــر يف احلاشــية، مّيــز األصــل باخلــطِّ األمحــر، عليهــا حــواٍش 
ــا ســنة 1186هـــ( )2(، وهــو مــن  كتبهــا رشف الديــن حمّمــد مّكــّي اجلّزينــّي العامــّي )حيًّ

ــم  ــم فقاتله ــاء اهلل قتاهل ــروا وش ــن كف ــم الذي ــوا، وه ــن آمن ــن الذي ــقِّ فنح ــه: »وباحل ــوع من ــذا ويف املطب )1(  ك
ــه«. ــيئته وإرادت بمش

ــبه  ــر نس ــا يف أخ ــه فيه ــَب نفس ــه، لق ــا متّلك ــة( عليه ــة العنرّي ــاب )النفح ــن كت ــّورة م ــخة مص ــت نس )2( رأي
املبــارك بـــ )احلائــرّي(، والنســخة كانــت مــن ممتلــكات أيب عــّي احلائــرّي صاحــب كتــاب )منتهــى املقــال(، 
كــا رأيــت لــه متّلــكات عــّدة ذكرهتــا يف فهــاريس املطبوعــة وغــر املطبوعــة، ومنهــا املجموعــة ذات الرقــم 
)35( مــن  خمطوطــات الشــهيد العّامــة  الســّيد جميــد الســّيد حممــود احلكيــم يف النجــف األرشف، ولــه 
رســالة يف )تراجــم علــاء البحريــن( حّققهــا األخ الفاضــل واخلبــر املتتبــع الشــيخ إســاعيل الـگلــدارّي 
ــق  ــن( بتحقي ــؤة ِجّزي ــوان )لؤل ــًرا بعن ــت أخ ــنة 2009م، وُطبع ــة س ــرة جتريبّي ــرها نشـ ــرايّن، ونشـ البح

الصديــق الشــيخ بشــار العــايل البحــرايّن، نشـــر: مركــز أوال، بــروت، 2017م.
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نظــر يف الكتــاب، يف آخــر اجلــزء الرابــع عبــارة: »ممــن نظــر فيــه أفقــر الطلبــة إىل رّبــه املجيــد 
حمّمــد مّكــّي بــن حمّمــد بــن شــمس الديــن بــن احلســن بــن زيــن الديــن بــن فخــر الديــن عّي 
مــن ذريــة الشـــريف أيب عبــد اهلل الشــهيد حمّمــد بــن مّكــّي املطلبــّي ]لــه نســبة إىل كلِّ 
قبيلــة مــن هــذه القبائــل لكــن األصلّيــة مــن املطلــب مــن طــرف األب وأمــا اآلخران 
فهــا َسســِيَيتاِن )كــذا(. منــه[ احلارثــّي اهلمــدايّن ]النســبة إىل احلــارث صاحــب عــيٍّ 
املخاطــب بقولــه: )يــا حــار مهــدان مــن يمــت يــرين(. منــه[ اخلزرجــّي ]النســبة إىل 
ســعد بــن عبــادة ســّيد اخلــزرج، وســعد هــذا وولــده مــن مشــاهر العــرب وكبارهــا 
وهلــم فضائــل ومناقــب وفضائــل مذكــورة يف كتــب الســر والتواريــخ. منــه[ 
ــدة  ــب فيهــا القصي ــان كت ــّي ســنة 1170هـــ )1(، يف آخرهــا صفحت ــّي اجلزين احلانين
املعروفــة باميــة العــرب وهــي لشــمس بــن مالــك امللقــب بالشــنفرّي األزدّي وهــو 
بــن األوس بــن احلجــر بــن اهلنــو بــن األزد بــن الغــوث ابــن بنــت ريــد بــن كهــان 

بــن ســبا، والتــي أّوهلــا:

مطيّكــم صــدور  أمــي  بــي  ألميــلأقيمــوا  ســواكم  قــوم  إىل  فإّنــي 

وعـى أبياهتـا رشح بقلـم أصغر مـن قلم األصل، عى وجـه الورقة األوىل عبـارة: »ممن 
نظر فيه وعرف معانيه األقل املذنب سـّيد حسـن السـّيد حسـن زوين احلسـينّي األعرجّي 
النجفـّي )أصـًا وموطنًـا( يف قريـة اجلعـارة ]احلـرة[ يـوم غـّرة حمـّرم احلـرام سـنة 1201 

هجرّيـة عـى مهاجرهـا ألـف ألف صـاة وحتيـة«، بعض صفحاهتا مرمــّمة مـن اجلانب.

الغاف: جلد، بنّي قاتم، مزّين بالطّرة ورأسيها.

256 ق، 30 س، 5/ 18 × 32 سم.

)1( والنســخة الاحقــة مــن رشح هنــج الباغــة عليهــا متّلكــه أيًضــا، وهــي مــن  خمطوطــات الشــهيد العّامــة  
الســّيد جميــد الســّيد حممــود احلكيــم يف النجــف األرشف.
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)النسخة الثانية(

اشــتملت النســخة عــى األجــزاء اآلتيــة: ) 13 وبعــض أوراقــه ســاقطة، و15، 
ناقــص اآلخــر(. و14،و 17، و18،و19، و20 وهــو 

أّول النســخة: »القــول يف أســاء الذيــن تعاقــدوا مــن قريــش عــى قتــِل رســول اهلل 
صــّى اهلل عليــه وآلــه ومــا أصابــوه بــه يف املعركــة يــوم احلــرب..«.

آخــر النســخة )ناقــص(: »الســفر قطعــة مــن العــذاب. والرفيــق الســوء قطعــة مــن 
النــار. كّل خلــق مــن األخــاق فإّنــه يكســد عنــد قــوم مــن النــاس...«.

املكان: مكتبة الشهيد العّامة السّيد جميد السّيد حممود احلكيم )ت 1983م(، الرقم )5(.

نسـخ، حمّمـد حسـن بـن طالـب األهبـرّي األصفهـايّن، يـوم األحـد 14 شـهر ربيـع 
اآلخر سنة 1107هـ  )املجّلد اخلامس عشــر(، خزائنّية، جّيدة اخلّط، أّول النسخة وأّول 
كّل جـزء منهـا لوحـة مزخرفـة، جمدولـة بخّطـن أسـود ومذّهـب، العناوين كتبـت باملداد 
األمحـر، عليهـا متّلـك رشف الديـن حمّمـد مّكـّي اجلّزينـّي العامـّي )حيًّـا سـنة 1186هــ(، 
وكتـب يف آخـر املجّلـد اخلامـس عشــر  مـا نّصـه: »مالكـه أفقـر الطلبـة إىل رّبـه املجيـد: 
رشف الديـن حمّمـد مّكـّي بـن ضيـاء الديـن بـن شـمس الديـن بن احلسـن بن زيـن الدين، 
مـن ذريـة الشــريفـ  مـن طـرف أّمـه )منـه(ـ   أيب عبد اهلل الشـهيد شـمس الديـن حمّمد بن 
مّكـّي املطلبـّيـ  النسـبة إىل املطلـب مـن طرف اآلبـاء وإىل غره من طـرف األّمهات )منه( 
ـ العامـّي، سـنة 1183«، وختمـه املرّبع: »عبد اهلل حمّمد مّكّي من ولد الشــريف  الشـهيد 
حمّمـد بـن مّكـّي العامـّي«، كـا كتـب ذلـك يف  أّول  املجّلـد السـابع عشــر، ومتّلك السـّيد 
جميـد ابـن السـّيد حممـود احلكيـم الطباطبائـّي بتاريـخ 29 مجـادى اآلخرة سـنة 1371هـ.

بدون غاف؛ 231 ق، 35 س، 20× 33 سم.
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الرح الرابع: مصباح السالكني

تعريف الكتاب

مصباح السالكن= رشح هنج الباغة                                                )أدب - عريّب(                                           

تأليف: ابن ميثم، ميثم بن عّي البحرايّن )ت 679هـ(.

 رشح فلســفّي عرفــايّن مشــهور عــى كتــاب )هنــج الباغــة(، كتبــه أّيــام إقامتــه 
ببغــداد  باســم الوزيــر اخلواجــة عــاء الديــن عطــا ملــك اجلوينــّي )ت 680 هـــ(، وصّدر 
الكتــاب باســمه واســم أخيــه وشــقيقه الشــهر بـــ )صاحــب الديــوان اخلواجــة شــمس 
ــر  ــده باق ــده بع ــان وول ــو خ ــر هوالك ــّي، وزي ــد اجلوين ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــد ب ــن حمّم الدي
ــة طويلــة ذات  ارغــون خــان(، ومهــا مــن أجــّاء وزراء الشــيعة، قــّدم لــه مقّدمــة باغّي
قواعــد ثــاث نافعــة كّل منهــا ذات مباحــث عديــدة، فــرغ منــه ســنة )677 هـــ(، ويظهــر 

ــاح الســالكن(. ــه أّن اســمه )مصب ــاين الــذي اختــره من مــن رشحــه الث

ــراث العــريّب املخطــوط:  ــم 4166، ال ]الذريعــة: 14/ 149، و 21/ 110، الرق
]432  /11

تعريف النسخة: نسخة واحدة

املجّلد الثالث.

 أّول النســخة )ناقــص(: »...روي أّنــه )عليــه الســام( قــال عنــد دفــن ســّيدة النســاء 
فاطمــة )عليهــا الســام( كاملناجــي بــه رســول اهلل صــّى اهلل عليــه وآلــه عنــد قره: الســام 
ــي وعــن ابنتــك النازلــة يف جــوارك، والرسيعــة اللحــاق بــك.  عليــك يــا رســول اهلل عنّ
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قــلَّ يــا رســول اهلل عــن صفّيتــك صــري..«.

العصمــة. صــورة خــطِّ  وبــاهلل  فهلكــوا،  قلوهبــم  فتقطعــت   « النســخة:  آخــر  
ــد الثالــث مــن كتــاب مصبــاح الســالكن لنهــج الباغــة عــى يــدي  املصنِّــف: تــّم املجّل
فــه امللتجــي إىل عفــو رّبــه ورمحتــه ميثــم بــن عــّي بــن ميثــم البحــرايّن يف أواخــر مجــادى  مؤلِّ
األّول مــن ســنة أربــع وســبعن وســّتائة، وهلل احلمــد واملنـّـة، وصــّى اهلل عــى ســّيدنا حمّمــد 

النبــّي األمــّي وآلــه«.

املــكان: مكتبــة الشــهيد العّامــة الســّيد جميــد الســّيد حممــود احلكيــم )ت 1983م(، 
الرقــم )4(.

نســخ، صدقــة بــن حمّمــد بــن ســلطان بــن صدقــة  اجلبيــّي )أصــًا، ومنًشــأ، 
ومولــًدا(، ضحــى يــوم اخلميــس 17  املحــّرم ســنة 1087هـــ، العناويــن كتبــت باملــداد 
ــك الشــهيد  األمحــر، يف أّوهلــا قصيــدة شــعبّية للشــاعر الشــيخ عبــد احلــادي، عليهــا متّل
ــة  ــخ 18 ذي احلّج ــّي  بتاري ــم الطباطبائ ــود احلكي ــّيد حمم ــن الس ــد اب ــّيد جمي ــة الس العّام

ســنة 1374هـــ.

الغاف: جلد، أسود.

  155 ق،24 س، 21× 32 سم. 
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طرائف احلكمة وبدائع املعرفة

تعريف الكتاب

طرائف احلكمة وبدائع املعرفة = خاصة هنج الباغة       )أدب - عريّب(

تأليف: احلسينّي القزوينّي، حمّمد تقّي بن مر مؤمن )ت1270هـ(.

ــة  ــه عــى ثاث ــاب )هنــج الباغــة( للرشيــف الــريض )ت 406هـــ(، رّتب خمتــر كت
ــف فيــا  مناهــج فيهــا طرائــف وبدائــع، فــرغ منــه يف ســنة 1235 هـــ، وكتــب عليــه املؤلِّ

ــوان التعليقــة. ــرة ذات حتقيقــات دّوهنــا بنفســه بعن بعــد حــوايَش كث

]الذريعة: 155/15، الرقم 1023، الراث العريّب املخطوط: 352/8[

تعريف النسخة: نسخة واحدة

ــم اإلنســان مــا مل يعلــم.. والــذي  ــم بالقلــم عّل أّول النســخة: »احلمــد هلل الــذي عّل
وســمته بـــ )طرائــف احلكمــة وبدائــع املعرفــة(، ومجعــت فيــه طرائــف احلكمــة وجوامــع 
الكلــم مــن كامــه املثمــرة بروائــع احلكمــة وبدائــع املعرفــة.. واعتمــدت عــى مــا يف 

)هنــج الباغــة(، وفيهــا مناهــج..«.

آخــر النســخة: »أن كام احلكــاء إذا كان صواًبــا كان دواًء، وإذا كان خًطــأ كان داًء 
.»فاعــدل عنهــم إىل طرائــف حكمهــم

املكان: مكتبة اخلزانة العلوّية املقّدسة، الرقم )202(.
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نســخ، عبــد احلســن األصفهايّن، 23 مجــادى األوىل ســنة 1238 هـ )املنهــج الثاين(، 
28 مجــادى اآلخــرة ســنة 1239هـــ )املنهــج الثالث، عر املؤلِّــف(، مشــكولة، العناوين 
ُكتبــت باملــداد األمحــر، عليهــا حــواٍش بإمضــاء: »منــه ســّلمه اهلل تعــاىل«، و»ابــن«، عليهــا 
رشح غريــب اللغــة، عــى أّوهلــا حديــث وكام يف إثبات الصانــع، ورشوح هنــج الباغة، 

وأحاديــث ألمــر املؤمنــن وأبيــات شــعرّية ظاهــًرا مســموعة مــن املصنِّف.

الغاف: جلد، بنّّي.

168 ق، خمتلفة السطور، 5، 15× 21 سم. 
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الفصل الرابع: الردود على شرح ابن أبي احلديد

الرّد عى ابن أيب احلديد ف رشح النهج 

تعريف الكتاب

الرّد عى ابن أيب احلديد يف رشح النهج                                             )عقائد- عريّب(

تأليف: اجلواهرّي، حمسن بن رشيف )ت 1355(.

ردٌّ خمتــر بعناويــن )قولــه- قولــه(، يعــرض اجلواهــرّي فيــه عــى ابــن أيب احلديــد 
عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل املعتــزيّل )ت 656هـــ( يف رشحــه لكتــاب هنــج الباغــة، غــر 
تــام، ينتهــي بتعليقتــه عــى ج4 ص364 مــن الطبعــة القديمــة، وذكــر الشــيخ آقــا بــزرك 

الطهــرايّن )ت 1389هـــ( إّن الكتــاب يف عــّدة كراريــس.

]نقباء البرش: 121/5، شعراء الغرّي: 243/7، معجم رجال الفكر: 1/ 371[

تعريف النسخة: نسخة واحدة

أّول النســخة: »قولــه يف املقّدمــة ص7 س30 جلــد 1: )وظفــر بســعيد ابــن العــاص 
بعــد وقعــة اجلمــل بمّكــة(، ظاهــر كامــه أّنــه ظفــر بمــن ذكــر مبــارشة..«.

آخــر النســخة: »حّتــى رّد عليــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: )مــا للطلقــاء 
وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن املهاجريــن واألنصــار( أو كاًمــا هــذا معنــاه«.

املكان: مكتبة صاحب اجلواهر )قده(، الرقم )152(.
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ــف، ق 14،  يف آخــر  ــف اجلواهــرّي ـ املؤلِّ ــن الشــيخ رشي ــيخ حمســن اب نســخ، الش
ــة. ــل النســخة بعــض األوراق اخلالي ــة، يتخل ــة متفّرق ــة رســائل أدبّي النســخة ثاث

الغاف: كارتون، أسود.

70ق )بعضها خال من الكتابة(، خمتلفة السطور، 10× 16سم
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عنـي العلـاُء والدارسـون - منذ وقـت مبكر من تاريخ الثقافة اإلسـامّية - بكلات 
سـّيدنا وموالنـا أمـر املؤمنـن عـّي بـن أيب طالـٍب )عليـه السـام(، وال سـّيا بعـد أن مَجَع 
الرشيـُف الـريضُّ هـذا الكتـاَب الرشيـَف وأسـاه )هنـج الباغـة(، فوضعـوا لـه رشوحـًا 

ل مكتبـًة كاملة. كثـرًة، ومؤلفـات شـّتى حتـى صـار مـن شـأن ذلك كّلـه أن يشـكِّ

وقــد شــغَل )هنــج الباغــة(؛  - للغتــِه الســاحرِة وأســلوبه الفريــد - مســاحًة شاســعًة 
ــة يف أوســاِط الشــيعِة، وغرهــم، وهــو الكتــاب الثــاين بعــد القــرآن  مــن اجلهــود العلمّي
الكريــم، ودارت يف َفَلِكــه رشوٌح، و ترمجــاٌت، ومعاجــُم، ومصــادُر، ومســتدركاٌت 
والتارخيّيــة  واللغوّيــة،  واألدبّيــة،  العلمّيــة،  احلركــة  يف  مــدوٍّ  وقــٌع  هلــا  كان  كثــرٌة 
ــامّي،  ــامل اإلس ــاِت الع ــراث يف مكتب ــذا ال ــِم ه ــَر إىل حج ــي أن نش ــة، ويكف والعقائدّي
العربّيــة،  الــدول  مــن  وغرهــا  وســوريا،  واليمــن،  وتركيــا،  وإيــران،  كالعــراق، 
واإلســامّية فضــًا عــن الــدول غــر العربّيــة )الغربّيــة( مثــل: )بريطانيــا، وأملانيــا، 
ــَة كّل هــذه  ــه ثقاف ــن جنَبي ــراث حيمــل ب وفرنســا( وغرهــا، ومــن املعــروف أّن هــذا ال
ــة، التــي  ــَة، والفارســّيَة واألوردوّي ــِه املخصوصــِة، فنشــاهُد العربّي البلــدان كلُّ بلــٍد بلغت
محلــت أنــواَع العلــوم، ولكــن اختلفــت لغاهتــا إاّل أهّنــا تصــّب يف هنــٍر واحــٍد أال وهــو: 
)ثقافــُة الفكــر اإلســامّي(؛ لذلــك فقــد توالــت الــرشوح عليــه بلغــاٍت شــّتى إذ بلغــت 
ــا  ــت يف مقدمته ــة، وكان ــات خمتلف ــة ومخــس لغ ــًا، يف مائ ــة ومخســن رشح ــن مائ ــَر م أكث
ــق  ــراث مــن التحقي ــك ال ــة بذل ــدُح املعــّى يف العناي ــي كان هلــا الِق ــة الت الــرشوح العربّي
وغــره، وبقــي الــراُث اآلخــر مــن الــرشوح غــر العربّيــة )الفارســّية واهلندّيــة( حبيــَس 
اخلزانــات، ورفــوف املكتبــات، وحمصــورًا بــن أصحــاب اللغــة وأهلهــا الناطقــن هبــا. 
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ــًة  ــرًا، ورؤي ــًا يس ــاىل-  أنموذج ــاء اهلل تع ــنقّدم - إن ش ــث  س ــذا البح ــن يف ه ونح
ــة  ــج الباغ ــرشوِح هن ــوع ل ــوط، واملطب ــراِث املخط ــاملًة لل ــرًة ش ــون نظ ــو أن تك نرج
يف اللغَتــن )الفارســّية واألوردّية-اهلندّيــة-(، إذ ســنعرض فيــه دراســة ببليوغرافّيــة 
ــام  ــرق لاهت ــل الط ــي أفض ــا ه ــا،  وم ــف هب ــث التعري ــن حي ــرشوح، م ــك ال ــة لتل فنّي
ــخ،  ــذه النَُس ــراج ه ــع يف إخ ــّدد اجلمي ــا ويس ــاىل أن يوّفقن ــه تع ــن من ــتها، آمل ــا ودراس هب
وترمجتهــا، وحتقيقهــا، وطباعتهــا مــن جديــد، والســر نحــو ُخطــى ســّيدنا وموالنــا أمــر 

ــه.     ــام اهلل علي ــن س املؤمن

- ترمجات نهج البالغة

ُترِجــم »هنــج الباغــة« إىل لغــاٍت خمتلفــٍة ال ســيا اللغــة الفارســّية، و قــد عــّدد آقــا 
ــه أكثــر مــن ســتَة عــرش ترمجــًة، وعــّد غــره إحــدى وثاثــن  بــزرگ الطهــرايّن يف ذريعتِ

ترمجــة.

و نذكر هنا عددًا من ترمجات هنج الباغة باللغة الفارسّية:

1- هنــج الباغــة، ترمجــة مصطفــى الزمانــى، قم، منشــورات پيام اســام،1366ش 
1256 ص .

2- هنج الباغة، ترمجة حممد عي األنصارّي. 

3- هنــج الباغــة، ترمجــة الســيد جعفــر الشــهيدّي، منشــورات إنقــاب إســامي، 
ــة . 1372، ط الرابع

4 - كام عي، ترمجة: جواد فاضل، حوره هنري سازمان تبليغات، 1375هـ.



267

البحث اخلامس: الرتاث غري العربي لشروح نهج البالغة )باللغتني الفارسية واهلندية(

الثقافــة  نــرش  الباغــة، ترمجــة: أســد اهلل املشــرّي، طهــران، مكتــب  5- هنــج 
1373هـــ. اإلســامية، 

6-  هنــج الباغــة، ترمجــة: حممــد عــي الرشقــي، طهــران، دار الكتــب اإلســامية، 
1369هـ.

7- شــمس لــن تغيــب، ترمجة:عبــد املجيــد معــادي خــواه، طهــران نــرش ذرة، 
1374هـــ.

9- هنــج الباغــة، ترمجــة: عــي أصغــر الفقيهــى، طهــران، منشــورات صبــاح، 
1374هـــ.

10- هنج الباغة، ترمجة: أمحد سبهر اخلراساين، نرش ارشاقى، 1375هـ.

11 هنج الباغة،ترمجة:داريوش شاهن،طهران منشورات جاويدان، 1358هـ.

12- هنــج الباغــة، ترمجــة: حممــد جــواد رشيعــت، طهــران، منشــورات أســاطر، 
1374هـ.

13- هنج الباغة،ترمجة:عبد املحمد آيتى، طهران، جممع هنج الباغة، 1376.

14- ترمجــة هنــج الباغــة بالفارســّية، جمهــول املرجــم، وتاريــخ الرمجــة آخــر 
ــم 1243  ــران برق ــى بطه ــة م ــنة 1065 يف مكتب ــخ س ــه بتاري ــخة من ــوال 948. نس ش

ــ   ــنة 950 هـ 2994. س

15- رشح هنــج الباغــة، باســم هنــج الفصاحــة بالفارســّية، جلــال الديــن احلســن 
ــه  ــد نســخة من ــروف باإلهلــى )ت950 هـــ(، توج ــد احلســن املع ــن عب ــف الدي ــن رشي ب
ــم  ــران برق ــس بطه ــة املجل ــخة يف مكتب ــار - ونس ــم 757 أخب ــة برق ــة الرضوّي يف املكتب
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5783. ســنة 972هـــ.

ــمس  ــن ش ــر ب ــن جعف ــن ب ــّز الدي ــيخ ع ــّية، للش ــة بالفارس ــج الباغ ــة هن 16- ترمج
الديــن اآلمــّي، أّوهلا:»غــرض علــم اإلنســان هنــج الباغــة و . . . وآخرها:»وقــد انتهــى 
ترمجــة هنــج الباغــة« لنــور حممــد بــن قــايض عبــد العزيــز املحــّي، يف مكتبــة سپهســاالر 

ــم 7059. برق

17- روضــة األبــرار ترمجــة هنــج الباغــة، اســتظهر منهــا املفهــرس أّن املرجــم عــي 
بــن احلســن الــزوارّي، بتاريــخ ســنة 1083 يف املكتبــة الرضوّيــة برقــم 123 - أخبــار.

18- ترمجــة هنــج الباغــة بخــّط نظــام الديــن حممــد ســنة )1089هـــ(، عــن ترمجــة 
عــي بــن حســن الــرشوادّي ســنة )947هـــ( يف كتابخانــه ســلطنتى برقــم 62.

19- ترمجــة هنــج الباغــة بالفارســّية للســّيد حممــد تقــّي بــن األمــر مؤمــن القزوينــّي 
يف سنة )1204هـ(.

20- ترمجــة هنــج الباغــة بالفارســّية، ملحمــد عــّي األنصــارّي القمــّي، طبــع يف ســنة 
بطهران. )1331هـ( 

ــن  ــة باسم:»اإلشــاعة« للســّيد أوالد حســن ب 21- ترمجــة لنهــج الباغــة باألردوّي
حممــد حســن االمروهــوي )ت 1338هـــ(.

23- ترمجــة هنــج الباغــة، للدكتــور أســد اهلل مبــرّشى، مطبعــة درخشــان - طهــران 
)1375 هـ(  )1335 ش(.

24- ترمجــة هنــج الباغــة بالفارســّية جلــواد فاضــل، باهتام حســن ســادات نارصى 
ط، مؤّسســة مطبوعاتــى علمى طهران ســنة )1340هـ( .
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وأشهر ترمجات هنج الباغة ورشوحه يف هذا القرن ما يي:

ــت  ــنة )1400هـــ(. قام ــران س ــع يف طه ــايّن، طب ــود الطالق ــيد حمم ــة للس 1- ترمج
بطبعــه احتاديــه انجمنهــاى اســامى دانشــجويان يف اروبــا - أمريــكا - كنــدا، ســنة 1375 هـ.

2- ترمجــة هنــج الباغــة باألردويــة، للمفتــي جعفــر حســن، طبعــة الهــور - 
ــنة 1375هـــ. ــتان س باكس

ــا  3- ترمجــة هنــج الباغــة باألردويــة، لســيد رئيــس أمحــد جعفــري، ترتيــب موالن
مرتــى حســن فاضــل لكنهــوى 1375 هـــ  1956 م طبعــة علمــي، الهور - باكســتان.

4- هنــج الباغــة، ترمجــه إىل الفارســّية، داريــوش شــاهن ) عــريب - فــاريس (: 
طبعــة أوىل 1358 ) شــمي قمــري ( ســازمان انتشــارات جاويــدان.

- شروح نهج البالغة 

حاولــت يف هــذه الورقــة البحثّيــة أن أقّســم الــرشوح إىل قســمن: األول: الــرشوح 
الفارســّية، والثــاين: الــرشوح اهلندّيــة. 

وخــال البحــث واملتابعــة حصلــت عــى مصــدر لــرشح هنــج الباغــة باللغــة 
الركّيــة أحببــت أن أضيفــه للبحــث.

أواًل: الشروح الفارسّية:

ــة، أي كّل  ــون كامل ــا تك ــا م ــة، فمنه ــكال خمتلف ــى أش ــج ع ــت رشوح النه ُعرف       
ــميت بـــ  ــط، وُس ــر فق ــك األش ــد مال ــرى رشوح لعه ــة، وأخ ــج مرشوح ــب النه خط
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ــه  ــام )علي ــار لإلم ــات القص ــب أو الكل ــض اخلط ــك رشوح بع ــج(، وكذل )رشح النه
الســام(، وُســّميت أيضــًا بـــ )رشح النهــج(، وعــى هــذا املنــوال ُســّميت كّلهــا بـــ )رشح 

ــة(. ــج الباغ هن

وهلذا جاء مجعنا هلذه املصنّفات عى أساس هذه الصفات.

1 - )رشح النهــج( للفاضــل الرشيــف املــر آصــف القزوينــى املتــوىف حــدود ســنة 
1136 هـــ، هــو رشح خطبــة مهــام مــن النهــج .

2- )رشح النهــج( ترمجــة وبيــان للخطــب التــي انتخبهــا الســيد حســن عــرب 
ــه  ــع يف حيات ــام(، وطب ــل إس ــظ أه ــّاه )مواع ــة وس ــوم اجلمع ــاة ي ــرأ يف ص ــي لتق باغ
ــل  ــامل اجللي ــن الع ــس م ــّي، والتم ــار املعين ــاّج خمت ــه احل ــد موتِ ــه بع ــّدد طبَع ــًا، فج مغلوط
ــّية  ــا بالفارس ــردّي أن يرشحه ــن الروج ــد حس ــّيد حمم ــامل الس ــن الع ــم اب ــّيد إبراهي الس
ليعــّم نفُعهــا، فرمجهــا الســّيد إبراهيــم، وطبعــت الرمجــة مــع اخلطــب يف ســنة 1306هـــ.

3-  )رشح النهــج( للمــرزا حممــد إبراهيــم النــّواب امللّقــب مدايــح نــگار )بدايــع 
نــگار( ابــن حممــد مهــدي النــّواب، هــو رشح وترمجــة لعهــد مالــك األشــر مــن النهــج، 
ــن أيب  ــف اب ــج تألي ــع رشح النه ــره طب ــوع. وبأم ــو مطب ــنة 1273هـــ، وه ــه س ــرغ من ف

احلديــد ســنة 1271هـــ يف طهــران .

البختيــارّي  حســن  حممــد  الســّيد  ابــن  القاســم  أيب  للســّيد  النهــج(  )رشح   -4
الشــارح. بخــّط  املتــوىف ســنة 1272هـــ، وهــو جمّلــد  األصفهــايّن 

ــم  ــد إبراهي ــاّج حمم ــة احل ــن العّام ــايل اب ــرزا أيب املع ــيخ امل ــج( للش 5- )رشح النه
الكلبــايّس اخلراســايّن األصفهــايّن املتــوىف هبــا ســنة 1315هـ، هــو رشح اخلطبة الشقشــقّية 

مــن النهــج.
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6- )رشح النهــج( للشــيخ أمحــد الكاشــايّن املولــود قريبــًا من ســنة 1300 هـــ، وكان 
ــراب  ــات أو اإلع ــًا اللغ ــاظ أو بيان ــًة لأللف ــه ترمج ــس رشح ــنة 1356هـــ، لي ــًا يف س حّي
ــج  ــاِت النه ــنة صفح ــن س ــّدة  عرشي ــح م ــل كان يتصّف ــرى، ب ــة األخ ــكات األدبّي أو الن
فهــداه اهلل تعــاىل إىل ترشيــح مطالبــه، وترتيــب ألفاظــه، وتعيــن مواضعهــا مــن صفحــات 
الكتــاب؛ ليتوّصــل املطالــع فيــه إىل كّل مــا يريــده بــأرسع مــا يكــون، وال يتحــّر يف كيفّيــة 

الوصــول إىل مقصــده.

7-  )رشح النهــج( للشــيخ أمحــد بــن حافــظ العقيــّي الكرمــايّن املتخّلــص يف شــعره 
بأديــب مؤّلــف ســاالر نامــه، هــو رشح عهــد مالــك األشــر واســمه )دســتور حكمــت(.

ــز واملتــوىف هبــا  8- )رشح النهــج( للمــوىل أمحــد بــن عــي أكــر املراغــّي نزيــل تري
بالوبــاء يف خامــس املحــرم ســنة 1310هـــ، ومُحِــل جســُده إىل وادي الســام بالنجــف، 
وهــو رشح مشــكات النهــج عــى نحــو التعليــق، رآه العّامــة املــرزا حممــد عــي 

ــى(. ــر الرب ــه )زه ــره يف جمموعت ــادّي، وذك األردوب

9-  )رشح النهــج( وترمجــة كلاتــه القصــار بزيــادة تقــرب مــن ســبعائة كلمــة 
صــدرت منــه )عليــه الســام(، بالفارســّية وغرهــا للمــرزا أمحــد عــي ســپهر ) مــؤّرخ 

الدولــة ( ُطبــع ســنة 1352 هــ  

10 - )رشح النهــج( للعّامــة املجلــّي املــوىل حممــد باقــر بــن حممد تقــّي األصفهايّن 
املتــوىف ســنة )1110هـــ(، وهــو رشح بالفارســّية لعهــد مالــك األشــر، ذكــر يف فهــرس 
تصانيفــه، نســخته يف مكتبــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( منضــّاً إىل رشحــه الفــاريّس 

لكتابــه )عليــه الســام( إىل عثــان بــن حنيــف وايل البــرة.
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ــّواب ابــن حممــد الاهيجــّي األصــل  11- )رشح النهــج(  للمــرزا حممــد باقــر الن
فــه يف جمّلديــن، فــرغ مــن  ــٌر ألَّ األصفهــايّن املســكن، واملدفــون يف الــرّي، وهــو رشٌح كب
ــنة  ــران س ــا يف طه ــنة )1226هـــ(، وُطبع ــا س ــن ثانيه ــنة )1225هـــ(، وم ــا يف س أّوهل

فــه بأمــر الســلطان فتــح عــي شــاه. 1317 هـــ، وقــد ألَّ

12- )رشح النهــج( بالنظــم الفــاريّس لبعــض األدبــاء ذكــر الشــيخ أمحــد الواعــظ 
ــه رأى نســخًة منــه خمطوطــًة يف بعــض مكتبــات بمبانــى. اليــزدّي نزيــُل شــاهرود أّن

13-  )رشح النهــج( ترمجــة بالفارســّية لســّت رســائل، وخطبَتــن، وبعــض كلاتــه 
القصــار اســتخرجها بعــُض املتأّخريــن مــن مواضــع مــن كتــاب ناســخ التواريــخ يف مائــة 

واثنتــا عــرشة صفحــة، منــه نســخة خطّيــة يف اخلزانــة الرضوّيــة.

ــاه  ــد الش ــن عن ــاء املقّدم ــض الفض ــّية لبع ــه بالفارس ــج( وترمجت 14- )رشح النه
عبــاس الكبــر الصفــوّي ُكتبــت الرمجــة الفارســّية الفصيحــة بــن الســطور مــن النهــج 
الــذي كتبــه املــوىل عبــد اهلل بــن احلســن، وفــرغ منــه يف األحــد ثامــن شــعبان ســنة 
)973هـــ(، ولعــّل الرمجــة أيضــًا لــه، والنســخة مــن )رشح النهــج(، وترمجتــه بالفارســّية 

ــوّي.  ــر الصف ــاس الكب ــاه عب ــد الش ــن عن ــاء املقّدم ــض الفض لبع

والنســخة مّذهبــٌة جمدولــٌة جّيــدٌة نفيســٌة وّقفهــا الشــاه عبــاس الكبــر يف ســنة 1017 
ــها يف  ــن فهرس ــس م ــزء اخلام ــا يف اجل ــر خصوصّياهت ــة ذك ــة الرضوّي ــي يف املكتب هـــ وه

ــة 200. الصحيف

15- )رشح النهــج( للمــوىل حممــد تقــي والــد العامــة املجلــّي املتــوىف ســنة 
1070هـــ هــو رشح بالفارســّية خلطبــة االستســقاء املذكــور بعُضهــا يف النهــج.

16- )رشح النهــج( للشــيخ حممــد تقــّي القمــّي اجلابلقــّي،رشح وترمجــة بالفارســية 
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للكلــات القصــار العلوّيــة يف نثــر الــآليلء اســمه )بخــش گهرهــا(، وهــو مطبــوع بإيران.

17- )رشح النهــج( والرمجــة جلملــة مــن خطبــه وكتبــه وكلاتــه القصــار إىل 
ــف  ــص يف شــعره بـــ )ســپهر( مؤّل ــد تقــي الكاشــايّن املتخّل ــرزا حمم ــرًا للم الفارســّية نث
ــنة 1297 هـــ. ــاين س ــع الث ــن ربي ــن م ــابع والعرشي ــوىف يف الس ــخ، واملت ــخ التواري ناس

18-  )رشح النهــج( بالفارســّية للعّامــة العــارف املرتــاض صاحــب الكرامــات، 
وأهــل الدعــوات املســتجابات الســيد حممــد تقــي بــن األمــر مؤمــن بــن املــر حممــد تقــّي 
بــن املــر حممــد رضــا احلســينّي القزوينــّي املتــوىف هبا ســنة 1270 هـــ، أّولــه )بنــام خداوند 
مســتجمع مجيــع كــاالت( ولــه أيضــًا منتخــب هنــج الباغــة، الــذي ســّاه بـــ )طرائــف 

احلكمــة( يــأيت يف حمّلــه.

ــواد  ــرًا جل ــى( خمت ــخنان ع ــوان )س ــّية بعن ــه بالفارس ــج( وترمجت 19- )رشح النه
ــه الســام( ملالــك( الــذي ســّاه فرمــان  ــا لــه )رشح عهــد األمــر )علي فاضــل كــا ذكرن

ــًا. ــرًا أيض ــزء األّول خمت ــن اجل ــارك يف ص 374 م مب

20- )رشح النهــج( بالفارســّية للعّامــة الشــيخ جــواد ابــن املــوىل حمــرم عــي 
ــل  ــده الفاض ــد ول ــنة 1325هـــ، كان عن ــوال س ــاين ش ــوىف يف ث ــايّن املت ــّي الزنج الطارم

املــرزا حييــى، أّلفــه باســم احتشــام الســلطنة؛ ولــذا قــد يقــال لــه رشح االحتشــام.

جهانگرخــان  الشــيخ  العــارف،  الفيلســوف  للحكيــم  النهــج(  )رشح   -21
1328هـــ. ســنة  يف  هبــا  املتــوىف  أصفهــان  نزيــل  القشــقائّي 

ــب  ــايّن األدي ــك اآلذرباجي ــم املل ــان ناظ ــر خ ــرزا جهانگ ــج( للم 22- )رشح النه
ــر  ــن أم ــج م ــة يف النه ــاث املدرج ــا الث ــم الوصاي ــي، نظ ــه ضيائ ــر، ختّلص ــاعر املاه الش
املؤمنــن )عليــه الســام( إىل ولــده احلســن )عليــه الســام(، بالفارســّية يف ســنة 1329هـــ 
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مرشوحــًا مفصــًا، وطبــع مــع أصــل الوصايــا يف اســامبول يف تلــك الســنة، وتــويف ســنة 
1352هـ.

ــار،  ــدات كب ــّدة جمّل ــًا يف ع ــّية مفص ــة بالفارس ــًا وترمج ــج( رشح 23- )رشح النه
للعّامــة الســّيد حبيــب اهلل ابــن الســيد حممــد أمــن الرعايــا ابــن الســّيد هاشــم ابــن الســّيد 
ــد  ــن وألــف، وق ــف، وســتن ومائت ــود حــدود نّي ــّي املول ــد احلســن املوســوّي اخلوئ عب

طبــع أكثــر مــن مــّرة.

24- )رشح النهــج( للملّقــب بـــ )فروغــي( املولــود حدود ســنة 1255هـــ، واملتوىف 
بطهــران ســنة 1325هـــ، هــو رشح فــاريّس لعهــد مالــك األشــر، طبــع عــى احلــروف 

ثانيــًا يف تريــز ســنة 1358هـــ.

25- )رشح النهــج( بالفارســّية حســب ترتيــب املوضوعــات للشــيخ العّامــة 
املــرزا خليــل بــن أيب طالــب الكمــره ايــل مولــود ســنة 1317هـــ، طبــع اجلــزء األول يف 

طهــران ســنة 1366هـــ، مطبعــة العلمــّي.

ــمه  ــزّي اس ــاء التري ــام العل ــن نظ ــع الدي ــر رفي ــيد األم ــج( للس 26-  )رشح النه
ــنة 1320هـــ. ــز س ــع يف تري ــوك( طب )آداب املل

27- )رشح النهــج( للشــيخ شــمس بــن حممــد بــن مــراد، هــو ترمجــة لــرشح النهــج 
ــه ترمجــة ســّتة أجــزاء مــن الــرشح  ــا املوجــود من ــّم إّن ــه مل يت ــد لكن ــن أيب احلدي تأليــف اب
ــه يف  ــخة من ــت نس ــه، كان ــابع من ــزء الس ــن اجل ــل م ــزءًا، وقلي ــن ج ــى عرشي ــتمل ع املش
ــة  ــة اخلامس ــاين الصحيف ــزء الث ــره يف اجل ــا ذك ــفنديارّي ك ــلطنة االس ــم الس ــة حمتش مكتب

ــة مدرســة سپهســاالر. واألربعــن مــن فهــرس مكتب

ــّي  ــر القزوين ــد باق ــن حمم ــح ب ــد صال ــوىل حمم ــّية للم ــج( بالفارس 28- )رشح النه



275

البحث اخلامس: الرتاث غري العربي لشروح نهج البالغة )باللغتني الفارسية واهلندية(

ــن  ــٌل للمت ــدًة، رشٌح حام ــا فائ ــج وأكثره ــع رشوح النه ــن أنف ــو رشح م ــّي، وه الروغن
عــى ســبيل املــزج، ونســخته يف مكتبــة الســادة آل اخلرســان يف النجــف، ويف مكتبــة 
املــوىل حممــد عــي اخلوانســارّي، ونســخة منــه يف مكتبــة سپهســاالر تاريــخ كتابتهــا 
ســنة 1088هـــ ونســٌخ أخــرى ذكــرت خصوصّياهتــا يف اجلــزء الثــاين الصحيفــة الثالثــة 
ــدًة باحلــروف يف ســنة 1321هـــ. والســتن مــن فهرســها، وقــد طبــع بإيــران طباعــًة جّي

ــد  ــو رشح لعه ــور، وه ــّي املذك ــح الروغن ــد صال ــوىل حمم ــج( للم 29- )رشح النه
مالــك األشــر بالفارســّية، اســتخرجه مــن رشحــه الكبــر املذكــور آنفــا وزاد عليــه 
ــه بمقدمــة، وأحلــق بآخــره مطالــب، وأورد يف  ــَد وأشــعارًا يف كّل صفحــة، وقــدم ل فوائ
تاريــخ فراغــه مراعــًا ينطبــق عــدد حروفــه مــع ســنة 1094هـــ، والنســخة يف مدرســة 

ــفنديارّي. ــلطنة االس ــم الس ــة حمتش ــرى يف مكتب ــاالر، وأخ سپهس

بالفارســّية، وهــو رشح وصّيــة األمــر إىل ولــده احلســن  النهــج(  30- )رشح 
فــه بالفارســّية مفّصــًا املــوىل حممــد صالــح الروغنــّي املذكور وســّاه:  )عليهــا الســام( ألَّ

ــي(. ــل كارگاه ــتور العم ــى، ودس ــور األدب اإلهل )منش

31- )رشح النهــج( بالفارســّية للســّيد صــدر الديــن بــن حممــد باقــر املوســوّي 
الدزفــويّل املتــوىف ســنة 1256، واســم رشحــه: )منهــج املعرفــة(، نســخة منــه عنــد 

ــن يف تســر. ــر رشف الدي الفاضــل الشــيخ مهــدي بــن حممــد بــن املــوىل جعف

32- ) رشح النهــج ( للمحــّدث القمــّي املعــارص الشــيخ عبــاس بــن حممــد رضــا 
القمــّي املتــوىف بالنجــف األرشف ســنة 1359هـــ. وهــو ترمجــة ورشح بالفارســّية للائــة 

كلمــة مــن الكلــات القصــار يف النهــج اســمه )صــد كلمــه( طبــع ســنة 1353هـــ.

33- ) رشح النهــج ( للمــر عبــد الباقــي التريــزي اخلطــاط الشــهر يف عــر الشــاه 
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عبــاس األول شــاعر أديــب، مــن تصانيفــه رشح هنــج الباغــة الفــاريّس املبســوط عــى 
مــرشب الصوفّيــة، وكــذا تفســر القــرآن، ورشح الصحيفــة.

ــد احلســن  ــه الواعــظ األديــب الشــيخ عب 34- )رشح النهــج( للشــيخ العــامل الفقي
ــد اهلل  ــيخ أس ــويّل أخ الش ــن الدزف ــيخ حمس ــة الش ــن العام ــر اب ــد طاه ــيخ حمم ــن الش اب
صاحــب املقابــس الدزفــويّل، هــو رشح خلطبــة مهــام، يف وصــف املّتقــن بالفارســّية 
مبســوطًا، وكلــا فــرغ مــن رشح مجلــة نظمهــا بالفارســّية أيضــًا يف بيــت، وســّمى رشح 

اخلطبــة بـــ )در ثمــن(.

35- )رشح النهــج( للمــوىل عبــد الكريــم بــن حممــد حييــى القزوينــّي املعــارص 
لشــاه ســلطان حســن الصفــوّي املتــوىف ســنة 1134هـــ، هــو رشحــه الفــاريّس للخطبــة 
املوســومة بالقاصعــة، ونســخته موجــودة يف اجلــزء الثــاين الصحيفــة الثانيــة عــرشة بعــد 

ــة مــن فهــرس سپهســاالر . املائ

ــد اهلل  ــدى عب ــم اهل ــن عل ــم اب ــن أيب القاس ــد اهلل اب ــيد عب ــج( للس 36- )رشح النه
البــادّي البهبهــايّن البوشــهرّي املولــود ســنة 1291هـــ، واملتــوىف ســنة 1372هـــ، رشح 
فــاريّس ملــا اختــاره مــن الكلات القصــار وســّاه: ) حمفظة األنــوار ( وطبع ســنة 1343هـ.

37- )رشح النهــج( للشــيخ عــّز الديــن اآلمــّي ذكــر نســبه كذلــك يف آخــر الــرشح 
.أمــا رشحــه للنهــج فهــو موجــود يف مكتبــة مدرســة سپهســاالر.

38- ) ترمجــة ورشح هنــج الباغــة( ) عــريّب - فــاريّس( بقلــم فيــض اإلســام حــاج 
ســّيد عــّي نقــي، طهــران 1392هـ. 

39- )رشح النهــج( للشــيخ حممــد عــي بــن أيب طالــب الشــهر بعــّي بــن أيب طالــب 
احلزيــن الزاهــدّي اجليــايّن األصفهــايّن املتــوىف ببنــارس اهلنــد ســنة 1181هـــ، وهو رشح 
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وترمجــة إىل الفارســّية لبعــض خطبــه كــا ذكــر يف تصانيفــه.

40 - )رشح هنــج الباغــة وترمجتــه إىل الفارســّية( اخلطــب والرســائل والكلــات: 
بقلــم حممــد عــي أنصــاري – قــم.

ــذ  ــزوارّي املفــرّس تلمي ــن احلســن ال 41- )رشح النهــج( بالفارســّية للمــوىل عــي ب
املحّقــق الكركــّي املتــوىف ســنة 940هـــ.

42- )رشح النهــج( مــع ترمجــة بالفارســّية، اســمه: )أنــوار الفصاحــة( للمــوىل نظام 
الديــن عــي بــن احلســن بــن نظــام الديــن اجليــايّن هنــاك نســخة تارخيهــا ســنة 1053 هـــ، 

ونســخة يف فهــرس سپهســاالر يف اجلــزء الثــاين الصحيفــة الثالثــة واخلمســن.

43- )رشح النهــج( ترمجــة ونظــم فــاريّس لألديــب املعــارص املــرزا حممــد عــي بــن 
حممــد حســن املولــود ســنة 1329، واملتخّلــص باألنصــارّي القمــّي يف عــرشة جمّلــدات 
طبــع مجيعهــا مرتبــًا، يذكــر اخلطبــة أوالً ثــم يرمجهــا بالفارســّية ترمجــًة سلســًة مــن غــر 
ــده  ــرج جمّل ــنة 1366هـــ، وخ ــه س ــاريّس، رشع يف نظم ــعر الف ــا بالش ــم ينظمه ــد ث تعقي

األّول مــن الطبــع يف ســنة 1367هـــ.

ــن  ــل الدي ــن أفض ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــن الدي ــه صائ ــج( للخواج 44- )رشح النه
حممــد تركــة املتــوىف ســنة 830 هـــ، وقــد رشح النهــج وترجــم للفارســّية بعــض كلــات 

ــه الســام( يف هنــج الباغــة. األمــر )علي

45- )رشح النهــج( للشــيخ العامــة املــدرس املــرزا حممــد عــي ابــن املــوىل 
ــة ) 26 -  ــة اجلمع ــود ليل ــّي املول ــّي النجف ــن الچهارده ــن العابدي ــن زي ــن ب ــر الدي نص
ع1 - 1252هـــ( واملتــوىف يف النجــف األرشف ليلــة األربعــاء ســلخ حمــرم احلــرام ســنة 
ــدات شــامل لــرشح اخلطــب  ــه أّن رشحــه للنهــج يف جمّل ــد ذكــر يف ترمجت 1334هـــ، وق
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ــاريّس. ــو ف ــات وه ــض الكل وبع

46- )رشح النهــج( بالفارســّية للســّيد عــي نقــي ابــن الســّيد حممــد احلســينّي 
الســدهّي األصفهــايّن نزيــل طهــران، امللّقــب بفيــض اإلســام، طبــع يف طهــران يف ثاثــة 

جملــدات، فــرغ مــن تأليفــه، وطبعــه ســنة 1367هـــ.

47- )رشح النهــج( للمفــرّس املــوىل فتــح اهلل بــن شــكر اهلل الرشيــف الكاشــايّن 
ــذ املفــرس املــوىل أيب احلســن الــزواري، طبــع رشحــه يف  املتــوىف ســنة 988هـــ، كان تلمي

ــه الغافلــن. طهــران ســنة 1313هـــ، واســمه: تنبي

48-  )رشح النهــج( بالفارســّية هــو ترمجــة، ورشح، وتوضيحــات لعهــد أمــر 
ــل  ــد فاض ــن حمم ــم ب ــد كاظ ــوىل حمم ــر، للم ــك األش ــام( إىل مال ــه الس ــن )علي املؤمن
املشــهدّي املــدّرس، واخلــادم يف احلــرم الرضــوّي. والنســخة ضمــن جمموعــة يف اخلزانــة 
ــة السادســة واألربعــن مــن  ــة ذكــرت مشــّخصاهتا يف اجلــزء اخلامــس الصحيف الرضوّي

ــة تاريــخ كتابتهــا ســنة 1377هـــ.  ــة الرضوّي فهــرس اخلزان

49- )رشح النهـج( للمـرزا حممـود بـن حممـد تقـي املشـهدّي وهـو رشح بالفارسـّية 
فـه يف عهـد عـامل گـر يف سـنة 1172هــ، أّولـه: )مـا أعظـم  ملـا انتخبـه مـن هنـج الباغـة. ألَّ
اللهـّم مـا نـرى من خلقـك، وما أصغـر عظيمه يف جنب ما غـاب عنّا من قدرتـك(، وأّول 

ديباجتـه: ) هبريـن كاميكـه يشـادا بـى درر كلاتـش تيـغ زبـان را آبگرى تـوان نمود(.

50- )رشح النهــج( للمــوىل حممــد مهــدي بــن أيب تــراب الســهندّي الكحجــّي 
بالفارســّية، فــرغ مــن تأليفــه خامــس شــهر رمضــان ســنة 1097هـــ، موجــود يف اخلزانــة 

ــة. الرضوّي
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51- )رشح النهــج( ملحيــي الديــن الشــيخ مهــدي بــن أيب احلســن البحــرايّن أصــًا 
القموشــهّي مولــدًا، الطهــرايّن مســكنًا، اإلهلــّي ختّلصــًا، املــدّرس يف املعقــول، هــو رشح 
ــوع  ــو مطب ــاريّس، وه ــم الف ــا بالنظ ــن، رشحه ــف املّتق ــي يف وص ــي ه ــام الت ــة مه خلطب

واســمه: )نغمــه إهلــى(.

52- )رشح النهــج( بالفارســّية للســّيد اجلليــل املــر حممــد مهــدي بــن الســّيد 
مرتــى بــن املــر حممــد مهــدي بــن املــر حممــد حســن احلســينّي اخلواتــون آبــادي صهــر 
العامــة املجلــّي واملتــوىف ســنة 1150هـــ. يوجــد جمّلــد واحــد مــن رشح النهــج املذكور 
بغــر ترتيــب يف مدرســة سپهســاالر كــا فّصلــه ابــن يوســف يف فهرســها يف اجلــزء الثــاين 
الصحيفــة اخلامســة واخلمســن، ثــم ذكــر يف الصحيفــة الرابعــة والثاثــن بعــد املائــة أّن 
مخســة جملــدات مــن الــرشح الفــاريّس موجــودة عنــد الســّيد حممــد املشــكاة، وأهّنــا بقّيــة 

ــد املوجــود يف سپهســاالر. املجّل

53- )رشح النهــج( للمــوىل نــر اهلل تــراب ابــن املــوىل فتــح عــي أو )لطــف عــى( 
الدزفــويّل املتخّلــص يف شــعره بـــ )شــاكر( ترمجــة الــرشح، ابــن أيب احلديــد إىل الفارســّية 
فهــو رشُح الــرشح يذكــر مجلــًة مــن لفــظ النهــج ثــم يرجــم مــا رشحهــا بــه، وهكــذا إىل 
فــه بأمــر نــارص الديــن شــاه،  متــام العرشيــن جــزءًا مــن أجــزاء رشح ابــن أيب احلديــد: ألَّ
رشع فيــه ســنة 1278هـــ، وفــرغ مــن تبييضــه ســنة 1295هـــ، وســّاه: )مظهــر البّينــات( 
واملوجــود منــه اجلــزء الرابــع، واجلــزء العــرشون، ومــا بينهــا أجــزاء متفّرقــة كّلهــا 
ــة الســيد حممــد املشــكاة املهــداة إىل دانشــگاه،  ــدات، يف مكتب جمموعــة ضمــن مخســة جمّل
ويوجــد جملــد منــه يف األهــواز عنــد الشــيخ مرتــى ابــن املــرزا حممــد جعفــر بــن مرتــى 

الشــهر بســبط الشــيخ.
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54- )رشح النهــج( للمــرزا أمحــد املتخّلــص، واملشــهور بوقــار أرشــد أوالد املــرزا 
ــنة 1232هـــ،  ــد س ــرازّي، ول ــهر الش ــاعر الش ــال، الش ــص بوص ــفيع املتخّل ــد ش حمم
وتــويف ســنة 1298هـــ، ودفــن يف مــزار شــاهچراغ، وهــو رشح منظــوم فــاريّس، لعهــد 
ــّدرًا  ــه مص ــارة( نظم ــوز اإلم ــّاه بـــ )رم ــر، س ــك األش ــام(، إىل مال ــه الس ــر )علي األم
باســم معتمــد الدولــة فرهــاد مــرزا، وطبــع بشــراز يف املطبعــة املحّمديــة ســنة 1331هـــ.

ــن  ــن اب ــن حمس ــن ب ــوىل حس ــن امل ــادي اب ــيخ ه ــة الش ــج( للعّام 55- )رشح النه
عبــد اهلل بــن حمســن بــن احلســن الرجنــدّي املولــود ســنة 1277هـ، ولــه تصانيــف، منها: 
)رشح عهــد مالــك األشــر( بالفارســّية الــذي طبــع مــع ترمجتــه البــن املقّفــع يف طهــران 

يف ســنة 1355هـ.

ــر  ــايض طاه ــن الق ــز ب ــد العزي ــايض عب ــن الق ــد اب ــور حمم ــج( لن 56- )رشح النه
فــه  حممــد املحــّي، رشح فــاريّس ينقــل فيــه أحيانــًا بعــض كلــات الفاســفة والعرفــاء، ألَّ

يف ســنة 1028هـــ.

57- تفســر هنــج الباغــة )بالفارســّية(، تأليــف: عــي املعــروف باحلكيــم الصــويّف، 
) كان حيًّــا 1016هـــ  - 1607م(. فــرغ منــه ســنة 1016 هـ.

ــن حســن املعــروف بمــاَّ  ــاج الدي ــوىل ت 58- رشح هنــج الباغــة )بالفارســّية(: امل
تاجــا والــد شــيخنا الفاضــل اهلنــدّي ) املتــوىف ســنة 1137 هـــ(. لــه: رشح فــاريّس يوجــد 

يف أصبهــان.

59-  رشح هنــج الباغــة )بالفارســّية(: مــرزا حممــد تقــّي األملــايّس حفيــد العّامــة 
املجلــّي قــال: لــه رشح  هنــج الباغــة بالفارســّية مل يتــّم.

60- )رشح النهــج( للســّيد املفتــي املــر حممــد عبــاس ابن الســّيد عي أكر التســرّي 
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اللكهنــوّى املتــوىف ســنة 1306هـــ، هــو رشح للخطبــة الشقشــقّية، فــاريّس، طبــع باهلنــد 
يف ســنة 1287هـــ، وعــى النســخة تعليقــات بالعربّيــة هلــذا الشــارح طبعــت يف اهلامش.

ثانيًا: الشروح اهلندّية:

 )رشح النهــج( للمولــوّي إعجــاز حســن بــن جعفــر حســن بــن عــي حســن 
البدايــويّن املولــود ســنة 1298هـــ واملتــوىف ســنة 1350هـــ. هــو رشح للغــات هنــج 

ــة(. ــج الباغ ــات هن ــل لغ ــه بـــ )ح ــرس تصانيف ــه يف فه ــّر عن ــذا ع ــة؛ ل الباغ

 )رشح النهــج( وترمجتــه للســيد أوالد حســن بــن حممــد حســن األمروهــوى. املتــوىف 
ســنة 1338هـــ، ذكــر الســيد عــي نقــي اللكهنوّي أّن اســمه )اإلشــاعة( .

ــج  ــة للنه ــو رشح وترمج ــوّى ه ــر الدهل ــن اخ ــر حس ــّيد ذاك ــج( للس  )رشح النه
ــت(. ــگ فصاح ــمه )نرن ــد اس ــوع باهلن ــة مطب ــة األردوّي باللغ

 )رشح النهــج( للســّيد ســبط احلســن ابــن الســيد وارث حســن اجلايــّي اللكهنــوّى 
املولــود ســنة 1296هـــ واملتــوىف ســنة 1354هـــ، هــو رشح خطبتــه )عليــه الســام( التــي 

أّوهلــا )هلل بــاد فــان(، ُطبــع يف اهلنــد واســمه: )تقويــم األود(.

 )رشح النهــج( وترمجتــه باألردوّيــة للســّيد ظفــر مهــدي اللكهنــوّى طبــع باهلنــد يف 
جزأيــن كــا يف الفهــارس.

ــدّي املتــوىف يف ســنة 1352هـــ،   )رشح النهــج( للســّيد عــي أظهــر الكهجــوّي اهلن
ــش  ــق يف هام ــو التعلي ــى نح ــرشح ع ــب ال ــطور، وكت ــن الس ــة ب ــة األردوّي ــب الرمج كت

ــد. ــوع باهلن ــاب، وهــو مطب الكت
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ــد  ــيد حمم ــن الس ــر اب ــّيد عــي أك ــقّية للس ــة الشقش ــج( هــو رشح اخلطب  )رشح النه
ــوّي  ــي التق ــي نق ــّيد ع ــره الس ــنة 1326هـــ، ذك ــوىف س ــوّي املت ــاء اللكهن ــلطان العل س
ــات  ــمه: )التوضيح ــات( اس ــد(، وكــذا يف )التجّلي ــاء اهلن ــاهر عل ــوّي يف )مش اللكهن

احلقيقّيــة(.

 )رشح النهــج( لتــاج العلــاء الســّيد عــي حممــد ابــن ســلطان العلــاء الســّيد حممــد 
بــن دلــدار عــي النصــر آبــادّي املتــوىف ســنة 1312هـــ، وهــو رشح اخلطبــة الشقشــقّية. 

ذكــره الســّيد عــي نقــّي النقــوّي اللكهنــوّي يف )مشــاهر علــاء اهلنــد(.

 )رشح النهــج( بالگجراتّيــة للمولــوّي غــام عــي بــن إســاعيل البهاونگــرّي 
اهلنــدّي املولــود يف ســنة 1283هـــ. طبــع جــزؤه األّول يف مائتــي صفحــة، ولــه مــا يقــرب 

ــة.  ــا بالگجراتّي ــدًا كّله ــن جمل ــة وعرشي مــن مائ

- )رشح النهــج( للمولــوّي اهلنــدّي ذكــره كذلــك الســّيد هبــة الديــن الشهرســتايّن 
يف كتابــه: )مــا هــو هنــج الباغــة( وعــّده التاســع والعرشيــن مــن رشوح النهــج، ومل يذكــر 

شــيئًا مــن معّرفاتــه.

ثالثًا: الشروح الرتكية:

 )رشح النهــج( للوزيــر نظــام الديــن األمــر عــي شــر بــن گنجينــه هبــادر اجلغتائــّي 
ــر ســلطان حســن مــرزا  ــويف ســنة 906هـــ، كان وزي ــد ســنة 841هـــ، وت اهلــروّي، ول
بايقــرا، وكان مــن أوائــل اشــتغاله يف املشــهد الرضــوّي ثــم ذهــب إىل ســمرقند للتكميــل، 

وقيــل: إّنــه نظــم لــكّل كلمــة مــن الكلــات العلوّيــة القصــار رباعّيــًة بالركّيــة.
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البحث اخلامس: الرتاث غري العربي لشروح نهج البالغة )باللغتني الفارسية واهلندية(

وختامــًا البــّد أن نشــر هنــا إىل أّن أصــل ورقــة البحــث هــذه هــو مــرشوٌع يقــّدم إىل 
املراكــز املتخّصصــة يف جمــال إحيــاء الــراث وحتقيــق هــذه املخطوطــات وإخراجهــا مــن 
لغتهــا احلبيســة هبــا إىل اللغــة العربّيــة األم، ففــي  هــذه املخطوطــات للباحثــن كثــر ممــا 

ُيفيــدون منــه. واهلل مــن وراء القصــد 
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شرح الرائية
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 )صرح املخدرات احلسينية يف شرح األبيات العلوّية( 

للشيخ عز الدين حسني بن عبد الصمد بن حممد اجلباعي 
العاملي احلارثي اهلمداني والد الشيخ البهائي )ت 984ه�(

األستاذ حيدر عبد الباري برير احلّداد
جامعة ذي قار - كلية اآلداب
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املقدمة:

احلمــد هلل رّب العاملــن عــى أفضالــه وآالئــه، واملشــكور عــى نوالــه وإحســانه، 
ــه  ــه وأرشف كائنات ــرم خملوقات ــى أك ــه ع ــامه وحتيات ــوات ريبِّ وس ــه، وصل ــل نعائ ومجي
حممــد وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن املعصومــن عــن الزلــل صلــوات اهلل عليهــم 

ــن. أمجع

وبعد:

فكانــت يف نفــي رغبــة كبــرة ختتلــج صــدري، فتبعــث يف نفــي عزمــًا يف أن أســأل 
ريبِّ ســبحانه أن يوفقنــي ألن يكــون يل رشف االلتحــاق بركــب الذيــن وضعــوا بصاهتــم 
ــن وإمــام املتقــن  ــراز بعــض فضائــل املــوىل ســيد الوصّي ــا اإلســامي، يف إب عــر تارخين

أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(.

ــى  ــول ع ــات إىل احلص ــة املخطوط ــع وفهرس ــي يف مج ــال عم ــدًا خ ــعيت جاه فس
ــام(. ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــة يف فضائ ــخة خّطّي نس

فســّهل يل ريّب ذلــك بلطفــه وأرشــدين بجميــل عنايتــه، العثــور عــى خمطوطــة للشــيخ 
حســن بــن عبــد الصمــد العامــّي احلارثــّي )ت:984هـــ( والــد الشــيخ البهائــي )قــدس 
اهلل روحيهــا(، واملســّاة بـــ )رشح الرائّيــة(، والرائيــة قصيــدة يف )45( بيتــًا نظمهــا الشــيخ 
ــا اإلشــارة إىل  ــل، ضّمنه ــل عام ــاده جب ــا كان يف ب ــه اهلل( عندم ــّي )رمح ــن العام حس
بعــض فضائــل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( التــي نطقــت هبــا الســنة 

الرشيفــة والقــرآن الكريــم.
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التنوع املعريف يف الرتاث العلوي املخطوط

وعندمــا َحُســن موقــع هــذه األبيــات عنــد األصحــاب، أشــاروا عليــه برشحهــا؛ لبيــان 
ــه أيــام الرحيــل والرحــال يف كربــاء  ــا اســتقرت ب مــا حوتــه مــن مضامــن وإشــارات، ومّل
احلســن )عليــه الســام(، انتهــز فــرص العطــات وأيــام اجلمع واملناســبات، فــرشع يف رشح 
هــذه األبيــات وأشــار إىل مــا فيهــا مــن املناقــب والفضائــل ألمــر املؤمنــن )عليــه الســام( 
التــي اســتخرج مضامينهــا مــن أحاديــث مروّيــة أوردهــا علــاء أهــل الســنة يف مســانيدهم، 
وصحاحهــم، وتفاســرهم، وكتبهــم املعتــرة عندهــم؛ ليكــون ذلــك أتــّم يف احلّجــة عليهــم.

ــرًا مــن  ــه كث ــة الرائعــة حيمــل يف طّيات ــه الوالئّي ــات قصيدت ــت مــن أبي فجــاء كّل بي
ــارات. ــم واإلش ــدالالت واملفاهي ال

ومّلــا كان ناظــم هــذه القصيــدة وشــارحها علــًا مــن أعــام الطائفــة احلّقــة والفرقــة 
ــا  ــة ب ــن، غنّي ــة ومضام ــن أصال ــه م ــا حوت ــة ب ــة ثرّي ــة العلمّي ــادة املخطوط ــة، وم املحّق
تناولتــه مــن االســتدالالت العقلّيــة والنقلّيــة؛ كان لنــا ذلــك غايــة املــراد، وبغيــة الطالــب 

ألعــّز املطالــب، ومنيــة املريــد وأمنّيــة املفيــد مــن بلــوغ الغايــة واملقصــود.

ــراز مــا فيهــا  فدفعنــي والئــي، وشــغفي، وشــوقي، إىل حتقيــق هــذه املخطوطــة وإب
ــه الســام(. مــن كنــوز منضــودة يف بعــض فضائــل أمــر املؤمنــن )علي

فعملــت جاهــدًا معاضــدًا للمؤّلــف )رمحــه اهلل( يف بيــان كّل فضيلــة، واإلشــارة إىل 
مــكان وجودهــا يف كتــب أهــل الســنّة والشــيعة، وعــدد الطــرق التــي وردت فيهــا مــع 

بيــان مواضــع االختــاف يف الروايــات ولــو باإلشــارة.

وقــد واجهتنــي صعوبــات كثــرة يف أثنــاء عمــي عــى حتقيــق هــذه املخطوطــة حيــث 
إيّن مل أســتطع احلصــول - بعــد البحــث يف خزانــات املكتبــات واملراكــز العامــة واخلاصــة، 
وســؤال أهــل االختصــاص يف داخــل البــاد وخارجــه - عــى نســخ أخــرى للمخطوطــة 
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البحث السادس: شرح الرّائية املسمى صرح املخدرات احلسينية يف شرح األبيات العلوية

ســوى هــذه النســخة اخلطّيــة التــي هــي مــن نســخ الشــيخ حممــد طاهــر الســاوّي )رمحــه 
اهلل( وقــد حصلــت عليهــا مــن خزانــة خمطوطــات مكتبــة اإلمــام احلكيــم العامــة يف 
النجــف األرشف. وال نــدري هــل عفــى الزمــان عــى بقّيــة النســخ فأصبحــت أثــرًا بعــد 

عــن؟ أم هــي حبيســة ظلــات اخلُزانــات.

ــات عــن كتــب ألهــل الســنة، تعــّد هــذه  ومــن جهــة أخــرى إّن الشــيخ ذكــر رواي
ــات  ــك الرواي ــا تل ــودة، فأوردن ــب املفق ــداد الكت ــارض - يف ِع ــا احل ــب - يف عرن الكت

ــود.  ــدر املفق ــن املص ــًا ع ــة نق ــي أوردت الرواي ــور الت ــب اجلمه ــى كت ــادًا ع اعت

ــي لســّيدي ومــوالي  ــي والئ ــات فقــد دفعن وبالرغــم مــن كّل املعّوقــات والصعوب
ــذه  ــه ه ــا حتمل ــة إىل م ــة إضاف ــذه املخطوط ــق ه ــام( إىل حتقي ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أم

ــة. ــة قّيم ــة تارخيي ــن أمهي ــة م املخطوط

وقد اقتضت طبيعة العمل يف حتقيق هذه املخطوطة أن ينقسم العمل عى قسمن:

القســم األول: اســتعرضت فيــه ســرة املؤّلــف الذاتيــة والعلميــة مــع دراســة 
ومباحــث. فصــول  يف  ورّتبتــه  املخطــوط، 

القسم الثاين: ُخّصص للنّص املحّقق.

ــه  ــًا، أو ملــح في ــه خل ــاج، ورأى في ــام أســأل كّل مــن وقــف عــى هــذا النت ويف اخلت
ــة  ــإّن العصم ــكر، ف ــل الش ــر ومجي ــك األج ــزًا بذل ــله يل، حائ ــه، ويرس ــًا، أن يصلح زل
ــه الوســع، واســتعنت يف  ــا معــرف بالقصــور والتقصر،عــى أيّن بذلــت في ألهلهــا، وأن

ــق للصــواب. ــه ويّل الرشــاد والســداد، وهــو املوّف ــاهلل تعــاىل، إّن ــه ب ضبطــه وحتقيق

واحلمد هلل رّب العاملن





291

القسم األول - الفصل األول

املبحث االول: حياة املؤلف .

امسه ونسبه:

هــو الشــيخ الــذي حســنت مآثــره، وذاعــت حمامــده، رفيــع القــدر ملحــوظ املنزلــة، 
الشــيخ عــّز الديــن حســن بــن أيب تــراب عبــد الصمــد بــن شــمس الديــن حممــد بــن زيــن 
ــاعيل  ــن إس ــزايّن ب ــح اللوي ــن صال ــد ب ــن حمم ــن)1( ب ــن احلس ــدر الدي ــن ب ــي ب ــن ع الدي

العامــّي اجلبعــّي  احلارثــّي اهلمــدايّن)2(.

ــة، والــد الفــرع املبــارك والثمــرة الزكيــة امليمونــة الشــيخ  مــن أجــّاء علــاء اإلمامّي
البهائــّي )قــّدس اهلل رسمهــا ونــّور رضحيهــا(، وحفيــد أخ الشــيخ تقــّي الديــن إبراهيــم 

الكفعمــّي صاحــب كتــاب املصبــاح و البلــد األمــن.

ــم الشــأن  ــًا منشــئًا شــاعرًا عظي ــًا أديب ــرًا جامع ــًا متبّح ــًا مدّقق ــًا ماهــرًا حمّقق كان عامل
ــاين)3(. ــًة ثقــة مــن فضــاء تامــذة شــيخنا الشــهيد الث ــل القــدر ثق جلي

فالعامــّي: يلّقــب بــه نســبة إىل جبــل عامــل)4(، وهــي املنطقــة  التــي ينتســب إليهــا، 

ــه جــد األرسة  ــاه، وهــو مــا رصح ب ــه تصحيــف واألصــح مــا أثبتن )1( ورد يف بعــض املصــادر )حســن( لعل
الشــيخ شــمس الديــن حممــد اجلباعــي )ت:886هـــ( بإمضائــه عى جمموعتــه اخلطية املوســومة بـــ )جمموعة 

اجلباعــّي(. ينظــر: أفنــدي، ريــاض العلــاء: 128/3. كحالــة، معجــم املؤلفــن: 17/4. 
)2( ينظر:األمــن، أعيــان الشــيعة: 239/9 . كحالــة، معجــم املؤلفــن: 17/4 .األفنــدي، ريــاض العلــاء: 
 .  338/2 اجلنــات:  روضــات  اخلوانســارّي،   .138/1 اآلمــل:  أمــل  تكملــة  الصــدر،   .108/2

الطهــراين، طبقــات أعــام الشــيعة: 119-98-5/6.   
)3( احلر العامّي، أمل اآلمل: 74/1.

)4( جبــل عامــل: ويســمى جبــل اجلليــل، ويف األصــل يقــال: جبــال عاملــة، ثــم لكثــرة االســتعال قيــل: جبــل 
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ــاء  ــرًا مــن العل ــه وأجــداده، لقــد خّرجــت هــذه البقعــة كث ــده وموطــن آبائ وفيهــا مول
ــل يف  ــم الفض ــات، وكان هل ــات واملقام ــاب الكرام ــال وأصح ــاب الك ــاء وأرب والفض
محــل لــواء اإلمامّيــة يف تلــك البقــاع، بــل يف كّل بقعــة حلــوا هبــا واســتوطنوها، ويكفيهــا 
فخــرًا أهّنــا أنجبــت جهابــذة العلــاء أمثــال الشــهيدين الســعيدين الذيــن مــا زال رساج 
ــا  ــوم كتابيه ــن عل ــوا م ــة، وينهل ــم واملعرف ــه كّل رّواد العل ــس من ــًا يقتب ــا وّهاج علمه

ــة. ــة البهّي ــقّية والروض ــة الدمش اللمع

ــاع  ــال: ُجب ــع، ويق ــبة اىل ُجَب ــة نس ــن مهمل ــاء فع ــح الب ــم وفت ــم اجلي ــّي: بض واجلَُبع
ــل  ــرى جب ــن ق ــة م ــي قري ــب، وه ــادات النس ــاب زي ــّي يف ب ــًا اجلُباع ــال أيض ــد، ويق بامل
عامــل، وفيهــا مولــده وإليهــا ينتســب كلٌّ مــن والــده عبــد الصمــد وجــّده شــمس الديــن 

حممــد اجلبعــّي، وفيهــا قــَري صاحــب املــدارك وصاحــب املعــامل .

ــد اهلل  ــن عب ــوايل احلــارث ب ــّي: نســبة  إىل جــّد هــذه األرسة وهــو التابعــّي امل احلارث
األعــور اهلمــدايّن)1( قــال لــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: أبــرّشك يــا حــارث ليعرفنــي 
ولّيــي وعــدوّي يف مواطــن شــّتى، ليعرفنــي عنــد املــات، وعنــد الــراط، وعنــد 
احلــوض، وعنــد املقاســمة، قــال احلارث:ومــا املقاســمة يــا مــوالي؟ قال:مقاســمة النــار، 

عامــل نســبة إىل عاملــة بــن ســبأ، ويف أعيــان الشــيعة عــن تاريــخ املغــريب إنــه واقــع عــى الطــرف اجلنــويب 
ــرض.  ــن الع ــخ م ــعة فراس ــول ويف تس ــن الط ــخًا م ــرش فرس ــة ع ــعة ثاني ــام يف س ــق الش ــدة دمش ــن بل م
ــه يف اجلانــب الغــريب مــن دمشــق ال اجلنــويب. ينظر:القمــّي، الكنــى واأللقــاب: 104/2.  والصــواب إن

ــيعة: 107/2.                                                        ــان الش ــن، أعي األم
ــص أصحــاب أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( وخواصــه واملتفــاين يف والئــه، واملجاهــر  )1( احلــارث مــن ُخلَّ
ــم إذ أخــذ علومــه عــن أمــر  ــة العل ــّراء ومــن أوعي ــه الســام(، يعــّد مــن الق ــه ألمــر املؤمنــن )علي بحب
ــال:  ــاء الرج ــال يف أس ــزّي، اإلك ــب التري ــر: اخلطي ــنة 65 هـــ. ينظ ــوىف س ــام(، ت ــه الس ــن )علي املؤمن

ص179.  األمــن، أعيــان الشــيعة: 365/4.
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ــه )1(. ــه، وهــذا عــدّوي فخذي ــي فاتركي أقاســمها قســمة صحاحــًا، أقول:هــذا ولّي

وقد نظم السّيد إساعيل بن حممد احلمري)2( ما تضّمنه هذا احلديث بقوله:

عجــبٌ حلــارثٍ  علــي  محــاقــول  لــه  ُأعجوبــةٍ  ـمَّ  ثـَ كــم 
ُقبُــايــا حــار مهــدان مــن ميــت يرنــي منافــٍق  أو  مؤمــٍن  مــن 
وأعـــرفــــه طــــرفــــه  عـــــمـــايــــعرفــــنــــي  ومــا  واســـمـــه  بـــنــعـتـــــه 
تعرفــي الصــراط  عنــد  زلــاوأنــت  وال  عثــرةً  ختــف  فــا 
العســاأســقيك مــن بــاردٍ علــى ظمــأٍ احلــاوة  يف  ختالــه 
الرجــاأقــول  للنــار  حــن توقــف للعرض ذري  جســرها  علــى 
لـــه إنّ  تـــــقـربـــيــــه  ال  مّتصــاذريــــه  الوصــيّ  حببــل  حبــاً 

  هـــــذا لنــــــــا شــــيـــعــة وشـــيــعــتـنــا                            أعـــــطــانــي اهلل فــــيــــهــم األمـــــا)3(

)1( ينظــر باختــاف يف األلفــاظ وباملعنــى نفســه: الطــويس، األمــايل: ص627. الطــري، بشــارة املصطفــى: 
ص40. اإلربــي، كشــف الغمــة: 39/2. البحــراين، مدينــة املعاجــز: 119/3.

)2( أبــو هاشــم وأبــو عامــر إســاعيل بــن حممــد بــن يزيــد احلمــري، لقــب بالســيد منــذ صغــره ومل يكــن علويــًا 
أو هاشــميًا، مــن فحــول شــعراء أهــل البيــت )عليهــم الســام(، ولــد ســنة 105هـــ مــن أبويــن إباضّيــن 
خارجيــن، تــرك ديــن أبويــه وصــار  كيســانّيًا، دعــاه اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(  فاســتبر عــى يــده 
ــًا خملصــًا، تفانــى يف تعظيــم أهــل البيــت )عليهــم الســام( والدفــاع عنهــم،  وحســن إيانــه وصــار إمامّي
لــه ديــوان شــعر ينبــئ عــن علــّو كعبــه، قــال بشــار بــن بــرد: لــوال أّن هــذا الرجــل ُشــغل عنــا بمــدح بنــي 
هاشــم ألتعبنــا، تــوىف ببغــداد ســنة 173هـــ. ينظــر: ابــن شــهر آشــوب، معــامل املعــامل: ص180. القمــي، 
الكنــى واأللقــاب: 334/2. الــزركي، األعــام: 322/1. الشبســري، الفائــق يف رواة وأصحــاب 

اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(: 183/1 .
)3( نســب صاحــب ديــوان اإلمــام عــي )عليــه الســام(، املعــروف بـــ )أنــوار العقــول..( للبيهقــّي الكيــدرّي: 

ص324، وغــره مــن املصــادر هــذه األبيــات خطــًأ إىل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(.
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اهلَْمــدايّن: بفتــح اهلــاء وســكون امليــم والــدال املهملــة، نســبة إىل مهــدان وهــي قبيلــة 
مــن اليمــن، فيهــا بطــون كثــرة منهــا: ســبيع، ويــام، ومرهبــة، وأرحــب)1(، ومَهــدان هــي 
التــي أرســل إليهــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( خالــد بــن الوليــد يدعوهــم 
لإلســام وبقــي فيهــم ســتة أشــهر فلــم يســلم معــه أحــد، ثــم أرجعــه رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وأرســل بــدالً عنــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، فأســلم أهــل 
مَهــدان يف يــوم واحــد فلــّا وصــل خــر إســام مهــدان لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 

وســلم(، ســجد شــكرًا ثــم رفــع رأســه وقــال: الســام عــى مهــدان أكثــر مــن مــرة.

وهلمــدان مواقــف عظيمــة طافحــة بالنـُـرة والتأييــد ألمــر املؤمنــن )عليه الســام( 
وهــم الذيــن ثبتــوا عنــد اهنــزام النــاس بصفــن وكــرسوا أغــاد ســيوفهم وســّطروا أروع 
ماحــم اجلهــاد واالستبســال والتضحيــة، وقــال هلــم أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يــوم 

صفــن: )يــا معــرش مهــدان أنتــم درعــي ورحمــي(، وقــال )عليــه الســام(فيهم أيضــًا:

لئــامدعــوت فلبانــي مــن القــوم عصبــة غــر  مهــدان  مــن  فــوارس 
غــداة الوغــى مــن شــاكر وشــبامفــوارس مــن مهــدان ليســوا بعــزّل
ختالــه وعضــب  رديــيّ  إذا اختلــف األقــوام شــعل ضــرامبــكل 
خصــامهلمدان أخاق كرام تزينهم وحــدّ  القــوا  إذا  وبــأس 
أثــاموجــدّوا بصــدق يف احلروب وجند بغــر  قالــوا  إذا  وقــول 
وطعــاممتــى تأهتــم يف دارهــم تســتضيفهم خدمــة  يف  ناعمــًا  تبــت 
ه مهدان اجلنان فإّنها زحــامجزى اللَّ يــوم  كّل  يف  العــدا  ســهام 

 فـلـو كنت بوابــا على بـاب جنّة                        لـقـلت لـــهـمدان ادخـلوا بسام)2(

)1( السمعايّن، األنساب: 647/5 .
)2( ينظــر: ابــن مزاحــم، وقعــة صفــن: ص274. ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج الباغــة:217/5. املجلــّي، 

بحــار األنــوار:476/32. األمــن، أعيــان الشــيعة: 489/1 .
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سرتُه:
ُ
أ

ممـّـا ال ينكــر عقــًا وال خيفــى مــا لــدور املحيــط  البيئــّي مــن األثــر الكبــر يف التنشــئة 
وتكويــن الفــرد وبلورتــه وهتذيــب قابلياتــه. ولقــد شــاءت القــدرة اإلهليــة أن ينمــو برعــًا 
حارثيــًا جديــدًا مــن أرسة علميــة عريقــة، اشــتهرت بالكرامــات واملقامــات والفضائــل، 
ونــرش لــواء التشــّيع يف كّل بقعــة حّلــوا هبــا، ومــن تلــك الشــجرة املباركــة امليمونــة التــي 
ــّرع  ــر، تف ــن كاب ــرًا ع ــد كاب ــوارث املج ــذي ت ــت ال ــك البي ــن ذل ــوالء، وم ــتهرت بال اش
غصــن الفضائــل ونــا فــكان نتاجــه الثمــرة الطيبــة الشــيخ حســن والــد الشــيخ البهائــّي، 
ــة توارثــت املجــد والفضائــل. فقــد  الــذي ورث الصفــات  الغــّر مــن هكــذا أرسة علمّي
ــه ســمع مــن  ــق املقّربــن نقــًا عــن املــوىل حممــد تقــي املجلــّي: أّن ذكــر صاحــب حدائ
الشــيخ البهائــّي والــد صاحــب الرمجــة أنــه يقــول: إّن آباءنــا وأجدادنــا يف جبــل عامــل 
كانــوا دائــًا مشــتغلن بالعمــل والعبــادة والزهــد وهــم أصحــاب كرامــات ومقامــات)1(.

والده: 

هــو أبــو تــراب عبــد الصمــد بــن شــمس الديــن حممــد اجلبعــّي العامــّي، ولــد 
لتســع بقــن مــن املحــّرم ســنة 855 هـــ، كان مــن العلــاء األعــام، ومــن نوابــغ الطائفــة، 
وعلائهــا البارعــن، وصفــه الشــهيد الثــاين يف إجازتــه لولــده صاحــب الرمجــة واملؤّرخــة 
يف 941 هـــ، )...عــّز الدنيــا والديــن حســن بــن الشــيخ الصالــح العــامل العامــل املتقــن 
املتفنــن خاصــة األخيــار الشــيخ عبــد الصمــد بــن الشــيخ اإلمــام شــمس الديــن حممــد 

ــّي اهلمــدايّن...()2(.  الشــهر باجلُبعــّي احلارث

)1( ينظر: اخلوانسارّي، روضات اجلنات: 340/2 .  األمن، أعيان الشيعة:17/8 .
)2( الشهيد الثاين، رسائل الشهيد الثاين: 1114/2.
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ــويف يف  ــة، جمموعــة الفوائــد، ت لــه مصنفــات منهــا: حاشــية يف الفرائــض املصري
ــنة. ــره 80 س ــنة 935  هـــ، وعم ــاين س ــع الث ــف ربي منتص

جده:

ــنة 822هـــ،  ــد س ــّي ول ــّي العام ــن اجلُبع ــن حس ــي ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــمس الدي ش
الشــقيق األكــر للشــيخ تقــّي الديــن إبراهيــم بــن عــي الكفعمــّي ) ت: 905هـــ(، علــم 
مــن األعــام يلّقــب بصاحــب الكرامــات، كان مــن الرعيــل األول ومــن أعــام األمــة 
ــب  ــن صاح ــيخ حس ــده الش ــه حلفي ــام يف إجازت ــيخ اإلم ــاين بالش ــهيد الث ــه الش ــّر عن يع
الرمجــة، ويظهــر مــن إجــازة الشــيخ عــي بــن عــي بــن حممــد بــن طــي العامــّي)1( 
)ت:855هـــ( التــي كتبهــا يف آخــر صحيفــة الشــيخ شــمس الديــن حممــد اجلُبعــّي، قــال: 
وبعــد فقــد قــرأ عــّي هــذه الصحيفــة الكاملــة ... املــوىل املعّظــم الفاضــل املكــّرم مفخــرة 
ــة أيب  ــيخ العام ــن الش ــد ب ــن، حمم ــا والدي ــمس الدني ــّاء ش ــة األج ــاء وخاص الفض
الفضائــل زيــن الدنيــا والديــن ورشف اإلســام واملســلمن عــي بــن الشــيخ بــدر الديــن 

ــن...)2( ــع النبّي ــم م ــن وحرشه ــى عّلّي ــم يف أع ــع درجاهت ــّي رف ــهر باجلُبع ــن الش حس

وقــال املحّقــق الكركــّي يف إجازتــه للشــيخ عــي بــن عبــد الصمــد بــن حممــد بــن عــي 
ــن الشــيخ الفاضــل عمــدة  ــن ب ــور الدي اجلُباعــّي مــا لفظــه: الصالــح الفاضــل الشــيخ ن
ــن  ــّاء يف العامل ــدوة األج ــّدس ق ــوم املق ــن املرح ــد ب ــد الصم ــن عب ــاء الدي ــار ضي األخي

ــن الســكون وافتخــر بذلــك  ــز هــو اب ــة أمــل اآلمــل:356، أّن املجي )1( ذكــر الســيد حســن الصــدر يف تكمل
ــن الســكون تــوىف ســنة 606هـــ، وأّن  ــه العامــة املجلــّي. أقــول: إّن اب ــر علي ــر عــى مــا مل يعث ــه عث كون
الشــيخ حممــد اجلباعــّي تــوىف ســنة 886هـــ، والعقــل حيكــم ببطــان ذلــك نتيجــة البعــد الزمنــّي بينهــا، 
وبعــد التدقيــق ثبــت أّن املجيــز هــو عــي بــن طــّي العامــّي )ت:855هـــ(، وقــد ذكــر اإلجــازة  العامــة 

ــّي. ــن ط ــي ب ــبها إىل ع ــاره: 213/104، ونس ــّي يف بح املجل
)2( املجلّي، بحار األنوار:104/ 213.
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الشــيخ شــمس الديــن حممــد اجلُبعــّي)1(.

ــن  ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ــزِّ الدي ــيخ ع ــى الش ــرًا ع ــن كث ــمس الدي ــيخ ش ــرأ الش ق
ــي  )ت: 862هـــ(. ــرشة العام ــن الع ــف ب يوس

لــه جمموعــات اجلباعــي الثــاث، التــي قــال فيهــا العامــة املجلــّي:كان يلــوح منهــا 
ــه  ــه العامــة املجلــّي يف إجازات ــار فضلــه وســداده، تــويف ســنة 886هـــ. وأثنــى علي آث

بقولــه: صاحــب الكرامــات.

أخوه:

الشــيخ نــور الديــن أبــو القاســم عــي بــن عبــد الصمــد احلارثــّي املولــود ســنة 898 
هـــ، كان عاملــًا، فاضــًا، فقيهــًا، حمّدثــًا، وهــو أكــر مــن أخيــه صاحــب الرمجــة لكنـّـه أقــّل 
ــّي  ــق الكرك ــى املحّق ــرأ ع ــاين )ت: 965هـــ(، ق ــهيد الث ــذة الش ــن تام ــهرة، وم ــه ش من
)ت:940هـــ(  رســالته )اجلعفريــة( ومجلــة مــن كتــب الفقــه، وقــد كتــب لــه إجــازة ســنة 

935هـــ، يصفــه فيهــا: بالشــيخ الصالــح الفاضــل كــا مــّر يف ترمجــة والــده.

قــال عنــه صاحــب الريــاض: فاضــل عــامل جليــل فقيــه شــاعر، لــه منظومــة يف ألفّيــة 
الشــهيد تســّمى بـــ )الــدّرة الصفّيــة يف نظــم األلفّيــة()2(.

أوالده:

األول: الشــيخ حممــد امللّقــب بالشــيخ البهائــّي الــذي فاقــت شــهرته اآلفــاق احلــاوي 
لفنــون الفضائــل، ذكــره احلــر العامــّي فقــال: حالــه يف الفقــه والعلــم والفضــل والتحقيــق 
ــارة ومجــع  ــة القــدر، وعظــم الشــأن وحســن التصنيــف ورشــاقة العب ــق  وجال والتدقي

)1( األمن، أعيان الشيعة: 8/ 262 .
)2( ينظر: األفندي، رياض العلاء: 114/4  . الذريعة:100/8. الصدر، تكملة أمل اآلمل: ص302.
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ــرًا  ــرًا متبح ــر، وكان ماه ــن أن حت ــر م ــه أكث ــر، وفضائل ــن أن يذك ــر م ــن أظه املحاس
ــث  ــه واحلدي ــه يف الفق ــر يف زمان ــم النظ ــة، عدي ــئًا، ثق ــًا منش ــاعرًا أديب ــًا ش ــًا كام جامع

ــان والريــايض وغرهــا()1(.  واملعــاين والبي

ــامية  ــب اإلس ــاء املذاه ــن عل ــم م ــة، وغره ــاء اإلمامي ــن عل ــر م ــه كث ــم ل ترج
األخــرى، وأثنــوا عليــه أحســن الثناء.لــه مــا يقــارب املائــة مصنّــف منهــا: ترشيــح 
األفــاك، حاشــية عــى القواعــد، توضيــح املقاصــد، احلبــل املتــن، زبــدة األصــول، تنبيــه 
الغافلــن، درايــة احلديــث، ولــد ببعلبــك ســنة 953هـــ، وتــوىف ســنة 1031هـــ ودفــن يف 

ــاس . ــه الن ــرك ب ــزار معــروف يت ــره م املشــهد الرضــوّي املقــدس، وق

الثــاين: الشــيخ أبــو تــراب عبــد الصمــد بــن حســن بــن عبــد الصمــد العامــّي، ولــد 
بقزويــن ليلــة األحــد ثالــث شــهر صفــر ســنة 966هـــ، ذكــره احلــر العامــي)2( فقــال: كان 
فاضــًا جليــًا، وقــد صنــف أخــوه -الشــيخ البهائــّي- ألجلــه )الصمديــة( يف النحــو، 
تــوىف ســنة 1020 هـــ، يف حــوايَل املدينــة، ونقــل جســده إىل النجــف األرشف، ولــه ولــد 
ــن  اســمه حســن مــن العلــاء، ذكــره الســيد حســن الصــدر)3( فقــال: الشــيخ حســن ب
عبــد الصمــد بــن احلســن بــن عبــد الصمــد العامــّي احلارثــّي اجلبعــّي، ابــن أخ الشــيخ 
البهائــّي كان مــن العلــاء األعــام، وكان قاضيــًا هبــراة أيــام الدولــة الصفوّيــة وســكنها، 

ولــه أوالد وأحفــاد .

)1( احلر العامّي، أمل اآلمل:155/1
)2( النصدر نفسه: 1/ 109.

)3( تكملة أمل اآلمل: ص182 .
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أسفاره: 

تنّقل الشيخ حسن بن عبد الصمد العامّي احلارثّي يف مجلة من الباد، ومنها:

النجف األرشف:

لقــد أقــام الشــيخ حســن العامــّي يف العــراق متنّقــًا بــن مدهنــا، ومراقدهــا املقّدســة 
وقــد وصــف الشــيخ تلــك اإلقامــة بوصــف مجيــل يف الرســالة املســّاة بالرحلــة )1( التــي 
كتبهــا إىل أســتاذه الشــهيد الثــاين قائــًا: ولقــد أقمنــا بالعــراق ُبرهــًة لــوال فراقــك كانــت 
ــل  ــر واملث ــِو الطائ ــال، وأرشــف مــن َحْس ــال، وأقــر مــن طيــف اخلي أعجــب مــن اخلي
ــاهدنا  ــم ش ــهداء، وك ــن والش ــهد احلس ــناء يف مش ــنًا وَحْس ــاهدنا ُحس ــم ش ــائر، فك الس
ُيمنــًا ويمنــاء يف مشــهد الكاظمــن والســعداء. ويف الرســالة نفســها يصــف الشــيخ فراقــه 
للنجــف األرشف قائــًا: فهــا نحــن كدنــا َنِجــفُّ لفــراق النجــف، ونكفكــف دمعــًا مــن 

غــر عــن وكــفَّ وَبُعدنــا عــن تلــك املشــاهد، ومــن فيهــا ألنــوار احلــق شــاهد. 

كربالء املقدسة)2(:

ــغل  ــام(، وانش ــه الس ــهداء )علي ــيد الش ــة س ــّي مدين ــن العام ــيخ حس ــكن الش س
بالــدرس والتدريــس فيهــا وقــد ذكــر ذلــك بقولــه: فلقــد كنــت أتقّلــب فيهــا بــن َبحــث 
ــيه، فــارغ البــال خــاٍل مــن البلبــال، ال أرصُف مهــّي إاّل يف قربــٍة  ُأنشــيه وحتقيــق ُأَوشِّ
أســتفيدها أو قرابــٍة أعودهــا، أو زيــارٍة أســتعّدها وأســتعيدها، أو مســألة أســتجّدها 
ِد الشــباب،  بــا، وليي كلــه َكُرْ بــا، ونســيمي نســيُم الصَّ وأســتجدهيا، أيامــي كّلهــا أيــام الصِّ
وَبــْرِد الشــباب، ولقــد كانــت أيامــًا مل َألــَق هلــا يف الزمــان نظــرًا، ومل ُأْلــِف إيّل منهــا نظــرًا.

)1( نسخة خطية ضمن جمموع يف خزانة جملس الشورى ج15، حتت الرقم 5138/105.
)2( املصدر السابق نفسه.
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ــع  ــا موض ــن أيدين ــي ب ــات الت ــذه األبي ــه اهلل- رشح ه ــه -رمح ــر أّن ــر بالذك واجلدي
التحقيــق هبــذه املدينــة املقّدســة يف أوقــات اجلَُمــع والعطــات.

ورحــل مــن العــراق بعــد أن رمتــه احلــوادث بســهامها، وعبســت بوجهــه الدنيــا بعــد 
ابتســامتها، وقــد جّســد الشــيخ خروجــه مــن العــراق بوصــف ينبــئ عــن أمل الفــراق، بعــد 
ــا  أن تعّلــق قلبــه هبــذه األرض، إذ يقــول: وال يــوم كيــوم خروجنــا مــن العــراق، وقــد بنّ

إليهــا عريــق األعــراق، وجــّن بنــا مــن الَفــَرق ليــل الفــراق ثــم ينشــأ قائــًا:

أتــــونـــي  أّنـــهــــم  لـــــو  راقــيواهلل  وألــف  حــاِز  بألــفِ 
ابتانــي مــا  بعــض  يذهبــوا  الفــراقمل  ســـــاعــــة  بـــــه  ربــــــيّ 

أصفهان)1(: 

وبعــد أن عــزم عــى املســر، ولبــس جلبــاب الرحيــل، وقطــع الفيــايف والقفــار، وعر 
ــة يف الروعــة  ــًا غاي ــد وصفهــا  يف رســالته)2( وصف ــزل بأصفهــان، وق املــدن واألهنــار، ن
ــة  ــة األرض، وحّب ــان؟ َجنّ ــا أصفه ــا أدراك م ــان، وم ــن يف أصفه ــا قاط ــا أن ــًا: »وه قائ
العــرض، حصينــة املرابــع، خصيبــة املراتــع، ذات نســيم للــروح نســيب، وثــار مــا ملــن مل 
يذقهــا يف األثــار نصيــب، نورهــا ســاطع، وَنورهــا طالــع، قــد ظهــرت بشاشــتها البهّيــة، 
ــة، أيامهــا أحســن مــن أنــوار األشــجار، وأطيــب مــن أنفــاس  وزهــت بمابســها الزهّي

)1( أصفهان:وتســمى أصبهــان، تقــع يف  اجلــزء األوســط الغــريب مــن إيــران عــى طــول هنــر زاينــده. أهلهــا 
أخــاط مــن النــاس، وعــرب هبــا قليــل، وأكثــر أهلهــا عجــم، تشــتهر بكثــرة مســاجدها وغرهــا مــن آثــار 
العــارة اإلســامية، فتحهــا العــرب املســلمون ســنة ثاثــة وعرشيــن للهجــرة، ويف أواســط القــرن الســابع 
حكــم شــاه عبــاس بــاد فــارس مــن أصفهــان مــن عــام ) 1598-1629م( وجعلهــا مــن أمجــل مــدن 

العــامل. ينظــر: ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان: 244/1.
)2( واملقصود هبا رسالة الرحلة التي بعثها ألستاذه الشهيد الثاين )رمحه اهلل(.
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األســحار، فهــي تغنــي عــن ســوالف الدهــور، وتعّبــئ عواقــب الــرسور، ولياليهــا أحــى 
مــن ُقبلــِة احلبيــب، وأشــهى مــن غفلــة الرقيــب«.

وقــد ُاســتقبل فيهــا بالرحــب والرحيــب، إذ أقــام هبــا مــدة مشــتغًا فيهــا بالــدرس 
والتدريــس وإفــادة العلــوم الدينيــة وإفاضــة املعــارف املختلفــة، مفيــدًا منــه ناهلــو العلــم 

واملعرفــة وطاهبــا.

قزوين)1(:

ــم  ــه الســلطان طهاســب األول زعي ــا ذاع صيــت الشــيخ يف أصفهــان وســمع ب ومّل
ــاء،  ــم والعل ــي العل ــن حمب ــن، وكان م ــا قزوي ــت عاصمته ــي كان ــة الت ــة الصفوي الدول
أرســل إليــه وطلــب منــه القــدوم إىل مقــّر ســلطنته، فتوّجــه الشــيخ نحــو تلــك الديــار، 
ــم،  ــم والتكري ــن التعظي ــه م ــد علي ــا ال مزي ــب ب ــلطان طهاس ــه الس ــل عظم ــا وص ومّل
ــن، واســتمر  ــم صــاة اجلمعــة يف قزوي ــه منصــب شــيخ اإلســام، وكان يقي وأســند إلي

عــى ذلــك ســبع ســنن.

املشهد الرضوّي املقّدس:

ثــم انتقــل إىل جمــاورة املشــهد الرضــوّي املقــّدس عــى مرّشفــه أفضــل التحّيــة 
ض إليــه منصــب شــيخّية اإلســام أيضــًا، إىل أن ســافر إىل  والســام، وبقــي برهــة وُفــوِّ

خراســان.

ــع يف  ــخًا، تق ــرشون فرس ــبعة وع ــرّي س ــن  ال ــا وب ــهورة بينه ــنة مش ــة حس ــم، مدين ــاد الديل ــة بب )1( معروف
اإلقليــم الرابــع، أول مــن اســتحدثها ســابور ذو االكتــاف، ُفتحــت صلحــًا عــى يــد الــراء بــن عــازب يف 
زمــن اخلليفــة عثــان بــن عفــان. ينظــر: البــاذري، فتــوح البلــدان: 394/2 . البكــري األندلــّي، معجــم 

مــا اســتعجم: 1072/3 . ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان: 389/4 . 
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خراسان)1(: 

وبعد ذلك توجه إىل خراسان بطلب من السلطان وجعله فيها شيخ اإلسام.

هراة)2(:

قــال صاحــب الريــاض)3(: ثــم ملــا كان أكثــر أهــل هــراة يف تلــك األوقــات عاريــن 
عــن معرفــة األئمــة االثنــي عــرش، وعــن التدّيــن بمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
أمــره الســلطان شــاه طهاســب الصفــوّي بالتوجــه إىل بلــدة هــراة واإلقامــة هبــا: إلرشــاد 
ضــال أهــل الضــال لتلــك الناحيــة، وأعطــاه ثــاث قــرى مــن قــرى تلــك البلــدة، وقــد 
أمــر الســلطان املذكــور األمــر شــاه قــي ســلطان يــكان ــــ أعنــي حاكــم بــاد خراســان ــــ 
بــأن حيــر كّل مجعــة بعــد الصاتــن الســلطان حممــد خــدا بنــده مــرزا ولــد الســلطان 
ــث،  ــتاع احلدي ــيخ الس ــذا الش ــة ه ــراة إىل خدم ــر هب ــع الكب ــجد اجلام ــور يف املس املذك
وينقــاد ألوامــر هــذا الشــيخ ونواهيــه بحيــث ال خيالــف أحــد هــذا الشــيخ، فأقــام هــذا 
ــراء  ــة وإج ــوم الدينّي ــادة العل ــتغًا بإف ــوال مش ــذا املن ــى ه ــنن ع ــان س ــراة ث ــيخ هب الش
ــة، فتشــّيع لذلــك خلــق كثــر بركــة  األحــكام الرشعيــة وإظهــار األمــور واألوامــر امللّي
ــر تلــك  ــى تطّه ــة حت ــه، ودخــل يف مذهــب اإلمامي أنفاســه )قــدس رسه( هبــراة ونواحي

ــق،  ــن وبيه ــة جوي ــراق قصب ــي الع ــا ي ــا م ــع يف أول حدوده ــم، وتق ــاد العج ــن ب ــعة م ــاد واس ــي ب )1( وه
وآخــر حدودهــا ممــا يــي اهلنــد وطخارســتان وسجســتان وكرمــان، وقــد ُفتحــت أكثــر هــذه البــاد عنــوة 
وبعضهــا صلحــًا، وخلراســان تســعة كــور وثانيــة نــواٍح، ويكثــر فيهــا اليهــود وأصنــاف املجــوس. ينظــر: 
ــتعجم: 489/2 .  ــا أس ــم م ــي، معج ــري األندل ــدان: ص286 . البك ــاب البل ــر كت ــه، خمت ــن الفقي اب

ــن:636/1 . الطرحيــّي، جممــع البحري
ــرة  ــاه غزي ــة عظيمــة مشــهورة مــن ُأّمهــات مــدن خراســان، فيهــا بســاتن كثــرة ومي )2( هــراة: بالفتــح مدين
وخــرات كثــرة، حمشــوة بالعلــاء ومملــوءة بأهــل الفضــل والثــراء. خرهبــا التــر حتــى أدخلوهــا يف خــر 

ــدان:396/5. كان.  ينظــر: احلمــوي، معجــم البل
)3( األفندي: 120/2 .
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الناحيــة عــن لــوث املخالفــن، وقــد توّجــه إىل حرتــه الطلبــة بــل العلــاء والفقهــاء مــن 
األطــراف واألكنــاف مــن أهــل إيــران وتــوران ألجــل مقابلــة احلديــث وأخــذ العلــوم 
ــرام  ــت اهلل احل ــارة بي ــه لزي ــى التوّج ــزم ع ــة، إىل أن ع ــارف الرشعي ــق املع ــة وحتقي الديني

وزيــارة املدينــة املنــورة .

حج بيت اهلل احلرام:

ثــم توجــه هــذا الشــيخ بعــد مــدة مــن الزمــان مــن هــراة إىل قزويــن إلدراك خدمــة 
الســلطان  املذكــور هبــا ثانيــًا، واســرخص مــن الســلطان لزيــارة بيــت اهلل احلــرام لنفســه 
ولولــده الشــيخ البهائــي، فرخــص هــذا الشــيخ لزيــارة البيــت ومل يرخــص ولــده الشــيخ 
البهائــّي، ولذلــك أمــره بإقامتــه هنــاك واشــتغاله بتدريــس العلــوم الدينيــة هبــا، فتوجــه 
ــة ورجــع بعــد  ــارة املدين ــارة البيــت وزي ــارة البيــت، وملــا تــرشف بزي هــذا الشــيخ اىل زي

الزيــارة ســالكًا طريــق البحريــن، وأقــام بتلــك البلــدة وتوّطــن هبــا)1(. 

وأخريًا البحرين:

وأخــرًا ألقــى عصــا الرحــال فيهــا وهبــا أقــام مّلــا رجــع مــن زيــارة بيــت اهلل احلــرام، 
واســتوطنها، وكتــب إىل ولــده: إنــك إن تطلــب حمــض الدنيــا فــا بــد أن تذهــب إىل بــاد 
اهلنــد، وإن كنــت تريــد العقبــى فــا بــد أن جتــيء إىل البحريــن، وإن كنــت ال تريــد الدنيــا 

وال العقبــى فتوّطــن ببــاد عــراق العجــم)2( . 

)1( ينظر: األفندي، رياض العلاء: 120/2 .النازي، مستدرك سفينة البحار: 10/ 535 .
)2( عــراق العجــم: وهــو بــاد فــارس، والــذي عــرف يف عهــد البوهيين باســم باد اجلبل، وســموه الســاجقة 
العــراق العجمــي، وهبــا عــدة مــدن منهــا أصبهــان ومهــدان والــري وزنجــان . ينظــر: الدينــوري، األخبــار 

الطــوال: ص40 . ياقــوت احلمــوي، معجم البلــدان: 103/2 .
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وإلقامتــه يف البحريــن قصــة تنقلهــا بعــض الكتــب)1( وهــي: أنــه مّلــا ذهــب إىل مكــة 
ــام أّن القيامــة قــد قامــت  ــه رأى يف املن املرّشفــة قصــد املجــاورة فيهــا إىل أن يمــوت، وأن
ــا  ــة، فل ــا إىل اجلن ــا فيه ــن وم ــع أرض البحري ــر مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل برف وجــاء األم
رأى هــذه الرؤيــا آثــر اجلــوار فيهــا واملــوت يف أرضهــا، ورجــع مــن مّكــة املرشفــة وجــاء 

ــن . إىل البحري

فلــا ســمع علــاء البحريــن بقدومــه -وكان هلــم جممــع جيتمعــون فيــه للــدرس 
ــة جــد حفــص- فعلمــوا  ــة حيــره الفضــاء منهــم يف مســجد مــن مســاجد قري واملباحث
أّن الشــيخ البــد أن حيــر بعــد قدومــه يف هــذا املجمــع، وكان مــن مجلــة فضــاء البحريــن 
الشــيخ داود بــن أيب شــافيز، وكانــت لــه يــد طــوىل يف علــم اجلــدل، وقــد كانــت بينهــم وبينه 
منافــرة أوجبــت غضبــه وعــدم حضــوره ذلــك املجمــع مــّدة، ومّلــا ســمعوا بقــدوم الشــيخ 
أرســلوا للشــيخ داود املذكــور، وأصلحــوه والتمســوا منــه احلضــور كــا كان ســابقًا، 
فاّتفــق أّن الشــيخ مّلــا وصــل إىل البحريــن زاروه وعّظمــوه بــا هــو أهلــه، واّتفــق أّنــه ســمع 
بذلــك املجمــع، فحــر ذات يــوم وليــس يف ذلــك الوقــت فيهــم مــن هــو يف مرتبتــه يقابلــه 
ــة بــن العلــاء يف مجيــع األصقــاع،  -قــدس رسه- واتفــق البحــث كــا هــي العــادة اجلاري
فابتــدر الشــيخ داود ملنازعــة الشــيخ صاحــب الرمجــة والبحــث معــه، مــع أّنــه ال نســبة لــه 
إليــه يف ذلــك، فلــّا انقــى املجلــس ومــى الشــيخ ــــ قــدس رسه ــــ كتــب هذيــن البيتــن: 

تصــدّوا قــد  أوال  يف  لِــمُْأنــاسٌ  بِلِــمْ  واشــتغلوا  العلــم  حملــو 

منهــم ْتلــقَ  َلــم  باحثتهــم  ُنســّلمْفــإنْ  ال  لِــمْ  لِــمْ  حرفــن  ســوى 

أعيــان  األمــن،  البدريــن:ص45.  أنــوار  البــادي،  البحريــن:ص26.  لؤلــؤة  البحــراين،  ينظــر:   )1(
.61 /6 الشــيعة:
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وأقــام الشــيخ يف بــاد البحريــن مشــتغًا بالتدريــس والتصنيــف والتأليــف والعبــادة 
إىل أن تــويف إىل رمحــة اهلل .

مولده:

ولــد الشــيخ حســن العامــي يف جبــاع، يف األول مــن شــهر حمــرم احلــرام ســنة ثــاين 
عــرش وتســعائة، وقــد ذكــر صاحــب ريــاض العلــاء)1(: أنــه رأى يف أردبيــل عــى ظهــر 
نســخة مــن إرشــاد العامــة نقــًا عــن خــط الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد صاحــب 
ــب  ــر الكات ــذا الفق ــد ه ــول: ومول ــم يق ــه، ث ــه وأبنائ ــد إخوت ــا موالي ــر فيه ــة يذك الرمج

-ويقصــد نفســه- أول يــوم مــن حمــرم ســنة ثــاين عــرش وتســعائة. 

وفاته:

تــوىف يف الثامــن مــن ربيــع األول ســنة )984 للهجــرة(، بقريــة املصــى يف البحريــن، 
عــن عمــر بلــغ ســتة وســتن عامًا وشــهرين وســبعة أيــام، ودفن يف مقــرة البــاد  املعروفة 
بمقــرة الشــيخ راشــد شــاالً مــن املســجد، يقــول الشــيخ عــي البــادّي البحــرايّن: وقــد 
زرت قــره مــرارًا ودعــوت اهلل عنــده وعــى قــره صخــرة مكتــوب عليهــا اســمه واســم 

أبيــه وبــاده وتاريــخ وفاتــه ضاعــف اهلل حســناته)2(. 

)1(  األفندي: 110/2 .
)2( البادي، أنوار البدرين: ص44 .
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وقد رثاه ابنه الشيخ البهائّي بقصيدة يقول فيها: 

أيــن ســلماها بالطلــول وســلها  وروِّ مــن جــرع األجفــان جرعاهــاقــف 
أرجاهــا وردد الطــرف يف أكنــاف ســاحتها أرواح  مــن  الــروح  وأرج 
يفتــك مــن األطــال خمرهــا فــإن  وريّاهــا  مرآهــا  يفوتــك  فــا 
تربتهــا التــر  تباهــي  فضــل  ربــوع  ودار أنــس حتاكــي الــدر حصباهــا 
بســاحتها حلــوا  جــرة  علــى  عــدا  وأباهــا  فأباهــم  الزمــان  صــرف 
جللهــا املــوت  غمــام  مت  بــدور   مشــوس فضــل ســحاب الــرتب غشــاها 
ينعاهــافاجملــد يبكــي عليهــا جازعــًا أســفًا والفضــل  يندهبــا  والديــن   
ســلفت ظلهــم  يف  أزمــن  حبــذا  يــا  مــا كان أقصرهــا عمــرًا وأحاهــا 
ــس قضيناهــا فمــا ذكــرت ــات أن ذكراهــا أوق الصــب  قلــب  وقطــع  إال 
واســتوطنوا هجــرا يــا ســادة  هجــروا  واهــا  بعدكــم  املعنّــى  لقلــب  واهــا 
ســقناها رعيــا لليــات وصــل باحلمــى ســلفت باخليــف  أليامنــا  ســقيًا 
أركانــه وبكــم ما كان أقواهالفقدكــم شــق جيــب اجملــد وانصدعــت 
أرفعهــا العلــم  شــاخمات  مــن  واهنــد مــن باذخــات احللــم أرســاهاوخــر 
كــسـيــت مـن حـلــل الـرضــوان أهباهايـــا ثـاويـــًا بالـمصلـــى من قـــرى هـجـــر

ثــاثـــــة كــــن أمـثـــااًل وأشـــبـاهــــا أقـمـــت يـــا حبـــر بالبحرين فـاجـــتمعت  
وأغــزرهـــــا أنـــداهــــا  أنــــت  وأحاهــاثــاثـــــة  طـعـمـــًا  وأعـذبـهـــا  جـــودًا 
الـعـلـيـــاء مـــا حـــويا لـــكـــن درك أعــاهــــا وأغــاهــــاحـويـــت مـــن درر 
ــى شــرفًا ــام السهـ ــأة هـ ــصًا وطـ ــا أخـمـ أمســـاهايـ الومســـي  ديــم  مـــن  سـقـــاك 
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عـلـيـك من صـلوات اهلل أزكـاهـاويـــا ضـريـحـــًا مسا فوق السمـاك عـا
أســناهافـيـك انـطـوى مـن شـمـوس الـفـضل أزهرها اهلل  الديــن  معالـــم  ومــن 
وأبـــــهـاهـــــــاومــــن شـــوامــــخ أطـــــواد الــفــتــــــوة أرســا قــــــدرًا  وأرفــعــــــها  هــــــا 
أعاهـــافـــاسحب علــى الفلك األعلــى ذيول عا العـليـــاء  مــن  حـــويت  فـقـــد 

 عـلـيـك مـنـي ســام اهلل مـا صـدحـت          على غصون إراك الـدوح ورقــاهــا)1(

)1( ينظر: ابن معصوم، سافة العر: 295. البادي، أنوار البدرين: ص46.
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املبحث الثاني: سرية املؤلف العلمية.

نشأته و دراسته:

بــدأ حتصيلــه العلمــّي يف مســقط رأســه جبــل عامــل يف لبنــان، وقــد انقطــع للــدرس 
وحتصيــل العلــوم واملعــارف فتــدّرج يف ســلم العلــم ورقــى حتــى فــاق نظــراءه، وأقرانــه 
ــده جمموعــة مــن الكتــب، وقــرأ كتــب الفقــه واألصــول  ــاء عــره، ونســخ بي مــن أبن
ــب األصــول،  ــادئ الوصــول وهتذي ــايب العامــة احلــّي مب ــرأ كت واملنطــق وغرهــا، فق
ــن  ــة احلــال واحلــرام، وكذلــك ورشح جامــع الب ــاب قواعــد األحــكام يف معرف وكت
للقزوينــي،  الشمســية  الرســالة  املنطــق  للشــهيد األول، ويف  يف مســائل الرشحــن 
وســمع كتــاب الرشائــع واإلرشــاد، وهــو أول مــن اســتدل عــى حجيــة االســتصحاب 
بالروايــات كــا ذكــره الشــيخ األنصــاري يف )الرســائل()1(. الزم الشــهيد الثــاين الــذي 
ــاء  ــام بإحي ــة األي ــل يقظ ــايل، ووص ــب املع ــه إىل طل ــع بكلّيت ــن انقط ــه: مم ــال يف حّق ق
الليــايل، حتــى أحــرز الســبق يف جمــال ميدانــه، وحصــل بفضلــه الســبق عــى ســائر أترابــه 
وأقرانــه، ورصف برهــة مــن زمانــه يف حتصيــل هــذا العلــم، وحصــل منــه عــى أكمــل 

نصيــب وأوفــر ســهم)2(.

واملرجــم لــه شــيخنا )احلســن( أحــد أعــام الطائفــة، وفقهائهــا البارعــن يف الفقــه 
ــرن،  ــذا الق ــنات ه ــدى حس ــة واألدب، وكان إح ــون الرياضي ــكام والفن ــه وال وأصول
واأللــق املتبّلــج يف جبهتــه، والعبــق املتــأّرج بــن أعطافــه، أذعــن بتقّدمــه يف العلــوم علــاء 

)1( النباطي، الراط املستقيم:8/2
)2( األمن، أعيان الشيعة:56/6
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عــره ومــن بعدهــم( )1(. 

ســافر مــع ُأســتاذه الشــهيد الثــاين إىل إســامبول)2(، ومنهــا إىل حلــب بغــرض 
التبليــغ والتحصيــل، فلــا وقــع عــى أســتاذه الشــهيد الثــاين مــا وقــع مــن قتــل فظيــع ســّببه 
ــاركًا  ــه وأوالده ت ــرة بأهل ــى اهلج ــن ع ــيخ حس ــزم  الش ــّي ع ــّي واملذهب ــب الدين التعّص

ــفار. ــّي األس ــدأ ط ــداده، ليب ــه وأرض أج أرض

شيوخه الذين أخذ العلم منهم:

إّن الشــيخ حســن العامــّي كان حالــه حــال غــره مــن طلبــة العلــم يف عــره، ينتقــل 
مــن علــم إىل علــم، ومــن مدرســة إىل أخــرى لطلــب وحتصيــل العلــوم واملعــارف؛  لــذا 

فقــد أخــذ ينهــل العلــوم عــن لفيــف مــن أعــام الطائفــة وأســاتذة العلــم منهــم:

الثــاين  الشــهيد  العامــّي  بــن أمحــد اجلبعــّي  بــن عــي  الديــن  الشــيخ زيــن  1ــــ 
. )ت:965هـــ( 

2ــــ الســيد بــدر الديــن حســن بــن جعفــر بــن احلســن بــن األعــرج احلســينّي الكركّي 
العامــّي )كان حيًا ســنة:972هـ(. 

)1( األميني، الغدير: 224/11 .
)2(كانــت تســمى القســطنطينية وهــي عاصمــة الدولــة البيزنطيــة، وعندمــا متكنــت الدولــة العثانيــة عــى يــد 
حممــد الفاتــح ســنة )858هـــ ــــ 1453م( مــن إســقاط الدولــة البيزنطيــة وفتــح القســطنطينية أطلــق عليهــا 
ــا  ــدة منه ــاء عدي ــا - أس ــّر تارخيه ــى م ــة - ع ــذه املدين ــت ه ــام، ومحل ــة اإلس ــامبول أي مدين ــم إس اس

ــًا إســطنبول. اســتامبول، اســتانبول ودار اخلافــة واآلســتانة وحالي
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تالميذه الذين أخذوا العلم منه:

إّن العــامل املتبّحــر كالنــور يســتيء النــاس مــن نــوره، وينهلــون مــن علمــه وعطائــه، 
ــوم  ــه يف العل ــد أن تّفق ــيخ بع ــة، والش ــم واملعرف ــّاب العل ــه ط ــع حول ــل جيتم ــا حي فأين
املختلفــة أصبحــت حتــت يديــه نخبــة مــن التاميــذ وطــّاب العلــم يتلقــون منــه خمتلــف 
ــت  ــي كان ــوم الت ــن العل ــك م ــر ذل ــول وغ ــه وأص ــث وفق ــر وحدي ــن تفس ــوم م العل
ــورد  ــل ن ــه مجيعــًا، ب تــدّرس، وال يســعنا يف هــذا املجــال اســتقصاء ورسد أســاء تامذت

ــه املشــهورين)1(: ــذة مــن تامذت نب

العامــّي  الثــاين  الشــهيد  بــن  احلســن  منصــور  أبــو  الديــن  مجــال  الشــيخ   -1
. 983هـــ  ســنة  أجــازه  )ت:1011هـــ(، 

2- الســيد حســن بــن عــي بــن احلســن املشــهور بابــن شــدقم احلســينّي املــديّن 
)ت:999هـــ( أرشكــه الشــيخ صاحــب الرمجــة وأبنــاءه الســادة: حممــد، وعي، وحســن، 

وأختهــم أم احلســن يف إجــازة واحــدة عندمــا كان يف مكــة ســنة 983هـــ.

3- الســيد املحّقــق األمر حممد باقر االســرابادّي الشــهر بالدامــاد )ت:1040هـ(، 
أجازه ســنة 983هـ .

4- الشــيخ رشــيد الديــن بــن إبراهيــم األصفهــايّن، يــروي عنــه باإلجــازة املؤّرخــة 
ســنة 971هـ  .

ــّي )ت:1031هـــ(، أجــازه ســنة  ــده الشــيخ حممــد املعــروف بالشــيخ البهائ 5- ول
. 971هـ 

ــوار:106/  ــار األن ــي، بح ــيعة:5/7. املجل ــان الش ــن، أعي ــة:186/1. األم ــراين، الذريع ــر: الطه )1( ينظ
.170
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6- ولــده الشــيخ أبــو تــراب عبــد الصمــد أخــو الشــيخ البهائــّي )ت:1020هـــ(، 
أجــازه ســنة 971هـــ

7- السّيد عاء الدين بن هداية اهلل احلسينّي اخلروّي، أجازه سنة 967هـ .

8- السّيد شمس الدين بن حممد بن عي احلسينّي الشهر بابن أيب احلسن .

6- السّيد حيدر بن عاء الدين  احلسينّي النرويّب التريزّي.

7- الشيخ أبو حممد بن عناية اهلل الشهر ببايزيد البسطامّي.

8- املوىل معاين التريزّي.

9- الشيخ تاج الدين حسن بن شمس الدين الصاعدّي.

10- السّيد حسن بن حيدر احلسينّي العامّي الكركّي، املفتي بإصبهان.

11- السّيد شجاع الدين حممود بن عي احلسينّي املازندرايّن.

12- املوىل ملك عي.

مؤلفاته:

تــرك الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد العامــّي )ت: 984هـــ(، ثــروة علميــة كبــرة 
يف جمــاالت العلــوم املختلفــة، تأليفــًا، وتعليقــًا، وحتقيقــًا، ونســخًا، بعضهــا موجــود 
وبعضهــا اآلخــر - لألســف - مفقــود نذكــر مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات وبيانــات 
لنُســخ تراثــه اخلطــّي، ومــكان تواجدهــا، التــي اســتقصيناها مــن املصــادر الببليوغرافيــة، 
وعمدنــا إىل مجعهــا وإعدادهــا ضمــن هــذه القائمــة، ورّتبناهــا بحســب حــروف املعجــم: 
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1- إجــازة الشــيخ حســن العامــّي لولديــه، الشــيخ هبــاء الديــن حممــد والشــيخ أبــو 
تــراب عبــد الصمــد: )إجــازات ــــ عــريب (

ـ عريب( أوهلــا: احلمد  2- اإلجــازة ملحمــد باقــر بــن حممــد األســرآبادي: ) إجــازاتـ 
هلل كثــرًا عــى نعمــه وأفضالــه .. وبعــد فــإنَّ الوالــد األعــزَّ األجمــد .. الســيد حممــد باقر..

آخرهــا: .. قــال ذلــك بلســانه ورّقمــه ببنانــه فقــر رمحــة اهلل األحــد حســن بــن عبــد 
الصمــد يف شــهر رجــب الفــرد ســنة ثــاث وثانــن وتســع مائــة.

3- االجتهــاد والتقليــد: ) أصــول فقــه ــــ عــريب ( رســالة خمتــرة كتبهــا الشــيخ يف 
ــد أوهلــا: بســملة، مــن حتريــرات حــرة الشــيخ الكامــل حســن بــن  االجتهــاد والتقلي
عبــد الصمــد رمحــه اهلل تبــرة جيــب بيــان احلــقِّ يف األحــكام الرشعيــة عــى كل مــن علــم 

بــه جمتهــدًا كان أو غــره ..

آخرهــا: .. واملبــارات فاجعلنــا ممــن إذا رأى حســنة أراهــا أو عثــر عــى ســيئة واراهــا 
إّنــك جــواد كريــم.

4- أحــوال املخالفــن ألمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: ) تاريــخ ــــ عــريب ( ذكرهــا 
صاحــب الذريعــة قائــًا: رســالة صغــرة يف تعــداد املخالفــن ألمــر املؤمنــن وتعيينهــم، 
ــا جــزاًء ألعاهلــم، وذلــك بحســب مــا جــاء يف كتــب احلديــث  ومــا آل أمرهــم يف الدني
ــمه،  ــرح باس ــرة مل ي ــخصيات الكب ــد الش ــن أح ــب م ــف بطل ــا املؤل ــخ، كتبه والتاري
ولعلــه يقصــد ســلطان عــره. مل يذكــر اســم املصنــف لكــن يســتظهر مــن بعــض القرائن 
ــّي، منهــا انضامهــا مــع  ــا للشــيخ  عــز الديــن احلســن بــن عبــد الصمــد والــد البهائ أهّن
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)رســالة احلــر والبــواري( يف مــا رأينــاه مــن النســخ)1(.

أقــول: لعــّل هــذه الرســالة للمحقــق الكركــّي إذ إّن لــه رســالة هبــذا العنــوان كان قــد 
أّلفهــا بطلــب مــن الشــاه الصفــوّي، فراجــع.

أوهلــا: احلمــد هلل حــق محــده .. قــد بــرز األمــر العــايل املطــاع أعــاه اهلل تعــاىل وأنفــذه 
يف األقطــار بتعيــن املخالفــن ألمــر املؤمنــن ..

آخرهــا: .. ومعرفــة اســتحقاقهم للطعــن واللعــن عــى ألســنة أهــل اإليــان، واحلمــد 
هلل رب العاملــن والصــاة عــى ســيدنا حممــد وآلــه الطاهريــن)2(. 

5- األربعون حديثًا = أربعن حديث = أربعون حديثًا: ) حديث ــ عريب (

ويوجــد منــه أكثــر مــن نســخة خمتلفــة، ومــا عثــرت عليــه مــن النســخ اخلطّيــة 
خمتلفتــن. نســختن  املصــّورة 

ــه  ــد وآل ــّيدنا حمم ــى س ــام ع ــاة والس ــزار والص ــه الغ ــى نعم ــد هلل ع ــه: احلم أول
ــول.. األطهــار وبعــد فيق

آخــره: فاعمــل ملــا أمكنــك مــن اهلــول ودع عنــك فضــول القــول. تــم األحاديــث 
األربعــن. 

وتوجد نسخة باللغة الفارسّية ذكرها صاحب فهرس فنخا: 896/2.

)1( ينظــر: الذريعــة: 11/ 150. احلســيني، الــراث العــريب املخطــوط: 359/1. ونســبها حســن متقــي يف 
معجــم اآلثــار املخطوطــة حــول اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(:ص23، وأشــار أن النســخة 

حمفوظــة يف معهــد إحيــاء الــراث اإلســامي بقــم: ذيــل 1073.
)2( ينظر: رسائل املحقق الكركي: 2/ 18ـ 223.
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ــد وآل  ــر حمم ــام ب ــاة وس ــيار أو ص ــت بس ــر نعم ــرا ب ــا خداي ــباس وثن ــا: س أوهل
اطهــار أو بعــد ..

ــي  ــه .. يعن ــود ب ــي ش ــه م ــد كفت ــالكي رس ــل س ــه جه ــرد ب ــركاه م ــه ه ــا: ك آخره
بيــداروآكاه بــاش .

6- أصالة الصحة يف أفعال املسلمن: )فقه ــ عريب(

وهي رسالة خمترة لوالد الشيخ البهائّي يف أصالة الصحة يف أفعال املسلمن.

أوهلــا: مســألة مــا ذكــره شــيخنا األعلــم .. تأصيــل نفعــه جليــل األصــل يف أفعــال 
املســلمن الصحــة، وهــذه قاعــدة ورد هبــا النــّص عــن األئمــة )عليهــم الســام( ..

ــل يف  ــان واألص ــل لس ــول فع ــة؛ ألّن الق ــه الصّح ــل يف أقوال ــا: .. ألّن األص آخره
ــة. ــلمن الصح ــال املس أفع

7- إصاح جامع البن من فوائد الرشحن: )أصول الفقه ــ عريب(

ــاء  ــن والســيد ضي ــد الدي ــن الســيد عمي ــن األعرجّي ــا رشحــي األخوي ــي هبمـ ويعن
الديــن ابنــي الســيد أيب الفــوارس عــى رشح خاهلــا العامــة احلــّي )هتذيــب طريــق 
ــهيد األول )ت:786هـــ( يف  ــن الش ــع الرشح ــد مج ــول(، وق ــم األص ــول إىل عل الوص
ــر  ــد الرشحــن( بقــي يف مســّودة ومل يراجعــه، فعث ــاب أســاه )جامــع البــن مــن فوائ كت

ــم.  ــذا االس ــّاه هب ــنة 941هـــ وس ــا س ــة وأصلحه ــب الرمج ــا صاح عليه

8- االعتقادات احلّقة: ) كام واعتقادات ــ عريب (
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ذكــره أغــا بــزرك)1( وقــال: يوجــد النقــل عنهــا يف بعــض املجاميــع، ولعّلــه املذكــور 
يف الريــاض)2( قــال: رأيــت لــه رســالة يف الواجبــات امللكيــة، وهــي يف األمــور الواجــب 
معرفتهــا وجعلهــا ملكــة يف االعتقاديــات والعمليــات أيضــًا، رأيتهــا يف بلــدة زنجــان مــن 

بــاد أذربيجــان هــي أيضــًا حســنة الفوائــد. ولعّلهــا نفــس الواجبــات امللكّيــة، فراجــع.

9- اإلقرار -حاشية عى القواعد- 

حاشية قواعد األحكام: )فقه ــ عريب (

وهــو مناقشــات مــع الشــهيد الثــاين والشــيخ عــي الكركــّي حــول رأهيــا يف مســألة 
يف آخــر مبحــث اإلقــرار مــن كتــاب قواعــد األحــكام يف معرفــة مســائل احلــال واحلــرام 

للعامــة احلــّي )ت: 726هـ(.

أّوهلــا: قــال العامــة احلــّي يف قواعــد األحــكام يف أواخــر مباحــث اإلقــرار: ولــو أقــّر 
بــزوج لــذات الولــد أعطــاه ربــع نصيبــه وإاّل النصــف ..

آخرهــا: وأحــكام مــا إذا أقــّر الــوارث بزوجــه يعلــم عنــد التأّمــل باملقايســة إىل مــا 
ــق. واهلل ويل التوفيــق. تقــّرر. هــذا هــو التحقي

10- حتفة أهل اإليمـان يف قبلة عراق العجم وخراسان: )فقه ــ عريب(

وقــد وردت باســم: )حقيقــة قبلــة عــراق العجــم وخراســان(، رســالة رّد فيهــا 
ــاس أن  ــد العــايل الكركــّي، إذ أمــر الن ــن عب الشــيخ حســن العامــّي عــى الشــيخ عــي ب
جيعلــوا اجلــدي بــن الكتفــن، وغــّر فيــه حماريــَب كثــرًة مــع أّن طــول تلــك البــاد يزيــد 
عــى طــول مّكــة كثــرًا وكــذا عرضهــا فيلــزم انحرافهــم عــن اجلنــوب إىل املغــرب كثــرًا، 

)1(  الذريعة: 2/ 227 .

)2( األفندي: 2/ 116 .
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ففــي بعضهــا كاملشــهد بقــدر نصــف املســافة مخســًا وأربعــن درجــة، ويف بعضهــا أكثر ويف 
بعضهــا أقــل)1( .

ــك هتــدي مــن تشــاء إىل  ــه مــن احلــّق بإذنــك إّن ــا اختلــف في ــا مل أوهلــا: اللهــم اهدن
رصاط مســتقيم ..

ــا مــن  ــا فأعذن ــا نعــوذ بــك مــن رشور أنفســنا وســيئات أعالن آخرهــا: .. اللهــم إّن
ــا أرحــم الرامحــن.    ــك ســميع جميــب ي ذلــك إّن

11 ــ تراجم مشايخ الشيعة: )تراجم ــ عريب(

ذكرهــا الطهــرايّن أهّنــا تأليــف الشــيخ عــّز الديــن، وذكــر أهّنــا كانــت يف مكتبــة الســيد 
حســن صدر الديــن)2(.

12 ــ تطهر احلر والبواري بالشمس: )فقه ــ عريب(

ــا  ــوّي. ذكره ــب الصف ــاه طهاس ــا إىل الش ــتداللية، أهداه ــائله االس ــن رس ــي م وه
ــن  ــيد حمس ــا الس ــواري(، وذكره ــر والب ــر احل ــم: )تطه ــراين)3( باس ــزرك الطه ــا ب أغ

ــمس( )4(. ــواري بالش ــُر والب ــارة احلُ ــالة يف طه ــم: )رس ــن باس األم

أّوهلــا: احلمــد هلل كــا ينبغــي جلالــه ومجالــه وبعــد فيقــول فقــر رمحــة اهلل الغنــّي .. مّلــا 
تــرشف باحلــرة العلية الشــاهّية ..

)1( ينظــر: األفنــدي، ريــاض العلــاء:2/ 111.  احلــر العامــي، أمــل اآلمــل:75/1. إعجــاز حســن، كشــف 
احلجــب واألســتار:ص104. الطهــراين، الذريعــة: 433/3.

)2( الذريعة: 61/4 .
)3( الذريعة: 4/ 201 .

)4( أعيان الشيعة: 6/ 64 .
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ــه  ــف الرســالة .. أحســن اهلل حال ــه مؤّل آخرهــا: .. قــال ذلــك بلســانه ورقمــه ببنان
ومالــه.

13 ــ تعليقات عى الصحيفة السّجادية الكاملة: ) دعاء ــ عريب(

وهــي جمموعــة مــن أدعيــة اإلمــام الســجاد عــي بــن احلســن زيــن العابديــن )عليــه 
الســام(.

14 ــ تعليقات علـى خاصة األقوال: )رجال ــ عريب(

ــة  ــوال يف معرف ــة األق ــاب خاص ــى كت ــّي ع ــن العام ــيخ حس ــات للش ــو تعليق وه
أحــوال الرجــال، للعامــة احللـــّي ) ت: 726 هـــ ( . قــال صاحــب الريــاض: ولــه 

تعليقــات عــى خاصــة الرجــال للعامــة )1(.

15 ــ تقديم الشياع الظنّي عى اليد = تقديم الشياع عى اليد: )فقه ــ عريب(

رســالة ذكرهــا شــيخ الباحثــن أغــا بــزرك الطهــرايّن)2( وقــال: إهنــا موجــودة عندي.  
يبحــث املؤّلــف فيهــا بحثــًا اســتدالليًا عــن قاعــدة اليــد مــن ثاثــة وجــوه، وحيــاول إثبات 

أّن الشــياع الظنـّـّي مقــّدم عــى اليــد. 

أوهلــا: احلمــد هلل الــذي شــاع فضلــه وكرمــه واســتفاضت مننــه ونعمــه.. يف مســألة 
كثــرة اجلــدوى عامــة البلــوى..

آخرهــا:.. وتــرك مــا قــام عليــه الرهــان املنيــف، اللهــمَّ أهلمنــا الســداد واجعلنــا مــن 
أهــل الرشــاد وصاحلــي العبــاد، إّنــك أنــت الكريــم اجلــواد.

)1( األفندي: 116/2 .
)2( الذريعة: 11/ 153.
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16 ــ جواب مكتوب للسلطان العثايّن: )إسناد ــ عريب(

أّوهلا: احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ..

آخرها: .. أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إاّل النار.

17 ــ جواز أخذ جوائز احلّكام = جوائز الساطن واحلّكام: )فقه ــ عريب(

بحث استداليّل يف بيان إثبات جواز أخذ جوائز احلّكام والساطن.

أوهلــا: احلمــد هلل عــى مــا أنعــم بــه وكفــى .. وبعــد فقــد وقــع الــكام يف أخــذ جوائــز 
احلــّكام فذكــر بعــض الفضــاء أّنــه مكــروه..

آخرهــا: .. وعــدم احلوالــة يف ذلــك عــى العقــل مــع أّنــه قــد صــّح النقــل بأّنــه تعــاىل 
جيــب أن يؤخــذ برخصــه كــا جيــب أن يؤخــذ بعزائمــه.

18 ــ حاشية إرشاد األذهان = حاشية اإلرشاد: )فقه ــ عريب(

ــّي  ــة احللـ ــان للعام ــاب إرشــاد األذهــان إىل أحــكام اإليمـ وهــي حاشــية عــى كت
ــّوان )1(. ــر اخل ــق الده ــا عوائ ــن إمتامه ــه ع )ت:726هـــ(،  عاقت

19 ــ حاشية الفوائد الضيائّية: )نحو ــ عريب(

وتســّمى: حاشــية الفوائــد الضيائّيــة يف رشح الكافيــة، ورشح الكافيــة، ورشح مــا 
جامــي.

مجعت من فوائد الشيخ، ولعّلها من فوائده التدريسّية ومل يكتبها بنفسه.

)1( ينظــر: األفنــدي، ريــاض العلــاء: 118/2. األمــن، أعيــان الشــيعة: 64/6. الصــدر، تكملــة أمــل 
اآلمــل: ص186 .
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ــة  ــاء املوضوع ــروف اهلج ــت ح ــارح: وبقي ــال الش ــة .. ق ــود متفّرق ــذه قي ــا: ه أّوهل
لغــرض الركيــب..

آخرهــا: .. مــا كان يظــّن أحــد أّن مثــل ذلــك ال يشــعر بــه هــذا الشــاعر األشــعرّي 
وال حمّشــيًا كامــه .

20 ــ حديث قديس: )حديث ــ عريب(

أولــه: بعــد البســملة والصــاة .. هــذه فائــدة جليلــة وموعظــة بليغــة وهــي أربعــون 
حديثــًا مــن التــوراة التــي كّلــم اهلل هبــا موســى بــن عمــران بــا ترمجــان ..

ــا زهــدًا  آخــره: .. قــال بعــض العلــاء مــن ازداد يف العلــم رشــدًا ومل يــزدد يف الدني
فقــد ازداد مــن اهلل بعــدًا. 

حصلــت عــى نســختها اخلطّيــة، وهــي مــن نســخ حممــد باقــر شــهر ربيــع األول ســنة 
1298 يف دار الســلطة أصفهــان.

21 ــ حكم احلريّب البالغ يف حال الغيبة: )فقه ــ عريب(

رسالة خمترة يف الفقه االستداليّل حول مسألة اسرقاق احلريّب الكافر البالغ.

ــه .. وبعــد فهــذا حتقيــق مســألة وقــع البحــث  أّوهلــا: احلمــد هلل عــى نعمــه وأفضال
ــاهلل التوفيــق .. فيهــا عــى دليــل وبرهــان فأقــول وب

ــاىل ويل  ــا واهلل تع ــل بأرجحه ــن ونعم ــن الدليل ــوازن ب ــان الت ــه بي ــا: .. فعلي آخره
ــق. التوفي

22 ــ احلكم الرشعّي: )فقه ــ عريب(
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مــن رســائله يف مكتبــة  أقســامه، موجــود  ضمــن جمموعــة  وبيـــان  يف حتقيقــه 
.)1 اخلوانســارّي)

23 ــ دراية احلديث = وصول األخيار إىل أصول األخبار: )دراية ــ عريب( 

ــد الصمــد نفســه، ويســّمى  ــه هــو كتــاب رجــال الشــيخ حســن بــن عب أقــول: لعّل
أيضــًا: كّلّيــات الرجــال، وهــو كتــاب حســن طويــل الذيــل جــدًا يف القواعــد احلديثّيــة، 
وعلــم درايــة احلديــث، ومــا جيــب عــى املحــّدث معرفتــه بــيء مــن التفصيــل، مرّتــب 
ــة  ــة اإلمام ــه أّدل ــر يف أّول ــد ذك ــة، وق ــد وخامت ــروع وفوائ ــول ذات ف ــة، وأص ــى مقدم ع
وأطــال البحــث فيهــا، وهــو كثــر الفوائــد واملطالــب، ويعــد ثــاين مؤّلــف يف علــم الدرايــة 
ــق:  ــع بتحقي ــك )2(. طب ــاين بذل ــهيد الث ــتاذه الش ــبقه أس ــد س ــا، وق ــق أصحابن ــن طري م
ــرى  ــرة أخ ــع م ــنة 1401هـــ، وطب ــم ـ س ــة ق ــري ـ طبع ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب الس
ــن  ــام احلس ــز اإلم ــق مرك ــرًا بتحقي ــع مؤّخ ــايّل، وطب ــا اجل ــد رض ــيد حمم ــق الس بتحقي

ــة . ــاء املقدس ــام( بكرب ــه الس )علي

أولــه: احلمــد هلل فاتــح األغــاق، مانــح األعــاق، ُمســبِغ العطــاء، ُمســبِل الغطــاء 
الــذي خلــق اإلنســان فأجــزل عليــه اإلحســان.

آخــره: .. وأمثــال ذلــك ممـّـا هــو مقــّرر يف فــّن اخلــّط. واحلمــد هلل أوالً وآخــرًا وظاهرًا 
وباطنــًا وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه الطيبــن الطاهرين.

24 ــ ديوان العامّي: )شعر ــ عريب(

ــن  ــن ب ــن حس ــّز الدي ــيخ ع ــوان الش ــم: دي ــرايّن باس ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ ــره الش ذك

)1( الطهراين، الذريعة: 53/7.
)2( ينظر: األفندي، رياض العلاء:115/2. الطهراين، الذريعة:112/10و 101/25 .
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ــّي.  ــّي العام ــد احلارث ــد الصم عب

أوله: للكاتب فقر رمحة رّبه الغنّي حسن بن عبد الصمد احلارثّي.. 

هاجرت عن وطني بقصد مزّية             حتصيلها يف موطني متعذُر

وسعيت جهدي يف اكتساب فضائٍل          ودخلت نارًا حّرها يتسّعر

25 ــ الرائّية: ) أدب ــ عريب (

قصيــدة يف مــدح أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، ومــا ورد مــن النصــوص يف فضلــه 
يف الكتــاب والســنة، تبلــغ مخســة وأربعــن بيتــًا، وقــد كتبهــا الشــيخ وهــو يف بــاده جبــل 
ــام  ــا يف أي ــام برشحه ــة ق ــاء املقّدس ــكن كرب ــراق، وس ــل إىل الع ــا ارحت ــل، وعندم عام

العطــل واإلجــازات.

26 ــ رجال الشيخ حسن بن عبد الصمد: )دراية ــ عريب(  

يف دراية احلديث، وهو كتاب وصول األخيار إىل أصول األخبار نفسه. 

27 ــ رّد جمتهدين: )أصول الفقه ــ عريب(

28 ــ الرسالة الرضاعّية: )فقه ــ عريب(

ذكرهــا الشــيخ الطهــرايّن، ورّصح قائــًا: رأيتــه عنــد الشــيخ حممــد عــي األردوبــادّي 
النجف)1(. يف 

أوهلــا: احلمــد هلل كــا هــو أهلــه... اشــتهر عــى ألســنة الطلبــة يف هــذا العــر حتريــم 
املــرأة عــى بعلهــا بإرضــاع بعــض مــن ســنذكره...

)1( الطهراين، الذريعة: 191/11.
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29 ــ رسالة الشيخ حسن العامّي: )رسائل ــ عريب(

30 ــ رسالة إىل شيخه الشهيد الثاين = رسالة الرحلة: )رسائل ــ عريب(

ذكرهــا صاحــب الذريعــة باســم: )مكتــوب الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد ( والــد 
البهائــّي،إىل شــيخه، الشــيخ زيــن الديــن الشــهيد الثــاين، يقــرب مــن 700 بيــت أديّب،يف 
ــيخ  ــّط الش ــا، بخ ــاق أهله ــض أخ ــا، وبع ــه فيه ــرض ل ــا ع ــراق وم ــفره إىل الع رشح س

عــي كاشــف الغطــاء ضمــن جمموعــة دّوهنــا لنفســه )1(. 

وذكرهــا صاحــب أعيــان الشــيعة يف ترمجتــه للشــيخ حســن ضمــن مؤّلفاتــه قائــًا: 
رســالة يف الرحلــة يذكــر فيهــا وقائــع مــا اّتفــق لــه يف أســفاره، وهــذه ال وجــود هلــا ولــو 
وجــدت؛ لكانــت مــن الرســائل املمتعــة؛ ألنــه - مــع علمــه وكثــرة اّطاعــه - قــد طــاف 

رشق األرض وغرهبــا، فــا بــّد أن يكــون حصلــت لــه أمــور شــتَّى نــادرة )2(. 

أقــول: ولعّلهــا الرســالة الســابقة نفســها التــي بعثهــا إىل أســتاذه الشــهيد الثــاين رمحــه 
اهلل، وقــد حصلــت عليهــا ضمــن خمطوطــات جملــس الشــورى اإلســامي.

أوهلــا: احلمــد هلل عــى مــا أســبغ مــن العطــاء وأســبل مــن الغطــاء وكفــى مــن 
ــا  ــه مّل ــا بعــد فإّن ــه النطــق .. أم ــن األدواء، وأعطــى اإلنســان بفضل األســواء، و شــفى ب

قــّدر ذو اجلــال واإلكــرام ..

ـــ رســالة صــاة اجلمعــة= وجــوب صــاة اجلمعــة =عينيــة صــاة اجلمعــة: )فقه  31ـ 
ــــ عــريب( وتســّمى أيضــًا: رســالة صــاة اجلمعــة واختيــار وجوهبــا عينًا.

)1( الطهراين: 163/22.
)2( األمن: 64/6.
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أوهلــا: اللهــم اجعلنــا عــى احلــّق واهلــدى، وارفعنــا عــن اآلثــام وموجبــات الــردى، 
واجعلنــا ممــن تنتــر بــه إلظهــار مــا انــدرس مــن األحــكام..

آخرهــا: .. اآلخــرة املمدوحــن بقولــك يف كتابــك العزيــز تلــك الــدار اآلخــرة 
نجعلهــا للذيــن ال يريــدون علــّوًا يف األرض وال فســادًا والعاقبــة للمّتقــن.   

32 ــ رسالة يف التشيع: )عقائد ــ عريب(

33 ــ رسالة يف الرحلة = وتسّمى الرحلة العراقية: )مراسات ــ عريب(

ولعّلها هي ذات الرسالة السابقة التي أرسلها إىل الشهيد الثاين.

34 ــ رسالة يف العمل والصنعة: )كيمياء ــ عريب( 

35 ــ رسالة يف آصفّية مذهب اإلمامية: )عقائد ــ عريب( 

36 ــ رسالة يف عدم تطهر الشمس للعصر والرادي: )فقه ــ عريب(

أقول: لعلها الرسالة نفسها تطهر احلر والبواري بالشمس، فراجع.

37 ــ رشح األلفّية = رشح األلفّية يف فقه الصاة اليومّية: )فقه ــ عريب(

ويســّمى يف بعــض النســخ ) املحاكــات اجللّيــة بــن شــارحي األلفّيــة(، وهــو رشح 
ــوان:  ــهيد األّول بعن ــة( للش ــن )األلفّي ــة ب ــات فقهّي ــر وحماك ــّي خمت ــّي توضيح مزج
)قــال شــيخنا املكــّي(، وحاشــية الشــهيد الثــاين بعنــوان: )قــال شــيخنا الزينــّي(، واملحّقق 
املحاكــات قصــرة، وبعضهــا  بعــض  العائــّي(،  )قــال شــيخنا  بعنــوان:  الكركــّي 
اســتداللّية بــيء مــن التفصيــل، عــى الرســالة األلفّيــة للشــهيد األّول، حممــد بــن مكــّي 

العامــّي )ت: 786هـــ(، مل يعمــل مثلــه)1(.

)1( األفندي، رياض العلاء: 118/2. إعجاز حسن، كشف احلجب واألستار: ص323 .
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توجــد نســخة األصــل منــه بخــّط املؤّلــف يف مكتبــة اإلمــام الرضــا )عليــه الســام( 
يف خراســان، فــرغ منــه يف هــراة ســنة 981هـــ، وتوجــد نســخة أخــرى يف مكتبــة الشــيخ 

هــادي كاشــف الغطــاء بالنجــف األرشف)1( .

أولــه: اللهــم إّنــا نحمــدك محــدًا يــدرس وال ينــدرس بــل يــرسد مــا تعاقبــت الدروس 
ونشــكرك شــكرًا يّطــرد وال ينعكس ..

آخــره: .. هــذا مــا مل يعــق عنــه عوائــق الزمــان وغفلــت عنــه بوائــق الدهــر اخلــّوان .. 
عــن مجعــه وترصيفــه متــام.

املؤمنــن )عليــه  أمــر  الرائّيــة يف مناقــب  القصيــدة  الرائيــة = رشح  38- رشح 
. السام(: )أدب ــ عريب( 

رشح للقصيــدة الرائيــة يف مــدح موالنــا أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، وقــد 
حصلــت عــى نســختها اخلطّيــة مــن مكتبــة اإلمــام احلكيــم العامــة يف النجــف األرشف، 
ــق، نســأله ســبحانه وتعــاىل أن  ــا موضــع التحقي ــن أيدين ــي ب ــة الت وهــي النســخة اخلطّي

ــل. ــول والعم ــداد يف الق ــا بالس ــّن علين يم

ـــ رشح حديــث: ))حّبــب إيّل مــن دنياكــم ثــاث ..(( = جوابــات االعراضات  39ـ 
العــرشة:   )حديــثـ  عــريب(

وهــو ذاتــه رشح حديــث: ))حّبــب إيلَّ مــن ُدنياُكــم َثــاث: النِســاُء، والطِيــُب، 
وُجِعَلــت َقــرُة َعينــّي يف الَصــاة((، يقــول الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين)2(: رأيتــه ضمــن 
جمموعــة مــن رســائله بخــط العامــة النقــي الشــيخ عــي القمــي كتبهــا ســنة 1345 هـــ . 

)1( الطهراين، الذريعة: 13/ 110 .
)2(  الذريعة: 13/ 195 .
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ونســخة احلديــث موجــودة يف مكتبــة اإلمــام احلكيــم العامــة يف النجــف األرشف، 
ــادًا عــى نســخة بخــط الشــيخ حممــد الســاوّي ســنة   ــق احلديــث اعت وقــد قمــت بتحقي

1362هـــ، التــي استنســخها عــى نســخة الشــيخ عــي القمــّي. 

40 ــ الشوارق:

ــة(،  ــوارق الامع ــم )الش ــتار باس ــب واألس ــف احلج ــب كش ــا صاح ــالة ذكره رس
وقــال: )وقــد استحســنه ولــده هبــاء الديــن وأثنــى عليــه وقــرظ بأبيــات كتبهــا يف 
ــوارق،  ــالة الش ــاه رس ــم وأس ــذا االس ــى ه ــرايّن نف ــزرك الطه ــا ب ــره()1(. إالّ أّن أغ آخ
ــي يف  ــري املرع ــور اهلل التس ــايض ن ــوارق الق ــالة الش ــوان رس ــه بعن ــل عن ــال: )ونق وق
جمالســه يف ترمجــة ابــن ســينا(،ثم يقــول: وليــس هــو الشــوارق الامعــة اآليت ذكــره فإنــه 

ــخه)2( . ــهادة نس ــي بش ــد البهائ ــس لوال لي

41 ــ رصف مال اإلمام حال الغيبة = حكم مال اإلمام يف الغيبة: )فقه ــ عريب(

ــال  ــادات، ق ــراء الس ــى فق ــس إلـ ــن اخلم ــام م ــهم اإلم ــالة يف رصف س ــي رس وه
صاحــب الريــاض)3(: وهــي رســالة لطيفــة حســنة، قــد رأيتهــا يف بلــدة تيمجــان مــن بــاد 
جيــان، وقــد فــرغ مــن تأليفهــا ســنة 968هـــ.  أقــول وقــد مــّرت يف مســألتان فراجــع.

42 ــ العقد الطهاسبّي = العقد احلسينّي = الوسواسّية: )فقه ــ عريب( 

يف املســائل الفقهيــة والوعــظ، قــال صاحــب الريــاض: » رأيــت مــن مؤّلفاتــه العقــد 
ــدة، منهــا: مســألة الطهــارة وأحكامهــا، ومنهــا مــا  الطهاســبي وكانــت يف مســائل عدي

)1( إعجاز حسن: 362 .
)2( الذريعة: 14/ 237 ــ 240 .

)3( األفندي: 116/2.
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جيــوز فيــه الصــاة مــن الثــوب النجــس والبــدن ونحومهــا، ومــن مجلتهــا أيضــًا مســألة 
ـــ املذكــور، وقــد  الوســواس، قــد أّلفهــا بأمــر الســلطان يقصــد بــه الشــاه طهاســب الثــاينـ 
أورد فيهــا مســألة الوســواس، وبحــث عنهــا مــن اجلانــب الفقهــّي واحلديثــّي والعقــّي، 

وأطــال الــكام يف املنــع عنــه، إذ كان ذلــك الســلطان مبتــًى بــه )1(.

أوهلــا: احلمــد هلل الــذي أنــزل مــن الســاء مــاًء طهــورًا .. وبعــد فيقــول.. ملــا وردت 
األوامــر العاليــة الغاليــة املســّددة الطاهــرة القاهــرة الباهــرة احليدرّيــة الصفوّيــة احلســينّية 

أدام اهلل تســديدها ..

آخرهــا:.. وتذكــرة للســالكن وســّلًا يرتقــي بــه ذوو اهلمــم العاليــة إىل منــازل 
ــم . ــواد كري ــه ج ــرىض إّن ــّب وي ــا حي ــل ب ــك وللعم ــا لذل ــن ووفقن املقّرب

43 ــ الغرر والدرر: )فقه ــ عريب( 

ــه بعــض  ــدرر نســبه إلي ــاب الغــرر وال ــه كت ــال: ول ــاض)2( وق  ذكــره صاحــب الري
ــة مــن  ــدة يف مســألة صــاة اجلمعــة منقول ــد رأيــت يف بعــض املواضــع فائ ــاء، إذ ق العل
كتــاب الغــرر والــدرر للشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد، يظهــر منــه أن الكتــاب مشــتمل 

عــى مســائل عديــدة وكان يف آخــره مســألة صــاة اجلمعــة.  

44 ــ الفضائل املنجية: )فضائل املعصومن ــ عريب(

يف فضائــل األئمــة املعصومــن وخاصــة اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســام(، 
وذكــر بعــض مثالــب أعدائهــم، يف اثنــي عــرش فصــًا وخامتــة.

)1( ينظر: األفندي: 117/2. إعجاز حسن، كشف احلجب واألستار: 383.
)2( األفندي: 116/2.
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ذكــره أغــا بــزرك الطهــراين)1( قــال: وينقــل عنــه أيضــا الشــيخ أمحــد  بــن ســليان بــن 
عــي بــن ســليان بــن أيب ظبيــة يف كتابــه ) عقــد اللئــال يف فضائــل النبــي و اآلل ( .مرحــًا 
بأنــه للشــيخ عــز الديــن احلســن بــن عبــد الصمــد احلارثــي، املتــوىف 984 والــد الشــيخ 

البهائّي. 

ــاس  ــام(، والعب ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــه أن أم ــه قول ــض فعل ــا ناق ــا: وأيض أوهل
اختلفــا يف بغلــة رســول اهلل ) صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وســيفه، وعامتــه ..

آخرهــا: وأمــا ســبب غيبتــه )عليــه الســام( إمــا ملصلحــة يعلمــه اهلل تعــاىل أو لكثــرة 
العــدّو وقّلــة النــارص عّجــل اهلل ظهــوره، وجعلنــا مــن أنصــاره بمحمــد وآلــه الطاهريــن 

آمــن رب العاملــن.

45 ــ فهرست الشيخ حسن بن عبد الصمد: )رجال ــ عريب(

ذكــره الطهــراين قائــا: ) فهرســت الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد احلارثــي( املتوىف 
984 رصح نســبته إليــه يف ) الروضــات ( يف ترمجــة الفاضــل املقداد)2(. 

46 ــ القبلة: )فقه ــ عريب(

رســالة خمتــرة يف معرفــة القبلــة، بــدأه بمقدمــات أربــع إمجاعيــة ثــم البحــث عــن 
قبلــة عــراق العجــم وخراســان، وهــي غــر رســالته املعروفــة بـــ ) حتفــة أهــل اإليــان يف 

قبلــة عــراق العجــم وخراســان( الســابقة الذكــر.

)1( الذريعة:264/16.
)2( الذريعة: 383/16.
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ــه الطيبــن فالــذي يعتمــده هــذا  أوهلــا: أمــا بعــد محــد اهلل والصــاة عــى حممــد وآل
الفقــر يف القبلــة وجيــب اعتــاده أربــع مقدمــات إمجاعيــة: األوىل أنــه جيــوز االعتــاد عــى 

قبــور املســلمن ومســاجدهم إمجاعــًا ..

آخرهــا: .. قــال الشــهيد يف الذكــرى ال جيــوز االنحــراف عــن القبلــة فلــو انحــرف 
ــا  ــيئات أعالن ــنا وس ــا رشور أنفس ــمَّ اكفن ــى الله ــه انته ــل صات ــًا أبط ــو قلي ــّي ول املص

إنــك محيــد جميــد . 

47 ــ قصيدة يف مدح الرسول )صى اهلل عليه وآله وسلم(: )شعر ــ عريب(

48 ــ اللغز وحله: )ألغاز ــ عريب(  

أو لغــز الشــيخ حســن، وهــي ألغــاز مشــهورة يف بعضهــا خاطــب هبــا ولــده الشــيخ 
البهائــي، فأجابــه الشــيخ البهائــّي أيضــًا بلغــز أحســن مــن لغــز والــده، ومهــا مشــهوران 

ويف املجامــع مســطوران )1(. 

ــاز،  ــات واأللغ ــل املغيب ــق يف ح ــزاز املوف ــرام واإلع ــد باإلك ــد املؤي ــا الول ــه: أهي أول
اخــرين عــن اســم آخــر أولــه آخــر احلــروف وثــاين آخــره هبــذا الوصــف معــروف قلبــًا ..

آخــره: .. وبثلــث ثالثــه يبتــدئ الســؤال، وبثــاين ثانيــه ينتهــي القيــل والقــال، للشــيخ 
األعظــم .. وأوصيائــه املرضيــن وأوالده الطيبــن الطاهريــن .

)1( ينظر: األفندي، رياض العلاء: 109/2. الطهراين، الذريعة: 334/18.
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49 ــ  جمموعة رسائل: )فقه ــ عريب(

املجموعة األوىل فيها: 

1/ العقد الطهاسبي )1ب ــ 29ب(

2/ مسألتان )30ر ــ 42ب(

3/حكم احلريب يف حال الغيبة )43ر ــ 45ب(.

املجموعة الثانية فيها:

1/ العقد الطهاسبي 

2/ تطهر احلر والبواري 

3/ األربعون حديثًا

4/ الواجبات امللكية، 

5/ رسالة يف تقديم الشياع الظنّي عى اليد 

6/حكم احلريّب البالغ يف حال الغيبة 

7/ القبلة 

8/مناظرة مع بعض علاء حلب 

9/ يف جواب مكتوب للسلطان العثايّن يف سنة 968هـ.ق.
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املجموعة الثالثة وفيها:

1/ العقد احلسينّي )2ب ــ 45ر( 

2/ تطهر احلر والبواري ورصف مال اإلمام حال الغيبة )46ب ــ 64ب( 

3/ اليد أقوى من الشياع وال ينتزع امللك من اليد )65ب ــ 79ر(، 

4/حكم احلريّب البالغ يف حال الغيبة )80ب ــ 84ب(.

50 ــ مسألتان: )فقه ــ عريب(

ــب  ــاه طهاس ــس الش ــألتن يف جمل ــن املس ــن هات ــّي ع ــن العام ــيخ حس ــث الش بح
ــر  ــل يطه ــول ه ــس بالب ــر املتنج ــا: احلص ــالة، ومه ــذه الرس ــا يف ه ــم دوهن ــوّي ث الصف
ــوم  ــيخ ي ــه الش ــادة.  أمت ــى الس ــس ع ــن اخلم ــام م ــهم اإلم ــرف س ــل ي ــمس، ه بالش

ــنة 968هـــ. ــة س ــاين ذي احلج ــس ث اخلمي

ــه والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد  أولــه: احلمــد هلل كــا ينبغــي جلالــه ومجال
ــرة  ــة الطاه ــرة العالي ــا باحل ــا ترشفن ــي .. مل ــه الغن ــة ربِّ ــر رمح ــول فق ــد فيق ــه، وبع وآل

ــاهية .. ــرة الش ــرة القاه الباه

ــك  ــا إن ــيئة واراه ــى س ــر ع ــا وإن عث ــنة أراه ــن إذا رأى حس ــا مم ــره: .. واجعلن آخ
ــالة .. ــف الرس ــه مؤل ــه ببنان ــانه ورقم ــك بلس ــال ذل ــم، ق ــواد كري ج

51 ــ مسألتن يف الظهار وحّق اإلمام: )فقه ــ عريب(

52 ــ املسائل التسع الفقهية: )فقه ــ عريب(
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ــة  ــة، أو بالرســالة التســاعية، وهــي تســعة مســائل فقهي وتســمى: املســائل الصاتّي
اســتداللية يف الصــاة ممــا غفــل عنهــا أكثــر املتأخرين فبســط القــول يف حتقيقها، واملســائل 
ضمــن املجموعــة الفقهيــة للشــيخ بخــّط احلــاج بابــا ابــن املــرزا جــان القزوينــّي كتبهــا 

عــن خــّط املؤلــف ســنة )985هـــ( وهــي: 

1( وجــوب ختليــل الشــعر اخلفيــف وعدمــه يف الوضــوء 2( التيمــم عــى احلجــر 3(
طهــارة النجــس بــإرشاق الشــمس 4( عــدم وجــوب العــر يف بــول الصبــي 5( عــدم 
ــم 7( ــة يف التيّم ــد البدلي ــوب قص ــدم وج ــهوًا 6( ع ــر س ــل الكث ــاة بالفع ــان الص بط
ــدث  ــاة باحل ــان الص ــا 8( بط ــك فيه ــرد الش ــة بمج ــة والثاثي ــاة الثنائي ــان الص بط

ــا دون فرســخ)1(. ــو اضطــرارًا 9( يف إقامــة اجلمعتــن في ول

ــه: احلمــد هلل هــادي مــن أراد إىل ســبيل الســداد.. وبعــد فــا خيفــى عــى ذوي  أول
ــاب .. ــت أويل األلب ــردودة بي ــاب وم ــص الكت ــوم بن ــد مذم ــى أن التقلي احلج

ــك  ــا إن ــيئة واراه ــى س ــر ع ــا وإن عث ــنة أراه ــن إذا رأى حس ــا ممّ ــره: .. واجعلن آخ
ــب . ــب جمي قري

53 ــ مسح  املرين يف املسح عى القدمن: )فقه ــ عريب(

أقول لعلها رسالة املسح عى الرجلن نفسها، فراجع.

54 ــ مسح الرجلن = املسح عى الرجلن = 

املسح عى القدمن: )فقه ــ عريب(

)1( الطهراين، الذريعة:146/11 و 20/ 355.
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ــن،  ــه، وعــدم جــواز غســل الرجلــن واملســح عــى اخلّف أو وجــوب املســح وتعيين
رّد فيهــا عــى العاّمــة يف أصوهلــم وفروعهــم، وتعيرهــم، والتشــنيع عليهــم بــرك قــول 

ــام()1( . ــم الس ــة )عليه األئم

 أوهلــا: احلمــد هلل عــى نعمــه وإرفــاده والصــاة .. وبعــد فــإين مّلــا رأيــت البــاري عــّز 
وجــّل قــد ذّم التقليــد يف كتابــه املجيــد ..

آخــره: .. املســح عــى الرجلــن .. وكان عبــد اهلل بــن عبــاس يقــول الرزيــة كّل 
ــا. ــاب نبين ــن كت ــا وب ــال بينن ــا ح ــة م الرزي

55- مناظرة مع بعض علاء حلب =املناظرة=مناظرة يف اإلمامة: )عقائد-عريب(

وتســمى أيضــًا: مناظــرة مــع بعــض العامــة، وهــي رســالة مناظرتــه مــع أحــد علــاء 
العامــة مــن أهــل الســنة حنفــّي املذهــب يف مســألة اإلمامــة إىل أن جعلــه مــن اإلماميــة، 
وهــي رســالة خمتــرة لطيفــة فيهــا مناقشــات عقائديــة حــول مذهــب التشــّيع وإثبــات 
حّقانيتــه ولــزوم متابعــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وجــرت تلــك املناظــرة يف مدينــة 
حلــب ســنة 951هـــ . وقــد حّققهــا شــاكر شــبع معتمــدًا عــى مخــس نســخ خمطوطــة، نــرش 

مؤسســة قائــم آل حممــد عجــل اهلل فرجــه قم/ســنة 1412هـــ)2( .

أولــه: احلمــد هلل عــى مــا أنعــم بــه وكفــى .. وبعــد فهــذه صــورة بحــث وقــع هلــذا 
الفقــر .. حســن بــن عبــد الصمــد اجلباعــّي يف حلــب ســنة إحــدى ومخســن وتســعائة 

ــي بعــض الفضــاء.. أضافن

)1( الطهراين، الذريعة: 21/ 17
)2( ينظــر: األفنــدي، ريــاض العلــاء:115/2. األمــن، أعيــان الشــيعة: 64/6 . جملــة تراثنــا، مؤسســة آل 

ــت: 230/26 .  البي
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ــال  ــة احل ــه حقيق ــت ل ــم واّتضح ــع منه ــا وق ــم وم ــم أحواهل ــّن هل ــا تب ــره: .. مل آخ
وصــار مــن خــواّص الشــيعة واحلمــد هلل أوالً وآخــرًا وظاهــرًا وباطنــًا، وصــى اهلل عــى 

ــن. ــم أمجع ــه وعليه ــلم علي ــن وس ــوم الدي ــن إىل ي ــه الطاهري ــد وآل حمم

56 ــ منظومة رّس اسم يونس: )ألغاز ــ عريب(

رســالة حتتــوي عــى أرسار وألغــاز رّتبهــا الشــيخ حســن احلارثــّي عــى شــكل 
منظومــة، وهــي مــن األلغــاز التــي خاطــب هبــا ولــده الشــيخ البهائــّي رمحهــا اهلل.

أوهلا:

فعلــه ونــس  أن  حبيــي  اســم 

قــلـبـــه مـــن  ربــاعــــيّ  وهــــو 

فــاخـــــرة ســـــورة  وطــــرفـــــاه 

ــة الزاهــرة .. بالقلــب تســقى اجلن

57 ــ نور احلقيقة ونور احلديقة: )أخاق ــ عريب(

كتــاب يف األخــاق واآلداب اإلســامية التــي جيــب أن يتحــى هبــا العلــاء وطــاب 
املعرفــة ومناهــي البــد أن جيتنبــوا منهــا، وهــو اثنــان وعــرشون بابــًا فيهــا بعــض اآليــات 
الكريمــة وأحاديــث أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وأقــوال كبــار الفاســفة ومشــاهر 
العرفــاء، وظاهــرًا أنــه هتذيــب وتلخيــص لكتــاب أدب الدنيــا والديــن للــاوردي 
الشــافعي. طبــع بتحقيــق الســيد حممــد جــواد اجلــايل يف قــم، ســنة )1403 هـــ/ 
1983م(، معتمــدًا عــى نســختن يف التحقيــق، األوىل: نســخة مكتبــة جســربيتي ــــ دبلن 
ــة أمــر املؤمنــن العامــة يف النجــف  ــة: نســخة مكتب ــدا، برقــم )3820( . والثاني ــــ ايرلن

ــي بخــط املؤلــف ســنة 945هـــ، برقــم140 يف 183ص)1(. األرشف الت

)1(ينظر: الطهراين، الذريعة:367/24. اجلايل،  فهرس الراث:812/1.
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ــا  ــم م ــتعدًا لعل ــه مس ــه، وجعل ــال قدرت ــل بك ــق العق ــذي خل ــد هلل ال ــا: احلم أوهل
ــه ..  ــف حكمت ــة بلطي ــس الناطق ــه النف ــل ب تتكم

آخرهــا:.. فــرغ مــن مشــقة مشــقه مؤلفــه فقــر رمحــة ربــه حســن بــن عبــد الصمــد 
احلارثــّي . . .لثــاث خلــت مــن شــهر رمضــان 945هـــ.

58 ــ الواجبات امللكية = الواجبات العلمية والعملية: )كام وعقائد ــ عريب( 

وهــي رســالة ذكــر فيهــا الشــيخ األمــور التــي جيــب معرفتهــا وجعلهــا ملـــكه مــن 
االعتقــادات والعمليــات وهــي مخســة فوائــد، ولعلهــا نفــس االعتقــادات احلقــة الســابقة 

الذكــر. فراجــع.

ــول  ــد فيق ــزاء .. وبع ــن اجل ــؤّدي إىل أحس ــف امل ــل بالتكلي ــد هلل املتفض ــا: احلم أوهل
فقــر رمحــة رّبــه الغنــّي .. هــذه واجبــات مشــتملة عــى مجلــة مــا جيــب عــى كّل مكّلــف 

ــة. ــة والعملي ــات العلمي ــه مــن الواجب معرفت

60 ــ وجوب اإلفتاء وبيان احلق عى كل من علم به: )فقه ــ عريب(

أوردهــا الطهــراين)1( لصاحــب الرمجــة وقــال: هــي منضمــة إىل مقالــة الســيد ماجــد 
يف العــام املخصــص.

أوهلــا: جيــب بيــان احلــق يف أحــكام الرشعيــة عــى كل مــن علــم بــه جمتهــدًا كان أو 
غــره .. 

ــب  ــل جي ــف ب ــرض للتل ــم املع ــال اليتي ــن م ــورع ع ــواز الت ــدم ج ــا: ..ع ويف آخره
ــه . حفظ

)1( الذريعة:407/21
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هــذا مــا أســعفني بــه قصــور اليــد وفتــور اجلــّد مــن مجــع هــذا القــدر مــن عنوانــات 
ــة التــي اّطلعــت عليهــا،  ــاج الفكــري هلــذا الشــيخ اجلليــل مــن املصــادر الببلوغرافي النت
ــراث  ــن ت ــق م ــه املتدّف ــه وفضل ــزارة علم ــى غ ــة ع ــب الرمج ــه صاح ــا خلف ــًا مل ومضاف
خّطــّي أثــرى بــه املكتبــة اإلماميــة، فقــد خلــف علمــن مــن أعــام املذهــب مهــا ولــداه 
الشــيخ البهائــّي وأخيــه الشــيخ أيب تــراب اللــذان كان هلــا الفضــل يف الدفــاع عــن 
ــم  ــن عل ــه م ــوا ب ــا أوت ــكّل م ــة ب ــة العلمي ــراء احلرك ــه، وإث ــن حياض ــذود ع ــب وال املذه
وفكــر، أســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل التوفيــق والســداد يف القــول والعمــل إّنــه نعــم املــوىل 

ــر . ــم النص ونع

ما قيل يف حقه من الثناء:

مــن بــاب وضــع األمــور ضمــن نصاهبــا العلمــي الســليم، ومــن املرجــح عقــًا حينا 
نســتعرض لدراســة شــخصية مــا، البــد لنــا مــن بلــورة فكــرة تامــة عــن جوانــب تلكــم 
الشــخصية، عــر اســتجاء أقــوال وآراء أســاتذته الذيــن هنــل منهــم املعرفــة، ونقــرأه مــن 
ــون  ــًا، ليك ــرًا علمي ــريف فك ــه املع ــوا إرث ــن محل ــه الذي ــوال تامذت ــه، وأق ــال معارصي خ

دليــل مكانتــه وشــهادة تثبــت منزلتــه العلميــة.

وقــد أطــرى الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد العامــّي مجــع غفــر مــن العلــاء ممــن 
ــه وغــزارة  عــارصه وممــن جــاء بعــده مــن املتأّخريــن، وذكــروا فضلــه وفضائلــه ومكانت
ــة مؤلفاتــه التــي أثــرت املكتبــة الشــيعية بالبحــوث القيمــة وأثنــوا عليــه  علمــه وقيم

ــاء. ــن الثن بأحس
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وحســبه مــا قالــه أســتاذه الشــهيد الثــاين يف إجازتــه الكبــرة التــي أعــرب فيهــا عــن 
ــى يف  ــمَّ إّن األَخ يف اهلل املصطف ــول: ) ث ــة إذ يق ــه العلمي ــة ومكانت ــب الرمج ــة صاح أمان
ــيَخ  ــِن، الش ــِد إىل أوِج اليق ــِض التقلي ــن حضي ــي ع ــِن، واملرّق ــاَر يف الدي ــّوِة املخت األُُخ
اإلمــاَم العــاملَ األوحــد، ذا النفــِس الطاهــرِة الزكّيــة، واهِلّمــة الباهــرِة الَعِلّيــة، واألخــاِق 
الزاهــرِة اإلنســّيِة، َعُضــَد اإلســاِم و املســلمَن، عــّز الدنيــا والديــِن حســَن ابــَن الشــيِخ 
ــا  ــد ابنِ ــِد الصم ــيخ عب ــار، الش ــة األخي ــِن، خاص ــِن املتفنّ ــِل املتِق ــاملِ العام ــِح الع الصال
ــعد اهلل  ــداين ) أس ــي اهلَْم ــي احلارث ــهِر باجلَبع ــٍد الش ــِن حمّم ــمِس الدي ــاِم ش ــيِخ اإلم لش
جــّده، وَجــّدَد ســعَده، وَكَبــَت َعــُدّوه وِضــّده، ووّفَقــه لِلُعــروِج عــى معــاِرِج العاملــن، 
ــاِم  ــه إىل طلــِب املعــايل، وَوَصــَل يقظــَة األّي وســلوِك مســالِك املّتقــن( ممّــن اْنَقَطــَع بِكلّيتِ
ــى  ــبَق ع ــه الس ــَل بفضل ــه، وَحّص ــاري َمْيدانِ ــبَق يف جم ــَرَز الس ــى أح ــايل، حّت ــاِء اللي بِإحي
ســائر أترابــه وأقرانِــه، ورَصَف ُبرَهــًة مجيلــًة ِمــن زمانــه يف حتصيــل هــذا العلــم، وَحَصــَل 

ــِر ســهٍم()1( . ــٍب وأوَف ــِل نصي ــه عــى أكَم من

وذكــره املــوىل مظفــر عــي أحــد تاميــذ ولــده الشــيخ البهائــي يف رســالة لــه يف 
أحــوال شــيخه: )وكان والــد هــذا الشــيخ ) أي البهائــي( يف زمانــه مــن مشــاهر فحــول 
العلــاء األعــام والفقهــاء الكــرام، وكان يف حتصيــل العلــوم واملعــارف وحتقيــق مطالــب 
األصــول والفــروع مشــاركًا ومعــارصًا للشــهيد الثاين،بــل مل يكــن لــه - قــدس اهلل رسه - 
يف علــم احلديــث والتفســر والفقــه والريــايض عديــل يف عــره ولــه فيها مصنفــات()2(.

 وأثنــى عليــه املــوىل نظــام الديــن حممــد التفريــي تلميــذ ولــده الشــيخ البهائــي يف 
ــي  ــد اجلبع ــن حمم ــد ب ــد الصم ــن عب ــن ب ــال (: احلس ــوال الرج ــوال يف أح ــام األق ) نظ

)1( رسائل الشهيد الثاين:1114/2 .
)2( األمن، أعيان الشيعة: 57/6 . األميني، الغدير: 225/11.
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احلارثــي اهلمــداين، الشــيخ العــامل األوحد،صاحــب النفــس الطاهــرة الزكية،واهلمــة 
ــه  ــتنادنا أدام اهلل ظل ــوم اس ــه يف العل ــن إلي ــتاذنا وم ــيخنا واس ــد ش ــة، وال ــرة العلي الباه
البهــي، مــن أجلــة مشــاخينا قــد ســال لــه روحــه الرشيفــة، كان عاملــًا فاضــًا مطلعــًا عــى 
ــراءة  ــدد ق ــن ج ــال، وكان مم ــوادر واألمث ــتحرًا  للن ــات،  مس ــرًا يف اللغ ــخ ماه التواري

ــة)1( .  ــاالت مجيل ــة ورس ــات جليل ــه مؤلف ــم، ل ــاد العج ــث بب ــب األحادي كت

ــروي   ــيني الب ــن احلس ــاء الدي ــيد ع ــن الس ــدر ب ــيد حي ــارصه الس ــه مع ــى علي وأثن
يف إجازتــه للســيد حســن ابــن الســيد حيــدر احلســيني الكركــي بقولــه: الشــيخ اإلمــام 
الزاهــد العابــد العامــل العــامل، زبــدة فضــاء األنــام، وخاصــة الفقهــاء العظــام، فقيــه 
أهــل البيــت )عليهــم الســام(، عضــد اإلســام واملســلمن، عــّز الدنيــا والديــن حســن 

ــار...(()2(. ابــن الشــيخ العــامل العامــل خاصــة األخي

وكتــب تلميــذه عــاء الديــن حممــد اخلــر وبخطــه عــى آخــر نســخة نصــوص 
ــب الرمجــة  ــيخ حســن صاح ــي قرأهــا عــى أســتاذه الش ــدوق الت ــيخ الص األئمــة، للش
ــومة  ــة املوس ــة الرشيف ــث املبارك ــذه األحادي ــراءة ه ــن ق ــت م ــد فرغ ــه: ))ق ــذا لفظ ماه
بالنصــوص، عنــد شــيخي ومــوالي ومقتــداي وخمدومــي وأســتاذي مفتــى الزمــان وفقيه 
العــر واألوان، زبــدة العلــاء املترشعــن، خاصــة الفقهــاء واملحدثــن، الشــيخ األجــل 
األعلــم واألورع األعظــم  الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد غفــر اهلل لــه ولوالديــه. وأنــا 
الفقــر إىل اهلل الغنــي عــاء الديــن حممــد بــن هدايــة اهلل احلســني احلســيني اخلــروي عفــى 

اهلل عنهــا يف ذق 967(( )3(.

)1( األفندي، رياض العلاء:118/2،
)2( املجلي، بحار األنوار:165/106ـ166. األميني، الغدير:225/1.

)3(الطهراين، الذريعة: 179/24.
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وذكــره اســكندبك الركــاين منشــئ الشــاه عبــاس الصفــوي يف كتابــه تاريــخ عــامل 
آراي عبــايس الــذي هــو يف تاريــخ دولــة الشــاه عبــاس األول الصفــوي، فقــد عقــد فصــًا 
ــاه  ــة الش ــاء يف دول ــايخ والفض ــر املش ــوي لذك ــب الصف ــاه طهاس ــرة الش ــر س يف آخ
طهاســب وعــد منهــم الشــيخ حســن العامــي ذكــر يف ترمجتــه قائــًا: كان مــن مشــايخ 
ــر  ــه والتفس ــًا الفق ــوم خصوص ــع العل ــًا يف مجي ــًا عامل ــام وكان فاض ــل العظ ــل عام جب
واحلديــث والعربيــة ورصف خاصــة أيــام شــبابه يف صحبــة الشــهيد الثــاين زبــدة العلــاء 
الشــيخ زيــن الديــن عليــه الرمحــة،وكان مشــاركا و مســامها لــه يف تصحيــح كتــب احلديث 

والرجــال وحتصيــل مقدمــات اإلجتهــاد وكســب الكــال)1( .

وأثنــى عليــه صــدر املتأهلــن يف رشح ُأصــول الــكايف إذ قــال: حّدثنــي شــيخي 
ــاء  ــره، هب ــد ده ــره وفري ــامل ع ــتنادي، ع ــة اس ــوم النقلي ــه يف العل ــن علي ــتاذي وم وُأس
احلــق والديــن حممــد العامــي احلارثــي اهلمــداين )نــّور اهللَّ قلبــه باألنــوار القدســية( عــن 
ــن  ــن ب ــل حس ــل الفاض ــيخ الكام ــم الش ــد املعظَّ ــيخه املمّج ــّرم، وش ــد املك ــده املاج وال
ــان(()2(.  ــكنه دار اجلن ــوان وأس ــة والرض ــه الرمح ــى روح ــاض اهللَّ ع ــد ))أف ــد الصم عب

وقـال فيـه احلـر العامـي: ))كان عاملـًا ماهـرًا حمققـًا مدققـًا متبحـرًا جامعـًا أديبـًا منشـئًا 
شـاعرًا عظيـم الشـأن جليـل القدر ثقـة ثقة، من فضاء تامذة شـيخنا الشـهيد الثـاين(()3(.

وقــال املــرزا عبــداهلل أفنــدي األصبهــاين: ))كان فاضــًا عاملــًا جليــًا أصوليــًا 
متكلــًا فقيهــًا حمدثــًا شــاعرًا ماهــرًا يف صنعــة اللغــز...(( )4(.

)1(األفندي، رياض العلاء:107/2. األمن، أعيان الشيعة: 57/6 .
)2( الكلبايس، الرسائل الرجالية: 505/2.  السبحاين، تذكرة األعيان: ص305.

)3( أمل اآلمل: 74/1.
)4( رياض العلاء:109/2 .
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ــًا:  ــي قائ ــن العام ــيخ حس ــه للش ــي يف ترمجت ــيخ األمين ــه الش ــعة علم ــهد بس وش
))واملرجــم لــه شــيخنا ) احلســن ( أحــد أعــام الطائفــة، وفقهائهــا البارعــن يف الفقــه 
ــرن،  ــذا الق ــنات ه ــدى حس ــة واألدب، وكان إح ــون الرياضي ــكام والفن ــه وال وأصول
واأللــق املتبلــج يف جبهتــه، والعبــق املتــأرج بــن أعطافــه، أذعــن بتقدمــه يف العلــوم علــاء 

عــره ومــن بعدهــم(( )1(.

وذكــره الــزركي قائــًا: فقيــه إمامي،عــارف بــاألدب، لــه نظــم حســن. أصلــه مــن 
جبــل عامــل )بلبنــان()2(

نبذ من أشعاره:

ــم  ــب العل ــه يف جوان ــه، وتفنن ــزارة علم ــب غ ــي اىل جان ــن العام ــيخ حس  كان الش
واملعرفــة شــاعرًا، إذ نجــد ضمــن مؤلفاتــه ديوانــًا يتضمــن أســفاره التــي نظمهــا موســوم 

بـــ ) ديــوان الشــيخ حســن (، وقــد رأيــت مــن املستحســن نقــل بعــض مــن أشــعاره:

الديــك الصبــا وصــاح  وانثنــى البــان يشــتكي التحريــكفــاح عــرف 
مشعشــعة جنتلــى  بنــا  النســيكقــم  هبــا  وجــده  مــن  تــاه 
عاكفــة اجملــوس  رآهــا  التشــريكلــو  وجانبــوا  وحدوهــا 

 إن  تــســــر   نــحــونـــــــا  ُتــســر، وإن               مـت فــي الـسَّـــــرِ   دونـنــــا حنييك)3(

وقــال الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد احلارثــي )رمحــه اهلل( قصيــدة يف مــدح النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه:

)1( األميني، الغدير: 224/11 .
)2( األعام: 240/2 .

)3( األميني، الغدير: 229/11 .
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كلهــمحممــد املصطفــى اهلــادي البشــر  رســول اهلل  خلــق  أفضــل  اهلل 
كلهــم النــاس  لــكان  هــداه  كأحرف ماهلا معنى من الكلملــوال 
خائقــه مــن  بعــض  تفــرق  يف النــاس مل يبــق ذو جهــل والغــرمولــو 
ملــا الــرتاب  فــوق  رجلــه  تطــأ  مل  غــدا طهــورا و تســهيا علــى األمــملــو 
لــه املنــر  البــدر  ســجد  يكــن  مل  بالوســملــو  فيخديــه  الــرتب  اثــر  مــا 
بكعبتــه طوفــوا  الســما  جنــوم  اخلــدمفيــا  مــن  صــرمت  لــه  إذ  ســعدمت 
طاعتــه فــوق  صــم  تكلــف  واحلــرمولــو  احلــل  جبــال  إليــه  ســعت 
ومبــذول النــوال وخمتــار مــن القــدمزاكي الفعال وحممود اخلصال ومبذول
رقاهبــمنصرت بالرعب حتى كاد سيفك إن يف  انســال  بغــر  يســطو 
مكتســب النــور  أنَّ  خيــر  مشــمالبــدر  وذو  أصلــي  نــورك  و  فيــه 

كفاك فخرًا كماالت خصصت هبا          أخــاك حــتى دعـوه بــــارئ النــسم)1(

وله قصيدة يقول فيها)2(:

هبــا تضــام  دار  يف  اإلقامــة  تقــمإنَّ  فــا  عجــز  واســعة  واألرض 
الظلــمأرجــو اخلــاص ومــا أخلصــت يف عمــل يف  ناجيــت  ومــا  النجــاة  أرجــو 
القــدملكــن يل شــافعًا ذوالعــرش شــفعه نزلــة  هبــم  اخلــاص  أرجــو 
يف املشــفع  اهلــادي  املصطفــى  كلهــمحممــد  اخللــق  وخــر  اجلــزاء  يــوم 
النســمكفاك فخرا كماالت خصصت هبا بــارئ  دعــوه  حتــى  أخــاك 

)1( القمي، األنوار البهية : ص36 ــ ص37.
)2(األمن، أعيان الشيعة: 65/6.
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قاطبــة اخللــق  خــر  اهلل  واحلكــمخليفــة  العلــم  وبــاب  النــي  بعــد 
العلــمرب اللــوء وخمصــوص الــوالء وحمفــوف املصطفــى  وصــي  الكســاء 
غوائلهــا ســود  كفــه  يف  القمــموالبيــض  علــى  تــدىل  غائهــا  محــر 
للصنــمبيــض متــى ركعت يف كفه ســجدت قبــل  مــن  هــوت  رؤوس  هلــا 
فقــد حيســدوك  إن  ألومهــم  حلــت نعالــك منهــم فــوق خامهــموال 
نظــر ليــس ذا  وأمسعت يف الورى منك ان ذا صمممناقــب أدهشــت مــن 
فمالــه مــن عــذاب النــار مــن عصــممــن مل يكــن بقســيم النار معتصمًا
جدهــممــن مل يكــن ببــي الزهــراء مقتديــا ديــن  مــن  لــه  نصيــب  فــا 
فالتــر مــن حجــر واملســك بعــض دمفــإن يشــاركهم األعــداء يف نســب
النجــاة وهــم الــوالة وهــم ســفن  والنعــمهــم  اجلنــات  إىل  اهلــداة  لنــا 
نورهــم أغنــاه  حنوهــم  ســرى  الظلــمومــن  يف  الليــل  وجنــم  الدليــل  عــن 
حمبتهــم يف  عــذب  قلــي  ألجلهــمعــذاب  حلــو  بــي  مــر  مــا  ومــر 
منقــدم اهلــول  لعظيــم  وهل يرجى سوى ذي الشأن والعظمرجوهتــم 

وله أبيات يف اإلمام املهدي )عج(:

وناصرهــا العظمــى  امللــة  مظهــر  اللقــميــا  إىل  اهلــادي  مهديهــا  ألنــت 
ويســنده يرويــه  العلــم  علومهــميــاوارث  يف  تعالــوا  جــدود  إىل 
خافيــة غــر  فيكــم  الفخــر  والشمس أكر         إن ختفي على األمممآثــر 
كالعلــمأوضحتم للورى طرق الوصول كما النــاس  بــن  العلــم  صــرمت 
بــه يــاذ  انســان  غــرك  يبــق  فأنــت إنســان عــن األمــن والكرممل 
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الــ  فناصــرك  ألنصــاري  بــاري ومــن ينصر الرمحن مل يضموالتقلــق 
لــو أن فيــك لعضــو منــك ألــف فمأقصــر حســن فلــن حتصــي فضائلهــم

 عـــلـيـــهـم  صــلــوات  ال  انــتـــــهـــاء  لــــــهـا         كمثـــل قـــدرهــم الــعـــايل وعـلـمـهم)1(

ــردة،  ــا ال ــارض هب ــكول ع ــده يف الكش ــال ول ــا ق ــغ 69 بيت ــة تبل ــدة طويل ــه قصي ول
ــن  ــا ع ــرًا إىل انحطاطه ــردة مش ــا ال ــارض هب ــه ع ــم أن ــافة: يزع ــب الس ــال صاح وق
ــعر  ــا يف الش ــر انحطاط ــي تؤث ــة الت ــع املتكلف ــواع البدي ــه أن ــك التزام ــردة، وزاد يف ذل ال

ــه: ــا قول ــره ومنه ــن غ ــًا ع ــارع فض الب

برشــا مولــع  وقلــي  امللــوم  ســاق غــدا قلبــه قــاس علــى األمــمانــا 
ولــه منحنــى  وضلوعــي  غضــى  نديــمقلــي  نابــع  بســفح  جفــي  عقيــق 
وكان مــن أملــي منــه شــفا أملــيومــا ســقاني رحيقــًا بــل حريــق أســىً
فكيــف حــايل ومشلــي غــر ملتئــمبكيت والشــمل جممــوع خلوف نوى
فكم أموت وكم أحيا من القدموكل ما مت هجرًا عشت من املي
هــوى قيــود  يف  وقلــب  طليــق  والرشــد ظــل بــذات الضــال والســلمدمــع 
حججــًا يل  القــد  قــوام  أقــام  تلــموقــد  ال  ذريــف  بــداع  وبالعــذار 
قلي لديك فقل ماشئت واحتكموجدي عليك ونفسي يف يديك وذا
النهــماصغي إىل العذل أجنى ورد ذكرك الائــم  مــام  بــن شــوك  ممــا 

 ونــحـن فــي ســـــفـر نــمضــي إلـى حفر           فـكـل آن لنـــــا قـرب من الـعدم)2(

)1( األمن، أعيان الشيعة: 6/ 65 .
)2( األمن، أعيان الشيعة: 65/6 .
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وقال الشيخ حسن بن عبد الصمد عى طريقة أهل التصوف:

الديــك وصــاح  الصبــا  ريــح  ينفيــكفــاح  مــا  عنــك  وانــف  فانتبــه 
وهلــا اهلــوى  يف  النعــل  نــدنــيـــــكواخلــع  فــإنـــّـــــا  منـــّــــــــا  وادن 
ســـلمـــت ســافـــة  مــن أذى مــن بغــى هلــا تشــريكواسـتـــــامـهـــــــــا 
وقــل الفصيــح  مدحهــا  كل مــدح  لغــر   تلــك ركيــكوأدر 
فطنــا إذا  وكــن  يغنيــكوتعشَّــق  عشــقته  شــيء  كل 
تبقيــكوانــف عنــك الوجــود وافــن جتــد قبولنــا  مــن  نفحــة 
وإن تســر  صوبنــا  تســر  حنييــكإن  دوننــا  الســر  يف  مــت 
فحــم احلميــم  هانــك  حنميــكوإذا  فإننــا  محانــا  يف 
لــه خلقــت  مبــا  منجيــكوختلــق  الــردى  مــورد  مــن  فهــو 
هــدى نفيــس  جتــد  بنفــس  كــف كفا عن غرنا نكفيكجــد 
مبنــى يل  منــاك  خلــي  هنديــكخــل  هدينــا  النفــس  واجعــل 
هبــا يديــك  رافعــًا  نعليــكوانتصــب  ســاكنا  القــدر  واخفــض 
كتبــت قبائحــًا  متحــو  قبــل ان تلتقــي الــذي يبكيــكوابــكِ 
بــه وصفــت  مــا  غــر  فيــكتَدَّعــي  مــن  فيــك ظاهــر  والــذي 
مطـــــلع والـجــليـــــل  ناهيــكتــــجــــتــــري  إذا  النهــى  كان  مــا 
وهلــا اهلــدى  عــن  يبليــكتتاهــى  مبــا  دائمــًا  مبتلــى 
ســفها تائهــا  الكــر  فيــكتلبــس  كائنــات  والنجاســات 

 وإذا   مــــــا   ذكـــرت    مــــوعــــــظــة               حـــدت عـــنــهـا كـأنـــها تـنســيك)1(

)1( األمن، أعيان الشيعة: 65/6 .
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ومن شعره قوله أورده ولده يف الكشكول:

إال الـــورد  شــــممت  إليـــكمـــا  شوقـــــــا  زادنـــي 
لغصـــن مـــا  مـــا  عليـــكوإذا  حينـــو  خلتـــه 
قــد الــذي  مــا  تــدري  مقلتيـــكلســت  مـــن  بـــي  حـــلَّ 
تنــاءى جســمي  يكــن  لديــكان  بــاق  فالـــحشى 
الرايــا يف  حســن  إليـــككل  منســـوب  فهـــو 
بســهم القلــب  حاجبيــكرشــق  مــن  قوســه 
وذواتـــــــــــــــــي ذاتـــــــــــــي  يديــــكان  فـــــي  يامنايــــــــــــا 

 آه     لـــــــو     أســــــقــى    ألشـــــفــى                               خـــــمـرة   مـــن  شـــفــتــيــك)1(

وذكر شيخنا البهائي يف كشكوله لوالده عى هذا الروي ثانية عرش بيتا أوهلا:

الديــك وصــاح  الصبــا  ريــح  فانتبــه و انــف عنــك مــا ينفيــكفــاح 

وقال يف قصيدته الواقية الوافية:

العُلــى نيــَل  أطلــبُ  أسِــرْ  املذلــِقدعــي  حُُلــوُ  فيــه  يل  َفالْمُــرُّ 
خامــٌل أعدائــه  يف  مُحــاقِواملــرءُ  يف  بينهــم  وبــدره 
ضائــعٌ معدنِــهِ  يف  املَــآقِوالــدّرُّ  ففــوق  عنــه  يســر  وإن 
الَفتــى خبضــوعُ  عنــدي  النفــاقِواملــوتُ  رضيــع  نــذل  ملبغــٍض 

)1( األمن، أعيان الشيعة: 65/6.
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وله أيضًا:

اللئــام أكــفّ  أضمََأتْــكَ  وِريّــًاإذا  شــبعًا  القناعــة  َكَفْتــك 
ــه يف الثــرى الثريّــافكــن رجــاً رجل يف  مهّتــه  وهامــة 
باخــل عــن  بوجهــك  أبيّــًاأبيّــًا  يديــه  يف  مبــا  تــراه 
احليــاة مــاء  إراقــة  احمليّــافــإن  مــاء  إراقــة  دون 
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القسم األول - الفصل الثاني

 دراسة املخطوطة 

- نسبة املخطوطة إىل مؤّلفها وتسميتها:

قبــل اخلــوض يف غــار هــذه املخطوطــة املباركــة رأينــا مــن املفيــد أن نذكــر القرائــن 
التــي مــن خاهلــا تصــح نســبة املخطوطــة إىل مصنفهــا؛ وذلــك تقليــدًا ملــا جــرى عليــه 
ــه البحــث العلمــي، فمــا يؤكــد نســبة  ُعــرف أهــل هــذا الفــن، واســتكاالً ملــا درج علي

هــذه املخطوطــة إىل مؤلفهــا أمــور، أمههــا:

أوالً: مــا رصح بــه املؤلــف يف مقدمــة رشحــه للرائيــة إذ قــال: فقــد كنــت وأنــا 
يف الديــار الشــامية قبــل هجــريت إىل الديــار العراقيــة قلــت أبياتــا يف بعــض أوقــات 
العطــات.. وأشــار عــّي مــن جتــب إجابتــه، أن أضــع عليهــا مــا يبــّن مأخــذ كّل فضيلــة 
منهــا. إىل أن قــال: وطــال االنتظــار إىل أن ترشفــت بجــوار احلائــر احلســيني عــى مرشفــه 
أفضــل الصــاة وأتــّم الســام، فوجــدت يل فرصــًا يســرات يف أيــام اجلمــع والزيــارات، 

ــا . فانتهزهت

وهــذه اهلجــرة تتناســب مــع هجــرة صاحــب الرمجــة مــن بــاده جبــل عامــل مــرورًا 
بالعــراق ونزولــه يف كربــاء املقدســة ثــم رحيلــه إىل إيــران وأخــرًا البحريــن حتــى وفاته.

ثانيــًا: تريــح عــدد مــن العلــاء املؤرخــن وأصحــاب الببلوغرافيــا، الذيــن ترمجــوا 
للشــيخ حســن وذكــروا مؤلفاتــه ومنهــم:

1ــــ فقــد ذكــر الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراين نســبة هــذه املخطوطــة للشــيخ حســن 
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العامــّي قائــًا: لــه قصيــده رائعــة يف مــدح أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( رشحهــا بنفســه، 
ــان  ــا ج ــاج باب ــط احل ــن خ ــخها ع ــارص، استنس ــّي املع ــي القم ــيخ ع ــط الش ــا بخ رأيته

ــذ  الشــيخ البهائــي الــذي استنســخها عــن خــط الناظــم. ــّي تلمي القزوين

ــن  ــا م ــر( إذ عده ــاب الغدي ــد )كت ــفره اخلال ــّي يف س ــيخ األمين ــا الش ــا ذكره 2ــــ ك
الغديريــات، وذكرهــا باســم )غديريــة الشــيخ حســن والــد البهائــّي (، وذكــر منهــا 
ــدة  ــتهّل قصي ــات مس ــذه األبي ــًا: ه ــار قائ ــًا (، وأش ــا ) 45 بيت ــر أّن عدده ــًا، وأخ أبيات
للشــيخ احلســن بــن عبــد الصمــد  العامــّي والــد شــيخنا البهائــّي، ورشحهــا بعــد مــدة 
ــه  ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــن فضائ ــا م ــر فيه ــا ذك ــت كل ــر، وأثب ــرشح كب ــا ب ــن نظمه م

ــور. ــق اجلمه ــام( بطري الس

ثالثــًا: إّن األســلوب الباغــي واألســلوب املّتبــع يف هــذه الرســالة واالســتدالالت 
العقليــة والنقليــة مقــارب حلــد كبــر مــن أســلوبه وطريقتــه يف مؤلفاتــه األخــرى، وهــذا 
مــا الحظتــه خــال قــراءيت لبعــض خمطوطاتــه وأيضــًا خــال حتقيقــي ملخطوطــة الشــيخ 
دنياكــم  مــن  إيّل  العــرشة أو رشح حديــث حبــب  املســاة )جوابــات االعراضــات 

ــاث..(. ث

رابعــًا: مــن حيــث االعتبــارات التارخييــة فقــد وجــدت عنــد مراجعــايت للمصــادر 
التــي اعتمدهــا الشــيخ يف ختريــج األحاديــث التــي أوردهــا ضمــن رشحــه، كلهــا تؤكــد 
أهنــا كانــت قبــل زمــن الشــيخ حســن العامــّي، ومل أالحــظ فيــه أخبــار تارخييــه تالية لعر 

الشــيخ؛ كــي يكــون ذلــك جديــرًا بــأن ُيســقط الكتــاب مــن حســاب ذلــك املؤلــف. 

إن مــا ســبق مــن شــواهد قدمتهــا تعــد خــر دليــل عــى أنَّ هــذه املخطوطــة تعــود إىل 
الشــيخ حســن العامــّي والــد الشــيخ البهائــّي.
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- وصف النسخة املعتمدة يف التحقيق:

ــه مل يســعفني اجلهــد والبحــث بالرغــم مــن اتصــايل ببعــض املراكــز  مــن املؤســف أنَّ
واملكتبــات العامــة واخلاصــة مــن أجــل احلصــول عــى نســخ خطيــة أخــرى للمخطوطــة، 
ســواء أكانــت نســخة املؤلــف أم نســخة بابــا جــان القزوينــي تلميــذ الشــيخ البهائــي التــي 
نقلهــا مــن نســخة املؤلــف، أم  نســخة الشــيخ عــي القمــّي التــي استنســخها مــن نســخة 

بابــا جــان القزوينــّي، أو أي نســخة أخــرى.

ولــذا اعتمــدت العمــل عــى حتقيــق هــذه النســخة اخلطيــة الوحيــدة، التــي حصلــت 
ــف  ــة يف النج ــم العام ــام احلكي ــب اإلم ــة يف مكت ــات املحفوظ ــن املخطوط ــا ضم عليه
ــن،  ــخ حس ــط نس ــطرًا، بخ ــوايل 14 س ــة ح ــة يف كل صفح ــع يف 58 صفح األرشف، تق
ــوايش،  ــة يف احل ــات قليل ــا إضاف ــاوي، عليه ــد الس ــيخ حمم ــخ الش ــن نس ــة م واملخطوط
ــة مــن الــرشوح والتعاليــق، تعتمــد التعقيبــة وعليهــا ترقيــم متأخــر. وهــي نســخة خالي

- منهج املؤلف وأسلوبه يف البحث واالستدالل:

نظــم الشــيخ حســن العامــّي )رمحــه اهلل( قصيدتــه الرائيــة موضــوع التحقيــق، 
والبالغــة 45 بيتــًا عندمــا كان يف بــاده وبــاد آبائــه وأجــداده جبــل عامــل، وقــد ضمــن 
ــه  ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــب أم ــل ومناق ــن فضائ ــذ م ــات نب هــذه األبي
الســام(، التــي طفحــت هبــا كتــب التاريــخ مــن اخلاصــة والعامــة، واســتنارت مرشقــة 

ــا. ــات الدني ــناها صفح بس

وقــد اســتعرض الشــيخ يف مقدمتهــا مــا يعــّر بــه عــن حبــه ووالئــه لســيده ومــواله 
أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، معرفــًا بــا يملكــه مــن معرفــة حقيقــة، أنــه أمــام طــود 
ــه  ــك يف مقدمت ــار إىل ذل ــد أش ــاء، وق ــت اإلحص ــه حت ــه ومناقب ــل فضائل ــامخ ال تدخ ش
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قائــًا: وإين ألعلــم أين يف ذلــك كواصــف الشــمس يذهــب وصفــه باطــًا،أو كــم عــدد 
ــد  ــام( بع ــه الس ــه )علي ــال في ــدح يق ــًا، وأي م ــا طائ ــل منه ــدي التطوي ــا ال جي فضائله
مــدح اهلل ورســوله لــه، ممــا ال يدخــل حتــت اإلحصــاء، وأيــه ثمــرة لتعــداد فضائلــه، وهــي 

بــن األعــداء أظهــر يف ذكاء. 

ــة،  ــد رحيلــه مــن البــاد الشــامية، واســتقراره بالبــاد العراقي وشــيخنا العامــّي عن
ــد إىل  ــارات فعم ــع والزي ــام اجلم ــرص أي ــز ف ــة، انته ــاء املقدس ــة كرب ــه يف مدين و نزول
رشحهــا والتــزم رمحــه اهلل أن ال يذكــر مــن الفضائــل واملناقــب إال مــا نطــق بــه الكتــاب 
ــام  ــه أع ــره ونقل ــا ذك ــار إال م ــار واألخب ــن اآلث ــورد م ــنة، وأن ال ي ــه الس ــت ب ورصح
ــا نطقــت هبــا مســانيدهم وصحاحهــم وتفاســرهم وأمهــات كتبهــم  اجلمهــور، عــر م
املعتــرة؛ كونــه يعتــر أّن ذلــك أقــوى يف احلجــة وأظهــر يف الدليــل عــى اخلصــوم، وقــد 
رصح قائــًا: والتزمــت أن ال أذكــر مــن ذلــك إاّل مــا نقلــه اجلمهــور، ليكــون االحتجــاج 

ــه صحاحهــم أفظــع.  ــه أقطــع، والتشــنيع عليهــم يف رفــض مــا شــهدت ب عليهــم ب

ــاء  ــر أس ــار إىل ذك ــدة أش ــات القصي ــَن أبي ــة ِضْم ــذ كل فضيل ــتبيانه ملأخ ــد اس وبع
املصــادر التــي أوردت تلــك األخبــار واألحاديــث، ومقــدار وعــدد الطــرق التــي وردت 
فيهــا تلــك الفضيلــة، مــع ذكــر وجــه االختــاف يف ألفــاظ تلــك األحاديــث يف بعــض 

ــان. األحي
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- املصادر اليت اعتمدها املؤّلف مرّتبة حسب الرتتيب األلفبائّي للكتب:

األمايل، حممد بن القاسم األنبارّي )ت: 328هـ(.. 1

األوائل، أبو هال احلسن بن عبد اهلل العسكرّي )ت: 395هـ(.. 2

تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير  الطرّي )ت:310هـ(.. 3

التفســر الــذي اســتخرجه مــن التفاســر االثنــي عــرش. للحافــظ حممــد بــن موســى . 4
الشــرازّي.

اجلمع بن الصحاح الستة، رزين بن معاوية العبدري )ت: 535هـ(. 5

اجلمع بن الصحيحن، حممد بن ُفتوح احلُميدي ) ت: 488هـ(.. 6

سنن أيب داود، أيب داود سليان بن السجستاين األشعث ) ت: 275هـ(.. 7

السنن الكرى، أمحد بن احلسن البيهقّي )ت: 458هـ(.. 8

الشايف يف اإلمامة، الرشيف الريّض عي بن احلسن )ت: 436هـ(.. 9

رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد املعتزيّل )ت: 656هـ(.. 10

صحيح البخاري، حممد بن إساعيل اجلعفّي البخارّي )ت: 256هـ(.. 11

صحيح الرمذّي، حممد بن عيسى بن سورة الرمذّي )ت: 279هـ(.. 12

صحيح النسائّي،أمحد بن شعيب النسائّي )ت: 303هـ(.. 13

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابورّي )ت: 261هـ(.. 14

العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلّي )ت:328هـ (.. 15
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الغرر، جعفر بن الفضل ابن حنزابة )ت: 391هـ(.. 16

الفردوس بمأثور اخلطاب، شرويه بن شهرا دار الديلمّي )ت: 509هـ(.. 17

فضائل أمر املؤمنن )عليه السام(، أمحد بن حممد بن عقدة )ت:333هـ(.. 18

كتاب الوالية، حممد بن جرير  الطرّي )ت:310هـ(.. 19

الكشف والبيان يف تفسر القرآن، أمحد بن حممد الثعلبّي )ت:427هـ(.. 20

املثالب، هشام بن حممد بن السائب الكلبّي )ت:146هـ(.. 21

جممل اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا )ت: 395هـ(.. 22

املحّر، حممد بن حبيب النحوّي )ت: 245هـ(.. 23

مسند أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل )ت: 241هـ(.. 24

مصابيح السنة، احلسن بن مسعود بن حممد الفّراء البغوّي )ت: 510هـ(.. 25

مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، ابن طلحة الشافعي )ت: 652هـ(.. 26

معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن، ويســمى ) تفســر البغــوّي(. احلســن بــن مســعود . 27
بــن حممــد الفــراء البغــوّي )ت: 510هـــ(.

معاين األخبار، حممد بن عي بن بابويه القمّي )ت:381هـ(.. 28

املغني يف التوحيد والعدل، القايض عبد اجلبار بن أمحد )ت: 415هـ(.. 29

ــه الســام(، أمحــد بــن موســى بــن مردويــه )ت: . 30 مناقــب عــي بــن أيب طالــب )علي
410هـ(.



مناقــب عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، عــي بــن حممــد بــن املغــازيّل الشــافعّي . 31
483هـ(. )ت: 

املناقب، أمحد بن حممد اخلوارزمّي احلنفّي )ت: 568هـ(.. 32

ونقــل أقــوال مــن دون حتريــر مصــدر عــن الواقــدّي، وابــن ســينا، وابــن نباتــة . 33
أخرجناهــا مــن مصادرهــا يف اهلوامــش. 

- املنهج الذي سلكه التحقيق يف إخراج الكتاب:

تنضيد وتقويم النص وتقطيعه با يتوافق مع قواعد اإلماء والتحقيق.

ختريج اآليات القرآنّية الرشيفة.

ختريــج األحاديــث والروايــات مــن مصــادر أهــل الســنة بــا يتوافــق وأســلوب 
املؤلــف.

ترمجة بعض من ذكرهم املصنف من األعام  بالرجوع إىل كتب الراجم.

مقابلــة النصــوص مــع أصوهلــا  واإلشــارة إىل مواضــع االختافــات بــن النصوص؛ 
ألّن املؤّلــف تــّرف، واقتبــس، واختــر يف بعــض األماكــن مــع حمافظتــه عــى املعنى .

قمت بعنونة مواضع يف الكتاب، ووضعنا كّل عنوان بن معقوفتن.. 1

توضيح بعض املفردات اللغوّية .. 2

عمل الفهارس العلمية يف آخر الكتاب. . 3



نامذج من صور املخطوطة املعتمدة ف التحقيق:



  فهرس املصادر  

ابن1أيب1الحديد،1عبدالحميد1بن1هبة1الله1املعتزيل1)ت:6561هـ(.11

رشح1نهــج1البالغــة،1تحقيــق:1محمــد1أبــو1الفضــل1إبراهيــم،1ط1،1دار1إحيــاء21.1

ــة،1)1378هـــ1ــــ19591م(.11 ــب1العربي الكت

ــدرايّن1)ت:31.1 ــروّي1املازن ــيل1ال ــن1ع ــد1ب ــه1محم ــد1الل ــوب،1أيب1عب ــهر1آش ــن1ش اب

588هـ(.

ــة1مــن1أســاتذة1النجــف1األرشف،1املطبعــة41.1 ــق:1لجن ــب،1تحقي مناقــب1آل1أيب1طال

الحيدريــة،1النجــف1األرشف1ــــ1العــراق،1)1376هـــ1ــــ19561م(.

ابن1مزاحم،1نر1بن1مزاحم1املنقري1ّ1)ت:2121هـ(..51

ــة61.1 ــد1هــارون،1ط1،2املؤسســة1العربي ــد1الســالم1محم ــق:1عب ــني،1تحقي ــة1صف وقع

الحديثــة1للطبــع1والنــر1والتوزيــع،1القاهــرة1ــــ1مــر،1)1382هـــ(.

األربيّل،1أيب1الحسن1عيل1بن1عيىس1بن1أيب1الفتح1)ت:6931هـ(.71

كشــف1الغمــة1يف1معرفــة1األمئــة،1ط1،2دار1األضــواء،1بــريوت1ــــ1لبنــان،1)1405هـــ81.1

ــ19851م(.

معــامل1العلــاء،1ط1،2املطبعــة1الحيدريــة،1النجــف1األرشف1ــــ1العــراق،1)1380هـــ91.1

ــ19611م(.

إعجاز1حسني،1إعجاز1حسني1بن1محمد1قيل1املوسوي1الكنتورّي1)ت:12401هـ(.101
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كشــف1الحجــب1واألســتار1عــن1أســاء1الكتــب1واألســفار،1ط1،2مطبعــة1بهمــن،111.1

قم1ــــ1إيــران،1)1409هـ(

األمني،1محسن1بن1عبد1الكريم1األمني1الحسيني1العاميّل1)ت:13711هـ(.121

أعيــان1الشــيعة،1تحقيــق:1حســن1األمــني،1دار1التعــارف،1بــريوت1ــــ1لبنــان،131.1

)1983م(

األمينّي،1عبد1الحسني1بن1أحمد1)ت:13901هـ(.141

ـــ1لبنــان،151.1 الغديــر1يف1الكتــاب1والســنة1واألدب،1ط1،4دار1الكتــاب1العــريب،1بــريوتـ1

)1397هـ1ــ19771م(.

البكري،1أيب1عبيد1عبد1الله1بن1عبد1العزيز1األندلّي1)ت:4871هـ(.161

معجــم1مــا1اســتعجم1مــن1أســاء1البــالد1واملواضــع،1تحقيــق:1مصطفــى1الســقا،171.1

ط1،3عــامل1الكتــب،1بــريوت1ــــ1لبنــان،1)1403هـ1ــــ19831م(.

البالدّي،1عيل1بن1حسن1بن1سليان1البحرايّن1)ت:13401هـ(.181

ــق:191.1 ــن،1تحقي ــاء1والبحري ــف1واإلحس ــاء1القطي ــم1عل ــن1يف1تراج ــوار1البدري أن

محمــد1عــيل1محمــد1رضــا1الطبــّي،1مطبعــة1النعــان،1النجــف1األرشف1ــــ1العراق،1

)1377هـ(

البالذرّي،1أبو1الحسن1أحمد1بن1يحيى1بن1جابر1)ت:2791هـ(.201

أنساب1األرشاف،1تحقيق:1د.1محمد1حميد1الله،1دار1املعارف،1مر،1)1959م(.211

البيضاوي،1أبو1سعيد1عبد1الله1بن1عمر1الشريازّي1)ت:6851هـ(.221
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أنــوار1التنزيــل1وأرسار1التأويــل1)تفســري1البيضــاوّي(،1د.ط،1دار1الفكــر،1بــريوت1ــــ231.1

لبنــان،1د.ت.1

الحر1العاميّل،1محمد1بن1الحسن1بن1عيل1املشغرّي1)ت:11041هـ(.241

أمــل1اآلمــل،1تحقيــق:1الســيد1أحمــد1الحســينّي،1مطبعــة1اآلداب،1النجــف1األرشف251.1

ــــ1العراق،1د.ت.1

الحموي،1أيب1عبد1الله1ياقوت1بن1عبد1الله1الرومّي1البغدادّي1)ت:6261هـ(.261

معجم1البلدان،1د.ط،1دار1الراث1العريّب،1بريوت1ــ1لبنان،1)1399هـ1ــ19791م(..271

الخوانسارّي،1املريزا1محمد1باقر1املوسوّي1األصبهايّن1)ت:13131هـ(.281

روضــات1الجنــات1يف1أحــوال1العلــاء1والســادات،1ط1،1دار1إحيــاء1الــراث1العريب،291.1

بريوت1ــ1لبنــان،1)1431هـ1ــ20101م(

الدينورّي،1أيب1حنيفة1بن1داوود1)ت:2821هـ(.301

األخبــار1الطــوال،1تحقيــق:1عبــد1املنعــم1عامــر،1ط1،1دار1إحيــاء1الــراث1العــريب،311.1

القاهــرة1ــ1مــر،1)1960م(1

الزركيّل،1خري1الدين1)ت:1397هـ(.321

األعالم،1ط1،5دار1العلم1للماليني،1بريوت1ــ1لبنان،1)1981م(..331

السبحايّن،1جعفر341.1

تذكرة1األعيان،1ط1،1مطبعة1اعتاد،1قم1ــ1إيران،1)1419هـ(..351
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السمعايّن،1أبو1سعد1عبد1الكريم1بن1محمد1التميمّي1املروزّي1)ت:5621هـ(.361

ـــ371.1 األنســاب،1تحقيــق:1عبــد1اللــه1بــن1عمــر1البــارودّي،1ط1،1دار1الجنــان،11بــريوتـ1

لبنــان،1)1408هـ1ــ19881م(.

الشبسرّي،1عبد1الحسني1بن1عيل1أصغر1بن1عبد1العظيم1النجفّي.381

الفائــق1يف1رواة1وأصحــاب1اإلمــام1الصــادق1)عليــه1الســالم(،1ط1،1مؤسســة1النــر391.1

ـ1إيــران،1)1418هـ(. اإلســالمي،1قــمـ1

الصدر،1حسن1بن1هادي1بن1محمد1الكاظمّي1)ت:13541هـ(.401

تكملــة1أمــل1اآلمــل،1تحقيــق:1الســيد1أحمــد1الحســينّي،1د.ط،1مطبعــة1الخيــام،411.1

ـــ1إيــران،1)1406هـ(. قــمـ1

الطري،1أبو1جعفر1محمد1بن1أيب1القاسم1اآلميّل1)1كان1حيّا1ًسنة5551هـ(.421

ــه431.1 ــى1)علي ــيعة1املرت ــلم(1لش ــه1وس ــه1وآل ــه1علي ــى1الل ــى1)ص ــارة1املصطف بش

ــر1اإلســالمّي1 ــايّن،1ط1،1مؤسســة1الن ــّي1اإلصفه ــق:1جــواد1القيوم الســالم(،1تحقي

التابعــة1لجاعــة1املدرســني،1قــم1ــــ1إيــران،1)1420هـــ.ق(1

ــي1)ت:441.1 ــن1خفاج ــح1ب ــن1طري ــيل1اب ــد1ع ــن1محم ــن1ب ــر1الدي ــّي،1فخ الطريح

1085هـــ(

ــيني،1ط451.1،2 ــد1الحس ــيد1أحم ــق:1الس ــن،1تحقي ــع1النريي ــن1ومطل ــع1البحري مجم

النــارش1مرتضــوي،1تهــران1ــــ1إيــران،1)1362هـــ.ش(

الطهرايّن،1آقا1بزرك1الطهراين1)ت:13891هـ(.461
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الذريعــة1إىل1تصانيــف1الشــيعة،1ط1،3دار1األضــواء،1بــريوت1ــــ1لبنــان،1)1403هـــ471.1

ــ19831م(1

الطهراين،1طبقات1أعالم1الشيعة.481.111

الطويس،1أبو1جعفر1محمد1بن1الحسن1)ت:4601هـ(491.1

ــر501.1 ــة1الن ــاين،1ط1،1مؤسس ــي1اإلصفه ــواد1القيوم ــق:1ج ــويس،1تحقي ــال1الط رج

اإلســالمي1التابعــة1لجاعــة1املدرســني،1قــم1ــــ1إيــران،1)1415هـــ(.1

اختيــار1معرفــة1الرجــال1)رجــال1الكــي(،1تحقيــق:1الســيد1مهــدي1الرجــايئ،1د.ط،511.1

مؤسســة1آل1البيــت1)عليــه1الســالم(1إلحيــاء1الــراث،1قم1ــــ1إيــران،1)1404هـ(.1

األمــايل،1تحقيــق:1قســم1الدراســات1اإلســالمية،1ط1،1دار1الثقافــة،1قــم1ــــ1إيــران،521.1

)1414هـ(

القمّي،1عباس1بن1محمد1رضا1)ت:13591هـ(531.1

األنــوار1البهيــة1يف1تواريــخ1الحجــج1اإللهيــة،1تحقيــق:1مؤسســة1النــر1اإلســالمي،541.1

ط1،1مؤسســة1النــر1اإلســالمي1التابعــة1لجاعــة1املدرســني،1قــم1ــــ1إيــران،1

)1417هـ.ق(1

الكنــى1واأللقــاب،1تقديــم:1محمــد1هــادي1األمينــي،1د.ط،1مكتبــة1الصــدر،1طهران551.1

ــ1إيران،1د.ت.1

ــة،1د.ط،561.1 ــب1العربي ــي1الكت ــة،1عمــر1رضــا1معجــم1املؤلفــني1تراجــم1مصنف كحال

مكتبــة1املثنــى،1بــريوت1ــــ1لبنــان،1د.ت.1
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الكلبايس،1أيب1املعايل1محمد1بن1محمد1بن1إبراهيم1)ت:13151هـ(.571

الرســائل1الرجاليــة،1تحقيــق:1محمــد1حســني1الدرايتــي،1ط1،1دار1الحديــث،1قــم581.1

ــــ1إيران،1)1422هـــ1ــ13801ش(1

املجلي،1محمد1باقر1بن1محمد1تقي1األصفهاين1)ت:11101هـ(.591

ــاء،601.1 ــة1الوف ــار،1ط1،2مؤسس ــة1األطه ــار1األمئ ــدرر1أخب ــة1ل ــوار1الجامع ــار1األن بح

بــريوت1ــــ1لبنــان،1)1403هـــ1ــــ19831م(

النازي،1عيل1بن1محمد1بن1إساعيل1الشاهرودي1)ت:14051هـ(.611

ــازي،1د.ط،621.1 ــيل1الن ــن1ع ــن1ب ــيخ1حس ــق:1الش ــار،1تحقي ــفينة1البح ــتدرك1س مس

ـ1إيــران،1)1418هـــ(. مؤسســة1النــر1اإلســالمي1التابعــة1لجاعــة1املدرســني،1قــم1ـــ

ــران،631.1 ــران1ــــ1إي ــة1شــفيق،1طه ــث،1ط1،1مطبع ــم1رجــال1الحدي مســتدركات1عل

)1412هـ(.1





البحث السابع

)( اإلمام علي والسيدة الزهراء          
دراسة وحتقيق يف املورث اليهودي

خمطوطات اجلنيزا منوذجًا

أ . م . د  نهاد حسن حجي الشمري 
جامعة واسط - كلّية اآلداب





363

املقدمة: 

ــة  ــزا اليهودي ــق خمطوطــات اجلني ــا هــذا تعــد احــد وثائ ــي نقدمهــا يف بحثن ــق الت الوثائ
املكتوبــة يف القــرون الوســطى، يف العهــد الفاطمــي مــن قبــل كاتــب ينتمــي اىل طائفــة 
ــا  ــرض يف أوهل ــة، ع ــة - اليهودي ــات العربي ــرف بالكتاب ــا يع ــا ب ــراؤون، اذ كتبه ــود الق اليه
خطبــة فــدك للســيدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(، ويف اجلــزء الثــاين مــن تلــك الوثائــق 
دونــت تشــبيه رســول الرمحــة حممــد صــى اهلل عليــه وعــى الــه وســلم، االمــام عــي )عليــه 
ــه  ــي )علي ــام ع ــلمن االم ــيحب املس ــا س ــه ك ــه اتباع ــذي احب ــيح ال ــوع املس ــام( بيس الس

ــام(. الس

ــن  ــة م ــن جمموع ــع ضم ــي تق ــا ه ــتها وحتقيقه ــوم بدراس ــوف نق ــي س ــق الت الوثائ
ــة  ــة بمجموع ــردج املعروف ــة كم ــة جامع ــا يف مكتب ــة يف ابريطاني ــات املحفوظ املخطوط

ــخر«. ــور- ش »تايل

ــودي  ــف هي ــل مؤل ــن قب ــت م ــق كتب ــك الوثائ ــى يف أن تل ــايل تتج ــل احل ــة العم أمهي
ــارب  ــن تق ــرة م ــل ف ــت متث ــي كان ــة الت ــة الفاطمي ــد الدول ــراؤون يف عه ــة الق ــن طائف م
احلكــم االســامي مــع أهــل الذمــة، وتصديــق أهــل الذمــة بمكانــة أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( يف املجتمــع وأحقيتهــم يف خافــة الرســول صــى اهلل عليــه وســلم، ومــن جانــب 
اخــر اياهنــم بمكانــة االمــام عــي )عليــه الســام( يف الديــن االســامي وانــه يمثــل امتداد 
ــان ختتلــف  ــك هــي يف بعــض االحي ــة اىل ذل ــاء )عليهــم الســام(، باالضاف لســر االنبي
ــي  ــن التارخي ــة م ــة املهم ــداث التارخيي ــك االح ــرت تل ــي ذك ــندة الت ــات املس ــن الروي ع

االســامي وتقــارب مــع اهــل الذمــة .
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ــار  ــت االطه ــل البي ــم أله ــخ مه ــرض تأري ــث ع ــذا البح ــن ه ــية م ــة األساس الغاي
)عليهــم الســام( مكتــوب بأقــام أهــل الذمــة طائفــة اليهــود »القــّراؤون«، هــذه 
ــل  ــن قب ــن م ــاء والصاحل ــخ االولي ــتعراض تاري ــول يف اس ــة حت ــق نقط ــد بح ــق تع الوثائ
غــر املســلمن، ذلــك التاريــخ الــذي اتســم بســاحة االســام واحرامهــم لاهــل الذمــة 
ومل يكــن كــا ذكــره البعــض مــن املســترشقن انــه مقــرن بفــرض اجلزيــة وعــدم احــرام 

ــي. ــامي الفاطم ــم االس ــد احلك ــلم يف عه ــر مس ــر الغ االخ

ــدك  ــة ف ــق بخطب ــي تتعل ــا الت ــق االوىل منه ــك الوثائ ــة لتل ــد مقارن ــاول ان نعق ونح
للزهــراء فاطمــة )عليهــا الســام( مــع مصنفــات ذكــرت تلــك اخلطبــة املشــهورة ومنهــا 
التذكــرة احلمدونيــة ملحمــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــي بــن محــدون، و كتــاب خطــب 
ــد  ــف حمم ــانيدها تالي ــا واس ــام( مصادره ــا الس ــراء )عليه ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس س
جــواد املحمــودي، امــا اجلــزء الثــاين منهــا التــي حتدثــت عــن تشــبيه االمــام عــي )عليــه 
الســام( مــن قبــل الرســول صــى اهلل عليــه وســلم باملســيح، مــع االحاديــث الســبعة التي 
ــا ُضــِرَب اْبــُن َمْرَيــَم َمَثــًا إَِذا  فــرست ســبب نــزول االيــة الكريمــة يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلمَّ
وَن﴾ ســورة الزخــرف : 57. وهــي الــكايف، للشــيخ الكلينــي، أمــايل  ــُه َيِصــدُّ َقْوُمــَك ِمنْ
ــان يف تفســر القــران للطــريس،  ــوار للشــيخ املجلــي، جممــع البي الطــويس، بحــار األن

معــاين األخبــار، للشــيخ اجلليــل بــن بابويــه القمــي، والتهذيــب.
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البحث السابع: اإلمام علي والسيدة الزهراء )( دراسة وحتقيق يف املورث اليهودي .. 

وثائق اجلنيزا:

ــد وردت يف  ــر)1(، وق ــأ طم ــظ خب ــز حف ــي كن ــة » גניזה « تعن ــة عري ــزا لفظ اجلني
ــزا  ــم اجلني ــره)2(. واس ــى س ــزا اي بمعن ــزه جن ــيء جين ــز ال ــرب جن ــان الع ــم لس معج
ــم دل  ــذا االس ــطاط ، وه ــاص يف الفس ــود اخل ــد اليه ــوزات معب ــى مكن ــى ع ــق ع اطل
ــد، كذلــك اطلــق عــى املدافــن الدائمــة  ــه باملعب ايضــًا عــى املســتودع الــذي اودعــت في
التــي دفنــت فيــه تلــك الكنــوز املعرفيــة مــن املخطوطــات والوثائــق والكتابــات اليهوديــة 
التــي الجيــوز ابادهتــا وذلــك بحســب عرفهــم اهنــا حتــوي عــى اســم اهلل يف ثناياهــا لذلــك 
ــذا  ــر ه ــتعاهلا ومل يقت ــوء اس ــا او يس ــم اتافه ــية ان يت ــة خش ــة خاص ــا بطريق حفظوه
ــة  ــا تعدهــا اىل كل املخطوطــات الغــر الديني ــة ون ــة والعقائدي عــى املخطوطــات الديني
ــر  ــا االخ ــريب وبعضه ــرف الع ــت باحل ــي كتب ــلمن الت ــات للمس ــى مؤلف ــروا ع ــد عث وق
بالعــري)3(. والوثائــق التــي نقدمهــا االن تعــد احــد تلــك الوثائــق املكتوبــة بالعربيــة-

ــا احــداث مهمــة يف التاريــخ االســامي. ــة، التــي رشحــت لن اليهودي

ــي  ــق الت ــن الوثائ ــزي لدف ــل اجلنائ ــى العم ــدل ع ــزا ي ــة اجلني ــداليل لكلم ــى ال املعن
ــود الن  ــه اليه ــرف ب ــد ع ــذا تقلي ــود وه ــل اليه ــن قب ــة م ــة وعري ــروف عربي ــت بح كتب
تلــك الوثائــق بحســب معتقدهــم حيــرم متزيقهــا أو إحراقهــا الهنــا مقدســة، ومــن ذلــك 
جــاءت فكــرة حفظهــا يف غرفــة حمصنــة آمنــة متهيــدًا لنقلهــا إىل املدافــن لتدفــن بمراســم 

ــة. ــرة العتيق ــرب القاه ــاتن ق ــة يف البس ــر اليهودي ــة يف املقاب جنائزي

 Delgado، José، Martínez، Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣaʽīr، Kitāb at-Taysīr el libro de la   (((

.230  p א-ס،   ،V(  ،20(0  ،Facilitación (Diccionario Judeoarabe de Hebreo Bíblico)، Granada

ــى  ــداهلل ع ــرب، ج1-ج2-ج7، حتقيق،عب ــان الع ــم لس ــن، معج ــال الدي ــل مج ــو الفض ــور، اب ــن منظ )2(  اب
الكبــر وآخــرون، القاهــرة ، د- ت، ص189.

)3(  اهلواري، حممد، التاثرات االسامي يف اوراق اجلنيزا، القاهرة، 1992، ص 124-123.
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وثائق اجلنيزا جمموعة »تايلور- شخرت«: 

تعــد مــن اضخــم واشــهر وثائــق اجلنيــزا يف العامل، وتشــر بعــض املصــادر اىل ان تلك 
الوثائــق تــم هنبهــا باالتفــاق مــع بعــض اجلهــات يف تلــك الفــرة. ترجــع عمليــة نقــل تلك 
ــة عــام )1896 م( عندمــا اشــرت الســيدتان اجنــس ســميث لويــس،  ــق اىل بداي الوثائ
ــة  ــا عــى شــكل جمموع ــم خزهن ــزا ت ــض اوراق اجلني ــوب جيســون، بع ــت دنل ومارجري
ــن  ــيدتان م ــك الس ــردج، اذ مل تكــن تل ــبيريان يف كم ــر للرس ــة وستمنس ــة كلي يف مكتب
ذوي االختصــاص يف جمــال علــم خمطوطــات اللغــات الســامية والدراســات التــي هتتــم 
ــا مــن العــامل اليهــودي احلاخــم ســولومون شــخر اســتاذ  ــم الاهــوت لذلــك طلبت بعل
الدراســات التلموديــة يف كمــردج، ان يفــرس هاتــان الوثيقتــان وتبــن لــه ان احــد القطــع 
تعــود اىل التلمــود الفلســطيني، بينــا القطعــة الثانيــة ورقــة مــن نــص عــري مفقــود لســفر 
ابــن ســراخ الــذي وضعــه شــمعون بــن عيســى بــن العــازر ابــن ســراخ يف حــدود عــام 
)200 م.ق( ومــن ذلــك الوقــت قــام بأحضــار مايمكــن احضــاره مــن تلــك الوثائــق مــن 
القاهــرة)1(. تتالــف جمموعــات تايلــور - شــخر كمــردج مــن 140000 مائــة وأربعــن 
الفــًا مــن الوثائــق واملخطوطــات املكتوبــة بالعريــة والعربيــة واالراميــة، وحــوايل 300 
خمطوطــة مكتوبــة عــى جلــد الغــزال باللغــات املذكــورة نفســها. وخمطوطــات بحثنــا هــذا 

تعــد واحــدة مــن تلــك الوثائــق املهمــة.

وصف وثائق البحث:

 T-S( ــا بالرقــم ــا هــذا حمفوظــة يف مكتبــة جامعــة كمــردج يف ابريطاني وثائــق بحثن
51.86a .Ar.( اســتطعنا احلصــول عليهــا مــن نفــس املكتبــة املذكــورة بمســاعدة احــد 

)1(  حســن، حممــد خليفــة، أوراق ووثائــق اجلنيــزا أمهيتهــا العلميــة وقيمتهــا التارخييــة واحلضاريــة، جامعــة 
القاهــرة، 1992، ص 19.
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ــات  ــاوي 8 ورق ــة تس ــرشة صفح ــت ع ــن س ــن م ــق م ــك الوثائ ــون تل ــاء. تتك االصدق
يــراوح عــدد االســطر يف كل صفحــة منهــا مابــن 7 اىل 13 ســطر. مــن اجلديــر باملاحظــة 
ان ترقيــم الصفحــات التــي تشــر اىل ترتيــب اوراق املخطــوط مل يكتــب مــن قبــل ناســخ 
املخطــوط االصــي وانــا كتبــت مــن قبــل تصنيــف مكتبــة كمــردج. هــذا الوثائــق مكتوبــة 
باخلــط العــريب والعــري مــع وجــود حــوايش وتعليقــات مكتوبــة باخلــط العــري فقــط، 
كاتــب النــص غــر معــروف وهــذه احلالــة تكــون حــارضة يف الكثــر مــن وثائــق اجلنيــزا 

لربــا بســبب طريقــة حفظهــا او عــادة كانــت متبعــة يف طريقــة نســخ تلــك الوثائــق. 

ــمه  ــح ان اس ــد واالرج ــه التحدي ــى وج ــروف ع ــر مع ــوط غ ــب املخط ــم كات اس
كان مكتــوب عــى ورقــة مفقــودة مــن العمــل ولكــن ومــن الواضــح مــن خــال طريقــة 
الكتابــة ونــوع اخلــط، انــه مــن اليهــود القرائــن يف مــر يف القــرن احلــادي عــرش امليــادي 
أو الثــاين عــرش امليــادي، ومــن املحتمــل ان كاتــب تلــك الوثائــق مــن اليهــود القّرائــن 
ــام(،  ــم الس ــار )عليه ــت االطه ــل البي ــب اه ــدة بمذه ــة جي ــم معرف ــن كان لدهي الذي
ــد ان  ــذا نعتق ــيعي ل ــب الش ــق باملذه ــكار تتعل ــه اىل اف ــال عرض ــن خ ــك م ــح ذل يتض
مؤلــف النــص خيتلــف عــن ناســخ العمــل مــن الواضــح انــه امــا املؤلــف القرائــي دخــل 
يف كنــف االســام املذهــب الفاطمــي الشــيعي، وبعــد ذلــك نســخت تلــك الوثائــق عــى 
يــد كاتــب هيــودي بالقلــم العــري، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود اي شــواهد يف تلــك 
الوثائــق تشــر اىل زمــن تاليفهــا اوكتابتهــا، ولكــن مــن خــال خــط تلــك الوثائــق نرجــح 
اهنــا تعــود اىل هنايــة القــرن احلــادي عــرش امليــادي وبدايــة القــرن الثــاين عــرش امليــادي. 
ومــن الشــواهد التــي تاخذنــا عــى الظــن ان كاتــب العمــل هــو قرائــي استســلم ودخــل 
يف املذهــب الفاطمــي الشــيعي انــه ذكــر عبــارة »فاطمــة صــى اهلل عليهــا«، »هالــة اهلل عليــه 

وســلم« »وآخــاه بعــى«.
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ــة  ــة عميق ــه معرف ــخص لدي ــه ش ــوط، كتب ــريب للمخط ــص الع ــدو أن الن ــايل يب بالت
باالهــوت الشــيعي، ثــم تظهــر نســخة مــن هــذا النص يف ســياق وجــود القرائــن يف الفرة 
الفاطميــة، ويعــاد اســتخدامها مــن قبــل هيــود القرائــن يف شــكل مــرشوع طقــويس، يف 
فــرات معينــة، كان القــراؤون يف العهــد الفاطمــي، أكثــر بــروزا مــن نظرائهــم الربانيــن، 
ــم  ــد احلك ــن يف عه ــادة البارزي ــوزراء والق ــن ال ــدد م ــع ع ــإلدارة م ــزة يف ل ــم مي ولدهي
الفاطمــي، امــا النــص العــري املرافــق للنــص العــريب مــن هــذه املخطوطــات الحظنــا 
مــن خــال قــراءة بعــض كلاتــه انــه يعــود اىل نصــوص مــن التــوراة يتلوهنــا اليهــود يف 
ــور وال  ــد كيب ــدس عي ــاب املق ــن الكت ــد م ــد اجلدي ــر العه ــا ال يذك ــور، لرب ــد الكيب عي
طقوســه، ولكــن هنالــك اشــارة كثــرة. تعــد رســالة إىل اليهــود معناهــا أن رســالة عيســى 
ابــن مريــم املســيح وتعاليمــه ومعجزاتــه جيــب قراءهتــا عــى يف هــذا اليــوم املبــارك وهــو 
ــداس  ــدس األق ــن ق ــل ب ــب اجلدارالفاص ــى الصلي ــه ع ــق بذبيحت ــور«، اذ ش ــوم كيب »ي
ــا  ــع، ولرب ــا للجمي وباقــي اهليــكل ودخــل إىل حــرة اهلل وحصــل عــى غفــران اخلطاي

ــان)1(. ــد كام ث لليهــود يف هــذا العي

مواضيع وثائق البحث:

ــذه  ــم ه ــة، اذ تض ــيعة االمامي ــخ ش ــن تاري ــة م ــداث مهم ــق اح ــذا الوثائ ــاول ه تن
املخطوطــات وقائــع تارخييــة مهمــة مــن التاريــخ االســامي، اذ اســتعرض مــن خاهلــا 
ــا  ــامي مه ــخ االس ــهورتن يف التاري ــاميتن مش ــخصيتن إس ــن ش ــات ع ــا رواي مؤلفه
النوريــن االمــام عــي بــن أيب طالــب والصديقــة الزهــراء )عليهــا الســام(، كامها حيمل 
مكانــة خاصــة يف اإلســام وعنــد الشــيعة االماميــة عــى وجــه اخلصــوص. كذلــك ذكــر 
الرســول صــى عليــه وســلم، ونبــي اهلل عيســى ابــن مريــم املســيح )عليــه الســام(، وجــاء 

)1(  السعدي غازي، االعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، عان، 1994، ص 12.
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ايضــا يف متــن املخطوطــات اســم االمــام جعفــر بــن حممــد الصــادق )عليــه الســام( و 
االمــام عــى بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(.

يتكــون متــن املخطــوط مــن قصتــن االوىل تلــك التــي عرضــت خطبــة فــدك 
للصديقــة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(، بحســب روايــة اهــل الذمــة، والتــي 
ــض  ــرة يف البع ــا مبعث ــق ولكنه ــك الوثائ ــن تل ــة م ــا يف أوراق خمتلف ــور عليه ــن العث يمك
ــرة  ــف »التذك ــن مصن ــص م ــن ن ــل ع ــاب العم ــا كت ــب نقله ــى االغل ــا ع ــن نصوصه م
ــة  ــن الروايتــن، اخلطب ــا وجــود اختــاف ب ــه الحظن ــة » او مصنــف اخــر إالن احلمدوني
تبــن حماولــة الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( يف اســتعادة ممتلكاهتــا بعــد وفــاة والدهــا 
ــيعة  ــوروث الش ــن م ــات م ــل اىل مصطلح ــب العم ــارة كات ــلم. اش ــه وس ــى اهلل علي ص
االماميــة عــى ســبيل املثــال عبــارة »فاطمــة صــى اهلل عليهــا«، »هالــة اهلل عليــه وســلم« يف 
)ب1، 1ف( وتتميــز القصــة يف عــدد كبــر مــن األعــال الشــيعية والتــي اظهــرت بشــكل 
ــرام  ــت الك ــل البي ــن اه ــدة ع ــة جي ــة وخلفي ــه معرف ــل كان لدي ــب العم ــح ان كات واض

ــام()1(  ــم الس )عليه

أمــا اجلــزء الثــاين املتبقــي مــن هــذه الوثائــق يتحــدث عــن االمــام عــي بــن أيب 
ــه الســام(  ــا لامــام عــي )علي ــه الســام( اذ. يقتبــس كاتــب النــص حديث طالــب )علي
يف الصفحــات )ب2، 2ف( الــذي يــروي مــن خاهلــا حديــث الرســول صــى اهلل عليــه 
وســلم، أوجــه الشــبه بــن االمــام عــي )عليــه الســام( و نبــي اهلل يســوع املســيح عيســى 
ــه  ــيح )علي ــودي املس ــع اليه ــره املجتم ــا ك ــا ك ــر متام ــام(، اذ ذك ــه الس ــم )علي ــن مري اب
ــب  ــا أح ــام(، وك ــه الس ــي )علي ــام ع ــن االم ــاس الظامل ــره الن ــوه، يك ــام( وظلم الس

)1(  التذكــرة احلمدونيــة، وهــو كتــاب يف 10 جملــدات كتبهــا ابــن محــدون )1102-1167(، نظــر املجلــد 6، 
الصفحــات 256-259، طبعــة بــروت 1996.
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املســيحيون يســوع املســيح وامنــوا بــه، النــاس من اصحــاب احلق وهــم املوالــن احلقيقن 
ســوف يكنــون كل احلــب والــوالء لشــخص االمــام عــي )عليــه الســام( واعتــره خليفة 
ــا نعتقــد ان كاتــب العمــل خياطــب  الرســول وهــو املبعــث اإلهلــي بعــده، طبعــًا عــى م
املســلمن بصــورة عامــة واملجتمــع الشــيعي الفاطمــي يف حينهــا او لربــا عــى مــن يــايت 
ــم يف عــدد مــن صفحــات تلــك  ــات مــن القــران الكري بعــده. كاتــب العمــل اقتبــس اي
الوثائــق ســوف نشــر اليهــا يف صفحــات البحــث التــي تتعلــق بتحقيــق املخطوطــات.

ــن  ــح م ــي تض ــق الت ــك الوثائ ــزا تل ــد اوراق اجلني ــل اح ــذا يمث ــا ه ــوع بحثن موض
ــريب يف  ــص الع ــق للن ــري املراف ــص الع ــات لن ــض املصطلح ــة بع ــر وترمج ــا تفس خاهل
املخطــوط والــذي حييــط هبــا عــى شــكل حاشــية يف يمــن العمــل ويســاره واســفل واعــا 
الصفحــات، عــى األرجــح انــه نــص مقتبــس مــن مــوروث طائفــة اليهــود القرائــن تلــك 
الطائفــة التــي انســلخت عــن الفكــر اليهــودي الربــاين واختــذت منهــج خمتلفــا عقائديــا 
نوعــا مــا عــن هنــج اليهــود الربــاين اذ ســاهم البعــض بمعتزلــة اليهــود الذيــن مل يعرفــوا 
باســفار العهــد القديــم التــي جــاءت بعــد التــوراة. وهــذا النــص العــري املرافــق للنــص 
العــريب ســوف نقــوم بتفســر ماهــو واضــح فيــه مــن كلــات، يف عمــل ثــان، وقــد اشــارة 
الدكتــورة اســثر مريــام فاجنــر والباحــث حممــد عــي حســن الطــاوي الباحثــان يف 
جامعــة كامــرج يف اثنــاء تعليقهــا عــى العمــل انــه نــص دينــي وربــا ليــوم الغفــران عنــد 

اليهــود القرائــن)1(.

)1(  الفســطاط هــي املدينــة التــي بناهــا عمــرو بــن العــاص عقــب فتــح مــر عــام )641م( وهــي تقــع بمقربــة 
مــن حصــن بابليــون تقــع عــى ســاحل النيــل يف طرفــه الشــايل الرشقــي، قبــل القاهــرة بحــوايل ميلــن، 

حــول املوضــوع انظــر:
 Mann، Jacob، The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs : a contribution

 to their political and communal history based chiefly on Genizah material hitherto

unpublished، London، 1920، p 13-32.
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طائفة القراؤون

ال بــد لنــا يف بحثنــا هــذا ان نوضــح للقــارئ بشــكل خمتــر مــن هــم القرائيــن ذلــك 
ــدة  ــد واح ــي تع ــة والت ــك الطائف ــاء تل ــد ابن ــو اح ــذا ه ــا ه ــات بحثن ــب خمطوط الن كات
ــل القــرن الثامــن امليــادي يف بغــداد وذكــر  مــن فــرق اليهــود اذ كانــت بداياهتــا يف أوائ
ــوار واملراقــب)1(،  ــاب األن عــن القرقســاين وهــو مــن أهــل القــرن العــارش صاحــب كت
ان القرائــن كانــوا يف بغــداد، وكذلــك يف البــرة ويذكــر اهنــم مــن اوائــل مــن حتــول اىل 
القرائــن مــن هيــود البــرة، ويضيــف أيضــًا عــن تواجدهــم يف الكوفــة، وأشــار أيضــًا 
عــى اقــران اســاء علــاء قرائــن بأســاء مدهنــم العراقيــة التــي عاشــوا فيهــا، مثــل العــاين 
والبغــدادي والكوفيــاين، واشــار ايضــا اىل وجودهــم يف بــاد فــارس)2(. وضّمــت طائفــة 
ــن  ــف ميادي ــم يف خمتل ــة العل ــهم خلدم ــوا أنفس ــن كرس ــن الذي ــم القّرائ ــل العل ــن أه م
املعرفــة، باإلضافــة إىل نحــو اللغــة، مثــل الفلســفة والقانــون وتفســر وترمجــة الكتــاب 
ــة  ــة هيودي ــه اي فرق ــا خلفت ــم م ــد اه ــًا يع ــًا حضاري ــة ارث ــذه الفرق ــت ه ــدس، خلف املق
اخــرى وهــو تــراث كتــب بالعربيــة والعريــة ومــن اهــم هــذا الكتابــات وثائــق اجلنيــزا.

القراؤون يف عهد الدولة الفاطمية

ــؤوهنم  ــة يف ادارة ش ــتقالية تام ــم اس ــة هل ــة الفاطمي ــد الدول ــراؤون يف عه كان الق
ــل وجــود كنيــس خــاص هبــم وحماكــم وزاد  ــن التلموديــن مث العامــة عــن نفــوذ الربان

 Khan، Geoffrey، The Karaite tradition of Hebrew grammatical thought in  )1(
its classical form: a critical edition and English translation of al-Kitāb al-
 vols.، 2 ،kāfī fī al-luġa al-ʿIbrāniyya by ʾAbū al-Faraj Hārūn ibn al-Faraj

.3(-3 /( :2003 xxi/( :Leiden Brill
)2(  حســن، جعفرهــادي، تاريــخ اليهــود القرائــن منــذ ظهورهــم حتــى العــر احلــارض، بــروت، 2014، 

ص142-141.
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ــر شــؤون تلــك  ــس يدي ــن يف تلــك الفــرة وكان هلــم رئي عددهــم عــى عــدد التلمودي
ــوا ناشــطن اذ انضــم اليهــم الكثــر مــن  ــة وكان ــة الفاطمي الفرقــة يف فــرة حكــم الدول
التلموديــن وتشــر الكثــر مــن الوثائــق اىل هــذا التحــول بــن الفــرة واالخــرى، 
وقــد جــاء يف بعــض وثائــق اجلنيــزا يف القــرن احلــادي عــرش ان احليــاة املعيشــية لليهــود 
ــر  ــاالً واكث ــه ح ــل وارف ــن افض ــن ان مل تك ــود التلمودي ــن اليه ــل م ــن اق ــن مل تك القرائ
ــة مــن املقدمــة مــن  ــات الفكري ــن مــع الكتاب ــراء)1( أن تقــارب الفكــري للقرائ ــًا وث غن
قبــل الفاطميــن الشــيعة لــن يكــون مــن املســتغرب، هــذا التقــارب القرائــي مــع الفكــر 
الشــيعي أكثــر مــن تقــارب الربانــن، يبــدو أن طائفــة القرائــن قــد اهتمــت بالفكريــة يف 
الاهــوت خــارج اليهوديــة نفســها كــا هــو واضــح يف حالــة هــذه املخطوطــة وغــره. 
ــداء يف العــراق  ــي مــع الشــيعة ب ــات إىل أن التقــارب الفكــر القرائ وتشــر بعــض الروي
عندمــا تأثــر عنــان مؤســس طائفــة القرائــن يف بغــداد يف ايــام حكــم ايب جعفــر املنصــور، 
عنــان الــذي اعــرف بنــواءة النبــي حممــد صــى عليــه وســلم، ولكــن اشــار البعــض مــن 
ــد وصــف املــؤرخ  ــا)2(. وق ــر مل يكــن شــيعيا بقــدر ماهــو اعتزالي ــاب ان هــذا التاث الكت
ــن  ــن الربان ــم م ــن يف موقفه ــبهًا القرائ ــن، مش ــى القرائ ــيعي ع ــر الش ــى بتاث جريتس
بموقــف الشــيعة مــن اهــل الســنة، وعلــق البعــض مــن الكتــاب املريــن عــى ذلــك 
ــى  ــر ع ــال »ان التاث ــا ق ــن ظاظ ــور حس ــد، و الدكت ــاء حمم ــد ج ــور حمم ــم الدكت ومنه

ــر  ــا اىل الع ــا وتأرخيه ــة وعقائده ــأة الفرق ــة يف نش ــود دراس ــن اليه ــة القرائ ــادي، فرق ــر ه ــن، جعف )1( حس
احلــارض، مؤسســة الفجــر بــروت- لنــدن 1989. ص0-6،  ص 204-203.

ــن  ــن الرباني ــة م ــف مجاع ــوم خال ــور ي ــر املنص ــد ايب جعف ــن داود )790- 800م( يف عه ــان ب ــو عن )2(  وه
ــة بحســب  ــة األهلــة عــى مثــل رشع االســام، والعناني يف كثــر مــن رشائعهــم واســتعمل الشــهور برؤي
ــر  ــوع: انظ ــول املوض ــد« ح ــد والتوحي ــب اىل الع ــن يذه ــم »مم ــة فه ــن باملعتزل ــوا متأثري ــعودي، كان املس
ــة:  ــة التارخيي ــي، املكتب ــن ع ــو احلس ــعودي، اب ــه واألرشاف للمس ــد اهلل. )1838م(. التنبي ــاوي، عب الص

د- ت، ص 187.
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ــا«)1(. ــه اعتزالي ــن ليــس شــيعيا ولكن القرائ

تكمــن امهيــة هــذا العمــل يف ان كاتــب العمــل اختــار روايــات تناولــت خطبــة فــدك 
ــًا  ــيعي مقارن ــوروث الش ــام( يف امل ــه الس ــي )علي ــام ع ــام( واالم ــا الس ــراء )عليه للزه
ــات تــدل عــى تشــابه النصــوص  ــه الســام(، هــذه الكتاب أهيــا مــع نبــي اهلل عيســى )علي
املقدســة بــن املســيحين والشــيعة، وعرضهــا مــن قبــل كاتــب هيــودي قرائــي تــدل عــى 
تعايــش جيــد بــن االقليــات يف عهــد الدولــة الفاطميــة. كذلــك تكمــن أمهيــة هــذا العمــل 
ــكار  ــق يف اف ــا تطاب ــظ ايض ــي: اذ ناح ــد الفاطم ــددي يف العه ــي التع ــارب االثن يف التق
ــيحية يف  ــوص املس ــيص للنص ــم ن ــع تناغ ــيعية، م ــوص الش ــع النص ــراؤون م ــة الق طائف
القــرون الوســطى. مــن أهــم تأثــرات الثقافــة اإلســامية عــى اليهــود القرائــن يف أصــول 
ــة(، والقيــاس واإلمجــاع.  ــوراة(، والنقــل )الرواي ــاب )الت ــد القرائــن هــي الكت الفقــه عن
ــم  ــخ( عنده ــة )النس ــل الرواي ــرف نق ــو ان نع ــذا ه ــا ه ــوع بحثن ــا يف موض ــذي هيمن وال
املعروفــة بالعريــة »העתקה« التــي تعتــر اســاس الفقــه عندهــم، ، الهنــا بحســبهم اذا 
ــب  ــان الكات ــى اي ــح ع ــل واض ــذا دلي ــة وه ــس رواي ــد رأي ولي ــي تع ــك فه ــت كذل كان
وان كان هيوديــا او مســلم مــن املعتزلــة بأحقيــة ارث فاطمــة )عليهــا الســام( مــن ابيهــا، 
وســند روايــة الرســول بانــه شــبه االمــام عــي )عليــه الســام( بنبــي اهلل عيســى ابــن مريــم 

ــه الســام(. )علي
خمطوطات اجلنيزا ودورها ف التاريخ االسالمي وحضارته:

قدمــت خمطوطــات اجلنيــزا يف حينهــا عــرض واف عن احليــاة يف املجتمع االســامي 
ــال  ــدارس ش ــورا وم ــل وس ــي يف باب ــاط الدين ــة النش ــاة وبخاص ــي احلي ــع نواح يف مجي

)1(  إدريــس، حممــد جــاء حممــد، التاثــر االســامي يف الفكــر الدينــي اليهــودي دراســة نقديــة مقارنــة لطائفــة 
القرائــن، القاهــرة 1992، ص 111
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افريقــا واالندلــس، واظهــرت العاقــة التــي نشــات فيهــا تلــك املــدارس يف ظــل احلكــم 
ــزا اىل  االســامي يف ظــل التســامح االســامي مــع اهــل الذمــة، واشــارت وثائــق اجلني
رصاع بــن الســلطة الدينيــة ورؤســا املــدارس يف بابــل وفلســطن واكــدت عــى انتصــار 
مدرســة بابــل عــى الســيادة الدينيــة للجاعــات اليهودية يف العــامل االســامي)1(. ونرجح 
ــا  ــو اهن ــامي ه ــم االس ــود يف احلك ــاط اليه ــن اوس ــرشت ب ــي انت ــزا الت ــرة اجلني ان ظاه
احتــوت عــى قضايــا ختــص العــامل االســامي يف جمــال الديــن والتاريــخ واحلضــارة، ومن 
جانــب اخــر حتتــوي عــى علــوم اليهــود منهــا حياهتــم السياســية واالجتاعيــة وعاقتهــم 
ــاة  ــق يمكــن التعــرف عــى الكثــر مــن االمــور حي باملســلمن ومــن خــال تلــك الوثائ
ــة مــن القــرن  ــرة طويل ــدت اىل ف ــزا امت املجتمــع يف تلــك الفــرة، الن خمطوطــات اجلني
ــم خمتلفــة مــن احلضــارة االســامية  العــارش اىل التاســع عــرش امليــادي وتعــود اىل اقالي
مــن مــر والعــراق والشــام وشــال افريقــا واالندلــس واليمــن واهلنــد، وهلــذا يمكــن ان 

نعدهــا مصــدر مهــم مــن مصــادر تاريــخ احلضــارة االســامية املختلفــة)2(.

دور خمطوطات اجلنيزا يف النتاجات العربية:

تعــد وثائــق اجلنيــزا مصــدرًا مهــم لتاريخ اللغــة العربيــة واملصطلحات التي ســامهت 
يف أثــراء قواعــد اللغــة العربيــة ويف تطويــر بعض الراكيــب يف وأدهبــا و. اذ وجدت ناذج 
كثــرة للغــة العربيــة يف هــذه املخطوطــات كتبــت بخــط متقــن بأســلوب عــريب جيــد يف 
اخلطابــات التــي كتبهــا اليهــود فيــا بينهــم، إىل جانــب ذلــك وجــدت بعــض النصــوص 
الركيكــة التــي عرضــت فيهــا اللهجــات املريــة والشــامية واليمنيــة واملغربيــة. ان اللغــة 
العربيــة هــي احــد اللغــات االساســية التــي كتبــت هبــا وثائــق وخمطوطــات اجلنيــزا وهــي 

)1(  الباري، حممد حسن عبد، مصدر سابق، ص 112.
)2(  حسن، حممد خليفة، مصدر سابق، ص 47-42.
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يف املرتبــة االوىل وتــايت بعدهــا العريــة مــن حيــث حجــم الوثائــق املكتــوب هبــا باالضافــة 
ــرى  ــة والقبطيــة واخ ــت بالرسياني ــزا كتب ــن وثائــق اجلني ــرى م ــات اخ ــود كتاب اىل وج
كتبــت باللغــات اوربيــة خاصــة الفرنســية، بالنســبة لكتابــات اجلنيــزا العربيــة هــي امــا ان 
ــة باخلــط العــريب مبــارش او باخلــط العــري وهــو ســلوب يعــرف يف علــم  تكــون مكتوب
اللغــات الســامية بـ)العربيــة اليهوديــة( وهــي الكتابــات التــي اســتخدمها اليهــود يف العامل 

العــريب)1(.

ــا  ــراء )عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــة الس ــرت خطب ــي ذك ــق الت ــق الوثائ ــا يف حتقي اعتمدن
ــة ملحمــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــي بــن محــدون  الســام( عــى التذكــرة احلمدوني

ــياق)2( ــس الس ــاءت بنف ــي ج ــرى الت ــات االخ ــى الرواي وع

صنفت خمطوطات وثائق اجلنيزا املستخدمة يف بحثنا هذا اىل ثاث اقسام:

االول: خطبة فدك للصديقة الزهراء )عليها السام(.

الثاين: رّد فعل اخلليفة عى خطبة الزهراء )عليها السام(.

ــه الســام(  ــه وســلم لامــام عــي )علي ــه علي ــي صــى اللـ الثالــث: عــن تشــبيه النب
بنبــي اهلل عيســى ابــن مريــم املســيح )عليــه الســام(. قمنــا بتحقيــق هــذه املخطوطــات 
بحســب علــم حتقيــق املخطوطــات والــراث احلديــث اذ كتبنــا نصــوص تلــك الوثائــق 

كــا هــي، ويف اهلامــش تصحيــح ماجــاء هبــا مــن اخطــاء كتابيــة.

)1(  اهلواري، حممد، مصدر سابق، ص9-8.
)2(  التذكرة احلمدونية مصدر سابق، ص 259-256.
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نــص خطبــة فــدك للصديقــة الزهــراء )عليها الســالم( حبســب خمطوطات 
).T-S Ar. 51.86a( :اجلنيــزا مكتبــة جامعــة كمــردج يف ابريطانيــا

]4ب[

انا وعبد اللـه بن احلسن ين سعد اليوبي عى عى ين حممد   1

وعى بن موسى الرضا )عليهم السام( فلم ينكر منه   2

شيا اال نه قال لنا كان بن عباس رمحه اللـه يقرا   3

لقد حاكم رسول من انفسكم حممد   )رضرر(   4

بسم اللـه الرمحن الرحيم   5

حدييا ايو حممد اسمعيل ين حممد ين حمفوط الرار عال حدييا ايو  6

احلسن امحد ين حممد ين مهران البغدادى قال حدييا ايو  7

سعيد احلسن ين عى قال حدييا عيسى ين مهران قال حدييا  8

عي ين ماك االمحسى قال حدثيا حممد ين للربيع قال   9

قرات عى يوسف االزرق فاما فد هن با فانا منكم  10

1. يــن / بــن || عــى / عــي || يــن / بــن || 2. يــن / بــن || النوبــي / النوفــي || عــى 
/ عــي || 3. شــيا / شــيئًا || يــن / بــن || 5. الرحيــم / الرحيــم || 6. حدييــا / حدثنــا || 
ــو || 7. يــن / بــن || يــن/ بــن ||  ــو || يــن / بــن || حمفــوط / حمفــوط || ايــو / اب ايــو / اب
البغــدادى / البغــدادي || حدييــا / حدثنــا || ايــو /ابــو || 8. يــن / بــن || حدييــا / حدثنــا 
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|| يــن / بــن ||حدييــا / حدثنــا || 9. يــن / بــن || االمحســى / االمخــي || حدييــا / حدثنــا 
|| يــن / بــن || 10. قــرات / قــرأت || االزرق / االرزق || ]2ف[

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  1

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  2

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  3

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  4

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  5

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  6

نص عري مكتوب فوق النص العريب غر مفهوم  7

وبنهاية العدم مقرونون علا منه بمآ  8

يل االمور ومعرفه منه بواقع املعذور ابعثه  9

امتاما هلا وعزيمه عى امصا حكمه وانقاذ املقادير حممد  10

فراى االمم صى اللـه عليه فرقا يف ادياهنا، عكفا  11

12 عى نراهنا عابدة ألوثاهنا منكرة للـه جل اسمه مع

13 عرفاهنا فابان اللـه حممد صى اللـه عليه وعى اله ظلمها

14 وفرح عن القلوب هيمها وحا عن االبصار عمها
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ــذه  ــة ه ــي بداي ــة ه ــع العري ــي اختلطــت م ــة الت ــح ان النصــوص العري 1-7. نرج
ــهد أّن أيب  ــي: »واش ــالم( ه ــا الس ــراء )عليه ــيدة الزه ــة للس ــة الفدكي ــن اخلطب ــرة م الفق
ــه، واصطفــاه قبــل أن ابًتعًثــه، وســّاه قبــل  حممــدًا عبــُده ورســوُله، اختــاَره قبــل أن جَيتبَِل
أن  اســَتنجبه، إذ اخلائــُق بالغيــوِب مكنونــُة، وبســر األهاويــِل َمصوَنــُة« || 8. مقرونــون 
/ مقرونــًا || 9. معرفــه / معرفــة || 10. هلــا / المــره || عريمــه / عزيمــة || امصــا / امضــا 
|| 11. فــراى / فــرأى || 12. عابــده / عابــدة || ألوثاهنــا / ألوتاهنــا || منكــره / منكــرة 
ــا /  ــى || عمه ــى / ج ــا || ح ــا / هبمه ــرح || هيمه ــرج / ف ــا || ف ــا / ظلمه || 13. طلمه

غمهــا || 

]2ب[

و قبضه اللـه السيد قبضه رافه واختيار، ورعبه حممد صى اللـه.  1

عليه عن تعب ملك الدار موضوع عنه اعبا واالوزار.  2

حمتف باملايكه االبرار، صى اللـه عليه وسلم .  3

وحماوره امللك احلبار، ورضوان الرب العفار، صى اللـه عى.  4

وامينه عى وحيه، وصفيه من اخلايق ورضيه صى اللـه .  5

فقالت وانتم عباد اللـه نصب امر اللـه وهنيه، ومحله دينه .  6

ووحيه، وأمناء اللـه عز وحل عى ايفسكم، وبلعاوه اىل االمم.  7

حولكم عهد اللـه قدمه اليكم ونحن بقيه استحلفنا عليكم، ومعنا .  8
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هذا كتاب اللـه بينه بصايره وفيه يبارك منكشفه رسايره  9

انا فاطمه وابى حممد صى اللـه عليه اقوهلا عودا وبد او ما اقول  10

ان قلت لقد حاكم رسول من ايعسكم عرير  11

ــا  ــة || 2. موصــوع موضــوع || اعب ــه / رغب ــة || رغب ــه / رأف ــه || راف 1. الســيد / نبّي
/ العــبء || 3. املايكــه / املائكــة || 4. جمــاوره / جمــاورة || احليــار / اجلبــار || العفــار 
/ الغفــار || 5. امينــه / امينــه || اخلايــق اخلائــق || 7. امنــا / أمنــاء || وحــل / وجــل || 
ــة || اســتحلفنا / اســتخلفنا ||  ــه / بقي ايفســكم / انفســكم || بلعــاوه / بلغــاوه || 8. بقي
9. بينــه / بينــة || يبــارك / نبــارك || رسايــره / رسائــره || 10. فاطمــه / فاطمــة || وابــى 

/ أيب || 11. حاكــم / جاكــم || ايعســكم / انفســكم || عريــر / عزيــز ||

]4ب[

ــورة  ــوه )س ــان تعرف ــم ف ــن روف رحي ــم باملؤمن ــص عليك ــم حري ــا عنت ــه م علي  1
.)128 التوبــة: 

حتدوه ايى دون نسابكم واخاه بعى دون رجالكم مبلع النذير          فبلغ   2

صادعا بالرساله نا فياعن سنن املرشكن صاربا ثبحهم.  3

اخذا باكطمهم داعا اىل سبيل ربه باحلكمه واملوعطه احلسنه.  4

فحد األصنام وتكب اهلام حتى اهنزم مع وولوا الدبر .  5
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وحتى بقر الليل عن صبحه واسفر احلق عن حمطه ونطق.  6

عرير الدين وهدات فوره الكفر وخرست شقايق.  7

السيطان وفهتم بكلمه االخاص وكنتم عى شفا حفره .  8

من النار فانقدكم منها مذقه الشارب وهنزه للطاعم.  9

1. عنديــم / عنتــم || عليــه / عليكــم || باملومنــن / باملؤمنــن || روف / رؤوف 
|| 2. واخــاه بعــى دون رجالكــم مبلــع النذيــر / وأخــا ابــن عمــي دون رجالكــم || 
ــم || 4.  ــم / ثبجه ــا ثبحه ــا / ضارب ــة صارب ــنن / مدرج ــذارة || ُس ــاله / بالن 3. بالرس
باكطمهــم / باكظمهــم || داعــا / دعــا || املوعطــه / املوعظــه || 5. وتكــب / ينكــث || 
جيــف األصنــام وينكــث اهلــام حتــى اهنــزم اجلمــع وولــوا الدبــر || 6. حيــى / حتــى || بقــر 
ــز || شــقايق / شقاشــق || 9. مانقدكــم /  ــر / عزي / تفــرى || حمطــه / حمضــه || 7. عري

ــة || وهنــزه / هنــزة || للطاعــم / الطامــع || ــه / مذق فانقذكــم || مذق

]4ب[

وقبسة العجان وموطى االقدام ترشبون الذلة وتقتاتون.  1

ختافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فانقدكم اللـه ورسوله.  2

صى اللـه عليه وسلم بعد اللتيا والتى وبعدما يييهم ببهم.  3

الرحال ودوبان العرب اللـه او نحم قرن للصاله او نعرت .  4
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فارعه من املرشكن قدف اخاه ىف هلواهتا ما ينكفى حتى.  5

يطا بامخصه سا حهرو وحيمد هلبها بسهافك وحله مكدودا .  6

دروياب يف دات اللـه لعم يف وصيته قريبا وزواد .  7

عون امنون فاكهون   تربصون .  8

عى االعقاب واالد العياب اللـه عى وحل لنبيه صى.  9

حشكه النفاق وسمل. اللـه عليه     10

1. موطــى / موطــئ || 2. فانقدكــم / فانقذكــم || 3. التــى / التــى || يييهــم / منهــم 
|| ببهــم / ببهــم || 4. الرحــال / الرجــال || دوبــان / ذؤبــان || نحــم / نجــم || للصالــه 
/ للضالــة || نعــرت / فغــرت || 5. فارعــه / فاغــرة || قــدف / قــذف || ىف / يف || 
ينكفــى / ينكفــئ || 6. يطــا / يطــأ || حيمــد / خيمــد || 7 دات / ذات || قريــا / قريبــا || 

8. يركفــور / فاكهــون || 10. حشــكه / حســكة ||

]3ف[

جلباب الدين ونطق طاطم ونبع حامل حاها وهدر فنيق ناطله  1

حيطر يف عرصاتكم واطلع الشيطان راسه من معرزه هايعا  2

خابلم مكنتم لدعايه مستجيبن وللعزه فيه ماحطن فاس   3

اسييهطكم فوحدكم خفافا وأمحسكم فالفاكم غصابا فوسميم   4
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غر ابلكم واورديم غر مرشبكم هذا والعهد قريب   5

والكلم رحيب واحلرح ملا يندمل والرسول صى اللـه عليه  6

ملا يقر ابدار ازعمتم خوف الفتنه اال يف الفتنه سقطوا   7

وان حهنم ملحيطه بالكافرين فهيهات منكم واين بكم وأنى  8

فكون كياب اللـه بن اطهركم بينه رشايعه واصحه   9

قامر فرايصه وراء افا بالرعبه اىل ما سواه بيس للطاملن     )سورة الكهف: 50(  10

ــزة ||  ــزه / للع ــرزه || 3. للع ــرزه / مغ ــل || 2. مع ــل / خام ــغ || حام ــع / نب 1. نب
4. اســييهطكم / اســتنهضكم || فوحدكــم / فوجدكــم امحشــكم / أمحشــكم || غصابــا 
ــم || 6. احلــرح / اجلــرح ||  ــم / واوردت ــا || فوســميم / فوســمتم || 5. واوردي / غضاب
ــاب ||  ــاب / كت ــة || 9. كي ــه / ملحيط ــم || ملحيط ــم / حهن ــة || 8. جهن ــه / الفتن 7. الفتن
اطهركــم / أظهركــم || واصحــه / واضحــة || 10. فرايصــه / فرايضــه || بالرعبــه / 

ــة || بيــس للطاملــن / بئــس للظاملــن ||  بالرعب

]3ب[

ومن يييع عر االسام دينا فلن يقبل منه وهو يف االحره من )آل عمران: 85(  1

من احلارسين، بعد او مل يرسوها بعد اختها إال ريت ما تسكن  2

بقوهتا ويسلس قيادها ترسبون حسوا ىف ارتعا ويصر   3
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منهم عى مثل حرا ادا وانتم االن تزعمون أن ال ارت يل  4

فحكم احلاهله ييعون ومن احسن من اللـه حكا لقوم يوقنون  5

اهيا معرش املسلمه أابتز ارثيه انا اللـه يف ورثه   6

ابالـ وال أرث أبيه لقد جيت شيا فريا فدونكها  7

قوله خمطومة تلقا يوم حرشك فنعم احلكم اللـه والرعيم حممد  8

صي اللـه عليه واملوعد القيامه وىف الساعه مايوعدون   9

10 وعندها ما حترسون ولكل نبى مستقر وسوف تعلمون 

ــن  ــن / اخلارسي ــغ || عــر / غــر || االحــره / االخــرة || 2. احلارسي ــع / يبت 1. ييي
|| يرســوها / يرســوها || إال ريــت / إال ريــث || 3. يســلس / يســلس || ترسبــون / 
ترشبــون || ارتعــا / ارتغــاء || ويصــر / يصــر || 4. ادا / اذا || ارت / ارث || 5. احلاليــه 
ــت /  ــاك || جي ــلمة || 7. ابالـــ / أب ــلمه / املس ــون || 6. املس ــون / تبغ ــة || ييع / اجلاهلي
جئــت || شــيا / شــيئا || 8. الرعيــم / الزعيــم || 9. عليــه / عليــه || القيامــه / القيامــة || 
ىف / يف || الســاعه / الســاعة || مايوعــدون / ماتوعــدون || حتــرسون / ختــرسون || نبــى 

/ نبــأ ||
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]1ف[

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  1

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  2

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  3

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  4

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  5

نص عري مكتوب فوق النص العريب غري مفهوم  6

قـد كـان بعـدلـ أييا و هنبثه لوكنت شاهدها  7

حلسمها وقال ولسحرف من مدعلت عنا  8

قال ونادى ابو بكر الصاة جامعه من البسر رسول   9

اهلل صى عليه وال حممد اللـه واثنى عليه يم قال اهيا الناس  10

ما هذه الرعه كذلك قال ومع كل امنيه اين هذه االماين  11

12 يف عهد رسول نبيكم صى اللـه عليه من سمع فليقل ومن 

13 شهد فليتكلم كا بل هو مقالة شهيده دينه مرب 
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1. نرجــح ان النــص الغــر واضــح بســب الكتابــة العريــة فوقــه هــو مقدمــة لقــول 
ــه  ــه وال ــم انكفــأت عــى قــر ابيهــا صــى اهلل علي ــم قــال ث الزهــراء )عليهــا الســام( ||«ث
وســلم« || 7. بعـــدلـ / بعــدك || اييــا / أنبـــا || 8. حلســمها وقــال ولســحرف مــن مدعلت 
ــر /  ــة || البس ــه / جامع ــاة || جامع ــاه / الص ــة || 9. الص ــر مفهوم ــارة غ ــا / عب عن

البشــر || 10. يــم / ثــم || 11. الرعــه / كلمــة غــر مفهومــة || 12. يف / ىف ||

]1ف[

عز وحل يعول ان احلسنايـ يدهبن السييات دالك     )سورة هود: 114(   1

دكرى للذاكرين وقال حل ثناه يمحوا اللـه ما يشا وتبيـ     )سورة الرعد: 39(   2

وعنده ام الكتاب وقال جل وعر والذين اذا فعلوا  )سورة آل عمران: 135(   3

فاحشه او طلموا انفسهم ذكروا اللـه ماسيععروا  4

لذنيوهيم ومن يغعر الدنوب اال اللـه ومل دبروا حل  5

يف حسنات كثره قلد يف ما يكون من ذالك قال  6

فرب بيده عى لتفه ثم قال رب كرمه من محهاباعم  7

يم انحرفت فاطمه صى اللـه عليها اىل جمالس االنصار   8

فقالت معرش املفقنه واعصاب امللة ومحيد االسام   9

ماهذه الغره يف حقى والسنه عن طامى اما كان رسول   10
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1. عــز وحــل يعــول ان احلســنايـ يدهبــن الســييات دالــك / »عــز وجــل يقــول إِنَّ 
ــيَِّئاِت َذلـِـَك«|| 2. دكــرى للذاكريــن وقــال حــل ثنــاه يمحــوا اللـــه  احْلََســنَاِت ُيْذِهْبــَن السَّ
اِكِريــَن وقــال جــل ثنــاه َيْمُحــوا اهللَُّ َمــا َيَشــاُء َوُيْثبِــُت« || 3.  مــا يشــا وتبيـــ / »ِذْكــَرى لِلذَّ
وعنــده ام الكتــاب وقــال جــل وعــر والذيــن اذا فعلــوا / »َوِعنـْـَدُه ُأمُّ اْلِكَتــاِب وقــال جــل 
ــه ماســيععروا /  ــوا« || 4. فاحشــه او طلمــوا انفســهم ذكــروا اللـ ــَن إَِذا َفَعُل ِذي وعــز َوالَّ
»َفاِحَشــًة َأْو َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم َذَكــُروا اهللََّ َفاْســَتْغَفُروا« || 5. لذنيوهيــم ومــن يغعــر الدنــوب 
ُنــوَب إاِلَّ اهللَُّ َومَلْ دبــروا حــل« || 6.  ــْم َوَمــْن َيْغِفــُر الذُّ اال اللـــه ومل دبــروا حــل / »لُِذُنوهِبِ
ــه /  ــم || فاطم ــم / ث ــرب || 8. ي ــرب / ف ــك || 7. ف ــك / ذل ــره || ذال ــره / كث كث
فاطمــه || 9. املفقنــه / املفقنــة || امللــه / امللــة ||10. الغــره / الغــرة || حقــى / حقــي || 

الســنه / الســنة || طامــى / ظامــي ||

]3ب[

1- اللـه صى عليه املر حيفط ىف ولده لرسع ما أحدتتم وعجان

2- دا اهاله اتقولون مات حممد صى اللـه عليه فخطب حليل 

3- استوسع وهيه واستنهر فتقه وفعد رتقه فاظلمت

4- األرص واذلت احلرمه ومات فتلك نازله اعلن هبا كتاب

5- اللـه يف ابدكم ويف ممساكم هبا ومصبحكم هتافا هتافا ورصاخا

6- ما حلت بانبيا اللـه ورسله و ما حممد اال رسول قد خلت من    )آل عمران: 144(

7- قبله الرسل افان مات او قتل َ انقلبتم عى اعقابكم ومن ينقلب
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8- عى عقبيه فلن ير اللـه شيا َو وسيحرى اللـه الشاكرين

9- اين قبله اهتصم يراث أيب صى اللـه عليه وانتم بمرًا

10- ومسمع يلبسكم الدعوه ويشملكم وفيكم العده والعدد

ــة  ــه / إهال ــم || 2. دا / ذا || اهال ــم / احدثت ــظ || ىف / يف || أحدتت ــط / حيف 1. حيف
ــد || 4. األرص / االرض ||  ــد / فق ــل || 3. فع ــل / جلي ــب || حلي ــب / فخط || فحط
ــة || 5. ولعيلــه / رصاخــا || 6. حلــت / خلــت || 8.  ــه / نازل احلرمــه / احلرمــة || نازل
يــر / يــر || وســيحرى / وســيجزي || 9. اهتصــم / أهتضــم || 10. يلبســكم / 

ــدة ||  ــده / الع ــوة || الع ــوه / الدع ــكم || الدع تلبس

]3ف[

1- ولكم الدار واخلرس وانتم اولو حمسنه اللـه الدي امتحن ونتخبه 

2- الذي اييحب لنا أهل البيت فيابدهم العرب وناطريم 

3- االمم وكافحتم اليهم ال يرح او ترحون يامركم فتامترون

4- حتى دارت بنا قبلهم رحا االسام ودر حلب الباد وسكنت

5- فاعره الرشك وهدات رشه اهلرج وباحت نران احلرب

6- واستوسق نطام الدين فلم تاحرتم بعد البيان ونكصتم

7- بعد االقدام عن قوم نكثوا اياهنم فان ختشوهنم فاللـه 
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8- احق ان ختشوه ان كنتم مومنن اال وقد اخلديم اىل اخلفص 

)سورة ابراهيم 8( 9- وخلوتم بالدعه، وان تكفروا انتم ومن يف االرص مجيعا 

)سورة ابراهيم 9( 10- فان اللـه لغني محيد، امل ياتكم نبا الذين من قبلكم 

1. حمســنه / حمســنة || الــدي / الــذي || نتخبــه / نتخبــة || 2. اييحــب / انتخــب || 
ــام || 7.  ــام / نظ ــرج || 6. نط ــرح / اهل ــرح || 5. اهل ــرح / ي ــم || 3. ن ــم / ناظرت ناطري
ــض || 9. األرص /  ــص / اخلف ــن || اخلف ــن / مؤمن ــوهنم || 8. مومن ــوهنم / ختش حتش

ــي || ــى / لغن األرض || 10. لعن

]4ب[

1- اال وقد قلت الذي قلت عى معرفه مني باجلدله التي حامريكم 

2- صام صدركم ولكنها معدره احلجه فدونكموها فاحتعيوها

3- دبره الطهر ناقبه احلف نافيه العار موسومه

4- بشنان االبد موصوله بنار اللـه املوقده فاعملوا 

)سورة هود: 122-121( 5- اين عامله و انتطروا اين منتطره فسوف يعلمون من 

)سورة الشعراء: 227( 6- ياييه عذاب جيزيه وعى عليه عذاب مقيم وسيعلم  

7- الذين طلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الكفار ملن   )سورة الشعراء: 227(
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8- عفي الدار وأنا ابنة نبيكم صى اللـه عليه وابنه ندير  )سورة سبأ: 46(

9- لكم بن يدي عذاب شديده . يم انرفت صى اللـه 

10 - عليها وسلم قالت فويل وقرات هذا احلديث

1. معرفــه / معرفــة || باجلدلــه باجلذلــة || حامريكــم / خامرتكــم || 2. معــدره 
ــر  ــرة || الطه ــره / دب ــا || 3. دب ــا / فاحتقبوه ــة || فاحتعيوه ــه / احلج ــدرة || احلج / مق
ــه /  ــة || احلــف / اخلــف || موســومه / موســومة || 4. موصول ــه / باقي / الظهــر || نافي
ــوَن  ــا َعاِمُل ــره / »إن ــروا اين منتط ــه و انتط ــدة || 5. اين عامل ــده / املوق ــة || املوق موصول
وانتطــُروا إنــاَّ ُمنَتطــُرون« || 7. طلمــوا / ظلمــوا || 8. ابنــه / ابنــة || نديــر / نذيــر || 9. 

ــرأت ||  ــرات / ق ــديدة || 10. ق ــديده / ش ش
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]1ب[

وتافت الفتق. امل يكن ذلك بنا احق فقال قد كان.  1

يف ذالك صعف لسلطانك ويوهن حلافتك ما .  2

لشفقت اال عليك قال وييلـ فكيعـ بابنه حممد.  3

صى اللـه عليه غدا وقد علم الناس ما دعوا اليه.  4

وما نحن هلا من العدر عليك.هل هى اال غمره.  5

انحلت وساعه انقصت وكان ما فد كان مل يكن.  6

ما قد مى مما مى كا مى قد انقضيا.  7

وما مى مما مى قد انقى كا مى .  8

اقم الصاه وات الزكاه ووفر الفي وصل القرابه فان اللـه يقول.  9

2. ذالــك / ذلــك || صعــف / ضعــف || يوهــن حلافتــك / توهــن كافتــك || 3. 
وييلـــ / ويلــك || فكيعـــ / فكيــف || بابنــه / بابنــة || 5. العــدر / الغــدر || هــى / هــي || 
غمــره / غمــرة || 6. انحلــت / انجلــت || ســاعه / ســاعة || انقصــت / انقضــت || فــد / 
قــد || 7. مــى / مــى || 8. مــى / مــى || انقــى / انقــى ||9. الصــاه / الصــاة 

|| الــزكاه / الــزكاة || القرابــه / القرابــة ||
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]1ب[

)سورة التوبة: 7( بكل فتنة قل كرمها حد عن ابتغا العينه اال ىف   1

الفينه سقطوا وإن حهنم ملحطه بالكافرين          )سورة التوبة: 49(  2

بعدما موقت كا ام طلحا احب لطلها اليها القوه   3

اما واللـه اال لو شا ان اقول لقلت ولو تكلمت لبحت وانى  4

ساكت ما تركت يستعينون بالصبيه ويستنهضون  5

النسا وقد بلغنى يا معرش االنصار مقالة سفهايكم ان  6

احق الناس بلزوم عهد رسول اللـه صى اللـه عليه   7

النثم اللـه لقد جاكم فاويتم ونرتم وانتم اليوم احق من  8

لرم عهده ومع ذلك فاعدوا عى اعطياتكم فانى لست كاشفا  9

دالك مني مل يقل عى لفهم مرفها من  10

11 عنده يريد يداك لو تركتني، فربا مات اخلرق

1. »اْبتَِغــاَء اْلِفْتنـَـِة«|| 2.«َأاَل يِف اْلِفْتنـَـِة َســَقُطوا َوإِنَّ َجَهنَّــَم مَلُِحيَطــٌة بِاْلَكافِِريــَن« || 5. 
بالصبيــه / بالصبيــة || 8. النثــم / النتــم || 9. لــرم / لــزوم || فاعــدوا / فاغــدوا || 10. 

دالــك / ذلــك || 11. احلــرف / اخلــرق ||
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]2ب[

مسعمون قال ىل يا حممد امسك فانى مراد عى االعمس  1

فلا بدفن اىل هده اليه قال ىل يايوسف اندري فمن   2

قلت هده االيه قلت اللـه اعلم قال نزلت ىف عى   3

اللـه عليه فاما قد مبنى بك فانا بعى مشعموك وكرى بن   4

مسعود يقرها عى فالوحدييا ليو احلسن امحد   5

ابن حممد بن عبد اللـه بن مهران البغدادي قال حدييا  6

اسمعيل بن بسار عن رواه من غر قال ساله ابا  7

حععر حممد بن عى عليه السلم عن فول اللـه عر وحل وملا  8

رضب ابن مريم مثا اذا قومك منه يصدون فان قال    )سورة الزخرف: 57(  9

10 عى ابن ابى طالب )عليه السام( انى حالس عند رسول اللـه 

ــى / فــاين || عــى / عــي االعمــس / االعمــس|| 2. هــده / هــذه  1. ىل / يل || فان
|| االيــه / االيــة || 3. هــده / هــذه || االيــه / االيــة || ىف / يف || عــى / عــي || 4. مبنــى 
/ مبنــي || بعــى / بعــي || مشــعموك / مشــهدك || 5. فالــو / قالــوا || حدييــا / حدثنــا || 
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ليــو / ابــو || 6. حدييــا / حدثنــا || 7. بســار / بشــار || رواه / رواة || 8. حععــر / جعفــر 
|| عــى / عــي || فــول / قــول || عــر/ عــز || وحــل / وجــل || 10. عــى / عــي || ابــى / 

ايب || اين / اين || حالــس / جالــس ||

]2ف[

صى اللـه عليه اد قال ىل ياعى فيك مثا من عيسى ين مريم  1

عليه السلم ان اليهود ابغصوه حتى هبيوه وكنتوا  2

وان النصارى احبوه حتى جعلوه االها وانه  3

هيلك فيك حان مبعص مفرى ومرط يقول  4

ليس فيك مبلع ياسا من قريش مقالة رسول   5

اللـه صى عليه مصلحوا من ذالك وقالوا انا   6

جعله مثا لعيسى بن مريم فانزل اللـه عر وحل  7

وملا رصب بن مريم مثا اذ قومك منه يعدون   8

وكان العي يعدها يصلون عي وارحم من كفر   9

10 حممد عى وارمحه بادر ميتا وحيا امن 

11 رب العاملن وارحم من قراه ويرحم عليه 
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1. اد / اذ || ىل / يل || عــى / عــي || عيســى / عيســى || يــن / بــن || 2. الســلم 
ــص /  ــوه || 4. مبع ــوه / هبت ــوه || هبي ــوه / ابغض ــود || ابغص ــود / اليه ــام || اليه / الس
ــك /  ــون || ذال ــوا / مصلح ــَا || 6. مصلح ــا / بأس ــغ || ياس ــع / مبل ــض || 5. مبل مبغ

ــن || ــن / اب ــل || 8. رصب / رضب || ب ــل / وج ــز || وح ــر /ع ــك || 7. ع ذل

الدراسة اللغوية يف خمطوطات البحث:

1. التدقيق اإلمالئي واألصوات يف وثائق اجلنيزا اخلاصة ببحثنا هذا:
ــن  ــد م ــه الب ــة فإن ــة والعري ــة العربي ــة باللغ ــذا مكتوب ــا ه ــات بحثن ــا أن خمطوط ب
ــة -  ــة العربي ــة املخطوط ــبة لغ ــاء بالنس ــة واإلم ــة بالكتاب ــض األموراملتعلق ــح بع توضي
اليهوديــة، تشــتبه احلــروف العربيــة يف كثــر منهــا صــورًة، لذلــك وحلــل مشــكلة اإلمهــال 
ــد  ــه عم ــف في ــف والّتحري ــب الّتصحي ــوخ ولتجنّ ــريب املنس ــرف الع ــام يف احل واإلعج

ــن: ــق طريقت ــروف، وف ــذه احل ــد ه ــاخ اىل تقيي ــاء والنّس العل

ب- طريقــة الوصــف: حيــث يميــزون بــن ]ب، ت، ث[ كــا يــي: بالبــاء املوحــدة، 
وبالتــاء املثنــاة الفوقيــة، وبالثــاء املثلثــة. وبــن حــريف ]ر- ز[ بالــراء املهملــة، وبالــزاي، 
ــف.  ــد األل ــة بع ــاة حتتي ــزاي بمثن ــف، وبال ــد األل ــزة بع ــراء هبم ــون: بال ــًا يقول وأحيان
أماعــن حــريف ]س،ش[: فبالســن املهملــة وبالشــن املعجمــة، وكذلــك األمــر يف 
الصــاد والضــاد، والطــاء والظــاء، والعــن والغــن. وســوف نذكــر كل حــرف مــع 

ــا. ــة الحق االمثل

ــا إذا وقعــت يف وســط الكلمــة  ــك أهّن ــة ذل ــاة التحتي ــاء فيعــرون عنهــا باملثن ــا الي أم
فقــد تشــتبه مــع حــروف ]ب،ت،ث[، وكــا وصفــوا احلــروف وصفــوا حركاهتــا فــإذا 
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ــرف  ــرون للح ــا يش ــكان، بين ــس اإلس ــديد ولي ــدم التش ــون ع ــم يعن ــة فه ــوا باخلف قال
ة)1(. ــدَّ ــكون والش ــدد بالس ــاكن املشَّ الس

ــامل،  ــاء الش ــب اإلم ــتخدم الكات ــان يس ــض األحي ــبع: يف بع ــالء املش ــة الم حال
ــة  ــف الطويل ــده األل ــد عن ــت نج ــس الوق ــرف، يف نف ــوق احل ــارة ف ــى اإلش ــه ع الحتوائ
ــا إلشــباع الكلمــة فحســب تلــك  ــي هــي يف األصــل صائــت قصــر يضاعــف أحيان الت

ــا[ ــا / دع ــق: ]داع الوثائ

ــادة  ــروف الزي ــن ح ــرف م ــه ح ــص من ــذي ينق ــو ال ــص: وه ــالء الناق ــة الم  حال
ــة  ــب خمطوط ــة)2( بحس ــط الكلم ــن وس ــات م ــذف األلف ــمل ح ــة ويش ــروف العل أو ح

ــزوم[. ــرم / ل ــة [ ، ]ل ــه / الرغب ــث ]الرع البح

2. االخطاء الكتابية يف الوثائق:

- حالــة االمــالء املعيــب: ]الرحيــم / الرحيــم[ ، ]يييهــم / منهــم[ ، ]ببهــم / ببهــم[ 
، ]اســييهطكم / اســتنهضكم[ ، ]قريــا / قريبــا[ ، ]فوســميم / فوســمتم[ ، ]واورديــم / 

واوردتــم[ ، ]كيــاب / كتــاب[ ، ]يســلس / يســلس[ ، ]شــقايق / شقاشــق[.

- اخلــط: النظــام املســتخدم للحــروف الســاكنة يف املخطوطــات البحــث تعــد 
ــرش  ــس ع ــارش واخلام ــرن الع ــن الق ــرة ماب ــارًا يف الف ــواع انتش ــر األن ــن أكث ــدة م واح

)1(  الطبــاع، ايــاد خالــد، منهــج حتقيــق املخطوطــات ومعــه كتــاب شــوق املســتهام يف معرفــة رمــوز األقــام 
البــن وحشــية النبطــي، دار الفكــر دمشــق، 2003، ص 49.

Blau، J. A grammar of Christian Arabic based mainly on South-Palestin-  )2(
ian texts from the first millennium، 3 vols. Louvain: Secrétariat Dumbar-

.ton Corpus: 1966، pp 69 - 78
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ويعكــس إىل حــد مــا النمــوذج الكاســيكي الثابــت للعربيــة- اليهوديــة)1(، وذلــك طبقــًا 
لطريقــة الكاتــب بحيــث يكتــب باللغــة العربيــة والعريــة، أحيانــا ياحــظ وجــود حــرف 
منقــوط وهــذا ال يعنــي بالــرورة أنــه يتــم يف مجيــع احلــاالت، إذن فالقــارئ هــو الــذي 
جيــب عليــه التعــرف عــى احلــروف عندمــا ال توجــد عامــة مــا، أو أن هــذه العامــة عــى 

األقــل فقــدت إمائيــا.

التنويــن  يســقط  كان  املخطوطــات  هــذه  وثائــق  اغلــب  يف  تقريبــا  التنويــن:   -
مقرونــًا[  / ]مقرونــون  املثــال:  ســبيل  عــى  األحــرف  عــى  املفــروض 

- األلــف الفارقــة: يف هــذا املثــال مل يفــرق الناســخ بــن واو اجلاعــة ونــون اجلاعــة 
مثــل: ]مصلحــوا / مصلحــون[

ة: وهــي الســحبة التــي يف آخرهــا ارتفــاع »قــد تــرد يف الكتابــة القديمــة فيــا  ــدَّ - امَل
مل نألفــه نحــو مــآ التــي نكتبهــا اآلن مــاء دون مــد«)2( يف وثائــق بحثنــا هــذا تقريبــا غابــت 

صيغــة املــد.

ــروف  ــي احل ــوط ه ــروف املخط ــق: ح ــا الوثائ ــت ب ــي كتب ــامية الت ــروف الس - احل
العربيــة والعريــة التــي كتــب هبــا الكاتــب وهــي كــا ارشنــا ســابقا تعــرف بحســب علــم 
اللغــات الســامية املقــارن بالنتاجــات العربيــة - اليهوديــة التــي كانــت ســائدة يف يف 

)1(  حول املوضع ينظر: 
 Stenhouse، P.، «Samaritan Arabic»، (ed.)، Crown، Alan D، et al Tübingen:

.Mohr، 1989 p 592
ــة »תיכתב  ــة العربي ــدة يف اليهودي ــن امل ــاو ع ــارة ب ــد اش ــابق، ص 47. وق ــدر س ــاع، 2003، مص )2(  الطب

.Blau، 1965 opcit רחוקות« انظــر:  לעתים 
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ــود،)1(: ــد اليه ــطى عن ــرون الوس الق

أ = א / ب = ב / ج = ג / د = ד /هـ = ה / و = ו / ز = ז / ح = ח / ط = ט / 
ي =י / ك = / ل = ל / م = מ / ن = נ / س = ס / ع = ע / ف = פ / ص = צ / 

ق= ק / ر = ר / ش = ש / ت = ת.

3. الدراسة الصوتية يف الوثائق: 
نجــد يف الوثائــق أن لبعــض احلــروف خمرجــن أو أكثــر وذلــك لوجود هــذه األحروف 
بشــكل ولفــظ مــزدوج بحســب كوهنــا منقوطــة أو غــر منقوطــة عنــد اليهــود )ب = ב = 

ف(، )د = ד = ذ(، )ف = פ = پ، )ش = ש = س(.

- أحــرف العلــة: الصوائــت القصــرية: نوعيــة البنيــة الصوتيــة للصوائــت القصــرة 
ــع  ــم وض ــادة مل يت ــه ع ــا، ألن ــب تصوره ــن الصع ــة، م ــة - اليهودي ــات العربي يف الكتاب

ــم يف طبيعتهــا غــر املســتقرة: ــي تقــدر أو تقي ــر احلــاالت الت ــا أكث عامــة لضبطها.وم

عــى ســبيل املثــال ال ينقطــون اليــاء يف آخــر الكلمــة فتشــتبه باأللــف املقصــورة فــا 
يفــرق القــارىء بــن أيب باإلضافــة وبــن ]أبــى[ بمعنــى امتنع)2(، وقــد وردت هــذه احلالة 
ــي[ ، ]ىف / يف[  ــى / ع ــى[ ، ]ع ــى / الت ــى[ ، ]الت ــى / حت ــل: ]حي ــق مث ــذه الوثائ يف ه
ويف أحيانــا اخــرى ينقطــون اليــاء)3(. عــى الرغــم مــن أن رســم األلــف الســائد يشــرعادة 
ــك  ــة الش ــك يف حال ــر وذل ــا آخ ــدودة حين ــا ومم ــورة حين ــتخدامها مقص ــة اس إىل إمكاني

Crown، Alan David، Reinhard Pummer، Abraham Tal. (1993). A compan-  )1(
.ion to Samaritan studies، Tubingen: Mohr: p 11

 Sáenz Badillos، A History of the Hebrew Language، New York: Cambridge  )2(
.University Press، 1994، pp 154-155

)3(  الطباع، 2003، مصدر سابق، ص 63.
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ــة، مثــل »חאשאי«)1(  ــة - اليهودي للناســخ، وهــذه الظاهــرة واردة يف الكتابــات العربي
ــا  ــق بحثن ــمها ويف وثائ ــه يف رس ــة الضطراب ــورة نتيج ــة واملقص ــف الطويل ــمها باألل رس

ظهــرت هــذه احلالــة مثــل: ]نبــى / نبــأ[

احلــركات: يف بعــض االحيــان اتبــع الكاتــب طريقــة بعــض النحــاة يف مســألة عــدم 
حتريــك األمثلــة واكتفــى بتحريــك جــزء منهــا بخــاف بعــض اليهــود اآلخريــن الذيــن 

رشحــو وحركــوا باحلــركات العربيــة:)2(.
احلروف الصحيحة:

ــه يف جــزء مــن هلجــات اللغــات الســامية، انخفضــت  - المــزة: يعتقــد البعــض أن
اهلمــزة اىل صــوت ســاكن، ويف هــذه احلالــة، تبقــى اهلمــزة مدعومــة مــن قبــل رســمها، 
ســواء كان يف البدايــة، أو يف الوســط أو حتــى يف هنايــة الكلمــة بينــا تتحــول أحيانــا 
لتصبــح أحــد حــروف العلــة. توضــع اهلمــزة فــوق ألــف القطــع أو عــى الــواو واليــاء غر 
املنقوطــة بــدالً مــن األلــف مثــل ]مونث/مؤنــث[ مــاء وســاء، ويف الكتابــات القديمــة 
كثــرا ماهتمــل كتابتهــا فتلتبــس مــاء بكلمــة مــا وســاء بالفعــل ســا واهلمــزة املكســورة 
تكتــب أحيانــًا حتــت احلــرف وتكتــب أحيانــا فوقــه وتوضــع حتتهــا الكــرسة مثــل ]أســبال 
الــرداء[ حيــث إن الكــرسة توضــع فــوق األلــف وفوقهــا اهلمــزة. ويف خمطوطــات بحثنــا 
هــذا تكتــب اهلمــزة ألفــا طويلــة مــع حركــة املــد أو قــد يســقطها مــن الكلمــة او يبدهلــا يــاء 

مــن بدايــة أو وســط أوهنايــة الكلمــة.

.Blau، 1966، Op cit، p 81 . )1(
ــا يف  ــح وحركته ــم يفִיְשְמרּו فبالفت ــة املي ــا حرك ــة أم ــم متحرك ــاكنة واملي ــن س ــإن الش )2(  »ִיְשְמרּוִיְשְמעּו ف

ــر: ــا« انظ ــن بعده ــام الع ــم النض ִיְשְמעּו فبالض
 Jastrow، M.، Kitāb al- Af‛āl ḏawāt ḥurūf al-līn، by Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn

.Dāwd of Fez، known as Ḥayyūğ، Leiden. 1897، p 7
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ــا أبدهلــا مهــزة وصــل كــا يف: ]ابالـــ /  ــة الكلمــة أو رب 1. يســقط اهلمــزة مــن بداي
أبــاك[ ، ]اييــا / أنبـــا[

2. يســقط اهلمــزة مــن وســط الكلمــة او يكتبهــا يــاء كــا يف االمثلــة التاليــة: ]جيــت 
/ جئــت[ ، ]شــيا / شــيئا[ ، ]ياســا / بأســَا[ ، ]شــيا / شــيئًا[ ،  [قــرات / قــرأت[ ، [
املايكــه / املائكــة[ ، ]اخلايــق اخلائــق[ ، ]مومنــن / مؤمنــن[ ، ]روف / رؤوف[. 
وقــد وردت هــذه احلالــة يف العربيــة الوســيطة »فــوس« و »روس« كذلــك وردت يف 

ــة باخلــط العــري مثــل »אלפוס«.  ــة املكتوب ــة - اليهودي نصــوص اخــرى مــن العربي

3. يســقط المــزة مــن نايــة الكلمــة او يبدلــا يــاء حســب االمثلــة التاليــة: ]موطــى 
/ موطــئ[ ، ]امنــا / أمنــاء[ ، ]ينكفــى / ينكفــئ[ ، ]يطــا / يطــأ[. وبحســب العربيــة - 

اليهوديــة التــي كتبــت باخلــط العــري يف القــرون الوســطى »אלבُכא/ البــكا«)1( 

حــرف البــاء: اضطــرب ف كتابــة حــرف »ب« قــد يكــون مــن العريــة التــي ال تفــرق 
ق بينهــا باللفــظ، حســب الوثائــق: ]يــن / بــن[ ،  بــن »ب = ف = פ« وبالتــايل ُيفــرَّ

ــة[. ــه / باقي ]النوبــي / النوفــي[ ، ]نافي

حــرف الثــاء يف بعــض األمثلــة رســم الثــاء عــى شــكل تــاء ونحــن نعتقــد أن هــذه 
احلالــة هــي بتأثــر بعــض اللهجــات العربيــة وخصوصــا الشــامية او املريــة التــي تعتــر 
بيئــة الكاتــب األصليــة وهــي ظاهــرة ســائدة يف هلجــة بــاد الشــام إىل يومنــا هــذا)2( حيث 
يلفظــون )ت( بــدل )ث( حســب االمثلــة: ]ألوتاهنــا / ألوثاهنــا[ ، ]وتكــب / ينكــث[ 

، ]إال ريــت / إال ريــث[ ، ]ارت / ارث[ ، ]النثــم / النتــم[ ، ]أحدتتــم / احدثتــم[.

.Delgado، 2010، Op. cit.، p 37  (1(
ــة  ــواد، الدراس ــد ج ــوري، حمم ــر:  الن ــية( انظ ــامية )النابلس ــات الش ــوات يف اللهج ــع االص ــول موض )2(  ح
اللغويــة دراســة صوتيــة رصفيــة للهجــة نابلــس الفلســطينية، رســالة جامعيــة غــر مطبوعــة 1979 مكتبــة 

بلديــة نابلــس قســم الوثائــق .
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ويف امثلــة اخــرى مــن الوثائــق مل يعجــم الثــاء الداخليــة أحيانــا ونعتقــد اهنــا تعــود إىل 
طريقــة الناســخ يف التصحيــف، حســب األمثلــة التاليــة: ]حدييــا / حدثنا[

حــرف اجليــم: كتــب يف بعــض املــرات حــرف اجليــم غــر منقوطــة أو عــى شــكل 
ــب  ــف، بحس ــة يف التصحي ــي طريق ــخ او ه ــهو الناس ــع إىل س ــذا يرج ــاء وه ــرف ح ح
ــار /  ــى[ ، ]احلي ــى / ج ــل[ ، ]ح ــل / وج ــم[ ، ]وح ــم / ثبجه ــة: ثبحه ــة التالي االمثل
اجلبــار[ ، ]الرحــال / الرجــال [ ، ]نحــم / نجــم[ ، ]فوحدكــم / فوجدكــم [ ، ]احلــرح 
/ اجلــرح[ ، ]احلارسيــن / اخلارسيــن[ ، ]االحــره / االخــرة[ ، ]حيمــد / خيمــد[ ، 
ــرج[ ،  ــرح / اهل ــة[ ، ]هل ــه / اجلاهلي ــم[ ، ]احلالي ــم / حهن ــل[ ، ]جهن ــل / خام ]حام

ــت[. ــت / انجل ــل[ ، ]انحل ــل / جلي ]حلي

حرف احلاء: رسم حرف)ح( عى صورة )ج( مثل: ]فرج / فرح[)1(

حــرف اخلــاء: يف بعــض املــرات رســمها )ح( بــدال مــن )خ( حســب الوثائــق: 
]االمحســى / االمخــي[ ، ]احلــرف / اخلــرق[ ، ]فحطــب / فخطــب[ ، ]حلــت / 
خلــت[ ، ]حامريكــم / خامرتكــم[ ، ]احلــف / اخلــف[ ، ]حتــرسون / ختــرسون[ ، 

]حتشــوهنم / ختشــوهنم[.

حــرف الــذال: يكتــب الــذال بــدون نقطــة وهبــذا تلفــظ دال بتأثــر اللهجــات 
אלל ]االخــرى، ويف العربيــة - اليهوديــة وردت الكثــر مــن األمثلــة عــى ســبيل املثــال 

الوثائــق: وبحســب  אלמאכוד'[)2(،  מאכוד/ 

.Stenhouse، 1989، Op. cit.، p 597  )1(
Gallego María Ángeles، El judeo-árabe medieval: Edición، traducción y es-  )2(
 tudio lingüístico del Kitāb al-Taswi’a de Yonah ibn Ĝanāḥ، Bern، Berlin،

.Bruxelles، Frankfurt am Main، New York، Oxford، Wien، 2006، p 58
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- بداية الكلمة: ]دوبان / ذؤبان[ ، ]دات / ذات[ ، ]دا / ذا[.

، ]فانقدكــم /  ، ]مذقــه / مذقــة[  فانقذكــم[  الكلمــة: ]مانقدكــم /  - وســط 
فانقذكــم[ ، ]قــدف / قــذف[ ، ]باجلدلــه باجلذلــة[ ، ]الــدي / الــذي[ ، ]نديــر / نذيــر[.

 - يف هناية الكلمة: ]اد / إذ[

حــرف الــزاي: رســم حــرف الــزاي عــى شــكل راء يف كثــر مــن احلــاالت وهــذا قــد 
يكــون خطــئ اثنــاء التصحيــف، حســب األمثلــة التاليــة: ]الرعيــم / الزعيــم[ ، ]عريــر 

/ عزيــز[ ، ]عريمــه / عزيمــة[

ــا  ــر عنه ــدة يع ــا واح ــريف )ش/س(، فكأهن ــن ح ــز ب ــدم التمي ــني: ع ــرف الس ح
باحلــرف ש، وتوجــد كلــات معــدودة ذلــك ألن أغلبيــة الكلــات حيســن قياســها ســينا 
ولذلــك كان الكاتــب يف بعــض األحيــان ال يميــز بــن حــرف »ش« و »س« وهــذه 
ــة: ــب األمثل ــك حس ــامية وذل ــات الس ــي اللغ ــًا يف باق ــودة ايض ــة موج ــرة اللغوي الظاه

]ترسبــون / ترشبــون[ ، ]البســر / البشــر[ وقــد وردت يف بعــض النصــوص 
ــوا  ــة كان ــات العربي ــض املخطوط ــابوع[ ويف بع ــܐ / س ــيحية ]ܫܒܘܥ ــة - املس العربي
يضعــون حتــت حــرف الســن ســينا صغــرة مثــًا كــي التشــتبه بالشــن، ويف امثلــة اخــرى 
ــكه /  ــل: ]حش ــدل س« مث ــب »ش ب ــل كت ــب العم ــا ان كات ــا الحظن ــق بحثن ــن وثائ م

ــكم[. ــكم / أمحش ــكة[ ، ]امحش حس

ــال:  ــبيل املث ــى س ــن »ض« ع ــدال م ــق »ص« ب ــخ الوثائ ــب ناس ــاد: كت ــرف الّض ح
]امصــا / امضــا[ ،]موصــوع / موضــوع[ ، ]صاربــا / ضاربــا[ ، ]للصالــه / للضالة[ 
، ]غصابــا / غضابــا[ ، ]واصحــه / واضحــة [ ، ]فرايصــه / فرايضــه[ ، ]يــر / يــر[ 
، ]اهتصــم / أهتضــم[ ]اخلفــص / اخلفــض[ ، ]األرص / األرض[ ، ]فــرب / 
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فــرب[ ، ]ابغصــوه / ابغضــوه[ ، ]مبعــص / مبغــض[ ، ]رصب / رضب[ ، ]انقــى 
/ انقــى[ ، ]صعــف / ضعــف[ ، ]انقصــت / انقضــت[ ]مــى / مــى[.

يف مثــال اخــر كتــب »ط«  بــدل »ض«: ]حمطــه / حمضــه[ وقــد وردت هــذه احلالــة يف 
امثلــة اخــرى مــن الكتابــات العربيــة - اليهوديــة)1(

حــرف الظــاء: كــا هــو احلــال يف الكتابــات العربيــة – اليهوديــة، التــي عــرت عــن 
ــة  ــا هــذا مــن خــال األمثل ــق بحثن حــرف ]ظ ט' / ط ט[ نجــد ذلــك واضحــًا يف وثائ
ــم[ ،  ــم / أظهرك ــه[ ، ]اطهرك ــه / املوعظ ــم[ ، ]املوعط ــم / باكظمه ــة: ]باكطمه التالي
ــام[ ،  ــام / نظ ــم[ ، ]نط ــم / ناظرت ــظ[ ، ]ناطري ــط / حيف ــن ، ]حيف ــن / للظامل ]للطامل
]طامــى / ظامــي[ ، ]الطهــر / الظهــر[ ، ]طلمــوا / ظلمــوا[ ، ]حمفــوط / حمفــوط[ 

ــا[. ــا / ظلمه ، ]طلمه

ــا رســم الناســخ حــرف )غ( عــى شــكل  ــق أحيان حــرف الغــني: نجــد يف هــذه الوثائ
)عليــه الســام( وهــذا وارد أيضــًا يف اليهوديــة اعراضهــم/ اغراضهــم()2( وبحســب 

ــاءت يف  ــق ج الوثائ

- يف بداية الكلمة: ]عمها / غمها[ ، ]عرير / عزيز[ ]عر / غر[

- يف وســط الكلمــة: ]العفــار / الغفــار[ ، ]بلعــاوه / بلغــاوه[، ]بالرعبــه / بالرعبة[ 
، ]الرعيــم / الزعيــم[ ، ]لعنــى / لغنــي[ ، ]معــرزه / مغــرزه[ ، ] نعــرت / فغــرت[ ، 

]فاعــدوا / فاغــدوا[ ، ]العــدر / الغــدر[ ، ]ارتعــا / ارتغــاء[ ، ]للعــزه / للعــزة[.

- يف هناية الكلمة: ]نبع / نبغ[ ، ]مبلع / مبلغ[ 

.Blau، Op. cit.، 1966، 39 - 110 - 113  )1(
.Stenhouse، 1989، Op. cit.، 593  )2(
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حــرف القــاف: جيــب ماحظــة أن الكتابــة املغربيــة واألندلســية ترســم القــاف فــاًء 
يف كتابتهــا مثــل ]فــال- قــال[ بينــا يميــزون الفــاء عنهــا بجعلهــم النقطــة حتــت احلــرف 

وقــد وردت هــذه احلالــة يف وثائــق البحــث مثــل : ]فــد / قــد[

حــرف »ال« كتــب يف بعــض األحيــان حــرف )ال( عــى شــكل )ل( عــى ســبيل 
املثــال: ]الســلم / الســام[ 

حــرف التــاء املربوطــة: تقريبــا يف أغلــب األمثلــة املوجــودة يف خمطوطة الوثائق رســم 
الناســخ » ة »املربوطــة بصيغــة » ه » وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك يف حتقيــق املخطوطــة. 
وحســب األمثلــة التاليــة: ]القيامــه / القيامــة[ ، ]الســاعه / الســاعة[ ، ]وهنــزه / هنــزة[ 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــة[، ك ــه / القراب ــزكاة[ ، ]القراب ــزكاه / ال ــاة[ ، ]ال ــاه / الص ، ]الص

العربيــة اليهوديــة حيــث ה = ة عــى ســبيل املثــال كلمــة »לפטה / لفظــة«)1(.

أســامء الشــارة: ناحــظ يف قرائتنــا لتلــك الوثائــق ان كاتــب تلــك الوثائــق 
ــث إعراهبــا أو  ــق بأســاء اإلشــارة مــن حي ــي تتعل ــه بعــض األخطــاء الت ظهــرت لدي
مــن حيــث اختيــار الصيغــة املناســبة مفــردا أومثنــى أو مجعــا كــا يتضــح مــن األمثلــة: 

ــك[. ــك / ذل ]ذال

.Blau، 1966، Op. cit.، p 101  )1(
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االستنتاجات:

- ان وثائــق خمطوطــات بحثنــا هــذا غــر حمققــة مــن قبــل ال نعــرف هــل يرجــع ذلــك 
اىل صعوبــة فــك خطهــا العــريب والعــري، او لربــا عــدم اكتــال االفــكار حــول موضــوع 
تلــك الوثائــق، لــذا اكتفــى الباحثــان مــن جامعــة كمــردج بالتعليــق عــى تلــك الوثائــق 
بورقتــان فقــط منشــورة عــى الصفحــة الرئيســية ملكتبــة جامعــة كمــردج، اذ اشــارة كل 
مــن الدكتــورة اســثر مريــام فاجنــر والباحــث حممــد عــي حســن الطــاوي يف تعليقهــا 
عــى تلــك الوثائــق اىل تاثــر ناســخ العمــل بالتذكــرة احلمدونيــة عــى الرغــم مــن الروايــة 
ــك  ــوص. كذل ــن النص ــر م ــة يف الكث ــرة احلمدوني ــت التذك ــق خالف ــة يف الوثائ الفدكي
ــق  ــه الســام( وهــي مــن نفــس وثائ املخطوطــات التــي حتدثــت عــن االمــام عــي )علي

بحثنــا هــذا غــر اخلطبــة الفدكيــة للزهــراء )عليهــا الســام(.

- كان موقــف الفاطمــن مــن اهــل الذمــة والكتابيــن مــن هيــود ونصــارى عامــة 
موقفــا متســاحما، الن االســاعلية مل يتشــددوا يف مواقفهــم مــن االديــان االخــرى 
تشــدد باقــي املذاهــب االســامية ولعــل ذلــك الســباب منهــا ان اليهــود والنصــارى 
عرفــوا بمهارهتــم يف االدارة واملــال هــذا االمــر دفــع اخللفــاء الفاطمــن وغرهــم اىل 

االعتــاد عليهــم.

- تبــن لنــا مــدى التاثــر الواضــح لفكــر اهــل البيــت )عليهــم الســام( يف املــوروث 
ــك تفســر  ــة بشــكل مفصــل، كذل ــة الفدكي ــر الرواي ــك مــن خــال ذك اليهــود جتــى ذل
حديــث الرســول )عليــه الســام( لتشــبيه االمــام عــي )عليــه الســام( بنبــي اهلل عيســى 
ابــن مريــم )عليــه الســام( باالضافــة اىل انــه ذكــر عيــد »كيبــور« وهــو احــد اهــم اعيــاد 
اليهــود ويعدونــه اقــدس يــوم يف الســنة ويطلــق عليــه ســبت االســبات الــذي يتلــون فيــه 

نصــوص مــن التــوراة 
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- مل نجــد روايــة مطابقــة لروايــة وثائــق اجلنيــزا اخلاصــة بموضــوع بحثنــا هــذا، بعــد 
مقارنتهــا بجميــع خطــب الســيدة الزهــراء )عليهــا الســام( واســانيدها، الهنــا ذكــرت 
عبــارات خمتلفــة نوعــا مــا عــى ســبيل املثــال: »واخــاه بعــى دون رجالكــم مبلــع النذيــر« 

وهــي يف اغلــب الرويــات مذكــورة كتــايل: »وأخــا ابــن عمــي دون رجالكــم« 

- الوثائــق مبعثــرة وهــي غــر مرقمــة بشــكل واضــح ومل نعتمــد عــى ترقيــم مكتبــة 
جامعــة كمــردج الهنــا غــر متسلســلة يف مــا يتعلــق بحديــث الروايــة املتسلســل.

- لغــة الوثائــق جيــدة، ولكــن يوجــد خلــط يف النظــام الصــويت لبعــض احلــروف، 
كذلــك اختلــط عــى الكاتــب اســاء االشــارة وهــي ظاهــرة شــائعة معروفــة يف مــا يعــرف 
بالكتابــات العربيــة - اليهــود يف القــرون الوســطى، واملقصــود هبــا عربيــة اهــل الذمــة يف 

املحيــط االســامي.

- مل نجــد اســم كاتــب او ناســخ تلــك الوثائــق املخطــوط نعتقــد انــه مكتــوب بورقــة 
اخــرى مفقــودة، عــى الرغــم مــن وجــود اســاء اهــل البيــت )عليهــم الســام( وكذلــك 

وجــود اســاء الكثــر مــن الــرواة يف هــذه املخطوطــات.

- يف بعــض الورقــات اختلــط الكتابــة العربيــة بالعريــة ونعتقــد اهنــا تعــود اىل روايــة 
مماثلــة للروايــة االصليــة لتلــك الوثائــق التــي حتدثــت عــن االمــام عــي وفاطمــة الزهــراء 

)عليهــم الســام(، وهــذه الظاهــرة معروفــة ايضــا يف وثائــق اجلنيــزا.

الحظنــا ان الكاتــب عندمــا كتــب احــد الســور مــن القــران الكريــم كتبهــا بتحريــف 
وعــى مانعتقــد انــه مل يكتبهــا بطريقــة النقــل املبــارش وانــا عــن طريــق حفظهــا عــن ظهــر 

قلــب.
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امساء االعالم املذكورة يف خمطوطات حبثنا هذا:

-  امساء اهل البيت )عليهم السالم( املذكورة ضمن خمطوطات البحث:

- النبي حممد صى عليه وسلم 

- االمام عي ابن ايب طالب )عليه السام( 

- الصديقة فاطمة الزهراء )عليها السام(

- االمام جعفر بن حممد الصادق )عليه السام(

- االمام عى بن موسى الرضا )عليه السام(

كذلك ذكراسم نبي اهلل عيسى ابن مريم املسيح

-  امساء االعالم الواردة يف الصفحة ]4ب[

1. عبــد اللـــه بــن احلســن يــن ســعد اليوبــي، 2. عــى بــن حممــد، 3. ابــن عبــاس،4. 
ايــو حممــد اســمعيل يــن حممــد يــن حمفــوط الــرار، 5. احلســن امحــد يــن حممــد يــن مهــران 
البغــدادى، 6. ســعيد احلســن بــن عــي، 7. عيســى بــن مهــران، 8. عــي بــن مــاك 

االمحــي، 9. حممــد بــن الربيــع، 10. يوســف االرزق.

-  امساء االعالم الواردة يف الصفحة - الصفحة ]2ف[

ــو  1. األعمــش ســليان بــن مهــران أبــو حممــد الكــويف، 2. يوســف بــن موســى أب
يعقــوب الكــويف، 3. عبــد اهلل بــن مســعود، 4. إســاعيل بــن أيب خالــد األمحــي الكــويف، 

5. حممــد بــن عبــد اهلل بــن بــرْشان بــن حممــد بــن بــرْشان بــن مهــران البغــدادي.
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املصادر واملراجع:
 

 اوالً العربية:

 - القرآن الكريم.

ــا  ــردج ابريطاني ــة كم ــة جامع ــة يف مكتب ــق حمفوظ ــي وثائ ــث ه ــات البح - خمطوط
.(.T-S Ar. 51.86a( بالرقــم: 

- إدريــس، حممــد جــاء حممــد، التاثــر االســامي يف الفكــر الدينــي اليهــودي 
دراســة نقديــة مقارنــة لطائفــة القرائــن، القاهــرة 1992.

- التذكــرة احلمدونيــة، وهــو كتــاب يف 10 جملــدات كتبهــا ابــن محــدون )1102-
1167(، املجلــد 6، طبعــة بــروت 1996.

- السعدي غازي، االعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، عان، 1994.

ــق، عــي أكــر الغفــاري، دار  ــح وتعلي ــق، تصحي ــكايف، حتقي ــي، ال - الشــيخ الكلين
ــران 1362 ج 8 ط 4. ــران - اي ــامية - طه ــب اإلس الكت

- الصــاوي، عبــد اهلل. )1838م(. التنبيــه واألرشاف للمســعودي، ابــو احلســن 
ــة، د،ت. ــة التارخيي ــي، املكتب ع

- الطبــاع، ايــاد خالــد، منهــج حتقيــق املخطوطــات ومعــه كتــاب شــوق املســتهام يف 
معرفــة رمــوز األقــام البــن وحشــية النبطــي، دار الفكــر دمشــق، 2003.

- الطــويس، ايب جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــي، حتقيــق، هبــراد اجلعفري-عــي 
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اكــر الغفــاري، طهــران.

ــار،  ــة االطه ــار االئم ــدرر اخب ــة ال ــوار اجلامع ــار االن ــر، بح ــد باق ــي، حمم - املجل
ــم، د- ت. ــامية- ق ــب االس ــاء الكت ــة احي مؤسس

- املحمــودي، حممــد جــواد، خطــب ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء مصادرهــا 
واســانيدها، مكتبــة فخــراوي.

- النــوري، حممــد جــواد، الدراســة اللغويــة دراســة صوتيــة رصفيــة للهجــة نابلــس 
الفلســطينية، رســالة جامعيــة غــر مطبوعــة 1979 مكتبــة بلديــة نابلــس قســم الوثائــق 

- اهلواري، حممد، التاثرات االسامي يف اوراق اجلنيزا، القاهرة، 1992.

- بــن منظــور، ابــو الفضــل مجــال الديــن، معجــم لســان العــرب، ج1-ج2-ج7، 
حتقيق،عبــداهلل عــى الكبــر وآخــرون، القاهــرة ، د- ت.

- حســن، جعفــر هــادي، فرقــة القرائــن اليهــود دراســة يف نشــأة الفرقــة وعقائدهــا 
وتأرخيهــا اىل العــر احلــارض، مؤسســة الفجــر بــروت- لنــدن 1989.

- حســن، جعفرهــادي، تاريــخ اليهــود القرائــن منــذ ظهورهــم حتــى العــر 
.2014 بــروت،  احلــارض، 

- حســن، حممــد خليفــة، أوراق ووثائــق اجلنيــزا أمهيتهــا العلميــة وقيمتهــا التارخييــة 
واحلضاريــة، جامعــة القاهــرة، 1992.

- الطــريس، امــن االســام ايب عــي الفضــل بــن احلســن، جممــع البيــان يف تفســر 
ــروت، 2006، ج9. ــى ب ــران، دار املرت الق
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ثانيًا االجنبية:

-Blau، J. A grammar of Christian Arabic based mainly on South-
Palestinian texts from the first millennium، 3 vols. Louvain: Secrétariat 
Dumbarton Corpus: 1966.

- Crown، Alan David، Reinhard Pummer، Abraham Tal. A companion 
to Samaritan studies، Tubingen: Mohr، 1993.

- Delgado، José، Martínez، ، Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣaʽīr، Kitāb 
at-Taysīr el libro de la Facilitación (Diccionario Judeoarabe de Hebreo 
Bíblico)، Granada، 2010، V1، א-ס.

- Gallego María Ángeles، El judeo-árabe medieval: Edición، traducción 
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335 ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  ما قيل يف حقه من الثناء:
339 . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  نبذ من أشعاره:
346 القسم األول - الفصل الثاين: دراسة املخطوطة  .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
346 ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  - نسبة املخطوطة إىل مؤّلفها وتسميتها:



348 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  - وصف النسخة املعتمدة يف التحقيق:
348 ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  - منهج املؤلف وأسلوبه يف البحث واالستدالل:
350 - املصادر التي اعتمدها املؤّلف مرّتبة حسب الرتيب األلفبائّي للكتب: ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
352 - املنهج الذي سلكه التحقيق يف إخراج الكتاب:.ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
355 ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ    فهرس املصادر  

البحث السابع: اإلمام علي والسيدة الزهراء )( خمطوطات اجلنيزا منوذجًا
363 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  املقدمة: 
365 وثائق اجلنيزا:.ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
366 وثائق اجلنيزا جمموعة »تايلور- شخر«:  . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
366 وصف وثائق البحث: ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
368 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  مواضيع وثائق البحث:
371 . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  طائفة القراؤون
371 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  القراؤون يف عهد الدولة الفاطمية
374 دور خمطوطات اجلنيزا يف النتاجات العربية: .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
376 نص خطبة فدك للصديقة الزهراء )عليها السام( بحسب خمطوطات اجلنيزا  ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
390 ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  رّد فعل اخلليفة عى خطبة الزهراء )عليها السام(
392 عن وصف االمام عي )عليه السام( ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
394 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  الدراسة اللغوية يف خمطوطات البحث:
394 .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  1. التدقيق اإلمائي واألصوات يف وثائق اجلنيزا اخلاصة ببحثنا هذا:
395 2. االخطاء الكتابية يف الوثائق: ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 
397 ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  3. الدراسة الصوتية يف الوثائق: 
404 ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  االستنتاجات:
407 املصادر واملراجع: .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ 

411 ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ .ـ . ـ  فهرس احملتويات 


