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يد عليِّ بن طاوس في كتابِه  منهُج السَّ
المالحم والفتن

السنة الخامسة/المجلد الخامس 
 العدد الحادي عشر 1441هـ - 2020م



بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة احلسينّية املقّدسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس احملق
عن حوزة احللة العلمية  

مة احللي إلحياء تراث حوزة احللة بـيــان املسـؤوليـة: ــينية املقدسة. مركز العلاَّ العتبة احلس
العلمية.

الطبعة اأُلولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
مة احللي إلحياء بــيــانــات الـنـشــر:  كربلء، العراق: العتبة احلسينية املقدسة، مركز العلاَّ

تراث حوزة احللة العلمية، 1438/2017هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة احلسينية املقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
مة احللي إلحياء تراث حوزة احللة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر: )مركز العلاَّ
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة األولى، العدد األول )1438هـ/2017(منط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة اأُلولى، العدد الثاني )1438هـ/2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
إالسلم - دوريات.مصطلح موضوعي: 
املدارس الدينية - العراق - احللة - دوريات.مصطلح موضوعي:
علماء الشيعة اإلمامية - العراق - احللة - دوريات.مصطلح موضوعي:
احللة )العراق( - احلياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

مة احللي اسم هـيـئة اضـافي: ــز العلاَّ ــة )كربلء، العراق(، مرك ــينية املقدس العتبة احلس
إلحياء تراث حوزة احللة العلمية. جهة مصدرة.

متت الفهرسة قبل النرش يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة









سياسة النشر:

مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالمة احليل    )1( جملة )املحقق( جملة حمكَّ
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن املحاور اآلتية:
القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *
احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات  *

أدبية وبالغية(
الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *
االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *
حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف 
عليها عامليًّا

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم إىل جملة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف 
األصيل وجهة النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5( يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب 



البحوث عن آراء ُكتَّاهبا،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 
)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

)7( تبلغ املجلُة الباحَث بتسّلم بحثه  خالل مدة ال تتجاوز العرشة أيام بدًءا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ املجلُة الباحَث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداًءا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الاّلزمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير 

أو املقيمني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت 
)11(مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

االختصاص 
)12( ختضع مجيع البحوث املقدمة للنرش إىل فحص اإلستالل اإللكرتوين 

)13( تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث إىل املجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها، وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش البحث 
أو ترمجته وإعادة نرشه إالَّ بموافقة خطية من املؤلف ورئيس هيأة التحرير جملة 

)املحقق(
)14( ال جيوز للمؤلف سحَب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش، ولكن جيوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حرًصا.
)15( يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه 

)16( يتوجب عىل الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى 
املقدمة له خالل إجراء البحث

)17( يتوجب عىل املؤلف إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبري يف البحث أو عدم 

دقة باملعلومات، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ.

أ.د.حممد كريم ابراهيم

العراق -بابل

 أ.د.سعيد جاسم الزبيدي

سلطنة عمان  

أ.د عبد اجمليد حممد اإلسداوي

مجهورية مصر العربية 

أ.د.محيد عطائي نظري

إيران-َأصفهان

أ.م. د جبار كاظم املال

العراق - بابل

أ. م. د بدر ناصر السلطاني

جامعة بابل

هيأة التَّحرير 

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي

العراق- النجف األشرف

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 

العراق-بابل

أ.م.د محيد جاسم الغرابي

العراق- كربالء املقدسة

أ.م. د قاسم رحيم حسن

العراق- بابل

د. عماد الكاظمي

العراق-بغداد

  د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين
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سياسة النشر:

مة احليل  مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالَّ   )1( جملة )املحقق( جملة حمكَّ
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن املحاور اآلتية:
القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *
احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات  *

أدبية وبالغية(
الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *
االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *
حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف 
عليها عامليًّا

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم إىل جملة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف 
األصيل وجهة النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5( يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب 

سياسة النشر

ا عن مركز العالمة احليل  مة، تصدر ثالث مرات سنويًّ   )1( جملة )املحقق( جملة حمكَّ
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل 

العراق وخارجه التي تكون ضمن املحاور اآلتية:
القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه(. *
احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة(. *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية،  *

دراسات أدبية وبالغية(.
الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
األخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(. *
حتقيق النصوص )نصوص حمّققة، نصوص جمموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث املقّدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها 
عامليًّا.

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم إىل جملة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهًدا خاصًّ

)4( ال تنرش املجلة البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل وجهة 
النرش عىل ترمجة البحث ونرشه.

)5( يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب 
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أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإِلنسانية  

أ.د عبد اجمليد محمد اإلسداوي
جامعة املنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ِإيران

أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرابي

 جامعة كربالء/  كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي

 كلية اإلمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

اجلامعة العاملية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء ُكتَّاهبا،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 
)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

)7( تبلغ املجلُة الباحَث بتسّلم بحثه  خالل مدة ال تتجاوز العرشة أيام بدًءا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ املجلُة الباحَث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداًءا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الاّلزمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير 

أو املقيمني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت 
)11(مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

االختصاص 
)12( ختضع مجيع البحوث املقدمة للنرش إىل فحص اإلستالل اإللكرتوين 

)13( تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث إىل املجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها، وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش البحث 
أو ترمجته وإعادة نرشه إالَّ بموافقة خطية من املؤلف ورئيس هيأة التحرير جملة 

)املحقق(
)14( ال جيوز للمؤلف سحَب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش، ولكن جيوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حرًصا.
)15( يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه 

)16( يتوجب عىل الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى 
املقدمة له خالل إجراء البحث

)17( يتوجب عىل املؤلف إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبري يف البحث أو عدم 

دقة باملعلومات، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإِلنسانية  

أ.د عبد اجمليد محمد اإلسداوي
جامعة املنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ِإيران

أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرابي

 جامعة كربالء/  كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي

 كلية اإلمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

اجلامعة العاملية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء ُكتَّاهبا،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة.
)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها.

م بحثه  خالل مدة ال تتجاوز عرشة أيام بدًءا من تاريخ  )7( تبّلغ املجلُة الباحَث بتسلُّ
تقديمه له.

)8( تبلغ املجلُة الباحَث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل مدة ال تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداًء من تاريخ تسلُّ

)9(  التعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الاّلزمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير 

أو املقومني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه التعديالت.
)11( البحوث املقدمة للنرش مجيعها ختضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

االختصاص، وإىل فحص االستالل اإللكرتوين.
)12( تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث إىل املجلة 

عىل وفق صيغة تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها، وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش 
البحث أو ترمجته إالَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس حترير املجلة.

)13( ال جيوز للباحث سحُب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش، ولكن جيوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حرًصا.

)14( يتوجب عىل الباحث اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى 
املقدمة له خالل كتابة البحث.

)15( يتوجب عىل الباحث إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبرًيا يف البحث أو 

عدم دّقة  يف املعلومات، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ.
)16( يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه.



دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       ال  وأن  مستقلة  صفحة  ويف  اإلنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث/للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحث/الباحثني  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       ال  وأن  مستقلة  صفحة  ويف  اإلنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث/للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحث/الباحثني  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3(  أن يوافق الباحث عىل حرص احلق باملجلة وما يتضمنه ِمن النرش والتوزيع الورقي 

واإِللكرتوين واخلزن وإعادة االستخدام للبحث.
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن أربعني صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
.mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New ماعدا  النصوص املحققة، وُيكُتب متُن البحث بنوع خط) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       ال  أن  عىل  مستقلة،  صفحة  يف  اإلنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثني، وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث/للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحث/الباحثني  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:

مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالمة احليل التابع    )1(جملة )املحقق( جملة حمكَّ
للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق وخارجه 

التي تكون ضمن املحاور اآلتية:
القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *
احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات  *

أدبية وبالغية(
الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *
االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *
حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها 
عامليًّا

)3(أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم إىل جملة 
أخرى، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل 
وجهة النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5(يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب البحوث 
عن آراء ُكتَّاهبا، وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 

)6(خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإِلنسانية  

أ.د عبد اجمليد محمد اإلسداوي
جامعة املنيا/مصر

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ِإيران

أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 

جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرابي

 جامعة كربالء/  كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل/مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي

 كلية اإلمام الكاظم×/بابل

د. عماد الكاظمي

اجلامعة العاملية.لندن/العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات               صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات               صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times بنوع خط  التي اليتجاوز عددها مخس كلامت  الداللية  الكلامت  تكتب   )13(
.Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات االنتساب تثبت عىل النحو اآليت:)القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات               صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَُّت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان ما إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.



14

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       ال  وأن  مستقلة  صفحة  ويف  اإلنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث/الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث/للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحث/الباحثني  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املقّومني

الذي  البحث  يقرأ  أن  للنرش، هي  املرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  املهمة  إنَّ 

يقع ضمن ختصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه عىل وفق رؤى ومنظور علمي 

البّناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن  شخصية،  آراء  ألية  خيضع  ال  أكاديمي 

والصادقة عن البحث املرسل إليه. 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من املقّوم التأكد فيام إذا كان البحث املرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  ختصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  ال،  أم  العلمي  ختصصه  ضمن 

يمتلك املقوم الوقت الكايف إلمتام عملية التقييم ؟ إذ إّن عملية التقويم جيب أن 

التتجاوز عرشة أيام.

بعد موافقة املقوم عىل إجراء عملية التقويم وإمتامها خالل املّدة املحددة، يرجى إجراء 

عملية التقويم عىل  وفق املحددات اآلتية:

. )1( أن يكون البحث أصياًل ومهامًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نرشها.

)3( هل فكرة البحث متناولة يف دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى اإلشارة إىل 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث عىل البحث نفسه وحمتواه.

)5( بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوَضَح فيها املشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن جترى عملية التقويم بشكل رسي، وعدم  اطالع الكاتب عىل أي جانب فيها.

)9( إذا أراد املقوُم مناقشَة البحث مع مقوم آخر جيب إبالغ رئيس التحرير بذلك.
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)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث/الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات               صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث/الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

يتعلق  فيام  والباحث  املقّوم  بني  مبارشة  ومناقشات  خماطبات  هنالك  تكون  ال  أن   )10(

ببحثه املرسل للنرش، وأن ترسل ملحوظات املقّوم إىل الباحث عن طريق مدير حترير 

املجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أن  املقّوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس حترير املجلة.

)12( إن ملحوظات املقّوم العلمّية وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس يف قرار قبول 

البحث للنرش أو عدمه، كام يرجى من املقّوم اإلشارة- وبشكل دقيق -إىل الفقرات 

التي حتتاج إىل تعديل بسيط يمكن أن تقوم هبا هيأة التحرير، وإىل تلك التي حتتاج إىِل 

تعديل جوهري ليقوم هبا الباحث نفسه.
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احلمـد هلل ربِّ العاملـني، والصالة والسـالم عىل خري خلـق اهلل حمّمد وآله 
الطاهرين، وبعد:

ة  ُيعدُّ هذا البحث لغرض الكشف عن حالة يف أحد الكتب الرجاليَّة املهمَّ
مة  شـكلت ظاهرة واسـعة يف كتاب خالصة األقـوال يف معرفة الرجـال للعالَّ
احليّل )ت726هــ( وهي توقُّفه يف عدد كبري من رواة احلديث الرشيف، فتبنَّى 
هذا البحث عرب التحليل والتدقيق بيان مفهوم هذه الظاهرة عن طريق مبحث 
متهيـدي تنـاول التعريـف هبذا املصطلح ثم مدلول اسـتعامله وسـعة انتشـاره، 
مة أو فيام يروونـه، مع التحليل  ووقـف يف مبحثني عـىل َمن توقَّف فيهـم العالَّ

ومعرفة ألَسباب ذلك الوقف.

مة احلّلي )ت 726هـ( يف توقفات العالاَّ
جال(  )خالصة األقوال يف معرفة الرِّ

دراسٌة رجالياٌَّة حتليلياٌَّة
أ.م. د. عادل عبد اجلبار ثامر الشاطي

اإلسالمياَِّة الُعُلوِم  بابل/كلياَّة  جامعة 
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Jurisprudential Rules which are related to the the Noble 
Qur'an from the Al_Muhaqqiq  Al-Hilli  (died 676AH)

(reading the Holy Qur'an of person  with larger event and 
touching it to write the Holy Qur'an)

Dr. Adel Abdul Jabbar Aamer Al Shatti

University of Babylon

Abstract

 Praise be to God، Lord of the worlds، and prayers and peace 

be upon the best of God’s creation، Muhammad and his pure 

family، and after:

This research is a revelation of a case in one of the important 

men's books that formed a broad phenomenon in the book Sum-

mary of Sayings on Men’s Knowledge of the Jeweler (d. 726 
AH)، which stopped in a large number of narrators of the noble 
hadith. An introductory topic dealing with the definition of this 
term and then the significance of its use and spread، and stood 
in the search for those who stopped in the science or what they 
see، with analysis and knowledge because it is that endowment.
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ٱ ٻ ٻ

املقّدمة
ٍد َوآله  ــى َخيِر َخلِق اهلل ُمحماَّ ــلم عل لة والساَّ احلمُد هلِل ربِّ الَعامَلنِي، والصاَّ

بني اأَلطهار، وَبعُد: الطيِّ
ــاء والَباِحثني، وَتنبُع  ٍة بالِغٍة َوكبيَرة ِعنَد الُعلم ــاِل بَأهمياَّ ج َيحظى علُم الرِّ
واية عن املعُصوم× إِذ يتعلاَّق  ة ُصدور الرِّ ف احُلكم بصحاَّ ة ِمن َتوقُّ هذِه اأَلهمياَّ
ة ما َيرووَن ِمن جهٍة،  واة وعَدالتهم وصحاَّ هذا احُلكم بنسَبٍة كبيرٍة بَتوِثيق الرُّ
ِة اأُلخرى؛ كوُنها  وِمن جهٍة ُأخَرى للرتَباط الَوثيِق لهذا الِعلم بالُعلوم اإلِسلمياَّ
ة،  ــريف في استداَلالِتها العلمياَّ َتعتِمُد - وبدرَجاٍت ُمتفاوتة - على احلِديث الشاَّ

وإِن تَباَيَنت ُمستويات االعتَماد فيما بينها.
ة ُصدور  ة صحاَّ ــلمياَّ وائف اإلِس لذا َأوقَف ُجّل علماء احلديث وِمن جميِع الطاَّ
ــند ِثَقات حكُموا  واة، فإِذا ما كاَن َجميع ُرواة الساَّ ــق الرُّ ــث على َتوثي احلِدي

اِس على ذلك َأيًضا. دور، والَعكُس َصحيٌح، وَجَرت ِسيَرُة الناَّ ة الصُّ بصحاَّ
ا ِمن  ــا وَحِديًثا محوًرا ُمهمًّ َجالي قِدمًي ل البحُث الرِّ ــكاَّ وِمن هذا امُلنطلق ش
ــع ُخصوًصا مع  ة، فولَج الُعلماء والباحثون ِخَضماَّ بحرِه الواِس ــلمياَّ الُعلوم اإلِس
ــطاَّ ِرَحالهم، وِمَداد  ــة، فكان هذا الِعلم َمح ــاب االجتَهاِد عند اإلِمامياَّ فتِح ب

َأقلمهم، وُخلَصة َأفكارهم، وُجهدهم امُلتواِصل وإِلى َيومنا احلاِضر.
ته  ناقَش هؤالء اأَلفاضل َأدّق التفاِصيل في هذا املِضَمار، ابتداًء ِمن َمشُروعياَّ
واة َأو تضِعيفِهم، وبني هذه وِتلك َأنتَجت لنا  ة عليه، وانتهاًء بتوِثيق الرُّ واأَلدلاَّ
وفي  ر  نتصواَّ ما  فوَق  وَرَساِئل  وُبحوًثا  ُكتًبا  آرائهم  ِمن  رت  سطاَّ مبا  َأقلمُهم 
َأزماٍن وفتَراٍت ُمختلفٍة، فكاَن ما َأنتجُه َيراُع هؤالء َموِضع اعتماِد الباِحثني 
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خم ِمن هذا الِعلم وِمن  تاج الضاَّ فيما يكتُبون وَيَروَن ِمن آراء، فُدِرَس هذا الناَّ
جهاٍت ُمختلَفٍة وَأطَراٍف ُمتنوَعة.

رع، إِذ تناوَل َأحد تلَك الّنتاَجات  وهذا البحُث ما هو إاِلاَّ ثمَرة ِمن ذلك الزاَّ
جال، وهو  ة في هذا الِعلم، َأاَل وهو كتاب: ُخلَصة اأَلقَوال في َمعِرَفة الرِّ امُلهماَّ
ة بتنّوعها  لَعَلٍم ِمن اأَلعلم القلِّة ِمن الاَّذين ترُكوا بصَماتهم على الُعلوم اإلِسلمياَّ
وء على ُجزئيٍة  مة احللّي )ت726هـ( ُيسلُِّط البحث الضاَّ واختلِفها؛ وهو العلاَّ
زة في الكتاب املذُكور،  لت مَبجموِعها َظاهَرة ُمياَّ ِمن َبحِر ُخلصته، شكاَّ
اخُللصة،  في  مة  العلاَّ فات  توقُّ وهي  والتاَّطبيقي،  القولي  املستويني  وعلى 

ع لها بالدراسة والتحليل. فات، والتتبُّ وُمسوغاته لتلك التوقُّ
مٍة وَتهيٍد وَمبحَثنِي، تناول التاَّمهيُد: بيان داَلَلة كلمة:  ــم البحُث مبقدِّ انتظ
ــف( لغًة وفي اصطلح َأهل الفنِّ ِمن الَفِريَقني، وكذا عند اأُلصوليِّني،  )التوقُّ
ا، وَيجُب  ــٍر جدًّ ــكٍل ُمختص ة امُلصنِّف في اخُللصة وبش ــاُه مبَنهجياَّ ــماَّ َأتبعن ُث
مة احللّي وما ذلك إاِلاَّ لكثرِة َمن َألاَّف  نا لم َنعِرض حلَياة العلاَّ نويه هنا إِلى َأناَّ التاَّ

ا ُيعدُّ ِمن ُفضول الكَلم. وبحَث في هذا اجمَلال ماَّ
ف  ــباب ذلك التوقُّ مُة احللّي فيهم وأس ف العلاَّ ل: َمن توقاَّ ــاول املبحُث اأَلواَّ تن
ــباب وحتليلها، وُمتابعة تطبيقاتها في الكتب  ــة هذه اأَلس صريًحا، ُثماَّ ُمناقش
واة على ُحروف املعجم العربّي،  بنا هؤالء الرُّ مة احللّي وغيرها، ورتاَّ ة للعلاَّ الفقهياَّ

مع ترجمٍة مختصَرٍة ُمغنَيٍة لهم.
ــة احللي فيهم ولم  م ف العلاَّ ــي منُهما: عن الاَّذين توقاَّ ث املبحُث الثان ــداَّ وحت
ة ُيستَشفُّ  ــارٍة خفياَّ ه لُه ولو بإِش ح بذلك، بل نواَّ ــبب ذلك، َأو لم ُيصرِّ يذكر س
واة،  نِف ِمن الرُّ بب، َأدرجنا في هذا املبحث مجموعًة ِمن هذا الصِّ منها بيان الساَّ
ِسع له املقام، ُثماَّ  بناهم على حروف املعجم العربّي مع ترجمتهم َأيًضا ومبا يتاَّ ورتاَّ
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فه فيهم، ومناقشة ذلك وحتلِيلِه. مة احللي في توقُّ البحث عن ُمسوغات العلاَّ
ل لها البحُث، ُثماَّ بقائمٍة ِمن املصادر  ــي توصاَّ ــَم البحُث بَأهمِّ النتائج الت وُخِت

امُلعتمَدة في هذا البحث.
مة  ف فيهم العلاَّ واة الاَّذين توقاَّ نويه إِلى َأناَّ ما ُذِكَر هنا ِمن الرُّ وَأخيًرا: يجُب التاَّ
مة  ف فيهم العلاَّ ى َمن توقاَّ احللي لم يضّم إالاَّ قسًما منُهم وليس كّلهم، إِذ تعداَّ
الستِّني َراوًيا، وهذا البحث ال َيسعهم كلاَّهم حتليًل ومناقشًة فُهم َموِضُع كتاٍب 

ُمستقلٍّ بذلك، لذا اخترنا َأهمهم.

َوآِخُر دعوانا َأن احلمُد هلِل ربِّ الَعامَلنِي
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التاَّمهيد
)دالَلة التوقُّف يف ُخالَصة اأَلقوال(

ــا مَعاٍن وداَلاَلت  غة وَمعاجمها وله ــب اللُّ ف( في ُكت ــة: )التوقُّ ــاءت كلم ج
ُمختلِفة؛ فهي: ِخَلف اجُللوس، َواحَلبس، َوامَلنع، َواخِلدَمة، والاَّذي ال َيسَتعِجل 
ــه َأطَلعتُه، ولُه مَعاٍن ُأَخر  نُه، َوَوَقفُتُه عَلى َذْنِب ــث َبياَّ َف احلِدي ــي اأُلموِر، َووقاَّ ف

ة وَتفِصيٍل)1(.  غة بَيانها بدقاَّ كثيَرة، تبناَّت معاِجم اللُّ
االصطَلح على  في ُكتب  وامُلتابَعِة  التفتيش  ِمن خلل  الباحُث  يعثر  ولم 
بَأناَّ  القول:  مُيِكن  ه  َأناَّ إاِلاَّ  جال،  الرِّ وَأرباِب  الفنِّ  َأصحاب  عنَد   ٍ ُمعنياَّ َمعًنى 
ف فيه، وُيؤيِّد  امُلتوقاَّ اوي  داللتُه هي: عَدم اجلزِم برأٍي ثابٍت وَقطعّي حوَل الراَّ
قونُه  ُيوثِّ ًة  مراَّ فُهم  فيه،  اخِللِف  حسِم  في  جاليِّني  الرِّ بني  االضطراُب  ذلك: 
مة  د اأَلزدي حيُث َذكرُه العلاَّ فونه، كما ورَد في بكر بن محماَّ وُأخَرى ُيَضعِّ
ف عن العمِل بروايته  ة في الثِّقات وُأخرى توقاَّ احللي في َموِضعني ُمختلَِفنِي؛ مراَّ

عفاء)2(. فَأورَدُه في الضُّ
؛  ــهُ مُة نفس نويه إلى َأناَّ الاَّذي دعانا إِلى ذلك - البحث - هو العلاَّ ويجُب التاَّ
ــة واضَحة على التاَّضِعيف، وبنَي َمن  َز بني َمن ترَك روايته، وفيه داَلل ــُث مياَّ حي

ف فيه، وفيه دالَلة بعَدم اجلزِم)3(. توقاَّ
جال  ــتعمله اأَلقدُمون ِمن َأرباب الرِّ ف( فقد اس َأّما حركة ُمصطلح: )التوقُّ
ــا، حيُث َأورَد ابن الغَضائري )ت450هـ( هذه اللاَّفظَة في  وبُصورٍة نادَرٍة تقريًب
ف في َحديثِه«)4( وكذا  ــذي َأراُه التوقُّ ــه لُنفيع بن احلاِرث، فقاَل: »والاَّ ترجمت
ف في َحديثِه«)5(  ــَل في ترجمتِه للعبرتائي َأحمد بن ِهلل، فقاَل: »َأرى التوقُّ فع

ل َمن استعمَل هذا امُلصطلح بلفظِه بعينِه. وقد يُكون هو َأواَّ
مة احللي وهو َموِضُع البحث، هذا  ــع باستعمال هذا امُلصطلح العلاَّ ُثماَّ توساَّ
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بب  ا عنَد اجلمُهور فقد اسُتعِمَل هذا امُلصطلح بقلاَّة، ولعلاَّ الساَّ ة، َأماَّ ِعنَد اإلِمامياَّ
اوي ُيعاَلُج مُبعاجَلاٍت واضحة ُأخرى فل  في ذلك: َأناَّ تعاُرض َأقوالهم في حقِّ الراَّ
ف فيه فلٌن،  ا قولهم: توقاَّ ف، حتاَّى ِقيَل في معناه: »وَأماَّ يحتاُجون معُه إِلى التوقُّ
ــيٍء،  ــيًئا، ولم يحُكم عليه بش ه يدلُّ على َأناَّ اإلِمام منُهم لم َيذُكر فيه ش فإِناَّ

ا اللتباس َأمره عليِه«)6(. ا لعدم خبرته، وإماَّ إِماَّ
د بن َأبي  ـــ( فقاَل في ترجمة محماَّ هبي )ت748ه ــذا اللاَّفظ عنَد الذاَّ وورَد ه
ف«)7( وامُلصطلح واضُح املعنى عندُهم  ًة، ُثماَّ توقاَّ قُه يحيى بن َمعني مراَّ حفَصة: »وثاَّ

د فيه والُغموض وأَليِّ سبٍب كان. اوي للتردُّ في عَدم احُلكم على الراَّ
عاُرض  ــا في مباحث التاَّ ف( وعَرُضوا له ــتعمل اأُلصوليون لفظة: )التوقُّ واس
ا مِلَا  ــو في داللته ُمقاِرٌب ِجدًّ راِجيح)8( وه عادل والتاَّ ونُه بـ: التاَّ ــمُّ وَحلِِّه، َأو ما ُيس

جال ِمن َأناَّ معناه: عَدُم التاَّرجيح بني اآلراِء الَواِرَدة. عليه َأرباب الرِّ
ة  َجالياَّ جال، فهو: ِمن املصادر الرِّ ــا كتاب ُخلصة اأَلقوال في معِرَفة الرِّ َأماَّ
مني، وَمرِجٌع  ــة آراء امُلتقدِّ ــِه؛ إِذ هو ُخلَص ــتَنُد إِليه، وُيعتَمُد علي ــة، ُيس امُلهماَّ
ة ومنها  ــلمياَّ ــِع ُفروع العلوم اإلِس ــهوٍر في جمي ــن، فهو مُلصنٍِّف مش للُمتَأخِري

جال ثلثة ُكتب، هي: جال، فلُه في الرِّ احلِديث والرِّ
َجال. 1 - ُخلَصة اأَلقَوال في َمعِرَفة الرِّ

َواة، وهو كتاٌب مطُبوٌع ُمتَداَول. 2 - إِيَضاح االشِتَباه في َأسَماِء الرُّ
َجال الَكبير، وهو ِمن كتب  َجال، َأو: الرِّ 3 - َكشُف امَلَقال في َمعِرَفة الرِّ

مة املفقودة. العلاَّ
وِمن َأهمِّ اخلطوات املنهجيَّة التي اعتمدها امُلصنِّف يف خالَصة اأَلقوال:

واة الاَّذين  ل منُهما الرُّ ــاوَل اأَلواَّ ــمني، تن ــم امُلصنِّف كتابه على ِقس 1 - َقساَّ
واة الاَّذين ال يأُخذ  ا الثاني؛ فقد َأورَد فيه الرُّ ــم واعتمَد على َما َيروونُه، َأماَّ قُه وثاَّ
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ــم َأو غيرها ِمن  ــضِّ الناَّظر عن َضعفهم َأو جَهالته ــُل بها بغ ــم وال َيعم مبروياته
اأَلسباب، ورتاَّب كّل قسٍم منُهما على حُروف امُلعَجم العربّي بعَد َأن جعَل كلًّ 

منها على َأبواٍب وُكتب بحسِب املشُهوِر من األسماء.
ــبقتُه في هذا املضَمار، وهي  2 - اعتمَد امُلصنِّف في تأليفه على مصاِدَر َس
بِق في ذلك، ِمن َأمثال: رجال ابن الغَضائري  لُعلماَء َمشُهوِرين، لُهم قَصُب الساَّ
ــذا الكَتاب، واعتمَد َأيًضا على  ــكاالٍت حوَل ه ا ُأثيَر ِمن إِش غِم ماَّ على الراَّ
ة، وعَدم معِرَفة  جالياَّ غم ِمن فقدان كتبه الرِّ آراِء ابن ُعقَدة )ت333هـ( على الراَّ
ــي  مة إِليه، وِمن َأهمِّ َمن اعتمَد على كتبهم َأيًضا: رَجال الكشِّ ــق العلاَّ طري

وسي )ت460هـ(. )ت340هـ( ورَجال الناَّجاشي )ت450هـ( ورَجال الطُّ
ا ُذِكر  ــًل عماَّ ة - َفض جالياَّ ــِه الرِّ ــة احللي في َأحكام م ــَد العلاَّ 3 - اعتم
ادَرة ِمن اإلِمام املعُصوم في حقِّ بعِض َأصحابهم بناًء  ــا- على الوَكالة الصاَّ آنًف
ــاق، وهو َموضُع بحٍث عنَد ُعلَمائنا، وبَنى َأيًضا على  على عَدم َتوكيلِهم للُفساَّ
ــه داَللة على العَداَلة  ــم الَصادر منُهم ^ في حقِّ بعِض َأصحابهم، ففي الترحُّ
وثيق عندُه، واعتمَد كذلك على مبَنى َأصالة العَدالة في كلِّ إِماميٍّ ما َلم  والتاَّ

يثُبت عدُمها بِفسٍق، َأو عَدم وُرود قدٍح فيه وغيرها ِمن ُموِجبات العَدم.
واة، ُمبتِعًدا عن  ــرُّ ــيَرة حَياة ال مة في ُخلصته على ِس ــف العلاَّ ــم َيِق 4 - ل
واة  فات هؤالء الرُّ ــى ِذكر ُمصناَّ ق إِل ــوِض في تفِصيلتها، وكذا لم يتطراَّ اخل

ض لهم. الاَّذين تعراَّ
اوي غير إِمامي اثني عشري، فهي  5 - اعتمادُه في التاَّضعيف على كون الراَّ
فاته  ئيسِة في توقُّ ــباب الراَّ ة - كما في تصريحه - وهو َأحد اأَلس الِفرَقُة احمُلقاَّ

ائفة. واة، ُمخالًِفا في ذلك َجمًعا ِمن ُعلماء املذَهب والطاَّ في الرُّ
مة بصورٍة  ــا االعتماد على هذا الكتاب - ُخلَصة اأَلقوال - وآَراء العلاَّ َأماَّ
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ة  جالياَّ ــول الرِّ ــن َأرباب اأُلص ــٍل بني الُقدامى ِم ــه مُيثِّل حلقَة َوص ــة، فألناَّ عاماَّ
ــى آراء َمن  لع عل ــُه مع االطِّ م ن تقداَّ ــَذ ُخلصته عماَّ ــم، فَأخ ــن منه ري وامُلتأخِّ
ــة بني اآلراء، فهو قد َمحَض  ة، جاِمَع ــرُه، لذا َجاءت آراؤه ناِضجة علمياَّ عاص

تلك اآلراء، وناقش بعضها ليجتِهد في بيان رأيه.
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املبحُث اأَلواَّل
بب يف توقُّفه( )َمن ذكَر الساَّ

منُهم،  بعًضا  ُنوِرُد  لذلك،  ُمعلًِّل  واة  الرُّ َبعـِض  في  احللي  مة  العلاَّ ف  توقاَّ
غ للتوّقف،  اُهم على ترتيب ُحروف امُلعَجم العربّي، مع ِذكِر امُلسوِّ ُمرتِّبني إِياَّ
جاليني فيهم، ووقفنا ُمحلِّلني ملَواِقف الُعلماء فيهم ملعِرَفة ما  وذكرنا َأقوال الرِّ
عاُرض  لوا إِليه ِمن آراء، ُمحاولنِي اجلمع بني هذه اآلراء، مع ُمحاولة فكِّ التاَّ توصاَّ

فيما بينها.
]1[ َأحمد بن احلسن بن ِإبراهيم)9(:

، موَلى بني َأسد،  ى َأبا عبد اهلل، كوفيٌّ ار، ُيكناَّ ابن ُشعيب بن ِميَثم التماَّ
واية، لُه كتاُب َنواِدر، ِمن َأصحاب اإلِمام  صحيُح احلِديث َسلِيمُه، ُمعتَمُد الرِّ

، َروى عنه: ُعبيد اهلل بن َأحمد بن نهيك. ضا ÷ واِقفيٌّ الكاظم والرِّ
ا هو  َواقفيًّ َأناَّ كونه  اهُر  والظاَّ بب،  الساَّ ُدون ِذكر  مة)10(  العلاَّ فيه  ف  توقاَّ
جال بتوثيقه، واعتماد  الرِّ َأرَباب  غِم ِمن ُحكم  الراَّ لُه ذلك، على  غ  الاَّذي سواَّ
روايته، وتصحيح حِديثه، ولم َيغِمز فيه َأحد، وال ِعبَرة عندُهم بَواقفيته، وقوُل 
َضا×)11( فيه داَللة على رُجوعِه عن الَوقِف؛ أَلناَّ  الناَّجاشي: »وقد َروى عن الرِّ
ف فيه«. غ إِذن للتوقُّ ضا× بل ُتعاديه)12( فل ُمسوِّ ة ال تروي عن اإلِمام الرِّ الواقفياَّ

]2[ َأحمد بن َسابق)13(:

ــوُروِد رَواية عنَد  ــن َأحَمد)14(؛ وذلك ل ا يرويه ع مة احللّي عماَّ ــف العلاَّ توقاَّ
ف فيَما يرويِه. َضا×)15( وهو ما دعاُه للتوقُّ الكّشي بَلعنِه عن اإلِمام الرِّ

ا؛ ففي َطريقها َنصر  نِد جدًّ ــي َضعيفُة الساَّ وَيرُد على ذلك: َأناَّ رَواية الكش
د البصِري الاَّذي ُطِعَن عليِه  ابن الصَباح وهو َضعيٌف َغاٍل)16( وإِسحاق بن محماَّ
مة نفسه عنَد ِذكر َأحمد بن َسابق:  بالغلوِّ َأيًضا)17( فضًل عن ذلك َطعُن العلاَّ
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مة  ة، على الّرغِم من َأناَّ قول العلاَّ بَأناَّ سَند ِرواية اللاَّعن فيه غير معُلوَمة الصحاَّ
واَية َضعيَفة  ــذه الرِّ : »ه ــند ظاهٌر واضٌح، بل إِناَّ ــيء؛ فَضعُف الساَّ هذا فيه َش

ا«)18(. ند جدًّ الساَّ
د ما َورَد  ــنَ جال مدٌح أَلحمد، واكتفوا بَتضِعيف س ولم َيِرد في ُكتب الرِّ
َضا× فهو بذلك كَمن َلم َيِرد في شأنه توِثيق  ه ِمن لعٍن عن اإلِمام الرِّ في حقِّ

عف ظاهر. حيح، بل الضاَّ ف فيه هو الصاَّ وال َتضِعيف فهو مجُهوٌل، فالتوقُّ
ل)19(: ]3[ َأحمد بن ُعمر احللاَّ

َضا×  ل لبيعِه ذلك، َروى عن اإلِمام الرِّ ي احللاَّ ــيَرج)20( ُسمِّ : هو الّش احللُّ
ــي، لُه كتاب، وقيل: إِناَّ له  وس ــيخ الطُّ قه الش ، وثاَّ ــائل، كوفيٌّ وله عنُه مَس

َأصًل رِديًئا.
ــّي فيه: »رِديء  وس ــيخ الطُّ ــن قُبول روايته؛ لقوِل الش مة)21( ع ــف العلاَّ توقاَّ
ــاة بني رَداءة اأَلصل  ف فيه، فل ُمناَف ــّوغ التوقُّ ــل«)22( وهذا اأَلمُر ال ُيس اأَلص
وقُبول ِروايته؛ فرداءة اأَلصل امَلروي عنه ال تدلُّ على َتضِعيفه َأو َتريحه، بل 

وسي نفسه: »ُكوفيٌّ ِثَقة«)23(. ِثقتُه ظاهَرة َصريَحة ِمن قول الشيخ الطُّ
ض له بشيٍء ِمن التاَّضِعيف  مُة في امُلنتَهى)24( ِرواية عنه دون َأن َيتعراَّ وَأورَد العلاَّ

َأو غيره، وللُمترَجم ِروايات في ُكتبنا امُلعتَمَدة)25( وهو َما ُيؤيِّد توثيقه.
ار بن حياَّان)26(: ]4[ ِإسحاق بن عماَّ

يعة، شيٌخ،  يرفّي، موَلى بني تغلب، ِمن بيٍت كبيٍر في الشِّ َأبو يعُقوب الصاَّ
قه  ــادق والكاظم ” وثاَّ ــن َأصَحاب اإلِمام الصاَّ ــه كتاُب َنواِدر، ِم ثقٌة، ل

وسي. الشيخ الطُّ
مة)27( فيَما َينِفرُد بِه ِمن ِرَواية وِمن باِب اأَلوَلى، وذكَر: َأناَّ َسبب  ف العلاَّ توقاَّ
غم ِمن  وسي فيه، على الراَّ ا)28( ُمعتِمًدا على قول الشيخ الطُّ ذلك كونُه َفَطِحيًّ
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با َأثًرا  قاه واعَتَمَدا َأصلُه، ولم ُيرتِّ ــي قد وثاَّ وسي - والناَّجاش ــيخ الطُّ ه - الش َأناَّ
ف ابن طاوس )ت664()30(  ــِه)29( وَضعاَّ ته، مع وُروِد َأخَباٍر في َمدح ــى َفَطِحياَّ عل
ادق× كونُه  ــاِم الصاَّ ــتبَعاِد َأن يحَظى امُلترَجم لُه مَبدِح اإلِم واية باس ــذه الرِّ ه

ا. َفَطِحيًّ
ل َمن وقَع  د ابن طاوس كان َأواَّ ــيِّ ــتبٌه فيه؛ ُذِكَر َأناَّ الس ويبدو َأناَّ اأَلمر ُمش
ر  م، وتبعُهما َمن تأخاَّ ــداَّ مة كما تق ــك العلاَّ ــتباه، وَتبعُه على ذل في هذا االش
ار بن  عنُهما)31( وَمنشأ االشتباه هو: التاَّشابه في االسم بينُه وبني إِسحاق بن عماَّ
ل، كما َأناَّ ما ورَد في حقِّ  اباطّي، فالثاني هو الَفَطِحّي)32( ال اأَلواَّ ــى الساَّ موَس
ــهوٌر، وَأبناء  ا معُروٌف مش ُد ذلك، وكونُه إِماِميًّ ــي ُيؤيِّ امُلترَجم لُه عن الناَّجاش
يعة، وقد ذهَب جمٌع  َأخيِه وإِخوته كذلك، وهو في بيٍت َمشهوٍر ِمن ُبيوت الشِّ

ِمن الُعلماء إِلى هذا التَغاير)33(.
ــتباه، وتندفُع  ان، وبذلك ينفكُّ االش ــن حياَّ ــى هو الَفَطِحّي ال اب ــُن موَس فاب
ــة ُدون فصٍل وتييز  ــي ُكتبنا الفقهياَّ ــات عنهما ف ــد وَرَدت ِرواي ــبهُة، وق الشُّ
فه  مة وتوقُّ ف في َمروياتهما، فتكوُن عباَرة العلاَّ ا يدعو إِلى التوقُّ بينهما)34( ماَّ
ــا ِمن َمعِرفة  ــتباك َأيًض ــي مكاِنها، ولكن مُيِكن َأن ُيفّك هذا االش ــه ف في

بقِة لكلٍّ ِمنُهما. الطاَّ
]5[ ِإسحاق بن جرير)35(:

، ِمن َأصحاب  ابن يزيد بن جرير بن عبد اهلل الَبجلّي، َأبو يعقوب، كوفيٌّ
ادق× لُه كَتاب، ِثقة. اإلِمام الصاَّ

ــبِب  مة)36( فيما َينَفِرُد به ِمن ِرواية، وِمن باب اأَلوَلى َأيًضا؛ ِبس ــف العلاَّ توقاَّ
تني؛ اأُلوَلى:  ــذا مراَّ ــحاق ه ــي قد َذكَر إِس وس ــيخ الطُّ َوقِفه، وُيلَحظ َأناَّ الش
ــة: في َأصحاِب اإلِماِم الكاظم×  ادِق×)37( والثاني ــي َأصحاِب اإلِماِم الصاَّ ف
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ُه  ه ذكَر َأناَّ فقال: »إِسَحاق بن جرير«)38( ولم ُيتّم اسمُه، وال ذكَر َنسبُه، إاِلاَّ َأناَّ
د. عدُّ َواِقفّي)39( فُيحتَمل التاَّ

ــن  اد، واحلَس وثيق، فقد َروى عنه: حماَّ ة التاَّ ولكناَّ ِرواية الثِّقات عنه ِمن َأدلاَّ
مة  ف العلاَّ هم ِمن ِثقات اأَلصحاب؛ لَذا توقاَّ ابن محبوب، وابن َأبي ُعمير، وُكلُّ
ــا َينَفِرُد به ِمن رواية، ويظهُر ِمن ذلك َتصحيحُه لِروايتِه فيما َلم َينفِرد به،  فيم
ــات امُلترَجم لُه في  ــى)40( فضًل عن وُرود َمروي ــّح ِروايته في امُلنته ــه صح إالاَّ َأناَّ
بوا على َواِقفيتِه َأثًرا ُيذَكر، ُخصوًصا مع  وائية)41( فلم ُيرتِّ ة والرِّ ُكتبنا الفقهياَّ
ؤَساء اأَلعلم)42(  ه ِمن ُفقهاِء اأَلصحاب والرُّ ــيخ امُلِفيد )ت413هـ(: إِناَّ قوِل الش
ــي لُه، وِرواية  وس ــيخ الطُّ ــي والش ف فيه بعد توثيق الناَّجاش فل ثمرَة ِمن التوقُّ

اأَلصحاب عنه واعتماد ِروايته.
اب)43(: ]6[ إسماعيل بن اخلطاَّ

م  ــي، وَذكَر ترحُّ قه الكشِّ ادق× وثاَّ ــاب اإلِمام الصاَّ ، ِمن َأصح ــَلِميُّ الساَّ
ة. ادق× عليه، وُدعاءه لُه بدُخول اجلناَّ اإلِمام الصاَّ

مة)44( في ِروايته عنُه، وِمن باب اأَلقوى؛ وذلك لعَدم ثُبوت ِرواية  ــف العلاَّ توقاَّ
ــماعيل  د بن إِس ــي)45( عندُه في حقِّ امُلترَجم لُه، جلَهاَلة جعفر بن محماَّ الكشِّ
ــَنًدا، وكذا  ــها س ــنِدها، ما َيخِدُش اب)46( - وهو ابنه - الواقع في َس اخلطاَّ
واية ِمن جاِنب، وِمن جانٍب آَخر لعدم وُرود َما َيجرُح امُلترَجم  لعَدم ثُبوت هذه الرِّ

جال ِمن املمُدوِحني)47(. ُه بعُض َأرَباب الرِّ له، بل عداَّ
ار)48(: ]7[ ِإسماِعيل بن عماَّ

ــاب اإلِمام  ــّي، ِمن َأصح ــّي، الُكوف يرف ــحاق الصاَّ ــان، َأخو إِس ــن حياَّ اب
يَعة. ادق× ِثقٌة، لُه َأصٌل، َفَطحّي، ِمن بيٍت كبيٍر في الشِّ الصاَّ

ا ورَد  غِم ماَّ مة)49( في ِروايته لعَدم ثُبوت عَدالته عنده، على الراَّ ــف العلاَّ توقاَّ
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ادق× وهو ُمَخالِف مِلا َأخذ  ي)50( ِمن ِروايٍة في مدحِه عن اإلِمام الصاَّ عن الكشِّ
ه ِروايٌة عن اإلِمام  ــه في توِثيق َمن َتِرد في حقِّ ــرط على نفِس مة ِمن ش به العلاَّ
واية َضعيفُة  ــذه الرِّ ــول في ترَجمِة َأخيه َأناَّ ه م الق ــوم في َتوثيقِه، وتقداَّ املعُص

ند. الساَّ
ــادق× وقولُه فيِه:  ــا يدلُّ على َمدحِه عن اإلِمام الصاَّ ــي الكافي َم وورَد ف
ــيُر إِلى جللتِه، وُعداَّ  ا«)51( وهي ُتش ــُه، َوَقد ازَددُت َلُه ُحبًّ ــد ُكنُت ُأِحبُّ »... َلَق

ي فيِه)52(. مُدوًحا لذلَك، وال َتضرُّ ِرواية الكشِّ
، وَعداَّ  ض لُه بَقدٍح َأو َذمٍّ ــه، ولم َيتعراَّ ــّي )53( في َترجمِة َأخي وذكرُه الناَّجاش
ف  بعض الُعلماء ِرواية امُلترَجم لُه في احِلَسان)54( ولُه ِروايات في ُكتبنا)55( فالتوقُّ

فيه ُمشِكل.
]8[ َبِشير الناََّبال)56(:

ال،  ــر - ِبَل َياء - بن َميُمون، الَوابشّي الهمَدانّي، الُكوفيُّ النباَّ وُيَقال: ِبش
ادق ” مُدوٌح. ابن َأبي َأراَكة، ِمن َأصَحاب اإلِمام الباقر والصاَّ

ا ورد في  غِم ماَّ لُه، على الراَّ مُة)57( في ِروايته؛ لَعدم وروِد ما ُيعدِّ ــف العلاَّ توقاَّ
مة احللي  ف العلاَّ ادق× )58( إِذ ضعاَّ ه عن اإلِمام الصاَّ ي ِمن ِروايٍة في حقِّ الكشِّ
ــاد)60( في َطريقها  ــَنان)59( وَصالح بن َأبي حماَّ د بن س واية لوُقوِع محماَّ ــذِه الرِّ ه

لَضعِفهَما.
فه، وال  حُه َأو ُيضعِّ ومُيِكن َأن ُتعّد َمروياته في احِلَسان؛ لعَدم وروِد ما ُيجرِّ
ة  ما تصريح ابن َداود)61( بَأناَّه مدوٌح، وللُمترَجم ِروايات في ُكتبَنا الفقهياَّ ــياَّ س

ة)62(. وائياَّ والرِّ
]9[ ُثَوير بن َأبي فاخَته)63(:

ــعيد بن جهمان، َأبو جهم،  ــعيد بن علقه، وقيل: َس ــُم َأبي فاخته َس واس
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ادق ^ موَلى ُأّم  اد والباقر والصاَّ ــجاَّ ، ِمن َأصحاب اإلِمام الس ، تابعيٌّ ــيٌّ كوف
َهاني، َروى عن َأبيه، مدوٌح.

ه َأشفَق  ــي)65( َأناَّ مة)64( في ِروايته بعَد َأن ذكَر ِرواية عن الكشِّ ف العلاَّ توقاَّ
لت بن بهَرام،  ــن ذّر والصاَّ ــائَل َهيأَها لُه َعمرو ب ــى اإلِمام الباقر× ِمن مَس عل
ة حلقِّ اإلِمام×  وُطِعن عليِه بسَبب هذا اإلِشفاِق؛ لداَللتِه على عَدم امَلعِرَفِة التاماَّ

فلو َعرَف ذلك احلقاَّ مَلا َأشفَق.
ُه قد يُكون إِشفاقُه هذا على اإلِمام× لكي  وَيِرُد على هذا اإلِشكال: بَأناَّ

ة، فل َذماَّ فيه)66(. ه لن ُيجيبُهم َتقياَّ ا َسيسألُه هؤالء، َأو: َأناَّ ى ماَّ ال يتأذاَّ
ف  ئمِة على َمن توقاَّ ــى باللاَّ ه وَأنَح ــي )ت966هـ( َضعفاَّ ــهيد الثان إاِلاَّ َأناَّ الش
ــدلُّ على مدحِه، بل هو في  ــي ال ي ــِه، َأو عمَل بِرَوايته؛ أَلناَّ َما َأورده الكشِّ في
ر تسلِيم َمعرفتِه باإلِمام× فهو مجهوُل احلاِل  الَقدِح َأدلُّ منُه في امَلدِح، ولو ُقدِّ

ٌد منُه. ال ُيعَرف)67( وهو َموقٌف ُمتشدِّ
ها ال تقتِضي عندُه َمدًحا وال  واية إاِلاَّ َأناَّ ِد هذه الرِّ ــنَ مُة لم َيطَعن في س والعلاَّ
عِف  ف لذلك كما هو َمبناُه، وامُلترَجم لُه َطعَن عليه اجلمُهور بالضاَّ َقدًحا، فتوقاَّ

فِض)68(. والراَّ
ُه  ــا، كَما َأناَّ ــيٌء، َوال في َمدحِه َأيًض ــه َلم َيِرد في قدحِه ش ــظ: َأناَّ وامُللَح
ــيعِة وِمن  ل في كونِه ِمن الشِّ ــيعِة في ذلَك الَعصر: »َفل تَأمُّ معروٌف ِعنَد الشِّ
يعِة الاَّذين كاُنوا في  ــاهيرهم، وحَكايُة اإلِشَفاق ال َتضرُّ بالنِّسبِة إِلى الشِّ مَش
ل«)69( وِرواياتُه في ُكتبَنا موُجودة،  لِع امُلتأمِّ مان كَما ال َيخَفى على امُلطاَّ ذلَك الزاَّ

وَلم َيطَعن فيَها َأحٌد)70(.
]10[ َجابر بن َيِزيد)71(:

ادق ”  د، َلقي اإلِمام الباقر والصاَّ ، وِقيل: َأبو محماَّ ــيّ َأبو عبد اهلل اجُلعف
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لُه ُكتب، ولُه َأصٌل، وكاَن في نفسِه ُمختلًِطا)72( ِثقٌة في نفسِه، وِقيَل: إِناَّ َمن 
ادق×. ام اإلِمام الصاَّ ي سَنة )128هـ( في َأياَّ َروى عنه ُغِمَز فيِهم، ُتوفِّ

ل  واة، وُهم: َعمرو بن شمر، وُمفضاَّ مة)73( فيَما َيرِوي عنه بعض الرُّ ف العلاَّ توقاَّ
ــف بن يعقوب، وقد ُغِمَز في هؤالِء، بناًء  ابن َصالِح، وُمنخل بن َجميل، ويوُس
على قوِل الناَّجاشّي وابن الغَضائرّي )74( وهو ُمشِعٌر بقُبول ما َيرويِه الثِّقات عنُه.

ه ِرواياٌت تدلُّ على َمدحِه، وُأخرى في َقدحِه)75( وَجِميُع ُطرقها  ووَرَد في حقِّ
ع)77( وهو ِمن َثماَّ ُمختَلٌف فيِه. هم َرموُه بالتاَّشيُّ ُة إاِلاَّ َأناَّ قُه العاماَّ فيَها َضعٌف)76( ووثاَّ

ــَض اأَلعاِجيب عنُهم ^ ِوإاِلاَّ فهو ِثقٌة،  ــأ االختَلف لنقلِه بع ويبدو َأن َمنش
ه قلاَّما ُيوثِّق َأحًدا، وقيَل:  ح بذلك ابن الغَضائرّي)78( واملعُروف عنُه َأناَّ ــا صراَّ كَم
جالينّي،  َتوثيُق ابن الغَضائرّي ُمعاَرٌض بَتضِعيف الناَّجاشّي؛ لتقِدمي قوله عنَد الرِّ
ته، كَما َأناَّ مقوَلة الناَّجاشّي  زيادًة على َأناَّ كتاب ابن الغَضائرّي لم َيثُبت صحاَّ
وائية كثيرٌة  ــة والرِّ ــه، وِرواياتُه في ُكتِبنا الفقهياَّ ــت َصريَحة بالَقدِح في ليَس

مة نفسِه)79(. منتِشرٌة وُخصوًصا في ُكتب العلاَّ
ــؤالء عن َجاِبر َأيًضا،  ف فيَما يرويه ه ــي)80( إِلى التوقُّ ــهيد الثان وذهب الشاَّ
ف فيه مع اختلف الناَّاس في َمدحِه وَجرحِه  ــتغرابِه على َمن توقاَّ بل َزاَد في اس

عِديل. امُلوِجب لتقِدمي اجَلرِح على التاَّ
]11[ َجعَفر بن عفاَّان)81(:

ــني× وكان ُمعاِصًرا لإِلمام  ــام احُلس ــعاٌر في رَثاِء اإلِم ، لُه َأش ــيُّ ائ الطاَّ
ــام× واحَلاِضرين،  ــِه فَأبَكى اإلِم ــعره في َحضرت ــادق× وقرأ ِمن ِش الصاَّ

ي في ُحدود سَنة )150هـ(. ة لذلك، ُتوفِّ فَشِهَد لُه اإلِمام× باجلناَّ
ِمن  ي)83(  الكشِّ في  َورَد  ما  أَلناَّ  ِروايته؛  في  ف  التوقُّ مة)82(  العلاَّ عنَد  الوجُه 
د بن  ة َضِعيٌف؛ لوُقوع َنصر بن الصباح ومحماَّ ادق× له باجلناَّ شهادةِ اإلِمام الصاَّ
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م - َضِعيَفان، وَلم َتِرد له ِروايٌة في ُكتبنا  سَنان في َطريقها، وُهما - كما تقداَّ
امُلعتمَدة، ولعَدم ِذكر ما يقَدح فيِه.

ص للثِّقات  ل ِمن ُخلصتِه، وهو الِقسُم امُلصاَّ مُة في الِقسم اأَلواَّ وذكرُه العلاَّ
ُه مدوٌح)84(. فه في ِروايته، وقال بعض الُعلماء: إِناَّ غم توقُّ واة على الراَّ ِمن الرُّ

]12[ احلَسن بن َسيف)85(:

قه ابن  ادق× وثاَّ ــام الصاَّ ، ِمن َأصحاب اإلِم اُر الُكوفيُّ ــليمان، التماَّ ابن ُس
ُعقدة.

مة)86( فيَما َينفِرُد به ِمن ِرواية - وِمن باب اأَلوَلى - لعَدم وُقوفِه  ــف العلاَّ توقاَّ
مة نفسُه  على َمدٍح َأو قدٍح ِمن ُطرقنا في امُلترَجم لُه، فهو َمجهوٌل، وَروى العلاَّ
ــم  ال)88( وَأوردُه في الِقس ــن بن فضاَّ توثيقه عن ابن ُعقدة)87( عن علّي بن احلَس

ل ِمن الثِّقات في ُخلصته. اأَلواَّ
مة البن ُعقدة َمجهواًل ال ُيعَرف، فل  وثيُق هَذا ال َيثُبت؛ َكون َطريق العلاَّ والتاَّ
ــِه فل ُيؤَخذ بتوثيق ابن َداود )ت736هـ(  ــبِب نفس مُيِكن االعتماد عليه، وللس
مة فيه ُيناِقض  ف العلاَّ ــى َأن توقُّ ــا)89( وبذلَك ال َتثُبت وَثاقة امُلترَجم لُه، عل َأيًض

إِيرادُه في ِقسم الثِّقات.
ة، ومبَنى  ائفِة احمُلقِّ مة فيه لعَدم ثُبوت امُلومأ إِليه ِمن الطاَّ ف العلاَّ وقد ُيعلاَّل توقُّ
ة وغيرهم ِمن  ة خَبر الَواِقَفة والَفطحياَّ مة - كما َعرفَت َسابًقا - عَدم ُحجياَّ العلاَّ

الِفَرق)90(.
وذكَر بعض العلَماء توِثيق امُلترَجم لُه)91( ُمستظِهرين ذلَك ِمن توثيق الناَّجاشّي 
 ، ار، َأبو احلسن، كوفيٌّ أَلبيه َسيف بن ُسليمان، إِذ قال: »َسيف بن ُسليَمان التماَّ
ــيف«)92( فَحرُف الَعطِف في  ــن بن َس َروى عن َأبي عبد اهلل× ِثقٌة، َوابنه احلَس
ــة: )َوابنه( مُيِكن َأن ُيحَمل على اأَلقَرب وهو كلَمة: )ِثقة( َأو على اأَلبعد  كلَم
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ــيخ  ادق× خُصوًصا مع ِذكر الش ــن اإلِمام الصاَّ ــُه هو وَأبوه مًعا ع ــو: ِروايت وه
ادق× وِكل العبارتني فيها داللة على  ــي)93( لُه في َأصحاب اإلِمام الصاَّ وس الطُّ

التعديل.
]13[ احلَسن بن َصدقة املَدائنّي)94(:

ادق والكاظم ” ورَأيُت  ــو ُمصّدق بن َصدقة، ِمن َأصحاب اإلِمام الصاَّ َأخ
هِذيب)95(. َضا× في التاَّ روايته عن اإلِمام الرِّ

غم ِمن توِثيق الشيخ  ه لم َيجِزم به، على الراَّ مة)96( في تعديلِه؛ أَلناَّ ف العلاَّ توقاَّ
ــني بن  ــي: احُلس وس ــِخ ِمن رجال الطُّ س ــي لُه)97( وِقيَل: إِناَّ في بعِض النُّ وس الطُّ

د. عدُّ ف في َتعديلِه الحتَماِل التاَّ َصدقة، وبذلك َوَجَب التوقُّ
ــن وليس  ــي: احلَس وس ــخ ِمن رجال الطُّ س ة النُّ وُيَردُّ عليه: َأناَّ املوُجود في بقياَّ
ُه لم  ام، كما َأناَّ سخ املطبوعة امُلتداولة هذه اأَلياَّ ــني، وهو كذلك في النُّ احُلس
قه ابن  جال َأناَّ لصدَقة ابًنا َأو َأًخا ُيقاُل له: احُلسني)98( وقد وثاَّ َيذُكر َأرباب الرِّ
، وهو ما َذهَب  ــِه بعَد ما مراَّ ف في َتعديل ــّي)99( وبذلك فل َوجه للتوقُّ داود احلل
ــا امُلعتَمدة)101( وَلم َيذُكر  ــهيد الثاني)100( وللُمترَجم ِروايات في ُكتبن إِليه الشاَّ

عِن. َأحٌد فيه َشيًئا ِمن الطاَّ
د)102(: ]14[ احلَسن بن محماَّ

ادق×. ، ِمن َأصحاب اإلِمام الصاَّ ان، الُكوفيُّ َأبو علّي القطاَّ
مة احللي)103( فيَما َينفرُد به ِمن ِرواية؛ وذلك لعَدم ُثبوت عَدالتِه  ــف العلاَّ توقاَّ
مة ذاتُه ِمن  ــه العلاَّ ا نقل غِم ماَّ ــدٌح، على الراَّ ــم َيِرد فيه قدٌح وال َم ــدُه، إِذ َل عن
ال في ترجَمِة احلَسن بن  ــن بن فضاَّ توثيقه عن ابن ُعقدة)104( عن علّي بن احلَس
مة البن ُعقدة مجهوٌل وَبينُهما فاِصل زمنيٌّ َطويل،  َسيف)105( على َأن َطريق العلاَّ

ه)106(. جال َتوثيقُه، لعَدم وُرود َما يقَدح في حقِّ ولم َيستِبعد بعُض َأرباب الرِّ
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]14[ ُحذيَفة بن منُصور)107(:

ابري)108(  اُع الساَّ ، بياَّ د اخلَزاعيُّ حمن، َأبو محماَّ ابن كثير بن سلَمة بن عبد الراَّ
ــه ابن الغَضائري،  ادق والكاظم ^ طعَن علي ــر والصاَّ ــن اإلِمام الباق َروى ع

ة. ال بني ُأمياَّ كان َأحد ُعماَّ
ل منُهما: قوُل ابن الغَضائري:  مة)109( ُمعلًِّل ذلك بَأمَرين؛ اأَلواَّ ف فيه العلاَّ توقاَّ
ج َشاِهًدا«)110(  ِقيم، وَأمرُه ُملتبٌس، وُيخراَّ ِحيح والساَّ ، َيرِوي الصاَّ »َحِديثُه َغيُر َنقيٍّ

ة. ال بني ُأمياَّ والثاني: َكونُه َأحد ُعماَّ
يخ امُلفيد  مة نفسُه)111( ذكَر َأناَّ الشاَّ وُيَردُّ على ذلك بعّدة ُأمور، منها: َأناَّ العلاَّ
قُه  وسّي )113( وثاَّ يخ الطُّ ــيّ له)112( ومنها: َأن الشاَّ قه، ُثماَّ ذكَر َتوِثيق الناَّجاش قد وثاَّ
ف في  َز عليه بالتوقُّ ــن الغَضائري الاَّذي تعكاَّ ــَد ِذكرِه، ومنها: َأناَّ كَلم اب ِعن
ة، فهو َأمٌر  ال بني ُأمياَّ ا: كونُه ِمن ُعماَّ اوي ال يدلُّ على َتضِعيٍف َظاهر، وَأماَّ ــراَّ ال
يعة كانوا  عن؛ أَلناَّ كثيًرا ِمن ِثقات الشِّ َلم َيثُبت، وإِن َثبَت فهو ال يدلُّ على الطاَّ
ــم ُمحاِفُظوَن على واَلئهم، وَلم  اس ِمن َبعدهم، وُه ة وبني العباَّ ــااًل لبِني ُأمياَّ ُعماَّ

يضّرهم ذلك في َشيٍء.
ــدٍح كما في  ه ما يدلُّ على م ــي حقِّ ــُه قد َورَد ف ــى َأناَّ امُلترَجم ل ــادًة عل زي
مة نفسه رَجااًل ُمكتِفًيا بَتوثيق النجاشّي لُهم، كما  ق العلاَّ الكّشي)114( وقد وثاَّ
وسي  ــيخ الطُّ غِم ِمن َتضِعيف الش ــى اليقطيني)115( على الراَّ د بن عيَس في محماَّ
ــرة)117(  ا بدا، وَأحاديث امُلترَجم له في ُكتبنا ُمنتش له)116( وغيره، فما حَدا ماَّ

مة فيه َمسألٌة فيها َنظر.                          ف العلاَّ وِمن َثماَّ فإِناَّ توقُّ
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املبحث الثاني
بب يف َتوقُّفه( )َمن َل َيذُكر الساَّ

ُه لم ُيبنيِّ َأسباب  ًفا فيهم، إاِلاَّ َأناَّ واة ُمتوقِّ مة في ُخلصته بعَض الرُّ ذكر العلاَّ
واة ِمن هذا الناَّمط، مع ُمحاولة إِيجاد امُلسوَغات  فه، َأوردنا هنا بعًضا ِمن الرُّ توقُّ
ة َأرباب  ف فيهم، وُمناقَشة تلك اآلراِء الَوارَدة عن بقياَّ مة للتوقُّ التي َدعت العلاَّ
ف،  غ هذا التوقُّ هم، وامُلزاوَجة بينها للوُصول إِلى نتيجِة ما ُيسوِّ جال في حقِّ الرِّ
نا لم  واة على ُحروف املعجم العربّي، مع التنويه إِلى َأناَّ بنا هؤالء الرُّ وَأيًضا فقد رتاَّ

ُنوِرد كّل َمن اتاَّصَف بذلك لعَدم َسَعِة الَبحِث، وُهم على الناَّحو اآلتي:
]1[ ِإبراهيم بن َصالح اأَلمناطّي)118(:

ُل منُهم بـ: َأبي  ــى اأَلواَّ ة، ُيكناَّ ــم ُرواٌة عداَّ جال بهذا االس ــي ُكتب الرِّ ورَد ف
ــة، عنه: ُعبيد اهلل بن  ، لُه ُكتب، منها: كتاب الَغيَب ــحاق، ثقٌة، كوفيٌّ إِس

ة^. َأحمد بن نهيك، َلم يرِو عن اأَلئماَّ
، لُه كتاب،  ــا× واقفيٌّ َض ــٌة، ِمن َأصحاب اإلِمام الرِّ ، ِثق ــديٌّ الثاني: َأس

عنُه: ُعبيد اهلل بن َأحمد بن نهيك)119(.
وسيُّ َراوًيا َثالًِثا باالسِم َنفسِه واحِلرَفة - َبيُع اأَلمَناط)120(-  يخ الطُّ وذكَر الشاَّ

ُه ِمن َأصحاب اإلِمام الباقر×)121(. وعداَّ
ــم  ــابٌه ِمن َجاِنب واختلٌف ِمن آَخر؛ فُهما َيحِملن االس الن بينُهما تش واأَلواَّ
ــٍد ِمنُهما  ــاِن َأيًضا، ولكلُّ َواح ــاط - وُهما ِثقت ــة - بيع اأَلمن ــه واحِلرَف نفس
ة ^  ل َلم َيرِو عن اأَلئماَّ ــي َأناَّ اأَلواَّ ــُه، وافتَرقا: ف اوي عنُهما نفس كتاب، والراَّ
، بينَما لم ُتذَكر قبيلُة  ــديٌّ َضا× والثاني َأس ــا َروى الثاني عن اإلِمام الرِّ بينم
ل، وَروى الثالث عن اإلِمام  ــي َواقفيٌّ ُدون اأَلواَّ ــمُّ في ذلك: َأناَّ الثان ل، واأَله اأَلواَّ

َضا×. الرِّ
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ــة)122( للُحكم  م ــا العلاَّ ــو الاَّذي دَع ــاء َبينُهما ه ــاُبه وااللتق ــاط التاَّش فُنق
هما َواحًدا  ف فيه بعَد احتماِل عدِّ ل، لَذا توقاَّ باحَتادِهما، وَوْقُف الثاني ُدون اأَلواَّ

عفاء. فَأدرجُه في الضُّ
عّدد َأقَرُب ِمنُه إِلى االحَتاد؛  ُهم َليُسوا َواِحًدا، وُهم إِلى التاَّ م َأناَّ ا تقداَّ وَيظهُر ماَّ
فه في  مة لُهم واِحًدا وتوقُّ ــي عدِّ العلاَّ ــكٍل ُجزئي، وف أَلناَّ بينُهم َتايًزا ولو ِبش

وايِة عنُهم ال ُمسوَغ له)123(. الرِّ
]2[ َأحمد بن احلَسن بن علّي)124(:

ال بن َعمرو بن َأمين، َأبو احلَسن، وِقيَل: َأبو عبد  د بن علّي بن فضاَّ ابن محماَّ
اهلل، موَلى عكرمة بن َربعي، ِثقٌة في احَلِديث، َروى عنه الكوفيون والُقمّيون 
لة وغيرهما، وكان  وم، والصاَّ ــن، لُه ُكتب، منها: الصاَّ وَأخوه علّي بن احلَس

ي سنة )260هـ(. ا، ِمن َأصحاب اإلِمام الهاِدي والعسكرّي ” ُتوفِّ َفطِحيًّ
اهر َأناَّ إِجماع  ــوغ لذلك، والظاَّ مة)125( في ِروايته ُدون ِذكر امُلس ف العلاَّ توقاَّ
ُة امُلترَجم  ف فيه، وَفَطِحياَّ ــو ما دعاُه للتوقُّ ا ه جال على كونِه َفطِحيًّ ــاب الرِّ َأرب
ائفة  عى َأن الطاَّ وسّي اداَّ ائفة الطُّ فٌق عليَها َبينُهم، إاِلاَّ َأن شيخ الطاَّ ــهورٌة ُمتاَّ لُه مش
مة في امُلنتَهى)127(. ال وهو منُهم)126( وِروايتُه عنَد العلاَّ قد َعمَلت مبا َرواُه بنو فضاَّ

]3[ َأحمد بن احُلسني بن َسعيد)128(:

ُب بـ: دندان، َأبو جعفر اأَلهوازي، موَلى  اد بن َسعد بن مهران، امُللقاَّ ابن حماَّ
اد× له ُكتب، منها: االحتَجاج، اأَلنبَياء، املَثالِب، امُلتَصر في  اإلِمام السجاَّ
يون لغلّوه،  فه الُقمِّ اد بن عيَسى، ضعاَّ عوات، َروى عن َجِميع شيوخ َأبيه إاِلاَّ حماَّ الداَّ
ة ^ وابن الغَضائري،  ــرِو عن اأَلئماَّ ــُه ُيعَرف وُينَكر)129( ماَت بقّم، لم َي َحديث

قال: »َحديثُه فيَما رَأيتُه َسامِلًا«)130(.
ــبب، ويبدو َأن قول ابن  ــا َيرويه ِمن دون ذكر الساَّ مة)131( فيم ــف العلاَّ توقاَّ
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ف؛ أَلناَّ الغالب على ابن الغَضائري  مة التوقُّ غ للعلاَّ ــواَّ الغَضائري فيه هو الاَّذي س
ائفة  ــي وشيخ الطاَّ ُه هنا لم َيطَعن عليِه، ُرغم نقل الناَّجاش واة، إاِلاَّ َأناَّ َتضِعيف الرُّ

. وسي تضعيفه عن الُقمينيِّ الطُّ
ُه لم َيِرد في حقِّ امُلترَجم له قدٌح َصريٌح، وَتضِعيُف الُقميني  م فإِناَّ وعلى ما تقداَّ
واة، وكثيًرا ما َيروَن َأن ِذكَر  هم ُيغاُلون في َمواقفهم ِمن الرُّ ــر؛ أَلناَّ لُه فيه نظ
ــى َراويها بالُغلوِّ وذلك  ا، فيحكُمون عل ــة̂  ال يحتملونها ُغلوًّ ــٍة لأَلئماَّ َفضيل
وسي لم َيذُكرا  ــيخ الطُّ ــي والشاَّ واية، على َأناَّ الناَّجاش دهم في َقبول الرِّ ــدُّ لتش
اوي  اوي َصريًحا، بل نقل رَأي الُقمينّي فيه، ولم َيقدَحا في الراَّ ــي الراَّ َرَأيهما ف
ــك ما قالُه ابن  ــه في ُكتبنا)132( ِزد على ذل ــه، َفضًل عن اعتماد َمرويات نفس
ف  ا ُيضعِّ ه، وَأيًضا كونُه ِمن َأصَحاب امُلؤلاَّفات والُكتب ماَّ الغَضائري في حقِّ

مة. اآلراء امُلتقدِّ
ُه  مة في َأناَّ ة تعبير العلاَّ ف فيه، َفضًل عن دقاَّ فكلُّ ذلك ال َيدُع مجااًل للتوقُّ

اوي. ف فيما َيرويه، وَليس في َشخص الراَّ متوقِّ
اد املرَوزّي)133(: ]4[ َأحمد بن حماَّ

ب بـ:  ــُه ُيلقاَّ د، وابن ــُه محماَّ ــَواد× َروى عنه ابن ــام اجل ــن َأصحاب اإلِم ِم
ــُل ُمختَلٌف فيِه،  ج ــدٌح فيه)135( والراَّ ــي مدٌح وَق ــوِدّي)134( ورَد عن الكشِّ احمَلم

واأَلكثُر على َتضِعيفه.
ــبب، ويبدو  ف فيَما يرويه ِمن دون ِذكر الساَّ مة)136( التوقُّ والوجه عنَد العلاَّ
ه،  ــي في حقِّ َأناَّ ذلك منُه لتَعاُرض امَلدِح والَقدِح فيه، كما في َمرويات الكشِّ

ف في َشخص امُلترَجم له. ف فيما َيرويه ال َيعِني التوقُّ والتوقُّ
ــي ِمن  ــه امُلترَجم مِلَا ُروي في الكش ا يروي ــة عماَّ م ــف العلاَّ ــإِذا كان توقُّ ف
ــِه َفضًل عن  ــِن عليه وَتريح ع ــة فيهما في الطاَّ ــا ال صَراَح هم ــني، فإِناَّ ِروايت



جال( مة الحّلي )ت 726هـ( في )خالصة األقوال في معرفة الرِّ توقفات العالَّ
دراسٌة رجاليٌَّة تحليليٌَّة

43

عن في َسنِدها ضعٌف وجَهالة، فل َيثُبت  وايُة التي ُيظنُّ فيها الطاَّ َتضِعيفه، والرِّ
ند فيها)137(. ة الساَّ صحاَّ

اوي هو بنفسِه  مة فيما َيرويه امُلترَجم إِلى َأناَّ الراَّ ف العلاَّ ــبُب توقُّ وقد ُيعلاَّل س
ــرُد على ذلك: بَأن  ــا يدلُّ على َمدحِه، وَي اد× م ــجاَّ ــذي َروى عن اإلِمام الس الاَّ
ي اإلِمام× عنُه  ــة َرواها ابنُه وليَس هو، وُكلُّ ذلك ُمعاَرٌض بتَرضِّ واي هذه الرِّ
ُد  ــات امُلترَجم لُه)138( ُيبعِّ ــُه على َمروَي مة نفس ــد موته، كَما َأناَّ اعتماد العلاَّ بع

ُد عَدم َتضعيفِه. َتضِعيفه، وَمروياتُه في ُكتبنا)139( وهو َما ُيؤيِّ
]5[ ُأساَمة بن َزيد)140(:

ــول اهلل ÷  د، وقيَل: َأبو َزيد، موَلى رُس ــراحيل، َأبو محماَّ ابن حاِرثة بن َش
ي سَنة  ، وهَو ِحبُّ رُسول اهلل ÷ ُتوفِّ ــول اهلل ÷ َصحابيٌّ ه برَكة َمواَلة رُس وُأمُّ

ة. )54هـ( وهو ِثقٌة ِعنَد العاماَّ
ــبب  ف عن ِروايته« دون َأن يذُكر الساَّ مة)141(: »واأَلوَلى عنِدي التوقُّ قال العلاَّ
ــر امُلؤِمنني علّي بن َأبي  فه كونُه َلم ُيباِيع َأمي ــبب توقُّ اهُر َأناَّ َس ــي ذلك، والظاَّ ف
طالب× وسببُه على ما ُذِكَر: َأناَّ ُأساَمة بعثُه رُسول اهلل ÷ في َخيٍل لَبعض ُقرى 
ــَماعِه مبقَدمهم جمَع مالُه وَأهلُه، وعنَد  اليهود، وكاَن رُجٌل ِمن الَيهود عنَد س
ــَلم فقتلُه ُأساَمة، فَلمُه رسوُل اهلل ÷ فقال: َما قالُه إاِلاَّ  ــامة عندُه َأس وُصول ُأس
ــول اهلل ÷: »أَفَل َشَققَت الِغَطاَء َعن َقلِبِه، اَل َما َقاَل  َتعّوًذا ِمن القتل، فقاَل رُس

ــِه َعلِمت« فنَزل قوله تَعالى: ﴿ ھ ے ے  ــانِه َقبلَت، َواَل َما َكاَن ِفي َنفِس ِبلَس
ــاء/94( فحلَف ُأسامة َأن ال ُيقاِتل رُجًل  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾  )النِّس

هاَدتني، لَذا تخلاَّف عن حروب َأمير امُلؤِمنني× )142(. يشهُد الشاَّ
ــد عذرُه في مَيينِه  ــي )ت380هـ(: َأناَّ َأمير امُلؤِمنني× ق وُروي في الكش
ــن×  ــي كانت عليه، ولم مَينعُه عَطاءه، وُرِوي فيه َأيًضا: َأناَّ اإلِمام احلَس الت
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ــر، وفيه َأيًضا: عن اإلِمام الباقر× َأمَر َأن ال َيُقولوا فيه  نه بُبرٍد َأحم ــد كفاَّ ق
إاِلاَّ َخيًرا)143(. 

مة في ترجَمة ُأسامة،  ــند بحَسِب ما قالُه العلاَّ وايات َضِعيفُة الساَّ وثالُث الرِّ
ي  ــنة )49هـ(، في حني ُتوفِّ ي س ــن× ُتوفِّ والثانية: َيِرُد عليها َأناَّ اإلِمام احلَس
احية،  ــذه الناَّ ــليَمة ِمن ه ــنة )54هـ( فل َيصُدق ذلك، فهي غير َس ــامة س ُأس
ــى لم ُيقَطع بثبوِتها، ومع فرِض ثُبوتها فَبيعُة َأمير امُلؤمنني× ال ُتخرجُه  واأُلوَل

َعن مَيينِه؛ فما َأقَسم عليه شيٌء والَبيعُة َشيٌء آخر.
ُه  ــا ُيقال فيه: َأناَّ ه، ولَذا كاَن َأقّل م ــى َذمِّ ة عل ــاَك بعض اأَلخبار الدالاَّ وهن
وائية ِروايات  ــة والرِّ ــن ذلك لُه في ُكتبنا الفقهياَّ غم ِم ــٌف فيه، وعلى الراَّ ُمختَل

كثيرة ِمن ُدون ِذكِر َأدنى َتعليٍق عليَها)144(.
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الناَّتائج
واة ومَصادر ترجمتهم وَتوثيقهم وَتضعيفهم، وَمعرفة  بعد هذه اجلولة َبني الرُّ

فه فيهم ومناقشة ذلك، اتاَّضح َما يَأتي: مة فيهم، وبياِن توقُّ رَأي العلاَّ
ف في ُكتبه  ــتعَمل ُمصَطلح التوقُّ ل َمن اس ــة احللي كان َأواَّ م 1 - َأناَّ العلاَّ

ع. ة بهذا التوسُّ جالياَّ الرِّ
ــرى ال يفعُل، فكان  فه، وُأخ ــباب توقُّ ــا كان ُيبنيِّ َأس ــه & َأحياًن 2 - َأناَّ

ا على َما ُيسّوغ له ذلك. البحُث ُمنصبًّ
ا يروونُه  واة َأو عماَّ ف في الرُّ مة للتوقُّ اعية للعلاَّ ئيسة الداَّ 3 - ِمن اأَلسباب الراَّ
هم ِمن  غِم ِمن َأناَّ ا على الراَّ ا اثني عشريًّ هو كونهم في ِعَداد َمن َلم يُكن إماميًّ

الثِّقات عنَد غيرِه، وهو َأمٌر انفَرد به؛ أَلناَّ مبناُه عَدم توثيق غير اإلِمامي.
واة،  ــع قليلٍة ِمن اخُللصة ُيوثِّق بعض الرُّ ــة & وفي َمواِض م 4 - كان العلاَّ

قه َسابًقا ِمن الثِّقات عنَد غيرِه. ف في نفس َمن وثاَّ وفي ُأخرى يتوقاَّ
واة إاِلاَّ َأناَّه كان َيعتِمُد على  فه في َعدٍد ِمن الرُّ غِم من توقُّ ه & على الراَّ 5 - َأناَّ

ة. ف فيهم في ُكتبه الفقهياَّ ا َيرويه هؤالء امُلتوقاَّ كثيٍر ماَّ

َوآخر َدعوانا َأن احلمُد هلِل ربِّ الَعاملني
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الطـويس: 162، فهرسـت الطـويس: 55، 
معـامل العلـامء: 62، إيضاح االشـتباه: 94، 

رجال ابن داود: 231.
خالصة األقوال: 318.. 36
الرجال: 162.. 37
الرجال: 332.. 38
الواقفية: هم الذين ساقوا اإلمامة اىل االمام . 39

الكاظـم× ثـم وقفـوا بعـده، مدعـني أنـه 
اإلمـام املنتظر، وهـو الغائب بعد اسـتدعاء 
الرشـيد العبايس له، وهلـم عقائد وتعليامت 

منحرفة، ينظر: امللل والنحل: 168/1.
40 . ،310  ،296  ،268/2 املطلـب:  منتهـى 

320، 323، 409، وغريهـا مـن املواضـع 
املتكثرة.

 ينظر:  الكايف:  274/1ح1، و: 19/3ح3، . 41
من ال حيـرضه الفقيـه: 872/2ح0442، 
األحـكام:261/4ح854،  هتذيـب 

االسـتبصار: 533/2ح6911، اخلـالف: 
132/1/1، املعتـرب: 402/1.

ينظر: الرسالة العددية: 25/9، 35، ضمن . 42
موسوعة مؤلفات الشيخ املفيد.

الطـويس: 160، . 43 ينظـر ترمجتـه يف: رجـال 
اختيـار معرفـة الرجـال: 792/2، رجـال 
ابـن داود: 50، التحريـر الطـاوويس: 34، 
املقـال:  طرائـف   ،215/1 الرجـال:  نقـد 

.288/1
خالصة األقوال: 57.. 44
وهـي فيام خيـص دعـاء االمـام الصادق× . 45

الرجـال:  معرفـة  اختيـار  ينظـر:  لـه، 
.)962(792/2

مـن أصحـاب االمام اهلـادي× مل يـرد فيه . 46
املقـال:  ينظـر: طرائـف  أو غريهـا،  تزكيـة 

.288/1
ينظر: تعليقة البهبهاين: 58.. 47
ينظـر ترمجته يف: رجال الربقـي: 28، رجال . 48

الطـويس: 161، معامل العلامء: 36، طرائف 
املقـال: 409/1، معجـم رجـال احلديث: 

.74/4
خالصة األقوال: 317.. 49
مـى توثيـق هـذه الروايـة يف ترمجـة أخيـه . 50

إسحاق، ترمجة رقم: 4.
الكايف: 161/2ح12.. 51
ينظر: تعليقة البهبهاين: 91.. 52
الرجال: 71.. 53
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ينظر: معجم رجال احلديث: 75/4.. 54
ثـواب . 55 446/1ح20،  الـكايف:  ينظـر: 

األحـكام:  هتذيـب   ،248 األعـامل: 
237/2ح935، الغيبة للطويس: 342ح1 

وغريها.
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال الطـويس: 127، . 56

الرجـال:  نقـد   ،57 داود:  ابـن  رجـال 
287/1، جامـع الـرواة: 123/1، معجم 

رجال احلديث: 229/4.
خالصة األقوال: 79.. 57
اختيار معرفة الرجال: 665/2)689(.. 58
وهو ضعيف غال، يضع احلديث، ال يلتفت . 59

إليه، ينظر: رجال ابن الغضائري: 92.
أبـو اخلـري الـرازي، لـه كتـب، لقـي االمام . 60

العسكري× يعرف وينكر، وأمره ملتبس، 
ضعيـف، ينظـر: رجـال النجـايش: 198، 

رجال ابن الغضائري: 70.
ينظر: الرجال: 57.. 61
62 . ،1 4 1 1ح 2 4 /1 : سـن ملحا ا : ينظر

الـكايف:  ح1،   304 الدرجـات:  بصـار 
الفقيـه:  حيـرضه  ال  مـن  ح3،   434/3
هتذيـب   ،186 املقنـع:  127/2ح1924، 
اخلـالف:  161/3ح349،  األحـكام: 
خمتلـف   ،333/1 الرسائـر:   ،578/1
الشيعة: 121/3، منتهى املطلب: 372/6، 

ذكرى الشيعة: 295/4.
ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى: 326/6، . 63

التاريخ الكبـري: 183/2، معرفـة الثقات: 
262/1، رجـال النجـايش: 118، رجـال 

الطويس: 111، رجال ابن داود: 60. 
خالصة األقوال: 87.. 64
اختيار معرفة الرجال: 483/2)394(.. 65
ينظر، منهج املقال: 76/2.. 66
ينظر: رسائل الشهيد الثاين: 923/2.. 67
ينظـر: معرفـة الثقـات: 262/1، الكامـل . 68

يف الضعفـاء: 105/2، هتذيـب التهذيـب: 
.32/2

تعليقة البهبهاين: 102.. 69
ينظـر: املحاسـن: 368/2ح119، الكايف: . 70

الفقيـه:  حيـرضه  ال  مـن  104/8ح79، 
84ح10  اخلصـال:  300/3ح4075، 

وغريها.
ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى: 345/6، . 71

املجروحـني:   ،210/2 الكبـري:  التاريـخ 
208/1، رجـال النجـايش: 128، رجـال 
ابـن الغضائـري: 110، رجـال الطـويس: 

129، تقريب التهذيب: 154/1.
أي: يروي الغث والسمني، وهو عند بعض . 72

العلامء من أسـباب القـدح، وعند آخرين ال 
دالله لـه عىل القدح أو التجريح أو العدالة، 
ينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 

.149
خالصة األقوال: 95.. 73
ينظـر: رجال النجـايش: 128، رجـال ابن . 74

الغضائري: 110.
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ينظـر: اختيار معرفـة الرجـال: 436/2 - . 75
452 ح335- 357.

التحرير الطاوويس: 115.. 76
ميـزان . 77  ،208/1 املجروحـني:  ينظـر: 

التهذيـب:  تقريـب   ،379/1 االعتـدال: 
.154/1

رجال ابن الغضائري: 110.. 78
ينظـر: الـكايف: 123/1ح2، مـن ال حيرضه . 79

الفقيـه: 21/1ح31، عيـون أخبـار الرضا: 
226/1ح2، االسـتبصار: 41/1، هتذيب 
الدعـوات:  459/1ح1496،  األحـكام: 
تذكـرة   ،75/1 املعتـرب:  267ح761، 
الفقهاء: 133/2، خمتلف الشيعة: 211/1، 

منتهى املطلب: 416/5.
ينظر: رسائل الشهيد الثاين: 928/2.. 80
ينظر ترمجته يف: فهرسـت ابن النديم: 188، . 81

التحريـر الطـاوويس: 106، نقـد الرجال: 
348/1، طرائـف املقال: 422/1، معجم 
رجـال احلديـث: 49/5، أعيـان الشـيعة: 

.128/4
خالصة األقوال: 90.. 82
اختيار معرفة الرجال: 574/2)508(.. 83
ينظر: الوجيزة: 255.. 84
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال الطـويس: 181، . 85

رجال ابن داود: 74، نقد الرجال: 28/2، 
طرائـف املقـال: 431/1، معجـم رجـال 

احلديث: 347/5.

خالصة األقوال: 108.. 86
أمحد بـن حممد بن سـعيد اهلمـداين الكويف، . 87

جليل القدر عظيم املنزلة، زيدي جارودي، 
حافـظ عالمـة، لـه مصنفـات كثـرية، وثقه 
ينظـر:  )333هــ(.  سـنة  تـويف  العلـامء، 
فهرسـت الطويس: 73، الكنـى واأللقاب: 

.358/1
ـا، وقيـل: إِنه . 88 أبـو حممـد، كـويف، كان فطحيًّ

رجـع عن ذلك، روى عن اإلمام الرضا× 
ووثقـه الشـيخ الطـويس واصًفا إيـاه بكثرة 
العلـم والروايـة، ينظر: فهرسـت الطويس: 

156، رجال ابن الغضائري: 124.
ينظر: رجال ابن داود: 74.. 89
ينظر: معجم رجال احلديث: 384/5.. 90
ينظر: الوجيزة: 187.. 91
رجال النجايش: 189.. 92
رجال الطويس: 181.. 93
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال الطـويس: 182، . 94

الرجـال:  نقـد   ،74 داود:  ابـن  رجـال 
300/2، جامـع الرواة: 204/1، طرائف 

املقال: 431/1، أعيان الشيعة: 124/5.
ينظر: هتذيب األحكام: 117/7ح509.. 95
ينظر: خالصة األقوال: 109.. 96
ينظر: رجال الطويس: 332.. 97
ينظر: معجم رجال احلديث: 356/5.. 98
ينظر: الرجال: 74.. 99

ينظر: رسائل الشهيد الثاين: 944/2.. 100
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ينظر: الكايف: 356/3ح3، ثواب األعامل: . 101
117/7ح509،  األحـكام:  هتذيـب   ،51
بحـار  154/3ح564،  االسـتبصار: 

األنوار: 182/41ح19.
ينظـر ترمجتـه يف: رجال الطـويس: 181، . 102

رجال ابن داود: 78، نقد الرجال: 57/2، 
طرائـف املقـال: 382/1، معجـم رجـال 

احلديث: 118/6.
ينظر: خالصة األقوال: 109.. 103
أمحد بن حممد بن سعيد، مضت ترمجته.. 104
ينظر: خالصة األقوال: 109.. 105
ينظر: تعليقة البهبهاين: 130.. 106
ينظـر ترمجتـه يف: رجال النجـايش: 147، . 107

رجـال الغضائـري: 50، رجـال الطويس: 
133، معـامل العلـامء: 81، رجال ابن داود: 

71، نقد الرجال: 407/1. 
الرقيقـة، . 108 الثيـاب  مـن  رضب  وهـي: 

الصحاح: 675/2 مادة )سرب(.
ينظر: خالصة األقوال: 131.. 109
الرجال: 133.. 110
ينظر: خالصة األقوال: 131.. 111
ينظر: الرجال: 147.. 112
ينظر: الرجال: 133.. 113
ــال: . 114 ــرج ــار مــعــرفــة ال ــي ــت يــنــظــر: اخ

.)615(627/2
ينظر: خالصة األقوال: 241.. 115
ينظر: الرجال: 391.. 116
ينظر: املحاسن: 202/1، كامل الزيارات: . 117

274ح430، الـكايف: 346/2ح2، مـن ال 
حيرضه الفقيه: 252/1ح771، االستبصار: 
األحـــكام:  هتـــــذيـب  65/2ح213، 

14/2ح34 وغريها.
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال النجـايش: 15، . 118

رجـال الطويس: 414، فهرسـت الطويس: 
34، معامل العلامء: 41.

ينظـر ترمجتـه يف: رجـال النجـايش: 24، . 119
رجـال الطويس: 352، فهرسـت الطويس: 

44، رجال ابن داود: 226.
وهي: نوع من البسط والفرش، الصحاح: . 120

2265/3 مادة )نمط(.
ينظر: الرجال: 124.. 121
ينظر: خالصة األقوال: 314.. 122
ينظـر: نقد الرجال: 67/1، معجم رجال . 123

احلديث: 216/1.
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال النجـايش: 80، . 124

رجـال الطـويس: 383، 397، رجـال ابن 
داود: 228، التحرير الطاوويس: 63.

ينظر: خالصة األقوال: 321.. 125
ينظر: عدة األصول: 381/1.. 126
ينظر: منتهـى املطلـب: 1:158، وضعفه . 127

فيه: 74/4.
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال النجـايش: 77، . 128

رجـال الطويس: 415، فهرسـت الطويس: 
65، معامل العلامء: 48.

يعنـي: أن مـا يرويـه يؤخـذ بـه مـرة ويرد . 129
أخـرى، أو: أن بعـض الناس يأخـذ بروايته 

ويرّدها آخرون.
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الرجال: 41.. 130
ينظر: خالصة األقوال:320.. 131
و: . 132 123ح1،  الدرجـات:  بصائـر  ينظـر: 

الزيـارات: 463ح702،  كامـل  408ح3، 
هتذيـب  131ح138،  والتبـرصة:  االمامـة 

األحكام: 4/3ح10.
ينظـر ترمجتـه يف: رجـال الطـويس: 392، . 133

الرجـال:  نقـد   ،228 داود:  ابـن  رجـال 
120/1، جامع الرواة: 48/1.

ينظر: رجال الطويس: 392.. 134
الرجـال: 833/2 . 135 معرفـة  اختيـار  ينظـر: 

.)1060-1057(
ينظر: خالصة األقوال: 323.. 136
ينظر: التحرير الطاوويس: 57.. 137
ينظر: منتهى املطلب: 241/4.. 138
122ح136، . 139 الزيـارات:  كامـل  ينظـر: 

األحـكام:  هتذيـب  304/5ح2،  الـكايف: 
214/2ح837.

ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى: 61/4، . 140
التاريـخ الكبـري: 20/2، رجـال الطـويس: 
21، رجال ابن داود: 47، تقريب التهذيب: 

.76/1
ينظر: خالصة األقوال: 76.. 141
ينظر: تفسري القمي: 8/2.. 142
ينظر اختيار الرجال: 833/2)1057(.. 143
ينظر: الكايف: 149/3ح9، ثواب األعامل: . 144

األحـكام:  هتذيـب   ،588 االنتصـار:   ،61

296/1ح868، اخلالف: 439/1، خمتلف 
الشيعة: 107/2، منتهى املطلب: 383/9.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.

ــروف برجال  ــة الرجال، املع ــار معرف 1 - اختي
ــي، محمد بن احلسن  ــي، الطوس الكش
ــة  )ت460هـ( حت: مهدي الرجائي، مؤسس

آل البيت، قم، ط 1، 1404هـ.
ــف فيه من األخبار،  ــتبصار فيما اختل 2 - االس
ــن  حس حت:  ـــ(،  460ه )ت  ــي  الطوس
ــلمية،  اإلس ــب  الكت دار  ــان،  اخلرس

طهران، ط 4، 1363 هـ ش.
ــا املظفر، حت:  ــه، محمد رض ــول الفق 3 - أص
ــلمي، قم، ط 1،  ــر اإلس ــة النش مؤسس

1410هـ.
ــيعة، حسن األمني، دار التعارف  4 - أعيان الش

للمطبوعات، بيروت، ط 5، 1998م.
5 - اإلمامة والتبصرة من احليرة، ابن بابويه، علي 
بن احلسني بن بابويه )ت329هـ( حت: مؤسسة 

اإلمام املهدي، قم، ط 1، 1404 هـ.
6 - االنتصار، السيد املرتضى، علي بن احلسني 
)ت436هـ( حت: مؤسسة النشر اإلسلمي، 

قم، ط 1، 1415هـ.
مة احلّلّي، احلسن  ــتباه، العلاَّ 7 - إيضاح االش
بن يوسف )ت726هـ( حت: محمد احلسون، 
ــلمي، قم، ط 1،  ــر اإلس ــة النش مؤسس

1411 هـ.
ــر  ــد باق ــي، محم ــوار، اجمللس ــار األن 8 - بح

ــة  ـــ( املطبع ــي )ت1111ه ــد تق ــن محم ب
اإلسلمية، طهران، ط 1، 1958م.

9 - بصائر الدرجات الكبرى، الصفار، محمد 
بن احلسن )ت290هـ( حت: محسن كوجه 
ــي للمطبوعات،  ــة األعلم ــي، مؤسس باغ

طهران، ط 1، 1404 هـ.
ــاري، محمد بن  ــر، البخ ــخ الكبي 10 - التاري
إسماعيل )ت256هـ( )د.ح( )د.ط( )د.ت(.

ــرعية على مذهب  ــر األحكام الش 11 - حتري
ــن بن  ــّي، احلس ــة احلّل م ــة، العلاَّ االمامي
يوسف )ت726هـ(  حت: إبراهيم البهادري، 

ط 1، 1430 هـ.
ــي املستخرج من كتاب  12 - التحرير الطاووس
ــن  ــن الدين، احلس ــكال، زي ــل اإلش ح
ــري،  اجلواه ــل  فاض حت:  ـــ(  )ت1011ه
ــم، ط 1،  ــي النجفي، ق ــة املرعش مكتب

1430 هـ.
ــن  مة احلّلّي، احلس 13 - تذكرة الفقهاء، العلاَّ
ــف )ت726هـ( حت: مؤسسة آل البيت  بن يوس
لتحقيق إلحياء التراث، قم، ط 1، 1372 هـ.
ــال، البهبهاني،  ــى منهج املق ــة عل 14 - التعليق
ــل، الوحيد  ــن محمد أكم ــد باقر ب محم
)د.ط(  )د.ح(  ـــ(  )ت1117ه ــي  البهبهان

)د.ت(.
ــي، علي بن إبراهيم  ــير القمي، القم 15 - تفس
)ت ق 4 هــ( حت: طيب املوسوي اجلزائري، 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة، قم، ط 3، 

1404 هـ.
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ــقلني،  16 - تقريب التهذيب، ابن حجر العس
ـــ( حت: مصطفى  ــد بن علي )ت852هـ أحم
عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط 2، 1995 م.
ــي، محمد بن  ــب األحكام، الطوس 17 - تهذي
ــة األعلمي  ــن )ت460هــ(، مؤسس احلس

للمطبوعات، بيروت، ط 1، 1998 م.
ــقلني،  18 - تهذيب التهذيب، ابن حجر العس
ـــ( دار صادر،  ــي )ت852هـ أحمد بن عل

بيروت، ط 1، 1325 هـ.
19 - ثواب األعمال وعقاب األعمال، الصدوق، 
ــني )ت382هــ(  ــن علي بن احلس محمد ب
ــورات  ــان، منش ــد مهدي اخلرس حت: محم

الرضي، قم، ط 2، 1368 هـ ش.
ــتباهات عن  ــة االش ــرواة وإِزاح ــُع ال 21- جام
د بن علّي اأَلردبيلّي  ــناد : محماَّ الطرق واإلِس
ـــ( ، حت محمد باقر  احلائرّي )ت 1011 ه
ملكيان ، مؤسسة بوستان ، طهران ، ط 

1، 3341هـ .
ــزات  معج ــي  ف ــح  واجلرائ ــج  اخلرائ  -  20
ــدي، قطب الدين  ــاء واألئمة، الراون األنبي
ــة اإلمام املهدي،  ـــ( حت: مؤسس )ت573هـ

قم، ط 1، )د.ت(.
ــد بن علي بن  ــال، الصدوق، محم 21 - اخلص
احلسني )ت381هــ( تصحيح: علي أكبر 
الغفاري، منشورات جماعة املدرسني، قم، 

ط 1، 1400 هـ.

مة  22 - خلصة األقوال في معرفة الرجال، العلاَّ
ــن بن يوسف )ت726هـ( حت:  احلّلّي، احلس
ــر الفقاهة،  ــة نش جواد القيومي، مؤسس

قم، ط 2، 2004 م.
ــن  ــي، محمد بن احلس 23 - اخللف، الطوس
ــن احملققني،  ــة م ـــ( حت: جماع )ت460ه
ــلمي، قم، ط 1،  ــر االس ــة النش مؤسس

1407 هـ.
ــلوة احلزين، الراوندي،  ــوات، أو س 24 - الدع
ــة االمام  قطب الدين )ت573هـ( حت: مدرس

املهدي، قم، ط 1، )د.ت(.
ــريعة،  ــيعة في أحكام الش ــرى الش 25 - ذك
ــن مكي العاملي  ــهيد األول، محمد ب الش
ــة آل البيت إلحياء  ـــ( حت: مؤسس )ت786ه

التراث، قم، ط 1، 1418 هـ.
ــن محمد بن  ــي، أحمد ب ــال، البرق 26 - الرج
ــان )د.ط(  ـــ( حت: اخلرس ــد )ت280ه خال

)د.ت(.
27 - الرجال، ابن الغضائري، أحمد بن احلسني 
ـــ( حت: محمد رضا  بن عبيد اهلل )ت410ه
احلسيني اجلللي، دار احلديث، قم، ط 

2، 2005 م.
ــن علي بن  ــي، أحمد ب ــال، النجاش 28 - الرج
ــى  ــن العباس )ت450هـ( حت: موس أحمد ب
ــر  النش ــة  مؤسس ــي،  الزجنان ــبيري  الش

االسلمي، قم، ط 8، 2005 م.
ــن  ــي، محمد بن احلس ــال، الطوس 29 - الرج
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)ت460هـ( حت: جواد القيومي األصفهاني، 
ــلمي، قم، ط 4،  ــر اإلس ــة النش مؤسس

2005 م.
ــي الدين  ــن داود احللي، تق ــال، اب 30 - الرج
ــن بن علي )ت736هـ( مطبعة جامعة  احلس

طهران، طهران، ط 1، 2005 م.
ــن الدين  ــهيد الثاني، زي ــائل، الش 31 - الرس
ـــ( حت: مركز األبحاث  ابن علي )ت966ه
والدراسات اإلسلمية، دفتر تبليغات، قم، 

ط 1، 1379 هـ ش.
ــر الفتاوى، ابن  ــاوي لتحري ــرائر احل 32 - الس
ــد بن منصور  ــس احللي، محمد أحم إدري
)ت598هـ( حت: مؤسسة النشر اإلسلمي، 

قم، ط 2، 1411هـ.
ــلء، الذهبي، محمد بن  ــير أعلم النب 33 - س
ــاكر،  ـــ( حت: محمود ش أحمد )ت748ه
ــراث العربي، بيروت، ط 1،  دار إحياء الت

2006م.
ــد اجلرح  ــاظ وقواع ــل بألف ــفاء العلي 34 - ش
ــماعيل، دار  ــى بن إس ــل، مصطف والتعدي
الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2006م.        
ــاح العربية،  ــاج اللغة وصح ــاح، ت 35 - الصح
اجلوهري، إسماعيل بن حماد )ت393هـ( 
ــار، دار العلم  ــد الغفور عط ــد عب حت: أحم

للمليني، بيروت، ط 4، 1987 م.
ــعد، محمد  ــرى، ابن س ــات الكب 36 - الطبق
ــة وحت:  ــعد بن منيع )ت230هـ( دراس بن س

ــا، دار الكتب  ــادر عط ــد الق ــد عب محم
العلمية، بيروت، ط 2، 1997م.

37 - طرائف املقال في معرفة طبقات الرجال، 
ــفيع البروجردي  ــن محمد ش علي أصغر ب
)ت1313هـ( حت: مهدي الرجائي، مكتبة 

املرعشي النجفي، قم، ط 1، 1410ه.
38 - عدة األصول، الطوسي، محمد بن احلسن 
ــف،  ــدي جن ــد مه ـــ( حت: محم )ت460ه

مؤسسة أهل البيت، قم )د.ط( )د.ت(.
ــون أخبار الرضا، الصدوق، محمد بن  39 - عي
علي بن احلسني )ت381هـ( قدم له: حسني 
ــي، بيروت، ط  ــة األعلم األعلمي، مؤسس

1، 1404 هـ.
ــن  ــد بن احلس ــي، محم ــة، الطوس 40 - الَغيَب
ــي،  الطهران اهلل  ــاد  عب حت:  ـــ(  )ت460ه
ــم، ط  ــلمية، ق ــارف اإلس ــة املع مؤسس

1،1411هـ.
ــاري  ــى األنص ــول، مرتض ــد األص 41 - فرائ
)ت1281هـ( حت: جلنة حتقيق تراث الشيخ 
ــلمي، قم،  األعظم، مجمع الفكر االس

ط 1، 1419 هـ.
42 - الفرق بني الفرق، البغدادي، عبد القاهر 
ــب  الكت دار  ـــ(،  )ت429ه ــر  طاه ــن  ب

العلمية، بيروت، ط 5، 2005 م.
43 - الفهرست، ابن الندمي، محمد بن إسحاق 
ــلمي،  )ت385هـ( دار إحياء التراث اإلس

بيروت، ط 1، 2006 م.
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ــت، الطوسي، محمد بن احلسن  44 - الفهرس
ــة  ـــ( حت: جواد القيومي، مؤسس )ت460ه

نشر الفقاهة، قم، ط 1، 2005 م.
ــوب الكليني  ــد بن يعق ــي : محم 45- الكاف
ــر الغفاري ،  ـــ(، حت علي أكب )ت 823 ه
ــلمية ، طهران ، ط 3 ،  ــر اإلس دار النش

8831هـ.
ــن قولويه، جعفر بن  45 - كامل الزيارات، اب
ــواد القيومي،  ــد )ت368هـ(، حت: ج محم
ــلمّي، قم، ط 1،  ــر اإلس ــة النش مؤسس

1417 هـ.
ــاء، ابن عدي، عبد  ــل في الضعف 46 - الكام
ــن عدي اجلرجاني )ت365هـ( حت: د.  اهلل ب
سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط 3، 

1998م.
ــدي، اخلليل بن  ــاب العني، الفراهي 47 - كت
ـــ( حت: د. مهدي املزومي  أحمد )ت175ه
ــة دار  ــامرائي، مؤسس ــم الس و د. إبراهي

الهجرة، قم، ط 2، 1409هـ.
ــي  القم ــاس  عب ــاب،  واأللق ــى  الكن  -  48
)ت1359هـ( حت: مؤسسة النشر اإلسلمي، 

قم، ط 1، 2005 م.
ــور، محمد بن  ــرب، ابن منظ ــان الع 49 - لس
ــيري، دار  ــرم )ت711هـ( حت: علي ش مك
ــروت، ط 1،  ــي، بي ــراث العرب ــاء الت إحي

1988 م.
ــن حبان،  ــن احملدثني، اب ــني م 50 - اجملروح

ــتي )ت345هـ( حت:  ــان البس محمد بن حب
ــي،  ــد، دار الصميع ــد اجملي ــدي عب حم

بيروت، ط 1، 2000 م.
ــال، القهبائي، علي القهبائي  51 - مجمع الرج
ــخ العربي،  ــة التاري ـــ( مؤسس )ت ق 11 ه

بيروت، ط 1، 2010 هـ.
ــن خالد  ــن محمد ب ــد ب ــن، أحم 52 - احملاس
)ت280هـ( مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

بيروت، ط 1، 2008 م.
ــريعة،  ــيعة في أحكام الش ــف الش 53 - مختل
ــف  ــن يوس ب ــن  ــّي، احلس ــة احلّل م العلاَّ
)ت726هـ( حت: مؤسسة النشر اإلسلمي، 

قم، ط 1، 1412هـ.
54 - معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة، 
ابن شهرآشوب، محمد بن علي )ت585هـ( 
ــم، ط 1،  ــر الفقاهة، ق ــة نش حت: مؤسس

2007 م.
55 - املعتبر في شرح املتصر، احملقق احللي، 
ــن )ت676هـ( حت: عدة من  جعفر بن احلس

األفاضل، ط 1، 1364 هـ ش.
56 - معجم رجال احلديث، أبو القاسم املوسوي 
ــر الثقافة  ــز نش ــع مرك ــي، مطاب اخلوئ

اإلسلمية، طهران، ط 5، 1992 م.
ــال والدراية،  ــات الرج ــم مصطلح 57 - معج
ــدي جناد، دار احلديث،  محمد رضا جدي

قم، ط 2، 1424هـ.
ــي، أحمد بن عبد  ــة الثقات، العجل 58 - معرف
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ــد  ــم عب ــد العلي ـــ( حت: عب اهلل )ت261ه
العظيم، مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط 

1، 1985 م.
ــن علي بن  ــد ب ــدوق، محم ــع، الص 59 - املقن
ــة اإلمام  ــني )ت381هـ( حت: مؤسس احلس

املهدي، قم، ط 1، 1415هـ.
60 - امللل والنحل، الشهرستاني، محمد بن عبد 
ــمس  ــرمي )ت549هـ( حت: إبراهيم ش الك
ــي للمطبوعات،  ــة األعلم ــن، مؤسس الدي

بيروت، ط 1، 2006 م.
ــره الفقيه، الصدوق، محمد  61 - من ال يحض
ــني )ت381هـ( صححه:  بن علي بن احلس
ــني،  ــي أكبر الغفاري، جماعة املدرس عل

قم، ط 1، )د.ت(.
مة  62 - منتهى املطلب في حتقيق املذهب، العلاَّ
ــن بن يوسف )ت726هـ( حت:  احلّلّي، احلس
ــم الفقه في مجمع البحوث اإلسلمية،  قس

قم، ط 1، 1412هـ.
ــال،  ــوال الرج ــي أح ــال ف ــى املق 63 - منته
ــماعيل  إس ــن  ب ــد  محم ــي،  املازندران
ــر: مؤسسة آل البيت  )ت1216هـ( حت ونش

إلحياء التراث، قم، ط 1، 1418هـ.
64 - ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، 
محمد بن أحمد )ت748هـ( حت: علي محمد 
ــروت، ط 1،  ــة، بي ــاوي، دار املعرف البج

1963 م.
ــي، مصطفى بن  ــال، التفرش ــد الرج 65 - نق

ــني )ت ق 11 هـ( حت ونشر: مؤسسة  احلس
ــم، ط 1،  ــق التراث، ق ــت لتحقي آل البي

1418 هـ.
ــي، محمد بن  66 - النهاية والنكت، الطوس
ــق احللي،  ـــ( واحملق ــن )ت460ه احلس
جعفر ابن احلسن )ت676هـ( حت: مؤسسة 

النشر اإلسلمي، قم، ط 1، 1412 هـ.
ــر  ــد باق ــال : محم ــي الرج ــزة ف 67 - الوجي
اجمللسي )ت 1111هـ(، حت محمد كاظم 
ــتايش ، وزارة الثقافة واإلرشاد  رحمن س

اإليرانية، ط 1 ، 0002م.
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قتاُل الُبَغاِة

مِة احلليِّ دراسٌة فقهيٌة يف ضوِء آراِء العالاَّ

السعيدي خميط  علي  عبد  عالء  الشيخ 

األشرف النجف   / العلمية  احلوزة 

مة  ًعا بحسب آراء العلاَّ يتناوُل هذا البحث حتديدرَ أحكام قتاِل البغاة شرَ
احليّل )ت ٧٢٦هـ(، وجعلته يف مبحثني، يسبقهام مقدمة ومتهيد.

وبياَّنـُت يف املقدمـة بأمهية املوضـوع؛ نتيجة وجود مجاعات تنتسـب إىل 
اإلسلم، وتدعي اجلهاد ضد املسلمني.

ويف التمهيد  ذكرت معنى البغاة لغًة، واصطلًحا.
ق البغـي، والفـرق بينه وبني  وأوضحـُت يف املبحـث األول منـاط حتقُّ
املحاربـة، وأن للبغـاة ثلثـة مصاديـق، وهـي: الناكثـون لبيعـة اإلمـام، 

واملمتنعون عن بيعته، واخلارجون عليه. 
ويف املبحـث الثـاين تعرضـت إىل أحـكام البغـاة، وأنه جيـب قتاهلم مع 
اإلمام العادل بنحو الكفاية إىل حني الرجوع إىل طاعة اإلمام، بعد مناظرهتم 
وإبطـال شـبهاهتم. وحيرم الفرار مـن قتاهلم. وجيوز اإلجهـاز عىل جرحيهم 
واتباع مدبرهم وقتل أسـرهم إذا كانت هلم مجاعة يرجعون إليها، وإِلاَّ فل 
جيوُز، وحيرم سـبي نسائهم وذرارهيم، كام حيرم غنيمة أمواهلم غر املوجودة 
مِة قولن، أحدمها: اجلواز، واآلخر:  يف املعسـكر، وأما املوجودة فيه فللعلاَّ

عدمه.
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الشيخ عالء عبد علي مخيط السعيدي

 Fighting aggressors 
In view of opinions of Al-Allamah Al-Hilli

Sheikh Alaa Abdul Ali Mukhit Al-Saeedi

  Abstract 
  The research in this study deals with the topic of fighting the prostitutes 

in the view of the opinions of Al-Allamah Al-Hilli, who died in 726 AH.
In the introduction, I noted the importance of research, as a result of 

the existence of Muslim-affiliated groups which allegedly practiced jihad 
against Muslims.

In the preface, i.e. the meaning of the aggressors in the linguistic con-

text, and in the terminology of the scholars. 
In the first chapter, l referred to the conditions that must be met in order 

to achieve the description of the aggressors outside the Imam's obedience. 
Then I mentioned the three group of the aggressors: the 1st: those who 
renegaded the allegiance to the Imam, the 2nd: the oppressors who refused 
to pay homage to him, and the 3rd: the outsiders. 

In the second chapter, I was subjected to the rule of the aggressors, 
and that they must go out to fight with the Imam, and that going out to 
their fight is enough, and that to aim, namely, to return to obedience to the 
Imam, and that their fight is after their debate and to nullify the suspicions, 
and it is not permissible to escape, and how to deal with them in terms of 

killing  their causalities and following their mastermind and killing their 
prisoners if they have a group to return to, and it is not permissible if they 

do not have a group, and that it is not permissible to captivate their women 

and their offspring, and it is not permissible to spoil their money, which 
was not in the camp, but that exists in the camp, there are two sayings of 
Allamah: 1st: that it can be spoiled, 2nd: does not allow it
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ٱ ٻ ٻ

املقدمة:
ــليم على أشرف اخللق  واحلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصلة وأمت التس

أجمعني أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبني الطاهرين.
ــاد البغاة خصوًصا بأهميٍة  ــى البحُث في موضوع اجلهاد ُعموًما وجه يحظ
ــوبة إلى  ــلحة املنس ــا الراهن، نظًرا لكثرة اجلماعات املس ــٍة في عصرن بالغ
اإلسلم التي تدعي مارسة اجلهاد ليس ضد غير املسلمني، بل ضد املسلمني 
ــن َرِحِمِه من حركاٍت،  ــا، كتنظيم القاعدة، وما تولد م ــي بلدانهم أيًض وف
ــباب اجملاهدين، وحركة طالبان، وتنظيم ما  كجبهة النصرة، وحركة الش
ى بالدولة اإلسلمية في العراق والشام املعروف باسم )داعش(، وغيرها  ــماَّ ُيَس
ــى آراء البغاة وأعمالهم  ــلم، وهي أقرب إل ــوبة إلى اإلس من اجلماعات املنس
ــذه اجلماعات ومحاربتها،  ــم املتلفة، وهو ما يتطلب الوقوف بوجه ه بفرقه

وحماية اجملتمعات اإلسلمية من شرورها.
ة حتثُّ على قتالهم، من ذلك ما رواه حفص بن  ــه قد وردت أحاديث عداَّ وأن
ا  ــه× في حديث طويل، جاء فيه: »َوَأماَّ ــاث، عن أبي عبد اهلل×، عن أبي غي

ْأِويِل، َقاَل اهلُل  :﴿ڳ ڱ  ْيُف امْلَْكُفوُف َفَسْيٌف َعَلى َأْهِل اْلَبْغِي َوالتاَّ الساَّ
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ 
ِ |: إِناَّ ِمْنُكْم َمْن  ــوُل اهللاَّ ــِذِه اآْلَيُة َقاَل َرُس ــا َنَزَلْت َه ھ ھ   ھ ھ ﴾، َفَلماَّ
ِبيُّ |: َمْن ُهَو؟  َل الناَّ ــئِ ْنِزيِل، َفُس ْأِويِل َكَما َقاَتْلُت َعَلى التاَّ ُيَقاِتُل َبْعِدي َعَلى التاَّ

ْعِل - َيْعِني َأِميَر امْلُْؤِمِننَي×-«.  َفَقاَل: »َخاِصُف الناَّ
ِبياَّ | َقاَل  هِ ×: »َأناَّ الناَّ ، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعلِيٍّ وما رواُه ُمَحماَّ
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َهاَد ِفي اْلِفْتَنِة ِمْن َبْعِدي  ــى امْلُْؤِمِننَي اجْلِ ! إِناَّ اهلَل َتَعاَلى َقْد َكَتَب َعَل ــُه: َيا َعلِيُّ َل
َهاَد َمَع امْلُْشِرِكنَي َمِعي. َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل: َوَما اْلِفْتَنُة  َكَما َكَتَب َعَلْيِهُم اجْلِ
ــَهُدوَن َأْن اَل إَِلَه إاِلاَّ اهلُل َوَأنِّي  َهاُد؟ َقاَل: ِفْتَنُة َقْوٍم َيْش ــي ُكِتَب َعَلْيَنا ِفيَها اجْلِ ِت الاَّ
ِتي، َوَطاِعُنوَن ِفي ِديِني. َفُقْلُت: َفَعَلَم ُنَقاِتُلُهْم َيا  َرُسوُل اهلل، َوُهْم ُمَخالُِفوَن لُِسناَّ
َك َرُسوُل اهلِل؟ َفَقاَل: َعَلى إِْحَداِثِهْم  َرُسوَل اهلِل َوُهْم َيْشَهُدوَن َأْن اَل إَِلَه إاِلاَّ اهلُل َوَأناَّ

ْمِري، َواْسِتْحَللِِهْم ِدَماَء ِعْتَرِتي«)1(.  ِفي ِديِنِهْم، َوِفَراِقِهْم أِلَ
وغيرهما كثير ما هو في معناهما، وسيأتي بعضها في البحث.

ــال البغاة بالبحث  ــف األعصار ملوضوع قت َض ُفَقَهاُؤَنا في مختل ــراَّ ــد َتَع وق
ــرعيِّ منهم، وكيفية  ــم الفقهية لتحديد املوقف الش ــتدالل في مؤلفاته واالس
ــيخ احلسن بن يوسف بن املطهر، املشهور  التعامل معهم، ولعل من أبرزهم الش
مة احللّي )ت 726هـ(، إذ َتَناَوَلُه في بعِض ُكُتبه الفقهية بصورٍة موجزٍة  بالعلاَّ
ــنياََّ أحكاَمهم وَأقواَل ُفقهاء  لٍة تارة أخرى، وب ــتداللية مفصاَّ تارة، وبصورة اس
ــة أهل البيت ^ فيهم، وأورَد األدلَة  ِة، فضًل عن فقهاء مدرس ــة العاماَّ مدرس
ِة ما ذهَب إليه، وانتصَر ملا رآُه صحيًحا  التي ساقها ُكلُّ واحٍد منهم إلثبات ِصحاَّ

ر عنَدُه من البراهني واألدلة في هذه املسألة أو تلك. منها بناًء على ما تقراَّ
ــائل املتعلَِّقِة بالبغاة، وِفَرِقِهم املتلَفِة، وأحكام  ونذكُر هنا جملًة ِمَن املس
ــة احللّي، واهلل من وراء  م ُب على ذلك، على وفق آراء العلاَّ ــا يترتاَّ قتالهم، وم

القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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متهيٌد:
البغاة لغًة واصطالًحا:

: معنى البغاة في اللغة أولاً

ــل علينا بغًيا: عدل عن احلق  ي. وبغى الرج ــاَل ابن منظور: »البغي: التعدِّ وق
ــة اإلمام العادل...،  ــة الباغية: هي الظاملة اخلارجة عن طاع ــتطال... والفئ واس

.)2(» وَأصل البغي مجاوزة احلدِّ
ثانياًا: معنى البغاة في الصطلح

ــرف الفقهاء: املالف  ــي )التذكرة(: »املراد بالباغي في ع مُة ف ــال العلاَّ ق
لإلمام العادل، اخلارج عن طاعته باالمتناع عن أداء ما وجب عليه«)3(.

ــه، إذ قال: »كل من خرج  ــب منه ما في )القواعد( إال أنه أخصر من وقري
على إماٍم عادٍل فهو باٍغ«)4(. 

ــر العبارة يقتضي خروجه  ــق احملقُق الكركيُّ على ذلك بقوله: »ظاه وعل
ــيف، ألنه املتبادر من قوله: »خرج على إمام عادل«، وهي  ]يعني الباغي[ بالس

بعمومها تتناوُل اآلحاَد فما فوقهم«)5(. 
ــمية  َغوّي ِبَأناَّ َوجه تس ــبَة امَلعَنى االصطلحّي للمعَنى اللُّ مُة مناس وبنياَّ العلاَّ
الباغي بذلك »إما لتجاوزه احلد املرسوم له، والبغي: مجاوزة احلد. وقيل: ألنه 
ــال اهلل تعالى: ﴿  ڑ ک ک﴾)6(، أي: ُظلَِم.  ــم بذلك، والبغي: الظلم، ق ظال

وقيل: لَِطَلِبِه االستعلء على اإلمام، من قولهم: بغى الشيء، أي: طلبه«)7(. 
شرائط حتقق عنوان البغي: 

ــوط( وابن إدريس احللي في )السرائر(  ــي في )املبس ــيخ الطوس أورد الش
ــادل بالبغي على  ــروج على اإلمام الع ــة يتوقف صدق وصف اخل ــرائط ثلث ش
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فاته،  ــن ُمصناَّ ــا، فأوردها في عدٍد م ــا العّلمة احلّلّي عليه ــا، تابعهم حتققه
مخالًفا لهما في األول وموافًقا في بقيتها، وهي:

األول: أن يكونوا في َمَنَعٍة وكثرة، وال ميكن كفهم وتفريق جمعهم إال 
ــيًرا، كالواحد واالثنني  بإنفاق وتهيز جيوش وقتال. فأما إن كانوا نفًرا يس
والعشرة، وكيدها كيد ضعيف، فليسوا أهل بغي، وكانوا قطاع طريق. ذهب 
إلى ذلك الشيخ الطوسي في )املبسوط()8(، وابن إدريس احللي في )السرائر()9(. 
ه يثبُت لهم حكم  مة احللِّيُّ ما َذَهَب إليه بعُض اجلمهور ِمن أناَّ ى العلاَّ وقواَّ

البغاة إذا خرجوا عن قبضة اإلمام قلوا أو كثروا)10(.
وشمول حكم البغاة للواحد واجلماعة متوافق مع عموم التعريف املذكور 

في )القواعد(، فإن )كل( موضوعة للعموم لغًة.
ــن عنه في بلد أو بادية، أما لو  ــوا عن قبضة اإلمام منفردي الث�اين: أن يخرج
ــوا أهل بغي، ألناَّ عليًّا× كان يخطب، فقاًل  كانوا معه وفي قبضته، فليس
َم في دين اهلل،  ه َحكاَّ رجل بباب املسجد: ال ُحكم إاِلاَّ هلل، َتعريًضا بعلي× أناَّ
ــد بها باطل، لكم علينا ثلث: أن ال مننعكم  ×: »كلمة حق أري ــاَل عليٌّ فق
مساجد اهلل أن تذكروا اسم اهلل فيها، وال مننعكم الفيء ما دامت أيديكم 
ــُتْم  ــا، وال نبدؤكم بقتال«، فقوله×: »ما دامْت أيديكم معنا« يعني لس معن

ُمنفردين)11(. 
ــبهة  ــائغ عندهم، بأن تقع لهم ش الثالث: أن يكونوا على املباينة بتأويل س
يعتقدوا عنها اخلروج على اإلمام، فأما إذا لم يكن لهم تأويل سائغ، وانفردوا 

وباينوا بغير شبهة، فهم قطاع الطريق حكمهم حكم احملاربني)12(. 
ُل باخلروج عن قبضة  ــةِ يتمثاَّ م ــح َأناَّ مناَط الَبغي عند العلاَّ م يتاَّض ــا تقداَّ وم
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ــك، وأناَّ مجرد االختلف مع اإلمام  ــبهة في ذل اإلماِم العادِل نتيجة ُحُصول ش
ــة دون اخلروج عن طاعته ومعارضة حكمه بالقوة املسلحة  بالرأي في السياس

ليس بغًيا، وإن كان خطًأ.
ــم إماًما، بل كل من خرج على  ــترط في البغاة أن ينصبوا له هذا، وال يش
ــي أحكامه فهو باغ، وحكمه حكم  ــام عادل، ونكث بيعته، وخالفه ف إم

البغاة، سواء نصبوا ألنفسهم إماًما، أو ال)13(. 
ُه »َقد ثبت ألهل البصرة  ــافعية ِبَأناَّ ــترط ذلك ِمن الش ــتدل على من اش واس
ه  ــروان حكم البغاة مع علي× إجماًعا، ولم يكونوا نصبوا إماًما. وأَلناَّ والنه
ــترط نصب اإلمام«)14(. وأشار بذيل كلمه إلى أن  تعاَلى َأوَجَب قتالهم ولم يش

آية قتال البغاة مطلقة، إذ لْم يرد فيها ِذْكُر قيد نصب اإلمام.
ُه إذا َخَرَج َفرٌد َأو جماعٌة على اإلمام العادل  َم َأناَّ ويستفاد من مجموع ما َتَقداَّ

اَع ُطُرٍق َيجري عليهم َحدُّ احلرابة. ال لشبهٍة كاَن اخلارجون ُقطاَّ
ــع أناَّ كليهما خارج عن طاعة اإلمام  ــرق بني البغاة وقطاع الطرق - م والف
ــلحة عن الطاعة، بسبب اختلفهم  العادل - هو أناَّ البغاة خارجون بالقوة املس
ــبهة عندهم في فهم  ــة، نتيجة حصول ش ــع اإلمام في أمر من أمور السياس م
بعض ما يقوم به اإلمام. وأما قطاع الطرق فهم كذلك خارجون بالقوة املسلحة 
ــبب االختلف معه في أمر يرجع إلى السياسة،  عن طاعة اإلمام، لكن ال بس
ــبب تعديهم على الناس وأعراضهم أثناء أسفارهم بني البلدان باستعمال  بل بس

ي إلى اإلخلِل باألمن. القوة املسلحة لسلب أموالهم، األمر الذي ُيَؤدِّ
ومع أن حكم كلٍّ من البغاة وقطاع الطرق هو القتل، إاِلاَّ َأناَّ البغاَة ُيقَتلون 
ا؛ إلخللهم ِبَأْمِن  اع الطرق ُيقتلون َحدًّ جهاًدا؛ خلروجهم عن طاعة اإلمام، وُقطاَّ

املسافرين.
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ــية مسلحة لإلمام ُيجاهدها  وحاصل الفرق بينهما أن البغاة معارضة سياس
ــافرين،  ــلحة تقطع الطريق على املس ا قطاع الطرق فعصابات مس ــام، أماَّ اإلم

. وتسلب من أموالهم، فيقيم اإلماُم عليهم احَلداَّ
ِفرُق الُبَغاِة:

املراُد من البغاة اخلارجني عن طاعة اإلماِم َثلث ِفرٍق)15(: 
األوىل: الناكثون لبيعة أمير املؤمنني× من أهل البصرة الذين اتبعوا طلحة 
ــًل، وحضرت في  ــّي  | التي خرجت راكبة جم ــة زوج النب والزبير وعائش

ساحة املعركة لتحث الناكثني للبيعة على قتال أمير املؤمنني×.
الثانية: القاسطون - أي اجلائرون - من أهل الشام الذين امتنعوا مع معاوية 
ني؛  ــه في ِصفِّ ــر املؤمنني×، وخرجوا لقتال ــن البيعة ألمي ــفيان ع ابن أبي س

محتجني بطلب دم عثمان، واالقتصاص من قتلته.
ــر املؤمنني×،  ــم الذين خرجوا على أمي ــون من الدين، وه الثالث�ة: املارق
ــهور  ــمون - أيًضا - احلرورية، و»هم صنف مش واجتمعوا في النهروان، ويس
ــتحقاق اخللود في النار  من املبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكبائر، واس
ــرب اخلمر والزنا والقذف، ويستحلون دماء املسلمني وأموالهم، إاِلاَّ  بها، كش
× وعثماَن، وال يجتمعون معهم في اجُلُمَعاِت  َمن َخَرَج معهم، وطعنوا في عليٍّ

واجلماعات«)16(. 
ــم، وينتحل نحلتهم  ــى ُكلِّ َمْن يقول مبقالته ــم اخلوارج عل وال يصدق اس
ــن طاعته، ولهذا فـ»إذا ظهر  ــا حلكم اإلمام، غير خارج ع إذا كان خاضًع
ــوم اعتقدوا مذهب اخلوارج، وطعنوا في األئمة، ولم ُيصلوا معهم، وامتنعوا  ق
ــام، إال أنهم في قبضة اإلمام، ولم  ــن اجلماعات، وقالوا: ال نصلي خلف إم م
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يخرجوا عن طاعته، لم يجز قتلهم مبجرد ذلك، وال يكونوا بغاة ما داموا في 
قبضة اإلمام...«)17(. 

ــمَع ُمنادًيا ينادي  ا× بينما يخطب إْذ س ــُل على ذلك »ما ُرِوَي َأناَّ َعليًّ والدلي
ــال×: »ال حكم إاِلاَّ هلل كلمة حق  ــجد: ال ُحكم إاِلاَّ هلل، فق ــن ناحية املس م
ــاجد اهلل َأْن تذكروا فيها  ُأريد بها باطل، لكم علينا ثلث: ال مننعكم مس
ــَم اهلل، وال مننعكم الفيء ما داَمت أيديكم معنا، وال نبدؤكم بقتال«،  اس

ولم يزد على هذا.
×، فُفطن به، وُأتي  وروى الشيخ: أن ابَن ملجم )لع( أتى الكوفة لقتل عليٍّ

ُه ُيريُد قتلك، فقال: »ال أقتله قبل أن يقتلني«. ×، فقيل له: إناَّ به إِلى عليٍّ
ــم يجز أْن ُيَؤاَخذوا  ــلم ل وألنهم إذا كانوا في قبضة اإلمام ُيظهرون اإلس
ــلم، ولم يؤاخذهم  ــم، كاملنافقني في زمن النبيِّ | أظهروا اإلس ِببواطنه

بباطنهم...«)18(. 
ُحْكُم ِقَتاِل الُبَغاِة:

مة في )التذكرة( في بيان حكم قتال البغاة: »ويجب قتال أهل  ــال العلاَّ ق
ــا، أو من نصبه  ــام لقتالهم عموًما أو خصوًص ــي على كل من ندبه اإلم البغ

اإلمام. والتأخير عن قتالهم كبيرة«)19(. 
ــي اصطلح الفقهاء:  ــنياَّ املراد من الباغي ف ــال في )القواعد( بعد أن ب وق
ــام، أو من نصبه عموًما أو خصوًصا  ــتفزه اإلم »ويجب قتاله على كل من يس

نه اإلمام«)20(.  على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عياَّ
وقريب منها ما ذكره في كتابيه )التحرير( و)املنتهى()21(.

ــم بوجوب قتال البغاة على نحو الكفاية ال  وعبارته صريحة في أن احلك
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يختص بدعوة اإلمام العادل إليه، بل تشمل والته املعينني من ِقبله على البلدان 
ــؤونها، أو لقيادة جيشه أجمع، فضًل عن القادة الذين يعينهم  إلدارة جميع ش
لقتالهم على نحو اخلصوص. وأن التخلف عن اخلروج معه للقتال من الكبائر 

ــا بالعذاب، قال تعالى: ﴿ ڤ ڦ ڦ  التي توعد اهلل مرتكبه
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ      ڈ ﴾ ]التوبة: 81[.

أدلة وجوب قتال البغاة:

ــه يتمثل في  ــاة، فقد ذكر العّلمة أن ــى وجوب قتال البغ ــا الدليل عل وأم
ــك، إذ قال: »قتال أهل  ــّنة وإجماع فقهاء األمة على ذل نصوص الكتاب والس

البغي واجب بالنص واإلجماع«)22(.
ــتدل عليه من الكتاب الكرمي بقوله تعالى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ  واس
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]احلجرات: 9[.
ــى: ﴿ ہ ہ ہ ﴾)23(، فإنه  ــم، لقوله تعال ــدل على وجوب قتاله وهي ت

يشتمل على صيغة أمر، وهي ظاهرة في الوجوب.
ــتفاد من اآلية أن البغاة على اإلمام مؤمنون، ألن اهلل  واعترض على من اس
نا في كتبنا  ــا قد بياَّ ــني في اآلية، قال: »وهذا عندنا باطل، ألّن ــماهم مؤمن س
ــمية  ــة أصل من أصول اإلميان يبطل باإلخلل به. والتس ــة أن اإلمام الكلمي
ــه، أو ما يعتقدونه،  ــاًء على الظاهر، أو ما كانوا علي ــبيل اجملاز، بن على س

ــى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  كما في قوله تعال
ــذه صفة  ــال: 5-6[، وه ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]األنف



67

مِة الحليِّ قتاُل الُبَغاة دراسٌة فقهيٌة في ضوِء آراِء العالَّ

ــر أن اخلوارج من البغاة -: »عندنا  ــني إجماًعا«)24(. وقال - بعد أن ذك املنافق
أنهم كفار، األصل فيه: أن باب اإلمامة عندنا من شرائط اإلميان«)25(. 

ــتدل من طرق اخلاصة مبا رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اهلل×  واس
ــائل من  ــر املؤمنني×، وكان الس ــي× عن حروب أمي ــأل رجل أب قال: س
ــة أسياف: ثلثة  محبينا، فقال له أبو جعفر×: »بعث اهلل محمًدا | بخمس
ــرب أوزارها، ولن تضع احلرب أوزارها  ــاهرة فل تغمد حتى تضع احل منها ش
ــن مغربها أمن الناس  ــمس م ــمس من مغربها، فإذا طلعت الش حتى تطلع الش

ــٍذ ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ــوم، فيومئ ــك الي ــم في ذل كله
ــيف منها  ــيف منها مكفوف، وس ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ﴾ ]األنعام: 158[، وس
ــله إلى غيرنا، وحكمه إلينا«، إلى أن قال: »وأما السيف املكفوف  مغمود س

فسيف على أهل البغي والتأويل، قال اهلل :﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ﴾،  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ــل بعدي على  ــول اهلل | »إن منكم من يقات ــذه اآلية قال رس ــا نزلت ه فلم
ــئل النبي |: من هو؟ فقال: »خاصف  التأويل كما قاتلت على التنزيل«، فُس
النعل - يعني: أمير املؤمنني×-«، فقال عّمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع 
ــعفات  ــول اهلل|  ثلًثا، وهذه الرابعة، واهلل لو ضربونا حتى يبلغونا املس رس
ــم على الباطل.  ــا أّنا على احلق، وأّنه ــعفات[ من هجر لعلمن ــخة: الس ]في نس
وكانت السيرة فيهم من أمير املؤمنني× ما كان من رسول اهلل | في أهل 
مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: »من أغلق بابه فهو آمن، 
ــر املؤمنني× يوم البصرة،  ــلحه، فهو آمن«. وكذلك قال أمي ومن ألقى س
نادى: ال تسبوا لهم ذرية، وال تهزوا على جريح، وال تتبعوا مدبًرا، ومن أغلق 

بابه وألقى سلحه فهو آمن...« احلديث)26(.
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وما رواه أبو البختري، عن جعفر×، عن أبيه× قال: قال علي×: »القتال 
ــرك ال ُينفر عنهم حتى ُيسلموا، أو ُيؤتوا اجلزية عن يد  قتاالن، قتال أهل الش
ــر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اهلل، أو  ــم صاغرون، وقتال ألهل الزيغ ال ُينف وه

ُيقتلوا«)27(.
وما رواه السكوني عن جعفر× عن أبيه× قال: »ُذكرت احلرورية عند 
علي× فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على 

إمام جائر فل تقاتلوهم، فإن لهم في ذلك مقااًل«)28(.
ــكوني عن جعفر× عن أبيه× عن آبائه ^ قال: »ملا فرغ  وما رواه الس
ــم بعدي إال من هو أولى باحلق  ــر املؤمنني× من أهل النهر قال: ال يقاتله أمي

منهم«)29(.
ــى قتالهم، فقال: »وال  ــلمني من العامة واخلاصة عل ــار إلى إجماع املس وأش
ــلمني كافة في وجوب جهاد البغاة. وقد قاتل أبو بكر بن أبي  خلف بني املس
قحافة طائفتني، قاتل أهل الردة، وهو قوم ارتدوا بعد النبي |، وقاتل مانعي 
ــتنتج من ذلك أنه »إذا  الزكاة وكانوا مؤمنني، وإمنا منعوها بتأويل«)30(. واس

ساغ قتالهم مع كونهم مسلمني فقتال أهل البغي أولى«)31(.
ــم: أهل البصرة يوم اجلمل،  ــر أناَّ عليًّا× قاتل ثلث طوائف، وه ثم ذك

وأهل الشام معاوية ومن تبعه، وأهل النهروان واخلوارج)32(.

أحكام قتال البغاة:
1- قتال البغاة كقتال املشركني وسائر الكفار واجب على نحو الكفاية 
ا  إال إذا أوجب اإلمام على شخص بعينه اخلروج لقتالهم فيكون الوجوب عينيًّ
ـــ[إذا قام به  ــرة(: »ويجب على الكفاية، ]ف ــه، قال في )التذك ــبة إلي بالنس
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ــتنهضه اإلمام على التعيني فيجب عليه،  ــقط عن الباقني ما لم يس البعض س
ــركني«)33(، وقريب منها ما  ــه قيام غيره، كما قلنا في جهاد املش وال يكفي

ذكره في )التحرير()34(.
ــب قتاله على كل من  ــان معنى الباغي: »ويج ــال في )القواعد( بعد بي وق

يستفزه اإلمام، أو من نصبه عموًما أو خصوًصا على الكفاية«)35(.
ــرة( - أن قتالهم من  ــتفاد من عبارة )التذك ــه في ذلك - كما يس والوج
ا  ا، فيكون قتال البغاة كفائيًّ أقسام اجلهاد، وملا كان اجلهاد واجًبا كفائيًّ
ــوب الكفائي للجهاد في )املنتهى(  مة املراد من الوج ــا، وقد وضح العلاَّ أيًض
ــون في قتالهم،  ــاد أن ينهض له قوم يكف ــًل: »ومعنى الكفاية في اجله قائ
ــوا جنًدا معدين للحرب، ولهم أرزاق على ذلك... أو يكونوا قد  إما بأن يكون
ــت املنعة بهم«)36(،  ــه تبرًعا، بحيث إذا قصدهم العدو حصل ــهم ل أعدوا أنفس
وعليه فإذا قام به من دعاهم اإلمام إِلى اخلروج لقتالهم بنحو يتحقق به الغرض 
َ اإلماُم  ــم! إذا عنياَّ ــني، وإاِلاَّ كاَن اجلميُع مأثوًما. َنع ــقط الوجوب عن الباق س

َأَحَدُهم للخروج َوَجَب عليه ذلك تعييًنا.
2- إن قتال البغاة يكون إلى غاية، ال مطلًقا، وهي أْن يفيئوا إلى أمر اهلل، 

بَأْن يرجُعوا إِلى طاعة اإلمام، فإذا فاؤوا حرَم قتالهم.
ــى: ﴿ ہ ھ ھ   ھ  ھے ﴾، إذ جعل غاية  ــو قوله تعال ــل على ذلك ه والدلي
ــرمي بعدها. وألن املقتضي  ــة لقتالهم الرجوع إلى أمر اهلل، فيثبت التح اإلباح
ــى الطاعة ُعِدَم  ــإذا عادوا إل ــة اإلمام، ف ــل هو اخلروج عن طاع ــة القت إلباح

املقتضي)37(.
3- ال توز املبادرُة إلى مقاتلة الباغي قبل مناظرته ملعرفة سبب خروجه عن 
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بَهِة في ذلك، وإبطالها باألدلة، فإن  طاعة اإلمام، وتوضيح ما حصل له ِمَن الشُّ
لم يرجع إلى الطاعة قوتل.

ــؤال عن  مة في )املنتهى(: »وإمنا يجب قتاله بعد البعث إليه، والس قال العلاَّ
سبب خروجه، وإيضاح ما عرض له من الشبهة وحلها، وكشف الصواب، إاِلاَّ 
فهم، فإن رجعوا  ــاف َكَلبهم )38(، وال ميكنه ذلك في حقهم... فإذا عراَّ َأن ُيخ

فل بحث، وإْن لم يرجعوا قاتلهم«)39(.
وقال في سياق االستدالل على ذلك: »ألن اهلل تعالى أمر بالصلح قبل األمر 
ــرهم، فإذا  بالقتال، فقال: ﴿ ۓ ڭ ﴾. وألن القصد دفعهم، وكف ش
أمكن مبجرد القول كان أولى من القتال، ملا فيه من الضرر بالفريقني«)40(.
ــه »ملا أراد قتال اخلوارج،  ــتدل - أيًضا - بفعل أمير املؤمنني×، فإن واس
ــنة، ومضى إليهم،  ــث إليهم عبد اهلل بن عباس ليناظرهم، فلبس ُحلة حس بع
ــول اهلل |، وزوج ابنته فاطمة×،  فقال: هذا علي بن أبي طالب ابن عم رس
َم في دين اهلل. وقتل  وقد عرفتم فضله، فما تنقمون منه؟ قالوا ثلًثا: إنه َحكاَّ
ــبي، إذا حرمت أموالهم  ــبي، أو ال يقتل وال يس ــِب، فإما أن يقتل ويس ولم َيْس
ــن اخللفة، فقال ابن عباس: إن خرج  ــمه م حرمت دماؤهم. والثالث: محا اس

عنها رجعتم إليه؟ قالوا: نعم.
ــن اهلل، تعنون احلكمني بينه  َم في دي ا قولكم: َحكاَّ ــن عباس: أماَّ قال اب

ــال: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــَم اهلل في الدين، فق ــني معاوية، وقد َحكاَّ وب
ــاء: 35[، وقال: ﴿ ەئ وئ وئ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]النس
ــي أرنب قيمته درهم، فبأن يحكم في  َم ف ــدة: 95[، فَحكاَّ ۇئ ۇئ﴾ ]املائ

هذا األمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا.
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ــِب؟! فأيكم لو كان معه فوقع في  قال: وأما قولكم: كيف قتل ولم َيْس
ــة زوج النبي |، فكيف يصنع، وقد قال اهلل تعالى: ﴿ ۆئ ۈئ  ــهمه عائش س

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾ ]األحزاب: 53[؟ قالوا: رجعنا عن هذا.
ــا وقعت املوافقة بينه  ــمه من اخللفة، تعنون أنه مل قال: وقولكم: محا اس
وبني معاوية كتب بينهم هذا ما وافق عليه أمير املؤمنني علي معاوية، قالوا له: 
ــمه، فقال ابن عباس: إن كان  لو كنت أمير املؤمنني ما نازعناك، فمحا اس
ــول اهلل | اسمه من النبوة ملا قاضى  ــمه من اخللفة، فقد محا رس محا اس
ــوُل  ــهيل بن عمرو باحلديبية، كتب الكتاب علي: هذا ما قاضى عليه رس س
ــا ما خالفناك، فقال النبيُّ |  ــهيَل بَن عمٍرو، فقالوا له: لو كنَت َنِبيًّ اهلل س
بيُّ |  اه، فمحاُه الناَّ ــه«، فأراه إياَّ : »َأرني : »امحه«، فلم يفعل، فقال لعليٍّ ــيٍّ لعل
ــُتدَعى إِلى مثلها«، فرجَع بعُضهم، وبقي منهم أربعُة آالٍف  بإصبعه، وقال: »َس

لم يرجعوا، فقاتلهم علي×، فقتلهم«)41(.
ــام أمير املؤمنني×  ــتدالل بفعل اإلم ــة في االس وإن كان ميكن املناقش
ــبهة التي حصلت  ــبب خروجه، ودفع الش على وجوب مناظرة الباغي ملعرفة س
ــدلُّ على أزيد من اجلواز، وهو أعمُّ من  ــده قبل مقاتلته بَأناَّ ِفْعَل اإلماِم ال ي عن
ٌر في علِم اأُلُصول، وقد يكون اإلماُم أميُر  الوجوب أو اإلباحة، كما هو ُمَقراَّ

ُه مباح، ال لوجوبِه. املؤمنني× َفَعَل ذلك ألناَّ
ــوُز الفراُر من قتال البغاة، والفرار في حربهم كالفرار في حرب  4- ال يج
ــى احلق، ويرجعوا إلى طاعة  ــركني، بل يجب الثبات لهم حتاَّى يفيئوا إل املش

اإلمام، بل خلف في ذلك)42(.
ــًل، فقال: »إذا التقى  ــة اجلهاد إلى حرمة الفرار مفص ــرض في كيفي وتع
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الفئتان وجب الثبات، وحرم الفرار، لقوله تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ــال: 15[، وقال: ﴿ ى ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]األنف

ائ ەئ  ەئ وئ وئ ﴾ ]األنفال: 45[.
وقد َعداَّ النبي | الفرار من الزحف من الكبائر.

إذا عرفت هذا فإمنا يجب الثبات بأمرين:
ــلمني، فإن زادوا لم يجب  ــد الكفار على الضعف من املس األول: أن ال يزي

ــى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ  ــه تعال ــات، لقول الثب
ــال: 66[... ومن طريق اخلاصة ما رواه  ہ ہ   ہ ھ ھھ﴾ ]األنف
الشيخ، عن احلسن بن صالح، عن أبي عبد اهلل× قال: كان يقول: »من فراَّ 
ــن ثلثة في القتال من  ، ومن فراَّ م ــن الزحف فقد فراَّ ــن رجلني في القتال م م

 .)43(» الزحف فلم يفراَّ
ــة من احلرب، فلو قصد الهزمية والهرب  الث�اين: أن ال يقصد بفراره الهزمي

ا من الزحف. كان فارًّ
حِف،  ا من الزاَّ ــم يكن فارًّ َز إلى فئة، ل َف لقتاٍل أو التاَّحيُّ َحرُّ ــَد التاَّ ــو َقَص ول

وكان سائًغا.
ــن للقتال،  ــع يكون أمك ــاز إلى موض ــال أن ينح ِف لقت ــرُّ َح ــى التاَّ ومعن
ــتدبار الشمس أو الريح، أو يرتفع عن هابط، أو ميضي إلى موارد املياه  كاس
ــم، أو تنفرد  ــني أيديهم لتنتقض صفوفه ــة، أو يفر من ب ــن املواضع املعطش م
ــتند إلى جبل، أو غير ذلك  اخليالة من الرجالة، أو ليجد فيهم فرصة، أو ليس

من األسباب واملصالح التي جرت عادة أهل احلرب بها.
ــلمني ليكوَن معهم،  ــر إلى فئة من املس ــُز إلى فئة فهو أن يصي ــا التاَّحيُّ أم
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فيقوى بهم على عدوهم، سواء َبعدت املسافة أو قصرت، وسواء كانت الفئة 
قليلة أو كثيرة، عمًل بالعموم«)44(.

5- »أهل البغي قسمان:
ــا، وال رئيس يجتمعون عنده،  ــون لهم فئة يرجعون إليه أحدمه�ا: أن ال يك

كأهل البصرة وأصحاب اجلمل.
والثاين: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها، ورئيس يعتضدون به، ويجيش لهم 

اجليوش، كأهل الشام، وأصحاب معاوية بصفني.
ــم، وال ُيتبع مدبرهم، وال  ــاز ]أي: يجهز[ على جريحه ــم األول ال ُيج فالقس

ُيقتل أسيرهم.
ــم الثاني ُيجاز على جريحهم، وُيتبع مدبرهم، وُيقتل أسيرهم، سواء  والقس

كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة.
ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع«)45(. 

واستدل عليه قائًل: »ألّنا لو لم نقتلهم لن نأمن عودهم وقتالهم.
ــيخ عن حفص بن غياث، قال: سألته عن طائفتني: إحداهما،  وما رواه الش
ــة، قال: »ليس ألهل العدل أن  ــة، واألخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغي باغي
ــذا إذا لم يبق  ــيًرا، وال ُيجيزوا على جريح، وه ــًرا، وال يقتلوا أس ــوا مدب يتبع
ــا، فإن كانت لهم فئة  ــل البغي أحد، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليه ــن أه م

يرجعون إليها فإن أسيرهم ُيقتل، وُمدبرهم ُيتبع، وأسيرهم ُيجاز عليه«)46(.
ــريك، عن أبيه قال: ملا ُهزم الناس يوم اجلمل َقاَل َأِميُر  وعن عبد اهلل بن ش
يُزوا َعَلى َجِريٍح، وَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن،  ًيا، َواَل ُتِ امْلُْؤِمِننَي×: »اَل َتْتَبُعوا ُمَولِّ
ــاَز َعَلى َجِريٍح«، َفَقاَل َأَباُن ْبُن  نَي َقَتَل امْلُْقِبَل َوامْلُْدِبَر، َوَأَج ــا َكاَن َيْوُم ِصفِّ َفَلماَّ
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َمِل ُقِتَل  ــيَرَتاِن ُمْخَتلَِفَتاِن، َفَقاَل: إِناَّ َأْهَل اجْلَ يٍك: َهِذِه ِس ــرِ َتْغلَِب  لَِعْبِد اهلِل ْبِن َش
َبْيُر، َوإِناَّ ُمَعاِوَيَة َكاَن َقاِئًما ِبَعْيِنِه، َوَكاَن َقاِئَدُهْم)47(... َطْلَحُة َوالزُّ

وإذا ثبت هذا، فل نعلم خلًفا بني أهل العلم أن أهل البغي إذا لم يكن لهم 
فئة وال رئيس أنه ال ُيجاز على جريحهم، وال يقتل مدبرهم، وال أسيرهم، ألن 

القصد دفعهم وكفهم، وقد حصل.
ا×  َسنْيِ×: إِناَّ َعلِيًّ ، عن َعلِيِّ ْبِن احْلُ َمالِيِّ وروى الشيخ َعْن َأِبي َحْمَزَة الثُّ
َمِتِه َيْوَم اْلَبْصَرةِ: »اَل تْطُعن ِفي َغْيِر ُمْقِبٍل، َواَل تْقُتل  َكَتَب إَِلى َمالٍِك َوُهَو َعَلى ُمَقدِّ

ز َعَلى َجِريٍح، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن«...«)48(. ُمْدِبًرا، َواَل ُتِ
ــاة، وأن احلكم  ــمني من البغ ــن أن يقال بعدم التفصيل بني القس وميك
ــيرهم.  ــاز على جريحهم، واتباع مدبرهم، وقتل أس ــا واحد، وهو اإلجه فيهم
وأما ما ُنقل من سيرة أمير املؤمنني× في أهل البصرة فهي حكم في واقعة، 

ا. ا ُكلِّيًّ وليس حكًما شرعيًّ
وما يدل على ذلك ما ورد من أنه× عاملهم بالـَمنِّ كما َمناَّ رسول اهلل| 
لّي هو القتل في  ــركي مكة اأَلواَّ على أهل مكة، ومن املعلوم أن حكم مش
ــل َمناَّ عليهم، كما ورد  ه | لم ُيْجِر هذا احلكم عليهم، ب ــع، إاِلاَّ أناَّ اجلمي
ــن أبي عبد اهلل×  ــياف عن حفص بن غياث ع ــُر بذلك في رواية األس التعبي
ــيّ من أناَّ أميَر املؤمنني× قاَل  املتقدمة، ويؤيدها ما في )االحتجاج( للطبرس
ــوُل  ــي َمَننُت على أهل البصرة كما مناَّ َرس ــه على اخلوارج: »إنِّ ــي احتجاج ف
ــن جعفر× عن  ــل إناَّ رواية أبي البختري ع ــة«)49(، ب ــى أهل مك اهلل| عل
أبيه× صريحة في أن حكم البغاة القتل، سواء كانت لهم فئة يرجعون إليها 
ــوارد في رواية حفص بن غياث املتقدمة  ــذا ال يتنافى مع التفصيل ال أو ال، وه
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وفي رواية عبد اهلل بن شريك؛ ألنهما ُتبينان فعل اإلمام× مع كلتا الفئتني، 
وهو أعمُّ من الوجوب.

ــال العّلمة في )املنتهى(: »ال اعلم خلًفا بني أهل العلم في أنه ال يجوز  6- ق
سبي ذراري الفريقني من أهل البغي، أعني الذين لهم فئة يرجعون إليها، ومن ال 

فئة لهم، وال تلك نساؤهم«)50(، وفي )التحرير( اإلجماع عليه)51(. 
ومستنده في ذلك »أنهم مسلمون، فل تستباح ذراريهم ونساؤهم«)52(.

ــبب  هذا، مع أنه صرح في أكثر من موضع من )املنتهى( أنهم كفار، بس
إنكارهم لإلمامة التي هي من أصول اإلميان عندنا)53(. وقال في )التذكرة(: 

»إن اخلوارج كفار«)54(. 
ــاق وبعضهم كفار، فل  ــال في موضع آخر منه: »أهل البغي عندنا فس وق

ــه، لقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ  ــهادتهم وإن كان عداًل في مذهب تقبل ش
ــرات: 6[، ولقوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ     ڱ  ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]احلج
ڱ ﴾ ]هود: 113[. وسواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم، وسواء كان على 

طريق التدين أو ال على وجه التدين«)55(.
ــائر  ــائهم، كما هو حال س ــبي ذريتهم ونس ومقتضى أنهم كفار جواز س

الكفار.
ــهور بني علمائنا  ــهور، إذ قال: »املش ــبه إلى املش ولكنه في )املتلف( نس
ــيعة  ــاء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الش ــبي نس حترمي س
ــباهم. واحتجوا بقول أمير  ــاء س ــاء مناَّ عليهم، وإن ش أن اإلمام باخليار إن ش
املؤمنني× للخوارج ملا سألوه املسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم: أما قولكم: 
ــاء والذرية،  ــاء واألموال، ومنعتكم النس ــوم اجلمل أحللت لكم الدم إني ي
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ــول اهلل | على أهل مكة، وبعد  فإني مننت على أهل البصرة كما مناَّ رس
ــة في سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به، قال: إمنا لم يسهم، ألنه  فأيكم يأخذ عائش
ــول اهلل | على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما  مناَّ عليهم كما مناَّ رس

بيُّ | أن يسبي نساَء أهل مكة«)56(.  لو شاَء الناَّ
ــتند القائلني بأناَّ األمَر فيهم إلى اإلمام× له أن مُيناَّ عليهم أو أن  ولعلاَّ مس

يسبيهم هو صريح الكثير من الروايات، ما يبلغ حّد االستفاضِة.
ــا َعْبِد اهلِل× َيُقولُ :  ــِمْعُت َأَب ْضَرِميُّ َقاَل: َس ــن قبيل ما رواه َأِبو َبْكٍر احْلَ م
ْمُس  ا َطَلَعْت َعَلْيِه الشاَّ × ِفي َأْهِل اْلَبْصَرةِ َكاَنْت َخْيًرا لِِشيَعِتِه ِماَّ ــيَرُة َعلِيٍّ »َلِس
اُهْم َلُسِبَيْت ِشيَعُتُه«. ُقْلُت: َفَأْخِبْرِني َعِن اْلَقاِئِم×  ــبَ ُه َعلَِم َأناَّ لِْلَقْوِم َدْوَلًة َفَلْو َس إِناَّ
ــاَر ِفيِهْم ِبامْلَنِّ مِلَا َعلَِم ِمْن َدْوَلِتِهْم، َوإِناَّ  ا× َس ــيَرِتِه؟ َقاَل: »اَل، إِناَّ َعلِيًّ ــيُر ِبِس َيِس

ُه اَل َدْوَلَة َلُهْم«)57(.  ناَّ يَرةِ، أِلَ اْلَقاِئَم َيِسيُر ِفيِهْم ِبِخَلِف ِتْلَك السِّ
ــاَل: ُكْنُت ِعْنَد َأِبي َعْبِد اهلِل×  اِط َق اُع اأْلَمْنَ ــُن ْبُن َهاُروَن َبياَّ َس وما رواه احْلَ
َجالًِسا، َفَسَأَلُه ُمَعلاَّى ْبُن ُخَنْيٍس: َأَيِسيُر اإْلَِمامُ  ]في نسخة إضافة: القائم[ ِبِخَلِف 
ُه َعلَِم َأناَّ  ناَّ ، أِلَ ــاَر ِبامْلَنِّ َواْلَكفِّ ا× َس ×، َقاَل: »َنَعْم، َوَذلَِك َأناَّ َعلِيًّ ــيَرةِ َعلِيٍّ ِس
ُه  ناَّ ْبِي، أِلَ ْيِف َوالساَّ ــيَعَتُه َسُيْظَهُر َعَلْيِهْم، َوَأناَّ اْلَقاِئَم× إَِذا َقاَم َساَر ِفيِهْم ِبالساَّ ِش

َيْعَلُم َأناَّ ِشيَعَتُه َلْن ُيْظَهَر َعَلْيِهْم ِمْن َبْعِدهِ َأَبًدا«)58(. 
اَس َيْرُووَن  ِبي َعْبِد اهلِل×: إِناَّ الناَّ ْيَماَن َقاَل: ُقْلُت أِلَ ــلَ وما رواه َعْبُد اهلِل ْبُن ُس
ــْرِك َيِحلُّ َما  ــَل اْلَبْصَرِة َوَتَرَك َأْمَواَلُهْم، َفَقاَل: »إِناَّ َداَر الشِّ ــا× َقَتَل َأْه َأناَّ َعلِيًّ
ا َمناَّ َعَلْيِهْم َكَما  َ ا× إمِناَّ ِم اَل َيِحلُّ َما ِفيَها َفَقاَل: إِناَّ َعلِيًّ ــلَ ِفيَها، َوإِناَّ َداَر اإْلِْس
ُه  ُه َكاَن َيْعَلُم َأناَّ ناَّ ×، أِلَ ا َتَرَك َعلِيٌّ َ َة، َوإمِناَّ ــوُل اهلِل | َعَلى َأْهِل َمكاَّ َمناَّ َرُس
ــَتْظَهُر َعَلْيِهْم، َفَأَراَد َأْن ُيْقَتَدى ِبِه ِفي  ــَيُكوُن َلُه ِشيَعٌة، َوَأناَّ َدْوَلَة اْلَباِطِل َس َس
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×، َوَلْو َقَتَل  اِس ِبِسيَرِة َعلِيٍّ ــيَعِتِه، َوَقْد َرَأْيُتْم آَثاَر َذلَِك، ُهَو َذا ُيَساُر ِفي الناَّ ِش
ُه َمناَّ  َخَذ َأْمَواَلُهْم َلَكاَن َذلَِك َلُه َحَلاًل، َلِكناَّ × َأْهَل اْلَبْصَرِة َجِميًعا، َواتاَّ َعلِيٌّ

َعَلْيِهْم لُِيَمناَّ َعَلى ِشيَعِتِه ِمْن َبْعِدِه«)59(. 
ــاَر ِفي َأْهِل َحْرِبِه  ا× َس وما رواه ُزَراَرُة َعْن َأِبي َجْعَفٍر× َقاَل: »َلْواَل َأناَّ َعلِيًّ
اِس َبَلًء َعِظيًما«، ُثماَّ َقاَل:  ــيَعُتُه ِمَن الناَّ ِي َواْلَغِنيَمِة َلَلِقَيْت ِش ــبْ ِباْلَكفِّ َعِن الساَّ

ْمُس«)60(. ا َطَلَعْت َعَلْيِه الشاَّ ِ َلِسيَرُتُه َكاَنْت َخْيًرا َلُكْم ِماَّ »واهللاَّ
7- أموال البغاة على قسمني:

ــكر، واإلجماع على بقائه على ملكهم، وال يجوز  األول: ما لم يحوه العس
قسمته بحال)61(. 

ــلح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك، فقد  ــكر من س الثاين: ما حواه العس
اختلف علماؤنا في جواز قسمته، وللشيخ فيه قوالن: 

ــهم،  ــم بني أهل العدل للراجل س ــي )النهاية( وغيرها أنها تقس أحدمه�ا: ف
وللفارس سهمان، ولذي األفراس ثلثة)62(. وبه قال ابن اجلنيد. 

ــوط( أنها باقية على ملك أهل البغي ال يجوز استغنامها،  والثاين: في )املبس
وال قسمتها)63(. وهو اختيار الشريف املرتضى)64(، وابن إدريس)65(.

ــي )املنتهى( أنه  ــر()66(، بل ف مُة في )التحري ــواه العلاَّ ــو القول الذي ق وه
األقوى)67(.

ــتند القول األول ما ذكرناه قريًبا من أناَّ معاملة أمير املؤمنني×  ولعل مس
ــبي ذريتهم  َمَع َمن َبَغى عليه من أهل البصرة بالكفِّ عنهم، وعدم قتلهم، وس
ا منه عليهم كما مناَّ رسول اهلل | على  ــائهم، وقسمة أموالهم كان منًّ ونس
ــي غيرهم ِمَن البغاِة واحٌد، وأوردنا جملة  ــل مكة، وإاِلاَّ فاحلكُم فيهم وف أه

من الروايات التي تدل على ذلك صراحة.



78

الشيخ عالء عبد علي مخيط السعيدي

ويشهد له رواية عبد القيس اآلتية الدالة على أن أمير املؤمنني× غنم أموال 
ــمتها  ــكره فلو لم تكن غنيمة أموالهم وقس ــمها بني عس أهل البصرة، وقس

جائزة ملا فعله أمير املؤمنني×.
مُة في )املتلف( عن السيد املرتضى استدالله على القول الثاني  ونقل العلاَّ
ــم أموال  ــمتها كما تقس ــه: »ألناَّ أهَل البغي ال يجوز غنيمة أموالهم وقس بقول
ــاء في ذلك. ومرجع الناس كلهم في  ــل احلرب، وال أعلم خلًفا بني الفقه أه
ــذا املوضع على ما قضى به أمير املؤمنني× في محاربي البصرة، فإنه منع  ه
ــة في  ــع× في ذلك قال: »أيكم يأخذ عائش ــن غنيمة أموالهم، فلما روج م
سهمه؟!«. وليس ميتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار احلرب 
ــي أننا ال نتبع موالهم، وإن كان أتباع املولى  ــي هذا الباب، كما يخالف ف ف

من باقي احملاربني جائًزا...«)68(.
ــتدالله عليه: »مبا روي أناَّ رجًل من  ــل - أيًضا - عن ابن أبي عقيل اس ونق
عبد القيس قام يوم اجلمل فقال: ما عدلت حنَي تقسم بيننا أموالهم، وال تقسم 
بيننا نساءهم، وال أبناءهم، فقال: إن كنت كاذًبا فل أماتك اهلل حتى تدرك 
غلم ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، ودار احلرب أحلت ما فيها، 

أيكم يأخذ أمكم في سهمه...«)69(. 
واستقرب في )املتلف( القول األول، إذ قال: »واألقرب ما ذهب إليه الشيخ 
ــيخ من علمائنا تقبل مراسيله  في )النهاية(. لنا: ما رواه ابن أبي عقيل، وهو ش

لعدالته ومعرفته.
وألن البغاة عند بعض علمائنا كفار... فجاز قسمة أموالهم. 

وألن بعض الشيعة جّوز سبي ذراريهم فأموالهم أولى. 
ــه، إذ تطرق الغلط إلى األكثر أندر  ــه قول األكثر فيتعني املصير إلي وألن
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من تطرقه إلى األقل، فيغلب على الظن صواب حكم األكثر وخطأ األقل. 
ــاَر  ا× َس × إِناَّ َعلِيًّ ِ ــنيْ َس َمالِيُّ َقاَل: ُقْلُت لَِعلِيِّ ْبِن احْلُ وما رواه أبو َحْمَزَة الثُّ
ْرِك. َقاَل: َفَغِضَب، ُثماَّ  ــيَرةِ َرُسوِل اهلِل | ِفي َأْهِل الشِّ ِفي َأْهِل اْلِقْبَلِة ِبِخَلِف ِس
ا×  ــيَرةِ َرُسوِل اهلِل | َيْوَم اْلَفْتِح - إِناَّ َعلِيًّ ــاَر َواهلِل ِفيِهْم ِبِس َجَلَس، ُثماَّ َقاَل: »َس
َمِتِه ِفي َيْوِم اْلَبْصَرةِ - ِبَأْن اَل َيْطُعَن ِفي َغْيِر ُمْقِبٍل،  َكَتَب إَِلى َمالٍِك َوُهَو َعَلى ُمَقدِّ
َواَل َيْقُتَل ُمْدِبًرا، َواَل ُيِجيَز َعَلى َجِريٍح، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن، َفَأَخَذ اْلِكَتاَب 
ــُه َبنْيَ َيَدْيِه َعَلى اْلَقَرُبوِس ِمْن َقْبِل َأْن َيْقَرَأُه، ُثماَّ َقاَل: اْقُتُلوا، َفَقَتَلُهْم َحتاَّى  َفَوَضَع
ا ِفي  ــَكَك اْلَبْصَرةِ، ُثماَّ َفَتَح اْلِكَتاَب َفَقَرَأُه، ُثماَّ َأَمَر ُمَناِدًيا َفَناَدى مِبَ َأْدَخَلُهْم ِس

اْلِكَتاِب«)70(. 
ــألة، إذ قال:  وذكر في )التذكرة( أنه ميكن اجلمع بني القولني في املس
»وال استبعاد في اجلمع بني القولني... فيقال بالقسمة لألموال إذا كان لهم فئة 
يرجعون إليها إضعاًفا لهم، وحسًما ملادة فسادهم، وبعدمها فيما إذا لم تكن 
ــملهم. وهذا هو  لهم فئة، حلصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم، وتبدد ش

الذي اعتمده«)71(.
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نتائج البحِث:
فيما يأتي أهم نتائج البحث:

1ـ الباغي هو املالف لإلمام العادل، اخلارج عن طاعته باالمتناع عن أداء 
ما وجب من حقٍّ لإلمام عليه.

ــبهة استجاز  ــبب حصول ش 2ـ مناط البغي هو اخلروج عن طاعة اإلمام بس
ــي اخلروج مبوجبها. وتوجد ثلثة مصاديق للبغاة، وهم: الناكثون لبيعة  الباغ

اإلمام، واملمتنعون عن بيعته، واخلارجون عليه.
ا،  3ـ قتال البغاة واجب كفائي، إاِلاَّ إِذا ندَب اإلماُم إليه فيجب وجوًبا عينيًّ
ــل قتالهم معرفة  ــوا إلى طاعة اإلمام، ويجب قب ــة الوجوب هي أْن يرجع وغاي

سبب خروجهم عن الطاعة، ودفع شبهاتهم.
ــال البغاة، كما هو احلال في حرِب  ــرم على املقاتلني الفرار من قت 4ـ يح

املشركني وسائر الكفار.
ــة( يرجعون إليها، فل ُيجهز  ــم يكن للبغاة رئيٌس وال جماعٌة )فئ 5ـ إذا ل
على جريحهم، وال ُيتبع مدبرهم، وال ُيقتل أسيرهم، وإال فإنه ُيفعل ذلك بهم، 

يُتهم وال نساؤهم ُمطلًقا. وال ُتسَبى ُذرِّ
6ـ ال توز غنيمة أموال البغاة غير املوجودة في معسكرهم، وأما املوجودة 
فيه فتجوُز غنيمتها إذا كانت لهم جماعة يرجعون إليها، دون ما لو لم تكن 

لهم جماعة.
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اهلوامُش

---------------------
وسـائل الشـيعة 81/7-82، )الباب 26 . 1

من أبواب جهاد العدو(.
)بغـي(، . 2 مـادة   ،78/14 العـرب  لسـان 

وُينظـر: القاموس املحيـط 1263، مادة 
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تذكرة الفقهاء 392/9.. 3
قواعد األحكام 483/2.. 4
جامع املقاصد يف رشح القواعد 483/3. . 5
سورة احلج 60.. 6
تذكرة الفقهاء 392/9.. 7
املبسوط يف فقه اإلمامية 264/7.. 8
الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي 26/3.. 9

املذهـب . 10 حتقيـق  يف  املطلـب  منتهـى 
.175/15

تذكرة الفقهاء 408/9. وُينظر: املبسوط . 11
.275/7
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تذكـرة الفقهـاء 409/9-410، منتهى . 16

املطلب 179/15.
حترير األحكام 231-230/2.. 17

منتهى املطلب 185-184/15.. 18
 تذكرة الفقهاء 413/9.. 19
 قواعد األحكام 522/1.. 20
حترير األحكام 230/2، منتهى املطلب . 21

.183/15
حتريـر . 22  ،171/15 املطلـب  منتهـى 

األحكام 229/2.
منتهى املطلب 170/15.. 23
املصدر نفسه 170-169/15.. 24
املصدر نفسه 174/15.. 25
26 . 5 )البـاب   25/15 الشـيعة  وسـائل 

من أبـواب جهـاد العـدو، ح2(، منتهى 
املطلب 54/14.

وسـائل الشـيعة 83/15 )البـاب 5 من . 27
أبواب جهاد العدو، ح3(، منتهى املطلب 

172/15، تذكرة الفقهاء 393/9.
وسـائل الشـيعة 81/15-82 )البـاب . 28

27 من أبواب جهـاد العدو، ذيل ح3(، 
منتهى املطلب 182/15.

29 . 27 )البـاب   81/15 الشـيعة  وسـائل 
من أبـواب جهـاد العـدو، ح4(، منتهى 

املطلب 183-182/15.
منتهى املطلب 173-172/15.. 30
املصدر نفسه 173/15.. 31
املصدر نفسه 173/15-174. وُينظر: . 32

تذكرة الفقهاء 393/9.
تذكرة الفقهاء 413/9.. 33
حترير األحكام 2/ 230.. 34
املصدر نفسه 522/1. . 35
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منتهى املطلب 17/14.. 36
املصدر نفسه 170/15، 183.. 37
العـرب . 38 لسـان  وأذاهـم.  رشهـم  أي: 

.723/1
منتهى املطلب 177/15. وُينظر: حترير . 39

األحكام 230/2.
املصدر نفسه.. 40
تذكـرة الفقهـاء 412/9-413، منتهى . 41

املطلب 178-177/15.
منتهى املطلب 183/15، تذكرة الفقهاء . 42

414/9، قواعد األحكام 522/1.
وسـائل الشيعة 84/15 )الباب 27 من . 43

أبواب جهاد العدو، ح 1(.
 منتهـى املطلـب 77/14-79. وُينظر: . 44

حترير األحكام 140/2.
45 . .196-195/15 املطلـب  منتهـى   

وُينظر: املبسوط 269-268/7.
هتذيب األحكام 144/6 )ح 246(.. 46
املصدر نفسه 144/6 )ح 276(.. 47
التهذيـب 144/6 )ح 274(، وُينظـر: . 48

منتهى املطلب 198-196/15.
االحتجاج 250/1.. 49
منتهى املطلب 205/15.. 50
حترير األحكام 235/2.. 51
منتهى املطلب 205/15.. 52
املصدر نفسه 170-169/15، 174.. 53
تذكرة الفقهاء 410/9.. 54
املصدر نفسه 429-428/9.. 55
الرشيعـة . 56 أحـكام  يف  الشـيعة  خمتلـف 

.353/4

وسـائل الشيعة 76/15 )الباب 25 من . 57
أبواب جهاد العدو، ح 1(.

املصدر نفسـه 77/15 )البـاب 25 من . 58
أبواب جهاد العدو، ح 3(.

املصدر نفسـه 79/15 )البـاب 25 من . 59
أبواب جهاد العدو، ح 6(.

املصدر نفسـه 79/15 )البـاب 25 من . 60
أبواب جهاد العدو، ح 8(.

حتريـر األحكام 234/2، تذكرة الفقهاء . 61
.427-425/9

النهاية يف جمرد الفقه والفتاوي 297.. 62
املبسوط 267-266/7.. 63
النارصيات 443.. 64
الرسائر 32-31/3.. 65
حترير األحكام 234/2.. 66
منتهى املطلب 202/15.. 67
النارصيات 443-444. وُينظر: خمتلف . 68

الشيعة 254-249/4.
خمتلف الشيعة 251/4.. 69
التهذيـب 144/6 )ح 274(، وُينظـر: . 70

خمتلف الشيعة 252-251/4.
حترير األحكام 427-426/9.. 71
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املصادُر واملراجُع
القرآن الكرمي.

 االحتجاج: الطبرسّي، أحمد بن علّي بن أبي . 1
طالب، انتشارات الشريف الرضي، قم، 

ط1، 1380هـ.
تذكرة الفقهاء: الطوسي، الشيخ محمد بن . 2

ــن، حتقيق ونشر مؤسسة آل البيت  احلس
^ إلحياء التراث، قم، 1416هـ.

ــيخ . 3 ــكام: العّلمة احللي، الش حترير األح
ــر، حتقيق:  ــف بن املطه ــن بن يوس احلس
ــيخ إبراهيم البهادري، مؤسسة اإلمام  الش

الصادق×، قم، ط1، 1420هـ.
ــي، الشيخ محمد . 4 تهذيب األحكام: الطوس

بن احلسن، حتقيق: السيد حسن املوسوي 
ــلمية،  اإلس ــب  الكت دار  ــان،  اخلرس

طهران، 1390هـ.
ــرح القواعد: احملقق . 5 ــع املقاصد في ش جام

ــني،  ــيخ علي بن احلس الكركي، الش
حتقيق ونشر مؤسسة آل البيت̂  إلحياء 

التراث، قم، ط2، 1429هـ. 
ــاوي: ابن . 6 ــر الفت ــاوي لتحري ــرائر احل  الس

ــد بن أحمد  ــيخ محم إدريس احللي، الش
ــيد محمد مهدي  بن إدريس، حتقيق الس
اخلرسان، العتبة العلوية املقدسة، النجف 

األشرف، ط1، 1429هـ/2008م.

ــوس احمليط: الفيروزآبادي، محمد بن . 7 القام

يعقوب،مؤسسة الرسالة، بيروت.

ــي، الشيخ محمد . 8 قواعد األحكام: الطوس

ــن، حتقيق ونشر مؤسسة النشر  بن احلس

اإلسلمي، قم، ط1، 1413هـ.

لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم . 9

ــم،  ق ــوزة،  احل أدب  ــر  نش ــي،  األفريق

1405هـ.

ــي، . 10 ــه اإلمامية: الطوس ــوط في فق املبس

الشيخ محمد بن احلسن، تصحيح وتعليق: 

محمد علي الكشفي، املكتبة الرضوية 

إلحياء اآلثار اجلعفرية، ط2، 1372هـ.

ــريعة: . 11 ــي أحكام الش ــيعة ف ــف الش مختل

ــن،  ــيخ محمد بن احلس ــي، الش الطوس

ــة النشر اإلسلمي،  حتقيق ونشر مؤسس

ط3، 1433هـ.

ــى املطلب في حتقيق املذهب: العّلمة . 12 منته

ــف بن  ــن بن يوس ــيخ احلس ــي، الش احلل
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حسُن بُن سليمان احلليُّ
ٌث ُمتكلٌم يف امتداد مدرسة قم احلديثية ويف مقابل املتكّلمني حمدِّ

الطباطبائي  أمحد  السيد 
د. حممد رضا جعفري

الرتمجة  وحدة  احلّلّي  العاّلمة  مركز  ترمجة: 

ثني املتكلمني يف مدرسة  اه املحدِّ ينتمي الشـيُخ حسن بن سـليامن احليّل إىل اتِّ
احللة الكلمية، فروى األحاديث يف مؤلفاته بطريقة خاصة وهادفة لعرض اآلراء 
الكلميـة، وقد اختلفرَ مع عقلنية املتكلِّمنيرَ يف قضايا علِم الكلِم وعدوهلم عن 
ة، واعتقد أناَّ  ِة ^، فخالفهم بذهابِِه إىل أناَّ املعرفةرَ اضطرارياَّ ظاهـِر رواياِت األئماَّ

. اهلل تعاىل أودع عباده معرفته ومعرفة أوليائه يف عامل الذرِّ
يخ  داَّ يف كتابِه »تفضيل األئمة̂  عىل األنبياء وامللئكة« وجهةرَ نرَظرَِر الشاَّ  كام ررَ
̂  أفضـُل ِمن مجيع األنبياء حتاَّـى أويل العزم ما عدا  ـةرَ أرَى أرَناَّ األئماَّ الطُّـويّس، وررَ

خامتهم.
ماِت فِعله، يف حني رأرَى  ى ُمقدِّ راَّ بـأناَّ إرادةرَ اهلل هي إِحدرَ ِة أرَقرَ ويف برَحـِث اإلرادرَ
املتكلمـونرَ أناَّ إِرادترَـه هي عني حدوث فعله، واقتفى آثـار األحاديث املنقولة عن 
رَذرَ  مشـايخ قـم، فبنّيرَ أن نفـي التفويض هو يف حّيـز التكوين، بيـد أن التفويض اتاَّ
ى اإلباحـة، ونفيه مقتـٌر عىل األمـور الترشيعية لـدى املتكلمني، وعارض  معنرـَ

يخ املفيد التي أوردناها يف البحث. بعضرَ رواياِت الشاَّ
الكلامت املفتاحياَّة:

املتكلمون، املحّدثون، مدرسة قم احلديثية، مدرسة احللة الكلمية احلديثية.
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 Hassan bin Suleiman Al-Hilli A muhaddith speaker in
 the extension of the Qom al-Hadithiya

school and across from the speakers

Mr. Ahmed Al Tabatabai

Dr..  Mohammed Reda Jaafari

Translation: Salah Abdel-Mahdi

Abstract
Sheikh Hasan bin Suleiman Al-Hilli belongs to the direction of the ha-

diths speaking in the school of al-Hilla, and he narrated hadiths in his 
books in a special and targeted way to present the verbal opinions, and 
he disagreed with the rationality of the speakers in issues of theology and 
their deviation from the apparent narratives of the imams ^.  That God 
Almighty entrusted his servants with his knowledge and the knowledge of 
his guardians in the world of adhur.

  He also responded in his book, “The Imams’ Preference over the 
Prophets and the Angels, ”the viewpoint of Sheikh Al-Tusi, and saw that 
the Imams are better than all the prophets, even the most determined, ex-

cept for the last of them .
 In the study of the will, he acknowledged that the will of God is one of 

the precursors to his action, while the speakers saw that his will is the ex-
act occurrence of his action, and he traced the traces of the hadiths trans-
mitted from the sheikhs of Qom, so he indicated that the  delegation took 
the meaning of permeability and its denial of the mandate is in the realm of 
formation.  Legislative matters among the speakers, and he opposed some 
of the narrations of Sheikh Al-Mufid that we mentioned in the research.

 key words :

The speakers Al-Muhadditheen, Qom Al-Hadithiyyah School, Al-Hillah  

Al-Hadithiya School.
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ٱ ٻ ٻ

املقدمُة 

ــّي في قضايا علم الكلم لَدى  ِة̂  دوٌر مركزّي وأساس ــِث اأَلِئماَّ ألحادي
ثنَي وامُلَتَكلِّمنَي املعرفة  دِّ اها احمُلَ َقى منها اتِّ ــتَ مني، َفاس ِة امُلَتَقدِّ علماِء اإلَِماِمياَّ
ثنَي  ــة الكوفة الكلمية، ولكن بفارق هو إلزام احمُلدِّ االعتقادية في مدرس
ــى البقاء في ُأُطِرَها،  ــهم بنصوِص رواياِت أهل البيت ^ ومثابرتهم عل َأنفس
اِتهم  ــرِ لها ِبَأدبياَّ نظي ــرِ في املفاهيم الدينية والتاَّ َدبُّ ــي امُلتكلمني عمليَة التاَّ وَتَولِّ
اخلاصة خارج منِت الوحي، ومع هذا ال يرون أنفسهم َأيًضا خارجني عن دائرة 

الوحي اإلِلهّي، َفَحاَز احَلِديُث َلَديِهم َدوًرا َرئيًسا في املواضيع الكلمية)1(.
ــيعة من الكوفة إلى  ــهد القرن الثاني الهجرّي هجرَة رواِة احلديث الش ش
ا إلى معقٍل  لْت َتدريجيًّ ــِة، فتحواَّ ــة قم، وَنَقُلوا لَها التراَث الروائّي لإِلمامياَّ مدين
ــاطات فاقت  ثني بنش اه احمُلدِّ ــري، واحتضنت اتِّ ــي املذهب االثني عش ملعتنق
ــا اّتاه متكلمي الكوفة عن  ــاطات املتكلمني، ومع هذا فقد امتّد إليه نش

طريق إبراهيم بن هاشم وعلّي بن إبراهيم ومحمد بن يعقوب الُكلينّي)2(.
ل في تاريخ علم الكلم اإلمامي تتمّثل في مدرسة بغداد، فقد  نقطة التاَّحوُّ
ــار  دوَن انبروا لتأليف ُكُتٍب كثيرٍة في العلم املش ــوَن ُمتعدِّ ــر علماء إماميُّ ظه
إليه، كما تراَءْت في هذه احلقبِة التاريخيِة لكلم اإلمامية نقاَشاٌت كثيرٌة 

اه املعتزلّي، َتَرَكْت َبَصَماتها عليها. مع االتِّ
ة، َفَفَقَدِت  زَعِة الَعقَلِنياَّ مال علم الكلم اإلمامي في مدرسة بغداد إلى الناَّ
ِد  يِّ يخ املفيد والساَّ اأَلحاديُث حياله دورها احملوري، وبرز منها علماء - كالشاَّ
بعَض األحاديث جانًبا  الَواحد، فَركنوا  َخَبِر  ِة  يعترفوا بحجياَّ لم  امُلرَتَضى - 
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ُلوا َبعًضا آخر منها ملالفتها للعقل. وأما الُقطُب اأَلَساسيُّ  ولم يأخذوا بها، وَأواَّ
َخُذوا  اتاَّ ولذا  ُة،  العقلياَّ البراهنُي  َفهَو  املرحلة  هذه  في  املذكور  العلم  ملواضيع 

األحاديَث ُمؤيِّدات لهم في األعمِّ األغلِب.
دوق،  يخ الصاَّ ــة الرّي الكلمية اقتفت آثار مدرسة ُقم في حياة الشاَّ مدرس
ــي املدينِة املذكورِة  ــرْت ف ــتقّلة، فانتش ــة مس ولْم ُينظر إليها على أنها مدرس
ــيخ محمد بن بابويه القّمي  ــني الُقّمينَي وأفكاُرُهْم، وبخاصة الش ث آراُء احمُلدِّ
ــهرة الشيخ املفيد، َرَحَل َبعُض ُعلماِئها  الصدوق، ولكن بعد َوَفاِته وازدياد ش
ــْت آراُؤُهم في علم  د امُلرَتَضى، َفاكَتَس ــيِّ ــه وعن الس ــى بغداَد وأخذوا عن إل

ِة.      الكلِم َبعَض ِسماِت مدرسِة بغداَد الكلمياَّ
ثني املتكلمني،  ــني واحملدِّ اه املتكلم ــة الرّي اتِّ ا في مدرس ــَط علِميًّ َنِش
ولكْن ينبغي االعتراف بأن تلك املدرسة هي امتداد ملدرسة بغداد، وجوهُرها 
ــاه احلديثيِّ  ــرة، وعلى الرغم من االت ــة األخي ــو اخلطُّ الفكريُّ للمدرس ه
هم في احلقيقة يشرحوَن أفكاَر مدرسة  ّي لكناَّ لبعض املنتمني الى مدرسة الراَّ
ّي  ــعٌ بنَي َمدرستي الراَّ . وبعبارة ُأخَرى: ال ُيوَجُد َبوٌن شاس بغداد في قالب حديثيٍّ
ــاُس التفاوت بينهما في طريقة التفكير  وبغداد من حيث املضمون، ويعوُد أس

ومنهجِه)3(.
ثني الذي فترْت نشاطاُتُه في  اه احمُلدِّ مدينة احللة رمقت انتعاًشا ُمجدًدا التِّ
ن  ابَقِة ِقياًسا إلى املتكلِّمنَي، وَبرَز فيها السيد ابن طاوس، وهو ماَّ الُقُروِن الساَّ
حتلاَّى بنزعة إلى روايات األئمة ^ واّتخذ موقف الناقد املعارض للمتكلمني، 
ــّذر ابنه من هذا  ــات ذم الكلم، وح ــف احملجة« إلى رواي ــار في »كش فأش

ا العلم املذكور سبيًل بعيًدا وطويًل ملعرفة اهلل تعالى)4(. االتاه عادًّ
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ــن بن سليمان احللي من العلماء ذوي النزعة احلديثية أيًضا في مدينة  وحس
احللة، وعلى الرغم من أناَّ مؤلفاته مشحونة بروايات املعصومني^ وأحاديثهم، 
ــدرك أنه ليس  ــدان رهًوا لكي ن ــك املؤلفات يترك املي ــن النظر في تل ولك
ــج كلمّي ُتفصح عنه توضيحاته في نهاية بعض  محض محّدث، فهو ذو منه
ــتى لعلم الكلم، وتأليف  الروايات، وعرض آراء كلمية في موضوعات ش
ــاء وامللئكة« و»احملتضر«،  ــل »تفضيل األئمة̂  على األنبي ــب من قبي كت

. وسيُّ يُخ الطُّ ونقده للمتكلمني، ومنهم الشيُخ املفيُد والشاَّ
ــوا ِبعقلنيتهم بعَض  ُل ــروا َأو َأواَّ ــات أناَّ امُلتكلمنَي َأنك ــعى إلى إثب لقد س
ُبوا بذلك  الروايات في مختلف موضوعات علم الكلم من دون جدوى، وَتَنكاَّ
ــنقُف عنَد مسائل َشتاَّى  عن صراط أحاديث األئمة ^. وفيما يلي من بحثنا س

ِة.  اِه امُلَتَكلِِّمنَي اإلَِماِمياَّ حنَي ِبالتفصيل ُمَواَجَهته التِّ في علم الكلم ُمَوضِّ
املعرفة الفطرية 

هل املعرفة اضطرارية أم اكتسابية؟
ــة االضطرارية من البحوث املهمة التي ظفرت بأراء ونظريات مختلفة  املعرف
ــة، فبينما قال بعض علمائهم باضطرارية  في تاريخ علم الكلم لدى اإلمامي
ــان أي دور في  ــث يفقد اإلنس ــبحانه بحي ــا فعل اهلل س ــارف، واعتبروه املع
ــابية، وحصولها  ــب بعض آخر منهم إلى أن معرفة اهلل اكتس حتصيلها، ذه

متوّقف على النظر والتفكير واالستدالل.
ــة اضطرارية وهي فعل  ــم الروائية الكلمية رأوا املعرف ــة ق محّدثو مدرس
ــبحانه، فنقل الكليني في »الکافي« والصدوق في »التوحيد« روایات  اهلل س
ــان دور في حصولها، فروى   ــنّي أن هذه املعرفة فعل اهلل تعالى وليس لإلنس تب
محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى األشعري، عن اإلمام 
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الصادق× حديًثا  يسأله فيه الرواي: »املعرفة من صنع من هي؟ قال: من صنع 
اهلل، ليس للعباد فيها صنع«)5(.

ــان بها  ــت تاًما وجود أداة ينال اإلنس ــل البيت̂  أيًضا نف ــث أه وأحادي
ــهد اإلمام الصادق× بآية      ــت بيانها إلى اهلل تعالى، فاستش املعرفة، وأوكل
ــت  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾)6( و ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ﴾)7( ليثب
ــون التكليف  ــاه اهلل، وحينما يك ــخص مبقدار ما أعط ــف أي ش أن تكلي
مبقدار العطاء، سيكون سؤال اهلل وحسابه في يوم القيامة باملقدار نفسه)8(.

ــة بغداد، فكبار  ــاد اإلمامية بفطرية املعرفة خضع للتغيير في مدرس اعتق
علمائهم الذين كانت لهم قراءتهم وأسسهم املتباينة مع الكوفيني ولم يسّلموا 

لكل رواية، مالوا إلى نظرية اكتساب املعارف.
ــٍر ُمتبايَنٍة مَع الكوفيني وطعنوا  َم آُل نوبخت في بغداد وجهَة َنَظ ــًة َقداَّ  بداي
في اضطرارية جميع املعارف، فقال أبو محمد حسن بن موسی النوبختي بأناَّ 
ــابية وإما  ة في عمومها، فهي إما جائزة وإما اكتس ــت اضطرارياَّ املعارَف ليس
ا  ــت مودعة فطريًّ ــبب ال يجوز األمر باملعرفة؛ ألنها ليس اضطرارية، ولهذا الس
ا، وعلى بعض آخر  ــر وكيانهم، بل أعطيت لبعض اضطراريًّ في ضمائر البش

أن يحصل عليها بالتفّكر والتدّبر)9(.
ــتدالل والفكر  ــاٍم نتاج االس ــي املعرفة بنحو ع ــهل النوبخت ــر أبو س واعتب

والدليل، ولم يعتقد باضطرارية املعارف)10(.
الشيخ املفيد صّرح أيًضا بإكتسابية معرفة اهلل واألنبياء̂  وكل مغّيب، 
ــر اضطرارية  ــة)11(؛ وألنه أنك ــو كّلي في املعرف ــّوز االضطرار بنح ولم يج
ــا، فذهب إلى أن  ــر أدلة القائلني باضطراريته ل بنحو آخ ــرح وأواَّ املعارف، ش
ــم للتوحيد، وبناء عليه قال  ــة »...فطرهم علی التوحید«)12( مبعنى فطره رواي
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بأن اهلل خَلق عباده ليكونوا موّحدين ويبلغوا التوحيد، وهذا ال يعني أن مراد 
ــو كان كذلك لغدت جميع  ــاده بفطرة باطنية توحيدية، فل ــو خْلق عب اهلل ه
ــس موّحًدا، لهو دليل على أن  ــات موحّدة وتعبد اهلل، وما نراه منها لي امللوق

البشر لم ُيخلقوا على أساس التوحيد، بل الكتسابه)13(.
ــيد املرتضى، فرأى املعرفة اكتسابية  ــيخ املفيد نسج الس على منوال الش
وأنكر املعرفة االضطرارية، وَعداَّ النظر واجًبا بسبب خوف الضرر من تركه 
ــوب النظر في الفكر  ــد اإلتيان به، وذهب إلى أن وج ــاء دفع الضرر عن ورج
ــي جميع الواجبات أنها متأخرة  ــة هو أول واجب، ويتبنّي عند التأمل ف واملعرف

عن النظر والفكر)14(.
ــاتذته أيًضا في َأناَّ معرفَة اهلل اكتسابية،  ــي أس ــيخ الطوس وحاكى الش
ــة باحتجاج  ــة اآليات املتعّلق ــتدالل، وبنّي في نهاي ِر واالس ــاُج التاََّفكُّ ــي نت وه
ــمس والقمر)15( أن تلك اآليات دليل  ــي إبراهيم× على عبدة النجوم والش النب
ــة ملا احتاج  ــت فطرية واضطراري ــارف؛ ألنها لو كان ــى عدم ضرورية املع عل
ــب واالحتجاج عليهم، ولكفاه أن  ــة عبدة الكواك النبي إبراهيم× ملناقش
ــاذا تعبدونها؟ وملا احتاج  ــم تعلمون بحدوث الكواكب، فلم يخاطبهم: إنك

إلى تقدمي دليل لهم)16(.
ــدادـ  رأوا املعرفة  مة احللي والفاضل املق ــةـ  كالعلاَّ ــو مدينة احلل متكلم
مة احللي أن السبب  اكتسابية أيًضا، وحتصيلها ضروري وواجب. فاعتقد العلاَّ
ــتحقاق اإلنسان  ــاب املعرفة، هو أن اجلهل بها يبعث على اس وراء ضروة اكتس
ــان املعرفة   ــاب اإلنس للعذاب الدائم)17(. كما اعتقد الفاضل املقداد أن الكتس
ــه وينّحيه بعيًدا عنها،  ــببني: أحدهما أنه يحول دون تكّون اخلوف في نفس س
واآلخر أنه الزم وواجب لشكر املنعم؛ ألن هذا لشكر ال يحصل دون معرفة)18(.
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ثني امُلَتَكلِّمنَي  دِّ ــى نقد احمُلَ ــْت وجهُة نظر ُمتكلِّمي بغداد واحللة إل َض َتَعراَّ
ــيد ابن طاوس ُيعّرف في وصيته لولده أيسر السبل  للمدينة األخيرة، فهذا الس
ِمنَي  ــر أناَّ العلماَء امُلَتَقدِّ ُه لِفطرِتِه الداخلية، وذك َنبُّ ــو التاَّ ــى معرفة اهلل، وه إل
ــان إلى داخله  ــَق معرفة اهلل على الناس، في حني لو التفت اإلنس ــُدوا طري َعقاَّ
ــمه وروحه وعقله وحياته لم يخلقها هو بنفسه وال أحد من  ــوف يجد أن جس س
ــور)19(. وهو من العلماء  ــدرة على خلق مثل هذه األم ــه، وليس ألحد الق معارف
ــرية، وأعربوا  الذين قصروا رؤاهم في معرفة اهلل على الفطرة والطبيعة البش
ورِة  ــق اجلوهر والصُّ ــول إلى اهلل تعالى عن طري ِبِهم من طريِق الوص ــن َتَعجُّ ع

والَعرض والهيوال)20(.
حسن بن سليمان احللي سلك مسلًكا ُيضاهي به السيد ابن طاوس، فرأى 
ــن اإلمام الصادق×  ــبحانه، ونقل ع ــة فطرية وكونها هبة من اهلل س املعرف
ــأله فيها  ــة في نهاية آية ﴿  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾)21(، حيث س رواي
الراوي عن تلك الفطرة، فقال اإلمام×:»هي اإلسلم، فطرهم اهلل حني أخذ 
ــاس  َ أناَّ اخللقَة والطبيعَة االبتدائية قائمة على أس ميثاقهم على التوحيد« فبنياَّ

اإلسلم والتوحيد، أن خللقة العباد األولية بنية توحيدية)22(. 
ــأل اإلمام محمًدا الباقر× عن  ــا نقل حديًثا آخر ورد فيه أن زرارة س كم
ــبيل  احلنيفية، فأجابه بأنها الفطرة والطبيعة التي خلق اهلل عباده عليها وال س
ــل وتغيير فيها، وواصل حديثه في معنى احلنيف بأن البارئ قد خلق  ألي تبدي

الناس على معرفته)23(.
 فاإلمام في جوابه لزرارة أشار إلى أن فطرة البشر وطبيعتهم مصدر ملعرفة 
اهلل، فهما مزوجتان بتلك املعرفة، واستشهد اإلمام بحديث جّده فقال: »قال 
ــول اهلل ’: )كّل مولود يولد على الفطرة( يعني على املعرفة بأن اهلل عّز  رس
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وجّل خالقه، فذلك قوله: }ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ــاس توحيد اهلل  ــان ُيخلق قائمة على أس ــرة كل إنس ژ ڑ{)24(<)25(، ففط

ــه، وبعبارة أخرى: لكل من يولد في هذه الدنيا فطرة وخلقة توحيدية  ومعرفت
يعرف بها أن اهلل خالقه)26(.

ــها أن اهلل حينما منح عباده معرفته وعرفوه  ــم نقل روايات بنّي على أساس ث
ــراًرا بذلك، وهم أيًضا اعترفوا بهذه املعرفة القلبية،  بفطرتهم، أخذ منهم إق
ــاهًدا على أنفسهم فحسب، بل أشهد امللئكة أيًضا  ولم يّتخذ اهلل البشر ش

على إقرارهم لكيل ُينكر أحد هذه املعرفة يوم القيامة)27(.
ثي اإلمامية ومتكلِّميهم؛  ا َمراَّ وجود اختلف شاسع بني رؤية ُمحدِّ ِضُح ماَّ َيتاَّ
ِثيهم يعتقدوَن باضطرارية املعرفة وكونها فعل اهلل، ولم يروا الفكر  ألناَّ ُمَحدِّ
والنظر َسبًبا في إيجاد علم ويقني، وأما متكّلموهم في بغداد واحللة فاعتقدوا 
ُثوُهم  بوجوب النظر والفكر وكونه الطريق الوحيد للمعرفة؛ وبينما َرَأى ُمَحدِّ
وا الَوحي  ــم، وَعداَّ ــادر املعرفة، أنكرها ُمتكلموه ــرَة َمصدًرا من مص الفط

والعقل فقط مصدرين معرفيني)28(.
عال الذّر    

ــاء اإلمامية هي عالم  ــا الكلمية املهمة التي اختلف فيها علم من القضاي
ــني اعتقدوا  ــة الكوفة وقم الكلميت ــاق، فعلماؤهم في مدرس ــذّر وامليث ال
ــه مكاًنا إلعطاء اهلل تلك  ــذا ذكروا عالم الذّر بصفت ــة الفطرية، ول باملعرف
ــة حملّدثي قم عن العالم  ــددة في املؤّلفات الروائي ــة، وُنقلت روايات متع املعرف
ــور وموطن إعطاء املعرفة، فروى الصّفار القمي في »بصائر الدرجات«  املذك
ــه ومعرفة أوليائه  ــي هذا العالم معرفت ــدة أحاديث تذكر أن اهلل عرض ف ع
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ــيعة ومحّبي  ــى الناس وأخذ منهم اقرارهم واعترافهم بذلك، وأخذ من الش عل
األئمة^ ميثاًقا وعهًدا على واليتهم، وهناك عرفوا شيعتهم)29(.

ــام الباقر× يوّضح طريقة  ــي في »الكافي« حديًثا عن اإلم وروى الكلين
ــار اإللهي لهم)30(، كما نقل  ــة في عالم الذر، واالمتحان واالختب خلقة الذري
ــال: »أخرج من ظهر آدم  ــه× حديًثا في آية ﴿ ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴾)31( فق عن
ــه، ولوال ذلك لم  ــه إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفس ذريت
ــه إلى أن اهلل أعطى معرفته ومعرفة  ــار في نفس يعرف أحد ربه«)32(. كما أش

نبيه’ واألئمة ^ للناس وأخذ منهم إقراًرا وميثاًقا على ذلك)33(.   
ثي ُقم في آيات عالم الذّر ورواياته لم َتْلَق موافقة متكلمي  وجهُة َنظر ُمَحدِّ
ُه  ة آدم إاِلاَّ َأناَّ ــيخ  املفيد بخروج ذرياَّ ــة بغداد، فعلى الرغم من تسليِم الش مدرس

ــة ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ــوَل بظاهر آي َرَأى الَقُب
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ــرار العباد  ــخ، وأن إق ــوية وأهل التناس ــول العامة واحلش ــو ق ڍ﴾ )34( ه
ــائل  ــل، فاعتبر اآلية في »املس ــة يفتقر إلى التأوي ــهادة الذري ــم وش واعترافه
ــا »أن اهلل تبارك وتعالى أخذ من كل  ــروية« من اجملاز في اللغة، ومعناه الس
مكّلف يخرج من ظهر آدم وظهور ذريته العهَد عليه بربوبيته من حيث أكمل 
ــتحّق  ــبهه يس عقله ودّله بآثار الصنعة على حدوثه، وأن له محِدًثا أحدثه ال ُيش

العبادة منه بنعمه عليه«)35(.
وأّول أيًضا املقصود من إشهاد اخللق في قوله: ﴿ ڦ ڦ ڦ ﴾ بأن 
ظهور آثار الصنعة فيهم  هو في احلقيقة إشهاد على أنفسهم. كما شرح املراد 
من قوله: ﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴾)36( بأنه عندما أكمل اهلل عقولهم وأظهر آثار 
ــه وخلقته عليهم، وفهموا أنهم حادثون بأجمعهم وأوجدهم محِدٌث لهم،  صنعت
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ــت أنا بربكم؟ وكذلك حينما ظهرت آثار  ــألهم ـ كما يبدو ـ ألس حينئذ س
ــن االمتناع واإلنكار، هو في احلقيقة  ــه على عباده ولم يتمّكنوا م اهلل وآيات

مبنزلة قولهم﴿ڃ﴾)37(.
ــيد املرتضى اعتقد أيًضا أن آية: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  الس
ــرار  ــى اإلق ــة عل ــا دالل ــت له ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ )38( ليس
ــى أن اهلل ملا  ــل ظاهرها، فذهب إل ــل ينبغي تأوي ــم الذّر، ب ــراف بعال واالعت
ــتدل كل ناظر متأمل فيها على معرفة  ــان وأراه آياته ودالئله، يس خلق اإلنس
ــه مجاًزا باإلقرار  ــوب عبادته وطاعته، وعّبر عن ــه ووحدانيته ووج اهلل وإلهيت

واالعتراف، وهذا كثير في لغة العرب)39(.
ــأن من خوطب  ــكل عليه ب ــق على األخذ بظاهر اآلية، وأش ــو لم يواف وه
ــي أن يكون له عقل وكمال  ــر قوم وأنكر آخرون، ينبغ ــي عالم الذر فأق ف
ــكار. ولو كان ذا عقل  ــه، ويجوز له اإلقرار واإلن ــن خطاب وتكليف؛ ليحس
ــى جميع  ــرار وامليثاق؛ »ألن من احملال أن ينس ــال لوجب أن يذكر اإلق وكم
ــى ال يذكروا، وال يذكره بعضهم«، فليس من املمكن عادة  اخللق ذلك حت
أن يعيش شخص في مكان مّدة، ثم ينسى ذلك املكان تاًما وال يتذكر منه 
أي شيء، أما نسيان أحداث الطفولة فسببه افتقاد الطفل لكمال العقل)40(.

الشيخ الطوسي في تفسيره لآلية املذكورة، أنكر عالم الذّر، وسّجل عدة 
ــلت لآلية، ولكنه قال في آخر املطاف بأن عالم الذّر مخصوص ببعض  تأوي
األشخاص ال جميعهم، حيث أكمل اهلل عقول بعض عباده، وملا عرفوه أقروا 
ــو كان جميع الناس  ــيد املرتضى بأنه ل ــهد بكلم الس بتلك املعرفة. واستش
ــراف، فل ينبغي لهم  ــذ منهم اإلقرار واالعت ــي ذلك العالم، وأِخ حاضرين ف



 السيد أحمد الطباطبائي - د. محمد رضا جعفري

96

ــوا تلك احلقبة؛ وعدم تذكرها لبعد املسافة الزمنية الطويلة ما  جميًعا أن ينس
ــت سبًبا مقنًعا من وجهة نظره، فكما تذّكر  بني عالم الذّر حتى اليوم، ليس
ــوف يتذكر الناس في  أصحاب الكهف أحداث ما قبل نومهم الطويل، أو س
ــُروا أحداث عالم الذرِّ  ــي الدنيا، فينبغي لهم إًذا َأْن َيَتَذكاَّ ــرِة َأعماَلهم ف اآلخ

واإلقرار واالعتراف فيه)41(.
وعموًما ينبغي القول بأن ألعلم متكلمي بغداد رؤيًة ناقدة ومنكرة لعالم 
الذّر، فعّدوه عقيدة املؤمنني بالتناسخ، ورفضوا الروايات الواردة فيه فأزاحوها 
ــات القرآن، فلم  ــاد، وإما ألنهم تعاملوا معها كآي ــا إما ألنها أخبار آح جانًب

يجّوزوا األخذ بظاهرها وشرحوها بتأويلتهم اخلاّصة.   
ــليمان احللي ذكر روايات متعددة عن عالم الذّر وأحداثه في  ــن بن س حس
»مختصر بصائر الدرجات«، فروى حديًثا عن اإلمامني الباقر والصادق‘ في 
ــض اهلل  »قبضة من تراب التربة التي  ــة خلق الذّر في عامله حيث قب كيفي
ــا آدم×، فصّب عليها املاء العذب الفرات وتركها أربعني صباًحا،  خلق منه
ــا، فلّما اختمرت  ــا أربعني صباًح ــاء املالح األجاج فتركه ــّب عليها امل ثم ص
ــديًدا، فخرجوا كالذّر من ميينه وشماله،  الطينة أخذها فعركها عرًكا ش
وأمرهم جميًعا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمني، فصارت عليهم برًدا 

وسلًما، وأبى أصحاب الشمال بأن يدخلوها«)42(.
ــار إلى أحاديث تبنّي أن اهلل تعالى عّرف نفسه والنبّي ’ واألئمة ^  وأش
لعباده في عالم الذّر، وملا عرفوا اهلل وحججه أقّروا واعترفوا بهم، فأخذ اهلل 

منهم امليثاق على تلك املعرفة)43(.
ــليمان عّد األخذ بظاهر الروايات ال شائبة فيه،  ــن بن س  واحلقيقة أن حس
وبإمضائه على صّحة عالم الذّر وأحداثه، أوصد الباب بوجه تأويلت متكلمي 

بغداد لتلك النصوص، ولم يعترف بها.
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أفضلية األئمة ^ على األنبياء  
ِة  ــاِء اإلَِماِمياَّ َضْت لنقاِش ُعلم ــة التي تعراَّ ــوع املعنون من البحوث املهم املوض
ــاُروا إلى  ُثوُهم روايات تفضيل األئمة ^ وَأش ــل ُمَحدِّ ــلِف آراِئهم، فنق واخت
تهم على جميع األنبياء، ومن جملة شواهد »الكافي« و»بصائر الدرجات  َأفَضلِياَّ
ِة ^ ُعُلوًما  ــنيُِّ أناَّ لأَلئماَّ ــي فضائل آل محمد ’« ميكن ذكر أحاديث ُتَب ف
ــترًكا  لم ينلها األنبياء وامللئكة، فنقل الكليني والصفار القمي حديًثا مش
ــل وامللئكة، ولألئمة  ــه أن هلل علمني: علم أظهر عليه األنبياء والرس ــنّي في ب
^ علم به، وعلم استأثر به، فإذا بدا له فيه شيء أعلم األئمة ^ بذلك)44(.
ــا نقل أحاديث تذكر إِحاطة األئّمة ^ بجميع علوم األنبياء القدماء  كم
ــة ^)45(. وتفصح تلك  ــم، فعلم كّل األنبياء حاضر لدى األئم وحتى بكتبه

ِة األئمِة على األنبياء^. الشواهد عن إميان الكلينّي والصفار بأفضلياَّ
ــابهة حملّدثي  ــة بغداد الكلمية آراء مش ــض علماء اإلمامية في مدرس لبع
ــى األنبياء، إْذ ذكر  ــن يعتقد بأفضلية األئمة̂  عل ــيخ املفيد م قم، فالش
في كتابه »أوائل املقاالت في املذاهب واملتارات< اختلف علماء الشيعة في 
ــت قضية عقلية، والميكن  ــذا البحث، ثم قال بأن أفضلية األئمة̂  ليس ه
االستفادة من الدليل العقلي في إثبات أو نفي أي رأي من تلك اآلراء، وال يوجد 
ــا، ولكن ثمة روايات تؤّيد القول  ــيعة إجماع على َأّي رْأيء منه بني علماء الش

بأفضلية األئمة ^)46(. 
ــيخ املفيد رأًيا صريًحا وواضًحا في املوضوع، بيد أن  ومع هذا لم يقّدم الش
ــي »أوائل املقاالت< أنه منحاز  ــتنتج من عبارت املفيد ف مارتني مكدرموت اس

باحتياط إلى أفضلية األئمة على كّل األنبياء ^ ماعدا خاتهم ’)47(.
ــر املؤمنني ^«  ــف كتاب »تفضيل أمي ــه فقد أّل ــيخ املفيد نفس أما الش
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ــاء ^ غير خامت  ــام علي× على جميع األنبي ــذي أثبت فيه أفضلية اإلم ال
ــف اآلراء في بحث األفضلية، ثم أثبت  ــرع في ذكر مختل النبيني ’، إذ ش
ــوى  ــق حتى جميع األنبياء ^ س ــو أفضل من اخلل ــر املؤمنني^ ه أن أمي
ــى بعض اآليات واألحاديث، مثل: آية املباهلة،  ــتناد إل النبي محمد ’ باالس
ــث الطير، ومنزلة اإلمام علي× يوم القيامة، وجهاده، وطائفة أخرى  وحدي

ــّنة)48(. ــيعة وأهل الس من أحاديث الش
ــل من جميع الناس  ــة على كون اإلمام علي× هو أفض ــرح أحد األدل وش
ِه وعداوة علّي وبغضه كعداوته  ــول اهلل ’ جعل حباَّ علّي× كُحبِّ بأن رس
ــيخ املفيد لهذا الكتاب يصّرح بجلء بأنه من القائلني  وبغضه)49(. وتأليف الش

بأفضلية األئمة ^ على جميع األنبياء.
ِة  ــي أفضلياَّ ــرْب عن رأٍي صريٍح ف ــيُّ في هذا البحث لم ُيع وس ــيُخ الطُّ الش
ــئل عن أفضلية األئمة ^  ِف فيه، َفحينما ُس َوقُّ ِة^ واألنبياِء، وقاَل بالتاَّ اأَلِئماَّ
ــْت عقلية، واألحاديث  على األنبياِء ُأولي العزم ^ ذكر أن هذه القضيَة ليس

َف فيها)50(. فيها مختلفة، واألجدر أْن َنَتَوقاَّ
َف الشيخ املفيد في هذا البحث  ــتنتج حسن بن سليمان احلليُّ َتَوقُّ كما اس
َض في كتابه »تفضيل األئمة ^ على  من كلمه في »أوائل املقاالت«، فتعراَّ
َم معايير ُمتعددة من  وسّي، وقداَّ األنبياء وامللئكة« إلى نقد كلم املفيِد والطُّ
ــي العزمـ  غير النبي  ــات أفضليتهم على جميع األنبياء حتى أول ــات إلثب الرواي

محمد ’ ـ سنشير إليها الحًقا.
ــات أفضليتهم على  ــواهد التي ذكرها إلثب ــم األئمة ^ هو أحد الش وعل
ــام ووراثة أوصياء  ــعة لعلم اإلم ــاء، فنقل عّدة أحاديث في اآلفاق الواس األنبي

ــه: }ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ــتند إلى قول خامت األنبياء’ لعلومه، واس
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ــات أن لألئمة املعصومني ^ علًما أعلى من األنبياء ^،  ىئ{)51( في إثب
ومن ثّم لهم مقام أعلى منهم. 

ــبحانه وتعالى جعل  ــل حديًثا عن اإلمام الصادق×قال فيه: »إن اهلل س ونق
ــة وعشرين  ــبعني حرًفا، فأعطى آدم منها خمس ــمه األعظم على ثلثة وس اس
ــر حرًفا، وأعطى إبراهيم منها ثمانية  ــة عش حرًفا، وأعطى نوًحا منها خمس
أحرف، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، وأعطى عيسى منها حرفني فكان 
ــبعني  يحيي بها املوتى ويبرئ األكمه واألبرص، وأعطى محمًدا ’ اثنني وس

حرًفا«)52(.
فأشير في هذا احلديث إلى أن علم خامت النبيني ’ أعلى درجة من جميع 
ــليمان احللي في نهاية  ــن بن س األنبياء حتى أولي العزم منهم ^. ووضح حس
ــه اإلمام علي× ومن بعده  ــم النبي ’ ُنقل كامًل إلى وصّي ــث أن عل احلدي
إلى اإلمام حسن× ثم احلسني× ثم إلى جميع األوصياء حتى اإلمام املهدي 
املنتظر #، وهذا االنتقال الكامل لعلم النبي ’ إلى األئمة املعصومني̂  

ُيثبت أنهم أعلى علًما من جميع األنبياء)53(.
ــليمان احللي َأيًضا حديًثا عن أبي بصير أنه قال: »قال أبو عبد  وروى ابن س
اهلل×: إن داود ورث علم األنبياء، وإن سليمان ورث داود، وإن محمًدا ’ ورث 
ا عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. فقال  ا ورثنا محمًدا’، وإناَّ سليمان، وإناَّ
ا العلم  أبو بصير: إن هذا لهو العلم. فقال: يا أبا محمد، ليس هذا هو العلم، إمناَّ
ما يحدث بالليل والنهار، يوًما بيوم وساعًة بساعة«، فعّلق عليه احلّلي بأن األئمة 
ــو علم جميع األنبياء ^ بل علمهم أكثر، واحلقيقة أن علم األنبياء  ^ وارث
َب أبو بصير من هذا القول؛  ة ^، ولذا تعجاَّ قسم قليل من العلم األصلّي لألئماَّ
ــاعة وحلظة بلحظة)54(. ــاعة بس ألن العلم األصلي لألئمة ^ يفيض عليهم س
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ــليمان احللي في كتابه »تفضيل األئمة^  ملك آخر ذكره حسن بن س
ــة أهل البيت̂   ــات أفضليتهم هو أن خلق ــاء وامللئكة« في إثب ــى األنبي عل
ــام زين  ــل حديًثا عن اإلم ــل اهلل، فنق ــق حتى رس ــة جميع اخلل ــبقت خلق س
ــر من ولده  ا وأحد عش ــن× قال فيه: »إن اهلل تعالى خلق محمًدا وعليًّ العابدي
ــه قبَل َخْلِق اخللق،  ــباًحا في ضياء نوره يعبدوَن ــن نور عظمته، فأقامهم أش م
ــهد  ــول اهللاَّ ’«. ُثماَّ استش ــونه وهم األئمة من ولد رس ــبحون اهلل ويقدس يس
ــة }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{)55( على أن األئمة ^ هم  احللي بآي
ــابقون إلى كل مكرمة، والفائزون بكل فضيلة«، وأن اهلل  جعلهم  »الس
ــابقني على جميع خلقه، ولم يسمح ألحد أن يسبقهم في اخللق والوجود،  الس

فهم السابقون جلميع اخللق)56(.
ــام الصادق× حيث قال: »إن اهلل خلقنا من نور  ــا روى حديًثا عن اإلم كم
عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من حتت العرش، فأسكن 
ــم يجعل ألحد في مثل  ــًرا نوًرا مبيًنا ل ــك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبش ذل
ــا، وأبدانهم من طينة  ــيعتنا من طينتن ــذي خلقنا منه نصيًبا، وخلق أرواح ش ال
ــل الذي خلقهم  ــم يجعل اهلل ألحد في مث ــفل من تلك الطينة، ول ــة أس مخزون
ــليمان إلى هذا احلديث  ــتند حسن بن س ــلني«، فاس َنصيًبا إاِلاَّ األنبياء واملرس
ــل ُخلقت ما ُخلق منه أجساد  ــيعة وأرواح األنبياء والرس ليقول بأن أرواح الش
األئمة ^؛ ولذا عّده أحد ملكات أفضلية األئمة ^ على األنبياء والرسل، 

وعّد األخيرين من شيعة آل محمد ^)57(.
فضًل عن اخللقة النورانية ألهل البيت ^ جعل خلقة أرواحهم دليًل أيًضا 
ــتند إلى  ــول اهلل ’، فاس على أفضلية األئمة̂  على جميع األنبياء عدا رس
ــى خلق األرواح قبل  ــاِدِق×: »إناَّ اهلل تبارك وتعال ــث اآلتي لإلماِم الصاَّ احلدي
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ــد وعلي وفاطمة  ــرفها أرواح محم ــام، فجعل أعلها وأش ــاد بألفي ع األجس
واحلسن واحلسني واألئمة صلوات اهلل عليهم أجمعني«)58(.

ــة ^ على األنبياء  ــليمان في أفضلية األئم ــن بن س ملك آخر أورده حس
ــبحانه  ــة، هو أن األئمة̂  تولوا تعليم امللئكة واألنبياء، فاهلل س وامللئك
اًل ثم األنبياء وامللئكة، فأرشدهم األئمة ^ إلى عبادة  وتعاَلى خلق األئمة َأواَّ
ــول اهلل ’ جاء فيها: »إن  ــا، حيث نقل روايًة عن رس ــم كيفيته اهلل وعلموه
ــمه نصفني،  ا قبَل أْن يخلَق آدم بهذه املدة نوًرا قس اهلل تعالى خلقني وخلق عليًّ
ا من النصف اآلخر قبل األشياء، فنورها من نوري  فخلقني من نصفه وخلَق عليًّ
ــبحت  ــبحنا وس ونور علي. ثم جعلنا عن ميني العرش، ثم خلق امللئكة، فس
امللئكة، وهللنا فهللت امللئكة، وكبرنا فكبرت امللئكة، وكان ذلك 

من تعليمي وتعليم علي«)59(.
بّي’: »كّل شيء سّبح  ــليمان احللي إلى قوِل الناَّ ــتند حسن بن س كما اس
ــائر اخللق؛  اهلَل وهّلله وكّبره بتعليمي وتعليم علي« في داللته على العموم لس
ولذا يشمل األنبياء وغيرهم، فكل شيء يجري على لسانه ذكر اهلل إمنا هو 
ــم خامت األنبياء ’ واإلمام علي×، وورث األئمة ^ هذا الفضل أيًضا  بتعلي
استناًدا إلى حديث يذكر أناَّ كلاَّ ما كان حملمد ’ من الفضل فألوصياِئِه 

بوة واأَلزواج)60(.    مثله إاِلاَّ النُّ
  وروى احلديث اآلتي عن رسول اهلل ’: »إن اهلل اختارنا معاشر آل محمد 
واختار امللئكة املقربني، وما اختارهم إال لعلمه أنهم بنا يهتدون« واستدل به 
ــوا  على أن األنبياء وامللئكة اهتدوا بأهل البيت̂  وتعلاَّموا بعلمهم، واقتبس

من نورهم، وأنهم شيعة وأتباع ألهل البيت ^)61(.
ــله،  ــرات املهمة ألفضلية األئمة̂  وتفّوقهم على أنبياء اهلل ورس من املؤشِّ
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ــى اهلل حينما حتلُّ بهم املصاعب  ــل األنبياء باألئمة املعصومني ^ إل هو َتَوسُّ
ض األنبياء للمصائب واالختبارات اإللهية يتوسلون  ــاكل، ففي ذروة َتَعرُّ واملش

باألئمة ^ الجتيازها، فيرفع اهلل عنهم البلء الستغاثتهم وتوسلهم بهم.
ــليمان احللي إلى هبوط آدم من اجلنة  ــن بن س ــار حس في هذا اإلطار أش
ــا نزل إلى  ــث وّضح: »أن آدم مّل ــن اهلل تعالى في حدي ــا للتوبة م ــه طلًب وبكائ
ــان، فنزل عليه جبرئيل وقال:  ــا بكى حّتى صار في خّديه نهران ثّجاج الدني
ــألك بحّق  يا آدم، أحتّب أن يتوب اهلل عليك؟ قال: نعم. قال: فقل: اللهّم إّني أس
ــن واحلسني واألئمة ملا تبت علينا.  األكرمني عليك محّمد وعلّي وفاطمة وحس

فتاب اهلل عليهما«)62(. 
ــل إلى اهلل  ــفينة توّس ــا نزل العذاب اإللهي وهو في الس ــي نوح عندم والنب
ــد’ وآله الطاهرين ^ فأجناه ومن معه من الغرق؛ والنبي إبراهيم ملا  مبحم
ــاء ’ وعترته الطاهرين ^ فجعل اهلل  ــل بخامت األنبي قذف به النمرود توّس

النار عليه برًدا وسلًما)63(.
ــٌل على املنزلة  ــى باألئمة املعصومني̂  دلي ــاء إلى اهلل تعال ــُل األنبي َفَتَوسُّ
ــلوَن َداِئًما  ــول اهلل ’؛ ألن املنكوبني واملتوّرطني َيَتَوساَّ العظيمة ألهل بيت رس
ــن بن سليمان  بالوجهاء عند اهلل؛ ليزيل بهم النكبَة والبلَء عنهم. وذكر حس
ــن األئّمة ^  ــى منزلة وأقرب إلى اهلل م ــخاًصا أعل ــه لو عرف األنبياء أش أن

لتوّسلوا بهم حتًما وجعلوهم واسطة بينهم وبني اهلل تعالى)64(.
ثم أورد ابن سليمان احللي احلديث القدسي: »إن اهلل  يقول: يا عبادي، 
ل عليكم بأحّب  َأَو َليَس من له إليكم حوائج كبار ال تودون بها إاِلاَّ أْن يتحماَّ
ــفيعهم؟ أال فاعلموا أن أكرم اخللق علّي  اخللق إليكم تقضونها كرامة لش
وأفضلهم لدّي محمد وأخوه علّي ومن بعده األئمة الذين هم الوسائل إلى اهلل، 



ٌث ُمتكلٌم في امتداد مدرسة قم الحديثية وفي مقابل المتكّلمين حسُن بُن سليمان الحليٌّ محدِّ

103

ــف ضرها  ــد نفعها أو دهمته داهية يريد كش ــي من همته حاجة يري فليدعن
ــفعون  ــن ما يقضيها من تستش مبحمد وآله الطيبني الطاهرين أقضها له أحس

بأعّز اخللق إليه«)65(.
ــهد  وإلثبات أفضلية وتفّوق األئمة املعصومني ^ على جميع األنبياء استش
ــر،  ا× أنه خير البش ــليمان احلليُّ بأحاديث ذكرت اإلمام عليًّ ــن بن س حس
د امُلؤمنني، واحلجة على أهل الدنيا، وغيرها، فمثًل  ــيِّ ــيد اخللئق، وس وس
ــمل جميع  ــف واللم للجنس وتش ــيد املؤمنني« أن األل ــرح حديث »علي س ش
ــاء وبخاصة أولو العزم منهم، وقال بأن  ــات مبن فيهم امللئكة واألنبي امللوق
ــع األمِم واأَلزمنِة، وال مُيكُن  ــع املؤمنني في جمي ــتوعب جمي هذه العبارة تس
تخصيصها من دون دليل، ولذا ينبغي  التذّكر أن أمير املؤمنني× أفضل من 
جميع اخللق ـ ما عدا الرسول ’ ـ وله املقام األعلى، وليس ألي أحد في أي 

ة فضيلة أعلى منه)66(. زمان وأماَّ
ا احلجة على أهل الدنيا« ذهب إلى أنه يكتنف  وفي توضيح حديث »إن عليًّ
ة على جميع من  ــي حجاَّ ــن بداية الدنيا إلى نهايتها، واإلمام عل ــع اخللق م جمي
ــّوة النبي ’ وإمامة  ــليم ملقام نب ــكن األرض، وجميع األمم مأمورة بالتس س
ــمل  ــم اإلذن في تركهما، وهذا يش ــراف بهما، وليس له ــة ^ واالعت األئم
األنبياء والرسل أيًضا. وبعبارة أخرى: إن أنبياء اهلل ورسله مأمورون باالعتراف 

واإلقرار مبقام النبي ’ واألئمة ^)67(.
ــه إال کافر« بأنها  ــك في ــر اليش ــا وّضح رواية »يا علي أنت خير البش كم
ــّك بأفضلية أمير املؤمنني× على األنبياء أولي العزم ^  صريحة بأن من يش
ــول الكرمي ’ من عموم هذا  فقد كفر، وينبغي بطبيعة احلال إخراج الرس
ــه، وعلم علي× وفضله من علم  ــث؛ ألنه أصل وأمير املؤمنني× فرع احلدي
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ــًل في عموم هذه الرواية، وال يجب  ــول وفضله، فبقي جميع اخللق داخ الرس
الشك في أفضلية اإلمام علي× وتفّوقه على جميع امللوقات)68(.

ــار  ــة األئمة املعصومني على األنبياء أولي العزم ^ أش ــي إثبات أفضلي وف
ــى باإلمام املهدي ‘ والصلة خلفه عند  ــليمان إلى اقتداء عيس حسن بن س
لَة َخلَف اإلمام املهدّي× دليل أفضليته على النبيِّ  ظهوره، فذهب إلى أناَّ الصاَّ

ًقا من املأموم)69(.          عيسى×؛ ألن اإلمام أكثر فضًل وَتَفوُّ
ابن سليمان احللي تعّجب من يعتقد بأفضلية األنبياء أولي العزم على األئمة 
ــلمية تعتقد بنزول عيسى× من  املعصومني̂  في حني أن جميع األمة اإلس
ــماء وصلته خلف اإلمام املهدي× واقتدائه به بعد ظهوره. ونّبه بحديث:  الس
ــى× أحد  ــيء واحد« على أن النبي عيس »فضلنا واحد وعلمنا واحد، نحن ش
ــي املهدي×أعلى مقاًما من  ، فيثبت بناء عليه أن النب ــزم̂  ــاء أولي الع أنبي
ــا ثبتت هذه الفضيلة لإلمام املهدي×  ، وحينم ــع األنبياء أولي العزم̂  جمي
ــى وفق احلديث  ــا، فيتعنّي بهذا وعل ــن̂  أيًض ــا لألئمة اآلخري ــت أيًض تثب
ــع األنبياء أولي العزم ^  ــور أن األئمة املعصومني ^ أفضل من جمي املذك

ماعدا النبي محمًدا ’)70(.
ــى× تابٌع لإلمام املهدي ومن شيعته ورعاياه؛  وصّرح أيًضا بأن النبياَّ عيس
ــالة النبي محمد ’، فاملسيح يتبع في  ــى× ُنسخت برس ألن نبوة النبي عيس
ــب في عداد األمة اإلسلمية، ويخضع  أموره أمر اإلمام املهدي ونهيه، وُيحس

ألمر اإلمام املهدي×، وبهذا تثبت أفضليته على النبي عيسى×)71(.
ــتنتج من كلم الشيخ  ــن بن سليمان احللي اس ــابًقا إلى أن حس أشرنا س
ح  ــذا البحث، ولم ُيصرِّ ٌف في ه ــل املقاالت« أنه متوقِّ ــد في كتابه »أوائ املفي
َض في تأليف كتابه »تفضيل األئمة̂  على  ــراَّ ؛ ولذا تع ِة̂  ــِة اأَلئماَّ بأفضلياَّ
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ــلكات أفضليتهم على أنبياء اهلل، وإثباتها،  ــاء وامللئكة« إلى بيان م األنبي
ــيخ املفيد،  ــن يبدو أنه لم يتمّكن من احلصول على جميع مؤّلفات الش ولك
ــيخ املفيد  ــو اطلع على كتابه »تفضيل أمير املؤمنني×« لم يعتقد بأن الش فل
قال بالتوّقف في هذا املوضوع؛ ألنه صّرح في كتابه املذكور بأفضلية اإلمام 

علي× على األنبياء استناًدا إلى شواهد قوية من اآليات القرآنية والروايات.
علم األئمة ^

ــعة لعلم  ــم احلديثية باملديات الشاس ــة ق ــد علماء اإلمامية في مدرس اعتق
ــار إليها - مثل  ــة املش األئمة ^، فبّينت الكتب احلديثية املؤّلفة في املدرس
ــم األئمة ^ أكبر للغاية من  ــي« و»بصائر الدرجات« - أناَّ نطاَق عل »الكاف

العلم بالشريعة ومسائل احللل واحلرام للدين.
ــاء وبخاصة  ــع األنبي ــة ^ وارثو جمي ــى أناَّ األئم ــي« إل ــاَر »الكاف فأش
ــريعة وتفسير اآليات وتأويلها، فضًل عن جوانب  خاتهم’، وخبراء في الش
ــعة علمهم، فخصص باًبا بعلم األئمة ^ بالكتب اإللهية جلميع  أخرى من س
األنبياء، وحتى علمهم باختلف اللغة أيًضا في هذه الكتب، فذكر في هذا 
ــة العربية، وعلمهم  ــّص على حديث األئمة̂  بلغة غير اللغ ــاب روايات تن الب

بكتب األنبياء غير العرب)72(.
ــى وجود مدينتني في  ــار فيه إل ــن× أش كما نقل حديًثا عن اإلمام احلس

املغرب واملشرق فيهما سبعون ألف ألف لغة، له علم بجميعها)73(.
ــار القمي في »بصائر الدرجات« خصص بابني في كتابه بعلم األئمة  الصف
بجميع اللغات، وذكر في ذينك البابني اثنتني وعشرين رواية تبنّي أن لألئمة^ 

معرفة تاّمة بلغات متعددة ومختلفة وحتّدثوا بها ومنها الفارسية)74(.
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ــعة علمهم وكذلك  ــات إلى علم األئمة بجميع اللغات ُيثبت س ينبغي االلتف
ة وهداة جلميع  ضروريته؛ ألنهم علماء وحجة على جميع البشر في العالم، وأئماَّ
مخلوقات اهلل، فينبغي أن يتمّكنوا من احلديث مع جميع الناس واإلجابة عن 

أسئلتهم، ونقل معارف الدين لهم.     
ــا روايات في علم  ــي والصفار القمّي في كتابيهم ــًل عن نقل الكلين فض
األئمة بلغات البشر، رويا كذلك أحاديث في علمهم بلغات الطيور واحليوانات 
ــص الصفار القمّي في  ــي مّرات عديدة، فخص ــّن حيث حتدثوا معهم ف واجل
ــة أبواب في هذا  « ثلث ــي فضائل آل محمد̂  ــر الدرجات ف ــه »بصائ كتاب
املوضوع، احتوت جميعها على ثلث وأربعني رواية ُتثبت أن األئمة عاملون بلغات 

جميع مخلوقات اهلل وتكلموا بها)75(.
ــتقلًّ بهذا املوضوع، ولكنه نقل ثماني  أما الكليني فلم يخصص باًبا مس

روايات منها أثبت فيها أنه موافق للصفار القمي في وجهة نظره)76(.
الكتابان املذكوران أفصحا عن أبعاد أخرى لعلم األئمة زيادًة على علمهم 
ــم مبوتهم، وباإلمام  ــات متعددة تصف علمه ــات واللهجات، أهمها رواي باللغ
ــم، وعلمهم بأعمال  ــم، وعرض أعمال العباد عليه ــي من بعد كل منه الوص
ــم اهلل  ــة أو النار، وأهمها علمهم باس ــخاص إلى اجلن ــق، ومصير األش اخلل
األعظم )االثنني والسبعني حرًفا من الثلثة والسبعني(. ورواية مشايخ قم لهذه 
األحاديث ُتبدي عن اعتقادهم بأن علم األئمة ^ ال ينحصر في أمور الشريعة 

وحللها وحرامها، بل متعّلق علمهم واسع ومترامي األطراف للغاية.
ــم اإلمام، فقال  ــعة عل ــة بغداد اختلفوا في س ــو اإلمامية مبدرس   متكلم
ــوب العقلي لعلم اإلمام باللغات والصنعات ومختلف الفنون،  النوبختيون بالوج
ــة ^ بالصناعات واللغات  ــيخ املفيد إلى أن علم األئم وذهب في مقابلهم الش



ٌث ُمتكلٌم في امتداد مدرسة قم الحديثية وفي مقابل المتكّلمين حسُن بُن سليمان الحليٌّ محدِّ

107

ــي »أوائل املقاالت في  ــا عقًل، ولهذا ذكر ف ــون ليس واجًبا وال متنًع والفن
املذاهب واملتارات« أنه لو وجدت روايات صحيحة في هذا اجملال فسوف نقبل 

بها عن طريق النقل، ولكنه شكّك في صحة هذه الروايات ولم يقبلها)77(.
ــخاص وباطنهم والوجود  ــأن علم اإلمام بضمير األش ــا اعتقد املفيد ب كم
ــروط اإلمامة، ولكن وجود الروايات  وعوامله ليس بواجب عقًل وال هو من ش
ــد بوجوبه نقًل. وذكر أن إطلق »علم الغيب« على  ــي هذا اجملال جعله يعتق ف
ــا؛ ألن عنوان علم الغيب ُيطلق على من  ــذا النوع من علم اإلمام ليس صحيًح ه
له علم ذاتي ونفسي وليس مأخوًذا من اآلخرين، والعلم النفسي مختّص باهلل، 

والنتيجة أن علم الغيب ال يكون إال هلل فقط)78(.
ــي ’ واألئمة ^  ــَر وجوًبا لعلم النب ــائله« لم ي ــيد املرتضى في »رس الس
بالصناعات واملهن مثل: الصباغة واحلياكة، واعتقد أن على الرسول واإلمام 
أْن يكونا عاملني بصفات اهلل تعالى وأحواله، وما يجوز عليه وما اليجوز، زيادة 
ــرعية والدينية،  ــائل الش ــى ذلك ينبغي عليهما العلم باألديان األخرى واملس عل

وليس من الضروري علمهما بأنواع وأقسام الفنون واحِلَرف والكتابة)79(.
ثي ُقم في موضوع علم اإلمام،  َتَبناَّى حسن بن سليمان احللي وجهَة َنَظِر ُمَحدِّ
ــف في مقابل متكّلمي بغداد، فذكر في كتبه أحاديث متعددة عن علم  ووق
األئمة̂  توّضح أنه ال ينحصر في أحكام الدين ومسائل الشريعة، بل يستوعب 
ــهادتهم وكيفيتها،  ــداه أموًرا غير دينية أيًضا، وأن األئّمة على علم بزمن ش م
فروى حديًثا عن اإلمام علي× ُيخبر فيه احلسن واحلسني ‘ بشهادته على يد 
ابن ملجم)80(، كما نقل روايتني عن اإلمامني: السّجاد والباقر ‘ أخبرا فيهما 
أبناءهما عن زمن موتهما)81(، ورواية أخرى عن اإلمام الصادق× أشار فيها إلى 
ــتكون  ــيجري عليه وكيف س قاعدة كلية وهي أن كل إمام ال يعرف ماذا س

نهايته، فهو ليس حجة اهلل)82(.
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كما ذكر روايات في إثبات شمولية علم اإلمام وعدم اقتصاره على األمور 
ــتقبلية،  ــت أن لألئمة̂  علًما كامًل باحلوادث املاضية واملس ــة، بّين الديني
ــة في أي زمان، حيث  ــرب عن علم اإلمام علي× بأي حادث ــا حديث ُيع ومنه
ــا كان وما يكون إلى  ــذي أنبأه بعلم م ــي ’ بها عن جبرئيل ال ــره النب أخب
ــيتعّرض لها اإلمام علي× بعد  يوم القيامة، حتى باملصائب واملصاعب التي س

النبي ’ وكذلك سائر األئمة)83(.
ووصف في حديث رواه علَم أهل البيت ^ بأنهم ُيخبرون مبا يقع في كل 

ساعة من الليل والنهار)84(.
ــام هو علم  ــعة علم اإلم ــليمان احللي في س ــن بن س ــر عرضه حس ُبعدآخ
ــار إلى حديث  ــة^ بلغة احليوانات والطيور والتحّدث معهم، فمثًل أش األئم
ذكر أن اإلمام الرضا× نظر إلى السماء هنيهة وتكّلم مع الطيور)85(، كما 
نقل حديًثا عن اإلمام السّجاد× أظهر أنه فهم كلم نعجة وولدها وأخبر به 

راوي احلديث عبد العزيز)86(.
زيادة إلى حديث آخر عن اإلمام موسى بن جعفر ÷ أخبر فيه علي بن أبي 
حمزة عن كلم حمامتني ذكر وأنثى، وإظهار حبهما لإلمام، فسأل علي بن 
هم  حمزة اإلمام الكاظم× هل أنتم تفهمون كلم الطيور؟ َفَأجاَبُه اإلماُم بأناَّ

ُأعُطوا علم الكلم مع الطيور وعلم كل شيء)87(.
وزيادة على ما ورد فعلم األئمة ^ بأعمال العباد وأفعالهم شاهد قوي آخر 
ــليمان احللي في كتابه  ــعة علمهم، وفي هذا اإلطار نقل حسن بن س على س
ُن  ــور َيَتَمكاَّ ــبحانه خلق عموًدا من ن ــر« أحاديث ورد فيها أن اهلل س »احملتض
ــْيٍء َنَظَر بذلك العمود النوَر  اإلماُم بِه ِمن ُرؤَيِة َأعماِل الِعَباد، »فإذا أراَد علَم َش

َفعرفه«)88(.
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ــيعتهم وأصدقائهم  ــة ^ بش ــى علم األئم ــه إل ــار في الكتاب نفس وأش
ــّجاد× فرآى بني يديه  وأعدائهم، فنقل حديًثا عن رجل دخل على اإلمام الس
أوراًقا ينظر فيها، فسأله عنها، فقال: »هذا ديوان شيعتنا«. فاستأذنه الشخص 
ــم ابن أخيه فيه، فقال اإلمام×: »أخذ اهلل ميثاقكم فل  ــمه واس ووجد اس

تزيدون وال تنقصون«)89(.
ــا آخر عن اإلمام الباقر× أنه قال: »ليس مخلوق إال بني عينيه  وروى حديًث
ــوب عنكم وليس مبحجوب عن  ــوب )مؤمن( أو )كافر(، وذلك محج مكت
ــد إال عرفوه مؤمًنا أو  ــد ^، ولم يكن يدخل عليهم أح ــة من آل محم األئم
كافًرا. ثم تل قوله تعالى: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{)90( فهم املتوّسمون«)91(.
فالشواهد التي ذكرها حسن بن سليمان احللي تعكس اعتقاده بسعة علم 

اإلمام وعدم اقتصاره على مسائل الدين وأحكام الشريعة.
اإلرادة اإلهلية 

ــة احللة في أن  ــني اإلمامية حتى مدرس ــني احملّدثني واملتكّلم ــلف ب ال خ
ــبحانه، لكن االختلف املاثل للعيان بينهم في  اإلرادة من صفات فعل اهلل س
ــو: هل اإلرادة إحدى مقدمات  ــة اإلرادة وماهيتها، وأهم اختلف فيها ه طبيع

الفعل اإللهي، أم ليست هي إال الفعل اإللهي نفسه؟
ــبحانه مراحل  ح أناَّ ألفعال اهلل س نقل الكليني في »الكافي« روايات توضِّ
ــبحانه، منها حديث عن  مات فعل الباري س ــدى مقدِّ ــات، واإلرادة إح م ومقدِّ
اإلمام الكاظم× قال فيه: »ال يكون شيء في السماوات وال في األرض إاِلاَّ 
ــيئة وكتاب وأجل وإذن، فمن زعم غير هذا  ــبع: بقضاء وقدر وإرادة ومش بس

.)92(» فقد كذب على اهلل، أو َرداَّ على اهلل
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ــيخ الصدوق في »التاَّوحيد« حديًثا ُيشير إلى أن مراتب أفعال اهلل  ونقل الش
ُلَها العلُم واملشيئُة والقضاُء والقدُر)93(. ومراحلها ُيشكِّ

هذه الرؤية تعّرضت إلى تطّور في املعنى لدى اإلمامية، فرفض املتكلّمون 
ــني اإلماميني في هذا املوضوع، واعتقدوا  ــون في بغداد فكر احملّدث العقلني
ــبحانه هي َعنُي ِفعلِِه، َفَذَهَب الشيُخ  - على العكس منهم - بأناَّ إرادَة اهلل س
ــداد - إلى »أن إرادة  ــة بغ ــو من كبار علماء الكلم في مدرس ــُد - وه امُلفي
ــه، وإرادته ألفعال خلقه أمره باألفعال«)94(.  اهلل تعالى  ألفعاله هي نفس أفعال
ــل اإلرادة وبعدها مبقدمات  ــول أن املفيد ال يعتقد قب ــتنتاجنا من هذا الق واس

أخرى لفعل اهلل، فإرادته سبحانه هي وقوع فعله.
ــي مقابل ُمَتَكلِّمي  ِة ف ثي اإلمامياَّ ــليمان احللي مع ُمَحدِّ ــن بن س وقف حس
ــات ومراحل  ــاب اإلرادة اإللهية ذّكرت مبقدم ــي ب ــَل روايات ف ــَداَد، فنق َبغ
ــأدرج في كتابه »ُمختصر بصائر الدرجات« رواية عن اإلمام  الفعل اإللهي، ف
ــئل فيها عن كيفية علم اهلل تعاَلى، فقال: »علم وشاء،  الكاظم× حيث س
ــا قدر، وقدر ما  ــدى، فأمضى ما قضى، وقضى م ــدر، وقضى وأب وأراد وق
ــية، واملشية ثانية، واإلرادة ثالثة، والتقدير واقع  أراد... فالعلم متقدم على املش

على القضاء باالمضاء«)95(.
فأشار اإلمام في الرواية املذكورة إلى مراحل فعل اهلل سبحانه ومقّدماته، 
ووّضح املقّدمات احلاصلة قبل وقوع الفعل اإللهي من أجل أن يتحقق، فذكر 
ــيئة واإلرادة والقضاء والقدر كمقّدمات لتحقق األفعال، وعندما  العلم واملش
ُتنجز هذه املرحل واحدة بعد أخرى وتصل مرحلة اإلمضاء، حينئٍذ يتحقق فعل 
ــيئة، والثالة اإلرادة. وأما البداء  ــة األولى هي العلم، والثانية املش اهلل؛ فاملقدم
ــياء« ولم  ــاء وفيما أراد تقدير األش »فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى ش
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ــل إلى مرحلة النهائية وهي اإلمضاء، فإذا وصلها فل بداء في ذلك الفعل.  يص
ــال اهلل تعالى أمارة على أن ألفعاله مراحل ومقدمات إذا  ووقوع البداء في أفع

لم تكتمل لن يتحقق الفعل)96(.
ــي موضوع اإلرادة  ــة ومتكّلميهم ف ــر بني محّدثي اإلمامي االختلف اآلخ
ــم أناَّ جميَع اأُلُموِر  ــِة ُق ُثو َمدرَس ــعتها ونطاقها، فاعتقَد ُمَحدِّ اإللهية يتعّلق بس
واقعة حتت اإلرادة اإللهية، وال يخرُج أيُّ فعٍل عنها. فروى الكلينيُّ في كتابه 
»الكافي« أحاديث تصّور أن إرادة اهلل تعالى تشمل جميع األمور حتاَّى املعاصي 
ــادات« رأى اإلرادة اإللهية  ــيخ الصدوق في »االعتق والقبائح)97(، وكذلك الش
ــتناًدا إلى  ــا ال يحّبه اهلل وال يرضى به اس ــع أفعال العباد حتى م ــاملة جلمي ش

حديث لإلمام الصادق×)98(.
ــيخ الصدوق  ــيخ املفيد في كتاب »تصحيح االعتقادات« عداَّ رأي الش الش
باعه أصحاب احلديث، ووصفه بأنه من ال  ــَة َأخِذِه ِبَظاِهِر الروايات واتِّ نتيج
َق  َها وَباِطلها، َفَضياَّ ــنَي َحقِّ زوَن ب يِّ ــون بالنظر والفكر في الروايات وال مُيَ يقول
ــمل  ها تش ــيخ الصدوق، واعتقَد أناَّ ــا بالش املفيُد من نطاق اإلرادة اإللهية قياًس
ــن فقط، وال تتعلق باملعاصي والشر والقبائح والفواحش)99(.  الطاعات واحملاس
ــلاَّ َأراَد ِبعَباِدِه  ــير أناَّ اهلل عزاَّ وج ــى آيات من القرآن الكرمي لتفس ــتنَد إل واس
ــي باإلرادة اإللهية  ــاَن)102(، فلو تعّلقت املعاص ــَر)100( والتاَّخفيَف)101( والبي الُيْس

فسوف َتَتَعاَرُض مع التخفيف والتيسير والبيان املذكورة في اآليات)103(.
ــيخ املفيد في حدود  ــليمان احللي رأًيا يعارض به الش ــن بن س بيد أن حلس
ــع  ــيخ الصدوق في اعتقاده مبداها الواس ــاق اإلرادة اإللهية، ومياثل الش ونط
ــتناًدا إلى ما نقله من روايات في كتاب  ــر واملعاصي اس ــمولها ملوارد الش وش
ــة بعض األحاديث، فروى  ــر الدرجات«، وتوضيحاته في نهاي »مختصر بصائ
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ــول اهلل ’ يقول فيها: »من زعم أن  ــيخ الصدوق عن رس حديًثا عن طريق الش
ــذب على اهلل، ومن زعم  ــاء فقد ك ــوء والفحش اهلل تبارك وتعالى يأمر بالس
ــلطانه، ومن زعم أن  ــيئة اهلل فقد أخرج اهلل من س ــّر بغير مش أن اخلير والش
ــي بغير قّوة اهلل فقد كذب على اهلل، ومن كذب على اهلل أدخله اهلل  املعاص

النار«)104(.    
ــوء  ــبحانه وتعالى ال يأمر بالس ــذا احلديث أن اهلل س ــى وفق ه ــُح عل يتاَّض
ــّر واملعاصي عن دائرة مشيئته،  ــه ال يخرج الشاَّ ــاء، وفي الوقت نفس والفحش
هما خارج مشيئة اهلل سبحانه  ــرُّ ُوِضَعا َجنًبا إِلى جنب، والظنُّ بأناَّ فاخليُر والش

ُيفضي إلى إخراج اهلل من سلطانه وملكوته)105(.
ــرحه حسن بن سليمان  القصد من اإلرادة اإللهية حيال املعاصي والذنوب ش
ــني في املوضوع، فذهب  ــار إلى روايتني أخري ــي في نهاية احلديث، وأش احلل
ــيئة اهلل قد تكون مشيئة حتم ومشيئة غير حتم، وإرادته سبحانه  إلى أن مش
ــيئته أن يخّلي بني العباد  ــى فيما يرتبط باملعاصي من النوع الثاني، فمش وتعال

وبني أفعالهم، وال يوِجد ما يحول دون ارتكابهم للمعاصي والذنوب)106(.
ــث لإلمام  ــتند احللي إلى حدي ــر احلتم اس ــيئة غي ــه للمش ــي توضيح  وف
ــر أن اهلل تعالى نهاهما عن  ــار إلى قصة آدم وحواء فذك ــا×)107( وأش الرض
ــني األكل منها، فحدث  ــاء أن يخلي بينهما وب ــجرة وش ــن تلك الش األكل م
بياَّ إبراهيَم× ِبَذْبِح ابنه في حني أن  ــبحاَنُه الناَّ ذلك األمر. وكذلك أمر اهلل س
مشيئته أن ال ُيذبح إسماعيل×؛ فإذا لم يشأ اهلل األكل من الشجرة احملظورة 
ــيئتِه مشيئة آدم وحواء والنبّي  ــماعيل× فسوف تتقدم على َمش وعدم ذبح إس

إبراهيم ^؛ ألنهم كانوا ينجزون عمًل لم ينل إرادة ومشيئة اهلل تعالى.
ــوء روايات أهل  ــي اإلمامية في ض ث ــًدا لدى ُمَحدِّ ــم جيِّ هذا املوضوع ُحس
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البيت^ إذ قد تتعارض أحياًنا إرادته التكوينية مع التاَّشريعية، وبهذا امللك 
رِّ  ــنوا حتليل موضوع تعلق إرادة اهلل ومشيئته بالشاَّ املذكور في الروايات أحس
قها بالقبائح والذنوب، بيد أن هذه الرؤية لم تنل  وامَلعاصي، وأزالوا مشكلة تعلُّ
تأييد متكّلمي اإلمامية في بغداد، فأنكروا تعارض وتغاير اإلرادة التكوينية 

والتشريعية هلل تعالى، واعتقدوا بتعّلق إرادته باألمور احلسنة والطاعات)108(.
التفويض

ــاعرة  ــم تؤمن اإلمامية باجلبر والتفويض املطلقني على العكس من األش ل
واملعتزلة الذين أبطل األئمة ^ رؤيتهم في املوضوع بطرحهم للمنزلة الوسطى 
ــي اجلبر والقدر قال اإلمام  ــؤال ف بني اجلبر والتقويض، ففي اجلواب عن س
ــدر ولكن منزلة بينهما فيها احلّق التي بينهما، ال  ــادق×: »ال جبر وال ق الص
يعلمها إال العالم، أو من عّلمها إّياه العالم«)109( فاإلمام لم يؤّيد ُمطلًقا أنه ال جبر 

وال تفويض، ولكنه ذكر أن ما بينهما منزلة يكمُن فيها احلقُّ واحلقيقُة.
محّدثو مدرسة قم نقلوا في كتبهم روايات أيًضا أعربت عن أقوال األئمة^ 
ــور التكوينية، فرَوى الكلينيُّ في  ــي نفي اجلبر والتفويض في مجال األم ف
ــن بن علي الوشاء سأل اإلمام الرضا× فقال: »اهلل فوض  »الكافي« أن حس
األمر إلى العباد؟ قال: اهلل أعزُّ من ذلك. قلت: فجبرهم على املعاصي؟ قال: اهلل 
ــناتك  ــدل وأحكم من ذلك. قال: ُثماَّ قال: قال اهلل: يا ابن آدم أنا أولى بحس أع
منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت املعاصي بقوتي التي جعلتها فيك«)110(.
ــن« إلى حديث يبنّي أن اهلل تعالى لم يجبر عباده  ــار البرقي في »احملاس وأش
ــور إليهم تفويًضا  ــدرة عليها، ولم  يفّوض األم ــت لهم الق على أداء أعمال ليس
مطلًقا)111(. فالروايات املنقولة عن مشايخ قم تكشف عن كون علماء اإلمامية 
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قائلني بنفي اجلبر والتفويض في األمور التكوينية في عصر حضور األئمة×.
ــداد الكلمية تغّيرت بخصوص عصر  ــة بغ رؤية علماء اإلمامية في مدرس
ــيخ املفيد إلى حقيقة اجلبر بأنه إيجاد فعل في اخللق  ــار الش احلضور، فأش
ــه واالمتناع من وجوده، فحينما يؤّدي  ــن غير أن يكون لهم القدرة على دفع م
ــار تركه،  ــه دون امتلكه الختي ــره ومغلوب علي ــان عمًل وهو مك اإلنس
ــى إزالة املنع واحلظر عن أفعال  ــر التفويض مبعن فحينئٍذ يقع اجلبر)112(. وفّس

العباد وإباحتها.
ــني األمرين( بأن اهلل تعالى  ــطة بني هاتني النظرتني )األمر ب ووّضح الواس
ــن أداء األفعال، وعنياَّ ُحُدوًدا  نهم م ــق قدرة على أعمالهم، ومكاَّ أعطى اخلل
ــوًدا لتأدية تلك األفعال، ونهاهم عن ارتكاب القبائح واملعاصي بالتخويف  وقي
والوعيد بالعذاب، فاجلبر باطل من جهة قدرتهم على أداء األفعال، والتفويض 
باطل من جهة أنهم نهوا عن ارتكاب املعاصي ووضعت ألفعالهم قيود وحدود؛ 

ألن األمور لم تفّوض إلى البشر)113(.
َر الشيُخ املفيُد  وفي حديث »ال جبر وال تفويض ولكن أمر بني أمرين«)114( َفساَّ

التفويَض مِبعَنى اإلباحة الناظرة إلى نفي التفويض التشريعي)115(.
ــر املقصود من »ال  ــيخ املفيد فاعتب ــج على منوال الش ــيد املرتضى نس الس
ــض« نفيه في األمور  ــور التكوينية، و»ال تفوي ــو نفي اجلبر في األم ــر« ه جب
التشريعية)116(، فلإلنسان اختيار مطلق في أفعاله واألمور التكوينية من وجهة 

نظره.
ــي نفي اجلبر  ــة قم ف ــليمان احللي اقتفى أثر محّدثي مدرس ــن بن س حس
والتفويض في األمور التكوينية، فروى أن اإلمام الصادق× سئل: هل »فّوض 
اهلل تعالى األمر إلى العباد؟ فقال: اهلل أكرم من أن يفّوض إليهم«)117(، كما 
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قال: »واهلل أعّز من أن يكون في سلطانه ما ال يريد«)118(.
هذه الروايات في احلقيقة تبنّي أن شأن اهلل سبحانه ومنزلته أجّل وأرفع من 

تفويض األمور خللقه، وأن يؤّدي عباده أفعااًل في سلطانه خارجة عن إرادته.
ــن بن سليمان حديًثا عن أمير املؤمنني× قال فيه:»األعمال على  وروى حس
ــة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي. فأّما الفرائض: فبأمر اهلل، وبرضاء  ثلث

اهلل، وبقضاء اهلل وتقديره، ومشيئته وعلمه. 
ــِر اهلل ، ولكن برضاء اهلل، وبقضاء اهلل،  ــت بأم وأّما الفضائل: فليس

وبقدر اهلل، ومبشيئته وبعلمه. 
وأّما املعاصي: فليست بأمر اهلل عّز وجّل، ولكن بقضاء اهلل، وبقدر اهلل، 

ومبشيئته وبعلمه، ثّم يعاقب عليها«)119(.
ــي أمر اهلل ورضاه، وأما  ــان هو ف فالفرق بني املعاصي وبقية أعمال اإلنس
ــدر اإللهي فهي متماثلة في هذه األمور،  ــيئة والعلم واإلرادة والقضاء والق املش
وهذا يعني أن جميع ما يصدر عن اإلنسان من أعمال ليس خارًجا عن علم اهلل 

ومشيئته، رغم أنه لم يأمر ببعض تلك األعمال أو لم يوافق عليها.
ــام علي× إلى أن  ــليمان احللي في رواية عن اإلم ــار ابن س وبناء عليه أش
ــخ العزائم، حيث قام رجل إلى  ــدى خصوصيات اهلل هي نقض الهمم وفس إِح
ــخ  أمير املؤمنني× »فقال له يا أمير املؤمنني، مبا عرفت رّبك؟ فقال×: بفس
ــني هّمي، وعزمت فخالف  ــم، مّلا أن هممت حال بيني وب ــزم، ونقض الهم الع
ــف عن حقيقة  القضاء عزمي، فعلمت أن املدّبر غيري«)120(، فاحلديث يكش
أن اهلل مينع اإلنسان أحياًنا عن إجناز بعض األمور ويغّير قراره ونيته، فعرقلة 
ــرأي املعتزلة في بحث  ــة أهل البيت ^ ل ــده وعزمه منوذج جلي ملعارض قص

التفويض، وُيثبت أن اإلنساَن ليس ُمختاًرا مطلًقا في أموره.
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ــاء  ــول اهلل ’ بنّي فيه أن اهلل ال يأمر بالفحش ــا عن رس ــا َرَوى َحديًث كم
ــلطته وقدرته، وكذلك ال يخرج  ــا بخارجني عن س واملعاصي، ولكنهما ليس
ــيئته)121(. هذا احلديث هو في احلقيقة رّد حازم على  ــر في العالم عن مش الش
ــن زعم أن اخلير  ــرمي ’ صّرح فيه بأن »م ــة؛ ألن النبي الك ــض املعتزل تفوي
ــيئة اهلل فقد أخرج اهلل من سلطانه« وذكر أيًضا: »وَمْن زعم  ــّر بغير مش والش
ــد كذَب على اهلل، ومن كذب على اهلل أدخله  ة اهلل فق ــي بغير قواَّ أناَّ املعاص
ــعة قدرة اهلل الذي  ــار«. وبعبارة مغايرة: إن معاصي العباد تتحقق في س اهلل الن

ميكنه منع عباده من ارتكابها.
ينبغي االلتفات إلى أن مقابلة اجلبر للتفويض في حديث: »الجبر وال تفويض« 
ــريعي)122(،  ُيفهم منها أن القصد من التفويض هو التفويض التكويني ال التش
ــبحانه لم يجبر  ــارة أخرى: ميكن توضيح احلديث بهذا النحو: أن اهلل س وبعب
عباده في أفعالهم، ولكنه في الوقت نفسه لم يفّوض كّل األمور إليهم أيًضا؛ 
ــّف من أنه مثلما ُيرفض اجلبر بهيئته  ــياق احلديث ُيسعف بأن نستش ولذا فس
التكوينية في مدرسة أهل البيت ^ فتفويض األمور التكويني للعباد باطل 
ــير قسم من احلديث من حيث التكوين، وقسمه اآلخر  أيًضا، وال يجوز تفس

من حيث التشريع.
اخللقة النورية

ــة لدى اإلمامية،  ــة ^ من البحوث االختلفية املهم ــة النورية لألئم اخللق
ــانيد هذه  ــار الرواة املتهمني بالغلو؛ ألنه وقع في أس ــن حصره في تي وال ميك
ــوا مبغالني،  ــة من الروايات رواة متعددون من الكوفة وقم وهم ليس اجملموع
ــة قم احلديثية يتصدرون خط املواجهة مع الغلة  وبخاصة ثمة أفراد في مدرس
ــي االنتباه أيًضا إلى أن  ــاؤوا في طرق روايات اخللقة النورية، ولكن ينبغ وج
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املغالني من الرواة لهم اهتمام أكثر بنقل الروايات املشار إليها.
ــّلموا باخللقة القدمية لألئمة ^ وبحياتهم ونطقهم  ــة قم س محّدثو مدرس
ــل الكليني في »الكافي« روايات تبنّي إحداها أن  ــي عالم النور أيًضا، فنق ف
ــباح نور  »اهلل أول ما خلق خلق محمد ’ وعترته الهداة املهتدين، فكانوا أش
ــدة وهي روح القدس، فبه كان يعبد  ــني يدي اهلل... وكان مؤيًدا بروح واح ب

اهلل وعترته«)123(. 
كما نقل حديًثا آخر عن علي بن احلسني× قال فيه: »إن اهلل خلق محمًدا 
ــر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباًحا في ضياء نوره،  ا وأحد عش وعليًّ
ــبحون اهلل ويقدسوَنه، وهم األئمة من ولد رسول  يعبدونه قبل خلق اخللق، يس

اهلل ’«)124(.  
الشيخ الصدوق َأيًضا نقل في »علل الشرائع« حديًثا عن الرسول ’ ذكر 
ا وفاطمة واحلسن واحلسني ^ على مثال أشباح  فيه أناَّ اهلل تعالى خلقه وعليًّ

ام العرش ُيسبِّحوَن اهلل تعالى ويحمدونه ويقّدسونه وميّجدونه)125(.    نور ُقداَّ
ــدي )بيض اهلل وجهه( أنه  وروى كذلك حديًثا »عن حبيب بن مظاهر األس
قال للحسني بن علي بن أبي طالب ÷: أي شيء ُكنتم قبَل أْن يخلَق اهلل عزاَّ 
وجلاَّ آدم×؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن، فنعلم امللئكة 

التسبيح والتهليل والتحميد«)126(.
استناًدا إلى هذه األحاديث ونظائرها آمن محّدثو قم بخلقة أهل البيت ^ 
ــغلت بذكر اهلل  ــة، واعتقدوا كذلك بأنهم أنوار ذات حياة ونطق ُش النوراني

وحمده.
، ولكنه   عارض الشيخ املفيد من مدرسة بغداد اخللقة القدمية لألئمة̂ 
ــي ’ واألئمة ^ من نور،  ــروية« رواية عن خلقة النب ــائل الس نقل في »املس
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ــأل اهلل تعالى  ــباًحا يلمع نورها، فس ــر »أن آدم× رأى على العرش أش فذك
ــن  ــول اهلل وأمير املؤمنني وفاطمة واحلس ــباح رس عنها، فأوحى إليه: إنها أش
ــباح التي رآها ما خلقه وال  ــني صلوات اهلل عليهم، وأعلمه أن لوال األش واحلس

خلق سماًء وال أرًضا«)127(.
ــوف تكون له مثل هذه  وبعدها وّضح أن اهلل أراد فقط أن ُيعلم آدم بأنه س

الذرية وينبغي عليه تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك مقدمة لفرض طاعتهم.
ــائل العكبرية« أن أنوار أهل البيت ^ في  ــه في »املس واعتقد املفيد نفس
ــرية في  ــك العالم صور ليس لها حياة ونطق، بل هي أمثلتهم وصورهم البش ذل

املستقبل، فتشير إلى أنهم سوف ميتلكون مثل هذه الصور بعد اخللق)128(.
ــل رواية اخللقة النورانية  ــيخ املفيد نق ــي احلقيقة على الرغم من أن الش وف
للمعصومني^، ولكنه بتوضيحه لعدم نطق ذواتهم املقدسة وحياتهم، رفض 
ــم وإكرامهم وإعلم آدم  ــاة القدمية لهم، وعّد ذكرهم جملرد احترامه احلي
ــل آدم× بهم  ــمائهم على العرش وتوّس مبنزلتهم. ومع هذا رآى أن كتابة أس

وقبول توبته، ال يخالف العقل وال ُيضاد الشرع وال يصّح إنكاره.
َن حسن بن سليمان احللي ُكُتَبُه روايات في املوضوع تكشف عن  وقد ضماَّ
ثي ُقم في مقابل املتكّلمني، فنقل رواية عن اإلمام الصادق× في  تأييده حملدِّ
ــال: »إن اهلل  كان إذ ال كان، فخلق الكان  ــه »احملتضر« حيث ق كتاب
رت منه األنوار، وأجرى فيه من نوره الذي  واملكان، وخلق نور األنوار الذي نواَّ
ا، فلم يزاال نورين  ــًدا وعليًّ ــوار، وهو النور الذي خلق منه محم ــّورت منه األن ن
أّولني ولم يكن شيء قبلهما، ولم يزاال يجريان طاهرين مطّهرين في األصلب 

الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين: في عبد اهلل وأبي طالب...«)129(.
ــأن  ــاء وامللئكة« حديًثا بش ــى األنبي ــل األئمة̂  عل ــي »تفضي ــل ف ونق
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ــة النورانية للنبي ’  ــار إلى خلقهم من نور فضًل عن اخللق األئمة^، فأش
ــال: »إن اهلل خلق  ــّجاد× أنه ق ــث ورد عن اإلمام الس ــام علي×، حي واإلم
ا وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباًحا في ضياء  محمًدا وعليًّ
ــونه، وهم األئمة األحد  ــّبحون اهلل ويقّدس ــوره يعبدونه قبل خلق اخللق، يس ن

عشر من ولد رسول اهلل ’«)130(.
فاعتقد ـ على العكس من الشيخ املفيد الذي رأى أناَّ أنواَر أهل البيت ^ 
ذواًتا خالية من احلياة والنطقـ  بأن لألئمة̂  حياة قدمية، واّتفق مع محّدثي 
ــم، وعداَّ وجوَد هذه الروايات أحد ملكات أفضلية  ة في وجهة نظره اإلِمامياَّ

األئمة ^ على األنبياء وامللئكة.
حضور املعصومني ^ لدى احملتَضر 

ــليمان احلليُّ مباشرًة على  ــن بن س ــكل فيها حس من املوضوعات التي أش
ــة ^ بجوار احملتَضر  ــُه: حضور النبي ’ واألئم ــيخ املفيِد وَنَقَد كلَم الش

ورؤيته لهم في أثناء وفاته. 
فذكر الشيخ املفيد في »أوائل املقاالت في املذاهب واملتارات« أن موضوع 
حضور املعصومني̂  لدى احملتَضر مجمع عليه في مذهب اإلمامية، ونقل عن 
ــر والصادق ‘ روايات متواترة في هذا الباب، ولكنه عرض  اإلمامني الباق

رأًيا مخالًفا إلجماع اإلمامية وروايات أهل البيت ^ املتواترة في املوضوع: 
ــني، واعتقد بأنه ال  ــمي، ورفض رؤيتهم بالع ــو َيعّد حضورهم غير جس فه
ــر األحاديث املنقولة بأن  ــر الروايات في هذا الباب، وفس ــي األخذ بظاه ينبغ
احملتضر حني وفاته يجد في نفسه علمات وأعراًضا ناتة عن اعتقاده بوالية 
أهل البيت ^ أو الشك فيها وعداوته لهم والتقصير في حقهم. ومعنى روايات 
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ــني ^، بل إنه يعي في أثناء موته  ــذا البحث ليس رؤية احملتَضر للمعصوم ه
نتيجة اعتقاده بوالية األئمة ^ أو شّكه في أهل البيت ^ وعداوته لهم)131(.

ــليمان الشيَخ املفيَد فألاََّف كتاَب »احملتضر« ونقد آراءه  أجاب حسُن بُن ُس
ــكاٍل له: ماهو دليل الشيخ املفيد على هذا  ــتنًدا إلى أدلة عديدة. وأول إش مس
ــات لكي نعتمد عليه وننقاد له،  ــتند إلى اآليات والرواي التأويل؟ وهل هو مس
أو أنه مأخوذ من غير الكتاب والسنة؟ واستشهد بحديث اإلمام الصادق×: 
ــن أخذ دينه من الكتاب  ــذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، وم »من أخ

والسّنة زالت اجلبال ولم يزل«)132(.
إشكاله اآلخر على الشيخ: بأي دليل اعتبر املفيد أن سبب الرؤية هو اتصال 
ــبب كما وصفه،  ــعة الضوء بني الرائي واملرئي؟ وعلى فرض أن ذلك الس أش

فمن أين يعلم أن هذا احلكم يجري أيًضا بعد املوت وفي عالم البقاء)133(؟ 
ــك فتهلك، فقدرته بل  ــّدر عظمة اهلل على عقل ــم َأمَلَح إِلى َحديث »ال تق ث
ــر رؤية احملتضر  ــؤاله إلى منك ــا العلم«)134( ووّجه س ــف، وال يحيط به كي
ــري احملتضرين احُلجَج  ــبحانه أن ُي ــني ^ فقال: »هل يقدر اهلل س للمعصوم
ــوات اهلل عليهم( عند املمات وبعده كما أقدر النائم أن يرى من يراه في  )صل
ــى صورته وقالبه الذي كان يعرفه  ــد البلد في حياة املرئي وبعد موته عل أبع
ــاز وقوعها، فل يجوز  ــبيل إلى إنكار القدرة، فإذا ج ــه... أو ال يقدر؟ ال س ب

تأويله والعدول عن الظاهر من غير ضرورة وال امتناع«)135(.
وإلثبات املوضوع عرض في كتابه »احملتضر« أدلة وشواهد مختلفة، فأشار 
في البدء إلى روايات ُتثبت جواز رؤية املعصومني في حياتهم وبعد ماتهم، منها: 
ما نقله عن »الكافي«)136( عن اإلمام الباقر× حيث قال: »إن أمير املؤمنني× 

ــال ألبي بكر يوًما: } گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ق
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ــهيًدا، واهلل ليأتيّنك فأيقن إذا  ــهد أن رسول اهلل ’ مات ش ڻ{)137( فأش
جاءك، فإن الشيطان ال يتمّثل به. فأخذ علي بيد أبي بكر فأراه النبي ’ فقال 
له: يا أبا بكر، آمن بعلي وبأحد عشر من ولده، إنهم مثلي إال النبوة، وتب إلى 

اهلل ما في يدك، فإنه ال حّق لك فيه. قال: ثم ذهب فلم ُيَر«)138(.
كما نقل حديًثا آخر عن »بصائر الدرجات«)139( حملمد بن احلسن الصّفار 
ــت على أمير املؤمنني× وعنده رجل رّث  ــدي قال: دخل القمي »عن عباية األس
ــه يكّلمه، فّلما قام الرجل قلت: يا أمير  ــة، وأمير املؤمنني× مقبل علي الهيئ

املؤمنني، من هذا الذي أشغلك عّنا؟ قال×: هذا وصي عيسى×«)140(.
ونقل أيًضا عن الصدوق)141(رواية عن اإلمام الصادق× قال فيها: »من أحّب 
ــره اهلل لقاءه. فقال  ــب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل ك ــاء اهلل تعالى أح لق
ــّب املوت. فقال×: ذاك عند  ــول اهلل، فإنا ال نح أصحابه: هلكنا يا ابن رس
معاينة رسول اهلل وأمير املؤمنني )صلوات اهلل عليهما( عند املوت، ما من ميت 
ــد وعلي )صلوات اهلل عليهما(، فإذا رآهما املؤمن  ميوت إال حضر عنده محم

استبشر وسّر«)142(.
ــماني  ــذه األحاديث على احلضور اجلس ــليمان احللي به ــتدّل ابن س فاس
َح بأناَّ رؤيَة اأَلخيِر لهم َحقيقٌة، وال يوجد  للمعصومني ^ لدى احملتَضر، وصراَّ

ٌر وامتناٌع يجبرنا على حمل الرؤية على اجملاز)143(. تعذُّ
ــليمان احللي على حضور  ــواهد األخرى التي ذكرها حسن بن س من الش
ــان  ــني ^ عند احملتَضر ورؤيته لهم، هو نقل اهلل تعالى لروح اإلنس املعصوم
بعد موته إلى جسم مشابه جلسمه الدنيوي به يأكل ويشرب، وينعم بخيرات 
ــم البرزخي مأوى روح املؤمن يناظر جسمه الدنيوي  ــبحانه، ذلك اجلس اهلل س
إلى درجة بحيث يعرفه كّل من له معرفة سابقة به، وهذا من وجهة نظره يدّل 
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على عدم استبعاد حضور املعصومني̂  بعد شهادتهم إلى هذه الدنيا، وجواز 
رؤيتهم بالعني)144(.

ودليله التالي إلثبات رأيه هو زيارة امليت املؤمن والكافر ألسرته بعد موته، 
ــأل اإلمام الكاظم ^ »عن املؤمن يزور أهله؟  ــحاق بن عمار س فروى أن إس
قال: نعم. قال: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كّل يوم، 

ومنهم من يزور في كّل يومني، ومنهم من يزور في كّل ثلثة أيام«)145(.
ــتدل بها أيًضا  ــواهد التي اس ــول اهلل ’ من الش ــماني لرس املعراج اجلس
ــول إلى  ــار إلى حديث معراج الرس ــامهم، فأش على حضور املعصومني بأجس
ــجوده مع  ــراق، وتوّضئه من نهر صاد، وركوعه وس ــماوات وركوبه للب الس
األنبياء وامللئكة عند البيت املعمور في السماء الرابعة، وعطشه ’ وشربه 
من وعاء ماء في قافلة لقريش، ثم استدّل بها على أن تلك األمور من خصائص 
ــم، وبناء عليه فعروج النبي ’ إلى السماوات ووصوله إلى قاب قوسني  اجلس

أو أدنى من اهلل سبحانه، كان بجسمه الشريف)146(.
ــّلمنا بالعروج اجلسماني  ــتنتج تأسيًسا على ظاهر كلمه، أننا لو س وُيس
ــهادتهم  ــول ’، فليس متنًعا ومحااًل أن يحضر املعصومون ^ بعد ش للرس

لدى احملتَضر وأن يراهم بعينه.
ــدام الهواء الذي ينفذ منه  ــح هذا احلديث إلى أنه مع انع ــار في توضي وأش
شعاع البصر في املعراج، لم تتعذر الرؤية بني رسول اهلل ’ وبقية األنبياء^، 
ــة }  ائ  ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ{)147( على أن  ــتدّل بآي واس

َق)148(. كل شيء بيد اهلل، فحينما يشاء شيًئا فل بداَّ َأْن َيَتَحقاَّ
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املصادر واملراجُع

الكتب:
القرآن الكرمي

ــدوق محمد بن . 1 ــيخ الص ــادات، الش االعتق

علي بن بابويه القمي )ت 381هـ(، ط2، 

ــيخ املفيد،  ــم: املؤتر العاملي أللفية الش ق

1414هـ/1993م.

ــيخ مفيد )الفكر . 2 انديشه هاي كلمي ش

ــني  مارت ــد(،  املفي ــيخ  للش ــي  الكلم

مكدرموت، ترجمة أحمد آرام، طهران، 

جامعة طهران، 1372ش/1993م.

ــب واملتارات، . 3 ــي املذاه ــل املقاالت ف أوائ

الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعمان 

ــر العاملي أللفية  ـــ(، قم: املؤت )ت 413ه

الشيخ املفيد، 1413هـ/1992م.

ــرحيه النافع يوم . 4 ــر مع ش الباب احلادي عش

ــة احللّي  م ــاب، العلاَّ ــر ومفتاح الب احلش

احلسن بن يوسف بن مطهر )ت 726هـ(، 

ــد اهلّل بن  ــداد بن عب ــل املق ــرح الفاض ش
ــدي )ت826هـ(  ــني األس محمد بن احلس
ــيني  ــن مخدوم خادم احلس ــي الفتح ب وأب
العربشاهي )ت 976هـ(، طهران: مؤسسة 

مطالعات اسلمي، 1365ش/1986م.
مة احللي احلسن . 5 الباب احلادي عشر، العلاَّ

ـــ(،  ــر )ت 726ه ــن مطه ــف ب ــن يوس ب

ــلمي،  ــة مطالعات اس ــران: مؤسس طه
1365ش/1986م.

ــل آل محمد . 6 ــي فضائ ــات ف ــر الدرج بصائ
ــن الصفار القمي )ت  ^، محمد بن حس
ــن کوچه  ـــ(، حتقيق امليرزا محس 290ه
ــيد املرعشي  باغي،ط2، قم: مکتبة الس

النجفي، 1404هـ/1983م.
التبيان في تفسير القرآن، محمد بن احلسن . 7

بن علي بن احلسن الطوسي )ت 460هـ(، 
حتقيق أحمد قصير العاملي، بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، د ت. 
ــيخ . 8 الش ــة،  اإلمامي ــادات  اعتق ــح  تصحي

ــن النعمان )ت  ــد بن محمد ب املفيد محم
ــني دركاهي،  ــق حس ـــ(، حتقي 413ه
ــيخ املفيد،  ــم: املؤتر العاملي أللفية الش ق

1413هـ/1992م.
ــل االئمة̂  على األنبياء وامللئكة، . 9 تفضي

ا  ــي )كان حيًّ ــليمان احلل ــن س ــن ب حس
802هـ(،  حتقيق مشتاق املظفر، قم: مکتبة 

مة اجمللسي،1430هـ./2008م.  العلاَّ
ــيخ الصدوق محمد بن علي . 10 التوحيد، الش

ـــ(، حتقيق  ــه القمي )ت 381ه ــن بابوي ب
ــيني، قم، جماعة  ــم احلس ــيد هاش الس

املدرسني، 1398هـ/1977م.
ــي بغداد . 11 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

ــداد الكلمية(،  ــة بغ )بحوث في مدرس
ــراف محمد تقي  ــني، إش ــة باحث مجموع
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سبحاني، مقالة چگونگي مواجهه شيخ 
ــي اماميه )كيفية  ــا ميراث حديث مفيد ب
ــع التراث احلديثي  ــيخ املفيد م تعامل الش
ــادي اعتصامي، قم:  لإلمامية(، عبد اله

دار احلديث،  1395ش/2016م.
جستارهايي در مدرسه کلمي قم )بحوث . 12

ــة(، مجموعة  ــم الكلمي ــة ق في مدرس
ــبحاني،  ــراف محمد تقي س باحثني، إش
ــام از منظر کليني  ــتره علم ام مقالة گس
ــن منظار  ــم اإلمام م ــال عل ــار )مج وصف
الكليني والصفار(، عبد الرضا حمادي، 

قم: دار احلديث، 1395ش/2016م.
ــي اماميه . 13 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

ــداد  ــة بغ ــي مدرس ــوث ف ــداد )بح در بغ
ــراف  الكلمية(، مجموعة باحثني، إش
ــة بازخواني  ــبحاني، مقال محمد تقي س
ــه  ــت اضطراري در مدرس ــه معرف نظري
ــادة قراءة  ــه در بغداد )إع ــي امامي کلم
ــة  ــة املعرفة االضطرارية في مدرس لنظري
ــة(، علي أميرخاني، قم:  بغداد الكلمي

دار احلديث، 1396ش/2017م.
ــي کوفه . 14 ــه کلم ــتارهايي در مدرس جس

)بحوث في مدرسة الكوفة الكلمية(، 
ــراف محمد تقي  ــني، إش ــة باحث مجموع
ــده  ــة مباني فراموش ش ــبحاني، مقال س
ــي  اله اراده  ــاره  درب ــتني  نخس ــه  امامي
ــة األوائل في  ــية لإلمامي ــول املنس )األص

ــبحاني  ــد تقي س ــة(، محم اإلرادة اإللهي
ــم: دار احلديث،  ــني نعيم آبادي، ق وحس

1396ش/2017م.
ــريف . 15 ــکلم، الش ــم ال ــي عل ــرة ف الذخي

املرتضى السيد علي بن حسني بن موسی 
ــد  ــيد أحم ــق الس ـــ(، حتقي )ت 436ه
احلسيني، قم: مؤسسة النشر اإلسلمي، 

1411هـ/1990م.
ــريف املرتضى، السيد علي بن . 16 رسائل الش

ــی )ت 436هـ(، إعداد  ــني بن موس حس
ــم: دار القرآن  ــي، ق ــيد مهدي رجائ الس

الكرمي، 1405هـ/ 1984م.
ــن بن . 17 ــر، محمد بن احلس ــائل العش الرس

ــي )ت 460هـ(،  ــن الطوس علي بن احلس
ــلمي،  ــر اإلس ــة النش ط2، قم: مؤسس

1414هـ/1993م.
ــيخ الصدوق محمد بن . 18 علل الشرائع، الش

ــي )ت 381هـ(، قم:  ــي بن بابويه القم عل
مكتبة الداوري، 1385ش/2006م.

ــحاق . 19 ــد بن يعقوب بن إس ــي، محّم الکاف
الکليني )ت 329هـ(، حتقيق علي أکبر 
ــدي، ط4، طهران:  غفاري ومحمد آخون
دار الکتب اإلسلمية، 1407هـ/1986م.

ــة، علي بن . 20 ــرة املهج ــة لثم ــف احملج کش
ــاوس )ت 664هـ(، حتقيق  ــى بن ط موس
ــتان  ــون، ط2، قم: دار بوس ــد حس محم

کتاب، 1375ش/ 19965م.
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کمال الدين وتام النعمة، الشيخ الصدوق . 21
ــّي )ت  ــن بابويه القم ــي ب ــد بن عل محم
381هـ(، حتقيق علي أکبر غفاري،ط2، 
ــلمية،  اإلس ــب  الكت دار  ــران:  طه

1395هـ/ 1975م.
ــن خالد . 22 ــن محمد ب ــد ب ــن، أحم احملاس

ــي )ت280/274هـ(، حتقيق جلل  البرق
ــم: دار الکتب  ــدث، ط2، ق ــن احمل الدي

اإلسلمية، 1371هـ / 1951م.
ــن بن سليمان احللي)كان . 23 احملتضر، حس

ا 802هـ(، حتقيق السيد علي أشرف،  حيًّ
ــة، 1424هـ/  ــف: املکتبة احليدري النج

2003م.
مختصر البصائر، حسن بن سليمان احللي . 24

ــتاق  ـــ(، حتقيق مش ــا 802ه )كان حيًّ
ــر اإلسلمي،  ــة النش املظفر، قم: مؤسس

1421هـ/ 2000م.
ــروية، الشيخ املفيد محمد بن . 25 املسائل الس

ــان )ت 413هـ(، حتقيق  محمد بن النعم
ــم: املؤتر العاملي  صائب عبد احلميد، ق

أللفية الشيخ املفيد، 1413هـ/1992م.
ــيخ املفيد محمد . 26 ــائل العکبرية، الش املس

ــان )ت 413هـ(،  ــن النعم ــد ب ــن محم ب
ــاني،  ــق علي أكبر اإللهي اخلراس حتقي
ــيخ املفيد،  ــم: املؤتر العاملي أللفية الش ق

1413هـ/1992م.
معنا ومنزلت عقل در کلم اماميه )مفهوم . 27

ــي كلم اإلمامية(،  ــه ف ــل ومنزلت العق
ــم: دار  ــي، ط2، ق ــر رضائ ــد جعف محم

احلديث، 1396ش/2017م.
ــلف املصلني، . 28 ــلميني واخت مقاالت اإلس

ــماعيل بن أبي  ــن إس ــن علي ب ــو احلس أب
ط3،  ـــ(،  )ت324ه ــعري  األش ــر  بش
فرانكفورت، فرانز شتاينر، 1400هـ/ 

1979م.

الدوريات:
ــري . 1 ال ــة  )مدرس ري  ــي  کلم ــه  مدرس

ــال الدين  ــيــــد جم ــة(، الس الكلمي

ــر«، العدد 1،  ــوي، مجلة »نقد ونظ املوس

1394ش/2015م، ص 29 ـ 53.

ــة الكوفة . 2 ــي کوفه )مدرس ــه کلم مدرس

ــي،  أقوام کرباس ــر  أکب ــة(،  الكلمي

 ،65 ــدد  الع ــر«،  ونظ ــد  »نق ــة  مجل

1391ش/2012م، ص38 ـ 65.
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مِة الحليِّ قتاُل الُبَغاة دراسٌة فقهيٌة في ضوِء آراِء العالَّ

ـــ( ــيِّ )ت 589ه ــس احلل ــِن ِإدري َداِت اب ــرِّ ــادُر ُمَتَف َمص

أ. د. حممد حمسين دهكالني

جامعة مازندران، إيران

يعـدُّ ابـن ادريس احليّل )ت 598هـ( الفقيه الوحيد الذي اسـتطاع أْن 
درَ الطريقرَ لنرش األفكار اجلديدة عرب نقد آراء القدماء، وحتديًدا نقد آراء  هِّ ُيمرَ
الشـيخ الطويس، ويضمُّ كتاُبـُه »الرسائر احلاوي لتحريـر الفتاوي« فتاويه 

ونظرياته الفقهية التي تتضمن اخللف املشهور أو متفرداته.
يف هـذا البحـث تـّم قياس غر املشـهور مـن الفتاوي بعد اسـتخراج 
مبانيهـا ووثائقهـا بالفتـاوي املشـهورة.ولكن يف باب اختفـاء القرائن ويف 
بعـض الفـروع املتأكـدة باألخبـار الصحيحة قـام املتأخـرون بالعمل هبا، 
مستندين إىل املباين املختارة يف حجية أخباراآلحاد، ثماَّ إّن املتقدمني برمتهم 
زة  - برغـم أهنـم ل يقولونرَ بحجياَِّة أخبـاِر اآلحاد - اسـتثنوا األخبار املعزاَّ
ُدوِر  عندهـم بالقرائن، لـذا أفتوا هبا، وذلك يدّل علی وجـوِد قرَرينٍة يف الصُّ

لدهيم.
وقـد ذكرنـا يف هـذا البحـث بعـض الفـروع، منهـا إجراء احلـد علی 
اإلقـرار باملبهم، القنوت الواحد يف صلة اجلمعة التي ترتكز علی األخبار 

الصحيحة، وذلك يف ضوء املنهج الوصفي ـ التحلييل.
الكلامت املفتاحية: 

 ابن ادريس، متفردات، أخبار اآلحاد، اختفاء القرائن، احلجية.
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Sources of singularities Ibn Idris Al-Hilli (d. 589 AH)

   Dr. Muhammad Mohsini Dahkalani

   Associate Professor, Mazandaran University, Iran.

Abstract
  Ibn Idris Al-Hilli (d. 598 AH) is the only jurist who was able to 

pave the way for spreading new ideas by criticizing the opinions of 
the ancients, specifically criticizing the views of Sheikh Tusi. his book 
( Al Sarayir  Al hawi litahryr al fatawi ) include his Fatwas and doc-
trine theories that include the famous controversy or its terminology

       In this research, not famous of the fatwas were measured after 
extracting their sources  and documents with the famous fatwas.but 
in the matter of the disappearance of the evidence and in some of the 
branches confirmed by the correct news, the latecomers relying on 
the sources chosen in the authenticity of the individual news, then the 
entire applicants although they do not say  authenticity of the news 
of ones  _ excluded their enhanced news with  the evidence  - exclude 
their fortified news with clues, so they fulfilled it, which indicates the 
existence of a presumption in their emergence .

     We have mentioned in this research some branches, among 
them the procedure to limit confession to the vague, the single qu-
noot in the Friday prayer, which is based on the correct news, in light 

of the descriptive-analytical approach.

   The main keys:

    Ibn Idris, singularities,  individual news  , the disappearance of 

evidence, the authentic.
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املقدمة:
ما فقه الشیعة كان رهیَن إبداعات الفقهاء  إِناَّ منواَّ الفقه وازدهاره، وال سياَّ
ــوا بإنتاج علم الفقه في عصورهم، ولم یتبعه القدماء اتباع  الكبار الذین قام
ــتقبال إیجابیات التراث  ــوا اآلراء الفقهیة اجلدیدة ضمن اس ــی بل خلق األعم

الفقهي للقدماء.وأنشؤوا نقطة ارتكاز في تاریخ تطور الفقه.
إّن ابن ادریس بسب اتخاذه املباني اخلاصة ومحاولته الكبیرة والشاملة من 
ــجاعة العلمیة  ــل إحداِث طفرٍة في القیاس العلمي وحتلٍّ بروح احلریة والش أج
ــهورة عدم العمل  ــهور. ومن آرائه غیر املش ترك آراء نادرًة ومتفردة تخالُف املش
ــاد هي القیاس في الظّن، ویری أّن  ــار اآلحاد، إْذ یعتقد أناَّ أخبار اآلح باألخب
ــخص الواحد هو الّظن بصدقه، وهذا الّظن ال  ــيء یسمع من خبر الش أهّم ش
ــيء ال  ینافي ـ مع احتمال كذبه ـ لذلك العمل باألخبار اآلحاد هو القیام بش
ــة أخبار اآلحاد،وقّدم  ــاده فلنجتنبه، وبعض األصولیین یقبلون حج نأمن فس

كل الفریقین أدلتهما إلثباتها.
وقد سعينا في هذا البحث إلى دراسة مناذج من متفردات ابن إدریس وآرائه 
الشاذة ومبانیها ومنشئها والتي یری أنها تتركز علی عدم حجیة أخبار اآلحاد 

في ضوء املنهج التحلیلّي.
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ابن إدريس احللّي

مُة، شیخ العلماء، أبو عبد اهلل محمد بن منصور أحمد بن  ولد اإلمام العلاَّ
ادریس بن احلسین بن القاسم بن عیسی)1( املعروف مبحمد بن إدریس العجلي 
احللّي نحو سنة 543هـ.وتوّفي سنة 598هـ وهو في اخلامسة واخلمسین)2( من 

عمره، وُدفن في احللة.
ین: عبد اهلل بن جعفر الدوریستي، وعلي  من أهمِّ أساتذته ومشایخه الروائیِّ
بن إبراهیم العلوّي العریضي، وعربي بن مسافر العبادي، وعمید الرؤساء هبة 
ــوراوي، وأبو املكارم ابن زهرة  ــین بن هبة اهلل الس اهلل بن حامد، وابنه حس
احللبي )صاحب غنیه النزوع(، وابن شهرآشوب)3(. وُيعدُّ عماد الدین الطبري، 
ــن إدریس من جملة رواة  ــیطین لنقل روایة اب ــاس بن إبراهیم احلائري وس وإلی
الصحیفة السجادیة من أبي علي الطوسي)4(. ومن تلمیذه ورواة أحادیثه: فخار 
ــّده جعفر بن  ــن محمد بن جعفر بن منا، وج ــوي، وجنیب الدی ــن معّد املوس ب
منا)5(، وأبو احلسن علي بن یحیی  اخلیاط)6(، والسید محيي الدین احلسیني 
ــي، وابن أخ ابن زهرة احللبّي، وجعفر بن أحمد قمرویه احلائري، وبهاء  احللب

الدین الوّرام، وحسن بن یحیی احللي؛ والد احملقق احللي)7(.

أخبار اآلحاد

تعدُّ الدراسة عن حجیة أخبار اآلحاد من أهّم مباحث أصول الفقه، وهناك 
فریقان:

ــار اآلحاد تعود  ــار اآلحاد، ویعتقد أن حجیة أخب ــق یقبل حجیة أخب أ: فری
ــیخ األنصاري  إلى وجود أدلة خاصة تدلُّ علی حجیة اخلبر الواحد، ویتبع الش
ــه هذه العقیدة، ويذهب بعضهم اآلخر إلی أناَّ حجیة أخبار اآلحاد هي  وأتباع
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ــداد باب العلم، وأناَّ العقل  ــبب انس ــداد، ویری أناَّ ذلك بس نتیجة دلیل االنس
ــال الظنياَّ كاف، ویحذو صاحب الفصول  ــو الذي يحكم وحده بأناَّ االمتث ه
ــق أناَّ حجیة أخبار اآلحاد  ــی حذوه. ويرى آخروَن من هذا الفری ــرزا القم و املی
ــياَّ كان األول من بین  ــیخ الطوس هي من باب الظنون اخلاّصة. ویبدو أّن الش
ــرع  ا،  والش ــذي اعتقد بحجیة أخبار اآلحاد، ولم یره عقلیًّ ــاء اإلمامیة ال علم
ــتوجب العلم بها ولكن أورد  ــو دلیل حجیتها، وبرأیه أناَّ أخبار اآلحاد ال تس ه
ــّراوي من طائفة  ــترط فیها أیًضا أن یكون ال ــرع یش جواز العمل بها في الش
ــر یخالفه، وأن یكون محّلی بصفة العدالة  ــة، ولم یكن هناك خبر آخ محّق
ــیخ قائًل: »قد سبرنا أدلة العقل فلم جند فیها  لیجوز قبول خبره، ویردف الش
ــیخ أّن أهم دلیل شرعي يكمن في إجماع  ما یدل علی وجوبه«)8(. ویزعم الش
ــیخ الطوسی داللة أي نبأ ونفر، ولم یقبل إجماع  فقهاء اإلمامیة، وال یقبل الش
ــبیل املثال یقول إّن االستدالل باآلیة من  الصحابة علی حجیة اخلبر، فعلی س
ــبب اخلطاب )املفهوم املالف(، وال یكون دلیل  ــتدالل یكون بس باب االس

خطاب احلجیة.
ــید  ب: وفريق رفض حجیة أخبار اآلحاد، فقد َتَرَك العمَل بِه ُكلٌّ من الس
املرتضی وابن زهرة والقاضي وابن إدریس احللي، وأنكروا حجیته، ُمعلنین 

عدم فائدته للعلم.
1- یجیب السید املرتضی علی املوصلیات -وهی مكتوبة عام 385هـ.ق 
ــرعي الزم أن یؤدي  ــم ابن إدریس احللي)9(- أّن طریق إثبات احلكم الش بزع
ــرعي ولولم نتمكن حتصیل العلم باحلكم الشرعي  إلی العلم باحلكم الش
ــی املصلحة أو  ــتمل عل ــذ القطع باحلكم لكي یتبّین أنه یش ــا أخ الیمكنن
املفسدة لذلك یعدُّ العمل بهذا احلكم قبیًحا، ومذهب املعارضین هو القیاس 
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ــم، ال العلم باحلكم، ولذلك  ــة القیاس هو الظنُّ باحلك ــاه،ألناَّ نهای وأبطلن
أبطلنا فی الشریعِة العمل بأخبار اآلحاد؛ ألّنها ال توجب علًما والعمًل، وال بّد 
للعمل أن یتبع العلم، وإّن اصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم 
ــریعة، ویعیبون  یمنعون من العمل بأخبار اآلحاد، ومن العمل بالقیاس فی الش
ــی یعتقد أّن أخبار  ــید املرتض ــد عیب علی الذاهب إلیهما. كما أّن الس أش

اآلحاد احملفوفة بالقرائن ال توجب العلم.
ُز ابُن زهرَة العمَل بأخبار اآلحاد، ویقول یتبع صدور جواز العمل  ــوِّ 2-ال ُیج
ــرعّي ونحن لم جند  ــار اآلحاد من العلم، ویتوّقف العلم علی الدلیل الش بأخب
دلیًل في الشرع یوجب العمل بأخبار اآلحاد، لذا نراجع حكم العقل ولیس له 
َرِر احملتمل،  حكم فیه؛ ألّن العقل الیجوز العمل بأخبار اآلحاد بسبِب َدْفِع الضاَّ

وال ینفیه)10(.
ٍة، وَذَهَب إلی أنه  ــداَّ ــَب محمُد بُن إدریس العمل بأخبار اآلحاد ِبِش 3-َتَنكاَّ
ــلم،وفي حال عدم استنباط حكم شرعي من الكتاب  من عوامل هدم اإلس
ــك بدلیل العقل. وعلی  ــاع ملوضوع ما البّد من التمس ــنة املتواترة واالجم والس
ــول ثلثة دالئل أخری وال علی عرضها. فإّني  ــر یقع دلیل العقل علی ط الظاه
ة  ــبحانه أو ُسناَّ یُت فیه التحقیق، وتنكبت ذلك علی طریق كتاب اهلل س حتراَّ
ــل، فإذا ُفِقَدت  ــا، أو اإلجماع أو دلیل العق ــرة املتفقة علیه ــوله | املتوات رس
ــن عن مأخذ  ــد احملققین الباحثی ــرعیة عن ــألة الش الثلثة فاملعتمد فی املس
الشریعة التمسك بدلیل العقل فیها... فمن هذه الطریق توصل إلی العلم بجمیع 
ــرعیة.... فعلی األدلة املتقدمة أعمل بها وأفتي.... وال ُأعّرج علی  األحكام الش

أخباِر اآلحاد، َفَهَل َهَدَم اإلِسلَم إاِلاَّ هي)11(.
حسب آراء املنكرین أّن العمل بأخبار اآلحاد الزم أن یكون خاضعا  للعلم  
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ــن الواضح أّن أخبار اآلحاد التفید العلم باحلكم ومن جهة أخری لیس في  وم
الشرع و العقل دلیل یدّل علی وجوب العمل بأخبار اآلحاد بل ینهاه الشرع.

رؤية خمتار بن إدريس

ــكار أخبار اآلحاد من أهّم املباني الفقهیة لدی ابن ادریس، ویخالفه  إّن إن
ــرائر، بل یمكننا أن نؤكد أّنه اتخذ  ــة في مواضع مختلفة من الس بالصراح
ــی، إْذ إِّنه یعتقد أناَّ العمل  ــید املرتض ــبة إلی الس موقًفا أكثر صرامة بالّنس
ــاس ذلك  بأخبار اآلحاد الیجوز أصًل ولو كان رواتها موثوقین)12(. وعلی أس
ــوز أتباعنا العمل بها لو كان رواتها من املوثوقین)13(. یتجاوز ابن إدریس  ال یج
ــي أّن العمل بأخبار اآلحاد یوجب هدم  ــذا احلّد وفي موقف صارم آخر یّدع ه

اإلسلم)14(.
ــاد بأّی نوع من  ــن إدریس أخبار اآلح ــؤال هل یرفض اب ــن ثّمة یطرح س وم

األشكال مطلًقا؟ وهل یجوُز العمل بأخبار اآلحاد حتت ظروف خاصة؟
ــائر الفقهاء السابقین يعتمد األخبار التي تتوقف عند    وابن إدریس مثل س
ــتبیح العمل بها)15(. كما یسوغ  ــنة أو االجماع ویس األدلة الثلثة:الكتاب،الس
أخبار اآلحاد التي ذكرها الشیعة اإلمامیة في تصانیفهم، ولهم كلمة واحدة 

في فتاویهم.

سبب إنكار أخبار اآلحاد

ــبب  ــب الفقهیة واألصولیة ملنكري أخبار اآلحاد أّن الس ــا ورد في الكت م
الرئیس إلنكارها وعدم حجیة العمل بها هو عدم إفادتها العلم، ومن املفروض 
ــار اآلحاد التي التفید  ــرعیة قطعیة لذلك أخب أن تكون وثائق األحكام الش
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ــس أّن أخبار اآلحاد ال  ــّن ال یمكن العمل بها.ویری ابن ادری ــر من الظ األكث
تفید العلم؛ ولذلك ال یعمل األصحاب بها)16( كما یعتقد بذلك املتقدمون)17(.

أدلة عدم حجية أخبار اآلحاد من منظور ابن إدريس

ــات: ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ﴾)18(. یعتقد ابن إدریس أناَّ األدلة  1- اآلي
التي تتمسك بها تفید العلم و الیقین، وال یمكن العمل باألدلة التي تثیر الشك 
ــنة واإلجماع ودلیل العقل. والظّن، ویعتبر األدلة التي تفید العلم الكتاب والس

وهو یتمسك بهذه اآلیة عند صدور األحكام غیر املعلوم بها)19(.
2- التمسك بآیات النهي عن الظّن

یری ابن إدریس أّن التمسك بأخبار اآلحاد كالقیاس یثیر الظّن والّشك لذا 
بیل الوحید  ال یمكن العمل بها؛ ألناَّ الشارَع ال یسمح لنا العمل بالظن، وأّن الساَّ
لكشف األحكام الشرعیة والّتیقن بها هو الوصول إلیها عبر السبل العلمیة، 

ولیس الظن حجة بذاتها)20(؛ ألّن آیات القرآن تنهی عن التبعیة من الظّن)21(.

دراسة اآليات

ــناَّ احلاصل من أخبار اآلحاد مأخوٌذ من آیات القرآن   وعليه نؤكد أناَّ الظ
الكریم:

ــن وال ترتبط بفروعه، وبحثنا یدور  ــذه اآلیات مختصة بأصول الدی ل: ه أوَّ
حول حجیة أخبار اآلحاد في فروع الدین.

ــمل الفروع البداَّ أن نعرَف أناَّ صدَر اآلیات یختصُّ  ثانًيا: لو قیل إنها أیًضا تش
ــذا كانت هذه اآلیات ال  ــك باإلطلق حتًما)22(. ل ــول الدین ویمنع التمس بأص
تدّل علی حجیة أخبار اآلحاد)23(. وأهّم دلیل في حجیة أخبار اآلحاد هو البناء 
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ــك، ولكن  العقلي؛ ألّن العقل ال یعتبر الظن الذی یرتكز علی احلدس والش
إذا كان القصد منه هو احتمال الراجح یؤخذ بعین االعتبار ویذّمُه التارك، 
ــل في اصطلح األصول، واملراد منها  ــمل الظن ال تدخ لذلك فاآلیات التي تش

هي الوهن والظّن.
ــات: وهي األخبار التي تعتبر ملًكا العتبار احلدیث  الدلیل الثاني: الروای
في حال العلم بنقلها من جانب معصوم كما في حال عدم علم بها یعتبر ملك 

عدم اعتباره. 
ــئل عن اختلف األحادیث      من هذه األخبار املكاتبة مع اإلمام ×، وس

وقال: »ماَعلِمُتم أّنه قوُلنا فالزموه وما لم تعلموا َفُرّدوُه إلینا«)24(.
نة ویوافقهما  ویجعل األخبار التي تدّل علی رفض خبر یخالف الكتاب والسُّ

ملًكا حلجیة احلدیث.

الدراسة

ل: إثبات حجیة أخبار اآلحاد مع الروایات بعید مستلزم ألّن هذه الروایات  أوَّ
هي أخبار اآلحاد.

ثانيا: لیس لهذه الّروایات متواترلفظّي ومتواترمعنوّي إذ إنها تعارض البعض 
لفًظا ومعًنی، لذلك تخرج الروایات من دائرة البحث؛ ألّن موضوع البحث هو 

ة)25(. ناَّ أخبار اآلحاد التي ال ُتعارض الكتاب والسُّ
اإلجماع:

ــِض أخبار اآلحاد  ــاب یتفقون علی َرْف ــس إلی أّن األصح ــب ابن إدری یذه
باإلجماع قائًل: أخبار اآلحاد ال توجب العلم والعمل ویتفق األصحاب والفقهاء 
ــیعة  املتقدمون علی ترك العمل بأخبار اآلحاد باالجماع)26(. والیعمل فقهاء الش
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بأخبار اآلحاد)27(، ويقوُل أيًضا:»فقهاء الشیعة قائلون ببطلن  القیاس وأخبار 
اآلحاد والأحد قائل بوجوب العمل بها إال الشخص الغافل")28(.

الدراسة

ــس هذا اإلجماع إجماًعا محصًل، بل یكون اجماًعا منقواًل ولیس  ل: لی أوَّ
ــت أخبار اآلحاد حجة، وحجته  حجة؛ ألّن دلیل حجته هو أخبار اآلحاد، ولیس

لیست معقولة.
ثانًيا: هذا اإلجماع یعارُض إجماع القائلین بحجیة أخبار اآلحاد.

ــن وضعیف؛ ألن أكثر العلماء قائلون بحجیة أخبار  ثالًث�ا: هذا اإلجماع واه
اآلحاد.

رابًعا: هذا اإلجماع هو إجماع الشهادات)29(.
   وخلصة القول إناَّ األدلَة التي تدلُّ علی عدم حجیة أخبار اآلحاد مرفوضة 

كلها تستند إلی مفهوم آیة نبأ والسیرة العقلنیة في حجیتها.

مناذج من متفردات ابن إدريس

ــي ذّمته الیكلفه إجماع  ــّد مبهم ولم یحّدد احلّد ف ــخص بح 1-إذا أقّر ش
ــده و مقداره.یعتقد كبار  ــاك تضارب اآلراء عن ح ــاء ببیانه.ولكن هن الفقه
ــه.ولكن ابن  ــخص یضرب حتی ینهی عن نفس ــاء اإلمامیة أّن هذا الش فقه
ــروی الفقهاء روایة صحیحة من  ــوط. ی ه بین 80 إلی 100 س إدریس یحدد حداَّ
محمد بن قیس یقول اإلمام فیها: ُضرب حتی ینهی عن نفسه.وعمل بها فقهاء 
اإلمامیة املتقدمون كما عمل بها املتأخرون منهم، وذلك ینطبق على أصولهم 
ــند  ــار اآلحاد؛ ألن لدی املتأخرین أخبار اآلحاد صحیح الس ــأن اعتبار أخب بش
حجة وعملوا بها، في حني أناَّ ابن إدریس هو الفقیه الوحید الذي لم یعمل بها. 
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ــه كاملتأخرین ال یجوُز مطلق خبر اآلحاد من جهة، ومرور  ودلیلها واضح؛ ألن
الزمن وبعد الزمن بین حیاته وعصر صدور الروایات والعصور القریبة منه من 
ــودة في روایات محمد بن قیس إلی  ــة أخری أدی إلی خفاء القرائن املوج جه

حد لم یعمل بأخبار اآلحاد على الرغم من سائر القدماء ووحدة األصول.
ــب كبار الفقهاء إلی تخییر اإلمام في  ــألة التوبة بعد اإلقرار: یذه 2- مس
قبول التوبة وسقوط احلد أو عدم قبول التوبة وإجراء احلّد، ویعتقد ابن إدریس 
ــط أناَّ اإلماَم یحدد أّن التوبة بعد اإلقرار املنحصر في اجلرائم مختصة في  فق
ــقوِط  ــائر اجلرائم یعتقد بس ــم ویلحق به حّد القتل ألبتة، ولكنه في س الرج

. احَلدِّ
واملستند املشهور فيه ثالثة أخبار:

1- خبر ضریس الكناسي.
2- خبر أبي عبد اهلل البرقي من أحد الصادقین.

3- روایة حتف العقول
ر اإلمام في  وِط َیَتَخیاَّ إذا تاَب شخٌص بعد إقراٍر بذنبِه فی حالة الرجم أو الساَّ

أن یجري احلداَّ أو یعفَو عنه، و حسب الظروف یعمل األحسن)30(.
لم أر خلًفا في  تطبیق عقوبة الرجم، كما ورد فی السرائر إجماع الفقهاء 
ــاق علیه فی غیر حد الرجم ولو خالفه ابن ادریس ولكن  ــه كما مّت االتف علی
ــقوط  ــتدلاَّ ابن إدریس باألصل حلیلولة دون س الفقهاء متفقون علیه، وقد اس
احلد. ولكن یسقط الرجم وهو أشّد العقوبات باإلنكار.وغیر الرجم عقوباته 
أخّف ویسقط بالطریق األولی. وهناك روایات في هذا اخلصوص یؤیِّد بعضها 
ــَب رجٌل عند أمیر املؤمنین× وأقراَّ  ــن هذه الروایات التي تقول: َذَه بعًضا)31(م
ــرقة، قال اإلمام ×: »أ تقرأ شيًئا من القرآن؟ أجاب: نعم! سورة البقرة،  بالس
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قال اإلمام ×: قد وهبُت يدك لسورة البقرة. وقال األشعث:»أنت تسقط حدود 
ی شخص شهادة ال یمكن لإلمام  اهلل؟ رداَّ اإلمام: أنت ال تفهم هذه األمور. لو أداَّ
ــخُص نفسُه یستطیع اإلمام إجراء احلّد أو العفو عنه.  العفو عنه، وإذا َأَقراَّ الش
ويلحُظ أناَّ رداَّ اإلمام علی األشعث عاّم ال یمكن اختصاصه مبسألة السرقة 
ــمولیة رّد اإلمام ُیمكننا  ــبب ش ــرقة وبس فقط، ولو لم یعمل بها فی باب الس

العمل بها في غیر باب السرقة. 
ــام علي ×)32(: إذا  ــاب )حتف العقول( عن اإلم ــعبَة في كت ویروي ابُن ش
ــارَع في إقراره به یستطیع اإلمام نائب  اعترَف رجٌل بلواِطِه، ولم يكْن بتة وس
ــبحانه  ــمعتم هذه اآلیة التي یقول فیها س اهلل مجازاَة اجملرم بالعفو عنه. هل س
ــة لم تورد توبة املقّر في  ــی: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ ﴾)33(. والبت تعال
ــن املقرِّ بدون  ــاء ال یمكن لإلمام العفو ع ــب إجماع الفقه ــذه الروایة وحس ه
ــة، فضًل عن أنه في هذه الروایة  ــة؛ لذا فإناَّ اإلجماع یختص بهذه الروای التوب
ــدم وتاب وجاء لیقّر  ــرع في إقراره بذنبه، أي ن ــورة نرى أّن الرجَل أس املذك
ــر الروایات، وقد ورد  ــام بإقامة احلد علیه، كما جاء في أكث ویطهره اإلم

صراحة في بعض منها أّن إقرار  الشخص یتّم بهدف التوبة.
ــیعة: حّد فعله مبّرات  3- تكرار فعل الزنی مع إقامة احلد بین فقهاء الش
هو القتل،والبتة یعتبر هذا احلكم من متفرداته، ولكّن فقهاء السنة قائلون 

بتكرار حد الزنی فقط.
َك ابُن إدریس بالقاعدة الفقهیة العامة فی باب احلدود، ومفادها  لقد تساَّ
ــدة مقبولة لدی  ــة، ویری هذه القاع ــر ُیقتلون في الثالث ــاَب الكبائ أناَّ أصح
ــاء اإلمامیة، كلهم كما ورد في صحیحة یونس عن اإلمام الكاظم×:  فقه

»أصحاب الكبائر یقتلون فی الثلثة«.
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ِة  َد آراَءهما في عدم حجیاَّ تأثر ابُن إدریس بإبن زهرة والسید املرتضی، وأیاَّ
َد األدلَة الفقهیَة في الكتاب  ــار اآلحاد، وعمل بها، وأفتی بها وَأیًضا حداَّ أخب

ِة امُلتواترة واإلجماع والعقل، وأسقط حجیة أخبار اآلحاد. ناَّ والسُّ
4- من اختلفه مع سائر الفقهاء بسبب عدم العمل بأخبار اآلحاد)34( اعتقاده 
بأناَّ الصلة ال یكون فیها إاِلاَّ قنوٌت واحٌد حتی صلة اجلمعة؛ بسبب اإلجماع 

واقتضاء األصول، والذین یأمرون بالقنوتین هم عاملون بأخبار اآلحاد)35(.
ــلة ال یكون فیها إاِلاَّ  ــس: والذي َیقوی عندي أناَّ الصاَّ ــال محمد بن إدری ق
قنوٌت واحٌد أّي صلة كانت، هو الذي یقتضیه مذهبنا وإجماعنا، فل نرجع 
عن ذلك بأخبار اآلحاد التي ال ُتثمُر علًما والعمًل...، وعلی اإلمام أْن یقنت فی 
ه  ــوت اإلمام یوم اجُلمعِة، َفُروي أناَّ ــلِة اجلمعِة، وقد اختلفت الروایُة في قن ص
ها ُمنفرًدا  یقنُت فی اأُلوَلی قبل الّركوع)36(، وكذلك الذین خلفه، وَمن َصلاَّ
َأو في جماعٍة ُظهًرا، إماًما كان َأو َمأموًما قنَت فی الثانیِة قبل الركوع وبعَد 
ها جمعة مقصورة قنوتین، في  القراءة أیًضا)37(، وروَي أناَّ علی اإلمام إذا صلاَّ

األولی قبل الركوع، وفي الثانیة بعد الركوع)38(.
ــه بنتاهما على التأبيد، ومن َثماَّ ال  ــن زنی بعّمته أو خالته حرمْت علي 5- م
ــائر الفقهاء حتی السید املرتضی؛  یعتقد ابن إدریس بالتحریم علی خلف س
ــتدلُّ أناَّ اإلجماع علی احُلرمة یعدُّ  ــبب عدم االهتمام بأخبار اآلحاد، ویس بس

دلیًل علی احلرمة، ولو لم یكن إجماٌع لیس دلیل علی حرمته هناك)39(.
القوُل املعتمُد علیه هو التحریم، وسنده روایة أبي یعقوب عن اإلمام الصادق         
هایة()40(، والشیُخ املفید في )املقنعة()41(، والسید  ×، ونقلها أبو جعفر في )النِّ
ــناَّ انفراد اإلمامية به: القول بأن َمن َزَنا  ا ظ ــی في )االنتصار()42(، وِماَّ املرتض
ــه أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. وأبو حنيفة يوافق في ذلك،  ت بعماَّ
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ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمْت عليه أمها وبنتها، وحرمت املرأة على أبيه 
)43(، دليلنا: كل شي ء احتججنا به في  وابنه، وهو أيًضا قول الثورّي واألوزاعيِّ

حترمي املرأة على التأبيد إذا كانْت ذات بعل على َمْن َزَنا بها.
 وميكن أن يستدّل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ﴾)44(، ولفظة "النكاح" تقُع على الوطء والعقد مًعا، فكأنه تعالى 
ــال: ال تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم، وال تطؤوا َمن َوَطئُهن، وكل من  ق

حرم بالوطء في الزنا املرأة على االبن حرم بنتها وأمها عليهما جميًعا.
ــن قوله: احلرام ال  ــا يروى عن النبيِّ | م ــاج في هذا املوضع مب واالحتج

ُه مخصوٌص  بإجماع. يحرم احللل)45(غير صحيح؛ ألنه خبر واحد، وألناَّ
ــن بینها وبین اإلمام  لُة إذا لم یك ِت الصاَّ ــرأة برجٍل َصحاَّ ــدت ام 6-اذا اقت
ــهرة احملققة،  ــل، يجب َأالاَّ یكون بینها وبین املأمومین حائل ووجهها الش حائ
ــن العلماء إاِلاَّ ابن إدریس الذي ال یقبل ذلك؛  ــس هناك تضارب في اآلراء بی ولی
ــبب عدم حجیة أخبار اآلحاد، ویستند القول املشهور إلى قول عّمار املوثق:  بس
»سألت أبا عبد اهلل عن رجل ُیَصلِّي مع جماعة وخلفه بیت تسكُن فیه نساٌء، 
ــام ×: ألبتة! لو كان  ــلَة وراَءُه؟ قال اإلم ــاء أن یقمن الص هل یمكن للنس
؟  رٌّ اإلمام فی مكان أسفل منهّن، قلت: لو كان بینهم وبین اإلمام جدار أو َمَ

ثماَّ قال: ألبتة)46(.
7- عن امرأة قارب رجل معها وهي قامْت بامُلساحقة مع إمرأة ُأخری:

خبر علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اهلل ×: إذا جامع 
رجٌل إمرأًة وهي قامْت باملساحقة مع قینٍة وحملْت، ُترجُم املرأُة، وُتلد القینة 

بالسوط، ویلحق الولد بوالده.
ــألت أبا عبد اهلل عن رجل  ار عن املعلاَّی بن خنیس:»س ــحاق بن عماَّ یقوُل إس
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ــّم قال:»الولد للرجل، وترجم  ــَع امرأًة واختلط املنيُّ داخل  َرحم القینة، ث َجاَم
ــاُب جمیُعهم إاِل ابن  ــق علیه األصح ف ــد علی القینة، واتاَّ ــرأة، ویوجب احل امل
ــة إذا كان لها دلیٌل  ــار اآلحاد أناَّ هذه الروای ــب أخب إدریس، وهو یعتقد حس
ها مقبولٌة، وفي غیر هذه احلالة  ِة امُلتواترة أو اإلجماع فإناَّ ــناَّ من الكتاب َأو السُّ
ــاِحَقَة ال ترجم سواء  مرفوضة؛ ألناَّ األصحاَب أكثرهم یعتقدون أناَّ املرأة امُلَس
ــیخ والقاضي وابن براج یعتقدون  كانت محصنة أو غیر محصنة، ولكن الش
ِبَرجِم امُلساحقة احملصنة، ویسبقهم من الناحیة الزمنیة. وقال الشیخ الطوسيُّ 
ــوط بعد إجنابها، والولد  ــتجلد تلك الفتاة مئة س في )النهایة(: ُترجُم املرأُة وس
یكون للرجل، وعلی املرأة َدْفُع مهر املثل لفتاة حملت بها إثر املساحقة وفقدْت 
ــالك( هذه الفتوی من الشیخ  ــبب إجنابها. نقل الشهید في )املس بكارتها بس

وأصحابه.
وهناك روایة عن محمد بن مسلم یقول فيها:)47( سمعُت من اإلمام الباقر× 
ــام الصادق ×  وقالوا: »حضر البعض في مجلس أمیر املؤمنین، وطلبوا  واإلم
ــن × اإلذن لزیارة أمیر املؤمنین قال اإلمام احلسن×: ملاذا؟  من اإلمام احلس
ــألة؟  ــأل اإلمام عنها، قال اإلمام ×: ما هي تلك املس ــألة نریُد نس لدینا مس
ــاحقة ونقل املني  أخبرني عنها، قالوا:إِن امرأة جامعها زوجها وهي قامْت بامُلس
إلی داخل الفتاة وحبلها، ما هو حكمها؟ قال اإلماُم احلسُن ×: ال بأس به! 
أنا ُأجیُب لها إذا كانت اإلجابُة صحیحًة كان من جانب اهلل وكلمه والذي 

رُت في اأَلمِر. تعلمت عند أمیر املؤمنین، ولو أجبت خطأ َقصاَّ
ــد بكارتها وقت  ــل للفتاة؛ ألنها تفق ــذ من املرأة مهر املث ــي البدایة ُيؤَخ ف
ــاحقِة، وبعَد والدة  الوالدة، ُثماَّ ُترجُم املرأة؛ ألنها كانت ُمحَصنة وقامْت باملس
ــة جلدة. قابل هؤالء  ــرأة صاحبه، وُتلُد الفتاُة مئ ــل تكوُن زوج تلك امل الطف
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ــد أجاب أمیر  ــن ×، وق ــد رجوعهم من عند اإلمام احلس ــر املؤمنین بع أمی
ــها، وتشبه هذه الروایة روایة إسحاق بن عمار عن اإلمام  املؤمنین اإلجابة نفس

وایَة ِبدالئل: الصادق×، ولكناَّ ابَن إدریس ال یقبل هذه الرِّ
ــبب املساحقة، في حني ال یؤیُدها  ــب هذه الروایة ُترجُم املرأُة بس ل: حس أوَّ
ؤ فقیٌه على رجم مسلمٍة حسب أخبار اآلحاد التي ال یؤیدها  فقهاؤنا، وال یتجراَّ

ُة املتواترُة واإلجماُع. ناَّ القرآُن والسُّ
ــبٍب يجُب أْن تدفَع  ــاحقة باختیاره، وحملْت بأيِّ س ثانًي�ا: قامت الفتاة باملس
وط، وُیقاُل: اَل َمْهَر لَِبغي. املرأة لها َمْهَر املثل، في حني هي مذنبة وُتلُد بالساَّ

یِب، واألَفضُل َأالاَّ ُترجم املرأة  یقبل الباحث األّول ویقول: َرْجُم املرأة َمَحلُّ الراَّ
ــوط أكثر وأقوی. وحسب  د الس ــاحقِة؛ ألناَّ  الروایات التي تؤكِّ ــبب املس بس
االحتمال وفي احلالة اخلاصة لهذه الروایة تؤكد أناَّ رجم املرأة لم یتفق علیها. 
ــذا إذا ُرِجَمت  ــبب رجم املرأة كونها محصنة، ل ــب هذه الروایة فإّن س وحس
م هذا القانون في جمیع حاالت  ــة اخلاصة للروایة يجب أْن ُیعماَّ املرأة في احلال
ــاحقة أمر  ــبب املس ــرأة احملصنة وهذا لیس مقبواًل، ولكن جلد الفتاة بس امل
ه خلق من نطفةالال  إشكال فيه، وسبب إحلاق الولد بذلك الرجل یرجع إلی أناَّ
ــة. ونهایة القضیة هي  ــرًعا ولغ ــه، لذا یعدُّ أًبا لهذا الولد ش ــذا الرجل نفس ه
حرمان الزانية من إحلاق النسب وبقیت البقیة وفي هذه املسألة لم یزن الرجل، 
وسبب حق الفتاة ألخذ املهر أنها حبلت وفقدت بكارتها بسببه، وإّن دیة إزالة 
ــبه  ــبب وعلیها دفعه، وتش البكارة هي مهر املثل وتلك املرأة كانت هي الس
ــكارة في الزنی،  ــمح الفتاة بإزالة الب ــاء اللواتي لیس لهن مهر ألْن تس النس

ولكناَّ في املساحقة یختلف الوضُع.
مة كلم احملقق احللي، الذي یقوُل:بعض املتأخرین مثل ابن  ویكرر العلاَّ



589هـ( )ت  الحليِّ  إدريس  ابِن  َداِت  ُمَتَفرِّ َمصادُر 

147

ــة لیس لها مهر كما ال یقبل إحلاق  ــس ینكرون املهر معتقدین أّن الزانی إدری
ــائر الروایات إاِلاَّ  ــد بذلك الرجل، وإناَّ الروایة املذكورَة ال تتعارُض مع س الول
ــروط العمل،وعدم االهتمام بالبند  ــي البند األول لذلك هي مقبولة، ولها ش ف
ــائر البنود، ولكنها لیسْت دلیًل مناسًبا إلحلاق الولد  ال یحول دون العامل بس
ــراَء مقاربة  ــدُث بعَد والدة الطفل ج ــبَة احلقیقیَة حت ــك الرجل؛ ألناَّ النس بذل
جَل َوحَدُه بدون املقارَبِة  شرعیة أو شبهها، ولكنها لم حتدث هنا، وإناَّ منياَّ الراَّ
ا ال یكفي، ألناَّ  جل، وإناَّ صدق القضیة لغویًّ ــُب إحلاق الطفل بذلك الراَّ ال ُیوج
َج شرًعا وُیجامَع َزوجَتُه،  ــاَن یختلُف عن احلیوان، وعلی اإلنسان أن یتزواَّ اإلنس
َن من هذه املسألة أناَّ ولَد الزنی ال ُیلحُق  وفي هذه احلالة یلحُق املولود به. قد تبیاَّ
ن لنا أناَّ هذا  ــا، كذلك تبیاَّ ــبَهة ُیلحق به ــك املرأة حتًما، ولو كانت في ُش بتل
الطفل في املسألة املذكورة ال یلحق بالفتاة؛ ألنها لم تكن زوجة ذلك الرجل.

ــكلة في ذلك أناَّ  مة في )القواعد( أناَّ هذا القول أقرب، واملش ویری العلاَّ
تلك الفتاة لم َتْزِن هي ولدته، ويجُب أْن یكوَن الطفُل لها أصًل، ولیس هناك 
ــاحقتها تساوي فعل الزنی وذلك واضح. ومن البدیهي أّن املولود  دلیل علی مس
ــتْ منها ولم تلده،  طَفَة لیس ــاحقة؛ ألناَّ النُّ لیس له أّي علقة مع تلك املرأة املس

وُیعتقد َأناَّ تلك الفتاة صاحبة املولود.
ــاَة تظنُّ أناَّ املرأَة نامْت مَع  ــكلة ثانیة لهذه الروایة وهي أناَّ الفت وهناك مش
ــم الفتاة، وحینئذ تسمح  ــرب في جس زوجها، وحتمل النطفَة، ویمكنها التس
ها كانْت ُتریُد أن ُتزاَل بكارتها، لذلك ال یوجب  ــتنتج أناَّ ــاحقة، لذا نس املس
ــن الفتاة، لذا علی املرأة  ــر أبًدا، ومن ثماَّ فإناَّ دوَر املرأة أهم وأقوی م ــا امله له
أن تدفع مهرها، واملشكلة بالنسبة إلی ابن إدریس أّن هذه الروایة من أخبار 

اآلحاد، وهو ال یعمل بها أصًل.
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ــُب علیها َدفع َمهر  ــذه الروایة َأناَّ املرأة یج ــكلة الثالثة الواردة في ه واملش
املثل قبل إزالة البكارة ووالدة الطفل، وهذا یعد القصاص قبل اجلناية، فمن 
ــن أن توت الفتاة قبل وضع حملها، أو یمكنها أن تتزوج ويقوم زوجها  املمك
ــتحقاق ال الدفع، إذا  ــد الروایة في هذه احلالة االس ــة بكارتها، وتؤك بإزال
ــب حمله، فذلك في حین نقول  ــل للرجل فعلیه دفع مهر الفتاة بس كان الطف
في الطلق البائن إِنه یدفع النفقة بسبب حملها، وإاِلاَّ فل حاجة، وإذا تزوجت 
هذه الفتاة من رجل غیر زوج هذه املرأة فعلیها العدة حتی تضع حملها، وأیًضا 

ال یجوُز لها املقاربُة َمَع زوجها وتنتهي العّدة بعد وضع حملها.
ــَق زوجاته األربعـ  يجب أَن  ــٍةـ  بعَد أْن طلاَّ َج رجٌل بامرأٍة خامس ــزواَّ 8- إذا ت
ُمن، وتقسم الباقي على األربع، وإذا لم یعرف واحدة من  یترَك لألخیرة ُربع الثُّ
األربع أو أكثرهّن أو كلهّن یحتمل سحب القرعة ثم تقّسم أسهمهّن، وتقسم 

احلصة املشتبه بین املشتبهات.
هذه القضية سنُدها روایة أبي بصیر عن اإلمام الباقر×، إْذ »سئل أبو جعفر 
َأْو َقاَل ِفي َمْجلٍِس َواِحٍد َوُمُهوُرُهناَّ  َواِحَدةٍ  َأْرَبَع ِنْسَوةٍ ِفي َعْقَدةٍ  َج  عن َرُجٍل َتَزواَّ
، ُقْلُت: َأ َرَأْيَت إِْن ُهَو َخَرَج إَِلى َبْعِض اْلُبْلَداِن َفَطلاََّق  ُمْخَتلَِفٌة، َقاَل: َجاِئٌز َلُه َوَلُهناَّ
ْرَبِع َوَأْشَهَد َعَلى َطَلِقَها َقْوًما ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلِبَلِد َوُهْم اَل َيْعِرُفوَن  َواِحَدًة ِمَن اأْلَ
ةِ ِتْلَك امْلَُطلاََّقِة، ُثماَّ َماَت  َج اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلِبَلِد َبْعَد اْنِقَضاِء ِعداَّ امْلَْرَأَة، ُثماَّ َتَزواَّ
ِتي  الاَّ َبْعَد َما َدَخَل ِبَها َكْيَف ُيْقَسُم ِميَراُثُه ؟ َقاَل: إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفإِناَّ لِْلَمْرَأةِ 
ُطلَِّقْت  ِتي  الاَّ ُعِرَفِت  وإِْن  َتَرَك،  َما  ُثُمِن  ُرُبَع  اْلِبَلِد  ِتْلَك  َأْهِل  ِمْن  َأِخيًرا  َجَها  َتَزواَّ
ُة، َقاَل: َوَيْقِسْمَن  ْرَبِع ِبَعْيِنَها َوَنَسِبَها َفَل َشيْ َء َلَها ِمَن امْلِيَراِث َوَعَلْيَها اْلِعداَّ ِمَن اأْلَ
ِتي ُطلَِّقْت ِمَن  ُة، َوإِْن َلْم ُتْعَرِف الاَّ َلُث ِنْسَوةٍ َثَلَثَة َأْرَباِع ُثُمِن َما َتَرَك َوَعَلْيِهناَّ اْلِعداَّ الثاَّ
ْرَبُع ِنْسَوةٍ ثَلَثَة َأْرَباِع ُثُمِن َما َتَرَك َبْيَنُهناَّ َجِميًعا َوَعَلْيِهناَّ َجِميًعا  ْرَبِع اْقَتَسْمَن اأْلَ اأْلَ

ُة«)48( . اْلِعداَّ
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ــس، وذلك علی  ــع بعضهن غیر قول ابن إدری ه املطلقات م ــبُّ ــل  َتَش ویحتم
وجهین:

ــتخراج املطلقة،إذ یدخل العموم  "كل أمر مشكل فیه  األول: القرعة الس
القرعة".

ــبه  ــب املقتضی، وهذا یرجُع إِلی تش ــحاب احلكمي حس والث�اين: االنس
املطلقة مع سائر الزوجات،ولهن حقوق متساویة، ولیس بینهن األفضلیة.

9- عن صلة املسافر یعتقُد الشیُخ الطوسيُّ أناَّ الشخص الذي یتجاوز حداَّ 
وَم واجٌب علیه.  ص یتخیُر بیَن الصلة الكاملة واملكسورة، ولكناَّ الصاَّ الترخُّ

وِم وَعَدِمِه)49(. ًرا بیَن الصاَّ ولیَس ُمَخیاَّ
ــي التي  ــیخ الطوس وابن إدریس ـ فضًل عن رفض أحكام الصلة من الش
ــندها أخبار اآلحاد ـ یقول: »ال توجب أخبار اآلحاد العلم والعمل بها  یكون س
ــت × املتقدمون واملتأخرون منهم بإالجماع  خصوًصا، ویتفق فقهاء أهل البی
علی ترك العمل بها)50(. ویؤكد فی مكان آخر أّنه واضح أّن مذهب أصحابنا 

ترك أخبار اآلحاد، ولم یعارضه حتی شخص واحد)51(.
ــدلُّ علی إفطاره ولزوم  ــألة في الصائم، وووجود روایات ت 10- هناك مس
د  ــائل( باًبا بعنوان »باب بطلن الصوم بتعمُّ القضاء، حتی طرح صاحب )الوس
ِد ْبِن إِْسَماِعيَل  القيء«، وأورد فیه أحادیث في هذا اخلصوص، منها: َعْن ُمَحماَّ
اِر َجِميًعا،  باَّ ِد ْبِن َعْبِد اجْلَ ْشَعِريِّ َعْن ُمَحماَّ َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َوَعْن َأِبي َعلِيٍّ اأْلَ
َلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل × َقاَل:  ــَكاَن َعِن احْلَ َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْحَيى َعِن اْبِن ُمْس
َأ َفْلُيِتماَّ  ــْوِم-، َوإِْن َذَرَعُه ِمْن َغْيِر َأْن َيَتَقياَّ اِئُم َفَعَلْيِه َقَضاُء َذلَِك اْلَي ــَأ الصاَّ إَِذا َتَقياَّ

َصْوَمُه)52(.
ِد ْبِن َيْعُقوَب. ْيُخ ِبإِْسَناِدِه َعْن ُمَحماَّ َوَرَواُه الشاَّ
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َسِن َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة  ــَناِدِه َعْن َعلِيِّ ْبِن احْلَ - َوِبإِْس
ًدا َوُهَو َصاِئٌم َفَقْد َأْفَطَر  َأ ُمَتَعمِّ ُه َقاَل: َمْن َتَقياَّ ــْن َأِبي َعْبِد اهلِل َعْن َأِبيِه × َأناَّ َع
َأ َوُهَو َصاِئٌم  َبُه َوإِْن َشاَء َغَفَر َلُه، َوَقاَل: َمْن َتَقياَّ َوَعَلْيِه اإْلَِعاَدُة، َفإِْن َشاَء اهلُل َعذاَّ

َفَعَلْيِه اْلَقَضاُء)53(.
َسِن َعْن َأِبيِهَما َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُبَكْيٍر  ٍد َوَأْحَمَد اْبَنِي احْلَ - َوَعْنُه َعْن ُمَحماَّ
َصاِئٌم  َوُهَو  ًدا  ُمَتَعمِّ َأ  َتَقياَّ َمْن  َقاَل:  َعْبِد اهلل ×  َأِبي  َعْن  َأْصَحاِبَنا  َبْعِض  َعْن 

َقَضى َيْوًما َمَكاَنُه)54(.
ــَتاُك َوُهَو  ُجِل َيْس ــَأْلُتُه َعِن الراَّ - َعلِيُّ ْبُن َجْعَفٍر ِفي ِكَتاِبِه َعْن َأِخيِه َقاَل: َس
ًدا َفَعَلْيِه َقَضاُؤُه- َوإِْن َلْم َيُكْن  َأ ُمَتَعمِّ َصاِئٌم َفَيِقي ُء َما َعَلْيِه، َقاَل إِْن َكاَن َتَقياَّ

َد َذلَِك َفَلْيَس َعَلْيِه َشيْ ٌء)55(. َتَعماَّ
َم َما َيُدلُّ َعَلى َبْعِض امَلْقُصوِد، َوَيْأِتي َما َيُدلُّ َعَلْيِه)56(. َأُقوُل: َوَقْد َتَقداَّ

ــيٍء واحٍد  ال أكثر، وال  ویری ابُن إدریَس أناَّ هذه األحادیث تهدُف إلى ش
ــل احلقنة باملائع للصائم  ــك بأصِل البراءة، ومث ــمُّ بها، وعوًضا عنها یتمساَّ یهت
ــخص  ــرورة القضاء، وَیری أناَّ هذا الش ــًدا ویفتي بعدم ض ــذي یتقیأ متعمِّ ال

ُمخطٌئ لیس علیه القضاء.
ه أخرجها  11-إذا َنَذَر شخٌص ُحرٌّ أْن یطلَق سراَح عبدته بعَد الَوطء، ولكناَّ
ة ثانیة فلیست هناك مشكلة.وذلك  لُّكها مراَّ َن من َتَ كاَّ ٍة َتَ قبل ذلك،وبعد مداَّ
ــألته  ــلم التي نقلها عن الصادقین ×، وفیها: »س ــب رواية محمد بن مس حس
ٌة، وباعها لرجٍل، وبعَد  ــدة، ثم قال لها یوًما من األیام: أنِت ُحراَّ ــن رجل له عب ع
ُه جاَء بها یوًما  ــتراها، وقال اإلمام ×:ال بأس به؛ ألناَّ ُمُرور َزَمٍن لیس ببعیٍد اش

وَأخَرَجها یوًما آَخر)57(.
ــع اهلل تعالی من أجل  ــوع من االقتراع أو االتفاقیة م ــتخارة هي ن 12-االس
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ــرآن الكریم على  ــبحة أو الرقاع أو بالق ــول إلی اخلیر والصلح بالس الوص
وفق الطریقة املتعارفة بین الكبار، وُتعطی إیاها عمومیات الدعاء والروایات 

وشهرتها مشروعة.
ــدم حجیة أخبار  ــبب ع ــتخارة بالرقاع إاِلاَّ ابن إدریس بس ــْم یخالف االس ول
ــتحب أن یصلي  ــور الدین أو الدنیا یس ــخص یطلب أم ــاد. فیقوُل:»إذا ش اآلح
ــُت في الركعة الثانیة ُثماَّ  ــورة التي یریدها، ویقن الركعتین، ویقرأ فیها الس
ــجد فیها یطلب من اهلل تعالی طلب اخلبر  ــلم، وبعد ذلك یس َیدعو بعد الس

100 مرة، وهناك روایاٌت كثیرٌة عن ذلك)58(.
ــناَّ الرقاَع والقرعة من أضعف أخبار اآلحاد، ومن الروایات النادرة؛ إْذ  ولك
ــم بروایتهم، وإْن كان رواتها من  ــاُل إناَّ رواتها من الَفطحیین؛ لذلك لم ُيهت ُیق
األفراد املوثوقین، ولكن بسبب وردود ألفاظ في الرقاع »افعل« أو »ال تفعل«، 

وبعض األخبار الشاذة التي لیس لها حجّیة)59(. 
ــائل التي لم یؤیدها  ــَن إدریس ال یهتّم باملس ــث اجملموع نرى أناَّ اب ــن حی وم
ك باأُلصول العملیة  ة، ولم یقبل أخبار اآلحاد بل یتمساَّ ناَّ اإلجماع والكتاب والسُّ
عوًضا عنها، فعلی سبیل املثال لو أناَّ شخًصا َنَذَر أن یطلَق سراَح العبد األول، 
ــب أخبار  ــيُّ باالقتراع حس ــیخ الطوس ویملك عدة عباد عرًضا، إْذ یعتقُد الش
ة  ناَّ اآلحاد، ولكن ابن إدریس ینتقده ویقول:»لیس هناك دلیل من الكتاب والسُّ
ئیُس  وهو إبقاُء  ــلُ الراَّ لی ــاع، وال حجیة ألخبار اآلحاد؛ لذلك یبَقی الداَّ واإلجم

امللكیة والثبوت)60(.
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اخلالصُة

ــیخ املفید  إناَّ عدم حجیة أخبار اآلحاد مقبولٌة لدی بعض املتقدمین مثل الش
ــید املرتضی وابن إدریس وغیرهم، ومن احملتمل أنهم یعیشون في عصر  والس
ُدوا علی أخبار اآلحاد، أو یبحثون عن واسطة للحصول  الغیبة الكبری ولم َیَتَعواَّ
ها  ــاٍر ُتفیدهم أو الروایات التی كانت قطعیة، ونحن الیوم نعرُف أناَّ علی أخب
ــار اآلحاد، ومن جهة أخری فإناَّ البعَد الزمنياَّ بین حیاة ابن إدريس وعصر  أخب
ــبًبا إلخفاء القرائن املوجودة في  صدور الروایات والعصور القریبة بها صاَر س

ًدا ِبِه. ا وُمَتَفرِّ الروایات، األمر الذي جعلُه َراوًیا َشاذًّ
ــائر الفقهاء  ــن إدریس ال ینكُر حجیَة أخبار اآلحاد بالكامل مثل س إناَّ اب
ة  ناَّ املتقدمین بل یقبل أخبار اآلحاد التي تؤیدها األدلة املعتبرة مثل الكتاب والسُّ
ِفُق َمع  ــعَ شمولیتها، ویقبل الروایات التي لها توجیه عقلّي، وَتتاَّ واإلجماع، َووساَّ

بعض األصول الفقهیة.
ــوع، یتمكُن بها الباحثون من تبیین  ــات في هذا املوض ونأمُل بظهوٍر دراس

آراء األصولیین املتفردة وتقسیماتها ومنشئها.
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أمساُء املناطِق احِللِّياَِّة الَقدمَيِة
حبٌث يف اأُلصوِل اللَُّغِوياَِّة

م. د. أمحد هادي زيدان
ــل  ــة باب ــة لرتبي ــة العام املديري

ظيـْت مدينُة احلّلِة بالعديِد ِمنرَ األبحاِث والدراسـاِت؛ نرَظرًَرا ألمهيتها وألثرها  حرَ
احلرَيـوّي يف ُممـل احليـاِة العاّمـِة يف املجتمـِع العراقـّي، وإذا كانرَـْت تلـكرَ األبحاُث 
ْد سّلطرَِت الضوءرَ عىل جوانبرَ ُمتلفٍة ِمْن تلكرَ املدينِة املِعطاِء فإناَّ هناكرَ  والدراسـاُت قرَ
ْن غِرِه، ذلكرَ ُهورَ جانـُب اللغِة، إِذ اللغُة أداٌة كفيلٌة باسـتجلِء  جانًبـا ل يقّل أمهيـًة عرَ
ـروُم أيُّ باِحٍث أو ُمتحرٍّ الوصـولرَ إليها، وهذا  الكثـِر ِمـنرَ املضامنِي واحلقائِق التي يرَ
ما سـيحاوُلُه هذا البحـُث، الذي تضّمنرَ أطواؤُه مقّدمًة، ومتنًـا، وُخلصًة، ثّم قائمًة 

باملصادِر واملراجِع.
ِقُف ِعندرَ زاويٍة ِمْن زوايا الدراسـاِت التي تناولِت  والبحـُث – بصـورٍة عاّمة – يرَ
ْن أُصوهِلا اللغوّيِة، وحمّدًدا األثلرَ  جِه التحديِد، كاِشـًفا عرَ ، أو مناطِِق احلّلِة عىل ورَ احلّلةرَ
ّققرَ ذلكرَ – ما أْمكنرَ  ( اللغوّي الذي اْشُتّق اسُم هذِه املدينِة أو تِلكرَ ِمنُه، وقد حترَ )اجلرَْذررَ
جوِع إىل مصادررَ ذاِت مشـاِربرَ متلفٍة، ككُتِب البلداِن، وامُلعجامِت اللغوّية،  – بالرُّ
وُكتِب التاريِخ، وغِرها؛ فالغايُة كانرَِت الوقوفرَ عىل أُصوِل التسمياِت للمناطِق التي 
ـبرَِب تلكرَ امُلسـّمياِت،  كانرَْت منضويًة حتترَ الرقعِة اجلغرافيِة ملدينِة احلّلِة القديمة، وسرَ
والوسـيلُة يف ذلكرَ كّلِه كانرَِت )اللغة( التي ِهيرَ – بل شكٍّ – ِمْسباٌر يرَكِشُف الكثررَ ِمّا 

ْقِل املعرفِة. ُيمكُن إضافُتُه إىل حرَ
الكلامت املفتاحية:

)احللة، األصول، اللغة، امُلدن، األسامء(. 
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The Names of The Old Areas of Hilla
A search of linguistic origins

Prof. Mohsen Hussein Ali Al-Khafaji 
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Abstract

Hilla city had many researches due to its importance and vital impact 

in the overall public life in Iraqi society، the issue has received many re-

searches and studies، and if those studies and studies have shed light on 
various aspects of that given city، there is an aspect that is no less impor-

tant. It is the linguistic aspect which is sufficient to clarify many of the 
contents and facts that any researcher or investigator intends to reach، and 

this is what this research that was held under the title (The Names of The 
Old Areas of Hilla - A Search of Linguistic Origins) included. Introduction، 

text، and summary، then list of resources and references.
The research - in general - stands at one of the angles of studies that 

dealt with Hilla، or the cities of Hilla in terms of specificity، revealing its 

linguistic origins، and identifying the root that the name of this city was de-

rived from by checking - if possible - countries' books، linguistic lexicons، 

history books، etc. The purpose of the study was to find out the origin of the 
designations، the reason for the names. The means of that was language 
which undoubtedly a tool to add much information to the knowledge field.      
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مقّدمة

َنْت ِمْنها احِلّلُة  ْتها وَتَكواَّ ــماِء املناِطِق التي َضماَّ ِع أس َص هذا الَبْحُث لَِتَتبُّ ُخصِّ
ــِة َمْن َتَرْعَرَع  ــْت بأصاَلِتها وازدهاِرها، وَمكان ــا، تلَك املدينُة التي ُعِرَف قدمًي
ــَم  َل هذا الَبْحُث الذي َحَمَل اس ــْد َتَكفاَّ ــأ في ُرُبوِعها، و َق ــنَي أفيائها، وَنَش ب
ــول اللغوية( بالوقوف على  ــق احِلّلّية القدمية - بحٌث في اأُلُص ــماُء املناط )أس
ــماُء املناِطِق احلّلّيِة ِمْن ُمُدٍن وُقًرى كانْت  األصوِل اللغوّيِة التي جاَءْت ِمْنها أس
ــبَ لذلَك  ا اْنَتَس ــمِ )احلّلة(، أو ِمّ ِمْن ِضْمِن املوقِع اجُلغرافّي الذي ُعِرَف باس
ا؛  ــماِء تلك املناِطِق ُلغويًّ ــعى لتأصيِل أس املوِقِع، فالَبْحُث - في َحدِّ ذاِتِه - يس
ــمِ أسباًبا اْسَتْدَعْتُه، ودواِفَع َدَعْت إليِه، وال  اْنطلًقا ِمَن اإلمياِن بأناَّ وراَء االس
ــباِب، أو ِبُجلِّ تلَك الدواِفِع، َبْل إّنُه لم  يّدعي الَبْحُث أّنُه أحاَط بُكلِّ تلَك األس
َلْت ِمْنها مدينُة )احِلّلِة(، فهذا  ــكاَّ ــماِء املناطِق وامُلُدِن التي َتَش ُيِحْط ِبُكلِّ أس
ا يحتاُج إلى )بحث( ُموّسٍع، و )دراسة( شاملٍة أكثر تفصيًل  األمُر وما َقْبَلُه ِمّ
َصْت للحّلِة أو أَتْت على ِذكرها،  ــتيعاًبا للمصادِر واملراجِع التي ُخصِّ وأبعَد اس
ُه، وحُتيُط ِبِه  إْذ إّن ذلَك قمنٌي بأْن َيِقَف على نتائَج وُخلصاٍت َتفي املوضوَع حقاَّ

ِمْن جوانِبِه املتلفِة.
ــماِء املناطِق  وقد حاوَل هذا الَبحُث - في صفحاِتِه املعدودة - أْن َيْرِجَع بأس
التي ُذِكَر أّنها كاَنْت جزًءا ِمَن احلّلِة، أو أّنها ُنِسَبْت إليها، إلى أُصولِها اللغوّية 
التي اْشُتّقْت ِمْنها، أو إلى اجُلُذوِر األولى التي ِصيَغْت ِمْنها تلك األسماُء، وقد 
ــاِس،  تأّتى ذلَك بالرجوِع إلى ُكُتِب البلداِن، واملعجماِت اللغوّيِة بالدرجِة األس
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وإلى املصادر واملراِجِع اأُلَخر أيًضا؛ ليتسّنى عن طريق ذلَك الوقوُف على الغايِة 
التي انعقد ألجلها البحُث، وحتقيُق الَهَدِف الذي َسَعى إليِه.

أّما امَلْنهُج الذي اْنُتِهَج في هذا البَحِث فيكاُد يكوُن ثابًتا، َتَرّتَبْت فيه أسماُء 
ا،  ــمِ أو ذاَك بتحديِد موِقِعِه ُجغرافيًّ ا(، وُيقّدُم لِهذا االس املناِطِق َترتيًبا )ألفبائيًّ
َدِد، ُثَم ُيرَدُف ذلَك بذكِر املعنى اللغوّي للسِم، أو على  وما قيَل في هذا الصاَّ
ــميُة،  ــم، واْنُتِزَعْت مْنُه التس ــُتّق ِمْنُه االس َوْجِه التحديِد باألثِل اللغوّي التي اْش
ــتعانِة بُكُتِب البلداِن، التي - ُرمّبا - عّرَجْت على ذلَك،  وقد كاَن ذلَك باالس
ــْرُه، فيكوُن املآُل -  ــْن ذلك فلم َتذُك ــل، ورمّبا أْعَرَضْت َع ــَرِت األص وَذَك
ــَن الُكُتِب التي َتَكّفَلْت  ــك - إلى معجماِت اللغِة، أو غيرها ِم واحلاُل كذل
ــِم ِمْن  َر األمُر في ُكلِّ ما ُذِكَر فُيْكتفى بذكر االس ــذاَّ ــذا األمر، وإْن َتَع به
ــارِة إلى ذلَك في نهايِة ُكلِّ  ــَبِب الكاِمِن وراَءُه، لكن ِمَع اإلش دوِن ذكر الساَّ
ــلًة، ُخِتَم الَبْحُث بخاِتٍة ُتوِجُز أهماَّ  ــٍع، وبعَد أْن ُذِكَرِت املواِضُع ُمَتَسْلِس موِض
ــِج التي َخَلَص إليها البحُث في هذا املوضوِع، أْعَقَب ذلَك قائمٌة باملصادِر  النتائ
ــِع التي اْعَتَمَدْتها وَعّوَلْت عليها مظانُّ هذه الصفحاِت، فكانِت املواِرَد  واملراِج

َتُه. التي اْستقى ِمْنها هذا الَبْحُث ماداَّ
ا لم  ــارُة إلى القوِل إناَّ هذا الَبْحَث ِمّ ــي الّذُكُر، وَتَتَعّداني اإلش وال يفوُتن
، وُيجاِنُف احلقيقَة،  ا لم ُيْسَبْر َغوُرُه، فهذا ما ُيجافي احلقاَّ ــَبْق إليِه، وِمّ ُيْس
ــوَن، وِمْن ذلَك - َمثًل -  ــاَر إليِه احملدث ا َذَكَرُه القدماُء، وأش فاملوضوُع ِمّ
ــع العراقية(، وقد  ــماء امُلدن واملواق ــاب احملامي جمال بابان )أُصول أس كت
ــِع العراقّيِة القدميِة واحلديثِة،  ــماَء َعَدٍد ِمَن امُلدِن واملواق تَضّمَن الكتاُب أس
ــْع في ِذكِر  ــا التي جاَءْت ِمنها، لكّنُه لم يتوّس ــا احلّلُة، وبياَن أصولِه ومْنه
املواِقِع احلّلّيِة كّلها؛ لكوِن الكتاِب أشمَل ِمْن ذلَك، ولم ُيعّرْج - كثيًرا - 
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؛  ــةِ على األصوِل اللغويِة؛ لكوِن الِكتاِب َغيَر معنّي بهذا اجلاِنِب ِمَن الدراس
َت ِمْن )أسماِء املناطق  لذلك كانْت ِجّدُة هذا الَبْحِث َتكمُن في َجْمِع ما تَشتاَّ
ــَد ِمْنها، والبحِث في )أصولِها اللغويِة( التي  ــة القدمية(، وَضمِّ ما َتباَع احللّي
ــماِء تلَك  ــاِس في )التأصيِل اللغوّي( ألس ــاَء ِمْنها، فالبحُث بالدرجِة األس ج
ا ُتليِه طبيعُة البحِث  ــيٌء غيُر ذلَك خلَل ذلَك فُهَو ِمّ املناطِق، وإْن َعَرَض ش
ــُة إلى اخَلوِض في هذا  ــَك اْنَعَقد الَعْزُم، وآَلِت النّي ــُه اإلجرائية؛ لذل وُخطواُت
ــّلَط الضوَء على هذا  ــَر َلُه، وُأتيَح أماَمُه أْن ُيَس ــعى مِبا َتيّس املوضوِع الذي َس
ــِب، إذا لم َيُكْن  ــًة َعْن غيِرِه ِمَن اجلوان ــي الذي ال يِقلُّ أهمي ــِب املعرف اجلاِن
قعِة اجلغرافيِة ِمْن َبَلِدنا، واألَمُل، ُكلُّ األَمِل أْن  ــِة هذه الرُّ أَهّمها، في دراس
ــوَن هذا الَبْحُث توِطئًة لَِبْحٍث ُيَلْملُِم جواِنَب املوضوِع ِمْن أطراِفِه جميِعها،  يك

ــداُد.     وِمَن اهلِل التوفيُق والساَّ
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األصول اللغوية ألمساء امُلدن احللّية
)اإلسكندرّية(، ُيرّجُح بعُض الباحثنَي أناَّ اإلسكندرية التي هي ِمْن أعماِل . 1

ــّيِب، إْذ إّن  ــكندرية التابعة إلى قضاِء املس ــِة احللِة ِهَي غيُر ناحية اإلس مدين
َسْت عاَم 1917 م، وإناَّ األولى ِهَي مدينٌة أخرى اندثرْت  األخيرَة كاَنْت قد ُأسِّ

بالقرِب ِمَن اإلسكندرية اجلديدِة)1(.
ــكندريِة، واحملّل الذي  ــغُلُه مدينُة اإلس وبَصْرِف النظِر َعِن املوقِع الذي تش
ــة التي ذكرِت احلّلَة أو  ــْت فيِه، فإّن املصادَر واملراِجَع القدميَة واحلديث كان

بابَل أْوردْت هذه املدينَة ِمْن ضمِن أعمالِها وُمُدِنها)2(.
أّما َتْسميُتها فيكاُد ُيْجِمُع الذيَن أّرُخوا َلها أّنها جاَءْت ِمِن اسِم االسكندر 
ــرَة مدينًة،  ــكندر بنى ثلَث عش املقدونّي )ت 323 ق. م(، إْذ ُيذكُر أناَّ اإلس
سّماها ُكلاَّها باسِمِه)3(، وهذه التي في بلِد الرافديَن، أو في بابَل ِمنها كاَنْت 

إحداها.
ــا َمّر ِبِه  ــراِق ِمْن بنِي م ــكندَر ذا القرننِي َمّر بالع ــم أّن اإلس ــرى َبعُضه وي
ــّماُه َنْهَر  ــماوِة، وَس ــَر فيها َنْهًرا كبيًرا ِمَن الفراِت إلى الس ــْن أراٍض، وَحَف ِم
ْهِر)4(، ويبدو أّن  ــِم ذلَِك الناَّ ــكندرّيِة، وَشّيَد على َصْدِرِه قريًة َسّماها باس اإلس

   . هذا االسَم َقِد اْستقراَّ ُعنواًنا لهذا احمللِّ
)األميرية(، لم ُيْذكِر الكثيُر َعْن هذا املوضِع قدمًيا وال حديًثا، فُكلُّ ما . 2

قيَل فيه أّنُه »ِمْن قرى النيِل ِمْن أرِض بابَل، ُيْنَسُب اليها أبو النْجِم بدُر بُن َجْعَفٍر 
ــاعر....<)5(، وُهو امللّقُب باألميرّي)6(، أّما تسميتها فلم َيِرْد غيُر أّنها  لّضرير الش

َمنسوبٌة إلى األميِر)7(، ولم ُيحّدِد األميُر املقصوُد بهذه التسميِة.
ــُم ناحيٍة، منها . 3 ــي التعريف بـ )بابل( أّنها »اس ــل(، ذَكَر البلدانيوَن ف )باب

ــْن أنهاِر الفراِت  ــاطئ َنْهٍر ِم ــُة واحلّلُة<)8(، وأّنها »قريٌة كاَنْت على ش الكوف
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ــميتها َفقْد جاَءْت فيها أقواٌل، َلعلاَّ  بأرِض الِعراق في قدمِي الّزماِن<)9(، أّما َتس
ِمنها:

ــَتقاَّ َلها اْسًما ِمَن املشتري؛ »ألّن  بابَل  ــب الذي بنى مدينَة بابَل اْش أّن بيوراس
باللساِن البابلّي األّوِل اسٌم للُمشتري«)10(.

ــروا أ.  ــرَ الناَس إلى بابَل، فاجتمعوا ينظروَن مِلَا ُحِش أناَّ اهلَل تعالى َقْد َحَش
ــاَم بيَنُهم ُمناٍد ينادي: َمْن َفَعَل َكذا وكذا َفَلُه كذا وكذا، حّتى  َلُه، فق
اْفترقوا على اثننِي وسبعنَي لساًنا، فانقطَع صوُت املنادي، وَتَبْلَبَلِت األلُسُن، 

يْت بابَل)11(. َفُسمِّ
ــَل كاَنْت مقاَم نبّي اهلِل آدَم×، َفَلّما َقَتَل قابيُل هابيَل َمَقَت آدُم ب.  أّن باب

َوَلَدُه قابيَل، َفَهَرَب األخيُر بأْهلِِه َعْن بابَل إلى موضٍع َجَبلّي، َفوَقَعِت الُفرقُة 
يِت األرُض بابَل؛ ألّن بابَل تعني الُفرقَة)12(.    بيَنُه وبنَي أبيِه، َفُسمِّ

، »فأْصَبُحوا وَقْد َتَفّرَقْت لغاُتُهم على ج.  ــريانيٌّ ــاُنهم س أّن الناَس باتوا ولِس
َي امَلوِضُع بابًل  ــمِّ ــاًنا، وأصبَح ُكلٌّ ُيَبْلِبُل بلساِنِه، َفُس ــبعنَي لس اثننِي وس

]كذا[«)13(.
أّن اسَم بابَل في الّنصوِص املسمارّية َوَرَد بهيأِة )باب ايلي(، وُيدمُج احياًنا د. 

ــُم بصيغٍة  ــُر )بابيلم(، ويعني باب اإللِه أو باب اآللهة، وقد َوَرَد االس فيصي
أخرى في اللغِة السومرّية،ولكّنُه َيُدلُّ على املعنى َنْفِسِه)14(.

ــِم أّن أغَلَبها  ــميِة )بابل( بهذا االس ــظ على اآلراِء التي ِقيَلْت في تس وامللح
ــٍز علمّي، فهي مجّرُد تكّهناٍت، أو آراٌء  ــتند إلى دليٍل عقلّي، أو مرتك لم يس
ــابقِة - أّن الرأي  اجتهاديٌة ال تصمُد أماَم النقد؛ لذا يبدو - ِمْن بنِي اآلراِء الس
ــُدُه، وِهَي )النُّصوُص  ــتنُد إلى ما يؤّي ــَر ُهَو األقرُب إلى الَقبوِل؛ ألّنه يس األخي
املسمارّية(، وليَس باملستبعِد أْن تُدلاَّ تلَك الكلمُة )بابيلم( على ذلَك املعنى )باب 
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ــحر(  ــه( إذا ُعلَِم أناَّ )بابَل( كاَنْت معروفًة باالهتماِم بأموِر )الدين( و)الّس اإلل
وما إلى ذلَك ِمَن املغّيباِت.           

)بّتا(، جاَء في حَتديِد مكاِن هذا املوضِع أّنُه »قريٌة ِبَبَلِد احِلّلِة، ُتَسّمى بّتا . 4
ّط< )15(، ولم ُيْذكر َعْن هذِه القريِة الكثيُر، أّما َتْسميتها فيذهُب َبعُضهم  الشاَّ
إلى أناَّ أْصَل االسِم فارسيٌّ يعوُد ملعبٍد ما تزاُل أطلُلُه شاخصًة للعياِن في هذه 

القرية)16(، وتوجُد اليوَم قريٌة شمالي احلّلِة ُتَسّمى بّتة)17(.
ٌف َعْن )ُبت(،  ُه ُمَحراَّ ــا األْصُل اللغوّي للُمفردةِ )َبّتة( َفَيْذَهُب َبْعُضهم إلى أناَّ أّم

َنم)18(.   والكلمُة فارسيُة األصِل، وتعني الصاَّ
ِمَن التفصيلِت  البلداِن الكثيُر  َلْم يرْد في ُكُتِب  َبْربيسيا(،  أو  )َبرِبْسما 
ا، َفِهَي »ِبَكْسِر  ِبخصوِص هذا املوقِع، َفُكّل ما قيَل فيها َضْبُط َلفِظها ُلغويًّ
ِهَي  إْذ  ا،  ُجغرافيًّ امُلْهَملِة<)19(، وحَتديُد موقِعها  الّسنِي  وُسُكوِن  الثانيِة،  الباِء 
َت  »طّسوٌج )20( من ُكورة اأُلستاِن)21( األْوَسِط ِمْن غربي َسواِد َبْغداَد«)22(، أو »حَتْ

ُغ إلطلِق هذا االسم عليها. ِحّلِة ابِن ُدبيس<)23(، ولم ُيْذكر للتسميتنِي املسوِّ
ــذا املوضِع فقالوا: ُهَو »ِصْقٌع بباِبَل، ِبِه . 5 ــْرس(، َحّدَد البلدانيوَن مكاَن ه )ُب

آثاُر ُبخت َنّصر، وَتلٌّ ُمْفِرُط الُعُلّو ُيسّمى َصْرَح الُبْرِس، ُيْقَصُد للّنَظِر إليِه<)24(، 
ــَل الكوفِة< )25(، أّما َوصُفها َفِهَي أَجَمٌة فيها ُهّوٌة بعيدُة  وهو »قريٌة معروفٌة قب
ِخَذ آجرُّ الّصْرِح املعروِف بـ )َصْرح مُنرود( ِمْن ِطيِنها)26(،  الَقْعِر، أْو أّنها ِبئٌر اتُّ
ا َفَقِد اكتفى َمْن َذَكَرُه ببياِن َحركاِت اللفِظ دوَن االلتفاِت  وأّما َضْبُطُه ُلغويًّ
نِي  إلى املعنى وأصِل التسميِة، َفُهَو َعْندهم »ِبَضّم أّولِِه، وإسكاِن ثانيِه، وبالسِّ

امُلْهملِة<)27(.
أّما أصُل التسميِة فَيرى بعُض الباحثنَي أناَّ االسَم )ُبْرس( واحٌد ِمَن األسماِء 
ــى مدينٍة بابليٍة  ــَو باألصِل كاَن ُيطلُق عل ــي َتداولْت على هذا املوِضِع، فُه الت
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قدميٍة، ُعرفْت أطلُلها، والُبرُج الشاِهُق الذي كاَن فيها باسم )برس مَنرود(، 
أو )ُبرس(، وهذه التسميُة، على ما ُيعتقُد، ُمحّرفٌة ِمَن االسِم البابلّي القدمِي لـ 
ــيبا(، و )يارسيا(، ُثماَّ ُذِكَرْت في التلمود باسِم )بريس( و )برسيب(،  )بور س
ــب )ُمعجم البلدان(، نقلوها  ــا اجلغرافيوَن الَعَرُب، ومنهم صاح وعندما َنَقَله

باسم )ِبرس()28(.
ــورّيٌة  ــيبا(، وهذه األخيرُة َكلِمٌة آش فاألصُل اللغوّي لـ )برس( ُهَو )بور س
ــتبعِد أْن يكوَن املقصوُد بـ )برج  ــٌة تعني )ُبرج اللغات(، وليس ِمَن املس مرّكب
ــُك البابلّي ولم يتّمُه، وهذا الُبرُج َلُه  ــات( ُهَو )ُبرج بابل( الذي َبدأ بناَءُه املل اللغ
ــْل إّن خرائَب تلَك  ــيبا(، َب رود( الذي يقُع في )بور س ــاِم )بيرز مُنْ ــٌة بُحط علق
املنطقِة كانْت على مقُربٍة ِمْن ُبرِجها الذي ُهَو ببقعِة )ُكوثى( ِمْن أْرِض بابل، 
مرود(، و)بيوراسب(، و)الضّحاك( أسماٌء تختلُط  ا أّن )النُّ وِمَن املعروِف تاريخيًّ
ى واِحٍد، فُهْم -جميًعا- في َزمِن نبّي اهلِل  ــمًّ فيما بينها، ولكْن ُيرّجُح أّنها مُلس
ــِم  ا ِمِن اس ــيبا( متأتيًّ ا أْن يكوَن أصُل )بور س ــَن الوارِد جدًّ ــَم×، وِم إبراهي
مرود(، َبْل ُرمّبا يكوناِن كلمًة  )بيوراسب( أحِد األسماِء التي أْطلِقْت على )النُّ
ــِر اللغوّي )29(، وهذا التغّيُر اللغوّي هو الذي  ــدًة، وتّيزا بفعِل عواِمِل التغّي واح

َجَعَل ِمْن كلمة )بور سيبا( تكوُن )ُبرس(، وتكوُن ِصقًعا ِمْن أصقاِع بابَل.
وُيرّجُح الدكتور طه باقر )ت 1984 م( أّن االسَم الشائَع للكلمِة ُهَو)بورسبا( 
ــومرّيٌة، ومعناُه: قرُن البحِر أو سيُف البحِر، و أناَّ  ــبا(، وأناَّ أصوَلُه س أو )بارس
ــَبَب تسميتها بهذا االسِم ُهو وقوُعها في الُعصوِر القدميِة بالُقرِب ِمْن َبْحٍر او  َس

ُبحيرٍة)30(.
لاَّ . 6 ــِه هذا احمَلَ ــوّي )ت 626 هـ( في ُمعجِم ــنَياَّ ياقوُت احلم ــة(، َع )َبْرَملَح

فقاَل: »َمْوِضٌع في أرِض بابَل، ُقْرَب ِحّلِة ُدبيِس بِن َمزيد، شرقي قريٍة ُيقاُل لها 
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ــونات<)31(، وَذَكَر معامِلَها التاريخيَة وأهميَتها فأورَد ذلَك قائًل: »بها َقْبُر  القس
ــَع، وليس  ــَف الّرّبان ] أو الرّيان [، وَقْبُر ُيوَش ــتاِذ حزقيَل، وَقْبُر يوس باروخ أس
ــوراِة الكاتِب، واجلميع  ــوٍن، وَقْبُر َعْزرَة، وليَس َعْزرُة بناِقِل الت ــَع بابِن ن ُيوَش
ــُر َحْزقيَل امَلْعروِف ِبذي الِكْفِل، َيْقِصُدُه اليهوُد  يزوُرُه اليهوُد، وفيها أيًضا َقْب
ــا، َفِهَي بالَفْتِح  ــَط َلفَظها َمْن َذَكره ــعِة للزيارِة<)32(، وَضَب ِمَن البلِد الشاس
ــة )ت 779هـ( بـ )بئر  ــّماها الرّحالُة ابُن بّطوط ــِة )33(، وَقْد َس ــاِء امُلهمل واحل
ــِم وال على  ــة(، ووَصَف َبْعًضا ِمْن ملِمِحها، غير أّنُه لم ُيَعّرْج على االس ملح
ــَبِبِه)34(،و )َبْرملحة( أو )بئر ملحة( ُهو املكاُن الذي َيقُع فيه قبُر نبّي اهلل  َس
ــِمِه، وإْن كانْت - على ما يبدو -  ــّميِت املنطقُة باس ذي الِكْفل×، وقد ُس

بعيدًة َعْن مقاِم القْبِر الشريف)35(. 
َخَذُه  ــَل، اتاَّ ا في أْرِض باب ــدمٌي جدًّ ــة( أو )ِبئر ملحة( موِضٌع ق ــْر ملح و)َب
ــباُهُم ونفاُهْم  ــكَن فيِه اليهوَد الذي س نبوخذ نّصر )ت 562 ق. م( مكاًنا أْس
ِمَن الُقْدِس، واالسُم معروٌف في التوراِة بوصِفِه أَحَد املواِضِع التي َسَكَنها بنو 
ــنِي: )َبْر(، ويعني األرَض غيَر  ــرائيَل)36(، وُهَو َلْفٌظ آرامّي يتأّلُف ِمْن مقطع إس
املزروعِة، و )ملحة( أي امللح؛ فاالسُم مراِدٌف لِْلفظِة )َتّل املِْلِح( العبرّية)37(.      

)برمنايا(، َذَكَر هذا املوضَع َبْعُض البلدانينَي فقاَل: إّنُه َموِضٌع بالّسواِد)38(، . 7
ــِم )بيرمانه(، في جنوبي احِلْلِة، على ِضفِة  وزاَد آَخُر أّنُه ُتوجُد قريٌة ُتْعرُف باس
ــرى)39(، أّما َضْبُطها َلفًظا َفهَي »ِبَفْتِح أّولِِه، وإسكاِن  الُفرات )فرع احللة( الُيس
ــَدُه ميٌم ونوٌن، وألٌف، وياٌء ُمعجمٌة باثنتنِي ِمْن حتِتها، وألٌف< )40(، ولم  ثانيه، بع
ُيْعرْف ِمْن أصِل هذهِ الكلمِة ِبِصيغها املتلفة َغيُر أّنها َتعوُد إلى أصوٍل نبطّيٍة)41(.

ــْن هذا املوضِع غيُر قوِل ياقوت احلموّي: »بالَفْتِح ُثماَّ . 8 )بزيقيا(، لم ُيذكر َع
ــِر القاِف، وياٍء، وألٍف، قريٌة ُقْرَب ِحّلِة بني  ــاكنٍة، وَكْس الَكْسِر، وياٍء س
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َمْزيد ِمْن أْعماِل الكوفِة<)42(، وَنَقَل هذا القوَل ابُن شمائَل الُقطيعّي البغدادّي 
ــماء األمكنة والبقاع)43(، والسيُد  )ت 739 هـ( في )مراصد االطلع على أس
ــداد وما جاورها من  ــّي )ت 1342 هـ( في )أخبار بغ ــكري األلوس محمود ش
ٌب دعا إلى تسميِتِه بهذا  ــبَ البلد()44( ولم ُيعرْف لهذا املوضع أصٌل ُلغوّي، أو َس

االسم. 
)َبغّلة(، جاَء في َوصِف هذا املوِضِع أّنُه بلدٌة قريبٌة ِمَن احِلّلِة، وهي مشهورة . 9

بالعراق)45(، وِمَن الراِجِح أْن يكوَن هذا املوِضُع ُهَو َنْفُسُه املسّمى )َبَغّل(، َفَقَد 
ــبًة  ْرهِم البغّلّي أّن البغّلّي نس ــاَء في َوْصِف هذا األخيِر عنَد احلديِث َعِن الدِّ ج
ــٌخ تقريًبا، ُمّتِصٌل ِبَبلدِة  إلى مدينٍة ُيقاُل لها )بغل( قريبة من بابل، بينهما َفْرَس

اجلامعنِي، تّد فيها احَلَفَرة، الغسالون والنباشون)46(.
وَضَبَط َمْن َذَكَر َلْفَظ هذا املوضِع فأشاَر إلى أّنُه ِبَفْتِح أّولِِه وثانيِه، وتشديد 
َفُهَو »نسبٌة إلى )َبَغّل(،  ِمْنُه االسُم  ثالِثِه أو )َبَغّلي()47(، أّما األصُل الذي جاَء 
َوُهَو اسُم َيهوديٍّ َضَرَب تلَك الدراِهَم، وكاُن ُيْعرُف بـ )رأس الَبغل(، والَبَغّلّيُة 
ُتَسّمى َقْبَل اإلسلِم بالكسرويِة، َفَحَدَث لها هذا االسُم في اإلسلِم<)48(، وِمَن 
ا َلُه، َفَصاَر ُيْعرُف  الراِجِح أْن يكوَن اليهودّي قِد اّتَخَذ ِمْن هذا املوِضِع َمَقرًّ
باسِمِه، وليس باملستغرِب أْن يكوَن اسُم ضارِب الدراهِم عنواًنا حمِللِّ َعَملِِه. 
10. )اجلامعنِي(، َوَصَف ياقوُت في ُمْعَجِمِه هذا املوِضَع ِمَن احلّلِة فقاَل: »ُهَو 
ِحّلُة بني َمْزيَد التي بَأْرِض باِبَل على الُفراِت، َبنَي َبغداَد والُكوفِة، وِهَي اآلَن 
وَقْد  احِلّلِة،  ِفي  وكيفّيَتها  عمارِتها  تاريَخ  َذَكْرُت  َقْد  آِهَلٌة،  مدينٌة كبيرٌة 
أْخَرَجْت َخْلًقا كثيًرا ِمْن أْهِل الِعْلِم واألدِب، ُيْنَسُبوَن احِلّلّي<)49(، وُذِكَر للِحّلِة 
َمواِضُع ُأَخُر َغيُر الذي ُذِكَر، َفِهَي ِعْند َبعِضهم إحدى ُمدِن الكوفِة)50(، أو 
ِهَي َتَقُع غرَب نهر سورا)51(، أو ِهَي ِبقرِب املدائِن على الفراِت، وَلها رستاٌق 
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»واجلامعاِن  فقاَل:  احملدثنَي  أحُد  َموِضَعها  َد  وَحداَّ اخَلْصِب)52(،  عاِمُر  عظيٌم 
الّشمِس  َمَرّد  جاِمع  بنَي  َيَقُع  الذي  املكاُن  هي  اجلامعنِي(  ُتصبُح  )باإلضافِة 
 37 عاَم  طالب×  أبي  بن  علّي  اإلماُم  فيِه  حّل  )الذي  احلالّية  احلّلِة  شماَل 
الشاوي جنوَب  اإلمام في  الذي فيه مقام  إلى صفنّي(، واجلامِع  ُمتوّجًها  هـ 

احلّلة<)53(.
ا ُيْذكُر بلفِظ امُلثّنى اجملروِر)54(، ولْم  ا َفِهَي في اللفِظ ِمّ أّما َضْبطها ُلغويًّ
َبِب الذي دعا إلى تسميِة هذا املوِضِع ِباسِم )اجلامعنِي(، غيَر أّن  ُيَشْر إلى الساَّ
ًغا ُمناسًبا َلُه، َفَرّجَح َبْعُضهم أناَّ أْصَل هذِه  الدارسنَي حاولوا أْن َيلتمسوا ُمسوِّ
ِمْنُه)55(،  ُثماَّ ُبنَي اآلخُر قريًبا  التسميِة َيْرجُع إلى جاِمٍع ُبنَي في ذلَك املوِضِع، 
َفَقْد »ذكر البلذرّي ] )ت 279 هـ([ أّن خالد القسري ] كذا [ َحَفَر َنْهًرا 
في  هُر  الناَّ هذا  كَان  ومّلا  باسِمِه،  َقْصًرا  بالقريِة  واّتَخَذ  اجلاِمِع،  َنْهَر  سّماُه 
َمْنطقِة الكوفِة، َفُرمّبا كاَن اجلاِمُع املذكوُر قريًبا ِمنها أيًضا<)56(، وُذِكَر 
أيًضا أّن َجيَش املأموِن التقى بأبي السرايا في موِضٍع ُيقاُل َلُه اجلامُع بنَي بغداَد 
والكوفِة، وقد ُسّمَي هذا املوِضُع َبعدئٍذ بــ )اجلامعنِي()57(، وُيذكُر أيًضا 
رُّ باجلامعنِي احمُلدِث والقدمِي)58(، وَقْد َوَرَدْت غيُر تلَك األقواِل  أّن َنهَر سورا مَيُ
في األصِل الذي اْشُتقاَّ ِمْنُه اسُم )اجلامعنِي(، وهي )األقوال( وإْن اختلفْت في 
ِمُع على أناَّ هناَك جامعنِي كانا أصًل في ذلَك املوِضِع،  ها ُتْ مشاِربها  غيَر أناَّ

َفُنِسَب ذلَك املوِضُع إليهما، وصاَر ُيعَرُف باسميهما مًعا.
ــِة، فقالوا: إّنها . 11 ــَع اجُلغرافّي مِلوقِع احلّل ــة(، َحّدَد البلدانيوَن املوِض )احِلّل

ْهُر على ُطولِها،  َتدُّ هذا الناَّ مدينٌة كبيرٌة ُمستطيلٌة َتَقُع َغْرَب َنْهِر الُفراِت، إْذ مَيْ
ــمنِي، وِهَي في موِضٍع محصوٍر بنَي َبْغداَد والكوفة، َتْبُعُد  ــُمها على ِقْس وَيْقِس
ا، وَتبُعُد َعْن بابَل َخْمسَة أمياٍل)59(، وأشارِت املصادُر  ــخً َعِن األولى ِسّتنَي َفرس
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ــْد أَخَذ َموِضَع اجلامعنِي الذي َمضى بياُنُه،  ــُع إلى أناَّ َموِضَع )احِلّلة( َق واملراِج
ــِح التي ُتبنّيُ  ــَع الكثيَر ِمَن األوصاِف وامللم ــَر َمْن أورَد هذا املوِض ــْد َذَك وَق

مكانَة احلّلِة، وُتبرُز شأَنها ِمْن بنِي امُلدِن اأُلَخِر.
ــميُة )احلّلة( ِمْنُه، َفَقْد َوَرَدْت فيِه أقواٌل،  أّما األصُل اللغوّي الذي جاَءْت تس

مُيكُن إجماُلها مبا يأتي:
زوُل وفيهم َكْثرٌة، أو الَقوُم الذين يجتمعوَن في محّلِتهم)60(. * احِلّلُة: القوُم النُّ
ــائكٌة تكوُن أصغَر ِمَن العوَسِج )61(، وِمْن هذا املعنى  * ــَجَرٌة ش احلّلُة: َش

جاَء أناَّ )احِلّلة( في األصِل أَجَمٌة كانْت تأوي إليه الّسباُع )62(.
احلّلُة: املكاُن الذي َحلاَّ ِبِه بنو َمْزيٍد األسديوَن)63(. *

احلّلُة: املوِضُع الذي حّلْت فيه ِعّدُة ُمُدٍن كانْت ُمزدهرًة كمدينِة بابل األثريِة  *
ومدينِة كيش ومدينِة برس منرود ومدينة ُنّفر وبعض امُلدِن السومرّية)64(.

و)احِلّلُة( َلفًظا بالَكْسِر والتشديِد، وِهَي َعَلٌم لعّدِة مواِضَع، أشهرها ِحّلُة . 12
ــي ِقيَلْت، وإِن  ــث؛ إْذ إّن اآلراَء الت ــَي املقصودُة بهذا البح ــي َمزيٍد )65(، وِه بن
ــكاٍن ما، وِحّلُة  ــى معنى )احِلّل( و )امُلُكوث( في م ــْت، فإّنها َتُدلُّ عل اْخَتَلَف
َتها العديُد ِمَن  ــي مزيٍد ِهَي التي اّتَخَذها املزيديوَن موطًنا َلُهْم، واْندَرجْت حَتْ بن

املناِطِق التي صارْت ِمْن ِضْمِن لوائها.     
ــَن املعلوماِت، فقد جاَء . 13 ــْن هذا املوضِع الَكثيُر ِم ــة(، َلْم يرْد َع )اخلالص

ــُب  ــي َوْصِفِه أّنُه قريٌة في الصدرين، و)الصدرين( أحد أعمال احللة، وُينس ف
للخالِصِة أحمد اخلالصيُّ ابُن أبي الغنائِم محمِد بِن زيٍد، ِمْن أحفاِد محمِد بِن 
ــِن الزاهِد، ويقال لِوْلِدِه: بنو اخلالصّي، و هؤالء كانوا أهَل َبْيِت رياسٍة  احَلَس
ــميِة هذا املوِضِع ِبهذا  ــَبُب الذي َدعا إلى تس ــورا)66(، ولم ُيعرِف الساَّ وُزْهٍد بس

االسم.
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ــخ احلّلة( هذا . 14 ــُف كركوش في )تاري ــيُخ يوس ــَر الش دادخ أو دارخ، َذَك
املوضَع ِمَن احلّلِة فقاَل: »ِمْن أعماِل احِلّلِة، وِمْن توابِعِه الشرقيِة، التي ِهَي اليوَم 
قريٌة ِمْن ُقرى احِللِِّة، تابعٌة لقضاِء الهاِشمّيِة، وُتَسّمى اآلَن باسم )الشرفة(« )67(؛ 
ــذا املوِضِع على ما جاَء في  ــيُخ كركوش في كلِمِه على ه ــد اعتَمَد الش وق
ــاَء ِذكُرُه في هذا الكتاِب ِعْنَد احلديِث َعْن  كتاِب )عمدة الطالب(، فقد ج
ــرفِة ِمْن دادخ أحد أعمال  البلِد  ــكر العلوينَي، ذلَك بأّن لهم بقيًة بالش بني ش
ــِم هذا املوِضِع غير أّن األصَل الذي  احلّلّية )68(، وعلى الرغِم ِمْن وروِد ذْكِر اس

اْشُتّق ِمْنُه لم ُيعرْف.
ــاب )ُعمدة الطالب(، . 15 ــذا املوقِع َعَرًضا في كت ــة(، جاَء ذكُر ه )الزاوي

ــِن أبي محمد عبِد اهلل  ــي َحديِثِه َعْن َعُضِد الدي ــُب الكتاِب ف إْذ أورَدُه صاِح
ــلطاِن غازان بِن أرغون،  ــن منّي الذي َجّهَزُه أبوُه إلى العراِق، َفَتوّجَه إلى الس ب
فأْقَطَعُه األخيُر موِضًعا َوَصَفُه بالنفيِس بواليِة احلّلِة، بالصدريِن ِمْنُه، مبوِضٍع 
ُيقاُل َلُه الزاويُة، فيِه ِعّدُة ُقرى َجليلٍة )69(، وحّد الشيُخ يوسف كركوش هذا 
ــميِة ُيعرُف  ــَع فقاَل: »وال يزاُل في وقِتنا احلاضِر موضٌع في قضاِء الهاش املوض

بالزاويِة<)70(، ولم ُيذكر َمَع هذا احملّل الّسَبُب الذي دعا إلى التسميِة ِبِه.
ــي أرِض بابَل، أو َقريٌب . 16 ــورا(، ُوِصَف هذا املوِضُع بأّنُه ف ــورى( أو )س )ُس

ــاِم َنهِر  ــا مكاُنُه فإّنُه في بدايِة اْنقس ــريانينَي )71(، أّم ــا، وأّنه مدينُة السُّ منه
ّر بطساسيَج  ى باسِم هذا املوِضِع مَيُ ــمّ ْهَر امُلَس الفراِت، وَذَكر البلدانيوَن أّن الناَّ
ْهر َيْبدأ  ــاِن هذا الناَّ ــورا(، بل إّن أّول جري ى بـ )ُس ــمّ مختلفٍة أّوُلها املوِضُع املس
َبُب ُهَو الذي دعا إلى أْن َيَتَسّمى أحُدهما باسِم  ِمنها )72(؛ ورمّبا يكوُن هذا الساَّ

اآلَخر؛ ولُقرِب هذا املوِضِع ِمَن الكوفِة، َفقْد ُعّد ِمْن نواحيها)73(. 
ــُه َمْضموُم األّوِل، وأّنُه  ِفَق على أّن ا اتُّ ــذا املوِضِع فإّنُه ِمّ ــا َضْبُط َلْفِظ ه أّم
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ــمها ُيكتُب عادًة باأللِف  ــرى، غير أّن َرس ــا يكوُن مقصوًرا على َوْزِن ُبش ِمّ
ــورى( و )ُشورا(، وأضيَف  ــُم بالشنِي فيقاُل: )ُش القائمِة)74(، وقد ُيْذَكُر االس

إليها الحًقا أسماٌء ُأخُر فقيَل: )الهاشميات(، و )ُشوشى()75(.
ــميُتها ترجُع إلى  ــورا( كلمٌة عبرّيٌة، معناها األرُض امُلنخفضُة، وتس و )ُس
ــورا(،  ــُمها )ُس ُعهوٍد قدميٍة؛ إْذ ُيروى أْن ملَك الّنَبِط )دوان( كانْت َلُه فتاٌة اْس
وِهَي أّم سابوَر بِن أردشيَر، وهو ِمْن ُملوِك الساسانينَي، وقد كاَن ِمْن عادِتهم 
ــماِء أبنائهم؛ لذلَك ُسّميْت هذه املدينُة وَنهُرها  تسميُة مشاريعهم الُكبرى بأس

باسِم تلَك الفتاِة)76(. 
َت احِلّلِة، . 17 َد البلدانيوَن هذا املوِضَع فكاَنْت ِعنَدهم قريٌة حَتْ ــة(، َحداَّ )ُشوَش

في موِضٍع ُيقاُل َلُه: بر ملحة، شرقي قريٍة ُيقال لها: قسونات )77(، أو ِهَي »قريٌة 
ــِم بِن موسى الكاِظم بِن  ــفَل ِمْن ِحّلِة بني َمْزيَد، بها َقْبُر القاس بأرِض بابَل، أس
َجْعفٍر الصادِق، وبالُقْرِب ِمنها َقْبُر ذي الِكْفِل، َوُهَو حزقيل، في بر ملحة<)78(، 
ــمِ فلم ُيحّدْد حّتى ِعنَد أصحاِب املعجماِت، َفُهَو في  أما األصُل اللغوّي لهذا االس
)تكملة( الصاغانّي )ت 650 هـ(، وفي )القاموس احمليط( للفيروز آبادّي )ت 
ــى الذي َذَكَرُه  بيدي )ت 1205 هـ( باملعن ــروس( للزاَّ ـــ(، وفي )تاج الع 817 ه

البلدانيوَن )79(، فلم ُترَجِع املفردُة إلى أصلها، ولم ُيعرْف أصُل اشتقاقها.
ــماِء اأُلخر . 18 ــتقلٌّ ِمْن بنِي األس ــٌم ُمس )الصدريِن(، لم ُيفرْد لهذا املوضِع اْس

للُمُدِن احِلّليِة، وإمّنا ُذِكَرْت َبعُض األعماِل التابعِة َلها، َفُعداَّ هذا املوضُع َمعلًما 
ــِة، َفِمّما ُذِكَر ِمْن أعمالِِه )اخلالصة( و )الزاوية(، وقد َمضى  ِمْن معالِم احِلّل
ــيأتي  ــة( و )ِهْرقلة(، وس ِذكُرهما، وّما ُيزاُد عليهما ِمْن أعماٍل )الِعْكرش

احلديُث َعنُهما الحًقا إْن شاء اهلُل تعالى.
ِد املكاُن الذي َيَقُع فيِه هذا املوِقُع، فُكلُّ ما قيَل فيِه . 19 َرَواُت، لم ُيحداَّ الصاَّ
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امَلْزيدّيِة )80(، أّما أصُلها اللغوّي َفيبدو  َقْريٌة ِمْن َسواِد احِلّلِة  إّنُه  َدِد  بهذا الصاَّ
ررُة في اللغِة َتعني ِصغاَر النبِت )81(، وقد يكوُن االسُم  أّنُه َجْمُع َصروٍة، والصاَّ

َروات( متأّتًيا ِمْن هذا املعنى؛ ذلك ملا بنِي األرِض والنباِت ِمَن التلزم. )الصاَّ
)َصِريفني(، ُعداَّ هذا املوضُع قريًة ِمْن أعماِل احِلّلِة املزيديِة )82(، وقيَل إّنُه . 20

»َنْهٌر َيَتَخلاَُّج ِمَن الُفراِت«)83( أّما أصُلُه االشتقاقّي فُيرّجُح فيِه َوجهاِن، أَحُدهما، 
ــاُه َلُه ِدالالٌت مختلفٌة، ِمْنها  ، ومعن ــَتقٌّ ِمَن الصريِف، وُهَو بذلَك عربيٌّ أّنُه ُمْش
ْرِع، أو ُهَو اخَلْمُر الّطيبُة، أو ُهَو َصوُت  ــُن الذي َيْنَصرُف وُهَو حارٌّ َعِن الضاَّ الل
ــا، والَعَرُب ُتريِه مجرى  ــاِب واألبواِب، والوجُه اآلخُر أْن يكوَن أعجميًّ األني
االسِم الواحِد، وُتلزُمُه اإلعراَب كما ُتلزُم األسماَء املفردَة التي ال تنصرُف)84(، 
ا، وُهَو على هذه الصيغِة يكوُن  ــرًّ ــوُن بالضّمِة َرفًعا، والفتحِة َنْصًبا وَج فيك
كِل َلفًظا مجهوَل املعنى داللًة، إْذ لم ُيحّدِد املعنى الذي َيُدلُّ عليِه.   معروَف الشاَّ

ِد أصحاُب ُكُتِب البلداِن هذا املوضِع ِمَن احلّلِة، وإمّنا . 21 ــق(، لم ُيحدِّ )العتائ
ــِن األصِل اللغوّي )ع ت ق(، َفهَي  ــاَر إليِه أصحاُب املعجماِت في َحديثهم َع أش
ِة )85(، وعلى الرغِم ِمْن مجيِء  ِة امَلْزَيِدياَّ ــْرِقّي احِللاَّ ــى َش ِعندُهم قريٌة ِبَنهِر عيس
هذا املوضِع في معاجِم اللغِة، غير أّن أصَلُه الذي اْشُتّق ِمْنُه َبقي غيَر معروٍف، 
ــٍق، فللجذر اللغوّي )ع ت ق( عّدُة معاٍن،  ٍل دقي ــكْ ٍد ِبَش أو في األقّل غيَر ُمحداَّ

ولم ُيحّدِد املعنى الذي ُأِخَذ ِمْنُه اْسُم )العتائِق(.
، فأبدَلِت  ــْد َطَرأ عليِه إبداٌل صوتيٌّ ــُر بالذكِر أناَّ َلفَظ )العتائق( َق واجلدي
الهمزُة ياًء، والقاُف جيًما، فصارِت )العتايج(، وهي اليوَم ُتعرُف بهذا االسِم)86(.

)الغامرّية(، لم َيَتَعداَّ َوصُف هذا املوضِع ما جاَء في )معجم البلدان(، ففيه . 22
ــا كاَن أبو الَفْتِح بُن جّياٍء  ــٌة في أرِض بابَل ُقْرَب ِحّلِة بني َمْزيَد، ِمْنه ــُه »قري أّن
ــلع(، َفُهَو فيه »قريٌة ِمْن  ــاِعر« )87(، وما جاَء في )مراصد االط الكاِتب الش
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ــم ُيذكر في املصدريِن كليهما، أو  ــَل ُقْرَب ِحّلِة بني ُدبيس<)88(، ول أرِض باب
خَذ ِمنُه َعَلًما السِم هذا املوضِع. في غيرهما ِمَن املصادِر األصُل اللغوّي الذي اتُّ

)قناقيا(، لم ُيذكْر هذا املوضُع في ُكُتِب البلدانينَي الُقدماِء، وإمّنا َذَكَرُه . 23
ــُف كركوش في كتاِبِه )تاريخ احلّلة(، فقاَل عنُه: »ِهَي ِمْن ُقرى  ــيُخ يوس الش
احلّلِة اجلنوبّية، لم أعثر على ِذْكٍر َلها في ُكُتِب معاجِم البلداِن، غير أّن اسَمها 
ــعنَي، وهي  كوِك القدميِة، وَوَرَد ِذكُرها في حكومِة املشعش ــِض الصُّ َوَرَد ببع
ــواِد الِعراِق أْن يقلُبوا  ــّكاِن في َس ُتعرُف اليوَم )بجناجة(« )89(؛ إْذ إناَّ ِمْن عادةِ الس
القاَف جيًما )90(، وسواٌء أكاَن اللفُظ بصيغتِه القدميِة، أْم بصيغِتِه التي آلْت إليها 
ــم ُيعّرْج أَحٌد على هذا األمِر ولم ُيْذكر  ــُتّقْت ِمْنُه، إْذ ل لْم ُيْعرِف األصُل الذي اْش

أصُلُه اللغوّي الذي كاَن عليه.
ــاَر إلى . 24 (، َذَكَر ياقوُت في معجِمِه هذا املوضَع، وعنّيَ موقَعُه فأش ـنْيُ )ُقـبِّ

ــْن كتاِبِه َذَكَر حادثًة  ــراِق)91(، وفي محلٍّ آخَر ِم ــٌم أعجمّي وواليٌة بالع أّنُه اس
َج على هذا املوضِع فأشاَر إلى أّنُه قريٌة بالُقرِب ِمْن ِجْسِر سوراَء)92(،  تاريخّيًة، َفَعراَّ
وزاَد صاحُب )مراصد االطلع( في َوْصِف هذا احمللِّ فقاَل: »ال ُيْعرُف بهذا االسِم 
ــَنٍة َتُردُّ املاَء  ــكوٌر، ُتتعاهُد في ُكلِّ َس ــراِق غيُر َموِضٍع فوَق األنباِر، ِبِه س بالع
ــى، اْنَفَتَح َبْعُضها في آِخِر واليِة  ــَد زيادةِ الُفراِت َعْن نواحي ُدجيٍل وَنْهِر ِعيس ِعْن
امُلْسَتْعِصِم، َفَغِرَقْت نواحي ُدجيٍل وَنْهر عيسى َحّتى َدَخَل املاُء إلى محالِّ اجلاِنِب 
الغربيِّ ِمْن َبغداَد<)93(، أّما صاحُب )تاريخ احلّلة( فوافَق بنَي القولنِي، فأوضَح أناَّ 
هذا االسَم ُهَو اْسٌم أعجمّي، وقريٌة في سواِد احلّلِة)94(، ُثَم زاَد َبعَد ذلَك »أّن هذِه 
<)95(، وإذا ُعِرَف أصُل هذا املوِضِع، فإناَّ  القريَة َخِرَبْت في اَلْقرِن الساِبِع الِهجريِّ
مِّ ُثماَّ الَكْسِر  َضْبَط َلفِظِه َقْد أشاَر إليِه َجميُع َمْن َمّر ِذكُرُه، َفُهَو ِعنَدُهم »بالضاَّ

ت، وآخُرُه ُنوٌن<)96(. ْشديِد، وياٍء ُمثّناةِ ِمْن حَتْ والتاَّ
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ــَع هذا املكاِن . 25 ــاُب ُكُتِب البلداِن موِض َد أصح ــُر ابِن ُهبيرة(، َحداَّ )َقْص
ــَر فرسًخا، وَعِن  فقالوا: إّنُه بنَي بغداَد والكوفِة، إْذ َيبعُد َعْن بغداَد اثني َعَش
الكوفِة ثمانيَة َعَشَر فرسًخا )97(، وزاَد بعُضهم في حتديدها فقاَل: »وِهَي على 
ــنَي )قصر ابن هبيرة( وبنَي ُمْعَظِم  ــٍر َيْأُخُذ ِمَن الُفراِت ُيقاُل َلُه: الصراُة، َوب َنَه
ــر ُسورا«)98(؛  ــٍر على ُمْعَظِم الُفرات ُيقاُل َلُه: ِجْس الُفراِت ِمْقداُر ِميلنِي إلى ِجْس
ــواِق اجليدِة، واحلّماماِت  ــِع اجلغرافّي لهذا املوقِع، ووجوِد األس وَنَظًرا للموق
هود،  الكثيرِة، وما في الَقْصر ِمْن أخلٍط ِمَن الناِس تنّوعْت بنَي الُهنود، والشُّ
جار، فقد ُعّد هذا املكاُن ِمْن أعمر نواحي الّسواِد قبَل  والُعّمال والُكّتاب والتُّ

بناِء احلّلِة )99(.
ــوُد مِلَْن بناُه، وُهَو يزيُد  ــُم هذا املوِضِع فإّنُه يع ــا األصُل الذي جاَء ِمْنُه اس أّم
ـــ()100( والي العراِق في أّياِم مرواَن بِن  ــُن ُعَمَر بِن ُهبيرة الفزارّي )ت 132 ه اب
ـــ(، إْذ أَمَر األخيُر باجتناِب  ــِن َمرواَن بِن احَلَكِم األموّي )ت 132 ه محمِد ب
ــى الَقْصَر)101(، وعلى الرغِم ِمِن اّتخاِذ  ــاِء مدينٍة مجاورٍة ألهِل الكوفِة، فبن بن
اخلليفة العّباسّي األوّل أبي العّباِس السّفاِح )ت 136 هـ( لهذا املوضِع عاصمًة 
ــَر أناَّ الناَس بقيْت ُتطلُق  ــمّية، غي ــِمِه إلى الهاش َلُه، وانتقالِِه إليِه، وتغييِر اس
ــَم القدمي، أي )قصر ابِن هبيرة()102(، وهذا يدلُّ على تّكِن االسِم  عليِه االس

ِرِه ِمَن املوضِع الذي صاَر َعَلًما َلُه.   وتذُّ
ــِب البلداِن، وإمّنا َذَكَرُه أبو . 26 ــرة(، لم ُيذكْر هذا املوضُع في ُكُت )الَقْنط

ــنِي ُمحّمد بُن أحمَد الِكناني األندلسّي املعروف بابِن ُجبير )ت 614هـ(  احُلس
ــهير بـ )رحلة ابن  ــفار( الش ــِه )تذكرٌة باألخباِر َعِن اّتفاقاِت األس ــي كتاِب ف
ــِر يوِم االثننِي امَلْذكوِر،  ــر(، إْذ قاَل ِعنَد ِذكرِه مدينَة احلّلِة: »وفي َعْص ُجبي
ــاحِة، ُمَتَدّفقِة  ــرِة اخِلْصِب، كبيرِة الس ــٍة ُتْعرُف بالقنطرة، كثي َنَزْلنا ِبقري
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ــجراِت الفواكِه، ِمْن أْحَسِن الُقرى وأْجَملِها،  لِل ِبَش جداوِل املاِء، وارفِة الظِّ
وِبها َقْنَطرٌة َعَلى َفْرٍع ِمْن ُفروعِ الُفراِت، َكبيرٌة ُمْحَدودَبٌة، َيْصَعُد إليها وَيْنَحِدُر 
ْن أتى على  ــير«)103(، وِمّ ــا، َفُتْعرُف القريُة ِبها، وُتْعرُف أيًضا ِبِحْصِن بش َعْنه
ِذكِر هذه القريِة أيًضا أبو َعْبِد اهلِل ُمَحّمُد بُن َعْبِد اهلِل بِن َعْبِد امُلْنعِم احِلميرّي 
ـــ( في كتاِبِه )الروض املعطار في خبر األقطار(، إذ جاَء في هذا  )ت 900 ه
ــى  ْقربٍة ِمْن َمرس ، مِبَ ــاِب أّن )الَقْنطرة( »قريٌة بالعراِق على طريِق احلاجِّ الِكت
ــٌة فيها جداوُل املاِء،  ــاحِة، ُمَتَدّفق ــِة، وِهَي كثيرُة اخِلْصِب كبيرُة الس احِلّل
ــِن الُقرى وأْجَملِها، وبها َقْنَطرٌة  ــجراِت الفواكِه، ِمْن أْحَس لِل ِبَش وارفُة الظِّ
ــِدُر َعْنها ُتْعرُف القريُة  ــَرِع الُفراِت كبيرٌة، َيْصَعُد إليها وَيْنَح ــى ُتْرعٍة ِمْن ُت عل
ِبها، وُتْعرُف أْيًضا ِبِحْصِن َبشيٍر<)104(، وُيرّجُح الشيُخ كركوُش أناَّ هذا احمللاَّ 
ــماَل احلّلِة )105(،  ــِم احِلْصِن، والتي َتَقُع ش ــُه القريُة التي ُتْعرُف باس ــَو َنْفُس ُه
ــرِة التي جاَء ِذكرها في َوْصِف  ــم )الَقْنطرة( فُمتأٍت ِمَن الَقْنط أّما أْصُل االس

املكاِن، والتي كانْت على َفْرٍع ِمْن ُفروِع الُفراِت.
ــاِر واألوصاِف َعْن هذا . 27 ــُة(، لم َتِرِد الَكثيُر ِمَن األخب ــٌد( أو )امَلْزيدّي )َمْزي

ــمٍ واحٍد في املصادِر واملراجِع التي َتَضّمَنْت  احمللِّ ِمَن احلّلِة، َبْل لم ُيْذكْر باس
ــاَل احلّلِة وُقراها، َفُكلُّ ما قيَل فيِه أّنُه »ِحّلُة بني َمْزَيٍد«)106(، أو ُهَو قريٌة  أعم
ــمَ ُهَو املرادُف لَِلْفِظ )احِلّلة(  ِمْن ُقرى احلّلِة اجلنوبّيِة )107(، ويبدو أّن هذا االس
في أّوِل َنْشأِتها، ُثماَّ َصُغَر االسُم األول في مقابِل االسِم اآلَخِر حّتى صاَر ُيطَلُق 

على اسِم َقْريٍة ِمْن ُقراها. 
ــِم اجلّد األعلى  ــد( أو )املزيدية( َفَقْد جاَء ِمْن اس ــميِة )َمْزَي أّما أصُل التس
ــِس احِلّلِة األميِر َسْيِف الدولِة َصَدقَة بِن َمْنصوِر بِن ُدبيٍس، وُهَو َمْزَيُد بُن  مُلؤّس
ــديِّ )ت نحو 370 هــ( )108(، َفَقْد صاَرِت احِلّلُة ُتْعرُف ِبِه  ّياِن األَس َمْرَثِد بِن الداَّ
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ــُب إليه فيقال: احِلّلة امَلزيدّية أو ِحّلُة بني َمْزيٍد، وأّما َضْبُط َلْفِظ )َمْزَيد(  وُتْنَس
ت<)109(. ُكوِن، وَفْتِح الياِء بنقطتنِي ِمْن حَتْ َفَقَد َوَرَد أّنُه »بالَفْتِح، ُثماَّ السُّ

)امُلشترك(، َوَرَد وصفاِن لهذا املوِضِع ِمَن احلّلِة، َفُهَو ِعنَد ياقوَت ِمْن ُقرى . 28
احِللِِّة امَلْزَيدّيِة)110(، وُهَو ِعنَد ابِن َعْبِد احلقِّ »َعَمٌل ِمْن أْعماِل احِلّلِة امَلْزَيدّيِة، ِبِه ِعّدُة

 

ــُف كركوش الوصَف اآلخَر في ِذْكِر هذا  ــيُخ يوس ُقًرى<)111(، واختاَر الش
)112(، وعلى الرغِم ِمِن اختلِف الوصفنِي فإناَّ األصَل اللغوياَّ لهذا املوضِع  ــلِّ احمل

َبِقَي غيَر َمْعروٍف.
ٌد في ُكُتِب الُبلداِن، وإمّنا . 29 )امُلهاجرية(، لم ُيفرْد لهذا املكاِن َموِضٌع ُمحداَّ

ــاَء ِذْكُرُه َعَرًضا في ِكتاِب )غاية االختصار في البيوتات العلوية احملفوظة  ج
يِن بِن ُمَحّمِد بِن َحْمزَة احُلَسينيِّ املِعروف بابِن َزهرة )ت753  من الغبار( لتاِج الدِّ
ــن ارغون بن اباقا بن هوالكو  ــلطاَن غازان ب هـ(، إْذ َذَكَر ابُن زهرَة أناَّ الس
ــي أميِر َمّكَة بهذا  يِن ابِن أبي من ــْد أْنَعَم على َعُضِد الدِّ ــان )ت 703 هـ( َق خ
احملّل امُلسّمى بـ )امُلهاجرّية(، والذي َوَصَفُه ابُن زهرَة بالضيعِة اجلليلِة بأعماِل 
َبَب وراَء هذا  احِلّلِة)113(، غيَر أّن الوصَف لم َيَتعداَّ ما ُذِكَر، مبعنى آخر أّن الساَّ

االسم لم ُيْذكر، ولم ُيْعرْف.
ــم البلدان( لهذا املوضِع قولنِي، أّولهما، . 30 )َنْرس(، َذَكَر ياقوُت في )معج

ــى بُن َبهرام بِن َبهراَم بِن َبْهراَم، بنواحي الُكوفِة، مأَخُذُه  أّنُه »َنْهٌر َحَفَرُه َنْرس
ــَب إليِه َقْوٌم، والثياُب الناَّرسّيُة ِمْنُه« )114(،  ِمَن الُفراِت، عليِه ِعّدُة ُقًرى، َقْد ُنِس
ْهُر َمْنسوٌب  واآلَخُر، أّنُه »قريٌة كاَن َيْنزُلها الّضحاُك بيوراسب ببابَل، وهذا الناَّ
ــارِة إلى هذا  ــّمى بها<)115(، واْكتفى َبْعُض أصحاِب املعجماِت باإلش إليها وُيَس
ــواِد العراِق)116(، وأورَد )كى لسترجن( في كتاِبِه )بلدان  املوضِع بأّنُه قريٌة بس
اخللفة الشرقية( اسَم هذا املوضِع، وَذَكَرُه ِعنَد حديثِه َعْن أطلل بابَل على 
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ــورا، إْذ يجري هذا  ــُر ِمْن َنْهِر س ــُم األيس الفراِت، فـ )َنْرس( ِعْنَدُه ُهَو الِقْس
الِقْسُم نحو اجلنوِب الشرقّي فيسقي َحّماَم ُعمَر وغيَرُه ِمَن الُقرى، وينتهي إلى 
ها  ِضُح أّن هذا املوِقَع ِمَن املناطِق التي َتُضمُّ مدينِة ُنّفر )117(، وفي ُكلِّ ما قيَل َيتاَّ

احلّلُة أو بابُل.
ــِم َمْن  ــمُ فإّنُه - كما ُذِكَر - جاَء ِمِن اس  أّما األصُل الذي جاَء ِمْنُه االس
ــى بُن بهرام، أَحُد ملوِك الدولِة الساسانية، وكاَن َقِد  ــأ الّنْهَر، وُهو َنرس أْنَش
َهِر)118(، فاالسُم غيُر  ــنَة 292 للميلد، وقد أَمَر ِبَحْفِر هذا الناَّ اْعتلى العرَش س
لِِه،  َح أصحاُب املعجماِت)119(، وأّما َضْبُط َلفِظِه فإّنُه »ِبَفْتِح أواَّ عربيٍّ َكما َصراَّ

وُسكوِن ثانيِه، وآِخُرُه ِسنٌي ُمْهَمَلٌة<)120(.
ِضْمِن . 31 ِمْن  ُيْدرْج  ولم  البلداِن،  ُكُتِب  في  املوضُع  هذا  َيِرْد  لم  )النورّية(، 

األعماِل التي ُذِكَرْت للِحّلِة، وإمّنا جاَء ِذكُرُه في َترجمِة أَحِد األعلِم الذين 
ِد  ُنِسبوا إلى هذا املكاِن، وهذا الَعَلُم ُهَو َأُبو َعْبِد اهلِل احُلَسنْيُ بُن ُهّداِب بِن ُمَحماَّ
ريُر املقرُئ)121(، قاَل َعْنُه َمْن َترجَم َلُه: إناَّ ِنْسَبَتُه  يريُّ النورّي الضاَّ بِن َثابِت الداَّ
)النورّي( جاَءْت ِمن )النورّية( التي ِهَي َقريٌة ِمْن ُقرى احلّلِة السيفيِة)122(، فهذا 
املوضُع - كما َيّتِضُح - كاَن ِمْن أعماِل احلّلِة ومناِطقها، لكّنُه لم ُيْذَكر ِمْن 
بينها، ومثلما َخِفَي ِذْكُرُه في ُكُتِب البلداِن َخِفَي أصُلها الذي اشُتّق اسُمُه ِمْنه.

)النيُل(، ُتعدُّ النيُل ِمَن املواِضِع القدميِة التي َوَرَد ِذكُرها في ُكُتِب التاريِخ . 32
ــُذ الَقرِن الثاني الهجرّي، والقروِن التي َتَلْتُه)123(، وهذا يعني أّن هذا املوِضَع  ُمن
ِخَذها امَلزيديوَن عاِصمًة َلُهْم، وقبَل أْن َيْنتقلوا ِمْنها  ــوٌر معروٌف َقْبَل أْن َيتاَّ َمْذك

ا ُيعرُف باسمهم. إلى احلّلِة التي صارْت َمقرًّ
ــِد اْخُتلَِف في حتديِدهِ، َفُهَو تارًة ُيطلُق إحدى  ا َفَق أما موِضُع )النيِل( جغرافيًّ
ــواِد الكوفِة، ُقرَب ِحّلِة بني مزيٍد،  مدِن الكوفِة)124(، وتارًة ثانيًة ُهَو ُبليدٌة  بس
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ــورا)125(، وُهَو تارًة ثالِثًة ُيطلُق على َنْهر الصراة الكبرى )ُسورا  رُّ بها َنْهُر ُس ومَيُ
رُّ ِبِه َنهر صراةِ جاماسب الذي يتفّرُع َعْن نهر الصراةِ الكبرى)126(،  األعلى(، ومَيُ

وتارًة رابعًة يكوُن موِضُع )النيل( على نهر الُفراِت، بنَي بغداَد والكوفِة)127(. 
ــبًة إلى الّنهِر الذي  ــُم )النيل( فإّنُه ِنْس ــا األصُل اللغوّي الذي جاَء ِمْنُه اس وأّم
ــِم نيِل ِمْصَر )128(،  ــّماُه باس ــَف الّثقفّي )ت 95 هـ(، وس َحَفَرُه احلّجاُج بُن يوس
ــميَة )النيل(  تعوُد في األصِل إلى اسِم أَحِد اآللهِة القدميِة،  ويرى بعُضهم أناَّ تس
إْذ إناَّ اإللَه )أنليل(، وهو ابُن اإللِه )آنو( ُمسّبُب الفيضاناِت، وسّيُد اليابسِة)129(، 
ــاَر إليِه عالُِم اآلثاِر  ــماِء بعِض األنهاِر، ويؤّيُد ذلَك ما أش يدخُل في مضموِن أس
ــًرا كاَن يجري في  ــاك نه ــَر »أّن هن ــذي َذَك ــزّي )Gibbson( ال اإلنكلي
ــلِد، ابتداًء ِمْن بابـل  ــاِبــٍق للُفــراِت، في األلـِف األّول قبَل امليـ مجــًرى س
ــو  )أراهتو( ًا ِبَفرٍع آخَر ه ــا، وُمْلتقيـ ــومرّيـِة جنوًب ــاهِ مدينة )مرد( السُّ  باّتـ

وُيدعى )مي أنليل ال( )Me-Enlil-La(«)130(، وليَس باملستبعِد أْن يكوَن هذا 
االسُم ُهو األصل الذي ُعِرَف )النيل(؛ ذلَك مِلَا بنَي االسمنِي ِمْن توافٍق في اللفِظ، 

ومقاربٍة في املوقِع اجلغرافّي.
ــلع( ِبذكِر هذا . 33 ــرَد صاحُب )مراصد االط ــل(، اْنَف ــُة( أو )ِهرِق )ِهـْرَقَل

املوضِع ِمَن احلّلة، إْذ قاَل َبعَد أْن أورَد موِضًعا آَخَر باالسِم َنْفِسِه: »ُقْلُت: وِهْرَقلٌة 
ــيد هادي  ْدريِن«)131(، وتاَبَع الس ــْن َعَمِل الصاَّ ــهورٌة ِمْن َبَلِد احِلّلِة، ِم ــٌة َمْش َقري
ــاء الفيحاء( صاحَب املراصِد،  ــال الدين )ت 1406 هـ( في كتاِبِه )فقه كم
ــكاَن كاَن ِمَن الُقرى  ــاَر إلى أناَّ هذا امل ــَر هذا املوضَع ِمَن احلّلِة، وأش وذك
املشهورِة القريبِة ِمَن احلّلة)132(، وَقِد اكتفى َبْعُضهم ِبَضْبِط اللفِظ، َفُهَو ِعْندُه 

بالَكْسر، ُثماَّ الَفْتِح)133(.
ــِم )ِهـْرَقَلُة( ُهَو َنفُسُه الذي ُيْذكُر باسِم  وقْد يكوُن املوضُع الذي ُذِكَر باس
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)ِهْرِقل(؛ فقْد ُنِقَلْت َعْن أَحِد األشخاِص قّصٌة لرجٍل اسُمُه إسماعيُل بُن احَلَسِن 
ــاُل: )ِهْرِقل()134(، وقد  ــَب إلى قريٍة في البلِد احِلّليِة ُيق ــّي، قيل: إّنُه ُنِس الِهْرِقل
ــير اخلازن( لعلِء الدين عليِّ بِن محمد بن إبراهيم )ت 741 هـ(  جاَء في )تفس

ــى: ﴿ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ــير قولِه تعال في تفس
ــوَد بِه موضُع الذيَن أحياُهْم  ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴾)135(، أناَّ املقص
ــِم  ــَر ياقوُت في )معجم البلدان( أّن كلمَة )ِهْزِقل( في اس ــَل)136(، وَذَك حلزقي
ــل(، وقد رّجَح أْن يكوَن هَو  ــروِف بـ )َدير ِهْزِقل( منقوٌل ِمْن )ِحْزقي ــِر املع الدي
ــَع املقصوَد بقولِِه تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾؛ فليَس بالبعيِد،  املوِض
ــُه )ِهْزِقل( الذي أْصُلُه  ــَم، أْن يكوَن موِضُع )ِهْرِقل( ُهو نفُس واحلاُل كما ُعلِ

)ِحْزقيل(، وَقْد َوَرَد أّن )الِهْزِقَل( كِزْبِرِجٍ موِضٌع)137(.     
هذا . 34 هـ(   569 )ت  اليهودّي  طيلّي  التُّ بنيامني  الرحالُة  حّدَد  )الَيهودية(، 

املوضَع، فَذَكر أّنُه في ُبقعٍة َتْبُعُد َنحو ميٍل واِحٍد َعْن أطلِل بابَل، وفي هذه 
البقعِة ُيقيُم عشروَن ألًفا ِمَن اليهوِد، وفي هذا املوِضِع َكنيٌس َعتيُق الُبنياِن، 
وَنُه إلقامِة الصلِة فيِه، بناؤُه ِمَن احَلَجِر امَلتنِي  ُيْنَسُب إلى النبّي دانيال،  َيؤمُّ
ٍ، وإمّنا أْطلَِق عليِه َلفُظ  )138(، ولم ُيَسماَّ هذا املوضُع باسٍم ُمعنياَّ امُلَهّذِب واآلُجرِّ

)اليهودّية(؛ َتَبًعا لساكنيه الذيَن َحّلوا فيِه، وُهم الَيهوُد)139(.            
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اخلامتة والنتائج
إناَّ ما مُيكُن اخُلُلوُص إليِه ِمْن نتائَج للَبْحِث ِهَي النقاط اآلتية:

ــُتّقْت ِمْنُه؛ لذا لم َيقِف . 1 ــَن امُلُدِن احِلّليِة لم ُيْعَرْف َلها أصٌل ُلغوّي اْش ــَدًدا ِم إّن َع
البلدانيوَن أو الذيَن ذَكروا تلَك امُلُدَن َعْنَد هذا اجلانِب في أثناِء َتعريفهم بها.

على الرغِم ِمْن إيراِد ُكُتِب البلداِن لَِبْعِض أصوِل أسماء امُلُدِن احلّليِة، غيَر أّن . 2
ــْت َمجهولَة امَلعنى، أو غير معروفِة الداللِة، ويبدو أّن ذلَك عائٌد  تلَك األصوَل َبقي

لألصوِل غيِر العربّيِة ألسماِء َبْعِض املواِقِع.
ــِة - وإْن ُذِكَر أصُلها - لم ُيعرْف . 3 ــماِء امُلدِن واملناِطِق احلّلّي ــَب في أس إناَّ الغالِ

َسَبُب إطلِقِه على هذا املوِقِع أو ذاك.
ــِب األماكِن والبلداِن، أو . 4 ــماِء امُلُدِن على ُكُت ــم َيقتِصر إعطاُء األصوِل ألس ل

ــْن عادِتها َتكّفُل  ــى وجِه التحديد، وِهَي التي ِم ــِب اجلغرافيا التاريخيِة عل ُكُت
هذا األمِر، وإمّنا َتَعّدى األمُر لِغيرها ِمَن الُكُتِب، كاملعجماِت اللغويِة، وُكُتِب 

الرحلِت، واملصادر التاريخية، وغير ذلك.
ــٍد ِمَن الَبْحِث والتنقيِب في . 5 ــماِء املناِطِق احلّليِة إلى َمزي يحتاج الكثيُر ِمْن أس

ــي جاَءْت ِمْنها؛ ملا في هذا األمِر ِمْن أَثٍر في جلِء الكثيِر ِمَن  ــا اللغوّيِة الت أصولِه
امللمِح لتلَك املناطِق.

إناَّ ِمَن اللزِم أْن يكوَن هناَك توثيٌق ألسماِء املناِطِق في وقِتنا احلاِضِر، ومعرفِة . 6
األسباِب التي َكَمَنْت وراَء تسميِتها، فِمّما ال شكاَّ فيِه أناَّ هناَك َسَبًبا لتسميِة هذه 
ــمِ أو ذاَك، ومعرفُة تلَك األسماِء، وأسباِبها ُيجّلي جانًبا  املنطقِة أو تلَك بهذا االس
، وُهَو  ــْن تاريخيتها، وِمْن َثماَّ ــيٍء ِم ــْن جوانِب تلَك املناطِق، ومُييُط اللثاَم َعْن ش ِم
ُق وُجوَدها، ويحفُظها، أو في األقلِّ يحتفُظ باسِمها للحِق ِمَن األجياِل.   ، ُيوثِّ املهمُّ
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الهوامش:
---------------------

ُينظر: رحلة إىل مدينة بابل التارخيية: 42.    .1
البلـدان: .2 معجـم   ،617 البلـدان:  ُينظـر: 

183/1، قرى لواء احلّلة )جملة لغة العرب(: 
واملواقـع  املـدن  أسـامء  أصـول   ،658/6

العراقية: 98/1.    
البلـدان: .3 معجـم   ،617 البلـدان:  ُينظـر: 

183/1، مراصد االطـالع: 76/1، أصول 
أسامء املدن واملواقع العراقية: 98/1.    

ُينظر: لغة العرب )جملة(: 581/6 - 582.    .4
معجـم البلـدان: 256/1، مراصـد االطالع: .5

119/1، تاريخ احللة: 5/1، النيل ومناطقها 
)رسـالة ماجسـتري(:،43. ترمجتـه يف: الـوايف 
    . بالوفيات: 56/10، نكت اهلميان: 100/1

ترمجتـه يف: الـوايف بالوفيـات: 56/10، نكت .6
اهلميان: 100/1.    

مراصـد .7  ،256/1 البلـدان:  معجـم  ُينظـر: 
 ،5/1 احللـة:  تاريـخ   ،119/1 االطـالع: 

النيل ومناطقها:43.  
معجـم البلـدان: 309/1، مراصـد االطالع: .8

  .145/1
9.  . آثار البالد: 304، مراصد االطالع: 145/1

البلـدان: 378، معجـم البلـدان: 310/1، .10
مراصد االطالع: 145/1، وينظر: معجم ما 

استعجم: 219/1.  
البلـدان: .11 معجـم    ،334 البلـدان:  ُينظـر:   

309/1، مراصد االطالع: 119/1، تاريخ 
احللة: 5/1، النيل ومناطقها:43.  

ُينظر: معجم البلدان: 311/1.  .12
معجم ما اسـتعجم: 219/1، وينظر: سمط .13

النجوم: 170/1.  
 ُينظـر: من تراثنا اللغوّي القديم: 60 – 61، .14

  . أصول أسامء املدن واملواقع العراقية: 37/1
 مراصـد االطـالع: 160/1، وينظر: تاريخ .15

احللة: 5/1.  
 ُينظر: موجز تاريخ البلدان العراقية: 74.  .16
 ينظـر: تاريـخ احللة: 5/1، احللـة يف العرص .17

املغويّل )رسالة ماجستري(: 50.  
 ينظـر: املعجـم الفـاريّس الكبـري: 293/1، .18

جملة لغة العرب: 657/6.  
 معجم البلدان: 370/1، مراصد االطالع: .19

  .176/1
 الّطّسوج: الناحية، مجعها طساسيج.  .20
 اأُلستان: املحافظة أو املنطقة.  .21
 معجم البلدان: 370/1، مراصد االطالع: .22

    .176/1
 مراصد االطالع: 178/1..23
 األماكـن: 889، وينظـر: معجـم البلـدان: .24

103/1، 384، مراصد االطالع: 32/1.
 مراصد االطالع: 32/1..25
 ينظر: فتـوح البلدان: 255، معجم البلدان: .26

 - التطيـيّل: 307  بنيامـني  رحلـة   ،103/1
  .308

وينظـر: .27  ،241/1 اسـُتعجم:  مـا  معجـم   
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معجم البلـدان: 103/1، مراصد االطالع: 
32/1، تاج العروس: 442/15.  

 ينظر: مقام النبّي إبراهيم × يف حمافظة بابل .28
)بحث(: 330 – 331.  

 ينظـر: املسـتطرف: 556/2، الفلكلـور يف .29
العهد القديـم: 223، املطابقـة واالختالف: 

  .623 – 622
 ينظر: بابل وبورسبا: 11.   .30
 معجم البلدان: 403/1، مراصد االطالع: .31

  .188/1
 املصدران أنفسهام.  .32
 ُينظر: املصدران أنفسهام.  .33
 ينظر: رحلة ابن َبطوطة: 229.  .34
اجلغرافيـني .35 كتـب  يف  الكفـل  ذو  ينظـر:   

والرحالة: 105 - 106.   
 ينظر: سفر عزرا: 52/9 بالعربّية، نقاًل عن: .36

النجف ـ مرسى سفينة نوح: 61.   
نـوح: .37 ـ مرسـى سـفينة  النـــجـف  ينظـر:   

   .61
 ُينظر: مراصد االطالع: 245/1..38
 ينظر: تاريخ احللة، 6/1.  .39
 مراصد االطالع: 245/1..40
 ينظر: تاريخ احللة، 6/1.  .41
 معجم البلدان: 412/1. َ .42
 ُينظر: مراصد االطالع: 194/1..43
 ُينظر: أخبار بغداد: 253..44
 ُينظـر: تاريـخ احللـة: 6/1، إدارة احللـة يف .45

العرص العّبايّس )بحث(: 256.
 ُينظـر: تاريـخ النقـود االسـالمية: 111 - .46

113، إدارة احللة يف العرص العّبايّس: 256.
 ُينظـر: تاريـخ احللـة: 6/1، إدارة احللـة يف .47

العرص العّبايّس: 256.
 إدارة احللة يف العرص العّبايّس: 256، وينظر: .48

تاريخ النقود اإلسالمية: 111.
 معجم البلدان: 96/2، وُينظر: 294/2.  .49
 ُينظر: أحسـن التقاسيم: 53، 114، اإلمارة .50

املزيديـة: 296، موسـوعة احللـة احلضارية: 
  .119

 ُينظر: عجائب االقاليم السبعة:125، صورة .51
األرض: 233/1، اإلمارة املزيدية: 296.  

 ُينظـر: نزهـة املشـتاق: 671/2، موسـوعة .52
احللة احلضارية: 64.  

 احللة نشوؤها وتسميُتها )بحث غري منشور( .53
نقـاًل عن: موسـوعة احللـة احلضارية:  64 - 

  .65
مراصـد .54  ،96/2 البلـداِن:  معجـم  ُينظـر:   

االطالع: 207/1.  
 ُينظر: اإلمارة املزيدية: 296.  .55
 اإلمارة املزيدية: 294.  .56
 ُينظـر: تاريـخ اليعقـويّب: 543/2، اإلمـارة .57

املزيدية: 294 – 295.  
58. ،125 السـبعة:  األقاليـم  عجائـب  ُينظـر:   

اإلمارة املزيدية: 295.  
 ُينظر: رحلة ابن جبري: 176، معجم البلدان: .59

294/2، مراصد االطالع: 419/1.  
60. ،39 االشـتقاق:   ،26/3 العـني:  ُينظـر:   

معجم البلدان: 294/2.  
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 ُينظـر: املحكـم: 531/3، لسـان العـرب: .61
978/2، معجم البلدان: 294/2.  

 ُينظـر: معجـم البلـدان: 294/2، مراصـد .62
االطـالع: 419/1، رحلـة إىل مدينـة بابـل 

التارخيية: 114.  
 ُينظـر: التكملـة: 342/5، معجـم البلدان: .63

294/2، تاج العروس: 321/28.  
 ُينظر: رحلة إىل مدينة بابل التارخيية: 115.  .64
 ُينظـر: معجـم البلـدان: 294/2 – 295، .65

مراصـد االطـالع: 419/1، رحلة إىل مدينة 
بابل التارخيية: 114 - 115.  

 ُينظـر: عمـدة الطالـب: 146؛ تاريخ احللة: .66
  .11/1

 تاريخ احللة: 12/1.  .67
 ُينظـر: عمدة الطالـب )أنصاريـان(: 254، .68

تاريـخ احللـة: 12/1، إدارة احللـة يف العرص 
العّبايّس:      256.  

 ُينظـر: عمدة الطالـب )أنصاريـان(: 131، .69
املصدران أنفسهام.  

 تاريخ احللة: 12/1.  .70
 ُينظـر: معجـم البلـدان: 278/3، مراصـد .71

االطالع: 753/2، اإلمارة املزيدية: 283.  
 ُينظر: اإلمارة املزيدية: 283، موسوعة احللة .72

احلضارية: 120.  
معجـم .73  ،114 التقاسـيم:  أحسـن  ُينظـر:   

البلـدان: 321/5، اإلمـارة املزيديـة: 283، 
موسوعة احللة احلضارية: 120.  

 ُينظـر: معجـم البلـدان: 278/3، مراصـد .74
االطالع: 753/2، تاريخ احلّلة: 12/1.  

 ُينظر: مدينة سورا - قراءة يف نشأهتا واثارها .75
الفكرية و العمرانية واجلغرافية: 437.  

 ُينظر: املصدر نفسه.  .76
77.  .  ُينظر: اإلشارات إىل معرفة الزيارات: 68
 معجم البلدان: 372/3، مراصد االطالع: .78

  .819/2
 ُينظر: التكملة: 485/3، القاموس املحيط: .79

596/1، تاج العروس: 239/17.  
 ينظـر: معجـم البلـدان: 402/3، مراصـد .80

االطالع: 839/2.  
 ينظر: التكملة: 453/6، القاموس املحيط: .81

1303، تاج العروس: 422/38 - 423.  
 ينظر: التكملة: 453/6، القاموس املحيط: .82

1303، تاج العروس: 422/38 - 423.  
 لسان العرب: 2436/4.  .83
 ينظـر: معجـم البلـدان: 402/3، مراصـد .84

االطالع: 839/2.  
 ينظر: التكملة: 105/5، القاموس املحيط: .85

709/1، تـاج العروس: 121/26، معجم 
متن اللغة: 22/4.  

 ينظر: تاريخ احلّلة: 14/1.  .86
 معجم البلدان: 183/4.  .87
 مراصد االطالع: 981/2.  .88
 تاريخ احللة: 16/1.  .89
 ينظر: أعيان الشيعة: 49/3.  .90
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 ُينظر: معجم البلدان: 309/4.  .91
 ُينظر: املصدر نفُسُه.  .92
 مراصد االطالع: 1066/3.  .93
 ُينظر: تاريخ احللة: 15/1.  .94
 تاريخ احللة: 15/1.  .95
 معجم البلدان: 309/4، مراصد االطالع: .96

1066/3، تاريخ احللة: 15/1.  
صـورة .97  ،145 لليعقـويّب:  البلـدان  ينظـر:   

األرض: 243/1،  الروض املعطار: 475، 
موسوعة احللة احلضارية: 120.  

 البلدان لليعقويّب: 145.  .98
أحسـن .99 لليعقـويّب: 145،  البلـدان  ينظـر:   

التقاسـيم: 121، معجم البلدان: 365/4، 
اإلمارة املزيدية: 288.  

 ترمجُتُه يف: وفيات األعيان: 313/6، تاريخ .100
اإلسـالم: 759/3، األعـالم: 185/8.  1 
ينظـر: معجـم البلـدان: 365/4، الـروض 

املعطار: 475، اإلمارة املزيدية: 285. 
 ينظـر: معجم البلـدان: 365/4، مراصد .101

االطـالع: 1101/3، أصـول أسـامء املـدن 
واملواقع العراقية: 98.  

 رحلة ابن ُجبري: 169.  .102
 الروض املعطار: 473.  .103
 ينظر: تاريخ احلّلة: 16/1.  .104
 معـــــجـم البلـدان: 122/5، مراصـد .105

االطالع: 1266/2.  
 ينظر: تاريخ احلّلة: 17/1.  .106

األعيـان: 491/2، .107 وفيـات  ترمجُتـُه يف:   
األعالم: 212/7.  

مراصـد .108  ،122/5 البلـدان:  معجـم   
االطالع: 1266/2.  

 ُينظـر: معجـم البلـدان: 132/5، وفيـه .109
»املحّلة املزيدّية«.  

 مراصد االطالع: 1274/3.  .110
 ُينظر: مراصد االطالع: 893/2.  .111
 ُينظـر: غاية االختصـار: 33، إدارة احللة: .112

  .257
 معجم البلدان: 280/5، وينظر: مراصد .113

العـروس:  تـاج   ،1368/3 االطـالع: 
  .548/16

 معجم البلدان: 280/5..114
 ُينظـر: هتذيـب اللغـة: 276/12، لسـان .115

العرب: 4392/6.  
 ُينظر: بلدان اخلالفة الرشقية: 100.  .116
 ُينظر: املصدر نفسه.    .117
 ُينظـر: املحكم: 476/8، لسـان العرب: .118

4392/6، تاج العروس: 548/16.  
مراصـد .119  ،280/5 البلـدان:  معجـم   

االطالع: 1368/3.
 ترمجُتـُه يف: معجـم األدبـاء: 1163/3، .120

الـوايف بالوفيـات: 52/13، بغيـة الوعـاة: 
    .542/1

ُينظر: املصادر أنفسها.    .121
 ُينظـر: تاريـخ خليفـة بـن خيـاط: 400، .122

تاريـخ الطربّي: 590/6، 416/7، اإلمارة 
املزيدية: 289.    
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 ُينظـر: أحسـن التقاسـيم: 114، اجلبـال .123
واألمكنـة: 314، اإلمـارة املزيديـة: 290، 
جملـة )املحقـق(، 13، 2017م، ص253 - 

.260
 ُينظـر: املصـدر نفُسـُه، معجـم البلـدان: .124

 ،1413/3 االطـالع:  مراصـد   ،334/4
اإلمارة املزيدية: 290.

 ُينظـر: عجائـب األقاليـم: 125، معجـم .125
البلدان: 334/5، اإلمارة املزيدية: 290.

األنسـاب .126  ،551/5 األنسـاب:  ُينظـر:   
فقة: 163، اإلمارة املزيدية: 290. َـّ املت

 ُينظـر: معجم البلـدان: 334/5، مراصد .127
العجائـب:  خريـدة   ،1413/3 االطـالع: 

117، النيل ومناطقها: 9.
الرافديـن: .128 وادي  تاريـخ حضـارة  ُينظـر: 

321/2، النيل ومناطقها: 9.
 النيل ومناطقها: 9..129
 مراصد االطالع: 1456/3.  .130
 ُينظر: فقهاء الفيحاء: 168/1 - 169.    .131
 ُينظر: مراصد االطالع: 1456/3.  .132
 ُينظـر: كشـف الُغّمـة يف معرفـة اإلئمـة: .133

  .230/4
 البقرة/من اآلية 243.  .134
اخلـازن(: .135 )تفسـري  التأويـل  لـّب  ُينظـر:   

  .193 ،176/1
لسـان .136  ،267/6 اللغـة:  هتذيـب  ُينظـر:   

العـرب: 695/11، 697، تـاج العـروس: 
  .136/31

 ُينظـر: رحلة بنيامني التطييل: 306، بلدان .137
اخلالفة الرشقية: 100، إدارة احللة: 258.  

 ُينظر: تاريخ احلّلة: 19.  .138
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
آثار البلد وأخبار العباد: زكريا بن محمد . 1

ــي )ت 682 هـ(، دار  ــود القزوين بن محم
صادر، د. ت.

أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم: محمد . 2
ــو 380 هــ(،  ــّي )ت نح بن أحمد املقدس
حت: غازي طليمات، وزارة الثقافة واالرشاد 

القومّي، دمشق، 1980 م.
ــّي . 3 ــكري اآللوس ــار بغداد: محمود ش أخب

ــلم  )ت 1342 هــ(، حت: د. عماد عبد الس
رؤوف، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 

ط 1، 1429هـ = 2008 م.   
ــارات إلى معرفة الزيارات: أبو احلسن . 4 اإلش

ــروّي)ت  ــن علي اله ــي بكر ب ــي بن أب عل
ــة،  الديني ــة  الثقاف ــة  مكتب ـــ(،  611ه

القاهرة، ط 1، 1423 هـ.
ــتقاق: أبو بكر محمد بن احلسن بن . 5 االش

دريد األزدّي )ت 321 هـ(، حتقيق و شرح: 
ــارون، دار اجليل،  ــلم محمد ه عبد الس

بيروت، ط 1، 1411 هـ =1991م.
 أصول أسماء املدن واملواقع العراقية: جمال . 6

ــة، بغداد،  ــة الوقف احلديث ــان، مطبع باب
2012م.

ــن الزركلي )ت 1396 . 7 ــلم: خير الدي األع

هـ(، دار العلم للمليني، بيروت، ط 15، 
2002م.

ــن األمني، . 8 ــّيد ُمحس ــيعة: الس ــان الش أعي
َقُه وأخرَجُه: حسن األمني، دار التعارف  حقاَّ
للمطبوعات، بيروت، 1403 هـ = 1983 م.

اإلمارة املزيدية األسدية في احللة - دراسة . 9
ــية واحلضارية: د. عبد  في أحوالها السياس
ــم، ط 2، 1431 هــ =  ــار ناجي، ُق اجلّب

2010 م. 

ــماه . 10 األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مس

ــو بكر زين الدين محمد  من األمكنة: أب

ــّي الهمدانّي  ــى بن عثمان احلازم بن موس

ــيخ حمد بن محمد  ـــ(، حت: الش )ت 584ه

ــث والترجمة  ــر، دار اليمامة للبح اجلاس

والنشر، الرياض، 1415 هـ.

األنساب: أبو سعد عبد الكرمي بن محمد . 11

ــروزّي )ت 562 هـ(، تقدمي   ــمعانّي امل الس

ــارودّي، دار  ــر الب ــد اهلل عم ــق: عب وتعلي

اجلنان، ط 1، 1408 هـ = 1988 م .

ــّط املتماثلة في . 12 ــة في اخل ِفق ــاب املتاَّ األنس

ــل محمد بن  ــط: أبو الفض ــط والضب النق

ــرانّي  ــي املعروف بابن القيس طاهر بن عل

)ت 507 هـ(، حت: دي يوجن، ليدن، بريل، 

1282 هـ = 1865 م .

بابل وبورسبا: طه باقر: مطبعة احلكومة، . 13
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بغداد، ط 1، 1959.

ــُدرر أخباِر األئمة . 14 ــوار اجلامعة ل بحار األن

ــن محّمد تقي   ــار×، محّمد باقر ب األطه

ــب  ـــ(، دار الُكُت ــيّ )ت 1111 ه اجمللس

اإلسلمية، د. ت.

ــات اللغويني والنحاة: . 15 ــة الوعاة في طبق ُبغي

ــيوطّي )ت 911 هـ(،  ــن الس ــلل الدي ج

ــل إبراهيم، املكتبة  ــد أبو الفض حت: محم

العصرية، لبنان ـ صيدا، د. ت.

البلدان: أحمد بن إسحاق اليعقوبي )ت بعد . 16

ـــ(، دار الكتب العلمية، بيروت،      292 ه

ط 1، 1422 هـ.

ــترجن، . 17 ــرقية: كي لس بلدان اخللفة الش

ــه تعليقات  ــة وأضاف إلي ــُه إلى العربي َنَقَل

ــُه:  بلدانية وتاريخية وأثرية، ووَضَع فهارس

ــّواد،  ــس ع ــيس و گوركي ــير فرنس بش

ــالة، بيروت، ط 2، 1405  ــة الرس مؤسس

هـ = 1985م. 

ــوس: أبو . 18 ــن جواهر القام ــروس م تاج الع

بيدّي احلسينّي                    الفيض محمد مرتضى الزاَّ

)ت 1205 هـ(، حت: مجموعة من احملققني، 

دار الهداية، د. ت.

ــلم ووفيات املشاهير واألعلم: . 19 تاريخ اإلس

ــو عبد اهلل الذهبّي )ت 748 هـ(، حت: د.  أب

ــار عّواد معروف، دار الغرب اإلسلمّي،  بش

ط 1، 2003 م .

ــن ـ في ضوء . 20 ــارة وادي الرافدي ــخ حض تاري

ّي الزراعّية واملكتشفات اآلثارية  مشاريع الراَّ

واملصادر التاريخية: م. د. أحمد سوسة: الدار 

العربية للموسوعات، ط 1، 1983 م .

ــوش احللّي، . 21 ــف كرك ــخ احللة: يوس تاري

املطبعة احليدرّية، النجف، 1965 م.  

ــرو خليفة . 22 ــاط: أبو عم ــخ خليفة بن خي تاري

ــيبانّي البصرّي )ت  بن خّياط بن خليفة الش

ـــ(، حت: د. أكرم ضياء العمرّي، دار  240ه

القلم - مؤسسة الرسالة، دمشق ـ بيروت، 

ط 2، 1397هـ .

ــخ الطبرّي( : . 23 ــوك )تاري ــل واملل س ــخ الرُّ تاري

برّي   ــّي الطاَّ ــو جعفر محمد بن جرير اآلمل أب

ــروت، ط 2،  ـــ(، دار التراث، بي )ت 31ه

1387هـ .
ــى احلسينّي . 24 ــلمية: موس تاريخ النقود االس

ــوم للتحقيق والطباعة  املازندرانّي، دار العل
والنشر والتوزيع، بيروت، ط 3، 1403هــ= 

1988 م.   

ــي يعقوب بن . 25 ــّي: أحمد بن أب ــخ اليعقوب تاري

جعفر الكاتب العّباسّي املعروف باليعقوبّي 

)ت 284 هــ(، ليدن، 1883 م. 

ــب األمصار وعجائب . 26 ّظار في غرائ حتفة النُّ
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ــفار )رحلة ابن َبطوطة(: أبو عبد اهلل  األس
ــي الطنجّي )ابن  ــد بن عبد اهلل اللوات محم
ــه وحّققُه:  ــة( )ت 779 هـ(، قّدم ل بطوط
ــان، راَجَعُه وأعّد  ــد املنعم العري محمد عب
ــاص، دار إحياء  ــُه: مصطفى القصاَّ فهاِرَس

العلوم، ط 1، 1407 هــ = 1987 م.
ــفار . 27 ــار عن اّتفاقات األس ــرة باألخب  تذك

ــني محمد بن                   ــة ابن جبير(: أبو احلس )رحل
ــّي )ابن  ــد بن جبير الكنانّي األندلس أحم
ــّدَم  ــا وق ـــ(، حّققه ــر( )ت 614 هـ جبي
ــر  ــويدّي للنش ــا: علي كنعان، دار الس َله

والتوزيع، أبو ظبي، ط 1، 2008م.
ــاب تاج . 28 ــة لكت ــل والصل ــة والذي التكمل

ــن بن محمد  ــة وصحاح العربية: احلس اللغ
ـــ(، حت: محمد أبو  ــّي )ت 650 هـ الصغان
الفضل إبراهيم وإبراهيم األبياري، مطبعة 

دار الكتب، القاهرة، 1973 ـ 1979 م. 
تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد بن . 29

األزهرّي الهروّي )ت 370 هـ(، حت: محمد 

ــاء التراث العربّي،  عوض مرعب، دار إحي

بيروت، ط 1، 2001 م. 
ــم جار . 30 اجلبال واألمكنة واملياه: أبو القاس

ــرّي  )ت  ــر الزمخش ــن عم ــود ب اهلل محم

538هـ(، حت: د . أحمد عبد التواب عوض، 

ــع، القاهرة،  ــر والتوزي ــة للنش دار الفضيل

1319 هـ = 1999 م .

ــّي 656 - 736 . 31 ــر املغول ــي العص ــة ف احلل

ــتير(:  ــالة ماجس هـ/1258 - 1335م )رس

رنا سليم شاكر العزاوّي، كلية التربية - 

جامعة بابل، 1426 هـ = 2005 م.  

ــراج . 32 ــب وفريدة الغرائب: س خريدة العجائ

ــر بن الوردي )ت 852  الدين عمر بن املظف

ــي، مكتبة  ــود زنات ـــ(، حت: أنور محم ه

الثقافة اإلسلمية، القاهرة، ط 1، 1428 

هـ = 2008 م .

ــة: حميد . 33 ــل التاريخي ــى مدينة باب ــة إل رحل

ــر  ــة والنش ــورد للطباع ــّي، دار امل املطبع

ــدار العربية  ــق، مكتبة ال والتوزيع، دمش

للعلوم، بغداد، ط 1، 2011 م.

ــّي: الرابي بنيامني بن . 34 ــة بنيامني التطيل رحل

ــباني  ــي النباري اإلس ــة التطيل الرابي يون

ـــ(، اجملمع الثقافي،  ــودّي )ت 569 ه اليه

أبو ظبي، ط 1، 2002 م.

ــي خبر األقطار: أبو عبد . 35 الروض املعطار ف

ــرّي )ت  ــد اهلل احِلمي ــن عب ــد ب اهلل محم

900هـ(، حت: د. إحسان عباس، مطابع دار 

السراج، بيروت، ط 2، 1980 م.

ــاء األوائل . 36 ــي في أنب ــمط النجوم العوال س

ــني العصامّي                       ــي: عبد امللك بن حس والتوال

ــادل أحمد  ــّي )ت 1111هـ(، حت: ع املك

ــوض، دار  ــي محمد مع ــد املوجود وعل عب
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الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419هـ 

= 1998 م. 
صورة األرض: أبو القاسم محمد بن حوقل . 37

ــّي )ت بعد 367هـ(، دار  البغدادّي املوصل
صادر، أوفست ليدن، بيروت، 1938 م.

ــبعة إلى نهاية العمارة: . 38 عجائب األقاليم الس
سهراب، اعتناء: هانس فون فريك، مطبعة 
ــا، 1347 هـ =  ــز هوزن، فين ادلوف هول

1929م.
ــب آل . 39 ــرى في نس ــب الصغ ــدة الطال عم

ــد بن علي                        ــال الدين أحم ــي طالب: جم أب
ــن عنبة( )ت 828  ــينّي الداوودّي )اب احلس
ــيد مهدي الرجائّي، مطبعة  هـ(، حت: الس
ستاره، قم، ط 1، 1430 هـ = 2009 م.  

ــي . 40 أب آل  ــاب  أنس ــي  ف ــب  الطال ــدة  عم
ــي                        ــن عل ــد ب ــن أحم ــال الدي ــب: جم طال
ـــ(،  ــة( )ت 828 ه ــن عنب ــينّي )اب احلس
ــة أنصاريان للطباعة والنشر، قم،   مؤسس

2006 م.
العني: أبو عبد الرحمن الفراهيدّي البصرّي . 41

) ت 170 هـ (، حت: د. مهدي املزومّي ود. 
إبراهيم السامرائّي، مؤسسة دار الهجرة، 

ط 2، 1409 هـ .
ــة . 42 ــات العلوي ــي البيوت ــار ف ــة االختص غاي

ــاج الدين بن محمد  احملفوظة من الغبار: ت
ا  بن حمزة احلسينّي )ابن زهرة(،)كان حيًّ

ــنة 753 هــ(، حت: السيد محمد صادق  س
ــة احليدرية، النجف،  بحر العلوم، املطبع

1962م.
ــوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابر بن . 43  فت

داود البلذري )ت 279 هـ(، دار ومكتبة 

الهلل، بيروت، 1988 م. 

فقهاء الفيحاء:، هادي السيد حمد كمال . 44

الدين، مطبعة املعارف، بغداد، 1962 م.

ــدمي: جميس . 45 ــد الق ــي العه ــور ف الفلكل

ــم، مراجعة:  ــر: د. نبيلة إبراهي ــزر، ت فري

ــة العامة  ــا، الهيئة املصري ــن ظاظ د. حس

للكتاب، القاهرة، 1972 م.

ــر مجد الدين . 46 ــوس احمليط: أبو طاه القام

ــادّي )ت 817 هـ(، حت: مكتب  الفيروز آب

ــالة،  ــة الرس ــراث في مؤسس ــق الت حتقي

ــّي،  العرقسوس ــم  نعي ــد  محم ــراف:  إش

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، ط 8، 1426 هـ = 2005 م.

ــة األئمة ^: أبو . 47 ــف الُغّمة في معرف كش

احَلَسِن علّي بن عيسى بن أبي الفتِح األربلّي 

ــر، دار  ــي آل كوث ـــ(، حت: عل )ت 692 ه

ــروت، 1433 هــ=  ــارف للطباعة، بي التع

2012 م. 

ــير . 48 ــاب التأويل في معاني التنزيل )تفس لب

ــلء الدين علي  ــن ع ــازن(: أبو احلس اخل
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ــيحي املعروف  ــن إبراهيم الش بن محمد ب

ــازن )ت 741 هــ(، تصحيح: محمد  باخل
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ــاهني،  ــي ش عل

بيروت، ط1، 1415 هــ.             
ــال الدين . 49 ــو الفضل جم ــرب: أب ــان الع لس

ــن منظور( )ت 711  ــد بن مكرم )اب محم
هـ(، حت: عبد اهلل علي الكبير وآخريِن، 

دار املعارف، د. ت. 
احملكم واحمليط األعظم: أبو احلسن علي . 50

ــيده( )ت 458 هـ(،  ــماعيل )ابن س بن إس
ــداوي، دار الكتب  ــد هن ــد احلمي حت: عب
ـــ =  ــروت، ط 1، 1421 ه ــة، بي العلمي

2000م. 
ــماء األمكنة و . 51 ــلع على أس مراصد االط

ــن بن عبد  ــّي الدين عبد املؤم ــاع: صف البق
ــمائل القطيعي( ) ت 739  ــق     )ابن ش احل
هـ(، دار اجليل، بيروت، ط 1، 1412 هـ.

ــتظرف: أبو . 52 ــي كل فن مس ــتطرف ف املس
ــن أحمد  ــد ب ــن محم ــهاب الدي ــح ش الفت
ــَي بتحقيِقِه:  ــيهّي )ت 852 هـ(، ُعن األبش
ــادر، بيروت، ط  ــم صالح، دار ص إبراهي

1، 1999م.
ــي نقد . 53 ــٌث ف ــلف- بح ــة واالخت املطابق

املرتكزات الثقافّية: د. عبد اهلل إبراهيم، 

ــر،  ــات والنش ــة للدراس ــة العربي املؤسس

بيروت، 2005 م.

ــهاب الدين . 54 ــم األدباء: أبو عبد اهلل ش معج

ياقوت الرومّي احلموّي )ت 626 هـ(، حت: 

ــان عباس، دار الغرب اإلسلمي،  د.إحس

بيروت،ط 1، 1414 هـ = 1993 م.

ــهاب الدين . 55 معجم البلدان: أبو عبد اهلل ش

ياقوت الرومّي احلموّي )ت 626 هـ(، دار 

الفكر، بيروت، د. ت.

ــوعة لغوية حديثة(: . 56 معجم منت اللغة )موس

أحمد رضا، دار مكتبة احلياة - بيروت، 

1377 هـ = 1958 م.

املعجم الفارسّي الكبير )فرهنك ُبـُزرگ . 57

ــّي - عربّي: د. إبراهيم  ــی( - فارس فارس

الدسوقّي شتا، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

1412 هـ. ق = 1370 هـ. ش=1992 م. 

ــماء البلد . 58 ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م معج

واملواضع: أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز 

ــّي )ت 487 هـ(، عالم  ــرّي األندلس البك

الكتب، بيروت، ط 3، 1403 هـ.

ــمى في . 59 ــا اللغوي القدمي- ما يس من تراثن

ــة بالدخيل: طه باقر، مطبعة اجملمع  العربي

العلمّي العراقّي، بغداد،1980 م.

ــدان العراقية: عبد الرزاق . 60 موجز تاريخ البل

احلسنّي، مطبعة النجاح، بغداد، 1930م.
ــور . 61 )احمل ــة  احلضاري ــة  احلل ــوعة  موس

اجلغرافّي(: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 
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بابل، ط 1، 1433هـ = 2012 م. 
ــراق اآلفاق: محمد . 62 ــتاق في اخت نزهة املش

ــنّي                   بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس احلس
)الشريف اإلدريسّي( )ت560 هــ(، عالم 

الكتب، بيروت، ط 1، 1409 هـ. 
ــي نكت العميان: صلح . 63 نكت الهميان ف

ــدّي )ت 764  ــل بن أيبك الصف الدين خلي
ــيه: مصطفى  هـ(، علاَّق عليه ووضَع حواش
ــب العلمية،  ــادر عطا، دار الكت عبد الق

بيروت، ط 1، 1428 هــ = 2007 م.
ــي األحوال . 64 ــة ف ــا - دراس ــل ومناطقه الني

ــة واإلدارية والفكرية حتى نهاية  اجلغرافي
ــابع الهجري )رسالة ماجستير(:  القرن الس
عامر عجاج حميد، كلية التربية - جامعة 

بابل، 1425 هــ = 2004 م. 
ــن خليل بن . 65 ــي بالوفيات: صلح الدي الواف

أيبك بن عبد اهلل الصفدّي )ت 764 هـ(، 
ــاؤوط و تركي مصطفى،  حت: أحمد األرن
ــروت، 1420 هـ =  ــاء التراث، بي دار إحي

2000 م.
ــان: أبو . 66 ــاء أبناء الزم ــات األعيان وأنب وفي

ــد بن خلكان  ــمس الدين أحم العباس ش
ــان  ـــ(، حت: د. إحس ــّي )ت 681 ه اإلربل

عباس، دار صادر، بيروت، 1900 م.   

الدوريات 

إدارة احللة في العصر العبـــاسّي - 495- . 1

ــد  ـــ/1101 - 1258 م: أ. م. د. عب 656ه

ــم و أ. د. محمد ضايع  الستار نصيف جاس

ــات  ــة مركز بابل للدراس ــون، مـجل حس

اإلنسانية، مج 4، ع 3، 2014 م.

ذو الكفل في كُتب اجلغرافيني والرحالة- . 2

دراسة تاريخية: أ. د. خالد موسى احلسينّي 
ــن علي القصير، مجلة آداب  وخديجة حس

الكوفة، مج 1، ع 32، 2017 م.  
قرى لواء احلّلة: عبد الرزاق احلسنّي، مجلة . 3

لغة العرب، ع 9، س 6، بغداد، 1928 م.
ــأتها واثارها . 4 ــورا - قراءة في نش مدينة س

ــة: أ. د.  ــة واجلغرافي ــة و العمراني الفكري
ــف كاظم الشمرّي و أ. حمدّية صالح  يوس
اجلبورّي، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات 

والعلوم االجتماعية، ج 1، ع 32، 2018م.
مدينة )النيل( تأريخها وأعلمها: د. عباس . 5

ــق(، مج 1،  ــراخ، مجلة )احملق هاني اجل
ع2، 2017م. 

ــي محافظة بابل: . 6 ــام النبّي إبراهيم× ف مق
ــزة الزم، مجلة مركز بابل  علي عبد احلم

للدراسات اإلنسانية، مج 1، ع 1، 2011 م. 

ــى سفينة نوح: السيد سامي . 7 النجف - مرس

ــدرّي، مجلة تراث النجف، ع 1، س 1،  الب

1430 هــ. 
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َل( مضّعفة العين الدالالت الصرفية لصيغة )َفعَّ

الدالالت الصرفية لصيغة )َفعاََّل( مضّعفة العني
البصري د مهدي  الشاعر احللّي حمماَّ قراءة يف ديوان 

م.د. أمحد حسن منصور
جامعة كربالء

( نتيجة تغّر صويتٍّ حيدث يف عني الفعل الثلثي  لرَ تتشكل صيغة )فرَعاَّ
يتمثـل يف إطالِة زمِن النطِق بالسـاكِن وهو ما يسـّمى رصفيًّا بالتضعيف. 
وهلذا التضعيف آثاره عىل املستوى الدليل للّصيغة. وقد اختلف القدماء 
يف طبيعـة هـذا التضعيف فرأى بعضهم أنه حيـدث بزيادة العني األوىل يف 
حـني رأى اآلخـرون أنه حيدث بزيـادة العني الثانية وقد اسـتعان البحث 
بمعطيات الـدرس الصويت احلديث لرتجيـح رأي القائلني بزيادة األول 

فضًل عن األدلة التي ذكرها بعض الرفيني. 
أمـا اسـتعامل البصر هلـذه الصيغة فقد جـاء إلفادة معـاين )التكثر، 
والتعدية، والصرورة، والنّسـبة، والختصار، والدعاء، والسلب( وبدا 
نْفرَكُّ حتمُل معنى  ( الدالة عىل تعدية الفعـل ل ترَ ـلرَ للباحـث أناَّ صيغة )فرَعاَّ
( الدالـة عىل التعدية؛ لذا  لرَ التكثـر أيًضا وهو ما ُيميِّزهـا عن صيغة )أرَْفعرَ
يقرتح الباحث إطلق مصطلح )التعدية التكثرية( عىل معنى التعدية يف 
(. وما جيدر ذكره اسـتعامل  لرَ (؛ متييـًزا هلا عن دللة التعدية يف )أرَْفعرَ ـلرَ )فرَعاَّ
( الذي جـاء داّل عىل معنى اختصـار احلكاية وهو  باَّذرَ الشـاعر للفعـل )حرَ

استعامل حمدث اقتبسه من لغة العر.
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Morphological connection for formula (verb) repetition 
the letter eayan Reading at the poet Al-Hilli's collection

Muhammad Mahdi al Baseer

Dr.Ahmed Hasan Mansur

University of  karbala

Abstract
Formed formula (verb) due to change in voice is happening in the letter 

eayan of the act is to extend the three-time speech Balsakn which is called 

morphology by repetition. For this repetition its effects on the semantic 
level of the formula. Differed in the nature of this ancient repetition and 
saw some of them it occurs to increase the letter (eayan) first، while oth-

ers saw it happen the second increase of the letter (eayen)، has used the 

research data of the audio lesson to talk to the likelihood of the opinion of 

those who say that the first increase، as well as the evidence cited by some 

Morphologists.
The use of Baseer of this formula has come for the benefit of the mean-

ings of (generally have much، the infringement، becoming، the ratio، the 

shortcut، prayer، and negativism) at rates outlined tables attached to the 

search، and it seemed to the researchers that the formula (verb) function on 
the infringement action never stops with the meaning generally have much 
also، which distinguishes it from the formula (I) function on Altaadih; re-

searchers therefore proposed the launch of the term (Altaadih Altkthreh) 
on the meaning of Altaadih in (verb); distinct from Altaadih sign in (I do). 
It is worth noting the use of the poet of the act (favored)، which came on 

the meaning of the story prefix، which is quoted by the use of the updated 

language of the age
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ٱ ٻ ٻ

املقدمة
ــن التغييرات الصوتية التي لها  ــاوُب على عنِي الفعِل الثلثي مجموعٌة م تتن
تأثيراتها في املستوى الداللي، منها تغييراٌت حتدُث باختلف الصوائت فيتوّلد 
ما يعرف بصيغ التحّول الداخلي، ومن تلك التغييرات ما يحدث بتكرار العني 

ذاتها وهو ما يعرف بالّتضعيف. 
ــغل اهتماَمنا هذا النوُع األخيُر من التغييرات؛ لذا حاولنا دراسته في  وقد ش
ــاعر محمد  ــاِن آثاره الداللية. وقد وقع االختيار على ديوان الش ــصٍّ لغويٍّ لبي ن
ــه معجم لغوي  ــني البارزين، ول ــعراء احملدث ــدي البصير؛ كونه أحد الش مه

ن دراسُته من االطلع على اللغة املعاصرة. تكِّ
ــاعر احللّي محمد مهدي البصير،  ابتدأ البحث بتمهيد عرض حملًة عن الّش
نت نتاج الصيغِة املتكّونِة بعد الّتضعيف،  ــة الصرفّية التي بياَّ ثم جاءت الدراس
ــوان البصير مبتدئني بتعريف  ــى دالالت الّصيغة التي جاءت في دي ج عل ثم عراَّ
الداللة والتمثيل لها، ثم عرض الشواهد الشعرية التي جاءت في ديوان شاعرنا 
على هذه الداللة، وانتهى البحث بخاتة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها 

الباحث، وسّجل بعد ذلك قائمة مظان البحث في خاّص.
ــأله تعالى شأنه أن يجعل التوفيق حليًفا لنا، وأن يسدد عملنا هذا، إنه  نس

سميع عليم. 
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التمهيد: 
سيرُتُه:

ــدي بن محمد بن عبد  ــاعر الدكتور محمد مه ــو األديب واخلطيب الش ه
ــني الكلبي احللي الشهير بالبصير، ولد في احللة في 1895م، وفقد  احلس
ــترك  ة، واش ــة من عمره. درَس في حوزة احلّلة العلمياَّ ــره وهو في اخلامس بص
ــية، وكان له حماس وطني، فشارك بشعره وخطبه  بأحداث العراق السياس
في ثورة العشرين وباقي ثورات العراق التحريرية آنذاك، فاعُتقل وُسجن وُنفي 
الى جزيرة )هنجام( في اخلليج العربي. عمل أستاًذا في جامعة آل البيت ^، 
وفي سنة 1930م أوفد الى مصر للدراسة العليا ثم إلى فرنسا إلكمال دراسته 
فنال درجة الدكتوراه عن أطروحته املوسومة بـ)شعر كورني الغنائي(، عاد 
ــتاذا لألدب العربي في دار املعلمني العالية في عام 1938م.  إلى بغداد فُعنيِّ أس
ــعر اجلاهلي، عصر  ــه مؤلفات عدة منها: تاريخ القضية العراقية، بعث الش ل
ــذرات، البركان، والسوانح، وغيرها. توفي في بغداد يوم 19/ القرآن، الش

تشرين األول/1974م، وُنقل إلى النجف وُدفن بها)1(.
صيغة )َفعاََّل( ودللتها:

ُل()2(،  َل - ُيَفعِّ ــل الثلثي فيصبح )َفعاَّ ــى هذه الصيغة بتضعيف عني الفع ُتبَن
فهي زيادة حاصلة في داخل البناء وذلك بإطالة مدة النطق بها)3(. وقد جاء هذا 
ــع الداللة الصرفية الغالبة على هذه الصيغة  ــًبا م التضعيف أو التكرار متناس
ــن جني )ت392هـ(: ))جعلوا تكرير  ــي تكرير الفعل وتكثيره، يقول اب وه
َح،  َع، وَفتاَّ ــَر، وَقطاَّ ــر الفعل، فقالوا: َكساَّ ــي املثال دليًل على تكري العني ف
ــبُب اختصاِص العني بالتكرار دوَن بقية أصول الكلمة فهو  وَغلاََّق(()4(. أّما س
ــطة لهما،  ــن الفاء واللم، وذلك ألنها واس ــى كون ))العني أقوى م ــٌد إل عائ
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ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما ِسَياج لها، ومبذوالن للعوارض دونها. ولذلك 
ــوا الفاء وال اللم  ف ــا... ولم يكونوا ليضعِّ ــد اإلعلل باحلذف فيهما دونه ت
ف أن  ــى احلرف املضعاَّ ــفاق عل ــة التضعيف في أول الكلمة، واإلش لكراهي
ــم قد أرادوا  ــذف وموضع اإلعلل، وه ــا، وهو مكان احل ــيء في آِخره يج

ة الفعل(()5(.  حتصني احلرف الداّل على قواَّ
ويبدو أناَّ اللغويني على خلٍف في أي احلرفني هو الزائد، فذهب اخلليل 
الثاني  بزيادة  آخرون  وقال  )الساكن(،  األول  بزيادة  القول  إلى  )ت175هـ( 
ابن  ح  رجاَّ وقد  )ت180هـــ()6(.  سيبويه  عند  جائزان  والوجهان  )املتحرك(، 
عصفور )ت669هـ( رأَي اخلليل فقال: ))والصحيح عندي ما ذهَب إليه اخلليُل، 
هم مّلا َصّغروا َصمحَمًحا قالوا:  ُل، بدليلني: َأحدهما: َأناَّ من أناَّ الزائد منهما األواَّ
ة والثانية هي  ُصَميِمٌح، فحذفوا احلاء اأُلولى. ولو كانت اأُلولى هي األصلياَّ
ه ال ُيحذف في التصغير األصُل ويبقى الزائد...  الزائدة لوجب حذف الثانية، ألناَّ
أبًدا  الفاصل  ذلك  فإناَّ  بينها حرف،  وَفصَل  فْت،  َتضعاَّ إذا  العني  أناَّ  واآلخُر: 
وفًقا  اخلليل  رأي  أّيد  قد  ابن عصفور  وإذا كان  زائًدا...(()7(.  إال  ال يكون 
للمقياس الصرفي، فإننا نرى تأييَد األخير من منظوٍر صوتي، إذ إناَّ إضافة 
قاعدة للمقطع املفتوح املوجود في أول الثلثي لينتَج حينئٍذ مقطٌع طويٌل مغلٌق 
- وهو أكثر مقاطع األوزان العربية وقوًعا)8( - أسهُل بكثير من زيادِة مقطٍع 
كامٍل وسَط الكلمِة، وحذف قمة املقطع السابق. وفيما يأتي حتليل للرأيني:  
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• رأي اخلليل )زيادة الساكن( 	
َل(    َفَعَل          زيادُة صوٍت ساكٍن بعد الفاء           )َفعاَّ

ـــــ  ـَ ـــــ/                     /ف ـــ ـَ ــــ/ل ـــ ـَ ــــ/ع ـــ ـَ /ف ــــ
ــــــ/ ـَ ـــــ/ل ـــــ ـَ ع/ع ــــ

• ك(	 رأي القائلني بزيادة احلرف الثاني )املتحرِّ
َل )بعد اإلدغام(  َفَعَل    زيادة متحرك بعد العني       َفَعَعَل      حذف حركة العني األولى      َفْعَعَل/َفعاَّ
ـــــ/ع  ـَ ــــ/ع ــــ ـَ ــــ/      /ف ــــ ـَ ــــ/ل ــــ ـَ ــــ/ع ـــ ـَ /ف ـــ

ــــ/ ـَ ــــ/ل ــــ ـَ ـــــ ع/ع ــــ ـَ ـــــ/         /ف ــــ ـَ ــــ/ل ــــ ـَ ــــ

ــر، والتعدية،  ــهرها: )التكثي ــي عديدة أش ــذه الصيغة فه ــا دالالت ه أم
ــلب،  ــل، والدعاء للمفعول بأصل الفعل، والس ــبة املفعول إلى أصل الفع ونس
ــيٍء في الوقت املشتق منه الفعل، واختصار  والصيرورة، والداللة على عمل ش
ــة )َأْفَعَل(، ومعاٍن  ــي )َفَعَل(، والتضاد مع دالل ــة، واالتفاق مع الثلث احلكاي

أخرى(، وسنكتفي بدراسة ما ورد منها في ديوان البصير.

: داللة التكثري:  أوالاً

أوضح لنا الكتاُب معنى التكثير إذ جاء فيه: ))تقول: َكَسْرتها وقطعُتها، 
حُته: أكثرُت  ْقُته... وَجراَّ ــه وَمزاَّ ْعُت ــْرتُه وقطاَّ فإذا أردت كثرة العمل قلت: َكساَّ
ُف أي ُيكِثر  ُل أي ُيكِثر اجَلوالن، وُيَطوِّ ــده... وقالوا: ُيَجوِّ اجلراحاِت في جس
ْلَت إدخاُلها  ه عربّي، إال أَن َفعاَّ ــف. وأعلم أناَّ التخفيف في هذا جائٌز كلُّ التطوي
ــى الغالب على هذه  ــدُّ معنى التكثير هو املعن ــا لتبيني الكثير(()9(. وُيع ههن
الصيغة)10(، ويبدو أن داللة التكثير نتجت عن تكرار عني الفعل كما أشار 

إلى ذلك ابن جني)11(. وما دلاَّ على التكثير قول الشاعر)12(: 
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ــد َدعا ــراق َِوَق ــَن عن الع ــي للذائدي ــوا َأغللـ ُمـ ــا َحطِّ ــياَّ هي َأَبنـ
َم( مزيد بالتضعيف، واألصُل منُه احَلْطُم وهو الكسُر، وقيل:  فالفعل )َحطاَّ
ــُه َيْحِطُمُه َحْطًما  ًة كالَعْظِم ونحوه، وَحَطم ــيء اليابس خاصاَّ ــُر الش هو كس
م والتاَّْحطيُم التكسير)13(. وقد أفاد الفعل  طاَّ َمُه فاْنَحَطَم وحَتَ ــرُه وَحطاَّ َأي كس
ــرة في فاعل الفعل وهم أبناء الوطن  ــى التكثير من جهتني: األولى: الكث معن
ر ضمير اجلماعة املتصل )الواو( عن ذلك، والثانية: الكثرة في مفعول  وقد عباَّ
ــلٍّ وهو الطوق. والنصُّ حمَل دعوًة وحتريًضا ألبناء  الفعل وهي األغلل جمُع ُغ
الوطن على النهوض والثورة وحتطيم القيود واألغلل التي جعلها احملتل، وفيه 
ه فيها الشاعُر الوطَن باألب األسير املقيد وهو يستصرخ  أيًضا ملسة جمالية شباَّ

أبناَءه الغيارى لإلسراع في جندتِه. 

ثانياًا: داللة التعدية: 

ــترك مع صيغة  ــة لتعدية الفعل اللزم وهي بذلك تش ــي الصيغة املضعف تأت
عُته  ــا يقال: َفزاَّ ــئَت ُقلَت أفرحُته، كم حتُه، وإن ش ــال: َفِرَح وَفراَّ ــَل(، ُيق )َأْفَع
وَأفزعُته)14(، وهي إِحدى أسباب التعدية الثلثة ))الهمزة وتثقيل احلشو وحرف 
ــر تتصل ثلثتها بغير املتعدي فتصيرُه متعدًيا، وباملتعدي إلى مفعوٍل واحٍد  اجل
حتُه، وخرجُت به(()15(. وما جاء  فتصيرُه ذا مفعولني: نحو قولك أذهبُتُه، وفراَّ

من تعدية اللزم في شعر البصير قوله)16(: 

ـــ َتْط ــى  فعس ــم  آثاُمه ــْتها  َس ــاِرَدناَّ ــا بالن ــد صهِره ــن بع ــر م ـُه
َنس، وهو اللاَّْطخ  ــه ))الداَّ ــَس( مزيد بتضعيف العني، واألصل من الفعل )َدناَّ
ــُه غيره  َس َس مثله. وَدناَّ ــخ. وَتَدناَّ ــا: توس بقبيٍح(()17(، و))َدِنَس الثوُب َيْدَنُس َدَنًس
ــا(()18(. وقد أدى التضعيف داللة تعدية الفعل اللزم، فالشاعر يرى أناَّ  َتْدِنيًس
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ــمس احملرقة صيًفا ما هي إال تطهيٌر لهذه األرض التي دناَّستها آثاُم  حرارَة الش
اخَلْلِق وجعلتها ُمتاَّسخًة ُملطخًة بأنواع القبائح. 

َل( في قول الشاعر)19(:  أما الفعل )َحماَّ

ــاًء ــري مس ــيِم َيس ــا بالنس ــْهمرحًب حتي أرقاَّ  ــل  امَلـ ــي  َفُيَحيِّ
ــا ملاَّـ ــَة  دجل ــواُج  أمـ ــُه  ـَلُت ــْهَحماَّ دي الناَّ ــذاَب  الِع ــها  أنفاَس ــراَّ  َم

ــُس فيه تعديَة الفعل إلى مفعولني، إذ إن األصل منه )احِلْمُل( وهو ما  فنلتم
ُيحَمُل على الظهِر وَنحِوِه واجلمع َأْحَماٌل، وَحَمْلُت املتاَع َحْمًل من باب َضَرَب، 
ــيَء َفَحَمَلُه)20(. وليس بخاٍف أن التضعيف  ْلُتُه الش ى بالتضعيِف فيقال: َحماَّ وُيَعداَّ
َل( قد أفاد داللة تعدية الفعل إلى مفعولني بعد أن كان  ــل املزيد )َحماَّ في الفع

متعدًيا إلى مفعوٍل واحٍد قبل الزيادة. 
معنى  َتْنَفكُّ حتمُل  ال  الفعل  تعدية  على  الدالة  َل(  )َفعاَّ أناَّ صيغة  وامللحُظ 
زها عن صيغة )َأْفَعَل(، وإال فما احلكمُة من وضع  التكثير أيضًا، وهو ما مُييِّ
صيغتني لهما الداللة ذاتها وهي تعدية الفعل ؟. فاملتكلم إذا أراد تعدية الفعل 
بناُه على صيغة )َأْفَعَل(. أما حني يقصُد التعديَة مقرونًة بالتكثير والتأكيد 
َل(؛ ولذا نقترح  فِة )َفعاَّ في حصول األمر َعَمَد إلى بناء الفعل على الصيغِة املضعاَّ
أن ُيطلق على هذه الداللة مصطلح )التعدية التكثيرية(؛ تييًزا لها عن داللة 

التعدية التي تؤديها صيغة )َأْفَعَل(.
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ثالثاًا: داللة الصريورة: 

َل( لتدلاَّ على معنى صيرورة الفاعل أصَل الفعِل املشتقاَّ منه،  تأتي صيغة )َفعاَّ
َنْت: أي صارت  َبْت َوَعواَّ َزت املرأُة وَثياَّ َض املكاُن: أي صار َرْوًضا، وَعجاَّ ــو: َرواَّ نح

ًبا َوَعَواًنا)21(، وفي هذا املعنى يطالعنا البصير بقوله)22(:  َعُجوًزا وَثيِّ

جى مُت في الدُّ َم الصاَّ ــني ُتخاِطُبْهَصَغى لَك مّلا َخياَّ ــَت إال باألن ــا ُكن وم
ــاء وامليم أصٌل  ــف، و))اخلاء والي ــد بالتضعي ــَم( ماٍض مزي ــُل )َخياَّ فالفع
ــة(()23(، وخاَم فلٌن: أقام  بات، فاخَلْيمة معروف ــدلُّ على اإلقامة والثاَّ واحٌد ي
ــى  َم اللاَّيُل: َغشاَّ ُم: َنَصُبوا ِخياًما، وَدَخلوا اخلْيَمَة، وَخياَّ ــوْ َم الق باملكان، وَخياَّ
ــياق فقد أعطى داللة الصيرورة  ــبيه()24(. أما ورود الفعل في الس )على التش
)صيرورة الصمِت خيمًة(، واملعنى أناَّ البدر أصغى للشاعر الذي كان يحاورُه 
ويخاطبُه باألنني وبثِّ األوجاع، بعد أن صار الصمُت خيمًة ودخَل فيها عموُم 
ــباِتِه، ومجيء الفعل بصيغة املاضي أعطى بعًدا  الناس في سكوِن الليِل وُس
ــتقرار الصمِت وثباِتِه قبل حدوِث فعلي التخاطب واإلصغاء.  ا يوحي باس زمانيًّ
ومثلما يأتي الفعُل اللزم دااًل على معنى الصيرورة، فقد يجيُء املتعدي دااًل 
َأ األضواَء،  على معنى تصيير مفعوله على ما هو عليه، نحو: سبحان الذي َضواَّ
َر الَبْصرَة، أي جعلها: أضواًء وكوفًة وبصرًة)25(، وقد  َف الكوفَة، وَبصاَّ وَكواَّ

ورد هذا املعنى في شعر البصير في قوله)26(: 

ــرِط َجمالِها ــْف ليلى لِف ــراِقإن ُتْخَتَط بـفـ ــا  ِوصـاَله ــناَّ  َفَلُتْبِدَل
ــا ــِر َحِبيِبه ــًرا بغي ــْت َقَس َج ــا لِطلِقأو ُزوِّ ــعى جهَده ــوَف َتْس فَلَس

َج( مزيد بتضعيف العني، واألصل منه دالٌّ على  ــل املبني للمجهول )ُزوِّ فالفع
وُج زوُج املرأِة)27(، ))وُيقال للَمْرَأِة: َزْوٌج وَزْوجٌة  ــيٍء لشيء، من ذلك الزاَّ مقارنِة ش
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ِل  ــياَء َتْزويًجا، وَزواًجا: قرَن بعَضها ببعٍض)29(. ومن تأمُّ َج اأَلش أيًضا(()28(، وَزواَّ
ــاعر يقول: إناَّ ليلى  ه دلاَّ على معنى الصيرورة، فالش ــص جند أناَّ ــل في الن الفع
ــِر واإلكراِه سوف َتسعى بكلِّ جهٍد للطلق  التي صارت زوجًة وقرينًة بالَقْس
ــتقلِل ونيِل  واخللص، وقد رمَز بـ)ليلى( إلى العراق، وبـ)الطلق( إلى االس

احلريِة حسبما أشار إلى ذلك في ديوانه)30(. 

ا: داللة النَّسبة أو التَّسمية:  رابعاً

))وهي أن ينسَب الفاعُل املفعوَل إلى ما هو من لفِظ الفعل، أو أن َيصَفُه به. 
َر الناُس زيًدا:  ــهاَدتك، أي: َنسبها إلى الكذب. وكفاَّ ب القاضي ش نحو: كذاَّ
َن(()31(. ونظير ذلك عند  َر، حلاَّ َس، َنزاَّ َق، َقياَّ ــبوه إلى الكفر. ومن ذلك فساَّ نس

الشاعر قولُه)32(: 

ــائَس ساسٍة لم َيظفُروا ْحُت دس َِقباَّ ــاق  اإلخف ــرارِة  م ــِر  بغي ــا  منه
ــد بالتضعيف، واألصل منه يدلُّ على ما هو خلُف  َح( ماٍض مزي الفعل )َقباَّ
ــِن وباُبُه َظُرف فهو َقِبيٌح... واالْسِتْقباُح ِضدُّ  ــِن)33(، و))الُقْبُح ِضدُّ احُلْس احُلْس
َح عليِه ِفْعَلُه َتْقبيًحا(()34(. وقد دّلت الصيغة على معنى النِّسبة  ــان وَقباَّ االْستْحس
أو التسمية أي: نسبُة الدسائِس إلى الُقْبِح وتسميتها قبيحة. فالشاعُر يجعل من 
عمل الساسة دسائَس موصومًة بالقبِح ومنسوبة له؛ كونها لم تلب لهم سوى 

اخليبة واإلخفاق. 

ا: داللة االختصار:  خامساً

يَك  ــبحاَن اهلِل، ولباَّ ــى، إذا قال: اهلل َأكبُر، وُس َح، وَلباَّ ــباَّ َر، وَس نقول َكباَّ
َل( دااًل على حكاية جملٍة كاملٍة  ها صوُغ فعٍل على وزِن )َفعاَّ يك، أي إناَّ اللهم لباَّ

قصًدا للختصار)35(، وما ورد في هذا املعنى قول الشاعر)36(: 
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ــه ــِف جداَل عي ــُذ للضاَّ ـ ــا ال ُأَحبِّ ــدوى َيضجُّ ويرعويَأن من غير ما َج
ــداَّ ويرتقي ــُذ َأن يج ـ ــن ُأَحبِّ حتى يكون احلقُّ فيِه هـو الَقـويلك

ذا  ــن ))قولهم َحباَّ َذ( مأخوذ م ــارع، واملاضي ِمنه )َحباَّ ذ( مض ــل )ُأَحبِّ فالفع
ذا  ــباَّ َوذا، يقال: َحباَّ َف ِمْن َح ــرف َمْعًنى ُألِّ ــديد الباء فهو ح كذا وكذا بتش
َدْت، وذا  ــدِّ ــَب ذا فأدغمت إحدى الباءين في األخرى وُش ــارُة واألصُل َحُب اإلم
َذ فلًنا:  ــدح، وَحباَّ ــلوب للم ذا األمُر: أس ــارة إلى ما يقرب منك(()37(، وَحباَّ إش
له)38(. ومن ملحظة املعنى املعجمي جند أناَّ  ذا، واألمَر: َمَدحه وَفضاَّ ــال له َحباَّ ق
الفعل املزيد بالتضعيف قد أفاد داللة اختصار احلكاية فمعنى )َحّبَذ(: قاَل له 
ذا، وهو لفٌظ محدث)39(، وقد استعمله الشاعر مبعنى التفضيل أي تفضيل  َحباَّ

اجلدِّ واالرتقاء على اجلداِل والضجيج غير اجملدي. 

عاء: ا: داللة الدُّ سادساً

ــاء على املفعول بأصل الفعل، نحو  َل( للداللة على معنى ))الدع ــي )َفعاَّ وتأت
ْيته:  ْرته: أي قلت له َجْدًعا لك، وَعْقًرا لك، أو الدعاء له، نحو َسقاَّ ْعتُه وَعقاَّ َجداَّ
أي قلت له َسْقًيا لك(()40(. ويبدو أناَّ هذه الداللة تنتمي إلى اختصار احلكاية، 
ــى الدعاء، وهذا ما دعانا إلى إفرادها.  ُن معن ــا مُييزها عنها هو َتَضمُّ إال أناَّ م

وما ورد في معنى الدعاء عند الشاعر قوله)41(:

ــا ه إناَّ ــَل  باب ــاء  َفيح ــى  عل ــلِّْم  ــاِفَس واألكن ــاِء  األرج ــُة  اح فياَّ
ــد بالتضعيف، واألصل منه  ــلاََّم( مزي ــلِّْم( فعل أمر، واملاضي منه )َس فـ)َس
ــَلُم  َم َيْس ــلِ ي ِمَن اآلَفاِت الظاهرِة والباطنِة، وس َعرِّ ــلمُة، وهو التاَّ ــْلُم والساَّ الساَّ
ــماِء اهلِل تعالى)42(، وَسلاََّم  لُم اسٌم مْن أْس ــلَمًة وسلًما، وَسلاََّمُه اهلُل، والساَّ َس
ــلاََّم على القوم: حياهم  ــلُم عليكم، وَس ــي: خرَج من الصلة بقوله: الس امُلصلِّ
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ــاء، إذ إناَّ البصير يطلُب من  ى الفعل املضعف داللة الدع ــد أداَّ ــلم)43(. وق بالساَّ
املتلقي الدعاء ملدينِة بابَل الفيحاء - مدينة الشاعر ومسقط رأسه - اخللص 
من جميع اآلفات والشرور وذلك بذكر السلم وإلقاِء التحية وهو ما ُينبُئ عن 

حبِّ الشاعر ملدينتِه وتعلقِه بها. 

سابعااً: داللة السلب: 

يُت عيَنه  ــُه، وَقذاَّ عت ــن مفعولِِه، نحو: َفزاَّ ــُتقاَّ منُه الفعُل ع ــي إزالُة ما اش وه
ــه: أي أزلُت الفزَع والقذى واجللَد والقراَد)44(. وقد وردت  دُت وَجلاَّدُت البعيَر وقراَّ
هذه الداللة عند البصير متمثلًة بفعٍل واحٍد فقط وهو الفعل )َعلاََّل( في قوله)45(:

وقرَبه ــِب  احلبي عهَد  ــري  ــاَأُمَذكِّ امَلْوُجوع ــَي  قلب ــْل  َعلِّ ــاه  بلق
ــه ))العني واللم أصول  ــْل( مزيد بالتضعيف، واألصل من ــل األمر )َعلِّ ففع
ٌر أو تكرير، واآلخر عائٌق يعوق، والثالث ضعف  ثلثة صحيحة: أحدها تكرُّ
ــْربة الثانية... واألصل اآلَخر: العائق يعوق.  ــيء. فاألّول الَعَلل، وهي الشاَّ في الش
ــَغُل صاحَبه عن وجهه. ويقال اعتلاَّه عن كذا، أي  قال اخلليل: الِعّلة حدٌث َيش
... َعلاَّ املريض َيِعلُّ  ــلٌّ ــُة: املرض، وصاحُبها ُمعت ــه... واألصل الثالث: الِعلاَّ اعتاق
ــة فهو عليل(()46(، وَعلاََّل فلًنا: عاجلُه من ِعلاَّته فهو ُمَعلاَّل)47(. وقد ورد الفعل  علِّ
ــاعر يريد من املتكلم معُه أن  ــلب واإلزالة، فالش املضعف دااًل على معنى الس
َة القلِب املوجوِع من فراِق احلبيِب باحلديث عن اللقاء القريب وهو ما  ــل ِعلاَّ يزي

يحمل النفس على التفاؤل واالصطبار على فراقِه. 
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اخلامتة: 
ــداٍن لغويٍّ وهو ديواُن  َل( في مي ــتهدفت صيغة )َفعاَّ ــة تطبيقية اس بعد دراس

د مهدي البصير، ميكن القول بالنتائج اآلتية:  الشاعِر احللّي محماَّ
َل( بتكرار عني الفعل الثلثي، وهي بذلك تتناسب مع . 1 تتشكل صيغة )َفعاَّ

داللة التكرار والتكثير الغالبة على هذه الصيغة.
اختلف اللغويون في احلرف املكرر، فمنهم من قال إنه األول )الساكن(، . 2

ــتعان البحث مبعطيات الدرس  ــم من قال إنه الثاني )املتحرك(، وقد اس ومنه
الصوتي احلديث لترجيح رأي القائلني بزيادة األول.

ــي والدالالت وهي: . 3 ــادة مجموعة من املعان ــاعرنا هذه الصيغة إلف وّظف ش
)التكثير، والتعدية، والصيرورة، والّنسبة، واالختصار، والدعاء، والسلب(. 

َل( الدالة على تعدية الفعل ال َتْنَفكُّ حتمُل معنى . 4 ــر للباحث أناَّ صيغة )َفعاَّ ظه
ــة على التعدية؛ لذا  زها عن صيغة )َأْفَعَل( الدال ــا مُييِّ ــر أيًضا، وهو م التكثي
ــى معنى التعدية في  ــلق مصطلح )التعدية التكثيرية( عل يقترح الباحث إط

َل(؛ تييًزا لها عن داللة التعدية في )َأْفَعَل(.  )َفعاَّ
َذ( الذي جاء دااّل على معنى اختصار احلكاية، . 5 استعمل الشاعر الفعل )َحباَّ

وهو استعمال محدث اقتبسه من لغة العصر.
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املصادر واملراجع:
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ـــ(، حتقيق: د. أحمد  بن إبراهيم ت350ه
ــة: د. إبراهيم أنيس،  ــار عمر، مراجع مخت
ــعب للصحافة والطباعة  ــة دار الش مؤسس

والنشر، القاهرة، 1975م.
ــرف، أحمد . 12 ــن الص ــي ف ــرف ف ــذا الع ش

احلملوي، الطبعة الثانية، 2000م.
ــال الدين . 13 ــهيل، ابن مالك  )جم ــرح التس ش

ــي  ــد اهلل الطائي األندلس ــن عب ــد ب محم
ت672هـ(، حتقيق: د. عبد الرحمن السيد 
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َل( مضّعفة العين الدالالت الصرفية لصيغة )َفعَّ

ــون، هجر للطباعة  ــد بدوي املت ود. محم
والنشر والتوزيع واإلعلن، الطبعة األولى، 

1410هـ- 1990م.
ــي الدين . 14 ــافية ابن احلاجب، رض ــرح ش ش

ــن النحوي  ــتراباذي  )محمد بن احلس االس
ــن،  ـــ(، حتقيق: محمد نور احلس ت686ه
ــد محيي الدين  ــد الزفزاف، ومحم ومحم
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ــد،  احلمي ــد  عب

بيروت، )د.ط(، 1402هـ- 1982م.
شرح املفصل، ابن يعيش  )موفق الدين يعيش . 15

بن علي بن يعيش النحوي ت643هـ(، إدارة 
الطباعة املنيرية، مصر.

ــاح العربية، . 16 ــة وصح ــاج اللغ ــاح - ت الصح
ــماعيل بن حماد(، حتقيق:  اجلوهري  )إس
ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب أحم
للمليني، بيروت، الطبعة الرابعة، 1990م.

الكتاب، سيبويه  )أبو بشر عمرو بن عثمان . 17
ــرح: عبد  ــر ت180هـ(، حتقيق وش بن قنب
ــلم محمد هارون، مكتبة اخلاجني،  الس
ــي، الرياض، الطبعة  القاهرة، دار الرفاع

الثانية، 1402هـ- 1982م.
ــال . 18 )جم ــور   منظ ــن  اب ــرب،  الع ــان  لس

ــي املصري  ــد مكرم األفريق ــن محم الدي
ــروت، الطبعة  ـــ(، دار صادر، بي ت711ه

األولى، )د.ت(.
مجمل اللغة، ابن فارس  )أبو احلسني أحمد . 19

ــوي ت395هـ(،  ــن فارس بن زكريا اللغ ب
دراسة وحتقيق: زهير عبد احملسن سلطان، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

1406هـ- 1986م.
ــاعًرا، منعم حميد . 20 محمد مهدي البصير ش

ــلم - بغداد،  ــن، وزارة الثقافة واإلع حس
دار الرشيد للنشر، 1980م.

ــعرية . 21 محمد مهدي البصير، اجملموعة الش
ــة  ــلم، دار احلري ــة، وزارة اإلع الكامل

للطباعة، بغداد، 1397هـ- 1977م.
ــار الصحاح، أبو بكر الرازي  )محمد . 22 مخت

ــادر ت666هـ(،  ــن أبي بكر بن عبد الق ب
مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2007م.

ــن علي . 23 ــيده  )أبو احلس ــص، ابن س املص
ــي  ــماعيل النحوي اللغوي األندلس ــن إس اب
ــرى األميرية،  ـــ(، املطبعة الكب ت458ه
بوالق، القاهرة، الطبعة األولى، 1320هـ.

ــرح الكبير،  . 24 املصباح املنير في غريب الش
ــن علي الفيومي املقرئ  )أحمد بن محمد ب
ــر اجلواد،  ــق: د. خض ـــ(، حتقي ت770ه

مكتبة لبنان، بيروت، 1987م.
ــر اجلاهلي حتى . 25 ــعراء من العص معجم الش

سنة 2002م، كامل سلمان اجلبوري، دار 
ــة، بيروت، الطبعة األولى،  الكتب العلمي

1424هـ- 2003م.
ــارس  )أبو . 26 ــة، ابن ف ــس اللغ ــم مقايي معج
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ــن زكريا  ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أحم احلس
ــلم  ـــ(، حتقيق وضبط: عبد الس ت395ه
محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، 1399هـ- 1979م.
ــى . 27 مصطف ــم  إبراهي ــيط،  الوس ــم  املعج

وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 
الطبعة الرابعة، 1425هـ- 2004م.

ــف األفعال، د. محمد عبد . 28 املغني في تصري
ــة، دار احلديث، القاهرة،  اخلالق عضيم

الطبعة الثانية، 1420هـ- 1999م.
مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاني  . 29

ـــ(، حتقيق: صفوان  ــي حدود 425ه )ت ف
ــورات طليعة النور،  ــان داوودي، منش عدن

الطبعة األولى، 1426هـ.
ــري  . 30 ــي صنعة اإلعراب، الزمخش املفصل ف

ــن أحمد  ــر ب ــن عم ــود ب ــار اهلل محم )ج
ــو ملحم،  ــق: د. علي أب ـــ(، حتقي ت358ه
ــروت، الطبعة األولى،  مكتبة الهلل، بي

1993م.
ــع الكبير في التصريف، ابن عصفور . 31 املمت

ــق: د. فخر  ـــ( حتقي ــبيلي  )ت669ه االش
ــرون،  ــة لبنان ناش ــاوة، مكتب ــن قب الدي

بيروت ، الطبعة األولى، 1996م.
ــرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن . 32 املنصف - ش

جني النحوي لكتاب التصريف لإلمام أبي 

ــي النحوي البصري، حتقيق:  عثمان املازن

ــى، وعبد اهلل أمني، دار  إبراهيم مصطف

ــة األولى،  ــراث القدمي، الطبع إحياء الت

1373هـ- 1954م.

ــة، د. عبد . 33 ــة العربي ــج الصوتي للبني املنه

ــالة،  ــة الرس ــاهني، مؤسس ــور ش الصب

بيروت، 1400هـ- 1980م.
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مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية

جامعة بابل

ام عيّل ×، وقد حاولنا يف هذا  ِة كثًرا من التاَّصانيِف يف حقِّ اإِلمرَ ألاَّفرَ علامُء احللاَّ
البحـث الببلوغـرايفِّ أْن نرصدرَ تلك اجلهـود يف هذا التاَّأليـف، برجوعنا إىل الفهارس 
تها، وإىل املصادر التي ذكرهتا، وقد رتبنا عملنا عىل وفق أسـامء  املخطوطات التي ضماَّ
ترَ اسـِمِه عىل وفق حروِف املعجِم، وبدأنا بِذكِر  امِلٍ حترَ املؤلفني، ومجعنا مؤلفات كلِّ عرَ
اسِم الكتاب أو الرسالة، ُثماَّ مكان حفظه يف مكتبات العامل إْن كانرَ مطوًطا ورقمه يف 
تلـك اخلزانـات، والطبعـات إن كان مطبوًعا، وقد تماَّ ترقيُم أسـامء املؤلفني ثم ترقيم 

مؤلفاهتم.
 وقـد ضـماَّ هذا العمـُل )13٦( عنواًنا، ما بني كتاٍب أو رسـالٍة وشـملرَ )488( 

مطوًطا يف مكتبات العامل.
الكلامت املفتاحية:

مة احليّل، الفهارس.  مطوطات، علامء احللة، العلاَّ

 ما َألاََّفُه ُعلَماُء احللاَِّة يف اإِلَمام عليٍّ بن أبي طالب ×
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What the Hillah scholars wrote about Imam Ali bin 
Abi Talib (peace be upon him)

Assistant. Dr.  Qasim Rahim Hassan Al-Sultani

Babylon Center for Civilization and Historical Studies /University of 

Babylon

 Abstract 
Hillah scholars compiled a lot of classification on the right of Imam 

Ali, peace be upon him, and in this bibliographic research we tried to 

monitor these efforts in this authorship, by going back to the indexes of 
the manuscripts that included them, and to the sources that I mentioned, 

and we have arranged our work according to the names of the authors, 

and we collected the works of all  A scholar under his name according 

to the letters of the dictionary, and we began by mentioning the name of 

the book or the message, then the place where he was preserved in the 

world's libraries if he was manuscript and his number in those cabinets, 

and the editions if it was printed, and the names of the authors were 

numbered and then their books were numbered.
This work included (136) titles, between a book or a letter, and in-

cluded (488) manuscripts in the world's libraries.
 key words:

 Manuscripts, scholars of Hillah,Al-Allama Al-Hilli, indexes.
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 ٱ ٻ ٻ

املقدمة 

احلمد هلل ربِّ العاملني وصلى اهلل على سيدنا وآله الطيبني الطاهرين.
ــا بعد، فقد ألف العلماُء في أمير امُلؤمنني علي بن أبي طالب × من  أم
ــر، وال عجب في ذلك فإن من مثله هذا  ــائل والكتب ما يفوق احلص الرس
ــنم منصًبا عظيًما في حياة النبيِّ األكرم | وبعد  اإلَِمام الهمام الذي تس

وفاته بأن أصبح الوصي من بعده وخليفته ووارث علمه....
ــا بعنواِن )معجم  ــني متقي دليًل ببلوغرافيًّ َف املفهرُس أ. حس ــد َصناَّ وق
ــار املطوطة في اإلَِمام علي بن أبي طالب ×(، ُطِبَع في دار الكفيل  اآلث

بكربلء سنة 2019م.
ــاُء احللة في حقِّ اإلَِمام  َفُه علم ــا هذا اقتضبنا منه ما َألاَّ ــن في عملن ونح
ــرنا إلى الفهارس واملصادر التي  علّي×، وِزدنا عليه ما فاته من آثاٍر، وأش
ــب أسماء املؤلفني، وجمعنا مؤلفات كل عالم حتت  بناُه حس ذكرتها، وَرتاَّ
ــم الكتاب أو الرسالة،  ــمه على وفق حروِف املعجِم، ونبدأ بذكر اس اس
ــم إْن كاَن مخطوًطا ورقمه في تلك  ــكان حفظه في مكتبات العال ثم م
ــماء املؤلفني ثم  اخلزانات، والطبعات إن كان مطبوًعا، وقد متاَّ ترقيُم أس

ترقيم مؤلفاتهم.
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)1(
صدر الدين إبراهيم بن حممد اجلويين الشافعي )ت227هـ( 

1-فرائد السمطني في فضائل املرتضى والبتول والسبطني ^)1(.
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 2551، 2552، 2906، ملكتبة السيد  *

عبد العزيز الطباطبائي بقم: 175/ مصورة.
ــا مصورة في معهد  * ــكاة في جامعة طهران: 583 )عنه مكتبة املش

املطوطات العربية في القاهرة(: 1909، وأيًضا مصورة في مكتبة 
آية اهلل املرعشي بقم: 186(.

مة السيد نقي احليدري في بغداد: 3. * مكتبة العلاَّ
ــن فرج اهلل النجفي في النجف  * ــيخ محمد رضا ب مة الش مكتبة العلاَّ

األشرف، نسخة منه كانت عند السيد أحمد آل حيدر.
)2(

أبو احلسن عالء الدين علي بن احلسني احللي الشفهيين)2( )القرن 9هـ(

2-القصائد السبع)3(. 
مكتبة ملك العامة بطهران: )1769/4(. *

)3(
أبو الرضا أمحد بن حسن بن علي اخلواجة النحوّي احللّي النجفّي )ت 3811هـ(

3-تخميس املقصورة الدريدية)4(. 
مكتبة املتحف العراقي في بغداد: )9153/4(. *
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)4( 
ابة )ت 828هـ( ابن عنبة، السيد أمحد بن علّي بن احلسني الداودي احلسين النساَّ

4-عم���دة الطالب في نس���ب آل أبي طال���ب̂  )التيمورية = النس���خة الكبرى غير 
املبوبة)5(.

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )9502، 9506 أرقام مؤقتة(.  *
مكتبة املشكاة في املركزية بجامعة طهران: )181(.  *
مكتبة ملك العامة في طهران: )3499(.  *
ــيخ علي ]بن[ هاشم الديلمي )عنها مصورة في جامعة اإلَِمام  * مكتبة الش

ــلمية بالرياض: 2426 وأيًضا مصورة في معهد  ــعود اإلس محمد بن س
املطوطات العربية في الكويت(. 

ــداد: )357/1، 967، 1080، 11107،  * مكتبة املتحف العراقي في بغ
 .)13614/1 ،11150

مكتبة علي أميري بتركيا: )2444(. *
املكتبة املركزية في جامعة البصرة: )321(.  *

5-عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب ^ )اجلللية =النسخة الصغرى أو الوسطى 
غير املبوبة()6(. 

ــم: )9493 ـ 9499 أرقام مؤقتة  * ــي بق ــة اهلل الُعظَمى املرعش مكتبة آي
ونسخة اخرى(. 

املكتبة الرضوية في مشهد: )6252، 13114، 13589، 14113(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي في طهران: )1620، 5785، 5786(.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )2696(.  *
مكتبة مدرسة النواب في مشهد: )3/رجال(.  *



216

أ.م.د. قاسم رحيم حسن السلطانّي

مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: )182(. *
دار الكتب املصرية في القاهرة: )8506ح(.  *
مكتبة األوقاف العامة في بغداد: )13781، 2808/1(.  *
مكتبة اجلامعة النظامية في حيدر آباد بالهند.  *
مكتبة اجلامع الكبير في صنعاء باليمن: )142، 685(.  *
مكتبة الشيخ عبد الرضا آل شيخ راضي النجفي في النجف األشرف.  *
املكتبة القادرية في بغداد: )1257، 1258(.  *
ــورة في معهد  * ــات اخلاصة باليمن )عنها مص ــخة في احدى املكتب نس

إحياء التراث اإلسلمي بقم: 341/4(.
خزانة العتبة العباسية في كربلء في العراق: 395، 712. *

6-عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب ^ )املشعشعية=النسخة الصغرى املبوبة()7(
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 9500، 9501، )أرقام مؤقتة وأيًضا نسخة  *

أخرى(.
مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية. *
مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء في النجف األشرف. *

7-عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب ^)8(. 
ــي مكتبة آية اهلل  * ــران: 181 )عنها مصورة ف ــة الوطنية في طه املكتب

الُعظَمى املرعشي بقم: 1423، 2169(. 
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )3031(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي في طهران: 1260. *
خزانة امللكية )احلسنية( في الرباط في املغرب: )1405 ، 6183(. *
ــس: )2021( )عنها مصورة في مكتبة آية  * دار الكتب الوطنية في باري

اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: 1161(. 
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املكتبة الوطنية في برلني بأملانيا: )8464، 9399(.  *
مكتبة آل الصافي في املدينة املنورة: )144( )عنها مصورتان في مكتبة  *

آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: 1715، 1716(. 9.
مكتبة إبراهيم سعد اهلل اخلتني اخلاصة في املدينة املنورة: )27(.  *
مكتبة اإلقليم الدوقية بغوتا في أملانيا: )1753(.  *
مكتبة جامعة اإلَِمام محمد بن سعود اإلسلمية في الرياض: )2424(.  *
ــور( بالهند: )1054،  * ــة خدابخش )بهادرخان( في بتنه )بنكي ب مكتب

 .)2299
مكتبة السيد عبد احلسني احلجة الطباطبائي في كربلء)9(. *
مكتبة امللك فهد الوطنية في الرياض: )2472(. *
مكتبة املؤسسة العامة لآلثار والتراث في بغداد: )11150(. *
مكتبة اجلامع الكبير في صنعاء باليمن 2590، 2591، 2592. *

)5( 
ابن فهد، أبو العباس مجال الدين أمحد بن حممد، احللّي )ت848هـ(

8- تاريخ األئمة ^)10(.
خزانة السيد حسن الصدر الكاظمي بالكاظمية. *

)6(
أبو الفضائل مجال الدين أمحد بن موسى بن طاوس احلسين احللّي )ت 673هـ(

9-عني العبرة في غنب العترة)11(.
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )4826/5(. *
نسخة السيد محمد الهندي في النجف األشرف. *
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)7( 
احملقق احللي، أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن احللّي اهلذلّي )ت 676هـ(

10-فضائل علي ^)12(. 
ــران: )5923( )عنها مصورة في مكتبة  * ــة املركزية بجامعة طه املكتب

السيد عبد العزيز الطباطبائي بقم: 179/5(. 
)8(

أبو علي احلسن بن احلسني، البيهقي الشيعي السبزواري )ت بعد 757هـ(
11-غاية املرام في فضائل أمير املُؤمنني ^ وأولده الكرام ^)13(. 

املكتبة الرضوية في مشهد 19560. *
املكتبة الرضوية في مشهد )من كتب آية اهلل اخلامنئي(: 560/3. *

12-بهجة املناهج في تلخيص مباهج املهج في مناهل احلجج = بهجة املباهج = فضائل 
آل محمد ^)14(.

ــم: 4443، 6213، 9423، 1230/2،  * ــي بق ــة اهلل املرعش ــة آي مكتب
13993، 14066 أرقام مؤقتة.

مكتبة أصغر املهدوي في طهران: 170. *
مكتبة البلط اإليراني )كلستان( بطهران 773. *
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: 208، 394، 1241، 1461. *
املكتبة الرضوية في مشهد: 408، أخبار )1934(، 9836، 14066. *
مكتبة كلية اإللهيات في مشهد: 1147. *
مكتبة اجمللس )سنا( في طهران: 599. *
ــورى اإلسلمي في طهران: 2271 )عنها مصورة في  * مكتبة مجلس الش
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مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: 862، 5656(.
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( في طهران: 5327. *
مكتبة املسجد األعظم بقم: 1940)15(. *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: 7177/5، 744. *
مكتبة املشكاة في جامعة طهران: 603، 968. *
مكتبة ملك العامة في طهران: 1395. *
مكتبة بودليان في أكسفورد بإجنلترا: 21 وينفلد، 2782. *
مكتبة بوهار في كلكتا بالهند: 34. *
مكتبة جامعة كمبردج في إجنلترا: ضمن 202. *
* .8.s :مكتبة متحف ساالر جنك في حيدر آباد بالهند
* .5788B-57A، D.P-D.P :مكتبة املكتب الهندي في لندن

13-راحة األرواح ومؤنس األش���باح = تاريخ الناَّبّي | واألئمة املعصومني̂  = شرح 
حال بيامبر وأمان ^)16(. 

مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 1049، ضمن 5980، 11312. *
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: 1311. *
مكتبة جمعية النشر والثقافة في رشت: 681د. *
املكتبة الرضوية في مشهد: 533 أخبار )2017(. *
مكتبة اجمللس)سنا( في طهران: 1317. *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي في طهران: 2930/2، ضمن مجموعة  *

.12243
مكتبة مدرسة غرب همدان: ضمن مجموعة 10836. *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: 5383. *
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مكتبة ملك العامة في طهران: 2480، 3611. *
دار الكتب الوطنية في باريس: 2296. *
ــبورغ بروسيا:  * ــرقية بأكادميية العلوم في بطرس ــات الش معهد الدراس

.687-A
مكتبة أمير امُلؤمنني × العامة في النجف األشرف. *
* .1241.M :مكتبة جامعة لوس أجنلس في الواليات املتحدة
مكتبة اجلمعية اآلسيوية في بنغال بالهند: 1041-2، 1110. *
ــير، 131- * ــاالر جنك في حيدر آباد بالهند: 7-25/ س مكتبة متحف س

133 ف. 
14-مصباح القلوب. 

مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 2978، 300/3، 13039/2. *
املكتبة الرضوية في مشهد: 64، 7161، 14395،  *
مكتبة املشكاة في جامعة طهران: 186، 1269. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء: 708. *

)9( 
الشيخ احلسن بن سليمان بن حممد احللي )ت بعد 757هـ(

15-احملتضر )كتاب...()17(. 
ــى معهد إحياء  * ــن احملدث األرموي املنتقلة إل ــيد جلل الدي مكتبة الس

التراث اإلسلمي بقم.
16-أفضلية األئمة على األنبياء^)18(.  

ــة طهران: )1080/9،  * ــكاة في املكتبة املركزية بجامع مكتبة املش
.)1296
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17-تفضيل محمد | وآله على األنبياء عليهم السلم وامللئكة )رسالة في...()19(. 
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )3106/7(. *

18-الرجعة)20(= إثبات الرجعة)21(.
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )533(. *
مكتبة مشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: )667(. *

19-ترجمة اخملتصر في إثبات حضور النبي | واألئمة ^ عند احملتضر)22(. 
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: )694(.  *

20-اخملتصر في إثبات حضور النبي |  واألئمة ^ عند احملتضر)23(.
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )1787(. *

)10( 
القاضي عماد الدين احلسن بن علي الطربي اآلملي املازندراني )القرن 7هـ()24(

21-أربعني البهائي )في فضائل أمير املُؤمنني ^ وتفضيله على سائر األصحاب(
املكتبة الرضوية في مشهد: 1902، 6745. *

22-الكامل في السقيفة = كامل البهائي)25(
املكتبة الوطنية في طهران: )5663(  *
ــا مصورة في  * ــم: )809(، )عنه ــي بق ــة آية اهلل الُعظَمى املرعش مكتب

ــم: 160/1(. 3008/25، 5663(؛  ــلمي بق ــد احياء التراث اإلس معه
)5835/2،،9447، 16442 أرقام مؤقتة(.

مكتبة البلط اإليراني )كلستان( بطهران: 635)26(. *
مكتبة جامعة فردوسي في مشهد: )250(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد:)219/حكمت(.  *
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مكتبة السيد علي الروضاتي في أصفهان.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )2077(.  *
مكتبة محمود الفرخ اخلاصة في مشهد: )100(.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل الُعظَمى الَكلبايكاني بقم: )833(.  *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد)234(.  *
مكتبة اجلمعية اآلسيوية في بنغال بالهند: )255، 1102(.  *
مكتبة كالج )كلية( فورت وليم: )ad.19( )عنها مصورة في املكتبة  *

املركزية بجامعة طهران: 2997فلم(.
23-أسرار اإِلَمامة= اإِلَمامة)27(.

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )3757(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد: )8838(.  *
مكتبة املسجد األعظم بقم: )868(.  *

24-حتفة األبرار في مناقب األئمة األطهار^ = حتفة األبرار وهداية األخيار)28(

مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: )153/1 مصورة(. *
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: 3008/21، 12435(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد: )9723(.  *
ــاالر( بطهران: )ذيل مجموعة  * ــة آية اهلل املطهري )سبهس مكتبة مدرس

.)6395
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )5205، 5546، 7109(. *
دار الكتب املصرية في القاهرة: )16 مجاميع طلعت فارسي(. *

25-مناق���ب الطاهرين ودلئل املؤمنني )في فضائل أهل البي���ت الطاهرين املعصومني ^ = 
مناقب الطاهرين في فضائل أهل البيت املعصومني ^)29(.
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مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: 160/2 )مصورة(. *
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 809، 1582، 5462، 5835/1، 16443،  *

رقم مؤقت.
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي في طهران: 3994، 4901. *
 مكتبة مدرسة آية اهلل الَكلبايكاني بقم: 3125. *
مكتبة املسجد األعظم بقم: 2. *
مكتبة ملك العامة بطهران: 387، 3892. *
مكتبة املتحف العراقي في بغداد: 92. *

)11(
ابن داود، تقي الدين احلسن بن علي بن داود احللّي )ت بعد 707هـ(

26-أرجوزة في تقدمي أمير املُؤمنني عليه السلم وإثبات إمامته = املنهج القومي في تسليم 
)مستحقي( التقدمي)30( = املنهج القومي في تسليم )مستحقي( التقدمي)31(.

مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 9885/2، 12677/12. *
ــخة هي  * ــران: 1795/2 )هذه النس ــة طه ــكاة في جامع ــة املش مكتب

ــيد محمد حسني اجلللي  األصل بخط املؤلف( )عنها مصورة عند الس
بشيكاغو في الواليات املتحدة(.

)12(
مة احللي، أبو منصور مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهر )ت 726هـ( العالاَّ

27-األلفني الفارق بني الصدق واملني)32(.

دار الكتب الوطنية في تبريز: )3155(.  *
املكتبة الوطنية في طهران: )2132، 2823/1، 3106(.  *
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: ) 330/1 مصورة(.  *
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مكتبة اية اهلل املرعشي بقم: )5207، 7254، 8939( )3110، 5005،  *
6357، 8926  أرقام مؤقتة(. 

مكتبة خانقاه نوربخش بطهران:)189(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد  )30-28، 340، 4202، 9802(  *
املكتبة الرضوية في مشهد )من كتب آية اهلل اخلامنئي( )1217(.  *
مكتبة روضة فاطمة املعصومة  بقم: )6045(.  *
مكتبة السيد مهدي اللجوردي بقم.  *
مة الطباطبائي بكلية الطب بجامعة شيراز: )941(.  * مكتبة العلاَّ
مكتبة فخرالدين النصيري طهران: )نسختان(.  *
مكتبة كلية اآلداب بجامعة طهران: )94(.  *
مكتبة اجمللس )سنا( بطهران: 1686.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل الكلبايكاني بقم:)900، 960/2(.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )6342(.  *
مكتبة مدرسة جهل ستون في املسجد اجلامع بطهران: )318/2(. *
مكتبة املدرسة احلجتية بقم: ) 171/1(.  *
ــوي:)102/2( )عنها مصورة في مركز  * ــة النمازي في خ مكتبة مدرس

إحياء التراث اإلسلمي بقم: /330(. 
مكتبة ملك العامة بطهران: )2132(. 6616 *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )1556(.  *
مكتبة اإلَِمام أمير امُلؤمنني × العامة في النجف األشرف، )1689(.  *
* .)M.1028( مكتبة جامعة لوس أجنلس في الواليات املتحدة
ــور( بالهند: )619،  * ــان( في بتنه )بنكي ب ــة خدابخش )بهادرخ مكتب

 .)1248
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مكتبة السيد محمد باقر الطباطبائي في كربلء )21، 1686(.  *
مكتبة متحف ساالر جنك في حيدراباد بالهند: )15، 16، 201(.  *
مكتبة املكتب الهندي  في لندن: )2143(.  *

28-تاج الكرامة في إثبات اإِلَمامة = منهاج الكرامة في معرفة اإِلَمامة)33(.
ينظر: منهاج الكرامة في معرفة اإلَِمامة.

29-اجلم���ع بني كلم النب���ي | وقول الوصي ^ واجلمع ب���ني اآليتني من الكتاب 
العزيز)34(. 

مركز إحياء التراث اإلسلمي في قم. *
مكتبة االستاذ محمود الشهابي اخلاصة بطهران. *
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: 927/3، 927/4، 927/5(.  *
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة فردوسي في مشهد.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران )1795/3(.  *
ــا مصورة في  * ــد: )786(، )وعنه ــي لكهنو بالهن ــة الناصرية ف املكتب

املكتبة املركزية بجامعة طهران: 6926()35(. 
30-جواب مسألتني)36(.

مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )10799/21(.  *
31-الدلئل البرهانية في تصحيح احلضرة الغروية = تلخيص فرحة الغري)37(.

مكتبة آية اهلل املرعشي في قم. *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهسلر( بطهران: 5387)38(. *

32-شرح حديث ما احلقيقة)39(.
املكتبة الوطنية في طهران: )2700/19(.  *
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املكتبة الرضوية في مشهد )من كتب اية اهلل اخلامنئي(:)149/5(.  *
مكتبة كلية احلقوق بجامعة طهران:)30د( . *
ــلمي بطهران:)4900/32 ، 6112/3،  * ــورى اإلس مكتبة مجلس الش

 .)1805/19
مكتبة مدرسة إمام العصر# في شيراز: )226/6(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2- 1036/1(.  *

33-شرح نهج البلغة)40(. 
مكتبة الدكتور أصغر املهدوي في طهران.  *

41-كشف احلق ونهج الصدق)41(.
ينظر: نهج  احلق وكشف الصدق. *

42-كشف اليقني في فضائل أمير املُؤمنني ^)42(.
املكتبة الوطنية في طهران: )1379، 2741(. *
مكتبة آية اهلل الفاضل اخلوانساري بخوانسار: )224/5(. *
ــم: )980، 6251، 11345(؛  * ــي بق ــى املرعش ــة اهلل الُعظَم ــة آي مكتب

)4068رقم مؤقت(. 
املكتبة الرضوية في مشهد: )245، 13833(. *
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة فردوسي في مشهد: )1804(. *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )3278(. *
مكتبة اية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )1857(.  *
مكتبة مدرسة النواب في مشهد: )54(. *
 املكتبة املركزية بجامعة طهران: )503، 1627/2، 1796، 2140/1،  *

3856(؛ )3856/1 فلم(. 
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مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: ) 503/1(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )6102(.  *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )1700/1(.  *
مكتبة املكتب الهندي في لندن بإجنلترا: )4.471(. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء في العراق 583/3.   *

35-منهاج الكرامة ف���ي معرفة اإِلَمامة=منهاج الكرامة في إثب���ات= اإِلَمامة=منهاج 
الس���تقامة في إثبات اإِلَمام���ة = تاج الكرامة في إثبات اإِلَمام���ة = نهج الكرامة في 

اإِلَمامة)43(.
املكتبة الوطنية في طهران: )2435، 3689(   *
مكتبة اية اهلل الفاضل اخلوانساري بخوانسار: ) 224/6(.  *
ــم: )49، 593، 620، 895،  * ــي بق ــى املرعش ــة اهلل الُعظَم ــة آي مكتب

 /8 ،13797 2523/2، 2843، 3160، 6048، 7036، 8452؛ 3/ 
 ،4901/12 ،4733/1 ،4719/5 ،3033،4292 ،16793/16685،4
 ،8559 ،8281 ،8252/3 ،8134 ،7063 ،6911 ،6099 ،5892/3
9219، 11388، أرقام مؤقتة(؛ )1622 مصورة عن بعض املكتبات(. 

مكتبة اإلَِمام الهادي × في مشهد: )15(  *
مكتبة البلط اإليراني )كلستان( في طهران: )623(.  *
مركو إحياء التراث اإلسلمي بقم 4000/6.  *
ــي مركز إحياء  * ــركان )عنها مصورة ف ــطنبول: ك ــة بلدية إس مكتب

التراث اإلسلمي بقم: 598/8(. 
مكتبة تربيت في تبريز: )109، 110، 213، 242(.  *
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: )983/1(.  *
مكتبة دائرة املعارف اإلسلمية الكبرى بطهران: )188/3(.  *
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ــة الوطنية بطهران:  * ــارف ( املنتقلة الى املكتب ــة دار الفنون )املع مكتب
.)227 ،15(

ــهد: 11310، 12416، 13754، 14347،  * ــي مش ــة الرضوية ف  املكتب
 .)15336 ،14652

مكتبة روضة فاطمة املعصومة بقم: )153 - 5853(.  *
مة الطباطبائي في كلية الطب بشيراز: )2(.  * مكتبة العلاَّ
مكتبة فحول في قزوين. *
مكتبة كلية اإللهيات في جامعة طهران: 303/1، 342/2. *
 مكتبة كلية اإللهيات بجامعة فردوسي في مشهد: )15/1، 1154(. *
مكتبة مجلس الشورى بطهران: )164، 4322،، 10158/3، 10212،  *

 .)14433
مكتبة مدرسة آية اهلل الكلبايكاني بقم: )917/1، 1766/8(.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )1791، 1857،  *

 .)6586
مكتبة املدرسة الباقرية في مشهد:)19، 20(.  *
مكتبة مدرسة الغرب )االخوند( بهمدان: )214(.  *
مكتبة املدرسة الفاضلية في مشهد: )56(.  *
مكتبة النمازي بخوي: )697/2(.  *
ــة النواب في مشهد )عنها مصورة في املكتبة املركزية  * مكتبة مدرس

بجامعة طهران:212(.
املكتبة املركزية بجامعة أصفهان: 10186/9. *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )879، 1627/1، 1990/3، 2603/6،  *
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4287، 4543/4، 5398/2، 8971/16(؛ )4076، مصورة(. 
مكتبة املسجد األعظم بقم: )3013(.  *
مكتبة املشكاة املنتقلة الى املكتبة املركزية في طهران )1085/3(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )500، 1721/3، 2235(.  *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )1222، 1562/2  و...(  *
ــان: )M .140، ضمن مجموعة  * ــو بأذربيج ــد املطوطات في باك معه

8201 )عنها مصورة في مكتبة اية اهلل املرعشي بقم: 1182/18(. 
مكتبة آل جمال الدين في سوق الشيوخ بالعراق: )308(.  *
مكتبة مكتبة جامعة الشيراني بلهور في باكستان: )220، 3225(.  *
*  .)dd.11021( :مكتبة جامعة كمبردج في أجنلترا
مكتبة اجلمعية االسيوية في بنغال بالهند: )849(.  *
مكتبة املدرسة الشبرية في النجف األشرف. *
مكتبة املكتب الهندي في لندن باجنلترا: )4713، 2089(. *
مؤسسة علل الفاسي في املغرب: )644 - ع 548(. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء: 510.  *

36-نهج احلق وكشف الصدق= كشف احلق ونهج الصدق)44(.
املكتبة الوطنية في طهران: )3565(. *
دار الكتب الوطنية في فارس: )297/2-عل(.  *
ــم: )980، 4905، 11951/1، 11994،  * ــي بق ــة آية اهلل املرعش مكتب

12665(؛ )3028 ، 4793/2، 5973/2( أرقام مؤقتة(.
املكتبة الرضوية في مشهد: )273- 275، 950، 951(.  *
مكتبة روضة السيد عبد العظيم احلسني بالري: )162(.  *
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ــا مصورة في  * ــة الكوهكمري بقم )عنه ــيد محمد احلج مكتبة الس
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: 301(. 

مة الطباطبائي في كلية الطب بجامعة شيراز: )9(.  * مكتبة العلاَّ
مكتبة كلية اآلداب في أصفهان: )154(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )1396، 10158/1(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )1896، 7212، 8947، 8971/14،  *

3856/3 مصورة(.
ــة طهران.  * ــة املركزية بجامع ــى املكتب ــكاة املنتقلة ال ــة املش مكتب

 .)503/2(
مكتبة ملك العامة بطهران: )2285(.  *
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: 4000/1. *
خزانة الروضة احليدرية في النجف األشرف: )618(. *
مكتبة آية اهلل احلكيم في النجف األشرف: )642(.  *
*  s.n.29( :ــدة ــي بالواليات املتح ــتون في نيوجرس ــة جامعة برنس مكتب

n.s(.2()عنها مصورة في مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: 724(.
مكتبة اجلمعية االسيوية في بنغال بالهند: )471، 875(.  *
مكتبة املتحف البريطاني بلندن: )or.10966( )عنها مصورة في مكتبة  *

السيد عبد العزيز الطباطبائي بقم: 58(.
مكتبة متحف ساالر جنك في حيدر اباد بالهند: )142(.  *
مكتبة محمد هادي اخلراساني اخلاصة في كربلء: )22(.  *
مكتبة املكتب الهندي في لندن باجنلترا: )437، 2. 471(. *
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)13( 
السيد حيدر بن علي احلسيين العبدلي العبيدي اآلملي)ت بعد 766هـ()45(

37- رافعة اخللف عن وجه سكوت أمير املُؤمنني × عن الختلف= رفع املنازعة)46(. 
ــهد  * ــان )آلت إلى املكتبة الرضوية( في مش ــة خيرات خ مكتبة مدرس

ــة في جامعة  ــم في املكتبة املركزي ــورة على امليكروفيل )عنها مص
طهران: 4000/1(.

مكتبة السيد على اإليرواني في تبريز )انتقلت إلى مكتبة السيد جلل  *
الدين اليونسي األردبيلي اخلاصة في قم(.

)14( 
احلافظ رضي الدين رجب بن حممد بن رجب الربسي احللي )ت بعد 811هـ(

38-ال���در الثم���ني ف���ي ذكر خمس���مائة آي���ة م���ن كلم رّب العاملني ف���ي فضائل أمير 
املُؤمنني×)47(.

املكتبة الرضوية في مشهد: )15317(. *
39-فضائل أمير املُؤمنني ×)48(=مناقب اإِلَمام علي ×)49(. 

املكتبة الرضوية في مشهد: )2098(.  *
املكتبة الوطنية في طهران: 2562. *

40-لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسراره في التوحيد)50(. 
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )11004/10(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )782/3(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )9577/34(. *

41-مشارق انوار اليقني في معرفة أسرار أمير املُؤمنني ×)51(.
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مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: )1180(.  *
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )7615، 8703، 8711، 10609  *

أرقام مؤقتة(.
مكتبة البلط اإليراني )كلستان( بطهران: )2747(.  *
ــهد: )1849، 2143-2141، 9340، 8106،  * املكتبة الرضوية في مش

.)16613 ،15306 ،11492 ،11346 ،11235 ،9890
ــران: )57، 99، 363ط،  * ــي طه ــلمي ف ــورى اإلس مكتبة مجلس الش

 .)15403 ،9525 ،6419/1 ،8090 ،7132/1
مكتبة املدرسة احلجتية بقم: )714/4(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )6440، 7468/1، 8296/8(. *
مكتبة إبراهيم دهكان في آراك: 145/1. *
مكتبة املسجد األعظم بقم: 673. *
مكتبة السيد محمد األحمد آبادي اخلاصة بأصفهان. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء في العراق: 61. *

42-أسرار األئمة)52(.
مكتبة آية اهلل الشيخ لطف اهلل الصافي اخلاصة بقم: )عنها مصورة في  *

مركز احياء التراث اإلسلمي بقم: 1011/1(.
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم:)6162/2(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )7560/2(.  *
خزانة جامعة مدينة العلم لإلمام اخلالصي الكبير في الكاظمية. *

43-ديوان البرسي )في مدائح األئمة^ ومراثيهم()53(.
مكتبة الشيخ محمد علي اليعقوبي في النجف األشرف.  *
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44-صلوات بر معصومني^)54(. 
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )782/3(. *

45-مشارق المان ولباب حقائق الميان)55(. 
ــم: )1781، 8583/4، 9717،  * ــي بق ــة اهلل الُعظَمى املرعش مكتبة آي

.)9976
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )190(. *

)15(
السيد صاحل بن مهدي احلسيين القزويين )ت1306هـ(

46-حياة أمير املُؤمنني ×)56(.
مكتبة الشيخ اخللني في بغداد. *

)16(
عباس بن قاسم الزيوري الكردي البغدادي احللي )ت 1316هـ(

47-تخميس الهاشميات للكميت)57(. 
مكتبة كلية اآلداب بجامعة طهران: )13د(. *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: ) 2892(. *

)17(
ابن العتائقي، كمال الدين عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احللي )ت 790هـ( 

48-شرح نهج البلغة)58(.
مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )11721(.  *
ــورة في مكتبة آية  * ــوي )381( )عنها مص ــة النمازي بخ مكتبة مدرس

ــي مركز إحياء التراث  ــي بقم: 475، ومصورة ف اهلل الُعظَمى املرعش
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اإلسلمي بقم: )640(، وأيًضا مصورتان في مكتبة السيد عبد العزيز 
الطباطبائي بقم: 169،130(.

ــرف )عنها صورة  * مكتبة اإلَِمام أمير امُلؤمنني علي × في النجف األش
في املكتبة املركزية بجامعة طهران: 6278(. 

)18(
صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي الطائي احللي )ت 750هـ(

49-مدح أمير املُؤمنني ^)59(.
النسخة في إحدى املكتبات في اليمن )عنها مصورة في مكتبة آية اهلل  *

املرعشي في قم: 1263(.
)19( 

السيد أبو املظفر غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن طاوس احللي )ت 692هـ(
50-فرحة الغري صرحة الغري= حتفة الغري=فرحة الغري في تعيني قبر أمير املُؤمنني 

علي ×)60( =  فرحة الغري بصرحة الغري)61(. 
املكتبة الوطنية في طهران: )2242(. *
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )4710، 6162/1، 8232، 12363،  *

146775، 16627)62(، 5720،13357، 13620(؛ )أرقام مؤقتة(. 
املكتبة الرضوية في مشهد: )193، 8298(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )7050، 14482/3(.  *
ــران: 1095/7، 5387)63(،  * ــاالر( بطه مكتبة آية اهلل املطهري )سبهس

 .)7297/1
مكتبة مدرسة النواب في مشهد: )128(.  *
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املكتبة املركزية بجامعة طهران: )7158/1(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )1246/1(. *

)20(
السيد جالل الدين عبد اهلل بن شرفشاه، العلوي احلسيين )ق 9 هـ(

51-منهج الشيعة في فضائل وصي خامت الشريعة ×)64(. 
مكتبة دار الفنون )املعارف( املنتقلة إلى املكتبة الوطنية في طهران: 334. *
املكتبة الرضوية في مشهد: 1852. *
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة فردوسي في مشهد: 1498/2. *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي في طهران: 7356. *
مكتبة مدرسة آية اهلل الكلبايكاني بقم: 253/1، 292/2. *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران. *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: 665، 3415/8. *

)21(
علم بن سيف بن منصور احللي النجفي )القرن 10هـ(

52-جام���ع الفؤائد ودافع املعان���د =مختصر تأويل اآليات الظاه���رة في فضائل العترة 
الطاهرة ^= كنز جامع الفوائد ودافع املعاند)65(. 

مكتبة اية اهلل الفاضل اخلوانساري بخوانسار. *
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )5255، 6475(.  *
مكتبة السيد آقا التستري في النجف األشرف.  *
مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء: 612. *
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)22( 
أبو احلسن علي بن عبد العزيز اخلليعي )اخللعي( املوصلي احللي )ت ق 7 هـ(

53-قصائد في مدح آل البيت ^)66(.
مكتبة املتحف العراقي في بغداد: )17907/1، 33257/2(. *

)23(
بهاء الدين علي بن عيسى اإلربلّي البغدادّي )ت 692هـ( 

كشف الغمة في معرفة أحوال األئمة وأهل البيت العصمة ^. *
دار الكتب الوطنية في طهران: )2487، 3644(.  *
ــي بقم: )542، 4036، 4559، 6229،  * مكتبة آية اهلل العظمى املرعش

 .)12994 ،12576 ،11005/2 ،10319،2 ،7426 ،6850 ،6496
)3698، 6979،8569 أرقام مؤقتة(. 

ــا مصورة في معهد احياء  * ــهد: )1801(، وعنه املكتبة الرضوية في مش
التراث اإلسلمي بقم: 1152، 2124، 2125، 13831، 17777(.

مكتبة كلية اآلداب بجامعة فردوسي في مشهد: )87 من كتب فياض(.  *
مكتبة مدرسة آية املطهري )سبهساالر( بطهران: )297/1، 1903(. *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )553(. *
ــورة في معهد إحياء  * ــة النمازي بخوي: )59(، وعنها مص مكتبة مدرس

ــم: )388 ، 161(، )عنها مصورة في مكتبة آية  ــلمي بق التراث اإلس
اهلل العظمى املرعشي بقم: 240(.

املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2640، 7267(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )1273، 1326(.  *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )870(  *
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دار الكتب القطرية في الدوحة: )447(.  *
املكتبة األصفية )حكومة الوالية( في حيدراباد بالهند: )1552/2(.  *
*  . c.6 )13( :مكتبة إدوارد جي. بروان في كمبردج بإجنلترا
مكتبة جامعة برنستون في نيوجرسي بالواليات املتحدة: )4588(.  *
ــة خدابخش )بهادرخان( في بتنه )بنكي بور( بالهند: )277/1،  * مكتب

 .)2302 ،1053/15
مكتبة رضا في رامبور بالهند: )671/1(.  *
املكتبة السليمانية باسلمبول )من كتب أياصوفيا(: )3381(. *
مكتبة محمد سعيد آل ثابت اخلاصة في كربلء: )11(. *

)24(
ابن طاوس السيد أبو القاسم رضي الدين علي بن موسى احلسيين احللّي )ت 664هـ(

54-التحصني في أسرار ما زاد على كتاب اليقني في اختصاص علّي × بإمرة املؤمنني)67(.  
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم )4636/2(.  *

55-اليقني باختصاص مولنا علي × بإمرة املؤمنني)68(. 
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )4636، 6682، 12342، 16562(.  *
مكتبة آية اهلل مفتي الشيعة األردبيلي بقم: )14/1(. *
املكتبة الرضوية في مشهد: )8160/1، 17593(. *
ــي(: 22111،  * ــهد)من كتب آية اهلل اخلامنئ ــة الرضوية في مش املكتب

.34855
مكتبة ملك العامة بطهران: )946(.  *
مكتبة بوهار في كلكتا بالهند: )204(. *
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56-الطرف من األنباء واملناقب في شرف سيِّد األنبياء | وعترته األطايب^)69(= 
طرف األنباء واملناقب في التصريح بالوصية واخللفة علي بن أبي طالب ×)70(.

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )4067/4(؛ )1143/1 مصورة(. *
مكتبة اية اهلل مفتي الشيعة األردبيلي بقم: )14/2(.  *
ــهد: )164، 166، 167، 612، 613، 789،  * ــة الرضوية في مش املكتب

 .)15678 ،7384 ،6820 ،6615 ،790
مكتبة مدرسة منازي بخوي: )494/2( )عنها مصورة في مركز احياء  *

التراث اإلسلمي بقم: 474/2(.
مكتبة اية اهلل احلكيم في النجف األشرف: )660(.  *
مكتبة اإلَِمام أمير امُلؤمنني × العامة في النجف األشرف )254(. *

)25(
فخر الدين حممد بن احلسن بن يوسف احللّي الشهري بفخر احملققني )ت 771هـ(

57-منتخب فضيلة النبي | أمير املُؤمنني عليه السلم على سائر األنبياء ^)71(.
املكتبة الوطنية في طهران: ضمن 3044. *

)26(
رشيد الدين حممد بن علي بن شهر آشوب السروي املازندرانّي )ت 588هـ(

58-مناقب أبو طالب ×)72(.

59-مناقب أمير املُؤمنني علي بن أبي طالب ×)73(.

ــيد عبد  * ــي تبريز )عنها مصورة في مكتبة الس ــب الوطنية ف دار الكت
العزيز الطباطبائي بقم: 131(. 

دار الكتب الوطنية في طهران: )1003، 1018(.  *
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )3823، 5519(؛ )4181 رقم مؤقت(.  *
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مكتبة دار الفنون )املعارف( املنتقلة الى دار الكتب الوطنية في طهران:  *
.)2628 ،2592(

املكتبة العامة في اصفهان: )3108(.  *
مكتبة مدرسة خيرات خان في مشهد: )65(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )4215/3(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )3057، 4345(.  *
ــرف: )212( )عنها  * ــي النجف األش ــة اهلل احلكيم العامة ف ــة اي مكتب

مصورة في معهد املطوطات بالقاهرة: 2080(. 
ــرف:)2843(.  * ــر امُلؤمنني ×العامة في النجف األش ــة اإلَِمام أمي مكتب

نسخة في إحدى بومباي بالهند: )4. 1313(.
60-مثالب النواصب)74(= الصوالب والقواصب في مطاعن النواصب)75(.

ــران: 1841 )عنها  * ــاالر( بطه ــة آية اهلل املطهري )سبهس مكتبة مدرس
ــم: 437، وأيًضا مصورة في  ــي بق ــورة في مكتبة آية اهلل املرعش مص

مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: 616(.
املكتبة الناصرية في لكنهو)عنها مصورة في مكتبة آية اهلل املرعشي  *

ــاء التراث  ــورة في مركز إحي ــا مص ــم: 311-313، 1489، وأيًض بق
اإلسلمي بقم: 68(. 

)72(
حممد بن فالح املشعشعي احلويزي الواسطي املوسوي )السيد( )ت870هـ(

61-اآليات النازلة في فضائل أمير املُؤمنني عليه السلم وتفسيرها)76(.

ــا مصورة في مركز  * ــي بقم: ضمن 1211 )عنه مكتبة آية اهلل املرعش
إحياء التراث اإلسلمي بقم: ضمن: 1092، 3825/6(.
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61-تكملة السبعني في مناقب أمير املُؤمنني ×)77(.

مكتبة آية اهلل السيد املرعشي في قم: ضمن 1211، )عنها مصورة في  *
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم، ضمن: 1092، 3825/5(.

62-حول نهج البلغة وشرح بعض عباراته.

مكتبة آية اهلل السيد املرعشي في قم: ضمن 1211، )عنها مصورة في  *
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: ضمن: 1092، 3825/12( 

63-أحوال الرسول | وأهل بيته الطاهرين ^واخللفاء الثلثة)78(.

مكتبة آية اهلل السيد املرعشي في قم: ضمن 1211، )عنها مصورة في  *
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم، ضمن: 1092، 3825/3(. 

)28(

حممد بن حممد بن احلسن ، اخلواجة نصري الدين الطوسي)ت 672هـ(

64-مجم���ع الغطاء في فضائل أمير املُؤمنني عل���ي بن أبي طالب ×)79(= فضيلة أمير 
املُؤمنني × )رسالة في...( = أفضلية أمير املُؤمنني علي ×)رسالة في...(.

ة إلى  * ــهد: )منضماَّ ــلمي في مش ــة كلية اإللهيات واملعارف اإلس مكتب
الكشكول في ما جرى آلل الرسول | بعد الرسول |(.

املكتبة املركزية بجامعة طهران: )5432(.  *
مكتبة آيا صوفيا في إسطنبول: )10. 4811(.  *
مكتبة كوبريلي في إسطنبول )49. 1589( ) عنها مصورة في املكتبة  *

املركزية بجامعة طهران: 462/96 فلم()80(. 



241

ما َألََّفُه ُعلَماُء الحلَِّة في اإِلَمام عليٍّ بن أبي طالب×

65-مقالة في فضائل أمير املُؤمنني ×)81(.
مكتبة مجلس االعيان )سنا( بطهران: )286/3(  *

66-املقدمة في ذكر مناقب أمير املُؤمنني ×)82(.
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة فردوسي في مشهد: )568/2(.  *

67-مناجات درباره دوستي با علي ×)83( .
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2398/22(  *

68-مناقب أمير املُؤمنني×)84(.
ــا مصورة في املكتبة  * ــهد: )568( )عنه مكتبة كلية اإللهيات في مش

املركزية بجامعة طهران: 3899/2 فلم(.
69- استخراج أسامي األئمة ^ ازآية)85(. التطهير)86(. 

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )ذيل 11988/12(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )770/24(. *

70- اإِلَمامة=الوجيزة النصيرية في اإِلَمامة)87(.
ــم: )255، 4786، 7036،  * ــي بق ــى املرعش ــة اهلل الُعظَم ــة آي مكتب

10882/3، 12337/1(؛ )3371/2( 3521/12 أرقام مؤقتة(.
املكتبة الرضوية في مشهد: )551، 552، 6123، 9446(.  *
مكتبة كلية اآلداب بجامعة طهران: )70(. *
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة طهران: )293/29(.  *
ــهد: )568(، )عنها  * ــي في مش ــة كلية اإللهيات بجامعة فردوس مكتب

مصورة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: 3899/3(.
ــي ، 1219،  * ــران: )8/29 مجموعة خوئ ــورى بطه مكتبة مجلس الش
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 .)14292/4 ،5283/57 ،5138/93 ،1414
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )7437(.  *
مكتبة مدرسة اإلَِمام الصادق × في جالوس: )408/5(.  *
مكتبة مدرسة الغرب )االخوند( بهمدان: )1187/65(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )3459/1، 6710/14، 8596/4(  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )4655/23، 4681/13(. *
مكتبة أمير امُلؤمنني × العامة في النجف االشرف: 491. *

71- تاريخ الئمة ^)88(. 
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )3454/9(. *

72-تاريخ منظوم أئمة معصومني ^)89(.
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )13727/13(. *

73-تأويل آية التطهير)90(. 
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )206/2(. *

74-تعريف العصمة )رسالة في...()91(. 
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )1830/31(. *

75-صلوات دوازده إمام ^)93(. 
دار الكتب الوطنية في طهران: )690، 2212(.  *
ــل 2829، ذيل 8444، ذيل 10193،  * ــي بقم: )ذي مكتبة اية اهلل املرعش

12653(؛ )3116/2 رقم مؤقت(. 
مكتبة البلط اإليراني )كلستان( في طهران: )1082، 1112، 1113،  *

 .)1181
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مكتبة جامع كوهر شاد في مشهد: ضمن 1796. *
مكتبة خانقاه نوربخش في طهران: )84(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد: )16206/3(. *
ــة اهلل اخلامنئي(: )569،  * ــن كتب آي ــهد )م املكتبة الرضوية في مش

 .)1414/2
مكتبة اجمللس الشورى اإلسلمي بطهران: )ذيل مجموعة 3، 985/2(.  *
مكتبة املدرسة الفيضية بقم: )1322/3(.  *
مكتبة مدرسة املروي بطهران: )560(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )8991/2(.  *
مكتبة املسجد األعظم بقم: )3478(.  *
ــران: )887/1،  * ــة بجامعة طه ــي املكتبة املركزي ــكاة ف مكتبة املش

 .)1119/2
مكتبة ملك العامة بطهران: )2987/2(. *

)29( 
قوام الدين حممد بن حممد مهدي احلسيين السيفي القزويين احللي)ت1150هـ(

76-الباقيات الصاحلات )في صلوات دوازده امام × للخواجه()93(. 
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )9470/2(. *

77-الصلة العاليات)94(.
مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )1949، 2754(. *
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)30( 
الشهيد األول، مشس الدين حممد بن مكي العاملي )الشهيد سنة 786هـ(

78-وصاياي بيامبر اسلم صلى اهلل عليه واله وسلم وأمير املُؤمنني ×)95(.
مكتبة ملك العامة بطهران: )604/20(. *

)31(
حممد رضا بن أمحد النحوي احللي النجفي)ت1226هـ(

79-تخميس املقصورة الدريدية)96(. 
رة. * مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 9975/3، 1371؛ مصواَّ
ار في بغداد. * خزانة كتب السيد عيسى العطاَّ
مكتبة األوقاف العامة في املوصل: 18/54/53. *
مكتبة املتحف العراقي في بغداد: 3180/3، 8684/3، 10058/4. *

)32(
السيد حممد مهدي بن احلسن، احلسيين القزويين احللي)ت 1300هـ(

80-سفينة الراكب في بحر محبة علي بن أبي طالب ×)97(.  
خزانة كتب السيد محمد مهدي احللي في احللة.  *

81-شرح حديث )حب علي حسنة ل تضر معها سيئة()98(.
خزانة كتب السيد محمد مهدي احللي في احللة في العراق.  *

)33(
مفلح بن احلسني الصيمري )ت بعد 873هـ(

82-إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب)99( ×)100(.  
املكتبة الوطنية في طهران: )1698، 2215، 2787/1(.  *
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مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )1273، 3624، 6251)101( ، 6543، 7159،  *
 ،5892/4  ،4377/4  ،4293/3( 12749/9(،13797/4؛   ،8315/1

6808/10، 6858/10، أرقام مؤقتة(.
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: )1153/2(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد )339، 6720، 8160/2 ، 8161، 14426(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد )من كتب اية اهلل اخلامنئي(: )1095/2(.  *
مكتبة الشيخ علي الصدرائي اخلوئي اخلاصة بقم )منظمة الى كمال  *

الدين للصدوق(. 
مكتبة الفحول في قزوين.  *
مكتبة كلية اإلِلهيات بجامعة فردوسي في مشهد: )894/7(.  *
مكتبة اجمللس الشورى اإلسلمي بطهران )449، 4777(.  *
مكتبة مدرسة جهل ستون باملسجد اجلامع في طهران )318/2(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2477/2، 2949/4، 7199/1(  *
ــران: )575/2،  * ــة املركزية بجامعة طه ــكاة في املكتب مكتبة املش

 .)654/3
مكتبة ملك العامة بطهران: )971/3، 1049/2(.  *
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )1133/1، 11144(.  *
املكتبة الوطنية في برلني بأملانيا )2178 ، 2179(.  *
ــي  * ــة الفاتيكان:1226)عنها مصورة في مكتبة آية اهلل املرعش مكتب

بقم: ذيل 1293()102(. 
مكتبة أمير امُلؤمنني × في النجف األشرف في العراق: ضمن 587.  *
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)34(
ميثم بن علّي بن ميثم، كمال الدين البحراني )ت 699هـ(

83-اختي���ار مصب���اح الس���الكني= مختص���ر مصباح السالكني=ش���رح نه���ج البلغة 
)الصغير(=الشرح اخملتصر لنهج البلغة=الشرح الصغير لنهج البلغة)103(.

دار الكتب الوطنية في فارس: )297/22- علي(   *
ــي بقم: )910، 1918، 3599، 6298 ، 6736،  * مكتبة آية اهلل املرعش

.)10722 ،7046
املكتبة الرضوية في مشهد: )9767، 17828(. *
املكتبة الرضوية في مشهد )من كتب اية اهلل اخلامنئي(: )523(.  *
مكتبة كلية احلقوق بجامعة طهران: )59(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2046/1 ، 8706(. *
املكتبة املركزية في رشت: )47(.  *
مة الطباطبائي اخلاصة في قم. * مكتبة العلاَّ
مكتبة املشايخي اخلاصة في مشهد.  *
مكتبة املسجد األعظم بقم: 1901. *
مكتبة د. حسني علي محفوظ اخلاصة في الكاظمية..  *

84-الدر املنثور )في كلمات أمير املُؤمنني ×()104(.
ــي معهد إحياء  * ــران: )2194( )عنها مصورة ف ــة ملك العامة بطه مكتب

التراث اإلسلمي بطهران: 961(. 
85-شرح اخلطبة الشقشقية )105()106(.

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: )ضمن 3827(. *
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86-الشرح الصغير لنهج البلغة)107(.
ينظر:اختيار مصباح السالكني.

87-الشرح الكبير لنهج البلغة)108(.
ينظر: مصباح السالكني.

88-شرح املائة كلمة من كلم أمير املُؤمنني علي بن أبي طالب ×)109(.
ينظر: منهاج العارفني في شرح كلمات أمير امُلؤمنني ×. 

89-فؤائد حول نهج البلغة )110(. 
مكتبة املتحف العراقي في بغداد: )ضمن 3784(. *

90-مصباح السالكني لنهج البلغة مولنا أمير املُؤمنني ×)111(.
املكتبة الوطنية في طهران: )741، 740، 1134(.  *
دار الكتب الوطنية في فارس: )297/22-علي(،  *
ــن 414، 1581، 2677، 3754،  * ــي بقم: )ضم ــة آية اهلل املرعش مكتب

3801، 9388، 10094، 10106، 10536، 11462، 12564؛ )4461، 
6192/4 أرقام مؤقتة(. 

مكتبة البلط اإليراني )كلستان( في طهران: )1319(.  *
مكتبة تربيت العامة في تبريز: )137(.  *
ــهد: )2052 ، 2056، 7783، 7784، 9483،  * املكتبة الرضوية في مش

 )18000 ،17876 ،16892 ،9487 ،9485
ــي(: )523،  * ــن كتب اية اهلل اخلامنئ ــهد ) م ــة الرضوية في مش املكتب

 .)867/1
املكتبة العامة بأصفهان )11495(.  *
ــران: )359، 1236، 3272،  * ــلمي بطه ــورى اإلس مكتبة مجلس الش

 .)5830 ،4994 ،4705 ،4263 ،3970
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مكتبة مدرسة اية اهلل الكلبايكاني بقم: )788، 1796، 1801(.  *
مكتبة اية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )3067، 3069، 3093(.  *
مكتبة مدرسة الغرب)االخوند( بهمدان: )57(.  *
مكتبة املدرسة الفاضلية في مشهد:)41(.  *
مكتبة مدرسة املروي بطهران: )540(.  *
ــا مصورة في مركز احياء  * ــة النمازي بخوي: )60( )عنه مكتبة مدرس

التراث اإلسلمي بقم: )382(. 
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2266/1، 2752(.  *
مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: )234(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )3024، 5859/22(.  *
مكتبة املسجد األعظم بقم: 3604. *
مكتبة صارم الدولة اخلاصة )انتقلت الى مكتبة الثقافة( في أصفهان:  *

.1020
مكتبة الوزيري )اجلامع الكبير( بيزد: )3816(.  *
مكتبة االمبروزيانا مبيلنو في إيطاليا: )77(.  *
مكتبة تشستربيتي بدبلن في ايرلندا: )3169، 3779، 3812، 4928،         *

3812)عن هذه النسخ مصورات في معهد املطوطات بالقاهرة: 942، 
1057، 1858، 2092(، وأيًضا مصورات في مكتبة آية اهلل املرعشي 

بقم: )328- 330(. 
مكتبة اجلامع الكبير بصنعاء باليمن: )1907(.  *
ــة خدابخش )بهادرخان( في بتنه )بنكي بور( بالهند: )1، 203،  * مكتب

 .)1812 ،1811
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مكتبة الفاتيكان )الفيدا(: )516، 527، 986(.  *
*  /dlــدن )7. 1675، 1. 5790 ـ ــي لن ــي ف ــف البريطان ــة املتح مكتب

املطوطات الشرقية ، 527/ ملحق ، 8190(. 
مكتبة املتحف العراقي في بغداد )2003، 26218(.  *

91-منهاج العارفني في ش���رح كلم أمير املُؤمنني × =شرح املائة كلمة من كلم أمير 
املُؤمنني علي بن أبي طالب ×= البحر اخلضم.)112(.

مكتبة آية اهلل الُعظَمى املرعشي بقم: 5136، 10799/18(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد: )7734(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )7194/1(.  *
مكتبة آية اهلل احلكيم في النجف األشرف: )172(.  *
مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء في النجف األشرف،  *
مكتبة الشيخ حسني القديحي. *

92-النجاة يوم القيامة في حتقيق أمر اإِلَمامة)113(.
املكتبة الرضوية في مشهد: )8041( )عنها مصورتان في مكتبة السيد  *

عبد العزيز الطباطبائي بقم: 34، 192(.
)35(

حييى بن احلسن األسدي احللي الربعي املعروف بابن البطريق )ت 600هـ()114(
93-إبطال شبه املتاولني في النص على ولية أمير املُؤمنني ×)115(

ــي مركز إحياء  * ــني )9684( )عنها مصورة ف ــة الوطنية في برل املكتب
التراث اإلسلمي بقم: 841(.

مكتبة جلزر بأملانيا )24(. *
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94- خصائص الوحي املبني في مناقب أمير املُؤمنني)116(
مكتبة ملي، طهران، رقمها: 3919/2.. 1

طبعاته:
طبع في ايران طبعة حجرية،1890م.. 1
ــن آقا مير باقر 1311هـ، . 2 ــد اهلل ب طبعة حجرية،إيران، مطبعة آقا أس

ــة( جللل الدين  ــالة )نور الهداية في اإلَِمام ــي 148 ص، وبذيله رس ف
الداواني. )(

ــيخ محمد باقر احلمودي،ط1، مطبعة اإلرشاد اإلسلمي، . 3 بتحقيق الش
قم املشرفة 1406هـ، عدد صفحاته 276 صفحة، 24سم.

ــرفة 1417هـ، عدد . 4 ــودي، مطبعة نكني، قم املش حتقيق مالك احملم
صفحاته 283 صفحة، 24سم.

95- العمدة في عيون ِصحاح األخبار في مناقب إمام األبرار أمير املُؤمنني علي بن أبي 
طالب ×)117(=املناقب= مناقب إمام األبرار)118(. 

الذريعة: 15 / 334؛ فهرستگان حديث 5/ 38 و 5/ 41؛ كشف احلجب 
ص 386؛ دنا 7/ 627 ) 22 نسخة(، فنخا )24( نسخة: 977-976/22.

نسخها:
املكتبة الوطنية في طهران)ملي(: 1770.. 1
مكتبة آية اهلل الُعظَمى السيد املرعشي النجفي، قم: 2997/2. 2
املكتبة الرضوية في مشهد:)2221، 9761(.. 3
مكتبة السيد معصوم القهستاني في قائن: 21/1)119(.. 4
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة طهران: )187(.. 5
مدرسة آية اهلل اخلوئي؛ مشهد؛ رقمها: 48، 49.. 6
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املكتبة املركزية بجامعة طهران، طهران: 4162.. 7
مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران، طهران: 592.. 8
ــب ألفت رحمه اهلل(: . 9 ــي جامعة أصفهان )من كت ــة املركزية ف املكتب

.17431
خزانة أنستاس الكرملي في املتحف العراقي في بغداد: )7470(.. 10
مكتبة األمبروزيانا مبيلنو في إيطاليا: 352.. 11
مكتبة بوهار في كلكتا بالهند: )203(. 12
مكتبة جامعة ام القرى في مكة املكرمة: )312/1، 312/2(. 13
مكتبة اجلامع الكبير بصنعاء في اليمن: )446(. 14
ــخة في إحدى املكتبات في . 15 مكتبة راجني الفيض آبادي بالهند ، نس

بومباي بالهند: )1309(.
مكتبة اجلامع الكبير بصنعاء في اليمن: )2664(. 16

نسخ وردت في الطبعة األولى:
مجلس الشورى؛ طهران؛ رقمها: 8981.. 1
مة الطباطبائي، شيراز؛  رقمها: 951. 2 العلاَّ
مة الطباطبائي، شيراز؛  رقمها: 951، ثانية.. 3 العلاَّ
ملي، طهران، رقمها: 3919/1.. 4
مدرسة آية اهلل اخلوئي؛ مشهد؛ رقمها: 48.. 5
االستانة الرضوية، مشهد، رقمها: 7813.. 6
املكتبة الرضوية في مشهد: 2075.. 7
مة الطباطبائي، شيراز؛  رقمها: 952. 8 العلاَّ
املكتبة الرضوية في مشهد: 1750.. 9
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دائرة املعارف، طهران: 68 مصورة.. 10
 گلپايگاني؛ قم: 1367- 8/77.. 11
جامعة أصفهان، أصفهان: 209.. 12
مجلس الشورى؛ طهران؛ رقمها:562.. 13
 گلپايگاني؛ قم: 38/23-7403.. 14
إمام صادق؛ قزوين: 756.. 15
املكتبة الرضوية في مشهد: 32978.. 16
مكتبة ملي، طهران: 15965.. 17

طبعاته:
ــلمي التابعة جلماعة املدرسني، قم املشرفة،ط1: . 1 مؤسسة النشر اإلس

1390هـ، ط2: 1407هـ.
ــيخ مالك احملمودي والشيخ إبراهيم البهادري، ط3، مطبعة . 2 حتقيق الش

ُأوفست، طهران، 1412هـ/1992م. وقع في جزأين مبجلد واحد 570 
صفحة، 24 سم.

96- املستدرك اخملتار في مناقب وصي اخملتار ×)120(. 
نسخها:

مكتبة آية اهلل احلكيم في النجف األشرف، رقمها: )367(، في 156  *
ــخة قدمية نفيسة غير مؤرخة عنها مصورة في معهد  صفحة، وهي نس

املطوطات بالقاهرة رقمها: 2016.
املكتبة الرضوية في مشهد: 32979)121(. *

97- املناقب)122(.
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )562(. *
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)36(
حييى بن احلسني بن القاسم احللي الزيدي )ت 1099هـ(

98-التقرير في ُأصول اإِلَمامة)123(
مكتبة اجلامع الكبير في صنعاء باليمن: )61 او 66 مجاميع(. *

99-ورقات من مناقب أهل البيت ^)124(  
مكتبة اجلامع الكبير في صنعاء باليمن: )43/مجاميع(. *

)37(
مجال الدين يوسف بن حامت، الشامي املشغري العاملي )ت بعد 676هـ(

100-األربعون حديثاًا في فضائل أمير املُؤمنني علي بن أبي طالب ×)125(. 
ــورة عن إحدى  * ــي بقم: )1235/2مص ــة آية اهلل الُعظَمى املرعش مكتب

املكتبات اخلاصة(.
املكتبة الرضوية في مشهد: )8276(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2130/2، 5923/13(. *
مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: )502/6( )عنها  *

مصورة بالرقم: 1845(.
مكتبة السيد عبد العزيز الطباطبائي بقم: )179/12، 201/2مصورة(.  *
دار املطوطات العراقية في بغداد: )30137/2(.  *
مكتبة الشيخ علي محمد النجف آبادي األصفهاني في النجف األشرف)126(. *

101-األربع���ني عن األربعني في فضائل أمي���ر املُؤمنني × = األربعون حديثاًا في فضائل 
أمير املُؤمنني ×)127(.

102-الدر النظيم في مناقب األئمة اللهاميم)128(.
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املكتبة الرضوية في مشهد: )ذيل 1095 من كتب اخلوانساري(.  *
ــا مصورة في مركز  * ــهر )عنه ــيد علي العدناني في خرمش مكتبة الس

إحياء التراث اإلسلمي بقم: 346(. 
مكتبة مدرسة الغرب )األخوند( بهمدان: )1553(.  *
ــريف العسكري الطهراني في سامراء )عنها  * مكتبة ميرزا محمد الش

ــرف:  ــني × العامة في النجف األش ــي مكتبة أمير امُلؤمن ــورة ف مص
رتان في مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: 38، 39(. 2879، وأيًضا مصواَّ

)38(
علّي بن حممد بن أبي نزار بن الشرقية الواسطي الليثي )القرن 6 أو 7هـ(

103-عيون احلكم واملواعظ وذخيرة املتعظ والواعظ)129(. 
مركز إحياء التراث اإلسلمي بقم: )1043/12(.  *
ــم: )4440(، وعنها مصورة فيها:  * ــي بق مكتبة آية اهلل العظمى املرعش

ــيد عبد العزيز الطباطبائي بقم:  138، وأيًضا مصورة في مكتبة الس
.)5958 .)105

خزانة آية اهلل السيد محمد علي الروضاتي في أصفهان. *
املكتبة الرضوية في مشهد )6821(. *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )1279(.  *
ــاالر( بطهران: )786، 787،  * ــة آية اهلل املطهري )سبهس مكتبة مدرس

.)1785 ،1784
املكتبة املركزية بجامعة طهران: )6918(.  *
مكتبة املشكاة في املكتبة املركزية بجامعة طهران: )96(.  *
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)39(
أبو الفضل سديد الدين شاذان بن جربئيل القمي الكويف )القرن 6هـ(

104-الفضائل=الفضائل واملناقب)130(.
مكتبة اية اهلل العظمى املرعشي بقم: )1226، 2056، 3699، 8829(؛  *

)6469 رقم مؤقت(. 
املكتبة الرضوية في مشهد: )6314(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )4322، 1996(.  *
مكتبة اية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )8168(.  *
املكتبة املركزية بجامعة طهران: 6915/1(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )961/16، 2058/3، 2183/19(.   *

)40(
أبو احلسن قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي )ت 573هـ(

106-منهاج البراعة في شرح نهج البلغة)131(.  
املكتبة الرضوية في مشهد: )584، 2051(.  *
مكتبة السيد جلل الدين اليونسي األردبيلي اخلاصة بقم.  *
ــلمي بطهران: )4127،، 6828(، )عنها  * ــورى اإلس مكتبة مجلس الش

مصورة في مكتبة السيد عبد العزيز الطباطبائي بقم: 170(؛ )66954 
رقم مؤقت(. 

مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي بقم: 269(  *
ــا مصورة في معهد إحياء  * ــة ملك العامة بطهران: )1151(، وعنه مكتب

ــلمي بقم: 1037(. 829/15(، وعنها مصورة في مكتبة  التراث اإلس
آية اهلل العظمى املرعشي بقم: )292 -295( نسخ في احدى املكتبات 

بأصفهان: )72(. 
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ــا مصورة في  * ــدا: )3059( )عنه ــن في إيرلن ــتربيتي بدبل مكتبة تشس
ــي بقم: )291 ومصورة في خزانة معهد  مكتبة اية اهلل العظمى املرعش
ــي الكويت: 744، وأيًضا مصورات في مكتبة  املطوطات العربية ف

السيد عبد العزيز الطباطبائي بقم: 24، 33(.
)41(

ركن الدين حممد بن علي، اجلرجاني الغروّي )القرن 8هـ(
107-األبحاث في تقومي األحداث )132(. 

مكتبة الشيخ محمد سلطان املتكلمني بطهران.  *
108-اللؤلؤ املضيء في مناقب آل النبي ^)133(. 

مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )14355/2(. *
)42(

حُممد بن إبراهيم بن أبي مجهور األحسائي الشيعي )ت بعد 906هـ( 
لي مع ترجمة منظومة ألفاظ أمير املؤمن���ني وإمام املتاَّقني علي بن أبي  109-نث���ر اللاَّ

طالب ×)134(.
مكتبة راشد أفندي في قيصرية بتركيا: )1150(. *

110-املناظرة في اإلمامة مع الفاضل الهروي)135(.
املكتبة الوطنية في طهران: )41919(.  *
مكتبة آية اهلل الفاضل اخلوانساري بخوانسار: )152/3(.  *
مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي بقم: )4900/2، 6896/2(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )3245/37، 3246/3(.  *
مكتبة مدرسة آية اهلل املطهري )سبهساالر( بطهران: )8261(.  *
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املكتبة املركزية بجامعة طهران: )2084/1(.  *
مكتبة ملك العامة بطهران: )593/17، 1675/1(. *
خزانة العتبة العباسية في كربلء في العراق: 96/2. *

)43(
جنم الدين خضر بن مشس الدين حممد بن علّي الرازي احلبلروي النجفي )ت حنو 

840هـ( 
111-التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبهة األعور)136(.

مكتبة آية اهلل املرعشي بقم: )128(.  *
املكتبة الرضوية في مشهد: )398(.  *
مكتبة مجلس الشورى اإلسلمي بطهران: )13844/4(. *

)44(
 حممد بن علي بن محزة الطوسي اجلرجاني )ت 560هـ(

112-الثاقب في املناقب)137(. 
مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي بقم: )1251، 2823، 12773(.  *
مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد: )546(.  *
مكتبة كلية اإللهيات بجامعة طهران: )24/2(. *
مكتبة ملك العامة بطهران: )3756(. *
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املصادر واملراجع: 

القرآن الكرمي.
الذريعة الى تصانيف الشيعة: محمد محسن . 1

ــّي الطهراني النجفي  املعروف بأغا  بن عل
بزرك الطهرانّي )ت 1389 هـ(، بيروت، 

دار األضواء، 1403 ه ـ/ 1983.
ــني . 2 ــد حس د محماَّ ــيِّ ــراِث : الس ــرُس الت فه

ــق ومراجعة  ــي ، تدقي ــيني اجللل احُلس
ــتي الكويتي، دار  ــد اهلل دش ــيخ عب الش

الوالء لصناعة النشر .
ــخة خطي إيران )فنخا(: . 3 ــتكان نس فهرس

مصطفى درايتي، طهران، مركز الوثائق 
واملكتبة الوطنية، 1391 هـ.

ــماء . 4 ــن أس ــتار ع ــب واألس ــُف احُلج كش
ــفار : السيد إعجاز حسني  الكتب واألس
ــورّي )ت 1240هـ(،  ــابورّي الكنت النيس
ُعِنَي ِبطبعِه ايشاتك سوساِئتي، كلكتة، 

1330هـ.
مدينة احلسني × : محمد حسني الكليدار . 5

آل طعمة .
ــام علي . 6 ــي اإلَِم ــار املطوطة ف ــم اآلث معج

ي، دار  ــني متقاَّ ــب × : حس ــن أبي طال ب
ــع ،  ــر والتوزي ــة والنش ــل للطباع الكفي

كربلء، 2019م.  
مجلة ميراث شهاب، قم .. 7
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رسالٌة يف اللاَّوِن، وحتقيِق َماهياَّته، وبياِن َأحكاِمِه 
مِة احلّلّي )ت 726هـ( للعالَّ

د. إبراهيم نوئي
 كلاَّية اإلهلياَّات واأَلديان، جامعة الشهيد البهشيت 

 طهران

مُة احليلُّ )ت ٧٢٦هـ(، واهتـماَّ فيها بالبحث  ها العلاَّ فرَ هذه رسـالة نـادرة ألاَّ
علها يف ثامنية مباحث،  عـن حقيقة اللون وأحكامه عند املتكلِّمنيرَ واحلُكامِء، وجرَ
وذكررَ يف هناية كلِّ مبحٍث إِشـكالِت اخلواجة رشـيد الديـن فضل اهلل اهلمداينِّ 

)٧18هــ( عـىل أفـكار املتكلِّمـنيرَ واحلُكـامِء. 
وقد اعتمدنا يف حتقيق هذه الرسـالة عـىل مطوطتني يف تركيا، وبذلنا جهدنا 

يف إخراجها، والتقديم هلا.
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 A message about color, the realization of what it is, and
For Allama Halli (d.726 AH) an explanation of its rulings 

Dr. Ibrahim Noei

College of Divinities and Religions, University of Martyr Al-Bahshati

Tehran

Abstract
This is a rare letter from the letters dealing with the truth of color and 

its rulings, composed by the scholar Al-Hilli (d.  726AH),
In it he was interested in researching the truth of color and its rulings 

among the speakers and wismen, and he made them in eight sections , and 

at end of each study he mentioned the problems of Khawajh Rashid al_Din 
Fadlallah al- Hamdani ( d. 718 AH) , on the ideas of speakers and sages

 In achieving this message, we have relied on two manuscripts in Tur-

key, and we have made every effort to produce and present them.
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رسالٌة في اللَّوِن، وتحقيِق َماهيَّته، وبياِن َأحكاِمِه 

ٱ ٻ ٻ

املقدمة
ــلطان  ــران، وتواصله العلمي مع الس ــة احلّلي في إي م ــد العلاَّ كان لتواج
ــاَك، فقد كان له  ع هن ــيُّ َش ــده ورجاِل بلطه، أثٌر كبيٌر في ظهور التاَّ خدابن
ــالته التي أّلفها  ِم نتاجه العلمي واملعرفي، ومن هذا النتاج رس دوٌر بارٌز في تقدُّ
ــاَر فيها إلى آراء املتكّلمني واحلكماء  في حقيقة اللون وأحكامه، وقد أش
ــيد الدين فضل اهلل الهمداني وزير  عن اللون، وتقرير اعتراضات اخلواجة رش

السلطان .
ــِة، ولم يذكرها في  م ــي فهرس ُمؤّلفاِت العلاَّ ــالة ال أثَر لها ف وهذه الرس
ــینّي، وليس لها  د مهّنا احلس ــیّ كتابِه »خلصة األقوال«، وال في إجازته للس
ــَرْت فيه هو  ــورد الوحيد الذي ُذِك ــهورة، وامل ــوٌد في كتب التراجم املش وج
ــل اهلل الهمداني، إْذ أورَد  ــيد الدين فض ــاب »بيان احلقائق« للخواجة رش كت

مة احللِّّي في كتابه في ثلث مناسبات: ِذْكَر العلاَّ
اأُلوىل: مبناسبة إجابة العّلمة لطلب السلطان في يوم اجلمعة 23 ربيع األّول 
ــلطانية، إذ قام ببيان املقصود  ــجد اجلامع مبدينة الس ــنة 710 هـ في املس س

باحلديث النبوي: »أنا مدينة العلم وعلّي بابها« في بضعة سطور.
د خدابنده إلى مقام سلمان الفارسي في  والثانية: عند ذهاب السلطان محماَّ
مُة احلليُّ إلى وزيِر السلطاِن سؤااًل  َم العلاَّ املدائن في رجب سنة 709 هـ، إْذ قداَّ

بشأِن فوائد زيارة املشاهد، فقام األخير بكتابة ذلك السؤال في رسالٍة لُه.
مة احلّلي هذه الرسالة إلى اخلواجة رشيد الدين، الذي  والثالثة: تقدمي العلاَّ

قام بنقلها في رسالته في تفسير آية النور. 
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مكانة العاّلمة احلّلي عند اخلواجة رشيد الدين فضل اهلل اهلمداني

ــًرا للعّلمة احلّلي،  ــيد الدين يكّن احتراًما كبي ــد كان اخلواجة رش لق
ُة ُأمور، نذكر منها: وتشهد على ذلك عداَّ

أ( استعمال تعابري التعظيم واالحرتام للعّلمة

ــا املعّظم، ملك احلکماء  ــن في حّق العّلمة: »موالن ــيد الدي ّما قاله اخلواجة رش
والعلماء، عّلمة العالم، وحيد العالم، جمال املّلة والدين، ابن املطّهر، زيدت فضائله، 
والذي كان أحد أفاضل العصر وحكمائه«)1(، وكان يعّبر عنه أحياًنا بقوله: »موالنا 
املعّظم، ملك احلكماء واملشايخ، عّلمة العالم، وحيد إيران، جمال املّلة والدین، ابن 

املطّهر احلّلي، الذي كان أفضل أبناء العصر«)2(.

ب( جواب أسئلة العّلمة

ــيد الدين، وأجاب األخير عنها  ــئلة إلى اخلواجة رش وّجه العّلمة احلّلي أحياًنا أس
د خدابنده  ــأله العّلمة احلّليُّ عند ذهاب السلطان محماَّ بكلِّ احترام وتبجيل، فقد س
ــنة 709هـ. وذكر اخلواجة سبب  ــي في املدائن في رجب س ــلمان الفارس إلى مقام س
ــؤال إليه: »...قام بالسؤال، بسبب حسن ظّنه بهذا الضعيف، أحوج  توجيه العّلمة الس
ــتهر  ــمهـ  فضل اهلل بن أبي اخلير بن عالي املش ــى إلى رحمتهـ  عّز اس ــق اهلل تعال خل
برشيد الطبيب الهمداني«)3(. وكان مفاد السؤال: مبا أّن خلصة اإلنسان هي النفس، 
وأّنها تفارق اجلسد وال يبقى منها أثر فيه، فما الفائدة املتصّورة من زيارة هذه التربة، 

وما هو األثر املترتِّب عليها؟

)1( بيان احلقائق: 226. 
)2( املصدر نفسه : 323، وُينظر 394. 

)3( م.ن: 323 ـ 340. 
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ج( تسجيل أفكار العّلمة احلّلي يف كتبه

ــيد الدين آراء العّلمة احلّلي في كتبه، وكان ُيورُد َنصاَّ  نقل اخلواجة رش
ــتقّلة اخلاصة بحديث »أنا مدينة العلم وعلّي  ــالته املس عباراته، كما في رس

بابها«، وهي الرسالة اخلامسة عشرة من رسائل كتاب »بيان احلقائق«.
ن اخلواجُة رشيد الدين من حضور ذلك اجمللس املنعقد يوم  هذا ولم َيَتَمكاَّ
ام عند  ــبب حدوث ألم في قدمه، ولكّنه عندما حضر بعد عّدة َأياَّ اجلمعة بس
مة إلى  السلطان، وسأله ذلك السؤال، قام باإلجابة عنه، وأضاف جواب العلاَّ

رسالته)1(.

مة احلّلّي إىل الفارسية د( ترمجة كلم العلَّ

مة احلّلي إلى اللغة الفارسية،  قاَم اخلواجة رشید الدین بترجمة رسالة العلاَّ
وأحلقها بتفسيره الذي كتبه عن آیة النور)2(، فضًل عن ترجمة بعض أفكار 
ــرى. وكان يقوم أيًضا  ــائله اأُلخ َغِة في ضمن رس ــة احللِّّي إِلى هذِه اللُّ م العلاَّ

مِة، وُيودعها في كتبه)3(. بترجمة جواب أو أجوبة العلاَّ

مة احللِّّي  هـ( تقديم دعم مادِّّي للعلَّ

كتب رشيد الدين فضل اهلل لولده األمير علي حاكم بغداد رسالة، وأمره 
ــلء الكرام، وكان مقدار ما  ــا بتقدمي هبات ماّدية لعلماء األنام والفض فيه

مة ألفي دينار، وفرَو فنك، مع فرس بسرجه)4(. حصل عليه العلاَّ

)1( بيان احلقائق: 393 ـ 399. 
)2( املصدر نفسه: 266 ـ 273. 

)3( املصدر نفسه: 394. 
)4( سوانح األفكار: 69 ـ 70. 
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مكانة اخلواجة رشيد الدين فضل اهلل عند العاّلمة احلّلي 

ا للخواجة رشيد الدين في  مة احللِّيُّ احتراًما وتعظيًما خاصًّ لقد أبدى العلاَّ
مختلف اجملاالت، نشير إلى بعضها:

أ( اإلشارة إىل املكانة العلمية للخواجة رشيد الدين

ــيد الدين بتعابير  لقد عّبر العّلمة احلّلي عن املكانة العلمية للخواجة رش
ملوءة باالحترام والتبجيل، فعلى سبيل املثال ميكن اإلشارة إلى كلمه في 
ــول الوصي: »وجدت الدولة القاهرة  ــالة اجلمع بني كلم النبي وق مقّدمة رس
ــر، املدوم املعّظم،  ــى األعظم، والصاحب الكبي ــة[ مزّينة باملول ]اإلیلخانّی
مرّبي العلماء، ومقتدى الفضلء، أفضل احملّققني، رئيس املدّققني، صاحب 
ــدس الصائب، أوحد الزمان، املصوص بعناية الرحمن،  النظر الثاقب واحل
املتمّيز عن غيره من نوع اإلنسان، ترجمان القرآن، اجلامع لكماالت األنفس، 
املترّقي بكماله إلى حظيرة القدس ، ينبوع احلكمة العملّية، وموضع أسرار 
ــت الغامضات، وزين   ــكلت، ومظهر النُّك ــة، موضح املش ــوم الرّبانّي العل
ــة واحلّق والدين، أعّز  ــيد املّل ــرًقا وغرًبا، وُبعًدا وُقرًبا، خواجة رش املمالك ش
ــعاف، ووجدُت  اهلل أنصاره، وضاعف اقتداره، وأّيده باأللطاف، وأمّده باإلس

فضله بحًرا ال يساحل، وعلمه ال يقاس وال مياثل.
وغري ذلك .

ب( حضور العّلمة يف درس اخلواجة رشيد الدين

حتّدث العّلمة في رسالة »اجلمع بین کلم النبي وقول الوصي« عن حضوره 
ــید الدین، وذلك عند وجوده في بلط السلطان محمد  في درس اخلواجة رش
خدابنده أجلایتو، إذ قال: »فإّني مّلا أمرت باحلضور بین یدي الدر گاه املعّظمة 
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املمّجدة اإلیلخانیة ... حضرت في بعض اللیالي في خدمتِه للستفادة من نتائج 
قریحته«.

ج( تقرير دروس اخلواجة رشيد الدين 

فضًل عن حضور العّلمة في درس اخلواجة رشید الدین، كان يقوم أيًضا 
ُه:   ــع املتقّدمة ما نصُّ ــالة اجلم ــه وأفكاره، وجاء في مقّدمة رس بتقرير دروس
»فسأل في تلك الليلة سؤالني مشكلني وبحثني معضلني، يتعّلق أحدهما باجلمع 
بني كلم النبّي وقول الوصي عليهما أفضل الصلوات وأكمل التحّيات، ويتعّلق 
اآلخر باجلمع بني آيتني من الكتاب العزيز، فأجاد في اجلواب عنهما، وأحسن 
مقاله، وأعرب في اإلبانة عنهما، أدام اهلل إفضاله. وقد أوردُت في هذه الرسالة 

تقرير ما بّينه من املقالة. واهلل املوّفق للصواب«.

د( تأليف رسالة مستقّلة إلحلاقها مبؤّلفات اخلواجة رشيد الدين 

ــة ﴿ہ ہ ھ ھ  ــیر آی ــالة حول تفس ــید الدین رس أّلف اخلواجة رش
ــالة في  ــى ذلك قام بكتابة رس ــة احلّلي عل ــع العّلم ــا اّطل ھ﴾، وعندم
ــار آراء احلکماء واملفّکرين  َ فيها باختص ــون وأحکامه، وبنياَّ ــاب حقيقة الل ب
ــالة بتفسیره.  ــید الدین أن يلحق هذه الرس ــلمني، وطلب من اخلواجة رش املس
فقام اخلواجة رشید الدین بعد ذلك مبّدة بإيداعها في كتابه »بيان احلقائق«، 
إلى جانب عدد من رسائله اأُلخرى، ثماَّ بترجمتها مع سائر رسائل ذلك الكتاب 

إلى اللغة الفارسية.

هـ ( مجع إشكاالت اخلواجة رشيد الدين على آراء املفّكرين املسلمني

ــه العّلمة احلّلي من تقدير  ــن اأُلمور اأُلخرى الداّلة على ما كان يكّن وم
واحترام للخواجة رشيد الدين هو إيراد العّلمة إلشكاالت رشيد الدين على آراء 
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العلماء املسلمني في هذه الرسالة في نهاية كّل مبحث؛ ولم يقم بطرح أّي دفاع 
للحكماء واملتكّلمني في مقابل تلك اإلشكاالت، فقد قال في مقّدمة الرسالة:
ــالة في اللون وحتقیق ماهّیته وبیان أحکامه، ذکرُت فیها خلصة  هذه رس
ــا قاله احلکماء واملتکّلمون، وبّینُت فیها ما ذکره احملّصلون، وأردفُت ذلك  م
باعتراضات املولی األعظم، الصاحب الکبیر املعّظم، الوزیر األجّل األکرم، 
أفضل الناس علی اإلطلق، رئیس اأُلّمة باالّتفاق، رشید احلّق وامللك والدین....

وقام العّلمة احلّلي في شرحه على کتاب الشفاء البن سینا، وحمل عنوان: 
ــفاء«)1(؛ فقد ذكر اسم اخلواجة رشید الدین  ــف اخلفاء من کتاب الش »کش

أكثر من عشرين مّرة، وأفاد من أقواله في شرح هذا الكتاب.

خمطوطتا الرسالة

مّت االعتماد في حتقيق هذه الرسالة على نسختني، هما: 
ــل الرقم:  ــي تركيا، وحتم ــة الفاحت ف ــي مكتب ــة ف ــخة احملفوظ 1.النس

5380/13. تاريخها يوم اجلمعة السابع من جمادى اأُلولى سنة 811 هـ .
ــلطان األعظم  ــذ اجمللاَّد املنيفة حضرة س ــي: »قد وقف ه ــا وقفية وه عليه
ــلطان الغازي محمود خان أدام  ــلطان ابن السلطان الس واخلاقان األكرم الس
ــش ]كذا[ بحرمني  ــا الفقير نعمة اهلل املفّت ــى آخر الزمان، وأن ــه إل اهلل دولت

الشريفني، غفر له«.
 »عليها ختم السلطان مكتوب عليه: ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ   

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾، وقف محمود خان«.

)1( هنـاك نسـخة من هذا الكتاب مودعة يف مكتبة تشسـرتبتي يف إيرلندة، وحتمـل الرقم 2603، وتاريخ 
رة يف مركز إحياء الرتاث  نسخها سنة 729 هـ، وحتتوي عىل اجلزء الثاين من هذا الرشح، وعنها ُمصوَّ

اإلسالمي بالرقم 1326. 
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وأيًضا ختم آخر: »املتوّكل على اهلل  عبده نعمة اهلل«.
ــخة، وهي ضمن  ــة 98 إلى الورقة  103 من النس ــالة من الورق تقع هذه الرس
ــائل بالعربية والفارسية، وهي: 1ـ آغاز واجنام للخواجه نصیر  مجموعة من الرس
الدین الطوسي؛ فارسیة. 2ـ رسالة في ماهیة احلزن وأسبابه البن سینا. 3ـ رسالة 

ــی: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ــیر قوله تعال ــن فوائد فخر الدین الرازي فی تفس م
ــالة بقاء النفس بعد املوت للخواجه نصیر  ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{. 4ـ رس
ــي. 5ـ رسالة في احلزن البن سینا. 6ـ رسالة في معنى زیارة القبور  الدین الطوس
ــینا. 7ـ رسالة في املوت أو في دفع الغّم من املوت البن سینا. 8ـ رسالة في  البن س
معنى قوله تعالى: }ۅ ۉ ۉ     ې ې ې{. 9ـ رسالة في تفسیر أربع سور من 

ــیر قوله تعالی: }وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ــالة فی تفس القرآن للرازي. 10ـ رس
ــعید  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ لنجیب الدین یحیی الفقیه بن أحمد بن یحیی بن س
احلّلي. 11ـ رسالة في احلروف البن سینا. 12ـ رسالة في األلوان، وهي جواٌب 
ــي ملسألة من جنم الدین الکاتبي. 13ـ رسالة في  للخواجه نصیر الدین الطوس

اللون للعّلمة احلّلي & التي بني يديك أّيها القارئ الكرمي.
وقد رمزنا للنسخة بالرمز »ت«.

2. النسخة احملفوظة في مكتبة قلیج علي باشا في تركيا، وحتمل الرقم: 
ــخها محّمد بن السّید اإلسفرایني في يوم األربعاء 24 ربیع األّول  834. وقد نس

من سنة 711 هـ، يعني في حياة العّلمة احلّلي ورشيد الدين.
وهذه النسخة هي في احلقيقة نسخة کتاب »بیان احلقائق« للخواجة رشید 
ــائل . وتقع الرسالة التی  الدین فضل اهلل الهمداني الذي يحتوي على عّدة رس
ــات 264 إلى 269 من هذه  ــالة في اللون(ـ  في الصفح ــّل بحثناـ  أي )رس مح

النسخة.
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وقد رمزنا للنسخة بالرمز »ل«.
ة التي قام  ت مراجعة ترجمتها الفارسياَّ ــختني فقد تاَّ وفضًل عن هاتني النس

بها اخلواجة رشید الدین)1(.

عملنا يف حتقيق الرسالة:

1ـ  قابلنا النسختني، وأثبتنا االختلفات في الهوامش.
2ـ تقومي النّص وضبطه، وإثبات الصحيح أو األصّح في املنت.

ة، والنصوص واألقوال الكلمية والفلسفية. 3ـ تخريج اآليات القرآنياَّ
وفي اخلتام أشكر اإلخوة في مركز العّلمة احلّلي & التابع للعتبة احلسينية 
ــة، وأتقّدم بالشكر اجلزيل لسماحة السّيد حسني املوسوي البروجردي  املقّدس
ــاعدوني في حتقيقها،  ــالة، وأشكر جميع من س ــختي الرس الذي هّيأ لي نس
وأشكر سماحة اأُلستاذ الشيخ حيدر البياتي ملراجعته العلمية واللغوية وترجمة 

مة من الفارسية إلى العربية. املقدِّ

)1(  تقـع هـذه الرتمجة يف الصفحـات 266 إىل 273 من كتـاب »بيان احلقائق« لرشـيد الدين، الذي طبع 
ن يف  بتحقيق هاشـم رجب زاده يف سـنة 1386 شمسّية، ضمن منشـورات مركز بحوث الرتاث امُلدوَّ

طهران.
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صورة الصفحة اأُلوىل من نسخة »ت«



د. إبراهيم نوئي

274

صورة الصفحة األخرية من نسخة »ت«
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صورة الصفحة اأُللی من نسخة »ل«



د. إبراهيم نوئي

276
صورة الصفحة األخریة من نسخة »ل«



277

رسالٌة في اللَّوِن، وتحقيِق َماهيَّته، وبياِن َأحكاِمِه 

ٱ ٻ ٻ

ُد بالکمال والوجود، خالق أجناس  ِد ِبُوُجوِب الوجوِد، امُلَتَوحِّ احلمُد هلِل امُلَتَفرِّ
س في ذاتِه وجلاَّ في ِصَفاِتِه. َأحَمُدُه  املوجودات، ومخترع أنواع الکائنات، تقداَّ
ِد  ــیِّ ــُکُرُه علی َجِمیع َنوالِِه، وَصلاَّی اهلُل)1( علی َس ــی َجزیِل إِفَضالِِه، َوَأش عل

اِهِریَن. بيِّ َوآلِه الطاَّ ٍد الناَّ امُلرَسلِیَن ُمَحماَّ
ــاِن َأحَکاِمِه، َذَکَرُت  ِتِه وَبَی ــالٌة في اللاَّوِن وحَتِقیِق َماِهیاَّ ــا َبعد، َفَهِذِه ِرَس َأماَّ
نُت فیها َما َذَکَرُه احمُلّصلوَن،  ــا خلصة ما قاله احلکماُء وامُلتکلِّموَن، وَبیاَّ ِفیَه
م، الَوزیِر  احِب الکبیِر )2( امُلَعظاَّ وَأرَدفُت َذلَك ِباعتَراَضاِت امَلوَلی اأَلعظم، الصاَّ
َفاق)4(، َرِشیِد  ِة ِباالتِّ اِس علی اإلطلق، َرِئیِس اأُلماَّ اأَلَجلِّ اأَلکَرم)3(، َأفَضِل الناَّ

یِن، َأَعزاَّ اهلُل ِبَدَواِم َدوَلِتِه اإلِسَلَم َوامُلسلِمیَن. احَلقِّ وامللِك والدِّ
وقد رّتبُت هذه الرسالَة علی مباحث.

)1(  مل يرد يف »ت«: »اهلل«.
)2(  مل يرد يف »ل«: »الكبري«.

)3( يف »ل« زيادة: »خمدوم امللوك والسالطني، حمّصل آراء املتقّدمني، كاشف أرسار العلوم العقلّية، موضح 
الرباهني احلكمّية، منبع الفضائل«.

)4(  يف »ل«: »باالستحقاق« بدل »باالّتفاق«.
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ــاء)1( إلی أن)2( ال  ــك، فذهب قوم من قدماء احلکم ــف الناس في ذل اختل
ــيٌء یحصُل في  ا)3( هو ش ــي اخلارج، وإمناَّ ــون البتاَّة، وال وجود له ف ــَة لّل حقیق
ا امُلَتکاثرة  َرِة ِجدًّ اَفِة امُلَتَصغِّ فاَّ اُف باألجساِم الشاَّ فاَّ اخلیال، فإذا امتزَج الهواُء الشاَّ
َم  ــطوح علی البعض، َتَوهاَّ ــطوح ووقع علیها ضوٌء)4( تعاَکَس من بعض الس الس
ــاَهد البیاض في  ــاُن َأناَّ هناك لوًنا هو البیاُض، ولیس کذلك، کما ُیش اإلنس
اٌف والهواء)6( املمازج له کذلك، وإمّنا یحصل)7(  َزَبِد املاِء مَع َأناَّ املاَء ِجسٌم)5( َشفاَّ
ــطح إلی مثله، وکذا الثلج ُیری أبیض، وسبب  البیاض لتعاکس الضوء من س
ذلك ما قلناه. والشیخ الرئیس ـ رضي اهلل عنه ـ في بعض کتبه)8( قد مال إلی 

ذلك)9( .
واعترض)10( املدوم األعظم خواجة رشید الدین ـ عّز نصره ـ بأّن إسناد)11(

)1(  ُينظر: تلخيص املحصل: 143.
)2(  يف »ل«: »أّنه«.

)3(  يف »ل«: »فإّنام«.
)4(  يف »ت«: »ضوءه«.

)5(  يف »ت«: »اهلواء« بدل »املاء جسم«.
)6(  يف »ت«: »فاهلواء«.
)7(  يف »ل«: »حصل«.

)8(  ُينظر: الشفاء، الطبيعيات، النفس 2/ 98 ـ 99؛ املباحث املرشقية 1/ 294.
)9(  اعلم أّن الشـيخ ... يف املقالة الثالثة من علم النفس قد قطع بوجود ذلك فقال: ال شـكّ بأّن اختالط 
اهلواء باملشـفّ سـبب لظهـور اللون األبيض. ولكّنـا نّدعي أّن البياض قد حيدث مـن غري هذا الوجه 

أيًضا، ويدّل عليه أربعة ُأمور... )ُينظر: املباحث املرشقية 294/1؛ احلكمة املتعالية 86/4 ـ 87(.
)10(  يف »ل«: »واعرتضه«.

)11(  يف »ت«: »بإسناد« بدل »بأّن إسناد«.
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ــه في اخلارجـ  یفضي إلی  ــا ذکروه)1(ـ   مع)2( أّنه ال حتّقَق ل ــذا اللون إلی م ه
السفسطة؛ فإّن العقلء بأسرهم یشاهدون البیاض والسواد وغیرهما من األلوان 
ــرط في  إدراك غیره؛ فإناَّ الهواَء ملاَّا لم یکن  ــاهدون غیرها؛ بل اللون ش کما یش
ــاهدة  ــّك في مش ك)3( العقل في ذلك لزَم الش ــکاَّ ا، ولو ش له لوٌن لم یکن مرئیًّ
األجسام؛ ألّنها غیر مرئّیة عندهم بالذاِت بل بواسطة اللوِن والضوء؛ وإنکار مثل 
هذه األشیاء یؤّدي إلی السفسطة؛ وال یلزم من بساطة الهواء واملاء)4( وعدم اللون 

في کّل منهما أن)5( ال یحدث)6( لون بواسطة ترکیب)7( أحدهما مع اآلخر.
]و[ ذهب احملّققون من احلکماء إلی أّن اللوَن له حقیقة وجودّیة في اخلارج؛ 

لداللة احلسِّ علیه)8(. 
ل لإلنسان)9(  ه ُیتخیاَّ واد فذهَب القائلوَن ِبَعَدِم اللون في اخلارج إِلی أناَّ ا الساَّ وَأماَّ
ــم )10(، وذهب احملّققون إلی أّنه کیفّیة  وِء في غور اجلس ــد عدم نفوذ الضاَّ عن

وجودّیة في اخلارج)11(، والبحث فیه کما في البیاض.

)1(  يف »ت«: »ما ذكروا«.

)2(  مل يرد يف »ت«: »مع«.
)3(  يف »ل«: »شّكل«.

)4(  يف »ل«: »املاء و اهلواء«.
)5(  مل يرد يف »ت«: »أن«.

)6(  كذا، ولعّل األنسب: »أن حيدث«.
)7(  يف »ل«: »ترّكب«.

)8(  ُينظر: هناية املرام1: 532؛ كشف املراد: 317.
)9(  يف »ت«: »اإلنسان«.

)10(  ُينظر: الطبيعيات من الشفاء 2: 94؛ املباحث املرشقية1: 293؛ هناية املرام 1: 532؛ كشف املراد: 
.317

)11(  ُينظر: كشف املراد: 317.
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)1(؛  َرُه َضُروريٌّ ــي ذلك، فذهب احملّصلون إلی أّن َتَصوُّ اختلف احلکماء ف
ــوُز تعریف  ــة، وال یج ــد العقل من تصّور اأُلمور احملسوس ــوی)2( عن إذ ال أق
ه ال یفتقر إلی التعریف،  ــيء باألخف. وذهَب قوٌم غیر محّصلین)3( إلی أناَّ الشاَّ
ــواد بأّنه کیفّیة قابضة  وعّرفوا)4( البیاض بأّنه)5( کیفّیة مفّرقة للبصر، والس

للبصر)6(.
ــأناَّ ُکلاَّ أحٍد من  ــید الدین ـ عزاَّ نصره ـ ب ــرض املدوم)7( خواجة رش واعت
ــد یعرف البیاض  ــان والُبله ومن ال یعرف التحدی ــی العواّم والصبی الناس حّت
ــن بعضها والبعض األخر، وإن لم  ــواد)8( وغیرهما من األلوان، ویفّرق بی والس
ــك ال یعرفه)9( إاّل األذکیاء  ــره، فإّن ذل یعرف ما ذکروه من قبض البصر ونش
َفَقْت علی  ــتقصاء في البحث والنظر؛ مع أّن کاّفة الفلسفة)10( قد اتاَّ بعد االس

امتناع تعریف األشیاء احملسوسة وباخلصوص تعریفهما مبا هو َأخَفی)11(. 

)1(  ُينظر: تلخيص املحَصل: 144؛ مناهج اليقني: 128.
)2(  يف »ل«: »ال أقرب«.

)3(  ُينظر: مناهج اليقني: 128.
)4(  املصدر نفسه.

)5(  يف »ت«: »أّنه«.
)6(  مل يرد يف »ت«: »والسواد بأّنه كيفّية قابضة للبرص«.

)7(  زاد يف »ل«: »األعظم«.
)8(  يف »ل«: »السواد والبياض«.

)9(  يف »ل«: »ال يفهمه«.
)10(  يف »ل«: »كلمة الفالسفة«.

)11(  يف »ل« زيادة: »منهام«.
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البحث الثالث: يف سبب حدوث اللون

ــزاج، وأّن  ــبب اللون)3( هو امل ــفة)2( أّن س ــب إلیه)1( أکثر الفلس ــذي ذه ال
ــّفاٌف ال لوَن له، وکذا النار  ــٌم بسیٌط ش ــائط ال لوَن لها؛ فإّن الهواء جس البس
ــیطة ال لون لها. ولهذا لم ُیدَرك أعلی النار في املصباح؛ لترّکبه من النار  البس
واألدخنة واألبخرة املتحّللة من اجلسم املشتعل، وُتدَرك ُأصوُل الشعلة علی حّد 

الصرافة وللقرب)4( منها.
ــِل اهلل َتعاَلی،  ــون إلی املزاج؛ بل إِلی ِفْع ــندوا الل ــا املتکّلمون فلم یس وأّم

ُزوا ُوجوَدُه في البسائط واجلواهر األفراد. وَجواَّ
ــفة؛ فإّنه  ــید الدین ـ عّز نصره ـ مبنع ما ذکر الفلس واعترض خواجة رش
ــبیل التخمین  لم َیقم علیه برهان)5(، وال برهنوا)6( علی ذلك؛ بل قالوه علی س
ــوا)7(: »إناَّ لون القمر  ــوم علی هذا املطلوب، مع أّنهم قال ــّن. وأيُّ دلیل یق والظ
ــون زحل الکمودة«  ــرة، ولون عطارد الصفرة، ول ــواد، ولون املریخ احلم الس
ــندوا ألوان)8( هذه  ــم عنها؛ فإن أس ــرة تلزمهم المدفَع له ــذه مناقضة ظاه وه
الکواکب إلی اخلیال دون أن تکون في أنفسها کذلك جاز هذا في مرّکبات 

العناصر، ویلزمهم ارتکاب مذهب السوفسطائّیة.

)1(  يف »ت«: »ذهب« بدل »الذي ذهب إليه«.
)2(  كام يف مناهج اليقني: 220.

)3(  يف »ت«: »إلی أّن سبب اللون«.
)4(  يف »ت«: »وللعون«.

)5(  يف »ل«: »دليل« بدل »برهان«.
)6(  يف »ل«: »ومل يربهنوا«.

)7(  ُينظر: مفاتيح الغيب 4: 154 و141؛ 14: 255؛ 27: 449.
)8(  يف »ل«: »األلوان يف«.
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البحث الرابع: يف سبب اللون احلادث يف اجلّو 

 ذهب احلکماء )1( إلی أّن اللون احلادث في اجلّو )2(ـ  وهو الزرقةـ  لیس لوًنا 
ا؛ بل هو أمر تخّیليٌّ ال حتّقق له في اخلارج، وسببه أّن اجلسم إذا)3( لم یکن  حقیقیًّ
ــٌم ُملّوٌن )4( یکون)5( ُیری کاملظلم، وفي اجلّو)6(  ــاهد له وراءه جس له لون ولم یش
ــاِب احَلَراَرةِ،  ــَبِب اکِتَس أجزاء غباریة وبخاریة َتَصاَعَدْت َعن)7( َوجِه اأَلرِض ِبَس
وُء احمَلُسوُس، وإِذا اختلَط امُلِضيُء احمَلُسوُس ِباجِلْسِم امُلظلِِم َغیِر  ویَقُع علیَها الضاَّ

ُل اخُلضَرُة ِمَن اجمَلُموع. احمَلُسوِس ُتَتَخیاَّ
ــَأناَّ احلساَّ ُیدِرك هذا اللون، ویحکم  یِن ِب ــیُد الدِّ اعترَض علیِهُم خواجة رش
ــاس، فالطعُن في ذلك طعٌن في کثیر من  ــتنًدا إلی اإلِحس العقل بوجوده مس
ــان ِبَسَنِد اأَلشَیاِء )8( احمَلُسوَسِة  ــتندة إلی احلّس؛ ولو أخذ اإلنس األحکام املس
إِلی َأسَباٍب ُیخرجها َعِن اإلِحَساِس لْم َیْبَق وثوٌق ِعنَد الَعقِل ِبَشْيٍء ِمَن اأَلحکام 
ــذا کاَنِت الَبراهیُن  ــاُس، وله َفَق فیه العقُل واإلِحَس ــإِناَّ َأظهرها ما اتاَّ ــة؛ َف البتاَّ

ِة ملاَّا َواَفَق اخَلَیاُل الَعقَل. َظِریاَّ ُة َأقَوی ِمْن َغیرها ِمَن اأَلحکاِم الناَّ الَهندسیاَّ

)1(  ُينظر: مناهج اليقني: 220؛ رشح املقاصد 3: 170؛ رشح املواقف 7: 88.
)2(  مل يرد يف »ت«: »ذهب احلكامء إلی أّن اللون احلادث يف اجلّو«. 

)3(  يف »ت«: »إذ«.
)4(  مل يرد يف »ت«: »ملّون«.

)5(  كذا، والظاهر زيادة: »يكون«.
)6(  يف »ل«: »يف اجلّو« بدون الواو.

)7(  يف »ت«: »من«.
)8(  يف »ت«: »مسند األشياء«.
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البحث اخلامس: يف بسيط األلوان)1(

ــیط هو البیاض والسواد  ذهبت احلکماء)2( إلی أّن اللون )3( احلقیقي البس
، وباقي األلوان یحصل من امتزاج بعضها مع بعض  ال غیر، وُهما طرفا التضادِّ
ــام املتلفة األلوان کاألسود واألبیض)4(  ــطة امتزاج محاّلها، فإّن األجس بواس

إذا ُسِحَقا َسحًقا ناعًما وامتزجت َحَدَثِت الغبرُة.
ــض قدماء  ــن)5(ـ   واختاره)6( بع ــن املتکّلمی ــُه م ــم وأتباُع ــب أبوهاش وذه
ــیطة خمسة: السواد، والبیاض، واحلمرة،  احلکماء)7( ـ إلی أّن األلوان البس

واخلضرة، والصفرة.
ــید الدین بأّن قول هؤالء وقول األوائل إّما أن یکون لدلیل أو   واعترض رش
ــٍل کان اعتقاده باطًل وجهًل، وإن کان لدلیٍل  ــر دلیٍل)8(، فإن کان ال لدلی لغی

فنحن نطالبهم بالدلیل علیه، وهم معترفون بالعجز عن إقامِة البرهاِن علیه.
ــود واألبیض کذا السواد یحدث  وکما أّن الغبرة)9( قد حتصل بامتزاج األس
ــود احلادث )10( من امتزاج الزاج وماء  من امتزاج األصفر وغیره؛ کاحلبر األس

)1(  يف »ل«: »يف بسائطه«.
)2(  ُينظر: هناية املرام 1: 539؛ مناهج اليقني: 128؛ رشح املقاصد 2: 240؛ رشح املواقف 5: 238.

)3(  يف »ل«: »األلوان«.
)4(  يف »ت«: »والبياض«.
ل: 232. )5(  ُينظر: املحصَّ

)6(  يف »ت«: »وأحباره عن«.
)7(  ُينظر: مناهج اليقني: 128.

)8(  يف »ت«: »بغري دليل«.
)9(  يف »ت«: »كام كان الغربة«.

)10(  يف »ل«: »اجلاذب«.
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ــاطة )1( بعض األلوان  ــم، فکیف حکموا ببس ــیط عنده العفص، مع أّنه بس
وترّکب البعض؟!)2(.

البحث السادس: يف سبب األلوان املركّبة

ذهبت)3( الفلسفة)4( إلی أّن بسائط األلوان السواُد والبیاُض کما تقّدم)5(، 
والبواقي تترّکب)6( منهما؛ فإذا اختلط السواد والبیاض ال غیر، حصلت الغبرة، 
وإن خالط السواَد ضوٌء)7( فإن غلب السواُد غلبًة یسیرة)8( ال في الغایة)9(حدثت 
وُء)11( َحَدَثِت  احلمرة، وإن کانت الغلبُة شدیدًة حدثت القتمة، وإْن غلَب)10( الضاَّ
َواُد املشرق حدثت اخلضرة، واخلضرة إذا  فَرُة َوالساَّ فَرُة، وإن امتزَجِت الصُّ الصُّ
ــدیدة، وإن انضّم إلی اخلضرة بیاض  ــواٌد حدثت الکراثیة الش حصل معها س
ة،  حدثت الزجناریة. والکراثیة إن امتزج)12( بها سواد وحمرة قلیلة حدثت النیلیاَّ

ة.  ة إن امتزجت باحلمرة حدثت األرجوانیاَّ والنیلیاَّ
ــأناَّ احلکَم الذي ذکروه  ــید الدین ـ عّزت أنصاره ـ ب ــرَض خواجة رش اعت

)1(  يف »ت«: »ببسايط«.
)2(  يف »ل«: »وتركيب البعض«.

)3(  يف »ل«: »ذهب«.
)4( ُينظر: هناية املرام 1: 539؛ مناهج اليقني: 128؛ رشح املقاصد2: 240؛ رشح املواقف 5: 238.

)5(  تقّدم يف البحث السابق.
)6(  يف »ت«: »والباقي مرّكب«.

)7(  يف »ت«: »صفرة«.
)8(  يف »ت«: »عليه يسرًيا« بدل »غلبة يسرية«.

)9(  يف »ت«: »يف الغاية« بدل »ال يف الغاية«.
)10(  يف النسختني: »غلبت«.

)11(  يف »ت«: »الصفرة«
)12(  يف »ت«: »وإن امتزج«.
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ــتنٌد إلی الظنِّ والتاَّخمیِن، ومثُل  ؛ إذ ال دلیل علی ذلك؛ بل هو مس غیُر برهانيٍّ
هِذِه)1( اأَلحکاِم ال َیُجوُز املصیر إلیها؛ لعدِم البرهاِن الَقْطعيِّ فیها.

ِة)2( والضعف يف األلواِن البحث السابع: يف سبِب الّشداَّ

ــّد من بعض، کالبَیاِض الذي في العاج،  ــّك في َأناَّ َبعَض األلوان)3( أش ال ش
ُه َأضعف من بیاض الثلج؛ وکذا أشخاص السواد توجد متفاوتة. فإناَّ

واختلفت)4( آراء احلکماء)5( في ذلك، فقال بعُضهم)6(: إناَّ اللون الشدید نوع 
ــاِن ُمخَتلَِفاِن ُمَتَباِیَناِن کذا  ــواَد والبیاض َنوَع مخالف للضعیف، وکما أّن الساَّ

البیاض الضعیف)7( والشدید نوعاِن ُمَتَباِیَناِن ُمخَتلَِفاِن.
وقال)8( بعضهم)9(: إِناَّ َسَبَب ذلك امتزاج بعض األلوان وخلص بعضها، فإذا 
ــواد کان أشّد من غیره، َفإِِن امتزَج بِه  وجد البیاض خالًصا من امتزاجه بالس

کاَن َأضَعف.
ــَزاُؤُه)11( قلیلًة کان  ــَواَد َوالَبَیاَض إِذا کاَنْت َأج ــال املتکّلمون)10(: إِناَّ الساَّ وق
ــرة أجزاء من  ــف وإن کانت کثیرة کان أقوی، فإذا وجد في احمللِّ عش أضع

)1(  يف النسختني »هذا«.
)2(  يف »ل«: »سبب القّوة«.

)3(  مل يرد يف »ت«: »ال شّك  يف أنَّ بعض األلوان«.
)4(  يف النسختني: »واختلف«.

)5(  يف »ت«: »رأي احلكامء«.
)6(  ُينظر: رشح املقاصد2: 256.

)7(  مل يرد يف »ل«: »الضعيف«.
)8(  يف »ت«: »فقال«.

)9(  ُينظر: رشح املقاصد 2: 256. 
)10(  ُينظر: مناهج اليقني: 129.

)11(  يف »ل«: »أفراده«.
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السواد مثًل کان سواده أشّد من محلٍّ توجد فیه خمسة أجزاء منه.
بأّن  األّول  املذهب  علی  ـ  أنصاره  عّزت  ـ  الدین  رشید  خواجة  اعترض 
ِة والضعف لو استدَعی االختلف احلقیقّي لزَم أْن یکوَن  داَّ االختلف في الشِّ
ة والضعف؛ وهو  هناك أنواع غیر متناهیة داخلة في حّیز اإلبداع بین طرفي الشداَّ
باطل عندهم. وَأیًضا َفإِناَّ للعقل َأْن َیحُکَم)1( ُحْکًما ُمْسَتِنًدا إِلی اإلحساس؛ 
ة غیر  بأّن بعض األلوان یماثل لبعض وبعضها یخالفه، ومراتب الضعف والشداَّ
ُه  متناهیة، فإذا وجد نوعاِن بینُهما غایة التاَّقارب، حکم العقل بالتماثل مع َأناَّ
وهو  باطًل،  بالتماثل  احلکم  فیکون  متناهیة،  غیر  أنواع  هذین  بین  یوجد 

تکذیب حلکم)2( العقل املستند إلی احلّس.

البحث الثامن: يف أّن وجود اللون ال يتوّقف على وجود الضوء

ــی اهلل درجته ـ إلی مذهب  ــینا ـ أعل ــیخ الرئیس أبو علي بن س ذهب الش
ــْرٌط في وجوِد اللاَّوِن)3(، َفإِذا َحَصلت  وَء َش ــخیف ردّي هاهنا، فقال: إِناَّ الضاَّ س

لمُة عدمت األلوان بأسرها، وإذا حصل الضوء وجدت األلوان. الظُّ
ا أن  لَمِة َشیًئا من األلوان)5(، فإماَّ ــاهد في الظُّ ا ال نش واحَتجاَّ علی ذلك)4( ِبَأناَّ
ل املطلوب،  یکون ذلك بسبب عدم اللون أو بسبب وجود املانع وهو الظلمة، واأَلواَّ
ة تنُع اإلبَصاَر؛ أَلناَّ اإلِنساَن إذا  والثاني باطل؛ ألناَّ الظلمَة لیسْت کیفّیَة وجودیاَّ

)1(  يف »ل«: »فإنَّ العقل حيكم«.
)2(  يف النسختني: »للحكم«.

)3(  ُينظـر: الفصـل الرابـع مـن املقالة الثالثـة من طبيعيـات الشـفاء 4/ 70؛ تلخيـص املحّصل: 144؛ 
ل: 232؛ رشح املقاصد 2/ 268؛ رشح املواقف 242/5. املحصَّ

)4(  مل يرد يف »ت«: »علی ذلك«.
)5(  يف »ت«: »األلوان« بدل »شيًئا من األلوان«.
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اِر ال یری  ــإناَّ الَقریَب ِمَن الناَّ ــًل وعنَدُه َضوٌء وآخر بعید عنه، ف ــا لی کان جالًس
ًة  ًة وجودیاَّ لَمُة َکیفیاَّ البعید)1( عنها، والبعید یری القریب )2( عنها، فلو کانت الظُّ
قائمًة بالَهَواِء َتنع ِمَن اإلِبَصاِر اسَتَوَیا في عدم اإلبصار، فلّما اختلفا علمنا أناَّ 
ا.  ٌة غیر مانعة من اإلبصار )3(، فلو کان اللوُن موجوًدا کان مرئیًّ ــَة عدمیاَّ الظلم
ــید املّلة والدین ـ عّزت أنصاره ـ بأناَّ الضوء لو کان شرًطا في  اعترضه رش
ــبٍب یقتضي  ــام في الظلمة، فأّي س وجود اللون، لکان اللون یعدم عن األجس
ــب الواقعة في األجسام املنقوشة  وجود اللون بعد ذلك؟ ُثماَّ کیف تنحفظ النِّس
اًل؟ والغلُط َنشأ له ِمن جعل  باأللوان املتلفة وتبقی األبعاد منها)4( کما کانت َأواَّ
ما لیس بسبٍب سبًبا، فإّنه جعل الضوَء سبًبا)5( لوجود اللون، ولیس کذلك، بل 
ا لم تشاَهد في الظلمة لعدم شرط اإلدراك  َ هو شرٌط في إدراکه، واأللوان إمِناَّ

وهو الضوء.
ــنَ امُلَتَکلِِّمیَن)6(،  ُموَن والُفضَلُء ِم ــَرُه احُلکماُء امُلَتَقدِّ فهذا خلصُة َما َذَک
ْت  یِن، َعزاَّ ِة َوالدِّ ِم)7( خواجة َرِشیِد املِلاَّ واعتراَضات املوَلی اأَلعَظِم امَلُدوِم امُلَعظاَّ
ــلَطاِن َوجِه اأَلرِض  َأنَصاُرُه، وأداَم اهلُل دولته)8(، وأعلى كلمته، ِبَدَواِم َدوَلِة ُس

)1(  يف »ل«: »البعد«.
)2(  يف »ل«: »القرب«.

ٌة غري مانعة من اإلبصار«. لمَة َعَدِميَّ )3(  مل يرد يف »ل«: »استويا يف عدم اإلبصار، فلاّم اختلفا علمنا أنَّ الظُّ
)4(  يف »ت«: »بينهام«.

)5(  مل يرد يف »ت«: »فإّنه جعل الضوء سبًبا«.
)6(  يف »ت«: »احلكامء املتقّدمني والفضالء املتكّلمني«.

)7(  مل يرد يف »ت«: »املعّظم«.

)8(  مل يرد يف »ل«: »أدام اهلل«.
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ــر)2(  ــًدا بالّظفر والناَّصر)1( إلی احلش ــرض، وَجَعَلُه ُمؤّی ــِر والع ْش إِلی َیوم الناَّ
واِء، محفوًظا بالعنایات  ــألاَّ ــا من ال ــِر، ُمَظّفًرا علی األعداء، محروًس ْش والناَّ
ــاف)3( الرّبانیة، باقیة دولته إلی یوم الدین، برحمتك  اإللهّیة، ملحوًظا باأللط

احمین. الّلهّم یا أرحم الراَّ
اهریَن)4(. ٍد وآلِه الطاَّ دنا ُمَحماَّ واحلمُد هلل َربِّ العاملین، وصلاَّی اهلُل علی َسیِّ

)1(  يف »ل«: »بالنرص والظفر«.
)2(  يف »ل«: »إلی يوم اجلزاء واحلرش«.

)3(  يف »ت«: »باللطائف«.
)4(  مل يرد يف »ت«: »وصّلی اهلل علی سّيدنا حمّمد وآله الطاهرين... «، وِزيَد فيها: »مّتت. والسالم«.
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امَلَصادُر وامَلَراِجُع
ــن فضل اهلل . 1 ــید الدی ــق، رش ــان احلقائ بی

ــم  ــي )ت 718 هـ(، حتقیق هاش الهمدان
رجب زاده، طهران، نشر میراث مکتوب، 

1386 ش.
ل نصیر الدین الطوسي محّمد . 2 تلخیص احملصاَّ

ــروت، دار  ــن )ت 672هـ(، بی ــن احلس ب
األضواء، 1405 هـ .

احلکمة املتعالیة في األسفار األربعة، صدر . 3
ــیرازي )ت  ــن محّمد بن إبراهیم الش الدی
ــاء التراث  ــروت، دار إحی ـــ(، بی 1050ه

العربي، 1981م.
ــاض الفضلء، عبد اهلل . 4 ریاض العلماء وحی

ــی بیگ األفندي )ت 1130هـ(،  بن عیس
حتقیق السّید أحمد احلسیني اإلشکوري 
ــي، قم، مطبعة  ــّيد محمود املرعش والس

اخلیام، 1401هـ.
ــن فضل اهلل . 5 ــید الدی ــوانح األفکار، رش س

ـــ(، حتقیق محمد  ــی )ت 718ه الهمدان
تقی دانش پژوه، طهران، جامعة طهران، 

1358ش.

ــد اجلرجاني . 6 ــرح املواقف، علي بن محّم ش

)ت 816هـ(، قم، نشر الشریف الرضي، 

1325 هـ . )باأُلوفست(.

ــعد الدین التفتازاني )ت . 7 شرح املقاصد، س

ــن عمیرة،  ـــ(، حتقیق عبدالرحم 792ه

ــریف الرضي، 1409  قم، انتشارات الش

هـ .
الشفاء، أبو علي احلسین بن عبد اهلل بن سینا . 8

ــعید زاید، قم،  ـــ(، حتقیق س )ت 428ه
مکتبة آیة اهلل العظمی املرعشي النجفي، 

1404 هـ.

ــن بن . 9 ــف املراد، العّلمة احلّلي احلس کش

ــف، )726هـ(، حتقیق حسن حسن  یوس

ــین،  ــم، جماعة املدّرس ــي، ق زاده اآلمل

1407 هـ .

د . 10 ــرقیة، الفخر الرازي،محماَّ املباحث املش

ــر بیدار،  ــن عمر )ت 606هـ(، قم، نش ب

1411هـ .

د بن عمر . 11 ــرازي، محماَّ احملّصل، الفخر ال

ــاي،  ــین آت ــق حس ـــ (، حتقی )ت 606ه

عمان، دار الرازي، 1411 هـ. 

ی بالتفسیر الکبیر، . 12 ــماَّ مفاتیح الغیب املس

ــر )ت  ــن عم ــد ب ــرازي، محماَّ ــر ال الفخ

الـرتاث  إحيـاء  دار  ــروت،  بی ـــ(،  606ه

العريب، 1420هـ .

د عبد العزیز . 13 ــیّ مکتبة العّلمة احللي، الس

ــي )ت 1374 ش(، قم، مکتبة  الطباطبائ

أهل البیت ^ إلحیاء التراث، 1416هـ 
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ــول الدین، الّعلمة . 14 ــج الیقین في أص مناه

ــف )ت 726هـ(،  ــن بن یوس احلّلي احلس

طهران، دار اأُلسوة، 1415 هـ 

نهایة املرام في علم الکلم، العّلمة احلّلي . 15

ــف )ت 726هـ(، حتقیق  احلسن بن یوس

ــة اإلمام  ــم، مؤّسس ــان، ق ــل عرف فاض

الصادق ×، 1419هـ .



589هـ( )ت  الحليِّ  إدريس  ابِن  َداِت  ُمَتَفرِّ َمصادُر 
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form of 
undertaking signed by the author. No other party may republish or trans-
late the research without the written consent of the author and the head 
of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to accept 
the publication، but he may do so before the decision to accept the publi-
cation and with the consent of the head of the editorial board exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein، and contribute to correct-
ing the error.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research that is 

within his scientific specialization very carefully and evaluate it according 
to academic scientific perspectives that are not subject to any personal 
opinions، and then to confirm his constructive and honest observations 
about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm       
whether the research being sent is within his or her scientific specialization 
or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to complete the 
evaluation process? The evaluation process should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and completes it 
during the specified period، he has to carry out the evaluation process    
according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it should be 
published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of the   
magazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، please 
indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          
content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what the 
author wants to state and clarify? Does the author explain the problem 
he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       
manner.

8. The evaluation process must be conducted in a confidential            
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein، and contribute to cor-
recting the error.
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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 Indix

Jurisprudential Rules which are related to the the Noble Qur'an from the Al_Muhaqqiq  
Al-Hilli  (died 676AH) (reading the Holy Qur'an of person  with larger event and touching it 

to write the Holy Qur'an)

Dr. Adel Abdul Jabbar Aamer Al Shatti /University of Babylon................................21 

Fighting aggressors In view of opinions of Al-Allamah Al-Hilli

Sheikh Alaa Abdul Ali Mukhit Al-Saeedi/ Holy Najaf........................................................57 

Hassan bin Suleiman Al-Hilli A muhaddith speaker in the extension of the Qom al-Hadithi-

ya school and across from the speakers 

 Mr. Ahmed Al Tabatabai Dr. Mohammed Reda Jaafari Translation: Allama Hilly

Center...............................................................................................................85

Sources of singularities Ibn Idris Al-Hilli (d. 589 AH)

Dr. Muhammad Mohsini Dahkalani Associate Professor / Mazandaran University, Ira

n................................................................................................................................131

The Names of The Old Areas of Hilla A search of linguistic origins

Prof. Mohsen Hussein Ali Al-Khafaji /University of Babylon......................157

 Morphological connection for formula (verb) repetition the letter eayan Reading at the

poet Al-Hilli's collection Muhammad Mahdi al Baseer

Dr.Ahmed Hasan Mansur /University of  karbala..................................................193

(What the Hillah scholars wrote about Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him

Assistant. Dr. Qasim Rahim Hassan Al-Sultani /University of Babylon.................253 

 A message about color, the realization of what it is, and For Allama Halli (d.726 AH)

an explanation of its rulings

Investigtion : Dr. Ibrahim Noei /University of Martyr Al-BahshatiTehran...........263
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and ci-
tations.
16. Not mentioning the name of researcher/researchers in the re-
search body at all.
9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein، and contribute to cor-
recting the error.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within 
the framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never 
published in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including 
publication، paper and electronic distribution، storage and reuse 
of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed 
forty pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@
yahoo.com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، 
the size of page is (A4)، written in two separate columns. The re-
search is written in Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate 
page not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following in-
formation:
• The title of the research
• Name of researcher/researchers and affiliations
• Email of researcher/researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font 
Times New Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher/researchers in the middle of 
the page and under the heading with Times New Roman font size 
12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Ro-
man font and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Ro-
man and size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in 
Times New Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، 
university، city، country) without abbreviations.
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املقدمة

ــيخ كاظم آل نوح،  اخلطيب الش
من أعلم مدينة الكاظمّية املقّدسة، 
ــى مدينة احللة. وقد  وتعود جذوره إل
ــه، بني  ــه واهتمامات ــت أعمال تنّوع
ــف والتاريخ والعمل  ــة والتألي اخلطاب
ــعر، وغيرها. وما  االجتماعي والش
تركه لنا من أعماله، شعره املطبوع 
ــة مهمة،  ــوع، وهو وثيق ــر املطب وغي
ــيخ في احلياة  عّبرت عن تارب الش
العامة، وسّجلت تفاصيَل في مجاالت 
ــتى، ووّثقت حوادث ال تدها في  ش
غيرها. ومن أوجه ذلك علقته مبدينة 
ــد حرص على  ــة وأعلمها، فق احلل
ــباتهم في  التواصل معهم، وأّرخ مناس
ــّج بيت اهلل  ــوالدات وح ــات وال الوفي
ــج والتهنئة باألعياد وغيرها،  والتزوي
ــات األدبية  ــه بعض املطارح وكان ل

معهم. 
ــا  ــى جمعه عل ــُت  ــد حرص وق  
ــا،  بأعلمه ــف  والتعري ــا  وترتيبه

Depository Number in the Iraqi House for 
Books and Documents 22362017/

TeL.+9647732257173- +9647808155070
http:alalama.alhilli@yahoo.com
Email:mal.muhaqeq@yahoo.com  




